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ประธำนเนลสันสรรเสริญพรพระวหิำร
และควำมรักต่อผู้อืน่

ประกำศพระวหิำรใหม่ 8 แห่ง

  

ประกาศการเปล่ียนแปลงเชิงองคก์ารเพ่ือ  
เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้เยำวชน

ค�ำปรำศรัยในกำรประชุมใหญ่
สำมญั



“เมือ่พูดถึงการชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด ประธาน 
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าววา่

“‘ดงัเช่นในทุกส่ิง พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นแบบอย่างสูงสุด
ของเรา “พระองคท์รงสู้ทนตอ่
กางเขนเพือ่ความยินดทีีอ่ยู่
ตอ่หน้าพระองค”์ [ฮีบร ู12:2] 
ลองนึกด!ู เพือ่ให้สามารถทน
รบัประสบการณ์อันเจ็บปวด
ทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมีมาบนแผ่นดนิ
โลก พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
ทรงมุ่งความคดิไปที ่ความปีติ
ยินด!ี’ . . .

“ท�านองเดยีวกัน ปีตทิี ่‘อยู่
ตอ่หน้าเรา’ คอืปีตขิองการช่วย
เหลือพระผู้ช่วยให้รอดในงาน
แห่งการไถ่ของพระองค”์

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟ-
เฟอรสั์น แห่งโควรมัอัครสาวก 
สิบสอง, “ปีตขิองวสุิทธิชน,”  
หน้า 17.

  

เม่ือนึกถงึพระองค์
ท่าน (พระเมสสิยาห์) 
โดย เอลส์เพธ็ ยงัก์

© เอลส์เพธ็ ยงัก,์ ไม่อนุญาตใหท้�าส�าเนา
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“ปี 2020 จะเป็นปีแห่งการฉลองครบรอบสองร้อยปี  

การประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนคร้ังหนา้จะแตกต่างจากการ 
ประชุมใหญ่ทุกคร้ังท่ีผา่นมา” ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

กล่าวในภาคปิดการประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี 189 ของ

ศาสนจกัร “ในอีกหกเดือน ขา้พเจา้หวงัวา่สมาชิกทุกคนและ

ทุกครอบครัวจะเตรียมพร้อมส�าหรับการประชุมพิเศษเพื่อเฉลิม

ฉลองรากฐานของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟ ู. . .”

“. . . เม่ือท่านท�าเช่นน้ี การประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายนปี

หนา้จะไม่เพียงเป็นท่ีน่าจดจ�า แต่ยากท่ีจะลืมเลือน”

ดูแนวคดิวธีิเตรียมตวัส�ำหรับกำรประชุมใหญ่สำมญัเดอืน
เมษำยนปี 2020 ทีห่น้ำ 122 และ 126



1พฤศจิกายน 2019

ภาคเช้าวนัเสาร์

 6 ข่าวสาร ความหมาย และฝูงชน
เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

 9 สานุศิษย์ทีแ่ท้จริงของพระผู้ช่วยให้
รอด
เอล็เดอร์เทเรนซ์ เอม็. วินสัน

 12 จงมศีรัทธากล้า มใิช่ไร้ศรัทธา
สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน

 15 ปีตขิองวสุิทธิชน
เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

 19 สมรรถภาพทางวญิญาณ
มิเชลล์ เครก

 22 การปวารณาตนแน่วแน่ต่อพระเยซู
คริสต์
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

 26 จงวางใจในพระเจ้า
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

ภาคบ่ายวนัเสาร์

 30 การสนับสนุนเจ้าหน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่ 
สาวกเจด็สิบภาค และเจ้าหน้าทีร่ะดบั
สามญัของศาสนจกัร
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 31 จงเอาใจใส่การสวดอ้อนวอนตลอด
เวลา
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

 35 ค้นพบด้วยพลงัของพระคมัภร์ี 
มอรมอน
เอล็เดอร์รูเบน วี. อัลลิโยด์

 38 พยาน โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
และช้ันเรียนเยาวชนหญงิ
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 40 การปรับเปลีย่นเพือ่เสริมสร้างความ
เข้มแขง็ให้เยาวชน
เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

 44 จงตามเรามา—กลยุทธ์ตอบโต้และ
แผนเชิงรุกของพระเจ้า
มาร์ค แอล. เพซ

 47 ความวางใจอนัคงทีแ่ละคงทน
เอล็เดอร์แอล. ทอดด์ บัดจ์

 50 หลงัการทดลองศรัทธาของเรา
เอล็เดอร์ฮอร์เก เอม็. อัลวาราโด

 53 รักษาสัญญาและพนัธสัญญาของเรา
เอล็เดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์

ภาคการประชุมสตรี

 57 ยามทุกข์หรือสุข โปรดทรงสถติกบัข้า!
เรย์นา ไอ. อะบูร์โต

 60 ถวายเกยีรตพิระนามของพระองค์
ลิซา แอล. ฮาร์คเนสส์

 67 ธิดาทีรั่กทั้งหลาย
บอนน่ี เอช. คอร์ดอน

 70 สตรีในพนัธสัญญาในความร่วมมอืกบั
พระผู้เป็นเจ้า
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 73 พระบัญญตัสิ�าคญั สองข้อ 
ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์

 76 ทรัพย์สมบัตทิางวญิญาณ
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคเช้าวนัอาทติย์

 80 การเป็นคนในพนัธสัญญา
เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง

 83 พบปีตใินการแบ่งปันพระกติตคุิณ
คริสตีนา บี. ฟรังโค

 86 การผจญภยัคร้ังส�าคญัของท่าน
เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

 90 สัมผสัของพระผู้ช่วยให้รอด
เอล็เดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ

 93 อย่าหลอกข้าพเจ้าเลย
เอล็เดอร์แกรีย์ อี. สตีเวนสัน

 96 พระบัญญตัข้ิอส�าคญัข้อสอง
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ภาคบ่ายวนัอาทติย์

 100 ความบริสุทธ์ิและแผนแห่งความสุข
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 104 รู้ รัก และเตบิโต
เอล็เดอร์ฮานส์ ที. บูม

 106 ให้วญิญาณควบคุมร่างกายของเรา
ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด

 110 พลงัอ�านาจในการเอาชนะปฏิปักษ์
เอล็เดอร์ปีเตอร์ เอม็. จอห์นสัน

 113 แบกกางเขนของเรา
เอล็เดอร์อูลิส์เสส ซวาเรส

 116 ผล
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

 120 ค�าปราศรัยปิดการประชุม
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

 64 เจ้าหน้าทีช้ั่นผู้ใหญ่และเจ้าหน้าทีร่ะดบั
สามญัของศาสนจกัรของพระเยซู
คริสต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

 123 ข่าวศาสนจกัร

 127 จงตามเรามา—เรียนรู้จากข่าวสาร 
การประชุมใหญ่สามญั

สารบัญ พฤศจิกายน 2019
ปีท่ี 25 • เล่มท่ี 11



2 การประชุมใหญ่สามญัก่ึงปีคร้ังท่ี 189

เช้าวนัเสาร์ 5 ตุลาคม 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ วาย. วลิสัน
ผู้สวดอ้อนวอนปิด:  
เอ็ลเดอรส์ตเีวน อาร.์ แบงเกอรเ์ทอร ์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า
เคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค วลิเบิรก์และไรอัน  
เมอรฟี์, ผู้อ�านวยเพลง; แอนดรวู ์อันส์เวริธ์,  
ผู้เล่นออรแ์กน: “อรณุรุง่เริม่,” เพลงสวด, บท 
เพลงที่ 1; “From All That Dwell below the 
Skies,” Hymns, no. 90, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์; 
“เมื่อฉันคน้พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 108, เรยีบเรยีงโดยเมอรฟี์; “ฐาน
มั่นคงหนักหนา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 33; 
“ศรทัธา,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 50–51, 
เรยีบเรยีงโดยเอลเลียตต;์ “จงมารา่เรงิยินด,ี” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 3, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์

บ่ายวนัเสาร์ 5 ตุลาคม 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: 
 เอ็ลเดอรแ์มทธิว แอล. คารเ์พนเทอร์
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: 
 เอ็ลเดอรเ์ครก ซี. ครสิเต็นเซ็น
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวมจาก 
สเตคในโพรโว, ยูทาห์; จิม เคเซน, ผู้อ�านวยเพลง; 
โจเซฟ พีเพิลส์, ผู้เล่นออรแ์กน: “พระเจ้าเป็น
แสงฉัน,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 37, เรยีบเรยีง
โดยเคเซน; “แสนหวานงานเลิศ,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 71, เรยีบเรยีงโดยเคเซน; “พระผู้ ไถ่
แห่งอิสราเอล,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 5; “Thy 
Spirit, Lord, Has Stirred Our Souls,” Hymns, 
no. 157, เรยีบเรยีงโดยเคเซน

ค�า่วนัเสาร์ 5 ตุลาคม 2019 ภาคการประชุมสตรี
ผู้ด�าเนินการประชุม: จอย ด.ี โจนส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: ซาโลเท ทูคอูาฟู
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: แครอล คอสตล์ีย์
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงรวมเด็ก
หญิงปฐมวยัและเยาวชนหญิงจากสเตคใน
เวสตจ์อรแ์ดน, ยูทาห์; เคซีย์ แบรดเบอรยี์, 
ผู้อ�านวยเพลง; ลินดา มารเ์ก็ตส์, ผู้เล่นออรแ์กน: 
“สรรเสรญิพระเจ้า,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 30, 
เรยีบเรยีงโดยเวบ็บ์; “เราขอบพระทัยส�าหรบั
ศาสดา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 10; “ฉันชอบมอง
ดพูระวหิาร,” หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 99, เรยีบ

เรยีงโดยมอห์ลแมน; “พระองคท์รงส่งพระบุตร,” 
หนังสือเพลงส�ำหรบัเด็ก, 20–21, เรยีบเรยีงโดย
ดฟีอรด์

เช้าวนัอาทติย์ 6 ตุลาคม 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอร์ โอ. วนิเซนต ์ฮาเล็ก
ผู้สวดอ้อนวอนปิด: เบคกี ้เครเวน
ดนตรีโดยคณะนักรอ้งประสานเสียงแทเบอรน์า
เคลิแอทเท็มเปิลสแควร;์ แม็ค วลิเบิรก์, ผู้อ�านวย
เพลง; ไบรอัน มาไธอัสและรชิารด์ เอลเลียตต,์ 
ผู้เล่นออรแ์กน: “งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 135; “สูงขึน้ไป ณ ยอด
เขา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 4, เรยีบเรยีงโดยวลิ
เบิรก์; “การสวดอ้อนวอนของเด็กๆ,” หนังสือเพลง
ส�ำหรบัเด็ก, 6–7, เรยีบเรยีงโดยเพอรร์ี;่ “สอนฉัน
เดนิในแสง,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 131; “จรงิตอ่
ศรทัธา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 129, เรยีบเรยีง
โดยลีออน; “Love Divine, All Loves Excelling,” 
Wesley and Prichard, เรยีบเรยีงโดยวลิเบิรก์

บ่ายวนัอาทติย์ 6 ตุลาคม 2019 ภาคทัว่ไป
ผู้ด�าเนินการประชุม: ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผู้สวดอ้อนวอนเปิด: เอ็ลเดอรแ์จ็ค เอ็น. เจอรารด์
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ผู้น�าศาสนจักรที่พูดระหวา่งการประชุม
ใหญ่สามัญเชือ้เชิญหลายตอ่หลายครัง้ให้
เปลี่ยนแปลงตนเอง—เปลี่ยนเป็นคนที่
มีความสุขมากขึน้ มีความบรสุิทธิ์มากขึน้ 
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ และ
ช่วยให้ผู้อื่นท�าแบบเดยีวกัน

ยิ่งไปกวา่น้ัน ท่านท�าให้การ
เปลี่ยนแปลงดงักล่าวดไูม่ไกลเกินเอือ้ม
ส�าหรบัเราแตล่ะคน

“พระเจ้าทรงประสงค์ ให้บุตรธิดาทุก
คนของพระองคร์บัส่วนของพรนิรนัดรท์ี่
มี ในพระวหิารของพระองค”์ ประธาน 
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน “. . . ความมีคา่
ควรส่วนบุคคลในการเข้าพระนิเวศน์ของ
พระเจ้าเรยีกรอ้งการเตรยีมทางวญิญาณ
ส่วนบุคคลมากทีเดยีว แตด่ว้ยความช่วย
เหลือจากพระเจ้า ทุกอย่างเป็นไปได”้

ค้นหาความสุขและความบริสุทธ์ิ
ประธานเนลสันเชือ้เชิญให้เราแตล่ะ

คนมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรพระวหิาร (ด ู
หน้า 120)

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์อธิบายการ
เช่ือมโยงระหวา่งความบรสุิทธิ์ที่เพิ่มขึน้
กับความสุขที่เพิ่มขึน้ (ด ูหน้า 100)

เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น
สอนเราถึงวธิีพบ “ปีตขิองวสุิทธิชน” (ด ู
หน้า 15)

ค�าเช้ือเชิญให้รักและแบ่งปัน
ประธานเนลสันสอนถึงความส�าคญั

ของการรกัเพื่อนบ้านของเราและให้ราย
ละเอียดงานเพื่อมนุษยธรรมอันแผ่กวา้ง
ของศาสนจักร (ด ูหน้า 96)

เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

อธิบายพลังของการเชือ้เชิญให้ผู้อื่น 
“มาด”ู (ด ูหน้า 86)

ซิสเตอรค์รสิตนีา บี. ฟรงัโคบรรยาย
ถึงปีตขิองการแบ่งปันพระกิตตคิณุ (ด ู
หน้า 83)

การเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้เยาวชน
ศาสดาพยากรณ์แจ้งการเปลี่ยนแปลง

ในองคก์ารเยาวชนซ่ึงจะกระตุน้ให้
เยาวชนในโควรมัและฝ่ายประธานชัน้
เรยีนลุกขึน้มาเป็นผู้น�า (ด ูหน้า 38)

เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุน�าเสนอ
การปฏิบัตหิน้าที่ผู้น�าฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน (ด ูหน้า 40)

ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อนแบ่งปัน
การเปลี่ยนแปลงในองคก์ารเยาวชนหญิง 
(ด ูหน้า 67)

สร้างพระวหิาร สร้างเรา
ประธานเนลสันประกาศพระวหิารใหม่

แปดแห่งระหวา่งภาคการประชุมสตร ี(ด ู
หน้า 76)

ในภาคบ่ายวนัอาทิตย์ ท่านสอนเกี่ยว
กับการมีคณุสมบัตคิูค่วรเข้าพระวหิาร
และแนะน�าค�าถามสัมภาษณ์ใบรบัรอง
พระวหิารฉบับแก้ ไขใหม่ (ด ูหน้า 120) ◼

เรือ่งเดน่จากการประชุมใหญ่สามัญกึ่งปี
ครัง้ที่ 189
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6 ภาคเชา้วนัเสาร์

พี่น้องทัง้หลาย น่ีคอืแซมมี่ โฮ ชิง วยัเจ็ด
เดอืน ก�าลังดกูารประชุมใหญ่สามัญจาก
โทรทัศน์ที่บ้านของเขาเมื่อเดอืนเมษายน
ที่ผ่านมา

เมื่อถึงเวลาสนับสนุนประธาน 
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันและเจ้าหน้าท่ีชัน้
ผู้ ใหญ่ท่านอื่นๆ แขนสองข้างของแซม
มี่ก�าลังวุ่นถือขวดนม เขาจึงท�าส่ิงท่ีดี
ที่สุดในตอนน้ัน

แซมมี่ ให้ความหมายใหม่แก่แนวคดิ
เรือ่งการยกเท้าออกเสียง

ขอตอ้นรบัสู่การประชุมใหญ่กึ่งปีของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เพื่อปูพืน้ก่อนพูดถึง
ความหมายของการชุมนุมปีละสองครัง้น้ี 
ข้าพเจ้าขออ้างเหตกุารณ์จากเรือ่งราวของ
ลูกาในพันธสัญญาใหม่:1

“เมื่อ [พระเยซู] เสด็จมาใกล้เมือง
เย ร ีโค มีคน ตา บอดคนหน่ึงน่ังขอ ทานอยู่
รมิ ทาง

“เมือ่เขำได ้ยินเสียงฝูง ชนเดนิผ่ำนจึง
ถำมวำ่มีเรือ่งอะไร

“. . . พวก เขาจึงบอกวา่เยซู
ชาวนา ซา เรธ็เสด็จผ่านมา

“คน ตา บอดคนน้ันจึงรอ้งวา่ เยซู
บุตร ดาวดิเจ้าข้า ขอทรงพระ เมตตา
ข้า พระ องคเ์ถิด”

ฝูงชนตกตะลึงกับความกล้าของเขา 
จึงพยายามท�าให้เขาเงียบ แต ่“เขายิ่งรอ้ง
ขึน้” ตามบันทึกกล่าว เน่ืองดว้ยความไม่

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ข่าวสาร ความหมาย 
และฝูงชน

ท่ามกลางเสียงกลองและเสียงอึกทึกไม่ขาดสายใน
สมยัของเรา ขอให้เราพยายามมองเห็นพระคริสต์ตรง
ศูนย์กลางในชีวิตของเรา ในศรัทธาของเรา และในการ
รับใช้ของเรา

ภาคเช้าวนัเสาร์ | ตุลาคม 2019 ย่อท้อของเขา ผู้คนจึงน�าเขามาหาพระ
เยซูผู้ทรงไดย้ินค�าวงิวอนดว้ยศรทัธาขอ
ให้มองเห็นและทรงรกัษาเขา2

ข้าพเจ้าสะเทือนใจกับเรือ่งสัน้ๆ แต่
ชัดเจนเรือ่งน้ีทุกครัง้ที่อ่าน เรารูสึ้กไดถ้ึง
ความทุกข์ของชายคนน้ี เราแทบจะไดย้ิน
เขาตะโกนรอ้งเรยีกความสนใจจากพระผู้
ช่วยให้รอด เรายิม้ที่เขาไม่ยอมเงียบ—แต่
ตัง้หน้าตัง้ตารอ้งให้ ดงัขึน้ เมื่อคนอื่นทุก
คนก�าลังบอกให้เขา เงียบ น่ีเป็นเรือ่งราว
ของศรทัธาอันแสนมุ่งมั่นที่มีความน่ารกั
ในตวัเอง แตเ่ช่นเดยีวกับพระคมัภีรท์ุก
ข้อ ยิ่งเราอ่าน เรายิ่งพบ

ความคดิหน่ึงที่สะดดุใจข้าพเจ้าเมื่อไม่
นานมาน้ีคอืชายคนน้ีรบัรู้ ไดด้วีา่มีคน 
ละเอียดอ่อนทางวญิญาณอยู่รอบๆ ตวั  
ความส�าคญัทัง้หมดของเรือ่งน้ีอยูท่ีช่ายหญงิ 

นิรนามไม่กี่คน เมื่อเพื่อนถามวา่ “มีเรือ่ง
อะไรถึงวุน่วายขนาดน้ี?” พวกเขามองเห็น
พอที่จะบอกไดว้า่พระครสิตท์รงเป็นเหตุ
ของเสียงอึกทึกน้ัน พระองคท์รงเป็นตน้
เรือ่ง มีบทเรยีนในบทสนทนาสัน้ๆ น้ี
ส�าหรบัเราทุกคน ถ้าจะถามเรือ่งศรทัธา
และความเช่ือมั่น การถามกับคนที่พอ
มีอยู่บ้างจะช่วยท่านได!้ “คนตาบอดจะ
น�าทางคนตาบอดไดห้รอื?” ครัง้หน่ึงพระ
เยซูตรสัถาม “[ถ้าอย่างน้ัน] ทัง้สองคนจะ
ไม่ตกบ่อหรอกหรอื?”3

การคน้หาศรทัธาและความเช่ือมั่น
เช่นน้ันเป็นจุดประสงคข์องเราในการ
ประชุมใหญ่เหล่าน้ี เมื่อมารว่มประชุม
กับเราวนัน้ีท่านจะตระหนักวา่เราทุกคน
ก�าลังพยายามคน้หาไปดว้ยกัน ลองมองไป
รอบตวัท่าน รอบบรเิวณพืน้ที่แห่งน้ีท่าน
เห็นครอบครวัทุกขนาดมาจากทั่วสารทิศ 
เพื่อนเก่าสวมกอดกันดว้ยความดี ใจเมื่อ
พบกัน คณะนักรอ้งประสานเสียงเตรยีม
รอ้งเพลง และผู้ประท้วงตะโกนมาจาก
แท่นตวัโปรดที่พวกเขาชอบยืน ผู้สอน
ศาสนารุน่เก่าๆ มองหาคูส่มัยก่อน ส่วน
ผู้สอนศาสนาที่เพิ่งจบมาพากันมองหาคู ่
ใหม่ (ท่านคงรูว้า่ข้าพเจ้าหมายถึงอะไร!) 
แล้วก็ถ่ายรปูใช่ไหม? สวรรคช่์วย! ดว้ย
โทรศัพท์มือถือในมือทุกคน เราจึงเปลี่ยน
จาก “สมาชิกทุกคนเป็นผู้สอนศาสนา” 
เป็น “สมาชิกทุกคนเป็นช่างภาพ” 

แซมม่ี โฮ ชิง สนับสนุนประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน 
ระหว่างการประชุมใหญ่สามญัเดือนเมษายน 2019
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ท่ามกลางความวุน่วายอันน่ายินดน้ีี  
คนหน่ึงอาจจะถามอย่างมีเหตผุลวา่  
“มีเรือ่งอะไรกัน?”

ดงัที่อยู่ ในเรือ่งราวพันธสัญญาใหม่  
ผู้ที่มองเห็นจะรบัรูว้า่ถึงแม้ประเพณีการ
ประชุมใหญ่จะให้อะไรเราอีกก็ตาม แต่
จะมีความหมายเพียงน้อยนิดหรอืไม่มี
เลยถ้าเราไม่พบพระเยซูตรงศนูย์กลาง
ของทัง้หมดน้ัน เพื่อเข้าใจวสัิยทัศน์ที่เรา
แสวงหา การเยียวยาที่พระองคท์รงสัญญา 
และนัยส�าคญัที่เรารูว้า่มีอยู่ที่น่ี เราตอ้งตัง้
สตผิ่านความวุน่วายน้ัน—ดว้ยความเบิก
บาน—และเพ่งความสนใจมาที่พระองค ์
การสวดอ้อนวอนของผู้พูดทุกคน ความ
หวงัของทุกคนที่รอ้งเพลง ความคารวะ
ของแขกทุกคน—ล้วนอุทิศเพื่ออัญเชิญ
พระวญิญาณของพระองคผ์ู้ทรงเป็น
เจ้าของศาสนจักรน้ี—พระครสิตผ์ู้ทรง
พระชนม์ พระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้า เจ้าชายแห่งสันติ

แตเ่ราไม่จ�าเป็นตอ้งอยู่ ในศนูย์การ
ประชุมใหญ่เพื่อพบพระองค ์เมื่อเด็กอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนครัง้แรกและหลงใหล
ความกล้าหาญของอบินาไดหรอืการเดนิ
ทัพของนักรบหนุ่ม 2,000 คน เราอาจ
เสรมิไดว้า่พระเยซูทรงเป็นบุคคลส�าคญั
ที่สุดตลอดพงศาวดารอันน่าอัศจรรย์น้ี 
ทรงเป็นเหมือนรปูป้ันขนาดใหญ่ตัง้อยู่บน
พระคมัภีรท์ุกหน้าและเช่ือมโยงไปสู่ผู้ส่ง
เสรมิศรทัธาคนอื่นๆ ทุกคนในพระคมัภีร์

เช่นเดยีวกัน เมื่อเพื่อนก�าลังเรยีนรู้
ศาสนาของเรา เขาอาจจะมึนงงเล็กน้อย
กับองคป์ระกอบเฉพาะตา่งๆ และศัพท์
ศาสนาที่ ไม่คุน้หู เช่น ข้อจ�ากัดดา้น
อาหาร, เสบียงการพึ่งพาตนเอง, การเดนิ
ทางของผู้บุกเบิก, สาแหรกตระกูลแบบ
ดจิิทัล, กับจ�านวนศนูย์สเตคนับไม่ถ้วน
ที่บางคนคาดหวงัอย่างไม่ตอ้งสงสัยวา่
จะเสิรฟ์สเต็กเน้ือสันนอกกึ่งสุกกึ่งดบิ 
ฉะน้ัน เมื่อเพื่อนใหม่ของเราเห็นและ
ไดย้ินอะไรใหม่ๆ เต็มไปหมด เราตอ้งช่วย
ให้พวกเขามองผ่านความชุลมุนวุน่วาย
และจดจ่อกับความหมายของทัง้หมด
น้ัน กับหัวใจที่เตน้อยู่ของพระกิตตคิณุ
นิรนัดร—์ความรกัของพระบิดามารดา
บนสวรรค ์ของประทานแห่งการชดใช้

ของพระบุตร การน�าทางที่อุ่นใจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ตลอดจนการฟ้ืนฟูในยุค
สุดท้ายของความจรงิทัง้หมดน้ีและอื่นๆ 
อีกมากมาย

เมื่อใครไปพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ครัง้แรก 
เขาอาจตกตะลึงกับประสบการณ์น้ันไม่
มากก็น้อย งานของเราคอืตอ้งแน่ใจวา่
สัญลักษณ์ศักดิสิ์ทธิ์และพิธีกรรมที่ ได้
รบัการเปิดเผย ชุดประกอบพิธีและภาพ
น�าเสนอ จะไม่เบนความสนใจแตชี่ ้ไปยัง
พระผู้ช่วยให้รอดซ่ึงเรามาเพื่อนมัสการ
พระองค ์พระวหิารเป็นพระนิเวศน์ของ
พระองค ์และพระองคค์วรอยู่สูงสุดใน
ความคดิและในใจเรา—หลักค�าสอนอัน
สูงส่งของพระครสิตแ์ผ่ซ่านทั่วรา่งกาย
เราดงัที่แผ่ซ่านในศาสนพิธีพระวหิาร—
ตัง้แตน่าทีที่เราอ่านค�าจารกึบนประตดูา้น
หน้าจนถึงนาทีสุดท้ายที่เราอยู่ ในอาคาร 
ท่ามกลางความพิศวงทัง้หมดที่เราพบเจอ 
เราตอ้งมองเห็นความหมายของพระเยซู
ในพระวหิารเหนือส่ิงอื่นใด

ลองพจิารณาความยุง่เหยงิของโครงการ
เดน่ๆ และขอ้ประกาศใหม่ๆ  ในศาสนจกัร
เมือ่ไมก่ีเ่ดอืนมาน้ี เมือ่เราปฏบิตัศิาสนกิจ
ตอ่กนั หรอืขดัเกลาประสบการณ์วนั 
สะบาโต หรอืน้อมรบัโปรแกรมใหมส่�าหรบั 

เด็กและเยาวชน เราจะพลาดเหตผุล
จรงิๆ ของการปรบัเปลี่ยนที่มาจากการ
เปิดเผยเหล่าน้ีถ้าเรามองวา่ทัง้หมดน้ีเป็น
คนละโครงการไม่เกี่ยวข้องกัน แทนที่จะ
มองวา่เป็นโครงการตอ่เน่ืองกันเพื่อช่วย
ให้เรามั่นคงยิ่งขึน้บนศิลาแห่งความรอด4 
แน่นอน แน่นอนวา่น่ีคอืส่ิงที่ประธานรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสันตัง้ใจเมื่อท่านให้เราใช้
ช่ือที่ ไดร้บัการเปิดเผยของศาสนจักร5 ถ้า
พระเยซู—ทัง้พระนาม หลักค�าสอน แบบ
อย่าง และความเป็นพระเจ้าของพระองค์
—สามารถเป็นศนูย์กลางการนมัสการของ
เราได ้เท่ากับเราก�าลังสนับสนุนความจรงิ
อันยิ่งใหญ่ที่แอลมาสอนไวว้า่ “มีหลายส่ิง
ที่จะมา; [แต]่ ดเูถิด, มีส่ิงหน่ึงซ่ึงส�าคญั
กวา่ส่ิงทัง้ปวง—. . . พระผู้ ไถ่ [ผู้] ทรงมี
พระชนม์ชีพและจะเสด็จมาในบรรดา
ผู้คนของพระองค”์6

บรรยากาศตามชายแดนในศตวรรษ
ที่ 19 ของโจเซฟ สมิธลุกเป็นไฟดว้ย
บรรดากลุ่มพยานชาวครสิตท์ี่แก่งแย่งชิง
ดกีัน7 แต่ ในความสับสนอลหม่านที่พวก
เขาก่อ กลุ่มผู้ปลุกกระแสที่ฮึกเหิมเหล่า
น้ีกลับอ�าพรางพระผู้ช่วยให้รอดพระองค์
น้ันที่เด็กหนุ่มโจเซฟมุ่งมั่นแสวงหา 
ขณะตอ่สู้กับส่ิงที่ท่านเรยีกวา่ “ความ
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มืดมนและความสับสน”8 ท่านปลีกตวั
เข้าไปในป่า ณ ที่น้ันท่านเห็นและไดย้ิน
พยานอันโชตช่ิวงยิ่งกวา่ส่ิงใดที่เรากล่าว
ถึงในเช้าวนัน้ี ยืนยันวา่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเป็นศนูย์กลางของพระกิตตคิณุ ดว้ย
ของประทานแห่งการมองเห็นที่ ไม่นึก
ฝันและคาดไม่ถึง โจเซฟเห็นนิมิตเป็น
พระบิดาบนสวรรค ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่ง
ใหญ่ของจักรวาล และพระเยซูครสิต ์พระ
บุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดและดพีรอ้ม
ของพระองค ์จากน้ันพระบิดาทรงเป็น
แบบอย่างที่เราสรรเสรญิกันในเช้าวนั
น้ี: พระองคท์รงชีพ้ระหัตถ์ ไปที่พระเยซู
และตรสัวา่ “น่ีคอืบุตรที่รกัของเรา จงฟัง
ท่าน!”9 ไม่มีส่ิงใดแสดงถึงอัตลักษณ์อัน

สูงส่งของพระเยซู ความส�าคญัสูงสุดของ
พระองค์ ในแผนแห่งความรอด และพระ
ฐานะของพระองค์ ในสายพระเนตรของ
พระผู้เป็นเจ้าไดม้ากไปกวา่ค�าประกาศ
สัน้ๆ น้ัน

ความวุน่วายและความสับสน? ฝูงชน
และความขัดแย้ง? ทัง้หมดน้ันมีมากมาย
ในโลกของเรา อันที่จรงิ คนสงสัยและคน
มีศรทัธายังคงขัดแย้งกันเรือ่งนิมิตดงั
กล่าวและเรือ่งอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าพูดถึงวนัน้ี 
เผื่อวา่ ท่ำน อาจจะพยายามมองให้ชัดขึน้
และหาความหมายท่ามกลางความคดิเห็น
มากมาย ข้าพเจ้าชีท้่านไปยังพระเยซูองค์
เดยีวกันน้ี และกล่าวค�าพยานของอัคร
สาวกเกี่ยวกับประสบการณ์ของโจเซฟ 

สมิธที่เกิดขึน้ราว 1,800 ปีหลังจากเพื่อน
ตาบอดของเรามองเห็นอีกครัง้บนถนน 
เยรีโคสมัยโบราณ ข้าพเจ้าเป็นพยานรว่ม 
กบัสองทา่นน้ีและคนอกีมากในอดตีวา่ภาพ 
และเสียงที่น่าตืน่เตน้ที่สุดในชีวติคอืภาพ 

และเสียงที่พระเยซูไม่เพียงเสด็จผ่าน 
เท่าน้ัน10 แตเ่สด็จมา หำ เรา หยุด ข้ำงๆ  
เรา และทรงอยู่ กับ เรา11

พี่น้องทัง้หลาย ท่ามกลางเสียงกลอง
และเสียงอึกทึกไม่ขาดสายในสมัยของ
เรา ขอให้เราพยายามมองเห็นพระ
คริสต์ตรงศูนย์กลางในชีวิตของเรา ใน
ศรัทธาของเรา และในการรับใช้ของ
เรา ความหมายที่แท้จริงอยู่ ในน้ัน ถ้า
เมื่อใดทัศนวิสัยของเราถูกจ�ากัด หรือ
ความมั่นใจของเราลดน้อยลง หรือความ
เช่ือของเราถูกทดสอบและขัดเกลา—
แน่นอนว่าจะเป็นเช่นน้ัน—เมื่อน้ันขอ
ให้เราร้องดังๆ ว่า “เยซู บุตร ดาวิดเจ้าข้า 
ขอทรงพระ เมตตาข้า พระ องค์เถิด”12 
ข้าพเจ้าสัญญาด้วยศรัทธาแรงกล้าแบบ
อัครสาวกและความเช่ือมั่นแบบศาสดา
พยากรณ์ว่าพระองค์จะทรงได้ยินท่าน
และจะตรัสไม่ช้าก็เร็วว่า “จงเห็นเถิด 
ความเช่ือของท่านท�าให้ตัวท่านหายปกติ
แล้ว”13 ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
สามัญ ในพระนามของพระเยซูคริสต ์
เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. น่ีอาจใช่หรอืไม่ ใช่เหตกุารณ์เดยีวกับที่บันทึก

ไว้ ใน มัทธิว 20:30–34 ซ่ึงมีคนตาบอดสอง
คนทูลพระองค ์หรอือีกคนที่บันทึกไว้ ใน 
มาระโก 10:46–52 ซ่ึงคนตาบอดคนน้ันมีช่ือ
วา่บารทิเมอัสบุตรของทิเมอัส

 2. ด ูลูกา 18:35 43; เพิ่มตวัเอน.
 3. ลูกา 6:39.
 4. ด ู2 นีไฟ 9:45.
 5. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ช่ือที่ถูกตอ้งของ

ศาสนจักร,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 87–89.
 6. แอลมา 7:7.
 7. อาณาเขตทางภาคเหนือของนิวยอรก์ใกล้

พอลไมรามักถูกเรยีกวา่เป็น “เขตเผาผลาญ” 
เน่ืองจากความกระตอืรอืรน้ทางศาสนาที่แพร่
สะพัดไปทั่วชุมชนเล็กๆ เหล่าน้ัน

 8. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:13.
 9. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:17.
 10. ด ูลูกา 18:37.
 11. ด ูยอห์น 14:23.
 12. มาระโก 10:47.
 13. ลูกา 18:42.
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ข้าพเจ้าอยู่ ในแอฟรกิาตะวนัตกมา
ห้าปี จึงเห็นตวัอย่างมากมายของคนที่ ให้
พระกิตตคิณุมาก่อนอย่างเป็นธรรมชาติ
และไม่อาย ตวัอย่างหน่ึงคอืช่ือของธุรกิจ
ตัง้ศนูย์ถ่วงล้อและปะยางในกานา เจ้าของ
ตัง้ช่ือวา่ “ตามแนวพระประสงค”์

เราจะรูสึ้กถึงปีตอิันยั่งยืน2 เมื่อพระผู้
ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุของพระองค์
กลายเป็นโครงสรา้งของชีวติเรา แตง่่าย
มากที่ โครงสรา้งน้ันจะกลายเป็นเรือ่งทาง
โลกแทน ในขณะที่พระกิตตคิณุกลาย
เป็นทางเลือกเสรมิหรอืเป็นเพียงการไป
โบสถ์วนัอาทิตย์สองช่ัวโมง เมื่อเป็นเช่นน้ี 
ก็เท่ากับเราใส่คา่จ้างไว้ ใน “ถุงที่มีรรูัว่”

ฮักกัยก�าลังบอกให้เรามุ่งมั่น—เป็น
คนเหมือนกับที่เราพูดกันในออสเตรเลีย
วา่ “fair dinkum (แฟรด์งิคมั)” ในการ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ ผู้คนเป็น
คน fair dinkum เมื่อพวกเขาเป็นอย่างที่
พูดวา่ตวัเองเป็น

ข้าพเจ้าเรยีนรูม้าบ้างเกี่ยวกับการเป็น
คน fair dinkum และการเป็นคนมุ่งมั่น
จากการเล่นรกับี ้ข้าพเจ้าเรยีนรูว้า่เมื่อ
ข้าพเจ้าเล่นสุดฝีมือ ทุ่มสุดตวั ข้าพเจ้าจะ
สนุกกับเกมมากที่สุด

ฤดกูาลรกับีท้ี่ข้าพเจ้าโปรดปรานคอืปี
หลังจบมัธยมปลาย ทีมที่ข้าพเจ้าเข้ารว่ม

ในการประชุมศีลระลึกครัง้ล่าสุดที่
ข้าพเจ้าเข้ารว่ม อดตีผู้สอนศาสนาคน
หน่ึงอ้างค�าพูดบิดาผู้สรปุเรือ่งน้ีไวอ้ย่าง
ครบถ้วนเมื่อเขาพูดกับลูกของเขาวา่  
“ส่ิงที่เราตอ้งการที่น่ีคอื Wi Fi (วายฟาย) 
น้อยลงและนีไฟมากขึน้!”

โดย เอล็เดอร์เทอเรนซ์ เอม็. วนิสนั 
แห่งฝ่ำยประธำนโควรมัสำวกเจ็ดสิบ

ส่ิงทีซ่่อนอยู่ ในหนังสือฮักกยัของพันธสัญญา 
เดมิคอืค�าบรรยายถงึคนกลุม่หน่ึงทีน่่าจะ
ใช้ค�าแนะน�าของเอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์พวก
เขาผดิพลาดที่ ไม่ไดต้ัง้พระครสิต์ ไวเ้ป็น
ศนูย์กลางของชีวติและการรบัใช้ของพวก
เขา ฮักกยัสรา้งภาพพจน์กระตุน้ความคดิ
บางภาพซ่ึงพระองคท์รงต�าหนิผูค้นเหลา่
น้ีทีอ่ยู่ ในบ้านสุขสบายแทนทีจ่ะสรา้งพระ
วหิารของพระเจ้า:

“น่ี เป็นเวลาที่พวก เจ้าเองอาศัยอยู่ ใน
บ้านที่มี ไม้บุ แตพ่ระ นิ เวศน้ีถูกทิง้ให้
พัง ทลายหรอื?

“เพราะ ฉะน้ัน บัด น้ีพระ ยาห์ เวห์
จอม ทัพจึงตรสัวา่ จงพิจาร ณาความเป็น
อยู่ของพวก เจ้า

“พวก เจ้าหวา่นมาก แตเ่ก็บ เกี่ยว
น้อย พวก เจ้ารบั ประ ทาน แต่ไม่เคยอิ่ม 
พวก เจ้าดืม่ แตก็่ ไม่หยุดกระ หาย พวก เจ้า
นุ่ง ห่ม แตก็่ ไม่อบอุ่น คนที่ ไดค้า่ จ้าง ก็ ได้
คา่ จ้างมาใส่ถุงที่มีร ูรัว่

“พระ ยาห์ เวห์จอม ทัพตรสัดงั น้ีวา่ จง
พิจาร ณา ดคูวามเป็นอยู่ของพวก เจ้า”1

เป็นค�าบรรยายที่ดทีีเดยีวถึงความเปล่า
ประโยชน์ของการใหเ้รือ่งที่ ไมม่ผีลนิรนัดร ์
มาก่อนเรือ่งของพระผู้เป็นเจ้า

สานุศิษย์ที่แท้จรงิของ 
พระผู้ช่วยให้รอด

เราจะรู้สึกถึงปีติอันยัง่ยืนเม่ือพระผู้ช่วยให้รอดและพระ
กิตติคุณของพระองค์กลายเป็นโครงสร้างของชีวิตเรา
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มีทัง้พรสวรรคแ์ละความมุ่งมั่น เราเป็น
ทีมแชมป์ปีน้ัน แตว่นัหน่ึงเราตอ้งแข่ง
กับทีมที่ดอ้ยกวา่มาก และหลังจบเกมเรา
ทุกคนตอ้งพาคูเ่ดทไปงานเตน้ร�าประจ�า
ปีครัง้ใหญ่ของมหาวทิยาลัย ข้าพเจ้าคดิ
วา่เพราะการแข่งครัง้น้ีคงจะง่าย จึงควร
พยายามป้องกันไม่ ให้ตนเองบาดเจ็บเพื่อ
จะไดส้นุกกับงานเตน้ร�าอย่างเต็มที่ ใน
การแข่งครัง้น้ัน เราไม่เต็มที่เท่าที่ควรเมื่อ
มีการปะทะกัน และเราแพ้ ที่แย่กวา่น้ัน
คอื เมื่อจบการแข่งขันปากข้าพเจ้าบวม
ช�า้มากจนดไูม่ดสี�าหรบัการออกเดทครัง้
ส�าคญั บางทีข้าพเจ้าอาจตอ้งเรยีนรูอ้ะไร
บางอย่าง

ประสบการณ์ที่ตา่งจากน้ันมากเกิด
ขึน้ในการแข่งครัง้ตอ่มาซ่ึงข้าพเจ้ามุ่ง
มั่นเต็มที่ ณ จุดหน่ึงเมื่อข้าพเจ้าตัง้ใจ
พุ่งเข้าไปปะทะ ทันใดน้ันก็รูสึ้กเจ็บที่
หน้า คณุพ่อสอนข้าพเจ้าวา่ไม่ควรปล่อย
ให้คูต่อ่สู้รูว้า่เราเจ็บ ข้าพเจ้าจึงเล่นตอ่จน
จบเกม คนืน้ัน ขณะพยายามกินอาหาร 
ข้าพเจ้ารูสึ้กตวัวา่กัดไม่ได ้เช้าวนัรุง่ขึน้ 
ข้าพเจ้าไปโรงพยาบาล ผลเอกซเรย์ยืนยัน
วา่กรามหัก ข้าพเจ้าตอ้งใส่ลวดมัดฟัน
ตดิตอ่กันหกสัปดาห์

มีหลายบทเรยีนให้เรยีนรูจ้ากอุปมา 
เรือ่งปากบวมและกรามหักน้ี แม้จะจ�าได ้
ถึงความไม่สมหวงัของการอยากกินอาหาร 
แข็งในช่วงหกสัปดาห์ที่กินไดแ้ตอ่าหาร 
เหลว แตข่้าพเจ้าไม่รูสึ้กเสียใจเลยเรือ่ง 
กรามหักเพราะน่ันเกิดจากการทุ่มสุดตวั 
ของข้าพเจ้า แตข่้าพเจ้าเสียใจเรือ่งปาก 
บวมเพราะมันเป็นสัญลักษณ์ถึงความ
ลังเลของข้าพเจ้า

เมื่อเราทุ่มสุดตวัไม่ไดห้มายความวา่
เราจะมีพรห่อหุ้มตลอดเวลาหรอืมีความ
ส�าเรจ็เสมอ แตห่มายความวา่เราจะมี
ปีต ิปีติไม่ ใช่ความพอใจช่ัวประเดีย๋วหรอื
ความสุขช่ัวครู ่ปีตยิั่งยืนและเกิดขึน้เมื่อ
ความพยายามของเราเป็นที่ยอมรบัจาก
พระเจ้า3

ตวัอย่างของการยอมรบัเช่นน้ันคอืเรือ่ง
ราวของออลิเวอร ์เกรนเจอร ์ดงัที่ประธาน
บอยด ์เค. แพคเกอรก์ลา่ววา่ “เมือ่วสุิทธชิน 
ถูกขับออกจากเคริท์แลนด ์. . . ออลิเวอร ์
ถูกทิง้ไวเ้บือ้งหลังเพื่อขายทรพัย์สินของ
พวกเขาในราคาเท่าที่เขาจะขายได ้มี
โอกาสไม่มากที่เขาจะประสบความส�าเรจ็ 
และเขาก็ ไม่ประสบความส�าเรจ็จรงิๆ!”4 
เขาไดร้บัมอบหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด
ให้ท�าภารกิจที่ยาก หรอือาจท�าไม่ไดเ้ลย 
แตพ่ระเจ้าทรงชมเชยเขาส�าหรบัความ
พยายามที่เห็นชัดวา่ไม่ส�าเรจ็ดงัน้ี:

“เรานึกถึงผู้รบัใช้ของเรา ออลิเวอร ์
เกรนเจอร;์ ดเูถิด, ตามจรงิแล้ว เรากล่าว
แก่เขาวา่ช่ือเขาจะมีอยู่ ในความทรงจ�า
อย่างศักดิสิ์ทธิ์จากรุน่สู่รุน่, ตลอดกาล
และตลอดไป, พระเจ้าตรสั.

“ฉะน้ัน, ให้เขาแข็งขันอย่างจรงิจังเพื่อ
การไถ่ฝ่ายประธานสูงสุดแห่งศาสนจักร
ของเรา, . . . และเมื่อเขาตกเขาจะลุก
ขึน้อีก, เพราะการเสียสละของเขาจะ
ศักดิสิ์ทธิ์ตอ่เรายิ่งกวา่การเพิ่มพูนของ
เขา, พระเจ้าตรสั.”5

น่ันอาจใช้ ไดก้ับเราทุกคน—ส่ิงที่
ส�าคญัตอ่พระเจ้าไม่ ใช่ความส�าเรจ็ของเรา 
แตค่อืการเสียสละและความพยายามของ
เราตา่งหาก

อีกตวัอย่างหน่ึงของสานุศิษย์ที่แท้จรงิ
ของพระเยซูครสิตค์อืเพื่อนรกัของเราใน
สาธารณรฐัโกตดวิวัร ์แอฟรกิาตะวนัตก  
ซิสเตอรท์ี่ซ่ือสัตย์ท่านน้ีถูกสามีท�ารา้ย
จิตใจอย่างมากและถูกท�ารา้ยรา่งกายบ้าง
ตลอดระยะเวลาหน่ึง พวกเขาหย่ารา้งกัน
ในที่สุด ศรทัธาและความดขีองเธอไม่ส่ัน
คลอน แตเ่พราะสามีโหดรา้ยตอ่เธอ เธอ
จึงเจ็บปวดมากเป็นระยะเวลานาน เธอ
อธิบายส่ิงที่เกิดขึน้ดว้ยค�าพูดตอ่ไปน้ี

“แม้ดิฉันพูดว่าให้อภัยเขา แต่ดิฉัน
หลับไปพร้อมกับบาดแผลเสมอ ดิฉัน
อยู่กับบาดแผลน้ันตลอดเวลา เป็น
เหมือนไฟสุมทรวง หลายครัง้ดิฉันสวด
อ้อนวอนพระเจ้าให้ทรงน� าบาดแผลน้ัน
ออกไป แต่มันเจ็บปวดมากจนดิฉันเช่ือ
มั่นอย่างยิ่งว่าดิฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เหลือ
กับบาดแผลน้ัน มันเจ็บปวดกว่าการสูญ
เสียคุณแม่เมื่อดิฉันยังเด็ก เจ็บปวดกว่า
เมื่อดิฉันสูญเสียคุณพ่อ และแม้กระทั่ง
ลูกชาย ดูเหมือนบาดแผลขยายใหญ่จน
ปิดทับหัวใจดิฉัน จนดิฉันรู้สึกว่าจะตาย
ได้ทุกเมื่อ

“บางครัง้ดฉัินถามตนเองวา่พระผู้ช่วย
ให้รอดจะทรงท�าอย่างไรในสถานการณ์
ของดฉัิน และดฉัินอยากจะพูดวา่ 
‘พระเจ้า มันเจ็บปวดเกินไป’

“แตแ่ล้วเช้าวนัหน่ึงดฉัินมองหาความ
เจ็บปวดอันเกิดจากสาเหตทุัง้หมดน้ี
ในใจ และมองลึกเข้าไปในจิตวญิญาณ
ของตนเอง ไม่มีความเจ็บปวดน้ันอีก
แล้ว ดฉัินรบีนึกทบทวนเหตผุลทัง้หมดที่ 
[ท�าให้] ดฉัินรูสึ้กเจ็บปวด แตด่ฉัินไม ่
รูสึ้กเจ็บปวด ดฉัินรอดทูัง้วนัวา่จะรูสึ้กเจ็บ
ปวดในใจหรอืไม่ ดฉัินไม่รูสึ้ก แล้วดฉัิน
ก็คกุเข่าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
ท�าให้การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระเจ้าเกิดผลกับดฉัิน”6

ปัจจุบันซิสเตอรท์่านน้ีรบัการผนึก
อย่างมีความสุขกับชายผู้ซ่ือสัตย์ที่รกัเธอ
อย่างสุดซึง้

ฉะน้ันเจตคตขิองเราควรเป็นเช่นไรถ้า
เราเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระครสิต?์ 
และพระกิตตคิณุมีคา่อย่างไรตอ่เราเมื่อ
เรา “พิจารณาดคูวามเป็นอยู่ [ของเรา]” 
ตามที่ฮักกัยแนะน�า?เทอเรนซ์ เอม็. วินสัน ยืนท่ีส่ีจากซ้าย สมยัเป็นสมาชิกทีมรักบีห้ลงัมธัยมปลาย
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ข้าพเจ้าชอบแบบอย่างเจตคตทิี่ถูก
ตอ้งที่บิดาของกษัตรยิ์ลาโมไนแสดงออก
มา ท่านคงจ�าไดว้า่ตอนแรกเขาโกรธเมื่อ
พบวา่บุตรชายมากับแอมันชาวนีไฟ—
กลุ่มคนที่ชาวเลมันเกลียด เขาชักดาบ
ออกมาสู้กับแอมันและไม่นานก็พบวา่
ดาบของแอมันจ่ออยู่ที่คอของเขา “บัดน้ี
กษัตรยิ์, โดยที่กลัวจะสูญเสียชีวติตน, 
จึงกล่าววา่ : หากท่านจะละเวน้ข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจะให้ท่านไม่วา่ส่ิงใดก็ตามที่ท่าน
จะขอ, แม้ถึงครึง่หน่ึงของอาณาจักร.”7

ลองสังเกตข้อเสนอของเขา—ครึง่หน่ึง
ของอาณาจักรเพื่อแลกกับชีวติ

แตต่อ่มา หลังจากเข้าใจพระกิตตคิณุ 
เขามีข้อเสนออีกอย่าง “กษัตรยิ์กล่าว: 
ข้าพเจ้าจะท�าอย่างไรจึงจะมีชีวตินิรนัดร์
ซ่ึงท่านพูดถึงน้ี? แท้จรงิแล้ว, ข้าพเจ้าจะ
ท�าอย่างไรเพื่อจะเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, 
โดยขุดเอารากของวญิญาณช่ัวรา้ยน้ีออก
จากอกข้าพเจ้า, และไดร้บัพระวญิญาณ
ของพระองค,์ เพื่อข้าพเจ้าจะเป่ียมดว้ย
ปีต,ิ เพื่อจะไม่ถูกขับออกในวนัสุดท้าย? 
ดเูถิด, [เขา] กล่าว, ข้าพเจ้าจะสละส่ิงทัง้
ปวงที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของ, แท้จรงิแล้ว, 

ข้าพเจ้าจะละทิง้อาณาจักรของข้าพเจ้า, 
เพื่อจะรบัความปรดียีิ่งน้ี”8

คราวน้ี เขาพรอ้มสละ ทัง้ อาณาจักร 
เพราะพระกิตตคิณุมีคา่มากกวา่ทัง้หมดที่
เขามี! เขา fair dinkum กับพระกิตตคิณุ

ดงัน้ัน ค�าถามส�าหรบัเราแตล่ะคนคอื 
เรา fair dinkum กับพระกิตตคิณุหรอื
ไม่? เพราะคนเหลาะแหละไม่ ใช่คน fair 
dinkum! และเป็นที่ทราบกันวา่พระผู้
เป็นเจ้าไม่ทรงยกย่องคนอุ่นๆ9

ไมม่ทีรพัยส์มบตัิใด งานอดเิรกใด สถานะ
ใด ส่ือสังคมใด วดิีโอเกมใด กฬีาใด การคบหา
ใด  ๆกบัคนมช่ืีอเสียง หรอืส่ิงใดบนโลกน้ีมคีา่
มากกวา่ชีวตินิรนัดร ์ดงัน้ันพระด�ารสัแนะน�า
ของพระเจา้ส�าหรบัทกุคนคอื “จงพจิารณาดู
ความเป็นอยูข่องพวกเจา้”

ค�าพูดของนีไฟบอกความรูสึ้กของ
ข้าพเจ้าไดด้ทีี่สุด: “ข้าพเจ้าปลาบปลืม้
ในความแจ้งชัด; ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ใน
ความจรงิ; ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในพระเยซู
ของข้าพเจ้า, เพราะพระองคท์รงไถ่จิต
วญิญาณข้าพเจ้าจากนรก.”10

เราเป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระองค์
ผู้ทรงทุ่มสุดตวัเพื่อเราหรอืไม่? ผู้ทรงเป็น

พระผู้ ไถ่และพระผู้วงิวอนพระบิดาแทน
เรา? ผู้ทรงมุ่งมั่นสุดพระทัยในการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์
มุ่งมั่นสุดพระทัยในความรกั ความเมตตา 
และความปรารถนาของพระองค์ ให้เรามี
ปีตนิิรนัดร?์ ข้าพเจ้าขอวงิวอนทุกท่าน
ที่ ไดย้ินและอ่านถ้อยค�าเหล่าน้ี ได้ โปรด
อย่าหน่วงเหน่ียวความมุ่งมั่นทัง้หมดของ
ท่านจนท่านอาจไม่มีอนาคตให้ ใช้ความมุ่ง
มั่นน้ัน จง fair dinkum ตัง้แตบ่ัดน้ีและ
รูสึ้กถึงปีต!ิ ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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มากมายของมนุษย์ที่ โจมตีความจริง 
เราต้องฝึกรับการเปิดเผย”

ประธานเนลสันเตอืนตอ่ไปวา่ “ ในวนั
ข้างหน้า เราจะรอดทางวญิญาณไม่ไดห้าก
ปราศจากการน�าทาง การก�ากับดแูล การ
ปลอบโยน และอิทธิพลอันยั่งยืนของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์”1

หลายปีก่อน ประธานบอยด ์เค. แพค
เกอรเ์ล่าเรือ่งฝูงกวางที่ตดิอยู่นอกถิ่นที่อยู่
ตามธรรมชาตเิน่ืองจากหิมะตกหนัก พวก
มันอาจตายเพราะขาดอาหาร ผู้หวงัดบีาง
คนพยายามจะช่วยให้กวางรอดโดยน�าฟาง
หลายคนัรถมาทิง้ไว้ ในบรเิวณน้ัน—เป็น
ฟางที่ปกตแิล้วกวางไม่กิน แตพ่วกเขา
หวงัวา่อย่างน้อยจะช่วยให้กวางผ่านฤดู
หนาวน้ันไปได ้น่าเศรา้เมื่อพบในภายหลัง
วา่กวางส่วนใหญ่ตาย พวกมันกินฟางน้ัน 
แตฟ่างไม่ไดบ้�ารงุเลีย้งพวกมัน พวกมัน
อดตายทัง้ที่มีอาหารเต็มกระเพาะ2

ข่าวสารหลายอย่างที่กระหน�่ าเราใน
ยุคข้อมูลข่าวสารน้ีเปรยีบทางวญิญาณ
เสมือนฟางที่ ให้กวางกิน—เรากินไดท้ัง้วนั 
แตม่ันไม่บ�ารงุเลีย้งเรา

เราพบการบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ
ที่แท้จรงิจากที่ ใด? ส่ิงน้ีแทบจะไม่ไดร้บั
ความนิยมในโซเชียลมีเดยี เราพบเมื่อ
เรา “มุ่งหน้าไปในทางของ [เรา]” บนเส้น
ทางพันธสัญญา “ โดยยึดราวเหล็กไวแ้น่น
ตลอดเวลา” และรบัส่วนผลของตน้ไม้
แห่งชีวติ3 น่ีหมายความวา่ในแตล่ะวนัเรา
ตอ้งตัง้ใจหาเวลาตดัการเช่ือมตอ่กับโลก
แล้วเช่ือมตอ่กับสวรรค์

ในความฝันของลีไฮ ทา่นเห็นผูค้น
ทีร่บัส่วนผลแลว้ละทิง้เสียดว้ยอทิธพิล
ของอาคารใหญแ่ละกวา้ง ซ่ึงคอืความหยิง่
จองหองของโลก4 เป็นไปไดท้ีค่นรุน่เยาว์
ซ่ึงไดร้บัการเลีย้งดมูาในบา้นวสุิทธชินยคุ
สุดทา้ย รว่มการประชุมและชัน้เรยีนทีถ่กู
ตอ้งของศาสนจกัร แมก้ระทัง่มส่ีวนรว่มใน
ศาสนพธิพีระวหิาร แตก็่ยงัเดนิออกไป “ ใน
ทางทีต่อ้งหา้มแลว้ [กลบั] หายไป”5 เหตใุด
จงึเป็นเช่นน้ี? หลายกรณีเป็นเพราะขณะ
พวกเขาท�าส่ิงตา่งๆ ทีด่เูหมอืนเป็นความ
เขม้แข็งทางวญิญาณ แตพ่วกเขาไม่ได้
เปลีย่นใจเลือ่มใสอยา่งแทจ้รงิ พวกเขากนิ
อาหารแต่ไม่ไดร้บัการบ�ารงุเลีย้ง

ช่ัวโมงตอ่มาข้าพเจ้ายังอ่านข้อความ  
อีเมล สรปุข่าว และโพสต์ ในโซเชียลมีเดยี
อยู่เลย พอรูเ้วลา ข้าพเจ้าก็รบีลนลาน 
เตรยีมพรอ้มส�าหรบัวนัน้ัน เช้าวนัน้ัน
ข้าพเจ้าพลาดการศึกษาพระคมัภีร ์ผล
ก็คอืข้าพเจ้าไม่ไดร้บัการบ�ารงุเลีย้งทาง
วญิญาณที่หวงัจะไดร้บั

การบ�ารุงเลีย้งทางวญิญาณ
ข้าพเจ้าแน่ใจวา่หลายท่านเคยเป็น

เช่นน้ี เทคโนโลยียุคใหม่เป็นพรแก่เรา
มากมาย ช่วยเราเช่ือมความสัมพันธ์
กับเพื่อนและครอบครวั กับข้อมูล และ
ข่าวสารทันเหตกุารณ์ทั่วโลก แตก็่
สามารถล่อใจให้เราเขวไปจากการเช่ือมตอ่
ส�าคญัที่สุดไดด้ว้ย น่ันคอื การเช่ือมตอ่
ระหวา่งเรากับสวรรค์

ข้าพเจ้าขอทบทวนส่ิงที่ศาสดา
พยากรณ์ของเรา ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันกล่าวไว้ดังน้ี: “เราอยู่ ในโลกที่
ซับซ้อนและขัดแย้งกันมากขึน้เรื่อยๆ 
สภาพพร้อมใช้ตลอดเวลาของโซเชียล 
มีเดียและวัฏจักรข่าว 24 ช่ัวโมงกระหน�่ า 
เราด้วยข่าวสารอย่างไร้เมตตา ถ้าเรา 
ปรารถนาจะกรองเสียงและปรัชญา 

โดย สตีเฟน ดบัเบิลย.ู โอเวน
ประธำนเยำวชนชำยสำมัญ

เมื่อไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้าตืน่ขึน้มาเตรยีม
ศึกษาพระคมัภีร ์ข้าพเจ้าหยิบโทรศัพท์
มือถือมาน่ังที่เก้าอีข้้างเตยีง ตัง้ใจจะเปิด
แอปพลิเคชันคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ 
ข้าพเจ้าปลดล็อกโทรศัพท์และก�าลังจะ
เริม่ศึกษา แตเ่ห็นการแจ้งเตอืนครึง่โหล
จากข้อความและอีเมลที่ส่งมาตัง้แตเ่มื่อ
คนื ข้าพเจ้าคดิวา่ “ดขู้อความพวกน้ันสัก
หน่อย แล้วคอ่ยศึกษาพระคมัภีร”์ แตส่อง

จงมีศรทัธากล้า  
มิ ใช่ไรศ้รทัธา

ในแต่ละวนัเราต้องต้ังใจหาเวลาตัดการเช่ือมต่อกับ
โลกแล้วเช่ือมต่อกับสวรรค์
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ในทางกลับกัน ข้าพเจ้าพบวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายรุน่เยาวห์ลายคนที่ฉลาด เข้ม
แข็ง และมีศรทัธากล้า ท่านรูว้า่ท่านเป็น
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์
ทรงมีงานให้ท่านท�า ท่านรกัพระผู้เป็น
เจ้าดว้ยสุด “ ใจ, พลัง, ความนึกคดิ และ
พละก�าลัง” ของท่าน6 ท่านรกัษาพันธ
สัญญาของท่านและรบัใช้ผู้อื่นเริม่จากที่
บ้าน ท่านใช้ศรทัธา กลับใจ และปรบัปรงุ
ตนเองทุกวนั การท�าเช่นน้ีน�ามาซ่ึงปีติ
อันยั่งยืน ท่านก�าลังเตรยีมรบัพรพระ
วหิารและโอกาสอื่นๆ ที่ท่านจะมี ในฐานะ
ผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระผู้ช่วยให้รอด 

และท่านก�าลังช่วยเตรยีมโลกรบัการเสด็จ
มาครัง้ที่สอง โดยเชือ้เชิญให้ทุกคนมาหา
พระครสิตแ์ละรบัพรแห่งการชดใช้ของ
พระองค ์ท่านเช่ือมตอ่กับสวรรค์

ใช่ ท่านเผชิญการท้าทาย แต่เป็น
เช่นน้ันกับคนทุกรุ่น น่ีคือยุคสมัยของ
เรา และเราต้องมีศรัทธากล้า มิ ใช่ ไร้
ศรัทธา ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเจ้า
ทรงทราบความท้าทายของเรา และ
โดยผ่านการน� าของประธานเนลสัน 
พระองค์ทรงเตรียมเราให้พร้อมเผชิญ 
ข้าพเจ้าเช่ือว่าการที่ศาสดาพยากรณ์
เรียกร้องให้ศาสนจักรมีบ้านเป็น

ศูนย์กลางโดยให้ส่ิงที่เราท�าในอาคาร
ประชุมสนับสนุนน้ัน7 ออกแบบมาเพื่อ
ช่วยให้เรามีชีวิตรอด—แม้เจริญเติบโต
ได้—ในยุคขาดอาหารทางวิญญาณน้ี

บ้านเป็นศูนย์กลาง
ศาสนจักรที่มีบ้านเป็นศนูย์กลาง

หมายความวา่อย่างไร? บ้านทั่วโลกอาจดู
แตกตา่งกันมาก ท่านอาจอยู่ ในครอบครวั
ที่อยู่ ในศาสนจักรมาหลายรุน่ หรอืท่าน
อาจเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคนเดยีว
ในครอบครวั ท่านอาจแตง่งานแล้วหรอื
เป็นโสด ที่บ้านอาจมีหรอืไม่มีเด็ก

ไม่วา่สภาวการณ์ของท่านจะเป็นเช่น
ไร ท่านสามารถท�าให้บ้านเป็นศนูย์กลาง
การเรยีนรูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุได ้น่ันหมายถึงความรบัผิดชอบ
ส่วนตวัตอ่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการ
เตบิโตทางวญิญาณของท่านเอง หมายถึง
การท�าตามค�าแนะน�าของประธานเนลสัน
ที่จะ “เปลี่ยนบ้านของท่านให้เป็นสถานที่
ศักดิสิ์ทธิ์แห่งศรทัธา”8

ปฏิปักษ์จะพยายามชักชวนท่านวา่การ
บ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณไม่จ�าเป็น หรอื
แยบยลกวา่น้ันคอื ยังรอได ้เขาเป็นผู้
เช่ียวชาญส่ิงล่อใจและเป็นตน้คดิเรือ่งการ
ผัดวนัประกันพรุง่ เขาจะท�าให้ท่านสนใจ
ส่ิงตา่งๆ ที่ดเูหมือนเรง่ดว่นแตแ่ท้จรงิ
แล้วไม่ส�าคญัขนาดน้ัน เขาจะท�าให้
ท่าน “รอ้นใจหลายอย่างเหลือเกิน” จน
ท่านละเลย “ส่ิง [ที่] จ�าเป็น . . . เพียงส่ิง
เดยีว”9

ข้าพเจ้าส�านึกคณุอย่างยิ่งส�าหรบั “บิดา
มารดาผู้ประเสรฐิ”10 ผู้เลีย้งดคูรอบครวั
เราในบ้านที่มีการบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ 
มีสายสัมพันธ์จากความรกั และกิจกรรม
นันทนาการที่ดงีามอยู่เสมอ ส่ิงที่พวกท่าน
สอนข้าพเจ้าในวยัเยาวส่์งผลดตีอ่ข้าพเจ้า
มาโดยตลอด บิดามารดาทัง้หลาย โปรด
สรา้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบุตร
ธิดาของท่าน พวกเขาตอ้งการเวลาจาก
ท่านมากขึน้ ไม่ ใช่น้อยลง

ศาสนจกัรสนับสนุน
ขณะท่านท�าเช่นน้ัน ศาสนจักรจะ

คอยสนับสนุนท่าน ประสบการณ์ที่ โบสถ์
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จะช่วยเสรมิการบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ
ที่บ้านได ้ที่ผ่านมาในปีน้ี เราไดเ้ห็นการ
สนับสนุนของศาสนจักรเช่นน้ีในโรงเรยีน
วนัอาทิตย์และปฐมวยั เราจะเห็นมาก 
ขึน้ในการประชุมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
และเยาวชนหญิงดว้ย ตัง้แตเ่ดอืน
มกราคมปีน้ีเป็นตน้ไป หลักสูตรส�าหรบั
การประชุมเหล่าน้ีจะปรบัเปลี่ยนเล็กน้อย 
หลักสูตรจะยังคงเน้นหัวข้อพระกิตตคิณุ 
แตห่ัวข้อเหล่าน้ันจะสอดคล้องกับ จงตำม
เรำมำ—ส�ำหรบับุคคลและครอบครวั น่ี
คอืการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย แตจ่ะส่งผล
มากมายตอ่การบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ
ของเยาวชน

มีอะไรอีกบ้างที่ศาสนจักรให้การ
สนับสนุน? ที่ โบสถ์เรารบัส่วนศีลระลึก 
ซ่ึงช่วยให้เราทบทวนค�ามั่นสัญญาที่มีตอ่
พระผู้ช่วยให้รอดอีกครัง้ในแตล่ะสัปดาห์ 
และที่ โบสถ์เรารว่มชุมนุมกับผู้เช่ือคน
อื่นๆ ที่ท�าพันธสัญญาแบบเดยีวกัน สาย
สัมพันธ์ความรกัที่เราสรา้งขึน้ในหมู่เพื่อน
สานุศิษย์ของพระเยซูครสิตส์ามารถเป็น
แรงสนับสนุนอันทรงพลังตอ่ความเป็น
สานุศิษย์ของเราที่มีบ้านเป็นศนูย์กลาง

เมื่ออายุ 14 ปี ครอบครวัข้าพเจ้าย้าย
ที่อยู่ ใหม่ ดเูหมือนเรือ่งน้ีคงไม่น่าเศรา้ใจ

นักส�าหรบัท่าน แต่ ในความคดิข้าพเจ้า
ขณะน้ันเป็นเรือ่งรา้ยแรงมาก น่ันหมาย
ถึงรอบข้างจะมีแตค่นที่ข้าพเจ้าไม่รูจ้ัก 
น่ันหมายถึงเยาวชนชายคนอื่นๆ ในวอรด์
จะไปคนละโรงเรยีนกับข้าพเจ้า และใน
ความคดิของเด็กอายุ 14 ปี ข้าพเจ้าคดิ
วา่ “พ่อแม่ท�ากับฉันแบบน้ีไดอ้ย่างไร?” 
ข้าพเจ้ารูสึ้กประหน่ึงชีวติพังพินาศ

แต่โดยผ่านกิจกรรมเยาวชนชาย 
ข้าพเจ้าสามารถผูกมิตรกับสมาชิกคน
อื่นๆ ในโควรมั และพวกเขากลายเป็น
เพื่อนข้าพเจ้า นอกจากน้ี สมาชิกในฝ่าย
อธิการและผู้ ให้ค�าปรกึษาฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนเริม่ให้ความสนใจชีวติข้าพเจ้า
เป็นพิเศษ พวกเขาไปดขู้าพเจ้าแข่ง
กีฬา พวกเขาเขียนข้อความให้ก�าลัง
ใจที่ข้าพเจ้าเก็บไวจ้นถึงทุกวนัน้ี พวก
เขาตดิตอ่ข้าพเจ้าเรือ่ยมาจนเข้าเรยีน
มหาวทิยาลัยและไปเป็นผู้สอนศาสนา 
มีคนหน่ึงถึงกับไปรบัที่สนามบินเมื่อ
ข้าพเจ้ากลับบ้าน ข้าพเจ้าจะส�านึกคณุ
บราเดอรผ์ู้ประเสรฐิเหล่าน้ีตลอดไป รวม
ทัง้ความรกัที่มาพรอ้มกับความคาดหวงั
สูงของพวกเขา พวกเขาชีน้�าข้าพเจ้าไปสู่
สวรรค ์ชีวติข้าพเจ้าจึงสวา่งไสว เป็นสุข 
และเป่ียมปีติ

ในฐานะบิดามารดาและผู้น�า เราจะ
ช่วยให้เยาวชนรู้ ไดอ้ย่างไรวา่พวกเขาไม่
โดดเดีย่วขณะเดนิตามเส้นทางพันธ
สัญญา? นอกจากสรา้งความสัมพันธ์ส่วน
ตวั เราเชิญพวกเขามาการชุมนุมทัง้ใหญ่
และเล็ก—ตัง้แตก่ารประชุมเพื่อความ
เข้มแข็งของเยาวชนและคา่ยเยาวชน 
จนถึงกิจกรรมโควรมัและกิจกรรมชัน้
เรยีนประจ�าสัปดาห์ อย่าประมาทความ
เข้มแข็งที่มาจากการรว่มชุมนุมกับคนที่
พยายามเข้มแข็งเช่นเดยีวกับเรา อธิการ
และผู้น�าอื่นๆ ทัง้หลาย จงมุ่งเน้นการ
บ�ารงุเลีย้งเด็กและเยาวชนในวอรด์ของ
ท่าน พวกเขาตอ้งการเวลาจากท่านมาก
ขึน้ ไม่ ใช่น้อยลง

ไมว่า่ทา่นจะเป็นผูน้�า เพือ่นบา้น สมาชิก
โควรมัหรอืเป็นเพยีงเพือ่นวสุิทธชิน ถา้ทา่น
มีโอกาสสัมผสัชีวติของคนรุน่เยาวจ์งช่วย
ใหเ้ขาเหลา่น้ันเช่ือมตอ่กบัสวรรค ์อทิธพิล
ดขีองทา่นอาจเป็น “การสนับสนุนของ
ศาสนจกัร” ทีค่นรุน่เยาวต์อ้งการ

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่
พระเยซูครสิตค์อืองคพ์ระประมุขของ
ศาสนจักรน้ี พระองคท์รงดลใจผู้น�าของ
เราและน�าทางเราไปสู่การบ�ารงุเลีย้งทาง
วญิญาณที่จ�าเป็นตอ่การมีชีวติรอดและ
การเตบิโตในยุคสุดท้ายน้ี การบ�ารงุเลีย้ง
ทางวญิญาณน้ันจะช่วยให้เรามีศรทัธากล้า 
มิ ใช่ไรศ้รทัธา ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเปิดเผยส�าหรบั

ศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบัชีวติเรา,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 96.

