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ค �าปราศรัยในการ
ประชุมใหญ่สามญั
ประกาศสร้างพระวหิารใหม่ส่ีแห่ง

เรียกสาวกเจด็สิบและฝ่ายประธาน
ปฐมวยัสามญัคนใหม่



พระเยซูทรงละจากฝูงชน เสด็จขึน้ไปบนภูเขากับเหล่าสาวกของพระองค์
“แล้วพระองคจ์ึงตรสัสอนพวกเขาวา่

“คนทีย่ากจนดา้นจิตวญิญาณก็เป็นสุข เพราะวา่แผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของเขาทัง้หลาย” (มัทธิว 5:2–3)
น่ีคอืข้อแรกจากทัง้หมดเก้าข้อซึง่เรยีกวา่ ผู้เป็นสุข เหตกุารณ์น้ีเป็นทีรู่จ้ักกันในชือ่ ค�าเทศนาบนภูเขา  

พบในมัทธิวบทที ่5–7
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แลว้พระองคจึ์งตรัสสอนพวกเขา, โดยไมเคิล มาล์ม
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ศาสนจกัรปี	2015
เควิน อาร์. เจอร์เกน็เซ็น

	 45	 รายงานสถิติปี	2015
บรูค พี. เฮลส์

	 46	 ยนืเคียงขา้งผูน้�าศาสนจกัร
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

	 49	 “ถา้ใครยอมรับเดก็เลก็ๆ	คนน้ีกย็อมรับเรา”
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

	 53	 ช่วยชีวติ:	เราท�าได้
เอล็เดอร์เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์

	 56	 สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่งการฟ้ืนฟู
เอล็เดอร์ไชโร มซัซาการ์ดี

	 59	 การปลดบาปของท่านจะมีอยูเ่สมอ
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

	 63	 สภาครอบครัว
เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

ภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต
	 66	 ความมีค่าควรในพลงัฐานะปุโรหิต

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

	 70	 ผูน้�าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือผูต้ามท่ีประเสริฐสุด
สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน

	 77	 สรรเสริญผูท่ี้ช่วยใหร้อด
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

	 81	 ครอบครัวนิรันดร์
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

	 85	 หนา้ท่ีรับผดิชอบอนัศกัด์ิสิทธ์ิ
ประธานโธมสั เอส. มอนสัน
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	 86	 การเลือก
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บอนน่ี แอล. ออสคาร์สัน

	 90	 แบบแผนส�าหรับสนัติสุข
อธิการดบัเบิลย.ู คริสโตเฟอร์ วดัเดลล์

	 93	 บิดา
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

	 97	 มองเห็นตวัท่านในพระวหิาร
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

	101	 พระองคจ์ะทรงแบกท่านไวแ้ละพาท่าน
กลบับา้น
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ภาคบ่ายวนัอาทิตย์
	105	 พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

เอล็เดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์

	108	 ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา
เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง

	111	 จงเป็นท่ีพกัพิงจากพายุ
เอล็เดอร์แพทริก เคียรอน

	114	 การตรงกนัขา้มในส่ิงทั้งปวง
เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอ๊คส์

	118	 พลงัอ�านาจของความเป็นเหมือน 
พระผูเ้ป็นเจา้
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เอล็เดอร์พอล วี. จอห์นสัน

	124	 พรุ่งน้ีพระยาเวห์จะทรงท�าการอศัจรรย์
ท่ามกลางพวกท่าน
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
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	131	 ข่าวศาสนจกัร
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ค�ำ่วนัเสำร์ 26 มนีำคม 2016 กำรประชุมใหญ่สตรี 
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ด�าเนินการประชุม: โรสแมร ีเอ็ม. 
วกิซอม ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: มอรแ์กน มัน
ฟอรด์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: โซแคนนี ปาร์ โก 
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวม
ปฐมวยั เยาวชนหญิง และสมาคมสงเคราะห์
จากสเตคตา่งๆ ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์;  
ลิเลียน เซเวรนิเซ็น, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา 
มารเ์กตส์, ผู้เล่นออรแ์กน; เคริส์ตนิ เทน
นีย์, ผู้เล่นไวโอลิน; เอลิซาเบธ มารช์, ผู้เล่น
เชลโล: “ฉันท�าความดบี้างหรอืไม่?” เพลง
สวด, บทเพลงที่ 109; เพลงเมดเลย์, เรยีบ
เรยีงโดย มอห์ลแมน, ไม่ตพีิมพ์: “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 149, 
และ “จงรกักันและกัน,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 155; “แสนหวานงานเลิศ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 71; “จงตามเรามา,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 48, เรยีบเรยีงโดย มอห์ลแมน,  
ไม่ตพีิมพ์; “เพิ่มความศักดิสิ์ทธิ์ ให้ฉัน,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 56, เรยีบเรยีงโดย  
โกเทส, ไม่ตพีิมพ์

เช้ำวนัเสำร์ 2 เมษำยน 2016 ภำคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:  
ลินดา เค. เบอรต์นั ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ล
เดอรอ์ารนุ์ลโฟ วาเลนซูเอลา ดนตรีโดยคณะ
นักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์าเคลิ; แม็ค  
วลิเบิรก์และไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�านวยเพลง;  
รชิารด์ เอลเลียตต ์และแอนดรวู ์อันสเวริธ์, ผู้
เล่นออรแ์กน: “How Wondrous and Great,” 

Hymns, no. 267; “มาเถิดท่านลูกหลาน
พระเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 20; “ฉัน
รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้ช่วย,” หนังสือเพลง
ส�ำหรบัเด็ก, 42, เรยีบเรยีงโดย คารด์อน, ตี
พิมพ์ โดย แจ็ค แมน; “สวดอ้อนวอนที่ลับตา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 66; “The Lord My 
Pasture Will Prepare,” Hymns, no. 109, เรยีบ
เรยีงโดย  
วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์; “ขอพระพร
เบือ้งบนลงมา,” เพลงสวด บทเพลงที่ 22, เรยีบ
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เรยีงโดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย อ็อกซ์ฟอรด์

บ่ำยวนัเสำร์ 2 เมษำยน 2016 ภำคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน ผูด้�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี ์บ.ี  
อายรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรฮู์โก อี.  
มารต์เินซ ผูส้วดออ้นวอนปิด: เอ็ลเดอรแ์ทด อาร.์  
คอลลิสเตอร ์ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสาน
เสียงรวมจากมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ไอดาโฮ; 
เอดา แอชบี และรเีบกกา ลอรด์, ผู้อ�านวย
เพลง; บอนนี กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “Sing 
Praise to Him,” Hymns, no. 70, เรยีบเรยีงโดย 
เคมพ์ตนั, ไม่ตพีิมพ์; “อิสเรล็ อิสเรล็ พระ
เป็นเจ้าเรยีก,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 6, เรยีบ
เรยีงโดย แอชบี, ไม่ตพีิมพ์; “จงมารา่เรงิยินด,ี” 
เพลงสวด, บทเพลงที่  3; “ข้าจะไปที่พระองค์
บัญชา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 136, เรยีบเรยีง
โดย เคมพ์ตนั, ไม่ตพีิมพ์

ค�ำ่วนัเสำร์ 2 เมษำยน 2016 ภำคฐำนะปุโรหิต 
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: 
เอ็ลเดอรส์แตนลีย์ จี. เอลลิส ผู้สวดอ้อนวอน
ปิด: เอ็ลเดอรเ์ครก เอ. คารด์อน ดนตรีโดย
คณะนักรอ้งประสานเสียงฐานะปุโรหิตจาก
สถาบันศาสนาโลแกน ยูทาห์; อัลเลน เอ็ม.  
แมทธวิส์ และเอรกิ สตอฟเฟอร,์ ผู้อ�านวย
เพลง; เคลย์ ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: 
“In Hymns of Praise,” Hymns, no. 75, 
เรยีบเรยีงโดย ครสิเตยีนเซ็น; “ฉันเฝ้าพิศวง,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 89, เรยีบเรยีงโดย ซา
บรสิค,ี ตพีิมพ์ โดย LDS Music Source; “มา
เถดิจา้วแหง่ราชา,” เพลงสวด, บทเพลงที ่21; 
“พระผู้ ไถ่แห่งอิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 5, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์ โดย 
ฮินชอว์

เช้ำวนัอำทติย์ 3 เมษำยน 2016 ภำคทัว่ไป
ผู้ควบคมุการประชุม: ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์  
บี. อายรงิก์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์
แอนโธนี ด.ี เพอรก์ินส์ ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
แครอล เอฟ. แมคคองกี ดนตรีโดยคณะนัก
รอ้งประสานเสียงแทเบอรน์าเคลิ; แม็ค  

วลิเบิรก์, ผู้อ�านวยเพลง; แอนดรวู ์อันสเวริธ์  
และเคลย์ ครสิเตยีนเซ็น, ผู้เล่นออรแ์กน: 
“Let Zion in Her Beauty Rise,” Hymns, no. 41; 
“อรณุรุง่เริม่,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 1, เรยีบ
เรยีงโดย วลิเบิรก์, ไม่ตพีิมพ์; “ฉันจะท�าตาม
แผนของพระเจ้า,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 
86, เรยีบเรยีงโดย ฮอฟไฮน์ส/ครสิเตยีนเซ็น, 
ไม่ตพีิมพ์; “ท่านท�าให้ทางสวา่งได,้” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 112, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์,  
ไม่ตพีิมพ์; “จงยินดพีระเจ้าทรงเป็นราชัน” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; “รบีรดุสิทธิชน” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 32, เรยีบเรยีงโดย  
วลิเบิรก์; “O Thou Rock of Our Salvation,” 

Hymns, no. 258, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ไม่ตี
พิมพ์

บ่ำยวนัอำทติย์ 3 เมษำยน 2016 ภำคทัว่ไป
ผูค้วบคมุการประชมุ: ประธานโธมสั เอส. มอนสัน  
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรซี์. 
สก็อตต ์โกรว ์ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอรเ์ชย์น  
เอ็ม. โบเวน็ ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสาน
เสียงแทเบอรน์าเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์ และไรอัน 
เมอรฟี์ย์, ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มารเ์ก็ตส์, ผู้
เล่นออรแ์กน: “สรรเสรญิพระเจ้า,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 30, เรยีบเรยีงโดย วลิเบิรก์, ตพีิมพ์
โดย อ็อกซ์ฟอรด์; “For I Am Called by Thy 
Name,”  
เกตส์, ตพีิมพ์ โดย โซโนส; “พระยะโฮวาโปรด
ทรงน�าเรา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 35; “The 
Day Dawn Is Breaking,” Hymns, no. 52; เรยีบ
เรยีงโดย เมอรฟี์ย์, ไม่ตพีิมพ์; “ก่อนจรจาก
เรารอ้งเพลง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 73, เรยีบ
เรยีงโดย วลิเบิรก์, ไม่ตพีิมพ์

ข่ำวสำรกำรสอนประจ�ำบ้ำนและข่ำวเยีย่มสอน
โปรดเลือกค�าปราศรยัหน่ึงเรือ่งซ่ึงตอบรบั
ความตอ้งการของผู้ที่ท่านเยี่ยมไดด้ทีี่สุด
ส�าหรบัข่าวสารการสอนประจ�าบ้านและข่าว
เยี่ยมสอน

ภำพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายโดย โคดยี์ เบลล์
ปกหลัง: ภาพถ่ายโดย อเล บอรเ์กส

ภำพกำรประชุมใหญ่
ผู้ถ่ายภาพการประชุมใหญ่สามัญในซอลท์เลคซิตีค้อื
เวลเด็น ซี. แอนเดอรเ์ซ็น, โคดยี์ เบลล์, จาเน บิงแฮม, 
อเล บอรเ์กส, แรนดยี์ คอลเลียร,์ มารค์ เดวสิ, เครก 
ไดมอนด,์ เนท เอ็ดเวริส์ด,์ แอชลี ลารเ์ซ็น, เลสลี นิลส์
สัน, แมทท์ เรยีร,์ และครสิตนิา สมิธ; ภาพอีเวตต ์บูกิง
โก, เอือ้เฟ้ือโดย อีเวตต ์บูกิงโก; ภาพโจเซฟ เซงกูบา 
และโจชัว วาลูซิมบิ, เอือ้เฟ้ือโดย โจเซฟ เซงกูบา; ภาพ
โจเซฟ เซงกูบา และลีฟ อิรคิสัน, เอือ้เฟ้ือโดย ลีฟ อิรคิ
สัน; ภาพเด็กและการประชุมของศาสนจักรในคองโก, 
เอือ้เฟ้ือโดย นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น และภาคแอฟรกิา
ตะวนัออกเฉียงใต;้ ภาพเด็กผู้หญิงที่หน้าตา่ง, โดย เคริท์ 
ฮารม์อน; ภาพเฟอรนั์นโด อาเราโฮ กับเยาวชนชายและ
ครอบครวัอารโูจ, เอือ้เฟ้ือโดย เฟอรนั์นโด อาเราโฮ; ภาพ
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ซิสเตอรเ์นลสัน, และครอบครวั
จิมมี แฮทฟิลด,์ เอือ้เฟ้ือโดย รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน; ภาพ
เมืองเดรสเดนิ, เยอรมนี, และซากปรกัหักพังของโบสถ์, 
Getty Images; ภาพโบสถ์ลูเธอรนัที่สรา้งขึน้ใหม่, iStock; 
ภาพไดโนเสารก์ับเด็กๆ, iStock

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เขา้ไปดูค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตไดห้ลายภาษาท่ี	conference.lds.org 
จากนั้นเลือกภาษา	ค�าปราศรัยมีในแอพมือถือ	Gospel Library	ดว้ยเช่นกนั
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ดชันีผูพ้ดู
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คริสทอฟเฟอร์สนั,	ดี.	ทอดด,์	93
คุก,	เควนทิน	แอล.,	97
เคียรอน,	แพทริก,	111
จอห์นสนั,	พอล	ว.ี,	121
เจอร์เกน็เซ็น,	เควนิ	อาร์.,	45
ดนัแคน,	เควนิ	อาร์.,	33
เดอร์แฮม,	แมรีย	์อาร์.,	23
เนลสนั,	รัสเซลล	์เอม็.,	66
บลัลาร์ด,	เอม็.	รัสเซลล,์	63
เบดนาร์,	เดวดิ	เอ.,	59
เบอร์ตนั,	ลินดา	เค.,	13
มอนสนั,	โธมสั	เอส.,	85,	86
มซัซาการ์ดี,	ไชโร,	56
แมร์ริออตต,์	นีลล	์เอฟ.,	10
ราสแบนด,์	โรนลัด	์เอ.,	46
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สตีเวนสนั,	แกรีย	์อี.,	29
สโนว,์	สตีเวน	อี.,	36
ออสคาร์สนั,	บอนน่ี	แอล.,	87
อายริงก,์	เฮนรีย	์บี.,	16,	19,	81
อาร์โนลด,์	เมอร์วนิ	บี.,	53
อุคทด์อร์ฟ,	ดีเทอร์	เอฟ.,	77,	101
เอสพลิน,	เชอริล	เอ.,	6
แอนเดอร์เซ็น,	นีล	แอล.,	49
โอค๊ส์,	ดลัลิน	เอช.,	114
โอเวน,	สตีเฟน	ดบัเบิลย.ู,	70
ฮอลลส์ตรอม,	โดนลัด.์	แอล.,	26
ฮอลแลนด,์	เจฟฟรีย	์อาร์.,	124
เฮลส์,	บรูค	พี.,	45
เฮลส์,	โรเบิร์ต	ดี.,	105

ดชันีหวัขอ้
กลบัใจ	(การ),	86,	90,	97,	 
108,	124

การตก,	114
การประชุมใหญ่สามญั,	19,	124
การศึกษา,	93,	105
แขง็ขนั	(การท�าให)้,	53
ครอบครัว,	49,	63,	77,	81,	87
ความตาย,	121
ความรัก,	6,	10,	13,	16,	77,	93,	
111,	124

ความสุข,	77
ความหวงั,	101,	121,	124
ความเห็นใจ,	111
ค่าควร	(ความมี),	85
คุณลกัษณะแห่งสวรรค,์	13,	26,	
66,	85,	101

งานเผยแผศ่าสนา,	29,	81
งานพระวหิาร,	29,	66,	97
จองหอง	(ความ),	77
จิตกศุล,	77,	111
โจเซฟ	สมิธ,	29,	56,	97,	 
105,	114

ชดใช	้(การ),	33,	39,	59,	81,	90,	
108,	114,	124

เช่ือฟัง	(การ),	101
ฐานะปุโรหิต,	29,	66,	70,	81,	
85,	87

ดนตรี,	26,	36
เดก็,	23,	36,	49,	63,	81
ต่อตา้น	(การ),	26,	114
เตรียมพร้อม	(การ),	85
แต่งงาน	(การ),	77,	81,	93
เทคโนโลย,ี	63,	97
บพัติศมา,	23,	59
บิดา	(ความเป็น),	81,	93
บิดามารดา	(การเป็น),	49,	63
แบบอยา่ง,	93
ประจกัษพ์ยาน,	19
ประวติัครอบครัว,	29,	97
เปล่ียนใจเล่ือมใส	(การ),	87
ผกูมิตร	(การ),	49,	53
ผูน้�า	(การเป็น),	46,	70

ผูน้�าศาสนจกัร,	46
แผนแห่งความรอด,	81,	114,	121
พระคมัภีร์มอรมอน,	56
พระคุณ,	33
พระบิดาบนสวรรค,์	33,	101
พระเยซูคริสต,์	6,	10,	16,	33,	39,	
46,	59,	70,	77,	81,	87,	90,	101,	
108,	114,	121,	124

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ,	16,	19,	23,	
59,	105

พระวหิาร,	81,	86,	87,	90,	97,	118
พนัธสญัญา,	23,	29,	81,	90,	97,	118
ฟ้ืนคืนชีวติ	(การ),	121
ฟ้ืนฟ	ู(การ),	56,	105
มารดา	(ความเป็น),	10
มิตรภาพ,	53
ยากล�าบาก	(ความ),	26,	36,	77,	90,	
121,	124

เยาวชน,	46,	49
รักษา,	เยยีวยา	(การ),	33
รับใช	้(การ),	6,	13,	16,	66,	70,	
111,	118

ลงโทษตกัเตือน,	93
ศรัทธา,	10,	19,	86,	87,	101
ศาสดาพยากรณ์,	36,	46,	87,	90
ศาสนพิธี,	29,	59,	87,	97,	118
ศีลระลึก,	39,	59,	108
ศึกษาพระคมัภีร์	(การ),	66
สตรี,	10,	13
สภา,	63
สมาคมสงเคราะห์,	13
สวดออ้นวอน	(การ),	19,	56,	63,	
66,	105,	108

สวสัดิการ,	39
สอน	(การ),	23,	93
สนัติสุข,	,	90,	105
สานุศิษย	์(การเป็น),	70,	87,	101
สิทธ์ิเสรี,	86,	105,	114
ใหอ้ภยั	(การ),	33,	108
อดทน	(ความ),	124
อ่อนนอ้มถ่อมตน	(ความ),	16,	36
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้,	10,	87
อีสเตอร์,	10,	121
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ภ	 าคเช้าวนัเสารข์องการประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายนเริม่
ดว้ยค�าเชือ้เชิญจากประธาน

เฮนรยี์  บี. อายรงิก์ โดยกระตุน้ผู้ฟัง
ให้สวดอ้อนวอนให้ผู้พูดและคณะนัก
รอ้งประสานเสียง ทัง้ก่อนและระหวา่ง
ที่พวกเขากล่าวค�าปราศรยัและรอ้ง
เพลง และในการปิดประชุมใหญ่บ่าย
วนัอาทิตย์ เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดก์ล่าววา่ “ถ้าในวนัข้างหน้า
ท่าน . . . พบองคป์ระกอบในชีวติของ
ท่านเองที่ ไม่เทียบเท่ากับข่าวสารที่
ท่านไดฟ้ังสุดสัปดาห์น้ี ได้ โปรดจง
อย่าท้อแท้ ใจ . . . ส่ิงที่ดยีิ่งเกี่ยวกับ
พระกิตตคิณุคอืเราไดร้บัรางวลัส�าหรบั 
ควำมพยำยำม แม้เราจะไม่ประสบผล
ส�าเรจ็เสมอไป” (หน้า 125)

ค�าขอรอ้งของท่านทัง้สองบอกล่วง
หน้าและเสรมิค�าขอรอ้งของประธาน

โธมัส เอส. มอนสันที่วา่ “เมื่อเรา
ใครค่รวญการตดัสินใจที่เราท�าในชีวติ
แตล่ะวนั. . .หากเราเลือกพระครสิต ์ 
เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง” (หน้า 86)

เรือ่งเดน่อื่นๆ จากการประชุมใหญ่
ไดแ้ก่
• ประธานมอนสันประกาศสรา้งพระ

วหิารแห่งใหม่ส่ีแห่งไดแ้ก่ ในเบเลง 
บราซิล; กี โต เอกวาดอร;์ ลิมา เปร ู
(พระวหิารแห่งที่สองที่น่ัน); และ
ฮาราเร ซิมบับเว (ดเูรือ่งน้ีในหน้า 
142)

• การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
คนใหม่ 11 ท่าน (ชีวประวตัขิองท่าน
เหล่าน้ันเริม่ตัง้แตห่น้า 131)

• การสนับสนุนฝ่ายประธานปฐมวยั
สามัญชุดใหม่ (ชีวประวตัขิองท่าน
เหล่าน้ันเริม่ตัง้แตห่น้า 136)

• การประกาศโครงการใหม่ ให้แตล่ะ

บุคคลและครอบครวัยื่นมือช่วยเหลือ
ผู้ลีภ้ัยในท้องที่ (ด ูหน้า 13, 111 และ 
141)

• การเน้นเรือ่งความสัมพันธ์ ใน
ครอบครวั โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท
ของบุรษุในฐานะสามี บิดา และผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิต

• ความเข้าใจลึกซึง้ดา้นหลักค�าสอน
จากผู้พูด อาทิเช่น จากเอ็ลเดอรเ์ดล 
จี. เรนลันด:์ “ขณะเราเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้ พระเดชานุภาพอัน
กอปรดว้ยพระปรชีาสามารถแห่งการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตจ์ะเข้ามาใน
ชีวติเรา และเฉกเช่นสานุศิษย์บน
เส้นทางเอมมาอูส เราจะพบวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่เคยีงข้างตลอด
ทาง” (หน้า 42)

เร่ืองเด่นจากการประชุมใหญ่สามญั
ประจ�าปีคร้ังท่ี	186	ของศาสนจกัรของ
พระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย
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“ผู้พูดให้ข้อคดิทางวญิญาณคนหน่ึง
สอนเราเกี่ยวกับ ‘การเป็น’ ข้อความ
หน่ึงในค�าพูดของเธอ . . . คอื ‘จงเป็นผู้
ที่เอือ้มออกไปท�าความรูจ้ักและรบัใช้ผู้
อื่น—โยนกระจกเงาทิง้และมองออกไป
นอกหน้าตา่ง’

“เพื่อสาธิตส่ิงน้ี เธอขอให้เยาวชน
หญงิคนหน่ึงออกมาและใหเ้ยาวชนหญงิ 
คนน้ันยืนหันหน้าเข้าหาเธอ [เธอ] หยิบ
กระจกเงาบานหน่ึงมาถือไวร้ะหวา่ง
เยาวชนหญิงคนน้ันกับเธอ เพื่อวา่เมื่อ
เธอ [ผู้พูด] มองไปยังกระจกเงาขณะ
พูดกับเยาวชนหญิงคนน้ัน ไม่แปลก
ใจเลย การสนทนาน้ีไม่มีประสิทธิภาพ
และไม่จรงิใจ น่ีเป็นบทเรยีนที่ ใช้ส่ือ
อุปกรณ์อันทรงพลังเพื่อแสดงให้เห็น
วา่เป็นการยากเพียงใดในการส่ือสาร
และรบัใช้ผู้อื่นหากเรามัวแตก่ังวลเกี่ยว
กับตวัเราเอง และค�านึงถึงแตค่วาม
ตอ้งการของตนเอง เมื่อ[เธอ]น�ากระจก
ออกไป และวางกรอบหน้าตา่งไวร้ะหวา่งจะมีความหมายขึน้มาบ้าง ผู้ที่มีชีวติอยู่

เพื่อตนเองเท่าน้ันจะเหี่ยวแห้งไปใน
ที่สุด . . . ประหน่ึงสูญเสียชีวติ ขณะที่ผู้
ไม่นึกถึงตนเองในการรบัใช้ผู้อื่นเตบิโต
และเบิกบาน ผลก็คอืมีชีวติรอด” 6

การรบัใช้เหมือนพระครสิตท์ี่แท้จรงิ
คอืการไม่เห็นแก่ตนเองและใส่ ใจผู้อื่น 
สตรคีนหน่ึงซ่ึงดแูลสามีพิการของเธอ
อธิบายวา่ “อย่าคดิวา่งานของท่านคอื
ภาระ ให้คดิวา่น่ีเป็นโอกาสในการเรยีนรู้
วา่ความรกัที่แท้จรงิคอือะไร” 7

ซิสเตอรซ์อนดรา ด.ี ฮีสตนักล่าวใน
การให้ข้อคดิทางวญิญาณที่บีวายยูวา่ 
“จะเป็นอย่างไรหากเรามองเข้าไปในใจ
ผู้อื่นได ้เราจะเข้าใจกันมากขึน้ไหม เมื่อ
รูสึ้กอย่างที่ผู้อื่นรูสึ้ก เห็นอย่างที่ผู้อื่น
เห็น และไดย้ินอย่างที่ผู้อื่นไดย้ิน เราจะ
ใช้เวลาในการรบัใช้และปฏิบัตติอ่ผู้อื่น
ตา่งไปจากเดมิไหม เราจะปฏิบัตติอ่พวก
เขาดว้ยความอดทนมากขึน้ มีน� ้าใจมาก
ขึน้ และ มีความอดกลัน้มากขึน้ไหม”

ซิสเตอรฮี์สตนัแบ่งปันประสบการณ์
เมื่อเธอรบัใช้ที่คา่ยเยาวชนหญิง เธอ
กล่าววา่

โดย เชอริล เอ. เอสพลนิ

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั

“จงรกักนัและกนั; ดงัเราน้ันรกั
เจา้” 1 บทเพลงจากคณะนักรอ้ง
ประสานเสียงเป็นพระด�ารสัของ

พระเยซซ่ึูงตรสัเพยีงไม่กีช่ั่วโมงก่อนการ
พลพีระชนมชี์พเพือ่การชดใช้อันย่ิงใหญ่ 
การเสียสละทีเ่อ็ลเดอรเ์จฟฟรย์ี อาร.์ 
ฮอลแลนดบ์รรยายวา่เป็น “ปรากฏการณ์
ของความรกับรสุิทธิท์ีเ่กรกิกอ้งทีสุ่ดเทา่
ทีเ่คยมมีาในประวตัศิาสตร์ โลก” 2

พระเยซูไม่เพียงสอนให้เรารกั แต่
พระองคย์ังด�าเนินพระชนม์ชีพตามที่
ทรงสอนดว้ย ตลอดการปฏิบัตศิาสนกิจ 
ของพระองค ์พระเยซู “เสด็จไป
ท�าคณุประโยชน์” 3 และ“ทรงวงิวอน
ให้ทุกคนท�าตามแบบอย่างของ
พระองค”์ 4 พระองคท์รงสอนวา่ “เพราะ
วา่ใครตอ้งการจะเอาชีวติรอด คนน้ัน
จะเสียชีวติ แต่ ใครยอมเสียชีวติเพราะ
เห็นแก่เรา คนน้ันจะไดชี้วติรอด” 5

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้เข้าใจ
และด�าเนินชีวติตามค�าสอนให้รกั กล่าว
ดงัน้ี “ข้าพเจ้าเช่ือวา่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงก�าลังบอกเราวา่จนกวา่เราจะไม่
นึกถึงตนเองในการรบัใช้ผู้อื่น ชีวติเรา

พระองคท์รงขอใหเ้ราเป็น
พระหตัถข์องพระองค์
การรับใช้เหมือนพระคริสต์ท่ีแท้จริงคือการไม่เห็นแก่ตนเองและใส่ใจผู้ อ่ืน

การประชุมใหญ่สตรี	|	26	มีนาคม	2016

เป็นเร่ืองยากท่ีจะส่ือสารและรับใช้ผู้ อ่ืนหากเรา

ค�านึงถึงแต่ตัวเราและความต้องการของเรา

การรับใช้ท่ีแท้จริงเรียกร้องให้เราใส่ใจความ

ต้องการและอารมณ์ของผู้ อ่ืน
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ใบหน้าของเธอกับเยาวชนหญิงคนน้ัน 
. . . เราเห็นไดว้า่เยาวชนหญิงคนน้ัน
กลายเป็นจุดสนใจ [ของเธอ] และการ
รบัใช้ที่แท้จรงิเรยีกรอ้งให้เราใส่ ใจความ
ตอ้งการและอารมณ์ของผู้อื่น บ่อยครัง้
เรากังวลเกี่ยวกับตวัเราเองและความยุ่ง
ยากในชีวติเรา—เมื่อเราหมกมุ่นกับเรือ่ง
ของตนเองขณะพยายามมองหาโอกาส
รบัใช้—ภาพที่มองผ่านหน้าตา่งออกไป
จึงไม่ชัดเจน” 8

ประธานมอนสันมักจะเตือนเราวา่  
“มีผู้ต้องการความเอาใจใส่ ก�าลังใจ 
ความช่วยเหลือ การปลอบโยนและ
ความเมตตาอยู่รายรอบเรา ไม่วา่พวก
เขาจะเป็นสมาชิกในครอบครวั เพื่อน
สนิทมิตรสหาย หรอืคนแปลกหน้า” 
ท่านกล่าววา่ “เราคือพระหัตถ์ของ
พระเจา้บนแผน่ดนิโลก โดยมพีระบญัชา 
ให้รบัใช้และให้ก�าลังใจบุตรธิดาของ
พระองค์ พระองค์ทรงพึ่งพาเราทุก
คน” 9

เดอืนมกราคมปีที่แล้ว นิตยสาร 
Friend และ เลียโฮนำ เชือ้เชิญให้เด็ก
ทั่วโลกท�าตามค�าแนะน�าของประธาน
มอนสัน ในการเป็นพระหัตถ์ของ

พระเจ้า โดยเชือ้เชิญให้เด็กๆ รบัใช้ ใน
รปูแบบตา่งๆ ไม่วา่เล็กหรอืใหญ่ และ
พวกเขาไดร้บัการกระตุน้ให้ลากเส้น
ตามรอยมือไปบนแผ่นกระดาษ ตดัตาม

เดก็ๆ หลายพันคนท�าตามค�าแนะน�าของประธานโธมสั เอส. มอนสัน ในการเป็นพระหัตถ์ของ

พระเจ้าโดยการรับใช้ในรูปแบบต่างๆ
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รอยวาด เขียนบนกระดาษวา่พวกเขา
รบัใช้อะไร และส่งไปยังนิตยสารเหล่าน้ี 
พวกท่านหลายคนที่ก�าลังฟังอยู่ ในคนืน้ี
อาจอยู่ ในกลุ่มเด็กๆ หลายพันคนที่รบั
ใช้ดว้ยความรกัและส่งจดหมายเข้ามา 10

เมือ่เด็กเรยีนรูว้ธิรีกัและรบัใช้ผูอ้ืน่
ตัง้แตว่ยัเยาว ์พวกเขาวางรปูแบบการรบั 
ใช้ ใหต้นเองไปตลอดชีวติ บอ่ยครัง้เด็ก 
สอนเราวา่การแสดงความรกัและการรบั 
ใช้ทีม่คีวามหมายและสรา้งความแตกตา่ง 
น้ันไมจ่�าเป็นตอ้งเป็นเรือ่งใหญ่โต

ครปูฐมวยัคนหน่ึงแบ่งปันตวัอย่าง
ตอ่ไปน้ี “วนัน้ี” เธอกล่าว “ชัน้เรยีน
อายุห้าและหกขวบของเราท�าสรอ้ย
คอแห่งความรกั เด็กแตล่ะคนวาด
รปูบนแถบกระดาษ ชิน้หน่ึงส�าหรบั
ตนเอง ชิน้หน่ึงส�าหรบัพระเยซู และ
ชิน้อื่นๆ ส�าหรบัสมาชิกในครอบครวั

และคนที่พวกเขารกั เราตดิกาวที่ปลาย
แถบกระดาษและน�ามาบรรจบกันเป็น
วงกลม ให้แถบกระดาษแตล่ะชิน้ลอด
ผ่านอีกวงหน่ึงเพื่อท�าเป็นห่วงโซ่และ
สุดท้ายกลายเป็นสรอ้ยคอแห่งความรกั 
ขณะเด็กๆ ก�าลังวาดรปู พวกเขาพูด
เกี่ยวกับครอบครวัพวกเขา

“เฮเธอรก์ลา่ววา่ ‘ฉันคดิวา่พีส่าวไม่
รกัฉัน เราทะเลาะกนับอ่ยมาก . . . ฉัน
เกลยีดแมแ้ตต่วัเอง ฉันมชีีวติทีแ่ยม่าก’ 
และเธอก็ซกุศีรษะกบัแขนของเธอ

“ดฉัินคดิถึงสภาพการณ์ใน
ครอบครวัของเธอและรูสึ้กวา่เธออาจมี
ชีวติที่แย่จรงิๆ แตห่ลังจากเฮเธอรก์ล่าว
เช่นน้ัน แอนนาซ่ึงน่ังอยู่อีกฟากหน่ึง
ของโตะ๊ตอบกลับมาวา่ ‘เฮเธอร ์ฉันจะ
วาดเธอในกระดาษและใส่เป็นสรอ้ย
คอระหวา่งตวัฉันกับพระเยซูเพราะ

พระองคท์รงรกัเธอและฉันก็รกัเธอ’
“เมื่อแอนนากล่าวเช่นน้ัน เฮเธอร์

คลานลงไปใต้ โตะ๊ไปหาแอนนาและ
กอดเธอไวแ้น่น

“เมื่อจบชัน้เรยีน คณุยายของเธอมา
รบั เฮเธอรก์ล่าววา่ ‘ทราบไหมคะคณุ
ยาย พระเยซูทรงรกัหนู’”

เมือ่เราเอือ้มออกไปดว้ยความรกัและ
การรบัใช้ แม้ ในวธิีที่เล็กน้อยที่สุด แต่
ใจจะเปลี่ยนและอ่อนโยนลงเมื่อผู้อื่น
รูสึ้กถึงความรกัของพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบางครัง้มีคน
นับไม่ถ้วนรอบข้างเราผู้ตอ้งการให้เรา
ช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระ จึงเป็นการ
ยากที่จะตอบรบัความตอ้งการเรง่ดว่นที่
มีอยู่มากมาย

พี่น้องทัง้หลาย พวกท่านบางคน
ที่ฟังอยู่และรูสึ้กวา่ก�าลังท�าสุดความ
สามารถในการช่วยเหลือสมาชิก
ครอบครวัที่ขัดสน ขอให้ท่านระลึกวา่ใน
งานที่ดจู�าเจน่าเบื่อน้ี ท่านก็“อยู่ ในการ
รบัใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” 11

บางท่านอาจรูสึ้กอ้างวา้งวา่งเปล่าซ่ึง
จะเตมิเต็มไดเ้มื่อท่านมองไปยังเพื่อน
บ้านหรอืชุมชนของท่านเพื่อหาโอกาส
แบ่งเบาภาระให้ผู้อื่น

เราทุกคนสามารถรบัใช้ดว้ยกันได้
ทุกวนั เราอยู่ ในโลกแห่งความขัดแย้ง 
เรารบัใช้เมื่อเราไม่วพิากษ์วจิารณ์ เมื่อ
เราปฏิเสธที่จะนินทาวา่รา้ย เมื่อเราไม่
ตดัสินกัน เมื่อเรายิม้ เมื่อเรากล่าวค�า
ขอบคณุ เมื่อเราอดทนและมีเมตตา

การรบัใช้แบบอื่นๆใช้เวลา ใช้ความ
ตัง้ใจในการวางแผน และพละก�าลัง
พิเศษ แตส่ิ่งเหล่าน้ีคุม้คา่ในทุกๆดา้น 
บางทีเราเริม่ได้ โดยถามค�าถามเหล่าน้ี
กับตวัเราเอง

• วนัน้ี ฉันจะช่วยใครในแวดวงที่ฉัน
รูจ้ักไดบ้้าง

• ฉันมีเวลาและทรพัยากรอะไรบ้าง
• มีวธิี ใดบ้างที่ฉันจะใช้พรสวรรคแ์ละ

ทักษะของฉันเป็นพรแก่ผู้อื่น
• เราจะท�าอะไรเป็นครอบครวัไดบ้้าง
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ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
สอนวา่

“ท่านตอ้งท�า . . . ให้เหมือนส่ิงที่
สานุศิษย์ของพระครสิตท์�าไวทุ้กสมัย
การประทาน ปรกึษาหารอืกัน ใช้
ทรพัยากรทุกอย่างที่มี แสวงหาการ
ดลใจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ทูลถาม
การยืนยันจากพระเจ้า จากน้ันพับแขน
เสือ้และออกไปท�างาน

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน” ท่านกล่าว 
“ถ้าท่านท�าตามแบบแผนน้ี ท่านจะได้
รบัการน�าทางที่เจาะจงแตล่ะดา้นไม่
วา่จะเป็นการจัดหา ส่ิงใด ให้ ใคร เมือ่
ใดและที่ ไหน ในวธิีของพระเจ้า” 12

เมื่อใดก็ตามที่ดฉัินสงสัยวา่จะเป็น
อย่างไรเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาอีก
ครัง้ ดฉัินนึกถึงการเสด็จเยือนชาวนีไฟ 
และพระองคต์รสัถามวา่

“เจ้ามีผู้ ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวก
เจ้าไหม? จงน�าเขามาที่น่ี. พวกเจ้ามีคน
ใดที่เป็นง่อย, หรอืตาบอด, หรอืขาเสีย, 
หรอืพิการ, หรอืเป็นโรคเรือ้น, หรอืที่
ผอมแห้ง, หรอืที่หูหนวก, หรอืที่รบัทุกข์
ดว้ยประการใดๆไหม ? จงน�าพวกเขามา
ที่น่ีและเราจะรกัษาพวกเขา, เพราะเรา
มีความสงสารเจ้า; อุทรของเราเต็มไป
ดว้ยความเมตตา. . . .

“. . . [พระผู้ช่วยให้รอด]ทรงรกัษา
เขาทุกคน” 13

เวลาน้ี พระองคท์รงขอให้เราเป็น
พระหัตถ์ของพระองค์

ดฉัินทราบวา่ความรกัพระผู้เป็นเจ้า
และเพื่อนบ้านน่ันเองที่น�าความหมาย
มาสู่ชีวติ ขอให้เราท�าตามแบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอด และพระบัญชาของ
พระองค์ ให้เอือ้มออกไปช่วยผู้อื่นดว้ย
ความรกั

ดฉัินเป็นพยานถึงความจรงิในค�า
สัญญาของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ที่

วา่ “หาก[เราจะ]ใช้ของประทาน [ของ
เรา] ในการรบัใช้ผู้อื่น [เราจะ] รูสึ้กถึง
ความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดที่มีตอ่
คนน้ัน และ [เราจะ] รูสึ้กถึงความรกัที่
พระองคท์รงมี [ตอ่เรา] เช่นกัน” 14 ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

หมำยเหต:ุ เมือ่วนัที ่2 เมษำยน 2016 ซิสเตอร์
เอสพลินไดร้บักำรปลดจำกทีป่รกึษำทีห่น่ึงฝ่ำย
ประธำนปฐมวยัสำมัญ

อ้ำงองิ
 1. ยอห์น 13:34.
 2. เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด ์“ซ่ึงความเทีย่งธรรม 

ความรกัเมตตาประสาน,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2015 
หน้า 104.

 3. กิจการ 10:38.
 4. “พระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยาน

ของอัครสาวก,” เลียโฮนำ, เม.ย. 2000 หน้า 2.
 5. ลูกา 9:24.
 6. โธมัส เอส. มอนสัน “วนัน้ีฉันท�าอะไรให้ ใคร

บ้าง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2009 หน้า 103.
 7. Lola B. Walters, “Sunshine in My Soul,” 

Ensign, Aug. 1991, 19.
 8. Sondra D. Heaston, “Keeping Your Fingers 

on the PULSE of Service” (การประชุมให้
ข้อคดิทางวญิญาณมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์, 
23 มิ.ย. 2015), 1, 5, speeches.byu.edu. ผู้พูด
ในคา่ยเยาวชนหญิงที่แบ่งปันความเข้าใจอันลึก
ซึง้เหล่าน้ีคอืซิสเตอรเ์วอรจ์ิเนีย เอช. เพียรส์.

 9. โธมัส เอส. มอนสัน “วนัน้ีฉันท�าอะไรให้ ใคร
บ้าง ” หน้า 104.

 10. ด ู“ยื่นมือช่วยเหลือ!” เลียโฮนำ, ม.ค. 2015 
หน้า 64–65.

 11. โมไซยาห์ 2:17.
 12. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ “จัดหาให้ ในวธิีของ

พระเจ้า,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2011 หน้า 71.
 13. 3 นีไฟ 17:7, 9.
 14. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, To Draw Closer to God 

(1997), 88.
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ถึงการท�าส่วนของเราเพื่อน�าความรอด
มาสู่ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า

กำรเสริมสร้ำงอำณำจกัรโดยกำรบ�ำรุงเลีย้ง

เราเสรมิสรา้งอาณาจกัรเมือ่เราบ�ารงุ
เลีย้งผูอ้ืน่ แตล่กูคนแรกของพระผูเ้ป็น
เจา้ทีเ่ราตอ้งเสรมิสรา้งในพระกติตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูคอืตวัเราเอง เอ็มมา 
สมธิกลา่ววา่ “ดฉัินปรารถนาใหพ้ระ
วญิญาณของพระผูเ้ป็นเจา้ทรงรูจ้กัและ
เขา้ใจดฉัิน เพือ่ดฉัินจะสามารถเอาชนะ
ธรรมเนียมประเพณีหรอืธรรมชาตวิสัิย
ใดก็ตามที่ ไมเ่อือ้ประโยชน์ตอ่ความ
สูงส่งของดฉัิน” 3 เราตอ้งสรา้งฐาน
ศรทัธาแข็งแกรง่ดงัศิลาในพระกติตคิณุ
ของพระผูช่้วยใหร้อดและกา้วไปขา้ง
หน้าสู่ความสูงส่ง โดยเป่ียมดว้ยพลงัของ
พนัธสัญญาพระวหิาร

หากธรรมเนียมประเพณีบางอย่าง
ของเราไม่มีที่ ในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตเ์ล่า การ
ปล่อยส่ิงเหล่าน้ันไปอาจตอ้งการความ
ช่วยเหลือทางดา้นอารมณ์และการบ�ารงุ
เลีย้งจากคนอื่น ซ่ึงเกิดขึน้กับดฉัิน

เมือ่ดฉัินเกดิ คณุพอ่คณุแมป่ลกูตน้
แมกโนเลยีไวท้ีส่่วนหลงับา้นเพือ่ทีจ่ะม ี

ดอกแมกโนเลยีในงานแตง่งานของดฉัิน 
ซ่ึงควรจะจดัที่ โบสถ์ โปรเตสแตนตข์อง
บรรพบรุษุ แต่ ในวนัแตง่งานดฉัินไมม่ี
คณุพอ่คณุแมอ่ยูเ่คยีงขา้งและไมม่ดีอก
แมกโนเลยี เพราะโดยทีเ่ป็นผูเ้ปลีย่นใจ
เลือ่มใสเขา้สู่ศาสนจกัรไดห้น่ึงปี ดฉัิน
ตอ้งเดนิทางไปซอลทเ์ลคซิตี ้ยทูาห ์เพือ่
รบัการเอ็นดาวเมน้ทแ์ละผนึกกบัเดวดิ
คูห่มัน้ของดฉัิน

เมื่อออกจากรฐัลุยเซียนาจนเข้า
ใกล้รฐัยูทาห์ ความรูสึ้กเป็นคนไรบ้้าน
ท่วมท้น ตวัดฉัิน ก่อนพิธีแตง่งาน 
ดฉัินตอ้งไปพักอยู่กับภรรยาใหม่ของ
คณุตาของเดวดิ ผู้เป็นที่รกัซ่ึงรูจ้ักกัน
ในนามป้าแครอล

ทีน่ี่ดฉัินเป็นคนแปลกหน้าของยทูาห์  
ตอ้งไปอยู่บ้านของคนแปลกหน้า 
ก่อนรบัการผนึก—เพื่อนิรนัดร—กับ 

ดฉัินเป็นพยานวา่ข้อประกาศน้ันยงั 
เป็นความจรงิจนถงึทกุวนัน้ี

ศาสนจักรของพระเจ้าตอ้งการสตรี
ที่ ไดร้บัการน�าทางโดยพระวญิญาณผู้
ที่ ใช้ของประทานพิเศษเพื่อบ�ารงุเลีย้ง 
ประกาศ และปกป้องความจรงิแห่ง 
พระกติตคิณุ การดลใจและสัญชาตญาณ 
ของเราจ�าเป็นตอ่การเสรมิสรา้ง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงหมาย

โดย นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามญั

ไ ม่นานหลังจากพระเยซูครสิต ์
ทรงฟ้ืนคนืพระชนม์และเสด็จ 
ขึน้สู่สวรรค ์อัครสาวกเปโตรสอน 

วา่ “ ให้ . . . ทัง้หมดทราบแน่นอนวา่ 
พระเจ้าทรงแตง่ตัง้พระเยซูที่ท่านทัง้
หลายตรงึไวบ้นกางเขนน้ัน ให้เป็นทัง้
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าและพระครสิต”์  
ผู้ฟังรูสึ้กแปลบปลาบใจและถามเปโตร
และคนอื่นๆ วา่ “พี่น้องเอ๋ย เราจะท�า
อย่างไรด?ี” 1 หลังจากน้ันพวกเขาเช่ือฟัง
ค�าสอนของเปโตรดว้ยความยินดี

พรุง่น้ีเป็นวนัอาทิตย์อีสเตอร ์ 
และดฉัินหวงัวา่เราจะไดร้บัผลกระทบ 
ในใจเช่นกันที่จะส�านึกในพระมหา
กรณุาธิคณุของพระผู้ช่วยให้รอด  
กลับใจและเช่ือฟังดว้ยความยินดี

ในการประชมุใหญส่ามญัครัง้น้ีเราจะ
ไดร้บัฟังการน�าทางที่ ไดร้บัการดลใจจาก
ผูน้�าศาสนจักรทัง้ชายและหญงิ ดฉัิน
ทราบวา่เราจะรูสึ้กซาบซึง้ใจกบัถอ้ยค�า
ของพวกทา่น คนืน้ีดฉัินถามทา่นวา่  
“พีน้่องสตรเีอย๋ เราจะท�าอยา่งไรด?ี”

ประธานสมาคมสงเคราะหส์ามญั เอไล
ซา อาร.์ สโนว ์ประกาศตอ่พ่ีน้องสตรี
เม่ือเกอืบ 150 ปีกอ่นวา่ “พระเจา้ทรงวาง
ความรบัผิดชอบทีส่�าคญัยิง่แกเ่รา” 2  

เราจะท�าอยา่งไรดี
เราเสริมสร้างอาณาจักรเม่ือเราบ�ารุงเลีย้งผู้ อ่ืน เราเสริมสร้างอาณาจักรเม่ือเราพูดและ
เป็นพยานถึงความจริง
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ครอบครวัที่ดฉัินแทบไม่รูจ้ักเลย (ดนีะ
ที่ดฉัินรกัและไว้ ใจสามี ในอนาคตและ
พระเจ้า!)

ขณะดฉัินยืนอยู่หน้าประตบู้านของ
ป้าแครอล ดฉัินอยากถอยกลับ ประตู
เปิดอยู่—ดฉัินยืนอยู่ที่น่ันเหมือน
กระตา่ยที่ตืน่กลัว—และป้าแครอลโดย
ไม่พูดอะไรสักค�า ยื่นแขนมาควา้ดฉัินไป
กอด เธอผู้ ไม่มีลูกของตนเอง เธอรู—้ 
ใจแห่งการบ�ารงุเลีย้งของเธอรู—้วา่ฉัน
ตอ้งการที่พึ่งพิง โอ ช่วงเวลาน้ันช่าง
หอมหวานปลืม้ประโลมใจ! ความกลัว
สูญสลาย และส่ิงที่เข้ามาในความรูสึ้ก
ของดฉัินคอืมีที่ยึดเหน่ียวที่ปลอดภัย
ทางวญิญาณแล้ว

ความรกัคอืการท�าให้มีที่วา่งในชีวติ
ส�าหรบัคนอื่น เหมือนป้าแครอลท�าให้
ดฉัิน

ที่จรงิมารดาสรา้งที่วา่งในรา่งกาย
เพื่อบ�ารงุเลีย้งทารกในครรภ์—และ
หวงัวา่จะมีที่ ในหัวใจขณะที่เลีย้งดพูวก
เขาดว้ย—แตก่ารบ�ารงุเลีย้งไม่จ�ากัด
เพียงการให้ก�าเนิดลูกเท่าน้ัน เอวามีช่ือ
วา่ “มารดา” ก่อนที่เธอจะมีลูก 4 และ
ดฉัินเช่ือวา่ “การเป็นแม่” หมายถึง 
“ ให้ชีวติ” ลองนึกถึงวธิีตา่งๆ มากมาย
ที่ท่านให้ชีวติ น่ันอาจหมายถึงให้ชีวติ
ทางอารมณ์แก่ผู้สิน้หวงัหรอืให้ชีวติทาง
วญิญาณแก่ผู้สงสัย ดว้ยความช่วยเหลือ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราสามารถ
สรา้งสถานพยาบาลทางอารมณ์ส�าหรบั
ผู้ถูกเลือกปฏิบัต ิผู้ถูกปฏิเสธ และคน
แปลกหน้า ในวธิีอ่อนโยนแตเ่ป่ียมพลัง
เช่นน้ี เราเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้า พี่น้องสตรทีัง้หลาย เราทุกคน
มายังแผ่นดนิโลกดว้ยของประทานแห่ง
ความเป็นมารดา ที่ ให้ชีวติ บ�ารงุเลีย้ง 
เพราะน่ันคอืแผนของพระผู้เป็นเจ้า

การท�าตามแผนของพระองคแ์ละมา
เป็นผู้เสรมิสรา้งอาณาจักรเรยีกรอ้งให้
เสียสละอยา่งไม่เห็นแกต่วั เอ็ลเดอรอ์อร์
สัน เอฟ. วทินีย์เขียนวา่ “ทุกส่ิงที่เราทน
ทุกข์และสู้ทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เราอดทนอย่างอดกลัน้ . . . ช�าระใจเรา

ให้บรสุิทธิ์ . . . ท�าให้เราอ่อนโยนและมี
จิตกุศลมากขึน้ . . . และโดยผ่าน . . . 
งานหนักและความยากล�าบาก เราจึงได้
รบัความรูเ้พิ่มขึน้ . . . ซ่ึงท�าให้เราเป็น
เหมือนพระบิดาพระมารดาในสวรรค์
มากขึน้” 5 การทดลองที่ช�าระให้บรสุิทธิ์
เหล่าน้ีน�าเราสู่พระครสิต ์ผู้ทรงสามารถ
เยียวยาเราและท�าให้เรามีประโยชน์ตอ่
งานแห่งความรอด

กำรเสริมสร้ำงอำณำจกัรผ่ำนกำรพูดและกำร

เป็นพยำน

เราเสรมิสรา้งอาณาจักรดว้ยเมื่อเรา
พูดและเป็นพยานถึงความจรงิ เราท�า
ตามแบบแผนของพระเจ้า พระองค์
ตรสัและทรงสอนดว้ยพลังและสิทธิ
อ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า พี่น้องสตร ี
เราก็ท�าได ้โดยส่วนใหญ่สตรชีอบพูดคยุ
และชุมนุมกัน! ขณะที่เราท�างานโดย
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัมอบ
หมายแก่เรา การพูดคยุและชุมนุมของ

เราจะเตบิโตเป็นการน�าทางและการ
สอนพระกิตตคิณุ

ซิสเตอรจ์ูลี บี. เบค อดตีประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ สอนวา่ “ความ
สามารถที่จะคูค่วรไดร้บัการเปิดเผย
ส่วนตวัและปฏิบัตติามน้ันนับเป็น
ทักษะเฉพาะตวัที่ส�าคญัที่สุดซ่ึงฝึกฝน
ได้ ในชีวติน้ี . . . ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งความ
พยายามอย่างตัง้ใจ” 6

การเปิดเผยส่วนตวัจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะกระตุน้เตอืนเราให้เรยีนรู ้
พูด และกระท�าตามความจรงินิรนัดร์
—ความจรงิของพระผู้ช่วยให้รอด เรายิ่ง
ท�าตามพระครสิต ์เราจะยิ่งรูสึ้กถึงความ
รกัและการน�าทางของพระองค ์ยิ่งรูสึ้ก
ถึงความรกัและการน�าทางของพระองค์
มากเท่าใด ก็จะยิ่งตอ้งการพูดและสอน
ความจรงิดงัที่พระองคท์รงสอนมาก
เท่าน้ัน แม้ ในยามที่เราเผชิญกับการ
ตอ่ตา้น

หลายปีก่อนดฉัินสวดอ้อนวอนขอ
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ถ้อยค�าที่จะปกป้องความเป็นแม่เมื่อ
ไดร้บัโทรศัพท์จากผู้ ไม่ประสงคจ์ะออก
นาม

ผู้ โทรศัพท์มาถามวา่ “คณุคอืนีลล์ 
แมรร์อิอตต ์แม่ของครอบครวัใหญ่ ใช่
หรอืไม่”

ดฉัินตอบอย่างรา่เรงิวา่ “ ใช่คะ่!” 
คาดวา่จะไดย้ินเธอพูดประมาณวา่ 
“แหม ดจีัง!”

แต่ไม่ ใช่! ดฉัินไม่มีวนัลืมค�าตอบ
จากเสียงตะคอกใส่โทรศัพท์ของเธอ: 
“ฉันไม่พอใจมากรู้ ไหม ที่เธอน�าลูกๆ มา
สู่ดาวเคราะห์ที่คนล้นโลกใบน้ี!”

“ โอ” ดฉัินละล�่าละลักไปวา่ “ดฉัิน
เข้าใจความรูสึ้กคณุ”

เธอกรีด๊มาวา่ “ ไม่—เธอไม่เข้าใจ
หรอก!”

ดฉัินตอบเบาๆ วา่ “คะ่ อาจจะไม่”
เธอเริม่โวยวายถึงความโง่เขลาของ

ดฉัินที่เลือกเป็นแม่ ขณะเธอพูดไป
เรือ่ยๆ ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอนขอความ
ช่วยเหลือและความคดิที่อ่อนโยนก็มาสู่
จิตใจ: “พระเจ้าจะตรสักับเธอ 
อย่างไร” จากน้ันดฉัินรูสึ้กวา่ยืนอยู่

บนฐานมั่นคงและกล้าขึน้เมื่อคดิถึง
พระเยซูครสิต์

ดฉัินตอบ “ดฉัินยินดทีี่ ไดเ้ป็นแม่ 
และดฉัินสัญญากับคณุวา่จะท�าทุก
อย่างดว้ยพลังอ�านาจที่ฉันมีเพื่อบ�ารงุ
เลีย้ง ลูกๆ ในทางที่จะท�าให้พวกเขา
สรา้งสรรค์ โลกน้ีให้ดขีึน้”

เธอตอบวา่ “หวงัวา่เธอจะท�าอย่าง
น้ัน!” แล้ววางหู

น่ันไม่ ใช่เรือ่งใหญ่—เหนือส่ิงใด 
ดฉัินยืนอย่างปลอดภัยในครวัของดฉัิน
เอง! แตต่ามวธิีที่เล็กน้อยของดฉัิน 
ดฉัินสามารถพูดปกป้องครอบครวั 
มารดา และผู้บ�ารงุเลีย้งเพราะสองส่ิง: 
(1) ดฉัินเข้าใจและเช่ือหลักค�าสอน
ของพระผู้เป็นเจ้าเรือ่งครอบครวั และ
(2) ดฉัินสวดอ้อนวอนขอถ้อยค�าที่จะส่ือ
ถึงความจรงิเหล่าน้ี

ความแปลกแยกและแตกตา่งจาก
โลกจะน�ามาซ่ึงการวพิากษ์วจิารณ์ แต่
เราตอ้งยึดตนเองให้แน่นกับหลักธรรม
นิรนัดรแ์ละเป็นพยานถึงหลักธรรม
เหล่าน้ี ไม่วา่โลกจะตอบอย่างไร

เมือ่ถามตนเองวา่ “เราจะท�าอยา่งไรด”ี  

ให้เราไตรต่รองค�าถามน้ี “พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�าส่ิงใดอยู่ตลอดเวลาหรอื” 
พระองคท์รงบ�ารงุเลีย้ง ทรงสรา้ง ทรง
สนับสนุนการเตบิโตและความดงีาม  
พีน้่องสตรทีัง้หลาย เราท�าส่ิงเหลา่น้ีได!้ 
เด็กหญิงในปฐมวยัทัง้หลาย มี ใครใน
ครอบครวัของหนูที่ตอ้งการความรกั
และความเมตตาของหนูไหม ท่านเสรมิ
สรา้งอาณาจักรโดยการบ�ารงุเลีย้งผู้อื่น
เช่นกัน

การสรา้งโลกของพระผู้ช่วยให้รอด 
ซ่ึงพระบิดา ทรงก�ากับดแูล เป็นการ
บ�ารงุเลีย้งที่ทรงอานุภาพ ทรงเตรยีม
สถานที่ ให้เราเตบิโตและพัฒนาศรทัธา
ในอ�านาจการชดใช้ของพระองค ์ศรทัธา
ในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของ
พระองคเ์ป็นที่ที่ดทีี่สุดส�าหรบัการ
เยียวยา ความหวงั การเตบิโตและจุด
ประสงค ์ทุกคนตอ้งการมีที่พึ่งพิงทาง
วญิญาณและทางรา่งกาย เรา พี่น้องสตรี
ทุกวยั สามารถสรา้งส่ิงน้ีได ้ซ่ึงเป็นแม้
สถานที่อันศักดิสิ์ทธิ์

ความรบัผิดชอบที่ส�าคญัยิ่งของเรา
คอืเป็นสตรทีี่ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด 
สตรทีี่บ�ารงุเลีย้งดว้ยการดลใจ และ
ด�าเนินชีวติในความจรงิอย่างไรค้วาม
กลัว ขณะที่เราขอพระบิดาในสวรรค์ ให้
ทรงท�าให้เราเป็นผู้สรา้งอาณาจักรของ
พระองค ์เดชานุภาพของพระองคจ์ะ
หลั่งรนิมาสู่เราและเราจะรูว้า่จะบ�ารงุ
เลีย้งอย่างไร และท้ายที่สุดเราจะเป็น
เหมือนบิดามารดาบนสวรรคข์องเรา  
ในพระนามของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
อ้ำงองิ
 1. กิจการ 2:36–37.
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“ซิสเตอร ์[ลูซี เมเซิรฟ์] สมิธบันทึก
ไว ้. . . วา่หลังจากประธานยังก์กระตุน้ผู้
เข้ารว่มการประชุม พวกเขาปฏิบัตติาม
ทันที . . . สตร ี[ถอด] กระโปรงชัน้ใน 
[กระโปรงชัน้ในขนาดใหญ่ที่เป็นแฟช่ัน
ในสมัยน้ันและให้ความอบอุ่นดว้ย] ถุง
น่อง และทุกส่ิงที่พวกเธอให้ ได ้ตรงน้ัน
เลยในแทเบอรน์าเคลิ [หลังเก่า] และ
กองไว้ ในเกวยีนเพื่อส่งไปให้วสุิทธิชนที่
เทือกเขา” 3

หลายสัปดาห์ตอ่มา ประธานบรคิมั 
ยังก์ ให้วสุิทธิชนมารวมกันอีกครัง้ใน 

โดย ลนิดำ เค. เบอร์ตนั

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

ใ นวนัจัดตัง้สมาคมสงเคราะห ์เอมมา  
สมิธประกาศวา่ “เราจะท�าบางส่ิง 
ที่พิเศษมาก . . . เราคาดหวงัโอกาส

พิเศษและค�ารอ้งขอเรง่ดว่น” 1 ค�ารอ้ง
ขอเรง่ดว่นและโอกาสพิเศษมักจะเกิด
ขึน้บ่อยครัง้ในสมัยน้ัน—เช่นเดยีวกับ
ในสมัยน้ี

ค�ารอ้งขอเรือ่งหน่ึงเกดิขึน้ในเดอืน
ตลุาคมปี 1856 ในการประชุมใหญส่ามญั
เมือ่ประธานบรคิมั ยงัก์ประกาศตอ่ที่
ประชมุวา่กลุม่ผู้บกุเบกิรถลากยังเดนิ
ทางอยูแ่ละเวลาล่วงเลยเขา้ฤดหูนาวนาน
มากแลว้ ทา่นประกาศวา่ “ศรทัธา ศาสนา 
และการประกาศตนวา่เป็นคนเครง่
ศาสนาของทา่นจะไม่ช่วยให้จติวญิญาณ
เดยีวของทา่นรอดในอาณาจกัรซีเลส
เชียลของพระผู้เป็นเจา้ เวน้แตท่า่นจะ
ท�าตามหลกัธรรมทีข่า้พเจา้ก�าลงัสอน
ท่านขณะน้ี จงออกไปพาคนในทุ่งราบ
มาทีน่ี่เดีย๋วน้ี และท�าส่ิงเหลา่น้ันอย่าง
เครง่ครดัซ่ึงเราเรยีกวา่ทางโลก . . . หาไม่
แลว้ศรทัธาของท่านจะเสียเปลา่” 2

เราระลึกถึงชายเหล่าน้ันดว้ยความ
ส�านึกคณุ ผู้ที่บ่ายหน้าออกไปช่วยชีวติ
วสุิทธิชนที่ก�าลังทุกข์ทรมาน แตบ่รรดา
พี่น้องสตรที�าอะไรเล่า

“เราเป็นแขกแปลกหนา้”
เม่ือท่านตัดสินใจร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าท่านจะท�าอะไรได้บ้าง—ตามเวลาและ
สภาวการณ์ของท่านเอง—ท่ีจะรับใช้ผู้ลีภ้ยัท่ีอาศัยอยู่ในละแวกบ้านและชุมชนของท่าน

แทเบอรน์าเคลิหลังเก่าเมื่อหน่วยกู้ภัย
และกลุ่มรถลากใกล้จะมาถึงซอลท์เลค
ซิตี ้ท่านวงิวอนวสุิทธิชนดว้ยความเรง่
ดว่น—โดยเฉพาะพี่น้องสตร—ีให้ดแูล
ผู้ที่ทุกข์ยาก และให้อาหารพวกเขา และ
รบัพวกเขาไว ้โดยกล่าววา่ “พวกท่าน
บางคนจะพบวา่เท้าพวกเขาเย็นจนแข็ง
ไปถึงข้อเท้า บางคนถึงหัวเข่าและมือ
ของบางคนเย็นเฉียบจนแข็ง . . . เรา
ตอ้งการให้ท่านรบัพวกเขาเสมือนเป็น
ลูกของท่านเอง และมีความรูสึ้กตอ่พวก
เขาเหมือนลูกของท่าน” 4

ลูซี เมเซิรฟ์ สมิธบันทึกไวเ้ช่นกันวา่
“เราท�าทัง้หมดที่ท�าไดเ้พื่อปลอบโยน

ผู้ขัดสนดว้ยความช่วยเหลือของพี่น้อง
ชายหญิงที่แสนด ี. . . มือและเท้าของ
พวกเขาแข็งและเย็นเฉียบ . . . เราจะ
ไม่หยุดทุ่มเทเรีย่วแรงของเราจนกวา่ทุก
คนจะอบอุ่นสบาย. . . .

“กล่าวไดว้า่ ดฉัินไม่เคยพึงพอใจ 
หรอืเพลิดเพลินใจกับงานที่เคยท�ามาใน
ชีวติมากไปกวา่งานน้ี เพราะมีความรูสึ้ก
เป็นหน่ึงเดยีวกันอย่างแรงกล้า . . .

“คนที่เต็มใจช่วยจะท�าอะไรตอ่ไปได้
บ้าง” 5

พี่น้องสตรทีี่รกั เรือ่งราวน้ีอาจเปรยีบ
ไดก้ับสมัยของเราและผู้ที่ก�าลังทุกข์ยาก
ทั่วโลก มี “ โอกาสพิเศษ” อีกอย่างหน่ึง
สัมผัสใจเรา

มีผู้ลีภ้ัยมากกวา่ 60 ล้านคนทั่วโลก 
รวมถึงผู้ที่ โดนบังคบัให้ย้ายถิ่นฐาน  
ครึง่หน่ึงของคนเหล่าน้ันเป็นเด็ก6  
“บุคคลเหล่าน้ีเผชิญกับความยาก 
ล�าบากใหญ่หลวงและก�าลังเริม่ตน้ชีวติ 
ใหม่ ใน . . . ประเทศและวฒันธรรม 
ใหม่ ขณะที่ [บางครัง้] มีองคก์รที่ช่วย 
เหลือพวกเขาให้มีสถานที่อยู่อาศัยและ 
ความจ�าเป็นพืน้ฐานตา่งๆ ส่ิงที่พวก 
เขาต้องการคือเพื่อนและมิตรสหายผู ้
สามารถช่วยให้พวกเขา [ปรบัตวัเข้า]  
กับบ้านใหม่ บุคคลที่สามารถช่วยพวก 
เขาเรยีนรูภ้าษา เข้าใจระบบ และรูสึ้กถึง 
มิตรไมตร”ี 7

ฤดรูอ้นที่ผ่านมาดฉัินพบซิสเตอร์
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อีเวตต ์บูกิงโก สมัยที่เธออายุ 11 ขวบ
เธอหลบหนีจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง
หลังจากคณุพ่อของเธอเสียชีวติและพี่
ชายสามคนหายสาบสูญไปจากภูมิภาค
ของโลกที่ถูกสงครามท�าลายล้าง ในที่
สุดอีเวตตแ์ละคนที่เหลือในครอบครวั
อาศัยอยู่ ในประเทศเพื่อนบ้านในฐานะ
ผู้ลีภ้ัยเป็นเวลาหกปีครึง่จนพวกเขา
สามารถย้ายไปบ้านที่ถาวร ที่ซ่ึงพวกเขา
ไดร้บัความอนุเคราะห์จากสามีภรรยาคู่
หน่ึงที่คอยดแูลเอาใจใส่ช่วยเหลือดา้น
การเดนิทาง โรงเรยีน และส่ิงอื่นๆ เธอ
บอกวา่พวกเขา “เปรยีบเสมือนค�าตอบ
การสวดอ้อนวอนของเรา” 8 คณุแม่ผู้

สวยงามและน้องสาวผู้น่ารกัของเธอ
อยู่กับเราค�า่คนืน้ี รอ้งเพลงในคณะนัก
รอ้งประสานเสียง ดฉัินสงสัยหลายครัง้
ตัง้แตพ่บสตรผีู้ยอดเยี่ยมเหล่าน้ี  
“จะเป็นอย่างไรถ้าเรือ่งราว ของพวกเธอ  
คอืเรือ่งราว ของดฉัิน”

ในฐานะพี่น้องสตรเีรามีจ�านวน
มากกวา่ครึง่หน่ึงในคลังของพระเจ้าที่
จะช่วยเหลือบุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค ์คลังของพระองค์ ไม่ไดม้ีเพียง
ส่ิงของเท่าน้ันแตย่ังมีเวลา พรสวรรค ์
ทักษะ และลักษณะแห่งสวรรคข์อง
เราดว้ย ซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. วกิซอม
สอนวา่ “ลักษณะแห่งสวรรค์ ในตวัเรา
ก่อให้เกิดความปรารถนาจะยื่นมือช่วย
เหลือผู้อื่นและกระตุน้ให้เราลงมือท�า” 9

โดยที่รบัรูล้ักษณะแห่งสวรรคข์องเรา 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันแนะน�าวา่

“เราตอ้งการสตรผีู้ที่รูว้ธิีท�าให้ส่ิง
ส�าคญัเกิดขึน้ดว้ยศรทัธาของพวกเธอ
และผู้ที่เป็นผู้ปกป้องศีลธรรมและ
ครอบครวัที่กล้าหาญในโลกที่เต็มไป
ดว้ยบาป . . . สตรผีู้รูว้ธิีเรยีกหาพลังแห่ง
สวรรคเ์พื่อปกป้องและเสรมิสรา้งความ
เข้มแข็งให้ลูกๆ และครอบครวั . . .

“. . . ไมว่า่ทา่นแตง่งานหรอืเป็นโสด 
ทา่นผูเ้ป็นพีน้่องสตรมีคีวามสามารถ
เฉพาะตวัและสัญชาตญาณพเิศษทีท่า่น
ไดร้บัซ่ึงเป็นของประทานจากพระผูเ้ป็น
เจา้ เราพีน้่องชายไมส่ามารถลอกเลยีน
อทิธพิลทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของทา่นได”้ 10

จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุดที่ส่ง 
ให้ศาสนจักรวนัที่ 27 ตลุาคม ค.ศ. 2015 
แสดงถึงความห่วงใยและความเมตตา 
สงสารผู้คนหลายล้านคนที่ตอ้งทิง้บ้าน 
เรอืนของพวกเขาเพื่อแสวงหาความ 
ช่วยเหลือจากความขัดแย้งทางการเมือง 
และความยากล�าบากอื่นๆ ฝ่ายประธาน 
สูงสุดเชือ้เชิญแตล่ะคน ครอบครวั และ 
หน่วยศาสนจักรให้มีส่วนรว่มบ�าเพ็ญ 
ประโยชน์เหมือนพระครสิต์ ในโครงการ 
บรรเทาทุกข์ผู้ลีภ้ัยในท้องที่ และบรจิาค 
ให้กองทุนเพื่อมนุษยธรรมของ 
ศาสนจักร หากท�าได้

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
เยาวชนหญิง และปฐมวยัพิจารณาวธิี
ขานรบัค�าเชือ้เชิญของฝ่ายประธาน
สูงสุด เราทราบวา่ท่านทัง้หลาย พี่น้อง
สตรผีู้เป็นที่รกัของเราทุกวยั มาจาก
วถิีชีวติที่แตกตา่งกันและอาศัยอยู่
ในสภาวการณ์ที่หลากหลาย สมาชิก
แตล่ะคนในความเป็นพี่น้องสตรทีั่ว
โลกไดท้�าพันธสัญญาเมื่อบัพตศิมา
วา่จะ “ปลอบโยนคนที่ตอ้งการการ
ปลอบโยน”11  กระน้ันจ�าไวว้า่เราไม่ควร
วิง่เรว็เกินก�าลังของเรา 12

โดยค�านึงถงึความจรงิเหลา่น้ี เราได้
จดัตัง้หน่วยปฏบัิตงิานบรรเทาทกุข ์ซ่ึง
เรยีกวา่ “เราเป็นแขกแปลกหน้า” เรา
หวงัวา่ทา่นจะตดัสินใจรว่มกบัการสวด

ออ้นวอนวา่ทา่นจะท�าอะไรไดบ้า้ง—ตาม
เวลาและสภาวการณ์ของทา่นเอง—ทีจ่ะ
รบัใช้ผูล้ีภ้ยัทีอ่าศัยอยู่ ในละแวกบา้นและ
ชมุชนของทา่น น่ีเป็นโอกาสในการรบัใช้
ตวัตอ่ตวั ในครอบครวั และโดยองคก์ร
เพือ่ผกูมติร ใหค้�าปรกึษา และบ�าเพ็ญ
ประโยชน์อืน่ๆ เหมอืนพระครสิต ์และ
เป็นวธิหีน่ึงทีพ่ีน้่องสตรรีบัใช้ ได้

ในความพยายามรว่มกับการสวด
อ้อนวอน เราควรประยุกต์ ใช้ค�าแนะน�า
อันชาญฉลาดของกษัตรยิ์เบ็นจามินที่
ให้ ไวก้ับผู้คนของท่านหลังจากท่าน
กระตุน้ให้พวกเขาเอาใจใส่คนขัดสน 
“จงดวูา่ท�าส่ิงทัง้หมดน้ีดว้ยปัญญาและ
ระเบียบ” 13

พี่น้องทัง้หลาย เรารูว้า่การเอือ้มออก
ไปช่วยเหลือผู้อื่นดว้ยความรกัมีความ
หมายตอ่พระเจ้า ลองพิจารณาการตกั
เตอืนจากพระคมัภีรเ์หล่าน้ี

“คนตา่งดา้วที่อาศัยอยู่กับพวกเจ้า
น้ันก็เป็นเหมือนกับคนท้องถิ่นของเจ้า 
จงรกัเขาเหมือนกับรกัตวัเอง” 14

“อย่าละเลยที่จะตอ้นรบัแขกแปลก
หน้า เพราะวา่โดยการท�าเช่นน้ัน บาง
คนก็ไดต้อ้นรบัทูตสวรรค์ โดยไม่รูต้วั” 15

และพระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่
“เพราะวา่เมื่อเราหิว พวกท่านก็

จัดหาให้เรากิน เรากระหายน� ้า  
ท่านก็ ให้เราดืม่ เราเป็นแขกแปลกหน้า  
พวกท่านก็ตอ้นรบัเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ ให้เสือ้ผ้า
เรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดแูล
เรา” 16

ดว้ยความรกั พระผู้ช่วยให้รอดทรง
รบัรูถ้ึงหญิงม่ายผู้ถวายเหรยีญเพียง
สองอันเพราะเธอท�าสุดก�าลังของเธอ
แล้ว17 พระองคท์รงเล่าอุปมาเรือ่งชาว
สะมาเรยีผู้ ใจดเีช่นกัน—ซ่ึงพระองค์
ทรงสรปุดว้ยพระด�ารสัที่วา่ “ท่านจงไป
ท�าเหมือนอย่างน้ัน” 18 บางครัง้การเอือ้ม
ออกไปช่วยเหลือเป็นส่ิงที่ ไม่สะดวก
สบาย แตเ่มื่อเราท�างานดว้ยกันในความ
รกัและความเป็นหน่ึงเดยีว เราคาดหวงั
ความช่วยเหลือจากสวรรค์ ได้

หลงัจากใช้ชีวิตหลายปีเป็นผู้ลีภ้ยั อีเวตต์ บูกิง

โก (ข้างบน) และสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัว

เธอ พบกับคู่สามีภรรยาท่ีห่วงใยผู้ช่วยเหลือ

พวกเขาให้ปรับตัวเข้ากับบ้านหลงัใหม่
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ในพิธีศพธิดาผู้แสนดคีนหน่ึงของ 
พระผู้เป็นเจ้า บางคนเล่าวา่สตรผีู้น้ี  
ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห ์
สเตค ท�างานรว่มกับคนอื่นๆ ในสเตค 
เพื่อบรจิาคผ้านวมให้ความอบอุ่นแก่ผู้
ตกทุกข์ ไดย้ากในโคโซโวช่วงทศวรรษ 
1900 เช่นเดยีวกับชาวสะมาเรยีผู้ ใจด ี
เธอท�ามากกวา่น้ันเมื่อเธอกับลูกสาว
ขับรถกระบะซ่ึงเต็มไปดว้ยผ้านวมจาก
ลอนดอนไปโคโซโว ระหวา่งเดนิทาง
กลับบ้านเธอไดร้บัความประทับใจทาง
วญิญาณอย่างสุดซึง้ซ่ึงฝังลึกในใจเธอ 
ความรูสึ้กน้ันคอื “ส่ิงที่เจ้าท�าเป็นส่ิงที่
ดมีาก บัดน้ี จงกลับบ้าน เดนิข้ามถนน 
และรบัใช้เพื่อนบ้านของเจ้า!” 19

พิธีศพเต็มไปดว้ยเรือ่งราวสรา้งแรง
บันดาลใจอีกมากมายที่สตรผีู้ซ่ือสัตย์
คนน้ีตระหนักและขานรบัค�ารอ้ง
ขอพิเศษและเรง่ดว่น—และโอกาส
ธรรมดาเช่นกัน—ของผู้ที่อยู่ ในแวดวง
อิทธิพลของเธอ ตวัอย่างเช่น เธอเปิด
บ้านและเปิดใจช่วยคนหนุ่มสาวที่ก�าลัง
ประสบปัญหาในทุกโมงยาม — ไม่วา่
กลางวนัหรอืกลางคนื

พี่น้องสตรทีี่รกั เราเช่ือมั่นในความ
ช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ ได้
เมื่อเราคกุเข่าทูลขอการน�าทางจาก
สวรรคเ์พื่อเป็นพรให้บุตรธิดาของ
พระองค ์พระบิดาบนสวรรค ์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงพรอ้มที่จะช่วย

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์แสดง
ประจักษ์พยานอันทรงพลังตอ่สตรขีอง
ศาสนจักร ดงัน้ี

“พระบิดาบนสวรรคท์รงฟังและทรง
ตอบค�าสวดออ้นวอนแห่งศรทัธาของทา่น
ส�าหรบัการน�าทางและความช่วยเหลอืให้
มีความอดทนในการรบัใช้เพือ่พระองค์

“พระองคจ์ะทรงส่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์มาให้ท่านและผู้ที่ท่านดแูล 
ท่านจะไดร้บัการเสรมิสรา้งให้เข้มแข็ง
และไดร้บัการดลใจให้รูถ้ึงขีดจ�ากัด
และขอบเขตแห่งความสามารถในการ
รบัใช้ของท่าน พระวญิญาณจะทรง

ปลอบโยนท่านเมื่อท่านสงสัยวา่  
‘ฉันท�าเพียงพอไหม’” 20

เมือ่เราพิจารณาถงึ “ค�ารอ้งขอเรง่
ดว่น” ของผูท้ีต่อ้งการความช่วยเหลอื
จากเรา ขอใหเ้ราถามตวัเราเองวา่  
“จะเป็นอยา่งไรถ้าเรือ่งราว ของพวกเขำ 
คอืเรือ่งราว ของฉัน” ขอให้เราแสวงหา
การดลใจ ท�าตามความประทับใจทีเ่ราได้
รบั และเอือ้มออกไปในความเป็นหน่ึง
เดยีวเพ่ือช่วยคนขดัสนเมือ่เรามคีวาม
สามารถและไดร้บัการดลใจใหท้�าเช่น
น้ัน บางทจีะมบีางคนพดูถึงเรา ดงัที่
พระผูช่้วยใหร้อดตรสัถงึสตรผีูป้ฏิบตัติอ่
พระองค ์วา่ “นางท�าส่ิงดสี�าหรบัเรา . . . 
หญงิคนน้ีท�าสุดก�าลงัของนางแลว้” 21 
ดฉัินเรยีกส่ิงน้ันวา่พเิศษ! ในพระนาม
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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บาปของท่านไปทุกวนั, เพื่อท่านจะเดนิ 
โดยปราศจากความผิดตอ่พระพักตร ์
พระผู้เป็นเจ้า—ข้าพเจ้าอยากให้ท่าน 
มอบทรพัย์สินของทา่นแก่คนจน, ทกุคน 
ตามทรพัยสิ์นทีต่นม,ี เป็นตน้วา่เลีย้ง 
อาหารคนหวิโหย, ใหเ้สือ้ผา้คนเปลอืยเปลา่,  
เยี่ยมคนเจ็บป่วยและให้ความ 
ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์คนเหล่าน้ัน,  
ทัง้ฝ่ายวญิญาณและฝ่ายโลก. ตามความ 
ตอ้งการของพวกเขา” ( โมไซยาห์ 4:26)

อมิวเล็ค คูท่ี่ยอดเยี่ยมของแอลมา 
สอนความจรงิเช่นกันวา่เราตอ้งรบัใช้
พระองคต์อ่ไปเพื่อรกัษาการให้อภัยเอา
ไว ้“และบัดน้ีดเูถิด, พี่น้องที่รกัของ
ข้าพเจ้า, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, อย่าคดิ
วา่น่ีคอืทัง้หมดแล้ว; เพราะหลังจาก
ท่านท�าทัง้หมดน้ีแล้ว, หากท่านปฏิเสธ
คนขัดสน, และคนเปลือยเปล่า, และไม่
เยี่ยมเยียนคนเจ็บและคนมีทุกข์, และ
ให้ทรพัย์สินของท่าน, หากท่านมี, แก่ผู้
ที่ขัดสน—ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, หาก
ท่านไม่ท�าแม้ส่ิงเดยีวจากบรรดาส่ิงเหล่า
น้ี, ดเูถิด, การสวดอ้อนวอนของท่าน
เปล่าประโยชน์, และไม่ช่วยอะไรท่าน
เลย, และท่านเป็นดงัคนหน้าซ่ือใจคดผู้
ปฏิเสธความเช่ือ” (แอลมา 34:28)

คนืน้ีข้าพเจ้านึกถึงสตรี ในชีวติ
ข้าพเจ้า มีสตรแีละเด็กหญิง 31 คนใน
ครอบครวัเรา เริม่ตัง้แตภ่รรยาข้าพเจ้า
ไปจนถึงเหลนสาวสามคนล่าสุดของเรา 
บางคนอยู่ที่น่ีกับเราคนืน้ี ห้าคนอายุต�า่
กวา่ 12 ขวบ น่ีอาจเป็นการประชุมครัง้
แรกของพวกเธอในศนูย์การประชุม
ใหญ่กับพี่น้องสตรี ในศาสนจักรของ
พระผู้ช่วยให้รอด แตล่ะคนจะรบัความ
ทรงจ�าตา่งกันและท�าค�ามั่นสัญญาของ
เธอเองจากประสบการณ์ในคนืน้ี

มีความทรงจ�าสามเรือ่งและค�ามั่น
สัญญาสามประการที่ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนขอให้อยู่กับพวกเธอไปตลอด
ชีวติแม้หลังจากชีวติน้ี ความทรงจ�าเป็น
เรือ่งของความรูสึ้ก และค�ามั่นสัญญา
เป็นเรือ่งของส่ิงที่ตอ้งท�า

ความรูสึ้กส�าคญัที่สุดคอืความรกั 

น�าเราให้คูค่วรรบัปีตจิากการให้อภัยของ
พระองค ์เรารูสึ้กปรารถนาจะรบัใช้ผู้อื่น
เพราะพระองค ์กษัตรยิ์เบ็นจามินสอน
วา่การให้อภัยไม่บรรลุผลในช่ัวพรบิตา
เดยีว

ท่านกล่าวท�านองน้ี “และบัดน้ี, 
เพราะเห็นแก่ส่ิงเหล่าน้ีซ่ึงข้าพเจ้ากล่าว
แก่ท่านแล้ว—น่ันคอื, เพื่อให้มีการปลด

โดย ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
 าพเจ้าซาบซึง้ใจที่ ไดอ้ยู่กับ
ท่านในค�า่คนืแห่งการนมัสการ 
การใครค่รวญ และการอุทิศ

ตนครัง้น้ี เราสวดอ้อนวอนดว้ยกัน 
พระบิดาบนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความ
รกัทรงไดย้ินเรา เราระลึกถึงพระผู้ช่วย
ให้รอด พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ขณะที่
เพลงสวดสรรเสรญิพระองคสั์มผัสใจเรา 
เราไดร้บัแรงบันดาลใจให้ท�ามากขึน้เพื่อ
ช่วยพระอาจารย์ ในงานของพระองค์
เพื่อหนุนใจและช่วยเหลือบุตรธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์

ความปรารถนาจะรบัใช้เพิ่มทวเีพราะ 
ความส�านึกคณุตอ่ส่ิงทีพ่ระผูช่้วยใหร้อด 
ทรงท�าเพื่อเรา น่ันคอืสาเหตทุี่ ใจ 
เราอิ่มเอิบเมื่อเราไดย้ินบทเพลงที่รอ้งวา่ 
“เพราะฉันไดร้บัมากมาย ฉันจึงหมายใจ 
แบ่งปัน” 1 ในโอวาทครัง้ส�าคญัของเขา 
ดงัที่บันทึกไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอน 
กษัตรยิ์เบ็นจามินสัญญาวา่ความรูสึ้ก 
ส�านึกคณุเช่นน้ันจะเกิดขึน้ (ด ู 
โมไซยาห์ 2:17–19)

เมื่อศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์

จงวางใจในพระวญิญาณ
องคน์ั้นซ่ึงน�าใหท้�าดี
เราใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้เม่ือเรารับใช้ผู้ อ่ืนแทนพระองค์ 
ด้วยความรักท่ีบริสุทธ์ิ
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ท่านรูสึ้กรกัผู้น�าสตรทีี่ยิ่งใหญ่ผู้พูดกับ
พวกท่านไปแล้ว และท่านรูสึ้กโดยพระ
วญิญาณวา่พวกเธอรกัท่านทัง้ที่ ไม่รูจ้ัก
ท่านเพราะพวกเธอรูสึ้กถึงความรกัที่
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดทรงมีตอ่ท่าน น่ันคอืสาเหตทุี่พวก
เธอตอ้งการรบัใช้ท่านมากและอยาก
ให้ท่านไดร้บัพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ตอ้งการมอบให้ท่าน

ท่านรูสึ้กรกัผู้อื่นในคนืน้ี—รกัเพื่อนๆ 
เพื่อนนักเรยีน เพื่อนบ้าน และแม้แต่
คนแปลกหน้าที่เพิ่งเข้ามาในชีวติท่าน 
ความรูสึ้กแห่งความรกัน้ันเป็นของ
ประทานจากพระผู้เป็นเจ้า พระคมัภีร์
เรยีกวา่ “จิตกุศล” และ “ความรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ ( โมโรไน 7:47) 
ท่านรูสึ้กถึงความรกัน้ันในคนืน้ี และ
ท่านจะไดร้บับ่อยๆ หากท่านแสวงหา

ความรูสึ้กที่สองที่ท่านมี ในคนืน้ีคอื
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พี่น้อง
สตรสัีญญากับท่านวนัน้ีวา่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงน�าทางท่านให้พบการ
รบัใช้ที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้ท่าน
รบัใช้แทนพระองค ์ท่านรูสึ้กโดยพระ
วญิญาณวา่ค�าสัญญาของพวกเธอมาจาก
พระเจ้าและน่ันเป็นความจรงิ

พระเจ้าตรสัวา่ “และบัดน้ี, ตามจรงิ
แล้ว, ตามจรงิแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า,  
จงวางใจในพระวญิญาณองคน้ั์นซ่ึงน�า
ให้ท�าด—ีแท้จรงิแล้ว, ให้ท�าอย่างเที่ยง
ธรรม, ให้เดนิอย่างถ่อมตน, ให้พิพากษา
อย่างชอบธรรม; และน่ีคอืพระวญิญาณ
ของเรา” (คพ. 11:12)

ท่านอาจไดร้บัพรน้ันในคนืน้ี 
ตวัอย่างเช่น ขณะที่อยู่ ในการประชุมน้ี
ช่ือหรอืใบหน้าของคนตกทุกข์ ไดย้าก
อาจเข้ามาในใจท่าน อาจเป็นความคดิ
ช่ัวประเดีย๋ว แตเ่พราะส่ิงที่ท่านไดย้ิน
ในคนืน้ี ท่านจะสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ
ช่ือน้ัน โดยวางใจวา่พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงน�าท่านให้ท�าดตีอ่พวกเขาแทน
พระองค ์เมื่อค�าสวดอ้อนวอนเช่นน้ัน
เป็นแบบแผนในชีวติท่าน ท่านและคน
อื่นๆ จะเปลี่ยนเป็นคนดขีึน้

ความรูสึ้กที่สามที่ท่านมี ในคนืน้ีคอื
ท่านตอ้งการใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้ แม้แตเ่ด็กผู้หญิงอายุน้อยที่สุด
ที่น่ีก็รูสึ้กถึงความจรงิของค�าเชือ้เชิญใน
เพลง “จงตามเรามา พระองคต์รสัไว ้ 
ให้เราเดนิตามรอยบาทภูมี” 2

ดว้ยความรูสึ้กเหลา่น้ัน ส่ิงแรกทีท่า่น
ตอ้งใหค้�ามัน่วา่จะท�าคอืไปรบัใช้ โดยรู้
วา่ทา่นไม่ได้ ไปเพยีงล�าพงั เมือ่ทา่นไป
ปลอบโยนและรบัใช้ ใครก็ตามแทนพระ
ผูช่้วยใหร้อด พระองคท์รงเตรยีมทางให้
ทา่น ขณะน้ี ตามทีอ่ดตีผูส้อนศาสนาที่
น่ีคนืน้ีจะบอกทา่น น่ันไม่ไดห้มายความ
วา่ทกุคนหลงัประตทูกุบานพรอ้มจะ
ตอ้นรบัทา่นหรอืทกุคนทีท่า่นพยายาม
รบัใช้จะขอบคณุทา่น แตพ่ระเจา้จะทรง
ไปเบือ้งหน้าทา่นเพือ่เตรยีมทาง

ประธานโธมสั เอส. มอนสันกลา่ว
หลายครัง้วา่ท่านรูค้วามจรงิของค�าสัญญา
ทีพ่ระเจา้ตรสัวา่ “และผู้ ใดทีร่บัเจา้,  
ทีน่ั่นเราจะอยูด่ว้ย, เพราะเราจะไปเบือ้ง
หน้าเจา้. เราจะอยูท่างขวามือเจา้และทาง
ซ้ายเจา้, และพระวญิญาณของเราจะอยู่
ในใจเจา้, และเหล่าเทพของเราหอ้มลอ้ม
เจา้, เพ่ือประคองเจา้ไว”้ (คพ. 84:88)

วธิีหน่ึงที่พระองคท์รงไปเบือ้ง 
หน้าท่านคอืเตรยีมใจคนที่พระองค ์
ทรงขอให้ท่านรบัใช้ พระองคจ์ะทรง 

เตรยีมใจท่านเช่นกัน
ท่านจะพบดว้ยวา่พระเจ้าทรงวางผู้

ช่วยไวข้้างท่าน—ทางขวามือท่าน ทาง
ซ้ายมือท่าน และรอบๆ ท่าน ท่านไม่
ได้ ไปเพียงล�าพังในการรบัใช้ผู้อื่นแทน
พระองค์

พระองคท์รงท�าเช่นน้ันในคนืน้ี 
พระเจ้าทรงจัดเตรยีม“พยานทัง้หลาย” 
(ฮีบร ู12:1)ทัง้ในค�าพูดและบทเพลง 
เพื่อรวมและเพิ่มพลังของส่ิงที่ทรง
ตอ้งการให้ข้าพเจ้าพูด ข้าพเจ้าตอ้ง
แน่ใจวา่ข้าพเจ้าปรบัส่วนของข้าพเจ้า
ให้เข้ากับข่าวสารของพระองค ์ข้าพเจ้า
หวงัและสวดอ้อนวอนวา่ท่านจะรูสึ้ก
ส�านึกคณุและปีตเิมื่อพระเจ้าทรงน�า
ท่านกับผู้อื่นไปรบัใช้แทนพระองค์

เมื่อท่านมีประสบการณ์น้ันบ่อยครัง้
และท่านจะมี ท่านจะยิม้ดว้ยการยอมรบั
เช่นเดยีวกับข้าพเจ้าทุกครัง้ที่รอ้งเพลง 
“แสนหวานงานเลิศ” 3

ท่านจะยิม้เช่นกันเมื่อท่านจดจ�าข้อ
น้ี “แล้วพระมหากษัตรยิ์จะตรสัตอบวา่ 
เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลายวา่ ซ่ึง
พวกท่านไดท้�ากับคนใดคนหน่ึงที่เล็ก
น้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี ก็เหมือนท�า
กับเราดว้ย” (มัทธิว 25:40)

ส่ิงที่สองที่ท่านตอ้งท�าคอืระลึกถึง
พระเจ้าเมื่อท่านไปรบัใช้แทนพระองค ์
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พระเจ้าไม่เพียงไปเบือ้งหน้าเราและ
ส่งเหล่าเทพมารบัใช้กับเราเท่าน้ัน แต่
ทรงรูสึ้กถึงการปลอบโยนที่เราให้ผู้อื่น
ประหน่ึงเราให้พระองคเ์ช่นกัน

ธดิาทกุคนของพระผูเ้ป็นเจา้ที่ ไดย้นิ
และเช่ือข่าวสารของการประชมุน้ีจะ
ถามวา่ “พระเจ้าจะทรงใหฉั้นท�าอะไร
เพือ่ช่วยพระองคช่์วยเหลอืคนขดัสน” 
สถานการณ์ของพีน้่องสตรแีตล่ะคน
ตา่งกนั เช่นเดยีวกับลกูสาว ลกูสะใภ้ 
หลานสาว และเหลนสาวกลุม่เล็กของ
ขา้พเจ้า กับพวกเธอและกบัธดิาทกุคน
ของพระบดิาบนสวรรค ์ขา้พเจา้ขอย�า้ค�า
แนะน�าของซิสเตอรล์นิดา เค. เบอรต์นั

เธอขอให้ท่านสวดอ้อนวอนดว้ย
ศรทัธาเพื่อให้รูว้า่พระเจ้าทรงประสงค์
ให้ท่านท�าอะไรในสภาวการณ์ของ
ท่าน จากน้ันเธอกล่าวค�าถึงสัญญาการ
ปลอบโยนที่พระเจ้าประทานแก่สตรผีู้
ถูกวพิากษ์วจิารณ์เพราะน�าเอาน� ้ามัน
ราคาแพงชโลมพระเศียรพระองคท์ัง้ที่
ขายไปช่วยคนยากจนได้

“พระเยซูจึงตรสักับคนเหล่าน้ันวา่ 
อย่าต�าหนินางเลย ไปกวนใจนางท�าไม? 
นางท�าส่ิงดสี�าหรบัเรา

“เพราะวา่พวกท่านมีคนยากจนอยู่
ดว้ยเสมอ และพวกท่านจะท�าการดตีอ่
พวกเขาเมื่อไหรก็่ ได ้แตพ่วกท่านจะ
ไม่มีเราอยู่ดว้ยเสมอไป

“หญิงคนน้ีท�าสุดก�าลังของนางแล้ว 
นางมาชโลมกายของเราล่วงหน้าก่อนที่
จะมีการฝังศพของเรา

“เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลาย
วา่ ส่ิงที่หญิงคนน้ีท�าจะถูกกล่าวขวญัถึง
ไปทุกหนแห่งทั่วโลกที่มีการประกาศ
ข่าวประเสรฐิเพื่อเป็นการระลึกถึงนาง” 
(มาระโก 14:6–9)

พระคัมภีรข์้อสัน้ๆ น้ีเป็นค�าแนะน�า
ที่หวานช่ืนและชาญฉลาดส�าหรบัสตรทีี่
ซ่ือสัตย์ ในอาณาจักรของพระเจ้าในช่วง
เวลาอันวุน่วายน้ี ท่านจะสวดอ้อนวอน
ให้รูว้า่พระบิดาทรงประสงค์ ให้ท่านรบั
ใช้ ใครด้วยความรกัแทนพระองค์และ
แทนพระผู้ช่วยให้รอด ท่านจะไม่คาด
หวงัค�าขอบคุณจากสาธารณชน โดย
ท�าตามแบบอย่างของสตรตีามเรือ่งราว
ในพระคัมภีรข์องหนังสือมาระโก ผู้ที่
เราจดจ�าการกระท�าอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
ยกย่องพระผู้ช่วยให้รอดของโลกไม่ ใช่
ช่ือของเธอ

ความหวงัของข้าพเจ้าคอืขอให้พี่
น้องสตรี ในครอบครวัเรารบัใช้คนตก
ทุกข์ ไดย้ากสุดความสามารถดว้ยความ
รกัที่มีตอ่พระผู้เป็นเจ้า และส่ิงที่สาม
ที่ข้าพเจ้าหวงัวา่พวกเธอจะท�าคอืไม่
โอ้อวดงานดขีองพวกเธอ แตข่้าพเจ้าจะ
ยังสวดอ้อนวอนขอให้พวกเธอยอมรบัค�า
แนะน�าของพระเจ้า เมื่อพระองคต์รสั

ดงัน้ี—ซ่ึงข้าพเจ้าแน่ใจวา่เราทุกคน
ควรรบัฟัง

“จงระวงั อย่าท�าศาสนกิจเพื่ออวดคน
อื่น ถ้าท�าอย่างน้ันท่านทัง้หลายจะไม่ได้
รบับ�าเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิต
ในสวรรค”์

หลังจากน้ันพระองคต์รสัวา่
“แตท่่านเมื่อท�าทาน อย่าให้มือซ้ายรู้

การกระท�าของมือขวา
“เพื่อวา่ทานของท่านจะเป็นทาน

ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็น
ในที่ลีล้ับ จะประทานบ�าเหน็จแก่ท่าน” 
(มัทธิว 6:1, 3–4)

ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าส�าหรบั
พี่น้องสตรี ในอาณาจักร ไม่วา่พวกเธอ
จะอยู่ที่ ไหนหรอือยู่ ในสภาวการณ์ใด 
ขอให้ศรทัธาที่พวกเธอมีตอ่พระผู้ช่วย
ให้รอดและความส�านึกคณุตอ่การชดใช้
ของพระองคน์�าพวกเธอให้ท�าสุดความ
สามารถเพื่อคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ขอให้พวกเธอรบัใช้ ขณะท�าเช่นน้ัน 
ข้าพเจ้าสัญญาวา่พวกเธอจะขึน้ไปบน
เส้นทางสู่การเป็นสตรศัีกดิสิ์ทธิ์ สตรี
ที่พระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน
สวรรคจ์ะทรงตอ้นรบัอย่างอบอุ่นและ
ประทานบ�าเหน็จอย่างเปิดเผย

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่น่ีคอืศาสนจกัร
ของพระเยซคูรสิตผ์ูฟ้ื้นคนืพระชนม์ 
พระองคท์รงฟ้ืน พระองคท์รงจา่ยราคา
คา่บาปส�าหรบัเราทกุคน ขา้พเจา้รูว้า่โดย
พระองคเ์ราจะฟ้ืนคนืชีวติและสามารถ
มชีีวตินิรนัดร ์ประธานโธมสั เอส. มอน
สันเป็นศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติอยู ่พระ
บดิาบนสวรรคท์รงไดย้นิและทรงตอบ
ค�าสวดออ้นวอนของเรา ขา้พเจา้เป็น
พยานวา่เราใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดมาก
ขึน้เมือ่เรารบัใช้ผูอ้ืน่แทนพระองคด์ว้ย
ความรกัทีบ่รสุิทธิ ์ขา้พเจา้ฝากประจกัษ์
พยานทีม่ัน่คงน้ีไว้ ในพระนามของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. “เพราะฉันไดร้บัมากมาย,” เพลงสวด, 

บทเพลงที่ 105.
 2. “จงตามเรามา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 48.
 3. “แสนหวานงานเลศิ,” เพลงสวด, บทเพลงที ่71.
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ภาคเชา้วนัเสาร์	|	2	เมษายน	2016 ขณะน้ีสานุศิษย์ของพระองคจ์�านวน
มากกวา่หน่ึงหรอืสองคนมารวมกัน
ในประชุมใหญ่น้ี และตามที่สัญญาไว ้
พระเจ้าทรงอยู่ท่ามกลางพวกเรา เพราะ
พระองคฟ้ื์นคนืพระชนม์แล้วและ
มีรศัมีภาพ พระองคจ์ึงไม่ประทับอยู่
ทุกแห่งที่วสุิทธิชนมารวมกัน แต่ โดย
อ�านาจของพระวญิญาณ เรารูสึ้กไดว้า่
พระองคท์รงอยู่กับเราที่น่ี ในวนัน้ี

เรารูสึ้กถงึความใกลชิ้ดของพระผูช่้วย 
ให้รอดที่ ใดและเมื่อใดขึน้อยู่กับเรา 
แตล่ะคน พระองคท์รงแนะน�าดงัน้ี

“และอน่ึง, ตามจรงิแล้วเรากล่าวแก่
เจ้า, เพื่อนของเรา, เราฝากค�ากล่าวเหล่า
น้ีไวก้ับเจ้าให้ ไตรต่รองในใจเจ้า, ดว้ย
บัญญัตน้ีิซ่ึงเราให้แก่เจ้า, วา่เจ้าจะเรยีก
หาเราเมื่อเราอยู่ ใกล้—

“จงเข้ามาอยู่ ใกล้เราและเราจะเข้า
มาอยู่ ใกล้เจ้า; จงแสวงหาเราอย่างขยัน
หมั่นเพียรและเจ้าจะไดพ้บเรา; ขอ, 
และเจ้าจะไดร้บั; เคาะ, และจะเปิดมัน
ให้เจ้า” (คพ. 88:62–63)

ข้าพเจ้ารูจ้ักอย่างน้อยสองคนที่ฟังอยู่
วนัน้ีผู้ตอ้งการพรน้ันสุดหัวใจ พวกเขา
จะพยายามเข้ามาอยู่ ใกล้พระเจ้าในช่วง
การประชุมใหญ่น้ี ตา่งคนตา่งเขียนถึง
ข้าพเจ้า—จดหมายของพวกเขามาถึง
ห้องท�างานข้าพเจ้าในสัปดาห์เดยีวกัน
—โดยขอความช่วยเหลือแบบเดยีวกัน

โลกทุกวนัน้ี แตพ่ระองคจ์ะทรงอยู่ ใกล้
เราแตล่ะคน พระองคต์รสักับสานุศิษย์
กลุ่มเล็กในปี 1829 วา่ “ตามจรงิแล้ว, 
ตามจรงิแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, . . . ที่
ใดซ่ึงมีสองหรอืสามคนมารวมกันใน
นามของเรา, . . . ดเูถิด, ที่น่ันเราจะอยู่
ท่ามกลางพวกเขาฉันใด—แม้ฉันน้ัน
เราอยู่ท่ามกลางเจ้า” (คพ. 6:32)

โดย ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องที่รกัของข้าพเจ้า ขอตอ้นรบั
ท่านสู่การประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีครัง้ที่ 186 ของศาสนจักร

ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ข้าพเจ้ายินดทีี่ ไดอ้ยู่กับท่าน  
ขอตอ้นรบัท่านอย่างอบอุ่น

ข้าพเจ้าส�านึกคณุทีท่า่นมาการประชมุ
ใหญเ่พ่ือรูสึ้กถงึการดลใจจากสวรรค์
และรูสึ้กใกล้ชิดพระบดิาบนสวรรคแ์ละ
พระเจ้าพระเยซูครสิตม์ากขึน้

ผู้เข้ารว่มการประชุมครัง้น้ีซ่ึง 
ถ่ายทอดไปทั่วโลกคอืสานุศิษย์หลาย 
ล้านคนของพระเยซูครสิตผ์ู้อยู่ ใต ้
พันธสัญญาวา่จะระลึกถึงพระองคต์ลอด 
เวลาและรบัใช้พระองค ์โดยปาฏิหารยิ ์
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความตา่งของ 
เวลาและระยะทางหมดไป เราประชุม 
กันประหน่ึงเราอยู่ดว้ยกันในหอประชุม 
ใหญ่แห่งหน่ึง

แตท่ี่ส�าคญักวา่การชุมนุมกันของ
เราคอืเราชุมนุมกันในนามของใคร 
พระเจ้าทรงสัญญาวา่แม้จะมีสานุศิษย์
ของพระองคจ์�านวนมากบนแผ่นดนิ

ท่ีใดซ่ึงมีสองหรือสามคน 
มารวมกนั
หากท่านฟังด้วยพระวิญญาณ ท่านจะพบว่าใจท่านอ่อนลง ศรัทธาของท่านเข้มแขง็ขึน้ 
และท่านสามารถรักพระเจ้าได้มากขึน้
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ทัง้คูเ่ป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่
ศาสนจักรและไดร้บัประจักษ์พยาน
ชัดเจนมาแล้วเกี่ยวกับความรกัของ 
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร 
ของพระองค ์พระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วย 
ให้รอดของโลก พวกเขารูว้า่ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธจัดตัง้ศาสนจักร 
โดยการเปิดเผยโดยตรงจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
และกุญแจของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ ์
ไดร้บัการฟ้ืนฟู แตล่ะคนรูสึ้ก 
ถึงพยานวา่กุญแจเหล่าน้ันอยู่ ใน
ศาสนจักรทุกวนัน้ี พวกเขาแสดง
ประจักษ์พยานที่จรงิจังน้ันตอ่ข้าพเจ้า
ในจดหมาย

แตท่ัง้คูร่�าพึงวา่ความรูสึ้กรกัพระเจ้า
และความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่พวก
เขาก�าลังลดลง ทัง้คูต่อ้งการสุดหัวใจ
ให้ข้าพเจ้าช่วยพวกเขารูสึ้กปีตอิีกครัง้
และรูสึ้กถึงความรกัที่เคยไดร้บัเมื่อครัง้
เข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ทัง้คูเ่กรงวา่ถ้าพวกเขาไม่รูสึ้กรกัพระผู้
ช่วยให้รอดและศาสนจักรของพระองค์
เหมือนเดมิ สุดท้ายแล้วการทดลองและ
การทดสอบที่พวกเขาเผชิญจะท�าให้
พวกเขาหมดศรทัธา

ไม่เพียงพวกเขาเท่าน้ันที่กังวลเรือ่ง 
น้ี และการทดสอบของพวกเขาไม่ ใช่ 
เรือ่งใหม่ ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจ 
ขณะทรงเป็นมรรตยั พระผู้ช่วยให้รอด 
ประทานอุปมาเรือ่งเมล็ดพืชและผู ้
หวา่น เมล็ดพืชคอืพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้า ผู้หวา่นคอืพระเจ้า การ 
อยู่รอดและการเตบิโตของเมล็ดพืชขึน้ 
อยูก่บัสภาพของดนิ ทา่นคงจ�าพระด�ารสั 
ของพระองค์ ได ้ 

“และเมื่อเขาหวา่น เมล็ดพืชก็ตก
ตามหนทางบ้าง แล้วนกก็มากินเสีย

“บ้างก็ตกในที่ซ่ึงมีพืน้หิน มีเน้ือดนิ
น้อย จึงงอกขึน้อย่างเรว็เพราะดนิไม่ลึก

“แตเ่มื่อดวงอาทิตย์ขึน้มันก็ถูกแผด
เผา จึงเหี่ยวไปเพราะรากไม่มี

“บ้างก็ตกกลางตน้หนาม ตน้หนามก็
งอกขึน้ปกคลุมเสีย

“บ้างก็ตกที่ดนิด ีแล้วเกิดผลรอ้ยเท่า
บ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง

“ ใครมีหูจงฟังเถิด” (มัทธิว 13:4–9)
ขอย�า้วา่ เมล็ดพืชคอืพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้า ดนิคอืใจของคนที่ ไดร้บั
เมล็ดพืช

เราทุกคนเหมือนกันมากกับผู้คนที่

ยอดเยี่ยมผู้เขียนมาขอความช่วยเหลือ 
และความมั่นใจใหม่จากข้าพเจ้า เราทุก 
คนมีเมล็ดพืชหรอืพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจา้หวา่นในใจเราครัง้หน่ึงแลว้  
ส�าหรบับางคนมีเมล็ดน้ันในวยัเด็กเมื่อ 
พ่อแม่เชือ้เชิญให้เรารบับัพตศิมาและ 
การยืนยันโดยผู้มีสิทธิอ�านาจ พวกเรา 
หลายคนไดร้บัการสอนจากผู้รบัใช้ที ่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก แตล่ะคนรูสึ้ก 
วา่เมล็ดด ีแม้รูสึ้กวา่เมล็ดพองในใจเรา 
และประสบปีตขิณะที่ดเูหมือนใจและ
ความคดิเราขยาย

เราทุกคนไดร้บัการทดสอบศรทัธา
มาแล้วจากพรอันมีคา่ที่ล่าช้า การโจมตี
ที่เลวรา้ยของคนเหล่าน้ันผู้ตอ้งการ
ท�าลายศรทัธาของเรา การล่อลวงให้
ท�าบาป และความสนใจแตต่วัเองที่
บั่นทอนความพยายามของเราในการ
บ่มเพาะและฟูมฟักความลึกซึง้ทาง
วญิญาณของใจเรา

คนที่เศรา้เสียใจเพราะสูญเสียปีติ
ที่เคยมีคือผู้ ได้รบัพร บางคนไม่เห็น
ความเหี่ยวเฉาของศรทัธาในตนเอง 
ซำตำนฉลำด เขาบอกคนที่เขาประสงค์
จะท�าให้เศรา้หมองวา่ปีติที่พวกเขาเคย
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รูสึ้กคือการหลอกตัวเองแบบเด็กๆ
วนัน้ีข่าวสารของข้าพเจ้าถึงเราทุก

คนคอืจะมีโอกาสล�า้คา่ในอีกสองสาม
วนัตอ่จากน้ีให้เลือกท�าให้ ใจเราอ่อนลง 
ยอมรบัและบ�ารงุเลีย้งเมล็ดพืช เมล็ด
พืชคอืพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า จะ
พรัง่พรมูายังเราทุกคนที่ฟัง ด ูและอ่าน
บันทึกการประชุมใหญ่ครัง้น้ี ผู้รบัใช้
ของพระผู้เป็นเจ้าทูลขออย่างพากเพียร
ให้พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงน�าพวก
เขาในการเตรยีมบทเพลง ค�าพูด และ
ประจักษ์พยาน พวกเขาสวดอ้อนวอน
นานขึน้และ นอบน้อมมากขึน้เมื่อวนั
ประชุมใหญ่ ใกล้เข้ามา

พวกเขาสวดอ้อนวอนขอให้มีพลัง
กระตุน้ให้ท่านเลือกส่ิงที่จะก่อให้เกิด
ดนิดี ในใจท่านเพื่อพระวจนะอัน
ประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้าจะเตบิโต
และออกผลด ีหากท่านฟังดว้ยพระ
วญิญาณ ท่านจะพบวา่ใจท่านอ่อนลง 
ศรทัธาของท่านเข้มแข็งขึน้ และท่าน
สามารถรกัพระเจ้าไดม้ากขึน้

การเลือกสวดอ้อนวอนดว้ยความ
ตัง้ใจเด็ดเดีย่วจะเปลี่ยนประสบการณ์
ของท่านในการประชุมใหญ่ภาคตา่งๆ 
ตลอดจนในวนัและเดอืนหลังจากน้ัน

หลายทา่นไดเ้ริม่แลว้ ขณะทีเ่ริม่ภาค
น้ีทา่นท�ามากกวา่ฟังค�าสวดออ้นวอน 
ทา่นเพิม่ศรทัธาของทา่นเขา้กบัค�า
วงิวอนขอใหเ้ราช่ืนชมพรของการมพีระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิหล่ังเทมายงัทา่น ขณะ
ทา่นเพิม่ค�าวงิวอนในใจในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์ทา่นใกลชิ้ดพระองคม์าก
ขึน้ น่ีเป็นการประชมุใหญข่องพระองค ์
พระวญิญาณบรสุิทธิเ์ทา่น้ันสามารถ
ท�าใหเ้กิดพรทีพ่ระเจ้าทรงปรารถนา
ใหเ้ราไดร้บั ในความรกัทีท่รงมตีอ่เรา
พระองคท์รงสัญญาวา่เราจะรูสึ้กดงัน้ี

“ส่ิงใดก็ตามที่พวกเขาจะกล่าวเมื่อ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงดลใจจะเป็น
พระคมัภีร,์ จะเป็นพระประสงคข์อง
พระเจ้า, จะเป็นพระด�ารขิองพระเจ้า, 
จะเป็นพระค�าของพระเจ้า, จะเป็น
สุรเสียงของพระเจ้า, และเดชานุภาพ

ของพระผู้เป็นเจ้าอันส่งผลสู่ความรอด.
“ดเูถิด, น่ีคอืสัญญาของพระเจ้าแก่

เจ้า, โอ้เจ้าผู้รบัใช้ของเรา.
“ดงัน้ัน, จงรืน่เรงิเถดิ, และอยา่กลวั

เลย, เพราะเราพระเจา้อยูก่บัเจา้, และ
จะยนืเคยีงขา้งเจา้; และเจา้จะกลา่วค�า
พยานถงึเรา, แมพ้ระเยซคูรสิต,์ วา่เรา
คอืพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
พระชนม,์ วา่เราเคยด�ารงอยู,่ วา่เราด�ารง
อยู,่ และวา่เราจะมา” (คพ. 68:4–6)

ท่านสามารถสวดอ้อนวอนและเพิ่ม
ศรทัธาของท่านทุกครัง้ที่ผู้รบัใช้ของ
พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตรงแท่นพูดเพื่อให้
สัญญาของพระเจ้าในหลักค�าสอนและ
สัญญาภาค 50 เกิดสัมฤทธิผลที่วา่

“ตามจรงิแล้ว เรากล่าวแก่เจ้า, คน
ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้จากเราและส่งออกไป
ส่ังสอนพระค�าแห่งความจรงิโดยพระผู้
ปลอบโยน, ในพระวญิญาณแห่งความ
จรงิ, เขาส่ังสอนส่ิงน้ีโดยพระวญิญาณ
แห่งความจรงิหรอืทางอื่นใดเล่า?

