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“คนืน้ีข้าพเจ้าขอรอ้งท่านดว้ยความหวงัทัง้หมดในใจ ให้ท่านสวดอ้อนวอนขอความ
เข้าใจ ของประทานฝ่ายวญิญาณของท่าน—บ่มเพาะ ใช้ และขยายให้มากกวา่เดมิ 
ท่านจะเปลีย่นโลกขณะท�าเช่นน้ัน

พีน้่องครบั เราตอ้งการ ท่าน! เรา ‘ตอ้งการความเข้มแข็ง ของท่าน การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ของท่าน ความเช่ือมั่น ของท่าน ความสามารถ  ของท่านในการน�า ปัญญา 
ของท่าน และ เสียง ของท่าน’ เราไม่สามารถรวบรวมอิสราเอลไดห้ากไม่มีท่าน

“ข้าพเจ้ารกัท่าน ขอบคณุท่าน และขออวยพรให้ท่านสามารถทิง้โลกไวเ้บือ้งหลัง
ขณะท่านช่วยในงานส�าคญัและเรง่ดว่นน้ี เราสามารถช่วยกันท�าทัง้หมดทีพ่ระบิดา
บนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราท�าเพือ่เตรยีมโลกให้พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ทีส่องของ
พระบุตรผู้เป็นทีร่กัของพระองค”์

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การมีส่วนรว่มของพี่น้องสตรี ในการรวบรวมอิสราเอล,” 
69, 70.

Coming Full Circle 
(ครบบริบูรณ์) โดย

เจเนดีย ์เพจ 
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เช้าวนัเสาร์ 6 ตุลาคม 2018 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม:  
ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:  
เอ็ลเดอรเ์ครก เอ. คำรด์อน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอรอ์ะโดลสัน เดอเปำลำ ปำเฮยำ
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียง 
แทเบอรน์ำเคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค 
วลิเบิรก์และไรอัน เมอรฟี์, ผู้อ�ำนวยเพลง; 
ไบรอัน มำไธอัสและรชิำรด์ เอลเลียตต,์ 
ผู้เล่นออรแ์กน: “พระเยโฮวำห์ โปรดทรง
น�ำเรำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 35; “อรณุรุง่
เริม่,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 1, เรยีบเรยีงโดย
วลิเบิรก์; “หำกฉันฟังดว้ยใจ,” ดฟีอรด์, เรยีบ
เรยีงโดยเมอรฟี์; “สูงขึน้ไป ณ ยอดเขำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 4; “ฉันจะท�ำตำม
แผนของพระเจ้ำ,” หนังสือเพลงส�ำหรบั
เด็ก, 86–87, เรยีบเรยีงโดยฮอฟไฮนส์; 
“สิทธิชนมำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 17, 
เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์.

บ่ายวนัเสาร์ 6 ตุลาคม 2018 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม:  
ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: แชรอน ยูแบงค์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เอ็ลเดอร์ โซนี แอล. คอช
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงรวม 
จำกศนูย์อบรมผู้สอนศำสนำโพรโว;  
ไรอัน เอ็กเก็ตตแ์ละเอลโม เค็ก, ผู้อ�ำนวย
เพลง; ลินดำ มำรเ์ก็ตส์และบอนน่ี กู๊ดลิฟฟ์,  
ผู้เล่นออรแ์กน: “ทุกชนชำตจิงฟัง!” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 132, เรยีบเรยีงโดย
แชงค;์ เมดเลย์: “ฉันจะกล้ำหำญ,” หนังสือ
เพลงส�ำหรบัเด็ก, 85, และ “ศำสนำจักรของ
พระเยซูครสิต,์” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 
48, เรยีบเรยีงโดยวำรบ์ีย์; “ถูกเรยีกให้รบัใช้,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 126; “ควำมหวงั
อิสรำเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 121, 
เรยีบเรยีงโดยแชงค.์

ค�า่วนัเสาร์ 6 ตุลาคม 2018 ภาคการประชุม
ใหญ่สตรี
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม: จีน บี. บิงแฮม
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เมมเน็ต โลเปซ
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เจนเนเฟอร ์ฟรี
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงเยำวชน
หญิงจำกสเตคในเพลเซนท์ โกรฟ ยูทำห์; 
เทรซีย์ วำรบ์ีย์, ผู้อ�ำนวยเพลง; บอนน่ี 
กู๊ดลิฟฟ์, ผู้เล่นออรแ์กน: “มำเถิด ท่ำนลูก

หลำนพระเจ้ำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 20, 
เรยีบเรยีงโดยวำรบ์ีย์; “น่ีคอืพระครสิต,์” 
เฟำสท์, พินโบโร, และมูดยี์; “จงมำรำ่เรงิ
ยินด,ี” เพลงสวด, บทเพลงที่ 3; “เรำจะน�ำ
ควำมจรงิไปทั่วหล้ำ,” หนังสือเพลงส�ำหรบั
เด็ก, 92–93, เรยีบเรยีงโดยวำรบ์ีย์.

เช้าวนัอาทติย์ 7 ตุลาคม 2018 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม:  
ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด:  
เอ็ลเดอรอ์ัลลัน เอฟ. แพคเกอร์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอร์ โดนัลด ์แอล. ฮอลล์สตรอม
ดนตรีโดยคณะนักร้องประสำนเสียงแท
เบอร์นำเคิล; แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�ำนวยเพลง; 
รชิำรด์ เอลเลียตตแ์ละแอนดรวู ์อันสเวริธ์, 
ผู้เล่นออรแ์กน: “จงยินดพีระเจ้ำทรงเป็น
รำชัน!” เพลงสวด, บทเพลงที่ 27; “พระ 
ผู้ ไถ่แห่งอิสรำเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 5,  
เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์; “เลือกให้ด,ี” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 122, เรยีบเรยีงโดย
วลิเบิรก์; “เรำขอบพระทัยส�ำหรบัศำสดำ,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 10; “His Voice as the 
Sound,” เพลงสวดพืน้เมืองอเมรกิัน, วอล
เกอร,์ เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์; “It Is Well with 
My Soul,” สแพฟฟอรด์และบลิสส์, เรยีบเรยีง
โดยวลิเบิรก์.

บ่ายวนัอาทติย์ 7 ตุลาคม 2018 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�ำเนินกำรประชุม:  
ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์

ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์กรยี์ บี. เซบิน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอร์ ไมเคลิ จอห์น ยู. เทห์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสำนเสียงแท
เบอรน์ำเคลิ; แม็ค วลิเบิรก์และไรอัน เมอรฟี์, 
ผู้อ�ำนวยเพลง; แอนดรวู ์อันส์เวริธ์และ 
ไบรอัน มำไธอัส, ผู้เล่นออรแ์กน: “In Hymns 
of Praise,” Hymns, no. 75, เรยีบเรยีงโดย 
เมอรฟี์; “ฉันเช่ือในพระครสิต,์” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 57, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์; “สิริ
แดพ่ระเป็นเจ้ำ,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 18; 
“Our Prayer to Thee,” เนลสันและแพรร์ยี์, 
เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์.

ค�าปราศรัยการประชุมใหญ่ในส่ือต่างๆ
เข้ำไปดคู�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่ทำง
ออนไลน์ ไดห้ลำยภำษำที่ conference.lds.org 
จำกน้ันเลือกภำษำ ค�ำปรำศรยัมี ในแอปมอืถอื 
Gospel Library ดว้ย ข้อมูลกำรประชุมใหญ่
สำมัญในรปูแบบที่เข้ำถึงไดส้�ำหรบัสมำชิกผู้
พิกำรมีอยู่ที่ disability.lds.org

ภาพปก
ปกหน้ำ: แสงสวำ่งของโลก (2015), โดย 
วอลเตอร ์เรน, ไม่อนุญำตให้ท�ำส�ำเนำ
ปกหลัง: ภำพถ่ำยโดย โคดยี์ เบลล์

ภาพการประชุมใหญ่
ภำพถ่ำยในซอลท์เลคซิตี ้โดย โคดยี์ เบลล์, 
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บนแผ่นดนิโลกเวลำน้ี” ท่ำนสัญญำวำ่ 
“เรำสำมำรถช่วยกันท�ำทัง้หมดที่พระ
บิดำบนสวรรคท์รงตอ้งกำรให้เรำท�ำเพื่อ
เตรยีมโลกให้พรอ้มรบักำรเสด็จมำครัง้
ที่สองของ [พระเยซูครสิต]์”
•  อ่ำนค�ำเชือ้เชิญส่ีข้อของประธำน

เนลสันตอ่พี่น้องสตร ี(ดหูน้ำ 68)

“ฟ้ืนฟช่ืูอท่ีถกูตอ้งของศำสนจกัรของ
พระเจำ้”

ประธำนเนลสันขอให้สมำชิกเรยีก
ช่ือศำสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดตำม
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงให้ ไว ้“ข้ำพเจ้ำ
สัญญำวำ่ถ้ำเรำจะท�ำสุดควำมสำมำรถ
ในกำรฟ้ืนฟูช่ือที่ถูกตอ้งของศำสนจักร
ของพระเจ้ำ พระองคผ์ู้ทรงเป็นเจ้ำของ
ศำสนจักรน้ีจะทรงเทพลังอ�ำนำจและ
พรของพระองคม์ำบนศีรษะของวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยอย่ำงที่เรำไม่เคยพบเห็น
มำก่อน”
•  อ่ำนค�ำแนะน�ำของประธำนเนลสัน

เรือ่งช่ือของศำสนจักร (ดหูน้ำ 87)

“เพื่ออยูใ่นพระนิเวศนบ์ริสุทธ์ิของ
พระองค”์

ประธำนเนลสันจบกำรประชุมใหญ่
ดว้ยกำรประกำศพระวหิำรใหม่ 12 แห่ง
และค�ำเชือ้เชิญให้ “อยู่ ในพระนิเวศน์
บรสุิทธิ์ของพระองค ์. . . เป็นประจ�ำ” 
ท่ำนกล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่พระเจ้ำ
จะทรงน�ำปำฏิหำรยิ์ที่พระองคท์รง
ทรำบวำ่ท่ำนตอ้งกำรมำให้ท่ำนขณะที่
ท่ำนเสียสละเพื่อรบัใช้และนมัสกำรใน
พระวหิำรของพระองค”์
•  ดวูำ่พระวหิำรที่ประกำศใหม่จะตัง้

อยู่ที่ ไหน (ดหูน้ำ 113, 116)

อี
กครัง้ที่มีข้อประกำศกำร
เปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ที่กำร
ประชุมใหญ่สำมัญ ขณะที่ครัง้น้ี

ข้อประกำศแตกตำ่งกัน จุดประสงค์
เบือ้งหลังยังคงเหมือนเดมิ ศำสดำ
พยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำรูสึ้กเรง่รบี
ที่จะเตรยีมเรำให้พรอ้มรบักำรเสด็จ
มำครัง้ที่สองของพระเจ้ำและเชือ้เชิญ
ให้เรำเสรมิสรำ้งศรทัธำในพระบิดำบน
สวรรคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระ
เยซูครสิต์

ตอ่ไปน้ีคอืค�ำเชือ้เชิญและค�ำสัญญำ
ส�ำคญัสองสำมเรือ่งที่ประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเน้นย�ำ้ในระหวำ่งกำร
ประชุมใหญ่

ท�ำใหบ้ำ้นศกัด์ิสิทธ์ิมำกข้ึน
ในค�ำกล่ำวเปิดกำรประชุมของท่ำน 

ประธำนเนลสันน�ำเสนอควำมจ�ำเป็น

ในกำรเปลี่ยนแปลงชีวติเรำซ่ึงจะท�ำให้
บ้ำนของเรำเป็นศนูย์กำรเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ “ถึงเวลำแล้วที่ ศำสนจักรจะ
ให้ครอบครวัเป็นศนูย์กลำง ให้ส่ิงที่เกิด
ขึน้ในอำคำรของสำขำ วอรด์ และสเตค
คอยสนับสนุน”
•  อ่ำนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงซ่ึง

แนะน�ำที่บ้ำนและกำรปรบัเปลี่ยน
ที่ โบสถ์ซ่ึงสนับสนุนเรือ่งดงักล่ำว 
(ดหูน้ำ 8)

•  ดขู้อมูลเพิ่มเตมิใน “กำร
เปลี่ยนแปลงช่วยสรำ้งดลุยภำพ
ระหวำ่งกำรสอนพระกิตตคิณุที่บ้ำน
และที่ โบสถ์” (หน้ำ 117)

“ท้ิงโลกไวเ้บ้ืองหลงั”
ประธำนเนลสันเชือ้เชิญพี่น้อง

สตรี ในภำคกำรประชุมใหญ่สตรี ให้มี
ส่วนรว่มใน “อุดมกำรณ์ ใหญ่ทีสุ่ด . . . 

เร่ืองเด่นจำกกำรประชุมใหญ่
สำมญัก่ึงปีคร้ังท่ี	188
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พระผู้ช่วยให้รอดไปให้ครอบครวั เพื่อน
บ้ำน มิตรสหำยและปฏิบัตศิำสนกิจตอ่
พวกเขำดงัที่พระองคจ์ะทรงท�ำ

ตัง้แตก่ำรประชุมใหญเ่ดอืนเมษำยน 
ซิสเตอรเ์นลสันกบัขำ้พเจำ้พบกบั
สมำชิกในส่ีทวปีและบนหมูเ่กำะทัง้หลำย 
ตัง้แตเ่ยรซูำเล็มจนถงึฮำรำเร วนินิเพก
ถงึกรงุเทพฯ เรำประสบศรทัธำแรงกลำ้
และพลงัแหง่ประจกัษ์พยำนของทำ่น

เรำปลืม้ปีตกิับจ�ำนวนเยำวชนที่เข้ำ
รว่มกองทัพเยำวชนของพระเจ้ำ เพื่อ
ช่วยรวบรวมอิสรำเอลที่กระจัดกระจำย 1 
ขอบคณุครบั! และขณะท่ำนท�ำตำม
ค�ำเชือ้เชิญของข้ำพเจ้ำในกำรให้ข้อคดิ

หกเดอืนก่อน ฝ่ำยประธำนสเตคทั่วโลก
ไดแ้สวงหำกำรเปิดเผยที่จ�ำเป็นตอ่กำร
จัดระเบียบโควรมัเอ็ลเดอร ์บุรษุในโคว
รมัเหล่ำน้ันพรอ้มกับพี่น้องสตรสีมำคม
สงเครำะห์ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่พี่น้อง
ของเรำอย่ำงขยันหมั่นเพียรในวธิีที่ดกีวำ่
และศักดิสิ์ทธิ์กวำ่ เรำไดร้บัแรงบันดำล
ใจจำกควำมดงีำมและควำมพยำยำม
เป็นพิเศษของท่ำนเพื่อน�ำควำมรกัของ

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

พี่
น้องที่รกัทัง้หลำย เรำตัง้ตำรอกำร
มำรวมกันอีกครัง้ในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคมน้ีของ

ศำสนจักร เรำขอตอ้นรบัทุกท่ำนดว้ย
ควำมจรงิใจ เรำซำบซึง้ใจในค�ำสวด
อ้อนวอนของท่ำน เรำรูสึ้กไดถ้ึงผลของ
กำรสวดอ้อนวอนน้ัน ขอบคณุครบั!

เรำซำบซึง้ใจที่ท่ำนพยำยำมท�ำตำม
ค�ำแนะน�ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญเมื่อ

ค�ำกล่ำวเปิดกำรประชุม
ถึงเวลาแล้วท่ีศาสนจักรจะให้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ให้ส่ิงท่ีเกิดขึน้ในอาคารของ
สาขา วอร์ด และสเตคคอยสนับสนุน
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ทำงวญิญำณส�ำหรบัเยำวชนทั่วโลกตอ่
ไป ท่ำนก�ำลังวำงมำตรฐำนให้พวกเรำที่
เหลือเดนิตำม เยำวชนเช่นท่ำนก�ำลัง
สรำ้งควำมแตกตำ่งใหญ่หลวง!

ไม่กี่ปีมำน้ี พวกเรำในสภำควบคมุ
ของศำสนจักรพยำยำมตอบค�ำถำมพืน้
ฐำนที่วำ่ เรำจะน�ำพระกิตตคิณุในควำม
บรสุิทธ์ิเรยีบงำ่ยและศำสนพิธทีีส่่งผลนิ
รนัดร์ ไปให้บุตรธิดำ ทุกคน ของพระผู้
เป็นเจ้ำไดอ้ย่ำงไร

พวกเรำวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยคุน้เคย
กับกำรคดิวำ่ “ศำสนจักร” เป็นบำงอย่ำง
ที่เกิดขึน้ในอำคำรประชุมของเรำ และ
ให้ส่ิงที่เกิดขึน้ในบ้ำนคอยสนับสนุน เรำ

ตอ้งปรบัเปลี่ยนรปูแบบน้ี ถึงเวลำแล้วที่ 
ศำสนจักรจะให้ครอบครวัเป็นศนูย์กลำง 
ให้ส่ิงที่เกิดขึน้ในอำคำรของสำขำ วอรด์ 
และสเตคคอยสนับสนุน

ขณะที่ศำสนจักรขยำยไปทั่วโลก 
สมำชิกจ�ำนวนมำกอำศัยอยู่ ในพืน้ที่ซ่ึง
เรำไม่มี โบสถ์—และอำจไม่มี ในอนำคต
อันใกล้ ข้ำพเจ้ำนึกถึงครอบครวัหน่ึงที่
ตอ้งประชุมในบ้ำนของพวกเขำเพรำะ
เหตดุงักล่ำว ข้ำพเจ้ำถำมมำรดำวำ่เธอ
ชอบไปโบสถ์ ในบ้ำนของเธอเองไหม 
เธอตอบวำ่ “ชอบคะ่! ตอนน้ีสำมีดฉัิน
พูดจำที่บ้ำนดขีึน้ เพรำะเขำรูว้ำ่จะตอ้ง
ให้พรศีลระลึกที่บ้ำนทุกวนัอำทิตย์”

วัตถุประสงค์ยำวนำนของศำสนจักร
คือช่วยสมำชิกทุกคนเพิ่มพูนศรัทธำ
ในพระเจ้ำพระเยซูครสิต์และกำรชดใช้
ของพระองค์ ช่วยพวกเขำท�ำและรักษำ
พันธสัญญำกับพระผู้เป็นเจ้ำ ตลอด
จนเสริมสร้ำงและผนึกครอบครัวของ
พวกเขำ ในโลกที่ซับซ้อนน้ี เรื่องน้ีไม่
ง่ำยเลย ปฏิปักษ์ โจมตีศรัทธำ ตัวเรำ 
และครอบครัวเรำมำกขึน้และเร็วขึน้
ทุกขณะ เพื่อควำมอยู่รอดทำงวิญญำณ 
เรำต้องมีกลยุทธ์และแผนเชิงรุก ด้วย
เหตุน้ี เรำจึงต้องกำรปรับเปลี่ยน
องค์กรเพื่อเสริมก�ำลังสมำชิกและ
ครอบครัวของพวกเขำ
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ตารางเวลาการประชุมวนัอาทติย์
กำรประชุมวนัอำทิตย์ของศำสนจักร

จะประกอบดว้ยกำรประชุมศีลระลึก 60 
นำทีทุกวนัอำทิตย์ มุ่งเน้นที่พระผู้ช่วย
ให้รอด ศำสนพิธีศีลระลึก และข่ำวสำร
ทำงวญิญำณ หลังจำกน้ันจะไปชัน้เรยีน 
สมำชิกศำสนจักรจะเข้ำชัน้เรยีน 50 
นำทีซ่ึงจะหมุนเวยีนทุกวนัอำทิตย์

•  โรงเรยีนวนัอำทิตย์จะจัดชัน้เรยีน
ในวนัอำทิตย์ที่หน่ึงและที่สำมของ
เดอืน

•  โควรมัฐำนะปุโรหิต สมำคม
สงเครำะห์ และเยำวชนหญิงจะจัด
ประชุมในวนัอำทิตย์ที่สองและที่ส่ี

•  กำรประชุมวนัอำทิตย์ที่ห้ำจะอยู่ภำย
ใตก้ำรก�ำกับดแูลของอธิกำร

โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ดั
  งทีป่ระธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน
กลำ่วไวอ้ยำ่งไพเรำะน่ำฟังวำ่ผูน้�ำ
ศำสนจกัรท�ำงำนมำนำนกบั “แผนที่

ให ้บำ้นเป็นศนูย์กลำง และ ศำสนจกัร
สนับสนุน กำรเรยีนรูห้ลกัค�ำสอน เสรมิ
สรำ้งศรทัธำ และส่งเสรมิกำรนมสักำร
ส่วนตวั” จำกน้ันประธำนเนลสันประกำศ
กำรปรบัเปลีย่นเพือ่ใหบ้รรล ุ“ดลุยภำพ
ใหมแ่ละกำรเช่ือมโยงระหวำ่งกำรสอน
พระกติตคิณุในบำ้นกบัในศำสนจกัร” 1

เพื่อให้บรรลุจุดประสงคเ์หล่ำน้ี— 
ดงัที่อธิบำยโดยและภำยใตก้ำรน�ำของ
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันและตำม
กำรตดัสินใจของสภำฝ่ำยประธำนสูงสุด
และโควรมัอัครสำวกสิบสอง—ตำรำง
กำรประชุมวนัอำทิตย์จะปรบัเปลี่ยน
ดงัน้ี เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม ปี 2019

กำรเปล่ียนใจเล่ือมใสอนั
ลึกซ้ึงและยัง่ยนืต่อพระ	บิดำ
บนสวรรคแ์ละพระเจำ้
พระ	เยซู	คริสต์
จุดประสงค์ของเราคือสร้างดลุยภาพของประสบการณ์ท่ีโบสถ์กับท่ีบ้านในวิธีท่ีจะ
เพ่ิมพูนศรัทธา ความเข้มแขง็ทางวิญญาณ และการเปล่ียนใจเล่ือมใสอันลึกซ้ึง

ผู้น�ำศำสนจักรท�ำงำนมำนำน
หลำยปีกับหลักสูตรผสมผสำนเพื่อ
เสรมิสรำ้งครอบครวัและบุคคลผ่ำน
แผนซ่ึงให้ บ้ำนเป็นศนูย์กลำง และ 
ศำสนจักรสนับสนุน กำรเรยีนรูห้ลักค�ำ
สอน เสรมิสรำ้งศรทัธำ และส่งเสรมิ
กำรนมัสกำรส่วนตวั กำรปรบัเปลี่ยน
ที่จะแจ้งให้ทรำบตอนน้ีจะขยำยผล
ควำมพยำยำมตลอดหลำยปีมำน้ีเพื่อ
ท�ำให้วนัสะบำโตศักดิสิ์ทธิ์—เป็นวนั
ปีตยิินดแีละเป็นเครือ่งหมำยตอ่พระผู้
เป็นเจ้ำวำ่เรำรกัพระองค—์

เช้ำน้ีเรำจะประกำศดลุยภำพใหม่
และกำรเช่ือมโยงระหวำ่งกำรสอนพระ
กิตตคิณุในบ้ำนกับในศำสนจักร เรำ
แตล่ะคนตอ้งรบัผิดชอบกำรเตบิโต
ทำงวญิญำณของเรำเอง พระคมัภีร์
กล่ำวชัดเจนวำ่บิดำมำรดำมีควำมรบั
ผิดชอบเบือ้งตน้ในกำรสอนหลักค�ำ
สอนให้บุตรธิดำของตนเอง 2 ควำม
รบัผิดชอบของศำสนจักรคอืช่วยให้
สมำชิกแตล่ะคนบรรลุเป้ำหมำยที่ทรง
ก�ำหนดไวเ้กี่ยวกับกำรเพิ่มพูนควำมรู้
ในพระกิตตคิณุ

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุจะ
อธิบำยกำรปรบัเปลี่ยนที่ส�ำคญัเหล่ำ
น้ี สมำชิกทุกท่ำนในสภำของฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวก
สิบสองพรอ้มใจกันสนับสนุนข่ำวสำร
น้ี เรำตอบรบักำรดลใจจำกพระเจ้ำที่
ส่งผลตอ่กำรพัฒนำแผนและระเบียบ
ปฏิบัตทิี่เอ็ลเดอรค์กุจะน�ำเสนอ

พี่น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงพระชนม์! พระเยซูคอื
พระครสิต!์ น่ีคอืศำสนจักรที่พระองค์
ทรงก�ำกับดแูลโดยกำรพยำกรณ์และ
กำรเปิดเผยตอ่ผู้รบัใช้ของพระองค ์
ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันและเวนดยี์ ดบัเบิลยู.  

เนลสัน, “ควำมหวงัอิสรำเอล” (กำรให้
ข้อคดิทำงวญิญำณส�ำหรบัเยำวชนทั่วโลก 
3 มิถุนำยน 2018), broadcasts.lds.org.

 2. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 93:40; 
โมเสส 6:58–62.
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ปฐมวยัจะจัดทุกสัปดำห์ ในช่วง 50 
นำทีเดยีวกัน ช่วงเวลำรอ้งเพลงและชัน้
เรยีนจะรวมอยู่ ในน้ันดว้ย

เกี่ยวกับตำรำงกำรประชุมวนัอำทิตย์ 
ผู้น�ำอำวโุสของศำสนจักรทรำบมำนำน
หลำยปีวำ่ส�ำหรบัสมำชิกที่มีคำ่บำงคน
ของเรำ ตำรำงวนัอำทิตย์สำมช่ัวโมงที่
โบสถ์เป็นเรือ่งยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กับบิดำมำรดำที่มีลูกเล็ก เด็กปฐมวยั 
สมำชิกสูงอำยุ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 
และคนอื่นๆ 2

แตก่ำรปรบัเปลี่ยนครัง้น้ีมีมำกยิ่ง
กวำ่กำรลดตำรำงกำรประชุมวนัอำทิตย์ 
ประธำนเนลสันซำบซึง้ใจอย่ำงยิ่ง
กับควำมส�ำเรจ็มำกมำยอันเน่ืองจำก
ควำมซ่ือสัตย์ของท่ำนตอ่ค�ำเชือ้เชิญ
ก่อนหน้ำน้ี ท่ำนและผู้น�ำทุกคนของ
ศำสนจักรปรำรถนำจะท�ำให้บิดำมำรดำ 
เด็ก เยำวชน คนโสด ผู้สูงอำยุ ผู้เปลี่ยน
ใจเลือ่มใสใหม่ และคนทีผู่ส้อนศำสนำ
ก�ำลังสอนเกิดปีตมิำกขึน้จำกดลุยภำพ
ของกำรให้บ้ำนเป็นศนูย์กลำงและ
ศำสนจักรสนับสนุน จุดประสงคแ์ละ
พรเกี่ยวกับกำรปรบัเปลี่ยนครัง้น้ีและ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนมำไดแ้ก่

•  ท�ำให้กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระ บิดำบนสวรรคแ์ละพระเจ้ำ
พระ เยซู ครสิตล์ึกซึง้ขึน้และเสรมิ
สรำ้งศรทัธำในทัง้สองพระองค์

•  เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้บุคคล
และครอบครวัผ่ำนหลักสูตรที่ ให้

บ้ำนเป็นศนูย์กลำงและศำสนจักร
สนับสนุนซ่ึงเอือ้ตอ่กำรด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุอย่ำงเบิกบำน

•  ให้เกียรตวินัสะบำโต โดยเน้นที่
ศำสนพิธีศีลระลึก

•  ช่วยบุตรธิดำทุกคนของพระบิดำบน
สวรรคท์ัง้สองดำ้นของม่ำนผ่ำนงำน
เผยแผ่ศำสนำตลอดจนรบัศำสนพิธี 
พันธสัญญำ และพรของพระวหิำร

การเรียนรู้พระกติตคุิณทีม่บ้ีานเป็น
ศูนย์กลางและศาสนจกัรสนับสนุน

ตำรำงวนัอำทิตย์ดงักล่ำวท�ำให้มีเวลำ
สังสรรคท์ี่บ้ำนและศึกษำพระกิตตคิณุ
ที่บ้ำนในวนัอำทิตย์มำกขึน้ หรอืเวลำ
อื่นสุดแท้แตบุ่คคลและครอบครวั
จะเลือก ท่ำนสำมำรถจัดคนืกิจกรรม
ครอบครวัในวนัจันทรห์รอืเวลำอื่น ดว้ย
เหตน้ีุ ผู้น�ำจึงไม่ควรจัดกำรประชุมและ
กิจกรรมศำสนจักรช่วงเย็นวนัจันทร ์
แตค่รอบครวัจะจัดเวลำสังสรรคท์ี่บ้ำน 
ศึกษำพระกิตตคิณุและกิจกรรมส�ำหรบั
บุคคลและครอบครวัตำมสภำวกำรณ์
ส่วนตวัของพวกเขำ

หลักสูตรที่สอดคล้องกันและแหล่ง
ช่วย จงตำมเรำมำ ส�ำหรบับุคคลและ
ครอบครวั ซ่ึงตรงกับที่สอนในโรงเรยีน
วนัอำทิตย์และปฐมวยัจะท�ำให้กำร
ศึกษำพระกิตตคิณุเป็นส่วนตวัและ
กับครอบครวัที่บ้ำนดขีึน้มำก 3 ใน
เดอืนมกรำคม โรงเรยีนวนัอำทิตย์
ของเยำวชนและผู้ ใหญ่และชัน้เรยีน

ปฐมวยัจะศึกษำพันธสัญญำใหม่ แหล่ง
ช่วย จงตำมเรำมำ ส�ำหรบับุคคลและ
ครอบครวั ฉบับครอบครวัเล่มใหม่—  
ซ่ึงครอบคลุมพันธสัญญำใหม่เช่น
กัน—จัดท�ำไวช่้วยสมำชิกเรยีนพระ
กิตตคิณุในบ้ำน แหล่งช่วยน้ีมีค�ำอธิบำย
วำ่ “หนังสืออ่ำนประกอบเล่มน้ีมี ไว้ ให้
ทุกคนและทุกครอบครวัในศำสนจักร 
ออกแบบไวช่้วยท่ำนเรยีนพระกิตตคิณุ
—ไม่วำ่ดว้ยตนเองหรอืกับครอบครวั 
[ของเรำ] . . . โครงรำ่งในหนังสือเล่ม 
[ ใหม่] น้ีจัดเรยีงตำมตำรำง . . . ประจ�ำ
สัปดำห์” 4

บทเรยีน จงตำมเรำมำ เล่มใหม่ของ
ปฐมวยัจะเรยีงตำมตำรำงเดยีวกัน ชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอำทิตย์ส�ำหรบัผู้ ใหญ่
และเยำวชนในวนัอำทิตย์ที่หน่ึงและ
ที่สำมจะตรงกันเพื่อจะสนับสนุน จง
ตำมเรำมำ ฉบับครอบครวัเล่มใหม่ ใน
วนัอำทิตย์ที่สองและที่ส่ี ผู้ ใหญ่ ใน
ฐำนะปุโรหิตและสมำคมสงเครำะห์จะ
ยังคงศึกษำค�ำสอนของผู้น�ำศำสนจักร 
โดยเน้นข่ำวสำรปัจจุบันของศำสดำ
พยำกรณ์ยุคปัจจุบัน 5 เยำวชนหญิง 
และเยำวชนชำยฐำนะปุโรหติแหง่อำโรน 
จะศึกษำหัวข้อพระกิตตคิณุของวนั
อำทิตย์เหล่ำน้ัน

แหลง่ช่วยฉบบัครอบครวัเลม่ใหม่
น้ีให ้“แนวคดิส�ำหรบักำรศึกษำพระ
คมัภรีก์บัครอบครวัและกำรสังสรรค์ ใน
ครอบครวั” 6 โครงรำ่งแตล่ะสัปดำหม์ี
แนวคดิและกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ใน
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กำรศึกษำส�ำหรบับคุคลและครอบครวั 
แหลง่ช่วย จงตำมเรำมำ ส�ำหรบับคุคล
และครอบครวั มีภำพประกอบมำกมำย
ดว้ยทีจ่ะช่วยยกระดบักำรเรยีนรูข้อง
บคุคลและครอบครวั โดยเฉพำะอยำ่งยิง่
เด็กๆ 7 หนังสือเล่มใหมน้ี่จะมี ใหท้กุครวั
เรอืนประมำณเดอืนธนัวำคมของปีน้ี

ประธำนเนลสันชักชวนเรำจำกกำร
ปรำศรยัครัง้แรกกับสมำชิกศำสนจักรใน
เดอืนมกรำคมให้เตรยีมรบักำรเสด็จมำ
ครัง้ที่สองของพระเยซูครสิต์ โดยเดนิ
ตำมเส้นทำงพันธสัญญำ 8

สภำพของโลกเรยีกรอ้งให้บุคคล
เปลี่ยนใจเลื่อมใสลึกซึง้ขึน้และเสรมิ
สรำ้งศรทัธำในพระบิดำบนสวรรค ์พระ
เยซูครสิตแ์ละกำรชดใช้ของพระองค ์
พระเจ้ำทรงเตรยีมเรำ บรรทัดมำเตมิ
บรรทัด ให้พรอ้มรบัเวลำที่น่ำกลัวซ่ึงเรำ
เผชิญอยู่เวลำน้ี เมื่อไม่กี่ปีมำน้ี พระเจ้ำ
ทรงน�ำทำงให้เรำพูดเกี่ยวกับข้อกังวล
หลักๆ ไดแ้ก่

•  เน้นกำรให้เกียรตวินัสะบำโตและ
ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ของศีลระลึกอีก
ครัง้ตลอดสำมปีที่ผ่ำนมำ

•  ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของอธิกำร โคว
รมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์
ที่เข้มแข็งเน้นย�ำ้จุดประสงคแ์ละ
หน้ำที่รบัผิดชอบของศำสนจักรที่
ก�ำหนดไวจ้ำกสวรรค์ 9 ช่วยให้สมำชิก
ท�ำและรกัษำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์

•  เรำยินดปีฏิบัตศิำสนกิจในวธิีที่ดกีวำ่
และศักดิสิ์ทธิ์กวำ่ 

•  ดว้ยเหตน้ีุ พันธสัญญำพระวหิำรและ
งำนประวตัคิรอบครวัจึงกลำยเป็น
ส่วนหน่ึงตำมจุดประสงคข์องเส้น
ทำงพันธสัญญำ

กำรปรบัเปลี่ยนที่ประกำศเช้ำน้ีเป็น
อีกตวัอย่ำงหน่ึงของกำรน�ำทำงส�ำหรบั
ควำมท้ำทำยของยุคน้ี

หลักสูตรเดมิของศำสนจักรเน้น
ประสบกำรณ์ที่ โบสถ์วนัอำทิตย์ เรำรูว้ำ่
เมื่อเรำสอนดขีึน้และสมำชิกชัน้เรยีน
มีควำมพรอ้มทำงวญิญำณมำกขึน้ เรำ
จะมีประสบกำรณ์ที่ โบสถ์วนัอำทิตย์ดี
ขึน้ เรำไดร้บัพรที่บ่อยครัง้พระวญิญำณ
เพิ่มพูนและเพิ่มพลังกำรเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่ โบสถ์

แตห่ลักสูตรใหม่ที่ ให้บ้ำนเป็น
ศนูย์กลำงและศำสนจักรสนับสนุน
ตอ้งมีอิทธิพลมำกขึน้ตอ่กำรปฏิบัติ
ศำสนำและควำมประพฤตขิองบุคคล
และครอบครวั เรำรูว้ำ่ผลทำงวญิญำณ
และกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้
และยั่งยืนจะบรรลุควำมส�ำเรจ็ไดท้ี่
บ้ำน หลำยปีก่อน กำรศึกษำแสดง
ให้เห็นวำ่อิทธิพลของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เกิดขึน้บ่อยที่สุดกับเยำวชน
ชำยหญิงที่ศึกษำพระคมัภีรแ์ละสวด
อ้อนวอนในบ้ำน จุดประสงคข์องเรำ
คอืสรำ้งดลุยภำพของประสบกำรณ์ที่
โบสถ์กับที่บ้ำนในวธิีที่จะเพิ่มพูนศรทัธำ 
ควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณ และกำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้ตอ่พระบิดำ
บนสวรรคแ์ละพระเจ้ำพระเยซูครสิต์

ในส่วนของกำรให้บ้ำนเป็น
ศูนย์กลำงและศำสนจักรสนับสนุน มี
ควำมยืดหยุ่นตรงที่แต่ละบุคคลและ
ครอบครัวสำมำรถก�ำหนดร่วมกับกำร
สวดอ้อนวอนได้ว่ำจะด�ำเนินกำรปรับ
เปลี่ยนน้ีอย่ำงไรและเมื่อใด ตัวอย่ำง
เช่น แม้น่ีจะเป็นพรแก่ทุกครอบครัว
อย่ำงมำก ตำมควำมต้องกำรในท้อง
ที่ แต่จะเหมำะสมอย่ำงย่ิงถ้ำให้คน

หนุ่มสำว ผู้ ใหญ่ โสด บิดำมำรดำตัว
คนเดียว ครอบครัวที่เป็นสมำชิก
เพียงบำงคน สมำชิกใหม่ 10 และคน
อื่นๆ มำรวมกลุ่มกันนอกเวลำนมัสกำร
ปกติวันอำทิตย์เพ่ือพบปะในสังคม
พระกิตติคุณ และเพิ่มพลังให้กัน
โดยศึกษำแหล่งช่วยที่ ให้บ้ำนเป็น
ศูนย์กลำงและศำสนจักรสนับสนุน
ด้วยกัน ผู้ปรำรถนำเช่นน้ันย่อมท�ำได้
อย่ำงไม่เป็นทำงกำร

ในหลำยภูมิภำคของโลก ผู้คนเลือก
อยู่ที่อำคำรประชุมหลังเลิกประชุมตำม
ปกตเิพื่อสำนสัมพันธ์ทำงสังคม ไม่มี
ส่ิงใดในกำรปรบัเปลี่ยนครัง้น้ีห้ำมกำร
ปฏิบัตทิี่เกิดผลดดีงักล่ำว

เพื่อช่วยให้สมำชิกเตรยีมพรอ้ม
ส�ำหรบัสะบำโต มีบำงวอรด์ส่งอีเมล 
ข้อควำม หรอืข่ำวสำรแจ้งกลำงสัปดำห์ 
เพรำะกำรปรบัเปลี่ยนดงักล่ำว เรำจึง
แนะน�ำให้ ใช้กำรส่ือสำรรปูแบบน้ี กำร
เชิญชวนเหล่ำน้ีจะเตอืนสมำชิกเรือ่ง
ตำรำงกำรประชุมวนัอำทิตย์ของสัปดำห์
น้ัน รวมถึงหัวข้อบทเรยีนครัง้ตอ่ไป 
และสนับสนุนกำรสนทนำพระกิตตคิณุ
อย่ำงตอ่เน่ืองที่บ้ำน นอกจำกน้ัน กำร
ประชุมผู้ ใหญ่วนัอำทิตย์ยังจะให้ข้อมูล
เช่ือมโยงกำรศึกษำที่ โบสถ์กับที่บ้ำนทุก
สัปดำห์ดว้ย

กำรประชุมศีลระลึกและช่วงชัน้
เรยีนจะตอ้งพิจำรณำรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอนให้แน่ใจวำ่ไดเ้น้นเรือ่งทำง
วญิญำณก่อนงำนบรหิำร ตวัอย่ำง
เช่น ข้อประกำศส่วนใหญ่ท�ำได้ ในกำร
เชิญชวนกลำงสัปดำห์หรอืพิมพ์เป็น
โปรแกรมแจ้งให้ทรำบ ขณะที่กำร
ประชุมศีลระลึกจะมีกำรสวดอ้อนวอน
เปิดและปิด กำรประชุมที่สองมีเพียง
กำรสวดอ้อนวอนปิดเท่ำน้ัน 11

ดงัที่กล่ำวไวข้้ำงตน้ ตำรำงใหม่วนั
อำทิตย์จะไม่เริม่ใช้จนถึงเดอืนมกรำคม 
ปี 2019 มีหลำยเหตผุลส�ำหรบัเรือ่งน้ี 
ข้อส�ำคญัที่สุดสองข้อคอื หน่ึง มีเวลำ
แจกจ่ำยแหล่งช่วย จงตำมเรำมำ ส�ำหรบั
บุคคลและครอบครวั และสอง เพื่อให้
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เวลำประธำนสเตคและอธิกำรจัดตำรำง
กำรประชุมโดยให้มีวอรด์ประชุมช่วง
เช้ำมำกขึน้

ขณะผู้น�ำแสวงหำกำรดลใจ กำรน�ำ
ทำงที่ ไดร้บัตลอดสำมส่ีปีที่ผ่ำนมำคอื
เพื่อเพิ่มพลังกำรประชุมศีลระลึก ให้
เกียรตวินัสะบำโต ส่งเสรมิและช่วย
เหลือให้บิดำมำรดำและบุคคลท�ำบ้ำน
ของพวกเขำเป็นแหล่งของพลังทำง
วญิญำณและศรทัธำที่เพิ่มขึน้—สถำนที่
แห่งปีตแิละควำมสุข

พรพเิศษ
กำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ีมีควำมหมำย

อะไรตอ่สมำชิกศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำมั่นใจ
วำ่สมำชิกจะไดร้บัพรอย่ำงยิ่ง วนัอำทิตย์
จะเป็นวนัแห่งกำรเรยีนและกำรสอน
พระกิตตคิณุที่ โบสถ์และในบ้ำน เมื่อ
บุคคลและครอบครวัมีส่วนในสภำครอบ
ครวั ประวตัคิรอบครวั กำรปฏิบัตศิำสน
กิจ กำรรบัใช้ กำรนมัสกำรส่วนตวั และ
เวลำครอบครวัที่เบิกบำน วนัสะบำโตจะ
เป็นวนัปีตยิินดอีย่ำงแท้จรงิ

ครอบครวัหน่ึงจำกบรำซิลเป็น 
สมำชิกของสเตคทีท่ดสอบ จงตำมเรำมำ  
ฉบับครอบครวัเล่มใหม่ เฟอรนั์นโดบิดำ
และอดตีผู้สอนศำสนำกับแนนซีภรรยำ
ของเขำเป็นพ่อแม่ของลูกเล็กส่ีคน เขำ
รำยงำนวำ่ “เมื่อน�ำโปรแกรม จงตำมเรำ
มำ มำใช้ ในสเตคของเรำ ผมตืน่เตน้
มำก และคดิวำ่ ‘วธิีศึกษำพระคมัภีรข์อง
เรำที่บ้ำนจะเปลี่ยนไป’ น่ันเกิดขึน้จรงิ
ในบ้ำนของผม และในฐำนะผู้น�ำผม
เห็นกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ในบ้ำนอื่น
ดว้ย . . . ช่วยให้เรำสนทนำพระคมัภีร์
ในบ้ำนเรำจรงิๆ ผมกับภรรยำเข้ำใจ
หัวข้อที่ศึกษำลึกซึง้ขึน้ . . . ช่วยเรำ . . . 
ขยำยควำมรู้ ในพระกิตตคิณุ ยกระดบั
ศรทัธำและประจักษ์พยำนของเรำ . . . 
ผมแสดงประจักษ์พยำน . . . วำ่ผมรูว้ำ่
พระเจ้ำทรงดลใจให้มี โปรแกรมน้ีเพื่อ
ให้กำรศึกษำหลักธรรมและหลักค�ำสอน
ในพระคมัภีรอ์ย่ำงสม�่ำเสมอน�ำศรทัธำ 

ประจักษ์พยำน และแสงสวำ่งที่เจิดจ้ำ
มำสู่ครอบครวัมำกกวำ่เดมิ . . . ในโลกที่
เส่ือมลงทุกวนั” 12

ในกำรทดสอบสเตคน�ำรอ่งทั่วโลก 
มีผลตอบรบัน่ำพอใจตอ่ จงตำมเรำ
มำ ฉบับครอบครวัเล่มใหม่ หลำยคน
รำยงำนวำ่พวกเขำก้ำวหน้ำจำกกำรอ่ำน
พระคมัภีรเ์ป็นกำรศึกษำพระคมัภีร์
จรงิๆ อีกทัง้รูสึ้กวำ่ประสบกำรณ์น้ันส่ง
เสรมิศรทัธำและมีผลดตีอ่วอรด์ 13

การเปลีย่นใจเลือ่มใสอนัลกึซ้ึงยัง่ยนื
เป้ำหมำยของกำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำ 

น้ีคือให้ผู้ ใหญ่และอนุชนรุน่หลังเกิด 
กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้และ 
ยั่งยืน หน้ำแรกของหนังสือหมวด 
บุคคลและครอบครวัชีว้ำ่ “จุดมุ่ง 
หมำยของกำรเรยีนและกำรสอนพระ 
กิตติคุณทัง้หมดคือท�ำให้กำรเปลี่ยน 
ใจเลื่อมใสของเรำลึกซึง้ขึน้และช่วยให ้
เรำเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์มำกขึน้  
. . . หมำยถึงกำรพึ่งพำพระครสิต์ ให ้
เปลี่ยนใจเรำ” 14 ช่วยได้ โดยกำรเอือ้ม  
“ออกนอกห้องเรยีนเข้ำไปในใจบุคคล 
น้ันและในบ้ำน อีกทัง้เรยีกรอ้งควำม 
พยำยำมเข้ำใจและด�ำเนินชีวติตำม 
พระกิตติคุณทุกวนัอย่ำงสม�่ำเสมอ กำร

เปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีแท้จรงิเรยีกรอ้ง
อิทธิพลของพระวญิญำณบรสุิทธิ์” 15

เป้ำหมำยส�ำคญัทีสุ่ดและพรสูงสุด
ของกำรเปลีย่นใจเลือ่มใสอันลกึซึง้และ
ยัง่ยนืคอืกำรรบัพันธสัญญำและศำสนพธิี
ของเส้นทำงพันธสัญญำอยำ่งมคีำ่ควร 16

เรำวำงใจให้ท่ำนหำรอืกันและ
แสวงหำกำรเปิดเผยเพื่อด�ำเนินกำร
ปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ี—โดยไม่มองข้ำม
เป้ำหมำยหรอืพยำยำมบงกำรบุคคลหรอื
ครอบครวั ศำสนจักรจะแจ้งข้อมูลเพิ่ม
เตมิในโอกำสตอ่ๆ ไป รวมถึงจดหมำย
จำกฝ่ำยประธำนสูงสุดและเอกสำรที่ส่ง
มำพรอ้มกัน

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนตอ่ท่ำนวำ่ในกำร
พิจำรณำหำรอืของสภำฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสองใน
พระวหิำร และหลังจำกศำสดำพยำกรณ์
ของเรำทูลขอกำรเปิดเผยจำกพระเจ้ำ
เพื่อด�ำเนินกำรปรบัเปลี่ยนเหล่ำน้ี เรำ
ทุกคนไดร้บักำรยืนยันแรงกล้ำ รสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันเป็นประธำนและศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติ ข้อประกำศวนัน้ี
จะเป็นพรลึกซึง้ตอ่ผู้น้อมรบักำรปรบั
เปลี่ยนอย่ำงกระตอืรอืรน้และแสวงหำ
กำรน�ำทำงของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
เรำจะใกล้ชิดพระบิดำบนสวรรคแ์ละ
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 16. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขณะที่เรำเดนิหน้ำ
ไปดว้ยกัน,” 7.

หลงัจำกไปถงึ เรำคน้แลว้คน้อกี
จนทอ้ใจแตก็่หำกล่องเหลำ่น้ันไมพ่บ 
สุดทำ้ย เรำพบหน่ึงกลอ่ง ในกลอ่งมเีตำ
แกส๊เล็กๆ ผำ้ใบ ขนมและแฮมเบอรเ์กอร ์
เฮลเพอรส์องสำมห่อ—แต่ไม่มี
แฮมเบอรเ์กอร ์เรำไม่มีวธิีตดิตอ่โลก
ภำยนอกและก�ำหนดกำรรบักลับของเรำ
คอือีกหน่ึงสัปดำห์

บทเรียนอันมีค่ำสองบทที่ข้ำพเจ้ำ
เรียนรู้จำกประสบกำรณ์น้ีคือ หน่ึง อย่ำ
โยนอำหำรออกทำงหน้ำต่ำง สอง บำง

โดย เอม็. โจเซฟ บรัฟ

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนเยำวชนชำยสำมญั

ปี	
1981 ข้ำพเจ้ำกับคณุพ่อ และ
เพื่อนสนิทสองคนไปผจญภัยใน
อะแลสกำ เรำตอ้งรอ่นลงบรเิวณ

ทะเลสำบที่ห่ำงไกลแล้วปีนขึน้ไปยัง
พืน้ที่สูงอันสวยงำมของชนบท เพื่อให้
สัมภำระเบำลงเรำจะตอ้งแบกไปแต่
ของใช้ส่วนตวั เรำจะบรรจุอำหำรและ
ของใช้อื่นๆ ลงในกล่องหุ้มดว้ยโฟม ตดิ
สำยรุง้หลำกสีแถบใหญ่ๆ แล้วโยนออก
ทำงหน้ำตำ่งเครือ่งบินเล็กส�ำรวจป่ำของ
เรำไวท้ี่จุดหมำยปลำยทำง

จงเงยหนำ้ข้ึนและช่ืนชม
ยนิดีเถิด
เม่ือเผชิญเร่ืองยากด้วยวิธีของพระเจ้า ขอให้เราเงยหน้าขึน้และช่ืนชมยินดีเถิด
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ครัง้เรำต้องเผชิญเรื่องยำก
บ่อยครัง้ ปฏิกิริยำแรกเมื่อเรำเจอ

เรื่องยำกคือ “ท�ำไมต้องเป็นเรำ” แต่
กำรถำมว่ำ ท�ำไม ไม่เคยท�ำให้เรำ
พ้นเรื่องยำก พระเจ้ำทรงเรียกร้อง
ให้เรำเอำชนะเรื่องท้ำทำย ทรงระบุ
ว่ำ “ส่ิงทัง้หลำยทัง้ปวงเหล่ำน้ีจะเป็น
ประสบกำรณ์แก่ [เรำ], และจะเกิดขึน้
เพื่อควำมดี [ของเรำ].” 1

บำงครัง้พระเจ้ำทรงขอใหเ้รำท�ำเรือ่ง
ยำกและบำงครัง้เรือ่งทำ้ทำยเกดิจำกกำร
ใช้สิทธิ์เสรขีองตวัเรำเองหรอืผู้อื่น นีไฟ
ประสบมำแล้วทัง้สองอยำ่ง เมือ่ลี ไฮขอ
ใหบ้ตุรของตนกลับไปน�ำเอำแผน่จำรกึ
จำกเลบนั ทำ่นกล่ำววำ่ “ดเูถดิพี ่ๆ ของ
ลกูพร�ำ่บน่, โดยกล่ำววำ่มนัเป็นส่ิงยำก
ทีพ่อ่เรยีกรอ้งจำกพวกเขำ; แตด่เูถดิพอ่
ไม่ไดเ้รยีกรอ้งส่ิงน้ีจำกพวกเขำ, แตน่ี่คอื
พระบญัชำของพระเจำ้.” 2 อกีครัง้หน่ึง 
พีช่ำยของนีไฟใช้สิทธิเ์สรขีองตนจ�ำกดั
สิทธิเ์สรขีองทำ่น“พวกเขำจบัขำ้พเจำ้, 
เพรำะดเูถดิ, พวกเขำโมโหยิง่นัก, และ
พวกเขำมัดข้ำพเจ้ำดว้ยเชือก, เพรำะ
พวกเขำหมำยมัน่จะเอำชีวติขำ้พเจำ้.” 3

โจเซฟ สมิธเผชิญเรือ่งยำกในคกุ
ลิเบอรต์ี ้เมื่อไม่เห็นทำงบรรเทำทุกข์
และสิน้หวงั โจเซฟรอ้งออกมำวำ่ “ข้ำ
แตพ่ระผู้เป็นเจ้ำ พระองคป์ระทับอยู่ที่
ใดเล่ำ?” 4 แน่นอนวำ่พวกเรำบำงคนรูสึ้ก
เหมือนโจเซฟ

ทุกคนเผชิญเรือ่งยำก เช่น ควำมตำย
ของผู้เป็นที่รกั กำรหย่ำรำ้ง ลูกดือ้ ควำม
เจ็บป่วย กำรทดสอบศรทัธำ ตกงำน 
หรอืควำมยำกล�ำบำกอื่นๆ

ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนตลอดกำล เมื่อไดย้ิน
ถ้อยค�ำเหล่ำน้ีจำกเอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์ ซ่ึงพูดขณะก�ำลังป่วยหนัก
ดว้ยโรคมะเรง็เม็ดเลือดขำว ท่ำนกล่ำว
วำ่ “ข้ำพเจ้ำก�ำลังไตรต่รองถึงควำม
ทุกข์ ถ้อยค�ำที่สอนและเสรมิควำม
มั่นใจ 13 ค�ำเข้ำสู่ควำมคดิข้ำพเจ้ำ
วำ่ “เรำมอบมะเรง็เม็ดเลือดขำวให้เจ้ำ
เพื่อเจ้ำจะสอนผู้คนดว้ยประสบกำรณ์
ตรง’” จำกน้ันท่ำนพูดตอ่ไปเพื่อให้เห็น

วำ่ประสบกำรณ์น้ีเป็นพรแก่ท่ำนดว้ย 
“มุมมองเกี่ยวกับควำมเป็นจรงิอันยิ่ง
ใหญ่ของนิรนัดร . . . ควำมเข้ำใจเรือ่ง
นิรนัดรสำมำรถช่วยให้เรำก้ำวไปไดอ้ีก 
100 หลำ แม้วำ่จะยำกมำก 5

เพื่อช่วยให้เรำเดนิทำงและมีชัย
เหนือช่วงเวลำยำกล�ำบำกดว้ยควำม
เข้ำใจเรือ่งนิรนัดร ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำ
สองเรือ่ง เรำตอ้งเผชิญเรือ่งยำก ข้อแรก 
ดว้ยกำรให้อภัยผู้อื่น สอง ถวำยตวัเรำแด่
พระบิดำบนสวรรค์

กำรให้อภัยผู้ที่เป็นตน้เหตใุห้เรำมี
เรือ่งยำกและคนืด ี“กับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้ำ” 6 อำจจะยำกมำก 
เจ็บปวดที่สุดเมื่อเรือ่งยำกของเรำมำ
จำกสมำชิกในครอบครวั เพื่อนสนิท 
หรอืแม้แตต่วัเรำเอง

ในฐำนะอธิกำรหนุ่ม ข้ำพเจ้ำเรยีนรู้
กำรให้อภัยเมื่อประธำนสเตค บรซู เอ็ม. 
คกุ เล่ำเรือ่งน้ี ท่ำนอธิบำยวำ่

“ช่วงปลำยทศวรรษ 1970 ผมเริม่
ท�ำธุรกิจกับหุ้นส่วน แม้เรำจะไม่ไดท้�ำ
ผิดกฎหมำย แตก่ำรตดัสินใจพลำด 
ประจวบกับช่วงเวลำที่เกิดปัญหำทำง
เศรษฐกิจ ผลก็คอืเรำล้มเหลว

“ผู้ลงทุนบำงคนเตรยีมฟ้องเรยีกคำ่
เสียหำยจำกกำรขำดทุน บังเอิญทนำย
ของพวกเขำเป็นที่ปรกึษำในฝ่ำยอธิกำร
ของครอบครวัเรำ เป็นเรือ่งยำกมำกที่

จะสนับสนุนชำยที่ดเูหมือนจะพยำยำม
ท�ำลำยผมอยู่ ผมเริม่เกลียดเขำมำกขึน้
ทุกขณะและถือวำ่เขำคอืศัตรขูองผม 
หลังจำกกำรสู้คดนีำนห้ำปี เรำสูญเสีย
ทุกส่ิงรวมทัง้บ้ำนของเรำดว้ย

“ ในปี 2002 ผมกับภรรยำทรำบวำ่
ฝ่ำยประธำนสเตคที่ผมท�ำหน้ำที่อยู่
ก�ำลังจะมีกำรจัดตัง้ใหม่ ขณะที่เรำไป
พักผ่อนช่วงสัน้ๆ ก่อนกำรปลด ภรรยำ
ผมถำมวำ่ถ้ำไดร้บัเรยีกเป็นประธำน 
สเตคคนใหม่จะเลือกใครเป็นที่ปรกึษำ 
ผมไม่อยำกพูดเรือ่งน้ี แตเ่ธอถำมแล้ว
ถำมอีก ในที่สุดช่ือหน่ึงก็เข้ำมำในควำม
คดิ แล้วเธอก็เอ่ยช่ือของทนำยที่เรำ
ถือวำ่เป็นตวักำรที่ก่อควำมยำกล�ำบำก
ให้เรำเมื่อ 20 ปีก่อน ขณะเธอพูด พระ
วญิญำณยืนยันวำ่เขำควรไดเ้ป็นที่
ปรกึษำคนหน่ึง ผมจะให้อภัยเขำไดห้รอื

“เมื่อเอ็ลเดอรเ์ดวดิ อี. โซเรนเซ็น
มำให้กำรเรยีกเป็นประธำนสเตคแก่ผม 
ท่ำนให้เวลำผมหน่ึงช่ัวโมงเพื่อเลือกที่
ปรกึษำ ผมหลั่งน� ้ำตำพลำงเรยีนท่ำนวำ่
พระเจ้ำทรงเปิดเผยเรือ่งน้ีไวแ้ล้ว ขณะ
ผมเอ่ยช่ือชำยที่ผมเคยถือวำ่เป็นศัตร ู
ควำมโกรธ ควำมชิงชังรงัเกียจที่เก็บไว้
ในใจหำยไปสิน้ ณ เวลำน้ัน ผมเรยีนรู้
ถึงสันตสุิขที่เกิดจำกกำรให้อภัยผ่ำนกำร
ชดใช้ของพระครสิต”์

ประธำนสเตคของข้ำพเจ้ำ “ ให้อภัย 
[เขำ]อย่ำงหมดใจ” เหมือนนีไฟสมัย
ก่อน 7 ประธำนคกุและที่ปรกึษำของ
ท่ำนคอืผู้น�ำฐำนะปุโรหิตที่ชอบธรรม
สองท่ำนผู้รกักัน ผมเลือกที่จะเป็น
เหมือนพวกท่ำน

หลำยปีก่อน ระหวำ่งควำมโชครำ้ย
ของเรำในอะแลสกำ ข้ำพเจ้ำเรยีนรู้
วำ่กำรโทษคนอื่นวำ่เป็นตน้เหตขุอง
ปัญหำ อำทิ—นักบินที่ปล่อยสัมภำระ
เมื่อแสงตะวนัรอน—ไม่ ใช่ทำงแก้ 
อย่ำงไรก็ตำม ขณะเรำเหน็ดเหน่ือย 
ขำดอำหำร ล้มป่วยและนอนกับพืน้ดนิ
ท่ำมกลำงพำยุจัดโดยมีผ้ำใบผืนเดยีว
ที่คลุมเรำไว ้ข้ำพเจ้ำเรยีนรูว้ำ่ “ ไม่มีส่ิง
หน่ึงส่ิงใดที่พระเจ้ำทรงท�ำไม่ได”้ 8
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เยำวชนทัง้หลำยพระผู้เป็นเจ้ำทรง
เรยีกรอ้งให้ท่ำนท�ำเรือ่งยำก เยำวชน
หญิงอำยุ 14 ปีเข้ำแข่งขันบำสเกตบอล 
เธอฝันจะเล่นในระดบัมัธยมปลำย
เหมือนพี่สำว จำกน้ันเธอทรำบวำ่คณุ
พ่อไดร้บัเรยีกเป็นประธำนคณะเผยแผ่
ในกัวเตมำลำ

เมื่อไปถึงที่น่ัน เธอพบวำ่ชัน้เรยีน
ของเธอมีสองชัน้เรยีนที่ ใช้ภำษำสเปน
ซ่ึงเธอยังพูดไม่เป็น โรงเรยีนน้ันไม่มี
ทีมกีฬำหญิงแม้แต่ทีมเดียว ต้อง
อำศัยอยู่ชัน้ 14 ของตึกที่รกัษำควำม
ปลอดภัยเข้มงวด ที่แย่ที่สุดคือ เพ่ือ
ควำมปลอดภัย ห้ำมออกนอกบ้ำน
คนเดียว

พ่อแม่ตอ้งฟังเธอรอ้งไห้จนเธอหลับ
ทุกคนืหลำยเดอืน ท่ำนเสียใจมำก! พ่อ
แม่ตดัสินใจส่งเธอกลับบ้ำนไปอยู่กับ
คณุยำยเพื่อเรยีนมัธยมปลำย

เมื่อภรรยำข้ำพเจ้ำเข้ำไปบอกลูกสำว
ในห้อง เธอเห็นลูกคกุเข่ำสวดอ้อนวอน
เปิดพระคมัภีรม์อรมอนวำงไวบ้นเตยีง 
พระวญิญำณกระซิบภรรยำข้ำพเจ้ำวำ่ 
“ลูกจะไม่เป็นไร” แล้วเธอก็ออกจำกห้อง
มำเงียบๆ

เรำไม่ไดย้นิเธอรอ้งไห้จนหลบัอีก ดว้ย
ควำมช่วยเหลอืจำกพระเจำ้ เธอเผชิญกับ
ช่วงเวลำสำมปีน้ันอยำ่งกลำ้หำญ

เมื่อสิน้สุดงำนเผยแผ่ของเรำ 
ข้ำพเจ้ำถำมลูกสำวว่ำจะเป็นผู้สอน
ศำสนำเต็มเวลำหรือไม่ เธอตอบว่ำ 
“ ไม่ค่ะ พ่อ หนูเป็นแล้ว”

ข้ำพเจ้ำก็ ไม่วำ่อะไร! แตห่กเดอืนตอ่
มำ พระวญิญำณปลุกข้ำพเจ้ำกลำงดกึ
โดยคดิวำ่ “ข้ำพเจ้ำควรเรยีกลูกสำวให้
รบัใช้งำนเผยแผ่”

ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “พระบิดำบนสวรรค ์
เธอให้มำกแล้วนะ” พระวญิญำณ
แก้ ไขข้ำพเจ้ำอย่ำงรวดเรว็จนเข้ำใจวำ่
พระเจ้ำทรงเรยีกรอ้งให้เธอรบัใช้เป็นผู้
สอนศำสนำ

ข้ำพเจ้ำพำลูกไปรบัประทำนอำหำร
กลำงวนั ที่ โตะ๊อำหำรข้ำพเจ้ำพูดวำ่ 
“แกนซี เรำมำที่น่ีท�ำไมรู้ ไหม”

เธอตอบวำ่ “ทรำบคะ่ คณุพ่อทรำบ
วำ่หนูตอ้งรบัใช้งำนเผยแผ่ หนูไม่อยำก
ไป แตก่�ำลังจะไปคะ่

เธอถวำยควำมประสงคข์องเธอแด่
พระบิดำบนสวรรค ์รบัใช้พระองคด์ว้ย
สุดใจ พลัง ควำมนึกคดิ และพละก�ำลัง 
เธอสอนให้พ่อรูว้ธิีรบัมือเรือ่งยำก

ในข้อคดิทำงวญิญำณทั่วโลกส�ำหรบั
เยำวชน ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
ขอให้เยำวชนท�ำเรือ่งยำกบำงเรือ่ง 
ประธำนเนลสันกล่ำววำ่ “ค�ำเชือ้เชิญ
ข้อที่ห้ำของข้ำพเจ้ำคอืให้ท่ำนโดด
เดน่และแตกตำ่งจำกโลก . . . ดงัน้ัน 
พระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้ท่ำนดเูหมือน 
ฟังเหมือน กระท�ำเหมือน และแตง่กำย
เหมือนสำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิต”์ 9 น่ำจะเป็นเรือ่งยำก แตข่้ำพเจ้ำ
เช่ือวำ่ท่ำนท�ำได—้ดว้ยปีติ

จ�ำไวว้ำ่ “มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขำ
จะมีปีต.ิ” 10 กับทุกส่ิงที่ลี ไฮเผชิญ ท่ำน
ยังพบปีต ิพึงจดจ�ำวำ่เมื่อแอลมำ “หนัก
อึง้ดว้ยโทมนัส” 11เพรำะชำวเมืองแอมัน 
ไนฮำห์ เทพบอกท่ำนวำ่ “เจ้ำเป็นสุข
แล้ว, แอลมำ; ฉะน้ัน, จงเงยหน้ำขึน้
และช่ืนชมยินด ี. . . เพรำะเจ้ำซ่ือสัตย์
ในกำรรกัษำพระบัญญัตขิองพระผู้เป็น
เจ้ำ” 12 แอลมำเรยีนรูค้วำมจรงิวำ่ เรำ
ช่ืนชมยินดีไดเ้สมอเมื่อเรำรกัษำพระ

บัญญัต”ิ พึงจดจ�ำวำ่ระหวำ่งเผชิญ
สงครำมและเรือ่งท้ำทำยในยุคสมัยของ
แม่ทัพโมโรไน “ ไม่เคยมีเวลำใดเลยใน
บรรดำผู้คนของนีไฟที่เป็นสุข, ยิ่งไป
กวำ่ [น้ัน].13 เรำสำมำรถหำและควรหำ
ปีติ ให้พบเมื่อเรำเผชิญเรือ่งยำก

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเผชิญเรือ่งยำก
ดงัน้ี “และโลกมนุษย์ . . . จะตดัสิน
พระองคว์ำ่เป็นส่ิงไรค้ำ่; ดงัน้ันพวก
เขำโบยพระองค,์ และพระองคท์รง
ยอม; และพวกเขำท�ำรำ้ยพระองค,์ และ
พระองคท์รงยอม. แท้จรงิแล้ว, พวกเขำ
ถ่มน� ้ำลำยรดพระองค,์ และพระองค์
ทรงยอม, เพรำะควำมกำรณุย์รกัของ
พระองคแ์ละควำมอดกลัน้ของพระองค์
ตอ่ลูกหลำนมนุษย์.” 14

เน่ืองจำกควำมกำรุณย์รักน้ัน พระ
เยซูคริสต์ทรงยอมชดใช้ อันเป็นผลให้
พระองค์ตรัสกับเรำทุกคนวำ่ “ ในโลก
น้ีท่ำนจะประสบควำมทุกข์ยำก แต่
จงมี ใจกล้ำเถิด เพรำะว่ำเรำชนะโลก
แล้ว” 15 เน่ืองจำกพระคริสต์ เรำชนะ
โลกได้เช่นกัน

เมื่อเผชิญเรือ่งยำกดว้ยวธิีของ
พระเจ้ำ ขอให้เรำเงยหน้ำขึน้และ
ช่ืนชมยินดเีถิด ในโอกำสศักดิสิ์ทธิ์ที่
จะเป็นพยำนตอ่โลก ข้ำพเจ้ำประกำศ
วำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์และ
ทรงน�ำทำงศำสนจักรของพระองค ์ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 122:7.
 2. 1 นีไฟ 3:5.
 3. 1 นีไฟ 7:16.
 4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 121:1.
 5. นีล เอ. แม็กซเวลล์, “กำรเปิดเผย,” กำรประชุม

อบรมผู้น�ำทั่วโลกครัง้แรก, 11 ม.ค. 2003, 6.
 6. 2 นีไฟ 10:24.
 7. 1 นีไฟ 7:21.
 8. ลูกำ 1:37.
 9. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ควำมหวงัของ

อิสรำเอล” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณ
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HopeofIsrael.lds.org.
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 11. แอลมำ 8:14.
 12. แอลมำ 8:15.
 13. แอลมำ 50:23.
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 15. ยอห์น 16:33.
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ปีน้ีหลำนๆ ของเรำเขียนหวัขอ้
ขำ่วสำรของตนเองบนกอ้นหนิแลว้
ฝังเรยีงกนัไป ถอืเป็นสัญลกัษณ์ของ
รำกฐำนอนัมัน่คงซ่ึงจะเป็นฐำนทีต่ัง้ของ
ชีวติทีม่คีวำมสุข ส่ิงทีถ่กัทออยูท่ำ่มกลำง
ขำ่วสำรทัง้หกเรือ่งคอืควำมจรงินิรนัดรท์ี่
ไมอ่ำจเปลีย่นแปลงวำ่พระเยซคูรสิตท์รง
เป็นศิลำมมุเอกของรำกฐำนน้ัน

ในถอ้ยค�ำของอสิยำห ์“เพรำะ ฉะน้ัน 
พระ ยำห ์เวห ์องค ์เจำ้ นำยตรสัดงั น้ีวำ่ 
น่ี แน่ะ เรำวำงศิลำกอ้นหน่ึงในศิ โยนคอื
ศิลำทีท่ด สอบแลว้เป็นศิลำ มมุ เอกล�ำ้ คำ่ 
เป็นรำก ฐำนมัน่ คง.” 1 พระเยซคูรสิต์
ทรงเป็นศิลำมมุเอกล�ำ้คำ่ในรำกฐำนของ
ไซอนั พระองคท์รงเปิดเผยตอ่ศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมธิวำ่ “ดงัน้ัน, อยำ่
เบือ่หน่ำยในกำรท�ำด,ี เพรำะเจำ้ก�ำลังวำง
รำกฐำนของงำนอนัส�ำคญัยิง่ และจำกส่ิง
เล็กน้อยบงัเกดิเป็นส่ิงทีย่ิง่ใหญ.่” 2

บทเรยีนที่เรำสอนกันตำมประเพณี
ที่สรำ้งขึน้ในครอบครวัแม้เล็กน้อยและ
เรยีบง่ำย แตก่�ำลังทวคีวำมส�ำคญัในโลก
ทุกวนัน้ี เรือ่งเล็กน้อยและเรยีบง่ำยเรือ่ง
ใดที่เรำสรำ้งแล้วจะท�ำงำนยิ่งใหญ่ ใน
ชีวติลูกของเรำ

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันปรำศรยั
ในทีป่ระชุมขนำดใหญ่ใกล้ โทรอนโต 
แคนำดำ ทำ่นก�ำชับบดิำมำรดำถงึหน้ำที่

ของพวกเขำเตรยีมข่ำวสำรสัน้ๆ มำ
ครอบครวัละหน่ึงเรือ่งที่พวกเขำรูสึ้กวำ่
เป็นองคป์ระกอบส�ำคญัในรำกฐำนของ
ครอบครวัที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง 
เรำประชุมกันในสถำนที่เงียบสงบเพื่อ
ให้ข้อคดิทำงวญิญำณ โดยให้แตล่ะ
ครอบครวัเป็นผู้น�ำเสนอข่ำวสำร

โดย เอล็เดอร์สตเีวน อาร์. แบงเกอร์เทอร์ 

แห่งสำวกเจด็สิบ

บิ
ดำมำรดำในไซอันมีหน้ำที่กระตุน้
ควำมกระตอืรอืรน้และค�ำมั่น
สัญญำตอ่ปีต ิควำมสวำ่งและ

ควำมจรงิของพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต์ ในตวัลูก ขณะเลีย้งดลููก เรำสรำ้ง
ประเพณีในครอบครวัและก�ำหนดรปู
แบบกำรส่ือสำรตลอดจนพฤตกิรรมใน
สัมพันธภำพของครอบครวั ประเพณี
ที่เรำสรำ้งจะบ่มเพำะลักษณะนิสัยอัน
เป็นคณุงำมควำมดทีี่มั่นคงไม่ส่ันคลอน
ในตวัลูก พวกเขำจะซึมซับควำมเข้ม
แข็งเพื่อเผชิญควำมท้ำทำยของชีวติ

เป็นเวลำหลำยปีที่ครอบครวัเรำมี
ควำมสุขกับประเพณีประจ�ำปีดว้ยกำร
เข้ำคำ่ยในเทือกเขำยูอินทำห์ทำงตะวนั
ออกเฉียงเหนือของรฐัยูทำห์ เรำเดนิ
ทำง 32 กิโลเมตรบนถนนลูกรงัจนถึง
หุบเขำเขียวขจี มีหน้ำผำสูงชันและ
แม่น� ้ำที่มีน� ้ำใสเย็นไหลผ่ำน โดยหวงั
จะเน้นย�ำ้คณุคำ่ของหลักค�ำสอนและ
หลักปฏิบัตขิองพระกิตตคิณุในใจลูก
หลำนของเรำ ทุกปีข้ำพเจ้ำกับซูซำนจึง
ขอให้ลูกชำยทัง้หกคนและครอบครวั

กำรวำงรำกฐำนของงำน
อนัส�ำคญัยิง่
บทเรียนท่ีเราสอนกันตามประเพณีท่ีสร้างขึน้ในครอบครัวแม้เลก็น้อยและเรียบง่าย 
แต่ก�าลงัทวีความส�าคัญในโลกทุกวนันี้

ข่าวสารแสดงให้เห็นรากฐานของชีวิตท่ีเป็นสุข โดยมีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามมุเอกของ

รากฐานน้ัน



16 ภาคเช้าวนัเสาร์ | 6 ตุลาคม 2018

รบัผดิชอบอนัศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรสอนลกู 
ในบรรดำหน้ำทีอ่นัส�ำคญัยิง่ทีร่ะบไุวน้ั้น 
ประธำนเนลสันเน้นหน้ำทีซ่ึ่งเรำในฐำนะ
บดิำมำรดำตอ้งสอนลูกใหเ้ขำ้ใจวำ่เหตใุด
จงึตอ้งรบัส่วนศีลระลึก ควำมส�ำคญัของ
กำรเกดิในพนัธสัญญำ และควำมส�ำคญั
ของกำรเตรยีมพรอ้มเพือ่รบัปิตพุร และ
ทำ่นกระตุน้ใหบ้ดิำมำรดำเป็นผูน้�ำใน 
กำรอำ่นพระคมัภีรด์ว้ยกนัเป็นครอบครวั 3  
โดยควำมพยำยำมเหล่ำน้ี ศำสดำ
พยำกรณ์ทีร่กัของเรำกระตุน้ใหเ้รำท�ำบำ้น
ของเรำเป็น “สถำนทีคุ่ม้ภยัแหง่ศรทัธำ” 4

ในพระคมัภีรม์อรมอน อีนัสบันทึก
ควำมส�ำนึกคณุอย่ำงสุดซึง้ในแบบอย่ำง
ของบิดำ ผู้ “สอน [ท่ำน] เกี่ยวกับภำษำ
ของท่ำนและตำมกำรเลีย้งดแูละกำร
ตกัเตอืนของพระเจ้ำดว้ย.” อีนัสรอ้ง
เสียงดงัวำ่ “และขอพระนำมพระผู้เป็น
เจ้ำของข้ำพเจ้ำทรงเจรญิดว้ยพระสิริ
เพรำะกำรน้ีเถิด” 5

ข้ำพเจ้ำทะนุถนอมประเพณีเล็ก
น้อยและเรียบง่ำยที่เรำรักษำไว้ ใน
ครอบครัวมำนำนกว่ำ 35 ปีของชีวิต
แต่งงำน ประเพณีของเรำหลำยอย่ำง
แม้จะเล็กน้อยแต่ก็มีควำมหมำย 
ตัวอย่ำงเช่น

•  ช่วงค�ำ่ ขณะไม่อยู่บ้ำน ข้ำพเจ้ำรู้
เสมอวำ่ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของ 
ซูซำน ลูกชำยคนโตจะอำสำเป็น
ผู้น�ำในกำรศึกษำพระคมัภีรแ์ละ
สวดอ้อนวอนเป็นครอบครวั 6

•  ประเพณีอีกอย่ำงคอื—เรำจะไม่ออก
จำกบ้ำนหรอืจบกำรสนทนำโทรศัพท์
โดยไม่พูดวำ่ “ฉันรกัเธอ”

•  ส่ิงที่เป็นพรแก่ชีวติเรำคอืกำรให้เวลำ
ในกำรสัมภำษณ์ส่วนตวักับลูกชำย
แตล่ะคนของเรำอย่ำงสม�่ำเสมอ ครัง้
หน่ึงข้ำพเจ้ำถำมลูกชำยถึงควำม
ปรำรถนำและกำรเตรยีมพรอ้มที่จะ
รบัใช้งำนเผยแผ่ สนทนำกันไปสักครู ่
ก็เกิดควำมเงียบในช่ัวขณะของกำร
ไตรต่รอง จำกน้ันเขำโน้มตวัมำชีแ้จง
อย่ำงใช้ควำมคดิวำ่ “พ่อ จ�ำตอนที่ผม
ยังเล็กและพ่อเริม่มีกำรสัมภำษณ์
เรำได้ ไหม” ข้ำพเจ้ำตอบวำ่ “จ�ำได”้ 
“ครบั” ลูกพูด “ตอนน้ันผมสัญญำ
กับพ่อวำ่จะรบัใช้งำนเผยแผ่ และ
พ่อกับแม่สัญญำกับผมวำ่พ่อจะรบัใช้
งำนเผยแผ่เมื่อสูงวยั” แล้วก็เงียบไป
อีก “พ่อกับแม่มีปัญหำที่ท�ำให้ ไปรบั
ใช้ ไม่ไดห้รอืเปล่ำครบั—ผมอำจช่วย
ไดน้ะครบั”

ประเพณีที่ดงีำม เสมอตน้เสมอ
ปลำยของครอบครวัไดแ้ก่ กำรสวด
อ้อนวอน กำรอ่ำนพระคมัภีร ์กำร
สังสรรค์ ในครอบครวั และเข้ำรว่มกำร
ประชุมของศำสนจักร แม้จะดเูล็กน้อย
และเรยีบง่ำย แตก็่ท�ำให้เกิดวฒันธรรม
แห่งควำมรกั ควำมเคำรพ ควำมเป็น
หน่ึงเดยีวกัน และควำมมั่นคงปลอดภัย 
ดว้ยเจตนำรมณ์ที่มำกับผลของควำม
พยำยำมน้ี ลูกๆ จะไดร้บักำรปกป้องจำก
ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ที่ฝังตวัอยู่ ใน
วฒันธรรมของโลกในยุคสมัยของเรำ

เรำนึกถึงค�ำแนะน�ำอันชำญฉลำดที ่
ฮีลำมันให้ ไวแ้ก่บุตรชำยของท่ำน “จงจ�ำ
ไวว้ำ่บนศิลำของพระผู้ ไถ่ของเรำ, ผู้ทรง
เป็นพระครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้ำ, ที่ลูกตอ้งสรำ้งรำกฐำนของลูก; เพื่อ
เมื่อมำรจะส่งลมอันมีก�ำลังแรงของเขำ
มำ, แท้จรงิแล้ว, ลูกศรของเขำในลม
หมุน, แท้จรงิแล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขำ
และพำยุอันมีก�ำลังแรงของเขำทัง้หมด
จะกระหน�่ ำมำบนลูก, มันจะไม่มีพลัง
เหนือลูกเพื่อลำกเอำลูกลงไปสู่ห้วงแห่ง
ควำมเศรำ้หมองและวบิัตอิันหำไดสิ้น้
สุดไม่, เพรำะศิลำซ่ึงบนน้ันลูกไดร้บักำร
สรำ้งขึน้, ซ่ึงเป็นรำกฐำนอันแน่นอน, 
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รำกฐำนซ่ึงหำกมนุษย์จะสรำ้งบนน้ัน
แล้วพวกเขำจะตกไม่ได”้ 7

หลำยปีก่อนขณะข้ำพเจ้ำรบัใช้เป็น
อธิกำรหนุ่ม มีสุภำพบุรษุสูงวยัมำขอพบ
ข้ำพเจ้ำ เขำเล่ำเรือ่งที่เขำทิง้ศำสนจักร
ไปและประเพณีอันชอบธรรมของบิดำ
มำรดำเมื่อเขำเป็นเยำวชน เขำเล่ำรำย
ละเอียดถึงควำมปวดรำ้วใจที่ ไดร้บัใน
ชีวติขณะเสียเวลำคน้หำปีตอิันยั่งยืน 
ท่ำมกลำงควำมสุขช่ัวครูท่ี่ โลกมอบ
ให้ เวลำน้ี เป็นบัน้ปลำยของชีวติ เขำ
รูสึ้กถึงเสียงกระซิบของพระวญิญำณ
พระผู้เป็นเจ้ำ ที่อ่อนโยน รบเรำ้เป็น
บำงครัง้ ที่น�ำเขำกลับมำยังบทเรยีน วธิี
ปฏิบัต ิควำมรูสึ้ก และควำมปลอดภัย
ทำงวญิญำณเมื่อครัง้เป็นเยำวชน เขำ
แสดงควำมส�ำนึกคณุตอ่ประเพณีของ
บิดำมำรดำและดว้ยถ้อยค�ำสมัยใหม่ 
เขำสะท้อนค�ำประกำศของอีนัส “ขอ
พระนำมพระผู้เป็นเจ้ำของผมทรง
เจรญิดว้ยพระสิรเิพรำะกำรน้ีเถิด.”

ดว้ยประสบกำรณ์ของขำ้พเจ้ำ กำร 
กลับมำสู่พระกติตคิณุของชำยคนน้ีเป็น
ลักษณะนิสัยของหลำยคน เกดิขึน้บอ่ย
กบับุตรธดิำของพระผูเ้ป็นเจำ้ ซ่ึงจำก
ไปช่ัวครำว แลว้กลบัมำสู่กำรสอนและวธิี
ปฏิบตัสิมยัเป็นเยำวชน ในช่วงเวลำเหลำ่
น้ัน เรำเป็นพยำนถงึปัญญำของผูเ้ขยีน
สุภำษิตผูเ้ตอืนบดิำมำรดำวำ่ “จงฝึกเด็ก
ในทำงทีเ่ขำควรจะเดนิไป และเมือ่เขำ
เตบิใหญ่ เขำจะไม่พรำกจำกทำงน้ัน” 8

พ่อแม่ทุกคนมีช่วงเวลำที่คบัข้องใจ
และช่วงเวลำที่มีควำมมุ่งมั่นและควำม
เข้มแข็งระดบัตำ่งๆ ขณะเลีย้งดลููก 
อย่ำงไรก็ตำม เมื่อบิดำมำรดำใช้ศรทัธำ
โดยสอนลูกๆ อย่ำงตรงไปตรงมำ ดว้ย
ควำมรกัและท�ำทุกส่ิงที่ท�ำไดเ้พื่อช่วยให้
ลูกไปตำมทำง พวกเขำไดร้บัควำมหวงั
มำกขึน้วำ่เมล็ดที่หวำ่นไวจ้ะฝังรำกในใจ
และควำมคดิของลูก

โมเสสเข้ำใจดถีึงควำมจ�ำเป็นขัน้
พืน้ฐำนส�ำหรบักำรสอนอย่ำงสม�่ำเสมอ 
ท่ำนให้ค�ำแนะน�ำวำ่ “และท่ำนจงสอน
ถ้อย ค�ำเหล่ำ น้ันแก่บุตร หลำนของท่ำน

และจงพูด ถึงถ้อย ค�ำเหล่ำ น้ันเมื่อท่ำน
น่ังอยู่ ในบ้ำน เดนิอยู่ตำม ทำง นอน ลง 
หรอืลุก ขึน้” 9

เรำคุกเข่ำข้ำงลูกๆ ในกำรสวด
อ้อนวอนเป็นครอบครัว เรำดูแลพวก
เขำผ่ำนควำมพยำยำมของเรำในกำร
อ่ำนพระคัมภีร์เป็นครอบครัวอย่ำงมี
ควำมหมำย เรำดูแลพวกเขำด้วยควำม
อดทน และควำมรักขณะสังสรรค์ ใน
ครอบครัว และเรำทุ่มเทใจให้พวก
เขำขณะที่เรำคุกเข่ำสวดอ้อนวอน
ต่อสวรรค์เป็นกำรส่วนตัว โอ เรำ
ปรำรถนำเพียงใดที่จะเห็นเมล็ดที่เรำ
หว่ำนไว้ฝังรำกในใจและควำมคิดของ
ลูกๆ ของเรำ

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่น้อยไปส�ำหรบัค�ำถำม
ที่วำ่ลูกของเรำ “ ไดร้บัส่ิงน้ี” หรอืไม่ 
ระหวำ่งกำรสอนของเรำ อย่ำงเช่น 
ขณะพยำยำมอ่ำนพระคมัภีรห์รอืกำร 
สังสรรค์ ในครอบครวัหรอืเข้ำรว่ม 
สหกิจกรรมและกำรประชุมอื่นๆ ของ
ศำสนจักร น้อยไปส�ำหรบัค�ำถำมที่วำ่
ในช่วงเวลำเหล่ำน้ันพวกเขำเข้ำใจหรอื
ไม่ถึงควำมส�ำคญัของกิจกรรมดงักล่ำว
และยังมีค�ำถำมมำกกวำ่น้ันวำ่ ในฐำนะ
บิดำมำรดำเรำใช้ศรทัธำมำกพอหรอืไม่
ที่จะท�ำตำมค�ำแนะน�ำของพระเจ้ำใน
กำรด�ำเนินชีวติ สอน ตกัเตอืนและตัง้

ควำมหวงัที่ ไดร้บัแรงบันดำลใจจำกพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์น่ีคอืกำร
ท�ำงำนที่มีแรงผลักดนัจำกศรทัธำของ
เรำ—ควำมเช่ือของเรำที่วำ่สักวนัเมล็ด
ที่หวำ่นไว้ ในเยำวชนจะฝังรำกและเริม่
แตกหน่อและเตบิโต

ส่ิงที่เรำพูด ส่ิงที่เรำส่ังสอนและสอน
เป็นตัวก�ำหนดส่ิงที่จะเกิดขึน้ในบรรดำ
พวกเรำ เม่ือเรำสรำ้งประเพณีที่ดีงำม
ซ่ึงสอนหลักค�ำสอนของพระคริสต ์
พระวิญญำณศักดิ์สิทธิ์กล่ำวค�ำพยำน
ถึงควำมจริงของข่ำวสำรน้ันและบ�ำรุง
เลีย้งเมล็ดของพระกิตติคุณที่ปลูกไว้
จนฝังรำกลึกในใจลูกของเรำโดยควำม
พยำยำมของเรำตลอดทำง ข้ำพเจ้ำ
เป็นพยำนในพระนำมของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. อิสยำห์ 28:16.
 2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 64:33.
 3. ด ูหน้ำเฟสบุ๊กของนีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น 

โพสตว์นัที่ 19 ส.ค. 2018, facebook.com/ 
lds.neil.l.andersen.

 4. ใน Sarah Jane Weaver, “President Nelson 
Urges ‘Teach the Children,’” Church News, 
Sept. 23, 2018, 11.

 5. อีนัส 1:1.
 6. ด ูดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “อ�ำนำจฐำนะปุโรหิต

ในครอบครวัและศำสนจักร,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2005, 28–32.

 7. ฮีลำมัน 5:12.
 8. สุภำษิต 22:6.
 9. เฉลยธรรมบัญญัต ิ6:7.
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กษัตรยิ์เสมอ กษัตรยิ์แห่งซีเรยีส่งกอง
ทหำรมำ “ ในเวลำกลำงคนื และล้อม
เมืองน้ันไว”้ 2 เจตนำของพวกเขำคอื
จับกุมและสังหำรศำสดำพยำกรณ์ 
เอลีชำ เรำอ่ำนวำ่

“เมื่อผู้รบัใช้ของคนของพระเจ้ำ
ตืน่ ขึน้เวลำเช้ำ ตรู ่และออกไป น่ี แน่ะ 
กอง ทัพพรอ้มกับม้ำและรถ รบก็ล้อม
เมืองไว ้และคน ใช้น้ันบอกท่ำนวำ่ แย่
แล้ว นำยข้ำ เรำจะท�ำอย่ำง ไรด?ี” 3

น่ันคอืกำรพูดดว้ยควำมกลัว
“[เอลีชำ] ตอบวำ่ อย่ำกลัวเลย เพรำะ

ฝ่ำยเรำมีมำกกวำ่ฝ่ำยเขำ” 4

แตท่่ำนไม่หยุดตรงน้ัน
“เอลีชำก็อธิษฐำนวำ่ ข้ำแตพ่ระ

ยำห์เวห์ ขอทรงเปิดตำของเขำเพื่อเขำ
จะไดเ้ห็น และพระยำห์เวห์ทรงเปิดตำ
ของชำยหนุ่มคนน้ัน และเขำก็มองและ
เห็นภูเขำเต็มไปดว้ยม้ำ และรถรบเพลิง
รอบเอลีชำ” 5

เรำอำจไม่มีรถรบส่งมำขจัดควำมกลัว
และปรำบมำรให้เรำ แตบ่ทเรยีนชัดเจน 
พระเจ้ำทรงอยู่กับเรำ สนพระทัยและ
ทรงอวยพรเรำในวธิีที่พระองคเ์ท่ำน้ัน
ทรงท�ำได ้กำรสวดอ้อนวอนสำมำรถ
เรยีกพลังและกำรเปิดเผยที่เรำตอ้งกำร
ลงมำเพื่อให้ควำมคดิเรำจดจ่ออยู่กับ
พระเยซูครสิตแ์ละกำรพลีพระชนม์ชีพ

ควำมกลัวไม่ ใช่เรือ่งใหม่ เหล่ำสำวก
ของพระเยซูครสิตก์ลัว “พำยุ [และ] 
คลื่น” ตอนกลำงคนืขณะอยู่กลำงทะเล
กำลิลี 1 ในฐำนะสำนุศิษย์ยุคปัจจุบัน 
เรำเองก็กลัว ผู้ ใหญ่ โสดของเรำกลัว
กำรให้ค�ำมั่นสัญญำเช่นกำรแตง่งำน 
คูแ่ตง่งำนใหม่อย่ำงลูกๆ ของเรำกลัว
กำรให้เด็กเกิดมำในโลกที่ช่ัวรำ้ยมำก
ขึน้ทุกวนั ผู้สอนศำสนำกลัวหลำยเรือ่ง 
โดยเฉพำะกำรพูดคยุกับคนแปลกหน้ำ 
หญิงม่ำยกลัวกำรอยู่คนเดยีว วยัรุน่กลัว
จะไม่เป็นที่ยอมรบั นักเรยีนกลัววนั
แรกที่ โรงเรยีน นักศึกษำมหำวทิยำลัย
กลัวผลสอบ เรำกลัวควำมล้มเหลว กำร
ปฏิเสธ ควำมผิดหวงั และควำมไม่รู ้เรำ
กลัวเฮอรร์เิคน แผ่นดนิไหว และเพลิง
ไหม้ที่ท�ำลำยผืนดนิและชีวติเรำ เรำ
กลัวจะไม่ไดร้บัเลือก และเรำกลัวจะได้
รบัเลือก เรำกลัวจะไม่ดพีอ เรำกลัววำ่
พระเจ้ำไม่ทรงมีพรให้เรำ เรำกลัวกำร
เปลี่ยนแปลง และควำมกลัวกลำยเป็น
ควำมตืน่ตระหนก มีควำมกลัวอะไร
ตกหล่นอีกบ้ำงไหมครบั

ตัง้แต่ โบรำณกำล ควำมกลัวจ�ำกัด
มุมมองของบุตรธิดำพระผู้เป็นเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำชอบเรือ่งเอลีชำใน 2 พงศ์

โดย เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ข้
  ำพเจ้ำเพิ่มพยำนให้ข่ำวสำรของ
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
และเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ

เมื่อสักครูน้ี่เกี่ยวกับควำมปรองดอง
และควำมเป็นเอกฉันท์ของสภำฝ่ำย
ประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบ
สอง ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่ค�ำประกำศตำม
กำรเปิดเผยเหล่ำน้ีเป็นพระด�ำรแิละ
พระประสงคข์องพระเจ้ำ จะเป็นพร
และเพิ่มพลังให้บุคคล ครอบครวั และ
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยรุน่ตอ่ๆ ไป

หลำยปีก่อน ลูกสำวของเรำที่เพิ่ง
แตง่งำนและสำมีเธอถำมซิสเตอรร์ำส
แบนดก์ับข้ำพเจ้ำดว้ยค�ำถำมส�ำคญัมำก
ที่ส่งผลตอ่ชีวติวำ่ “ยังจะปลอดภัยและ
ฉลำดหรอืไม่ที่จะให้เด็กเกิดมำในโลกน้ี
ที่ดเูหมือนจะน่ำหวำดกลัวและช่ัวรำ้ย”

น่ันเป็นค�ำถำมส�ำคญัให้พ่อแม่
พจิำรณำรว่มกบัลกูทีแ่ตง่งำนแลว้ของ
พวกเขำ เรำไดย้นิควำมกลวัในน� ้ำเสียง
และสัมผสัไดถ้งึควำมกลัวในใจพวกเขำ 
เรำตอบพวกเขำวำ่ “แน่นอน ย่ิงกวำ่โอเค
เสียอีก” ขณะทีเ่รำแบ่งปันค�ำสอนพระ
กติตคิณุพืน้ฐำน และควำมรูสึ้กในใจ
ตลอดจนประสบกำรณ์ชีวติของเรำเอง

อยำ่กงัวลใจเลย
จงมีใจสู้ พ่ีน้องท้ังหลาย เราอยู่ในเวลาท่ีน่ากลวั แต่เม่ือเราอยู่บนเส้นทาง
พันธสัญญา เราไม่ต้องกลวั
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เพื่อกำรชดใช้ของพระองค ์พระเจ้ำทรง
ทรำบวำ่บำงครัง้เรำรูสึ้กกลัว ข้ำพเจ้ำ
เคยกลัวเช่นเดยีวกับท่ำน ดว้ยเหตน้ีุ
พระคมัภีรจ์ึงเต็มไปดว้ยค�ำแนะน�ำของ
พระเจ้ำวำ่

“จงรืน่เรงิเถิด, และอย่ำกลัวเลย” 6

“จงดทูี่เรำในควำมนึกคดิทุกอย่ำง; 
อย่ำสงสัย, อย่ำกลัว” 7

“อย่ำ กลัว เลย, เจ้ำฝูง แกะ น้อย” 8 
ข้ำพเจ้ำชอบควำมอ่อนโยนของ “ฝูง
แกะน้อย” ในศำสนจักรน้ีเรำอำจมีคน
ไม่มำกพอให้ โลกถือวำ่มีอิทธิพล แต่
เมื่อเรำลืมตำทำงวญิญำณ เรำจะเห็นวำ่ 
“ฝ่ำยเรำมีมำกกวำ่ฝ่ำยเขำ” 9 พระเมษ
บำลของเรำ พระเยซูครสิตต์รสัตอ่ไป
วำ่ “ตอ่ให้แผ่นดนิโลกและนรกรวมกัน
ตอ่ตำ้นเจ้ำ, แตห่ำกเจ้ำสรำ้งขึน้บนศิลำ
ของเรำ, พวกเขำจะเอำชนะไม่ได”้ 10

ควำมกลัวถูกขจัดอย่ำงไร ส�ำหรบั
คนหนุ่มคนน้ัน เขำยืนอยู่ ใกล้เอลีชำ
ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำ
มีค�ำสัญญำเดยีวกัน เมื่อเรำฟังประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน เมื่อเรำสดบัฟัง
ค�ำแนะน�ำของท่ำน เรำก�ำลังยืนอยู่กับ
ศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ จง
จดจ�ำถ้อยค�ำของโจเซฟ สมิธ “และ
บัดน้ี, หลังจำกประจักษ์พยำนจ�ำนวน
มำกที่ ให้ ไวถ้ึงพระองค,์ น่ีคอืประจักษ์
พยำน, สุดท้ำยของทัง้หมด, ซ่ึงเรำให้ ไว้
ถึงพระองค:์ วำ่พระองคท์รงพระชนม์
อยู่!” 11 พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์
อยู่ ควำมรกัที่เรำมีตอ่พระองคแ์ละพระ
กิตตคิณุจะขจัดควำมกลัว

ควำมปรำรถนำจะ “มีพระวญิญำณ
ของพระองค ์[อยู่กับเรำ] ตลอดเวลำ” 12 
จะขับควำมกลัวเพื่อให้เรำมองชีวติไกล
ถึงนิรนัดรมำกขึน้ ประธำนเนลสัน
เตอืนวำ่ “ ในวนัข้ำงหน้ำ เรำจะรอดทำง
วญิญำณไม่ไดห้ำกปรำศจำกอิทธิพล
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ที่มี ให้ตลอด
เวลำ ทัง้น�ำทำง ชีท้ำง และปลอบโยน” 13

พระเจ้ำตรสัเกี่ยวกับภัยพิบัตทิี่จะ
ปกคลุมแผ่นดนิและจะท�ำให้ ใจคน
มำกมำยแข็งกระดำ้งวำ่ “สำนุศิษย์ของ

เรำจะยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์, และ
จะไม่หวัน่ไหว” 14

และทรงแนะน�ำตอ่จำกน้ันวำ่ “อยำ่
กงัวลใจเลย, เพรำะ, เม่ือส่ิงทัง้หลำยทัง้
ปวงเหลำ่น้ีจะบงัเกดิขึน้, เจำ้จะรูว้ำ่สัญญำ
ซ่ึงท�ำไวก้บัเจำ้จะเกดิสัมฤทธผิล” 15

ยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์—อย่ำ
กงัวลใจเลย—และสัญญำจะเกดิสัมฤทธิ
ผล เรำมำดแูตล่ะส่วนน้ีวำ่เกี่ยวข้องกับ
ควำมกลัวของเรำอย่ำงไร

หน่ึง ยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์ เมื่อ
เรำยืนอยู่ ในสถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์—บ้ำนที่
ชอบธรรม โบสถ์ที่อุทิศแล้ว พระวหิำร
ที่อุทิศถวำย—เรำรูสึ้กวำ่พระวญิญำณ
ของพระเจ้ำอยู่กับเรำ เรำพบค�ำตอบให้
แก่ค�ำถำมที่เรำกังวลใจหรอืพบสันตสุิข
ที่ท�ำให้เลิกกังวลใจ น่ันคอืพระวญิญำณ
ทรงท�ำงำน สถำนที่ศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ีใน
อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่น
ดนิโลกเรยีกรอ้งควำมคำรวะ ควำม
เคำรพผู้อื่น ตวัตนที่ดทีี่สุดของเรำใน
กำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ ควำม
หวงัวำ่เรำจะขจัดควำมกลัวและแสวงหำ
เดชำนุภำพกำรเยียวยำของพระเยซู
ครสิตผ์่ำนกำรชดใช้

ไมม่ทีีว่ำ่งใหค้วำมกลวัในสถำน
ศักดิสิ์ทธิเ์หลำ่น้ีของพระผูเ้ป็นเจำ้หรอื

ในใจบตุรธดิำของพระองค ์เพรำะเหตใุด 
เพรำะควำมรกั พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรกัเรำ
—เสมอ—และเรำรกัพระองค ์ควำมรกัที่
มตีอ่พระผูเ้ป็นเจำ้ลบควำมกลวัทัง้หมด 
และควำมรกัของพระองคม์มีำกมำยใน
สถำนทีศั่กดิสิ์ทธิ ์ลองคดิด ูเมือ่เรำไม่
มัน่ใจในค�ำมัน่สัญญำตอ่พระเจำ้ เมือ่เรำ
ออกจำกเส้นทำงทีน่�ำไปสู่ชีวตินิรนัดร ์
เมือ่เรำสงสัยควำมส�ำคญัของเรำในแผน
ของพระองค ์เมือ่เรำยอมใหค้วำมกลวั
เปิดประตรูบั—ควำมทอ้แท ้ควำมโกรธ 
ควำมขุน่เคอืง ควำมผดิหวงั—พระ
วญิญำณทรงจำกเรำไป และเรำปรำศจำก
พระเจำ้ ถำ้ทำ่นรูว้ำ่น่ันเป็นอยำ่งไร ทำ่น
จะรูว้ำ่สถำนทีต่รงน้ันทำ่นไมค่วรอยู ่ใน
ทำงกลบักนั เมือ่เรำยนือยู่ ในสถำนที่
ศักดิสิ์ทธิ ์เรำจะรูสึ้กถงึควำมรกัของพระ
ผูเ้ป็นเจำ้ และ “ควำมรกัทีบ่รบิรูณ์ยอ่ม
ขบัควำมกลวัออกไปสิน้” 16

ค�ำสัญญำตอ่ไปคอื “อยำ่กงัวลใจเลย” 17 
ไมว่ำ่โลกน้ีจะมคีวำมช่ัวรำ้ยและควำม
ยุง่เหยงิมำกเพยีงใด เรำไดร้บัสัญญำตำม
ควำมซ่ือสัตยทุ์กวนัของเรำในพระเยซู
ครสิตว์ำ่จะม ี“สันตสุิขของพระเจำ้ทีเ่กนิ
ควำมเข้ำใจ” 18 เมือ่พระครสิตเ์สด็จมำใน
เดชำนุภำพและรศัมภีำพ ควำมช่ัว กำร
กบฏ และควำมอยตุธิรรมจะสิน้สุด
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นำนมำแล้วอัครสำวกเปำโลพยำกรณ์
ถึงสมัยของเรำโดยกล่ำวกับทิโมธีวำ่

“จงเข้ำ ใจข้อน้ีคอื วำระ สุด ท้ำยน้ันจะ
เป็นเวลำที่น่ำ กลัว

“เพรำะผู้คนจะเห็น แก่ ตวั รกั
เงิน ทอง โอ้ อวด หยิ่ง ยโส ชอบด ูหมิ่น 
ไม่เช่ือ ฟังพ่อแม่ อก ตญั ญู ช่ัว รำ้ย . . .