 2. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “การสอน
และการเรยีนรู้ ในศาสนจักร,” เลียโฮนำ, 
มิ.ย. 2007, 58.

 3. 1 นีไฟ 8:30.
 4. ด ู1 นีไฟ 8:24 28; 11:36.
 5. 1 นีไฟ 8:28
 6. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 4:2.
 7. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ค�ากล่าวเปิดการ

ประชุม,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 7.
 8. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การเป็นวสุิทธิชน

ยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2018, 113.

 9. ลูกา 10:41–42.
 10. 1 นีไฟ 1:1.



15พฤศจิกายน 2019

วนัสะบาโต ดเูหมือนจะรุง่เรอืงและได้
รบัส่ิงดีๆ  ในชีวติ บางครัง้มากกวา่คนที่
พากเพียรในการเช่ือฟังดว้ยซ�า้ บางคน
เริม่สงสัยวา่ความพยายามและการเสีย
สละเช่นน้ันคุม้คา่หรอืไม่ ชาวอิสราเอล
สมัยโบราณเคยบ่นวา่:

“ที่จะปรน นิ บัตพิระ เจ้าก็
เปล่า ประ โยชน์ ที่พวก เราจะรกัษา
พระ บัญชาของพระ องค ์หรอืด�า เนินอย่าง
คนไว ้ทุกข์เฉพาะ พระ พักตรพ์ระ ยาห์ เวห์
จอม ทัพน้ันจะเกิด ผลดอีะไร?

“บัด น้ีพวก เราถือ วา่คนอวด ดเีป็นคน
ไดร้บั พร เออ คนที่ประ กอบการอธรรมก็
เจรญิ ขึน้ดว้ย และคนที่ทด ลองพระ เจ้าก็
พ้น โทษไป”5

รอก่อน พระเจ้าตรัส รอจนถึง “วัน
น้ันเมื่อเราประกอบเครื่องเพชรของเรา 
. . . แล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตก ต่าง
ระหว่างคนชอบ ธรรมและคนอธรรม 
ระหว่างคนที่ปรน นิ บัติพระ เจ้ากับคน
ที่ ไม่ปรนนิบัติพระ องค์”6 คนช่ัวอาจ 
“มีปีติ ในงานของตนช่ัวเวลาหน่ึง” แต่
จะเป็นแค่ช่ัวคราวเสมอ7 ทว่าปีติของ 
วิสุทธิชนน้ันยั่งยืน

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นมุมมองที่แท้
จรงิของส่ิงตา่งๆ และทรงแบ่งปันมุมมอง
น้ันกับเราผ่านพระบัญญัตขิองพระองค ์
น�าเราอ้อมหลุมพรางและบ่อลึกของ
ความเป็นมรรตยัไปสู่ปีตนิิรนัดร ์ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายวา่ “เมื่อ
พระบัญญัตสิอนเรา ค�าสอนน้ันมาจาก

พระเยซูครสิตก์ับพระกิตตคิณุของ
พระองค ์เราจะรูสึ้กมีปีติได้ ไม่วา่อะไรจะ
เกิดขึน้—หรอืไม่เกิดขึน้—ในชีวติเรา ปีติ
มาจากพระองคแ์ละมาเพราะพระองค ์
. . . ส�าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย พระเยซู
ครสิตค์อืปีต!ิ”3

วสุิทธิชนคอืคนที่เข้าสู่พันธสัญญาพระ
กิตตคิณุผ่านบัพตศิมาและพากเพียร
ตดิตามพระครสิต์ ในฐานะสานุศิษย์ของ
พระองค์4 เพราะเหตน้ีุ “ปีตขิองวสุิทธชิน”  
จึงหมายถึงปีตขิองการเป็นเหมือนพระ
ครสิต์

ข้าพเจ้าอยากพูดถึงปีตทิี่มาจากการ
รกัษาพระบัญญัต ิปีตทิี่เกิดจากการ
เอาชนะความโศกเศรา้และความอ่อนแอ
ผ่านทางพระองค ์และปีตทิี่อยู่ ในการรบั
ใช้ดงัที่พระองคท์รงรบัใช้

ปีตขิองการรักษาพระบัญญตัขิอง 
พระคริสต์

เราอยู่ ในยุคสุขนิยมที่คนมากมายตัง้
ค�าถามกับความส�าคญัของพระบัญญัติ
ของพระเจ้าหรอืเพียงแต่ไม่ ใส่ ใจ บ่อย
ครัง้คนที่จงใจเพิกเฉยพระบัญชา เช่น 
กฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ มาตรฐาน
ความซ่ือสัตย์ และความศักดิสิ์ทธิ์ของ

โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

อีนัส ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์
มอรมอน หลานชายของลี ไฮ เขียนเล่า
ประสบการณ์พิเศษที่เกิดขึน้ในช่วงแรกๆ 
ของชีวติ ขณะล่าสัตวอ์ยู่คนเดยีวในป่า 
อีนัสเริม่ไตรต่รองค�าสอนของเจคอบ บิดา
ของท่าน ท่านเล่าวา่ “ค�าพูดซ่ึงข้าพเจ้า
ไดย้ินจากบิดาข้าพเจ้าบ่อย ๆ เกี่ยวกับ
ชีวตินิรนัดร,์ และปีตขิองวสุิทธิชน, ฝัง
ลึกอยู่ ในใจข้าพเจ้า”1 ในความหิวโหยทาง
วญิญาณของจิตวญิญาณท่าน อีนัสคกุเข่า
สวดอ้อนวอน เป็นการสวดอ้อนวอนอัน
น่าทึ่งตลอดทัง้วนัจนถึงกลางคนื การสวด
อ้อนวอนที่ท�าให้ท่านไดร้บัการเปิดเผย 
ความเช่ือมั่น และค�าสัญญาอันส�าคญัยิ่ง

มีมากมายให้เรยีนรูจ้ากประสบการณ์
ของอีนัส แตว่นัน้ีส่ิงที่เดน่ชัดในความคดิ
ข้าพเจ้าคอือีนัสจ�าไดว้า่บิดาท่านพูดถึง 
“ปีตขิองวสุิทธิชน” บ่อยๆ

ในการประชมุใหญเ่มือ่สามปีทีแ่ลว้ 
ประธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันพดูเรือ่งปีติ2 
ส่วนหน่ึงทีท่า่นพดูคอื

“ปีตทิี่เรารูสึ้กแทบไม่เกี่ยวกับสภาพ
การณ์ในชีวติ แตเ่กี่ยวข้องอย่างยิ่งกับส่ิงที่
เราให้เป็นศนูย์กลางในชีวติ

“เมื่อศนูย์กลางชีวติเราอยู่ที่แผนแห่ง
ความรอดของพระผู้เป็นเจ้า . . . และ

ปีตขิองวสุิทธิชน

ปีติมาจากการรักษาพระบัญญติัของพระคริสต์ มาจาก
การเอาชนะความโศกเศร้าและความอ่อนแอผ่านทาง
พระองค์ และอยู่ในการรับใช้ดงัท่ีพระองค์ทรงรับใช้
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มุมมองนิรนัดร ์เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง
ถือเสมือนเราอยู่ ในนิรนัดร พระผู้เป็น
เจ้าทรงอยู่ ในนิรนัดรและมิไดท้รงมองส่ิง
ตา่งๆ อย่างที่เรามอง”8

ข้าพเจ้าไม่เคยพบใครที่พบพระ
กิตตคิณุช้าแล้วไม่อยากให้พบเรว็กวา่น้ี 
พวกเขาจะพูดวา่ “รูอ้ย่างน้ีฉันคงหลีก
เลี่ยงการเลือกไม่ดแีละความผิดพลาด
พวกน้ันแล้ว” พระบัญญัตขิองพระเจ้า
เป็นเครือ่งน�าทางให้เราเลือกไดด้ขีึน้และ
มีความสุขมากขึน้ เราน่าจะช่ืนชมยินดี
และขอบพระทัยที่พระองคท์รงแสดงให้
เราเห็นทางที่ยอดเยี่ยมกวา่

สมัยเป็นวัยรุ่น ซิสเตอร์คาลอมโบ  
โรเซตต์ คัมวันยา จากดี.อาร์.คองโก 
ซ่ึงปัจจุบันรับใช้ ในคณะเผยแผ่ โกตดิ
วัวร์อาบีจานเวสต์ อดอาหารและสวด
อ้อนวอนสามวันเพื่อให้พบทางที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงประสงค์ ให้เธอเดิน ในนิมิต
ประหลาดตอนกลางคืน เธอเห็นอาคาร
สองหลัง เป็นโบสถ์หลังหน่ึงกับอาคาร
ซ่ึงตอนน้ีเธอรู้แล้วว่าคือพระวิหาร เธอ
ออกค้นหาและไม่นานก็พบโบสถ์ท่ีเคย
เห็นในฝัน มีป้ายเขียนว่า “ศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย” ซิสเตอร์คัมวันยารับบัพติศมา  
ตามด้วยคุณแม่และพี่ชายน้องชายทัง้
หกคน ซิสเตอร์คัมวันยากล่าวว่า “เมื่อ

ดิฉันได้รับพระกิตติคุณ ดิฉันรู้สึก
เหมือนนกในกรงที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระ 
ใจดิฉันเป่ียมด้วยปีติ . . . ดิฉันมีความ
เช่ือมั่นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักดิฉัน”9

การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า
เปิดทางให้เรารู้สึกถึงความรักของ
พระองค์เต็มที่มากขึน้และง่ายดายขึน้ 
ทางคับแคบและแคบของพระบัญญัติ
น� าตรงไปที่ต้นไม้แห่งชีวิต ต้นไม้และ
ผลอันหวานที่สุดและ “พึงปรารถนา
ที่สุดเหนือส่ิงทัง้ปวง”10 เป็นส่ิงแทน
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและท�าให้จิต
วิญญาณเต็มไป “ด้วยความปรีดียิ่งนัก”11 
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า

“ถ้าพวกท่านประพฤตติามบัญญัติ
ของเรา ท่านก็จะตดิสนิทอยู่กับความรกั
ของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤตติาม
บัญญัตขิองพระบิดาและตดิสนิทอยู่กับ
ความรกัของพระองค์

“เราบอกส่ิง เหล่า น้ีกับพวก ท่านแล้ว 
เพื่อให้ ควำมยินด ีของเราอยู่ ในท่าน และ
ให้ ควำมยินด ีของท่านเต็ม เป่ียม”12

ปีตขิองการเอาชนะโดยผ่านพระคริสต์
แม้ยามที่เรารกัษาพระบัญญัตอิย่าง

ซ่ือสัตย์ การทดลองและเรือ่งเศรา้ก็
สามารถขัดขวางปีตขิองเราได ้แตเ่มื่อ
เราพยายามเอาชนะความท้าทายเหล่า

น้ีดว้ยความช่วยเหลือของพระผู้ช่วยให้
รอด น่ีคอืการรกัษาไวซ่ึ้งปีตทิี่เรารูสึ้กเวลา
น้ีและปีตทิี่เราคาดหวงั พระครสิตท์รง
รบัรองกับเหล่าสาวกวา่ “ ในโลกน้ีท่านจะ
ประสบความทุกข์ยาก แตจ่งมี ใจกล้าเถิด 
เพราะวา่เราชนะโลกแล้ว”13 การหันมาหา
พระองค ์เช่ือฟังพระองค ์และผูกมัดอยู่
กับพระองคจ์ะท�าให้การทดลองและความ
โศกเศรา้เปลี่ยนเป็นปีต ิข้าพเจ้าขอยก
ตวัอย่างหน่ึง

ในปี 1989 แจ็ค รชัตนั รบัใช้เป็น
ประธานสเตคเออร์ ไวน์แคลิฟอรเ์นีย
ในสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งครอบครวัพัก
รอ้นอยู่ที่ชายฝ่ังแคลิฟอรเ์นีย แจ็คก�าลัง
วา่ยน� ้าโตค้ลื่นอยู่ตอนที่คลื่นซัดเขาไป
ปะทะหินใตน้� ้า เขาคอหักและไขสันหลัง
บาดเจ็บสาหัส แจ็คพูดในเวลาตอ่มาวา่ 
“ทันทีที่ปะทะ ผมรูเ้ลยวา่ผมเป็นอัมพาต
แน่นอน”14 เขาไม่สามารถพูดหรอืหายใจ
ไดเ้องอีกตอ่ไป15

ครอบครวั เพื่อนๆ และสมาชิกสเตค 
คอยช่วยเหลอืบราเดอรร์ชัตนักบัโจ แอนน์  
ภรรยาของเขา และปรบัปรงุส่วนหน่ึง 
ของบ้านให้เหมาะกับเก้าอีเ้ข็นของแจ็ค  
โจ แอนน์กลายเป็นผู้ดแูลหลักของแจ็ค 
ตลอด 23 ปีตอ่มา เมื่อพูดถึงเรือ่งราวพระ 
คมัภีรม์อรมอนที่พระเจ้าเสด็จเยือนผู้คน 
ในความทุกข์ของพวกเขาและท�าให้ภาระ 
ของพวกเขาเบาลง16 โจ แอนน์กล่าววา่  
“ดฉัินอัศจรรย์ ใจเสมอกับความเบาใจที ่
ดฉัินรูสึ้กขณะดแูลสามี”17

การปรบัระบบทางเดนิหายใจท�าให้
แจ็คพูดไดอ้ีกครัง้ ภายในปีน้ัน แจ็คไดร้บั
เรยีกเป็นครหูลักค�าสอนพระกิตตคิณุและ
ผู้ประสาทพรสเตค เมื่อเขาจะให้ปิตพุร ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหิตอีกคนจับมือบราเดอร์
รชัตนัไปวางบนศีรษะของผู้รบัพรและ
ประคองมือกับแขนของเขาระหวา่งให้พร 
แจ็คสิน้ชีวติในวนัครสิตม์าสปี 2012 หลัง
จากอุทิศตนรบัใช้มา 22 ปี

ครัง้หน่ึงในการสัมภาษณ์ แจ็คให้ข้อ
สังเกตวา่ “ปัญหาจะเข้ามาในชีวติเราทุก
คน น่ันเป็นส่วนหน่ึงของการอยู่บนโลก
น้ี บางคนคดิวา่ศาสนาหรอืการมีศรทัธาใน
พระผู้เป็นเจ้าจะปกป้องเราจากเรือ่งเลว
รา้ย ผมคดิวา่น่ันไม่ ใช่ประเด็น ผมคดิวา่ซิสเตอร์คาลอมโบ โรเซตต์ คัมวนัยา แจค็และโจ แอนน์ รัชตัน
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ประเด็นคอืถ้าศรทัธาของเราแรงกล้า เมื่อ
เกิดเรือ่งเลวรา้ย ซ่ึงจะเกิดขึน้แน่นอน 
เราจะรบัมือกับมันได ้. . . ศรทัธาของผม
ไม่เคยหวัน่ไหว แตน่ั่นไม่ไดห้มายความวา่
ผมไม่มีเรือ่งเศรา้ ผมคดิวา่เป็นครัง้แรกที่
ผมถึงขีดสุดแล้วในชีวติ ไม่รูจ้ะหันไปพึ่ง
ใคร ผมจึงหันไปพึ่งพระเจ้า และจนถึงวนั
น้ี ผมรูสึ้กถึงปีตอิย่างล้นเหลือ”18

น่ีเป็นยุคที่บางครัง้การโจมตอีย่าง
ไรเ้มตตาในโซเชียลมีเดยีและตอ่หน้า
เกิดขึน้กับผู้ที่พยายามยึดมาตรฐานของ
พระเจ้าเรือ่งการแตง่กาย ความบันเทิง 
และความสะอาดบรสุิทธิ์ทางเพศ บ่อย
ครัง้เยาวชนคนหนุ่มสาวในหมู่วสุิทธิชน  
รวมทัง้สตรแีละมารดา คอืผู้ที่แบก
กางเขนของการเย้ยหยันและการข่มเหง
น้ี ไม่ง่ายที่จะเอาชนะการปรามาสเช่นน้ัน 
แตจ่งจ�าถ้อยค�าของเปโตร: “ถ้าพวก ท่าน
ถูกดา่เพราะพระ นามของพระ ครสิต ์
พวก ท่านก็เป็นสุขเพราะวา่พระ วญิญาณ
แห่งพระ สิรคิอืพระ วญิ ญาณของพระ เจ้า
สถิตกับพวก ท่าน”19

ในสวนเอเดน อาดมักับเอวา “อยู่ ใน
สภาพของความไรเ้ดยีงสา ไม่มีปีต,ิ เพราะ
พวกท่านไม่รูจ้ักความเศรา้หมอง”20 
เวลาน้ี ในฐานะผู้มีภาระรบัผิดชอบ เรา
พบปีติ ในการเอาชนะความเศรา้หมอง
ไม่วา่รปูแบบใด ไม่วา่จะเป็นบาป การ
ทดลอง ความอ่อนแอ หรอือุปสรรคอื่นๆ 
ที่ขัดขวางความสุข น่ีคอืปีตขิองความ
ก้าวหน้าทางความรูสึ้กในเส้นทางการเป็น
สานุศิษย์ ปีตขิองการ “ ไดร้บัการปลดบาป 
. . . , และ . . . มีความสงบในมโนธรรม”21 
ปีตขิองการรูสึ้กวา่จิตวญิญาณขยายและ
เตบิโตผ่านพระคณุของพระครสิต์22

ปีตขิองการรับใช้เหมอืนพระคริสต์ทรงรับใช้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพบปีติ ในการ

ท�าใหเ้กิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์
ของเรา23 เมื่อพูดถึงการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด ประธานรสัเซลล์ เอ็ม.  
เนลสันกล่าววา่

“ดงัเช่นในทุกส่ิง พระเยซูครสิตท์รง
เป็นแบบอย่างสูงสุดของเรา ‘พระองคท์รง
สู้ทนตอ่กางเขนเพื่อความยินดทีี่อยู่ตอ่
หน้าพระองค’์ [ฮีบร ู12:2] ลองนึกด!ู เพื่อ

ให้สามารถทนรบัประสบการณ์อันสุดแสน
เจ็บปวดเท่าที่เคยมีมาบนแผ่นดนิโลก 
พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงมุ่งความคดิ
ไปที่ ควำมปีตยิินด!ี

“ปีตอิะไรหรอืที่อยู่ตอ่หน้าพระองค?์ 
แน่นอนวา่รวมถึงปีตขิองการช�าระเราให้
สะอาด การรกัษาเรา และการเสรมิสรา้ง
ความเข้มแข็งให้เรา; ปีตขิองการจ่ายคา่
บาปของคนทัง้ปวงที่จะกลับใจ; ปีตขิอง
การท�าให้เป็นไปไดท้ี่ท่านและข้าพเจ้าจะ
กลับบ้าน—อย่างสะอาดและมีคา่ควร—ใน
การอยู่กับพระบิดามารดาบนสวรรคแ์ละ
ครอบครวัของเรา”24

ในท�านองเดยีวกัน ปีตทิี่ “อยู่ตอ่หน้า 
เรา” คอืปีตขิองการช่วยเหลือพระผู้ช่วยให ้
รอดในงานแห่งการไถ่ของพระองค ์เช่น 
เดยีวกับพงศ์พันธุ์และลูกหลานของอับ
ราฮัม25 เรามีส่วนช่วยให้ทุกครอบครวับน 
แผ่นดนิโลกไดร้บั “ พร แห่ง พระ กิตตคิณุ,  
ซ่ึง คอื พร แห่ง ความ รอด, แม้ แห่ง ชีวติ 
นิรนัดร”์26

ถ้อยค�าของแอลมาเข้ามาในความคดิ:
“น่ีคอืความปลาบปลืม้ของข้าพเจ้า, วา่

ข้าพเจ้าอาจจะเป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์
ของพระผู้เป็นเจ้าที่จะน�าจิตวญิญาณ
สักดวงมาสู่การกลับใจ; และน่ีคอืปีตขิอง
ข้าพเจ้า.

“และดเูถิด, เมื่อข้าพเจ้าเห็นพี่น้อง
ข้าพเจ้าเป็นอันมากส�านึกผิดโดยแท้จรงิ, 
และมาหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวก
เขา, เมื่อน้ันจิตวญิญาณข้าพเจ้าจะเป่ียม
ดว้ยปีต ิ. . .

“แตข่้าพเจ้าไม่ยินดี ในความส�าเรจ็
ของข้าพเจ้าเองแตอ่ย่างเดยีว, แตปี่ตขิอง
ข้าพเจ้าเต็มเป่ียมยิ่งขึน้เพราะความส�าเรจ็
ของพี่น้องข้าพเจ้า, ผู้ขึน้ไปยังแผ่นดนิ
แห่งนีไฟ. . . .

“บัดน้ี, เมื่อข้าพเจ้านึกถึงความส�าเรจ็
ของพี่น้องเหล่าน้ีของข้าพเจ้า, ประหน่ึง
วา่จิตวญิญาณข้าพเจ้าถูกน�าไป, แม้ถึง
การแยกจากรา่งกาย, ปีตขิองข้าพเจ้าใหญ่
หลวงยิ่งนัก”27
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ผลของการที่เรารับใช้กันใน
ศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของปีติท่ี “อยู่
ต่อหน้าเรา” แม้ ในยามท้อแท้สิน้หวัง
หรือเคร่งเครียด เราจะปฏิบัติศาสนกิจ
ได้อย่างอดทนถ้าเราจดจ่ออยู่กับปีติของ
การท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและ
การน� าความสว่าง ความผ่อนคลาย และ
ความสุขมาให้บุตรธิดาของพระองค์ พี่
น้องชายหญิงของเรา

เมื่ออยู่ ในเฮตเิดอืนที่แล้วเพื่ออุทิศ
พระวหิารปอร์ โตแปรงซ์ เอ็ลเดอรเ์ดวดิ
กับซิสเตอรซ์ูซาน เบดนารพ์บกับหญิง
สาวคนหน่ึงที่สามีของเธอเสียชีวติใน
อุบัตเิหตอุันน่าเศรา้เมื่อไม่กี่วนัก่อน
หน้าน้ัน ทัง้สองรอ้งไห้กับเธอ ทวา่ในวนั
อาทิตย์ สตรที่านน้ีมาประจ�าต�าแหน่งเจ้า
หน้าที่ตอ้นรบัของเธอ ณ พิธีอุทิศพรอ้ม
ดว้ยรอยยิม้อ่อนโยนให้แก่ทุกคนที่เข้ามา
ในพระวหิาร

ข้าพเจ้าเช่ือวา่ “ปีตขิองวสุิทธชิน” ที่
ส�าคญัทีสุ่ดมาจากการไดรู้ว้า่พระผูช่้วยให้
รอดทรงวงิวอนแกต้า่งใหพ้วกเขา28 “และ
ไมม่ี ใครเขา้ใจถงึปีตซ่ึิง [จะเต็ม] จติ
วญิญาณเรา [ขณะ] ท่ีเรา [ไดย้นิพระเยซ]ู 
ทรงสวดอ้อนวอนถงึพระบดิาเพือ่เรา.”29 
ข้าพเจ้าเป็นพยานรว่มกบัประธานรสัเซลล์ 

เอ็ม. เนลสันวา่ปีตเิป็นของประทานส�าหรบั
วสุิทธชินผูซ่ื้อสัตยท์ี ่“อดทนตอ่กางเขน
ทัง้หลายของโลกมาแลว้”30 และผู ้“ตัง้ใจ
พยายามด�าเนินชีวติอยา่งชอบธรรมดงัที่
พระเยซคูรสิตท์รงสอน”31 ขอใหปี้ตขิอง
ทา่นเต็มเป่ียม ขา้พเจา้สวดออ้นวอนใน
พระนามของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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เช้าวนัน้ีดฉัินปรารถนาจะพูดกับท่าน
จากใจถึงส่ีวธิีที่จะเพิ่มสมรรถภาพทาง
วญิญาณเพื่อรบัการเปิดเผย

1. ตั้งใจจดัสรรเวลาและทีว่่างเพือ่ได้ยนิ
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อท่านใช้สิทธิ์เสรกี�าหนดเวลาทุกวนั
เพื่อใกล้ชิดกับสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคมัภีรม์อรมอน 
เมื่อเวลาผ่านไปสุรเสียงของพระองคจ์ะ
ชัดเจนขึน้และท่านจะคุน้เคยกับเสียงน้ัน
มากขึน้

ในทางตรงกันข้าม ส่ิงรบกวน และ 
เสียงรบกวน ที่มีอยู่เต็มไปหมดในโลก 
ในบ้าน และในชีวติเรา อาจท�าให้ ไดย้ิน
สุรเสียงของพระองคย์ากขึน้ ส่ิงรบกวน
เหล่าน้ีอาจครอบง�าความคดิและใจเราจน
ไม่มีที่วา่งส�าหรบัการกระตุน้เตอืนอันอ่อน
โยนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอน
วา่ส่วนใหญ่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย
พระองคเ์อง “แก่บุคคลน้ันๆ เป็นส่วน
ตวั ในที่ส่วนตวั ในถิ่นทุรกันดารหรอืในทุ่ง 
และโดยปกตจิะไม่มีเสียงหรอืความอึกทึก
ครกึโครม”3

ซาตานตอ้งการแยกเราออกจาก
สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าโดยกันเราออก
จากสถานที่เงียบสงบเหล่าน้ัน ถ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าตรสัดว้ยสุรเสียงสงบแผ่วเบา 
ท่านและดฉัินตอ้งเข้าไปใกล้เพื่อให้ ไดย้ิน
พระองค ์ลองคดิดวูา่จะเกิดอะไรขึน้ถ้าเรา
ตัง้ใจรกัษาการเช่ือมตอ่กับสวรรคเ์หมือน
กับที่เราตัง้ใจรกัษาการเช่ือมตอ่กับ Wi 
Fi! เลือกเวลาและสถานที่ และฟังสุรเสียง
ของพระผู้เป็นเจ้าทุกวนั รกัษาการนัด
หมายที่ศักดิสิ์ทธิ์น้ีอย่างเครง่ครดั เพราะ
หลายส่ิงหลายอย่างขึน้อยู่กับส่ิงน้ี!

2. ลงมอืท�าโดยไม่รอช้า
เมื่อท่านรบัการกระตุน้เตอืนแล้ว

ตัง้ใจท�า พระเจ้าจะทรงใช้ท่านได ้ยิ่งท�า
มากเท่าใด ท่านก็ยิ่งคุน้เคยกับสุรเสียง
ของพระวญิญาณมากเท่าน้ัน ท่านจะรบั
รูก้ารน�าทางของพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้
เรือ่ยๆ และรูว้า่พระองค ์“เต็มพระทัย . . . 
เปิดเผยพระด�ารแิละพระประสงคข์อง

ในสมัยโบราณและสมัยปัจจุบันสอนวา่ถ้า
ส่ิงใด “เชือ้เชิญและชักชวนให้ท�าด ีส่ิงน้ัน
มาจากพระครสิต”์1

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้ค�า
เชือ้เชิญที่เรยีบง่ายแตท่รงพลังวา่ “พี่น้อง
ที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้า ขอรอ้ง ให้ท่าน
เพิ่ม สมรรถภำพทำงวญิญำณ เพื่อรบัการ
เปิดเผย . . . จงเลือกท�างานทางวญิญาณ
ซ่ึงจ�าเป็นตอ่การมีของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และไดย้ินสุรเสียงของ
พระวญิญาณบ่อยขึน้และชัดขึน้”2

โดย มิเชลล ์เครก
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนเยำวชนหญิงสำมัญ

ขณะดฉัินก�าลังจะออกจากคา่ยเยาวชน
หญิงของฤดรูอ้นน้ี มีเยาวชนหญิงน่ารกั
คนหน่ึงยื่นกระดาษจดให้ดฉัิน ในน้ัน
เธอเขียนวา่ “หนูจะรู้ ไดอ้ย่างไรเมื่อพระผู้
เป็นเจ้าตรสักับหนู?” ดฉัิน ชอบ ค�าถาม
น้ี จิตวญิญาณเราปรารถนาจะเช่ือมตอ่กับ
บ้านบนสวรรคข์องเรา เราอยากรูสึ้กเป็น
ที่ตอ้งการและมีประโยชน์ แตบ่างทีเรา
พบวา่การแยกแยะระหวา่งความคดิของ
เราเองกับความรูสึ้กอันอ่อนโยนของพระ
วญิญาณเป็นเรือ่งยาก ศาสดาพยากรณ์ทัง้

สมรรถภาพทางวญิญาณ

ในฐานะสานุศิษย์ผู้ซ่ือสัตย์ของพระเยซูคริสต์ ท่านสามารถ
รับการดลใจและการเปิดเผยส่วนตัวท่ีสอดคล้องกับ 
พระบัญญติัของพระองค์ ซ่ึงเหมาะสมกับท่าน
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พระองค”์4 ถา้รอช้า ทา่นอาจลมืการกระตุน้ 
เตอืนน้ันหรอืพลาดโอกาสช่วยใครบางคน
แทนพระผู้เป็นเจ้า

3. รับธุระของท่านจากพระเจ้า
ดเูหมือนวา่ค�าสวดอ้อนวอนที่พระบิดา

บนสวรรคท์รงกระตอืรอืรน้ที่จะตอบคอื
ค�าอ้อนวอนขอให้พระองคท์รงน�าเราไป
หาคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ ประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์สอนให้เราแสวงหาการ
เปิดเผยโดยถามพระผู้เป็นเจ้าวา่เราจะ
ช่วยใครเพื่อพระองค์ ไดบ้้าง “ถ้าท่านถาม
ค�าถามท�านองน้ี พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
เสด็จมา และท่านจะรูสึ้กสะกิดใจถึงส่ิงที่
ท่านจะท�าเพื่อผู้อื่นได ้เมื่อท่านออกไปท�า
ส่ิงเหล่าน้ัน ท่านก�าลังท�าธุระของพระเจ้า 
และเมื่อท่านก�าลังท�าธุระของพระเจ้า 
ท่านย่อมคูค่วรตอ่ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์”5

ท่านสามารถสวดอ้อนวอนขอให้
พระเจ้าประทานธุระแก่ท่าน เมื่อท�า
เช่นน้ัน พระองคท์รงสามารถใช้ทักษะ
ธรรมดาของท่านท�างานเหนือธรรมดาของ
พระองค์ ให้ส�าเรจ็

คณุตาของดฉัิน ฟรติซ์ ยัลมาร ์ลันด์
เกรน็ อพยพมาจากสวเีดนเมื่ออายุ 19 ปี 
ท่านมาถึงอเมรกิาคนเดยีวพรอ้มกระเป๋า
หน่ึงใบและการศึกษาจากโรงเรยีนหกปี 
ทัง้ๆ ที่พูดภาษาอังกฤษไม่ไดเ้ลย ท่าน
เดนิทางไปออรกิอนและท�างานเป็นคน
ตดัไม้ ภายหลังท่านเข้ารว่มศาสนจักร
พรอ้มกับคณุยายและคณุแม่ของดฉัิน 
ท่านไม่เคยควบคมุดแูลวอรด์ใดๆ แต่ ใน
ฐานะผู้สอนประจ�าบ้านที่ซ่ือสัตย์ ท่านน�า
มากกวา่ 50 ครอบครวักลับมาแข็งขันใน
ศาสนจักร ท่านท�าไดอ้ย่างไร?

หลังคณุตาสิน้ชีวติ ดฉัินคน้ดกูล่อง
เอกสารของท่านและพบจดหมายเขียน
จากชายคนหน่ึงที่กลับเข้ามาในศาสนจักร
เพราะความรกัของคณุตา จดหมายน้ัน
อ่านวา่ “ผมเช่ือวา่เคล็ดลับของบราเดอร ์
ฟรติซ์คอืเขาท�าธุระให้พระบิดาบนสวรรค์
ตลอดเวลา”

จดหมายน้ันมาจากบราเดอรเ์วย์น 
ไซ มอนอิส คณุตาไปเยี่ยมเขาและ
ท�าความรูจ้ักกับสมาชิกครอบครวัน้ีทุกคน 
ในที่สุด คณุตาบอกวา่ศาสนจักรตอ้งการ
พวกเขาและเชิญพวกเขาไปโบสถ์ แตว่นั

อาทิตย์น้ัน บราเดอร์ ไซมอนอิสตืน่ขึน้
มาพรอ้มกับภาวะยุ่งยากใจ—เขายังมุง
หลังคาบ้านไม่เสรจ็ และฝนก็มีทีท่าวา่จะ
ตกสัปดาห์น้ัน เขาตดัสินใจวา่จะไปโบสถ์ 
จับมือกับคณุตา แล้วกลับมามุงหลังคา
บ้านตอ่ให้เสรจ็ ครอบครวัเข้าประชุม
ศีลระลึกโดยไม่มีเขาก็ ได้

แผนของเขาเป็นไปดว้ยดจีนกระทั่ง
เขาไดย้ินเสียงคนไตบ่ันไดขึน้มาบน
หลังคา เขาเล่าวา่ “เมื่อผมเงยหน้ามอง 
. . . เห็นบราเดอรฟ์รติซ์ก�าลังยืนอยู่ปลาย
บันได เขายิม้กวา้งให้ผม ตอนแรกผมอาย
และรูสึ้กเหมือนเด็กหนีโรงเรยีนแล้วถูก
จับได ้จากน้ัน . . . ผมก็รูสึ้กโกรธ [แต่
บราเดอรฟ์รติซ์] ถอดเสือ้นอกแขวนไว้
กับบันได ขณะม้วนแขนเสือ้เชิต้สีขาว 
เขาหันมาทางผมและพูดวา่ ‘บราเดอร์
ไซมอนอิส มีคอ้นอีกอันไหมครบั? งาน
น้ีตอ้งส�าคญัมากแน่ๆ ไม่เช่นน้ันคณุคง
ไม่ทิง้ครอบครวัมา และถ้ามันส�าคญั ผม
ตอ้งการช่วยคณุ’ ขณะมองลึกเข้าไปใน
ดวงตาของเขา ผมเห็นเพียงความมีน� ้าใจ
และความรกัแบบพระครสิต ์ความโกรธ
หายไป . . . วนัอาทิตย์น้ันผมวางเครือ่งมือ
ลงแล้วตามเพื่อนที่แสนดคีนน้ีลงบันได
ไปโบสถ์”

คณุตาไดร้บัธุระของท่านจากพระเจ้า 
และท่านรูว้า่ท่านตอ้งคน้หาแกะที่หลง
ไป เหมือนกับชายส่ีคนที่หามเพื่อนผู้เป็น
ง่อยขึน้หลังคาแล้วหย่อนลงไปให้พระ
เยซูครสิตท์รงรกัษา6 ธุระของคณุตาก็น�า
ท่านไปที่หลังคาเช่นเดยีวกัน พระเจ้าทรง
ส่งการเปิดเผยมายังผู้ที่แสวงหาการช่วย
เหลือผู้อื่น

4. เช่ือและวางใจ
เมื่อไม่นานมาน้ี ดฉัินอ่านในพระ

คมัภีรเ์รือ่งของผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่
ซ่ึงไดร้บัธุระจากพระเจ้า แอรนัก�าลัง
สอนกษัตรยิ์ของชาวเลมันผู้ทรงสงสัยวา่
ท�าไมแอมันน้องชายของแอรนัจึงไม่มา
สอนพระองคด์ว้ย “และแอรนักล่าวแก่
กษัตรยิ์: ดเูถิด, พระวญิญาณของพระเจ้า
ทรงเรยีกให้เขาไป ทำงอืน่”7

พระวิญญาณตรัสในใจดิฉันว่า: เรา
แต่ละคนมีพันธกิจท่ีต้องปฏิบัติแตก
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ต่างกัน และบางครัง้พระวิญญาณ
อาจเรียกให้เราไป “ทางอื่น” มีหลาย
วิธีที่จะสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าในฐานะสานุศิษย์ผู้ท�าพันธสัญญา
และรักษาพันธสัญญาของพระเยซู
คริสต์ ในฐานะสานุศิษย์ผู้ ซ่ือสัตย์ของ
พระองค์ ท่านสามารถรับการดลใจ
และการเปิดเผยส่วนตัวที่สอดคล้อง
กับพระบัญญัติของพระองค์ ซ่ึงเหมาะ
สมกับท่าน ท่านมีพันธกิจและบทบาท
เฉพาะตัวที่ต้องปฏิบัติ ในชีวิตและจะ
ได้รับการน� าทางเฉพาะตัวเพ่ือท�าส่ิง
เหล่าน้ันให้ส�าเร็จ

นีไฟ พี่ชายของเจเรด็ และแม้แต่
โมเสส ทุกท่านตา่งตอ้งข้ามผืนน� ้ากวา้ง
ใหญ่—แตล่ะท่านข้ามดว้ยวธิีแตกตา่งกัน 
นีไฟท�า “งานไม้ดว้ยฝีมือวจิิตรพิสดาร”8 
พี่ชายของเจเรด็ตอ่เรอืที่ “แน่นหนา
เหมือนกับชาม”9 ส่วนโมเสส “เดนิไปตาม
ดนิแห้งกลางท้องทะเล”10

พวกเขาแตล่ะคนไดร้บัค�าแนะน�าส่วน
ตวัที่เหมาะสมกับตนเอง ตา่งคนตา่ง
วางใจและลงมือท�า พระเจ้าทรงห่วงใยผู้
เช่ือฟัง ดงัถ้อยค�าของนีไฟที่วา่พระองค์
จะทรง “เตรยีมทางไว้ ให้ [พวกเรา] เพื่อ 
[พวกเรา] จะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองค์
ทรงบัญชา”11 สังเกตวา่นีไฟใช้ค�าวา่ 
“ทาง” เฉยๆ— ไม่ ใช่ “ทางน้ัน”

เราพลาดหรอืละเลยธุระส่วนตวัจาก
พระเจ้าเพราะพระองคท์รงเตรยีม “ทาง” 
ซ่ึงแตกตา่งจากทางที่เราคาดหวงัหรอืไม่?

คณุตาไดร้บัการทรงน�าให้ ไปยังสถาน
ที่ผิดปกตธิรรมดา—สวมเสือ้นอกอยู่บน
หลังคาในวนัอาทิตย์ จงวางใจให้พระผู้
เป็นเจ้าทรงน�าท่าน แม้ทางน้ันจะดตูา่ง
จากที่ท่านคาดหวงัหรอืตา่งจากผู้อื่น

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีหลากหลาย
ขนาดและรูปร่าง แต่ “ทุกคนเหมือน
กันหมดส�าหรับพระผู้เป็นเจ้า”—“ด�า
และขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง,” 
โสดและแต่งงาน รวยและจน หนุ่ม
สาวและคนชรา เป็นสมาชิกมาตลอด
ชีวิตและเพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใส12 ไม่ว่า
ท่านจะเป็นใครหรือไม่ว่าท่านจะเผชิญ
อะไรอยู่ ท่านได้รับเชิญให้มายังโต๊ะ
ของพระเจ้า13

เมื่อท่านแสวงหาและท�าตามพระ
ประสงคข์องพระบิดาจนกลายเป็นกิจวตัร
ประจ�าวนัในชีวติ ท่านจะไดร้บัการน�าทาง
ให้เปลี่ยนแปลงและกลับใจอย่างแน่นอน

โปรแกรมใหมข่องศาสนจกัรส�าหรบั
เด็กและเยาวชนสรา้งขึน้บนพืน้ฐานที่ ให้
เรยีนรูเ้พือ่แสวงหาการเปิดเผย คน้พบส่ิงที่
พระเจา้ทรงประสงค์ ใหเ้ราท�า จากน้ันลงมอื
ท�าตามการชีน้�าน้ัน เราแตล่ะคนไมว่า่อายุ
เทา่ใดหรอือยู่ ในสภาวการณ์ใดก็สามารถ
พากเพยีรเพือ่ แสวงหำ ไดร้บั และลงมอืท�ำ 
ไดท้ัง้น้ัน เมือ่ทา่นท�าตามแบบแผนนิรนัดร ์
น้ีซ่ึงสถาปนาไวเ้พือ่ยคุสมยัของเรา ทา่น
จะเขา้ใกลพ้ระเยซคูรสิตม์ากขึน้—ใกล้
ความรกั แสงสวา่ง การชีน้�า สันตสุิข การ
เยยีวยา และพลงัการใหอ้�านาจของพระองค ์
สมรรถภาพทางวญิญาณของทา่นจะ
เพิม่พนูจนทา่นกลายเป็นเครือ่งมอืใน
พระหตัถข์องพระองคทุ์กวนัในการท�างาน
ยิง่ใหญข่องพระองค์ ใหส้�าเรจ็ ในพระนาม
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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ลงไปในสายน� ้าไหลเช่ียวของน� ้าตกขนาด
ใหญ่ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ันจะไม่มีวนักลับคนืมา 
การกระท�าเหล่าน้ีเป็นเครือ่งหมายของ
การปวารณาตนใหม่แตแ่น่วแน่ตอ่พระ
เยซูครสิต์

คนในยุคอื่นและที่อื่นแสดงการ
ปวารณาตนตอ่พระเยซูครสิตค์ล้ายๆ 
กัน5 ผู้คนในพระคมัภีรม์อรมอนที่ช่ือวา่
ชาวแอนไท นีไฟ ลี ไฮ “วางอาวธุแห่งการ
กบฏของตน” ฝังไว ้“ลึกในดนิ” เพื่อเป็น 
“ประจักษ์พยานตอ่พระผู้เป็นเจ้า . . . วา่
พวกเขาจะไม่ ใช้อาวธุ [ของพวกเขา] อีก
เลย”6 ในการท�าเช่นน้ันพวกเขาสัญญาจะ
ปฏิบัตติามค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้าและ
ไม่มีวนัผิดค�ามั่นของตน การกระท�าน้ี
เป็นจุดเริม่ตน้ของการ “เปลี่ยนใจเลื่อมใส
มาหาพระเจ้า” และไม่มีวนัตกไป7

การ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้า” 
หมายถึงการละจากแนวทางปฏิบัตอิย่าง
หน่ึงตามระบบความเช่ือเดมิ และหันมา
ใช้แนวทางใหม่บนพืน้ฐานศรทัธาในแผน
ของพระบิดาบนสวรรคแ์ละในพระเยซู
ครสิตต์ลอดจนการชดใช้ของพระองค ์
การเปลี่ยนแปลงน้ีเป็นมากกวา่การใช้สติ
ปัญญายอมรบัค�าสอนพระกิตตคิณุ แต่
หล่อหลอมอัตลักษณ์ของเรา เปลี่ยนความ
เข้าใจของเราเรือ่งความหมายของชีวติ 
และน�าไปสู่ความภักดีไม่เปลี่ยนแปลงตอ่
พระผู้เป็นเจ้า ความปรารถนาส่วนตวัที่
ขัดตอ่การผูกมัดตนเองกับพระผู้ช่วยให้
รอดและการเดนิตามเส้นทางพันธสัญญา
จะจางหายไป และถูกแทนที่ดว้ยความมุ่ง
มั่นที่จะยอมตามพระประสงคข์องพระ
บิดาบนสวรรค์

การเปลีย่นใจเลือ่มใสพระเจา้เริม่ตน้
ดว้ยการปวารณาตนแน่วแน่ตอ่พระผูเ้ป็น
เจา้ แลว้ท�าใหก้ารปวารณาตนน้ันเป็นส่วน
หน่ึงของตวัเรา การบม่นิสัยการปวารณาตน
เช่นน้ันเป็นกระบวนการช่ัวชีวติทีเ่รยีกรอ้ง
ความอดทนและการกลบัใจอยา่งตอ่เน่ือง 
ในทีสุ่ด การปวารณาตนน้ีจะกลายเป็นส่วน
หน่ึงของคนทีเ่ราเป็น ฝังลกึในการรบัรูต้วั
ตนของเรา และอยู่ ในชีวติเราตลอดไป เช่น
เดยีวกบัการทีเ่ราไมม่วีนัลมืช่ือตวัเองไม่
วา่ก�าลงัคดิอะไรอยูฉั่นใด เราก็ไมม่วีนัลมื
ค�ามัน่ทีส่ลกัไว้ ในใจเราฉันน้ัน8

ก่อนเปลี่ยนใจเลื่อมใส พวกเขากราบ
ไหวว้ตัถุที่ ไม่มีชีวติจิตใจ โดยเช่ือวา่ส่ิง
เหล่าน้ันมีอ�านาจเหนือธรรมชาติ3 หลัง
จากเปลี่ยนใจเลื่อมใส หลายคนเดนิทางไป
น� ้าตกในบรรดาน� ้าตกมากมายนับไม่ถ้วน
ตามแนวแม่น� ้าคองโก เช่น น� ้าตกซองโก4 
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสเหล่าน้ีโยนรปูเคารพ
ที่เคยกราบไหวเ้หล่าน้ันลงไปในน� ้าตก
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและ
คนอื่นวา่พวกเขาทิง้ประเพณีเดมิและ
ยอมรบัพระเยซูครสิตแ์ล้ว พวกเขาจงใจ
ไม่ โยนลงไปในน� ้าน่ิงและตืน้เขิน แต่ โยน

โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

เดอืนเมษายนที่ผ่านมาข้าพเจ้ามี โอกาส
ไปอุทิศพระวหิารกินชาซา สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโก1 ค�าพูดไม่สามารถ
บรรยายปีตทิี่ชาวคองโกกับข้าพเจ้ารูสึ้ก
เมื่อเห็นการอุทิศพระวหิารในแผ่นดนิ
ของพวกเขา

บุคคลที่เข้าพระวหิารกินชาซาจะเห็น
ภาพวาดตน้ฉบับช่ือวา่ น� ้ำตกคองโก2 
ภาพน้ันเตอืนให้ผู้ ไปพระวหิารนึกถึงการ
ปวารณาตนแน่วแน่ที่ตอ้งมี ในการผูกมัด
ตนเองกับพระเยซูครสิตแ์ละการเดนิตาม
เส้นทางพันธสัญญาในแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์น� ้าตกในภาพวาดท�าให้นึกถึง
ธรรมเนียมปฏิบัตซ่ึิงเกิดขึน้นานกวา่หน่ึง
ศตวรรษที่แล้วในหมู่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ศาสนาครสิตย์ุคแรกในคองโก

การปวารณาตนแน่วแน่ตอ่
พระเยซูครสิต์

พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราทิง้วิถีเดิมๆ ไปให้พ้น
และเร่ิมต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์

พระวิหารกินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก น�้าตกคองโก โดย เดวิด มีเคิล
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พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราทิง้
วถิีเดมิๆ ไปให้พ้นและเริม่ตน้ชีวติใหม่
ในพระครสิต ์ส่ิงน้ีเกิดขึน้เมื่อเราพัฒนา
ศรทัธาในพระผู้ช่วยให้รอด ซ่ึงศรทัธาน้ี
เริม่จากการไดย้ินประจักษ์พยานของผู้มี
ศรทัธา9 จากน้ัน ศรทัธาจะหยั่งรากลึกเมื่อ
เราประพฤตตินในแบบที่ผูกมัดตวัเรากับ
พระองค์ ให้แน่นขึน้10

คงจะดีถ้าศรัทธาที่เพิ่มขึน้ส่งต่อ
ให้กันเหมือนกับที่เราแพร่เชือ้ไข้หวัด
ใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดา แค่ “การจาม
ทางวิญญาณ” ก็จะสร้างศรัทธาในผู้
อื่น แต่ ไม่ ได้เป็นเช่นน้ัน ทางเดียว
ที่ศรัทธาจะเติบโตคือแต่ละคนต้อง
กระท�าด้วยศรัทธา การกระท�าเหล่าน้ี
มักได้รับการกระตุ้นจากค�าเชือ้เชิญ
ของผู้อื่น แต่เราไม่สามารถ “ปลูก” 
ศรัทธาของคนอื่นหรือพึ่งพาแต่ผู้อื่น
ให้หนุนศรัทธาของเราเอง เพื่อให้
ศรัทธาเติบโต เราต้องเลือกการกระ
ท�าที่สร้างศรัทธา เช่น สวดอ้อนวอน, 
ศึกษาพระคัมภีร์, รับส่วนศีลระลึก, 
รักษาพระบัญญัติ, และรับใช้ผู้อื่น

เมื่อศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต์
เตบิโต พระผู้เป็นเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เรา
ท�าสัญญากับพระองคท์ี่เรยีกวา่พันธสัญญา 
พันธสัญญาเหล่าน้ี ดงัที่เราเรยีกสัญญา
ดงักล่าว คอืการแสดงให้ประจักษ์ถึงการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา พันธสัญญา
สรา้งฐานมั่นคงให้แก่ความก้าวหน้าทาง
วญิญาณดว้ย เมื่อเราเลือกรบับัพตศิมา 
เราเริม่รบัพระนามของพระเยซูครสิต์11 
และเลือกเป็นพวกเดยีวกับพระองค ์เรา
ให้ค�ามั่นวา่จะเป็นเหมือนพระองคแ์ละ
พัฒนาคณุลักษณะของพระองค์

พันธสัญญาผูกมัดเราไว้กับพระผู้
ช่วยให้รอด และขับเคลื่อนเราไปตาม
เส้นทางที่น� าไปสู่บ้านบนสวรรค์ของเรา 
พลังแห่งพันธสัญญาช่วยเรารักษาการ
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในใจ ท�าให้การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้าของเราหยั่ง
รากลึก และได้รับรูปลักษณ์ของพระ
คริสต์ ไว้บนสีหน้าของเราอย่างสมบูรณ์
ยิ่งขึน้12 แต่การปวารณาตนแบบครึ่งใจ
ต่อพันธสัญญาของเราจะไม่รับประกัน
อะไรเลย13 เราอาจถูกล่อลวงให้บิดพลิว้ 

โยนวิถีเดิมของเราลงไป ในน� ้าน่ิง หรือ
ฝังอาวุธแห่งการกบฏของเราให้ด้ามโผล่
ขึน้มา แต่การปวารณาตนแบบครึ่งๆ 
กลางๆ ต่อพันธสัญญาของเราจะไม่เปิด
ประตูไปสู่อ�านาจการช�าระให้บริสุทธิ์ของ
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์

การปวารณาตนที่จะรกัษาพันธสัญญา 
ไม่ควรมีเงื่อนไขหรอืเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ในชีวติเรา ความมั่นคง
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าของเราควรเช่ือถือได้
เหมือนแม่น� ้าคองโกซ่ึงไหลใกล้พระวหิาร
กินชาซา แม่น� ้าสายน้ีไหลสม�่าเสมอตลอด
ปี ตา่งจากแม่น� ้าส่วนใหญ่ ในโลก14 และ
ไหลลงมหาสมุทรแอตแลนตกิราว 11 ล้าน
แกลลอนตอ่วนิาที (41.5 ล้านลิตร)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญเหล่า
สานุศิษย์ของพระองค์ ให้เป็นคนเช่ือถือ
ไดแ้ละมั่นคงแน่วแน่เช่นน้ี พระองคต์รสั
วา่ “เหตฉุะน้ัน จงตัง้ใจวา่เจ้าจะท�าส่ิง
ที่เราจะสอน และบัญชาเจ้า”15 ความมุ่ง
มั่น “ตัง้ใจ” ที่จะรกัษาพันธสัญญาของเรา
ท�าให้สัญญาแห่งปีตอิันยั่งยืนของพระผู้
เป็นเจ้าเป็นจรงิโดยครบถ้วน16
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วสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์จ�านวน
มากไดแ้สดงให้เห็นวา่พวกเขา “ตัง้ใจ” 
รกัษาพันธสัญญาที่ท�ากับพระผู้เป็นเจ้า
และเปลี่ยนไปตลอดกาล ข้าพเจ้าขอเล่า
ให้ฟังเกี่ยวกับคนสามคนที่เป็นเช่นน้ัน—
บราเดอรบ์านซา มูโชโก, ซิสเตอรบ์านซา 
เรจีน, และบราเดอรอ์ึมบูยี คติาบุงกิ

ในปี 1977 ครอบครวับานซาอาศัยอยู่
ในกินชาซา ประเทศซาอีร ์ปัจจุบันคอื
สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก ชุมชน
ครสิตจักรโปรเตสแตนท์เคารพนับถือ
พวกเขามาก เพราะพรสวรรคข์องพวก
เขา ครสิตจักรจึงจัดการให้ครอบครวัลูก
เล็กครอบครวัน้ีไปเรยีนที่สวติเซอรแ์ลนด์
และให้ทุนศึกษาตอ่ระดบัมหาวทิยาลัย

ขณะอยู่ ในเจนีวา บนรถโดยสาร
ระหวา่งทางไปเรยีน บราเดอรบ์านซาเห็น
อาคารประชุมหลังเล็กๆ ช่ือวา่ “ศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย” อยู่เนืองๆ เขาสงสัยวา่ “พระเยซู
ครสิตท์รงมีวสุิทธิชนในยุคสุดท้ายน้ีดว้ย
หรอื?” ในที่สุดเขาตดัสินใจวา่จะไปดู

บราเดอรก์ับซิสเตอรบ์านซาไดร้บั
การตอ้นรบัอย่างอบอุ่นที่สาขาน้ัน พวก
เขาถามค�าถามที่เคยมีมาตลอดเกี่ยวกับ
ธรรมชาตขิองพระผู้เป็นเจ้า เช่น “ถ้าพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเป็นวญิญาณเหมือนกับลม 
แล้วจะทรงสรา้งเราตามพระลักษณะของ
พระองค์ ไดอ้ย่างไร? พระองคจ์ะประทับ
บนบัลลังก์ ไดอ้ย่างไร?” แต่ไม่เคยไดร้บัค�า
ตอบอันน่าพอใจจนกระทั่งผู้สอนศาสนา
อธิบายหลักค�าสอนที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูใน
บทเรยีนสัน้ๆ เมื่อผู้สอนศาสนาไปแล้ว ทัง้
คูม่องหน้ากันและพูดวา่ “ส่ิงที่เราไดย้ิน
เป็นความจรงิมิ ใช่หรอื?” พวกเขายังคง
มาโบสถ์และพบกับผู้สอนศาสนา พวก

เขารูว้า่การรบับัพตศิมาในศาสนจักรที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตจ์ะส่งผล
บางอย่าง พวกเขาจะถูกถอนทุนการศึกษา 
วซ่ีาจะถูกยกเลิก และพวกเขากับลูกเล็ก
สองคนจะตอ้งออกจากสวติเซอรแ์ลนด ์
พวกเขาเลือกรบับัพตศิมาและการยืนยัน
ในเดอืนตลุาคมปี 1979

สองสัปดาห์หลังบัพตศิมา บราเดอร์
กับซิสเตอรบ์านซากลับไปกินชาซาใน
ฐานะสมาชิกคนที่หน่ึงและคนที่สองของ
ศาสนจักรในประเทศของตน สมาชิกใน
สาขาเจนีวายังคงตดิตอ่กับพวกเขาและ
ช่วยพวกเขาตดิตอ่กับผู้น�าศาสนจักร 
ครอบครวับานซาไดร้บัก�าลังใจให้รอเวลาที่
สัญญาไวด้ว้ยความซ่ือสัตย์ เมื่อพระผู้เป็น
เจ้าจะทรงสถาปนาศาสนจักรในซาอีร์

ระหวา่งน้ัน นักเรยีนแลกเปลี่ยนอีก
คนหน่ึงจากซาอีร ์บราเดอรอ์ึมบูยี ก�าลัง
ศึกษาในเบลเยียม เขารบับัพตศิมาเมื่อปี 

1980 ในวอรด์บรสัเซลล์ ไม่นานหลัง
จากน้ัน เขารบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาที่
อังกฤษ พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าปาฏิหารยิ์
ของพระองค ์บราเดอรอ์ึมบูยีกลับไปซาอีร์
ในฐานะสมาชิกคนที่สามของศาสนจักรใน
ประเทศของตน เขาไดร้บัอนุญาตจากพ่อ
แม่ ให้จัดการประชุมของศาสนจักรในบ้าน
ของเขา ในเดอืนกุมภาพันธ์ปี 1986 มีการ
ยื่นค�ารอ้งขอให้รฐับาลยอมรบัศาสนจักร
อย่างเป็นทางการ ค�ารอ้งน้ีตอ้งมีลายเซ็น
ของพลเมืองซาอีรส์ามคน ผู้เซ็นลายเซ็น
อย่างมีความสุขสามคนในค�ารอ้งน้ันคอื
บราเดอรบ์านซา ซิสเตอรบ์านซา และ 
บราเดอรอ์ึมบูยี

สมาชิกผู้ซ่ือสัตย์เหล่าน้ีรูจ้ักความ 
จรงิเมื่อพวกเขาไดย้ิน พวกเขาท�าพันธ
สัญญาที่บัพตศิมาซ่ึงผูกมัดพวกเขากับ 
พระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาเท่ากับได้ โยน 
วถิีเดมิๆ ลงไปในน� ้าตกไหลเช่ียวแล้ว 
โดยไม่คดิจะน�าส่ิงเหล่าน้ันกลับคนื เส้น 
ทางพันธสัญญาไม่เคยง่าย ความวุน่วาย 
ทางการเมือง การตดิตอ่กับผู้น�าศาสนจักร 
นานๆ ครัง้ และความท้าทายตา่งๆ ซ่ึง 
เป็นเรือ่งปกตขิองการสรา้งชมุชนวสุิทธชิน  
อาจท�าให้คนที่มุ่งมั่นน้อยท้อถอยได ้ 
แตบ่ราเดอรก์ับซิสเตอรบ์านซาและบรา
เดอรอ์ึมบูยียืนหยัดในศรทัธา พวกเขาอยู่
ที่การอุทิศพระวหิารกินชาซาหลังจากพวก
เขาลงนามในค�ารอ้งที่น�าไปสู่การยอมรบับานซา มโูชโก, บานซา เรจีน, และลกูชาย อึมบูยี คิตาบงุกิสมยัเป็นผู้สอนศาสนาเตม็เวลา
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ศาสนจักรในซาอีรอ์ย่างเป็นทางการเมื่อ 
33 ปีก่อนหน้าน้ัน

ครอบครวับานซาอยู่ที่น่ี ในศนูย์การ
ประชุมใหญ่วนัน้ี พวกเขามากับลูกชาย
สองคน จูเนียรก์ับฟิล พรอ้มกับลูกสะใภ้ 
แอนน่ีกับยูยู ในปี 1986 จูเนียรก์ับฟิล
เป็นสองคนแรกที่รบับัพตศิมาเข้ามาใน
ศาสนจักรในซาอีร ์บราเดอรอ์ึมบูยีก�าลัง
รบัชมการประชุมน้ีจากกินชาซา พรอ้มกับ
แมกีย์ภรรยาของเขาและลูกๆ ห้าคน

ผู้บุกเบิกเหล่าน้ีเข้าใจความหมายและ
ผลลัพธ์ของพันธสัญญาซ่ึงน�าพวกเขา
มาสู่ “ความรูถ้ึงพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
ตน, และเพื่อช่ืนชมยินดี ในพระเยซู
ครสิตพ์ระผู้ ไถ่ของตน.”17

เราจะผูกมัดอยู่กับพระผู้ช่วยให้รอด
และยังคงซ่ือสัตย์เหมือนสามคนน้ีกับ
วสุิทธิชนชาวคองโกอีกหลายหมื่นคน
ที่ตามพวกเขามาและอีกหลายล้านคน
ทั่วโลกไดอ้ย่างไร? พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สอนวธิี ให้เรา แตล่ะสัปดาห์เรารบัส่วนศีล
ระลึกและท�าพันธสัญญากับพระบิดาบน
สวรรค ์เราสัญญาจะเช่ือมโยงอัตลักษณ์
ของเรากับพระผู้ช่วยให้รอดโดยเต็มใจรบั
พระนามของพระองค ์ระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา และรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์18 การเตรยีมตวัอย่างมีสตแิละท�า
พันธสัญญาเหล่าน้ีอย่างมีคา่ควรในแตล่ะ
สัปดาห์ผูกมัดเราอยู่กับฐานอันมั่นคงของ
พระผู้ช่วยให้รอด ช่วยเราบ่มนิสัยการ
ปวารณาตนของเรา19 และขับเคลื่อนเรา
อย่างมีพลังไปตามเส้นทางพันธสัญญา

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านปวารณาตนตอ่
กระบวนการเป็นสานุศิษย์ช่ัวชีวติ ท�าและ
รกัษาพันธสัญญา โยนวถิีเดมิของท่านลง
ไปในน� ้าตกลึกไหลเช่ียว ฝังอาวธุแห่งการ

กบฏของท่านให้มิดอย่าให้ดา้มโผล่ขึน้
มา เน่ืองดว้ยการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
การท�าพันธสัญญาดว้ยเจตนาแท้จรงิวา่
จะรกัษาพันธสัญญาอย่างไม่บิดพลิว้จะ
เป็นพรแก่ชีวติท่านตลอดกาล ท่านจะ
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้เมื่อ
ท่านระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา ตดิตาม
พระองค ์และเทิดทูนพระองค ์ข้าพเจ้า
เป็นพยานวา่พระองคค์อืฐานมั่นคง 
พระองคท์รงเช่ือถือได ้และสัญญาของ
พระองคจ์รงิแท้แน่นอน ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ปี 2019 หลังจากรบัส่วนศีลระลึก ก่อนเริม่
ข่าวสารอย่างเป็นทางการ ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันกล่าววา่ “ความคดิหน่ึงเกิดขึน้
กับข้าพเจ้าคอืการท�าพันธสัญญาของข้าพเจ้า
วนัน้ีส�าคญักวา่ข่าวสารที่ข้าพเจ้าเตรยีมไว้
มาก ข้าพเจ้าท�าพันธสัญญาขณะรบัส่วน 
ศีลระลึกวา่ข้าพเจ้าจะเต็มใจรบัพระนามของ
พระเยซูครสิตแ์ละข้าพเจ้าจะเต็มใจเช่ือฟัง
พระบัญญัตขิองพระองค ์บ่อยครัง้ข้าพเจ้า
ไดย้ินค�ากล่าวที่วา่เรารบัส่วนศีลระลึกเพื่อตอ่
พันธสัญญาที่ท�าไวเ้มื่อครัง้บัพตศิมา แม้จะ
จรงิ แตเ่ป็นยิ่งกวา่น้ัน ข้าพเจ้าไดท้�าพันธ
สัญญาใหม่ ท่านไดท้�าพันธสัญญาใหม่ . . . 
แล้วพระองคร์บัส่ังเป็นการตอบแทนวา่เราจะ
มีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอด
เวลา นับเป็นพรอย่างยิ่ง!”