“และหากเป็นโดยทางอื่นก็มิไดม้า
จากพระผู้เป็นเจ้า.

“และอน่ึง, คนที่รบัพระค�าแห่งความ
จรงิ, เขารบัส่ิงน้ีโดยพระวญิญาณแห่ง
ความจรงิหรอืทางอื่นใดเล่า?

“หากเป็นทางอื่นก็มิไดม้าจาก 
พระผู้เป็นเจ้า.

“ฉะน้ัน, เหตใุดเล่าเจ้าไม่อาจเข้าใจ
และรู้ ได,้ วา่คนที่รบัพระค�าโดย 

พระวญิญาณแหง่ความจรงิรบัส่ิงน้ีดงัทีส่ั่ง 
สอนไว้ โดยพระวญิญาณแห่งความจรงิ?

“ดงัน้ัน, คนที่ส่ังสอนและคนที่รบั, 
เข้าใจกัน, และทัง้สองไดร้บัการจรรโลง
ใจและช่ืนชมยินดดีว้ยกัน” (คพ. 
50:17–22)

ท่านสามารถสวดอ้อนวอนขณะที ่
นักรอ้งประสานเสียงจะรอ้งเพลง  
ผู้อ�านวยเพลง ผู้เลน่ออรแ์กน และนักรอ้ง 
ไดส้วดอ้อนวอน ฝึกฝนดว้ยการสวด 
อ้อนวอนในใจและดว้ยศรทัธา ขอให้ 
ค�ารอ้งและท่วงท�านองท�าให้ ใจอ่อนโยน 
และขยายพลังของพวกเขาเพื่อสรา้ง 
ศรทัธาของผู้อื่น พวกเขาจะแสดงตอ่ 
พระเจ้าประหน่ึงพวกเขาอยู่เบือ้ง 
พระพักตรพ์ระองค ์และพวกเขาจะ
ทราบวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ิน
แน่นอนเช่นเดยีวกับทรงไดย้ินค�าสวด
อ้อนวอนของพวกเขา พวกเขาพรอ้มใจ
กันท�างานดว้ยความรกัเพื่อท�าให้สัญญา
ของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่เอ็มมา สมิธ
เป็นจรงิ “เพราะจิตวญิญาณเราเบิกบาน
ในเพลงจากใจ; แท้จรงิแล้ว, เพลงจาก
คนชอบธรรมเป็นค�าสวดอ้อนวอนตอ่
เรา, และจะไดร้บัตอบดว้ยพรบนศีรษะ
พวกเขา” (คพ. 25:12)

ถ้าท่านไม่เพียงฟังแตส่วดอ้อนวอน
ขณะพวกเขารอ้งเพลงดว้ย ค�าสวด
อ้อนวอนของท่านและของพวกเขาจะ
ไดร้บัค�าตอบดว้ยพรเหนือศีรษะท่าน
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และศีรษะพวกเขา ท่านจะรูสึ้กถึงพร
แห่งความรกัและความเห็นชอบของ
พระผู้ช่วยให้รอด ทุกคนที่รว่มสรรเสรญิ
จะรูสึ้กวา่พวกเขารกัพระองคม์ากขึน้

ท่านอาจเลือกสวดอ้อนวอนขณะ
ผู้พูดก�าลังจะจบข่าวสาร ผู้พูดจะสวด
อ้อนวอนในใจถึงพระบิดาขอให้พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ประทานถ้อยค�าใน
ประจักษ์พยานของผู้พูดเพื่อจะหนุน
ใจผู้ฟังให้เกิดความหวงัและความตัง้ใจ
วา่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอด
เวลาและรกัษาพระบัญญัตทิี่พระองค์
ประทานแก่เรา

ประจักษ์พยานจะไม่ ใช่การอ่าน
ข่าวสาร แตจ่ะเป็นการยืนยันความจรงิ
ที่พระวญิญาณสามารถน�ามาสู่ ใจคน
เหล่าน้ันผู้จะสวดอ้อนวอนขอความช่วย

เหลือ ขอการน�าทางจากสวรรค ์และได้
รบัความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต์

ประจักษ์พยานที่แท้จรงิจะประทาน
แก่ผู้พูด ถ้อยค�าที่พูดอาจมีเพียงไม่กี่ค�า
แตจ่ะเข้าถึงใจผู้ฟังที่อ่อนน้อมผู้มาการ
ประชุมใหญ่ดว้ยความหิวกระหาย 
พระวจนะอนัประเสรฐิของพระผูเ้ป็นเจา้

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์วา่ 
ศรทัธาของคนดที�าอะไรไดบ้้างเพื่อน�า 
พระวจนะมาจากพระวญิญาณขณะจบ 
โอวาท มีคนพูดกับข้าพเจ้ามากกวา่หน่ึง 
ครัง้หลังประจักษ์พยานของข้าพเจ้าวา่  
“ท่านทราบไดอ้ย่างไรวา่ดฉัินตอ้งการ 
ไดย้ินประจักษ์พยานน้ัน” ข้าพเจ้าไม ่
แปลกใจเมื่อข้าพเจ้าจ�าถ้อยค�าที่พูด 
ไม่ได ้ข้าพเจ้ากล่าวถ้อยค�าประจักษ์ 
พยานแตพ่ระเจ้าทรงอยู่ที่น่ันและ 

ประทานให้ข้าพเจ้าขณะน้ัน ค�าสัญญา 
วา่พระเจ้าจะประทานค�าพูดในช่ัวขณะ 
น้ันเพื่อประยุกต์ ใช้เป็นพิเศษกับ 
ประจักษ์พยาน (ด ูคพ. 24:6) จงตัง้ใจ 
ฟังประจักษ์พยานที่กล่าวในการประชุม 
ใหญ่ครัง้น้ี—ท่านจะรูสึ้กใกล้ชิดพระเจ้า 
มากขึน้

ท่านรูสึ้กไดว้า่ข้าพเจ้ามาถึงช่ัวขณะ 
น้ันเมื่อข้าพเจ้าจะสรปุข่าวสารที ่
พยายามถ่ายทอดดว้ยประจักษ์พยาน 
แห่งความจรงิ ค�าสวดอ้อนวอนของท่าน 
จะช่วยให้ข้าพเจ้าไดร้บัถ้อยค�าประจักษ์ 
พยานที่อาจช่วยบางคนผู้ โหยหาค�าตอบ 
ส�าหรบัค�าถามของพวกเขา

ขา้พเจา้ฝากค�าพยานทีแ่น่นอนไวก้บั 
ทา่นวา่พระบดิาบนสวรรคข์องเรา เอโลฮิม 
ทีย่ิง่ใหญ ่ทรงรกัและทรงรูจ้กัเราทกุคน  
ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของพระองค ์ 
พระบุตร พระเยโฮวาหท์รงเป็นพระผูส้รา้ง  
ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระเยซแูหง่นาซาเรธ็ 
ประสูตเิป็นพระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงรกัษาคนเจ็บป่วย ท�าใหค้นตาบอด 
มองเห็น และคนตายคนืชีพ พระองค ์
ทรงช�าระคา่บาปทัง้หมดของบตุรธดิา 
ทกุคนของพระบดิาบนสวรรคผ์ูเ้กดิมา 
ในความเป็นมรรตยั พระองคท์รงท�า 
ใหส้ายรดัแหง่ความตายขาดขณะทรง
ลกุออกจากอโุมงค์ ในวนัอาทติยอ์สีเตอร์
แรกน้ัน เวลาน้ีพระองคท์รงพระชนม์ 
พระผูเ้ป็นเจา้—ผูฟ้ื้นคนืพระชนมแ์ละ
มรีศัมภีาพ

น่ีคือศาสนจักรที่แท้จรงิเพียง
แห่งเดียว พระองค์ทรงเป็นศิลามุม
เอก โธมัส เอส. มอนสันเป็นศาสดา
พยากรณ์ของชาวโลก ศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวกที่ท่านจะได้ฟังในการ
ประชุมใหญ่น้ีต่างพูดแทนพระเจ้า 
พวกท่านเป็นผู้รบัใช้ของพระองค์ ได้
รบัมอบอ�านาจให้กระท�าแทนพระองค ์
พระองค์ทรงไปเบือ้งหน้าผู้รบัใช้ของ
พระองค์ ในโลก ข้าพเจ้าทราบ และ
เป็นพยานถึงส่ิงน้ีในพระนามของ
พระองค์ แม้พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูครสิต์ เอเมน ◼
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โดยที่เกือบเสียขวญั เขาตระหนักวา่
รองเท้าที่อุ้มน� ้าของเขาก�าลังดงึเขาลงไป 
ขณะที่พยายามลอยตวั เขาเริม่พยายาม
ถอดรองเท้าที่หนักอึง้ออกจากเท้า แตดู่
เหมือนรองเท้าจะตดิอยู่ ราวกับมีแรงดดู 
เชือกรองเท้าพองตวัเพราะถูกน� ้า ยิ่งรดั
ปมแน่นขึน้ไปอีก

ในสถานการณ์ที่ดเูหมือนเป็นการ
ดิน้รนอย่างสิน้หวงัเฮือกสุดท้าย เขา
แกะรองเท้าออกจากเท้าได ้และในที่สุด
รองเท้าก็หลุดออกไป จมลงไปที่ก้น
ทะเลสาบอย่างรวดเรว็ เมื่อปราศจาก
น� ้าหนักที่ดงึลงไป เขาจึงดนัตวัเอง
และลูกสาวเขาขึน้มาทันที ตอนน้ีเขา
วา่ยน� ้าไปข้างหน้าได ้เคลื่อนไปสู่ความ
ปลอดภัยที่อีกฝ่ังหน่ึงของทะเลสาบ

บางครัง้เราอาจรูสึ้กเหมือนเราก�าลัง
จมน� ้า ชีวติอาจหนักหน่วง “เราอยู ่
ในโลกที่อึกทึกวุน่วาย ถ้าเราไม่ระวงั 
เรือ่งของโลกจะบดบังเรือ่งของ 
พระวญิญาณ” 1

เราจะท�าตามแบบอย่างของบิดาคน
น้ีและทิง้น� ้าหนักของโลกที่เราแบกไว้
ไดอ้ย่างไร—เพื่อวา่ศีรษะของลูกๆ และ
ความคดิที่กังวลของเราจะอยู่เหนือน� ้า 
เราจะเป็นดงัที่เปาโลแนะน�า “ละทิง้ทุก
อย่างที่ถ่วงอยู่” 2 ไดอ้ย่างไร เราจะเตรยีม
ลูกของเราอย่างไรส�าหรบัวนัที่พวกเขา

สามารถไขวค่วา้หาอะไรมายึดจับและ
ตอ่สู้ดิน้รนกับสถานการณ์ที่สิน้หวงัเพื่อ
ชีวติของท่านเองและลูกของท่าน ช่าง
โชครา้ยที่เราทุกคนล้วนประสบกับความ
รูสึ้กแบบน้ีในระดบัหน่ึงเมื่อเราอยู่ ใน
สถานการณ์ที่จ�าเป็นมากที่ตอ้งหาความ
ช่วยเหลือเพื่อเอาตวัรอดและเพื่อช่วย
คนที่เรารกั

โดยแมรีย์ อำร์. เดอร์แฮม

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญัท่ีเพิ่งไดรั้บการปลด

คุณพ่อยังหนุ่มคนหน่ึงก�าลังจม
น� ้า เขา ลูกสองคน และพ่อตาไป
เดนิเล่นรอบๆ ทะเลสาบ ซ่ึงล้อม

รอบไปดว้ยภูเขาที่เต็มไปดว้ยตน้สนสูง
ตระหง่าน และท้องฟ้าสีครามที่มีเมฆ
ขาวลอยฟ่องอยู่เต็มท้องฟ้า ฉายความ
งามและความเงียบสงบออกมา เมื่อ
เด็กๆ เริม่รอ้นและเหน่ือย ชายสองคน
ตดัสินใจแบกเด็กๆ ไวบ้นหลังและวา่ย
น� ้าข้ามทะเลสาบในระยะทางสัน้ๆ

น่ันดเูหมือนง่าย—จนกระทั่งเมื่อ
คณุพ่อรูสึ้กวา่ถูกดดูลงไป ทุกอย่าง
เริม่หนักมาก น� ้ากดเขาให้ลงไปใตก้้น
ทะเลสาบ และความรูสึ้กตระหนกเริม่
ครอบง�าเขา เขาจะลอยตวัอยู่ ไดอ้ย่างไร
—ลอยตวัขณะที่ลูกสาวเล็กๆ ที่ล�า้คา่
ของเขายังอยู่บนหลังของเขาไดอ้ย่างไร

เสียงของเขาหายไปกับระยะทางเมื่อ
เขารอ้งเรยีก พ่อตาของเขาอยู่ ไกลเกิน
กวา่จะตอบค�าวอนขอความช่วยเหลือ
อย่างสิน้หวงัน้ัน เขารูสึ้กโดดเดีย่วและ
ช่วยเหลือตวัเองไม่ได้

ท่านจินตนาการไดห้รอืไม่ถึงความ
รูสึ้กโดดเดีย่วเหมือนชายคนน้ีรูสึ้ก ไม่

ของประทานแห่งการน�าทาง
ส�าหรับเดก็
เราจะสอนลกูๆ ของเราให้สลดัอิทธิพลทางโลกและวางใจพระวิญญาณได้อย่างไร
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จะไม่เกาะตดิเราและประจักษ์พยาน
ของเรา—เมื่อพวกเขาเองเป็นคนที่
ก�าลังวา่ยน� ้า

ค�าตอบมาเมื่อเราตระหนักถึงแหล่ง
ที่มาแห่งสวรรคข์องความเข้มแข็ง น่ี
เป็นแหล่งซ่ึงหลายครัง้ถูกประเมินต�า่ไป 
กระน้ันสามารถใช้ ไดทุ้กวนัเพื่อท�าให้
ภาระเราเบาลงและน�าทางลูกๆ ที่มีคา่ยิ่ง
ของเรา แหล่งน้ันคอืของประทานแห่ง
การน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

เมื่ออายุแปดขวบ เด็กสามารถรบั
บัพตศิมา พวกเขาเรยีนรูเ้กี่ยวกับการ
ท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า คน
ที่พวกเขารกัอยู่รอบข้างพวกเขาเมื่อ
พวกเขาลงไปและออกมาจากอ่างดว้ย
ความรูสึ้กปีตยิิ่ง จากน้ันพวกเขาได้
รบัของประทานที่ ไม่อาจกล่าวไดข้อง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ของประทานที่จะ
น�าทางพวกเขาทันทีเมื่อพวกเขาด�าเนิน
ชีวติเพื่อพรน้ัน

เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารก์ล่าววา่ 
“ความเรยีบง่ายของ [การยืนยัน] อาจ
ท�าให้เรามองข้ามความหมายส�าคัญ 
ค�าพูดส่ีค�า—‘จงรบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์’—ไม่ ใช่การออกเสียงไปอย่าง
น้ัน มากกวา่น้ัน ค�าพูดเหล่าน้ีประกอบ
ด้วยค�าส่ังฐานะปุโรหิต—เป็นการตัก
เตือนด้วยสิทธิอ�านาจให้กระท�าและมิ
ถูกกระท�า” 3

เด็กมีความปรารถนาตามธรรมชาติ
ที่จะท�าดแีละเป็นคนด ีเราสามารถรูสึ้ก
ถึงความไรเ้ดยีงสาของพวกเขา ความ
บรสุิทธิ์ของพวกเขาได ้พวกเขามีความ
อ่อนไหวเป็นอย่างมากตอ่สุรเสียงสงบ
แผ่วเบา

ใน 3 นีไฟ 26 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
แสดงศักยภาพของเด็กให้เราด ูดงัน้ี

“พระองคท์รงปล่อยลิน้พวกเขา, 
และพวกเขาพูดถึงเรือ่งส�าคญัยิ่งและ
น่าอัศจรรย์แก่พวกบิดาของตน, แม้ยิ่ง

กวา่ที่พระองคท์รงเปิดเผยกับผู้คนมา
แล้ว. . . .

“. . . พวกเขาทัง้เห็นและไดย้ินเด็ก
เหล่าน้ี; แท้จรงิแล้ว, แม้ทารกก็อ้าปาก
และเอ่ยเรือ่งอัศจรรย์ออกมา” 4

ในฐานะบิดามารดา เราจะเพิ่ม
ศักยภาพทางวญิญาณของลูกเล็กๆ  
ของเราไดอ้ย่างไร เราจะสอนพวกเขาให้
ละทิง้อิทธิพลของโลกและวางใจในพระ
วญิญาณเมื่อเราไม่ไดอ้ยู่กับพวกเขาและ
พวกเขาอยู่คนเดยีวในน� ้าลึกของชีวติ
ของพวกเขาไดอ้ย่างไร

ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันแนวคดิบาง
อย่างกับท่าน

ประการแรก เราสามารถบอกลูกเรา
ให้ ใส่ ใจเม่ือพวกเขาได้ยินหรอืรูส้กึ
ถึงพระวญิญาณ ขอให้เรากลับไปสมัย
พันธสัญญาเดมิเพื่อดวูา่เอลีท�าแบบน้ี
ให้กับซามูเอลอย่างไร

ซามูเอลเอลน้อยไดย้ินเสียงเรยีกและ
วิง่ไปหาเอลี บอกวา่ “ข้าพเจ้าอยู่น่ี”

“เราไม่ไดเ้รยีกเจ้า” เอลีตอบ
แต ่“ซามูเอลไม่เคยรูจ้ักพระยาเวห์ 

และพระยาเวห์ยังไม่เคยทรงส�าแดง
พระด�ารสัของพระองคแ์ก่เขา”

ในครัง้ที่สาม เอลีทราบว่าพระเจ้า
ทรงเรียกซามูเอลและบอกซามูเอล
ให้ตอบว่า “พระยาเวห์เจ้าข้า ขอตรัส
เถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอย
ฟังอยู่” 5

ซามูเอลจึงเริม่รูสึ้ก ตระหนักรู ้และ
ไดย้ินสุรเสียงของพระเจ้า แตเ่ด็กชาย
คนน้ีไม่ไดเ้ริม่เข้าใจจนกระทั่งเอลีท�าให้
ตระหนักรู ้และหลังจากไดร้บัการสอน 
ซามูเอลสามารถคุน้เคยกับสุรเสียงสงบ
แผ่วเบาไดม้ากขึน้

ประการท่ีสอง เราสามารถเตรยีม
บ้านของเราและลูกๆ ของเราให้รูส้กึ
ถึงสุรเสยีงสงบแผ่วเบา “ครสูอนภาษา
ตา่งประเทศหลายท่านเช่ือวา่เด็กจะ
เรยีนภาษาหน่ึงไดด้ทีี่สุดใน ‘ โครงการ
ใช้ชีวติอยู่ ในน้ัน’ ซ่ึงพวกเขาจะล้อม
รอบไปดว้ยคนอื่นๆ ที่พูดภาษาน้ันและ
เขาตอ้งพูดภาษาน้ันเอง พวกเขาไม่ได้
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เรยีนรูเ้พียงการพูดค�าศัพท์ แตพู่ดได้
อย่างคล่องแคล่วและแม้แตค่ดิในภาษา
ใหม่น้ัน สถานการณ์ ‘จดจ่ออยู่ ในน้ัน’ 
ที่ดทีี่สุดส�าหรบัการศึกษาทางวญิญาณ
คอืที่บ้าน ที่ซ่ึงหลักธรรมทางวญิญาณ
สามารถพัฒนาพืน้ฐานส�าหรบัการ
ด�าเนินชีวติประจ�าวนั” 6

“และท่านจงสอน [พระค�าของ
พระเจ้า] แก่บุตรหลานของท่าน และ
จงพูดถึงถ้อยค�าเหล่าน้ันเมื่อท่านน่ังอยู่
ในบ้าน เดินอยู่ตามทาง นอนลงหรือ
ลุกขึน้” 7 การให้ครอบครัวด�าเนินชีวิต
อยู่ ในพระวิญญาณจะช่วยให้หัวใจของ
ลูกเราเปิดรับอิทธิพลของพระองค์

ประการท่ีสาม เราสามารถช่วย
ลูกของเราเข้าใจว่าพระวิญญาณจะ
ตรสักับพวกเขาอย่างไร โจเซฟ สมิธ 
สอนวา่ “หากพระองค์มาหาเด็กเล็กๆ 
พระองค์จะทรงปรบัพระองค์เองให้
เข้ากับภาษาและศักยภาพของเด็กคน
หน่ึง”8 มารดาคนหน่ึงค้นพบวา่เด็กๆ 
เรยีนรูต้่างกัน—บางคนเรยีนรูท้าง
สายตา ทางการได้ยิน ทางการสัมผัส 
หรอืทางความรูสึ้ก—ย่ิงเธอสังเกตลูกๆ 
ของเธอ เธอยิ่งตระหนักวา่ 

พระวญิญาณบรสุิทธิ์สอนลูกๆ ของเธอ 
ในวธิีที่พวกเขาเรยีนรู้ ได้ดีที่สุด 9

มารดาอีกคนแบ่งปันประสบการณ์
การช่วยลูกๆ ของเธอเรยีนรูท้ี่จะ
จดจ�าพระวญิญาณวา่ “บางครัง้” เธอ
เขียน “[เด็กๆ] ไม่ไดต้ระหนักวา่ความ
คดิที่เกิดขึน้ซ�า้ๆ ความรูสึ้กของการ
ปลอบโยนหลังจากรอ้งไห้ หรอืการจ�า
บางส่ิงในเวลาที่ถูกตอ้งล้วนเป็นวธิีที่
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงตดิตอ่ [กับ
พวกเขา]” เธอบอกตอ่วา่ “ดฉัินก�าลัง
สอนลูกๆ ของดฉัินให้สนใจส่ิงที่พวกเขา
รูสึ้ก [และท�าตามความรูสึ้กน้ัน]”10

ความรูสึ้กและการจดจ�าพระวญิญาณ
จะน�าศักยภาพทางวญิญาณมาสู่ชีวติ
ของลกูของเรา และสุรเสียงทีพ่วกเขาได้
รูจ้กัจะชัดเจนมากยิง่ขึน้ส�าหรบัพวกเขา 
น่ีจะเป็นดงัทีเ่อ็ลเดอรร์ชิารด์ จ.ี สก็อตต์
กลา่วไวว้า่ “เมือ่ทา่นไดป้ระสบการณ์
และความส�าเรจ็ในการชีน้�าของพระ
วญิญาณ ความเช่ือมัน่ในความประทบั
ใจทีท่า่นรูสึ้กจะแน่นอนยิง่กวา่การพึง่พา
ส่ิงทีท่า่นเห็นหรอืไดย้นิ”11

เราไม่จ�าเป็นตอ้งกลัวเมื่อเราเห็นลูก
ของเราลงไปในน� ้าแห่งชีวติ เพราะเราได้

ช่วยพวกเขาขจัดน� ้าหนักทางโลกออก
จากตวัเขาเองแล้ว เรายังสอนพวกเขา
ให้ด�าเนินชีวติเพื่อให้ ไดร้บัของประทาน
แห่งการน�าทางของพระวญิญาณ ของ
ประทานน้ีจะคงท�าให้ภาระที่พวกเขา
แบกไวเ้บาลงและน�าพวกเขากลับไป
ยังบ้านแห่งสวรรคข์องพวกเขา หาก
พวกเขาด�าเนินชีวติเพื่อของประทาน
น้ันและท�าตามการกระตุน้เตอืน ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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หากเราไม่เกิดความเข้าใจอันลึกซึง้
ถึงพลังและอ�านาจ” 6

หลักค�าสอนน้ีเป็นพืน้ฐาน มีผู้กล่าว
ถึงบ่อยและเรยีบง่ายดจุสัญชาตญาณ
จนดเูหมือนเป็นเรือ่งธรรมดา ทัง้ที่ ใน
ความจรงิเป็นหน่ึงในความรูท้ี่เหนือ
ธรรมดาที่สุดที่เราสามารถรบัรู้ ได ้ความ
เข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับมรดกสวรรค์
ของเราส�าคญัยิ่งตอ่ความสูงส่ง น่ีเป็น
เรือ่งพืน้ฐานตอ่ความเข้าใจในแผนแห่ง 
ความรอดอันเลิศล�า้ และตอ่การบ�ารงุ 
เลีย้งศรทัธาในพระบตุรหวัปีของพระบดิา  
พระเยซู พระครสิต ์และการชดใช้อัน
เป่ียมเมตตาของพระองค์ 7 นอกจากน้ี 
ยังท�าให้เกิดแรงจูงใจที่ตอ่เน่ืองให้เราท�า
และรกัษาพันธสัญญานิรนัดรอ์ันจ�าเป็น
ตอ่เราอย่างยิ่ง

ทุกคนในที่ประชุมน้ีสามารถรอ้ง
เพลง “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 8 ได้ ใน
ทันทีโดยไม่ตอ้งมีเน้ือเพลงหรอืโน้ต
ดนตรเีป็นลายลักษณ์อักษร คนที่ท�าไม่
ไดค้งมีน้อยมาก เพลงสวดอันเป็นที่ช่ืน
ชอบน้ีขับรอ้งกันบ่อยที่สุดในศาสนจักร 
แตท่ี่ส�าคญั เรารูจ้ักเพลงน้ี จรงิ หรอืไม่ 
เรารูจ้ักเพลงน้ีในความคดิ จิตใจ  
และจิตวญิญาณหรอืไม่ การถือก�าเนิด 
จากพระบิดาพระมารดาสวรรคเ์ป็น 

พยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ 15 คนยืนยัน
วา่ “มนุษย์ทัง้หลาย . . . ไดร้บัการ
สรา้งในรปูลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า แตล่ะคนเป็น ปิยบุตรหรอื
ปิยธิดำทำงวญิญำณของพระบิดำ
พระมำรดำบนสวรรค”์ 5

•  ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็น
พยานวา่ “เราเป็น บุตรและธิดำของ
พระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์ . . . เรา
จะมีความเช่ือมั่นเช่นน้ันไม่ไดเ้ลย

โดย เอล็เดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม

ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจด็สิบ

หลักค�าสอนพืน้ฐานที่สุด 
ของเรารวมถึงความรูท้ี่วา่ 
เราเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 

ผู้ทรงพระชนม์ น่ันคอืเหตผุลที ่
พระนามของพระองคค์อื พระบิดา— 
พระบิดาบนสวรรค ์หลักค�าสอนน้ีสอน 
ไวอ้ย่างชัดเจนโดยศาสดาพยากรณ์ทุก
ยุคทุกสมัย:

•  เมื่อซาตานมาล่อลวงโมเสส ท่าน
ปฏิเสธโดยกล่าววา่ “ท่านเป็นใคร
เล่า? เพราะดเูถิด, ข้าพเจ้าเป็น  
บุตรคนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ำ” 1

•  ผูเ้ขียนหนังสือสดดุกีลา่วกบัอสิราเอล
โดยแถลงวา่ “เจ้าทัง้หลายเป็น  
บตุรองคผู้์สูงสุด” 2

•  เปาโลสอนชาวเอเธนส์บนเนินเขา
มารส์วา่พวกเขาเป็น “เชือ้สำยของ
พระเจ้ำ” 3

•  โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ รกิดนั ไดร้บั
นิมิตที่พวกท่านเห็นพระบิดาและ
พระบุตร และสุรเสียงจากสวรรค์
ประกาศวา่ผู้อยู่อาศัยบนโลกน้ี  
“เป็น บุตรและธิดำทีถ่ือก�ำเนิดของ 
พระผู้เป็นเจ้ำ” 4

•  ในปี 1995 อัครสาวกและศาสดา

ฉนั	เป็น	ลูกพระผูเ้ป็นเจา้
ความเข้าใจท่ีถกูต้องเก่ียวกับมรดกสวรรค์ของเราส�าคัญย่ิงต่อความสูงส่ง
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อัตลกัษณ์ทีเ่ราค�านึงถงึกอ่นและลกึซึง้ 
ที่สุดหรอืไม่

บนโลกใบน้ี เราระบุอัตลักษณ์
ตนเองอยู่หลายวธิี รวมถึง สถานที่เกิด 
สัญชาต ิและภาษา บางคนถึงกับระบุอัต
ลักษณ์ตนเองดว้ยงานอาชีพหรอืงาน
อดเิรก อัตลักษณ์ทางโลกเหล่าน้ีไม่ผิด 
นอกจำก จะเข้ามาแทนที่หรอืแทรกแซง
อัตลักษณ์นิรนัดรข์องเรา—น่ันคอืการ
เป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อลูกคนสุดท้องของเราอายุหก
ขวบและเรยีนอยู่ชัน้ประถมปีที่หน่ึง ครู
ของเธอให้นักเรยีนท�างานมอบหมายใน
ห้องเรยีน ขณะน้ันเป็นเดอืนตลุาคม 
เดอืนฮาโลวนี บางภูมิภาคในโลกจัด
เป็นวนัหยุด ส่วนข้าพเจ้าไม่ชอบวนั
หยุดน้ีเท่าไรนัก ข้าพเจ้าคดิวา่ฮาโลวนี
คงมีแง่มุมที่ ไม่เป็นพิษภัยและท�าให้
เป็นที่ยอมรบัอยู่บ้าง

คณุครสู่งกระดาษให้นักเรยีนคนละ
แผ่น ดา้นบนเป็นรา่งภาพวาดของ
แม่มดในเทพนิยาย (ข้าพเจ้าบอกแล้ว
วา่ไม่ชอบวนัหยุดน้ีเท่าไรนัก) ยืนอยู่
เหนือหม้อตม้ใบใหญ่ ค�าถามที่อยู่ ใน
หน้ากระดาษน้ัน เป็นค�าถามที่กระตุน้
จินตนาการของเด็กๆ และทดสอบ
ทักษะการเขียนที่ก�าลังพัฒนาของพวก
เขาโดยถามวา่ “พวกเธอเพิ่งซดน� ้าตม้
กลั่นของแม่มดไปถ้วยนึง จะเกิดอะไร
ขึน้กับพวกเธอ” โปรดทราบ ที่เล่าเรือ่ง
น้ีไม่ไดป้ระสงคจ์ะให้คณุครเูอาเป็น
แบบอย่าง

“พวกเธอเพิ่งซดน� ้าตม้กลั่นของ
แม่มดไปถ้วยนึง จะเกิดอะไรขึน้กับพวก
เธอ?” ดว้ยสุดฝีมือของนักเขียนหัดใหม่ 
ลูกน้อยของเราเขียนไปวา่ “หนูจะตาย
แล้วจะไปอยู่ ในสวรรค ์หนูจะชอบที่น่ัน 
หนูชอบเพราะที่น่ันดทีี่สุดเพราะคณุ
จะไดอ้ยู่กับพระบิดาบนสวรรคข์องคณุ” 
ค�าตอบน้ีออกจะท�าให้ครปูระหลาดใจ 
แตเ่มื่อลูกสาวน�างานมอบหมายที่เสรจ็
เรยีบรอ้ยแล้วกลับมาบ้าน เราสังเกต
เห็นวา่เธอไดร้บัดาวหน่ึงดวง ซ่ึงเป็น
คะแนนสูงสุด

ในชีวติจรงิ เราเผชิญกับความยาก
ล�าบากที่แท้จรงิไม่ ใช่ ในจินตนาการ  
มีความเจ็บปวด—ทัง้ทางรา่งกาย 
อารมณ์และวญิญาณ ตอ้งหัวใจสลาย
เมื่อสถานการณ์แตกตา่งไปจากที่เรา
คาดหมายมาก มีความอยุตธิรรมเมื่อ
เราตกอยู่ ในสถานการณ์ที่ ไม่สมควรได้
รบั มีความผิดหวงัเมื่อคนที่เราวางใจไม่
ช่วยเรา มีปัญหาดา้นสุขภาพและการ
เงินที่ท�าให้สับสนวุน่วาย อาจมีเวลาของ
ความสงสัยเมื่อเน้ือหาในหลักค�าสอน
หรอืประวตัศิาสตรเ์กินความเข้าใจใน
ปัจจุบันของเรา

เมื่อเรือ่งยากล�าบากเกิดขึน้ในชีวติ 
การตอบสนองที่เกิดขึน้ทันทีของเรา
คอือะไร สับสน สงสัย หรอืท้อถอยทาง
วญิญาณหรอื ศรทัธาส่ันสะเทือนหรอื
ไม่ โทษพระผู้เป็นเจ้าหรอืผู้อื่นส�าหรบั
สถานการณ์น้ันหรอืไม่ หรอืการตอบ
สนองแรกของเราคอืไม่ลืมวา่เราเป็นใคร
—ไม่ลืมวา่เราคอืลูกของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงเป่ียมดว้ยรกั และส่ิงน้ันมาพรอ้ม

กับความวางใจยิ่งวา่พระองคท์รงปล่อย
ให้เกิดความทุกข์ทางโลก เพรำะ ทรง
ทราบวา่ น่ันจะเป็นพรแก่เรา ดจุไฟถลุง
แร ่ที่ท�าให้เราเป็นเหมือนพระองคแ์ละ
เพื่อรบัมรดกนิรนัดรข์องเรา 9

ไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าอยู่ ในการประชุม
กับเอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์
ในการสอนหลักธรรมที่วา่ชีวติมรรตยั
อาจเป็นความทุกข์ยากแตค่วามยาก
ล�าบากมีจุดประสงคนิ์รนัดร—์แม้วา่
เราจะไม่เข้าใจในขณะน้ัน—เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนดก์ล่าววา่ “ท่านอาจไดส่ิ้งที่
ท่านตอ้งการ หรอืท่านอาจไดบ้างส่ิงที่
ดกีวา่”

เมื่อห้าเดอืนก่อน ภรรยาข้าพเจ้า  
ไดแอนและข้าพเจ้าไปทวปีแอฟรกิากับ 
เอ็ลเดอรแ์ละซิสเตอร ์เดวดิ เอ. เบดนาร ์ 
ประเทศที่หก ประเทศสุดท้ายที ่
เราไปเยือนคอืประเทศไลบีเรยี ไลบีเรยี 
เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ ผู้คนเป็นคน 
ด ีและมีประวตัศิาสตรย์าวนาน แต ่
ความเป็นอยู่ที่น่ันไม่ง่าย ทศวรรษ 
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แห่งความไม่มั่นคงทางการเมืองและ
สงครามกลางเมือง ท�าให้ทุกข์ภัยจาก
ความยากจนรนุแรงขึน้ ยิ่งกวา่น้ันโรค
รา้ยอี โบลายังครา่ชีวติผู้คนไปเกือบ 
5,000 คนจากการระบาดครัง้ล่าสุด 
เราเป็นผู้น�าศาสนจักรกลุ่มแรกจาก
นอกเขตที่ ไปเยี่ยมมอนโรเวยี ซ่ึงเป็น
เมืองหลวง ตัง้แตอ่งคก์ารอนามัยโลก
ประกาศวา่ปลอดภัยที่จะเข้าไปไดห้ลัง
วกิฤตอี โบลา

เช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึงที่รอ้นชืน้มาก 
เราเดนิทางไปยังสถานที่ประชุมที่เช่าไว้
กลางใจเมือง เก้าอีทุ้กตวัที่หาไดน้�ามา
จัดวาง รวมแล้ว 3,500 ตวั จ�านวนผู้เข้า
ประชุมนับถึงช่วงสุดท้ายได ้4,100 คน 
เกือบทุกคนตอ้งเดนิเท้ามาหรอืบางคน
มากับการขนส่งสาธารณะที่ ไม่สะดวก
สบายนัก ไม่ง่ายเลยที่วสุิทธิชนจะมา
ชุมนุมกัน แตพ่วกเขาก็มา ส่วนใหญ่
มาถึงก่อนเวลานัดประชุมหลายช่ัวโมง 
เมื่อเราเข้าไปในห้องโถง บรรยากาศ
ทางวญิญาณชวนให้ตืน่เตน้! วสุิทธิชน
พรอ้มรบัการสอน

เมื่อผู้พูดยกข้อพระคมัภีร ์สมาชิกจะ
อ่านออกเสียงข้อน้ันดงัๆ ไม่ส�าคญัวา่—
ข้อพระคมัภีรจ์ะสัน้หรอืยาว ทุกคนในที่
ประชุมจะอ่านเป็นเสียงเดยีวกัน ขณะ
น้ี เราไม่จ�าเป็นตอ้งให้ค�าแนะน�าเรือ่ง
น้ี แตแ่น่นอนน่ันเป็นเรือ่งที่น่าประทับ
ใจที่พวกเขาท�าได ้และคณะนักรอ้ง
ประสานเสียง—เป่ียมพลังมาก โดยมีผู้

อ�านวยเพลงที่กระตอืรอืรน้และเยาวชน
ชายอายุ 14 ปีเล่นคยี์บอรด์ สมาชิกขับ
รอ้งอย่างมีชีวติชีวาและเข้มแข็ง

ถึงเวลาที่เอ็ลเดอรเ์บดนารจ์ะพูด 
แน่นอน น่ีคอืช่วงเวลาที่คาดหมายวา่จะ
เป็นช่วงส�าคญัที่สุดของการชุมนุม— 
ที่จะฟังอัครสาวกสอนและเป็นพยาน 
ดว้ยการน�าทางดา้นวญิญาณอย่าง
ชัดเจน ตอนหน่ึงของค�าปราศรยั  
เอ็ลเดอรเ์บดนารห์ยุดและกล่าววา่ 
“ทา่นรูจ้กั ‘ฐานมัน่คงหนักหนา’ หรอืไม”่

ดเูหมือนทัง้ 4,100 จะตอบพรอ้มกัน
จนเสียงกระหึ่มวา่ “รู!้”

จากน้ันทา่นถามวา่ “รูจ้กัขอ้ 7 หรอืไม”่
ทัง้กลุ่มตอบอีกครัง้วา่ “รู!้”
การเรยีบเรยีงเพลงสวดอันทรงพลัง  

“ฐานมั่นคงหนักหนา” ซ่ึงขับรอ้งโดย 
คณะนักรอ้งประสานเสียงมอรมอน 
แทเบอรน์าเคลิ เม่ือ 10 ปีกอ่นมีขอ้ 7 ดว้ย  
ซ่ึงในช่วงที่ผ่านมาไม่คอ่ยไดข้ับรอ้งมาก
นัก เอ็ลเดอรเ์บดนารแ์นะน�าวา่  
“ ให้พวกเรารอ้งข้อ 1, 2, 3 และ 7”

โดยไม่ลังเลผู้อ�านวยเพลงคณะนัก
รอ้งประสานเสียงผุดลุกขึน้และผู้เล่น
ดนตรทีี่ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนก็
เริม่บรรเลงคอรด์อินโทรอย่างแข็งขัน
ทันที ดว้ยระดบัความเช่ือมั่นที่ข้าพเจ้า
ไม่เคยรูสึ้กมาก่อนในการขับรอ้งเพลง
สวดของที่ประชุม เรารอ้งข้อ 1 2 และ 
3 จากน้ันระดบัความดงัและพลังทาง
วญิญาณก็ยกระดบัขึน้เมื่อเสียงของคน 

4,100 คนขับรอ้งข้อที่เจ็ดและประกาศ
ก้องวา่

จิตวญิญำณทีพ่ักพิงพึง่พระเยซูมำ
เรำไม่สำมำรถจะทิง้เขำให้เหล่ำศตัรู
แม้หมู่มวลนรกจะเขย่ำโยกส่ันไหว
เรำจะไม่มีวนัทอดทิง้จิตวญิญำณใด
เรำจะไม่มีวนัทอดทิง้จิตวญิญำณใด! 10

จากหน่ึงในเหตกุารณ์ทางวญิญาณ 
ที่ โดดเดน่ทีสุ่ดในชีวติ ขา้พเจา้ไดร้บั 
การสอนบทเรยีนอนัลกึซึง้ในวนัน้ัน เรา 
อาศัยอยู่ ในโลกทีอ่าจเป็นเหตใุหเ้ราลมื 
ไดว้า่ทีจ่รงิเราเป็นใคร ส่ิงรบกวนรอบขา้ง 
ยิง่มาก ก็ยิง่งา่ยตอ่เราทีจ่ะปฏบิตัอิยา่ง 
ขอไปท ีจากน้ันก็ละเลย แลว้ก็ลมืการ 
เช่ือมโยงของเรากบัพระผู้เป็นเจา้ วสุิทธชิน
ในไลบเีรยีมเีรือ่งทางวตัถนุ้อย และยงั
ดเูหมอืนวา่ทกุเรือ่งจะเป็นเรือ่งทาง
วญิญาณไปหมด ส่ิงทีเ่ราประจกัษ์แก่
สายตาในวนัน้ันทีม่อนโรเวยีคอืกลุม่บตุร
ธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้—ทีรู่จ้กัตวัเอง!

ในโลกทุกวนัน้ี ไม่วา่เราจะอยู่ที่ ไหน 
ไม่วา่สถานการณ์ของเราจะเป็นเช่น
ไร เป็นส่ิงส�าคญัยิ่งที่อัตลักษณ์เหนือ
อัตลักษณ์อื่นใดของเราคอืการเป็นลูก
พระผู้เป็นเจ้า กำรรู ้เช่นน้ันจะช่วยให้
ศรทัธาของเรางอกงาม จะจูงใจให้เรา
กลับใจอย่างตอ่เน่ือง และก่อให้เกิดพลัง
ที่จะแน่วแน่และไม่หวัน่ไหวตลอดการ
เดนิทางมรรตยัของเรา11 ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ก็ ไม่สามารถใช้งานตามที่ก�าหนดมาได้
ยิ่งข้าพเจ้าใครค่รวญประสบการณ์น้ี

มากเท่าใด การเปรยีบเทียบเรือ่งน้ียิ่งลึก
ซึง้มากขึน้ตอ่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอัศจรรย์
ใจในความรกัที่พระบิดาบนสวรรคท์รง 
มีตอ่บุตรธิดาของพระองค ์ข้าพเจ้ายืน 
พิศวงกับการมาเยือนจากสวรรคแ์ละ 
นิมิตอันยิง่ใหญ่ของนิรนัดรทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้
ทรงมอบให้ โจเซฟ สมิธ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใจข้าพเจ้าเป่ียมดว้ยความส�านึก
คณุท่วมท้นตอ่การฟ้ืนฟูสิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต 
หากไม่มีการฟ้ืนฟูน้ี เราคงเข้าไปในยาน
พาหนะซ่ึงจ�าเป็นส�าหรบัการพาเรากลับ
บ้านไปหาพระบิดามารดาบนสวรรค์ ไม่
ได ้การประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด
ทัง้หมดซ่ึงเป็นเส้นทางแห่งพันธสัญญา
ที่น�าเรากลับไปยังที่ประทับของพระบิดา
ในสวรรคเ์รยีกรอ้งการปกครองที่ถูกตอ้ง
ผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต

ในเดอืนพฤษภาคมปี 1829 ยอห์น 
ผู้ถวายบัพตศิมาปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธ
และออลิเวอร ์คาวเดอร ีประสาทฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและมอบกุญแจเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิตน้ันให้ท่านทัง้สอง หลัง
จากน้ันไม่นาน เปโตร ยากอบ และ
ยอห์นประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคเีซเดคให้ท่านทัง้สอง 1

เกือบเจ็ดปีตอ่มาในวนัอาทิตย์ที่พระ
วหิารเคริท์แลนด ์หน่ึงสัปดาห์หลังการ

ไม่ ให้พลังงานแก่ยานพาหนะ
เวลาน้ัน เราสนใจแตว่า่จะเข้าไปใน

รถให้ตวัเราอุ่นไดอ้ย่างไร แตข่้าพเจ้า
อดคดิไม่ได—้ในขณะน้ัน—วา่อาจจะ
มีบทเรยีนบางอย่างที่น่ี ถ้าไม่มีกุญแจ 
ปาฏิหารยิ์อันน่าอัศจรรย์ของวศิวกรรม
คงเป็นเพียงแคพ่ลาสตกิกับเหล็ก แม้
รถจะมีศักยภาพมาก แตถ่้าไม่มีกุญแจ 

โดย เอล็เดอร์ แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ขณะดวงอาทิตย์ยามบ่ายของฤดู
หนาวคล้อยลงหลังเนินสกีกวา้ง
ใหญ่ปกคลุมดว้ยหิมะ อากาศ

เย็นถึงจุดเยือกแข็งท�าให้แก้มและจมูก
เราแสบมากจนตอ้งรบีไปให้ถึงรถยนต์
และรถกระบะในลานจอดรถของสกี
รสีอรท์ ที่น่ัน อีกไม่นานเครือ่งท�าความ
รอ้นในรถที่อุ่นสบายของเราจะท�าให้น้ิว
มือน้ิวเท้าของเราอุ่น เสียงกรอบแกรบ
ของหิมะใตเ้ท้าเราทุกย่างก้าวยืนยันวา่
อากาศหนาวสุดขีด

ครอบครวัเรามีความสุขทัง้วนักับการ
สกีขึน้ลงทางลาดซ่ึงสิน้สุดลงพรอ้ม
ความหนาวจัด เมื่อมาถึงรถข้าพเจ้า
ควานหากุญแจในกระเป๋าเสือ้คลุมกัน
หนาวแล้วก็หาอกีกระเป๋าและอกีกระเป๋า 
“กุญแจอยู่ที่ ไหน” ทุกคนรอกุญแจอย่าง
กระวนกระวาย! แบตเตอรีร่ถชารต์แล้ว 
และทุกระบบ—รวมทัง้เครือ่งท�าความ
รอ้น—พรอ้มเดนิเครือ่ง แตถ่้าไม่มี
กุญแจเราจะเข้าไปในรถไม่ไดเ้พราะ
ประตล็ูอก ถ้าไม่มีกุญแจ เครือ่งยนตจ์ะ

กญุแจและสิทธิอ�านาจของ
ฐานะปุโรหิตอยูท่ี่ไหน
สิทธิอ�านาจและกญุแจฐานะปุโรหิตเป็นตัวเปิดเคร่ืองยนต์ เปิดประตูแห่งสวรรค์  
ส่งเสริมการใช้อ�านาจสวรรค์ และเตรียมเส้นทางแห่งพันธสัญญาซ่ึงน�าเรากลบัไปหา
พระบิดาบนสวรรค์
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อุทิศ “พระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏ
ในรศัมีภาพ” ตอ่โจเซฟและออลิเวอร ์
ตามดว้ยการปรากฏของโมเสส เอลีอัส 
และเอลียาห์ ผู้มอบหมาย “กุญแจกับ
สมัยการประทานของพวกท่าน” 2 สิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูน้ี
และกุญแจเหล่าน้ีไดสู้ญหายมาหลาย
ศตวรรษ ในท�านองเดยีวกับที่ครอบครวั
เรา เข้าไปในรถไม่ไดเ้พราะประตล็ูอก
เน่ืองจากกุญแจรถหาย บุตรธิดาทุก
คนของพระบิดาบนสวรรคถ์ูกปิดกัน้
จากศาสนพิธีแห่งความรอดของพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดเ้ช่นกัน
—จนกวา่ผู้ส่งสารจากสวรรคเ์หล่าน้ีจะ
ท�าการฟ้ืนฟู เราจะไม่ตอ้งถามอีกเลยวา่ 
“กุญแจอยู่ที่ ไหน”

ในวนัฤดใูบไม้รว่งที่สวยงามปีที่แล้ว 
ข้าพเจ้าไปเยือนป่าอันเงียบสงบทาง
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนีย 
เป็นที่รูจ้ักในพระคมัภีรว์า่ฮาร์ โมนีย์ ที่

น่ันยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาปรากฏตอ่
โจเซฟ สมิธกับออลิเวอร ์คาวเดอรแีละ
ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้า
ยืนอยู่รมิฝ่ังแม่น� ้าซัสเควฮันนาดว้ยซ่ึง
โจเซฟกับออลิเวอร ์โดยที่ ไดร้บัสิทธิ
อ�านาจและกุญแจแล้ว ไดร้บับัพตศิมา 
ใกล้แม่น� ้าสายเดยีวกันน้ี เปโตร ยากอบ  
และยอห์นปรากฏและฟ้ืนฟูฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคพรอ้มดว้ย 
กุญแจที่เกี่ยวข้อง 3

สถานที่ส�าคญัเหล่าน้ี รวมทัง้บ้าน
หลังแรกของโจเซฟกับเอมมาที่สรา้ง
ขึน้ใหม่ ที่พระคมัภีรม์อรมอนส่วนใหญ่
แปลที่น่ัน บ้านบิดามารดาของเอมมา
ที่อยู่ ใกล้ๆ กัน และศนูย์บรกิารนักท่อง
เที่ยวที่สรา้งเป็นอาคารประชุมหลังใหม่ 
ล้วนเป็นส่วนหน่ึงของสถานที่ส�าคญั
แห่งใหม่ของการฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต 
อุทิศโดยประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ในเดอืนกันยายนปีที่แล้ว  

ที่น่ัน ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงพลังและความ
เป็นจรงิของเหตกุารณ์อันสูงคา่เหล่า
น้ันซ่ึงเกิดขึน้บนพืน้ที่ศักดิสิ์ทธิ์ดงั
กล่าว ประสบการณ์น้ีท�าให้ข้าพเจ้า
ไตรต่รอง ศึกษา และสวดอ้อนวอนเกี่ยว
กับสิทธิอ�านาจและกุญแจฐานะปุโรหิต 
ซ่ึงท�าให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะแบ่งปันกับ
เยาวชนชายหญิงของศาสนจักรถึงวธิีที่
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตและกุญแจที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูจะเป็นพรกับพวกเขาได้

อยา่งแรก ความเขา้ใจในค�าเหลา่น้ี
อาจเป็นประโยชน์ ฐานะปุโรหติหรอื
สิทธอิ�านาจฐานะปุโรหติไดร้บัค�านิยาม
วา่คอื “พลงัอ�านาจและสิทธอิ�านาจของ
พระผูเ้ป็นเจา้” 4 และ “พลงัอ�านาจสูงสุด
บนแผน่ดนิโลกน้ี” 5 กญุแจฐานะปุโรหติ
ไดร้บัค�านิยามเพือ่ความเขา้ใจของเรา
เช่นกนัวา่ “กญุแจฐานะปุโรหติคอืสิทธิ
อ�านาจทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานแกผู่น้�า
ฐานะปุโรหติเพือ่ก�ากบัดแูล ควบคมุ  
และปกครองการใช้ฐานะปุโรหติของ 
พระองคบ์นแผน่ดนิโลก” 6 กญุแจ 
ฐานะปุโรหติควบคมุการใช้สิทธอิ�านาจ 
ฐานะปุโรหติ ศาสนพธิทีีบ่นัทกึไว้ ใน 
ศาสนจกัรตอ้งมกีญุแจและไมส่ามารถ 
ท�าไดห้ากไม่ไดร้บัความเห็นชอบ เอ็ลเดอร ์
ดลัลนิ เอช. โอค๊ส์สอนวา่ “ทา้ยทีสุ่ด 
กญุแจทัง้หมดของฐานะปุโรหติถอืโดย
พระเจา้พระเยซคูรสิต ์เจา้ของฐานะ
ปุโรหติน้ัน พระองคท์รงเป็นผูก้�าหนด
วา่จะมอบหมายกญุแจใดใหแ้กม่นุษย์
และจะใช้กญุแจเหลา่น้ันอยา่งไร” 7

บดัน้ีส�าหรบัเยาวชนชายและเยาวชน
หญิง ข้าพเจ้าพิจารณาถึงสามวธิีที่ท่าน
จะ “หากุญแจ” ไดห้รอืใช้กุญแจและ
สิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตเพื่อเป็น
พรแก่ชีวติท่านและชีวติผู้อื่น

วธีิแรกคอืกำรเตรียมตวัรับใช้งำนเผยแผ่ศำสนำ

หนุ่มสาวทัง้หลาย ท่านอาจจะยังไม่
ตระหนักในเรือ่งน้ี แตกุ่ญแจของการ
รวมอิสราเอลที่ โมเสสฟ้ืนฟูท�าให้เกิด
งานเผยแผ่ศาสนาในสมัยการประทาน
ของเรา ลองพิจารณาถึง ก�าลังพลผู้สอน
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ศาสนาเต็มเวลาประมาณ 75,000 คน
ก�าลังรบัใช้ ในสนามภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของกุญแจเหล่าน้ี เมื่อพิจารณา
ข้อเท็จจรงิดงักล่าว จงจ�าไวว้า่ไม่มีค�า
วา่เรว็เกินไปในการเตรยีมตวัรบัใช้งาน
เผยแผ่ศาสนา ใน เพือ่ควำมเข้มแข็ง
ของเยำวชน บอกไวว้า่ “เยาวชนชาย
ทัง้หลายของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
จง . . . ท�างานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อ
เตรยีมตนเองให้พรอ้มเป็นตวัแทน
ของพระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนา” 8 
เยาวชนหญิงก็เตรยีมพรอ้มไดเ้ช่นกัน 
แตท่่าน “ ไม่ไดอ้ยู่ ใตอ้าณัตเิดยีวกัน
กับชายหนุ่ม” 9 อย่างไรก็ตาม การเตรยีม
ทัง้หมดของท่าน ไม่วา่จะรบัใช้เป็น 
ผูส้อนศาสนาเต็มเวลาหรอืไม ่จะเพ่ิมผล 
ดตีลอดชีวติของท่านในฐานะสมาชิก 
ผู้สอนศาสนา

วธีิทีส่องทีจ่ะ “หำกญุแจ” คอืกำรเข้ำพระวหิำร

กุญแจแห่งการผนึกซ่ึงฟ้ืนฟูโดย 
ศาสดาพยากรณ์เอลยีาห์แห่งพันธสัญญา 
เดมิท�าใหป้ระกอบศาสนพธิี ในพระวหิาร 
ศักดิสิ์ทธิ์ ได ้ศาสนพิธีที่ประกอบในพระ
วหิารเหล่าน้ีท�าให้บุคคลและครอบครวั
กลับไปอยู่ ในที่ประทับของพระบิดา
มารดาบนสวรรค์ ได้

เรากระตุน้ใหเ้ยาวชนชายหญงิทัง้
หลายคน้ควา้หารายชือ่บรรพชนของทา่น
และประกอบพธิบัีพตศิมาแทนพวกเขา
ในพระวหิาร เราทราบวา่ส่ิงน้ีเกดิขึน้แลว้
เป็นจ�านวนมากกวา่ทีเ่คยมมีาทัว่โลก! 
หอ้งบัพตศิมาในพระวหิารหลายแห่งเต็ม
ไปดว้ยเยาวชนชายหญงิตัง้แตเ่ช้าตรูยั่น
ค�า่ เราใช้กญุแจฐานะปุโรหิตเพ่ือผกูมดั
ครอบครวัเขา้ดว้ยกนัเมือ่ประกอบ 
ศาสนพธีิศักดิสิ์ทธิ์ ในพระวหิาร

ท่านเห็นความสัมพันธ์ระหวา่ง
กุญแจฐานะปุโรหิตกับพรตา่งๆ หรอื
ไม่ เมื่อท่านมีส่วนในงานน้ี ข้าพเจ้า
คดิวา่ท่านจะพบวา่พระเจ้าทรงมีส่วน
ในงานดงักล่าวทุกอย่าง ประสบการณ์
หน่ึงแสดงถึงเรือ่งน้ี เมื่อไม่นานมา
น้ีข้าพเจ้าเรยีนรูเ้กี่ยวกับคณุแม่คน

หน่ึงผู้พาลูกๆ ของเธอมาที่พระวหิาร
เป็นประจ�าเพื่อประกอบพิธีบัพตศิมา
แทนคนตาย โดยเฉพาะในวนัน้ี ขณะ
ที่ครอบครวัน้ีบัพตศิมาเสรจ็แล้วและ
ก�าลังจะออกจากพระวหิาร ชายคนหน่ึง
เข้ามาในบรเิวณห้องบัพตศิมาพรอ้ม
กับรายช่ือครอบครวัของเขาชุดใหญ่ 
เมื่อตระหนักไดว้า่ไม่มี ใครเหลืออยู่ ใน
ห้องบัพตศิมาเพื่อช่วยท�าแทนรายช่ือ
ครอบครวัเหล่าน้ี เจ้าหน้าที่พระวหิาร
พบครอบครวัที่ก�าลังจะออกไปและถาม
เด็กๆ วา่พวกเขาอยากจะกลับเข้ามา
เปลี่ยนชุดอีกครัง้เพื่อช่วยท�าบัพตศิมา
ให้รายช่ือเหล่าน้ีหรอืไม่ พวกเขาเต็มใจ
ท�าให้และกลับเข้าไป ขณะที่เด็กๆ รบั
บัพตศิมา คณุแม่ของพวกเขา ซ่ึงฟัง
อยู่ เริม่คุน้เคยกับรายช่ือเหล่าน้ัน และ
ไม่นาน ท่ามกลางความประหลาดใจของ
ทุกคน เธอตระหนักวา่รายช่ือครอบครวั
ของชายคนน้ีคอืบรรพชนผู้ล่วงลับของ
ครอบครวัเธอเช่นกัน ช่างเป็นพรแห่ง
พระกรณุาอันน่าช่ืนใจส�าหรบัพวกเขา

สองสัปดาห์ที่แล้ว พระวิหารโพรโว 
ซิตีเ้ซ็นเตอร์ ได้รับการอุทิศเป็น 

พระวิหารเปิดด�าเนินการแห่งที่ 150 
ของศาสนจักรทั่วโลก เราทราบว่าเมื่อ
ประธานโธมัส เอส. มอนสันได้รับการ
สนับสนุนเป็นอัครสาวกในปี 1963 มี
พระวิหารเปิดด�าเนินการ 12 แห่งใน
ศาสนจักร พระวิหารก�าลังเข้าใกล้ท่าน
มากขึน้เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับ
ท่านที่อาศัยอยู่ห่างไกลหรือสภาวการณ์
ไม่เอือ้อ�านวยให้เข้าพระวิหารเป็น
ประจ�า ท่านควรประพฤติตนให้มีค่า
ควรเข้าพระวิหารเสมอ ท่านสามารถ
ท�างานส�าคัญนอกพระวิหารได้เมื่อ
ท่านค้นหาและส่งรายช่ือครอบครัว
ของท่าน

สุดท้ำย ข้อทีส่ำมคอื ก้ำวไปด้วยศรัทธำ

ศาสดาพยากรณ์อับราฮัมแห่งพันธ
สัญญาเดมิไดร้บัพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้า 
ในสมัยการประทานของท่าน บาง 
ครัง้เรยีกวา่เป็นพันธสัญญาของอับราฮัม  
หลายพันปีตอ่มา พรแห่งสมัยการ 
ประทานพระกิตตคิณุแก่อับราฮัมได ้
รบัการฟ้ืนฟู ส่ิงน้ีเกิดขึน้เมื่อศาสดา 

พยากรณ์เอลีอัสปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธ 
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และออลิเวอร ์คาวเดอรี ในพระวหิาร
เคริท์แลนด์

โดยการฟ้ืนฟูน้ี ทา่นทกุคนสามารถ
ไดร้บัพรยิง่ใหญท่ีสั่ญญาไวก้บัอบัราฮัม 
พรเหล่าน้ีจะเป็นของทา่นไดถ้า้ทา่นยงั
คงซ่ือสัตยแ์ละด�าเนินชีวติอยา่งมคีา่
ควร ในแผ่นพบั เพือ่ควำมเขม้แข็งของ
เยำวชน ได้ ใหค้�าแนะน�าบางอยา่งซ่ึง
น�าไปใช้ ไดจ้รงิเก่ียวกบัวธิ ี“กา้วไปดว้ย
ศรทัธา” ข้าพเจ้าสรปุค�าแนะน�าบางเรือ่ง
ไวด้งัน้ี “เพือ่ช่วยใหท้า่นเป็นทัง้หมด
ทีพ่ระเจ้าทรงประสงค์ ใหท้า่นเป็น จง
คกุเขา่สวดออ้นวอนพระบดิาในสวรรค์
ทกุเช้าค�า่ . . . ศึกษาพระคมัภรีท์กุวนั
และประยุกต์ ใช้ส่ิงทีท่า่นอา่นกบัชีวติ
ทา่น . . . จงพยายามเช่ือฟังทกุวนั . . . 
ในทกุสภาพการณ์ จงท�าตามค�าสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ . . . จงออ่นน้อมถอ่ม
ตนและเต็มใจฟังพระวญิญาณบรสุิทธิ”์

ค�าแนะน�าน้ีตามมาดว้ยค�าสัญญาซ่ึง
น�าไปสู่ค�าสัญญาท่ีมาโดยพรของอับราฮัม  
“ขณะที่ท่านท�าส่ิงเหล่าน้ี พระเจ้า 
จะทรงท�าให้ชีวติท่านเกิดประโยชน์ 
ยิ่งกวา่ท่านท�าไดด้ว้ยตนเอง พระองค ์
จะทรงเพิม่โอกาสใหท้า่น ขยายวสัิยทศัน์ 
ของท่าน และท�าให้ท่านเข้มแข็ง 
พระองคจ์ะประทานความช่วยเหลือ 
ที่ท่านตอ้งการเพื่อเผชิญการทดลอง 
และความท้าทายของท่าน ท่านจะมี

ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึน้และพบ
ปีตแิท้จรงิเมื่อท่านไดรู้จ้ักพระบิดา
ในสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์
พระเยซูครสิต ์และรูสึ้กวา่พระองคท์รง
รกัท่าน” 10

สรปุคอื จงเตรยีมตวัรบัใช้งานเผยแผ ่
ศาสนา เข้าพระวหิาร และก้าวไปดว้ย 
ศรทัธา

สรุป

ตอนน้ีเราจะจบตรงที่เราเริม่ไว ้ตดิอยู่
ในลานจอดรถที่หนาวสะท้านและถาม
วา่ “กุญแจอยู่ที่ ไหน” ค�า่วนัน้ันข้าพเจ้า
พบกุญแจที่หล่นหายบนเขาอย่างน่า
อัศจรรย์ พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นวา่
พระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยให้เรายืนอยู่ ใน
ความหนาวจัดโดยไม่มีกุญแจหรอืสิทธิ
อ�านาจน�าเรากลับบ้านไปหาพระองค์
อย่างปลอดภัย

ถา้ทา่นเหมอืนขา้พเจา้ บอ่ยครัง้ทา่น
อาจจะพบตวัเองในชีวติประจ�าวนัถาม
วา่ “กญุแจอยูท่ี่ ไหน” กญุแจรถ ทีท่�างาน 
บา้นหรอือพารต์เมนต ์เมือ่ส่ิงน้ีเกดิกบั
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้อดยิม้ในใจไม่ได ้เพราะ
ขณะทีก่�าลงัมองหากญุแจ ขา้พเจา้ได้
ใครค่รวญถงึกญุแจฐานะปุโรหติที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูและถงึประธานโธมสั เอส. 
มอนสัน ผูท้ีเ่ราสนับสนุน “ ในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ ผูห้ยัง่รู ้และผูเ้ปิดเผย” 

และ “ ในฐานะบคุคลเดยีวบนแผน่ดนิ
โลกผูค้รอบครองและมอี�านาจใช้กญุแจ
ฐานะปุโรหติทัง้หมด” 11 ใช่แลว้ กญุแจ
อยู่ ในครอบครองของศาสดาพยากรณ์ 
ผูห้ยัง่รู ้และผูเ้ปิดเผยอยา่งปลอดภยั 
กญุแจเหลา่น้ันไดร้บัการประสาท มอบ
หมาย และก�าหนดใหผู้อ้ืน่ใช้ ตาม 
พระประสงคข์องพระเจา้ ภายใตก้ารก�ากบั 
ดแูลของประธานศาสนจกัร

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่สิทธิอ�านาจ
และกุญแจฐานะปุโรหิตเป็นตวัเปิด
เครือ่งยนต ์เปิดประตแูห่งสวรรค ์ส่ง
เสรมิการใช้อ�านาจสวรรค ์และเตรยีม
เส้นทางแห่งพันธสัญญาซ่ึงน�าเรากลับ
ไปหาพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ เยาวชน
ชายและเยาวชนหญิงผู้เป็นอนุชนรุน่
ใหม่ จะ “มุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่ใน
พระครสิต”์ 12 ท่านจะเข้าใจวา่เป็นสิทธิ
พิเศษอันศักดิสิ์ทธิ์ของท่านที่จะกระท�า
ภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้ที่ถือกุญแจ
ฐานะปุโรหิตที่จะเปิดพร ของประทาน 
และอ�านาจแห่งสวรรค์ ให้ท่าน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้า 
พระบดิา พระผูช่้วยใหร้อดและพระผู้ ไถ ่
ของเรา พระเยซูครสิต ์ถึงพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ และการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ
ในยุคสุดท้ายน้ี ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ท่านนึกภาพความแปลกใจของข้าพเจ้า
ไม่ออกแน่เมื่อวนัหน่ึงขณะเอาผ้าพัน
แผลออก เศษไม้ โผล่ขึน้มา

สีผึง้ท�าให้ผิวหนังอ่อนตวัจนท�าให้ส่ิง
ที่ก่อความเจ็บปวดมานานหลายปีหลุด 
เมื่อเศษไม้หลุด น้ิวหายเจ็บทันที และ
จนถึงวนัน้ีไม่มีหลักฐานของการบาด
เจ็บแตอ่ย่างใด

ในท�านองเดยีวกัน ใจที่ ไม่ ให้อภัย
ซุกซ่อนความเจ็บปวดโดยไม่จ�าเป็น 
เมื่อเราใช้สีผึง้เยียวยาของการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองคจ์ะทรง
ท�าให้ ใจเราอ่อนลงและช่วยเราเปลี่ยน 
พระองคท์รงสามารถ รกัษำ จิตวญิญาณ
ที่บาดเจ็บ (ด ูเจคอบ 2:8)

ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่พวกเราส่วนใหญ่
ตอ้งการให้อภัย แตเ่ราพบวา่ท�าไดย้าก
มาก เมื่อเราประสบความอยุตธิรรม เรา
อาจดว่นสรปุวา่ “คนน้ันท�าผิด สมควร
ไดร้บัโทษ ความยุตธิรรมอยู่ที่ ไหน” เรา
คดิผิดๆ วา่ ถ้ำ เราให้อภัยก็จะไม่มีความ
ยุตธิรรมและจะไม่มีการลงโทษ

ไม่ ใช่เช่นน้ันเลย พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรงให้การลงโทษที่ยุตธิรรม เพราะ 
ความเมตตาจะขโมยความยุตธิรรมไม ่
ได ้(ด ูแอลมา 42:25) พระผู้เป็นเจ้าทรง 
รบัรองกับท่านและข้าพเจ้าดว้ยความรกั 
วา่ “จงปล่อยการพิพากษาไวก้ับเรา 

รัว้ เศษไม้เล็กๆ ต�าน้ิวข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
พยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อดงึออกและ
คดิวา่ออกแล้ว แตป่รากฏวา่ไม่ออก เมื่อ
เวลาผ่านไป ผิวหนังคอ่ยๆ คลุมเศษไม้
ท�าให้เกิดปุ่มนูนที่น้ิว ซ่ึงน่าร�าคาญมาก
และเจ็บในบางครัง้

หลายปีตอ่มาข้าพเจ้าตดัสินใจ 
ด�าเนินการบางอยา่ง ทัง้หมดทีข่า้พเจา้ท�า 
คอืทาสีผึง้ที่ปุ่มนูนและใช้ผ้าพันแผล 
ปิดทับ ข้าพเจ้าท�าแบบน้ีซ�า้บ่อยๆ  

โดย เอล็เดอร์เควนิ อำร์. ดนัแคน

แห่งสาวกเจด็สิบ

ทั้
งหมดที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า
ครอบคลุมถึงความรกั ความสวา่ง 
และความจรงิ ทวา่ในฐานะมนุษย์

เราอยู่ ในโลกที่ตกแล้ว บางครัง้เต็มไป
ดว้ยความมืดและความสับสน ไม่แปลก
ที่จะมีการท�าผิดพลาด ความอยุตธิรรม
จะเกิดขึน้ และจะมีการท�าบาป ดว้ย
เหตน้ีุจึงไม่มีจิตวญิญาณใดที่มีชีวติ
จะไม่ตกเป็นเหยื่อของความประมาท 
ความประพฤตทิี่เป็นภัย หรอืแม้แต่
พฤตกิรรมช่ัวรา้ยของผู้อื่น น่ันคอืส่ิง
หน่ึงที่เราทุกคนมีเหมือนกัน

พระผู้เป็นเจ้าในความรกัและพระ
เมตตาตอ่ลูกๆ ของพระองค ์จึงทรง
เตรยีมทางช่วยให้เราผ่านประสบการณ์
ที่ยุ่งยากบางครัง้เหล่าน้ีของชีวติ 
พระองคท์รงเตรยีมทางหนีให้ทุกคน
ที่ตกเป็นเหยื่อการท�าผิดของผู้อื่น 
พระองคท์รงสอนเราวา่เราสามารถให้
อภัยได!้ ถึงแม้เราอาจเป็นเหยื่อครัง้
ที่หน่ึง แตเ่ราตอ้งไม่เป็นเหยื่อครัง้ที่
สองโดยแบกภาระของความเกลียดชัง 
ความพยาบาท ความเจ็บปวด ความ
เคยีดแคน้ หรอืแม้แตก่ารแก้แคน้ เรา
สามารถให้อภัยได ้และเราเป็นอิสระได!้

หลายปีก่อน ขณะที่ข้าพเจ้าซ่อม

สีผึ้งเยยีวยาของการใหอ้ภยั
การให้อภยัเป็นหลกัธรรมเยียวยาท่ีน่าสรรเสริญ เราไม่ต้องเป็นเหย่ือคร้ังท่ีสอง  
เราสามารถให้อภยัได้
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ผู้เดยีว, เพราะส่ิงน้ันเป็นของเราและ
เราจะตอบแทน. [แต่ ให้] สันตสุิขจงอยู่
กับเจ้า” (คพ. 82:23) ศาสดาพยากรณ์
เจคอบในพระคมัภีรม์อรมอนสัญญา
เช่นกันวา่พระผู้เป็นเจ้า “จะทรงปลอบ
ประโลมท่านในความทุกข์ของท่าน, 
และพระองคจ์ะทรงวงิวอนแก้ตา่งให้
ท่าน, และทรงส่งความยุตธิรรมลงมาถึง
คนที่แสวงหาความพินาศให้ท่าน”  
(เจคอบ 3:1)

เมื่อตกเป็นเหยื่อ ถ้าเรา ซือ่สัตย ์เรา 
จะอุ่นใจมากที่รูว้า่พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
ชดเชยความอยุตธิรรมทัง้หมดที่เรา 
ประสบ เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน 
กล่าววา่ “พระเจ้าทรงชดเชยความสูญ 
เสียทุกอย่างของผู้ซ่ือสัตย์ . . . น� ้าตาทุก 
หยดจะไดร้บัคนืรอ้ยเท่าดว้ยน� ้าตาแห่ง 
ความช่ืนชมยินดแีละความซาบซึง้ใจ” 1

เมื่อเราพยายามให้อภัยผู้อื่น ขอให้
เราพยายามจดจ�าเช่นกันวา่เราทุกคน
ก�าลังเตบิโตทางวญิญาณ แตเ่ราทุกคน

อยู่คนละระดบั แม้จะสังเกตเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและการเตบิโตในรา่งกาย
ไดง้่าย แตจ่ะเห็นการเตบิโตในวญิญาณ
ของเราไดย้าก

กุญแจดอกหน่ึงของการให้อภัยผู้อื่น
คอืพยายามมองพวกเขาเฉกเช่นพระผู้
เป็นเจ้าทรงมอง บางครัง้พระผู้เป็นเจ้า
อาจแหวกม่านและอวยพรเราดว้ยของ
ประทานให้มองเห็นใจ จิตวญิญาณ และ
วญิญาณของอีกคนที่ท�าให้เราขุ่นเคอืง 
การมองเห็นเช่นน้ีอาจท�าให้เรารกัคน
น้ันอย่างล้นเหลือ

พระคมัภีรส์อนเราวา่ความรกัที ่
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่ลูกๆ ของ 
พระองคน้ั์นสมบูรณ์แบบ พระองค ์
ทรงรูศั้กยภาพในการท�าดขีองพวกเขา 
โดยไม่ค�านึงถึงอดตีของพวกเขา ไม ่
วา่อย่างไรก็ตาม ไม่มีศัตรคูนใดของ 
ผู้ตดิตามพระเยซูครสิตก์้าวรา้วหรอืไร ้
ความปรานีมากกวา่เซาโลแหง่เมอืงทาร์
ซัส แตท่ันทีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดง 

ให้เซาโลเห็นความสวา่งและความจรงิ  
ไม่เคยมีสานุศิษย์คนใดของพระผู้ช่วย 
ให้รอดภักด ีกระตอืรอืรน้ หรอืไรค้วาม 
กลัวเท่าเขา เซาโลกลายเป็นอัครสาวก 
เปาโล ชีวติเขาเป็นแบบอย่างยอดเยี่ยม 
ถึงวธิีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมองผู้คนไม ่
เฉพาะที่พวกเขาเป็นอยู่ ในปัจจุบันแต ่
ที่จะเป็นดว้ย เราทุกคนมีความเป็น 
เหมอืนเซาโลในชีวติเรากบัศักยภาพท่ีจะ 
เป็นเหมือนเปาโล ท่านนึกภาพออกไหม
วา่ครอบครวั ชุมชน และโลกส่วนใหญ่
ของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าเราทุกคน
พยายามมองกันเฉกแช่นพระผู้เป็นเจ้า
ทรงมองเรา

บ่อยเหลือเกินที่เรามองดผูู้ท�าผิด
แบบที่เราจะมองดภููเขาน� ้าแข็ง—เรา
เห็นเฉพาะยอดเขาแต่ไม่เห็นใตพ้ืน้ผิว 
เราไม่รูท้ัง้หมดที่เกิดขึน้ในชีวติบุคคล
น้ัน เราไม่รูอ้ดตีของพวกเขา เราไม่รูก้าร
ตอ่สู้ดิน้รนของพวกเขา เราไม่รูค้วาม
เจ็บปวดที่พวกเขาแบก พี่น้องทัง้หลาย 
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ได้ โปรดอย่าเข้าใจผิด การให้อภัยไม่ ใช่
การไม่เอาผิด เราไม่แก้ตา่งให้พฤตกิรรม
ที่ ไม่ดหีรอืยอมให้ผู้อื่น ปฏิบัติไม่ดตีอ่
เรา เพรำะเหตจุำก การตอ่สู้ดิน้รน ความ
เจ็บปวด หรอืความอ่อนแอของพวกเขา 
แตเ่รา สำมำรถ ไดค้วามเข้าใจและสันติ
เพิ่มขึน้เมื่อเรามองกวา้งขึน้

แน่นอนวา่คนที่มีวฒุิภาวะทาง
วญิญาณน้อยกวา่อาจท�าผิดพลาดรา้ย
แรง—แตเ่ราไม่ควรถูก ตตีรำ จากส่ิงเลว
สุดที่เราเคยท�า พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
ผู้พิพากษาที่ดพีรอ้ม ทรงมองใตพ้ืน้
ผิว ทรงรูท้ัง้หมดและทรงเห็นทัง้หมด 
(ด ู2 นีไฟ 2:24) พระองคต์รสัวา่ “เรา, 
พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่
เรยีกรอ้งจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทัง้
ปวง” (คพ. 64:10)

เมื่อทรงถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม 
ทรงถูกท�ารา้ยรา่งกายและถูกทุบตอีย่าง
โหดเหีย้มหลังจากน้ัน และถูกปล่อยให้
ทนทุกข์บนกางเขน พระครสิตต์รสัใน
ขณะน้ันวา่ “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยก
โทษพวกเขาเพราะเขาไม่รูว้า่ก�าลังท�า
อะไร” (ลูกา 23:34)

การทีเ่รามองตืน้ บางครัง้เราอาจพบ
วา่เรามักไม่พอใจคนที่ ไมท่�าหรอืคดิแบบ
เรา เราอาจสรา้งทศันคตแิคบๆ ตามส่ิง
ทีเ่ราเห็นเช่น เชียรท์มีกฬีาฝ่ายตรงขา้ม 
มทีศันะทางการเมืองตา่งจากเรา หรอืมี
ความเช่ือทางศาสนาตา่งจากเรา

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้
ค�าแนะน�าที่ชาญฉลาดเมื่อท่านกล่าว
วา่ “ โอกาสไดฟ้ังคนที่มีข้อคดิเห็นทาง
ศาสนาหรอืการเมืองตา่งจากเราจะส่ง
เสรมิขันตธิรรมและการเรยีนรู”้ 2

พระคมัภีรม์อรมอนพูดถึงเวลาที่ 
“ผู้คนของศาสนจักรเริม่ทะนงตนดว้ย
ความถือดี ในสายตาตน, และ . . . เริม่ดู
หมิ่น, กันและกัน, และ . . . เริม่ข่มเหง
คนที่ ไม่เช่ือตามเจตนาและความพอใจ
ของตน” (แอลมา 4:8) ขอให้เราทุกคน
จดจ�าวา่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทอดพระเนตร
สีเสือ้กีฬาหรอืพรรคการเมือง แตด่งั
แอมันประกาศ “[พระผู้เป็นเจ้า] ทอด

พระเนตรลงมาเห็นลูกหลานมนุษย์ทัง้
ปวง; และพระองคท์รงรูค้วามนึกคดิ
และเจตนาทัง้หมดของใจ” (แอลมา 
18:32) พี่น้องทัง้หลาย ในการแข่งขัน
ของชีวติ ถ้าเราชนะ ขอให้เราชนะดว้ย
พระคณุ ถ้าเราแพ้ ขอให้เราแพ้ดว้ย
พระคณุ เพราะถ้าเราด�าเนินชีวติดว้ย
พระคณุตอ่กัน พระคณุจะเป็นรางวลั
ของเราในวนัสุดท้าย

เฉกเช่นเราทุกคนเป็นเหยื่อการท�า
ผิดของผู้อื่นครัง้หน่ึงหรอืสองครัง้ บาง
ครัง้เราเป็นผู้ท�าผิดเช่นกัน เราทุกคน
บกพรอ่งและตอ้งการพระคณุ ความ
เมตตา และการให้อภัย เราพึงจดจ�า
วา่การให้อภัยบาปและความผิดของเรา
เองขึน้อยู่กับการให้อภัยผู้อื่น พระผู้ช่วย
ให้รอดตรสัวา่

“เพราะวา่ถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วง
ละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของ
ท่านผู้สถิตในสวรรคจ์ะทรงให้อภัยการ
ล่วงละเมิดของพวกท่านดว้ย

“แตถ่า้พวกทา่นไม่ ใหอ้ภยัการลว่ง
ละเมดิของเพือ่นมนุษย ์พระบดิาของ
ทา่นจะไมท่รงใหอ้ภยัการลว่งละเมดิของ
พวกทา่นเหมอืนกนั” (มทัธวิ 6:14–15)

ในบรรดาส่ิงทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดตรสั 
ไว้ ในค�าสวดอ้อนวอนของพระเจา้ ซ่ึงสัน้ 
มาก น่าสนใจตรงทีพ่ระองคท์รงเลอืก 
รวมส่ิงน้ีไวด้ว้ย “และขอทรงใหอ้ภยั 

หน้ีแกพ่วกข้าพระองค,์ ดงัทีพ่วกขา้ 
พระองค์ ใหอ้ภัยหน้ีแกล่กูหน้ีของพวก 
ขา้พระองค”์ (มัทธวิ 6:12; 3 นีไฟ 13:11)

การใหอ้ภยัเป็นเหตผุลทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ 
ทรงส่งพระบุตรมา ฉะน้ันขอให้เรา
ยินดปีรดีากับเครือ่งถวายของพระองค์
ซ่ึงเยียวยาเราทุกคน การชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดไม่ไดม้ี ไวเ้ฉพาะคนที่
ตอ้งกลับใจเท่าน้ัน แตม่ี ไวส้�าหรบัคน
ที่ตอ้งการให้อภัยดว้ย ถ้าท่านมีปัญหา
เรือ่งการให้อภัยผู้อื่นหรอืแม้ตนเอง จง
ทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยท่าน 
การให้อภัยเป็นหลักธรรมเยียวยาที่น่า
สรรเสรญิ เราไม่ตอ้งเป็นเหยื่อครัง้ที่สอง 
เราสามารถให้อภัยได้

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความรกัและ
ความอดทนไม่รูจ้บของพระผู้เป็นเจ้า
ตอ่ลูกทุกคนของพระองคแ์ละพระองค์
ทรงปรารถนาให้เรารกักันดงัพระองค์
ทรงรกัเรา (ด ูยอห์น 15:9, 12) เมื่อท�า
เช่นน้ันเราจะฝ่าทะลุความมืดของโลกน้ี
เขา้ไปในรศัมีภาพและความสงา่งามของ
อาณาจักรพระองค์ ในสวรรค ์เราจะเป็น
อิสระ ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. โจเซฟ บี. เวริธ์ลิน, “ ไม่วา่อะไรจะเกิดขึน้ ขอ

ให้ช่ืนชมยินด,ี” เลียโฮนำ, พ.ย. 2008, 34.
 2. Russell M. Nelson, “Listen to Learn,” 

Ensign, May 1991, 23.
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เธอสอนในโรงเรยีนทีน่ั่น ซิสเตอร์ โรวล์ ี
รบัใช้ ในคณะกรรมการดนตรสีามญั 
และช่วยดดัแปลงเพลงสวดไปสู่หลาย 
ภาษา เธอเขยีนเน้ือเพลงของ “ทา่นจง 
ถอ่มใจ” จากพระคมัภรีส์องขอ้คอืหลกั 
ค�าสอนและพนัธสัญญา 112:10 และ  
อเีธอร ์12:27 ขอ้ความจากอเีธอรอ์า่นวา่ 
“และหากมนุษยม์าหาเรา เราจะแสดงให้
พวกเขาเห็นความออ่นแอของพวกเขา. 
เราใหค้วามออ่นแอแกม่นุษยเ์พือ่พวก
เขาจะนอบน้อม; . . . เพราะหากพวก
เขานอบน้อมถอ่มตนตอ่หน้าเรา, และ
มศีรทัธาในเรา, เมือ่น้ันเราจะท�าใหส่ิ้งที่
ออ่นแอกลบัเขม้แข็งส�าหรบัพวกเขา.”

เหมือนกับเพลงสวดทัง้หมดของ 
ศาสนจักร “ท่านจงถ่อมใจ” สอน 
ความจรงิอันบรสุิทธิ์และเรยีบง่าย  
สอนเราวา่ถ้าเรานอบน้อมถ่อมตน  
ค�าสวดอ้อนวอนของเราจะไดร้บัค�า 
ตอบ เราจะช่ืนชมสันติ ในใจ เรารบัใช้ 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในการเรยีก 
ของเรา และถ้าเรายังคงมีศรทัธาตอ่ 
ไป ในที่สุดเราจะกลับไปที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรคข์องเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนผู้ตดิตาม
ของพระองคว์า่พวกเขาจะตอ้งอ่อนน้อม
ถ่อมตนเหมือนเด็กเล็กๆ เพื่อจะเข้า
สู่อาณาจักรสวรรค์ 6 ขณะที่เราเลีย้ง
ดลููก เราตอ้งช่วยให้พวกเขาคงความ
อ่อนน้อมถ่อมตนขณะที่พวกเขาเตบิโต
เป็นผู้ ใหญ่ เราไม่ท�าส่ิงน้ีโดยการท�าลาย
วญิญาณของพวกเขาผ่านการอบรมส่ัง
สอนที่ ไรเ้มตตาหรอืเกรีย้วกราดเกิน
ไป ขณะที่บ�ารงุเลีย้งความมั่นใจและ
ความเคารพตนของพวกเขา เราตอ้ง
สอนคณุสมบัตขิองความไม่เห็นแก่ตวั 
ความเมตตา การเช่ือฟัง การไม่จองหอง 
ความมีมารยาท และการไม่ โอ้อวดตน 
เราตอ้งให้พวกเขาเรยีนรูท้ี่จะมีความ
สุขในความส�าเรจ็ของพี่น้องเพื่อนฝูง 
ประธานฮาเวริด์ ดบัเบิลยู. ฮันเตอรส์อน
วา่ “ความกังวลที่แท้จรงิของเราควรมี
ตอ่ความส�าเรจ็ของผู้อื่น” 7 ถ้าไม่เช่นน้ัน 
ลูกของเราจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับ

พอใจแก่เรา, ที่จะให้มี ในศาสนจักรของ
เรา.” 2

เอ็มมา สมิธรวบรวมเพลงสวดซ่ึง
ปรากฏอยู่ ในหนังสือเพลงฉบับเคริท์
แลนด์ ในปี 1839 3 มีเพลงสวดเพียง 
92 เพลงอยู่ ในหนังสือเล่มเล็กน้ี เพลง
สวดหลายเพลงเป็นเพลงสวดจาก
นิกายโปรเตสแตนต ์อย่างน้อยยี่สิบหก
เพลงประพันธ์ โดยวลิเลียม ดบัเบิลยู. 
เฟลพส์ ผู้ซ่ึงตอ่มาจัดเตรยีมและช่วย
ในการจัดพิมพ์หนังสือเพลง มีเพียง
ค�ารอ้งเขียนไว้ ไม่มี โน้ตเพลงคู่ ไปกับตวั
หนังสือ หนังสือเพลงสวดอันต�า่ตอ้ยน้ี
พิสูจน์วา่เป็นพรอันยิ่งใหญ่แก่สมาชิกใน
ยุคแรกของศาสนจักร

เพลงสวดภาษาอังกฤษฉบับล่าสุดตี
พิมพ์ ในปี 1985 มีหลายเพลงที่เอ็มมา
เลือกไวเ้มื่อหลายปีก่อนหน้าน้ียังคงอยู่
ในหนังสือเพลงสวดของเราเช่น  
“ฉันรูพ้ระผู้ ใหญ่ทรงพระชนม์” และ 
“ฐานมั่นคงหนักหนา” 4

เพลงหน่ึงเป็นเพลงใหม่ ในเพลงสวด
ฉบบัปี 1985 “ทา่นจงถอ่มใจ” 5 เพลง
สวดทีส่งบน้ีแตง่โดยกรทิช์ เทอรเ์บริก์ 
โรวล์ ีซ่ึงถงึแกก่รรมเมือ่ปีทีแ่ลว้ เธอเขา้
รว่มกบัศาสนจกัรในปี 1950 ทีฮ่าวายซ่ึง

โดย เอล็เดอร์ สตเีวน อ.ี สโนว์

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ รา ไดร้บัพรในศาสนจักรที่มีเพลง
สวดไวช่้วยเรานมัสการผ่านเสียง
เพลง ในการประชุมศาสนจักรของ

เรา “เพลงสวดทูลเชิญพระวญิญาณ
ของพระเจ้า สรา้งความรูสึ้กแห่งความ
คารวะ ให้ความสามัคคแีก่เราในฐานะ
สมาชิก และจัดหนทางให้เราที่จะถวาย
การสรรเสรญิแดพ่ระเจ้า ค�าเทศนาที่ยิ่ง
ใหญ่ที่สุดบางอย่างเป็นการเทศนาโดย
การรอ้งเพลงสวด”1

ไม่กี่เดอืนหลังจากการจัดตัง้
ศาสนจักร โจเซฟ สมิธไดร้บัการเปิด
เผยส�าหรบัเอ็มมา ภรรยาท่าน พระเจ้า
ทรงก�ากับให้เธอ “เลือกเพลงสวดอัน
ศักดิสิ์ทธิ์, ดงัที่จะให้แก่เจ้า, ซ่ึงเป็นที่

ท่านจงอ่อนนอ้มถ่อมตน
ความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้เราเป็นบิดามารดา บตุรธิดา สามีภรรยา เพ่ือนบ้านและ
มิตรท่ีดีขึน้

หนังสือเพลงสวดของวิสุทธิชนยคุสุดท้ายฉบับ

แรก เสร็จสมบูรณ์ในปี 1836
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การผลักดนัตนเองและเอาชนะคนอื่น 
อิจฉารษิยาตอ่ชัยชนะของมิตรสหาย 
ข้าพเจ้าส�านึกคณุส�าหรบัคณุแม่ผู้ที่
เห็นข้าพเจ้าเริม่เป็นเด็กผยองแล้วจะ
พูดวา่ “ลูกเอ๋ย ถ้ามีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนตอนน้ีจะไปได้ ไกล”

แตค่วามอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ ใช่บาง
ส่ิงที่สงวนไวส้อนเฉพาะเด็กเท่าน้ัน เรา
ทุกคนตอ้งพยายามอ่อนน้อมถ่อมตน 
ความอ่อนน้อมถ่อมตนจ�าเป็นตอ่การได้
รบัพรแห่งพระกิตตคิณุ ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนช่วยให้เรามี ใจที่ชอกช�า้เมื่อเรา
ท�าบาปหรอืท�าผิดและท�าให้เราสามารถ
กลับใจได ้ความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้
เราเป็นบิดามารดา บุตรธิดา สามีภรรยา 
เพื่อนบ้านและมิตรที่ดขีึน้

อกีนัยหน่ึงความจองหองทีเ่กนิ
เลยสามารถท�าใหค้วามสัมพนัธข์อง
ครอบครวัเจือจาง ท�าการแตง่งาน
แตกแยกและท�าลายมติรภาพ เป็น
ส่ิงส�าคญัยิง่ทีจ่ะนึกถงึความออ่นน้อม
ถอ่มตนเม่ือทา่นรูสึ้กวา่มคีวามขดั
แยง้เพ่ิมขึน้ในบา้นของทา่น นึกถงึ
เรือ่งปวดรา้วใจทีท่า่นหลกีเลีย่งได้
โดยมคีวามออ่นน้อมถอ่มตนทีจ่ะพดู
วา่ “ฉันขอโทษ” “ฉันขาดความเกรงใจ
เอง” “คณุอยากให้ฉันท�าอะไร” “ฉัน
ไม่ทันไดค้ดิ” หรอื “ฉันภูมิ ใจในตวัคณุ” 
ถ้าวลีสัน้ๆ เหล่าน้ีใช้อย่างอ่อนน้อมถ่อม
ตน จะมีการขัดแย้งน้อยลงและมีสันติ
ในบ้านเรามากขึน้

การด�าเนินชีวติอย่างเรยีบง่าย
สามารถเป็นและมักเป็นประสบการณ์
อันอ่อนน้อมถ่อมตน อุบัตเิหตแุละ
ความเจ็บป่วย ความตายของคนที่รกั 
ปัญหาของสัมพันธภาพ แม้วา่ความ
ผันผวนทางการเงินสามารถท�าให้เรา
เข่าทรดุได ้ไม่วา่ประสบการณ์อันยาก
ล�าบากน้ีเกิดขึน้โดยไม่ ใช่ความผิดของ
เรา หรอืจากการตดัสินใจที่ ไม่ดแีละ
วจิารณญาณที่ผิดก็ตาม การทดลอง
เหล่าน้ีท�าให้เราทุกคนนอบน้อม ถ้าเรา
เลือกที่จะยังคงรกัษาระดบัจิตวญิญาณ
และอ่อนน้อมถ่อมตนและวา่นอนสอน

ง่าย ค�าสวดอ้อนวอนของเราจะจรงิใจขึน้ 
ศรทัธาและประจักษ์พยานจะเตบิโต
ขึน้ขณะที่เราเอาชนะความยากล�าบาก
ของการด�ารงอยู่ ในมรรตยั เราทุกคนตัง้
ตารอความสูงส่ง แตก่่อนที่ส่ิงน้ีเกิดขึน้ 
เราจะตอ้งบากบั่นฝ่าฟันกับส่ิงที่เราวา่ 
“หุบเขาแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน” 8

เมื่อหลายปีก่อน อีรคิ ลูกชายวยั 15  
ปีของเราทรมานดว้ยอาการบาดเจ็บทาง
ศีรษะขัน้รนุแรง หัวใจเราแหลกสลายที่
เห็นเขาอยู่ ในโคม่านานกวา่หน่ึงสัปดาห์ 
แพทย์บอกเราวา่พวกเขาไม่แน่ใจวา่
อาการจะเป็นอย่างไร แน่นอนวา่เราตืน่
เตน้เมื่อเขาเริม่ไดส้ต ิเราคดิวา่ตอนน้ี
ทุกอย่างจะด ีแตเ่ราคดิผิด

เมื่อเขาฟ้ืน เขาเดนิ พูด หรอืรบั
ประทานอาหารเองไม่ได ้ซ�า้รา้ย เขาสูญ
เสียความทรงจ�าระยะสัน้ เขาจ�าเกือบ
ทุกส่ิงเมื่อก่อนเกิดอุบัตเิหตไุด ้แตเ่ขา
ไม่มีความสามารถในการจ�าเหตกุารณ์

ตา่งๆ หลังจากน้ัน แม้กระทั่งเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้เพียงเมื่อไม่กี่นาทีก่อน

ช่วงเวลาหน่ึง เรากังวลวา่เราจะมี
ลูกชายที่ตดิอยู่ ในความคดิของคนอายุ 
15 ปี ก่อนเกิดอุบัตเิหตทุุกอย่างเป็นไป
ไดด้ว้ยดสี�าหรบัลูกชายของเรา เขาเป็น 
นักกีฬา มีช่ือเสียง และเรยีนเก่ง ก่อน 
หน้าน้ีอนาคตเขาดสูดใส ตอนน้ีเรา 
กังวลวา่เขาอาจจะไม่มีอนาคต อย่างน้อย 
ก็ที่เขาจ�าได ้ตอนน้ีเขาตอ่สู้ดิน้รนกับ
การเรยีนรูท้ักษะพืน้ฐานอีกครัง้ น่ีเป็น 
เวลาที่เขาอยู่ ในสภาพที่ย�่าแย่ที่สุด และ 
เป็นเวลาที่พ่อแม่อยู่ ในสภาพที่ย�่าแย ่
ที่สุดดว้ย

พดูตรงๆ ก็คอื เราสงสัยวา่ส่ิงเหลา่
น้ีเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร เราไดพ้ยายามท�า
ส่ิงทีถ่กูตอ้งมาตลอด การด�าเนินชีวติ
ตามพระกติตคิณุมคีวามส�าคญัสูงสุด
ในครอบครวั เราไมเ่ขา้ใจวา่ส่ิงทีเ่จ็บ
ปวดเช่นน้ีเกดิขึน้กบัเราไดอ้ยา่งไร เรา
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จ�าตอ้งคกุเขา่ลงทนัททีีรู่ว้า่การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของเขาตอ้งใช้เวลาหลาย
เดอืน อาจเป็นหลายปี ส่ิงทีย่ากกวา่ก็คอื
การทีค่อ่ยๆ รูว้า่เขาจะไมเ่ป็นเหมอืนเดมิ

ช่วงเวลาน้ี เราหลั่งน� ้าตาหลายครัง้
และค�าสวดอ้อนวอนของเราเริม่มาจาก
ใจ ผ่านความอ่อนน้อมถ่อมตน เราคอ่ย
เริม่เห็นปาฏิหารยิ์เล็กๆ น้อยๆ ที่ลูกชาย
เราประสบระหวา่งช่วงเวลาอันเจ็บปวด 
เขาเริม่พัฒนาขึน้เรือ่ยๆ มีเจตคตแิละ
ทัศนคตดิมีาก

ปัจจุบัน อีรคิ ลูกชายของเราแตง่งาน
กับคูค่รองที่ยอดเยี่ยม และพวกเขามีลูก
ที่สวยงามห้าคน เขาเป็นนักการศึกษาที่
เป่ียมดว้ยความรกัและเป็นผู้ที่อุทิศตน
ให้ชุมชนของเขาและแก่ศาสนจักรเช่น
กัน ส�าคญัที่สุดคอืเขายังคงด�าเนินชีวติ
อยู่ ในวญิญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อม
ตนที่เขาไดม้าเมื่อนานมาแล้ว

แตถ่้าเราสามารถอ่อนน้อมถ่อมตน
ก่อนที่เราจะเดนิผ่าน “หุบเขาแห่งความ
อ่อนน้อมถ่อมตน” เล่า แอลมาสอนวา่

“ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้ซ่ึง
นอบน้อมถ่อมตนโดยปราศจากการถูก
บีบบังคบัให้ถ่อมตน”

“แท้จรงิแล้ว [พวกเขา], จะไดร้บัพร
มากยิ่งไปกวา่คนที่ถูกบีบบังคบัให้ถ่อม
ตน” 9

ข้าพเจ้าขอบคณุส�าหรบัศาสดา 
พยากรณ์ เหมือนเช่นแอลมา ผู้สอนเรา 
ถงึความส�าคญัของคณุลกัษณะทีส่�าคญัน้ี  
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์  
ประธานคนที่ 12 ของศาสนจักรกล่าววา่  
“คนจะอ่อนน้อมถ่อมตนไดอ้ย่างไร 
ส�าหรบัข้าพเจ้าแล้วคนน้ันจะตอ้งไดร้บั
การเตอืนเป็นประจ�าถึงการพึ่งพาของ
เขา เขาพึงพาใครหรอื? พระเจ้า เขา
จะเตอืนตนเองไดอ้ย่างไร โดยการสวด
อ้อนวอนที่แท้จรงิ อย่างตอ่เน่ือง อย่าง
คารวะ และส�านึกคณุ” 10

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เพลงสวดอัน 
โปรดปรานของประธานคมิบัลล์คอื  
“ขอพึ่งพระทุกโมงยาม” 11 เอ็ลเดอร ์
ดลัลิน เอช. โอ๊คส์รายงานวา่น่ีเป็นเพลง

สวดเปิดที่พี่น้องชายรอ้งบ่อยที่สุดใน
พระวหิารช่วงสมัยตน้ของท่านในโควรมั
อัครสาวกสิบสอง ท่านกล่าววา่ “นึกถึง
ผลทางวญิญาณจากผู้รบัใช้ของพระเจ้า
จ�านวนหยิบมือรอ้งเพลงน้ันก่อนการ
สวดอ้อนวอนขอการน�าทางของท่าน
เพื่อท�าให้หน้าที่รบัผิดอันใหญ่หลวงเกิด
สัมฤทธิผล” 12

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความส�าคญั 
ของความอ่อนน้อมถ่อมตนในชีวติเรา  
ขา้พเจา้ขอบคณุบุคคลตา่งๆ เช่นซิสเตอร ์
กรทิช์ โรวล์ีผู้ที่ ไดป้ระพันธ์ค�ารอ้งที่เป็น
แรงบันดาลใจ และดนตรทีี่ช่วยให้เรา
เรยีนรูห้ลักค�าสอนแห่งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงไดแ้ก่ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน ข้าพเจ้าขอบคณุที่
เรามีมรดกแห่งเพลงสวดซ่ึงช่วยให้เรา
นมัสการผ่านเสียงเพลง และข้าพเจ้า
ขอบคณุความอ่อนน้อมถ่อมตน น่ีคอื
ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าวา่เราทุก
คนจะพยายามให้มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตนในชีวติของเราเพื่อเราจะเป็นบิดา
มารดา บุตรธิดาและผู้ตดิตามพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่ดขีึน้ ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ทรงเป็นพระผู้ ให้สูงสุด ยิ่งเราอยู่ห่าง
จากทัง้สองพระองคม์ากเท่าใด เราก็ยิ่ง
รูสึ้กถึงการอ้างสิทธิ์ โดยชอบธรรมมาก
เท่าน้ัน เราเริม่คดิวา่เราคูค่วรแก่การได้
รบัพระคณุและพรที่คา้งเราไว ้เรามีแนว
โน้มที่จะเหลียวไปรอบๆ มองหาความไม่
เสมอภาคและรูสึ้กไม่ไดด้งัใจ—กระทั่ง
ขุ่นเคอืง—โดยความอยุตธิรรมที่เรารบั
รู ้ขณะที่ความอยุตธิรรมอาจมีช่วงกวา้ง
ตัง้แตเ่รือ่งเล็กน้อยไปจนถึงเรือ่งอกส่ัน
ขวญัแขวน เมื่อเราอยู่ห่างพระผู้เป็นเจ้า  
แม้ความไม่เสมอภาคเล็กๆ น้อยๆ  
ก็กลายเป็นเรือ่งใหญ่โต เรารูสึ้กวา่ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพันธะรบัผิดชอบใน
การแก้ ไขส่ิงตา่งๆ—และตอ้งแกเ้ดีย๋วน้ี!