“. . . รกัควำมสนุกมำกกวำ่รกัพระเจำ้” 19

พึงจดจ�ำวำ่ “ฝ่ำยเรำ” ทัง้สองดำ้น
ของม่ำน คนที่รกัพระเจ้ำสุดใจ สุดก�ำลัง 
ควำมคดิ และพละก�ำลัง “มีมำกกวำ่ฝ่ำย
เขำ” 20 ถ้ำเรำวำงใจพระเจ้ำและวธิีของ
พระองคอ์ย่ำงแข็งขัน ถ้ำเรำมีส่วนใน
งำนของพระองค ์เรำจะไม่กลัวแนวโน้ม
ของโลกหรอืกังวลใจ ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำน 
ขจัดอิทธิพลและแรงกดดนัทำงโลก 
และแสวงหำควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณ
ในชีวติประจ�ำวนั จงรกัส่ิงที่พระเจ้ำทรง
รกั—ซ่ึงรวมถึงพระบัญญัต ิพระนิเวศน์
ศักดิสิ์ทธิ์ พันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์กับ
พระองค ์ศีลระลึกทุกวนัสะบำโต กำร
ส่ือสำรของเรำผ่ำนกำรสวดอ้อนวอน—
และท่ำนจะไม่กังวลใจ

ประเด็นสุดท้ำย: วำงใจพระเจ้ำและ
สัญญำของพระองค ์ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่
สัญญำของพระองคจ์ะเกิดสัมฤทธิผล
ทัง้หมด ข้ำพเจ้ำทรำบแน่นอนเท่ำๆ 

กับยืนอยู่ตอ่หน้ำท่ำนในกำรประชุม
ศักดิสิ์ทธิ์น้ี

พระเจ้ำทรงเปิดเผยวำ่ “เพรำะคน
ที่ฉลำดและรบัควำมจรงิ, และรบัพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์เป็นผู้น�ำทำงของ
พวกเขำ, และไม่ถูกหลอก—ตำมจรงิ
แล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ, พวกเขำจะไม่ถูก
โคน่และโยนเข้ำไปในไฟ, แตจ่ะทนอยู่
ได้ ในวนัน้ัน” 21

น่ีคอืสำเหตทุี่เรำไม่ควรกังวลใจกับ
ควำมโกลำหลของยุคน้ี กับคนที่อยู่ ใน
อำคำรใหญ่และกวำ้ง กับคนที่ล้อเลียน
ควำมซ่ือสัตย์และกำรอุทิศตนรบัใช้
พระเจ้ำพระเยซูครสิต ์กำรมองในแง่ด ี
ควำมกล้ำหำญ และจิตกุศลมำจำกใจที่
ไม่กังวลหรอืสับสน ประธำนเนลสันผู้  
“มองอนำคตในแง่ด”ี เตอืนเรำวำ่ “ถ้ำ
เรำปรำรถนำจะกรองเสียงและปรชัญำ
มำกมำยของมนุษย์ที่ โจมตคีวำมจรงิ 
เรำตอ้งฝึกรบักำรเปิดเผย” 22

เพื่อรบักำรเปิดเผยส่วนตวั เรำตอ้ง
ให้ควำมส�ำคญักับกำรด�ำเนินชีวติตำม 
พระกิตตคิณุและส่งเสรมิควำมซ่ือสัตย์
และควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณในผู้อื่น
และตวัเรำ

สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์เป็น
ศำสดำพยำกรณ์ท่ำนหน่ึงในวยัเยำว์

ของข้ำพเจ้ำ ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำน้ี หลังจำก
ไดร้บัเรยีกเป็นอัครสำวก ข้ำพเจ้ำพบ
สันตสุิขในข่ำวสำรแรกของท่ำนที่กำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคมปี 1943 
ท่ำนหนักใจกับกำรเรยีก ข้ำพเจ้ำเข้ำใจ
ควำมรูสึ้กน้ัน เอ็ลเดอรค์มิบัลล์กล่ำววำ่ 
“ข้ำพเจ้ำคดิหนักมำกและสวดอ้อนวอน 
อดอำหำรและสวดอ้อนวอน มีควำมคดิ
ขัดแยังกันกรมูำในจิตใจข้ำพเจ้ำ—เสียง
ที่ดเูหมือนจะพูดวำ่ ‘เจ้ำท�ำไม่ไดห้รอก 
เจ้ำไม่มีคำ่ควร เจ้ำไม่มีควำมสำมำรถ’— 
และสุดท้ำยควำมคดิที่ชนะก็เข้ำมำ
เสมอ ‘เจ้ำตอ้งท�ำงำนที่ ไดร้บัมอบหมำย
—เจ้ำตอ้งท�ำให้ตนเองมีควำมสำมำรถ 
มีคำ่ควร และมีคณุสมบัต’ิ และสงครำม
ด�ำเนินตอ่ไป” 23

ข้ำพเจ้ำใจสู้เพรำะประจักษ์พยำนที่
บรสุิทธิ์ ใจของอัครสำวกท่ำนน้ีผู้กลำย
เป็นประธำนศำสนจักรคนที่ 12 ท่ำน
ยอมรบัวำ่ท่ำนตอ้งทิง้ควำมกลัวเพื่อ 
“ท�ำงำนที่ ไดร้บัมอบหมำย” และท่ำน
ตอ้งพึ่งพำพระเจ้ำเพื่อขอพลังท�ำให้ตวั
ท่ำน “มีควำมสำมำรถ มีคำ่ควร และมี
คณุสมบัต”ิ เรำท�ำไดเ้ช่นกัน สงครำม
จะด�ำเนินตอ่ไป แตเ่รำจะเผชิญสงครำม
ดว้ยพระวญิญำณของพระเจ้ำ เรำจะ 
“ ไม่กังวลใจ” เพรำะเมื่อเรำยืนอยู่กับ
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ขณะพิจำรณำวำ่จะประยุกต์ ใช้หลัก
ธรรมของ กำรรวบรวมทุกส่ิงให้อยู่ ใน
พระครสิต ์กับกำรเรยีนรูแ้ละกำรด�ำเนิน
ชีวติตำมพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
ในชีวติประจ�ำวนัของเรำอย่ำงไร

ช่วงการเปิดเผย
เรำอยู่ ในช่วงกำรเปิดเผยอนัน่ำทึง่

ของศำสนจกัรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของ

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

เ  ชือกเป็นเครื่องมือจ�ำเป็นที่เรำทุก
คนรู้จักดี เชือกท�ำจำกใยผ้ำ ใยพืช 
ลวด หรือวัสดุอื่นที่น� ำแต่ละเส้น

มำตีเกลียวหรือฟ่ันเกลียว น่ำสนใจ
ตรงที่วัสดุธรรมดำสำมำรถน�ำมำผูกมัด
รัดร้อยเข้ำด้วยกันกลำยเป็นเชือก
เหนียวที่แข็งแรงทนทำน ด้วยเหตุ
น้ี กำรเช่ือมต่อและกำรผูกพันวัสดุ
ธรรมดำอย่ำงมีประสิทธิภำพจึงเกิด
เป็นเครื่องมือที่ ไม่ธรรมดำ

เช่นเดยีวกับเชือกไดค้วำมแข็งแรง
ทนทำนจำกเส้นใยหลำยเส้นพันกันเป็น
เกลียว พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
ให้มุมมองกวำ้งที่สุดของควำมจรงิและ
พรล�ำ้คำ่ที่สุดเมื่อเรำเอำใจใส่ค�ำเตอืน
ของเปำโลให้ “ รวบ รวม ทุก ส่ิง ทัง้ ที่ อยู่ 
ใน สวรรค ์และ ใน แผ่น ดนิ โลก ให้ อยู่ ใน 
พระ ครสิต”์ 1 ส�ำคญัตรงที่กำรรวบรวม
ควำมจรงิครัง้ส�ำคญัน้ีมีศนูย์กลำงและ
ศนูย์รวมอยู่ที่พระเจ้ำพระเยซูครสิต์
เพรำะพระองคท์รงเป็น “ทำงน้ัน เป็น
ควำมจรงิ และเป็นชีวติ” 2

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ทรงสอนเรำแตล่ะคน

รวบรวมทุกส่ิงใหอ้ยูใ่น
พระคริสต์
พลงัพระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดในการเปล่ียนเราและเป็นพรแก่เรามาจากการมอง
ความเก่ียวข้องกันของหลกัค�าสอน หลกัธรรม และวิธีปฏิบัติให้ออกและประยกุต์ใช้

พระเจ้ำ สนับสนุนหลักธรรมและแผน
นิรนัดรข์องพระองค ์เรำก�ำลังยืนอยู่
บนที่ศักดิสิ์ทธิ์

แลว้เป็นอยำ่งไรกับลกูสำวและ
ลูกเขยผูถ้ำมค�ำถำมจำกใจทีห่วำดกลวั
เมือ่หลำยปีกอ่น พวกเขำพิจำรณำกำร
สนทนำของเรำคนืน้ันอย่ำงจรงิจงั สวด
อ้อนวอน อดอำหำร และไดข้อ้สรปุของ
พวกเขำเอง ยงัควำมสุขและปีตแิกพ่วก
เขำและเรำผูเ้ป็นตำยำย เวลำน้ีพวกเขำ
มีบตุรทีน่่ำรกัเจ็ดคนขณะพวกเขำเดนิ
หน้ำดว้ยศรทัธำและควำมรกั

จงมี ใจสู้ พี่น้องทัง้หลำย เรำอยู่
ในเวลำที่น่ำกลัว แตเ่มื่อเรำอยู่บน
เส้นทำงพันธสัญญำ เรำไม่ตอ้งกลัว 
ข้ำพเจ้ำอวยพรท่ำนวำ่เมื่อท่ำนไม่กลัว 
ท่ำนจะไม่กังวลใจกับยุคสมัยที่เรำอยู่
หรอืควำมกังวลใจที่เกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำ
อวยพรให้ท่ำนเลือกยืนอยู่ ในสถำน
ที่ศักดิสิ์ทธิ์และไม่หวัน่ไหว ข้ำพเจ้ำ
อวยพรให้ท่ำนเช่ือในสัญญำของพระ
เยซูครสิตว์ำ่พระองคท์รงพระชนม์ 
ทรงคุม้ครองเรำ ดแูลเรำ และยืนข้ำง
เรำ ในพระนำมของพระเจ้ำและพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. มำระโก 4:37.
 2. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:14.
 3. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:15.
 4. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:16.
 5. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:17.
 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 68:6.
 7. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:36.
 8. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:34.
 9. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:16.
 10. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 6:34.
 11. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 76:22.
 12. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:77.
 13. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“กำรเปิดเผยส�ำหรบั

ศำสนจักร กำรเปิดเผยส�ำหรบัชีวติเรำ,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 96.

 14. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:32.
 15. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:35.
 16. โมโรไน 8:16.
 17. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:35.
 18. ฟิลิปปี 4:7.
 19. 2 ทิโมธี 3:1–2, 4.
 20. 2 พงศ์กษัตรยิ์ 6:16.
 21. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 45:57.
 22. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “กำรเปิดเผยส�ำหรบั

ศำสนจักร กำรเปิดเผยส�ำหรบัชีวติเรำ,” 96.
 23. สเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ ใน 

Conference Report, Apr. 1943, 16–17.
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พระเยซูครสิต ์กำรปรบัเปลีย่นครัง้
ประวตัศิำสตรท์ีป่ระกำศวนัน้ีมจีดุ
ประสงคค์รอบคลุมเพยีงอยำ่งเดยีวคอื
เพือ่เสรมิสรำ้งศรทัธำในพระบดิำบน
สวรรคแ์ละแผนของพระองคแ์ละใน
พระบตุรของพระองคพ์ระเยซคูรสิต์
และกำรชดใช้ของพระองค ์ตำรำงกำร
ประชมุวนัอำทติย์ ไม่ ใช่แคสั่น้ลงเทำ่น้ัน 
แตเ่รำมีโอกำสและหน้ำทีร่บัผดิชอบ
เพิม่ขึน้ในฐำนะบคุคลและครอบครวัที่
จะใช้เวลำของเรำท�ำใหว้นัสะบำโตเป็น
วนัปีตยินิดย่ิีงขึน้ทีบ่ำ้นและที่ โบสถ์

เดอืนเมษำยนที่ผ่ำนมำ โครงสรำ้ง
องคก์รของโควรมัฐำนะปุโรหิตไม่เพียง
เปลี่ยนไปเท่ำน้ัน แตย่ังเน้นย�ำ้วธิีที่สูง
กวำ่และศักดิสิ์ทธิ์กวำ่ของกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่พี่น้องชำยหญิงของเรำดว้ย

เหมือนกันมำกกับเกลียวเชือกท�ำให้
เกิดเครือ่งมือที่แข็งแรงทนทำน กำร
ด�ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกันทัง้หมดน้ี
เป็นส่วนหน่ึงของควำมพรอ้มใจกัน
ท�ำให้ศนูย์รวม แหล่งช่วย และงำนของ
ศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระ
ผู้ช่วยให้รอดสอดคล้องกันมำกขึน้กับ

พันธกิจพืน้ฐำน ซ่ึงก็คอื ช่วยพระผู้เป็น
เจ้ำในงำนของพระองคท์ี่จะท�ำให้เกิด
ควำมรอดและควำมสูงส่งของบุตรธิดำ
ของพระองค ์โปรดอย่ำสนใจดำ้นตำ่งๆ 
อันเป็นตรรกะของส่ิงที่ประกำศไปแล้ว 
เรำตอ้งไม่ยอมให้รำยละเอียดของขัน้
ตอนมำบดบังเหตผุลทำงวญิญำณของ
กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ี

ควำมปรำรถนำของเรำคอืเพื่อให้
ศรทัธำในแผนของพระบิดำและใน 
พันธกิจกำรไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด
เพิ่มขึน้ในแผ่นดนิโลกและสถำปนำ 
พนัธสัญญำอันเป็นนิจของพระผู้เป็นเจำ้ 3  
วตัถปุระสงคเ์ดยีวของเรำคอืช่วยใหเ้กิด
กำรเปลีย่นใจเลือ่มใสพระเจำ้อยำ่งตอ่
เน่ือง รกัพีน้่องของเรำมำกขึน้ และรบัใช้
พวกเขำอยำ่งมปีระสิทธภิำพมำกขึน้

การแยกส่วนและการแบ่งแยก
บำงครัง้สมำชิกของศำสนจักรเรำ

แยกส่วน แบ่งแยก และประยุกต์ ใช้
พระกิตตคิณุในชีวติเรำโดยสรำ้งรำยกำร
ยำวเหยียดของแตล่ะหัวข้อที่ตอ้งศึกษำ
และงำนที่ตอ้งท�ำ แตว่ธิีเช่นน้ันอำจ

จ�ำกัดควำมเข้ำใจและวสัิยทัศน์ของ
เรำ เรำตอ้งระวงัเพรำะกำรเครง่ครดักับ
รำยกำรเหล่ำน้ันจะท�ำให้เรำเบนออก
จำกกำรใกล้ชิดพระเจ้ำมำกขึน้

จุดประสงคแ์ละกำรท�ำให้บรสุิทธิ์ 
ควำมสุขและปีต ิกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่ำงตอ่เน่ืองและควำมคุม้ครองที่มำ
จำกกำร “ยอมถวำยใจ [เรำ] ตอ่พระผู้
เป็นเจ้ำ” 4 และกำร “ ไดร้บัรปูลักษณ์
ของพระองค์ ไว้ ในสีหน้ำ [ของเรำ]” 5 
จะไม่บรรลุผลส�ำเรจ็เพียงเพรำะเรำท�ำ
และกำกบำทเรือ่งทำงวญิญำณทัง้หมด
ที่น่ำจะท�ำเท่ำน้ัน แตพ่ลังพระกิตตคิณุ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในกำรเปลี่ยนเรำ
และเป็นพรแก่เรำมำจำกกำรมองควำม
เกี่ยวข้องกันของหลักค�ำสอน หลักธรรม 
และวธิีปฏิบัติ ให้ออกและประยุกต์ ใช้ 
ตอ่เมื่อเรำ รวบรวมทุกส่ิงให้อยู่ ในพระ
ครสิต ์ดว้ยกำรมุ่งเน้นที่พระองคเ์ท่ำน้ัน 
ควำมจรงิพระกิตตคิณุจึงจะสำมำรถ
เปิดทำงให้เรำเป็นดงัที่พระองคท์รง
ปรำรถนำให้เรำเป็น 6 และอดทนอย่ำง
องอำจจนกวำ่ชีวติจะหำไม่ 7

การเรียนรู้และเช่ือมโยงความจริง 
พระกติตคุิณ

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
เป็นส่ิงทออันงำมเลิศของควำมจรงิ
ที่ “เช่ือมตอ่กัน” 8 และถักทอเข้ำดว้ย
กัน เมื่อเรำเรยีนรูแ้ละเช่ือมโยงควำม
จรงิพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรเปิดเผย
เข้ำดว้ยกัน เรำจะมีมุมมองที่ดเีลิศ
และมีสมรรถภำพทำงวญิญำณเพิ่มขึน้
ผ่ำนดวงตำที่สำมำรถเห็นอิทธิพลของ
พระเจ้ำในชีวติเรำและหูที่สำมำรถไดย้ิน
พระสุรเสียงของพระองค์ 9 หลักธรรม
ของกำร รวบรวมทุกส่ิงให้อยู่—แม้ ใน
พระองค—์จะช่วยเรำเปลี่ยนรำยกำร
ที่สืบทอดกันมำให้เป็นควำมครบถ้วน
สมบูรณ์ครบวงจร ข้ำพเจ้ำจะขอยก
ตวัอย่ำงของส่ิงที่ข้ำพเจ้ำก�ำลังเสนอทัง้
ดำ้นหลักค�ำสอนและศำสนจักร

ตัวอย่าง 1 หลักแห่งควำมเช่ือข้อ
ส่ีเป็นตวัอย่ำงหน่ึงที่อธิบำยเรือ่งกำร
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รวบรวมทุกส่ิงให้อยู่ ในพระครสิต์ ไดด้ี
ที่สุด “เรำเช่ือวำ่หลักธรรมและ 
ศำสนพิธีเบือ้งตน้ของพระกิตตคิณุคอื :  
หน่ึง, ศรทัธำในพระเจ้ำ พระเยซูครสิต;์ 
สอง, กำรกลับใจ; สำม, บัพตศิมำโดย
ลงไปในน� ้ำทัง้ตวัเพื่อกำรปลดบำป; ส่ี, 
กำรวำงมือเพื่อของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์” 10

ศรทัธำที่แท้จรงิมีศนูย์รวมอยู่ ใน
และอยู่บนพระเจ้ำพระเยซูครสิต—์ใน
พระองคผ์ู้ทรงเป็นพระเจ้ำและพระ
บุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดจำกพระบิดำ
และบนพระองคแ์ละพระพันธกิจกำร
ไถ่ที่ทรงท�ำส�ำเรจ็ “เพรำะพระองคท์รง
สนองตอบเจตนำรมณ์ของกฎ, และ
พระองคท์รงขอรบัเอำคนทัง้ปวงซ่ึงมี
ศรทัธำในพระองค;์ และคนที่มีศรทัธำ
ในพระองคจ์ะแนบสนิทอยู่กับทุกส่ิงที่
ด;ี ฉะน้ันพระองคจ์ึงทรงวงิวอนแทน
อุดมกำรณ์ของลูกหลำนมนุษย์” 11 กำร
ใช้ศรทัธำในพระครสิตค์อื กำรวำงใจ 
และเช่ือมั่นในพระองค์ ในฐำนะพระ
ผู้ช่วยให้รอด ในพระนำมของพระองค ์
และในค�ำสัญญำของพระองค์

ผลแรกและโดยธรรมชำตขิองกำร
วำงใจพระผูช่้วยใหร้อดคอืกำรกลบัใจ
และหนัหลงัใหค้วำมช่ัว เมือ่เรำใช้ศรทัธำ
ในพระเจำ้และตอ่พระเจำ้ เรำจะหันมำ
หำและพึง่พำพระองค์ โดยธรรมชำต ิ
ดว้ยเหตน้ีุกำรกลบัใจจงึเป็น กำรวำงใจ 
และ กำรเชือ่ใจ พระผู้ ไถ่ ให้ทรงท�ำส่ิง
ทีเ่รำไม่สำมำรถท�ำไดด้ว้ยตวัเรำเอง เรำ
แตล่ะคนตอ้ง “[เชือ่ใจ] อย่ำงเต็มที่
ในคณุงำมควำมดขีองพระองคผ์ูท้รง
อำนุภำพทีจ่ะช่วยใหร้อด” 12 เพรำะ “ โดย
ผ่ำนควำมดงีำม, และพระเมตตำ, และ
พระคณุของพระเมสสิยำห์ผู้บรสุิทธิ”์ 13 
เท่ำน้ันเรำจงึจะสำมำรถเป็นคนทีถ่กู
สรำ้งใหม่ ในพระครสิต์ 14 และกลบัไปอยู่
ในทีป่ระทับของพระผูเ้ป็นเจำ้ได้

ศำสนพิธีบัพตศิมำโดยลงไปในน� ้ำ
ทัง้ตวัเพื่อกำรปลดบำปเรยีกรอ้งให้เรำ 
วำงใจพระองค ์เชือ่ใจ พระองค ์และ 
ตำม พระองค ์นีไฟประกำศวำ่ “ข้ำพเจ้ำ

รูว้ำ่หำกท่ำนจะ ตำมพระบุตร, ดว้ย
ควำมตัง้ใจเด็ดเดีย่ว, โดยไม่ท�ำกำร
หน้ำซ่ือใจคดและกำรหลอกลวงตอ่พระ
พักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ, แตด่ว้ยเจตนำ
แท้จรงิ, โดยกลับใจจำกบำปของท่ำน, 
โดยเป็นพยำนตอ่พระบดิำวำ่ทำ่นเต็มใจ
รบัพระนำมของพระครสิต,์ โดยบัพตศิ
มำ—แท้จรงิแล้ว, โดย ตำมพระเจ้ำของ
ท่ำนและพระผู้ช่วยให้รอดของท่ำน ลง
ไปในน� ้ำ, ตำมพระวจนะของพระองค,์ 
ดเูถิด, เมื่อน้ัน, ท่ำนจะไดร้บัพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์; แท้จรงิแล้ว, เมื่อน้ัน
บัพตศิมำดว้ยไฟและดว้ยพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์จะมำถึง” 15

ศำสนพิธีวำงมือมอบของประทำน
แห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์เรยีกรอ้งให้
เรำ วำงใจ พระองค ์เชือ่ใจ พระองค ์
ตำม พระองค ์และ มุ่งหน้ำ ในพระองค์

ดว้ยควำมช่วยเหลือจำกพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์ ดงัที่นีไฟประกำศ “และบัดน้ี 
. . . ข้ำพเจ้ำรู้ โดยส่ิงน้ีวำ่นอกจำกมนุษย์
จะอดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม่, ในกำร
ท�ำตำมตวัอย่ำงของพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์แล้ว, เขำจะไม่
สำมำรถรบักำรช่วยให้รอดได”้ 16

หลักแห่งควำมเช่ือข้อส่ี ไม่เพียงระบุ
หลักธรรมและศำสนพิธีพืน้ฐำนของ
พระกิตตคิณุเท่ำน้ัน แตห่ลักแห่งควำม
เช่ือข้อน้ีรวบรวมทุกส่ิงให้อยู่ ในพระ
ครสิตด์ว้ย น่ันคอื วำงใจ พระองค ์เชือ่
ใจ พระองค ์ตำม พระองค ์และ มุ่งหน้ำ 
ไปกับพระองค—์แม้ ในพระองค์

ตัวอย่าง 2 ตอ่ไปน้ีข้ำพเจ้ำตอ้งกำร
อธิบำยวำ่โปรแกรมและโครงกำร
ทัง้หมดของศำสนจักรรวบรวมอยู่ ใน
พระครสิตอ์ย่ำงไร มีตวัอย่ำงให้น�ำเสนอ
ไดห้ลำยตวัอย่ำง แตข่้ำพเจ้ำจะเลือกใช้
เพียงไม่กี่ตวัอย่ำง

ในปี 1978 ประธำนสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์สอนสมำชิกของ
ศำสนจักรให้เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็ง 
ของไซอันทั่วโลก ท่ำนแนะน�ำให้
วสุิทธิชนอยู่ ในบ้ำนเกิดเมืองนอนของ
ตนและสถำปนำสเตคที่เข้มแข็งโดย
รวบรวมครอบครวัของพระผู้เป็นเจ้ำ
และสอนวถิีของพระเจ้ำให้พวกเขำ 
ท่ำนกล่ำวเพิ่มเตมิวำ่ศำสนจักรจะสรำ้ง
พระวหิำรมำกขึน้และวสุิทธิชนจะไดร้บั
พรที่สัญญำไว้ ไม่วำ่พวกเขำจะอยู่ที่ ใด
ในโลก 17

เมื่อจ�ำนวนสเตคเพิ่มขึน้ บ้ำน
สมำชิกตอ้ง “กลำยเป็น [สถำนที่] ซ่ึง
สมำชิกครอบครวั [ชอบ] อยู่ ที่พวก
เขำ [สำมำรถ] ยกระดบัชีวติ พบควำม
รกั กำรสนับสนุน ควำมช่ืนชม และ
กำรให้ก�ำลังใจกัน” มำกขึน้ 18 ดว้ยเหตุ
น้ี ในปี 1980 เรำจึงรวมกำรประชุมวนั
อำทิตย์ ให้เป็นสำมช่ัวโมงตดิตอ่กันเพื่อ 
“เน้นย�ำ้ควำมรบัผิดชอบของบุคคลและ
ครอบครวัตอ่กำรเรยีนรู ้กำรด�ำเนินชีวติ 
และกำรสอนพระกิตตคิณุ” 19 กำรเน้น
เรือ่งครอบครวัและบ้ำนครัง้น้ีไดร้บักำร
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ยืนยันอีกครัง้ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลง
ตอ่โลก” ที่ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์
แนะน�ำไว้ ในปี 1995 20

ในเดอืนเมษำยน ปี 1998 ประธำน
ฮิงคล์ีย์ประกำศกำรก่อสรำ้งพระวหิำร
ขนำดเล็กเพิ่มหลำยแห่ง เพื่อน�ำ
ศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์แห่งพระนิเวศน์ของ
พระเจ้ำเข้ำมำใกล้วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
แตล่ะคนและครอบครวัทั่วโลกมำก
ขึน้ 21 โอกำสส�ำหรบักำรเตบิโตและกำร
พัฒนำทำงวญิญำณเหล่ำน้ีเสรมิดว้ย
กำรเพิ่มกำรพึ่งพำตนเองทำงโลกผ่ำน
กำรรเิริม่กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อกำรศึกษำ
ในปี 2001 22

ระหวำ่งกำรบรหิำรงำนของประธำน
โธมัส เอส. มอนสัน ท่ำนชักชวนวสุิทธิ
ชนซ�ำ้หลำยครัง้ให้ ไป “ช่วยชีวติ” และ
เน้นเรือ่งกำรดแูลคนยำกจนและคน
ขัดสนอันเป็นควำมรบัผิดชอบส่วนหน่ึง
ที่พระเจ้ำทรงก�ำหนดให้ศำสนจักร เพื่อ
เน้นย�ำ้กำรเตรยีมทำงโลกอย่ำงตอ่เน่ือง
เรำจึงไดจ้ัดโครงกำรหน่วยพึ่งพำตนเอง
ขึน้ในปี 2012

ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ เรำไดเ้น้นย�ำ้
และเสรมิหลักธรรมที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับ
กำรท�ำให้วนัสะบำโตเป็นวนัปีตยิินดี

ในบ้ำนและในศำสนจักร 23 ฉะน้ันจึง
เป็นกำรเตรยีมเรำส�ำหรบักำรปรบัตำรำง
กำรประชุมวนัอำทิตย์ที่ประกำศในกำร
ประชุมใหญ่สำมัญภำคน้ี

เมื่อหกเดอืนก่อน โควรมัฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเข้มแข็งขึน้
และท�ำงำนสอดคล้องกับองคก์ำรช่วย
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้เพื่อปฏิบัติ
ศำสนกิจในวธิีที่สูงกวำ่และศักดิสิ์ทธิ์กวำ่

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่ล�ำดบัและจังหวะ
เวลำของกำรด�ำเนินงำนเหล่ำน้ีตลอด
หลำยสิบปีที่ผ่ำนมำช่วยให้เรำไดเ้ห็น
งำนที่ครอบคลุมและเป็นหน่ึงเดยีวกัน 
ไม่ ใช่ โครงกำรที่แยกเป็นอิสระตอ่กัน 
“พระผู้เป็นเจ้ำทรงเปิดเผยแบบแผน
ควำมก้ำวหน้ำทำงวญิญำณส�ำหรบั
บุคคลและครอบครวัผ่ำนศำสนพิธี ค�ำ
สอน โปรแกรม และกิจกรรมตำ่งๆ ซ่ึง 
มุ่งเน้นท่ีครอบครวัและสนับสนุน
ศาสนจักร องคก์ำรและโปรแกรมของ
ศำสนจักรด�ำรงอยู่เพื่อเป็นพรแก่บุคคล
และครอบครวัมิ ใช่เพื่อผลประโยชน์
ขององคก์ำรหรอืโปรแกรมน้ันๆ” 24

ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้เรำรบัรู้
วำ่งำนของพระเจ้ำเป็นงำนใหญ่ทั่วโลก
ที่จะมุ่งเน้นครอบครวัและสนับสนุน
ศำสนจักรตลอดไป ข้ำพเจ้ำรูแ้ละเป็น
พยำนวำ่พระเจ้ำทรงเปิดเผยและ “จะ
ยังทรงเปิดเผยเรือ่งส�ำคญัและยิ่งใหญ่
อีกหลำยเรือ่งเกี่ยวกับอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำ” 25

ค�าสัญญาและประจกัษ์พยาน
ขำ้พเจำ้เริม่ขำ่วสำรโดยเน้นควำมแข็ง

แรงทนทำนอนัเกดิจำกกำรตเีกลยีวหรอื
ฟ่ันใยวสัดใุหเ้ป็นเชือก ขำ้พเจำ้สัญญำ
ในท�ำนองเดยีวกนัวำ่มมุมองทีก่วำ้งขึน้ 
จดุประสงค ์และพลงัจะประจกัษ์ ในกำร
เรยีนรูแ้ละด�ำเนินชีวติตำมพระกติตคิณุ
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต์
ขณะทีเ่รำพยำยำมรวบรวมทกุส่ิงใหอ้ยู่
ในพระครสิต—์แม้ ในพระองค์

ทกุโอกำสและทกุพรทีม่ผีลนิรนัดร์
ลว้นเกดิจำกพระเจำ้พระเยซคูรสิต ์

เกดิขึน้ไดแ้ละมจีดุประสงคเ์น่ืองจำก
พระองค ์และยนืยงตลอดกำลโดยผำ่น
พระองค ์ดงัทีแ่อลมำเป็นพยำน “ ไมม่ี
ทำงหรอืวธิอีืน่ใดซ่ึงโดยทำงน้ันมนุษย์
จะไดร้บักำรช่วยใหร้อดได,้ เวน้แต่ ใน
และโดยผำ่นพระครสิต.์ ดเูถดิ, พระองค์
ทรงเป็นชีวติและแสงสวำ่งของโลก” 26

ขำ้พเจำ้ประกำศค�ำพยำนของ 
ขำ้พเจำ้ถงึควำมเป็นพระเจำ้และกำร
ทรงพระชนมอ์ยูจ่รงิของพระบดิำนิรนัดร ์
และพระบุตรที่รกัของพระองค ์พระ
เยซูครสิต ์ในพระผู้ช่วยให้รอดเรำจะพบ
ปีต ิและในพระองคเ์รำจะพบ “สันตสุิข
ในโลกน้ี, และชีวตินิรนัดร์ ในโลกที่จะ
มำถึง” 27 ข้ำพเจ้ำกล่ำวยืนยันเป็นพยำน
ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำ 
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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วญิญำณนิรนัดรข์องตนเส่ียงอันตรำย 
โดยแสวงหำเฉพำะแหล่งกำรเรยีน 
รูท้ำงโลกอย่ำงฉำบฉวย เรำเช่ือวำ่ 
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธชินยคุสุดทำ้ยมคีวำมสมบรูณ์ของ
พระกิตติคุณของพระครสิต์ ซ่ึงพระ
กิตตคิณุคอืแก่นแท้ของควำมจรงิและ
ควำมรูแ้จ้งนิรนัดร”์ 2

เรำพบปีตแิท้จรงิและยั่งยืนโดยมำ
รูแ้ละปฏิบัตติำมควำมจรงิเกี่ยวกับเรำ
เป็นใคร ควำมหมำยของชีวติมรรตยั 
และเรำจะไปที่ ไหนเมื่อเรำตำย เรำจะ
ใช้วธิีกำรทำงวทิยำศำสตรห์รอืทำงโลก
เรยีนควำมจรงิเหล่ำน้ีไม่ได้

II.
ขำ้พเจำ้จะพูดถงึควำมจรงิพระ

กติตคิณุทีเ่ป็นรำกฐำนหลกัค�ำสอนของ
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยคุสุดทำ้ย โปรดพิจำรณำควำมจรงิเหลำ่
น้ีอยำ่งถีถ่ว้น มีค�ำอธบิำยไวม้ำกเกีย่วกบั
หลกัค�ำสอนและหลกัปฏิบตัขิองเรำ รวม
ทัง้บำงอยำ่งทีเ่รำยงัไม่เขำ้ใจ

มีพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงเป็นพระบิดำ
ของวญิญำณทัง้หมดที่เคยมีชีวติหรอื
จะมีชีวติ

เพศด�ำรงอยู่ช่ัวนิรันดร์ ก่อนเรำเกิด
มำบนโลกน้ี เรำทุกคนอยู่เป็นวิญญำณ

I.
เมื่อเรำแสวงหำควำมจรงิเรือ่งศำสนำ 

เรำควรใช้วธิีกำรทำงวญิญำณที่เหมำะ
สม เช่น กำรสวดอ้อนวอน พยำนของ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ กำรศึกษำพระ
คมัภีรแ์ละถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์
ยุคปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำเสียใจเสมอเมื่อได้
รบัรำยงำนเรือ่งกำรสูญเสียควำมเช่ือทำง
ศำสนำเพรำะค�ำสอนทำงโลก คนที่เคย
มองเห็นทำงวญิญำณอำจท�ำให้ตนเอง
ตำบอดทำงวญิญำณได ้ดงัที่ประธำน 
เฮนรยี์ บี. อำยรงิก์กล่ำววำ่ “ปัญหำของ
พวกเขำไม่ไดอ้ยู่ ในส่ิงที่พวกเขำคดิวำ่
ตนเห็น แตอ่ยู่ ในส่ิงที่พวกเขำยังมอง
ไม่เห็น” 1

วธิีกำรทำงวทิยำศำสตรน์�ำไปสู่ส่ิงที่
เรำเรยีกวำ่ควำมจรงิทำงวทิยำศำสตร ์
แต ่“ควำมจรงิทำงวทิยำศำสตร”์ ไม่ ใช่
ทัง้หมดของชีวติ คนที่ ไม่เรยีนรู ้“ โดย
กำรศึกษำและโดยศรทัธำดว้ย” (หลัก
ค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:118) จะ
จ�ำกัดกำรเข้ำใจควำมจรงิของตนเฉพำะ
กับส่ิงที่พิสูจน์ ไดด้ว้ยกระบวนกำรทำง
วทิยำศำสตร ์ท�ำให้กำรแสวงหำควำม
จรงิของพวกเขำถูกจ�ำกัด

ประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์กล่ำววำ่ 
“คนที่ [รบับัพตศิมำ] แล้วท�ำให้จิต

โดย ประธานดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด

ก ำรเปิดเผยในปัจจุบันนิยำม
ควำมจรงิวำ่เป็น “ควำมรูถ้ึงส่ิง
ทัง้หลำยดงัที่เป็นอยู่, และดงัที่

เป็นมำ, และดงัที่จะเป็น” (หลักค�ำสอน
และพันธสัญญำ 93:24) น่ันคอืค�ำนิยำม
ที่สมบูรณ์ที่สุดส�ำหรบัแผนแห่งควำม
รอดและ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก”

เรำอยู่ ในยุคที่ข้อมูลเผยแพรอ่อกไป
กวำ้งไกลมำก แต่ ใช่วำ่ข้อมูลทัง้หมด
น้ีจะจรงิ เรำจึงตอ้งระวงัขณะแสวงหำ
ควำมจรงิและเลือกแหล่งคน้ควำ้ เรำไม่
ควรถือวำ่อ�ำนำจหรอืช่ือเสียงทำงสังคม
เป็นแหล่งที่ถูกตอ้งของควำมจรงิ เรำ
พึงระวงักำรเช่ือถือข้อมูลหรอืค�ำแนะน�ำ
ของดำรำ นักกีฬำที่มีช่ือเสียง หรอื
แหล่งอินเทอรเ์น็ตนิรนำม ผู้เช่ียวชำญ
ในแขนงหน่ึงไม่ควรถือเป็นผู้เช่ียวชำญ
ในควำมจรงิเรือ่งอื่นๆ

เรำพึงระวงัแรงจูงใจของคนที่ ให้
ข้อมูลน้ันเช่นกัน น่ันคอืสำเหตทุี่พระ
คมัภีรเ์ตอืนเรำให้ระวงักำรฉ้อฉลใน
อ�ำนำจปุโรหิต (ด ู2 นีไฟ 26:29) ถ้ำ
แหล่งไม่ระบุที่มำ ข้อมูลอำจน่ำสงสัย
เช่นกัน

กำรตดัสินใจของเรำควรอิงกับข้อมูล
จำกแหล่งที่ถูกตอ้งในเรือ่งน้ันและไม่มี
เหตจุูงใจที่เห็นแก่ตวั

ควำมจริงและแผน
เม่ือเราแสวงหาความจริงเร่ืองศาสนา เราควรใช้วิธีการทางวิญญาณท่ีเหมาะสม
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ชำยหรือหญิงในที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้ำ

เรำเพิง่ไดย้นิคณะนักรอ้งแทเบอรน์ำ
เคลิแอทเทมเปิลสแควรร์อ้งเพลง “ฉัน
จะท�ำตำมแผนของพระเจ้ำ” 3 น่ันคอื
แผนที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงวำงไวเ้พื่อลูก
ทำงวญิญำณทัง้หมดไดก้้ำวหน้ำช่ัว 
นิรนัดร ์แผนน้ันส�ำคญัตอ่เรำแตล่ะคน

ภำยใตแ้ผนน้ัน พระผู้เป็นเจ้ำทรง
สรำ้งโลกน้ีให้บุตรธิดำทำงวญิญำณของ
พระองค์ ไดเ้กิดมำเป็นมนุษย์เพื่อรบั
รำ่งกำยและเพื่อมี โอกำสก้ำวหน้ำ 
นิรนัดร์ โดยกำรเลือกอย่ำงชอบธรรม

กำรเลือกที่มีควำมหมำยของมนุษย์
ตอ้งท�ำระหวำ่งกำรขับเคีย่วของควำมดี
กับควำมช่ัว ตอ้งมีกำรตรงกันข้ำม ดว้ย
เหตน้ีุจึงมีปฏิปักษ์ผู้ถูกขับไล่เพรำะกำร
กบฏและไดร้บัอนุญำตให้ล่อลวงบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำให้ท�ำตรงข้ำมกับ
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำ

จุดประสงคข์องแผนพระผู้เป็นเจ้ำ
คอืเปิดโอกำสให้บุตรธิดำของพระองค์
เลือกชีวตินิรนัดร ์ซ่ึงจะท�ำส�ำเรจ็ได้ โดย
ประสบกำรณ์ในมรรตยัและกำรเตบิโต
หลังควำมตำยในโลกวญิญำณเท่ำน้ัน

ในช่วงชีวติมรรตยั เรำทุกคนจะ
เป้ือนบำปเมื่อเรำยอมตอ่กำรล่อลวงที่
ช่ัวรำ้ยของปฏิปักษ์และเรำจะตำยใน
ที่สุด เรำยอมรบัควำมท้ำทำยเหล่ำน้ัน
โดยเช่ือมั่นในแผนวำ่พระผู้เป็นเจ้ำพระ
บิดำของเรำจะทรงจัดเตรยีมพระผู้ช่วย

ให้รอด พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิด
จำกพระองค ์ผู้จะทรงช่วยเรำโดยทรง
ฟ้ืนขึน้มำรบัชีวติหลังควำมตำย พระ
ผู้ช่วยให้รอดจะทรงชดใช้เพื่อให้ทุก
คนสะอำดจำกบำปตำมเงื่อนไขที่ทรง
ก�ำหนด เงื่อนไขเหล่ำน้ันไดแ้ก่ ศรทัธำ
ในพระครสิต ์กำรกลับใจ บัพตศิมำ ของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ และ
ศำสนพิธีอื่นๆ โดยอ�ำนำจฐำนะปุโรหิต

แผนอนัส�ำคญัยิง่แหง่ควำมสุขของ
พระผูเ้ป็นเจำ้ใหด้ลุยภำพระหวำ่ง
ควำมยตุธิรรมนิรนัดรก์บัควำมเมตตำ
ซ่ึงเรำจะไดร้บัผำ่นกำรชดใช้ของพระ
เยซคูรสิต ์นอกจำกน้ียงัเปิดทำงใหเ้รำ
เปลีย่นเป็นคนใหม่ ในพระครสิตเ์ช่นกนั

พระผู้เป็นเจ้ำทรงเอือ้มมำหำเรำ
แตล่ะคน เรำรูว้ำ่โดยผ่ำนควำมรกัและ
เพรำะกำรชดใช้ของพระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�ำเนิดจำกพระองค ์“มนุษยชำต ิ
ทัง้มวล จะรอดได,้ โดยกำรเช่ือฟังกฎ
และศำสนพิธีทัง้หลำยของพระกิตตคิณุ 
[ของพระองค]์” (หลักแห่งควำมเช่ือ 
1:3; เน้นตวัเอน)

ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วสุิทธชินยคุสุดทำ้ยเป็นทีรู่ก้นัอยำ่ง
ถูกตอ้งวำ่ศำสนจักรน้ีมีครอบครวัเป็น
ศนูย์กลำง แตส่ิ่งที่ยังเข้ำใจไม่ถูกตอ้ง
คอืกำรมีครอบครวัเป็นศนูย์กลำงน้ัน
มุ่งเน้นมำกกวำ่ควำมสัมพันธ์ ในชีวติน้ี 
ควำมสัมพันธ์นิรนัดรเ์ป็นรำกฐำนของ
ศำสนำเรำเช่นกัน “ครอบครวัไดร้บัแตง่

ตัง้จำกพระผู้เป็นเจ้ำ” 4 ภำยใตแ้ผนของ
พระผู้สรำ้ง พันธกิจของศำสนจักรที่ ได้
รบักำรฟ้ืนฟูคอืช่วยให้บุตรธิดำของพระ
ผู้เป็นเจ้ำบรรลุพรสูงสุดแห่งควำมสูงส่ง
ในอำณำจักรซีเลสเชียล ซ่ึงจะไดร้บั
ผ่ำนกำรแตง่งำนนิรนัดรร์ะหวำ่งชำยกับ
หญิงเท่ำน้ัน (ด ูหลักค�ำสอนและพันธ
สัญญำ 131:1–3) เรำยืนยันค�ำสอนของ
พระเจ้ำวำ่ “เพศเป็นบุคลิกภำพส�ำคญั
ยิ่งของแตล่ะบุคคลก่อนชีวติมรรตยั 
ขณะมีชีวติมรรตยั และเป็นเครือ่งบ่ง
บอกอัตลักษณ์และจุดประสงคนิ์รนัดร”์ 
และ “กำรแตง่งำนระหวำ่งชำยและหญิง
เป็นส่ิงส�ำคญัยิ่งตอ่แผนนิรนัดรข์อง
พระองค”์ 5

สุดท้ำย ควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ
ยิ่งใหญ่มำกจนพระองคท์รงจัดเตรยีม
จุดหมำยแห่งควำมรุง่โรจน์ให้บุตรธิดำ
ทุกคน ยกเวน้ส่วนน้อยที่จงใจเป็นบุตร
แห่งหำยนะ “บุตรธิดำทุกคน” รวมถึง
คนที่สิน้ชีวติแล้ว เรำประกอบศำสนพิธี
แทนพวกเขำในพระวหิำรของเรำ จุด
ประสงคข์องศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตค์อืท�ำให้บุตรธิดำของพระองค์
คูค่วรกับรศัมีภำพระดบัสูงสุด คอืควำม
สูงส่งหรอืชีวตินิรนัดร ์ส�ำหรบัคนที่ ไม่
ปรำรถนำหรอืไม่คูค่วรกับส่ิงน้ัน พระผู้
เป็นเจ้ำทรงจัดเตรยีมอำณำจักรอื่นๆ ที่
ต�ำ่กวำ่ให้

ทุกคนที่เข้ำใจควำมจรงินิรนัดรเ์หล่ำ
น้ีจะเข้ำใจไดว้ำ่เหตใุดเรำที่เป็นสมำชิก
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยจึงคดิและท�ำอย่ำงที่เรำ
คดิและท�ำ

III.
ตอนน้ีข้ำพเจ้ำจะพูดถึงวธิีประยุกต์

ใช้ควำมจรงินิรนัดรซ่ึ์งเข้ำใจไดต้ำม
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำเท่ำน้ัน

หน่ึง เรำให้เกียรตสิิทธิ์เสรส่ีวนตวั 
คนส่วนใหญ่รบัรูว้ำ่ศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูพยำยำมส่งเสรมิเสรภีำพทำง
ศำสนำในสหรฐัและทั่วโลกอย่ำงยิ่ง 
ควำมพยำยำมเหล่ำน้ีไม่เพียงส่งเสรมิ



27พฤศจิกายน 2018

ควำมสนใจของเรำเท่ำน้ันแตมุ่่งหมำย
จะช่วยให้บุตรธิดำทุกคนของพระผู้เป็น
เจ้ำมีเสรภีำพในกำรเลือกตำมแผนของ
พระองค์

 สอง เรำเป็นผู้คนที่เผยแผ่ศำสนำ 
บำงครัง้มีคนถำมเรำวำ่ท�ำไมเรำส่งผู้
สอนศำสนำไปหลำยประเทศ แม้ ในหมู่
ชำวครสิต ์เรำไดร้บัค�ำถำมเดยีวกันวำ่
ท�ำไมเรำบรจิำคหลำยล้ำนดอลลำร์ ให้
คนที่ ไม่เป็นสมำชิกของศำสนจักรและ
ท�ำไมเรำไม่เช่ือมโยงควำมช่วยเหลือน้ี
กับงำนเผยแผ่ศำสนำของเรำ เรำท�ำส่ิง
น้ีเพรำะเรำถือวำ่มนุษย์ทุกคนเป็นบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ—พี่น้องของ
เรำ—เรำตอ้งกำรแบ่งควำมอุดมสมบูรณ์
ทำงโลกและทำงวญิญำณกับทุกคน

สำม ชีวติมรรตยัศักดิสิ์ทธิ์ตอ่เรำ 
ควำมตัง้ใจจะท�ำตำมแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้ำเรยีกรอ้งให้เรำตอ่ตำ้นกำร
ท�ำแท้งและกำรณุยฆำต

สี ่บำงคนกังวลใจกับจุดยืนบำงอย่ำง
ของศำสนจักรในเรือ่งกำรแตง่งำนและ
บุตร ควำมรูเ้รือ่งแผนแห่งควำมรอด
ของพระผู้เป็นเจ้ำเรยีกรอ้งให้เรำตอ่
ตำ้นแรงผลกัดนัทำงสังคมและกฎหมำย
ในปัจจุบันที่ ให้ล่ำถอยจำกกำรแตง่งำน
ตำมจำรตีและปลี่ยนแปลงบำงอย่ำงที่
ท�ำให้สับสนหรอืเปลี่ยนเพศ หรอืลบ
ควำมแตกตำ่งระหวำ่งชำยกับหญิง เรำรู้
วำ่ควำมสัมพนัธ์ อตัลักษณ์ และหน้ำที่
ของชำยกับหญิงจ�ำเป็นตอ่กำรท�ำให้
แผนของพระผู้เป็นเจ้ำบรรลุผลส�ำเรจ็

ห้ำ เรำมีมุมมองชัดเจนเรือ่งกำรมี
บุตร เรำถือวำ่กำรให้ก�ำเนิดและเลีย้ง
ดูบุตรเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เป็นหน้ำที่อันเป่ียมปีติและ
ศักดิ์สิทธิ์ของผู้ ได้รบัอ�ำนำจให้มีส่วน
ในน้ัน ในมุมมองของเรำ สมบัติชิน้
สุดท้ำยบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์
คือบุตรธิดำและลูกหลำนของเรำ ดัวย
เหตุน้ี เรำจึงต้องสอนและปกป้องหลัก
ธรรมและหลักปฏิบัติที่ ให้เงื่อนไขดี
ที่สุดส�ำหรบักำรพัฒนำและควำมสุข
ของเด็ก—ทุกคน

สุดท้ำย เรำเป็นบุตรธิดำที่รกัของ
พระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงสอนเรำวำ่
ควำมเป็นชำยและควำมเป็นหญิง กำร
แตง่งำนระหวำ่งชำยกับหญิง กำรให้
ก�ำเนิดและเลีย้งดบูุตรล้วนจ�ำเป็นตอ่
แผนอันส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุข จุดยืน
ของเรำบนพืน้ฐำนเหล่ำน้ีมักก่อให้เกิด
กำรตอ่ตำ้นศำสนจักร เรำถือวำ่เลี่ยงไม่
ได ้กำรตอ่ตำ้นเป็นส่วนหน่ึงของแผน 
กำรตอ่ตำ้นที่ตงึเครยีดที่สุดของซำตำน
มุ่งไปที่ส่วนส�ำคญัที่สุดของแผนพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เขำหมำยมั่นท�ำลำยงำนของ
พระผู้เป็นเจ้ำ วธิีหลักของเขำคอืท�ำลำย
เกียรตขิองพระผู้ช่วยให้รอดและอ�ำนำจ
ของพระองค ์ลบล้ำงผลกำรชดใช้ของ
พระเยซูครสิต ์กีดกันกำรกลับใจ ปลอม
กำรเปิดเผย และคดัคำ้นภำระรบัผิด
ชอบของแตล่ะคน เขำพยำยำมท�ำให้
เพศสับสน บิดเบือนกำรแตง่งำน และ
กีดกันกำรมีบุตร—โดยเฉพำะพ่อแม่ที่
จะเลีย้งดบูุตรในควำมจรงิ

IV.
งำนของพระเจ้ำก�ำลังก้ำวหน้ำ

แม้กำรต่อต้ำนเรียงตัวเข้ำมำขณะที่
เรำพยำยำมปฏิบัติตำมค�ำสอนของ
ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำย ส�ำหรับคนที่
หวั่นไหวตำมกำรต่อต้ำน ข้ำพเจ้ำขอ
แนะน�ำดังน้ี

พึงจดจ�ำวำ่หลักธรรมแห่งกำรกลับ
ใจเป็นไปไดเ้พรำะอ�ำนำจของกำรชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์ตำมที่เอ็ลเดอร ์
นีล เอ. แม็กซ์เวลล์เตอืน อย่ำอยู่ ในหมู่
คน “ที่พยำยำมเปลี่ยนศำสนจักรแทนที่
จะเปลี่ยนตนเอง” 6

ตำมที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อำร.์ 
ฮอลแลนดเ์ตอืน

“ยึดมั่นส่ิงทีท่่ำนรูแ้ล้วและยืนหยัด
จนกวำ่ควำมรูจ้ะเพิ่มขึน้ . . .

“. . . ในศำสนจักรน้ี ส่ิงทีเ่รำรูจ้ะอยู่
เหนือส่ิงทีเ่รำไม่รูเ้สมอ 7

จงใช้ศรัทธำในพระเจ้ำพระเยซู
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ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนรสัเซลล์ มำ
เรยีน เนลสัน ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และประธำน
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำย; ดลัลิน แฮรร์สิ โอ๊คส์ ใน

น�าเสนอโดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่
น้องทัง้หลำย ตอ่ไปน้ีข้ำพเจ้ำจะ
น�ำเสนอเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่ สำวก
เจ็ดสิบภำค และฝ่ำยประธำน

องคก์ำรช่วยสำมัญของศำสนจักรเพื่อ
ให้ท่ำนออกเสียงสนับสนุน

ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 6	ตุลำคม	2018

กำรสนบัสนุนเจำ้หนำ้ท่ี
ศำสนจกัร

คริสต์ซ่ึงเป็นหลักธรรมข้อแรกของ
พระกิตติคุณ

สุดทำ้ย ขอควำมช่วยเหลอื ผูน้�ำ
ศำสนจักรของเรำรกัทำ่นและแสวงหำ
กำรน�ำทำงฝ่ำยวญิญำณเพือ่ช่วยทำ่น เรำ
มแีหลง่ช่วยมำกมำยให ้เช่น LDS.org 
และแหล่งสนับสนุนอืน่ๆ ส�ำหรบักำร
ศึกษำพระกิตตคิณุในบำ้น เวลำน้ีเรำมี
บรำเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ูป้ฏบิตัศิำสนกจิ
ที่ ไดร้บัเรยีกใหช่้วยเหลอืดว้ยควำมรกั

พระบดิำบนสวรรคท์รงตอ้งกำรให้
บตุรธดิำของพระองคม์ปีีตซ่ึิงเป็นจดุ
ประสงคข์องกำรสรำ้งเรำ จดุหมำยอนั
น่ำยนิดคีอืชีวตินิรนัดร ์ซ่ึงเรำจะไดร้บั
โดยมุง่หน้ำตำมทำงทีศ่ำสดำพยำกรณ์ 
ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันมกัจะ
เรยีกวำ่ “เส้นทำงพนัธสัญญำ” ท่ำน
พดูในขำ่วสำรแรกในฐำนะประธำน
ศำสนจกัรวำ่ “จงด�ำเนินตอ่ไปบนเส้น
ทำงพนัธสัญญำ ค�ำมัน่สัญญำของทำ่น
ทีจ่ะท�ำตำมพระผูช่้วยให้รอดโดยกำรท�ำ
พนัธสัญญำกบัพระองคแ์ลว้รกัษำพนัธ
สัญญำเหลำ่น้ันจะเปิดประตสูู่พรและ
สิทธพิิเศษทำงวญิญำณทกุอยำ่งทีม่ี ให้
แกช่ำย หญงิ และเด็กทกุแห่งหน” 8

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่ส่ิงที่ข้ำพเจ้ำ
กล่ำวมำเป็นควำมจรงิ และเป็นไปได้
โดยค�ำสอนและกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ผู้ทรงท�ำให้ทุกส่ิงเป็นไปไดภ้ำย
ใตแ้ผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้ำ 
พระบิดำนิรนัดร ์ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ฐำนะที่ปรกึษำที่หน่ึงในฝ่ำยประธำน
สูงสุด; และ เฮนรยี์ เบนเนียน อำยรงิก์ 
ในฐำนะที่ปรกึษำที่สองในฝ่ำยประธำน
สูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้น หำกมี โปรดยกมือ
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนดลัลิน เอช. 

โอ๊คส์ ในฐำนะประธำนโควรมัอัครสำวก
สิบสองและเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์ ใน
ฐำนะรกัษำกำรประธำนโควรมัอัครสำวก
สิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคำ้น โปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนสมำชิก

ในโควรมัอัครสำวกสิบสองตอ่ไปน้ี: 
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์, เจฟฟรยี์ อำร.์ 
ฮอลแลนด,์ ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, 
เดวดิ เอ. เบดนำร,์ เควนทิน แอล. คกุ, 
ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, นีล แอล. 
แอนเดอรเ์ซ็น, โรนัลด ์เอ. รำสแบนด,์ 
แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, เดล จี. เรนลันด,์ 
เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง และอูลิส์เสส 
ซวำเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้นโปรดท�ำเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนที่ปรกึษำใน

ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัครสำวก
สิบสองเป็นศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้ำม หำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนบรคู พี. 

เฮลส์ ผู้ ไดร้บัเรยีกเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้คดัคำ้น หำกมี โปรดยกมือ
ขอเสนอปลดพรอ้มแสดงควำม

ขอบคณุส�ำหรบักำรรบัใช้ที่อุทิศตน
ของเอ็ลเดอรเ์มอรว์นิ บี. อำร์ โนลด,์ 
เครก เอ. คำรด์อน, แลรร์ยี์ เจ. เอ็กโค 
ฮอวค์, ซี. สก็อตต ์โกรว,์ อัลลัน เอฟ. 
แพคเกอร,์ เกรกอรยี์ เอ. ชไวทเซอร,์ 
และคลอดิโอ ด.ีซิวคิ ในฐำนะสำวกเจ็ด
สิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่และมอบสถำนะ
เกียรตคิณุแก่พวกท่ำน

ผู้ที่ปรำรถนำจะรว่มแสดงควำม
ขอบคณุแก่เจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่เหล่ำ
น้ีส�ำหรบักำรรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่ำน โปรดยกมือ

ขอเสนอปลดสำวกเจ็ดสิบภำคตอ่
ไปน้ี: บี. เซอรจ์ิ โอ อันตเูนส, อลัน ซี. 
แบตต,์ อำร.์ แรนดลัล์ บลูธ, ฮำนส์ ที. 
บูม, เฟอรนั์นโด อี. คำลเดอรอน, 
เอช. มำรเ์ซโล คำรด์สู, พอล อำร.์ 
โคเวริด์, มำเรยีน บี. เดอันตนูญำโน, 
โรเบิรต์ เอ. ดรำยเด็น, แดเนียล เอฟ. 
ดนันิแกน, เจฟฟรยี์ ด.ี เอเรค็สัน, 
เมอรว์นิ ซี. กิดดยี์, เฌำ โรแบร์ โต 
กำรล์, รชิำรด์ เค. แฮนเซ็น, ทอดด ์บี. 
แฮนเซ็น, ไมเคลิ อำร.์ เจนเซ็น, 
แดเนียล ดบัเบิลยู. โจนส์, สตเีวน โอ. 
แลงก์, แอกเซิล เอช. ไลเมอร,์ 
ทำซำรำ มำกำซี, แอลวนิ เอฟ. เมเรดธิ 
ที่สำม, อำโดเนย์ เอส. โอบันโด, 
คตัซึยูกิ โอตำฮำรำ, เฟรด เอ. 
พำรก์เคอร,์ โฮเซ ซี. พิเนดำ, แกรยี์ เอส. 
ไพรซ์, มิเกล เอ. เรเยส, อัลเฟรโด แอล. 
ซำลำส, เนตซำฮัวล์ โคโยเตลิ 
ซำลินำส, ไมเคลิ แอล. เซำท์เวริด์, 
จี. ลอเรน็ซ์ สแปคแมน, วลิเลียม เอช. 
สตอดดำรด์, สตเีฟน อี. ธอมพ์สัน, 
เดวดิ เจ. ธอมสัน, จอรจ์ เจ. โทบำยอัส, 
ณำคส์ เอ. แวนรเีน็น, รำอลู เอ็ดกำร์ โด เอ. 
วเิซนซิโอ, คธี พี. วอล์คเกอร,์ 
และแดเนียล ยิเรนยำ ตำวยิำห์

ผู้ที่ปรำรถนำจะรว่มแสดงควำม
ขอบคณุกำรรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่ำน โปรดยกมือ

ขอเสนอวำ่เรำสนับสนุนเจำ้หน้ำทีชั่น้
ผู้ ใหญ ่สำวกเจ็ดสิบภำค และฝ่ำยประธำน
องคก์ำรช่วยสำมัญทีด่�ำรงอยู่ ในปัจจบุนั

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่เห็นตรงข้ำม หำกมี โปรดท�ำเช่น

เดยีวกัน
ผู้ที่คดัคำ้นกำรเสนอช่ือใดๆ ก็ตำม

ควรตดิตอ่ประธำนสเตคของท่ำน
พี่น้องทัง้หลำย เรำซำบซึง้ในศรทัธำ

และค�ำสวดอ้อนวอนอย่ำงตอ่เน่ืองของ
ท่ำนเพื่อผู้น�ำของศำสนจักร ◼
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บูชำของพระเจ้ำที่ถูกท�ำลำย วำงฟืน
และเครือ่งถวำยบนน้ัน แล้วส่ังให้รำด
น� ้ำลงไป ไม่ ใช่ครัง้เดยีว แตส่ำมครัง้ 
แน่นอนวำ่ท่ำนหรอืมนุษย์คนใดก็ไม่
สำมำรถท�ำให้ตดิไฟได้

“และตอ่ มำเมื่อ ถึง เวลำถวำย บูชำ 
เอ ลี ยำห์ผู้ เผย พระ วจนะก็เข้ำ มำใกล้ 
ทูลวำ่ ข้ำ แตพ่ระ ยำห์ เวห์ พระ เจ้ำของ
อับ รำ ฮัม อิส อัค และอิสรำ เอล ขอให้เขำ
ทรำบเสียทั่วกันในวนั น้ีวำ่พระ องคค์อื
พระ เจ้ำในอิสรำ เอล และข้ำ พระ องค์
เป็นผู้รบั ใช้ของพระ องค ์และ
ข้ำ พระ องค์ ไดท้�ำส่ิง เหล่ำ น้ีทัง้ สิน้ตำม 
พระ ด�ำรสัของพระ องค ์. . .

“แล้วไฟของพระ ยำห์ เวห์ก็ตกลง มำ 
และเผำเครือ่ง บูชำ เผำ ทัง้ ตวั และฟืน 
หิน และผง คลี และลำมเลียน� ้ำในรอ่ง
จนแห้ง

“และเมื่อประ ชำ ชนทัง้ หมดไดเ้ห็น 
พวก เขำก็ซบ หน้ำ ลงรอ้งวำ่ พระ ยำห์ เวห์ 
พระ องคท์รงเป็นพระ เจ้ำ พระ ยำห์ เวห์
พระ องคท์รงเป็นพระ เจ้ำ” 6

วนัน้ีเอลียำห์อำจจะพูดวำ่

•  พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำบนสวรรคม์ี
อยู่จรงิหรอืไม่มีอยู่จรงิก็ด ีแตถ่้ำมีอยู่
จรงิ จงนมัสกำรพระองค์

•  พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้ำ พระผู้ ไถ่ผู้ฟ้ืนคนื
พระชนม์ของมนุษยชำต ิหรอืไม่เป็น
ก็ด ีแตถ่้ำเป็น จงตดิตำมพระองค์

พระ เจำ้ของทำ่น ส่วนขำ้พ เจำ้จะ
รอ้ง ออก พระ นำมพระ ยำห์ เวห ์พระ องค์
ไหนตอบดว้ยไฟ พระ องคน้ั์นแหละเป็น
พระ เจำ้แท้ และประ ชำ ชนทัง้ ปวงก็ตอบ
วำ่ อยำ่งท่ีพดูก็ดแีลว้” 4

ท่ำนคงจ�ำไดว้ำ่พวกปุโรหิตของพระ
บำอัลส่งเสียงเรยีกพระเจ้ำที่ ไม่มีอยู่
จรงินำนหลำยช่ัวโมงให้ส่งไฟลงมำ แต ่
“ ไม่ มีเสียง ไม่ มี ใครตอบ ไม่ มี ใครฟัง” 5 
เมื่อถึงครำวของเอลียำห์ ท่ำนซ่อมแท่น

โดย เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ใ นประวตัพิันธสัญญำเดมิ เรำอ่ำน
เรือ่งช่วงเวลำตอ่เน่ืองเมื่อลูกหลำน
อิสรำเอลให้เกียรตพิันธสัญญำที่ท�ำ

กับพระเยโฮวำห์และนมัสกำรพระองค ์
และอีกหลำยครัง้เมื่อพวกเขำละเลย
พันธสัญญำน้ันและนมัสกำรรปูเคำรพ
หรอืพระบำอัล 1

สมยัของอำหบัเป็นช่วงหน่ึงของกำร
ละทิง้ควำมเช่ือในอำณำจกัรทำงเหนือ
ของอสิรำเอล ครัง้หน่ึงศำสดำพยำกรณ์
เอลียำหบ์อกกษัตรย์ิอำหับให้เรยีกชุมนุม
คนอิสรำเอลกบัพวกผูเ้ผยพระวจนะหรอื
ปุโรหติของพระบำอลัทีภ่เูขำคำรเมล เมือ่
ผู้คนมำรวมกนั เอลยีำหพ์ดูกบัพวกเขำ
วำ่ “ทำ่น ทัง้ หลำยจะลงัเล ใจอยูร่ะหวำ่ง
สองฝ่ำยน้ีนำนเทำ่ ไร? [กลำ่วอกีนัยหน่ึง
คอื “เมือ่ใดพวกทำ่นจะตดัสินใจเสียท”ี] 
ถำ้พระยำห์เวหท์รงเป็นพระเจำ้ จง
ตดิตำมพระองค ์แตป่ระ ชำ ชนไมต่อบ
ทำ่นสักค�ำเดยีว” 2 เอลยีำหจ์งึใหท้ำ่นกบั
ผู้เผยพระวจนะของพระบำอลัสับววัเป็น
ทอ่นๆ วำงไวบ้นกองฟืนบนแทน่ของตน
แต ่“อย่ำใส่ไฟ” 3 แลว้ “รอ้ง ออก พระ นำม

มัน่คงและแน่วแน่ในศรัทธำ
แห่งพระคริสต์
เพ่ือบากบ่ันมัน่คงและแน่วแน่ในศรัทธาแห่งพระคริสต์ พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ต้องเข้าไปถึงใจและจิตวิญญาณของคนน้ัน
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•  พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ หรอืไม่เป็นก็ด ี
แตถ่้ำเป็น จง “เข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำ
มำกขึน้โดยกำร [ศึกษำและ] ยึดมั่น
กับหลักกำรของหนังสือเล่มน้ี” 7

•  โจเซฟ สมิธเห็นและสนทนำกับพระ
บิดำและพระบุตรในวนัฤดใูบไม้ผลิปี 
1820 หรอืไม่เห็นก็ด ีแตถ่้ำท่ำนเห็น 
จงท�ำตำมกำรเป็นศำสดำพยำกรณ์
ของท่ำน รวมถึงกุญแจกำรผนึกที่
ข้ำพเจ้ำเอลียำห์มอบให้ท่ำน

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุด 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกำศ
วำ่ “ท่ำนไม่ตอ้งสงสัยวำ่อะไรจรงิ [ด ูโม
โรไน 10:5] ท่ำนไม่ตอ้งสงสัยวำ่ท่ำนจะ
วำงใจใครไดอ้ย่ำงปลอดภัย โดยผ่ำนกำร
เปิดเผยส่วนตวั ท่ำนสำมำรถรบัพยำน
ของท่ำนเองวำ่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำ โจเซฟ 
สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์ และน่ีคอื
ศำสนจักรของพระเจ้ำ ไม่วำ่คนอื่นจะ
พูดหรอืท�ำอะไร ไม่มี ใครสำมำรถช่วง
ชิงพยำนที่เกิดขึน้ในใจและในควำมคดิ
ท่ำนไดเ้กี่ยวกับควำมจรงิน้ัน” 8

เมื่อยำกอบสัญญำวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ 
“ประทำนให้กับทุกคน [ผู้ทูลขอสติ
ปัญญำจำกพระองค]์ ดว้ยพระทัยกวำ้ง
ขวำง” 9 เขำเตอืนเช่นกันวำ่

“แตจ่งขอดว้ยควำมเช่ือและไม่สงสัย 
เพรำะวำ่คนที่สงสัยน้ันเป็นเหมือนคลื่น
ในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมำ

“คนๆ น้ันจงอย่ำคดิเลยวำ่จะไดร้บั
ส่ิง ใดจำกองค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ

“เขำเป็นคนสองจิตสองใจไม่มั่น คง
ในบรร ดำทำงของตน” 10

กล่ำวอกีนัยหน่ึงคอืพระผูช่้วยใหร้อด
ทรงเป็นแบบอยำ่งทีด่เีลศิของควำม
มัน่คง พระองคต์รสัวำ่ “(พระบดิำ) 
ไม ่ไดท้รงทิง้เรำไวต้ำมล�ำ พงั เพรำะ วำ่เรำ
ท�ำตำมชอบ พระ ทยัพระ องค ์เสมอ” 11 
ลองพจิำรณำค�ำบรรยำยเหลำ่น้ีจำกพระ
คมัภรีเ์ก่ียวกับชำยหญงิผูม้ัน่คงและแน่ว
แน่เหมือนพระผู้ช่วยใหร้อด

พวกเขำ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมำสู่
ควำมเช่ือที่แท้จรงิ, และพวกเขำจะไม่
ละทิง้ไป, เพรำะพวกเขำมั่นคง, และ
แน่วแน่, และไม่หวัน่ไหว, เต็มใจที่จะ
รกัษำพระบัญญัตขิองพระเจ้ำดว้ยควำม
ขยันหมั่นเพียรจนสุดควำมสำมำรถ” 12

“และจิตใจพวกเขำเด็ดเดีย่ว, และ
พวกเขำมอบควำมไวว้ำงใจของตนใน
พระผู้เป็นเจ้ำตลอดเวลำ” 13

“และดเูถิด, ท่ำนรูด้ว้ยตวัท่ำนเอง, 
เพรำะท่ำนเห็น, วำ่พวกเขำมำกเท่ำที่พี่
น้องพวกเขำพำมำสู่ควำมรูเ้รือ่งควำม
จรงิ . . . มั่นคงและแน่วแน่ในควำมเช่ือ, 
และในส่ิงซ่ึงดว้ยส่ิงน้ันท�ำให้พวกเขำ
เป็นอิสระมำแล้ว” 14

“เขำ ทัง้ หลำยอทิุศตวัเพือ่ฟังค�ำ สอน
ของบรร ดำอคัร ทตู และรว่มสำมคัค ีธรรม
รวมทัง้หักขนม ปังและอธษิ ฐำน” 15

เพื่่อบำกบั่นมั่นคงและแน่วแน่ใน
ศรทัธำแห่งพระครสิต ์พระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตต์อ้งเข้ำไปถึงใจและ
จิตวญิญำณของคนน้ัน หมำยควำม
วำ่พระกิตตคิณุไม่เพียงเป็นหน่ึงใน

อิทธิพลมำกมำยในชีวติคนน้ันแตเ่ป็น
ศนูย์รวมของชีวติและอุปนิสัยของเขำ
ดว้ย พระเจ้ำตรสัดงัน้ี

“เรำจะให้ ใจใหม่แก่พวก เจ้ำ และเรำ
จะบรร จุวญิ ญำณใหม่ไวภ้ำย ในของเจ้ำ
ทัง้ หลำย เรำจะน�ำใจหินออกจำกเน้ือ
ของเจ้ำ และให้ ใจ เน้ือแก่เจ้ำ

“เรำจะใส่วญิ ญำณของเรำไวภ้ำย ใน
ของเจ้ำทัง้ หลำย แล้วท�ำให้เจ้ำด�ำ เนิน
ตำมกฎ เกณฑ์ของเรำ และรกัษำ
กฎ หมำยของเรำ ทัง้ท�ำตำมน้ัน

“และ เจ้ำจะเป็นประ ชำ กรของเรำ 
และเรำเองจะเป็นพระ เจ้ำของเจ้ำ” 16

น่ีเป็นพันธสัญญำที่เรำท�ำโดย 
บัพตศิมำและในศำสนพิธีพระวหิำร แต่
บำงคนยังไม่รบัพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิตเ์ข้ำมำในชีวติอย่ำงเต็มที่ ดงั
ที่เปำโลกล่ำว แม้พวกเขำจะ “ถูกฝังไว้
กับ [พระครสิต]์ แล้วโดยกำรรบับัพตศิ
มำ” แตพ่วกเขำก็ยังขำดส่วนที่ “ ให้พระ
ครสิตเ์ป็นขึน้มำจำกตำย . . . เรำ . . .  
ก็จะไดด้�ำเนินตำมชีวติใหม่ดว้ยเหมือน
กัน” 17 พระกิตตคิณุยังไม่ไดก้�ำหนดตวั
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ตนของพวกเขำ พวกเขำยังไม่ไดม้ีพระ
ครสิตเ์ป็นศนูย์กลำง พวกเขำเลือกหลัก
ค�ำสอนและพระบัญญัตทิี่อยำกท�ำตำม
และเลือกวำ่พวกเขำอยำกรบัใช้ที่ ไหน
และเมื่อใด แตถ่้ำ “ผู้ที่ทรงเลือกไวต้ำม
พันธสัญญำ” 18 รกัษำพันธสัญญำของ
พวกเขำอย่ำงเครง่ครดั พวกเขำจะไม่
ถูกหลอกและจะยังมั่นคงในศรทัธำแห่ง
พระครสิต์

เวลำน้ีพวกเรำส่วนใหญอ่ยูต่รงรอยตอ่
ระหวำ่งกำรมีส่วนรว่มในพระกติตคิณุ
ตำมแรงจูงใจทำงสังคมกบักำรมุง่มัน่
เป็นเหมือนพระครสิต์ โดยท�ำตำมพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจำ้อย่ำงเต็มที่ 
แต ่ณ จุดใดจุดหน่ึงระหวำ่งน้ัน ข่ำวดี
ของพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิตเ์ขำ้
มำในใจเรำและครอบครองจติวญิญำณ
ของเรำ อำจไม่เกิดขึน้ทนัท ีแตเ่รำทกุ
คนควรพฒันำสภำพอนัเป็นพรน้ัน

นับเป็นควำมท้ำทำยแตส่�ำคญัยิ่งที่
เรำจะอยู่อย่ำงมั่นคงและแน่วแน่เมื่อตวั
เรำก�ำลังถูกขัดเกลำ “ ในเตำหลอมแห่ง
ควำมทุกข์” 19 ซ่ึงจะเกิดกับเรำทุกคน
ไม่ช้ำก็เรว็ในควำมเป็นมรรตยั หำกไม่มี
พระผู้เป็นเจ้ำ ประสบกำรณ์มืดมนเหล่ำ
น้ีมักจะท�ำให้เกิดควำมท้อแท้ ควำมสิน้
หวงั และควำมขมขื่น หำกมีพระผู้เป็น

เจ้ำ ควำมอุ่นใจจะแทนที่ควำมเจ็บปวด 
ควำมสงบแทนควำมวุน่วำย และควำม
หวงัแทนควำมเศรำ้เสียใจ กำรอยู่อย่ำง
มั่นคงในศรทัธำแห่งพระครสิตจ์ะน�ำ
มำซ่ึงพระคณุแห่งกำรค�ำ้จุนและกำร
สนับสนุน 20 พระองคจ์ะทรงเปลี่ยนกำร
ทดลองเป็นพร ในถ้อยค�ำของอิสยำห์ 
“ ให้มงกุฏแทนขีเ้ถ้ำ” 21

ข้ำพเจ้ำขอยกตวัอย่ำงสำมเรือ่งที่
ข้ำพเจ้ำรูจ้ักเป็นกำรส่วนตวั

สตรคีนหน่ึงมีอำกำรป่วยเรือ้รงัที่
ท�ำให้อ่อนเพลียตลอดเวลำ แม้จะรกัษำ 
ไดร้บัพรฐำนะปุโรหิต อดอำหำรและ
สวดอ้อนวอนแล้วก็ตำม ทวำ่ศรทัธำ
ของเธอในพลังของกำรสวดอ้อนวอน
และควำมรกัที่มีอยู่จรงิของพระผู้เป็น
เจ้ำไม่ลดลงแม้แตน้่อย เธอยังคงรบัใช้
ตำมกำรเรยีกในศำสนจักรวนัแล้ววนัเล่ำ 
(บำงครัง้ช่ัวโมงแล้วช่ัวโมงเล่ำ) ช่วย
สำมีดแูลครอบครวัที่ลูกยังเล็ก และยิม้
ให้มำกเท่ำที่จะมำกได ้ควำมเห็นใจผู้อื่น
ของเธอลึกซึง้ กลั่นกรองจำกควำมทุกข์
ของเธอเอง และเธอมักเพลิดเพลินกับ
กำรดแูลผู้อื่น เธอยังคงแน่วแน่ และ
ผู้คนมีควำมสุขเมื่ออยู่ ใกล้เธอ

ชำยคนหน่ึงเตบิโตในศำสนจักร รบั
ใช้เป็นผู้สอนศำสนำเต็มเวลำ แตง่งำน

กับผู้หญิงที่น่ำรกั เขำแปลกใจเมื่อพี่
น้องของสำมีบำงคนเริม่วพิำกษ์วจิำรณ์
ศำสนจักรกับศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธ หลังจำกน้ันพวกเขำออกจำก
ศำสนจักรและพยำยำมชวนให้เขำท�ำ
ตำม กรณีเช่นน้ีเกิดขึน้บ่อยครัง้ พวก
เขำโจมตชีำยคนน้ีดว้ยบทควำม  
พ็อดคำสต ์และวดิี โอของนักวจิำรณ์
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอดตีสมำชิกที่ ไม่พอใจ
ศำสนจักร พี่น้องเหล่ำน้ีเยำะเย้ยควำม
เช่ือของเขำ โดยบอกวำ่เขำโดนหลอก
และหลงผิด เขำไม่มีค�ำตอบให้ค�ำกล่ำว
อ้ำงทัง้หมดน้ัน แตศ่รทัธำเริม่อ่อนลง
เพรำะถูกตอ่ตำ้นไม่หยุดหย่อน เขำ
สงสัยวำ่เขำควรเลิกไปโบสถ์หรอืไม่ เขำ
พูดคยุกับภรรยำ กับคนที่เขำไวว้ำงใจ 
เขำสวดอ้อนวอน เมื่อเขำตรกึตรอง
ควำมกระวนกระวำยใจครัง้น้ี เขำจ�ำได้
วำ่หลำยครัง้เขำเคยรูสึ้กถึงพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ์และไดร้บัพยำนยืนยันควำม
จรงิจำกพระวญิญำณ เขำสรปุวำ่ “ถ้ำ
ผมซ่ือสัตย์ตอ่ตนเอง ผมตอ้งยอมรบัวำ่
พระวญิญำณทรงสัมผัสใจผมมำกกวำ่
หน่ึงครัง้และประจักษ์พยำนเกี่ยวกับ
พระวญิญำณเป็นควำมจรงิ” เขำรบั
รูอ้ำรมณ์ของควำมสงบสุขอีกครัง้กับ
ภรรยำและลูกๆ

สำมีภรรยำคูห่น่ึงท�ำตำมค�ำแนะน�ำ
ของเจ้ำหน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่อย่ำงมีควำมสุข
เสมอ แตพ่วกเขำทุกข์ ใจกับกำรมีบุตร
ยำก พวกเขำใช้เงินจ�ำนวนมำกไปกับ
กำรพบแพทย์ผู้เช่ียวชำญ และพวกเขำ
มีบุตรชำยในที่สุด แตน่่ำเศรำ้ที่หลังจำก
น้ันหน่ึงปี ลูกน้อยประสบอุบัตเิหตทุี่
ไม่มีคนผิดแตท่�ำให้เขำอยู่ ในสภำพกึ่ง
หมดสตแิละสมองเสียหำยมำก เขำได้
รบักำรรกัษำอย่ำงดทีี่สุด แตค่ณะแพทย์
ไม่สำมำรถบอกไดว้ำ่ตอ่ไปจะเป็นอย่ำงไร 
บุตรที่คูน้ี่พยำยำมและสวดอ้อนวอน
อย่ำงหนักเพื่อให้เกิดมำในโลกเหมือน
ถูกพรำกไปแล้ว และไม่รูว้ำ่บุตรคนน้ีจะ
กลับมำหำพวกเขำหรอืไม่ เวลำน้ีพวก
เขำพยำยำมดแูลควำมตอ้งกำรของลูก
น้อยขณะท�ำหน้ำที่รบัผิดชอบอื่นๆ ใน
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ช่วงเวลำที่ยำกที่สุดน้ี พวกเขำหันมำหำ
พระเจ้ำ พึ่งพำ “อำหำรประจ�ำวนั” ที่ ได้
รบัจำกพระองค ์พวกเขำไดร้บัควำมช่วย
เหลือจำกเพื่อนและครอบครวั ไดร้บั
ควำมเข้มแข็งจำกพรฐำนะปุโรหิต พวก
เขำสนิทกันมำกขึน้ ชีวติสมรสเวลำน้ี
ลึกซึง้และสมบูรณ์เกินกวำ่ส่ิงอื่นจะ
ท�ำให้เกิดขึน้ได้

วนัที่ 23 กรกฎำคม ปี 1837 พระเจ้ำ
ทรงเปิดเผยตอ่โธมัส บี. มำรช์ประธำน
โควรมัอัครสำวกสิบสองเวลำน้ัน กำร
เปิดเผยมีดงัน้ี

“และจงสวดออ้นวอนเพือ่พีน้่องของ
เจำ้ซ่ึงเป็นอคัรสำวกสิบสอง. จงตกัเตอืน
พวกเขำอยำ่งเฉียบขำดเพือ่เห็นแกน่ำม
เรำ, และใหพ้วกเขำไดร้บักำรตกัเตอืน
ส�ำหรบับำปทัง้หมดของพวกเขำ, และ
เจำ้จงซ่ือสัตยต์อ่หน้ำเรำตอ่นำมของเรำ.

“และหลังจำกกำรลอ่ลวงของพวก
เขำ, และควำมยำกล�ำบำกยิง่, ดเูถดิ, เรำ, 
พระเจ้ำ, จะควำนหำพวกเขำ, และหำก
พวกเขำหำท�ำใจแข็งกระดำ้งไม,่ และ
หำดือ้รัน้ตอ่เรำไม่, พวกเขำจะเปลีย่นใจ
เลือ่มใส, และเรำจะรกัษำพวกเขำ” 22

ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่หลักธรรมในข้อ
เหล่ำน้ีประยุกต์ ใช้กับเรำทุกคนได ้
กำรล่อลวงและควำมยำกล�ำบำกที่เรำ
ประสบ บวกกับกำรทดสอบที่พระเจ้ำ
ทรงเห็นควรให้เกิดท�ำให้เรำเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสเต็มที่และรกัษำเรำ แต่ทัง้น้ีจะ
เกิดขึน้ถ้ำและต่อเมื่อเรำไม่ท�ำใจแข็ง
กระด้ำงหรอืดือ้รัน้ต่อพระองค์ ถ้ำเรำ
ยังมั่นคงและแน่วแน่ ไม่วำ่อะไรจะเกิด
ขึน้ เรำจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่ำงที่พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงมุ่งหมำยเมื่อพระองค์
ตรสักับเปโตรวำ่ “เมื่อท่ำนหันกลับแล้ว 
จงชูก�ำลังพี่น้องทัง้หลำยของท่ำน” 23 
กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสสมบูรณ์มำกจน
ไม่ท�ำไม่ ได้ กำรรกัษำที่สัญญำไวค้ือกำร
ช�ำระจิตวญิญำณที่มีบำปให้สะอำดและ
บรสุิทธิ์ ท�ำให้เรำศักดิ์สิทธิ์

ข้ำพเจ้ำนึกถึงค�ำแนะน�ำของมำรดำ 
“กินผักนะลูก ผักมีประโยชน์” มำรดำ
ของเรำพูดถูก ในบรบิทของควำมแน่ว

แน่ในศรทัธำ “กำรกินผัก” คอืกำรสวด
อ้อนวอนเสมอ ดืม่ด�ำ่พระคมัภีรท์ุกวนั 
รบัใช้และนมัสกำรในศำสนจักร รบัศีล
ระลึกอย่ำงมีคำ่ควรทุกสัปดำห์ รกัเพื่อน
บ้ำน และแบกกำงเขนของท่ำนในกำร
เช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้ำทุกวนั 24

จงจ�ำค�ำสัญญำน้ีไวเ้สมอวำ่ส่ิงดจีะ
เกิดขึน้ทัง้เวลำน้ีและหลังจำกน้ีส�ำหรบั
คนที่มั่นคงและแน่วแน่ในศรทัธำแห่ง
พระครสิต ์จงจดจ�ำ “ชีวตินิรนัดร ์และ
ปีตขิองวสุิทธิชน” 25 “ โอ้ท่ำนทัง้ปวง
ที่มี ใจบรสุิทธิ์, จงเงยหน้ำขึน้และรบั
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ำซ่ึงเป็น
ที่น่ำพอใจ, และจงดืม่ด�ำ่ควำมรกัของ
พระองค;์ เพรำะท่ำนท�ำได,้ ตลอดกำล, 
หำกจิตใจท่ำนมั่นคง” 26 ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แห่งซ่ึงเป็นทรพัย์สินของศำสนจักร
แล้ว เรำส�ำรวจที่อื่นที่ ไม่ ไดเ้ป็นของ
ศำสนจักรเช่นกัน

เรำพบท�ำเลสวยแห่งหน่ึงเป็นเขต
ศำสนำอยู่ตดิกับถนนไฮเวย์ตดัขวำง
แคนำดำ ที่ตรงน้ันสัญจรสะดวกมำก 
เต็มไปดว้ยตน้สนแคนำดำที่สวยงำม 
และผู้คนที่ขับรถผ่ำนไปมำหลำยพันคน
จะมองเห็นไดชั้ดเจน

เรำน�ำเสนอท�ำเลดงักล่ำวดว้ยรปูภำพ
และแผนที่ ในกำรประชุมประจ�ำเดอืน
ของคณะกรรมกำรหำสถำนที่พระวหิำร 
ประธำนฮิงคล์ีย์อนุมัติ ให้เรำยื่นข้อเสนอ
ซือ้ขำยและศึกษำข้อมูลที่จ�ำเป็น ใน
เดอืนธันวำคมของปีน้ัน เรำรำยงำน
กลับไปที่คณะกรรมกำรวำ่เรำศึกษำ
ถี่ถ้วนแล้ว และเรำขออนุมัตดิ�ำเนินกำร
จัดซือ้ หลังจำกทรำบรำยงำนของเรำ 
ประธำนฮิงคล์ีย์พูดวำ่ “ผมรูสึ้กวำ่ผม
ควรไปดทูี่”

ปลำยเดอืนน้ัน หลังครสิตม์ำสสอง
วนั เรำไปแวนคเูวอรพ์รอ้มประธำน 
ฮิงคล์ีย์ ประธำนโธมัส เอส. มอนสัน 
และบิล วลิเลียมส์สถำปนิกพระวหิำร 
พอล ครสิเตนเซ็นประธำนสเตคใน
ท้องที่รอตอ้นรบัและพำเรำไปด ูวนัน้ัน
หมอกลงและเปียกเล็กน้อย แตป่ระธำน
ฮิงคล์ีย์กระโดดลงจำกรถและเริม่เดนิ
ส�ำรวจทั่วบรเิวณน้ัน

หลังจำกใช้เวลำที่น่ัน ข้ำพเจ้ำถำม
ประธำนฮิงคล์ีย์วำ่ท่ำนอยำกดทูี่อื่นที่เรำ
เคยพิจำรณำหรอืไม่ ท่ำนตอบวำ่อยำก
ด ูกำรไดด้ทูี่อื่น ท�ำให้เรำสำมำรถเปรยีบ
เทียบข้อดีได้

เรำตระเวนดทูี่ดนิอีกหลำยแห่งรอบ
แวนคเูวอร ์วนตำมเข็มนำฬิกำ แล้ว 
กลับมำที่เดมิ ประธำนฮิงคล์ีย์พูดวำ่ 
“ท�ำเลตรงน้ีสวย” จำกน้ันจึงถำมวำ่ “เรำ
ไปอำคำรประชุมของศำสนจักรที่อยู่ห่ำง
จำกตรงน้ีเกือบครึง่กิ โลได้ ไหม”

“ ไดค้รบัประธำน” เรำตอบ
เรำขึน้รถและขับไปที่อำคำรประชุม

หลังน้ัน เมื่อมำถึงโบสถ์ ประธำนฮิงคล์ีย ์
พูดวำ่ “เลีย้วซ้ำยตรงน้ี” เรำเลีย้วไป 

ตอ้งใช้เวลำสองถึงสำมช่ัวโมงข้ำมจำก
แวนคเูวอร ์แคนำดำไปพระวหิำรซีแอต
เทิล วอชิงตนั ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงค์
ลีย์ ประธำนศำสนจักรเวลำน้ันเสนอวำ่
พระวหิำรในแวนคเูวอรจ์ะเป็นพรแก่
สมำชิกของศำสนจักร ท่ำนจึงอนุมัติ
ให้หำท�ำเล หลังจำกเรำส�ำรวจที่ดนิหลำย

โดย อธิการดนี เอม็. เดวสี

ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำยอธิกำรควบคุม

เ มื่อตรสัถึงประธำนศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย พระเจ้ำทรงประกำศวำ่
“และอน่ึง, หน้ำที่ประธำนของ

ต�ำแหน่งฐำนะปุโรหิตระดบัสูงคอื
ควบคมุศำสนจักรทัง้หมด, และเป็น
เหมือนกับโมเสส—

“. . . แทจ้รงิแล้ว, คอืกำรเป็นผูห้ยัง่รู,้ 
ผูเ้ปิดเผย, ผู้แปล, และศำสดำพยำกรณ์, 
โดยมขีองประทำนทัง้ปวงของพระผูเ้ป็น
เจำ้ซึง่พระองคท์รงประสำทแกห่วัหน้ำ
ของศำสนจักร” (หลักค�ำสอนและ 
พนัธสัญญำ 107:91–92; เน้นตวัเอน)

ข้ำพเจ้ำขอยืนยันของประทำนบำง
อย่ำงของพระผู้เป็นเจ้ำบนศำสดำ
พยำกรณ์ของพระองค ์ข้ำพเจ้ำจะ
ขอแบ่งปันประสบกำรณ์ศักดิสิ์ทธิ์
ดงักล่ำว ก่อนกำรเรยีกปัจจุบันของ
ข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำช่วยคน้หำและเสนอ
ท�ำเลสรำ้งพระวหิำรในอนำคต หลัง
วนัที่ 11 กันยำยน ค.ศ. 2001 กำรข้ำม
ชำยแดนสหรฐัถูกควบคมุมำกขึน้ ดว้ย
เหตน้ีุ สมำชิกศำสนจักรจ�ำนวนมำกจึง

มำฟังเสียงของศำสดำ
พยำกรณ์
เม่ือเรามีนิสัยของการฟังและเอาใจใส่เสียงของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต เราจะ
เกบ็เก่ียวพรนิรันดร์
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ตำมถนนที่ท่ำนบอก ถนนเริม่ขึน้เนิน
เล็กน้อย

ทันทีที่รถขึน้ไปถึงยอดเนิน ประธำน
ฮิงคล์ีย์พูดวำ่ “จอดรถครบั จอดรถ” 
จำกน้ันท่ำนชี้ไปทำงขวำตรงที่ดนิผืน
หน่ึงและพูดวำ่ “ที่ดนิตรงน้ันเป็นไง
ครบั พระวหิำรจะอยู่ตรงน้ัน พระเจ้ำ
ทรงตอ้งกำรให้พระวหิำรอยู่ตรงน้ัน จะ
ซือ้ได้ ไหมครบั จะซือ้ได้ ไหมครบั”

เรำไม่เคยมำดทูี่ดนิตรงน้ี เพรำะอยู่
ห่ำงจำกถนนสำยหลักมำทำงดำ้นหลัง 
และไม่ไดบ้อกขำย เมื่อเรำตอบวำ่เรำไม่
ทรำบ ประธำนฮิงคล์ีย์ชี ้ไปที่น่ันและพูด
อีกครัง้วำ่ “พระวหิำรจะอยู่ตรงน้ัน”  
เรำอยู่อีกไม่กี่นำทีจำกน้ันจึงไปสนำมบิน
เพื่อกลับบ้ำน

วันรุ่งขึน้ ประธำนฮิงค์ลีย์เรียก 
บรำเดอร์วิลเลียมส์กับข้ำพเจ้ำไปที่
ห้องท�ำงำนของท่ำน ท่ำนวำดทุกอย่ำง
ลงบนกระดำษแผ่นหน่ึง ถนน โบสถ์ 
เลีย้วซ้ำยตรงน้ี ท�ำเครื่องหมำย X ตรง
พระวิหำร ท่ำนถำมว่ำเรำพบอะไรบ้ำง 
เรำบอกว่ำท่ำนเลือกที่ดินที่จะซือ้ยำก
ขึน้ไปอีก เพรำะมีเจ้ำของสำมรำย รำย
หน่ึงอยู่แคนำดำ รำยหน่ึงอยู่อินเดีย 
และรำยหน่ึงอยู่จีน! ที่ตรงน้ันไม่ ได้
เป็นเขตศำสนำ

“พยำยำมซือ้ให้ ไดน้ะครบั” ท่ำน
กล่ำว

จำกน้ันก็เกิดปำฏิหำรยิ์ ภำยในหลำย
เดอืนเรำไดเ้ป็นเจ้ำของที่ และตอ่มำ
เทศบำลเมืองแลงลีย์ บรติชิโคลัมเบียก็
อนุญำตให้สรำ้งพระวหิำร

ขณะใครค่รวญประสบกำรณ์น้ี 
ข้ำพเจ้ำนอบน้อมถ่อมตนกับควำม
เป็นจรงิที่วำ่แม้บรำเดอรว์ลิเลียมส์กับ
ข้ำพเจ้ำจะศึกษำและมีประสบกำรณ์
เรือ่งอสังหำรมิทรพัย์และกำรออกแบบ
พระวหิำรมำหลำยปี ประธำนฮิงคล์ีย์
ไม่ ไดฝึ้กมำเช่นน้ัน แตท่่ำนมีบำงอย่ำง
ส�ำคญักวำ่น้ันมำก น่ันคอื ของประทำน
แห่งกำรหยั่งรู ้ท่ำนสำมำรถมองเห็นวำ่
พระวหิำรของพระผู้เป็นเจ้ำควรสรำ้ง
ตรงไหน

เมื่อพระเจ้ำทรงบัญชำวสุิทธิชนยุค
แรกในสมัยกำรประทำนน้ีให้สรำ้งพระ
วหิำร พระองคท์รงประกำศวำ่

“แต่ ให้สรำ้งนิเวศน์แดน่ำมของเรำ
ตำมแบบซ่ึงเรำจะแสดงแก่พวกเขำ.

“และหำกผู้คนของเรำมิไดส้รำ้ง
นิเวศน์น้ันตำมแบบซ่ึงเรำจะแสดง 
. . . , เรำจะไม่ยอมรบันิเวศน์น้ันจำกมือ
พวกเขำ” (หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 
115:14–15)

กับวสุิทธิชนยุคแรกเป็นฉันใด กับ
เรำในปัจจุบันก็เป็นฉันน้ัน คอืพระเจ้ำ
ทรงเปิดเผยและยังคงเปิดเผยแบบซ่ึง
ใช้ก�ำกับดแูลอำณำจักรของพระผู้เป็น
เจ้ำในสมัยของเรำตอ่ประธำนศำสนจักร 
ท่ำนให้กำรน�ำทำงเกี่ยวกับวธิีที่เรำแตล่ะ
คนควรก�ำกับดแูลชีวติเรำ ทัง้น้ีเพื่อ
พระเจ้ำจะทรงยอมรบัควำมประพฤติ
ของเรำ

ในเดอืนเมษำยน ปี 2013 ข้ำพเจ้ำ
พูดเรือ่งกำรเตรยีมรำกฐำนของพระ
วหิำรทุกแห่งให้สำมำรถตำ้นพำยุและ
ภัยพิบัตซ่ึิงจะเกิดขึน้ แตร่ำกฐำนเป็น

เพียงกำรเริม่ตน้ พระวหิำรประกอบดว้ย
อิฐจ�ำนวนมำก ก่อเข้ำดว้ยกันตำมแปลน
ที่วำงไว ้ถ้ำชีวติเรำตอ้งเป็นพระวหิำรที่
แตล่ะคนก�ำลังพยำยำมก่อสรำ้งตำมที่
พระเจ้ำทรงสอน (ด ู1 โครนิธ์ 3:16–17) 
เรำอำจจะถำมตวัเรำเองวำ่ “เรำควรก่อ
อิฐอะไรบ้ำงเพื่อท�ำให้ชีวติเรำสวยงำม 
ยืนตระหง่ำน และตำ้นพำยุของโลกได”้

เรำจะพบค�ำตอบของค�ำถำมน้ีใน
พระคมัภรีม์อรมอน ศำสดำพยำกรณ์
โจเซฟ สมธิกลำ่วเกีย่วกบัพระคมัภรี์
มอรมอนวำ่ “ขำ้พเจำ้บอกบรรดำพีน้่อง
ชำยวำ่พระคมัภรีม์อรมอนเป็นหนังสือที่
ถกูตอ้งยิง่กวำ่หนังสือใด ๆ บนแผน่ดนิ
โลก, และเป็นศิลำหลกัแหง่ศำสนำของ
เรำ, และมนุษยจ์ะเขำ้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจำ้
มำกขึน้โดยกำรยดึมัน่กบัหลกักำรของ
หนังสือเลม่น้ี, ยิง่กวำ่หนังสือเลม่อืน่ใด” 
(ค�ำน�ำพระคมัภรีม์อรมอน) ค�ำน�ำพระ
คมัภรีม์อรมอนสอนเรำวำ่ “ผูท้ี่ ไดร้บักำร
เป็นพยำนจำกสวรรคจ์ำกพระวญิญำณ
ศักดิสิ์ทธิ ์[วำ่พระคมัภรีม์อรมอนเป็น
พระค�ำของพระผูเ้ป็นเจำ้] จะเริม่รู้ โดย
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อ�ำนำจเดยีวกนัน้ีวำ่พระเยซคูรสิตค์อื
พระผู้ช่วยใหร้อดของโลก, วำ่โจเซฟ 
สมธิคอืผู้เปิดเผยและ [ศำสดำพยำกรณ์
ของกำรฟ้ืนฟู] และวำ่ศำสนจกัรของ
พระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย
คอือำณำจักรของพระเจำ้ซ่ึงไดร้บักำร
สถำปนำขึน้อกีบนแผน่ดนิโลก”

ตอ่ไปน้ีคอือิฐบำงส่วนที่จ�ำเป็นตอ่
ศรทัธำและประจักษ์พยำนของเรำ
แตล่ะคน

1. พระเยซูครสิตค์อืพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก

2. พระคมัภีรม์อรมอนคอืพระค�ำของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

3. ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวิ
สุทธิชนยุคสุดท้ำยคอือำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก

4. โจเซฟ สมิธคือศำสดำพยำกรณ์ 
ปัจจุบันเรำมีศำสดำพยำกรณ์ที่มี
ชีวติอยู่บนแผ่นดินโลก

ไม่กี่เดอืนที่ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำไดฟ้ังค�ำ
ปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญทัง้หมด
ที่ประธำนเนลสันกล่ำวตัง้แตท่่ำนไดร้บั
เรยีกเป็นอัครสำวกครัง้แรก ค�ำพูดของ
ท่ำนเปลี่ยนชีวติข้ำพเจ้ำ ขณะข้ำพเจ้ำ
ศึกษำและไตรต่รองภูมิปัญญำ 34 ปี
ของประธำนเนลสัน หัวข้อที่ชัดเจน

และสอดคล้องกันมำจำกค�ำสอนของ
ท่ำน แตล่ะหัวข้อน้ีเกี่ยวข้องกับอิฐที่
เพิ่งกล่ำวถึงหรอืเป็นอิฐส�ำคญัอีกก้อน
หน่ึงส�ำหรบัพระวหิำรส่วนตวัของเรำ 
ไดแ้ก่ ศรทัธำในพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
กำรกลับใจ บัพตศิมำเพื่อกำรปลดบำป 
ของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ 
กำรไถ่คนตำยและงำนพระวหิำร กำร
รกัษำวนัสะบำโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ เริม่ตน้
ดว้ยเจตนำรมณ์ที่ชัดเจน อยู่บนเส้น
ทำงพันธสัญญำ ประธำนเนลสันพูดถึง
ทัง้หมดน้ันดว้ยควำมรกัและควำมภักดี

ศิลำมุมเอกและอิฐของศำสนจักร
และส�ำหรับชีวิตเรำคือพระเยซูคริสต ์
น่ีคือศำสนจักรของพระองค์ ประธำน
เนลสันเป็นศำสดำพยำกรณ์ของ
พระองค์ ค�ำสอนของประธำนเนลสัน 
ยืนยันและเปิดเผยพระชนม์ชีพและ
พระอุปนิสัยของพระเยซูคริสต์เพื่อ
ประโยชน์ของเรำ ท่ำนพูดถึงพระ
ลักษณะและพระพันธกิจของพระผู้
ช่วยให้รอดอย่ำงรักใคร่และรอบรู้ ท่ำน
แสดงประจักษ์พยำนบ่อยครัง้ถึงกำร
เรียกของศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวิต—
ประธำนศำสนจักร—ผู้ที่ท่ำนเคยรับใช้

วนัน้ี นับเป็นเกียรตอิย่ำงยิ่งที่
ไดส้นับสนุน ท่ำน ในฐำนะศำสดำ
พยำกรณ์ที่มีชีวติบนแผ่นดนิโลก เรำ
เคยชินกับกำรสนับสนุนผู้น�ำศำสนจักร

ตำมรปูแบบของกำรยกมือตัง้ฉำกเพื่อ
แสดงวำ่เรำยอมรบัและสนับสนุนพวก
ท่ำน เรำยกมือเมื่อไม่กี่นำทีที่ผ่ำนมำ 
แตก่ำรสนับสนุนจรงิๆ เป็นมำกกวำ่
เครือ่งหมำยดงักล่ำว ดงัที่ระบุไว้ ใน 
หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 107:22 
ฝ่ำยประธำนสูงสุดไดร้บักำร “สนับสนุน
โดยควำมไวว้ำงใจ, ศรทัธำ, และกำรสวด
อ้อนวอนของศำสนจักร,” เรำสนับสนุน
ศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอย่ำงเต็มที่
จรงิๆ เมื่อเรำพัฒนำรปูแบบของกำรไว้
วำงใจค�ำพูดของท่ำน มีศรทัธำที่จะท�ำ
ตำม และสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้ำ
ทรงอวยพรท่ำนเสมอ

เมื่อข้ำพเจ้ำนึกถึงประธำนรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน ข้ำพเจ้ำอบอุ่นใจในพระ
ด�ำรสัของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์
ตรสัวำ่ “และหำกผู้คนของเรำจะสดบั
ฟังเสียงของเรำ, และเสียงผู้รบัใช้ของ
เรำ ผู้ที่เรำก�ำหนดไว้ ให้น�ำผู้คนของเรำ, 
ดเูถิด, ตำมจรงิแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ,  
พวกเขำจะไม่ย้ำยออกจำกที่ของพวก
เขำ” (คพ. 124:45)

กำรฟังและสดบัฟังศำสดำพยำกรณ์
ที่มีชีวติจะมีผลลึกซึง้แม้กระทั่งเปลี่ยน
ชีวติเรำ เรำเข้มแข็งขึน้ เรำเช่ือมั่นและ
ไวว้ำงใจในพระเจ้ำมำกขึน้ เรำไดย้ิน
พระด�ำรสัของพระเจ้ำ เรำรูสึ้กถึงควำม
รกัของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำจะรูว้ธิีด�ำเนิน
ชีวติอย่ำงมีจุดประสงค์

ข้ำพเจ้ำรกัและสนับสนุนประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันและท่ำนอื่นที่
ไดร้บัเรยีกเป็นศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่ง
รู ้และผู้เปิดเผย ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่ท่ำนมีของประทำนที่พระเจ้ำทรง
ประสำทบนศีรษะท่ำน และเมื่อเรำมี
นิสัยของกำรฟังและเอำใจใส่เสียงของ
ศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติ ชีวติเรำจะ
สรำ้งตำมรปูแบบที่พระเจ้ำทรงก�ำหนด
ให้เรำ และเรำจะเก็บเกี่ยวพรนิรนัดรท์ี่
สัญญำไว ้ค�ำเชือ้เชิญมำถึงเรำทุกคน มำ
ฟังเสียงของศำสดำพยำกรณ์ มำหำพระ
ครสิตแ์ละมีชีวติ ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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แม่น� ้ำแอมะซอน บุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำมำรวมกันในศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตจ์ำกภูมิหลัง
ทำงสังคม ประเพณี และวฒันธรรม
ตำ่งกันกลำยเป็นชุมชนวสุิทธิชนใน
พระครสิต ์สุดท้ำยแล้ว เมื่อเรำให้ก�ำลัง
ใจกัน สนับสนุนกัน และรกักัน เรำรวม
กันสรำ้งพลังมหำศำลเพื่อควำมดี ใน
โลก เมื่อผู้ตดิตำมพระเยซูครสิต์ ไหลไป
ดว้ยกันในแม่น� ้ำแห่งควำมดงีำม เรำจะ
สำมำรถให้ “น� ้ำจืด” ของพระกิตตคิณุ
แก่ โลกที่กระหำยได้

พระเจ้ำทรงดลใจศำสดำพยำกรณ์
ของพระองค์ ให้สอนวธิีที่เรำจะ
สนับสนุนกันและรกักันเพื่อเรำจะเป็น
หน่ึงเดยีวกันในศรทัธำและจุดประสงค์
ในกำรตดิตำมพระเยซูครสิต ์อัครสำวก 
เปำโลแห่งพันธสัญญำใหม่ สอนวำ่
ผู้ “ ไดร้บับัพตศิมำเข้ำในพระครสิต์
แล้วก็ ไดส้วมชีวติของพระครสิต ์. . . 
เพรำะวำ่ท่ำนทัง้หลำย เป็นอันหน่ึงอัน
เดยีวกันในพระเยซูครสิต”์ 1

เมื่อเรำสัญญำที่บัพตศิมำวำ่จะ
ตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอด เรำเป็นพยำน
ตอ่พระบิดำวำ่เรำเต็มใจรบัพระนำมของ
พระครสิต์ 2 ขณะที่เรำขวนขวำยให้ ได้
คณุลักษณะของพระองค์ ในชีวติเรำ เรำ
ตำ่งจำกเดมิโดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระ
ครสิตพ์ระเจ้ำ และควำมรกัที่เรำมีตอ่
คนทัง้ปวงเพิ่มขึน้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 3 

ไมล์ สุดท้ำยจึงมำบรรจบกันกลำยเป็น
แม่น� ้ำอีกสำยหน่ึง เพรำะแม่น� ้ำสอง
สำยไหลมำรวมกันจึงท�ำให้แม่น� ้ำแอมะ
ซอนไหลเช่ียวมำกเมื่อมำถึงมหำสมุทร
แอตแลนตกิ สำมำรถดนัน� ้ำเค็มกลับไป
ในมหำสมุทรจนพบน� ้ำจืดห่ำงออกไปได้
หลำยไมล์

ในท�ำนองเดยีวกันกับแม่น� ้ำโซลิโม
เอสและเนโกรไหลมำบรรจบกันเป็น

โดย เอล็เดอร์อูลส์ิเสส ซวาเรส

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ส วสัดคีรบั พีน้่องทีร่กั เหมอืนเรำ
พดูภำษำโปรตเุกสบรำซิลบำ้น
เกดิของขำ้พเจำ้วำ่ “Boa tarde!” 