 19. ด ู3 นีไฟ 18:12.บานซา เรจีนและบานซา มโูชโก อึมบูยี คิตาบงุกิและอึมบูยี แมกีย์
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เราถามตนเองวา่เรารูอ้ะไรเกี่ยวกับโลก
วญิญาณจากงานมาตรฐาน ค�าตอบคอืรู ้
‘ ไม่มากเท่าที่เราคดิ’”1

แน่นอน เรารูจ้ากพระคมัภีรว์า่หลัง
จากรา่งกายเราตาย เราจะอยู่ตอ่ไปเป็น
วญิญาณในโลกวญิญาณ พระคมัภีรส์อน
เช่นกันวา่โลกวญิญาณแบ่งแยกระหวา่งผู้
ที่เป็นคน “ชอบธรรม” หรอื “เที่ยงธรรม” 
ขณะมีชีวติอยู่กับผู้ที่เป็นคนช่ัวรา้ย และ
อธิบายเช่นกันวา่วญิญาณที่ซ่ือสัตย์บาง
ดวงสอนพระกิตตคิณุแก่คนช่ัวรา้ยหรอื
คนกบฏ (ด ู1 เปโตร 3:19; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 138:19–20, 29, 32, 37) 
ส�าคญัที่สุดคอืการเปิดเผยปัจจุบันเปิด
เผยวา่งานแห่งความรอดด�าเนินตอ่ไปใน
โลกวญิญาณ (ด ูหลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 138:30–34, 58) และถึงแม้เราได้
รบัการกระตุน้ไม่ ให้ผัดวนักลับใจของเรา
ในช่วงชีวติมรรตยั (ด ูแอลมา 13:27) แต่
เราไดร้บัการสอนวา่การกลับใจบางเรือ่ง
เกิดขึน้ที่น่ันได ้(ด ูหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 138:58)

งานแห่งความรอดในโลกวญิญาณ
ประกอบดว้ยการปลดปล่อยวญิญาณ
จากส่ิงที่พระคมัภีรเ์รยีกบ่อยครัง้วา่ 
“พันธนาการ” ทุกคนในโลกวญิญาณอยู่
ภายใตพ้ันธนาการบางอย่าง การเปิดเผย
ส�าคญัของประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธซ่ึงได้

จากบรรดาจดหมายที่เคยไดร้บั 
ข้าพเจ้ารูว้า่หลายคนวุน่วายใจจากค�าถาม
เกี่ยวกับโลกวญิญาณที่เราจะอยู่หลังจาก
เราตายและก่อนเราฟ้ืนคนืชีวติ บางคน
คดิเอาเองวา่โลกวญิญาณจะมีสภาวะและ
ปัญหาทางโลกหลายอย่างที่เราประสบใน
ชีวติน้ีเหมือนเดมิ จรงิๆ แล้วเรารูอ้ะไร
เกี่ยวกับสภาพในโลกวญิญาณ? ข้าพเจ้า
เช่ือวา่บทความเกี่ยวกับเรือ่งน้ีของอาจารย์
วชิาศาสนาที่บีวายยูกล่าวไวถู้กตอ้ง: “เมื่อ

โดย ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่น้องชายหญิงที่รัก จดหมายที่ข้าพเจ้า
ได้รับในอดีตน� ามาสู่เรื่องที่ข้าพเจ้าจะ
พูด ผู้เขียนก�าลังใคร่ครวญเรื่องการ
แต่งงานในพระวิหารกับชายที่คู่นิรันดร ์
ของเขาเสียชีวิตแล้ว เธอจะเป็นภรรยา
คนที่สอง เธอถามค�าถามน้ี: เธอจะมี
บ้านของตนเองในชีวิตหน้าได้หรือไม่ 
หรือเธอจะต้องอาศัยอยู่กับสามีและ
ภรรยาคนแรกของเขา? ข้าพเจ้าเพียง
แต่บอกเธอให้วางใจในพระเจ้า

ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์ที่ ได้
ฟังจากเพื่อนที่นับถือท่านหน่ึง ซ่ึงเขา
อนุญาตให้แบ่งปัน หลังจากผู้เป็นภรรยา
สุดที่รกัและแม่ของลูกๆ ของเขาเสียชีวติ 
ผู้เป็นพ่อแตง่งานใหม่ ลูกที่ โตแล้วบาง
คนคดัคา้นอย่างยิ่งตอ่การแตง่งานน้ัน
และขอค�าแนะน�าจากญาตสินิทซ่ึงเป็น
ผู้น�าศาสนจักรที่คนนับถือ หลังจากฟัง
เหตผุลการคดัคา้น ซ่ึงมุ่งไปที่เรือ่งสภาพ
และความสัมพันธ์ ในโลกวญิญาณหรอืใน
อาณาจักรแห่งรศัมีภาพหลังการพิพากษา
ครัง้สุดท้าย ผู้น�าท่านน้ีพูดวา่ “คณุกังวล
ผิดเรือ่งแล้ว คณุควรจะกังวลวา่ คณุ จะ
ได้ ไปที่เหล่าน้ันหรอืเปล่า จดจ่อกับเรือ่ง
น้ัน ถ้าคณุได้ ไปที่น่ัน ทัง้หมดจะดกีวา่ที่
คณุนึกภาพไวม้าก”

ช่างเป็นค�าสอนที่ฟังแล้วอุ่นใจ! จง
วางใจในพระเจ้า!

จงวางใจในพระเจ้า

ส่ิงเดียวท่ีเราพ่ึงพาได้แน่นอนคือการวางใจในพระเจ้า
และความรักท่ีทรงมีต่อบตุรธิดาของพระองค์
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รบัการยอมรบัเป็นพระคมัภีร์ ใน หลักค�า
สอนและพันธสัญญาภาค 138 กล่าววา่คน
ตายที่ชอบธรรม ผู้อยู่ ในสภาพ “สันตสุิข” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:22) 
ขณะรอคอยการฟ้ืนคนืชีวติ (ด ูหลักค�า
สอนและพันธสัญญา 138:16) “มองวา่การ
ที่วญิญาณของพวกเขาละจากรา่งกาย
เป็นเวลานานเป็นพันธนาการ” อย่างหน่ึง 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:50)

คนช่ัวรา้ยประสบพันธนาการอีกอย่าง
หน่ึงดว้ย เพราะบาปที่ยังไม่กลับใจ พวก
เขาจึงอยู่ ในสถานที่ซ่ึงอัครสาวกเปโตร
เรยีกวา่ “คกุ” วญิญาณ (1 เปโตร 3:19; ด ู
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:42 ดว้ย) 
มีอธิบายไวว้า่วญิญาณเหล่าน้ี “ถูกมัดไว”้ 
หรอืเป็น “เชลย” (หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 138:31, 42) หรอื “ถูกขับออกไป
ในความมืดภายนอก” ที่มี “การรอ้งไห้, 
พิลาปร�าพัน, และการขบเขีย้วเคีย้วฟัน” 
ขณะรอการฟ้ืนคนืชีวติและการพิพากษา 
(แอลมา 40:13–14)

การฟ้ืนคนืชีวติส�าหรบัทุกคนใน
โลกวญิญาณเกิดขึน้แน่นอนเพราะการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระเยซูครสิต ์(ด ู
1 โครนิธ์ 15:22) แม้แตล่ะกลุ่มจะฟ้ืน
คนละเวลาก็ตาม จนกวา่จะถึงเวลาน้ันที่
ก�าหนดไว ้พระคมัภีรบ์อกเราวา่กิจกรรม
ในโลกวญิญาณโดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับงานแห่งความรอดเป็นหลัก การเปิด
เผยนอกเหนือจากน้ีมีน้อย มีการส่ังสอน
พระกิตตคิณุแก่คนไม่รู ้คนไม่กลับใจ 
และคนกบฏ เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจาก
พันธนาการและก้าวหน้าไปสู่พรที่พระ
บิดาบนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความรกัทรงมี
ไว้ ให้พวกเขา

พันธนาการในโลกวญิญาณที่เกิดกับ
จิตวญิญาณชอบธรรมที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
คอืการที่พวกเขาตอ้งรอ—และอาจไดร้บั
อนุญาตให้กระตุน้—ให้มีการประกอบ
ศาสนพิธีแทนพวกเขาบนแผ่นดนิโลก
เพื่อพวกเขาจะไดร้บับัพตศิมาและได้
รบัพรของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ (ด ูหลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา 138:30–37, 
57–58)2 ศาสนพิธีแทนคนตายเหล่าน้ีให้
อ�านาจพวกเขาออกไปภายใตสิ้ทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตเพื่อขยายกลุ่มคนชอบธรรม

ที่สามารถส่ังสอนพระกิตตคิณุให้แก่เหล่า
วญิญาณในคกุ

นอกจากพืน้ฐานเหล่าน้ี สารบบของ
พระคมัภีรเ์รากล่าวไวน้้อยมากเกี่ยวกับ
โลกวญิญาณหลังจากความตายและก่อน
การพิพากษาครัง้สุดท้าย3 แล้วเรารูอ้ะไร
อีกเกี่ยวกับโลกวญิญาณ? สมาชิกจ�านวน
มากของศาสนจักรเคยเห็นนิมิตหรอืการ
ดลใจอื่นที่บอกพวกเขาวา่ในโลกวญิญาณ
ด�าเนินการและจัดระเบียบอย่างไร แตเ่รา
ตอ้งไม่สอนหรอืเข้าใจวา่ประสบการณ์ทาง
วญิญาณส่วนตวัเหล่าน้ีเป็นหลักค�าสอนที่

เป็นทางการของศาสนจักร และแน่นอน
วา่มีการคาดเดามากมายจากสมาชิกและ
คนอื่นๆ ในส่ือเผยแพรท่ัง้หลาย เช่น 
หนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ใกล้ตาย4

เมื่อเผชิญกับเรือ่งเหล่าน้ี ส�าคญัที ่

เราตอ้งจดจ�าค�าเตอืนอันชาญฉลาด 
ของเอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น 
และเอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น  
ในข่าวสารการประชุมใหญ่สามัญที ่
ผ่านมา เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นสอน
วา่ “พึงระลึกวา่ค�าแถลงทุกอย่างที่มาจาก
ผู้น�าศาสนจักร ไม่วา่อดตีหรอืปัจจุบัน ใช่ 
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วา่ตอ้งประกอบเป็นหลักค�าสอนเสมอ
ไป เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันในศาสนจักรวา่
ค�าแถลงที่ผู้น�าคนหน่ึงพูดในวาระเดยีว
มักเป็นการแสดงความคดิเห็นส่วนตวั 
แม้จะพิจารณามาดแีล้วก็ตาม มิไดเ้จตนา
ให้เป็นทางการหรอืผูกมัดศาสนจักรโดย
รวมแตอ่ย่างใด”5

ในการประชมุใหญค่รัง้ตอ่มา เอ็ลเดอร์
แอนเดอรเ์ซ็นสอนหลกัธรรมดงัน้ี “หลกั
ค�าสอนสอนโดยสมาชิก 15 ท่านในฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอคัรสาวกสิบ
สอง ไม่ไดซ่้อนอยู่ ในยอ่หน้าอนัคลมุเครอื
ของค�าปราศรยัเรือ่งเดยีว”6 ถอ้ยแถลงเรือ่ง
ครอบครวัทีล่งนามโดยศาสดาพยากรณ์ 
ผูห้ยัง่รู ้และผู้เปิดเผยทัง้ 15 ทา่นเป็น
ตวัอย่างทีด่เียีย่มของหลกัธรรมดงักลา่ว

นอกจากส่ิงท่ีเป็นทางการอยา่งถอ้ยแถลง
เรือ่งครอบครวัแลว้ ค�าสอนศาสดาพยากรณ์
จากประธานศาสนจักรที่ ไดร้บัการยนืยนั
โดยศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกท่าน
อืน่ก็เป็นตวัอยา่งของหลกัธรรมน้ีเช่นกนั 

เกีย่วกบัสภาวะในโลกวญิญาณ ทา่นศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมธิใหค้�าสอนสองเรือ่ง
ในช่วงทีก่ารปฏบิตัศิาสนกจิของทา่นใกล้
สิน้สุดลง ซ่ึงผูสื้บต�าแหน่งตอ่จากทา่นน�า
มาสอนบอ่ยครัง้ เรือ่งหน่ึงคอืค�าสอนของ
ทา่นในโอวาทคงิฟอลเลตตท์ีว่า่สมาชิก
ครอบครวัทีช่อบธรรมจะอยูด่ว้ยกนัในโลก
แหง่วญิญาณ7 อกีเรือ่งคอืค�ากลา่วทีพ่ธิศีพ
ในปีสุดทา้ยของชีวติทา่นทีว่า่ “วญิญาณของ
คนเทีย่งธรรมไดร้บัการยกยอ่งใหท้�างานทีย่ิง่
ใหญก่วา่และมเีกยีรตมิากกวา่ . . . [ ใน] โลก
แหง่วญิญาณ . . . พวกเขาอยู่ไม่ไกลจากเรา 
รูแ้ละเขา้ใจความคดิ ความรูสึ้ก และการ 
กระท�าของเรา และมกัเจ็บปวดเพราะเหตน้ีุ”8

แลว้ค�าถามเช่นวญิญาณอาศัยอยูท่ี่ ไหน
ดงัทีก่ลา่วไวก้อ่นหน้าน้ีเลา่? ถา้ค�าถามน้ัน
ฟังดแูปลกและธรรมดาส�าหรบัทา่น ให้
พจิารณาค�าถามหลายขอ้ของทา่นเอง หรอื
แมแ้ตค่�าถามทีท่า่นอยากตอบโดยอาศัยส่ิง
ทีท่า่นไดย้นิมาจากคนอืน่ในอดตี ส�าหรบั
ค�าถามทัง้หมดเกีย่วกบัโลกวญิญาณ 

ขา้พเจา้ขอเสนอค�าตอบสองขอ้ หน่ึง พงึ
ระลกึวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรกับุตรธดิาของ
พระองคแ์ละจะทรงท�าส่ิงทีด่ทีีสุ่ดเพือ่เรา
แตล่ะคนอยา่งแน่นอน สอง ใหร้ะลกึถงึค�า
สอนคุน้เคยขอ้น้ีในพระคมัภรี์ ไบเบลิซ่ึง
ช่วยขา้พเจา้ไดม้ากทีสุ่ดเกีย่วกบัค�าถาม
มากมายทีย่งัไม่ไดร้บัค�าตอบ:

“จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ยสุดใจของ
เจ้า และอย่าพึ่งพาความรอบรูข้องตนเอง

“จงยอมรบัรูพ้ระองค์ ในทุกทางของเจ้า 
แล้วพระองคเ์องจะทรงท�าให้วถิีของเจ้า
ราบรืน่” (สุภาษิต 3:5–6)

ในท�านองเดยีวกัน นีไฟจบค�าสดดุทีี่
ยอดเยี่ยมของท่านดว้ยถ้อยค�าเหล่าน้ี “ข้า
แตพ่ระเจ้า, ข้าพระองคว์างใจในพระองค,์ 
และข้าพระองคจ์ะวางใจในพระองคต์ลอด
กาล. ข้าพระองคจ์ะไม่มอบความไวว้างใจ
ของข้าพระองค์ ในแขนแห่งเน้ือหนัง” 
(2 นีไฟ 4:34)

เราทุกคนสามารถสงสัยเป็นส่วน
ตัวได้เกี่ยวกับสภาวะในโลกวิญญาณ 
หรือแม้กระทั่งสนทนาค�าถามที่ยังไม่
ได้รับค�าตอบเหล่าน้ีหรือค�าถามอื่นกับ
คนในครอบครัวหรือคนกันเอง แต่อย่า
สอนหรือน� าส่ิงที่ ไม่ตรงกับมาตรฐาน
หลักค�าสอนที่เป็นทางการมาใช้เป็นหลัก
ค�าสอนที่เป็นทางการ การท�าเช่นน้ันไม่
ส่งเสริมงานของพระเจ้า และอาจขัด
ขวางไม่ ให้คนแสวงหาการปลอบโยน
หรือความจรรโลงใจผ่านการเปิดเผย
ส่วนตัวตามแผนซ่ึงพระเจ้าทรงมี ให้
เราแต่ละคน การพึ่งพาค�าสอนส่วนตัว
หรือการคาดเดามากเกินไปอาจท�าให้
เราไม่จดจ่ออยู่กับการเรียนรู้และความ
พยายามในส่ิงที่ จะ เพิ่มความเข้าใจของ
เราและช่วยให้เราเดินไปข้างหน้าบน
เส้นทางพันธสัญญา

การวางใจในพระเจา้เป็นค�าสอนแทจ้รงิ
ที่คุน้เคยกันดี ในศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เป็นค�า
สอนของโจเซฟ สมิธเมื่อวสุิทธิชนยุคแรก
ประสบการข่มเหงรนุแรงและอุปสรรคที่
ดเูหมือนข้ามไม่ได้9 และยังคงเป็นหลัก
ธรรมดทีี่สุดที่เราสามารถใช้ ไดเ้มื่อเราพบ
เจออุปสรรคขณะพยายามเรยีนรูห้รอืมอง
หาการปลอบโยนในเรือ่งที่ยังไม่เปิดเผย
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หรอืยังไม่ได้ ใช้เป็นหลักค�าสอนอย่างเป็น
ทางการของศาสนจักร

หลักธรรมเดยีวกันน้ีใช้ ไดก้ับค�าถาม
ที่ยังไม่ไดร้บัค�าตอบเรือ่งการผนึกในชีวติ
หน้าหรอืส่ิงที่ตอ้งการปรบัปรงุแก้ ไขเน่ือง
ดว้ยเหตกุารณ์หรอืการล่วงละเมิดในชีวติ 
มรรตยั มีหลายอย่างเหลือเกินที่เราไม่รู้
จนส่ิงเดยีวที่เราพึ่งพาไดแ้น่นอนคอืการ
วางใจในพระเจ้าและความรกัที่ทรงมีตอ่
บุตรธิดาของพระองค์

สรปุไดว้า่ส่ิงที่เรารูเ้กี่ยวกับโลก
วญิญาณคอืงานแห่งความรอดของพระ
บิดาและของพระบุตรด�าเนินตอ่ไปที่น่ัน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงรเิริม่งานประกาศ
เสรภีาพแก่เชลย (ด ู1 เปโตร 3:18–19; 
4:6; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
138:6–11, 18–21, 28–37) และงานน้ัน
ด�าเนินตอ่ไปเมื่อผู้ส่งสารที่มีคา่ควรและ
มีคณุสมบัตยิังคงส่ังสอนพระกิตตคิณุ
รวมถึงการกลับใจแก่คนที่ยังตอ้งการรบั
ผลการช�าระให้สะอาดของพระกิตตคิณุ 
(ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:57) 
วตัถุประสงคข์องทัง้หมดน้ันอธิบายไว้ ใน
หลักค�าสอนที่เป็นทางการของศาสนจักร
ในการเปิดเผยปัจจุบัน

“คนตายผู้ที่กลับใจจะไดร้บัการไถ่, โดย
การเช่ือฟังศาสนพิธีแห่งพระนิเวศน์ของ
พระผู้เป็นเจ้า,

“และหลังจากพวกเขารบัโทษของการ
ล่วงละเมิดของพวกเขา, และไดร้บัการ
ช�าระล้างให้สะอาดแล้ว, จะไดร้บัรางวลั
ตามงานของพวกเขา, เพราะพวกเขาเป็น
ทายาทแห่งความรอด” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 138:58–59)

หน้าที่ของเราแตล่ะคนคอืสอนหลักค�า
สอนของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู 
รกัษาพระบัญญัต ิรกัและช่วยเหลือกัน 
และท�างานแห่งความรอดในพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงความจริง
ที่ข้าพเจ้ากล่าวที่น่ีและความจริงที่
สอนและเรียนรู้ ในการประชุมใหญ่
น้ี ทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ได้เพราะการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ดังท่ีเรารู้
จากการเปิดเผยปัจจุบันว่าพระองค์
ทรง “สรรเสริญพระบิดา, และ ช่วยให้
งำนทุกอย่ำงในพระหัตถ์ของพระองค์
รอด” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
76:43; เน้นตัวเอน) ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼
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พี่น้องทัง้หลาย ขอเสนอวา่เราสนับสนุน
รสัเซลล์ มาเรยีน เนลสัน ในฐานะศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย และ
ประธานศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย; ดลัลิน แฮรร์สิ โอ๊คส์ 
ในฐานะที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุด; และ เฮนรยี์ เบนเนียน อายรงิก์ ใน
ฐานะที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนดลัลนิ เอช. 

โอค๊ส์ ในฐานะประธานโควรมัอคัรสาวกสิบ
สอง และเอ็ม. รสัเซลล ์บลัลารด์ ในฐานะ
รกัษาการประธานโควรมัอคัรสาวกสิบสอง

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น โปรดยกมือ
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนสมาชิก

ในโควรมัอัครสาวกสิบสองตอ่ไปน้ี: 
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, เจฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด,์ ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, 
เดวดิ เอ. เบดนาร,์ เควนทิน แอล. 
คกุ, ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, 
นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, โรนัลด ์เอ. 
ราสแบนด,์ แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, เดล จี. 
เรนลันด,์ เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กอง, 
และอูลิส์เสส ซวาเรส

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้นโปรดท�าเช่นเดยีวกัน
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนที่ปรกึษาใน

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวก

น�าเสนอโดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด

การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค 
และเจ้าหน้าที่ระดบัสามัญ
ของศาสนจักร

ภาคบ่ายวนัเสาร์ | ตุลาคม 2019 สิบสองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น หากมี โปรดท�าเช่น

เดยีวกัน
ขอเสนอใหบ้คุคลตอ่ไปน้ีพน้หน้าที่

พรอ้มดว้ยความขอบคณุส�าหรบัการรบั
ใช้ทีอ่ทุศิตน เอ็ลเดอรว์ลิฟอรด์ ดบัเบลิย.ู 
แอนเดอรเ์ซ็น, คมิ บ.ี คลารก์, ลอวเ์รนซ์ อ.ี 
คอรบ์รดิจ,์ คลอดิโอ อาร.์ เอ็ม. คอสตา, 
แบรดลยี ์ด.ี ฟอสเตอร,์ โอ. วนิเซนต ์ฮาเล็ก,  
โดนัลด ์แอล. ฮอลลส์ตรอม, สตเีวน อ.ี  
สโนว,์ และแลรร์ยี ์วาย. วลิสัน ในฐานะสาวก 
เจ็ดสิบเจา้หน้าทีชั่น้ผู้ ใหญแ่ละมอบสถานะ 
เกยีรตคิณุแกพ่วกทา่น

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุเจ้าหน้าที่เหล่าน้ีและครอบครวั
ส�าหรบัการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวกท่าน 
โปรดยกมือ

เราขอเสนอใหเ้จา้หน้าทีต่อ่
ไปน้ีพน้หน้าที่ ในฐานะสาวกเจ็ด
สิบภาค: ฮูลิโอ ซี. อาคอสตา, เบลค อาร.์ 
อลัเดอร,์ แอเลน แอล. แอลลารด์, 
โอมาร ์เอ. อลัวาเรซ, ทอิชิิ เอโอบะ, 
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ซูซานกับข้าพเจ้าเคยเดนิทางไป
แอฟรกิาในงานมอบหมายหลายงาน เรา
มี โอกาสเห็นบรรดาสัตวน่์าทึ่งที่อาศัย
อยู่ ในทวปีน้ัน เมื่อนึกถึงวา่ค�าปราศรยั
ของเอ็ลเดอรแ์พคเกอรส่์งผลในชีวติเรา
อย่างไร เราจึงพยายามสังเกตและเรยีนรู้
บทเรยีนจากพฤตกิรรมสัตวป่์าแอฟรกิา

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างจรงิจังทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ให้ท่านกับข้าพเจ้าขณะเราช่ืนชมยินดี
และนมัสการดว้ยกัน

ในเดอืนเมษายน ปี 1976 เอ็ลเดอร์
บอยด ์เค. แพคเกอรก์ล่าวโดยเฉพาะ
เจาะจงกับเยาวชนของศาสนจักรในการ
ประชุมใหญ่สามัญ ในข่าวสารอมตะของ
ท่านเรือ่ง “จระเข้ทางวญิญาณ” ท่าน
อธิบายวา่ระหวา่งงานมอบหมายใน
แอฟรกิาท่านเฝ้าสังเกตจระเข้ที่อ�าพราง
ตวัอย่างด ีคอยล่าเหยื่อที่ ไม่ทันรูต้วั แล้ว
เปรยีบจระเข้เหล่าน้ันกับซาตาน ซ่ึง
คอยล่าเยาวชนที่ ไม่ทันระวงัโดยอ�าพราง
ธรรมชาตอิันรา้ยแรงของบาป

ขา้พเจา้อาย ุ23 ปีเมือ่เอ็ลเดอรแ์พคเกอร ์
กลา่วค�าปราศรยัน้ัน ตอนน้ันซซูานกบั
ขา้พเจา้ก�าลงัรอลกูคนแรกทีจ่ะเกดิในอกีไม่
กีว่นั เราประทบัใจเน้ือหาขา่วสารของทา่น
เกีย่วกบัการหลกีเลีย่งบาปและวธิทีีท่า่นใช้
พฤตกิรรมธรรมดาของสัตวม์าสอนบทเรยีน
ส�าคญัทางวญิญาณไดอ้ยา่งเช่ียวชาญ

จงเอาใจใส่การสวด
อ้อนวอนตลอดเวลา 
(แอลมา 34:39; โมโรไน 6:4; ลูกา 21:36)

จ�าเป็นต้องมีความระแวดระวงัอยู่เสมอเพ่ือต้านความ
ชะล่าใจและความหละหลวม

คารล์อส เอฟ. อารเ์รดอนโด, อาเลย ์เค. 
อาอนูา จเูนียร,์ แกรนท ์ซี. เบนเน็ตต,์ 
ไมเคลิ เอช. บอรน์, โรมโูล ว.ี คาเบรรา, 
วลิสัน บี. คาลดารอน, เฮอรนั์นโด 
คามาร์ โก, โฮเซ ซี. เอฟ. แคมโปส, 
นิโคลัส คสัตนัเญดา, วอลเทอร ์ชาโทรา, 
เสินออ้ โฉ่ว, โรเบิรต์ เจ. ดดัฟีลด,์ 
เจ. เควนิ เอนซ์, เมลอิลูา เอ็ม. ฟาตา, 
เค. มารก์ ฟรอสต,์ คลอด อาร.์ 
กามเีอตต,์ เมารซิิโอ ซี. กอนซากา, 
เลโอนารด์ ด.ี เกรยีร,์ โฮเซ แอล. 
อซิาเกยีรเ์ร, เต กลุ จงุ, เซอรจ์ิโอ แอล. 
กรสัโนสเอลสกี,้ มลิาน เอฟ. คนุซ์, 
ไบรอนั อาร.์ ลารเ์ซ็น, จ.ี เคนเน็ธ ล,ี 
เฮอรลัโด ลมิา, ดบัเบลิยู. ฌอง ปิแอร ์
โลโน, คมุบลูานิ เม็ดเล็ตชี, เดล เอช. 
มงัก,์ นอรแ์มน อาร.์ เนมโรว,์ ยทูากะ 
ออนดา, วฟูแกงค ์พิลซ์, ไรมนุด ูปาเชก ูด ี
ปินญ,ู เกนนาดยี ์เอ็น. พอดโวโดฟ, 
อบัราฮัม อ.ี เควโร, มาร์ โก เอ. ไรส์, 
สตเีวน เค. แรนดลัล,์ ฟรานซิสโก เจ. 
รอูซิ เด เมนโดซา, เอ็ดวนิ เอ. เซกซ์ตนั, 
ราอลู เอช. สปิตาเล, ซี. วอลเตอร ์
เตรวนิโญ, อซิาค ีเค. ทกุอูาฟู, ฮวน เอ. 
อรูร์า, ราอลู เอส. บียานูเอวา, 
และลีโอนารด์ วู

ผู้ที่ปรารถนาจะรว่มแสดงความ
ขอบคณุการรบัใช้ที่ยอดเยี่ยมของพวก
ท่าน โปรดยกมือ

ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตอ่
ไปน้ีในฐานะสาวกเจ็ดสิบภาคคนใหม่: 
ไมเคลิ เจ. คารเ์ตอร,์ อัลเฟรด คยุนกู, 
อาร.์ เปปเปอร ์เมอรเ์รย์, ไรอัน เค. 
โอลเซ็น, และโยทูอา ทูเน

ผู้ที่เห็นชอบโปรดยกมือ
ผู้ที่คดัคา้น หากมี โปรดยกมือ
ขอเสนอวา่เราสนับสนุนเจา้หน้าทีชั่น้

ผู้ ใหญ่ สาวกเจ็ดสิบภาค และเจา้หน้าทีร่ะดบั
สามญัของศาสนจักรทีด่�ารงอยู่ในปัจจบุนั

ผู้ที่เห็นชอบ โปรดยกมือ
ผูท้ีค่ดัคา้น หากม ีโปรดท�าเช่นเดยีวกนั
ขอให้ผู้ที่คดัคา้นการเสนอช่ือใดๆ 

ก็ตามตดิตอ่ประธานสเตคของท่าน
พี่น้องทัง้หลาย เราซาบซึง้ในศรทัธา

และค�าสวดอ้อนวอนของท่านที่มี ให้ผู้น�า
ศาสนจักรมาโดยตลอด ◼
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ข้าพเจ้าตอ้งการอธิบายลักษณะนิสัย
และชัน้เชิงของเสือชีตาห์สองตวัที่ซูซาน
กับข้าพเจ้าเฝ้าดขูณะมันล่าเหยื่อ และ
เช่ือมโยงบางอย่างที่เราสังเกตเห็นกับการ
ด�าเนินชีวติประจ�าวนัตามพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์

เสือชีตาห์กบักวางโทปิ
เสือชีตาห์เป็นสัตวบ์กที่วิง่เรว็ที่สุดใน

โลก มันวิง่ไดเ้รว็สูงสุดถึง 120 กิโลเมตร
ตอ่ช่ัวโมง สัตวส์วยงามเหล่าน้ีสามารถเรง่
ความเรว็จากจุดหยุดน่ิงไปสู่ความเรว็ 109 
กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมงในเวลาน้อยกวา่สาม
วนิาที เสือชีตาห์คอืนักล่าที่แอบเข้าไป
ใกล้ๆ เหยื่อแล้ววิง่พุ่งตวัในระยะประชิด
เพื่อไล่กวดและจู่ โจม

ซูซานกับข้าพเจ้าใช้เวลาเกือบสอง
ช่ัวโมงเฝ้าดูเสือชีตาห์สองตัวย่องตาม
กวางโทปิฝูงใหญ่ซ่ึงเป็นแอนทิ โลป
ประเภทที่รู้จักกันทั่วไปและมีอย่าง
แพร่หลาย ต้นหญ้าสูงแห้งของทุ่งหญ้า
สะวันนาในแอฟริกามีสีน� ้าตาลทอง
และพรางนักล่าไว้เกือบมิดขณะพวก
มันตามล่าฝูงกวางโทปิ เสือชีตาห์อยู่

ห่างกันประมาณ 100 หลา (91 เมตร) 
แต่ท�างานควบคู่กัน

ขณะที่เสือชีตาห์ตวัหน่ึงน่ังรา่งตรง
ในดงหญ้าไม่ขยับเขยือ้น เสือชีตาห์อีก
ตวัก็หมอบต�า่ลงกับพืน้และคอ่ยๆ คลาน
เข้าไปใกล้หมู่กวางโทปิที่ ไม่ทันรูต้วั จาก
น้ันเสือชีตาห์ที่น่ังอยู่ก็หายไปในดงหญ้า
ในเวลาเดยีวกันพอดกีับที่เสือชีตาห์อีก
ตวัลุกขึน้มาน่ัง แบบแผนที่เสือชีตาห์
ตวัหน่ึงหมอบต�า่คลานไปข้างหน้าสลับ
กันกับเสือชีตาห์อีกตวัที่น่ังรา่งตรงในดง
หญ้าด�าเนินอยู่เป็นเวลานาน ความลึกลับ
แยบยลของกลยุทธ์น้ีตัง้ใจจะหลอกล่อ
กวางโทปิให้หันเหความสนใจไปจากภัยที่
ใกล้เข้ามา เสือชีตาห์สองตวัท�างานเป็น
ทีมอย่างใจเย็นและไม่ลดละเพื่ออาหารมือ้
ตอ่ไปของมัน

ระหวา่งกวางโทปิฝูงใหญ่กับเสือชีตาห์
ที่คบืคลานเข้ามามีกวางโทปิรุน่ใหญ่และ
แข็งแรงกวา่หลายตวัยืนเป็นผู้เฝ้ายามอยู่
บนจอมปลวก ทิวทัศน์ทุ่งหญ้าที่มองเห็น
ชัดเจนขึน้จากเนินเล็กๆ ท�าให้กวางโทปิ
ผู้พิทักษ์เหล่าน้ีสามารถเฝ้าระวงัสัญญาณ
อันตรายได้

ทันใดน้ัน ขณะเสือชีตาห์เหมือนจะ
ปรากฏตวัในระยะโจมต ีฝูงกวางโทปิทัง้
ฝูงก็หันตวัวิง่หนีไป ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่
กวางโทปิผู้เฝ้ายามส่ือสารกับฝูงใหญ่หรอื
ไม่อย่างไร แตม่ีสัญญาณเตอืนไม่ทางใดก็
ทางหน่ึง และกวางโทปิทัง้หมดก็ย้ายไปยัง
สถานที่ปลอดภัย

แล้วเสือชีตาห์ท�าอะไรตอ่จากน้ัน? โดย
ไม่รรีอ เสือชีตาห์สองตวัท�าตามแบบแผน
ของมันตอ่ โดยเสือชีตาห์ตวัหน่ึงหมอบ
ต�า่คลานไปข้างหน้าสลับกันกับเสือชีตาห์
อีกตวัน่ังอยู่ ในดงหญ้า แบบแผนของการ
ตามล่าด�าเนินตอ่ไป พวกมันล่าไม่เลิก ไม่
พักผ่อนหรอืหยุดพักกลางคนั พวกมัน
ไม่ลดละในการท�าตามกลยุทธ์หันเหและ
เบนความสนใจ ซูซานกับข้าพเจ้าเฝ้าดู
เสือชีตาห์ ไกลลับตาออกไป เข้าใกล้ฝูง
กวางโทปิมากขึน้เรือ่ยๆ 

คนืน้ันซูซานกับข้าพเจ้าสนทนากัน
อย่างน่าจดจ�าถึงส่ิงที่เราสังเกตเห็นและ
เรยีนรู ้เราน�าประสบการณ์น้ีมาสนทนากับ
ลูกหลานของเราดว้ยและคน้พบบทเรยีน
ล�า้คา่หลายบทเรยีน ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าจะยก
มาอธิบายสามบทเรยีน
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บทเรียนที ่1—ระวงัการหลอกล่ออ�าพราง
ของส่ิงช่ัวร้าย

ส�าหรบัข้าพเจ้า เสือชีตาห์คอืสัตวท์ี่
ปราดเปรยีว มีเสน่ห์ และน่าทึ่ง ขนสี
น� ้าตาลอมเหลืองจนขาวอมเทากับจุดด�า
ของเสือชีตาห์ท�าให้สัตวเ์หล่าน้ีอ�าพราง
ตวัไดอ้ย่างแนบเนียนจนเกือบมองไม่เห็น
ขณะย่องตามเหยื่อในทุ่งหญ้าแอฟรกิา

ในท�านองเดยีวกัน บ่อยครัง้ความคดิ
และการกระท�าที่อันตรายทางวญิญาณ
อาจดมูีเสน่ห์ เป็นที่พึงปรารถนา หรอืน่า
พึงพอใจ ดงัน้ัน ในโลกรว่มสมัยของเรา 
เราแตล่ะคนตอ้งตระหนักถึงส่ิงไม่ดทีี่
หลอกล่อแสรง้ท�าเป็นด ีดงัที่อิสยาห์เตอืน
วา่ “วบิัตแิก่พวกที่เรยีกความช่ัววา่ความดี
และเรยีกความดวีา่ความช่ัว พวกที่ถือ วา่
ความมืดคอืความสวา่งและความสวา่งคอื
ความมืด พวกที่ถือ วา่ความขมคอืความ
หวานและความหวานคอืความขม!”1

ในยุคที่คนนิยมแนวคดิขัดแย้ง เมื่อ
การละเมิดความศักดิสิ์ทธิ์ของชีวติมนุษย์
ถือเป็นสิทธิ์ และความโกลาหลถูกเรยีกวา่
เป็นเสรภีาพ เราไดร้บัพรมากเพียงใดที่
มีชีวติอยู่ ในสมัยการประทานยุคสุดท้าย
เมื่อแสงพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
สามารถฉายเจิดจ้าในชีวติเราและช่วยให้
เราเล็งเห็นการหลอกลวงและการล่อใจอัน
ช่ัวรา้ยของปฏิปักษ์

“เพราะคนที่ฉลาดและรบัความจรงิ, 
และรบัพระวญิญำณศกัดิสิ์ทธิ์เป็นผู้น�ำ
ทำงของพวกเขำ, และไม่ถูกหลอก—ตาม
จรงิแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ถูก
โคน่และโยนเข้าไปในไฟ, แตจ่ะทนอยู่ ได้
ในวนัน้ัน.”2

บทเรียนที ่2—ตืน่อยู่เสมอและไหวตวัทนั
สถานการณ์

ส�าหรบักวางโทปิ ช่ัวขณะของความ
เลินเล่อหรอืละเลยอาจเชือ้เชิญการจู่ โจม
อันรวดเรว็จากเสือชีตาห์ เช่นเดยีวกัน 
ความชะล่าใจและความหละหลวมทาง
วญิญาณท�าให้เราอ่อนแอตอ่การรกุของ
ปฏิปักษ์ ความประมาททางวญิญาณเชือ้
เชิญภัยรา้ยแรงเข้ามาในชีวติเรา

นีไฟอธิบายวา่ในยุคสุดท้ายซาตานจะ
พยายามปลอบโยนและกล่อมบุตรธิดา

ของพระผู้เป็นเจ้าให้รูสึ้ก “มั่นคงทางเน้ือ
หนัง” แบบปลอมๆ “จนพวกเขาจะกล่าว
วา่: ทกุอยา่งดี ในไซอนั; แท้จรงิแลว้, ไซอนั 
รุง่เรอืง, ทุกอย่างด—ีและดงัน้ีเองมำรโกง
จิตวญิญำณพวกเขำ, และคอ่ย ๆ พาพวก
เขาลงสู่นรก.”3

จ�าเป็นตอ้งมีความระแวดระวงัอยู่เสมอ
เพือ่ตา้นความชะลา่ใจและความหละหลวม  
การระแวดระวงัคอืสภาวะหรอืการ 
กระท�าที่เป็น กำรคอยเฝ้ำดอูย่ำงรอบคอบ 
ตอ่ภัยหรอืความยากล�าบากที่อาจเกิด
ขึน้ และการคอยเฝ้าดหูมายถึงการ ตืน่
อยู่เสมอ เพื่อปกป้องและคุม้ครอง กล่าว
ในทางวญิญาณคอื เราตอ้งตืน่อยู่เสมอ
และไหวทันตอ่การกระตุน้เตอืนจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และสัญญาณที่มาจาก
ยามบนหอสูงของพระเจ้า4

“แทจ้รงิแลว้, และขา้พเจา้ขอกระตุน้ 
ทา่น . . . วา่ท่านจงเอาใจใส่การสวดออ้นวอน
ตลอดเวลา, เพือ่ทา่นจะไมถ่กูชักน�าไปโดย
การลอ่ลวงของมาร, . . . เพราะดเูถดิ, เขาไม่
ใหส่ิ้งดเีป็นรางวลัทา่นเลย.”5

การมุ่งชีวติเราไปที่พระผู้ช่วยให้รอด
และพระกิตตคิณุของพระองคท์�าให้เรา
สามารถเอาชนะนิสัยของมนุษย์ปุถุชนที่
มักจะงีบหลับและเกียจครา้นทางวญิญาณ 
เมื่อเราไดร้บัพรดว้ยดวงตาที่มองเห็น
และหูที่ ไดย้ิน6 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
สามารถเพิ่มสมรรถภาพของเราในการดู

และฟังยามที่เราไม่คดิวา่ตอ้งดหูรอืฟัง 
หรอืยามที่เราไม่คดิวา่จะมองเห็นหรอื
ไดย้ินอะไร

“จงเฝ้าด,ู ฉะน้ัน, เพื่อเจ้าจะพรอ้ม”7

บทเรียนที ่3—เข้าใจจุดมุ่งหมายของศัตรู
เสือชีตาห์คอืนักล่าที่ล่าสัตวอ์ื่นโดย

ธรรมชาต ิตลอดทัง้วนัและทุกวนั เสือ 
ชีตาห์เป็นนักล่า

ซาตาน “คอืศัตรขูองความชอบธรรม
และศัตรขูองผูท้ีแ่สวงหาจะท�าตามพระ
ประสงคข์องพระผูเ้ป็นเจา้”8 ตลอดทัง้วนั
และทกุวนั จดุมุง่หมายและความตัง้ใจเดยีว
ของซาตานคอืท�าใหบ้ตุรธดิาของพระผูเ้ป็น
เจา้เศรา้หมองเหมอืนอยา่งตวัเขา9

แผนแห่งความสุขของพระบิดา 
ออกแบบมาเพื่อให้การน�าทางแก่ลูกๆ ของ 
พระองค ์ช่วยให้พวกเขามีปีตยิั่งยืน และ 
น�าพวกเขากลับบ้านไปหาพระองคอ์ย่าง 
ปลอดภัยพรอ้มดว้ยรา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติ 
และสูงส่ง มารท�างานหนักเพื่อท�าให้บุตร 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าสับสนและเป็น 
ทกุขแ์ละเพือ่กดีขวางความกา้วหน้านิรนัดร ์
ของพวกเขา ปฏิปักษ์ท�างานอย่างไม ่
ลดละเพื่อโจมตอีงคป์ระกอบในแผนของ 
พระบิดาซ่ึงเขาเกลียดชังมากที่สุด

ซาตานไม่มีรา่งกาย และความก้าวหน้า
นิรนัดรข์องเขาถูกหยุดชะงัก น� ้าที่ ไหลสู่
ทางน� ้าถูกสกัดกัน้ดว้ยเขื่อนฉันใด ความ

ส�าหรับกวางโทปิ ช่ัวขณะของความเลินเล่อหรือละเลยอาจน�ามาซ่ึงการจู่โจมอันรวดเร็วจากเสือชีตาห์  
ในท�านองเดียวกัน ความชะล่าใจและความหละหลวมทางวิญญาณท�าให้เราอ่อนแอต่อการรุกของปฏิปักษ์ ขว
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ก้าวหน้านิรนัดรข์องปฏิปักษ์ย่อมถูกขัด
ขวางเพราะไม่มีรา่งกายฉันน้ัน เน่ืองจาก
การกบฏของเขาเอง ลูซิเฟอรจ์ึงปฏิเสธ
พรและประสบการณ์มรรตยัทัง้หมด
ซ่ึงเกิดขึน้ได้ โดยผ่านรา่งเน้ือหนังและ
กระดกู ความหมายอันทรงพลังอย่าง
หน่ึงในเชิงพระคมัภีรข์องค�าวา่ อัปมงคล 
แสดงให้เห็นจากการที่เขาไม่สามารถ
ก้าวหน้าตอ่ไปและเป็นเหมือนพระบิดา
บนสวรรคข์องเราได้

เน่ืองจากรา่งกายส�าคญัยิ่งตอ่แผนแห่ง
ความสุขของพระบิดาและการพัฒนาทาง
วญิญาณของเรา ลูซิเฟอรจ์ึงแสวงหาที่
จะท�าลายความก้าวหน้าของเราดว้ยการ
ล่อลวงเราให้ ใช้รา่งกายอย่างไม่เหมาะ
สม ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอน
วา่ความปลอดภัยสูงสุดทางวญิญาณอยู่ที่
การ “‘ ไม่มีวนัยอมเดนิก้าวแรกที่ยั่วยวน
ไปยังที่ที่ท่านไม่ควรไปและท�าส่ิงที่ท่าน
ไม่ควรท�า’ . . . ในความเป็นมนุษย์ เราทุก

คนมีความอยาก [ทางรา่งกาย] ที่จ�าเป็น
ตอ่การอยู่รอด ‘ความอยากเหล่าน้ีจ�าเป็น
ที่สุดตอ่การท�าให้มีชีวติอยู่ตอ่ไปได ้ดงัน้ัน 
ปฏิปักษ์ท�าอะไร? . . . เขาโจมตเีราผ่าน
ความอยากของเรา เขาล่อลวงเราให้กินส่ิง
ที่เราไม่ควรกิน ดืม่ส่ิงที่เราไม่ควรดืม่ และ
รกัอย่างที่เราไม่ควรรกั!’”10

เรือ่งน่าขันที่สุดในนิรนัดรเรือ่งหน่ึง
คอืการที่ปฏิปักษ์ผู้เศรา้หมองเพราะไม่มี
รา่งกายกลับเชือ้เชิญและหลอกล่อให้
เราเศรา้หมองไปกับเขาโดยผ่านการใช้
รา่งกายอย่างไม่ถูกตอ้ง ดงัน้ันเครือ่งมือ
ที่เขาไม่มีและไม่สามารถใช้ ไดจ้ึงเป็นเป้า
หมายหลักที่เขาพยายามหลอกล่อให้เราไป
สู่ความพินาศทางรา่งกายและวญิญาณ

การเข้าใจจุดมุ่งหมายของศัตรู
ส�าคญัมากตอ่การเตรยีมพรอ้มอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรบัมือการโจมตทีี่อาจ
เกิดขึน้11 เพราะแม่ทัพโมโรไนทราบจุดมุ่ง
หมายของชาวเลมันน่ันเอง เขาจึงพรอ้ม

ที่จะเผชิญเมื่อคนเหล่าน้ันมาถึงและเป็น
ผู้ชนะ12 หลักธรรมและค�าสัญญาเดยีวกัน
น้ันประยุกต์ ใช้กับเราทุกคน

“หากเจ้าพรอ้ม, เจ้าจะไม่กลัว.
“และเพื่อเจ้าจะไดห้นีพ้นอ�านาจของ

ศัตร”ู13

ค�าเช้ือเชิญ สัญญา และประจกัษ์พยาน
เราสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนส�าคญัจาก

การสังเกตพฤตกิรรมของเสือชีตาห์และ
กวางโทปิฉันใด เราแตล่ะคนก็ควรมอง
หาบทเรยีนและค�าเตอืนจากเหตกุารณ์
เรยีบง่ายในชีวติประจ�าวนัฉันน้ัน ขณะที่
เราแสวงหาความคดิและจิตใจที่เปิดรบั
การน�าทางจากสวรรค์ โดยอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ ค�าแนะน�าบางอย่างที่ดี
ที่สุดและค�าเตอืนหลายอย่างอันทรงพลัง
ที่สุดที่สามารถปกป้องเราไดจ้ะเกิดขึน้ใน
ประสบการณ์ธรรมดาๆ ของเราเอง อุปมา
อันทรงพลังมีอยู่ทัง้ในพระคมัภีรแ์ละใน
ชีวติประจ�าวนัของเรา

ขา้พเจา้เน้นบทเรยีนเพยีงสามบทจาก
บทเรยีนมากมายในการผจญภยัทีซ่ซูาน
กบัขา้พเจา้ประสบในแอฟรกิา ขา้พเจา้
เชือ้เชิญและกระตุน้ทา่นให้ ไตรต่รองเรือ่ง
ราวของชีตาหแ์ละกวางโทปิ และคน้หาบท
เรยีนเพิม่เตมิส�าหรบัตวัทา่นและครอบครวั
ทา่น โปรดจ�าไวเ้สมอวา่บา้นของทา่นเป็น
ศนูยก์ลางทีแ่ทจ้รงิของการเรยีนรูแ้ละการ
ด�าเนินชีวติตามพระกติตคิณุ
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เลื่อมใสมักจะเป็นเรือ่งราวของการที่เรา
ถูกคน้พบ

พระเยซูครสิตพ์ระองคเ์องทรงเป็น
พระเจ้าของส่ิงที่สูญหาย พระองคท์รง
ห่วงใยส่ิงที่สูญหาย แน่นอนวา่น่ันคอื
เหตผุลที่พระองคท์รงสอนอุปมาสามเรือ่ง
ที่เราพบใน ลูกาบทที่ 15: อุปมาเรือ่งแกะ
หาย เงินเหรยีญหาย และเรือ่งสุดท้าย 
บุตรที่หายไป ทัง้สามอุปมามีลักษณะรว่ม
คอื: ไม่ส�าคญัวา่จะสูญหายดว้ยเหตใุด หรอื

โดย เอล็เดอร์รูเบน ว.ี อลัลิโยด์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

เมื่อข้าพเจ้าไปเยี่ยมบ้านผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ค�าถามหน่ึงที่ข้าพเจ้าชอบถาม
บ่อยๆ คอืพวกเขากับครอบครวัรูจ้ัก
ศาสนจักรและมารบับัพตศิมาไดอ้ย่างไร 
ไม่วา่บุคคลน้ันจะอยู่ ในช่วงเป็นสมาชิก
ที่แข็งขันหรอืไม่ไดม้าโบสถ์มาหลายปี ค�า
ตอบมักจะเหมือนกันเสมอคอื: พวกเขา
เริม่เล่าเรือ่งราวของการที่ตนเองถูกคน้
พบดว้ยรอยยิม้และสีหน้าเป็นประกาย อัน
ที่จรงิ ดเูหมือนวา่เรือ่งราวการเปลี่ยนใจ

คน้พบดว้ยพลังของ 
พระคมัภีรม์อรมอน

ทุกคนต้องได้รับประสบการณ์และถกูค้นพบด้วยพลงั
แห่งความจริงท่ีมีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน

เมื่อท่านตอบรบัค�าเชือ้เชิญน้ีดว้ย
ศรทัธา ข้อคดิจากการดลใจจะเข้ามาใน
ความคดิท่าน ความรูสึ้กทางวญิญาณ
จะขยายในใจท่าน และท่านจะรูว้า่การ
กระท�าใดควรท�าหรอืท�าตอ่ไปเพื่อท่าน
จะสามารถ “สวมยุทธภัณฑ์ทัง้ชุด [ของ
พระผู้เป็นเจ้า] เพื่อ [ท่าน] จะสามารถ
ตา้นทานวนัอันช่ัวรา้ย, โดยท�าการอัน
ครบถ้วน, เพื่อ [ท่าน] จะสามารถยืน
หยัดอยู่ ได.้”14

ข้าพเจ้าสัญญาวา่พรของการเตรยีม
พรอ้มอย่างมีประสิทธิภาพและความ
คุม้ครองทางวญิญาณจะหลั่งไหลมา
สู่ชีวติท่านเมื่อท่านเอาใจใส่การสวด
อ้อนวอนดว้ยความระแวดระวงัอยู่เสมอ

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่การรดุไปข้าง
หน้าบนเส้นทางพันธสัญญาให้ความ
ปลอดภัยทางวญิญาณและเชือ้เชิญปีติ
ยั่งยืนเข้ามาในชีวติเรา ข้าพเจ้าเป็น
พยานวา่พระผู้ช่วยให้รอดผู้ฟ้ืนคนื
พระชนม์และทรงพระชนม์จะทรง
ค�า้จุนและท�าให้เราแข็งแกรง่ขึน้ทัง้ใน
ยามดแีละยามรา้ย ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ถึงความจรงิเหล่าน้ีในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. อิสยาห์ 5:20.
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:57; 

เน้นตวัเอน.
 3. 2 นีไฟ 28:21; เน้นตวัเอน.
 4. ด ูเอเสเคยีล 33:7; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 101:44–58; คูม่ือพระ 
คมัภีร,์ “เฝ้า, เฝ้าด,ู เฝ้ารอ,” scriptures 
.ChurchofJesusChrist.org.

 5. แอลมา 34:39.
 6. ด ูมัทธิว 13:16.
 7. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 50:46.
 8. คูม่ือพระคมัภีร,์ “มาร,” scriptures.

ChurchofJesusChrist.org. 
 9. ด ู2 นีไฟ 2:27.
 10. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ใน “Advice 

from the Prophet of the Church 
to Millennials Living in a Hectic 
World,” Feb. 18, 2018, newsroom.
ChurchofJesusChrist.org.

 11. ด ูแอลมา 2:7–13.
 12. ด ูแอลมา 43:29–33, 48–50.
 13. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:30–31.
 14. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 27:15.
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รูต้วัวา่หลงหายไปหรอืไม่ มีความเป่ียม
ล้นดว้ยความรูสึ้กปีตทิี่รอ้งออกมาวา่ “มา
รว่มยินดกีับข้า เพราะข้าพบ [ส่ิง] ที่หาย
ไปน้ันแล้ว”1 สุดท้าย ส�าหรบัพระองคแ์ล้ว
ไม่มีส่ิงใดที่สูญหายอย่างแท้จรงิ2

บ่ายวนัน้ีข้าพเจ้าขออนุญาตแบ่งปัน
ส่ิงล�า้คา่ที่สุดอย่างหน่ึงส�าหรบัข้าพเจ้า—
เรือ่งราวที่ตวัข้าพเจ้าเองถูกคน้พบ

ก่อนข้าพเจ้าอายุครบ 15 ปี คณุลุงมานู
เอล บูสโตส เชิญให้ข้าพเจ้ามาพักกับท่าน
และครอบครวัที่สหรฐัระยะหน่ึง น่ีเป็น
โอกาสดทีี่ข้าพเจ้าจะไดเ้รยีนภาษาอังกฤษ 
คณุลุงเปลี่ยนใจเลื่อมใสเข้าสู่ศาสนจักร
หลายปีก่อนหน้าน้ัน และท่านมีวญิญาณ
ความเป็นผู้สอนศาสนาที่ยอดเยี่ยม บางที
น่ันอาจเป็นเหตผุลที่คณุแม่พูดกับคณุ
ลุงโดยไม่ ให้ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านจะตกลง
รบัค�าเชิญโดยมีเงื่อนไขคอื: คณุลุงตอ้งไม่
พยายามชักจูงข้าพเจ้าให้มาเป็นสมาชิก
ศาสนจักร เราเป็นคาทอลิกมาหลายช่ัว
อายุ และไม่มีเหตผุลที่จะเปลี่ยน คณุลุง
ตกลงรบัเงื่อนไขน้ันโดยไม่มีข้อแม้ และ
รกัษาค�าพูดในระดบัที่ท่านไม่ยอมตอบ
ค�าถามใดๆ แม้แตค่�าถามง่ายๆ เกี่ยวกับ
ศาสนจักร

แน่นอนวา่ คณุลุงกับมารจ์อรภีรรยา
ที่น่ารกัของท่านหลีกเลี่ยงไม่ไดท้ี่จะเป็น
อย่างที่พวกท่านเป็น3

ข้าพเจ้าไดอ้ยู่ ในห้องๆ หน่ึงเป็นห้อง
สมุดขนาดใหญ่ ข้าพเจ้าเห็นวา่ในห้อง
สมุดน้ีมีพระคมัภีรม์อรมอนในภาษาตา่งๆ 
ประมาณ 200 เล่ม มีภาษาสเปน 20 เล่ม
อยู่ ในน้ัน

วนัหน่ึง ดว้ยความอยากรูอ้ยากเห็น 
ข้าพเจ้าจึงหยิบพระคมัภีรม์อรมอนภาษา
สเปนลงมา

เป็นฉบับปกอ่อนสีฟ้าฉบับหน่ึงที่มี
รปูเทพโมโรไนบนหน้าปก เมื่อข้าพเจ้า
เปิดออกมา หน้าแรกมีค�าสัญญาเขียนไว้
วา่ “และเมื่อท่านจะไดร้บัเรือ่งเหล่าน้ี, 
ข้าพเจ้าจะแนะน�าท่านให้ทูลถามพระผู้
เป็นเจ้า, พระบิดานิรนัดร,์ ในพระนาม
ของพระครสิต,์ วา่เรือ่งเหล่าน้ีจรงิหรอืไม่; 
และหากท่านจะทูลถามดว้ยใจจรงิ, ดว้ย
เจตนาแท้จรงิ, โดยมีศรทัธาในพระครสิต,์ 
พระองคจ์ะทรงแสดงความจรงิของเรือ่ง
ให้ประจักษ์แก่ท่าน, โดยอ�านาจของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์.”

จากน้ันมีข้อความเสรมิวา่ “และโดย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ท่านจะรู้
ความจรงิของทุกเรือ่ง.”4

ยากที่จะอธิบายถึงอิทธิพลที่ข้อพระ
คมัภีรเ์หล่าน้ีมีตอ่ความรูสึ้กนึกคดิของ
ข้าพเจ้า บอกตามตรงวา่ข้าพเจ้าไม่ได้
ก�าลังมองหา “ความจรงิ” ในตอนน้ัน 
ข้าพเจ้าเป็นเพียงวยัรุน่คนหน่ึงที่มีความ

สุขกับชีวติและก�าลังเพลิดเพลินกับ
วฒันธรรมใหม่

แตข่้าพเจ้าก็เริม่แอบอ่านพระคมัภีร์
โดยนึกถึงสัญญาข้อน้ัน ยิ่งอ่านก็ยิ่งเข้าใจ
วา่ถ้าข้าพเจ้าตอ้งการอะไรจากการอ่านครัง้
น้ี ข้าพเจ้าควรเริม่สวดอ้อนวอน และเรา
ทุกคนล้วนทราบวา่จะเกิดอะไรขึน้เมื่อ
ท่านตดัสินใจไม่อ่านอย่างเดยีวแตส่วด
อ้อนวอนเรือ่งพระคมัภีรม์อรมอนดว้ย ใช่
แล้ว ส่ิงน้ันเกิดกับข้าพเจ้า จรงิอยู่ น่ัน
เป็นส่ิงพิเศษและมีลักษณะเฉพาะมาก 
แตก็่เป็นส่ิงเดยีวกันที่เกิดขึน้กับคนอื่นๆ 
อีกหลายล้านคนทั่วโลก ข้าพเจ้ารู้ ได้ โดย
อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์วา่พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ

จากน้ันข้าพเจ้าไปอธิบายให้คณุลุงฟัง
วา่เกิดอะไรขึน้ และบอกวา่ข้าพเจ้าพรอ้ม
จะรบับัพตศิมา คณุลุงรูสึ้กประหลาดใจ
จนเก็บสีหน้าไม่อยู่ ท่านขึน้รถขับไปสนาม
บินแล้วกลับมาพรอ้มตัว๋เครือ่งบินเดนิ
ทางกลับบ้านของข้าพเจ้า และกระดาษ
จดข้อความถึงคณุแม่ข้าพเจ้ามีข้อความ
สัน้ๆ วา่ “เรือ่งน้ีพี่ ไม่เกี่ยว!”

ในแง่หน่ึงคณุลุงพูดถูก ข้าพเจ้าถูก
คน้พบโดยตรงดว้ยพลังของพระคมัภีร์
มอรมอน

หลายคนอาจถูกคน้พบผ่านผู้สอน
ศาสนาที่ยอดเยี่ยมทั่วโลก ในทุกกรณีผ่าน
วธิีที่เหมือนปาฏิหารยิ์ หรอือาจถูกคน้พบ
ผ่านเพื่อนที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้พระทัย
วางไว้ ในทางของพวกเขา อาจเป็นไดแ้ม้
กระทั่งถูกคน้พบโดยใครสักคนจากคนรุน่
น้ี หรอืผ่านบรรพชนคนใดคนหน่ึง5 ไม่
วา่จะเป็นกรณีใด เพื่อก้าวหน้าไปสู่การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตวัที่แท้จรงิให้เรว็
ขึน้ ทุกคนตอ้งไดร้บัประสบการณ์และ
ถูกคน้พบดว้ยพลังแห่งความจรงิที่มีอยู่
ในพระคมัภีรม์อรมอน ในขณะเดยีวกัน 
พวกเขาตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเองที่จะท�า
ค�ามั่นสัญญาอย่างจรงิจังกับพระผู้เป็นเจ้า
วา่จะพยายามอย่างเต็มที่ ในการรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค์

เมือ่ขา้พเจา้กลบัถงึบวัโนสไอเรส คณุแม่
ก็ตระหนักวา่ขา้พเจา้ตอ้งการรบับพัตศิมา
จรงิๆ แมข้า้พเจา้จะมคีวามขบถอยู่ ในตวั
บา้ง แตแ่ทนทีค่ณุแมจ่ะตอ่ตา้น ทา่นกลบั
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เข้าข้างขา้พเจ้าอยา่งชาญฉลาด และทา่น
สัมภาษณ์บัพตศิมาขา้พเจา้เองโดยไมรู่ต้วั 
อนัทีจ่รงิ ขา้พเจ้าเช่ือวา่การสัมภาษณ์ของ
ทา่นละเอียดลกึซึง้กวา่การสัมภาษณ์ของผู้
สอนศาสนาเสียอีก ทา่นบอกขา้พเจา้วา่ “ถา้
ลูกตอ้งการรบับัพตศิมา แมจ่ะสนับสนุน 
แตก่อ่นอืน่แม่จะถามค�าถามบางขอ้ ขอให้
ลูกคดิให้ดแีละตอบอยา่งตรงไปตรงมา ลกู
ใหค้�ามัน่สัญญาวา่จะไปโบสถท์กุวนัอาทติย์
โดยไมข่าดหรอืไม่?”

ข้าพเจ้าตอบวา่ “ครบั ผมจะท�าเช่นน้ัน
แน่นอน”

“ลูกรูห้รอืยังวา่การไปโบสถ์ ใช้เวลานาน
เท่าไร?”

“ผมทราบครบั” ข้าพเจ้าบอก
ท่านตอบกลับมา “เอาละ ถ้าลูกรบั 

บพัตศิมา แมจ่ะท�าใหแ้น่ใจวา่ลกูไปโบสถ”์  
แล้วท่านถามผมวา่ผมตัง้ใจจรงิๆ หรอืที่
จะไม่ดืม่เหล้า ไม่สูบบุหรี่

ผมตอบวา่ “ครบั ผมจะปฏิบัตติามน้ัน
แน่นอน”

ซ่ึงท่านเสรมิวา่ “ถ้าลูกรบับัพตศิมา  
แม่จะท�าให้แน่ใจวา่ลูกปฏิบัตติามกฎ
จรงิๆ” และท่านถามแบบน้ีกับพระ
บัญญัตเิกือบทุกข้อ

คณุลุงโทรศัพท์มาบอกคณุแม่วา่ไม่
ตอ้งกังวล เพราะเดีย๋วข้าพเจ้าก็ตดัใจจาก
เรือ่งพวกน้ีไปเอง ส่ีปีตอ่มา เมื่อข้าพเจ้า

ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้ ในคณะเผยแผ่มอน
เตวเิดโอ อุรกุวยั คณุแม่ โทรศัพท์ ไปถาม
คณุลุงวา่เมื่อไหรข่้าพเจ้าจะตดัใจจาก
เรือ่งพวกน้ีเสียที ความจรงิคอืนับตัง้แต่
ข้าพเจ้ารบับัพตศิมา คณุแม่ข้าพเจ้าเป็น
คณุแม่ที่มีความสุขมากกวา่เดมิ

ข้าพเจ้ารูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนส�าคญั
ยิ่งในกระบวนการเปลี่ยนใจเลื่อมใสจาก
ประสบการณ์ตรงกับสัญญาที่วา่ “มนุษย์
จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยการ
ยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มน้ี.”6

นีไฟอธิบายจุดประสงคห์ลักของพระ
คมัภีรม์อรมอนในลักษณะน้ี:

“เพราะเราท�างานอย่างขยันหมั่นเพียร
ที่จะเขียน, เพื่อชักชวนลูกหลานเรา, และ
พี่น้องเราดว้ย, ให้เช่ือในพระครสิต,์ และ
ให้คนืดกีับพระผู้เป็นเจ้า . . .

“และ [ดงัน้ัน] เราพูดถึงพระครสิต,์ 
เราช่ืนชมยินดี ในพระครสิต,์ เราส่ังสอน
เรือ่งพระครสิต,์ [และ] เราพยากรณ์ถึง
พระครสิต,์ . . . เพื่อลูกหลานของเราจะรู้
วา่พวกเขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลด
บาปของพวกเขา.”7

พระคมัภีรม์อรมอนเต็มไปดว้ยจุด
ประสงคศั์กดิสิ์ทธิ์เดยีวกันน้ีตลอดทัง้เล่ม

ด้วยเหตุน้ี ผู้อ่านที่ ให้ค�ามั่นสัญญา
ว่าจะศึกษาอย่างจริงใจด้วยวิญญาณ
แห่งการสวดอ้อนวอนจะไม่เพียง
เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์เท่าน้ัน แต่
จะเรียนรู้ จำก พระคริสต์ด้วย—โดย
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าพวกเขาตัดสินใจ
ที่จะ “ลองอานุภาพแห่งพระวจนะ”8 
และไม่ด่วนปฏิเสธเพราะความไม่เช่ือ
ด้วยอคติ9 จากส่ิงที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับ
เรื่องที่พวกเขาไม่เคยอ่าน

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าว
ถึงเรือ่งน้ีวา่ “เมื่อข้าพเจ้านึกถึงพระ
คมัภีรม์อรมอน ข้าพเจ้านึกถึงค�าวา่ พลัง 
ความจรงิของพระคมัภีรม์อรมอนมี พลัง 
เยียวยา ปลอบโยน ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือ เสรมิ
สรา้ง ปลอบขวญั และท�าให้จิตวญิญาณ
เรารืน่เรงิ.”10

บา่ยวนัน้ีค�าเชือ้เชิญของขา้พเจา้ตอ่
เราทกุคน ไมว่า่จะเป็นสมาชิกศาสนจกัร
มานานเทา่ใดคอื จงยอมใหพ้ลงัแหง่ความ
จรงิของพระคมัภรีม์อรมอนคน้พบเราและ
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 1. บัพตศิมาแทนผู้วายชนม์สามารถมี
พยานเป็นใครก็ ไดท้ี่ถือใบรบัรองพระ
วหิารที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงใบรบัรอง
แบบจ�ากัดการใช้

 2. สมาชิกที่รบัเอ็นดาวเม้นท์แล้วและ
ถือใบรบัรองพระวหิารที่เป็นปัจจุบัน
สามารถท�าหน้าที่พยานในศาสนพิธี
ผนึกทัง้ส�าหรบัคนเป็นและคนตาย

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องที่รักทัง้หลาย ช่วงเวลาน้ีวิเศษ
ยิ่งที่ ได้อยู่กับท่านอีกครัง้ในการ
ประชุมใหญ่สามัญ เมื่อต้นสัปดาห์
น้ีเราประกาศให้สมาชิกศาสนจักร
ทราบการเปล่ียนแปลงนโยบายเรื่องผู้
สามารถท�าหน้าที่เป็นพยานในศาสน
พิธีผนึกและบัพติศมา ข้าพเจ้าอยาก
จะเน้นสามประเด็นน้ัน

โอบอุม้เราไวอี้กครัง้และทกุๆ วนัขณะเรา
พากเพยีรแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั ส่ิง
น้ีจะเกดิขึน้ถา้เรายอมใหเ้กดิขึน้

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจรงิจังวา่
พระคมัภีรม์อรมอนมีความสมบูรณ์ของ
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์พระ
วญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงยืนยันความ
จรงิของพระคมัภีรค์รัง้แล้วครัง้เล่าแก่
ผู้ที่แสวงหาดว้ยใจจรงิให้ ไดค้วามรูอ้ัน
น�าไปสู่ความรอดของจิตวญิญาณ11 ใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของบรรพชนของ
พวกเขา” (“ด�าเนินชีวติอย่างแน่วแน่ตอ่
ศรทัธา,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2014, 97) ดงัน้ัน 
ในบางวธิีเราทุกคนถูกคน้พบโดยตรงหรอื
ผ่านบรรพชนของเรา ขอบพระทัยพระบิดา
บนสวรรคข์องเรา ผู้ทรงทราบจุดจบนับแต่
กาลเริม่ตน้ (ด ูอับราฮัม 2:8).

 6. ค�าน�าพระคมัภีรม์อรมอน; ด ูแอลมา 31:5 
ดว้ย.

 7. 2 นีไฟ 25:23, 26.
 8. แอลมา 31:5.
 9. ด ูแอลมา 32:28.
 10. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระคมัภีร ์

มอรมอน: ชีวติท่านจะเป็นอย่างไรหาก
ปราศจากพระคมัภีรเ์ล่มน้ี” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2017, 62.

 11. ด ู3 นีไฟ 5:20.