ความแตกตา่งที่เกิดจากการ
อยู่ ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิตข์องเราแสดงให้เห็นใน
พระคมัภีรม์อรมอนในความตา่งกัน
อย่างเห็นไดชั้ดระหวา่งนีไฟกับพี่ชาย
ของท่าน เลมันและเลมิวเอล

•  นีไฟมี “ความปรารถนามากดว้ยที่จะ
รูค้วามลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้า, ดงั
น้ัน, [ท่าน] รอ้งทูลพระเจ้า,” และใจ
ท่านอ่อนลง 2 ส่วนอีกฝ่ายหน่ึง เลมัน
กับเลมิวเอลห่างเหินพระผู้เป็นเจ้า
—พวกเขาไม่รูจ้ักพระองค์

แนวโน้มในการอ้างสิทธิ์ โดยชอบธรรม
น้อยกวา่

แนวคดิที่วา่—“ระหวา่งผู้ ให้กับ
ผู้รบั ช่องวา่งยิ่งห่าง ผู้รบัยิ่งอ้างสิทธิ์
โดยชอบธรรม”—มีนัยทางวญิญาณที่
ลึกซึง้เช่นกัน พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต์

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลาย ขณะอาศัยอยู่ ใน
แอฟรกิา ข้าพเจ้าขอค�าแนะน�า
จากเอ็ลเดอรว์ลิฟอรด์ ดบัเบิลยู. 

แอนเดอรเ์ซ็น แห่งสาวกเจ็ดสิบเกี่ยว
กับการช่วยเหลือวสุิทธิชนที่มีฐานะ
ยากจน ในบรรดาข้อคดิอันลึกซึง้ที่ท่าน
แบ่งปันมีข้อความน้ี “ระหวา่งผู้ ให้กับ
ผู้รบั ช่องวา่งยิ่งห่าง ผู้รบัยิ่งอ้างสิทธิ์ โดย
ชอบธรรม”

หลักธรรมน้ีเป็นรากฐานระบบ
สวสัดกิารของศาสนจักร เมื่อสมาชิก
ไม่สามารถจัดหาส่ิงจ�าเป็นในการ
ยังชีพของตนเอง พวกเขาตอ้งหันไป
พึ่งครอบครวัก่อน หลังจากน้ันหาก
จ�าเป็น พวกเขาหันมาหาผู้น�าศาสนจักร
ในท้องที่เพื่อขอความช่วยเหลือในส่ิง
จ�าเป็นทางโลก 1 สมาชิกในครอบครวั
และผู้น�าศาสนจักรในท้องที่ซ่ึงใกล้ชิด
กับผู้ขัดสนมากที่สุดมักจะเผชิญกับ
สภาวการณ์ที่คล้ายกัน และเข้าใจวธิี
ช่วยเหลือไดด้ทีี่สุด เน่ืองจากการอยู่
ใกล้กับผู้ ให้ ผู้รบัความช่วยเหลือตาม
แบบแผนดงักล่าวจะส�านึกคณุและมี

“เพื่อเราจะดึงมนุษยท์ั้งปวง
มาหาเรา”
ขณะเราเข้าใกล้พระผู้ เป็นเจ้ามากขึน้ พระเดชานุภาพอันกอปรด้วยพระปรีชาสามารถ
แห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะเข้ามาในชีวิตเรา
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•  นีไฟยอมรบังานมอบหมายทีท่า้ทาย
โดยไม่บน่วา่ แตเ่ลมนักบัเลมวิเอล 
“พร�า่บน่ในหลายส่ิง” การพร�า่บน่เป็น
ตวัอย่างในพระคมัภรีข์องการงอแง 
เหมือนเด็กๆ พระคมัภรีบ์นัทกึวา่  
“พวกเขาพร�า่บน่เพราะพวกเขาหา
รู้ ไม่ถงึการกระท�าของพระผูเ้ป็นเจา้
องคน้ั์นผู้ทรงสรา้งพวกเขา.” 3

•  ความใกลชิ้ดพระผูเ้ป็นเจา้ของนีไฟ
ท�าใหท้า่นยอมรบัและซาบซึง้ใน “พระ
เมตตาอนัละเอยีดออ่น” 4 ของพระผู้
เป็นเจา้ ตรงกนัขา้ม เมือ่เลมนัและ
เลมวิเอลเห็นนีไฟไดร้บัพรพวกเขา 
“ โกรธท่านเพราะพวก เขา ไม่เขา้ใจวธิี
การ ของพระเจา้” 5 เลมนักบัเลมวิเอล
เห็นวา่พรทีพ่วกเขาไดเ้ป็นส่ิงสมควร
ไดร้บัและทกึทกัอยา่งขุน่เคอืงวา่ควร
ไดร้บัมากกวา่น้ัน ดเูหมอืนพวกเขาจะ
เห็นวา่พรของนีไฟเป็น “ส่ิงผดิ”  
ทีล่ะเมดิตอ่พวกเขา น่ีคอืตวัอยา่งใน
พระคมัภรีข์องการอา้งสิทธิ์ โดยชอบ
ธรรมที่ ไม่ไดเ้ป็นดงัใจหวงั

•  นีไฟใช้ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า
ท�างานที่ ไดร้บัมอบหมายจนส�าเรจ็6 
ตรงกันข้าม เลมันกับเลมิวเอลที่ 
“มี ใจแข็งกระดา้ง . . . มิไดพ้ึ่งพา
พระเจ้าเท่าที่ควร” 7 ดเูหมือนพวก

เขารูสึ้กวา่พระเจ้าตอ้งตอบค�าถาม
ที่พวกเขาไม่ไดถ้าม “พระเจ้ามิได้
ทรงท�าให้เรือ่งเช่นน้ันเป็นที่รูแ้ก่เรา” 
พวกเขากล่าว แตพ่วกเขาไม่แม้แต่
จะพยายามถาม 8 น่ีคอืตวัอย่างใน 
พระคมัภีรข์องความคลางแคลง 
ใจแบบเย้ยหยัน

เพราะความห่างเหินจากพระผู้ช่วย 
ให้รอด เลมันกับเลมิวเอลพร�า่บ่น ขัด 
แย้งและไรซ่ึ้งศรทัธา พวกเขารูสึ้กวา่ชีวติ 
อยุตธิรรมและพวกเขามีสิทธิ์ โดยชอบ 
ธรรมทีจ่ะไดร้บัพระคณุของพระผู้เป็นเจา้  
ตรงกันข้ามเพราะท่านเข้าใกล้พระ 
ผู้เป็นเจ้า นีไฟตอ้งยอมรบัวา่ชีวติน่าจะ
อยุตธิรรมที่สุดตอ่พระเยซูครสิต ์แม้
ทรงเป็นผู้บรสุิทธิ์อย่างแท้จรงิ แต ่
พระผู้ช่วยให้รอดตอ้งทนทุกข์มากที่สุด

ยิ่งเราใกล้ชิดพระเยซูครสิต์ ในความ 
คดิและเจตนารมณ์แห่งใจมากเท่าใด  
เรายิ่งซาบซึง้ในการทนทุกข์ที่ ไรค้วาม 
ผิดของพระองค ์ยิ่งส�านึกในพระคณุ 
และการให้อภัย และยิ่งตอ้งการกลับ 
ใจและเป็นเหมือนพระองค ์ระยะห่าง 
ของเราจากพระบิดาบนสวรรคแ์ละ 
พระเยซูครสิตเ์ป็นส่ิงส�าคญั แตท่ิศทาง 
ทีเ่ราหนัหน้าไปน้ันส�าคญัอยา่งยิง่ยวดกวา่  

คนบาปที่กลับใจผู้พยายามเข้าใกล ้
พระองคเ์ป็นที่พอพระทัยของ 
พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกวา่ผู้อ้างความชอบ
ธรรมของตนเอง เป็นคนชอบจับผิด  
เหมือนพวกฟารสีิและพวกธรรมาจารย ์
ในสมัยโบราณ ผู้ ไม่เคยตระหนักวา่
ตนเองตอ้งกลับใจมากเพียงใด 9

เมื่อยังเด็ก ข้าพเจ้ารอ้งเพลง
ครสิตม์าสของชาวสวเีดนที่สอนบท
เรยีนเรยีบง่ายแตท่รงพลัง—การเข้า
ใกล้พระผู้ช่วยให้รอด เป็นเหต ุให้เรา
เปลี่ยนแปลง เน้ือเพลงวา่ไวด้งัน้ี

เช้ำครสิตม์ำสส่องแสงจ้ำ
ข้ำฯ อยำกไปทีค่อกสัตว์
ซึง่รำตรน้ัีนพระเป็นเจ้ำ
ทรงพักผ่อนอยู่แล้วบนฟำง

ดนีะทีท่รงปรำรถนำ
จะมำยังโลกน้ี!
บัดน้ี ข้ำฯ ไม่อยำกปล่อยให้
วยัเด็กเสียไปกับบำปอีกแล้ว!

พระเยซู เรำตอ้งกำรพระองค์
ผู้ทรงเป็นเพือ่นรกัของเด็กๆ
ข้ำฯ จะไม่ท�ำให้เสียพระทัย
ดว้ยบำปของข้ำอีกแล้ว 10

สมมตวิา่เราส่งตวัเองไปที่คอก 
สัตว์ ในเบธเลเฮม “ซ่ึงราตรน้ัีน 
พระเป็นเจา้ทรงพกัผอ่นอยูแ่ลว้บนฟาง”  
เราจะรูจ้ัก พระผู้ช่วยให้รอดลึกซึง้
ขึน้ในฐานะเป็นของประทานจาก
พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงการญุและ
เป่ียมดว้ยรกั แทนที่จะอ้างสิทธิ์ โดยชอบ
ธรรมในพรและพระคณุ เราจะปรารถนา
อย่างยิ่งที่จะหยุดท�าให้พระผู้เป็นเจ้า
ทรงโศกเศรา้มากไปกวา่น้ี

ไม่วา่ทิศทางหรอืระยะห่างของเรา
กับพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูครสิต์
ในปัจจุบันจะเป็นเช่นไร เราเลือกไดท้ี่
จะหันกลับมาหาพระองคแ์ละเข้าใกล้
พระองคม์ากขึน้ ทัง้สองพระองคจ์ะทรง
ช่วยเรา ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอก
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กับชาวนีไฟหลังการฟ้ืนคนืพระชนม์วา่
“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามา

เพื่อเราจะไดถู้กยกขึน้บนกางเขน; และ
หลังจากที่เราถูกยกขึน้บนกางเขนแล้ว, 
เพื่อเราจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมาหาเรา. . . .

“และเพราะเหตน้ีุเราจึงไดร้บัการยก
ขึน้ ; ฉะน้ัน ตามเดชานุภาพของพระ
บิดา เราจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมาหาเรา” 11

เพื่อเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมาก 
ขึน้ เราตอ้งเพิ่มพูนศรทัธาในพระองค ์ 
ท�าและรกัษาพันธสัญญา และม ี
พระวญิญาณบรสุิทธิอ์ยู่กับเรา ทัง้เราตอ้ง 
กระท�าในศรทัธา ตอบสนองการน�าทาง
ดา้นวญิญาณที่เราไดร้บั องคป์ระกอบ
ส�าคญัทัง้หมดน้ีเกิดรว่มกันในศีลระลึก 
แท้จรงิแล้ว วธิีเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้าได้
ดทีี่สุดที่ข้าพเจ้ารูค้อืเตรยีมพรอ้มดว้ย
ส�านึกที่ดแีละรบัส่วนศีลระลึกอย่างมีคา่
ควรทุกสัปดาห์

เพื่อนของเราที่แอฟรกิาใตเ้ล่าให้ฟัง 
วา่เธอตระหนักถึงเรือ่งน้ีไดอ้ย่างไร เมื่อ 
ไดแอนเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ เธอ 
เข้าโบสถท์ีส่าขานอกเมอืงโยฮันเนสเบริก์  
วนัอาทิตย์วนัหน่ึง ขณะเธอน่ังใน 
ที่ประชุม ผังของอาคารนมัสการท�าให ้
มัคนายกไมเ่ห็นเธอขณะส่งผา่นศีลระลกึ  
ไดแอนผิดหวงัมากแต่ไม่พูดอะไร 
สมาชิกอีกคนหน่ึงสังเกตเห็นวา่เธอไม่
ไดร้บัส่วนจึงแจ้งกับประธานสาขาหลัง
จากการประชุมและโรงเรยีนวนัอาทิตย์
เริม่แล้ว เขาเชิญไดแอนไปที่ห้องเรยีน
วา่งห้องหน่ึง

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตคนหน่ึงเข้ามา 
คกุเข่า ให้พรขนมปัง และส่งให้เธอ เธอ
รบัมาทาน เขาคกุเข่าลงอีกแล้วให้พรน� ้า
และส่งถ้วยให้เธอ เธอรบัมาดืม่ หลังจาก
น้ัน ไดแอนมีความคดิสองอย่างแวบเข้า
มาตดิๆ กัน: เรือ่งแรก “ โอ้ เขา [ผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิต] ท�าส่ิงน้ีให้ฉันคนเดยีว” 
แล้วก็ “ โอ้ พระองค ์[พระผู้ช่วยให้รอด] 
ทรงท�าให้ฉันคนเดยีว” ไดแอนรูสึ้กถึง
ความรกัของพระบิดาบนสวรรค์

การที่เธอตระหนักวา่การพลี
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดมีขึน้

เพื่อเธอช่วยให้เธอรูสึ้กใกล้ชิดพระองค ์
จุดพลังความปรารถนาอันท่วมท้นที่จะ
รกัษาความรูสึ้กน้ันไว้ ในใจ ไม่เพียงใน
วนัอาทิตย์ แตทุ่กวนั เธอตระหนักวา่
แม้เธอจะน่ังในที่ประชุมเพื่อรบัส่วนศีล
ระลึก แตพ่ันธสัญญาที่เธอตอ่ในทุกวนั
อาทิตย์เป็นส่วนของเธอโดยเฉพาะ ศีล
ระลึกช่วย—และจะช่วยตอ่ไป—ให้ 
ไดแอนรูสึ้กถึงพลังอ�านาจแห่งความรกั
แบบพระผู้เป็นเจ้า รบัรูถ้ึงพระหัตถ์ของ
พระเจ้าในชีวติ และดงึเธอให้เข้าใกล้
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงก�าหนดให้ศีล
ระลึกเป็นส่ิงที่ขาดไม่ไดส้�าหรบัรากฐาน
ทางวญิญาณ พระองคต์รสัวา่

“และเราให้บัญญัตแิก่เจ้าวา่เจ้าจงท�า
ส่ิงเหล่าน้ี [รบัส่วนศีลระลึก]. และหาก
เจ้าท�าส่ิงเหล่าน้ีเสมอเจ้าย่อมเป็นสุข, 
เพราะเจ้าสรา้งอยู่บนศิลาของเรา.

“แตผู่้ ใดในบรรดาพวกเจ้าจะท�ามาก
หรอืน้อยไปกวา่น้ีย่อมไม่ไดส้รา้งอยู่บน
ศิลาของเรา, แตส่รา้งอยู่บนรากฐาน
ทราย และเมื่อฝนลงมา, และน� ้าท่วม, 
และลมพัด, กระหน�่ ามาที่พวกเขา,  
พวกเขาจะล้ม” 12

พระเยซูไม่ไดต้รสัวา่ “ถ้ำ ฝนลง
มา และ ถ้ำ น� ้าท่วมและ ถ้ำ ลมพัด 

กระหน�่ า” แตต่รสัวา่ “เมือ่” ไม่มี ใครมี
ภูมิตา้นทานความยากล�าบากของชีวติ 
เราทุกคนตอ้งการความปลอดภัยที่มา
จากการรบัส่วนศีลระลึก

ในวนัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงฟ้ืนคนื
พระชนม์ สานุศิษย์สองคนเดนิทางไป
หมู่บ้านเอมมาอูส ทรงรว่มทางไปดว้ย
โดยที่พวกเขาจ�าพระเจ้าผู้ทรงเป็นขึน้
แล้วไม่ได ้ขณะเดนิทาง พระองคท์รง
สอนพวกเขาจากพระคมัภีร ์เมื่อถึงจุด
หมายปลายทาง พวกเขาเชิญพระองค์
ให้รว่มเสวยดว้ยกัน

“เมื่อประทับที่ โตะ๊อาหารกับพวกเขา 
พระองคท์รงหยิบขนมปัง ขอพระพร 
แล้วทรงหักส่งให้เขา

“ตาของเขาทัง้สองก็เปิดออกและ
เขาก็จ�าพระองค์ ได ้แล้วพระองคก็์
อันตรธานไปจากเขา

“เขาจึงพูดกันวา่ ใจเรารุม่รอ้นภายใน
เมื่อพระองคต์รสัตามทาง และเมื่อทรง
อธิบายพระคมัภีร์ ให้เราฟังไม่ ใช่หรอื?

“เขาทัง้สองก็ลุกขึน้ในเวลาน้ัน แล้ว 
กลับไปที่กรงุเยรซูาเล็ม และพบวา่ 
[อัครสาวก] สิบเอ็ดคนชุมนุมกันอยู่”

และแล้วพวกเขาไดเ้ป็นพยานตอ่
อัครสาวกวา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นขึน้มาแล้วจรงิๆ. . . .
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“สองคนน้ันจึงเล่าเรือ่งที่เกิดขึน้ตาม
ทาง และเรือ่งที่เขารูจ้ักพระองค์ โดย
การหักขนมปังน้ัน” 13

ศีลระลกึช่วยใหเ้รารูจ้กัพระผูช่้วยให้
รอดจรงิๆ ช่วยเตอืนให้เรานึกถงึการที่
ทรงทนทกุข์ โดยไรค้วามผดิดว้ย ถา้ชีวติ
มีความยตุธิรรมจรงิ ท่านและขา้พเจ้าจะ
ไม่มีวนัฟ้ืนคนืชีวติเลย ท่านและข้าพเจา้
จะไม่มวีนัยนือยา่งสะอาดตอ่พระพักตร์
พระผูเ้ป็นเจา้ไดเ้ลย ในประเด็นน้ี
ข้าพเจา้ส�านึกคณุทีชี่วติไมยุ่ตธิรรม

ในเวลาเดยีวกัน ข้าพเจ้าจะพูดเน้น 
ย�า้ไดด้ว้ยวา่ เน่ืองจากการชดใช้ของ 
พระเยซูครสิต ์ในที่สุด ในแผนนิรนัดร ์
ของส่ิงตา่งๆ ไม่มีความอยุตธิรรม  
“ความอยุตธิรรมทัง้หลายในชีวติจะได ้
รบัการแก้ ไข” 14 สถานการณ์ปัจจุบัน 
ของเราอาจไม่เปลี่ยนไป แต่ โดยพระ 
เมตตา พระกรณุาธิคณุและความรกั 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนจะไดร้บั 
มากกวา่ที่ควรไดร้บั มากกวา่ที่เราเคย
หาได ้และมากกวา่ที่เราเคยหวงัมา เรา
มีสัญญาวา่ “พระเจ้าจะทรงเช็ดน� ้าตา
ทุกๆ หยดจากตาของ [เรา] และความ
ตายจะไม่มีอีกตอ่ไป ความโศกเศรา้ การ
รอ้งไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกตอ่ไป 
เพราะยุคเดมิน้ันผ่านไปแล้ว” 15

ไม่วา่ท่านจะอยู่ที่ ใดในสัมพันธภาพ 
กับพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเชิญท่าน 

เข้าใกล้พระบิดาบนสวรรคแ์ละ 
พระเยซูครสิตม์ากขึน้ พระผู้ทรง 
พระคณุอันเลิศล�า้และพระผู้ ให้ส่ิงทัง้ 
ปวงที่ด ีข้าพเจ้าเชิญท่านเข้าประชุม 
ศีลระลึกทุกสัปดาห์ รบัส่วนเครือ่งหมาย 
ศักดิสิ์ทธิแ์ทนพระวรกายและพระโลหติ 
ของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าเชิญ
ท่านให้รูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้าดงั
ที่พระองคท์รงให้ท่านรู ้ดงัที่ทรงใกล้
ชิดสานุศิษย์สมัยโบราณใน “การหัก
ขนมปัง[น้ัน]”

ขณะท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้าสัญญาวา่
ท่านจะรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้ แนวโน้มที่จะมีการงอแงเหมือน
เด็กๆ การอ้างสิทธิ์ โดยชอบธรรมที่ ไม่
ไดเ้ป็นดงัใจหวงั และความคลางแคลง
ใจแบบเย้ยหยันจะลดลง สภาวะเหล่า
น้ันจะถูกแทนที่ดว้ยความรูสึ้กรกัมาก
ขึน้และส�านึกคณุในของประทานจาก
พระบิดาคอืพระบุตรของพระองค ์
ขณะเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้ พระเดชานุภาพอันกอปรดว้ย
พระปรชีาสามารถแห่งการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตจ์ะเข้ามาในชีวติเรา และ
เฉกเช่นสานุศิษย์บนเส้นทางเอมมา
อูส เราจะพบวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่
เคยีงข้างตลอดทาง ข้าพเจ้าเป็นพยาน
และกล่าวค�าพยานในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูคูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำรงำนศำสนจักร 

(2010), 6.2. จาก หน้า 1 ของ กำรจัดหำให้ตำม
วธิีของพระเจ้ำ: บทสรปุของ คูม่ือสวสัดกิำรของ
ผู้น�ำ (จุลสาร 2009), เราอ่านวา่ “เมื่อสมาชิก
ท�าสุดความสามารถ เพื่อเลีย้งดตูนเองแตย่ัง
ไม่สามารถสนองความจ�าเป็นพืน้ฐานของพวก
เขาไดพ้วกเขาควรหันไปขอความช่วยเหลือจาก
ครอบครวัก่อน หากยังไม่เพียงพอศาสนจักรก็
พรอ้มจะช่วยเหลือ.”

 2. 1 นีไฟ 2:16.
 3. 1 นีไฟ 2:11, 12.
 4. 1 นีไฟ 1:20.
 5. โมไซยาห์ 10:14.
 6. ด ู1 นีไฟ 17:23–50.
 7. 1 นีไฟ 15:3.
 8. 1 นีไฟ 15:9; ด ูข้อ 8 ดว้ย.
 9. ด ูลูกา 15:2; ดโูจเซฟ สมิธ, ใน History of the 

Church, 5:260–62 ดว้ย.
 10. เพลงคริสต์มาสน้ีเขียนเป็นภาษาเยอรมัน

โดย อาเบล เบิร์คฮาร์ดท์ (1805–82) ผู้รับใช้
เป็นรองบาทหลวงในบาเซล สวิตเซอร์แลนด ์
แปลเป็นภาษาสวีเดนเมื่อปี 1851 โดย เบทต ี 
เอห์เรนบอร์ก โพซ์เซ ช่ือในภาษาสวีเดน 
“När juldagsmorgon glimmar.” แปลเป็น
ภาษาอังกฤษหลายครัง้เพื่อให้เพลงน้ีสามารถ
ร้องได้กับท�านองเพลงพืน้บ้านเยอรมันซ่ึง
ใช้เป็นแบบฉบับของเพลง การแปลเป็น
ภาษาอังกฤษในที่น้ีเป็นการแปลของน้องสาว
ข้าพเจ้า (แอนนิตา เอ็ม. เรนลันด์) และของ
ข้าพเจ้า.

เช้ำครสิตม์ำสส่องแสงจ้ำ
ข้ำฯ อยำกไปทีค่อกสัตว,์
|: ซึง่รำตรน้ัีนพระเป็นเจ้ำ
ทรงพักผ่อนอยู่แล้วบนฟำง. :|

ดนีะทีท่รงปรำรถนำ
จะมำยังโลกน้ี!
|: บัดน้ี ข้ำฯ ไม่อยำกปล่อยให้
วยัเด็กเสียไปกับบำปอีกแล้ว! :|

พระเยซู เรำตอ้งกำรพระองค,์ 
ผู้ทรงเป็นเพือ่นรกัของเด็กๆ.
|: ข้ำฯ จะไม่ท�ำให้เสียพระทัย
ดว้ยบำปของข้ำอีกแล้ว. :|

När juldagsmorgon glimmar,
jag vill till stallet gå,
|: där Gud i nattens timmar
re’n vilar uppå strå. :|

Hur god du var som ville
till jorden komma ner!
|: Nu ej i synd jag spille
min barndoms dagar mer! :|

Dig, Jesu, vi behöva,
du käre barnavän.
|: Jag vill ej mer bedröva
med synder dig igen. :|

 11. 3 นีไฟ 27:14–15.
 12. 3 นีไฟ 18:12–13.
 13. ลูกา 24:30–35; ด ูข้อ 13–29 ดว้ย.
 14. ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ: แนวทำงกำรรบัใช้

งำนเผยแผ่ศำสนำ (2004), 52.
 15. ววิรณ์ 21:4.
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ราสแบนด,์ แกรยี ์อ.ี สตเีวนสัน,  
และเดล จ.ี เรนลนัด์

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
การออกเสียงสนับสนุนไดร้บัการ

บันทึก
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนที่ปรกึษาใน

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง
ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้
เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้าม หากมี โปรดท�าเช่น

เดยีวกัน
การออกเสียงสนับสนุนไดร้บัการ

บันทึก
ขอเสนอปลดสาวกเจ็ดสิบภาคตอ่

ไปน้ี มีผลตัง้แตว่นัที่ 1 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2016: มานูเอล เอ็ม. อะกัสตนิ, 
เคนท์ เจ. อัลเลน, สตเีฟน บี. อัลเลน,  
ดบัเบิลย.ู มารก์ แบสเสตต,์ แพทรกิ เอ็ม.  
บโูทอลิ, มารก์ เอ. แบรกก์, มารเ์ซโล เอฟ.  
แชปป์, เอลีเซอร ์เอส. คอลลาโด, 
วาเลร ีว.ี คอรด์อน, วาควนิ อี. คอสตา, 
เจฟฟรยี์ ด.ี คมัมิงส์, มัสสิโม ดฟีีโอ, 
โดนัลด ์ด.ี เดชเลอร,์ นิโคลัส แอล. 
ด ิจี โอวานนิ, ฮอรเ์ฆ เอส. โดมิงเกซ, 
แกรยี ์บ.ี ดอกซีย,์ เดวดิ จ.ี เฟอรนั์นเดซ,  
เอรนั์น ด.ี เฟอรเ์รรา, โมโรไน กาโอนา,  
แจ็ค เอ็น. เจอรารด์, รคิาร์ โด พี.  
ฆิเมเนซ, ดกัลาส เอฟ. ไฮแอม,  

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี โปรดยกมือ
การออกเสียงสนับสนุนไดร้บัการ

บันทึก
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนรสัเซลล์ เอ็ม. 

เนลสัน ในฐานะประธานโควรมัอคัรสาวก
สิบสอง และสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบ
สองดงัตอ่ไปน้ี: รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, 
ดลัลนิ เอช. โอค๊ส์, เอ็ม. รสัเซลล์ 
บลัลารด์, โรเบริต์ ด.ี เฮลส์, เจฟฟรย์ี อาร.์  
ฮอลแลนด,์ เดวดิ เอ. เบดนาร,์ เควนทนิ  
แอล. คกุ, ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, 
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, โรนัลด ์เอ.  

น�ำเสนอโดย ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

พี่
น้องชายและหญงิ ประธานมอนสัน 
เชิญข้าพเจ้าให้น�าเสนอรายช่ือ 
เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และสาวกเจ็ด

สิบภาคเพื่อให้ท่านออกเสียงสนับสนุน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนโธมัส สเป็น

เซอร ์มอนสัน ในฐานะศาสดาพยากรณ์  
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และประธาน 
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เฮนรยี์ เบนเนียน  
อายรงิก์ ในฐานะที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด และดเีทอร ์ฟรดีรกิ  
อุคท์ดอรฟ์ ในฐานะที่ปรกึษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

การสนบัสนุนเจา้หนา้ท่ี
ศาสนจกัร
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เบรนท์ เจ. ฮิลเลียร,์ โรเบิรต์ ดบัเบิลยู. 
ไฮมัส, เลสเตอร ์เอฟ. จอห์นสัน, 
มัตต ิที. โยเตนุส, แชง โฮ คมิ, อัลเฟรด 
คอิุงกู, เดน โอ. ลีวติต,์ เรเมกิโอ อี. 
เมม จูเนียร,์ อิสมาเอล เมนโดซา,  
ซีซาร ์เอ. มอเรลส์, รลูอน ด.ี มันส์,  
ราโมน ซี. โนเบลซา, เอส. มารก์  
พอลเมอร,์ ฟูชารด์ ปิแยร์ เนา, 
แกรยี์ บี. พอรเ์ทอร,์ โฮเซ แอล. เรนา, 
เอสเตบาน จี. เรเซค, จอรจ์ เอฟ. 
โรดส์ จูเนียร,์ แกรยี์ บี. เซบิน, อีวาน เอ. 
ชมุทส์, ด.ี แซคารยี์ สมิธ, ลีนน์ แอล. 
ซัมเมอรเ์ฮส์, เวนเซสเลา เอช. สเวค็, 
เครก บี. เทอรร์ยี์, เอรเ์นสโต อาร.์ 
ตอรสิ, ฟาเบียน ไอ. วลัเลโฮ, เอแมร ์
วยีาโลโบส, เจ. โรมี โอ วยีารเ์รอัล, และ 
เทอรร์ยี์ แอล. เวด

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดซิสเตอร์ โรสแมร ีเอ็ม. 
วกิซอม, ซิสเตอรเ์ชอรลิ เอ. เอสพลิน, 
และซิสเตอรแ์มรยี์ อาร.์ เดอรแ์ฮมจาก
ฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญ ดว้ยความ
ขอบคณุจากใจ เราขอปลดสมาชิกคณะ
กรรมการปฐมวยัสามัญเช่นกัน

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุพี่น้องสตรเีหล่าน้ีส�าหรบัการ
รบัใช้ที่ยอดเยี่ยมและการอุทิศตนของ
พวกเธอ โปรดยกมือ

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนสมาชิกใหม่
ในสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 
ดบัเบิลยู. มารก์ แบสเซตต,์ มารก์ เอ. 
แบรกก์, เวเทอรฟ์อรด์ ที. เคลย์ตนั, 
วาเลร ีว.ี คอรด์อน, วาควนิ อี. คอสตา, 
มัสสิโม ด ีฟีโอ, ปีเตอร ์เอฟ. มีเออรส์, 
เค. เบรทท์. แนทเทรสส์, เอส. มารก์  
พอลเมอร,์ แกรยี ์บ.ี เซบิน, และอีวาน เอ.  
ชมุทซ์

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น โปรดกระท�าเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที ่

ตอ่ไปน้ีในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคน 
ใหม่: พี. เดวดิ อากัสซานิ, กิลเมอร ์เอ.  
อาเกวโร, เรเน อาร.์ อัลบา, วกิโตริโน เอ.  
บาบิดา, สตเีวน อาร.์ แบงเกอรเ์ทอร,์  
รชิารด์ บาคแิรน, ดอง ชอล เบห์,  
ไมเคลิ ว.ี บาเฮชต,ิ แมทธิว เบนนาซาร,์  
อูเบอรม์าน เบียง เอมิ, เควนิ อี.  
แคลเดอรว์ดู, ลอูสิ เจ. เคมยี,์ แมทธวิ แอล. 
คารเ์พนเตอร,์ ดกัลาส บี. คารเ์ตอร,์  
อารอลโด บี. กาวลักานเต, ลูอิส ซี. 
ชาเวรร์,ี อูลิเซส ชาเวซ, เบรนท์ เจ.  
ครสิเตนเซ็น, ดกัลาส แอล. แดนซ์, 
มารก์ ซี. เดวสิ, อเลสซานโดร ดนิิ  
เชียคชิ, เจ. สก็อตต ์โดเรยีส, เอ็ม. เดริก์ 
ดรสิกอลล์, อันโตนิโอ เอฟ. ฟอนเดซ,  
โฮเซ เอ. เฟอรนั์นเดซ, มาตอิัส ด.ี 
เฟอรนั์นเดซ, กันดิโด ฟอรต์นูา, 

บรซู อ.ี เกนท,์ ไมเคลิ เอ. กลิเลนวอเทอร,์  
แดเนียล จี. แฮมิลตนั, มาไธอัส เฮลด,์ 
ทอม อทัเลอ เฮอรแ์ลนด,์ เรยม์อนด ์เอส.  
เฮยแ์มน, บ.ี ครสิโตฟ คาวายา, ทอดด ์เอส.  
ลารค์นิ, เปโดร เอกซ์. ลารเ์รอัล, 
ฮวน เจ. เลฟริโน, เฟลกิซ์ เอ. มารต์เินซ,  
เควนิ เค. มิสกิน, มารก์ แอล. เพซ,  
ไรอัน ว.ี พากาดวน, เอ. โมโรไน เปเรซ, 
คารล์อส อี. เปรร์อตต,ิ มารก์ พี. เปเตร,ู  
อลัน ที. ฟิลลิปส์, โธมัส ที. พรเิดย์, 
ไบรอัน แอล. รอวสั์น, เรเน โรเมย์, 
เบลค เอ็ม. รอนีย์, ลูอิส จี. รอูิซ,  
แม็กซิโม เอ. ซาเวดรา จเูนียร,์ เปรโด เอ.  
ซานเอวซา, อีรคิ เจ. ชมุทส์, มิง เซอ 
(เบ็นจามิน) ไท, เอเบร ์ด.ี เตเซรา, แม็ก
ซิโม ที. ตอรเ์รส, เฮซุส เวเลซ, คารล์อส 
วยิารเ์รอัล, พอล เอช. วทัคนิส์, ซี. เดล 
วลิลิส จูเนียร,์ วลิเลียม บี. วอห์น, และ 
ลูอิส จี. ซาปาตา

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนจอย ด.ี โจนส์  

ในฐานะประธานปฐมวยัสามัญ พรอ้ม
จีน บี. บิงแฮม ในฐานที่ปรกึษาที่หน่ึง
และบอนน่ี เอช. คอรด์อน ในฐานะที่
ปรกึษาที่สอง

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่

ชัน้ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และฝ่าย
ประธานองคก์ารช่วยท่านอื่นๆ ตามที่ตัง้
ขึน้ในปัจจุบัน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคา้น หากมี
ประธานมอนสันครบั การออกเสียง

สนับสนุนไดร้บัการบันทึก ขอให้ผู้ที่
คดัคา้นการเสนอช่ือโปรดตดิตอ่กับ
ประธานสเตคของท่าน

เราซาบซึง้ใจทุกท่านที่สนับสนุน
ผู้น�าศาสนจักรในการเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพวกเขา และบัดน้ีขอเชิญเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และฝ่ายประธาน
ปฐมวยัสามัญที่เพิ่งไดร้บัเรยีกน่ังประจ�า
ที่บนยกพืน้ ◼
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รายงานสถิติ 
ปี	2015
น�ำเสนอโดย บรูค พ.ี เฮลส์

เลขานุการฝ่ายประธานสูงสุด

ฝ่
 ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติ
ของศาสนจักร สิน้สุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2015 ดงัตอ่ไปน้ี

หน่วยของศำสนจกัร

สเตค	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3,174	

คณะเผยแผ	่.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.418	

ทอ้งถ่ิน 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.558	

วอร์ดกบัสาขา	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30,016

สมำชิกภำพ

สมาชิกภาพทั้งหมด	.	.	.	.	.	.	.	.15,634,199	คน

เดก็ใหม่ในบนัทึก 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	114,550	คน

ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสรับบพัติศมา	.	257,402	คน

ผู้สอนศำสนำ

ผูส้อนศาสนาเตม็เวลา	.	.	.	.	.	.	.	.	.	74,079	คน

ผูส้อนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชน	์.	.	31,779	คน

พระวหิำร

พระวหิารท่ีอุทิศระหวา่งปี	2015	 

(กอร์โดบา	อาร์เจนตินา,	 

เพยซ์นั	ยทูาห์,	ตรูฮีโย	เปรู,	 

อินเดียแนโพลิส	อินดีแอนา,	 

และตีฮวันา	เมก็ซิโก)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.5	แห่ง

พระวหิารท่ีอุทิศซ�้ า	 
(เมก็ซิโกซิต้ี	เมก็ซิโก	 
และมอนทรีออล	ควเิบก)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.2	แห่ง

พระวหิารท่ีเปิดด�าเนินการ	 

ณ	ส้ินปี 	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.149	แห่ง

จ่ายที่เกิดขึน้ และการปกป้องดูแล
ทรัพย์สินของศาสนจักร

ตามการด�าเนินงานตรวจสอบ  
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรลง
ความเห็นวา่ ในแง่ของทรพัย์สิน รายรบั
ของเงินบรจิาค รายจ่ายที่เกิดขึน้ และ
ทรพัย์สินของศาสนจักรส�าหรบัปี 2015 
ไดร้บัการบันทึกและจัดการตามงบ
ประมาณศาสนจักรที่ ไดร้บัอนุมัต ิ 
และตามนโยบายตลอดจนแนวทางที่ถือ
ปฏิบัตติามระบบบัญชี ศาสนจักรปฏิบัติ
ตามแนวทางที่สอนให้กับสมาชิกเกี่ยว
กับการด�าเนินชีวติให้อยู่ ในงบประมาณ 
หลีกเลี่ยงการเป็นหน้ี และการเก็บออม
เพื่อยามจ�าเป็น

ขอแสดงความนับถือ
แผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักร
เควนิ อาร.์ เจอรเ์ก็นเซ็น
กรรมการผู้จัดการ ◼

เ รยีนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่: ดังที่
ก�ากับไว้ โดยการเปิดเผยในภาค
ที่ 120 ของพระคัมภีรห์ลักค�าสอน

และพันธสัญญา สภาจัดการส่วนสิบ—
ประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด  
โควรมัอัครสาวกสิบสอง และฝ่าย
อธิการควบคุม—มีอ�านาจอนุมัติการใช้
จ่ายเงินทุนของศาสนจักร หน่วยงาน
ของศาสนจักรใช้จ่ายเงินทุนให้อยู่ ใน
งบประมาณที่ ได้รบัอนุมัติ และตาม
นโยบายกับระเบียบปฏิบัติ

แผนกตรวจสอบบัญชีของ 
ศาสนจักร ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้า 
ระดับมืออาชีพที่ ได้รบัการรับรองและ 
ท�างานอิสระโดยไม่ขึน้อยู่กับแผนก 
อื่นๆ ของศาสนจักร มีหน้าที่รับผิด
ชอบในการตรวจสอบบัญชีเพื่อจุด
ประสงค์ ในการให้การรับรองที่เหมาะ
สมในเรื่องรายรับของเงินบริจาค ราย

รายงานจากแผนกตรวจสอบ
บญัชีของศาสนจกัรปี	2015
น�ำเสนอโดย เควนิ อำร์. เจอร์เกน็เซ็น

กรรมการผูจ้ดัการ	แผนกตรวจสอบบญัชีของศาสนจกัร

ถึงฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยคุสุดท้าย
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เรา . . . สมาชิกศาสนจักร . . . สนับสนุน
ท่านและรกัท่าน [เรา] โชคดทีี่ท่านมาที่
น่ีและเราไดฟ้ังท่านพูด นับเป็นวนัเวลา
อันมีคา่ในชีวติครอบครวัของผมที่ ได้
พบอัครสาวก” 1

การพบกับวสุิทธิชนอย่างบราเดอร์
อารช์าดเป็นประสบการณ์ที่อิ่มเอม
ใจและรูสึ้กเป็นเกียรตอิย่างยิ่ง ขอใช้
ถ้อยค�าของเขาวา่ “เป็นวนัเวลาอันมีคา่” 
ส�าหรบัข้าพเจ้าเช่นกัน

เมื่อเดอืนมกราคมผู้น�าศาสนจักร
มีส่วนรว่มในการถ่ายทอดรายการเฟซ
ทูเฟซ พรอ้มดว้ยเยาวชนกับผู้น�า และ
บิดามารดาจากทั่วโลก การถ่ายทอดสด
ครัง้น้ีส่งผ่านอินเทอรเ์น็ตไปยังหลาย
พืน้ที่ ใน 146 ประเทศ บางพืน้ที่มีผู้รบั
ชมจ�านวนมากในอาคารนมัสการ และ
บางคนรบัชมที่บ้านกับเยาวชน รวม
แล้วมีผู้รว่มรายการหลายแสนคน

โดยเช่ือมโยงกับผู้รบัชมจ�านวน
มหาศาล ซิสเตอรบ์อนน่ี ออสคารสั์น 
ประธานเยาวชนหญิงสามัญ บราเดอร ์
สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน ประธาน
เยาวชนชายสามัญ และข้าพเจ้า—ไดร้บั
การสนับสนุนจากเจ้าภาพเยาวชน นัก
ดนตรแีละคนอื่นๆ—ตอบค�าถามจาก
เยาวชนของเรา

จุดประสงคข์องเราคอืการแนะน�า
สาระส�าคญัของสหกิจกรรมส�าหรบั
ปี 2016 “มุ่งหน้าดว้ยความแน่วแน่
ในพระครสิต”์ จาก 2 นีไฟ ซ่ึงอ่านวา่ 
“ดงัน้ัน, ท่านตอ้งมุ่งหน้าดว้ยความแน่ว
แน่ในพระครสิต,์ โดยมีความเจิดจ้าอัน
บรบิูรณ์แห่งความหวงั, และความรกั
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและตอ่มนุษย์ทัง้ปวง. 
ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดืม่ด�า่พระ
วจนะของพระครสิต,์ และอดทนจนกวา่
ชีวติจะหาไม่แล้ว, ดเูถิด, พระบิดาตรสั
ดงัน้ี : เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร.์” 2

เราเรยีนรูอ้ะไรเมื่ออ่านค�าถามหลาย
รอ้ยข้อจากเยาวชนของเรา เราเรยีนรูว้า่
เยาวชนของเรารกัพระเจ้า สนับสนุน
ผู้น�าและปรารถนาจะให้ค�าถามของพวก
เขาไดร้บัค�าตอบ! ค�าถามเป็นตวับ่งชี ้

พบวสุิทธิชนที่ดเีลิศและอุทิศตน พวก 
เขามีจ�านวนเล็กน้อยแตม่ีวญิญาณที ่
เข้มแข็งมาก หลังจากกลับบ้านไม่นาน  
ข้าพเจ้าไดร้บัข้อความตอ่ไปน้ีจาก 
บราเดอรช์าคลี อารช์าด สมาชิกคนหน่ึงที ่
ข้าพเจ้าพบระหวา่งการไปเยือนครัง้น้ัน 
“เอ็ลเดอรร์าสแบนดค์รบั ขอบคณุที่มา
ปากีสถาน ผมตอ้งการเรยีนท่านวา่ พวก

โดย เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. รำสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ยิ
นดตีอ้นรบัเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 
สาวกเจ็ดสิบภาคที่ ไดร้บัเรยีกใหม่ 
และฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญชุด

ใหม่ที่ยอดเยี่ยม และดว้ยความช่ืนชม
อย่างสุดซึง้ เราขอบคณุผู้ที่ ไดร้บัการ
ปลดทุกท่าน เรารกัท่านทุกคน

พีน้่องทีร่กัทัง้หลาย เราเพิง่มส่ีวน 
รว่มในประสบการณ์ทีเ่ป็นพรอยา่งทีสุ่ด  
เมือ่เรายกมือสนับสนุนศาสดาพยากรณ์  
ผูห้ยัง่รูแ้ละผู้เปิดเผยตลอดจนผูน้�าทา่น 
อืน่ๆ รวมทัง้เจ้าหน้าทีร่ะดบัสามญั
ที่ ไดร้บัเรยีกจากพระผูเ้ป็นเจา้ในวนั
เวลาน้ี ข้าพเจ้าไม่เคยใช้ โอกาสในการ
สนับสนุนและรบัการน�าทางจากผูร้บั
ใช้ของพระเจ้าอยา่งผิวเผนิหรอืไม่ ใส่ ใจ 
และโดยทีต่นเองเพิง่ไดร้บัเรยีกใหม่
ใหเ้ป็นสมาชิกโควรมัอคัรสาวกสิบสอง
เพยีงไม่กีเ่ดอืน ข้าพเจา้รูสึ้กเป็นเกยีรติ
ที่ ไดร้บัเสียงสนับสนุนและความเช่ือ
มัน่จากทา่น ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในความ
เต็มใจของทา่นทีจ่ะยนืเคยีงขา้งขา้พเจา้
และผู้น�าทีย่อดเยีย่มเหลา่น้ีทกุคน

ไม่นานหลังจากไดร้บัการสนับสนุน 
ในเดอืนตลุาคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเดนิ 
ทางไปปากีสถานเพื่อท�างานที่ ไดร้บัมอบ 
หมาย ขณะอยู่ ในประเทศน้ัน ข้าพเจ้า 

ยนืเคียงขา้งผูน้�าศาสนจกัร
ท่านยืนเคียงข้างผู้น�าศาสนจักรอยู่หรือไม่ในโลกท่ีมืดมนท้ังนีเ้พ่ือท่านจะกระจายแสง
สว่างของพระคริสต์
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ของความปรารถนาที่จะเรยีนรูม้ากขึน้ 
เพื่อเพิ่มเข้ากับความจรงิทัง้หลายที่มีอยู่
แล้วในประจักษ์พยานของเรา และเพื่อ
จะพรอ้มมากขึน้ส�าหรบัการ “มุ่งหน้า
ดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต”์

การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเริม่ตน้ดว้ย 
ค�าถามจากเด็กหนุ่ม โจเซฟ สมธิ ในการ 
ปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด 
ค�าสอนมากมายของพระองคเ์ริม่ดว้ย 
ค�าถาม ครัง้หน่ึงพระองคท์รงถามเปโตร 
วา่ “แล้วพวกท่านวา่เราเป็นใคร?” 3  
และเปโตรตอบวา่ “พระองคเ์ป็น 
พระครสิตพ์ระบุตรของพระเจ้าผู้ทรง
พระชนม์อยู่” 4 เราตอ้งช่วยกันคน้หาค�า
ตอบของพระบิดาบนสวรรคผ์่านการน�า
ทางของพระวญิญาณ

ในการถ่ายทอดครัง้น้ันข้าพเจ้ากล่าว
กับเยาวชนวา่

“ผู้น�าศาสนจักรน้ีคุน้เคยกับประเด็น
ปัญหา ความกังวล และเรือ่งท้าทายของ
พวกท่าน

“เรามีลูก เรามีหลาน เราพบกับ 
เยาวชนบ่อย  ๆทกุทีท่ัว่โลก เราสวดออ้นวอน
ให้ท่าน เราสนทนาเกี่ยวกับท่านใน
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด และเรารกัท่าน” 5

ข้าพเจ้าประสงคจ์ะแบ่งปันค�าตอบ
หน่ึงข้อในบรรดาค�าตอบมากมายที่เรา
ไดร้บัจากรายการน้ัน

ลิซาจากแกรนดแ์พรร ีแอลเบอร์
ตา แคนาดาเขียนวา่ “รายการ เฟซ
ทูเฟซ ครัง้น้ียอดเยี่ยม ประจักษ์พยาน
และความเช่ือมั่นในพระกิตตคิณุของ
หนูเพิ่มขึน้มากมาย เราไดร้บัพรมาก
ที่มีผู้น�าที่ ไดร้บัการดลใจผู้ ไดร้บัเรยีก
ให้รบัใช้ ในหลากหลายขอบเขตความ
สามารถ” 6

ลิซ จากพลีแซนท์ โกรฟ ยูทาห์ 
โพสต์ ไว้ ในช่วงแรกๆ วา่ “ดฉัินส�านึก
คณุส�าหรบัศรทัธาส่วนตวัของดฉัินและ
โอกาสที่ ไดส้นับสนุนศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้าตลอดจนชายหญิงที่
รว่มรบัใช้กับท่าน” 7

วนัน้ีเราสนับสนุนผู้น�าผู้ ไดร้บัเรยีก
โดยการดลใจจากสวรรค์ ให้สอนและ

น�าทางเราและเป็นผู้ที่รอ้งเรยีกเราให้
ตระหนักถึงอันตรายที่ตอ้งเผชิญอยู่ทุก
วนั—จากการรกัษาวนัสะบาโตแบบพอ
ประมาณ ถึงการข่มขู่ครอบครวั คกุคาม
เสรภีาพทางศาสนาและแม้จนถึงโต้
แย้งการเปิดเผยยุคสุดท้าย พี่น้องทัง้
หลายเราก�าลังฟังค�าแนะน�าของท่าน
เหล่าน้ันหรอืไม่

หลายครัง้ในการประชุมใหญ่ การ
ประชุมศีลระลึกและปฐมวยั เรารอ้ง
เพลงที่มีค�ารอ้งอันอ่อนโยน “พาฉัน น�า
ฉัน เดนิเคยีงข้างฉัน” 8 ถ้อยค�าเหล่าน้ัน
มีความหมายตอ่ท่านอย่างไร ใครเข้ามา
ในความคดิท่านเมื่อท่านนึกถึงถ้อยค�า
เหล่าน้ัน ท่านรูสึ้กถึงอิทธิพลดขีองผู้น�า
ที่ชอบธรรมหรอืไม่ บรรดาสานุศิษย์ของ
พระเยซูครสิตท์ี่มีมาในอดตีตอ่เน่ืองมา
จนถึงปัจจุบันเพื่อสัมผัสชีวติท่าน ใคร
เดนิรว่มทางของพระเจ้ากับท่าน พวก
เขาอาจอยู่แคเ่อือ้มในบ้านท่าน พวก
เขาอาจอยู่ ในการชุมนุมท้องที่ หรอืพูด
จากแท่นพูดที่การประชุมใหญ่สามัญ 
สานุศิษย์เหล่าน้ีแบ่งปันให้เรารบัรูถ้ึง
พรของการมีประจักษ์พยานในพระเจ้า
พระเยซูครสิต ์ผู้น�าของศาสนจักรน้ี 
ผู้น�าของจิตวญิญาณเราเอง ผู้สัญญาวา่ 
“จงรืน่เรงิเถิด, และอย่ากลัวเลย, เพราะ
เราพระเจ้าอยู่กับเจ้า, และจะยืนเคยีง
ข้างเจ้า” 9

ข้าพเจ้านึกถึงเรือ่งที่ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันเล่าให้ฟัง เมื่อไดร้บั
เชิญให้ ไปบ้านพอล ซี. ชาล์ยด ์ประธาน
สเตคของท่านเพื่อเตรยีมตวัเลื่อนขัน้สู่
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค เป็นพร
พเิศษเพยีงใดส�าหรบัประธานชาลย์ดซ่ึ์ง
ขณะน้ันไม่รูเ้ลยวา่ก�าลังสอนเด็กหนุ่มผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนที่วนัหน่ึง 
จะกลายเป็นศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า 10

ขา้พเจา้มช่ีวงเวลาที่ ไดเ้รยีนรูจ้าก
ประธานมอนสัน ศาสดาพยากรณ์ทีร่กั
ของเราดว้ย ขา้พเจา้ไมม่ขีอ้สงสัยใน
ความคดิหรอืในใจเรือ่งทา่นเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระเจา้บนแผน่ดนิโลก 
ขา้พเจา้เคยเป็นผูร้บัทีน่อบน้อมเมือ่
ทา่นไดร้บัการเปิดเผยและด�าเนินการ
ตามน้ัน ทา่นสอนใหเ้ราเอือ้มออกไป 
เพือ่ปกป้องกนั เพือ่ช่วยกูก้นัและกนั ดงั
ทีส่อนไวท้ีผ่นืน� ้าแหง่มอรมอน บรรดา
ผูท้ี ่“ปรารถนาจะ [ไดร้บั] . . .เรยีกวา่
เป็นผูค้นของพระองค”์ เต็มใจจะ “แบก
ภาระของกนัและกนั” “ โศกเศรา้กบัคน
ที่ โศกเศรา้” และ “ยนืเป็นพยานเกีย่ว
กบัพระผูเ้ป็นเจา้” 11

วนัน้ีข้าพเจ้ายืนเป็นพยานเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรแ์ละ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้าทราบวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
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พระชนม์และทรงรกัเรา ทรงก�ากับดแูล
ผู้รบัใช้ของพระองค ์ท่านและข้าพเจ้า 
เพื่อให้พระประสงคอ์ันทรงเดชานุภาพ
บนแผ่นดนิโลกน้ีเกิดสัมฤทธิผล 12

ขณะเรามุง่หน้าไป โดยเลอืกท�าตาม
ค�าแนะน�าและค�าเตอืนจากผูน้�าของเรา 
เราเลือกท�าตามพระเจา้ขณะที่ โลกก�าลงั
ด�าเนินไปอกีทศิทางหน่ึง เราเลอืกทีจ่ะยดึ
ราวเหล็กใหแ้น่น เป็นวสุิทธชินยคุสุดท้าย 
เป็นผูอ้ยู่ ในกจิธรุะของพระเจา้ และเพ่ือ
จะเต็มไป “ดว้ยความปรดียีิง่นัก” 13

เห็นไดชั้ดวา่ค�าถามทีม่ากขึน้ของทกุ
วนัน้ีคอื ทา่นยนืเคยีงขา้งผูน้�าศาสนจกัร
อยูห่รอืไม่ ในโลกทีมื่ดมนทัง้น้ีเพือ่ทา่น
จะกระจายแสงสวา่งของพระครสิต์

สัมพันธภาพกับผู้น�าเป็นส่ิงส�าคญั
และมีความหมาย ไม่วา่ผู้น�าจะอยู่ ใน
วยัใด อยู่ ใกล้หรอืไกล หรอืเมื่อพวกเขา
อาจสัมผัสชีวติเรา อิทธิพลของพวกเขา
สะท้อนอยู่ ในถ้อยค�าของกวชีาวอเมรกิัน 
เอ็ดวนิ มารค์แฮม ผู้กล่าวถ้อยค�าน้ีไวว้า่

มีจุดหมำยของควำมเป็นพีน้่อง
[ไม่มี ใคร] ไปเพียงล�ำพัง
ทัง้หมดทีเ่รำส่งไปในชีวติผู้อืน่
ย่อมหวนคนืสู่ตวัเรำ 14

ชาคลี อารช์าด เพื่อนในปากีสถาน 
ให้การสนับสนุนข้าพเจ้า พี่น้องและ
เพื่อนของเขา ท่านทัง้หลายก็เช่นกัน 
เมื่อเราเอือ้มออกไปหนุนใจกัน เรา
พิสูจน์ถ้อยค�าอันทรงพลังวา่ “[ไม่มี
ใคร] ไปเพียงล�าพัง”

เหนือส่ิงอื่นใด เราต้องการ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ของเรา เรื่องราวจาก
พระคัมภีร์เรื่องหน่ึงที่ส่งผลทาง
วิญญาณต่อข้าพเจ้าเสมอคือเม่ือ
พระเยซูคริสต์ทรงด�าเนินบนผืนน� ้า
ออกไปพบสานุศิษย์ซ่ึงก�าลังล่องเรืออยู่
ในทะเลกาลิลี คนเหล่าน้ันเป็นผู้น�าที่
เพิ่งได้รับเรียกเหมือนเราหลายคนที่อยู่
บนยกพืน้วันน้ี เรื่องดังกล่าวบันทึกไว้
ในหนังสือมัทธิว

“ ในขณะน้ันเรอือยู่กลางทะเลแล้ว 
และถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่

“เมื่อเวลาใกล้รุง่เช้า พระองคท์รง
ด�าเนินบนทะเลไปยังพวกสาวก

“เมื่อสาวกเห็นพระองคท์รงด�าเนิน
มาบนทะเล เขาทัง้หลายก็แตกตืน่ . . . 
และรอ้งดว้ยความกลัว

“พระเยซูตรสักับพวกเขาทันทีวา่ 
“ท�าใจดดีเีถิด น่ีเราเอง อย่ากลัวเลย” 15

เปโตรไดย้ินพระสุรเสียงให้ก�าลังใจ
จากพระเจ้า

“เปโตรจึงทูลตอบพระองคว์า่ “องค์
พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเป็นพระองคแ์น่แล้ว 
ขอตรสัให้ข้าพระองคเ์ดนิบนน� ้าไปหา
พระองค์

“พระองคต์รสัวา่ “มาเถิด” 16

เปโตรช่างกล้าหาญนัก ท่านเป็น
ชาวประมง และรูด้ถีึงอันตรายของ
ทะเล แตท่่านให้ค�ามั่นสัญญาวา่จะท�า
ตามพระเยซู—ไม่วา่วนัหรอืคนื ในเรอื
หรอืบนบก

ข้าพเจ้านึกภาพที่เปโตรโดดข้าม 
กราบเรอืโดยไม่รรีอตอ่การเชือ้เชิญ 
แม้แตว่นิาทีเดยีว และเริม่เดนิบนผืนน� ้า  
ที่จรงิพระคมัภีรก์ล่าววา่ “[ท่าน] เดนิ 
บนน� ้าไปหาพระเยซู” 17 เมื่อลมแรงขีน้ 
และคลืน่ก็ม้วนขึน้มาทว่มเทา้ทา่น เปโตร 
จึง “กลัวและเมื่อก�าลังจะจมก็รอ้ง  
[ออกมา] วา่ “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า ช่วยข้า
พระองคด์ว้ย

“พระเยซูจึงเอือ้มพระหัตถ์จับเขาไว้
ทันที” 18

เป็นบทเรยีนที่ทรงพลังอะไรเช่นน้ัน  
พระเจ้าทรงอยู่ที่น่ันเพื่อช่วยเขา เฉก 
เช่นพระองคท์รงอยู่ที่น่ันในวนัน้ีเพื่อ 
ช่วยทา่นและขา้พเจา้ ทรงเอือ้มพระหตัถ์ 
ดงึเปโตรขึน้มาหาพระองคแ์ละความ
ปลอดภัย

หลายครัง้ขา้พเจา้ตอ้งการพระผูช่้วย 
ใหร้อดและการช่วยกูจ้ากพระหตัถ์
พระองค ์เวลาน้ีขา้พเจา้ตอ้งการพระองค์
มากกวา่แตก่อ่น พวกทา่นแตล่ะคนก็
เช่นกนั เปรยีบเหมอืนขา้พเจา้รูสึ้กมัน่ใจ
เมือ่จะโดดข้ามกราบเรอืลงสู่สถานท่ี
ซ่ึงไมคุ่น้เคย เพียงเพือ่จะตระหนักวา่
ขา้พเจา้ไมอ่าจท�าได้ โดยล�าพัง

ช่วงที่สนทนากันในรายการเฟซ
ทูเฟซ บ่อยครัง้ที่พระเจ้าทรงเอือ้มออก
มาหาเราผ่านครอบครวัและผู้น�า โดยที่
ทรงเชือ้เชิญเรามาหาพระองค—์เฉก
เช่นทรงเอือ้มออกไปช่วยเปโตรให้รอด

ท่านก็เช่นกัน จะมีหลายช่วงเวลาที่
ตอบรบัการเชือ้เชิญบ่อยครัง้ให้ “มาหา
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การแตง่งานดว้ยความจงรกัภักดอีย่าง
สมบูรณ์. . . .

“สามีและภรรยามีความรบัผิดชอบ
อันทรงเกียรตทิี่จะรกัและดแูลกัน เช่น
เดยีวกับที่จะรกัและดแูลลูกๆ . . . บิดา
มารดามีหน้าที่อันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะเลีย้ง
ดลููกๆ ดว้ยความรกัและความชอบ
ธรรม จัดหาปัจจัยสนองความตอ้งการ
ทางรา่งกายและทางวญิญาณ สอนพวก
เขาให้รกัและรบัใช้กัน ให้เช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า” 3

เราตระหนักถึงบิดามารดาที่ด ี
มากมายจากทุกศาสนาทั่วโลก ผู้ดแูล 
ลูกของพวกเขาดว้ยความรกั และเรารบั 
รูด้ว้ยความซาบซึง้ใจกับครอบครวัใน 
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายที่ ไดร้บัการดแูลจากบิดาและ
มารดาที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระผู้ช่วย
ให้รอด ผู้ที่ผนึกในพระวหิารโดยสิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหิต และผู้ที่ก�าลังเรยีนรู้
ในครอบครวัพวกเขาที่จะรกัและวางใจ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต์

โดย เอล็เดอร์ นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเด็ก 
พระองคท์รงรกัเด็กทุกคน 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่  

“จงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาเฝ้า. . . 
เพราะวา่แผ่นดนิสวรรคเ์ป็นของคน
เช่นเด็กเหล่าน้ัน” 1

เด็กทุกวนัน้ีพบวา่ตนเองอยู่ ใน
สภาพการณ์ของครอบครวัที่ซับซ้อน
และแตกตา่งกันมากมาย

ตวัอย่างเช่น ในปัจจบุนัจ�านวนเด็ก
ทีอ่าศัยอยูก่บับดิาหรอืมารดาเพยีงคน
เดยีวในสหรฐัมจี�านวนมากกวา่เมือ่ 50 
ปีทีแ่ลว้ถงึสองเทา่ 2 และมคีรอบครวั
มากมายทีม่คีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนัน้อย
ลงในความรกัตอ่พระผูเ้ป็นเจา้และความ
เต็มใจรกัษาพระบัญญตัขิองพระองค์

ในช่วงที่ความสับสนทางวญิญาณ
เพิ่มขึน้ พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
จะเป็นมาตรฐาน อุดมคต ิแบบแผน
ของพระเจ้าตอ่ไป

“เด็กๆ มีสิทธิ์ที่จะเกิดภายในพันธะ
ของการสมรสที่จะไดร้บัการเลีย้งดู
โดยบิดามารดาที่เคารพค�าสาบานของ

“ถา้ใครยอมรับเดก็เลก็ๆ	 
คนน้ีกย็อมรับเรา”
เดก็ทุกวนันีพ้บว่าตนเองอยู่ในสภาพการณ์ของครอบครัวท่ีซับซ้อนและแตกต่าง 
กันมากมาย เราต้องเอือ้มออกไปช่วยผู้ ท่ีรู้สึกอ้างว้าง ถกูทอดทิง้ หรืออยู่นอกร้ัว

พระครสิต์” 19 น่ันคือทัง้หมดเกี่ยวกับ
ชีวติมรรตัยน้ีไม่ ใช่หรอื การเรยีกน้ัน
อาจเรยีกให้มาช่วยกู้สมาชิกครอบครวั 
ให้มารบัใช้งานเผยแผ่ ให้กลับมาโบสถ์ 
ให้มาพระวหิารศักดิ์สิทธิ์ และดังท่ี
เมื่อไม่นานมาน้ีเราได้ฟังจากเยาวชน
ผู้เลิศล�า้ของเราในรายการเฟซทูเฟซ 
เรยีกให้มาเพื่อกรณุาช่วยฉันตอบ
ค�าถามของฉัน เมื่อเวลามาถึงเรา
แต่ละคนจะได้ยินเสียงเรยีกให้  
“กลับบ้าน”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่ขอให้เรา
เอือ้มไปจับพระหัตถ์พระผู้ช่วยให้รอด
ที่ทรงยื่นมาหาเรา บ่อยครัง้ผ่านผู้น�า
ที่ ไดร้บัเรยีกจากสวรรคแ์ละสมาชิกใน
ครอบครวัเรา และฟังสุรเสียงเรยีกของ
พระองค์ ให้มา

ข้าพเจ้ารูว้า่พระเยซูครสิตท์รง
พระชนม์ ข้าพเจ้ารกัพระองค ์และรู้
ดว้ยสุดใจวา่พระองคท์รงรกัเราทุกคน 
ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสรฐิ และ
เป็นผู้น�าจากสวรรค์ ให้แก่บุตรธิดา
ของพระบิดา ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยาน
อันศักดิสิ์ทธิ์ถึงส่ิงน้ี ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้ำงองิ
 1. ข้อคดิเห็นในเฟซบุคจากชาคลี อารช์าดถึง

โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ 2 ธ.ค. 2015.
 2. 2 นีไฟ 31:20.
 3. มัทธิว 16:15.
 4. มัทธิว 16:16.
 5. โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ ในรายการเฟซทูเฟซ,  

20 มค. 2016, lds.org/media- library.
 6. ค�าตอบรายการเฟซทูเฟซ จากลิซา จารว์ซิ 

จาก แกรนดแ์พรร,ี แอลเบอรต์า, แคนาดา.
 7. ทวติเตอรจ์ากลิซ ดารเ์กอร,์ พลีแซนท์ 

โกรฟ,ยูทาห์, 4 เม.ย. 2015.
 8. “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 149.
 9. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 68:6.
 10. ด ูโธมัส เอส. มอนสัน, “ความวางใจใน

ฐานะปุโรหิตอันศักดิสิ์ทธิ์ของเรา,” เลียโฮนำ, 
พฤษภาคม 2006, 66–70.

 11. โมไซยาห์ 18:8–9.
 12. ด ูโมไซยาห์ 18:8–9.
 13. 1 นีไฟ 8:12.
 14. Edwin Markham, “A Creed,” Lincoln 

and Other Poems(1901), 25.
 15. มัทธิว 14:24–27.
 16. มัทธิว 14:28–29.
 17. มัทธิว 14:29.
 18. มัทธิว 14:30–31.
 19. โมโรไน 10:32.



50 ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 2 เมษายน 2016

ค�ำวงิวอนส�ำหรับเยำวชน

แตค่�าวงิวอนของข้าพเจ้าในวนัน้ี
ส�าหรบัเด็ก เยาวชน และคนหนุ่มสาว
หลายแสนคนที่ ไม่ ไดม้าจากครอบครวั
แบบน้ี ที่ ไม่ ไดม้ีภาพของครอบครวั 
“สมบูรณ์แบบในอุดมคต”ิ ข้าพเจ้าไม่
ไดก้ล่าวถึงเพียงเยาวชนที่เคยประสบ
กับความตาย การหย่ารา้ง หรอืศรทัธาที่
ลดน้อยถอยลงของบิดามารดาเท่าน้ัน 
แตย่ังพูดถึงเยาวชนชายหญิงอีกหลาย
หมื่นคนจากทั่วโลกที่น้อมรบัพระ
กิตตคิณุโดยไม่มีบิดาหรอืมารดาเข้ามา
ในศาสนจักรดว้ย 4

คนหนุ่มสาววสุิทธิชนยุคสุดท้าย
เหล่าน้ีเข้ามาในศาสนจักรดว้ยศรทัธา
แรงกล้า พวกเขาหวงัจะสรา้งครอบครวั
อุดมคติ ในชีวติของพวกเขาในอนาคต5 
เมื่อถึงเวลาพวกเขาจะเป็นส่วนส�าคญั
ของงานสอนศาสนา หนุ่มสาวที่ชอบ
ธรรมของเราและผู้ที่คกุเข่าลงที่แท่น
ในพระวหิารเพื่อเริม่ตน้ครอบครวัของ
พวกเขาเอง

ควำมละเอยีดอ่อน

เรายังคงสอนแบบแผนครอบครวั
ของพระเจ้าตอ่ไป แตเ่วลาน้ีดว้ยสมาชิก
หลายล้านคนและความหลากหลาย
ของเด็กๆ ในศาสนจักร เราตอ้งคดิ
อย่างรอบคอบและละเอียดอ่อนมาก
ขึน้ วฒันธรรมและวธีีการส่ือสารของ
ศาสนจักรของเราอยู่ ในช่วงที่คอ่นข้าง
โดดเดน่ เด็กปฐมวยัจะไม่หยุดรอ้ง
เพลง “ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกัน
ช่ัวนิรนัดร”์ 6 แตเ่มื่อพวกเขารอ้งเพลง 
“ฉันดี ใจเมื่อคณุพ่อกลับบ้าน” 7 หรอื 
“มีพ่อกับแม่เป็นผู้น�าทางแก่ฉัน” 8 ใช่
วา่เด็กทุกคนจะก�าลังรอ้งเพลงเกี่ยวกับ
ครอบครวัของตนเอง

เบ็ตตี ้เพื่อนของเราแบ่งปัน 
ประสบการณ์ที่เธอมีที่ โบสถ์เมื่อเธออายุ  
10 ขวบ เธอเล่าวา่ “ครขูองเราก�าลังแบ่ง 
ปันบทเรยีนเกี่ยวกับการแตง่งานในพระ 
วหิาร เธอถามฉันอย่างเจาะจงวา่ ‘เบ็ตตี ้
พอ่แม่ของเธอไม่ไดแ้ตง่งานในพระวหิาร 

ใช่ไหม’ [ครแูละเพือ่นๆ ในชัน้เรยีน]  
รูค้�าตอบอยู่แล้ว” บทเรยีนของคร ู
ด�าเนินตอ่ไป และเบ็ตตีจ้ินตนาการ
อย่างหมดหวงัถึงครอบครวั เบ็ตตีก้ล่าว
วา่ “มีหลายคนืที่ดฉัินรอ้งไห้เกี่ยวกับ
เรือ่งน้ี” เมื่อดฉัินมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจ
สองปีหลังจากน้ันและคดิวา่ก�าลังจะ
ตาย ดฉัินตกใจมาก คดิวา่จะตอ้งอยู่คน
เดยีวตลอดไป”

ลีฟ เพื่อนข้าพเจ้าเข้ารว่มการประชุม
ที่ โบสถ์คนเดยีว ครัง้หน่ึงในชัน้เรยีน
ปฐมวยั เขาไดร้บัเชิญให้เป็นผู้พูดสัน้ๆ 
เขาไม่มีคณุแม่หรอืคณุพ่อที่ โบสถ์มา
ยืนช่วยอยู่ข้างๆ หากเขาลืมส่ิงที่จะพูด 
ลีฟกลัวมาก แทนที่เขาจะเป็นผู้พูด
อย่างขัดเขิน เขาเลือกที่จะไม่มาโบสถ์
เป็นเวลาหลายเดอืน

“พระเยซูจึงทรงเรยีกเด็กเล็กๆ คน
หน่ึงมา และให้มายืนท่ามกลางเขาทัง้
หลาย . . .

“และ [ตรสัวา่] ถ้าใครจะยอมรบัเด็ก
เล็กๆ อย่างน้ีสักคนหน่ึงในนามของเรา 
คนน้ันก็ยอมรบัเราดว้ย” 9

หัวใจทีเ่ช่ือและของประทำนทำงวญิญำณ

เด็กและเยาวชนเหล่าน้ีไดร้บัพร
ดว้ยหัวใจที่เช่ือและของประทานทาง
วญิญาณ ลีฟบอกข้าพเจ้าวา่ “ผมรูจ้าก
ส่วนลึกของหัวใจวา่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระบิดาของผม พระองคท์รงรูจ้ัก
และทรงรกัผม”

เวโรนิคเพื่อนของเรากล่าววา่ “เมื่อ
ดฉัินเรยีนหลักธรรมพระกิตตคิณุและ
ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน ราวกับดฉัิน
จ�าไดว้า่น่ีเป็นส่ิงที่ดฉัินเคยรูม้าก่อนแต่
ลืมเลือนไป”

ซูไลกาเพื่อนของเรามาจากเมือง 
อะเลเกรต ีประเทศบราซิล ถึงแม้
ครอบครวัเธอจะไม่เครง่ศาสนา แต่
เมื่อซูไลกาอายุ 12 ขวบเธอเริม่อ่าน
พระคมัภีร์ ไบเบิลและไปโบสถ์ ในท้อง
ที่ เธอคน้หาเพื่อให้รูจ้ักพระผู้เป็นเจ้า
มากขึน้ แม้วา่พ่อแม่ของเธอไม่เต็มใจ
อนุญาต แตเ่ธอก็เรยีนกับผู้สอนศาสนา 

รบัประจักษ์พยาน และรบับัพตศิมา 
ซูไลกาบอกข้าพเจ้าวา่ “ระหวา่งเรยีน
บทสนทนา ผู้สอนศาสนาให้ดฉัินดู
ภาพพระวหิารซอลท์เลค และเล่าเกี่ยว
กับศาสนพิธีผนึก นับจากวนิาทีน้ัน 
ดฉัินมีความปรารถนาวา่สักวนัหน่ึงจะ
เข้าไปยังพระนิเวศน์ของพระเจ้าและมี
ครอบครวันิรนัดร”์

แม้วา่สถานการณ์ทางโลกของเด็ก
อาจไม่เป็นอย่างในอุดมคต ิแตด่เีอ็นเอ
ทางวญิญาณของเด็กสมบูรณ์แบบ
เพราะอัตลักษณ์ที่แท้จรงิของเขาคอื
บุตรหรอืธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าววา่ 
“จงช่วยให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
เข้าใจวา่อะไรแท้จรงิและส�าคญัในชีวติ
น้ี ช่วยพวกเขาพัฒนาความเข้มแข็ง
เพื่อเลือกเส้นทางที่จะท�าให้พวกเขา
ปลอดภัยบนทางสู่ชีวตินิรนัดร”์ 10 ขอให้
เราอ้าแขนรบัและเปิดใจเราให้กวา้งขึน้
อีกเล็กน้อย เยาวชนเหล่าน้ีตอ้งการเวลา
และประจักษ์พยานของเรา

แบรนดอนเข้ารว่มศาสนจักรใน
โคโลราโดขณะอยู่มัธยมปลาย เขาบอก
ข้าพเจ้าถึงผู้ที่เอือ้มออกไปหาเขาทัง้
ก่อนและหลังบัพตศิมา เขากล่าววา่ 
“ผมไปเยี่ยมบ้านของหลายครอบครวั
ที่ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ ส่ิงน้ี
แสดงให้ผมเห็นมาตรฐานที่ผมรูสึ้กวา่
ผมมีได้ ในครอบครวัของผมเอง”

เวโรนิค เกิดที่ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ เธอเรยีนที่เดียวกับ 
คริสติน ลูกสาวของเราเมื่อเราอยู่ที่
เยอรมนี เวโรนิคกล่าวว่า “นักเรียน
ที่เป็นสมาชิกศาสนจักรมีแสงสว่าง
รอบตัว ดิฉันตระหนักว่าแสงน้ันมา
จากศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการ
ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระองค์”

แม็กซ์เพือ่นของขา้พเจา้รบับพัตศิมา 
เมื่อเขาอายุแปดขวบ พ่อของเขาไม่ได้
เป็นสมาชิกศาสนจักรใดเลย และแม็กซ์
จะไปโบสถ์หรอืไม่ไปโบสถ์ก็ ได้

หลังจากที่เขาไม่ได้ ไปโบสถ์มาหลาย
เดอืนในช่วงวยัรุน่ แม็กซ์มีความรูสึ้กวา่
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เขาตอ้งกลับไป และตัง้ใจวา่ตอ้งเป็นเช้า
วนัอาทิตย์วนัหน่ึงวา่เขาจะกลับไป แต่
ความตัง้ใจเขาลดลงขณะเขาเดนิไปถึง
ประตหูน้าโบสถ์ เขาประหม่ามาก

อธิการคนใหม่ยืนรออยู่ที่หน้าประต ู
แม็กซ์ ไม่รูจ้ักเขา และแน่ใจวา่อธิการก็
คงไม่รูจ้ักเขาเช่นกัน ขณะแม็กซ์เดนิ
เข้าไป สีหน้าของอธิการสดใส เขายื่นมือ
มาให้พลางกล่าววา่ “แม็กซ์ ดี ใจที่เจอ
คณุครบั!”

“ขณะเขาพูดเช่นน้ัน” แม็กซ์กล่าว 
“ผมรูสึ้กอบอุ่นและรูว้า่ผมท�าส่ิงที่ถูก
ตอ้ง” 11

การรูจ้ักช่ือใครบางคนอาจสรา้งสรรค์
ส่ิงพิเศษได้

“และ [พระเยซู] ทรงบัญชาให้
น�าเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขามา [หา
พระองค]์ . . .

“และ . . . พระองคท์รงพาเด็กเล็กๆ 
ของพวกเขามา, ทีละคน, และประทาน
พรให้พวกเขา, และทรงสวดอ้อนวอนถึง
พระบิดาเพื่อพวกเขา.

“และเมื่อพระองคท์รงท�าส่ิงน้ีแล้ว
พระองคท์รงกันแสงอีก” 12

เยำวชนทีย่งัไม่ได้รับบัพตศิมำ

เมื่อไดร้บัการรอ้งขอจากบิดามารดา 
เยาวชนมากมายที่รกัพระกิตตคิณุจึง
ตอ้งรอหลายปีเพื่อรบับัพตศิมา

บิดามารดาของเอมิลีหย่ารา้งขณะ 
เธอยังเด็ก เธอไม่ไดร้บัอนุญาตให้รบั 
บพัตศิมาจนกวา่จะอาย ุ15 ปี เอมลิเีพ่ือน 
ของเรากล่าวอย่างช่ืมชมถึงผู้น�าเยาวชน 
หญิงคนหน่ึงผู้ที่ “เอือ้มออกไปและช่วย 
เสรมิสรา้งประจักษ์พยาน [ของเธอ]  
เสมอ” 13

โคลเท็นและเพรสตนัเป็นวยัรุน่ที่
อาศัยอยู่ ในยูทาห์ บิดามารดาของพวก
เขาหย่ารา้งกัน และพวกเขาไม่ไดร้บั
อนุญาตให้รบับัพตศิมา ถึงแม้พวกเขา
ไม่สามารถส่งผ่านศีลระลึก แตพ่วก
เขาน�าขนมปังมาทุกสัปดาห์ และถึง
แม้พวกเขาไม่สามารถเข้าพระวหิาร
เพื่อประกอบศาสนพิธีบัพตศิมากับ

เยาวชนในวอรด์เมื่อพวกเขาไปพระ
วหิาร แตเ่ด็กหนุ่มสองคนน้ีไปหาราย
ช่ือครอบครวัที่ศนูย์ประวตัคิรอบครวั
ข้างพระวหิาร อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
การช่วยเยาวชนของเราให้รูสึ้กถึงการ
ตอ้นรบัมาจากเยาวชนที่ชอบธรรม

เอล็เดอร์โจเซฟ เซงกบูำ

ข้าพเจ้าขอจบดว้ยแบบอย่างของ
เพื่อนใหม่คนหน่ึง ซ่ึงเรารูจ้ักเขาไม่กี่
สัปดาห์ที่ผ่านมาระหวา่งการไปเยี่ยม
คณะเผยแผ่ลูซากา แซมเบีย

เอ็ลเดอร์ โจเซฟ เซงกูบามาจาก
ประเทศยูกันดา บิดาของเขาถึงแก่
กรรมเมื่อเขาอายุเจ็ดขวบ เมื่ออายุเก้า
ขวบ เขาตอ้งดแูลตนเองเน่ืองจาก
มารดาและญาตคินอื่นๆ ไม่สามารถ
ดแูลเขาได ้เมื่ออายุสิบสองขวบ เขาพบ
ผู้สอนศาสนาและรบับัพตศิมา

โจเซฟเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงวนัแรกที่
เขาไปโบสถ์วา่ “หลังจากการประชุมศีล
ระลึก ผมคดิวา่เป็นเวลากลับบ้าน แตผู่้
สอนศาสนาแนะน�าให้ผมรูจ้ักโจชัว วาลู
ซิมบิ โจชัวบอกวา่เขาจะเป็นเพื่อนกับ
ผม และเขายื่น หนังสือเพลงส�ำหรบั
เด็ก ให้ผม เพื่อวา่ผมจะไม่ตอ้งเข้าชัน้
เรยีนปฐมวยัมือเปล่า ในชัน้เรยีนปฐมวยั 

โจชัววางเก้าอีอ้ีกตวัหน่ึงไวข้้างๆ เขา 
ประธานปฐมวยัเชิญให้ผมออกไปหน้า
ชัน้เรยีน และขอให้ทุกคนในชัน้เรยีน
ปฐมวยัรอ้งเพลง ‘ฉันลูกพระผู้เป็น
เจ้า’ให้ผม ผมรูสึ้กพิเศษมาก”

ประธานสาขาพาโจเซฟไปพบกับ
ครอบครวัเพียร ์มูนโกซา และที่น่ัน
กลายเป็นบ้านของเขาตลอดส่ีปีตอ่มา

แปดปีตอ่มาเมื่อเอ็ลเดอร์ โจเซฟ  
เซงกูบาเริม่งานเผยแผ่ของเขา เขา
แปลกใจมากเมื่อรูว้า่ผู้อบรมของเขา
คอืเอ็ลเดอร์ โจชัว วาลูซิมบิ เด็กชายที่
ท�าให้เขารูสึ้กอบอุ่นในวนัแรกที่ชัน้เรยีน
ปฐมวยั และประธานคณะเผยแผ่ของ
เขาคอืใครหรอื เขาคอืประธานลีฟ อิรคิ
สัน เด็กชายตวัเล็กๆ ซ่ึงครัง้หน่ึงไม่ยอม
เข้าชัน้เรยีนปฐมวยัเพราะกลัวการเป็น
ผู้พูด พระผู้เป็นเจ้าทรงรกับุตรธิดาของ
พระองค์

เดก็ๆ วิง่มำ

เมื่อเคธีภรรยาของข้าพจ้าและ
ข้าพเจ้าอยู่ที่แอฟรกิาไม่กี่สัปดาห์ที่
แล้ว เราไปเยี่ยมเมืองมูฮิมายิ ประเทศ
สาธารณรฐัคองโก เน่ืองจากอาคาร
ประชุมไม่กวา้งพอจะรองรบัสมาชิก
จ�านวน 2,000 คน เราจึงประชุมกัน

โจเซฟ เซงกูบาเม่ือเป็นเดก็หนุ่ม (ข้างบน) กับ 

เพ่ือนและผู้สอนศาสนาผู้อบรมเขา เอล็เดอร์ 

โจชัว วาลซิูมบิ (ขวาบน) กับประธานคณะเผยแผ่ 

ของเขา ลีฟ อิริคสัน (ขวาล่าง)
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ดา้นนอก โดยมีแผ่นพลาสตกิคลุมเป็น
หลังคา ค�า้ยันไวด้ว้ยเสาไม้ ไผ่ เมื่อการ
ประชุมเริม่ เราเห็นเด็กสิบกวา่คนก�าลัง
มองเราอยู่ พวกเขายืนเกาะราวลูกกรง
ดา้นนอกที่กัน้เป็นรัว้รอบบรเิวณอาคาร 
เคธีกระซิบเบาๆ วา่ “นีล คณุอยากเชิญ
เด็กๆ เหล่าน้ันเข้ามาไหม” ข้าพเจ้า
เข้าไปหาประธานคาลอนจิ ประธานท้อง
ถิ่นที่แท่นพูดและขอให้เขาเชิญเด็กๆ  
ที่อยู่นอกรัว้เข้ามารว่มการประชุมกับเรา
ดา้นใน

เมื่อประธานคาลอนจิเชือ้เชิญเด็ก
เหล่าน้ีเข้ามา ข้าพเจ้าแปลกใจมาก เด็ก
มากกวา่ 50 คน อาจจะเป็นรอ้ยคนดว้ย

ซ�า้—ไม่เพียงเข้ามาแตว่ิง่เข้ามา บางคน
สวมเสือ้ผ้าขาดรุง่ริง่ ไม่สวมรองเท้า  
แตพ่วกเขามีรอยยิม้ที่สวยงามและ
สีหน้าตืน่เตน้

ข้าพเจ้ารูสึ้กตืน้ตนัใจจาก 
ประสบการณ์น้ีและมองวา่น่ีคอื 
สัญลักษณ์ของการที่เราตอ้งเอือ้มออก 
ไปช่วยเยาวชนที่รูสึ้กอ้างวา้ง ถูกทอดทิง้  
หรอือยู่นอกรัว้ ขอให้เรานึกถึงพวกเขา  
ตอ้นรบัพวกเขา สวมกอดพวกเขา และ 
ท�าทุกอย่างที่เราท�าไดเ้พื่อเสรมิสรา้ง 
ความรกัทีพ่วกเขามตีอ่พระผูช่้วยใหร้อด  
พระเยซูตรสัวา่ “ถ้าใครจะยอมรบั 
เด็ก . . . อย่างน้ีสักคนหน่ึงในนาม
ของเรา คนน้ันก็ยอมรบัเราดว้ย” 14 ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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คนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (บน) 

เดก็ๆ ท่ีช่างสงสัยหลายสิบคนรวมตัวกัน 

ข้างนอกร้ัวท่ีล้อมรอบสถานท่ีจัดการประชุม  

(ข้างบน) เม่ือได้รับเชิญให้เข้ามาข้างใน เดก็ๆ 

ว่ิงเข้ามา
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“ ใครสรา้งปากมนุษย์ . . . เรายาห์เวห์ 
. . . ไม่ ใช่หรอื

“บัดน้ีไปเถิด เราจะช่วยเจ้าให้พูด 
และจะสอนค�าซ่ึงควรจะพูด” 3

แท้ที่จรงิพระเจ้ารบัส่ังกับโมเสสวา่ 
“เจ้าท�าได!้” และท่ำนรู้ ไหม เรำท�ำได้
เช่นกัน!

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันหลักธรรมส่ี
ประการที่จะช่วยเราในงานช่วยชีวติ 
ของเรา

หลกัธรรม 1: เรำต้องไม่ถ่วงเวลำออกไปช่วย

ชีวติ

เอ็ลเดอรอ์าเลฮานโดร ปาตาเนีย  
อดตีสาวกเจ็ดสิบภาคเล่าเรือ่งดาเนียล 
น้องชายของเขาที่ออกเรอืไปหาปลา
กับลูกเรอื หลังจากน้ันครูห่น่ึงเขาได้
รบัสัญญาณเตอืนวา่พายุลูกใหญ่ก�าลัง
เคลื่อนเข้ามาอย่างรวดเรว็ ดาเนียลกับ
ลูกเรอืจึงเตรยีมกลับท่าเรอืทันที

ขณะพายุรนุแรงขึน้ เครือ่งยนตข์อง
เรอืประมงที่อยู่ ใกล้ๆ หยุดท�างาน ลูก
เรอืของดาเนียลจึงเกี่ยวสายเคเบิลกับ
เรอืล�าน้ันและเริม่ลากเข้าฝ่ัง พวกเขา
วทิยุขอความช่วยเหลือโดยรูว้า่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือทันทีเน่ืองดว้ยพายุทวี
ความรนุแรง

ขณะคนที่พวกเขารกัรอคอยดว้ย 
ใจรอ้นรน ตวัแทนจากยามชายฝ่ัง  
สมาคมชาวประมง และกองทัพเรอื 
ประชุมกันเพื่อตดัสินใจใช้แผน 

ความรกั หลายเดอืนสุดท้ายในชีวติของ
แม่ เธอตอ้งอยู่บ้านเธอจึงใช้เวลาหลาย
ช่ัวโมงเขียนจดหมาย แสดงความรกั 
แสดงประจักษ์พยาน และหนุนใจคน
ที่มาเยี่ยม

เมื่อเราไปช่วยชีวติ พระผู้เป็นเจ้า
ประทานพลัง ก�าลังใจ และพรแก่เรา 
เมื่อพระองคท์รงบัญชาโมเสสให้ ไปช่วย
ชีวติลูกหลานอิสราเอล โมเสสกลัว พวก
เราหลายคนก็กลัว โมเสสแก้ตวัวา่ “ข้า
พระองค์ ไม่ ใช่นักพูด . . . ข้าพระองค์
เป็นคนพูดไม่คล่อง” 2

พระเจ้าทรงรบัรองกับโมเสสวา่

โดย เอล็เดอร์เมอร์วนิ บี. อำร์โนลด์

แห่งสาวกเจด็สิบ

พระผู้ช่วยใหร้อดเขา้พระทยั 
พระพันธกจิในการช่วยชีวติลกูๆ  
ของพระบดิาบนสวรรคอ์ยา่ง

ชัดเจนเพราะพระองคท์รงประกาศวา่
“เพราะวา่บุตรมนุษย์เสด็จมาเพื่อ

ทรงช่วยคนที่หลงหายไปน้ันให้รอด . . .
“[เพรำะ] พระบิดำของพวกท่ำนผู้

สถิตในสวรรคก็์ทรงเป็นอย่ำงน้ันแหละ 
พระองค์ ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อย
เหล่าน้ี สักคนหน่ึง พินาศไปเลย” 1

แจสมิน เบนเนียน อาร์ โนลด์
มารดาผู้ประเสรฐิของข้าพเจ้าเข้าใจ
บทบาทของเธอในการช่วยชีวติ
แกะที่บาดเจ็บและหลงหายของ
พระบิดาบนสวรรคอ์ย่างชัดเจน รวม
ทัง้ลูกหลานของเธอเอง ปู่ย่าตายายมี
บทบาทไดน่้าอัศจรรย์นักในชีวติหลานๆ 
ของพวกท่าน

คณุแม่มักไดร้บัมอบหมายให้
ไปเยี่ยมสอนคนที่ศรทัธาอ่อนแอ 
ครอบครวัที่แข็งขันน้อยและเป็น
สมาชิกบางส่วน แตฝู่งแกะของเธอยัง
มีอีกหลายคนที่ ไม่มี ใครมอบหมายให้
เธอไปเยี่ยม ปกตกิารเยี่ยมของเธอไม่ ใช่
เพียงเดอืนละครัง้ เมื่อเธอฟังอย่าง
เงียบๆ ดแูลผู้ป่วย และให้ก�าลังใจดว้ย

ช่วยชีวติ:	เราท�าได้
พระเจ้าทรงจัดเตรียมเคร่ืองมือท้ังหมดท่ีเราจ�าเป็นต้องใช้ช่วยชีวิตเพ่ือนท่ีแขง็ขนัน้อย
และไม่เป็นสมาชิก
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ช่วยชีวติที่ดทีี่สุด บางคนตอ้งการไปช่วย 
เดีย๋วน้ันแต่ไดค้�าส่ังวา่ตอ้งรอแผน 
ขณะคนที่ประสบพายุขอความช่วย
เหลือมาอย่างตอ่เน่ือง ตวัแทนก็ยัง
ประชุมกันอยู่เพื่อตกลงเรือ่งแผนและ
วธิีที่เหมาะสม

เมื่อตัง้กลุ่มช่วยชีวติไดแ้ล้ว การ 
ขอรอ้งดว้ยความสิน้หวงัครัง้สุดท้ายก็ 
มา พายุโหมกระหน�่ าท�าให้สายเคเบิล 
ระหวา่งเรอืสองล�าขาด และลูกเรอืของ 
ดาเนียลก�าลังกลับไปดวูา่พวกเขาจะช่วย 
ชีวติเพื่อนชาวประมงไดห้รอืไม่ ในที่สุด 
เรอืทัง้สองล�าก็จมและลูกเรอืรวมทัง้ 
ดาเนียลน้องชายของเอ็ลเดอรป์าตาเนีย

หายสาบสูญ
เอ็ลเดอรป์าตาเนียเปรยีบ

โศกนาฏกรรมครัง้น้ีกับพระด�ารสัเตอืน
ของพระเจ้าเมื่อพระองคต์รสัวา่ “เจ้าไม่
ไดเ้สรมิก�าลัง . . . [หรอื] ตวัที่หลงทาง
ไปเจ้าก็ ไม่ได้ ไปตามกลับมา . . . [หรอื] 
หายไปเจ้าก็ ไม่ไดเ้สาะหา . . . และเราจะ
เรยีกรอ้งเอาแกะของเราจากมือ [เจ้า]” 4

เอ็ลเดอรป์าตาเนียอธิบายวา่แม้จะ
ตอ้งจัดระเบียบในสภา โควรมั องคก์าร
ช่วย และแม้เป็นรายบุคคล แตเ่ราตอ้ง
ไม่ถ่วงเวลาออกไปช่วยชีวติ บางครัง้
หลายสัปดาห์ผ่านไปขณะที่เราพูดถึง
วธิีช่วยครอบครวัหรอืบุคคลที่ตอ้งการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เราพิจารณา
วา่ใครจะไปเยี่ยมพวกเขาและวธิีช่วย 
ระหวา่งน้ันพี่น้องชายหญิงที่หลงหาย
ยังคงตอ้งการและบางครัง้ตอ้งรอ้งขอ
ความช่วยเหลือ เราตอ้งไม่ถ่วงเวลา

หลกัธรรม 2: เรำต้องไม่ยอมแพ้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันผู้ป่าว
ประกาศชัดเจนให้ออกไปช่วยชีวติกล่าว
วา่ “เราจ�าเป็นตอ้งเตอืนสมาชิกของเรา
วา่ไม่มีค�าวา่สายเกินไปเมื่อมาถึงเรือ่ง
สมาชิกแข็งขันน้อย . . . ของเรา . . . ผู้
ที่เราอาจจะคดิวา่เป็นบุคคลที่หมดทาง
ช่วย” 5

เช่นเดยีวกับหลายท่าน ข้าพเจ้าแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับบางคนที่ ไม่นานก็
รบับัพตศิมาหรอืแข็งขัน และอีกหลาย
คนใช้เวลามากกวา่น้ัน—อย่างเช่นทิม
เพื่อนที่ ไม่เป็นสมาชิกของข้าพเจ้ากับ
ชารล์ีนภรรยาที่แข็งขันน้อยของเขา

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าสนทนา
พระกิตตคิณุกับทิมและพาทิมกับชาร์
ลีนไปโอเพ่นเฮาส์พระวหิาร หลายคน
เข้ามาช่วย แตท่ิมปฏิเสธค�าเชือ้เชิญให้
พบกับผู้สอนศาสนาทุกครัง้

สุดสัปดาห์หน่ึงข้าพเจ้าไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปควบคมุการประชุมใหญ ่
สเตค ข้าพเจ้าขอให้ประธานสเตคอด
อาหารและสวดอ้อนวอนวา่เราควรไป
เยี่ยมใคร ข้าพเจ้าตกใจเมื่อเขาส่งช่ือ

ทิมเพื่อนของข้าพเจ้ามาให้ เมื่ออธิการ
ของทิม ประธานสเตค และข้าพเจ้า
เคาะประต ูทิมเปิดประต ูมองข้าพเจ้า 
มองอธิการ แล้วพูดวา่ “อธิการครบั ผม
คดิวา่คณุบอกผมวา่คณุจะพาคนพิเศษ
มา!”

จากน้ันทิมก็หัวเราะและพูดวา่ “เข้า
มาเลยเมิรฟ์” ปาฏิหารยิ์เกิดขึน้วนัน้ัน 
เวลาน้ีทิมรบับัพตศิมาแล้ว และเขากับ
ชารล์ีนรบัการผนึกในพระวหิารแล้ว เรา
ตอ้งไม่ยอมแพ้

หลกัธรรม 3: ปีตขิองท่ำนจะใหญ่หลวงเพยีง

ใดหำกท่ำนช่วยให้จติวญิญำณดวงหน่ึงมำหำ

พระคริสต์

หลายปีก่อนในการประชุมใหญ่สามัญ 
ข้าพเจ้าพูดวา่โฮเซเดเซาซา มารเ์ควส
เข้าใจพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างไรที่วา่ “หากคนใดในบรรดาพวก
เจ้ามั่นคงในพระวญิญาณ, ก็ ให้เขาพา
ไปกับเขาดว้ยเขาคนน้ันที่อ่อนแอ, เพื่อ
เขาจะได ้. . . เข้มแข็งเช่นกัน.” 6

บราเดอรม์ารเ์ควสรูช่ื้อแกะทุกตวัใน
โควรมัปุโรหติของเขาและทราบวา่เฟอร์
นันโดหายไป เขาตามหาเฟอรนั์นโดที่
บ้าน ไปตามที่บ้านเพื่อน แม้กระทั่งที่
ชายหาด

ในที่สุดก็พบเฟอรนั์นโดก�าลังโต้
คลื่นในมหาสมุทร เขาไม่รอช้าจนเรอื
จมเหมือนในเรือ่งของดาเนียล เขาลง
ไปช่วยชีวติแกะที่หายไปของเขาในน� ้า
ทันทีและพากลับบ้านดว้ยความช่ืนชม
ยินดี 7

เขาท�าให้แน่ใจตอ่จากน้ันผ่านการ
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่เน่ืองวา่เฟอรนั์นโด
จะไม่ออกจากฝูงอีก 8

ข้าพเจ้าขออัพเดทกับท่านเกี่ยวกับ
ส่ิงที่เกิดขึน้ตัง้แตช่่วยเฟอรนั์นโดและ
แบ่งปันปีตทิี่มาจากการช่วยแกะตวัหน่ึง
ที่หายไป เฟอรนั์นโดแตง่งานกับมาเรยี
แฟนสาวของเขาในพระวหิาร เวลาน้ี
ทัง้คูม่ีบุตร 5 คนและหลาน 13 คน ทุก
คนแข็งขันในศาสนจักร ญาตอิีกหลาย
คนและครอบครวัของพวกเขาเข้ารว่ม

ขณะท่ีคนรักรอคอยด้วยใจร้อนรน กลุ่มผู้ช่วย

ชีวิตท�างานล่าช้าจนสายเกินไป
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ศาสนจักรดว้ย พวกเขาส่งช่ือบรรพชน
หลายพันคนไปรบัศาสนพิธีพระวหิาร
และพรมีมาอย่างตอ่เน่ือง

เวลาน้ีเฟอรนั์นโดรบัใช้เป็นอธิการ
ครัง้ที่สาม และเขายังคงช่วยชีวติ 
เหมือนที่เขาเคยไดร้บัการช่วยชีวติ เขา
แบ่งปันเมื่อเรว็ๆ น้ีวา่ “ ในวอรด์ของ
เรา เรามีเยาวชนชายของฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนแข็งขัน 32 คน 21 คนไดร้บั
การช่วยชีวติใน 18 เดอืนที่ผ่านมา” ใน
ฐานะบุคคล ครอบครวั โควรมั องคก์าร
ช่วย ชัน้เรยีน ผู้เยี่ยมสอน และผู้สอน
ประจ�าบ้าน เรำท�ำได!้

หลกัธรรม 4: ไม่ว่ำเรำจะอยู่ในวยัใด เรำทุก

คนได้รับกำรร้องขอให้ไปช่วยชีวติ

ประธานเฮนรย์ี บ.ี อายรงิกป์ระกาศวา่  
“ ไม่วา่เราจะมีอายุเท่าใด มีความสามารถ
อะไร มีการเรยีกใดในศาสนจักร หรอือยู่
ที่ ใด เราเป็นหน่ึงเดยีวกันที่ ไดร้บัเรยีก
ให้ท�างานเพื่อช่วย [พระผู้ช่วยให้รอด] 
ในการเก็บเกี่ยวจิตวญิญาณจนกวา่
พระองคจ์ะเสด็จมาอีกครัง้” 9

ในแตล่ะวนัมีเด็กเล็ก เยาวชน หนุ่ม
สาวโสด และสมาชิกผู้ ใหญ่ของเราทุก

วยัที่เพิ่มจ�านวนมากขึน้เรือ่ยๆ ที่เอาใจ
ใส่ค�าประกาศชัดเจนของพระผู้ช่วย
ให้รอดให้ ไปช่วยชีวติ ขอบคณุส�าหรบั
ความพยายามของท่าน! ข้าพเจ้าขอแบ่ง
ปันตวัอย่าง

เอมีวยั 7 ขวบชวนอาเรยีนนาเพื่อน
ของเธอกับครอบครวัมาโปรแกรมการ
ประชุมศีลระลึกปฐมวยัประจ�าปี ไม่กี่
เดอืนตอ่มา อาเรยีนนากับครอบครวัรบั
บัพตศิมา

อัลลันหนุ่มโสดรูสึ้กไดร้บัการดลใจให้
ใช้ส่ือสังคมแบ่งปันวดีทิัศน์ศาสนจักร 
ข่ำวสำรมอรมอน และข้อพระคมัภีรก์ับ
เพื่อนทุกคนของเขา

ซิสเตอรร์ฟีส์เริม่แบ่งปันพระ
กิตตคิณุกับผู้ขายของทางโทรศัพท์ที่
โทรมาหาเธอ

เจมส์ชวนเชนเพื่อนที่ ไม่เป็นสมาชิก
มาบัพตศิมาลูกสาวของเขา

สเป็นเซอรส่์งลิงก์ค�าปราศรยัการ
ประชุมใหญ่ของประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันให้น้องสาวที่แข็งขันน้อยและ
รายงานวา่ “เธออ่านค�าพูดน้ันและ
หน้าตา่งเปิด”

พระเจ้าทรงจัดเตรยีมเครือ่งมือ

ทัง้หมดที่เราจ�าเป็นตอ้งใช้ช่วยชีวติ
เพื่อนที่แข็งขันน้อยและไม่เป็นสมาชิก 
เรำทุกคนท�ำได!้

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญแตล่ะท่านให้เอาใจ
ใส่ค�าขอรอ้งของพระผู้ช่วยให้รอดให้ ไป
ช่วยชีวติ เรำท�ำได!้

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจรงิจังวา่ 
ขา้พเจา้รูว้า่พระเยซทูรงเป็นพระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิ พระองคท์รงรกัเราและ 
พระองคจ์ะอวยพรเราเมือ่เราไปช่วยชีวติ  
ข้าพเจ้ารูว้า่พระองคท์รงพระชนม์ 
ขา้พเจา้รู ้ในพระนามของพระเยซคูรสิต ์ 
เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. มัทธิว 18:11, 14; เน้นตวัเอน.
 2. อพยพ 4:10.
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 4. เอเสเคยีล 34:4, 10.
 5. โธมสั เอส. มอนสัน, การประชมุผูน้�าเจา้หน้าที ่

ชัน้ผู้ ใหญ่ ตลุาคม 2015, ใช้ โดยไดร้บัอนุญาต.
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 7. ด ูลูกา 15:5.
 8. ด ูเมอรว์นิ บี. อาร์ โนลด,์ “เสรมิสรา้งความ

เข้มแข็งให้แก่พี่น้องชายของท่าน,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2004, 58–60.