ข้ำพเจำ้รูสึ้กเป็นพรที่ ไดม้ำอยูก่บัทำ่น
ในกำรประชมุใหญส่ำมญัของศำสนจกัร
ของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยุค
สุดท้ำยภำยใตก้ำรก�ำกบัดแูลของศำสดำ
พยำกรณ์ผูเ้ป็นทีร่กัของเรำ ประธำนรสั
เซลล ์เอ็ม. เนลสัน ขำ้พเจำ้อัศจรรย์ ใจ
กบัโอกำสอนัยิง่ใหญ่ทีเ่รำแตล่ะคนจะ
ไดฟ้ังพระสุรเสียงของพระเจำ้ผ่ำนผูร้บั
ใช้ของพระองคบ์นแผน่ดนิโลกในยุค
สุดท้ำยทีเ่รำอำศัยอยูน้ี่

บรำซิลบ้ำนเกิดของข้ำพเจ้ำอุดม
ไปดว้ยทรพัยำกรธรรมชำต ิหน่ึงในน้ัน
คอืแม่น� ้ำแอมะซอนอันเลื่องช่ือ แม่น� ้ำ
ที่ ใหญ่ที่สุดและยำวที่สุดในโลก แอมะ
ซอนเกิดจำกแม่น� ้ำสองสำยคอืโซลิโม
เอสและเนโกร น่ำสนใจตรงที่แม่น� ้ำ
สองสำยน้ีไหลมำหลำยไมล์ก่อนมำ
บรรจบกันเพรำะมีตน้ก�ำเนิด ควำมเรว็ 
อุณหภูมิ และส่วนประกอบทำงเคมี
ตำ่งกันมำก หลังจำกไหลมำหลำย

เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัใน
พระคริสต์
สหายท่ีรักท้ังหลายในงานของพระเจ้า ข้าพเจ้าเช่ือว่าเราท�าดีมากขึน้ได้และควรท�าดี
ขึน้ในการต้อนรับเพ่ือนใหม่เข้าสู่ศาสนจักร

เหมือนแม่น�า้แอมะซอนอันทรงพลงัผลกัดนัน�า้ทะเลออกไปเม่ือไหลมาถึงมหาสมทุร

แอตแลนติกได้ฉันใด ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ให้ “น�า้จืด” ของพระกิตติคุณแก่โลกท่ีกระหายได้

ฉันน้ัน
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เรำรูสึ้กห่วงใยควำมผำสุกและควำมสุข
ของทุกคนอย่ำงจรงิใจ เรำเห็นวำ่เรำ
เป็นพี่น้องกัน เป็นบุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำ มีตน้ก�ำเนิด คณุลักษณะ และ
ศักยภำพอันสูงส่ง เรำปรำรถนำจะดแูล
กันและแบกภำระของกันและกัน 4

น่ีคือส่ิงที่เปำโลเรยีกวำ่จิตกุศล 5 มอร
มอนศำสดำพยำกรณ์ของพระคัมภีร ์
มอรมอนเรยีกส่ิงน้ีวำ่ “ควำมรกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต์” 6 ซ่ึงเป็นรปู
แบบควำมรกัที่สูงค่ำที่สุด สูงส่งที่สุด 
และมั่นคงที่สุด เมื่อเร็วๆ น้ีประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันศำสดำพยำกรณ์
คนปัจจุบันของเรำเรยีกกำรแสดงควำม
รกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต์น้ีวำ่กำร
ปฏิบัติศำสนกิจ ซ่ึงเป็นวธีิที่ศักดิ์สิทธิ์
กวำ่และชัดเจนกวำ่ในกำรแสดงควำม
รกัควำมห่วงใยผู้อื่นเฉกเช่นพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�ำ 7

ขอให้เรำพิจำรณำหลักธรรมน้ีของ
ควำมรกัควำมห่วงใย ดงัที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�ำ ภำยในบรบิทของกำร
ให้ก�ำลังใจ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ตลอดจนผู้
เริม่สนใจจะเข้ำรว่มกำรประชุมของ
ศำสนจักร

เมื่อเพื่อนใหม่เหล่ำน้ีออกจำกโลก
มำน้อมรบัพระกิตติคุณของพระเยซู
ครสิต์ เข้ำรว่มศำสนจักร พวกเขำกลำย
เป็นสำนุศิษย์ของพระองค์ เกิดใหม่
อีกครัง้ผ่ำนพระองค์ 8 พวกเขำทิง้โลก
ที่พวกเขำรูจ้ักดี ไวเ้บือ้งหลังและเลือก
ติดตำมพระเยซูครสิต์ ด้วยควำมตัง้ใจ
เด็ดเดี่ยว โดยรวมกับ “แม่น� ้ำ” สำย
ใหม่เหมือนแม่น� ้ำแอมะซอน—แม่น� ้ำ
ที่เป็นพลังของควำมดีงำมและควำม
ชอบธรรมไหลไปยังที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้ำ อัครสำวกเปำโลเรยีกคนเหล่ำ
น้ีวำ่ “พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็น
พวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชำติบรสุิทธิ์ 
เป็นประชำกรอันเป็นกรรมสิทธิ์” 9 เมื่อ
เพื่อนใหม่เหล่ำน้ีรวมกับแม่น� ้ำสำย
ใหม่และไม่คุ้นเคยน้ี ตอนแรกพวกเขำ
อำจรูสึ้กสับสนเล็กน้อย พวกเขำพบ

ตนเองมำบรรจบกับแม่น� ้ำสำยหน่ึงที่มี
ต้นก�ำเนิด อุณหภูมิ และส่วนประกอบ
ทำงเคมีที่ ไม่เหมือนใคร—แม่น� ้ำที่
มีประเพณี วฒันธรรม และค�ำศัพท์
ของตนเอง ชีวติใหม่ ในพระครสิต์ดู
เหมือนน่ำหนักใจส�ำหรบัพวกเขำ ลอง
คิดสักครูว่ำ่พวกเขำจะรูสึ้กอย่ำงไรเมื่อ
ได้ยินค�ำต่อไปน้ีครัง้แรก “สังสรรค์ ใน
ครอบครวั” “วนัอำทิตย์อดอำหำร” 
“บัพติศมำแทนคนตำย” “พระคัมภีร์
รวมสำมเล่ม” และอื่นๆ

เรำเห็นไดง้่ำยวำ่เหตใุดพวกเขำจึง
รูสึ้กไม่เข้ำพวก ในสถำนกำรณ์เช่นน้ัน 
พวกเขำอำจถำมตนเองวำ่ “ที่น่ีมีที่ ให้
ฉันหรอืเปล่ำ ฉันเหมำะกับศำสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยหรอืไม่ ศำสนจักรตอ้งกำรฉัน
ไหม ฉันจะพบเพื่อนใหม่ที่เต็มใจช่วย
เหลือและสนับสนุนฉันหรอืไม่”

เพื่อนรกัทัง้หลำย ในเวลำเช่นน้ัน 
พวกเรำที่อยู่คนละจุดในกำรเดนิทำง
ยำวไกลของกำรเป็นสำนุศิษย์จะตอ้ง
ยื่นมือที่อบอุ่นไปผูกมิตรเพื่อนใหม่ของ
เรำ ยอมรบัพวกเขำตรงจุดที่พวกเขำอยู่ 
ช่วยเหลือ รกั และรวมพวกเขำไว้ ในชีวติ
เรำ เพื่อนใหม่ทัง้หมดน้ีเป็นบุตรธิดำที่
มีคำ่ของพระผู้เป็นเจ้ำ 10 เรำจะสูญเสีย
พวกเขำไม่ไดแ้ม้แตค่นเดยีว เพรำะ
เหมือนแม่น� ้ำแอมะซอนที่อำศัยแม่น� ้ำ
หลำยสำยมำรวมกัน เรำตอ้งกำรพวกเขำ
มำกเท่ำพวกเขำตอ้งกำรเรำ เพื่อจะเป็น
พลังมหำศำลเพื่อควำมดี ในโลก

เพื่อนใหม่ของเรำน�ำพรสวรรคท์ี่พระ
ผู้เป็นเจ้ำประทำน ควำมตืน่เตน้ และ
ควำมดงีำมในตวัพวกเขำมำดว้ย ควำม
กระตอืรอืรน้ในพระกิตตคิณุของพวก
เขำเหมือนกำรแพรเ่ชือ้ที่ช่วยท�ำให้
ประจักษ์พยำนของเรำเข้มแข็งขึน้ 
พวกเขำท�ำให้เรำเข้ำใจชีวติและพระ
กิตตคิณุในมุมมองใหม่ๆ เช่นกัน

เรำไดร้บักำรสอนมำนำนวำ่เรำจะช่วย
ให้เพื่อนใหม่รูสึ้กวำ่เรำตอ้นรบั และรกั
พวกเขำไดอ้ย่ำงไรในศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระครสิต ์พวกเขำตอ้ง

มีสำมส่ิงเพื่อจะเข้มแข็งและซ่ือสัตย์
ตลอดชีวติ

หน่ึง พวกเขำต้องกำรพี่น้องชำย
หญิงในศำสนจักรผู้สนใจพวกเขำอย่ำง
จริงใจ เพื่อนแท้และภักดีผู้ที่พวก
เขำสำมำรถหันมำพึ่งได้ตลอดเวลำ 
ผู้จะเดินเคียงข้ำงพวกเขำ และตอบ
ค�ำถำมของพวกเขำ ในฐำนะสมำชิก 
เรำควรใส่ ใจและมองหำหน้ำใหม่ๆ 
เสมอเม่ือเรำเข้ำร่วมกิจกรรมและกำร
ประชุมของศำสนจักร ไม่ว่ำเรำจะมี
ควำมรับผิดชอบ งำนมอบหมำย หรือ
ข้อกังวลใดก็ตำม เรำสำมำรถท�ำส่ิง
เรียบง่ำยเพ่ือท�ำให้เพื่อนใหม่รู้สึกถึง
อ้อมกอดและกำรต้อนรับในศำสนจักร 
เช่น ทักทำยอย่ำงอบอุ่น ยิม้อย่ำง
จริงใจ น่ังกับพวกเขำขณะร้องเพลง
และนมัสกำรด้วยกัน และแนะน�ำให้
พวกเขำรู้จักสมำชิกคนอื่นๆ เป็นต้น 
เม่ือเรำเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ในวิธีบำง
อย่ำงเหล่ำน้ี เรำก�ำลังปฏิบัติตนตำม
เจตนำรมณ์แห่งกำรปฏิบัติศำสนกิจ  
เม่ือเรำปฏิบัติศำสนกิจต่อพวกเขำ
เหมือนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำ 
พวกเขำจะไม่รู้สึกเหมือนเป็น “คน
แปลกหน้ำในประตูบ้ำนของเรำ” พวก
เขำจะรู้สึกว่ำสำมำรถเข้ำกันได้และมี
เพื่อนใหม่ ที่ส�ำคัญที่สุด พวกเขำจะ
สัมผัสถึงควำมรักของพระผู้ช่วยให้
รอดผ่ำนควำมห่วงใยที่จริงใจของเรำ

สอง เพ่ือนใหม่ต้องมีงำนมอบหมำย
—มีโอกำสให้รบัใช้ผู้อื่น กำรรบัใช้เป็น
หน่ึงในอัจฉรยิภำพอันทรงคุณค่ำของ
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำย เป็นกระบวนกำรที่ท�ำให้
ศรทัธำของเรำแรงกล้ำมำกขึน้ เพื่อน
ใหม่ทุกคนสมควรได้รบัโอกำสน้ัน แม้
อธิกำรและสภำวอรด์มีควำมรบัผิดชอบ
โดยตรงในกำรให้งำนมอบหมำยหลัง
พวกเขำบัพติศมำไม่นำน แต่ไม่มีส่ิงใด
ขัดขวำงไม่ ให้เรำ ในฐำนะสมำชิก ชวน
เพื่อนใหม่มำช่วยเรำรบัใช้ผู้อื่นอย่ำงไม่
เป็นทำงกำรหรอืผ่ำนโครงกำรบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์
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สำม เพื่อนใหม่ตอ้งไดร้บักำร “บ�ำรงุ
เลีย้งดว้ยพระวจนะอันประเสรฐิของ
พระผู้เป็นเจ้ำ” 11 เรำสำมำรถช่วยให้พวก
เขำรกัและคุน้เคยกับพระคมัภีรเ์มื่อ
เรำอ่ำนและสนทนำค�ำสอนกับพวกเขำ 
บอกบรบิทของเรือ่งและอธิบำยค�ำยำกๆ 
เรำสำมำรถสอนให้พวกเขำรูว้ธิีรบักำรน�ำ
ทำงส่วนตวัผ่ำนกำรศึกษำพระคมัภีร์
เป็นประจ�ำเช่นกัน นอกจำกน้ีเรำยัง
สำมำรถช่วยเหลือเพื่อนใหม่ ในบ้ำนของ
พวกเขำเองและชวนพวกเขำออกนอก
บ้ำนเป็นบำงครัง้เพื่อมำรว่มกำรประชุม
และกิจกรรมที่ศำสนจักรจัดเป็นประจ�ำ 
โดยช่วยให้พวกเขำมำรวมกับแม่น� ้ำสำย
ใหญ่ของชุมชนวสุิทธิชน

เมือ่รูเ้รือ่งกำรปรบัตวัและควำม
ทำ้ทำยของเพือ่นใหม่ในกำรเป็นสมำชิก
ครอบครวัของพระผู้เป็นเจำ้ เป็นพีน้่อง
ชำยหญงิของเรำแล้ว เรำสำมำรถแบง่ปัน
วำ่เรำเอำชนะควำมทำ้ทำยคลำ้ยๆ กนั
ในชีวติเรำอยำ่งไร กำรท�ำเช่นน้ีจะช่วย
ใหพ้วกเขำรูว้ำ่พวกเขำไม่ โดดเดีย่วและ
พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงอวยพรเมือ่พวกเขำ
ใช้ศรทัธำในค�ำสัญญำของพระองค์ 12

เมือ่แมน่� ้ำโซลิโมเอสและแมน่� ้ำเนโกร 
มำบรรจบกัน แม่น� ้ำแอมะซอนกลำย
เป็นแม่น� ้ำที่มีพลังมหำศำล ในท�ำนอง
เดยีวกัน เมื่อเรำและเพื่อนใหม่รวม
กันอย่ำงแท้จรงิ ศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตจ์ะแข็งแกรง่
ขึน้และมั่นคงขึน้ ข้ำพเจ้ำกับโรซำนำ
ภรรยำส�ำนึกคณุตอ่ทุกคนที่ช่วยให้เรำ
บรรจบกับแม่น� ้ำสำยใหม่น้ีเมื่อหลำยปี
ก่อน เมื่อเรำน้อมรบัพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ ในบรำซิลประเทศบ้ำน
เกิด ตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ ผู้คนเหล่ำ
น้ีปฏิบัตศิำสนกิจตอ่เรำอย่ำงจรงิใจและ
ช่วยให้เรำไหลตอ่เน่ืองในควำมชอบ
ธรรม เรำส�ำนึกคณุพวกเขำอย่ำงยิ่ง

ศำสดำพยำกรณ์ในซีกโลกตะวนัตก
รูว้ธิีท�ำให้เพื่อนใหม่ไหลไปดว้ยกันอย่ำง
ซ่ือสัตย์สู่แม่น� ้ำสำยใหม่ของควำมดงีำม
จนถึงชีวตินิรนัดร ์ตวัอย่ำงเช่น กำร
ไดเ้ห็นวนัเวลำของเรำและรูว้ำ่เรำจะ

ประสบควำมท้ำทำยคล้ำยกัน 13 โมโรไน
จึงรวมขัน้ตอนส�ำคญัเหล่ำน้ันไว้ ในงำน
เขียนของท่ำนในพระคมัภีรม์อรมอน

“และหลังจำกรบัพวกเขำเข้ำมำสู่ 
บัพตศิมำ, และอ�ำนำจของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ทรงกระท�ำและช�ำระพวกเขำ
แล้ว, จึงนับพวกเขำอยู่ ในบรรดำผู้คน
ของศำสนจักรของพระครสิต;์ และรบั
ช่ือพวกเขำไว,้ เพื่อพวกเขำจะไดร้บักำร
จดจ�ำและบ�ำรงุเลีย้งดว้ยพระวจนะอัน
ประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้ำ, เพื่อให้
พวกเขำอยู่ ในทำงทีถ่กูตอ้ง, เพือ่ใหพ้วก
เขำเอำใจใส่ตอ่กำรสวดอ้อนวอนตลอด
เวลำ, โดยวำงใจแต่ ในคณุควำมดขีอง
พระครสิต,์ ซ่ึงเป็นพระผู้ทรงลิขิตและ
พระผู้ทรงประสิทธิ์ศรทัธำของพวกเขำ.

“และคนในศำสนจักรประชุมกัน
บ่อย, เพื่ออดอำหำรและเพื่อสวด
อ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยวกับควำม
ผำสุกของจิตวญิญำณพวกเขำ” 14

สหำยที่รกัทัง้หลำยในงำนของ
พระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่เรำท�ำดมีำกขึน้
ไดแ้ละควรท�ำดขีึน้ในกำรตอ้นรบัเพื่อน
ใหม่เข้ำสู่ศำสนจักร ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญ
ให้ท่ำนพิจำรณำส่ิงที่เรำท�ำไดเ้พื่อโอบ
กอด ยอมรบั และช่วยเหลือพวกเขำ
มำกขึน้ โดยเริม่ตัง้แตว่นัอำทิตย์หน้ำ 
จงระวงัอย่ำปล่อยให้งำนมอบหมำยใน
ศำสนจักรของท่ำนขัดขวำงกำรตอ้นรบั
เพื่อนใหม่ที่กำรประชุมและกิจกรรม
ของศำสนจักร จิตวญิญำณเหล่ำน้ีมีคำ่
ในสำยพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้ำและ
ส�ำคญัยิ่งกวำ่โปรแกรมและกิจกรรม 
ถ้ำเรำปฏิบัตศิำสนกิจตอ่เพื่อนใหม่ดว้ย
หัวใจเป่ียมรกัอันบรสุิทธิ์เหมือนพระผู้
ช่วยให้รอด ข้ำพเจ้ำสัญญำในพระนำม
ของพระองค ์วำ่พระองคจ์ะทรงช่วย
เหลือเรำในควำมพยำยำมของเรำ เมื่อ
เรำเป็นผู้ปฏิบัตศิำสนกิจที่ซ่ือสัตย์ ดงัที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�ำ เพื่อนใหม่ของ
เรำจะมีควำมช่วยเหลือที่จ�ำเป็นตอ่กำร
อยู่อย่ำงเข้มแข็ง อุทิศตน และซ่ือสัตย์
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่ พวกเขำจะรว่มกับ
เรำดงัที่เรำกลำยเป็นผู้คนของพระผู้

เป็นเจ้ำและจะช่วยเรำน�ำน� ้ำจืดมำสู่โลก
ที่ตอ้งกำรพรพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิตเ์ป็นอย่ำงยิ่ง บุตรธิดำเหล่ำน้ีของ
พระผู้เป็นเจ้ำจะรูสึ้กเหมือนพวกเขำ 
“ ไม่ ใช่คนนอกและคนตำ่งดำ้วอีกตอ่ไป 
แตเ่ป็นพลเมืองเดยีวกับบรรดำธรรมิก
ชน” 15 ข้ำพเจ้ำสัญญำกับท่ำนวำ่พวกเขำ
จะรบัรูถ้ึงกำรประทับของพระผู้ช่วยให้
รอดของเรำ พระเยซูครสิต์ ในศำสนจักร
ของพระองค ์พวกเขำจะไหลตอ่เน่ืองไป
กับเรำเหมือนแม่น� ้ำไหลลงแอ่งน� ้ำแห่ง
ควำมดงีำมทัง้มวลจนกวำ่พระเจ้ำของ
เรำ พระเยซูครสิต ์จะทรงกำงพระพำหุ
ตอ้นรบัพวกเขำ และพวกเขำไดย้ินพระ
บิดำตรสัวำ่ “เจ้ำ จะ มีชีวตินิรนัดร”์ 16

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนขอควำมช่วย
เหลือจำกพระเจ้ำในกำรรกัผู้อื่นดงัที่
พระองคท์รงรกัท่ำน ขอให้เรำท�ำตำมค�ำ
แนะน�ำของศำสดำพยำกรณ์มอรมอนที่
วำ่ “ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, จง
สวดอ้อนวอนพระบิดำจนสุดพลังของ
ใจ, เพื่อท่ำนจะเป่ียมดว้ยควำมรกัน้ี, 
ซ่ึงพระองคป์ระทำนให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตำมที่แท้จรงิของพระบุตรของ
พระองค,์ พระเยซูครสิต”์ 17 ข้ำพเจ้ำ
กล่ำวค�ำพยำนถึงควำมจรงิเหล่ำน้ีใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โคโลสี 3:27–28; เน้นตวัเอน.
 2. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:37.
 3. ด ูโมไซยำห์ 3:19.
 4. ด ูโมไซยำห์ 18:8.
 5. ด ู1 โครนิธ์ 13.
 6. โมโรไน 7:47.
 7. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“กำรปฏิบัตศิำสนกิจ

ดว้ยพลังและสิทธิอ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำ,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 68–75.

 8. ด ูโมไซยำห์ 27:25.
 9. 1 เปโตร 2:9.
 10. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 18:10.
 11. โมโรไน 6:4; ด ู“ฉันจะท�ำงำนกับผู้น�ำสเตค

และผู้น�ำวอรด์อย่ำงไร” ส่ังสอนกิตตคิณุของ
เรำ: แนวทำงกำรรบัใช้งำนเผยแผ่ศำสนำ, 
ฉบับแก้ ไขใหม่ (2018), lds.org/manual/
missionary.

 12. ด ู1 นีไฟ 7:12.
 13. ด ูมอรมอน 8:35.
 14. โมโรไน 6:4–5.
 15. เอเฟซัส 2:19.
 16. 2 นีไฟ 31:20; เน้นตวัเอน.
 17. โมโรไน 7:48.



40 ภาคบ่ายวนัเสาร์ | 6 ตุลาคม 2018

พระผู้สรำ้งผู้ทรงคำดหวงัให้บุตรธิดำ
เป็นเหมือนพระองค—์คอืสรำ้งสรรค์
และสรำ้งเสรมิ” 3 งำนสรำ้งสรรคข์อง
ประธำนอำยรงิก์ ให้ “มุมมองพิเศษทำง
วญิญำณเกี่ยวกับประจักษ์พยำนและ
ศรทัธำ” 4

งำนศิลป์ของประธำนบอยด ์เค. 
แพคเกอรแ์สดงข่ำวสำรพระกิตตคิณุ
พืน้ฐำนดงัน้ี “พระผู้เป็นเจ้ำทรงเป็น
พระผู้สรำ้งฟ้ำสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก
และทุกส่ิงที่อยู่ ในน้ัน ธรรมชำตทิุก
อย่ำงเป็นประจักษ์พยำนยืนยันงำน
สรำ้งที่พระองคท์รงบัญชำ และมีควำม
กลมกลืนโดยสมบูรณ์ระหวำ่งธรรมชำต ิ
วทิยำศำสตร ์และพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต”์ 5

แอลมำเป็นพยำนวำ่ “ทุกส่ิงชี ้ให้เห็น
วำ่มีพระผู้เป็นเจ้ำ” 6 เด็กปฐมวยัของเรำ
รอ้งเพลงวำ่ “ยำมใดฉันไดย้ินเสียงเพลง
ของนกรอ้งหรอืมองจ้องท้องฟ้ำอ�ำไพ 
. . . ฉันสุขใจที่ ไดอ้ยู่ ในโลกอันโสภำ 
พระบิดำทรงสรรคส์รำ้งไวเ้พื่อฉัน” 7 
วกิตอร ์อูโก นักประพันธ์ยกย่อง “ควำม
สัมพันธ์อันน่ำพิศวงระหวำ่งมนุษย์กับ
สรรพส่ิงในโลกอันไพศำลน้ี ตัง้แตด่วง
อำทิตย์ ไปจนถึงเพลีย้อ่อน . . . ฝูงวหิค
เหินฟ้ำจับเส้นดำ้ยของนิรนัดรไว้ ใน
กรงเล็บ . . . เนบิวลำคอืจอมปลวกของ
ดวงดำว” 8

และน่ันท�ำให้เรำนึกถึงค�ำชวนของ
เอ็ลเดอรส์ก็อตต์

“เอ็ลเดอรส์ก็อตตค์รบั” ข้ำพเจ้ำ
ตอบ “ผมอยำกเป็นคนช่ำงสังเกตและ
สรำ้งสรรคม์ำกขึน้ครบั ผมตืน่เตน้เมื่อ
นึกภำพพระบิดำบนสวรรคท์รงวำดปุย
เมฆและสรรพสีของท้องฟ้ำกับผืนน� ้ำ 
แต”่—เงียบไปพักใหญ่—“เอ็ลเดอร ์
สก็อตตค์รบั” ข้ำพเจ้ำพูด “ผมไม่มี
ทักษะกำรวำดภำพสีน� ้ำ ผมเกรงวำ่ท่ำน
จะหงุดหงิดที่ตอ้งพยำยำมสอนผม”

เอ็ลเดอรส์ก็อตตย์ิม้และเตรยีมกำรให้
เรำพบกนั ในวนันัด ทำ่นเตรยีมกระดำษ 
สี และพูก่นัใหข้ำ้พเจำ้ ทำ่นรำ่งภำพบำง
อยำ่งและช่วยท�ำใหก้ระดำษเปียก

ชวนวำ่ “เกอรร์ทิ คณุอยำกวำดภำพสีน� ้ำ
กับผมไหม”

เอ็ลเดอรส์ก็อตตบ์อกวำ่กำรวำดภำพ
ช่วยให้ท่ำนสังเกตและสรำ้งสรรค ์ท่ำน
เขียนวำ่ “จงพยำยำมสรำ้งสรรค ์แม้ผล
ที่ ได้ ไม่เลิศหร ู. . . ควำมคดิสรำ้งสรรค์
ก่อให้เกิดควำมรูสึ้กกตญัญูตอ่ชีวติและ
ตอ่ส่ิงที่พระเจ้ำทรงถักทอไว้ ในตวัท่ำน 
. . . ถ้ำท่ำนเลือกอย่ำงฉลำด ท่ำนจะไม่
เสียเวลำมำก” 2

ประธำนเฮนรยี์ บี. อำยรงิก์บอก
วำ่สมำธิทำงศิลปะของท่ำนเกิดจำก 
“ควำมรูสึ้กรกั” รวมถึง “ควำมรกัตอ่

โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

พี่
น้องที่รกั ไม่น่ำพิศวงหรอกหรอื
ที่ ไดร้บักำรเปิดเผยตอ่เน่ืองจำก
สวรรคผ์่ำนประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. 

เนลสันและผู้น�ำศำสนจักรซ่ึงเชือ้เชิญ
ให้เรำใช้ชีวติในวธิี ใหม่และบรสุิทธิ์กวำ่ 1 
ที่บ้ำนและที่ โบสถ์ ดว้ยสุดใจ ควำมคดิ 
และพละก�ำลังของเรำ

ท่ำนเคยมีโอกำสท�ำส่ิงที่ท่ำนรูสึ้กวำ่
ไม่พรอ้มหรอืไม่คูค่วรแตท่่ำนไดร้บัพร
เพรำะพยำยำมท�ำหรอืไม่

ข้ำพเจ้ำเคย น่ีเป็นตวัอย่ำง
หลำยปีก่อน เอ็ลเดอรร์ชิำรด์ จี. 

สก็อตต ์สมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบสอง

กองไฟแห่งศรัทธำของเรำ
รุ่งอรุณแห่งศรัทธาจะค่อยๆ มาหรือกลบัมาทีละน้อยส�าหรับผู้แสวงหา ยอมรับ และ
ด�าเนินชีวิตให้ได้มา

กองไฟยำมพลบค�่ำ, โดย เอล็เดอร์ริชาร์ด จี. สกอ็ตต์
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เรำใช้ภำพสีน� ้ำของท่ำนช่ือ กองไฟ
ยำมพลบค�่ำ เป็นตน้แบบ ขณะวำด 
เรำคยุกันเรือ่งศรทัธำ—วำ่เมื่อเรำหัน
หน้ำเข้ำหำแสงสวำ่งและควำมอบอุ่น
ของกองไฟ เรำทิง้ควำมมืดและควำม
ไม่มั่นใจไวข้้ำงหลัง—บำงครัง้ในคนืที่
เงียบเหงำยำวนำน กองไฟแห่งศรทัธำ
ของเรำจะให้ควำมหวงัและควำมมั่นใจ 
รุง่อรณุมำเยือน กองไฟแห่งศรทัธำของ
เรำ—ควำมทรงจ�ำ ประสบกำรณ์ และ
มรดกแห่งศรทัธำของเรำในพระคณุ
ควำมดแีละพระเมตตำอันละเอียด
อ่อนของพระผู้เป็นเจ้ำในชีวติเรำ— 
เพิ่มพลังให้เรำตลอดคนื

ประจักษ์พยำนของข้ำพเจ้ำคอื 
รุง่อรณุแห่งศรทัธำจะคอ่ยๆ มำหรอืกลับ
มำทีละน้อย—ส�ำหรบัผู้แสวงหำ ยอมรบั 
และด�ำเนินชีวติให้ ไดม้ำ แสงสวำ่งจะ
ปรำกฏเมื่อเรำปรำรถนำและแสวงหำ 
เมื่อเรำอดทนและเช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ เมื่อเรำเปิดรบั
พระคณุ กำรเยียวยำ และพันธสัญญำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ

ขณะเริม่วำดภำพ เอ็ลเดอรส์ก็อตต์
ให้ก�ำลังใจวำ่ “เกอรร์ทิ แม้คณุจะวำด
ครัง้เดยีวแตค่ณุจะอยำกเก็บภำพน้ัน
ไวเ้ป็นที่ระลึก” เอ็ลเดอรส์ก็อตตพ์ูด
ถูก ข้ำพเจ้ำทะนุถนอมภำพระบำยสี
น� ้ำของกองไฟแห่งศรทัธำของเรำที่
เอ็ลเดอรส์ก็อตตช่์วยข้ำพเจ้ำวำด ควำม
สำมำรถดำ้นศิลปะของข้ำพเจ้ำยังจ�ำกัด
เหมือนเดมิ แตค่วำมทรงจ�ำเรือ่งกอง
ไฟแห่งศรทัธำของเรำสำมำรถปลุก
จิตส�ำนึกเรำในห้ำดำ้นตอ่ไปน้ี

หน่ึง กองไฟแห่งศรทัธำของเรำปลุก
จิตส�ำนึกให้เรำคน้หำปีติ ในควำมคดิ
สรำ้งสรรคท์ี่ดงีำม

มีปีติ ในกำรนึกภำพ เรยีนรู ้ท�ำส่ิง
ใหม่ที่คุม้คำ่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเมื่อ
เรำเพิ่มพูนศรทัธำและควำมวำงใจใน
พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์เรำรกัตวัเรำได้
ไม่มำกพอจะช่วยให้ตวัเรำรอด แตพ่ระ
บิดำบนสวรรคท์รงรกัเรำมำกกวำ่และ

ทรงรูจ้ักเรำดกีวำ่เรำรกัหรอืรูจ้ักตวัเรำ
เอง เรำสำมำรถวำง ใจพระเจ้ำและไม่
พึ่ง พำควำมรอบ รูข้องเรำเอง 9

ท่ำนเคยเป็นคนเดยีวที่เพื่อนไม่ชวน
ไปงำนวนัเกิดหรอืไม่

เมื่อเลือกทีม เขำเลือกท่ำนเป็นคน
สุดท้ำยหรอืไม่เลือกท่ำนไหม

ท่ำนเคยเตรยีมตวัสอบที่ โรงเรยีน 
สัมภำษณ์งำน โอกำสที่ท่ำนอยำกได้
จรงิๆ—และท่ำนรูสึ้กวำ่ท่ำนล้มเหลว
หรอืไม่

ท่ำนเคยสวดอ้อนวอนให้ควำม
สัมพันธ์ที่ ไม่รำบรืน่ดว้ยเหตผุลบำง
อย่ำงหรอืไม่

ท่ำนเคยป่วยเรือ้รงั ถูกคูส่มรสทอด
ทิง้ และทุกข์ ใจเพรำะครอบครวัหรอืไม่

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทรำบ
สภำวกำรณ์ของเรำ เมื่อเรำใช้สิทธิ์เสรี
ที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนและทุ่มเท
ควำมสำมำรถด้วยควำมอ่อนน้อมถ่อม
ตนและศรทัธำ พระผู้ช่วยให้รอด พระ
เยซูครสิต์จะทรงช่วยเรำเผชิญควำม
ท้ำทำยและปีติของชีวติ ศรทัธำรวมถึง
ควำมปรำรถนำและเลือกที่จะเช่ือด้วย 
ศรทัธำเกิดจำกกำรเช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้ำที่ประทำนมำเพื่อ
เป็นพรแก่เรำเมื่อเรำเดินตำมเส้นทำง
พันธสัญญำ

เมื่อเรำเคยรูสึ้กหรอืยังรูสึ้กไม่มั่นใจ 
โดดเดีย่ว ท้อแท้ โกรธเคอืง ท้อถอย ผิด
หวงั หรอืเหินห่ำงจำกพระผู้เป็นเจ้ำและ
ศำสนจักร อำจตอ้งใช้ควำมพยำยำม
และศรทัธำมำกเป็นพิเศษเพื่อเข้ำสู่
เส้นทำงพันธสัญญำอีกครัง้ แตคุ่ม้คำ่! 
โปรดมำหำพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์หรอื
มำอีกครัง้! ควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ
แข็งแกรง่กวำ่เชือกแห่งควำมตำย—ทำง
โลกหรอืทำงวญิญำณ 10 กำรชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอดไม่มีขอบเขตและเป็น
นิรนัดร ์เรำแตล่ะคนสงสัยและล้มเหลว 
บำงครัง้เรำอำจหลงทำง พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงรบัรองกับเรำวำ่ ไม่วำ่เรำจะอยู่ที่ ใด
หรอืท�ำอะไร เรำกลับไปหำพระองค์ ได้
เสมอ พระองคท์รงรอโอบกอดเรำ 11

สอง กองไฟแห่งศรทัธำของเรำจะ
ปลุกจิตส�ำนึกให้เรำปฏิบัตศิำสนกิจในวธิี
ใหม่ที่สูงกวำ่ บรสุิทธิ์กวำ่ และเป่ียมดว้ย
พระวญิญำณ

กำรปฏิบัตศิำสนกิจเช่นน้ันท�ำให้เกิด
ปำฏิหำรยิ์และพรของกำรเป็นคนใน
พันธสัญญำ—ที่ซ่ึงเรำรูสึ้กถึงควำมรกั
ของพระองคแ์ละตัง้ใจปฏิบัตศิำสนกิจ
ตอ่ผู้อื่นดว้ยเจตนำรมณ์น้ัน

เมื่อไม่นำนมำน้ี ซิสเตอรก์องกับ
ข้ำพเจ้ำรูจ้ักพ่อคนหน่ึงกับครอบครวัที่
ไดร้บัพรเพรำะบรำเดอรฐ์ำนะปุโรหิต
ที่ซ่ือสัตย์มำหำอธิกำรของพวกเขำและ
ถำมวำ่เขำจะเป็นคูส่อนประจ�ำบ้ำนกับ
พ่อคนน้ันไดห้รอืไม่ ผู้เป็นพ่อไม่แข็ง
ขันและไม่สนใจกำรสอนประจ�ำบ้ำน แต่
เมื่อใจของพ่อเปลี่ยน เขำกับบรำเดอร์
คนน้ีเริม่ไปเยี่ยมครอบครวั “ที่ ไดร้บั
มอบหมำย” หลังจำกกำรเยี่ยมครัง้หน่ึง 
ภรรยำของเขำ—เวลำน้ันตวัเธอไม่ไป
โบสถ์—ถำมสำมีวำ่เป็นอย่ำงไรบ้ำง ผู้
เป็นพ่อตอบวำ่ “ผมรูสึ้กบำงอย่ำงนะ”—
แล้วเขำก็เข้ำครวัไปดืม่เบียร์ 12

แตห่ลำยส่ิงตำมมำ อำทิ 
ประสบกำรณ์ที่อ่อนโยน กำรปฏิบัติ
ศำสนกิจ ใจที่ก�ำลังเปลี่ยน ชัน้เรยีน
เตรยีมเข้ำพระวหิำร กำรมำโบสถ์ และ
รบักำรผนึกเป็นครอบครวัในพระวหิำร
ศักดิสิ์ทธิ์ ลองนึกดวูำ่ลูกหลำนจะส�ำนึก
คณุเพียงใดตอ่บิดำมำรดำของพวกเขำ
และตอ่บรำเดอรผ์ู้ปฏิบัตศิำสนกิจที่มำ
เป็นเพื่อนและคูข่องบิดำเพื่อจะปฏิบัติ
ศำสนกิจและรกัผู้อื่น

กองไฟแห่งศรทัธำกองที่สำมคอื ปีติ
และพรของพระกิตตคิณุเกิดขึน้เมื่อเรำ
พยำยำมรกัพระเจ้ำและผู้อื่นดว้ยสุดจิต
สุดใจของเรำ

พระคมัภีรเ์ชือ้เชิญให้เรำวำงทัง้หมด
ทีเ่รำเป็นและจะเป็นไวบ้นแทน่บูชำแหง่
ควำมรกัและกำรรบัใช้ ในพันธสัญญำ 
เดมิ เฉลยธรรมบัญญัตบิัญชำให ้
เรำ “รกัพระยำห์เวห์พระเจ้ำของท่ำน”  
ดว้ยสุดจิตสุดใจและสุดก�ำลังของเรำ 13  
โยชูวำชักชวนให้ “รกัพระ ยำห์ เวห์พระ  
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เจ้ำของท่ำน . . . ด�ำ เนินในพระ มรรคำ
ทัง้ สิน้ของพระ องค ์. . . รกัษำพระ  
บัญญัตขิองพระ องค ์. . . ยึด มั่นอยู่กับ
พระ องคแ์ละปรน นิ บัตพิระ องคด์ว้ย
สุด จิตสุด ใจของท่ำน” 14

ในพนัธสัญญำใหม ่พระผูช่้วยใหร้อด
ตรสัถงึพระบญัญตัขิอ้ส�ำคญัสองขอ้คอื 
“พวกทำ่นจงรกัองคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ผูเ้ป็น
พระเจำ้ของทำ่นดว้ยสุดใจของท่ำน ดว้ย
สุดจติของทำ่น ดว้ยสุดก�ำลงัของทำ่น . . . 
และจงรกัเพือ่นบำ้นเหมอืนรกัตนเอง” 15

ในพระคมัภีรม์อรมอน: พยำนหลัก
ฐำนอีกเล่มหน่ึงของพระเยซูครสิต ์
กษัตรยิ์เบ็นจำมินท�ำงำน “ดว้ยสุดพลัง
ของรำ่งกำยท่ำนและควำมสำมำรถของ
ทัง้จิตวญิญำณท่ำน” และสรำ้งควำม
สงบสุขในแผ่นดนิ 16 ในหลักค�ำสอน
และพันธสัญญำ ตำมที่ผู้สอนศำสนำทุก
คนรู ้พระเจ้ำทรงขอให้เรำรบัใช้พระองค ์
“ดว้ยสุดใจ พลัง ควำมนึกคดิ และพละ
ก�ำลัง” ของเรำ 17 เมื่อวสุิทธิชนเข้ำไป
ในเทศมณฑลแจ๊คสัน พระเจ้ำทรง
บัญชำให้รกัษำวนัสะบำโตให้ศักดิสิ์ทธิ์

โดยรกั “พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำ
ดว้ยสุดใจของเจ้ำ, ดว้ยสุดพลัง, ควำม
นึกคดิ, และพละก�ำลังของเจ้ำ; และใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เจ้ำจงรบัใช้
พระองค”์ 18

เรำยินดี ในค�ำเชือ้เชิญให้ทุ่มเทจิต
วญิญำณให้แก่กำรแสวงหำวธิีที่สูงกวำ่
และศักดิสิ์ทธิ์กวำ่เพื่อรกัพระผู้เป็นเจ้ำ
และคนรอบข้ำง เสรมิสรำ้งศรทัธำของ
เรำในพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซู
ครสิต์ ในใจเรำ ในบ้ำนเรำ และที่ โบสถ์

ส่ี กองไฟแห่งศรทัธำของเรำปลุก
จิตส�ำนึกให้เรำวำงรปูแบบกำรด�ำเนิน
ชีวติทีช่อบธรรมเพือ่เพิม่พนูศรทัธำและ
ควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณ

นิสัยทีศั่กดิสิ์ทธิ ์กจิวตัรทีช่อบธรรม 
หรอืรปูแบบเหลำ่น้ีอำจไดแ้ก ่กำรสวด
ออ้นวอน ศึกษำพระคมัภีร ์อดอำหำร 
ระลกึถงึพระผู้ช่วยใหร้อดและพนัธสัญญำ 
ผำ่นศำสนพธิศีีลระลกึ แบง่ปันพรพระ
กติตคิณุผ่ำนผู้สอนศำสนำ พระวหิำรและ
ประวตัคิรอบครวั กำรรบัใช้อืน่ๆ และกำร
จดบนัทกึส่วนตวั เป็นตน้

เมื่อรปูแบบที่ชอบธรรมกับควำมโหย
หำทำงวญิญำณเช่ือมตอ่กัน เวลำและ
นิรนัดรจะมำบรรจบกัน แสงสวำ่งและ
ชีวติทำงวญิญำณเกิดขึน้เมื่อกำรถือ
ปฏิบัตศิำสนำเป็นประจ�ำดงึเรำเข้ำใกล้
พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้
รอดของเรำพระเยซูครสิตม์ำกขึน้ เมื่อ
เรำรกัเจตนำรมณ์และตวัอักษรของ
กฎ เรือ่งของนิรนัดรจะกลั่นลงมำบน
จิตวญิญำณเรำดงัหยำดน� ้ำคำ้งจำกฟ้ำ
สวรรค์ 19 เมื่อเรำเช่ือฟังทุกวนัและดืม่
น� ้ำด�ำรงชีวติ เรำจะพบค�ำตอบ ศรทัธำ 
และมีพลังเผชิญควำมท้ำทำยและ
โอกำสทุกวนัดว้ยพระกิตตคิณุ ควำม
อดทน ควำมหวงัใจ และปีติ

ห้ำ เมื่อเรำรกัษำรปูแบบที่คุน้เคยให้
ดทีี่สุดขณะแสวงหำวธิี ใหม่ที่บรสุิทธิ์
กวำ่เพื่อรกัพระผู้เป็นเจ้ำและช่วยเรำ
และผู้อื่นเตรยีมพบกับพระองค ์กอง
ไฟแห่งศรทัธำของเรำจะปลุกจิตส�ำนึก
ให้เรำระลึกวำ่ควำมดพีรอ้มอยู่ ในพระ

ครสิต ์ไม่ ใช่ ในตวัเรำหรอืในควำม
สมบูรณ์แบบของโลก

พระด�ำรัสเชือ้เชิญจำกพระผู้เป็น
เจ้ำเป่ียมด้วยควำมรักและควำมเป็นไป
ได้เพรำะพระเยซูคริสต์ทรงเป็น “ทำง
น้ัน เป็นควำมจริง และเป็นชีวิต” 20 ถึง
ท่ำนที่รู้สึกแบกภำระหนัก พระองค์ทรง
เชือ้เชิญให้ “มำหำเรำ” และถึงผู้ที่มำ
หำพระองค์ พระองค์ทรงสัญญำว่ำ “เรำ
จะให้ท่ำนทัง้หลำยได้หยุดพัก” 21 “จง
มำหำพระคริสต์, และได้รับกำรท�ำให้
ดีพร้อมในพระองค์ . . . รักพระผู้เป็น
เจ้ำด้วยสุดพลัง, ควำมนึกคิด, และ
พละก�ำลังของท่ำน, เม่ือน้ันพระคุณ
ของพระองค์จึงเพียงพอส�ำหรับท่ำน, 
เพื่อโดยพระคุณของพระองค์ท่ำนจะดี
พร้อมในพระคริสต์” 22

ในกำรรบัรองวำ่ “ โดยพระคณุของ
พระองคท์่ำนจะดพีรอ้มในพระครสิต”์ 
เป็นทัง้ค�ำปลอบโยน สันตสุิข และค�ำ
สัญญำวำ่เรำสำมำรถเดนิหน้ำตอ่ไปดว้ย
ศรทัธำและควำมเช่ือมั่นในพระเจ้ำ
แม้ส่ิงตำ่งๆ ไม่เป็นดงัหวงั ดงัที่คำด
หวงั หรอืสมควรไดร้บั โดยไม่ ใช่ควำม
ผิดของเรำ แม้หลังจำกเรำท�ำสุดควำม
สำมำรถแล้ว

หลำยครัง้และหลำยดำ้น เรำทุกคน
จะรูสึ้กไม่คูค่วร ไม่มั่นใจ และอำจไม่มี
คำ่ควร แตเ่มื่อเรำพยำยำมรกัพระผู้เป็น
เจ้ำและปฏิบัตศิำสนกิจตอ่เพื่อนบ้ำน 
เรำจะรูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำ
และไดร้บักำรดลใจส�ำหรบัชีวติพวกเขำ
และชีวติเรำในวธิี ใหม่และบรสุิทธิ์กวำ่

พระผู้ช่วยให้รอดของเรำทรงเห็นใจ
เรำ ทรงให้ก�ำลังใจและสัญญำวำ่เรำ
สำมำรถ “มุ่งหน้ำดว้ยควำมแน่วแน่
ในพระครสิต,์ โดยมีควำมเจิดจ้ำอัน
บรบิูรณ์แห่งควำมหวงั, และควำมรกัตอ่
พระผู้เป็นเจ้ำและตอ่มนุษย์ทัง้ปวง” 23 
หลักค�ำสอนของพระครสิต ์กำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอด และกำรเดนิตำม
เส้นทำงพันธสัญญำดว้ยสุดจิตของเรำ
จะช่วยให้เรำรูค้วำมจรงิของพระองค์
และท�ำให้เรำเป็นอิสระ 24
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มำ น่ันคอืค�ำมั่นสัญญำของพวกเขำใน
กำรรบัพระนำมของพระเยซูครสิต์

นับจำกกำลเริม่ตน้ พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงประกำศควำมส�ำคญัแห่งพระนำม
ของพระครสิต์ ในแผนของพระองค ์
เทพสอนอำดมับิดำคนแรกของเรำวำ่ 
“ท่ำนจะท�ำทัง้หมดที่ท่ำนท�ำในพระนำม
ของพระบุตร, และท่ำนจะกลับใจและ
เรยีกหำพระผู้เป็นเจ้ำในพระนำมของ
พระบุตรตลอดกำลนำน” 1

กษัตรยิ์เบ็นจำมินศำสดำพยำกรณ์
ในพระคมัภีรม์อรมอนสอนผู้คนวำ่ “จะ

โดย เอล็เดอร์พอล บี. ไพเพอร์

แห่งสำวกเจด็สิบ

ไ ม่กี่สัปดำห์ก่อน ข้ำพเจ้ำเข้ำรว่ม
ศำสนพิธีบัพตศิมำของเด็กแปด
ขวบหลำยคน เด็กๆ เริม่เรยีนพระ

กิตตคิณุของพระเยซูครสิตจ์ำกพ่อแม่
และครขูองพวกเขำ เมล็ดแห่งศรทัธำ
ในพระองคเ์ริม่เตบิโต และบัดน้ีพวก
เขำตอ้งกำรตำมพระองคล์งไปในน� ้ำ 
บัพตศิมำเพื่อเป็นสมำชิกของศำสนจักร
ที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู ขณะข้ำพเจ้ำเฝ้ำดู
ควำมมุ่งหวงัของพวกเขำ ข้ำพเจ้ำสงสัย
วำ่พวกเขำเข้ำใจเพียงใดเกี่ยวกับแง่มุม
ส�ำคญัอย่ำงหน่ึงของพันธสัญญำบัพตศิ

ทุกคนตอ้งรับพระนำมซ่ึง
พระบิดำประทำนมำให้
แต่พระนามของพระผู้ช่วยให้รอดมีพลงัพิเศษท่ีจ�าเป็น เป็นพระนามเดียวซ่ึง
ความรอดเกิดขึน้ได้

ข้ำพเจำ้เป็นพยำนวำ่ควำมสมบรูณ์ 
ของพระกติตคิณุและแผนแห่ง 
ควำมสุขไดร้บักำรฟ้ืนฟูและสอนใน 
ศำสนจกัรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยคุสุดทำ้ย ในพระคมัภรีศั์กดิสิ์ทธิ์ 
และโดยศำสดำพยำกรณ์ตัง้แต่โจเซฟ  
สมธิจนถงึประธำนรสัเซลล ์เอ็ม.  
เนลสันในปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
วำ่เส้นทำงพันธสัญญำน�ำไปสู่ของ
ประทำนส�ำคญัที่สุดที่พระบิดำบน
สวรรคท์รงสัญญำ น่ันคอื “เจ้ำจะมีชีวติ
นิรนัดร”์ 25

ขอให้พรของพระองคแ์ละปีตอิัน
ยั่งยืนเป็นของเรำขณะที่เรำอุ่นใจ ควำม
หวงั และควำมมุ่งมั่นที่กองไฟแห่ง
ศรทัธำของเรำ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนใน
พระนำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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ไม่มีนำมอื่นใดให้ ไวห้รอืทำงอื่นใดหรอื
วธิีที่ โดยกำรน้ันควำมรอดจะมำถึง” 2

พระเจ้ำทรงย�ำ้ควำมจรงิน้ีผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ “ดเูถิด, 
พระเยซูครสิตค์อืพระนำมซ่ึงพระบิดำ
ประทำนมำให้, และไม่มีนำมอื่นใด
ประทำนมำให้ซ่ึงโดยพระนำมน้ีมนุษย์
จะรบักำรช่วยให้รอดได”้ 3

ในสมัยของเรำ ประธำนดลัลิน 
เอช. โอ๊คส์สอนวำ่ “คนที่ ใช้ศรทัธำ
ในพระนำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต.์ . . และเข้ำสู่พันธสัญญำ . . . มี
สิทธิ์ ไดร้บักำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ของพระเยซูครสิต”์ 4

พระบดิำบนสวรรคท์รงใหค้วำม
กระจำ่งวำ่พระนำมของพระบตุรพระองค ์
พระเยซูครสิต ์ไมเ่พยีงเป็นพระนำมหน่ึง
ในหลำยพระนำมเทำ่น้ัน แตพ่ระนำม
ของพระผูช่้วยใหร้อดมพีลงัพิเศษที่
จ�ำเป็น เป็นพระนำมเดยีวซ่ึงควำมรอด
เกดิขึน้ได ้โดยเน้นควำมจรงิน้ีในทกุสมยั
กำรประทำน พระบดิำผูเ้ป่ียมดว้ยควำม
รกัจงึทรงรบัรองกบับุตรธดิำทกุคนวำ่มี
ทำงกลบัไปหำพระองค ์แตก่ำรมทีำงน้ัน
ไม่ไดห้มำยควำมวำ่เรำจะกลบัไปได้ โดย
อัตโนมตั ิพระผูเ้ป็นเจำ้ตรสักบัเรำวำ่เรำ
ตอ้งท�ำส่วนของเรำ “คนทัง้ปวงตอ้ง รบั 
พระนำมซ่ึงพระบดิำประทำนมำให้” 5

เพื่อจะไดร้บัเดชำนุภำพแห่งกำรช่วย
ชีวติซ่ึงมำโดยพระนำมของพระครสิต์
เท่ำน้ัน เรำตอ้ง “นอบน้อมถ่อมตน
ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้ำ . . . และ
ออกมำดว้ยใจที่ชอกช�ำ้และวญิญำณที่
ส�ำนึกผิด . . . และเต็มใจ รบัพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์” และโดยวธิีน้ันจึง
คูค่วร เช่นเดยีวกับเพื่อนวยัแปดขวบ
ของข้ำพเจ้ำ ที่จะ “ ไดร้บัโดยบัพตศิมำ
เข้ำในศำสนจักรของพระองค”์ 6

ทุกคนที่ปรำรถนำจะรบัพระนำม
ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่ำงจรงิใจตอ้ง
คูค่วรและรบัศำสนพิธีบัพตศิมำเพื่อ
เป็นพยำนยืนยันกำรตดัสินใจของพวก
เขำตอ่พระผู้เป็นเจ้ำ 7 แตบ่ัพตศิมำเป็น
เพียงกำรเริม่ตน้

ค�ำวำ่ รบั ไม่ ใช่กำรอยู่เฉย รบัเป็นค�ำ
กรยิำ มีหลำยควำมหมำย 8 เช่นเดยีวกัน 
ค�ำมั่นสัญญำของเรำวำ่จะรบัพระนำม
ของพระเยซูครสิตเ์รยีกรอ้งกำรกระท�ำ
และมีหลำยมิติ

ตวัอย่ำงเช่น ควำมหมำยหน่ึงของค�ำ
วำ่ รบั คอื รบัส่วนหรอืรบัเข้ำมำในตวั 
เช่น เมื่อเรำ รบั เครือ่งดืม่ โดยกำรรบั
พระนำมของพระครสิต ์เรำตัง้ใจจะ รบั 
ค�ำสอน คณุลักษณะ และควำมรกัของ
พระองคเ์ข้ำมำในตวัเรำเพื่อให้เป็นส่วน
หน่ึงของเรำ ฉะน้ัน ควำมส�ำคญัของค�ำ
เชือ้เชิญจำกประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนล
สันให้คนหนุ่มสำว “พยำยำมเข้ำใจรว่ม
กับกำรสวดอ้อนวอนและขวนขวำยให้รู้
แตล่ะพระนำม [ของพระผู้ช่วยให้รอด] 
วำ่มีควำมหมำยอะไรตอ่ [พวกเขำ] เป็น
ส่วนตวั” 9 และที่จะดืม่ด�ำ่พระวจนะของ
พระครสิต์ ในพระคมัภีร ์โดยเฉพำะ
พระคมัภีรม์อรมอน 10

ควำมหมำยอกีอยำ่งของค�ำวำ่ รบั 
คอื ยอมรบับคุคลในบทบำทน้ันๆ หรอื
น้อมรบัควำมจรงิของแนวคดิหรอืหลกั
ธรรม เมือ่เรำรบัพระนำมของพระครสิต ์
เรำยอมรบัพระองคเ์ป็นพระผูช่้วยให้
รอด และน้อมรบัค�ำสอนของพระองค์
ใหเ้ป็นเครือ่งน�ำทำงตลอดชีวติเรำ ใน
กำรตดัสินใจทีม่คีวำมหมำยทัง้หมด เรำ
สำมำรถ รบั วำ่พระกติตคิณุเป็นควำม
จรงิและด�ำเนินชีวติตำมน้ันดว้ยสุดใจ 
พลงั ควำมนึกคดิ และพละก�ำลงัของเรำ

ค�ำวำ่ รบั หมำยถึงท�ำให้ตวัเรำ
สอดคล้องกับช่ือหรอือุดมกำรณ์ดว้ย 
พวกเรำส่วนใหญ่เคยประสบกับ กำรรบั 
หน้ำที่รบัผิดชอบในที่ท�ำงำนหรอื รบั 
อุดมกำรณ์หรอืขบวนกำร เมื่อเรำรบั
พระนำมของพระครสิต ์เรำรบัหน้ำที่
รบัผิดชอบของสำนุศิษย์ที่แท้จรงิ เรำ
สนับสนุนอุดมกำรณ์ของพระองค ์และ
เรำ “ยืนเป็นพยำนเกี่ยวกับ [พระองค]์ 
ทุกเวลำและในทุกส่ิง, และในทุกแห่งที่  
[เรำ] อยู่” 11 ประธำนเนลสันขอให้ 
“เยำวชนชำยหญิง ทุกคน . . . เข้ำรว่ม
กองทัพเยำวชนของพระเจ้ำเพื่อช่วย

รวบรวมอิสรำเอล” 12 และเรำทุกคนยินดี
รบัค�ำขอรอ้งจำกศำสดำพยำกรณ์ให้
ปฏิญำณตนตอ่ช่ือศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูตำมที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปิด
เผย คอื ศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย” 13

ในกระบวนกำรรบัพระนำมของพระ
ผู้ช่วยให้รอด เรำตอ้งเข้ำใจวำ่อุดมกำรณ์
ของพระครสิตแ์ละของศำสนจักรของ
พระองคเ์ป็นหน่ึงเดยีวและเหมือน
กัน ไม่สำมำรถแยกจำกกันได ้กำรเป็น
สำนุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอดและ
กำรเป็นสมำชิกที่แข็งขันในศำสนจักร
แยกจำกกันไม่ไดเ้ช่นกัน ถ้ำเรำลังเลใน
ค�ำมั่นสัญญำตอ่ส่ิงหน่ึง ค�ำมั่นสัญญำ
ที่เรำมีตอ่อีกส่ิงหน่ึงจะลดลง เหมือน
กลำงคนืตำมหลังกลำงวนั

บำงคนไม่เต็มใจรบัพระนำมของ
พระเยซูครสิตแ์ละอุดมกำรณ์ของ
พระองคเ์พรำะคดิวำ่แคบเกินไป จ�ำกัด 
และเข้มงวด จรงิๆ แล้วกำรรบัพระนำม
ของพระเยซูครสิตท์�ำให้เป็นอิสระและ
กวำ้งขึน้ ปลุกควำมปรำรถนำที่เรำรูสึ้ก
เมื่อเรำยอมรบัแผนของพระผู้เป็นเจ้ำ
ผ่ำนศรทัธำในพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อมี
ควำมปรำรถนำน้ีในใจ เรำจะคน้พบจุด
ประสงคแ์ท้จรงิในของประทำนและ
พรสวรรคจ์ำกพระเจ้ำ ประสบควำม
รกัอันทรงอำนุภำพของพระองค ์และ
ห่วงใยควำมผำสุกของผู้อื่นมำกขึน้ เมื่อ
เรำรบัพระนำมของพระผู้ช่วยให้รอด 
เรำจะยึดมั่นส่ิงที่ดี ไวทุ้กอย่ำงและเป็น
เหมือนพระองค์ 14

ส�ำคญัที่ตอ้งจดจ�ำวำ่กำรรบัพระนำม
ของพระผู้ช่วยให้รอดคอืค�ำมั่นสัญญำ
ตำมพันธสัญญำ—เริม่กับพันธสัญญำ
ที่เรำท�ำเมื่อรบับัพตศิมำ ประธำนเนล
สันสอนวำ่ “ค�ำมั่นสัญญำ [ของเรำ] วำ่
จะตดิตำมพระผู้ช่วยให้รอดโดยท�ำ
พันธสัญญำกับพระองคแ์ละรกัษำพันธ
สัญญำเหล่ำน้ันจะเปิดประตรูบัพรทำง
วญิญำณและสิทธิพิเศษทุกประกำร
ที่มี ให้” 15 หน่ึงในสิทธิพิเศษอันสูงส่ง
ของกำรรบัพระนำมของพระผู้ช่วยให้



45พฤศจิกายน 2018

รอดโดยบัพตศิมำคอืกำรยืนยันซ่ึงเป็น
ศำสนพิธีถัดไปบนเส้นทำงพันธสัญญำ 
เมื่อข้ำพเจ้ำถำมเพื่อนวยัแปดขวบคน
หน่ึงวำ่กำรรบัพระนำมของพระครสิต์
หมำยควำมวำ่อย่ำงไร เธอตอบอย่ำง
เรยีบง่ำยวำ่ “หมำยควำมวำ่หนูจะมีพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์” เธอพูดถูก

เรำไดร้บัของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ โดยกำรยืนยันหลังจำก
ศำสนพิธีบัพตศิมำแล้ว ของประทำน
ดงักล่ำวคอืสิทธิ์และโอกำสมีพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลำ 
ถ้ำเรำฟังและเช่ือฟังสุรเสียงสงบแผ่ว
เบำ พระองคจ์ะทรงพยุงเรำบนเส้น
ทำงพันธสัญญำที่เรำเข้ำทำงบัพตศิมำ 
เตอืนเรำเมื่อเรำถูกล่อลวงให้ออกนอก
ทำง และกระตุน้ให้เรำกลับใจและปรบั
เปลี่ยนเมื่อจ�ำเป็น ส่ิงที่เรำมุ่งเน้นหลัง
จำกบัพตศิมำคอืกำรรกัษำพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์ ให้สถิตกับเรำตลอดเวลำเพื่อ
เรำจะก้ำวหน้ำอย่ำงตอ่เน่ืองตำมเส้น
ทำงพันธสัญญำ พระวญิญำณบรสุิทธิ์
จะสถิตกับเรำตอ่เมื่อเรำรกัษำชีวติให้
สะอำดและปรำศจำกบำป

เพรำะเหตน้ีุ พระเจำ้จงึทรงเตรยีม 
วธิกีระตุน้ควำมจ�ำของเรำอยำ่งตอ่เน่ือง
ถงึผลของกำรท�ำใหบ้รสุิทธิจ์ำกบพัตศิมำ 
ผำ่นอกีศำสนพธิหีน่ึง น่ันคอื ศีลระลกึ 
แตล่ะสัปดำหเ์รำสำมำรถ “เป็นพยำน 
. . . วำ่ [เรำ] เต็มใจรบัพระนำมของพระ
บตุร” 16 อกีครัง้โดยเอือ้มมอืออกไป รบั 
เครือ่งหมำยแหง่พระมงัสำและพระ
โลหติของพระเจ้ำ—ขนมปังและน� ้ำ—
และ รบั ส่วนน้ันไว้ ในจติวญิญำณของ
เรำ เพือ่เป็นกำรตอบแทน พระผูช่้วย
ใหร้อดทรงท�ำปำฏิหำรยิแ์หง่กำรช�ำระ
อกีครัง้และท�ำใหเ้รำคูค่วรมอีทิธพิล
ตอ่เน่ืองของพระวญิญำณบรสุิทธิ ์น่ี
ไม่ ใช่หลักฐำนยืนยันพระเมตตำอนั
ไมม่ขีอบเขตทีพ่บเฉพำะในพระนำม
ของพระเยซูครสิตห์รอกหรอื ดงัทีเ่รำ
รบัพระนำมของพระองค ์พระองค ์ทรง
รบัเอำบำปและโทมนัสของเรำไวก้บั 
พระองค ์และ “พระหตัถอ์นัเมตตำ

ของพระองคย์ืน่ออกมำ” 17 โอบเรำไว้ ใน
พระพำหแุหง่ควำมรกัของพระองค์ 18

ศีลระลกึเป็นเครือ่งเตอืนใจประจ�ำ
สัปดำหว์ำ่ กำรรบั พระนำมของพระเยซู
ครสิตค์อืค�ำมัน่สัญญำตลอดชีวติ ไม่ ใช่
เหตกุำรณ์ทีเ่กดิขึน้เพยีงครัง้เดยีวใน
วนับพัตศิมำ 19 แม ้“ควำมเขำ้ใจน้อย
ของคน [แตเ่รำจะไดร้บั] พลกีรรมอนั
ศักดิสิ์ทธิน้ั์น [ซ�ำ้ๆ อยำ่งตอ่เน่ืองซ่ึง] 
จะยกบำปเรำหมดสิน้ไปดว้ยเลอืดและ
เน้ือพระองค”์ 20 จงึไมแ่ปลกเมือ่บตุรธดิำ
ของพระผูเ้ป็นเจำ้เขำ้ใจพรทำงวญิญำณ
อนัทรงพลงัทีม่ำจำกกำรรบัพระนำม
ของพระครสิต ์พวกเขำจะรูสึ้กปีตติลอด
เวลำและปรำรถนำจะเขำ้สู่พนัธสัญญำ
กบัพระผูเ้ป็นเจำ้ตลอดเวลำ 21

เมื่อเรำเดินตำมเส้นทำงพันธสัญญำ 
ที่ทรงก�ำหนดน้ี ค�ำม่ันสัญญำและ
กำรพยำยำมรับพระนำมของพระ
เยซูคริสต์จะท�ำให้เรำมีพลัง “จำรึก
พระนำม [ของพระองค์ ไว้] ในใจ [เรำ] 
เสมอไป” 22 เรำจะรักพระผู้เป็นเจ้ำและ
เพื่อนบ้ำน และปรำรถนำจะปฏิบัติ
ศำสนกิจต่อพวกเขำ เรำจะรักษำพระ
บัญญัติของพระองค์และปรำรถนำจะ
เข้ำใกล้พระองค์ยิ่งขึน้โดยกำรเข้ำสู่
พันธสัญญำอ่ืนๆ เพิ่มเติมกับพระองค ์

และเม่ือเรำพบวำ่เรำอ่อนแอและไม่
สำมำรถท�ำตำมควำมปรำรถนำอันชอบ
ธรรมของเรำได้ เรำจะทูลขอพลังที่ผ่ำน
มำทำงพระนำมของพระองค์เท่ำน้ัน
และพระองค์จะเสด็จมำช่วยเรำ เมื่อ
เรำอดทนอย่ำงซ่ือสัตย์ วันน้ันจะมำ
ถึงเมื่อเรำจะเห็นพระองค์และอยู่กับ
พระองค์ เรำจะพบว่ำเรำเป็นเหมือน
พระองค์ ด้วยเหตุน้ีเรำจึงคู่ควรแก่
กำรกลับไปที่ประทับของพระบิดำ

เพรำะสัญญำของพระผู้ช่วยให้รอด
น้ันแน่นอน คนที่ “เช่ือในพระนำมของ
พระเยซูครสิต,์ และนมัสกำรพระบิดำ
ในพระนำมของพระองค,์ และอดทน
ดว้ยศรทัธำในพระนำมของพระองค์
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่” 23 จึงจะรอดใน
อำณำจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
ยินดกีับท่ำนที่พรเหล่ำน้ีอันหำที่เปรยีบ
ไม่ไดเ้กิดขึน้ได้ โดยกำรรบัพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์ผู้ที่ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนใน
พระนำมของพระองค ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. โมเสส 5:8.
 2. โมไซยำห์ 3:17.
 3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 18:23.
 4. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “Taking upon Us 

the Name of Jesus Christ,” Ensign, 
May 1985, 82.
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เอ็ม. เนลสัน ฝ่ำยประธำนสูงสุด และ
เจ้ำหน้ำที่สำมัญของศำสนจักร ช่ำงเป็น
วนัที่เป่ียมด้วยปีติที่ ได้อยู่กับท่ำนวนัน้ี

กษัตรยิ์ โซโลมอนในสมัยโบรำณเป็น
มนุษย์ที่ประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงเห็น
ไดชั้ดที่สุดคนหน่ึงในประวตัศิำสตร์ 1 
ดเูหมือนเขำมีทุกส่ิง—เงิน อ�ำนำจ 
ควำมเทิดทูน เกียรตยิศ แตห่ลังจำก
ท�ำตำมใจตนเองและฟุ้งเฟ้อเป็นเวลำ
หลำยสิบปี ชีวติของกษัตรยิ์ โซโลมอนมี
จุดจบอย่ำงไร

“สำรพัดอนิจจัง” 2 เขำกล่ำว
ชำยผู้น้ี ผู้มีทุกส่ิง สุดท้ำยกลำยเป็น

คนผิดหวงั มองโลกในแง่รำ้ยและไม่มี
ควำมสุข ทัง้ๆ ที่เขำมีทุกส่ิงซ่ึงเป็นข้อ
ไดเ้ปรยีบ 3

มีค�ำหน่ึงในภำษำเยอรมัน 
Weltschmerz นิยำมครำ่วๆ ค�ำน้ีหมำย
ถึงควำมเศรำ้เสียใจอันเกิดจำกควำม
หมกมุ่นครุน่คดิวำ่โลกน้ีช่ำงต�ำ่ตอ้ยดอ้ย
คำ่กวำ่ที่เรำคดิ

บำงทีเรำทุกคนอำจมี Weltschmerz 
อยู่บ้ำง

เมือ่ควำมทุกขร์ะทมคบืคลำนเข้ำมำ
สู่ทกุดำ้นในชีวติเรำ เมือ่ควำมเศรำ้กลำย
เป็นเงำมดืทีค่รอบง�ำใจเรำทุกวนัคนื เมือ่

โดย เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ 

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

พี่
น้องชำยหญิงที่รกัของข้ำพเจ้ำ 
ช่ำงเป็นโอกำสอันยอดเยี่ยมที่
ได้อยู่กับท่ำนในภำคกำรประชุม

ใหญ่สำมัญที่อัศจรรย์ ในวนัน้ี เพื่อฟัง
ข่ำวสำรที่ ได้รบักำรดลใจ เพื่อฟังคณะ
นักรอ้งประสำนเสียงผู้สอนศำสนำอัน
น่ำทึ่งน้ีซ่ึงเป็นตัวแทนผู้สอนศำสนำ
หลำยพันคนทั่วโลก—บุตรธิดำของ
เรำ—และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่เรำเป็น
หน่ึงเดียวกันในศรทัธำในวนัน้ีเพื่อ
สนับสนุนประธำนและศำสดำพยำกรณ์
ผู้เป็นท่ีรกัของเรำ ประธำนรสัเซลล์ 

เช่ือ	รัก	ท�ำ
เราจะมีชีวิตครบบริบูรณ์ได้เราต้องเป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์— 
โดยท�าตามวิธีของพระองค์และมีส่วนร่วมในงานของพระองค์

 5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 18:24; 
เน้นตวัเอน.

 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:37; 
เน้นตวัเอน.

 7. ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์สอนวำ่ “เรำรบั
พระนำมของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรำกลำย
เป็นสมำชิกศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย . . . ในฐำนะผู้เช่ือ
แท้จรงิในพระครสิต ์ในฐำนะชำวครสิต ์เรำ
รบัพระนำมของพระองคด์ว้ยควำมยินด”ี 
(“Taking upon Us the Name of Jesus 
Christ,” 80).

 8. พจนำนุกรมออนไลน์ Merriam Webster 
ระบุควำมหมำย 20 อย่ำงของสกรรมกรยิำ รบั  
ซ่ึงเป็นรปูแบบของค�ำกรยิำที่ ใช้ ในวลี “รบั
พระนำมของพระเยซูครสิต”์ (ด ูmerriam 
webster.com/dictionary/take).

 9. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ศำสดำพยำกรณ์ 
กำรเป็นผู้น�ำ และกฎสวรรค”์ (กำรให้ข้อคดิ
ทำงวญิญำณส�ำหรบัคนหนุ่มสำวทั่วโลก 
8 มกรำคม 2017), broadcasts.lds.org.

 10. ด ูรสัเซลลเ์อ็ม. เนลสัน, “พระคมัภรีม์อรมอน:   
ชีวติท่ำนจะเป็นอย่ำงไรหำกปรำศจำก 
พระคมัภีรเ์ล่มน้ี”เลียโฮนำ, พ.ย. 2017, 
60–63.

 11. โมไซยำห์ 18:9.
 12. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ควำมหวงัของ

อิสรำเอล” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณ
ส�ำหรบัเยำวชนทั่วโลก 3 มิถุนำยน 2018), 
HopeofIsrael.lds.org.

 13. “พระเจ้ำทรงดลใจข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับควำม
ส�ำคญัของช่ือที่พระองคท์รงเปิดเผยส�ำหรบั
ศำสนจักรของพระองค ์แม้ศำสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำ
มีงำนเฉพำะหน้ำซ่ึงเรำจะน�ำตวัเรำเองให้
สอดคล้องกับพระประสงคข์องพระองค.์” 
(รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ใน “The Name 
of the Church” [official statement, 
Aug. 16, 2018], mormonnewsroom.org).

 14. ด ูโมโรไน 7:19.
 15. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ขณะที่เรำเดนิหน้ำ

ไปดว้ยกัน,” เลียโฮนำ, เม.ย. 2018, 7.
 16. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:77; 

เน้นตวัเอน.
 17. 3 นีไฟ 9:14; ด ูแอลมำ 27:33 34 ดว้ย.
 18. ด ู2 นีไฟ 1:15.
 19. “เมือ่เรำเป็นพยำนวำ่เรำ เต็มใจ รบัพระนำม

ของพระเยซคูรสิต ์เรำก�ำลงัใหค้�ำมัน่สัญญำที่
จะท�ำทัง้หมดทีท่�ำไดเ้พือ่ให้ ไดร้บัชีวตินิรนัดร ์
ในอำณำจักรของพระบิดำ เรำก�ำลังแสดง
ควำมสมัครใจ—ควำมตัง้ใจมั่นวำ่จะพยำยำม
ให้ ได—้ควำมสูงส่งในอำณำจักรซีเลสเชียล

“. . . ส่ิงที่เรำเป็นพยำนไม่ ใช่วำ่เรำ รบั 
พระนำมของพระองคแ์ตเ่รำ เต็มใจ รบั
พระนำมน้ัน ในควำมหมำยน้ี พยำนของเรำ
เกี่ยวข้องกับเหตกุำรณ์หรอืสถำนะบำงอย่ำง
ในอนำคตซ่ึงเรำบรรลุเองไม่ได ้แตต่อ้งอำศัย
อ�ำนำจหรอืกำรรเิริม่ของพระผู้ช่วยให้รอด” 
(ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “Taking upon Us the 
Name of Jesus Christ,” 82, 83).

 20. “ โอ้ พระบิดำผู้นิรนัดร,์” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 81.

 21. ด ูโมไซยำห์ 5; 6; 18; 3 นีไฟ 19.
 22. โมไซยำห์ 5:12.
 23. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:29.
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เหตสุลดใจและควำมอยุตธิรรมเขำ้มำ
สู่โลกรอบขำ้งเรำ รวมถงึชีวติของคนที่
เรำรกั เมือ่เรำรูสึ้กวำ่วถิชีีวติเรำโดดเดีย่ว
และโชครำ้ย มีเรือ่งทำ้ทำยไมห่ยุดหย่อน 
ควำมเจ็บปวดท�ำให้เรำเศรำ้ใจไมมี่
ควำมสงบ—เรำอำจจะอยำกเห็นดว้ยกบั
โซโลมอนวำ่ชีวติน้ีไรค้ำ่ ไรค้วำมหมำย

ความหวงัคร้ังใหญ่
ข่ำวดคีอื มีควำมหวงั มีทำงออก

ให้ควำมวำ่งเปล่ำ อนิจจัง และ 
Weltschmerz ของชีวติ มีทำงออกให้
ควำมสิน้หวงัจำกส่วนลึกที่สุดและควำม
ท้อแท้ ใจที่ท่ำนอำจรูสึ้ก

ควำมหวงัมีอยู่ ในอ�ำนำจกำร
เปลี่ยนแปลงแห่งพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์และในเดชำนุภำพแห่งกำร
ไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อรกัษำเรำ
จำกควำมเจ็บป่วยทำงวญิญำณ

“เรำ มำ” พระเยซูทรงประกำศ 
“ เพื่อ พวก เขำ จะ ได ้ชีวติ และ จะ ได ้อย่ำง 
ครบ บร ิบูรณ์” 4

เรำจะมีชีวติครบบรบิรูณ์ ไดเ้รำ
ตอ้งไม่ ใส่ ใจเฉพำะควำมตอ้งกำรหรอื
ควำมส�ำเรจ็ของตวัเรำเอง เรำตอ้งเป็น
สำนุศิษยที์แ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิต์
—โดยท�ำตำมวธิขีองพระองคแ์ละมส่ีวน
รว่มในงำนของพระองค ์เรำจะพบชีวติ
ครบบรบิรูณ์ ได้ โดยลมืตนเองและมส่ีวน
รว่มในอุดมกำรณ์ส�ำคญัของพระครสิต์

อุดมกำรณ์ของพระครสิตค์อือะไร 
คอืกำรเช่ือในพระองค ์รกัดงัที่พระองค์
ทรงรกั และท�ำดงัที่พระองคท์รงท�ำ

พระเยซู “เสด็จไปท�ำคณุประโยชน์” 5 
พระองคเ์สด็จไปในบรรดำคนยำกไร ้
คนจรจัด คนเจ็บไข้ และคนที่ละอำย
ใจ พระองคท์รงปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้ที่
หมดแรง อ่อนแอ และไรเ้พื่อน พระองค์
ทรงใช้เวลำกับพวกเขำ พระองคร์บัส่ัง
กับพวกเขำ “พระ องคก็์ทรงรกัษำ
เขำ ทัง้ หลำยให้หำย โรคทุก คน” 6

ทุกแห่งที่พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จไป 
พระองคท์รงสอน “ข่ำวประเสรฐิ” 7 แห่ง
พระกิตตคิณุ พระองคต์รสัถึงควำมจรงิ

นิรนัดรซ่ึ์งจะปลดปล่อยผู้คนให้เป็น
อิสระทำงวญิญำณและทำงรำ่งกำย

ผู้ที่อุทิศตนตอ่อุดมกำรณ์ของพระ
ครสิตค์น้พบควำมจรงิในค�ำสัญญำของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่วำ่ “ ใคร ยอม เสีย 
ชีวติ เพรำะ เห็น แก่ เรำ คน น้ัน จะ ได ้
ชีวติ รอด” 8

พี่น้องที่รกั โซโลมอนผิด—ชีวติ
ไม่ ใช่ “อนิจจัง” ตรงกันข้ำม ชีวติเป่ียม
ดว้ยจุดประสงค ์ควำมหมำย และ
สันตสุิข

พระหัตถ์แห่งกำรเยียวยำของ
พระเยซูครสิต์ช่วยทุกคนที่แสวงหำ
พระองค์ ข้ำพเจ้ำรู้ ได้อย่ำงไรข้้อสงสัย
วำ่กำรเช่ือพระผู้เป็นเจ้ำ รกัพระองค ์
และพยำยำมท�ำตำมพระครสิต์จะ
เปลี่ยนจิตใจเรำได้ 9 บรรเทำควำมเจ็บ
ปวดและเติมเต็มจิตวญิญำณของเรำ
ด้วย “ควำมปรดีียิ่งนัก” 10

เช่ือ รัก ท�า
แน่นอนวำ่ เรำตอ้งท�ำมำกกวำ่ควำม

เข้ำใจดว้ยสตปิัญญำเท่ำน้ันวำ่พระ
กิตตคิณุมีอิทธิพลเยียวยำในชีวติเรำ เรำ
ตอ้งรวมส่ิงน้ีเข้ำมำสู่ชีวติเรำ—ท�ำให้
เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงที่เรำเป็นและส่ิงที่
เรำท�ำ

ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำวำ่กำรเป็น
สำนุศิษย์เริม่ตน้ดว้ยค�ำเรยีบง่ำยสำมค�ำ

เชือ่ รกั และ ท�ำ
กำรเช่ือพระผู้เป็นเจ้ำน�ำไปสู่ศรทัธำ

ในพระองคแ์ละพัฒนำควำมวำงใจใน
พระค�ำของพระองค ์ศรทัธำท�ำให้ ใจเรำ
เตบิโตในควำมรกัที่เรำมีตอ่พระผู้เป็น
เจ้ำและผู้อื่น ขณะที่ควำมรกัน้ันเตบิโต 
เรำจะไดร้บักำรดลใจให้ท�ำตำมพระผู้
ช่วยให้รอดขณะที่เรำเดนิทำงตอ่ไปบน
เส้นทำงแห่งกำรเป็นสำนุศิษย์

“แต”่ ท่ำนกล่ำว “น่ันดเูหมือนง่ำย
เกินไป แน่นอนวำ่ปัญหำชีวติ ปัญหำ
ของข้ำพเจ้ำ ซับซ้อนเกินวำ่กำรแก้ ไข
ที่เรยีบง่ำยเช่นน้ี ท่ำนไม่สำมำรถรกัษำ 
Weltschmerz ดว้ยค�ำพูดเรยีบง่ำยสำมค�ำ 
เชือ่ รกั ท�ำ”

ถ้อยค�ำเหล่ำน้ีไม่ไดช่้วยรกัษำ แต่
เป็นควำมรกัของพระผู้เป็นเจ้ำที่ช่วย
เหลือ ฟ้ืนฟู และชุบชีวติ

พระผู้เป็นเจ้ำทรงรูจ้ักท่ำน ท่ำนเป็น
ลูกของพระองค ์พระองคท์รงรกัท่ำน

แม้เมื่อท่ำนคดิวำ่ท่ำนไม่คูค่วรกับ
ควำมรกั พระองคท์รงพยำยำมช่วย
เหลือท่ำน

ในวนัน้ี—ทุกวนั—พระองคท์รง
พยำยำมช่วยเหลือท่ำน ทรงปรำรถนำ
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จะรกัษำท่ำน ยกท่ำน และแทนที่ควำม
วำ่งเปล่ำในใจท่ำนดว้ยปีตอิันยั่งยืน 
พระองคท์รงปรำรถนำจะปัดเป่ำควำม
มืดในชีวติท่ำนและเตมิดว้ยแสงสวำ่ง
เจิดจ้ำแห่งรศัมีภำพของพระองคช่ั์ว
กัลปำวสำน

ข้ำพเจ้ำประสบส่ิงน้ีดว้ยตนเอง
และน่ีคอืค�ำพยำนของข้ำพเจ้ำใน

ฐำนะอัครสำวกของพระเจ้ำ พระเยซู
ครสิต ์วำ่ทุกคนที่มำหำพระผู้เป็นเจ้ำ—
ทุกคนที่ เชือ่ รกั และ ท�ำ อย่ำงแท้จรงิ
—จะประสบส่ิงเดยีวกัน

เราเช่ือ
พระคมัภีรส์อนเรำวำ่ “แต ่ถ้ำ ไม่ มี 

ควำม เช่ือ แล้ว จะ ไม่ เป็น ที่ พอ พระ ทัย  
[พระผู้เป็นเจ้ำ] เลย เพรำะ วำ่ ผู้ ที่ จะ มำ 
เฝ้ำ พระ เจ้ำ น้ัน ตอ้ง เช่ือ วำ่ พระ องค ์ทรง 
ด�ำรง พระ ชนม์ อยู่” 11

ส�ำหรบับำงคน กำรกระท�ำตำมควำม
เช่ือเป็นเรือ่งยำก บำงครัง้ควำมจองหอง
ของเรำเข้ำมำขวำงทำง บำงทีเรำคดิวำ่
เพรำะเรำมีสตปิัญญำ มีกำรศึกษำ หรอื
มีประสบกำรณ์ เรำจึงไม่สำมำรถเช่ือใน
พระผู้เป็นเจ้ำ และเรำเริม่มองวำ่ศำสนำ
เป็นประเพณีอันโง่เขลำ 12

จำกประสบกำรณ์ของข้ำพเจ้ำ ควำม
เช่ือไม่ ใช่ภำพวำดที่เรำมองดแูละช่ืนชม 
เป็นส่ิงที่เรำชอบนึกฝันและสนทนำกัน 
ควำมเช่ือเป็นคนัไถที่เรำน�ำเข้ำไปใน
ทุ่ง ไถครำดให้เกิดรอ่งในผืนดนิ หยอด
เมล็ดและเกิดผลดว้ยเหงื่ออำบหน้ำ 
เพื่อให้ผลของท่ำนคงอยู่ 13

จงเข้ำใกล้พระผู้เป็นเจ้ำและ
พระองคจ์ะทรงเข้ำใกล้ท่ำน 14 น่ีคอืค�ำ
สัญญำตอ่ทุกคนที่พยำยำมเช่ือ

เรารัก
พระคมัภีรเ์ปิดเผยวำ่ยิ่งเรำรกัพระผู้

เป็นเจ้ำและบุตรธิดำของพระองคม์ำก
เท่ำไร เรำยิ่งมีควำมสุขมำกขึน้เท่ำน้ัน 15 
ควำมรกัที่พระเยซูตรสัไว้ ไม่ ใช่ควำมรกั
ที่จ�ำกัดปรมิำณ โยนทิง้ได ้หรอืย้ำยไปรกั
อย่ำงอื่น ไม่ ใช่ควำมรกัที่พูดออกมำแล้ว

ลืม ไม่ ใช่ควำมรกัแบบ “บอกผมนะถ้ำมี
อะไรที่ผมช่วยได”้

ควำมรกัที่พระผู้เป็นเจ้ำตรสัไวค้อื
ควำมรกัที่เข้ำสู่ ใจเรำเมื่อเรำตืน่นอน
ตอนเช้ำ อยู่กับเรำไปตลอดวนั และ
พองโตในใจเรำเมื่อเรำเปล่งเสียงสวด
อ้อนวอนแห่งควำมส�ำนึกคณุในตอน
สิน้วนั

น่ีคอืควำมรกัสุดจะพรรณนำที่พระ
บิดำบนสวรรคท์รงมี ให้เรำ

เป็นควำมกำรณุย์อันไม่มีที่สิน้สุด
ที่ช่วยให้เรำเห็นผู้อื่นอย่ำงชัดเจนขึน้
วำ่พวกเขำเป็นใคร โดยผ่ำนเลนส์แห่ง
ควำมรกัอันบรสุิทธิ์ เรำเห็นสัตภำวะ
อมตะที่มีศักยภำพและคณุคำ่ไม่มีที่สิน้
สุด เห็นบุตรธิดำผู้เป็นที่รกัของพระผู้
เป็นเจ้ำผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เมื่อเรำมองผ่ำนเลนส์น้ัน เรำจะไม่
สำมำรถลดคณุคำ่ ไม่ ใส่ ใจ และแบ่ง
แยกเชือ้ชำตกิับใคร

เราท�า
ในงำนของพระผู้ช่วยให้รอดโดยเรือ่ง

เล็กและเรยีบง่ำยมักท�ำให้ “ส่ิงส�ำคญัจะ
เกิดขึน้” 16

เรำรูว้ำ่กำรหมั่นฝึกฝนจะท�ำให้กลำย
เป็นคนเก่งในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึง ไม่วำ่จะ
เป็นกำรเล่นคลำรเิน็ต เตะลูกบอลเข้ำ
ตำข่ำย กำรซ่อมรถยนต ์หรอืแม้แตข่ับ
เครือ่งบิน เรำจะเก่งขึน้เรือ่ยๆ ผ่ำนกำร
ฝึกฝน 17

 องคก์รที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สรำ้งขึน้บนแผ่นดนิโลก—ศำสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำย—ช่วยให้เรำท�ำเช่นน้ัน ที่น่ีเป็น
สถำนที่ ให้ฝึกฝนกำรด�ำเนินชีวติในวธิีที่
พระองคท์รงสอนและเป็นพรแก่ผู้อื่น
ตำมวธิีที่พระองคท์รงท�ำ

ในฐำนะสมำชิกศำสนจักร เรำได้
รบักำรเรยีกหรอืควำมรบัผิดชอบ และ
โอกำสให้เรำไปช่วยเหลือดว้ยควำม
กำรณุย์และปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้อื่น

เมื่อไม่นำนมำน้ีศำสนจักรเน้นอีก
ครัง้เรือ่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจหรอืกำรรบั
ใช้หรอืกำรรกัผู้อื่น มีกำรรบัฟังควำมคดิ
เห็นที่ดเียี่ยมเพื่อน�ำมำพิจำรณำวำ่เรำ
ควรเรยีกกำรเน้นที่พิเศษน้ีวำ่อะไร

ช่ือหน่ึงที่มีกำรพิจำรณำคอื 
shepherding (กำรเป็นผู้เลีย้งแกะ) เป็น
ค�ำเรยีกที่เหมำะสมกับพระด�ำรสัเชิญ
ของพระครสิตท์ี่วำ่ “จง เลีย้ง ด ูลูก แกะ 
ของ เรำ เถิด” 18 แตข่้อเสียอย่ำงน้อยหน่ึง
ข้อในกำรใช้ค�ำน้ีจะท�ำให้ข้ำพเจ้ำเป็น 
German shepherd ผลก็คอื ข้ำพเจ้ำ
คอ่นข้ำงพึงพอใจกับค�ำวำ่ กำรปฏิบัติ
ศำสนกิจ

งานนีม้ไีว้เพือ่ทุกคน
แน่นอน กำรเน้นครัง้น้ีไม่ ใช่เรือ่ง

ใหม่ ส่ิงน้ีเป็นกำรให้และปรบัปรงุโอกำส
แก่เรำอีกครัง้ในกำรฝึกฝนพระบัญญัติ
ของพระผู้ช่วยให้รอดอีกครัง้ที่วำ่ “ ให้
พวกท่ำนรกักันและกัน” 19 วธิีที่ปรบัปรงุ
เพื่อน�ำจุดประสงคข์องศำสนจักรไป
ปฏิบัตแิละฝึกฝน

ขอให้นึกถึงงำนเผยแผ่ศำสนำ กำร
แบ่งปันพระกิตตคิณุอย่ำงกล้ำหำญ 
นอบน้อม และมั่นใจเป็นแบบอย่ำงที่ดี
เยี่ยมของกำรปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ควำม
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ตอ้งกำรทำงวญิญำณของผู้อื่นไม่วำ่พวก
เขำจะเป็นใคร

หรอืกำรท�ำงำนพระวหิำร—แสวงหำ
รำยช่ือบรรพชนของเรำและมอบพร
แห่งนิรนัดรให้พวกเขำ ช่ำงเป็นวธิีที่
ศักดิสิ์ทธิ์ของกำรปฏิบัตศิำสนกิจ

ลองนึกถึงกำรออกไปช่วยเหลือคน
ยำกไรแ้ละคนขัดสน ยกมือที่อ่อนล้ำ 
หรอืเป็นพรแก่ผู้เจ็บป่วยและเป็นทุกข์ 
กำรกระท�ำเหล่ำน้ีเป็นกำรปฏิบัต ิ
ศำสนกิจบรสุิทธิ์ที่พระเจ้ำทรงปฏิบัติ
เมื่อพระองคท์รงด�ำเนินบนแผ่นดนิ
โลกมิ ใช่หรอื

ถ้ำท่ำนไม่ไดเ้ป็นสมำชิกศำสนจักร
ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำนให้ “มำด”ู 20 มำ
รว่มกับเรำ ถ้ำท่ำนเป็นสมำชิกของ
ศำสนจักรแต่ไม่ไดม้ีส่วนรว่มอย่ำงแข็ง
ขันในปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำน 
โปรดกลับมำ เรำตอ้งกำรท่ำน

มำเพิ่มควำมเข้มแข็งของท่ำนให้เรำ
เพรำะพรสวรรค ์ควำมสำมำรถ และ

บุคลิกภำพที่ ไม่เหมือนใคร ท่ำนจะช่วย
ให้เรำดขีึน้และมีควำมสุขขึน้ ในทำง
กลับกัน เรำจะช่วยให้ท่ำนดขีึน้และมี
ควำมสุขขึน้เช่นกัน

มำเถิด มำช่วยเรำสร้ำงและเสริม
วัฒธรรมแห่งกำรเยียวยำ ควำมมีน� ้ำใจ 
และควำมเมตตำต่อบุตรธิดำทัง้ปวง
ของพระผู้เป็นเจ้ำ เพรำะเรำทุกคน
พยำยำมเป็นคนใหม่ที่ “ส่ิงเก่ำๆ ก็
ล่วงไป” และ “ส่ิงต่ำงๆ . . . กลำย
เป็นส่ิงใหม่” 21 พระผู้ช่วยให้รอดทรง
แสดงทิศทำงให้เรำ—รุดหน้ำและขึน้
ไป พระองค์ตรัสวำ่ “ถ้ำ พวก ท่ำน รัก 
เรำ ท่ำน ก็ จะ ประ พฤติ ตำม บัญญัติ ของ 
เรำ” 22 ขอให้เรำทุกคนท�ำงำนด้วยกัน
เพื่อจะเป็นผู้คนอย่ำงที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงประสงค์ ให้เรำเป็น

น่ีเป็นวฒันธรรมพระกิตตคิณุแบบ
ที่เรำปรำรถนำจะปลูกฝังทั่วศำสนจักร
ของพระเยซูครสิต ์เรำพยำยำมเสรมิ
สรำ้งศำสนจักรให้เป็นสถำนที่ซ่ึงเรำให้
อภัยกัน เรำตอ่ตำ้นกำรล่อลวงให้จับผิด 
นินทำ และโคน่ล้มผู้อื่น แทนที่จะชี ้ไป

ที่ควำมผิดพลำด แตเ่รำยกระดบัจิตใจ
และช่วยเหลือกันเพื่อให้เรำเป็นคนดี
ที่สุดเท่ำที่เรำจะท�ำได้

ข้ำพเจ้ำขอเชือ้เชิญอีกครัง้ มำดเูถิด 
จงมำรว่มกับเรำ เรำตอ้งกำรท่ำน

คนทีไ่ม่ดพีร้อม
ท่ำนจะพบวำ่ศำสนจักรน้ีเต็มไปดว้ย

คนดทีี่สุดที่ โลกน้ีตอ้งแนะน�ำให้รูจ้ัก 
พวกเขำยินดตีอ้นรบั รกั มีเมตตำและ
จรงิใจ พวกเขำท�ำงำนหนัก เต็มใจเสีย
สละ และเป็นวรีบุรษุในบำงครัง้

พวกเขำไม่ดพีรอ้มอย่ำงน่ำปวดใจ
พวกเขำท�ำผิดพลำด
พวกเขำพูดบำงส่ิงที่พวกเขำไม่ควร

พูดเป็นครัง้ครำว พวกเขำท�ำส่ิงที่พวก
เขำคดิวำ่ไม่น่ำท�ำ 

แตพ่วกเขำมีส่ิงหน่ึงที่เหมือนกัน— 
พวกเขำตอ้งกำรปรบัปรงุตนเองและ
เข้ำใกล้พระเจ้ำ พระผู้ช่วยให้รอดของ
เรำ แม้พระเยซูครสิต์

พวกเขำพยำยำมท�ำให้ถูกตอ้ง
พวกเขำ เชือ่ พวกเขำ รกั พวกเขำ ท�ำ
พวกเขำตอ้งกำรเห็นแก่ตวัน้อยลง 

เห็นอกเห็นใจมำกขึน้ เป็นคนดขีึน้ 
เป็นเหมือนพระเยซูมำกขึน้

พมิพ์เขยีวแห่งความสุข
บำงครัง้ชีวติเป็นเรือ่งยำก แน่นอนวำ่

เรำทุกคนมีเวลำท้อแท้และสิน้หวงั
แตพ่ระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

ให้ควำมหวงั และในศำสนจักรของพระ
เยซูครสิต ์เรำรว่มกับผู้อื่นที่แสวงหำ
สถำนที่ซ่ึงเรำรูสึ้กวำ่เป็นเหมือนบ้ำน— 
สถำนที่เตบิโตซ่ึงเรำสำมำรถ เชือ่ รกั 
และ ท�ำ ไปดว้ยกัน

ไม่วำ่ควำมแตกตำ่งของเรำจะเป็น
อย่ำงไร เรำพยำยำมเปิดรบักันในฐำนะ
บุตรธิดำของพระบิดำบนสวรรคผ์ู้
เป็นที่รกัของเรำ

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคณุในกำรเป็นสมำชิก
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยและกำรที่รูว้ำ่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงรกับุตรธิดำมำกพอที่จะประทำน

พิมพ์เขียวแห่งควำมสุขแก่พวกเขำ 
ควำมหมำยในชีวติน้ีและวธิีประสบกับ
ปีตนิิรนัดร์ ในโถงแห่งรศัมีภำพในชีวติ
ที่จะมำถึง

ข้ำพเจ้ำส�ำนึกคุณที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ประทำนวิธีรักษำควำมเจ็บป่วยทำง
วิญญำณและ Weltschmerz ของชีวิต

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนและฝำกพรของ
ข้ำพเจ้ำไวก้ับพวกท่ำนวำ่เมื่อเรำ เชือ่ 
ในพระผู้เป็นเจ้ำ เมื่อเรำ รกั พระองค์
และ รกั บุตรธิดำของพระองคอ์ย่ำง
สุดใจ และขณะที่เรำพยำยำม ท�ำ ดงัที่
พระผู้เป็นเจ้ำทรงแนะน�ำ เรำจะพบกำร
เยียวยำและสันตสุิข ควำมสุขและควำม
หมำย ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. จำกโพลของ msn.com ระบุว่ำโซโลมอน

เป็นบุคคลที่ร�่ำรวยที่สุดล�ำดับที่ห้ำซ่ึงเคย
มีชีวิตอยู่ “ตำมพระคัมภีร์ ไบเบิล กษัตริย์
โซโลมอนครองรำชย์ระหว่ำง 970 ปี ถึง 931 
ปีก่อนคริสตกำล และในช่วงเวลำน้ีเขำได้รับ
ทองค�ำปีละ 25 ตันตลอด 39 ปีของกำรครอง
รำชย์ ซ่ึงมีมูลค่ำหลำยหมื่นล้ำนเหรียญใน
ปี 2016 พร้อมกับควำมร�่ำรวยอย่ำงไม่น่ำเช่ือ
ซ่ึงเกิดจำกกำรเก็บรวบรวมภำษีและกำรค้ำ 
นักปกครองในพระคัมภีร์ ไบเบิลมีทรัพย์สิน
ส่วนตัวเกินสองล้ำนล้ำนเหรียญสหรัฐ” 
(“The 20 Richest People of All Time,” 
Apr. 25, 2017, msn.com).

 2. ด ู ปัญญำจำรย์ 1:1–2.
 3. ด ูปัญญำจำรย์ 2:17.
 4. ยอห์น 10:10.
 5. กิจกำรของอัครทูต 10:38
 6. มัทธิว 12:15; ด ูมัทธิว 15:30 ดว้ย.
 7. ค�ำว่ำ gospel (พระกิตติคุณ) มีรำกศัพท์ภำษำ

กรกีซ่ึงมคีวำมหมำยจรงิๆ วำ่ “ขำ่วประเสรฐิ”  
(ด ูBible Dictionary, “Gospels”).

 8. มัทธิว 16:25.
 9. ด ูเอเสเคยีล 36:26; เยเรมีย์ 24:7.
 10. 1 นีไฟ 8:12.
 11. ฮีบร ู11:6.
 12. ด ู2 นีไฟ 9:28.
 13. ด ูยอห์น 15:16.
 14. ด ูยำกอบ 4:8.
 15. ด ู4 นีไฟ 1:15–16.
 16. แอลมำ 37:6.
 17. อรสิโตเตลิเช่ือวำ่ “ โดยกำรกระท�ำที่เที่ยงธรรม

จึงสรำ้งคนที่เที่ยงธรรม” (The Nicomachean 
Ethics, trans. David Ross, rev. Lesley 
Brown [2009], 28).