พยาน โควรมัฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน และชัน้เรยีน
เยาวชนหญิง

การปรับเปล่ียนท่ีเราจะประกาศต่อไปนีมี้จุดมุ่งหมาย
เพ่ือช่วยให้เยาวชนชายและเยาวชนหญิงพัฒนาศักยภาพ
อันศักด์ิสิทธ์ิของตน
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 3. สมาชิกศาสนจักรที่รบับัพตศิมาแล้ว
สามารถท�าหน้าที่พยานในบัพตศิมา
ส�าหรบัคนเป็น การเปลี่ยนแปลงน้ีใช้
กับบัพตศิมาทัง้หมดนอกพระวหิาร

การปรบัเปลี่ยนนโยบายเหล่าน้ีเป็นการ
เปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนการ หลักค�า
สอนกับพันธสัญญาพืน้ฐานยังคงเดมิ ทัง้
สองอย่างน้ีมีผลเท่าเทียมกันในทุกศาสน
พิธี การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวน่าจะท�าให้
ครอบครวัมีส่วนรว่มในศาสนพิธีเหล่าน้ี
มากยิ่งขึน้

ข้าพเจ้าตอ้งการพูดกับท่านครัง้น้ีเพื่อ
แจ้งการปรบัเปลี่ยนที่ ใช้กับเยาวชนและ
ผู้น�าเยาวชนเช่นกัน

ท่านคงจ�าได้ว่าข้าพเจ้าเคยเชือ้เชิญ
ให้เยาวชนในศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเข้าร่วม
กองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อมีส่วน
ในอุดมการณ์ส�าคัญท่ีสุดบนโลกวันน้ี 
น่ันคือ การรวบรวมอิสราเอล1 ข้าพเจ้า
เชือ้เชิญเช่นน้ันเพราะเยาวชนมี

พรสวรรค์พิเศษในการติดต่อส่ือสารกับ
ผู้อื่นและแบ่งปันส่ิงที่ตนเช่ืออย่างมั่นใจ 
อุดมการณ์ของการรวบรวมอิสราเอล
เป็นส่วนส�าคัญยิ่งในการช่วยเตรียมโลก
และคนของโลกให้พร้อมรับการเสด็จมา
ครัง้ท่ีสองของพระเจ้า

ในแตล่ะวอรด์ กองทัพเยาวชนของ
พระเจ้าน�าโดยอธิการผู้รบัใช้ที่อุทิศตน
ของพระผู้เป็นเจ้า ความรบัผิดชอบส�าคญั
ที่สุดอันดบัแรกของเขาคอืดแูลเยาวชน
ชายและเยาวชนหญิงในวอรด์ อธิการและ
ที่ปรกึษาก�ากับดแูลงานของโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและชัน้เรยีนเยาวชน
หญิงในวอรด์

การปรบัเปลี่ยนที่เราจะประกาศตอ่ไปน้ี
มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้เยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงพัฒนาศักยภาพอันศักดิสิ์ทธิ์
ของตน เราตอ้งการเพิ่มความเข้มแข็งให้
โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและชัน้
เรยีนเยาวชนหญิงดว้ย รวมทัง้ให้ความ
ช่วยเหลืออธิการและผู้น�าท่านอื่นๆ ขณะ
พวกเขารบัใช้อนุชนรุน่น้ี

ตอ่ไปน้ีเอ็ลเดอรเ์ควนทนิ แอล. คกุจะ
พดูถงึการปรบัเปลีย่นทีเ่กีย่วข้องกบัเยาวชน
ชาย และคนืน้ีทีภ่าคการประชมุทัว่ไป
ของสตร ีซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อน 
ประธานเยาวชนหญงิสามญัจะพดูถงึการ
ปรบัเปลีย่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเยาวชนหญงิ

ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก
สิบสองเป็นหน่ึงเดยีวกันในการอนุมัติ
โครงการเหล่าน้ีเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้
เยาวชนของเรา เรารกัพวกเขามากและ
สวดอ้อนวอนให้พวกเขา! พวกเขาเป็น 
“ความหวงัอิสราเอล กองทัพไซอัน เผ่า
พันธุ์ของวนัที่สัญญา”2 เราเช่ือมั่นเต็มที่
ในเยาวชนของเราและรูสึ้กขอบคณุพวก
เขา ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ความหวงั

อิสราเอล” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณ
ส�าหรบัเยาวชนทั่วโลก 3 มิถุนายน 2018), 
HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.

 2. “ความหวงัอิสราเอล,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 121.
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รวมถึงประวตัคิรอบครวัและพระคมัภีร์
ศักดิสิ์ทธิ์ ในทางกลับกัน สมารท์โฟนก็มี
ความไรส้าระ ความผิดศีลธรรม และความ
ช่ัวรา้ยที่เคยเข้าถึงไดย้ากในอดตี

เพื่อช่วยเยาวชนของเราหาทางออก
ในเขาวงกตแห่งการเลือกน้ี ศาสนจักร
ไดจ้ัดเตรยีมสามโครงการที่ลึกซึง้และ
ครอบคลุมไว้ ให้ โครงการแรก ปรบัปรงุ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
และขยายออกไปสู่บ้าน โครงการที่สอง 
โปรแกรมเด็กและเยาวชนที่มีกิจกรรม
น่าตืน่เตน้และการพัฒนาส่วนบุคคล
ซ่ึงน�าเสนอเมื่อวนัอาทิตย์ที่ผ่านมาโดย
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ประธาน
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์, และเจ้าหน้าที่
ระดบัสามัญหลายท่าน โครงการที่สาม
เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงองคก์ารเพื่อให้
อธิการและผู้น�าคนอื่นๆ มุ่งความสนใจ
ไปที่เยาวชนมากขึน้อย่างมีนัยส�าคญั การ
ท�าเช่นน้ีตอ้งมีพลังทางวญิญาณและช่วย
ให้เยาวชนเป็นกองทัพเยาวชนแบบที่
ประธานเนลสันขอให้พวกเขาเป็น

รูปแบบทีป่ระสานกนัอย่างลงตวั
โครงการเหล่าน้ี บวกกับโครงการที่

ประกาศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ ใช่การ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นเอกเทศ การปรบั
เปลี่ยนแตล่ะอย่างเป็นส่วนประกอบ
ส�าคญัของรปูแบบที่ประสานกันอย่างตวั
เพื่อเป็นพรแก่วสุิทธิชนและเตรยีมพวก
เขาพบพระผู้เป็นเจ้า

ส่วนหน่ึงของรปูแบบน้ันเกี่ยวข้องกับ
อนุชนรุน่หลัง เราขอให้เยาวชนรบัผิดชอบ
หน้าที่ส่วนตวัมากขึน้ตัง้แตอ่ายุยังน้อย—
โดยที่บิดามารดาและผู้น�าไม่เข้ามาท�าส่ิง
ที่เยาวชนท�าไดด้ว้ยตนเอง5

ข้อประกาศ
วนัน้ีเราประกาศการเปลี่ยนแปลงเชิง

องคก์ารส�าหรบัเยาวชนในระดบัวอรด์
และระดบัสเตค ตามที่ประธานเนลสัน
อธิบาย ซิสเตอรบ์อนน่ี เอช. คอรด์อนจะ
สนทนาการเปลี่ยนแปลงส�าหรบัเยาวชน
หญิงในค�า่วนัน้ี จุดประสงคห์น่ึงส�าหรบั
การเปลี่ยนแปลงที่ข้าพเจ้าจะสนทนาคอื
เพื่อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ผู้ด�ารง

เยาวชนของเราอาศัยอยู่ ในช่วงเวลา
ที่น่าตืน่เตน้แตก็่ท้าทายดว้ย ทางเลือก
ตา่งๆ ที่มี ไม่เคยน่าทึ่งเท่าน้ีมาก่อน 
ตวัอย่างเช่น สมารท์โฟนสมัยใหม่ช่วย
ให้เข้าถึงข้อมูลส�าคญัและยกระดบัจิตใจ 

โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ขอบคณุประธานเนลสันที่รกัส�าหรบั
การน�าทางที่ ไดร้บัการเปิดเผยอันน่า
ยินดเีกี่ยวกับพยานในพิธีบัพตศิมา และ
ทิศทางที่ท่านขอให้เราแบ่งปันเพื่อช่วย
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้เยาวชนและ
พัฒนาศักยภาพอันศักดิสิ์ทธิ์ของพวกเขา

ก่อนจะพูดถึงการปรบัเปลี่ยนเหล่า
น้ัน เราขอขอบคณุจากใจที่สมาชิกตอบ
รบัอย่างดเียี่ยมตอ่พัฒนาการตา่งๆ ในการ
ฟ้ืนฟูอย่างตอ่เน่ืองของพระกิตตคิณุ ดงั
ที่ประธานเนลสันพูดไวเ้มื่อปีที่แล้ว พวก
ท่านกินวติามิน!1

ท่านศึกษา จงตำมเรำมำ ที่บ้านอย่าง
มีความสุข2 ท่านตอบรบัการปรบัเปลี่ยน
ที่ โบสถ์ดว้ย สมาชิกโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละ
พี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ท�างานแห่ง
ความรอดเป็นหน่ึงเดยีวกัน3

ความส�านึกคณุของเราเต็มเป่ียม4 เรา
ส�านึกคณุเป็นพิเศษที่เยาวชนของเรายัง
เข้มแข็งและซ่ือสัตย์ตอ่ไป

การปรบัเปลี่ยนเพื่อเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้
เยาวชน

เยาวชนชายหญิงจ�านวนมากขึน้จะสามารถรับมือกับความ
ท้าทายและยงัอยู่บนเส้นทางพันธสัญญาเพราะมีความ
สนใจนีค้อยจับจ้องอยู่ท่ีเยาวชนของเราเหมือนแสงเลเซอร์
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ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน โควรมั และฝ่าย
ประธานโควรมั การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี
สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัตขิองเราใน 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:15 ซ่ึง
เขียนวา่ “ฝ่ายอธิการเป็นประธานควบคมุ
ฐานะปุโรหิต [แห่งอาโรน] น้ี, และถือ
กุญแจหรอืสิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิต
ดงักล่าว”

หน่ึงในหน้าที่ของอธิการตามพระ
คมัภีรค์อืควบคมุดแูลปุโรหิตและน่ังอยู่
ในสภากับพวกเขา สอนพวกเขาถึงหน้าที่
ในต�าแหน่งของตน6 นอกจากน้ี ที่ปรกึษา
ที่หน่ึงในฝ่ายอธิการจะมีหน้าที่รบัผิดชอบ
เฉพาะตอ่ผู้สอน และที่ปรกึษาที่สองตอ่
มัคนายก

ดงัน้ัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด
เผยน้ีในหลักค�าสอนและพันธสัญญา ฝ่าย
ประธานเยาวชนชายในระดบัวอรด์จะถูก
ยกเลิก พี่น้องชายผู้ซ่ือสัตย์เหล่าน้ีท�าส่ิงดี
งามไวม้ากมาย เราขอบคณุพวกเขา

เราหวงัวา่ฝ่ายอธิการจะเน้นความ
ส�าคญัและให้ความสนใจอย่างมากกับ
หน้าที่รบัผิดชอบฐานะปุโรหิตของ
เยาวชนชาย และช่วยพวกเขาในหน้าที่
โควรมัของตน ผู้ ให้ค�าปรกึษาเยาวชน
ชายซ่ึงเป็นผู้ ใหญ่ที่มีความสามารถจะได้
รบัเรยีกให้ช่วยฝ่ายประธานโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและฝ่ายอธิการใน
หน้าที่ของพวกเขา7 เรามั่นใจวา่เยาวชน
ชายหญิงจ�านวนมากขึน้จะสามารถรบัมือ
กับความท้าทายและยังอยู่บนเส้นทาง
พันธสัญญาเพราะมีความสนใจน้ีคอย
จับจ้องอยู่ที่เยาวชนของเราเหมือนแสง
เลเซอร์

ในแบบแผนที่ ไดร้บัการดลใจของ
พระเจ้า อธิการมีหน้าที่รบัผิดชอบส�าหรบั
ทุกคนในวอรด์ เขาเป็นพรตอ่บิดามารดา
ของเยาวชนและเยาวชนดว้ย อธิการคน
หน่ึงพบวา่เมื่อเขาให้ค�าปรกึษาเด็กหนุ่มที่
ประสบปัญหากับส่ือลามก เขาจะช่วยเด็ก
หนุ่มให้กลับใจไดก็้ตอ่เมื่อเขาช่วยให้บิดา
มารดาตอบสนองดว้ยความรกัและความ
เข้าใจเท่าน้ัน การเยียวยาของเด็กหนุ่ม
คนน้ันคอืการเยียวยาส�าหรบัครอบครวัเขา 
และเกิดขึน้ได้ โดยผ่านอธิการผู้ท�างาน
เพื่อทุกคนในครอบครวั ปัจจุบันเด็กหนุ่ม

คนน้ันกลายเป็นผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ
เดคและผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลา

ตามที่เรือ่งน้ีเสนอแนะ 
การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีจะ:

• ช่วยให้อธิการและที่
ปรกึษามุ่งความสนใจไป
ที่หน้าที่รบัผิดชอบหลัก
ของพวกเขาตอ่เยาวชน
และเด็กปฐมวยั

• ท�าให้อ�านาจและหน้าที่
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
เป็นศนูย์กลางในชีวติ
ส่วนตวัและในเป้าหมาย
ของเยาวชนชายทุกคน

การปรบัเปลี่ยนเหล่า
น้ียัง:

• เน้นความส�าคญัของ
หน้าที่รบัผิดชอบของ
ฝ่ายประธานโควรมัฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนและการรายงานตรงตอ่ฝ่าย
อธิการ

• จูงใจผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่ ให้ช่วยและ
เป็นพี่เลีย้งฝ่ายประธานโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนในการขยายพลัง
อ�านาจและสิทธิอ�านาจในต�าแหน่งของ
พวกเขา

ตามที่ระบุไว ้การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีไม่
ไดล้ดหน้าที่รบัผิดชอบของฝ่ายอธิการที่มี
ตอ่ เยำวชนหญิง แตอ่ย่างใด ดงัที่ประธาน
เนลสันเพิ่งสอน “ความรบัผิดชอบแรก
และส�าคญัที่สุด [ของอธิการ] คอืดแูล
เยาวชนชายและ เยำวชนหญิง ในวอรด์”8

อธิการที่รกัผู้ท�างานหนักของเราจะ 
ท�าหน้าที่รบัผิดชอบน้ีให้เกิดสัมฤทธิผล 
ไดอ้ย่างไร? ดงัที่ท่านจ�าได ้ในปี 2018 โคว
รมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคมีการ
ปรบัเปลี่ยนให้ท�างานใกล้ชิดกับสมาคม
สงเคราะห์มากขึน้ เพื่อวา่ภายใตก้าร
ก�ากับดแูลของอธิการ โควรมัเอ็ลเดอร์
และสมาคมสงเคราะห์จะสามารถช่วย

แบ่งเบาหน้าที่รบัผิดชอบส�าคญัซ่ึงก่อน
หน้าน้ีกินเวลาของอธิการมาก หน้าที่รบั
ผิดชอบเหล่าน้ีไดแ้ก่งานเผยแผ่ศาสนา
กับงานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
ในวอรด์9—ตลอดจนการปฏิบัตศิาสนกิจ
ส่วนใหญ่ตอ่สมาชิกวอรด์

อธิการ ไม่สำมำรถ มอบหมายหน้าที่
รบัผิดชอบบางอย่างได ้เช่น การเสรมิ
สรา้งความเข้มแข็งให้เยาวชน, การเป็นผู้
พิพากษาใหญ่, การดแูลคนขัดสน, ตลอด
จนการดแูลกิจจานุกิจฝ่ายโลกและดา้น
การเงิน อย่างไรก็ตาม หน้าที่รบัผิดชอบ
เหล่าน้ีมีน้อยกวา่ที่เราอาจเข้าใจในอดตี 
ดงัที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์
อธิบายไวปี้ที่แล้วเมื่อมีการประกาศปรบั
เปลี่ยนโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ
เดค: “แน่นอนวา่อธิการยังคงเป็นมหา
ปุโรหิตควบคมุของวอรด์ การปรบัเปลี่ยน
ใหม่น้ี [ของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมาคม
สงเคราะห์] ควรท�าให้เขาควบคมุดแูลงาน
ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์ ได ้โดยทีเ่ขำไม่ตอ้ง
ท�ำงำนของทัง้สองฝ่ำยดว้ยตนเอง”10

อธิการ

เยาวชน

ดูแลคนขดัสน

เป็นผูพ้ิพากษาใหญ่

กิจจานุกิจฝ่ายโลก
และดา้นการเงิน

ฝ่ายประธาน 
โควรัมเอล็เดอร์

ฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์

พระวหิาร

งานเผยแผศ่าสนา

การปฏิบติัศาสนกิจ

ประวติัครอบครัว

คุณภาพการสอน
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ตวัอย่างเช่น ประธานสมาคม
สงเคราะห์และประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์
เมื่อไดร้บัมอบหมาย สามารถรบับทบาท
ส�าคญัมากขึน้ในการให้ค�าปรกึษาผู้ ใหญ่
—เช่นเดยีวกับทีป่ระธำนเยำวชนหญิง
สำมำรถให้ค�ำปรกึษำเยำวชนหญิง แม้วา่
อธิการคนเดยีวเท่าน้ันที่สามารถเป็นผู้
พิพากษาใหญ่ได ้แตผู่้น�าคนอื่นๆ เหล่าน้ี
ก็มีสิทธิ์ ไดร้บัการเปิดเผยจากสวรรคเ์พื่อ
ช่วยแก้ปัญหาที่ ไม่ตอ้งการผู้พิพากษา
ใหญ่หรอืไม่เกี่ยวข้องกับการกระท�า 
ทารณุกรรมทุกประเภท11

ไม่ ได้หมายความว่าเยาวชนหญิงไม่
สามารถหรือไม่ควรพูดคุยกับอธิการหรือ
บิดามารดาของเธอ ความสนใจของคน
เหล่าน้ีอยู่ท่ีเยาวชน! แต่หมายความ
ว่าผู้น� าเยาวชนหญิงอาจตอบรับความ
ต้องการของเยาวชนหญิงเป็นรายบุคคล
ได้ดีที่สุด ฝ่ายอธิการห่วงใยเยาวชนหญิง
พอๆ กับเยาวชนชาย แต่เราตระหนักถึง
พลังที่มาจากการมีผู้น� าเยาวชนหญิงที่
เข้มแข็ง ทุ่มเท และเอาใจใส่ ผู้ ให้ความ
รักและเป็นพี่เลีย้ง ไม่เข้ามาแย่งบทบาท
ของฝ่ายประธานชัน้เรียนแต่ช่วยให้

เยาวชนประสบความส�าเร็จในบทบาท
เหล่าน้ัน

ซิสเตอรค์อรด์อนจะแบ่งปันเพิ่มเตมิ
ถึงการเปลี่ยนแปลงอันน่าตืน่เตน้ส�าหรบั
เยาวชนหญิงค�า่วนัน้ี แตข่้าพเจ้าขอ
ประกาศวา่ตอ่ไปน้ีประธานเยาวชนหญิง
จะรายงานและปรกึษากับอธิการของวอรด์
โดยตรง ในอดตีงานมอบหมายน้ีสามารถ
แบ่งให้กับที่ปรกึษาได ้แตนั่บจากน้ีไป 
เยาวชนหญิงจะเป็นหน้าที่รบัผิดชอบ
โดยตรงของผู้ที่ถือกุญแจควบคมุส�าหรบั
วอรด์ ประธานสมาคมสงเคราะห์จะยัง
รายงานตอ่อธิการโดยตรงตอ่ไป12

ในระดบัสามัญและระดบัสเตค เรา 
จะยังคงมีฝ่ายประธานเยาวชนชาย ใน 
ระดบัสเตค สมาชิกสภาสูงคนหน่ึงจะเป็น
ประธานเยาวชนชาย13 เขากับสมาชิกสภา
สูงที่ ไดร้บัมอบหมายให้ดแูลเยาวชนหญิง
และปฐมวยัจะเป็นส่วนหน่ึงของคณะ
กรรมการฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน– 
เยาวชนหญิงสเตค พี่น้องชายเหล่าน้ีจะ 
ท�างานกับฝ่ายประธานเยาวชนหญิง 
สเตคในคณะกรรมการน้ี โดยมีที่ปรกึษา
ประธานสเตคคนหน่ึงเป็นประธาน คณะ

กรรมการน้ีจะมีความส�าคญัเพิ่มขึน้เพราะ
โปรแกรมและกิจกรรมหลายอย่างใน
โครงการใหม่ของเด็กและเยาวชนจะอยู่
ในระดบัสเตค

สมาชิกสภาสูงเหล่าน้ี ภายใตก้ารก�ากับ
ดแูลของฝ่ายประธานสเตค สามารถเป็น
แหล่งช่วยให้แก่อธิการและโควรมัฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนในวธิีเดยีวกับที่สมาชิก
สภาสูงรบัใช้ โควรมัเอ็ลเดอรว์อรด์

เรื่องที่เก่ียวข้องกันคือ สมาชิกสภา
สูงอีกคนหน่ึงจะรับใช้เป็นประธาน
โรงเรียนวันอาทิตย์สเตค และหาก
จ�าเป็น เขาสามารถรับใช้ ในคณะ
กรรมการฐานะปุ โรหิตแห่งอาโรน–
เยาวชนหญิงสเตคได้14

การเปลี่ยนแปลงเชิงองคก์ารเพิ่มเตมิ
จะอธิบายมากขึน้ในข้อมูลที่ส่งให้ผู้น�า การ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ี ไดแ้ก่:

• การประชุมคณะกรรมการเยาวชนของ
ฝ่ายอธิการจะแทนที่ดว้ยสภาเยาวชน
วอรด์

• จะเลิกใช้ค�าวา่ “สหกิจกรรม” และใช้
ค�าวา่ “กิจกรรมเยาวชนหญิง” “กิจ
กรรมโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน” 
หรอื “กิจกรรมเยาวชน” แทน ซ่ึงจะ
จัดทุกสัปดาห์ถ้าท�าได้

• งบประมาณวอรด์ส�าหรบักิจกรรม
เยาวชนจะแบ่งอย่างยุตธิรรมให้
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงตาม
จ�านวนของเยาวชนในแตล่ะองคก์าร 
งบประมาณส�าหรบักิจกรรมปฐมวยัจะ
จัดสรรให้อย่างเพียงพอ

• ในทุกระดบั—ทัง้วอรด์ สเตค และ
สามัญ—เราจะใช้ค�าวา่ “องคก์าร” แทน
ค�าวา่ “องคก์ารช่วย” ผู้ที่น�าสมาคม
สงเคราะห์สามัญ, เยาวชนหญิงสามัญ, 
เยาวชนชายสามัญ, ปฐมวยัสามัญ, 
และโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญจะเรยีก
วา่ “เจ้าหน้าที่ระดบัสามัญ” ผู้ที่น�า
องคก์ารในระดบัวอรด์และสเตคจะ
เรยีกวา่ “เจ้าหน้าที่วอรด์” และ “เจ้า
หน้าที่สเตค”15

การปรบัเปลี่ยนที่ประกาศวนัน้ีสามารถ
เริม่ไดท้ันทีเมื่อสาขา วอรด์ ท้องถิ่น และ
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สเตคพรอ้ม แตค่วรเรยีบรอ้ยภายในวนั
ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2020 การปรบัเปลี่ยน
เหล่าน้ี เมื่อรวมผสมผสานเข้าดว้ยกัน
กับการปรบัเปลี่ยนก่อนหน้าน้ี แสดงถึง
การท�างานทางวญิญาณและเชิงองคก์าร
ที่สอดคล้องกับหลักค�าสอนเพื่อเป็นพร
และเสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ชาย หญิง 
เยาวชน และเด็กทุกคน โดยช่วยให้แตล่ะ
คนท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตข์ณะที่เราก้าวหน้าบนเส้น
ทางพันธสัญญา

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าสัญญาและ
เป็นพยานวา่การปรบัเปลี่ยนที่ครอบคลุม
เหล่าน้ี ภายใตก้ารก�ากับดแูลของประธาน
และศาสดาพยากรณ์ที่ ไดร้บัการดลใจ  
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน จะมอบพลังอ�านาจ
และความเข้มแข็งให้สมาชิกศาสนจักรทุก
คน เยาวชนของเราจะพัฒนาศรทัธามาก
ขึน้ในพระผู้ช่วยให้รอด ไดร้บัการปกป้อง
จากการล่อลวงของปฏิปักษ์ และยืน
หยัดพรอ้มรบัมือการท้าทายของชีวติ ใน
พระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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เป็นส่วนหน่ึงของกองทัพเยาวชนเพื่อ
รวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายจากทัง้
สองดา้นของม่าน (ด ู“ความหวงัอิสราเอล” 
[การให้ข้อคดิทางวญิญาณทั่วโลกส�าหรบั
เยาวชน, 3 มิถุนายน 2018], HopeofIsrael.
ChurchofJesusChrist.org) เสียงตอบรบั
น้ันน่าทึ่งมาก

ปัจจุบันผู้สอนศาสนาเต็มเวลารบัใช้อย่าง
ยอดเยี่ยมดว้ยอายุที่น้อยลง ตัง้แตว่นัที่ 6 
ตลุาคม ค.ศ. 2012 เยาวชนชายมีสิทธิ์รบัใช้
ที่อายุ 18 ปีและเยาวชนหญิงที่อายุ 19 ปี

 6. “หน้าที่ของประธานเหนือฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนดว้ยคอืควบคมุปุโรหิตส่ีสิบแปดคน, 
และน่ังในสภากับพวกเขา, สอนหน้าที่ ใน
ต�าแหน่งให้พวกเขา . . . ประธานผู้น้ีตอ้ง
เป็นอธิการ; เพราะน่ีเป็นหน้าที่อย่างหน่ึง
ของฐานะปุโรหิตน้ี” (หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 107:87–88).

 7. ผู้น�าที่เป็นผู้ ใหญ่จะไดร้บัเรยีกเป็นผู้เช่ียว
ชาญโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนดว้ยเช่น
กัน เพื่อช่วยเรือ่งโปรแกรมและกิจกรรมตา่งๆ 
และเข้ารว่มการประชุมโควรมัเพื่อให้อธิการ
สามารถเยี่ยมชัน้เรยีนและกิจกรรมเยาวชน
หญิงไดเ้ป็นประจ�าและเยี่ยมปฐมวยัในบาง
โอกาส ผู้เช่ียวชาญบางคนอาจไดร้บัเรยีกให้
ช่วยในงานเฉพาะอย่าง เช่น คา่ย บางคนอาจ
ไดร้บัเรยีกระยะยาวเพื่อช่วยผู้ ให้ค�าปรกึษา
โควรมั จะมีชายที่เป็นผู้ ใหญ่อย่างน้อยสอง
คนเสมอในการประชุมโควรมั โปรแกรม หรอื
กิจกรรมแตล่ะครัง้ แม้วา่บทบาทหรอืช่ือ
ต�าแหน่งจะเปลี่ยนไป แตเ่ราไม่คาดหวงัวา่
จ�านวนผู้ ใหญ่ชายที่รบัใช้และสนับสนุน 
โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนจะลดลง

 8. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พยาน โควรมั
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และชัน้เรยีน
เยาวชนหญิง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2019, 39, 
เน้นตวัเอน; ด ูEzra Taft Benson, “To the 
Young Women of the Church,” Ensign, 
Nov. 1986, 85 ดว้ย.

 9. เราแนะน�าให้อธิการใช้เวลามากขึน้กับสมาชิก
หนุ่มสาวโสดและครอบครวัของพวกเขาเอง
เช่นกัน

 10. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ การประชุม
ผู้น�าการประชุมใหญ่สามัญ, เม.ย. 2018; 
ด ู“Effective Ministering,” ministering.
ChurchofJesusChrist.org ดว้ย. เอ็ลเดอร์
ฮอลแลนดส์อนวา่หน้าที่รบัผิดชอบที่อธิการ
ไม่สามารถมอบหมายไดค้อืการควบคมุดแูล

โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและเยาวชน
หญิง, การเป็นผู้พิพากษาใหญ่, การดแูล
กิจจานุกิจฝ่ายโลกและดา้นการเงินของ
ศาสนจักร, และการดแูลคนขัดสน ฝ่าย
ประธานโควรมัเอ็ลเดอรก์ับฝ่ายประธาน
สมาคมสงเคราะห์และคนอื่นๆ สามารถรบั
หน้าที่รบัผิดชอบหลักของงานเผยแผ่ศาสนา 
งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั คณุภาพ
ของการสอนในวอรด์ ตลอดจนการดแูลและ
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่สมาชิกศาสนจักรได้

 11. นอกเหนือจากสถานการณ์ที่ตอ้งใช้กุญแจ
ของผู้พิพากษาใหญ่ อธิการควรเป็นผู้
จัดการปัญหาเรือ่งการกระท�าทารณุกรรมทุก
ประเภทตามนโยบายศาสนจักร

 12. ประธานสมาคมสงเคราะห์สเตคจะยัง
รายงานตอ่ประธานสเตคโดยตรงตอ่ไป

 13. ที่ปรกึษาของประธานเยาวชนชายสเตคอาจ 
เรยีกมาจากสมาชิกในสเตค หรอืหากจ�าเป็น 
อาจเป็นสมาชิกสภาสูงที่ ไดร้บัมอบหมายให้
ดแูลเยาวชนหญิงและสมาชิกสภาสูงที่ ไดร้บั
มอบหมายให้ดแูลปฐมวยั

 14. บราเดอรท์ี่รบัใช้เป็นประธานโรงเรยีนวนั
อาทิตย์มีหน้าที่รบัผิดชอบส�าคญัตอ่หลักสูตร
เยาวชนในวนัอาทิตย์สองวนัของแตล่ะเดอืน

 15. ฝ่ายประธานของสมาคมสงเคราะห์ เยาวชน
หญิง เยาวชนชาย โรงเรยีนวนัอาทิตย์ และ
ปฐมวยัในระดบัสามัญและระดบัสเตคคอืเจ้า
หน้าที่ระดบัสามัญหรอืเจ้าหน้าที่สเตค ใน 
ระดบัวอรด์ ฝ่ายอธิการเป็นผู้น�าเยาวชนชาย  
ดงัน้ันผู้ ให้ค�าปรกึษาโควรมัฐานะปุโรหติแห่ง 
อาโรนจึงไม่ ใช่เจ้าหน้าที่วอรด์
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หาค่ามิ ได้ของพระบุตรแห่งสวรรค์ของ
พระองค์” (“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: 
ประจักษ์พยานของอัครสาวก,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, ปกหน้าด้านใน)

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลกไดร้บัพรใน
การนมัสการพระเยซูครสิต์ ในพระวหิาร
ของพระองค ์พระวหิารแห่งหน่ึงก�าลัง
ก่อสรา้งอยู่ ในวนินิเพ็ก แคนาดา ข้าพเจ้า
กับภรรยา แอนน์ มารยี์ มี โอกาสไปเยือน
สถานที่ก่อสรา้งเมื่อเดอืนสิงหาคมปีน้ี 
พระวหิารออกแบบไวอ้ย่างสวยงามและ
จะวจิิตรงดงามแน่นอนเมื่อสรา้งเสรจ็ 
แตท่่านจะไม่สามารถมีพระวหิารวจิิตร
งดงามในวนินิเพ็กหรอืที่ ใดก็ตามหากไม่มี
รากฐานที่มั่นคงแข็งแรง

อุณหภูมิสูงต�า่สลับกันและสภาพดนิ
บวมตวัในวนินิเพ็กท�าให้เป็นเรือ่งยากใน
การเตรยีมรากตกึพระวหิาร ดว้ยเหตน้ีุ จึง
ก�าหนดให้รากตกึพระวหิารตอ้งประกอบ
ดว้ยเสาคอนกรตีเสรมิเหล็กจ�านวน 70 
ตน้ เสาเหล่าน้ียาวตน้ละ 60 ฟุต (18 ม.) 
มีเส้นผ่าศนูย์กลาง 12 ถึง 20 น้ิว (30 ถึง 
50 ซม.) ตอกลึกลงไปใตด้นิประมาณ 
50 ฟุต (15 ม.) จนถึงหินดาน ดว้ยวธิีน้ี 
เสา 70 ตน้จึงให้รากฐานมั่นคงแข็งแรง
แก่อาคารซ่ึงจะเป็นพระวหิารวนินิเพ็กที่
สวยงามตอ่ไป

ในฐานะวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เรา
แสวงหารากฐานที่มั่นคงแข็งแรงคล้ายกัน
ในชีวติเรา—รากฐานทางวญิญาณที่จ�าเป็น
ตอ่การเดนิทางผ่านความเป็นมรรตยัและ
กลับไปบ้านของเราบนสวรรค ์รากฐานดงั

จากความตาย ทรงไถ่เราจากบาปเมื่อเรา
ใช้ศรัทธาในพระองค์และกลับใจ การ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันไม่มี
ขอบเขตให้แก่เราน� ามาซ่ึงพรของความ
เป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ แท้จริง
แล้ว “เราส�านึกในพระกรุณาธิคุณของ
พระผู้เป็นเจ้าส�าหรับของประทานอัน

โดย มาร์ค แอล. เพซ
ประธำนโรงเรยีนวนัอำทิตย์สำมัญ

เรายินดทีี่ ไดพ้บกันในการประชุมใหญ่
สามัญครัง้ส�าคญัน้ีของศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย นับ
เป็นพรที่ ไดร้บัพระด�ารแิละพระประสงค์
ของพระเจ้าผ่านค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกของพระองค ์
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติของพระเจ้า เราส�านึก
คณุอย่างยิ่งตอ่ค�าแนะน�าที่ ไดร้บัการดลใจ
ของท่านวนัน้ี

ข้าพเจ้าขอเพิม่เตมิพยานจากทีแ่บง่ปัน
กันมากอ่นหน้าน้ี และแสดงประจกัษ์พยาน
ถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรข์องเรา 
พระองคท์รงพระชนม์ ทรงรกัเรา และทรง
ดแูลเรา แผนแห่งความสุขของพระองคจ์ดั
เตรยีมเพือ่ให้เราไดร้บัพรในชีวติน้ีและกลบั
ไปทีป่ระทับของพระองค์ ในท่ีสุด

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึงพระ
เยซูคริสต์เช่นกัน พระองค์ทรงเป็น
พระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของพระ
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรง ช่วยให้เรำรอด 

จงตำมเรำมำ—กลยุทธ์
ตอบโตแ้ละแผนเชิงรกุ 
ของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเตรียมผู้คนของพระองค์ให้พร้อมตอบโต้
การโจมตีของปฏิปักษ์ จงตามเรามา เป็นกลยทุธ์ตอบโต้
และแผนเชิงรุกของพระเจ้า
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กล่าวตัง้อยู่บนหินดานของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสพระเจ้าพระเยซูครสิต์

เรานึกถึงค�าสอนของฮีลามันจากพระ
คมัภีรม์อรมอนวา่ “และบัดน้ี, ลูกพ่อ, 
จงจ�า, จงจ�าไวว้า่บนศิลาของพระผู้ ไถ่ของ
เรา, ผู้ทรงเป็นพระครสิต,์ พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกตอ้งสรา้งรากฐานของ
ลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีก�าลังแรง
ของเขามา, แท้จรงิแล้ว, ลูกศรของเขา
ในลมหมุน, . . . มันจะไม่มีพลังเหนือลูก
เพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศรา้
หมองและวบิัตอิันหาไดสิ้น้สุดไม่, เพราะ
ศิลาซ่ึงบนน้ันลูกไดร้บัการสรา้งขึน้, ซ่ึง
เป็นรากฐานอันแน่นอน, รากฐานซ่ึงหาก
มนุษย์จะสรา้งบนน้ันแล้วพวกเขาจะตก
ไม่ได”้ (ฮีลามัน 5:12)

น่ายินดทีี่เราอยู่ ในยุคที่ศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกสอนเราเรือ่งพระ
ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์การท�าตามค�า
แนะน�าของท่านช่วยเราวางรากฐานมั่นคง
ในพระครสิต์

ปีที่แล้ว ในค�ากล่าวเปิดการประชุม
ของการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 
2018 ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันให้ค�า
อธิบายและค�าเตอืนไวด้งัน้ี “วตัถุประสงค์
ยาวนานของศาสนจักรคอืช่วยสมาชิกทุก
คนเพิ่มพูนศรทัธาในพระเจ้าพระเยซู
ครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์ช่วย
พวกเขาท�าและรกัษาพันธสัญญากับพระ
ผู้เป็นเจ้า ตลอดจนเสรมิสรา้งและผนึก
ครอบครวัของพวกเขา ในโลกที่ซับซ้อน
ในปัจจุบัน เรือ่งน้ีไม่ง่ายเลย ปฏิปักษ์
โจมตศีรทัธำ ตวัเรำ และครอบครวัเรำมำก
ขึน้และเรว็ขึน้ทุกขณะ เพื่อความอยู่รอด
ทางวญิญาณเราตอ้งมี กลยุทธ์ตอบโตแ้ละ
แผนเชิงรกุ” (“ค�ากล่าวเปิดการประชุม,” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 7; เน้นตวัเอน)

ตอ่จากข่าวสารของประธานเนลสัน 
เอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุแห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองแนะน�า จงตำมเรำมำ 
แหล่งช่วยส�าหรบับุคคลและครอบครวั ค�า
กล่าวของท่านรวมถึงข้อความตอ่ไปน้ี

• “แหล่งช่วย จงตำมเรำมำ ฉบบัครอบครวั
เลม่ใหม่ . . . จัดท�าไวเ้พือ่ช่วยสมาชิก
เรยีนรูพ้ระกติตคิณุในบา้น”

• “‘หนังสืออ่านประกอบเล่มน้ีมี ไว้ ให้
ทุกคนและทุกครอบครวัในศาสนจักร’ 
[จงตำมเรำมำ—ส�ำหรบับุคคลและ
ครอบครวั (2019), vi]”

• “จุดประสงคข์องเราคอืสรา้งดลุยภาพ
ของประสบการณ์ที่ โบสถ์กับที่บ้าน
ในวธิีที่จะเพิ่มพูนศรทัธา ความเข้ม
แข็งทางวญิญาณ และการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสอันลึกซึง้ตอ่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเจ้าพระเยซูครสิต”์ 
(“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้และ
ยั่งยืนตอ่พระ บิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเจ้าพระ เยซู ครสิต,์” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2018, 9 10.)

ตน้เดอืนมกราคมปีน้ี วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายทั่วโลกเริม่ศึกษาพันธสัญญาใหม่
โดยใช้หนังสือ จงตำมเรำมำ เป็นแนวทาง 
จงตำมเรำมำ มีตารางประจ�าสัปดาห์ช่วย
เราศึกษาพระคมัภีร ์หลักค�าสอนของพระ
กิตตคิณุ ตลอดจนค�าสอนของศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวก น่ีคอืแหล่งช่วยที่
ดเียี่ยมส�าหรบัเราทุกคน

หลังจากศึกษาพระคมัภีรก์ันทั่วโลกมา
เก้าเดอืน เราเห็นอะไรบ้าง? เราเห็นวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ายทุกแห่งหนเพิ่มพูนศรทัธา
และความภักดตีอ่พระเจ้าพระเยซูครสิต ์
เราเห็นบุคคลและครอบครวัจัดสรรเวลา
ตลอดสัปดาห์ ไวเ้พื่อศึกษาพระวจนะของ

พระผู้ช่วยให้รอด เราเห็นการสอนพระ
กิตตคิณุในชัน้เรยีนวนัอาทิตย์ดขีึน้เมื่อ
เราศึกษาพระคมัภีรท์ี่บ้านและแบ่งปัน
ข้อคดิที่ โบสถ์ เราเห็นปีตแิละความเป็น
หน่ึงเดยีวกันในครอบครวัมากขึน้เมื่อเรา
เปลี่ยนจากการอ่านพระคมัภีรเ์ป็นการ
ศึกษาพระคมัภีรอ์ย่างลึกซึง้

ข้าพเจ้ามี โอกาสพบปะกับวสุิทธิชนยุค 
สุดท้ายจ�านวนมากและไดฟ้ังพวกเขาเล่า
ประสบการณ์ที่มีกับ จงตำมเรำมำ การ
แสดงศรทัธาของพวกเขาท�าให้ ใจข้าพเจ้า
เป่ียมปีต ิตอ่ไปน้ีเป็นความเห็นที่ข้าพเจ้า
ไดย้ินจากสมาชิกหลายคนของศาสนจักร
จากพืน้ที่ตา่งๆ ของโลก:

• คณุพอ่คนหน่ึงบอกวา่: “ผมชอบ 
จงตำมเรำมำ เพราะท�าใหผ้มมีโอกาส
เป็นพยานถงึพระผูช่้วยใหร้อดตอ่ลกูๆ”

• ในอีกครอบครวั ลูกคนหน่ึงบอกวา่ 
“น่ีเป็นโอกาสให้ผมไดฟ้ังพ่อแม่แสดง
ประจักษ์พยาน”

• คณุแม่คนหน่ึงบอกวา่: “เราไดร้บัการ
ดลใจเกี่ยวกับการให้พระผู้เป็นเจ้ามา
เป็นอันดบัแรก ช่วงเวลาที่เรา [คดิ
วา่เรา] ‘ ไม่มี’ กลับมีความหวงั ปีต ิ
สันตสุิข และความส�าเรจ็ [มาเตมิเต็ม] 
อย่างที่เราไม่รูม้าก่อนวา่เป็นไปได”้

• สามภีรรยาคูห่น่ึงสังเกตวา่: “เราอา่น
พระคมัภรีต์า่งจากทีเ่คยอา่นโดยสิน้เชิง 
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เราเรยีนรูม้ากมายยิง่กวา่ทีเ่ราเคยเรยีน
รู ้พระเจ้าทรงตอ้งการใหเ้รามองตา่งจาก
เดมิ พระเจ้าทรงก�าลงัเตรยีมเรา”

• คณุแม่คนหน่ึงกล่าววา่: “ดฉัินชอบที่
เราเรยีนเรือ่งเดยีวกันพรอ้มๆ กัน เมื่อ
ก่อนเราอ่าน ตอนน้ีเราเรยีนรู”้

• ซิสเตอรค์นหน่ึงให้มุมมองที่น่าคดิ
วา่: “เมื่อก่อน คณุมีบทเรยีนและพระ
คมัภีรเ์ป็นส่วนเสรมิบทเรยีน ตอนน้ี
คณุมีพระคมัภีรแ์ละบทเรยีนเป็นส่วน
เสรมิพระคมัภีร”์

• ซิสเตอรอ์ีกคนหน่ึงแสดงความเห็นวา่: 
“ดฉัินรูสึ้กถึงความแตกตา่งระหวา่ง
ตอนศึกษา [เทียบกับ] ตอนไม่ศึกษา 
ดฉัินพบวา่คยุกับคนอื่นเรือ่งพระเยซู
ครสิตแ์ละความเช่ือของเราง่ายขึน้”

• คณุยายคนหน่ึงกล่าววา่: “ดฉัินโทรหา
ลูกหลานในวนัอาทิตย์และเราแบ่งปัน
ข้อคดิจาก จงตำมเรำมำ ให้กัน”

• ซิสเตอรค์นหน่ึงกล่าววา่ “จงตำมเรำมำ 
ให้ความรูสึ้กเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด
สนพระทัยดฉัินเป็นการส่วนตวั น่ีคอื
การดลใจจากสวรรค”์

• คณุพ่อคนหน่ึงแสดงความเห็นวา่: 
“เมื่อเราใช้ จงตำมเรำมำ เราเหมือนลูก
หลานอิสราเอลที่ท�าเครือ่งหมายบน

วงกบประตเูพื่อคุม้ครองครอบครวัเรา
จากอิทธิพลของผู้ท�าลาย”

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ามีความสุขที่
ไดพ้บปะกับท่านและไดย้ินวา่การศึกษา 
จงตำมเรำมำ เป็นพรแก่ชีวติท่านอย่างไร 
ขอบคณุส�าหรบัการอุทิศตนของท่าน

การศึกษาพระคมัภีร์ โดยใช้ จงตำม
เรำมำ เป็นแนวทาง ก�าลังเพิ่มพลังการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราในพระเยซูครสิต์
และพระกิตตคิณุของพระองค ์เราไม่ได้
เพียงแลกการอยู่ที่ โบสถ์วนัอาทิตย์น้อย
ลงหน่ึงช่ัวโมงเพื่อการศึกษาพระคมัภีร์
ที่บ้านเพิ่มขึน้หน่ึงช่ัวโมง การเรยีนรู้
พระกิตตคิณุเป็นความพยายามอย่าง
สม�่าเสมอตลอดสัปดาห์ ดงัที่ซิสเตอรค์น
หน่ึงแบ่งปันอย่างชาญฉลาดวา่ “เป้าหมาย
ไม่ ใช่เพื่อท�าให้ โบสถ์สัน้ลงหน่ึงช่ัวโมง 
แตเ่พื่อท�าให้ โบสถ์นานขึน้หกวนั!”

ลองพจิารณาค�าเตอืนของประธานเนล
สัน ศาสดาพยากรณ์ของเรา เมื่อท่านเปิด
การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2018 
อีกครัง้:

“ปฏิปักษ์ โจมตีศรัทธา ตัวเรา และ
ครอบครัวเรามากขึน้และเร็วขึน้ทุก
ขณะ เพื่อความอยู่รอดทางวิญญาณ เรา

ต้องมีกลยุทธ์ตอบโต้และแผนเชิงรุก” 
(“ค�ากล่าวเปิดการประชุม,” 7)

จากน้ัน (ราว 29 ช่ัวโมงตอ่มา) ช่วง
บ่ายวนัอาทิตย์ ท่านปิดการประชุมใหญ่
ดว้ยค�าสัญญาน้ี “ขณะที่ท่านท�างานอย่าง
ขยันหมั่นเพียรเพื่อปรบัเปลี่ยนบ้านของ
ท่านให้เป็นศนูย์การเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ 
. . . อิทธิพลของปฏิปักษ์ ในชีวติของท่าน
และในบ้านของท่านจะลดลง” (“การเป็น
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่เป็นแบบอย่าง,” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2018, 113)

การโจมตขีองปฏิปักษ์จะเพิ่มทวคีณู
ในขณะที่อิทธิพลของปฏิปักษ์ก�าลังลด
ลงเรือ่ยๆ ไดอ้ย่างไร? ส่ิงน้ีเกิดขึน้ได ้และ
ก�าลังเกิดขึน้ทั่วศาสนจักร เพราะพระเจ้า
ทรงเตรยีมผู้คนให้พรอ้มตอ่ตา้นการโจมตี
ของปฏิปักษ์ จงตำมเรำมำ เป็นกลยุทธ์
ตอบโตแ้ละแผนเชิงรกุของพระเจ้า ดงั
ที่ประธานเนลสันสอน “หลักสูตรใหม่ที่
ผสมผสานการมีบ้านเป็นศนูย์กลางและ
ศาสนจักรสนับสนุนน้ีมีศักยภาพที่จะ
ปลดปล่อยพลังของครอบครวั” แตเ่ราตอ้ง
และจะตอ้งพยายามสุดความสามารถ เรา
ตอ้ง “ตัง้ใจท�าตามอย่างจรงิจังเพื่อเปลี่ยน
บ้าน [ของเรา] เป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์แห่ง
ศรทัธา” (“การเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่
เป็นแบบอย่าง,” 113)

อย่างไรก็ตาม ดงัที่ประธานเนลสัน
กล่าวไวเ้ช่นกัน “เราแตล่ะคนตอ้งรบัผิด
ชอบการเตบิโตทางวญิญาณของเราเอง” 
(“ค�ากล่าวเปิดการประชุม,” 8)

พระเจา้ทรงใช้ จงตำมเรำมำ เตรยีมเรา 
“ ใหพ้รอ้มรบัเวลาทีน่่ากลวัซ่ึงเราเผชิญอยู่
เวลาน้ี” (เควนทนิ แอล. คกุ, “การเปลีย่นใจ
เลือ่มใสอนัลกึซึง้และยัง่ยนื,” 10) พระองค์
ทรงก�าลงัช่วยเราวาง “รากฐานอนัแน่นอน, 
รากฐานซ่ึงหากมนุษยจ์ะสรา้งบนน้ันพวก
เขาจะตกไม่ได”้ (ฮีลามนั 5:12)—รากฐาน
ของประจกัษ์พยานทีต่รงึแน่นอยูก่บัหนิ
ดานของการเปลีย่นใจเลือ่มใสพระเจา้พระ
เยซคูรสิต์

ขอให้ความพยายามของเราในการ
ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัเสรมิก�าลังเราและ
พิสูจน์วา่เรามีคา่ควรรบัพรที่สัญญาไว้
เหล่าน้ี ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ท�าให้เรามีความหวงัในพระครสิตแ์ม้ชีวติ
จะยากล�าบากและไม่แน่นอน2

ลี ไฮสอนวา่ ถ้าอาดมัและเอวาไม่ตก 
“พวกท่านจะคงอยู่ ในสภาพของความไร้
เดยีงสา, ไม่มีปีต,ิ เพราะพวกท่านไม่รูจ้ัก
ความเศรา้หมอง . . .

“แตด่เูถิด, ส่ิงทัง้ปวง กระท�าไปโดย
ปรชีาญาณของพระองคผ์ู้ทรงรูแ้จ้งใน 
สรรพส่ิง

“อาดมัตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่; และ
มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต.ิ”3

ในความย้อนแย้ง ความทุกข์และความ
โศกเศรา้เตรยีมเราให้พบปีต ิเมื่อเราวางใจ
ในพระเจ้าและแผนของพระองคท์ี่มี ไว้
เพื่อเรา ความจรงิข้อน้ีกล่าวไวอ้ย่างไพเราะ
ในบทกวศีตวรรษที่ 13: “ โทมนัสเตรยีม
ปีติไวร้อท่า ล้างสรรพส่ิงไรค้า่ในชีวติ ให้
พืน้ที่ปีติ ใหม่ไดเ้ข้ามา ส่ันไหวใบไม้แห้ง
หลุดจากกิ่ง เพื่อกิ่งใบที่รา้วรานเกิดใบใหม่ 
ถอนรากโคนเน่าเป่ือยทิง้ไป ให้รากใหม่
งอกงามตามครรลอง คราใดใจส่ันไหวดว้ย
โทมนัส ส่ิงดกีวา่จะอุบัตขิึน้มาแทน”4

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่  
“ปีตทิี่พระผู้ช่วยให้รอดประทาน [ ให้เรา
น้ัน] . . . เสมอตน้เสมอปลาย ให้ความ
มั่นใจตอ่เราวา่ ‘ความทุกข์ [ของเรา] จะ
อยู่เพียงช่ัวครู’่ [คพ. 121:7] และทรงอุทิศ
ให้เป็นพรของเรา”5 การทดลองและความ
ทุกข์ของเราสามารถสรา้งพืน้ที่ ไวร้อรบั
ปีตทิี่ยิ่งใหญ่กวา่ได้6

ข่าวประเสรฐิของพระกิตตคิณุไม่ ใช่
ค�าสัญญาวา่ชีวติจะปลอดความโศกเศรา้
และความยากล�าบาก แตสั่ญญาวา่ชีวติจะ
เต็มไปดว้ยทัง้จุดประสงคแ์ละความหมาย
—ชีวติที่ความโศกเศรา้และความทุกข์
ของเราจะถูก “กลืนเข้าไปในปีตขิองพระ
ครสิต”์7 พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศวา่  
“ ในโลกน้ีท่านจะประสบความทุกข์ยาก 
แตจ่งมี ใจกล้าเถิด เพราะวา่เราชนะโลก
แล้ว”8 พระกิตตคิณุของพระองคค์อื
ข่าวสารแห่งความหวงั ความโศกเศรา้ที่
เคยีงคูม่ากับความหวงัในพระเยซูครสิตม์ี
สัญญาแห่งปีตอิันยั่งยืน

เรือ่งราวการเดนิทางของชาวเจเรด็สู่แผน่
ดนิทีสั่ญญาไวส้ามารถใช้เป็นอปุลกัษณ์ 
แทนการเดนิทางของเราผา่นความเป็น

และคงทน เราไม่เคยไดย้ินค�าบรรยาย
ความสุขแบบน้ีมาก่อน แตถ่้อยค�าของ
ลูกน่าจะเป็นความจรงิ เรารูว้า่ความสุข
ที่เขาบรรยายไม่ไดเ้ป็นเพียงความพอใจ
หรอืภาวะเคลิม้สุขเท่าน้ัน แตเ่ป็นความ
สงบและปีตทิี่เกิดขึน้เมื่อเรายอมจ�านน
ตอ่พระผู้เป็นเจ้าและวางใจพระองค์ ใน 
ส่ิงทัง้ปวง1 เราเคยมีช่วงเวลาเหล่าน้ันใน
ชีวติเช่นกันเมื่อพระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังให้
บังเกิดความสงบแก่จิตวญิญาณเรา และ

โดย เอล็เดอร์แอล. ทอดด ์บดัจ์
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

แดนลกูชายของเราป่วยหนักขณะเป็นผู้
สอนศาสนาในแอฟรกิาและเขา้รบัการรกัษา
ในสถานพยาบาลท่ีมีขอ้จ�ากดั เมือ่เราอา่น
จดหมายฉบับแรกของเขาหลงัการป่วย เรา
คาดวา่เขาจะทอ้ถอย แตเ่ขากลบัเขยีนมา
วา่ “แมข้ณะนอนอยู่ ในหอ้งฉุกเฉิน ผมยงั
รูสึ้กสงบ ผมไม่เคยมีความสุขอยา่งคงทีแ่ละ
คงทนแบบน้ีมากอ่นในชีวติ” 

ข้าพเจ้ากับภรรยารูสึ้กตืน้ตนัใจเมื่อได้
อ่านถ้อยค�าเหล่าน้ี  มีควำมสุขอย่ำงคงที่

ความวางใจอันคงที ่
และคงทน

การวางใจในพระเจ้า รวมท้ังการวางใจในจังหวะเวลา
ของพระองค์ เรียกร้องการยืนหยดัอดทนจนรอดพ้นจาก
พายขุองชีวิต
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มรรตยั พระเจา้ทรงสัญญากบัพีช่ายของ
เจเรด็และผู้คนของทา่นวา่พระองคจ์ะทรง 
“น�าหน้า [พวกเขา] ไปในแผน่ดนิอนัเลศิ
เลอกวา่ผืนแผ่นดนิทัง้ปวงของแผน่ดนิ
โลก”9 พระองคท์รงบัญชาใหพ้วกเขาตอ่เรอื
หลายล�า พวกเขาเช่ือฟังและไปท�างานตอ่
เรอืตามทีพ่ระเจ้าทรงสอน อยา่งไรก็ตาม 
ขณะงานคบืหน้า พีช่ายของเจเรด็เกดิความ
กังวลวา่แบบเรอืของพระเจา้ยงัไมส่มบรูณ์
เพียงพอ เขารอ้งทลูวา่:

“ข้าแตพ่ระเจ้า, ข้าพระองคท์�างานซ่ึง
พระองคท์รงบัญชาข้าพระองคเ์สรจ็แล้ว, 
และข้าพระองคท์�าเรอืตามที่พระองคท์รง
แนะน�าให้ข้าพระองค.์

“และดเูถิด, ข้าแตพ่ระเจ้า, ในเรอืไม่มี
แสงสวา่งเลย.”10

“ข้าแตพ่ระเจ้า, พระองคจ์ะทรงปล่อย
ให้พวกข้าพระองคข์้ามน� ้ากวา้งใหญ่น้ีใน
ความมืดหรอื?”11

ท่านเคยทุ่มเทจิตวญิญาณของท่านแด่
พระผู้เป็นเจ้าดว้ยวธิีเช่นน้ันหรอืไม่? เมื่อ
พากเพียรด�าเนินชีวติตามที่พระเจ้าทรง
บัญชาแตค่วามคาดหวงัอันชอบธรรมกลับ
ไม่เกิดผล ท่านเคยสงสัยหรอืไม่วา่ท่าน
อาจตอ้งฝ่าฟันชีวติน้ีในความมืด?12

จากน้ันพี่ชายของเจเรด็แสดงความ
หนักใจยิ่งกวา่เดมิเกี่ยวกับความอยู่รอด
ในเรอืเหล่าน้ี เขารอ้งทูลวา่ “และพวกข้า
พระองคจ์ะตายดว้ย, เพราะในเรอืพวก
ข้าพระองคห์ายใจไม่ออก, นอกจากดว้ย
อากาศซ่ึงอยู่ ในน้ัน.”13 เคยหรอืไม่ที่ความ
ยากล�าบากของชีวติท�าให้ท่านรูสึ้กหายใจ
ตดิขัดและเป็นเหตใุห้สงสัยวา่จะผ่านวนั
น้ีไปไดอ้ย่างไร นับประสาอะไรกับการกลับ
บ้านบนสวรรค?์

หลงัจากพระเจ้าทรงท�างานกบัพีช่ายของ
เจเรด็เพือ่แก้ ไขขอ้กงัวลของเขาทกุเรือ่ง 
พระองคก็์ทรงอธบิายวา่ “เจา้จะขา้มหว้งลกึ
อนักวา้งใหญน้ี่ไม่ไดเ้วน้แต ่เรำจะเตรยีม 
[ทางให้] เจ้าไวต้อ่สู้คลืน่ของทะเล, และลม
ซ่ึงพัดมา, และน�า้ทว่มซ่ึงจะมา.”14

พระเจ้าตรสัชัดเจนวา่ในทีสุ่ดชาว 
เจเรด็จะไปไม่ถงึแผ่นดนิทีสั่ญญาไวห้าก
ไมม่พีระองค ์พวกเขาไม่ใช่ผูค้วบคมุ
สถานการณ์ ทางเดยีวทีจ่ะขา้มหว้งลกึอนั
กวา้งใหญน้ั่นไปไดค้อืวางใจในพระองค ์ดู

เหมอืนวา่ประสบการณ์และการเสรมิความรู้
จากพระเจา้ท�าใหศ้รทัธาพีช่ายของเจเรด็ลกึ
ซึง้ขึน้และวางใจในพระเจา้มากขึน้

สังเกตไดว้า่การสวดอ้อนวอนของเขา
เปลี่ยนจากค�าถามและข้อกังวลเป็นการ
แสดงออกถึงศรทัธาและความวางใจ:

“ข้าพระองคร์ู,้ ข้าแตพ่ระเจ้า, วา่
พระองคท์รงมีเดชานุภาพทัง้ปวง, และ
ทรงท�าส่ิงใดก็ ไดต้ามที่พระองคท์รง
ประสงคเ์พื่อประโยชน์ของมนุษย์; . . .

“ดเูถิด, ข้าแตพ่ระเจ้า, พระองคท์รง
ท�าการน้ีได ้พวกข้าพระองคร์ูว้า่พระองค์
ทรงมีพระปรชีาสามารถแสดงเดชานุภาพ
อันยิ่งใหญ่ได,้ ซ่ึงดเูล็กน้อยในความเข้าใจ
ของมนุษย์.”15

บันทึกกล่าววา่จากน้ันชาวเจเรด็ “ลง
ไปใน . . . เรอืของตน, และออกทะเล
ไป, โดย มอบตน ไวก้ับพระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของตน.”16 การ มอบตน หมาย
ถึงฝากฝังหรอืยอมจ�านน ชาวเจเรด็ไม่
ไดล้งเรอืไปเพราะรูแ้น่ชัดวา่การเดนิ
ทางของพวกเขาจะด�าเนินไปอย่างไร แต่
พวกเขาลงเรอืเพราะเรยีนรูท้ี่จะวางใจใน
เดชานุภาพ พระคณุความด ีและพระ
เมตตาของพระเจ้า ดงัน้ันพวกเขาจึง
เต็มใจยอมถวายตนและความสงสัยหรอื
ความกลัวที่อาจมีแดพ่ระเจ้า

เมื่อไม่นานมาน้ี เอ็บหลานชายของ
เรากลัวที่จะขี่ม้าหมุนตวัที่ โยกขึน้โยก
ลง เขาชอบตวัที่ ไม่ขยับ ในที่สุดคณุยาย
ก็เกลีย้กล่อมเขาวา่มันจะปลอดภัย ดว้ย
ความไว้ ใจคณุยาย เขาจึงขึน้ไปน่ังบนม้า
หมุน เขายิม้กวา้งพลางพูดวา่ “ผมไม่รูสึ้ก

ปลอดภัย แตผ่มปลอดภยั” บางทีชาวเจเรด็ 
ก็อาจรูสึ้กเช่นน้ี การไวว้างใจพระผู้เป็น
เจ้าอาจจะไม่ไดรู้สึ้กปลอดภัยในตอนแรก
เสมอไป แตปี่ตจิะตามมา

การเดนิทางไม่ง่ายเลยส�าหรบัชาว 
เจเรด็ “หลายครัง้ถูกฝังอยู่ ในห้วงลึกของ
ทะเล “เพราะคลื่นภูเขาซ่ึงซัดใส่พวก
เขา”17 กระน้ันก็ตาม มีบันทึกวา่ “ลมไม่
เคยหยุดพัด [พวกเขา] ไปยัง แผ่นดนิ
ที่สัญญาไว.้”18 เป็นเรือ่งยากจะเข้าใจ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหลายครัง้ในชีวติเราตอ้ง
ตา้นกระแสลมแรงและท้องทะเลป่ันป่วน 
เรารูสึ้กไดถ้ึงการปลอบโยนเมื่อรูว้า่ใน
พระคณุความดอีันหาที่สุดมิไดข้องพระ
ผู้เป็นเจ้า พระองคย์ังทรงพัดเราไปสู่บ้าน
ตลอดเวลา

บันทึกเล่าตอ่ไปวา่ “และสายลมจึง
พัดพวกเขาไปดงัน้ี; และไม่มีอสูรทะเล
จะท�าให้พวกเขาอับปางได,้ ทัง้ปลาวาฬ
ก็ท�าให้พวกเขาเสียหายไม่ได;้ และพวก
เขามีแสงสวา่งอยู่ตลอดเวลา, ไม่วา่จะอยู่
เหนือน� ้าหรอืใตน้� ้า.”19 เราอยู่ ในโลกที่มี
คลื่นอสูรแห่งความตาย ความเจ็บป่วย
ทางกายและใจ ตลอดจนการทดลองและ
ความทุกข์ยากทุกชนิดโหมกระหน�่ าเรา 
แต่ โดยผ่านศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละ
การเลือกวางใจในพระองค ์เรำเช่นกัน 
สามารถมีแสงสวา่งอยู่ตลอดเวลาไม่วา่จะ
อยู่เหนือน� ้าหรอืใตน้� ้า เรำ สามารถเช่ือมั่น
ไดว้า่พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงหยุดพัดเรา
ไปยังบ้านบนสวรรคข์องเรา

ขณะถูกซัดไปมาอยู่ ในเรือ ชาวเจเร็ด 
“ร้องสรรเสริญพระเจ้า; . . . และ [พวก



49พฤศจิกายน 2019

เขา] น้อมขอบพระทัยและสรรเสริญ
พระเจ้าตลอดทัง้วัน; และเมื่อกลาง
คืนมาถึง, พวกเขาก็ ไม่หยุดสรรเสริญ
พระเจ้า”20 พวกเขารู้สึกถึงปีติและน้อม
ขอบพระทัยท่ามกลางความทุกข์ยาก 
พวกเขายังไป ไม่ถึงแผ่นดินที่สัญญาไว ้
แต่พวกเขาก็ช่ืนชมยินดี ในพรท่ีสัญญา
ไว้ เน่ืองจากความวางใจอัน คงที่ และ 
คงทน ในพระองค์21

สายลมพัดพาชาวเจเรด็ไปบนผืน
น� ้า 344 วนั22 ท่านนึกภาพออกไหม? การ
วางใจในพระเจ้า รวมทัง้การวางใจใน
จังหวะเวลาของพระองค ์เรยีกรอ้งการยืน
หยัดอดทนจนรอดพ้นจากพายุของชีวติ23

ในท่ีสุด ชาวเจเรด็ก็ “ขึน้ฝ่ังแผน่ดนิที่
สัญญาไว ้และเมือ่พวกเขายา่งเทา้ลงบนฝ่ัง
ของแผ่นดนิทีสั่ญญาไวพ้วกเขาน้อมกายลง
บนผนืแผ่นดนิ, และนอบน้อมถอ่มตนตอ่
พระพกัตรพ์ระเจ้า, และหลัง่น�า้ตาแหง่ปีติ
ตอ่พระพกัตรพ์ระเจ้า, เพราะความอเนก
อนันตแ์ห่งพระเมตตาอนัละเอยีดออ่นของ
พระองคท่ี์มีตอ่พวกเขา.”24

ถ้าเราซ่ือสัตย์ ในการรกัษาพันธสัญญา 
วนัหน่ึงเราจะถึงบ้านอย่างปลอดภัยเช่น
กัน เราจะน้อมกายลงตอ่พระพักตร์
พระองคแ์ละหลั่งน� ้าตาแห่งปีตเิพราะ
ความอเนกอนันตแ์ห่งพระเมตตาอัน
ละเอียดอ่อนของพระองค์ ในชีวติเรา รวม
ถึงความโศกเศรา้ที่สรา้งพืน้ที่วา่งไวร้อรบั
ปีตทิี่มากกวา่เดมิ25

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่ เมื่อเรามอบตน
ตอ่พระเจ้าและวางใจอย่างคงที่และคงทน
ในพระเยซูครสิตแ์ละจุดประสงคอ์ันสูงส่ง
ของพระองค์ ในชีวติเรา พระองคจ์ะเสด็จ
มาเยือนเราพรอ้มดว้ยพระด�ารสัรบัรองให้
บังเกิดความสงบแก่จิตวญิญาณเรา และ
เป็นเหตใุห้เรา “หวงัวา่พระองคจ์ะทรง
ปลดปล่อยเรา.”26

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูคอืพระ
ครสิต ์พระองคท์รงเป็นที่มาของปีตทิัง้
ปวง27 พระคณุของพระองคเ์พียงพอ และ
พระองคท์รงอานุภาพที่จะช่วยให้รอด28 
พระองคท์รงเป็นความสวา่ง ชีวติ และ
ความหวงัของโลก29 พระองคจ์ะไม่ทรง
ยอมให้เราพินาศ30 ในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ในค�าปราศรยัตอ่สาธารณชนครัง้แรก
ในฐานะประธานศาสนจักร ประธานรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ “ ในฐานะฝ่าย
ประธานชุดใหม่ เราตอ้งการให้ท่านเริม่
โดยมีเป้าหมายในใจ เพราะเหตผุลน้ี เรา
จึงพูดกับท่านวนัน้ีจากพระวหิาร เป้า
หมายทีเ่ราแตล่ะคนพยายามท�าคอืรบัเอ็น
ดาวเม้นท์ดว้ยพลังอ�านาจในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า ผนึกเป็นครอบครวั ซ่ือสัตย์
ตอ่พันธสัญญาที่ท�าไว้ ในพระวหิารเพื่อ
ให้เราคูค่วรรบัของประทานส�าคญัที่สุด
ของพระผู้เป็นเจ้า—น่ันคอืชีวตินิรนัดร ์
ศาสนพิธีของพระวหิารและพันธสัญญา
ที่ท่านท�าที่น่ันเป็นกุญแจส�าคญัในการ
เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ชีวติท่าน ชีวติ
แตง่งานและครอบครวัท่าน และความ
สามารถในการตอ่ตา้นการโจมตขีอง
ปฏิปักษ์ การนมัสการในพระวหิารและ
การรบัใช้บรรพชนของท่านที่น่ันจะเป็น
พรให้ท่านไดร้บัการเปิดเผยส่วนตวัและ
สันตสุิขเพิ่มขึน้ ทัง้จะเสรมิความมุ่งมั่น
ให้ท่านอยู่บนเส้นทางพันธสัญญา”3

เมื่อเราท�าตามสุรเสียงของพระผู้เป็น
เจ้าและเดนิตามเส้นทางพันธสัญญาของ
พระองค ์พระองคจ์ะทรงท�าให้เราเข้ม
แข็งขึน้ในการทดลองของเรา

การเดนิทางไปพระวหิารของครอบครวั
ข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อนยากล�าบาก แต่
เมื่อเราไปถึงพระวหิารในซอลท์เลคซิตี ้
ยูทาห์ คณุแม่ข้าพเจ้ากล่าวดว้ยปีตแิละ
ศรทัธาเต็มเป่ียมวา่ “เราจะไม่เป็นไร 
พระเจ้าจะทรงคุม้ครองเรา” เราไดร้บัการ
ผนึกเป็นครอบครวั และพี่สาวข้าพเจ้า
หายจากอาการป่วย ส่ิงน้ีเกิดขึน้ก็ตอ่
เมื่อหลังจากการทดลองศรทัธาของคณุ
พ่อคณุแม่และในการท�าตามการกระตุน้
เตอืนของพระเจ้า

แบบอย่างของคณุพ่อคณุแม่ข้าพเจ้า
ยังคงมีอิทธิพลตอ่ชีวติเราจนถึงปัจจุบัน 
แบบอย่างน้ีสอนเราถึง เหตผุล ของหลัก
ค�าสอนพระกิตตคิณุและช่วยให้เราเข้าใจ
ความหมาย จุดประสงค ์และพรที่พระ
กิตตคิณุน�ามาให้ การเข้าใจถึง เหตผุล 
ของพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์
สามารถช่วยให้เราเผชิญการทดลองดว้ย
ศรทัธาไดเ้ช่นกัน

วางใจว่าเมื่อท�าตามการกระตุ้นเตือน
ของพระเจ้าด้วยศรัทธา ครอบครัวเรา
จะได้รับการดูแลและได้รับพร—และก็
เป็นเช่นน้ัน

ไม่วา่เราเผชิญอุปสรรคใดในชีวติ เรา 
สามารถวางใจวา่พระเยซูครสิตจ์ะทรง 
เตรยีมทางไวข้้างหน้าเมื่อเราเดนิดว้ย 
ศรทัธา พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาวา่ทุกคน 
ที่ด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาที่ท�าไวก้ับ 
พระองค ์จะไดร้บัพรที่พระองคสั์ญญาไว ้
ทกุประการตามเวลาของพระองค ์เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดส์อนวา่ “พรบาง
อย่างมาเรว็ บางอย่างมาช้า และบางอย่าง
ไม่มาจนวาระสุดท้ายของชีวติ แตส่�าหรบั
ผู้ที่ยอมรบัพระกิตตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์พรจะมำ”1

โมโรไนสอนว่า “ศรัทธาคือส่ิงที่หวัง
ไว้และมองไม่เห็น; ดังน้ัน, จงอย่า
เถียงกันเลยเพราะท่านไม่เห็น, เพราะ
ท่านไม่ ได้รับพยานจนหลังการทดลอง
ศรัทธาของท่าน”2

ค�าถามของเราคอื เราควรท�าอย่างไร
เพื่อรบัมือกับการทดลองที่เกิดขึน้กับเรา
ให้ดทีี่สุด?