 9. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “เราเป็นหน่ึงเดยีว,”  
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เฟอร์นันโด อาเราโฮ (ตรงกลางท้ังสองภาพ) เม่ือยงัเป็นเดก็หนุ่มได้รับการช่วยชีวิตโดยผู้น�าท่ี
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แขง็ขนัในศาสนจักร (บน)
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1978 คนืก่อนภาคการอุทิศพระวหิาร
เซาเปาลู

ข้าพเจ้าตระหนักวา่พระเจ้าทรงรู้
และทรงห่วงใยข้าพเจ้าเพราะพระองค์
ทรงตอบตอ่ค�าสวดอ้อนวอนของ
ข้าพเจ้า

เช้าวนัตอ่มาภรรยาข้าพเจ้าและ
ข้าพเจ้าไปที่เซาเปาลูเพื่อเข้ารว่มภาค
การอุทิศของพระวหิาร

เราอยู่ที่น่ัน แตย่ังไม่รูว้า่จะซาบซึง้
ตอ่โอกาสอันยอดเยี่ยมน้ันอย่างไร วนั
ถัดมาเราเข้ารว่มการประชุมภาค

เราไดเ้ริม่การเดนิทางของเราใน
ศาสนจักร และเราไดพ้บกับเพื่อนที่ดผีู้
ตอ้นรบัเราระหวา่งที่ชีวติเราอยู่ ในภาวะ
ของการเปลี่ยนแปลงน้ี

ชัน้เรยีนสมาชิกใหม่ ที่เราเข้ารว่มใน
การประชุมทุกวนัอาทิตย์น้ันยอดเยี่ยม 
ชัน้เรยีนเตมิความรู้ ให้เราและท�าให้เรา
อยากให้สัปดาห์หน่ึงผ่านไปเรว็ๆ เพื่อวา่
ในวนัอาทิตย์เราจะมีการบ�ารงุเลีย้งทาง
วญิญาณน้ันอีก

ภรรยาข้าพเจ้าและข้าพเจ้าตัง้ 
ตารอคอยที่จะเข้าพระวหิารเพื่อผนึก
ครอบครวัของเราช่ัวนิรนัดร ์ส่ิงน้ันเกิด
ขึน้หน่ึงปีและเจ็ดวนัหลังจากข้าพเจ้า
รบับัพตศิมา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่ยอด
เยี่ยม ข้าพเจ้ารูสึ้กราวกับวา่นิรนัดรถูก
แบ่งออกที่แท่นน้ันระหวา่งส่ิงที่มาก่อน
และส่ิงที่มาหลังการผนึก

การได้ ใช้ชีวติอย่างถูกกฎหมายอยู่ ใน
ชายฝ่ังตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิาเป็น
เวลาสองสามปี ข้าพเจ้าคุน้เคยกับเมือง
ตา่งๆ บางเมืองและเมืองเหล่าน้ันส่วน
ใหญ่มีขนาดเล็ก

เมื่อข้าพเจ้าอ่านหรอืไดย้ินเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ที่น�าไปสู่นิมิตแรก มีการพูด
ถึงกลุ่มคนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงข้าพเจ้าไม่คอ่ย
จะเข้าใจเท่าไหร่

เริม่มีค�าถามเกิดขึน้ในความคดิของ 
ข้าพเจ้า เหตใุดศาสนจักรจึงตอ้งไดร้บั 
การฟ้ืนฟูในสหรฐัอเมรกิาและไม่ ใช่ ใน 
บราซิลหรอือติาล ีแผน่ดนิของบรรพชน 
ของข้าพเจ้า

จะทรงตอบข้าพเจ้าวา่ศาสนจักรไหนบน
โลกเป็นของพระองค์

หลังจากการตอ่สู้ดิน้รนทางวญิญาณ
ครัง้ยิ่งใหญ่ ในที่สุดข้าพเจ้าก็ ไดร้บัค�า
ตอบที่ชัดเจน ข้าพเจ้าไดร้บัเชิญให้รบั
บัพตศิมา บัพตศิมาของข้าพเจ้าเกิด
ขึน้ในที่สุดในวนัที่ 31 ตลุาคม ค.ศ. 

โดย เอล็เดอร์ไชโร มซัซำกำร์ดี

แห่งสาวกเจด็สิบ

เ  พื่อนสนิทของข้าพเจ้าคนหน่ึงซ่ึง
เป็นสมาชิกของศาสนจักรพยายาม
เป็นเวลาหลายปีที่จะสอนพระ

กิตติคุณแห่ง ครอบครัวนิรันดร์แก ่
ข้าพเจ้า แต่ ไม่ได้ผลจนกระทั่งข้าพเจ้า 
ได้มาเข้ารว่มการเปิดให้สาธารณชนเข้า 
เยี่ยมชมพระวิหารเซาเปาลู ในเดือน 
ตุลาคมปี 1978 และเข้าไปใน ห้อง 
ผนึก หลักค�าสอนแห่งครอบครัว 
นิรันดร์จึงเข้ามาสู่หัวใจของข้าพเจ้า 
และเป็นเวลาหลายวันที่ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนเพื่อจะรู้ว่าน่ีเป็นศาสนจักร
ที่แท้จริงหรือไม่

ข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็นคนเครง่ศาสนา
แตข่้าพเจ้าไดร้บัการเลีย้งดโูดยบิดา
มารดาที่มองเห็นส่ิงที่ดี ในศาสนาอื่นๆ 
ในช่วงน้ันในชีวติข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคดิ
วา่ศาสนาทุกศาสนาล้วนเป็นที่ยอมรบั
ส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า

หลังจากข้าพเจ้าไปเยี่ยมชมงาน 
โอเพน่เฮาส์พระวหิาร ขา้พเจา้แสวงหาค�า 
ตอบผ่านการสวดอ้อนวอน โดยมีศรทัธา 
และมีความมั่นใจเต็มที่วา่พระผู้เป็นเจ้า 

สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิแห่ง 
การฟ้ืนฟู
พอลไมราเป็นเวทีแห่ง การฟ้ืนฟู สถานท่ีซ่ึงจะได้ยินสุรเสียงของพระบิดาหลงัจาก
เกือบสองพันปี
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ผู้คนกลุ่มน้ันอยู่ที่ ไหน ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการตืน่ศาสนาและในความสับสน
ของศาสนา—ทัง้หมดเกิดขึน้ในสถาน
ที่ๆ สันตแิละสงบ

ข้าพเจ้าถามหลายคนเกี่ยวกับส่ิงน้ัน
แต่ไม่มีค�าตอบ ข้าพเจ้าอ่านทุกอย่างที่
อ่านได้ ในภาษาโปรตเุกสและในภาษา
อังกฤษดว้ยแต่ไม่พบอะไรที่จะท�าให้
จิตใจข้าพเจ้าสงบ ข้าพเจ้าคน้หาตอ่ไป

ในเดอืนตลุาคม 1984 ข้าพเจ้าเข้า
รว่มการประชุมใหญ่สามัญในฐานะที่
ปรกึษาคนหน่ึงในฝ่ายประธานสเตค 
หลังจากน้ัน ข้าพเจ้าไปที่พอลไมรา 
นิวยอรก์ มุ่งมั่นที่จะหาค�าตอบ

เมื่อไปถึงที่น่ัน ข้าพเจ้าพยายาม
เข้าใจ เหตใุดการฟ้ืนฟูตอ้งเกิด ที่น่ี 
และเหตใุดจึงเกิดความสับสนวุน่วาย
ทางวญิญาณเช่นน้ัน ผู้คนที่ โจเซฟพูด
ถึงมาจากไหน เหตใุดตอ้งเป็นที่น้ัน

ในตอนน้ัน ค�าตอบที่ดมูีเหตผุลที่สุด
ส�าหรบัข้าพเจ้าคอืเน่ืองจากรฐัธรรมนูญ
สหรฐัรบัประกันเสรภีาพ

เช้าวนัน้ันข้าพเจ้า เยี่ยมชมตกึ 
แกรนดนิ ทีซ่ึ่งพมิพพ์ระคมัภีรม์อรมอน 
ฉบับแรก ข้าพเจ้าไปป่าศักดิสิ์ทธิ์ ที่ซ่ึง 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเป็นอย่างมาก

แทบไม่มี ใครเดนิอยู่ตามถนนใน 
เมืองเล็กๆ ของพอลไมราน้ัน กลุ่มคนที่
โจเซฟพูดถึงอยู่ที่ ไหน

บ่ายวนัน้ันข้าพเจ้าตดัสินใจไปที่ ไร่
ของพีเตอร ์วติเมอร ์และเมื่อข้าพเจ้า
ไปถึงที่น่ันข้าพเจ้าพบชายคนหน่ึงที่
หน้าตา่งของกระท่อมหลังหน่ึง เขามี
แววตาที่แข็งกรา้ว ข้าพเจ้าทักทายเขา
และถามค�าถามเดมิเหล่าน้ัน

แล้วเขาถามข้าพเจ้าวา่ “คณุมีเวลา
หรอืเปล่า” ข้าพเจ้าบอกวา่มี

เขาอธิบายวา่ทะเลสาบอีรแีละ
ออนแทรีโอและ ไกลออกไปทางตะวนั
ออก แม่น� ้าฮัดสันตัง้อยู่ ในแถบน้ัน

ในช่วงตน้ศตวรรษที่ 1800 พวกเขา 
ตดัสินใจสรา้งคลองเพื่อน�าทาง ซ่ึงจะ 
ตดัผ่านเขตน้ัน ขยายไปมากกวา่ 300  
ไมล์ (480 กม.) เพื่อไปให้ถึงแม่น� ้า 

ฮัดสัน ซ่ึงเป็นโครงการที่ ใหญม่ากในเวลา 
น้ัน และพวกเขาสามารถพึ่งพาแรงงาน
มนุษย์และแรงงานของสัตวเ์ท่าน้ัน

พอลไมราเป็นศนูย์กลางในการ
ก่อสรา้งบางส่วนน้ัน คนท�างานก่อสรา้ง 
ตอ้งการคนที่มีความเช่ียวชาญ ช่าง
เทคนิค ครอบครวั และเพื่อนๆ ของ
พวกเขา หลายคนเริม่หลั่งไหลเข้ามา
จากเมืองใกล้เคยีง และจากสถานที่
ตา่งๆ ที่ ไกลออกไป เช่นไอรแ์ลนด ์เพื่อ
ท�างานสรา้งคลอง

น่ันเป็นช่วงเวลาที่ศักดิสิ์ทธิ์และ
เป่ียมไปดว้ยพระวญิญาณเป็นอย่างยิ่ง
เน่ืองจากในที่สุดข้าพเจ้าก็พบผู้คนกลุ่ม
น้ัน พวกเขาน�าเอาประเพณีและความ
เช่ือของพวกเขามาดว้ย เมื่อชายคน
น้ันพูดถึงความเช่ือของพวกเขา ความ
คดิของข้าพเจ้าถูกท�าให้กระจ่างขึน้
และพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดดวงตาทาง
วญิญาณของข้าพเจ้า

ในช่ัวขณะน้ัน ข้าพเจ้าเข้าใจวธิีที ่
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
ของเรา ในปัญญาอันลึกล�า้ของพระองค ์ 
ไดท้รงเตรยีมสถานที่หน่ึงในแผนของ 
พระองคเ์พื่อน�าเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ  
ให้มาอยู่ท่ามกลางความสับสนทาง 

ศาสนาน้ัน เน่ืองจากที่น่ันในเนินเขา 
คาโมราห ์แผน่จารกึทีม่คีา่ของพระคมัภรี ์
มอรมอนถูกซ่อนไว้

น่ีคอืเวทีแห่ง การฟ้ืนฟู สถานที่ซ่ึง
จะไดย้ินสุรเสียงของพระบิดาหลังจาก
เกือบสองพันปี ในนิมิตอันยอดเยี่ยม 
โดยตรสักับเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ เมื่อ
เขาไปยังป่าศักดิสิ์ทธิ์เพื่อสวดอ้อนวอน
และไดย้ินวา่ “น่ีคอืบุตรที่รกัของเรา.  
จงฟังท่าน!” 1

ทีน่ั่นทา่นเห็นพระอตริปูสองพระองค ์ 
ซ่ึงความเจิดจ้าและรศัมีภาพของทัง้
สองพระองคเ์กินกวา่จะพรรณนา
ได ้ใช่แล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย
พระองคเ์องตอ่มนุษย์อีกครัง้ ความ
มืดมนที่ปกคลุมโลกเริม่จะจางหาย

ค�าพยากรณ์เรือ่งการฟ้ืนฟูเริม่เกิด
สัมฤทธิ์ผล “แล้วข้าพเจ้าเห็นเทพ
สวรรคอ์ีกองคห์น่ึงเหาะไปในท้องฟ้า 
เพื่อประกาศข่าวประเสรฐินิรนัดรแ์ก่
คนทัง้หลายที่อยู่บนแผ่นดนิโลก แก่ทุก
ประชาชาต ิทุกเผ่า ทุกภาษา และทุก
ชนชาต”ิ 2

ในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปี โจเซฟถูกน�า 
ไปสู่บันทึกของการเปิดเผย พันธสัญญา  
และศาสนพิธีที่ศาสดาพยากรณ์สมัย 
โบราณทิง้ไว้ ให ้ซ่ึงคอืพระคมัภรีม์อรมอน 
ที่เรารกั

ศาสนาจักรของพระเยซูครสิต์ ไม่ 
สามารถไดร้บัการฟ้ืนฟูได้ โดยปราศจาก 
พระกิตตคิณุนิรนัดรท์ี่เปิดเผยในพระ 
คมัภีรม์อรมอนในฐานะพยานหลักฐาน 
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์แม ้
พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้ พระเมษโปดก 
ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรบับาปของ
โลกไป

พระครสิตต์รสักับผู้คนของพระองค์
ในเยรซูาเล็มวา่

“แกะอื่นที่ ไม่ ไดเ้ป็นของคอกน้ีเราก็
มีอยู่” 3

“เราเป็นผู้เลีย้งที่ด ีเรารูจ้ักแกะของ
เราและแกะของเราก็รูจ้ักเรา” 4

เมื่อออกจากไรข่องวติเมอร ์ข้าพเจ้า
จ�าไม่ไดว้า่ไดบ้อกลาหรอืไม่ ข้าพเจ้า
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จ�าไดเ้พียงน� ้าตาที่ ไหลอาบหน้า 
พระอาทิตย์ก�าลังตกท่ามกลางท้อง 
ฟ้าที่สวยงาม

ในใจของข้าพเจ้า ความปีตแิละสันติ
อันลึกซึง้ท�าให้จิตวญิญาณของข้าพเจ้า
สงบลง ข้าพเจ้าเต็มไปดว้ยความส�านึก
คณุ

ตอนน้ีข้าพเจ้าเข้าใจแล้ววา่ท�าไม อีก
ครัง้หน่ึงที่พระเจ้าประทานความรูแ้ละ
ความสวา่งแก่ข้าพเจ้า

ระหวา่งการเดนิทางกลับบ้านของ
ข้าพเจ้า พระคมัภีรย์ังคงหลั่งไหลเข้ามา
ในความคดิของข้าพเจ้า: สัญญาที่ท�าไว้
กับบิดาอับราฮัมวา่ในพงศ์พันธุ์ของเขา
ครอบครวัทัง้หมดของโลกจะไดร้บัพร 5

และเน่ืองจากส่ิงน้ี พระวหิารจะ
ตัง้ขึน้อีกครัง้เพื่อวา่พลังอ�านาจแห่ง
สวรรคจ์ะประสาทบนมนุษย์อีกครัง้บน
โลกเพื่อวา่ครอบครวัจะกลับมารวมกัน 
ไม่ ใช่จนกวา่ความตายจะท�าให้แยกจาก
กันแตอ่ยู่ดว้ยกันช่ัวกาลนิรนัดร์

“ ใน วาระสุดท้ายจะเป็น 
ดงัน้ี คอืภูเขาแห่งพระนิเวศของ 
พระยาห์เวห์จะถูกสถาปนาขึน้เป็น 
ที่สูงสุดของภูเขาทัง้หลายและจะ 
ถูกยกขึน้ให้อยู่เหนือบรรดาเนินเขา  
ประชาชาต ิทัง้หมดจะหลั่งไหลเข้า 
มาหา” 6

หากท่านผู้ที่ ไดย้ินข้าพเจ้ามีค�าถาม
ในใจของท่าน อย่ายอมแพ้

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญท่านให้ท�าตามแบบ
อย่างของท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธเมื่อท่านอ่านใน ยากอบ 1:5: “แตถ่้า
ใครในพวกท่านขาดสตปิัญญาให้คนน้ัน
ทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุก
คนดว้ยพระทัยกวา้งขวาง”

ส่ิงที่เกิดขึน้ที่คาโมราห์เป็นส่วน 

ส�าคญัของการฟ้ืนฟูเพราะโจเซฟ สมิธ 
ไดร้บัแผ่นจากรกึทองซ่ึงมีพระคมัภีร ์
มอรมอนอยู ่พระคมัภรีเ์ลม่น้ีช่วยใหเ้ราเขา้ 
ใกล้พระครสิต์ ไดย้ิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่น
ใดบนโลกน้ี 7

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเจ้าทรงยก
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย
ขึน้เพื่อน�าทางอาณาจักรของพระองค์
ในยุคสุดท้ายน้ีและในแผนนิรนัดรข์อง
พระองคค์รอบครวัควรจะอยู่ดว้ยกันช่ัว
นิรนัดร ์พระองคท์รงห่วงใยบุตรและ
ธิดาของพระองคแ์ละทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเรา

เน่ืองจาก ความรกัอันยิ่งใหญ่ของ 
พระเยซูครสิต ์พระองค ์ทรงชดใช้ 
บาปของเรา พระองคท์รงเป็น พระผูช่้วย 
ให้รอดของโลก ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
เรือ่งน้ีในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. โจเซฟ สมิธ—ประวตั1ิ:17.
 2. ววิรณ์ 14:6.
 3. ยอห์น 10:16.
 4. ยอห์น 10:14.
 5. ด ูปฐมกาล 12:3; 17:2–8; กาลาเลีย 3:29;  

1 นีไฟ 15:14–18; อับราฮัม 2:9–11.
 6. อิสยาห์ 2:2.
 7. ด ูค�าน�าของพระคมัภีรม์อรมอน.
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ทางวญิญาณ 3 ศาสดาพยากรณ์และ
อัครสาวกเตอืนให้เรา “[ตืน่]ขึน้มาหา
พระผู้เป็นเจ้า” 4 และ “เกิดใหม่” 5  
และกลายเป็น “คนที่ถูกสรา้งใหม่ . . .  
ในพระครสิต”์ 6 โดยรบัพรที่เกิดขึน้ใน
ชีวติผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
“ความดงีาม, . . .และพระเมตตา,  
และพระคณุของพระเมสสิยาห์ผู้
บรสุิทธิ์” 7 ช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือนิสัย
ถือเอาตนเองเป็นใหญ่และแนวโน้มของ
ความเห็นแก่ตวัจากความเป็นมนุษย์
ปุถุชน กลายเป็นคนไม่เห็นแก่ตวั  
มีเมตตากรณุา และเป็นวสุิทธิชน  
เราไดร้บัค�าแนะน�าให้ด�าเนินชีวติ 
เช่นน้ีจนเราสามารถ “ยืนอยู่ โดยไม่มี
มลทินตอ่พระพักตร[์พระเจ้า]ในวนั
สุดท้าย.” 8

พระวญิญำณบริสุทธ์ิและศำสนพธีิฐำนะปุโรหิต

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
สรปุบทบาทที่จ�าเป็นของศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิตในพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ ไวอ้ย่างชัดเจนวา่  
“การเกิดใหม่มาโดยพระวญิญาณของ
พระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธี” 9 ค�า
กล่าวที่ชัดเจนน้ีเน้นบทบาททัง้ของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์และศาสพิธีอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ ในกระบวนการเกิดใหม่ทาง
วญิญาณ

อ้อนวอนขอพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ดลใจและจรรโลงใจเราขณะที่เรารว่ม
กันพิจารณาความจรงิทางวญิญาณที่
ส�าคญัยิ่งน้ี

กำรเกดิใหม่ทำงวญิญำณ

ในความเป็นมรรตยัเราประสบ
การเกิดทางกายและโอกาสเกิดใหม่

โดยเอล็เดอร์ เดวดิ เอ. เบดนำร์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

กษัตรยิ์เบ็นจามินใช้ถ้อยค�าอันลึก
ซึง้ในการสอนของท่านเกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้

ของพระองค ์ซ่ึงเป็นหัวข้อที่ข้าพเจ้า
ศึกษาไตรต่รองซ�า้ๆมาหลายปี

ในโอวาสอ�าลาทีม่คีวามตืน่เตน้ทาง
วญิญาณของกษัตรย์ิเบ็นจามนิตอ่ผูค้น
ทีท่า่นรกัและรบัใช้ ทา่นบรรยายถงึความ
ส�าคญัของการรูซึ้ง้ถงึรศัมภีาพของพระ
ผู้เป็นเจา้และการลิม้รสความรกัของ
พระองค ์รบัการปลดบาป ระลกึถงึความ
ยิง่ใหญข่องพระผูเ้ป็นเจา้อยูเ่สมอ สวด
อ้อนวอนทกุวนัและยนืหยัดอยา่งแน่วแน่
ในศรทัธา 1 ทา่นยังสัญญาวา่หากผู้ ใดท�า
ส่ิงเหลา่น้ี “ทา่นก็จะช่ืนชมยนิดเีสมอ, 
และเป่ียมดว้ยควำมรกัของพระผูเ้ป็นเจำ้, 
และกำรปลดบำปของทำ่นจะมอียูเ่สมอ” 2

ขา่วสารของข้าพเจา้มุง่เน้นหลกัธรรม 
ของการปลดบาปซ่ึงจะมีอยู่เสมอ  
ความจรงิที่บอกไว้ ในประโยคน้ี 
เสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระเจ้า 
พระเยซูครสิตแ์ละท�าให้ความเป็น 
สานุศิษย์ของเราลึกซึง้ขึน้ ข้าพเจ้าสวด 

การปลดบาปของท่านจะมี
อยูเ่สมอ
โดยพลงัของการช�าระให้บริสุทธ์ิจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิในฐานะเพ่ือนท่ียัง่ยืน  

เราสามารถท�าให้การปลดบาปของเรามีอยู่เสมอ
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พระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืสมาชิกองค์
ที่สามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์
ทรงเป็นรปูกายที่เป็นวญิญาณและกล่าว
ค�าพยานถึงความจรงิทัง้มวล พระคมัภีร์
อ้างถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่เป็น พระ
ผู้ปลอบโยน 10 ผู้สอน 11 และพระผู้เปิด
เผย 12 นอกจากน้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ยังทรงเป็นพระผู้ช�าระให้บรสุิทธิ์ 13 
ผู้ทรงช�าระและเผาความไม่สะอาด
ตลอดจนความช่ัวรา้ยออกไปจากจิต
วญิญาณมนุษย์ดจุดงัไฟเผาโลหะให้
บรสุิทธิ์

ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์คอืศนูย์กลางใน 
พระกิตตคิณุของพระผู้ช่วยให้รอด  
กระบวนการมาหาพระองค ์และการ 
แสวงหาการเกิดใหม่ทางวญิญาณ  
ศาสนพิธีคอืการกระท�าอันศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึง
มจีดุประสงคท์างวญิญาณ มคีวามส�าคญั 
นิรนัดร ์เช่ือมโยงกับกฎและกฎเกณฑ์
ของพระผู้เป็นเจ้า 14 ศาสนพิธีแห่งความ
รอดและศาสนพิธีศีลระลึกจึงตอ้งไดร้บั
มอบอ�านาจจากผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต
ที่จ�าเป็น

ศาสนพิธีแห่งความรอดและความ
สูงส่งที่ปฏิบัติ ในศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเจ้าเป็นมากกวา่พิธีกรรม
หรอืการประกอบพิธีเชิงสัญลักษณ์ 
ศาสนพิธีก่อให้เกิดช่องทางที่ ไดร้บัมอบ
อ�านาจซ่ึงท�าให้พรและพลังจากสวรรค์
ผ่านเข้าสู่ชีวติของแตล่ะคน

“และฐานะปุโรหิตดงักล่าวที่เหนือ

กวา่ดแูลพระกิตตคิณุและถือกุญแจ
แห่งความลีล้ับของอาณาจักร, แม้กุญแจ
แห่งความรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้า.

“ฉะน้ัน, ในศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิตน้ี, พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้
ประจักษ์.

“และปราศจากศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิตน้ี, และสิทธิอ�านาจของฐานะ
ปุโรหิต, พลังอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าไม่แสดงให้
ประจักษ์แก่มนุษย์ ในเน้ือหนัง” 15

ศาสนพิธีที่ ไดร้บัและให้เกียรตดิว้ย
ความซ่ือตรงคอืส่วนส�าคญัของการได้
รบัพลังจากความเป็นพระผู้เป็นเจ้าและ
พรทัง้หมดที่มีอยู่ โดยผ่านการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด

กำรได้รับและคงไว้ซ่ึงกำรปลดบำปโดยผ่ำน

ศำสนพธีิ

เพื่อจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงขัน้ตอน
ซ่ึงเราอาจไดร้บัและให้การปลดบาป
ของเรามีอยู่เสมอ ส่ิงแรกเราตอ้งเข้าใจ
ความสัมพันธ์อย่างแยกไม่ไดข้องศาสน
พิธีศักดิสิ์ทธิ์ทัง้สามซ่ึงเปิดรบัพลังจาก
สวรรค ์น่ันคอื บัพตศิมาโดยลงไปในน� ้า
ทัง้ตวั การวางมือบนศีรษะเพื่อมอบของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และ
ศีลระลึก

บัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวัเพื่อ
การปลดบาป “คอืศาสนพิธีเบือ้งตน้ของ

พระกิตตคิณุ” 16 ของพระเยซูครสิต ์
และตอ้งกระท�าดว้ยศรทัธาในพระผู้ช่วย 
ให้รอดและดว้ยการกลับใจอย่างแท้จรงิ  
ศาสนพิธีน้ี “คอืเครือ่งหมายและ 
พระบญัชาท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงก�าหนดให้  
[บุตรธิดาของพระองค]์ เข้าสู่อาณาจักร 
ของพระองค”์ 17 บัพตศิมาปฏิบัตดิว้ย 
สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ใน 
กระบวนการมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและ 
การเกิดใหม่ทางวญิญาณ บัพตศิมาให ้
ส่ิงจ�าเป็นคอื กำรช�ำระขัน้แรก ให้จิต 
วญิญาณของเราสะอาดจากบาป

พันธสัญญาบัพตศิมาประกอบ
ดว้ยค�ามั่นสัญญาพืน้ฐานสามข้อ
คอื (1) เต็มใจรบัพระนามของ
พระเยซูครสิต์ ไวก้ับตนเอง (2) ระลึก
ถึงพระองคต์ลอดเวลา และ (3) รกัษา
พระบัญญัตขิองพระองค ์พรที่สัญญาไว้
จากการให้เกียรตพิันธสัญญาน้ีคอื “เพื่อ
[เรา]จะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่
กับ[เรา]ตลอดเวลา” 18 ดงัน้ันบัพตศิมา
เป็นการเตรยีมที่จ�าเป็นเพื่อรบัโอกาส
การเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนจากสมาชิกองคท์ี่
สามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

“บัพตศิมา [ โดย] น� ้า . . . จะตอ้ง
ตามดว้ยบัพตศิมาของพระวญิญาณเพื่อ
ความสมบูรณ์” 19 ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนนิโคเดมัส “ถ้าใครไม่ไดเ้กิด
จากน� ้าและพระวญิญาณ คนน้ันจะเข้า
ในแผ่นดนิของพระเจ้าไม่ได”้ 20

ข้อความสามข้อจากประธานโจเซฟ  
สมิธเน้นการเช่ือมโยงที่ส�าคญัยิ่ง
ระหวา่งศาสนพิธีบัพตศิมาโดยการลง
ไปในน� ้าทัง้ตวัเพื่อการปลดบาปกับการ
วางมือเพื่อมอบของประทานแห่ง 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขอ้ความที ่1 “บพัตศิมาเป็นศาสนพธิ ี
ศักดิสิ์ทธิ์ที่ตอ้งท�าก่อนรบัพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ เป็นช่องทางและกุญแจ 
ที่จะมอบพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดยทาง
น้ัน” 21

ข้อความที่ 2 “ท่านให้บัพตศิมาถุง 
ทรายยังดกีวา่ให้บัพตศิมามนุษย์หากไม ่
ไดท้�าเพื่อการปลดบาปและการรบั 
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พระวญิญาณบรสุิทธิ ์บัพตศิมาดว้ยน�า้เป็น 
เพียงครึง่เดยีว และไม่เกิดประโยชน์
อันใดหากปราศจากอีกครึง่ที่เหลือซ่ึง
คอืการบัพตศิมาของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” 22

ข้อความที่ 3 “บัพตศิมาดว้ยน� ้าจะไม ่
เกิดประโยชน์อันใดหากปราศจาก 
บัพตศิมาดว้ยไฟ และพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์มิไดเ้ข้ารว่ม ทัง้สองอย่างจ�าเป็น
และเกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก” 23

การเช่ือมโยงกนัอยูเ่สมอของหลกัธรรม 
แห่งการกลับใจ ศาสนพิธีบัพตศิมา 
และการรบัของประทานแห่งพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์ ตลอดจนพรอันยิ่งใหญ่ของการ
ปลดบาปไดร้บัการเน้นซ�า้แล้วซ�า้เล่าใน
พระคมัภีร์

นีไฟอธิบายวา่ “เพราะประตซ่ึูงโดย
ทางน้ันท่านตอ้งเข้าไปคอืการกลับใจ
และบัพตศิมาโดยน� ้า; และเมือ่น้ันกำร
ปลดบำปของท่ำนจะมำถึงโดยไฟและ
โดยพระวญิญำณบรสุิทธิ์” 24

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่ 
“บัดน้ีน่ีคอืบัญญัต:ิ จงกลับใจ, เจ้าทัง้
หลายทั่วสุดแดนแผ่นดนิโลก, และมา
หาเราและรบับัพตศิมาในนามของเรา, 
และเจ้ำจะไดร้บักำรช�ำระให้บรสุิทธิ์ โดย
กำรรบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์, เพื่อเจ้าจะ
ยืนอยู่ โดยไม่มีมลทิน ตอ่หน้าเราในวนั
สุดท้าย.” 25

การวางมือบนศีรษะเพื่อมอบของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์คอื
ศาสนพิธีซ่ึงปฏิบัติโดยสิทธิอ�านาจ
ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ใน
กระบวนการมาสู่พระผู้ช่วยให้รอดและ
การเกิดใหม่ทางวญิญาณ การไดร้บัพลัง
แห่งการช�าระของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในชีวติเราท�าให้จิตวญิญาณของเราได้
รบั กำรช�ำระให้สะอำดจำกบำปอย่ำงตอ่
เน่ือง พรอันน่าปีตยิินดน้ีีจ�าเป็นมาก
เพราะ “ ไม่มีส่ิงไม่สะอาดใด ๆ จะพ�านัก
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าได”้ 26

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรที่ ไดร้บั 
การฟ้ืนฟูของพระเจ้า เราไดร้บัพรทัง้ 
จาก กำรช�ำระให้สะอำดจำกบำปขัน้แรก  

ซ่ึงเกิดจากบัพตศิมาและโดย กำรช�ำระ
ให้สะอำดจำกบำปอย่ำงตอ่เน่ือง เกิดขึน้
ได้ โดยผ่านการเป็นเพื่อนและพลังจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์—แม้สมาชิกอง 
คท์ี่สามในพระผู้เป็นเจ้าสาม 
พระองค์

ลองพิจารณาถึงชาวนาที่พึ่งพารปู 
แบบการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยว 
ที่ ไม่เคยเปลี่ยนแปลง การเข้าใจความ 
เช่ือมโยงระหวา่งการหวา่นกับการเก็บ 
เกี่ยวเป็นที่มาของจุดประสงคแ์ละส่ง 
ผลตอ่การตดัสินใจตลอดจนการกระท�า 
ทัง้หมดของชาวนาทุกฤดกูาลในรอบปี  
ในลักษณะเดยีวกัน การเช่ือมโยงที่ ไม ่
อาจแยกจากกันไดร้ะหวา่งศาสนพิธ ี
บพัตศิมาโดยลงไปในน�า้ทัง้ตวัเพือ่การปลด
บาปกับการวางมือเพื่อมอบของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ควรส่งผลใน
ทุกดา้นของความเป็นสานุศิษย์ของเรา
ในทุกฤดกูาลของชีวติ

ศีลระลึกคอืศาสพิธีที่สามซ่ึงจ�าเป็น 
ในการเข้าถึงพลังอ�านาจของความ 
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า เพื่อเราจะ 
รกัษาตนเองให้พ้นมลทินจากโลก  

เราไดร้บับัญชาให้ ไปยังบ้านแห่งการ 
สวดอ้อนวอนและถวายศีลระลึกของ 
เราในวนัศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า 27 ขอ 
ให้พิจารณาเครือ่งหมายแทนพระวรกาย 
และพระโลหิตของพระเจ้าซ่ึงคอื
ขนมปังและน� ้าที่ ให้พรและท�าให้
ศักดิสิ์ทธิ์ “ข้าแตพ่ระผู้เป็นเจ้า,  
พระบิดานิรนัดร,์ พวกข้าพระองคท์ูล
ขอพระองค์ ในพระนามของพระบุตร
ของพระองค,์ พระเยซูครสิต,์ โปรด
ประทานพรและท�าให้ขนมปังน้ี [หรอื
น� ้าน้ี] ศักดิสิ์ทธิ์แก่จิตวญิญาณของเขา
ทัง้หลายผู้ที่รบัส่วน [หรอืดืม่]”28 การ
ท�าให้ศักดิสิ์ทธิ์คอืการท�าให้บรสุิทธิ์ 
เครือ่งหมายศีลระลึกไดร้บัการท�าให้
ศักดิสิ์ทธิ์ ในความระลึกถึงความบรสุิทธิ์
ของพระครสิต ์ถึงการพึ่งพาการชดใช้
ของพระองค ์และความรบัผิดชอบ
ของเราในการให้เกียรตศิาสนพิธีและ
พันธสัญญาเพื่อเราจะ“ยืนอยู่ โดยไม่มี
มลทินตอ่ [พระพักตรพ์ระองค]์ ในวนั
สุดท้าย”29

ศาสนพิธีศีลระลึกคอืการเชือ้เชิญ
อันศักดิสิ์ทธิ์และซ�า้ๆ เพื่อให้เรากลับ
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ใจอย่างจรงิใจและเริม่ตน้ใหม่ทาง
วญิญาณ โดยนัยเช่นน้ี การรบัส่วนศีล
ระลึกไม่ท�าให้เกิดการปลดบาป แตเ่มื่อ
เราเตรยีมอย่างตัง้ใจและมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์น้ีดว้ยใจชอบช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิด เมื่อน้ัน สัญญาที่
วา่เราจะมีพระวญิญาณของพระเจ้าอยู่
กับเรา ตลอดเวลำ จะเป็นจรงิ และโดย
พลังของการช�าระให้บรสุิทธิ์จากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในฐานะเพื่อนที่ยั่งยืน 
เราสามารถท�าให้การปลดบาปของเรา  
มีอยู่เสมอ

เราไดร้บัพรอย่างแท้จรงิทุกสัปดาห์
โดยมีโอกาสยกระดบัชีวติเราผา่นศาสน
พิธีศีลระลึก เพื่อตอ่พันธสัญญาของเรา 
และเพื่อรบัสัญญาของพันธสัญญาน้ี 30

รับบัพตศิมำอกีคร้ัง

บางครัง้วสุิทธิชนยุคสุดท้ายแสดง
ความปรารถนาวา่พวกเขาหวงัจะไดร้บั
บัพตศิมาอีกครัง้เพื่อจะสะอาดและมี
คา่ควรเหมือนวนัที่พวกเขารบัศาสพิธี
แรกของพระกิตตคิณุแห่งความรอด 
ข้าพเจ้าขอแนะน�าดว้ยความเคารพวา่
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรที่รกั
ของพระองคม์ิไดท้รงเจตนาจะให้เรา
ประสบความรูสึ้กของการตอ่พันธสัญญา
ทางวญิญาณ ความช่ืนบาน และการเริม่
ตน้ใหม่เพียงครัง้เดยีวในชีวติ พรของ
การไดร้บัและท�าให้การปลดบาปของเรา
มีอยู่เสมอผ่านศาสนพิธีพระกิตตคิณุ
ช่วยให้เราเข้าใจวา่บัพตศิมาคอืจุดเริม่
ตน้ของการเดนิทางทางวญิญาณใน
ความเป็นมรรตยัของเรา ไม่ ใช่จุดหมาย
ที่เราตัง้ใจจะกลับมาเยือนซ�า้แล้วซ�า้เล่า

ศาสนพิธีบัพตศิมาโดยลงไปในน� ้า 
ทัง้ตวั การวางมือบนศีรษะเพื่อมอบของ 
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์และ 
ศีลระลึกไม่ ใช่เหตกุารณ์ที่แยกจากกัน 
และไมเ่กีย่วพนักัน แตเ่ป็นองคป์ระกอบที ่
สอดคล้องกันและเป็นรปูแบบที่เสรมิ
สรา้งความก้าวหน้าของการไถ่ แตล่ะ
ศาสนพิธีที่ท�ามาตามล�าดบัของมัน
จะช่วยยกระดบัและขยายจุดประสงค ์

ความปรารถนา และผลงานทางวญิญาณ
ของเรา แผนของพระบิดา การชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด และศาสนพิธี
ของพระกิตตคิณุให้พระคณุที่เราตอ้งมี
เพื่อจะมุ่งไปข้างหน้าและก้าวหน้าเป็น
บรรทัดมาเตมิบรรทัด กฎเกณฑ์มาเตมิ
กฎเกณฑ์สู่จุดหมายนิรนัดรข์องเรา

สัญญำและประจกัษ์พยำน

เราเป็นมนุษย์ที่ ไม่ดพีรอ้ม พยายาม
ด�าเนินชีวติในความเป็นมรรตยัตาม
แผนอันสมบูรณ์แบบแห่งความ
ก้าวหน้านิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรค ์
ข้อเรยีกรอ้งในแผนของพระองคค์อื
รุง่โรจน์ เป่ียมดว้ยเมตตาและเครง่ครดั 
เราอาจรูสึ้กมุ่งมั่นในบางครัง้และในบาง
ครัง้อาจรูสึ้กไม่คูค่วร เราอาจสงสัยวา่
เราจะมีสัมฤทธิผลตามพระบัญชาของ
พระองคท์ี่ ให้เรายืนอย่างไม่มีมลทินตอ่
พระพักตรพ์ระองค์ ในวนัสุดท้ายหรอืไม่

ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้าและ
ผ่านเดชานุภาพจากพระวญิญาณของ
พระองค์ ในการ “สอน[เรา]ทุกส่ิง” 31 
เราจะตระหนักถึงความเป็นไปไดท้าง
วญิญาณของเรา ศาสนพิธีเชือ้เชิญจุด
ประสงคแ์ละพลังทางวญิญาณมาสู่
ชีวติเราเมื่อเราพยายามบังเกิดใหม่อีก
ครัง้และเป็นชายหญิงของพระครสิต์ 32 
ความอ่อนแอของเราจะไดร้บัการเสรมิ

สรา้งให้เข้มแข็งและเราจะเอาชนะข้อ
จ�ากัดของเราได้

ถงึแม้เราจะบรรลคุวามดพีรอ้มไม่ได ้
ในชีวติน้ี แตเ่รามคีา่ควรและไรม้ลทิน 
มากขึน้ไดเ้มือ่เราไดร้บัการ “ท�าใหส้ะอาด 
แลว้โดยโลหติของพระเมษโปดก” 33  
ขา้พเจา้ใหสั้ญญาและเป็นพยานวา่เราจะ 
ไดร้บัพรดว้ยศรทัธาทีเ่พิม่ขึน้ในพระผูช่้วย 
ใหร้อดและการยนืยันทางวญิญาณ 
มากขึน้เมือ่เราพยายามใหก้ารปลดบาป 
ของเรามอียูเ่สมอ และเหนือส่ิงอืน่ใด 
พยายามยนือยา่งไม่มีมลทนิตอ่พระพกัตร ์
พระเจา้ในวนัสุดทา้ย ขา้พเจา้เป็น
พยานในพระนามอนัศักดิสิ์ทธิข์อง
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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กันและกันและฟังบุตรธิดาของตน
ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีสภาครอบครวัอย่าง

น้อยส่ีแบบ
หน่ึง สภาครอบครวัใหญ่ประกอบ

ดว้ยทุกคนในครอบครวั
สอง สภาครอบครวัแบบบรหิาร

ประกอบดว้ยมารดากับบิดา
สาม สภาครอบครวัแบบจ�ากัด

ประกอบดว้ยบิดามารดากับบุตรหรอื
ธิดาหน่ึงคน

ส่ี สภาครอบครวัแบบตวัตอ่ตวั 
ประกอบดว้ยบิดาหรอืมารดากับบุตร 
หรอืธิดาหน่ึงคน

ในสภาครอบครวัทัง้ส่ีแบบน้ี ตอ้ง 
ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ทุก 
คนไดม้องหน้ากันและฟังกัน ระหวา่ง 
สภาครอบครวัและในเวลาอื่นที่เหมาะ 
สม ท่านอาจตอ้งมีตะกรา้ใส่อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์เมื่อครอบครวัมารวมกัน 
เพื่อให้ทุกคน—รวมทัง้พ่อแม่—ไดเ้ก็บ 
โทรศัพท์ แท็บเล็ต และเครือ่งเล่นเอ็ม 
พีสามไว้ ในน้ัน หลังจากน้ันจึงจะหารอื 
กันได้ โดยไม่ถูกล่อลวงให้ตอบหรอื 
สะกิดบนเฟซบุค ส่งข้อความ อินสตา 
แกรม สแน็บแช็ท และอีเมล

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันสัน้ๆ กับท่านวา่
สภาครอบครวัแตล่ะแบบน้ีจะเกิดผลได้
อย่างไร

หน่ึง สภาครอบครวัเต็มรปู
แบบประกอบดว้ยทุกคนในครอบครวั

จุลสารศาสนจักรช่ือ ครอบครวั

สภาครอบครวัเมื่อด�าเนินการดว้ย 
ความรกัและดว้ยคณุลักษณะเหมือน 
พระครสิต ์จะสวนกระแสของเทคโนโลย ี
สมัยใหม่ที่มักท�าให้เราเขวไม่ยอมใช้เวลา
ที่มีคณุภาพดว้ยกันและมักน�าส่ิงช่ัวรา้ย
เข้ามาในบ้านของเรา

โปรดจ�าไวว้า่สภาครอบครวัตา่งจาก
การสังสรรค์ ในครอบครวัที่จัดวนัจันทร ์
การสังสรรคเ์น้นเรือ่งการสอนพระ
กิตตคิณุและกิจกรรมครอบครวัเป็น
หลัก ส่วนสภาครอบครวัสามารถจัดวนั
ใดก็ ได้ ในสัปดาห์ และตามหลักแล้ว
เป็นการประชุมซ่ึงบิดามารดาฟัง— 

โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล์ บัลลำร์ด

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลาย เรือ่งแปลกของการ
เป็นบิดามารดาคอืเรามักเก่งเรือ่ง
น้ีหลังจากลูกๆ โตแล้ว ข้าพเจ้า

จะแบ่งปันกับท่านบางอย่างบ่ายน้ีที่คดิ
วา่ข้าพเจ้าเข้าใจดขีึน้เมื่อบารบ์ารากับ
ข้าพเจ้าเริม่เลีย้งดลููกๆ ที่เรารกัมาก

ระหวา่งปฏิบัติศาสนกิจในฐานะ 
อัครสาวก ขา้พเจา้เน้นบอ่ยครัง้เรือ่งพลงั 
และความส�าคญัของสภาศาสนจักร รวม
ทัง้สภาคณะเผยแผ่ สภาสเตค สภา
วอรด์ และสภาองคก์ารช่วย

ข้าพเจ้าเช่ือวา่สภาเป็นวธิีที่ ไดผ้ล
จรงิมากที่สุด นอกจากน้ี ข้าพเจ้ารูว้า่
สภาเป็นวธิีของพระเจ้าและพระองค์
ทรงสรา้งส่ิงทัง้ปวงในจักรวาลผ่าน
สภาสวรรคด์งักล่าวไว้ ในพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์ 1

แตจ่นถงึบดัน้ี ขา้พเจา้ไมเ่คยพูด
ในการประชมุใหญเ่กีย่วกบัสภาพืน้ฐาน
ทีสุ่ด—และน่าจะส�าคญัท่ีสุด—ในบรรดา
สภาทัง้หมด น่ันคอื สภาครอบครวั

สภาครอบครวัจ�าเป็นเสมอมา สภา
ดงักล่าวเป็นนิรนัดร ์เราเป็นส่วนหน่ึง
ของสภาครอบครวัในการด�ารงอยู่ก่อน
เกิดเมื่อเราอยู่กับบิดามารดาสวรรค์ ใน
ฐานะลูกทางวญิญาณของพวกท่าน

สภาครอบครัว
เม่ือบิดามารดาเตรียมพร้อมและบตุรธิดาฟังและมีส่วนร่วมในการสนทนา  
สภาครอบครัวได้ผลอย่างแท้จริง!
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ของเรำ กล่าววา่ “สภาน้ีจะพบกันเพื่อ
สนทนาปัญหาครอบครวั แก้ ไขการเงิน 
วางแผน สนับสนุนและให้ก�าลังใจกัน 
และสวดอ้อนวอนให้กันและให้หน่วย
ครอบครวั” 2

สภาน้ีควรพบกันตามเวลาที่ก�าหนด
ล่วงหน้าและปกตจิะเป็นกิจลักษณะ
มากกวา่สภาครอบครวัแบบอื่น

ควรเริม่ดว้ยการสวดอ้อนวอนหรอื
อาจเป็นเพียงการสนทนาเพิ่มเตมิตาม
ธรรมชาตทิี่เริม่สนทนาไปแล้วในบรบิท
อื่น โปรดสังเกตวา่สภาครอบครวัอาจไม่
ไดเ้ริม่หรอืจบเป็นกิจลักษณะเสมอไป

เมื่อบิดามารดาเตรยีมพรอ้มและ
บุตรธิดาฟังและมีส่วนรว่มในการ
สนทนา สภาครอบครวัไดผ้ลอย่าง
แท้จรงิ!

ไม่วา่สถานการณ์ครอบครวัเรา
เป็นอย่างไร ส�าคญัอย่างยิ่งที่เราตอ้ง
เข้าใจสภาวการณ์พิเศษของสมาชิก
ครอบครวัแตล่ะคน แม้เราจะมีดเีอ็นเอ
เหมือนกันแตอ่าจจะมีสถานการณ์และ
สภาวการณ์ในหมู่พวกเราที่อาจท�าให้เรา
ตา่งกันมากและอาจเรยีกรอ้งความรว่ม
มือรว่มใจของสภาครอบครวั

ตวัอย่างเช่น การพูดคยุ แบ่งปัน 
และรกักันในโลกอาจไม่แก้ปัญหา
สุขภาพหรอืการท้าทายทางอารมณ์ที่
สมาชิกครอบครวัคนหน่ึงหรอืมากกวา่

น้ันก�าลังประสบ ในเวลาเช่นน้ัน สภา 
ครอบครวักลายเป็นสถานที่ของความ
เป็นหน่ึงเดยีว ความภักด ีและการ
สนับสนุนกันดว้ยความรกัขณะรบัความ
ช่วยเหลือภายนอกเพื่อหาวธิีแก้ ไข

พี่น้อง โดยเฉพาะพี่ๆ สามารถเป็นพี่
ดแูลน้องๆ ถ้าพ่อแม่ ใช้สภาครอบครวั
ขอความช่วยเหลือและการสนับสนุน
จากพวกเขาในช่วงประสบปัญหายุ่งยาก
ทัง้หลาย

ในลักษณะน้ี ครอบครวัเหมือนวอรด์ 
มาก เมื่ออธิการให้สมาชิกสภาวอรด์มี
ส่วนรว่ม เขาสามารถแก้ ไขปัญหาและ
ท�าประโยชน์มากมายในวธิีที่เขาจะไม่มี
วนัท�าได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือ 
ในท�านองเดยีวกัน บิดามารดาตอ้ง
ให้สมาชิกครอบครวัทุกคนช่วยแก้ ไข
ปัญหาและความยากล�าบาก วธิีน้ันท�าให้
พลังของสภาครอบครวัเกิดผล เมื่อ
สมาชิกสภารูสึ้กวา่พวกเขามีส่วนตดัสิน
ใจ พวกเขาจะกลายเป็นผู้สนับสนุน
และช่วยให้บรรลุผลส�าเรจ็ตามตอ้งการ

ใช่วา่สภาครอบครวัประกอบดว้ยบิดา 
มารดาและบุตรธิดาทุกครัง้ สภา 
ครอบครวัของท่านอาจดตูา่งมากจากสภา 
ครอบครวัของเราตอนที่เราเลีย้งลูกเจ็ด
คน เวลาน้ีสภาครอบครวัของเรามีเพียง
ข้าพเจ้ากับบารบ์ารา ยกเวน้เราจัดสภา 
ครอบครวัที่ ให้ลูกๆ กับคูค่รองของพวก
เขา และบางครัง้ก็หลานและเหลนของ
เรามารว่มดว้ย

คนโสดและแม้แตนั่กศึกษาที่อยู่ ไกล
บ้านก็สามารถท�าตามรปูแบบสภาของ
พระเจ้าได้ โดยรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ และ
เพื่อนรว่มห้องเพื่อหารอืกัน

คดิดวูา่บรรยากาศในอพารต์เม้นตจ์ะ
เปลี่ยนไปอย่างไรถ้าเพื่อนรว่มห้องรวม
กลุ่มกันเป็นประจ�าเพื่อสวดอ้อนวอน 
ฟัง สนทนา และวางแผนดว้ยกัน

ทุกคนสามารถใช้สภาครอบครวั
ให้เป็นประโยชน์ตามรปูแบบที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงก�าหนด

ตามที่กล่าวไวข้้างตน้ สภาครอบครวั 
แบบขยายอาจช่วยไดบ้้างบางครัง้ สภา 

ครอบครวัแบบขยายประกอบดว้ยปู่ย่า
ตายายและลูกที่ โตแล้วและไม่ไดอ้ยู่ที่
บ้าน ถึงแม้ปู่ย่าตายายหรอืลูกที่ โตแล้ว
จะอยู่ ไกล แตพ่วกเขาสามารถมีส่วน
รว่มในสภาครอบครวัผ่านโทรศัพท์  
สไกพ์ หรอืเฟซไทม์ ได้

ทา่นอาจตอ้งพจิารณาจดัสภาครอบครวั 
ใหญ่ ในวนัอาทิตย์ซ่ึงเป็นวนัแรก 
ของสัปดาห์ ครอบครวัสามารถทบทวน
สัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแผนส�าหรบั
สัปดาห์ที่จะมาถึง น่ีอาจเป็นส่ิงที่
ครอบครวัท่านตอ้งการเพื่อช่วยท�าให้วนั
สะบาโตเป็นประสบการณ์ที่น่าปีตยิินดี

สภาครอบครวัแบบท่ีสอง คอืสภา 
ครอบครวัแบบบรหิารที่เกี่ยวข้องเฉพาะ
บิดามารดาเท่าน้ัน ระหวา่งน้ีบิดามารดา
สามารถทบทวนความตอ้งการและ
ความก้าวหน้าทางกาย อารมณ์ และ
วญิญาณของลูกๆ แตล่ะคน

สภาครอบครวัแบบบรหิารเป็นเวลา 
ดทีี่ภรรยาสามีจะพูดถึงความสัมพันธ ์
ของพวกเขา เมื่อเอ็ลเดอรฮ์าโรลด ์บี.  
ลีประกอบการผนึกให้เรา ท่าน 
สอนหลักธรรมหน่ึงที่ข้าพเจ้าเช่ือวา่ทุก 
คูจ่ะพบประโยชน์ ท่านกล่าววา่ “อย่า 
เข้านอนโดยไม่คกุเข่าดว้ยกัน จับมือ 
กัน และกล่าวค�าสวดอ้อนวอนดว้ย 
กัน การสวดอ้อนวอนเช่นน้ันอัญเชิญ 
พระบิดาบนสวรรค์ ให้แนะน�าเราโดย 
อ�านาจของพระวญิญาณ”
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สภาครอบครวัแบบท่ีสาม เป็น 
สภาครอบครวัแบบจ�ากัด บิดามารดา 
ใช้เวลากับลูกแตล่ะคนแบบเป็นกิจจะ
ลักษณะหรอืไม่เป็นก็ ได ้น่ีเป็นโอกาส 
ส�าหรบัการสนทนาเกีย่วกบั กำรตดัสินใจ 
ล่วงหน้ำ อย่างเช่นส่ิงที่เขาหรอืเธอจะ
ท�าและไม่ท�าในอนาคต เมื่อตดัสินใจ
เช่นน้ัน เขาหรอืเธออาจตอ้งจดไวอ้้างอิง
ในอนาคตหากจ�าเป็น ถ้าบุตรหรอืธิดา
ของท่านเห็นวา่ท่านสนับสนุนพวกเขา
อย่างจรงิจัง การประชุมสภาน้ีสามารถ
ตัง้เป้าหมายและวตัถุประสงคส์�าหรบั
อนาคตได ้น่ีเป็นเวลาที่ตอ้งตัง้ใจฟัง
ข้อกังวลและการท้าทายที่ลูกอาจพบ
เจอเช่น ลูกขาดความเช่ือมั่น ถูกทารณุ
กรรม ถูกรงัแก หรอืกลัว

สภาครอบครวัแบบท่ีสี ่เป็นสภา 
ครอบครวัแบบตวัตอ่ตวัมบิีดาหรอืมารดา 
กับบุตรหรอืธิดาหน่ึงคน สภาครอบครวั 
แบบน้ีปกตเิกิดขึน้โดยบังเอิญ อย่าง 
เช่น บิดาหรอืมารดาและบุตรหน่ึง 
คนสามารถใช้ โอกาสขณะเดนิทางใน
รถยนตห์รอืท�างานบ้านดว้ยกัน การที่
บุตรหน่ึงคนออกไปนอกบ้านกับบิดา
หรอืมารดาจะเป็นเวลาเช่ือมสัมพันธ์
พิเศษทางวญิญาณและทางอารมณ์ จง
วางแผนล่วงหน้าเพื่อบุตรคนน้ันจะตัง้
ตารอโอกาสไดอ้ยู่กับบิดาหรอืมารดา
ตามล�าพัง

บัดน้ี พี่น้องทัง้หลาย สมัยก่อน
ก�าแพงบ้านของท่านเป็นแนวป้องกัน
การบุกรกุและอิทธิพลจากภายนอก เรา
ปิดประตใูส่กุญแจ ปิดหน้าตา่ง เราปิด
ประตรูัว้ เรารูสึ้กปลอดภัย อุ่นใจ และ
สบายใจในที่หลบภัยเล็กๆ ของเราจาก
โลกภายนอก

แตบ่ัดน้ีวนัเวลาเหล่าน้ันหมดไป
แล้ว ก�าแพง ประตบู้าน รัว้ และ ประตู
รัว้ของบ้านเราไม่สามารถป้องกันการ
บุกรกุที่มองไม่เห็นจากอินเทอรเ์น็ต วาย
ฟาย โทรศัพท์มือถือ เครอืข่ายตา่งๆ ซ่ึง
สามารถทะลุเข้าบ้านของเราเพียงไม่กี่
คลิกและกดคยี์ ไม่กี่ครัง้

โชคดทีี่พระเจ้าทรงเตรยีมทาง

สวนการบุกรกุของเทคโนโลยีดา้นลบ
ซ่ึงสามารถท�าให้เราเขวไม่ ใช้เวลาที่มี
คณุภาพดว้ยกัน พระองคท์รงท�าส่ิงน้ี
โดยจัดเตรยีมระบบสภาเพื่อเสรมิสรา้ง 
ป้องกัน ระวงัภัย และบ�ารงุเลีย้งความ
สัมพันธ์อันมีคา่ที่สุดของเรา

บตุรธดิาตอ้งการอยา่งยิง่ใหบ้ดิา
มารดารบัฟังพวกเขา และสภาครอบครวั
สามารถใหเ้วลาซ่ึงระหวา่งน้ันสมาชิก
ครอบครวัจะไดฝึ้กเขา้ใจและรกักนั

แอลมาสอนวา่ “จงปรกึษาพระเจ้า
ในการกระท�าทัง้หมดของลูก, และ
พระองคจ์ะทรงชีท้างให้ลูกเพื่อความ
ด”ี 3 การอัญเชิญพระเจ้าให้เป็นส่วน
หน่ึงของสภาครอบครวัผ่านการสวด
อ้อนวอนจะปรบัปรงุความสัมพันธ์
ของเรา ดว้ยความช่วยเหลือของ
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดเราสามารถอดทน คดิให้รอบคอบ 
ช่วยเหลือ ให้อภัย และเข้าใจมากขึน้เมื่อ
เราสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ และ
สามารถท�าให้บ้านของเราเป็นสวรรค์
น้อยๆ บนแผ่นดนิโลกได้

สภาครอบครวัทีเ่ลยีนแบบสภา
ในสวรรค ์เป่ียมดว้ยความรกัเหมือน
พระครสิต ์และมพีระวญิญาณของ
พระเจ้าทรงน�าจะช่วยเราคุม้ครอง
ครอบครวัเราจากส่ิงเบีย่งเบนความสนใจ
ทัง้หลายทีช่่วงชิงเวลาอนัมคีา่ของเรา

และคุม้ครองเราจากความช่ัวรา้ยของโลก
สภาครอบครวัรว่มกับการสวด

อ้อนวอนจะอัญเชิญการประทับอยู่ของ
พระผู้ช่วยให้รอด ตามที่ทรงสัญญา
ไวว้า่ “เพราะวา่มีสองสามคนประชุม
กันที่ ไหนในนามของเรา เราจะอยู่
ท่ามกลางพวกเขาที่น่ัน” 4 การอัญเชิญ
พระวญิญาณของพระเจ้าให้เป็นส่วน
หน่ึงของสภาครอบครวัน�าพรมาให้เกิน
บรรยาย

สุดท้าย โปรดจ�าไวว้า่สภาครอบครวั 
ที่จัดเป็นประจ�าจะช่วยให้เราเห็น
ปัญหาครอบครวัแตเ่น่ินๆ และแก้ ไข
ก่อนบานปลาย สภาจะท�าให้สมาชิก
ครอบครวัแตล่ะคนรูสึ้กวา่ตนมีคา่
และส�าคญั และส�าคญัที่สุดคอืจะช่วย
ให้เราประสบผลส�าเรจ็และมีความ
สุขมากขึน้ในความสัมพันธ์อันมีคา่
ของเราในก�าแพงบ้านของเรา ขอให้
พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรให้
ครอบครวัเราทุกคนเมื่อเราปรกึษา
ดว้ยกัน น่ันคอืค�าสวดอ้อนวอนอย่าง
อ่อนน้อมของข้าพเจ้าในพระนามของ
พระเจ้า พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูอับราฮัม 4:26; 5:2–3.
 2. Our Family: A Practical Guide for Build-

ing a Gospel- Centered Home (pamphlet, 
1980), 6.

 3. แอลมา 37:37.
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จิมมีจะแตกสลายทางวญิญาณ
ตอ่มา ข้าพเจ้าทราบวา่พวกเขายังมี

ความขุ่นเคอืงตอ่ข้าพเจ้าและศาสนจักร 
ข้าพเจ้าฝังใจกับสถานการณ์น้ีมาเกือบ
หกสิบปีและเสียใจแทนครอบครวัแฮท
ฟิลด ์ข้าพเจ้าพยายามตดิตอ่กับพวก
เขาหลายครัง้แต่ไม่ส�าเรจ็

แตแ่ล้วคนืหน่ึงเมื่อเดอืนพฤษภาคม 
ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าตกใจตืน่เพราะ 
สองพี่น้องจากอีกดา้นหน่ึงของม่าน  
แม้ ไม่เห็นหรอืไม่ไดย้ินพวกเธอดว้ย 
ประสาทสัมผัสทางกาย แตรู่สึ้กไดว้า่ 
พวกเธออยู่ที่น่ัน ข้าพเจ้าไดย้ินค�าขอ 
รอ้งของพวกเธอทางวญิญาณ ข่าวสาร 
ของพวกเธอสัน้และชัดเจน “บราเดอร ์
เนลสันคะ เราไม่ไดร้บัการผนึกกับ 
ใครเลย ท่ำนช่วยได้ ไหมคะ” ไม่นาน
หลังจากน้ัน ข้าพเจ้าทราบวา่คณุแม่
ของพวกเธอเสียชีวติแล้วแตค่ณุพ่อกับ
น้องชายยังมีชีวติอยู่

ค�าขอรอ้งของลอรลั แอน กับเกย์ 
ลีนน์ปลุกเรา้ให้ข้าพเจ้าลองตดิตอ่กับ
คณุพ่อของพวกเธออีกครัง้ ข้าพเจ้า
ทราบวา่เขาอาศัยอยู่กับชอนลูกชาย 
คราวน้ีพวกเขายอมพบข้าพเจ้า

ในเดอืนมิถุนายน ข้าพเจ้าคกุเข่า 
ตอ่หน้าจิมมีวยั 88 ปีและพูดคยุกับเขา 

โดยไม่มีการวนิิจฉัยที่แน่ชัด ข้าพเจ้า 
เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อพ่อแม่ขอให้ช่วย 
ลูกสาวสองคนของพวกเขา คอืลอรลั  
แอน กับเกย์ ลีนน์น้องสาวของเธอ  
ข้าพเจ้าเสียใจอย่างยิ่งเมื่อทัง้คูเ่สียชีวติ 
หลังการผ่าตดั 1 เป็นธรรมดาที่รธูกับ 
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โดย ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

หกเดอืนก่อนในการประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2015 
ข้าพเจ้าพูดกับพี่น้องสตรขีอง

ศาสนจักรเกี่ยวกับบทบาทอันสูงส่งของ
พวกเธอในฐานะสตรขีองพระผู้เป็นเจ้า 
เวลาน้ีข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดกับท่าน
เกี่ยวกับบทบาทอันสูงส่งของท่านใน
ฐานะบุรษุของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเดนิ
ทางไปทั่วโลกข้าพเจ้าประหลาดใจกับ
ความเข้มแข็งและความดทีี่บรสุิทธิ์ของ
บุรษุและเด็กหนุ่มของศาสนจักรน้ี ไม่มี
ทางนับใจที่ท่านเยียวยาและชีวติที่ท่าน
ยกขึน้ไดเ้ลย ขอบคณุครบั!

ในข่าวสารการประชุมใหญ่ครัง้ที่
ผ่านมาข้าพเจ้าเล่าประสบการณ์อัน
ชวนหดหู่เมื่อหลายปีก่อนสมัยเป็น
ศัลยแพทย์หัวใจ ข้าพเจ้าไม่สามารถช่วย
ชีวติเด็กผู้หญิงสองพี่น้องได ้ข้าพเจ้า
ขออนุญาตบิดาของพวกเธอเพื่อพูด
เพิ่มเตมิเกี่ยวกับครอบครวัน้ี

เด็กสามคนที่เกิดจากรธูกับจิมมี  
แฮทฟิลดเ์ป็นโรคหัวใจแตก่�าเนิด จิมมี  
จูเนียร ์บุตรชายของพวกเขาเสียชีวติ

ความมีค่าควรในพลงั 
ฐานะปุโรหิต
เราเตม็ใจสวดอ้อนวอน อดอาหาร ศึกษา แสวงหา นมสัการ และรับใช้ในฐานะบรุุษ
ของพระผู้ เป็นเจ้าหรือไม่เพ่ือเราจะมีพลงัฐานะปุโรหิต

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสันกับซิสเตอร์เวนดี ้เนลสันท่ีพระวิหารเพย์สัน ยทูาห์กับสมาชิก

ครอบครัวของจิมมี แฮทฟิลด์
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ดว้ยความจรงิใจ ข้าพเจ้าพูดถึงค�าขอ 
รอ้งของลูกสาวของเขาและบอกเขาวา่ 
ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นเกียรตทิี่จะประกอบ 
ศาสนพิธีผนึกให้ครอบครวัเขา และ 
อธิบายดว้ยวา่เขากับชอนตอ้งใช้เวลา 
และพยายามเตรยีมตวัให้มีคา่ควรเข้า 
พระวหิาร เพราะทัง้คูย่ังไม่ไดร้บั 
เอ็นดาวเม้นท์

พระวญิญาณของพระเจ้าอยู่ตลอด 
การพูดคยุครัง้น้ัน ตอนที่จิมมีกับชอน 
ยอมรบัข้อเสนอ ข้าพเจ้าดี ใจมาก! พวก 
เขาท�างานอย่างพากเพียรกับประธาน 
สเตค อธิการ ผู้สอนประจ�าบ้าน หัวหน้า
เผยแผ่วอรด์ และกับผู้สอนศาสนาวยั
หนุ่มและผู้สอนศาสนาอาวโุส ไม่นาน
ตอ่จากน้ันในพระวหิารเพย์สัน ยูทาห์ 
ข้าพเจ้าไดร้บัสิทธิพิเศษให้ผนึกรธูและ
จิมมีกับลูกส่ีคนของพวกเขา ข้าพเจ้า
กับเวนดรีอ้งไห้ขณะมีส่วนรว่มใน
ประสบการณ์อันสูงส่งน้ี ใจหลายดวงได้
รบัการเยียวยาวนัน้ัน!

เมือ่นึกถงึเรือ่งน้ี ขา้พเจา้ประหลาด
ใจกบัจิมมีและชอนและส่ิงทีพ่วกเขา
เต็มใจท�า พวกเขาเป็นวรีบรุษุของ
ขา้พเจ้า ถา้ข้าพเจ้าท�าไดต้ามใจประสงค์
ขา้พเจ้าตอ้งการใหบ้รุษุและเยาวชนชาย
แตล่ะคนในศาสนจักรน้ีแสดงความกลา้
หาญ ความเข้มแข็ง และความออ่นน้อม 
ถอ่มตนเหมือนบดิากับบตุรคูน้ี่ พวก 
เขาเต็มใจใหอ้ภัยและทิง้ความเจ็บปวด 
และความเคยชินของตน พวกเขาเต็มใจ 
ยอมรบัการน�าทางจากผูน้�าฐานะปุโรหติ
เพือ่ให้การชดใช้ของพระเยซคูรสิต์
ขยายและท�าใหพ้วกเขาบรสุิทธิ ์แตล่ะ
คนเต็มใจเป็นบรุษุทีด่�ารงฐานะ 
ปุโรหิตอย่างมีคา่ควร “ตามระเบยีบอนั
ศักดิสิ์ทธ์ิของพระผู้เป็นเจา้” 2

ด�ำรง หมายถึงทรงไว ้ชูไว ้การด�ารง
ฐานะปุโรหิตซ่ึงคอืพลังอ�านาจและ
สิทธิอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าถือเป็น
ความไวว้างใจอันศักดิสิ์ทธิ์ ลองคดิด ู
ฐานะปุโรหิตที่ประสาทให้เราเป็น พลัง
อ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจเดยีว กับที่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงใช้สรา้งโลกน้ีและโลกนับ

ไม่ถ้วน ทรงใช้ปกครองสวรรคแ์ละแผ่น
ดนิโลก และท�าให้ลูกที่เช่ือฟังสูงส่ง 3

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้ากับเวนดอียู่ ใน
การประชุมที่ผู้เล่นออรแ์กนอยู่ ใน
อากัปกิรยิาพรอ้มจะเล่นเพลงสวดเปิด 
ตามองเน้ือเพลง และน้ิวอยู่บนคยี์ เขา
เริม่กดคยี์แต่ไม่มีเสียง ข้าพเจ้ากระซิบ
บอกเวนด ี“ ไฟไม่เข้า” ข้าพเจ้าเช่ือวา่มี
บางอย่างท�าให้ ไฟไม่เข้าออรแ์กนหลังน้ี

พี่น้องทัง้หลาย ในท�านองเดยีวกัน 
ข้าพเจ้าเกรงวา่มีชายมากมายเหลือ
เกินที่ ไดร้บั สิทธิอ�ำนำจ ของฐานะ
ปุโรหิตแตข่าด พลัง ฐานะปุโรหิต
เพราะกระแสพลังถูกบาปกันไว ้อย่าง
เช่น ความเกียจครา้น ความไม่ซ่ือสัตย์ 
ความจองหอง การผิดศีลธรรม หรอืการ
หมกมุ่นกับส่ิงของทางโลก

ข้าพเจ้าเกรงวา่มีผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต 
มากมายเหลือเกินที่พยายามน้อยมาก 
หรอืไม่พยายามเลยที่จะพัฒนาความ 
สามารถเพื่อเข้าถึงพลังของสวรรค ์ 
ข้าพเจ้าเป็นห่วงทุกคนที่ ไม่บรสุิทธิ์ ใน 
ความนึกคดิ ความรูสึ้ก หรอืการกระท�า  

หรอืคนที่ปฏิบัติไม่ดตีอ่ภรรยาหรอื
บุตรธิดา ดว้ยเหตน้ีุจึงถูกตดัพลังฐานะ
ปุโรหิต

ข้าพเจ้าเกรงวา่คนมากมายมอบ
สิทธิ์เสรขีองตนให้ปฏิปักษ์และพูดโดย
แสดงออกทางพฤตกิรรมของตนวา่ “ผม
สนใจท�าตามความปรารถนาของตนเอง
มากกวา่จะแบกรบัพลังอ�านาจของ 
พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น”

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเกรงวา่วนั
หน่ึงพวกเราบางคนอาจตืน่ขึน้มาและ
รบัรูว้า่จรงิๆ แล้วพลังในฐานะปุโรหิต
คอือะไรและเสียใจอย่างสุดซึง้ที่พวก
เขาใช้เวลาแสวงหาพลังเหนือผู้อื่นหรอื
พลังท�าให้เกิดผลมากกวา่จะฝึกใช้พลัง
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที ่4 ประธาน
จอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธสอนวา่ “เราไม่ไดอ้ยู่
ไปวนัๆ ในชีวติน้ีแล้วก็ผ่านไปรบัสภาพ
ความสูงส่ง แตเ่ราอยู่ที่น่ีเพื่อท�าตวัเรา
ให้มีคณุสมบัตคิูค่วรมากขึน้ทุกวนักับ
ต�าแหน่งที่พระบิดาทรงคาดหวงัให้เรา
รบัหลังจากน้ี” 5

เหตใุดชายคนน้ันจึงอยู่ ไปวนัๆ กับถั่ว
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แดงตม้ 6 ของเอซาวในเมื่อเขามี โอกาส
ไดร้บัพรทุกประการของอับราฮัม 7

ข้าพเจ้าขอรอ้งพวกเราแตล่ะคน
อย่างเรง่ดว่นให้ด�าเนินชีวติสมกับ
อภิสิทธิ์ของเราในฐานะผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิต ในวนัข้างหน้า เฉพำะ คนที่
รบัฐานะปุโรหิตอย่างจรงิจังโดย เพียร 
พยายามรบัการสอนจากพระเจ้าเท่าน้ัน
จึงจะสามารถเป็นพร น�าทาง คุม้ครอง 
เสรมิสรา้ง และเยียวยาคนอื่นๆ เฉพาะ
คนที่มีคา่ควรในพลังฐานะปุโรหิต
เท่าน้ันจึงจะสามารถท�าให้ปาฏิหารยิ์เกิด
กับคนที่เขารกัและรกัษาชีวติแตง่งาน
กับครอบครวัเขาให้ปลอดภัยทัง้เวลาน้ี
และตลอดนิรนัดร

อะไรคอืคา่ควรที่ ใช้พัฒนาพลังฐานะ
ปุโรหิตเช่นน้ัน เปโตรอัครสาวกอาวโุส
ของพระผู้ช่วยให้รอด—คนเดยีวกับที่
อยู่กับยากอบและยอห์นและประสาท
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคให้ โจเซฟ 
สมิธกับออลิเวอร ์คาวเดอรี 8—ประกาศ
คณุสมบัตทิี่เราควรหมายมั่น “จะมีส่วน
ในพระลักษณะของพระเจ้า” 9

เขากล่าวถึงศรทัธา คณุธรรม ความ
รู ้การควบคมุตนเอง ความอดทน ความ

ย�าเกรงพระเจ้า ความรกัฉันพี่น้อง 
จิตกุศล และความขยันหมั่นเพียร 10 
และอย่าลืมความอ่อนน้อมถ่อมตน! 11 
ข้าพเจ้าจึงถามวา่สมาชิกครอบครวัเรา 
มิตรสหาย และผู้รว่มงานจะพูดวา่ท่าน
และข้าพเจ้าก�าลังท�าอะไรในการพัฒนา
ของประทานฝ่ายวญิญาณเหล่าน้ีและ
อื่นๆ 12 ยิ่งพัฒนาคณุลักษณะเหล่าน้ัน 
พลังฐานะปุโรหิตของเรายิ่งเพิ่มขึน้

เราจะเพิ่มพลังในฐานะปุโรหิตได ้
อย่างไรไดอ้ีก เราตอ้งสวดอ้อนวอนจาก 
ใจเรา การสาธยายกิจกรรมที่ผ่านมา 
และที่จะเกิดขึน้ จบดว้ยการขอพร ไม ่
สามารถเป็นการตดิตอ่กับพระผู้เป็นเจ้า 
ในแบบที่ท�าให้เกิดพลังอันยั่งยืนได ้
ท่านเต็มใจสวดอ้อนวอนให้ รูว้ธิีสวด
อ้อนวอน ขอให้มีพลังมากขึน้หรอืไม่ 
พระเจ้าจะทรงสอนท่าน

ทา่นเต็มใจคน้ควา้พระคมัภีรแ์ละ
ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต์ 13—ศึกษา 
อยำ่งตัง้ใจ เพือ่ใหมี้พลงัมากขึน้หรอืไม่ 
หากทา่นตอ้งการเห็นใจของภรรยาทา่น
ละลาย จงใหเ้ธอเห็นทา่นศึกษาหลกัค�า
สอนของพระครสิต์ 14 ทางอินเทอรเ์น็ต
หรอือา่นพระคมัภีรข์องทา่น!

ท่านเต็มใจนมัสการในพระวหิารเป็น
ประจ�าหรอืไม่ พระเจ้าทรงชอบสอน
ค�าสอนของพระองค์ ในพระนิเวศน์
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์จงคดิดวูา่
พระองคจ์ะพอพระทัยเพียงใดหากท่าน
ทูลขอให้พระองคท์รงสอนท่านเกี่ยวกับ
กุญแจ สิทธิอ�านาจ และพลังของฐานะ
ปุโรหิตขณะท่านรบัศาสนพิธีของฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคในพระวหิาร15 
จงคดิดวูา่พลังฐานะปุโรหิตของท่าน
สามารถเพิ่มขึน้ได้

ท่านเต็มใจท�าตามแบบอย่างการรบั 
ใช้ผู้อื่นของประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
หรอืไม่ หลายสิบปีที่ท่านประธานใช้
เส้นทางอ้อมในการเดนิทางกลับบ้าน
เพื่อท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณจนมาถึงประตบู้านของคนบาง
คนและไดย้ินค�าพูดอย่างเช่น “คณุรู้ ได้
อย่างไรคะวา่วนัน้ีเป็นวนัครบรอบการ
เสียชีวติของลูกสาวของเรา” หรอื “คณุ
รู้ ไดอ้ย่างไรครบัวา่วนัน้ีเป็นวนัเกิดของ
ผม” และหากท่านตอ้งการพลังฐานะ
ปุโรหิตเพิ่มขึน้ ท่านจะทะนุถนอมและ
ดแูลภรรยาท่าน โอบกอดเธอ และ น้อม
รบัค�าแนะน�าของเธอ
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เวลาน้ี หากทัง้หมดน้ีฟังดเูหมือน
มากเกินไป ได้ โปรดพิจารณาวา่ความ
สัมพันธ์ของเรากับภรรยา บุตรธิดา และ
เพื่อนที่ท�างานจะเป็นอย่างไรถ้าเราห่วง
เรือ่งการไดพ้ลังฐานะปุโรหิตเท่าๆ กับ
ห่วงเรือ่งความก้าวหน้าในหน้าที่การ
งานหรอืการเพิ่มยอดบัญชีธนาคาร
ของเรา หากเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้า
อย่างนอบน้อมและทูลขอพระองค์ ให้
ทรงสอนเรา พระองคจ์ะทรงแสดงให้
เราเห็นวธิีที่ เรำ จะเข้าถึงพลัง ของ
พระองค ์มากขึน้

ในยุคสุดท้ายน้ี เรารูว้า่จะเกิดแผ่น
ดนิไหวในสถานที่ตา่งๆ 16 บางทีสถานที่
ตา่งๆ เหล่าน้ันอาจจะเป็นบ้านของเรา
เอง ที่ซ่ึง “แผ่นดนิไหว” ทางอารมณ์ 
การเงิน หรอืทางวญิญาณอาจเกิดขึน้ 
พลังฐานะปุโรหิตสามารถท�าให้ทะเล
สงบและรกัษารอยรา้วในแผ่นดนิโลก
ได ้พลังฐานะปุโรหิตสามารถท�าให้จิตใจ
สงบและรกัษารอยรา้วในใจคนที่เรารกั
ไดเ้ช่นกัน

เราเต็มใจสวดอ้อนวอน อดอาหาร 
ศึกษา แสวงหา นมัสการ และรบัใช้ ใน
ฐานะบุรษุของพระผู้เป็นเจ้าหรอืไม่
เพื่อเราจะมีพลังฐานะปุโรหิตดงักล่าว 
เพราะเด็กผู้หญิงสองคนน้ันปรารถนา
จะรบัการผนึกกับครอบครวั บิดากับพี่
ชายจึงเต็มใจจ่ายราคาเพื่อด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคอันศักดิสิ์ทธิ์

พี่น้องที่รกั เราไดร้บัความไวว้างใจอัน 
ศักดิสิ์ทธิ์—สิทธิอ�านาจของพระผู้เป็น 
เจ้าเพื่อเป็นพรแก่ผู้อื่น ขอให้เราแตล่ะ 
คนลุกขึน้ในฐานะบุรษุที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงแตง่ตัง้ล่วงหน้า—พรอ้มด�ารง
ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
กล้าหาญ ปรารถนาจะจ่ายราคาเพื่อเพิ่ม
พลังในฐานะปุโรหิต ดว้ยพลัง น้ัน เรา
สามารถช่วยเตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตข์องเรา น่ีคอืศาสนจักร
ของพระองค ์น�าในทุกวนัน้ีโดยศาสดา
พยากรณ์ของพระองค ์ประธาน
โธมัส เอส. มอนสันผู้ที่ข้าพเจ้ารกัและ

สนับสนุนอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าเป็นพยาน
เช่นน้ัน ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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และอีกครัง้ที่เราจัดอานม้าและออก
เดนิทางไปที่ชายเขา ขณะน้ันข้าพเจ้า
อยู่ ในวยั 30 ปีและขี่ม้าช�านาญแล้ว แม้
กระน้ันยังแปลกใจที่รูสึ้กกังวลไม่ตา่งกับ
เมื่อตอนเป็นเด็กอายุ 12 ปีเลย แตค่ณุ
พ่อรูท้างและข้าพเจ้าตดิตามท่านไป

ในที่สุดเราก็ขึน้ถึงยอดวนิดยี์ 
ทิวทัศน์ท�าให้เราเบิกบานใจ และความ
รูสึ้กที่เต็มตืน้ในใจน้ันท�าให้ข้าพเจ้า
ตอ้งการกลับมาอีก—แตค่รัง้น้ีไม่ ใช่เพื่อ
ตนเอง แตเ่พื่อภรรยาและลูกๆ ข้าพเจ้า
ตอ้งการให้พวกเขาไดร้บัประสบการณ์ที่
ข้าพเจ้าไดร้บั

ผ่านไปหลายปี ข้าพเจ้ามี โอกาสน�า
ลูกชายและเยาวชนคนอื่นๆ ไปที่ยอด
เขาน้ันหลายครัง้ เหมือนที่คณุพ่อเคย
น�าข้าพเจ้า ประสบการณ์เหล่าน้ีกระตุน้
ให้ข้าพเจ้าไตรต่รองความหมายของการ
เป็นผู้น�า—และผู้ตาม

พระเยซูคริสต์ ผู้น�ำทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ดและผู้ตำมที่

ประเสริฐสุด

ถ้าข้าพเจ้าถามท่านวา่ “ ใครคอืผู้น�า
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยด�ารงอยู่”—ท่าน
จะตอบอย่างไร แน่นอน ค�าตอบคอื
พระเยซูครสิตผ์ู้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี
พรอ้มในคณุสมบัตขิองผู้น�าทุกประการ
เท่าที่จะนึกออก

แตถ่้าข้าพเจ้าถามท่านวา่ “ ใครคอื  
ผู้ตำม ที่ประเสรฐิสุดที่เคยด�ารงอยู่” เล่า 
ค�าตอบก็จะเป็นพระเยซูครสิตอ์ีกไม่ ใช่
หรอื พระองคท์รงเป็นผู้น�าที่ยิ่งใหญ่
ที่สุด เพรำะ ทรงเป็นผู้ตามที่ประเสรฐิ
สุด—ทรงท�าตามพระบิดาอย่างครบ
ถ้วนทุกประการ

โลกสอนวา่ผู้น� าต้องมีอ�านาจ พระเจ้า
ทรงสอนวา่ผู้น� าต้องอ่อนโยน ผู้น� าของ
โลกมีอ�านาจและอิทธิพลจากพรสวรรค ์
ความรูค้วามสามารถและความมั่งคั่ง 
ผู้น� าที่เหมือนพระครสิต์มีอ�านาจและ
อิทธิพล “ โดยการชักชวน , โดยความ
อดกลัน้, โดยความสุภาพอ่อนน้อมและ
ความอ่อนโยน, และโดยความรกัที่ ไม่
เสแสรง้” 1

สัตวท์ี่ด”ี ขณะน้ัน ข้าพเจ้ารูท้ันทีวา่วนั
หน่ึงข้าพเจ้าตอ้งกลับมาและปีนขึน้ 
วนิดยี์ รดิจ์ ให้ ได้

ในปีตอ่ๆ มา ขา้พเจา้มกัไดย้นิคณุพอ่ 
พูดเรือ่งวนิดยี์ รดิจ์บ่อยๆ แตเ่ราไม่เคย
ไดก้ลับไปเลย—จนกระทั่งวนัหน่ึง 20 
ปีให้หลัง ข้าพเจ้าโทรศัพท์ ไปหาคณุ
พ่อและพูดวา่ “ ไปวนิดยี์กันเถอะครบั” 

โดย สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน

ประธานเยาวชนชายสามญั

เ มื่อข้าพเจ้าอายุ 12 ปี คณุพ่อพาไปล่า
สัตว์ ในภูเขา เราตืน่แตเ่ช้าตัง้แตต่ ี
3 จัดอานม้า และออกเดนิทางไปยัง

ป่าชายเขาทัง้ที่ยังมืดสนิท แม้จะรกัการ
ล่าสัตวก์ับคณุพ่อมาก แต่ ในช่วงเวลา
น้ันข้าพเจ้าอดไม่ไดท้ี่จะกังวลเล็กน้อย 
ข้าพเจ้าไม่เคยไปที่ภูเขาเหล่าน้ีมาก่อน 
และมองไม่เห็นทาง—ที่จรงิขณะน้ัน
ข้าพเจ้ามองไม่เห็นอะไรเลย! นอกจาก
แสงจากไฟฉายกระบอกเล็กๆ ที่คณุ
พ่อฉายแสงอันสลัวๆ ไปบนตน้สน
เบือ้งหน้าเรา จะเกิดอะไรขึน้ถ้าม้าของ
ข้าพเจ้าลื่นและล้มลง—ม้ามองเห็นทาง
ที่มันจะไปหรอืไม่ แตแ่ล้วความคดิน้ีก็
เข้ามาปลอบโยนข้าพเจ้า: “พ่อรูว้า่ก�าลัง
ไปไหน ถ้าเราตามพ่อไป ทุกอย่างจะด”ี

และทุกอย่างด ีในที่สุดดวงอาทิตย์
ก็ขึน้ และวนัน้ันเป็นวนัที่เราพ่อลูก
สนุกดว้ยกันอย่างเต็มที่ ขณะออกเดนิ
ทางกลับบ้าน คณุพ่อชี ้ให้ดยูอดเขาที่
สูงชันมากยอดหน่ึงซ่ึงตัง้ตระหง่านอยู่
ท่ามกลางเขาลูกอื่นๆ “น่ันคอื วนิดยี์ 
รดิจ์” คณุพ่อพูด “ที่น่ันเป็นพืน้ที่ล่า

ผูน้�าท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดคือผูต้าม
ท่ีประเสริฐสุด
จะมีช่วงเวลาท่ีหนทางข้างหน้าอาจดมืูดมน แต่จงติดตามพระผู้ช่วยให้รอดไว้เสมอ 
พระองค์ทรงรู้ทาง ท่ีจริงพระองค์ทรงเป็นทางน้ัน
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ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้น�าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคอืผู้ตามที่ประเสรฐิ
สุดเสมอ

ขอข้าพเจ้าเล่าประสบการณ์
สองเรือ่งที่เกิดเมื่อไม่นานมาน้ีจาก
การปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนชายของ
ศาสนจักรซ่ึงสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
การน�าและการตาม

เรำทุกคนเป็นผู้น�ำ

เมือ่ไม่นานมาน้ีข้าพเจา้กบัภรรยาเขา้
รว่มการประชมุศีลระลกึทีอ่ยู่ ไกลจาก
วอรด์บา้นของเรา ขณะการประชมุก�าลงั
จะเริม่ เยาวชนชายคนหน่ึงเขา้มาถาม
ขา้พเจ้าวา่ช่วยส่งผ่านศีลระลกึไดห้รอืไม่ 
ขา้พเจ้าตอบวา่ “ดว้ยความยนิด”ี

แล้วข้าพเจ้าก็ ไปน่ังกับมัคนายกคน
อื่นๆ และถามคนที่น่ังตดิข้าพเจ้าวา่ 
“งานมอบหมายของผมคอือะไร” เขา
บอกข้าพเจ้าวา่ให้เริม่ส่งผ่านจากดา้น
หลังของห้องนมัสการที่แถวกลาง โดย
เขาจะอยู่อีกฝ่ังหน่ึงของแถวน้ัน และ
เราจะท�างานดว้ยกันขึน้มาดา้นหน้า

ข้าพเจ้าพูดวา่ “ผมไม่ไดท้�าแบบน้ี
นานแล้ว”

เขาตอบวา่ “ ไม่เป็นไร คณุท�าได ้ครัง้
แรกผมก็รูสึ้กเหมือนคณุน่ันแหละ”

ตอ่มามัคนายกที่อายุน้อยที่สุดใน 
โควรมั เพิง่รบัการวางมอืเมือ่สัปดาห์กอ่น  
เป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึก หลัง
การประชุมมัคนายกคนอื่นๆ ตา่งมารมุ
ล้อมและบอกเขาวา่ภูมิ ใจเพียงใดที่มี
เขาเป็นสมาชิกโควรมั

เมื่อข้าพเจ้าสนทนากับพวกเขาวนั
น้ัน ข้าพเจ้าพบวา่แตล่ะสัปดาห์สมาชิก
ของทุกโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ในวอรด์น้ันจะออกไปหาเยาวชนชายคน
อื่นๆ และเชิญพวกเขามาเป็นส่วนหน่ึง
ในโควรมัของตน

เด็กหนุ่มเหล่าน้ี เป็นผู้น�าที่
ประเสรฐิ เห็นไดชั้ดวา่พวกเขามีผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเป็นผู้
สนับสนุนที่ล�า้เลิศ บิดามารดาและคน
อื่นๆ ช่วยเป็นพี่เลีย้งในการท�าหน้าที่

ตา่งๆ ผู้ ใหญ่ที่ ใส่ ใจเหล่าน้ีไม่ไดม้อง
มัคนายกอย่างที่พวกเขาเป็น แตม่อง
อย่างที่พวกเขาจะเป็นได ้เมื่อพูดถึงหรอื
พูดกับเยาวชนชาย พวกเขาไม่ได้ ให้
ความส�าคญักับข้อบกพรอ่งของเยาวชน
ชาย แตเ่น้นไปที่คณุภาพการเป็นผู้น�าที่
ประเสรฐิที่พวกเขาท�าให้เห็น

เยาวชนชายครบั น่ีคอืวธิีที่พระเจ้า
ทรงมองพวกท่าน ข้าพเจ้าเชิญชวน
พวกท่านให้มองตนเองอย่างน้ี มีช่วง
เวลา ในชีวติของท่านเมื่อท่านจะได้
รบัเรยีกให้น�า ในวาระอื่นๆ ท่านจะ
ไดร้บัการคาดหวงัให้เป็นผู้ตาม แต่
ข่าวสารของข้าพเจ้าวนัน้ีคอืไม่วา่การ
เรยีกของท่านเป็นอะไร ท่านเป็นผู้น�า
เสมอและท่านก็เป็นผู้ตามเสมอ ความ
เป็นผู้น�าเป็นการแสดงออกของการ
เป็นสานุศิษย์—เป็นเรือ่งของการช่วย
ผู้อื่นให้มาสู่พระครสิตน่ั์นเองซ่ึงเป็น
ส่ิงที่สานุศิษย์ที่แท้จรงิพึงท�า ถ้าท่าน
พยายามเป็นผู้ท�าตามพระครสิต ์ท่าน
จะช่วย ผู้อื่นให้ท�าตามพระองค์ ไดแ้ละ
ท่านจะเป็นผู้น�าได้

ความสามารถของท่านในการเป็น
ผู้น�าไม่ไดม้าจากบุคลิกภาพที่ โดด
เดน่ ทักษะการจูงใจ หรอืแม้แต่
พรสวรรคข์องการพูดในที่สาธารณะ 
แตม่าจากค�ามั่นสัญญาของท่านที่จะ
ท�าตามพระเยซูครสิต ์มาจากความ
ปรารถนาที่จะเป็น ดงัค�าของอับราฮัม 
“ผู้ด�าเนินชีวติในความชอบธรรมอย่าง
ซ่ือสัตย์ยิ่งขึน้” 2 ถ้าท่านท�าอย่างน้ันได้
—แม้ท่านจะไม่ดพีรอ้มในเรือ่งน้ันแต่
พยายาม—ท่านก็ คอื ผู้น�า

กำรรับใช้ด้วยฐำนะปุโรหิตคอืกำรเป็นผู้น�ำ

อีกครัง้หน่ึง ข้าพเจ้าอยู่ ใน
นิวซีแลนด ์เยี่ยมบ้านคณุแม่ตวัคน
เดยีวกับลูกวยัรุน่สามคน ลูกชายคนโต
อายุ 18 ปีเพิ่งรบัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี
เซเดคเมื่อวนัอาทิตย์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้า
ถามเขาวา่สามารถใช้ฐานะปุโรหิตน้ีได้
หรอืยัง เขาตอบวา่ “ผมไม่แน่ใจวา่น่ัน
หมายถึงอะไร”

ข้าพเจ้าบอกวา่ขณะน้ีเขามีสิทธิ
อ�านาจที่จะให้พรฐานะปุโรหิตเพื่อการ
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ปลอบโยนหรอืการรกัษา ข้าพเจ้ามอง
ไปที่คณุแม่ของเขาซ่ึงขาดผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเคยีงข้างมา
หลายปี “ผมคดิวา่จะเป็นเรือ่งที่ดมีาก” 
ข้าพเจ้าพูด “ถ้าคณุจะให้พรคณุแม่
ของคณุ”

เขาตอบวา่ “ผมท�าไม่เป็น”
ข้าพเจ้าอธิบายวา่เขาท�าได้ โดย 

วางมือบนศีรษะคณุแม่ เอ่ยช่ือท่าน  
แล้วกล่าววา่เขาให้พรท่านดว้ยสิทธ ิ
อ�านาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลค ี 
เซเดค จากน้ันพูดอะไรก็ตามที่พระ 
วญิญาณดลใจในความคดิและในใจ  
แล้วจบในพระนามของพระเยซูครสิต์

วันต่อมาข้าพเจ้าได้รับอีเมลจากเขา 
บางส่วนอ่านได้ว่า “เมื่อคืนผมให้พร
คุณแม่ . . . ผมประหม่ามากมากและ
รู้สึกไม่มีค่าพอ ผมสวดอ้อนวอนตลอด
เพื่อให้แน่ใจว่าผมมีพระวิญญาณอยู่
ด้วย เพราะผมจะให้พรไม่ ได้ถ้าไม่มี
พระองค์ เมื่อเริ่มให้พร ผมลืมตนเอง
และความอ่อนแอของผม . . . ผม [ ไม่
ได้คาดหมาย] ว่าจะรู้สึกถึงอ�านาจทาง
วิญญาณและอ�านาจในจิตใจมากมาย
มหาศาลขนาดน้ัน . . . จากน้ัน
วิญญาณแห่งความรักสัมผัสอารมณ์ผม
อย่างแรงกล้าจนผมทนรับไม่ ไหว ผม

กอดคุณแม่ ร้องไห้เหมือนเด็ก ๆ . . . 
แม้ขณะเขียนอีเมลน้ี [ผมยังรู้สึก] ถึง
พระวิญญาณ [มากจน] ผมไม่คิดจะ
ท�าบาปอีกเลย . . .ผมรักพระกิตติคุณ
น้ีครับ” 3

จะไมเ่กดิแรงบนัดาลใจหรอืที่ ได้
เห็นวธิท่ีีชายหนุ่มซ่ึงดธูรรมดาคนหน่ึง
สามารถท�าเรือ่งยิง่ใหญส่�าเรจ็ผา่นการรบั
ใช้ดว้ยฐานะปุโรหติ แม้ ในขณะทีรู่สึ้ก
ไมม่คีา่พอ ขา้พเจ้าเพิง่เรยีนรูว้า่เอ็ลเดอร์
หนุ่มผูน้ี้ไดร้บัหมายเรยีกผู้สอนศาสนา 
และจะเขา้ศนูยอ์บรมผูส้อนศาสนาเดอืน
หน้า ข้าพเจา้เช่ือวา่เขาจะน�าจติวญิญาณ
หลายดวงมาสู่พระครสิตเ์พราะเขาเรยีน
รูแ้ล้ววา่จะท�าตามพระครสิต์ ไดอ้ยา่งไร
ในการรบัใช้ดว้ยฐานะปุโรหติ—โดยเริม่
ในบา้นของตนเอง ซ่ึงแบบอยา่งของเขา
เป็นอิทธพิลดอียา่งลกึซึง้แกน้่องชายอาย ุ
14 ปี

พี่น้องชายครบั ไม่วา่เราจะตระหนัก
หรอืไม่ ผู้คนก�าลังมองเราอยู่—สมาชิก
ในครอบครวั เพื่อน แม้แตค่นแปลก
หน้า ในฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต การ
มาหาพระครสิตเ์ท่าน้ันยังไม่พอส�าหรบั
เรา หน้าที่ของเราขณะน้ีคอื “เชือ้เชิญ
ให้ คนทัง้ปวง มาหาพระครสิต”์ 4 เราไม่
อาจพอใจเพียงการรบัพรทางวญิญาณ

ส�าหรบัตนเอง เราตอ้งน�าผู้คนที่เรา
รกัมาสู่พรเดยีวกันน้ัน—และในฐานะ
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิต ์เราตอ้งรกั
ทุกคน พระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่มีตอ่เปโตรคอืพระบัญชาของเราดว้ย 
“เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูก�าลังพี่น้อง
ทัง้หลายของท่าน” 5

ท�ำตำมบุรุษแห่งกำลลิี

จะมช่ีวงเวลาทีห่นทางขา้งหน้าอาจ
ดมูดืมน แตจ่งตดิตามพระผูช่้วยให้
รอดไวเ้สมอ พระองคท์รงรูท้าง ทีจ่รงิ
พระองค ์ทรงเป็น ทางน้ัน 6 ยิง่ทา่นมา
สู่พระครสิตอ์ยา่งจรงิจงัมากขึน้เทา่ใด 
ความปรารถนาทีจ่ะช่วยผูอ้ืน่ให้ ไดร้บั
ประสบการณ์เช่นเดยีวกบัทา่นก็ยิง่ลกึ
ซึง้ขึน้เทา่น้ัน อกีค�าหน่ึงส�าหรบัความ
รูสึ้กน้ีก็คอืจติกศุล “ซ่ึง [พระบดิา] 
ประทานใหท้กุคนซ่ึงเป็นผูต้ดิตาม
ทีแ่ทจ้รงิของพระบตุรของพระองค์
พระเยซคูรสิต”์ 7 แลว้ทา่นจะพบวา่ใน
การกระท�าทีเ่ป็นการท�าตามพระครสิต์
น้ัน ทา่นก�าลงัน�าผูอ้ืน่ไปหาพระองคด์ว้ย 
เพราะในถอ้ยค�าของประธานโธมสั เอส. 
มอนสันมวีา่ “ขณะทีเ่ราตดิตาม
บรุษุแหง่กาลลิผีูน้ั้น—แมพ้ระเจา้
พระเยซคูรสิต—์อทิธพิลส่วนตวัของเรา
จะรูสึ้กไดเ้พือ่ความดีไมว่า่เราอยูแ่หง่หน
ใด ไมว่า่การเรยีกของเราเป็นอะไร” 8

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่น่ีคอืศาสนจักร 
ที่แท้จรงิของพระครสิต ์เรามีศาสดา 
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ประธาน 
มอนสันเป็นผู้น�า—ผู้น�าที่ประเสรฐิซ่ึง
เป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระผู้ช่วย 
ให้รอดดว้ย ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:41.
 2. อับราฮัม 1:2.
 3. การโตต้อบส่วนตวั; ปรบัมาตรฐานตวัสะกด

และเครือ่งหมายวรรคตอน.
 4. หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 20:59; เน้นตวัเอน.
 5. ลูกา 22:32.
 6. ด ูยอห์น 14:6.
 7. โมโรไน 7:48.
 8. โธมัส เอส. มอนสัน, “อิทธิพลส่วนตวัของ

ท่าน,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2004, 24.
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ของเรา—ความตัง้ใจที่วา่จะแทนที่ของ
เดมิดว้ยของล่าสุดซ่ึงอาจน�ามาซ่ึงความ
เสียใจอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าส�านึกคณุที่ข้าพเจ้าอยู ่
ในศาสนจักรที่ ให้ความส�าคญัแก ่
การแตง่งานและครอบครวั สมาชิก 
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายเป็นที่รูจ้ักกันทั่วโลกวา่ไดม้ี
ชีวติแตง่งานและครอบครวัที่ดเียี่ยม
เท่าที่ท่านจะหาได ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะความจรงิอันล�า้คา่ที่
ฟ้ืนฟูโดยโจเซฟ สมิธวา่การแตง่งาน
และครอบครวัด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์
ครอบครวัไม่ไดห้มายถึงการท�าให้ทุกส่ิง
ด�าเนินไปอย่างราบรืน่บนแผ่นดนิโลก  
และโยนทิง้ไปเมือ่เราไปถงึสวรรค ์แต่ ใน 
ทางกลับกัน ส่ิงเหล่าน้ีคอื ระเบียบ ของ 
สวรรค ์เป็นเสียงสะท้อนของแบบแผน 
ซีเลสเชียล และภาพจ�าลองครอบครวั 
นิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้า

แตชี่วติแตง่งานและสัมพันธภาพใน 
ครอบครวัที่เข้มแข็งไม่ไดเ้กิดขึน้เพียง 
เพราะวา่เราเป็นสมาชิกศาสนจักร ส่ิง 
เหล่าน้ีเรยีกรอ้งการตัง้ใจท�างานที่ตอ่ 
เน่ือง หลกัค�าสอนเรือ่งครอบครวันิรนัดร ์
ตอ้งเป็นแรงบันดาลใจให้เราท�าสุดความ

เราท�าอย่างน้ีกับโทรศัพท์มือถือ 
เสือ้ผ้า รถยนต—์และที่น่าสลดใจก็คอื
ความสัมพันธ์

ถึงแม้จะเป็นเรือ่งดี ในการก�าจัดวตัถุ
ส่ิงของที่เราไม่ตอ้งการอีกแล้วในชีวติเรา 
แตเ่มื่อมาถึงส่ิงที่มีความส�าคญันิรนัดร์
—ชีวติแตง่งาน ครอบครวั และคา่นิยม

โดย ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

หลายปีก่อน ข้าพเจ้าอยู่ที่พระ 
วหิารแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี 
ขณะที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคู ่

สามภีรรยาสูงวยัจบัมอืกนั ความออ่นโยน 
ห่วงใยและความรกัที่พวกเขาแสดง 
ตอ่กันท�าให้ข้าพเจ้าอบอุ่นใจ

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักวา่เหตใุดภาพน้ี
จึงมีผลตอ่ข้าพเจ้าอย่างมาก บางทีอาจ
เป็นเพราะความรกัอันหวานช่ืนที่ทัง้
สองคนมี ให้แก่กัน—ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์
ที่ชัดเจนถึงความบากบั่นและค�ามั่น
สัญญา เห็นไดอ้ย่างชัดเจนวา่สามีภรรยา
คูน้ี่อยู่ดว้ยกันเป็นเวลานานและความ
รกัที่พวกเขามี ให้แก่กันน้ันยังคงมีชีวติ
ชีวาและแน่นแฟ้น

สังคมแห่งกำรใช้แล้วทิง้

ข้าพเจา้นึกถงึอกีเหตผุลหน่ึงทีภ่าพ
อันอ่อนโยนน้ียังอยูก่บัขา้พเจา้เป็นเวลา
นานเพราะน่ีคอืส่ิงทีแ่ตกตา่งกบัเจตคติ
บางอย่างในปัจจบุนั ในสังคมหลายแห่ง
ทัว่โลก ทกุส่ิงดเูหมอืนจะใช้แลว้ทิง้ ทนัที
ทีบ่างส่ิงเริม่เสียหรอืเกา่—หรอืแมก้ระทัง่
เม่ือเราเริม่เบือ่—เราโยนทิง้และหารุน่ทีด่ี
กวา่ ส่ิงที่ ใหมก่วา่ หรอืสวยกวา่มาแทน

สรรเสริญผูท่ี้ช่วยใหร้อด
ขณะท่ีเราท�าตามความรักของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะประทานพรและท�าให้
ความพยายามท่ีชอบธรรมของเราเกิดผลเพ่ือช่วยชีวิตแต่งงานของเราให้รอดและ 
เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้ครอบครัวเรา
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สามารถในการช่วยให้รอดและเพิ่ม
คณุคา่ชีวติแตง่งานและครอบครวัของ
เรา ข้าพเจ้าช่ืนชมและปรบมือให้ผู้ที่ปก
ปักรกัษาและบ�ารงุเลีย้งความสัมพันธ์นิ
รนัดรท์ี่ส�าคญัยิ่งน้ี

วนัน้ีข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวค�า
สรรเสรญิผู้ที่ช่วยให้รอด

กำรช่วยให้ชีวติแต่งงำนของเรำรอด

หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าประกอบ
ศาสนพิธีผนึกให้คูส่ามีภรรยาหลาย
คูผู่้เป่ียมดว้ยความรกัและความหวงั 
ข้าพเจ้ายังไม่เคยพบใครในขณะที่พวก
เขาตา่งมองกันจากฝ่ังตรงข้ามของแท่น
บูชาแล้วคดิวา่พวกเขาจะตอ้งลงเอย
ดว้ยการหย่ารา้งหรอืใจสลาย