 18. ด ูยอห์น 21:15–17.
 19. ยอห์น 15:12.
 20. ยอห์น 1:39.
 21. 2 โครนิธ์ 5:17.
 22. ยอห์น 14:15.
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พระนำมของพระเยซูครสิต ์เจ้ำจงรบัใช้
พระองค”์ 3 แม้จะคุน้หู แตด่เูหมือนข้อ
พระคมัภีรข์้อน้ีจะให้ควำมหมำยที่ ใหม่
และส�ำคญักวำ่แก่เรำ

เรำตระหนักวำ่เรำพยำยำมรบัใช้
ครอบครวัน้ีและรบัใช้อธิกำรของเรำดว้ย
ควำมจรงิใจ แตเ่รำตอ้งถำมตนเองวำ่ใน
ควำมเป็นจรงิกำรรบัใช้น้ันออกมำจำก
ควำมรกัที่มีตอ่พระเจ้ำหรอืไม่ กษัตรยิ์
เบ็นจำมินชี ้ให้เห็นควำมแตกตำ่งตรง
น้ีอย่ำงชัดเจนเมื่อท่ำนกล่ำววำ่ “ดเูถิด, 
ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำนวำ่เพรำะข้ำพเจ้ำ
กล่ำวแก่ท่ำนแล้ววำ่ข้ำพเจ้ำใช้วนัเวลำ
ของข้ำพเจ้ำเป็นผู้รบัใช้ท่ำน, ข้ำพเจ้ำ
ไม่ปรำรถนำจะโอ้อวด, เพรำะ ข้ำพเจ้ำ
อยู่ ในกำรรบัใช้พระผู้เป็นเจ้ำน่ันเอง” 4

ในควำมเป็นจรงิกษัตรยิเ์บ็นจำมนิรบั
ใช้ ใคร พระบิดำบนสวรรคแ์ละพระ
ผู้ช่วยให้รอด กำรรูว้ำ่ ใคร และ ท�ำไม 
เมื่อรบัใช้ผู้อื่นช่วยให้เรำเข้ำใจวำ่กำร
แสดงออกขัน้สูงสุดของควำมรกัคอืกำร
อุทิศตนแดพ่ระผู้เป็นเจ้ำ

เม่ือจุดสนใจของเรำค่อยๆ เปลี่ยน 
กำรสวดอ้อนวอนก็เปลี่ยนด้วย เรำเริ่ม
ตัง้ตำรอไปเยี่ยมครอบครัวน้ีด้วยควำม
รักที่มีต่อพระเจ้ำ 5 เรำท�ำเพื่อพระองค ์
พระองค์ทรงท�ำให้กำรต่อสู้ ไม่เป็นกำร
ต่อสู้อีกต่อไป หลังจำกยืนคุยที่หน้ำ
ประตูอยู่หลำยเดือน ครอบครัวน้ีเริ่ม
ยอมให้เรำเข้ำบ้ำน ในท่ีสุดเรำมีกำร
สวดอ้อนวอนและสนทนำพระคัมภีร์
เล็กน้อยด้วยกันเป็นประจ�ำ มิตรภำพ
ที่ยั่งยืนเริ่มก่อตัว เรำก�ำลังนมัสกำร
และรักพระองค์ โดยรักบุตรธิดำของ
พระองค์

ลองย้อนนึกถึงเวลำที่ท่ำนเอือ้มออก
ไปดว้ยควำมรกั ท�ำงำนช่วยเหลือใครสัก
คนที่อยู่ ในควำมขัดสนอย่ำงจรงิใจแต่
กลับรูสึ้กวำ่เขำไม่รบัรูค้วำมพยำยำมของ
ท่ำนหรอืไม่รูสึ้กขอบคณุแม้บำงครัง้ไม่
ตอ้งกำรดว้ยซ�ำ้ ในขณะน้ัน ท่ำนสงสัย
ในคณุคำ่กำรรบัใช้ของท่ำนหรอืไม่ หำก
สงสัย ขอให้ถ้อยค�ำของกษัตรยิ์เบ็นจำ
มินแทนที่ควำมสงสัยและแม้ควำมเจ็บ

เดมิ กำรถกูปฏเิสธไมเ่คยท�ำให้ ใครรูสึ้ก
ด ีเวลำผำ่นไป เรำเริม่ถำมตนเอง “เรำท�ำ
อยำ่งน้ี ท�ำไม จดุประสงคข์องเรำคอือะไร”

เอ็ลเดอรค์ำรล์ บี. คกุตัง้ข้อสังเกตวำ่  
“กำรรบัใช้ ในศำสนจักรอำจเป็นเรือ่ง
ท้ำทำยหำกมีผู้ขอให้เรำท�ำส่ิงที่เรำกลัว 
หำกเรำเหน่ือยล้ำจำกกำรรบัใช้ หรอืหำก
เรำไดร้บัเรยีกให้ท�ำบำงส่ิงที่เรำรูสึ้กวำ่
ไม่น่ำสนใจตัง้แตแ่รก” 1 เรำก�ำลังพบกับ
ควำมจรงิจำกถ้อยค�ำของเอ็ลเดอรค์กุ
เมื่อเรำตดัสินใจวำ่ตอ้งแสวงหำกำรน�ำ
ทำงจำกพระองคผ์ู้ทรงมีมุมมองที่ดี
เยี่ยมกวำ่เรำ

หลังจำกสวดอ้อนวอนดว้ยควำม
จรงิใจและศึกษำอย่ำงหนักเรำไดร้บัค�ำ
ตอบของค�ำวำ่ ท�ำไม ในกำรรบัใช้ เรำ
เปลี่ยนควำมเข้ำใจ เปลี่ยนใจ ดว้ย
ประสบกำรณ์ของกำรเปิดเผยที่แท้จรงิ 2 
ขณะคน้หำกำรน�ำทำงจำกพระคมัภีร ์
พระเจ้ำทรงสอนวธิีสรำ้งขัน้ตอนกำร
รบัใช้ผู้อื่นแก่เรำ ซ่ึงง่ำยและมีควำม
หมำยกวำ่เดมิ น่ีคอืข้อพระคมัภีรท์ี่เรำ
อ่ำนแล้วเปลี่ยนทัง้ใจและวธิีกำรของเรำ 
“เจ้ำจงรกัพระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำของเจ้ำ
ดว้ยสุดใจของเจ้ำ, ดว้ยสุดพลัง, ควำม
นึกคดิ, และพละก�ำลังของเจ้ำ; และใน

โดย จอย ด.ี โจนส์

ประธำนปฐมวยัสำมญั

ใ นคนืประวตัศิำสตรน้ี์ ดฉัินขอแสดง
ควำมรกัและขอบคณุพีน้่องสตรี
ทีร่กัทกุคน ไมว่ำ่เรำจะอำยุเทำ่ใด อยู่

ที่ ไหน หรอืเป็นอยำ่งไร คนืน้ีเรำชุมนุม
กนัในควำมเป็นหน่ึงเดยีว ในควำมเขม้
แข็ง ในจดุประสงคแ์ละในประจกัษ์
พยำนทีเ่รำไดร้บัควำมรกัและกำรน�ำทำง
จำกพระบดิำบนสวรรค ์พระผูช่้วยให้
รอด พระเยซคูรสิตแ์ละศำสดำพยำกรณ์
ของเรำ ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน

ขณะเป็นคูส่ำมีภรรยำหนุ่มสำว ดฉัิน
กับสำมีไดร้บัเรยีกจำกอธิกำรให้ ไปเยี่ยม
และปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ครอบครวัหน่ึง
ที่ ไม่ ไดม้ำโบสถ์หลำยปี เรำรบังำนมอบ
หมำยดว้ยควำมเต็มใจและอีกสองสำม
วนัตอ่มำก็ ไปเยี่ยมบ้ำนพวกเขำ เห็นได้
ชัดเลยวำ่พวกเขำไม่รบัแขกจำกโบสถ์

ครัง้ตอ่มำ เรำเตรยีมคกุกี ้ไปดว้ยหน่ึง
จำน มั่นใจวำ่ช็อกโกแลตชิพจะท�ำให้
พวกเขำใจอ่อนลง ไม่ไดผ้ล ทัง้คูพู่ดกับ
เรำผ่ำนประตมูุ้งลวด เพื่อให้เรำรูชั้ดยิ่ง
ขึน้วำ่ ไม่ตอ้นรบั แตข่ณะขับรถกลับ
บ้ำน เรำรูสึ้กแน่ใจวำ่ถ้ำใช้ขนมไรส์ 
ครสิป้ีแทนคกุกี ้อำจประสบควำมส�ำเรจ็

กำรขำดวสัิยทศัน์ทำงวญิญำณ ท�ำให้
เรำยิง่คบัขอ้งใจเพรำะลม้เหลวหนักกวำ่

ภำคกำรประชุมใหญ่สตรี	|	6	ตุลำคม	2018

เพื่อพระองค	์
การรู้ว่าใครและท�าไมเม่ือรับใช้ผู้ อ่ืนช่วยให้เราเข้าใจว่าการแสดงออกขัน้สูงสุดของ
ความรักคือการอุทิศตนแด่พระผู้ เป็นเจ้า
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ปวดของท่ำน “ท่ำนก็อยู่ ในกำรรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้ำของท่ำนน่ันเอง” 6

โดยผ่ำนกำรรบัใช้ แทนที่จะสรำ้ง
ควำมน้อยเน้ือต�ำ่ใจ เรำสำมำรถสรำ้ง
สัมพันธภำพที่สมบูรณ์กวำ่กับพระบิดำ
บนสวรรค์ ได ้ควำมรกัและควำมภักดทีี่
เรำมีตอ่พระองคจ์ะขจัดควำมคำดหวงั
ที่จะไดร้บัค�ำยกย่องช่ืนชม เรำปล่อยให้
ควำมรกัของพระองคห์ลั่งไหลผ่ำนเรำ

เรำอำจเริม่รบัใช้ โดยรูสึ้กวำ่เป็น
หน้ำที่และข้อผูกมัด แตแ่ม้กำรรบัใช้
แบบน้ันก็ยังสำมำรถน�ำเรำให้ดงึเอำส่ิง
ที่สูงส่งกวำ่ในตวัเรำออกมำ น�ำเรำให้รบั
ใช้ ใน “[วธิี] ที่ยิ่งใหญ่กวำ่” 7—ดงัในค�ำ
เชือ้เชิญของประธำนเนลสันให้ ใช้ “วธิีที่
ใหม่กวำ่ บรสุิทธิ์กวำ่ในกำรดแูลเอำใจใส่
และปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้อื่น” 8

เมื่อเรำมุ่งเน้นส่ิงทัง้ปวงที่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงท�ำเพื่อเรำ กำรรบัใช้ของเรำจะ
ออกมำจำกใจที่ส�ำนึกคณุ เมื่อกังวลน้อย
ลงวำ่กำรรบัใช้จะเพิ่มควำมส�ำคญัให้ตวั
เรำหรอืไม่ เรำจะตระหนักวำ่กำรรบัใช้
ของเรำตอ้งมุ่งเน้นที่กำรให้พระผู้เป็น
เจ้ำมำก่อน 9

ประธำนเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลำรด์สอน
วำ่ “ตอ่เมื่อเรำรกัพระผู้เป็นเจ้ำและพระ
ครสิตสุ์ดจิตสุดใจและสิน้สุดควำมคดิ
ของเรำเท่ำน้ันเรำจึงจะสำมำรถแบ่งปัน
ควำมรกัของเรำกับเพื่อนบ้ำนผ่ำนกำร 
กระท�ำจำกควำมเมตตำและกำรรบัใช้” 10

พระบญัญตัสิิบประกำรขอ้แรกกลำ่ว
ย�ำ้ปัญญำจำกสวรรคน้ี์วำ่ “เรำคอืยำหเ์วห์
พระเจ้ำของเจ้ำ . . . “หำ้มมพีระ เจำ้
อืน่ ใดนอก เหนือ จำกเรำ” 11 กำรวำง
ต�ำแหน่งของพระบญัญตัขิอ้น้ีช่วยใหเ้รำ
เขำ้ใจวำ่ ถำ้ เรำวำงพระองค์ ไว้ ในล�ำดบั
ควำมส�ำคญัสูงสุดของเรำ ส่ิงอืน่ทัง้หมด
จะลงตวั—รวมถงึกำรรบัใช้ผูอ้ืน่ดว้ย 
เมือ่พระองค์ ไดร้บัต�ำแหน่งสูงสุดใน
ชีวติเรำซ่ึงเกิดจำกกำรเลอืกโดยเจตนำ
ของเรำ พระองคจ์ะทรงสำมำรถอวยพร
กำรกระท�ำเพือ่ควำมดขีองเรำและผูอ้ืน่

พระเจ้ำทรงแนะน�ำวำ่ “จงดทูี่เรำใน
ควำมนึกคดิทุกอย่ำง” 12 ทุกสัปดำห์เรำ

ให้พันธสัญญำวำ่จะท�ำเช่นน้ัน—ที่จะ 
“ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ” 13 กำรมี
ใจจดจ่อกับพระองคเ์ช่นน้ันใช้กับทุก
ส่ิงที่เรำท�ำไดห้รอืไม่ กำรท�ำงำนที่แม้
ต�ำ่ตอ้ยจะเป็นโอกำสแสดงควำมรกัและ
ควำมภักดตีอ่พระองค์ ไดห้รอืไม่ ดฉัิน
เช่ือวำ่เป็นไดแ้ละจะเป็น

เรำท�ำให้แตล่ะข้อในรำยกำรของ
เรำเป็นวธิีถวำยเกียรตพิระองค์ ได ้เรำ
สำมำรถมองงำนแตล่ะงำนวำ่เป็นสิทธิ
พิเศษและโอกำสที่จะรบัใช้พระองค ์แม้
เมื่ออยู่ท่ำมกลำงเส้นตำย หน้ำที่ หรอืผ้ำ
อ้อมสกปรกได้

ดงัที่แอมันกล่ำว “แท้จรงิแล้ว, 
ข้ำพเจ้ำรูว้ำ่ข้ำพเจ้ำไม่ไดเ้ป็นอะไรเลย; 
ตำมก�ำลังของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำอ่อนแอ; 
ฉะน้ันข้ำพเจ้ำจะไม่ โอ้อวดตน, แต่
ข้ำพเจ้ำจะอวดอ้ำงพระผู้เป็นเจ้ำของ
ข้ำพเจ้ำ, เพรำะในพละก�ำลังของ
พระองคข์้ำพเจ้ำท�ำไดทุ้กส่ิง” 14

เมือ่กำรรบัใช้พระผูเ้ป็นเจำ้เป็นล�ำดบั
ควำมส�ำคญัสูงสุดในชีวติเรำ เรำทุม่เท
ตนและในทีสุ่ด เรำจะคน้พบตนเอง 15

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหลัก
ธรรมน้ีอย่ำงเรยีบง่ำยและตรงไปตรงมำ 
“ฉะน้ันจงให้แสงสวำ่งของเจ้ำส่องเช่น
น้ันตอ่หน้ำคนเหล่ำน้ี, เพื่อพวกเขำจะ
เห็นงำนดขีองเจ้ำและ สรรเสรญิพระ
บิดำของเจ้ำ ผู้ทรงสถิตอยู่ ในสวรรค”์ 16

ดฉัินขอแบง่ปันถอ้ยค�ำแหง่ปัญญำที่
พบบนผนังบำ้นเด็กก�ำพรำ้ในกลักตัตำ 
อนิเดยี “ถำ้ทำ่นมเีมตตำ ผูค้นอำจกลำ่ว

หำวำ่เห็นแกต่วั ซ่อนแรงจงูใจไวม้ดิชิด 
แมก้ระน้ัน จงเมตตำ ส่ิงทีท่ำ่นสรำ้งไว้
นำนหลำยปี อำจถกูคนย�ำ่ยช่ัีวขำ้มคนื 
แมก้ระน้ัน จงสรำ้ง วนัน้ีทำ่นท�ำควำม
ด ีพรุง่น้ีผูค้นมกัจะลมืเลอืน แมก้ระน้ัน 
จงท�ำด ีให้ โลกจนสุดควำมสำมำรถ ก็ยงั
อำจไมเ่พยีงพอ แมก้ระน้ัน จงให้ โลกจน
สุดควำมสำมำรถ จงเขำ้ใจวำ่ สุดทำ้ย น่ี
คอืเรือ่งระหวำ่งทำ่นกบัพระผูเ้ป็นเจำ้” 17

พี่น้องสตรทีัง้หลำย น่ีเป็นเรือ่ง
ระหวำ่งเรำกับพระเจ้ำเสมอ ดงัที่
ประธำนเจมส์ อี. เฟำสท์กล่ำว “‘อะไร
คอืส่ิงจ�ำเป็นที่สุดในโลก’ . . . ‘ส่ิงจ�ำเป็น
ที่สุดของคนทัง้โลกส�ำหรบัทุกคนไม่ ใช่
สัมพันธภำพที่เป็นส่วนตวั ตอ่เน่ือง 
ทุกวนั และไม่มีเส่ือมคลำยกับพระผู้
ช่วยให้รอดหรอื’ สัมพันธภำพเช่นน้ัน
จะปลดปล่อยควำมเป็นพระเจ้ำในตวั
เรำออกมำและไม่มีส่ิงใดท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงในชีวติเรำไดม้ำกกวำ่กำร
ไดรู้แ้ละเข้ำใจสัมพันธภำพอันศักดิสิ์ทธิ์
ที่เรำมีกับพระผู้เป็นเจ้ำ” 18

แอลมำอธิบำยกับบุตรของท่ำนคล้ำย
กันวำ่ “แท้จรงิแล้ว, ขอให้กำรกระท�ำ
ทัง้หมดของลูกเป็นไปเพื่อพระเจ้ำ, และ
ไม่วำ่ลูกจะไปที่ ใดก็ขอให้กำรน้ันอยู่
กับพระเจ้ำ; แท้จรงิแล้ว, ขอให้ควำม
คดิของลูกมุ่งอยู่กับพระเจ้ำ; แท้จรงิ
แล้ว, ขอให้ควำมรกัของใจลูกมอบไวแ้ด่
พระเจ้ำตลอดกำล” 19

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันสอนเรำ
เช่นกนัวำ่ “เมือ่เรำเขำ้ใจกำรชดใช้ โดย
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เดนิน�ำหน้ำไปก่อน ตวัเองถอดรองเท้ำ
แล้วเดนิเท้ำเปล่ำขึน้ไปตำมทำงเด็กชำย 
ดฉัินพยำยำมฝึกให้เท้ำแข็งแรง

ขณะเป็นเด็กหญงิปฐมวยั ดฉัินคดิวำ่
ส่ิงทีท่�ำคอืกำรเตรยีมพรอ้ม เดีย๋วน้ีดฉัิน
รูแ้ล้ววำ่ตำ่งกนั! แทนทีจ่ะเดนิเทำ้เปลำ่
ขึน้ทำงภเูขำ ดฉัินรูว้ำ่ สำมำรถเตรยีม
เทำ้ใหเ้ดนิไปบนเส้นทำงพนัธสัญญำ 
โดยตอบรบัค�ำเชือ้เชิญของพระวญิญำณ
บรสุิทธิ ์เพรำะพระเจำ้ทรงเรยีกเรำ
แตล่ะคนผำ่นศำสดำพยำกรณ์ให้
ด�ำเนินชีวติและเอำใจใส่ “ทำงทีสู่งและ
บรสุิทธิก์วำ่” และ “กำ้วสูงขึน้อกีกำ้ว.” 1

โดย มเิชลล์ ด.ี เครก

ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิงสำมญั

สมัยเรยีนชัน้ประถมศึกษำ เรำ
เดนิกลับบ้ำนตำมทำงเดนิ
เรยีบๆ ทอดคดเคีย้วขึน้ไปตำม

เชิงเขำ มีทำงเดนิอีกเส้นทำงหน่ึง ไม่
เรยีบ เรยีกวำ่ “ทำงเด็กชำย” ทำงเด็ก
ชำยเป็นทำงดนิที่ทอดตรงขึน้เขำ ตดั
ตรง แตชั่นกวำ่มำก ขณะเป็นเด็กหญิง 
ดฉัินรูว้ำ่ดฉัินเดนิไดทุ้กเส้นทำงที่เด็ก
ชำยเดนิ ส�ำคญักวำ่น้ัน ดฉัินรูว้ำ่ดฉัิน
อยู่ ในยุคสุดท้ำยและจ�ำเป็นตอ้งท�ำเรือ่ง
ยำกดงัที่ผู้บุกเบิกท�ำ—ดฉัินตอ้งกำร
เตรยีมตวัให้พรอ้ม เมื่อมี โอกำส ขณะ
เดนิบนทำงเรยีบ ดฉัินจะปล่อยให้เพื่อน

ควำมไม่พอใจอยำ่งพระเจำ้
ความไม่พอใจอย่างพระเจ้าก่อเกิดการกระท�าด้วยศรัทธา คือท�าตามพระด�ารัสเชิญของ
พระผู้ช่วยให้รอดให้ท�าดีและน้อมถวายชีวิตแด่พระองค์

สมัครใจของพระองค ์ส�ำนึกแห่งกำรเสีย
สละในส่วนของเรำจะถกูครอบคลมุดว้ย
ควำมรูสึ้กส�ำนึกคณุอนัลกึซึง้ส�ำหรบั
สิทธพิิเศษที่ ไดร้บัใช้พระองค”์ 20

พีน้่องสตรทีัง้หลำย ดฉัินเป็นพยำน
วำ่ เมือ่พระเยซคูรสิตท์รงท�ำงำน กบั 
เรำและ ใน เรำดว้ยอ�ำนำจกำรชดใช้ของ
พระองค ์พระองคท์รงเริม่งำน ผำ่น 
เรำเพือ่เป็นพรตอ่ผูอ้ืน่ เรำรบัใช้พวก
เขำ แตเ่รำท�ำเช่นน้ันโดยรกัและรบัใช้
พระองค ์เรำกลบัเป็นดงัท่ีพระคมัภรี์
อธิบำยวำ่ “มนุษยท์กุคนหมำยมัน่
ประโยชน์สุขของเพือ่นบำ้นตน, และ
ท�ำส่ิงทัง้ปวงดว้ยดวงตำทีเ่ห็นแกร่ศัมี
ภำพของพระผูเ้ป็นเจำ้อย่ำงเดยีว” 21

บำงทีอธิกำรอำจรูว้ำ่สำมีกับดฉัินจะ
ไดร้บับทเรยีนจำกกำรท�ำงำนช่วงแรก
ที่มีเจตนำดแีต่ไม่ดพีรอ้มที่จะปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่บุตรธิดำที่รกัของพระผู้
เป็นเจ้ำ ดฉัินเป็นพยำนโดยส่วนตวั
โดยมั่นใจในควำมดแีละควำมรกัที่ทรง
แบ่งปันกับเรำแม้ขณะเรำพยำยำมรบั
ใช้พระองค ์ในพระนำมอันศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เสียงเรียกจำกศำสดำพยำกรณ์
ให้ปฏิบัติรวมกับส�ำนึกโดยก�ำเนิดที่
บอกว่ำเรำท�ำได้และเป็นได้มำกขึน้ 
บำงครัง้จะสรำ้งส่ิงที่เอ็ลเดอร์นีล เอ. 
แม็กซ์เวลล์เรียกว่ำ “ควำมไม่พอใจ
อย่ำงพระเจ้ำ” 2 ขึน้ในตัวเรำ ควำม
ไม่พอใจอย่ำงพระเจ้ำเกิดขึน้เมื่อเรำ
เปรียบเทียบ “ส่ิงที่เรำ เป็น กับส่ิงที่
เรำมีพลังเพื่อจะ กลำยเป็น” 3 ถ้ำเรำ
ซ่ือสัตย์ เรำแต่ละคนจะรู้สึกถึงช่องว่ำง
ระหว่ำงที่ ไหนกับใครที่เรำเป็น และ
ที่ ไหนกับใครที่เรำต้องกำรจะกลำย
เป็น เรำปรำรถนำจะมีควำมสำมำรถ
เฉพำะตัวมำกขึน้ เรำมีควำมรู้สึกเหล่ำ
น้ีเพรำะเรำเป็นบุตรธิดำของพระผู้
เป็นเจ้ำ เกิดจำกแสงสว่ำงของพระ
คริสต์แต่ด�ำเนินชีวิตในโลกที่ตก ควำม
รู้สึกเหล่ำน้ีมำจำกพระผู้เป็นเจ้ำ และ
สร้ำงสรรค์ควำมเร่งด่วนที่จะกระท�ำ

เรำควรยินดรีบัควำมรูสึ้กถึงควำมไม่
พอใจอย่ำงพระเจ้ำที่เรยีกรอ้งให้เรำขึน้
สู่วถิีที่สูงกวำ่ ขณะที่รูแ้ละหลีกเลี่ยงส่ิง
เทียมเท็จของซำตำน น่ันคอื—ควำม
ท้อถอยจนไม่ท�ำอะไรเลย เป็นช่องโหว่
อันล�ำ้คำ่ที่ซำตำนจ้องจะกระโดดเข้ำ
มำ เรำอำจเลือกที่จะเดนิบนวถิีที่สูง
กวำ่ซ่ึงน�ำเรำให้แสวงหำพระผู้เป็นเจ้ำ 
สันตสุิขและพระคณุของพระองคห์รอื
เรำอำจเลือกฟังซำตำน ผู้กรอกหูเรำดว้ย
ข่ำวสำรที่เรำไม่เคยพอ อำทิ ไม่รวยพอ 
ไม่ฉลำดพอ ไม่สวยพอ ไม่มีอะไรดพีอ 
ควำมไม่พอใจของเรำอำจเป็นแรงจูงใจ
ให้ปรบัปรงุ—หรอืท�ำให้เรำเลิกพยำยำม

กระท�าด้วยศรัทธา
ควำมไม่พอใจอย่ำงพระเจ้ำตำ่งกับ

ส่ิงเทียมเท็จของซำตำนตรงที่ควำมไม่
พอใจอย่ำงพระเจ้ำจะน�ำเรำไปสู่กำร 
กระท�ำที่ซ่ือสัตย์ ควำมไม่พอใจอย่ำง
พระเจ้ำไม่เชิญชวนให้เรำอยู่แต่ ในส่วน
ที่เรำสะดวกสบำย ทัง้ไม่น�ำเรำไปสู่ควำม
สิน้หวัง ดิฉันเรียนรูว้่ำเมื่อหมกมุ่นกับ
ควำมคดิทุกอย่ำงที่ดฉัิน ไม่ ใช่ ดฉัิน
ไม่ก้ำวหน้ำ และพบวำ่กำรรูสึ้กถึงพระ

วญิญำณและท�ำตำมพระองคเ์ป็นเรือ่ง
ยำกกวำ่เดมิ 4

ขณะเป็นเด็กหนุ่ม โจเซฟ สมิธ
ตระหนักดถีึงควำมบกพรอ่งของตน
และกังวลเรือ่ง “ควำมผำสุกของจิต
วญิญำณอมตะของท่ำน” ในถ้อยค�ำของ
ท่ำน “ ใจข้ำพเจ้ำหดหู่ยิ่งเพรำะข้ำพเจ้ำ
รูต้วัวำ่ท�ำบำป และ . . . รูสึ้กเป็นทุกข์
เพรำะบำปของตนเองและเพรำะบำป
ของโลก” 5 ส่ิงน้ีน�ำท่ำนไปสู่กำร “วำ้วุน่
ครุน่คดิหนักและกังวลใจมำก” 6 น่ัน
ฟังคุน้หูหรอืไม่ ท่ำนกังวลใจหรอืหดหู่
เพรำะข้อบกพรอ่งของตนเองหรอืไม่

โจเซฟ ท�ำ บำงอย่ำง ท่ำนเล่ำวำ่ 
“ข้ำพเจ้ำมักกล่ำวแก่ตนเอง: จะให้ท�ำ
อย่ำงไรเล่ำ?” 7 โจเซฟกระท�ำดว้ยศรทัธำ 
เขำหันไปหำพระคมัภีร ์อ่ำนค�ำเชือ้เชิญ
ใน ยำกอบ 1:5 และหันไปขอควำมช่วย
เหลือจำกพระผู้เป็นเจ้ำ นิมิตอันส่งผล
มำสู่กำรฟ้ืนฟู ดฉัินส�ำนึกคณุอย่ำงยิ่งที่
ควำมไม่พอใจอย่ำงพระเจ้ำของโจเซฟ 
ในช่วงเวลำที่กังวลใจและสับสน กระตุน้
ให้ท่ำนกระท�ำดว้ยศรทัธำ

ท�าตามการกระตุ้นเตอืนเพือ่ท�าความดี
โลกมักใช้ควำมรูสึ้กไม่พอใจเป็นข้อ

อ้ำงเพื่อหมกมุ่นอยู่กับตนเอง เพื่อหัน
ควำมคดิย้อนเข้ำหำตนเองและอดตี 
จมจ่อมอยู่กับเรือ่ง ฉัน เป็นใคร ฉัน ไม่
เป็นใครและ ฉัน ตอ้งกำรอะไร ควำมไม่
พอใจอย่ำงพระเจ้ำมีแรงจูงใจให้เรำท�ำ
ตำมแบบอย่ำงของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ 
“เสด็จไปท�ำคณุประโยชน์” 8 ขณะเดนิ
ตำมวถิีทำงกำรเป็นสำนุศิษย์ เรำจะได้
รบักำรรบเรำ้ทำงวญิญำณให้เอือ้มออก
ไปหำผู้อื่น

หลำยปีก่อนดฉัินฟังเรือ่งเล่ำที่ช่วย
ให้ดฉัินรบัรูแ้ละกระท�ำตำมกำรกระตุน้
เตอืนจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ซิสเตอร์
บอนนี ด.ี พำรก์ิน อดตีประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญเล่ำวำ่

“ซซูำน . . . เป็นช่ำงเย็บผำ้ฝีมอืเยีย่ม 
ประธำน [สเป็นเซอร ์ดบัเบลิยู.] คมิบัลล ์
อยู่ ในวอรด์ [ของเธอ] วนัอำทิตย์วนั

หน่ึง ซูซำนสังเกตเห็นวำ่ท่ำนมีสูทตวั
ใหม่ คณุพ่อเพิ่ง . . . น�ำผ้ำไหมที่สวย
ที่สุดมำให้เธอ ซูซำนคดิวำ่ผ้ำไหมชิน้
น้ันน่ำจะท�ำเนคไทสุดเท่ที่เข้ำกับสูทตวั
ใหม่ของประธำนคมิบัลล์ ไดด้ ีเธอท�ำ
เนคไทเสรจ็ในวนัจันทร ์เธอห่อเนคไท
ดว้ยกระดำษบำงๆ แล้วเดนิผ่ำนช่วงตกึ
ไปบ้ำนประธำนคมับัลล์

“ขณะเดนิใกล้ถึงประตหูน้ำบ้ำน 
ทันใดน้ันเธอหยุดยืนและคดิวำ่ ‘ฉัน
เป็นใครที่จะมำท�ำเนคไทให้ศำสดำ
พยำกรณ์ ท่ำนคงมีมำกมำยอยู่แล้ว’ 
เมื่อเห็นวำ่ตนเองคดิผิด เธอก็หันกลับ

“จังหวะน้ันซิสเตอรค์มิบัลล์เปิด
ประตหูน้ำบ้ำนออกมำพอดเีธอรอ้งทัก
วำ่ ‘ โอ ซูซำน!’

“ซูซำนรูสึ้กกระอักกระอ่วนเธอพูด
วำ่ ‘เมื่อวนัอำทิตย์ ดฉัินเห็นประธำน
คมิบัลล์สวมสูทตวัใหม่ พ่อเพิ่งน�ำผ้ำ
ไหมจำกนิวยอรก์มำให้ . . . ดฉัินก็เลยท�ำ
เนคไทมำให้ท่ำนคะ่’

“ก่อนที่ซูซำนจะพูดอะไรต่อไป 
ซิสเตอร์คิมบัลล์หยุดเธอไว้ โอบไหล่
เธอและพูดว่ำ ‘ซูซำน อย่ำสะกดกลัน้
ควำมคิดเผ่ือแผ่’” 9

ดฉัินชอบมำก “อย่ำสะกดกลัน้ควำม
คดิเผื่อแผ่” บำงครัง้เมื่อเกิดควำม
ประทับใจที่จะท�ำอะไรให้ ใครสักคน 
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ดฉัินจะสงสัยวำ่น่ันเป็นกำรกระตุน้
เตอืนหรอืเป็นควำมคดิของดฉัินเอง 
แตด่ฉัินนึกขึน้ไดว้ำ่ “ส่ิงที่เป็นของพระ
ผู้เป็นเจ้ำเชือ้เชิญและชักจูงให้ท�ำดอียู่
ตลอดเวลำ; ดงัน้ัน, ทุกส่ิงที่เชือ้เชิญ
และชักจูงให้ท�ำด,ี และรกัพระผู้เป็น
เจ้ำ, และรบัใช้พระองค,์ จึงไดร้บักำร
ดลใจจำกพระผู้เป็นเจ้ำ” 10

ไม่วำ่จะเป็นกำรกระตุน้เตอืน
โดยตรงหรอืแคแ่รงผลักดนัให้ช่วย กำร
ท�ำดี ไม่เคยสูญเปล่ำ—ไม่เคยเป็นกำร
ขำนรบัที่ผิด เพรำะ “ควำมรกั (จิตกุศล)
ไม่มีวนัเส่ือมสูญ” 11

บ่อยครัง้ที่จังหวะเวลำท�ำให้ ไม่
สะดวก และเรำแทบไม่รูผ้ลจำกกำร
รบัใช้เล็กๆ น้อยๆ ของเรำ แตทุ่กครัง้ 
เรำจะตระหนักวำ่เรำเป็นเครือ่งมือใน
พระหัตถ์พระผู้เป็นเจ้ำ เรำจะส�ำนึกคณุ
ที่พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงท�ำงำนผ่ำน
เรำเพื่อแสดงให้ประจักษ์วำ่พระผู้เป็น
เจ้ำทรงเห็นชอบ

พี่น้องสตรทีัง้หลำย ท่ำนและดฉัิน
จะทูลวงิวอนพระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรง
แสดงให้เรำเห็น “ส่ิงทัง้ปวงที่ [เรำ] ควร
ท�ำ” 12 แม้เมื่อรำยกำรที่เรำตอ้งท�ำเต็ม
แล้ว เมื่อไดร้บักำรกระตุน้เตอืน เรำอำจ
ทิง้ถ้วยชำมไว้ ในอ่ำงหรอืทิง้หน้ำ in 
box ที่มีเรือ่งท้ำทำยมำกมำยให้ท�ำ เพื่อ

ไปอ่ำนให้เด็กฟัง ไปเยี่ยมเพื่อน ไปดแูล
ลูกของเพื่อนบ้ำน หรอืรบัใช้ ในพระ
วหิำร อย่ำเข้ำใจดฉัินผิด—ดฉัินเป็นนัก
จดบันทึกรำยกำร ชอบเช็ครำยกำรที่ท�ำ
แล้ว แตสั่นตสุิขมำกับกำรรูว้ำ่ กำรเป็น 
คนดขีึน้ไม่จ�ำเป็นตอ้งเท่ำเทียมกับ กำร
ท�ำ มำกขึน้ กำรขำนรบัควำมไม่พอใจ
โดยมุ่งท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืนท�ำให้
ดฉัินเปลี่ยนวธิีคดิเรือ่ง “เวลำของฉัน” 
และมองกำรรบัใช้เป็นจุดประสงคข์อง
ชีวติ ไม่ ใช่เรือ่งขัดจังหวะ 

ความไม่พอใจอย่างพระเจ้าน�าเราไปหา
พระคริสต์

ควำมไม่พอใจอยำ่งพระเจำ้น�ำเรำสู่
ควำมนอบน้อม ไม่ใช่กำรสงสำรตนเอง
หรอืควำมทอ้ถอยทีเ่กดิจำกกำรเปรยีบ
เทยีบให้เรำรูสึ้กไมด่พีอ สตรทีีร่กัษำพนัธ
สัญญำมำในหลำกหลำยขนำดและรปูรำ่ง 
ครอบครวั ประสบกำรณ์ชีวติ ตลอดจน
สภำวกำรณ์ของพวกเธอแตกตำ่งกนั

แน่นอน เรำทุกคนจะไปไม่ถึง
ศักยภำพแห่งสวรรคข์องเรำ และมี
ควำมจรงิในกำรตระหนักไดว้ำ่เรำ
ไม่ดพีอหำกเรำท�ำ คนเดยีว แตข่่ำว
ประเสรฐิของพระกิตตคิณุคอืวำ่ดว้ย
พระคณุของพระผู้เป็นเจ้ำ เรำ จะ ดี
พอ ดว้ยควำมช่วยเหลือของพระครสิต ์
เรำจะท�ำทุกส่ิงได้ 13 พระคมัภีรสั์ญญำ
วำ่เรำจะ “พบพระคณุที่ช่วยเรำในยำม
ตอ้งกำร” 14

ควำมจรงิที่น่ำอัศจรรย์คอืวำ่ควำม
อ่อนแอของเรำสำมำรถเป็นพรไดเ้มื่อ
ท�ำให้เรำนอบน้อมถ่อมตนและหันไป
หำพระครสิต์ 15 ควำมไม่พอใจกลำย
เป็นควำมไม่พอใจอย่ำงพระเจ้ำเมื่อเรำ
เข้ำใกล้พระเยซูครสิตแ์ทนที่จะเก็บตวั
เพรำะสงสำรตนเอง

ปำฏิหำรยิ์ของพระเยซูมักจะเริม่ตน้
ที่ควำมตอ้งกำร ควำมขัดสน ควำมล้ม
เหลวหรอืควำมบกพรอ่ง จ�ำเรือ่งขนมปัง
และปลำไดห้รอืไม่ ผู้เขียนพระกิตตคิณุ
ตำ่งเล่ำวธิีที่พระเยซูทรงท�ำปำฏิหำรยิ์
ให้ผู้ตดิตำมพระองคห์ลำยพันคนมี

อำหำรรบัประทำน 16 แตเ่รือ่งรำวเริม่
ที่เหล่ำสำนุศิษย์เห็นควำมขำดแคลน 
พวกท่ำนรูว้ำ่มีเพียง “ขนม ปังบำร ์เลย์
ห้ำก้อนกับปลำสองตวัแตเ่ท่ำ น้ันจะพอ
อะไรกับคน มำกอย่ำง น้ี?” 17 สำนุศิษย์
พูดถูก อำหำร ไม่ พอ แตเ่มื่อถวำยส่ิง
ที่มีแดพ่ระเยซู พระองค ์จึงทรงท�ำ
ปำฏิหำรยิ์

ท่ำนเคยรูสึ้กหรอืไม่วำ่พรสวรรค์
และของประทำนของท่ำนมี ไม่พอกับ
งำน ดิฉันเคย แต่ดิฉันกับท่ำนถวำยส่ิง
ที่มีแด่พระครสิต์ ได้ พระองค์จะทรง
ขยำยควำมพยำยำมของเรำ ส่ิงที่ท่ำน
ต้องถวำยมีมำกเกินพอ—แม้ท่ำนมี
ควำมเปรำะบำงและควำมอ่อนแออย่ำง
มนุษย์—ถ้ำ ท่ำนพ่ึงพำพระคุณของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

ควำมจรงิคอืเรำแตล่ะคนหำ่งจำก
พระผูเ้ป็นเจำ้หน่ึงรุน่—เรำแตล่ะคน
เป็นลกูของพระผูเ้ป็นเจำ้ 18 เช่นเดยีว
กบัทีท่รงท�ำมำตลอดยคุสมยักบัทัง้
ศำสดำพยำกรณ์และคนธรรมดำ พระ
บดิำบนสวรรคท์รงมเีจตนำจะเปลีย่นเรำ

ซี. เอส. ลูวอ์ิสอธิบำยพลังที่ท�ำให้
เปลี่ยนแปลงของพระผู้เป็นเจ้ำดงัน้ี 
“ ให้จินตนำกำรวำ่ท่ำนเป็นบ้ำนที่มีชีวติ 
พระผู้เป็นเจ้ำเสด็จมำซ่อมแซมบ้ำน
หลังน้ัน ตอนแรกท่ำนอำจจะเข้ำใจส่ิง
ที่พระองคท์รงท�ำ พระองคท์รงวำงท่อ
ระบำยน� ้ำให้ถูกที่ อุดรอยรัว่บนหลังคำ
และอื่นๆ ท่ำนรูว้ำ่ตอ้งท�ำงำนเหล่ำ
น้ันและท่ำนไม่แปลกใจ แตอ่ีกสักครู่
พระองคท์รงเริม่ทุบบ้ำนดว้ยวธิีที่ท�ำให้
เจ็บปวดอย่ำงรนุแรง . . . [ท่ำนเห็น] วำ่
พระองคก์�ำลังสรำ้งบ้ำนที่ตำ่งจำกบ้ำน
ที่ท่ำนคดิโดยสิน้เชิง . . . ท่ำนคดิวำ่
พระองคก์�ำลังจะสรำ้งให้เป็นกระท่อม
หลังเล็กพออยู่สบำย แตพ่ระองคก์�ำลัง
สรำ้งพระรำชวงั พระองคท์รงประสงค์
จะเสด็จมำประทับเอง” 19

กำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้รอดจะท�ำให้เรำคูค่วร
แก่งำนที่รอเรำอยู่ ศำสดำพยำกรณ์สอน
วำ่ ขณะเรำไตข่ึน้ตำมวถิีของกำรเป็น
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สำนุศิษย์ พระคณุของพระครสิตจ์ะ
ช�ำระเรำให้บรสุิทธิ์ ควำมไม่พอใจอย่ำง
พระเจ้ำก่อเกิดกำรกระท�ำดว้ยศรทัธำ 
คอืท�ำตำมพระด�ำรสัเชิญของพระผู้
ช่วยให้รอดให้ท�ำดแีละน้อมถวำยชีวติ
แดพ่ระองค ์ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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บำงครัง้เมื่อเรำรบัใช้ เรำตอ้งน่ังเก้ำอี ้
หลำยตวั บ้ำงก็น่ังสบำยทีเดยีว บ้ำงก็ ไม่ 
แตเ่รำสัญญำกับพระบิดำในสวรรคว์ำ่
จะรบัใช้พระองคแ์ละผู้อื่นดว้ยควำมรกั
และท�ำตำมพระประสงคข์องพระองค์
ทุกเรือ่ง

ไม่กี่ปีก่อน เยำวชนในศำสนจักร
เรยีนรูว้ำ่ “เมื่อท่ำน ‘เริม่ในกำรรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้ำ’ [หลักค�ำสอนและพันธ
สัญญำ 4:2] ท่ำนก�ำลังรว่มกำรเดนิทำง
ครัง้ใหญ่ที่สุด ท่ำนก�ำลังช่วยพระผู้เป็น
เจ้ำเรง่งำน น่ันเป็นประสบกำรณ์อัน
ยิ่งใหญ่ น่ำยินด ีและน่ำอัศจรรย์” 1 กำร
เดนิทำงมีผลตอ่ทุกคน—ทุกวยั—และ
ยังน�ำเรำไปตำมส่ิงที่ศำสดำพยำกรณ์
ทีร่กัของเรำเรยีกวำ่ “เส้นทำงพนัธสัญญำ”  
เช่นกัน 2

แตน่่ำเสียดำย เรำอยู่ ในโลกทีเ่ห็นแก่
ตวั โลกทีผู่ค้นถำมไมห่ยดุหยอ่นวำ่ “ฉัน
จะไดอ้ะไร” แทนทีจ่ะถำมวำ่ “ฉันจะช่วย
ใครไดบ้ำ้งวนัน้ี” หรอื “ฉันจะรบัใช้พระเจำ้
ในกำรเรยีกใหด้ขีึน้ไดอ้ยำ่งไร” หรอื “ฉัน
ก�ำลงัถวำยทัง้หมดแตพ่ระเจำ้หรอืไม”่

โดย คริสตนีา บี. ฟรังโค

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมญั

หลังกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้
ที่แล้ว หลำยคนเดนิเข้ำมำ
ถำมดฉัินวำ่ “เก้ำอีพ้วกน้ันน่ัง

สบำยไหมคะ” ดฉัินตอบเหมือนเดมิทุก
ครัง้วำ่ “สบำยมำกคะ่ถ้ำไม่ตอ้งพูด” จรงิ
ไหมคะ ครัง้น้ีเก้ำอีข้องดฉัินน่ังไม่สบำย 
แตด่ฉัินซำบซึง้ตอ่พรและเกียรตขิอง
กำรพูดกับท่ำนค�ำ่น้ี

ปีติของกำรรับใชอ้ยำ่งไม่
เห็นแก่ตวั
เราได้สัญญากับพระบิดาในสวรรค์ว่าจะรับใช้พระองค์และผู้ อ่ืนด้วยความรักและท�า
ตามพระประสงค์ของพระองค์ทุกเร่ือง
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แบบอย่ำงกำรรบัใช้อย่ำงไม่เห็นแก่
ตวัในชีวติดฉัินคอืซิสเตอรว์คิตอเรยี 
อันโตเนียตต ีวคิตอเรยีเป็นครปูฐมวยั
คนหน่ึงในสำขำของดฉัินขณะดฉัิน
เตบิโตในอำรเ์จนตนิำ ทุกบ่ำยวนั
อังคำร เมื่อเรำไปปฐมวยั เธอจะน�ำเคก้
ช็อกโกแลตมำให้เรำ ทุกคนชอบเคก้
—ทุกคนยกเวน้ดฉัิน ดฉัินเกลียดเคก้
ช็อกโกแลต ถึงแม้เธอจะพยำยำมแบ่ง
เคก้ให้ แตด่ฉัินปฏิเสธทุกครัง้

วนัหน่ึงหลังจำกเธอแบ่งเคก้ให้
นักเรยีนคนอื่นแล้ว ดฉัินถำมวำ่ “ท�ำไม
ครไูม่เอำรสอื่นมำบ้ำงล่ะคะ—อย่ำงส้ม
หรอืวำนิลลำ

เธอถำมหลังจำกหัวเรำะนิดหน่อยวำ่ 
“ท�ำไม หนู ไม่ลองชิน้เล็กๆ ล่ะคะ เคก้
น่ีใช้ส่วนผสมพิเศษนะ ครสัูญญำวำ่ถ้ำ
ลอง หนูจะชอบ!”

ดฉัินมองไปรอบๆ และแปลกใจที่ดู
เหมือนทุกคนจะชอบเคก้ ดฉัินจึงลอง
ด ูท่ำนเดำออกไหมคะวำ่เกิดอะไรขึน้ 
ดฉัินชอบคะ่! น่ันเป็นครัง้แรกที่ดฉัิน
ชอบเคก้ช็อกโกแลต

ผ่ำนมำหลำยปีกวำ่ดฉัินจะทรำบ
วำ่อะไรคอืส่วนผสมลับที่อยู่ ในเคก้
ช็อกโกแลตของเธอ ดฉัินกับลูกๆ ไป
เยี่ยมคณุแม่ทุกสัปดำห์ ในกำรเยี่ยม
ครัง้หน่ึง ดฉัินกับคณุแม่ก�ำลังกินเคก้

ช็อกโกแลต และดฉัินบอกท่ำนวำ่ดฉัิน
ชอบเคก้น้ันเป็นครัง้แรกไดอ้ย่ำงไร จำก
น้ันท่ำนก็ ให้ควำมกระจ่ำงกับเรือ่งน้ี

“ครสิ” คณุแม่พูด “วคิตอเรยีกับ
ครอบครวัเธอมีเงินไม่มำก ทุกสัปดำห์
เธอตอ้งเลือกระหวำ่งจ่ำยคำ่รถประจ�ำ
ทำงพำเธอกับลูกส่ีคนมำปฐมวยัหรอื
จะซือ้ส่วนผสมมำท�ำเคก้ช็อกโกแลต
ให้เด็กปฐมวยัของเธอด ีเธอเลือกเคก้
ช็อกโกแลตทุกครัง้ และเธอกับลูกเดนิ
กวำ่สองไมล์ [3 กิ โลเมตร] ไปโบสถ์ โดย
ไม่ค�ำนึงถึงสภำพอำกำศ”

วนัน้ันท�ำใหด้ฉัินรูค้ำ่เคก้ช็อกโกแลต
ของเธอมำกขึน้ ส�ำคญักวำ่น้ัน ดฉัินเรยีน
รูว้ำ่ส่วนผสมลับในเคก้ของวคิตอเรยีคอื
ควำมรกัทีม่ี ใหค้นทีเ่ธอรบัใช้และกำรรบั
ใช้อย่ำงไมเ่ห็นแก่ตวัทีเ่ธอท�ำ

พอนึกถึงเคก้ของวคิตอเรยี ดฉัินก็
นึกถึงกำรรบัใช้ ในบทเรยีนไรก้ำลเวลำ
ที่พระเจ้ำทรงสอนเหล่ำสำวกขณะทรง
ด�ำเนินไปยังตูเ้ก็บเงินของพระวหิำร 
ท่ำนทรำบเรือ่งน้ี เอ็ลเดอรเ์จมส์ อี. 
ทัลเมจสอนวำ่มีหีบ 13 ใบ “และผู้คน
ใส่ของบรจิำคในน้ันตำมจุดประสงค์
ที่เขียนไวบ้นหีบ” พระเยซูทรงสังเกต
แถวผู้บรจิำคซ่ึงมีคนทุกประเภท บ้ำง
ก็ ให้ของบรจิำค “ดว้ยจุดประสงคท์ี่
จรงิใจ” ขณะที่หลำยคนน�ำเอำ “เงิน

และทองจ�ำนวนมำก” ใส่ ในน้ันโดยหวงั
วำ่จะมีคนสังเกตเห็นและสรรเสรญิกำร
บรจิำคของพวกเขำ

“หน่ึงในน้ันคอืหญงิม่ำยผู ้. . . หยอด
เหรยีญทองแดงเล็กๆ สองเหรยีญลงใน
หบี เงนิบรจิำคของเธอน้อยกวำ่ครึง่เซ็นต ์
ของเงินอเมรกิัน พระเจ้ำทรงเรยีก
เหล่ำสำวกมำดหูญิงม่ำยยำกจนและ
กำรกระท�ำของเธอ พระองคต์รสัวำ่ ‘เรำ
บอกควำมจรงิกับท่ำนทัง้หลำยวำ่ หญิง
ม่ำยยำกจนคนน้ีใส่ ในตูเ้ก็บเงินถวำย
มำกกวำ่ทุกคนที่ ใส่ไวน้ั้น เพรำะวำ่ทุก
คนไดเ้อำเงินเหลือใช้ของพวกเขำมำใส่ 
แตห่ญิงคนน้ีในสภำพที่ยำกจนเอำเงิน
เลีย้งชีพทัง้สิน้ของนำงใส่ลงไปจนหมด’ 
[มำระโก 12:43–44]” 3

หญิงม่ำยดเูหมือนไม่ไดด้�ำรง
ต�ำแหน่งส�ำคญัในสังคมสมัยน้ัน เธอ
มีส่ิงส�ำคญักวำ่น้ัน น่ันคอื เจตนำของ
เธอบรสุิทธิ์ และเธอถวำยทัง้หมดที่
ตอ้งถวำย เธออำจจะถวำยน้อยกวำ่คน
อื่น เงียบกวำ่คนอื่น ตำ่งจำกคนอื่น ใน
สำยตำบำงคน เธอถวำยเล็กน้อย แต่ ใน
สำยพระเนตรพระผู้ช่วยให้รอด “ผู้เล็ง
เห็นควำมนึกคดิและเจตนำของใจ” 4 
เธอถวำยทัง้หมด

พี่น้องทัง้หลำย เรำถวำยทัง้หมดแด่
พระเจ้ำโดยไม่หวงไวห้รอืไม่ เรำสละ
เวลำและพรสวรรคเ์พื่อให้อนุชนรุน่
หลังไดเ้รยีนรูท้ี่จะรกัพระเจ้ำและรกัษำ
พระบัญญัตหิรอืไม่ เรำปฏิบัตศิำสนกิจ
ตอ่คนรอบข้ำงและคนที่เรำไดร้บัมอบ
หมำยดว้ยควำมห่วงใยและควำมขยัน— 
โดยสละเวลำและพลังงำนที่สำมำรถน�ำ
ไปใช้กับเรือ่งอื่นหรอืไม่ เรำด�ำเนินชีวติ
ตำมพระบัญญัตขิ้อส�ำคญัสองข้อ—รกั
พระผู้เป็นเจ้ำและรกับุตรธิดำของ
พระองคห์รอืไม่ 5 บ่อยครัง้ควำมรกัเห็น
ไดจ้ำกกำรรบัใช้

ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์สอนวำ่ 
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงอุทิศพระองคร์บั
ใช้อย่ำงไม่เห็นแก่ตวั พระองคท์รงสอน
วำ่เรำทุกคนควรรบัใช้ผู้อื่นตำมพระองค์
โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน”
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ท่ำนกล่ำวตอ่ไปวำ่
“แบบอย่ำงที่คุ้นเคยของกำรอุทิศ

ตนรับใช้ผู้อื่น . . . คือกำรเสียสละ
ของบิดำมำรดำเพื่อบุตรธิดำของตน 
มำรดำยอมเจ็บปวด ยอมสูญเสียสิทธิ์ 
และควำมสบำยส่วนตัวเพ่ือให้ก�ำเนิด
และเลีย้งดูบุตรธิดำ บิดำปรับเปลี่ยน
ชีวิตและล�ำดับควำมส�ำคัญเพื่อเลีย้งดู
ครอบครัว . . .

“. . . เรำช่ืนชมคนทีด่แูลผูท้พุพลภำพ
ในครอบครวัและบดิำมำรดำสูงอำย ุคน
เช่นน้ีจะไมถ่ำมวำ่ ฉันจะไดอ้ะไร ทกุคน
ตอ้งสละควำมสะดวกสบำยเพ่ือรบัใช้
อยำ่งไมเ่ห็นแกต่วั . . .

“[และ] ทัง้หมดน้ีอธิบำยหลักธรรม
นิรันดร์ที่ว่ำเรำมีควำมสุขมำกขึน้และ
อิ่มเอมใจมำกขึน้เม่ือเรำกระท�ำและรับ
ใช้เพรำะส่ิงที่เรำให้ ไม่ ใช่เพรำะส่ิงที่
เรำได้รับ

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้เรำท�ำ
ตำมพระองค์ โดยสละตนเองรบัใช้ผู้อื่น
อย่ำงไม่เห็นแก่ตวั” 6

ประธำนโธมัส เอส. มอนสันสอน
ท�ำนองเดยีวกันวำ่ “บำงทีเมื่อเรำอยู่
เบือ้งพระพักตรพ์ระผู้สรำ้ง พระองค์

จะไม่ตรสัถำมเรำวำ่ ‘เจ้ำด�ำรงต�ำแหน่ง
อะไรมำบ้ำง’ แตจ่ะตรสัถำมวำ่ ‘เจ้ำช่วย
มำกี่คน’ ในควำมเป็นจรงิ ท่ำนจะรกั
พระเจ้ำไม่ไดจ้นกวำ่ท่ำนรบัใช้พระองค์
โดยรบัใช้ผู้คนของพระองค”์ 7

กล่ำวอีกนัยหน่ึงคอื ไม่ส�ำคญัวำ่เรำ
น่ังเก้ำอีนุ่้มสบำยหรอืเรำน่ังไม่สบำยบน
เก้ำอีพ้ับขึน้สนิมในแถวหลังจนจบกำร
ประชุม ไม่ส�ำคญัแม้กระทั่งวำ่เรำออก
จำกห้องประชุมมำปลอบลูกน้อยที่ส่ง
เสียงรอ้งหรอืไม่ ส่ิงส�ำคญัคอืเรำมำดว้ย
ควำมปรำรถนำจะรบัใช้ เรำสังเกตคนที่

เรำปฏิบัตศิำสนกิจและทักทำยพวกเขำ 
เรำแนะน�ำตวักับคนที่น่ังเก้ำอีพ้ับแถว
เดยีวกับเรำ—หยิบยื่นมิตรภำพถึงแม้ 
ไม ่ไดร้บัมอบหมำยให้ดแูลพวกเขำ และ
ส�ำคญัแน่นอนที่เรำจะท�ำทุกอย่ำงดว้ย
ส่วนผสมพิเศษของกำรรบัใช้ที่มำพรอ้ม
กับควำมรกัและกำรเสียสละ

ดฉัินไดรู้ว้ำ่เรำไม่จ�ำเป็นตอ้งท�ำเคก้
ช็อกโกแลตเพื่อจะเป็นครปูฐมวยัที่
ประสบควำมส�ำเรจ็หรอือุทิศตน เพรำะ
น่ีไม่เกี่ยวกับเคก้ แตค่อืควำมรกัที่อยู่
เบือ้งหลังกำรกระท�ำตำ่งหำก

ดฉัินเป็นพยำนวำ่กำรเสียสละท�ำให้
ควำมรกัศักดิสิ์ทธิ์—กำรเสียสละของครู
และมำกกวำ่น้ันคอืกำรเสียสละสูงสุด
และนิรนัดรข์องพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้ำ ดฉัินเป็นพยำนวำ่พระองค์
ทรงพระชนม์! ดฉัินรกัพระองคแ์ละ
ปรำรถนำจะทิง้ควำมปรำรถนำที่เห็น
แก่ตวัเพื่อรกัและปฏิบัตศิำสนกิจดงัที่
พระองคท์รงท�ำ ในพระนำมของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ค�ำตอบไว้ ใน “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่
โลก” ท่ำนคงจ�ำถ้อยค�ำน้ันได ้แตอ่ำจ
เห็นควำมหมำยใหม่และรูว้ำ่พระเจ้ำ
ทรงเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่น่ำตืน่เตน้
ที่ก�ำลังเกินขึน้น้ีล่วงหน้ำ ในถ้อยแถลง 
พระองคท์รงให้สตรรีบัผิดชอบเป็น
ผู้ ให้กำรศึกษำพระกิตตคิณุหลักใน
ครอบครวัดว้ยถ้อยค�ำตอ่ไปน้ี “มำรดำ
รบัผิดชอบเบือ้งตน้ในกำรเลีย้งดลููกๆ” 2 
ซ่ึงไดแ้ก่กำรเลีย้งดดูว้ยควำมจรงิและ
ควำมรู้ ในพระกิตตคิณุ

ถ้อยแถลงกล่ำวตอ่ไปวำ่ “บิดำและ
มำรดำมีหน้ำที่ช่วยเหลือกันในฐำนะ
เป็นหุ้นส่วนเท่ำๆ กัน” 3 ทัง้สองเป็นหุ้น
ส่วนเท่ำๆ กัน เท่ำกันในศักยภำพที่จะ
เตบิโตทำงวญิญำณและรบัควำมรู ้ดงั
น้ันจึงเป็นหน่ึงเดยีวกันโดยช่วยเหลือ
กัน ทัง้สองเท่ำเทียมกันในจุดหมำยแห่ง
สวรรคท์ี่จะไดร้บัควำมสูงส่งดว้ยกัน อัน
ที่จรงิ ชำยและหญิงไม่สำมำรถรบัควำม
สูงส่งเพียงคนเดยีว

แล้วเหตใุดในสัมพันธภำพที่เป็น
หน่ึงเดยีวกันและเท่ำเทียมกันน้ี ธิดำ
ของพระผูเ้เป็นเจำ้จงึตอ้งมหีน้ำทีร่บั
ผิดชอบเบือ้งต้นในกำรบ�ำรงุเลีย้งด้วย
อำหำรที่ส�ำคญัที่สุดที่ทุกคนตอ้งรบั น่ัน
คอืควำมรูเ้รือ่งควำมจรงิที่มำจำกสวรรค ์
ตำมที่ข้ำพเจ้ำเข้ำใจ น่ันคอืวธิีของ
พระเจ้ำนับตัง้แตม่ีกำรสรำ้งครอบครวั
ขึน้ในโลกน้ี

ดงักล่ำว หลักฐำนชิน้หน่ึงของปำฏิหำรยิ์
น้ีคอืกำรทรงน�ำศำสดำพยำกรณ์ที่มี
ชีวติของพระองค์ ให้เน้นหนักมำกขึน้
กับกำรสอนพระกิตตคิณุในบ้ำนและ
ภำยในครอบครวั

ท่ำนอำจถำมวำ่ “เรือ่งน้ีท�ำให้พี่
น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์เป็นก�ำลังหลักช่วย
พระเจ้ำเทควำมรูล้งบนวสุิทธิชนของ
พระองค์ ไดอ้ย่ำงไร” พระเจ้ำประทำน

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่
น้องสตรทีีร่กัทัง้หลำย กำรพบกบั
พวกทำ่นเป็นส่ิงทีย่อดเยีย่ม น่ีคอื
ช่วงเวลำทีน่่ำตืน่เตน้ในศำสนจกัร

ของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุ
สุดท้ำย พระเจำ้ทรงเทควำมรู้ ใหศ้ำสนจกัร
ของพระองคต์ำมทีท่รงสัญญำไว้

ท่ำนคงจ�ำพระด�ำรสัน้ีได ้“อีกนำน
เท่ำใดเล่ำที่ผืนน� ้ำอันเป็นระลอกคลื่น
จะยังคงไม่บรสุิทธิ์? อ�ำนำจใดเล่ำจะ
ยับยัง้สวรรค?์ ดงัมนุษย์จะยื่นแขน
อันบอบบำงของเขำออกไปหยุดแม่น� ้ำ
มิสซูรี ในวถิีทำงของมัน, หรอืท�ำให้ ไหล
ย้อนกลับไม่ไดฉั้นใด, ก็จะขัดขวำงพระ
ผู้ทรงฤทธำนุภำพมิ ให้เทควำมรูจ้ำก
สวรรคล์งมำบนศีรษะของวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยไม่ไดฉั้นน้ัน” 1

ส่วนหน่ึงของควำมรูท้ี่พระเจ้ำทรง
แบ่งปันในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับกำรที่
พระองคท์รงเรง่เทควำมจรงินิรนัดร์
ลงมำบนศีรษะและเข้ำสู่ ใจผู้คนของ
พระองค ์พระองคท์รงท�ำให้เห็นชัดวำ่
ธิดำของพระบิดำบนสวรรคจ์ะมีบทบำท
ส�ำคญัยิ่งในกำรเรง่รดัที่เป็นปำฏิหำรยิ์

สตรีกบักำรเรียนรู้ 
พระกิตติคุณในบำ้น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีพร้อมของท่านถึงวิธีท่ีจะมีส่วนส�าคัญในการ
เคล่ือนไหวของพระองค์เพ่ือเน้นย�า้เร่ืองการเรียนรู้พระกิตติคุณในบ้านมากขึน้



59พฤศจิกายน 2018

ตวัอย่ำงเช่น เอวำคอืผู้รบัควำมรูว้ำ่
อำดมัตอ้งรบัส่วนผลของตน้ไม้แห่ง
ควำมรูเ้พื่อที่ท่ำนทัง้สองจะรกัษำพระ
บัญญัตทิัง้หมดของพระผู้เป็นเจ้ำและ
สรำ้งครอบครวั ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบวำ่เหตุ
ใดเรือ่งน้ีจึงมำที่เอวำก่อน แตอ่ำดมัและ
เอวำเป็นหน่ึงเดยีวกันอย่ำงสมบูรณ์เมื่อ
ควำมรูเ้ทลงบนอำดมั

ตวัอยำ่งอกีเรือ่งหน่ึง ทีพ่ระเจำ้ทรงใช้
ของประทำนแหง่กำรบ�ำรงุเลีย้งของสตรี
คอืวธิทีีพ่ระองคท์รงเสรมิสรำ้งควำมเขม้
แข็งใหบ้รรดำบตุรของฮีลำมนั ขำ้พเจำ้
ตืน้ตนัในล�ำคอเมือ่อำ่นเรือ่งน้ีและนึกถงึ
ถ้อยค�ำสงบน่ิงใหค้วำมมัน่ใจของคณุแม่
ขณะขำ้พเจำ้ออกจำกบ้ำนไปเป็นทหำร

ฮีลำมันบันทึกวำ่
“พวกเขำไดร้บักำรสอนจำกมำรดำ, 

วำ่หำกพวกเขำไม่สงสัย, พระผู้เป็นเจ้ำ
จะทรงปลดปล่อยพวกเขำ.

“และพวกเขำทบทวนถ้อยค�ำของ
มำรดำกับข้ำพเจ้ำ, มีควำมวำ่: เรำไม่
สงสัยเลยวำ่มำรดำของเรำรูเ้รือ่งน้ี.” 4

แม้ข้ำพเจ้ำไม่รูเ้หตุผลทัง้หมดที่
พระเจ้ำทรงให้พี่น้องสตรทีี่ซ่ือสัตย์
รับผิดชอบเบือ้งต้นต่อกำรบ�ำรุงเลีย้ง
ครอบครวั แตข่้ำพเจ้ำเช่ือวำ่เรือ่งน้ีตอ้ง

ท�ำด้วยควำมสำมำรถที่จะรกัของพวก
ท่ำน ต้องมีรกัมำกมำยเพื่อรบัรูค้วำม
ต้องกำรของผู้อื่นมำกกวำ่ตนเอง รกัอัน
บรสุิทธิ์ของพระครสิต์ที่มีต่อคนท่ีท่ำน
บ�ำรงุเลีย้ง ควำมรูสึ้กอันเป็นจิตกุศล
น้ันมำจำกบุคคลที่ ได้รบัเลือกให้เป็นผู้
บ�ำรงุเลีย้งผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมกับ
ผลแห่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
คติพจน์สมำคมสงเครำะห์ซ่ึงคุณแม่
ข้ำพเจ้ำเป็นแบบอย่ำงที่ดี ดูเหมือนจะ
เป็นแรงบันดำลใจแก่ข้ำพเจ้ำวำ่ “จิต
กุศลไม่มีวนัสูญสิน้”

ท่ำนคือธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ ท่ำน
มีควำมสำมำรถโดยสัญชำตญำณที่จะ
รู้ควำมต้องกำรของผู้อื่นและรัก จึง
ท�ำให้ท่ำนรูสึ้กไวต่อสุรเสียงกระซิบของ
พระวิญญำณ ท�ำให้พระวิญญำณทรง
น�ำทำงท่ำนได้ ในส่ิงที่ท่ำนคิด พูดและ
ท�ำเพื่อบ�ำรุงเลีย้งผู้คนให้พระเจ้ำทรง
เทควำมรู้ ควำมจริงและควำมกล้ำหำญ
ลงบนพวกเขำ

พี่น้องสตรทีี่ ไดย้ินเสียงน้ีตำ่งอยู่ ใน
สถำนที่เฉพำะตวัในกำรเดนิทำงของ
ชีวติ บำงคนเป็นหญิงสำวที่เพิ่งอยู่
ในภำคกำรประชุมใหญ่สตรเีป็นครัง้
แรก บ้ำงก็เป็นสตรสีำวที่เตรยีมเป็นผู้

บ�ำรงุเลีย้งตำมที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงมี
พระประสงค ์บ้ำงก็เพิ่งแตง่งำนใหม่
ยังไม่มีลูก บำงคนเป็นคณุแม่ยังสำวมี
ลูกหน่ึงคนหรอืมำกกวำ่น้ัน บ้ำงก็เป็น
คณุแม่ของวยัรุน่และบ้ำงก็มีบุตรธิดำ
อยู่ ในสนำมเผยแผ่ บำงคนมีบุตรธิดำที่
ศรทัธำก�ำลังอ่อนแอและอยู่ ไกลจำกบ้ำน 
บ้ำงก็อยู่คนเดยีวโดยไม่มีคูค่รองผู้เป่ียม
ศรทัธำ บ้ำงก็เป็นย่ำเป็นยำย

ไม่วำ่สถำนกำรณ์ส่วนตวัของท่ำนจะ
เป็นเช่นไร ท่ำนเป็นส่วนหน่ึง—ส่วน
ส�ำคญั—ของครอบครวัพระผู้เป็นเจ้ำ
และของท่ำนเอง ไม่วำ่ในอนำคต ใน
โลกน้ี หรอืในโลกวญิญำณ พระผู้เป็น
เจ้ำทรงวำงใจท่ำนให้บ�ำรงุเลีย้งสมำชิก
ครอบครวัของพระองคแ์ละของท่ำน
ให้มำกที่สุดดว้ยควำมรกัและศรทัธำใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิต์

เรือ่งท้ำทำยในทำงปฏิบัติคือท่ำน
ต้องรูว้ำ่จะบ�ำรงุเลีย้งใคร อย่ำงไร 
และเมื่อใด ท่ำนต้องให้พระเจ้ำช่วย 
พระองค์ทรงรู้ ใจคนเหล่ำน้ัน และ
ทรงรูว้ำ่พวกเขำจะพรอ้มยอมรบักำร
บ�ำรงุเลีย้งเมื่อใด กำรสวดอ้อนวอนด้วย
ศรทัธำจะเป็นกุญแจสู่ควำมส�ำเรจ็ ท่ำน
พึ่งพำรบักำรน�ำทำงจำกพระองค์ ได้

พระองคป์ระทำนก�ำลังใจน้ี “จงทูล
ขอพระบิดำในนำมของเรำ, ดว้ยศรทัธำ
เช่ือมั่นวำ่เจ้ำจะไดร้บั, และเจ้ำจะมี
พระวญิญำณบรสุิทธิ์, ซ่ึงแสดงทุกส่ิงที่
สมควรให้ประจักษ์” 5

นอกจำกกำรสวดอ้อนวอน กำรศึกษำ
พระคมัภีรอ์ย่ำงจรงิจังจะเป็นอีกส่วน
หน่ึงของกำรเพิ่มพลังกำรบ�ำรงุเลีย้งแก่
ท่ำน น่ีคอืสัญญำ “ทัง้เจ้ำอย่ำคดิไวก้่อน
วำ่ เจ้ำจะกล่ำวอะไร; แตจ่งส่ังสมถ้อยค�ำ
แห่งชีวติไว้ ในควำมคดิเจ้ำเสมอไป, 
และจะให้มันแก่เจ้ำในโมงน้ันเอง ส่วน
น้ันที่จะแบ่งสรรให้แก่มนุษย์ทุกคน.” 6

ดงัน้ันจงใช้เวลำมำกขึน้เพื่อสวด
อ้อนวอน ใครค่รวญ และพินิจไตรต่รอง
เรือ่งทำงวญิญำณ ท่ำนจะมีควำมรูเ้กี่ยว
กับควำมจรงิที่เทลงมำบนท่ำนและเพิ่ม
พลังบ�ำรงุเลีย้งคนอื่นในครอบครวัท่ำน
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จะมีเวลำที่ท่ำนรูสึ้กวำ่กำรเรยีนรูว้ธิี
บ�ำรงุเลีย้งให้ดขีึน้ไม่คอ่ยคบืหน้ำ ตอ้ง
ใช้ศรทัธำเพื่ออดทน พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงส่งก�ำลังใจน้ีมำให้ท่ำน

“ดงัน้ัน, อย่ำเบื่อหน่ำยในกำรท�ำด,ี 
เพรำะเจ้ำก�ำลังวำงรำกฐำนของงำนอัน
ส�ำคญัยิ่ง. และจำกส่ิงเล็กน้อยบังเกิด
เป็นส่ิงที่ยิ่งใหญ่.

ดเูถิด, พระเจ้ำทรงเรยีกรอ้งใจและ
ควำมคดิที่เต็มใจ; และคนเต็มใจและ
คนเช่ือฟังจะกินส่ิงดขีองแผ่นดนิแห่ง
ไซอันในวนัเวลำสุดท้ำยน้ี.” 7

คนืน้ี ท่ำนอยู่ที่น่ี เป็นหลักฐำนที่
แสดงวำ่ท่ำนเต็มใจรบัพระด�ำรสัเชิญ
ของพระเจ้ำที่จะบ�ำรงุเลีย้งผู้อื่น ซ่ึง
เป็นจรงิแม้กับผู้อ่อนเยำวท์ี่สุดที่น่ี
คนืน้ี ท่ำนรู้ ไดว้ำ่จะบ�ำรงุเลีย้งใครใน
ครอบครวัท่ำน เมื่อท่ำนตัง้ใจสวด
อ้อนวอน ท่ำนจะนึกถึงช่ือหรอืใบหน้ำ
ของใครบำงคน เมื่อสวดอ้อนวอนถึงส่ิง
ที่จะท�ำหรอืพูด ท่ำนจะรูสึ้กถึงค�ำตอบ 
ทุกครัง้ที่เช่ือฟัง พลังกำรบ�ำรงุเลีย้งจะ
เพิ่มพูน จะเป็นกำรเตรยีมพรอ้มเพื่อ
วนัที่ท่ำนจะบ�ำรงุเลีย้งบุตรธิดำตนเอง

คณุแม่ของวยัรุน่อำจสวดอ้อนวอน
เพื่อรูว้ธิีบ�ำรงุเลีย้งบุตรธิดำที่ดเูหมือน
ไม่ตอบรบักำรบ�ำรงุเลีย้ง ท่ำนอำจสวด
อ้อนวอนเพื่อรูว้ำ่ใครมีอิทธิพลทำง
วญิญำณที่ลูกตอ้งกำรและจะยอมรบั 

พระผู้เป็นเจ้ำทรงไดย้ิน ทรงตอบ
และทรงช่วยเหลือ เมื่อแม่ผู้กังวลสวด
อ้อนวอนจำกใจ

เช่นเดยีวกัน คณุย่ำคณุยำยที่อยู่ที่
น่ีคนืน้ีอำจรูสึ้กปวดใจจำกควำมเครยีด
และควำมล�ำบำกเรือ่งลูกหลำน ท่ำนอำจ
ไดร้บัควำมกล้ำหำญและกำรชีน้�ำจำก
ประสบกำรณ์ของหลำยครอบครวัใน
พระคมัภีร์

จำกยุคของเอวำและอำดมั ผ่ำนมำถึง
บิดำอิสรำเอล และทุกครอบครวัในพระ
คมัภีรม์อรมอน มีบทเรยีนที่แน่นอนอยู่
หน่ึงบทเกี่ยวกับส่ิงที่ตอ้งท�ำเกี่ยวเน่ือง
มำจำกควำมเศรำ้โศกของเด็กที่ ไม่ตอบ
รบัน่ันคอื อย่ำหยุดรกั

เรำมแีบบอย่ำงทีเ่ป็นก�ำลงัใจจำกพระ
ผูช่้วยให้รอดเมือ่ทรงบ�ำรงุเลีย้งบตุรธดิำ
วญิญำณผูก้บฏของพระบดิำบนสวรรค ์
แมเ้มือ่พวกเขำและพวกเรำท�ำใหเ้จ็บ แต่
พระผูช่้วยใหร้อดยงัทรงยืน่พระหตัถม์ำ 8  
ใน 3 นีไฟ พระองคต์รสัถึงพีน้่องทำง
วญิญำณ ผูท้รงพยำยำมบ�ำรงุเลีย้งแต่ไม่
ส�ำเรจ็วำ่ “ โอเ้จำ้ผูค้น . . . ผูเ้ป็นของเชือ้
สำยแหง่อสิรำเอล, กีค่รัง้กีห่นเลำ่ทีเ่รำได้
รวมพวกเจำ้ดงัแม่ไกร่วมลกูเจีย๊บมำไว้ ใต้
ปีกของมนั, และบ�ำรงุเลีย้งเจำ้มำ.” 9

ส�ำหรบัพี่น้องสตรี ในทุกระยะกำร
เดินทำงชีวติ ทุกสถำนกำรณ์ครอบครวั 
และทุกวฒันธรรม พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นแบบอย่ำงที่ดีพรอ้มของ
ท่ำนถึงวธิีที่จะมีส่วนส�ำคัญในกำร
เคลื่อนไหวของพระองค์เพื่อเน้นย�ำ้
เรือ่งกำรเรยีนรูพ้ระกิตติคุณในบ้ำน
และครอบครวัมำกขึน้

ท่ำนจะน� ำควำมรู้สึกแห่งจิตกุศล
ในตัวท่ำนมำเปลี่ยนเป็นกิจกรรม
และกำรปฏิบัติ ในครอบครัวของท่ำน 
ท�ำให้เกิดกำรเติบโตทำงวิญญำณ เมื่อ
สวดอ้อนวอนกันพร้อมหน้ำและเพื่อ
สมำชิกครอบครัว ท่ำนจะรู้สึกว่ำท่ำน
และพระผู้ช่วยให้รอดรักพวกเขำ ส่ิง
น้ันจะเป็นของประทำนทำงวิญญำณที่
เพ่ิมพูนขึน้ขณะท่ำนแสวงหำ สมำชิก
ครอบครัวท่ำนจะรู้สึกได้เมื่อท่ำนสวด

อ้อนวอนด้วยศรัทธำมำกขึน้
เมื่อครอบครวัอยู่ดว้ยกันเพื่ออ่ำน

ออกเสียงพระคมัภีร ์ท่ำนไดอ้่ำนและ
สวดอ้อนวอนกับข้อพระคมัภีรเ์หล่ำ
น้ันเพื่อเตรยีมตวัท่ำนแล้ว ท่ำนจะพบ
ช่ัวขณะในกำรสวดอ้อนวอนเพื่อพระ
วญิญำณจะจุดประกำยควำมคดิท่ำน 
เมื่อถึงรอบที่ท่ำนอ่ำน สมำชิกครอบครวั
จะรูว้ำ่ท่ำนรกัพระผู้เป็นเจ้ำและพระ
ค�ำของพระองค ์พระองคแ์ละพระ
วญิญำณจะบ�ำรงุเลีย้งพวกเขำ

ส่ิงเดยีวกันจะเทลงสู่ทุกครอบครวัที่
อยู่พรอ้มหน้ำกันถ้ำท่ำนสวดอ้อนวอน
และวำงแผนเพื่อส่ิงน้ี อำจตอ้งพยำยำม
และใช้เวลำ แตจ่ะเกิดปำฏิหำรยิ์ นึกถึง
บทเรยีนที่คณุแม่สอนเมื่อครัง้ข้ำพเจ้ำ
ยังเล็ก ข้ำพเจ้ำยังเห็นมโนภำพแผนที่ส่ี
สีฝีมือคณุแม่ที่แสดงเส้นทำงของอัคร
สำวกเปำโล ข้ำพเจ้ำสงสัยวำ่ท่ำนหำเวลำ
และพลังงำนมำท�ำไดอ้ย่ำงไร จวบจนทุก
วนัน้ีพรที่คณุแม่รกัอัครสำวกท่ำนน้ัน
ยังอยู่กับข้ำพเจ้ำ

ทำ่นจะพบวธิมีส่ีวนรว่มเทควำมจรงิ
ลงบนครอบครวัในศำสนจกัรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูของพระเจำ้ ท่ำนจะสวดอ้อนวอน 
ศึกษำและไตรต่รองเพ่ือรูว้ำ่ส่ิงใดคอืกำร
มส่ีวนรว่มเฉพำะตวัของท่ำน แตข่ำ้พเจำ้
รูว้ำ่ แตล่ะทำ่นซ่ึงสวมแอกเทำ่เทยีม
กบับตุรชำยของพระผูเ้ป็นเจำ้ จะเป็น
ส่วนส�ำคญัของปฏหิำรยิแ์หง่กำรเรยีนรู้
และกำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุที่
จะเรง่กำรรวบรวมอสิรำเอลและเตรยีม
ครอบครวัของพระผูเ้ป็นเจำ้เพือ่รบักำร
เสด็จกลบัมำในรศัมีภำพของพระเจำ้ 
พระเยซคูรสิต ์ในพระนำมอนัศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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อย่ำงน้ีขัดกับแผนแห่งควำมรอดของ
พระบิดำ

II.
สตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ำยเข้ำใจวำ่กำร

เป็นมำรดำมีควำมส�ำคญัสูงสุด เป็นปีติ
สูงสุด ประธำนกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์กล่ำว
วำ่ “สตรส่ีวนใหญ่เห็นสัมฤทธิผลสูงสุด 
ควำมสุขสูงสุดของพวกเธอในบ้ำนและ
ครอบครวั พระผู้เป็นเจ้ำทรงประสิทธิ์
ประสำทบำงอย่ำงให้สตรทีี่แสดงออกใน
พลังเงียบ ควำมงดงำม ควำมสงบ ควำม
ดงีำม คณุธรรม ควำมจรงิ และควำมรกั 
คณุสมบัตอิันน่ำทึ่งทัง้หมดน้ีแสดงออก
ไดต้รงที่สุดและน่ำพอใจที่สุดในกำร
เป็นมำรดำ”

ท่ำนกล่ำวตอ่วำ่ “งำนใหญ่ที่สุดที่สตรี
จะท�ำตลอดไปจะอยู่ ในกำรอบรมบ่ม
นิสัย สอน ด�ำเนินชีวติ ให้ก�ำลังใจ และ
เลีย้งดบูุตรของเธอในควำมชอบธรรม
และควำมจรงิ ไม่มีส่ิงใดเทียบไดก้ับงำน
น้ี ไม่วำ่เธอจะท�ำอะไรก็ตำม” 2

มำรดำทัง้หลำย พี่น้องที่รกั เรำรกั
ท่ำนเพรำะคนแบบท่ำนและส่ิงที่ท่ำน
ท�ำเพื่อเรำทุกคน

ในค�ำปรำศรยัครัง้ส�ำคญัปี 2015 เรือ่ง 
“ค�ำวงิวอนตอ่พี่น้องสตรขีองข้ำพเจ้ำ” 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่ำววำ่

“อำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำจะไม่
สมบูรณ์และไม่สำมำรถสมบูรณ์ ได้ โดย
ปรำศจำกสตรผีู้ท�ำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์ 
และจำกน้ันรกัษำพันธสัญญำน้ัน สตรี
ที่สำมำรถพูดดว้ยพลังและสิทธิอ�ำนำจ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ!

“วนัน้ี . . . เรำตอ้งกำรสตรผีู้รูว้ธิีท�ำให้
ส่ิงส�ำคญัเกิดขึน้ดว้ยศรทัธำของพวก
เธอ กล้ำปกป้องศีลธรรมและครอบครวั
ในโลกที่เต็มไปดว้ยบำป เรำตอ้งกำร
สตรผีู้อุทิศตนในกำรน�ำทำงบุตรธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำไปตำมหนทำงแห่ง
พันธสัญญำสู่ควำมสูงส่ง สตรผีู้รูว้ธิี ได้
รบักำรเปิดเผยส่วนตวั ผู้เข้ำใจอ�ำนำจ
และสันตสุิขของเอ็นดำวเม้นท์พระ
วหิำร สตรผีู้รูว้ธิีเรยีกหำพลังแห่งสวรรค์

นิรนัดรข์องเรำ ทวำ่เรำอยู่ ในยุคที่สตรี
จ�ำนวนมำกไม่ประสงค์จะให้ก�ำเนิดและ
เลีย้งดูบุตร หนุ่มสำวมำกมำยเลื่อน
กำรแต่งงำนจนกวำ่จะมีควำมพรอ้ม
ทำงโลก อำยุเฉลี่ยของกำรแต่งงำน
ของสมำชิกศำสนจักรเพิ่มมำกกวำ่
สองปี และจ�ำนวนกำรเกิดของสมำชิก
ศำสนจักรลดลง สหรฐัและบำงประเทศ
เผชิญอนำคตที่เด็กเติบโตเป็นผู้ ใหญ่
น้อยเกินกวำ่จะรองรบัจ�ำนวนผู้ ใหญ่วยั
เกษียณ 1 เด็กมำกกวำ่ 40 เปอรเ์ซ็นต์
ในสหรฐัเกิดจำกมำรดำที่ ไม่แต่งงำน 
เด็กเหล่ำน้ันเปรำะบำง แนวโน้มแต่ละ

โดย ประธานดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษำท่ีหน่ึงในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่
น้องสตรทีัง้หลำย วเิศษยิ่งที่ ไดม้ี
ภำคกำรประชมุใหญส่ำมญัครัง้ใหม่
น้ีของสตรศีำสนจักรที่อำยุแปด

ขวบขึน้ไป เรำไดฟ้ังข่ำวสำรกำรดลใจ
จำกผู้น�ำสตรแีละจำกประธำนเฮนรยี์  
บี. อำยรงิก์ ไปแล้ว ประธำนอำยรงิก ์
กับข้ำพเจ้ำชอบท�ำงำนภำยใตก้ำรน�ำ
ของประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน และ
เรำเฝ้ำรอฟังค�ำปรำศรยัของท่ำน

I.
บุตรเป็นของประทำนล�ำ้ค่ำที่สุด 

จำกพระผู้เป็นเจ้ำ—กำรเพ่ิมพูน 

บิดำมำรดำและบุตร
แผนอันส�าคัญย่ิงแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์บอกตัวตนและจุดประสงค์ของ
ชีวิตท่าน
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เพื่อปกป้องและเสรมิสรำ้งลูกๆ และ
ครอบครวัให้เข้มแข็ง สตรผีู้สอนอย่ำง
ไม่กลัว” 3

ค�ำสอนเหล่ำน้ีอ้ำงอิงกับ “ครอบครวั: 
ถ้อยแถลงตอ่โลก” ซ่ึงมีเน้ือหำที่
ศำสนจักรน้ีย�ำ้หลักค�ำสอนและหลัก
ปฏิบัตทิี่ส�ำคญัตอ่แผนของพระผู้สรำ้ง
ก่อนที่พระองคจ์ะทรงสรำ้งแผ่นดนิโลก

III.
ตอนน้ีข้ำพเจ้ำจะพูดกับผู้ฟังที่อำยุ

น้อย สตรรีุน่เยำวท์ัง้หลำย เพรำะควำม
รูข้องท่ำนในพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์ท่ำนจึงมีลักษณะพิเศษ ควำม
รูจ้ะท�ำให้ท่ำนสำมำรถอดทนและ
เอำชนะควำมยำกของกำรเตบิใหญ่ 
ตัง้แตว่ยัเยำว ์ท่ำนเข้ำรว่มโครงกำรและ
โปรแกรมที่ ไดพ้ัฒนำกำรพรสวรรค์
ของท่ำนเช่น กำรเขียน กำรพูด และ
กำรวำงแผน ท่ำนไดเ้รยีนรูพ้ฤตกิรรม
ที่มีควำมรบัผิดชอบ อีกทัง้วธิีตอ่ตำ้น
กำรล่อลวงให้พูดปด โกง ขโมย หรอืใช้
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์หรอืยำเสพตดิ

ควำมพิเศษของท่ำนไดร้บัยกย่อง
ในงำนวจิัยของมหำวทิยำลัยแห่งนอรท์
แคโรไลนำเกี่ยวกับวยัรุน่และศำสนำ
ของคนอเมรกิัน บทควำม Charlotte 
Observer เรือ่ง “Mormon Teens 
Cope Best: Study Finds They Top 

Peers at Handling Adolescence [วยั
รุน่มอรมอนรบัมือไดด้ทีี่สุด: งำนวจิัยพบ
วำ่พวกเขำเป็นกลุ่มคนในอันดบัสูงสุดที่
จัดกำรกับช่วงวยัรุน่ไดด้ทีี่สุด]” สรปุวำ่ 
“มอรมอนหลีกเลี่ยงควำมประพฤตลิ่อ
แหลมไดด้ทีี่สุด เรยีนเก่ง และมีเจตคติ
ที่ดเีกี่ยวกับอนำคต” นักวจิัยคนหน่ึงผู้
สัมภำษณ์วยัรุน่ส่วนใหญ่ของเรำกล่ำววำ่ 
“เกือบทุกประเภทที่เรำส�ำรวจมีรปูแบบ
ชัดเจนคอืมอรมอนเป็นที่หน่ึง” 4

เหตใุดเรำจงึรบัมอืกบัควำมยำกของ
กำรเตบิใหญ่ไดด้ทีีสุ่ด เยำวชนหญงิทัง้
หลำย น่ีเพรำะทำ่นเขำ้ใจแผนอนัส�ำคญั
ยิง่แหง่ควำมสุขของพระบดิำบนสวรรค ์
ส่ิงน้ีบอกตวัตนและจดุประสงคข์องชีวติ
ทำ่น เยำวชนทีเ่ขำ้ใจเรือ่งน้ีเป็นทีห่น่ึง
ในกำรแกป้ัญหำและเป็นทีห่น่ึงในกำร
เลอืกส่ิงทีถ่กูตอ้ง ทำ่นรูว้ำ่จะไดค้วำม
ช่วยเหลอืจำกพระเจำ้ในกำรเอำชนะ
ควำมยำกทัง้หมดของกำรเตบิใหญ่

อีกเหตผุลหน่ึงที่ท่ำนมีประสิทธิผล
สูงสุดคอืท่ำนเข้ำใจวำ่ท่ำนเป็นบุตร
ของพระบิดำบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัท่ำน 
ข้ำพเจ้ำมั่นใจวำ่ท่ำนคุน้เคยกับเพลง
สวด “เด็กที่รกั พระเจ้ำอยู่ ใกล้เจ้ำ” น่ี
คอืข้อแรกที่เรำทุกคนรอ้งและเช่ือ

เด็กทีร่กั พระเจ้ำอยู่ ใกล้เจ้ำ
ทรงเฝ้ำพิทักษ์ทัง้วนัคนื

ทรงชืน่ชมทีจ่ะอวยพรเจ้ำ
หำกเจ้ำเพียรท�ำส่ิงถูกตอ้ง 5

มีค�ำสอนสองประกำรในข้อน้ัน หน่ึง 
พระบิดำบนสวรรคท์รงอยู่ ใกล้เรำและ
ดแูลเรำทัง้วนัคนื ลองนึกด!ู พระผู้เป็น
เจ้ำทรงรกั ทรงอยู่ ใกล้เรำ และทรงดแูล
เรำ สอง พระองคท์รงยินดจีะอวยพรเรำ
เมื่อเรำ “เพียรท�ำส่ิงถูกตอ้ง” ช่ำงปลอบ
ใจเรำอย่ำงยิ่งท่ำมกลำงควำมกังวลและ
ควำมยำกของเรำ!

เยำวชนหญิงทัง้หลำย ท่ำนไดร้บัพร 
ท่ำนยอดเยี่ยม แตท่่ำนเหมือนบุตรธิดำ
ทุกคนของพระบิดำบนสวรรคค์อืตอ้ง 
“เพียรท�ำส่ิงถูกตอ้ง”

ข้ำพเจ้ำอยำกให้ค�ำแนะน�ำหลำยเรือ่ง 
แตข่้ำพเจ้ำเลือกพูดแคส่องเรือ่ง

เรือ่งแรกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ผล
ส�ำรวจทั่วประเทศเมื่อเรว็ๆ น้ีพบวำ่
วยัรุน่เกินครึง่ในสหรฐับอกวำ่พวกเขำ
ใช้เวลำกับโทรศัพท์มือถือมำกเกินไป 
กวำ่ 40 เปอรเ์ซ็นตบ์อกวำ่พวกเขำรูสึ้ก
กระวนกระวำยเมื่อแยกจำกโทรศัพท์มือ
ถือ 6 เด็กผู้หญิงเป็นมำกกวำ่เด็กผู้ชำย 
เยำวชนหญิง—และสตรผีู้ ใหญ่ดว้ย—
จะเป็นพรแก่ชีวติท่ำนถ้ำท่ำนจ�ำกัดกำร
ใช้และกำรพึ่งโทรศัพท์มือถือ

เรือ่งทีส่องส�ำคญักวำ่น้ัน จงมเีมตตำ
ตอ่ผูอื้น่ ควำมเมตตำเป็นส่ิงทีเ่ยำวชน
หลำยคนของเรำท�ำอยูแ่ลว้ เยำวชนบำง
กลุม่ในชมุชนหลำยแห่งแสดงใหเ้รำทกุ
คนเห็น เรำไดร้บัแรงบนัดำลใจจำกควำม
เมตตำของเยำวชนตอ่คนทีต่อ้งกำร
ควำมรกัและควำมช่วยเหลอื ทำ่นให้
ควำมช่วยเหลอืน้ันในหลำยๆ ดำ้นและ
แสดงควำมรกัตอ่กนั เรำประสงค์ ใหทุ้ก
คนท�ำตำมแบบอยำ่งของทำ่น

ขณะเดยีวกนั เรำรูว้ำ่ปฏปิักษ์
พยำยำมลอ่ลวงเรำทกุคนให้ ไรเ้มตตำ 
และยงัมคีวำมไรเ้มตตำอกีมำกแม้ ใน
หมูเ่ด็กและเยำวชน ควำมไรเ้มตตำมช่ืีอ
เรยีกหลำยช่ือ เช่น กำรรงัแก รวมหวั
กลัน่แกลง้ผูอ้ืน่ หรอืยกพวกปฏเิสธผู้
อืน่ ตวัอยำ่งเหลำ่น้ีจงใจใหเ้พือ่นรว่มชัน้
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เรยีนหรอืมิตรสหำยเจ็บปวด เยำวชน
หญงิทัง้หลำย พระเจำ้ไมพ่อพระทยัถำ้
เรำโหดรำ้ยหรอืใจรำ้ยตอ่ผูอ้ืน่

น่ีเป็นตวัอย่ำง ข้ำพเจ้ำรูจ้ักเยำวชน
ชำยคนหน่ึงเป็นผู้ลีภ้ัยในยูทำห์ เขำถูก
ล้อเพรำะแตกตำ่ง รวมถึงเรือ่งกำรพูด
ภำษำพืน้ถิ่นของเขำในบำงครัง้ เขำถูก
เยำวชนกลุ่มหน่ึงข่มเหงจนเขำตอบโต้
ในวธิีที่ท�ำให้เขำตอ้งตดิคกุ 70 กวำ่วนั
ขณะถูกพิจำรณำให้เนรเทศ ข้ำพเจ้ำ 
ไม่ทรำบวำ่อะไรกวนใจเยำวชนกลุ่มน้ี  
หลำยคนเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
เหมือนท่ำน แตข่้ำพเจ้ำเห็นผลของ
ควำมใจรำ้ยของพวกเขำ ประสบกำรณ์
อันน่ำเศรำ้และกำรเสียบุตรคนหน่ึงของ
พระผู้เป็นเจ้ำไป ควำมไรเ้มตตำเล็กๆ 
น้อยๆ จะมีผลกระทบที่เลวรำ้ย

เมือ่ขำ้พเจำ้ไดย้นิเรือ่งน้ี ขำ้พเจำ้
เปรยีบเทยีบกบัส่ิงทีป่ระธำนเนลสัน 
ศำสดำพยำกรณ์ของเรำกลำ่วในกำรให้
ข้อคดิทำงวญิญำณส�ำหรบัเยำวชนทัว่โลก
เม่ือเรว็ๆ น้ี ประธำนเนลสันขอให้ทำ่น
และเยำวชนทกุคนช่วยกนัรวมอสิรำเอล 
ทำ่นกลำ่ววำ่ “จงโดดเดน่ จงแตกตำ่งจำก
โลก ทำ่นกบัขำ้พเจำ้รูว้ำ่ทำ่นตอ้งเป็น
แสงส่องโลก ดงัน้ันพระเจำ้ทรงตอ้งกำร
ใหท้ำ่นดเูหมอืน ฟังเหมือน กระท�ำ
เหมอืน และแตง่กำยเหมอืนสำนุศิษย์
ทีแ่ทจ้รงิของพระเยซคูรสิต”์ 7

กองทัพเยำวชนที่ประธำนเนลสัน
เชือ้เชิญให้ท่ำนเข้ำรว่มจะไม่ ใจรำ้ย ตอ่
กัน พวกเขำจะท�ำตำมค�ำสอนของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ช่วยเหลือ รกั และถนอม
น� ้ำใจผู้อื่น แม้หันแก้มอีกข้ำงหน่ึงให้
เมื่อรูสึ้กวำ่คนน้ันท�ำผิดตอ่เรำ

ในค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญ
เกี่ยวกับยุคที่หลำยท่ำนเกิด ประธำน
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์สรรเสรญิ “เยำวชน
หญิงที่สวยงำมผู้พยำยำมด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุ” ท่ำนพูดถึงพวกเธอ 
เช่นทีข่ำ้พเจำ้จะพดูถงึพวกเธอวำ่

“พวกเธอเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่กัน พวก
เธอพยำยำมเสรมิสรำ้งกัน พวกเธอ
สรำ้งเสรมิเกียรตภิูมิ ให้บิดำมำรดำและ

ครอบครวัที่เธอจำกมำ พวกเธอจะเป็น
ผู้ ใหญ่ ในไม่ช้ำ และตลอดชีวติน้ีพวก
เธอจะยึดมั่นอุดมกำรณ์ซ่ึงผลักดนัพวก
เธออยู่ขณะน้ี” 8

ในฐำนะผู้รบัใช้ของพระเจ้ำ ข้ำพเจ้ำ
กล่ำวกับเยำวชนหญิงวำ่ โลกของเรำ
ต้องกำรควำมดีงำมและควำมรกัของ
ท่ำน จงมีเมตตำต่อกัน พระเยซูทรง
สอนให้เรำรกักันและปฏิบัติต่อผู้อ่ืน
ดังที่เรำต้องกำรให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรำ 
ขณะที่เรำพยำยำมเมตตำ เรำเข้ำใกล้
พระองค์และอิทธิพลควำมรกัของ
พระองค์มำกขึน้

พี่น้องสตรทีัง้หลำย ถ้ำท่ำนมีส่วนใน
ควำมใจรำ้ยหรอืควำมใจแคบ—โดยส่วน
ตวัหรอืกับกลุ่ม—จงตัง้ใจเปลี่ยนเดีย๋ว
น้ีและกระตุน้ให้ผู้อื่นเปลี่ยนเช่นกัน 
น่ีเป็นค�ำแนะน�ำที่ข้ำพเจ้ำให้ท่ำนใน
ฐำนะผู้รบัใช้ของพระเจ้ำพระเยซูครสิต์
เพรำะพระวญิญำณทรงกระตุน้เตอืนให้
ข้ำพเจ้ำพูดกับท่ำนเกี่ยวกับเรือ่งส�ำคญั
น้ี ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถึงพระเยซูครสิต ์
พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ ผู้ทรงสอนเรำ

ให้รกักันและกันดงัพระองคท์รงรกัเรำ 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้เรำท�ำดงัน้ัน ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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โปรดสังเกตวำ่ทุกครัง้ที่ ใช้ค�ำวำ่ 
มำรดำ ข้ำพเจ้ำไม่เพียงพูดถึงสตรผีู้ ให้
ก�ำเนิดหรอืรบับุตรบุญธรรมในชีวติน้ี
เท่ำน้ัน ข้ำพเจ้ำก�ำลังพูดถึงธิดำผู้ ใหญ่ 
ทุกคน ของพระบิดำพระมำรดำบน
สวรรคข์องเรำ สตร ีทุกคน เป็นมำรดำ
เพรำะจดุหมำยอันสูงส่งของเธอ

คืนน้ี ในฐำนะ บิดำ ของบุตร 10 คน
—บุตรสำวเก้ำคน และบุตรชำยหน่ึง
คน—และในฐำนะประธำนศำสนจักร 
ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนขอให้ท่ำนทรำบวำ่
ข้ำพเจ้ำรูสึ้กลึกซึง้เพียงใดเกี่ยวกับท่ำน
—เกี่ยวกับตวัท่ำนและควำมดทีัง้หมด
ที่ท่ำนท�ำได ้ไม่มี ใครสำมำรถท�ำส่ิงที่
สตรผีู้ชอบธรรมสำมำรถท�ำได ้ไม่มี ใคร
สำมำรถลอกเลียนอิทธิพลของมำรดำได้

บรุษุสำมำรถและมกัจะถำ่ยทอดควำม
รกัของพระบดิำบนสวรรคแ์ละพระผู้
ช่วยใหร้อดสู่ผูอ้ืน่ แตส่ตรมีขีองประทำน
พเิศษในเรือ่งน้ี—เอ็นดำวเมน้ทจ์ำกเบือ้ง
บน ทำ่นสำมำรถรูสึ้กไดว้ำ่ผูอ้ืน่ตอ้งกำร
อะไร—และเขำตอ้งกำร เมือ่ใด ทำ่น
สำมำรถยืน่มอืช่วย ปลอบโยน สอน และ
เพิม่พลงัใหบ้ำงคนทนัททีีเ่ขำตอ้งกำร

สตรีมองต่ำงจำกบุรุษ และโอ้ เรำ
ต้องกำรทัศนะของท่ำนมำก! ธรรมชำติ
ของท่ำนน�ำท่ำนให้นึกถึงผู้อ่ืน ก่อน 
และพิจำรณำผลของกำรกระท�ำที่
จะมีต่อผู้อื่น

ดงัที่ประธำนอำยรงิก์ชี ้ให้เห็น เอวำ
มำรดำผู้ประเสรฐิของเรำ—ดว้ยวสัิย

ในขณะน้ัน ควำมปรำรถนำลึกๆ ที่
จะสรำ้งควำมแตกตำ่งในโลก—เหมือน
มำรดำคนหน่ึงท�ำ—ออกมำจำกใจ
ข้ำพเจ้ำ ตลอดหลำยปีที่มีคนถำม
ข้ำพเจ้ำวำ่เหตใุดจึง เลือก เป็นแพทย์ 
ข้ำพเจ้ำตอบเหมือนเดมิทุกครัง้วำ่ 
“เพรำะผม เลือก เป็นมำรดำไม่ได”้

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

วิ
เศษยิ่งที่ ไดอ้ยู่กับท่ำน พี่น้องสตรี
ที่รกัและล�ำ้คำ่ ประสบกำรณ์ที่
เพิ่งผ่ำนมำน่ำจะท�ำให้ท่ำนทรำบ

วำ่ข้ำพเจ้ำรูสึ้กอย่ำงไรเกี่ยวกับท่ำน
และควำมสำมำรถอันสูงส่งซ่ึงเบือ้งบน
ประสำทให้ท่ำน

วนัหน่ึงขณะข้ำพเจ้ำพูดกับผู้เข้ำ
รว่มประชุมในอเมรกิำใต ้ข้ำพเจ้ำตืน่
เตน้มำกกับหัวข้อของข้ำพเจ้ำ และเมื่อ
ถึงช่วงส�ำคญั ข้ำพเจ้ำพูดวำ่ “ ในฐำนะ 
มำรดำ ของบุตร 10 คน ข้ำพเจ้ำบอก
ท่ำนไดว้ำ่ . . . ” จำกน้ันข้ำพเจ้ำก็พูดจน
จบข่ำวสำร

ข้ำพเจ้ำไม่รูต้วัวำ่พูดค�ำวำ่ มำรดำ 
ผู้แปลคดิวำ่ข้ำพเจ้ำพูดผิดจึงเปลี่ยน
ค�ำวำ่ มำรดำ เป็น บิดำ ผู้เข้ำรว่มกำร
ประชุมจึงไม่ทรำบวำ่ข้ำพเจ้ำเรยีกตวั
เองวำ่ มำรดำ แตเ่วนดีภ้รรยำข้ำพเจ้ำ
ไดย้ิน และเธอดี ใจที่ข้ำพเจ้ำพลัง้ปำก
พูดออกมำ

กำรมีส่วนร่วมของพี่
นอ้งสตรีในกำรรวบรวม
อิสรำเอล
ข้าพเจ้าขอร้องท่านท้ังหลาย สตรีของศาสนจักร ให้วางรูปแบบอนาคตโดยช่วย
รวบรวมอิสราเอลท่ีกระจัดกระจาย
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ทัศน์กวำ้งไกลในแผนของพระบิดำบน
สวรรค—์จึงไดเ้ริม่ส่ิงที่เรำเรยีกวำ่ “กำร
ตก” กำรเลือกอย่ำงฉลำดและกล้ำหำญ
ของเธอกับกำรตดัสินใจสนับสนุนของ 
อำดมัท�ำให้แผนแห่งควำมสุขของพระ
ผู้เป็นเจ้ำก้ำวหน้ำ ทัง้สองท่ำนท�ำให้เรำ
แตล่ะคนไดม้ำแผ่นดนิโลก รบัรำ่งกำย 
และพิสูจน์วำ่เรำจะเลือกสนับสนุนพระ
เยซูครสิต ์เวลำน้ี เช่นที่เรำสนับสนุน
ก่อนเรำเกิด

พี่น้องสตรทีัง้หลำย ท่ำนมีของ
ประทำนพิเศษฝ่ำยวญิญำณและควำม
โน้มเอียงบำงอย่ำง คนืน้ีข้ำพเจ้ำขอรอ้ง
ท่ำนดว้ยควำมหวงัทัง้หมดในใจ ให้
ท่ำนสวดอ้อนวอนขอควำมเข้ำใจ ของ
ประทำนฝ่ำยวญิญำณของท่ำน—บ่ม
เพำะ ใช้ และขยำยให้มำกกวำ่เดมิ ท่ำน
จะเปลี่ยนโลกขณะท�ำเช่นน้ัน

สตรเีช่นท่ำนสรำ้งแรงบันดำลใจ
และวำงมำตรฐำนที่คูค่วรแก่กำรเลียน
แบบ ข้ำพเจ้ำขอเล่ำควำมเป็นมำของ
ค�ำประกำศสองเรือ่งที่กำรประชุมใหญ่
สำมัญครัง้ที่แล้ว พี่น้องสตรทีัง้หลำย 
ท่ำนส�ำคญัตอ่ทัง้สองเรือ่งน้ัน

หน่ึง กำรปฏิบัตศิำสนกิจ มำตรฐำน
สูงสุดส�ำหรบักำรปฏิบัตศิำสนกิจคอื
มำตรฐำนของพระผู้ช่วยให้รอดของเรำ 
พระเยซูครสิต ์โดยปกตสิตรี ใกล้ชิด
มำตรฐำนน้ันมำกกวำ่บุรษุเสมอ เมื่อ
ท่ำนปฏิบัตศิำสนกิจอย่ำงแท้จรงิ ท่ำน
ก�ำลังท�ำตำมควำมรูสึ้กวำ่ตอ้งช่วยให้ผู้
อื่นประสบควำมรกัของพระผู้ช่วยให้
รอดมำกขึน้ แนวโน้มจะปฏิบัตศิำสนกิจ
อยู่ ในสตรทีี่ชอบธรรม ข้ำพเจ้ำรูจ้ักสตรี
ผู้สวดอ้อนวอนทุกวนัวำ่ “พระองคท์รง
ประสงค์ ให้ข้ำพระองคช่์วยใครวนัน้ี”

ก่อนกำรประกำศในเดือนเมษำยน 
ปี 2018 เกี่ยวกับวิธีที่สูงกว่ำและ
ศักดิ์สิทธิ์กว่ำของกำรดูแลผู้อื่น บุรุษ
บำงคนมักจะกำกบำทงำนมอบหมำย
กำรสอนประจ�ำบ้ำนว่ำ “ท�ำแล้ว” และ
ไปท�ำภำรกิจอื่นต่อ

แตเ่ม่ือ ทำ่น รูสึ้กวำ่พีน้่องสตรทีีท่ำ่น
เยีย่มสอนตอ้งกำรควำมช่วยเหลอื ทำ่น

ขำนรบัทนัทแีละตลอดเดอืน วธิ ีทีท่ำ่น
เยีย่มสอนจงึเป็นแรงบนัดำลใจใหเ้รำ
เปลีย่นเป็นกำรปฏบิตัศิำสนกจิ

สอง ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้
ที่แล้ว เรำปรบัโครงสรำ้งโควรมัฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค เมื่อเรำสวด
อ้อนวอนเกี่ยวกับวธิีช่วยให้บุรษุของ
ศำสนจักรมีประสิทธิผลในควำมรบัผิด
ชอบมำกขึน้ เรำพิจำรณำแบบอย่ำงของ
สมำคมสงเครำะห์อย่ำงถี่ถ้วน

ในสมำคมสงเครำะห์ สตรตีำ่งวยั
หลำยช่วงชีวติมำประชุมกัน ทุกสิบปี
ของชีวติมีควำมท้ำทำยเฉพำะตวั ทวำ่ 
ที่น่ัน ท่ำน มำรวมกันทุกสัปดำห์ เตบิโต
และสอนพระกิตตคิณุดว้ยกัน สรำ้ง
ควำมแตกตำ่งอย่ำงแท้จรงิในโลก

ตอนน้ีเรำท�ำตำมแบบอย่ำงของท่ำน 
ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
เป็นสมำชิกของโควรมัเอ็ลเดอร ์บุรษุ
เหล่ำน้ีอำยุตัง้แต ่18 ถึง 98 ปี (อำจ
มำกกวำ่น้ัน) มีประสบกำรณ์ในฐำนะ
ปุโรหิตและศำสนจักรตำ่งกัน เวลำน้ีพี่
น้องชำยเหล่ำน้ีสรำ้งควำมผูกพันฉันพี่
น้องมำกขึน้ เรยีนรูด้ว้ยกัน และเป็นพร
แก่ผู้อื่นไดม้ำกขึน้

ท่ำนคงจ�ำไดว้ำ่เดอืนมิถุนำยนที่ผ่ำน
มำ ซิสเตอรเ์นลสันกับข้ำพเจ้ำพูดกับ
เยำวชนของศำสนจักร เรำเชิญชวนให้
พวกเขำเข้ำรว่มกองทัพเยำวชนของ
พระเจ้ำเพื่อช่วยรวบรวมอิสรำเอลทัง้
สองดำ้นของม่ำน กำรรวบรวมน้ีเป็น
ควำมท้ำทำย “ใหญ่ทีสุ่ด อุดมกำรณ์ 
ใหญ่ทีสุ่ด และงำน ใหญ่ทีสุ่ด บนแผ่น
ดนิโลกเวลำน้ี”! 1

น่ีเป็นอุดมกำรณ์ที่ตอ้งกำรให้สตรี
ช่วย เพรำะสตรวีำงรปูแบบอนำคต 
คนืน้ีข้ำพเจ้ำจึงขอรอ้งท่ำนทัง้หลำย 
สตรขีองศำสนจักร ให้วำงรปูแบบ
อนำคตโดยช่วยรวบรวมอิสรำเอลที่
กระจัดกระจำย

ท่ำนจะเริม่ตรงไหน
ข้ำพเจ้ำขอให้ ค�ำเชิญชวนสีเ่รือ่ง 
หน่ึง ข้ำพเจ้ำเชิญชวนให้ท่ำนงดใช้

ส่ือสังคมและส่ืออื่นที่น�ำควำมคดิลบ
และไม่บรสุิทธิ์เข้ำมำในจิตใจท่ำน 10 
วนั สวดอ้อนวอนให้รูว้ำ่จะลบอิทธิพล
ใดในช่วงน้ัน ผลที่ ไดจ้ำก 10 วนัน้ีจะ
ท�ำให้ท่ำนประหลำดใจ ท่ำนสังเกต
เห็นอะไรหลังจำกหยุดพักจำกทัศนะ
ของโลกที่ท�ำให้วญิญำณท่ำนบำด
เจ็บ มีกำรเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ ในส่ิง
ที่ท่ำนตอ้งกำรใช้เวลำและพลังงำนไป
กับส่ิงน้ัน ตอนน้ี ท่ำนเปลี่ยนล�ำดบั
ควำมส�ำคญัหรอืไม่—แม้เพียงเล็กน้อย 
ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนบันทึกและท�ำตำม
กำรกระตุน้เตอืนแตล่ะครัง้

สอง ข้ำพเจ้ำเชิญชวนให้ท่ำนอ่ำน
พระคมัภีรม์อรมอนตัง้แตต่อนน้ีจนถึง
สิน้ปี อำจดเูหมือนไม่มีทำงท�ำไดพ้อๆ 
กับเรือ่งอื่นที่ท่ำนก�ำลังพยำยำมจัดกำร
ในชีวติท่ำน แตถ่้ำท่ำนจะยอมรบัค�ำ
เชิญชวนน้ีดว้ยควำมตัง้ใจเด็ดเดีย่ว 
พระเจ้ำจะทรงช่วยให้ท่ำนพบวธิีท�ำได ้
เมื่อท่ำนศึกษำรว่มกับกำรสวดอ้อนวอน 
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่ฟ้ำสวรรคจ์ะเปิดให้
ท่ำน พระเจ้ำจะทรงอวยพรท่ำนดว้ย
กำรดลใจและกำรเปิดเผยเพิ่มขึน้

ขณะที่ท่ำนอ่ำน ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำน
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ท�ำเครือ่งหมำยแตล่ะข้อที่พูดถึงหรอื
อ้ำงถึงพระผู้ช่วยให้รอด จำกน้ัน ให้
ตัง้ใจพูดถึงพระครสิต ์ช่ืนชมยินดี ใน
พระครสิต ์และส่ังสอนเรือ่งพระครสิต์
กับครอบครวัและมิตรสหำยของท่ำน 2 
ท่ำนและพวกเขำจะเข้ำใกล้พระผู้ช่วย
ให้รอดมำกขึน้ผ่ำนกระบวนกำรน้ี และ
กำรเปลี่ยนแปลง แม้ปำฏิหำรยิ์ จะเริม่
เกิดขึน้

เช้ำน้ีเรำประกำศเกี่ยวกับตำรำง
วนัอำทิตย์ ใหม่และหลักสูตรที่มีบ้ำน
เป็นศนูย์กลำง และศำสนจักรเป็น
ฝ่ำยสนับสนุน พี่น้องสตรทีี่รกั ท่ำน
ส�ำคญัตอ่ควำมส�ำเรจ็ของกำรสอนพระ
กิตตคิณุแบบใหม่ มีดลุยภำพ และ
ประสำนกันน้ี โปรดสอนคนที่ท่ำนรกัวำ่
ท่ำนเรยีนรูอ้ะไรจำกพระคมัภีร ์สอนให้
พวกเขำรูว้ธิีกลับไปหำพระผู้ช่วยให้รอด
เพื่อรบัอ�ำนำจกำรเยียวยำและกำรช�ำระ
ให้สะอำดเมื่อพวกเขำท�ำบำป สอนให้
พวกเขำรูว้ธิี ใช้อ�ำนำจกำรเพิ่มพลังของ
พระองคท์ุกวนัในชีวติ

สำม วำงรปูแบบของกำรเข้ำพระ
วหิำรเป็นประจ�ำ อำจตอ้งเสียสละมำก
ขึน้อีกเล็กน้อยในชีวติท่ำน เวลำในพระ
วหิำรมำกกวำ่ปกตจิะท�ำให้พระเจ้ำทรง
สอนวธิี ใช้พลังอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตของ
พระองคซ่ึ์งท่ำนไดร้บักำรประสำทใน
พระวหิำร ส�ำหรบัผู้อยู่ ไกลพระวหิำร 
ข้ำพเจ้ำเชิญชวนให้ท่ำนศึกษำเรือ่งพระ
วหิำรในพระคมัภีรแ์ละในถ้อยค�ำของ
ศำสดำพยำกรณ์ที่มีชีวติอยู่ พยำยำม 
รู ้เข้ำใจ และ รูสึ้ก เกี่ยวกับพระวหิำรให้
มำกกวำ่เดมิ

ในกำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณส�ำหรบั
เยำวชนทั่วโลกเมื่อเดอืนมิถุนำยนที่
ผ่ำนมำ ข้ำพเจ้ำพูดถึงเยำวชนชำยคน
หน่ึงที่ชีวติเปลี่ยนเมื่อพ่อแม่เปลี่ยน
สมำรท์โฟนของเขำเป็นโทรศัพท์ฝำ
พับ มำรดำของเขำเป็นสตรี ใจเด็ด
ที่มีศรทัธำ เธอเห็นบุตรชำยถล�ำไปสู่
กำรเลือกที่ขัดขวำงไม่ ให้เขำรบัใช้งำน
เผยแผ่ เธอทูลวงิวอนในพระวหิำรเพื่อ

ให้รูว้ธิีช่วยบุตรชำยไดด้ทีี่สุด จำกน้ัน
เธอท�ำตำมกำรกระตุน้เตอืนทุกอย่ำง

เธอกล่ำววำ่ “ดฉัินรูสึ้กวำ่พระ
วญิญำณทรงน�ำดฉัินให้เช็คโทรศัพท์
ของบุตรชำยเพื่อดบูำงอย่ำง ดฉัินไม่
ทรำบวธิีส�ำรวจสมำรท์โฟนเหล่ำน้ี แต่
พระวญิญำณทรงน�ำดฉัินให้เข้ำถึงส่ือ
สังคมทัง้หมดที่ดฉัินไม่เคยใช้! ดฉัินรูว้ำ่
พระวญิญำณทรงช่วยพ่อแม่ที่แสวงหำ
กำรน�ำทำงเพื่อคุม้ครองลูกของตนเอง 
[ตอนแรก] ลูกชำยโกรธดฉัินมำก . . . 
แตส่ำมวนัหลังจำกน้ัน เขำขอบคณุ
ดฉัิน! เขำรูสึ้กถึงควำมแตกตำ่ง”

พฤตกิรรมและเจตคตขิองบุตรชำย
เปลี่ยนไปอย่ำงเหลือเช่ือ เขำช่วยที่บ้ำน
มำกขึน้ ยิม้มำกขึน้ และใส่ ใจที่ โบสถ์
มำกขึน้ เขำชอบรบัใช้ ในอ่ำงบัพตศิมำ 
ของพระวหิำรและเตรยีมรบัใช้งำน
เผยแผ่ศำสนำ

ค�ำเชิญชวนข้อส่ี ให้ท่ำนมีส่วนรว่ม
อย่ำงเต็มที่ ในสมำคมสงเครำะห์ตำม
วยัของท่ำน ข้ำพเจ้ำขอให้ท่ำนศึกษำ
ถ้อยแถลงจุดประสงคข์องสมำคม

สงเครำะห์ ท่ำนจะเกิดแรงใจ และจะ
น�ำทำงให้ท่ำนพัฒนำชีวติท่ำนเองตำม
จุดประสงคน้ั์น ข้ำพเจ้ำขอรอ้งให้ท่ำน
ช่ืนชมควำมจรงิในค�ำประกำศของ
สมำคมสงเครำะห์ที่จัดพิมพ์เมื่อ 20 ปี
ก่อนเช่นกัน 3 ส�ำเนำของค�ำประกำศน้ี
ใส่กรอบแขวนอยู่บนผนังในห้องท�ำงำน
ของฝ่ำยประธำนสูงสุด ข้ำพเจ้ำตืน่เตน้ 
ทุกครัง้ ที่ ไดอ้่ำน ค�ำประกำศบอกวำ่
ท่ำนเป็นใครและพระเจ้ำทรงตอ้งกำรให้
ท่ำนเป็นใคร ตอนน้ี ขณะท่ำนท�ำส่วน 
ของท่ำน เพื่อช่วยรวบรวมอิสรำเอลที่
กระจัดกระจำย

พี่น้องครบั เรำตอ้งกำร ท่ำน! เรำ 
“ตอ้งกำรควำมเข้มแข็ง ของท่ำน กำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใส ของท่ำน ควำม
เช่ือมั่น ของท่ำน ควำมสำมำรถ ของ
ท่ำน ในกำรน�ำ ปัญญำ ของท่ำน และ
เสียง ของท่ำน” 4 เรำไม่สำมำรถรวบรวม
อิสรำเอลไดห้ำกไม่มีท่ำน

ข้ำพเจ้ำรกัท่ำน ขอบคณุท่ำน และ
ขออวยพรให้ท่ำนสำมำรถทิง้โลกไวเ้บือ้ง
หลังขณะท่ำนช่วยในงำนส�ำคญัและเรง่
ดว่นน้ี เรำสำมำรถช่วยกันท�ำทัง้หมดที่
พระบิดำบนสวรรคท์รงตอ้งกำรให้เรำ
ท�ำเพื่อเตรยีมโลกให้พรอ้มรบักำรเสด็จ
มำครัง้ที่สองของพระบุตรผู้เป็นที่รกั
พระองค์

พระเยซูคือพระคริสต์ น่ีคือ
ศำสนจักรของพระองค์ ข้ำพเจ้ำเป็น
พยำนในพระนำมของพระเยซูคริสต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ควำมหวงัของ

อิสรำเอล” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณ
ส�ำหรบัเยำวชนทั่วโลก, 3 มิถุนำยน 2018), 
HopeofIsrael.lds.org.