โดย เอล็เดอร์ฮอร์เก เอม็. อลัวาราโด
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

เมื่อข้าพเจ้าเป็นเด็ก แฟรงค์ แทลลีย์ 
สมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรเสนอช่วย
ครอบครัวข้าพเจ้าบินจากเปอร์ โตริ โก
ไปซอลท์เลคซิตีเ้พื่อผนึกในพระวิหาร 
แต่ ไม่นานอุปสรรคก็เริ่มปรากฏขึน้ มาริ
วิดพี่สาวคนหน่ึงของข้าพเจ้าป่วย ด้วย
ใจที่ว้าวุ่น คุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนว่าควรท�าอย่างไรและยังรู้สึกถึง
การกระตุ้นเตือนให้เดินทาง พวกท่าน

หลังการทดลองศรทัธา
ของเรา

เม่ือเราท�าตามสุรเสียงของพระผู้ เป็นเจ้าและเดินตามเส้น
ทางพันธสัญญาของพระองค์ พระองค์จะทรงท�าให้เรา
เข้มแขง็ขึน้ในการทดลองของเรา
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ท้ายที่สุด ทุกส่ิงที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
เชือ้เชิญและทรงบัญชาให้เราท�าเป็นการ
แสดงออกถึงความรกัที่พระองคท์รงมีตอ่
เราและพระประสงคข์องพระองคท์ี่จะ
ประทานพรซ่ึงสงวนไวเ้พื่อคนซ่ือสัตย์ เรา
ไม่สามารถคดิเอาเองวา่ลูกๆ ของเราจะ
เรยีนรูว้ธิีรกัพระกิตตคิณุดว้ยตนเอง น่ีคอื
ความรบัผิดชอบของเราที่จะสอนพวกเขา 
เมื่อเราช่วยลูกๆ ของเราให้เรยีนรูว้ธิี ใช้
สิทธิ์เสรอีย่างฉลาด แบบอย่างของเราจะ
สรา้งแรงบันดาลใจให้พวกเขาเลือกอย่าง
ชอบธรรมดว้ยตนเอง แล้วการด�าเนินชีวติ
อย่างซ่ือสัตย์ของพวกเขาจะช่วยให้ลูกๆ 
ของพวกเขารูค้วามจรงิของพระกิตตคิณุ
ดว้ยตวัเองตอ่ไป

เยาวชนชายและเยาวชนหญิง จงฟัง
ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันที่ก�าลังพูด
กับท่าน จงแสวงหาที่จะเรยีนรูค้วามจรงิ
แห่งสวรรคแ์ละแสวงหาความเข้าใจใน
พระกิตตคิณุดว้ยตวัท่านเอง เมื่อไม่นาน
มาน้ีประธานเนลสันแนะน�าวา่ “ท่านขาด
ปัญญาเรือ่งใด? . . . จงท�าตามแบบอย่าง
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ หาที่
เงียบๆ . . . นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้
เป็นเจ้า ระบายความในใจตอ่พระบิดา
บนสวรรคข์องท่าน หันไปขอค�าตอบจาก
พระองค”์4 เมื่อท่านแสวงหาการน�าทาง

จากพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัท่าน ฟัง
ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 
และเฝ้าดแูบบอย่างของบิดามารดาที่ชอบ
ธรรม ท่านจะเป็นห่วงโซ่ที่แข็งแรงแห่ง
ศรทัธาในครอบครวัท่านไดเ้ช่นกัน

ถึงบิดามารดาที่ลูกๆ อาจออกนอก
เส้นทางพันธสัญญาไปแล้ว จงค่อยๆ 
กลับไป ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความจริง
ของพระกิตติคุณ จงเริ่มเดี๋ยวน้ี ไม่มีค�า
ว่าสายเกินไป

แบบอย่างการด�าเนินชีวติที่ชอบธรรม
ของเราจะส่งผลดีไดม้ากมาย ประธาน
เนลสันกล่าวไวว้า่ “พวกเราวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายคุน้เคยกับการคดิวา่ ‘ศาสนจักร’ 
เป็นบางอย่างที่เกิดขึน้ในอาคารประชุม
ของเรา และให้ส่ิงที่เกิดขึน้ในบ้านคอย
สนับสนุน เราตอ้งปรบัเปลี่ยนรปูแบบน้ี 
ถึงเวลาแล้วที่จะให้ ศำสนจักรมีครอบครวั
เป็นศนูย์กลำง โดยมีส่ิงที่เกิดขึน้ใน
อาคารของสาขา วอรด์ และสเตคคอย
สนับสนุน”5

พระคมัภีรส์อนวา่ “จงฝึกเด็กในทาง
ที่เขาควรจะเดนิไป และเมื่อเขาเตบิ ใหญ่
เขาจะไม่พรากจากทางน้ัน”6

พระคมัภีรก์ล่าวดว้ยวา่ “และบัดน้ี, 
เน่ืองจากการส่ังสอนพระวจนะมีแนว
โน้มอย่างยิ่งที่จะน�าผู้คนให้ท�าส่ิงซ่ึงเที่ยง

ธรรม—แท้จรงิแล้ว, บังเกิดผลอันมีพลัง
แก่จิตใจผู้คนยิ่งกวา่ดาบ, หรอืส่ิงใด, ที่
ไดเ้กิดกับพวกเขา—ฉะน้ันแอลมาจึงคดิ
วา่สมควรที่พวกเขาจะลองอานุภาพแห่ง
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”7

มีเรือ่งเล่าเกี่ยวกับสตรผีู้หน่ึง เธอกลุ้ม
ใจที่ลูกชายกินลูกกวาดมากเกินไป ไม่วา่
เธอจะพร�า่บอกให้เขาหยุดกินแค่ไหน 
เขาก็ยังกินหวานเหมือนเดมิ ดว้ยความ
ท้อใจ เธอจึงตดัสินใจพาลูกชายไปพบนัก
ปราชญ์ที่เขาเคารพ

เธอเขา้ไปหานักปราชญแ์ละพดูวา่ “ทา่น
คะ ลกูชายดฉัินกนิลกูกวาดมากเกนิไป ทา่น
จะกรณุาบอกใหเ้ขาเลกิกนิได้ ไหมคะ?”

นักปราชญ์ตัง้ใจฟังแล้วหันไปพูดกับ
บุตรชายของเธอวา่ “กลับบ้านไปก่อน อีก
สองสัปดาห์คอ่ยมาใหม่”

เธอพาลูกชายกลับบ้าน รูสึ้กฉงนวา่
ท�าไมนักปราชญ์จึงไม่ขอให้ลูกชายเธอเลิก
กินลูกกวาดเยอะแบบน้ี

สองสัปดาห์ ให้หลังพวกเขากลับมา นัก
ปราชย์มองหน้าเด็กชาย และพูดวา่ “พ่อ
หนู เธอควรเลิกกินลูกกวาดเยอะเสียที 
มันไม่ดตีอ่สุขภาพ”

เด็กชายพยักหน้าและสัญญาว่าจะท�า
ตาม

คณุแม่ของเด็กชายถามวา่ “ท�าไมท่าน
จึงไม่บอกเขาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเล่า?”

นักปราชญ์ยิม้ “สองสัปดาห์ก่อนตวัฉัน
ยังกินลูกกวาดเยอะเกินไปอยู่เลย”
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ชายผู้น้ีด�าเนินชีวติซ่ือตรงมากถึง
ขนาดที่เขารูว้า่ค�าแนะน�าของเขาจะมีพลัง
ก็ตอ่เมื่อเขาท�าตามค�าแนะน�าของตนเอง

อิทธิพลที่เรามีตอ่ลูกๆ ของเรามีพลัง
มากขึน้เมื่อพวกเขาเห็นเราเดนิอย่าง
ซ่ือสัตย์บนเส้นทางพันธสัญญา เจคอบ
ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีรม์อรมอน
เป็นแบบอย่างของความชอบธรรมเช่น
น้ัน อีนัสบุตรชายท่านเขียนถึงอิทธิพล
จากค�าสอนของบิดาดงัน้ี:

“ข้าพเจ้า, อีนัส, โดยที่รูจ้ักบิดาข้าพเจ้า
วา่ท่านเป็นคนเที่ยงธรรม—เพราะท่าน
สอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับภาษาของท่าน, และ
ตามการเลีย้งดแูละการตกัเตอืนของ
พระเจ้าดว้ย—และขอพระนามพระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเจรญิดว้ยพระสิริ
เพราะการน้ีเถิด . . .

“. . . และค�าพูดซ่ึงข้าพเจ้าไดย้ินจาก
บิดาข้าพเจ้าบ่อย ๆ เกี่ยวกับชีวตินิรนัดร,์  
และปีตขิองวสุิทธิชน, ฝังลึกอยู่ ในใจ
ข้าพเจ้า”8

มารดาของเหล่านักรบหนุ่มด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุ บรรดาบุตรของ
นางจึงเต็มไปดว้ยความเช่ือมั่น ผู้น�าของ
พวกเขารายงานวา่:

“พวกเขาไดร้บัการสอนจากมารดา, 
วา่หากพวกเขาไม่สงสัย, พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงปลดปล่อยพวกเขา.

“และพวกเขาทบทวนถ้อยค�าของ
มารดากับข้าพเจ้า, มีความวา่ : เราไม่สงสัย
เลยวา่มารดาของเรารูเ้รือ่งน้ี”9

อีนัสและเหล่านักรบหนุ่มเข้มแข็งขึน้
เพราะศรทัธาของบิดามารดาซ่ึงช่วยให้
พวกเขารบัมือกับการทดลองศรทัธาของ
ตนเอง

เราไดร้บัพรดว้ยพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์ ในสมัยของ
เรา ซ่ึงยกเราขึน้เมื่อเรารูสึ้กท้อแท้หรอืมี
ปัญหา เรามั่นใจมากขึน้วา่ความพยายาม
ของเราจะออกผลตามเวลาของพระเจ้าถ้า
เรามุ่งหน้าผ่านการทดลองศรทัธาของเรา

เมื่อเรว็ๆ น้ีข้าพเจ้ากับภรรยาและฝ่าย
ประธานภาคตดิตามเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนาร์ ไปอุทิศพระวหิารปอร์ โตแปรงซ์ 
เฮต ิฮอรเ์ฮลูกชายของเราที่ ไปดว้ยเล่า
ประสบการณ์ของเขาวา่ “อัศจรรย์มาก
เลยครบัพ่อ! ทันทีที่เอ็ลเดอรเ์บดนารเ์ริม่
สวดอ้อนวอนอุทิศ ผมรูสึ้กวา่ห้องเต็มไป
ดว้ยความอบอุ่นและความสวา่ง ค�าสวด
อ้อนวอนท�าให้ผมเข้าใจจุดประสงคข์อง
พระวหิารมากขึน้เยอะเลย น่ันเป็นพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าจรงิๆ”

ในพระคมัภีรม์อรมอน นีไฟสอนวา่
ถ้าเราปรารถนาจะรูถ้ึงพระประสงคข์อง
พระผู้เป็นเจ้า พระองคจ์ะทรงเสรมิพลัง
เรา ท่านเขียนวา่ “ข้าพเจ้า, นีไฟ, โดยที่

อายุน้อยยิ่งนัก . . . และมีความปรารถนา
มากดว้ยที่จะรูค้วามลีล้ับของพระผู้เป็น
เจ้า, ดงัน้ัน, ข้าพเจ้ารอ้งทูลพระเจ้า; และ
ดเูถิดพระองคเ์สด็จเยือนข้าพเจ้า, และ
ทรงท�าให้ ใจข้าพเจ้าอ่อนลงจนข้าพเจ้า
เช่ือค�าทัง้ปวงซ่ึงพูดโดยบิดาข้าพเจ้า; ดงั
น้ัน, ข้าพเจ้ามิไดก้บฏตอ่ตา้นท่านเหมือน
ดงัพี่ ๆ ข้าพเจ้า.”10

พี่น้องทัง้หลาย ขอให้เราช่วยลูกๆ ของ
เราและทุกคนรอบข้างให้เดนิตามเส้นทาง
พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระ
วญิญาณจะทรงสอนพวกเขาและท�าให้ ใจ
ของพวกเขาอ่อนลงและปรารถนาจะท�า
ตามพระองค์ ไปตลอดชีวติ

เมื่อข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงแบบอย่าง
ของคุณพ่อคุณแม่ ข้าพเจ้าตระหนัก
ว่าศรัทธาของเราในพระเจ้าพระเยซู
คริสต์จะบอกทางเรากลับบ้านบนสวรรค ์
ข้าพเจ้ารู้ว่าปาฏิหาริย์มาหลังการทดลอง
ศรัทธาของเรา

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานถึง
พระเยซูครสิตแ์ละการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระองค ์ข้าพเจ้ารูว้า่
พระองคท์รงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ปลดปล่อยของเรา พระองคแ์ละ
พระบิดาบนสวรรคเ์สด็จมาหาเด็กหนุ่ม 
โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟ้ืนฟู ในเช้าวนัน้ันของฤดใูบไม้ผลิปี 
1820 ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็น
ศาสดาพยากรณ์ในยุคของเรา ในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เราแตล่ะคนเป็นเช่นน้ีหรอืไม่? จะ
เป็นอันตรายอะไรถ้าเราโกงนิดนึง หลวม
ตวันิดหน่อย หรอืไม่คอ่ยท�าตามค�ามั่น
สัญญา? จะเป็นอย่างไรถ้าเราเดนิออกจาก
พันธสัญญาของเรา? คนอื่นจะมาหาพระ
ครสิตเ์พราะแบบอย่างของเราไหม? ท่าน
พูดแล้วไม่คนืค�าหรอืไม่? การรกัษาสัญญา
ไม่ ใช่เพียงนิสัย แตเ่ป็นบุคลิกลักษณะ
ของการเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูครสิต์

เน่ืองจากพระเจา้ทรงตระหนักอยู่เสมอ
ถึงความอ่อนแอของเราในชีวติมรรตยั 
พระองคท์รงสัญญาวา่ “จงรืน่เรงิเถิด, 
และอย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้าอยู่กับ
เจ้า, และจะยืนเคยีงข้างเจ้า”1 ข้าพเจ้า
สัมผัสถึงการประทับอยู่ของพระองค์
เมื่อข้าพเจ้าตอ้งการความมั่นใจ การ
ปลอบโยน หรอืความเข้าใจลึกซึง้ยิ่งขึน้
หรอืความเข้มแข็งทางวญิญาณมากขึน้ 
ข้าพเจ้ารูสึ้กนอบน้อมและขอบพระทัย
ส�าหรบัการสถิตอยู่ของพระองค์

พระเจ้าตรสัวา่ “จิตวญิญาณทุกดวงที่
ละทิง้บาปของตนและมาหาเรา, และเรยีก
หานามของเรา, และเช่ือฟังเสียงของเรา, 
และรกัษาบัญญัตขิองเรา, จะเห็นหน้า
เราและรูว้า่เราด�ารงอยู่”2 บางทีน่ันคอืค�า
สัญญาสูงสุดของพระองค์

ข้าพเจ้าเรยีนรูค้วามส�าคญัของการ
รกัษาค�าพูดในวยัเยาว ์ตวัอย่างหน่ึงคอื
เมื่อข้าพเจ้ายืนระวงัตรงกล่าวค�าปฏิญาณ
ลูกเสือ ความรว่มมือของเรากับสมาคมลูก

พระองคเ์สด็จมาบนแผ่นดนิโลกโดย
สัญญาจะท�าตามพระประสงคข์อง
พระบิดา พระองคท์รงสอนหลักธรรม
พระกิตตคิณุดว้ยวาจาและการกระท�า 
พระองคท์รงชดใช้บาปให้เราเพื่อเราจะมี
ชีวติอีกครัง้ พระองคท์รงรกัษาสัญญาของ
พระองคท์ุกข้อ

โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พี่น้องที่รักทัง้หลาย ขณะที่เราปิดภาค
การประชุมน้ี ขอให้เราจดจ�าประจักษ์
พยานที่แสดงในวันน้ีถึงความจริงของ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราได้
รับพรที่มีช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์น้ีด้วยกัน
เพื่อเสริมพลังค�าสัญญาที่เราให้ ไว้กับ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ว่าเราเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระ
ผู้ช่วยให้รอดของเรา

ข้าพเจ้าครุน่คดิถึงความส�าคญัของ
การท�าและรกัษาสัญญากับพันธสัญญา 
ท่านคดิวา่ส�าคญัอย่างไรที่ท่านจะรกัษา
ค�าพูด? เป็นที่ ไวว้างใจ? ท�าตามส่ิงที่ท่าน
บอกวา่จะท�า? พากเพียรรกัษาพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ของท่าน? และมีความซ่ือสัตย์
สุจรติ? เมื่อเราด�าเนินชีวติแน่วแน่ตาม
สัญญาที่ ให้ ไวก้ับพระเจ้าและผู้อื่น เรา
ก�าลังเดนิบนเส้นทางพันธสัญญากลับไปสู่
พระบิดาในสวรรคแ์ละเราสัมผัสถึงความ
รกัของพระองค์ ในชีวติเรา

พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซู
ครสิตท์รงเป็นแบบอย่างที่ดเียี่ยมใน
การท�าและรกัษาสัญญากับพันธสัญญา 

รกัษาสัญญาและ 
พันธสัญญาของเรา 

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านพิจารณาสัญญาและพันธสัญญา
ท่ีท่านท�ากับพระเจ้าและกับผู้ อ่ืนด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต
ย่ิง โดยรู้ว่าเม่ือท่านพูดแล้วต้องไม่คืนค�า
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เสือแห่งอเมรกิา ซ่ึงปัจจุบันน้ีสิน้สุดลง
แล้ว จะเป็นมรดกส�าคญัตอ่ข้าพเจ้าและ
ศาสนจักรน้ีตลอดไป ถึงองคก์รลูกเสือ ถึง
ชายหญิงจ�านวนมากที่รบัใช้อย่างขยันขัน
แข็งในฐานะผู้น�าลูกเสือ ถึงมารดา—ผู้
สมควรไดร้บัความดคีวามชอบ—และถึง
เยาวชนชายที่เข้ารว่มการลูกเสือ เราขอ
กล่าวค�าวา่ “ขอบคณุ”

ในภาคการประชุมน้ี ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันศาสดาพยากรณ์ที่รกัของ
เรากับเอ็ลเดอรเ์ควนทิน แอล. คกุ ได้
ประกาศการปรบัเปลี่ยนที่จะปรบัความ
สนใจของเราเรือ่งเยาวชนและท�าให้
องคก์ารตา่งๆ ของเราสอดคล้องกับความ
จรงิจากการเปิดเผย นอกจากน้ี เมื่อวนั
อาทิตย์ที่ผ่านมา ประธานเนลสันและ

ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ไดอ้ธิบาย
ให้ทัง้ศาสนจักรฟังถึงโปรแกรมใหม่
ส�าหรบัเด็กและเยาวชนของศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ซ่ึงเป็นโครงการทั่วโลกที่มุ่งความ
ส�าคญัไปที่พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้
รอดของเราพระเยซูครสิต ์ฝ่ายประธาน
สูงสุดกับโควรมัอัครสาวกสิบสองเป็นหน่ึง
เดยีวกันในทิศทางใหม่น้ี และข้าพเจ้า
เป็นพยานส่วนตวัวา่พระเจ้าทรงน�าทาง
เราทุกย่างก้าวของเส้นทาง ข้าพเจ้าตืน่
เตน้ที่เด็กและเยาวชนของศาสนจักรจะ
ไดร้บัความส�าคญัรว่มกันในโครงการน้ีทัง้
ที่บ้านและที่ โบสถ์—ผ่านการเรยีนรูพ้ระ
กิตตคิณุ การรบัใช้และกิจกรรมตา่งๆ 
ตลอดจนการพัฒนาส่วนตวั

สาระส�าคญัของเยาวชนส�าหรบัปี 2020 
ที่จะถึงน้ี พูดถึงค�าสัญญาอมตะของนีไฟ 
ที่จะ “ ไปและท�า” ท่านเขียนวา่ “และ
เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืข้าพเจ้า, นีไฟ, 
กล่าวแก่บิดาข้าพเจ้า : ข้าพเจ้าจะไปและ
ท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้า
รูว้า่พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลาน
มนุษย์, นอกจากพระองคจ์ะทรงเตรยีม
ทางไว้ ให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะท�าส�าเรจ็
ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบัญชาพวกเขา”3 แม้
จะกล่าวไวน้านมาแล้ว แตเ่ราในศาสนจักร
ยังยึดถือค�าสัญญาน้ันในทุกวนัน้ี

การ “ ไปและท�า” หมายถึงการอยู่เหนือ
วถิีของโลก, การไดร้บัการเปิดเผยส่วน
ตวัและปฏิบัตติาม, การด�าเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมดว้ยความหวงัและศรทัธาใน
อนาคต, การท�าและรกัษาพันธสัญญาที่จะ
ตดิตามพระเยซูครสิต ์และการท�าเช่นน้ี
เพิ่มความรกัของเราที่มีตอ่พระองค ์พระ
ผู้ช่วยให้รอดของโลก

พันธสัญญาเป็นสัญญาสองฝ่ายระหวา่ง
เรากับพระเจ้า ในฐานะสมาชิกศาสนจักร 
เราท�าพันธสัญญาเมื่อรบับัพตศิมาที่จะรบั
พระนามของพระเยซูครสิต ์ด�าเนินชีวติ
อย่างที่พระองคท์รงด�าเนิน เช่นเดยีวกับ
ผู้รบับัพตศิมาที่ผืนน� ้าแห่งมอรมอน เรา
ท�าพันธสัญญาที่จะเป็นผู้คนของพระองค ์
“เต็มใจจะแบกภาระของกันและกัน, เพื่อ
มันจะไดเ้บา; . . . เต็มใจที่จะโศกเศรา้
กับคนที่ โศกเศรา้; . . . ปลอบโยนคนที่
ตอ้งการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยาน
เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุก
ส่ิง, และในทุกแห่ง”4 การปฏิบัตศิาสนกิจ 
ตอ่กันในศาสนจักรสะท้อนถึงการ
ปวารณาตนที่จะรกัษาสัญญาเหล่าน้ัน

เมือ่เรารบัส่วนศีลระลึก เราตอ่พนัธสัญญา 
น้ันวา่จะรบัพระนามของพระองคแ์ละให้
สัญญาเพิม่เตมิวา่จะปรบัปรงุตนเอง ความ
คดิและการกระท�าของเราในแตล่ะวนั ไม่
วา่เล็กหรอืใหญ ่สะทอ้นถงึการปวารณาตน
ของเราตอ่พระองค ์ค�าสัญญาศักดิสิ์ทธิท์ี่
พระองค์ ใหเ้ป็นการตอบแทนคอื “หากเจา้
ระลกึถงึเราตลอดเวลาเจา้จะมพีระวญิญาณ
ของเราอยูก่บัเจา้”5

ค�าถามของข้าพเจ้าวนัน้ีคอื เรารกัษา
สัญญาและพันธสัญญาของเราหรอืไม่ หรอื
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บางทีเป็นเพียงค�ามั่นสัญญาครึง่ๆ กลางๆ 
ท�าอย่างไม่ ใส่ ใจ เพราะฉะน้ันจึงฝ่าฝืนได้
ง่าย? เมื่อเราบอกใครสักคนวา่ “ฉันจะสวด
อ้อนวอนให้คณุ” เราท�าไหม? เมื่อให้ค�ามั่น
สัญญาวา่ “ฉันจะไปช่วย” เราท�าไหม? เมื่อ
เราท�าสัญญาวา่จะช�าระหน้ีสิน เราท�าไหม? 
เมื่อเรายกมือสนับสนุนเพื่อนสมาชิกใน
การเรยีกใหม่ ซ่ึงหมายความวา่เราจะให้
ความช่วยเหลือ เราท�าไหม?

ค�า่วนัหน่ึงสมัยข้าพเจ้ายังเด็ก คณุแม่
น่ังกับข้าพเจ้าที่ปลายเตยีงและพูดดว้ย
ความรูสึ้กถึงความส�าคญัของการด�าเนิน
ชีวติตามพระค�าแห่งปัญญา “แม่รูจ้าก
ประสบการณ์ของคนอื่นๆ เมื่อหลายปีมา
แล้ว” ท่านกล่าว “เรือ่งการสูญเสียความ
เข้มแข็งทางวญิญาณและสภาพความ
รูสึ้กจากการไม่ท�าตามพระค�าแห่งปัญญา” 
ท่านมองตาข้าพเจ้า และข้าพเจ้ารูสึ้กวา่
ถ้อยค�าของท่านทะลุเข้าไปถึงหัวใจ “รอน
น่ี สัญญากับแม่วนัน้ี (ท่านเรยีกข้าพเจ้า
วา่รอนน่ี) วา่ลูกจะด�าเนินชีวติตามพระค�า
แห่งปัญญาเสมอ” ข้าพเจ้าให้สัญญากับ
คณุแม่อย่างจรงิจัง และรกัษาสัญญาน้ัน
มาตลอดหลายปี

ค�ามั่นสัญญาน้ันช่วยข้าพเจ้าอย่าง
มากเมื่อสมัยเป็นเยาวชนและในหลายปี
หลังจากน้ันเมื่ออยู่ ในแวดวงธุรกิจท่ีสาร

เสพติดมีอยู่แพร่หลาย ข้าพเจ้าท�าการ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท�าตามกฎของ
พระผู้เป็นเจ้า และไม่เคยต้องตัดสิน
ใจเรื่องน้ันอีกเลย พระเจ้าตรัสว่า “เรา, 
พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าท�าส่ิงที่เรา
กล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ท�าส่ิงที่เรากล่าว, 
เจ้าย่อมไม่มีสัญญา”6 พระองค์ตรัสอะไร
กับผู้ท่ีปฏิบัติตามพระค�าแห่งปัญญา? 
พระองค์ตรัสว่าเราจะมีค�าสัญญาเรื่อง
สุขภาพ พละก�าลัง ปัญญา ความรู้ และ
เหล่าเทพจะปกป้องเรา7

หลายปีมาแล้ว ซิสเตอรร์าสแบนดก์ับ
ข้าพเจ้าอยู่ที่พระวหิารซอลท์เลคส�าหรบั
การผนึกของลูกสาวคนหน่ึง ขณะยืนอยู่
นอกพระวหิารกับลูกสาวคนเล็กกวา่ที่ยัง
ไม่ โตพอจะเข้ารว่มพิธี ได ้เราพูดถึงความ
ส�าคญัของการผนึกในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า เหมือนกับที่คณุแม่
สอนข้าพเจ้าเมื่อหลายปีก่อน เราพูดกับ
ลูกสาวของเราวา่ “เราอยากให้ลูกผนึก
อย่างปลอดภัยในพระวหิาร และเราอยาก
ให้ลูกสัญญาวา่เมื่อลูกพบคูนิ่รนัดรข์องลูก 
ลูกจะนัดวนักับเขาเพื่อผนึกในพระวหิาร” 
เธอให้สัญญากับเรา

ตัง้แตน้ั่นมาเธอบอกวา่ค�าพูดของเรา
และค�าสัญญาของเธอช่วยปกป้องและ
เตอืนเธอให้นึกถึง “ส่ิงส�าคญัที่สุด” ภาย

หลังเธอไดท้�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์เมื่อ
เธอผนึกกับสามี ในพระวหิาร

ประธานเนลสันสอนวา่ “เราเพิ่มพลัง
ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวติเรา . . . เมื่อ
เราท�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์และรกัษา
พันธสัญญาเหล่าน้ันอย่างซ่ือตรง พันธ
สัญญาของเราผูกมัดเรากับพระองคแ์ละ
ให้พลังอ�านาจแห่งพระผู้เป็นเจ้าแก่เรา”8

เมื่อเรารกัษาสัญญาตอ่กัน เรามีแนว
โน้มที่จะรกัษาสัญญาตอ่พระเจ้า จงจ�า
พระวจนะของพระเจ้าที่วา่ “เราบอกความ
จรงิกับท่านทัง้หลายวา่ ซ่ึงพวกท่านไดท้�า
กับคนใดคนหน่ึงที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้อง
ของเราน้ี ก็เหมือนท�ากับเราดว้ย”9

มาไตรต่รองกันถึงตวัอย่างของสัญญา
ในพระคมัภีร ์แอมันกับบรรดาบุตรของ
โมไซยาห์ ในพระคมัภีรม์อรมอนให้ค�ามั่น
สัญญา “ที่จะส่ังสอนพระวจนะของพระผู้
เป็นเจ้า”10 เมื่อแอมันถูกทหารชาวเลมัน
จับกุม ท่านถูกน�าไปอยู่ตอ่หน้ากษัตรยิ ์
ลาโมไนชาวเลมัน ท่านให้ค�ามั่นสัญญาตอ่
กษัตรยิ์วา่ “ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รบัใช้ท่าน”11 
เมื่อผู้รกุรานเข้ามาขโมยฝูงแกะของ
กษัตรยิ์ แอมันตดัแขนพวกเขา กษัตรยิ์
ประหลาดใจอย่างยิ่ง เขาฟังข่าวสารพระ
กิตตคิณุจากแอมันและเปลี่ยนใจเลื่อมใส
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นางรธูในพันธสัญญาเดมิสัญญากับ
แม่สามีของเธอวา่ “ แม่ จะ ไป ไหน ลูก จะ ไป 
ดว้ย”12 เธอรกัษาค�าพูดของเธอ ชาว 
สะมาเรยีใจดจีากอุปมาในพันธสัญญาใหม่
สัญญากับเจ้าของโรงแรมวา่หากเขาช่วย
ดแูลนักเดนิทางที่บาดเจ็บ “ส�าหรบั เงิน ที่ 
ตอ้ง เสีย เกิน กวา่ น้ี จะ ใช้ ให้ เมื่อ กลับ มา”13 
โซรมัในพระคมัภีรม์อรมอนสัญญาที่จะไป
ในแดนทุรกันดารกับนีไฟและพี่น้องของ
ท่าน นีไฟเล่าวา่ “เมื่อโซรมัให้ค�าปฏิญาณ
แก่เราแล้ว, ความกลัวของเราที่เกี่ยวกับ
เขาไดห้มดไป”14

แล้วค�าสัญญาโบราณ “ที่ท�ากับ
บรรพบุรษุ” เล่า? ดงัที่กล่าวไว้ ในพระ
คมัภีรว์า่ “ ใจของลูกหลานจะหันไปหา
บรรพบุรษุของพวกเขา”?15 ในชีวติก่อน

เกิดมายังแผ่นดนิโลก เมื่อเราเลือกแผน
ของพระผู้เป็นเจ้า เราท�าสัญญาวา่จะช่วย
รวบรวมอิสราเอลทัง้สองดา้นของม่าน 
“เรากลายเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้า” เอ็ล
เดอรจ์อหน์ เอ. วดิท์ โซอธบิายไวห้ลายปีมา 
แล้ว “การด�าเนินงานตามแผนจึงไม่เพียง
เป็นงานของพระบิดาและของพระผู้ช่วย
ให้รอดเท่าน้ัน แตเ่ป็นงานของเราดว้ย”16

“การรวบรวมน้ันเป็นส่ิงส�าคญัทีสุ่ด
ทีเ่กดิขึน้บนแผน่ดนิโลกในปัจจบุนั” 
ประธานเนลสันกลา่วขณะทา่นเดนิทางรอบ
โลก “เมือ่เราพดูถงึ กำรรวบรวม เราเพยีงแต่
กลา่วความจรงิพืน้ฐานน้ี: บตุรธดิาทกุคน
ของพระบดิาบนสวรรค์ ในทัง้สองดา้นของ
มา่น สมควรไดย้นิขา่วสารพระกติตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต”์17

ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระ
เยซูคริสต์ ข้าพเจ้าขอจบด้วยค�าเชือ้
เชิญและค�าสัญญา อันดับแรก ค�าเชือ้
เชิญ: ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านพิจารณา
สัญญาและพันธสัญญาท่ีท่านท�ากับ
พระเจ้าและกับผู้อื่นด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริตยิ่ง โดยรู้ว่าเมื่อท่านพูดแล้วต้อง
ไม่คืนค�า สอง ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน ถ้า
ท่านท�าเช่นน้ี พระเจ้าจะทรงสถาปนาค�า
พูดของท่านและอวยพรการกระท�าของ
ท่านเมื่อท่านขยันหมั่นเพียรอย่างไม่
ย่อท้อในการสร้างชีวิต สร้างครอบครัว 
และสร้างศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระองค์จะ
สถิตอยู่กับท่าน พี่น้องที่รักทัง้หลาย 
ท่านสามารถเฝ้ารอด้วยความมั่นใจที่
จะ “ ได้รับเข้าสู่สวรรค์, เพื่อโดยการ
น้ัน [ท่าน] จะพ�านักอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้าในสภาพแห่งความสุขอันไม่รู้จบ . . . 
เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ารับส่ังไว้”18

ข้าพเจ้าเป็นพยานและสัญญาถึงส่ิงน้ี
ในพระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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เพลงสวดที่เรารกัเพลงหน่ึงมีค�าทูล
วงิวอนวา่ “ยามทุกข์หรอืสุข ... โปรดทรง
สถิตกับข้า!”1 ดฉัินเคยอยู่บนเครือ่งบิน
ขณะเข้าสู่พายุลูกใหญ่ เมื่อมองออกไป
นอกหน้าตา่งดฉัินเห็นเมฆหนาทึบแผ่
คลุมอยู่ดา้นล่าง แสงแดดยามโพล้เพล้
สะท้อนจากก้อนเมฆ ท�าให้ส่องสวา่งเจิด
จ้ายิ่งนัก ไม่นานเครือ่งบินก็ฝ่าเมฆหนา
ลงไป เราถูกห่อหุ้มอยู่ ในความมืดมิดทันที 
จนเรามืดบอดตอ่แสงสวา่งเจิดจ้าที่เรา
เห็นเมื่อไม่กี่นาทีก่อน2

เมฆด�าเหล่าน้ีอาจตัง้เคา้ในชีวติเรา
เช่นกัน มันสามารถท�าให้เรามืดบอดตอ่
แสงสวา่งของพระผู้เป็นเจ้า และถึงกับ
ท�าให้เราสงสัยวา่แสงน้ันยังมี ให้เราอีกหรอื
ไม่ เมฆบางก้อนเหล่าน้ีไดแ้ก่ ภาวะซึม
เศรา้ ความวติกกังวล ตลอดจนความทุกข์
ทางใจและทางอารมณ์ในรปูแบบอื่นๆ ซ่ึง
สามารถบิดเบือนการรบัรูต้วัเราเอง ผู้อื่น 
และแม้แตพ่ระผู้เป็นเจ้า ทัง้ยังมีผล 
กระทบตอ่ชายและหญงิทกุวยัในทกุมมุโลก

ส่ิงที่ก่อความเสียหายเช่นกันคอืเมฆ
ของความสงสัยที่ลดทอนความรูสึ้กซ่ึง
สามารถส่งผลกระทบตอ่ผู้ ไม่เคยประสบ

การท้าทายเหล่าน้ี เหมือนกับอวยัวะส่วน
อื่นของรา่งกาย สมองอาจป่วย บาดเจ็บ 
และเกิดความไม่สมดลุทางเคมีได ้เมื่อเรา
มีความทรมานทางจิตใจ เป็นเรือ่งเหมาะ
สมที่จะขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็น
เจ้า จากคนรอบข้าง และจากแพทย์กับผู้
เช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิต

“มนุษย์ทัง้หลาย—ชายกับหญิง—ได้
รบัการสรา้งในรปูลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า แตล่ะคนเป็นปิยบุตรหรอืปิยธิดา
ทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดาบน

โดย เรยน์า ไอ. อะบูร์โต
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสมำคมสงเครำะห์สำมัญ

ยามทุกข์หรอืสุข  
โปรดทรงสถิตกับข้า!

ดิฉันเป็นพยานว่า “ยามทุกข์หรือสุข” พระเจ้าจะทรง
สถิตกับเรา “ความทุกข์ของเรา [สามารถ] ถกูกลืน
เข้าไปในปีติของพระคริสต์”
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และจุดหมายปลายทางแห่งสวรรค”์3 
เหมือนกับพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เรามี
รา่งกาย4 และอารมณ์ความรูสึ้ก5

พี่น้องสตรทีี่รกั เป็นธรรมดาที่เราจะ
รูสึ้กเศรา้หรอืกังวลบ้างบางครัง้ ความเศรา้
และความกังวลเป็นอารมณ์ของมนุษย์
ปุถุชน6 แตถ่้าเราเศรา้ตลอดเวลาและถ้า
ความเจ็บปวดของเราปิดกัน้ไม่ ให้เรารูสึ้ก
ถึงความรกัของพระบิดาบนสวรรคก์ับ
พระบุตร และอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ เราอาจก�าลังทุกข์ทรมานจาก
ภาวะซึมเศรา้ ความวติกกังวล หรอืสภาพ
อารมณ์อื่น

ลูกสาวของดฉัินเขียนไวว้า่ “มีครัง้หน่ึง 
. . . [ที่] ฉันรูสึ้กเศรา้มากตลอดเวลา ฉัน
คดิเสมอวา่ความเศรา้เป็นเรือ่งน่าอับอาย 
และเป็นสัญญาณของความอ่อนแอ ฉัน
จึงเก็บความเศรา้ไวก้ับตวัเอง . . . ฉันรูสึ้ก
ไรค้า่จรงิๆ”7 

เพื่อนคนหน่ึงอธิบายท�านองน้ี: “ตัง้แต่
เด็ก ฉันตอ่สู้กับความรูสึ้กสิน้หวงัมาโดย
ตลอด ทัง้ความมืด ความเหงา ความ
กลัว และความรูสึ้กวา่ตวัเองล้มเหลวหรอื
บกพรอ่ง ฉันท�าทุกอย่างเพื่อซ่อนความ
เจ็บปวด และไม่มีวนัยอมให้ ใครเห็นวา่
ฉันเป็นอะไรนอกจากเป็นคนที่ประสบ
ความส�าเรจ็และเข้มแข็ง”8

เพื่อนที่รกัทัง้หลาย ส่ิงน้ีเกิดขึน้กับ
เราได—้โดยเฉพาะเมื่อผู้เช่ือในแผนแห่ง
ความสุขอย่างเราวางภาระที่ ไม่จ�าเป็นไว้
กับตนเองโดยคดิวา่เราตอ้งดพีรอ้มตัง้แต่
ตอนน้ี ความคดิเช่นน้ันจะท�าให้เรารูสึ้ก
หนักใจ การบรรลุถึงความดพีรอ้มเป็น 
กระบวนการทีจ่ะเกดิขึน้ตลอดชีวติมรรตยั 
และหลังจากน้ัน—และโดยผ่านพระคณุ 
ของพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ัน9 

ในทางกลับกัน เมื่อเราเปิดใจพูดถึง
ความท้าทายทางอารมณ์ของเรา โดย
ยอมรบัวา่เราไม่ดพีรอ้ม เท่ากับเราอนุญาต
ให้ผู้อื่นบอกเล่าปัญหาของพวกเขา เรา
ตระหนักดว้ยกันวา่ความหวงัยังมีและเรา
ไม่ตอ้งทุกข์ทรมานตามล�าพัง10 

ในฐานะสานุศิษยข์องพระเยซคูรสิต ์เรา
ไดท้�าพนัธสัญญากบัพระผูเ้ป็นเจา้วา่เรา 
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“เต็มใจจะแบกภาระของกนัและกนั” และ 
“ โศกเศรา้กบัคนที่ โศกเศรา้”11 น่ีอาจรวม
ถึงการรบัรูค้วามเจ็บป่วยทางอารมณ์ การหา
แหลง่ช่วยเพือ่แก้ ไขปัญหาเหลา่น้ัน และ
ในทีสุ่ด น�าตวัเราและผู้อืน่มาหาพระครสิต ์
ผูท้รงเป็นพระอาจารยผ์ูท้รงเยยีวยา12 ถงึ
แมเ้ราไม่รูว้า่จะเขา้ใจส่ิงทีผู่อ้ืน่ก�าลงัประสบ
อย่างไร แตก่ารรูอ้ยา่งแน่ชัดวา่พวกเขาเจ็บ
ปวดจรงิอาจเป็นกา้วส�าคญักา้วแรกไปสู่การ
เข้าใจและการเยยีวยา13

ในบางกรณีเราจะทราบสาเหตขุองภาวะ
ซึมเศรา้หรอืความวติกกงัวลได ้แต่ใน
หลายกรณีอาจมองไม่ออก14 สมองของเรา
อาจทรมานเพราะความเครยีด15หรอืความ
เหน่ือยลา้แสนสาหัส16 ซ่ึงบางครัง้อาจดี
ขึน้ไดด้ว้ยการปรบัอาหาร ปรบัการนอน 
และปรบัการออกก�าลังกาย แตบ่างครัง้อาจ
จ�าเป็นตอ้งบ�าบัดหรอืรกัษาดว้ยยาภายใตค้�า
แนะน�าของมืออาชีพผู้เช่ียวชาญดว้ย

ความเจ็บป่วยทางจิตใจหรือทาง
อารมณ์ที่ ไม่ ได้รับการรักษาอาจน� าไปสู่
ความโดดเดี่ยวมากขึน้ ความเข้าใจผิด 
ความสัมพันธ์แตกหัก การท�าร้ายตนเอง 
และแม้กระทั่งการฆ่าตัวตาย ดิฉันรู้

จากประสบการณ์ตรงเพราะคุณพ่อของ
ดิฉันฆ่าตัวตายเมื่อหลายปีก่อน การตาย
ของท่านท�าให้ดิฉันกับครอบครัวรู้สึก
ช็อกและเสียใจอย่างมาก ดิฉันใช้เวลา
หลายปีกว่าจะท�าให้ตัวเองหายเศร้า และ
เมื่อเร็วๆ น้ีเอง ดิฉันเพิ่งเรียนรู้ว่าการ
พูดเรื่องการฆ่าตัวตายในวิธีที่เหมาะสม
จะช่วยป้องกันมากกว่ากระตุ้นให้เกิด
ขึน้17 ดิฉันได้สนทนาอย่างตรงไปตรง
มากับลูกๆ เกี่ยวกับการตายของคุณพ่อ
ดิฉันและเป็นพยานถึงการเยียวยาที่
พระผู้ช่วยให้รอดสามารถประทานให้ทัง้
สองด้านของม่าน18

น่าเศรา้ที่ผู้มีภาวะซึมเศรา้รนุแรง
หลายคนปลีกตวัออกจากเพื่อนวสุิทธิชน
เพราะรูสึ้กวา่พวกเขาไม่พอดกีับเบ้าหลอม
ในจินตนาการบางอย่าง เราสามารถช่วย
ให้พวกเขารูแ้ละรูสึ้กวา่พวกเขาเป็นส่วน
หน่ึงกับเราจรงิๆ ส�าคญัที่ตอ้งยอมรบัวา่
ภาวะซึมเศรา้ไม่ไดเ้กิดจากความอ่อนแอ 
และปกตแิล้วไม่ไดเ้กิดจากบาป19 มัน 
“เฟ่ืองฟูในความลับและหดหายในความ
เห็นใจ”20 เราสามารถทลายเมฆแห่ง
ความอ้างวา้งและความรูสึ้กอัปยศดว้ยกัน

เพื่อยกภาระของความอับอายและท�าให้
ปาฏิหารยิ์ของการเยียวยาเกิดขึน้ได้

ในช่วงการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิ
โลก พระเยซูครสิตท์รงรกัษาคนป่วยและ
คนมีทุกข์ ทวา่แตล่ะคนตอ้งใช้ศรทัธาใน
พระองคแ์ละลงมือท�าเพื่อรบัการรกัษา
จากพระองค ์บางคนเดนิทางมาไกล 
หลายคนยื่นมือมาแตะฉลองพระองค ์
และอีกหลายคนตอ้งมีคนแบกมาหา
พระองคเ์พื่อรบัการรกัษา21 เมื่อมาสู่การ
รกัษา เราทุกคนล้วนตอ้งพึ่งพาพระองค์
สุดชีวติ “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทาน
หรอกหรอื?”22

ขอให้เราเดนิตามเส้นทางของพระผู้
ช่วยให้รอด เพิ่มความเมตตาสงสารของ
เรา ลดแนวโน้มที่จะตดัสิน และเลิกเป็น
ผู้ส�ารวจความเข้มแข็งทางวญิญาณของ
คนอื่น การฟังดว้ยความรกัคอืของขวญัที่
ดทีี่สุดที่เราสามารถให้ ได ้และอาจสามารถ
ช่วยแบกหรอืยกเมฆหนักๆ ที่กดทับคน
ที่เรารกัและเพื่อนของเราได้23 เพื่อวา่โดย
ผ่านความรกัของเรา พวกเขาจะรูสึ้กถึง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์อีกครัง้และมองเห็น
แสงสวา่งที่มาจากพระเยซูครสิต์

ถ้า “หมอกแห่งความมืด”24 ห้อมล้อม
ตัวท่านตลอดเวลา จงหันไปพึ่งพระบิดา
บนสวรรค์ ไม่มีส่ิงใดที่ท่านประสบจะ
เปลี่ยนความจริงนิรันดร์ที่ว่าท่านเป็น
บุตรธิดาของพระองค์และพระองค์ทรง
รักท่าน25 พึงจ�าไว้ว่าพระคริสต์ทรงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของท่าน 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของ
ท่าน พระองค์เข้าพระทัย ให้นึกภาพว่า
พระองค์ทรงอยู่ ใกล้ท่าน ทรงก�าลังฟัง
และให้ก�าลังใจท่านอยู่26 “[พระองค์] 
จะทรงปลอบประโลมท่านในความ
ทุกข์ของท่าน”27 จงท�าทุกอย่างที่ท�าได้
และวางใจพระคุณแห่งการชดใช้ของ
พระเจ้า

ปัญหาของท่านไม่ไดนิ้ยามตวัท่าน แต่
สามารถ ขัดเกลำ ท่านได้28 เพราะ “หนาม
ในเน้ือ”29 ท่านจึงอาจสามารถรูสึ้กเห็นใจผู้
อื่นมากขึน้ เมื่อพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
น�า จงแบ่งปันเรือ่งราวของท่านเพื่อ “ช่วย
เหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และ
ให้ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า”30



59พฤศจิกายน 2019

ส�าหรบัพวกเราทีก่�าลงัประสบปัญหาหรอื
ช่วยเหลือคนทีก่�าลงัประสบปัญหา ขอใหเ้รา
เต็มใจท�าตามพระบัญญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้
เพือ่เราจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยูก่บั
เราตลอดเวลา31 ขอให้เราท�า “เรือ่งเล็กและ
เรยีบงา่ย”32 ทีจ่ะท�าให้เรามพีลงัทางวญิญาณ 
ดงัทีป่ระธานรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสันกลา่ววา่ 
“ไมม่ส่ิีงใดเปิดฟ้าสวรรคเ์หมอืนอยา่งการ
ผนวกกนัของความบรสุิทธิท์ีเ่พิม่พนู การ
เช่ือฟังอยา่งเครง่ครดั การแสวงหาอยา่ง
จรงิจงั การดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต์
ในพระคมัภีรม์อรมอนทกุวนั และเวลาที่
ทุม่เทให้งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั
เป็นประจ�า”33

ขอให้เราทุกคนจดจ�าวา่พระผู้ช่วยให้
รอดพระเยซูครสิต ์“ทรงรบัเอาความ
ทุพพลภาพของ [เรา], เพื่ออุทรของ
พระองคจ์ะเป่ียมไปดว้ยพระเมตตา, ตาม
เน้ือหนัง, เพื่อพระองคจ์ะทรงรู ้. . . วา่จะ
ทรงช่วย [เรา] ตามความทุพพลภาพของ 
[เรา] ไดอ้ย่างไร”34 พระองคเ์สด็จมาเพื่อ 
“ปลอบโยนคนชอกช�า้ใจ . . . ชูใจทุกคนที่
ไวทุ้กข์ . . . ให้มงกุฎแทนขีเ้ถ้าแก่พวกเขา 
และให้น� ้ามันแห่งความยินดแีทนการไว้
ทุกข์ เสือ้คลุมแห่งการสรรเสรญิแทนจิต
วญิญาณที่ท้อแท้”35

ดฉัินเป็นพยานตอ่ท่านวา่ “ยามทุกข์
หรอืสุข” พระเจ้าจะทรงอยู่กับเรา “[ความ
ทุกข์ของเราจะ] ถูกกลืนเข้าไปในปีตขิอง
พระครสิต”์36 และ “ โดยพระคณุน่ันเอง

ที่เราไดร้บัการช่วยให้รอด, หลังจากเราท�า
ทุกส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว”37 ดฉัิน
เป็นพยานวา่พระเยซูครสิตจ์ะเสด็จกลับ
แผ่นดนิโลกพรอ้มดว้ย “ปีกรกัษาโรคภัย” 
ของพระองค์38 สุดท้ายแล้วพระองค ์“จะ
ทรงเช็ดน� ้าตาทุกๆ หยดจากตา [ของเรา] 
ทัง้หลาย และ . . . ความเศรา้โศก . . . จะ
ไม่มีอีกตอ่ไป”39 ส�าหรบัทุกคนที่จะ “มาหา
พระครสิต,์ และไดร้บัการท�าให้ดพีรอ้มใน
พระองค”์40 “ดวง อา ทิตย์ . . . จะไม่ตกอีก 
. . . เพราะพระ ยาห์ เวห์จะทรงเป็นความ
สวา่งนิ รนัดร ์[ของเรา] และวนัไว ้ทุกข์ 
[ของเรา] จะสิน้ สุดลง”41 ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. “ โปรดทรงสถิตกับข้า!” เพลงสวด, บทเพลง

ที่ 77.
 2. เมื่อเราอยู่เหนือเมฆ เราไม่สามารถนึกภาพ

ความมืดที่อยู่ต�า่จากเราเพียงไม่กี่ฟุต แตเ่มื่อ
เราถูกห่อหุ้มไว้ ในความมืดดา้นล่าง ยากที่จะ
นึกภาพแสงแดดที่ส่องสวา่งไสวอยู่เหนือเรา
เพียงไม่กี่ฟุต

 3. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2017, 145.

 4. “วญิญาณกับรา่งกายเป็นจิตวญิญาณของ
มนุษย์” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
88:15). “รา่งกายของท่านเป็นวหิารส�าหรบั
วญิญาณท่าน และวธิีที่ท่านใช้รา่งกายส่งผล 
ตอ่วญิญาณของทา่น” (รสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน,  
“การตดัสินใจเพื่อนิรนัดร,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2013, 107).

 5. ดตูวัอย่างใน อิสยาห์ 65:19; ลูกา 7:13; 3 นีไฟ 
17:6–7; โมเสส 7:28. การเรยีนรูท้ี่จะจ�าแนก
อารมณ์ของเราและเห็นคณุคา่อารมณ์ของ
เราจะช่วยให้เราใช้อารมณ์อย่างสรา้งสรรค์
เพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
ครสิตม์ากขึน้

 6. ด ู“Sadness and Depression,” kidshealth.
org/en/kids/depression.html.

 7. Hermana Elena Aburto blog, 
hermanaelenaaburto.blogspot.
com/2015/08. เธอเขียนเช่นกันวา่

“การทดลองน้ันเปิดโอกาสให้ฉันใช้ศรทัธา
อย่างแท้จรงิในแผนแห่งความรอด เพราะฉัน
รูว้า่พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัฉัน พระองค์
ทรงมีแผนเฉพาะส�าหรบัฉัน และพระครสิต์
เข้าพระทัยถ่องแท้ ในส่ิงที่ฉันก�าลังประสบ”

“พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงท�าให้คณุอับอาย
เมื่อคณุขาดทักษะ พระองคท์รงยินดช่ีวย
ให้คณุปรบัปรงุและกลับใจ พระองค์ ไม่ทรง
คาดหวงัให้คณุแก้ ไขทุกอย่างในคราวเดยีว 
คณุไม่ตอ้งแก้ ไขตามล�าพัง” (iwillhealthee.
blogspot.com/2018/09).

 8. จดหมายส่วนตวั เธอเขียนดว้ยวา่ “ยารกัษา
จากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นบ่อ
เกิดของสันตสุิขและสถานหลบภัยที่มั่นคง
ที่สุดตลอดการเดนิทางของฉัน เมื่อฉันรูสึ้ก
โดดเดีย่วในการตอ่สู้กับปัญหา ฉันจ�าไดว้า่
พระองคท์รงเคยประสบแทนฉันมาแล้วใน
ส่ิงที่ฉันก�าลังประสบ . . . มีความหวงัมากมาย
เมื่อรูว้า่รา่งกายที่สมบูรณ์ของฉันหลังการฟ้ืน
คนืชีวติในอนาคตจะไม่มี [ความทุกข์] ของ 
ชีวติมรรตยัน้ีมารงัควาน”

 9. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Perfection  
Pending,” Ensign, Nov. 1995, 86–88; 
เจฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เพราะฉะน้ันพวก 
ท่านจงเป็นคนดพีรอ้ม—ในที่สุด,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2017, 40–42; เจ. เดฟน์ คอรนิ์ช, “ฉัน
ดพีอหรอืไม่ ฉันจะท�าได้ ไหม เลียโฮนำ, พ.ย. 
2016, 32–34; Cecil O. Samuelson, “What 
Does It Mean to Be Perfect?” New Era, 
Sept. 2006, 10 13.

 10. ส�าคญัที่ตอ้งพูดเรือ่งเหล่าน้ีกับบุตรธิดา 
ครอบครวั และมิตรสหายในบ้าน วอรด์ และ
ชุมชนของเรา

 11. โมไซยาห์ 18:8–9.
 12. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระเยซูครสิต์

—พระผู้เช่ียวชาญการรกัษา,” เลียโฮนำ, พ.ย. 
2005, 100–104; แคโรล เอ็ม. สตเีฟนส์, 
“พระอาจารย์ผู้ทรงเยียวยา,” เลียโฮนำ, พ.ย. 
2016, 9–12.

 13. การรูว้ธิีตระหนักถึงสัญญาณและอาการในตวั
เราเองและผู้อื่นอาจมีประโยชน์ เราสามารถ
ฝึกตรวจจับรปูแบบความคดิที่ ไม่ดหีรอืไม่
ถูกตอ้งและวธิีแทนที่ความคดิเหล่าน้ันดว้ย
ความคดิที่ดกีวา่และถูกตอ้งกวา่ไดเ้ช่นกัน

 14. ภาวะซึมเศรา้อาจเป็นผลจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี ในชีวติไดเ้ช่นกัน—เช่น 
การให้ก�าเนิดบุตรหรอืงานใหม่—และอาจ
เกิดขึน้ไดเ้มื่อสถานการณ์ในชีวติราบรืน่

 15. ด ู“Understanding Stress,” Adjusting to 
Missionary Life (2013), 5–10.

 16. ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เหมือนภาชนะ
แตก,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2013, 40.

 17. ด ูเดล จี. เรนลันด ์“Understanding 
Suicide” (video), ChurchofJesusChrist 
.org; “Talking about Suicide” (video), 
ChurchofJesusChrist .org; เคนิชิ ชิโมคาวา, 
“เข้าใจเรือ่งการฆ่าตวัตาย: สัญญาณเตอืน
และการป้องกัน,” เลียโฮนำ, Oct. 2016, 
35–39. 

 18. “การเริม่ตน้เยียวยาตอ้งใช้ศรทัธาแบบเด็ก
ในข้อเท็จจรงิอันไม่แปรเปลี่ยนที่วา่พระบิดา
ในสวรรคท์รงรกัท่านและทรงเตรยีมทางไว้
เพื่อการเยียวยา พระเยซูครสิตพ์ระบุตรผู้
เป็นที่รกัของพระองคท์รงพลีพระชนม์ชีพ
ของพระองคเ์พื่อให้เกิดการเยียวยาน้ัน แต่
ไม่มีทางแก้ ไขแบบมหัศจรรย์ ไม่มียารกัษา
ง่ายๆ ทัง้ไม่มีหนทางง่ายดายส�าหรบัการรกัษา
ให้หายขาด การรกัษาตอ้งใช้ศรทัธาลึกซึง้ใน
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ลีไฮบุตรชายของท่าน ภายหลังฮีลามัน
บอกบุตรชายวา่

“พ่อตัง้ช่ือลูกตามบิดามารดาแรกของ
เรา . . . เพื่อวา่เมื่อลูกนึกถึงช่ือของลูก ลูก
ก็จะนึกถึงพวกท่าน; และเมื่อลูกนึกถึง
พวกท่าน ลูกจะนึกถึงงานของพวกท่าน; 
. . . [ที่] มีกล่าวไว,้ และเขียนไวด้ว้ย, วา่
งานของพวกท่านประเสรฐิ”

“ฉะน้ัน, ลกูพอ่, พอ่อยากใหล้กูท�าส่ิงทีด่”ี1

โดย ลิซา แอล. ฮาร์คเนสส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ

เมื่อพ่อแม่รอลูกเกิดมาด้วยความตื่น
เต้น พวกเขามีความรับผิดชอบต้อง
เลือกช่ือให้ลูกน้อยของตน บางทีเมื่อ
ท่านเกิดมาแล้ว ท่านอาจจะได้รับช่ือที่
ส่งต่อกันมาในครอบครัวหลายรุ่น หรือ
อาจจะเป็นช่ือที่ตัง้ให้ตามความนิยมใน
ปีหรือยุคที่ท่านเกิด

ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันกับภรรยาตัง้
ช่ือที่มีความหมายในครอบครวัให้นีไฟกับ

ถวายเกียรตพิระนามของ
พระองค์

ด้วยอัตลกัษณ์พันธสัญญาและการเป็นส่วนหน่ึงในพันธ
สัญญา เราจึงมีช่ือเรียกตามพระนามของพระเยซูคริสต์

พระเยซูครสิตแ์ละในพระปรชีาสามารถอัน
หาที่สุดมิไดข้องพระองค์ ในการเยียวยา” 
(รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “เยียวยาผลรา้ยแรงของ
การท�าทารณุกรรม,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2008, 
51). เมื่อมีปัญหา แนวโน้มของเราคอืแก้ ไข 
แตเ่ราไม่ตอ้งแก้ปัญหาของตวัเราเองหรอื
ของผู้อื่นแตเ่พียงผู้เดยีว เราไม่จ�าเป็นตอ้ง
ท�าทุกอย่างดว้ยตวัเอง มากกวา่หน่ึงครัง้ใน
ชีวติที่ดฉัินขอให้นักบ�าบัดช่วยดฉัินจัดการ
กับช่วงเวลายากๆ

 19.  ยอห์น 9:1 7.
 20. Jane Clayson Johnson  Silent Souls 

Weeping (2018), 197.
 21. ด ูมัทธิว 9:2–7, 20–22; 14:35–36; มาระโก 

1:40–42; 2:3–5; 3 นีไฟ 17:6–7.
 22. โมไซยาห์ 4:19; ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ 

ฮอลแลนด,์ “เราทัง้หลายไม่ไดเ้ป็นขอทาน
หรอกหรอื?” เลียโฮนำ, พ.ย. 2014, 40 42.

 23. ด ูโรม 2:19; 13:12; ด ูเจฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนด,์ “Come unto Me” (Brigham 
Young University devotional, Mar. 2, 
1997), speeches.byu.edu ดว้ย.

 24. ด ู1 นีไฟ 8:23; ด ู1 นีไฟ 12:4, 17; 
3 นีไฟ 8:22 ดว้ย.

 25. ด ูสดดุ ี82:6; โรม 8:16–18; หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 24:1; 76:24;  
โมเสส 1:1–39.

 26. ด ูAdjusting to Missionary Life, 20; ด ู
มีคาห์ 7:8; มัทธิว 4:16; ลูกา 1:78–79; 
ยอห์น 8:12 ดว้ย. 

 27. เจคอบ 3:1; ด ูเอเฟซัส 5:8; โคโลสี 
1:10–14; โมไซยาห์ 24:13–14; แอลมา 38:5 
ดว้ย. อ่านปิตพุรของท่านหรอืขอพรฐานะ
ปุโรหิตเพื่อท่านจะไดย้ินและจ�าไดว้า่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรกัท่านและทรงตอ้งการ
อวยพรท่านเพียงใด

 28. ด ู2 โครนิธ์ 4:16–18; หลักค�าสอนและ
พันธสัญญา 121:7–8, 33; 122:5–9.

 29. 2 โครนิธ์ 12:7.
 30. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 81:5; ด ู

อิสยาห์ 35:3 ดว้ย.
 31. ด ูโมโรไน 4:3; หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา 20:77.
 32. แอลมา 37:6.
 33. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน,“การเปิดเผยส�าหรบั

ศาสนจักร การเปิดเผยส�าหรบัชีวติเรา,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2018, 95.

 34. แอลมา 7:12; ด ูอิสยาห์ 53:4; 2 นีไฟ 9:21; 
โมไซยาห์ 14:4 ดว้ย.