น่าเสียดายที่บางคูเ่ป็นเช่นน้ัน
ไมว่า่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม เมือ่เวลา

ผา่นไปและสีสันของความรกัอนัหวาน
ช่ืนเปลีย่นแปลง มีบางคนทีค่อ่ย ๆ เลกิ
นึกถงึความสุขของอกีฝ่ายและเริม่มอง
เห็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ ในสภาพ
แวดลอ้มเช่นน้ันบางคนถกูชักจงูดว้ยขอ้
สรปุอันน่าเศรา้วา่คูส่มรสของเขาไมเ่กง่
พอ รา่เรงิไม่พอ หรอือายนุ้อยเกนิไป จะ
ดว้ยอะไรก็ตาม พวกเขาคดิหาเหตผุล
เขา้ขา้งตนเองในการมองหาคนอืน่

พี่น้องชายทัง้หลาย ถ้าค�าอธิบายน้ี
ใกล้เคยีงกับตวัท่าน ข้าพเจ้าขอเตอืน
วา่ท่านอยู่บนถนนที่จะน�าไปสู่ชีวติ
แตง่งานที่แตกหัก บ้านที่แตกรา้ว และ
ใจที่แตกสลาย ข้าพเจ้าวงิวอนให้ท่าน
หยุดเดีย๋วน้ี จงหันกลับมาสู่เส้นทาง
ที่ปลอดภัยของความซ่ือตรงและภักดี
ตอ่พันธสัญญา แน่นอนวา่หลักธรรม
เดยีวกันน้ีประยุกต์ ใช้ ไดก้ับพี่น้องสตรี
ที่รกัของเรา

ทีน้ี ค�าหน่ึงถึงพี่น้องชายโสดของเรา
ผูท้ีท่�าตามค�าหลอกลวงทีว่า่พวกเขาตอ้ง
พบกับ “สตรทีี่เพียบพรอ้ม” เสียก่อนที่
พวกเขาจะเข้าไปคบหาอย่างจรงิจังหรอื
แตง่งานดว้ย

พี่น้องชายที่รกั ข้าพเจ้าขอเตอืนท่าน
วา่ ถ้ามีสตรทีี่เพียบพรอ้ม ท่านคดิจรงิๆ 
หรอืวา่เธอจะสนใจท่าน

ในแผนแหง่ความสุขของพระผู้เป็นเจา้  
ไม่ตอ้งมองหาคนที่เพียบพรอ้มมาก
นักแตม่องหาคนที่จะท�างานรว่มกัน
ไดต้ลอดชีวติเพื่อสรา้งความสัมพันธ์ที่
เป่ียมดว้ยความรกั ความยั่งยืน และให้ดี
พรอ้มมากขึน้ น่ันคอืเป้าหมาย

พี่น้องชาย ผู้ที่ช่วยให้ชีวติแตง่งาน
ของพวกเขารอดเข้าใจวา่งานน้ีตอ้ง
ใช้เวลา ความอดทน และเหนือส่ิง

อื่นใดตอ้งใช้พรแห่งการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งให้ มี
เมตตา ไม่อิจฉารษิยา ไม่ค�านึงถึงแต่
ตนเอง ไม่ฉุนเฉียว ไม่คดิรา้ย และ
ช่ืนชมยินดี ในความจรงิ กล่าวอีกนัย
หน่ึงคอื ทัง้หมดน้ีเรยีกรอ้งจิตกุศล 
ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต์ 1

ทัง้หมดน้ีไม่เกิดขึน้ในทันที ชีวติ
แตง่งานที่ดสีรา้งจากอิฐทีละก้อน 
วนัแล้ววนัเล่า ใช้เวลาช่ัวชีวติ

และน่ันเป็นข่าวดี
เพราะไม่วา่ความสัมพันธ์ของท่าน

จะราบเรยีบเพียงไรในตอนน้ี แตถ่้า
เราเพิ่มเตมิส่ิงเล็กๆ น้อยๆ ของความ
เมตตา ความเห็นอกเห็นใจ การฟัง การ
เสียสละ ความเข้าใจ และความไม่เห็น
แก่ตวั ในที่สุดแล้วมหาปิระมิดจะเริม่สูง
ตระหง่าน

น่ันอาจดเูหมือนช่ัวกาลนาน พึงจ�า
ไวว้า่ การแตง่งานที่มีความสุขหมายถึง 
ยั่งยืน ตลอดกาล ดงัน้ัน “อย่าเบื่อหน่าย
ในการท�าด,ี เพราะเจ้าก�าลังวางรากฐาน
ของ [การแตง่งาน] อันส�าคญัยิ่ง.  
และจากส่ิงเล็กน้อยบังเกิดเป็นส่ิง 
ที่ยิ่งใหญ่.” 2

ทัง้หมดน้ีอาจเป็นงานที่คอ่ยเป็น
คอ่ยไปแต่ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นงานที่น่า
เบื่อ อันที่จรงิ อาจเส่ียงเกินไปที่จะพูด
ตามส่ิงที่เห็นวา่การหย่ารา้งแทบไม่เกิด
ขึน้เมื่อสามีภรรยามีความสุข

ดงัน้ันจงมีความสุข!
พี่น้องชาย ท�าให้ภรรยาของท่าน

ประหลาดใจโดยท�าส่ิงที่ท�าให้เธอมี
ความสุข

ผู้ที่ช่วยให้การแตง่งานของพวกเขา
รอดเลือกความสุข เป็นเรือ่งจรงิที่ โรค
ซึมเศรา้บางประเภทตอ้งใช้การรกัษา
เฉพาะทาง ข้าพเจ้าชอบค�าคมสัน้ๆ น้ี
โดยอับราฮัม ลินคอล์น “คนเรามีความ
สุขเท่าที่เราตัง้ใจจะมีความสุข” ซ่ึงเข้า
ไดด้กีับพระคมัภีรท์ี่คูก่ันวา่ “จงหาแล้ว
จะพบ” 3

ถ้าเรามองหาข้อบกพรอ่งในคูส่มรส
หรอืส่ิงน่าร�าคาญในชีวติแตง่งาน เราจะ
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พบส่ิงเหล่าน้ีแน่นอนเพราะทุกคนย่อม
มีอยู่บ้าง ในทางกลับกัน ถ้าเรามองหาส่ิง
ด ีเราจะพบอย่างแน่นอน เพราะทุกคน
มีคณุสมบัตทิี่ดหีลายอย่างดว้ย

ผู้ที่ช่วยให้ชีวติแตง่งานรอดน้ันเป็น 
คนที่ถอนวชัพืชออกไปและรดน� ้าให ้
ดอกไม้ พวกเขาเฉลิมฉลองการกระท�า 
เล็กๆ น้อยๆ ของคณุความดทีี่จุด 
ประกายความรูสึ้กอันอ่อนโยนของจิต 
กุศล ผู้ที่ช่วยให้ชีวติแตง่งานรอด ช่วย 
อนุชนรุน่หลังให้รอด

พี่น้องชาย จงระลึกวา่เหตใุดท่านจึง
ตกหลุมรกั

ท�างานทุกวนัให้ชีวติแตง่งานของ
ท่านแข็งแกรง่ขึน้และมีความสุขมาก
ขึน้

เพื่อนของข้าพเจ้า ขอให้เราท�าให้ดี
ที่สุดที่จะนับรวมอยู่กับจิตวญิญาณที่
ศักดิสิ์ทธิ์และมีความสุขผู้ที่ช่วยให้ชีวติ
แตง่งานของพวกเขารอด

กำรช่วยครอบครัวของเรำให้รอด

วนัน้ีข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าว
สรรเสรญิผู้ที่ช่วยให้ความสัมพันธ์
กับครอบครวัของพวกเขารอด ทุก
ครอบครวัตอ้งการรอด

นับเป็นเรื่องดีที่ศาสนจักรน้ีเป็น
ที่รู้จักในเรื่องครอบครัวที่แข็งแกร่ง 
เราอาจรู้สึกบ่อยๆ ว่าทัง้หมดน้ีต้อง
ใช้กับครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ทุกครอบครัวยกเว้นครอบครัวเรา แต่
ความเป็นจริงก็คือไม่มีครอบครัวใดดี
พร้อม

ทุกครอบครวัมีช่วงเวลาที่อึดอัด
เช่น เมื่อคณุพ่อคณุแม่ขอให้ท่าน

ถ่าย “เซลฟ่ี” ให้พวกเขา หรอืเมื่อน้า
ของคณุแม่ยืนกรานวา่ท่านเป็นโสด
เพราะเลือกมาก หรอืเมื่อน้องเขยหัวดือ้
ของท่านคดิวา่ทัศนะทางการเมืองของ
เขาเป็นทัศนะทางพระกิตตคิณุ หรอื
เมื่อคณุพ่อของท่านถ่ายรปูครอบครวั
โดยให้ทุกคนแตง่กายเหมือนนักแสดง
ในภาพยนตรท์ี่เขาโปรดปราน

และท่านได้ ใส่ชุดชิวบัคคา

ครอบครวัก็เป็นอย่างน้ันแหละ
เราอาจมีพันธุกรรมรว่มกัน แตเ่รา

ไม่เหมือนกัน เรามีวญิญาณที่พิเศษ 
เราไดร้บัอิทธิพลดว้ยวธิีที่แตกตา่งจาก
ประสบการณ์ของเรา ผลก็คอืเราแตล่ะ
คนจึงแตกตา่งกันในที่สุด

แทนที่จะพยายามบังคบัให้ทุกคน
เป็นอย่างที่ ใจเราตอ้งการ เราเลือกไดว้า่
เราจะยินดกีับความแตกตา่งเหล่าน้ีและ
ช่ืนชมพวกเขาที่เพิ่มคณุคา่และความ
ประหลาดใจให้ชีวติเราอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม บางครัง้สมาชิกใน
ครอบครวัเราเลอืกหรอืท�าส่ิงทีข่าดความ
ยัง้คดิ น่าเจ็บปวด หรอืผิดศีลธรรม ใน
กรณีน้ีเราควรท�าเช่นไร

ไม่มีทางแก้ ไขทางเดยีวที่ครอบคลุม
ทุกสถานการณ์ ผู้ที่ช่วยครอบครวัของ
พวกเขาให้รอดน้ันประสบความส�าเรจ็
เพราะพวกเขาปรกึษากับคูค่รองและ
ครอบครวั แสวงหาพระประสงคข์อง
พระเจ้า และฟังการกระตุน้เตอืนของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พวกเขารูว้า่ส่ิงที่

เหมาะกับครอบครวัหน่ึงอาจไม่เหมาะ
กับอีกครอบครวัหน่ึง

อย่างไรก็ตาม มีส่ิงหน่ึงที่เหมาะสมใน
ทุกกรณี

ในพระคมัภีรม์อรมอนเราเรยีนรูถ้ึง
ผู้คนที่คน้พบเคล็ดลับแห่งความสุข คน
หลายรุน่ “ ไม่มีความขัดแย้ง . . . และ
แน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกวา่
น้ีได้ ในบรรดาผู้คนทัง้ปวงที่พระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าสรา้งขึน้มา.” พวกเขา
ท�าไดอ้ย่างไร “เพราะความรกัของ 
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงสถิตอยู่ ในใจผู้คน” 4

ไม่วา่ครอบครวัของท่านเผชิญปัญหา
ใด ไม่วา่ท่านจะตอ้งท�าส่ิงใดเพื่อแก้ ไข 
จุดเริม่ตน้และจุดสิน้สุดของวธิีแก้ ไข
คอืจิตกุศล ความรกัอันบรสุิทธิ์ของ
พระครสิต ์หากปราศจากความรกั แม้
ครอบครวัที่ดเูหมือนวา่ดพีรอ้มก็ยังตอ้ง
ดิน้รน ดว้ยความรกั แม้ครอบครวัที่มี
ความท้าทายอย่างมากก็ประสบความ
ส�าเรจ็ได้

“จิตกุศลไม่มีวนัสูญสิน้” 5
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น่ีคอืความจรงิของการช่วยชีวติ
แตง่งานให้รอด และความจรงิของการ
ช่วยให้ครอบครวัรอด

ละทิง้ควำมจองหอง

ศัตรตูวัฉกาจของจิตกุศลคอืความ
จองหอง ความจองหองเป็นสาเหตใุหญ่
ที่สุดอย่างหน่ึงที่ท�าให้ชีวติแตง่งาน
และครอบครวัประสบปัญหา ความ
จองหองคอืใจรอ้น ไม่มีน� ้าใจ และอิจฉา
รษิยา ความจองหองพูดขยายข้อดขีอง
ตนเองและเพิกเฉยคณุความดขีองคน
อื่น ความจองหองคอืความเห็นแก่ตวั
และโมโหง่าย ความจองหองทึกทักวา่มี
เจตนารา้ยทัง้ที่ ไม่ ไดเ้ป็นเช่นน้ันและ
ปิดบังความอ่อนแอของตนเองดว้ยค�า
แก้ตวัที่ฉลาด ความจองหองคอืการ
ถากถาง มองโลกในแง่รา้ย ความโกรธ 
และความใจรอ้น แน่นอนวา่ ถ้าจิตกุศล
คอืความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต ์
ความจองหองก็คอืนิยามอุปนิสัยของ
ซาตาน

ความจองหองอาจเป็นความล้มเหลว
ของมนุษย์ โดยทั่วไป แตน่ี่ไม่ ใช่มรดก
ทางวญิญาณของเรา และไม่มีอยู่ ใน
บรรดาผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตของ 
พระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องชายทัง้หลาย ชีวติน้ันแสน
สัน้ ความเสียใจจะยั่งยืนนาน—บางคน

จะรบัผลสะท้อนของการกระท�าน้ันช่ัว
นิรนัดร์

วธิีที่ท่านปฏิบัตติอ่ภรรยา ลูก บิดา
มารดา หรอืพี่น้อง อาจเป็นอิทธิพล
แก่ลูกหลานรุน่ตอ่ๆ ไป ท่านตอ้งการ
ทิง้มรดกแบบใดไว้ ให้ลูกหลาน ความ
เกรีย้วกราด ความอาฆาต ความโกรธ 
ความกลัว หรอืความโดดเดีย่ว หรอืจะ
เป็นความรกั ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
การให้อภัย ความเมตตาสงสาร การ
เตบิโตทางวญิญาณและความสามัคคี

เราทุกคนตอ้งจดจ�าวา่ “การพิพากษา
ย่อมไม่เมตตาตอ่คนที่ ไม่มีความ
เมตตา” 6

เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของ
ครอบครวัท่าน เพื่อเห็นแก่จิตวญิญาณ
ของท่าน โปรดมีเมตตา เพราะ “ความ
เมตตามีชัยชนะเหนือการพิพากษา” 7

ละทิง้ความจองหอง
การขอโทษลูก ภรรยา ครอบครวั 

หรอืเพื่อนของท่านอย่างจรงิใจไม่ ใช่
เครือ่งหมายของความอ่อนแอแตเ่ป็น
ความเข้มแข็ง การเป็นฝ่ายถูกส�าคญั
กวา่การที่ท่านปลูกฝังสภาพแวดล้อม
ของการบ�ารงุเลีย้ง การเยียวยา และ
ความรกัหรอืไม่

จงสรา้งสะพาน อย่าท�าลายสะพาน
ถึงแม้ท่านไม่ผิด—โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง บางทีเมื่อท่านไม่ ใช่คนผิด—ขอให้

ความรกัชนะความจองหอง
ถ้าท่านท�าเช่นน้ี ไม่วา่ความยาก

ล�าบากใดที่ท่านเผชิญก็จะผ่านพ้นไป 
และเพราะความรกัของพระผู้เป็นเจ้า
ในใจท่าน ความขัดแย้งจะคอ่ยๆ หายไป 
หลักธรรมเหล่าน้ีของการช่วยให้ความ
สัมพันธ์ ให้รอดประยุกต์ ใช้ ไดก้ับเราทุก
คน ไม่วา่เราจะแตง่งาน หย่ารา้ง เป็น
ม่าย หรอืโสด เราทุกคนสามารถเป็น 
ผู้ช่วยให้รอดของครอบครวัที่เข้มแข็ง

ควำมรักทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด

พี่น้องชายทัง้หลาย เช่นเดยีวกับส่ิง
อื่นๆ ในความพยายามช่วยการแตง่งาน 
ครอบครวั ขอให้เราท�าตามแบบอย่าง
ของพระองคผ์ู้ทรงช่วยเรา พระผู้ช่วย
ให้รอดของเราผู้ทรงชนะ “จิตดว้ยรกั” 8 
พระเยซูครสิตค์อืพระอาจารย์ของเรา 
งานของพระองคค์อืงานของเรา น่ีคอื
งานแห่งการช่วยให้รอด และเริม่ในบ้าน
ของเรา

ความรกัอยู่ ในผืนผ้าของแผนแห่ง
ความรอดคอืความไม่เห็นแก่ตวัและ
แสวงหาเพื่อความผาสุกของผู้อื่น น่ัน
คอืความรกัที่พระบิดาบนสวรรคท์รงมี
ให้เรา

ขณะที่เราท�าตามความรกัของพระผู้
ช่วยให้รอด พระองคจ์ะประทานพรและ
ท�าให้ความพยายามที่ชอบธรรมของเรา
เกิดผลเพื่อช่วยชีวติแตง่งานของเรา
ให้รอดและเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้
ครอบครวัเรา

ขอพระเจ้าประทานพรท่านในความ
พยายามอันชอบธรรมและไม่ย่อท้อเพื่อ
จะนับท่านรวมไว้ ในบรรดาผู้ช่วยให้รอด 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้ำงองิ
 1. ด ู1 โครนิธ์ 13:4–7; ด ูโมโรไน 7:47 ดว้ย.
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 64:33.
 3. มัทธิว 7:7; ลูกา 11:9; 3 นีไฟ 14:7.
 4. ด ู4 นีไฟ 1:15–16.
 5. 1 โครนิธ์ 13:8; ด ูโมโรไน 7:46 ดว้ย.
 6. ยากอบ 2:13, ฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ.
 7. ยากอบ 2:13, ฉบับมาตรฐานภาษาอังกฤษ.
 8. “ โอ้ พระบิดาผู้นิรนัดร,์” เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 81.
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อธิบายอนาคตน้ันและส่ิงที่เราตอ้งท�า
เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของแผนแห่งความ
สุขที่พระบิดาบนสวรรคท์รงเตรยีมไว้
ให้เรา ก่อนเราเกิดเราอยู่ ในครอบครวั
กับพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงสูงส่ง
และเป็นนิรนัดร ์พระองคท์รงก�าหนด
แผนเพื่อเปิดทางให้เราเจรญิก้าวหน้า
เป็นเหมือนพระองค ์พระองคท์รงท�า
เช่นน้ันเพราะพระองคท์รงรกัเรา จุด
ประสงคข์องแผนคอืเพื่อให้เราไดม้ีชีวติ
ตลอดกาลดงัพระบิดาบนสวรรคข์อง
เรา แผนพระกิตตคิณุน้ีเสนอชีวติแห่ง
ความเป็นมรรตยัให้เราเพื่อทดสอบเรา 
สัญญาที่ ให้คอืโดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์ถ้าเราเช่ือฟังกฎและ
ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตของพระกิตตคิณุ 
เราจะมีชีวตินิรนัดร ์ของประทานส�าคญั
ที่สุดในบรรดาของประทานทัง้ปวง

ชีวตินิรนัดรค์อืชีวติแบบพระผู้เป็นเจา้ 
พระบิดานิรนัดรข์องเรา พระผู้เป็นเจ้า 
ตรสัไวว้า่จุดประสงคข์องพระองคค์อื 
“การท�าให้เกิดความเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์” ( โมเสส 1:39) 
ฉะน้ัน จุดประสงคส์�าคญัยิ่งของผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตทุกคนคอืช่วยเหลืองาน
แห่งการช่วยให้ผู้คนไดร้บัชีวตินิรนัดร์

ความพยายามทุกอย่างและศาสนพิธ ี
ทุกอย่างของฐานะปุโรหิตมุ่งหมาย 
จะช่วยเปลี่ยนบุตรธิดาของพระบิดา 
บนสวรรคผ์่านการชดใช้ของ

รูเ้กี่ยวกับจุดหมายของศาสนจักรและ
อาณาจักรน้ีไม่มากไปกวา่เด็กทารกบน
ตกัมารดา ท่านไม่เข้าใจ . . . พวกท่าน
เห็นฐานะปุโรหิตเพียงไม่กี่คนที่น่ีคนื
น้ี แตศ่าสนจักรน้ีจะเต็มอเมรกิาเหนือ
และอเมรกิาใต—้จะเต็มโลก” 1

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตหลายล้านคนใน 
110 กวา่ประเทศมารวมกันในภาคการ
ประชุมน้ี ศาสดาพยากรณ์โจเซฟน่า
จะเห็นเวลาน้ีล่วงหน้าและอนาคตอัน
รุง่โรจน์ที่ยังอยู่ข้างหน้าเรา

ข่าวสารของข้าพเจ้าคนืน้ีคอืพยายาม

โดย ประธำนเฮนรีย์ บี. อำยริงก์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

ข้
  าพเจ้าซาบซึง้ใจที่ ไดอ้ยู่กับท่าน
ค�า่น้ีในภาคการประชุมใหญ่
ฐานะปุโรหิตของศาสนจักรของ

พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
น่ีเป็นช่วงเวลายิ่งใหญ่ ในประวตัศิาสตร์
ของศาสนจักร หน่ึงรอ้ยแปดสิบสองปีที่
แล้วเมื่อปี 1834 ในเคริท์แลนด ์โอไฮโอ 
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตทุกคนมาประชุม
กันในอาคารเรยีนที่สรา้งดว้ยไม้ซุงกวา้ง 
14 คณู 14 ฟุต (4.2 คณู 4.2 เมตร) 
ในการประชุมน้ันมีรายงานวา่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวดงัน้ี “ท่าน

ครอบครัวนิรันดร์
พันธะรับผิดชอบของฐานะปุโรหิตคือให้ครอบครัวเราและครอบครัวของ 
คนรอบข้างอยู่ใจกลางความสนใจของเรา
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พระเยซูครสิต์ ให้มาเป็นสมาชิกของ
หน่วยครอบครวัที่สมบูรณ์ ตามดว้ย 
“งานส�าคญัยิ่งของมนุษย์ทุกคนคอืเช่ือ
พระกิตตคิณุ รกัษาพระบัญญัต ิสรา้ง
และท�าให้หน่วยครอบครวัสมบูรณ์” 2 
และช่วยให้ผู้อื่นท�าเหมือนเรา

เน่ืองจากทัง้หมดน้ันเป็นความจรงิ  
ทกุอย่างทีเ่ราท�าจึงควรมกีารแตง่งาน 
ซีเลสเชียลเป็นศนูย์รวมและจดุประสงค ์ 
น่ันหมายความวา่เราตอ้งพยายามรบัการ 
ผนึกกบัคูนิ่รนัดร์ ในพระวหิารของ 
พระผู้เป็นเจ้า เราตอ้งกระตุน้ใหผู้อ้ืน่
ท�าและรกัษาพนัธสัญญาทีผ่กูมดัสามี
ภรรยาไวด้ว้ยกนั กับครอบครวัของพวก
เขา ในชีวติน้ีและในโลกทีจ่ะมาถงึ

เหตใุดเรือ่งน้ีจึงส�าคญัมากตอ่เรา
แตล่ะคน—ไม่วา่อายุมากหรอืน้อย 
เป็นมัคนายกหรอืมหาปุโรหิต เป็น
บุตรหรอืบิดา ทัง้น้ีเพราะพันธะรบัผิด
ชอบของฐานะปุโรหิตคอืให้ครอบครวั
เราและครอบครวัของคนรอบข้างอยู่
ใจกลางความสนใจของเรา การตดัสิน
ใจครัง้ส�าคญัทุกเรือ่งควรยึดผลที่จะ
มีตอ่ครอบครวัเป็นหลักเพื่อให้คูค่วร
มีชีวติอยู่กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิต ์ไม่มีส่ิงใดในการรบัใช้
ฐานะปุโรหิตของเราส�าคญัเท่าส่ิงน้ี

ขอให้ข้าพเจ้าบอกท่านวา่ส่ิงน้ีมีความ
หมายอย่างไรตอ่มัคนายกที่ฟังอยู่คนื
น้ีในฐานะสมาชิกของหน่วยครอบครวั
และสมาชิกโควรมั

ในครอบครวัของเขา อาจมีหรอื 
อาจไม่มีการสวดอ้อนวอนดว้ยกันเป็น 
ประจ�าหรอืสังสรรค์ ในครอบครวับ่อยๆ  
หากบิดาของเขาเข้าใจพันธะรบัผิดชอบ 
เหล่าน้ีและเรยีกครอบครวัมาสวด
อ้อนวอนหรอือ่านพระคมัภีรด์ว้ยกัน ให้
มัคนายกรบีเข้ามามีส่วนรว่มดว้ยรอยยิม้ 
เขาสามารถกระตุน้พี่ๆ น้องๆ ให้มีส่วน
และชมเชยเมื่อคนเหล่าน้ันเข้ามารว่ม
ดว้ย เขาสามารถขอพรจากบิดาเมื่อเปิด
เรยีนหรอืในช่วงอื่นที่ตอ้งการ

เขาอาจไม่มีบิดาที่ซ่ือสัตย์เช่นน้ัน 
แตค่วามปรารถนาของใจเขาส�าหรบั

ประสบการณ์เหล่าน้ันจะน�าอ�านาจของ
สวรรคม์าให้คนรอบข้างเพราะศรทัธา
ของเขา คนเหล่าน้ันจะแสวงหาชีวติ
ครอบครวัที่มัคนายกคนน้ันตอ้งการสุด
หัวใจ

ผู้สอนในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
สามารถมองงานมอบหมายในการสอน
ประจ�าบ้านวา่เป็นโอกาสช่วยพระเจ้า
เปลี่ยนชีวติของครอบครวัหน่ึง พระเจ้า
ทรงแนะน�าไว้ ในหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญาดงัน้ี

“หน้าที่ของผู้สอนคอืดแูลศาสนจักร
เสมอ, และอยู่กับพวกเขาและท�าให้
พวกเขาเข้มแข็งขึน้;

“และดวูา่ไม่มีความช่ัวช้าสามานย์ ใน
ศาสนจักร, ทัง้ไม่ โกรธเคอืงกัน, ทัง้ไม่
พูดเท็จ, ลอบกัด, หรอืพูดให้รา้ย” (คพ. 
20:53–54)

ท�านองเดยีวกัน ปุโรหิตในฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนมีความรบัผิดชอบ
ดงัน้ี

“หน้าที่ของปุโรหิตคอืส่ังสอน, สอน, 
อรรถาธิบาย, แนะน�า, และให้บัพตศิมา, 
และปฏิบัตศีิลระลึก,

“และเยี่ยมบ้านสมาชิกแตล่ะคน, 
และแนะน�าพวกเขาให้สวดอ้อนวอน
โดยออกเสียงและในที่ลับตาและปฏิบัติ
หน้าที่ทุกอย่างในครอบครวั” (คพ. 
20:46–47)

ท่านอาจสงสัยดงัที่ข้าพเจ้าสงสัย
เมื่อครัง้เป็นผู้สอนและปุโรหิตวยัหนุ่ม 
วา่จะเป็นไปไดอ้ย่างไรที่จะท�าตามค�า
ท้าทายเหล่าน้ัน ข้าพเจ้าไม่มั่นใจเลย
วา่จะแนะน�าอย่างไรเพื่อให้ครอบครวั
หน่ึงก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร์ โดยไม่ท�าให้
พวกเขาขุ่นเคอืงหรอืดเูหมือนเป็นการ
วจิารณ์เชิงต�าหนิ ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่การ
เตอืนสติ ให้คนเปลี่ยนใจมาจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน เกิดขึน้บ่อย
ที่สุดเมื่อเราแสดงประจักษ์พยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงเป็นสมาชิก
ครอบครวัที่ดพีรอ้ม เมื่อเราจดจ่อ
กับความรกัที่เรามีตอ่พระองค ์ความ
ปรองดองและสันตสุิขจะเพิ่มขึน้ในบ้าน
ที่เราเยี่ยม พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะอยู่
กับเราในการรบัใช้ครอบครวัเหล่าน้ัน

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตวยัหนุ่มอาจน�า
อิทธิพลและแบบอย่างของพระผู้ช่วย
ให้รอดเข้ามาในใจและความคดิของคน
เหล่าน้ันโดยวธิีที่เขาสวดอ้อนวอน โดย
วธิีที่เขาพูด และโดยวธิีที่เขากระตุน้
สมาชิกครอบครวั

ผู้น�าฐานะปุโรหิตที่ฉลาดคนหน่ึง
แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวา่เขาเข้าใจเรือ่งน้ี 
เขาขอให้ลูกชายข้าพเจ้าเป็นผู้น�าในการ
สอนประจ�าบ้าน เขาบอกวา่ครอบครวั
อาจตอ่ตา้นค�าแนะน�า แตเ่ขาคดิวา่การ
สอนและประจักษ์พยานที่เรยีบง่าย
ของเด็กหนุ่มน่าจะเสียดแทงใจที่แข็ง
กระดา้งของครอบครวัน้ัน

เอ็ลเดอรว์ยัหนุ่มจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยสรา้งครอบครวันิรนัดร ์เขา
อาจจะไปในสนามเผยแผ่ เขาสามารถ
สวดอ้อนวอนสุดหัวใจขอให้ ไดพ้บ สอน 
และให้บัพตศิมาครอบครวั ข้าพเจ้ายัง
จ�าหนุ่มรปูงามกับเจ้าสาวที่เขารกัและ
ลูกสาวที่น่ารกัสองคนของเขาน่ังอยู่
กับข้าพเจ้าและคูผู่้สอนศาสนาในวนั
หน่ึงได ้พระวญิญาณบรสุิทธิ์มาเป็น
พยานตอ่พวกเขาวา่พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ ไดร้บัการฟ้ืนฟู พวกเขา
เช่ือมากพอจะถามวา่เราจะให้พรลูกสาว
สองคนของพวกเขาแบบที่เคยเห็นใน
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การประชุมศีลระลึกของเราครัง้หน่ึงได้
หรอืไม่ พวกเขามีความปรารถนาจะให้
ลูกๆ ไดร้บัพร แตพ่วกเขายังไม่เข้าใจ
วา่พรที่สูงกวา่จะเกิดขึน้ได้ ในพระวหิาร
ของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากพวกเขาท�า
พันธสัญญาแล้ว เท่าน้ัน

ข้าพเจ้ายังรูสึ้กเจ็บปวดเมื่อคดิถึง 
สามีภรรยาคูน้ั่นและลูกสาวของพวกเขา  
ตอนน้ีน่าจะอายุมากแล้ว พวกเขาไม่ได ้
รบัสัญญาของครอบครวันิรนัดร ์อย่าง 
น้อยบิดามารดาก็เฉลียวใจเรือ่งพรที่ม ี
ให้พวกเขา ความหวงัของข้าพเจ้าคอืขอ 
ให้พวกเขายังมี โอกาสเป็นครอบครวั 
นิรนัดร์ ไมว่า่จะดว้ยวธิี ใดหรอืที่ ใดก็ตาม

เอ็ลเดอรค์นอื่นที่เข้าไปในสนาม 
เผยแผ่จะมีประสบการณ์สุขใจมากกวา่ 
แมทธิวบุตรชายข้าพเจ้า เขากับคูพ่บ 
หญิงม่ายกับลูก 11 คนอยู่ ในสภาวะที ่
ขัดสน เขาตอ้งการให้คนเหล่าน้ันไดส่ิ้ง 
ที่ท่านตอ้งการ—น่ันคอืครอบครวั 
นิรนัดร ์แตบุ่ตรชายข้าพเจ้ากลับมองวา่
เป็นไปไม่ไดห้รอือย่างน้อยก็ ไม่น่าจะได้
ในขณะน้ัน

ข้าพเจ้าไปเยือนเมืองเล็กๆ น้ันหลัง
จากบุตรชายข้าพเจ้าให้บัพตศิมาหญิง

ม่ายคนดงักล่าวหลายปี เธอเชิญข้าพเจ้า
ไปพบครอบครวัเธอที่ โบสถ์ ข้าพเจ้า
ตอ้งรอครูห่น่ึงเพราะลูกหลานของเธอ
ส่วนใหญ่มาจากอาคารประชุมหลายแห่ง
ในเขตน้ัน บุตรชายคนหน่ึงรบัใช้อย่าง
ซ่ือสัตย์ ในฝ่ายอธิการ ลูกหลายคนไดร้บั
พรจากพันธสัญญาพระวหิารและเธอ
รบัการผนึกเป็นครอบครวันิรนัดร ์เมื่อ
ข้าพเจ้าลาจากสตรทีี่รกัคนน้ี เธอโอบ
เอวข้าพเจ้า(เธอตวัเล็กมาก ดงัน้ันเธอ
เอือ้มไดถ้ึงแคเ่อวของข้าพเจ้า) และ
พูดวา่ “ ได้ โปรดบอกมาตีโอให้กลับมา
ชิลีก่อนดฉัินตาย” เพราะเอ็ลเดอรท์ี่
ซ่ือสัตย์เหล่าน้ัน เธอจึงไดร้บัความคาด
หวงัที่สุขใจในของประทานส�าคญัที่สุด
ของพระผู้เป็นเจ้า

มีหลายส่ิงที่เอ็ลเดอรต์อ้งท�าหลัง 
กลับจากงานเผยแผ่เพื่อซ่ือตรงตอ่ 
ค�ามั่นสัญญาของเขาวา่จะแสวงหาชีวติ 
นิรนัดรด์ว้ยตนเองและเพื่อคนที่เขา 
รกั ไม่มีค�ามั่นสัญญาใดในกาลเวลาหรอื 
ในนิรนัดรส�าคญักวา่การแตง่งาน ท่าน 
เคยไดย้ินค�าแนะน�าที่ชาญฉลาดวา่จง 
ท�าให้การแตง่งานส�าคญัเป็นอันดบัแรก 
ในแผนหลงังานเผยแผข่องทา่น ผูร้บัใช้ 

ฐานะปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์จะท�าเช่นน้ัน
อย่างฉลาด

ในการพิจารณาเรือ่งแตง่งาน เขา
จะมองวา่เขาก�าลังเลือกแม่ของลูกและ
มรดกที่พวกเขาจะมี เขาจะเลือกดว้ย
การคน้หาอย่างตัง้ใจจรงิและพิจารณา
รว่มกับการสวดอ้อนวอน เขาจะตอ้ง
แน่ใจวา่คนที่เขาแตง่งานดว้ยมีอุดมคติ
เรือ่งครอบครวั และมีความเช่ือมั่นในจุด
ประสงคข์องพระเจ้าเรือ่งการแตง่งาน
เหมือนเขา และเธอเป็นคนที่เขาเต็มใจ
จะฝากฝังความสุขของลูกๆ ไวก้ับเธอ

ประธานเอ็น. เอลดนั แทนเนอร์ ให้
ค�าแนะน�าทีช่าญฉลาดดงัน้ี “บดิามารดา
ทีท่า่นควรยกยอ่งมากกวา่ใครคอืบดิา
มารดาของลกูๆ ในอนาคตของทา่น ลกูๆ 
เหลา่น้ันมสิีทธิ์ ไดบ้ดิามารดาซ่ึงดทีีสุ่ด
เทา่ทีท่า่นจะใหพ้วกเขาได ้น่ันคอืบดิา
มารดาทีส่ะอาด” 3 ความบรสุิทธิจ์ะเป็น
เครือ่งคุม้ครองทา่นและคุม้ครองลกูๆ 
ของทา่น ทา่นตอ้งใหพ้รน้ันแกพ่วกเขา

เวลาน้ีมีสามีและบิดาบางคนฟัง 
อยู่ ท่านจะท�าอะไรไดบ้้าง ความหวงั 
ของข้าพเจ้าคอื ขอให้ท่านปรารถนาจะ 
ท�าการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นส�าหรบั 
ท่านและครอบครวัเพิ่มขึน้เพื่ออยู่ ใน 
อาณาจักรซีเลสเชียลในวนัหน้า ท่าน 
ผู้เป็นบิดาฐานะปุโรหิตสามารถสัมผัส 
ใจสมาชิกครอบครวัแตล่ะคนได้ โดยม ี
ภรรยาอยู่เคยีงข้างเพื่อกระตุน้ให้พวก 
เขาตัง้ตารอวนัน้ัน ท่านจะเข้ารว่มการ 
ประชุมศีลระลึกกับครอบครวั ท่านจะ 
จัดการประชุมครอบครวัซ่ึงอัญเชิญ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ ์ทา่นจะสวดอ้อนวอน 
กับภรรยาและครอบครวั และท่านจะ
เตรยีมตวัท่านให้พรอ้มพาครอบครวั
ไปพระวหิาร ท่านจะก้าวไปข้างหน้า
กับพวกเขาตามเส้นทางสู่บ้านของ
ครอบครวันิรนัดร์

ท่านจะปฏิบัตติอ่ภรรยาและบุตรธิดา
ในวธิีที่พระบิดาบนสวรรคท์รงปฏิบัติ
ตอ่ท่าน ท่านจะท�าตามแบบอย่างและ
การน�าทางของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อน�า
ครอบครวัท่านในทางของพระองค์
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“ ไม่มีอ�านาจหรอือิทธิพลใดสามารถ
หรอืจะธ�ารงไว้ ได้ โดยอาศัยฐานะ
ปุโรหิต, นอกจากโดยการชักชวน, โดย
ความอดกลัน้, โดยความสุภาพอ่อนน้อม
และความอ่อนโยน, และโดยความรกัที่
ไม่เสแสรง้;

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

“จงวา่กล่าวโดยไม่ชักช้าดว้ยความ
เฉียบขาด, เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงดลใจ; และจากน้ันในเวลาตอ่มาจง
แสดงความรกัเพิ่มขึน้ตอ่คนที่ท่านวา่
กล่าว, เกลือกเขาจะถือวา่ท่านเป็นศัตรู
ของเขา” (คพ. 121:41–43)

พระเจ้ารบัส่ังกับบิดาฐานะปุโรหิต
วา่พวกเขาพึงเป็นสามีแบบใด พระองค์
ตรสัวา่ “เจ้าจงรกัภรรยาของเจ้าดว้ย
สุดใจของเจ้า, และจงแนบสนิทกับ
นางและหาใช่ ใครอื่นไม่” (คพ. 42:22) 
เมื่อพระเจ้าตรสักับทัง้สามีและภรรยา 
พระองคท์รงบัญชาวา่ “เจ้าจะไม่ . . . 
ประพฤตลิ่วงประเวณี . . . หรอืท�าอะไร

ที่เหมือนกันน้ี” (คพ. 59:6)
ส�าหรบัเยาวชน พระเจ้าทรงวาง

มาตรฐานไว ้“บุตรทัง้หลายจงเช่ือฟัง
บิดามารดาของตนในทุกเรือ่ง เพราะส่ิง
น้ีเป็นที่ชอบพระทัยขององคพ์ระผู้เป็น
เจ้า” ( โคโลสี 3:20) และ “จงให้เกียรติ
แก่บิดามารดาของเจ้า” (อพยพ 20:12)

เมื่อพระเจ้าตรสักับทุกคนใน
ครอบครวั ค�าแนะน�าของพระองคค์อื
จงรกัและสนับสนุนกัน

พระองคท์รงขอให้เรา “พยายาม
ท�าให้ชีวติของสมาชิกแตล่ะคน [ ใน
ครอบครวั] ดพีรอ้ม” “[เพื่อ]ท�าให้คน
อ่อนแอเข้มแข็ง น�าคนหลงผิดที่เรารกั
กลับมา และช่ืนชมยินดี ในความเข้ม
แข็งทางวญิญาณของพวกเขาอีกครัง้” 4

พระเจ้าทรงขอให้เราท�าสุดความ
สามารถเช่นกันเพื่อช่วยผู้วายชนม์ที่
เป็นญาตพิี่น้องของเราให้ ไดอ้ยู่กับเรา
ในบ้านนิรนัดร์

หัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตที่ท�างาน
อย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อช่วยผู้อื่นหา
บรรพชนและน�าช่ือไปพระวหิารก�าลัง
ช่วยชีวติคนที่ล่วงลับไปก่อน ในโลกที่จะ

มาถึงจะมีการขอบคณุมหาปุโรหิตเหล่า
น้ัน และคนที่ท�าศาสนพิธี ให้ เพราะ
พวกเขาไม่ลืมครอบครวัของตนเองที่รอ
อยู่ ในโลกวญิญาณ

ศาสดาพยากรณ์กล่าววา่ “งานส�าคญั
ที่สุดของพระเจ้าที่ท่านจะท�าตลอดไป
จะเป็นงานที่ท่านท�าในก�าแพงบ้านของ
ท่านเอง การสอนประจ�าบ้าน งานของ
ฝ่ายอธิการ และหน้าที่อื่นของศาสนจักร
ล้วนส�าคญั แตง่านส�าคญัที่สุดอยู่ ใน
ก�าแพงบ้านของท่าน” 5

ในบ้านของเรา และในการรบัใช้ฐานะ 
ปุโรหิตของเรา คณุคา่สูงสุดจะอยู่ ใน 
การกระท�าเล็กๆ น้อยๆ ที่ช่วยให้เรา 
และคนที่เรารกัท�าจนบรรลุชีวตินิรนัดร ์ 
การกระท�าเหล่าน้ันอาจดเูล็กน้อยใน
ชีวติน้ี แตจ่ะน�าพรอันเป็นนิจมาให้ ใน
นิรนัดร

เมื่อเราซ่ือสัตย์ ในการรบัใช้เพื่อช่วย
ให้บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรคก์ลับ
บ้านไปหาพระองค ์เราจะคูค่วรแก่ค�า
ทักทายที่เราทุกคนอยากไดย้ินมากเมื่อ
เราสิน้สุดการปฏิบัตศิาสนกิจของเราบน
แผ่นดนิโลก ค�าเหล่าน้ันคอื “ดแีล้ว เจ้า
เป็นบ่าวที่ดแีละซ่ือสัตย์ เจ้าซ่ือสัตย์ ใน
ของเล็กน้อย เราจะตัง้เจ้าให้ดแูลของ
จ�านวนมาก เจ้าจงรว่มยินดกีับนายของ
เจ้าเถิด” (มัทธิว 25:21)

ในบรรดา “ของจ�านวนมาก” เหล่า
น้ันคอืสัญญาวา่จะมีลูกหลานไม่สิน้สุด 
ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าคอืขอให้
เราทุกคนมีคณุสมบัตแิละช่วยให้ผู้อื่น
มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรจากสวรรค์ ใน
บ้านของพระบิดาและพระบุตรที่รกัของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์ในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. ค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007), 147.
 2. บรซู อาร.์ แม็คคองกี, ใน Conference 

Report, Apr. 1970, 26.
 3. เอ็น. เอลดนั แทนเนอร,์ Church News, 

Apr. 19, 1969, 2.
 4. บรซู อาร.์ แม็คคองกี, ใน Conference 

Report, Apr. 1970, 27.
 5. ฮาโรลด ์บี. ลี, Decisions for Successful 

Living (1973), 248–49.
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ชอบอันศักดิสิ์ทธิ์มาอย่างเดยีวเท่าน้ัน
แตย่ังน�าพรพิเศษมาให้ตวัเราเองและ
ผู้อื่นดว้ย ข้าพเจ้าหวงัวา่ ไม่วา่เราจะอยู่
ที่ ไหนจงมีคา่ควรที่จะใช้อ�านาจฐานะ
ปุโรหิตเสมอ เพราะเราไม่รูว้า่ความ
จ�าเป็นและโอกาสที่ตอ้งท�าเช่นน้ันจะ
มาเมื่อใด

ระหวา่งสงครามโลกครัง้ที่สอง 
เพื่อนคนหน่ึงของข้าพเจ้าประจ�าการที่
แปซิฟิกใตเ้มื่อเครือ่งบินของเขาถูกยิง
รว่งเหนือมหาสมุทร เขาและลูกเรอืคน
อื่นๆกระโดดรม่ออกจากเครือ่งบินที่ ไฟ
ลุกไหม้ ไดส้�าเรจ็ เป่าลมแพชูชีพและ
รอดชีวติมาไดส้ามวนั

ในวนัที่สามพวกเขาสังเกตเห็นเรอื
กู้ภัย มันเลยผ่านพวกเขาไป เช้าวนัตอ่
มาเรอืก็ผ่านไปอีก พวกเขาเริม่สิน้หวงั
เมื่อตระหนักวา่วนัน้ีเป็นวนัสุดท้ายที่
เรอืกู้ภัยจะอยู่ ในบรเิวณน้ี

จากน้ันพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์กล่าว
กับเพื่อนข้าพเจ้าวา่ “เจ้ามีฐานะปุโรหิต 
จงส่ังให้หน่วยกู้ภัยมารบัเจ้า”

เขาท�าตามการกระตุน้เตอืน “ ใน
พระนามของพระเยซูครสิตแ์ละโดย
พลังอ�านาจของฐานะปุโรหิต จงเลีย้ว
กลับมารบัเรา”

เพียงไม่กี่นาทีเรอืกู้ภัยก็มาอยู่ข้างๆ 
พวกเขา ช่วยพวกเขาขึน้ไปบนเรอื ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตที่ซ่ือสัตย์และมีคา่
ควรใช้ฐานะปุโรหิตน้ันเป็นพรแก่ชีวติ
เขาและชีวติของผู้อื่นในยามอับจน

ขอให้เราตดัสินใจที่น่ีและเดีย๋วน้ีวา่
เราจะพรอ้มเสมอในยามจ�าเป็น  
ในยามที่เราตอ้งรบัใช้ ในยามที่เราตอ้ง
ให้พร

และเวลาน้ีเมื่อเราจะจบภาคการ
ประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าขอ
กล่าวแก่ท่านวา่ท่านคอื “พงศ์พันธุ์ที่
ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง” 
(1 เปโตร 2:9) ข้าพเจ้าหวงัวา่เราจะมี
คา่ควรแก่เกียรตยิศแห่งสวรรคน้ี์เสมอ 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนดว้ยสุดใจใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์พระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา เอเมน ◼

อยู่ ในอันตรายโดยการน�าตวัท่านเองไป
เส่ียงภัยกับสถานที่หรอืกิจกรรมที่ ไม่มี
คา่ควรแก่ท่านและฐานะปุโรหิตน้ัน 
ลองฉุกคดิถึงผลที่ตามมา จงจ�าไวว้า่
ท่านเป็นใครและพระผู้เป็นเจ้าทรงคาด
หวงัให้ท่านเป็นอะไร ท่านเป็นบุตรแห่ง
ค�าสัญญา ท่านเป็นคนมีความสามารถ 
ท่านเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

ของประทานอันล�า้คา่แห่งอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตน้ีไม่เพียงน�าหน้าที่รบัผิด

โดยประธำนโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องชายที่รกั ข้าพเจ้าสวด 
อ้อนวอนขอให้พระวญิญาณน�าทาง 
การพูดของข้าพเจ้าในค�า่คนืน้ี เรา 

ถูกผูกมัดดว้ยส่ิงเดยีวกัน เราไดร้บัความ 
ไวว้างใจให้ด�ารงฐานะปุโรหิตของ 
พระผู้เป็นเจา้และกระท�าในพระนามของ 
พระองค ์เราคอืผู้รบัหน้าที่รบัผิดชอบ
อันศักดิสิ์ทธิ์น้ี และพระองคท์รงคาด
หวงัเรามาก

เราอ่านในหลักค�าสอนและพันธ
สัญญาภาคที่ 121 ข้อ 36 “สิทธิของ
ฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอ�านาจแห่ง
สวรรคอ์ย่างแยกจากกันไม่ได”้ ช่าง
เป็นของประทานแสนวเิศษที่เราไดร้บั 
หน้าที่รบัผิดชอบของเราคอืคุม้ครอง
และปกป้องฐานะปุโรหิต มีคา่ควรแก่
พรแห่งรศัมีภาพทุกประการที่พระบิดา
ในสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้เรา—และเพื่อ
ผู้อื่นผ่านเรา

ไม่วา่ท่านจะไปที่ ใด ฐานะปุโรหิต
จะไปกับท่าน ท่านยืนอยู่ ในสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์หรอืไม่ ก่อนที่ท่านจะท�าให้
ตนเองและฐานะปุโรหิตของท่านตก

หนา้ท่ีรับผดิชอบอนั
ศกัด์ิสิทธ์ิ
ของประทานอันล�า้ค่าแห่งอ�านาจฐานะปุโรหิตนีไ้ม่เพียงน�าหน้าท่ีรับผิดชอบอัน
ศักด์ิสิทธ์ิมาอย่างเดียวเท่าน้ันแต่ยงัน�าพรพิเศษมาให้ตัวเราเองและผู้ อ่ืนด้วย



86 ภาคเชา้วนัอาทิตย ์| 3 เมษายน 2016

ทอดยาวไปในทศิทางตรงกนัขา้ม ขณะที ่
เธอใครค่รวญวา่จะเลีย้วไปทางใด เธอ
ประจันหน้ากับแมวเชสเชอร ์เธอจึง
ถามแมววา่ “ฉันจะไปทางไหนดี”

แมวตอบวา่ “ขึน้อยู่กับวา่เธอตอ้งการ
ไปไหน ถ้าเธอไม่รูจ้ะไปหนใด เธอจะ
เลือกทางไหนก็ไม่ส�าคญั” 1

เราไม่เหมือนอลิซ เรารูว้า่เราต้องการ
จะไปไหน และเป็นเรือ่ง ส�ำคัญ วา่เรา
จะไปทางใด เพราะทางที่เราเลือกเดิน
ในชีวติน้ีจะน�าเราไปสู่จุดหมายในชีวติ
หน้า

ขอให้เราเลือกเสรมิสรา้งศรทัธาอัน
แรงกล้าและทรงพลังในตวัเราซ่ึงจะ
เป็นเครือ่งป้องกันแผนการของปฏิปักษ์
อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด—ศรทัธาที่แท้
จรงิ ศรทัธาที่จะสนับสนุนเราและจะ
เพิ่มความปรารถนาของเราในการเลือก
ส่ิงที่ถูกตอ้ง โดยปราศจากศรทัธาเช่น
น้ัน เราจะไปไม่ถึงไหน และดว้ยศรทัธา
น้ี เราจะบรรลุเป้าหมายของเราได้

แมว้า่การเลอืกอยา่งชาญฉลาดจะ 
เป็นส่ิงจ�าเป็น แตม่บีางครัง้ทีเ่ราจะเลอืก 
อยา่งโงเ่ขลา ของประทานแห่งการกลบัใจ 
ทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงเตรยีมไวจ้ะเปิด
ทางใหเ้ราปรบัเปลีย่นชีวติ เพือ่เราจะ
กลบัไปสู่เส้นทางซ่ึงน�าเราไปสู่รศัมภีาพ
ซีเลสเชียลทีเ่ราแสวงหา

ข้าพเจ้าหวงัวา่เราจะคงไวซ่ึ้งความ
กล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับความนิยม
ชมชอบของคนส่วนใหญ่ ขอให้เราเลือก
ส่ิงถูกตอ้งที่ยากกวา่ แทนการเลือกส่ิง
ผิดที่ง่ายกวา่

เมื่อเราใครค่รวญการตดัสินใจที่เรา
ท�าในชีวติแตล่ะวนั—ไม่วา่จะเป็นการ
เลือกใด—หากเราเลือกพระครสิต ์
เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อม
และจรงิใจขอให้เป็นเช่นน้ันเสมอใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์พระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. ดดัแปลงจาก Lewis Carroll, Alice’s Adven-

tures in Wonderland (1898), 89.

ของประทานแห่งสิทธิ์เสรมีากับเราดว้ย  
เป้าหมายของเราคอืการรบัรศัมีภาพ 
ซีเลสเชียล และการเลอืกทีเ่ราท�าเป็นส่วน 
ใหญ่จะก�าหนดวา่เราจะไปถึงเป้าหมาย 
ของเราหรอืไม่

พวกท่านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอลิซ 
จากวรรณกรรมคลาสสิกของลูอิส  
คารร์อลเรือ่ง Alice’s Adventures in  
Wonderland (อลิซท่องแดนมหัศจรรย์)  
ท่านคงนึกออกวา่เธอมาถึงทางแยกที่ม ี
สองทางอยู่ตรงหน้าเธอและต่างก็ 

โดยประธำนโธมสั เอส. มอนสัน

พี่
น้องทัง้หลาย ก่อนที่ข้าพเจ้าจะ
เริม่ข่าวสารอย่างเป็นทางการในวนั
น้ี ข้าพเจ้าอยากจะประกาศรายช่ือ

พระวหิารใหม่ส่ีแห่งที่จะสรา้งขึน้ในอีก
ไม่กี่เดอืนและไม่กี่ปีข้างหน้าในพืน้ที่ตอ่
ไปน้ี กี โต เอกวาดอร;์ ฮาราเร ซิมบับเว; 
เบเลง บราซิล; และลิมา เปรแูห่งที่สอง

เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกโควรมั
อัครสาวกสิบสองในปี 1963 มีพระวหิาร
เพียง 12 แห่งเปิดด�าเนินการส�าหรบัทัง้
ศาสนจักร จากการอุทิศพระวหิารศนูย์
โพรโวซิตีเ้มื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เวลา
น้ีเรามีพระวหิารที่เปิดด�าเนินการ 150 
แห่งทั่วโลก เราส�านึกคณุอย่างยิ่งส�าหรบั
พรที่เราไดร้บัจากพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์
เหล่าน้ี

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าปรารถนา
จะแสดงความส�านึกคณุส�าหรบัโอกาส
ในการแบ่งปันความคดิกับท่านสักเล็ก
น้อยในเช้าวนัน้ี

เมื่อไม่นานมาน้ีข้าพเจ้านึกถึงการ
เลือก กล่าวกันวา่ ประตปูระวตัศิาสตร์
เปิดกวา้งดว้ยบานพับเล็กๆ ชีวติผู้คน
ก็เช่นกัน การเลือกของเราก�าหนดจุด
หมายปลายทางของเรา

เมื่อเราจากการด�ารงอยู่ก่อนเกิด 
และมาสู่ความเป็นมรรตยั เราน�า 

การเลือก
ขอให้เราเลือกส่ิงถกูต้องท่ียากกว่า แทนการเลือกส่ิงผิดท่ีง่ายกว่า

ภาคเชา้วนัอาทิตย	์|	3	เมษายน	2016
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ที่ดิฉันรูแ้ล้วกับใจและความคิดดิฉันว่า 
ดฉัินเช่ือ!

“ ในขณะน้ันดฉัินระบาย
ความในใจในการสวดอ้อนวอนถึง
พระบิดาบนสวรรค ์ขอบพระทัย
ส�าหรบัความรูแ้ละความเช่ือที่วา่
ครอบครวัอยู่ช่ัวนิรนัดรจ์รงิๆ ดฉัิน
ขอบพระทัยพระองคส์�าหรบัพระบุตร
ของพระองค ์พระเยซูครสิตผ์ู้ทรงท�าให้
ทุกอย่างเป็นไปได ้ดฉัินขอบพระทัย
ส�าหรบับุตรชายของดฉัิน และดฉัินให้
พระบิดาบนสวรรคท์รงรูว้า่ถ้าพระองค์
ประสงคจ์ะน�าเอธานลูกชายของดฉัินไป
บ้านบนสวรรค ์น่ันไม่เป็นไร ดฉัินวางใจ
ในพระบิดาบนสวรรคอ์ย่างสมบูรณ์ 
และรูว้า่ดฉัินจะไดพ้บเอธานอีก ดฉัิน
ส�านึกคณุอย่างยิ่งในช่วงวกิฤตน้ัิน ดฉัิน
มีความรู ้และ ความเช่ือวา่พระกิตตคิณุ
เป็นความจรงิ ดฉัินมีสันต”ิ 1

เอธานอยู่ ในโรงพยาบาลหลาย
สัปดาห์ ไดร้บัการดแูลจากแพทย์ที่
เช่ียวชาญ ค�าสวดอ้อนวอน การอด
อาหาร และศรทัธาของคนที่รกัเขา 
ผนวกกับการดแูลเช่นน้ันท�าให้เขาได้
ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านมาอยู่กับ
ครอบครวั เขามีสุขภาพดจีนถึงทุกวนัน้ี

ช่วงเวลาน้ีส�าหรบัมเิชลยนืยนักบัเธอ
วา่ส่ิงทีเ่ธอไดร้บัการสอนมาช่ัวชีวติเป็น
มากกวา่ค�าพดู ส่ิงเหลา่น้ันเป็นความจรงิ

ดฉัินแบ่งปันข่าวสารเรือ่งครอบครวักับ 
ผู้คนที่จิตใจดขีองเม็กซิโกเมื่อดฉัิน 
เป็นผู้สอนศาสนา ดฉัินรบัการผนึกกับ 
คูนิ่รนัดรเ์พื่อกาลเวลาและนิรนัดรใน 
พระวหิาร ดฉัินสอนบทเรยีนเกี่ยวกับ 
ครอบครวัในฐานะผู้น�าเยาวชนหญิง  
และดฉัินแบง่ปันเรือ่งครอบครวันิรนัดร ์
กับลูกๆ ในการสังสรรค์ ในครอบครวั  
ดฉัิน รู ้แตด่ฉัิน เช่ือ หรอืไม่ ค�าตอบ 
มาทันทีที่ค�าถามน้ันแวบเข้ามาใน 
สมอง: พระวญิญาณทรงยืนยันค�าตอบ 

โดย บอนนี แอล. ออสคำร์สัน

ประธานเยาวชนหญิงสามญั

วั
 นที่ 30 มีนาคม หน่ึงปีมาแล้ว  
เอธาน คารเ์นเซกกา วยัสองขวบ 
จากอเมรกิันฟอรค์ ยูทาห์เข้า 

โรงพยาบาลเพราะปอดบวมและน� ้าท่วม 
ปอด สองวนัตอ่มาอาการของเขาทรดุ
หนักจนตอ้งถูกน�าตวัขึน้เฮลิคอปเตอร์
ส่งไปโรงพยาบาลเด็กเล็กในซอลท์เลค
ซิตี ้มิเชลมารดาของเขาไดร้บัอนุญาต
ให้น่ังในที่น่ังดา้นหน้าไปพรอ้มกับ
ลูกชายของเธอ มีคนให้หูฟังเธอเพื่อ
จะสามารถส่ือสารกับคนอื่นๆ ใน
เฮลิคอปเตอร์ ได ้เธอไดย้ินเจ้าหน้าที่
แพทย์ก�าลังช่วยลูกชายที่ป่วยของเธอ 
และโดยที่เป็นพยาบาลกุมารเวช มิเชลรู้
พอจะเข้าใจวา่เอธานอาการสาหัส

ในช่วงวกิฤตน้ัน มิเชลสังเกตวา่พวก 
เขาก�าลังบนิลัดฟ้าผ่านพระวหิารเดรเปอร ์ 
ยูทาห์ เธอมองข้ามหุบเขาลงมา 
เห็นพระวหิารจอรแ์ดนรเิวอร ์พระวหิาร
โอเคอรเ์มาน์เทน และเห็นพระวหิาร
ซอลท์เลคแต่ไกลดว้ย ความคดิหน่ึง
เข้ามาในใจเธอวา่ “เจ้าเช่ือหรอืไม่”

เธอพูดถึงประสบการณ์น้ีวา่
“ดฉัินไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับพรของพระ 

วหิารและ [วา่] ‘ครอบครวัอยู่ช่ัวนิรนัดร’์  
ในปฐมวยัและในเยาวชนหญิง  

ดิฉนัเช่ือหรือไม่
ถ้าส่ิงเหล่านีจ้ริงแสดงว่าเรามีข่าวสารประเสริฐสุดของความหวงั 
และความช่วยเหลือท่ีโลกเคยรู้
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บางครัง้เราเคยชินหรอืไม่กับพร
ที่เราไดร้บัในฐานะสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายจนเราไม่เข้าใจปาฏิหารยิ์และ
ความงดงามของการเป็นสานุศิษย์ ใน
ศาสนจักรที่แท้จรงิของพระเจ้าอย่าง
ถ่องแท้ เราเคยรูสึ้กผิดจากการไม่ส�านึก
คณุตอ่ของประทานส�าคญัที่สุดที่เรา
สามารถรบัได้ ในชีวติน้ีหรอืไม่ พระผู้
ช่วยให้รอดทรงสอนวา่ “หากเจ้ารกัษา
บัญญัตขิองเราและอดทนจนกวา่ชีวติ
จะหาไม่เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร,์ ซ่ึงของ
ประทานน้ีส�าคญัที่สุดในบรรดาของ
ประทานทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า” 2

เราเช่ือวา่ศาสนจักรน้ีเป็นมากกวา่
สถานที่ดีๆ  ที่เราไปในวนัอาทิตย์และ
เรยีนรูว้ธิีเป็นคนด ีเป็นมากกวา่สโมสร
ชาวครสิตท์ี่ดงีามเพื่อให้เราไดค้บหากับ
คนดมีีศีลธรรม ไม่ ใช่เพียงแตแ่นวคดิ
ดีๆ  ที่พ่อแม่สามารถสอนลูกๆ ที่บ้าน
เพื่อพวกเขาจะเป็นคนรบัผิดชอบ
และเป็นคนดเีท่าน้ัน ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
เป็นมากกวา่ทัง้หมดน้ีแน่นอน

ลองคดิสักครูเ่กี่ยวกับค�ายืนยันที่ลึก
ซึง้วา่เราเป็นศาสนา เราเช่ือวา่ศาสนจักร
เดยีวกับที่พระเยซูครสิตท์รงจัดตัง้
ขณะอยู่บนแผ่นดนิโลกไดร้บัการฟ้ืนฟู
อีกครัง้โดยศาสดาพยากรณ์ที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเรยีกในเวลาของเราและผู้น�า

ของเรามีอ�านาจและสิทธิอ�านาจเดยีว
กับอัครสาวกสมัยโบราณที่จะกระท�าใน
พระนามของพระผู้เป็นเจ้า ส่ิงน้ีเรยีก
วา่ฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า เรา
ยืนยันวา่โดยผ่านสิทธิอ�านาจที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูน้ี เราสามารถรบัศาสนพิธีแห่ง
ความรอด เช่น บัพตศิมา และมีของ
ประทานแห่งการท�าให้บรสุิทธิ์สะอาด
อยู่กับเราตลอดเวลา เรามีอัครสาวก
และศาสดาพยากรณ์น�าและก�ากับดแูล
ศาสนจักรน้ีผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต 
และเราเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้าตรสักับ
ลูกๆ ของพระองคผ์่านศาสดาพยากรณ์
เหล่าน้ี

เราเช่ือเช่นกันวา่อ�านาจฐานะปุโรหิต
น้ีท�าให้เราไดท้�าพันธสัญญาและรบั
ศาสนพิธี ในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึง
สักวนัหน่ึงจะเปิดทางให้เรากลับไปที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและอยู่กับ
พระองคต์ลอดไป เรายืนยันเช่นกันวา่
โดยผ่านอ�านาจน้ี ครอบครวัสามารถ 
ผูกพันกันช่ัวนิรนัดรเ์มื่อคูส่ามีภรรยา 
เข้าสู่พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของ 
การแตง่งานในอาคารศักดิสิ์ทธิ์ที่เรา 
เช่ือวา่เป็นพระนิเวศน์ของพระผูเ้ป็นเจา้  
เราเช่ือวา่เราสามารถรบัศาสนพิธ ี
แห่งความรอดเหล่าน้ีไม่เฉพาะส�าหรบั 
ตวัเราเท่าน้ันแตส่�าหรบับรรพชนที่เคย 
อยู่บนแผ่นดนิโลกโดยไม่มี โอกาสรบั 
ศาสนพิธีที่จ�าเป็นเหล่าน้ีดว้ย เราเช่ือวา่ 

เราสามารถประกอบศาสนพธิี ใหบ้รรพชน 
ของเราโดยมีผู้ท�าแทนในพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี

เราเช่ือวา่โดยผ่านศาสดาพยากรณ์
และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า เรา
ไดร้บัพระคมัภีรเ์พิ่มเตมิ โดยเพิ่มเข้า
กับประจักษ์พยานที่อยู่ ในพระคมัภีร์
ไบเบิล ซ่ึงประกาศวา่พระเยซูครสิตท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก

เรายืนยันวา่ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
เป็นอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
และศาสนจักรแท้จรงิแห่งเดียวบน
แผ่นดินโลก ที่เรยีกวา่ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์เพราะพระองค์ทรงเป็น
ประมุข เป็นศาสนจักรของพระองค ์
และทัง้หมดน้ีเป็นไปได้เพราะการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค์

เราเช่ือวา่เราจะไม่พบลักษณะเดน่
เหล่าน้ีในที่อื่นหรอืองคก์รอื่นบนโลกน้ี 
แม้ศาสนาอื่นและนิกายอื่นดแีละจรงิใจ 
แต่ไม่มีแห่งใดมีสิทธิอ�านาจให้ศาสนพิธี
แห่งความรอดเช่นที่มีอยู่ ในศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย

เรามีความรู้ ในเรือ่งเหล่าน้ี แต ่เรำ
เชือ่หรอืไม ่ถ้าส่ิงเหล่าน้ีจรงิแสดงวา่
เรามีข่าวสารประเสรฐิสุดของความหวงั
และความช่วยเหลือที่ โลกเคยรู ้การเช่ือ
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเรือ่งที่มีความส�าคญั 

นิรนัดรต์อ่เราและตอ่คนที่เรารกั
เพื่อที่จะเช่ือ เราตอ้งรบัพระกิตตคิณุ 

จากสมองเข้ามาในใจเรา! เราอาจเพียง 
แตด่�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ 
เหมือนเครือ่งจักรเพราะคาดหวงัเช่น 
น้ันหรอืเพราะเป็นวฒันธรรมที่เรา 
เตบิโตมาหรอืเพราะเป็นนิสัย บาง 
คนอาจไม่เคยประสบส่ิงที่ผู้คนของ 
กษัตรยิ์เบ็นจามินรูสึ้กหลังจากฟัง
โอวาทอันทรงพลังของเขา “พวกเขา
ทัง้หมดรอ้งออกมาเป็นเสียงเดยีวกัน, 
มีความวา่: แท้จรงิแล้ว, เราเช่ือถ้อยค�า
ทัง้หมดที่ท่านกล่าวแก่เรา; และ, เรารู้
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ถึงความแน่นอนและความจรงิของมัน
ดว้ย, เพราะพระวญิญาณของพระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์, ซ่ึงทรงกระท�าการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกล�า้ในเรา, หรอืในใจ
เรา, จนเราไม่มี ใจที่จะท�าความช่ัวอีก, 
แตจ่ะท�าความดีโดยตลอด” 3

เราทุกคนตอ้งพยายามให้ ใจและ 
ธรรมชาตวิสัิยของเราเปลี่ยนเพื่อเราจะ 
ไม่มีความปรารถนาที่จะเดนิตามวถิีของ 
โลกแตท่�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย 
 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จรงิเป็น 
กระบวนการทีเ่กดิขึน้ช่วงระยะเวลาหน่ึง 
และเกี่ยวข้องกับการเต็มใจใช้ศรทัธา 
เกิดขึน้เมื่อเราคน้ควา้พระคมัภีรแ์ทน
อินเทอรเ์น็ต เกิดขึน้เมื่อเราเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเกิดขึน้เมื่อเรารบัใช้คนรอบข้าง 
เกิดจากการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ เข้า
พระวหิารเป็นประจ�า และท�าหน้าที่รบั
ผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้ามอบให้เราอย่าง
ซ่ือสัตย์ น่ันตอ้งมีความเสมอตน้เสมอ
ปลายและพยายามทุกวนั

คนมักจะถามดฉัินวา่ “การท้าทาย
ใหญ่สุดที่เยาวชนของเราทุกวนัน้ีเผชิญ

คอือะไร” ดฉัินตอบวา่ดฉัินเช่ือวา่การ
ท้าทายน้ันคอือิทธิพลที่มีอยู่เสมอของ 
“อาคารใหญ่และกวา้ง” 4 ในชีวติพวกเขา 
ถ้าพระคมัภีรม์อรมอนเขียนเพื่อสมัย
ของเราโดยเฉพาะ เราจะพลาดข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนไม่ไดเ้ลยใน
นิมิตของลี ไฮเรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติและ
ผลของคนที่ชีน้ิ้วเยาะเย้ยจากอาคาร
ใหญ่และกวา้ง

ส่ิงที่ท�าให้ดฉัินรา้วรานใจที่สุดคอืค�า
อธิบายเกี่ยวกับคนที่ฝ่าหมอกแห่งความ
มืดบนทางคบัแคบและแคบมาแล้ว จับ
ราวเหล็กแน่นจนมาถึงเป้าหมาย และ
เริม่ชิมรสผลหวานและบรสุิทธิ์ของ
ตน้ไม้แห่งชีวติ พระคมัภีรก์ล่าวตอ่จาก
น้ันวา่คนแตง่กายประณีตในอาคารใหญ่
และกวา้ง “อยู่ ในอากัปกิรยิาล้อเลียน
และชีน้ิ้วของพวกเขามาทางผู้คนซ่ึงเข้า
มาและก�าลังรบัส่วนผลน้ัน

“และ หลังจำกพวกเขำไดชิ้มรสของ
ผลน้ันแล้ว พวกเขามีความละอาย, อัน
เน่ืองมาจากผู้ซ่ึงก�าลังเยาะเย้ยพวกเขา
อยู่; และพวกเขาตกลงไปในทางที่ตอ้ง
ห้ามและหายไป” 5

ข้อพระคมัภีรเ์หล่าน้ีพูดถึงพวกเรา 
ที่มีพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
ในชีวติเราแล้ว ไม่วา่เราเกิดในพระ 
กิตตคิณุหรอืตอ้งฝ่าหมอกแห่งความ 
มืดจนพบพระกิตตคิณุ เราไดชิ้มรสผล 
น้ีแล้ว ซ่ึง “มีคา่ที่สุดและน่าปรารถนา 
ที่สุด” และมีศักยภาพจะน�าเราสู่ชีวติ 
นิรนัดรซ่ึ์งเป็น “ของประทานส�าคญัทีสุ่ด 
ในบรรดาของประทานทัง้หมดของ 
พระผู้เป็นเจ้า” 6 เราเพียงแตต่อ้งดืม่ด�า่
ตอ่ไปและไม่ ใส่ ใจคนที่จะหัวเราะเยาะ
ความเช่ือของเราหรอืคนที่ชอบก่อความ
สงสัยหรอืคนที่จับผิดผู้น�าศาสนจักร
และหลักค�าสอน น่ันเป็นการเลือกที ่
เราท�าทุกวนั—เลือกศรทัธาเหนือความ 
สงสัย เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ 
กระตุน้เราให้ “อยู่ ในเรอื ใช้เสือ้ชูชีพ 
ของท่าน และจับเรอืให้แน่นทัง้สองมือ”7

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรที่แท้จรงิ
ของพระเจ้า เราอยู่บนเรอืแล้ว เราไม่
ตอ้งไปคน้หาความจรงิผ่านปรชัญาของ
โลกซ่ึงจะให้ความสบายใจ ความช่วย
เหลือ และการน�าทางแก่เราเพื่อเราจะ
ฝ่าการทดลองชีวติไปอย่างปลอดภัย—
เรามีอยู่แล้ว! เฉกเช่นคณุแม่ของเอธาน
ส�ารวจความเช่ือที่มีมานานของเธอและ
ประกาศดว้ยความเช่ือมั่นในช่วงวกิฤติ
วา่ “ดฉัินเช่ือ” เราท�าไดเ้ช่นกัน!

ดฉัินกลา่วค�าพยานวา่การเป็นสมาชิก
ของเราในอาณาจกัรของพระเจา้เป็น
ของขวญัล�า้คา่สุดประมาณ ดฉัินเป็น
พยานวา่พรและสันตสุิขทีพ่ระเจา้ทรง
เตรยีมไว้ ใหค้นทีเ่ช่ือฟังและซ่ือสัตย์
น้ันดกีวา่ส่ิงใดทีม่นุษยจ์ะเขา้ใจได ้
ดฉัินฝากประจกัษ์พยานน้ีไวก้บัทา่นใน
พระนามของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้ำงองิ
 1. ข้อความในบันทึกส่วนตวัที่บอนนี แอล.  

ออสคารสั์นแบ่งปัน
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 14:7.
 3. โมไซยาห์ 5:2.
 4. 1 นีไฟ 8:26.
 5. 1 นีไฟ 8:27–28; เน้นตวัเอน.
 6. 1 นีไฟ 15:36.
 7. เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, “อยู่ ในเรอืและจับให้

แน่น!” เลียโฮนำ, พ.ย. 2014, 92.
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ในความคดิ สันตสุิขในมโนธรรม และ
สันตสุิขในใจ แม้เราจะวงิวอนอย่าง
จรงิใจ แต่ ใช่วา่มรสุมทุกลูกจะเปลี่ยน
ทิศ ใช่วา่ความทุพพลภาพทุกอย่างจะ
หาย และเราอาจไม่เข้าใจหลักค�าสอน 
หลักธรรม หรอืหลักปฏิบัตทิี่ศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยสอน
เราอย่างถ่องแท้ครบถ้วน แตก่ระน้ัน
เราไดร้บัสัญญาวา่จะมีสันตสุิข—โดยมี
เงื่อนไขตดิมาดว้ย

ในกิตตคิณุของยอห์น พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสอนวา่แม้จะมีความทุกข์
ยากของชีวติ เราสามารถรืน่เรงิ เรา
สามารถหวงัได ้และเราไม่ตอ้งกลัว 
เพราะพระองคท์รงประกาศวา่ “ท่าน
จะไดม้ีสันตสุิข ในเรำ” 3 ศรทัธาใน
พระเยซูครสิตแ์ละการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้เป็นหลักธรรมข้อแรกของ
พระกิตตคิณุตลอดกาลและจะเป็น
ตลอดไป และเป็นรากฐานให้สรา้งความ
หวงัวา่เราจะมี “สันตสุิขในโลกน้ี และ
ชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึง” 4

ในการคน้หาสันตสุิขของเราทา่มกลาง
การทา้ทายประจ�าวนัของชีวติ เราไดร้บั
แบบแผนทีเ่รยีบงา่ยเพือ่ใหค้วามคดิของ
เราจดจอ่กบัพระผู้ช่วยใหร้อดผูต้รสัวา่ 
“จงเรยีนรูจ้ากเรา, และฟังถอ้ยค�าของเรา; 
จงเดนิดว้ยความสุภาพออ่นน้อมแหง่
พระวญิญาณเรา, และเจา้จะมสัีนตสุิขใน
เรา. เราคอืพระเยซคูรสิต”์ 5

โศกจะมาหาเราแตล่ะคน ทุกคนตอ้ง
ประสบความเศรา้โศกไม่เวลาใดก็เวลา
หน่ึง ไม่มี ใครหนีพ้น” 1 “พระเจ้าในพระ
ปรชีาญาณของพระองคม์ิไดท้รงกันใคร
จากความเศรา้โศกหรอืความเสียใจ”2 
อย่างไรก็ตาม ความสามารถของเราที่
จะเดนิทางบนถนนสายน้ีอย่างสงบ
ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับวา่เราพยายามคดิถึง
พระเยซูหรอืไม่

ความสามารถในการหลีกเลี่ยงการ
ทดลอง ความเศรา้เสียใจ หรอืความ
ปวดรา้วใจไม่ไดเ้ป็นตวัก�าหนดสันตสุิข

โดย อธิกำรดบัเบิลยู. คริสโตเฟอร์ วดัเดลล์

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายอธิการควบคุม

ไ ม่กี่ปีก่อน ผู้น�าขอให้บุตรสาวและ
บุตรเขยของเราสอนชัน้เรยีน
ปฐมวยัของเด็กชายวยัซนส่ีขวบห้า

คน บุตรสาวของเราเป็นคนสอนส่วน
บุตรเขยคอยคมุเด็กให้อยู่ ในระเบียบ 
พวกเขาท�าสุดความสามารถเพื่อรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยท่ามกลางความป่ัน
ป่วนเป็นครัง้คราวเพื่อจะสอนหลักธรรม
พระกิตตคิณุแก่เด็กๆ ได้

ในช่วงชัน้เรยีนที่ยากเป็นพิเศษครัง้ 
หน่ึง หลังจากเตอืนเด็กซนคนหน่ึง 
หลายครัง้ บุตรเขยของเราพาเขาออก 
จากห้องเรยีน ทันทีที่ออกนอกห้องและ 
ก�าลังจะพูดคยุกับเด็กเกี่ยวกับความ
ประพฤตขิองเขาและตอ้งพาเขาไปหา
พ่อแม่ เด็กชายเล็กๆ คนน้ันหยุดบุตร
เขยของเราก่อนที่เขาจะพูดอะไร เด็ก
ชายคนน้ันยกมือ และดว้ยสีหน้าจรงิจัง 
พูดออกมาวา่ “บางครัง้—บางครัง้—ก็
ยากส�าหรบัผมที่จะคดิถึงพระเยซู!”

ในการเดนิทางผ่านความเป็นมรรตยั 
ของเรา จุดหมายที่เราตัง้ใจไปอาจ 
สวยงามและการเดนิทางอาจน่าตืน่เตน้  
แตเ่ราจะประสบการทดลองและ 
ความเศรา้เสียใจระหวา่งทาง เอ็ลเดอร์
โจเซฟ บี. เวริธ์ลินสอนวา่ “ความเศรา้

แบบแผนส�าหรับสนัติสุข
สันติสุขท่ีเราทุกคนแสวงหาเรียกร้องให้เรากระท�า—โดยเรียนรู้จากพระเยซูคริสต์  
ฟังพระวจนะของพระองค์ และเดินกับพระองค์
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เรยีนรู ้ฟัง และเดนิ—สามขัน้ตอน
พรอ้มดว้ยค�าสัญญา

ขั้นตอนทีห่น่ึง “เรียนรู้จำกเรำ”

ในอิสยาห์เราอ่านวา่ “และชนชาติ
จ�านวนมากจะมาและกล่าววา่ มาเถิด ให้
เราขึน้ไปยังภูเขาของพระยาห์เวห์ ไปยัง
พระนิเวศของพระเจ้าของยาโคบ แล้ว
พระองคจ์ะทรงสอนวถิีของพระองคแ์ก่
เรา” 6

ในจ�านวนพระวหิารที่เพิ่มขึน้ทั่ว
โลก เราเรยีนรูจ้ากพระเยซูครสิตแ์ละ
บทบาทของพระองค์ ในแผนของพระ
บิดาในฐานะพระผู้สรา้งโลก พระผู้ช่วย
ให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา และแหล่ง
สันตสุิขของเรา

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนไว้
วา่ “ โลกที่เราอยู่เปลี่ยนแปลงตลอดและ
ยุ่งยาก . . . เมื่อท่านและข้าพเจ้าไปพระ
นิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ
เราระลึกถึงพันธสัญญาที่ท�าไว้ ในน้ัน เรา
จะสามารถทนตอ่การทดลองทุกอย่าง
และเอาชนะการล่อลวงแตล่ะอย่างได ้
ในสถานศักดิสิ์ทธิ์น้ีเราจะพบสันต”ิ 7

ในช่วงงานมอบหมายการประชุม
ใหญ่สเตคไม่กี่ปีมาน้ีขณะรบัใช้ ใน
อเมรกิาใต ้ข้าพเจ้าพบสามีภรรยาคูห่น่ึง
ที่เศรา้โศกกับการเพิ่งสูญเสียบุตรชาย
วยัแบเบาะของพวกเขา

ในการสัมภาษณ์ช่วงการประชมุใหญ่
ทีข่า้พเจ้าพบกับบราเดอรท์มูริคิรัง้แรก
และทราบเรือ่งการสูญเสียของเขา ขณะ
ทีเ่ราพูดคยุกนั เขาบอกวา่เขาไมเ่พยีง
เสียใจอยา่งสุดซึง้กับการเสียชีวติของ
บตุรชายเทา่น้ันแตเ่ศรา้ใจเมือ่คดิวา่
จะไม่ไดพ้บบตุรชายอกี เขาอธบิาย ใน
ฐานะสมาชิกคอ่นข้างใหมข่องศาสนจกัร
วา่ พวกเขาออมเงนิไปพระวหิารไดเ้พยีง
ครัง้หน่ึงแล้วก่อนลูกชายเกดิ ทีพ่วก
เขาไดร้บัการผนึกฉันสามภีรรยาและได้
ผนึกกบับตุรสาวสองคน เขาอธบิายตอ่
จากน้ันวา่พวกเขาออมเงนิเพ่ือกลบัไป
พระวหิารอกีรอบไดแ้ลว้แตก็่ไมส่ามารถ
พาบตุรชายไปผนึกกบัเขาได้

โดยทราบดวีา่อาจเกิดความเข้าใจผิด
ข้าพเจ้าจึงอธิบายวา่เขาจะไดพ้บบุตร
ชายอีกครัง้แน่นอนถ้าเขายังคงซ่ือสัตย์ 
เพราะศาสนพิธีผนึกที่ ไดผู้กเขากับ
ภรรยาและบุตรสาวเพียงพอจะผูกเขา
กับบุตรชายที่เกิดในพันธสัญญาเช่นกัน

เขาถามดว้ยความประหลาดใจวา่น่ี
จรงิหรอื และเมื่อข้าพเจ้ายืนยันวา่จรงิ 
เขาถามตอ่จากน้ันข้าพเจ้ายินดจีะพูด
กับภรรยาเขาที่ ไม่มีทางปลอบประโลม
ใจไดเ้ลยในช่วงสองสัปดาห์ตัง้แตก่าร
เสียชีวติของบุตรชายหรอืไม่

บา่ยวนัอาทติยห์ลังการประชมุใหญ่  
ขา้พเจา้พดูคยุกบัซิสเตอรทู์มริแิละ 
อธบิายหลกัค�าสอนอนัน่ายนิดน้ีีตอ่เธอ  
เธอถามทัง้น� ้าตาดว้ยความเจ็บปวดจาก 
การสูญเสียมาหมาดๆ แตบ่ดัน้ีดว้ยแสง 
รบิหรีข่องความหวงัวา่ “ดฉัินจะไดอุ้้ม 
ลกูชายไว้ ในออ้มแขนอกีครัง้จรงิหรอืคะ  
เขาเป็นของดฉัินตลอดไปจรงิหรอืคะ”  
ขา้พเจา้รบัรองกบัเธอวา่ถา้เธอรกัษา 
พันธสัญญา อ�านาจการผนึกในพระวหิารทีม่ ี
ผลเพราะสิทธอิ�านาจของพระเยซคูรสิต ์
จะยอมให้เธอไดอ้ยูกั่บบตุรชายอกีครัง้ 
และไดอุ้้มเขาไว้ ในออ้มแขน

ซิสเตอรท์ูมิรแิม้ ใจจะแตกสลายกับ
การสูญเสียบุตรชายแตก็่จากไปพรอ้ม
น� ้าตาแห่งความส�านึกคณุและเป่ียม

ดว้ยความหวงัเพราะศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์
ของพระวหิาร ซ่ึงเกิดขึน้ไดเ้พราะ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา

ทุกครัง้ที่เราเข้าพระวหิาร—ทัง้หมด
ที่เราไดย้ิน ท�า และพูด ศาสนพิธีทุก
อย่างที่เรามีส่วนรว่ม และพันธสัญญา
ทุกข้อที่เราท�า—ล้วนน�าเราให้หันไป
หาพระเยซูครสิต ์เรารูสึ้กถึงสันตสุิข
เมื่อเราไดย้ินพระวจนะของพระองค์
และเรยีนรูจ้ากแบบอย่างของพระองค ์
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สอนวา่ 
“จงไปพระนิเวศน์ของพระเจ้า ที่น่ัน
ท่านจะรูสึ้กถึงพระวญิญาณและตดิตอ่
กับพระองค ์และท่านจะรูจ้ักสันตทิี่ท่าน
จะไม่พบในที่ ใด” 8

ขั้นตอนทีส่อง “ฟังถ้อยค�ำของเรำ”

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญาเรา
อ่านวา่ “ ไม่วา่โดยเสียงของเราเองหรอื
โดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, 
ก็เหมือนกัน” 9 ตัง้แตส่มัยของอาดมั 
เรือ่ยมาจนถึงสมัยของศาสดาพยากรณ์
ยุคปัจจุบัน โธมัส สเป็นเซอร ์มอนสัน 
พระเจ้าตรสัผ่านตวัแทนที่พระองคท์รง
มอบอ�านาจ คนที่เลือกฟังและเอาใจใส่
พระวจนะของพระเจ้าตามที่ประทาน
ผ่านศาสดาพยากรณ์ จะพบความ
ปลอดภัยและสันตสุิข
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ในพระคมัภรีม์อรมอนเราพบตวัอยา่ง
มากมายของความส�าคญัของการท�าตาม
ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์และยืน
กับท่าน รวมทัง้บทเรยีนที่ ไดจ้ากนิมิต
เรือ่งตน้ไม้แห่งชีวติของลี ไฮ ซ่ึงอยู่ ใน 
1 นีไฟ บทที่ 8 ไม่มีอาคารใหญ่และ
กวา้งที่แออัดหรอืมีเสียงอีกทึกมาจาก
หน้าตา่งที่เปิดอยู่ หรอืชักน�าให้ท�าผิด 
ล้อเลียน และท�าให้สับสนเท่าในสมัย
ของเรา ในข้อความน้ีเราอ่านเรือ่งของ
คนสองกลุ่มและการตอบสนองเสียง
รอ้งเรยีกจากอาคารหลังน้ัน

เริม่จาก ข้อ 26 เราอ่านวา่
“และพ่อกวาดตาของพ่อไปรอบๆ 

ดว้ย, และเห็น, อาคารใหญ่และกวา้ง
หลังหน่ึง, อยู่บนอีกฝ่ังของแม่น� ้าที่มี
สายน� ้า . . .

“และมันเต็มไปดว้ยผู้คน, . . . และ
พวกเขาอยู่ ในอากัปกิรยิาล้อเลียนและชี้
น้ิวของพวกเขามาทางผู้คนซ่ึง . . . 
มาและก�าลังรบัส่วนผลน้ัน.

“และหลังจากพวกเขาได ้ชิมรส ของ
ผลน้ันแล้ว พวกเขามีความละอาย, อัน
เน่ืองมาจากผู้ซ่ึงก�าลังเยาะเย้ยพวกเขา
อยู่; และพวกเขาตกลงไปในทางที่ตอ้ง
ห้ามและหายไป.”10

ใน ข้อ 33 เราอ่านเกี่ยวกับคนที่ตอบ
สนองการเยาะเย้ยและการล้อเลียนจาก
อาคารตา่งออกไป ศาสดาพยากรณ์ลี ไฮ
อธิบายวา่คนในอาคาร “ชีน้ิ้วเยาะเย้ย
ข้าพเจ้าและผู้ที่ก�าลัง รบัส่วน ผลน้ัน
ดว้ย; แตเ่ราหาใส่ ใจพวกเขาไม่.”11

ความแตกตา่งส�าคญัระหวา่งคนที่
ละอาย ตกไป และหายไป กับคนที่ ไม่
เอาใจใส่การล้อเลียนจากอาคารและยืน
กับศาสดาพยากรณ์มีอยู่ ในสองวลีน้ี: 
หน่ึง “หลังจากพวกเขาได ้ชิมรส”  
และสอง “ผู้ที่ก�าลัง รบัส่วน”

กลุ่มแรกมาถึงตน้ไม้ ยืนกับศาสดา
พยากรณ์ครูห่น่ึง เพียงแต ่ชิมรส ผล
ไม้เท่าน้ัน พวกเขาไม่กินตอ่ พวกเขา
จึงยอมให้การหัวเราะเยาะจากอาคารมี
ผลตอ่พวกเขา ดงึพวกเขาออกห่างจาก
ศาสดาพยากรณ์ และเข้าไปในทางตอ้ง

ห้ามที่พวกเขาหายไป
ตรงข้ามกับคนที่ชิมรสและพลัดหลง

คอืคนที่ยังคง รบัส่วน ผลน้ัน บุคคล
เหล่าน้ีไม่สนใจความชุลมุนวุน่วายจาก
อาคาร ยืนอยู่ข้างศาสดาพยากรณ์ และ
ช่ืนชมความปลอดภัยและสันตสุิขที่ ได้
มา ค�ามั่นสัญญาของเราตอ่พระเจ้าและ
ผู้รบัใช้ของพระองคจ์ะเป็นค�ามั่นสัญญา
บางเวลาไม่ได ้หากเป็นเช่นน้ันเท่ากับ
เราปล่อยให้ตวัเรายอมตอ่คนที่หมาย
มั่นท�าลายสันตสุิขของเรา เมื่อเราฟัง
พระเจ้าผ่านผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงมอบ
อ�านาจ เท่ากับเรายืนในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์
และจะย้ายที่ ไม่ ได้

ปฏปิักษ์เสนอทางออกหลอกๆ ที่
อาจดเูหมอืนใหค้�าตอบแตย่ิง่พาเราออก
หา่งจากสันตสุิขทีเ่ราแสวงหา เขาเสนอ
ภาพลวงตาทีภ่ายนอกดเูหมอืนถกูตอ้ง
และปลอดภยัแตสุ่ดทา้ยแลว้จะพงัลงมา
เหมอืนอาคารใหญแ่ละกวา้ง ท�าลายทกุ
คนทีแ่สวงหาสันตสุิขในอาคารหลงัน้ัน

ความจรงิทีเ่รยีบงา่ยอยู่ ในเพลง 
ปฐมวยั “ค�าสอนศาสดา: รกัษาพระบญัญตั ิ 
พระตรสั ในน้ี สันต ิปลอดภยั”12

ขั้นตอนทีส่ำม “เดนิด้วยควำมสุภำพ

อ่อนน้อมแห่งพระวญิญำณเรำ”

ไม่วา่เราพลัดหลงจากเส้นทางไกล 
เพียงใด พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญ 

เราให้กลับมาเดนิกับพระองค ์ค�าเชือ้ 
เชิญให้เดนิกับพระเยซูครสิตเ์ป็นค�า 
เชือ้เชิญให้ ไปเกทเสมนีกับพระองค ์ 
จากเกทเสมนีไปคลัวาร ีและจากคลัวาร ี
ไปอุโมงค์ ในสวน เป็นค�าเชือ้เชิญให ้
สังเกตและประยุกต์ ใช้การพลีพระชนม ์
ชีพเพื่อชดใช้ของพระองคผ์ู้มาถึงเรา 
แตล่ะคนและไม่มีขอบเขต เป็นค�าเชือ้ 
เชิญให้กลับใจ ให้เราพึ่งพาเดชานุภาพ 
การช�าระให้สะอาดของพระองค ์และจับ 
พระพาหุที่กางออกดว้ยความรกั เป็นค�า 
เชือ้เชิญให้อยู่อย่างสันติ

บางครัง้ในชีวติเรา เราทุกคนรูสึ้กถึง
ความเจ็บปวดและความปวดรา้วใจที่มา
กับบาปและการล่วงละเมิด เพราะ “ถ้า
เรากล่าววา่เราไม่มีบาป เราก็หลอกตวั
เอง และสัจจะไม่ไดอ้ยู่ ในตวัเราเลย”13 
แต ่“ถึงบาป [ของเรา] เป็นเหมือนสี
แดงเข้ม” เมื่อเราประยุกต์ ใช้การชดใช้
ของพระเยซูครสิตแ์ละเดนิกับพระองค์
ผ่านการกลับใจที่จรงิใจ บาปน้ันก็ “จะ
ขาวอย่างหิมะ”14 แม้เราทุกข์หนักกับ
ความรูสึ้กผิดแตเ่ราจะไดสั้นตสุิข

แอลมาผู้บุตรถูกบังคบัให้เผชิญบาป
ของตนเมื่อเทพของพระเจ้ามาเยือน 
เขาอธิบายประสบการณ์ดงัน้ี

“จิตวญิญาณพ่อปวดรา้วจนสุดขีด
และถูกทรมานดว้ยบาปทัง้หมดของพ่อ

“. . . แท้จรงิแล้ว, พ่อรูว้า่พ่อกบฏ
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของพ่อ, และวา่พ่อไม่
ไดร้กัษาพระบัญญัตอิันศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระองค.์”15

รา้ยแรงเท่ากับบาปของเขา และใน
ช่วงที่ทรมานอย่างยิ่งน้ี เขากล่าวตอ่
ไปวา่

“พ่อจ�าไดด้ว้ยวา่พ่อไดย้ินบิดาของ 
พ่อพยากรณ์แก่ผู้คนเกี่ยวกับการเสด็จ 
มาของพระเยซคูรสิตอ์งคห์น่ึง, พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า, เพื่อทรงชดใช้ 
บาปของโลก.

“. . . พ่อรอ้งอยู่ภายในใจพ่อ: ข้าแต่
พระเยซู, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
ขอพระองคท์รงเมตตาข้าพระองค”์16

“และพ่อไม่เคย, ไดร้บัการปลดบาป
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สองฝักสองฝ่ายในเรือ่งความเป็นบิดา 
บางคนถึงกับจ�าไม่ได ้บางคนขุ่นเคอืง
กับเรือ่งน้ี คนอื่นๆ รวมถึงนักวชิาการ
ครอบครวัจ�านวนหน่ึงเพิกเฉยหรอื
รงัเกียจแนวคดิดงักล่าว หลายคนไม่ได้
ตอ่ตา้น แตก็่ ไม่สนใจ หลายคนหวงัวา่
เราท�าได ้แตเ่ช่ือวา่สังคมของเราท�าไม่
ไดห้รอืจะไม่ท�าอีกแล้ว”1

ในฐานะศาสนจกัร เราเช่ือในบดิา เรา
เช่ือใน “อดุมคตขิองชายที่ ใหค้วามส�าคญั
กบัครอบครวัก่อน” 2 เราเช่ือวา่ “ โดย
แบบแผนของพระผู้เป็นเจา้ บดิาเป็น
ผูน้�าครอบครวัดว้ยความรกั ดว้ยความ
ชอบธรรม และรบัผดิชอบทีจ่ะจดัหา

โดยเอล็เดอร์ ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

วั
   นน้ีข้าพเจ้าจะพูดเรือ่งบิดา บิดา
เป็นรากฐานในแผนแห่งความสุข
ของพระเจ้า และข้าพเจ้าตอ้งการ

เปล่งเสียงให้ก�าลังใจผู้ที่ก�าลังพยายาม
ท�าการเรยีกน้ันอย่างด ีการสรรเสรญิ
และส่งเสรมิความเป็นบิดาและบิดา
ทัง้หลายไม่ ใช่การท�าให้อับอายหรอืลด
คณุคา่ใครก็ตาม วนัน้ีข้าพเจ้าจะมุ่งเน้น
เพียงส่ิงดีๆ  ที่ผู้ชายจะท�าได้ ในบทบาท
สูงสุดของลูกผู้ชาย น่ันคอืสามีและบิดา

เดวดิ แบลงเคนฮอรน์ ผู้เขียน
หนังสือ Fatherless America [อเมรกิาไร้
บิดา] กล่าววา่ “ทุกวนัน้ี สังคมอเมรกิา
โดยพืน้ฐานแล้วมีแนวคดิแบ่งแยก

บิดา
วนันีข้้าพเจ้าจะมุ่งเน้นส่ิงดีๆ ท่ีผู้ชายจะท�าได้ในบทบาทสูงสุดของลกูผู้ชาย  
น่ันคือสามีและบิดา

ของพ่อ, จนกระทั่งพ่อรอ้งทูลขอความ
เมตตาตอ่พระเจ้าพระเยซูครสิต.์ แต่
ดเูถิด, พ่อรอ้งทูลพระองคแ์ละ พ่อพบ
สันติ ในจิตวญิญำณพ่อ”17

เช่นเดยีวกับแอลมา เราจะพบ
สันตสุิขในจิตวญิญาณของเราเช่นกัน
เมื่อเราเดนิกับพระเยซูครสิต ์กลับใจ
จากบาป และประยุกต์ ใช้เดชานุภาพ
การเยียวยาในชีวติเรา

สันตสุิขที่เราทุกคนแสวงหา
เรยีกรอ้งมากกวา่ความปรารถนา ส่ิง
น้ี เรยีกรอ้งให้เรากระท�า—โดยเรยีน
รูจ้ากพระองค ์ฟังพระวจนะของ
พระองค ์และเดนิกับพระองค ์เราอาจ
ไม่สามารถควบคมุทัง้หมดที่เกิดขึน้
รอบตวัเรา แตเ่ราสามารถควบคมุได้
วา่เราจะประยุกต์ ใช้แบบแผนส�าหรบั
สันตสุิขที่พระเจ้าทรงเตรยีมไวอ้ย่างไร
—แบบแผนที่ท�าให้คดิถึงพระองค์ ได้
บ่อยๆ

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็น “ทางน้ัน เป็นความจรงิ และ
เป็นชีวติ”18 และโดยผ่านพระองค์
เท่าน้ันที่เราจะไดสั้นตสุิขแท้จรงิใน
ชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะมา
ถึง ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน ◼
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ส่ิงจ�าเป็นตา่งๆ ของชีวติ และคุม้ครอง
ครอบครวั” 3 เราเช่ือวา่ในหน้าทีค่รอบครวั
ทีสั่มพนัธกั์นของพวกเขา “บดิาและ
มารดามีหน้าทีช่่วยเหลือกนัในฐานะหุ้น
ส่วนเทา่ๆ กนั” 4 เราเช่ือวา่จ�าเป็นอย่างย่ิง
ทีต่อ้งมีบดิา บดิามลีกัษณะพิเศษเฉพาะ
ตวัและแทนที่ ไม่ได้

บางคนมองเห็นส่ิงดขีองความเป็น
บิดาในทางสังคม เป็นบางส่ิงที่ผูกมัด
ชายกับลูกๆ ของเขา จูงใจให้พวกเขา
เป็นพลเมืองดแีละให้นึกถึงความ
ตอ้งการของผู้อื่น เปลี่ยนแนวคดิที่วา่  
“มารดามีหน้าที่รบัผิดชอบตอ่บุตร
ดว้ยการเป็นทัง้บิดามารดามีหน้าที่
รบัผิดชอบตอ่บุตร . . . สรปุคอืความ
ส�าคญัของผู้ชายคอืการเป็นบิดา ความ
ส�าคญัของบุตรที่จะมีบิดา ความส�าคญั
ของสังคมที่จะสรา้งบิดา” 5 ขณะที่การ
พิจารณาดงักล่าวเป็นความจรงิและ
ส�าคญัแน่นอน เรารูว้า่ความเป็นบิดา
เป็นมากกวา่โครงสรา้งของสังคมหรอื
ผลของววิฒันาการ บทบาทของบิดามี

ตน้ก�าเนิดจากสวรรค ์โดยเริม่กับพระ
บิดาในสวรรค ์และกับท่านบิดาอาดมัใน
โลกมรรตยั

แบบอยา่งความเป็นบดิาแหง่สวรรค ์
ทีด่พีรอ้มคอืพระบิดาบนสวรรค ์พระ 
อุปนิสัยและพระคณุลกัษณะของ 
พระองคร์วมถงึความดงีามทีล่น้เหลอื 
และความรกัทีส่มบรูณ์แบบ งานและ 
รศัมีภาพของพระองคค์อืการพฒันา  
ความสุข และชีวตินิรนัดรข์องบตุรธิดา 
ของพระองค์ 6 บดิาในโลกทีต่กแลว้น้ี 
ไมม่คีา่อันใดเลยเมือ่เทยีบกบัองค ์
กษัตราธริาชเบือ้งบน แต่โดยสุดความ
สามารถพวกเขาพยายามเป็นเหมือน
พระองค ์และโดยแทแ้ลว้พวกเขาก็ลงแรง
ในงานของพระองค ์พวกเขาไดร้บัเกยีรติ
ดว้ยความไวว้างใจพเิศษและจรงิจงั

ส�าหรบัผู้ชาย ความเป็นบิดาเผย
ความอ่อนแอและความตอ้งการของ
เราเองที่จะปรบัปรงุตวั ความเป็นบิดา
เรยีกรอ้งการเสียสละ แตก็่เป็นแหล่ง
แห่งความพึงพอใจที่หาเปรยีบมิได ้แม้
เป็นปีตสุิข อน่ึง แบบอย่างที่สูงสุดคอื
พระบิดาบนสวรรค ์ผู้ทรงรกัเราผู้เป็น
บุตรธิดาทางวญิญาณของพระองค ์จน
พระองคป์ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวที่
ถือก�าเนิดเพื่อความรอดและความสูงส่ง
ของเรา 7 พระเยซูตรสัวา่ “ ไม่มี ใครมี
ความรกัยิ่งใหญ่กวา่น้ี คอืการสละชีวติ
เพื่อมิตรสหายของตน” 8 บิดาแสดง
ความรกัน้ันเมื่อพวกเขาสละชีวติของ
ตนวนัแล้ววนัเล่าในการท�างานรบัใช้
และค�า้จุนครอบครวั

บางทีงานส�าคญัที่สุดของบิดา 
คอืการหันใจลูกของเขาไปหา 
พระบิดาบนสวรรค ์ถ้าโดยแบบอย่าง 
และถ้อยค�าของบิดา เขาสามารถแสดง 
ถึงความจงรกัภักดตีอ่พระผู้เป็นเจ้าใน 
ชีวติประจ�าวนัได ้บิดาคนน้ันไดม้อบ 
กุญแจสู่สันตสุิขในชีวติน้ีและชีวติ 
นิรนัดร์ ในโลกที่จะมาถึงแก่ลูกของเขา 9 
บิดาที่อ่านพระคมัภีร์ ให้ฟังหรอือ่านกับ
ลูกของเขาท�าให้พวกเขาคุน้เคยกับ 
พระสุรเสียงของพระเจ้า 10

เราพบในพระคมัภีรห์ลายครัง้ถึงการ
เน้นย�า้พันธะรบัผิดชอบของบิดามารดา
ที่จะสอนลูกของตน

“และอน่ึง, ตราบเท่าที่บิดามารดามี
ลูกในไซอัน, หรอืในสเตคหน่ึงสเตคใด
ของนาง, ซ่ึงจัดตัง้ขึน้, ที่มิไดส้อนพวก
เขาให้เข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งการกลับ
ใจ, ศรทัธาในพระครสิตพ์ระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, และเรือ่ง
บัพตศิมาและของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ โดยการวางมือ, เมื่อ
อายุแปดขวบ, บาปย่อมอยู่บนศีรษะของ
บิดามารดา . . .