 2. ด ู2 นีไฟ 25:26.
 3. เอกสำรเหล่ำน้ีมีทำงออนไลน์. ส�ำหรบั

ถ้อยแถลงจุดประสงคข์องสมำคมสงเครำะห์, 
ด ูlds .org/ callings/ relief  society. ส�ำหรบัค�ำ
ประกำศสมำคมสงเครำะห์, ด ูแมรยี์ เอเลน 
สมูท, “บุตรแีห่งศิโยนเอ๋ย จงรอ้งเพลงและ
รำ่เรงิเถิด,” เลียโฮนำ, ม.ค. 2000, 112–115.

 4. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ำวงิวอนตอ่พี่น้อง
สตรขีองข้ำพเจ้ำ,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2015, 96; 
เน้นตวัเอน.

จุดประสงคข์อง
สมำคมสงเครำะห์
สมำคมสงเครำะห์ช่วยเตรยีมสตรี
ให้พรอ้มรบัพรแห่งชีวตินิรนัดรเ์มื่อ
พวกเธอ:

•  เพิ่มพูนศรทัธำในพระบิดำบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตแ์ละ
กำรชดใช้ของพระองค์

•  เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้แตล่ะ
บุคคล ครอบครวั และบ้ำนผ่ำน
ศำสนพิธีและพันธสัญญำ 

•  ท�ำงำนเป็นหน่ึงเดยีวกันเพื่อช่วย
คนตกทุกข์ ไดย้ำก

เอกสำรน้ีมีอยู่ที ่lds.org/callings/relief-
society/purposes or at store.lds.org.
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วนิเทอรค์วอเตอรส์ แมอ้ำยยุงัไมค่รบ
แปดขวบ แต่โจเซฟ เอฟ. ตอ้งขบัรถ
เทยีมววัจำกมอนโทรส ไอโอวำ ไปวนิเทอร์
ควอเตอรส์ จนไปถงึหบุเขำซอลทเ์ลคเมือ่
ทำ่นอำยเุกือบ 10 ขวบ ข้ำพเจำ้หวงัวำ่
เด็กชำยและเยำวชนชำยทีฟ่ังอยูจ่ะเขำ้ใจ
ควำมรบัผิดชอบและควำมคำดหวงัทีม่ี
ตอ่โจเซฟ เอฟ. ในช่วงวยัเด็กของท่ำน

ส่ีปีตอ่มำ ในปี 1852 เมื่อท่ำนอำยุ 13 
ปี คณุแม่ที่รกัของท่ำนสิน้ชีวติ—ทิง้ 
โจเซฟกับน้องๆ ให้เป็นเด็กก�ำพรำ้ 3

โจเซฟ เอฟ.ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้งำน
เผยแผ่บนเกำะฮำวำยในปี 1854 เมื่อ
ท่ำนอำยุ 15 ปี งำนเผยแผ่ครัง้น้ีซ่ึงนำน
กวำ่สำมปีเป็นจุดเริม่ตน้ชีวติกำรรบัใช้
ในศำสนจักร

เมื่อกลับมำยูทำห์ โจเซฟ เอฟ. 
แตง่งำนในปี 1859 4 ไม่กี่ปีตอ่จำกน้ัน 
ชีวติท่ำนมีแตง่ำน หน้ำที่ครอบครวั 
และงำนเผยแผ่อีกสองครัง้ วนัที่ 
1 กรกฎำคม ปี 1866 เมื่ออำยุ 27 ชีวติ 
ของโจเซฟ เอฟ. ไดเ้ปลี่ยนไปตลอด 
กำลเมื่อบรคิมั ยังก์วำงมือแตง่ตัง้ท่ำน 
เป็นอัครสำวก ในเดอืนตลุำคมปีตอ่มำ  
ท่ำนด�ำรงต�ำแหน่งวำ่งในสภำอัครสำวก 
สิบสอง 5 ท่ำนรบัใช้เป็นที่ปรกึษำของ 
บรคิมั ยังก์, จอห์น เทย์เลอร,์ วลิฟอรด์ 
วดูรฟัฟ์ และลอเรนโซ สโนวก์่อนที่ท่ำน
จะเป็นประธำนในปี 1901 6

เห็นหมู่คนตำย” 1 เน้ือควำมทัง้หมดของ
นิมิตบันทึกไว้ ใน หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำภำค 138

ข้ำพเจ้ำขอเล่ำภูมิหลังบำงเรือ่งให้
ท่ำนเห็นคณุคำ่มำกขึน้ถึงกำรเตรยีมช่ัว
ชีวติของโจเซฟ เอฟ. เพื่อจะพรอ้มรบั
กำรเปิดเผยอันน่ำทึ่งน้ี

สมัยเป็นประธำนศำสนจักร ท่ำน
ไปเยือนนอวใูนปี 1906 และใครค่รวญ
ควำมทรงจ�ำที่เคยมีเมื่อท่ำนอำยุเพียง
ห้ำขวบ ท่ำนกล่ำววำ่ “ข้ำพเจ้ำยืนอยู่
ตรงน้ีเมื่อ [ โจเซฟคณุอำข้ำพเจ้ำกับไฮ
รมัคณุพ่อข้ำพเจ้ำ] ขี่ม้ำไปคำรเ์ทจ คณุ
พ่อโน้มตวัลงมำยกข้ำพเจ้ำขึน้จำกพืน้
โดยไม่ลงจำกหลังม้ำ ท่ำนจูบลำข้ำพเจ้ำ 
วำงข้ำพเจ้ำลง และข้ำพเจ้ำเห็นท่ำนขี่
ม้ำจำกไป” 2

ครัง้ต่อมำที่ โจเซฟ เอฟ. เห็นพวก
ท่ำน คือตอนที่แมรีย์ ฟิลดิงก์ สมิธคุณ
แม่ของท่ำนยกท่ำนขึน้ดูผู้เป็นมรณ
สักขีนอนข้ำงกันหลังจำกถูกสังหำร
อย่ำงเหีย้มโหดในคุกคำร์เทจเม่ือ 
27 มิถุนำยน ปี 1844 

สองปีตอ่มำ โจเซฟ เอฟ. พรอ้มกบั
ครอบครวัและแมรยี ์ฟิลดงิก ์สมิธคณุ
แมผู่ซ่ื้อสัตยอ์อกจำกบำ้นในนอวไูป 

โดย ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

รักษำกำรประธำนโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

พี่
น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำเตรยีมค�ำ
พูดไวน้ำนแล้วก่อนบำรบ์ำรำ  
ภรรยำที่รกัของข้ำพเจ้ำจำกไป 

ข้ำพเจ้ำกับครอบครวัขอบคณุท่ำน
ส�ำหรบัควำมรกัและควำมเมตตำที่ท่ำน
มอบให้เรำ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนวำ่
พระเจ้ำจะประทำนพรข้ำพเจ้ำขณะที่
พูดกับท่ำนเช้ำวนัน้ี

ในเดอืนตลุำคมปี 1918 เมื่อ 100 ปี
ก่อน ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธไดร้บั
นิมิตอันรุง่โรจน์ หลังจำกอุทิศตนรบัใช้
พระเจ้ำในศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมำเกือบ 65 ปี 
และไม่กี่สัปดำห์ก่อนถึงแก่กรรมเมื่อวนั
ที่ 19 พฤศจิกำยน ปี 1918 ท่ำนน่ังอยู่
ในห้องไตรต่รองกำรพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อกำรชดใช้ของพระครสิตแ์ละอ่ำน
ค�ำบรรยำยของอัครสำวกเปโตรเกี่ยวกับ
กำรปฏิบัตศิำสนกิจของพระผู้ช่วยให้
รอดในโลกวญิญำณหลังกำรตรงึกำงเขน

ท่ำนบันทึกวำ่ “ขณะที่อ่ำนข้ำพเจ้ำ
ประทับใจมำก . . . ขณะข้ำพเจ้ำ
ไตรต่รองถึงเรือ่งเหล่ำน้ี . . . , พระ
วญิญำณทรงเปิดดวงตำแห่งควำมเข้ำใจ
ของข้ำพเจ้ำ, และพระวญิญำณของ
พระเจ้ำสถิตบนข้ำพเจ้ำ, และข้ำพเจ้ำ

ภาคเช้าวนัอาทติย์ | 7	ตุลำคม	2018

นิมิตเร่ืองกำรไถ่คนตำย
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านิมิตท่ีประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธได้รับเป็นความจริง ข้าพเจ้า
กล่าวค�าพยานว่าทุกคนสามารถรู้ได้ว่าน่ีเป็นความจริง
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โจเซฟ เอฟ. กับจูลินำภรรยำตอ้นรบั
เมอรซี์ โจเซฟีนบุตรคนแรกเข้ำมำใน
ครอบครวั 7 เธออำยุเพียงสองขวบครึง่
เมื่อสิน้ชีวติ ไม่นำนหลังจำกน้ัน โจเซฟ 
เอฟ. บันทึกวำ่ “เมื่อวำนครบหน่ึงเดอืน
พอดตีัง้แต ่. . . โจเซฟีนลูกรกัสิน้ชีวติ 
โอ้! ข้ำพเจ้ำน่ำจะช่วยให้เธอได้ โตเป็น
ผู้ ใหญ่ ข้ำพเจ้ำคดิถึงเธอทุกวนัและ
ข้ำพเจ้ำวำ้เหว ่. . . ขอพระผู้เป็นเจ้ำทรง
ให้อภัยควำมอ่อนแอถ้ำข้ำพเจ้ำผิดที่รกั
ลูกมำกขนำดน้ัน” 8

ในช่วงชีวติของประธำนสมิธ ท่ำน
สูญเสียบิดำ มำรดำ น้องชำยหน่ึงคน 
น้องสำวสองคน ภรรยำสองคน และ
บุตรสิบสำมคน ท่ำนคุน้เคยดกีับควำม
โศกเศรำ้และกำรสูญเสียคนที่ท่ำนรกั

เมือ่อลัเบริต์ เจสซีบตุรชำยของโจเซฟ  
เอฟ. สิน้ชีวติ ทำ่นเขยีนถงึมำรธ์ำ แอน
น้องสำววำ่ทำ่นทูลขอให้พระเจำ้ไวชี้วติ
เขำและถำมวำ่ “ท�ำไมเป็นแบบน้ี ขำ้แต่
พระผูเ้ป็นเจำ้ ท�ำไมตอ้งเป็นแบบน้ี” 9

แมต้อนน้ันจะสวดออ้นวอน แต่โจเซฟ  
เอฟ. ก็ ไม่ไดร้บัค�ำตอบในเรือ่งน้ี 10  
ท่ำนบอกมำรธ์ำ แอนวำ่ “ฟ้ำสวรรค ์

[ดเูหมือน] ไม่ ใส่ ใจแม้แตน้่อย” ใน 
เรือ่งควำมตำยและโลกวญิญำณ กระน้ัน
ก็ตำม ศรทัธำของท่ำนในค�ำสัญญำ 
นิรนัดรข์องพระเจ้ำยังมั่นคงแน่วแน่

ในเวลำเหมำะสมของพระเจ้ำ ค�ำ
ตอบเพิ่มเตมิ กำรปลอบโยน และควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับโลกวญิญำณที่ประธำน
สมิธแสวงหำมำถึงท่ำนผ่ำนนิมิตที่ท่ำน
ไดร้บัในเดอืนตลุำคมปี 1918

ปีน้ันท่ำนเจ็บปวดอย่ำงยิ่ง ท่ำนเศรำ้
ใจกับยอดผู้เสียชีวติในสงครำมโลกครัง้
ใหญ่ที่ยืดเยือ้จนมีคนเสียชีวติมำกกวำ่ 
20 ล้ำนคน นอกจำกน้ี ไข้หวดัใหญ่ที่
ระบำดไปทั่วโลกยังไดค้รำ่ชีวติมำกถึง 
100 ล้ำนคน

ช่วงปีน้ัน ประธำนสมิธสูญเสียคนใน
ครอบครวัมำกกวำ่สำมคน เอ็ลเดอร ์
ไฮรมั แม็ค สมิธแห่งโควรมัอัครสำวกสิบ
สอง บุตรชำยคนแรกของท่ำนและคณุ
ปู่ของข้ำพเจ้ำ เสียชีวติกะทันหันเพรำะ
ไส้ติง่แตก

ประธำนสมิธเขียนวำ่ “ข้ำพเจ้ำพูด
ไม่ออก—เศรำ้จน [ด้ำนชำ]! ใจข้ำพเจ้ำ
สลำย และเหมือนรำ่งไรว้ญิญำณ! . . . 

โอ้! ข้ำพเจ้ำรกัเขำ! . . . ข้ำพเจ้ำจะ
รกัเขำตลอดไป ข้ำพเจ้ำจะรกัลูกชำย
ลูกสำวของข้ำพเจ้ำตลอดไปเช่นกัน แต่
เขำเป็นลูกชำยคนโต คนแรกที่ท�ำให้
ข้ำพเจ้ำเกิดปีติและควำมหวงัวำ่เขำ
จะเชิดชูวงศ์ตระกูล จำกห้วงลึกของ
จิตวญิญำณข้ำพเจ้ำขอบพระทัยพระ
ผู้เป็นเจ้ำที่มีเขำ! แต่ . . . โอ้! ข้ำพเจ้ำ
ต้องกำรเขำ! เรำทุกคนต้องกำรเขำ! 
เขำมีประโยชน์มำกที่สุดต่อศำสนจักร 
. . . และตอนน้ี . . . โอ้! ข้ำพเจ้ำจะ
ท�ำอย่ำงไรดี! . . . โอ้! ขอทรงช่วยข้ำ
พระองค์ด้วยเถิด!” 11

เดอืนตอ่มำ อลอนโซ เคสเซอร์
บุตรเขยของประธำนสมิธเสียชีวติใน
อุบัตเิหตอุันน่ำเศรำ้สลด 12 ประธำน
สมิธเขียนในบันทึกวำ่ “อุบัตเิหตทุี่
ท�ำให้รำ้วรำนใจและน่ำกลัวที่สุดท�ำให้
ครอบครวัข้ำพเจ้ำเศรำ้หมองอีกครัง้” 13

เจ็ดเดอืนตอ่มำ ในเดอืนกันยำยน 
ปี1918 ไอดำ โบวแ์มน สมิธสะใภ้ของ
ประธำนสมิธและคณุยำยข้ำพเจ้ำเสีย
ชีวติหลังให้ก�ำเนิดคณุลุงไฮรมับุตรคนที่
ห้ำของท่ำน 14

วนัที่ 3 ตลุำคมปี 1918 ขณะเศรำ้
ใจอย่ำงยิ่งที่คนหลำยล้ำนคนเสียชีวติ
เพรำะสงครำมและโรคภัยรวมถึงควำม
ตำยของคนในครอบครวั ประธำนสมิธ
ไดร้บักำรเปิดเผยที่เรยีกวำ่ “นิมิตเรือ่ง
กำรไถ่คนตำย”

ท่ำนพูดถึงกำรเปิดเผยน้ันในภำค
เปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืนตลุำคม
วนัตอ่มำ สุขภำพของประธำนสมิธเส่ือม
ถอย แตท่่ำนพูดสัน้ๆ วำ่ “ข้ำพเจ้ำจะไม่
พยำยำม และไม่กล้ำบอกหลำยเรือ่งที่
อยู่ ในควำมคดิข้ำพเจ้ำเช้ำน้ี ข้ำพเจ้ำจะ
เลื่อนออกไปก่อน แตพ่ระเจ้ำทรงยอม
ให้ข้ำพเจ้ำบอกท่ำนบำงอย่ำงที่อยู่ ใน
ควำมคดิ และอยู่ ในใจข้ำพเจ้ำ ห้ำเดอืน 
[ที่ผ่ำนมำ] น้ีข้ำพเจ้ำไม่ไดอ้ยู่คนเดยีว 
ข้ำพเจ้ำอยู่ ในวญิญำณของกำรสวด
อ้อนวอน กำรวงิวอน ศรทัธำ และควำม
ตัง้ใจแน่วแน่ ข้ำพเจ้ำส่ือสำรกับพระ
วญิญำณของพระเจ้ำอย่ำงตอ่เน่ือง” 15

ในนิมิตอันรุ่งโรจน์ท่ีได้รับในเดือนตลุาคม 1918 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเห็นไฮรัม บิดาท่าน 

และศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
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กำรเปิดเผยที่ท่ำนไดร้บัวนัที่ 3 
ตลุำคมปลอบใจท่ำนและตอบค�ำถำม
หลำยข้อของท่ำน เรำเองจะไดร้บักำร
ปลอบโยนและเรยีนรูม้ำกขึน้เกี่ยวกับ
อนำคตเมื่อเรำและคนที่เรำรกัตำยไปอยู่
ในโลกวญิญำณโดยศึกษำและไตรต่รอง
ควำมส�ำคญัของกำรเปิดเผยน้ีขณะที่
เรำด�ำเนินชีวติในแตล่ะวนั

หน่ึงในหลำยเรือ่งที่ประธำนสมิธ
เห็นคอืกำรเสด็จเยือนคนซ่ือสัตย์ ใน
โลกวญิญำณหลังจำกพระผู้ช่วยให้รอด
สิน้พระชนม์บนกำงเขน ข้ำพเจ้ำอ้ำงอิง
จำกนิมิตดงัน้ี

“แตด่เูถิด, จำกบรรดำคนชอบธรรม, 
พระองคท์รงวำงระเบียบก�ำลังคนของ
พระองคแ์ละทรงก�ำหนดผู้ส่งสำรทัง้
หลำย, ห่อหุ้มดว้ยพลังอ�ำนำจและสิทธิ
อ�ำนำจ, และทรงมอบหมำยให้พวกเขำ
ออกไปน�ำควำมสวำ่งแห่งพระกิตตคิณุ
ไปให้คนเหล่ำน้ันที่อยู่ ในควำมมืด, แม้
ให้วญิญำณทัง้ปวงของมนุษย์ [ชำยและ
หญิง]; 16 และจึงส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่
คนตำยดงัน้ัน . . .

“คนเหล่ำน้ีไดร้บักำรสอนถึงศรทัธำ
ในพระผู้เป็นเจ้ำ, กำรกลับใจจำกบำป, 
กำรบัพตศิมำแทนเพื่อกำรปลดบำป, 
ของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์
โดยกำรวำงมือ,

“และหลักธรรมอื่น ๆ ทัง้สิน้ของพระ
กิตตคิณุที่พวกเขำจ�ำเป็นตอ้งรูเ้พื่อ
ท�ำให้ตนเองมีคณุสมบัตเิพื่อพวกเขำ
จะไดร้บักำรพิพำกษำตำมมนุษย์ ในเน้ือ
หนัง, แตด่�ำเนินชีวติตำมพระผู้เป็นเจ้ำ
ในวญิญำณ . . .

“เพรำะคนตำยมองวำ่กำรที่วญิญำณ
ของพวกเขำละจำกรำ่งกำยเป็นเวลำ
นำนเป็นพันธนำกำร.

“คนเหล่ำน้ีพระเจ้ำทรงสอน, และ
ประทำนอ�ำนำจให้พวกเขำออกมำ, หลัง
กำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคจ์ำก
บรรดำคนตำย, เพื่อเข้ำไปในอำณำจักร
ของพระบิดำของพระองค,์ ณ ที่น้ัน
เพื่อสวมมงกุฎดว้ยควำมเป็นอมตะและ
ชีวตินิรนัดร,์

“และนับจำกน้ันท�ำงำนของพวกเขำ
ตอ่ไปดงัที่พระเจ้ำทรงสัญญำไว,้ และ
เป็นผู้รบัส่วนพรทัง้ปวงซ่ึงเก็บไวร้อคน
เหล่ำน้ันที่รกัพระองค”์ 17

ในนิมิต ประธำนสมิธเห็นไฮรมับิดำ
ท่ำนและศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ 
นับเป็นเวลำ 74 ปีตัง้แตค่รัง้สุดท้ำยที่
ท่ำนเห็นคนทัง้สองสมัยท่ำนเป็นเด็กใน
นอว ูเรำจินตนำกำรไดเ้พียงปีตขิองท่ำน
เมื่อท่ำนเห็นบิดำและลุงที่ท่ำนรกั ท่ำน
ตอ้งไดร้บักำรดลใจและกำรปลอบโยน
แน่นอนเมื่อรูว้ำ่วญิญำณทัง้หมดมีรำ่ง
เดมิและพวกเขำเฝ้ำรอวนัฟ้ืนคนืชีวติ
ที่สัญญำไว ้นิมิตเปิดเผยรำยละเอียด
เพิ่มเตมิในแผนของพระบิดำบนสวรรค์
ส�ำหรบับุตรธิดำ ควำมรกัที่แลกดว้ยกำร
ไถ่ของพระครสิต ์และอ�ำนำจอันหำใด
เทียบไดข้องกำรชดใช้ 18

ในวนัครบรอบ 100 ปีน้ี ข้ำพเจ้ำขอ
ให้ท่ำนอ่ำนกำรเปิดเผยดงักล่ำวอย่ำง
ถี่ถ้วนและอย่ำงไตรต่รอง ขณะท�ำเช่น
น้ัน ขอพระเจ้ำทรงอวยพรให้ท่ำนเข้ำใจ
มำกขึน้และเห็นคณุคำ่ควำมรกัของ
พระผู้เป็นเจ้ำตลอดจนแผนแห่งควำม
รอดและควำมสุขที่ทรงมี ไว้ ให้บุตรธิดำ
ของพระองค์

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่นิมิตที่ประธำน
โจเซฟ เอฟ. สมิธไดร้บัเป็นควำมจรงิ 
ข้ำพเจ้ำกล่ำวค�ำพยำนวำ่ทุกคนสำมำรถ

อ่ำนและรู้ ไดว้ำ่น่ีเป็นควำมจรงิ คนที่
ไม่ ไดร้บัควำมรูด้งักล่ำวในชีวติน้ีจะรู้
ควำมจรงิน้ีแน่นอนเมื่อทุกคนจะไปถึง
โลกวญิญำณ ที่น่ัน ทุกคนจะรกัและ
สรรเสรญิพระผู้เป็นเจ้ำและพระเจ้ำ
พระเยซูครสิตส์�ำหรบัแผนแห่งควำม
รอดและพรของกำรฟ้ืนคนืชีวติที่สัญญำ
ไวเ้มื่อรำ่งกำยกับวญิญำณจะรวมกันอีก
ครัง้ไม่แยกจำกกันอีก 19

ขำ้พเจำ้ขอบพระทยัที่ ไดรู้ว้ำ่บำรบ์ำรำ
สุดทีร่กัอยูท่ี่ ใดและเรำจะไดอ้ยูด่ว้ยกนั
อกีครัง้กบัครอบครวัของเรำช่ัวนิรนัดร 
ขอใหสั้นตสุิขของพระเจำ้ค�ำ้จนุเรำบดัน้ี
และตลอดไป น่ีคอืค�ำสวดออ้นวอนอยำ่ง
ออ่นน้อมของขำ้พเจำ้ ในพระนำมของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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มำกแตเ่ขำยนืยนัวำ่ “องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ 
พระองคท์รงทรำบทกุส่ิง พระองคท์รงรู้
ดวีำ่ขำ้พระองคร์กัพระองค ์พระเยซตูรสั
กบัเขำวำ่ จงเลีย้งดแูกะของเรำเถิด” 2

เปโตรเคยพิสูจน์ตนวำ่เป็นผู้ตดิตำม
ที่รกัพระครสิตห์รอืไม่ ตัง้แตค่รัง้แรกที่
พบกันรมิทะเล เขำละทิง้แหตำมพระผู้
ช่วยให้รอดไป “ทันที” 3 เปโตรกลำยเป็น
ผู้หำคนดัง่หำปลำ เขำเดนิทำงไปปฏิบัติ
ศำสนกิจกับพระผู้ช่วยให้รอดและช่วย
สอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

โดย ซิสเตอร์บอนน่ี เอช. คอร์ดอน

ประธำนเยำวชนหญิงสำมญั

เ มื่อปีที่แล้ว เด็กปฐมวยัที่ดฉัินพบใน
ชิลีท�ำให้ดฉัินยิม้ เขำพูดวำ่ “สวสัดี
ครบั ผมช่ือเดวดิ คณุจะพูดถึงผมใน

กำรประชุมใหญ่สำมัญไหมครบั”
ดฉัินไตรต่รองค�ำทักทำยแบบคำด

ไม่ถึงของเดวดิ เรำทุกคนตอ้งกำรให้ผู้
อื่นยอมรบั เห็นควำมส�ำคญั จดจ�ำ และ
รกัเรำ

พี่น้องทัง้หลำย ทุกท่ำนส�ำคญั ถึง
แม้ ไม่ไดพู้ดถึงท่ำนในกำรประชุมใหญ่
สำมัญ แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรงรูจ้ัก
ท่ำนและทรงรกัท่ำน ถ้ำท่ำนสงสัยวำ่
จรงิหรอืไม่ ท่ำนเพียงแตต่อ้งตรกึตรอง
วำ่พระองคท์รง “จำรกึ [ท่ำน] ไวบ้น
ฝ่ำมือ [ของพระองค]์” 1

เมื่อรูว้ำ่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรกัเรำ 
เรำอำจสงสัยวำ่เรำจะแสดงควำมรกัตอ่
พระองค์ ให้ดทีี่สุดไดอ้ย่ำงไร

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถำมเปโตรวำ่ 
“ท่ำนรกัเรำ . . . หรอื?”

เปโตรทูลวำ่ “ ใช่ องคพ์ระผู้เป็น
เจ้ำ พระองคท์รงทรำบวำ่ข้ำพระองคร์กั
พระองค ์พระองคต์รสัส่ังเขำวำ่ จงเลีย้ง
ดลููกแกะของเรำเถิด”

เมือ่ทรงถำมเป็นครัง้ทีส่องและครัง้ที่
สำมวำ่ “ท่ำนรกัเรำหรอื?” เปโตรเสียใจ

กำรเป็นเมษบำล
ดิฉันหวงัว่าคนท่ีท่านปฏิบัติศาสนกิจจะเห็นท่านเป็นเพ่ือนและตระหนักว่า
พวกเขามีผู้สนับสนุน และเพ่ือนคู่ใจ
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แตเ่วลำน้ีพระเจ้ำผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ทรงทรำบวำ่จะไม่ไดอ้ยู่เคยีงข้ำงเปโตร 
อีก จึงทรงแสดงให้เขำเห็นวำ่จะรบัใช้
อย่ำงไรและเมื่อใด เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดไม่อยู่ เปโตรจะตอ้งแสวงหำกำรน�ำ
ทำงจำกพระวญิญำณ รบักำรเปิดเผย
ดว้ยตนเอง กล้ำและมีศรทัธำที่จะ
ปฏิบัต ิพระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นที่แกะ
ของพระองคเ์พรำะทรงปรำรถนำให้เป
โตรท�ำส่ิงที่พระองคจ์ะทรงท�ำถ้ำประทับ
อยู่ที่น่ี ทรงขอให้เปโตรเป็นเมษบำล

เดอืนเมษำยนทีผ่่ำนมำ ประธำน 
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันเชือ้เชิญให้เรำเลีย้ง 
ดแูกะของพระบดิำในวธิทีีศั่กดิสิ์ทธิก์วำ่
และท�ำเช่นน้ันผ่ำนกำรปฏบิตัศิำสนกจิ 4

เพื่อรบัค�ำเชือ้เชิญดงักล่ำว เรำตอ้ง
พัฒนำจิตใจของเมษบำลและเข้ำใจ
ควำมตอ้งกำรของแกะของพระเจ้ำ 
ดงัน้ันเรำจะเป็นเมษบำลที่พระเจ้ำ
ตอ้งกำรให้เรำเป็นไดอ้ย่ำงไร

เช่นเดยีวกับค�ำถำมทัง้หมด เรำ
สำมำรถพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซู
ครสิต—์พระเมษบำลผู้ประเสรฐิ พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรูจ้ักและนับจ�ำนวนแกะ
ไวแ้ล้ว คอยคุม้กัน และทรงตอ้นเข้ำฝูง
ของพระผู้เป็นเจ้ำ

รู้จกัและนับจ�านวน
ขณะพยำยำมท�ำตำมแบบอย่ำงของ

พระผู้ช่วยให้รอด เรำตอ้งรูจ้ักและนับ
จ�ำนวนแกะของพระองคก์่อน เรำได้
รบัมอบหมำยให้ดแูลแตล่ะบุคคลและ
ครอบครวัเพื่อให้เรำนับแกะของพระเจ้ำ
ไดค้รบและไม่ลืมใคร แตก่ำรนับจ�ำนวน
ไม่เกี่ยวกับตวัเลข แตเ่กี่ยวกับกำรท�ำให้ 
แตล่ะ คนรูสึ้กถึงควำมรกัของพระผู้ช่วย
ให้รอดผ่ำนคนที่รบัใช้ แทน พระองค ์
ในวธิีน้ันทุกคนจะรู้ ไดว้ำ่พระบิดำใน
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำทรงรูจ้ักพวกเขำ

ดฉัินเพิ่งพบเยำวชนหญิงคนหน่ึงที่
ไดร้บัมอบหมำยให้ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่
สตรทีี่อำยุมำกกวำ่เธอเกือบห้ำเท่ำ ทัง้
สองคน้พบวำ่รกัดนตรเีหมือนกัน เมื่อ
เยำวชนหญิงคนน้ีไปเยี่ยม พวกเธอรอ้ง

เพลงดว้ยกันและแบ่งปันเพลงโปรด 
พวกเธอหล่อหลอมมิตรภำพที่เป็นพร
แก่ชีวติเธอทัง้สอง

ดฉัินหวงัวำ่คนทีท่ำ่นปฏบิตัศิำสนกิจ 
จะเห็นท่ำนเป็นเพือ่นและตระหนักวำ่
พวกเขำมผีูส้นับสนุน และเพือ่นคู่ ใจ
—คนทีรู่ส้ภำวกำรณ์และสนับสนุนควำม
หวงัและควำมปรำรถนำของพวกเขำ

ดฉัินเพิ่งไดร้บัมอบหมำยให้ปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่สตรทีี่ดฉัินกับคูรู่จ้ักไม่มำก
นัก เมื่อหำรอืกับเจสคูป่ฏิบัตศิำสนกิจ
วยั 16 ปี เธอแนะน�ำอย่ำงฉลำดวำ่ “เรำ
ตอ้งท�ำควำมรูจ้ักเธอ”

เรำตดัสินใจทันทีวำ่จะส่งรปูเซลฟี
และข้อควำมแนะน�ำตวัไปให้เธอ ดฉัิน
ถือโทรศัพท์ และเจสซีเป็นคนกดปุ่ม
ถ่ำยรปู กำรปฏิบัตศิำสนกิจครัง้แรกของ
เรำคอืพยำยำมเป็นเพื่อน

ในกำรเยี่ยมครัง้แรก เรำถำมสตรี
ท่ำนน้ันวำ่มีอะไรที่เรำจะสวดอ้อนวอน
ให้เธอไดบ้้ำง เธอเล่ำควำมท้ำทำยส่วน
ตวัที่ละเอียดอ่อนและบอกวำ่เธอยินดี
ให้เรำสวดอ้อนวอนให้ ควำมซ่ือสัตย์
และควำมเช่ือมั่นของเธอท�ำให้เรำรกักัน
ทันที นับเป็นสิทธิพิเศษอย่ำงยิ่งที่ ได้
ระลึกถึงเธอในกำรสวดอ้อนวอนทุกวนั
ของดฉัิน

ขณะสวดอ้อนวอน ท่ำนจะรูสึ้กวำ่
พระเยซูครสิตท์รงรกัคนที่ท่ำนปฏิบัติ
ศำสนกิจ จงแบ่งปันควำมรกัน้ันกับ
พวกเธอ มีวธิี ใดหรอืที่จะเลีย้งดแูกะได้
ดี ไปกวำ่กำรช่วยให้พวกเธอรูสึ้กถึงควำม
รกัของพระองค—์ผ่ำนท่ำน

คอยคุ้มกนั
วธิทีีส่องในกำรพฒันำจติใจของเมษ

บำลคอืคอยคุม้กันแกะ ในฐำนะสมำชิก
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำสำมำรถขยับ 
ซ่อม แก้ ไข และสรำ้งใหม่ เรำตอบรบั
ควำมตอ้งกำรได้ ไวดว้ยกำรช่วยเหลือ
หรอืให้คกุกี ้แตม่ีมำกกวำ่น้ันหรอืไม่

แกะรูห้รอืไม่วำ่เรำคอยคุม้กันพวก
เธอดว้ยควำมรกัและเรำจะลงมือช่วย

ใน มัทธิว 25 เรำอ่ำนวำ่
“ท่ำนทัง้หลำยที่ ไดร้บัพรจำกพระ

บิดำของเรำ จงมำรบัเอำรำชอำณำจักร
ซ่ึงเตรยีมไว ้. . .

“เพรำะวำ่เมื่อเรำหิว พวกท่ำนก็
จัดหำให้เรำกิน เรำกระหำยน� ้ำ ท่ำนก็ ให้
เรำดืม่ เรำเป็นแขกแปลกหน้ำพวกท่ำน
ก็ตอ้นรบัเรำ . . .

“เวลำน้ันบรร ดำคนชอบ ธรรมจะ
กรำบ ทูลวำ่ ‘องค ์พระ ผู้ เป็น เจ้ำ ที่
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พวก ข้ำ พระ องค ์เห็น พระ องคท์รงหิว
และจัดให้เสวย หรอืทรงกระ หำยน� ้ำและ
จัดมำถวำยน้ันตัง้ แตเ่มื่อ ไร?

“ที่พวก ข้ำ พระ องค ์เห็น พระ องค์
ทรงเป็นแขกแปลกหน้ำ และไดต้อ้น รบั
ไว ้. . . ตัง้ แตเ่มื่อ ไร?” 5

พี่น้องทัง้หลำย ค�ำส�ำคญัคอื เห็น คน
ชอบธรรมเห็นคนเดอืดรอ้นเพรำะพวก
เขำคอยดแูละสังเกต เรำเองสำมำรถ
เป็นตำคอยด ูคอยช่วยเหลือและ
ปลอบโยน รว่มยินดแีละแม้แตร่ว่มฝัน 
เมื่อเรำท�ำเช่นน้ัน เรำจะไดร้บัสัญญำใน
มัทธิววำ่ “ซ่ึงพวก ท่ำนไดท้�ำกับคนใด
คนหน่ึงที่เล็ก น้อยที่สุด . . . ก็เหมือนท�ำ
กับเรำดว้ย” 6

เพื่อน—เรำจะเรยีกเขำวำ่จอห์น— 
เล่ำส่ิงที่จะเกิดขึน้เมื่อเรำเห็นควำม
ตอ้งกำรที่แทบมองไม่เห็นของอีกคน
วำ่ “สตรคีนหน่ึงในวอรด์พยำยำมฆ่ำตวั
ตำย หลังจำกน้ันสองเดอืน ผมพบวำ่
ไม่มี ใครในโควรมัไปคยุกับสำมีเธอเกี่ยว
กับประสบกำรณ์อันน่ำเศรำ้น้ี ผมเองก็
ไม่ได้ ไป สุดท้ำย ผมขอไปรบัประทำน
อำหำรกลำงวนักับสำมี เขำเป็นคน
เขินอำยและพูดน้อย แตเ่มื่อผมพูด
วำ่ ‘ภรรยำคณุพยำยำมฆ่ำตวัตำย คณุ
ตอ้งทุกข์ ใจแน่นอน คณุอยำกพูดเรือ่ง
น้ีไหม’ เขำรอ้งไห้ออกมำ เรำสนทนำกัน
ดว้ยควำมเห็นอกเห็นใจ สนิทกันและ
วำงใจกันมำกขึน้ภำยในไม่กี่นำที”

จอห์นเสรมิวำ่ “ผมคดิวำ่เรำมักจะแค่
น�ำบรำวน่ีไปให้แทนที่จะคดิหำวธิีเผชิญ
สถำนกำรณ์น้ันดว้ยควำมซ่ือสัตย์และ
ควำมรกั” 7

แกะของเรำอำจเจ็บปวด สับสน 
หรือหลงผิด เรำในฐำนะเมษบำลต้อง
เป็นคนแรกๆ ที่มองเห็นควำมต้องกำร
ของพวกเขำ เรำสำมำรถฟังและรักโดย
ไม่ตัดสิน ให้ควำมหวังและควำมช่วย
เหลือด้วยกำรน�ำทำงจำกพระวิญญำณ
บริสุทธิ์

พี่น้องทัง้หลำย โลกมีควำมหวงัและ
ปีตมิำกขึน้เพรำะควำมเมตตำที่ท่ำน
แสดงออกตำมกำรดลใจ เมื่อท่ำนขอ

กำรน�ำทำงจำกพระเจ้ำให้รูว้ธิีถ่ำยทอด
ควำมรกัของพระองคแ์ละเห็นควำม
ตอ้งกำรของคนที่ท่ำนดแูล ตำท่ำน
จะมองเห็น งำนปฏิบัตศิำสนกิจอัน
ศักดิสิ์ทธิ์จะให้สิทธิ์ท่ำนไดร้บักำรดลใจ 
ท่ำนสำมำรถแสวงหำกำรดลใจน้ันดว้ย
ควำมมั่นใจ

ต้อนเข้าคอกของพระผู้เป็นเจ้า
สำม เรำตอ้งตอ้นแกะของเรำเข้ำ

คอกพระผู้เป็นเจ้ำ เพื่อท�ำเช่นน้ัน เรำ
ตอ้งพิจำรณำวำ่แกะของเรำอยู่ที่ ใดบน
เส้นทำงพันธสัญญำและเต็มใจเดนิกับ
พวกเขำในกำรเดนิทำงแห่งศรทัธำ สิทธิ
พิเศษอันศักดิสิ์ทธิ์ของเรำคอืกำรรู้ ใจ
พวกเขำและชี้ให้พวกเขำดพูระผู้ช่วย
ให้รอด

ซิสเตอร์ โจซิวนีิในฟิจิเห็นทำงข้ำง
หน้ำไม่ชัดเมื่อเธอเดนิไปตำมถนนแห่ง
พันธสัญญำ เพื่อนของเธอเห็นวำ่โจซิวนีิ 
เห็นไม่ชัดพอจะอ่ำนพระคมัภีร์ ได ้เธอ
จึงหำแวน่อ่ำนหนังสืออันใหม่มำให้
พรอ้มปำกกำสีเหลืองสดส�ำหรบัท�ำแถบ
สีเน้นค�ำทุกค�ำที่กล่ำวถึงพระเยซูครสิต์
ในพระคมัภีรม์อรมอน ส่ิงที่เริม่จำก
ควำมปรำรถนำจะปฏิบัตศิำสนกิจและ
ช่วยเรือ่งกำรศึกษำพระคมัภีรส่์งผลให้
โจซิวนีิเข้ำพระวหิำรเป็นครัง้แรก 28 ปี
หลังจำกรบับัพตศิมำ

ไม่ว่ำแกะของเรำเข้มแข็งหรือ
อ่อนแอ ดี ใจหรือทุกข์ ใจ เรำต้องแน่ใจ
ว่ำไม่มี ใครเดินโดดเดี่ยว เรำรักพวก
เขำได้ ไม่ว่ำพวกเขำเข้มแข็งหรือไม่ เรำ
ให้ควำมช่วยเหลือและก�ำลังใจให้เดิน
ก้ำวต่อไป เม่ือเรำสวดอ้อนวอนและ
พยำยำมเข้ำใจจิตใจพวกเขำ ดิฉันเป็น
พยำนว่ำพระบิดำบนสวรรค์จะทรงน�ำ
เรำและพระวิญญำณจะไปกับเรำ เรำมี
โอกำสเป็น “เหล่ำเทพ . . . ห้อมล้อม” 
พวกเขำขณะพระองค์เสด็จไปหน้ำ
พวกเขำ 8

พระเจ้ำทรงเชือ้เชิญให้เรำเลีย้ง
ดแูละดแูลแกะของพระองค ์ดงัที่
พระองคจ์ะทรงดแูล พระองคท์รง

เชือ้เชิญให้เรำเป็นผู้เลีย้งแกะแก่ทุก
ประชำชำต ิทุกประเทศ (และใช่คะ่ 
เอ็ลเดอรอ์ุคท์ดอรฟ์ เรำรกัและตอ้งกำร
เยอรมันเชฟเฟิรด์) และทรงปรำรถนำ
ให้เยำวชนเข้ำรว่มอุดมกำรณ์น้ี

เยำวชนของเรำสำมำรถเป็นเมษบำล
ที่เข้มแข็งที่สุด ดงัที่ประธำนรสัเซลล์  
เอ็ม. เนลสันกล่ำว พวกเขำ “เป็นหน่ึง
ในคนดทีี่สุดที่พระเจ้ำ เคย ส่งมำโลก
น้ี” พวกเขำเป็น “วญิญำณที่สง่ำงำม” 
“ผู้เล่นที่ดทีี่สุด” ผู้ตดิตำมพระผู้ช่วย
ให้รอด 9 ท่ำนนึกภำพออกหรอืไม่ พลัง
อ�ำนำจที่เมษบำลเช่นน้ันจะท�ำให้
เกิดขึน้ขณะพวกเขำเลีย้งดแูกะของ
พระองค ์เรำเห็นส่ิงอัศจรรย์ขณะปฏิบัติ
ศำสนกิจเคยีงข้ำงเยำวชนเหล่ำน้ี

เยำวชนชำยหญิงทัง้หลำย เรำ
ต้องกำรท่ำน! ถ้ำท่ำนไม่มีงำนมอบ
หมำยให้ปฏิบัติศำสนกิจ ให้พูดคุยกับ
ประธำนสมำคมสงเครำะห์หรือโควรัม
เอ็ลเดอร์ของท่ำน พวกเขำจะดี ใจเมื่อ
ท่ำนยินดีรู้จักและนับจ�ำนวน คอยคุ้ม
กัน และต้อนแกะเข้ำคอกของพระผู้
เป็นเจ้ำ

เมือ่ถงึวนัทีเ่รำจะคกุเขำ่แทบ
พระบำทพระผูช่้วยใหร้อด หลงัจำกเลีย้ง
ดแูกะของพระองค ์ดฉัินสวดออ้นวอน
ขอใหเ้รำตอบไดเ้ช่นเดยีวกบัเปโตรวำ่ 
“ ใช่ องคพ์ระผูเ้ป็นเจำ้ พระองคท์รง
ทรำบวำ่ขำ้พระองคร์กัพระองค”์ 10 เรำ 
รกั แกะของพระองค ์พวกเขำ ปลอดภยั 
และพวกเขำอยู ่บำ้น ในพระนำมของ
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
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เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 100.
 5. มัทธิว 25:34–35, 37–38; เน้นตวัเอน.
 6. มัทธิว 25:40.
 7. กำรพูดคยุเป็นกำรส่วนตวั.
 8. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 84:88.
 9. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ควำมหวงัของ

อิสรำเอล” (กำรให้ข้อคดิทำงวญิญำณ
ส�ำหรบัเยำวชนทั่วโลก 3 มิถุนำยน 2018), 
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อธิกำรไม่คอ่ยเช่ือเรือ่งกำรประกำศส่วน
สิบของมอรเ์รลล์วำ่เขำจ่ำยส่วนสิบเต็ม

ข้ำพเจ้ำไม่ทรำบวำ่ชำยสองคนน้ีใคร
มีข้อเท็จจรงิถูกตอ้งมำกกวำ่กันในวนั
น้ัน แตข่้ำพเจ้ำรูว้ำ่ซิสเตอร์ โบเวน็เดนิ
ออกมำจำกกำรสัมภำษณ์พรอ้มใบรบั
รองพระวหิำรที่ตอ่ใหม่แล้ว ขณะที่บรำ
เดอร์ โบเวน็เดนิออกมำดว้ยควำมโกรธ
ซ่ึงท�ำให้เขำออกจำกศำสนจักรไป 15 ปี

ไม่ส�ำคญัวำ่ใครถูกตอ้งเกี่ยวกับเรือ่ง
ส่วนสิบ เห็นไดชั้ดวำ่ทัง้มอรเ์รลล์และ
อธิกำรลืมพระด�ำรสัเตอืนของพระผู้
ช่วยให้รอดที่ ให้ “ปรองดองกับคูค่วำม
โดยเรว็” 2 และค�ำแนะน�ำของเปำโลที่วำ่ 
“อย่ำให้ถึงตะวนัตกแล้วยังโกรธอยู่” 3 ข้อ
เท็จจรงิที่วำ่พวกเขำ ไม ่ปรองดองกัน
และตะวนั ตกแล้ว เมื่อบรำเดอร์ โบเวน็
ยังคงโกรธอยู่เป็นวนั เป็นสัปดำห์ จน
เป็นปี พิสูจน์ประเด็นของชำวโรมันสมัย
โบรำณผู้ปรำดเปรือ่งที่สุดคนหน่ึงซ่ึง
กล่ำววำ่ “ควำมโกรธ หำกไม่ยับยัง้ไว ้มัก
จะ [อันตรำย] ยิ่งกวำ่ควำมเสียหำยที่ยั่ว
ยุให้ โกรธ” 4 แตป่ำฏิหำรยิ์ของกำรคนืดมีี
ให้เรำเสมอ และดว้ยควำมรกัที่เขำมี ให้
ครอบครวัและศำสนจักรที่เขำรูว้ำ่เป็น
ควำมจรงิ มอรเ์รลล์ โบเวน็กลับมำแข็ง
ขันในศำสนจักรอย่ำงเต็มที่ ข้ำพเจ้ำขอ
เล่ำสัน้ๆ วำ่เกิดขึน้ไดอ้ย่ำงไร

แบรด บุตรชำยของบรำเดอร์ โบเวน็
เป็นเพื่อนที่ดขีองเรำและเป็นสำวกเจ็ด
สิบภำคที่อุทิศตนรบัใช้ ในไอดำโฮตอน 

ปันตวัอย่ำงง่ำยๆ หน่ึงเรือ่งเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัตศิำสนกิจเช่นน้ัน

แกรนท์ มอรเ์รลล์ โบเวน็เป็นสำมี
และบิดำที่ท�ำงำนหนัก อุทิศตนเช่น
เดยีวกับหลำยคนที่ท�ำมำหำเลีย้งชีพบน
ผืนดนิ ประสบปัญหำเศรษฐกิจตกต�ำ่
เมื่อไรม่ันฝรัง่ในท้องที่น้ันให้ผลผลิต
ไม่เพียงพอ เขำกับนอรม์ำภรรยำจึงหำ
งำนอื่นท�ำ ในที่สุดก็ย้ำยไปอยู่อีกเมือง
หน่ึง และเริม่กลับคนืสู่เสถียรสภำพทำง
เศรษฐกิจ แตเ่หตกุำรณ์โชครำ้ยบังเกิด
ขึน้ บรำเดอร์ โบเวน็รูสึ้กเสียใจมำกเมื่อ
เข้ำรบักำรสัมภำษณ์ใบรบัรองพระวหิำร 

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

เ ดอืนเมษำยนทีผ่ำ่นมำ เมือ่ประธำน
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันน�ำเสนอแนวคดิ
ของกำรปฏบิตัศิำสนกจิ ทำ่นเน้นย�ำ้

วำ่น่ีเป็นวธิี ในกำรรกัษำพระบญัญตัขิอ้
ใหญท่ี่ ใหร้กัพระผูเ้ป็นเจำ้และรกักนั 1 
เรำ ในฐำนะเจำ้หน้ำทีศ่ำสนจกัร ขอปรบ
มือและแสดงควำมยนิดกีบัทำ่นส�ำหรบั
กำรตอบรบัอยำ่งยอดเย่ียมทีท่ำ่นไดเ้ริม่
ท�ำในเรือ่งน้ัน ขอบคณุทีท่ำ่นท�ำตำม
ศำสดำพยำกรณ์ผู้เป็นทีร่กัของเรำใน
ควำมอตุสำหะทีพ่เิศษน้ีและขอแนะน�ำ
วำ่ท่ำนไมต่อ้งรอค�ำแนะน�ำมำกมำย แค่
กระโดดลงสระวำ่ยน� ้ำ มุง่ไปหำคนขดัสน 
อยำ่มัวหยดุอยูก่บัทีพ่ลำงสงสัยวำ่ทำ่น
ควรจะวำ่ยทำ่กรรเชียงหรอืวำ่ยทำ่สุนัข
ตกน� ้ำ หำกเรำท�ำตำมหลกัธรรมพืน้
ฐำนที่ ไดร้บักำรสอน อยู่ในแนวเดยีวกับ
กญุแจฐำนะปุโรหิต และแสวงหำพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ ให้ทรงน�ำทำงเรำ เรำ
จะไม่ลม้เหลว

เช้ำวนัน้ีข้ำพเจ้ำอยำกจะพูดเกี่ยว
กับกำรปฏิบัตศิำสนกิจในดำ้นที่เป็น
ส่วนตวัมำกขึน้ที่ ไม่ ใช่ โดยงำนมอบ
หมำย ไม่เกี่ยวข้องกับกำรสัมภำษณ์ตำม
ปฏิทิน และไม่มีสำยกำรรำยงำนเวน้
แตร่ำยงำนตอ่สวรรค ์ข้ำพเจ้ำขอแบ่ง

พนัธกิจในเร่ืองกำรคืนดี
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความสงบสุขต่อจิตวิญญาณซ่ึงมาจากการคืนดีกับพระผู้ เป็นเจ้า
และการคืนดีต่อกันหากเรานอบน้อมและกล้าหาญพอท่ีจะท�าให้ได้มา
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ใต ้แบรดอำย ุ11 ขวบเมือ่เกดิเรือ่งน้ี  
และเป็นเวลำ 15 ปีทีเ่ขำเฝ้ำดกูำรอทุศิ 
ตนทำงศำสนำทีล่ดน้อยถอยลงของคณุ 
พอ่ ประจักษ์ชัดดว้ยตำวำ่ผลงำนกำร
เก็บเกีย่วเสียหำยเพยีงใดเมือ่หวำ่นไว้
ดว้ยควำมโกรธและควำมเขำ้ใจผดิ เขำ
ตอ้งท�ำอะไรบำงอย่ำง ดงัน้ันเมือ่ถงึ
วนัขอบคณุพระเจ้ำในปี 1977 แบรด
นักศึกษำมหำวทิยำลัยบรคิมั ยงัก ์วยั 26 
ปีพรอ้มดว้ยแวเลรภีรรยำ และมคิบตุร
ชำยแบเบำะคนใหม่ เก็บขำ้วของขึน้
รถยนตนั์กศึกษำรำคำถกูขบัไปบลิลงิส์ 
มอนแทนำทัง้ๆ ทีส่ภำพอำกำศไมด่ ีกำร
ขับรถชนเนินหมิะใกลเ้วสตเ์ยลโลวส์โตน 
ก็ ไมอ่ำจหยดุยัง้สำมคนน้ีจำกกำรไป
ปฏบิตัศิำสนกิจกบับรำเดอร์ โบเวน็ผูพ้อ่

เมื่อมำถึง แบรดกับแพมน้องสำว 
ของเขำขอใช้เวลำส่วนตวักับคณุพ่อ  
“พ่อเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเสมอ” แบรด 
เริม่พูดดว้ยอำรมณ์อ่อนไหว “เรำรู้
ตลอดมำวำ่พ่อรกัเรำมำกแค่ไหน แตม่ี
บำงส่ิงไม่ถูกตอ้ง และเป็นอย่ำงน้ันมำ
นำนแล้ว เพรำะครัง้หน่ึงพ่อเคยรูสึ้ก
เสียใจ ครอบครวัน้ีทุกคนจึงรูสึ้กเสียใจ
มำตลอดหลำยปี เรำแตกสลำย พ่อ
เป็นคนเดยีวเท่ำน้ันที่ซ่อมพวกเรำได ้
ได้ โปรด ตลอดเวลำที่ผ่ำนมำทัง้หมด
น้ี พ่อสำมำรถปลดปล่อยเรือ่งขุ่นข้อง

หมองใจกับอธิกำรคนน้ันและกลับมำน�ำ
ครอบครวัน้ีในพระกิตตคิณุเหมือนที่
พ่อเคยท�ำได้ ไหมครบั”

มีแตค่วำมเงียบงัน จำกน้ันบรำเดอร์
โบเวน็มองไปยังลูกๆ ของเขำทัง้สองคน 
ผู้เป็นกระดกูจำกกระดกูของเขำและ
เน้ือจำกเน้ือของเขำ 5 เสียงที่ตอบมำ
อย่ำงแผ่วเบำคอื “ ได ้ได ้พ่อจะท�ำ”

ตืน่เตน้แตก็่อึง้กับค�ำตอบที่ ไม่คำด
คดิ แบรด โบเวน็กับครอบครวัเขำเฝ้ำ
ดสูำมีและบิดำของตนไปหำอธิกำรคน
ปัจจุบันดว้ยเจตนำรมณ์แห่งกำรคนืดี
เพื่อแก้ ไขทุกส่ิงในชีวติเขำให้ถูกตอ้ง ใน
กำรตอบรบักำรเยือนที่กล้ำหำญแตค่ำด
ไม่ถึงอย่ำงที่สุด อธิกำรคนน้ัน ผู้เชือ้
เชิญให้บรำเดอร์ โบเวน็กลับมำหลำยตอ่
หลำยครัง้ ตรงเข้ำโอบกอดมอรเ์รลล์ ไว้
ในอ้อมแขน—กอดเขำไวน้ำนทีเดยีว

ในเวลำเพียงสองสำมสัปดำห์—ไม่
นำนมำก—บรำเดอร์ โบเวน็กลับมำแข็ง
ขันอย่ำงเต็มที่ ในศำสนจักรอีกครัง้และ
ท�ำให้ตนเองมีคำ่ควรกลับไปพระวหิำร 
ไม่นำนเขำก็ตอบรบักำรเรยีกให้ควบคมุ
ดแูลสำขำเล็กๆ 25 คนที่ก�ำลังประสบ
ปัญหำและท�ำให้สำขำน้ันเตบิโตกลำย
เป็นที่ประชุมกวำ่ 100 คน เรือ่งทัง้หมด
น้ีเกิดขึน้เกือบครึง่ศตวรรษที่ผ่ำนมำ 
แตผ่ลของกำรปฏิบัตศิำสนกิจที่ลูกชำย

และลูกสำววงิวอนบิดำของตนตลอดจน
ควำมเต็มใจของบิดำที่จะให้อภัยและ
ก้ำวตอ่ไปแม้ ในควำมไม่ดพีรอ้มของผู้
อื่นไดน้�ำพรมำสู่ครอบครวัโบเวน็ตรำบ
จนทกุวนัน้ี—และจะมำตลอดไป

พี่น้องทัง้หลำย พระเยซูทรงขอ
ให้เรำ “อยู่ดว้ยกันดว้ยควำมรกั” 6 โดย 
“ ไม่มีกำรโตแ้ย้งในบรรดำพวกเจ้ำ” 7 
“คนที่มีวญิญำณของควำมขัดแย้งย่อม
ไม่เป็นของเรำ” พระองคท์รงเตอืนชำว
นีไฟ 8 โดยแท้แล้ว ในระดบัหน่ึง ควำม
สัมพันธ์ของเรำกับพระครสิตจ์ะถูก
ก�ำหนด–หรอือย่ำงน้อยไดร้บัผล–จำก
ควำมสัมพันธ์ที่เรำมีตอ่กัน

“หำกเจ้ำ . . . ปรำรถนำจะมำหำเรำ” 
พระองคต์รสั “และจ�ำไดว้ำ่พี่น้องของ
เจ้ำมีอะไรขัดเคอืงอยู่กับเจ้ำ—

“จงไปตำมทำงของเจ้ำไปหำพี่น้อง
ของเจ้ำ, และ คนืดกีับ [เขำ] เสียก่อน, 
และแล้วจึงมำหำเรำดว้ยควำมตัง้ใจเด็ด
เดีย่ว, และเรำจะรบัเจ้ำ” 9

แน่นอนวำ่เรำแตล่ะคนสำมำรถเอ่ย
ถึงบำดแผลเก่ำนับไม่ถ้วนตลอดจน
ควำมเศรำ้และควำมทรงจ�ำอันเจ็บปวด
ที่ช่วงเวลำน้ียังคงกัดกรอ่นสันตสุิขใน
ใจหรอืครอบครวัหรอืละแวกบ้ำนของ
ใครบำงคนอยู่ ไม่วำ่เรำจะเป็นสำเหตุ
ของควำมเจ็บปวดน้ันหรอืเป็นฝ่ำยรบั
ควำมเจ็บปวดก็ตำม บำดแผลเหล่ำน้ัน



79พฤศจิกายน 2018

ตอ้งไดร้บักำรเยียวยำเพื่อชีวติจะให้ผล
คุม้คำ่ตำมพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้ำ เช่นเดยีวกับอำหำรในตูเ้ย็นที่หลำน
ตรวจดใูห้ท่ำนอย่ำงด ีควำมคบัข้องใจ
เก่ำๆ น้ันเลยวนัหมดอำยุมำนำนแล้ว 
ขออย่ำไดม้ีที่วำ่งอันล�ำ้คำ่ในจิตวญิญำณ
ท่ำนให้แก่ส่ิงเหล่ำน้ันอีกตอ่ไป ดงัที่
พรอสเพโรกล่ำวแก่อลองโซผู้เศรำ้ใจใน
เรือ่ง พำยุพิโรธ วำ่ “ขอพวกเรำจงอย่ำ
ไดแ้บกรบัควำมทรงจ�ำดว้ยควำมหนัก
หน่วงใจซ่ึงผ่ำนพ้นไปแล้วเลย” 10

“จง ยก โทษ ให้ เขำ แล้ว พวก ท่ำน จะ 
ได ้รบั กำร ยก โทษ” 11 พระครสิตท์รงสอน
ในสมัยพันธสัญญำใหม่ ในยุคสมัยของ
เรำทรงสอนวำ่ “เรำ, พระเจ้ำ, จะให้อภัย
ผู้ที่เรำจะให้อภัย, แตเ่รยีกรอ้งจำกเจ้ำ
ที่จะให้อภัยมนุษย์ทัง้ปวง” 12 แตส่�ำคญั
ที่พวกท่ำนบำงคนผู้ด�ำเนินชีวติดว้ย
ควำมทุกข์อย่ำงแท้จรงิจะตระหนักถึง
ส่ิงที่พระองค ์ไม่ได ้ตรสั พระองค ์ไม่ได ้
ตรสัวำ่ “เจ้ำไม่ไดร้บัอนุญำตให้รูสึ้กถึง
ควำมเจ็บปวดหรอืควำมทุกข์ระทมอย่ำง
แท้จรงิจำกกำรกระท�ำย�่ำยีดว้ยน� ้ำมือ
ของผู้อื่น” และพระองคก็์ ไม่ได ้ตรสัวำ่ 
“เพื่อจะยกโทษให้อย่ำงสมบูรณ์ เจ้ำตอ้ง
กลับเข้ำสู่ควำมสัมพันธ์ที่เป็นพิษภัย
หรอืกลับไปสู่สภำวกำรณ์เลวรำ้ยที่เป็น
อันตรำย” แตท่ัง้ที่อำจเกิดกำรกระท�ำ
ผิดที่เลวรำ้ยที่สุดตอ่เรำ เรำก็ยังสำมำรถ
รบัมือกับควำมเจ็บปวดของเรำได ้เพียง
แคเ่รำก้ำวเดนิสู่เส้นทำงแห่งกำรเยียวยำ
อย่ำงแท้จรงิ เส้นทำงน้ันคอืกำรให้อภัย
ซ่ึงพระเยซูแห่งนำซำเรธ็ทรงด�ำเนิน
ตำม พระองคท์รงเรยีกหำเรำแตล่ะคน
วำ่ “จงกลับมำตดิตำมเรำ” 13

ในพระด�ำรสัเชือ้เชิญใหเ้ป็นสำนุศิษย์
ของพระองคแ์ละใหพ้ยำยำมท�ำดงัที่
พระองคท์รงท�ำ พระเยซทูรงขอใหเ้รำ
เป็นเครือ่งมือแหง่พระคณุของพระองค์
—เป็น “ทตูของพระครสิต”์ ใน “พันธกจิ 
ในเรือ่งกำรคนืด”ี ดงัทีเ่ปำโลบรรยำย
ไว้ ในโครนิธ์ 14 พระผู้ทรงเยยีวยำทกุ
บำดแผล พระองคผู้์ทรงแก้ ไขทกุส่ิงให้
ถกูตอ้ง ทรงขอใหเ้รำท�ำงำนกบัพระองค์

ในงำนยำกล�ำบำกของกำรสรำ้งสันตสุิข
ในโลกทีท่ำ่นจะไมพ่บดว้ยวธิอีืน่

ดงัน้ัน ตำมทีฟิ่ลลปิส์ บรคูส์เขยีนไว ้ 
“ทำ่นผูป้ลอ่ยใหค้วำมเขำ้ใจผดิอนัน่ำ
สังเวชด�ำเนินตอ่ไปปีแลว้ปีเลำ่ โดยตัง้ใจ
จะแก้ ไขสักวนัหน่ึง ทำ่นผูย้งัคงเก็บกำร
ววิำทอนัไรค้ำ่ใหค้ำ้งคำใจเพรำะทำ่นยงั
ปลงใจไม่ไดว้ำ่ถงึเวลำแลว้ทีจ่ะสละควำม
จองหองของตนและ [จดักำรกับ] ส่ิงเหลำ่
น้ัน ทำ่นผู้เดนิผำ่นผูค้นบนถนนดว้ย
อำรมณ์บูดบึง้ ไมส่นทนำวสิำสะเพรำะ
ควำมโกรธเคอืงอนัไรส้ำระ . . . ทำ่นผู้
ปลอ่ยให ้. . . หวัใจ [ของใครบำงคน] เจ็บ
ปวดดว้ยควำมปรำรถนำค�ำขอบคณุหรอื
ควำมเห็นใจ ซ่ึงทำ่นตัง้ใจจะให ้. . . สักวนั
หน่ึง . . . จงออกไปทันทแีละท�ำส่ิงทีท่ำ่น
อำจจะไมมี่โอกำสไดท้�ำอกีเลย” 15

พี่น้องที่รกั ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่กำร
ให้อภัยและละทิง้ควำมขุ่นเคอืงใจ เก่ำ
หรอืใหม่ก็ตำม เป็นศนูย์กลำงตอ่ควำม
ยิ่งใหญ่แห่งกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่สุดท้ำยแล้ว
กำรรกัษำทำงวญิญำณจะมำจำกพระผู้
ไถ่แห่งสวรรคข์องเรำเท่ำน้ัน พระองค์
ผู้ทรงรบีรดุเข้ำช่วยเหลือเรำดว้ย “ปีก
รกัษำโรคภัยได”้ ของพระองค์ 16 เรำ
ขอบพระทัยพระองค ์และพระบิดำ
บนสวรรคผ์ู้ทรงส่งพระองคม์ำ กำร

เริม่ใหม่และกำรเกิดใหม่น้ัน อนำคต
ที่ปลอดควำมเศรำ้เก่ำๆ และควำมผิด
พลำดในอดตี ไม่ ใช่แคเ่ป็นไปได ้แต่
คอืไดซื้อ้ไวแ้ล้วดว้ยรำคำที่เจ็บปวดอัน
เป็นสัญลักษณ์โดยพระโลหิตที ่
พระเมษโปดกทรงหลั่งมำ

ดว้ยสิทธอิ�ำนำจแหง่อคัรสำวกที่
ขำ้พเจำ้ไดร้บัจำกพระผูช่้วยใหร้อดของ
โลก ขำ้พเจำ้เป็นพยำนถงึควำมสงบสุข
ตอ่จติวญิญำณซ่ึงมำจำกกำรคนืดกัีบ
พระผูเ้ป็นเจำ้และกำรคนืดตีอ่กนัหำกเรำ
นอบน้อมและกลำ้หำญพอทีจ่ะท�ำให้ ไดม้ำ 
พระผูช่้วยใหร้อดทรงวงิวอนให ้“เลิกขัด
แยง้กนั” 17 หำกรูว้ำ่มบีำดแผลเกำ่ จงรกัษำ
ใหห้ำย ดแูลกนัและกนัดว้ยควำมรกั

เพื่อนรกัของข้ำพเจ้ำ พันธกิจใน
เรือ่งกำรคนืดทีี่เรำมีรว่มกัน ข้ำพเจ้ำ
ขอให้เรำเป็นผู้สรำ้งสันต—ิให้รกั
สันต ิแสวงหำสันต ิสรำ้งสันต ิและ
ทะนุถนอมสันต ิข้ำพเจ้ำขอส่ิงน้ันใน
พระนำมของเจ้ำชำยแห่งสันต ิผู้ทรง
ทรำบทุกส่ิงเกี่ยวกับกำร “ ไดแ้ผลน้ันใน
บ้ำนของพวกเพื่อน [ของพระองค]์” 18 
แตย่ังทรงพบพลังในกำรให้อภัยและลืม
—และหำยจำกบำดแผล—และมีควำม
สุข ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอนให้ท่ำนและ
ข้ำพเจ้ำส�ำหรบัส่ิงน้ัน ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ด�ำรงต�ำแหน่งตอ่จำกท่ำน—ผู้ ไดร้บักำร
เปิดเผยโดยตรงจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ดว้ย
เหตน้ีุ ค�ำถำมข้อแรกที่ผู้สนใจตอ้งตอบ
คอื โจเซฟ สมิธเป็นศำสดำพยำกรณ์
หรอืไม่ และเขำจะตอบค�ำถำมข้อน้ีได้
โดยอ่ำนและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน.” 2

ประจกัษ์พยำนของขำ้พเจำ้เรือ่งกำร
เรยีกจำกพระเจำ้ของศำสดำพยำกรณ์
โจเซฟ สมธิเขม้แข็งขึน้จำกกำรศึกษำ
พระคมัภรีม์อรมอน: พยำนหลกัฐำนอกี
เลม่หน่ึงของพระเยซคูรสิต ์รว่มกบักำร
สวดออ้นวอน ขำ้พเจำ้ท�ำตำมค�ำเชือ้เชิญ
ของโมโรไนที่ ให ้“ทลูถำมพระผูเ้ป็นเจำ้, 
พระบดิำนิรนัดร,์ ในพระนำมของพระ
ครสิต,์” เพือ่รูค้วำมจรงิของพระคมัภรี์
มอรมอน 3 ขำ้พเจำ้เป็นพยำนวำ่หนังสือ
เลม่น้ีเป็นควำมจรงิ ขำ้พเจำ้มคีวำม
รูเ้ช่นน้ีไดอ้ยำ่งไร ทำ่นก็มีไดเ้ช่นกนั 
“ โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิ.์” 4

ค�ำน�ำพระคมัภีรม์อรมอนกล่ำววำ่ 
“บรรดำผู้ที่ ไดร้บักำรเป็นพยำนจำก
สวรรค ์[ถึงพระคมัภีรม์อรมอน] จำก
พระวญิญำณศักดิสิ์ทธิ์จะเริม่รู้ โดย
อ�ำนำจเดยีวกันน้ีวำ่พระเยซูครสิตค์อื
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก, วำ่โจเซฟ 
สมิธ คอืผู้เปิดเผยและศำสดำพยำกรณ์
ของพระองค์ ในยุคสุดท้ำยน้ี, และวำ่
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยคอือำณำจักรของพระเจ้ำ
ซ่ึงไดร้บักำรสถำปนำขึน้อีกบนแผ่นดนิ

พระคมัภร์ีมอรมอนช่วยให้เราเตบิโตใน
ประจกัษ์พยาน

จำก ส่ังสอนกิตตคิณุของเรำ เรำ
อ่ำนวำ่ “พึงจ�ำไวว้ำ่ควำมเข้ำใจ [ ในพระ
บิดำบนสวรรคแ์ละแผนแห่งควำมสุข
ของพระองค]์ มำจำกศำสดำพยำกรณ์
ยุคปัจจุบัน—น่ันคอืโจเซฟ สมิธและผู้

โดย เอล็เดอร์เชย์น เอม็. โบเวน็

แห่งสำวกเจด็สิบ

ผู ้
  คนมำกมำยทกุวนัน้ีสงสัยควำมเป็น
จรงิของพระผู้เป็นเจำ้และควำม
สัมพนัธ์ของเรำกบัพระองค ์หลำย

คนรูน้้อยหรอืไม่รูเ้ลยเกีย่วกบัแผนอนั
ส�ำคญัยิง่แหง่ควำมสุขของพระองค ์กวำ่ 
30 ปีกอ่น ประธำนเอสรำ แทฟท ์เบ็นสัน 
ตัง้ขอ้สังเกตวำ่ “ส่วนใหญข่อง . . . โลก
ปัจจบัุนปฏิเสธควำมเป็นพระผูเ้ป็น
เจำ้ของพระผู้ช่วยใหร้อด สงสัยในกำร
ประสูตอินัน่ำอศัจรรย ์พระชนมชี์พทีด่ี
พรอ้ม และควำมเป็นจรงิของกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์อนัรุง่โรจน์ของพระองค.์” 1

ในยุคของเรำ ควำมสงสัยไม่ไดมุ้ง่ไป
ทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดเทำ่น้ันแตย่งัมุ่งไปที่
ศำสนจกัรของพระองค—์ศำสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทำ้ย— 
ซ่ึงทรงฟ้ืนฟูผำ่นศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมิธดว้ย ควำมสงสัยเหลำ่น้ีมกัมุง่ไปที่
ประวตัศิำสตร ์ค�ำสอนหรอืขอ้ปฏบัิตขิอง
ศำสนจกัรของพระผูช่้วยใหร้อด

บทบำทของพระคมัภีร์
มอรมอนในกำรเปล่ียนใจ
เล่ือมใส
เราก�าลงัรวบรวมอิสราเอลเป็นคร้ังสุดท้ายด้วยพระคัมภีร์มอรมอน เคร่ืองมือแห่งการ
เปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีทรงพลงัชิน้หน่ึง
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โลก, เพื่อเตรยีมรบักำรเสด็จมำครัง้ที่
สองของพระเมสสิยำห์.” 5

ในฐำนะผู้สอนศำสนำหนุ่มที่ ไป
ประเทศชิลี ข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ทเรยีนที่
เปลี่ยนชีวติเกี่ยวกับอ�ำนำจกำรเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของพระคมัภีรม์อรมอน 
คณุกอนซำเลซรบัใช้ ในต�ำแหน่งที่น่ำ
นับถือในโบสถ์ของเขำหลำยปี เขำเคย
รบักำรอบรมดำ้นศำสนำอย่ำงกวำ้งขวำง
รวมถึงวฒุิกำรศึกษำดำ้นเทววทิยำดว้ย 
เขำภำคภูมิ ใจที่เป็นผู้เช่ียวชำญพระ
คมัภีร์ ไบเบิล เรำเห็นชัดวำ่เขำคอืนัก
วชิำกำรดำ้นศำสนำ

เขำทรำบดเีรือ่งผู้สอนศำสนำของ
ศำสนจักรของพระเยซคูรสิตแ์ห่งวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยที่แวะเวยีนมำท�ำงำนใน
บ้ำนเกิดของเขำที่นครลิมำ ประเทศเปร ู
เขำตอ้งกำรพบคนเหล่ำน้ันเสมอเพื่อให้
ควำมรูเ้รือ่งพระคมัภีร์ ไบเบิล

วนัหน่ึง เขำแทบจะคดิวำ่เป็นของ
ขวญัจำกสวรรค ์ผู้สอนศำสนำสองคน
เรยีกให้เขำหยุดบนถนนและถำมเขำวำ่
ขอไปที่บ้ำนและแบ่งปันพระคมัภีรก์ับ
เขำไดห้รอืไม่ น่ีคอืฝันที่เป็นจรงิของ
เขำ! ค�ำสวดอ้อนวอนของเขำไดร้บัค�ำ
ตอบ ในที่สุด เขำก็มี โอกำสส่ังสอนเด็ก
หนุ่มที่หลงผิดเหล่ำน้ีเสียที เขำจึงตอบ
วำ่ยินดมีำกถ้ำพวกเขำจะไปที่บ้ำนและ
สนทนำพระคมัภีรก์ัน

เขำรอนัดน้ีดว้ยใจจดจ่อ เขำพรอ้มที่
จะใช้พระคมัภีร์ ไบเบิลพิสูจน์วำ่ควำม
เช่ือของพวกเขำผิด เขำมั่นใจวำ่พระ
คมัภีร์ ไบเบิลจะชีข้้อผิดพลำดในวถิีทำง
ของพวกเขำไดอ้ย่ำงกระจ่ำงชัด คนืวนั
นัดมำถึง ผู้สอนศำสนำเคำะประต ูเขำ
ตืน่เตน้ ในที่สุดเวลำที่เขำรอคอยก็มำถึง

เขำเปิดประตูเชิญผู้สอนศำสนำ
เข้ำบ้ำน หน่ึงในผู้สอนศำสนำยื่น
หนังสือปกสีน� ้ำเงินให้เขำและแสดง
ประจักษ์พยำนที่จริงใจว่ำเขำรู้ว่ำ
หนังสือเล่มน้ีเป็นพระวจนะของพระ
ผู้เป็นเจ้ำ ผู้สอนศำสนำคนที่สองเสริม
ด้วยประจักษ์พยำนถึงหนังสือเล่มน้ี 
โดยเป็นพยำนว่ำศำสดำพยำกรณ์ยุค

ปัจจุบันของพระผู้เป็นเจ้ำช่ือโจเซฟ 
สมิธเป็นผู้แปล และหนังสือเล่มน้ีสอน
เรื่องพระคริสต์ ผู้สอนศำสนำขอตัว
แล้วออกจำกบ้ำนไป

คณุกอนซำเลซผิดหวงัมำก แต่
เขำเปิดหนังสือ และเขำเริม่พลิกหน้ำ
หนังสือเล่มน้ันดหูลำยหน้ำ เขำอ่ำน
หน้ำแรก เขำอ่ำนหน้ำแล้วหน้ำเล่ำและ
ไม่ไดห้ยุดจนเข้ำสู่ช่วงบ่ำยของวนัตอ่
มำ เขำอ่ำนจนจบและรูว้ำ่หนังสือน้ีเป็น
ควำมจรงิ เขำรูว้ำ่เขำตอ้งท�ำอะไร เขำ
โทรศัพท์เรยีกผู้สอนศำสนำมำสอนบท
เรยีนและยุตชีิวติที่เขำเคยรูเ้พื่อเปลี่ยน
เป็นสมำชิกศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ชำยที่ดงีำมท่ำนน้ีคอืครเูอ็มทีซีของ
ข้ำพเจ้ำที่ โพรโว ยูทำห์ ข้ำพเจ้ำประทับ
ใจเรือ่งรำวกำรเปลีย่นใจเลือ่มใสของบรำ
เดอรก์อนซำเลซและอ�ำนำจของพระ
คมัภีรม์อรมอนอย่ำงยิ่ง

เมื่อข้ำพเจ้ำไปถึงชิลี ประธำนคณะ
เผยแผ่ ประธำนรอยเดน เจ. เกลด 
เชิญเรำอ่ำนประจักษ์พยำนของศำสดำ
พยำกรณ์โจเซฟ สมิธที่บันทึกไว้ ใน 
โจเซฟ สมิธ—ประวตัทิุกสัปดำห์ ท่ำน
สอนวำ่ประจักษ์พยำนของนิมิตแรกจะ
มีอิทธิพลโดยตรงตอ่ประจักษ์พยำน
ในพระกิตตคิณุและประจักษ์พยำนใน
พระคมัภีรม์อรมอนของเรำเอง

ขำ้พเจำ้รบัค�ำเชิญน้ันอยำ่งจรงิจงั 
ขำ้พเจำ้อำ่นเรือ่งรำวของนิมติแรก 
ขำ้พเจำ้อำ่นพระคมัภรีม์อรมอน ขำ้พเจำ้
สวดออ้นวอนตำมที่ โมโรไนชีน้�ำและทลู
ถำม “พระผูเ้ป็นเจำ้, พระบดิำนิรนัดร,์  
ในพระนำมของพระครสิต,์” 6 วำ่พระ
คมัภรีม์อรมอนจรงิหรอืไม่ วนัน้ีขำ้พเจำ้
กลำ่วค�ำพยำนวำ่ ขำ้พเจำ้รูจ้กัพระคมัภรี์
มอรมอนดงัทีศ่ำสดำพยำกรณ์โจเซฟ 
สมธิกลำ่วไวว้ำ่เป็น “หนังสือทีถ่กูตอ้งยิง่
กวำ่หนังสือใดๆ บนแผน่ดนิโลก และ
เป็นศิลำหลกัแหง่ศำสนำของเรำ, และ
มนุษย ์[จะ] เขำ้ใกลพ้ระผูเ้ป็นเจำ้
มำกขึน้โดยกำรยดึมัน่กบัหลักกำรของ
หนังสือเลม่น้ี, ยิง่กวำ่หนังสือเลม่อืน่ใด.” 7 
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟประกำศดว้ยวำ่ 
“ถำ้น�ำพระคมัภีรม์อรมอนและกำรเปิด
เผยออกไป ศำสนำของเรำจะอยูท่ี่ ไหน 
เรำก็ไมม่ศีำสนำ” 8

การเปลีย่นใจเลือ่มใสส่วนบุคคล
เมื่อเรำเข้ำใจดขีึน้วำ่เรำเป็นใครและ

จุดประสงคข์องพระคมัภีรม์อรมอนคอื
อะไร กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรำจะ
ลึกซึง้และมั่นคงขึน้ เรำเข้มแข็งขึน้ใน
ค�ำมั่นสัญญำที่จะรกัษำพันธสัญญำที่เรำ
ท�ำไวก้ับพระผู้เป็นเจ้ำ

จุดประสงคห์ลักของพระคมัภีร์
มอรมอนคอืกำรรวบรวมอิสรำเอลที่
กระจัดกระจำย กำรรวบรวมน้ีเปิด
โอกำสให้บุตรธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ทุกคนเข้ำสู่วถิีทำงพันธสัญญำและกำร 
ให้เกียรตพิันธสัญญำเหล่ำน้ันจะน�ำ
พวกเขำกลับไปยังที่ประทับของพระ
บิดำ ขณะเรำสอนกำรกลับใจและให ้
บัพตศิมำผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส เรำ
รวบรวมอิสรำเอลที่กระจัดกระจำย

พระคมัภรีม์อรมอนอำ้งถงึเชือ้สำย
แหง่อสิรำเอล 108 ครัง้ ช่วงเริม่ตน้ของ
พระคมัภรีม์อรมอน นีไฟสอนวำ่ “เพรำะ
ควำมตัง้ใจอนัเต็มเป่ียมของขำ้พเจำ้คอื
ขำ้พเจำ้จะไดชั้กชวนคนใหม้ำหำพระผู้
เป็นเจำ้ของอบัรำฮัม, และพระผูเ้ป็นเจำ้
ของอสิอคั, และพระผูเ้ป็นเจำ้ของ 
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ยำโคบ, และไดร้บักำรช่วยใหร้อด.” 9 พระ
ผูเ้ป็นเจ้ำของอบัรำฮัม, อสิอคั, และยำ
โคบคอืพระเยซูครสิต ์พระผูเ้ป็นเจำ้
แหง่พันธสัญญำเดมิ เรำไดร้บักำรช่วยให้
รอดเมือ่เรำมำหำพระครสิต์ โดยด�ำเนิน
ชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระองค์

ตอ่มำนีไฟเขียนวำ่
“แท้จรงิแล้ว, แม้บิดำข้ำพเจ้ำพูดไว้

มำกเกี่ยวกับคนตำ่งชำต,ิ และเกี่ยวกับ
เชือ้สำยแห่งอิสรำเอลดว้ย, วำ่พวกเขำ
จะเปรยีบเหมือนตน้มะกอก, ซ่ึงพระเจ้ำ
จะทรงหักกิ่งและจะกระจัดกระจำยไป
ทั่วพืน้พิภพ. . . .

“และหลังจำกเชือ้สำยแห่งอิสรำเอล
กระจัดกระจำยแล้วพระองคจ์ะทรง
ท�ำให้พวกเขำรวมกันอีก; หรอื, ท้ำย
ที่สุด, หลังจำกคนตำ่งชำตริบัควำม
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุแล้ว, กิ่ง
เดมิของตน้มะกอก, หรอืเชือ้สำยแห่ง
อิสรำเอลที่เหลืออยู่, จะไดร้บักำรตอ่กิ่ง, 
หรอืเข้ำถึงควำมรูเ้กี่ยวกับพระเมสสิยำห์
องคจ์รงิ, พระเจ้ำของพวกเขำและพระ
ผู้ ไถ่ของพวกเขำ.” 10

ในท�ำนองเดยีวกัน ตอนท้ำยของพระ
คมัภีรม์อรมอน ศำสดำพยำกรณ์โมโรไน 
เตอืนเรำเรือ่งพันธสัญญำโดยกล่ำววำ่ 
“เพื่อท่ำนจะไม่ปะปนกันอีกตอ่ไป, เพื่อ
พันธสัญญำของพระบิดำนิรนัดรซ่ึ์ง

พระองคท์รงกระท�ำไวก้ับท่ำน, โอ้เชือ้
สำยแห่งอิสรำเอล, จะเกิดสัมฤทธิผล.” 11

พนัธสัญญาของพระบิดานิรันดร์
“พันธสัญญำของพระบิดำนิรนัดร”์ 

ที่ โมโรไนอ้ำงถึงคอือะไร เรำอ่ำนใน
หนังสือของอับรำฮัมวำ่ 

“นำมของเรำคอืเยโฮวำห์, และเรำรู้
จุดจบนับแตก่ำลเริม่ตน้; ฉะน้ันมือของ
เรำจะอยู่เหนือเจ้ำ.

“และเรำจะรงัสรรคจ์ำกเจ้ำประชำชำติ
ทีย่ิ่งใหญ,่ และเรำจะอวยพรเจำ้จนมอิำจ
ประมำณได,้ และท�ำใหน้ำมของเจำ้ยิง่
ใหญ่ ในบรรดำประชำชำตทิัง้ปวง, และ
เจำ้จะเป็นพรแกพ่งศ์พนัธุข์องเจำ้ตอ่
จำกเจำ้, กระท่ังในมอืพวกเขำ พวกเขำ
จะน�ำกำรปฏบิตัศิำสนกจิและฐำนะ
ปุโรหิตน้ีสู่ประชำชำตทิัง้ปวง.” 12

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันสอน
ในกำรถำ่ยทอดทัว่โลกทีเ่พิง่ผำ่นไปวำ่ 
“แน่นอนน่ี เป็น ยคุสุดทำ้ย และพระเจำ้
ทรงก�ำลงัเรง่งำนของพระองค์ ในกำร
รวบรวมอสิรำเอล กำรรวบรวมน้ันเป็น
ส่ิงส�ำคญัทีสุ่ดทีเ่กดิขึน้บนแผน่ดนิโลก
ในปัจจบุนั ไมม่ส่ิีงใดเทยีบได้ ในดำ้นมติ ิ
ไมม่ส่ิีงใดเทยีบได้ ในดำ้นควำมส�ำคญั 
ไมม่ส่ิีงใดเทยีบได้ ในดำ้นควำมสงำ่งำม 
และถำ้ทำ่นเลอืก ถำ้ทำ่นตอ้งกำร ทำ่น
สำมำรถเป็นส่วนส�ำคญัไดม้ำก ทำ่น
สำมำรถเป็นส่วนส�ำคญัของบำงส่ิงทีย่ิง่
ใหญ ่บำงส่ิงที่ โออ่ำ่ บำงส่ิงทีส่งำ่งำม!