 35. อิสยาห์ 61:1–3; ด ูลูกา 4:18 ดว้ย.
 36. แอลมา 31:38; ด ูแอลมา 32:43; 33:23 

ดว้ย.
 37. 2 นีไฟ 25:23.
 38. มาลาค ี4:2; 3 นีไฟ 25:2.
 39. ววิรณ์ 21:4.
 40. โมโรไน 10:32.
 41. อิสยาห์ 60:20.
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ช่ือของนีไฟกับลี ไฮช่วยให้พวกเขา
นึกถึงงานดขีองบรรพชนและกระตุน้
พวกเขาให้ท�าดเีช่นกัน

พีน้่องสตรทัีง้หลาย ไมว่า่ทา่นอยูท่ี่ ใด 
พดูภาษาอะไร อาย ุ8 ขวบหรอื 108 ปี เราทกุ
คนมช่ืีอพเิศษทีมี่จุดประสงคเ์ดยีวกนัน้ี

“เพราะวา่ [เรา] ทุกคนที่ ไดร้บับัพตศิ
มาเข้าในพระครสิตแ์ล้วก็ ไดส้วมชีวติของ
พระครสิตด์ว้ย . . . เพราะวา่ [เรา] เป็นอัน
หน่ึงอันเดยีวกันในพระเยซูครสิต”์2

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย “อันดบั
แรกเราปฏิญาณตนวา่เต็มใจรบัพระนาม
ของพระครสิต์ โดยศาสนพธิแีหง่บพัตศิ มา”3  
โดยผ่านพันธสัญญาน้ี เราสัญญาวา่จะ
ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา รกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค ์และรบัใช้ผู้อื่น 
ความเต็มใจจะรกัษาพันธสัญญาน้ีตอ่อายุ
ทุกวนัสะบาโตเมื่อเรารบัส่วนศีลระลึก
และช่ืนชมยินดอีีกครัง้ใน พร ของการ 
“ด�าเนินตามชีวติใหม่”4

ช่ือทีต่ัง้ให้เราตอนเกดิสะทอ้นอตัลกัษณ์ 
ของตวัเราและให้เราเป็นส่วนหน่ึงใน
ครอบครวับนโลก แตเ่มื่อเรา “เกิดใหม่” 
ตอนรบับัพตศิมา เราเข้าใจมากขึน้วา่เรา
เป็นใคร “เพราะพันธสัญญาที่ท่านท�าไว้
จะเรยีกท่านวา่ลูกๆ ของพระครสิต,์ . . . 
เพราะดเูถิด, . . . พระองคท์รงให้ก�าเนิด
ท่านทางวญิญาณ; เพราะท่านกล่าววา่ใจ
ท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรทัธาใน
พระนามของพระองค;์ ฉะน้ัน, ท่านจึงถือ
ก�าเนิดจากพระองค”์5

เพราะเหตน้ีุ ดว้ยอัตลกัษณ์พนัธสัญญา 
และการเป็นส่วนหน่ึงในพันธสัญญา  
เราจึงมีช่ือเรยีกตามพระนามของพระเยซู
ครสิต ์และ “ ไม่มีนามอื่นใดให้ ไวห้รอืทาง
อื่นใดหรอืวธิีที่ โดยการน้ันความรอดจะมา
ถึงลูกหลานมนุษย์ ได,้ นอกจากในและ
โดยผ่านพระนามของพระครสิต,์ พระเจ้า
ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์”6

พระนามของพระเยซูเป็นที่รูจ้ักมา
นานก่อนพระองคป์ระสูต ิทูตสวรรค์
พยากรณ์ตอ่กษัตรยิ์เบ็นจามินวา่ “และ
พระองคจ์ะทรงมีพระนามวา่พระเยซู
ครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, . . . 
และมารดาของพระองคจ์ะมีนามวา่

มารยี์”7 งานแห่ง “ความรกัที่ ไถ่”8 ของ
พระองคเ์ป็นที่รูจ้ักในบรรดาบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อใดก็ตามที่มีพระ
กิตตคิณุบนแผ่นดนิโลก นับตัง้แตส่มัย
ของอาดมักับเอวาจนถึงปัจจุบัน เพื่อพวก
เขาจะรูว้า่ “พวกเขาจะมองหาแหล่งใด
เพื่อการปลดบาปของพวกเขา”9

ปีที่แล้ว ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
วงิวอนพี่น้องสตรี ให้ “วางรปูแบบ
อนาคตโดยช่วยรวบรวมอิสราเอลที่
กระจัดกระจาย” ท่านเชือ้เชิญให้เราอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนและ “ท�าเครือ่งหมาย
แตล่ะข้อที่พูดถึงหรอือ้างถึงพระผู้ช่วย
ให้รอด” ท่านขอให้เรา “ตัง้ใจพูดถึงพระ
ครสิต ์ช่ืนชมยินดี ในพระครสิต ์และส่ัง
สอนเรือ่งพระครสิตก์ับครอบครวัและ
มิตรสหาย [ของเรา]” ท่านคงเริม่รบัรู้
ผลของค�าสัญญาดงักล่าวแล้ววา่ “ท่าน
และพวกเขาจะเข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้ . . . และการเปลี่ยนแปลง แม้
ปาฏิหารยิ์ จะเริม่เกิดขึน้”10

ค�าสัญญาของเราวา่จะระลึกถึงพระผู้
ช่วยให้รอดตลอดเวลาให้พลังเรายืนหยัด
เพื่อความจรงิและความชอบธรรม—ไม่
วา่จะอยู่ท่ามกลางคนกลุ่มใหญ่หรอือยู่ ใน
สถานที่ โดดเดีย่วที่ ไม่มี ใครรูก้ารกระท�า
ของเรานอกจากพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรา

ระลึกถึงพระองคแ์ละพระนามที่เรารบั เรา
จะไม่มีวนัเปรยีบเทียบให้ตนเองดอ้ยคา่
หรอืตดัสินดว้ยความโอหัง เมื่อเรามองไป
ที่พระผู้ช่วยให้รอด เราจะเห็นตวัตนจรงิๆ 
ของเรา—บุตรธิดาที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
หวงแหน

การระลึกถึงพันธสัญญาของเราจะดบั
ความกังวลทางโลก เปลี่ยนความไม่เช่ือ
มั่นในตนเองเป็นความกล้า และให้ความ
หวงัในช่วงเวลาการทดลอง

เมื่อเราสะดดุล้มขณะก้าวไปตาม
เส้นทางพันธสัญญา เราเพียงตอ้งระลึก
ถึงพระนามของพระองคแ์ละความ
การณุย์รกัที่พระองคท์รงมีตอ่เรา “เพราะ
พระองคท์รงมีเดชานุภาพทัง้ปวง, ปรชีา
ญาณทัง้ปวง, และความเข้าใจทัง้ปวง; 
พระองคท์รงเข้าพระทัยเรือ่งทัง้ปวง, และ
พระองคท์รงเป็นพระผู้ทรงมีเมตตา . . . 
แก่คนที่จะกลับใจและเช่ือในพระนาม
ของพระองค”์11 โดยแท้แล้ว ไม่มีเสียงใด
ไพเราะกวา่พระนามของพระเยซูส�าหรบั
ทุกคนที่หมายมั่น “ท�าให้ดขีึน้และเป็น
คนดขีึน้”12 ดว้ยใจที่ชอกช�า้และวญิญาณ
ที่ส�านึกผิด

ประธานเนลสันสอนวา่ “หมดสมัยเป็น
ชาวครสิตท์ี่สงบเสงี่ยมและสบายๆ แล้ว 
ศาสนาของท่านไม่ ใช่เพียงการมาปรากฏ
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ตวัที่ โบสถ์วนัอาทิตย์ แตเ่ป็นการแสดง
ให้เห็นวา่ท่านเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิ
ตัง้แตเ่ช้าวนัอาทิตย์จนถึงคนืวนัเสาร ์. . . 
สานุศิษย์ ‘ช่ัวคราว’ ของพระเจ้าพระเยซู
ครสิต์ ไม่มีอยู่จรงิ”13

การเต็มใจรับพระนามของพระคริสต์
เป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนค�าพูดอย่าง
เป็นทางการ ไม่ ใช่ค�าสัญญาเรื่อยเป่ือย
หรือกุศโลบายทางวัฒนธรรม ไม่ ใช่
พิธีกรรมหรือป้ายช่ือที่เราติด ไม่ ใช่
สุภาษิตที่เราวางไว้บนชัน้หรือติดไว้บน
ผนัง เราต้อง “สวม”14 พระนามของ
พระองค์ เขียนไว้ ในใจเรา และ “จารึก
อยู่บนสีหน้า [ของเรา]”15

เราควรระลึกถึงการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดตลอด
เวลา ผ่านความคดิ การกระท�า และการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พระองค์ ไม่เพียง
จ�า ชือ่ของเรำ ไดเ้ท่าน้ัน แตพ่ระองคท์รง
จ�า เรำ ไดเ้สมอ พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประกาศวา่:

“เพราะหญิงจะลืมลูกของนางที่กินนม
มารดา, จนนางจะไม่มีความสงสารบุตร
ที่เกิดจากครรภ์ของนางไดห้รอื? แท้จรงิ
แล้ว, พวกนางอาจลืม, แตเ่ราจะไม่ลืมเจ้า, 
โอ้เชือ้สายแห่งอิสราเอล.

“ดเูถดิ, เราจารกึเจ้าไวบ้นฝ่ามอืของเรา”16

ประธานจอรจ์ อัลเบิรต์ สมิธสอนวา่ 
“จงให้เกียรตช่ืิอที่ท่านรบั เพราะวนัหน่ึง
ท่านจะมีโอกาสและหน้าที่รายงาน . . . ส่ิง
ที่ท่านท�ากับช่ือ [เหล่าน้ัน] . . . ตอ่พระ
บิดาในสวรรคข์องท่าน”17

เฉกเช่นช่ือที่เลือกมาอย่างดีของนีไฟ 
กับลี ไฮ คนจะกล่าวหรือเขียนถึงเราได้
ไหมว่าเราเป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริงของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์? เราถวายเกียรติ
พระนามของพระเยซูคริสต์ที่เรารับไว้
ด้วยความเต็มใจหรือไม่? เราเป็นทัง้ 
“ผู้รับใช้และเป็นสักขีพยาน”18 ถึงความ
การุณย์รักและเดชานุภาพการไถ่ของ
พระองค์หรือไม่?

ไม่นานมาน้ี ดฉัินก�าลังฟังพระคมัภีร์
มอรมอน ในบทสุดท้ายของ 2 นีไฟ ดฉัิน 
ไดย้ิน นีไฟพูดบางอย่างที่ดฉัินไม่เคย 
อ่ำน แบบน้ีมาก่อน ตลอดบันทึกของ
นีไฟ ท่านสอนและเป็นพยานถึง “พระ

ผู้ ไถ่” “พระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล” 
“พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า” และ 
“พระเมสสิยาห์” แตเ่มื่อท่านจบเรือ่ง
ราวของท่าน ดฉัินไดย้ินท่านพูดดงัน้ี 
“ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในความแจ้งชัด; 
ข้าพเจ้าปลาบปลืม้ในความจรงิ; ข้าพเจ้า
ปลาบปลืม้ใน พระเยซูของข้ำพเจ้ำ, 
เพราะพระองคท์รงไถ่จิตวญิญาณข้าพเจ้า
จากนรก”19 เมื่อดฉัินไดย้ินค�าเหล่าน้ี ใจ
ดฉัินช่ืนชมยินดจีนตอ้งฟังซ�า้หลายครัง้ 
ดฉัินรบัรูแ้ละตอบรบัข้อความน้ันเสมือน
ดฉัินรบัรูแ้ละตอบรบัช่ือของตวัเอง

พระเจ้าตรสัวา่ “แท้จรงิแล้ว, คนพวก
น้ีที่เต็มใจรบันามของเราย่อมเป็นสุข; 
เพราะพวกเขาจะไดร้บัเรยีกโดยนามของ
เรา; และพวกเขาจะเป็นของเรา”20

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย ขอให้เรา 
“[รบั] พระนามของพระเยซูครสิต,์ ดว้ย
ความยินด”ี21 โดยถวายเกียรตพิระนาม
พระองคด์ว้ยความรกั ความภักด ีและ
งานด ีดฉัินเป็นพยานวา่พระองคท์รง
เป็น “พระเมษโปดกของพระผู้เป็น
เจ้า, แท้จรงิแล้ว, แม้พระบุตรของพระ
บิดานิรนัดร”์22 ในพระนามของพระบุตร
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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[ของท่าน]”2 และเพิ่มอิทธิพลอันชอบ
ธรรมของท่าน คนืน้ีดฉัินจะพูดถึงการ
ปรบัเปลี่ยนส่ีดา้น

สาระส�าคญัของเยาวชนหญงิ
อันดบัแรก หัวใจของทุกอย่างที่เราท�า 

ในเยาวชนหญิงคอืเราปรารถนาจะช่วย 
ให้ท่านมีศรทัธาไม่ส่ันคลอนในพระเจ้า 
พระเยซูครสิต์3 และมีความรูแ้น่ชัดถึง 
อัตลักษณ์แห่งสวรรคข์องท่านในฐานะ
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

คนืน้ี ดฉัินจะประกาศสาระส�าคญั
ของเยาวชนหญิงฉบับปรบัปรงุแก้ ไข 
ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้ท่านรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ที่เป็นพยานถึงความจรงิ
ของถ้อยค�าเหล่าน้ีขณะดฉัินกล่าวสาระ
ส�าคญัใหม่:

ฉันเป็นธิดำทีร่กัของพระบิดำมำรดำ
บนสวรรค์4 ฉันมีธรรมชำตแิห่งสวรรค์
และมีจุดหมำยนิรนัดร์ 5

ในฐำนะสำนุศษิย์ของพระเยซูครสิต์ 6 
ฉันพำกเพียรเป็นเหมือนพระองค์ 7 ฉัน
แสวงหำและท�ำตำมกำรเปิดเผยส่วนตวั8 
และปฏิบัตศิำสนกิจตอ่ผู้อืน่ในพระนำม
อันศกัดิสิ์ทธิ์ของพระองค์ 9

ฉันจะยืนเป็นพยำนเกีย่วกับพระผู้เป็น
เจ้ำทุกเวลำ และในทุกส่ิง และในทุกแห่ง10

ขณะฉันพำกเพยีรเพือ่คูค่วรรบัควำม
สูงส่ง11 ฉันเชิดชขูองประทำนแหง่กำรกลบั
ใจ12 และพยำยำมปรบัปรงุตนเองทกุวนั13 
ดว้ยศรทัธำ14 ฉันจะเสรมิสรำ้งควำมเขม้
แข็งให้บำ้นและครอบครวั15 ท�ำและรกัษำ
พนัธสัญญำศกัดิสิ์ทธิ์16 ตลอดจนรบัศำสน
พธิี17และพรของพระวหิำรศกัดิสิ์ทธิ์18

ก็ยังเหมือนกันในดา้นหน่ึงที่ส�าคญัยิ่งใน
ความเป็นนิรนัดร์

ทา่นเป็นธดิาทางวญิญาณของพระบดิา
มารดาบนสวรรค ์ไม่มส่ิีงใดแยกทา่นจาก
ความรกัของทัง้สองพระองคแ์ละความรกั
ของพระผูช่้วยใหร้อดได้1 เมือ่ทา่นเขา้ใกล้
พระองคม์ากขึน้ แมจ้ะเป็นกา้วเตาะแตะ
ไปขา้งหน้าเพยีงนิดเดยีว ทา่นก็จะคน้พบ
สันตสุิขยัง่ยนืทีส่ถติอยู่ ในจติวญิญาณทา่น
เมือ่ทา่นเป็นสานุศิษยท์ีซ่ื่อสัตยข์องพระผู้
ช่วยใหร้อดพระเยซคูรสิต์

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน ศาสดา
พยากรณ์ที่รกัของเรา ขอให้ดฉัินพูดถึง
การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะช่วยท่าน 
“พัฒนาศักยภาพอันศักดิสิ์ทธิ์ส่วนบุคคล 

โดย บอนน่ี เอช. คอร์ดอน
ประธำนเยำวชนหญิงสำมัญ

พี่น้องที่รกั ยินดอีย่างยิ่งที่ ไดอ้ยู่กับท่าน! 
เราก�าลังเห็นการเปิดเผยมากมายที่ทัง้
ทดสอบจิตวญิญาณและท�าให้เบิกบานใจ

ก่อนอื่นดฉัินขอแนะน�าท่านให้รูจ้ัก
เพื่อนบางคน พวกเธอเป็นเยาวชนหญิงที่
มีความพิเศษในดา้นพรสวรรค ์ประเพณี 
สภาวการณ์ส่วนตวั และสภาวการณ์
ครอบครวั พวกเธอแตล่ะคนท�าให้ดฉัิน
ประทับใจเช่นเดยีวกับทุกท่าน

คนแรก เชิญพบกับเบลล่า เธอยืนหยัด
เป็นเยาวชนหญิงคนเดยีวในสาขาที ่
ไอซ์แลนด์

เชิญพบกับโจเซฟีนผู้อุทิศตนจาก
แอฟรกิา เธอกลับมาตัง้ใจศึกษาพระ
คมัภีรม์อรมอนทุกวนัอีกครัง้ เธอคน้พบ
พลังและพรจากการกระท�าเรยีบง่ายและ
เป่ียมดว้ยศรทัธาน้ี

และสุดท้าย เชิญพบกับเพื่อนที่รกัของ
ดฉัิน แอชตนิ เยาวชนหญิงสุดพิเศษ
ที่เสียชีวติหลังจากตอ่สู้กับมะเรง็หกปี 
ประจักษ์พยานอันเข้มแข็งของเธอในการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตย์ังคงดงัก้องใน
ใจดฉัิน

ท่าน ทุกคน เป็นเยาวชนหญิงที่น่า
ทึ่ง ท่านมีความพิเศษ แตล่ะคนมีของ
ประทานและประสบการณ์ของตวัเอง แต่

ธิดาที่รกัทัง้หลาย

หัวใจของทุกอย่างท่ีเราท�าในเยาวชนหญิงคือเรา
ปรารถนาจะช่วยให้ท่านมีศรัทธาไม่ส่ันคลอนใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์

เบลล่าจากไอซ์แลนด์ โจเซฟีนจากแอฟริกา แอชตินผู้ต่อสู้กับมะเร็ง
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สังเกตค�าวา่ “เรา” เปลี่ยนเป็น “ฉัน” 
ความจรงิเหล่าน้ีประยุกต์ ใช้กับท่านเป็น
รายบุคคล ท่าน เป็น ธิดาที่รกัของพระ
บิดามารดาบนสวรรค ์ท่าน เป็น สานุศิษย์
ในพันธสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดพระ
เยซูครสิต ์ดฉัินเชือ้เชิญให้ท่านศึกษา
และไตรต่รองถ้อยค�าเหล่าน้ี ดฉัินรูว้า่เมื่อ
ท่านท�าเช่นน้ัน ท่านจะมีประจักษ์พยาน
ถึงความจรงิของถ้อยค�า การเข้าใจความ
จรงิดงักล่าวจะเปลี่ยนวธิีที่ท่านเผชิญการ
ท้าทาย การรูอ้ัตลักษณ์และจุดประสงค์
ของตนเองจะช่วยท�าให้ความประสงคข์อง
ท่านสอดคล้องกับพระผู้ช่วยให้รอด

สันตสุิขและการน�าทางจะเป็นของ
ท่านเมื่อท่านตดิตามพระเยซูครสิต์

ช้ันเรียนเยาวชนหญงิ
การเปลี่ยนแปลงดา้นที่สองมีผลตอ่

ชัน้เรยีนเยาวชนหญิง เอ็ลเดอรนี์ล เอ. 
แม็กซ์เวลล์กล่าววา่ “บ่อยครัง้ส่ิงที่คน
เราตอ้งการมากก็คอืการหลบมรสุมชีวติ
อยู่ ในสถานหลบภัยที่เรารูสึ้กเป็นส่วน
หน่ึง”19 ชัน้เรยีนของเราตอ้งเป็นสถานที่

หลบมรสุม สถานที่ปลอดภัยที่มีแตค่วาม
รกัและทุกคนรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึง เพื่อสรา้ง
ความสามัคคี ให้มากขึน้ กระชับมิตรภาพ 
และเพิ่มความรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงใน
เยาวชนหญิง เราจึงท�าการปรบัเปลี่ยน
โครงสรา้งชัน้เรยีนบางอย่าง

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมา เยาวชนหญิง
แบ่งเป็นสามชัน้เรียน นับจากบัดน้ี
เป็นต้นไป เราขอให้ผู้น� าเยาวชนหญิง
และอธิการพิจารณาความต้องการของ
เยาวชนหญิงแต่ละคนร่วมกับการสวด
อ้อนวอน และจัดกลุ่มตามสภาวการณ์
ของแต่ละวอร์ด ต่อไปน้ีเป็นตัวอย่างให้
ท่านเห็นภาพ

• ถ้าท่านมีเยาวชนหญิงไม่กี่คน ท่านอาจ
มีชัน้เรยีนเยาวชนหญิงชัน้เรยีนเดยีว
ให้ทุกคนประชุมรว่มกัน

• บางทีท่านมีเยาวชนหญิงกลุ่มใหญ่อายุ 
12 ปีแล้วมีเยาวชนหญิงกลุ่มเล็กอายุ
มากกวา่น้ัน ท่านอาจตดัสินใจมีสอง
ชัน้เรยีนคอื เยาวชนหญิงอายุ 12 ปี 
กับอายุ 13–18 ปี

• หรอืถ้าท่านมีวอรด์ใหญ่ที่มีเยาวชน
หญิงเข้ารว่ม 60 คน ท่านอาจมีหกชัน้
เรยีนแยกตามอายุแตล่ะปี

ไม่วา่จะจัดชัน้เรยีนอย่างไร ท่านที่
เป็นเยาวชนหญิงจ�าเป็นตอ้งสรา้งความ
สามัคค ีเป็นแสงสวา่งตอ่คนรอบข้าง 
เป็นแหล่งความรกัและความห่วงใยที่
ท่านหวงัจะไดร้บัจากผู้อื่น ผูกมิตรและ
เป็นอิทธิพลดเีช่นน้ันตอ่ไปโดยมีค�าสวด
อ้อนวอนในใจ เมื่อท�าดงัน้ี ชีวติท่านจะ
เต็มไปดว้ยความเอือ้อาร ีท่านจะรูสึ้กดตีอ่
ผู้อื่นมากขึน้และจะเริม่เห็นความดขีอง
พวกเขาตอบแทนกลับมา

ช่ือช้ันเรียนเยาวชนหญงิ
สาม เมื่อจัดชัน้เรยีนใหม่ ทุกชัน้เรยีน

จะเรยีกช่ือเดยีวกันวา่ “เยาวชนหญิง”20 
เราจะเลิกใช้ช่ือ “ดรณีุ” “ยุวนาร”ี และ 
“กุลสตร”ี

เสริมสร้างความเข้มแขง็ให้ฝ่ายประธาน
ช้ันเรียน

สุดทา้ยดฉัินอยากจะพดูถงึความส�าคญั
ของฝ่ายประธานชัน้เรยีน ไม่วา่จะจัดชัน้
เรยีนเยาวชนหญิงอย่างไร ทุกชัน้เรยีนควร
มีฝ่ำยประธำนชัน้เรยีน!21 ตามแบบแผน
จากสวรรคเ์ยาวชนหญิงไดร้บัเรยีกให้เป็น
ผู้น�าตัง้แตเ่ป็นเยาวชน

บทบาทและจดุประสงคข์องฝ่าย
ประธานชัน้เรยีนมพีลงัมากขึน้และนิยาม
ชัดเจนยิง่ขึน้ งานแหง่ความรอดเป็นหน่ึง
ในความรบัผดิชอบส�าคญัเหลา่น้ี โดยเฉพาะ
ในดา้นการปฏบิตัศิาสนกจิ งานเผยแผ่
ศาสนา การท�าใหแ้ข็งขนั ตลอดจนงานพระ
วหิารและประวตัคิรอบครวั22 ใช่คะ่ น่ีคอืวธิี
รวบรวมอสิราเอลของ
เรา23—งานอนัเรอืง
โรจน์ส�าหรบัเยาวชน
หญงิทกุคนในฐานะ
สมาชิกกองทพั
เยาวชนของพระเจา้

ดงัที่ท่านทราบ 
ในทุกระดบัของ
ศาสนจักร พระเจ้า
ทรงเรยีกฝ่าย โคลอี้
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ประธานให้น�าผู้คนของพระองค ์เยาวชน
หญิงทัง้หลาย การเป็นสมาชิกในฝ่าย
ประธานชัน้เรยีนอาจเป็นโอกาสแรกให้
ท่านมีส่วนในแบบแผนผู้น�าซ่ึงมาจาก
การดลใจน้ี ผู้ ใหญ่ที่เป็นผู้น�า จงให้ความ
ส�าคญักับการเรยีกฝ่ายประธานชัน้เรยีน
เป็นอันดบัแรก จากน้ันน�าเคยีงข้างพวก
เธอ เป็นพี่เลีย้งและน�าทางพวกเธอให้
ประสบความส�าเรจ็24 ไม่วา่ฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนจะมีประสบการณ์การเป็นผู้น�า
ในระดบัใด จงเริม่จากระดบัน้ัน ช่วยพวก
เธอพัฒนาทักษะและความเช่ือมั่นอัน
จะเป็นพรแก่พวกเธอในฐานะผู้น�า จง
อยู่ ใกล้ชิดพวกเธอ แตอ่ย่าเข้าไปควบคมุ 
พระวญิญาณจะทรงน�าทางท่านขณะท่าน
น�าทางพวกเธอ

เพื่อให้เห็นถึงบทบาทส�าคญัยิ่งของ
บิดามารดาและผู้น�าในฐานะพี่เลีย้ง ดฉัิน
ขอเล่าเรือ่งหน่ึง โคลอี ้ไดร้บัเรยีกเป็น
ประธานชัน้เรยีน ผู้น�าฐานะปุโรหิตที่
ชาญฉลาดกระตุน้ให้เธอแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในการเสนอช่ือฝ่าย
ประธานของเธอ โคลอีส้วดอ้อนวอนและ
ไดร้บัการดลใจคอ่นข้างเรว็ให้รูว้า่จะเสนอ
ช่ือใครเป็นที่ปรกึษา เมื่อไตรต่รองและ
สวดอ้อนวอนตอ่ไปเกี่ยวกับเลขานุการ 
พระวญิญาณทรงดงึความสนใจของเธอ
มาที่เยาวชนหญิงคนหน่ึงหลายครัง้ซ่ึง
ท�าให้เธอประหลาดใจ—เพราะเธอไม่คอ่ย
มาโบสถ์หรอืมากิจกรรมเท่าใดนัก

เพราะไม่มัน่ใจเล็กน้อยกบัการกระตุน้
เตอืนน้ี โคลอีจึ้งคยุกบัคณุแม ่ท่านอธบิาย
วา่วธีิหน่ึงทีเ่ราอาจไดร้บัการเปิดเผยคอืผา่น
ความคดิทีเ่กดิขึน้ซ�า้ๆ เมือ่ความมัน่ใจกลบั
คนืมา โคลอีรู้สึ้กวา่เธอสามารถเสนอช่ือ
เยาวชนหญงิคนน้ีได ้อธกิารมอบการเรยีก 
และเยาวชนหญงิคนน้ันยอมรบั หลงัจาก
วางมอืมอบหน้าที ่เลขานุการทีน่่ารกัคนน้ี
พดูวา่ “ฉันไม่เคยรูสึ้กมากอ่นวา่มทีีส่�าหรบั
ฉันหรอืมีคนตอ้งการฉันที่ ไหนสักแหง่ ฉัน
รูสึ้กไมเ่ขา้พวก แตด่ว้ยการเรยีกน้ี ฉันรูสึ้ก
เหมอืนกบัวา่พระบิดาบนสวรรคท์รงมีจดุ
ประสงคแ์ละมีทีส่�าหรบัฉัน” เมือ่โคลอีก้บั
คณุแมอ่อกจากการประชมุ โคลอีเ้หลยีวมอง
คณุแมแ่ละพดูน�า้ตาคลอวา่ “การเปิดเผยมี
จรงิ! การเปิดเผยไดผ้ลจรงิๆ คะ่!”

ฝ่ายประธานชัน้เรยีนทัง้หลาย พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกท่านและทรงวางใจ
ให้ท่านน�าธิดากลุ่มหน่ึงของพระองค ์
“พระเจ้าทรงรูจ้ักท่าน . . . พระองคท์รง
เลือกท่าน”25 ผู้มีอ�านาจฐานะปุโรหิต 
วำงมือมอบหน้ำที ่ให้ท่าน น่ีหมายความวา่
เมื่อท่านท�าหน้าที่การเรยีกของท่าน ท่าน
ก�าลังใช้อ�านาจฐานะปุโรหิต ท่านมีงาน
ส�าคญัตอ้งท�า จงไวตอ่การกระตุน้เตอืน
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และท�าตาม เมื่อ
ท�าเช่นน้ัน ท่านจะสามารถรบัใช้ดว้ยความ
มั่นใจ เพราะท่านไม่ไดร้บัใช้ตามล�าพัง!

ประธานชัน้เรยีนทัง้หลาย เราตอ้งการสติ
ปัญญา ความคดิเห็น และพลงังานของท่าน
ในสภาเยาวชนวอรด์ทีเ่อ็ลเดอรเ์ควนทนิ  
แอล. คกุประกาศวนัน้ี ท่านมีส่วนส�าคญั
ในการหาวธิีตอบรบัความตอ้งการของพี่
น้องชายหญิงของท่าน26

การเปลี่ยนแปลงการจัดชัน้เรยีนและ
ผู้น�าดงักล่าวจะเริม่ทันทีที่วอรด์และ
สาขาพรอ้ม แตค่วรเรยีบรอ้ยก่อนวนัที่ 1 
มกราคม ค.ศ. 2020

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ดฉัินกล่าวค�า
พยานวา่การปรบัเปลี่ยนดงัที่กล่าวไป
วนัน้ีเป็นการน�าทางที่ ไดร้บัการดลใจ
จากพระเจ้า เมื่อเราเริม่ท�าตามการปรบั
เปลี่ยนน้ีอย่างขยันหมั่นเพียร เราจะไม่มี
วนัมองข้ามจุดประสงคข์องเรา: ที่จะเพิ่ม
พลังความแน่วแน่ในการตดิตามพระ
เยซูครสิตแ์ละช่วยให้ผู้อื่นมาหาพระองค ์
ดฉัินเป็นพยานวา่น่ีคอืศาสนจักรของ
พระองค ์ดฉัินส�านึกคณุอย่างยิ่งที่

พระองคท์รงยอมให้เราเป็นส่วนส�าคญัยิ่ง
ในงานศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค์

ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้พระวญิญาณ
เดยีวกันที่ทรงน�าทางการปรบัเปลี่ยนเหล่า
น้ีทรงน�าทางท่านขณะท่านมุ่งหน้าบน
เส้นทางพันธสัญญา ดฉัินเป็นพยานใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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ฐานะธิดาของพระองค ์ในโลกวญิญาณ 
พระองคท์รงรูจ้ักท่านและทรงสอนท่าน 
ทรงวางท่านไว้ ในที่ซ่ึงท่านจะมีโอกาสอัน
หาไดย้ากในประวตัศิาสตร์ โลกที่จะไดร้บั
เชิญมาสู่อ่างบัพตศิมา ในอ่างน้ัน ท่านจะ
ไดย้ินถ้อยค�าเหล่าน้ีพูดโดยผู้รบัใช้ที่ ได้
รบัเรยีกของพระเยซูครสิต:์ “ โดยไดร้บั
มอบหมายจากพระเยซูครสิต,์ ข้าพเจ้าให้
บัพตศิมาท่านในพระนามของพระบิดา, 
และของพระบุตร, และของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์. เอเมน”1

โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด

ข้าพเจ้าส�านึกคณุตอ่พรที่ ไดป้ราศรยักับ
ท่าน ธิดาในพันธสัญญาของพระผู้เป็น
เจ้า จุดประสงคข์องข้าพเจ้าในคนืน้ีคอืให้
ก�าลังใจท่านในการรบัใช้อันส�าคญัยิ่งซ่ึง
ท่านไดร้บัเรยีก ใช่ ธิดาทุกคนของพระผู้
เป็นเจ้าที่ก�าลังฟังเสียงข้าพเจ้าล้วนไดร้บั
การเรยีกจากพระเจ้าพระเยซูครสิต์

การเรยีกของท่านเริม่ตน้เมื่อทรงวาง
ท่านในความเป็นมรรตยั ในสถานที่และ
เวลาที่เลือกไว้ ให้ท่านโดยพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงรูจ้ักท่านอย่างดแีละทรงรกัท่านใน

สตรี ในพันธสัญญาในความ
รว่มมือกับพระผู้เป็นเจ้า

การเป็นสตรีในพันธสัญญาในความร่วมมือกับพระผู้เป็น
เจ้าคือการท่ีธิดาผู้ประเสริฐและย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าท�า
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เมื่อขึน้จากน� ้า ท่านไดย้อมรบัอีกการ
เรยีกหน่ึงให้รบัใช้ ในฐานะธิดาในพันธ
สัญญาคนใหม่ของพระผู้เป็นเจ้า ท่าน
ท�าสัญญาและไดร้บังานมอบหมายใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย ซ่ึงท่านไดร้บัการยืนยันเป็น
สมาชิกในเวลาน้ัน ทา่นท�าพนัธสัญญา 
กับพระผู้เป็นเจ้าวา่จะรบัพระนามของ
พระเยซูครสิต ์รกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค ์และรบัใช้พระองค์

ส�าหรบัแตล่ะบุคคลที่ท�าพันธสัญญา
เหล่าน้ี การรบัใช้ที่พระเจ้าทรงเรยีกให้ท�า
จะเหมาะสมกับบุคคลน้ันมากที่สุด แต่
ธิดาและบุตรในพันธสัญญาของพระผู้
เป็นเจ้าล้วนมีการเรยีกอย่างหน่ึงที่ส�าคญั
และน่ายินดอีย่างเดยีวกัน น่ันคอืการรบั
ใช้ผู้อื่นแทนพระองค์

เมื่อพูดกับพี่น้องสตร ีประธานรสัเซลล์  
เอ็ม. เนลสันสรปุไวอ้ย่างดเียี่ยมถึงการ
เรยีกของพระเจ้าให้รว่มกับท�างานกับ
พระองค ์ประธานเนลสันบรรยายถึงการ
เรยีกของท่านวา่ “พระเจ้าตรสัวา่ ‘งาน
ของเราและรศัมีภาพของเราคอืท�าให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง
มนุษย์’ ( โมเสส 1:39) ดงัน้ันสานุศิษย์
ธิดาผู้ภักดตีอ่พระองคจ์ึงพูดไดว้า่ ‘งาน
ของฉันและรศัมีภาพของฉันคอืการช่วย
ให้คนที่ฉันรกับรรลุเป้าหมายอันสูงส่งน้ัน’ 

“การช่วยให้มนุษย์อีกคนหน่ึงบรรลุ
ศักยภาพซีเลสเชียลของเขาเป็นพันธกิจ
อันสูงส่งส่วนหน่ึงของสตร ีในฐานะมารดา 
คร ูหรอืวสุิทธิชนผู้ โอบอ้อมอาร ีเธอป้ัน
ดนิเหนียวที่มีชีวติให้เป็นรปูเป็นรา่งตาม
ที่เธอหวงั พันธกิจอันสูงส่งของเธอใน
ความรว่มมือกับพระผู้เป็นเจ้าคอืช่วยให้
วญิญาณมีชีวติและยกจิตวญิญาณ น่ีเป็น
จุดประสงคข์องการสรา้งสตร ีคอืการยกให้
สูงขึน้ อบรมส่ังสอน และท�าให้สูงส่ง”2

ท่านไม่สามารถรู้ ไดว้า่เมื่อใด หรอื
นานเท่าใด พันธกิจส่วนตวัของท่านจะ
มีจุดศนูย์รวมอยู่ที่การรบัใช้ ในการเรยีก
ตา่งๆ เช่น มารดา ผู้น�า หรอืซิสเตอรผ์ู้
ปฏิบัตศิาสนกิจ ดว้ยความรกั พระเจ้า
ไม่ทรงปล่อยให้เราเลือกจังหวะเวลา ช่วง
เวลา หรอืล�าดบังานมอบหมายของเรา
เอง กระน้ันท่านรูจ้ากพระคมัภีรแ์ละ

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติวา่งานมอบหมาย
ทัง้หมดน้ีจะมาถึงธิดาทุกคนของพระ
ผู้เป็นเจ้าไม่ ในชีวติน้ีก็ชีวติหน้า และ
ทัง้หมดน้ันคอืการเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร ์
ในครอบครวัอันเป่ียมดว้ยความรกั— 
“ของประทานส�าคญัที่สุดในบรรดาของ
ประทานทัง้ปวงจากพระผู้เป็นเจ้า”3

เป็นการฉลาดที่ท่านจะพยายามทุกวถิี
ทางเพื่อเตรยีมพรอ้มในเวลาน้ีโดยมีจุด
หมายน้ันอยู่ ในใจ ภารกิจของท่านง่ายขึน้
เพราะงานมอบหมายแตล่ะอย่างเรยีกรอ้ง
การเตรยีมคล้ายๆ กัน

เริม่ที่งานมอบหมายเป็นซิสเตอรผ์ู้
ปฏิบัตศิาสนกิจ ไม่วา่ท่านจะมีงานมอบ
หมายน้ันในฐานะบุตรสาววยั 10 ขวบใน
ครอบครวัที่บิดาเสียชีวติ หรอืในฐานะ
ประธานสมาคมสงเคราะห์ ในเมืองที่เพิ่ง
เกิดเพลิงไหม้ หรอืเมื่อท่านก�าลังพักฟ้ืน

จากการผ่าตดัอยู่ ในโรงพยาบาล—ท่านมี
โอกาสท�าการเรยีกจากพระเจ้าให้เกิดสัม
ฤทธิผลในฐานะธิดาผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ
แทนพระองค์

ดเูหมือนทัง้สามอย่างน้ีเป็นงานปฏิบัติ
ศาสนกิจที่แตกตา่งกันมาก แตทุ่กงาน
เรยีกรอ้งการเตรยีมใจให้แข็งแกรง่และ
พรอ้มให้ความรกั เตรยีมศรทัธาให้กล้า
หาญวา่พระเจ้าจะไม่ประทานพระบัญชา
นอกจากพระองคท์รงเตรยีมทางให้ และ
เตรยีมความปรารถนาที่จะไปและท�าแทน
พระองค์4

เพราะบุตรสาววยั 10 ขวบพรอ้ม เธอ
จึงโอบกอดมารดาม่ายของเธอและสวด
อ้อนวอนให้รูว้ธิีช่วยครอบครวั และเธอ
สวดอ้อนวอนตอ่ไป

ประธานสมาคมสงเคราะห์เตรยีม
พรอ้มที่จะปฏิบัตศิาสนกิจก่อนเกิดเพลิง
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ไหม้อย่างไม่คาดฝันในเขตน้ัน เธอรูจ้ัก
และรกัผู้คน ศรทัธาของเธอในพระเยซู
ครสิตเ์พิ่มพูนตลอดหลายปีจากการ
ไดร้บัค�าตอบในค�าสวดอ้อนวอนขอให้
พระเจ้าทรงช่วยเธอในการรบัใช้เล็กๆ 
น้อยๆ แทนพระองค ์เพราะการเตรยีมตวั
มายาวนาน เธอจึงพรอ้มและกระตอืรอืรน้
ในการจัดกลุ่มพี่น้องสตรี ให้ปฏิบัตศิาสน
กิจตอ่ครอบครวัและคนที่เดอืดรอ้น

สตรทีีพ่กัฟ้ืนจากการผา่ตดัในโรง
พยาบาลพรอ้มปฏิบัตศิาสนกจิตอ่เพือ่นผู้
ป่วย เธอใช้ทัง้ชีวติปฏิบตัศิาสนกจิตอ่คน
แปลกหน้าทกุคนแทนพระเจา้ประหน่ึง
คนๆ น้ันเป็นเพือ่นบ้านและมติรสหาย เมือ่
เธอรูสึ้กในใจวา่พระองคท์รงเรยีกใหป้ฏบิตัิ
ศาสนกจิในโรงพยาบาล เธอจงึรบัใช้ผูอ้ืน่
อย่างกล้าหาญดว้ยความรกัจนผูป่้วยคนอืน่ๆ 
เริม่หวงัวา่เธอจะไม่หายป่วยเรว็เกนิไป

ในวธิีเดยีวกันกับที่ท่านเตรยีมปฏิบัติ
ศาสนกิจ ท่านสามารถเตรยีมและตอ้ง 
เตรยีมรบัการเรยีกให้เป็นผู้น�าแทนพระ 
เจ้าเมื่อถึงเวลา น่ันเรยีกรอ้งศรทัธาในพระ
เยซูครสิตท์ี่หยั่งรากในความรกัอันลึกซึง้
ตอ่พระคมัภีรท์ี่จะน�าผู้คนและสอนพระ
วจนะโดยไม่หวัน่เกรง แล้วท่านจะพรอ้ม
มีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน 
ท่านจะกระตอืรอืรน้ที่จะพูดวา่ “ฉันเอง” 
เมื่อที่ปรกึษาของท่านในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงพูดดว้ยน� ้าเสียงตืน่ตระหนก

วา่ “ซิสเตอรอ์ัลวาเรซป่วยวนัน้ี ใครจะ
สอนชัน้เรยีนแทนเธอ?”

ตอ้งใช้การเตรยีมคล้ายกันน้ีส�าหรบัวนั
พิเศษเมื่อพระเจ้าทรงเรยีกท่านมาสู่งาน
มอบหมายในฐานะมารดา แตจ่ะใช้ ใจที่มี
ความรกัมากยิ่งกวา่ที่ตอ้งใช้ก่อนหน้าน้ี จะ
ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์กินกวา่ที่เคย
มี ในใจท่าน และจะใช้สมรรถภาพในการ
สวดอ้อนวอนขออิทธิพล การน�าทาง และ
การปลอบโยนของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
เกินกวา่ที่ท่านรูสึ้กวา่เป็นไปได้

ท่านอาจถามอย่างมีเหตผุลวา่ชายทุก
วยัจะรู้ ไดอ้ย่างไรวา่มารดาตอ้งการอะไร 

เป็นค�าถามที่ฟังขึน้ ผู้ชายไม่รูทุ้กอย่าง 
แตเ่ราสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนบางอย่าง
โดยการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า และ
เราสามารถเรยีนรู้ ไดม้ากเช่นกันจาก
การสังเกตเมื่อเราใช้ โอกาสขอให้พระ
วญิญาณช่วยให้เข้าใจส่ิงที่เราสังเกตเห็น

ข้าพเจ้าเฝ้าสังเกตเคธลีน จอห์นสัน 
อายรงิก์มา 57 ปีตัง้แตเ่ราแตง่งานกัน เธอ
เป็นมารดาของบุตรชายส่ีคนและบุตร
สาวสองคน จนถึงปัจจุบัน เธอยอมรบั
การเรยีกให้เป็นอิทธิพลมารดาแก่สมาชิก
ครอบครวัตนเองมากกวา่หน่ึงรอ้ยคน 
และอีกหลายรอ้ยคนที่เธอรกัเหมือนลูก

ท่านคงจ�าไดถ้ึงค�าอธิบายที่สมบูรณ์
แบบของประธานเนลสันเกี่ยวกับพันธกิจ
อันสูงส่งของสตร—ีรวมถึงพันธกิจของ
สตรี ในการเป็นมารดา: “ ในฐานะมารดา 
คร ูและวสุิทธิชนผู้ โอบอ้อมอาร ีเธอป้ัน
ดนิเหนียวที่มีชีวติให้เป็นรปูเป็นรา่งตาม
ที่เธอหวงั พันธกิจอันสูงส่งของเธอใน
ความรว่มมือกับพระผู้เป็นเจ้าคอืช่วยให้
วญิญาณมีชีวติและยกจิตวญิญาณ น่ีเป็น
จุดประสงคข์องการสรา้งสตร”ี5

เท่าที่ข้าพเจ้าเข้าใจ เคธลีนภรรยา
ข้าพเจ้าได้ท�าตามภาระหน้าที่ซ่ึงมอบให้
เหล่าธิดาของพระบิดา ดูเหมือนประโยค
ส�าคัญท่ีสุดส�าหรับข้าพเจ้าคือ “เธอป้ัน
ดินเหนียวที่มีชีวิตให้เป็นรูปเป็นร่างตาม
ที่เธอหวัง . . . ในความร่วมมือกับพระ
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“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญั
อันดบัแรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อน
บ้านเหมือนรกัตนเอง”4

น่ีหมายความวา่เราไดร้บับัญชาให้รกั
ทุกคน เพราะอุปมาของพระเยซูเรือ่งชาว
สะมาเรยีใจดสีอนวา่ทุกคนคอืเพื่อนบ้าน
ของเรา5 แตค่วามขยันขันแข็งที่จะรกัษา
พระบัญญัตขิ้อสองตอ้งไม่ท�าให้เราลืมข้อ
แรก น่ันคอืการรกัพระผู้เป็นเจ้าสุดจิต
สุดใจและสุดความคดิของเรา เราแสดง
ความรกัน้ันโดย “ประพฤตติามบัญญัต ิ

โดย ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์
ทีป่รกึษำทีห่น่ึงในในฝ่ำยประธำนสูงสุด

พี่น้องสตรี ในพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ที่รักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าทักทาย
ในฐานะท่านเป็นผู้พิทักษ์ครอบครัว
นิรันดร์ท่ี ได้รับมอบหมายจากสวรรค ์
ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนเรา
ว่า “ศาสนจักรน้ีได้รับการฟ้ืนฟูเพื่อก่อ
ตัง้ ผนึก และท�าให้ครอบครัวสูงส่งช่ัว 
นิรันดร์”1 ค�าสอนน้ันมีนัยส�าคัญส�าหรับ
กลุ่มคนท่ีระบุตนว่าเป็นเลสเบียน เกย์ 
คนสองเพศ หรือคนข้ามเพศ ซ่ึงเรียก
กันท่ัวไปว่าแอลจีบีที (LGBT)2 นอกจาก
น้ีประธานเนลสันยังเตือนว่าเราไม่ “ต้อง
เห็นพ้องกัน [ทุกเรื่อง] เพื่อจะรักกัน”3 
ค�าสอนเหล่าน้ีจากศาสดาพยากรณ์
ส�าคัญต่อการสนทนาในครอบครัวเพื่อ
ตอบค�าถามเด็กและเยาวชน ข้าพเจ้า
ได้แสวงหาการดลใจร่วมกับการสวด
อ้อนวอนที่จะพูดกับผู้ฟังในการประชุม
น้ี เพราะค�าถามเหล่าน้ีส่งผลต่อท่าน
เป็นพิเศษ ซ่ึงส่งผลทางตรงหรือทาง
อ้อมต่อทุกครอบครัวในศาสนจักร

1.
ข้าพเจ้าเริม่ดว้ยส่ิงที่พระเยซูทรงสอน

คอืพระบัญญัตสิ�าคญัสองข้อ
“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ย

สุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และ
ดว้ยสิน้สุดความคดิของท่าน

พระบัญญัตสิ�าคญั สองข้อ

เราต้องพยายามรักษาพระบัญญติัส�าคัญท้ังสองข้อ ในการ
ท�าเช่นน้ัน เราเดินบนเส้นบางๆ ระหว่างกฎกับความรัก

ผู้เป็นเจ้า” เธอไม่บังคับ เธอป้ัน เธอ
มีแบบที่หวังไว้และเธอพยายามป้ัน
คนที่เธอรักและเลีย้งดูให้เป็นไปตาม
แบบน้ัน แบบของเธอคือพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์—ตามท่ีข้าพเจ้า
เห็นผ่านการสังเกตร่วมกับการสวด
อ้อนวอนมาตลอดหลายปี

การเป็นสตรี ในพันธสัญญาในความ
รว่มมือกับพระผู้เป็นเจ้าคอืการที่ธิดาผู้
ประเสรฐิและยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า
ท�าหน้าที่มารดา เป็นผู้น�า และปฏิบัติ
ศาสนกิจอยู่เสมอ โดยรบัใช้ ในวธิีและ
สถานที่ ใดก็ตามซ่ึงพระองคท์รงเตรยีม
ไว้ ให้ ข้าพเจ้าสัญญาวา่ท่านจะพบปีติ ใน
การเดนิทางกลับบ้านบนสวรรคเ์มื่อท่าน
กลับไปหาพระองค์ ในฐานะธิดาผู้รกัษา
พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาทรงพระชนม์และพระองค์
ทรงรักท่าน พระองค์จะทรงตอบ 
ค�าสวดอ้อนวอนของท่าน พระบุตร 
ที่รักของพระองค์ทรงน� าศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายในทุกรายละเอียด ประธาน 
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันเป็นศาสดา 
พยากรณ์ที่มีชีวิตของพระองค์ และ 
โจเซฟ สมิธเห็นและพูดกับพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์ ในป่า
ที่พอลไมรา นิวยอร์ก ข้าพเจ้าทราบว่า
น่ันเป็นความจริง ข้าพเจ้าเป็นพยาน
ด้วยว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของท่าน พระองค์ทรงรัก
ท่าน และผ่านการชดใช้ของพระองค ์
ท่านสามารถได้รับการช�าระให้สะอาด
บริสุทธิ์และยกขึน้สู่การเรียกอันสูงส่ง
และศักดิ์สิทธิ์ซ่ึงจะมายังท่าน ข้าพเจ้า
เป็นพยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:73.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Woman—Of 

Infinite Worth,” Ensign, Nov. 1989, 22.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 14:7.
 4. ด ู1 นีไฟ 3:7.
 5. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Woman—Of 

Infinite Worth,” 22.
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[ของพระองค]์”6 พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีก
รอ้งให้เราเช่ือฟังพระบัญญัต ิเพราะโดย
การเช่ือฟังเท่าน้ัน รวมทัง้การกลับใจ เรา
จึงจะสามารถกลับไปอยู่ ในที่ประทับของ
พระองคแ์ละดพีรอ้มเช่นพระองค์

ในค�าปราศรยัเมื่อเรว็ๆ น้ีกับคนหนุ่ม
สาวของศาสนจักร ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันพูดถึงส่ิงที่ท่านเรยีกวา่ “ความ
สัมพันธ์เหนียวแน่นระหวา่งความรกัของ
ผู้เป็นเจ้ากับกฎของพระองค”์7 กฎที่น�า
มาใช้มากที่สุดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ระบุตนเองเป็นแอลจีบีทีคอืกฎการ
แตง่งานของพระผู้เป็นเจ้าที่มาคูก่ับกฎ
แห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ ทัง้สองกฎ
จ�าเป็นอย่างยิ่งในแผนแห่งความรอดของ
พระบิดาในสวรรคส์�าหรบับุตรธิดาของ
พระองค ์ดงัที่ประธานเนลสันสอน “กฎ
ของพระผู้เป็นเจ้าไดร้บัแรงจูงใจทัง้สิน้
จากความรกัอันไม่มีขอบเขตของพระองค์
ที่มีตอ่เราและความปรารถนาจะให้เราเป็น
ทัง้หมดที่เราจะเป็นได”้8

ประธานเนลสันสอนวา่ “หลายประเทศ 
. . . ท�าให้การแตง่งานเพศเดยีวกันถูก
กฎหมาย ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรา
เคารพกฎหมายบ้านเมือง . . . รวมถึง
การแตง่งานตามกฎหมาย แตค่วามจรงิ
คอื พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญญัตเิรือ่งการ
แตง่งานไวต้ัง้แตต่น้! และจนถึงวนัน้ี
พระองคย์ังทรงนิยามวา่เป็นการแตง่งาน

ระหวา่งชายกับหญิง พระผู้เป็นเจ้าไม่เคย
เปลี่ยนนิยามการแตง่งาน ของพระองค”์

ประธานเนลสันกล่าวตอ่ไปวา่: “พระ
ผู้เป็นเจ้าไม่เคยเปลี่ยนกฎแห่งความ
บรสุิทธิ์ทางเพศของพระองคเ์ช่นกัน 
ข้อก�าหนดของการเข้าพระวหิารไม่เคย
เปลี่ยน”9

ประธานเนลสันเตอืนเราทุกคนวา่ 
“งานมอบหมายของเราในฐานะอัครสาวก
คอืสอนแตค่วามจรงิเท่าน้ัน งานมอบ
หมายน้ัน ไม่ได ้ให้อ�านาจ [อัครสาวก] 
แก้ ไขกฎของพระองค”์10 ดว้ยเหตน้ีุ พี่
น้องสตรทีัง้หลาย ผู้น�าศาสนจักรจึงตอ้ง
สอนอยู่เสมอถึงความส�าคญัพิเศษของ
การแตง่งานระหวา่งชายกับหญิง และกฎ
แห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศซ่ึงเกี่ยวข้องกัน

2.
ท้ายที่สุดแล้วงานของศาสนจักรของ

พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
เกี่ยวข้องกับการเตรยีมบุตรธิดาของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ใหพ้รอ้มส�าหรบัอาณาจกัรซีเลส
เชียล โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรบัรศัมีภาพ
สูงสุดของอาณาจักร ความสูงส่งหรอืชีวติ
นิรนัดร ์จุดหมายสูงสุดดงักล่าวเกิดขึน้
ไดผ้่านการแตง่งานเพื่อนิรนัดรเท่าน้ัน11 
ชีวตินิรนัดรค์รอบคลุมถึงอ�านาจการ
สรา้งซ่ึงเป็นส่วนส�าคญัในการผสานรวม
กันของชายกับหญิง12—ซ่ึงการเปิดเผย

ปัจจุบันอธิบายวา่เป็น “ความตอ่เน่ืองของ
พงศ์พันธุ์ทัง้หลายตลอดกาลและตลอด
ไป”13

ในค�าปราศรยัตอ่คนหนุ่มสาว ประธาน
เนลสันสอนวา่ “การปฏิบัตติามกฎของ
พระผู้เป็นเจ้าจะคุม้ครองท่านให้ปลอดภัย
ขณะท่านก้าวหน้าไปสู่ความสูงส่งใน
ที่สุด”14—น่ันคอื การเป็นเหมือนพระผู้
เป็นเจ้าโดยมีชีวติที่สูงส่งและมีศักยภาพ
แห่งสวรรคแ์บบพระบิดามารดาบนสวรรค์
ของเรา น่ันคอืจุดหมายที่เราปรารถนา
เพื่อทุกคนที่เรารกั เพราะความรกัน้ัน เรา
จึงไม่สามารถปล่อยให้ความรกัของเรามา
แทนที่พระบัญญัตกิับแผนและงานของ
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเรารูว้า่จะท�าให้คนที่เรา
รกัมีความสุขมากที่สุด

แตม่ีคนมากมายที่เรารกั รวมทัง้บาง
คนที่มีพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู แต่
ไม่เช่ือหรอืเลือกไม่ท�าตามพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการแตง่งาน
และกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ แล้ว
คนเหล่าน้ีเล่า?

หลักค�าสอนของพระผู้เป็นเจ้าแสดง
ให้เห็นวา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของ
พระองคแ์ละพระองคท์รงสรา้งเรามาเพื่อ
มีปีติ15 การเปิดเผยปัจจุบันสอนวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงเตรยีมแผนส�าหรบัประสบ
การณ์มรรตยัซ่ึงทุกคนสามารถเลือกเช่ือ
ฟังเพื่อให้ ไดร้บัพรสูงสุดหรอืท�าการเลือก
ที่น�าไปสู่อาณาจักรที่มีรศัมีภาพต�า่กวา่16 
เพราะความรกัอันยิ่งใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมี ให้แก่บุตรธิดาทุกคน อาณาจักรที่
ต�า่ตอ้ยกวา่ก็ยังเลิศเลอเกินกวา่ที่มนุษย์
จะเข้าใจได้17 การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
ท�าให้ทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ไดเ้มื่อพระองค์
ทรง “สรรเสรญิพระบิดา, และ ช่วยให้งำน
ทุกอย่ำงในพระหัตถ์ของพระองคร์อด”18

3.
ข้าพเจ้าพูดถึงพระบัญญัตขิ้อแรกไป

แล้ว แตข่้อที่สองเล่า? เราปฏิบัตติาม 
พระบัญญัติ ในการรกัเพื่อนบ้านอย่างไร? 
เราพยายามชักชวนสมาชิกของเราวา่ผู้ที่
ท�าตามค�าสอนและการกระท�าแบบเลส
เบียน เกย์ คนสองเพศ หรอืคนข้ามเพศ 
ควรไดร้บัการปฏิบัตดิว้ยความรกัแบบที่
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เราแสดง
ตอ่เพื่อนบ้านทุกคน ดว้ยเหตน้ีุ เมื่อมี
การประกาศให้การแตง่งานเพศเดยีวกัน
ถูกกฎหมายในสหรฐั ฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสองจึงประกาศ
วา่ “พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์อน
ให้เรารกัและปฏิบัตติอ่ทุกคนดว้ยความ
มีน� ้าใจและความสุภาพ—แม้ ในยามที่
เราเห็นตา่ง ศาสนจักรขอยืนยันวา่ผู้ที่ ใช้
ประโยชน์จากข้อกฎหมายหรอืหลักปฏิบัติ
ของศาลที่อนุญาตให้มีการแตง่งานเพศ
เดยีวกันควรไดร้บัการปฏิบัตดิว้ยความ
เคารพ”19

นอกจากน้ี เราตอ้งไม่ข่มเหงคนที่มี
ความเช่ือและข้อผูกมัดตา่งจากเรา20 น่า
เศรา้ที่ผู้ก�าลังเผชิญปัญหาเหล่าน้ีบาง
คนยังรูสึ้กวา่สมาชิกและผู้น�าบางคนใน
ครอบครวั วอรด์ และสเตคของเราลด
ความส�าคญัและปฏิเสธพวกเขา เราทุก
คนตอ้งพยายามอย่างยิ่งที่จะมีน� ้าใจมาก
ขึน้และสุภาพมากขึน้

4.
ดว้ยเหตผุลบางอย่างที่เราไม่เข้าใจ เรา 

มคีวามทา้ทายแตกตา่งกนัในประสบการณ์ 
มรรตยั แตเ่รารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรงช่วยให้เราแตล่ะคนเอาชนะความ 
ท้าทายเหล่าน้ีถ้าเราแสวงหาความช่วย 
เหลือจากพระองคอ์ย่างจรงิใจ หลังจากทน
ทุกข์และกลับใจจากการละเมิดกฎที่เรา
เรยีนรูม้า เราทุกคนจะไปอยู่ ในอาณาจักร
แห่งรศัมีภาพอาณาจักรหน่ึง พระเจ้าจะ
ทรงด�าเนินการพิพากษาสูงสุดครัง้สุดท้าย 
พระองคเ์ท่าน้ันที่ทรงมีความรู ้ปรชีาญาณ 
และพระคณุที่จ�าเป็นตอ่การตดัสินเรา
แตล่ะคน

ระหว่างน้ี เราต้องพยายามรักษาพระ
บัญญัติส�าคัญทัง้สองข้อ ในการท�าเช่น
น้ันเราเดินบนเส้นบางๆ ระหว่างกฎกับ
ความรัก น่ันคือ รักษาพระบัญญัติและ
เดินบนเส้นทางพันธสัญญาในขณะ
ที่รักเพื่อนบ้านไปด้วยในเวลาเดียวกัน 
การเดินบนเส้นทางน้ีเรียกร้องให้เรา
แสวงหาการดลใจว่าจะสนับสนุนเรื่องใด 
คัดค้านเรื่องใด จะรักและฟังด้วยความ
เคารพพร้อมกับสอนไปด้วยอย่างไร การ

เดินบนเส้นทางของเราเรียกร้องให้เรา
ไม่ผ่อนปรนเรื่องพระบัญญัติแต่แสดง
ความรักความเข้าใจอย่างเต็มที่ การเดิน
บนเส้นทางของเราต้องค�านึงถึงเด็กที่
ลังเลเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศของตน 
แต่เราไม่ส่งเสริมการระบุสถานภาพที่
เร็วเกินไป เพราะในเด็กส่วนใหญ่ ความ
ลังเลน้ันจะลดลงอย่างมีนัยส�าคัญเมื่อ
โตขึน้21 การเดินบนเส้นทางของเรา
ต่อต้านการเกณฑ์คนออกจากเส้นทาง
พันธสัญญา และไม่สนับสนุนคนที่น� า
ผู้คนออกห่างจากพระเจ้า ในทัง้หมดน้ี
เราระลึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะ
ประทานความหวัง ปีติสูงสุด และพรแก่
ทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์

5.
มารดา บิดา และเราทุกคนมีหน้าที่

รบัผิดชอบที่จะสอนพระบัญญัตสิ�าคญั
ทัง้สองข้อ ส�าหรบัสตรขีองศาสนจักร 
ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์
อธิบายหน้าที่น้ันในค�าพยากรณ์ส�าคญั
น้ี: “การเตบิโตส�าคญัๆ ที่จะเกิดขึน้กับ

ศาสนจักรในยุคสุดท้าย ส่วนใหญ่จะเกิด
ขึน้เพราะสตรทีี่ดมีากมายของโลก . . . ได้
รบัการชักน�าเข้ามาสู่ศาสนจักรจ�านวน
มาก เรือ่งเช่นน้ีจะเกิดขึน้ถึงระดบัที่สตรี
ของศาสนจักรสะท้อนความชอบธรรม
และความชัดเจนในชีวติ และถึงระดบั
ที่ผู้คนจะมองเห็นสตรขีองศาสนจักรวา่
ผิดแผกและแตกตา่ง . . . จากสตรขีอง
โลก . . . ดว้ยเหตน้ีุสตรผีู้เป็นแบบอย่าง
ของศาสนจักรจะเป็นพลังส�าคญัทัง้ในการ
เตบิโตดา้นจ�านวนและทางวญิญาณของ
ศาสนจักรในวนัเวลาสุดท้าย”22

เมื่อพูดถึงค�าพยากรณ์ดงักล่าว 
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศวา่ 
“วนัที่ประธานคมิบัลล์เห็นล่วงหน้าคอืวนั
น้ี ท่านคอืสตรเีหล่าน้ันที่ประธานเห็น!”23 
เราผู้ ไดย้ินค�าประกาศน้ันเมื่อ 40 ปีก่อน
ไม่ไดต้ระหนักวา่ในบรรดาคนที่สตรขีอง
ศาสนจักรน้ีจะช่วยให้รอดคอืเหล่ามิตร
สหายและครอบครวัที่พวกเธอรกั ซ่ึง
เวลาน้ีพวกเขาถูกชักจูงดว้ยเรือ่งส�าคญั
ทางโลกและการบิดเบือนของมาร ค�า
สวดอ้อนวอนและพรของข้าพเจ้าคอืขอ
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ให้ท่านสอนและท�าให้ค�าพยากรณ์น้ัน
เกิดสัมฤทธิผล ในพระนามของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼
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รับพวกท่านทุกคนเป็นส่วนหน่ึงใน
ครอบครัวข้าพเจ้า

หลายเดือนก่อน เมื่อสิ ้นสุดรอบ
เอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร ข้าพเจ้าพูด
กับเวนดีภ้รรยาว่า “ผมหวังว่าพี่น้อง
สตรีจะเข้าใจทรัพย์สมบัติทางวิญญาณ
ของพวกเธอในพระวิหาร” พี่น้องสตรี
ทัง้หลาย ข้าพเจ้านึกถึงพวกท่านบ่อย
ครัง้ รวมถึงเมื่อสองเดือนก่อนเมื่อ 
เวนดีกั้บข้าพเจ้าไปเยือนฮาร์ โมนีย์  
รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

ขอบคุณส�าหรับบทเพลงอันไพเราะ 
ขณะท่ีทุกคนยืนร้องเพลงสวดคั่นกลาง
ประชุม “เราขอบพระทัยส�าหรับศาสดา” 
ข้าพเจ้ามีความคิดแรงกล้าสองเรื่องเข้า
มาในใจ หน่ึงคือเรื่องศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ในสมัย
การประทานน้ี ความรักความช่ืนชม
ที่ข้าพเจ้ามีต่อท่านเพิ่มพูนขึน้ทุกวัน 
ความคิดที่สองเกิดขึน้ขณะข้าพเจ้ามอง
ไปท่ีภรรยา ลูกสาว และหลานสาวหลาย
รุ่นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอยาก

ทรพัย์สมบัตทิางวญิญาณ

เม่ือท่านใช้ศรัทธาในพระเจ้าและอ�านาจฐานะปุโรหิต
ของพระองค์ ความสามารถท่ีท่านจะใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สมบัติทางวิญญาณซ่ึงพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้นี้
จะเพ่ิมพูนขึน้
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น่ีเป็นครัง้ที่สองของเราที่น่ัน ทัง้สอง
ครัง้เราเต็มไปดว้ยอารมณ์ความรูสึ้กขณะ
เดนิอยูบ่นผนืดนิศักดิสิ์ทธิน้ั์น ใกลฮ้าร์ โม
นีย์คอืที่ซ่ึงยอห์นผู้ถวายบัพตศิมาปรากฏ
ตอ่โจเซฟ สมิธและฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรน

ที่น่ันอัครสาวกเปโตร ยากอบ และ
ยอห์นปรากฏตวัเพื่อฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค

ฮาร์ โมนีย์คอืที่ซ่ึงเอ็มมา เฮล สมิธท�า
หน้าที่เป็นผู้จดถ้อยค�าคนแรกของสามี
เธอขณะศาสดาพยากรณ์แปลพระคมัภีร์
มอรมอน

ฮาร์ โมนีย์คอืที่ซ่ึงโจเซฟไดร้บัการเปิด
เผยถึงพระประสงคข์องพระเจ้าตอ่เอ็มมา  
พระเจ้าทรงส่ังให้เอ็มมาอรรถาธิบาย
พระคมัภีร ์ให้ค�าแนะน�าศาสนจักร รบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ และใช้เวลาของ
เธอ “เรยีนรู้ ให้มาก” นอกจากน้ี เอ็มมาได้
รบัค�าแนะน�าให้ “ละทิง้ส่ิงตา่งๆ ของโลก
น้ีและแสวงหาส่ิงตา่งๆ ของโลกที่ดกีวา่” 
และให้ยึดมั่นตอ่พันธสัญญาของเธอกับ
พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าทรงจบพระด�ารสั
สอนของพระองคด์ว้ยพระด�ารสัอันทรง
พลังวา่: “น่ีคอืเสียงของเราถึงทุกคน”1

ทกุส่ิง ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีน้ี่มนัียส�าคญัตอ่
ชีวติ ของทำ่น การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหติ ตลอด
จนพระด�ารสัแนะน�าของพระเจา้ตอ่เอ็มมา  
สามารถเป็นแนวทางและเป็นพรใหท้า่น
แตล่ะคน ขา้พเจ้าปรารถนาอยา่งยิง่ใหท้า่น
เข้าใจวา่การฟ้ืนฟูฐานะปุโรหติน้ันเกีย่วขอ้ง
กับทา่นผู้เป็นสตรเีช่นเดยีวกบับรุษุทกุคน 
เน่ืองจากฐานะปุโรหิตแหง่เมลคเีซเดคได้
รบัการฟ้ืนฟู ทัง้หญงิและชายทีร่กัษาพนัธ
สัญญาจึงมีสิทธิเ์ขา้ถงึ “พรทางวญิญาณ 
ทัง้ปวง ของศาสนจักร”2 หรอือาจพดูไดว้า่ 
เข้าถึงทรพัยส์มบัตทิางวญิญาณทัง้ปวงที่
พระเจา้ทรงมีให้บุตรธดิาของพระองค์

หญิงและชายทุกคนที่ท�าพันธสัญญา
กับพระผู้เป็นเจ้าและรกัษาพันธสัญญา
เหล่าน้ัน และมีส่วนรว่มในศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิตอย่างมีคา่ควร มีสิทธิ์เข้าถึงอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้าได้ โดยตรง ผู้ที่ ไดร้บั
การประสาทพรในพระนิเวศน์ของพระเจ้า
ล้วนไดร้บัของประทานแห่งอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าโดยทาง 

พันธสัญญา พรอ้มดว้ยของประทานแห่ง 
ความรูท้ี่จะรูว้ธิีดงึอ�านาจน้ันมาใช้

ฟ้าสวรรคเ์ปิดกวา้งส�าหรบั สตร ีที่ ได้
รบัการประสาทพรดว้ยอ�านาจของพระ
ผู้เป็นเจ้าซ่ึงหลั่งไหลมาจากพันธสัญญา
ฐานะปุโรหิตของพวกเธอ มากพอๆ กับ
ที่เปิดกวา้งให้บุรษุผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้ความจรงิข้อ
น้ีบันทึกอยู่ ในใจท่านแตล่ะคน เพราะ
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ความจรงิน้ีจะเปลี่ยนแปลง
ชีวติท่าน พี่น้องสตร ีท่านมีสิทธิ์ดงึอ�านาจ
ของพระผู้ช่วยให้รอดมาช่วยครอบครวั
และคนที่ท่านรกัไดอ้ย่างเสรี

ทีน้ีท่านอาจบอกกับตนเองวา่ “ฟังดู
วเิศษมาก แตฉั่นจะท�าไดอ้ย่างไร? ฉันจะ
ดงึอ�านาจของพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาใน
ชีวติไดอ้ย่างไร?”

ท่านจะไม่พบกระบวนการน้ีระบุไว้ ใน
หนังสือคูม่ือใดๆ พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
เป็นครพูิเศษส่วนตวัของท่านเมื่อท่าน
พยายามท�าความเข้าใจส่ิงที่พระเจ้าทรง
ประสงค์ ให้ท่านรูแ้ละท�า กระบวนการน้ี
ไม่รวดเรว็หรอืง่ายดาย แต ่เป็น การเตมิ
พลังทางวญิญาณให้กระปรีก้ระเปรา่ จะมี

อะไรน่าตืน่เตน้ไปกวา่การท�างานกับพระ
วญิญาณเพื่อให้เข้าใจอ�านาจของพระผู้
เป็นเจ้า—อ�านาจฐานะปุโรหิต?

ส่ิงที่ข้าพเจ้า สำมำรถ บอกท่านไดค้อื 
การเข้าถึงอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้าในชีวติ
ท่านเรยีกรอ้งส่ิงเดยีวกันกับที่พระเจ้าทรง
ส่ังให้เอ็มมาและท่านแตล่ะคนท�า

ดงัน้ันข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านศึกษา
รว่มกับการสวดอ้อนวอนใน หลักค�าสอน
และพันธสัญญาภาคที่ 25 และคน้พบส่ิง
ที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะทรงสอน ท่ำน 
ความอุตสาหะทางวญิญาณส่วนตวัของ
ท่านจะน�ามาซ่ึงปีตขิณะที่ท่านไดร้บั 
เข้าใจ และใช้อ�านาจดว้ยส่ิงที่ท่านไดร้บั
การประสาทพรมา

ส่วนหน่ึงของความอุตสาหะน้ีจะเรยีก
รอ้งให้ท่านละทิง้หลายๆ ส่ิงของโลกน้ี บาง
ครัง้เราพูดง่ายๆ เกี่ยวกับการเดนิหนีจาก
โลกที่มีความขัดแย้ง มีการล่อลวงแพร่
หลาย และมีปรชัญาผิดๆ แตก่ารท�าเช่น
น้ัน อย่ำงแท้จรงิ เรยีกรอ้งให้ท่านส�ารวจ
ชีวติตนเองอย่างรอบคอบและสม�่าเสมอ 
เมื่อท่านท�าเช่นน้ัน พระวญิญาณบรสุิทธิ์
จะทรงกระตุน้เตอืนท่านวา่อะไรที่ ไม่
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จ�าเป็นอีกตอ่ไป อะไรที่ ไม่คุม้คา่กับเวลา
และพลังงานของท่านแล้ว

เมื่อท่านหันความสนใจของท่านออก
จากส่ิงรบกวนทางโลก บางส่ิงที่ดสู�าคญั
ตอ่ท่านในตอนน้ีจะลดความส�าคญัลง 
ท่านอาจตอ้งปฏิเสธบางส่ิง แม้วา่ส่ิงน้ันดู
ไม่มีอันตราย เมื่อท่านเริม่ตน้และด�าเนิน
ตอ่ไปในกระบวนการตลอดชีวติของ
การอุทิศถวายชีวติท่านแดพ่ระเจ้า การ
เปลี่ยนแปลงในทัศนคต ิความรูสึ้ก และ
ความเข้มแข็งทางวญิญาณของท่านจะ
ท�าให้ท่านประหลาดใจ!