“และพวกเขาพึงสอนลูกๆ ของตนให้
สวดอ้อนวอนดว้ย, และให้ด�าเนินชีวติ
อย่างซ่ือตรงตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า.”11

ในปี 1833 พระเจ้าทรงต�าหนิสมาชิก
ในฝ่ายประธานสูงสุด ที่ ให้ความสนใจ
ตอ่หน้าที่การสอนลูกๆ ของพวกเขาไม่
เพียงพอ พระองคต์รสักับคนหน่ึงอย่าง
เจาะจงวา่ “เจ้ามิไดส้อนแสงสวา่งและ
ความจรงิแก่ลูกๆ, ตามพระบัญญัต;ิ 
และคนช่ัวรา้ยคนน้ันยังมีอ�านาจ, ใน
เวลาน้ี, เหนือเจ้า, และน่ีเป็นเหตแุห่ง
ความทุกข์ของเจ้า.”12

บิดาตอ้งสอนกฎและงานของ 
พระผู้เป็นเจ้าใหม่ตอ่คนทุกรุน่  
ดงัที่ผู้เขียนหนังสือสดดุปีระกาศไว้

“เพราะพระองคท์รงสถาปนา 
พระโอวาทไว้ ในยาโคบ และทรงตัง้ธรรม 
บัญญัติไว้ ในอิสราเอล ซ่ึงพระองคท์รง
บัญชาแก่บรรพบุรษุของเรา วา่ให้แจ้ง

ก บิดาแสดงความรักเม่ือพวกเขาท�างานในการ

รับใช้และค�า้จุนครอบครัว

ข ความเป็นบิดาเรียกร้องการเสียสละ แต่กเ็ป็น

แหล่งท่ีมาแห่งความพึงพอใจอันหาท่ีเปรียบ

มิได้
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เรือ่งราวเหล่าน้ันแก่ลูกหลานของพวก
เขา

“เพื่อคนรุน่หลัง คอืลูกหลานที่จะ
เกิดมา จะทราบเรือ่ง และจะลุกขึน้บอก
ลูกหลานของพวกเขาตอ่ไปอีก

“เพื่อพวกเขาจะตัง้ความหวงัไว้ ใน
พระเจ้า และไม่ลืมพระราชกิจของ
พระเจ้า แตร่กัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค”์13

แน่นอนวา่การสอนพระกิตตคิณุเป็น
หน้าที่รว่มกันระหวา่งบิดากับมารดา 
แตพ่ระเจ้าทรงบอกอย่างชัดเจนวา่
พระองคท์รงคาดหวงับิดาที่จะรบัผิด
ชอบในการให้ความส�าคญัสูงสุดกับ
ส่ิงน้ี (และจ�าไวด้ว้ยวา่การคยุเล่นกัน 
การท�างานและเล่นดว้ยกัน และการ
ฟังเป็นองคป์ระกอบที่ส�าคญัของการ
สอน) พระเจ้าทรงคาดหวงัให้บิดาช่วย
ขัดเกลาบุตรของตน และเด็กตอ้งการ
และตอ้งมีแบบอย่าง

ขา้พเจ้าไดร้บัพรทีม่บีดิาเป็นแบบ 
อยา่งทีด่ ีข้าพเจ้าจ�าไดเ้มือ่เป็นเด็ก 
อาย ุ12 ขวบ คณุพอ่ขา้พเจา้เป็นผูล้ง 
สมคัรรบัเลือกตัง้สภาเทศบาลเมอืง 
ในชมุชนเล็กๆ ของเรา ทา่นไม่ได ้
รณรงคห์าเสียงเลือกตัง้อยา่งเอกิเกรกิ 
—ขา้พเจ้าจ�าไดเ้พยีงวา่คณุพอ่ให ้
ขา้พเจ้ากับพีช่ายไปแจกจา่ยใบปลวิตาม 
บา้น กระตุน้ใหผู้้คนเลอืกพอล ครสิ 
ทอฟเฟอรสั์น มีหลายคนทีข่า้พเจา้ยืน่
ใบปลิวใหก้ล่าวช่ืนชมวา่พอลเป็นคนดี
และซ่ือสัตย์ พวกเขาเต็มใจจะเลอืกทา่น 
หวัใจเด็กหนุ่มอย่างข้าพเจา้พองโตดว้ย
ความภาคภูมิใจในคณุพอ่ขา้พเจา้ ซ่ึง
ท�าใหข้า้พเจ้ามีความมัน่ใจและปรารถนา
จะเดนิตามรอยเทา้ทา่น ทา่นไม่ไดด้ี
พรอ้ม—ไม่มี ใครดพีรอ้ม—แตท่า่น
ซ่ือตรง เป็นคนด ีและเป็นแบบอยา่งให้
บตุรคนหน่ึงอยากจะเป็นเหมอืนทา่น

วนัิยและการลงโทษเป็นส่วนหน่ึง
ของการสอน ดงัที่เปาโลกล่าว “เพราะ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าทรงตสีอนผู้ที่
พระองคท์รงรกั”14 แต่ ในวนัิยบิดาตอ้ง
เอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อไม่ ให้เป็นการ

กระท�าที่ทารณุ ซ่ึงจะไม่มีวนัมีเหตผุล
ในการท�าเช่นน้ันเลย เมื่อบิดาลงโทษ 
แรงจูงใจของเขาตอ้งเป็นความรกั และ
น�าทางโดยพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์

“จงวา่กล่าวโดยไม่ชักช้าดว้ยความ
เฉียบขาด, เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ทรงดลใจ; และจากน้ันในเวลาตอ่มาจง
แสดงความรกัเพิ่มขึน้ตอ่คนที่ท่านวา่
กล่าว, เกลือกเขาจะถือวา่ท่านเป็นศัตรู
ของเขา;

“เพื่อเขาจะรูว้า่ความซ่ือสัตย์ของ
ท่านแข็งแกรง่ยิ่งกวา่เชือกแห่งความ
ตาย”15

วนัิยในแบบแผนแห่งสวรรค์ ไม่ ใช่
เรือ่งของการท�าโทษแตเ่ป็นเรือ่งของ
การช่วยคนที่เรารกัตามเส้นทางแห่งการ
ควบคมุตนเอง

พระเจ้าตรสัวา่ “เด็กทุกคนมีสิทธิ์
ไดร้บัการดแูลจากบิดามารดาของตน
จนกวา่พวกเขาจะบรรลุนิตภิาวะ”16 การ
หาเลีย้งครอบครวัเป็นงานศักดิสิ์ทธิ์ 
การจัดหาให้ครอบครวั แม้ โดยทั่วไปจะ
เรยีกรอ้งการใช้เวลาจากครอบครวั แต่
สอดคล้องกับความเป็นบิดา—น่ีคอื
แก่นหลักของการเป็นบิดาที่ด ี“งาน
และครอบครวัเป็นความรบัผิดชอบที่
ซ้อนทับกัน”17 แน่นอนวา่ส่ิงน้ีไม่ได้
หมายความวา่ชายคนหน่ึงจะเพิกเฉย
ตอ่ครอบครวัเพื่อท�าแตง่าน หรอืในอีก
ขัว้หน่ึง ไม่พยายามท�างานและตอ้งการ
ผลักหน้าที่รบัผิดชอบของตนเองไปให้
ผู้อื่น กษัตรยิ์เบ็นจามินกล่าววา่

“ท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกๆ ของท่าน
หิวโหย, หรอืเปลือยเปล่า; ทัง้ท่านจะไม่
ปล่อยให้พวกเขาล่วงละเมิดกฎของ 
พระผู้เป็นเจ้า, และตอ่สู้และทะเลาะ
กัน, . . .

“แตท่า่นจะสอนพวกเขาใหเ้ดนิในทาง
แหง่ความจรงิและความมสีต;ิ ทา่นจะ
สอนใหพ้วกเขารกักัน, และรบัใช้กนั”18

เราทราบถึงความทุกข์ของชายที่ ไม่
สามารถหาหนทางและรายได้ ในการ
ค�า้จุนครอบครวัอย่างเพียงพอ ไม่มี
ความอับอายส�าหรบัผู้ที่ ในเวลาน้ัน แม้

จะพยายามสุดความสามารถแล้ว แต่
ก็ ไม่สามารถท�าหน้าที่การงานทัง้หมด
ของบิดาได ้“ความพิการ ความตาย หรอื
สภาพการณ์อื่นๆ อาจท�าให้แตล่ะบุคคล
จ�าตอ้งปรบัตวั ญาตพิี่น้องควรให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อจ�าเป็น”19

ความรกัที่มีตอ่มารดาของลูกๆ—
และการแสดงความรกัน้ัน—เป็นส่ิง
ดทีี่สุดสองส่ิงที่บิดาท�าไดเ้พื่อลูก ส่ิง
น้ียืนยันความเช่ือมั่นและเสรมิสรา้ง
ชีวติแตง่งานซ่ึงเป็นพืน้ฐานของชีวติ
ครอบครวัและความมั่นคง

ชายบางคนเป็นพ่อเลีย้งลูกคน 
เดยีว พ่อบุญธรรม หรอืพ่อเลีย้ง หลาย 
คนพยายามอย่างยิ่งและท�าสุดความ 
สามารถในบทบาทที่บ่อยครัง้ยากมาก  
เรายกย่องผู้ที่ท�าสุดความสามารถดว้ย 
ความรกั ความอดทน และการเสียสละ 
เพื่อสนองตอบความตอ้งการส่วนตวั 
และครอบครวั เราควรทราบดว้ยวา่ 
พระผู้เป็นเจ้าพระองคเ์องทรงฝากฝัง

บิดาคนหน่ึงท่ีอ่านพระคัมภีร์ให้ลกูฟังหรืออ่าน

กับลกูท�าให้พวกเขาคุ้นเคยกับพระสุรเสียงของ

พระเจ้า

พระเจ้าทรงคาดหวงัให้บิดาช่วยขดัเกลาบตุร

ของตน และเดก็ต้องการและต้องมีแบบอย่าง 
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พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของ
พระองค์ ให้อยู่ ในความดแูลของบิดา
บุญธรรม แน่นอนเรายกย่องโยเซฟ
ดว้ยเพราะเมื่อพระเยซูทรงเจรญิวยั 
พระองค ์“เจรญิขึน้ในดา้นสตปิัญญา
และดา้นรา่งกาย เป็นที่ชอบตอ่พระ
พักตรพ์ระเจ้าและตอ่หน้าคนทัง้หลาย
ดว้ย” 20

ช่างน่าสลดใจ สาเหตจุากความตาย 
การทอดทิง้ หรอืการหย่ารา้ง เด็กบาง
คนไม่ไดอ้าศัยอยู่กับบิดา บางคนอาจอยู่
กับบิดาแคร่า่งกายแตจ่ิตใจของบิดาน้ัน
ไม่อยู่ หรอืไม่เอาใจใส่ หรอืไม่สนับสนุน 
เราเรยีกรอ้งให้บิดาทุกคนท�าให้ดขีึน้
และเป็นคนดขีึน้ เราเรยีกรอ้งส่ือและ
วงการบันเทิงตา่งๆ ให้แสดงภาพบิดา
ผู้มีความสามารถและอุทิศตน ผู้ที่รกั
ภรรยาอย่างแท้จรงิและน�าทางลูกๆ ของ
ตนอย่างมีสตปิัญญา แทนที่จะแสดง
ภาพบิดาที่เฟอะฟะและเป็นตวัตลก 
หรอืเป็น “คนที่สรา้งปัญหา” ซ่ึงทัง้หมด
มักจะเป็นอย่างน้ัน

ถึงเด็กๆ ที่สถานการณ์ครอบครวั
ก�าลังมีปัญหา เราบอกวา่ตวัท่านไม่ได้
มีคา่น้อยลงเพราะส่ิงน้ันเลย บางครัง้
ความท้าทายเป็นการบ่งบอกวา่พระเจ้า
ทรงวางใจในตวัท่าน พระองคท์รงช่วย
ท่านได ้ทัง้โดยตรงและผ่านผู้อื่น ให้
รบัมือกับส่ิงที่ท่านเผชิญ ท่านสามารถ
เป็นคนรุน่แรกในครอบครวัท่าน ที่
แบบแผนแห่งสวรรคท์ี่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงแตง่ตัง้ไวส้�าหรบัครอบครวัจะเป็น
รปูเป็นรา่งขึน้และเป็นพรแก่คนทุกรุน่
หลังจากท่าน

ถึงเด็กหนุ่มทัง้หลาย การรับรู้ถึง
บทบาทที่ท่านจะมี ในฐานะผู้จัดหา
และผู้ปกป้อง เราขอบอกท่านว่า จง
เตรียมตัวตัง้แต่เดี๋ยวน้ีโดยขยันเรียน
หนังสือและวางแผนส�าหรับการศึกษา
หลังจบชัน้มัธยมศึกษา การศึกษาไม่ว่า
จะในมหาวิทยาลัย โรงเรียนอาชีวศึกษา 
การฝึกงาน หรือโปรแกรมที่คล้ายๆ กัน 
คือกุญแจส�าคัญในการพัฒนาทักษะ
และความสามารถที่ท่านจะต้องมี  

จงใช้ประโยชน์ในโอกาสที่จะคบหากับ
ผู้คนทุกวัย รวมถึงเด็กๆ เรียนรู้วิธีสร้าง
สัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นและคุ้มค่า 
ซ่ึงโดยปกติหมายถึงการพบปะพูดคุย
กันโดยตรงกับผู้คนและบางครัง้ท�าส่ิง
ต่างๆ ด้วยกัน ไม่ ใช่แค่พัฒนะทักษะ
การส่งข้อความ จงใช้ชีวิตของท่านเพื่อ
ว่าในฐานะลูกผู้ชาย ท่านจะน�าความ
บริสุทธิ์มาสู่การแต่งงานและลูกๆ  
ของท่าน

ถึงอนุชนรุน่หลังทุกคน เราขอบอก 
ท่านวา่ ไม่วา่ท่านจะจัดคณุพ่อของท่าน 
อยู่ ในล�าดบัใดระหวา่ง ดี ดมีาก ดทีี่สุด  
(และข้าพเจ้าคาดวา่ล�าดบัน้ันจะสูงขึน้ 
เรือ่ยๆ เมื่อท่านเตบิโตและฉลาดขึน้)  
ตดัสินใจยกย่องคณุพ่อและคณุแม่ดว้ย 
การด�าเนินชีวติของท่าน จงระลึกถึง 
ความหวงัของบิดาคนหน่ึงดงัที่ยอห์น 
กล่าวไว ้“ ไม่มีอะไรท�าให้ข้าพเจ้ายินดยีิ่ง 
ไปกวา่น้ี คอืที่ ไดย้ินวา่ลูกๆ ของข้าพเจ้า 
ประพฤตติามความจรงิ” 21 ความชอบธรรม 

ของท่านคอืเกียรตยิศสูงสุดที่บิดาทุก
คนพึงไดร้บั

ถึงพี่น้องชายทัง้หลาย เหล่าบิดาใน
ศาสนจักรน้ี ข้าพเจ้าขอเรยีนวา่ ข้าพเจ้า
ทราบวา่ท่านหวงัจะเป็นบิดาที่ดพีรอ้ม
ยิ่งขึน้ ข้าพเจ้าทราบวา่ข้าพเจ้าอยาก
เป็นเช่นน้ัน กระน้ัน ตอ่ให้เรามีขีด
จ�ากัด ก็ขอให้เรารดุไป ขอให้เราทิง้
แนวคดิเกินจรงิของปัจเจกนิยมและ
ภาวะอิสระในวฒันธรรมทุกวนัน้ีและให้
คดิถึงความสุขและความผาสุกของผู้อื่น
ก่อน แน่นอนวา่แม้ความไม่คูค่วรของ
เรา พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงขยายเรา
และท�าให้ความพยายามที่เรยีบง่ายของ
เราบังเกิดผล ข้าพเจ้าไดร้บัก�าลังใจจาก
เรือ่งราวใน New Era หลายปีมาแล้ว ผู้
เขียนเล่าเรือ่งตอ่ไปน้ี

“เมื่อผมยังเด็ก ครอบครวัเล็กๆ ของ
เราอาศัยอยู่ ในอพารท์เมนท์หน่ึงห้อง
นอนบนชัน้สอง ผมนอนบนโซฟาใน
ห้องน่ังเล่น . . .

“คณุพ่อของผมเป็นคนงาน
เหล็กกล้า ออกจากบ้านไปท�างานแตเ่ช้า
ตรูทุ่กวนั ทุกๆ เช้าท่านจะ . . . ห่มผ้าให้
ผมและยืนน่ิงอยู่ครูห่น่ึง ผมคงกึ่งหลับ
กึ่งฝันเมื่อผมสัมผัสไดว้า่คณุพ่อก�าลัง
ยืนอยู่ข้างโซฟา มองมาที่ผม เมื่อผม
คอ่ยๆ ตืน่ขึน้ ผมรูสึ้กอายที่คณุพ่ออยู่
ตรงน้ัน ผมพยายามแกล้งหลับตอ่ . . . 
ผมตระหนักวา่ขณะที่ท่านยืนอยู่ข้าง
เตยีง ท่านก�าลังสวดอ้อนวอนดว้ยสุดใจ 
สุดพลัง สุดความคดิ—ให้ผม

“คณุพ่อสวดอ้อนวอนให้ผมทุกเช้า 
ท่านสวดอ้อนวอนวา่ผมจะมีความสุข
ตลอดวนั ผมจะปลอดภัย ผมจะเรยีน
รูแ้ละเตรยีมพรอ้มส�าหรบัอนาคต และ
เน่ืองจากท่านจะไม่ไดอ้ยู่กับผมจนกวา่
จะถึงเย็น ท่านสวดอ้อนวอนให้ครแูละ
เพื่อนๆ ที่ผมจะอยู่ดว้ยในวนัน้ัน . . .

“ทีแรก ผมไม่เข้าใจวา่คณุพ่อท�าอะไร
ทุกเช้าเหล่าน้ันเมื่อท่านสวดอ้อนวอน
ให้ผม แตเ่มื่อผมเตบิโตขึน้ ผมสัมผัส
ถึงความรกัความสนใจที่ท่านมีตอ่ตวัผม
และทุกส่ิงที่ผมท�า น่ีเป็นหน่ึงในความ
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ทรงจ�าที่ผมช่ืนชอบที่สุด จนกระทั่ง
หลายปีผ่านไป หลังจากผมแตง่งาน  
มีลูกของผมเอง และไดเ้ข้าไปในห้อง
ขณะที่พวกเขาก�าลังหลับและสวด
อ้อนวอนให้พวกเขา ผมเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้วา่คณุพ่อผมรูสึ้กอย่างไรกับ
ผม” 22

แอลมาเป็นพยานตอ่บุตรของทา่นวา่
“ดเูถิด, พ่อกล่าวแก่ลูก, วา่พระองค์

น่ันเองที่จะเสด็จมาโดยแน่แท้ . . . ; 
แท้จรงิแล้ว, พระองคเ์สด็จมาเพื่อ
ประกาศข่าวอันน่ายินดแีห่งความรอด
ให้ผู้คนของพระองค.์

“และบัดน้ี, ลูกพ่อ, น่ีคอืการปฏิบัติ
ศาสนกิจซ่ึงลูกไดร้บัเรยีกมา, เพื่อ
ประกาศข่าวอันน่ายินดแีก่คนเหล่า
น้ี, เพื่อเตรยีมจิตใจพวกเขา; หรอื . . . 
เพื่อพวกเขาจะเตรยีมจิตใจลูกๆ ของ
ตนให้ฟังพระวจนะในเวลาแห่งการ
เสด็จมาของพระองค.์” 23

น่ันคอืการปฏิบัตศิาสนกิจของบิดา
ในวนัน้ี ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพร
และท�าให้บิดาสามารถท�าดงัน้ัน ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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หน่ึงรอ้ยแปดสิบปีก่อน ตรงกับวนัน้ี  
วนัที่ 3 เมษายน ปี 1836 นิมิตที่น่าตืน่ 
ตาตืน่ใจเผยตอ่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมธิและออลเิวอร ์คาวเดอรี ในพระวหิาร 
เคริท์แลนดก์่อนการอุทิศพระวหิาร
เพียงหน่ึงสัปดาห์ ในนิมิตน้ีทัง้สองท่าน
เห็นพระเจ้าทรงยืนบนพนักอกของ
แท่นพูดในพระวหิาร นอกจากเรือ่งอื่นๆ 
แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่

“ ให้ ใจผู้คนทัง้ปวงของเราช่ืนชม
ยินด,ี ผู้ที่สรา้งนิเวศน์แห่งน้ี, ดว้ยสุด
ก�าลังของพวกเขา, แดน่ามของเรา.

“เพราะดเูถิด, เรายอมรบันิเวศน์แห่ง
น้ี, และนามของเราจะอยู่ที่น่ี; และเรา

โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ก ารที่แผนแห่งความรอดของ 
พระเจ้ากลิง้ออกไปในช่วงสมัย 
การประทานความสมบูรณ์ 

แห่งเวลาน้ีแทบจะอยู่นอกเหนือความ 
เข้าใจ 1 อย่างเช่นค�าประกาศสรา้งพระ 
วหิารใหม่ 4 แห่งของประธานโธมัส เอส.  
มอนสันในการประชุมใหญ่ภาคน้ี เมื่อ 
ประธานมอนสันไดร้บัเรยีกเป็นอัคร
สาวกในปี1963 มีพระวหิารเปิดด�าเนิน 
การ 12 แห่งในโลก 2 ดว้ยการอุทิศ 
พระวหิารโพรโวซิตเีซนเตอรเ์วลาน้ีจึงมี
พระวหิาร 150 แห่ง และจะมี 177 แห่ง
เมื่ออุทิศครบทุกแห่งที่ประกาศสรา้ง  
น่ีเป็นสาเหตใุห้เราน้อมช่ืนชมยินดี

มองเห็นตวัท่านในพระวหิาร
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราแต่ละคนถวายเกียรติพระผู้ช่วยให้รอดและ
เปล่ียนแปลงทุกอย่างท่ีจ�าเป็นเพ่ือมองเห็นตัวเราในพระวิหารศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์
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จะแสดงตนให้ประจักษ์แก่ผู้คนของเรา
ในความเมตตาในนิเวศน์แห่งน้ี” 3

ในโอกาสศักดิสิ์ทธิ์น้ัน ศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณมาปรากฏ  
รวมทัง้เอลียาห์ผู้มอบกุญแจที่จ�าเป็นตอ่ 
ศาสนพิธีพระวหิาร

เรารูสึ้กถึงความช่ืนชมยินดทีี่เกิด
ขึน้ตอ่เน่ืองใน กี โต เอกวาดอร;์ ฮาราเร 
ซิมบับเว; เบเลง บราซิล; และลิมา เปร ู
ทัง้กับสมาชิกและผู้สอนศาสนา ตาม
ที่เกิดขึน้ในกรงุเทพฯ ประเทศไทย
คราวประกาศสรา้งพระวหิารที่น่ัน
เมื่อปีที่ผ่านมา ซิสเตอรเ์ชลลี ซีเนียร์
ภรรยาของเดวดิ ซีเนียร ์ประธานคณะ
เผยแผ่ประเทศไทย กรงุเทพในเวลา
น้ันอีเมลบอกครอบครวัและเพื่อนๆ 
วา่หลังจากเธอและสามีไดฟ้ังประธาน
มอนสันประกาศสรา้งพระวหิาร พวก
เขา “นอนไม่หลับ 12 ช่ัวโมงและ
น� ้าตาไหลดว้ยความสุข” พวกเขาโทร
บอกผู้ช่วยประธานคณะเผยแผ่เมื่อ
ห้าทุ่มครึง่ ผู้ช่วยบอกผู้สอนศาสนา
ทัง้หมด มีรายงานกลับมาวา่ “ทัง้คณะ
เผยแผ่ตืน่ขึน้มากลางดกึกระโดดโลด
เตน้บนเตยีงของพวกเขา” ซิสเตอร์
ซีเนียรเ์ตอืนครอบครวัและเพื่อนๆ 
แบบตดิตลกวา่ “อย่าบอกแผนกผู้สอน
ศาสนาก็แล้วกัน!” 4

การตอบสนองทางวญิญาณของ
สมาชิกในประเทศไทยแรงกล้าเท่าเทียม
กัน ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่มีการเตรยีมทาง
วญิญาณในใจและในบ้าน ปรากฏการณ์
จากสวรรคก์�าลังเตรยีมวสุิทธิชนในพืน้ที่
ซ่ึงจะก่อสรา้งพระวหิารที่เพิ่งประกาศน้ี

ซิสเตอรซี์เนียร์ ในประเทศไทยม ี
กระจกพิเศษแบบดา้มจับที่ท�าไวส้�าหรบั 
การสอนของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กับพี่น้องสตร ีมีภาพพระวหิารสลัก 
ไว้ ในกระจกพรอ้มกับค�าวา่ “มองเห็น 
ตวัท่านในพระวหิาร” เมื่อส่องกระจก  
พวกเธอจะมองเห็นตนเองในกระจก  
ประธานซีเนียรก์ับภรรยาสอนผู้สนใจ 
และสมาชิกให้นึกภาพตนเองอยู่ ใน 
พระวหิารโดยเปลี่ยนวถิีชีวติที่จ�าเป็น 

และเตรยีมความพรอ้มทางวญิญาณเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายน้ี

เช้าน้ีขา้พเจา้ทา้ทายเราแตล่ะคน ไม ่
วา่เราจะอยูท่ี่ ใดใหม้องเห็นตวัเราใน 
พระวหิาร ประธานมอนสันกลา่วไวว้า่  
“ทา่นยงัไม่ไดท้�าทกุอยา่งทีศ่าสนจกัร 
มอบให้จนกวา่จะเขา้พระนิเวศน์ของ 
พระเจา้แลว้รบัพรทุกประการซ่ึงคอยทา่น 
อยู่ทีน่ั่น พรส�าคญัและสูงสุดของการ 
เป็นสมาชิกศาสนจกัรคอืพรเหลา่น้ันซ่ึง 
เราไดร้บัในพระวหิารของพระผูเ้ป็นเจา้” 5

แม้จะขาดความชอบธรรมในโลก
ทุกวนัน้ี แตเ่รามีชีวติอยู่ ในช่วงเวลา
ศักดิสิ์ทธิ์ ศาสดาพยากรณ์ทัง้หลายพูด
ถึงสมัยของเราดว้ยใจรกัและปรารถนา
เมื่อหลายรอ้ยปีก่อน 6

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอ้างทัง้
โอบาดหี์ 7 ในพันธสัญญาเดมิและ  
1 เปโตร 8 ในพันธสัญญาใหม่ โดย
ยอมรบัจุดประสงคอ์ันส�าคญัยิ่งของ 
พระผู้เป็นเจ้าในการจัดเตรยีมบัพตศิมา
แทนคนตายและยอมให้เราเป็นผู้ช่วย
ให้รอดบนเขาไซอัน 9

พระเจ้าทรงท�าให้ผู้คนของเรารุง่เรอืง 
ทรงจัดเตรยีมแหล่งช่วยและการน�าทาง
ของศาสดาพยากรณ์เพื่อให้เรากล้าท�า
หน้าที่รบัผิดชอบในพระวหิารทัง้ส�าหรบั
คนเป็นและคนตาย

เพราะพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต ์เราจึงเข้าใจ
จุดประสงคข์องชีวติ แผนแห่งความ
รอดของพระบิดาส�าหรบับุตรธิดาของ
พระองค ์การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ

ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด และบทบาท
หลักของครอบครวัในองคก์รของ
สวรรค์ 10

จ�านวนพระวหิารที่เพิ่มขึน้ผนวกกับ
เทคโนโลยีก้าวหน้าเพื่อท�าให้ความรบั
ผิดชอบดา้นประวตัคิรอบครวัส�าหรบั
บรรพชนของเราเกิดสัมฤทธิผลท�าให้
สมัยน้ีเป็นพรมากที่สุดในประวตัศิาสตร์
ทัง้มวล ข้าพเจ้าช่ืนชมยินดี ในความ
ซ่ือสัตย์เป็นพิเศษของเยาวชนที่ท�า
ดชันีและหาบรรพชนของพวกเขา จาก
น้ันจึงท�างานบัพตศิมาและการยืนยัน
ในพระวหิาร ท่านเป็นหน่ึงในบรรดา 
ผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันอย่างแท้จรงิ

เรำเตรียมรับพระวหิำรอย่ำงไร

เรารูว้า่ความชอบธรรมและการช�าระ 
ใหบ้รสุิทธิเ์ป็นส่วนส�าคญัยิง่ของการเตรยีม 
รบัพระวหิาร

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญาภาค 
97 อ่านวา่ “และตราบเท่าที่ผู้คนของเรา
สรา้งบ้านหลังหน่ึงให้เราในพระนามของ
พระเจ้า, และไม่ยอมให้ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่
ไม่สะอาดเข้าไปในน้ัน, เพื่อจะไม่เส่ือม
ความศักดิสิ์ทธิ์, รศัมีภาพของเราจะ
พ�านักบนน้ัน” 11

ประธานศาสนจักรเซ็นใบรบัรอง 
พระวหิารทุกใบเพื่อปกป้องความ
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิารจนถึงปี 1891 
จากน้ันจึงมอบความรบัผิดชอบดงักล่าว
ให้อธิการและประธานสเตค

เราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิก 
ศาสนจักรด�าเนินชีวติคูค่วรแก่การถือ 
ใบรบัรองพระวหิาร ขออย่ามองวา่ 
พระวหิารเป็นเป้าหมายที่ ไกลเกินเอือ้ม 
โดยท�างานกับอธิการ สมาชิกส่วนใหญ่
สามารถบรรลุข้อก�าหนดอันชอบธรรม
ทัง้หมดในช่วงเวลาคอ่นข้างสัน้ถ้าพวก
เขาตัง้ใจจะท�าให้ ไดแ้ละกลับใจอย่าง
เต็มที่จากการล่วงละเมิด ซ่ึงรวมถึง
การยอมให้อภัยตนเองและไม่จดจ่อกับ
ความไม่ดพีรอ้มหรอืบาปของเราอันจะ
ท�าให้เรารูสึ้กขาดคณุสมบัติ ในการเข้า
พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์

กระจกแบบด้ามจับท่ีท�าขึน้มาพิเศษช่วยผู้คนใน

ประเทศไทยให้เห็นตนเองในพระวิหาร
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การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดบรรลุ
ผลส�าเรจ็เพื่อบุตรธิดาทุกคนของพระ
ผู้เป็นเจ้า การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ไถ่สนองข้อเรยีกรอ้งของความยุตธิรรม
ส�าหรบัทุกคนที่กลับใจอย่างแท้จรงิ  
พระคมัภีรบ์รรยายส่ิงน้ีไว้ ไพเราะทีสุ่ดวา่

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดง
เข้ม ก็จะขาวอย่างหิมะ”12

“และจะไม่จดจ�าบาปของเขาอีกตอ่
ไป”13

เรารบัรองกับท่านวา่การด�าเนินชีวติ 
ตามหลักธรรมที่ชอบธรรมจะน�าความ 
สุข ความส�าเรจ็ และสันตสุิขมาให้ท่าน 
และครอบครวั 14 สมาชิกทัง้ผู้ ใหญ่และ 
เยาวชน15 รบัรองความมีคา่ควรของ 
ตนเองเม่ือพวกเขาตอบค�าถามใบรบัรอง 
พระวหิาร ข้อก�าหนดส�าคญัคอืเพิ่มพูน 
ประจักษ์พยานของเราในพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดา พระบุตรของพระองค์
พระเยซูครสิต ์การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุ 
และประสบการปฏิบัตขิองพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

พรของพระวหิำรมมีำกมำย

พรเบือ้งตน้ของพระวหิารคอืศาสนพิธ ี
แห่งความสูงส่ง แผนพระกิตตคิณุ
เกี่ยวข้องกับความสูงส่งและครอบคลุม
การท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์
กับพระผู้เป็นเจ้า ศาสนพิธีและพันธ
สัญญาเหล่าน้ีท�าและรบัในพระวหิาร
ส�าหรบัคนเป็น ยกเวน้บัพตศิมาและ
การยืนยัน ศาสนพิธีและพันธสัญญา
แห่งความรอดทัง้หมดส�าหรบัคนตายจะ
ไดร้บัในพระวหิาร

บรคิมั ยังก์สอนวา่ “ ไม่มีสักส่ิงเดยีว
ที่พระเจ้าทรงท�าไดเ้พื่อความรอดของ
ครอบครวัมนุษย์แล้วพระองคท์รงเพิก
เฉยไม่กระท�า . . .ทุกส่ิงน้ีสามารถท�าให้
ส�าเรจ็ไดเ้พื่อความรอดของเขาเอง 
บรรลุได้ ในและโดยพระผู้ช่วยให้รอด” 16

ผู้น�าศาสนจักรวางระเบียบสเตค  
วอรด์ โควรมั องคก์ารช่วยของศาสนจกัร  
คณะเผยแผ่ เป็นตน้ ในโบสถ์ของเรา
และอาคารอื่นๆ พระเจ้าทรงวางระเบียบ

ครอบครวันิรนัดร์ ในพระวหิาร 
เท่าน้ัน

เห็นชัดวา่คนมี ใจชอกช�า้และ 
วญิญาณที่ส�านึกผิดผู้กลับใจจรงิจาก 
บาปของพวกเขาเป็นที่ยอมรบัอย่าง 
สมบูรณ์ตอ่พระเจ้าในพระนิเวศน์ 
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์17 เรารูว้า่  
“พระเจ้าไม่ทรงล�าเอียง ”18 ส่ิงมีคา่อย่าง 
หน่ึงที่ข้าพเจ้าชอบเกี่ยวกับพระวหิาร 
คอืคนที่เข้าไปในน้ันไม่มีการแบ่งแยก 
ความร�า่รวย ต�าแหน่ง หรอืฐานะใดๆ  
เราทุกคนเท่าเทียมกันตอ่พระพักตร ์
พระผู้เป็นเจ้า ทุกคนแตง่กายสีขาวเพื่อ 
แสดงวา่เราเป็นคนบรสุิทธิแ์ละชอบธรรม19  
ทุกคนน่ังเคยีงข้างกันดว้ยความ
ปรารถนาในใจที่จะเป็นบุตรธิดาผู้มีคา่
ควรของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา

คดิดเูถิด ชายหญิงทั่วทัง้โลก 
สามารถผ่าน “ศาสนพิธีและพันธสัญญา 
ศักดิสิ์ทธิ์ที่มี ให้ ในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ 
. . .กลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
และ . . . เป็นหน่ึงเดยีวช่ัวนิรนัดร”์ 20 
พวกเขาท�าส่ิงน้ีในห้องผนึกที่ศักดิสิ์ทธิ์
สวยงามส�าหรบัสมาชิกที่มคีา่ควร หลงั
จากเข้าสู่พนัธสัญญาเหลา่น้ี พวกเขา
สามารถ “มองเห็นตนเองใน [กระจก] 
พระวหิาร” ที่อยู่ตรงหน้า “กระจก
พระวหิารสะท้อนภาพดา้นหน้าและ
ดา้นหลังที่ขยายไปถึงนิรนัดร” 21 ภาพ
สะท้อนเหล่าน้ีช่วยให้เรานึกถึงบิดา
มารดา ปู่ย่าตายาย และคนรุน่ก่อน
ทัง้หมด ช่วยให้เรารูพ้ันธสัญญา

ศักดิสิ์ทธิ์ที่เช่ือมโยงเรากับอนุชนรุน่
หลังทุกรุน่ ส่ิงน้ีส�าคญัอย่างไม่น่าเช่ือ 
และเริม่ตน้เมื่อท่านมองเห็นตวัท่านใน
พระวหิาร

ประธานฮาเวริด์ ดบัเบลิย.ู ฮันเตอร ์
แนะน�าใหเ้รา “ลองพจิารณาค�าสอนอนั 
ล�า้เลศิในค�าสวดออ้นวอนอทุศิพระวหิาร 
เคริท์แลนด ์ค�าสวดออ้นวอนทีศ่าสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมธิไดร้บัโดยการเปิด 
เผย ค�าสวดออ้นวอนน้ันยงัคงเป็นพรแก ่
เราแตล่ะคน แกค่รอบครวัเรา และแก ่
ผูค้นของเราเพราะอ�านาจฐานะปุโรหติ 
ทีพ่ระเจา้ทรงมอบใหเ้ราใช้ ในพระวหิาร 
ศักดิสิ์ทธิข์องพระองค”์22 เราควรศึกษา 
หลกัค�าสอนและพนัธสัญญาภาค 109  
และท�าตามค�าเตอืนของประธาน 
ฮันเตอร์ ให ้“ก�าหนดวา่พระวหิารของ 
พระเจา้เป็นสัญลกัษณ์อนัส�าคญัยิง่ของ 
การเป็นสมาชิก [ของเรา]”23

พระวหิารเป็นสถานที่หลบภัย การ
น้อมขอบพระทัย การเรยีนการสอน 
และความเข้าใจ “เพื่อจะท�าให้ [เรา] 
ดพีรอ้ม. . .ในเรือ่งทัง้หมดที่เกี่ยวข้อง
กับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดนิโลก” 24 เช่นกัน ตลอดชีวติ
ข้าพเจ้าพระวหิารเป็นสถานที่แห่งความ
สงบและสันตสุิขในโลกที่วุน่วายอย่าง
แท้จรงิ 25 การทิง้ความกังวลทางโลกไว้
เบือ้งหลังนับเป็นเรือ่งวเิศษยิ่งในสถาน
ที่ศักดิสิ์ทธิ์น้ัน

บ่อยครัง้ในพระวหิารและเมื่อเรามี
ส่วนคน้ควา้ประวตัคิรอบครวั เรารูสึ้กถึง
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การกระตุน้เตอืนและมีความประทับใจ
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 26 บางครัง้ใน
พระวหิาร ม่านระหวา่งเรากับคนที่อยู่อีก
ดา้นหน่ึงบางมาก เราไดค้วามช่วยเหลือ
เพิ่มเตมิขณะพยายามเป็นผู้ช่วยให้รอด
บนเขาไซอัน

หลายปีก่อนในพระวหิารที่อเมรกิา
กลาง ภรรยาของเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เกียรตคิณุท่านหน่ึงของเราช่วยพ่อแม่
ลูกให้ ไดร้บัพันธสัญญานิรนัดร์ ในห้อง
ผนึกที่มีกระจกพระวหิาร เมื่อเสรจ็พิธี 
พวกเขามองกระจกที่อยู่หน้าตนเอง 
เธอสังเกตวา่ในกระจกมี ใบหน้าของ
คนๆ หน่ึงที่ ไม่ ไดอ้ยู่ ในห้องน้ัน เธอ
สอบถามมารดาและทราบวา่ลูกสาวคน
หน่ึงสิน้ชีวติแล้ว ดว้ยเหตน้ีุตวัเธอจึง
อยู่ที่น่ันไม่ได ้พวกเขาจึงรวมลูกสาวผู้
ล่วงลับไว้ ในศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ที่มีคน
ท�าแทน 27 อย่าประเมินความช่วยเหลือ
ในพระวหิารจากอีกดา้นหน่ึงของม่าน
ต�า่เกินไป

ขอให้ทราบวา่เราปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่
จ�าเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าพระวหิาร จง
ทบทวนรว่มกับการสวดอ้อนวอนวา่ชีวติ
ท่านอยู่ตรงจุดไหน แสวงหาการน�าทาง
ของพระวญิญาณ และพูดคยุกับอธิการ
เกี่ยวกับการเตรยีมตวัไปพระวหิาร 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าววา่ 
“ ไม่มีเป้าหมายใดส�าคญัตอ่ท่านมากไป
กวา่การมีคา่ควรเข้าพระวหิาร” 28

พระผู้ช่วยให้รอด “ทรงเป็นศิลำมุมเอกที่

มัน่คงของศรัทธำเรำและศำสนจกัรของ

พระองค์”

ข้าพเจา้ไดร้บัเกียรติ ให้รว่มอุทศิซ�า้
พระวหิารซวูา ฟิจกิบัประธานเฮนรย์ี บ.ี 
อายรงิกเ์มือ่สองเดอืนกอ่น น่ันเป็น
โอกาสพเิศษและศักดิสิ์ทธิ ์ความกลา้
หาญและความรูสึ้กแรงกลา้ทางวญิญาณ
ของประธานอายรงิกท์�าให้การอุทศิซ�า้
ด�าเนินตอ่ไปทัง้ทีเ่กดิพายุไซโคลน
รนุแรงทีสุ่ดเทา่ทีบ่นัทกึไว้ ในซีกโลก
ตะวนัตก ความคุม้ครองทางกายและทาง

วญิญาณมี ใหเ้ยาวชน ผูส้อนศาสนา และ
สมาชิก 29 พระหตัถข์องพระเจา้ประจกัษ์
ชัด การอุทศิซ�า้พระวหิารซวูา ฟิจเิป็นที่
หลบภัยจากพาย ุบอ่ยครัง้เมือ่เราประสบ
มรสุมชีวติ เราเห็นพระหตัถข์องพระเจา้
ในการให้ความคุม้ครองนิรนัดร์

การอุทิศพระวหิารซูวา ฟิจิครัง้แรก
วนัที่ 18 มิถุนายน ปี 2000 นับวา่น่าทึ่ง
เช่นกัน เมื่อพระวหิารใกล้จะแล้วเสรจ็ 
สมาชิกรฐัสภาถูกกลุ่มกบฏจับเป็นตวั
ประกัน ย่านศนูย์การคา้เมืองซูวา ฟิจิ
ถูกปล้นและถูกเผา ทหารประกาศกฎ
อัยการศึก

ในฐานะประธานภาค ข้าพเจ้าไปกับ 
ประธานสเตคส่ีคนในฟิจิและเข้าพบ 
ผู้น�าทหารที่คา่ยควนีเอลิซาเบธ หลัง 
จากอธิบายเรือ่งการอุทิศที่วางแผนไว ้ 
พวกเขาสนับสนุนแตเ่ป็นห่วงความ 
ปลอดภัยของประธานกอรด์อน บี.  
ฮิงคล์ยี ์พวกเขาเสนอใหป้ระกอบพธิอีทุศิ 
เล็กๆ โดยไม่ตอ้งมีพิธีนอกพระวหิาร 
เหมือนพิธีวางศิลามุมเอก พวกเขาเน้น
วา่ใครก็ตามที่อยู่นอกพระวหิารอาจตก
เป็นเป้าความรนุแรงได้

ประธานฮิงคล์ีย์อนุมัตภิาคอุทิศ 
เพียงภาคเดยีวที่มีฝ่ายประธาน 
พระวหิารชุดใหม่และผู้น�าในท้องที่ ไม่กี ่
คน ไม่ไดเ้ชิญคนอื่นเพราะอันตราย  

แตท่่านเน้นวา่ “ถ้าเราอุทิศพระวหิาร 
เราจะตอ้งมีพิธีวางศิลามุมเอกเพราะ
พระเยซูครสิตท์รงเป็นศิลามุมเอก และ
น่ีคอืศาสนจักรของพระองค”์

เมื่อเราออกไปนอกพระวหิารเพื่อท�า
พิธีวางศิลามุมเอก ไม่มีผู้ ไม่เป็นสมาชิก 
เด็ก ส่ือมวลชน หรอืคนอื่นๆ อยู่ที่น่ัน 
แตศ่าสดาพยากรณ์ผู้ซ่ือสัตย์แสดง
ความตัง้ใจแน่วแน่และกล้าหาญตอ่ 
พระผู้เป็นเจ้า

ตอ่มา ประธานฮิงคล์ีย์กล่าวถึง
พระผู้ช่วยให้รอดดงัน้ี “ ไม่มี ใครเท่า
เทียมพระองค ์ไม่เคยมี และจะไม่มี 
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบัของ
ประทานแห่งพระบุตรที่รกัของพระองค ์
ผู้พลีพระชนม์ชีพเพื่อเราจะมีชีวติและ
ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอกซ่ึงเป็นหลักอัน
มั่นคงแห่งศรทัธาเราและศาสนจักรของ
พระองค”์ 30

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าสวด 
อ้อนวอนขอให้เราแตล่ะคนถวายเกียรต ิ
พระผู้ช่วยให้รอดและเปลี่ยนแปลงทุก 
อย่างที่จ�าเป็นเพื่อมองเห็นตวัเราใน 
พระวหิารศักดิสิ์ทธิข์องพระองค ์ขณะท�า 
เช่นน้ันเราสามารถบรรลุจุดประสงค์
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคแ์ละเตรยีมตวั
เรากับครอบครวัให้พรอ้มรบัพรทัง้หมด
ที่พระเจ้าและศาสนจักรสามารถมอบ
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ให้ ได้ ในชีวติน้ีและนิรนัดร ข้าพเจ้า
กล่าวค�าพยานวา่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพระชนม์ ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แรงระเบดิหลายพนัตนักวาดเมอืงเดรส
เดนิเกอืบทัง้เมอืง พืน้ทีถ่กูท�าลายไปกวา่ 
90 เปอรเ์ซ็นต ์แทบไมเ่หลอือะไรเลย
นอกจากซากปรกัหกัพงัและเถา้ถา่น

ช่ัวเวลาสัน้ๆ เมืองที่ครัง้หน่ึงเคย
มีช่ือเล่นวา่ “กล่องอัญมณี” ก็ ไม่มีอีกตอ่
ไป อีรคิ แคสท์เนอร ์นักประพันธ์ชาว
เยอรมันเขียนถึงการท�าลายล้างวา่ “ ใน
หน่ึงพันปีสรา้งนครสวยงามน้ี ในหน่ึง
ราตรนีครน้ีพินาศสิน้” 1 สมัยข้าพเจ้ายัง
เด็กข้าพเจ้านึกไม่ออกวา่ความพินาศ
ของสงครามที่คนของเราเองเป็นผู้ก่อ
จะยุตปิัญหาตลอดไปไดอ้ย่างไร โลกรอบ
ข้างเราดจูะสูญสิน้ความหวงัและไรซ่ึ้ง
อนาคตใดๆ เลย

ปีที่แล้วข้าพเจ้ามี โอกาสกลับไป 
เดรสเดนิ เจ็ดสิบปีหลังสงครามครัง้น้ัน 
เดรสเดนิเป็น “กล่องอัญมณี” แห่งนคร
อีกครัง้ ซากปรกัหักพังไม่มีหลงเหลือให้
เห็น เมืองไดร้บัการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ระหวา่งการเยือน ข้าพเจ้าเห็นโบสถ์
ของครสิตจักรลูเทอแรนที่สวยงาม 
Frauenkirche โบสถ์แม่พระ (Church 

โดย ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด

ความทรงจ�าวยัเด็กเรือ่งหน่ึงที่ยัง
คงหลอกหลอนข้าพเจ้าเริม่ตน้
ดว้ยเสียงสัญญาณเตอืนภัยทาง

อากาศอันโหยหวนมาแต่ไกลซ่ึงปลุก
ข้าพเจ้าจากการนอน ไม่นานนักอีกเสียง
หน่ึงที่ฮัมเป็นจังหวะของใบพัดคอ่ยๆ 
ดงัขึน้จนกระทั่งอากาศทุกอณูส่ันไหว 
เน่ืองจากคณุแม่ฝึกฝนเราเป็นอย่าง
ด ีเราลูกๆ แตล่ะคนควา้กระเป๋าของ
เราและวิง่ไปยังหลุมหลบภัยที่เนินเขา 
ขณะที่เราเรง่รบีไปในความมืดมิดยาม
ค�า่คนื ไฟสัญญาณสีเขียวและสีขาวทิง้
ตวัลงมาจากฟ้าเพื่อชีเ้ป้าให้เครือ่งบินทิง้
ระเบิด เป็นเรือ่งน่าแปลกที่ทุกคนเรยีก
ไฟสัญญาณน้ีวา่ตน้ครสิตม์าส

ข้าพเจ้าอายุส่ีขวบ และข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงโลกที่เกิดสงคราม

เดรสเดนิ

เมอืงเดรสเดนิอยู่ ไมห่า่งจากบรเิวณ
ทีค่รอบครวัขา้พเจา้อาศัยอยู ่ผูอ้าศัยอยู่
ทีน่ั่นอาจเห็นส่ิงทีข่า้พเจา้เห็นใหญก่วา่
นับพนัเทา่ พายไุฟลกูมหมึาอนัเกดิจาก

พระองคจ์ะทรงแบกท่านไว้
และพาท่านกลบับา้น
เฉกเช่นพระเมษบาลผู้ประเสริฐทรงพบแกะท่ีหายไปของพระองค์ หากท่านจะเพียงยก
ระดบัจิตใจท่านไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระองค์จะทรงพบท่าน
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of Our Lady) เดมิสรา้งขึน้ในทศวรรษ 
1700 เป็นหน่ึงในอัญมณีเจิดจรสัของ
เดรสเดนิ แตส่งครามถล่มสถานที่แห่ง
น้ีกลายเป็นซากปรกัหักพัง อยู่ ในสภาพ
น้ันเป็นเวลาหลายปี จนในที่สุดมีมติ ให้
สรา้ง Frauenkirche ขึน้ใหม่

หินจากโบสถ์ที่พังทลายไดน้�ามาเก็บ
ไวแ้ละคดัแยกประเภท น�ามาใช้ ในการ
ก่อสรา้งใหม่หากท�าได ้ปัจจุบันท่าน
สามารถเห็นหินที่มีรอยไหม้ด�าเกรยีม
อยู่บนก�าแพงดา้นนอก “แผลเป็น” 
เหล่าน้ีไม่เพียงเป็นเครือ่งเตอืนใจถึง
ประวตัศิาสตรข์องอาคารหลังน้ีในช่วง
สงครามแตย่ังเป็นอนุสรณ์สถานแก่
ความหวงั—สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่แห่ง
ความสามารถของมนุษย์ ในการสรา้ง
ชีวติใหม่จากเถ้าถ่านดว้ย

ขณะข้าพเจ้าไตรต่รองประวตัศิาสตร์
ของเดรสเดนิ อศัจรรย์ ใจในความเฉลยีว
ฉลาดและการตดัสินใจของผูฟ้ื้นฟูส่ิง
ทีถ่กูท�าลายลงอยา่งราบคาบเช่นน้ัน 
ขา้พเจ้ารูสึ้กถงึอทิธิพลอนัออ่นโยนของ
พระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ ์แน่นอน ขา้พเจา้
คดิวา่ถา้มนุษย์สามารถน�าเศษซากปรกั
หกัพงัและส่ิงทีเ่หลืออยูข่องเมอืงทีพ่งั
ทลายมาสรา้งอาคารสวยงามน่าประทับ
ใจขึน้ใหม่ซ่ึงสูงตระหงา่นสู่ฟ้าสวรรค ์
พระปรชีาสามารถของพระบิดาผูท้รง
มหทิธฤิทธิจ์ะมีมากกวา่น้ันสักเพยีงใด

ในการฟ้ืนฟูบตุรธดิาของพระองคผ์ูท้ีต่ก
แลว้ ผูท้ีด่ิน้รน หรอืหลงทาง

ไม่ส�าคญัวา่ชีวติเราเคยพินาศมาแล้ว 
เพียงใด ไม่ส�าคญัวา่บาปของเราจะสี 
แดงเข้มเพียงใด เรารูสึ้กขมขื่นเพียงใด  
เราอ้างวา้งเพียงใด เราโดดเดีย่วเพียง 
ใด หรอืใจเราแหลกสลายเพียงใด แม้ผู ้
ที่ ไรค้วามหวงั ผู้ที่มีชีวติอยู่ ในความสิน้ 
หวงั ผู้ที่ทรยศตอ่ความไวว้างใจ ละทิง้ 
ความซ่ือสัตย์สุจรติ หรอืหันไปจาก 
พระผู้เป็นเจ้าก็สามารถสรา้งขึน้ใหม่ได ้ 
เวน้แตบุ่ตรแห่งหายนะ ไม่มีชีวติใดจะ
แตกละเอียดเป็นชิน้เล็กชิน้น้อยจนไม่
อาจฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่

ข่าวอันน่ายินดขีองพระกิตตคิณุคอื 
เพราะแผนนิรนัดรแ์ห่งความสุขของ
พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราและโดย
การพลีพระชนม์ชีพอันไรข้อบเขตของ
พระเยซูครสิต ์เราไม่เพียงรบัการไถ่
จากสถานะแห่งการตกของเราและได้
รบัการฟ้ืนฟูสู่ความบรสุิทธิ์เท่าน้ัน แต่
เรายังสามารถก้าวหน้าเกินกวา่มนุษย์
จะจินตนาการได ้กลายเป็นทายาทแห่ง
ชีวตินิรนัดรแ์ละเป็นผู้รบัส่วนรศัมีภาพ
ที่สุดจะพรรณนาของพระผู้เป็นเจ้าดว้ย

อุปมำเร่ืองแกะทีห่ำยไป

ระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจของ 
พระผูช่้วยใหร้อด ผูน้�าทางศาสนาในสมัย 

ของพระองค์ ไม่เห็นดว้ยกับพระเยซูที่
ทรงใช้เวลากับผู้คนซ่ึงพวกเขาตราหน้า
วา่เป็น “คนบาป”

ในทัศนะของพวกเขาอาจดเูหมือน
วา่พระองคท์รงยอมผ่อนปรนหรอืแม้
กระทั่งไม่ถือโทษพฤตกิรรมอันเป็นบาป 
บางทีพวกเขาเช่ือวา่วธิีที่ดทีี่สุดในการ
ช่วยให้คนบาปกลับใจคอืการประณาม 
เย้ยหยัน และท�าให้อับอาย

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงตระหนัก
วา่บรรดาฟารสีิและธรรมาจารย์คดิเช่น
ไร พระองคท์รงเล่าเรือ่งดงัน้ี

“ ใครในพวกท่านที่มีแกะรอ้ยตวัและ
ตวัหน่ึงหลงหายไป จะไม่ทิง้เก้าสิบเก้า
ตวัน้ันไวท้ี่กลางทุ่งหญ้าแล้วออกไปตาม
หาตวัที่หายไปน้ันจนกวา่จะพบหรอื?

“และเมื่อพบแล้ว เขาจะยกขึน้ใส่บ่า
แบกมาดว้ยความช่ืนชมยินด”ี 2

เป็นเวลาหลายศตวรรษทีม่กีาร
ตคีวามอปุมาน้ีสืบเน่ืองกนัมาวา่เป็นการ
เรยีกใหเ้ราน�าแกะทีห่ายไปกลบัมาและ
ออกไปช่วยผูท้ีห่ลงหาย ขณะทีก่าร
ตคีวามน้ีถกูตอ้งและด ีแตข่า้พเจา้สงสัย
วา่ยงัมคีวามหมายมากกวา่น้ีหรอืไม่

เป็นไปได้ ไหมวา่จดุประสงคข์อง
พระเยซ ูทีส่�าคญัเหนือส่ิงอืน่ใดคอืสอน
เกีย่วกบังานของพระเมษบาลผูป้ระเสรฐิ

เป็นไปได้ ไหมวา่พระองคท์รงเป็น
พยานถึงความรกัที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมี
ตอ่บุตรธิดาที่ดือ้ดงึของพระองค์

เป็นไปได้ ไหมวา่ข่าวสารของ 
พระผู้ช่วยให้รอดคอืพระผู้เป็นเจ้าทรง
ตระหนักอย่างถ่องแท้ถึงผู้ที่หลงหายไป
—วา่พระองคจ์ะทรงตามหาพวกเขา  
วา่พระองคจ์ะทรงออกไปหาพวกเขา 
และวา่พระองคจ์ะทรงช่วยเหลอืพวกเขา

ถ้าเป็นเช่นน้ัน แกะตอ้งท�าอะไรเพื่อ
ให้คูค่วรแก่ความช่วยเหลือจากสวรรค์

แกะตอ้งรูจ้ักวธิี ใช้เครือ่งวดัระยะ
เส้นรุง้เส้นแวงอันซับซ้อนเพื่อค�านวณ
หาพิกัดรว่มทางภูมิศาสตรห์รอืไม่ หรอื
ตอ้งสามารถใช้จีพีเอสเพื่อหาต�าแหน่ง
ของตวัมันเองหรอืไม่ หรอืตอ้งมีความ
สามารถในการสรา้งแอพเพื่อรอ้งขอ

ถ้าเมืองท่ีถกูท�าลายอย่างเดรสเดิน เยอรมนี สามารถสร้างขึน้ใหม่ได้ พระปรีชาสามารถของ 

พระบิดาผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิจะมีมากกว่าน้ันสักเพียงใดในการฟ้ืนฟูบตุรธิดาของพระองค์ผู้ ท่ีตกแล้ว 

ดิน้รน หรือหลงทาง
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ความช่วยเหลือหรอืไม่ แกะตอ้งม ี
ผู้อุปถัมภ์รบัรองก่อนที่พระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิจะมาช่วยเหลือไหม

ไม่ แน่นอนวา่ไม่! แกะมีคา่ควร 
แก่ความช่วยเหลือจากสวรรคเ์พียง
เพราะแกะเป็นที่รกัของพระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิ

ส�าหรบัข้าพเจ้า อุปมาเรือ่งแกะหาย
เป็นข้อความที่เป่ียมดว้ยความหวงัมาก
ที่สุดข้อหน่ึงในพระคมัภีรท์ัง้หมด

พระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระเมษบาล 
ผู้ประเสรฐิ ทรงรูจ้ักและทรงรกัเรา 
พระองคท์รงรูจ้ักและทรงรกัท่าน

พระองคท์รงทราบเมื่อท่านหลงทาง 
และพระองคท์รงทราบวา่ท่านอยู่ที่ ไหน 
พระองคท์รงทราบความโศกเศรา้ของ
ท่าน ค�าวงิวอนในใจท่าน ความกลัวของ
ท่าน น� ้าตาของท่าน

ไม่ส�าคญัวา่ท่านจะหลงหายอย่างไร—
ไม่วา่จะเป็นเพราะการเลือกที่ ไม่ถูกตอ้ง
ของตวัท่านเองหรอืเพราะสภาพการณ์
ที่นอกเหนือการควบคมุของท่าน

ส่ิงส�าคญัคอืท่านเป็นบุตรธิดาของ
พระองค ์และพระองคท์รงรกัท่าน 
พระองคท์รงรกับุตรธิดาของพระองค์

เพราะพระองคท์รงรกัท่าน พระองค์
จะทรงพบท่าน พระองคจ์ะทรงแบก
ท่านไวด้ว้ยความช่ืนชมยินด ีและเมื่อ
พระองคท์รงพาท่านกลับบ้าน พระองค์
จะตรสักับท่านและทุกคนวา่ “มารว่ม
ยินดกีับข้า เพราะข้าพบแกะของข้าที่
หายไปน้ันแล้ว” 3

เรำต้องท�ำอะไร?

แตท่่านอาจคดิวา่ มีเงื่อนง�าอะไรหรอื
เปล่า แน่นอนวา่ฉันตอ้งท�ามากกวา่รอ

รบัความช่วยเหลือเท่าน้ัน
ขณะที่พระบิดาผู้ทรงรกัเราทรง

ปรารถนาให้บุตรธิดาทุกคนกลับไปหา
พระองค ์พระองคจ์ะไม่ทรงบังคบัใคร
ให้ ไปสวรรค์ 4 พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ช่วยเราโดยขัดกับความประสงคข์องเรา

ดงัน้ันเราตอ้งท�าอะไร
พระด�ารสัเชิญของพระองคเ์รยีบง่าย
“กลับ . . . มาหาเรา” 5

“จงมาหาเรา” 6

“จงเข้ามาอยู่ ใกล้เราและเราจะเข้ามา
อยู่ ใกล้เจ้า” 7

น่ีคอืวธิีที่เราแสดงให้พระองคท์รง
เห็นวา่เราตอ้งการความช่วยเหลือ

ส่ิงน้ีเรยีกรอ้งศรทัธาเล็กน้อย แต่ไม่
ตอ้งสิน้หวงั ถ้าท่านไม่สามารถรวบรวม
ศรทัธาในเวลาน้ี ขอให้เริม่ตน้ดว้ยความ
หวงั

ถ้าท่านไม่สามารถพูดวา่ท่านรูว้า่มี
พระผู้เป็นเจ้า ท่านหวงัไดว้า่พระองค์
ทรงมีอยู่จรงิ ท่านปรารถนาจะเช่ือได้ 8 
น่ันก็เพียงพอแล้วที่จะเริม่ตน้

จากน้ันปฏิบัตติามความหวงัน้ัน  
เอือ้มออกไปหาพระบิดาบนสวรรค ์ 
พระผูเ้ป็นเจา้จะทรงหยบิยืน่ความรกัของ 
พระองคม์าให้ท่าน งานแห่งการช่วย
ชีวติของพระองคแ์ละการเปลี่ยนแปลง
จะเริม่ตน้

เมื่อเวลาผ่านไป ท่านจะรบัรูถ้ึง
พระหัตถ์ของพระองค์ ในชีวติท่าน ท่าน
จะรูสึ้กถึงความรกัของพระองค ์ความ
ปรารถนาจะเดนิในความสวา่งและ
ด�าเนินตามทางของพระองคจ์ะเตบิโต
ไปพรอ้มๆ กับทุกอย่างก้าวแห่งศรทัธาที่
ท่านเดนิ

เราเรยีกขัน้ตอนแห่งศรทัธาน้ีวา่ 
“การเช่ือฟัง”

น่ีไม่ ใช่ค�าซ่ึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
แตก่ารเช่ือฟังเป็นแนวคดิที่น่ายึดมั่น
ในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์
เพราะเรารูว้า่ “ โดยผ่านการชดใช้ของ
พระครสิต,์ มนุษยชาตทิัง้มวลจะรอด
ได,้ โดยการเช่ือฟังกฎและศาสนพิธีทัง้
หลายของพระกิตตคิณุ.” 9

หินท่ีมีรอยไหม้ด�าเกรียมซ่ึงใช้ในการสร้างโบสถ์ของคริสตจักรลเูทอแรน Frauenkirche ขึน้ใหม่ยืน

เป็นสัญลกัษณ์อันย่ิงใหญ่แห่งความสามารถของมนุษย์ในการสร้างชีวิตใหม่จากเถ้าถ่าน
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เมื่อเรามีศรทัธาเพิ่มขึน้ เราตอ้งมี
ความซ่ือสัตย์เพิ่มขึน้ดว้ย ก่อนหน้าน้ี
ข้าพเจ้าอ้างอิงค�าพูดจากนักประพันธ์
ชาวเยอรมันผู้ร�าพันถึงความพินาศของ
เดรสเดนิ ท่านเป็นผู้เขียนประโยคน้ี
เช่นกัน “Es gibt nichts Gutes, ausser 
Man tut es” ส�าหรบัท่านที่ ไม่ ไดพู้ด
ภาษาซีเลสเชียล ประโยคน้ีแปลวา่ 
“ ไม่มีส่ิงใดบังเกิดผลถ้าคณุไม่ท�า” 10

ท่านกับข้าพเจ้าอาจพูดจาฉาดฉาน
ถึงเรือ่งทางวญิญาณ เราอาจท�าให้ผู้อื่น
ประทับใจกับการตคีวามดว้ยสตปิัญญา
อันหลักแหลมของเราเกี่ยวกับหัวข้อ
ทางศาสนา เราอาจพูดดว้ยอารมณ์
ความรูสึ้กอันลึกซึง้เกี่ยวกับศาสนาและ 
“ฝันเลื่อนลอยถึงสวรรคชั์น้ฟ้า [ของ
เรา]” 11 แตถ่้าศรทัธาของเราไม่เปลี่ยน
วธีีด�าเนินชีวติของเรา—ถ้าความเช่ือ
ของเราไม่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใน
ชีวติประจ�าวนัของเรา—ศาสนาของเรา
ก็เปล่าประโยชน์ ศรทัธาของเรา ถ้าไม่
ตาย ก็แน่นอนวา่อาการไม่ดแีละตกอยู่
ในอันตรายอาจถึงตายในที่สุด 12

การเช่ือฟังหล่อเลีย้งพลังศรทัธา 
เพราะการเช่ือฟังเราจึงรวบรวมความ
สวา่งเข้าสู่จิตวญิญาณเรา

แตบ่างครัง้ข้าพเจ้าคดิวา่เราเข้าใจ
ผิดเรือ่งการเช่ือฟัง เราอาจเห็นวา่การ
เช่ือฟังเป็นเป้าหมายแทนที่จะเป็น
วธิีด�าเนินไปสู่เป้าหมาย หรอืเราอาจ
กระหน�่ าคอ้นเชิงอุปลักษณ์ของการเช่ือ
ฟังกับทั่งเหล็กที่เป็นเสมือนพระบัญญัติ
ดว้ยความพยายามหล่อหลอมคนที่เรา
รกัผ่านความรอ้นอย่างตอ่เน่ืองพรอ้มทัง้
ตกีระหน�่ าซ�า้แล้วซ�า้เล่าเพื่อให้เขากลาย
เป็นผู้บรสุิทธิ์และสูงส่ง

ไม่ตอ้งสงสัยเลยวา่มีบางครัง้ที่เรา
ตอ้งการเสียงเรยีกอย่างเข้มงวดให้กลับ
ใจ แน่นอนวา่มีบางคนอาจตอ้งเข้าถึง
ดว้ยวธิีน้ีเท่าน้ัน

แตบ่างทีอาจมีอุปลักษณ์ที่แตกตา่ง 
ซ่ึงอธิบายไดว้า่เหตใุดเราจึงเช่ือฟัง 
พระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้ บางทกีาร 
เช่ือฟังอาจไม่ ใช่ขัน้ตอนของการงอ บิด 

และทุบตจีิตวญิญาณของเราให้เป็นบาง
ส่ิงบางอย่างที่เราไม่ไดเ้ป็น ในทางกลับ
กัน น่ีคอืกระบวนการซ่ึงเราคน้พบวา่
โดยแท้แล้วเราท�ามาจากส่ิงใด

พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ์
ทรงสรา้งเรา พระองคท์รงเป็น
พระบดิาบนสวรรคข์องเรา เราเป็นบตุร
ธดิาทางวญิญาณของพระองคอ์ยา่ง
แทจ้รงิ พระองคท์รงสรา้งเราจากสสารอนั
สูงส่งล�า้คา่ทีสุ่ดและบรสุิทธิอ์ยา่งยิง่ ดงั
น้ันเราจงึมสีสารแหง่สวรรคอ์ยู่ ในตวัเรา

อย่างไรก็ตาม ความคดิและการกระท�า 
ของเราที่น่ีบนแผ่นดนิโลกถูกกีดกัน้
ดว้ยส่ิงที่เส่ือมทราม ไม่ศักดิสิ์ทธิ์ และ
มีมลทิน ผงธุลีและความสกปรกของ
โลกแปดเป้ือนจิตวญิญาณเรา ท�าให้ยาก
ที่จะจดจ�าร�าลึกถึงสิทธิก�าเนิดและจุด
ประสงคข์องเรา

แตท่ัง้หมดน้ีไมส่ามารถเปลีย่นแปลง 
วา่ที่แท้แล้วเราเป็นใคร ความสูงส่งอัน 
เป็นรากฐานแห่งธรรมชาตวิสัิยของเรา 
ยังด�ารงอยู่ ช่ัวขณะที่เราเลือกให้ ใจเรา 
โน้มเอียงไปหาพระผู้ช่วยให้รอดที่รกั 
ของเราและย่างก้าวไปบนเส้นทางแห่ง 
ความเป็นสานุศิษย ์มส่ิีงอศัจรรยบ์าง 
อยา่งเกิดขึน้ ความรกัของพระผู้เป็น
เจ้าเตมิเต็มใจเรา ความสวา่งแห่งความ
จรงิเตมิเต็มความคดิเรา เราเริม่สูญสิน้
ความปรารถนาที่จะท�าบาป และเราไม่
ตอ้งการเดนิอยู่ ในความมืดอีกตอ่ไป 13

เราจะเห็นวา่การเช่ือฟังไม่ ใช่การ
ลงโทษแตเ่ป็นเส้นทางทีป่ลดปล่อย
เราไปสู่จดุหมายอนัสูงส่งของเรา ความ
เส่ือมทราม ผงธลุ ีและขอ้จ�ากดัของ
โลกน้ีเริม่คอ่ยๆ ลดน้อยถอยลง ในทีสุ่ด 
วญิญาณนิรนัดรอั์นล�า้คา่หาทีเ่ปรยีบมิได้
ของสัตภาวะแห่งสวรรคซ่ึ์งอยูภ่ายในเรา
จะเผยออกมาและรศัมแีหง่คณุความดี
จะกลายเป็นธรรมชาตวิสัิยของเรา

ท่ำนมค่ีำควรแก่ควำมช่วยเหลอื

พี่น้องที่รกัทัง้หลายของข้าพเจ้า มิตร
ที่รกัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นเราดงัที่เราเป็น

อย่างแท้จรงิ—และพระองคท์รงเห็นวา่
เรามีคา่ควรแก่ความช่วยเหลือ

ท่านอาจรูสึ้กวา่ชีวติของท่านพินาศ 
ท่านอาจจะเคยท�าบาป ท่านอาจ
กลัว โกรธ โศกเศรา้ หรอืทุกข์ ใจดว้ย
ความสงสัย แตเ่ฉกเช่นพระเมษบาล
ผู้ประเสรฐิทรงพบแกะที่หายไปของ
พระองค ์หากท่านจะเพียงยกระดบั
จิตใจท่านไปหาพระผู้ช่วยให้รอดของ
โลก พระองคจ์ะทรงพบท่าน

พระองคจ์ะทรงช่วยท่าน
พระองคจ์ะทรงยกท่านขึน้วางบน

พระอังสาของพระองค์
พระองคจ์ะทรงแบกท่านกลับบ้าน
ถา้มอืมนุษยส์ามารถเปลีย่นซากปรกั 

หกัพงัใหเ้ป็นบา้นอนัสวยงามแหง่การ 
นมสัการ เราจะมคีวามมัน่ใจและวางใจ 
ไดว้า่พระบดิาบนสวรรคผ์ูท้รงรกัเรา 
ทรงสามารถและจะทรงสรา้งเราขึน้ใหม่  
แผนของพระองคค์อืสรา้งเราใหเ้ป็น 
บางส่ิงทีย่ิง่ใหญก่วา่ทีเ่ราเคยเป็น—ยิง่ 
ใหญก่วา่ทีเ่ราจะจนิตนาการได ้ในแตล่ะ 
ยา่งกา้วของศรทัธาทีเ่ราเดนิบนเส้นทาง 
แหง่การเป็นสานุศิษย ์เราเตบิโตไปสู่ 
สัตภาวะทีม่รีศัมภีาพนิรนัดรแ์ละปีตอินัไม ่
สิน้สุดซ่ึงพระองคท์รงก�าหนดใหเ้ราเป็น

น่ีคอืประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 
พรของข้าพเจ้า และค�าสวดอ้อนวอน
อันนอบน้อมของข้าพเจ้าในพระนาม
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพระอาจารย์เรา ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เปิดเผยส่วนตวัเพื่อช่วยเราตดัสินใจ
ครัง้ส�าคญัในชีวติเช่น การศึกษา การ
เป็นผู้สอนศาสนา อาชีพ การแตง่งาน 
ลูกๆ สถานที่อยู่อาศัยกับครอบครวั
ของเรา และอื่นๆ ในเรือ่งเหล่าน้ี 
พระบิดาบนสวรรคท์รงคาดหวงัให้เรา
ใช้สิทธิ์เสร ีศึกษาสถานการณ์ในความ
คดิของเราตามหลักธรรมพระกิตตคิณุ 
และเสนอการตดัสินใจตอ่พระองค์ ใน
การสวดอ้อนวอน

การเปิดเผยส่วนตวัเป็นส่ิงจ�าเป็น  
แตน่ี่เป็นเพียงงานส่วนหน่ึงของพระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์เท่าน้ัน ดงัที่พระคมัภีร ์
ยืนยันวา่ พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็น 
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาดว้ย 6 พระองคท์รง 
สอนเราถึง “ส่ิงที่ส่งเสรมิความสงบสุข 
ของอาณาจักร” 7 และเป็นเหตใุห้เรา  
“เป่ียมดว้ยความหวงั” 8 พระองคท์รง 
“น�า [เรา]ให้ท�าด ี. . . [และ]พิพากษา
อย่างชอบธรรม” 9 พระองคป์ระทาน 
“แก่มนุษย์ทุกคน . . . ของประทาน
[ทางวญิญาณ] . . . เพื่อคนทัง้ปวงจะได้
ประโยชน์จากการน้ัน” 10 พระองคท์รง 
“ ให้ความรู ้[แก่เรา]” 11 และทรง “ท�าให้ 
[เรา] ระลึกถึงทุกส่ิง” 12 โดยผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ เรา “ ไดร้บัการช�าระ 
ให้บรสุิทธิ์” 13 และรบั “การปลดบาป  
[ของเรา]” 14 พระองคท์รงเป็น  
“พระผู้ปลอบโยน” พระองคเ์ดยีวกัน 
กับที่ “สัญญาไวก้ับสานุศิษย์ [ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด]” 15

ข้าพเจ้าขอเตอืนเราทุกคนวา่ 
พระองค์ ไม่ไดป้ระทานพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ์มาควบคมุเรา พวกเราบางคน 
แสวงหาการน�าทางอย่างไม่ฉลาดในการ 
ตดัสินใจเรือ่งเล็กๆ น้อยๆ ทุกเรือ่งใน 
ชีวติ การท�าเช่นน้ีบั่นทอนความส�าคญั 
ในบทบาทอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงให้เกียรต ิ
หลักธรรมแห่งสิทธิ์เสร ีพระองคต์รสัใน
ความนึกคดิและจิตใจเราอย่างอ่อนโยน
เกี่ยวกับเรือ่งส�าคญัหลายเรือ่ง 16

ในน� ้าทัง้ตวัเพื่อการปลดบาปและไดร้บั 
การยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย 
ในศาสนพิธีน้ีเราไดร้บัของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดยการวางมือบน
ศีรษะจากผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต 5 หลัง
จากน้ัน เราสามารถรบัและยังคงความ
เป็นเพื่อนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
โดยระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอด
เวลา การรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์
การกลับใจจากบาปของเรา และรบัส่วน
ศีลระลึกอย่างมีคา่ควรในวนัสะบาโต

โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องที่รกั ข้าพเจ้าพูดกับท่านวนั
น้ีในฐานะผู้รบัใช้ของพระเจ้าและ
ในฐานะคณุทวดเช่นกัน ถึงท่าน

และลูกหลานที่รกัของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
สอนและแสดงประจักษ์พยานถึงของ
ประทานอันล�า้เลิศแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์

ข้าพเจ้าขอเริม่โดยกล่าวถึงแสงสวา่ง
ของพระครสิตท์ี่ประทานแก่ “ทุกคน
ที่มาในโลก” 1 เราทุกคนไดป้ระโยชน์จาก
แสงสวา่งอันศักดิสิ์ทธิ์น้ีซ่ึง “อยู่ ในส่ิงทัง้
ปวงและผ่านส่ิงทัง้ปวง” 2 และช่วยให้เรา
แยกแยะส่ิงถูกจากส่ิงผิด 3

แตพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์ตา่งจาก
แสงสวา่งของพระครสิต ์พระองคค์อื
สมาชิกองคท์ี่สามของพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค ์มีรปูกายที่แตกตา่งโดย
เป็นวญิญาณที่มีความรบัผิดชอบอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ และเป็นหน่ึงเดยีวในจุด
ประสงคก์ับพระบิดาและพระบุตร 4

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราอาจ 
มีประสบการณ์การเป็นเพื่อนของพระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์อย่างตอ่เน่ือง โดยผ่าน 
ฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ 
พระผู้เป็นเจ้า เรารบับัพตศิมาโดยลงไป

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
ข้าพเจ้าแสดงความรักและความส�านึกคุณพระบิดาบนสวรรค์ส�าหรับของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ซ่ึงพระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์และ
สนับสนุนเราในชีวิต
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เราแตล่ะคนอาจรูสึ้กถึงอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์แตกตา่งกันไป 
การกระตุน้เตอืนของพระองคจ์ะรูสึ้กได้
ในระดบัที่แตกตา่งกันตามความจ�าเป็น
และสภาวการณ์ส่วนตวัของแตล่ะคน

ในยุคสุดท้ายน้ี เรายืนยันวา่มีเพียง
ศาสดาพยากรณ์เท่าน้ันที่ ไดร้บัการเปิด
เผยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ส�าหรบั
ศาสนจักรโดยรวม บางคนลืมส่ิงน้ี ดงั
เช่นเมื่ออาโรนและมีเรยีมพยายามโน้ม
น้าวให้ โมเสสเห็นดว้ยกับพวกเขา แต่
พระเจ้าทรงสอนพวกเขาและเราวา่ 
พระองคต์รสัวา่

“ถา้จะมผีูเ้ผยพระวจนะขึน้ในพวก
เจ้า เรา ยาเวห์จะส�าแดงตวัตอ่คนน้ัน . . .

“เราพูดกับเขาซ่ึงๆหน้า” 17

บางครัง้ปฏิปักษ์ลวงเราดว้ยความ
คดิผิดๆ ซ่ึงท�าให้เราสับสนกับอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่ความซ่ือสัตย์ ในการเช่ือฟัง
พระบัญญัตแิละรกัษาพันธสัญญาของ
เราจะปกป้องเราจากการถูกหลอก โดย
ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราสามารถ
เล็งเห็นศาสดาพยากรณ์ปลอมผู้สอน
บัญญัตขิองมนุษย์เป็นหลักค�าสอน 18

เมื่อเรารบัการดลใจจากพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ไวก้ับตวัเรา เป็นการฉลาดที่จะ
จดจ�าวา่เราไม่สามารถรบัการเปิดเผย
แทนคนอื่น ข้าพเจ้ารูจ้ักชายหนุ่มคน
หน่ึงที่บอกกับหญิงสาวคนหน่ึงวา่ “ผม
ฝันวา่คณุจะมาเป็นภรรยาของผม” 
หญิงสาวพิจารณาค�าพูดน้ันในใจและ
ตอบกลับวา่ “เมื่อฉันฝันแบบเดยีวกัน 
ฉันคอ่ยมาคยุกับคณุ”

เราทุกคนอาจถูกล่อลวงให้ความ
ปรารถนาส่วนตวัมีชัยเหนือการน�า
ทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธรอ้งขอตอ่
พระบิดาบนสวรรคเ์พื่อพระองคจ์ะทรง
อนุญาตให้มารต์นิ แฮรร์สิยืมงานแปล 
116 หน้าแรกของพระคมัภีรม์อรมอน 
โจเซฟ สมิธคดิวา่น่ีเป็นความคดิที่ด ีใน
ตอนแรกพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่ทรง
ยืนยันความรูสึ้กท่าน ในที่สุดพระเจ้า

ทรงอนุญาตโจเซฟให้ยืมงานแปลน้ัน  
และมารต์นิ แฮรร์สิท�าหาย ช่ัวระยะ 
เวลาหน่ึง พระเจ้าทรงถอนของประทาน 
แห่งการแปลจากศาสดาพยากรณ์ โจเซฟ 
ไดเ้รยีนรูบ้ทเรยีนอันเจ็บปวดแตม่ี
คณุคา่ที่ส่งผลตอ่การรบัใช้ตลอดทัง้
ชีวติของท่าน

พระวญิญาณบรสุิทธิ์คอืศนูย์กลาง
ของการฟ้ืนฟู ในวยัเยาวเ์มื่อโจเซฟ 
สมิธอ่าน ยากอบ 1:5 ท่านเล่าวา่ “ ไม่
เคยมีข้อความใดในพระคมัภีรม์าสู่จิตใจ
มนุษย์ดว้ยพลังไดม้ากไปกวา่ข้อความ
น้ีที่ขณะน้ันมาสู่จิตใจข้าพเจ้า” 19 พลัง
ที่ โจเซฟ สมิธบรรยายถึงคอือิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ผลที่ตามมา
คอื โจเซฟ เข้าไปในป่าใกล้บ้านท่าน
และคกุเข่าลงทูลถามพระผู้เป็นเจ้า 
ภาพนิมิตแรกที่เกิดขึน้เป็นช่วงเวลา
ที่สวยงามและน่าจดจ�าอย่างแท้จรงิ 

แตห่นทางที่น�าไปสู่การมาเยือนดว้ย
พระองคเ์องของพระบิดาและพระบุตร
เริม่ตน้ดว้ยการกระตุน้เตอืนจาก 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้สวดอ้อนวอน

การเปิดเผยความจรงิของพระ 
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูมาโดยผ่าน 
รปูแบบของการแสวงหาดว้ยการสวด 
อ้อนวอน และจากน้ันเป็นการรบั 
และตามดว้ยการกระตุน้เตอืนของ 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ขอให้พิจารณา 
ตวัอย่างเหล่าน้ี การแปลพระคมัภีรม์อร
มอน การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตและศาสน
พิธี—เริม่ตน้ดว้ยบัพตศิมา การจัดตัง้ 
ศาสนจักร และอื่นๆ ข้าพเจ้าเป็นพยาน
วา่ทุกวนัน้ี การเปิดเผยจากพระเจ้าสู่
ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง
มาในรปูแบบที่ศักดิสิ์ทธิ์เช่นเดยีวกัน น่ี
คอืรปูแบบอันศักดิสิ์ทธิ์เดยีวกันที่น�ามา
สู่การเปิดเผยส่วนตวั

เราสรรเสรญิทุกท่านที่ท�าตามพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ในการยอมรบัพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู เริม่ตน้จาก
สมาชิกครอบครวัของโจเซฟ สมิธ เมื่อ
เด็กหนุ่มโจเซฟบอกบิดาของท่านเกี่ยว
กับการมาเยือนของโมโรไน บิดาท่านได้
รบัพยานยืนยันดว้ยตวัท่านเอง ในทันที
น้ัน บิดาของท่านอนุญาตให้ โจเซฟละ
จากงานในฟารม์และกระตุน้ให้ท่านท�า
ตามการน�าทางของเทพ

ในฐานะบิดามารดาและผู้น�า ขอให้
เราท�าเช่นเดยีวกัน ขอให้เรากระตุน้ให้
ลูกหลานของเราและคนอื่นๆท�าตาม
การน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ขณะเราท�าเช่นน้ัน ขอให้เราท�าตาม
แบบอย่างของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดย
การน�าดว้ยความอ่อนโยน ความสุภาพ
อ่อนน้อม ความเมตตา ความอดกลัน้ 
และความรกัที่ ไม่เสแสรง้ 20

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นส่ือ
กลางให้งานของพระผู้เป็นเจ้า ใน
ครอบครวัและทั่วทัง้ศาสนจักร ดว้ย
ความเข้าใจเช่นน้ี ข้าพเจ้าขอแบ่งปัน
ตวัอย่างเกี่ยวกับพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ในชีวติข้าพเจ้าและการรบัใช้ศาสนจักร 
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ข้าพเจ้าบอกเล่าเรือ่งเหล่าน้ีเป็นค�า
พยานส่วนตวัวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ประทานพรเราทุกคน

หลายปีก่อน ซิสเตอรเ์ฮลส์กับ
ข้าพเจ้าวางแผนเลีย้งอาหารเย็นมือ้
พิเศษให้เพื่อนรว่มงานของข้าพเจ้าที่
บ้านเรา ระหวา่งทางจากส�านักงานไป
บ้าน ข้าพเจ้าไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ให้แวะบ้านของหญิงม่ายคนหน่ึงซ่ึง
ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนประจ�าบ้าน เมื่อ
ข้าพเจ้าเคาะประตบู้านของเธอ เธอพูด
วา่ “ดฉัินสวดอ้อนวอนมาตลอดวา่คณุ
จะมา” การกระตุน้เตอืนน้ันมาจากไหน 
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ครัง้หน่ึง ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคมุ
การประชุมสเตคแห่งหน่ึงหลังจาก
ป่วยหนัก เพื่อให้รา่งกายมีเวลาพักฟ้ืน
ข้าพเจ้าวางแผนออกจากอาคารประชุม
ทันทีหลังภาคฐานะปุโรหิตจบ อย่างไร
ก็ตาม หลังจากสวดอ้อนวอนปิด พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ตรสักับข้าพเจ้า “เจ้าจะ
ไปไหน” ข้าพเจ้าไดร้บัการดลใจให้จับ
มือกับทุกคนขณะพวกเขาออกจากห้อง 
เมื่อเอ็ลเดอรห์นุ่มคนหน่ึงก้าวออกมา 
ข้าพเจ้าไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้กล่าว
ข้อความพิเศษแก่เขา เขาก้มหน้าไม่
สบตา และข้าพเจ้ารอให้เขาเงยหน้าขึน้
เพื่อสบตาข้าพเจ้า และข้าพเจ้ากล่าววา่ 
“สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค ์ฟัง 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ท�าตามการกระตุน้
เตอืนที่ท่านไดร้บั และทุกอย่างจะด ี
ในชีวติคณุ” หลังจากน้ัน ประธานสเตค 
บอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับชายหนุ่มคนน้ัน
วา่ เขาเพิ่งกลับจากสนามเผยแผ่ก่อน
เวลา ประธานสเตคไดร้บัการดลใจที่
ชัดเจนและสัญญากับบิดาของชายหนุ่ม
วา่ หากเขาพาลูกชายมายังการประชุม
ฐานะปุโรหิต “เอ็ลเดอรเ์ฮลส์จะพูดกับ
เขา” ท�าไมข้าพเจ้าจึงแวะจับมือกับทุก
คน ท�าไมข้าพเจ้าหยุดพูดกับชายหนุ่ม
ที่พิเศษคนน้ี ข้าพเจ้าไดร้บัค�าปรกึษา
จากที่ ใด ค�าตอบเรยีบง่ายมาก จาก 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

เมื่อตน้ปี 2005 ข้าพเจ้าไดร้บัการน�า

ทางในการเตรยีมค�าพูดส�าหรบัการ
ประชุมใหญ่สามัญเกี่ยวกับผู้สอนศาสนา
อาวโุส หลังการประชุม พี่น้องชายคน
หน่ึงเล่าวา่ “ขณะเราฟังการประชุม . . . 
ในทันใดน้ันพระวญิญาณของพระเจ้า
สัมผัสจิตวญิญาณผม . . . ค�าพูดน้ัน
ชัดเจนส�าหรบัตวัผมและภรรยาสุดที่รกั
ของผม เราตอ้งรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
และตอนน้ีคอืเวลาที่ถูกตอ้ง เมื่อผม . . . 
มองไปที่ภรรยา ผมตระหนักวา่เธอได้
รบัการกระตุน้เตอืนเช่นเดยีวกันจาก
พระวญิญาณ” 21 อะไรก่อให้เกิดการตอบ
สนองที่ฉับพลันและชัดเจนอย่างน้ี 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

ถึงลูกหลานของข้าพเจ้าและผู้ที ่
ก�าลังฟังเสียงข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสดง 
ประจักษ์พยานถึงการเปิดเผยส่วนตวั 
และการน�าทางทุกวนัอย่างตอ่เน่ือง การ 
ตกัเตอืน การให้ก�าลังใจ ความเข้มแข็ง  
การช�าระทางวญิญาณ การปลอบโยน  
และสันตสุิขที่มาสู่ครอบครวัเราผ่าน 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ โดยพระวญิญาณ 
บรสุิทธิ ์เราประสบกบั “ความอเนกอนันต ์
แห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของ 
[พระครสิต]์” 22 และปาฏิหารยิ์ 
จะไม่หมดไป 23

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานพิเศษวา่ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์ ข้าพเจ้า 

แสดงความรกัและความส�านึกคณุ
พระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ซ่ึงพระองค์
ทรงเปิดเผยพระประสงคข์องพระองค์
และสนับสนุนเราในชีวติ ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ก็เรือ่งม้าศึก แตพ่วกเราอวดเรือ่ง
พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของพวก
เรา” 5 ผู้ทรงชีน้�า “อนาคตเช่นที่ทรง
ชีน้�าอดตี” 6 ใน “เวลาที่น่ากลัว” 7 เรา 
“จ�าไวว้า่มิ ใช่งานของพระผู้เป็นเจ้าที่ล้ม
เหลว, แตง่านของมนุษย์” 8

สอง เราระลึกถึงพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาโดยยอมรบัพระหัตถ์ของพระองค์
ตลอดชีวติเราดว้ยความส�านึกคณุ

พระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวติเรามัก
ชัดเจนที่สุดหลังจากเหตกุารณ์ผ่านไป
แล้ว ดงัโซเรน็ เคยีรค์กีารนั์กปรชัญา
ชาวครสิตก์ล่าว “เราเข้าใจชีวติ หลัง
ผ่านพ้น แต ่. . . เราตอ้ง ด�ำเนินชีวติไป
ข้ำงหน้ำ” 9

มารดาที่รกัของข้าพเจ้าเพิ่งฉลอง
ครบรอบวนัเกิดปีที่ 90 ท่านเป็นพยาน
ถึงพรของพระผู้เป็นเจ้าดว้ยความส�านึก
คณุตอ่ทุกเหตกุารณ์ส�าคญัในชีวติท่าน 
ประวตัคิรอบครวั ประเพณีครอบครวั 
และสายใยครอบครวัช่วยให้เราระลึกถึง
ส่ิงที่ผ่านมาขณะให้รปูแบบอนาคตและ
ความหวงั สายอ�านาจฐานะปุโรหิตและ
ปิตพุรเป็นพยานถึงพระหัตถ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าทั่วทุกรุน่

ท่านเคยคดิหรอืไม่วา่ตวัท่านเป็น
หนังสือแห่งความทรงจ�าที่มีชีวติ—
สะท้อนวา่ท่านเลือกจดจ�าอะไรและ
อย่างไร

ตวัอย่างเช่น เมื่อข้าพเจ้าอายุยัง
น้อย ข้าพเจ้าตอ้งการเล่นบาสเกตบอล
โรงเรยีนมาก ข้าพเจ้าฝึกแล้วฝึกอีก  
วนัหน่ึงโคช้ชี ้ให้ดดูาวรุง่กองกลางสูง 6 
ฟุต 4 น้ิว (193 เซนตเิมตร) และดาว
รุง่กองหน้าสูง 6 ฟุต 2 น้ิว (1.88 เมตร) 
ของเราและบอกข้าพเจ้าวา่ “ผมให้คณุ
อยู่ ในทีมได ้แตค่ณุจะไม่ไดเ้ล่นเลย” 
ข้าพเจ้าจ�าได ้เขาให้ก�าลังใจอย่างอ่อน
โยนวา่ “ท�าไมไม่ลองเล่นฟุตบอลล่ะ คณุ
จะเล่นไดด้นีะ” ครอบครวัข้าพเจ้ารอ้ง
เชียรต์อนข้าพเจ้าเตะเข้าประตคูรัง้แรก

เราสามารถจดจ�าคนที่ ให้ โอกาส
เราครัง้หน่ึง และครัง้ที่สอง ดว้ยความ
ซ่ือสัตย์ ความเมตตา ความอดทน และ

ทุกสัปดาห์ ในการรบัส่วนศีลระลึก 
เราท�าพันธสัญญาวา่จะระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา จากพระคมัภีรเ์กือบ 400 ข้อ
ที่พูดถึงค�าวา่ ระลึกถึง ข้าพเจ้าดงึมาไม่
กี่ข้อและตอ่ไปน้ีเป็นหกวธิีที่เราจะระลึก
ถึงพระองคต์ลอดเวลา

หน่ึง เราระลึกถึงพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาโดยเช่ือมั่นในพันธสัญญา สัญญา 
และค�ารบัรองของพระองค์

พระเจ้าทรงจดจ�าพันธสัญญาอันเป็น
นิจของพระองค—์ตัง้แตส่มัยของอาดมั
จนถึงวนัที่ลูกหลานของอาดมั “จะน้อม
รบัความจรงิ, และแหงนหน้ามอง, เมื่อ
น้ันไซอันจะมองลงมา, และฟ้าสวรรค์
ทัง้ปวงจะส่ันสะเทือนดว้ยความยินด,ี 
และแผ่นดนิโลกจะส่ันดว้ยปีต”ิ 2

พระเจ้าทรงจดจ�าสัญญาของ
พระองค ์รวมทัง้สัญญาในการรวม
อิสราเอลที่กระจัดกระจายตลอดพระ
คมัภีรม์อรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่ม
หน่ึงของพระเยซูครสิต ์และสัญญาที่
ประทานแก่สมาชิกและผู้สอนศาสนา
ทุกคนที่จดจ�าคา่ของจิตวญิญาณ 3

พระเจ้าทรงจดจ�าและรบัรอง
ประชาชาตแิละผู้คน ในความโกลาหล
สมัยน้ี 4 “บ้างก็ โอ้อวดเรือ่งรถรบ บ้าง

โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง

แห่งฝ่ายประธานสาวกเจด็สิบ

พี่
น้องที่รกัทัง้หลาย เมื่อข้าพเจ้า
รบัใช้ ในเอเชีย บางครัง้มีคนถาม
วา่ “เอ็ลเดอรก์องครบั มีคนอยู่กี่

คนในภาคเอเชียของศาสนจักรครบั”
ข้าพเจ้าตอบวา่ “ประชากรครึง่โลก

—3.6 พันล้านคน”
มีคนถามวา่ “จ�าช่ือทกุคนยากไหมครบั”
การจ�า—และการลืม—เป็นส่วนหน่ึง

ของชีวติประจ�าวนั ตวัอย่างเช่น ครัง้
หน่ึงหลังจากหาโทรศัพท์มือถือเครือ่ง
ใหม่ของภรรยาข้าพเจ้าจนทั่วแล้ว ใน
ที่สุดเธอจึงตดัสินใจโทรจากโทรศัพท์อีก
เครือ่ง พอไดย้ินเสียงโทรศัพท์ของเธอ 
เธอคดิวา่ “ ใครโทรมา ฉันยังไม่ได้ ให้
เบอร์ โทรเครือ่งน้ันกับใครเลย!”