“เมื่อเรำพูดถึง กำรรวบรวม เรำเพียง
แตก่ล่ำวควำมจรงิพืน้ฐำนน้ี บุตรธิดำ
ทุกคนของพระบิดำบนสวรรค์ ในทัง้สอง
ดำ้นของม่ำน สมควรไดย้ินข่ำวสำรพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซู
ครสิต ์พวกเขำตดัสินใจดว้ยตนเองวำ่
พวกเขำอยำกจะรูม้ำกขึน้หรอืไม่.” 13

น่ันคอืส่ิงที่เรำก�ำลังท�ำในฐำนะ
สมำชิกศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำพยำยำม
น�ำโลกมำสู่ควำมเข้ำใจ—และเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสมำสู่—พระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์“ เรำ คอืผู้รวบรวมแห่งยุค

สุดทำ้ย.” 14 พนัธกจิของเรำชัดเจน พีน้่อง
ทัง้หลำย ใหเ้ป็นทีรู่แ้ก่เรำดงัผูค้นทีร่บั
สัญญำของโมโรไนสู่ใจ สวดออ้นวอนและ
รบัค�ำตอบเพือ่รูว้ำ่พระคมัภรีม์อรมอน 
เป็นควำมจรงิ แล้วแบ่งปันควำมรูน้ั้น
แก่ผู้อื่นดว้ยถ้อยค�ำและที่ส�ำคญัที่สุด
ดว้ยกำรกระท�ำ

บทบาทของพระคมัภร์ีมอรมอนในการ
เปลีย่นใจเลือ่มใส

“พระคมัภีรม์อรมอนประกอบดว้ย
ควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต”์ 15 พระคมัภีรม์อรมอน
น�ำเรำไปสู่พันธสัญญำของพระบิดำ ซ่ึง
หำกเรำรกัษำเรำจะไดร้บัของประทำนที่
ส�ำคญัที่สุดของพระองค—์ชีวตินิรนัดร ์
อย่ำงแน่นอน 16 พระคมัภีรม์อรมอน 
เป็นศิลำหลักน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของบุตรธิดำทุกคนของพระ
บิดำบนสวรรค์

ขออำ้งองิถอ้ยค�ำจำกประธำนเนลสัน 
อกีครัง้ “ขณะทีท่ำ่นอ่ำนพระคมัภรีม์อร
มอน . . . ทุกวนั ทำ่นจะเรยีนรูห้ลกั 
ธรรมแหง่กำรรวบรวม ควำมจรงิเกีย่วกบั
พระเยซคูรสิต ์กำรชดใช้ของพระองค ์
และควำมสมบรูณ์แหง่พระกิตตคิณุของ
พระองคซ่ึ์งไมพ่บในพระคมัภีร์ ไบเบลิ 
พระคมัภรีม์อรมอนเป็นศนูยก์ลำงสู่กำร
รวบรวมอสิรำเอล อนัทีจ่รงิ หำกไมม่พีระ
คมัภรีม์อรมอน กำรรวบรวมอสิรำเอลที่
สัญญำไวจ้ะไมเ่กดิขึน้.” 17

ข้ำพเจ้ำขอทิง้ท้ำยดว้ยพระค�ำของ
พระผู้ช่วยให้รอดขณะพระองคท์รง
สอนชำวนีไฟเรือ่งพรที่สัญญำไว ้“เจ้ำ
เป็นลูกหลำนของศำสดำพยำกรณ์; และ
เจ้ำเป็นของเชือ้สำยแห่งอิสรำเอล; และ
เจ้ำอยู่ ในพันธสัญญำซ่ึงพระบิดำทรงท�ำ
กับบรรพบุรษุเจ้ำ, โดยตรสักับอับรำฮัม:  
และในพงศ์พันธุ์เจ้ำทุกตระกูลของ
แผ่นดนิโลกจะไดร้บัพร.” 18

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่เรำคอืบุตรธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ พงศ์พันธุ์ของ 
อับรำฮัม เชือ้สำยแห่งอิสรำเอล เรำก�ำลัง
รวบรวมอิสรำเอลเป็นครัง้สุดท้ำยโดย
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ใช้พระคมัภีรม์อรมอน—หนังสือซ่ึง
เป็นเครือ่งมืออันทรงพลังที่สุดส�ำหรบั
กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสเมื่อผนวกกับ
พระวญิญำณของพระเจ้ำ เรำมีผู้น�ำ
คอืศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ 
ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ท่ำน
ก�ำกับดแูลกำรรวบรวมอิสรำเอลใน 
วนัเวลำของเรำ พระคมัภีรม์อรมอน 
เป็นควำมจรงิ เปลี่ยนชีวติข้ำพเจ้ำ  
ข้ำพเจ้ำขอสัญญำกับท่ำน ดงัที่ โมโรไน 
และศำสดำพยำกรณ์ทุกยุคทุกสมัยได้
สัญญำไวว้ำ่หนังสือเล่มน้ีเปลี่ยนชีวติ
ท่ำนได้ 19 ในพระนำมของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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หลักค�ำสอนเหล่ำน้ีที่จ�ำเป็นตอ่ควำมรอดของ
เรำ และสอนไวอ้ย่ำงชัดเจนและเรยีบง่ำยจน
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“ผมพยำยำมวิง่ไปหลบภัย แตผ่มล้ม
ลงทันที . . . ผมมองเห็นขำซ้ำยของผม
บำดเจ็บสำหัส ผม [สังเกตเห็น] เขม่ำสี
ด�ำ เหมือนกับใยแมงมุมห้อยลงมำจำก
มือทัง้สองข้ำง ผมคอ่ยๆ ดงึออก แต่
ตระหนักไดว้ำ่น่ันไม่ ใช่เขม่ำแตเ่ป็น
ผิวหนังที่ ไหม้เกรยีม เสือ้สีขำวกลำย
เป็นสีแดงจำกบำดแผลที่หลังของผม

“เมื่อผมตระหนักไดว้ำ่เกิดอะไรขึน้ 
ผมมีควำมคดิที่แรงกล้ำมำก . . . พระผู้
ช่วยให้รอดทรงรูว้ำ่ผมอยู่ที่ ไหน เพิ่งเกิด
อะไรขึน้ และผมก�ำลังประสบ [อะไร] 
อยู่ ในช่วงเวลำน้ัน” 1

วนัเวลำที่ยำกล�ำบำกรออยู่เบือ้งหน้ำ
รชิำรด์ นอรบ์ีกับแพม ภรรยำของเขำ 
เขำตอ้งอยู่ ในโคม่ำจำกกำรใช้ยำ ตำม
ดว้ยกำรผ่ำตดั กำรตดิเชือ้ และควำมไม่
แน่นอนอย่ำงยิ่ง

รชิำรด์ นอรบ์ีมีชีวติอยู่ แตชี่วติของ
เขำจะไม่เหมือนเดมิอีกตอ่ไป ผ่ำน
มำสองปีครึง่ บำดแผลของเขำยังตอ้ง
เยียวยำ มีอุปกรณ์พยุงขำแทนบำงส่วน
ที่หำยไป แตล่ะก้ำวแตกตำ่งไปจำกช่วง
เวลำก่อนจะเกิดเหตกุำรณ์น้ันที่สนำม
บินบรสัเซลส์

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ว ั
  นที ่22 มนีำคม ค.ศ. 2016 กอ่น
แปดโมงเช้ำเล็กน้อย มรีะเบดิ
กอ่กำรรำ้ยสองแหง่ทีส่นำมบนิ

บรสัเซลส์ เอ็ลเดอรร์ชิำรด์ นอรบ์ ีเอ็ลเด
อรเ์มสัน เวลส์ และเอ็ลเดอร์ โจเซฟ  
เอ็มเพย์พำซิสเตอรแ์ฟนนีย์ เคลนไป
สนำมบินเพื่อส่งเธอเดนิทำงไปคณะ
เผยแผ่ที่คลีฟแลนด ์โอไฮโอ มีผู้เสีย
ชีวติสำมสิบสองคน และผู้สอนศำสนำ
ของเรำทุกคนไดร้บับำดเจ็บ

คนที่บำดเจ็บสำหัสที่สุดคือเอ็ลเดอร์
รชิำรด์ นอรบ์ี วยั 66 ปี ก�ำลังรบัใช้กับ 
ซิสเตอรแ์พม นอรบ์ี ภรรยำของเขำ

เอ็ลเดอรน์อรบ์ีเล่ำถึงช่วงเวลำน้ันวำ่
“ ในฉับพลันน้ัน ผมรูว้ำ่เกิดอะไรขึน้

บำดเจบ็
ในความทรหดของการทดลองทางโลก จงอดทนมุ่งหน้าต่อไป และเดชานุภาพ
แห่งการเยียวยาของพระผู้ช่วยให้รอดจะน�าความสว่าง ความเข้าใจ สันติสุข 
และความหวงัมาสู่ท่าน

ริชาร์ด นอร์บีฟ้ืนตัวในโรงพยาบาล
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เหตใุดเรือ่งน้ีจึงเกิดขึน้กับรชิำรด์
และแพม นอรบ์ี 2 พวกเขำแน่วแน่
ตอ่พันธสัญญำของตน เคยรบัใช้งำน
เผยแผ่ก่อนหน้ำน้ีที่ ไอวอร ีโคสตแ์ละ
เลีย้งดคูรอบครวัที่ยอดเยี่ยม บำงคน
อำจพูดอย่ำงเข้ำใจไดว้ำ่ “ ไม่ยุตธิรรม
เลย! น่ีไม่ถูกตอ้ง! พวกเขำมอบชีวติให้
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์เรือ่งน้ี
เกิดขึน้ไดอ้ย่ำงไรกัน”

น่ีคอืความเป็นมรรตยั
แม้วำ่รำยละเอียดจะแตกตำ่งกัน 

เหตกุำรณ์รำ้ยแรง กำรทดสอบและกำร
ทดลองที่คำดไม่ถึง ทัง้ทำงรำ่งกำยและ
ทำงวญิญำณ เกิดขึน้กับเรำแตล่ะคน
เพรำะน่ีคอืควำมเป็นมรรตยั

ขณะที่ข้ำพเจ้ำคดิถึงผู้พูดเช้ำน้ีใน
ภำคกำรประชุมน้ี ข้ำพเจ้ำตระหนัก
ไดว้ำ่มีสองท่ำนที่สูญเสียบุตรและสำม
ท่ำนที่สูญเสียหลำนผู้กลับไปยังบ้ำน
บนสวรรคข์องพวกเขำแล้วอย่ำงคำดไม่
ถึง ไม่มี ใครรอดจำกควำมเจ็บป่วยและ
ควำมโศกเศรำ้ และที่ ไดพู้ดไปแล้ว ใน
สัปดำห์น้ีเอง เทพบนแผ่นดนิโลกผู้ที่
เรำทุกคนรกั ซิสเตอรบ์ำรบ์ำรำ บัลลำรด์  
ไดก้้ำวผ่ำนม่ำนไปอย่ำงนุ่มนวล 
ประธำนบัลลำรด์ครบั เรำจะไม่มีวนัลืม
ประจักษ์พยำนของท่ำนเช้ำวนัน้ี

เรำแสวงหำควำมสุข เรำปรำรถนำ
สันตสุิข เรำหวงัจะไดร้บัควำมรกั 
พระเจ้ำทรงเทพรแสนวเิศษมำให้เรำ
อย่ำงล้นเหลือ แตท่ี่แอบปะปนมำกับปีติ
และควำมสุข ส่ิงหน่ึงที่แน่นอนคอื จะมี

ช่วงเวลำ ช่ัวโมง วนั บำงครัง้เป็นปีเมื่อ
จิตวญิญำณของท่ำนจะบำดเจ็บ

พระคมัภีรส์อนวำ่เรำจะลิม้รสควำม
ขมและควำมหวำน 3 และจะมี “กำรตรง
กันข้ำมในส่ิงทัง้ปวง” 4 พระเยซูตรสัวำ่ 
“[พระ บิดำ ของ ท่ำน] ทรง ให้ ดวง อำ ทิตย์ 
ของ พระ องค ์ขึน้ ส่อง สวำ่ง แก่ คน ด ีและ 
คน ช่ัว เสมอ กัน และ ให้ ฝน ตก แก่ คน 
ชอบ ธรรม และ คน อธรรม” 5

บำดแผลแห่งจิตวญิญำณไม่ได้
เป็นของคนร�ำ่รวยหรอืคนยำกจน ของ
วฒันธรรม ประชำชำต ิหรอืคนรุน่ใดรุน่
หน่ึง แตเ่กิดขึน้กับทุกคนและเป็นส่วน
หน่ึงของกำรเรยีนรูท้ี่เรำรบัจำกประสบ
กำรณ์มรรตยัน้ี

คนชอบธรรมไม่ได้มภูีมคุ้ิมกนัภยั
ข่ำวสำรของข้ำพเจ้ำวนัน้ีให้ ไวเ้ป็น

พิเศษส�ำหรบัผู้ที่รกัษำพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำ รกัษำสัญญำกับพระผู้
เป็นเจ้ำ และเช่นเดยีวกับครอบครวั
นอรบ์ี และชำยหญิงและเด็กคนอื่นๆ 
หลำยคนในบรรดำผู้ชมทั่วโลกน้ี ที่ตอ้ง
เผชิญกับกำรทดลองและควำมท้ำทำย
อันคำดไม่ถึงและเจ็บปวด

บำดแผลของเรำอำจมำจำกภัย
ธรรมชำตหิรอือุบัตเิหตจุำกโชครำ้ย 
อำจมำจำกสำมีหรอืภรรยำที่ ไม่ซ่ือสัตย์ 
เปลี่ยนชีวติคูส่มรสและลูกๆ ที่ชอบ
ธรรมจำกหน้ำมือเป็นหลังมือ บำดแผล
อำจมำจำกควำมมืดมนและควำมหดหู่
ของควำมซึมเศรำ้ ควำมเจ็บป่วยที่ ไม่
คำดคดิ กำรทนทุกข์หรอืกำรสิน้ชีวติ
ก่อนวยัอันควรของคนที่เรำรกั จำกควำม
เศรำ้เสียใจของสมำชิกครอบครวัที่ ไม่
สนใจศรทัธำของตนเอง จำกควำมเดยีว
ดำยเมื่อสภำวกำรณ์ ไม่ไดน้�ำมำซ่ึงคู ่
นิรนัดร ์หรอืจำกควำมทุกข์อื่นๆ อีกนับ
รอ้ยที่ท�ำให้หัวใจปวดรำ้ว ควำมเจ็บปวด
ที่ “ซ่อนโศกำซ่ึงดวงตำคน้หำพบไม่” 6

เรำตำ่งเขำ้ใจวำ่ควำมยำกล�ำบำกเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวติ แตเ่มือ่ส่ิงเหลำ่น้ัน
เกดิขึน้กบัเรำเป็นกำรส่วนตวั อำจท�ำให้
เรำใจหำยได ้เรำตอ้งเตรยีมพรอ้ม  

โดยไมต่ืน่ตระหนก อคัรสำวกเปโตร 
กลำ่ววำ่ “อย่ำ แปลก ใจ กับ ควำม ทกุข ์ยำก 
แสน สำหสั ที ่ก�ำลงั เกดิ ขึน้ กบั พวก ทำ่น 
เพือ่ ทด สอบ พวก ทำ่น น้ัน รำว กบั วำ่ ส่ิง 
ประ หลำด เกดิ กบั พวก ทำ่น” 7 พรอ้มกบั
สีสันสดใดแห่งควำมสุขและปีต ิเส้น
ดำ้ยสีเขม้ของกำรทดลองและเหตสุลด
ใจก็ถกัทอเขำ้ดว้ยกนัอยำ่งลกึซึง้ในผนื
ผำ้แหง่แผนของพระบดิำ ปัญหำเหลำ่น้ี 
แมว้ำ่จะยำกล�ำบำก แตก็่มกัเป็นครทูีย่ิง่
ใหญท่ีสุ่ดของเรำ 8

เมื่อเล่ำเรือ่งรำวอันน่ำอัศจรรย ์
ของทหำรหนุ่ม 2,060 คนของฮีลำมัน  
เรำรกัพระคัมภีรข์้อน้ี “ด้วยพระ
กรณุำธิคุณของพระผู้เป็นเจ้ำ, และยัง
ควำมประหลำดใจอย่ำงใหญ่หลวงแก่
เรำ, และเป็นที่ปีติทั่วทัง้กองทัพของเรำ
ด้วย, ที่ ไม่มีสักคนในพวกน้ีเสียชีวติ”

แตป่ระโยคบอกตอ่ไปวำ่ “และไมม่สัีก
คนในบรรดำพวกเขำที่ ไม่ไดร้บับำดเจ็บ
หลำยแหง่” 9 แตล่ะคนจำก 2,060 คนไดร้บั
บำดเจ็บมำกมำย และเรำแตล่ะคนก็จะได้
รบับำดเจ็บในสงครำมแหง่ชีวติ ไมว่ำ่จะ
ทำงกำย ทำงวญิญำณ หรอืทัง้สองอยำ่ง

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นชาวสะมาเรีย 
ผู้ใจดขีองเรา

จงอย่ำยอมแพ้—ไม่วำ่บำดแผลของ
จิตวญิญำณท่ำนจะลึกเพียงใด ไม่วำ่จะ
เกิดจำกอะไร ไม่วำ่จะเกิดขึน้ที่ ไหนหรอื
เมื่อไร และไม่วำ่จะยังคงอยู่สัน้ๆ หรอื
ยำวนำนเพียงใด ท่ำนจะไม่ตำยทำง
วญิญำณ ท่ำนจะรอดชีวติทำงวญิญำณ 
และเบ่งบำนในศรทัธำและควำมไว้
วำงใจของท่ำนในพระผู้เป็นเจ้ำ

พระผู้เป็นเจ้ำไม่ ได้ทรงสรำ้ง
วญิญำณของเรำเพื่อเป็นอิสระจำก
พระองค์ พระเจ้ำพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรำ พระเยซูครสิต์ ผ่ำนของประทำน
แห่งกำรชดใช้อันประมำณค่ำมิได้ ไม่
เพียงช่วยชีวติเรำจำกควำมตำยและ
ทรงอภัยบำปให้เรำผ่ำนกำรกลับใจ
เท่ำน้ัน แต่พระองค์ยังทรงพรอ้มท่ีจะ
ช่วยชีวติเรำจำกควำมเศรำ้และควำม

ริชาร์ดกับแพม นอร์บี
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เจ็บปวดของจิตวญิญำณที่ ได้รบับำด
เจ็บด้วย 10

พระผู้ช่วยใหร้อดทรงเป็นชำวสะมำเรยี 
ผู้ ใจดขีองเรำ 11 ทรงมำเพือ่ “เยยีวยำหัวใจ
ทีแ่ตกสลำย” 12 พระองคท์รงมำหำเรำเมือ่
คนอ่ืนเดนิผำ่นเรำไป ดว้ยควำมสงสำร 
พระองคท์รงทำพมิเสนรกัษำแผลของ
เรำและพนัผำ้ไว ้พระองคท์รงอุ้มเรำ ทรง
หว่งใยเรำ ทรงเชือ้เชิญให้เรำ “มำหำเรำ 
. . . และเรำจะรกัษำ [ท่ำน]” 13

“และ [พระเยซู] จะ . . . ทรงทน
ควำมเจ็บปวดและควำมทุกข์และกำร
ล่อลวงทุกอย่ำง; . . . เพื่อ . . . พระองค์
จะทรงรบัควำมเจ็บปวดและควำมป่วย
ไข้ของผู้คนของพระองค ์. . . พระองค์
จะทรงรบัเอำควำมทุพพลภำพ [ของ
เรำ], ดว้ยพระเมตตำ” 14

มำเถิด ท่ำนผู้สิน้หวงั ไม่วำ่อ่อนก�ำลังอยู่
หนใด

มำสู่พระทีน่ั่งกรณุำ คกุเข่ำวงิวอนสุดใจ
น�ำหัวใจบำดเจ็บมำทีน่ี่ ควำมปวดรำ้วที่

มีจงระบำย
โลกไม่มีควำมโศกใดทีส่วรรคเ์ยียวยำ

ไม่ได้ 15

ณ เวลำแห่งกำรทนทุกข์อันใหญ่
หลวง พระเจ้ำตรสักับศำสดำพยำกรณ์
โจเซฟวำ่ “ส่ิงทัง้หลำยทัง้ปวงเหล่ำน้ีจะ
เป็นประสบกำรณ์แก่เจ้ำ, และจะเกิด
ขึน้เพื่อควำมดขีองเจ้ำ” 16 บำดแผลที่
เจ็บปวดจะเป็นไปเพื่อควำมดขีองเรำได้
อย่ำงไร ในควำมทรหดของกำรทดลอง
ทำงโลก จงอดทนมุ่งหน้ำตอ่ไป และ
เดชำนุภำพแห่งกำรเยียวยำของพระผู้
ช่วยให้รอดจะน�ำควำมสวำ่ง ควำมเข้ำใจ 
สันตสุิข และควำมหวงัมำสู่ท่ำน 17

อย่ายอมแพ้เดด็ขาด
จงสวดอ้อนวอนดว้ยสุดใจท่ำน 

เสรมิสรำ้งศรทัธำของท่ำนในพระเยซู
ครสิต ์ในควำมเป็นจรงิของพระองค ์ใน
พระคณุของพระองค ์จงยึดมั่นในพระ
ค�ำของพระองคท์ี่วำ่ “กำรมีพระคณุ

ของเรำก็เพียงพอกับเจ้ำ เพรำะวำ่ควำม
อ่อนแอมีที่ ไหน ฤทธำนุภำพของเรำก็
ปรำกฏเต็มที่ที่น่ัน” 18

พึงจดจ�ำวำ่ กำรกลับใจเป็นยำทำง
วญิญำณที่ทรงพลัง 19 จงรกัษำพระ
บัญญัตแิละมีคำ่ควรตอ่พระผู้ปลอบโยน 
จดจ�ำสัญญำของพระผู้ช่วยให้รอดที่
วำ่ “เรำจะไม่ละ ทิง้พวก ท่ำนไว้ ให้เป็น
ลูก ก�ำ พรำ้ เรำจะมำ หำท่ำน” 20

ควำมสงบสุขของพระวหิำรคอืพิมเสน
ระงับพิษจติวญิญำณทีบ่ำดเจ็บ กลบัไป
พระนิเวศน์ของพระเจำ้พรอ้มใจทีบ่ำด
เจ็บและรำยช่ือครอบครวัทำ่นใหบ้อ่ย
ทีสุ่ดเทำ่ทีจ่ะท�ำได ้พระวหิำรแสดงให้
เห็นช่วงเวลำสัน้ๆ ของเรำในควำมเป็น
มรรตยับนจอภำพกวำ้งใหญข่องนิรนัดร 21

มองย้อนกลับไป พึงระลึกวำ่ท่ำน
พิสูจน์ควำมมีคำ่ควรของท่ำนแล้วใน
สภำวะก่อนเกิด ท่ำนเป็นบุตรที่องอำจ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ และดว้ยควำมช่วย
เหลือจำกพระองค ์ท่ำนสำมำรถมี
ชัยชนะในสงครำมของโลกที่ตกน้ีได ้
ท่ำนเคยท�ำมำแล้ว และท่ำนท�ำอีกได้

มองไปข้ำงหน้ำ ปัญหำและควำม
โศกเศรำ้ของท่ำนเป็นเรือ่งจรงิ แตจ่ะ
ไม่ด�ำรงอยู่ตลอดไป 22 คนืแห่งควำมมืด
ของท่ำนจะผ่ำนพ้นไป เพรำะ “พระ
บุตร . . . ทรงลุกขึน้ดว้ยปีกของพระองค์
ที่รกัษำหำย” 23

ครอบครวันอรบ์ีบอกข้ำพเจ้ำวำ่ 
“ควำมผิดหวงัมำเยือนเรำในบำงครัง้ 
แตเ่รำไม่เคยอนุญำตให้อยู่ตอ่” 24  
อัครสำวกเปำโลกล่ำววำ่ “เรำ เผชิญ ควำม 
ยำก ล�ำ บำก  . . . แต ่ก็ ไม่ ถูก บด ขยี ้เรำ 
สับสน แต ่ก็ ไม่ หมด หวงั เรำ ถูก ข่ม เหง 
แต ่ก็ ไม่ ถูก ทอด ทิง้ เรำ ถูก ต ีให้ ล้ม ลง แต ่
ก็ ไม่ ถูก ท�ำ ลำย” 25 ท่ำนอำจจะเหน่ือยล้ำ 
แตอ่ย่ำยอมแพ้ 26

แม้ดว้ยบำดแผลอันเจ็บปวดของ
ท่ำนเอง ท่ำนจะเอือ้มออกไปหำผู้อื่น
โดยสัญชำตญำณ โดยวำงใจในสัญญำ
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่วำ่ “ ใครยอม
เสียชีวติเพรำะเห็นแก่เรำ คน น้ันจะได้
ชีวติ รอด” 27 ผู้ที่บำดเจ็บและดแูลรกัษำ

บำดแผลของผู้อื่นคอืเทพของพระผู้
เป็นเจ้ำบนแผ่นดนิโลก

อีกสักครู ่เรำจะฟังศำสดำพยำกรณ์
ที่รกัของเรำ ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม.  
เนลสัน ชำยผู้มีศรทัธำมั่นคงในพระเยซู
ครสิต ์บุรษุแห่งควำมหวงัและสันตสุิข 
ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงรกัแต่ไม่ละเวน้
จำกบำดแผลของจิตวญิญำณ

ในปี 1995 แพทย์วนิิจฉัยวำ่เอมลิ ีบตุร
สำวของทำ่นเป็นมะเรง็ขณะก�ำลงัตัง้
ครรภ ์มวีนัเวลำแหง่ควำมหวงัและควำม
สุขเมือ่เธอคลอดทำรกน้อยสุขภำพแข็ง

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 

1995 เม่ือพูดถึงเอมิลีลูกสาวของท่านท่ีเพ่ิง

จากไป ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสันเป็น

พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงถือกุญแจแห่ง

การฟ้ืนคืนชีวิต

ประธานเนลสันบอกวิสุทธิชนใน

เปอร์โตริโกว่า “โดยการรักษาพระบัญญติั

ของพระผู้ เป็นเจ้า 
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แรง แตม่ะเรง็กลบัมำ และเอมลิทีีร่กัก็
จำกชีวติน้ีไปเพยีงสองสัปดำห์หลังจำก
วนัเกดิปีที ่37 ของเธอ พลดัพรำกจำก
สำมีทีร่กักบัลกูเล็กหำ้คนของเธอ

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญ ไม่นำน
หลังจำกเธอจำกไป ประธำนเนลสันบอก
ควำมในใจวำ่ “น� ้ำตำแห่งควำมโศกเศรำ้
ของข้ำพเจ้ำหลั่งออกมำพรอ้มกับควำม
หวงัวำ่ข้ำพเจ้ำจะท�ำไดม้ำกกวำ่น้ีเพื่อ
ลูกสำวของเรำ . . . หำกข้ำพเจ้ำมีอ�ำนำจ
แห่งกำรฟ้ืนคนืชีวติ ข้ำพเจ้ำคงจะ
พยำยำมน�ำ [เธอ] กลับมำ . . . [แต]่ 
พระเยซูครสิตท์รงถือกุญแจเหล่ำน้ัน
และจะทรงใช้กับเอมิลี . . . และกับทุก
คนในเวลำของพระเจ้ำเอง” 28

เดอืนที่แล้ว ขณะไปเยี่ยมวสุิทธิชน
ในเปอร์ โตริโก เรำจ�ำไดถ้ึงเฮอรร์เิคน
ที่สรำ้งควำมเสียหำยไวเ้มื่อปีที่แล้ว 
ประธำนเนลสันพูดดว้ยควำมรกัและ
ควำมเห็นใจวำ่

“น่ีเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ น่ีคอื
เหตผุลที่เรำมำอยู่ที่น่ี เรำมำที่น่ีเพื่อ
มีรำ่งกำย เพื่อรบักำรทดลองและกำร
ทดสอบ กำรทดสอบบำงอย่ำงเป็นเรือ่ง
ทำงกำย บำงอย่ำงเป็นเรือ่งทำงวญิญำณ 
กำรทดลองของท่ำนที่น่ีเป็นทัง้ทำงกำย
และทำงวญิญำณ” 29

“พวกท่ำนไม่ยอมแพ้ เรำภูมิ ใจในตวั
พวกท่ำนมำก วสุิทธิชนผู้ซ่ือสัตย์สูญ
เสียอย่ำงมำก แตต่ลอดประสบกำรณ์
ทัง้หมดน้ี พวกท่ำนไดบ้่มเพำะศรทัธำ
ในพระเจ้ำ พระเยซูครสิต”์ 30

“ โดยกำรรกัษำพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้ำ เรำจะพบปีตแิม้ท่ำมกลำง
สภำวกำรณ์ที่แย่ที่สุดของเรำ” 31

จะทรงเช็ดน�า้ตาทุกหยด
พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำสัญญำกับ

ท่ำนวำ่กำรเพิ่มพูนศรทัธำของท่ำนใน
พระเจ้ำพระเยซูครสิตจ์ะน�ำมำซ่ึงพละ
ก�ำลังและควำมหวงัที่มำกขึน้ ส�ำหรบั
ท่ำน ผู้ชอบธรรม พระผู้ทรงเยียวยำ
จิตวญิญำณเรำจะทรงรกัษำบำดแผล
ทัง้หมดของท่ำน ในเวลำและในวธิีของ

พระองค์ 32 ไม่มีควำมอยุตธิรรม ไม่มี
กำรข่มเหง ไม่มีกำรทดลอง ไม่มีควำม
เศรำ้เสียใจ ไม่มีควำมปวดรำ้วใจ ไม่มี
ควำมทุกข์ทรมำน ไม่มีบำดแผลใด—
ไม่วำ่จะลึกเท่ำใด กวำ้งเท่ำใด เจ็บปวด
เท่ำใด—จะถูกละเวน้จำกกำรปลอบโยน 
สันตสุิข และควำมหวงัอันยั่งยืนของ
พระองคผ์ู้ทรงมีพระพำหุอันเปิดกวำ้ง
และพระหัตถ์ที่มีบำดแผลจะทรง
ตอ้นรบัเรำกลับสู่ที่ประทับของพระองค ์
ในวนัน้ัน อัครสำวกยอห์นเป็นพยำนวำ่
ผู้ชอบธรรม “ที่มำจำกควำมยำกล�ำบำก
ครัง้ยิ่งใหญ่” 33 จะยืน “สวมเสือ้ผ้ำสีขำว 
. . . หน้ำพระที่น่ังของพระเจ้ำ” พระ
เมษโปดกจะทรง “เลีย้งด ู[พวกเรำ] . . . 
และพระเจ้ำจะทรงเช็ดน� ้ำตำทุกหยด
จำกตำของเขำทัง้หลำย” 34 วนัน้ันจะมำ
ถึง ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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“และจะเป็นศำสนจักรของเรำได้
อย่ำงไรนอกจำกจะเรยีกตำมช่ือของเรำ? 
เพรำะหำกศำสนจักรเรยีกตำมช่ือของ
โมเสสมันก็เป็นศำสนจักรของโมเสส; 
หรอืหำกศำสนจักรเรยีกช่ือตำมช่ือของ
ชำยคนหน่ึงมันก็เป็นศำสนจักรของชำย
คนหน่ึง; แตห่ำกเรยีกตำมช่ือของเรำ
ก็เป็นศำสนจักรของเรำ, หำกเป็นไปวำ่
พวกเขำสรำ้งบนกิตตคิณุของเรำ” 5

ฉะน้ันช่ือของศำสนจักรจึงเปลี่ยน
ไม่ได ้เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดตรสัอย่ำง
ชัดเจนวำ่ช่ือของศำสนจักรควรเป็น
อะไร แม้ทรงขึน้ตน้ก่อนกำรประกำศ
วำ่ “จะเรยีกศำสนจักรของเรำ . . . ดงัน้ี” 
พระองคท์รงจรงิจัง และถ้ำเรำปล่อยให้
มีกำรใช้ช่ือเล่นหรอืแม้แตส่นับสนุนช่ือ
เล่นเหล่ำน้ันดว้ยตนเอง พระองคจ์ะ
ทรงขุ่นเคอืงพระทัย

ช่ือน้ันส�ำคญัไฉน หรอืในกรณีน้ี ช่ือ
เล่น เมื่อพูดถึงช่ือเล่นของศำสนจักร 
เช่น “ศำสนจักรแอลดเีอส” “ศำสนจักร
มอรมอน” หรอื “ศำสนจกัรของวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ำย” ส่ิงที่ส�ำคญัที่สุดในช่ือเหล่ำ
น้ันคอืพระนำมของพระผู้ช่วยให้รอด 
ขำดหำยไป กำรน�ำพระนำมของพระเจ้ำ
ออกจำกศำสนจักรของพระเจ้ำถือเป็น
ชัยชนะครัง้ใหญ่ของซำตำน เมื่อเรำ 
ละทิง้ พระนำมของพระผู้ช่วยให้รอด 
เรำก�ำลัง ละเลย ทุกส่ิงที่พระเยซูครสิต์
ทรงท�ำเพื่อเรำ—แม้แตก่ำรชดใช้ของ
พระองค์

ไดห้รอก จะพยำยำมไปท�ำไม ข้ำพเจ้ำ
ขออธิบำยวำ่เหตใุดเรำจึงห่วงใยมำกใน
เรือ่งน้ี แตก่่อนอื่นข้ำพเจ้ำขอเรยีนวำ่
ควำมพยำยำมน้ีอะไรคอืส่ิงที่ ไม่ ใช่:

•  น่ี ไม่ ใช่ กำรเปลี่ยนช่ือ
•   ไม่ ใช่ กำรประทับตรำใหม่
•   ไม่ ใช่ เรือ่งผิวเผิน
•   ไม่ ใช่ ควำมคดิช่ัวแล่น
•  และน่ี ไม่ ใช่ เรือ่งไม่ส�ำคญั

แตน่ี่ คอื กำรแก้ ไขให้ถูกตอ้ง คอื 
พระบัญชำของพระเจ้ำ โจเซฟ สมิธ
ไม่ไดต้ัง้ช่ือศำสนจักรที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
ผ่ำนท่ำน มอรมอนก็เช่นกัน พระผู้ช่วย
ให้รอดพระองคเ์องตรสัวำ่ “เพรำะจะ
เรยีกศำสนจักรของเรำในวนัเวลำสุดท้ำย
ดงัน้ี, แม้ศำสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย” 4

แม้แตก่่อนหน้ำน้ัน ใน ค.ศ. 34 
พระเจ้ำผู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ทรงให้ค�ำ
แนะน�ำเดยีวกันแก่สมำชิกศำสนจักร
เมื่อพระองคเ์สด็จเยือนพวกเขำในทวปี
อเมรกิำ ณ เวลำน้ันพระองคต์รสัวำ่

“ฉะน้ันเจ้ำจงเรยีกศำสนจักรตำม
นำมของเรำ . . .

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

พี่
น้องที่รกั ในวนัสะบำโตอันสวยงำม
น้ี เรำช่ืนชมยินดรีว่มกันกับพร
มำกมำยที่เรำไดร้บัจำกพระเจ้ำ เรำ

ส�ำนึกคณุส�ำหรบัประจักษ์พยำนของ
ท่ำนในพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์กำรเสียสละที่ท่ำน
ท�ำเพื่อคงอยู่หรอืกลับมำอยู่บนเส้นทำง
พันธสัญญำ และส�ำหรบักำรรบัใช้ที่ท่ำน
อุทิศถวำยในศำสนจักรของพระองค์

วนัน้ีขำ้พเจำ้มคีวำมรูสึ้กแรงกลำ้ที่
จะสนทนำเรือ่งส�ำคญัมำกกบัท่ำน หลำย
สัปดำหท์ีผ่ำ่นมำ ขำ้พเจำ้ออกขอ้ประกำศ
เกีย่วกบัวธิทีีถ่กูตอ้งในกำรใช้ช่ือของ
ศำสนจกัร 1 เน่ืองจำกพระเจำ้ทรงดลใจ
ข้ำพเจำ้ถงึควำมส�ำคญัของช่ือทีพ่ระองค์
ทรงประกำศิตไวส้�ำหรบัศำสนจกัรของ
พระองค ์แมศ้ำสนจกัรของพระเยซู
ครสิตแ์หง่วสุิทธชินยุคสุดท้ำย 2

ดงัที่ท่ำนคำดไว ้ค�ำตอบรบัตอ่ข้อ
ประกำศและแนวทำงแนะน�ำฉบับแก้ ไข
ใหม่น้ี 3 มีทัง้ดแีละไม่ด ีสมำชิกหลำย
คนเริม่แก้ ไขช่ือศำสนจักรในบล็อกและ
หน้ำส่ือสังคมออนไลน์ของตนเองทันที 
หลำยคนสงสัยวำ่ กับทุกส่ิงที่ด�ำเนินไป
ในโลกขณะน้ี เหตใุดจึงจ�ำเป็นตอ้งเน้น
ย�ำ้ส่ิงที่ “ ไม่ส�ำคญั” บำงคนบอกวำ่ท�ำไม่

ช่ือท่ีถกูตอ้งของศำสนจกัร
พระเยซูคริสต์ทรงก�ากับดแูลเราให้เรียกศาสนจักรโดยพระนามของพระองค์เพราะน่ี
เป็นศาสนจักรของพระองค์ เตม็ไปด้วยเดชานุภาพของพระองค์
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ลองพิจำรณำจำกมุมมองของ
พระองค ์ก่อนพระองคป์ระสูต ิพระองค์
คอืพระยำห์เวห์ พระผู้เป็นเจ้ำแห่ง 
พนัธสัญญำเดมิ ภำยใตก้ำรก�ำกบัดแูลของ
พระบิดำ พระองคท์รงเป็นผู้สรำ้งโลก
น้ีและโลกอื่นๆ 6 พระองคท์รงเลือกท�ำ
ตำมพระประสงคข์องพระบิดำและทรง
ท�ำบำงส่ิงเพื่อบุตรธิดำทุกคนของพระผู้
เป็นเจ้ำซ่ึงไม่มี ใครอื่นท�ำได!้ พระองค์
เสด็จจำกสวรรคม์ำบนแผ่นดนิโลกใน
ฐำนะพระองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดจำก
พระบิดำในเน้ือหนัง พระองคท์รงถูก
ประจำนอย่ำงโหดเหีย้ม ถูกเยำะเย้ย ถ่ม
น� ้ำลำยรด และเฆีย่นต ีในสวนเกทเสมนี  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรบัควำมเจ็บปวด 
ทุกอย่ำง บำป ทุกอย่ำง ควำมปวดรำ้ว
และควำมทุกข์ทรมำน ทุกอย่ำง ที่ท่ำน
กับข้ำพเจ้ำและทุกคนที่เคยมีชีวติหรอื
จะมีชีวติ เคย ประสบมำ ภำยใตภ้ำระ
อันเจ็บปวดที่หนักอึง้ พระองคท์รงหลั่ง
พระโลหิตจำกทุกรขูุมขน 7 กำรทนทุกข์
ทัง้หมดน้ีรนุแรงขึน้เมื่อพระองคท์รง
ถูกตรงึกำงเขนอย่ำงโหดรำ้ยที่กำงเขน
แห่งคลัวำรี

ผ่ำนประสบกำรณ์อันเจ็บปวดเหล่ำน้ี
และกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ที่ตำมมำ— 
กำรชดใช้อันไรข้อบเขตของพระองค—์
พระองคป์ระทำนชีวติอมตะแก่ทุกคน 
ทรงไถ่เรำแตล่ะคนจำกผลของบำป โดย
มีเงื่อนไขคอืกำรกลับใจของเรำ

หลังจำกกำรฟ้ืนคนืพระชนม์ของ
พระผู้ช่วยให้รอดและควำมตำยของ 
อัครสำวก โลกตกไปสู่หลำยศตวรรษ
ของควำมมืด จำกน้ันในปี 1820 พระ
ผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์ทรงปรำกฏตอ่
ศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธเพื่อเริม่
กำรฟ้ืนฟูศำสนจักรของพระเจ้ำ

สุดท้ำยแล้วส่ิงที่พระองค์ทรงอดทน
มำ—และสุดท้ำยแล้วส่ิงที่พระองค์
ทรงท�ำเพื่อมนุษยชำติ—ข้ำพเจ้ำ
ตระหนักด้วยควำมเสียใจอย่ำงสุดซึง้
ว่ำเรำเห็นพ้องต้องกันโดยไม่เจตนำกับ
กำรเรียกศำสนจักรที่ ได้รับกำรฟ้ืนฟู
ของพระเจ้ำโดยใช้ช่ืออื่น แต่ละช่ือขีด
ฆ่ำพระนำมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู
คริสต์ออกไป!

ทกุวนัอำทติยข์ณะทีเ่รำรบัส่วน
ศีลระลกึอยำ่งมีคำ่ควร เรำตอ่สัญญำ
ศักดิสิ์ทธิกั์บพระบดิำบนสวรรคว์ำ่เรำ
เต็มใจรบัพระนำมของพระบตุรของ
พระองค ์พระเยซคูรสิต์ 8 เรำสัญญำ
จะตดิตำมพระองค ์กลบัใจ รกัษำพระ
บญัญัต ิและระลกึถงึพระองค ์ตลอดเวลำ

เมื่อเรำตดัพระนำมของพระองคอ์อก
จำกศำสนจักรของพระองค ์เรำก�ำลังน�ำ 
พระองค ์ออกจำกศนูย์กลำงชีวติเรำโดย
ไม่ไดต้ัง้ใจหรอืเปล่ำ

กำรรบัพระนำมของพระผู้ช่วยให้
รอดหมำยรวมถึงกำรประกำศและกำร

เป็นพยำนตอ่ผู้อื่น—ผ่ำนกำรกระท�ำ
และวำจำของเรำ—วำ่พระเยซูคอืพระ
ครสิต ์เรำกลัวที่จะท�ำให้บำงคนที่เรยีก
เรำวำ่ “มอรมอน” ขุ่นเคอืงใจ จนเรำ
ล้มเหลวที่จะ ปกป้อง พระผู้ช่วยให้
รอด ที่จะยืนหยัดเพื่อพระองคแ์ม้ ในช่ือ
ของศำสนจักรที่เรยีกตำมพระนำมของ
พระองคห์รอื

ถ้ำเรำในฐำนะผู้ที่เข้ำถึงเดชำนุภำพ
แห่งกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ได้
—เพื่อช�ำระและรกัษำเรำ เพื่อเสรมิ
สรำ้งควำมเข้มแข็งและขยำยเรำ และ
ท้ำยที่สุดเพื่อท�ำให้เรำสูงส่ง—เรำตอ้ง
ยอมรบัอย่ำงชัดเจนวำ่พระองคท์รงเป็น
แหล่งของพลังอ�ำนำจน้ัน เรำเริม่ได้ โดย
เรยีกช่ือศำสนจักรของพระองคต์ำมช่ือ
ที่พระองคท์รงประกำศิตไว้

ส�ำหรบัโลกส่วนใหญ่ เวลำน้ี
ศำสนจักรของพระเจ้ำถูกปลอมแปลง
วำ่เป็น “ศำสนจักรมอรมอน” แตเ่รำ
ในฐำนะสมำชิกศำสนจักรของพระเจ้ำ
รูว้ำ่ใครเป็นประมุขของศำสนจักรน้ี 
พระเยซูครสิตพ์ระองคเ์อง น่ำเสียดำย 
หลำยคนที่ ไดย้ินค�ำวำ่ มอรมอน อำจคดิ
วำ่เรำนมัสกำรมอรมอน ไม่ ใช่เช่นน้ัน! 
เรำยกย่องและเคำรพศำสดำพยำกรณ์
ชำวอเมรกิันในสมัยโบรำณ 9 แตเ่รำ 
ไม่ ใช่ สำนุศิษย์ของมอรมอน เรำเป็น
สำนุศิษย์ของพระเจ้ำ

ในสมัยแรกๆ ของศำสนจักรที่ ได้
รบักำรฟ้ืนฟู ค�ำวำ่ ศำสนจักรมอรมอน 
และ ชำวมอรมอน 10 มักใช้เป็นค�ำหยำบ
—เป็นค�ำที่ โหดรำ้ย ค�ำสบประมำท—
ออกแบบมำเพื่อหักล้ำงพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้ำในกำรฟ้ืนฟูศำสนจักร
ของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้ำยน้ี 11

พี่น้องทัง้หลำย มีกำรโตเ้ถียงทำง
โลกมำกมำยตอ่กำรฟ้ืนฟูช่ือที่ถูกตอ้ง
ของศำสนจักร เพรำะโลกดจิิทัลที่เรำ
อำศัยอยู่ และโดยโปรแกรมคน้หำที่
ช่วยให้เรำทุกคนพบข้อมูลที่เรำตอ้งกำร
ได้ โดยทันที—รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ศำสนจักรของพระเจ้ำ—นักวจิำรณ์
บอกวำ่กำรแก้ ไขช่ือ ณ จุดน้ีถือวำ่ไม่
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ฉลำดนัก คนอื่นๆ รูสึ้กวำ่เรำเป็นที่รูจ้ัก
อย่ำงกวำ้งขวำงในฐำนะ “ชำวมอรมอน” 
และ “ศำสนจักรมอรมอน” เรำควรใช้
ประโยชน์จำกช่ือน้ีให้มำกที่สุด

ถ้ำน่ีเป็นกำรสนทนำเกี่ยวกับกำร
ประทับตรำองค์กรที่มนุษย์จัดตัง้ ข้อ
โต้แย้งเหล่ำน้ันอำจชนะ แต่ ในเรื่องที่
ส�ำคัญย่ิงน้ี เรำมองไปยังพระองค์ผู้เป็น
เจ้ำของศำสนจักรน้ีและรับทรำบว่ำวิธี
ของพระเจ้ำไม่ ใช่ และจะไม่มีวันเป็น
วิธีของมนุษย์ หำกเรำจะอดทนและ
หำกเรำจะท�ำส่วนของเรำให้ดี พระเจ้ำ
จะทรงน�ำเรำผ่ำนงำนส�ำคัญน้ี ท้ำย
ที่สุดแล้ว เรำรู้ว่ำพระเจ้ำทรงช่วยผู้
ที่พยำยำมท�ำตำมพระประสงค์ของ
พระองค์ ดังที่ทรงช่วยนีไฟต่อเรือข้ำม
ทะเลจนส�ำเร็จ 12

เรำจะสุภำพอ่อนน้อมและอดทนใน
ควำมพยำยำมแก้ ไขข้อผิดพลำดเหล่ำน้ี 
ส่ือที่มีควำมรบัผิดชอบจะเห็นใจในกำร
ตอบรบัค�ำรอ้งขอของเรำ

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้หน่ึง 
เอ็ลเดอรเ์บ็นฮำมิน เด โอโยสพูดถึง
เหตกุำรณ์เช่นน้ัน ท่ำนกล่ำววำ่

“ ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ ช่วงที่รบัใช้ ใน
ส�ำนักงำนประชำสัมพันธ์ของศำสนจักร
ในเม็กซิโก [ข้ำพเจ้ำกับคู]่ ไดร้บัเชิญ
ให้ ไปรว่มรำยกำรพูดคยุทำงวทิยุ . . . 
[ผู้จัดรำยกำรคนหน่ึง] ถำม [เรำ] วำ่ 
‘ท�ำไมศำสนจักรจึงมีช่ือยำวขนำดน้ี . . .’

“ขำ้พเจำ้กบัคูย่ิม้กบัค�ำถำมทีย่อดเยีย่ม
น้ันแลว้ตัง้ตน้อธบิำยวำ่ช่ือศำสนจกัรไม่
ไดต้ัง้ขึน้โดยมนุษย ์แตพ่ระผู้ช่วยใหร้อด
ประทำนให ้. . . ผู้จดัรำยกำรตอบกลบั
ทนัทดีว้ยควำมเคำรพวำ่ ‘หำกเป็นเช่น
น้ันเรำจะกลำ่วซ�ำ้ดว้ยควำมยนิดยีิง่’” 13

รำยงำนดงักล่ำวให้แบบแผนอย่ำง
หน่ึง ท�ำไปทีละคน โดยเรยีกรอ้งให้เรำ
ในฐำนะบุคคลท�ำจนสุดควำมสำมำรถ
เพื่อแก้ ไขข้อผิดพลำดซ่ึงคอ่ยๆ เป็นที่
ยอมรบัตลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำ 14 ทัง้โลก
อำจจะท�ำตำมหรอืไม่ท�ำตำมกำรน�ำของ
เรำในกำรเรยีกช่ือที่ถูกตอ้ง แตเ่รำคงไม่
จรงิใจที่เรำจะหงุดหงิดถ้ำโลกส่วนใหญ่
เรยีกช่ือศำสนจักรและสมำชิกผิดๆ ซ่ึง
เรำก็ท�ำแบบเดยีวกัน

แนวทำงแนะน�ำฉบับแก้ ไขใหม่ของ
เรำเป็นประโยชน์ ระบุไวด้งัน้ี “เมื่อ
กล่ำวถึงในครัง้แรก ขอให้ ใช้ช่ือเต็ม
ของศำสนจักรคอื ‘ศำสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย’ 
เมื่อจ�ำเป็นตอ้งกล่ำวถึงช่ืออย่ำงสัน้ 
[เป็นครัง้ที่สอง] สนับสนุนให้ ใช้ค�ำวำ่ 
‘ศำสนจักร’ หรอื ‘ศำสนจักรของพระ
เยซูครสิต’์ ค�ำที่ถูกตอ้งและสนับสนุน
ให้ ใช้อีกค�ำหน่ึงก็คอื ‘ศำสนจักรที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต’์ 15

หำกมีคนถำมวำ่ “คณุเป็นมอรมอน
หรอื” ท่ำนอำจตอบวำ่ “ถ้ำคณุถำมวำ่
ฉันเป็นสมำชิกศำสนจักรของพระเยซู

ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำยหรอื ใช่ 
ฉันเป็น!”

หำกมีคนถำมวำ่ “คณุเป็นวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ำยหรอื” 16 ท่ำนอำจตอบวำ่ “ ใช่ 
ฉันเป็น ฉันเช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละ
เป็นสมำชิกในศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟูของพระองค”์

พีน้่องทีร่กั ข้ำพเจำ้สัญญำวำ่ถำ้เรำจะ
ท�ำสุดควำมสำมำรถในกำรฟ้ืนฟูช่ือทีถ่กู
ตอ้งของศำสนจกัรของพระเจ้ำ พระองค์
ผูท้รงเป็นเจำ้ของศำสนจกัรน้ีจะทรง
เทพลงัอ�ำนำจและพรของพระองคม์ำบน
ศีรษะของวสุิทธชินยคุสุดท้ำย 17 อยำ่งที่
เรำไม่เคยพบเห็นมำก่อน เรำจะมคีวำม
รูแ้ละพลงัอ�ำนำจของพระผูเ้ป็นเจำ้ใน
กำรช่วยเรำน�ำพรแหง่พระกิตตคิณุที่ ได้
รบักำรฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต์ ไปยงัทกุ
ประชำชำต ิตระกลู ภำษำ และผูค้น และ
เพือ่เตรยีมโลกใหพ้รอ้มรบักำรเสด็จมำ
ครัง้ทีส่องของพระเจำ้

ดงัน้ัน ช่ือน้ันส�ำคญัไฉน เมือ่พดูถงึ
ช่ือศำสนจกัรของพระเจำ้ ค�ำตอบคอื “ทกุ
ส่ิง!” พระเยซคูรสิตท์รงก�ำกบัดแูลเรำให้
เรยีกศำสนจกัรโดยพระนำมของพระองค์
เพรำะน่ีเป็นศำสนจกัรของพระองค ์เต็ม
ไปดว้ยเดชำนุภำพของพระองค์

ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงพระชนม์ พระเยซูคอืพระครสิต ์
พระองคท์รงน�ำศำสนจักรทุกวนั
น้ี ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนในพระนำมอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “พระเจ้ำทรงดลใจข้ำพเจ้ำเกี่ยวกับควำม

ส�ำคญัของช่ือที่พระองคท์รงเปิดเผยส�ำหรบั
ศำสนจักรของพระองค ์แม้ศำสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย เรำมีงำน
เฉพำะหน้ำซ่ึงเรำจะน�ำตวัเรำเองให้สอดคล้อง
กับพระประสงคข์องพระองค ์ในหลำยสัปดำห์
ที่ผ่ำนมำ ผู้น�ำศำสนจักรหลำยท่ำนรวมถึง
แผนกตำ่งๆ ไดเ้ริม่ท�ำตำมขัน้ตอนที่จ�ำเป็น
ส�ำหรบังำนน้ี รำยละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับ
เรือ่งส�ำคญัน้ีจะน�ำมำเผยแพร่ ในเดอืนตอ่ๆ 
ไป” (รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ใน “ช่ือศำสนจักร” 
[ถ้อยแถลงอย่ำงเป็นทำงกำร, 16 ส.ค. 2018], 
mormonnewsroom.org).

 2. ประธำนศำสนจักรคนก่อนๆ ไดร้อ้งขอแบบ
เดยีวกัน ตวัอย่ำงเช่น ประธำนจอรจ์ อัลเบิรต์ 
สมิธกล่ำววำ่ “อย่ำท�ำให้พระเจ้ำทรงผิดหวงั
โดยกำรเรยีกวำ่ศำสนจักรมอรมอน พระองค์
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พวกเขำเสมือนหน่ึงพวกเขำก�ำลังเดอืด
รอ้นมำก และคณุจะถูกมำกกวำ่ครึง่” 
เขำไม่เพียงพูดถูก แตข่้ำพเจ้ำเรยีนรูม้ำ
ตลอดหลำยปีวำ่เขำคำดคะเนต�ำ่เกินไป
ดว้ย วน้น้ี ข้ำพเจ้ำประสงคจ์ะให้ก�ำลังใจ
ท่ำนในยำมที่ท่ำนเผชิญควำมเดอืดรอ้น

พระผู้เป็นเจ้ำทรงออกแบบชีวติ 
มรรตยัของเรำให้เป็นกำรทดสอบและ
เป็นบ่อเกิดของกำรเตบิโต ท่ำนคงจ�ำ
ไดถ้ึงพระด�ำรสัของพระผู้เป็นเจ้ำขณะ
พระองคท์รงสรำ้งโลก “และพวกเรำจะ
พิสูจน์พวกเขำโดยวธิีน้ี, เพื่อดวูำ่พวก
เขำจะท�ำส่ิงทัง้ปวงไม่วำ่อะไรก็ตำมที่
พระเจ้ำ พระผู้เป็นเจ้ำของพวกเขำจะ
ทรงบัญชำพวกเขำหรอืไม่” 1

กำรทดสอบไม่ง่ำยมำตัง้แตต่น้ เรำ
เผชิญกำรทดลองอันเกิดจำกกำรมี
รำ่งกำย เรำทุกคนอยู่ ในโลกที่กำรตอ่สู้
ของซำตำนกับควำมจรงิและกับควำม
สุขของเรำรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ โลกกับชีวติ
ของท่ำนดเูหมือนจะโกลำหลมำกขึน้

ข้ำพเจ้ำขอรบัรองวำ่ พระผู้เป็นเจ้ำ
ผู้ทรงยอมให้กำรทดสอบเหล่ำน้ีเกิดขึน้
กับท่ำนทรงออกแบบวธิีที่ท่ำนจะผ่ำน
พ้นไปได ้พระบิดำบนสวรรคท์รงรกัโลก
มำกถึงกับส่งพระบุตรที่รกัมำช่วยเรำ 2 

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่
น้องที่รกัทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำปลืม้
ปีติ ในโอกำสที่ ได้พูดกับท่ำน กำร
ประชุมครัง้น้ีหนุนใจและจรรโลง

ใจข้ำพเจ้ำ พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงน�ำ
บทเพลงที่ขับขำนและถ้อยค�ำที่เอือ้น
เอ่ยมำสู่ ใจเรำ ขอให้พระวญิญำณองค์
เดียวกันถ่ำยทอดส่ิงที่ข้ำพเจ้ำจะพูด
กับท่ำน

หลำยปีก่อนข้ำพเจ้ำเป็นที่ปรกึษำที่
หน่ึงของประธำนท้องถิ่นในสหรฐัตะวนั
ออก ขณะขับรถไปสำขำเล็กๆ ของเรำ 
เขำพูดกับข้ำพเจ้ำมำกกวำ่หน่ึงครัง้วำ่ 
“ฮัล เมื่อคณุพบใครบำงคน ปฏิบัตติอ่
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พยำยำม	พยำยำม	พยำยำม	
พระผู้ช่วยให้รอดทรงใส่พระนามของพระองค์ไว้ในใจท่าน ท่านรู้สึกว่าพระคริสต์
ทรงมีความรักอันบริสุทธ์ิต่อผู้ อ่ืนและต่อตัวท่าน

  ไม่ไดท้รงเรยีกศำสนจักรมอรมอน” ( ใน 
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 9. มอนมอนเป็นหน่ึงในผู้เขียนหลักส่ีคนของ

พระคมัภีรม์อรมอน คนอื่นไดแ้ก่ นีไฟ  
เจคอบ และโมโรไน ทุกคนเป็นพยำนของ
พระเจ้ำ เช่นเดยีวกับผู้แปลที่ ไดร้บักำรดลใจ 
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 11. ค�ำหยำบอื่นๆ ดเูหมือนจะเกิดขึน้ในสมัย 
พันธสัญญำใหม่ ในระหวำ่งกำรแก้คดขีอง
อัครสำวกเปำโลตอ่หน้ำเฟลิกซ์ มีคนกล่ำว
หำวำ่เปำโลเป็น “ผู้น�ำของลัทธินำซำเรธ็” 
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เช่นเดยีวกัน นักวจิำรณ์อีกคนกล่ำววำ่ 
“ดงัที่พระเจ้ำของเรำทรงถูกเรยีกอย่ำงเหยียด
หยันวำ่ ‘ชำวนำซำเรธ็’ (มัทธิว 26:71) ชำว
ยิวจึงเรยีกสำนุศิษย์ของพระองคว์ำ่ ‘ชำวนำ
ซำเรธ็’ ชำวยิวไม่ยอมรบัพวกเขำวำ่เป็นชำว
ครสิต ์กล่ำวคอื สำนุศิษย์ของพระเมสสิยำห์”  
(The Pulpit Commentary: The Acts of 
the Apostles, ed. H. D. M. Spence and 
Joseph S. Exell [1884], 2:231).

ในเรือ่งเดยีวกัน เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์สังเกตวำ่ “ตลอดประวตัศิำสตร์
ของพระคมัภีร ์เรำเห็นควำมพยำยำมอย่ำง
ตอ่เน่ืองที่จะลดคณุคำ่ของศำสดำพยำกรณ์
เพื่อปฏิเสธพวกท่ำน—ตรำหน้ำพวกท่ำนเพื่อ
แสดงควำมดหูมิ่น แตส่่วนใหญ่ พวกท่ำน
มักจะถูกเพิกเฉยจำกผู้คนรว่มสมัยของพวก
ท่ำนและจำกประวตัศิำสตรท์ำงโลก สรปุแล้ว 
ชำวครสิตย์ุคแรกก็ถูกเรยีกวำ่ ‘ลัทธินำซำเรธ็ 
เท่ำน้ัน’ (กิจกำรของอัครทูต 24:5.)” (“Out 
of Obscurity,” Ensign, Nov. 1984, 10).
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เรยีกเรำอย่ำงไร แตเ่รำควบคมุวธิีที่เรำเรยีก
ตนเองได ้เรำจะคำดหวงัให้ผู้อื่นแก้ ไขช่ือของ
ศำสนจักรไดอ้ย่ำงไรถ้ำเรำในฐำนะสมำชิกยัง
ล้มเหลวในกำรท�ำเช่นน้ัน.

 15. “แนวทำงแนะน�ำ — ช่ือศำสนจักร,” 
mormonnewsroom.org.

 16. ค�ำวำ่ วสุิทธิชน (ธรรมิกชน) ใช้บ่อยครัง้ใน
พระคมัภีร์ ไบเบิล ตวัอย่ำงเช่น ในสำส์นของ
เปำโลถึงชำวเอเฟซัส ท่ำนใช้ค�ำวำ่ ธรรมิกชน  
(วสุิทธิชน) อย่ำงน้อยหน่ึงครัง้ในทุกบท 
ธรรมิกชน (วสุิทธิชน) คอืบุคคลที่เช่ือในพระ
เยซูครสิตแ์ละพยำยำมตดิตำมพระองค.์

 17. ด ูหลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 121:33.
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พระเยซูครสิต ์พระบุตรของพระองค์
ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อเรำ พระเยซู
ครสิตท์รงแบกน� ้ำหนักบำปทัง้หมดของ
เรำในเกทเสมนีและบนกำงเขน ทรง
ประสบโทมนัส ควำมเจ็บปวด และ
ผลจำกบำปทัง้หมดของเรำเพื่อจะทรง
ปลอบโยนและเพิ่มพลังให้เรำผ่ำนกำร
ทดสอบทุกอย่ำงในชีวติ 3

ท่ำนคงจ�ำที่พระเจ้ำตรสักับผู้รบัใช้
ของพระองค์ ได้

“พระบิดำและเรำเป็นหน่ึงเดยีวกัน. 
เรำอยู่ ในพระบิดำและพระบิดำในเรำ; 
และตรำบเท่ำที่เจ้ำรบัเรำ, เจ้ำก็อยู่ ในเรำ
และเรำในเจ้ำ.

“ดงัน้ัน, เรำอยู่ท่ำมกลำงเจ้ำ, และเรำ
คอืเมษบำลผู้ประเสรฐิ, และศิลำแห่ง
อิสรำเอล. คนที่สรำ้งอยู่บนศิลำน้ีจะไม่มี
วนัตกเลย” 4

ศำสดำพยำกรณ์ของเรำ ประธำนรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสันให้ค�ำสัญญำเดยีวกัน 
นอกจำกน้ี ท่ำนยังไดพู้ดถึงวธิีที่เรำจะ
สรำ้งบนศิลำน้ันและใส่พระนำมของ
พระเจ้ำไว้ ในใจเรำเพื่อน�ำทำงเรำผ่ำน
กำรทดลอง

ท่ำนกล่ำววำ่ “ท่ำนที่ละเหี่ยใจเป็น
ครัง้ครำว จ�ำไวว้ำ่ชีวติไม่ง่ำย ท่ำนต้อง
ทนรบักำรทดลองและทนต่อควำมโศก
เศรำ้ตลอดทำง เมื่อท่ำนจดจ�ำวำ่ ‘ ไม่มี
ส่ิงหน่ึงส่ิงใดที่พระเจ้ำทรงท�ำไม่ ได้’ 
(ลูกำ 1:37) จงรูว้ำ่พระองค์คือพระบิดำ
ของท่ำน ท่ำนเป็นบุตรธิดำที่ทรงสรำ้ง
ตำมรปูลักษณ์ของพระองค์ มีสิทธิ์รบั
กำรเปิดเผยผ่ำนควำมมีค่ำควรของท่ำน
เพื่อช่วยท่ำนขณะพยำยำมท�ำส่ิงชอบ
ธรรม ขอจงรบัพระนำมศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้ำไวก้ับท่ำน เพื่อท่ำนจะได้พูดใน
พระนำมศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ 
(ดู คพ. 1:20)” 5

ถ้อยค�ำของประธำนเนลสันเตอืนให้
เรำนึกถึงสัญญำที่พบในค�ำสวดอ้อนวอน
ศีลระลึก สัญญำที่พระบิดำบนสวรรค์
ทรงรกัษำเมื่อเรำท�ำตำมสัญญำของเรำ

ลองฟังถ้อยค�ำน้ี “ข้ำแต่พระผู้
เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรันดร์, พวกข้ำ

พระองค์ทูลขอพระองค์ ในพระนำม
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซู
คริสต์, โปรดประทำนพรและท�ำให้
ขนมปังน้ีศักดิ์สิทธิ์แก่จิตวิญญำณ
ของเขำทัง้หลำยผู้ที่รับส่วน, เพื่อพวก
เขำจะรับประทำนในควำมระลึกถึง
พระวรกำยของพระบุตรของพระองค์, 
และเป็นพยำนต่อพระองค์, ข้ำแต่
พระผู้เป็นเจ้ำ, พระบิดำนิรันดร์, ว่ำ
พวกเขำเต็มใจรับพระนำมของพระ
บุตรของพระองค์, และระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลำ และรักษำพระ
บัญญัติของพระองค์ซ่ึงพระองค์
ประทำนให้พวกเขำ; เพื่อพวกเขำจะมี
พระวิญญำณของพระองค์อยู่กับพวก
เขำตลอดเวลำ. เอเมน” 6

ทุกครัง้ที่เรำกล่ำว เอเมน เมื่อมีผู้
สวดอ้อนวอนแทนเรำ เรำก�ำลังให้สัญญำ
โดยกำรรบัส่วนขนมปังวำ่เรำเต็มใจรบั
พระนำมศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลำ และรกัษำ
พระบัญญัตขิองพระองค ์เรำไดร้บั
สัญญำตอบแทนวำ่เรำจะมีพระวญิญำณ
ของพระองคอ์ยู่กับเรำตลอดเวลำ เพรำะ

สัญญำเหล่ำน้ี พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรง
เป็นศิลำให้เรำยืนบนน้ันอย่ำงปลอดภัย
และไม่หวัน่พำยุทุกลูกที่เรำเผชิญ

ขณะข้ำพเจ้ำไตรต่รองพันธสัญญำ
และพรที่สัญญำไว ้ข้ำพเจ้ำสงสัยวำ่กำร
เต็มใจยอมรบัพระนำมของพระเยซู
ครสิตห์มำยควำมวำ่อย่ำงไร

ประธำนดลัลิน เอช. โอ๊คส์อธิบำยวำ่  
“ส�ำคญัตรงที่เมื่อเรำรบัส่วนศีลระลึก
เรำไม่ไดเ้ป็นพยำนวำ่เรำ รบั พระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เรำเป็นพยำนวำ่
เรำ เต็มใจ รบัพระนำมน้ัน (ด ูคพ. 
20:77) ข้อเท็จจรงิที่วำ่เรำเป็นพยำนถึง
ควำมเต็มใจของเรำบ่งบอกวำ่ตอ้งมีส่ิง
ส�ำคญัที่สุดบำงอย่ำงเกิดขึน้ก่อนเรำรบั
พระนำมศักดิสิ์ทธิ์น้ันจรงิๆ” 7

ข้อควำมที่วำ่เรำ “เต็มใจรบั” 
พระนำมของพระผู้ช่วยให้รอดบอกเรำ
วำ่ถึงแม้เรำรบัพระนำมของพระผู้ช่วย
ให้รอดครัง้แรกเมื่อรบับัพตศิมำ แตก่ำร
รบัพระนำมไม่ไดจ้บที่บัพตศิมำ เรำตอ้ง
รบัพระนำมของพระองคต์อ่เน่ืองตลอด
ชีวติเรำ รวมถึงเวลำที่เรำตอ่พันธสัญญำ
ที่ โตะ๊ศีลระลึกและท�ำพันธสัญญำใน
พระวหิำรศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้ำดว้ย

ดงัน้ันค�ำถำมส�ำคญัสองข้อส�ำหรบั
เรำแตล่ะคนคอื “ฉันตอ้งท�ำอะไรเพื่อรบั
พระนำมของพระองค”์ และ “ฉันจะรู้
ไดอ้ย่ำงไรวำ่ฉันก�ำลังก้ำวหน้ำ”

ค�ำกลำ่วของประธำนเนลสันบอกค�ำ
ตอบทีเ่ป็นประโยชน์หน่ึงขอ้ ทำ่นกลำ่ว
วำ่เรำสำมำรถรบัพระนำมของพระผูช่้วย
ใหร้อดและเรำสำมำรถพดูแทนพระองค ์
เมือ่เรำพดูแทนพระองค ์เรำรบัใช้
พระองค ์“เพรำะคนจะรูจ้กัผูเ้ป็นนำยซ่ึง
เขำไมเ่คยรบัใช้, และเป็นคนแปลกหน้ำ
ส�ำหรบัเขำ, และอยู่ ไกลจำกควำมนึกคดิ
และเจตนำของใจเขำไดอ้ยำ่งไร?” 8

กำรพูดแทนพระองคเ์รยีกรอ้งค�ำสวด
อ้อนวอนจำกศรทัธำ สวดอ้อนวอนพระ
บิดำบนสวรรคอ์ย่ำงแรงกล้ำเพื่อให้รูว้ำ่
เรำจะพูดอะไรเพื่อช่วยพระผู้ช่วยให้รอด
ในงำนของพระองค ์เรำตอ้งคูค่วรกับ
สัญญำที่วำ่ “ ไม่วำ่โดยเสียงของเรำเอง 
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หรอืโดยเสียงของผู้รบัใช้ทัง้หลำยของ
เรำ, ก็เหมือนกัน.” 9

ทวำ่กำรรบัพระนำมของพระองคเ์ป็น
มำกกวำ่กำรพูดแทนพระองค ์มีควำม
รูสึ้กในใจเรำวำ่เรำตอ้งคูค่วรกับกำรเป็น
ผู้รบัใช้ของพระองค์

ศำสดำพยำกรณ์มอรมอนอธบิำย
ควำมรูสึ้กทีท่�ำใหเ้รำคูค่วรและสำมำรถ
รบัพระนำมของพระองค ์ควำมรูสึ้กเหลำ่
น้ีไดแ้ก่ ศรทัธำ ควำมหวงั และจติกศุล
ซ่ึงคอืควำมรกัอนับรสุิทธิข์องพระครสิต์

มอรมอนอธิบำยวำ่
“เพรำะข้ำพเจ้ำตดัสินวำ่ท่ำนมี

ศรทัธำในพระครสิตเ์พรำะควำมมี
ใจอ่อนน้อมของท่ำน; เพรำะหำกท่ำน
ไม่มีศรทัธำในพระองคเ์มื่อน้ันก็ ไม่
เหมำะที่จะนับท่ำนอยู่ ในบรรดำผู้คน
ของศำสนจักรของพระองค.์

“และอน่ึง, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, 
ข้ำพเจ้ำจะพูดกับท่ำนเกี่ยวกับควำม
หวงั. จะเป็นไปไดอ้ย่ำงไรที่ท่ำนจะบรรลุ
ถึงศรทัธำ, นอกจำกท่ำนจะมีควำมหวงั?

“และอะไรเล่ำที่ท่ำนจะหวงั? ดเูถิด
ข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่ท่ำนวำ่ท่ำนจะมี
ควำมหวงัโดยผ่ำนกำรชดใช้ของพระ
ครสิตแ์ละเดชำนุภำพแห่งกำรฟ้ืนคนื
พระชนม์ของพระองค,์ เพื่อยกท่ำนขึน้
สู่นิรนัดรแห่งชีวติ, และน่ีเพรำะศรทัธำ
ของท่ำนในพระองคต์ำมสัญญำ.

“ดงัน้ัน, หำกคนใดมีศรทัธำเขำจ�ำ

ตอ้งมีควำมหวงั; เพรำะปรำศจำกศรทัธำ
จะมีควำมหวงัไม่ได.้

“และอน่ึง, ดเูถิดข้ำพเจ้ำกล่ำวแก่
ท่ำนวำ่เขำจะมีศรทัธำและควำมหวงั
ไม่ได,้ นอกจำกเขำจะมีควำมอ่อนโยน, 
และใจนอบน้อม.

“หำกเป็นเช่นน้ัน, ศรทัธำและควำม
หวงัของเขำเปลำ่ประโยชน์, เพรำะไมม่ี
ใครจะเป็นทีย่อมรบัตอ่พระพกัตรพ์ระ
ผูเ้ป็นเจำ้, นอกจำกผูท้ีม่คีวำมออ่นโยน
และใจนอบน้อม; และหำกผู้ ใดมคีวำม
ออ่นโยนและใจนอบน้อม, และสำรภำพ
โดยอ�ำนำจของพระวญิญำณบรสุิทธิว์ำ่
พระเยซคูอืพระครสิต,์ เขำจ�ำตอ้งมจีติ
กศุล; เพรำะหำกเขำไมม่จีติกศุลเขำก็ไม่
เป็นอะไรเลย; ดงัน้ันเขำตอ้งมจีติกศุล”

หลังจำกพูดถึงจิตกุศล มอรมอน 
กล่ำวตอ่ไปวำ่

“แตจ่ิตกุศลคอืควำมรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต,์ และส่ิงน้ียั่งยืนตลอด
กำล; และผู้ ใดที่ถูกพบวำ่ครอบครอง
มันในวนัสุดท้ำย, ย่อมจะดกีับเขำ.

“ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, 
จงสวดอ้อนวอนพระบิดำจนสุดพลัง
ของใจ, เพื่อท่ำนจะเป่ียมดว้ยควำมรกัน้ี, 
ซ่ึงพระองคป์ระทำนให้ทุกคนซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตำมที่แท้จรงิของพระบุตรของ
พระองค,์ พระเยซูครสิต;์ เพื่อท่ำนจะ
กลับกลำยเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ; 
เพื่อวำ่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมำปรำกฏ
เรำจะเป็นเหมือนพระองค,์ เพรำะเรำจะ
เห็นพระองคด์งัที่พระองคท์รงด�ำรงอยู่; 
เพื่อเรำจะมีควำมหวงัน้ี; เพื่อพระองค์
จะทรงท�ำให้เรำบรสุิทธิ์แม้ดงัที่พระองค์
ทรงบรสุิทธิ์. เอเมน” 10

ประจักษ์พยำนของข้ำพเจ้ำคอืพระผู้
ช่วยให้รอดทรงใส่พระนำมของพระองค์
ไว้ ในใจท่ำน หลำยท่ำน ศรทัธำใน
พระองคก์�ำลังเพิ่มขึน้ ท่ำนมีควำมหวงั
และมองโลกในแง่ดมีำกขึน้ ท่ำนรูสึ้กวำ่
พระครสิตท์รงมีควำมรกัอันบรสุิทธิ์ตอ่
ผู้อื่นและตอ่ตวัท่ำน

ข้ำพเจ้ำเห็นเช่นน้ันในผู้สอนศำสนำ
ที่รบัใช้อยู่ทั่วโลก ข้ำพเจ้ำเห็นเช่นน้ัน

ในสมำชิกที่พูดกับเพื่อนและสมำชิก
ครอบครวัเกี่ยวกับศำสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย ชำย 
หญิง เยำวชนคนหนุ่มสำว และเด็ก
ก�ำลังปฏิบัตศิำสนกิจเพรำะรกัพระผู้
ช่วยให้รอดและรกัเพื่อนบ้ำน

ทันทีที่ทรำบข่ำวภัยพิบัตทิั่วโลก 
สมำชิกวำงแผนไปช่วยโดยไม่ตอ้งขอ 
บำงครัง้ข้ำมมหำสมุทร บำงครัง้พวก
เขำไม่อยำกรอให้เขตประสบภัยเตรยีม
ตอ้นรบัพวกเขำ

ข้ำพเจ้ำทรำบวำ่บำงท่ำนที่ฟังอยู่เวลำ
น้ีอำจรูสึ้กวำ่ศรทัธำและควำมหวงัของ
ท่ำนถูกควำมเดอืดรอ้นครอบง�ำ และ
ท่ำนอำจโหยหำควำมรกั

พี่น้องทัง้หลำย พระเจ้ำทรงมี โอกำส
ใกล้ท่ำนให้รูสึ้กและแบ่งปันควำม
รกัของพระองค์ ท่ำนสำมำรถสวด
อ้อนวอนด้วยควำมเช่ือมั่นขอพระเจ้ำ
ทรงน�ำท่ำนให้รกับำงคนแทนพระองค ์
พระองค์ทรงตอบค�ำสวดอ้อนวอนของ
อำสำสมัครเช่นท่ำน ท่ำนจะรูสึ้กวำ่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงรกัท่ำนและคนที่ท่ำน
รบัใช้แทนพระองค์ เมื่อท่ำนช่วยบุตร
ธิดำของพระผู้เป็นเจ้ำในยำมท่ีพวกเขำ
เดือดรอ้น ควำมเดือดรอ้นของท่ำนเอง
จะบรรเทำลง ศรทัธำและควำมหวงัของ
ท่ำนจะแรงกล้ำขึน้

ข้ำพเจ้ำเห็นควำมจรงิดงักล่ำวดว้ย
ตำตนเอง ภรรยำข้ำพเจ้ำพูดแทน
พระเจ้ำและรบัใช้ผู้คนแทนพระองคช่ั์ว
ชีวติ ดงัที่ข้ำพเจ้ำเคยกล่ำวไว ้อธิกำรคน
หน่ึงของเรำเคยพูดกับข้ำพเจ้ำวำ่ “ผม
ทึ่งมำก ทุกครัง้ที่ผมทรำบข่ำววำ่คนใน
วอรด์เดอืดรอ้น ผมรบีไปช่วย แตพ่อไป
ถึง ดเูหมือนทุกครัง้ภรรยำคณุอยู่ที่น่ัน
แล้ว” เป็นควำมจรงิในทุกหนแห่งที่เรำ
อยู่ดว้ยกันมำ 56 ปี

เวลำน้ีเธอพูดไดว้นัละไม่กี่ค�ำ คนที่
เธอรกัแทนพระเจ้ำมำเยี่ยมเธอ ทุกค�ำ่
เช้ำข้ำพเจ้ำรอ้งเพลงสวดกับเธอและ
เรำสวดอ้อนวอน ข้ำพเจ้ำเป็นผู้กล่ำว
ในกำรสวดอ้อนวอนและรอ้งเพลง บำง
ครัง้ข้ำพเจ้ำเห็นเธอท�ำปำกขมุบขมิบ
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ตำมเพลงสวด เธอชอบเพลงของเด็ก 
อำรมณ์ที่ดเูหมือนเธอจะชอบมำก
ที่สุดสรปุไว้ ในเพลง “ฉันพำกเพียร
เป็นเหมือนพระเยซู” 11

วนัหน่ึงหลังจำกรอ้งสรอ้ยเพลง 
“จงรกักันและกันดงัเยซูรกัท่ำน จง
มั่นเมตตำในทุกส่ิงที่ท่ำนท�ำ” เธอ
พูดเบำๆ แตชั่ดเจนวำ่ “พ ยำ ยำม” 
ข้ำพเจ้ำคดิวำ่เธอจะพบ เมื่อเธอเห็น
พระผู้ช่วยให้รอดวำ่พระองคท์รง
ใส่พระนำมไว้ ในใจเธอและเธอเป็น
เหมือนพระองค ์พระองคท์รงช่วยให้
เธอผ่ำนพ้นควำมเดอืดรอ้นเวลำน้ี 
และจะทรงช่วยเธออีกหลำยปี

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรูจ้ักและรกัท่ำน ทรงรูจ้ักช่ือ
ท่ำนดงัที่ท่ำนรูจ้ักพระนำมพระองค ์
ทรงทรำบควำมเดอืดรอ้นของท่ำน 
พระองคท์รงประสบส่ิงเหล่ำน้ันแล้ว 
ทรงเอำชนะโลกโดยกำรชดใช้ โดย
เต็มใจยอมรบัพระนำมของพระองค์
ท่ำนจะยกภำระของคนนับไม่ถ้วน 
ท่ำนจะพบในที่สุดวำ่ท่ำนรูจ้ักพระผู้
ช่วยให้รอดดขีึน้และท่ำนรกัพระองค์
มำกขึน้ พระนำมของพระองคจ์ะ
อยู่ ในใจท่ำนและตรำตรงึในควำม
ทรงจ�ำของท่ำน เป็นพระนำมที่ท่ำน
จะถูกเรยีก ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนดว้ย
ควำมส�ำนึกคณุตอ่ควำมกำรณุย์รกัที่
พระองคท์รงมีตอ่ข้ำพเจ้ำ ตอ่คนที่
ข้ำพเจ้ำรกั และตอ่ท่ำนทัง้หลำย ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. อับรำฮัม 3:25.
 2. ด ูยอห์น 3:16–17.
 3. ด ูแอลมำ 7:11–12.
 4. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 50:43–44.
 5. รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “With God 

Nothing Shall Be Impossible,” Ensign, 
May 1988, 35.

 6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 20:77.
 7. ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, “Taking upon Us 

the Name of Jesus Christ,” Ensign, 
May 1985, 81.

 8. โมไซยำห์ 5:13.
 9. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 1:38.
 10. โมโรไน 7:39–44, 47–48.
 11. ด ู“ฉันพำกเพียรเป็นเหมือนพระเยซู,” 

หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 40–41.

ตดัสิน ศรทัธำของดฉัินแน่ชัดมำกขึน้ 
ดฉัินรูสึ้กถึงควำมรกัของพระบิดำบ่อย
ขึน้และลึกซึง้ขึน้” 1

กำรมี “ควำมคดิที่ ถูกตอ้ง เกี่ยว
กับพระอุปนิสัย ควำมดพีรอ้ม และ
พระคณุลักษณะ [ของพระบิดำบน
สวรรค]์” จ�ำเป็นตอ่กำรใช้ศรทัธำให้มำก
พอจะไดค้วำมสูงส่ง 2 กำรเข้ำใจพระ
อุปนิสัยของพระบิดำบนสวรรคอ์ย่ำงถูก
ตอ้งจะเปลี่ยนวธิีที่เรำมองตนเองและ
ผู้อื่น ช่วยให้เรำเข้ำใจควำมรกัที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงมีตอ่บุตรธิดำและควำม
ปรำรถนำจะทรงช่วยให้เรำเป็นเหมือน

โดย ไบรอนั เค. แอชตนั

ท่ีปรึกษำท่ีสองในฝ่ำยประธำนโรงเรียนวนัอำทิตยส์ำมญั

ตลอดชีวติของเมลินดำภรรยำ
ข้ำพเจ้ำ เธอพยำยำมสุดหัวใจที่
จะเป็นสำนุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ของ

พระเยซูครสิต ์ทวำ่ในวยัเยำว ์เธอรูสึ้ก
ไม่คูค่วรกับควำมรกัและพรของพระ
บดิำบนสวรรคเ์พรำะเขำ้ใจพระลกัษณะ
ของพระองคผ์ิด โชคดทีี่เมลินดำยังคง
รกัษำพระบัญญัตแิม้จะรูสึ้กเศรำ้ใจ ไม่
กี่ปีก่อน เธอมีประสบกำรณ์ตอ่เน่ืองที่
ช่วยให้เข้ำใจพระลักษณะของพระผู้
เป็นเจ้ำดขีึน้ รวมถึงควำมรกัที่ทรงมีตอ่
บุตรธิดำและควำมซำบซึง้พระทัยที่เรำ
พยำยำมท�ำงำนของพระองคแ์ม้จะยัง
บกพรอ่ง

เธออธิบำยวำ่เรือ่งน้ีมีผลตอ่เธอ
อย่ำงไร “ตอนน้ีดฉัินรูสึ้กมั่นใจวำ่แผน
ของพระบิดำไดผ้ล พระองคท์รงลงทุน
ในควำมส�ำเรจ็ของเรำ ทรงจัดเตรยีมบท
เรยีนและประสบกำรณ์ที่เรำตอ้งมีเพื่อ
กลับไปที่ประทับของพระองค ์ดฉัินมอง
ตนเองและผู้อื่นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงมองเรำมำกขีน้ ดฉัินสำมำรถเป็น
แม่ สอน และรบัใช้ดว้ยควำมรกัมำก
ขึน้และกลัวน้อยลง ดฉัินรูสึ้กสงบและ
มั่นใจแทนที่จะกังวลและไม่มั่นใจ ดฉัิน
รูสึ้กถึงกำรสนับสนุนแทนที่จะรูสึ้กวำ่ถูก

พระบิดำ
เราแต่ละคนมีศักยภาพท่ีจะเป็นเหมือนพระบิดา เพ่ือเป็นเช่นน้ัน เราต้องนมสัการพระ
บิดาในพระนามของพระบตุร
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พระองค ์ทัศนะที่ ไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ
พระลักษณะของพระองคจ์ะท�ำให้เรำ
รูสึ้กประหน่ึงเรำไม่สำมำรถกลับไปที่
ประทับของพระองค์ ได้

วตัถปุระสงคว์นัน้ีคอื สอนประเด็น
ส�ำคญัจำกหลกัค�ำสอนเกีย่วกบัพระบดิำที่
ช่วยใหเ้รำแตล่ะคน โดยเฉพำะคนทีส่งสัย
วำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ทรงรกัพวกเขำหรอืไม่ 
เข้ำใจพระอปุนิสัยแทจ้รงิของพระองคด์ี
ขึน้และใช้ศรทัธำมำกขึน้ในพระองค ์พระ
บตุรของพระองค ์และแผนส�ำหรบัเรำ

ชีวติก่อนเกดิ
ในโลกก่อนเกิด เรำเกิดทำงวญิญำณ

จำกพระบิดำพระมำรดำบนสวรรคแ์ละ
อยู่กับพระองคเ์ป็นครอบครวั 3 พระองค์
ทรงรูจ้ักเรำ ทรงสอนเรำ และรกัเรำ 4 เรำ
ตอ้งกำรเป็นเหมือนพระบิดำบนสวรรค์
มำก แตเ่พื่อเป็นเช่นน้ัน เรำยอมรบัวำ่
เรำตอ้งท�ำดงัน้ี

1. ไดร้บัรำ่งกำยที่เป็นอมตะและมีรศัมี
ภำพ 5

2. แตง่งำนและสรำ้งครอบครวัโดย
อ�ำนำจกำรผนึกของฐำนะปุโรหิต 6 
และ

3. ไดค้วำมรู ้อ�ำนำจ และคณุลักษณะ
แห่งสวรรคท์ัง้หมด 7

ด้วยเหตุน้ี พระบิดำจึงทรงสร้ำง
แผนโดยมีเงื่อนไขให้เรำ 8 ได้รับร่ำงกำย

ที่จะเป็นอมตะและมีรัศมีภำพใน
กำรฟ้ืนคืนชีวิต แต่งงำนและสร้ำง
ครอบครัวในควำมเป็นมรรตัย หรือ
หลังจำกควำมเป็นมรรตัยส�ำหรับคน
ซ่ือสัตย์ที่ ไม่มี โอกำสน้ี 9 ก้ำวหน้ำสู่
ควำมดีพร้อม กลับไปหำพระบิดำ
พระมำรดำบนสวรรค์ อยู่กับพระองค์
และครอบครัวเรำในสภำพของควำม
สูงส่งและควำมสุขนิรันดร์ 10

พระคมัภีรเ์รยีกส่ิงน้ีวำ่แผนแห่ง
ควำมรอด 11 เรำส�ำนึกคณุเมื่อเสนอ
แผนน้ีตอ่เรำ เรำโห่รอ้งดว้ยควำมยินดี 12  
เรำแตล่ะคนยอมรบัเงื่อนไขของแผน  
รวมทัง้ประสบกำรณ์และควำม
ท้ำทำยของชีวติน้ีที่จะช่วยเรำพัฒนำ
คณุลักษณะแห่งสวรรค์ 13

ชีวติมรรตยั
ในระหวำ่งชีวติน้ี พระบิดำบน

สวรรค์ทรงจัดเตรยีมเงื่อนไขให้เรำ
ก้ำวหน้ำในแผนของพระองค์ พระ
บิดำทรงให้ก�ำเนิดพระเยซูครสิต์ ใน
เน้ือหนัง 14 และจัดเตรยีมควำมช่วย
เหลือให้พระองค์มีสัมฤทธิผลในพันธ
กิจมรรตัย พระบิดำบนสวรรค์จะทรง
ช่วยเรำแต่ละคนเช่นกันถ้ำเรำจะ
พยำยำมรกัษำพระบัญญัติ 15 พระบิดำ
ประทำนสิทธิ์เสรแีก่เรำ 16 ชีวติเรำอยู่ ใน
พระหัตถ์ของพระองค์ และ “วนัเวลำ 
[ของเรำ] จะเป็นที่รู”้ และ “จะไม่นับ
ให้น้อยลง” 17 พระองค์ทรงรบัรองวำ่

สุดท้ำยแล้วทุกอย่ำงจะเกิดผลดีส�ำหรบั
คนที่รกัพระองค์ 18

พระบิดำบนสวรรคป์ระทำนอำหำร
ประจ�ำวนัแก่เรำ 19 ซ่ึงรวมถึงอำหำรที่เรำ
กินและควำมเข้มแข็งที่เรำตอ้งมีเพื่อ
รกัษำพระบัญญัติ 20 พระบิดำทรงมอบ
ของประทำนที่ดี 21 ทรงไดย้ินและทรง
ตอบค�ำสวดอ้อนวอนของเรำ 22 ทรงปลด
ปล่อยเรำจำกควำมช่ัวเมื่อเรำยอม 23 ทรง
กันแสงเมื่อเรำเป็นทุกข์ 24 สุดท้ำย พร
ทัง้หมดของเรำมำจำกพระบิดำ 25

พระบิดำบนสวรรคท์รงน�ำทำงและ
ประทำนประสบกำรณ์ที่เรำตอ้งมีตำม
ควำมเข้มแข็ง ควำมอ่อนแอ และกำร
เลือกของเรำเพื่อเรำจะออกผลดี 26 พระ
บิดำทรงตสีอนเรำเมื่อจ�ำเป็นเพรำะทรง
รกัเรำ 27 พระองคท์รงเป็น “มหำบุรษุ
แห่งค�ำปรกึษำ” 28 ผู้จะทรงให้ค�ำปรกึษำ
กับเรำถ้ำเรำทูลขอ 29

พระบิดำบนสวรรคท์รงส่งทัง้อิทธิพล
และของประทำนแห่งพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เข้ำมำในชีวติเรำ 30 โดยผ่ำนของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ รศัมี
ภำพ—หรอืควำมรูแ้จ้ง ควำมสวำ่ง และ
พลังอ�ำนำจ—ของพระบิดำจะสถิตใน
เรำได้ 31 ถ้ำเรำจะพยำยำมเพิ่มพูนควำม
สวำ่งและควำมจรงิจนดวงตำของเรำ
เห็นแก่รศัมีภำพของพระผู้เป็นเจ้ำอย่ำง
เดยีว พระบิดำบนสวรรคจ์ะทรงส่งพระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์แห่งค�ำสัญญำมำผนึก
เรำกับชีวตินิรนัดรแ์ละเผยพระพักตร์
ตอ่เรำ—ไม่ชีวติน้ีก็ชีวติหน้ำ 32

ชีวติหลงัความตาย
ในโลกวญิญำณหลังควำมตำย พระ

บิดำบนสวรรคย์ังคงประทำนพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์และส่งผู้สอนศำสนำไป
หำคนที่ตอ้งกำรพระกิตตคิณุ ทรงตอบ
ค�ำสวดอ้อนวอนและทรงช่วยให้คนที่
ขำดไดร้บัศำสนพิธีแห่งควำมรอด 33

พระบิดำทรงยกพระเยซูครสิตแ์ละ
ประทำนอ�ำนำจให้พระองคฟ้ื์นคนื
พระชนม์ 34 ซ่ึงเป็นวธิีที่เรำไดร้บัรำ่งกำย
อมตะ กำรไถ่และกำรฟ้ืนคนืพระชนม์



95พฤศจิกายน 2018

ของพระผู้ช่วยให้รอดน�ำเรำกลับไป
ที่ประทับของพระบิดำเพื่อรบักำร
พิพำกษำจำกพระเยซูครสิต์ 35

คนที่วำงใจใน “พระคณุควำมด,ี และ
พระเมตตำ, และพระคณุของพระเมส
สิยำห์ผู้บรสุิทธิ์” 36 จะไดร้บัรำ่งกำยที่มี
รศัมีภำพเหมือนพระบิดำ 37 และพ�ำนัก
กับพระองค ์“ ในสภำพแห่งควำมสุขอัน
ไม่รูจ้บ” 38 ที่น่ัน พระบิดำจะทรงเช็ด
น� ้ำตำของเรำทุกคน 39 ทรงช่วยให้เรำ
เดนิทำงตอ่ไปเพื่อเป็นเหมือนพระองค์

ตำมที่ท่ำนเห็น พระบิดำบนสวรรค์
ทรงอยู่ที่น่ันเสมอ 40

พระอปุนิสัยของพระบิดา
เพื่อเป็นเหมือนพระบิดำ เรำต้อง

พัฒนำลักษณะนิสัยให้เหมือนพระองค ์
ควำมดพีรอ้มและพระคณุลักษณะของ
พระบิดำบนสวรรคม์ีดงัน้ี

•  พระบิดำคอื “อนันตและนิรนัดร”์ 41

•  พระองคท์รงเพียบพรอ้มดว้ยควำม
เที่ยงธรรม เมตตำ กรณุำ อดกลัน้ 
และทรงตอ้งกำรเพียงให้เรำไดส่ิ้ง
ดทีี่สุด 42

•  พระบิดำบนสวรรคท์รงเป็นควำมรกั 43

•  พระองคท์รงรกัษำพันธสัญญำ 44

•  พระองค์ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง 45

•  พระองค์ ไม่ทรงมุสำ 46

•  พระบิดำไม่ทรงล�ำเอียง 47

•  พระองคท์รงทรำบทุกอย่ำง—อดตี 
ปัจจุบัน และอนำคต—นับจำกกำล
เริม่ตน้ 48

•  พระบิดำบนสวรรคท์รงรูแ้จ้ง 49 
มำกกวำ่เรำทุกคน 50

•  พระบิดำทรงมีเดชำนุภำพทัง้ปวง 51 
และทรงท�ำทัง้หมดที่พระองคท์รง
ตัง้พระทัยจะท�ำ 52

พี่น้องทัง้หลำย เรำสำมำรถไว้ ใจและ
วำงใจพระบิดำได ้เพรำะพระบิดำบน
สวรรคท์รงมองไกลถึงนิรนัดร พระองค์
จึงทรงเห็นส่ิงที่เรำมองไม่เห็น ปีต ิ
งำน และรศัมีภำพของพระองคค์อื

ท�ำให้เกิดควำมเป็นอมตะและควำม
สูงส่งของเรำ 53 ทุกอย่ำงที่ทรงท�ำล้วน
ท�ำเพื่อประโยชน์ของเรำ พระองคท์รง 
“ตอ้งกำรให้ [เรำ] มีควำมสุขนิรนัดร์
มำกกวำ่ [เรำ] ตอ้งกำร” 54 และ “จะไม่
ทรงเรยีกรอ้งให้ [เรำ] ประสบช่ัวขณะ
ของควำมยำกล�ำบำกมำกเกินจ�ำเป็น
เพื่อประโยชน์ [ของเรำ] และคนที่ [เรำ] 
รกั” 55 ดว้ยเหตน้ีุ พระองคจ์ึงมุ่งหมำย
จะช่วยให้เรำก้ำวหน้ำ ไม่ ใช่ตดัสินและ
ประณำมเรำ 56

การเป็นเหมอืนพระบิดาของเรา
ในฐำนะบุตรธิดำทำงวญิญำณ เรำ

แตล่ะคนมีศักยภำพที่จะเป็นเหมือน
พระบิดำ เพื่อเป็นเช่นน้ัน เรำตอ้ง
นมัสกำรพระบิดำในพระนำมของพระ
บุตร 57 เรำท�ำส่ิงน้ีโดยพยำยำมเช่ือฟัง
พระประสงคข์องพระบิดำดงัที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเช่ือฟัง 58 และโดยกลับ
ใจตลอดเวลำ 59 เมื่อเรำท�ำส่ิงเหล่ำน้ี 
เรำจะ “ ไดร้บัพระคณุแทนพระคณุ” 
จนกวำ่เรำจะไดร้บัควำมบรบิูรณ์ของ
พระบิดำ 60 และไดร้บักำรประสำทพร
ดว้ย “พระอุปนิสัย ควำมดพีรอ้ม และ
พระคณุลักษณะของพระองค”์ 61

ขณะพิจำรณำควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงส่ิงที่มนุษย์เรำเป็นกับส่ิงที่

พระบิดำบนสวรรค์ทรงเป็น ไม่แปลก
ที่บำงคนจะรู้สึกว่ำพวกเขำไม่สำมำรถ
เป็นเหมือนพระบิดำได้ กระน้ันก็ตำม 
พระคัมภีร์ชัดเจน ถ้ำเรำจะแนบสนิท
ในศรัทธำต่อพระคริสต์ กลับใจ และ
แสวงหำพระคุณของพระผู้เป็นเจ้ำ
ผ่ำนกำรเช่ือฟัง สุดท้ำยเรำจะเป็น
เหมือนพระบิดำ ข้ำพเจ้ำอบอุ่นใจมำก
กับข้อเท็จจริงที่ว่ำคนที่พยำยำมเช่ือ
ฟังจะ “ได้รับ พระคุณแทนพระคุณ” 
และ “ได้รับ ควำมสมบูรณ์แห่ง
พระองค์” ในที่สุด 62 กล่ำวอีกนัยหน่ึง
คือเรำจะไม่เหมือนพระบิดำด้วยตัวเรำ
เอง 63 แต่ของประทำนแห่งพระคุณ 
บ้ำงก็ยิ่งใหญ่แต่ส่วนใหญ่เล็กน้อยจะ
เสริมสร้ำงกันจนเรำมีควำมสมบูรณ์ 
แต่พี่น้องทัง้หลำย ควำมสมบูรณ์จะ
มำแน่นอน!

ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำนวำงใจวำ่พระ
บิดำบนสวรรคท์รงทรำบวธิียกเรำให้
สูงส่ง จงขอควำมช่วยเหลือจำกพระองค์
ทุกวนั และมุ่งหน้ำดว้ยศรทัธำในพระ
ครสิตแ์ม้เมื่อท่ำนไม่รูสึ้กถึงควำมรกั
ของพระผู้เป็นเจ้ำ

มีมำกมำยที่เรำไม่เข้ำใจเกี่ยวกับกำร
เป็นเหมือนพระบิดำ 64 แตข่้ำพเจ้ำเป็น
พยำนไดด้ว้ยควำมมั่นใจวำ่กำรพยำยำม
เป็นเหมือนพระบิดำคุม้กับกำรเสียสละ
ทุกอย่ำง 65 กำรเสียสละที่เรำท�ำในควำม
เป็นมรรตยั ไม่วำ่จะยิ่งใหญ่เพียงใด ไม่
อำจเทียบไดก้ับปีต ิควำมสุข และควำม
รกัสุดคณำนับที่เรำจะรูสึ้กในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ 66 ถ้ำท่ำนไม่เช่ือวำ่
ทัง้หมดน้ันคุม้กับกำรเสียสละที่ขอให้
ท่ำนท�ำ พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับท่ำน
วำ่ “เจ้ำยังไม่เข้ำใจวำ่พระบิดำทรงมี
พรส�ำคญัยิ่งเพียงใด . . . เตรยีมไว้ ให้
เจ้ำ; . . . เจ้ำไม่อำจทนทุกส่ิงไดข้ณะน้ี; 
กระน้ันก็ตำม, จงรืน่เรงิเถิด, เพรำะเรำ
จะน�ำทำงเจ้ำไป” 67

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระบิดำบน
สวรรคท์รงรกั ท่ำน และทรงตอ้งกำรให้ 
ท่ำน อยู่กับพระองคอ์ีกครัง้ ในพระนำม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ลูกๆ ของเธออยู่ดว้ย ข้ำพเจ้ำให้พรเธอ
เพื่อให้เธอจำกไปอย่ำงสงบ ขณะน้ัน
ข้ำพเจ้ำตระหนักวำ่ข้ำพเจ้ำนึกถึงชีวติ
พี่สำวในดำ้นของควำมยำกล�ำบำกและ
ควำมไม่แข็งขันบ่อยเกินไป ขณะวำงมือ
บนศีรษะเธอคนืน้ัน ข้ำพเจ้ำถูกพระ
วญิญำณต�ำหนิอย่ำงรนุแรง พระองค์
ทรงท�ำให้ข้ำพเจ้ำรบัรูค้วำมดขีองเธอ
ทันทีและเห็นเธอดงัที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเห็น—ไม่ ใช่คนที่ตอ่ตำ้นพระ
กิตตคิณุและชีวติ แตค่นที่ตอ้งรบัมือ
กับปัญหำยุ่งยำกที่ข้ำพเจ้ำไม่มี ข้ำพเจ้ำ
เห็นเธอเป็นมำรดำที่น่ำภำคภูมิ ผู้เลีย้ง
ดลููกที่น่ำรกัส่ีคน แม้จะมีอุปสรรค
มำกมำย ข้ำพเจ้ำเห็นเธอใช้เวลำดแูล
คณุแม่ของเรำและเป็นเพื่อนท่ำนหลัง
จำกคณุพ่อสิน้ชีวติ

ในช่วงคนืสุดท้ำยกับพี่สำว พระผู้
เป็นเจ้ำทรงถำมวำ่ “เจ้ำไม่เห็นหรอืวำ่
คนรอบข้ำงเจ้ำทุกคนเป็นคนศักดิสิ์ทธิ์”

บรคิมั ยังก์สอนวำ่
“ข้ำพเจ้ำขอให้วสุิทธิชน . . . เข้ำใจ

ชำยและหญิงดงัที่พวกเขำเป็นไม่ ใช่
เข้ำใจพวกเขำดงัที่ท่ำนเป็น” 6

“บ่อยเหลือเกินที่เรำพูดวำ่—‘คน
น้ันท�ำผิดและเขำจะเป็นวสุิทธิชนไม่
ได’้ . . . เรำไดย้ินบำงคนสบถและโกหก 
. . . [หรอื] ละเมิดวนัสะบำโต . . . อย่ำ

และควำมเอำใจใส่ดจุบดิำ” เพรำะ 
“ควำมรกัของพระองคสุ์ดจะหยัง่ถงึ” 5

ไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำพี่สำวข้ำพเจ้ำสิน้
ชีวติ เธอมีชีวติที่ท้ำทำย เธอตอ่ตำ้น
พระกิตตคิณุและไม่แข็งขัน สำมีเธอ
ทิง้ชีวติสมรสและปล่อยให้เธอเลีย้งลูก
เล็กๆ ส่ีคน ในคนืที่เธอสิน้ใจ ในห้องที่

โดย เอล็เดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์

แห่งฝ่ำยประธำนโควรัมสำวกเจด็สิบ

พี่
น้องทัง้หลำย เมื่อเรว็ๆ น้ีขณะ
ก�ำลังไตรต่รองค�ำส่ังของประธำน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้เรยีก

ศำสนจักรตำมช่ือที่เปิดเผย ข้ำพเจ้ำ
เปิดข้อที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชำ
ชำวนีไฟเกี่ยวกับช่ือของศำสนจักร 1 
ขณะอ่ำนพระด�ำรสัของพระผู้ช่วยให้
รอด ข้ำพเจ้ำสนใจวธิีที่พระองคร์บัส่ัง
กับผู้คนวำ่ “เจ้ำตอ้งรบันำมของพระ
ครสิต”์ 2 ท�ำให้ข้ำพเจ้ำมองดตูนเองและ
ถำมวำ่ “ฉันก�ำลังรบัพระนำมของพระ
ผู้ช่วยให้รอดอย่ำงที่ทรงตอ้งกำรหรอื
ไม่” 3 วนัน้ีข้ำพเจ้ำอยำกจะแบ่งปันควำม
ประทับใจบำงอย่ำงที่ ไดร้บัในกำรตอบ
ค�ำถำมของข้ำพเจ้ำ

หน่ึง กำรรบัพระนำมของพระครสิต์
หมำยควำมวำ่เรำพยำยำมเห็นดงัทีพ่ระ
ผูเ้ป็นเจ้ำทรงเห็น 4 พระผูเ้ป็นเจำ้ทรง
เห็นอย่ำงไร โจเซฟ สมธิกลำ่ววำ่ “ขณะ
ทีม่นุษยชำตส่ิวนหน่ึงก�ำลงัตดัสินและ
ประณำมผู้อืน่อย่ำงไรเ้มตตำ พระบดิำผู้
ยิง่ใหญข่องจักรวำลกลบัทอดพระเนตร
ครอบครวัมนุษยท์ัง้ปวงดว้ยควำมหว่งใย

กำรรับพระนำมของพระเยซู
คริสต์
ขอให้เรารับพระนามของพระเยซูคริสต์อย่างซ่ือสัตย์—โดยเห็นดงัท่ีพระองค์ทรงเห็น 
รับใช้ดงัท่ีพระองค์ทรงรับใช้ และวางใจว่าพระคุณของพระองค์เพียงพอ
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ตดัสินคนเหล่ำน้ัน เพรำะท่ำนไม่รูแ้ผน
ของพระเจ้ำเกี่ยวกับพวกเขำ . . . [แต]่ 
จงอดทนกับพวกเขำ” 7

มี ใครบ้ำงที่คดิวำ่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงปล่อยให้ท่ำนและภำระของท่ำน
ผ่ำนไปโดยไม่ทรงสังเกต พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเฝ้ำมองชำวสะมำเรยี คน
ล่วงประเวณี คนเก็บภำษี คนง่อย คน
ป่วยทำงจิต และคนบำปดว้ยพระเนตร
เดยีวกัน ทุกคนเป็นลูกของพระบิดำ 
ทุกคนรบักำรไถ่ได้

ท่ำนคดิไหมวำ่พระองคท์รงหันหลัง
ให้คนที่สงสัยที่ของตนในอำณำจักรของ
พระผู้เป็นเจ้ำหรอืจำกใครก็ตำมที่ทน
ทุกข์ ในทุกรปูแบบ 8 ข้ำพเจ้ำไม่คดิเช่น
น้ัน ในสำยพระเนตรของพระครสิต ์
แตล่ะคนมีคำ่ไม่สิน้สุด ไม่มี ใครถูกลิขิต
มำล่วงหน้ำให้ล้มเหลว ชีวตินิรนัดรม์ี ไว้
ส�ำหรบัทุกคน 9

จำกกำรต�ำหนิของพระวญิญำณที่
เตยีงพี่สำว ข้ำพเจ้ำเรยีนรูบ้ทเรยีน

ส�ำคญั คอื เมื่อเรำเห็นดงัที่พระองคท์รง
เห็น ชัยชนะของเรำจะทวคีณู—กำรไถ่
คนที่เรำเกี่ยวข้องและกำรไถ่ตวัเรำเอง

สอง เพื่อรบัพระนำมของพระครสิต ์
เรำตอ้งไม่เพียงเห็นดงัที่พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงเห็น แตเ่รำตอ้งท�ำงำนของพระองค์
และรบัใช้ดงัที่พระองคท์รงรบัใช้ดว้ย 
เรำด�ำเนินชีวติตำมพระบัญญัตสิ�ำคญั
สองข้อ ยอมรบัพระประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้ำ รวบรวมอิสรำเอล และให้แสง
ของเรำ “ส่องสวำ่งแก่คนทัง้ปวง” 10 เรำ
รบัและด�ำเนินชีวติตำมพันธสัญญำ
และศำสนพิธีของศำสนจักรที่ ไดร้บักำร
ฟ้ืนฟู 11 ขณะท�ำเช่นน้ี พระผู้เป็นเจ้ำ
ทรงประสำทพรเรำดว้ยอ�ำนำจเพื่อเป็น
พรแก่ตวัเรำ ครอบครวัเรำ และชีวติผู้
อื่น 12 ลองถำมตวัท่ำนวำ่ “ฉันรูจ้ักใคร
ที่ ไม่ตอ้งกำรอ�ำนำจของสวรรค์ ในชีวติ
พวกเขำหรอืไม่”

พระผู้เป็นเจ้ำจะทรงท�ำส่ิงอัศจรรย์
เมื่อเรำช�ำระตวัเรำให้บรสุิทธิ์ 13 เรำ

ช�ำระตวัเรำให้บรสุิทธิ์ โดยท�ำใจเรำให้
บรสุิทธิ์ 14 เรำท�ำใจให้บรสุิทธิ์เมื่อเรำฟัง
พระองค์ 15 กลับใจจำกบำป 16 เปลี่ยนใจ
เลื่อมใส 17 และรกัดงัที่พระองคท์รงรกั 18 
พระผู้ช่วยให้รอดตรสัถำมเรำวำ่ “เพรำะ
วำ่ถ้ำพวกท่ำนรกัคนที่รกัท่ำน พวกท่ำน
จะไดบ้�ำเหน็จอะไร?” 19

ขำ้พเจำ้เรยีนรูเ้กีย่วกบัประสบกำรณ์
หน่ึงในชีวติของเอ็ลเดอรเ์จมส์ อ.ี ทลัเมจ 
ทีท่�ำใหข้ำ้พเจำ้ฉุกคดิและพจิำรณำวำ่
ขำ้พเจำ้รกัและรบัใช้คนรอบขำ้งอยำ่งไร 
สมยัเป็นอำจำรยว์ยัหนุ่ม กอ่นเป็นอคัร
สำวก ในช่วงที่ โรคคอตบีระบำดหนักใน
ปี 1892 เอ็ลเดอรท์ลัเมจพบวำ่ครอบครวั
ของคนแปลกหน้ำที่ ไม่ ใช่สมำชิกของ
ศำสนจกัรและอยู่ ใกลบ้ำ้นทำ่นเป็นโรค
น้ี ไมม่ี ใครอยำกใหต้นเองเส่ียงชีวติ
เขำ้ไปในบำ้นทีต่ดิโรค แตเ่อ็ลเดอรท์ลั
เมจไปบำ้นน้ันทนัท ีทำ่นพบเด็กส่ีคน 
เด็กสองขวบครึง่เสียชีวติอยูบ่นเตยีง 
เด็กหำ้ขวบและสิบขวบเจ็บปวดมำก 
ส่วนเด็กอำยสิุบสำมปีออ่นแรง พอ่แม่
ก�ำลงัทกุข์ โศกและอดิโรย

เอ็ลเดอรท์ัลเมจดแูลเด็กที่ตำยและ
เด็กที่ยังมีชีวติอยู่ กวำดห้อง น�ำผ้ำเป้ือน
ไปไวข้้ำงนอก และเผำผ้ำขีร้ิว้สกปรกที่
ตดิโรค ท่ำนท�ำงำนทัง้วนัแล้วกลับตอน
เช้ำวนัรุง่ขึน้ เด็กสิบขวบสิน้ใจคนืน้ัน 
ท่ำนอุ้มเด็กห้ำขวบ เธอไอมีเสมหะปน
เลือดเลอะทั่วใบหน้ำและเสือ้ผ้ำ ท่ำน
เขียนวำ่ “ผมไม่อำจวำงเธอลงได”้ ท่ำน
อุ้มเธอไวจ้นเธอสิน้ใจในอ้อมแขน ท่ำน
ช่วยฝังเด็กทัง้สำมคนและเตรยีมอำหำร
กับผ้ำสะอำดให้ครอบครวัน้ัน เมื่อกลับ
ถึงบ้ำน บรำเดอรท์ัลเมจก�ำจัดเสือ้ผ้ำ
ของท่ำน อำบน� ้ำในสำรละลำยสังกะสี 
แยกตวัจำกครอบครวั และทรมำนกับ
โรคดงักล่ำวแต่ไม่มำก 20

คนมำกมำยหลำยชีวติรอบข้ำงเรำ
หมิ่นเหม่มำก วสุิทธิชนรบัพระนำมของ
พระผู้ช่วยให้รอดโดยเป็นคนบรสุิทธิ์
และปฏิบัติศำสนกิจไม่วำ่พวกเขำอยู่
ที่ ใดหรอือย่ำงไร—ชีวติรอดเมื่อเรำท�ำ
เช่นน้ัน 21
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สุดท้าย ข้ำพเจ้ำเช่ือวำ่เพื่อรบั
พระนำมของพระองคเ์รำตอ้งวำงใจ
พระองค ์ที่กำรประชุมหน่ึงในวนั
อำทิตย์ เยำวชนหญิงคนหน่ึงถำม
ท�ำนองน้ี “ดฉัินกับแฟนเพิ่งเลิกกัน 
และเขำเลือกออกจำกศำสนจักร เขำ
บอกวำ่เขำไม่มีควำมสุขเลย เป็นไปได้
อย่ำงไร”

พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบค�ำถำมน้ี
เมื่อตรสักับชำวนีไฟวำ่ “แตห่ำก [ชีวติ
ท่ำน] ไม่สรำ้งบนกิตตคิณุของเรำ, และ
สรำ้งบนงำนของมนุษย์, หรอืบนงำน
ของมำร, ตำมจรงิแล้วเรำกล่ำวแก่เจ้ำ
วำ่พวกเขำมีปีติ ในงำนของตนช่ัวเวลำ
หน่ึง, และในไม่ช้ำที่สุดย่อมมำถึง” 22 
ไม่มีปีตทิี่ยั่งยืนนอกพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์

อยำ่งไรก็ตำม ทีก่ำรประชมุน้ัน
ขำ้พเจ้ำนึกถงึคนดมีำกมำยทีข่ำ้พเจำ้
รูจ้กัผู้มีภำระมำกและไมร่กัษำพระ
บญัญตัทิีย่ำกส�ำหรบัพวกเขำ ขำ้พเจำ้
ถำมตนเองวำ่ “พระผูช่้วยใหร้อดจะตรสั
อะไรกบัพวกเขำ” 23 พระองคจ์ะตรสัถำม
วำ่ “เจำ้วำงใจเรำไหม” 24 พระ องคต์รสักบั
หญงิทีเ่ป็นโรคโลหติตกวำ่ “ทีห่ำย โรค
น้ันก็เพรำะลูกเช่ือ จงไปเป็นสุขเถดิ” 25

พระคมัภีรข์้อหน่ึงที่ข้ำพเจ้ำช่ืนชอบ
คอื ยอห์น 4:4 อ่ำนวำ่ “พระองคจ์�ำเป็น
ตอ้งเสด็จผ่ำนแควน้สะมำเรยี”

ท�ำไมข้ำพเจ้ำชอบข้อน้ี เพรำะพระ
เยซูไม่ จ�ำเป็นตอ้ง ไปสะมำเรยี ชำวยิว
สมัยน้ันดหูมิ่นชำวสะมำเรยีและเดนิ
ทำงอ้อมสะมำเรยี แตพ่ระเยซูทรง
เลือกเสด็จไปที่น่ันเพื่อประกำศตอ่ทุก
คนในโลกเป็นครัง้แรกวำ่พระองคท์รง
เป็นพระเมสสิยำห์ที่สัญญำไว ้ส�ำหรบั
ข่ำวสำรน้ี พระองค์ ไม่เพียงเลือกกลุ่ม
คนจัณฑำลเท่ำน้ันแตท่รงเลือกหญิง
คนหน่ึงดว้ย—และไม่ ใช่หญิงธรรมดำ
แตเ่ป็นหญิงที่ท�ำบำป—หญิงที่คนสมัย
น้ันถือวำ่ต�ำ่ตอ้ยที่สุด พระเยซูทรงท�ำ
เช่นน้ีเพื่อให้เรำแตล่ะคนเข้ำใจเสมอวำ่
ควำมรกัของพระองคย์ิ่งใหญ่กวำ่ควำม
กลัว บำดแผล กำรเสพตดิ ควำมสงสัย 
กำรล่อลวง บำป ครอบครวัแตกแยก 
ควำมหดหู่และควำมวติกกังวล ควำม
เจ็บป่วยเรือ้รงั ควำมยำกไร ้กำรกระท�ำ
ทำรณุกรรม ควำมสิน้หวงั และควำม
เหงำของเรำ 26 พระองคท์รงตอ้งกำร
ให้ทุกคนรูว้ำ่ไม่มีส่ิงใดและไม่มี ใครที่
พระองคท์รงรกัษำและมอบปีตทิี่ยั่งยืน
ให้ ไม่ได้ 27

พระคณุของพระองคเ์พียงพอ 28  
พระองคเ์สด็จลงต�ำ่กวำ่ส่ิงทัง้ปวง 
อ�ำนำจกำรชดใช้ของพระองคค์อือ�ำนำจ
ที่จะเอำชนะภำระทุกอย่ำงในชีวติเรำ 29 
ข่ำวสำรของหญิงที่บ่อน� ้ำคอื พระองค์
ทรงรูจ้ักสถำนกำรณ์ของชีวติเรำ 30 และ

เรำสำมำรถเดนิกับพระองค์ ไดเ้สมอไม่
วำ่เรำจะอยู่ที่ ใด พระองคต์รสักับเธอ
และเรำแตล่ะคนวำ่ “คนที่ดืม่น� ้ำที่เรำจะ
ให้กับเขำน้ัน จะไม่มีวนักระหำยอีกเลย 
น� ้ำที่เรำจะให้เขำน้ันจะกลำยเป็นบ่อน� ้ำ
พุในตวัเขำพลุ่งขึน้ถึงชีวตินิรนัดร”์ 31

ในกำรเดนิทำงของชีวติเหตใุดท่ำน
จึงหันหลังให้พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงมี
อ�ำนำจทัง้ปวงที่จะรกัษำและปลดปล่อย
ท่ำน ไม่วำ่จะตอ้งเสียอะไรเพื่อวำงใจ
พระองคก็์นับวำ่คุม้คำ่ พี่น้องทัง้หลำย 
ขอให้เรำเลือกเพิ่มพูนศรทัธำในพระ
บิดำบนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรำ พระเยซูครสิต์

จำกส่วนลึกของจิตวิญญำณข้ำพเจ้ำ 
ข้ำพเจ้ำขอแสดงประจักษ์พยำนว่ำ
ศำสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเป็นศำสนจักร
ของพระผู้ช่วยให้รอด ที่น� ำโดยพระ
เยซูคริสต์ผู้ทรงพระชนม์อยู่ โดยผ่ำน
ศำสดำพยำกรณ์ ข้ำพเจ้ำสวดอ้อนวอน
ขอให้เรำรับพระนำมของพระเยซู
คริสต์อย่ำงซ่ือสัตย์—โดยเห็นดังที่
พระองค์ทรงเห็น รับใช้ดังที่พระองค์
ทรงรับใช้ และวำงใจว่ำพระคุณของ
พระองค์เพียงพอที่จะมอบบ้ำนและ
ปีติอันยั่งยืนให้เรำ ในพระนำมของพระ
เยซูคริสต์ เอเมน ◼
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อ่อนลง ท�ำลำยควำมอ่อนโยนของควำมรูสึ้กผิด
ชอบช่ัวดขีองลูก บดบังกำรรบัรูเ้รือ่งพระผู้เป็น
เจ้ำ หรอืหมดควำมช่ืนชอบในเรือ่งทำงวญิญำณ 

สรปุคอื อะไรก็ตำมที่เพิ่มพลังและอ�ำนำจของ
รำ่งกำยให้อยู่เหนือจิตใจ ส่ิงน้ันเป็นบำปตอ่ลูก 
แม้ตวัมันเองจะดไูม่มีพิษภัยก็ตำม” (Susanna 
Wesley: The Complete Writings ed. Charles 
Wallace Jr. [1997], 109).