ตอ่ไปเป็นค�าเตอืนเล็กน้อย มีผู้ที่จะ
บ่อนท�าลายความสามารถของท่านในการ
เรยีกหาอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า มีบาง
คนที่จะท�าให้ท่านสงสัยตวัเองและลด
ระดบัศักยภาพทางวญิญาณอันเจิดจรสั
ของท่านในฐานะสตรผีู้ชอบธรรม

แน่นอนที่สุด ปฏิปักษ์ ไม่ตอ้งการให้
ท่านเข้าใจพันธสัญญาที่ท่านท�าเมื่อรบั
บัพตศิมาหรอืการประสาทพรครัง้ส�าคญั
ของความรูแ้ละพลังอ�านาจซ่ึงท่านไดร้บั
มาแล้วหรอืจะไดร้บัในพระวหิาร—พระ
นิเวศน์ของพระเจ้า และแน่นอนวา่
ซาตานไม่ตอ้งการให้ท่านเข้าใจวา่ทุกครัง้
ที่ท่านรบัใช้และนมัสการอย่างมีคา่ควรใน
พระวหิาร ท่านออกมาโดยมีอ�านาจของ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นอาวธุและมีเหล่าเทพ
ของพระองค ์“ปกป้องคุม้ครอง” ท่าน3

ซาตานกับสมุนของเขาจะออกอุบายให้
มีอุปสรรคขึน้มาอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ ให้
ท่านเข้าใจของประทานทางวญิญาณซ่ึง
ประทานมาให้ท่านหรอือาจประทานมาให้
ท่าน น่าเสียดายที่อุปสรรคบางอย่างอาจ
เป็นผลพวงจากพฤตกิรรมไม่ดขีองผู้อื่น 
ข้าพเจ้าเสียใจเมื่อคดิวา่ท่านบางคนรูสึ้ก
ถูกลดความส�าคญัหรอืไม่ไดร้บัการเช่ือถือ
จากผู้น�าฐานะปุโรหิต หรอืถูกท�ารา้ยหรอื
ทรยศจากสามี บิดา หรอืคนที่คดิวา่เป็น
เพื่อน ข้าพเจ้ารูสึ้กเศรา้ใจอย่างยิ่งที่ท่าน
บางคนรูสึ้กถูกเมินเฉย ถูกดหูมิ่น หรอืถูก
ตดัสินผิดๆ ความผิดเหล่าน้ันไม่มีที่ ใน
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ในทางกลับกัน ข้าพเจ้าตืน่เตน้เมื่อ
ทราบวา่มีผู้น�าฐานะปุโรหิตผู้กระตอืรอืรน้
ให้สตรมีีส่วนรว่มในสภาวอรด์และสภา
สเตค ข้าพเจ้าไดร้บัแรงบันดาลใจจาก
สามีแตล่ะคนผู้แสดงให้เห็นวา่หน้าที่
ฐานะปุโรหิตส�าคญัที่สุดของเขาคอืการ
ดแูลภรรยา4 ข้าพเจ้ายกย่องชายที่ ให้ความ
เคารพอย่างยิ่งตอ่ความสามารถของภรรยา
ในการรบัการเปิดเผยและทะนุถนอมเธอ
ในฐานะหุ้นส่วนเท่าๆ กันในชีวติแตง่งาน

เมื่อผู้ชายเข้าใจถึงบารมีและพลัง
อ�านาจของสตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ายผู้
ชอบธรรม ผู้แสวงหา และผู้ ไดร้บัการ
ประสาทพร ไม่สงสัยเลยที่เขารูสึ้กวา่ตอ้ง
ลุกขึน้ยืนเมื่อเธอเดนิเข้ามาในห้อง

ตัง้แตก่าลเริม่ตน้ สตรีไดร้บัพรดว้ยเข็ม
ทศิพเิศษทางศีลธรรม—ความสามารถใน
การแยกแยะถกูผดิ ของประทานน้ียกระดบั
ขึน้ส�าหรบัผูท้ีท่�าและรกัษาพนัธสัญญา และ
ลดระดบัลงส�าหรบัผูท้ีต่ัง้ใจเพกิเฉยตอ่พระ
บญัญตัขิองพระผูเ้ป็นเจา้

ขา้พเจา้ขอรบีเสรมิวา่ขา้พเจา้ไม่ได้
ประกาศใหผู้ช้ายพน้ความรบัผดิชอบตอ่ขอ้
ก�าหนดทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ประทานให ้พวกเขำ
เช่นกนั ในการแยกแยะถกูผดิ แตพ่ีน้่อง
สตรทีีร่กั ความสามารถของทา่นในการเล็ง
เห็นความจรงิจากความผดิพลาด ในการ
เป็นผูพ้ทิกัษ์ศีลธรรมของสังคม เป็นส่ิง
ส�าคญัมากในยคุสุดทา้ยน้ี และเราพึง่ทา่น
ใหส้อนผูอ้ืน่ท�าแบบเดยีวกนั ขา้พเจา้ขอพดู
อยา่งชัดเจนเกีย่วกบัเรือ่งน้ีวา่: ถา้โลกสูญ
เสียความชอบธรรมทางศีลธรรมของสตร ี
โลกจะ ไมม่วีนั ฟ้ืนกลบัมา

เราวสุิทธิชนยุคสุดท้ายไม่ไดเ้ป็นของ
โลก เราเป็นของอิสราเอลในพันธสัญญา 
เราไดร้บัเรยีกให้เตรยีมผู้คนส�าหรบัการ
เสด็จมาครัง้ที่สองของพระเจ้า

ขา้พเจา้ขออธบิายประเด็นเพิม่เตมิ
หลายขอ้เกีย่วกบัสตรแีละฐานะปุโรหติ 
เมือ่ทา่นไดร้บัการวางมอืมอบหน้าที่ ใหร้บั
ใช้ ในการเรยีกภายใตก้ารก�ากบัดแูลของผู้
ถอืกญุแจฐานะปุโรหติ—เช่น อธกิารหรอื
ประธานสเตค—ทา่นไดร้บัสิทธอิ�านาจฐานะ
ปุโรหติใหป้ฏบิตัหิน้าที่ ในการเรยีกน้ัน

ในท�านองเดยีวกัน ในพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์ ทุกครัง้ ที่ท่านเข้ารว่ม ท่านได้
รบัสิทธิอ�านาจให้ประกอบพิธีและปฏิบัติ
หน้าที่ ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เอ็นดาว
เม้นท์พระวหิารของท่านช่วยเตรยีมท่าน
ท�าเช่นน้ัน

ถ้าท่านไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์แล้วแตย่ัง
ไม่ไดแ้ตง่งานกับชายผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
และมีคนมาพูดกับท่านวา่ “ฉันเสียใจที่
คณุไม่มีฐานะปุโรหิตในบ้านของคณุ” 
โปรดเข้าใจวา่น่ันคอืค�าพูดที่ผิด ท่าน
อาจไม่มี ผู้ด�ำรง ฐานะปุโรหิตในบ้านของ
ท่าน แตท่่านไดร้บัและไดท้�าพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์กับพระผู้เป็นเจ้าในพระวหิาร
ของพระองคแ์ล้ว การประสาทพรจาก
อ�านาจฐานะปุโรหิตของพระองคจ์ะหลั่ง
ไหลมาสู่ท่านจากพันธสัญญาเหล่าน้ัน 
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และจ�าไวว้า่ หากสามีท่านเสียชีวติ ท่ำน 
จะเป็นผู้ควบคมุในบ้านของท่าน

เมื่อท่านเป็นสตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ผู้ชอบธรรมที่ ไดร้บัการประสาทพรแล้ว 
ท่านพูดและสอนดว้ยพลังอ�านาจและสิทธิ
อ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า ไม่วา่โดยการ
ให้ค�าแนะน�าหรอืการสนทนา เราจ�าเป็น
ตอ้งมีเสียงของท่านสอนหลักค�าสอนของ
พระครสิต ์เราจ�าเป็นตอ้งมีความเห็นของ
ท่านในสภาครอบครวั สภาวอรด์ และสภา
สเตค การมีส่วนรว่มของท่านส�าคญัอย่าง
ยิ่ง และท่านไม่ ใช่ไม้ประดบั!

พี่น้องสตรทีี่รกั พลังอ�านาจของท่าน
จะเพิ่มขึน้เมื่อท่านรบัใช้ผู้อื่น ค�าสวด
อ้อนวอน, การอดอาหาร, เวลาอ่านพระ
คมัภีร,์ การรบัใช้ ในพระวหิาร, และงาน
ประวตัคิรอบครวัของท่านจะเปิดฟ้า
สวรรค์ ให้ท่าน

ข้าพเจ้าขอให้ท่านศึกษารว่มกับการ
สวดอ้อนวอนถึงความจรงิ ทัง้ปวง ที่ท่าน
จะคน้พบไดเ้กี่ยวกับอ�านาจฐานะปุโรหิต 
ท่านอาจเริม่ตน้ดว้ย หลักค�าสอนและ
พันธสัญญาภาค 84 และ 107 ภาคเหล่า
น้ันจะน�าไปสู่พระคมัภีรข์้ออื่นๆ พระ
คมัภีรแ์ละค�าสอนจากศาสดาพยากรณ์ 
ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยในยุคปัจจุบัน
เต็มไปดว้ยความจรงิเหล่าน้ี เมื่อความ
เข้าใจของท่านเพิ่มขึน้ และเมื่อท่านใช้
ศรทัธาในพระเจ้าและอ�านาจฐานะปุโรหิต
ของพระองค ์ความสามารถที่ท่านจะใช้
ประโยชน์จากทรพัย์สมบัตทิางวญิญาณ
ซ่ึงพระเจ้าทรงเตรยีมไว้ ให้น้ีจะเพิ่มพูน
ขึน้ เมื่อท�าเช่นน้ัน ท่านจะพบวา่ตนเอง
มีความสามารถมากขึน้ในการช่วยสรา้ง
ครอบครวันิรนัดรท์ี่เป็นหน่ึงเดยีวกัน ที่
ผนึกในพระวหิารของพระเจ้า และเต็มไป
ดว้ยความรกัตอ่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ตอ่พระเยซูครสิต์

ความพยายามทัง้หมดของเราทีจ่ะปฏบิตัิ
ศาสนกจิตอ่กนั ประกาศพระกติตคิณุ ท�าให้
วสุิทธชินดพีรอ้ม และไถค่นตาย ลว้นมา
บรรจบกนัในพระวหิารศักดิสิ์ทธิ ์ปัจจบุนัเรา
มพีระวหิาร 166 แห่งท่ัวโลก และอกีหลาย
แหง่ก�าลงัจะตามมา

ดงัทีท่า่นทราบ พระวหิารซอลทเ์ลค
เท็มเปิลสแควร ์และลานกวา้งทีอ่ยูต่ดิกนั

ใกลอ้าคารส�านักงานศาสนจกัร จะไดร้บั
การบรูณะใหม่ในโครงการทีจ่ะเริม่ปลายปี
น้ี พระวหิารศักดิสิ์ทธิ ์แหง่น้ี ตอ้งไดร้บัการ
อนุรกัษ์และเตรยีมไวเ้พือ่เป็นแรงบนัดาลใจ
แกค่นรุน่หลงั ดงัทีม่อีทิธพิลตอ่เราในรุน่น้ี

ขณะที่ศาสนจักรเตบิโต จะมีการ 
สรา้งพระวหิารอีกหลายแห่งเพื่อให ้
ครอบครวัอีกมากมีสิทธิ์เข้าถึงพรส�าคญั 
ที่สุดในบรรดาพรทัง้ปวง น่ันคอืชีวติ 
นิรนัดร์5 เราถือวา่พระวหิารเป็นส่ิงปลูก
สรา้งศักดิสิ์ทธิ์ ทีสุ่ด ในศาสนจักร เมื่อใด
ก็ตามที่มีการประกาศแผนก่อสรา้งพระ
วหิารแห่งใหม่ น่ันกลายเป็นส่วนส�าคญั
ของประวตัศิาสตรเ์รา ดงัที่เราสนทนากัน
ค�า่คนืน้ี ท่านพี่น้องสตรเีป็นส่วนส�าคญั
ยิ่งตอ่งานพระวหิาร และพระวหิารคอื
สถานที่ซ่ึงท่านจะไดร้บัทรพัย์สมบัตทิาง
วญิญาณอันล�า้คา่ที่สุด

โปรดตัง้ใจฟังดว้ยความคารวะขณะที่
ข้าพเจ้าจะประกาศแผนการก่อสรา้งพระ
วหิารใหม่แปดแห่ง ถ้าข้าพเจ้าประกาศ
ช่ือพระวหิารในสถานที่ซ่ึงมีความหมาย
ตอ่ท่าน ขอแนะน�าให้ท่านเพียงก้มศีรษะ
สวดอ้อนวอนดว้ยความส�านึกคณุในใจ เรา
ยินดทีี่จะประกาศแผนการก่อสรา้งพระ
วหิารในสถานที่ตอ่ไปน้ี: ฟรทีาวน์ เซียรร์า

ลี โอน; โอเรม ยูทาห์; พอรต์มอรส์บี ปาปัว
นิวกีนี; เบนทันวลิล์ อารค์นัซอ; บาโกโลด 
ฟิลิปปินส์; แมกแอลเลน เท็กซัส; โกบัน 
กัวเตมาลา; และเทย์เลอรส์วลิล์ ยูทาห์ 
ขอบคณุ พี่น้องสตรทีี่รกั เราขอบคณุ
อย่างยิ่งส�าหรบัการตอบรบัและความ
คารวะของท่านตอ่แผนก่อสรา้งเหล่าน้ี

ในช่วงท้ายน้ี ข้าพเจ้าอยากอวยพรให้
ท่านเข้าใจอ�านาจฐานะปุโรหิตซ่ึงท่าน
ไดร้บัการประสาทพรมา และให้ท่าน
เสรมิพลังอ�านาจน้ันดว้ยการใช้ศรทัธาใน
พระเจ้าและในพลังอ�านาจของพระองค์

พีน้่องสตรทีีร่กั ขา้พเจา้ขอแสดงความ
รกัตอ่ทา่นดว้ยความเคารพและความส�านึก
คณุยิง่ ขา้พเจา้ประกาศอยา่งนอบน้อมวา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระชนม!์ พระเยซคูอื
พระครสิต ์น่ีคอืศาสนจกัรของพระองค ์
ขา้พเจา้เป็นพยานในพระนามอนัศักดิสิ์ทธิ์
ของพระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 25:7–16.
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:18; 

เน้นตวัเอน.
 3. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 109:22.
 4. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 131:2–4.
 5. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 14:7.
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พี่น้องที่รกั มีเรือ่งเล่าถึงเด็กปฐมวยั
คนหน่ึงที่ก�าลังหัดสวดอ้อนวอน 
“ขอบพระทัยพระองคส์�าหรบัตวั A, ตวั 
B, . . . ตวั G” ค�าสวดอ้อนวอนของเด็ก
ด�าเนินตอ่ไป “ขอบพระทัยส�าหรบัตวั X, 
Y, Z พระบิดาบนสวรรค ์ขอบพระทัย
ส�าหรบัเลข 1, เลข 2” ครปูฐมวยักังวล
แตฉ่ลาดที่จะรอ แล้วเด็กก็พูดวา่ 
“ขอบพระทัยส�าหรบัเลข 5, เลข 6—และ

ขอบพระทัยส�าหรบัคณุครปูฐมวยั ครเูป็น
คนเดยีวที่ยอมให้หนูสวดอ้อนวอนจนจบ”

พระบิดาบนสวรรคท์รงไดย้ินค�าสวด
อ้อนวอนของเด็กทุกคนแน่นอน ดว้ย
ความรกัที่ ไม่มีขอบเขต พระองคท์รงเชือ้
เชิญให้เรามาเช่ือและเป็นส่วนหน่ึงของ
พันธสัญญา

โลกน้ีเต็มไปดว้ยภาพลวงตา ภาพมายา 
และกลอบุาย หลายส่ิงหลายอยา่งดไูมจ่รีงั
และฉาบฉวย เมือ่เราถอดหน้ากาก เลกิ
เสแสรง้ ไมส่นใจการกดชอบหรอืไมช่อบ
ของคนหมูม่าก เราปรารถนามากกวา่ความ
หลงใหลช่ัวครู ่ความสัมพนัธฉ์าบฉวย หรอื
การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัทางโลก 
น่ายนิดทีีย่งัมหีนทางไปสู่ค�าตอบเรือ่งน้ัน

เมื่อเรามาสู่พระบัญญัตขิ้อส�าคญัยิ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้าที่ ให้รกัพระองคแ์ละ
คนรอบข้างโดยท�าพันธสัญญา เราไม่ได้
ท�าเช่นน้ันในฐานะคนแปลกหน้าหรอื
แขกรบัเชิญ แตท่�าในฐานะบุตรธิดาใน
บ้านของพระองค์1 ปฏิทรรศน์โบราณ
ยังเป็นความจรงิ ในการทิง้ตวัตนทาง
โลกมาเป็นคนในพันธสัญญา เราคน้พบ
และกลายเป็นตวัตนนิรนัดร์ ในแบบที่ดี
ที่สุด2—อิสระ มีชีวติ เป็นอยู่จรงิ—และ
เรานิยามความสัมพันธ์ส�าคญัที่สุดของเรา 

โดย เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

การเป็นคนในพันธสัญญา

การเป็นคนของพระผู้ เป็นเจ้าและเดินไปด้วยกันบนเส้น
ทางพันธสัญญาของพระองค์คือการได้รับพรจาก 
การเป็นคนในพันธสัญญา

ภาคเช้าวนัอาทติย์ | ตุลาคม 2019 การเป็นคนในพันธสัญญาคอืการท�าและ
รกัษาสัญญาที่จรงิจังตอ่พระผู้เป็นเจ้าและ
ตอ่กันผ่านศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงอัญเชิญ
อ�านาจความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
ให้ประจักษ์ ในชีวติเรา3 เมื่อเราท�าพันธ
สัญญาทัง้หมดที่เราเป็น เราสามารถเป็น
มากกวา่ที่เราเป็นอยู่ การเป็นคนในพันธ
สัญญาให้พืน้ที่ เน้ือหา และความสามารถ
ที่จะเป็นแก่เรา ทัง้ยังสรา้งศรทัธาที่น�าไป
สู่ชีวติและความรอด4

พันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์กลายเป็นแหล่ง
ที่มาของความรกัตอ่พระผู้เป็นเจ้าและ
จากพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุจึงเป็นแหล่ง
ที่มาของความรกัที่มี ให้กันและตอ่กัน แต่
พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรคข์อง
เราทรงรกัเรามากกวา่และรูจ้ักเราดกีวา่ที่
เรารกัหรอืรูจ้ักตนเอง ศรทัธาในพระเยซู
ครสิตแ์ละการเปลี่ยนแปลงส่วนตวั (การ 
กลับใจ) น�าไปสู่ความเมตตา พระคณุ การ
ให้อภัย ส่ิงเหล่าน้ีบรรเทาความเจ็บปวด 
ความอ้างวา้ง ความอยุตธิรรมที่เราประสบ
ในความเป็นมรรตยั เพราะทรงเป็นพระ
ผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรคจ์ึงทรง
ตอ้งการให้เราไดร้บัของประทานยิ่งใหญ่
ที่สุดของพระผู้เป็นเจ้า น่ันคอื ปีตขิอง
พระองค ์ชีวตินิรนัดรข์องพระองค์5

พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นพระผู้
เป็นเจ้าแห่งพันธสัญญา โดยธรรมชาติ
แล้ว พระองค ์“ทรงรกัษาพันธสัญญาและ
ทรงแสดงพระเมตตา”6 พันธสัญญาของ
พระองคด์�ารงอยู่ “ตราบเท่าที่วนัเวลาจะ
มีอยู่, หรอืแผ่นดนิโลกจะยังอยู่, หรอืจะมี
คนเดยีวบนพืน้พิภพที่จะไดร้บัการช่วยให้
รอด.”7 เราไม่ควรเรร่อ่นในชีวติอยู่กับความ
ไม่แน่นอนและความสงสัย แตค่วรช่ืนชม
ยินดอียู่กับความสัมพันธ์ ในพันธสัญญาที่
เรายกย่องซ่ึง “แข็งแกรง่ยิ่งกวา่เชือกแห่ง
ความตาย”8

ศาสนพิธีและพันธสัญญาของพระผู ้
เป็นเจ้ามีข้อก�าหนดเดยีวกันส�าหรบัทุก 
คนและโอกาสแตล่ะคนแตกตา่งกัน ใน 
ความยุตธิรรมของพระผู้เป็นเจ้า แตล่ะ 
คนในทุกที่ทุกวยัสามารถไดร้บัศาสนพิธ ี
แห่งความรอด โดยการใช้สิทธิ์เสร—ี 
แตล่ะคนเลือกวา่จะยอมรบัศาสนพิธีที ่
มี ให้หรอืไม่ ศาสนพิธีของพระผู้เป็นเจ้า 



81พฤศจิกายน 2019

ให้ป้ายบอกทางบนเส้นทางพันธสัญญา 
ของพระองค ์เราเรยีกแผนของพระผู้เป็น 
เจ้าที่น�าบุตรธิดาของพระองคก์ลับบ้านวา่ 
แผนแห่งการไถ่ แผนแห่งความรอด แผน 
แห่งความสุข การไถ่ ความรอด ความสุข 
ซีเลสเชียลเกิดขึน้ไดเ้พราะพระเยซคูรสิต ์ 
“ผู้ทรงท�าให้เกิดการชดใช้ที่สมบูรณ์”9

การเป็นคนของพระผู้เป็นเจ้าและ
เดนิไปดว้ยกันบนเส้นทางพันธสัญญา
ของพระองคค์อืการไดร้บัพรจากการเป็น
คนในพันธสัญญา

ประการแรก การเป็นคนในพนัธสัญญามี
ศนูย์กลางในพระเยซคูรสิตผ์ูท้รงเป็น “ส่ือ 
กลาง แห่ง พนัธ สัญญา ใหม.่”10 ทกุส่ิงจะรว่ม
กันส่งผลเพือ่ความดขีองเราเมือ่เรา “ได้
รบัการช�าระให้บรสุิทธิ์ ในพระครสิต ์. . . ใน
พนัธสัญญาของพระบิดา”11 พรดทีีสั่ญญาไว้
ทกุประการจะมาสู่ผู้ทีย่งัคงซ่ือสัตยจ์นวาระ
สุดทา้ย “สภาพอันเป็นสุขของคนทีร่กัษา
พระบญัญตัขิองพระผู้เป็นเจา้” คอื “พวก
เขาไดร้บัพรในทุกส่ิง, ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่าย
วญิญาณ,” และ “พ�านักอยูก่บัพระผูเ้ป็นเจา้
ใน . . . ความสุขอันไม่รูจ้บ”12

เมื่อเราให้เกียรตพิันธสัญญาของเรา 
บางครัง้เราอาจรูสึ้กวา่เราอยู่ท่ามกลาง
หมู่เทพ และเราจะอยู่ท่ามกลางหมู่เทพ
—บรรดาคนที่เรารกัและคนที่ ให้พรเราใน
ดา้นน้ีของม่าน และคนที่รกัเราและให้พร
เราจากอีกดา้นหน่ึงของม่าน

เมือ่ไมน่านมาน้ีซิสเตอรก์องกบัขา้พเจา้
เห็นการเป็นคนในพนัธสัญญาในช่วงออ่น
โยนทีสุ่ดในโรงพยาบาลแหง่หน่ึง บดิาหนุ่ม
คนหน่ึงมคีวามจ�าเป็นอยา่งมากทีต่อ้งปลกู
ถา่ยไต ครอบครวัของเขารอ้งไห ้อดอาหาร 
และสวดออ้นวอนเพือ่ใหเ้ขาไดร้บัไต เมือ่ได้
รบัขา่ววา่เพิง่มีไตทีจ่ะช่วยชีวติได ้ภรรยาเขา
พดูเบาๆ วา่ “ฉันหวงัวา่อกีครอบครวัหน่ึง
จะไมเ่ป็นไร” การเป็นคนในพนัธสัญญา ใน
ค�าพดูของอคัรสาวกเปาโลหมายถงึ “จะ ได ้มี 
การ หนุน ใจ ซ่ึง กนั และ กนั โดย ความ เช่ือ ของ 
เรา ทัง้ สอง ฝ่าย”13

ในเส้นทางชีวติ เราอาจสูญเสียศรทัธาใน
พระผูเ้ป็นเจา้ แตพ่ระองค์ ไมเ่คยทรงสูญ
เสียศรทัธาในเราเลย พดูงา่ยๆ คอื ไฟระเบียง
ของพระองคเ์ปิดอยูเ่สมอ พระองคท์รงเชือ้
เชิญใหเ้รามาหรอืกลบัไปสู่พนัธสัญญา 
ทีข่ดีเส้นทางของพระองค ์พระองคท์รง
อา้แขนรอสวมกอดเรา แมว้า่เรา “ยงัอยูแ่ต่
ไกล”14 เมือ่เราใช้ดวงตาแหง่ศรทัธามอง
หาแบบแผน เน้ือเรือ่ง หรอืจดุเช่ือมตอ่
ประสบการณ์ของเรา เราสามารถมองเห็น
พระเมตตาอนัละเอยีดออ่นและก�าลงัใจจาก
พระองค ์โดยเฉพาะในยามทีม่กีารทดลอง 
ความโศกเศรา้ และการทา้ทาย รวมถงึยาม
ทีเ่รามคีวามสุข ไมว่า่เราจะสะดดุหรอืลม้ลง
บอ่ยเพยีงใด ถา้เรายงัมุง่หน้าไปหาพระองค ์
พระองคจ์ะทรงช่วยเรา ทลีะกา้ว

สอง พระคมัภีรม์อรมอนเป็นหลัก
ฐานของการเป็นคนในพันธสัญญาที่เรา
สามารถถือไว้ ในมือ พระคมัภีรม์อรมอน
คอืเครือ่งมือที่สัญญาไวเ้พื่อรวบรวมบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงมีผู้พยากรณ์
ไวว้า่น่ีคอืพันธสัญญาใหม่15 เมื่อเราอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนเป็นการส่วนตวัหรอื
กับคนอื่น ไม่วา่จะอ่านในใจหรอืออกเสียง 
เราสามารถทูลถามพระผู้เป็นเจ้า “ดว้ย
เจตนาแท้จรงิ, โดยมีศรทัธาในพระครสิต”์ 
และไดร้บัความเช่ือมั่นจากพระผู้เป็น
เจ้าโดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์

วา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ16 
รวมถึงความเช่ือมั่นวา่พระเยซูครสิต์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู และ
ศาสนจักรของพระเจ้าเรยีกตามพระนาม
ของพระองคว์า่—ศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย17

พระคมัภีรม์อรมอนกล่าวดว้ยพนัธสัญญา 
โบราณและพันธสัญญาปัจจุบันตอ่ท่าน
ผู้เป็นลูกหลานของลี ไฮ “ลูกหลานของ
ศาสดาพยากรณ์”18 บรรพชนของท่านได้
รบัพันธสัญญาที่สัญญาวา่ท่าน ซ่ึงคอืผู้
สืบสกุลของพวกเขา จะจ�าเสียงที่ราวกับ
มาจากภัสมธุลี ในพระคมัภีรม์อร มอน
ได้19 เสียงที่ท่านรูสึ้กขณะที่ท่านอ่านเป็น
พยานวา่ท่านคอื “ลูกหลานแห่งพันธ
สัญญา”20 และพระเยซูคอืพระเมษบาลผู้
ประเสรฐิของท่าน

พระคมัภรีม์อรมอนเชือ้เชิญดว้ยถอ้ยค�า
ของแอลมาใหเ้ราแตล่ะคนเขา้มา “ ใน 
พนัธสัญญากบั [พระเจา้], วา่ [เรา] จะรบัใช้
พระองคแ์ละรกัษาพระบญัญตัขิองพระองค,์ 
เพือ่พระองคจ์ะเทพระวญิญาณของพระองค์
ลงมาให ้[เรา] ใหม้ากมายยิง่ขึน้”21 เมือ่เรา
ตอ้งการเปลีย่นแปลงตวัเราใหด้ขีึน้—ดงัทีม่ี
คนกลา่วไวว้า่ “หยดุอมทกุขแ์ละมคีวามสุข
กบัการมคีวามสุข”—เราสามารถเปิดใจรบัค�า
แนะน�า ความช่วยเหลอื และความเขม้แข็ง
ได ้เราสามารถมาโดยท�าพนัธสัญญาเป็นคน
ของพระผูเ้ป็นเจา้และของชมุชนผูเ้ช่ือที่
ซ่ือสัตย ์และรบัพรทีสั่ญญาไว้ ในหลกัค�าสอน
ของพระครสิต์22—เดีย๋วน้ี

สิทธอิ�านาจและพลงัอ�านาจฐานะปุโรหติ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเพือ่เป็นพรแกบ่ตุรธดิาทกุ
คนของพระองคค์อืมติทิีส่ามของการเป็น
คนในพนัธสัญญา ในสมยัการประทานน้ี 
ยอหน์ผูถ้วายบพัตศิมาและอคัรสาวกเปโตร 
ยากอบ และยอหน์ลงมาในฐานะผูส่้งสารที่
มรีศัมภีาพจากพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่ฟ้ืนฟูสิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหติของพระองค์23 ฐานะ
ปุโรหติของพระผูเ้ป็นเจา้และศาสนพธิขีอง
พระองคท์�าใหค้วามสัมพนัธบ์นโลกหอม
หวานยิง่ขึน้ และสามารถผนึกความสัมพนัธ์
ในพนัธสัญญาในสวรรค์24

ฐานะปุโรหิตสามารถให้พรได้ตัง้แต่
เกิดจนตาย—ตัง้แต่ ให้พรและตัง้ช่ือ
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ทารกจนถึงการอุทิศหลุมฝังศพ พร
ฐานะปุโรหิตเยียวยา ปลอบโยน ให้ค�า
แนะน�า บิดาคนหน่ึงโกรธบุตรชาย จน
กระทั่งความรักที่ ให้อภัยเกิดขึน้ขณะเขา
ให้พรฐานะปุโรหิตอันอ่อนโยนแก่บุตร
ชาย เยาวชนหญิงคนหน่ึงเป็นสมาชิก
ศาสนจักรคนเดียวในครอบครัว เธอไม่
แน่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักเธอจน
กระทั่งได้รับพรฐานะปุโรหิตที่มาจากการ
ดลใจ ผู้ประสาทพรผู้ทรงเกียรติทั่วโลก
เตรียมตัวทางวิญญาณเพื่อให้ปิตุพร เมื่อ
ผู้ประสาทพรวางมือบนศีรษะท่าน เขา
รู้สึกถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อ
ท่านและแสดงออกมาผ่านถ้อยค�า เขา
ประกาศเชือ้สายของท่านในเชือ้สายแห่ง
อิสราเอล เขาชี ้ให้เห็นพรจากพระเจ้า 
ตามแบบฉบับของคนรอบคอบ ภรรยา
ผู้ประสาทพรคนหน่ึงบอกข้าพเจ้าว่า
เธอและครอบครัวอัญเชิญพระวิญญาณ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในวันที่คุณพ่อของ
ครอบครัวให้ปิตุพร

สุดท้าย พรจากการเป็นคนในพันธ
สัญญาเกิดขึน้เมื่อเราท�าตามศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้า และเบิกบานใจใน
การด�าเนินชีวติตามพันธสัญญาพระวหิาร
และในชีวติการแตง่งาน การแตง่งานใน
พันธสัญญาจะมีความสูงส่งและเป็น 
นิรนัดรเ์มือ่เราเลอืกให้ความสุขของคูส่มรส 
และครอบครวัมาก่อนความสุขของเรา
เองทุกวนั เมื่อ “ฉัน” กลายเป็น “เรา” เรา
เตบิโตไปดว้ยกัน เราชราไปดว้ยกัน เรา
เยาวว์ยัไปดว้ยกัน เมื่อเราเป็นพรให้แก่กัน
โดยการลืมตนเองตลอดชีวติ เราพบวา่
ความหวงัและปีตขิองเราไดร้บัการช�าระให้
ศักดิสิ์ทธิ์ ในเวลาน้ีและนิรนัดร

แม้สถานการณ์แตกต่างกัน แต่
เมื่อเราท�าทุกส่ิงที่ท�าได้อย่างสุดความ
สามารถ ทูลถามอย่างจริงใจ และ
แสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์
ระหว่างทาง พระเจ้าจะทรงน� าทาง
เรา ในเวลาและวิธีของพระองค์ โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์25 พันธสัญญาการ
แต่งงานผูกมัดโดยการตัดสินใจร่วมกัน
ของผู้ที่ท�าพันธสัญญาน้ี—เป็นเครื่อง
เตือนถึงความเคารพที่เรากับพระผู้เป็น
เจ้ามีต่อสิทธิ์เสรี และพรจากความช่วย
เหลือของพระองค์เมื่อเราแสวงหาร่วม
กันด้วยความเป็นหน่ึงเดียว

ผลของการเป็นคนในพันธสัญญาใน
ครอบครวัรุน่ตอ่รุน่สัมผัสได้ ในบ้านและ
ในใจเรา ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่างส่วนตวั

เมื่อซิสเตอรก์องกับข้าพเจ้าตกหลุม
รกักันจนไปสู่การแตง่งาน ข้าพเจ้าเรยีน
รูเ้กี่ยวกับสิทธิ์เสรแีละการตดัสินใจ ช่วง
เวลาหน่ึง เราเรยีนอยู่คนละประเทศ 
คนละทวปี เพราะเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงพูด
ได้ โดยสุจรติใจวา่ข้าพเจ้าจบปรญิญาเอก
สาขาความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ

เมื่อทูลถามวา่ “พระบิดาบนสวรรค ์ลูก
ควรแตง่งานกับซูซานหรอืไม่” ข้าพเจ้า
รูสึ้กสงบสุข แตเ่มื่อข้าพเจ้าเรยีนรูท้ี่จะ
สวดอ้อนวอนดว้ยเจตนาแท้จรงิวา่ “พระ
บิดาบนสวรรค ์ลูกรกัซูซานและตอ้งการ
แตง่งานกับเธอ ลูกสัญญาวา่จะเป็นสามี
และพ่อให้ดทีี่สุด”—เมื่อข้าพเจ้าลงมือท�า
และตดัสินใจอย่างดทีี่สุด ข้าพเจ้าจึงไดร้บั
การยืนยันทางวญิญาณที่ชัดเจนที่สุด

เวลาน้ี สาแหรกตระกูล เรือ่งราว และ
ภาพถ่ายใน FamilySearch ของตระกูล
กองและตระกูลลินดเ์ซย์ช่วยให้เราคน้พบ

และเช่ือมโยงผ่านประสบการณ์ชีวติการ
เป็นคนในพันธสัญญาของคนแตล่ะรุน่26 
ตน้ตระกูลที่เรานับถือมีบุคคลเหล่าน้ีรวม
อยู่ดว้ย:

คณุยายทวดอลิซ บลาวเออร ์แบงเกอร์
เทอร ์มีคนขอแตง่งานสามคนภายในวนั
เดยีว ตอ่มาท่านขอให้สามีตดิตัง้แป้นถีบ
เท้ากับเครือ่งป่ันเนยเพื่อให้ท่านสามารถ
ป่ันเนย ถักไหมพรม และอ่านหนังสือได้
ในเวลาเดยีวกัน

คณุปู่ทวดลอย คเูอ ชาร ์แบกลูกๆ ไว้
บนหลังและบรรทุกสัมภาระครอบครวั
ไม่กี่ชิน้บนลาขณะข้ามทุ่งลาวาบนเกาะ
ใหญ่ของฮาวาย ความมุ่งมั่นและการเสีย
สละของตระกูลชารห์ลายรุน่เป็นพรแก่
ครอบครวัเราในทุกวนัน้ี

คณุย่าแมรยี์ อลิซ เพาเวลล์ ลินดเ์ซย์
ถูกทิง้ไวก้ับลูกน้อยห้าคนเมื่อสามีและ
บุตรคนโตของเธอเสียชีวติทัง้คูอ่ย่าง
กะทันหันในเวลาห่างกันไม่กี่วนั คณุย่า
เป็นหญิงม่ายนาน 47 ปี เลีย้งดคูรอบครวั
โดยมีความรกัจากผู้น�าและสมาชิกใน
ท้องที่คอยค�า้จุน ในช่วงเวลาหลายปีน้ัน 
คณุย่าสัญญากับพระเจ้าวา่ถ้าพระองคท์รง
ช่วยเหลือเธอ เธอจะไม่บ่นอีกเลย พระเจ้า
ทรงช่วยเหลือเธอ เธอไม่เคยบ่น

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ดงัที่พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ทรงเป็นพยาน ทุกส่ิงที่ดแีละ
เป็นนิรนัดรม์ีศนูย์กลางอยู่ ในการทรง
พระชนม์อยู่จรงิของพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดานิรนัดรก์ับพระบุตรของพระองค์
พระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์
พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงเป็นส่ือกลาง
ของพันธสัญญาใหม่ การเป็นพยานถึง
พระเยซูครสิตค์อืจุดประสงคแ์ห่งพันธ
สัญญาของพระคมัภีรม์อรมอน27 โดยค�า
ปฏิญาณและพันธสัญญา สิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิตที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระ
ผู้เป็นเจ้ามีเจตนาเป็นพรให้บุตรธิดาทุก
คนของพระผู้เป็นเจ้า ทัง้โดยผ่านทางการ
แตง่งานในพันธสัญญา ครอบครวัแตล่ะ
รุน่ และพรส่วนบุคคล

พระผูช่้วยใหร้อดทรงประกาศวา่ “เรา
เป็นอลัฟาและโอเมกา, พระครสิตพ์ระเจา้; 
แทจ้รงิแลว้, แมเ้ราคอืเขาผูน้ั้น, ปฐมและ
อวสาน, พระผู้ ไถข่องโลก.”28อลิซ บลาวเออร์ แบงเกอร์เทอร์  ลอย คูเอ ชาร์  แมรีย์ อลิซ เพาเวลล์ ลินด์เซย์
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คอืเพื่อให้เราแตล่ะคนไดร้บัพรทัง้หมด
ของพระองค ์พระองคท์รงเตรยีมแผนที่
สมบูรณ์แบบเพื่อให้บรรลุจุดประสงคข์อง
พระองค ์เราเข้าใจและยอมรบัแผน . . . 
แห่งความสุข . . . การไถ่ และ . . . ความ
รอด” ก่อนมายังแผ่นดนิโลก

โดย คริสตีนา บี. ฟรังโค
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนปฐมวยัสำมัญ

เพลงปฐมวยัเพลงหน่ึงที่ดฉัินโปรดปราน
เริม่ตน้ดว้ยค�ารอ้งตอ่ไปน้ี:

ฉันเป็นสมำชิกของศำสนจักรของ 
พระเยซูครสิต์

ฉันรูซิ้วำ่ฉันคอืใคร
[ฉันรูแ้ผนของพระผู้เป็นเจ้ำ]
และท�ำตำมแผนพระ [องค]์ ดว้ยศรทัธำ
ฉันเชือ่ในพระภูวนัย พระผู้ ไถ่ฉัน1

ค�ารอ้งน้ีแสดงความจรงิที่เราเช่ือได้
อย่างเรยีบง่ายไพเราะยิ่ง!

ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระ
เยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เรารู้
วา่เราคอืใคร เรารูว้า่ “พระผู้เป็นเจ้าทรง
เป็นพระบิดาของวญิญาณเรา เราเป็นลูกๆ 
ของพระองค ์. . . และพระองคท์รงรกั
เรา เราอยู่ [กับพระองค์ ในสวรรค]์ ก่อน 
[มายัง] โลกน้ี”

เรารูแ้ผนของพระผู้เป็นเจ้า เราอยู่ที่
น่ันเมื่อพระองคท์รงเสนอแผนน้ัน “จุด
ประสงคท์ัง้มวลของ [พระบิดาในสวรรค]์
—งานและรศัมีภาพของพระองค—์ 

พบปีติ ในการแบ่งปัน
พระกิตตคิณุ

เรามีพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา ทรงรอคอย
ให้เราหันไปหาพระองค์เพ่ือเป็นพรแก่ชีวิตเราและ
ชีวิตคนรอบข้าง

พระองคท์รงอยูกั่บเราตัง้แตต่น้ และ
ทรงอยูก่บัเราตลอดเวลาทีเ่ราเป็นคนใน
พนัธสัญญาจนถงึวาระสุดทา้ย ขา้พเจา้
เป็นพยานถงึส่ิงน้ี ในพระนามอนัศักดิสิ์ทธิ์
และบรสุิทธิข์องพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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 11. โมโรไน 10:33; ด ูหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 90:24; 98:3 ดว้ย.

 12. โมไซยาห์ 2:41.
 13. โรม 1:12; ด ูโมไซยาห์ 18:8–9 ดว้ย.
 14. ลูกา 15:20.
 15. ด ูปกในของพระคมัภีรม์อรมอน; หลักค�า

สอนและพันธสัญญา 84:57.
 16. โมโรไน 10:4.
 17. ด ู3 นีไฟ 27:7–8; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 115:3.
 18. 3 นีไฟ 20:25.
 19. ด ู2 นีไฟ 26:16; 33:13.
 20. 3 นีไฟ 20:26.
 21. โมไซยาห์ 18:10.
 22. ด ู2 นีไฟ 31:2, 12–13.
 23. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 13; 27:12; 

ค�าน�าของหลักค�าสอนและพันธสัญญา.
 24. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 128:8; 

ด ูอพยพ 19:5–6; หลักค�าสอนและพันธ
สัญญา 84:40 ดว้ย. บรรดาผู้ที่รกัษาพันธ
สัญญาอย่างมีคา่ควรกลายเป็นสมบัตลิ�า้คา่ 
อาณาจักรแห่งปุโรหิต ชนชาตศัิกดิสิ์ทธิ์ 
พันธสัญญาช�าระให้บรสุิทธิ์ ผู้ที่รกัษาพันธ
สัญญาไดร้บัการช�าระให้บรสุิทธิ์ตอ่พระเจ้า

 25. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 8:2.
 26. คนรุน่ตา่งๆ สามารถเรยีนรูจ้ากกันได ้แม้

ในแตล่ะรุน่จะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง นักเขียน
ชาวครสิตเ์ซอเรน เคยีรเ์คอกอรแ์นะน�าไว้
อย่างน่าทึ่งวา่ “คนรุน่หน่ึงอาจเรยีนรูอ้ะไร
ก็ ไดจ้ากคนอีกรุน่หน่ึง แตม่นุษยธรรม
ที่แท้น้ันมิไดส่้งตอ่จากคนรุน่ก่อน” 
(Fear and Trembling trans. Vigilius 
Haufniensi [2018], 117).

 27. ด ูปกในของพระคมัภีรม์อรมอน.
 28. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 19:1.
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พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางของ
แผน [ของพระผู้เป็นเจ้า] โดยผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พระเยซูทรง
ท�าให้จุดประสงค์ของพระบิดาเกิดสัม
ฤทธิผลและท�าให้เราแต่ละคนสามารถได ้
รับความเป็นอมตะและ [ความสูงส่ง]  
ซาตานหรอืมารคือศัตรูที่คอยท�าลาย 
แผนของพระผู้เป็นเจ้า” และเป็นมานับ 
แต่กาลเริ่มต้น

“สิทธิ์เสรหีรอืความสามารถในการ
เลือก เป็นของประทานประเสรฐิสุดอย่าง
หน่ึงที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ลูกๆ ของ
พระองค ์. . . เราตอ้งเลือกวา่จะตดิตาม
พระเยซูครสิตห์รอืตดิตามซาตาน”2

น่ีคอืความจรงิเรยีบง่ายที่เราแบ่งปัน
กับผู้อื่นได้

ดิฉันขอเล่าเรื่องเมื่อคุณแม่ดิฉัน
แบ่งปันความจริงอันเรียบง่ายเช่นน้ัน
โดยท่านเพียงแต่เปิดใจสนทนาและ
ตระหนักถึงโอกาส

หลายปีก่อน คณุแม่กลับไปเที่ยว
อารเ์จนตนิากับน้องชายดฉัิน คณุแม่
ไม่ชอบขึน้เครือ่งบินเลย ท่านจึงขอให้
ลูกชายของดฉัินให้พรเพื่อการปลอบโยน
และความคุม้ครอง เขาไดร้บัการกระตุน้
เตอืนที่จะให้พรคณุยายเพิ่มเตมิเพื่อให้
ไดร้บัการน�าทางและการชีน้�าพิเศษจาก
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ที่จะสรา้งความเข้ม
แข็งและสัมผัสใจคนมากมายที่ปรารถนา
จะเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ

ทีส่นามบินซอลทเ์ลค คณุแมกั่บน้อง
ชายดฉัินพบเด็กหญงิอายเุจ็ดขวบก�าลงั
จะกลบับา้นจากการเดนิทางไปเลน่สกกีบั
ครอบครวั คณุพอ่คณุแม่ของเธอเห็นวา่
เธอคยุกบัคณุแม่และน้องชายดฉัินอยูน่าน 
จงึตดัสินใจรว่มวงสนทนากบัลกูสาว พวก
เขาแนะน�าช่ือตนเองกบัลกูสาววา่อดีวัร์ โด,  
มาเรยี ซซูานา, และชาดา โพล มคีวาม
สัมพนัธอ์บอุน่เกดิขึน้อยา่งเป็นธรรมชาติ
กบัครอบครวัท่ีน่ารกัครอบครวัน้ี

ทัง้สองครอบครัวตื่นเต้นที่จะเดิน
ทางไปบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินาด้วย
เที่ยวบินเดียวกัน ขณะสนทนากันต่อ 
คุณแม่สังเกตว่าพวกเขายังไม่เคยได้ยิน
เกี่ยวกับศาสนจักรที่ ได้รับการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูคริสต์

ค�าถามแรกๆ ที่ซูซานาถามคอื “คณุ
ช่วยเล่าเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์สวยๆ ที่มีรปู
ป้ันสีทองบนยอดให้ฟังได้ ไหมคะ?”

คณุแม่อธิบายวา่อาคารสวยงามหลัง
น้ันไม่ ใช่พิพิธภัณฑ์แตเ่ป็นพระวหิาร
ของพระเจ้าที่เราเข้าไปท�าพันธสัญญากับ
พระผู้เป็นเจ้า เพื่อวนัหน่ึงเราจะกลับไป
อยู่กับพระองค์ ไดอ้ีก ซูซานาสารภาพกับ
คณุแม่วา่ก่อนเดนิทางมาซอลท์เลค เธอ
สวดอ้อนวอนขอให้พบส่ิงที่จะท�าให้จิต
วญิญาณของเธอเข้มแข็งขึน้

ระหวา่งเที่ยวบิน คณุแม่แสดง
ประจักษ์พยานเรยีบง่ายแตม่ีพลังเกี่ยว
กับพระกิตตคิณุ และเชือ้เชิญซูซานาให้

คน้หาผู้สอนศาสนาในเมืองของเธอ  
ซูซานาถามคณุแม่วา่ “ฉันจะเจอพวก 
เขาไดอ้ย่างไร?”

คณุแม่ตอบวา่ “ ไม่ยากเลย พวกเขา
เป็นชายหนุ่มสองคนสวมเสือ้ขาวผูก
เนคไทหรอืหญิงสาวสองคนสวมชุดดดู ี
ตดิป้ายช่ือตลอดเวลา บนป้ายมีข้อความ
วา่ ‘ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย’”

สองครอบครัวแลกเปลี่ยนหมายเลข
โทรศัพท์แล้วบอกลากันที่สนามบิน
บัวโนสไอเรส ซูซานาซ่ึงกลายเป็นเพื่อน
ที่ดีกับดิฉันตัง้แต่น้ันมา บอกดิฉันหลาย
ครัง้ว่าเธอรู้สึกเศร้ามากที่ต้องจากกับคุณ
แม่ที่สนามบิน เธอบอกว่า “คุณแม่ของ
คุณเปล่งประกาย ฉันอธิบายไม่ถูก แต่
เธอดูสว่างสดใสไปหมดจนฉันไม่อยาก
จากเธอไป”

ทันทีที่ซูซานากลับไปถึงเมืองของเธอ 
เธอกับลูกสาวช่ือชาดาไปหาคณุแม่ของ
ซูซานาซ่ึงอยู่ห่างกันไม่กี่ช่วงตกึเพื่อเล่า
ประสบการณ์น้ีให้ฟัง ขณะขับรถ ซูซานา
เหลือบไปเห็นชายหนุ่มสองคนเดนิอยู่ข้าง
ทาง แตง่กายเหมือนที่คณุแม่ดฉัินบอก 
เธอหยุดรถกลางถนน และออกจากรถ
ไปถามชายหนุ่มสองคนน้ีวา่ “คณุมาจาก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ใช่ไหมคะ?”

พวกเขาตอบวา่ “ครบั”
“เป็นผูส้อนศาสนาใช่ไหมคะ?” เธอถาม
ทัง้คูต่อบวา่ “ ใช่ครบั!”
เธอจึงบอกวา่ “ขึน้รถสิคะ แล้วไปสอน

ฉันที่บ้าน”
สองเดอืนตอ่มา มาเรยี ซูซานารบั 

บพัตศิมา ลกูสาวของเธอ ชาดา ก็รบับพัตศิ
มาดว้ยเมื่ออายุเก้าขวบ เรายังคงท�างาน 
กับอีดวัร์ โด ซ่ึงไม่วา่อย่างไรเราก็รกัเขา

ตัง้แตน้ั่นมา ซูซานากลายเป็นผู้สอน
ศาสนายอดเยี่ยมที่สุดคนหน่ึงที่ดฉัินเคย
พบ เธอเหมือนบุตรของโมไซยาห์ที่น�าจิต
วญิญาณหลายดวงมาสู่พระครสิต์

ครัง้หน่ึงเราสนทนากัน ดฉัินถามเธอ
วา่ “เคล็ดลับของคณุคอือะไร? คณุแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับคนอื่นอย่างไร?”

เธอบอกวา่ “ง่ายนิดเดยีว” ทุกวนัก่อน
ออกจากบ้าน ฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระ
บิดาบนสวรรคท์รงน�าทางไปพบกับคนที่
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ตอ้งการพระกิตตคิณุในชีวติ บางครัง้ฉัน
น�าพระคมัภีรม์อรมอนไปให้พวกเขาหรอื
ไม่ก็ ให้บัตรเผยแผ่จากผู้สอนศาสนา—
พอเริม่คยุกัน ฉันก็แคถ่ามพวกเขาวา่เคย
ไดย้ินเกี่ยวกับศาสนจักรไหม”

ซูซานาบอกดว้ยวา่ “บางครัง้ขณะรอ
รถไฟฉันก็แคย่ิม้ วนัหน่ึงชายคนหน่ึงมอง
ฉันแล้วพูดวา่ ‘คณุยิม้อะไรหรอืครบั?’ ฉัน
ไม่ทันตัง้ตวั

“จึงตอบไปวา่ ‘ยิม้เพราะมีความสุขคะ่!’
“เขาถามอีกวา่ ‘มีความสุขเรือ่งอะไร

ขนาดน้ันครบั?’
“ฉันตอบไปวา่ ‘ฉันมีความสุขเพราะ

ฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคะ่ คณุเคย
ไดย้ินช่ือน้ีไหมคะ?’”

เมื่อเขาตอบวา่ไม่เคย เธอจึงให้บัตร
เผยแผ่เขา เชิญเขาไปรว่มประชุมที่ โบสถ์
ในวนัอาทิตย์ตอ่มา แล้ววนัอาทิตย์น้ัน 
เธอทักทายเขาที่ประตู

ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์สอนวา่
“มีส่ิงส�าคญัสามข้อที่สมาชิกทุกคน

ท�าไดเ้พื่อช่วยแบ่งปันพระกิตตคิณุ . . .

“หน่ึง เราทุกคนสามารถสวดอ้อนวอน
ขอให้มีความปรารถนาจะช่วยงานแห่ง
ความรอดในส่วนที่ส�าคญัยิ่งน้ี . . .

“สอง เราสามารถรกัษาพระบัญญัต ิ. . . 
สมาชิกที่ซ่ือสัตย์จะมีพระวญิญาณของ
พระผู้ช่วยให้รอดอยู่ดว้ยเสมอเพื่อน�าทาง
พวกเขาขณะหมายมั่นมีส่วนรว่มในงาน
ใหญ่ของการแบ่งปันพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์

“สำม เราสามารถสวดอ้อนวอนขอการ
ดลใจวา่ เรำ จะท�าอะไรไดบ้้าง . . . เพื่อ
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่น . . . [และ] 
สวดอ้อนวอนดว้ยค�ามั่นวา่จะท�าตามการ
ดลใจที่ [เรา] ไดร้บั”3

พี่น้องชายหญิง เด็กๆ และเยาวชน
ทัง้หลาย เราจะเป็นเหมือนซูซานา
เพื่อนของดิฉันและแบ่งปันพระ
กิตติคุณกับผู้อื่นได้หรือไม่? เราจะเชิญ
เพื่อนที่นับถือศาสนาอื่นมาโบสถ์กับเรา
ในวันอาทิตย์ ได้หรือไม่? หรือเราอาจ
จะให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่ญาติหรือ
เพื่อนคนหน่ึงได้หรือไม่? เราจะช่วย
ให้ผู้อื่นค้นพบบรรพชนของพวกเขา

ใน FamilySearch หรือแบ่งปันส่ิงที่
เราเรียนรู้ระหว่างสัปดาห์จากการศึกษา 
จงตำมเรำมำ ได้หรือไม่? เราจะเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์
มากขึน้ และแบ่งปันกับผู้อื่นว่าส่ิงใดน� า
ปีติมาสู่ชีวิตเราได้หรือไม่? ค�าตอบแก่
ค�าถามทัง้หมดน้ีคือ ได้! เราท�าได้!

ในพระคมัภีรเ์ราอ่านวา่ “สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตอ์อกไป 
‘ท�างานในสวนองุ่นของพระองคเ์พื่อความ
รอดของจิตวญิญาณมนุษย์’ (หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 138:56) งานแห่งความ
รอดน้ีไดแ้กง่านเผยแผศ่าสนาของสมาชิก 
การรกัษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การ
ท�าให้สมาชิกแข็งขันน้อยกลับมาแข็งขัน 
งานพระวหิารและประวตัคิรอบครวั และ
การสอนพระกิตตคิณุ”4

เพื่อนที่รกั พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรา
รวบรวมอิสราเอล ในหลักค�าสอนและ
พันธสัญญา พระองคต์รสัวา่ “ทัง้เจ้าอย่า
คดิไวก้่อนวา่ เจ้าจะกล่าวอะไร; แตจ่ง
ส่ังสมถ้อยค�าแห่งชีวติไว้ ในความคดิเจ้า
เสมอไป, และจะให้มันแก่เจ้าในโมงน้ัน
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ปัญหาก็คอืฮอบบิทที่นับถือตนเองส่วน
ใหญ่ไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับการผจญ
ภัยแม้แตน้่อย ชีวติพวกเขาชอบแตค่วาม
สุขสบาย พวกเขามีความสุขกับอาหาร
วนัละหกมือ้เมื่อหาได ้ใช้เวลาอยู่ ในสวน
ทัง้วนั เล่านิทานสู่กันฟัง รอ้งเพลง เล่น
ดนตร ีและเพลิดเพลินกับความสุขเรยีบ
ง่ายในชีวติ

อยา่งไรก็ด ีเมือ่บลิโบไดร้บัโอกาสใหอ้อก
ไปผจญภยัครัง้ใหญ่ บางอย่างกระชากใจเขา
อยา่งแรง เขาเขา้ใจตัง้แตแ่รกวา่การเดนิ
ทางจะทา้ทาย ถงึกบัเส่ียงอันตราย และมี
ความเป็นไปไดว้า่เขาอาจไม่ไดก้ลบัมา

กระน้ัน เสียงเพรียกสู่การผจญภัยได้
หยั่งลึกลงไป ในหัวใจเขาแล้ว ฮอบบิท
ที่แสนธรรมดาผู้น้ีจึงทิง้ความสะดวก
สบายไว้เบือ้งหลังและเข้าสู่เส้นทางการ
ผจญภัยครัง้ส�าคัญท่ีจะน� าเขา “จากไป
และคืนถ่ิน”2

การผจญภยัของท่าน
บางทีเหตผุลหน่ึงที่เรือ่งน้ีโดนใจหลาย

คนก็เพราะน่ีคอืเรือ่งราวของเราดว้ย

โดย เอล็เดอร์ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

เร่ืองของฮอบบิท
นิยายแฟนตาซีเล่มหน่ึงที่เด็กๆ รกั

เขียนไวเ้มื่อหลายปีก่อนเริม่ตน้ดว้ย
ประโยค “ ในโพรงใตด้นิแห่งหน่ึงม ี
ฮอบบิทอาศัยอยู่คนหน่ึง”1

เรือ่งราวของบิลโบ แบ๊กกินส์เกี่ยวกับ 
ฮอบบิทผู้สุดแสนธรรมดาที่ ไดร้บัโอกาส 
สุดแสนพเิศษ—โอกาสอนัน่าอศัจรรยสู่์การ 
ผจญภัยและค�าสัญญาถึงรางวลัอันยิ่งใหญ่

การผจญภัยครัง้ส�าคญั
ของท่าน

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเชือ้เชิญเราทุกวนัให้ทิง้ความสุข
สบายและความมัน่คงปลอดภยัมาร่วมกับพระองค์ใน
การเดินทางเป็นสานุศิษย์

เอง ส่วนน้ันที่จะแบ่งสรรให้แก่มนุษย์
ทุกคน”5

พระองคท์รงสัญญากับเราอีกวา่
“และหากเป็นไปวา่เจ้าจะท�างาน

ตลอดวนัเวลาของเจ้าในการป่าวรอ้ง
การกลับใจแก่คนพวกน้ี, และน�า, แม้
จิตวญิญาณเดยีวมาหาเรา, ปีตขิองเจ้า
พรอ้มกับเขาจะใหญ่หลวงเพียงใดใน
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา!

“และบัดน้ี, หากปีตขิองเจ้าจะใหญ่
หลวงดว้ยจิตวญิญาณเดยีวที่เจ้าน�ามา
หาเราในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, 
ปีตขิองเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหาก
เจ้าจะน�าจิตวญิญาณมากมายมาหาเรา!”6

เพลงปฐมวยัที่ดฉัินเริม่ไวจ้บลงดว้ย
ข้อความลึกซึง้ตอ่ไปน้ี:

ฉันเชือ่ในพระภูวนัย พระผู้ ไถ่ฉัน
ฉันให้เกียรตบิูชำ
จะท�ำส่ิงดงีำม
เดนิตำมแสงของพระ [องค]์
และจะประกำศควำมจรงิ7

ดฉัินเป็นพยานวา่ถ้อยค�าเหล่าน้ีจรงิ
และเรามีพระบิดาในสวรรคผ์ู้ทรงรกั
เรา ทรงรอคอยให้เราหันไปหาพระองค์
เพื่อเป็นพรแก่ชีวติเราและชีวติคนรอบ
ข้าง ขอให้เรามีความปรารถนาที่จะน�า
พี่น้องของเรามาสู่พระครสิต ์ดฉัินสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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นานมาแล้ว แม้กอ่นเราเกดิ ในยคุทีม่ดื
สลัวดว้ยกาลเวลาและเลอืนลางจากความ
ทรงจ�า มีผู้เชือ้เชิญให้เราออกไปผจญภยัดว้ย
เช่นกนั พระผู้เป็นเจ้าพระบดิาบนสวรรค์
ทรงยืน่ขอ้เสนอน้ีให้เรา การยอมรบัการ
ผจญภัยน้ีหมายถงึการทิง้ความสบายและ
ความมัน่คงปลอดภัยจากสถานทีป่ระทบั
ของพระองค ์หมายถงึการมาบนแผน่ดนิ
โลกเพือ่การเดนิทางทีเ่ต็มไปดว้ยอนัตราย
และการทดลองทีเ่ราไม่รูจ้กั

เรารูว้า่จะไม่ ใช่เรือ่งง่าย
แตเ่รารูด้ว้ยวา่เราจะไดร้บัสมบัตลิ�า้คา่ 

น่ันคอืรา่งกายและการประสบปีตแิละ
ความเศรา้โศกถงึขดีสุดของความเป็นมรร
ตยั เราจะเรยีนรูท้ี่จะพากเพียร แสวงหา 
และดิน้รน เราจะคน้พบความจรงิเกี่ยวกับ
พระผู้เป็นเจ้าและตนเอง

แน่นอน เรารูว้า่เราจะท�าผิดพลาด
มากมายระหวา่งทาง แตเ่รามีค�าสัญญา
ดว้ยวา่ เน่ืองดว้ยการเสียสละอันยิ่งใหญ่
ของพระเยซูครสิต ์เราสามารถสะอาดจาก
การล่วงละเมิดของเราได ้ปราศจากมลทิน
และบรสุิทธิ์ ในวญิญาณ และวนัหน่ึงจะ
ฟ้ืนคนืชีวติและกลับไปอยู่กับคนที่เรารกั
อีกครัง้

เราเรยีนรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเรา
เพียงใด พระองคป์ระทานชีวติแก่เราและ
พระองคท์รงตอ้งการให้เราประสบความ
ส�าเรจ็ ดงัน้ัน พระองคท์รงเตรยีมพระผู้
ช่วยให้รอดให้เรา “กระน้ันก็ตาม,” พระ
บิดาในสวรรคต์รสัวา่ “เจ้าเลือกไดด้ว้ยตวั
เอง, เพราะให้ ไวแ้ก่เจ้าแล้ว.”3

การผจญภัยในชีวติมรรตยับางส่วนคง
ท�าให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ากังวลถึง
กับหวาดกลัวเป็นแน่ เพราะพี่น้องทาง
วญิญาณจ�านวนมากตดัสินใจตอ่ตา้น4

แตด่ว้ยของประทานและอ�านาจแห่ง
สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม เราตดัสินใจวา่
ศักยภาพที่เราจะไดเ้รยีนรูแ้ละจะไดเ้ป็น
ตลอดไปน้ันคุม้คา่ตอ่การเส่ียงอย่างยิ่ง5

ดงัน้ัน โดยที่วางใจในค�าสัญญาและ
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าและพระ
บุตรที่รกัของพระองค ์เราจึงยอมรบัการ
ท้าทายน้ัน

ข้าพเจ้ายอมรบั
ท่านก็เช่นกัน

เรายอมออกจากความปลอดภัยของ
สถานะแรกและออกผจญภัยครัง้ส�าคญั
ของเราเองในการ “จากไปและคนืถิ่น”

เสียงเรียกสู่การผจญภยั
กระน้ัน ชีวติมรรตยัก็มีวธิีเบี่ยงเบน

ความสนใจเรา เรามักจะละสายตาจาก
การเดนิทางครัง้ส�าคญัเพราะชอบความ
สะดวกสบายมากกวา่การเตบิโตก้าวหน้า

แตย่ังมีบางส่ิงที่ปฏิเสธไม่ไดเ้หลืออยู่
ลึกๆ ในใจเราซ่ึงโหยหาจุดประสงคท์ี่สูงส่ง
และสง่างามยิ่งกวา่ ความโหยหาน้ีเป็น
เหตผุลหน่ึงที่ผู้คนมาสู่พระกิตตคิณุและ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์ในแง่หน่ึง 
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูคอืการเริม่
ตน้อีกครัง้ของการเรยีกไปสู่การผจญภัยที่
เราเคยยอมรบัเมื่อนานมาแล้ว พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเชือ้เชิญเราทุกวนัให้ทิง้ความ
สุขสบายและความมั่นคงปลอดภัยมารว่ม
กับพระองค์ ในการเดนิทางเป็นสานุศิษย์

มีทางโคง้หลายจุดบนเส้นทางน้ี มีเนิน
เขา หุบเขา และทางอ้อม มีแม้กระทั่งส่ิง
ที่เปรยีบเสมือนแมงมุม โทรลล์ และมังกร
ตวัหรอืสองตวั แตถ่้าท่านอยู่บนเส้นทาง
และวางใจในพระผู้เป็นเจ้า ในที่สุดท่าน
จะพบหนทางไปสู่จุดหมายอันรุง่โรจน์และ
กลับไปบ้านบนสวรรคข์องท่าน

แล้วท่านจะเริม่ตน้อย่างไร?
วธิีง่ายๆ

น้อมจติใจของท่านเข้าหาพระผู้เป็นเจ้า
อันดับแรก ท่านต้องเลือกให้ ใจท่าน

น้อมเข้าหาพระผู้เป็นเจ้า พยายาม
แสวงหาพระองค์ทุกวัน เรียนรู้ที่จะรัก
พระองค์ แล้วให้ความรักน้ันสร้างแรง
บันดาลใจให้ท่านเรียนรู้ เข้าใจ และ
ท�าตามค�าสอนของพระองค์ พร้อม
ทัง้เรียนรู้ที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า พระกิตติคุณที่ ได้รับ
การฟ้ืนฟูของพระเยซูคริสต์ประทาน
ให้เราในวิธีท่ีแจ้งชัดและเรียบง่ายซ่ึง
เด็กสามารถเข้าใจได้ กระน้ัน พระ
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์ก็ยังมีค�า
ตอบให้แก่ค�าถามที่ซับซ้อนที่สุดใน
ชีวิต อีกทัง้มีความลึกซึง้และความซับ
ซ้อนอย่างล�า้ลึกถึงขนาดที่แม้เราจะ
ศึกษาไตร่ตรองช่ัวชีวิตก็จะเข้าใจเพียง
ผิวเผินแม้ ในส่วนเล็กน้อยที่สุด

ถ้าท่านลังเลในการผจญภัยน้ีเพราะ
สงสัยในความสามารถของตนเอง จงจ�า
ไวว้า่การเป็นสานุศิษย์ ไม่ ใช่การท�าอะไร
อย่างสมบูรณ์แบบ แตเ่ป็นการท�าอะไร
ดว้ยความตัง้ใจ การเลือกของท่านบ่งบอก
ตวัตนที่แท้จรงิของท่านไดม้ากกวา่ความ
สามารถที่ท่านมี6

แม้ ในยามที่ท่านล้มเหลว ท่านสามารถ
เลือกไม่ยอมแพ้ แตค่น้พบความกล้าหาญ  
มุ่งไปข้างหน้า และลุกขึน้ น่ีคอืบท
ทดสอบส�าคญัของการเดนิทางน้ี
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พระผู้เป็นเจ้าทรงรูว้า่ท่านไม่ดพีรอ้ม 
บางครัง้ท่านจะล้มเหลว เมื่อท่านประสบ
ปัญหาพระผู้เป็นเจ้าจะทรงรกัท่านไม่น้อย
ไปกวา่เมื่อท่านมีชัย

เช่นเดยีวกับบิดามารดาที่รกัท่าน 
พระองคเ์พียงตอ้งการให้ท่านตัง้ใจ
พยายามตอ่ไป การเป็นสานุศิษย์คล้ายกับ
การหัดเล่นเปียโน บางที ในตอนแรกท่าน
อาจท�าไดเ้พียงเล่นเพลง “Chopsticks” 
ในท�านองที่ฟังแทบไม่ออก แตถ่้าท่านฝึก
ตอ่ไป วนัหน่ึงท�านองเรยีบง่ายน้ันจะหลีก
ทางให้บทเพลงน่าพิศวงอย่างโซนาตา 
แรปโซด ีและคอนแชร์ โต

วนัน้ันอาจไม่มาถึงในช่วงชีวติน้ี แตสั่ก
วนัจะมาถึง ส่ิงเดยีวที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ขอคอืให้ท่านพากเพียรตอ่ไป

ยืน่มอืช่วยผู้อืน่ด้วยความรัก
มีบางส่ิงน่าสนใจแตเ่กือบจะย้อนแย้ง

เกี่ยวกับเส้นทางที่ท่านเลือก น่ันคอื ทาง
เดยีวที่ท่านจะก้าวหน้าในการผจญภัย
ทางพระกิตตคิณุคอืการช่วยให้คนอื่น
ก้าวหน้าไปดว้ย

การช่วยเหลือผู้อื่น คอื เส้นทางการ
เป็นสานุศิษย์ ศรทัธา ความหวงั ความ

รกั ความเมตตากรณุา และการรบัใช้จะ
ขัดเกลาเราให้เป็นสานุศิษย์

เมื่อท่านพยายามช่วยเหลือคนยากไร้
และคนขัดสน ยื่นมือออกไปช่วยคน
ตกทุกข์ ไดย้าก นิสัยของท่านจะไดร้บั
การหล่อหลอมและช�าระให้บรสุิทธิ์ จิต
วญิญาณของท่านจะขยาย และท่านจะ
เดนิอย่างภาคภูมิมากขึน้

แตค่วามรกัน้ีตอ้งไม่หวงัผลตอบแทน 
ตอ้งไม่เป็นการรบัใช้ที่หวงัการยอมรบั การ
ยกย่องสรรเสรญิ หรอืสิทธิพิเศษ

สานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิตร์กัพระผู้เป็นเจ้าและบุตรธิดาของ
พระองค์ โดยไม่คาดหวงัส่ิงใดตอบแทน 
เรารกัคนที่ท�าให้เราผิดหวงั คนที่ ไม่ชอบ
เรา กระทั่งคนที่เยาะเย้ย ข่มเหง และ
พยายามท�ารา้ยเรา

เมื่อท่านเตมิใจดว้ยความรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต ์จะไม่มีที่วา่งให้ท่านแคน้
เคอืง ตดัสิน และสรา้งความอับอาย ท่าน
รกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
เพราะท่านรกัพระองค ์ในกระบวนการน้ี 
ท่านคอ่ยๆ เป็นเหมือนพระครสิตม์ากขึน้
ในความคดิและการกระท�า7 การผจญภัย
ใดจะยิ่งใหญ่กวา่น้ีเล่า?