การจ�า—และการลืม—เป็นส่วนหน่ึง
ของการเดนิทางนิรนัดรข์องเราเช่นกัน 
เวลา สิทธิ์เสร ีและความทรงจ�าช่วยให้
เราเรยีนรู ้เตบิโต และเพิ่มพูนศรทัธา

ในเน้ือรอ้งของเพลงสวดที่เป็นเพลง
โปรด กล่าววา่

เรำซ้องสรรเสรญินำมเยซูเจ้ำ
และเฝ้ำถวำยเกียรตน้ิอม . . .
สิทธิชนรบัส่วนเป็นพยำน
วำ่ท่ำนจดจ�ำพระองค์ 1

ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา
ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความนอบน้อมและสวดอ้อนวอนขอให้เราระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา—ในทุกเวลา ทุกส่ิง และทุกแห่งท่ีเราจะอยู่
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ก�าลังใจ เราสามารถเป็นคนที่คนอื่น
นึกถึงเมื่อพวกเขาตอ้งการความช่วย
เหลือมากที่สุด การจดจ�าความช่วย
เหลือของผู้อื่นและอิทธิพลน�าทางของ
พระองคด์ว้ยความส�านึกคณุเป็นวธิี
หน่ึงที่เราระลึกถึงพระองค ์น่ี เป็นวธิีที่
เรานับพรมากมายของเราและเห็นส่ิงที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงท�า 10

สาม เราระลึกถึงพระองค์ ไดต้ลอด
เวลาโดยวางใจเมื่อพระเจ้าทรงรบัรอง
กับเราวา่ “คนที่กลับใจจากบาปของเขา, 
คนคนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, 
พระเจ้า, ไม่จ�ามันอีก”11

เมื่อเรากลับใจอย่างเต็มที่ รวมทัง้
สารภาพและละทิง้บาป เราทูลถาม
พรอ้มอีนัสเมื่อความผิดของเราถูกขจัด
ให้หมดไปวา่ “ข้าแตพ่ระเจ้า, น่ีเป็นไป
ไดอ้ย่างไรหรอื?” และไดย้ินค�าตอบวา่ 
“เพราะศรทัธาของเจ้าในพระครสิต”์12 
และทรงเชือ้เชิญให้เรา “ฟ้ืนความจ�า”13 
ถึงพระองค์

เมื่อเรากลับใจและผู้น�าฐานะปุโรหิต
ประกาศวา่เรามีคา่ควร เราไม่จ�าเป็นตอ้ง
สารภาพแล้วสารภาพอีกกับบาปในอดตี
เหล่าน้ี การมีคา่ควรไม่ไดห้มายความ
วา่ดพีรอ้ม แผนแห่งความสุขของ
พระบิดาบนสวรรคเ์ชือ้เชิญเราให้อยู่
อย่างสงบนอบน้อมระหวา่งการเดนิ
ทางของชีวติเพื่อสักวนัจะดพีรอ้มใน
พระครสิต์14 อย่ากังวล ท้อแท้ หรอืไม่มี
ความสุขตลอดเวลาในความไม่ดพีรอ้ม
ของเราวนัน้ี จ�าไวว้า่พระองคท์รงรูทุ้ก
เรือ่งที่เราไม่ตอ้งการให้ ใครรูเ้กี่ยวกับตวั
เรา—และยังทรงรกัเราอยู่

บางครัง้ชีวติทดสอบความไวว้างใจ
ของเราในพระเมตตา ความยุตธิรรม 
และการพิพากษาของพระครสิต ์และ
ในพระด�ารสัเชือ้เชิญให้เรายอมให้การ
ชดใช้ของพระองคเ์ยียวยาเราขณะที่เรา
ให้อภัยผู้อื่นและตวัเรา

หญิงสาวในประเทศหน่ึงสมัครงาน
เป็นนักหนังสือพิมพ์ แตเ่จ้าพนักงาน
ที่จัดสรรงานเป็นคนไรค้วามเมตตา 
เขาพูดกับเธอวา่ “ดว้ยลายเซ็นของ

ผม ผมรบัรองวา่คณุจะไม่ไดเ้ป็นนัก
หนังสือพิมพ์แตจ่ะขุดท่อระบายน� ้า” 
เธอเป็นผู้หญิงคนเดยีวในกลุ่มชายที่ขุด
ท่อระบายน� ้า

หลายปีตอ่มา ผู้หญิงคนน้ีกลายเป็น
เจ้าพนักงาน วนัหน่ึงชายคนหน่ึงตอ้ง
มาขอลายเซ็นจากเธอเพื่อสมัครงาน

เธอถามวา่ “คณุจ�าฉันได้ ไหม”  
เขาจ�าไม่ได้

เธอบอกวา่ “คณุจ�าฉันไม่ได ้แต่
ฉันจ�าคณุได ้ดว้ยลายเซ็นของคณุ
คณุรบัรองวา่ฉันจะไม่ไดเ้ป็นนัก
หนังสือพิมพ์ ดว้ยลายเซ็นของคณุคณุ
ส่งฉันไปขุดท่อระบายน� ้า ผู้หญิงคน
เดยีวในกลุ่มผู้ชาย”

เธอบอกข้าพเจ้าวา่ “ดฉัินรูว้า่ควร
ปฏิบัตติอ่ชายคนน้ันให้ดกีวา่ที่เขา
ปฏิบัตติอ่ดฉัิน—แตด่ฉัินไม่เข้มแข็ง
พอ” บางครัง้ความเข้มแข็งน้ันไม่อยู่
ในตวัเรา แตพ่บได้ ในการระลึกถึงการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูครสิต์

เมื่อความไว้วางใจถูกท�าลาย ความ
ฝันสูญสลาย ใจชอกช�า้ครัง้แล้วครัง้
เล่า เมื่อเราต้องการความยุติธรรมและ
ความเมตตา เมื่อเราก�าหมัดแน่นและ

น� ้าตาไหลพราก เม่ือเราต้องรู้ว่าจะ
ยึดอะไรและปล่อยอะไร เราระลึกถึง
พระองค์ ได้ตลอดเวลา ชีวิตไม่ โหดร้าย
อย่างที่ดูเหมือนจะโหดรา้ยได้บางครัง้ 
ความเห็นอกเห็นใจอันไม่มีขอบเขต
ของพระองค์ช่วยให้เราพบทาง ความ
จริง และชีวิต15

เมื่อเราระลึกถึงพระด�ารสัและแบบ
อย่างของพระองค ์เราจะไม่ขุ่นเคอืง
หรอืถูกท�าให้ขุ่นเคอืง

บิดาของเพื่อนข้าพเจ้าท�างานเป็น
ช่างเครือ่ง งานที่เขาท�าอย่างซ่ือสัตย์
แสดงให้เห็นแม้ ในมือที่ล้างอย่างดแีล้ว 
วนัหน่ึง คนที่พระวหิารบอกบิดาของ
เพื่อนข้าพเจ้าวา่เขาควรล้างมือก่อนรบั
ใช้ที่น่ัน แทนที่จะขุ่นเคอืง ชายที่ดคีน
น้ีเริม่ใช้มือล้างจานให้ครอบครวัดว้ยน� ้า
สบู่ที่มากเป็นพิเศษก่อนเข้าพระวหิาร 
เขาเป็นแบบอย่างของคนที่ “ขึน้ไปบน
ภูเขาของพระยาห์เวห์” และ “ยืนอยู่ ใน
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค”์ ดว้ยมือ
สะอาดที่สุดและใจบรสุิทธิ์ที่สุด16

ถ้าเรามีความรูสึ้กไม่ด ีความแคน้
เคอืง หรอืความไม่พอใจหรอืถ้าเรามี
เหตใุห้ตอ้งขอการอภัยจากผู้อื่น บัดน้ีถึง
เวลาแล้วที่ตอ้งท�าเช่นน้ัน
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ส่ี พระองคท์รงเชือ้เชิญเราให้จดจ�าวา่
พระองคท์รงตอ้นรบัเรากลับบ้านเสมอ

เราเรยีนรู้ โดยการถามและคน้ควา้ 
แต่ได้ โปรดอย่าหยุดส�ารวจจนกวา่จะ
ถึง— “จุดที่ [ท่าน] รูสึ้กเหมือนมาที่น่ัน
ครัง้แรก”17— ตามค�าพูดของที. เอส.  
เอเลียต เมื่อท่านพรอ้ม โปรดเปิดใจ
ท่านรบัพระคมัภีรม์อรมอนเป็นครัง้
แรกอีกครัง้ ได้ โปรดสวดอ้อนวอนดว้ย
เจตนาแท้จรงิเป็นครัง้แรกอีกครัง้

จงวางใจความทรงจ�าที่เคยมีหรอื
เลือนราง ท�าให้ความทรงจ�าน้ันขยาย
ศรทัธาของท่านกับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
ไม่มีจุดที่กลับไม่ได้

ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณและ
ปัจจุบันขอรอ้งเราวา่อย่าปล่อยให้ข้อ
บกพรอ่ง ความผิดพลาด หรอืความ
อ่อนแอของมนุษย์—ของผู้อื่นหรอืของ
เราเอง—ท�าให้เราพลาดความจรงิ พันธ
สัญญา และพลังการไถ่ ในพระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการพืน้ฟู18 น่ีส�าคญัอย่างยิ่งใน
ศาสนจักรที่เราแตล่ะคนเตบิโตผ่านการ
มีส่วนรว่มที่ ไม่ดพีรอ้มของเรา ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟกล่าววา่ “ข้าพเจ้าไม่
เคยบอกท่านวา่ข้าพเจ้าดพีรอ้ม แต่ไม่มี
ความผิดพลาดในการเปิดเผยที่ข้าพเจ้า
สอน”19

หา้ เราระลึกถงึพระองค์ ไดต้ลอด 
เวลาในวนัสะบาโตผ่านศีลระลกึ เมือ่ 
สิน้สุดการปฏิบตัศิาสนกจิขณะทรง 
เป็นมรรตยัและเริม่การปฏบิตัศิาสนกจิ 
หลงัการฟ้ืนคนืพระชนม—์ทัง้สอง 
ครัง้—พระผู้ช่วยใหร้อดทรงใช้ขนมปัง
และเหล้าองุน่ และทรงขอใหเ้ราระลกึถงึ
พระวรกายและพระโลหติของพระองค์20 
“เพราะเม่ือเจ้าท�าส่ิงน้ีบอ่ยเทา่ใด เจา้ก็
จะจดจ�าโมงน้ีทีเ่ราอยูก่บัเจา้.” 21

ในศาสนพิธีศีลระลึก เราเป็นพยาน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาวา่เราเต็มใจ
รบัพระนามของพระบุตรของพระองค์
และระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลาและ
รกัษาพระบัญญัตซ่ึิงพระองคป์ระทาน
แก่เรา เพื่อเราจะมีพระวญิญาณของ
พระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา 22

ตามที่อมิวเล็คสอน เราระลึกถึง
พระองคเ์มื่อเราสวดอ้อนวอนให้เรอืก
สวนไรน่า ฝูงสัตวเ์ลีย้ง และครวัเรอืน
ของเรา และเมื่อเรานึกถึงคนขัดสน  
คนเปลือยเปล่า คนเจ็บป่วย และคน
ทุกข์ยาก 23

สุดท้าย หก พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เชือ้เชิญเราให้ระลึกถึงพระองคต์ลอด
เวลา เช่นเดยีวกับที่พระองคท์รงนึกถึง
เราตลอดเวลา

ในโลกใหม่ พระผู้ช่วยให้รอดที่ฟ้ืน
คนืพระชนม์ทรงเชือ้เชิญคนที่อยู่เวลา
น้ันให้แยงมือเข้าไปในพระปรศัวแ์ละ
คล�ารอยตะปูในพระหัตถ์และพระบาท
ของพระองคท์ีละคน 24

พระคมัภรีอ์ธบิายการฟ้ืนคนืชีวติวา่ 
“ทกุแขนขาและขอ้ตอ่จะทรงน�ากลบั
คนื . . . สู่รา่งอนัถกูตอ้งและบรบิรูณ์” 
และ “แมผ้มเส้นหน่ึงบนศีรษะก็จะไม่
หายไป” 25 ดว้ยเหตน้ีุ โปรดพจิารณาวา่
เหตใุดพระวรกายทีด่พีรอ้มและฟ้ืนคนื

พระชนมแ์ลว้ของพระผูช่้วยใหร้อดจงึ
ยงัมรีอยแผลในพระปรศัวแ์ละรอยตะปู
ในพระหตัถแ์ละพระบาทของพระองค์ 26

บางครัง้ในประวตัศิาสตร ์มนุษย์ถูก
ประหารดว้ยการตรงึกางเขน แตเ่ฉพาะ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน
ทรงโอบกอดเราทัง้ที่ยังมีเครือ่งหมาย
แห่งความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระองค ์
เฉพาะพระองคเ์ท่าน้ันทรงท�าให้ค�า
พยากรณ์ส�าเรจ็ที่วา่จะทรงถูกยกขึน้บน
กางเขนเพื่อจะทรงเรยีกช่ือเราแตล่ะคน
มาหาพระองค์ 27

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่
“แท้จรงิแล้ว, พวกนางอาจลืม, แต่

เราจะไม่ลืมเจ้า”
“ดสิู เราไดส้ลักเจ้าไวบ้นฝ่ามือของ

เรา” 28

พระองคท์รงเป็นพยานวา่ “เราคอื
คนที่ถูกยกขึน้. เราคอืเยซูที่ถูกตรงึ
กางเขน. เราคอืพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า” 29
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ต้องละทิง้บ้าน โรงเรยีนและงานมา
ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของฝ่าย

ประธานสูงสุด ศาสนจกัรก�าลงัท�างานกบั 
75 องคก์รใน 17 ประเทศในทวปียโุรป 
องคก์รเหลา่น้ีมตีัง้แตส่ถาบนันานาชาติ
ขนาดใหญจ่นถงึโครงการทีเ่ริม่ใหมข่อง
ชมุชนขนาดเล็ก ตัง้แตห่น่วยงานรฐับาล
จนถงึองคก์ารการกศุลทางศาสนาและ
ทางโลก เป็นเรือ่งดทีี่ ไดท้�างานกบัผูอ้ืน่
และเรยีนรูจ้ากพวกเขาซ่ึงท�างานกบั 
ผูล้ีภ้ยัทัว่โลกมานานหลายปี

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร ในฐานะ
ผู้คน เราไม่ตอ้งมองย้อนไปไกลจนถึง
ประวตัศิาสตรข์องเราเพื่อหวนนึกถึงวนั
เวลาที่เราเคยเป็นผู้ลีภ้ัย ถูกขับไล่ดว้ย
ความรนุแรงจากบ้านและฟารม์ครัง้แล้ว
ครัง้เล่า สุดสัปดาห์ก่อนเราพูดถึงผู้ลีภ้ัย 
ซิสเตอรล์ินดา เบอรต์นั ขอให้สตรขีอง
ศาสนจักรพิจารณาวา่ “จะเป็นอย่างไร
ถ้า เรือ่งราว ของพวกเขำ เป็นเรือ่งราว 
ของฉัน” 5 เรือ่งของพวกเขา เป็น เรือ่ง
ของเรา ที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

มกีารโตแ้ยง้อยา่งเครง่เครยีดใน
รฐับาลและสังคมหน่วยตา่งๆ เกีย่วกบั
ค�านิยามของผูล้ีภ้ยัและส่ิงทีต่อ้งท�าให้
ส�าเรจ็เพ่ือช่วยเหลอืผูล้ีภ้ยั ส่ิงทีข่า้พเจา้
เอย่ถงึไม่ไดม้เีจตนาไมว่า่โดยทางใดทีจ่ะ

โดยเอล็เดอร์แพทริก เคยีรอน

แห่งสาวกเจด็สิบ

“เ พราะวา่เมื่อเราหิว พวกท่านก็
จัดหาให้เรากิน เรากระหายน� ้า 
ท่านก็ ให้เราดืม่ เราเป็นแขกแปลก

หน้า พวกท่านก็ตอ้นรบัเรา:
“เราเปลือยกายพวกท่านก็ ให้เสือ้ผ้า

เรานุ่งห่ม . . .
“. . . เราบอกความจรงิกับท่านทัง้

หลายวา่ ซ่ึงพวกท่านไดท้�ากับคนใดคน
หน่ึงที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี 
ก็เหมือนท�ากับเราดว้ย” 1

ในโลกเราทุกวนัน้ี มีผู้ลีภ้ัยประมาณ 
60 ล้านคน ซ่ึงหมายความวา่ “มี
มนุษย์ 1 คนในทุกๆ 122 คน . . .ถูก
บังคับให้หนีจากบ้าน” 2 และครึง่หน่ึง
ของคนเหล่าน้ีเป็นเด็ก 3 เป็นเรือ่งน่า
ตกใจเมื่อพิจารณาจ�านวนที่เกี่ยวข้อง
และสะท้อนให้เห็นวา่น่ีหมายถึงอะไร
ในชีวติของมนุษย์แต่ละคน ปัจจุบัน
งานมอบหมายของข้าพเจ้าอยู่ ในทวปี
ยุโรป ซ่ึงมีผู้ลีภ้ัยเหล่าน้ีหน่ึงล้านสอง
แสนห้าหมื่นคนมาถึงในช่วงปีที่แล้ว
โดยหนีภัยสงครามจากส่วนต่างๆ ของ
ตะวนัออกกลางและแอฟรกิา 4 เราเห็น
พวกเขาจ�านวนมากที่มีเพียงเสือ้ผ้าพัน
กายและส่ิงสามารถน�ามาได้ ในกระเป๋า
ใบเล็กๆ เพียงใบเดียว ส่วนใหญ่ของคน
เหล่าน้ีมีการศึกษาดี และพวกเขาจ�า

จงเป็นท่ีพกัพิงจากพายุ
ช่วงเวลานีจ้ะไม่ได้นิยามผู้ลีภ้ยั แต่การตอบสนองของเราจะช่วยนิยามพวกเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานดว้ยความ
นอบน้อมและสวดอ้อนวอนขอให้เรา
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา— 
ในทุกเวลา ทุกส่ิง และทุกแห่งที่เรา
จะอยู่ 30 ในพระนามศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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กอ่ใหเ้กดิการอภปิรายท่ีรอ้นแรงแบบน้ัน
ขึน้อีก ไมท่ัง้แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบั
นโยบายผูล้ีภ้ยั แตต่อ้งการมุง่เน้นไปท่ี 
ผู้คน ทีถ่กูสงครามบงัคบัขบัไสให้ตอ้งทิง้
บา้นและประเทศของพวกเขาโดยทีพ่วก
เขาไม่ไดม้ส่ีวนรว่มในการเริม่ตน้เลย

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบความรูสึ้ก
ของผู้ลีภ้ัย—พระองคท์รงเป็นหน่ึงใน
น้ัน เมื่อยังเด็ก พระเยซูกับครอบครวั
ตอ้งหลบหนีค�าส่ังฆ่าของเฮโรดไป
อียิปต ์หลายครัง้ในการปฏิบัตศิาสนกิจ 
พระเยซูทรงพบวา่พระองคเ์องถูกข่มขู่
และพระชนม์ชีพตกอยู่ ในอันตราย จน
ในที่สุดตอ้งยอมตอ่แผนของคนช่ัวที่
วางแผนสังหารพระองค ์ทัง้หมดท�าให้
เป็นที่น่าสนใจตอ่เรายิ่งขึน้ ที่ทรงสอน
ครัง้แล้วครัง้เล่าให้เรารกักันและกัน ให้
รกัดงัที่พระองคท์รงรกั ให้รกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง แท้จรงิแล้ว “ธรรมะ
ที่บรสุิทธิ์ ไรม้ลทินเฉพาะพระพักตร์
พระเจ้าพระบิดาน้ัน คอืการช่วยเหลือ
เด็กก�าพรา้และหญิงม่ายที่มีความทุกข์
รอ้น” 6 และ “ดแูลคนจนและคนขัดสน, 

และช่วยสงเคราะห์เพื่อคลายความทุกข์
ยากของคนเหล่าน้ันเพื่อพวกเขาจะไม่
ตอ้งทนทุกข์” 7

นับเป็นแรงบันดาลใจมาตลอด  
ที่ ไดเ้ห็นวา่สมาชิกจากทกุมมุโลกบรจิาค 
อย่างเอือ้เฟ้ือเพื่อช่วยเหลือบุคคลและ 
ครอบครวัเหล่าน้ีผู้สูญเสียมากมาย โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งทั่วทัง้ทวปียุโรป ข้าพเจ้า 
เห็นสมาชิกศาสนจักรมากมายผู้ ไดร้บั 
ประสบการณ์ที่ท�าให้จิตวญิญาณปีต ิ
ยินดแีละอิ่มเอิบขณะพวกเขาตอบ 
สนองตอ่ความปรารถนาอันลึกซึง้ 
แตก่�าเนิดที่จะออกไปรบัใช้บรรดาผู ้
ขัดสนยิ่งเหล่าน้ันซ่ึงอยู่รายรอบพวก 
เขา ศาสนจักรไดจ้ัดเตรยีมที่พักอาศัย 
และการดแูลดา้นการแพทย์ ให้ สเตค 
และคณะเผยแผ่รวบรวมชุดสุขอนามัย 
ไดห้ลายพันชุด สเตคอื่นๆ จัดเตรยีม 
อาหารและน� ้า เสือ้ผ้า ชุดกันน� ้า  
จักรยาน หนังสือ เป้ แวน่อ่านหนังสือ 
และอื่นๆอีกมากมาย

บคุคลตา่งๆ จากสกอตแลนดถ์งึซิซิลี
กา้วเขา้มารบัหน้าทีท่กุอยา่งทีพ่อจะ

นึกออก แพทย ์พยาบาลเป็นอาสาสมคัร
เขา้รบัใช้ ในจดุทีผู่ล้ีภ้ยัมาถงึในสภาพ
เปียกปอน หนาวส่ันและบ่อยครัง้บอบช�า้
จากการขา้มน� ้า ขณะผูล้ีภ้ยัเริม่ขัน้ตอน
การตัง้หลกัแหลง่ สมาชิกในท้องทีจ่ะช่วย
สอนภาษาของประเทศเจา้บา้น ขณะที่
คนอืน่ๆ ช่วยยกระดบัจติใจทัง้ของเด็กๆ 
และพ่อแม่โดยจดัเตรยีมของเลน่ วสัดุ
ส�าหรบังานศิลปะ ดนตรแีละการละเลน่
ตา่งๆ บางคนน�าดา้ยถกั เข็มถกันิตติง้ 
และขอถกัโครเชตท์ีม่ผีูบ้รจิาคมามอบให้
และสอนทกัษะเหลา่น้ันแกผู่ล้ีภ้ยัในทอ้ง
ทีท่ัง้ผู้สูงอายแุละผูเ้ยาว์

สมาชิกศาสนจักรที่ผ่านรอ้นผ่าน
หนาวมาแล้ว เคยรบัใช้และเป็นผู้น�า
มาหลายปีไดท้ราบชัดแล้ววา่การ
สงเคราะห์ผู้คนเหล่าน้ีโดยดว่นเป็นส่ิง
จ�าเป็น พวกเขาจึงมอบประสบการณ์อัน
ทรงคณุคา่ที่สุดและประสบความส�าเรจ็
สูงสุดในการรบัใช้ที่ผ่านมาให้กับงานน้ี

หากไม่เห็นดว้ยตาคงไม่เช่ือวา่น่ีคอื
สถานการณ์จรงิ ในฤดหูนาว ท่ามกลาง
ผู้คนมากมาย ข้าพเจ้าพบสตรมีีครรภ์
จากซีเรยีในคา่ยเตรยีมย้ายผู้ลีภ้ัย เธอ
รูสึ้กสิน้หวงักับการหาความมั่นใจวา่ไม่
ตอ้งคลอดลูกบนพืน้เย็นๆ ของอาคาร
หลังใหญ่ที่เธออาศัยขณะน้ัน ที่ประเทศ
ซีเรยี เธอเป็นศาสตราจารย์มหาวทิยาลัย 
และในประเทศกรซี ข้าพเจ้าสนทนากับ
ครอบครวัหน่ึงที่เปียก ตวัส่ัน และตืน่
กลัวจากการข้ามน� ้ามาจากประเทศตรุกี
ดว้ยเรอืยางล�าเล็กๆ ข้าพเจ้ามองตาและ
ฟังเรือ่งราวของพวกเขา ทัง้เหตสุยอง
ขวญัที่เขาหนีมาและการเดนิทางที่เส่ียง
เป็นเส่ียงตายเพื่อหาที่ลีภ้ัย ข้าพเจ้าไม่
เหมือนเดมิอีกตอ่ไป

การออกไปดแูลช่วยเหลือมาจาก
ผู้คนหลากหลายที่ท�างานบรรเทาทุกข์
อย่างอุทิศตน หลายคนท�าดว้ยจิตอาสา 
ข้าพเจ้าเห็นการกระท�าของสมาชิก
ศาสนจักรผู้ท�างานตลอดคนืนานหลาย
เดอืนเพื่อจัดหาส่ิงจ�าเป็นเรง่ดว่นให้แก่
ผู้ข้ามจากตรุกีมาจนถึงกรซี นอกจาก
ความพยายามดา้นอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน 
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เธอยังดแูลปฐมพยาบาลผู้ที่จ�าเป็นตอ้ง
ไดร้บัการรกัษาดว่นที่สุด เธอคอยดวูา่
สตรแีละเด็กๆ ที่เดนิทางตามล�าพังจะ
ไดร้บัการดแูล เธอกอดผู้สูญเสียคนรกั
ระหวา่งทาง และท�าดทีี่สุดที่จะแบ่งสัน
ปันส่วนทรพัยากรอันมีขีดจ�ากัดแก่ผู้
ขัดสนที่ ไม่มีขีดจ�ากัด เฉกเช่นอีกหลาย
คนที่เหมือนกัน เธอเป็นเทพผู้ปฏิบัติ
อย่างแท้จรงิ มีการกระท�าที่ ไม่วา่ผู้รบั
การดแูลหรอืพระเจ้าซ่ึงเธอท�ากิจธุระให้ 
จะไม่มีวนัลืม

ทุกคนที่อุทิศตนเพื่อบรรเทาทุกข ์
คนรอบข้าง เหมือนกับผู้คนของแอลมา 
มาก: “และดงัน้ี, ในสภาพอันรุง่เรอืง 
ของพวกเขา, พวกเขาไม่ได ้ไล่ผู้ ใด 
ที่เปลือยเปล่า, หรอืที่หิวโหย, หรอืที ่
กระหาย, หรอืที่เจ็บป่วย, หรอืที่ ไม่ ไดร้บั 
การบ�ารงุเลีย้ง . . . ฉะน้ันพวกเขาจึงโอบ 
อ้อมอารคีนทัง้ปวง, ทัง้ชราและหนุ่ม ทัง้ 
ทาสและไท, ทัง้ชายและหญิง, ไม่วา่นอก 
ศาสนจักรหรอืในศาสนจักร โดยที่ ไม่
ล�าเอียง ตอ่บุคคลใดในบรรดาคนเหล่า
น้ันซ่ึงขัดสน” 8

เราตอ้งระวงัไม่ ให้ข่าวความเดอืด
รอ้นของผู้ลีภ้ัยกลายเป็นเรือ่งชินชา 
เมื่อความตืน่ตระหนกครัง้แรกเริม่จาง
ลง ทัง้ที่สงครามก็ยังไม่หยุด และยังมี
อีกหลายครอบครวัก�าลังอพยพมา ผู้ลี ้
ภัยหลายล้านคนทั่วโลกซ่ึงเรือ่งราวของ
พวกเขาไม่เป็นข่าวแล้ว ยังคงตอ้งการ
ความช่วยเหลืออย่างยิ่งอยู่

ถ้าถามวา่ “ฉันจะท�าอะไรไดบ้้าง?” 
ก่อนอื่นตอ้งจ�าไวว้า่เราจะไม่บ�าเพ็ญ
ประโยชน์โดยมีผลกระทบตอ่ครอบครวั
และความรบัผิดชอบอื่นๆ ของเรา 9 ทัง้
เราจะไม่คาดหวงัให้ผู้น�าจัดโครงการ
ตา่งๆ ขึน้เพื่อเรา แต่ ในฐานะเยาวชน 
ผู้ชาย สตร ีและครอบครวั เราจะมีส่วน
รว่มในงานเพื่อมนุษยธรรมน้ีได้

ในการตอบรบัค�าเชิญชวนจากฝ่าย 
ประธานสูงสุดให้มีส่วนรว่มในการรบัใช้ 
เหมือนพระครสิตต์อ่ผู้ลีภ้ัยทั่วโลก 10  
ฝ่ายประธานองคก์ารสามัญของสมาคม 
สงเคราะห์ เยาวชนหญิง และปฐมวยั 

ไดจ้ัดให้มีงานบรรเทาทุกข์ขึน้โดยใช้ 
ช่ือวา่ “เราเป็นแขกแปลกหน้า”  
ซิสเตอรเ์บอรต์นัแนะน�าโครงการน้ีแก่
สตรี ในศาสนจักรในภาคการประชุม
ใหญ่สตรเีมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว มีแนวคดิ 
แหล่งช่วยและค�าแนะน�าที่มีประโยชน์
มากมายส�าหรบัการบ�าเพ็ญประโยชน์ใน 
IWasAStranger. lds. org

เริม่ดว้ยการคกุเข่าสวดอ้อนวอน 
แล้วคดิถึงการท�าบางอย่างใกล้บ้าน ใน
ชุมชนของท่านเอง ที่ซ่ึงท่านจะพบ
ผู้คนที่ตอ้งการให้ช่วยในการปรบัตวัเข้า
กับสถานการณ์ใหม่ เป้าหมายสูงสุดคอื
การฟ้ืนฟูสภาพให้กลับไปสู่ชีวติที่ขยัน
ขันแข็งและพึ่งพาตนเอง

ความเป็นไปไดท้ี่เราจะยื่นมือเข้า
ช่วยและเป็นเพื่อนไม่มีที่สิน้สุด ท่าน
อาจช่วยผู้ลีภ้ัยที่ตัง้หลักแหล่งใหม่
เรยีนภาษาประเทศเจ้าบ้าน ปรบั
ทักษะการท�างานให้ทันสมัย หรอืฝึก
การสัมภาษณ์งาน ท่านอาจช่วยเป็นพี่
เลีย้งแก่ครอบครวัหรอืคณุแม่ตวัคน
เดยีวขณะปรบัตวัเข้าสู่วฒันธรรมที่ ไม่
คุน้เคย อาจจะเป็นส่ิงที่เรยีบง่ายเช่น 
พาพวกเขาไปรา้นขายของช�าหรอืพา
ไปโรงเรยีน บางวอรด์และบางสเตคมี
องคก์ารที่วางใจไดท้ี่จะท�างานรว่มกันอยู่

แล้ว และ ท่านสามารถเป็นผู้ ให้แก่งาน
ดา้นมนุษยธรรมที่จัดขึน้เป็นพิเศษของ
ศาสนจักรได ้ตามสถานการณ์ของท่าน

นอกจากน้ี เราแตล่ะคนอาจเพิ่ม 
ความตืน่ตวัให้มากขึน้ตอ่เหตกุารณ์โลก 
ที่ผลักดนัให้ครอบครวัเหล่าน้ีตอ้งจาก 
บ้านของตน เราตอ้งยืนหยัดตอ่ตา้น 
ความใจแคบและสนับสนุนความเคารพ 
และความเข้าใจระหวา่งวฒันธรรม 
ประเพณี การพบกับครอบครวัผู้ลีภ้ัย 
และรบัฟังเรือ่งราวของพวกเขา 
โดยตรง ไม่ ใช่จากจอหรอืหนังสือพิมพ์ 
จะเปลี่ยนท่าน มิตรภาพที่แท้จรงิจะ
พัฒนาและจะเสรมิสรา้งความเห็นอก
เห็นใจ และการผสมผสานที่ประสบ
ความส�าเรจ็

พระเจา้ทรงสอนเราวา่สเตคแหง่ไซอนั 
ตอ้งเป็น “ที่คุม้ภัย” และ “ที่พักพิงจาก
พายุ”11 เราพบที่พักพิงแล้ว ให้เราออก
จากที่ปลอดภัยของเราและแบ่งปันให้
พวกเขา จากความอุดมสมบูรณ์ของเรา 
ควำมหวงั ในอนาคตที่สดใส ศรทัธำ ใน
พระผู้เป็นเจ้า และในเพื่อนมนุษย์ และ 
ควำมรกั ที่มองข้ามความแตกตา่งทาง
วฒันธรรมและคตนิิยมจนเห็นความ
จรงิอันเลิศล�า้ที่วา่เราทุกคนเป็นลูกๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค์
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“เพราะวา่พระเจ้าไม่ไดป้ระทาน
ใจที่ขลาดกลัวแก่เรา แตป่ระทานใจที่
ประกอบดว้ยฤทธานุภาพ และความ
รกั” 12

การเป็นผู้ลีภ้ัยอาจเป็นช่วงเวลาที่
อยู่ ในวงจ�ากัดของชีวติผู้ลีภ้ัย แตก่าร
เป็นผู้ลีภ้ัยไม่ไดข้ีดวงจ�ากัด พวกเขำ 
เฉกเช่นคนนับไม่ถ้วนที่มาก่อน น่ีจะ
เป็นเพียงช่วงหน่ึงของเวลา—ซ่ึงหวงั
วา่จะเป็นช่วงสัน้ๆ—ในชีวติพวกเขา 
พวกเขาบางคนอาจด�าเนินตอ่ไปจนได้
เป็นผู้รบัรางวลัโนเบล เป็นข้าราชการ 
แพทย์ นักวทิยาศาสตร ์นักดนตร ี
ศิลปิน ผู้น�าทางศาสนา และผู้อุทิศตน
ในสาขาตา่งๆ ที่จรงิพวกเขาหลายคน 
เป็น ส่ิงเหล่าน้ีอยู่แล้วก่อนที่จะสูญเสีย
ทุกส่ิง ช่วงเวลาน้ีจะไม่ไดนิ้ยามพวก
เขา แตก่ารตอบสนองของเราจะช่วย
นิยามพวกเรา

“เราบอกความจรงิกับท่านทัง้หลาย
วา่ ซ่ึงพวกท่านไดท้�ากับคนใดคนหน่ึง
ที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี ก็
เหมือนท�ากับเราดว้ย” 13 ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

ข้ออ้ำงอิงเพิ่มเตมิ ด ูIWasAStranger. lds. org 
และ mormonchannel. org/ blog/ post/ 40 
- ways - to - help - refugees - in - your - community.
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เมื่อเราเลือกผิด—ซ่ึงเราจะท�าเช่นน้ัน 
แน่นอน—เราแปดเป้ือนไปดว้ยบาป 
และตอ้งไดร้บัการช�าระให้สะอาดเพื่อจะ 
มุ่งสู่จุดหมายปลายทางนิรนัดรข์องเรา  
แผนของพระบิดาให้หนทางในการท�า 
ส่ิงน้ี หนทางที่จะสนองตอบข้อเรยีกรอ้ง 
นิรนัดรแ์ห่งความยุตธิรรม พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงจ่ายคา่ไถ่เราจากบาป  
พระผูช่้วยใหร้อดคอืพระเจา้พระเยซคูรสิต ์ 
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของ 
พระผู้เป็นเจา้พระบดิานิรนัดร ์ผูท้ีก่ารพล ี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้—การทน 
ทุกข์ของพระองค—์จ่ายคา่บาปของเรา 
หากเราจะกลับใจจากบาป

ค�าอธิบายที่ดทีี่สุดอย่างหน่ึงของ 
บทบาทแห่งการตรงกันข้ามซ่ึงได ้
วางแผนไวแ้ลว้มีอยู่ ในพระคมัภรีม์อรมอน  
ในค�าสอนของลี ไฮที่สอนเจคอบบุตร
ของท่าน

“เพราะจ�าเป็นตอ้ง, มีการตรง 
กันข้ามในส่ิงทัง้ปวง. หาไม่แล้ว, . . . 
ความชอบธรรมไม่สามารถเกิดขึน้ได,้ 
ไม่ทัง้ความช่ัวรา้ย, ไม่ทัง้ความบรสุิทธิ์
หรอืความเศรา้หมอง, ไม่ทัง้ดหีรอืช่ัว” 
(2 นีไฟ 2:11; ด ูข้อ 15 ดว้ย)

ดว้ยเหตน้ีุ ลี ไฮกล่าวตอ่ไป “พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าจึงประทานแก่มนุษย์

โดยเอล็เดอร์ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ศูนย์รวมพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตค์อืแผนแห่งความ
รอดของพระบิดาส�าหรบัความ

ก้าวหน้านิรนัดรข์องบุตรธิดาพระองค ์
แผนน้ัน ตามที่อธิบายไว้ ในการเปิดเผย
ยุคปัจจุบัน ช่วยให้เราเข้าใจส่ิงตา่งๆ ที่
เราเผชิญในความเป็นมรรตยั ข่าวสาร
ของข้าพเจ้ามุ่งเน้นที่บทบาทอันจ�าเป็น
ของการตรงกันข้ามในแผนดงักล่าว

I.
จุดประสงคข์องชีวติมรรตยัส�าหรบั

บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าคอืเพื่อจัดหา
ประสบการณ์ที่จ�าเป็น “เพื่อพัฒนาไป
สู่ความดพีรอ้ม และในที่สุดจะบรรลุ
จุดหมายปลายทางแห่งสวรรคข์องพวก
เขาเป็นทายาทแห่งชีวตินิรนัดร”์1 ดงั
ที่ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเรา
อย่างทรงพลังเช้าวนัน้ี เราพัฒนาโดย
การเลือก ซ่ึงเราไดร้บัการทดสอบเพื่อ
แสดงให้เห็นวา่เราจะรกัษาพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูอับราฮัม 3:25) 
เพื่อไดร้บัการทดสอบเราตอ้งมีสิทธิ์เสรี
ที่จะเลือกระหวา่งทางเลือกตา่งๆ ในการ
ให้ทางเลือกเพื่อเราจะใช้สิทธิ์เสรขีองเรา 
เราตอ้งเผชิญความตรงกันข้าม

ส่วนที่เหลือของแผนจ�าเป็นเช่นกัน  

การตรงกนัขา้มในส่ิงทั้งปวง
การตรงกันข้ามท�าให้เราเติบโตไปสู่ส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราเป็น
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เพื่อเขาจะกระท�าดว้ยตนเอง. ดงัน้ัน, 
มนุษย์กระท�าดว้ยตนเองไม่ไดน้อกจาก
จะเป็นวา่เขามีแรงจูงใจจากอย่างหน่ึง
หรอือีกอย่างหน่ึง” (ข้อ 16) ในท�านอง
เดยีวกัน ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน
พระเจ้าทรงประกาศวา่ “จึงจ�าเป็นวา่
มารจะล่อลวงลูกหลานมนุษย์, มิฉะน้ัน
พวกเขาจะเป็นผู้มีสิทธิ์เสรขีองตนเอง
ไม่ได”้ (คพ. 29:39)

การตรงกันข้ามเป็นส่ิงจ�าเป็นในสวน
เอเดน ถ้าอาดมักับเอวาไม่ไดเ้ลือกส่ิงที่
น�ามาซ่ึงความเป็นมรรตยั ลี ไฮสอนวา่ 
“พวกท่านจะคงอยู่ ในสภาพของความไร้
เดยีงสา, . . . ไม่ท�าความด,ี เพราะพวก
ท่านไม่รูจ้ักบาป” (2 นีไฟ 2:23)

นับจากกาลเริม่ตน้ สิทธิเ์สรแีละการ
ตรงกนัข้ามเป็นศนูยร์วมแผนของพระ
บดิาและการกบฏของซาตานตอ่แผน
น้ัน ดงัทีพ่ระเจ้าทรงเปิดเผยแก่โมเสส 
ในสภาสวรรค ์ซาตาน “หมายมัน่จะ
ท�าลายสิทธ์ิเสรขีองมนุษย”์ ( โมเสส 4:3) 
การท�าลายน้ันมีอยู่เป็นปกตวิสัิยใน
เงือ่นไขทีซ่าตานเสนอ เขามาหาพระ
บดิาและกล่าววา่ “ดเูถดิ, ขา้พระองค์
อยูน่ี่, ทรงส่งข้าพระองค์ ไปเถดิ, ขา้
พระองคจ์ะเป็นบตุรของพระองค,์ และ
ขา้พระองคจ์ะไถม่นุษยชาตทิัง้ปวง, จน
สักจติวญิญาณหน่ึงก็จะไมห่ายไป, และ
แน่นอนข้าพระองคจ์ะท�า; ดงัน้ันทรงให้
เกยีรตขิองพระองคแ์กข่า้พระองคเ์ถดิ” 
( โมเสส 4:1)

ฉะน้ัน ซาตานจึงเสนอจะท�าให้แผน
ของพระบิดาส�าเรจ็ลุล่วงในวธิีซ่ึงจะขัด
ขวางการบรรลุจุดประสงคข์องพระบิดา
และให้รศัมีภาพแก่ซาตาน

ข้อเสนอของซาตานจะรบัรองเรือ่ง
ความเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์แบบ 
ซ่ึงจะ “ ไถ่มนุษยชาตทิัง้ปวง” จนไม่มี
สักจิตวญิญาณเดยีวที่จะหายไป ทุกคน
จะไม่มีสิทธิ์เสรหีรอืการเลือก ฉะน้ัน 
จึงไม่จ�าเป็นตอ้งมีการตรงกันข้าม จะ
ไม่มีการทดสอบ ไม่มีความล้มเหลว 
และไม่มีความส�าเรจ็ จะไม่มีการเตบิโต
เพื่อบรรลุจุดประสงคท์ี่พระบิดาทรง

ปรารถนาส�าหรบับุตรธิดาของพระองค ์
พระคมัภีรบ์ันทึกวา่การคดัคา้นของ
ซาตานก่อให้เกิด “สงคราม. . .ใน
สวรรค”์ (ววิรณ์ 12:7) ซ่ึงสองในสาม
ของบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บั
สิทธิ์ที่จะมีประสบการณ์ชีวติมรรตยัโดย
การเลือกแผนของพระบิดาและปฏิเสธ
การกบฏของซาตาน

จดุประสงคข์องซาตานคอืเพือ่จะได้
เกยีรตแิละเดชานุภาพของพระบดิาแก่
ตนเอง (ด ูอสิยาห ์14:12–15; โมเสส 
4:1, 3) พระบดิาตรสัวา่ “ดงัน้ัน, เพราะ
วา่ซาตานกบฏตอ่เรา, . . . เราจงึท�าให้
เขาถกูโยนลงไป” ( โมเสส 4:3) พรอ้ม
กบัดวงวญิญาณทัง้หมดที่ ใช้สิทธิเ์สรี
ในการตดิตามเขา (ด ูยดูา 1:6; ววิรณ์ 
12:8–9; คพ. 29:36–37) ถกูโยนลง
ไปเป็นวญิญาณที่ ไรร้า่งกายในโลก
มรรตยั ซาตานกบัผูต้ดิตามเขาลอ่ลวง
และหมายมัน่จะหลอกลวงและชักน�า
บตุรธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้ไปเป็นทาส 

(ด ูโมเสส 4:4) ดงัน้ันคอืผูช่ั้วรา้ยคนน้ัน
น่ันเอง ทีค่ดัคา้นและหมายจะ ท�ำลำย 
แผนของพระบดิา เป็นผู ้กอ่ใหเ้กดิ การ
ตรงกนัขา้ม เพราะการตรงกนัขา้มท�าให้
มกีารเลอืกและเป็นโอกาสในการเลอืก
ส่ิงทีถ่กูตอ้งซ่ึงน�าไปสู่การเตบิโต น่ันคอื
จดุประสงค์ ในแผนของพระบดิา

II.
ที่ส�าคญัคอื การล่อลวงให้ท�าบาปไม ่

ไดเ้ป็นการตรงกันข้ามเพียงอย่างเดยีว 
ในความเป็นมรรตยั ท่านบิดาลี ไฮสอน 
วา่หากไม่มีการตก อาดมักับเอวา “จะ 
คงอยู่ ในสภาพของความไรเ้ดยีงสา,  
ไม่มีปีต,ิ เพราะพวกท่านไม่รูจ้ักความ 
เศรา้หมอง” (2 นีไฟ 2:23) หากไม่ม ี
ประสบการณ์ของการตรงกันข้ามใน 
ความเป็นมรรตยั “ส่ิงทัง้ปวงจ�าเป็น 
ตอ้งเป็นสารประกอบในหน่ึงเดยีว” ซ่ึง 
จะไม่มีความสุขหรอืความเศรา้หมอง  
(ข้อ 11) ฉะน้ัน ท่านบิดาลี ไฮกล่าวตอ่ 
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ไปวา่ หลังจากพระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้ง 
ทุกส่ิง “เพื่อน�ามาซ่ึงจุดประสงคนิ์รนัดร ์
ของพระองค์ ในเจตนารมณ์ของ 
มนุษย์. . .จ�าเป็นตอ้งมีการตรงกันข้าม;  
แม้ผลไม้ตอ้งห้ามเป็นการตรงกันข้าม 
กับตน้ไม้แห่งชีวติ; อย่างหน่ึงหวานและ 
อีกอย่างหน่ึงขม” (ข้อ 15).2 ค�าสอนของ 
ท่านในส่วนน้ีของแผนแห่งความรอด 
สรปุดว้ยถ้อยค�าเหล่าน้ี

“แตด่เูถิด, ส่ิงทัง้ปวงกระท�าไปโดย
ปรชีาญาณของพระองคผ์ู้ทรงรูแ้จ้งใน
สรรพส่ิง.

“อาดมัตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่; และ
มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ 
(ข้อ 24–25)

การตรงกันข้ามในรปูแบบของ
สภาวการณ์ยากล�าบากที่เราเผชิญใน
ความเป็นมรรตยัคอืส่วนหน่ึงของแผน
ซ่ึงท�าให้เราเตบิโตยิ่งขึน้ในความเป็น
มรรตยัดว้ย

III.
เราทุกคนประสบกับการตรงกัน

ข้ามหลากหลายชนิดที่ทดสอบเรา 

การทดสอบบางอย่างคอืการล่อลวง
ให้ท�าบาป บางอย่างคอืความท้าทาย
ในชีวติมรรตยัที่ ไม่เกี่ยวข้องกับบาป
ส่วนตวั บ้างก็ ใหญ่หลวง บ้างก็เล็ก
น้อย บ้างก็ตอ่เน่ือง บ้างก็เป็นเพียง
ครัง้คราว ไม่มี ใครไดร้บัการยกเวน้ การ
ตรงกันข้ามท�าให้เราเตบิโตไปสู่ส่ิงที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงประสงค์ ให้เรา
เป็น

หลังจากโจเซฟ สมิธแปลพระคมัภีร ์
มอรมอนเสรจ็ ท่านยังคงตอ้งหาส�านัก 
พิมพ์ น่ีไม่ ใช่เรือ่งง่าย ความซับซ้อน 
ของตน้ฉบับที่มีความยาวมากและคา่ใช้ 
จ่ายของการพิมพ์และเย็บเล่มหลายพัน 
เล่มน้ันน่าหวาดหวัน่ ครัง้แรกโจเซฟ 
ไปหาอี. บี. แกรนดนิ ช่างพิมพ์ ในเมือง 
พอลไมรา เขาปฏิเสธ จากน้ันท่านไป 
หาช่างพิมพ์อีกคนหน่ึงในเมือง 
พอลไมรา เขาปฏิเสธท่านเช่นกัน ท่าน
เดนิทางไปโรเชสเตอร ์ไกลออกไป 25 ไมล์  
(40 กม.) และไปหาส�านักพิมพ์ที่มีช่ือ
เสียงที่สุดในนิวยอรก์ฝ่ังตะวนัตก ส�านัก
พิมพ์น้ีปฏิเสธท่านเช่นกัน มีส�านัก
พิมพ์อีกแห่งหน่ึงในโรเชสเตอรท์ี่เต็มใจ 

แตส่ภาวการณ์ตา่งๆ ท�าให้ทางเลือกน้ี
รบัไม่ได้

หลายสัปดาห์ผ่านไป และโจเซฟตอ้ง
สับสนกับอุปสรรคที่ขัดขวางประกาศิต
จากสวรรค ์พระเจ้าไม่ทรงท�าให้เรือ่ง
น้ีเป็นเรือ่งง่าย แตท่รงท�าให้อยู่ ในวสัิย
ที่ท�าได ้ความพยายามครัง้ที่ห้าของโจ
เซฟ คอืการไปหาส�านักพิมพ์แกรนดนิ
ในพอลไมราเป็นครัง้ที่สอง ซ่ึงประสบ
ความส�าเรจ็ 3

หลายปีตอ่มา โจเซฟถูกคมุขังใน
คกุลิเบอรต์ีอ้ย่างทุกข์ทรมานเป็นเวลา
หลายเดอืน เมื่อท่านสวดอ้อนวอนขอ
การบรรเทาทุกข์ พระเจ้าตรสักับท่าน
วา่ “ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็น
ประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึน้
เพื่อความดขีองเจ้า” (คพ. 122:7)

เราทุกคนตา่งคุน้เคยกับการตรงกัน
ข้ามอื่นๆ ในชีวติมรรตยัที่ ไม่ ไดเ้กิด
จากบาปส่วนตวัของเรา ไดแ้ก่ความเจ็บ
ไข้ ไดป่้วย ความพิการ และความตาย 
ประธานโธมัส เอส. มอนสันอธิบายวา่

“บางครัง้พวกท่านบางคนเคย 
คร�า่ครวญในยามทุกข์ยาก สงสัยวา่ 
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เหตใุดพระบิดาบนสวรรคจ์งึทรงปลอ่ยให้ 
ท่านประสบกับการทดลองที่ท่านก�าลัง
เผชิญ. . .

“อย่างไรก็ตาม ชีวติมรรตยัของเรา
ไม่ควรจะง่ายหรอืสุขสบายตลอดเวลา 
พระบิดาบนสวรรค.์ . .ทรงทราบวา่เรา
เรยีนรูแ้ละเตบิโตและไดร้บัการขัดเกลา
ผ่านความท้าทายที่หนัก ความโศกเศรา้
จนใจสลาย และการเลือกที่ยากล�าบาก 
เราแตล่ะคนประสบวนัเวลาที่มืดมน
เมื่อคนที่เรารกัล่วงลับไป ช่วงเวลาที่เจ็บ
ปวดเมื่อเราสุขภาพไม่ด ีความรูสึ้กถูก
ทอดทิง้เมื่อคนที่เรารกัดเูหมือนจะทิง้
เราไป ส่ิงเหล่าน้ีและการทดลองอื่นๆ 
เป็นการทดสอบความสามารถในการ
อดทนของเราอย่างแท้จรงิ” 4

ความพยายามของเราที่จะปรบัปรงุ
การถือปฏิบัตวินัสะบาโตคอืตวัอย่างของ
การตรงกันข้ามที่ตงึเครยีดน้อยกวา่ เรา
ไดร้บัพระบัญญัตจิากพระเจ้าให้รกัษา
วนัสะบาโต การเลือกของเราบางอย่าง
อาจละเมิดพระบัญญัตน้ัิน แตก่ารเลือก
อื่นๆ วา่จะใช้เวลาในวนัสะบาโตอย่างไร
เป็นเพียงค�าถามที่วา่เราจะท�าแคส่ิ่งที่ดี
หรอืส่ิงที่ดกีวา่หรอืดทีี่สุด 5

เพื่อแสดงถึงการตรงกันข้ามของ
การล่อลวง พระคมัภีรม์อรมอนอธิบาย
วธิีการสามอย่างที่มารจะใช้ ในวนัเวลา
สุดท้าย อย่างแรก เขาจะ “ลุกลามในใจ
ลูกหลานมนุษย์, และปลุกป่ันพวกเขา
ให้ โกรธส่ิงที่ด”ี (2 นีไฟ 28:20) อย่าง
ที่สอง เขาจะ “ปลอบโยน, และกล่อม 
[สมาชิก] ไปในความมั่นคงทางเน้ือ
หนัง,” โดยกล่าววา่ “ ไซอันรุง่เรอืง, ทุก
อย่างด”ี (ข้อ 21) อย่างที่สาม เขาจะ
บอกเราวา่ “ ไม่มีนรก; และ . . . ข้าพเจ้า
มิ ใช่มาร, เพราะไม่มีมารเลย” (ข้อ 22) 
ฉะน้ันจึงไม่มีถูกไม่มีผิด เพราะการตรง
กันข้ามน้ี เราไดร้บัการเตอืนไม่ ให้ “น่ิง
นอนใจในไซอัน!” (ข้อ 24)

ศาสนจักรในพันธกิจแห่งสวรรคแ์ละ
เราในชีวติส่วนตวัดเูหมือนจะเผชิญกับ
การตรงกันข้ามมากขึน้ทุกวนัน้ี บางที
ขณะที่พลังของศาสนจักรเตบิโตขึน้

และเราสมาชิกเตบิโตในศรทัธาและการ
เช่ือฟัง ซาตานก็เพิ่มพละก�าลังของการ
ตรงกันข้ามดว้ย ดงัน้ันเราจึงจะมี “การ
ตรงกันข้ามในส่ิงทัง้ปวง” ตอ่ไป

การตรงกันข้ามบางอย่างก็มาจาก
สมาชิกศาสนจักร บางคนที่ ใช้เหตุผล
หรอืปัญญาส่วนตัวในการต่อต้านการน�า
ทางของศาสดาพยากรณ์ติดป้ายช่ือ
ให้ตนเองซ่ึงยืมมาจากคณะรฐับาลที่
ได้รบัเลือกตัง้วา่—“ฝ่ายค้าน” แม้จะ
เหมาะสมกับประชาธิปไตย แต่ไม่มี
เหตุผลส�าหรบัแนวคิดน้ีในการปกครอง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึง
ยกย่องค�าถามแต่ไม่ยกย่องการคัดค้าน 
(ดู มัทธิว 26:24)

อีกตัวอย่างหน่ึงคือมีหลายส่ิงใน
ประวัติศาสนจักรช่วงแรกๆ เช่นส่ิง
ที่ โจเซฟ สมิธท�าหรือไม่ได้ท�าในทุกๆ 
สภาวการณ์ ที่บางคนใช้เป็นพืน้ฐาน
ของการคัดค้าน ข้าพเจ้าขอบอกกับ
ทุกคนว่า จงใช้ศรัทธาและวางใจในค�า
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดว่าเราควร 
“รู้จักพวกเขาได้ด้วยผลของพวกเขา” 
(มัทธิว 7:16) ศาสนจักรพยายามอย่าง
ยิ่งที่จะโปร่งใสกับบันทึกต่างๆ ที่เรา
มี แต่หลังจากตีพิมพ์ทุกส่ิงที่เราท�าได ้
บางครัง้สมาชิกก็ยังมีค�าถามพืน้ฐานที่
ไม่สามารถตอบได้ด้วยการศึกษา น่ัน
คือประวัติศาสนจักรฉบับ “การตรง
กันข้ามในส่ิงทัง้ปวง” บางส่ิงเรียนรู้ ได้
ด้วยศรัทธาเท่าน้ัน (ดู คพ. 88:118) 
เราต้องวางใจศรัทธาของเราอย่างที่สุด
ในพยานที่เราได้รับจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

พระผู้เป็นเจ้าแทบจะไม่ก้าวก่ายสิทธิ์
เสรขีองบุตรธิดาของพระองค์ โดยการ
แทรกแซงบางคนเพื่อบรรเทาทุกข์คน
อื่นๆ แตพ่ระองคท์รงบรรเทาภาระใน
ความทุกข์ยากของเราและเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้เราแบกรบัไว้ ได ้ดงัที่
พระองคท์รงท�ากับผู้คนของแอลมาใน
แผ่นดนิฮีลัม (ด ูโมไซยาห์ 24:13–15) 
พระองค์ ไม่ไดท้รงยับยัง้ภัยทัง้หมด 
แตพ่ระองคท์รงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของเราเพื่อเปลี่ยนทิศทางมันไป ดงั
ที่พระองคท์รงท�ากับพายุไซโคลน
อานุภาพรนุแรงที่สุดซ่ึงคกุคามการ
อุทิศพระวหิารในฟิจิ 6 หรอืพระองค์
ทรงลดผลกระทบของมัน ดงัที่ทรง
ท�ากับผู้ก่อการรา้ยวางระเบิดที่ฆ่าชีวติ
หลายคนในสนามบินบรสัเซลส์แตผู่้
สอนศาสนาของเราส่ีคนเพียงบาดเจ็บ
เท่าน้ัน

โดยผ่านการตรงกันข้ามทัง้หมดใน
ชีวติมรรตัย เรามีการรบัรองจากพระผู้
เป็นเจ้าวา่พระองค์จะทรง “อุทิศความ
ทุกข์ของ [เรา] ให้เป็นพรของ [เรา]” 
(2 นีไฟ 2:2) เรายังได้รบัการสอนให้
เข้าใจประสบการณ์มรรตัยของเราและ
พระบัญญัติของพระองค์ ในบรบิท
ของแผนแห่งความรอดอันยิ่งใหญ ่
ซ่ึงบอกเราถึงจุดประสงค์ของชีวติและ
รบัรองกับเราถึงพระผู้ช่วยให้รอด ซ่ึง
ในพระนามของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงความจรงิของส่ิงเหล่าน้ีใน
พระนามของพระเยซูครสิต์ เอเมน ◼
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พดูในพระนามของพระองค์9 และไดร้บั  
“อ�านาจพระวญิญาณของ [พระองค]์”10  
อ�านาจเหลา่น้ีมี ใหแ้กเ่ราแตล่ะคนเป็น 
ส่วนตวัผา่นทางศาสนพธิแีละพนัธสัญญา 
ของพระวหิาร

นีไฟมองเห็นวนัเวลาของเราในนิมิต
อันยิ่งใหญ่ของท่าน “ข้าพเจ้า, นีไฟ, 
เห็น เดชำนุภำพ ของพระเมษโปดก
ของพระผู้เป็นเจ้า, วา่ลงมาบนวสุิทธิชน
ของศาสนจักรของพระเมษโปดก, และ
บน ผู้คนแห่งพันธสัญญำ ของพระเจ้า, 
ซ่ึงกระจัดกระจายอยู่บนทั่วพืน้พิภพ; 
และพวกเขา มีอำวธุคอืควำมชอบธรรม
และเดชำนุภำพของพระผู้เป็นเจ้ำใน
รศัมีภำพอันยิ่งใหญ”่11

เมื่อไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้าไดร้บัเกียรต ิ
ที่จะอยู่ ในงานเปิดให้สาธารณชนเยี่ยม 
ชมพระวหิารกับประธานรสัเซลล์ เอ็ม.  
เนลสันและครอบครวัของท่านเมื่อท่าน 
ไดร้วบรวมครอบครวัมาอยู่รอบแท่น 
ผนึกและอธิบายกับพวกเขาวา่ทุกส่ิงที ่
เราท�าในศาสนจักร—ทุกๆ การประชุม  
กิจกรรม บทเรยีน และการรบัใช้—เป็น 
ไปเพือ่เตรยีมเราแตล่ะคนใหม้าพระวหิาร 
และคกุเข่าลงที่แท่นน้ีเพื่อรบัพร 
ที่สัญญาไวข้องพระบิดาทัง้หมดเพื่อ
นิรนัดร12

ขณะที่เรารูสึ้กถึงพรของพระวหิารใน
ชีวติของเราเอง จิตใจของเราจะหันไป
หาครอบครวัของเราทัง้ที่มีชีวติอยู่และ
เสียชีวติไปแล้ว

เมือ่เรว็ๆ น้ี ขา้พเจา้ไดเ้ห็นครอบครวั 
สามรุน่มส่ีวนรว่มในพธิบีพัตศิมาส�าหรบั 
บรรพบรุษุของพวกเขาดว้ยกนั แมแ้ต ่
คณุยา่ก็มส่ีวนรว่ม—แมว้า่เธอกลวัการ 
ลงไปใตน้� ้า เมือ่เธอโผลข่ึน้มาจากน� ้า 
และกอดสามขีองเธอ เธอรอ้งไหด้ว้ย 
ความปีต ิจากน้ันคณุปู่และคณุพอ่ก็ 
บพัตศิมาให้กันและกนัและใหห้ลานหลายๆ  
คน จะมปีีติ ใดทีย่ิง่ใหญก่วา่การที่
ครอบครวัรบัประสบการณ์ดว้ยกนั  
พระวหิารทกุทีจ่ะมีเวลาจดัไว้ ใหค้รอบครวั 
กอ่นเพือ่ใหท้า่นและครอบครวัท�านัด 
เวลาส�าหรบัพธิบีพัตศิมา

เริม่ศาสนพิธี ข้าพเจ้าเกือบถูกครอบง�า
ไปดว้ยพลังอ�านาจของพระวญิญาณ 
ข้าพเจ้าตระหนักอีกครัง้วา่พลังอ�านาจ
ที่แท้จรงิของพระวหิารอยู่ ในศาสนพิธี

ดงัทีพ่ระเจา้ทรงเปิดเผย ความบรบิรูณ์ 
ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
น้ันพบได้ ในพระวหิารและศาสนพิธี 
พระวหิาร “เพราะในน้ันมีกุญแจ 
ของฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์แตง่ตัง้ไว,้ 
เพื่อเจ้าจะรบัเกียรตแิละรศัมีภาพ”2 
“ฉะน้ัน, ในศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต
น้ี, พลังอ�านาจของความเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์”3 
ค�าสัญญาน้ีส�าหรบัท่านและส�าหรบั
ครอบครวัของท่าน

ความรบัผดิชอบของเราคอืเพือ่ 
“ ไดร้บั” ส่ิงซ่ึงพระบดิาของเราประทาน4 
“เพราะแกค่นทีร่บัก็จะใหม้ากมายยิง่ขึน้, 
แมอ้�านาจ”:5 อ�านาจทีจ่ะไดร้บั ทกุส่ิง ที่
พระองคท์รงสามารถและจะประทานแก่
เรา—ตอนน้ีและช่ัวนิรนัดร์6 พลงัเพือ่
มาเป็นบตุรและธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้7 
เพือ่รู ้“อ�านาจแหง่สวรรค”์ 8 อ�านาจทีจ่ะ

โดยเอล็เดอร์เคนท์ เอฟ. ริชำร์ดส์

แห่งสาวกเจด็สิบ

ไ ม่กี่เดอืนก่อนการเสียชีวติของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ท่าน
พบกับอัครสาวกสิบสองเพื่อพูดคยุ

เกี่ยวกับความตอ้งการสูงสุดที่ศาสนจักร
ก�าลังเผชิญในช่วงเวลาที่ยุ่งยากน้ัน 
ท่านกล่าวกับพวกเขาวา่ “เรำตอ้งกำร
พระวหิำรยิ่งกวำ่ส่ิงอืน่ใด”1 แน่นอนวา่ 
วนัน้ีในช่วงเวลาแห่งความยากล�าบาก
น้ี เราแตล่ะคนและแตล่ะครอบครวั
ตอ้งการพระวหิารยิ่งกวา่ส่ิงอื่นใด

ระหวา่งการอุทิศพระวหิารครัง้ล่าสุด 
ข้าพเจ้ารูสึ้กตืน่เตน้กับประสบการณ์
ทัง้หมด ข้าพเจ้าชอบการเปิดให้
สาธารณชนเยี่ยมชม การทักทายผู้มา
เยือนที่มาดพูระวหิาร การเฉลิมฉลอง
ทางวฒันธรรมดว้ยความมีชีวติชีวาและ
ความตืน่เตน้ของเยาวชน ตามดว้ยช่วง
การอุทิศที่ยอดเยี่ยม พระวญิญาณน้ัน
หอมหวาน หลายคนไดร้บัพร และใน
เช้าวนัรุง่ขึน้ ข้าพเจ้าและภรรยาลงอ่าง
บัพตศิมาเพื่อมีส่วนรว่มในพิธีบัพตศิมา
ส�าหรบับรรพบุรษุของพวกเราเอง ขณะ
ที่ข้าพเจ้ายกแขนของข้าพเจ้าขึน้เพื่อ

พลงัอ�านาจของความเป็น
เหมือนพระผูเ้ป็นเจา้
พระวิหารแต่ละแห่งเป็นพระนิเวศน์อันบริสุทธ์ิ ศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ และว่าในน้ัน
เราแต่ละคนอาจเรียนรู้และรู้ถึงพลงัอ�านาจของความเป็นพระผู้ เป็นเจ้า
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ไม่นานก่อนที่ ประธานโจเซฟ เอฟ.  
สมิธเสียชีวติ ท่านไดร้บันิมิตเรือ่งการ 
ไถ่คนตาย ท่านสอนวา่คนที่อยู่ ในโลก 
วญิญาณพึ่งพาศาสนพิธีที่เราไดร้บัแทน 
พวกเขา พระคมัภีรอ์่านวา่ “คนตายผู ้
ที่กลับใจจะไดร้บัการไถ่, โดยการเช่ือ 
ฟังศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของ 
พระผูเ้ป็นเจา้”13 เรารบัศาสนพิธแีทนพวก 
เขา แตพ่วกเขาท�าและรบัผิดชอบ 
พันธสัญญาตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับแตล่ะ
ศาสนพิธีเอง แน่นอนวา่ ม่านน้ันบาง
ส�าหรบัเราและเปิดหมดส�าหรบัพวกเขา
ในพระวหิาร

แล้วความรบัผิดชอบส่วนตวัของเรา
ในการท�างานน้ี ทัง้ในฐานะเจ้าหน้าที่
พระวหิารและคนท�างานคอือะไร ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวสุิทธิชนในปี 
1840 วา่ “จะตอ้งมีความพยายามอย่าง
ยิ่งยวดและจะตอ้งเรยีกรอ้งทรพัย์สิน
จ�านวนมาก—และเน่ืองจากงาน [การ
สรา้งพระวหิาร] จะตอ้งเรง่รบีในความ
ชอบธรรม จึงเป็นการสมควรที่วสุิทธิชน
ประเมินความส�าคญัของส่ิงเหล่าน้ี ใน
ความคดิ . . . และจากน้ันท�าขัน้ตอน
ที่จ�าเป็นซ่ึงพาไปสู่ขัน้ตอนปฏิบัตกิาร 
สรา้งขวญัและก�าลังใจให้ตนเอง ลงมือ
ท�าทุกอย่างที่ท�าได ้และทุ่มเทความ
เอาใจใส่เสมือนหน่ึงวา่งานทัง้หมดจะ
ส�าเรจ็ไดด้ว้ยตนเองตามล�าพัง”14

ในหนังสือววิรณ์เราอ่านวา่
“คนที่สวมเสือ้ผ้าสีขาวเหล่าน้ีคอื

ใคร? และมาจากไหน?
“. . . คนเหล่าน้ีเป็นคนที่มาจาก

ความยากล�าบากครัง้ยิ่งใหญ่ พวกเขา
ช�าระล้างเสือ้ผ้าของเขาดว้ยพระโลหิต
ของพระเมษโปดกจนขาวสะอาด

“เพราะเหตน้ีุ เขาทัง้หลายจึงได้
อยู่หน้าพระที่น่ังของพระเจ้า และ
ปรนนิบัตพิระองค์ ในพระวหิารของ
พระองคท์ัง้กลางวนัและกลางคนื และ
พระองคผ์ู้ประทับบนพระที่น่ังจะทรง
คุม้ครองพวกเขา”15

ท่านนึกภาพคนเหล่าน้ันที่รบัใช้ ใน
พระวหิารวนัน้ีไดห้รอืไม่

มีคนท�าศาสนพิธีมากกวา่ 120,000 
คนในพระวหิาร 150 แห่งทั่วโลก 
กระน้ัน มี โอกาสมากขึน้ไปอีกในการ
มีประสบการณ์อันหอมหวานน้ี เมื่อ
ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ประกาศ
แนวคดิในการสรา้งพระวหิารขนาด
เล็กทั่วโลก ท่านสอนวา่ “เจ้าหน้าที่ผู้
ประกอบศาสนพิธีทัง้หมดจะเป็นคนใน
ท้องที่ซ่ึงรบัใช้ ในหน้าที่อื่นๆ ที่วอรด์
และสเตคของพวกเขาดว้ย”16 ปกตแิล้ว
จะเรยีกคนท�างานรบัใช้สองหรอืสามปี 
โดยมีความเป็นไปไดท้ี่จะขยายเวลา แต่
ไม่ไดม้ีเจตนาวา่เมื่อท่านไดร้บัการเรยีก
แล้ว ท่านจะตอ้งอยู่นานเท่าที่ท่านท�าได ้
คนท�างานที่รบัใช้มายาวนานหลายคน
ยังคงมีความรกัพระวหิารตอ่ไปแม้เมื่อ
พวกเขาไดร้บัการปลดแล้วและยอมให้
คนท�างานใหม่คนอื่นๆ มารบัใช้

เกอืบหน่ึงรอ้ยปีทีแ่ลว้ อคัรสาวก 
จอหน์ เอ. วดิท์ โซ สอนวา่ “เราตอ้งการ 
คนท�างานมากขึน้เพือ่ท�าใหง้านอนัยอด 

เยีย่ม [น้ี] บรรล ุ. . . เราตอ้งการใหม้คีน 
มากขึน้ทีเ่ลือ่มใสในงานพระวหิาร มา 
จากทกุช่วงอาย ุ. . . เวลามาถงึแลว้ . . .  
ในความพยายามทีจ่ะท�าใหง้านพระวหิาร 
รอบใหมน้ี่บรรล ุเพือ่น�าไปสู่การรบัใช้ 
ทีแ่ข็งขนัของทกุคนในทกุช่วงอาย ุ. . . 
งานพระวหิาร . . . มปีระโยชน์มาก 
กบัคนหนุ่มสาวและคนทีแ่ข็งขนัเช่น 
เดยีวกบัคนสูงอายผุูท้ีป่ลอ่ยวางภาระใน 
ชีวติของพวกเขาไวเ้บือ้งหลงั คนหนุ่ม 
ตอ้งการทีข่องเขาในพระวหิารมากยิง่กวา่ 
พอ่และปู่ของเขา ผูท้ีม่ัน่คงเน่ืองจาก 
ประสบการณ์ชีวติแลว้ และหญงิสาวที ่
เพิง่เริม่ตน้ชีวติตอ้งการพระวญิญาณ  
อทิธพิล และการน�าทางทีม่าจากการม ี
ส่วนรว่มในศาสนพธิพีระวหิาร” 17

ในพระวหิารหลายแห่ง ประธาน 
พระวหิารก�าลังตอ้นรบัผู้สอนศาสนาที ่
ไดร้บัการเรยีกและเอ็นดาวเม้นท์ ใหม่  
เยาวชนชายและหญิง มารบัใช้เป็นคน 
ท�างานศาสนพิธีเป็นเวลาสัน้ๆ ก่อน 
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เข้าศนูย์อบรมผู้สอนศาสนา คนหนุ่ม 
สาวเหล่าน้ีไม่เพียงแต่ไดร้บัพรที่ ไดร้บั 
ใช้ แต ่“พวกเขาเตมิความสวยงามและ 
วญิญาณให้กับทุกคนที่รบัใช้ ใน 
พระวหิาร”18

ข้าพเจ้าขอให้คนหนุ่มสาวจ�านวน
หน่ึงที่เคยรบัใช้เป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธี
ก่อนและหลังการรบัใช้งานเผยแผ่ของ
พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์ พวกเขา
ใช้ค�าตอ่ไปน้ีเพื่อบรรยายประสบการณ์
ของพวกเขาในพระวหิาร

เมื่อฉันรบัใช้ ในพระวหิาร

• ฉันมี “ความรูสึ้กวา่อยู่ ใกล้ชิดกับ 
พระบดิาและพระผูช่้วยใหร้อดของฉัน 
มากขึน้”

• ฉันรูสึ้กถึง “สันตแิละความสุขอย่าง
บรบิูรณ์”

• ฉันมีความรูสึ้กถึง “การไดก้ลับ 
มาบ้าน”

• ฉันไดร้บั “ความศักดิสิ์ทธิ์ พลัง
อ�านาจ และความเข้มแข็ง”

• ฉันรูสึ้กถึง“ความส�าคญัของ 
พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ของฉัน”

• “พระวหิารกลายเป็นส่วนหน่ึงของฉัน”
• “คนเหล่าน้ันที่เรารบัใช้อยู่ ใกล้

ระหวา่งศาสนพิธี”
• “ท�าให้ฉันมีพลังที่จะเอาชนะการ

ล่อลวง” และ
• “พระวหิารเปลี่ยนชีวติฉันไปตลอด

กาล” 19

การรบัใช้ ในพระวหิารเป็น
ประสบการณ์ที่มีคา่และทรงพลัง
ส�าหรบัคนทุกวยั แม้คูแ่ตง่งานใหม่บาง
คูก็่รบัใช้ดว้ยกัน ประธานเนลสันสอน
วา่ “การรบัใช้ ในพระวหิาร . . . เป็น
กิจกรรมที่ประเสรฐิส�าหรบัครอบครวั” 20 
ในฐานะคนท�างานพระวหิาร นอกจาก
การรบัศาสนพิธีส�าหรบับรรพบุรษุท่าน
แล้ว ท่านสามารถ ประกอบ ศาสนพิธี
เพื่อพวกเขาไดด้ว้ย

ดงัที่ประธานวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์กล่าว
ไวว้า่

“ ไม่มีการเรยีกอื่นใดที่ชาย [หรอื
หญิง] มีบนแผ่นดนิโลกยิ่งใหญ่ไปกวา่
การถือพลังอ�านาจหรอืสิทธิอ�านาจในมือ
ของเขา [หรอืเธอ] ในการออกไปและ
ปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอด? . . .

“. . . ท่านกลายเป็นเครือ่งมือใน
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในความ
รอดของจิตวญิญาณน้ัน ไม่มีอะไรที่
มอบให้แก่ลูกหลานมนุษย์ที่เทียบเท่าส่ิง
น้ันแล้ว” 21

ท่านกล่าวดว้ยวา่
“เขาจะไดร้บัสุรเสียงกระซิบนุ่ม

นวลของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ ทรพัย์
สมบัติ ในสวรรค ์หรอืการมีกรรมสิทธิ์
รว่มกับเหล่าเทพจะเพิ่มขึน้เสมอ” 22

“ส่ิงน้ีคุม้คา่แก่การที่ท่านหรอื
ข้าพเจ้าจะเสียสละทุกอย่าง [ ในช่วง] 
ไม่กี่ปีที่เราอยู่ ในเน้ือหนัง” 23

ไม่นานมาน้ี ประธานโธมัส เอส.  
มอนสันเตอืนเราวา่ “พรของพระวหิาร
มีคา่สุดประมาณ” 24 “ ไม่มีการเสียสละ
ใดมากเกินไป” 25

จงมาพระวหิาร จงมาบ่อยๆ จงมา
กับครอบครวัและมาเพื่อครอบครวัของ
ท่าน จงมาและช่วยคนอื่นๆ ให้มาดว้ย

“คนที่สวมเสือ้ผ้าสีขาวเหล่าน้ีคอื 

ใคร” พี่น้องชายหญิงของข้าพเจ้า พวก 
ท่ำน คอืคนเหล่าน้ัน—ท่านผู้ที่ ไดร้บั 
ศาสนพิธีแห่งพระวหิาร ผู้ที่ ไดร้กัษา 
พันธสัญญาแม้ โดยการเสียสละ ท่าน 
ผู้ที่ก�าลังช่วยครอบครวัของท่านให้พบ 

กับพรของการรบัใช้พระวหิารและผู้ที ่
ไดช่้วยคนอื่นตลอดเส้นทาง ขอบคณุ 
ส�าหรบัการรบัใช้ของท่าน ข้าพเจ้าเป็น 
พยานวา่พระวหิารแตล่ะแห่งเป็น 
พระนิเวศน์อันบรสุิทธิ์ ศักดิสิ์ทธิ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าและวา่ในน้ันเราแตล่ะคน
อาจเรยีนรูแ้ละรูถ้ึงพลังอ�านาจของความ
เป็นพระผู้เป็นเจ้า ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทุกเหตกุารณ์ของ
ประวตัศิาสตรม์นุษย์” 3

การฟ้ืนคนืชีวติเกดิขึน้เน่ืองจากการ
ชดใช้ของพระเยซคูรสิต ์และส�าคญั
ตอ่แผนแหง่ความรอดทีย่ิง่ใหญ่ 4 เรา
เป็นบตุรธดิาทางวญิญาณของพระบดิา
มารดาบนสวรรค์ 5 เมือ่เรามาสู่ชีวติบน
โลกน้ี วญิญาณของเรารวมเขา้กบัรา่งกาย
ของเรา เราประสบกบัความปีตแิละความ
ทา้ทายทัง้หมดท่ีเกีย่วขอ้งกบัชีวติมรรตยั 
เมือ่บคุคลหน่ึงตาย วญิญาณของเขา
แยกออกจากรา่งกายของเขา การฟ้ืนคนื
ชีวติท�าใหเ้ป็นไปไดส้�าหรบัวญิญาณและ
รา่งกายของบคุคลน้ันทีจ่ะรวมกนัอกี
ครัง้ เพยีงแตว่า่ตอนน้ีรา่งกายน้ันจะเป็น
อมตะและสมบรูณ์—ไมอ่ยูภ่ายใตค้วาม
เจ็บปวด โรคภยั หรอืปัญหาอืน่ๆ 6

หลังจากการฟ้ืนคนืชีวติ วญิญาณ 
จะไม่มีวนัแยกออกจากรา่งกายน้ัน 
อีกเน่ืองจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ 
พระผู้ช่วยให้รอดท�าให้เกิดชัยชนะ 
เหนือความตายอันสมบูรณ์ เพื่อไดร้บั 
จุดหมายปลายทางนิรนัดร ์เราจ�าเป็น 
ตอ้งมีจิตวญิญาณอมตะน้ี—วญิญาณ 
และรา่งกาย—ที่รวมกันตลอดกาล  
ดว้ยวญิญาณและรา่งกายที่เป็นอมตะ 
สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก เราสามารถ 
ไดร้บัความสมบูรณ์แห่งปีติ 7 ในความ 
เป็นจรงิ หากปราศจากการฟ้ืนคนื 
พระชนม์เราจะไม่มีวนัไดร้บัความสมบูรณ์ 

พลาสตกิอยู่ ในตวัฉัน วนัหน่ึงหัวใจของ
ฉันจะปราศจากความกลัวและความ
คดิของฉันจะปราศจากความกังวล ฉัน
ไม่ไดส้วดอ้อนวอนให้ส่ิงน้ีเกิดขึน้เรว็ๆ 
น้ี แตฉั่นดี ใจเหลือเกินที่ฉันเช่ืออย่าง
แท้จรงิถึงชีวติที่สวยงามหลังจากน้ี”1

การฟ้ืนคนืพระชนม์ของ 
พระเยซูครสิตร์บัประกันทุกส่ิงที่อลิซา 
หวงัไวแ้ละปลูกฝัง “เหตผุลเกี่ยวกับ  
ความหวงัของ [เรา]”2 ไว้ ในเราแตล่ะ
คน ประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์พูดถึง
การฟ้ืนคนืพระชนม์วา่เป็น “เหตกุารณ์

โดยเอล็เดอร์พอล ว.ี จอห์นสัน

แห่งสาวกเจด็สิบ

สั
ปดาห์ที่ผ่านมาเป็นวนัอิสเตอร ์
และเรามุ่งความคดิของเราไป
ที่การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ

ชดใช้และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์ปีที่ผ่านมาน้ี
ข้าพเจ้าคดิและไตรต่รองเกี่ยวกับการ
ฟ้ืนคนืชีวติมากกวา่ปกติ

เกือบหน่ึงปีมาแล้ว อลิซาลูกสาวของ
เราเสียชีวติ เธอตอ่สู้กับมะเรง็มาเกือบ
แปดปี ดว้ยการผ่าตดัหลายครัง้ การ
บ�าบัดหลายวธิี ปาฏิหารยิ์ที่น่าตืน่เตน้ 
และความผิดหวงัอย่างมาก เราเฝ้ามอง
ดสูภาพทางรา่งกายของเธอทรดุลงขณะ
ที่เธอใกล้จบชีวติมรรตยัของเธอ น่ีเป็น
เรือ่งเจ็บปวดรวดรา้วที่ตอ้งเห็นส่ิงที่เกิด
ขึน้กับลูกสาวที่รกัยิ่งของเรา—เด็กน้อย
ดวงตาสดใสที่ โตขึน้มาเป็นคน 
ที่มีพรสวรรค ์เป็นผู้หญิง ภรรยา และ 
แม่ที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าคดิวา่หัวใจ 
ข้าพเจ้าน้ันจะแหลกสลาย

ปีที่แล้วในช่วงอีสเตอร ์หน่ึงเดอืน
กวา่ๆ ก่อนที่เธอเสียชีวติ อลิซาเขียน
วา่ “อิสเตอรเ์ป็นส่ิงเตอืนถึงทุกส่ิงที่
ฉันหวงัส�าหรบัตนเอง วา่วนัหน่ึงฉัน
จะไดร้บัการเยียวยาและวนัหน่ึงฉันจะ
หาย วนัหน่ึงฉันจะไม่ตอ้งมี โลหะหรอื

และความตายจะไม่มีอีกต่อไป
ส�าหรับทุกคนท่ีเศร้าโศกเร่ืองการตายของคนท่ีพวกเขารัก การฟ้ืนคืนชีวิตเป็นแหล่ง
ท่ีมาของความหวงัท่ีย่ิงใหญ่
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แห่งความปีตแิตจ่ะเศรา้หมองตลอด 
กาล 8 แม้แตค่นทีช่ื่อสัตย ์ชอบธรรม 
ก็มองวา่การแยกกันของรา่งกายจาก
วญิญาณของพวกเขาเป็นการจองจ�า  
เราไดร้บัการปลดปล่อยจากการจองจ�า
น้ีผ่านทางการฟ้ืนคนืพระชนม์ ซ่ึง
เป็นการไถ่จากสายรดัหรอืโซ่แห่งความ
ตาย 9 ไม่มีความรอดหากปราศจากทัง้
วญิญาณและรา่งกายของเรา

เราแตล่ะคนมีข้อจ�ากัดและความ
อ่อนแอทางรา่งกาย จิตใจ และอารมณ์ 
ความท้าทายเหล่าน้ี บางอย่างอาจดู
เหมือนยากจะรกัษาในตอนน้ี จะไดร้บั
การแก้ ไขในท้ายที่สุด ปัญหาเหล่าน้ีจะ
ไม่รบกวนเราหลังจากเราฟ้ืนคนืชีวติ 
อลิซาคน้ควา้อัตราการรอดชีวติของคน
ที่เป็นมะเรง็ที่เธอเป็น และตวัเลขน้ัน
น่าผิดหวงั เธอเขียนวา่ “แตม่ีการรกัษา 
ฉันจึงไม่กลัว พระเยซูรกัษามะเรง็ของ
ฉัน และของคณุแล้ว . . . ฉัน จะ ดขีึน้ 
ฉันดี ใจที่ฉันรูส่ิ้งน้ี” 10

เราสามารถแทนค�าวา่ มะเรง็ ดว้ย 
อาการป่วยทางรา่งกาย จติใจ หรอือารมณ์ 
อื่นๆ ที่เราอาจเผชิญ เน่ืองจากการ 
ฟ้ืนคนืพระชนม์ ความเจ็บป่วยเหล่า

น้ันไดร้บัการรกัษาดว้ย ความอัศจรรย์
ของการฟ้ืนคนืชีวติ การรกัษาที่ทรง
พลัง เหนือกวา่พลังอ�านาจของยารกัษา
สมัยใหม่ แต่ไม่เหนือกวา่พลังอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า เรารูว้า่ส่ิงน้ีเกิดขึน้
ไดเ้น่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอดทรงฟ้ืน
คนืพระชนม์และจะทรงน�าการฟ้ืนคนื
ชีวติมาสู่เราแตล่ะคนดว้ย11

การฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้ช่วย 
ให้รอดพิสูจน์วา่พระองคท์รงเป็น 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและวา่ส่ิง
ที่พระองคท์รงสอนจรงิ “พระองคท์รง
เป็นขึน้มาแล้ว ตามที่พระองคต์รสั
ไวน้ั้น”12 ไม่มีการพิสูจน์ถึงความเป็น
พระเจ้าของพระองคอ์ื่นใดที่จะชัดเจน
กวา่การที่พระองคท์รงออกมาจากหลุม
ฝังศพดว้ยพระวรกายที่เป็นอมตะ

เรารูถ้ึงพยานทัง้หลายของการฟ้ืน
คนืพระชนม์อยู่ ในช่วงเวลาพันธสัญญา
ใหม่ นอกจากบรรดาหญิงและชายที่เรา
อ่านในพระกิตตคิณุส่ีเล่ม พันธสัญญา
ใหม่ยืนยันกับเราวา่คนเป็นรอ้ยไดเ้ห็น
พระเจ้าผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์จรงิๆ13 และ
พระคมัภีรม์อรมอนบอกถึงอีกหลาย
รอ้ยคน “ฝูงชนไดอ้อกไป, และยื่น

มือพวกเขาเข้าไปในพระปรศัวข์อง
พระองค,์ . . . และ [พวกเขา] เห็นดว้ย
ตาของตนและสัมผัสดว้ยมือของตน, 
และรูแ้น่แก่ ใจและเป็นพยาน, วา่คอื
พระองค,์ ผู้ซ่ึงศาสดาพยากรณ์เขียนไว,้ 
วา่จะเสด็จมา”14

พยานในยุคสุดท้ายเพิ่มเตมิพยาน 
เหล่าน้ันในสมัยโบราณ แท้จรงิแล้ว ใน 
ฉากเริม่ตน้ของสมัยการประทานน้ี โจเซฟ  
สมิธเห็นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืน
คนืพระชนม์กับพระบิดา15 ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติอยู่ ได้
เป็นพยานถึงความจรงิของพระครสิต์
ผู้ทรงพระชนม์ที่ฟ้ืนคนืพระชนม์16 เรา
จึงกล่าวไดว้า่ “เรามีพยานมากมายอยู่
รอบข้างอย่างน้ีแล้ว”17 และเราแตล่ะ
คนสามารถเป็นส่วนหน่ึงของพยาน
มากมายที่อยู่รอบข้างผู้ซ่ึงรูผ้่านทาง
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่ส่ิงที่
เราเฉลิมฉลองในวนัอิสเตอรน้ั์นเกิดขึน้
จรงิๆ—วา่การฟ้ืนคนืพระชนม์น้ันจรงิ

ความเป็นจรงิของการฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดท่วมท้น
หัวใจที่แหลกสลายของเราไปดว้ยความ
หวงั เพราะความเป็นจรงิน้ีน�าความเช่ือ
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มั่นวา่พรอื่นๆ ของพระกิตตคิณุน้ันจรงิ
เช่นกัน—สัญญาที่ ไม่ ไดอ้ัศจรรย์น้อย
ไปกวา่การฟ้ืนคนืชีวติ เรารูว้า่พระองค์
มีพลังอ�านาจที่จะช�าระเราให้สะอาดจาก
บาปทัง้หมดของเรา เรารูว้า่พระองค์
ทรงรบัเอาความทุพพลภาพ ความเจ็บ
ปวด และความอยุตธิรรมทัง้มวลที่เรา
ทนทุกข์18 “เรารูว้า่พระองค ์ทรงลุกขึน้
จากบรรดาคนตาย, พรอ้มดว้ยปีกของ
พระองคท์ี่รกัษาหาย”19 เรารูว้า่พระองค์
จะทรงรกัษาเราให้หายไม่วา่จะมีอะไรที่
แตกหักในตวัเรา เรารูว้า่พระองค ์“จะ
ทรงเช็ดน� ้าตาทุกๆ หยดจากตา [ของ
เรา] ทัง้หลาย; และความตายจะไม่มี
อีกตอ่ไป ความเศรา้โศก การรอ้งไห้ 
และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกตอ่ไป”20 
เรารูว้า่เราสามารถ “ดพีรอ้มโดยผ่าน
พระเยซู . . . ผู้ทรงท�าให้เกิดการชดใช้
ที่สมบูรณ์น้ีโดยผ่านการหลั่งพระโลหิต
ของพระองคเ์อง” 21 หากเราจะเพียงแค่
มีศรทัธาและตดิตามพระองค์

ในท่อนสุดท้ายของ Messiah งาน
ประพันธ์เพลงอันเป่ียมไปดว้ยแรง
บันดาลใจ ฮานเดลน�าเอาถ้อยค�าของ
เปาโลที่ช่ืนชมยินดกีับการฟ้ืนคนื
พระชนม์มาใส่ดนตรอีันไพเพราะดงัน้ี

“น่ีแน่ะ, ข้าพเจ้ามีความล�า้ลึกที่จะ
บอกกับพวกท่าน คอืเราจะไม่ล่วงหลับ
หมดทุกคน แตจ่ะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน

“ ในช่ัวขณะเดยีว ในพรบิตาเดยีว 
เมื่อเป่าแตรครัง้สุดท้าย: . . . จะมีการ
เป่าแตร และพวกที่ตายแล้วจะถูกท�าให้
เป็นขึน้โดยปราศจากความเส่ือมสลาย 
แล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่

“เพราะวา่ส่ิงที่เส่ือมสลายไดน้ี้ตอ้ง
สวมดว้ยส่ิงที่เส่ือมสลายไม่ได ้และ
สภาพที่ตอ้งตายน้ีตอ้งสวมดว้ยสภาพ
ที่ ไม่ตาย

“. . . เมื่อน้ันพระวจนะที่เขียนไว้
จะส�าเรจ็วา่ ความตายก็ถูกกลืนเข้าใน
ชัยชนะแล้ว

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

“สาธุการแดพ่ระเจ้า ผู้ประทาน
ชัยชนะแก่เรา โดยพระเยซูครสิตอ์งค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” 22

ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�าหรบัพรที่เป็น
ของเราเน่ืองจากการชดใช้และการฟ้ืน
คนืพระชนม์ของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
ส�าหรบัทุกคนที่ ไดว้างลูกของเขาในหลุม
ศพหรอืร�า่ไห้เหนือโลงศพของคูชี่วติ
ของท่านหรอืเศรา้โศกจากการเสียชีวติ
ของพ่อแม่หรอืคนที่พวกเขารกั การฟ้ืน
คนืพระชนม์เป็นแหล่งที่มาของความ
หวงัอันยิ่งใหญ่ ช่างจะเป็นประสบการณ์
ที่ทรงพลังยิ่งที่ ไดเ้จอกับพวกเขาอีก
ครัง้—ไม่ ใช่เฉพาะในวญิญาณแตด่ว้ย
รา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติเท่าน้ัน

ข้าพเจ้าปรารถนาจะเจอแม่ของ
ข้าพเจ้าอีกครัง้และรูสึ้กถึงสัมผัสอัน
อ่อนโยนของเธอและมองเข้าไปใน
ดวงตาที่เปลี่ยมไปดว้ยรกัของเธอ 
ข้าพเจ้าอยากเห็นรอยยิม้ของพ่อ
ข้าพเจ้าและไดย้ินเสียงหัวเราะของ
เขาและเห็นเขาเป็นสัตภาวะที่ดพีรอ้ม
และฟ้ืนคนืชีวติ ดว้ยดวงตาแห่งศรทัธา 
ข้าพเจ้ามองเห็นภาพอลิซาที่ปราศจาก
ปัญหาทางโลกใดๆ หรอืเหล็กในความ
ตายใดๆ—อลิซาผู้ชนะ ที่ฟ้ืนคนืชีวติ 
ดพีรอ้ม และมีความสมบูรณ์แห่งปีติ

อิสเตอรส์องสามปีที่แล้ว เธอเขียน
อย่างเรยีบง่ายวา่ “ชีวติผ่านพระนามของ
พระองค ์เป่ียมดว้ยความหวงัตลอดเวลา 

ผ่านทางทุกส่ิง ฉันรกัอิสเตอรท์ี่เตอืน
ฉันถึงส่ิงน้ัน” 23

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความเป็นจรงิ
ของการฟ้ืนคนืพระชนม์ พระเยซูครสิต์
ทรงพระชนม์ และเพราะพระองค ์เรา
ทัง้ปวงจะมีชีวติอีกครัง้ ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้ำงองิ
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จบการประชมุใหญส่ามญั อกีปัญหาหน่ึง
ทีอ่าจเกดิขึน้มอียู่ ในภาพน้ีซ่ึงขา้พเจา้
เห็นในอนิเทอรเ์น็ตเมือ่ไมน่านมาน้ี

ข้าพเจ้าขออภัยเด็กทุกคนที่ตอนน้ี
ก�าลังซ่อนอยู่ ใต้ โซฟา แตค่วามจรงิคอื
ไม่มี ใครอยากให้วนัพรุง่น้ี หรอืมะรนืน้ี 
ท�าลายความรูสึ้กที่เรามี ในสุดสัปดาห์น้ี 
เราอยากจะยึดมั่นความประทับใจทาง
วญิญาณที่เราไดร้บัและค�าสอนจากการ
ดลใจที่เราไดย้ิน แตห่ลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่
หลังจากช่วงเวลาแห่งสวรรค์ ในชีวติของ
เรา เราจ�าเป็นตอ้งกลับมายังโลก ที่บาง
ครัง้เรายังคงตอ้งเผชิญกับสภาวการณ์
บางอย่างซ่ึงไม่ ใช่อุดมคตขิองเรา

ผู้เขียนหนังสือฮีบรเูตอืนเราเมื่อท่าน 
เขียนวา่ “จงระลึกถึงคราวก่อนน้ันหลัง 
จากที่ ไดร้บัความสวา่งแล้ว พวกท่าน 
ไดสู้้ทนตอ่ความยากล�าบากอย่างใหญ ่
หลวง”1 ความยากล�าบากหลังจากไดร้บั 
ความสวา่งแล้วน้ันอาจเกิดขึน้ในหลาย 
วธิี และสามารถเกิดกับเราทุกคนได ้ 
แน่นอนวา่ผู้สอนศาสนาทุกคนที่เคยรบั 
ใช้ตระหนักได้ โดยเรว็วา่ชีวติในสนาม 
เผยแผ่ไม่คอ่ยเหมือนกับบรรยากาศ 
หรหูราในศนูย์อบรมผู้สอนศาสนา เช่น 
กันกับเราทุกคนที่ออกจากศาสนพิธ ี
พระวหิารอันช่ืนใจหรอืหลงัจบการประชุม 
ศีลระลึกที่มีพระวญิญาณมากเป็น
พิเศษ

จงจ�าไวว้า่เมื่อโมเสสลงมาจาก 
ประสบการณ์พิเศษของท่านบนภูเขา 
ซีนาย ทา่นพบวา่ผูค้นของทา่น “ท�าเรือ่ง 
เส่ือมเสีย” และ “หันจากทาง . . . อย่าง 
รวดเรว็” 2 พวกเขาอยู่ที่เชิงเขา ก�าลังวุน่
อยู่กับการสรา้งววัทองค�าเพื่อนมัสการ 

ยอดเยี่ยมมาก เราไดร้บัพรอย่างยิ่งที่
มีประธานโธมัส เอส. มอนสันอยู่ดว้ย
พรอ้มกับข่าวสารศาสดาพยากรณ์ของ
ท่าน ประธานครบั เรารกัท่าน เราสวด
อ้อนวอนให้ท่าน เราขอบคณุท่าน และ
เหนือส่ิงอื่นใด เราสนับสนุนท่าน เรา
ส�านึกคณุที่ ไดร้บัการสอนจากท่านและ
ที่ปรกึษาที่ยอดเยี่ยมของท่าน และผู้น�า
ชายหญิงที่ยิ่งใหญ่คนอื่นๆ หลายท่าน 
เราไดร้บัฟังเพลงไพเราะหาที่เปรยีบ
มิได ้เราไดร้บัการสวดอ้อนวอนและการ
วงิวอนให้ โดยฉับพลัน แน่นอนวา่พระ
วญิญาณของพระเจ้าทรงสถิต ณ ที่น้ี
อย่างล้นเหลือ ช่างเป็นสุดสัปดาห์ที่
สรา้งแรงบันดาลใจในทุกๆ ทาง

บดัน้ี ขา้พเจา้เห็นปัญหาอกีสองอยา่ง 
หน่ึงคอืขอ้เท็จจรงิทีว่า่ขา้พเจา้เป็นเพยีง
บคุคลเดยีวทีย่นืขวางระหวา่งทา่นกบั
ไอศกรมีทีท่า่นเตรยีมไวร้บัประทานหลงั

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อำร์. ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลาย ท่านรู้ ไหม—ท่าน
เข้าใจไหม ท่านสงสัยไหม—วา่เรา
รกัท่านมากเพียงใด เป็นเวลา 10 

ช่ัวโมงที่ท่านด ูจ้องไปที่ ใบหน้าเดยีวที่
แท่นพูดน้ีอย่างตดิตอ่กัน แตส่�าหรบั 10 
ช่ัวโมงเดยีวกันน้ัน เราน่ังดอูยู่หลังแท่น
พูดน้ี จ้องไปที่ท่าน ท่านท�าให้เราตืน่
เตน้จนถึงกลางใจของจิตวญิญาณเรา 
ไม่วา่จะเป็น 21,000 คนที่อยู่ที่น่ี ในศนูย์
การประชุมใหญ่ หรอืฝูงชนในอาคาร
ประชุมและห้องนมัสการ หรอือีกหลาย
ล้านคนในบ้านทั่วโลก บางทีจับกลุ่มกัน
อยู่หน้าจอคอมพิวเตอรท์ี่บ้าน ท่านอยู่
ที่น่ี ท่านอยู่ที่น่ัน ช่ัวโมงแล้วช่ัวโมงเล่า 
ในชุดสุภาพเรยีบรอ้ย เป็นตวัท่านอย่าง
ดทีี่สุด ท่านรอ้งเพลงและสวดอ้อนวอน 
ท่านฟังและเช่ือ ท่านคอืปาฏิหารยิ์ของ
ศาสนจักรน้ี และเรารกัท่าน

ช่างเป็นการประชุมใหญ่สามัญที่

พรุ่งน้ีพระยาห์เวห์จะทรง
ท�าการอศัจรรยท่์ามกลาง
พวกท่าน
จงรัก จงพยายาม จงวางใจ จงเช่ือ จงเติบโตต่อไป ฟ้าสวรรค์ให้ก�าลงัใจท่านวนันี ้ 
พรุ่งนี ้และตลอดไป

วนัพรุ่งนี้ เรำ
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ในช่วงเวลาเดยีวกับที่พระยาห์เวห์
บนยอดเขาตรสักับโมเสสวา่ “ห้ามมี
พระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” และ 
“ห้ามท�ารปูเคารพส�าหรบัตน” 3 โมเสส 
ไม ่มีความสุขกับผู้คนของท่าน ชาว
อิสราเอลผู้ระเหเรร่อ่นในวนัน้ัน!

ระหวา่งทีพ่ระเยซูทรงปฏบิตัศิาสนกจิ 
บนแผ่นดนิโลก พระองคท์รงพาเปโตร  
ยากอบ และยอห์นไปที่ภูเขาแห่ง 
การเปลี่ยนสภาพ พระคมัภีรก์ล่าววา่ 
“พระพักตรข์องพระองคท์อแสงเหมือน
แสงอาทิตย์ ฉลองพระองคก็์ขาวผ่อง
ดจุแสงสวา่ง” 4 ฟ้าสวรรคเ์ปิด ศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณมา และ 
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาตรสั

หลังจากประสบการณ์ศักดิสิ์ทธิ์เช่น 
น้ัน พระเยซูเสด็จลงจากภูเขามาพบ 
ส่ิงใด อย่างแรก พระองคท์รงพบวา่ 
สานุศิษย์ของพระองคก์ับศัตรขูองพวก 
เขาก�าลังถกเถียงกันเรือ่งพรที่ปฏิบัตแิก ่
เด็กชายคนหน่ึงแต่ไม่บังเกิดผล จาก 
น้ันพระองคท์รงพยายามบอกใหอ้คัรสาวก 
สิบสองเช่ือ แตก็่ ไม่ส�าเรจ็ วา่อีกไม ่
นานพระองคจ์ะทรงถูกจับส่งไปยังผู้น�า

ในท้องที่ผู้ซ่ึงจะสังหารพระองค ์จาก
น้ันมีบางคนพูดวา่วา่ยังไม่ไดจ้่าย ภาษี 
ซ่ึงไดจ้่ายไปแล้ว จากน้ันพระองคท์รง
ประณามพี่น้องบางคนเพราะพวกเขา
ก�าลังโตเ้ถียงกันวา่ใครจะเป็นใหญ่ที่สุด
ในอาณาจักรของพระองค ์ทัง้หมดน้ี
น�าไปสู่ประเด็นหน่ึงที่พระองคต์รสั
วา่ “ โอ น่ีเป็นยุคที่ขาดความเช่ือ เรา
จะตอ้งอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหน?” 5 
พระองคท์รงมีเหตผุลในการถามค�าถาม
น้ันมากกวา่หน่ึงครัง้ ระหวา่งการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพระองค ์ไม่แปลกเลยที่
พระองคท์รงปรารถนาจะไปยังยอดเขา
เพื่อสวดอ้อนวอนตามล�าพัง!

โดยที่ตระหนักวา่เรา ทุกคน ตอ้งลง
มาจากยอดแห่งประสบการณ์เพื่อรบัมือ
กับชีวติขึน้ๆ ลงๆ เป็นประจ�า ข้าพเจ้า
ขอให้ก�าลังใจขณะการประชุมใหญ่
สามัญสิน้สุดลง

ก่อนอื่น ถ้าในวนัข้างหน้าท่านไม่
เพียงเห็นขีดจ�ากัดในตวัผู้คนรอบข้าง
แตย่ังพบองคป์ระกอบในชีวติของ
ท่านเองดว้ยที่ ไม่เทียบเท่ากับข่าวสาร
ที่ท่านไดฟ้ังสุดสัปดาห์น้ี ได้ โปรดจง

อย่าท้อแท้ ใจและอย่ายอมแพ้ พระ
กิตตคิณุ ศาสนจักร และการประชุม
กึ่งปีเหล่าน้ีมี ไวเ้พื่อให้ความหวงัและ
แรงบันดาลใจ ไม่ไดเ้จตนาให้ท่านหมด
ก�าลังใจ มีเพียงปฏิปักษ์ ศัตรขูองเราทุก
คนเท่าน้ันที่พยายามโน้มน้าวใจให้เรา
เช่ือวา่อุดมคตทิี่สรปุไว้ ในการประชุม
ใหญ่สามัญน้ันเป็นเรือ่งน่าเศรา้และ
ไม่สมจรงิ ผู้คนไม่ตอ้งพัฒนา ไม่มี ใคร
ก้าวหน้าจรงิๆ และเหตใุดลูซิเฟอรจ์ึง
กล่าวเช่นน้ัน เพราะเขารูว้า่ เขำ พัฒนา
ไม่ได ้เขำ ก้าวหน้า ไม่ได ้อนาคตของ 
เขำ ไม่มีวนัสดใสช่ัวกัปช่ัวกัลป์ เขา
เป็นคนน่าสังเวชซ่ึงถูกผูกมัดดว้ยขีด
จ�ากัดนิรนัดร ์และเขาตอ้งการให้ท่าน
น่าสังเวชเช่นกัน จงอย่ายอมตอ่ส่ิงน้ัน 
ดว้ยของประทานแห่งการชดใช้ของ
พระเยซูครสิตแ์ละพลังแห่งสวรรคท์ี่
จะช่วยเหลือเรา เรา สำมำรถ พัฒนาได ้
และส่ิงที่ดยีิ่งเกี่ยวกับพระกิตตคิณุคอื
เราไดร้บัรางวลัส�าหรบั ควำมพยำยำม 
แม้เราจะไม่ประสบผลส�าเรจ็เสมอไป

เมื่อมีการโตเ้ถียงกันในศาสนจักร
สมัยแรกเริม่เกี่ยวกับ เรือ่งที่วา่ใคร
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มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ ไดร้บัพรจาก
สวรรค ์พระเจ้าทรงประกาศแก่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่ “เพราะตาม
จรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, [ของประทาน
จากพระผู้เป็นเจ้า] ให้ ไวเ้พื่อประโยชน์
ของคนเหล่าน้ันที่รกัเราและรกัษา
บัญญัต ิ. . . ของเรา, และ [ส�าหรบัคน] 
ที่ หมำยมั่น จะท�าเช่นน้ัน” 6 เรา ทุกคน 
ส�านึกคณุส�าหรบัเงื่อนไขที่เพิ่มมาน้ัน 
“และ . . . หมายมั่นจะท�าเช่นน้ัน”! ส่ิง
น้ันช่วยชีวติเราไวจ้รงิๆ เพราะบางครัง้
น่ันเป็นส่ิงเดยีวที่เรามี ให้ ได!้ เรารูสึ้ก
สบายใจในข้อเท็จจรงิที่วา่หากพระผู้
เป็นเจ้าจะประทานรางวลัให้แก่คนที่
ซ่ือสัตย์อย่างสมบูรณ์เท่าน้ัน พระองค์
คงจะมีรายช่ือให้ทรงแจกรางวลัไม่มาก
นัก

ขอให้จ�าไวว้า่วนัพรุง่น้ี และทุกวนั 
หลังจากน้ัน พระเจ้าประทานพรแก่ผู้ที่  
ตอ้งกำร จะพัฒนา ผู้ที่ยอมรบัความ 
จ�าเป็นของพระบัญญัตแิละ พยำยำม  
รกัษา ผู้ที่ยึดมั่นคณุธรรมเหมือน 
พระครสิตแ์ละ พยำยำม สุดความ 

สามารถเพื่อให้ ไดม้าซ่ึงส่ิงน้ัน ถ้าท่าน 
สะดดุล้มเป็นครัง้คราวในความพยายาม 
น้ัน เช่นเดยีวกบัทกุคน พระผู้ช่วยใหร้อด 
ทรงอยู่ที่น่ันเพื่อช่วยให้ท่านด�าเนิน
ตอ่ไป ถ้าท่านล้มลง จงทูลขอพลังของ
พระองค ์จงรอ้งหาดงัที่แอลมากล่าว 
“ข้าแตพ่ระเยซู . . . ขอพระองคท์รง
เมตตาข้าพระองค”์ 7 พระองคจ์ะทรง
ช่วยให้ท่านหยัดยืนขึน้มาใหม่ พระองค์
จะทรงช่วยให้ท่านกลับใจ ชดใช้ แก้ ไข
ทุกส่ิงที่ท่านตอ้งแก้ ไข และพยายามตอ่
ไป ไม่นานท่านจะประสบความส�าเรจ็ดงั
ที่ท่านตอ้งการ

“แม้เจ้าปรารถนาจากเราฉันใด มัน
จะบังเกิดกับเจ้าฉันน้ัน” พระเจ้าตรสั

“. . .จงวางใจในพระวญิญาณองคน้ั์น
ซ่ึงน�าให้ท�าด—ีแท้จรงิแล้ว, ให้ท�าอย่าง
เที่ยงธรรม, ให้เดนิอย่างถ่อมตน, ให้
พิพากษาอย่างชอบธรรม . . .

“. . . [จากน้ัน] ไม่วำ่อะไรก็ตำมทีเ่จ้ำ
ปรำรถนำจำกเรำ, . . . เจ้ำจะไดร้บั” 8

ข้าพเจ้าช่ืนชอบหลักค�าสอนน้ัน! ซ่ึง
บอกอีกครัง้อีกคราวา่เราจะไดร้บัพรสม 

ควำมปรำรถนำ ของเราที่จะท�าความด ี
แม้ขณะที่เราพยายามท�าเช่นน้ันจรงิๆ 
และยังเตอืนเราวา่การมีคณุสมบัติ
คูค่วรแก่พรเหล่าน้ัน เราตอ้งแน่ใจวา่
เราไม่กีดกันผู้อื่นจากพร เราตอ้งปฏิบัติ
อย่างเที่ยงธรรม อย่าปฏิบัตอิย่างไม่เที่ยง
ธรรม อย่าล�าเอียง เราตอ้งเดนิอย่างถ่อม
ตน ไม่เหยิ่งผยอง ไม่จองหอง เราตอ้ง
พิพากษาอย่างชอบธรรม ไม่ยกตนเอง
เหนือกวา่ผู้อื่น อย่าพิพากษาอย่างไม่
ชอบธรรม

พี่น้องทัง้หลาย พระบัญญัต ิข้อ 
ส�าคญัข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับนิรนัดร 
คอืรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ยสุดใจ สุดพลัง  
สุดความนึกคดิ และสุดพละก�าลัง  
ของเรำ—น่ันคอืพระบัญญัตขิ้อส�าคญั 
ข้อแรก แต ่ควำมจรงิ ข้อส�าคญัข้อ 
แรกที่เกี่ยวข้องกับนิรนัดรคอืพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงรกั เรำ ดว้ยสุดพระทัย  
สุดพระพลานุภาพ สุดพระปรชีาสามารถ  
และสุดพระฤทธานุภาพ ของพระองค ์
ความรกัน้ันคอืศิลารากฐานของนิรนัดร 
และควรเป็นศิลารากฐานในชีวติประจ�า
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วนัของท่าน โดยแท้แล้ว มีเพียงพลัง
ความรูสึ้กถึงการรบัรองซ่ึงกรุน่อยู่ ในใจ
เราเท่าน้ันที่ท�าให้เรามีความมั่นใจที่จะ
พยายามพัฒนา แสวงหาการอภัยบาป
ของเรา และแสดงคณุงามความดน้ัีน
ตอ่เพื่อนบ้านของเราตอ่ไปได้

ครัง้หน่ึงประธานจอรจ์ ควิ. แคน
นอนสอนวา่ “ ไม่วา่การทดลองจะหนัก
หนาสาหัสเพียงใด ความเศรา้หมอง
จะลึกซึง้เพียงใด ความทุกข์ ใจจะใหญ่
หลวงแค่ไหน [พระผู้เป็นเจ้า] จะไม่
ทรงทอดทิง้เรา พระองค์ ไม่เคยท�าเช่น
น้ัน และจะไม่ท�า พระองคท์รงท�าไม่ได ้
ไม่ ใช่พระอุปนิสัยของพระองค ์[ที่จะท�า
เช่นน้ัน] . . . พระองคจ์ะทรงยืนข้างเรา 
[เสมอ] เราอาจจะผ่านเตาไฟที่ลุกโชน 
เราอาจจะผ่านสายน� ้าลึก แตเ่ราจะไม่ถูก
เผาไหม้หรอืจมมิด เราจะออกมาจากการ
ทดลองและความยากล�าบากเหล่าน้ีเป็น
คนที่ดกีวา่และบรสุิทธิ์กวา่” 9

บัดน้ี หากพระบารมีจากสวรรค์
คือส่ิงที่เกิดขึน้ตลอดเวลาในชีวติเรา 
แสดงให้ประจักษ์อย่างบรสุิทธิ์และ
สมบูรณ์แบบที่สุดในพระชนม์ชีพ 
การสิน้พระชนม์ และการชดใช้ของ
พระเจ้าพระเยซูครสิต์ เราสามารถหนี
ผลของบาปและความโง่เขลา—ของ
เราเองหรอืของคนอื่น—ไม่วา่จะเกิด
ขึน้กับเราในรปูแบบใดก็ตามในวถิีของ
การด�าเนินชีวติประจ�าวนั ถ้าเราถวาย
ใจแด่พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเรารกัพระเจ้า
พระเยซูครสิต์ ถ้าเราท�าสุดความ
สามารถในการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตติคุณ เมื่อน้ันวนัพรุง่น้ี—และวนั
อื่นๆ ทุกวนั—จะดีเลิศในที่สุด แม้วา่เรา
จะไม่สังเกต เพราะเหตุใดหรอื เพราะ
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้
เป็นเช่นน้ัน! พระองค์ทรงประสงค์จะ
ประทานพรเรา ชีวติที่คุ้มค่า บรบิูรณ์ 
และเป็นนิรนัดรค์ือวตัถุประสงค์ของ
แผนอันเป่ียมด้วยพระเมตตาส�าหรบั
บุตรธิดาของพระองค์! แผนซ่ึงตัง้อยู่
บนพืน้ฐานของความจรงิ “วา่เหตุการณ์
ทุกอย่างรว่มกันก่อผลดีแก่คนที่รกั

พระเจ้า” 10 ดังน้ันจงรกั จงพยายาม จง
วางใจ จงเช่ือ จงเติบโตต่อไป ฟ้าสวรรค์
จะให้ก�าลังใจท่านวนัน้ี พรุง่น้ี และ
ตลอดไป

“ท่านรูแ้ล้วไม่ ใช่หรอื? ท่านเคย
ไดย้ินไม่ ใช่หรอื?” อิสยาห์ป่าวรอ้ง

“[พระผู้เป็นเจ้า] ประทานก�าลัง
แก่คนอ่อนเปลีย้ และผู้ ไม่มีพลังน้ัน
พระองคท์รงให้มีเรีย่วแรงมาก . . .

“. . . เขาทัง้หลายผู้รอคอย 
[พระองค]์ จะไดร้บัก�าลังใหม่ เขาจะบิน
ขึน้ดว้ยปีกเหมือนนกอินทร ี. . .