 17. ด ูลูกำ 22:32; 3 นีไฟ 9:11, 20.
 18. ด ูยอห์น 13:2–15, 34. ในคนืก่อนกำรชดใช้ 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงล้ำงเท้ำของคนที่ทรยศ
พระองค ์คนที่ปฏิเสธพระองค ์และอีกหลำย
คนที่นอนหลับในเวลำที่ทรงตอ้งกำรพวกเขำ
มำกที่สุด จำกน้ันพระองคท์รงสอนวำ่ “เรำให้
บัญญัติ ใหม่ไวแ้ก่เจ้ำทัง้หลำย คอืให้เจ้ำรกัซ่ึง
กันและกัน ดงัเรำรกัเจ้ำ”

 19. มัทธิว 5:46.
 20. ด ูJohn R. Talmage, The Talmage Story: Life 

of James E. Talmage—Educator, Scientist, 
Apostle (1972), 112–114.

 21. ด ูแอลมำ 10:22–23; 62:40.
 22. 3 นีไฟ 27:11.
 23. ใน มัทธิว 11:28, 30, พระเจ้ำตรสัวำ่ “บรรดำ

ผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภำระหนัก จงมำหำ
เรำ และเรำจะให้ท่ำนทัง้หลำยไดห้ยุดพัก . . . 
ดว้ย วำ่แอกของเรำก็พอเหมำะ และภำระของ
เรำก็เบำ” พิจำรณำ 2 โครนิธ์ 12:7–9 ดว้ย: 
เปำโลพูดถึงกำรทนทุกข์กับ “หนำมในเน้ือ” 
ซ่ึงท่ำนสวดอ้อนวอนขอให้เอำออกไป พระ
ครสิตต์รสักับท่ำนวำ่ “กำรมีพระคณุของเรำก็
เพียงพอกับเจ้ำ เพรำะวำ่ควำมอ่อนแอมีที่ ไหน 
ฤทธำนุภำพของเรำก็ปรำกฏเต็มที่ที่น่ัน” 
ด ูอีเธอร ์12:27 ดว้ย)

 24. ด ูโมไซยำห์ 7:33; 29:20; ฮีลำมัน 12:1; หลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ 124:87.

 25. ดู ลูกำ 8:43–48; มำระโก 5:25–34. หญิงที่
เป็นโรคโลหิตตกอยู่ ในช่วงวกิฤตและหมดทำง
เลือก เธอทนทุกข์มำ 12 ปี จ่ำยเงินทัง้หมด
ให้แพทย์ และอำกำรแย่ลง เธอถูกผู้คนและ
ครอบครวัของเธอเสือกไส จึงตัง้ใจเดินฝ่ำคน
กลุ่มใหญ่เบียดเข้ำไปหำพระผู้ช่วยให้รอด เธอ
มีควำมวำงใจและศรทัธำโดยสมบูรณ์ในพระ
ผู้ช่วยให้รอด และพระองค์ทรงรูสึ้กวำ่เธอแตะ
ชำยฉลองพระองค์ จำกศรัทธำน้ันพระองค์

ทรงรกัษำเธอให้หำยทันที จำกน้ันทรงเรยีกเธอ
วำ่ “ลูกหญิง” เธอไม่ ใช่คนจัณฑำลอีกต่อไป
แต่เป็นสมำชิกในครอบครวัของพระผู้เป็นเจ้ำ 
เธอได้รบักำรรกัษำทำงรำ่งกำย สังคม อำรมณ์ 
และวญิญำณ ควำมท้ำทำยอำจยืดเยือ้หลำยปี
หรอืช่ัวชีวติ แต่พระสัญญำเรือ่งกำรรกัษำน้ัน
แน่นอนและเป็นจรงิเสมอ

 26. ดู ลูกำ 4:21; ยอห์น 4:6–26. ลูกำ ไม่ ใช่ยอห์น 
บันทึกวำ่ในกำรปฏิบัติศำสนกิจช่วงแรกของ
พระเยซู พระองค์เสด็จไปธรรมศำลำของ
พระองค์เองในนำซำเรธ็ ทรงอ่ำนข้อควำมหน่ึง
จำกอิสยำห์ที่พยำกรณ์ถึงพระเมสสิยำห์ และ
ทรงประกำศต่อจำกน้ันวำ่ “พระคัมภีรต์อน
น้ีที่พวกท่ำนได้ยินกับหูก็ส�ำเรจ็แล้วในวนัน้ี” 
น่ีเป็นครัง้แรกที่บันทึกวำ่พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสัวำ่พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยำห์ แต่ที่
บ่อน� ้ำของยำโคบ ยอห์นบันทึกครัง้แรกวำ่พระ
เยซูทรงประกำศกำรเป็นพระเมสสิยำห์ของ
พระองค์ต่อสำธำรณชน ในครัง้น้ี เน่ืองจำก
ถือวำ่ชำวสะมำเรยีไม่ ใช่ชำวยิว พระเยซูจึง
ทรงสอนเช่นกันวำ่พระกิตติคุณของพระองค์
มี ไว้ ให้ทุกคน ทัง้ชำวยิวและคนต่ำงชำติ ค�ำ
ประกำศน้ีเกิดขึน้ใน “ โมงที่หก” หรอืเวลำ
เที่ยง เมื่อแผ่นดินโลกได้รบัควำมสวำ่งเต็มที่
จำกดวงอำทิตย์ บ่อน� ้ำของยำโคบอยู่ ในหุบเขำ
ใกล้จุดที่อิสรำเอลสมัยโบรำณท�ำพันธสัญญำ
อย่ำงเป็นทำงกำรกับพระเจ้ำหลังจำกเข้ำสู่
แผ่นดินท่ีสัญญำไว ้น่ำสนใจตรงที่ด้ำนหน่ึง
ของหุบเขำเป็นภูเขำแห้งและอีกด้ำนหน่ึงเป็น
ภูเขำที่เต็มไปด้วยน� ้ำพุที่ ให้ชีวติ

 27. เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลลส์อนวำ่ “เมือ่อยู่ ใน
สถำนกำรณ์ตงึเครยีดเรำสงสัยวำ่เรำมีอะไรตอ้ง
ใหอ้กีไหม เรำอุน่ใจทีรู่ว้ำ่พระผูเ้ป็นเจำ้ผู้ทรงรู้
ควำมสำมำรถของเรำเป็นอยำ่งด ีทรงวำงเรำไวที้่
น่ีเพือ่ใหเ้รำประสบควำมส�ำเรจ็ ไมมี่ ใครถกูลขิติ
ไวล้ว่งหน้ำใหล้ม้เหลวหรอืช่ัวรำ้ย . . . เม่ือเรำรูสึ้ก
หนักใจ ขอใหเ้รำนึกถงึค�ำมัน่สัญญำท่ีวำ่พระผู้
เป็นเจำ้จะไมท่รงเขยีนโปรแกรมให้เรำมำกเกนิ
ไป” (“Meeting the Challenges of Today” 
[Brigham Young University devotional, 
Oct. 10, 1978], 9, speeches.byu.edu).

 28. ประธำนรสัเซลล์เอ็ม. เนลสันสอนวำ่
“ ในวนัหน้ำ ท่ำนจะปรำกฏตวัตอ่พระพักตร์

พระผู้ช่วยให้รอด ท่ำนจะตืน้ตนัใจจนน� ้ำตำไหล
เมื่อไดอ้ยู่ ในที่ประทับอันบรสุิทธิ์ของพระองค ์
ท่ำนจะพยำยำมสรรหำค�ำพูดขอบพระทัย
พระองคท์ี่ทรงชดใช้บำปให้ท่ำน ทรงให้อภัยที่
ท่ำนท�ำไม่ดตีอ่ผู้อื่น ทรงรกัษำท่ำนให้หำยจำก
กำรบำดเจ็บและควำมอยุตธิรรมของชีวติน้ี

“ท่ำนจะขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเพิ่ม
พลังให้ท่ำนท�ำส่ิงเหลือวิสัย ทรงเปลี่ยนควำม
อ่อนแอของท่ำนเป็นควำมเข้มแข็ง และทรง
ท�ำให้ท่ำนได้อยู่กับพระองค์และครอบครัว
ท่ำนตลอดไป พระอัตลักษณ์ กำรชดใช้ และ
คุณลักษณะของพระองค์จะเป็นเรื่องใกล้ตัว
และเป็นจริงส�ำหรับท่ำน” (“ศำสดำพยำกรณ์ 
กำรเป็นผู้น� ำ และกฎสวรรค์” [กำรให้ข้อคิด
ทำงวิญญำณทั่วโลกส�ำหรับคนหนุ่มสำว 
8 มกรำคม 2017], broadcasts.lds.org).

 29. (ด ูอิสยำห์ 53:3–5; แอลมำ 7:11–13; หลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ 122:5–9).

 30. ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17; อีเลน เอส. 
ดลัตนั, “พระองคท์รงรูจ้ักช่ือท่ำน,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2005, 109–111.

 31. ยอห์น 4:14.
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ควำมเจ็บปวดทำงกำยของเรำเน่ืองจำก
ควำมเจ็บป่วย โรคภัย วยัชรำ อุบัตเิหต ุ
หรอืควำมผิดปกตแิตก่�ำเนิด ทรงรบั
รูค้วำมทุกข์ทำงอำรมณ์อันเน่ืองจำก
ควำมวติกกังวล ควำมเหงำ ภำวะซึม
เศรำ้ หรอืควำมเจ็บป่วยทำงจิต ทรง
รูจ้ักทุกคนที่ ไดร้บัควำมอยุตธิรรมหรอื
ถูกกระท�ำทำรณุกรรม ทรงทรำบควำม
อ่อนแอ ควำมโน้มเอียง และกำรล่อลวง
ที่เรำประสบ

ในชีวติมรรตยัเรำไดร้บักำรทดสอบ
เพื่อดวูำ่เรำจะเลือกควำมดเีหนือ
ควำมช่ัวหรอืไม่ ส�ำหรบัคนที่เลือก
รกัษำพระบัญญัต ิพวกเขำจะอยู่กับ
พระองค ์“ ในสภำพแห่งควำมสุขอัน
ไม่รูจ้บ” 2 เพื่อช่วยให้เรำก้ำวหน้ำจนเป็น
เหมือนพระองค ์พระบิดำบนสวรรคจ์ึง
ประทำนอ�ำนำจและควำมรูท้ัง้หมดแก่
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ไม่มี โรคทำงกำย ทำงอำรมณ์ หรอื
วญิญำณที่พระครสิตท์รงรกัษำไม่หำย 3

จำกกำรปฏิบัติศำสนกิจของพระผู้
ช่วยให้รอดบนโลกน้ี พระคัมภีร์เล่ำ
ปำฏิหำริย์หลำยครัง้ที่พระเยซูคริสต์
ทรงใช้อ�ำนำจรักษำผู้ทุกข์ทรมำน
ทำงกำย

กิตตคิณุของยอห์นเล่ำเรือ่งชำยคน
หน่ึงที่ทนทุกข์ทรมำนเพรำะควำมเจ็บ
ป่วยมำ 38 ปี

ตอ้งเลือก เขำเลือกรบัยำ แม้ตอ้งผ่ำตดั
หลำยครัง้และใช้เวลำหลำยเดอืนกวำ่
จะหำยเป็นปกต ิแต่ ในที่สุดเขำก็ ได้
กลับไปเป็นผู้สอนศำสนำจนจบหลังจำก
อำกำรดขีึน้มำกแล้ว

พระบิดำบนสวรรคท์รงมีเดชำนุภำพ
ทัง้มวลและทรงทรำบทุกส่ิง ทรงทรำบ
ควำมทุกข์ทำงกำยของเรำ ทรงรบัรู้

โดย เอล็เดอร์แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์

แห่งสำวกเจด็สิบ

หลังจำกลูกชำยคนเล็กของ
เรำเป็นผู้สอนศำสนำได้ ไม่
กี่เดอืน เขำกับคูศึ่กษำเสรจ็

พอดเีมื่อลูกชำยของเรำรูสึ้กปวดศีรษะ
ตือ้ๆ เขำรูสึ้กแปลกมำก ตอนแรกเขำ
ควบคมุแขนซ้ำยไม่ได ้จำกน้ันลิน้ก็ชำ 
ใบหน้ำซีกซ้ำยเริม่อ่อนแรง พูดไม่ชัด 
เขำรูว้ำ่มีบำงอย่ำงผิดปกต ิเขำไม่รูว้ำ่เขำ
ก�ำลังอยู่ ในภำวะสมองขำดเลือดไปสำม
ส่วน ควำมกลัวเริม่ครอบง�ำขณะเขำ
เป็นอัมพำตครึง่ซีก ผู้มีอำกำรดงักล่ำว
ตอ้งไดร้บักำรดแูลเรว็ที่สุดจึงจะส่งผล
ดตีอ่กำรรกัษำ คูผู่้สอนศำสนำที่ซ่ือสัตย์
ของเขำท�ำบำงอย่ำงทันที หลังจำกโทร 
911 เขำให้พร น่ำอัศจรรย์ที่รถพยำบำล
อยู่ห่ำงจำกตรงน้ันเพียงห้ำนำที

หลังจำกรบีน�ำลูกชำยของเรำส่ง
โรงพยำบำล บุคลำกรทำงกำรแพทย์
ประเมินสถำนกำรณ์ทันทีและตดัสินใจ
วำ่ควรให้ยำเพื่อให้เขำหำยอัมพำตบำง
ส่วนหรอืทัง้หมด 1 แตถ่้ำเขำไม่มีภำวะ
สมองขำดเลือด ยำจะส่งผลเสียรนุแรง 
เช่น ท�ำให้เลือดออกในสมอง ลูกชำยเรำ

ท่ำนอยำกจะหำยเป็นปกติ
หรือเปล่ำ?
เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ หากเราเลือกกลบัใจและหันใจไปหาพระผู้ช่วยให้
รอด พระองค์จะทรงรักษาเราทางวิญญาณ
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“เมือ่พระ เยซทูอด พระ เนตรเห็นคน
น้ันนอนอยู่ และทรงทรำบวำ่เขำป่วยอยู่
อยำ่ง น้ันนำนแลว้ พระ องคจ์งึตรสักบัเขำ
วำ่ ท่ำนอยำกจะหำยเป็นปกตหิรอืเปลำ่?”

ชำยคนน้ันตอบวำ่ไม่มี ใครช่วยเขำ
เลยทัง้ที่เขำตอ้งกำรให้ช่วยมำกที่สุด

“พระ เยซูตรสักับเขำวำ่ ลุก ขึน้เถิด 
จงยกแครข่องท่ำนเดนิไป

“ทันใดน้ัน เขำก็หำยเป็นปกตแิละ
ยกแครข่องเขำเดนิไป” 4

ขอให้สังเกตผลเทียบเคียงระหว่ำง
ชำยคนน้ีที่ทุกข์ทรมำนนำนถึง—38 ปี
—กับกำรที่เขำหำยเร็วมำกเมื่อพระผู้
ช่วยให้รอดเข้ำมำเกี่ยวข้อง เขำหำย 
“ทันที”

ในอกีกรณีหน่ึง หญงิคนหน่ึงเป็นโรค
โลหติตกมำนำน 12 ปี เธอ “ ใช้ทรพัย์
ทัง้หมด [ของเธอ] เป็นคำ่หมอ . . . หญงิ
ผูน้ี้แอบมำทำงข้ำงหลงัและแตะตอ้ง
ชำยฉลองพระองคข์องพระองค ์และใน 
ทนัใดน้ัน โลหติทีต่กก็ หยดุ . . .

“แตพ่ระ เยซูตรสัวำ่ มีคนหน่ึง
แตะ ตอ้งตวัเรำเพรำะเรำรู ้สึกไดว้ำ่ฤทธิ์
ซ่ำนออก จำกตวัเรำ

“เมื่อผู้ หญิงคนน้ันเห็นวำ่ไม่สำมำรถ
จะซ่อน ตวัตอ่ ไปไดแ้ล้ว นำง . . . ทูล
พระ องคต์อ่ หน้ำทุก คน . . . และ
หำย โรคได้ ใน ทันท”ี 5

พระครสิตท์รงสอนผ่ำนกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจวำ่พระองคท์รงมีอ�ำนำจเหนือ
รำ่งกำย เรำไม่สำมำรถเลือกเวลำไดว้ำ่จะ
ให้พระครสิตท์รงรกัษำโรคทำงกำย 

ของเรำเมื่อใด กำรรกัษำเกิดขึน้ตำม 
พระประสงคแ์ละพระปรชีำญำณของ
พระองค ์ในพระคมัภีร ์บำงคนทุกข์
ทรมำนหลำยสิบปี หลำยคนทุกข์ทรมำน
ทัง้ชีวติ ควำมทุพพลภำพจะขัดเกลำ
เรำและท�ำให้เรำวำงใจพระผู้เป็นเจ้ำ
มำกขึน้ แตเ่มื่อเรำยอมให้พระครสิต์
เกี่ยวข้อง พระองคจ์ะทรงเพิ่มพลังทำง
วญิญำณให้เรำเสมอเพื่อเรำจะสำมำรถ
ทนแบกภำระไดม้ำกขึน้

สุดท้ำยแล้วเรำรูว้ำ่โรคทำงกำย หรอื
ควำมไม่สมประกอบทุกอย่ำงจะหำยใน
กำรฟ้ืนคนืชีวติ น่ันเป็นของขวญัที่มอบ
ให้มนุษย์ทุกคนผ่ำนกำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์ 6

พระเยซูครสิตท์รงรกัษำไดม้ำกกวำ่
รำ่งกำยของเรำ ทรงรกัษำวญิญำณเรำได้
เช่นกัน ทั่วพระคมัภีรเ์รำเรยีนรูว้ำ่พระ
ครสิตท์รงช่วยคนที่วญิญำณอ่อนแอ
ให้หำยเป็นปกติไดอ้ย่ำงไร 7 ขณะที่เรำ
ไตรต่รองประสบกำรณ์เหล่ำน้ี ควำม
หวงัและศรทัธำในเดชำนุภำพของพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่จะเป็นพรแก่ชีวติเรำเพิ่ม
ขึน้ พระเยซูครสิตท์รงเปลี่ยนจิตใจเรำ
ได ้ทรงรกัษำเรำให้หำยจำกผลของควำม
อยุตธิรรมหรอืทำรณุกรรม ทรงเพิ่มพลัง
ควำมสำมำรถให้เรำทนควำมสูญเสีย
และควำมปวดรำ้วใจ ทรงน�ำสันตสุิขมำ
ช่วยให้เรำอดทนตอ่กำรทดลองของชีวติ 
รกัษำเรำทำงจิตใจ

พระครสิตท์รงรกัษำเรำไดเ้ช่นกัน
เมื่อเรำท�ำบำป เรำท�ำบำปเมื่อเรำจงใจ

ละเมิดกฎข้อหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ำ 8 
เมื่อเรำท�ำบำป จิตวญิญำณเรำไม่สะอำด 
ไม่มีส่ิงที่ ไม่สะอำดจะอยู่ ในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำได้ 9 “กำรสะอำดจำก
บำปคอืกำรรกัษำหำยทำงวญิญำณ” 10

พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำทรงทรำบวำ่
เรำจะท�ำบำป แตท่รงเตรยีมทำงให้เรำ
ไดร้บักำรไถ่ เอ็ลเดอรล์ินน์ จี. รอบบินส์ 
สอนวำ่ “กำรกลับใจไม่ ใช่แผนส�ำรอง 
[ของพระผู้เป็นเจ้ำ] ในเหตกุำรณ์ที่
เรำอำจล้มเหลว กำรกลับใจ เป็น แผน
ของพระองค ์โดยทรงทรำบวำ่เรำจะ
ล้มเหลว” 11 เมื่อเรำท�ำบำป เรำมี โอกำส
เลือกควำมดจีำกควำมช่ัว เรำเลือก
ควำมดเีมื่อเรำกลับใจหลังจำกท�ำบำป 
โดยผ่ำนพระเยซูครสิตแ์ละกำรพลี
พระชนม์ชีพเพื่อกำรชดใช้ เรำจะได้
รบักำรไถ่จำกบำปและน�ำเรำกลับไปที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำหลัง
จำกเรำกลับใจ กำรรกัษำทำงวญิญำณ
ไม่ ใช่กำรกระท�ำฝ่ำยเดยีว—ตอ้งมีทัง้
อ�ำนำจกำรไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอดและ
กำรกลับใจจรงิของคนบำป ส�ำหรบัคนที่
เลือกไม่กลับใจ พวกเขำก�ำลังปฏิเสธกำร
รกัษำที่พระครสิตท์รงมอบให้ พวกเขำ
ท�ำประหน่ึงไม่มีกำรไถ่ 12

เมื่อข้ำพเจ้ำให้ค�ำปรกึษำคนที่
พยำยำมกลับใจ ข้ำพเจ้ำแปลกใจที่ผู้
ด�ำเนินชีวติในบำปตดัสินใจท�ำส่ิงถูก
ตอ้งไดย้ำก พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรง
ไปจำกพวกเขำ และพวกเขำมักจะไม่
อยำกเลือกส่ิงที่น�ำพวกเขำให้ ใกล้ชิด
พระผู้เป็นเจ้ำมำกขึน้ พวกเขำดิน้รน
นำนหลำยเดอืนหรอืหลำยปี อับอำย
หรอืหวำดกลัวเพรำะผลจำกบำปของ
ตน บ่อยครัง้พวกเขำรูสึ้กวำ่พวกเขำ
ไม่สำมำรถเปลี่ยนหรอืไดร้บักำรให้อภัย 
ข้ำพเจ้ำมักจะไดย้ินพวกเขำพูดถึงควำม
กลัวของตนวำ่ถ้ำคนที่พวกเขำรกัรูว้ำ่
พวกเขำท�ำอะไรลงไป คนเหล่ำน้ันคง
เลิกรกัและไปจำกพวกเขำ เมื่อคดิแบบ
น้ัน พวกเขำจึงไม่ยอมปรปิำกและถ่วง
เวลำกลับใจ พวกเขำรูสึ้กอย่ำงผิดๆ วำ่
ไม่กลับใจตอนน้ีดกีวำ่เพื่อพวกเขำจะได้
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ไม่ท�ำรำ้ยคนที่พวกเขำรกั พวกเขำคดิวำ่
ทนทุกข์หลังจำกชีวติน้ีดกีวำ่ตอ้งผ่ำน
กระบวนกำรกลับใจตอนน้ี พี่น้องทัง้
หลำย กำรเลื่อนวนักลับใจ ไม่ ใช่ ควำม
คดิที่ดเีลย ปฏิปักษ์มักใช้ควำมกลัวขัด
ขวำงเรำไม่ ให้ท�ำตำมศรทัธำของเรำใน
พระเยซูครสิตท์ันที

เมื่อคนที่เรำรกัทรำบควำมจรงิวำ่เรำ
ท�ำบำป แม้พวกเขำจะรูสึ้กเจ็บปวดมำก 
แตพ่วกเขำมักจะตอ้งกำรช่วยคนบำป
ที่กลับใจอย่ำงจรงิใจให้เปลี่ยนและคนืดี
กับพระผู้เป็นเจ้ำ กำรรกัษำทำงวญิญำณ
เรว็ขึน้เมื่อคนบำปสำรภำพและ
แวดล้อมไปดว้ยคนที่รกัพวกเขำและ
ช่วยให้พวกเขำละทิง้บำปของตน ขอ
ให้จดจ�ำวำ่พระเยซูครสิตท์รงมีอ�ำนำจ
รกัษำผู้บรสุิทธิ์ซ่ึงตกเป็นเหยื่อของบำป
ที่หันมำพึ่งพระองคเ์ช่นกัน 13

ประธำนบอยด ์เค. แพคเกอรก์ล่ำว
วำ่ “วญิญำณของเรำไดร้บับำดเจ็บเมื่อ
เรำท�ำผิดและท�ำบำป แต่ไม่เหมือนกับ
รำ่งกำยทำงโลกของเรำ เมื่อกระบวนกำร
กลับใจสมบูรณ์จะไม่มีรอยแผลเป็นอยู่
ตรงน้ันเน่ืองจำกกำรชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ค�ำสัญญำคอื ‘ดเูถิด, คนที่กลับ
ใจจำกบำปของเขำ, คนคนน้ันไดร้บักำร
ให้อภัย, และเรำ, พระเจ้ำ, ไม่จ�ำมันอีก’ 
[หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:42]” 14

เมือ่เรำกลบัใจ “ดว้ยควำมตัง้ใจเด็ด
เดีย่ว” 15 “พระองคจ์ะทรงน�ำแผนอนั
ส�ำคญัยิง่แหง่กำรไถม่ำสู่ [ชีวติเรำ] โดย
ทนัท”ี 16 พระผูช่้วยใหร้อดจะทรงรกัษำเรำ

คูผู่้สอนศำสนำกับผู้เช่ียวชำญ
ทำงกำรแพทย์ที่ช่วยลูกชำยเรำในสนำม
เผยแผ่ท�ำอย่ำงรวดเรว็ บุตรชำยของเรำ
เลือกรบัยำรกัษำโรค อัมพำตจำกโรค
ของเขำที่น่ำจะมีผลตอ่ชีวติที่เหลือกลับ
หำยไปสิน้ ในท�ำนองเดยีวกัน ยิ่งเรำกลับ
ใจและน�ำกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เข้ำมำในชีวติเรำเรว็เท่ำใด เรำจะไดร้บั
กำรรกัษำจำกผลของบำปเรว็ขึน้เท่ำน้ัน

ประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเชือ้
เชิญดงัน้ี “หำกท่ำนออกนอกเส้น
ทำง . . . ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญท่ำน . . . ให้

กลับมำ ไม่วำ่ท่ำนมีข้อกังวลอะไร ไม่
วำ่ท่ำนมีควำมท้ำทำยอะไร มีที่ ให้ท่ำน
ในศำสนจักรน้ี ศำสนจักรของพระเจ้ำ 
ท่ำนและอนุชนในรุน่ที่ยังไม่เกิดจะได้
รบัพรเพรำะกำรกลับสู่เส้นทำง 
พันธสัญญำของท่ำนตัง้แตบ่ัดน้ี” 17

กำรรกัษำทำงวญิญำณเรยีกรอ้งให้
เรำยอมท�ำตำมเงื่อนไขที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงก�ำหนด เรำตอ้งไม่ถ่วงเวลำ! เรำ
ตอ้งท�ำวนัน้ี! ท�ำเดีย๋วน้ีเพื่ออัมพำตทำง
วญิญำณจะไม่ขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำ 
นิรนัดรข์องท่ำน ขณะข้ำพเจ้ำพูด หำก
ท่ำนรูสึ้กวำ่ตอ้งขออภัยจำกคนที่ท่ำนท�ำ
ผิดตอ่พวกเขำ ข้ำพเจ้ำเชือ้เชิญให้ท่ำน
ขอ บอกพวกเขำวำ่ท่ำนท�ำอะไรลงไป ขอ
ให้พวกเขำให้อภัยท่ำน ถ้ำท่ำนท�ำบำปที่
ส่งผลตอ่ควำมมีคำ่ควรเข้ำพระวหิำร ขอ
ให้ท่ำนหำรอืกับอธิกำรของท่ำน—วนัน้ี 
อย่ำถ่วงเวลำ

พี่น้องทัง้หลำย พระผู้เป็นเจ้ำทรง
เป็นพระบิดำในสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรำ 
พระองคป์ระทำนอ�ำนำจและควำมรู้
ทัง้หมดให้พระบุตรที่รกัของพระองค์
พระเยซูครสิต ์เน่ืองจำกพระองค ์สัก
วนัหน่ึงมวลมนุษย์จะหำยจำกโรคทำง
กำยทุกอย่ำง เพรำะกำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต ์หำกเรำเลือกกลับใจและหัน
ใจไปหำพระผู้ช่วยให้รอด พระองคจ์ะ
ทรงรกัษำเรำทำงวญิญำณ กำรรกัษำ
น้ันเกิดขึน้ไดท้ันที เรำเป็นคนเลือกเรำ
อยำกจะหำยเป็นปกตหิรอืเปล่ำ?

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนวำ่พระเยซูครสิต์
ทรงจ่ำยรำคำเพื่อให้เรำหำยเป็นปกต ิ
แตเ่รำตอ้งเลือกรบัยำรกัษำที่พระองค์
ทรงมอบให้ จงรบัวนัน้ี! อย่ำถ่วงเวลำ ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ส่ิงที่ถูกตอ้ง แต่ ให้บุตรธิดำ เลือก ท�ำส่ิง
ที่ถูกตอ้งและเป็นเหมือนพระองค์ ใน
ที่สุด ถ้ำพระองคท์รงตอ้งกำรเพียงให้
เรำเช่ือฟัง พระองคจ์ะทรงใช้รำงวลัและ
กำรลงโทษเดีย๋วน้ันเพื่อควบคมุควำม
ประพฤตขิองเรำ

แตพ่ระผู้เป็นเจ้ำไม่สนพระทัยเพียง
ให้บุตรธิดำเป็นเพียง “สัตวเ์ลีย้ง” ที่
เช่ืองและเช่ือฟัง ผู้จะไม่แทะรองเท้ำ
แตะของพระองค์ ในห้องน่ังเล่นซีเลส
เชียล 3 ไม่ พระผู้เป็นเจ้ำทรงตอ้งกำร
ให้บุตรธิดำเตบิโตขึน้ทำงวญิญำณและ
รว่มกิจธุระครอบครวักับพระองค์

ดว้ยเหตน้ีุจึงทรงวำงแผนให้เรำได้
เป็นทำยำทในอำณำจักรของพระองค ์
เส้นทำงพันธสัญญำที่น�ำเรำให้เป็น
เหมือนพระองค ์มีชีวติแบบพระองค ์
และมีชีวติอยู่ตลอดกำลเป็นครอบครวั
ในที่ประทับของพระองค์ 4 กำรเลือก
ส่วนตวั—ส�ำคญัตอ่แผนน้ี ซ่ึงเรำเรยีนรู้
ในกำรด�ำรงอยู่ก่อนเกิด เรำยอมรบัแผน
และเลือกมำแผ่นดนิโลก

เพื่อให้เรำใช้ศรทัธำและฝึกใช้สิทธิ์
เสรอีย่ำงถูกตอ้ง ม่ำนของกำรลืมจึงถูก
ดงึมำบังควำมคดิเรำเพื่อเรำจะจ�ำแผน
ของพระผู้เป็นเจ้ำไม่ได ้หำกไม่มีม่ำน
น้ัน จุดประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้ำคงไม่
บรรลุผลส�ำเรจ็เพรำะเรำจะไม่ก้ำวหน้ำ
และกลำยเป็นทำยำทที่พระองคท์รง
ตอ้งกำรให้เรำเป็น

ศำสดำพยำกรณ์ลี ไฮกล่ำววำ่ “ดงั
น้ัน, พระเจ้ำพระผู้เป็นเจ้ำจึงประทำน
แก่มนุษย์เพื่อเขำจะกระท�ำดว้ยตนเอง. 
ดงัน้ัน, มนุษย์กระท�ำดว้ยตนเองไม่ได้
นอกจำกจะเป็นวำ่เขำมีแรงจูงใจจำก
อย่ำงหน่ึงหรอือีกอย่ำงหน่ึง.” 5 ในขัน้
ตน้, ทำงเลือกหน่ึงมีตวัแทนคอืพระ
เยซูครสิต,์ พระบุตรหัวปีของพระบิดำ. 
อีกทำงเลือกหน่ึงมีตวัแทนคอืซำตำน, 
ลูซิเฟอร,์ ผู้ตอ้งกำรท�ำลำยสิทธิ์เสรแีละ
ช่วงชิงอ�ำนำจ.6

ในพระเยซูครสิต ์“เรำมีผู้ช่วยทูลขอ
พระบิดำ” 7 หลังจำกกำรพลีพระชนม์
ชีพเพื่อกำรชดใช้ พระเยซู “เสด็จขึน้

ตอ้งกำรช่วยและอวยพรเรำ แตเ่รำมัก
ไม่ยอม บำงครัง้เรำถึงกับท�ำประหน่ึงวำ่
เรำรูทุ้กอย่ำงแล้ว และเรำตอ้งท�ำ “ส่วน
ที่เหลือ” ดว้ยตวัเรำเองเช่นกัน น่ันคอื
สำเหตทุี่เรำจำกบ้ำนบนสวรรคก์่อนเกิด
มำแผ่นดนิโลก “ส่วน” ของเรำเกี่ยวข้อง
กับกำรเลือก

เป้ำหมำยของพระบิดำบนสวรรค์
ในกำรเป็นบิดำไม่ ใช่ ให้บุตรธิดำ ท�ำ 

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ตั
  วละครช่ือแมรยี์ ป๊อปปินส์เป็นพี่
เลีย้งเด็ก—ที่บังเอิญมีอิทธิฤทธิ์ 1 
ลมตะวนัออกพัดเธอให้มำช่วย

เหลือครอบครวัแบ๊งคส์ ณ บ้ำนเลขที่ 
17 ถนนเชอรทีร ีในเมืองเอ็ดวอรเ์ดยีน  
ลอนดอน เธอไดร้บัหน้ำที่ดแูลเด็ก
สองคนช่ือเจนกับไมเคลิ เธอเริม่สอน
บทเรยีนล�ำ้คำ่ให้พวกเขำไดอ้ย่ำงน่ำ
อัศจรรย์ดว้ยควำมเข้มงวดแต่ ใจดี

เจนกับไมเคลิก้ำวหน้ำมำก แตแ่มรยี์
ตดัสินใจวำ่ถึงเวลำที่เธอตอ้งไปแล้ว ใน
ละครเวที เบิรต์คนกวำดปล่องไฟที่เป็น
เพื่อนของแมรยี์พยำยำมห้ำมเธอไม่ ให้
เธอไป เขำอ้ำงเหตผุลวำ่ “แตพ่วกเขำ
เป็นเด็กดนีะแมรยี์

แมรยี์ตอบวำ่ “ฉันจะห่วงพวกเขำ
ท�ำไมถ้ำพวกเขำไม่ห่วงตวัเอง แตฉั่น
ช่วยพวกเขำไม่ไดห้รอกถ้ำพวกเขำไม่
ยอมให้ช่วย และไม่มี ใครสอนยำกเท่ำ
เด็กที่คดิวำ่ตนรูทุ้กอย่ำง”

เบิรต์ถำมวำ่ “แล้วยังไง”
แมรยี์ตอบวำ่ “พวกเขำตอ้งท�ำส่วนที่

เหลือดว้ยตวัพวกเขำเอง” 2

พี่น้องทัง้หลำย เหมือนเจน 
กับไมเคลิ แบ๊งคส์ เรำเป็น “เด็กด”ี 
ที่น่ำห่วง พระบิดำบนสวรรคท์รง

ท่ำนจงเลือกเสียในวนัน้ี
ปริมาณความสุขนิรันดร์ของเราขึน้อยู่กับการเลือกพระผู้ เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์และ
ร่วมงานกับพระองค์
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สวรรค ์. . . เพื่อเรยีกรอ้งสิทธิแห่งพระ
เมตตำของพระองคจ์ำกพระบิดำซ่ึง
พระองคท์รงมีตอ่ลูกหลำนมนุษย์.” และ
หลังจำกเรยีกรอ้งสิทธิแห่งพระเมตตำ 
“พระองคจ์ึงทรงวงิวอนแทนอุดมกำรณ์
ของลูกหลำนมนุษย์.” 8

กำรที่พระครสิตท์รงช่วยทูลพระ
บิดำแทนเรำไม่ไดข้ัดกับแผน พระเยซู
ครสิตผ์ู้ทรงยอมให้พระประสงคข์อง
พระองคถ์ูกกลืนเข้ำไปในพระประสงค์
ของพระบิดำ 9 จะไม่ทรงสนับสนุนส่ิง
ใดนอกจำกส่ิงที่พระบิดำทรงประสงค ์
พระบิดำบนสวรรคท์รงเชียรแ์ละปรบ
พระหัตถ์ ให้แก่ควำมส�ำเรจ็ของเรำ

กำรช่วยทลูของพระครสิตอ์ย่ำงน้อย
ก็เตอืนเรำวำ่พระองคท์รงช�ำระบำป
ของเรำและไมม่ี ใครถกูผลกัไสจำกพระ
เมตตำของพระผูเ้ป็นเจำ้ 10 ส�ำหรบัคน
ทีเ่ช่ือในพระเยซคูรสิต ์กลบัใจ รบับพั
ตศิมำ และอดทนจนกวำ่ชีวติจะหำไม—่
กระบวนกำรทีน่�ำไปสู่กำรคนืดี 11—พระ
ผู้ช่วยใหร้อดจะทรงให้อภยั ทรงเยียวยำ 
และช่วยทลู พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วย 
พระผูป้ลอบขวญั และพระผูว้งิวอนแทน
—ทรงยนืยนัและรบัรองวำ่เรำจะคนืดกีบั
พระผูเ้ป็นเจำ้แน่นอน 12

ตรงกันข้ำม ลูซิเฟอรเ์ป็นผู้กล่ำวหำ
หรอืผู้ข่มเหง ยอห์นผู้เปิดเผยอธิบำย
ควำมพ่ำยแพ้ ในท้ำยที่สุดของลูซิเฟอร์
วำ่ “และข้ำพเจ้ำไดย้ินเสียงดงัในสวรรค์
กล่ำววำ่ บัดน้ีควำมรอดและฤทธิ์เดช 
และอำณำจักรของพระเจ้ำของเรำ และ
สิทธิอ�ำนำจของพระครสิตข์องพระองค์
มำถึงแล้ว” เพรำะเหตใุด เพรำะ “ผู้
กล่ำวหำพี่น้องของเรำถูกโยนลงไป
แล้ว คอืผู้ที่กล่ำวหำพวกเขำเฉพำะพระ
พักตรพ์ระเจ้ำของเรำทัง้กลำงวนัและ
กลำงคนืน้ัน พวกเขำชนะพญำมำรดว้ย 
พระ โลหติ ของ พระ เมษ โป ดกและ ดว้ย ค�ำ 
พยำน ของ พวก เขำเอง” 13

ลูซิเฟอรเ์ป็นผู้กล่ำวหำ เขำพูด
คดัคำ้นเรำในกำรด�ำรงอยู่ก่อนเกิด และ
เขำยังคงประณำมเรำในชีวติน้ี เขำมุ่ง
หมำยจะลำกเรำลงไป เขำตอ้งกำรให้เรำ

ประสบวบิัตอิันหำไดสิ้น้สุดไม่ เขำคอื
คนที่บอกเรำวำ่เรำไม่เก่งพอ คนที่บอก
เรำวำ่เรำไม่ดพีอ คนที่บอกเรำวำ่ไม่มี
ทำงกลับตวัจำกควำมผิดพลำดไดห้รอก 
เขำเป็นอันธพำลโดยแท้ คนที่เตะเรำ
เมื่อเรำล้ม

ถ้ำลูซิเฟอรส์อนให้เด็กเดนิและ
เด็กสะดดุล้ม เขำจะตะโกนใส่หน้ำ
เด็ก ลงโทษเด็ก และบอกให้เด็กเลิก
พยำยำม วธิีของซำตำนท�ำให้เกิดควำม
ท้อแท้สิน้หวงั—ในท้ำยที่สุดและเสมอ
ไป บิดำของควำมเท็จเป็นผู้จัดหำควำม
เท็จ 14 และพยำยำมใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอก
เรำและท�ำให้เรำเขว “เพรำะเขำแสวงหำ
เพื่อจะให้มนุษย์ทัง้ปวงเศรำ้หมอง
เหมือนตวัเขำ” 15

ถ้ำพระครสิตท์รงสอนให้เด็กเดนิ
และเด็กสะดดุล้ม พระองคจ์ะทรงช่วย
ให้เด็กลุกขึน้และกระตุน้ให้ก้ำวเดนิ
ตอ่ไป 16 พระครสิตท์รงเป็นพระผู้ช่วย
และพระผู้ปลอบขวญั ทำงของพระองค์
ท�ำให้เกิดปีตแิละควำมหวงั—ในท้ำย
ที่สุดและเสมอไป

แผนของพระองคม์ทีศิทำงใหเ้รำ ซ่ึง
ในพระคมัภรีเ์รยีกวำ่พระบญัญตั ิพระ
บญัญตัเิหลำ่น้ีไม่ ใช่กฎเกณฑแ์ปลก
ประหลำดหรอือ�ำนำจเบ็ดเสรจ็ทีมุ่ง่

หมำยจะฝึกใหเ้รำเช่ือฟังเทำ่น้ัน แต่
เช่ือมโยงกบักำรพฒันำคณุลกัษณะของ
ควำมเป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจำ้ กำรกลบั
ไปหำพระบดิำบนสวรรคข์องเรำ และรบั
ปีตอินัยัง่ยนื กำรเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง
พระองค์ ไม่ไดท้�ำใหม้ดืบอด เพรำะเรำ
เจตนำเลอืกพระผูเ้ป็นเจำ้และทำงกลบั
บำ้นไปหำพระองค ์แบบแผนส�ำหรบั
เรำเหมอืนแบบแผนส�ำหรบัอำดมัและ
เอวำ ซ่ึง “พระผูเ้ป็นเจำ้ . . . ประทำน
บญัญตัิ ใหพ้วกเขำ, หลงัจำกทีท่รงท�ำให้
พวกเขำรูถ้งึแผนแหง่กำรไถ”่ 17 แมพ้ระ
ผูเ้ป็นเจำ้ทรงตอ้งกำรใหเ้รำอยูบ่นเส้น
ทำงพนัธสัญญำ แตพ่ระองคป์ระทำน
ศักดิศ์รขีองกำรเลอืกแกเ่รำ

พระผู้เป็นเจ้ำทรงปรำรถนำ ทรงคำด
หวงั และทรงน�ำทำงบุตรธิดำแตล่ะคน
ให้เลือกดว้ยตนเอง พระองคจ์ะไม่ทรง
บังคบัเรำ โดยผ่ำนของประทำนแห่ง
สิทธิ์เสร ีพระผู้เป็นเจ้ำทรงอนุญำต
ให้บุตรธิดำของพระองค ์“กระท�ำดว้ย
ตนเองและมิถูกกระท�ำ” 18 สิทธิ์เสรยีอม
ให้เรำเลือกอยู่บนทำงน้ันหรอืไม่อยู่ก็ ได ้
เลือกออกนอกทำงหรอืไม่ออกก็ได ้เรำ
ไม่ไดถู้กบังคบัให้เช่ือฟัง อีกทัง้ไม่ได้
ถูกบังคบัไม่ ให้เช่ือฟัง ไม่มี ใครสำมำรถ
น�ำเรำออกนอกทำงไดห้ำกเรำไม่รว่มมือ 
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(เรำตอ้งไม่สับสนกับคนเหล่ำน้ันที่ถูก
ละเมิดสิทธิ์เสร ีพวกเขำไม่ไดอ้อกจำก
ทำง พวกเขำเป็นเหยื่อ พวกเขำไดร้บั
ควำมเข้ำพระทัย ควำมรกั และควำม
สงสำรจำกพระผู้เป็นเจ้ำ)

แตเ่มื่อเรำออกนอกทำง พระผู้เป็น
เจ้ำเสียพระทัยเพรำะทรงทรำบวำ่
สุดท้ำยแล้วจะท�ำให้เรำมีควำมสุขน้อย
ลงและสูญเสียพรอย่ำงแน่นอน ในพระ
คมัภีร ์กำรออกนอกทำงเรยีกวำ่บำป 
และควำมสุขที่ลดลงและพรที่สูญเสีย
เรยีกวำ่กำรลงโทษ ในกรณีน้ี พระผู้เป็น
เจ้ำไม่ไดท้รงลงโทษเรำแตก่ำรลงโทษ
เป็นผลจำกกำรเลือกของเรำเอง ไม่ ใช่
ของพระองค์

เมื่อเรำคน้พบวำ่เรำออกนอกทำง 
เรำเลี่ยงออกมำจำกตรงน้ันได ้หรอื
เน่ืองจำกกำรชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เรำจะเลือกหันหลังแล้วเดนิย้อนกลับมำ
ได ้ในพระคมัภีร ์ขัน้ตอนของกำรตดัสิน
ใจเปลี่ยนและกลับมำสู่ทำงน้ันเรยีก
วำ่กำรกลับใจ กำรไม่กลับใจหมำยควำม
วำ่เรำเลือกตดัสิทธิ์ตวัเรำจำกพรที่พระ
ผู้เป็นเจ้ำทรงปรำรถนำจะให้เรำ ถ้ำเรำ 
“ ไม่ไดเ้ต็มใจจะยินดกีับส่ิงซ่ึง [เรำ] มี
โอกำสไดร้บั” เรำจะ “กลับมำสถำนที่
เดมิ [ของเรำ] เอง . . . เพื่อยินดกีับส่ิง
ซ่ึง [เรำ] เต็มใจจะรบั” 19—กำรเลือก
ของเรำ ไม่ ใช่ของพระผู้เป็นเจ้ำ

ไม่ว่ำเรำจะออกนอกทำงนำนเท่ำใด
หรือหลงไปไกลเพียงใด ทันทีที่เรำ
ตัดสินใจเปล่ียน พระผู้เป็นเจ้ำจะทรง
ช่วยให้เรำกลับมำ 20 จำกมุมมองของ
พระผู้เป็นเจ้ำ ผ่ำนกำรกลับใจที่จริงใจ
และกำรมุ่งหน้ำด้วยควำมแน่วแน่ใน
พระคริสต์ ทันทีที่กลับเข้ำมำ เรำจะ
รู้สึกประหน่ึงเรำไม่เคยออกนอกทำง 21 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงช�ำระบำปของ
เรำ ทรงท�ำให้เรำเป็นอิสระจำกกำรมี
ควำมสุขและพรที่ลดน้อยถอยลง ใน
พระคัมภีร์เรียกส่ิงน้ีว่ำกำรให้อภัย หลัง
จำกบัพติศมำ สมำชิกทุกคนก้ำวออก
นอกทำง—บำงคนถึงกับด�ำดิ่งออกไป 
ด้วยเหตุน้ี กำรใช้ศรัทธำในพระเยซู

คริสต์ กำรกลับใจ กำรรับควำมช่วย
เหลือจำกพระองค์ และกำรให้อภัยจึง
ไม่ ใช่เหตุกำรณ์ครัง้เดียวแต่เป็นกระ
บวนกำรช่ัวชีวิต กระบวนกำรที่เกิดขึน้
ซ�ำ้แล้วซ�ำ้เล่ำ น่ีคือวิธีที่เรำ “อดทน
จนกว่ำชีวิตจะหำไม่” 22

เรำตอ้งเลือกวำ่เรำจะรบัใช้ ใคร 23 
ปรมิำณควำมสุขนิรนัดรข์องเรำขึน้
อยู่กับกำรเลือกพระผู้เป็นเจ้ำผู้ทรง
พระชนม์และรว่มงำนกับพระองค ์
ขณะที่เรำพยำยำม “ท�ำส่วนที่เหลือ” 
ดว้ยตวัเรำเอง เรำก�ำลังฝึกใช้สิทธิ์เสรี
อย่ำงถูกตอ้ง ดงัที่อดตีประธำนสมำคม
สงเครำะห์สำมัญสองท่ำนกล่ำวไว ้เรำ
ไม่ควรเป็น “เด็กเล็กที่ตอ้งไดร้บัควำม
สนใจและมีคนคอยแก้ ไขตลอดเวลำ” 24 
ไม่ พระผู้เป็นเจ้ำทรงตอ้งกำรให้เรำ
เตบิโตเป็นผู้ ใหญ่และดแูลตนเอง

กำรเลือกท�ำตำมแผนของพระบิดำ
เป็นวธิีเดยีวที่เรำจะไดเ้ป็นทำยำทใน
อำณำจักรของพระองค ์เพียงเท่ำน้ัน
พระองคจ์ะทรงวำงใจไดว้ำ่เรำจะไม่
ขอส่ิงที่ตรงข้ำมกับพระประสงคข์อง
พระองค์ 25 แตเ่รำตอ้งจ�ำไวว้ำ่ “ ไม่มี ใคร

สอนยำกเท่ำเด็กที่คดิวำ่ตนรูทุ้กอย่ำง” 
ดงัน้ันเรำตอ้งเต็มใจรบักำรสอนในวธิี
ของพระเจ้ำโดยพระเจ้ำและผู้รบัใช้
ของพระองค ์เรำวำงใจไดว้ำ่เรำเป็นบุตร
ธิดำที่รกัของพระบิดำพระมำรดำบน
สวรรค์ 26 และน่ำ “ห่วง” และมั่นใจได้
วำ่ “ดว้ยตวัเรำเอง” จะไม่มีวนัหมำยถึง 
“ โดดเดีย่ว”

ดงัที่ศำสดำพยำกรณ์เจคอบในพระ
คมัภีรม์อรมอนกล่ำวไว ้ข้ำพเจ้ำขอ 
กล่ำวกับเขำวำ่

“ฉะน้ัน, จงท�ำใจท่ำนให้รืน่เรงิ, และ
จงจ�ำไวว้ำ่ท่ำนเป็นอิสระที่จะกระท�ำดว้ย
ตนเอง—จะเลือกทำงแห่งควำมตำยอัน
เป็นนิจหรอืทำงแห่งชีวตินิรนัดร.์

“ดงัน้ัน, พี่น้องที่รกัของข้ำพเจ้ำ, จง
คนืดกีับพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้ำ, และมิ ใช่กับควำมประสงคข์องมำร 
. . . และจงจ�ำไว,้ หลังจำกท่ำนคนืดกีับ
พระผู้เป็นเจ้ำแล้ว, วำ่เป็นไปในและ
โดยผ่ำนพระคณุของพระผู้เป็นเจ้ำ
เท่ำน้ันที่ท่ำนไดร้บักำรช่วยให้รอด” 27

ฉะน้ัน จงเลือกศรทัธำในพระครสิต ์
เลือกกำรกลับใจ เลือกรบับัพตศิมำและ
รบัพระวญิญำณบรสุิทธิ์ เลือกเตรยีม
รบัส่วนศีลระลึกอย่ำงมีคำ่ควร เลือกท�ำ
พันธสัญญำในพระวหิำร เลือกรบัใช้พระ
ผู้เป็นเจ้ำผู้ทรงพระชนม์และบุตรธิดำ
ของพระองค ์กำรเลือกของเรำก�ำหนด
วำ่เรำเป็นใครและเรำจะเป็นใคร

ข้ำพเจ้ำจบดว้ยพรที่เหลือของเจคอบ
ที่วำ่ “ดงัน้ัน, ขอพระผู้เป็นเจ้ำทรงยก
ท่ำนขึน้จำก . . . ควำมตำยอันเป็นนิจ
โดยพระพลำนุภำพแห่งกำรชดใช้ดว้ย
เถิด, เพื่อจะรบัท่ำนเข้ำมำในอำณำจักร
นิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้ำ” 28 ใน
พระนำมของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ตวัละครช่ือแมรยี์ ป๊อปปินส์มีชีวติชีวำผ่ำนงำน

เขียนของ พี.แอล. ทรำเวริส์ หนังสือของเธอ
เป็นส่วนประกอบหลักของภำพยนตรเ์พลงแนว
แฟนตำซีปี 1964 ที่วอลท์ดสินีย์สรำ้ง และตอ่
มำมีกำรดดัแปลงบทภำพยนตรเ์ป็นละครเวที

 2. ละครเวทีมีฉำกที่บรรยำยไว ้ด ูLibretto to 
Mary Poppins: The Broadway Musical, 70.

 3. ด ูสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ ในกำรประชุม
ใหญ่ภำคบรสิเบนปี 1976, 19. ประธำนคมิบัลล ์
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นักบินพูดออกอินเตอรค์อมขอทรำบช่ือ
ข้ำพเจ้ำ พนักงำนบนเครือ่งเดนิมำบอก
วำ่พวกเขำเพิ่งไดร้บัโทรศัพท์ฉุกเฉิน
แจ้งวำ่มีรถพยำบำลรออยู่ที่สนำมบิน
เพื่อพำข้ำพเจ้ำไปโรงพยำบำล

เรำขึน้รถพยำบำลและรบีเข้ำห้อง
ฉุกเฉิน ที่น่ัน เรำพบแพทย์สองคนผู้
อธิบำยวำ่แพทย์เวรวนิิจฉัยผิดและพบ
วำ่มีลิ่มเลือดอุดกัน้ในปอดซ่ึงตอ้งรบั
กำรรกัษำทันที คณะแพทย์บอกเรำวำ่
ผู้ป่วยหลำยรำยเสียชีวติเพรำะอำกำร
ดงักล่ำว พอรูว้ำ่เรำอยู่ ไกลบ้ำนและไม่

โดย เอล็เดอร์แจค็ เอน็. เจอราร์ด

แห่งสำวกเจด็สิบ

หลำยปีก่อน ขณะเตรยีมเดนิ
ทำงไปท�ำธุรกิจ ข้ำพเจ้ำเริม่
เจ็บหน้ำอก ภรรยำข้ำพเจ้ำ

ตดัสินใจไปดว้ยเพรำะควำมเป็นห่วง 
บนเครือ่งเที่ยวแรกของเรำ ข้ำพเจ้ำ
เจ็บมำกจนถึงกับหำยใจไม่ออก เมื่อ
เครือ่งลงจอด เรำออกจำกสนำมบินไป
โรงพยำบำล หลังจำกตรวจหลำยอย่ำง 
แพทย์เวรบอกวำ่เรำปลอดภัยพอจะเดนิ
ทำงตอ่ได้

เรำกลับไปสนำมบินและขึน้เครือ่งไป
สู่จุดหมำยปลำยทำง ขณะเครือ่งบินขึน้ 

บดัน้ีถึงเวลำ
หากมีส่ิงใดในชีวิตท่านท่ีต้องแก้ไข ถึงเวลาแล้ว

คำดวำ่ “ส่ิงแรกก่อนกำรเริม่ตน้โลกของเรำที่
น่ี พระเจ้ำตรสัวำ่ ‘เรำจะให้สิทธิ์เสรขีองเจ้ำ
แก่เจ้ำ เรำตอ้งกำรชำยหญิงที่เข้มแข็งเพรำะ
มันถูกตอ้งที่จะเข้มแข็ง เรำไม่ตอ้งกำรคน
อ่อนแอที่ชอบธรรมเพียงเพรำะพวกเขำตอ้ง
ชอบธรรม.’”

 4. ดตูวัอย่ำงใน รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, 
“ขณะที่เรำเดนิหน้ำไปดว้ยกัน,”  เลียโฮนำ, 
เม.ย. 2018, 7. เรำเรยีกเส้นทำงพันธสัญญำ
วำ่แผนแห่งควำมสุข (ด ูแอลมำ 42:8, 16) 
และแผนแห่งกำรไถ่ (ด ูแอลมำ 12:25–35) 
เช่นกัน.

 5. 2 นีไฟ 2:16.
 6. ด ูโมเสส 4:3.
 7. 1 ยอหน์ 2:1; ดงูำนแปลของโจเซฟ สมิธ, 

1 ยอหน์ 2:1 ( ใน 1 ยอหน์ 2:1, เชิงอรรถ a) ดว้ย.
 8. โมโรไน 7:27, 28.
 9. ด ูโมไซยำห์ 15:7.
 10. ด ู1 ยอห์น 2:2.
 11. 2 โครนิธ์ 5:16 21; โคโลสี 1:19 23; 

2 นีไฟ 10:24.
 12. ค�ำภำษำกรกีส�ำหรบัผู้ช่วยทูล (paraklētŏs ) 

หมำยถึงผู้วงิวอนแทน ผู้ช่วย ผู้ปลอบโยน 
หรอืผู้ปลอบขวญั (ด ู1 ยอห์น 2:1, 
เชิงอรรถ b ; The New Strong’s Expanded 
Exhaustive Concordance of the Bible 
[1984], หมวดพจนำนุกรมภำษำกรกี, 55; 
2 นีไฟ 10:23–25; หลักค�ำสอนและ 
พันธสัญญำ 45:3–5).

 13. ววิรณ์ 12:10–11.
 14. ด ูอีเธอร ์8:25.
 15. 2 นีไฟ 2:27; ด ู2 นีไฟ 2:6–8, 16, 26 ดว้ย.
 16. ด ูFiona and Terryl Givens, The Christ 

Who Heals (2017), 29, 124. ส�ำหรบั
ค�ำอ้ำงอิงฉบับดัง้เดมิ, ด ูAnthony 
Zimmerman, Evolution and the Sin in 
Eden (1998), 160, อ้ำงถึง Denis Minns, 
Irenaeus (2010), 61.

 17. แอลมำ 12:32.
 18. 2 นีไฟ 2:26; ด ู2 นีไฟ 2:16 ดว้ย.
 19. หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ 88:32.
 20. ด ูแอลมำ 34:31.
 21. ด ู2 นีไฟ 31:20; โมไซยำห์ 26:29–30; หลัก

ค�ำสอนและพันธสัญญำ 58:42–43; บอยด ์เค. 
แพคเกอร,์ “แผนแห่งควำมสุข,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2015, 28. ประธำนแพคเกอรก์ล่ำววำ่ 
“เมื่อกระบวนกำรกลับใจสมบูรณ์จะไม่มีรอย
แผลเป็นอยู่ตรงน้ันเน่ืองจำกำรชดใช้ของ
พระเยซูครสิต”์

 22. 2 นีไฟ 31:20.
 23. ด ูโยชูวำ 24:15.
 24. จูลี บี. เบค, “ ในกำลครัง้น้ัน เรำจะเทพระ

วญิญำณของเรำมำเหนือกระทั่งคนใช้ชำย
หญิง,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2010, 12; ซิสเตอร ์
เบคอ้ำงค�ำพูดของเอไลซำ อำร.์ สโนว ์ที่
ปรำศรยักับสมำคมสงเครำะห์ เมื่อ 27 ต.ค. 
1869 วอรด์ลี ไฮ สเตคอัลไพน์ (ยูทำห์) ใน
สมุดบันทึกกำรประชุมของสมำคมสงเครำะห์
ปี 1868–1879 หอสมุดประวตัศิำสนจักร 
ซอลท์เลคซิตี ้หน้ำ 26–27.

 25. ด ู2 นีไฟ 4:35; ฮีลำมัน 10:5.
 26. ด ู“ครอบครวั:  ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนำ, 

พ.ค. 2017, 145.
 27. 2 นีไฟ 10:23–24.
 28. 2 นีไฟ 10:25.
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แน่ใจวำ่เรำพรอ้มรบัเหตกุำรณ์เปลี่ยน
ชีวติเช่นน้ันหรอืไม่ แพทย์จึงบอกวำ่
หำกมีส่ิงใดในชีวติที่เรำตอ้งแก้ ไข ถึง
เวลำแล้ว

ข้ำพเจ้ำจ�ำได้ดีว่ำช่ัวขณะที่เกิด
ควำมกังวลใจน้ันเปลี่ยนมุมมอง
ทัง้หมดของข้ำพเจ้ำเกือบจะทันที ส่ิง
ที่ดูเหมือนส�ำคัญก่อนหน้ำน้ันตอน
น้ีไม่น่ำสนใจอีก ควำมคิดข้ำพเจ้ำ
เปลี่ยนจำกควำมสบำยและควำม
ห่วงกังวลของชีวิตน้ีไปเป็นเรื่องของ
นิรันดร—คิดถึงครอบครัว ลูกๆ ภรรยำ 
และท้ำยที่สุดประเมินชีวิตตนเอง

ครอบครวัเรำและตวัเรำเป็นอย่ำงไร 
เรำก�ำลังด�ำเนินชีวติสอดคล้องกับ 
พันธสัญญำที่ท�ำไวแ้ละตำมควำมคำด
หวงัของพระเจ้ำ หรอืเรำปล่อยให้ควำม
กังวลของโลกท�ำให้เรำหันเหจำกส่ิง
ส�ำคญัที่สุดเหล่ำน้ัน

ข้ำพเจ้ำขอเชือ้เชิญให้ท่ำนพิจำรณำ
บทเรยีนส�ำคญัจำกประสบกำรณ์น้ี น่ัน
คอื จงเลิกหมกมุ่นกับเรือ่งทำงโลกและ
ประเมินชีวติท่ำน หรอืในค�ำพูดของ

แพทย์คอื หำกมีส่ิงใดในชีวติท่ำนที่ตอ้ง
แก้ ไข ถึงเวลำแล้ว

ประเมนิชีวติเรา
เรำอยู่ ในโลกที่ข้อมูลล้นหลำม ส่ิง

รบกวนเพิ่มขึน้ทุกวนัจนยำกจะแยก
ออกจำกควำมโกลำหลของชีวติและ
จดจ่อกับส่ิงที่มีคำ่นิรนัดร ์ชีวติประจ�ำ
วนัของเรำเต็มไปดว้ยพำดหัวข่ำว
ซ่ึงดงึควำมสนใจผ่ำนเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็

หำกเรำไม่ ใช้เวลำใครค่รวญ เรำจะ
ไม่รูว้ำ่สภำพแวดล้อมที่เรง่รบีน้ีส่งผล 
กระทบตอ่ชีวติประจ�ำวนัและกำรเลือก
ของเรำ เรำจะพบวำ่เรำผลำญชีวติไปกับ
ข้อมูลที่ทยอยมำในมีม วดิี โอ และพำด
หัวข่ำวที่ครกึโครม แม้จะน่ำสนใจและ
บันเทิงใจ แตส่่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับควำม
ก้ำวหน้ำนิรนัดรข์องเรำ แตส่่งผลตอ่วธิี
ที่เรำมองประสบกำรณ์มรรตยัของเรำ

ส่ิงรบกวนทำงโลกเหล่ำน้ีเปรยีบ
ได้กับควำมฝันของลี ไฮ ขณะที่เรำ
ก้ำวหน้ำตำมเส้นทำงพันธสัญญำด้วย

กำรจับรำวเหล็กให้แน่น เรำจะได้ยิน
และเห็นคน “ล้อเลียนและชีน้ิ้วของ
พวกเขำ” จำกอำคำรใหญ่และกวำ้ง 
(1 นีไฟ 8:27) เรำอำจไม่มีเจตนำ แต่
บำงครัง้เรำหยุดและหันไปมองวำ่ควำม
โกลำหลพวกน้ันคืออะไร พวกเรำบำง
คนถึงกับปล่อยรำวเหล็กและขยับเข้ำไป
ใกล้เพื่อให้เห็นชัดขึน้ หลำยคนออก
จำกทำงน้ัน “เน่ืองมำจำกผู้ซ่ึงก�ำลัง
เยำะเย้ยพวกเขำ” (1 นีไฟ 8:28)

พระผู้ช่วยใหร้อดทรงเตอืนใหเ้รำ 
“ระวงั . . . เกรงวำ่ใจของทำ่นจะเต็ม
ลน้ไปดว้ย . . . กำรหว่งกังวลถึงชีวติน้ี” 
(ลกูำ 21:34) กำรเปิดเผยยคุปัจจบุนัเตอืน
เรำวำ่หลำยคนไดร้บัเรยีก แตน้่อยคนได้
รบัเลอืก พวกเขำไม่ไดร้บัเลอืก “เพรำะใจ
พวกเขำหมกมุ่นอยูก่บัส่ิงตำ่ง ๆ ของโลก
น้ี, และแสวงหำเกยีรตจิำกมนุษย”์ (หลกั
ค�ำสอนและพนัธสัญญำ 121:35 ด ูขอ้ 34 
ดว้ย) กำรประเมินชีวติเรำเปิดโอกำสใหเ้รำ
เลกิหมกมุ่นกบัเรือ่งทำงโลก ใครค่รวญวำ่
เรำอยูจ่ดุใดบนเส้นทำงพนัธสัญญำ และ
ท�ำกำรปรบัเปลีย่นทีจ่�ำเป็นเพือ่จบัใหแ้น่น
และมองไปขำ้งหน้ำ

เมือ่ไมน่ำนมำน้ี ในกำรใหข้อ้คดิทำง
วญิญำณส�ำหรบัเยำวชนทัว่โลก ประธำน
รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันเชือ้เชิญใหเ้ยำวชน
เลกิหมกมุน่กบัเรือ่งทำงโลก โดยหยดุ
ใช้ส่ือสังคมเจ็ดวนั และเมือ่ค�ำ่วำนน้ี 
ทำ่นได้ ใหค้�ำเชือ้เชิญทีค่ลำ้ยกนัน้ีแก่
พีน้่องสตรี ในกำรประชมุภำคสตร ีจำก
น้ันทำ่นขอใหเ้ยำวชนสังเกตควำมแตก
ตำ่งวำ่พวกเขำรูสึ้กอยำ่งไร คดิอะไร หรอื
คดิอยำ่งไร ท่ำนเชือ้เชิญใหพ้วกเขำ “ท�ำ
แบบประเมนิชีวติทีล่ะเอยีดถีถ่ว้นกับ
พระเจ้ำ . . . เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่เทำ้ของทำ่น
ยนือยำ่งมัน่คงบนเส้นทำงพันธสัญญำ” 
ทำ่นกระตุน้พวกเขำวำ่ถำ้พวกเขำมบีำง
อยำ่งในชีวติทีต่อ้งเปลีย่น “วนัน้ีเป็นเวลำ
เหมำะสมทีสุ่ดทีจ่ะเปลีย่นแปลง” 1

ในกำรประเมินส่ิงที่ตอ้งเปลี่ยนใน
ชีวติเรำ เรำอำจถำมตวัเรำวำ่ เรำจะ
เอำชนะส่ิงรบกวนของโลกน้ีและจับจ้อง
ภำพของนิรนัดรตรงหน้ำเรำไดอ้ย่ำงไร
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ในค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่ปี 2007 
เรือ่ง “ด ีดกีวำ่ ดทีี่สุด” ประธำน ดลัลิน 
เอช. โอ๊คส์สอนวธิีจัดล�ำดบักำรเลือกใน
บรรดำข้อเรยีกรอ้งทำงโลกมำกมำยที่ขัด
แย้งกัน ท่ำนแนะน�ำวำ่ “เรำตอ้งข้ำมส่ิง
ดีๆ  บำงอย่ำงไปเลือกส่ิงอื่นที่ดกีวำ่หรอื
ดทีี่สุด เพรำะส่ิงเหล่ำน้ันพัฒนำศรทัธำ
ในพระเจ้ำพระเยซูครสิต ์และท�ำให้
ครอบครวัเรำเข้มแข็ง” 2

ข้ำพเจ้ำขอแนะน�ำวำ่ส่ิงดทีี่สุดใน
ชีวติน้ีมีศนูย์รวมอยู่ ในพระเยซูครสิต์
และกำรเข้ำใจควำมจรงินิรนัดรว์ำ่
พระองคท์รงเป็นใครและเรำเป็นใครใน
ควำมสัมพันธ์ของเรำกับพระองค์

แสวงหาความจริง
ขณะแสวงหำเพื่อให้รู้จักพระผู้

ช่วยให้รอด เรำไม่ควรมองข้ำมควำม
จริงพืน้ฐำนว่ำเรำเป็นใครและท�ำไม
เรำจึงอยู่ที่น่ี อมิวเล็คเตือนเรำว่ำ 
“ชีวิตน้ีเป็นเวลำ . . . เตรียมพบพระ
ผู้เป็นเจ้ำ” เวลำ “ซ่ึงเรำได้รับมำ
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับนิรันดร” 
(แอลมำ 34:32–33) ดังสัจพจน์ที่
เตือนใจเรำว่ำ “เรำไม่ ใช่สัตภำวะ
มนุษย์ที่มีประสบกำรณ์ทำงวิญญำณ 
เรำเป็นสัตภำวะทำงวิญญำณที่มี
ประสบกำรณ์มนุษย์” 3

กำรเข้ำใจก�ำเนิดอันสูงส่งของเรำ
จ�ำเป็นตอ่ควำมก้ำวหน้ำนิรนัดรแ์ละจะ
ท�ำให้เรำเป็นไทจำกส่ิงรบกวนของชีวติน้ี 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนวำ่

“ถ้ำพวก ท่ำนยึด มั่นในค�ำ สอนของเรำ 
ท่ำนก็เป็นสำวกของเรำอย่ำงแท้ จรงิ

“และพวก ทำ่นจะรู ้จกัสัจจะ และสัจจะ
จะท�ำให้ทำ่นเป็นไท” (ยอห์น 8:31–32)

ประธำนโจเซฟ เอฟ. สมิธประกำศ
วำ่ “ควำมส�ำเรจ็อันยิ่งใหญ่ที่มนุษยชำติ
สำมำรถท�ำได้ ในโลกน้ีคอืกำรท�ำให้
ตนเองคุน้เคยกับควำมจรงิของ
พระองค์ โดยละเอียด โดยสมบูรณ์จน
กระทั่งตวัอย่ำงหรอืควำมประพฤตขิอง
มนุษย์คนใดในโลกก็ไม่สำมำรถท�ำให้
เขำหันเหไปจำกควำมรูท้ี่ ไดร้บั” 4

ในโลกทุกวนัน้ีถกเถียงเรือ่งควำม
จรงิกันอย่ำงดเุดอืด ทุกฝ่ำยอ้ำงควำม
จรงิประหน่ึงเป็นแนวคดิที่เปิดรบักำร
ตคีวำมส่วนตวั เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ
พบวำ่ “ควำมสับสนและควำมขัดแย้ง 
. . . มีมำกยิ่งนัก” ในชีวติท่ำน “จน
สุดวสัิยที่ . . . จะสรปุไดแ้น่ชัดวำ่ใคร
ถูกและใครผิด” ( โจเซฟ—ประวตั ิ1:8) 
“ท่ำมกลำงสงครำมคำรมและควำม
แตกตืน่อันเกิดจำกควำมคดิเห็นทัง้
หลำย” น่ีเองที่ท่ำนแสวงหำกำรน�ำ
ทำงจำกสวรรค์ โดยแสวงหำควำมจรงิ 
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:10)

ในกำรประชุมใหญ่เดอืนเมษำยน 
ประธำนเนลสันสอนวำ่ “ถ้ำเรำปรำรถนำ
จะกรองเสียงและปรชัญำมำกมำยของ
มนุษย์ที่ โจมตคีวำมจรงิ เรำตอ้งฝึกรบั
กำรเปิดเผย” 5 เรำตอ้งฝึกวำงใจพระ
วญิญำณแห่งควำมจรงิ ซ่ึง “ โลกรบั
ไว้ ไม่ไดเ้พรำะมองไม่เห็นและไม่รูจ้ัก
พระองค”์ (ยอห์น 14:17)

ขณะที่ โลกน้ีหมุนรบัควำมจรงิ
ทดแทนอย่ำงรวดเรว็ เรำตอ้งจดจ�ำ
ถ้อยค�ำของเจคอบที่วำ่ “พระวญิญำณ
รบัส่ังควำมจรงิและไม่รบัส่ังเท็จ. ดงั
น้ัน, พระองคร์บัส่ังถึงเรือ่งดงัที่มันเป็น
จรงิ, และถึงเรือ่งดงัที่มันจะเป็นจรงิ; ดงั

น้ัน, เรือ่งเหล่ำน้ีจึงส�ำแดงประจักษ์แก่
เรำอย่ำงแจ้งชัด, เพื่อควำมรอดของจิต
วญิญำณเรำ” (เจคอบ 4:13)

ขณะทีเ่รำเลกิหมกมุน่กบัเรือ่งทำง
โลกและประเมนิชีวติเรำ ถงึเวลำแลว้
ทีจ่ะพจิำรณำวำ่เรำตอ้งเปลีย่นแปลง
อะไรบำ้ง เรำมคีวำมหวงัไดม้ำกในกำรรู้
วำ่พระผูท้รงเป็นแบบอยำ่งของเรำพระ
เยซคูรสิตท์รงน�ำทำงอกีครัง้ ก่อนกำร
สิน้พระชนมแ์ละฟ้ืนคนืพระชนม ์ขณะ
ทรงงำนเพือ่ช่วยคนรอบขำ้งใหเ้ขำ้ใจ
บทบำทของพระองค ์พระองคท์รงเตอืน
พวกเขำวำ่ “เพือ่ทำ่นจะไดม้สัีนตสุิขใน
เรำ ในโลกน้ีทำ่นจะประสบควำมทกุข์
ยำก แตจ่งมี ใจกลำ้เถดิ เพรำะวำ่เรำชนะ
โลกแลว้” (ยอหน์ 16:33) ขำ้พเจำ้เป็น
พยำนถงึพระองค ์ในพระนำมของพระ
เยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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เพรำะน่ีเป็นศำสนจกัรของพระองค ์เรำ
ในฐำนะผู้รบัใช้ของพระองคจ์ะปฏบิตัติอ่
คนหน่ึงดงัทีพ่ระองคท์รงปฏบิตั ิเรำจะ
ปฏบิตัศิำสนกจิในพระนำมของพระองค ์
ดว้ยพลงัและสิทธอิ�ำนำจของพระองค ์
และดว้ยควำมกำรณุยร์กัของพระองค”์ 3

ตัง้แตก่ำรประกำศ ท่ำนตอบรบัอย่ำง
ไม่น่ำเช่ือ! เรำไดร้บัรำยงำนแจ้งควำม
ส�ำเรจ็ใหญ่หลวงในกำรปฏิบัตติำมกำร
เปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ีเกือบทุกสเตคใน
โลกตำมค�ำแนะน�ำจำกศำสดำพยำกรณ์
ของเรำ ตวัอย่ำงเช่น มีกำรมอบหมำย
บรำเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิำสนกิจ 
ให้ดแูลครอบครวั มีกำรจัดคู—่รวมทัง้
เยำวชนชำยเยำวชนหญิง—และ 
สัมภำณ์ผู้ปฏิบัตศิำสนกิจ

ข้ำพเจ้ำไม่คดิวำ่เป็นเรือ่งบังเอิญที่
หกเดอืนก่อนกำรประกำศเมื่อ้วำนซ่ึงมำ
จำกกำรเปิดเผยเรือ่ง—“ดลุยภำพใหม่
และกำรเช่ือมโยงระหวำ่งกำรสอนพระ
กิตตคิณุในบ้ำนกับในศำสนจักร” 4— 
มีกำรประกำศซ่ึงมำจำกกำรเปิดเผย
เรือ่งกำรปฏิบัตศิำสนกิจ เริม่ตน้เดอืน
มกรำคม ขณะที่เรำใช้เวลำที่ โบสถ์น้อย
ลงหน่ึงช่ัวโมงในกำรนมัสกำรของเรำ 
ทุกส่ิงที่เรำเรยีนรู้ ในกำรปฏิบัตศิำสนกิจ 
จะช่วยเรำปรบัสมดลุช่องวำ่งน้ันใน
ประสบกำรณ์วนัสะบำโตที่สูงกวำ่และ
บรสุิทธิ์กวำ่และมีบ้ำนเป็นศนูย์กลำงกับ
ครอบครวัและคนที่เรำรกั

เมื่อโครงสรำ้งองคก์รเหล่ำน้ีเข้ำที่
แล้ว เรำอำจจะถำมวำ่ “เรำรู้ ไดอ้ย่ำงไร
วำ่เรำก�ำลังปฏิบัตศิำสนกิจในวธิีของ
พระเจ้ำ เรำก�ำลังช่วยพระเมษบำลผู้
ประเสรฐิในวธิีที่พระองคท์รงประสงค์
หรอืไม่”

ในกำรสนทนำเมือ่เรว็ๆ น้ี ประธำน 
เฮนรยี ์บ.ี อำยรงิกช์มเชยวสุิทธชินในกำร
ปรบัตวัเขำ้กบักำรเปลีย่นแปลงเหลำ่น้ี
แตแ่สดงควำมหวงัอยำ่งจรงิใจวำ่สมำชิก
จะยอมรบัวำ่กำรปฏิบตัศิำสนกิจไม่ ใช่ 
“แคม่ีไมตรจีติ” น่ันไม่ไดบ้อกวำ่ไมตรจีติ
ไมส่�ำคญั แตค่นทีเ่ขำ้ใจเจตนำรมณ์
แทจ้รงิของกำรปฏบิตัศิำสนกิจจะทรำบ

เดอืนตัง้แตป่ระธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนล
สันประกำศวำ่ “พระเจ้ำทรงท�ำกำรปรบั
เปลี่ยนที่ส�ำคญัในวธิีที่เรำดแูลเอำใจใส่
กัน” 1 โดยอธิบำยวำ่ “เรำจะใช้วธิีที่ ใหม่
กวำ่ บรสุิทธิ์กวำ่ในกำรดแูลเอำใจใส่
และปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้อื่น เรำจะเรยีก
ควำมพยำยำมเหล่ำน้ีอย่ำงง่ำยๆ วำ่ ‘กำร
ปฏิบัตศิำสนกิจ’” 2

ประธำนเนลสันอธบิำยดว้ยวำ่ “ตรำ
สัญลกัษณ์ของศำสนจกัรทีแ่ทจ้รงิและ
ด�ำรงอยู่ของพระเจำ้คอืกำรพยำยำม
ปฏบิตัศิำสนกจิอย่ำงมรีะเบียบและถกู
ทศิทำงตอ่บตุรธดิำแตล่ะคนของพระ
ผูเ้ป็นเจำ้และครอบครวัของพวกเขำ 

โดย เอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน

แห่งโควรัมอคัรสำวกสิบสอง

ใ นกำรสนทนำกบัเพ่ือนคนหน่ึงเมือ่
เรว็ๆ น้ี เขำบอกขำ้พเจำ้วำ่เมือ่เขำ
รบับัพตศิมำเขำ้มำเป็นสมำชิกใหม่

ของศำสนจกัร จู่ๆ  เขำก็รูสึ้กเหมอืนเข้ำ
กบัคนในวอรด์ไม่ได ้ผูส้อนศำสนำทีส่อน
เขำยำ้ยไปแลว้ และเขำรูสึ้กเหมอืนเป็น
คนนอก เพรำะไมม่เีพือ่นในวอรด์ เขำ
จึงไปพบเพือ่นเกำ่และเขำ้รว่มกจิกรรม
ทีท่�ำใหเ้ขำมส่ีวนรว่มที่ โบสถน้์อยลง—
น้อยลงมำกจนเขำเริม่ห่ำงจำกศำสนจกัร 
เขำอธบิำยดว้ยน� ้ำตำคลอวำ่เขำซำบซึง้ใจ
มำกเมือ่เพือ่นสมำชิกวอรด์คนหน่ึงยืน่
มือมำดแูลเขำ เชือ้เชิญเขำอย่ำงอบอุ่น
และเป็นมติรใหก้ลับมำ ภำยในไมก่ีเ่ดอืน 
เขำกลบัมำแข็งขนัในศำสนจกัรอีกครัง้ 
ขณะท�ำใหผู้อ้ืน่และตนเองเขม้แข็ง เรำ
จะไม่ขอบคณุคนเลีย้งแกะในบรำซิลผู้
ตำมหำชำยหนุ่มคนน้ีหรอกหรอื เอ็ลเดอร ์ 
คำรล์อส เอ. โกดอยซ่ึงขณะน้ีน่ังอยู่หลงั
ข้ำพเจำ้ในฐำนะสมำชิกฝ่ำยประธำนโคว
รมัสำวกเจ็ดสิบ

น่ำทึ่งมำกที่ควำมพยำยำมเล็กน้อย
น้ันมีผลนิรนัดร์ ใช่ไหม ควำมจรงิดงั
กล่ำวเป็นหัวใจของกำรปฏิบัตศิำสนกิจ
ของศำสนจักร พระบิดำบนสวรรคท์รง
ใช้ควำมพยำยำมที่เรยีบง่ำยของเรำทุก
วนัและเปลี่ยนเป็นส่ิงอัศจรรย์ เพียงหก

กำรดูแลจิตวญิญำณ
เราแสดงความรักต่อผู้ อ่ืนเพราะน่ันคือส่ิงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เราท�า
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วำ่น่ันยิง่กวำ่มีไมตรจีติ เมือ่ท�ำในวธิี
ของพระเจำ้ กำรปฏบิตัศิำสนกจิจะแผ่
อิทธิพลดตีอ่เน่ืองถงึตลอดช่ัวนิรนัดร 
เหมือนทีม่ผีลตอ่เอ็ลเดอร์ โกดอย

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงแบบ
อย่ำงให้เห็นวำ่กำรปฏิบัตศิำสนกิจ
หมำยควำมวำ่อย่ำงไรเมื่อพระองคท์รง
รบัใช้ดว้ยควำมรกั . . . พระองค ์. . . 
ทรงสอน ทรงสวดอ้อนวอนให้ ทรง
ปลอบโยน และประทำนพรคนรอบ
ข้ำง โดยทรงเชือ้เชิญให้ทุกคนตดิตำม
พระองค ์. . . เมื่อสมำชิกศำสนจักร
ปฏิบัตศิำสนกิจ [ ในวธิีที่สูงกวำ่และ
ศักดิสิ์ทธิ์กวำ่] พวกเขำจะพยำยำมรบัใช้
รว่มกับกำรสวดอ้อนวอนดงัที่พระองค์
จะทรงรบัใช้—เพื่อ . . . ‘ดแูลศำสนจักร
เสมอ, และอยู่กับพวกเขำและท�ำให้
พวกเขำเข้มแข็งขึน้’ ‘เยี่ยมบ้ำนสมำชิก
แตล่ะคน’ และช่วยให้แตล่ะคนเป็น
สำนุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซูครสิต”์ 5

เรำเข้ำใจวำ่ผู้เลีย้งแกะตวัจรงิรกัแกะ
ของเขำ รูจ้ักช่ือแตล่ะตวั และ “สนใจ
เป็นกำรส่วนตวั” 6

เพื่อนเก่ำแก่คนหน่ึงของข้ำพเจ้ำ
เป็นเจ้ำของฟำรม์ปศสัุตว ์ท�ำงำนเลีย้ง
ปศสัุตวแ์ละแกะในเทือกเขำรอ็กกี เขำ
เคยเล่ำเรือ่งควำมท้ำทำยและอันตรำย
เกี่ยวกับกำรเลีย้งแกะให้ข้ำพเจ้ำฟัง 
เขำบอกวำ่ตน้ฤดใูบไม้ผลิ เมื่อหิมะบน
เทือกเขำละลำยเกือบหมด เขำจะปล่อย
แกะของครอบครวัประมำณ 2,000 ตวั
ไวบ้นเขำช่วงฤดรูอ้น เขำดแูลแกะที่
น่ันจนถึงปลำยฤดใูบไม้รว่งแล้วย้ำย
แกะจำกช่วงฤดรูอ้นไปช่วงฤดหูนำวใน
ทะเลทรำย เขำบอกวำ่กำรตอ้นแกะฝูง
ใหญ่ท�ำไดย้ำก ตอ้งตอ้นตัง้แตเ่ช้ำยันดกึ
—ตืน่ก่อนฟ้ำสำงและตอ้นเสรจ็ช่วงดกึ 
เขำไม่สำมำรถตอ้นคนเดยีวได้

หลำยคนช่วยตอ้นแกะ รวมถึงคน
งำนที่มีประสบกำรณ์มำกกับคนงำนอำยุ
น้อยผู้ ไดป้ระโยชน์จำกปัญญำของผู้มี
ประสบกำรณ์มำก เขำพึ่งม้ำแก่สองตวั 
ลูกม้ำสองตวัที่ก�ำลังฝึก สุนัขเลีย้งแกะ
แก่ๆ สองตวั กับลูกสุนัขเลีย้งแกะสอง

ตวั ตลอดช่วงฤดรูอ้น เพื่อนข้ำพเจ้ำกับ
แกะของเขำจะเจอลม พำยุฝน ควำม
ป่วยไข้ กำรบำดเจ็บ ควำมแห้งแล้ง และ
ควำมล�ำบำกแทบทุกอย่ำง บำงปีพวก
เขำตอ้งล�ำเลียงน� ้ำตลอดฤดรูอ้นเพียง
เพื่อให้แกะมีชีวติอยู่ จำกน้ัน ทุกปีช่วง
ปลำยฤดใูบไม้รว่ง เมื่อเข้ำฤดหูนำวและ
พำแกะลงจำกเขำ พอนับก็มักจะพบวำ่
มีแกะสำบสูญ 200 กวำ่ตวั

แกะ 2,000 ตวัที่ปล่อยไว้ ในเทือก
เขำเมื่อตน้ฤดใูบไม้ผลิลดเหลือไม่ถึง 
1,800 ตวั แกะที่สำบสูญส่วนใหญ่ ไม ่
ไดสู้ญหำยเพรำะป่วยไข้หรอืตำยตำม
ธรรมชำต ิแตเ่พรำะสัตวล์่ำเหยื่ออย่ำง
สิงโตภูเขำหรอืหมำป่ำ นักล่ำเหล่ำน้ีมัก
จะพบลูกแกะเดนิเตรอ่อกจำกควำม
ปลอดภัยของฝูง พำตวัเองออกจำก
ควำมคุม้ครองของคนเลีย้งแกะ ขอให้
ท่ำนพิจำรณำสักครูถ่ึงส่ิงที่ข้ำพเจ้ำเพิ่ง
อธิบำยในบรบิททำงวญิญำณ ใครคอืคน
เลีย้งแกะ ใครคอืแกะ ใครคอืคนช่วย
เลีย้งแกะ

พระเจ้ำพระเยซูครสิตต์รสัวำ่ “เรำ
เป็นผู้เลีย้งที่ด ีเรำรูจ้ักแกะของเรำ . . . 
และเรำสละชีวติเพื่อฝูงแกะ” 7

ศำสดำพยำกรณ์นีไฟสอนท�ำนอง
เดยีวกันวำ่พระเยซู “จะทรงเลีย้งแกะ
ของพระองค,์ และในพระองคพ์วกเขำ
จะพบทุ่งหญ้ำ” 8 ข้ำพเจ้ำพบสันตสุิข
เสมอในควำมรูท้ี่วำ่ “พระองคผ์ู้ทรง
เลีย้ง ข้ำ” 9 พระองคท์รงรูจ้ักและทรง
ดแูลเรำแตล่ะคน เมื่อเรำปะทะลมและ
พำยุฝนของชีวติ ควำมป่วยไข้ กำรบำด
เจ็บ และควำมแห้งแล้ง พระเจ้ำ—พระ
เมษบำลของเรำ—จะทรงดแูลเรำ 
พระองคจ์ะทรงฟ้ืนฟูจิตวญิญำณเรำ

ในวธิีเดยีวกับที่เพื่อนข้ำพเจ้ำดแูล
แกะดว้ยควำมช่วยเหลือของคนงำนเก่ำ
แก่และคนหนุ่ม ม้ำ และสุนัขเลีย้งแกะ 
พระเจ้ำทรงเรยีกรอ้งควำมช่วยเหลือใน
งำนท้ำทำยของกำรดแูลแกะในฝูง ของ
พระองค ์เช่นกัน

ในฐำนะบุตรธิดำของพระบิดำบน
สวรรคแ์ละแกะในฝูงของพระองค ์เรำ

ไดร้บัพรจำกกำรที่พระเยซูครสิตท์รง
ปฏิบัตศิำสนกิจตอ่เรำเป็นรำยบุคคล 
ขณะเดยีวกัน เรำมีหน้ำที่ช่วยปฏิบัติ
ศำสนกิจตอ่คนรอบข้ำงในบทบำทของ
ผู้เลีย้งแกะ เรำเอำใจใส่พระด�ำรสัของ
พระเจ้ำให้ “รบัใช้เรำและออกไปในนำม
ของเรำ, และ . . . รวมแกะของเรำไว”้ 10

ใครคอืคนเลีย้งแกะ ชำยหญิงและ
เด็กทุกคนในอำณำจักรของพระผู้เป็น
เจ้ำคอืคนเลีย้งแกะ ไม่จ�ำเป็นตอ้งมีกำร
เรยีก ทันทีที่เรำขึน้มำจำกน� ้ำบัพตศิมำ  
เรำไดร้บัมอบหมำยให้ท�ำงำนน้ี เรำ
แสดงควำมรกัตอ่ผู้อื่นเพรำะน่ันคอืส่ิง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชำให้เรำท�ำ 
แอลมำเน้นวำ่ “เพรำะ . . . มีเมษบำล
คนใดเล่ำที่มีแกะหลำยตวัแล้วไม่คอย
เฝ้ำมัน, เพื่อที่สุนัขป่ำจะไม่เข้ำมำขม�ำ้
ฝูงแกะของเขำ? . . . เขำจะไม่ไล่มัน
ออกไปหรอื?” 11 เมื่อเพื่อนบ้ำนของเรำ
มีควำมทุกข์ทำงโลกหรอืทำงวญิญำณ 
เรำวิง่ไปช่วย เรำแบกภำระของกันและ
กัน เพื่อมันจะไดเ้บำ เรำโศกเศรำ้กับคน
ที่ โศกเศรำ้ เรำปลอบโยนคนที่ตอ้งกำร
กำรปลอบโยน 12 พระเจ้ำทรงคำดหวงั
ส่ิงน้ีจำกเรำ วนัน้ันจะมำถึงเมื่อเรำจะ
รำยงำนกำรดแูลฝูงแกะของพระองค์ 13

เพื่อนที่เป็นคนเลีย้งแกะพูดถึงองค์
ประกอบส�ำคญัอีกอย่ำงหน่ึงในกำรดแูล
แกะบนเขำ เขำอธิบำยวำ่แกะที่สูญหำย
จะไดร้บัอันตรำยจำกนักล่ำง่ำยมำก อัน
ที่จรงิ 15 เปอรเ์ซ็นตข์องเวลำทัง้หมด
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ของเขำกับทีมใช้ ไปกับกำรตำมหำแกะ
ที่สูญหำย ยิ่งพวกเขำพบแกะที่สูญหำย
เรว็เท่ำใด ก่อนที่แกะจะหลงจำกฝูง
ไกลเกินไป แกะจะยิ่งบำดเจ็บน้อยลง
เท่ำน้ัน กำรตำมหำแกะสูญหำยตอ้งใช้
ควำมอดทนและวนัิยสูงมำก

หลำยปีก่อน ข้ำพเจ้ำพบบทควำม
ในหน้ำหนังสือพิมพ์ที่น่ำสนใจจน
ต้องเก็บไว้ พำดหัวข่ำวหน้ำแรกอ่ำนว่ำ 
“สุนัขใจเด็ดจะไม่ทิง้แกะที่สูญหำย” 14 
บทควำมน้ีพูดถึงแกะฝูงเล็กของฟำร์ม
แห่งหน่ึงไม่ ไกลจำกท่ีดินของเพื่อน
ข้ำพเจ้ำที่ถูกปล่อยไว้ ในทุ่งฤดูร้อน 
สองหรือสำมเดือนต่อมำ พวกแกะติด
หิมะอยู่ ในเทือกเขำ เมื่อปล่อยแกะ
ไว้ สุนัขเลีย้งแกะจะอยู่ด้วย เพรำะมัน
มีหน้ำที่ดูแลและคุ้มครองแกะ สุนัข
จะไม่ ไปไหน! มันจะอยู่ที่น่ัน—วน
เวียนอยู่รอบแกะหลำยเดือนท่ำมกลำง
อำกำศหนำวและมีหิมะ คุ้มกันแกะ
จำกหมำป่ำ สิงโตภูเขำ หรือนักล่ำรำย
อื่นที่จะท�ำอันตรำยแกะ สุนัขอยู่ที่

น่ันจนสำมำรถน�ำหรือต้อนแกะกลับ
สู่ควำมปลอดภัยของฝูงและคนเลีย้ง 
ภำพที่ลงในหน้ำแรกของบทควำมน้ี
ท�ำให้เห็นแววตำและท่ำทำงของสุนัข
เลีย้งแกะ

ในพันธสัญญำใหม่ เรำพบอุปมำและ
ค�ำส่ังสอนจำกพระผู้ช่วยให้รอดที่ ให้
ข้อคดิเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหน้ำที่ดแูลแกะ
ที่สูญหำยของเรำในฐำนะบรำเดอรแ์ละ
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิำสนกิจ

“ ใครในพวกท่ำนที่มีแกะรอ้ยตวัและ
ตวัหน่ึงหลงหำยไป จะไม่ทิง้เก้ำสิบเก้ำ
ตวัน้ันไวท้ี่กลำงทุ่งหญ้ำแล้วออกไปตำม
หำตวัที่หำยไปน้ันจนกวำ่จะพบหรอื?

“และเมื่อพบแล้วเขำจะยกขึน้ใส่บ่ำ
แบกมำดว้ยควำมช่ืนชมยินดี

“เมื่อมำถึงบ้ำน เขำก็เชิญมิตร สหำย
และเพื่อน บ้ำนให้มำพรอ้มกัน แล้วพูด
กับพวก เขำวำ่ มำรว่มยินดกีับข้ำ เพรำะ
ข้ำพบแกะของข้ำที่หำยไปน้ันแล้ว” 15

เมื่อเรำสรปุบทเรยีนที่สอนในอุปมำ 
เรำพบค�ำแนะน�ำล�ำ้คำ่น้ี

1. เรำตอ้งรูว้ำ่แกะตวัใดสูญหำย
2. เรำตำมหำจนกวำ่จะพบ
3. เมื่อพบแล้ว เรำจะตอ้งแบกใส่บ่ำ

พำกลับบ้ำน
4. เรำให้มิตรสหำยห้อมล้อมแกะที่

กลับมำ

พี่น้องทัง้หลำย ควำมท้ำทำยใหญ่
หลวงที่สุดและรำงวลัใหญ่ที่สุดของเรำ
จะมำเมื่อเรำดแูลแกะที่สูญหำย สมำชิก
ของศำสนจักรในพระคมัภีรม์อรมอน 
“ดแูลผู้คนของตน, และบ�ำรงุเลีย้งคน
เหล่ำน้ันดว้ยส่ิงที่เกี่ยวกับควำมชอบ
ธรรม” 16 เรำสำมำรถท�ำตำมแบบอย่ำง
ของพวกเขำและจดจ�ำวำ่กำรปฏิบัติ
ศำสนกิจคอืกำร “มีพระวญิญำณทรง
น�ำ . . . ยืดหยุ่น และ . . . ปรบัตำมควำม
ตอ้งกำรของสมำชิกแตล่ะคน” ส�ำคญั
เช่นกันที่เรำจะ “พยำยำมช่วยแตล่ะ
บุคคลและครอบครวัเตรยีมรบัศำสนพิธ ี
ตอ่ไปของพวกเขำ รกัษำพันธสัญญำ 
[ของพวกเขำ] . . . และพึ่งพำตนเอง” 17

ทุกจิตวญิญำณมีคำ่ตอ่พระบิดำบน
สวรรค ์พระด�ำรสัเชือ้เชิญให้ปฏิบัติ
ศำสนกิจมีคำ่และส�ำคญัที่สุดตอ่
พระองค ์เพรำะน่ีคอืงำนและรศัมีภำพ
ของพระองค ์งำนของนิรนัดรอย่ำง
แท้จรงิ บุตรธิดำแตล่ะคนของพระองค์
มีศักยภำพเหลือคณำนับในสำย
พระเนตรของพระองค ์พระองคท์รง
รกัท่ำน ดว้ยควำมรกัที่ท่ำนไม่สำมำรถ
เข้ำใจได ้เช่นเดยีวกับสุนัขเลีย้งแกะที่
อุทิศตน พระเจ้ำจะทรงอยู่บนเขำคอย
คุม้ครอง ท่ำน ท่ำมกลำงลม พำยุฝน 
หิมะ และ มำกกวำ่น้ันอีก 

ประธำนรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันสอนเรำ
ในกำรประชุมใหญค่รัง้ทีแ่ลว้วำ่ “ขำ่วสำร
ของเรำตอ่โลก [และขอเพิม่ค�ำวำ่ ‘ตอ่
กลุม่กำรปฏบิตัศิำสนกจิของเรำ’] เรยีบ
งำ่ยและจรงิใจ น่ันคอื เรำเชือ้เชิญใหบ้ตุร
ธดิำทัง้ปวงของพระผูเ้ป็นเจำ้ ทัง้สองดำ้น
ของมำ่น มำหำพระผูช่้วยใหร้อด รบัพร
ของพระวหิำรศักดิสิ์ทธิ ์มปีีตทิีย่ัง่ยนื และ
คูค่วรแกก่ำรรบัชีวตินิรนัดร”์ 18

สุนัขเลีย้งแกะท่ีมุ่งมัน่น�าแกะท่ีหลงไปกลบัสู่ความปลอดภยัของฝงูและคนเลีย้ง



113พฤศจิกายน 2018

ของทำ่น จะเป็นวนัปีตยินิดอียำ่งแทจ้รงิ 
ลกูๆ ของทำ่น จะตืน่เตน้ที่ ไดเ้รยีนรู้
และด�ำเนินชีวติตำมค�ำสอนของพระผู้
ช่วยใหร้อด อทิธพิลของปฏปิักษ์ ในชีวติ 
ของทำ่น และในบำ้น ของทำ่น จะลดลง 
ครอบครวัทำ่นจะเปลีย่นไปอยำ่งเห็นได้
ชัดเจนและตอ่เน่ือง

ในระหวำ่งกำรประชุมใหญ่น้ี
เรำไดเ้สรมิสรำ้งส่ิงที่เรำมุ่งมั่นจะ
เฉลิมพระเกียรตพิระเจ้ำพระเยซูครสิต ์
ทุก ครัง้ที่เรำอ้ำงถึงศำสนจักรของ

โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

น่ี
เป็นกำรประชุมใหญ่ที่สรำ้งแรง
บันดำลใจและเป็นประวตัศิำสตร ์
เรำเฝ้ำรออนำคตดว้ยควำม

กระตอืรอืรน้ เรำไดร้บัแรงจูงใจที่จะ ท�ำ 
ดขีึน้และ เป็น คนดขีึน้ ข่ำวสำรอันน่ำ
อัศจรรย์ที่ ให้ ไวจ้ำกแท่นพูดน้ีโดยเจ้ำ
หน้ำที่ชัน้ผู้ ใหญ่และเจ้ำหน้ำที่สำมัญ
ตลอดจนบทเพลงน้ันเลอเลิศมำก! 
ข้ำพเจ้ำกระตุน้ให้ท่ำนศึกษำข่ำวสำร
เหล่ำน้ี เริม่จำกสัปดำห์น้ีเป็นตน้ไป 1 
ข่ำวสำรเหล่ำน้ีแสดงถึงพระด�ำรแิละ
พระประสงคข์องพระเจ้ำส�ำหรบัผู้คน
ของพระองคท์ุกวนัน้ี

หลกัสูตรใหมท่ีผ่สมผสำนกำรมบีำ้น
เป็นศนูยก์ลำงและศำสนจกัรสนับสนุน
มศัีกยภำพทีจ่ะปลอ่ยพลงัของครอบครวั
ขณะทีแ่ตล่ะครอบครวัตัง้ใจท�ำตำม 
อยำ่งจรงิจงัเพือ่เปลีย่นบำ้นของพวก
เขำเป็นสถำนทีศั่กดิสิ์ทธิแ์หง่ศรทัธำ 
ขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ขณะทีท่ำ่นท�ำงำน
อยำ่งขยนัหมัน่เพยีรเพือ่ปรบัเปลีย่น
บำ้นของทำ่นใหเ้ป็นศนูยก์ำรเรยีนรูพ้ระ
กติตคิณุ เมือ่เวลำผำ่นไป วนัสะบำโต 

กำรเป็นวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย
ท่ีเป็นแบบอยำ่ง
ข้าพเจ้าฝากความรักและพรไว้กับท่าน ว่าท่านจะด่ืมด�า่พระวจนะของพระเจ้าและ
ประยกุต์ใช้ค�าสอนของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของท่าน

ขอให้เรำส่งเสริมวิสัยทัศน์ของ
ศำสดำพยำกรณ์ เพื่อเรำจะสำมำรถ
ดูแลจิตวิญญำณให้ ไปถึงพระวิหำร
และไปถึงพระผู้ช่วยให้รอด พระ
เยซูคริสต์ ในที่สุด พระองค์ ไม่ทรง
คำดหวังให้เรำแสดงปำฏิหำรยิ์ ทรง
ขอเพียงให้เรำน�ำพี่น้องชำยหญิงมำ
หำพระองค์ เพรำะ พระองค์ ทรงมี
อ�ำนำจไถ่จิตวิญญำณ ขณะท�ำเช่น
น้ัน เรำจะได้รับสัญญำน้ี “และเมื่อ
พระ ผู้ เลีย้งผู้ ย่ิง ใหญ่เสด็จมำปรำ กฏ 
พวก ท่ำนจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ ศรีที่
ไม่ มีวันรว่ง โรย” 19 ข้ำพเจ้ำเป็นพยำน
ถึงส่ิงน้ี—และถึงพระเยซูคริสต์ ใน
ฐำนะพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่
ของเรำ—ในพระนำมของพระเยซู
คริสต์ เอเมน ◼
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พระองค ์ข้ำพเจ้ำสัญญำกับท่ำนวำ่ควำม
ใส่ ใจในกำรใช้ช่ือศำสนจักรของพระผู้
ช่วยให้รอดและสมำชิกของศำสนจักร
อย่ำงถูกตอ้งจะน�ำไปสู่ศรทัธำที่เพิ่มขึน้
และสมำชิกในศำสนจักรของพระองค์
จะเข้ำถึงพลังทำงวญิญำณไดม้ำกขึน้

ตอ่ไปน้ีขอเปลี่ยนมำที่เรือ่งของพระ
วหิำร เรำรูว้ำ่เวลำของเรำในพระวหิำร
ส�ำคญัมำกตอ่ควำมรอดและควำมสูงส่ง
ของเรำและตอ่ครอบครวัของเรำ

หลังจำกเรำรบัศำสนพิธีพระวหิำร
ของเรำเองและท�ำพันธสัญญำศักดิสิ์ทธิ์
กับพระผู้เป็นเจ้ำ เรำแตล่ะคนตอ้งกำร
ควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณอย่ำงตอ่
เน่ืองและกำรสอนพิเศษซ่ึงจะเกิด
ขึน้เฉพำะในพระนิเวศน์ของพระเจ้ำ 
เท่ำน้ัน บรรพชนของเรำตอ้งกำรให้เรำ
เป็นตวัแทนพวกเขำ

พิจำรณำถึงพระเมตตำและควำม
ยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ำ ก่อนกำรวำง
รำกฐำนของโลก ทรงเตรยีมทำงเพื่อ
ให้พรพระวหิำรแก่ผู้วำยชนม์ซ่ึงไม่มี
ควำมรูเ้รือ่งพระกิตติคุณ ศำสนพิธีพระ
วหิำรอันศักดิ์สิทธิ์มีมำแต่สมัยโบรำณ 
ส�ำหรบัข้ำพเจ้ำควำมโบรำณน้ันน่ำตื่น
เต้นและเป็นหลักฐำนอีกอย่ำงหน่ึงของ
ควำมจรงิแท้ 2

พี่น้องท่ีรัก กำรจู่ โจมของปฏิปักษ์
ก�ำลังเพิ่มขึน้อย่ำงรวดเร็ว รุนแรงและ
หลำกหลำยมำกขึน้ด้วย 3 ควำมจ�ำเป็น
ที่เรำจะเข้ำพระวิหำรเป็นประจ�ำน้ัน
ส�ำคัญมำกกว่ำที่เคยเป็นมำ ข้ำพเจ้ำ
ขอให้ท่ำนพิจำรณำร่วมกับกำรสวด
อ้อนวอนเพื่อดูว่ำท่ำนใช้เวลำของ
ท่ำนอย่ำงไร ลงทุนเวลำเพื่ออนำคต
ของท่ำนและครอบครัวท่ำน ถ้ำท่ำน
สำมำรถเข้ำถึงพระวิหำรได้ ข้ำพเจ้ำ
กระตุ้นให้ท่ำนหำเวลำนัดกับพระเจ้ำ
เป็นประจ�ำ—เพื่ออยู่ ในพระนิเวศน์
บริสุทธิ์ของพระองค์—แล้วรักษำนัด
ดังกล่ำวด้วยควำมเที่ยงตรงและปีต ิ
ข้ำพเจ้ำสัญญำวำ่พระเจ้ำจะทรงน�ำ
ปำฏิหำริย์ที่ท่ำนต้องกำรมำให้ท่ำน
ขณะที่ท่ำนเสียสละเพื่อรับใช้และ
นมัสกำรในพระวิหำรของพระองค์

ปัจจุบันเรำมีพระวหิำรที่อุทิศแล้ว 
159 แห่ง กำรดแูลและบ�ำรงุรกัษำพระ
วหิำรเหล่ำน้ันเป็นส่ิงส�ำคญัมำกตอ่เรำ 
เมื่อเวลำผ่ำนไป พระวหิำรก็ตอ้งกำร
กำรฟ้ืนฟูสภำพและท�ำให้ ใหม่ขึน้ ดว้ย
จุดประสงคน้ี์จึงมีกำรวำงแผนบูรณะ
และปรบัปรงุใหม่ พระวหิำรซอลท์เลค
และพระวหิำรอื่นๆ สมัยผู้บุกเบิก รำย
ละเอียดเกี่ยวกับโครงกำรเหล่ำน้ีจะ
ประกำศเมื่อพรอ้ม

วนัน้ีเรำยนิดทีีจ่ะประกำศแผนกำร
สรำ้งพระวหิำรเพิม่เตมิ 12 แหง่ พระ
วหิำรเหลำ่น้ันจะสรำ้งขึน้ในสถำนที่
ตอ่ไปน้ี: เมนโดซำ อำรเ์จนตนิำ, ซัล
วำดอร ์บรำซิล, ยบูำซิต ีแคลฟิอรเ์นีย, 
พนมเปญ กมัพชูำ, ไปรอำ เคปเวริด์, 
ยิโก กวม, ปวยบลำ เม็กซิโก, ออกแลนด ์
นิวซีแลนด,์ ลำกอส ไนจเีรยี, ดำเวำ 
ฟิลปิปินส์, ซำนฮวน เปอร์ โตริโก, และ
วอชิงตนัเคำน์ตี ้ยทูำห์

กำรก่อสร้ำงและกำรซ่อมบ�ำรุงพระ
วิหำรอำจไม่เปลี่ยนชีวิตท่ำน แต่กำร
ใช้เวลำของท่ำนในพระวิหำรจะเปลี่ยน
ชีวิตท่ำนแน่นอน ส�ำหรับคนที่ ไม่ ได้
เข้ำพระวิหำรมำนำน ข้ำพเจ้ำกระตุ้น
ให้ท่ำนเตรียมตัวและกลับไปให้เร็ว

ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได้ ข้ำพเจ้ำจึงขอเชือ้
เชิญให้ท่ำนนมัสกำรในพระวิหำรและ
สวดอ้อนวอนเพื่อรู้สึกอย่ำงลึกซึง้ถึง
ควำมรักอันหำที่สุดมิได้ที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงมี ให้ท่ำน แต่ละท่ำนจะได้รับ
ประจักษ์พยำนของตนเองว่ำพระองค์
ทรงก�ำกับดูแลงำนอันศักดิ์สิทธิ์และ
เป็นนิรันดร์น้ี 4

พี่น้องทัง้หลำย ข้ำพเจ้ำขอบคณุ
ส�ำหรบัศรทัธำและกำรสนับสนุนของ
ท่ำน ข้ำพเจ้ำฝำกควำมรกัและพรไว้
กับท่ำน วำ่ท่ำนจะดืม่ด�ำ่พระวจนะ
ของพระเจ้ำและประยุกต์ ใช้ค�ำสอน
ของพระองค์ ในชีวติส่วนตวัของท่ำน 
ข้ำพเจ้ำรบัรองกับท่ำนวำ่กำรเปิดเผย
น้ันยังคงมีอยู่ ในศำสนจักรและมีอยู่ตอ่
ไปจนกวำ่ “จุดประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้ำจะส�ำเรจ็ และพระเยโฮวำห์ผู้ทรง
ฤทธำนุภำพจะตรสัวำ่งำนส�ำเรจ็แล้ว” 5

ข้ำพเจ้ำให้พรวำ่ท่ำนจะมีศรทัธำเพิ่ม
ขึน้ในพระองคแ์ละในงำนของพระองค ์
ดว้ยศรทัธำและขันตธิรรมเพื่อจะอดทน
ตอ่ควำมท้ำทำยส่วนตวัในชีวติท่ำน 
ข้ำพเจ้ำอวยพรให้ท่ำนเป็นวสุิทธิชนยุค
สุดท้ำยที่เป็นแบบอย่ำง ข้ำพเจ้ำอวยพร
ท่ำนและแสดงประจักษ์พยำนวำ่พระผู้
เป็นเจ้ำทรงพระชนม์! พระเยซูคอืพระ
ครสิต!์ น่ีคอืศำสนจักรของพระองค ์เรำ
เป็นผู้คนของพระองค ์ในพระนำมของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ดชันีเร่ืองเล่ำในกำรประชุมใหญ่

ต่อไปนีคื้อประสบการณ์เร่ืองเล่าท่ีเลือกสรรมาจากค�าปราศรัยในการประชุมใหญ่สามญัเพ่ือใช้ในการศึกษาส่วนตัว การสังสรรค์ในครอบครัว 

และการสอนอ่ืนๆ หมายเลขท่ีให้ไว้หมายถึงหน้าแรกของค�าปราศรัย

ผู้พูด เร่ือง

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น (83)	โดยรับรู้วำ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงทรำบควำมทุกขท์รมำนของเขำ	ผูส้อนศำสนำผูซ่ื้อสตัยค์นหน่ึงเอำชนะควำมผดิหวงัขณะฟ้ืนฟบูำดแผล
ทุกขท์รมำนจำกระเบิดก่อกำรร้ำย	หลงัจำกบุตรสำวของท่ำนส้ินชีวติ	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัวำงใจวำ่พระเยซูคริสตจ์ะทรงใชก้ญุแจแห่งกำรฟ้ืน
คืนชีวติเพื่อทุกคนท่ีล่วงลบัไป	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัเป็นพยำนต่อสมำชิกชำวเปอร์โตริโกวำ่	“เรำจะพบปีติแมท่้ำมกลำงสภำวกำรณ์ท่ีเลวร้ำย
ท่ีสุดของเรำ”

ไบรอนั เค. แอชตนั (93)	ภรรยำของไบรอนั	เค.	แอชตนัเขำ้ใจพระลกัษณะของพระผูเ้ป็นเจำ้และควำมรักของพระองคดี์ข้ึน	ตลอดจนควำมซำบซ้ึงพระทยัท่ีทรงมีต่อ
บุตรธิดำของพระองค์

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด (71)	หลงัจำกประสบกบัควำมเศร้ำเสียใจอยำ่งยิง่ท่ีสมำชิกครอบครัวและประชำชนหลำยลำ้นคนเสียชีวติเพรำะสงครำมและโรคภยั	โจเซฟ	เอฟ.	
สมิธไดรั้บ	“นิมิตเร่ืองกำรไถ่คนตำย”

สตเีวน อาร์. แบงเกอร์เทอร์ (15)	หลำนของสตีเวน	อำร์.	แบงเกอร์เทอร์ฝังกอ้นหินท่ีเป็นสญัลกัษณ์วำ่พระเยซูคริสตท์รงเป็นรำกฐำนของชีวติท่ีมีควำมสุข	ประธำนรัสเซลล	์
เอม็.	เนลสนัเตือนบิดำมำรดำถึงหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรสอนบุตรของตน	บุตรชำยของสตีเวน	อำร์.	แบงเกอร์เทอร์อำสำช่วยบิดำมำรดำของเขำ
เตรียมรับใชง้ำนเผยแผศ่ำสนำ	พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน�ำชำยสูงวยักลบัมำโบสถแ์ละสู่ควำมปลอดภยัทำงวญิญำณเม่ือคร้ังเป็นเดก็

เชย์น เอม็. โบเวน็ (80)	กำรเปล่ียนใจเล่ือมใสสู่ศำสนจกัรของชำยคนหน่ึงผำ่นอ�ำนำจของพระคมัภีร์มอรมอนท�ำใหเ้ชยน์	เอม็.	โบเวน็ประทบัใจอยำ่งยิง่

เอม็. โจเซฟ บรัฟ (12)	ในกำรผจญภยัท่ีอะแลสกำ	สหรัฐอเมริกำ	เอม็.	โจเซฟ	บรัฟเรียนรู้วำ่ไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีพระเจำ้ทรงท�ำไม่ได	้ประธำนสเตคคนหน่ึงเรียนรู้
วำ่สนัติสุขเกิดจำกกำรใหอ้ภยัผำ่นกำรชดใชข้องพระเยซูคริสต	์โดยควำมปรำรถนำท่ีจะรับใชง้ำนเผยแผ	่บุตรสำวของเอม็.	โจเซฟ	บรัฟสอนให้
ท่ำนรู้วธีิรับมือกบัเร่ืองยำก

แมทธิว แอล. คาร์เพนเทอร์ (101)	บุตรชำยของแมทธิว	แอล.	คำร์เพนเทอร์จบกำรเป็นผูส้อนศำสนำเตม็เวลำหลงัจำกหำยเป็นปกติจำกภำวะสมองขำดเลือด

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน (30)	แมท่้ำมกลำงควำมยำกล�ำบำก	สมำชิกของศำสนจกัรส่ีคนยงัมัน่คงดว้ยศรัทธำในพระคริสตแ์ละไดรั้บกำรสนบัสนุนค�้ำจุนจำกพระองค์

เควนทนิ แอล. คุก (8)	จงตามเรามา—ส�าหรับบคุคลและครอบครัว	เสริมสร้ำงศรัทธำ	ประจกัษพ์ยำน	และควำมเขำ้ใจพระกิตติคุณของครอบครัวหน่ึงในบรำซิล

บอนน่ี เอช. คอร์ดอน (74)	เยำวชนหญิงกบัสตรีสูงวยัคนหน่ึงหล่อหลอมมิตรภำพท่ีเป็นพรแก่ชีวติเธอทั้งสอง	บอนน่ี	เอช.	คอร์ดอนกบัคู่ปฏิบติัศำสนกิจของเธอรัก
สตรีคนหน่ึงท่ีพวกเธอไปเยีย่มทนัที	บรำเดอร์ผูป้ฏิบติัศำสนกิจคนหน่ึงสร้ำงควำมสนิทสนมและควำมไวว้ำงใจกบับรำเดอร์คนหน่ึงผูท่ี้ภรรยำ
พยำยำมฆ่ำตวัตำย

มเิชลล์ ด.ี เครก (52)	คำมิลลำ	คิมบลัลส์อนสมำชิกวอร์ดคนหน่ึงวำ่	“อยำ่สะกดกลั้นควำมคิดเผือ่แผ”่

ดนี เอม็. เดวสี (34)	ประธำนกอร์ดอน	บี.	ฮิงคลี์ยม์องเห็นวำ่พระวหิำรแวนคูเวอร์	บริติชโคลมัเบียควรสร้ำงตรงไหน

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ (58)	เฮนรีย	์บี.	อำยริงกส์งสยัวำ่มำรดำของท่ำนหำเวลำและพลงังำนมำท�ำแผนท่ีกำรเดินทำงของอคัรสำวกเปำโลไดอ้ยำ่งไร
(90)	เฮนรีย	์บี.	อำยริงกเ์รียนรู้ท่ีจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้นรำวกบัวำ่พวกเขำ	“ก�ำลงัเดือดร้อนมำก”	พระผูช่้วยใหร้อดทรงช่วยใหภ้รรยำของเฮนรีย	์บี.	 
อำยริงกผ์ำ่นพน้ควำมเดือดร้อน

คริสตนีา บี. ฟรังโค (55)	คริสตีนำ	บี.	ฟรังโคเรียนรู้วำ่ควำมรักและกำรเสียสละคือส่วนผสมลบัในเคก้ช็อกโกแลตครูปฐมวยัของเธอ

โรเบิร์ต ซี. เกย์ (97)	พระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงช่วยใหโ้รเบิร์ต	ซี.	เกยเ์ห็นพี่สำวของท่ำนดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจำ้ทรงเห็น	เจมส์	อี.	ทลัเมจปฏิบติัศำสนกิจต่อครอบครัว
ท่ีเป็นโรคคอตีบ

แจค็ เอน็. เจอราร์ด (107)	หลงัจำกแพทยว์นิิจฉยัวำ่แจค็	เอน็.	เจอรำร์ดมีปัญหำสุขภำพร้ำยแรง	ท่ำนมองชีวติจำกมุมมองนิรันดร์

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง (40)	เอล็เดอร์ริชำร์ด	จี.	สกอ็ตตแ์ละเกอร์ริท	ดบัเบิลย.ู	กองสนทนำเร่ืองศรัทธำขณะท่ีพวกท่ำนวำดภำพกองไฟดว้ยสีน�้ำ	ผูด้ �ำรงฐำนะปุโรหิต
ช่วยใหคู่้สำมีภรรยำท่ีแขง็ขนันอ้ยกลบัมำโบสถ์

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ (77)	ค �ำวงิวอนในกำรปฏิบติัศำสนกิจจำกลกูๆ	ของเขำช่วยใหบิ้ดำใหอ้ภยัและกลบัมำโบสถ	์น�ำพรมำสู่ครอบครัวเขำ

จอย ด.ี โจนส์ (50)	จอย	ดี.	โจนส์กบัสำมีสร้ำงมิตรภำพอนัย ัง่ยนืกบัครอบครัวท่ีแขง็ขนันอ้ยหลงัจำกเรียนรู้วธีิรับใชด้ว้ยควำมรักท่ีมีต่อพระเจำ้

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน (6)	มำรดำคนหน่ึงชอบไปโบสถใ์นบำ้นของเธอเพรำะกำรใหพ้รศีลระลึกท่ีบำ้นทุกวนัอำทิตยก์ระตุน้ใหส้ำมีเธอพดูจำดีข้ึน
(68)	รัสเซลล	์เอม็.	เนลสนับงัเอิญเรียกตวัท่ำนเองวำ่มำรดำ	บุตรชำยขอบคุณมำรดำของเขำหลงัจำกพระวญิญำณบริสุทธ์ิทรงน�ำใหเ้ธอเปล่ียน
สมำร์ทโฟนของเขำเป็นโทรศพัทฝ์ำพบั
(87)	เบน็ฮำมิน	เด	โอโยสอธิบำยต่อผูจ้ดัรำยกำรวทิยวุำ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงเลือกช่ือยำวของศำสนจกัร

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ (61)	เดก็หนุ่มผูล้ี้ภยัติดคุกหลงัจำกตอบโตเ้ยำวชนท่ีย ัว่ยเุขำ

พอล บี. ไพเพอร์ (43)	เดก็หญิงผูเ้ตรียมรับบพัติศมำบอกวำ่กำรรับพระนำมของพระเยซูคริสตห์มำยควำมวำ่	“หนูจะมีพระวญิญำณบริสุทธ์ิ”

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ (18)	บุตรสำวกบับุตรเขยของโรนลัด	์เอ.	รำสแบนดเ์อำชนะควำมกลวักำรน�ำเดก็ๆ	มำสู่โลก

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน (110)	สมำชิกวอร์ดคนหน่ึงยืน่มือมำดูแลคำร์ลอส	เอ.	โกดอยผูห้ลงทำงไป	เจำ้ของฟำร์มปศุสตัวเ์สียแกะ	200	ตวัใหก้บัสตัวล่์ำเหยือ่	สุนขัเล้ียง
แกะน�ำแกะหำยกลบัสู่ควำมปลอดภยั
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ประธำนรัสเซลล	์เอม็.	เนลสนัแนะน�ำ

ใหเ้รำแต่ละคนมีเมตตำมำกข้ึน	เป็น

เหมือนพระคริสตม์ำกข้ึน	มีควำมเขม้แขง็

ทำงวญิญำณมำกข้ึนเม่ือเรำปฏิบติัศำสนกิจ

ต่อผูอ่ื้น	ท่ำนเป็นแบบอยำ่งของควำมหมำย

ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำในวธีิท่ีท่ำนปฏิบติัศำสน

กิจตั้งแต่กำรประชุมใหญ่สำมญัคร้ังท่ีแลว้

ไม่นำนหลงัจำกกำรประชุมใหญ่สำมญั

เดือนเมษำยน	ปี	2018	ประธำนเนลสนักบั

เวนด้ี	ภรรยำของท่ำน	และเอล็เดอร์เจฟฟรีย	์ 

อำร์.	ฮอลแลนดแ์ห่งโควรัมอคัรสำวกสิบ

สองกบัแพทริเซีย	ภรรยำของท่ำน	ออกเดิน

ทำงไปองักฤษ	อิสรำเอล	เคนยำ	ซิมบบัเว	

อินเดีย	ประเทศไทย	จีน	และฮำวำย	

สหรัฐอเมริกำ

ในกำรเดินทำงหลงัจำกนั้น	ประธำนเนล

สนัพบกบัสมำชิก	ผูส้อนศำสนำ	ผูน้�ำ	และ

มิตรสหำยของศำสนจกัรในแคนำดำตะวนั

ตก	ตอนกลำง	และตะวนัออก	ซีแอตเทิล	

วอชิงตนั	สหรัฐอเมริกำ	และสำธำรณรัฐ

โดมินิกนั—ซ่ึงท่ีน่ีท่ำนกล่ำวค�ำปรำศรัย

เป็นภำษำสเปน	นบัเป็นคร้ังแรกท่ีประธำน

ศำสนจกัรกล่ำวค�ำปรำศรัยอยำ่งต่อเน่ือง

ทั้งหมดดว้ยภำษำอ่ืนท่ีไม่ใช่ภำษำองักฤษ

ในกำรประชุมและท่ีไฟร์ไซด	์ประธำน

เนลสนัสอนเก่ียวกบัช่ือท่ีถกูตอ้งของ

ศำสนจกัร	กำรแบ่งปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น	

กำรเชิดชูพระคมัภีร์มอรมอน	วธีิด�ำเนินชีวติ

ตำมพระกิตติคุณท�ำใหชี้วติดีข้ึน	ทำงของ

พระคริสตเ์ป็นทำงแห่งปีติและควำมสุข	ทั้ง

เวลำน้ีและในนิรันดร	กำรสวดออ้นวอน	

กำรท�ำใหบ้ำ้นเป็นสถำนท่ีคุม้ภยัส�ำหรับ

เดก็	กำรใชสิ้ทธ์ิเสรีเพื่อเอำชนะกำรล่อลวง

และติดตำมพระผูช่้วยใหร้อด	กำรดูแลผูอ่ื้น	

กำรเตรียมและกำรรับพรท่ีมำจำกพระวหิำร

ประธำนกบัซิสเตอร์เนลสนัพดูท่ีกำร

ใหข้อ้คิดทำงวญิญำณส�ำหรับเยำวชนทัว่

โลกเช่นกนั	ในวนัท่ี	3	มิถุนำยน	ปี	2018	ซ่ึง

ประธำนเนลสนักล่ำววำ่เยำวชนผูท่ี้เขำ้ร่วม	

“กองทพัของพระเจำ้”	และช่วยรวบรวม

อิสรำเอลมีโอกำสท่ีจะเป็น	“ส่วนส�ำคญัของ

บำงส่ิงท่ียิง่ใหญ่	บำงส่ิงท่ีโอ่อ่ำ	บำงส่ิงท่ี

สง่ำงำม!”	ท่ำนกระตุน้ใหเ้ยำวชนเลิกพึ่งพำ

ส่ือสงัคมออนไลนต์ลอดเวลำ	สละเวลำ

ใหพ้ระเจำ้บำ้ง	ประเมินชีวติอยำ่งละเอียด

ถ่ีถว้นกบัพระเจำ้	สวดออ้นวอนทุกวนัเพื่อ

บุตรธิดำทุกคนของพระผูเ้ป็นเจำ้จะไดรั้บ

พระกิตติคุณ	และเป็นแสงส่องโลก	◼

ส�ำหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับกำรปฏิบัตศิำสน-
กิจของประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ไปที ่
prophets.lds.org ชมกำรถ่ำยทอดของเยำวชน
แบบเต็มไดท้ี ่HopeofIsrael.lds.org

ข่ำวศำสนจกัร

ประธำนเนลสนัน�ำทำง

ศ	ำสนจกัรวำงแผนจะสร้ำงพระวหิำร

ใหม่	12	แห่ง	ประธำนรัสเซลล	์เอม็.	

เนลสนัประกำศในค�ำพดูปิดกำรประชุม

ของท่ำนท่ีกำรประชุมใหญ่สำมญั	(ดูหนำ้	

113)	ท่ำนประกำศแผนบูรณะพระวหิำร

ซอลทเ์ลคและพระวหิำรอ่ืนๆ	“สมยัผู ้

บุกเบิก”	เช่นกนั	โดยเสริมวำ่ท่ำนจะให้

รำยละเอียดในภำยหลงั

พระวหิำรจะสร้ำงข้ึนท่ี	เมนโดซำ	 
อำร์เจนตินำ,	ซลัวำดอร์	บรำซิล,	 

ยบูำซิตี	แคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกำ,	

พนมเปญ	กมัพชูำ,	ไปรอำ	เคปเวร์ิด,	 

ยโิก	กวม,	ปวยบลำ	เมก็ซิโก,	ออกแลนด	์

นิวซีแลนด,์	ลำกอส	ไนจีเรีย,	ดำเวำ	

ฟิลิปปินส์,	ซำนฮวน	เปอร์โตริโก,	และ

วอชิงตนัเคำนต้ี์	ยทูำห์	สหรัฐอเมริกำ

พระวหิำรส่ีแห่งท่ีจะไดรั้บกำรอุทิศ

อีกไม่นำนคือ	พระวหิำรกอนเซปซีออน	

ชิลี	ในวนัท่ี	28	ตุลำคม,	พระวหิำรบำร์รัน

กียำ	โคลอมเบีย	ในวนัท่ี	9	ธนัวำคม,	พระ

วหิำรโรม	อิตำลี	ในสปัดำห์ท่ี	10	มีนำคม

ถึง	17	มีนำคม	2019,	และพระวหิำรกิน

ชำซำ	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยคองโก

ในวนัท่ี	14	เมษำยน	2019

พระวหิำรสองแห่งท่ีไดรั้บกำรอุทิศ

ซ�้ ำเม่ือไม่นำนมำน้ีคือ	พระวหิำรฮิวสตนั	

เทกซสั	ไดรั้บกำรอุทิศซ�้ ำเม่ือวนัท่ี	22	

เมษำยน	ปี	2018	และพระวหิำรจอร์แดน

ริเวอร์	ยทูำห์	ไดรั้บกำรอุทิศซ�้ ำเม่ือวนัท่ี	

20	พฤษภำคม	ปี	2018	◼

เรยีนรูเ้พิ่มเตมิที ่temples.lds.org

ข่ำวพระวหิำร
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ใ  นฐำนะส่วนหน่ึงของควำม
พยำยำมต่อเน่ืองเพื่อช่วยวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ำย “เรียนรู้หลักค�ำสอน 

เสริมสร้ำงศรัทธำ และส่งเสริมกำร
นมัสกำรส่วนตัว” ประธำนรัสเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันประกำศกำรปรับเปลี่ยน
เพื่อช่วยสร้ำงดุลยภำพและเช่ือมโยง
วิธีพิเศษและส�ำคัญท่ีสมำชิกนมัสกำร
และเรียนรู้ตลอดจนด�ำเนินชีวิตตำม 
พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอดทัง้
ที่ โบสถ์และที่บ้ำน

ผู้น�ำศำสนจักรประกำศกำร
เปลี่ยนแปลงตำรำงกำรประชุมวนั
อำทิตย์ โดยเริม่ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม
ปี 2019 สอดคล้องกับกำรออกหลักสูตร
ใหม่ ให้บ้ำนเป็นศนูย์กลำงและ
ศำสนจักรสนับสนุน กำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำน้ีและอื่นๆ ที่ตอ่ยอดจำกโครงกำร
หลำยอย่ำงก่อนหน้ำน้ีซ่ึงศำสนจักรได้

ด�ำเนินกำรในไม่กี่ปีที่ผ่ำนมำ มีจุดมุ่ง
หมำยเพื่อช่วยให้สมำชิกก�ำหนดควำม
ส�ำคญัในชีวติที่พระบิดำบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิต์ โดยสมบูรณ์มำกขึน้และ
เสรมิสรำ้งศรทัธำในพระองค ์โครงกำร
เหล่ำน้ีไดแ้ก่กำรมุ่งเน้นที่กำรศึกษำ
พระกิตตคิณุที่บ้ำนอย่ำงมีควำมหมำย
มำกขึน้ กำรถวำยเกียรตแิดพ่ระเจ้ำโดย
รกัษำวนัสะบำโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ และกำร
ดแูลกันดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงดแูล
และดงัที่พระวญิญำณทรงน�ำทำง

ในกำรเตรยีมผู้คนของพระเจ้ำเพื่อ
รบักำรเสด็จกลับมำของพระองค ์กำร
เปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ีมีเป้ำหมำยที่จะ
ท�ำให้กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแตล่ะ
คนลึกซึง้ขึน้ เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. 
คกุแห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง อธิบำย
ขณะสรปุกำรเปลี่ยนแปลงดงักล่ำวใน
กำรประชุมใหญ่สำมัญภำคเช้ำวนัเสำร์

ท่ำนกล่ำววำ่ “เรำรูว้ำ่ผลทำงวญิญำณ
และกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้และ
ยั่งยืนจะบรรลุผลส�ำเรจ็ไดท้ี่บ้ำน . . .” 
“จุดประสงคข์องเรำคอืสรำ้งดลุยภำพ
ของประสบกำรณ์ที่ โบสถ์กับที่บ้ำนใน
วธิีที่จะเพิ่มพูนศรทัธำ ควำมเข้มแข็ง
ทำงวญิญำณ และกำรเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อันลึกซึง้ตอ่พระบิดำบนสวรรคแ์ละ
พระเจ้ำพระเยซูครสิต”์

การปรับเปลีย่นทีบ้่าน
ผูน้�ำศำสนจกัรเชือ้เชิญใหมุ้ง่เน้นท่ี

กำรมส่ีวนรว่มมำกขึน้ในกำรถอืปฏิบตัิ
ทำงศำสนำทีบ่ำ้นทัง้โดยส่วนตวัและ
ครอบครวั รวมถงึกำรศึกษำพระกติตคิณุ
ทีบ่ำ้นในวนัอำทติยแ์ละตลอดสัปดำหร์วม
ทัง้กำรปรบัเปลีย่นกำรสังสรรคท์ีบ่ำ้น

ในฐำนะเป็นทัง้ห้องเรยีนและห้อง
ปฏิบัตกิำร บ้ำนเป็นศนูย์รวมที่ส�ำคญั
ยิ่งของกำรเรยีนรูแ้ละกำรด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุ กำรศึกษำพระ
กิตตคิณุส่วนตวัและเป็นครอบครวัที่
บ้ำนในวนัอำทิตย์และตลอดสัปดำห์เปิด
โอกำสให้พบควำมเข้มแข็งทำงวญิญำณ
ทุกวนัและช่วยให้มีควำมยืดหยุ่นมำก
ขึน้ส�ำหรบักำรศึกษำและกำรเปิดเผย
เฉพำะบุคคล กำรพึ่งพำช่วงเวลำจ�ำกัดที่
โบสถ์ส�ำหรบักำรสอนพระกิตตคิณุเพียง
อย่ำงเดยีวสรำ้งควำมไม่สมดลุซ่ึงคงไม่
บรรลุควำมจ�ำเป็นส�ำหรบักำรเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่ลึกซึง้และยั่งยืน

ประธำนเนลสันกล่ำววำ่ “เรำแตล่ะ
คนตอ้งรบัผิดชอบกำรเตบิโตทำง
วญิญำณของเรำเอง” “พระคมัภีรก์ล่ำว
ชัดเจนวำ่บิดำมำรดำมีควำมรบัผิดชอบ
เบือ้งตน้ในกำรสอนหลักค�ำสอนให้บุตร
ธิดำของตนเอง”

กำรเปลี่ยนแปลงรวมถึงกำรน�ำ
เสนอแหล่งช่วยใหม่ ในกำรศึกษำพระ
กิตตคิณุส�ำหรบับุคคลและครอบครวั
ที่บ้ำน บุคคลและครอบครวัสำมำรถ

กำรเปล่ียนแปลงช่วยสร้ำงดุลยภำพ
ระหวำ่งกำรสอนพระกิตติคุณท่ีบำ้น
และท่ีโบสถ์
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ใช้ จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบับุคคลและ
ครอบครวั เล่มใหม่ หำกพวกเขำตอ้งกำร 
เพื่อน�ำทำงประสบกำรณ์กำรศึกษำพระ
กิตตคิณุนอกโบสถ์  แหล่งช่วยใหม่ ใช้
งำนคูก่ับแหล่งช่วยส�ำหรบัครโูรงเรยีน
วนัอำทิตย์และครปูฐมวยัเพื่อท�ำให้บท
เรยีนวนัอำทิตย์กับกำรศึกษำพระคมัภีร์
ที่บ้ำนสอดคล้องกันและให้ค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรบักำรสังสรรคท์ี่บ้ำน

นอกจำกสนับสนุนกำรศึกษำพระ
กิตตคิณุที่บ้ำนแล้ว ผู้น�ำศำสนจักรเชือ้
เชิญทุกคนอีกครัง้ให้มีส่วนรว่มในวนั 
สะบำโต—และตลอดสัปดำห์—ในสภำ 
ครอบครวั กำรสังสรรคท์ี่บ้ำน ประวตัิ
ครอบครวัและงำนพระวหิำร กำรปฏิบัติ
ศำสนกิจ กำรนมัสกำรส่วนตวั และช่วง
เวลำครอบครวัที่เบิกบำนใจ

ส่ือส่ิงพิมพ์ที่ส่งให้สมำชิกและผู้น�ำ
อธิบำยวำ่ผู้น�ำศำสนจักรกระตุน้ให้
สมำชิกจัดกำรสังสรรคแ์ละกำรศึกษำ
พระกิตตคิณุที่บ้ำนในวนัสะบำโต—หรอื
เวลำอื่นๆ ตำมที่บุคคลหรอืครอบครวั
เลือก ท่ำนสำมำรถจัดคนืกิจกรรม
ครอบครวัในวนัจันทรห์รอืเวลำอื่น ดว้ย
เหตน้ีุ ผู้น�ำจึงไม่ควรจัดกำรประชุมและ
กิจกรรมศำสนจักรช่วงเย็นวนัจันทร ์แต่
ครอบครวัจะจัดเวลำศึกษำพระกิตตคิณุ
และกิจกรรมที่บ้ำนส�ำหรบัครอบครวั
และบุคคลตำมสภำวกำรณ์ส่วนตวั

กำรนมัสกำรพระผู้เป็นเจ้ำที่ โบสถ์ มี
ส่วนรว่มในศำสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ที่น่ัน และ
กำรประชุมกันเพื่อสอน เสรมิสรำ้งควำม
เข้มแข็ง และรบัใช้กันเป็นองคป์ระกอบ
ส�ำคญัของกำรท�ำให้ศรทัธำและกำร
เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตวัลึกซึง้ยิ่งขึน้ 
กำรลดจ�ำนวนเวลำที่ โบสถ์อำจไม่เกิดผล
ดหีำกบุคคลและครอบครวัไม่ตัง้ใจเสรมิ
สรำ้งควำมเข้มแข็งในบ้ำนของตนเอง

ประธำนเนลสันสอนวำ่ “พวกเรำ 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยคุน้เคยกับกำรคดิ
วำ่ ‘ศำสนจักร’ เป็นบำงอย่ำงที่เกิดขึน้

ในอำคำรประชุมของเรำ และให้ส่ิงที่
เกิดขึน้ในบ้ำนคอยสนับสนุน เรำตอ้ง
ปรบัเปลี่ยนรปูแบบน้ี ถึงเวลำแล้วที่ 
ศำสนจักรจะให้ครอบครวัเป็นศนูย์กลำง 
ให้ส่ิงที่เกิดขึน้ในอำคำรของสำขำ วอรด์ 
และสเตคคอยสนับสนุน”

การปรับเปลีย่นทีโ่บสถ์
กำรปรบัเปลี่ยนประสบกำรณ์ที่ โบสถ์

มีจุดมุ่งหมำยเพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรู้
และกำรด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุ
ที่บ้ำนมำกขึน้ กำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ี
ไดแ้ก่กำรปรบัเปลี่ยนตำรำงวนัอำทิตย์
ทุกสัปดำห์ดงัน้ี

• กำรประชุมศีลระลึก 60 นำที
• ช่วงเปลี่ยนชัน้เรยีน 10 นำที
• ช่วงเวลำชัน้เรยีน 50 นำที ตำมที่รำ่ง

ไว้ ในตวัอย่ำงตำรำงดำ้นล่ำง

ตารางวนัอาทติย์เร่ิมตั้งแต่เดอืน 
มกราคม ปี 2019

60	นำที กำรประชุมศีลระลึก

10	นำที ช่วงเปล่ียนชั้นเรียน

50	นำที ชั้นเรียนส�ำหรับผูใ้หญ่	
ชั้นเรียนส�ำหรับ
เยำวชน	ปฐมวยั

ช่วงเวลำชัน้เรยีน 50 นำทีไดแ้กป่ฐมวยั
ส�ำหรบัเด็กทุกสัปดำห ์ส�ำหรบัเยำวชน
และผู้ ใหญจ่ะสลบัสัปดำหก์นัดงัน้ี

• วนัอำทิตย์ที่หน่ึงและที่สำม: โรงเรยีน
วนัอำทิตย์

• วนัอำทิตย์ที่สองและที่ส่ี: โควรมั
ฐำนะปุโรหิต สมำคมสงเครำะห์ 
และเยำวชนหญิง

• วนัอำทิตย์ที่ห้ำ: กำรประชุมของ
เยำวชนและผู้ ใหญ่ภำยใตก้ำรก�ำกับ
ดแูลของอธิกำร

หำกปฐมวยัใหญ่พอที่จะแยกเด็กเล็ก
กับเด็กโต ผู้น�ำควรกลับตำรำงตอ่ไปน้ี
ส�ำหรบัเด็กครึง่หน่ึงและปรบัเปลี่ยน
เวลำตำมควำมจ�ำเป็น

ตารางปฐมวยัเร่ิมตั้งแต่เดอืน
มกราคม ปี 2019

25	นำที สวดออ้นวอน	พระ
คมัภีร์หรือหลกัแห่ง
ควำมเช่ือ	พดู	(5	นำที)
ช่วงเวลำร้องเพลง:	
เพลงท่ีสนบัสนุน
พระคมัภีร์ท่ีศึกษำใน
ชั้นเรียน	(20	นำที)

5	นำที ช่วงเปล่ียนชั้นเรียน

20	นำที ชั้นเรียน:	บทเรียน
จำก	จงตามเรามา
—ส�าหรับปฐมวยั

การเปลีย่นแปลงหลกัสูตร
กำรปรบัเปลีย่นตำรำงกำรประชมุน้ี

ใช้งำนรว่มกบัหลกัสูตรใหมล่ำ่สุดของ
ศำสนจกัร จงตำมเรำมำ เริม่ตัง้แตเ่ดอืน
มกรำคม หลกัสูตรทีม่บีำ้นเป็นศนูยก์ลำง
และศำสนจกัรสนับสนุนน้ีจะประสำนส่ิง
ทีผู่้ ใหญ ่เยำวชน และเด็กเรยีนรู้ ในชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอำทติยแ์ละปฐมวยัเข้ำ
ดว้ยกัน ท�ำใหง้ำ่ยขึน้ส�ำหรบัครอบครวัที่
จะศึกษำดว้ยกนัทีบ่ำ้นระหวำ่งสัปดำห์

ค�ำแนะน�ำ โครงรำ่งบทเรยีน และ
แหล่งช่วยมีอยู่ที่

• จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัโควรมัเอ็ล-
เดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห ์(อยู่ ใน 
เลียโฮนำ พฤศจิกำยน 2018)

• จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัโควรมัฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรน

• จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัเยำวชนหญิง
• จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัโรงเรยีนวนั

อำทิตย์
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• จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบัปฐมวยั

ส�ำหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิ ไปที่  
comefollowme.lds.org 

กำรเปลี่ยนแปลงส�ำคญัอื่นๆ ไดแ้ก่

• กำรประชุมสภำครจูะจัดขึน้ไตรมำส
ละครัง้แทนเดอืนละครัง้

• ตำรำงบทเรยีนโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
สมำคมสงเครำะห์จะไม่มีกำรประชุม
สภำวนัอำทิตย์แรกหรอืหัวข้อพิเศษ
วนัอำทิตย์ที่ส่ีอีกตอ่ไป บทเรยีนจะมุ่ง
เน้นที่ข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ครัง้ล่ำสุด

• ช่วงเวลำรอ้งเพลงจะแทนที่ช่วงเวลำ
แบ่งปัน โครงรำ่งส�ำหรบัช่วงเวลำแบ่ง
ปัน จะถูกยกเลิก

• ชัน้เรยีนหลักธรรมพระกิตตคิณุจะ
ถูกยกเลิก สมำชิกและเพื่อนที่สนใจ
ทุกคนจะไดร้บัเชิญให้เข้ำรว่มชัน้
เรยีนโรงเรยีนวนัอำทิตย์ผู้ ใหญ่หรอื
เยำวชนตำมควำมเหมำะสม

• ชัน้เรยีนทำงเลือก—เช่น กำรเสรมิ
สรำ้งชีวติแตง่งำนและครอบครวั 
กำรเตรยีมไปพระวหิำร กำรเตรยีม 
เป็นผู้สอนศำสนำ และประวตัิ
ครอบครวั—จะไม่จัดในวนัอำทิตย์
ระหวำ่งเวลำชัน้เรยีน ชัน้เรยีน
เหล่ำน้ีอำจจะสอนเวลำอื่นส�ำหรบั
บุคคล ครอบครวั หรอืกลุ่มตำมควำม
ตอ้งกำรของท้องที่และตำมดลุยพินิจ
ของอธิกำร

จุดประสงค์ของการเปลีย่นแปลงเหล่านี้
ผูน้�ำศำสนจักรก�ำลงัพยำยำมสรำ้ง

ดลุยภำพใหม่และกำรเช่ือมโยงมำกขึน้
ระหวำ่งควำมเข้มแข็งอนัเป็นเอกลกัษณ์
ของประสบกำรณ์ทีบ่ำ้นและที่ โบสถ์ โดย
มจีดุประสงคเ์ฉพำะอยำ่งในใจ

เอ็ลเดอรค์กุกล่ำววำ่ “กำรปรบัเปลี่ยน
ครัง้น้ีมีมำกยิ่งกวำ่กำรลดตำรำงกำร

ประชุมวนัอำทิตย์ . . .” “จุดประสงคแ์ละ
พรเกี่ยวกับกำรปรบัเปลี่ยนครัง้น้ีและ
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนมำไดแ้ก่

• “ท�ำให้กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ บิดำ
บนสวรรคแ์ละพระเจ้ำพระ เยซู ครสิต์
ลึกซึง้ขึน้และเสรมิสรำ้งศรทัธำในทัง้
สองพระองค์

• “เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้บุคคล
และครอบครัวผ่ำนหลักสูตรที่ ให้
บ้ำนเป็นศนูย์กลำงและศำสนจักร
สนับสนุนซ่ึงเอือ้ตอ่กำรด�ำเนินชีวติ
ตำมพระกิตตคิณุอย่ำงเบิกบำน

• “ ให้เกียรตวินัสะบำโต โดยเน้นที่
ศำสนพิธีศีลระลึก

• “ช่วยบุตรธิดำทุกคนของพระบิดำบน 
สวรรคท์ัง้สองดำ้นของม่ำนผ่ำนงำน 

เผยแผ่ศำสนำตลอดจนรบัศำสนพิธี  
พันธสัญญำ และพรของพระวหิำร”

ส�ำหรบัข้อประกำศกำรปรบัเปลี่ยน
เหล่ำน้ี ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ำ
กล่ำวเปิดกำรประชุม,” หน้ำ 6 ของ
นิตยสำรเล่มน้ี; เควนทิน แอล. คกุ, 
“กำรเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้และ
ยั่งยืนตอ่พระ บิดำบนสวรรคแ์ละ
พระเจ้ำพระ เยซู ครสิต,์” หน้ำ 8 ส�ำหรบั
ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกำรปรบัเปลี่ยน
เหล่ำน้ี ไปที่ sabbath.lds.org เพื่อดู
จดหมำยจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด ค�ำตอบ
ตอ่ค�ำถำมที่พบบ่อย และแหล่งช่วยเพิ่ม
เตมิซ่ึงสำมำรถช่วยบคุคลและครอบครวั
ให้เกียรตวินัสะบำโต ◼



120 การประชุมใหญ่สามญักึง่ปีคร้ังที ่188 | 6-7 ตุลาคม 2018

เ มื่อเอ็ลเดอรบ์รคู พี. เฮลส์ อำยุแปดหรอืเก้ำขวบ ท่ำนอยู่
ในกำรประชุมอดอำหำรและแสดงประจักษ์พยำนโดยมี

บิดำของท่ำนเป็นอธิกำรควบคมุกำรประชุม บิดำของท่ำน
เชิญที่ประชุมแสดงประจักษ์พยำน และเกือบทุกคนที่น่ัน
แสดงประจักษ์พยำน “น่ำจะเป็นครัง้แรกที่ข้ำพเจ้ำรูสึ้ก
ถึงพระวญิญำณทรงเป็นพยำนตอ่ข้ำพเจ้ำถึงควำมจรงิของ
พระกิตตคิณุ” เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เล่ำ

ท่ำนรูสึ้กถึงพยำนน้ันอีกหลำยครัง้ตัง้แตน้ั่นมำ โดย
เฉพำะขณะที่ท่ำนรบัใช้เป็นเลขำนุกำรฝ่ำยประธำนสูงสุด
ตัง้แตปี่ 2008 เมื่อประธำนโธมัส เอส. มอนสันไดร้บักำร
สนับสนุนเป็นศำสดำพยำกรณ์และประธำนศำสนจักร 
และอีกครัง้เมื่อประธำนรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันไดร้บักำร
สนับสนุน ท่ำนประจักษ์ดว้ยตนเองวำ่ “ต�ำแหน่งหน้ำที่
ของศำสดำพยำกรณ์ผ่ำนลงมำบนชำยแตล่ะท่ำนเหล่ำ
น้ี ข้ำพเจ้ำทรำบแน่นอนวำ่พวกท่ำนไดร้บัเลือกและไดร้บั
เรยีกเพื่อเป็นประธำนศำสนจักรส�ำหรบัช่วงเวลำเฉพำะ
ของพวกท่ำน”

เอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ไดร้บัเรยีกเป็นสำวกเจ็ดสิบเจ้ำหน้ำที่ชัน้
ผู้ ใหญ่เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม ค.ศ. 2018 และไดร้บักำร
สนับสนุนเมื่อวนัที่ 6 ตลุำคม ค.ศ. 2018 ท่ำนจะยังคงเป็น
เลขำนุกำรฝ่ำยประธำนสูงสุดตอ่ไป

เอ็ลเดอรเ์ฮลส์เกดิทีอ่อกเด็น ยทูำห ์สหรฐัอเมรกิำเมือ่
วนัที ่7 เมษำยน ค.ศ. 1956 เป็นบตุรของคลอีำและเกล็นน์ 
ฟิลลปิ เฮลส์ ทำ่นไดร้บัปรญิญำสำขำกำรเงนิกำรธนำคำร
จำกวทิยำลยัวเีบอรส์เตท (ปัจจบุนัคอืมหำวทิยำลยัวเีบอร์
สเตท) ในปี 1980 หลงัจำกส�ำเรจ็กำรศึกษำ ทำ่นท�ำงำน
ในองคก์รธนำคำรและในแผนกกำรเงนิและบนัทกึของ
ศำสนจกัร ทำ่นแตง่งำนกบัเดนีส อมิเลย ์เฮลส์ ในปี 1981 
มบีตุรส่ีคน เอ็ลเดอรเ์ฮลส์รบัใช้เป็นผูส้อนศำสนำเต็มเวลำที่
คณะเผยแผฝ่รัง่เศส ปำรสี ทีป่รกึษำในฝ่ำยอธกิำร หวัหน้ำ
กลุม่มหำปุโรหติ อธกิำร ประธำนสเตค ผูเ้ลน่ออรแ์กนฐำนะ
ปุโรหติ ครโูรงเรยีนวนัอำทติย ์และผูผ้นึกในพระวหิำร

วนัน้ันเมื่อท่ำนเป็นเด็ก เอ็ลเดอรเ์ฮลส์ ไม่ไดแ้สดง
ประจักษ์พยำน แตป่ระจักษ์พยำนของท่ำนเตบิโตตัง้แต่
น้ันมำ ท่ำนกล่ำววำ่ “พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟูผ่ำนศำสดำพยำกรณ์โจเซฟ สมิธ พระคมัภีร ์
มอรมอนเป็นควำมจรงิ พระผู้เป็นเจ้ำทรงรกัเรำอย่ำง
แท้จรงิและทรงประสงคจ์ะประทำนพรเรำ พระเยซูคอื
พระผู้ช่วยให้รอดของเรำ และเรำไดร้บัพรที่มีพระวญิญำณ
บรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืนเมื่อเรำมีคำ่ควร” ◼

ศ	ำสนจกัรก�ำลงัเตรียม	หนังสือเพลงสวด	และ	หนังสือ

เพลงส�าหรับเดก็	เล่มใหม่	โดยแสวงหำค�ำแนะน�ำและ

กำรส่งเพลงจำกสมำชิกศำสนจกัรทุกแห่ง

ท่ี	เพลงใหม่.lds.org	ท่ำนสำมำรถท�ำดงัน้ี:

ให้ค�าแนะน�า—เพลงสวดหรือเพลงส�ำหรับเดก็ในปัจจุบนั

ท่ีท่ำนช่ืนชอบ	ใหร้วมเพลงสวดหรือเพลงส�ำหรับเดก็ท่ีเป็น

ของวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ยหรือไม่ใช่วสุิทธิชนบุคสุดทำ้ย	ไม่ให้

รวมเพลงสวดหรือเพลงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั	ควำมยำกง่ำยของ

หนงัสือเพลงเล่มปัจจุบนั	และค�ำติชมอ่ืนๆ

ส่งเพลงตน้ฉบับ—เพลงสวด	เน้ือร้องเพลงสวด	เพลง

ส�ำหรับเดก็	หรือเน้ือร้องเพลงส�ำหรับเดก็	เพลงตอ้งเหมำะสม

ส�ำหรับกำรนมสักำร	ทุกภำษำและรูปแบบทำงวฒันธรรมจะ

ไดรั้บพิจำรณำ	ผูท่ี้มีอำยตุ �่ำกวำ่	18	ปีสำมำรถส่งเพลงไดห้ำก

มีใบอนุญำตจำกบิดำมำรดำหรือผูป้กครอง	เพลงท่ีส่งตอ้งได้

รับภำยในวนัท่ี	1	กรกฎำคม	ค.ศ.	2019	◼

มีส่วนร่วมในหนงัสือ
เพลงสวดและหนงัสือ
เพลงเล่มใหม่

เอล็เดอร์บรูค	พี.	เฮลส์
สาวกเจด็สิบเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่



จงตามเรามา  

ส�ำหรับโควรัมเอล็เดอร์
และสมำคมสงเครำะห์
ตลุาคม 2018

หาแหล่งข้อมลูเหล่านีบ้นแอปพลิเคชันคลงั
ค้นคว้าพระกิตติคุณและท่ี comefollowme .lds .org
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ตารางส�ำหรับเดือน 
ตุลำคม–เดือนธนัวำคม	2018

ในยุคสุดท้ำยน้ี พระผู้
เป็นเจ้ำทรงฟ้ืนฟูฐำนะ
ปุโรหิตและทรงจัดตัง้
โควรมัฐำนะปุโรหิตและ
สมำคมสงเครำะห์ ไวช่้วย
ท�ำงำนแห่งควำมรอดของ
พระองค์ ให้ส�ำเรจ็ เพรำะ
เหตน้ีุทุกวนัอำทิตย์
เมือ่เรำมำรวมกันในกำร
ประชุมโควรมัเอ็ลเดอร์
และกำรประชุมสมำคม
สงเครำะห์ เรำจึงสนทนำ
และวำงแผนวำ่เรำจะท�ำ
อะไรเพือ่ช่วยท�ำงำนของ
พระผู้เป็นเจ้ำให้ส�ำเรจ็ 
เพือ่ให้ ไดผ้ลตำมน้ัน กำร
ประชุมเหล่ำน้ีตอ้งเป็น
มำกกวำ่ชัน้เรยีน ตอ้ง
เป็นโอกำสให้หำรอืกัน
เกีย่วกับงำนแห่งควำม
รอด เรยีนรูง้ำนน้ันดว้ย
กันจำกค�ำสอนของผู้น�ำ
ศำสนจักร วำงแผน และ
จัดระเบียบตนเองเพือ่
ท�ำงำนน้ันให้ส�ำเรจ็

เหตุใดเราจงึมี
กำรประชุม 
โควรัมและกำร
ประชุมสมำคม
สงเครำะห์

ในปี 2018 กำรประชุมโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์จะ
ท�ำตำมตำรำงประจ�ำเดอืนดงัตอ่ไปน้ี

วนัอาทติย์แรก: หำรอืกันเกี่ยวกับควำมรบัผิดชอบ โอกำส และควำมท้ำทำย
ในท้องที่และวำงแผนปฏิบัติ

วนัอาทติย์ทีส่องและทีส่าม: ศึกษำข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุด
ตำมที่สมำชิกในฝ่ำยประธำนเลือกหรอืบำงครัง้ตำมที่อธิกำรหรอืประธำน 
สเตคเลือก

วนัอาทติย์ทีส่ี่: สนทนำหัวข้อพิเศษที่ฝ่ำยประธำนสูงสุดและโควรมัอัคร
สำวกสิบสองเลือก ตัง้แตเ่ดอืนตลุำคมถึงเดอืนธันวำคม 2018 หัวข้อคอื
กำรศึกษำพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและกับครอบครวั

วนัอาทติย์ทีห้่า: ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของฝ่ำยอธิกำร
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ตารางใหม่ส�ำหรับปี	2019
ตน้เดอืนมกรำคม 2019 กำรประชุมของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคม
สงเครำะห์จะจัดเฉพำะวนัอำทิตย์ที่สองและที่ส่ีของแตล่ะเดอืน กำร
ประชุมเหล่ำน้ีจะเน้นข่ำวสำรจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญครัง้ล่ำสุด ข้อ
เสนอแนะกำรสอนส�ำหรบักำรประชุมเหล่ำน้ีมีอยู่ ใน เลียโฮนำ ฉบับกำร
ประชุมใหญ่สำมัญเดอืนพฤษภำคมและเดอืนพฤศจิกำยนและใน 
แอปพลิเคชันคลังคน้ควำ้พระกิตตคิณุ

กำรเปลี่ยนแปลงอื่นที่จะเริม่ในปี 2019 ไดแ้ก่

•  จะยกเลิกกำรประชุมสภำในวนัอำทิตย์แรก แตห่ำกจ�ำเป็นโควรมั 
เอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์อำจใช้ส่วนหน่ึงของกำรประชุมวนั
อำทิตย์ที่สองหรอืที่ส่ีหำรอืกันเกี่ยวกับหัวข้อส�ำคญั

• จะไม่จัดพิธีเปิดซ่ึงโควรมัฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนกับโควรมัฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคประชุมกันหรอืพี่น้องสตรสีมำคมสงเครำะห์
กับเยำวชนหญิงประชุมกัน

•  กำรประชุมโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละกำรประชุมสมำคมสงเครำะห์จะไม่
เริม่ดว้ยเพลงสวดเปิดหรอืกำรสวดอ้อนวอนเปิดแตจ่ะจบดว้ยกำรสวด
อ้อนวอนปิด

“เราวางใจให้
ท่านหารือกันและ
แสวงหาการเปิดเผย
เพ่ือด�าเนินการปรับ
เปล่ียนเหล่านี ้… 
[ตารางใหม่ส�าหรับ
วนัอาทิตย์] จะเป็น
พรลึกซ้ึงต่อผู้น้อมรับ 
… อย่างกระตือรือร้น
และแสวงหาการน�า
ทางของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ  เราจะใกล้
ชิดพระบิดาบน
สวรรค์และพระเจ้า
พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซู
คริสต์”
เอล็เดอร์เควนทิน	แอล.	คุก

โควรัมอคัรสำวกสิบสอง
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เควนทนิ แอล. คุก “การเปล่ียนใจเล่ือมใสอัน

ลึกซ้ึงและยัง่ยืนต่อพระ บิดาบนสวรรค์และ

พระเจ้าพระ เยซู คริสต์”

สมำชิกอำจจะสนใจฟังจำกกนัวำ่ปฏิกิริยำ

แรกๆ	ของพวกเขำเป็นอยำ่งไรเม่ือไดย้นิ 

กำรเปล่ียนแปลงท่ีกล่ำวไวใ้นข่ำวสำรของ

เอล็เดอร์คุก	ถำ้เพื่อนต่ำงศำสนำถำมพวก 

เขำวำ่เหตุใดศำสนจกัรจึงท�ำกำรปรับเปล่ียน

เหล่ำน้ี	พวกเขำจะตอบวำ่อยำ่งไร	กระตุน้ 

ใหพ้วกเขำหำค�ำตอบในข่ำวสำรของ 

เอล็เดอร์คุก	เรำแต่ละคนและครอบครัวเรำ	

โควรัมหรือสมำคมสงเครำะห์จะท�ำอะไรได้

บำ้งเพื่อใหก้ำรเปล่ียนแปลงบรรลุผลส�ำเร็จ

ตำมท่ีพระเจำ้ตอ้งประสงค	์ส่วนหน่ึงของ

กำรสนทนำน้ีท่ำนอำจแบ่งปันขอ้คิดจำก	ค�ำ

กล่ำวเปิดกำรประชุม	ของประธำนเนลสนัท่ี

เป็นแรงบนัดำลใจใหส้มำชิก	“นอ้มรับ	[กำร

เปล่ียนแปลงเหล่ำน้ี]	อยำ่งกระตือรือร้น”

โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ “อย่ากังวลใจเลย”

ข่ำวสำรของเอล็เดอร์รำสแบนดเ์นน้พระ

คมัภีร์หลำยขอ้ท่ีสำมำรถช่วยเรำขจดัควำม

กลวัท่ีเรำอำจมีเก่ียวกบัช่วงเวลำน่ำกลวัท่ีเรำ

อยู	่ขอใหส้มำชิกคน้ควำ้พระคมัภีร์เหล่ำน้ีเพื่อ

หำค�ำแนะน�ำท่ีพวกเขำจะแบ่งปันใหค้นท่ีกลวั

อนำคต	พวกเขำจะแบ่งปันอะไรไดอี้กบำ้ง

จำกข่ำวสำรของเอล็เดอร์รำสแบนด	์ควำม

กลวัจะ	“จ�ำกดัมุมมองของบุตรธิดำของพระ

ผูเ้ป็นเจำ้”	ไดอ้ยำ่งไร	เชิญสมำชิกแบ่งปันวำ่

พวกเขำฝึกเอำชนะควำมกลวัและด�ำเนินชีวติ

ดว้ยศรัทธำอยำ่งไร

เดวดิ เอ. เบดนาร์ “รวบรวมทุกส่ิงให้อยู่ใน

พระคริสต์”

ท่ำนอำจจะน�ำเชือกและตำรำงกำรท�ำงำน

มำใหดู้	เชิญสมำชิกสนทนำควำมแตกต่ำง

ระหวำ่งกำรมองควำมจริงพระกิตติคุณและ

โปรแกรมศำสนจกัรเหมือนเชือกกบัมอง

ควำมจริงและโปรแกรมเหล่ำนั้นเหมือนเป็น

ตำรำงหวัขอ้และตำรำงกำรท�ำงำน	กระตุน้

ใหส้มำชิกมองหำขอ้คิดจำกตวัอยำ่งต่ำงๆ	ใน

ข่ำวสำรของเอล็เดอร์เบดนำร์	“รวบรวมทุก 

ส่ิงใหอ้ยูใ่นพระคริสต”์	หมำยควำมวำ่อยำ่งไร 

	(ดู	เอเฟซสั	1:10)	เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อ

รับค�ำสญัญำท่ีสรุปไวท้ำ้ยข่ำวสำรของ 

เอล็เดอร์เบดนำร์

ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ “ความจริงและแผน”

กำรเขำ้ใจ	“ควำมจริงพระกิตติคุณท่ีไดรั้บ

กำรฟ้ืนฟ”ู	ช่วยเรำอยำ่งไรเม่ือเรำเผชิญกำร

ต่อตำ้นควำมเช่ือและวธีิปฏิบติัของเรำ	เพื่อ

ตอบค�ำถำมน้ี	สมำชิกจะทบทวนตวัอยำ่งของ

ควำมจริงพื้นฐำนใน	หวัขอ้	II	จำกข่ำวสำร

ของประธำนโอค๊ส์	ทั้งยงัทบทวนตวัอยำ่ง

วธีิประยกุตใ์ชค้วำมจริงเหล่ำน้ีไดเ้ช่นกนั	(ดู	

หวัขอ้	III)	สมำชิกอำจแสดงบทบำทสมมติวำ่

พวกเขำจะใชค้วำมจริงพื้นฐำนบำงประกำร

เหล่ำน้ีตอบรับค�ำวพิำกษว์จิำรณ์เร่ืองกำรสอน

หรือกำรปฏิบติัของศำสนจกัรอยำ่งไร

ด.ี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน “มัน่คงและแน่ว

แน่ในศรัทธาแห่งพระคริสต์”

ท่ำนอำจจะเร่ิมกำรสนทนำข่ำวสำรน้ีโดย

ลำกเสน้บนกระดำนและเขียนค�ำวำ่	แรงจูงใจ

ค�ำสอนของศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยที่มีชีวติอยู่จะ
ให้แนวทำงที่ ไดร้บักำรดลใจส�ำหรบังำนของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
สมำคมสงเครำะห์ ส�ำหรบัสัปดำห์ที่จะศึกษำข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่ 
ฝ่ำยประธำนโควรมัเอ็ลเดอรห์รอืฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์จะ
เลือกข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่ ให้ศึกษำบนพืน้ฐำนควำมตอ้งกำรของ
สมำชิก บำงครัง้อธิกำรหรอืประธำนสเตคจะเสนอให้ศึกษำข่ำวสำร
เรือ่งหน่ึงเช่นกัน ผู้น�ำควรเน้นข่ำวสำรจำกสมำชิกในฝ่ำยประธำน
สูงสุดและโควรมัอัครสำวกสิบสอง แตส่มำชิกในฝ่ำยประธำนจะ
เลือกข่ำวสำรจำกกำรประชุมใหญ่ครัง้ล่ำสุดบนพืน้ฐำนควำมตอ้งกำร
ของวสุิทธิชนในท้องที่และกำรดลใจจำกพระวญิญำณ

ผู้น�ำและครคูวรหำวธิีกระตุน้ให้สมำชิกอ่ำนข่ำวสำรที่เลือกไวล้่วง
หน้ำ พวกเขำควรกระตุน้ให้สมำชิกเตรยีมมำแบ่งปันควำมจรงิพระ
กิตตคิณุที่พวกเขำเรยีนรูแ้ละแนวคดิของพวกเขำเกี่ยวกับวธิีปฏิบัติ
ตำมควำมจรงิเหล่ำน้ัน กิจกรรมกำรเรยีนรูท้ี่เสนอไวด้ำ้นล่ำง ซ่ึงอิง
กับหลักธรรมที่สอนใน กำรสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด จะช่วยให้
สมำชิกเรยีนรูจ้ำกข่ำวสำรกำรประชุมใหญ่สำมัญ

เรียนรู้จากข่าวสารการประชุม
ใหญ่สามญั	(2018	และ	2019)



125พฤศจิกายน 2018

ทางสังคม ตรงปลำยดำ้นหน่ึงและ	การมุ่งมัน่

เป็นเหมือนพระคริสต์ ตรงปลำยอีกดำ้นหน่ึง	

เชิญสมำชิกอ่ำนยอ่หนำ้ท่ีเร่ิมตน้วำ่	”เวลำน้ี

พวกเรำส่วนใหญ่อยูต่รงรอยต่อ	.	.	.”	และ

ไตร่ตรองวำ่พวกเขำรู้สึกวำ่พวกเขำอยูต่รงจุด

ไหนบนรอยต่อน้ี	เรำเรียนรู้อะไรจำกตวัอยำ่ง

ในข่ำวสำรของเอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนัท่ี

เป็นแรงบนัดำลใจใหเ้รำมัน่คงและแน่วแน่ใน

ควำมทุกข	์(ดู	แอลมำ	36:27–28	ดว้ย)	กระตุน้

ใหส้มำชิกยกตวัอยำ่งของคนรู้จกัท่ีไดแ้สดง

ใหเ้ห็นควำมมุ่งมัน่เป็นเหมือนพระคริสต	์แม้

เม่ือประสบควำมทุกข์

อูลส์ิเสส ซวาเรส “เป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกันในพระคริสต์”

ตำมค�ำกล่ำวของเอล็เดอร์ซวำเรส	แม่น�้ำแอมะ

ซอนเป็นตวัแทนของสมำชิกศำสนจกัรท่ีได้

รับกำรฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสตอ์ยำ่งไร	กำร

เปรียบเทียบน้ีสอนอะไรเรำเก่ียวกบัอิทธิพล

ท่ีสมำชิกใหม่จะมีต่อศำสนจกัร	โควรัม

หรือสมำคมสงเครำะห์ของเรำจะท�ำตำมค�ำ

แนะน�ำของเอล็เดอร์ซวำเรสในกำรใหก้�ำลงั

ใจ	สนบัสนุน	และรักผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่

ไดอ้ยำ่งไร	(ดู	โมโรไน	6:4–5)	สมำชิกบำงคน

อำจจะพดูถึงควำมทำ้ทำยบำงอยำ่งท่ีพวกเขำ

ประสบในฐำนะสมำชิกใหม่ของศำสนจกัร

และวธีิท่ีสมำชิกคนอ่ืนๆ	ช่วยเหลือพวกเขำ	

ท่ำนอำจจะสนทนำวธีิท่ีสมำชิกใหม่ท�ำให้

วอร์ดหรือสำขำของท่ำนเขม้แขง็ได้

เกอร์ริท ดบัเบิลยู. กอง “กองไฟแห่ง

ศรัทธาของเรา”

ท่ำนอำจจะใหดู้ภำพกองไฟและเชิญบำงคน

เล่ำประสบกำรณ์เม่ือเขำรู้สึกขอบคุณท่ีมีกอง

ไฟ	ขอใหส้มำชิกสนทนำส่ิงท่ีเอล็เดอร์ 

กองหมำยถึงเม่ือท่ำนพดูเร่ือง	“กองไฟแห่ง

ศรัทธำ”	จำกนั้นท่ำนอำจจะแบ่งสมำชิกออก

เป็นกลุ่มๆ	และใหแ้ต่ละกลุ่มทบทวนและ

แบ่งปันหน่ึงวธีิจำกหำ้วธีิท่ีเอล็เดอร์กอง

บอกวำ่	“กองไฟแห่งศรัทธำ”	สำมำรถปลุก

จิตส�ำนึกของเรำ	ใหเ้วลำสมำชิกไตร่ตรองวำ่

พวกเขำจะเสริมสร้ำงศรัทธำของตนเองหรือ

ศรัทธำของคนท่ีพวกเขำรู้จกัอยำ่งไร

ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ “เช่ือ รัก ท�า”

ท่ำนอำจจะเร่ิมกำรสนทนำข่ำวสำรน้ีโดย

เขียนบนกระดำนวำ่	ความส้ินหวัง	และ	ความ

สุข	เช้ือเชิญใหส้มำชิกคน้ควำ้ข่ำวสำรเพ่ือหำ

เจตคติและควำมเช่ือท่ีน�ำไปสู่ควำมส้ินหวงั

และควำมสุขและเขียนไวบ้นกระดำน	เชิญ

สมำชิกแบ่งปันควำมสุขหลำยๆ	ดำ้นท่ีพวก

เขำเคยประสบอนัเน่ืองจำกกำรเช่ือ	รัก	และ

ท�ำตำมท่ีเอล็เดอร์อุคทด์อร์ฟสอน	กระตุน้ให้

สมำชิกหำขอ้ควำมใหก้�ำลงัใจจำกข่ำวสำร

เพ่ือติดไวใ้นบำ้นหรือแบ่งปันกบัเพ่ือนคน

หน่ึง

จอย ด.ี โจนส์ “เพ่ือพระองค์”

ท่ำนอำจเล่ำเร่ืองท่ีอยูต่น้ข่ำวสำรของซิสเตอร์

โจนส์และขอใหส้มำชิกนึกถึงครำวท่ีกำรรับ

ใชแ้ละกำรพยำยำมปฏิบติัศำสนกิจของพวก

เขำอำจเหมือนไม่มีใคร	“รับรู้	.	.	.	หรือไม่รู้

สึกขอบคุณแมบ้ำงคร้ังไม่ตอ้งกำรดว้ยซ�้ ำ”	

หลงัจำกสนทนำเร่ืองน้ี	ท่ำนอำจจะเขียนบน

กระดำนวำ่	เหตใุดเราจึงควรรับใช้	เช้ือเชิญ

สมำชิกตอบค�ำถำมน้ีโดยทบทวนข่ำวสำรท่ี

เหลือของซิสเตอร์โจนส์	และมองหำขอ้คิด	(ดู	

หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ	59:5)	ค �ำแนะน�ำ

ของซิสเตอร์โจนส์จะเปล่ียนวธีิท่ีเรำดูแลกนั

และปฏิบติัศำสนกิจต่อกนัไดอ้ยำ่งไร

มเิชลล์ ด.ี เครก “ความไม่พอใจอย่างพระเจ้า”

ซิสเตอร์เครกพดูถึง	“ช่องวำ่งระหวำ่งเรำ

อยูท่ี่ไหนและเรำเป็นใครกบัเรำตอ้งกำรอยู่

ท่ีไหนและเรำตอ้งกำรเป็นใคร”	พระผูเ้ป็นเจำ้

ทรงตอ้งกำรใหเ้รำรู้สึกอยำ่งไรกบัช่องวำ่งน้ี	

ซำตำนตอ้งกำรใหเ้รำรู้สึกอยำ่งไร	สมำชิกอำจ

จะคน้ควำ้คนละหน่ึงหวัขอ้จำก	สำมหวัขอ้	ใน

ข่ำวสำรของซิสเตอร์โจนส์เพื่อหำค�ำคอบให้

กบัค�ำถำมเหล่ำน้ี	เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อให	้

“ควำมไม่พอใจอยำ่งพระเจำ้”	ของเรำไม่กลำย

เป็น	“ควำมทอ้ถอยจนไม่ท�ำอะไรเลย”

คริสตนีา บี. ฟรังโค “ปีติของการรับใช้อย่าง

ไม่เห็นแก่ตัว”

เพื่อสอนวำ่	“กำรเสียสละท�ำใหค้วำมรัก

ศกัด์ิสิทธ์ิ”	ซิสเตอร์ฟรังโคเล่ำเร่ืองสองเร่ือง

—เร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัวคิตอเรียและอีกเร่ือง

เก่ียวกบัหญิงม่ำย	ท่ำนอำจจะเชิญสมำชิกสอง

คนเตรียมมำแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเขำเรียนรู้เก่ียว

กบัควำมรักและกำรเสียสละจำกสองเร่ืองน้ี	

เรำจะเล่ำประสบกำรณ์อะไรไดอี้กบำ้งท่ีสอน

หลกัธรรมเดียวกนั	กำรฉำยวดิีทศันบ์รรยำย

เหตุกำรณ์ขณะพระผูช่้วยใหร้อดทรงรับใช้

ผูอ่ื้น	(เช่น	“Light the World—Follow the 
Example of Jesus Christ” บน	LDS.org)	อำจ
น�ำไปสู่กำรสนทนำวำ่เรำจะท�ำตำมแบบอยำ่ง	

“กำรรับใชท่ี้มำพร้อมกบัควำมรักและกำรเสีย

สละ”	ของพระองคไ์ดอ้ยำ่งไร

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ “สตรีกับการ

เรียนรู้พระกิตติคุณในบ้าน”

ขอ้พระคมัภีร์และขอ้ควำมอำ้งอิงจำก	

“ครอบครัว:	ถอ้ยแถลงต่อโลก”	ท่ีประธำน

อำยริงกใ์ชใ้นข่ำวสำรของท่ำนใหข้อ้คิดเก่ียว

กบัควำมส�ำคญัของอิทธิพลของสตรีในบำ้น	

สมำชิกจะช่วยกนัหำขอ้พระคมัภีร์กบัขอ้ควำม

อำ้งอิงเหล่ำน้ีและสนทนำส่ิงท่ีพวกเขำเรียน

รู้	ประธำนอำยริงกเ์ช้ือเชิญใหท้�ำอะไร	ท่ำน

สญัญำอะไรบำ้ง	กำรร้องเพลงหรืออ่ำนเพลง

สวดเพลงหน่ึงเก่ียวกบับำ้น	เช่น	“บำ้นเป็น

สวรรคบ์นโลกได”้	(เพลงสวด,	บทเพลงท่ี	

146)	จะเสริมกำรสนทนำเร่ืองน้ี
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ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์ “บิดามารดาและบตุร”

ขณะท่ีท่ำนเตรียมสอน	พึงพิจำรณำวำ่หวัขอ้

ใดในข่ำวสำรของประธำนโอค๊ส์เก่ียวขอ้ง

กบัคนในโควรัมหรือสมำคมสงเครำะห์ของ

ท่ำนมำกท่ีสุด	ต่อไปน้ีเป็นค�ำถำมท่ีท่ำนจะ

ถำมเพื่อกระตุน้กำรสนทนำเก่ียวกบัข่ำวสำร

น้ี:	แนวโนม้ยคุปัจจุบนัท่ีกล่ำวไวใ้นข่ำวสำร

ของประธำนโอค๊ส์ใน	หวัขอ้	I	ขดักบัแผน

ของพระบิดำบนสวรรคอ์ยำ่งไร	เรำจะยก

ตวัอยำ่งอะไรไดบ้ำ้งของสตรีท่ีเป่ียมดว้ย

ศรัทธำซ่ึงขยำยควำมเก่ียวกบัสตรีใน	หวัขอ้	II	

เรำจะกระตุน้ใหเ้ยำวชนหญิงท่ีเรำรู้จกัท�ำตำม

ค�ำแนะน�ำซ่ึงประธำนโอค๊ส์ใหพ้วกเธอโดย

เฉพำะใน	หวัขอ้	III	ไดอ้ยำ่งไร

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “การมีส่วนร่วมของพ่ี

น้องสตรีในการรวบรวมอิสราเอล”

ถำ้ท่ำนสอนสมำคมสงเครำะห์	ท่ำนอำจจะ

แบ่งพี่นอ้งสตรีออกเป็นส่ีกลุ่มและขอให้

แต่ละกลุ่มอ่ำนหน่ึงเร่ืองจำก	ค�ำเชิญชวนส่ี

เร่ือง	ในข่ำวสำรของประธำนเนลสนั	กลุ่ม

จะสนทนำกนัวำ่พวกเธอประทบัใจอะไร

เก่ียวกบัค�ำเชิญชวนเร่ืองนั้น	ประสบกำรณ์

ท่ีพวกเธอเคยท�ำตำม	และแนวคิดเก่ียวกบั

วธีิท�ำตำมค�ำเชิญชวนนั้นในอนำคต	จำกนั้น

แต่ละกลุ่มจะแบ่งปันส่ิงท่ีพวกเธอพดูคุยกนั

ในกลุ่มใหก้บัทุกคน	ถำ้ท่ำนสอนผูด้ �ำรงฐำนะ

ปุโรหิต	ท่ำนอำจจะขอใหพ้วกเขำหำค�ำพดูใน

ข่ำวสำรของประธำนเนลสนัท่ีบ่งบอกวำ่พระ

บิดำบนสวรรคท์รงรู้สึกอยำ่งไรต่อธิดำของ

พระองค	์เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อสนบัสนุน

และกระตุน้ใหพ้ี่นอ้งสตรีมีส่วนร่วมในกำร

รวบรวมอิสรำเอล

เอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด “นิมิตเร่ืองการ

ไถ่คนตาย”

ท่ำนอำจจะเช้ือเชิญใหส้มำชิกยอมรับค�ำเชิญ

ชวนของประธำนบลัลำร์ดและ	อ่ำน	หลกัค�ำ

สอนและพนัธสญัญำ	138	ก่อนกำรสนทนำ

ของท่ำน	ขอใหส้มำชิกแบ่งปันประสบกำรณ์

ท่ีมีและขอ้คิดจำกหวัขอ้น้ีในระหวำ่งกำร

ประชุม	ค�ำถำมต่อไปน้ีจะช่วยใหส้มำชิก

เขำ้ใจควำมส�ำคญัของกำรเปิดเผยน้ี:	กำรเปิด

เผยน้ีปลอบโยนเรำอยำ่งไร	และกำรเปิดเผย

น้ีมีควำมจริงอะไรบำ้งท่ีส่งผลต่อ	‘วธีิท่ีเรำ

ด�ำเนินชีวติในแต่ละวนั’

บอนน่ี เอช. คอร์ดอน “การเป็นเมษบาล”

เพื่อช่วยใหส้มำชิกคิดหำวธีิปรับปรุงกำร

ปฏิบติัศำสนกิจของพวกเขำ	ท่ำนอำจจะแบ่ง

พวกเขำออกเป็นสำมกลุ่มและขอใหอ่้ำนกลุ่ม

ละหน่ีงหวัขอ้จำก	สำมหวัขอ้	ในข่ำวสำรของ

ซิสเตอร์คอร์ดอน	เช้ือเชิญใหพ้วกเขำแบ่งปัน

หลกัธรรมของกำรปฏิบติัศำสนกิจท่ีพวกเขำ

เรียนรู้	กำรขวนขวำยท�ำตำมหลกัธรรมเหล่ำ

น้ีจะช่วยใหเ้รำ	“เป็นเมษบำลท่ีพระเจำ้ทรง

ตอ้งกำรใหเ้รำเป็น”	ไดอ้ยำ่งไร	เช้ือเชิญให้

สมำชิกแบ่งปันประสบกำรณ์เม่ือกำรปฏิบติั

ศำสนกิจของอีกคนหน่ึงช่วยใหพ้วกเขำรู้สึก

วำ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงรู้จกัและรักพวกเขำ

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “พันธกิจใน

เร่ืองการคืนดี”

ท่ำนจะเร่ิมกำรสนทนำข่ำวสำรของเอล็เดอร์ 
ฮอลแลนดโ์ดยเช้ือเชิญใหส้มำชิกนึกถึง

ควำมสมัพนัธ์ในชีวติพวกเขำท่ีตอ้งไดรั้บ

กำรเยยีวยำหรือกำรคืนดี	จำกนั้นพวกเขำจะ

คน้ควำ้ข่ำวสำรของเอล็เดอร์ฮอลแลนด	์โดย

ดูวำ่แบรดกบัแพม	โบเวน็สำมำรถช่วยบิดำ

เยยีวยำอยำ่งไร	พรใดเกิดจำกควำมพยำยำม

คร้ังน้ี	สมำชิกไดข้อ้คิดอะไรบำ้งท่ีสำมำรถ

ช่วยพวกเขำเยยีวยำควำมสมัพนัธ์ของพวก

เขำเอง

นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น “บาดเจบ็”

เพื่อน�ำเขำ้สู่ข่ำวสำรของเอล็เดอร์แอนเดอร์

เซ็น	ท่ำนอำจจะอ่ำน	ลกูำ	10:30–35	หรือ

ดูวดิีทศัน	์“อุปมำเร่ืองชำวสะมำเรียใจดี”	

(LDS.org)	เรำทุกคนเหมือนคนท่ีลม้อยู่

ท่ำมกลำงพวกโจรอยำ่งไร	ตำมค�ำกล่ำวของ

เอล็เดอร์แอนเดอร์เซ็น	พระเยซูคริสตท์รง

เป็น	“ชำวสะมำเรียใจดีของเรำ”	ในควำม

หมำยใด	เรำจะยอมรับกำรรักษำของพระองค์

ไดอ้ยำ่งไร	ท่ำนอำจจะเชิญสมำชิกบอกวธีิท่ี

พระผูช่้วยใหร้อดทรงรักษำบำดแผลของพวก

เขำหรือบำดแผลของคนท่ีพวกเขำรัก	พวกเขำ

อำจจะคน้ควำ้ค�ำพดูของเอล็เดอร์แอนเดอร์

เซ็นดว้ยเพื่อหำข่ำวสำรใหก้�ำลงัใจท่ีสำมำรถ

แบ่งปันใหผู้บ้ำดเจบ็ได้

รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “ช่ือท่ีถกูต้อง

ของศาสนจักร”

พระเยซูคริสตท์รงบญัชำใหเ้รียกช่ือ

ศำสนจกัรตำมพระนำมของพระองค	์ท่ำน

สำมำรถช่วยใหส้มำชิกปรำรถนำจะท�ำตำม

ค�ำแนะน�ำน้ีมำกข้ึนโดยเช้ือเชิญใหพ้วกเขำ

คน้ควำ้ข่ำวสำรของประธำนเนลสนั	มอง

หำเหตุผลวำ่ท�ำไม	“ช่ือของศำสนจกัรจึง

เปล่ียนไม่ได”้	จำกนั้นใหพ้วกเขำคน้ควำ้ตอน

จบของข่ำวสำรเพื่อหำค�ำสญัญำท่ีประธำน

เนลสนักล่ำววำ่จะมำเม่ือเรำพยำยำม	 

“ฟ้ืนฟช่ืูอท่ีถกูตอ้งของศำสนจกัรของ
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พระเจำ้”	เรำจะท�ำอะไรไดบ้ำ้งเพื่อช่วยใน

ควำมพยำยำมน้ี

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ “พยายาม พยายาม 

พยายาม”

ประธำนอำยริงกต์ั้ง	“ค�ำถำมส�ำคญัสอง

ขอ้”	วำ่	“ฉนัตอ้งท�ำอะไรเพื่อรับพระนำม

ของพระองค”์	และ	“ฉนัจะรู้ไดอ้ยำ่งไรวำ่

ฉนัก�ำลงักำ้วหนำ้”	ท่ำนอำจจะเขียนค�ำถำม

เหล่ำน้ีไวบ้นกระดำนและใหส้มำชิกแบ่งปัน

ขอ้คิดท่ีไดเ้ก่ียวกบัค�ำถำมเหล่ำน้ีจำกข่ำวสำร

ของประธำนอำยริงกแ์ละซิสเตอร์อำยริงก	์

ประธำนอำยริงกก์ล่ำวถึงเพลง	“ฉนัพำกเพียร

เป็นเหมือนพระเยซู”	ดว้ย	(หนังสือเพลง

ส�าหรับเดก็, 40–41)	เน้ือร้องของเพลงน้ีเพิ่ม

เติมอะไรใหก้บักำรสนทนำของเรำ

เดล จ.ี เรนลนัด์ “ท่านจงเลือกเสียในวนันี”้

สมำชิกจะนึกถึงคนท่ีพวกเขำตอ้งกำรกระตุน้

ใหท้�ำตำมแผนของพระบิดำบนสวรรค	์เช่น	

สมำชิกครอบครัวหรือคนท่ีพวกเขำปฏิบติั

ศำสนกิจ	จำกนั้นพวกเขำจะทบทวนข่ำวสำร

ของเอล็เดอร์เรนลนัดเ์พื่อดูวำ่พระบิดำบน

สวรรคแ์ละพระเยซูคริสตท์รงรู้สึกอยำ่งไรต่อ

เรำ	ทั้งสองพระองคท์รงช่วยใหเ้รำเลือกกำร

เช่ือฟังอยำ่งไร	แบบอยำ่งของทั้งสองพระองค์

บอกอะไรเก่ียวกบัวธีิท่ีเรำสำมำรถปรับปรุง

ควำมพยำยำมของเรำในครอบครัวและกำร

ปฏิบติัศำสนกิจของเรำ

แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน “การดแูลจิตวิญญาณ”

คนท่ีท่ำนสอนอำจจะเคยถำมค�ำถำมท�ำนอง

น้ีจำกข่ำวสำรของเอล็เดอร์สตีเวนสนั	“เรำรู้

ไดอ้ยำ่งไรวำ่เรำก�ำลงัปฏิบติัศำสนกิจในวธีิ

ของพระเจำ้”	พวกเขำอำจจะไดป้ระโยชนจ์ำก

กำรสนทนำค�ำตอบของค�ำถำมน้ีท่ีพวกเขำ

พบในข่ำวสำรดงักล่ำว	หรือท่ำนอำจจะใหดู้

ภำพพระผูช่้วยใหร้อดในฐำนะพระเมษบำล	

(ดู	หนังสือภาพพระกิตติคุณ	[2009]	ภำพท่ี	

64)	และเช้ือเชิญใหส้มำชิกแบ่งปันควำมจริง

ประกำรหน่ึงจำกข่ำวสำรของเอล็เดอร์สตีเวน

สนัท่ีภำพหมำยถึง	จำกนั้นสมำชิกจะแบ่งปัน

ส่ิงท่ีพวกเขำไดรั้บกำรกระตุน้เตือนใหท้�ำอนั

เน่ืองจำกกำรสนทนำ

กำรประชุมวนัอาทติย์ทีส่ี่ 
(ตุลำคม–ธนัวำคม	2018)
การศึกษาพระกติตคุิณเป็นส่วนตวัและกบัครอบครัว

ในวนัอำทิตย์ที่ส่ีปี 2018 โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมำคมสงเครำะห์จะสนทนำ
เรือ่งกำรศึกษำพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและกับครอบครวั ผู้น�ำหรอืครจูะเลือก
น�ำกำรสนทนำเกี่ยวกับหลักธรรมข้อใดข้อหน่ึงตอ่ไปน้ี

การศึกษาพระคมัภร์ีเป็นส่วนตวั

เพื่อช่วยกระตุน้ใหส้มำชิกศึกษำพระคมัภีร์

เป็นประจ�ำ	ท่ำนอำจจะใหส้มำชิกเลือก

อ่ำนขอ้พระคมัภีร์ต่อไปน้ี:	โยชูวำ	1:8;	2	 

ทิโมธี	3:15–17;	1	นีไฟ	15:23–25;	2	นีไฟ	 

32:3;	หลกัค�ำสอนและพนัธสญัญำ	

11:22–23;	33:16–18	หลงัจำกใหเ้วลำอ่ำน

และไตร่ตรองแลว้	พวกเขำจะแบ่งปันกนั

ในหอ้งเรียนวำ่ขอ้เหล่ำนั้นสอนอะไรพวก

เขำเก่ียวกบักำรศึกษำพระคมัภีร์

ท่ำนอำจจะเช้ือเชิญใหพ้วกเขำแบ่งปัน

ประจกัษพ์ยำนเก่ียวกบัพรท่ีพวกเขำได้

รับเม่ือศึกษำพระคมัภีร์เช่นกนั	สมำชิก

อำจไดป้ระโยชนจ์ำกกำรฟังเร่ืองรำวท่ี

แบ่งปันกนัวำ่พวกเขำท�ำอะไรเพื่อท�ำให้

กำรศึกษำพระคมัภีร์เป็นส่วนตวัมีควำม

หมำย	(ดูตวัอยำ่งบำงเร่ืองใน	“แนวคิดเพื่อ

ปรับปรุงกำรศึกษำพระคมัภีร์เป็นส่วน

ตวัของท่ำน”	ใน	จงตามเรามา—ส�าหรับ

บคุคลและครอบครัว)	ท่ำนจะแบ่งปันกบั

สมำชิกเช่นกนัวำ่เอล็เดอร์เควนทิน	แอล.	

คุกสอนอะไรเก่ียวกบั	“จุดประสงคแ์ละพร

เก่ียวกบักำรปรับเปล่ียน	[กำรปรับตำรำง

วนัอำทิตย]์	และกำรเปล่ียนแปลงท่ีผำ่น

มำเม่ือไม่นำน”	(ดู	“กำรเปล่ียนใจเล่ือมใส

อนัลึกซ้ึงและยัง่ยนืต่อพระบิดำบนสวรรค์

และพระเจำ้พระเยซูคริสต,์”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2018)	สมำชิกสำมำรถสนทนำวำ่กำร

พยำยำมปรับปรุงกำรศึกษำพระคมัภีร์ของ

เรำจะช่วยใหบ้รรลุจุดประสงคเ์หล่ำน้ีได้

อยำ่งไร	วดิีทศันต่์อไปน้ีบน	LDS.org	 

จะสร้ำงแรงบนัดำลใจใหส้มำชิก:	

“Words with Friends” “The Blessings of 
Scripture” “Daily Bread: Pattern”	และ	
“What Scriptures Mean to Me”
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ความสม�า่เสมอในการศึกษาพระกติตคุิณ

เอล็เดอร์เดวดิ	เอ.	เบดนำร์เปรียบเทียบกำร

ศึกษำพระคมัภีร์เป็นครอบครัวอยำ่งสม�่ำเสมอ

และนิสยัท่ีดีอ่ืนๆ	กบักำรตวดัปลำยพูก่นั

หลำยๆ	คร้ังเพื่อใหไ้ดภ้ำพวำดท่ีสวยงำม	เพื่อ

ช่วยใหส้มำชิกเขำ้ใจส่ิงท่ีเอล็เดอร์เบดนำร์

สอน	ท่ำนอำจจะใหดู้ภำพวำดท่ีเห็นศิลปิน

ตวดัปลำยพูก่นั	จำกนั้นสมำชิกจะอ่ำนกำร

เปรียบเทียบของเอล็เดอร์เบดนำร์ใน	“ขยนั

หมัน่เพียรและเอำใจใส่ครอบครัวยิง่ข้ึน”	

(เลียโฮนา,	พ.ย.	2009,	20–24)	และสนทนำ

วำ่กำรตวดัปลำยพูก่นัในภำพน้ีเหมือนกำร

ศึกษำพระคมัภีร์อยำ่งไร	อะไรช่วยใหเ้รำ

เอำชนะอุปสรรคของกำรศึกษำพระคมัภีร์

อยำ่งสม�่ำเสมอ	ไม่วำ่เรำจะศึกษำเป็นส่วนตวั

หรือกบัครอบครัวเรำกต็ำม	ประธำนรัสเซลล	์

เอม็.	เนลสนัสญัญำอะไรกบัคนท่ี	“ท�ำงำน

อยำ่งขยนัหมัน่เพียรเพื่อปรับเปล่ียน	[บำ้น

ของพวกเขำ]	ใหเ้ป็นศนูยก์ำรเรียนรู้พระ

กิตติคุณ”	(ดู	“กำรเป็นวสุิทธิชนยคุสุดทำ้ย

ท่ีเป็นแบบอยำ่ง,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2018)	ให้

เวลำสมำชิกไตร่ตรองและแบ่งปันวำ่พวกเขำ

ไดรั้บกำรดลใจใหท้�ำอะไรเพรำะส่ิงท่ีพวกเขำ

เรียนรู้วนัน้ี

การสนทนาพระกติตคุิณทีบ้่านและทีโ่บสถ์

วธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหส้มำชิกเขำ้ใจควำมส�ำคญั

ของกำรสนทนำพระกิตติคุณท่ีบำ้นและท่ี

โบสถคื์อเชิญพอ่แม่ลกูร้องเพลง	“สอนฉนั

เดินในแสง”	(เพลงสวด	บทเพลงท่ี	131)	

ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งพอ่แม่ลกูในค�ำร้องของ

เพลงน้ีสอนอะไรเรำเก่ียวกบักำรเรียนพระ

กิตติคุณ	สมำชิกบำงคนอำจยนิดีแบ่งปันควำม

คิดของพวกเขำเก่ียวกบัวธีิท�ำใหก้ำรสนทนำ

พระกิตติคุณเกิดข้ึนเป็นประจ�ำและเป็น

ธรรมชำติในชีวติครอบครัว	ขอ้พระคมัภีร์ต่อ

ไปน้ีอำจใหค้วำมเขำ้ใจท่ีลึกซ้ึง:	เฉลยธรรม

บญัญติั	11:18–20;	1	เปโตร	3:15;	โมไซยำห์	

18:9;	โมโรไน	6:4–5,	9;	หลกัค�ำสอนและ

พนัธสญัญำ	88:122	กำรสนทนำของเรำท่ีบำ้น

และท่ีโบสถจ์ะท�ำใหเ้รำเขำ้ใกลพ้ระบิดำบน

สวรรคแ์ละพระเยซูคริสตม์ำกข้ึนไดอ้ยำ่งไร

แนวคดิสนับสนุนการศึกษาพระคมัภร์ีทีบ้่านในปี 2019
ในช่วงปี	2019	สมำชิกวอร์ดทุกคนจะศึกษำพนัธสญัญำใหม่—ท่ีบำ้น	ในโรงเรียน

วนัอำทิตย	์และปฐมวยั	ในกำรประชุมของโควรัมและสมำคมสงเครำะห์	ผูน้�ำและ

ครูควรก�ำชบัสมำชิกเก่ียวกบัขอ้พระคมัภีร์ส�ำหรับสปัดำห์ถดัไปใน	จงตามเรามา— 

ส�าหรับบคุคลและครอบครัว	เพื่อพวกเขำจะศึกษำท่ีบำ้นได	้โดยจะก�ำชบัดว้ยกำร

เขียนหรือบอกดว้ยวำจำกไ็ด	้หรือท�ำทั้งสองวธีิ

ผูน้�ำและครูของโควรัมเอล็เดอร์และสมำคมสงเครำะห์จะกระตุน้กำรศึกษำพระ

คมัภีร์คร้ังน้ีโดยหำโอกำสน�ำขอ้คิดจำกพนัธสญัญำใหม่เขำ้มำในกำรประชุมของ 
โควรัมเอล็เดอร์และสมำคมสงเครำะห์	ตวัอยำ่งเช่น	ผูน้�ำและครูของโควรัมเอล็เดอร์

และสมำคมสงเครำะห์อำจจะท�ำดงัน้ี

•	 สงัเกตวำ่จะประยกุตใ์ชเ้ร่ืองรำวหรือหลกัค�ำสอนจำกกำรศึกษำพระคมัภีร์ของ

พวกเขำกบับทเรียนของโควรัมเอล็เดอร์หรือสมำคมสงเครำะห์อยำ่งไร	ผูน้�ำและ

ครูอำจจะแบ่งปันขอ้คิดน้ีในกำรประชุมวนัอำทิตย์

•	 แบ่งปันกบัสมำชิกวำ่จะประยกุตใ์ชเ้ร่ืองรำวหรือหลกัค�ำสอนจำกพนัธสญัญำใหม่

กบัควำมรับผดิชอบของพวกเขำในโควรัมเอล็เดอร์หรือสมำคมสงเครำะห์อยำ่งไร

•	 แบ่งปันประสบกำรณ์ดีๆ	ท่ีพวกเขำมีกบักำรศึกษำพนัธสญัญำใหม่ท่ีบำ้นและ

กระตุน้ใหส้มำชิกแบ่งปันประสบกำรณ์เหล่ำน้ีเช่นกนั



“พระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูครสิต ์ผ่านของประทานแห่งการชดใช้อันประมาณคา่มิได ้
ไม่เพียงช่วยชีวติเราจากความตายและทรงอภัยบาปให้เราผ่านการกลับใจเท่าน้ัน แตพ่ระองคย์ังทรง
พรอ้มทีจ่ะช่วยชีวติเราจากความเศรา้และความเจ็บปวดของจิตวญิญาณที่ ไดร้บับาดเจ็บดว้ย

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นชาวสะมาเรยีผู้ ใจดขีองเรา ทรงมาเพือ่ ‘เยียวยาหัวใจทีแ่ตกสลาย’ [ลูกา 
4:18] พระองคท์รงมาหาเราเมือ่คนอืน่เดนิผ่านเราไป ดว้ยความสงสาร พระองคท์รงทาพิมเสนรกัษา
แผลของเราและพันผ้าไว ้พระองคท์รงอุ้มเรา ทรงห่วงใยเรา ทรงเชือ้เชิญให้เรา ‘มาหาเรา . . . และเรา
จะรกัษา [ท่าน]’ [3 นีไฟ 18:32]”

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง, “บาดเจ็บ,” 84- 85.

ชาวสะมาเรียผู้ใจดี,  
โดย แอนนี เฮนรี เนเดอร์
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“หลกัสูตรใหม่ท่ีผสมผสานการมีบา้นเป็นศนูยก์ลาง
และศาสนจกัรสนบัสนุนมีศกัยภาพท่ีจะปล่อยพลงัของ
ครอบครัว ขณะท่ีแต่ละครอบครัวตั้งใจท�าตามอยา่ง
จริงจงัเพื่อเปล่ียนบา้นของพวกเขาเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ
แห่งศรัทธา” ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนักล่าวในภาค
ปิดการประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี 188 ของศาสนจกัร 
“ขา้พเจา้สญัญาวา่ขณะท่ีท่านท�างานอยา่งขยนัหมัน่เพียร
เพื่อปรับเปล่ียนบา้นของท่านใหเ้ป็นศนูยก์ารเรียนรู้พระ
กิตติคุณ เม่ือเวลาผา่นไป วนัสะบาโต ของท่าน จะเป็น
วนัปีติยนิดีอยา่งแทจ้ริง ลกูๆ ของท่าน จะต่ืนเตน้ท่ีได้
เรียนรู้และด�าเนินชีวติตามค�าสอนของพระผูช่้วยใหร้อด 
อิทธิพลของปฏิปักษใ์นชีวติ ของท่าน และในบา้น ของ
ท่าน จะลดลง ครอบครัวของท่านจะเปล่ียนไปอยา่งเห็น
ไดช้ดัเจนและต่อเน่ือง”