“เพราะ . . . ยาห์เวห์ . . . พระเจ้า . . . 
ฉวยมือขวาของ [พวกเขา] ไว ้. . .  
พูดกับ [พวกเขา] วา่ อย่ากลัวเลย  
เราเองจะช่วยเจ้า” 11

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้พระบิดาใน 
สวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยรกัประทานพรเราวนั 
พรุง่น้ีให้จดจ�าส่ิงที่เราสัมผัสไดว้นัน้ี ขอ 

พระองคป์ระทานพรให้เราช่ืนชอบและ 
พยายามดว้ยความมานะบากบั่นไปสู่ 
อุดมคตทิี่เราไดย้ินเสียงประกาศในการ 
ประชุมใหญ่สุดสัปดาห์น้ี โดยรูว้า่ความ 
รกัจากสวรรคแ์ละความช่วยเหลืออัน 
ไม่สิน้สุดของพระองคจ์ะอยู่กับเราแม ้
เมื่อเราประสบปัญหา—ไม่สิ จะอยู่กับ 
เรา โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อเราประสบ 
ปัญหา

ถ้าดเูหมือนวา่มาตรฐานพระกิตตคิณุ 
จะสูงส่งและการพัฒนาส่วนตวัที ่

ตอ้งการในวนัข้างหน้าดเูหมือนจะเอือ้ม 
ไม่ถึง จงจ�าถ้อยค�าให้ก�าลังใจที่ โยชูวา 
กลา่วกบัผูค้นของทา่นเมือ่พวกเขาเผชิญ 
อนาคตที่น่าหวาดหวัน่ “จงช�าระตวั 
ให้บรสุิทธิ์” ท่านกล่าว “เพราะวา่พรุง่ 
น้ีพระยาห์เวห์จะทรงท�าการอัศจรรย ์
ท่ามกลางพวกท่าน”12 ข้าพเจ้า ขอให ้
สัญญาเดยีวกันน้ัน ซ่ึงคอืสัญญาของ 
การประชุมใหญ่น้ี สัญญาของศาสนจักร 
น้ี สัญญาของพระองคผ์ู้ทรงกระท�า 
ส่ิงอัศจรรย์เหล่าน้ัน ผู้ที่ทรงเป็น “ที ่
ปรกึษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรง 
มหิทธิฤทธิ์ . . . องคสั์นตริาช”13 ข้าพเจ้า
กล่าวค�าพยานถึงพระองค ์ข้าพเจ้าเป็น 
พยานถึงพระองค ์และตอ่พระองคก์าร 
ประชุมใหญ่น้ียืนเป็นพยานถึงงานอัน 
ไม่หยุดยัง้ของพระองค์ ในยุคสุดท้ายที ่
ยิ่งใหญ่น้ี ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
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ท่านกล่าวกบัเรา

พระผู้ช่วยให้รอดและพระบิดาบน
สวรรคท์รงสามารถสรา้งเราขึน้ใหม่
ได ้ครอบครวัท่านเคยเห็นตวัอย่าง
อะไรบ้างของส่ิงที่แตกสลายแตก่ลับ
สวยงามและแข็งแรงไดอ้ีกครัง้ ท่าน
อาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
เกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
กับลูกของท่าน

• หน้า 53: เอ็ลเดอรเ์มอรว์นิ บี. อาร์
โนลดแ์ห่งสาวกเจ็ดสิบกระตุน้เราให้ 
“ ไปช่วยชีวติ” โดยยื่นมือช่วยเหลือ
เพื่อนที่แข็งขันน้อยหรอืไม่ไดเ้ป็น
สมาชิก ให้ครอบครวัท่านคดิวา่จะ
ยื่นมือช่วยเหลือคนที่ ไม่ ไดม้าโบสถ์
พักหน่ึงแล้วหรอืคนที่ ไม่เป็นสมาชิก
ไดอ้ย่างไร ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อ
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น คดิหา
วธิีสนุกๆ สรา้งแผนเผยแผ่ศาสนา
ของครอบครวัพรอ้มกับตัง้เป้าหมาย
ที่เรยีบง่ายและท�าไดจ้รงิ

• หน้า 13: ซิสเตอรล์นิดา เค. เบอรต์นั  

ประธานสมาคมสงเคราะหส์ามญั
เชือ้เชิญเราใหพ้จิารณารว่มกบั
การสวดอ้อนวอนวา่เราจะช่วยผูล้ี ้
ภัยในชุมชนของเราไดอ้ย่างไร ให้
ครอบครวัเขา้ไปดวูทีศัน์เรือ่ง “I Was 
a Stranger: Love One Another” ใน 
IWasAStranger.lds.org ครอบครวัจะท�า
ส่ิงใดไดบ้า้งเพือ่รบัใช้เพือ่นบา้นทีท่กุข์
ยากเดอืดรอ้น

ส�ำหรับเยำวชน

• หน้า 86: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าววา่ “ประตปูระวตัศิาสตรเ์ปิด
กวา้งดว้ยบานพับเล็กๆ ชีวติผู้คนก็
เช่นกัน” ท่านกล่าวดว้ยวา่ “ทางที่เรา
เลือกเดนิในชีวติน้ีจะน�าเราไปสู่จุด
หมายในชีวติหน้า” คดิถึงการเลือก
ส�าคญัๆ ที่เข้ามาในชีวติท่าน นึกภาพ
ดวูา่การเลือกเหล่าน้ันจะน�าท่านไป
ที่ ใด และเขียนความคดิและความ
ประทับใจที่มาถึงท่าน

• หน้า 46: เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราส
แบนด ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าววา่ “การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุเริม่
ตน้ดว้ยค�าถามจากเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธ” เอ็ลเดอรร์าสแบนดก์ล่าววา่
ค�าถามบ่งชีค้วามปรารถนาจะเรยีน
รู ้และเพิ่มความจรงิเข้ากับประจักษ์
พยานของเรา และ “มุ่งหน้าดว้ย
ความแน่วแน่ในพระครสิต”์ (2 นีไฟ 
31:20) น�าค�าถามของท่านไปทูลถาม
พระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน 
คน้ควา้พระคมัภีรแ์ละค�าพูดจากการ
ประชุมใหญ่สามัญ และดแูละตัง้ใจ
ฟังค�าตอบ

• หน้า 10: ท่านเคยรูสึ้กกลัวหรอืโดด
เดีย่วหรอืไม่ ซิสเตอรนี์ลล์ เอฟ. 
แมรร์อิอตต ์ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานเยาวชนหญิงสามัญแบ่งปัน
ส่ิงที่เกิดขึน้ก่อนงานแตง่ของเธอ 
เธออยู่ ไกลบ้านและจะไปอยู่กับญาติ
คนหน่ึงของสามี ในอนาคตที่เธอไม่
เคยพบมาก่อน เมื่อมาถึงบ้านของ
ญาตคินน้ัน ซิสเตอรแ์มรร์อิอตต์

ส�ำหรับเดก็

• หน้า 86: ประธานโธมัส เอส. มอน
สันพูดถึงเหตกุารณ์จาก อลิซท่อง
แดนมหัศจรรย ์เพื่อแสดงให้เห็น
วา่การตดัสินใจเป็นเรือ่งส�าคญั ท่าน
กระตุน้เราให้เลือกส่ิงด ีแม้เส้นทาง
น้ันจะยากขึน้ก็ตาม ให้ครอบครวัพูด
คยุกันเกี่ยวกับการตดัสินใจยากๆ ที่
เผชิญ ท่านจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วย
กันเลือกส่ิงที่ถูกตอ้ง ท�ากิจกรรมดว้ย
การวาดรปูโล่ ลสด. บนโปสเตอรแ์ละ
เขียนแนวคดิของท่านไวบ้นน้ัน จาก
น้ันให้แขวนไว้ ในที่ที่ครอบครวัท่าน
จะเห็นไดบ้่อยๆ

• หน้า 101: ประธานดเีทอร ์เอฟ. 
อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย
ประธานสูงสุดพูดถึงเมืองหน่ึงใน
เยอรมนีที่ถูกท�าลายในสงคราม
แตส่รา้งขึน้ใหม่ ในเวลาตอ่มาและ
สวยงามอีกครัง้ ประธานอุคท์ดอรฟ์
สอนวา่เมื่อเรารูสึ้กใจแหลกสลาย 

ท�าใหก้ารประชุมใหญ่เป็นส่วนหน่ึง
ของชีวติเรา
ท่านอาจพิจารณาใช้กิจกรรมและค�าถามเหล่านีเ้พ่ือเปิดประเดน็การสนทนากันเป็น
ครอบครัวหรือไว้ไตร่ตรองส่วนตัว
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กล่าววา่ “ประตเูปิดอยู่ . . . และป้า
แครอลโดยไม่พูดอะไรสักค�า ยื่นแขน
มาควา้ดฉัินไปกอด” ช่ัวขณะน้ัน
ท�าให้ดฉัินหายกลัว “ความรกัคอืการ
ท�าให้มีที่วา่งในชีวติส�าหรบัคนอื่น” 
เธอกล่าว มีคนที่ท่านสามารถมีที่วา่ง
ให้หรอืไม่

• หน้า 70: บราเดอรส์ตเีฟน ดบัเบิลยู.  
โอเวน ประธานเยาวชนชายสามัญ
สอนวา่เราทุกคนเป็นทัง้ผู้น�าและผู้
ตาม ท่านเล่าประสบการณ์ที่เคยพบ
เยาวชนชายกลุ่มหน่ึงผู้สนับสนุน
และให้ก�าลังใจกันในโควรมัของ
พวกเขา ท่านกล่าววา่ “ความเป็น
ผู้น�าเป็นการแสดงออกของการเป็น
สานุศิษย์—เป็นเรือ่งของการช่วย
ผู้อื่นให้มาสู่พระครสิต”์ เลือกคนที่
ท่านจะช่วยให้มาหาพระครสิต์ ใน
สัปดาห์น้ี

ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

• หน้า 101: ตอ้งการรกัษาศรทัธาของ
ท่านไม่ ให้ถึงตายหรอืไม่ ประธานดี
เทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, ที่ปรกึษาที่
สองในฝ่ายประธานสูงสุดสอนวา่การ
เช่ือฟังเป็นค�าตอบ! “การเช่ือฟังหล่อ
เลีย้งพลังศรทัธา” ท่านกล่าว “เพราะ
การเช่ือฟังเราจึงรวบรวมความสวา่ง
เข้าสู่จิตวญิญาณเรา” นึกถึงเวลาที่
ท่านเช่ือฟังพระด�ารสัของพระเจ้า
แม้จะยากก็ตาม การเช่ือฟังเสรมิ
สรา้งศรทัธาของท่านและช่วยให้ท่าน
คน้พบวา่เราท�ามาจากส่ิงใด

• หน้า 23, 59 และ 105: ซิสเตอร์
แมรยี์ อาร.์ เดอรแ์ฮม ที่ปรกึษาที่
สองในฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญ
ที่เพิ่งไดร้บัการปลดกล่าวถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์วา่เป็น “แหล่งที่มา
แห่งสวรรคข์องความเข้มแข็ง” อ่าน
ค�าพูดของเธอ ค�าพูดของเอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนาร ์และเอ็ลเดอร์ โร
เบิรต์ ด.ี เฮลส์แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสอง ให้สังเกตบทบาทตา่งๆ ของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์และดา้นตา่งๆ 

ที่พระองคส์ามารถเป็นพรแก่ท่าน 
ตัง้เป้าหมายวา่จะเปลี่ยนแปลงบาง
อย่างในชีวติท่านเพื่อท่านจะมีคา่ควร
รบัอิทธิพลของพระองคม์ากขึน้

• หน้า 26 และ 124: ใช้เวลาถามตวั
ท่านเองโดยใช้ค�าถามที่เอ็ลเดอร์
โดนัลด ์แอล. ฮอลสตรอมแห่งฝ่าย
ประธานสาวกเจ็ดสิบถาม “เมื่อ
เรือ่งยากล�าบากเกิดขึน้ในชีวติ การ
ตอบสนองที่เกิดขึน้ทันทีของเรา
คอือะไร สับสน สงสัย หรอืท้อถอย
ทางวญิญาณหรอืไม่ ศรทัธาส่ัน
สะเทือนหรอืไม่ กล่าวโทษพระผู้
เป็นเจ้าหรอืผู้อื่นส�าหรบัสถานการณ์
น้ันหรอืไม่ หรอืการตอบสนองแรก
ของเราคอืไม่ลืม . . . วา่เราเป็นลูก
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียมดว้ย
ความรกั” เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าววา่ “ควำมจรงิ ข้อส�าคญั
ข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับนิรนัดรคอื
พระผู้เป็นเจ้าทรงรกั เรำ ดว้ยสุด
พระทัย สุดพระพลานุภาพ สุดพระ
ปรชีาสามารถ และสุดพระฤทธานุ
ภาพ ของพระองค ์” การเสรมิสรา้ง
ประจักษ์พยานของท่านในความรกั
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่ท่านช่วยให้
ท่านอดทนตอ่เรือ่งยากๆ ไดอ้ย่างไร

ส�ำหรับผู้ใหญ่

• หน้า 86: ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
กล่าววา่เมื่อใครค่รวญการตดัสินใจ
ประจ�าวนัของเรา “หากเราเลือกพระ
ครสิต ์เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง” ท่าน
จะพัฒนาหรอืเพิ่มพลังการปฏิบัติ
ศาสนาประจ�าวนัอะไรบ้างในชีวติ
ท่านหรอืในครอบครวัท่านเพื่อให้
พระครสิตย์ังคงเป็นศนูย์รวมการ
ตดัสินใจของท่าน

• หน้า 81 และ 93: ประธานเฮนรยี์ 
บี. อายรงิก์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย
ประธานสุดและเอ็ลเดอรด์.ี ทอด
ด.์ ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองกระตุน้บิดาให้

ท�าการเปลี่ยนแปลงที่จ�าเป็นเพื่อน�า
ครอบครวัของพวกเขาไปอาณาจักร
ซีเลสเชียล ในฐานะบิดา ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้างในค�าพูดของเอ็ลเดอรค์
รสิทอฟเฟอรสั์นเพื่อ “แสดงถึงความ
จงรกัภักดตีอ่พระผู้เป็นเจ้าในชีวติ
ประจ�าวนั”

• หน้า 77: แม้แตค่รอบครวัที่มีการ
ท้าทายใหญ่หลวงมากมายก็ประสบ
ความส�าเรจ็ไดถ้้าน�าจิตกุศลมาใช้ 
ประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่
ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว “ ไม่วา่ครอบครวัของท่าน
เผชิญปัญหาใด ไม่วา่ท่านจะตอ้งท�า
ส่ิงใดเพื่อแก้ ไข” ท่านเพิ่มเตมิ “จุด
เริม่ตน้และจดุสิน้สุดของวธิแีก้ ไขคอื
จิตกุศล” ให้ครอบครวัท่านพิจารณา

ค�าแนะน�าจากพระคมัภีร์ ให้ “สวด
อ้อนวอนพระบิดา . . . เพื่อท่านจะ
เป่ียมดว้ยความรกัน้ี” ( โมโรไน 7:48)

• หน้า 63: เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ บัล
ลารด์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กลา่ววา่สภาครอบครวัทีจ่ดัเป็นประจ�า 
“จะสวนกระแสของเทคโนโลยีสมัย
ใหม่ที่มักท�าให้เราเขวไม่ยอมใช้เวลา
ที่มีคณุภาพดว้ยกันและมักน�าส่ิงช่ัว
รา้ยเข้ามาในบ้านของเรา” ท่านอาจ
น�าสภาครอบครวัทัง้ส่ีแบบมาใช้ ใน
ครอบครวัท่านซ่ึงเอ็ลเดอรบ์ัลลารด์
แนะน�าวา่ “จะช่วยให้เราประสบผล
ส�าเรจ็และมีความสุขมากขึน้ในความ
สัมพันธ์อันมีคา่ของเรา” ◼
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ดชันีเร่ืองเล่าในการประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อประสบการณ์เร่ืองเล่าท่ีเลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัเพ่ือใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว 

และการสอนอ่ืนๆ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย

ผู้พูด เร่ืองรำว

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (49)	เดก็และเยาวชนไดรั้บพรเม่ือผูใ้หญ่หยบิยืน่ความรัก	สอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา	และตอ้นรับพวกเขาท่ีโบสถ์

เมอร์วนิ บี. อำร์โนลด์ (53)	มารดาของเมอร์วนิ	บี.	อาร์โนลดช่์วยชีวติแกะท่ีหลงหายและบาดเจบ็ของพระบิดาบนสวรรค	์นอ้งชายท่ีเป็นชาวประมงของเอล็เดอร์อาเลฮานโดร	 
ปาตาเนียเสียชีวติกลางทะเลขณะรอคนมาช่วยชีวติระหวา่งเกิดพาย	ุเพื่อนคนหน่ึงของเมอร์วนิ	บี.	อาร์โนลดเ์ขา้ร่วมศาสนจกัรหลงัจากรับการผกูมิตรนาน	
25	ปี	อธิการคนหน่ึงช่วยชีวติเยาวชนชาย	21	คน

ลนิดำ เค. เบอร์ตนั (13)	พ่ีนอ้งสตรีลงมือช่วยวสุิทธิชนท่ีติดอยูบ่นทุ่งราบในปี	1856	สามีภรรยาท่ีห่วงใยผูอ่ื้นช่วยครอบครัวผูล้ี้ภยั	ท่ีงานศพของอดีตประธานสมาคมสง
เคราะห์สเตคผูม้าร่วมงานร�าลึกถึงการรับใชแ้ละความรักของเธอ

ด.ี ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

(93)	เดก็ชายดี.	ทอดด	์คริสทอฟเฟอร์สนัปรารถนาจะเจริญรอยตามบิดาท่ีซ่ือสตัยข์องเขา	บิดาคนหน่ึงสวดออ้นวอนใหบุ้ตรชายทุกเชา้เพราะเขารักบุตร
ชาย

เควนทนิ แอล. คุก (97)	สมาชิกในคณะเผยแผป่ระเทศไทย	กรุงเทพ	ช่ืนชมยนิดีเม่ือทราบวา่จะสร้างพระวหิารในประเทศไทย	ลกูสาวท่ีเสียชีวติไดรั้บการผนึกกบัครอบครัว
หลงัจากปรากฏตวัในพระวหิารต่อภรรยาของเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่	แมจ้ะมีความไม่สงบทางการเมือง	แต่ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงคลี์ยย์นืกรานจะท�าพิธีวาง
ศิลามุมเอกท่ีการอุทิศพระวหิารซูวา	ฟิจิ

เควนิ อำร์. ดนัแคน (33)	เศษไมห้ลุดจากน้ิวของเควนิ	อาร์.	ดนัแคนหลงัจากใชข้ี้ผึ้งและผา้พนัแผลหลายๆ	คร้ัง

แมรี อำร์. เดอร์แฮม (23)	พอ่คนหน่ึงท่ีก�าลงัแบกลกูสาวขา้มทะเลสาบหลีกเล่ียงไม่ใหถ้กูดึงลงใตน้�้ าโดยถอดรองเทา้ออกจากเทา้ของเขา

เชอริล เอ. เอสพลนิ (6)	ผูพ้ดูใหข้อ้คิดทางวญิญาณสอนความส�าคญัของการมุ่งรับใชผู้อ่ื้น	เดก็คนหน่ึงเรียนรู้ในปฐมวยัวา่พระเยซูทรงรักเธอ

เฮนรีย์ บี. อำยริงก์ (19)	สมาชิกศาสนจกัรสองคนเกรงวา่การทดลองและการทดสอบจะเอาชนะศรัทธาของพวกเขาเวน้แต่พวกเขาจะสามารถรักพระผูช่้วยใหร้อดและ
ศาสนจกัรไดด้งัเดิม
(81)	เฮนรีย	์บี.	อายริงกรู้์สึกเจบ็ปวดกบัครอบครัวท่ีไม่ไดรั้บการผนึกในพระวหิาร	หญิงม่ายคนหน่ึงท่ีเขา้ร่วมศาสนจกัรคาดหวงัจะมีชีวตินิรันดร์กบั
ครอบครัวเธอ

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง (108)	โคช้บาสเกตบอลกระตุน้เดก็หนุ่มเกอร์ริท	ดบัเบิลย.ู	กองใหล้องเล่นฟุตบอล	ก่อนไปพระวหิาร	ช่างเคร่ืองคนหน่ึงลา้งมือดว้ยการขดัถจูาน

โรเบิร์ต ด.ี เฮลส์ (105)	โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์ไดรั้บการกระตุน้เตือนจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิในการรับใชศ้าสนจกัรและในชีวติส่วนตวัของท่าน

โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม (26)	ลกูสาวตวันอ้ยของโดนลัด	์แอล.	ฮอลสตรอมเขียนในกระดาษส่งครูวา่เธอจะอยูก่บัพระบิดาบนสวรรคถ์า้เธอตาย	สมาชิกศาสนจกัรในไลบีเรียอา้ง
พระคมัภีร์และร้องเพลง	“ฐานมัน่คงหนกัหนา”	ดว้ยความเช่ือมัน่ท่ีหาไดย้าก

พอล ว.ี จอห์นสัน (121)	ลกูสาวท่ีเป็นผูใ้หญ่ของพอล	ว.ี	จอห์นสนัเสียชีวติพร้อมดว้ยความหวงัในชีวติหลงัความตายและการฟ้ืนคืนชีวติ

แพทริก เคยีรอน (111)	แพทริก	เคียรอนไม่เหมือนเดิมหลงัจากไดฟั้งเร่ืองราวของผูล้ี้ภยัและเห็นเจา้หนา้ท่ีบรรเทาทุกขทุ่์มเทดูแลพวกเขา

นีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์ (10)	นีลล	์เอฟ.	แมร์ริออตตไ์ดรั้บการดูแลเอาใจใส่จากคุณยา่บุญธรรมของคู่หมั้น	นีลล	์เอฟ.	แมร์ริออตตป์กป้องการเป็นมารดากบัคนท่ีโทรมาหาเธอโดย
ไม่บอกช่ือ

ไชโร มซัซำกำร์ดี (56)	เม่ือคร้ังเป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใหม่ของศาสนจกัร	ไชโร	มซัซาการ์ดีคน้หาและพบค�าตอบของค�าถามท่ีเขามีเก่ียวกบัการฟ้ืนฟู

โธมสั เอส. มอนสัน (85)	ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตท่ีมีค่าควรคนหน่ึงสัง่เรือช่วยชีวติใหม้าช่วยเขากบัลกูเรือข้ึนจากแพชูชีพ

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (66)	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัผนึกครอบครัวหน่ึงในพระวหิารหลงัจากลกูสาวสองคนของครอบครัวน้ีท่ีเสียชีวติไปแลว้มาขอร้องท่านจากอีกดา้นหน่ึงของ
ม่านและท�าใหบิ้ดากบันอ้งชายของพวกเธอมีค่าควรเขา้พระวหิาร

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ (114)	โจเซฟ	สมิธพบการต่อตา้นขณะหาผูพ้ิมพพ์ระคมัภีร์มอรมอน

บอนน่ี แอล. ออสคำร์สัน (87)	พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงยนืยนัความจริงของพระกิตติคุณกบัคุณแม่คนหน่ึงท่ีลกูชายป่วยหนกั

สตเีฟน ดบัเบิลยู. โอเวน (70)	ขณะข่ีมา้ข้ึนเขา	สตีเฟน	ดบัเบิลย.ู	โอเวนรู้วา่ท่านจะไม่เป็นไรถา้ตามบิดาไป	สตีเฟน	ดบัเบิลย.ู	โอเวนมีความสุขท่ีไดส่้งผา่นศีลระลึก	ชายหนุ่มคน
หน่ึงในนิวซีแลนดใ์หพ้รฐานะปุโรหิตแก่มารดาของเขา

โรนัลด์ เอ. รำสแบนด์ (46)	การเยอืนปากีสถานของโรนลัด	์เอ.	ราสแบนดเ์ป็น	“วนัเวลาอนัมีค่า”	ส�าหรับท่านและวสุิทธิชนท่ีนัน่	โรนลัด	์เอ.	ราสแบนดเ์ขา้ร่วมการถ่ายทอด 
 Face to Face

เดล จ.ี เรนลนัด์ (39)	ขณะรับส่วนศีลระลึก	ซิสเตอร์คนหน่ึงในแอฟริกาใตต้ระหนกัถึงลกัษณะเป็นส่วนตวัของการเสียสละของพระผูช่้วยใหร้อด

เคนท์ เอฟ. ริชำร์ดส์ (118)	หลงัจากการอุทิศพระวหิาร	เคนท.์	เอฟ.	ริชาร์ดส์กบัภรรยารับบพัติศมาแทนบรรพชนของพวกท่าน	เคนท	์เอฟ.	ริชาร์ดส์เห็นครอบครัวสามรุ่นรับ
บพัติศมาแทนบรรพชนของพวกเขา

สตเีวน อ.ี สโนว์ (36)	ค �าสวดออ้นวอนของสตีเฟน	อี.	สโนวแ์ละครอบครัว	อ่อนนอ้ม	มาจากใจ	และจริงใจมากข้ึนเม่ือบุตรชายของท่านหายจากการบาดเจบ็รุนแรงท่ีศีรษะ

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (29)	หลงัจากกญุแจรถหาย	แกรีย	์อี.	สตีเวนสนัใชก้ารเปรียบเทียบระหวา่งกญุแจท่ีตอ้งใชส้ตาร์ทรถกบักญุแจฐานะปุโรหิตท่ีตอ้งใชด้�าเนินงานศาสนจกัร	
ขณะลกูๆ	ของเธอก�าลงัรับบพัติศมาแทนบรรพชนของผูม้าพระวหิารอีกคน	มารดาตระหนกัวา่พวกเขาเป็นบรรพชนของเธอเช่นกนั

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ (101)	ดีเทอร์	เอฟ.	อุคทด์อร์ฟรู้สึกถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบริสุทธ์ิขณะไตร่ตรองการฟ้ืนฟเูมืองเดรสเดิน	เยอรมนีหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง

ดบัเบิลยู. คริสโตเฟอร์  
วดัเดลล์

(90)	เดก็ชายคนหน่ึงในปฐมวยัพบวา่ยากท่ีจะคิดถึงพระเยซู	พอ่แม่พบสนัติสุขเม่ือทราบวา่พวกเขาไดรั้บการผนึกกบัลกูชายวยัทารกท่ีเสียชีวติไปแลว้
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สมัยที่ดบัเบิลยู. มารก์ แบสเซตตย์ังเด็ก ทุกฤดรูอ้นท่าน
จะเดนิทางกับครอบครวัจากบ้านของพวกท่านในเมือง

แซคราเมนโต รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาไปเยี่ยมคณุยาย
ของท่านในรฐัแอละแบมา สหรฐัอเมรกิา ช่วงวนัเดนิทางที่
น่ัน ครอบครวัจะเยี่ยมชมสถานที่ส�าคญัทางประวตัศิาสตรข์อง
ศาสนจักรเป็นประจ�า

ไม่วา่จะไปเยี่ยมชมพืน้ที่ทางประวตัศิาสตรข์องเมืองนอว ู
รฐัอิลลินอยส์ หรอืเดนิเข้าป่าศักดิสิ์ทธิ์ ในเมืองพอลไมรา รฐั
นิวยอรก์ เอ็ลเดอรแ์บสเซตตจ์�าความรูสึ้กแรงกล้าที่มี ได—้แม้จะ
เป็นเด็ก—เมื่อท่านไปเยี่ยมชมสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ัน

“เรารูสึ้กบางอย่างที่น่ัน” ท่านกล่าว “ประสบการณ์เล็กๆ 
น้อยๆ เหล่าน้ันสรา้งประจักษ์พยานให้ผม”

ประจักษ์พยานที่ ไดร้บัสมัยเป็นเด็กหนุ่มกลายเป็นแหล่ง
พลังส�าหรบัเอ็ลเดอรแ์บสเซตตต์ลอดชีวติท่าน

เอ็ลเดอรแ์บสเซตตเ์กิดวนัที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1966 เป็น
บุตรของเอ็ดวนิา แอ็กเคอรก์ับวลิเลียม ลีนน์ แบสเซตต ์ในเมือง
คารม์ิเชล รฐัแคลิฟอรเ์นีย ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจ�านวน
บุตรห้าคน การรบัใช้ ในศาสนจักรและการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุเป็นเรือ่งส�าคญัอันดบัแรกในครอบครวัท่าน

หลังจากรบัใช้ ในคณะเผยแผ่กัวเตมาลาซิต ีกัวเตมาลาตัง้แต่
ปี 1985 ถึงปี 1987 เอ็ลเดอรแ์บสเซลล์ย้ายไปอยู่เมืองโพรโว รฐั
ยู ทาห์เพื่อเรยีนที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ท่านแตง่งานกับแอง
เจลา บราเชอร์ ในพระวหิารซอลท์เลคเมื่อวนัที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 
1989 ท่านทัง้สองมีบุตรห้าคนและมีหลานสองคน

ครสิตศั์กราช 1991 เอ็ลเดอรแ์บสเซตต์ ไดร้บัปรญิญาสาขา
การบัญชีจากบีวายยูและตอ่มาท่านกับครอบครวัย้ายกลับไป
เขตแซคราเมนโตเพื่อท�างานในอุตสาหกรรมประมูลรถยนต ์
ท่านท�างานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ Brasher’s Sacramento Auto 
Auction เป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินและเจ้าของรว่มของบรษัิท 
West Coast Auto Auctions, Inc. ซ่ึงท่านด�าเนินงานประมูลขาย
รถยนตท์ั่วสหรฐัฝ่ังตะวนัตก

เอ็ลเดอรแ์บสเซตตเ์คยรบัใช้หลายต�าแหน่งในศาสนจักร 
อาทิ ประธานเยาวชนชายวอรด์ อธิการ สมาชิกสภาสูง ประธาน
สเตค ประธานคณะเผยแผ่เมซา แอริโซนาตัง้แตปี่ 2007 ถึงปี 
2010 และสาวกเจ็ดสิบภาค ◼

เ มื่อมารก์ แบรกก์อายุ 14 ปี เพื่อนๆ จากทีมเบสบอลแนะน�า
ครอบครวัท่านให้รูจ้ักศาสนจักร มารก์รบับัพตศิมา และมารดา

ของท่านแข็งขัน
“น่ันเปลี่ยนชีวติพวกเรา” เอ็ลเดอรแ์บรกก์กล่าว
มารก์ อัลลีน แบรกก์เกิดวนัที่ 16 เมษายน ค.ศ. 1962 ใน

เมืองแซนตามอนิกา รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา เป็นบุตร
ของโดนัลด ์อี. กับไดแอน แบรกก์

ขณะเรยีนที่มหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ เอ็ลเดอรแ์บรกก์ ไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่มอนเตรเ์รย์ เม็กซิโก ภายใตก้าร
ก�ากับดแูลของรอย บี. คงิประธานคณะเผยแผ่และดารล์ีน โอ. 
คงิภรรยาของเขา

เมื่อเอ็ลเดอรแ์บรกก์จบการรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนา ท่าน
เริม่ออกเดทกับอีวอนน์บุตรสาวคนเล็กของประธานคณะ
เผยแผ่ของท่าน ทัง้สองแตง่งานกันในพระวหิารลอสแอนเจลิส 
แคลิฟอรเ์นียเมื่อวนัที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 1984

หลังจากบิดาของเอ็ลเดอรแ์บรกก์สิน้ชีวติ ทัง้คูก่ลับไป
แคลิฟอรเ์นียเพื่อเริม่อาชีพของท่านในดา้นอุตสาหกรรมการ
ธนาคาร (ท่านสิน้สุดอาชีพน้ีเมื่อด�ารงต�าแหน่งรองประธาน
อาวโุสของธนาคารแห่งอเมรกิา) และมาอยู่ ใกล้กับมารดาของ
ท่าน

เป็นเวลาเจ็ดปีกวา่ครอบครวัแบรกก์จะมีบุตร “บางครัง้เรา
รูสึ้กเหมือนอยู่ผิดที่ แม้แต่ ในครอบครวัเรา” เอ็ลเดอรแ์บรกก์
เล่า

ตอ่จากน้ัน—“วนัดทีี่สุดในโลก”—ซิสเตอรแ์บรกก์ ให้ก�าเนิด
บุตรคนแรกในส่ีคน “ผมจ�าได ้. . . ขณะคดิวา่คงไม่มี ใครมีความ
สุขมากไปกวา่ที่ผมมี ในขณะน้ัน” เอ็ลเดอรแ์บรกก์กล่าว

แตชี่วติไม่ง่ายส�าหรบัครอบครวัเสมอไป วนัรุง่ขึน้หลังจาก
เอ็ลเดอรแ์บรกก์ ไดร้บัการสนับสนุนเป็นอธิการในวอรด์ที่ท่าน
เตบิโตมา มารดาของท่านเสียชีวติอย่างน่าสลดใจระหวา่งเกิด
เหตกุารณ์ปล้นรถยนต ์งานศพของเธอเป็นงานแรกที่ท่าน
เป็นประธานควบคมุในฐานะอธิการ “สมาคมสงเคราะห์อยู่ช่วย
ครอบครวัเราทุกวนั” ท่านเล่า

บทเรยีนเหล่าน้ันของความรกั การรบัใช้ และความเห็นใจได้
น�าทางเอ็ลเดอรแ์บรกก์ตลอดการรบัใช้ศาสนจักรในเวลาตอ่มา
—ในฐานะประธานสเตค สาวกเจ็ดสิบภาค และเจ้าหน้าที่ศาสน
พิธีพระวหิาร ◼

เอล็เดอร์ดบัเบิลย.ู	มาร์ก	 
แบสเซตต์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์มาร์ก	เอ.	แบรกก์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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เ อ็ลเดอรว์าเลร ีวลาดเิมียร ์คอรด์อนรบัพืน้ฐานในพระกิตตคิณุ 
จากมารดาของท่านผู้เข้ารว่มศาสนจักรเมื่ออายุ 16 ปี พืน้ 

ฐานดงักลา่วช่วยทา่นไดด้เีมือ่ทา่นยา้ยไปอยูห่า่งจากเมอืงซากาปา  
กัวเตมาลา เมืองที่ท่านเตบิโตมา 95 ไมล์ (150 กิโลเมตร) 
เพื่อไปเรยีนมัธยมปลายและศึกษาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ใน
กัวเตมาลาซิตี ้

“ส่ิงส�าคญัที่สุดที่ผมไดร้บัจากคณุแม่คอืตอ้งเคารพเรือ่ง
ศักดิสิ์ทธิ์ทัง้หมดของศาสนจักร” เอ็ลเดอรค์อรด์อนกล่าว ท่าน
เป็นบุตรชายของโอวดิิ โอกับเอมา โอเรลลานา คอรด์อน

เอ็ลเดอรค์อรด์อนเกิดเมื่อวนัที่ 19 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1969 ใน
กวัเตมาลาซิตี ้และใช้ชีวติวยัเด็กในเมอืงซากาปา บดิาของทา่นไป 
ท�างานที่เมืองชิคาโก รฐัอิลลินอยส์ ในสหรฐัอเมรกิา ขณะอยู่ที่
น่ัน ท่านไดร้บัอิทธิพลจากสมาชิกศาสนจักรและรบัข่าวสารพระ
กิตตคิณุจากผู้สอนศาสนา ครอบครวัไดร้บัการผนึกที่พระวหิาร
เมซา แอริโซนาในปี 1972 เมื่อวาเลรอีายุสามขวบ

เอ็ลเดอรค์อรด์อนกล่าววา่ท่านรกัพระกิตตคิณุเพิ่มขึน้เพราะ
ไดย้ินคณุแม่รอ้งเพลงและเพลงสวดของศาสนจักรบ่อยๆ เช่น 
“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” และ “ฉันหวงัจะเป็นผู้สอนศาสนา” 
เอ็ลเดอรค์อรด์อนรบัใช้ ในคณะเผยแผ่เอลซัลวาดอรต์ัง้แตปี่ 
1987 ถึงปี 1989

ท่านแตง่งานกับเกลนดา เซลมิรา ซี ไดแอซ เมื่อวนัที่ 25 
มีนาคม ค.ศ. 1995 ในพระวหิารกัวเตมาลาซิตี ้กัวเตมาลา ซิส
เตอรค์อรด์อนเองก็ตัง้ใจจะรบัใช้งานเผยแผ่ แตแ่ผนของเธอ
เปลี่ยนเมื่อเธอพบวาเลร ีตอ่มาเธอจ�าไดว้า่ท่านเป็นชายหนุ่มที่
สะดดุตาเธอขณะดภูาพถ่ายของท่านในนิตยสารศาสนจักรเมื่อ
หลายปีก่อน ทัง้สองมีบุตรสาวสามคน

เอ็ลเดอรค์อรด์อนไดร้บัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลัยมา
เรยีโน กัลเวซในกัวเตมาลาเมื่อปี 2010 และปรญิญาโทสาขา
บรหิารธุรกิจจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในปี 2012 
ท่านท�างานเป็นผู้อ�านวยการระบบข้อมูลที่บรษัิทเภสัชกรรม
และท�างานที่ Pepsico Foods Mexico, Central America and 
Caribbean ตัง้แตปี่ 2012

ขณะที่ท่านไดร้บัการเรยีกน้ี เอ็ลเดอรค์อรด์อนก�าลังรบัใช้ ใน
โควรมัที่ส่ีแห่งสาวกเจ็ดสิบในภาคอเมรกิากลาง ท่านรบัใช้ ใน
ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ โฮเซอีสต ์คอสตารกิาตัง้แตปี่ 1998 ถึง
ปี 2000 ◼

เ อ็ลเดอรเ์วเทอรฟ์อรด์ ที. เคลย์ตนัซาบซึง้ใจอย่างยิ่งส�าหรบั
โอกาสในการรบัใช้ งานของพระเจ้าเป็นงานส�าคญัอันดบัแรก

ส�าหรบัท่าน ท่านรูสึ้กรกัผู้คนมากและผูกพันเหนียวแน่นกับ
ครอบครวัท่าน

“เน่ืองดว้ยพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เราจึงสามารถอยู่
กันพรอ้มหน้าที่บ้าน”เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนักล่าว “ครอบครวัของ
ผมรูสึ้กถึงอิทธิพลของคนที่ล่วงลับไปก่อนเรา พวกเขามีอยู่จรงิ
เหมือนคนที่ยังอยู่”

เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัเกิดในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาเมื่อ
วนัที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1952 เป็นบุตรของวทินีย์ เคลย์ตนั จูเนียร์
กับเอลิซาเบธ ทัชสโตน เคลย์ตนั ท่านมีประจักษ์พยานที่เข้ม
แข็งในวยัเยาวเ์รือ่งการสอนประจ�าบ้าน เพราะความพยายาม
ของผู้สอนประจ�าบ้านคนหน่ึง เมื่อท่านอายุ 12 ขวบ ท่านกับ
ครอบครวัจึงยอมรบัพันธสัญญาพระกิตตคิณุอันศักดิสิ์ทธิ์และ
รบัการผนึกในพระวหิารซอลท์เลคเมื่อปี 1964 โดยเอ็ลเดอร ์
ฮาโรลด ์บี. ลี ซ่ึงเวลาน้ันอยู่ ในโควรมัอัครสาวกสิบสอง

เมื่อนึกถึงวธิีที่พระเจ้าทรงเตรยีมท่านให้รบัใช้ เอ็ลเดอร ์
เคลย์ตนักลา่ววา่ทา่นมกัไดร้บัแรงบนัดาลใจจากแบบอย่างของผูอ้ืน่  
“ผมเห็นเพื่อนๆ กับครอบครวัอุทิศชีวติเพื่อพระเจ้าและพบปีต ิ
ในการรบัใช้ที่พวกเขาถวายแดพ่ระผู้เป็นเจ้า”

หลังจากรบัใช้ ในคณะเผยแผ่เฟรนช์แคนาเดยีน ท่านลง
ทะเบียนเรยีนที่มหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ และไดพ้บลิซา โธมัส 
พวกท่านแตง่งานกันเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 1976 ในพระ 
วหิารซอลท์เลค ท่านทัง้สองมีบุตรห้าคน

เอ็ลเดอรเ์คลย์ตนัไดร้บัปรญิญาสาขาจิตวทิยาและส�าเรจ็
การศึกษาจากคณะแพทยศาสตรม์หาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ ท่าน
ท�างานเป็นสูตนิารแีพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชนตัง้แตปี่ 1985 
ถึงปี 2013 ก่อนการเรยีกให้รบัใช้เป็นประธานคณะเผยแผ ่
โทรอนโต แคนาดา

ท่านเคยรบัใช้เป็นหัวหน้าเผยแผ่วอรด์ ครสูอนหลักค�า
สอนพระกิตตคิณุ ประธานเยาวชนชาย ผู้ ให้ค�าปรกึษาดา้น
ประวตัคิรอบครวั ครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์ชัน้เรยีนเยาวชน อธิการ 
สมาชิกสภาสูง ที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสเตค และประธาน 
สเตค ◼

เอล็เดอร์เวเทอร์ฟอร์ด	ที.	 
เคลยต์นั
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์วาเลรี	ว.ี	คอร์ดอน
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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เ พื่อนที่เป็นพ่อส่ือวางวาควนิ อี. คอสตาไวบ้นเส้นทางที่น�าไป
สู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์การ

แตง่งานในพระวหิาร และการเป็นผู้น�าในศาสนจักร
วาควนิ คอสตาเกิดเมื่อวนัที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 1965 เป็นบุตร

ของเอดอูาร์ โด เจ. คอสตากับกราซีลา เอ็ม. ฟาสซี สมัยเป็น
นักศึกษามหาวทิยาลัยในบัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิา อลิน สปัน
นอสเพื่อนที่เวลาน้ีเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคไดแ้นะน�าท่านให้รูจ้ัก
กับเรนี วาเรลา เรนีซ่ึงเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายรุน่สองลังเลก่อน
ยอมออกเดทกับชายวยั 21 ปีที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร 
หลังจากออกเดทสามครัง้เธอตดัสินใจวา่เธอ “ชอบเขามากเกิน
ไป” และรูสึ้กวา่ไม่ควรเดทกันอีก เมื่อจบปีการศึกษา เขากลับไป
บ้านเกิดที่เมืองเอนเทรรอิอส อารเ์จนตนิา

เรนียอมรบัการเรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ โอซอร์ โน ชิลี
หลังกลับบ้าน บราเดอรส์ปันนอสจัดแจงให้เธอกับวาควนิไป
งานเลีย้งเดยีวกันซ่ึงที่น่ันวาควนิขอเธอออกเดท “ดฉัินสวด
อ้อนวอนและตดัสินใจให้ โอกาสเขา” ซิสเตอรค์อสตากล่าว

จากน้ันไม่นานวาควนิจึงเรยีนเกี่ยวกับศาสนจักร ขณะที่เขา
ศึกษากับผู้สอนศาสนา เรนีขอให้เขาสวดอ้อนวอนและอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนตัง้แตต่น้จนจบ

“เขาไดร้บัประจักษ์พยานที่เข้มแข็งทัง้ที่ยังอ่านไม่จบ” ซิส
เตอรค์อสตากล่าว “เขาไม่ไดร้บับัพตศิมาเพียงเพื่อให้ดฉัินพอใจ 
เราออกเดทกันอีกหน่ึงปีจากน้ันจึงแตง่งานกันในพระวหิาร
บัวโนสไอเรสเมื่อปี 1989”

เอ็ลเดอรค์อสตาไดร้บัปรญิญาตรสีาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี 
1987 จากมหาวทิยาลัยแห่งบัวโนสไอเรส หนุ่มสาวคูน้ี่ย้ายไปอยู่
เมืองโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ซ่ึงที่น่ันท่านไดร้บัปรญิญา
โทสาขาบรหิารธุรกิจในปี 1994 จากมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ 
ท่านทัง้สองกับครอบครวัที่มีบุตรก�าลังโตส่ีคนอาศัยอยู่ ในเมือง
ชิคาโก รฐัอิลลินอยส์ สหรฐัอเมรกิาขณะท่านท�างานให้บรษัิท
ลงทุนข้ามชาตดิา้นบรกิารทางการเงินและการธนาคาร อาชีพ
การธนาคารของท่านน�าครอบครวักลับไปอารเ์จนตนิาสองสามปี 
จากน้ันจึงไปสาธารณรฐัเช็ก และรฐัสุลตา่นโอมาน สองปีที่ผ่าน
มาท่านกับครอบครวัอยู่ ในลิมา เปร ูท่านท�างานกับบรษัิทลงทุน
ของชาวเดนมารก์ที่เน้นการด�าเนินธุรกิจสถาบันการเงินชุมชน
รายย่อย ◼

ไ ม่นานก่อนยอมรบัหมายเรยีกเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
เอ็ลเดอรม์ัสสิโม ด ีฟีโอไดร้บับทเรยีนส�าคญั เรือ่งการเสีย

สละและความรกัจากวติโตริโอ ด ีฟีโอบิดาของท่าน
ครอบครวัด ีฟีโอมีทรพัย์สินเงินทองเล็กน้อย วติโตริโอกับ 

เวเลียภรรยาของเขาไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักร แตด่ ีฟีโอผู้พ่อ
เคารพความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตตคิณุของบุตรชาย

“คณุพ่อถามผมวา่ ‘ลูกอยากท�าจรงิหรอื’” เอ็ลเดอรด์ ีฟีโอจ�า
ได ้“ผมตอบวา่ ‘ครบั ผมอยากรบัใช้พระเจ้าสุดหัวใจ’”

วติโตริโอสัญญาจะท�าทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่อช่วยคา่ใช้จ่ายในการ
รบัใช้สองปีของบุตรชายในคณะเผยแผ่ โรม อิตาลี

“ผมถือวา่เงินน้ันศักดิสิ์ทธิ์—เพราะเป็นผลของการเสียสละ
มากจากชายคนหน่ึงที่ ไม่เช่ือในศาสนจักร” เอ็ลเดอรด์ ีฟีโอ
กล่าว “ผมจึงรบัใช้งานเผยแผ่สุดใจ สุดพลัง สุดความคดิ และ
สุดพละก�าลังของผมเพราะผมรกัพระเจ้าและรกัคณุพ่อของ
ผม”

หลักธรรมพระกิตตคิณุเช่น การเสียสละ การท�างานหนัก 
ครอบครวั และการรบัใช้ ไดช่้วยหล่อหลอมเอ็ลเดอรด์ ีฟีโอ

มัสสิโม ด ีฟีโอเกิดในเมืองตารนัโต อิตาลีเมื่อวนัที่ 14 
ธันวาคม ค.ศ. 1960 ท่านเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักรขณะอายุเก้า
ขวบเมื่อผู้สอนศาสนาสองคนเคาะประตบู้านท่าน หลังจากน้ัน
ไม่นานมัสสิโมกับอัลเบอร์ โตพี่ชายจึงรบับัพตศิมา

เด็กชายทัง้สองพอใจความรกัและการสนับสนุนจากผู้น�า
สาขาที่ทุ่มเทเมื่อพวกเขาเข้ารว่มปฐมวยัและสหกิจกรรมในเวลา
ตอ่มา มัสสิโมเป็นเพื่อนช่ัวชีวติกับเยาวชนคนอื่นๆ ในสาขา—
รวมทัง้ลอเรดานา กาเลอานโดรเพื่อนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เขา
แตง่งานดว้ยหลังจากงานเผยแผ่ของเขา พวกท่านรบัการผนึก
เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม ค.ศ. 1984 ในพระวหิารเบิรน์ สวติเซอร์
แลนด ์ครอบครวัด ีฟีโอมีบุตรสามคน

ก่อนเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ เอ็ลเดอรด์ ีฟีโอ
อาศัยอยู่ ในกรงุโรมและท�างานให้กระทรวงการตา่งประเทศสหรฐั
มานานกวา่ 30 ปี ท่านเคยรบัใช้เป็นประธานสาขา ประธานท้อง
ถิ่น ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค ◼

เอล็เดอร์มสัสิโม	ดี	ฟีโอ
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์วาควนิ	อี.	คอสตา
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่
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เอล็เดอร์เค.	เบรทท	์แนทเทรสส์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์ปีเตอร์	เอฟ.	มีเออร์ส
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เ มื่ออายุยังน้อย ปีเตอร ์มีเออรส์กับครอบครวัอาศัยอยู่ ใกล้กับ
เพื่อนบ้านคนหน่ึงที่เปิดรา้น “ซ่อมสารพัด” ส�าหรบัอุปกรณ์

การเกษตร ปีเตอรก์ับเพื่อนสนิทของท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ ใน
รา้นบัดกรอีุปกรณ์เกษตรและประกอบรถจักรยานขนาดเล็กกับ
รถโกคารท์ ตอ่มาปีเตอรศึ์กษาดา้นวศิวกรรมเครือ่งกลที่มหา
วทิยาลัยโมแนชในเมืองเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย

ขณะศึกษาเมื่ออายุ 18 ปี ท่านแจ้งมหาวทิยาลัยวา่ท่าน
ตอ้งการพักสองปีเพื่อรบัใช้งานเผยแผ่ ให้ศาสนจักร ทาง
มหาวทิยาลัยบอกวา่ท่านพักไดปี้เดยีว ถ้าพักนานกวา่น้ันท่านจะ
เสียที่ ในโปรแกรมของท่าน ท่านจึงตดัสินใจไม่รบัใช้

แตต่อ่มาไม่นาน ท่านไดย้ินประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิ
บัลล์ (1895 1985) ประกาศในช่วงการประชุมใหญ่สามัญวา่ชาย
หนุ่มที่มีคา่ควรทุกคนควรรบัใช้งานเผยแผ่ (ด ู“Planning for a 
Full and Abundant Life,” Ensign, May 1974, 87)

“เหมือนท่านก�าลังพูดกับผม พูดกับผมโดยตรง” เอ็ลเดอรม์ี
เออรส์เล่า ในที่สุดท่านตดัสินใจรบัใช้ หน่ึงสัปดาห์ก่อนไป ท่าน
ไดร้บัจดหมายจากมหาวทิยาลัยอนุญาตให้ท่านพักสองปี

ปีเตอรก์ลับไปเรยีนหลังจบงานเผยแผ่ แตท่่านกล่าววา่การ
รบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาเป็น “การศึกษาที่ดทีี่สุดเท่าที่ผมเคยมี” 
พระกิตตคิณุสอนท่านวา่ “การช่วยให้ผู้คนประสบความส�าเรจ็
เป็นหลักธรรมของความเป็นผู้น�าที่ส�าคญัที่สุด” 

หลังจบปรญิญาตรสีาขาวศิกรรมช่างกล เอ็ลเดอรม์ีเออรส์
ท�างานเป็นวศิวกรโครงการให้ Esso Australia และเป็นผู้รว่ม
ก่อตัง้ WorleyParsons Limited เมื่อไม่นานมาน้ีท่านรบัใช้เป็นผู้
อ�านวยฝ่ายพัฒนาให้ Fortescue Metals Group

หลังจากงานเผยแผ่ ท่านแตง่งานกับผู้หญิงที่ท่านเรยีก
วา่เพื่อนสนิทที่สุดช่ือ แม็กซีน เอวลิีน แธทเชอร ์เมื่อวนัที่ 2 
มกราคม ค.ศ. 1979 ในพระวหิารแฮมิลตนั นิวซีแลนด ์ท่านทัง้
สองมีบุตรส่ีคนและหลานเก้าคน

เอ็ลเดอรม์ีเออรส์—เกิดเมื่อวนัที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1956 ใน
เมืองวอรนั์มบูล รฐัวกิตอเรยี ออสเตรเลีย เป็นบุตรของเฟรเดรกิ
กับหลุยส์ โจนส์ มีเออรส์—ท่านเคยรบัใช้ ในการเรยีกมากมาย 
อาทิ ประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์ผู้เล่นออรแ์กนวอรด์ ประธาน
เยาวชนชายวอรด์และสเตค ผู้อ�านวยการประชาสัมพันธ์ 
ประธานสาขา ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสเตค และสาวก
เจ็ดสิบภาค ◼

เ อ็ลเดอรเ์ค. เบรทท์ แนทเทรสส์กับชอนา ลี อดมัสัน แนท 
เทรสส์ภรรยาพูดถึงตนเองวา่เป็น “คนไม่สมบูรณ์แบบที่ก�าลัง

มองหาช่ัวขณะที่สมบูรณ์แบบ”
พวกท่านพบช่ัวขณะเช่นน้ันหลายครัง้ตลอดชีวติ—ทัง้หมด

เช่ือมโยงกับพระผู้ช่วยให้รอดและการชดใช้ ในดา้นใดดา้นหน่ึง
เอ็ลเดอรแ์นทเทรสส์กล่าววา่ท่านเกิดจากบิดามารดาผู้

ประเสรฐิ คอืเดวดิกับจูด ีโซเรนเซ็น แนทเทรสส์ ท่านจ�าไดว้า่
มารดาอ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้ครอบครวัฟังทุกวนั

ครัง้หน่ึงท่านอยู่บ้านขณะเป็นช่วงพักจากมหาวทิยาลัย ท่าน
จดจ่ออยู่กับการสอบปลายภาคที่จะมาถึงและรูสึ้กไม่ถูกตอ้งทัง้ที่
ไม่ ไดเ้จ็บป่วยอะไร

“ถ้าลูกรูสึ้กดแีละรูสึ้กไม่ถูกตอ้ง” มารดาท่านบอก “ลูกตอ้งไป
รบัใช้ ใครสักคน”

เบรทท์ โยนพลั่วตกัหิมะไวห้ลังรถกระบะของครอบครวัและ
ไปตกัหิมะออกจากทางเดนิให้บ้านของหญิงม่ายหลายคนใน
วอรด์ ท่านรูสึ้กดขีึน้มาก

“ผมหมกมุ่นกับตวัเองและการสอบปลายภาคจนลืมไปวา่จุด
ประสงคท์ี่แท้จรงิของชีวติคอืรบัใช้ผู้อื่น” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอรเ์บรทท์เกิดเมื่อวนัที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 1965 ในเมือง
โพคาเทลโล รฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา ครอบครวัย้ายไปอยู่เมือง
ลี ไฮ รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ที่น่ันท่านกับพี่น้องห้าคนใช้ชีวติที่
ฟารม์เล็กๆ ของครอบครวั

ท่านพบเจ้าสาวในอนาคตขณะทัง้คูเ่ป็นนักเรยีนปีสุดท้าย
ของโรงเรยีนมัธยมปลายใกล้บ้าน หลังกลับจากรบัใช้ ในคณะ
เผยแผ่แซคราเมนโต แคลิฟอรเ์นียตัง้แตปี่ 1984 ถึงปี 1986 
พวกท่านแตง่งานกันในพระวหิารซอลท์เลควนัที่ 24 เมษายน 
ค.ศ. 1987 ท่านทัง้สองมีบุตรเจ็ดคน

ท่านเรยีนที่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์
และส�าเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลัยแห่งยูทาห์ ในปี 1990 ดว้ย
ปรญิญาสาขากายภาพบ�าบัด ท่านก่อตัง้ Advanced Health Care 
Corp. ในปี 2000 รว่มกับเดวดิพี่ชาย

เอ็ลเดอรแ์นทเทรสส์เคยรบัใช้ ในการเรยีกมากมายของ
ศาสนจักร อาทิ ประธานเยาวชนชายวอรด์ อธิการ ประธานเยาว
ชนชายสเตค ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค ขณะรบัการ
เรยีกครัง้น้ี ท่านเป็นประธานคณะเผยแผ่กิลเบิรต์ แอริโซนาที่
เพิ่งก่อตัง้ ◼
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เอล็เดอร์แกรีย	์บี.	เซบิน
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เอล็เดอร์เอส.	มาร์ก	พอลเมอร์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

ต้ นครสิตม์าสสามตน้แจ่มชัดในความทรงจ�าของเอ็ลเดอร ์
แกรยี์ บี. เซบิน
ตน้แรกเป็นตน้ครสิตม์าสที่สวยงามในวยัเยาวข์องท่าน เมื่อ

แกรยี์ปีนขึน้ไปหยิบท็อฟฟ่ีลายแดงรปูไม้เท้า ตน้ครสิตม์าสทัง้
ตน้พังครนื

ตน้ที่สองเป็นกิ่งสนเขียวที่ท่านพบสมัยเป็นผู้สอนศาสนา
รบัใช้ ในเบลเยียมและเนเธอรแ์ลนดต์ัง้แตปี่ 1973 ถึงปี 1975 
เอ็ลเดอรเ์ซบินกับคูข่นกิ่งสนเขียวกลับมาอพารต์เมนตแ์ละตัง้
ไวต้รงบรเิวณที่มีบัตรอวยพรครสิตม์าสซ่ึงพวกท่านไดร้บัจาก
ทางบ้าน

ตน้ที่สามเป็นตน้ที่ท�าจากไฟครสิตม์าสโยงไวก้ับเสาน� ้าเกลือ
ใกล้เตยีงนอนในโรงพยาบาลของลูกสาว ลูกคนหน่ึงในสามคน
ของครอบครวัเซบินป่วยเป็นโรคซิสตกิไฟโบรซิส ลูกสาวของ
ท่านไดร้บัการปลูกถ่ายปอดทัง้สองข้างหลังจากพี่ชายเธอสิน้ชีวติ
จากโรคเดยีวกันไดห้น่ึงปี

“เราเรยีนรูจ้ากลูกๆ ของเรามากกวา่ที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากเรา” 
เอ็ลเดอรเ์ซบินกล่าว

ในฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ท่านจะระลึกถึงตน้ครสิตม์าส
และบทเรยีนที่ ไดจ้ากตน้เหล่าน้ัน ทัง้สามตน้เน้นให้เห็นการ
เดนิทางแตล่ะช่วงของท่าน—ตัง้แตว่ยัเด็กที่อยากไดท็้อฟฟ่ี
ลายแดงรปูไม้เท้า จนถึงช่วงเวลาของการเป็นผู้สอนศาสนาสอน
แผนแห่งความรอด และเมื่อเป็นคณุพ่อที่อาศัยแผนและความ
รกัของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยประคบัประคองครอบครวัท่านให้
ผ่านพ้นการทดลองในความเป็นมรรตยั

แกรยี์ ไบรอน เซบินเกิดที่เมืองโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
เมื่อวนัที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1954 เป็นบุตรของมารว์นิ อี. กับ
ซิลเวยี ดบัเบิลยู. เซบิน ท่านแตง่งานกับวาเลร ีเพอรด์ี ในเดอืน
สิงหาคม ปี 1976 พวกท่านมีบุตรห้าคน คนที่หกเสียชีวติใน
ครรภ์

หลังจากจบปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ ในโพรโว 
เอ็ลเดอรเ์ซบินไปเรยีนปรญิญาโทดา้นการบรหิารจากมหาวทิยา
ลัยสแตนฟอรด์

เอ็ลเดอรเ์ซบินเคยรบัใช้ ในการเรยีกมากมายของศาสนจักร 
อาทิ อธิการ ประธานสเตค และสาวกเจ็ดสิบภาค ท่านเคย
ท�างานเป็นผู้ก่อตัง้ ประธานกรรมการ และผู้บรหิารสูงสุดของ
หลายบรษัิท รวมทัง้ Excel Realty Trust, Price Legacy, Excel 
Realty Holdings และ Excel Trust

ในปี 1993 เอ็ลเดอรก์ับซิสเตอรเ์ซบินก่อตัง้ Sabin Children’s 
Foundation องคก์รนอกภาครฐัซ่ึงด�าเนินงานเพื่อเด็กที่ตอ้งรบั
ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ◼

ครสิตศั์กราช 1992 เวลาเป็นของมีคา่และมีจ�ากัดส�าหรบั
เอ็ลเดอรเ์อส. มารก์ พอลเมอรแ์ละแจคเกอลีนภรรยาท่าน

เวลาน้ันเอ็ลเดอรพ์อลเมอรก์�าลังรบัใช้ ในสภาสูงสเตค ท่าน
ท�างานหนักเพื่อสรา้งอาชีพของท่านเช่นกัน ซิสเตอรพ์อลเมอร์
แทบไม่มีเวลาวา่ง ครอบครวัพอลเมอรเ์ลีย้งดลููกหกคนในบ้าน
ที่เมืองออสตนิ รฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา—มีลูกชายวยัหกเดอืน
รวมอยู่ดว้ย

เมื่อประธานสเตคของพวกท่านเชือ้เชิญให้รบัใช้เป็นเจ้า
หน้าที่พระวหิารดลัลัส เทกซัส พวกท่านไม่ทราบวา่จะรบัท�า
หน้าที่อีกอย่างไดอ้ย่างไร แตพ่วกท่านยอมรบัการเรยีก—และ
สวดอ้อนวอนทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 

การน่ังรถประจ�าทางเดอืนละครัง้ไปรบัใช้ทัง้วนัในพระวหิาร
เรยีกรอ้งการเสียสละและการวางแผนอย่างรอบคอบ “แตน่ั่น
เป็นพรแก่ชีวติเราอย่างมาก” เอ็ลเดอรพ์อลเมอรก์ล่าว

ท่านเพิ่มเตมิวา่ การรบัใช้ ในพระวหิารเตรยีมท่านทาง
วญิญาณให้พรอ้มรบัการเรยีกฐานะปุโรหิตในอนาคต อีกทัง้ท�าให้
ท่านเป็นสามีและบิดาที่ดขีึน้—ท่านพบสมดลุในชีวติที่มีงาน
รดัตวั

“การไปพระวหิารบ่อยๆ ช่วยคณุจัดล�าดบัความส�าคญัใหม่
และเตอืนให้นึกถึงพันธสัญญาที่คณุท�าไว”้ ท่านกล่าว

สแตนลีย์ มารก์ พอลเมอรเ์กิดเมื่อวนัที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1956 ในเมืองเตปูเค นิวซีแลนด ์เป็นบุตรของเคนเนธกับจิลล์ 
พอลเมอร ์ครอบครวัท่านเข้ารว่มศาสนจักรเมื่อท่านยังเด็ก ท่าน
รบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาในคณะเผยแผ่เวลลิงตนั นิวซีแลนด์

หลังจากจบปรญิญาตรทีี่มหาวทิยาลัยแห่งโอกแลนด ์ท่าน
ลงทะเบียนเรยีนปรญิญาโทสาขาบรหิารธุรกิจที่มหาวทิยาลัย
บรคิมั ยังก์ ขณะอยู่ ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ท่าน
พบอดตีผู้สอนศาสนาช่ือแจคเกอลีน วดูที่งานนัดบอด พวก
ท่านแตง่งานกันเมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1981 ในพระวหิาร
ซอลท์เลค ครอบครวัพอลเมอรม์ีบุตรหกคนและหลานเก้าคน

เอ็ลเดอรพ์อลเมอรเ์ป็นผู้ก่อตัง้และประธานบรษัิทพัฒนา
อสังหารมิทรพัย์ SMP Ventures ท่านเคยรบัใช้เป็นอธิการ 
ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่สโปแคน วอชิงตนั 
(2009 2012) ประธานช่ัวคราวของคณะเผยแผ่ซิดนีย์เซาท์ 
ออสเตรเลีย (2014) และสาวกเจ็ดสิบภาค ◼
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ซิสเตอร์จอย	ดี.	โจนส์
ประธานปฐมวยัสามญั

เอล็เดอร์อีวาน	เอ.	ชมุทซ์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่

เ อ็ลเดอรอ์ีวาน แอนโทน ชมุทซ์ซาบซึง้ใจกับประสบการณ์การ
เปิดเผยที่พระเจ้าทรงมอบให้ท่าน การเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ

กิตตคิณุของท่านลึกซึง้ขึน้ผ่านการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นประจ�า 
การรบัใช้ ในอาณาจักร และการเช่ือฟังตามที่ท่านให้ค�ามั่น
สัญญาไวก้ับพระผู้เป็นเจ้า

เอ็ลเดอรช์มุทซ์เกิดวนัที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1954 ในเมือง
เซนตจ์อรจ์ รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เป็นบุตรของรชิารด์กับมิ
เรยีม ชมุทซ์ ท่านเรยีนรูพ้ลังของการสวดอ้อนวอนมาตัง้แตว่ยั
เยาว ์สมัยเป็นลูกเสือส�ารอง ท่านขายบัตร 17 ดอลลารส์หรฐัให้
งานชุมนุมลูกเสือแตห่าเงินไม่พบขณะที่ตอ้งส่งเงิน คณุแม่
ของท่านกระตุน้ให้ท่านสวดอ้อนวอน และพระเจ้าทรงเปิดเผย
ตอ่ท่านวา่เงินอยู่ที่ ไหน น่ันเป็นการยืนยันหนักแน่นวา่พระผู้
เป็นเจ้าทรงรกัและทรงรูจ้ักท่านดี

เมื่ออายุ 18 ปี เอ็ลเดอรช์มุทซ์สูญเสียพี่สาวในอุบัตเิหตุ
รถยนต ์น่ันมีผลกระทบตอ่ท่านมาก ท�าให้เกิดประสบการณ์ทาง
วญิญาณครัง้ใหญ่

ไม่นานหลังจากน้ันท่านไดร้บัเรยีกเป็นผู้สอนศาสนาและไป
รายงานตวัเพื่อรบัการฝึกอบรม ท่านสวดอ้อนวอนขอพยานส่วน
ตวัเกี่ยวกับพระกิตตคิณุ ขณะสังเกตครบูางคนก�าลังสอนเรือ่ง
นิมิตแรก ท่านกล่าววา่ “ผมไดร้บัประจักษ์พยานแรงกล้าจน
แทบจะอยู่ ในห้องไม่ได”้

หลังจากรบัใช้ ในคณะเผยแผ่กรนีส์ โบโร นอรท์แคโรไลนา 
เอ็ลเดอรช์มุทซ์ตัง้ใจวา่จะศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัตอ่ไปตลอด
ชีวติที่เหลือ “ผมพบวา่ผมเบิกบานใจมาก ผมเรยีนรู ้และเข้าใจ
ผ่านการศึกษาตอนเช้าตรูม่านาน”

เอ็ลเดอรช์มุทซ์แตง่งานกับซินด ีลี ซิมส์เมื่อวนัที่ 3 
กุมภาพันธ์ ค.ศ 1978 ในพระวหิารโพรโว ยูทาห์ เอ็ลเดอรช์มุทซ์
จบปรญิญาตรสีาขาภาษาอังกฤษและนิตศิาสตรจ์ากมหาวทิยา
ลัยบรคิมั ยังก์ ท่านท�างานให้บรษัิทกฎหมายหลายแห่งตัง้แตปี่ 
1984 ถึงปี 2016

ขณะจัดหาให้ตามความตอ้งการของบุตรห้าคน เอ็ลเดอร ์
ชมุทซ์รบัใช้เป็นสมาชิกสภาสูง อธิการ สมาชิกในฝ่ายประธาน 
สเตค ประธานคณะเผยแผเ่ซบ ูฟิลปิปินส์ (2011 2014) ประธาน 
สาขาศนูย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา และสมาชิกในโควรมัที่ห้าแห่ง 
สาวกเจ็ดสิบ ◼

ส�าหรบัจอย ด.ี โจนส์ บิดามารดาที่รกัเธอคอืวรีชนของเธอ
“ดฉัินรูสึ้กเหมือนคณุพ่อท�าไดทุ้กอย่าง” ซิสเตอร์

โจนส์พูดถึงบิดาที่เป็นช่างไฟฟ้า เธอพูดถึงมารดาวา่ “คณุแม่
เป็นผู้หญิงที่น่าทึ่ง” ผู้ท�าทุกอย่างตัง้แตอ่าหารให้ครอบครวัรบั
ประทานไปจนถึงเสือ้ผ้าที่ครอบครวัสวมใส่—ท�าเองมาตัง้แต่
ตน้ “ส�าหรบัดฉัิน ท่านเป็นวสุิทธิชน และดฉัินตอ้งการโตเป็น
ผู้ ใหญ่เหมือนท่าน” 

นอกจากความทรงจ�าอันน่าทะนุถนอมเกี่ยวกับอัลโด ฮารม์ัน 
และเอลีเนอร ์เอลสเวริธ์ ฮารม์ันบิดามารดาของเธอแล้ว ซิส
เตอร์ โจนส์ยังทะนุถนอมความทรงจ�าในวยัเด็กดว้ยเมื่อฟังเอ็ล
เดอร์ โรเบิรต์ แอล. แบ็คแมนพูดในการประชุมใหญ่ท้องถิ่นในรฐั
ออรกิอน สหรฐัอเมรกิา เอ็ลเดอรแ์บ็คแมนซ่ึงปัจจุบันเป็นสาวก
เจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เกียรตคิณุ เวลาน้ันท่านเป็นประธาน
คณะเผยแผ่

 “ดฉัินรูสึ้กวา่มีบางอย่างทรงพลังมากเมื่อท่านพูด” ซิสเตอร์
โจนส์กล่าว “ดฉัินรูสึ้กวา่มีบางอย่างตา่งจากที่เคยรูสึ้ก . . . ดฉัิน
ส�านึกคณุอย่างยิ่งเพราะดฉัินไดร้บัพยานจากพระวญิญาณวา่ส่ิง
ที่ท่านพูดเป็นความจรงิ”

จอย ไดแอน ฮารม์ันเกิดเมื่อวนัที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1954 
ในเมืองแดลเลส รฐัออรกิอน ทัง้เธอกับโรเบิรต์ บรซู โจนส์สามี
ในอนาคตเตบิโตในรฐัออรกิอน แตพ่บกันที่มหาวทิยาลัยบรคิมั 
ยังก์ ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา พวกท่านแตง่งาน
กันเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม ค.ศ 1974 ในพระวหิารแมนไท ยูทาห์ 
ท่านทัง้สองมีบุตรห้าคนและหลาน 17 คน

ไม่นานหลังจากเธอจบอนุปรญิญาสาขาการด�าเนินชีวติ
ครอบครวั พวกท่านย้ายไปอยู่เมืองพอรต์แลนด ์รฐัออรกิอน  
และตอ่มาย้ายไปเมืองแซนตาโรซา รฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐั 
อเมรกิาซ่ึงที่น่ันบราเดอร์ โจนส์ท�างานเป็นแพทย์บ�าบัดกระดกู 
สันหลัง บราเดอรแ์ละซิสเตอร์ โจนส์รูสึ้กแรงกล้าวา่ตอ้งย้ายไป 
อยู่เมืองเดรเปอร ์รฐัยูทาห์เมื่อ 22 ปีที่แล้ว ซิสเตอร์ โจนส์ ไดร้บั 
พรจากการอยู่ ใกล้พระวหิารนับแตน้ั่น

“พระวหิารจอรแ์ดนรเิวอรก์ลายเป็นที่ศักดิสิ์ทธิ์ของดฉัิน” 
เธอกล่าว “ดฉัินมีประจักษ์พยานเรือ่งพลังของพระวหิาร 
สันตสุิข และการน�าทางที่พระวหิารน�าเข้ามาในชีวติดฉัิน”

ซิสเตอร์ โจนส์เคยรบัใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์วอรด์
และประธานปฐมวยัวอรด์ เป็นที่ปรกึษาในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์ ฝ่ายประธานเยาวชนหญิง และฝ่ายประธานปฐมวยั
ของวอรด์และสเตค ล่าสุดเมื่อไม่นานมาน้ีเธอรบัใช้ ในคณะ
กรรมการปฐมวยัสามัญ ◼
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ซิสเตอร์บอนน่ี	เอช.	คอร์ดอน
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั

ซิสเตอร์จีน	บี.	บิงแฮม
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานปฐมวยัสามญั

เ กือบหกปีที่ซิสเตอรจ์ีน บารร์สั บิงแฮมชอบรบัใช้การเรยีกใน
คณะกรรมการปฐมวยัสามัญ เธอเคยไปเยี่ยมบ้านของสมาชิก

และเข้ารว่มปฐมวยั เห็นศรทัธาแรงกล้าของวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวยั—ทั่วโลก

ซิสเตอรบ์ิงแฮมผู้ ไดร้บัการสนับสนุนเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึง
ในฝ่ายประธานปฐมวยัสามัญเมื่อเรว็ๆ น้ีใช้ชีวติส่วนใหญ่สอน 
อบรมบ่มนิสัย และรกัเด็กๆ ไม่วา่จะอยู่กับน้องๆ ที่ โตมาดว้ยกัน 
ลูกสาวสองคน ลูกสาวที่รบัอุปการะ หลาน ผู้มาเยี่ยมบ้าน หรอื
คนที่เธอเคยพบเมื่อครัง้เป็นสมาชิกคณะกรรมปฐมวยัสามัญ 
เธอคอืผู้ ให้การสนับสนุนและแหล่งพลังของคนมากมาย

“เด็กทุกคนมีศักยภาพดเียี่ยม และถ้าเรามองพวกเขาผ่าน
พระเนตรของพระบิดาบนสวรรค ์เราจะช่วยให้พวกเขาเป็น
ทัง้หมดที่พระองคท์รงออกแบบให้พวกเขาเป็นได”้ เธอกล่าว

ซิสเตอรบ์ิงแฮมเกิดเมื่อวนัที่่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1952 ใน
เมืองโพรโว รฐัยูทาห์ เป็นบุตรของเอดธิ จอย คลารก์กับโรเบิรต์ 
โรวแ์ลนด ์บารร์สั ซิสเตอรบ์ิงแฮมเป็นบุตรคนที่สามในจ�านวน
เก้าคน เมื่อเธออายุสามเดอืน ครอบครวัย้ายไปอยู่รฐัอินดแีอนา
เพื่อให้บิดาศึกษาตอ่ ในช่วงชีวติหกปีแรก ซิสเตอรบ์ิงแฮมกับ
ครอบครวัอาศัยอยู่ ในส่ีรฐั

หลังเรยีนจบมัธยมปลายในรฐันิวเจอรซี์ย์ ซิสเตอรบ์ิงแฮม 
ย้ายไปอยู่เมืองโพรโว รฐัยูทาห์เพื่อเรยีนที่มหาวทิยาลัยบรคิมั  
ยังก์ ขณะเรยีนปีสอง เธอพบบรซู ไบรอัน บิงแฮมสามี ในอนาคต 
เด็กชาวไรจ่ากรฐัอิลลินอยส์ที่รบับัพตศิมาเมื่อเป็นวยัรุน่พรอ้ม
บิดามารดาของเขา พวกท่านแตง่งานกันเมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 
ค.ศ. 1972 ในพระวหิารโพรโว ยูทาห์

ช่ัวชีวติของการรบัใช้ ในศาสนจักรรวมถึงช่วงที่เธอเป็น
ประธานปฐมวยัวอรด์ ประธานเยาวชนหญิง ที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์ ประธานเยาวชนหญิงสเตค เจ้า
หน้าที่พระวหิาร และครเูซมินารชัีน้เช้าตรู่

“รปูแบบที่ผมเห็นในชีวติเธอตลอด 43 ปีที่เราแตง่งานกัน 
คอืเธอท�าตามการกระตุน้เตอืนของพระวญิญาณเสมอ” บรา
เดอรบ์ิงแฮมพูดถึงภรรยา “เธอท�าสม�่าเสมอในส่ิงที่พระเจ้าทรง 
ตอ้งการให้เธอท�า” ◼

ตลอดช่วงวยัเด็กทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องรฐัไอดาโฮ 
สหรฐัอเมรกิา บอนน่ี ฮิลแลม คอรด์อนเรยีนรูบ้ทเรยีน

ชีวติที่ส�าคญัๆ มากมาย การท�างาน การเล่น และการใช้ชีวติที่
ฟารม์สอนเธอเรือ่งการพึ่งพาตนเอง การท�างานหนัก และ “กล้า
ลองท�าส่ิงตา่งๆ” ที่ปรกึษาที่สองคนใหม่ ในฝ่ายประธานปฐมวยั
สามัญกล่าว

แตบ่ทเรยีนส�าคญัที่สุดมาจากฮาโรลดก์ับแครอล แรสมัสเซ็น 
ฮิลแลมบิดามารดาของเธอผู้สอนเธอวา่ดว้ยความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า เธอท�าไดทุ้กอย่าง “ ไม่มีขีดจ�ากัด” บิดาของเธอจะบอก
อย่างน้ัน

ซิสเตอรค์อรด์อนพึ่งพาความรูน้ั้นเมื่อครัง้เป็นผู้สอนศาสนา
ที่เพิ่งไดร้บัเรยีกในเมืองลิสบอน โปรตเุกสขณะพยายามเรยีน
ภาษาโปรตเุกส “ดฉัินคกุเข่าบ่อยมากเพื่อทูลขอปาฏิหารยิ์ แต่
เพราะคณุพ่อ ดฉัินจึงเรยีนรูว้า่ดฉัินท�าเรือ่งยากๆ ได”้

หลังจากสวดอ้อนวอนมาก ฝึกฝน และอดทน เธอพูดภาษา
โปรตเุกสคล่องขึน้ทีละน้อย ซ่ึงเป็นพรตอ่เธออีกหลายปีตอ่
มาเมื่อเธอกับสามีไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในเมืองกูรตีบีา ประเทศ
บราซิล

“น่าสนใจตรงที่พระเจ้าทรงเตรยีมเราและสรา้งเราทีละน้อย” 
เธอกล่าว “เรามักเข้าใจมากขึน้เสมอเมื่อเรามองย้อนกลับไป เรา
เพียงแตต่อ้งมีศรทัธา”

บอนน่ี ฮิลแลมเกิดเมื่อวนัที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 1964 ในเมือง
ไอดาโฮฟอลส์ รฐัไอดาโฮ หลังจบจากงานเผยแผ่เธอเรยีน
ครศุาสตรท์ี่มหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ในเมืองโพรโว รฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา ขณะเรยีนที่น่ันเธอเป็นเพื่อนที่ดกีับดเีรค เลน 
คอรด์อน มิตรภาพของทัง้สองเบ่งบานกลายเป็นความรกัแบบ
หนุ่มสาว และทัง้สองแตง่งานกันเมื่อวนัที่ 25 เมษายน ค.ศ. 
1986 ในพระวหิารซอลท์เลค พวกท่านมีบุตรส่ีคน—ชายสาม
หญิงหน่ึง—และหลานชายสามคน

พวกท่านรบัใช้ ในการเรยีกมากมายของศาสนจักรมาตลอด
หลายปี เธอรบัใช้กบัสามเีมือ่เขาเป็นประธานคณะเผยแผก่รูตีบีา  
บราซิลตัง้แตปี่ 2010 ถึงปี 2013 เธอเคยรบัใช้เป็นประธาน
เยาวชนหญิงสเตค หัวหน้าบรบิาล ครเูซมินาร ีและในองคก์าร
เยาวชนหญิง สมาคมสงเคราะห์ และปฐมวยัวอรด์

ในงานมอบหมายใหม่ ซิสเตอรค์อรด์อนกล่าววา่เธอหวงัวา่
จะไดส้อนความจรงิที่ส�าคญัยิ่งข้อหน่ึงให้แก่เด็กปฐมวยัของ
ศาสนจักรน่ันคอื “พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัพวกเขา” ◼
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ส าวกเจ็ดสิบเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
คนใหม่สิบเอ็ดท่าน สาวก
เจ็ดสิบภาค 62 ท่าน และฝ่าย

ประธานปฐมวยัสามัญชุดใหม่ไดร้บัการ
สนับสนุนในภาคบ่ายวนัเสารข์องการ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน  
ปี 2016

ผู้ ไดร้บัเรยีกเป็นสาวกเจ็ดสิบเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่คนใหม่คอื เอ็ลเดอร์
ดบัเบิลยู. มารก์ แบสเซตต,์ มารก์ เอ. 
แบรกก์, เวเทอรฟ์อรด์ ที. เคลย์ตนั,  
วาเลร ีว.ี คอรด์อน, วาควนิ อี. คอสตา, 

มัสสิโม ด ีฟีโอ, ปีเตอร ์เอฟ. มีเออรส์,  
เค. แบรทท์ แนทเทรสส์, เอส. มารก์ 
พอลเมอร,์ แกรยี์ บี. เซบิน, และอีวาน 
เอ. ชมุทซ์

จอย ด.ี โจนส์ ไดร้บัการสนับสนุน
เป็นประธานปฐมวยัสามัญ พรอ้มดว้ย
จีน บี. บิงแฮมเป็นที่ปรกึษาที่หน่ึง และ
บอนน่ี เอช. คอรด์อนเป็นที่ปรกึษาที่
สอง

ชีวประวตัขิองผู้น�าเหล่าน้ีเริม่ตัง้แต่
หน้า 131 ◼

สนบัสนุนสาวกเจด็สิบคนใหม่	และฝ่าย
ประธานปฐมวยัชุดใหม่

เ	วลาน้ีท่านสามารถหาและศึกษาค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามญั
ทางออนไลนไ์ดง่้ายกวา่เดิมเพราะ
ศาสนจกัรออกแบบหมวดการประชุม
ใหญ่	ของ	LDS.org	ใหม่	ลกัษณะพิเศษ
มีดงัน้ี

•		 หาค�าปราศรัยท่ีตอ้งการไดร้วดเร็ว	
มีภาพถ่ายของผูพ้ดูแต่ละท่านอยูถ่ดั
จากหวัขอ้ท่ีปราศรัย

•		 มีแถบน�าทางไปยงัหนา้ต่างๆ	อยู่
ดา้นบนสุดของทุกหนา้	ท�าให	้
(1)	เขา้ถึงการประชุมใหญ่สามญั
ทั้งหมดตั้งแต่ปี	1971	จนถึงปัจจุบนั	
(2)	สามารถคน้หาช่ือผูพ้ดูได	้และ	
(3)	สามารถคน้หาค�าพดูตามหวัขอ้
พระกิตติคุณได้

•		 น�าเสนอค�าปราศรัยของแต่ละท่าน
ในลกัษณะเรียบง่าย	โดยรวมไอคอน
ต่างๆ	ไวท่ี้ดา้นบนสุดของหนา้
ส�าหรับผูท่ี้ตอ้งการฟัง	ดาวนโ์หลด	
พิมพ	์หรือแบ่งปัน

แบบใหม่น้ีใชไ้ดดี้กบัผูใ้ชเ้ดสกท์อ็ป	
แลป็ทอ็ป	และอุปกรณ์มือถือ	การ
เปล่ียนแปลงท่ีรวบรวมไวแ้ลว้มีภาษา
องักฤษ	สเปน	และโปรตุเกส	ทั้งน้ีจะจดั
ท�าใหมี้อีก	80	ภาษาในเดือนต่อๆ	ไป ◼

ดกูำรเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ันที ่
conference. lds. org

ออกแบบหมวด
การประชุมใหญ่	
LDS.org	ใหม่
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ก ารเรยีนรู ้การด�าเนินชีวติ และ
การสอนพระกิตตคิณุส�าคญัยิ่ง
ตอ่การเตบิโตส่วนตวัและเป็น

ส่วนที่ขาดไม่ไดข้องการนมัสการใน
วนัสะบาโตของเรา ส่วนหน่ึงของความ
พยายามอย่างตอ่เน่ืองเพื่อช่วยให้สมาชิก
เตบิโตขณะพวกเขาสรา้งศรทัธาใน
พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์
และปรบัปรงุการนมัสการวนัสะบาโต
คอื ฝ่ายประธานสูงสุดตลอดจนโควรมั
อัครสาวกสิบสองไดแ้นะน�าระหวา่งการ
ประชุมผู้น�าช่วงการประชุมใหญ่สามัญ
ให้พยายามปรบัปรงุการสอนและการ
เรยีนพระกิตตคิณุอีกครัง้ พวกท่านเชือ้
เชิญให้สมาชิกท�าดงัน้ี

1. ใช้หลักธรรมใน กำรสอนในวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอด คูม่ือเล่มใหม่น้ี
เน้นหลักธรรมเรยีบง่ายแตท่รงพลัง
ที่องคป์รมาจารย์ทรงใช้ เป้าหมาย
ส�าหรบัครทูุกคนดงัที่กล่าวไว้ ในคูม่ือคอื 
“สอนหลักค�าสอนอันบรสุิทธิ์ของพระ
กิตตคิณุ โดยพระวญิญาณ เพื่อช่วย
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าสรา้งศรทัธา
ในพระผู้ช่วยให้รอดและกลายเป็น
เหมือนพระองคม์ากยิ่งขึน้”

ถึงแม้คูม่ือจะเตรยีมไวส้�าหรบัคนที่
มีการเรยีกให้สอน แตทุ่กคนจะพบวา่
คูม่ือช่วยไดม้ากในการฝึกสอนตามวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอด บิดามารดาจะได้
ประโยชน์จากการประยุกต์ ใช้หลักธรรม

ในหนังสือเล่มน้ีเมื่อสอนที่บ้าน
2. มีส่วนรว่มในการประชุมสภาคร ู 

การประชุมสภาครไูม่เหมือนกับหลัก 
สูตรพัฒนาครทูี่เคยใช้ การประชุมสภา 
เหล่าน้ีจะเปิดโอกาสให้ครไูดส้นทนา 
และเรยีนรูจ้ากกันถึงหลักธรรมของ กำร 
สอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด การ 
ประชุมดงักล่าวจะจัดเดอืนละครัง้ 
ในช่วงการประชุมวนัอาทิตย์ และจะ 
ด�าเนินการทั่วศาสนจักรตลอดปี 2016

3. เป็นคนขยันเรยีนพระกิตตคิณุ 
สมาชิกและครตูา่งไดร้บัการกระตุน้ให้
ขยันเรยีนพระกิตตคิณุที่บ้้าน การเรยีน
รูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ในระหวา่งสัปดาห์เตรยีมสมาชิกให้
พรอ้มมีส่วนรว่มในบทเรยีนวนัอาทิตย์ 
ซ่ึงจะสรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่มี
ความหมายมากขึน้ส�าหรบัทุกคน

ในฐานะบุตรธิดาของพระบิดา 
บนสวรรค์ เราทุกคนมีศักยภาพท่ี 
จะเป็นเหมือนพระองค์ ใครก็ตามที ่
เต็มใจเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตาม 
พระกิตติคุณจะสามารถเป็นเหมือน 
พระบิดาพระมารดาบนสวรรค์ ได้มาก 
ขึน้และกลับไปอยู่กับพระองค์ ได้ การ 
นมัสการที่ โบสถ์และในบ้านช่วยเรา 
สรา้งศรทัธาเช่นน้ันในพระบิดาบน 
สวรรค์และพระเยซูครสิต์ ◼
หำคูม่ือเล่มใหม่และเรยีนรูเ้พิ่มเตมิที ่
teaching. lds. org

เปล่ียนรูปแบบการเรียนและการสอน
พระกิตติคุณ

ศ	าสนจกัรเพิ่มหวัขอ้ใหม่ส่ีหวัขอ้
ในแหล่งช่วยดา้นการปฏิบติัศาสน

กิจ	(ministering. lds. org)	เพื่อสนบัสนุน
ผูน้�าสเตคและผูน้�าวอร์ดเม่ือพวกเขา
ปฏิบติัศาสนกิจต่อกลุ่มคนต่อไปน้ี	ผู ้
ดูแล	ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อน
ก�าหนด	คู่สามีภรรยาท่ีมีปัญหาขดัแยง้
ในชีวติสมรส	และผูป่้วยทางจิต

สมาชิกสภาวอร์ดสามารถเขา้ถึง
แหล่งช่วยเหล่าน้ีเพื่อช่วยใหพ้วกเขา
เรียนรู้วธีิช่วยสมาชิกไดดี้ข้ึน	แหล่ง
ช่วยปัจจุบนัมีเฉพาะภาษาองักฤษ
และอีกไม่นานจะแปลเพิ่มอีกเกา้
ภาษา ◼

ศ	าสนจกัรก่อตั้งคณะเผยแผใ่หม่
สามแห่ง	ในแอฟริกาสองแห่ง

และในเอเชียหน่ึงแห่ง	คณะเผยแผท่ี่
ก่อตั้งใหม่ไดแ้ก่	คณะเผยแผอึ่มบูจีไมอี	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	คณะ
เผยแผโ่อเวอร์รี	ไนจีเรีย	และคณะเผยแผ่
ฮานอย	เวยีดนาม	คณะเผยแผใ่หม่แต่ละ
แห่งน้ีก่อตั้งตามการจดัเขตใหม่ของ
คณะเผยแผท่ี่มีอยูเ่ดิมและจะเปิดด�าเนิน
การก่อนหรือในวนัท่ี	1	กรกฎาคม	 
ค.ศ.	2016 ◼

ประกาศคณะ
เผยแผแ่ห่งใหม่

หวัขอ้ใหม่ใน
แหล่งช่วยดา้นการ
ปฏิบติัศาสนกิจ
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ตั้
	งแต่เดือนพฤษภาคม	2016	จนถึงเดือนตุลาคม	2016	บทเรียนฐานะปุโรหิตแห่ง
เมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ในวนัอาทิตยท่ี์ส่ีควรเตรียมจากค�าปราศรัยการ

ประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน	2016	หน่ึงเร่ืองหรือมากกวา่นั้น	ในเดือนตุลาคม	
2016	ท่านอาจเลือกค�าปราศรัยจากการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนหรือเดือน
ตุลาคม	ประธานสเตคและประธานทอ้งถ่ินเลือกวา่จะใชค้ �าปราศรัยเร่ืองใดในเขตของ
ตน	หรืออาจมอบหมายหนา้ท่ีรับผดิชอบน้ีใหอ้ธิการและประธานสาขา ◼

ค�ำปรำศรยัมี ให้อ่ำนหลำยภำษำที ่conference. lds. org

เ	ค	ร่ืองมือออนไลนใ์หม่จะเปิดทางใหส้มาชิกสามารถเขา้ถึงปิตุพร
ไดง่้ายข้ึน	สมาชิกสามารถขอส�าเนา
ปิตุพรของตนในแบบดิจิตอลและ
ขอส�าเนาพรของบรรพชนผูล่้วงลบั	
(ไดรั้บผา่นจดหมายหรืออีเมล)	ผูน้�า
ฐานะปุโรหิตสามารถส่งใบรับรองขอ
พรทางออนไลน	์และผูป้ระสาทพร
จะดูใบรับรองขอพรและส่งพรแบบ
ดิจิตอลหลงัจากใหพ้รแลว้

ปัจจุบนัเคร่ืองมือเหล่าน้ีมีให้
สเตคของศาสนจกัรใชก้วา่	50	
เปอร์เซ็นตใ์นภาษาองักฤษ	สเปน	
และโปรตุเกส	ปีหนา้จะมี	14	
ภาษาและทุกสเตค ◼

เรยีนรูเ้พิ่มเตมิหรอืขอส�ำเนำปิตพุรของ
ท่ำนไดท้ี ่apps. lds. org/ pbrequest

เ มื่อเรว็ๆ น้ีศาสนจักรมีพระคมัภีร์ ให้
อ่านหลายภาษา

เวลาน้ีศาสนจักรจัดพิมพ์พระ
คมัภีร์ ไบเบิลและพระคมัภีรร์วมสาม
เล่มภาษาโปรตเุกส ส่วนฉบับดจิิตอล
มี ให้อ่านตัง้แตเ่ดอืนกันยายน 2015 ที่ 
asescrituras. lds. org และบนแอพมอืถอื  
Gospel Library ข้อมูลเพิ่มเตมิในภาษา
โปรตเุกสมีอยู่ที่ bibliasagrada. lds. org. 

 งานมาตรฐานภาษาสเปนฉบับ
ปรบัปรงุใหม่มี ให้อ่านทางออนไลน์ 
escrituras. lds. org และในแอพมือถือ 
Gospel Library ฉบับพิมพ์จะเริม่มี ให้
อ่านปลายเดอืนมิถุนายน 2016

พระคมัภีรร์วมสามเล่มฉบับใหม่

ในภาษามารแ์ชล ซัวซา ซูลู และพระ
คมัภีรม์อรมอนภาษาชุกปัจจุบันจัด
พิมพ์แล้ว มี ให้อ่านผ่านศนูย์หนังสือ
ของศาสนจักรและที่ store. lds. org 
ทัง้หมดน้ีมี ให้อ่านทางออนไลน์และใน
แอพมือถือ Gospel Library ดว้ยเช่นกัน

งานแปลพระคมัภีรอ์ีก 16 ภาษาซ่ึง
ก่อนหน้าน้ีมีเพียงฉบับพิมพ์และเวลา
น้ีตพีิมพ์ ไวบ้น LDS.org และในแอพ 
Gospel Library คอื ฉบับรวมสามเล่ม
ในภาษาแอฟรกิา อารเ์มเนีย บัลแกเรยี 
เขมร ฟานเต อิกโบ ลัตเวยี ลิธัวเนีย 
โชนา และสวาฮิลี พระคมัภีรม์อรมอนใน
ภาษาฮินด ูม้ง เซอรเ์บีย ทอกพิซิน ทว ิ
และแยป ◼

มีพระคมัภีร์เพิ่ม ปิตุพรออนไลน์

ค �าสอนแห่งยคุสมยัของเรา
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ด้วยการอนุมติัจากฝ่ายประธานสูงสุด	ฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั	ฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามญั	และฝ่ายประธาน
ปฐมวยัสามญัก�าลงัเชิญชวนสตรีทุก
วยัใหรั้บใชผู้ล้ี้ภยัในละแวกบา้นและ
ชุมชนของพวกเธอผา่นงานบรรเทา
ทุกขท่ี์เรียกวา่	“เราเป็นแขกแปลก
หนา้”	(ดู	เลวนิีติ	19:34;	มทัธิว	25:35)

“มีคนมากมายในบรรดาพวกเราท่ี
สามารถรับพรจากมิตรภาพ	การใหค้ �า
ปรึกษา	ความรักและการรับใชอ่ื้นๆ	
เฉกเช่นพระคริสต”์	ซิสเตอร์ลินดา	เค.	
เบอร์ตนั	ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญักล่าว	“การรับใชเ้ช่นนั้นเป็น
ส่วนพื้นฐานของพระกิตติคุณ

“ดิฉนันึกถึงพระคมัภีร์ขอ้ท่ีวา่
เราไม่ควร	‘ละเลยท่ีจะตอ้นรับแขก

แปลกหนา้	เพราะวา่โดยการท�าเช่น
นั้น	บางคนกไ็ดต้อ้นรับทูตสวรรค์
โดยไม่รู้ตวั’	[ฮีบรู	13:2]”	ซิสเตอร์
เบอร์ตนักล่าว	“เรากระตุน้พี่นอ้งสตรี
ใหห้าโอกาสรับใชร่้วมกบัการสวด
ออ้นวอนและคิดหาวธีิสนบัสนุน
ชุมชนทอ้งถ่ินและองคก์รเทศบาล
ท่ีเช่ือถือได	้ท่านหาแนวคิดท่ีเป็น
ประโยชนไ์ดท่ี้	IWasAStranger. 
lds. org	และท่านสามารถแบ่งปัน
ประสบการณ์โดยส่งอีเมลมาท่ี	
IWasAStranger@ ldschurch. org”

จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด
เก่ียวกบั	“เราเป็นแขกแปลกหนา้”	 

จดัส่งไปใหส้ภาสเตค	สภาวอร์ด	 
และสภาสาขาเม่ือปลายเดือนมีนาคม	
แนวทางส�าหรับผูน้�ามาพร้อม
จดหมาย	“พี่นอ้งสตรีอาจมีส่วนร่วม

ในงานน้ีตามท่ีเวลาและสภาวการณ์
เอ้ืออ�านวย”	จดหมายแนะน�า	“โดย 
ใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดค้าดหวงัใหใ้คร	 

‘วิง่ไปเร็วเกินก�าลงัของ	[เธอ]’	และ	
‘ท�าส่ิงทั้งหมดน้ีดว้ยปัญญาและ
ระเบียบ’	(โมไซยาห์	4:27)	จดหมาย
จากฝ่ายประธานสูงสุดลงวนัท่ี	27	
ตุลาคม	ค.ศ.	2015	กระตุน้ใหส้มาชิก
ทุกคนรับใชค้นตกทุกขไ์ดย้ากเหมือน
พระคริสตท์รงท�า

จดหมายจากประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั	ประธานเยาวชน
หญิงสามญั	และประธานปฐมวยั
สามญัท่ีใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั	
“เราเป็นแขกแปลกหนา้”	ไดแ้จกจ่าย
ไปแลว้เม่ือไม่นานมาน้ีในการประชุม
ขององคก์ารเหล่านั้น ◼

การช่วยเหลือผูล้ี้ภยั:	“เราเป็นแขกแปลกหนา้”
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ร ะหวา่งการประชุมใหญ่ภาคเช้า
วนัอาทิตย์ ประธานโธมัส เอส. 
มอนสันประกาศแผนสรา้งพระ

วหิารเพิ่มอีกส่ีแห่งในเบเลง บราซิล;  
กี โต เอกวาดอร,์ ลิมา เปร ูและฮาราเร 
ซิมบับเว

ตัง้แตก่ารประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่
แล้วมีงานเกี่ยวกับพระวหิารดงัน้ี

การอุทิศและการอุทิศซ�้ า
เน่ืองดว้ยการอุทิศพระวหิารศนูย์

โพรโวซิตี ในโพรโว ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา 
ศาสนจักรจึงมีพระวหิารเปิดด�าเนินการ
ทั่วโลกเวลาน้ี 150 แห่ง พระวหิารดงั
กล่าวไดร้บัการอุทิศเมื่อวนัที่ 20 มีนาคม 
ค.ศ. 2016 หลายวนัก่อนครบรอบ180 ปี
ของการอุทิศพระวหิารเคริท์แลนด ์พระ
วหิารแห่งแรกของการฟ้ืนฟูเมื่อวนัที่ 
27 มีนาคม ค.ศ. 1836 

พระวหิารอีกสามแห่งที่ ไดร้บัการ
อุทิศหรอือุทิศซ�า้คอื พระวหิารมอนทรี
ออล ควเิบกในเดอืนพฤศจิกายน ค.ศ. 
2015 พระวหิารตฮัีวนา เม็กซิโกใน
เดอืนธันวาคม ค.ศ. 2015 และพระ
วหิารซูวา ฟิจิ ในเดอืนกุมภาพันธ์  
ค.ศ. 2016

ศาสนจักรมีก�าหนดอุทิศพระวิหาร
ซัปโปะโระ ญี่ปุ่นวันท่ี 21 สิงหาคม 
ค.ศ. 2016 พระวหิารฟิลาเดลเฟีย เพน
ซิลเวเนียวันท่ี 18 กันยายน ค.ศ. 2016 
พระวิหารฟอร์ตคอลลินส์ โคโลราโด 
วันที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2016 พระวิหาร 
สตาร์วัลเลย์ ไวโอมิงวันที่ 30 ตุลาคม 
ค.ศ. 2016 และพระวิหารฮาร์ตฟอร์ด 
คอนเนตทิคัตวันที่ 20 พฤศจิกายน 
ค.ศ. 2016

พระวหิารไฟรบูรก์ เยอรมนีที่บูรณะ
ใหม่จะไดร้บัการอุทิศวนัที่ 4 กันยายน 
ค.ศ. 2016

การก่อสร้างและการบูรณะ
พระวหิารที่อยู่ระหวา่งก่อสรา้งคอื

พระวหิารกอนเซปซีออน ชิลี พระวหิาร
ปารสี ฝรัง่เศส พระวหิารโรม อิตาลี และ
พระวหิารในสหรฐัอเมรกิาไดแ้ก่ พระ
วหิารซีดารซิ์ต ียูทาห์ พระวหิารเมริ
เดยีน ไอดาโฮ และพระวหิารทูซอน 
แอริโซนา วนัที่แล้วเสรจ็เริม่ตัง้แต ่ค.ศ. 
2016 ไปจนถึง ค.ศ. 2018 พระวหิาร
โฟรต์าเลซา บราซิลก�าลังก่อสรา้งเต็ม
อัตรา พระวหิารแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี 
พระวหิารจอรแ์ดนรเิวอร ์ยูทาห์ และ

พระวหิารเปิดด�าเนินการ	150	แห่ง

พระวหิารไอดาโฮฟอลส์ ไอดาโอก�าลังอยู่
ระหวา่งบูรณะ

พิธีเบิกดิน
ศาสนจักรจัดพิธีเบิกดนิส�าหรบั

พระวหิารลิสบอน โปรตเุกสในเดอืน
ธันวาคม ค.ศ. 2015 ส�าหรบัพระวหิาร
บารร์นักียา โคลอมเบียและพระวหิาร
กินชาซา สาธารณรฐัประชาธิปไตย
คองโกในเดอืนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 
2016 พิธีเบิกดนิพระวหิารเดอรบ์ัน 
แอฟรกิาใตเ้กิดขึน้วนัที่ 9 เมษายน 
ค.ศ. 2016

การวางแผนและเตรียมการ
พระวหิารที่ประกาศสรา้งไปแล้วแต่

ยังอยู่ ในขัน้ตอนวางแผนและเตรยีม
การ คอื อาบีจาน ไอโวรีโคสต ์( โกตดวิวั
ร)์, อาเรกีปา เปร,ู กรงุเทพ ประเทศไทย, 
ปอร์ โตแปรงซ์ เฮต,ิ รอีูดจีาเนร ูบราซิล, 
อูรด์าเนตา ฟิลิปปินส์ และวนินิเพก 
แมนิโทบา ◼

ข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับพระวหิำร ดไูดท้ี ่
temples. lds. org จา
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ใ	นฐานะ	“พยานพิเศษถึงพระนามของพระคริสตใ์นทัว่โลก”	(คพ.	107:23)	
ศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกด�าเนิน
การปฏิบติัศาสนกิจทัว่โลกอยา่งต่อเน่ือง	
ตั้งแต่การประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ีแลว้	
นอกจากงานมอบหมายอ่ืนๆ	สมาชิกใน
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอคัรสาวก
สิบสองด�าเนินการดงัน้ี

•		 ใชส่ื้อสงัคมและเหตุการณ์	Face to 
Face	เขา้ถึงเยาวชนและคนหนุ่มสาว	
(ดู	lds. org/ youth/ activities)

•		 พดูท่ีการประชุมประวติัครอบครัว
และต่อตา้นส่ือลามก

•		 พดูท่ีมหาวทิยาลยัต่างๆ	เก่ียวกบัการ
เป็น	“คนยคุใหม่ตวัจริง”	ตลอดจน
การปกป้องความเช่ือและคุณค่าทาง
ศีลธรรม

•		 พบกบัสมาชิกและผูน้�าศาสนจกัร	
เจา้หนา้ท่ีรัฐบาล	และผูน้�าศาสนา
ในอาร์เจนตินา	บอตสวานา	ชิลี	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก	
เอกวาดอร์	โมซมับิก	เปรู	ฟิลิปปินส์	
อุรุกวยั	แซมเบีย	และซมับบัเว ◼

ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับกำรปฏิบัตศิำสน
กิจของศำสดำพยำกรณ์และอัครสำวกไดท้ี ่
prophets. lds. org

ศาสดาพยากรณ์
และอคัรสาวก
ปฏิบติัศาสนกิจ

ก ารเตบิโตของศาสนจักรใน
แอฟรกิาเพิ่มขึน้ตอ่เน่ืองตลอด 
30 ปีที่ผ่านมา เมื่อตน้ปี 2016  

มีที่ประชุมแอลดเีอสในแอฟรกิา 1,600 
แห่ง กับสมาชิกศาสนจักรมากกวา่ครึง่
ล้าน—วอรด์และสาขาเพิ่มขึน้ 11 เท่า
และสมาชิกเพิ่มขึน้ 20 เท่านับจากปี 
1985

ในปี 2015 ศาสนจักรตัง้สเตคใหม่  
17 สเตคทั่วแอฟรกิา

ผู้น�าถือวา่การเตบิโตอย่างน้อยส่วน
หน่ึงเป็นเพราะพระกิตตคิณุเน้น

เรือ่งครอบครวั โฮอาโอ กาสเตนเฮรอิา 
ประธานสเตคในมาปูโต โมซัมบิกกลา่ววา่  
“สมาชิกมองหาศาสนจักรที่ท�าให้พวก
เขามีความสุข และพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระครสิตน์�าความสุขมา
ให้ครอบครวั”

“ผมรูสึ้กจรงิๆ วา่น่ีเป็นเวลาของ
แอฟรกิา” เอ็ลเดอรเ์อ็ดเวริด์ ดเูบแห่ง
สาวกเจ็ดสิบซ่ึงเป็นคนซิมบับเวโดย
ก�าเนิดกล่าว “พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่
ในทวปีน้ี” ◼

ศาสนจกัรเติบโตในแอฟริกา
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วิสุทธิชนยคุสุดทา้ยยงัคงท�าตามแบบอยา่งของพระผูช่้วยใหร้อดในการ	
“[ไป]	ท�าคุณประโยชน”์	(กิจการของอคัร
ทูต	10:38)	ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีเกิดข้ึน
เม่ือเร็วๆ	น้ี

ในอาบูดาบี	สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	
สมาชิกศาสนจกัรและมิตรสหายจากเกา้
ทวปีในตะวนัออกกลาง—คนทอ้งถ่ินหก
ทวปี—มาร่วมการประชุมใหญ่และท�า
โครงการเพื่อมนุษยธรรมร่วมกบัศาสนา
อ่ืน	พวกเขาจดัเตรียมและแจกจ่ายชุดสุข
อนามยัและอาหาร	8,500	ชุด

ในยกูนัดา	ทนัตแพทยส์องคนและ
ทนัตนามยัสามคน	ทุกคนเป็นวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ย	ใชเ้วลาหน่ึงสปัดาห์อุดฟัน	ขดู
หินปูนและท�าความสะอาดฟัน	สอนสุข

อนามยัช่องปาก	สอนทนัตแพทยแ์ละ
นกัศึกษาทนัตแพทยใ์นทอ้งท่ีเก่ียวกบัวธีิ
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด

ในมาเลเซีย	สมาชิกศาสนจกัรเนน้เร่ือง
ครอบครัวในช่วงฉลองตรุษจีนซ่ึงเป็นงาน
ประเพณีท่ีมีการไปเยีย่มสุสานเพื่อร�าลึก
ถึง	ยกยอ่ง	และเคารพบรรพชน

ในประเทศไทย	สมาชิกอาย	ุ18	ถึง	35	
ปีมารวมกนัในกรุงเทพฯ	เพื่อแข่งขนัท�า
อาหารและท�าโครงการบ�าเพญ็ประโยชน์

ในฟิจิ	สมาชิกและผูส้อนศาสนาช่วย
เหลือผูป้ระสบภยัจากไซโคลนวนิสตนั	
ผูน้�าศาสนจกัรท�างานกบัองคก์รภาครัฐ
และองคก์รนอกภาครัฐจดัหาอาหาร	น�้า 
ด่ืม	เตน็ท	์ชุดสุขอนามยั	และอุปกรณ์ 
ฉุกเฉินอ่ืนๆ ◼

ท�าคุณประโยชนท์ัว่โลก

เ	คร่ืองมือและระเบียบปฏิบติัใหม่จะช่วยใหแ้ต่ละบุคคลและครอบครัว
ท�าประวติัครอบครัวและรับใชใ้นพระ
วหิาร	ดงัน้ี

•		 เวลาน้ีสมาชิกสามารถพิมพบ์ตัร
ศาสนพิธีพระวหิารดว้ยกระดาษสี
ขาวจากท่ีบา้นและน�ามาพระวหิาร

•		 พระวหิารมีเวลาใหค้รอบครัวก่อน
เพื่อครอบครัวจะก�าหนดเวลาไป
ประกอบศาสนพิธีดว้ยกนัไดโ้ดยไม่
ตอ้งรอนาน

•		 ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ท่ีจะรับ
บพัติศมาแทนคนตายเป็นคร้ังแรก
สามารถขอนดัหมายล่วงหนา้เพื่อ
ทางพระวหิารจะพร้อมรับและ
ตอ้นรับพวกเขาได้

•		 ผูน้ �าฐานะปุโรหิตสามารถท�าใบรับ
รองจ�ากดัการใชแ้บบใหม่ทาง
ออนไลนแ์ละพิมพอ์อกมาได	้ใบรับ
รองท่ีพิมพอ์อกมาถือวา่ใชไ้ดแ้ละจะ
มีผลโดยสมบูรณ์เม่ือมีลายเซ็นของ
สมาชิกและอธิการ ◼

การเปล่ียนแปลง
ดา้นประวติั
ครอบครัวและ
การรับใชใ้น 
พระวหิาร
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“หวงัวา่เราจะคงไวซ่ึ้งความกลา้หาญท่ีจะอยูต่รง

ขา้มกบัความนิยมชมชอบของคนส่วนใหญ่  

ขอใหเ้ราเลือกส่ิงถกูตอ้งท่ียากกวา่ แทนการเลือก

ส่ิงผดิท่ีง่ายกวา่” ประธานโธมสั เอส. มอนสนั 

กล่าวไวใ้นการประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังท่ี  

186 ของศาสนจกัร “เม่ือเราใคร่ครวญการ 

ตดัสินใจท่ีเราท�าในชีวติแต่ละวนั—ไม่วา่จะ

เป็นการเลือกใด—หากเราเลือกพระคริสต ์ 

เราจะเลือกไดถู้กตอ้ง”

http://lds.org