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ส่ิงที่สามที่เราพยายามเช่ียวชาญใน

การเดนิทางน้ีคอืการรบัพระนามของพระ
เยซูครสิตแ์ละไม่ละอายวา่เราเป็นสมาชิก
ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้าย

เราไม่ซ่อนศรทัธาของเรา
เราไม่ฝังมันไว้
ในทางกลับกัน เราพูดกับผู้อื่นถึงการ

เดนิทางของเราดว้ยวธิีปกตแิละเป็น
ธรรมชาต ิน่ันคอืส่ิงที่เพื่อนท�า—เพื่อน
พูดถึงส่ิงที่ส�าคญัตอ่พวกเขา ส่ิงที่แนบ
สนิทในใจและส่งผลตอ่ชีวติพวกเขา

น่ันคอืส่ิงที่ท่านท�า ท่านเล่าเรือ่ง
ราวและประสบการณ์ของท่านในฐานะ
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย

บางครัง้เรือ่งราวของท่านท�าให้คน
หัวเราะ บางครัง้ท�าให้คนรอ้งไห้ บางครัง้
จะช่วยให้คนอดทน ปรบัตวั และกล้าหาญ
ตอ่ไปที่จะเผชิญอีกช่ัวโมง อีกวนั และเข้า
ใกล้พระผู้เป็นเจ้าอีกนิด

แบง่ปันประสบการณ์ของท่านแบบหน้า
ตอ่หน้า บนโซเชียลมเีดยี ในกลุม่ ในทกุที่

หน่ึงในบรรดาส่ิงสุดท้ายที่พระเยซู
ทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์คือ
พวกเขาต้องออกไปทั่วโลกและแบ่ง
ปันเรื่องราวของพระคริสต์ผู้ฟ้ืนคืน
พระชนม์8 วันน้ีเรายินดียอมรับภารกิจ
ส�าคัญน้ีเช่นกัน

ช่างเป็นข่าวสารอันรุง่โรจน์ที่เรามี ให้
แบ่งปัน: เน่ืองดว้ยพระเยซูครสิต ์ชาย 
หญิง และเด็กทุกคนสามารถกลับบ้าน
อย่างปลอดภัยสู่บ้านบนสวรรคข์องพวก
เขา และพ�านักอยู่ที่น่ันในรศัมีภาพและ
ความชอบธรรม!

มีข่าวประเสรฐิยิ่งกวา่น้ีให้แบ่งปันดว้ย
พระผู้เป็นเจ้าทรงปรากฏตอ่มนุษย์ ใน

สมัยของเรา! เรามีศาสดาพยากรณ์ที่ยังมี
ชีวติอยู่

ข้าพเจ้าขอเตอืนท่านวา่พระผู้เป็นเจ้า
ไม่จ�าเป็นตอ้งให้ท่าน “ขาย” พระกิตตคิณุ
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูหรอืศาสนจักรของพระ
เยซูครสิต์

พระองคท์รงเพียงคาดหวงัวา่ท่านจะ
ไม่ซ่อนตวัอยู่ ใตถ้ัง
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และถ้าผู้คนตดัสินใจวา่ศาสนจักร
ไม่ ใช่ส�าหรบัพวกเขา น่ันเป็นการตดัสิน
ใจของพวกเขา

ไม่ไดห้มายความวา่ท่านล้มเหลว ท่าน
ยังคงปฏิบัตติอ่พวกเขาดว้ยความอ่อน
โยนตอ่ไป ไม่มีการปิดกัน้ให้ท่านเชือ้เชิญ
พวกเขาอีก

ความแตกตา่งระหวา่งการพบปะแบบ
ฉาบฉวยกับการเป็นสานุศิษย์ที่กล้าหาญ
และมีเมตตากรณุาคอื—การเชือ้เชิญ!

เรารกัและเคารพบุตรธิดาทุกคนของ
พระผู้เป็นเจ้า ไม่วา่ชีวติพวกเขาจะอยู่ ใน
สถานะใด ไม่วา่เชือ้ชาตหิรอืศาสนาใด ไม่
วา่การตดัสินใจในชีวติพวกเขาจะเป็น
อย่างไร

เราจะพูดในส่วนของเราวา่ “มาดเูถิด! 
เชิญคน้หาดว้ยตวัท่านเองวา่การเดนิอยู่
บนเส้นทางการเป็นสานุศิษย์จะให้รางวลั
และท�าให้มีเกียรตอิย่างไร”

เราเชือ้เชิญให้ผู้คน “มาช่วย ขณะที่เรา
พยายามท�าให้ โลกน้ีน่าอยู่ขึน้”

และเราพูดวา่ “มาอยู่เถิด! เราเป็น
พี่น้องของท่าน เราไม่ดพีรอ้ม เราวางใจ
พระผู้เป็นเจ้าและแสวงหาที่จะรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค์

“มารว่มกับเราเถิด ท่านจะท�าให้เราดี
ขึน้ และในกระบวนการน้ี ท่านจะดกีวา่
เดมิเช่นกัน มาผจญภัยไปดว้ยกัน”

ฉันควรเร่ิมเมือ่ใด?
เมื่อสหายบิลโบ แบ๊กกินส์ของเรารูสึ้ก

ถึงเสียงเพรยีกสู่การผจญภัยที่ร�า่รอ้งอยู่
ภายใน เขาตดัสินใจวา่จะนอนหลับให้
สบาย กินอาหารเช้าอย่างเอรด็อรอ่ย และ
ออกเดนิทางทันทียามรุง่เช้า

เมื่อบิลโบตืน่ขึน้มา เขาสังเกตเห็นวา่
บ้านรก จนเกือบเสียความตัง้ใจจากแผน
อันยิ่งใหญ่ของเขา

แต่เมื่อแกนดัล์ฟสหายของเขามา
ถามว่า “เมื่อไหร่เจ้า จะ มาเสียที?”9 เพื่อ
ไป ให้ทันสหายของเขา บิลโบต้องตัดสิน
ใจว่าจะท�าอะไร

แล้วฮอบบิทที่แสนปกตธิรรมดาผู้
น้ีก็พบตนเองกระโจนออกจากประตู
หน้าบ้านสู่เส้นทางแห่งการผจญภัย
อย่างรวดเรว็จนลืมหมวก ไม้เท้า และ

ผ้าเช็ดหน้าเหน็บกระเป๋า เขาถึงกับทิง้
อาหารเช้ามือ้ที่สองกลางคนั

น่ีอาจจะเป็นบทเรยีนให้เราเช่นกัน
ถ้าท่านกับข้าพเจ้ารูสึ้กถึงแรงกระตุน้

ให้เข้ารว่มการผจญภัยครัง้ส�าคญัของการ
ด�าเนินชีวติและการแบ่งปันส่ิงที่พระบิดา
บนสวรรคผ์ู้เป่ียมดว้ยความรกัทรงเตรยีม
ไว้ ให้เรานานมาแล้ว ข้าพเจ้ายืนยันกับ
ท่านวา่วนัน้ีเป็นวนัที่จะท�าตามพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด
ของเราบนเส้นทางแห่งการรบัใช้และการ
เป็นสานุศิษย์ของพระองค์

เราอาจใช้เวลาทัง้ชีวติรอจังหวะที่ทุก
อย่างลงตวัอย่างเป็นระเบียบ แตต่อนน้ีถึง
เวลาแล้วที่ตอ้งให้ค�ามั่นอย่างเต็มที่วา่จะ
แสวงหาพระผู้เป็นเจ้า ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
ผู้อื่น และแบ่งปันประสบการณ์ของเรา
กับผู้อื่น

ทิง้หมวก ไม้เท้า ผ้าเช็ดหน้า และบ้าน 
รกๆ ของท่านไวเ้บือ้งหลัง10

ถึงพวกเราที่เดนิอยู่บนเส้นทางน้ัน
แล้ว จงกล้าหาญ ใช้ความเมตตากรณุา มี
ความเช่ือมั่น และเดนิตอ่ไป!

ถึงผู้ที่ออกจากเส้นทางไปแล้ว โปรด
กลับมารว่มกับเราอีกครัง้ ท�าให้เรา
แข็งแกรง่ยิ่งขึน้

และถึงผู้ที่ยังไม่เริม่ เหตใุดจึงรรีอ? ถ้า
ท่านตอ้งการประสบกับความมหัศจรรย์
ของการเดนิทางทางวญิญาณครัง้ส�าคญั
น้ี จงก้าวเท้าออกไปผจญภัยครัง้ใหญ่ดว้ย

ตวัท่านเอง! คยุกับผู้สอนศาสนา คยุกับ
เพื่อนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายของท่าน คยุกับ
พวกเขาถึงงานอันน่าอัศจรรย์และการอัน
น่าพิศวง11

ไดเ้วลาลงมือท�า!

เชิญมาร่วมกบัเรา!
ถ้าท่านรูสึ้กวา่ชีวติท่านสามารถมีความ

หมายมากขึน้ มีจุดประสงคสู์งส่งยิ่งขึน้ 
มีสายใยครอบครวัเหนียวแน่นมากขึน้ 
และมีความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้า
แน่นแฟ้นยิ่งขึน้ โปรดมารว่มกับเรา 

ถ้าท่านแสวงหาชุมชนที่ผู้คนก�าลัง
พยายามเป็นแบบฉบับที่ดทีี่สุดของพวก
เขา ช่วยคนขัดสน และท�าให้ โลกน่าอยู่
ขึน้ โปรดมารว่มกับเรา!

มาดวูา่การเดนิทางที่น่าอัศจรรย์ น่า
พิศวง และน่าผจญภัยน้ีเป็นอย่างไร

ท่านจะคน้พบตนเองระหวา่งทาง
ท่านจะคน้พบความหมาย
ท่านจะคน้พบพระผู้เป็นเจ้า
ท่านจะคน้พบการเดนิทางที่น่าผจญ

ภัยที่สุดและรุง่โรจน์ที่สุดในชีวติ
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงน้ีในพระนาม

ของพระผู้ ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของ
เรา พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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90 ภาคเชา้วนัอาทิตย์

ช่วงหนักอึง้ที่สุดช่วงหน่ึงในพระชนม์ชีพ 
พลังความอดทนของพระผู้ช่วยให้รอดมี
มากขึน้ขณะพระองคต์รสักับพระบิดาวา่ 
“ ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค”์2

คนโรคเรือ้นไม่ไดท้ลูขอดว้ยทา่ทาง
โออ้วดหรอืวางอ�านาจ ค�าพดูของเขาเผย
เจตคตทิีอ่อ่นน้อม มคีวามคาดหวงัสูงแต่
ก็ปรารถนาอยา่งจรงิใจใหเ้ป็นไปตามพระ
ประสงคข์องพระผู้ช่วยใหร้อดเช่นกนั น่ีคอื
แบบอยา่งของเจตคตทิีเ่ราควรมเีมือ่มาหา
พระครสิต ์เราสามารถมาหาพระครสิตด์ว้ย

โดย เอล็เดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

ราว 2,000 ปีก่อน พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จ
ลงมาจากภูเขาหลังจากสอนเรือ่งผู้เป็นสุข
และหลักธรรมอื่นๆ ของพระกิตตคิณุ 
ขณะทรงพระด�าเนิน มีผู้ป่วยดว้ยโรค
เรือ้นมาหาพระองค ์เขาแสดงความ
เคารพนบนอบขณะคกุเข่าเบือ้งพระ
พักตรพ์ระครสิตท์ูลขอให้เขาหายจากโรค 
ค�าขอของเขาเรยีบง่าย “องคพ์ระผู้เป็น
เจ้า เพียงแตพ่ระองคจ์ะโปรด ก็จะทรง
บันดาลให้ข้าพระองคห์ายสะอาดได”้

จากน้ันพระผู้ช่วยให้รอดทรงยื่น
พระหัตถ์ ไปสัมผัสเขาและตรสัวา่ “เรา
พอใจแล้ว จงหายสะอาด”1

เราเรยีนรูท้ี่น่ีวา่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ตอ้งการอวยพรเราเสมอ พรบางอย่างอาจ
มาทันที หลายอย่างอาจมาช้าสักหน่อย 
และบางอย่างอาจมาหลังจากชีวติน้ี แต่
พรจะมาเมื่อถึงเวลา

คล้ายกับคนโรคเรือ้น เราจะพบความ
เข้มแข็งและความอบอุ่นใจในชีวติน้ีได้
ดว้ยการยอมรบัพระประสงคข์องพระองค์
และรูว้า่พระองคท์รงตอ้งการจะอวยพร
เรา เราสามารถพบความเข้มแข็งที่จะ
เผชิญความท้าทายทุกอย่าง เอาชนะการ
ล่อลวง เข้าใจและอดทนตอ่สภาวการณ์
ยากล�าบากที่เกิดขึน้กับเรา แน่นอนวา่ ใน

สัมผัสของพระผู้ช่วยให้รอด

เม่ือเรามาหาพระผู้ เป็นเจ้า พระองค์จะทรงมาช่วยเรา 
ไม่ว่าโดยการเยียวยาหรือประทานพลงัให้เราเผชิญทุก
สถานการณ์

เลือกน้ันดว้ย พระบิดาบนสวรรคท์รงรกั
บุตรธิดาของพระองคม์ากจนพระองค์
ทรงตอ้งการให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุด
ของเรา—เพื่อเป็นเหมือนกับพระองค ์
เพื่อจะก้าวหน้า คนจะตอ้งมีความ
สามารถแตก่�าเนิดที่จะท�าการเลือก
ตามที่ตนปรารถนา สิทธิเสรเีป็นพืน้
ฐานส�าคญัยิ่งตอ่แผนส�าหรบับุตรธิดา
ของพระองคซ่ึ์ง ‘แม้กระทั่งพระผู้
เป็นเจ้าก็ ไม่สามารถท�าให้มนุษย์เป็น
เหมือนพระองค์ ไดห้ากไม่ท�าให้พวก
เขาเป็นอิสระ’ [David O. McKay, 
“Whither Shall We Go? Or Life’s 
Supreme Decision,” Deseret News, 
June 8, 1935, 1]” (Byron R. Merrill, 
“Agency and Freedom in the 
Divine Plan,” ใน Roy A. Prete, ed., 
Window of Faith: Latterday Saint 
Perspectives on World History, 
[2005], 162).

 6. ในวรรณกรรมเรือ่ง แฮรร์ี ่พอตเตอร์
กับห้องแห่งควำมลับ เจ. เค. โรวล์ิง
ให้ดมัเบิลดอร ์อาจารย์ ใหญ่ของฮอก
วอตส์พูดข้อความคล้ายกันน้ีกับแฮรร์ี ่
พอตเตอร์ ในวยัเด็ก น่ีคอืค�าแนะน�าที่
ยอดเยี่ยมให้เราเช่นกัน ข้าพเจ้าเคยใช้
ข้อความน้ีในข่าวสารมาก่อนและคดิ
วา่ควรคา่แก่การกล่าวซ�า้

 7. “ท่าน ที่ รกั ทัง้ หลาย เดีย๋ว น้ี เรา เป็น ลูก 
ของ พระ เจ้า และ เรา จะ เป็น อย่าง ไร 
ตอ่ ไป ข้าง หน้า น้ัน เรา ยัง ไม่ รู ้แต ่เรา รู ้วา่ 
ใน เวลา ที่ พระ องค ์จะ เสด็จ มา ปรา กฏ 
น้ัน เรำ จะ เป็น เหมือน อย่ำง พระ องค ์
เพราะ วา่ เรา จะ เห็น พระ องค ์อย่าง ที่ 
พระ องค ์ทรง เป็น อยู่ น้ัน” (1 ยอห์น 
3:2; เน้นตวัเอน).

แม้วา่การเปลี่ยนแปลงน้ันอาจ
เกินความสามารถที่เราจะเข้าใจ แต ่
“พระวญิญาณน้ันเป็นพยานรว่มกับ
จิตวญิญาณของเราวา่ เราเป็นลูกของ
พระเจ้า

“และ ถ้า เรา เป็น ลูก แล้ว เรา ก็ เป็น 
ทา ยาท คอื เป็น ทา ยาท ของ พระ เจ้า 
และ เป็น ทำ ยำท รว่ม กับ พระ ครสิต ์
เมื่อ เรา ทน ทุกข์ ทร มาน ดว้ย กัน กับ 
พระ องค ์ก็ เพื่อ จะ ได ้ศักดิ ์ศร ีดว้ย กัน กับ 
พระ องค ์ดว้ย

“ข้าพ เจ้า เห็น วา่ ความ ทุกข์ ล�า บาก 
แห่ง สมัย ปัจ จุ บัน ไม่ ควร จะ เอา ไป 
เปรยีบ กับ ศกัดิ ์ศร ีซึง่ จะ เผย ให้ แก่ เรำ 
ใน อนำ คต” ( โรม 8:16–18; เน้นตวั
เอน).

 8. ด ูมัทธิว 28:16–20.
 9. Tolkien, The Hobbit, 33.
 10. ด ูลูกา 9:59–62
 11. ด ูLeGrand Richards, A Marvelous 

Work and a Wonder, rev. ed. (1966).
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ความมัน่ใจวา่ พระองคจ์ะทรงปรารถนาส่ิง 
ทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัชีวติมรรตยัและชีวตินิรนัดร ์
ของเราในเวลาน้ีและตลอดไป พระองคท์รง
มมีมุมองนิรนัดรท์ีเ่ราไมม่ ีเราตอ้งมาหา
พระครสิตด์ว้ยความปรารถนาอยา่งจรงิใจ
ทีจ่ะใหค้วามประสงคข์องเราถกูกลนืเขา้ไป
ในพระประสงคข์องพระบิดาเช่นเดยีว
กับพระองค์3 การท�าเช่นน้ีจะเตรยีมเราให้
พรอ้มรบัชีวตินิรนัดร์

เป็นเรือ่งยากมากทีจ่ะเขา้ใจความทกุข์
ทรมานทางรา่งกายและทางอารมณ์ของ
คนโรคเรือ้นทีม่าหาพระผูช่้วยใหร้อด โรค
เรือ้นกระทบตอ่เส้นประสาทและผวิหนัง
ท�าใหร้า่งกายเสียรปูและพกิาร นอกจากน้ัน
ยังท�าให้สังคมรงัเกยีจดว้ย คนท่ีเป็นโรค
เรือ้นตอ้งจากคนทีต่นรกัและอยูแ่ยกจาก
สังคม สมัยน้ันถอืวา่คนโรคเรือ้นไมส่ะอาด
ทัง้รา่งกายและวญิญาณ ดว้ยเหตน้ีุ กฎของ
โมเสสจึงก�าหนดให้คนโรคเรือ้นสวมเสือ้ผา้
ขาดและรอ้งตะโกนขณะเดนิวา่ “มลทนิ!”4 
เพราะเจ็บป่วยและคนรงัเกยีจ สุดทา้ยคน
โรคเรือ้นจึงตอ้งอาศัยอยู่ ในบา้นรา้งหรอืใน
อโุมงคร์า้ง5 เราจึงนึกภาพได้ ไมย่ากวา่คน
โรคเรือ้นทีเ่ดนิมาหาพระผูช่้วยใหร้อดน้ัน
อยู่ในสภาพแตกสลาย

บางครัง้เราเองรูสึ้กแตกสลายในดา้น
ใดดา้นหน่ึงเช่นกัน ไม่วา่จะเป็นเพราะ
การกระท�าของเราเองหรอืของผู้อื่น ดว้ย
สภาวการณ์ที่เราควบคมุไดห้รอืไม่ได ้ใน
ช่วงเวลาเช่นน้ัน เราสามารถวางความ
ประสงคข์องเราไว้ ในพระหัตถ์ของ
พระองค์

หลายปีกอ่น ซลุมา—ภรรยาผูเ้ป็นครึง่ที่
ดกีวา่ ส่วนทีด่ทีีสุ่ดในชีวติขา้พเจา้—ทราบ
ข่าวรา้ยบางอยา่งเพยีงสองสัปดาหก์อ่นงาน
แตง่งานของลกูคนหน่ึง เธอมเีน้ืองอกใน
ตอ่มน�า้ลายหน้าหู และมนัโตเรว็มาก หน้า
เธอเริม่บวม และตอ้งรบัการผา่ตดัทีซั่บ
ซ้อนทนัที ความคดิมากมายประดงัเขา้
มาและท�าให้เธอกลุ้มใจ เป็นเน้ือรา้ยหรอื
เปล่า? รา่งกายจะฟ้ืนตวัอยา่งไร? ใบหน้าจะ
เป็นอมัพาตไหม? ความเจ็บปวดจะมมีาก
แค่ไหน? ใบหน้าจะมีแผลเป็นถาวรหรอื
ไม?่ เน้ืองอกจะกลบัมาอกีไหม? จะไปงาน
แตง่งานของลกูชายได้ ไหม? ขณะนอนอยู่
ในหอ้งผ่าตดั เธอรูสึ้กแตกสลาย

ในช่วงเวลาส�าคญัมากน้ัน พระวญิญาณ
ทรงกระซิบบอกวา่เธอตอ้งยอมรบัพระ
ประสงคข์องพระบดิา จากน้ันเธอตดัสินใจ
วางใจในพระผูเ้ป็นเจา้ เธอรูสึ้กอยา่งแรงกลา้
วา่ไมว่า่ผลจะเป็นอยา่งไร พระประสงคข์อง
พระองคจ์ะดทีีสุ่ดส�าหรบัเธอ ไมน่านเธอก็
หลบัไปเพราะยาสลบ

ตอ่มา เธอเขียนเป็นบทกวีไว้ ในสมุด
บันทึกวา่ “บนเตยีงผ่าตดัฉันน้อมกายตอ่
พระองค ์ยอมรบัพระประสงค ์หลับตา
ลงในทันใด ฉันรูว้า่ฉันวางใจพระองค์ ได ้
ไม่มีส่ิงใดเลวรา้ยจะมาจากพระองค”์

เธอพบความเข้มแข็งและการปลอบ
ประโลมจากการยอมตามพระประสงค์
ของพระบิดา วนัน้ัน พระผู้เป็นเจ้าทรง
อวยพรเธออย่างมาก

ไม่วา่สภาวการณ์ของเราเป็นเช่นไร 
เราสามารถใช้ศรทัธามาหาพระองคแ์ละ
พบพระผู้เป็นเจ้าที่เราสามารถวางใจ ดงัที่
เกเบรยีล ลูกของเราเขียนไวว้า่:

ตำมถ้อยค�ำศำสดำพยำกรณ์ พระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้ำเจิดจ้ำกวำ่ดวงตะวนั

พระเกศำขำวเฉิดฉันกวำ่หิมะ
พระสุรเสียงกึกก้องดงัอุทกธำรเชีย่วกรำก
หำกเทียบกับพระองคแ์ล้วไซร ้มนุษย์มิได้

เป็นอะไรเลย . . .
ใจแหลกสลำยเมือ่รูว้ำ่ฉันหำไดเ้ป็นส่ิงใดไม่
จึงคล�ำหำหนทำงไปให้พบส่ิงทีฉั่น

สำมำรถวำงใจ

ในตอนน้ันฉันจึงไดพ้บพระผู้เป็นเจ้ำที่
ฉันวำงใจได้6

พระผู้เป็นเจ้าที่เราวางใจไดป้ระทาน
ความหวงัให้เรา เราวางใจพระองค์ ได้
เพราะพระองคท์รงรกัเราและทรงตอ้งการ
ให้เราไดร้บัส่ิงที่ดทีี่สุดในทุกสภาวการณ์

คนโรคเรือ้นผูน้ั้นกา้วออกมาเพราะพลงั
แหง่ความหวงั โลกไมม่ทีางออกใหเ้ขา ไมม่ี
แมค้�าปลอบใจ เขาจงึรูสึ้กวา่สัมผสัเรยีบ
งา่ยของพระผูช่้วยใหร้อดปลอบประโลมทัง้
จติวญิญาณเขา เราจนิตนาการไดถ้งึความ
กตญัญอูยา่งสุดซึง้ทีค่นโรคเรือ้นน่าจะมี
ตอ่สัมผสัของพระผูช่้วยใหร้อด โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เมือ่เขาไดย้นิพระด�ารสัวา่ “เราพอใจ
แลว้ จงหายสะอาด”

เรือ่งน้ีบอกวา่ “ ในทันใดน้ันโรคเรือ้น
ของเขาก็ ไดร้บัการช�าระให้สะอาด”7

เรารูสึ้กถึงสัมผัสของพระหัตถ์ที่
เยียวยาดว้ยความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด
ไดเ้ช่นกัน ปีต ิความหวงั และความส�านึก
คณุมาสู่จิตวญิญาณเราเมื่อรูว้า่พระองค์
ทรงตอ้งการช่วยให้เราสะอาด! เมื่อเรามา
หาพระผู้เป็นเจ้า พระองคจ์ะทรงมาช่วย
เรา ไม่วา่โดยการเยียวยาหรอืประทานพลัง
ให้เราเผชิญทุกสถานการณ์

กระน้ัน การยอมรบัประสงคข์อง
พระองค—์ไม่ ใช่ของเรา—จะช่วยให้เรา
เข้าใจสภาวการณ์ของเราได ้ไม่มีส่ิงเลว
รา้ยใดจะมาจากพระผู้เป็นเจ้าได ้พระองค์
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ทรงทราบวา่อะไรดทีี่สุดส�าหรบัเรา บางที
พระองคจ์ะไม่น�าภาระของเราออกไปเดีย๋ว
น้ัน บางครัง้ทรงท�าให้ภาระเหล่าน้ันเบา
ลงได ้ดงัที่ทรงท�ากับแอลมาและผู้คนของ
เขา8 สุดท้ายแล้ว เพราะพันธสัญญา ภาระ
จะถูกยกขึน้9 ไม่ ในชีวติน้ีก็ ในเวลาฟ้ืนคนื
ชีวติอันศักดิสิ์ทธิ์

ความปรารถนาอยา่งจรงิใจทีจ่ะใหเ้ป็นไป
ตามพระประสงคข์องพระองค ์พรอ้มดว้ย
ความเขา้ใจในธรรมชาตอินัศักดิสิ์ทธิข์อง
พระผู้ ไถจ่ะช่วยให้เราพฒันาศรทัธาแบบ
คนโรคเรือ้นเพือ่ทีเ่ราจะสะอาด พระเยซู
ครสิตท์รงเป็นพระผู้เป็นเจา้แหง่ความรกั 
พระผูเ้ป็นเจ้าแห่งความหวงั พระผูเ้ป็นเจา้
แหง่การเยยีวยา พระผู้เป็นเจา้ผูท้รงตอ้งการ
จะอวยพรเราและช่วยใหเ้ราสะอาด น่ันคอื
ส่ิงทีพ่ระองคท์รงตอ้งการกอ่นเสด็จมาบน
โลกน้ีเมือ่ทรงอาสาช่วยเรายามทีเ่ราตกอยู่
ในการล่วงละเมิด น่ันคอืส่ิงทีพ่ระองคท์รง
ตอ้งการในเกทเสมนีเมือ่ทรงเผชิญความ
เจ็บปวดทีม่นุษย์ ไม่เขา้ใจในช่วงความ
ปวดรา้วของการจ่ายราคาคา่บาป น่ันคอื
ส่ิงทีพ่ระองคท์รงตอ้งการเวลาน้ีเมือ่ทรง
วงิวอนพระบิดาแทนเรา10 น่ันคอืสาเหตทุี่
พระสุรเสียงยงัคงกอ้งกงัวานวา่ “บรรดาผู้
เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมาหา
เรา และเราจะให้ทา่นทัง้หลายไดห้ยดุพกั”11

พระองค์ทรงรักษาและยกเราขึน้ได้
เพราะทรงมีความสามารถจะท�าเช่น
น้ัน พระองค์ทรงรับเอาความเจ็บปวด
ของร่างกายและวิญญาณทัง้หมดเพื่อให้
อุทรของพระองค์เป่ียมด้วยเมตตาเพื่อ
จะทรงสามารถช่วยเราได้ทุกอย่างและ
เยียวยาและยกเราขึน้12 ถ้อยค�าของ 
อิสยาห์ตามที่อบินาไดยกมา กล่าวไว ้
อย่างไพเราะซาบซึง้ว่า:

“พระองคท์รงแบกรบัความโศกเศรา้
ของเรา, และทรงแบกโทมนัสของเราไว้
อย่างแน่นอน . . .

“. . . พระองคท์รงไดร้บับาดเจ็บเพื่อ
การล่วงละเมิดของเรา, พระองคท์รง
ฟกช�า้เพื่อความช่ัวช้าสามานย์ของเรา; 
การตสีอนเพื่อสันตขิองเราอยู่กับพระองค;์ 
และดว้ยริว้รอยของพระองคเ์ราไดร้บัการ
รกัษาให้หาย”13

แนวคดิดงักล่าวสอนไว้ ในบทกวน้ีี:

“ โอช่ำงไม้แห่งเมืองนำซำเรธ็ 
สุดจะซ่อมไดส้�ำเรจ็เพรำะใจป่น
ชีวติน้ีแหลกสลำยแทบวำยชนม์
ตอบอีกหนซ่อมได้ ไหมช่ำงไม้เอย?”

พระหัตถ์พรอ้มพระกรณุำมำชูช่วย
ถักทอดว้ยพระชนม์ชีพอันผ่ำเผย
ดงัปะชุนประสำนชีพมำชดเชย
ชีวติใหม่ยิ่งกวำ่เคย “ ใหม่ทัง้มวล”

“[แก่นสำร] แหลกสลำยในใจข้ำ
ปรำรถนำ ศรทัธำ หวงั ใฝ่สูงล้วน
หล่อหลอมใหม่จนทุกทีด่พีรอ้มมวล
โอ้ช่ำงไม้แห่งเมืองนำซำเรธ็!”14

ถ้าท่านรูสึ้กวา่ท่านไม่สะอาดในดา้นใด 
ถ้าท่านรูสึ้กแตกสลาย ขอให้รูว้า่พระองค์
ทรงท�าให้ท่านสะอาดได ้ทรงซ่อมท่าน
ได ้เพราะพระองคท์รงรกัท่าน จงวางใจวา่
ไม่มีส่ิงเลวรา้ยใดมาจากพระองค์

เพราะพระองค ์“เสด็จลงต�า่กวา่ส่ิง
ทัง้ปวง”15 พระองคจ์ึงทรงสามารถซ่อม
ทุกอย่างที่แตกสลายในชีวติเรา และดว้ย
เหตน้ีุเราจึงคนืดกีับพระผู้เป็นเจ้าได ้โดย
ผ่านทางพระองค ์ทุกส่ิงคนืดกีัน ทัง้ส่ิงที่
อยู่บนแผ่นดนิโลกและส่ิงที่อยู่ ในสวรรค ์
ท�าให้เกิด “สันตภิาพโดยพระโลหิตแห่ง
กางเขนของพระองค”์16

ขอให้เรามาหาพระครสิต์ โดยท�าขัน้
ตอนทุกอย่างที่จ�าเป็น ขณะท�าเช่นน้ัน 
ขอให้เจตคตขิองเราเป็นแบบคนที่พูดวา่ 
“องคพ์ระผู้เป็นเจ้า เพียงแตพ่ระองคจ์ะ

โปรด ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองคห์าย
สะอาดได”้ ถ้าเราท�าเช่นน้ัน เราจะไดร้บั
สัมผัสที่เยียวยาของพระอาจารย์พรอ้มกับ
สุรเสียงสะท้อนรืน่หูวา่ “เราพอใจแล้ว จง
หายสะอาด”

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพระผู้เป็น
เจ้าที่เราวางใจได ้พระองคค์อืพระครสิต ์
ผู้ ไดร้บัการเจิม พระเมสสิยาห์ ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงพระองค์ ในพระนามอัน
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์แม้พระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. มัทธิว 8:2–3.
 2. มัทธิว 26:42.
 3. ด ูโมไซยาห์ 15:7.
 4. ด ูเลวนิีต ิ13:45.
 5. ด ูบรซู อาร.์ แมคคองกี, Doctrinal New 

Testament Commentary, (1973), 1:174.
 6. ด ูสุภาษิต 3:5–6; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 110:2–3; โมเสส 1:2–10 ดว้ย.
 7. มัทธิว 8:3.
 8. ด ูโมไซยาห์ 24:8–15.
 9. ด ูโมไซยาห์ 24:13–16.
 10. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 45:3–5.
 11. มัทธิว 11:28.
 12. ด ูแอลมา 7:12.
 13. โมไซยาห์ 14:4–5.
 14. George Blair, “The Carpenter of 

Nazareth,” ใน Obert C. Tanner, Christ’s 
Ideals for Living (Sunday School manual, 
1955), 22; ใน เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ 
“แตกสลายแตซ่่อมได,้” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2006, 86–87.

 15. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:6.
 16. โคโลสี 1:20; ด ู2 โครนิธ์ 5:18–20 ดว้ย.
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ข้าพเจ้ารกัสุนัขของเรา ข้าพเจ้าคดิ
วา่มันสมบูรณ์แบบ แตว่นัน้ันลูกชาย
ข้าพเจ้าคดิตา่ง

แมวน้อยตวัลาย
เรือ่งที่สองเกี่ยวข้องกับคณุปู่โกรเวอร์

ที่อาศัยอยู่ ในบ้านแถบชนบทห่างจากตวั
เมือง คณุปู่โกรเวอรแ์ก่ชราลงทุกวนั เรา
คดิวา่ลูกชายของเราควรพบท่านก่อน
ท่านสิน้ชีวติ บ่ายวนัหน่ึง เราจึงขับรถเป็น
ระยะทางไกลไปยังบ้านเล็กๆ ของท่าน เรา
น่ังคยุกันและแนะน�าท่านให้ลูกชายรูจ้ัก 
สนทนากันได้ ไม่นาน ลูกชายสองคนของ
เรา น่าจะห้าขวบกับหกขวบ อยากออกไป
วิง่เล่นนอกบ้าน

พอไดย้ินพวกเขาขอ คณุปู่โกรเวอรก็์
ก้มลงมาจ้องหน้าพวกเขาใกล้ๆ ใบหน้า
ของท่านเหี่ยวย่นและแปลกตาจนท�าให้
เด็กๆ กลัวเล็กน้อย ท่านพูดกับพวกเขา
ดว้ยน� ้าเสียงจรงิจังวา่ “ระวงันะ—ข้าง
นอกมีสกั๊งคเ์ต็มไปหมด” พอไดย้ินเช่น
น้ี ข้าพเจ้ากับลีซายิ่งกวา่ตกใจ เราเป็นห่วง
วา่พวกเขาอาจโดนสกั๊งคพ์่นใส่! ไม่นาน
เด็กๆ ก็ออกไปวิง่เล่นขณะที่เราคยุกันตอ่

ตอ่มา เมื่อเราขับรถกลับบ้าน ข้าพเจ้า
ถามลูกๆ วา่ “ลูกเห็นสกั๊งคห์รอืเปล่า?” 
คนหน่ึงตอบวา่ “ ไม่ครบั เราไม่เห็นสักตวั 
แตเ่ราเห็นแมวตวัเล็กๆ สีด�ามีลายสีขาว
บนหลัง!”

นักหลอกลวงตวัยง
เรือ่งราวเด็กไรเ้ดยีงสาคน้พบบางอย่าง

เกี่ยวกับชีวติและสภาพความจรงิที่เล่ามา
น้ีอาจท�าให้เรายิม้ได ้แตก็่แสดงแนวคดิลึก
ซึง้กวา่น้ันดว้ย

ในเรือ่งแรก ลูกชายของเรามีสุนัขสวย
ตวัหน่ึงเป็นสัตวเ์ลีย้ง ถึงกระน้ันก็ตาม 
เขายังควา้ถังสีและถือแปรงดว้ยความมุ่ง
มั่นจะสรา้งความจรงิตามจินตนาการของ
เขาเอง

เรือ่งที่สอง เด็กสองคนสนุกสนานโดย
ไม่รูต้วัวา่ก�าลังเจอกับภัยเหม็นๆ จากตวั
สกั๊งค ์เพราะบอกไม่ถูกวา่จรงิๆ แล้วพวก
เขาเจอกับตวัอะไร พวกเขาจึงเส่ียงตอ่การ
รบัผลรา้ยบางอย่าง ทัง้สองเรือ่งเกี่ยวข้อง
กับความเข้าใจผิดเรือ่งรปูพรรณ—ทึกทัก

หลายคนเมื่อปีที่แล้วในการถ่ายทอดการ
ให้ข้อคดิทางวญิญาณครัง้พิเศษส�าหรบั
เยาวชนทั่วโลกเรือ่ง “ความหวงัอิสราเอล”1 
เรามักจะไดย้ินประธานเนลสันเรยีกท่าน
วา่—“ความหวงัของอิสราเอล” อนุชนรุน่
หลังและอนาคตของศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิต์

เพื่อนรุน่เยาวท์ัง้หลาย ข้าพเจ้าขอเริม่
โดยเล่าเรือ่งในครอบครวัสองเรือ่ง

102 ดลัเมเชียน 
หลายปีก่อน ข้าพเจ้ากลับจากที่

ท�างานและตกใจที่เห็นสีขาวเปรอะไป
ทั่วบ้าน—ทัง้บนพืน้ ประตูโรงรถ และ
บ้านอิฐสีแดงของเรา ข้าพเจ้าส�ารวจ
อย่างถี่ถ้วนและพบว่าสียังเปียกอยู่ และ
เลอะเป็นทางยาวไปยังสวนหลังบ้าน 
ข้าพเจ้าจึงเดินตามไป ที่น่ันข้าพเจ้าพบ
ลูกชายวัยห้าขวบก�าลังถือแปรงทาสีวิ่งไล่
สุนัขของเรา สุนัขลาบราดอร์สีด�างามตัว
น้ันเลอะสีขาวไปเกือบครึ่งตัว!

“ลูกท�าอะไรอยู่?” ข้าพเจ้าถามเสียง
รา่เรงิ

ลูกชายหยุดชะงัก หันมามองข้าพเจ้า
ที มองสุนัขที และมองแปรงที่สีก�าลังหยด 
แล้วพูดวา่ “ผมแคอ่ยากให้มันมีจุดด�าๆ 
เหมือนหมาในหนังเรือ่ง 101 ดลัเมเช่ียนส์ 
น่ะครบั”

โดย เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

วนัน้ี ข้าพเจ้าขอให้ค�าแนะน�าทุกท่าน 
โดยเฉพำะ ท่านที่เป็นอนุชนรุน่หลัง
—เด็กปฐมวยั เยาวชนชาย และเยาวชน
หญิง ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าในสมัย
ของเรา ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
รกัพวกท่านมาก—จึงพูดกับพวกท่าน

อย่าหลอกข้าพเจ้าเลย

เม่ือเราเช่ือฟังพระบัญญติัของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จะทรง
น�าเราไปในทางท่ีถกูต้องเสมอและเราจะไม่ถกูหลอก
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เอาวา่อย่างหน่ึงเป็นอีกอย่างหน่ึง ใน
แตล่ะกรณีมีผลตามมาเล็กน้อย

แตทุ่กวนัน้ีหลายคนตอ่สู้กับปัญหา
เดยีวกันในระดบัที่หนักหนากวา่ พวกเขา
ไม่สามารถเห็นส่ิงตา่งๆ ตามความเป็น
จรงิ หรอืไม่ก็ผิดหวงักับความจรงิ ยิ่งไป
กวา่น้ัน มีอิทธิพลที่ก�าลังท�างานทุกวนั
น้ีซ่ึงออกแบบมาเพื่อน�าเราออกห่างจาก
ความจรงิที่ถ่องแท้ การหลอกลวงและค�า
เท็จเหล่าน้ีไปไกลกวา่การเข้าใจผิดแบบไร้
เดยีงสา และบ่อยครัง้ส่งผลเสียไม่น้อย

ซาตาน บิดาแห่งความเท็จและนักหลอก
ลวงตวัยง จะท�าให้เราสงสัยเรือ่งตา่งๆ ดงั 
ทีม่นัเป็นจรงิและเพกิเฉยตอ่ความจรงิ 
นิรนัดรห์รอืไม่ก็แทนทีค่วามจรงิน้ันดว้ยส่ิง
ทีด่นู่าพอใจกวา่ “เขาท�าสงครามกบัวสุิทธิ
ชนของพระผู้เป็นเจ้า”2 และใช้เวลาหน่ึง
พนัปีวางแผนและฝึกความสามารถในการ
ชักชวนบุตรธดิาของพระผูเ้ป็นเจา้ใหเ้ช่ือวา่ 
ดเีป็นช่ัว และ ช่ัวเป็นดี

เขาสรา้งช่ือเสียงให้ตนเองโดยชักจูง
มนุษย์ ให้เช่ือวา่สกั๊งคเ์ป็นเพียงลูกแมว 
หรอืท่านสามารถทาสีเปลี่ยนลาบราดอร์
ให้เป็นดลัเมเช่ียนได!้

ลองหันมาดตูวัอย่างของหลักธรรมน้ี
ในพระคมัภีรเ์มื่อโมเสสศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้าเผชิญปัญหาเดยีวกัน “ทรง
พาโมเสสขึน้ภูเขาสูงยิ่ง[;] . . . ท่านเห็น
พระผู้เป็นเจ้าอยู่ตรงหน้า, และท่านพูด
กับพระองค”์3 พระผู้เป็นเจ้าทรงสอน
โมเสสเกี่ยวกับอัตลักษณ์นิรนัดรข์องท่าน 
แม้ โมเสสเป็นมนุษย์ที่ ไม่ดพีรอ้ม แต่
พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนวา่โมเสส “มีความ
เหมือนพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของเรา; 
และพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของเรา . . . 
จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด”4

กลา่วโดยสรปุคอื ในนิมติอศัจรรยน้ี์ 
โมเสสเห็นพระผูเ้ป็นเจา้ และเรยีนรูเ้รือ่ง
ส�าคญับางอยา่งเกีย่วกบัตวัเองดว้ย: แทจ้รงิ
แลว้ ทา่นเป็น บตุรของพระผูเ้ป็นเจำ้

ขอให้ตัง้ใจฟังส่ิงที่เกิดขึน้เมื่อนิมิตอัน
น่าพิศวงน้ีสิน้สุดลง “และเหตกุารณ์ ได้
บังเกิดขึน้คอื . . . ซาตานมาล่อลวงท่าน, 
โดยกล่าววา่ : โมเสส, บุตรของ มนุษย์, 
จงนมัสการเรา!”5 โมเสสตอบอย่าง
กล้าหาญวา่ “ท่ำน เป็นใครเล่า? เพราะ
ดเูถิด, ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนหน่ึงของ 
พระผู้เป็นเจ้ำ, ในความเหมือนพระองค์

เดยีวที่ถือก�าเนิดของพระองค;์ และรศัมี
ภาพของ ท่ำน อยู่ที่ ไหนเล่า, ที่ข้าพเจ้าจะ
นมัสการ ท่ำน?”6

กลา่วอกีนัยหน่ึง โมเสสกลา่ววา่: “ทา่นจะ
หลอกขา้พเจา้ไม่ได ้เพราะขา้พเจา้รูว้า่ทา่น
เป็นใคร พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสรา้งขา้พเจา้
ตามรปูลกัษณ์ของพระองค ์ท่านไม่มแีสง
สวา่งและรศัมภีาพของพระองค ์แลว้เหตุ
ใดขา้พเจา้จงึตอ้งนมสัการทา่นหรอืตกเป็น
เหยือ่การหลอกลวงของทา่นเลา่?”

ขอให้ ใส่ ใจส่ิงที่ โมเสสตอบเพิ่มเตมิ 
ท่านประกาศวา่ “ท่านจงไปเสียให้พ้นจาก
ที่น่ีเถิด, ซาตาน; อย่ำหลอกข้ำพเจ้ำเลย”7

มีมากมายให้เราเรียนรู้จากการตอบ
สนองของโมเสสต่อการล่อลวงจาก
ปฏิปักษ์ ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านตอบ
สนองแบบเดียวกันเม่ือท่านรู้สึกถูก
ล่อลวง จงส่ังศัตรูของจิตวิญญาณท่าน
โดยพูดว่า “ ไป ให้พ้น! ท่าน ไม่ มีรัศมี
ภาพ อย่าล่อลวงหรือโกหกฉัน! เพราะ
ฉันรู้ว่าฉันเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า 
และฉันจะทูลขอความช่วยเหลือจาก
พระผู้เป็นเจ้าเสมอ”

แตป่ฏิปักษ์ ไม่ทิง้เจตนารา้ยที่จะหลอก
และดหูมิ่นเราง่ายๆ เขาไม่ทิง้เจตนาน้ัน
กับโมเสสเช่นกัน แตก่ลับปรารถนาจะ
ท�าให้ โมเสสลืมตลอดไปวา่ท่านเป็นใคร

ดรูาวกับวา่เขาก�าลังฉุนเฉียวเหมือน
เด็กๆ “ซาตานรอ้งดว้ยเสียงอันดงั, และ
ส่งเสียงเกรีย้วกราดอยู่บนพืน้ดนิ, และส่ัง, 
โดยกล่าววา่ : เราเป็นพระองคเ์ดยีวที่ถือ
ก�าเนิด, จงนมัสการเรา”8

เรามาทบทวนกัน ท่านไดย้ินส่ิงที่เขา
พูดหรอืเปล่า? “เราเป็นพระองคเ์ดยีวที่ถือ
ก�าเนิด จงนมัสการ เรำ!”

ตามความเป็นจริงแล้ว นักหลอก
ลวงตัวยงบอกว่า “อย่าห่วงเลย ฉันจะไม่
ท�าร้ายเธอหรอก—ฉันไม่ ใช่สกั๊งค์ ฉัน
เป็นแค่แมวน้อยลายขาวด�าตัวหน่ึง ไม่มี
พิษมีภัยอะไร”

จากน้ันโมเสสเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้า
และไดร้บัพละก�าลังจากพระองค ์ถึง
แม้ปฏิปักษ์จะตวัส่ันและแผ่นดนิโลก
ส่ันสะเทือน แต่ โมเสส ไม่อ่อนข้อ เสียง
ของท่านมาดมั่นและชัดเจน “จงไปจาก
ข้าพเจ้า, ซาตาน, เพราะพระผู้เป็นเจ้า
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องคเ์ดยีวน้ีเท่าน้ันที่ข้าพเจ้าจะนมัสการ, 
ซ่ึงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งรศัมีภาพ”9

ในที่สุด เขาก็ “ออกไป . . . พ้นหน้า
โมเสส”10

หลังจากพระเจ้าทรงปรากฏและทรง
อวยพรโมเสสส�าหรบัการเช่ือฟังของท่าน 
พระเจ้าตรสัวา่

“เจ้าเป็นสุขแล้ว, โมเสส, เพราะ . . . 
เราจะท�าให้เจ้ามีพลานุภาพยิ่งกวา่ผืนน� ้า
กวา้งใหญ่ . . . 

“และดสิู, เราอยู่กับเจ้า, แม้จนถึงที่สุด
ของวนัเวลาของเจ้า”11

การตอ่ตา้นปฏิปักษ์ของโมเสสเป็น
แบบอย่างชัดเจนที่ ให้ความกระจ่างแก่เรา
แตล่ะคน ไม่วา่ช่วงใดของชีวติ น่ันเป็น
ข่าวสารอันทรงพลังส�าหรบัท่านเป็นส่วน
ตวั—จงรูว้า่ตอ้งท�าอะไรเมื่อเขาพยายาม
หลอกลวงท่าน เพราะท่านไดร้บัพรดว้ย
ของประทานแห่งความช่วยเหลือจาก
สวรรคเ์หมือนโมเสส

พระบัญญตัแิละพร
ท่านจะพบความช่วยเหลือจากสวรรค์

แม้เช่นเดยีวกับโมเสสไดอ้ย่างไร และ
ไม่ถูกหลอกหรอืยอมแพ้ตอ่การล่อลวง? 
พระเจ้าทรงยืนยันช่องทางชัดเจนอีกครัง้
ส�าหรบัความช่วยเหลือจากสวรรค์ ในสมัย
การประทานน้ีเมื่อพระองคต์รสัวา่ “ดงั
น้ัน, เรา พระเจ้า, โดยรูภ้ัยพิบัตซ่ึิงจะเกิด
ขึน้กับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดนิโลก, จึงเรยีก
หาผู้รบัใช้ของเราโจเซฟ สมิธ, จูเนียร,์ 
และพูดกับเขาจากสวรรค,์ และให้บัญญัติ
เขา”12 พูดง่ายๆ ก็คอื เราอาจจะพูดได้
วา่พระเจ้าผู้ทรงรู ้“จุดจบนับแตก่าลเริม่
ตน้”13 ทรงรูว้า่ยุคสมัยของเรามีความยาก
ล�าบากตา่งจากสมัยอื่น ดว้ยเหตน้ีุจึงทรง
เตรยีมวธิี ไว้ ให้เราใช้ตอ่ตา้นการท้าทาย
และการล่อลวงตา่งๆ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผลโดยตรงจากอิทธิพลหลอกหลวงของ
ปฏิปักษ์และการโจมตขีองเขา

วธิีน้ันเรยีบง่าย พระผู้เป็นเจ้าตรสั
กับเราผู้เป็นบุตรธิดาของพระองคผ์่าน
ผู้รบัใช้ของพระองค ์และประทานพระ
บัญญัตแิก่เรา เราอาจเปลี่ยนค�าพูดใน
ข้อพระคมัภีรท์ี่ข้าพเจ้าอ้างอิงเมื่อสักครู่
เป็น “เรา พระเจ้า . . . เรยีกหาผู้รบัใช้ของ

เรา [ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน], และ
พูดกับเขาจากสวรรค,์ และให้บัญญัตเิขา” 
น่ันไม่ ใช่ความจรงิอันงดงามหรอกหรอื?

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานอย่างจรงิจังวา่
พระเจ้าตรสักับโจเซฟ สมิธจากสวรรค์
จรงิๆ เริม่ตน้ดว้ยนิมิตแรกอันยิ่งใหญ่ 
พระองคต์รสักับประธานเนลสันในสมัย
ของเราเช่นกัน ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงส่ือสารกับศาสดาพยากรณ์
หลายยุคสมัยในอดตี และประทานพระ
บัญญัตทิี่ออกแบบไวเ้พื่อน�าบุตรธิดาของ
พระองคม์าสู่ความสุขในชีวติน้ีและรศัมี
ภาพในชีวติหน้า

พระผู้เป็นเจ้ายังคงประทานพระ
บัญญัตแิก่ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่
ในปัจจุบัน ตวัอย่างมากมาย เช่น—การ
มีดลุยภาพมากขึน้ในการเรยีนการสอน
พระกิตตคิณุที่มีบ้านเป็นศนูย์กลางและ
ศาสนจักรสนับสนุน; การแทนที่การสอน
ประจ�าบ้านและการเยี่ยมสอนดว้ยการ
ปฏิบัตศิาสนกิจ; การปรบัเปลี่ยนขัน้ตอน
และศาสนพิธีพระวหิาร; และโปรแกรม
ใหม่ของเด็กและเยาวชน ข้าพเจ้าอัศจรรย์
ใจกับพระคณุความดแีละพระเมตตา
กรณุาของพระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา 
และพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์
ผู้ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้
รอดบนแผ่นดนิโลกอีกครัง้และทรงเรยีก

ศาสดาพยากรณ์ในสมัยของเรา การฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุของพระ เยซู ครสิตช์ดเชย
ช่วงเวลาที่ เต็มไปดว้ยอันตรำย ดว้ย ควำม
สมบูรณ์ แห่งเวลา

ความช่ัวร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย
การเช่ือฟังพระบัญญัตทิี่ประทานแก่

ศาสดาพยากรณ์ของเราคอืกุญแจส�าคญั 
ไม่เฉพาะในการหลีกเลี่ยงอิทธิพลของผู้
หลอกลวงเท่าน้ัน แต่ ในการประสบปีติ
และความสุขยั่งยืนดว้ย สูตรสวรรคน้ี์คอ่น
ข้างเรยีบง่าย: ความชอบธรรมหรอืการเช่ือ
ฟังพระบัญญัตนิ�ามาซ่ึงพร และพรน�า
ความสุขหรอืปีตเิข้ามาในชีวติเรา

แต่ ในวธิีเดยีวกับที่ปฏิปักษ์พยายาม
หลอกโมเสส เขาพยายามจะหลอกลวง
ท่านเช่นกัน เขามักจะเสแสรง้เป็นส่ิงที่
เขาไม่ไดเ้ป็น เขาพยายามปกปิดตลอด
เวลาวา่จรงิๆ แล้วเขาเป็นใคร เขาอ้าง
วา่การเช่ือฟังจะท�าให้ชีวติท่านเศรา้หมอง
และจะช่วงชิงความสุขไปจากท่าน

ลองนึกดวูา่เขามีแผนการอะไรบ้างที่ ใช้
หลอกเรา เช่น เขากลบเกลื่อนผลรา้ยแรง
ของยาเสพตดิผิดกฎหมายหรอืการดืม่
สุรา และบอกวา่มันจะท�าให้รืน่เรงิใจ เขา
ท�าใหเ้ราหมกมุน่กบัส่ิงลบๆ ทีอ่าจอยู่ ในโซ
เชียลมีเดยี รวมทัง้การเปรยีบเทียบที่ท�าให้
ถดถอยและความจรงิสมมติ ในอุดมคต ิ
นอกจากน้ี เขายังอ�าพรางเน้ือหาอื่นๆ 
ทางออนไลน์ที่ช่ัวรา้ยอันตราย เช่น ส่ือ
ลามก การโจมตผีู้อื่นอย่างโจ่งแจ้งผ่านการ
ระรานทางไซเบอร ์และการหวา่นเมล็ดข้อ
มูลผิดๆ เพื่อให้เกิดความสงสัยและความ
กลัวในใจและความคดิเรา เขากระซิบ
อย่างเจ้าเล่ห์วา่ “ตามเรามา แล้วท่านจะมี
ความสุขแน่นอน”

ถ้อยค�าที่เขียนไวเ้มื่อหลายศตวรรษ
ก่อนโดยศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภีร์
มอรมอนเหมาะกับสมัยของเราอย่าง
ยิ่ง: “ความช่ัวรา้ย ไม่เคย เป็นความสุข
เลย”14 ขอให้เรารูเ้ท่าทันการหลอกลวง
ของซาตานวา่ที่จรงิแล้วส่ิงเหล่าน้ันคอื
อะไร ขอให้เราตา้นทานและเข้าใจทะลุ
ปรโุปรง่ถึงค�าเท็จและอิทธิพลของผู้ที่จ้อง
ท�าลายจิตวญิญาณเราและจอ้งขโมยปีติ ใน
ปัจจุบันกับรศัมีภาพในอนาคตไปจากเรา
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พี่น้องที่รักทัง้หลาย เราต้องซ่ือสัตย์
และระแวดระวังอยู่เสมอ เพราะน่ีเป็น
วิธีเดียวที่จะเล็งเห็นความจริงและ
ได้ยินสุรเสียงของพระเจ้าผ่านผู้รับ
ใช้ของพระองค์ “เพราะพระวิญญาณ
รับส่ังความจริงและไม่รับส่ังเท็จ . . . 
เรื่องเหล่าน้ีจึงส�าแดงประจักษ์แก่เรา
อย่างแจ้งชัด, เพ่ือความรอดของจิต
วิญญาณเรา. . . . เพราะพระผู้เป็นเจ้า
รับส่ังเรื่องเหล่าน้ีแก่ศาสดาพยากรณ์
ในสมัยโบราณด้วย.”15  เรา เป็น วิสุทธิชน
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  
เป็นความหวังของอิสราเอล! เรา 
น้ันหรือจะหวั่น? “เราน้ันหรือจะหลีก
ต่อสู้? ไม่! . . . ยอมตามพระบัญชา  
จิตวิญญาณใจ เราจะยืนหยัดสัตย์ซ่ือ 
ไป ไม่คลาย”16

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานถึง พระผู้
บรสุิทธิ์แห่งอิสรำเอล—แม้พระนามของ
พระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
ความรกัมั่นของพระองค ์ความจรงิ และ
ปีตทิี่เกิดขึน้ไดเ้พราะการพลีพระชนม์
ชีพอันไม่มีขอบเขตและเป็นนิรนัดร์
ของพระองค ์เมื่อเราเช่ือฟังพระบัญญัต ิ
พระองคจ์ะทรงน�าเราไปในทางที่ถูกตอ้ง
เสมอและเราจะไม่ถูกหลอก ในพระนาม
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼
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หลายเมืองในสหรัฐ ขณะเดินทาง เรา
หวังจะเพิ่มพูนศรัทธา ของท่ำน แต่
เรามักจะกลับมาพร้อมศรัทธา ของเรำ 
ที่แข็งแกร่งขึน้เน่ืองจากสมาชิกและ
มิตรสหายที่เราพบ ข้าพเจ้าขอแบ่งปัน
ช่วงเวลาที่มีความหมายสามช่วงจาก
ประสบการณ์เมื่อเร็วๆ น้ี

ในเดือนพฤษภาคม ซิสเตอร์เนลสัน
กับข้าพเจ้าพร้อมด้วยเอ็ลเดอร์เกอร์ริท 
ดับเบิลยู. และซิสเตอร์ซูซาน กองเดิน
ทางไปแปซิฟิกใต้ ขณะอยู่ ในโอกแลนด ์
นิวซีแลนด์ เรามี โอกาสเข้าพบอิหม่าม
จากมัสยิดสองแห่งในไครสต์เชิร์ช 

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องชายหญิงที่รกั ขอบคณุส�าหรบัทุก
อย่างที่ท่านท�าเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล
ทัง้สองดา้นของม่าน เพื่อเสรมิสรา้ง
ครอบครวัท่านเอง และเป็นพรแก่ชีวติคน
ขัดสน ขอบคณุที่ท่านเป็นผู้ตดิตามที่แท้
จรงิของพระเยซูครสิต์1 ท่านรูจ้ักและรกั
ที่จะเช่ือฟังพระบัญญัตขิ้อส�าคญัสองข้อ
ที่ ให้รกัพระผู้เป็นเจ้าและรกัเพื่อนบ้าน
ของท่าน2

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซิสเตอร ์
เนลสันกับข้าพเจ้าพบวิสุทธิชนหลาย
พันคนเมื่อเราเดินทางไปอเมริกากลาง
และอเมริกาใต้ หมู่เกาะแปซิฟิก และ

พระบัญญัตขิ้อส�าคญัข้อสอง

ปีติสูงสุดของเราเกิดขึน้เม่ือเราช่วยเหลือพ่ีน้อง
ชายหญิงของเรา

ขณะอยู่ในโอกแลนด์ นิวซีแลนด์ ประธานและซิสเตอร์เนลสันเข้าพบอิหม่ามจากมสัยิดสองแห่งใน
ไครสต์เชิร์ช นิวซีแลนด์
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นิวซีแลนด์ ซ่ึงสองเดือนก่อนหน้าน้ันผู้
ละหมาดหลายคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ถูกยิง
เสียชีวิตในการกระท�าอันเลวร้ายรุนแรง
ที่น่ัน

เราแสดงความเห็นใจตอ่พี่น้องตา่ง
ศาสนาเหล่าน้ีและย�า้จุดยืนรว่มกันในเรือ่ง
เสรภีาพทางศาสนา

เราเสนอแรงงานอาสากับความช่วย
เหลือดา้นการเงินพอประมาณเพื่อสรา้ง
มัสยิดใหม่ ให้พวกเขาดว้ย การพบปะกับ
ผู้น�ามุสลิมเหล่าน้ีเต็มไปดว้ยท่าทีอ่อน
โยนของความเป็นพี่น้อง

ในเดอืนสิงหาคม ซิสเตอรเ์นลสัน
กับข้าพเจ้าพรอ้มดว้ยเอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. และซิสเตอรแ์มรยี์ คกุ พบกับหลาย
คนในบัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิา—ซ่ึง
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอื่น—ชีวติพวก
เขาเปลี่ยนไปเพราะเก้าอีเ้ข็นที่ ไดร้บัผ่าน
องคก์รการกุศลวสุิทธิชนยุคสุดท้าย เรา
ประทับใจเมื่อพวกเขาขอบคณุดว้ยความ
ปลาบปลืม้ยินดทีี่ ไปไหนมาไหนไดอ้ีกครัง้

ช่วงเวลามีคา่ช่วงที่สามเกิดขึน้ที่น่ี ใน
ซอลท์เลคซิตีเ้มื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน มาจาก
จดหมายฉบับพิเศษที่ข้าพเจ้าไดร้บัในวนั
เกิดจากเยาวชนหญิงอายุ 14 ปีที่ข้าพเจ้า
จะเรยีกวา่แมรยี์

แมรยีเ์ขยีนส่ิงทีเ่ธอกบัขา้พเจา้มเีหมอืนๆ  
กัน: “ท่านมีลูก 10 คน ครอบครวัเราก็มี
เด็ก 10 คน ท่านพูดภาษาจีนกลาง เด็ก
เจ็ดคนในครอบครวัเรารวมทัง้ตวัหนูเอง
เป็นบุตรบุญธรรมที่มาจากประเทศจีน 
ภาษาจีนกลางจึงเป็นภาษาแรกของเรา 
ท่านเป็นศัลยแพทย์หัวใจ พี่สาวของหนู
ก็เคย [ผ่าตดั] เปิดหัวใจมาแล้วสองครัง้ 
ท่านชอบไปโบสถ์สองช่ัวโมง เราก็ชอบ
ไปโบสถ์สองช่ัวโมง ท่านแม่นโน้ตดนตร ี
น้องชายของหนูก็แม่นโน้ตดนตรดีว้ย 
เขาตาบอดเหมือนหนูเลย”

ถ้อยค�าของแมรยี์ท�าให้ข้าพเจ้าซาบซึง้
มาก ไม่เพียงเผยวญิญาณยิ่งใหญ่ของ
เธอเท่าน้ันแตเ่ผยการอุทิศตนจากคณุ
พ่อคณุแม่ของเธอดว้ย

วสุิทธชินยคุสุดท้าย เช่นเดยีวกบัผู้
ตดิตามพระเยซคูรสิตค์นอืน่ๆ มกัจะมอง
หาวธีิช่วยเหลือ หนุนใจ และรกัผูอ้ืน่อยู่
เสมอ ผู้ทีเ่ต็มใจให้คนอืน่เรยีกวา่เป็นผูค้น

ของพระเจา้ “เต็มใจจะแบกภาระของกนั
และกนั, . . . โศกเศรา้กบัคนที่ โศกเศรา้; . . . 
และปลอบโยนคนทีต่อ้งการการปลอบโยน”3

พวกเขาหมายมั่นด�าเนินชีวติตาม 
พระบัญญัตขิ้อส�าคญัข้อแรกและข้อสอง 
อย่างแท้จรงิ เมื่อเรารกั พระผู้เป็นเจ้ำ  
สุดใจของเรา พระองคจ์ะทรงหันใจเรา 
ไปหาความผาสุกของ ผู้อืน่ ในวฏัจักร 
คณุธรรมที่ดงีาม

เราไม่มีทางนับปรมิาณการรบัใช้ที่
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายมอบให้ทั่วโลกทุก
วนัทุกปีได ้แตเ่รา นับ ความดทีี่องคก์ร
ศาสนจักรท�าเพื่อเป็นพรแก่ชายและหญิง
—เด็กชายและเด็กหญิง—ผู้ที่ตอ้งการมือ
มาช่วยเหลือได ้

ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมของ
ศาสนจักรเริม่ตน้ในปี 1984 เวลาน้ันมีการ
อดอาหารทั่วศาสนจักรเพื่อระดมทุนช่วย

เหลือผู้ประสบภัยแล้งที่ก่อความเสียหาย
ในแอฟรกิาตะวนัออก สมาชิกศาสนจักร
บรจิาค 6.4 ล้านดอลลาร์ ในวนัอดอาหาร 
วนัเดยีว น้ัน

สมัยยังเป็นเอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์ 
บัลลารด์ ท่านและบราเดอรเ์กลนน์ แอล. 
เพซถูกส่งไปเอธิโอเปียเพื่อประเมินวา่จะ
ใช้เงินบรจิาคศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ันให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดไดอ้ย่างไร ความพยายาม
น้ีเป็นจุดเริม่ตน้ของส่ิงที่เรยีกกันตอ่มาวา่
องคก์รการกุศลวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ตัง้แตน้ั่นเป็นตน้มา องคก์รการกุศล
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายให้ความช่วยเหลือ
มากกวา่ สองพันล้ำน ดอลลารเ์พื่อช่วย
คนขัดสนทั่วโลก ความช่วยเหลือน้ีถึงมือ
ผู้รบัโดยไม่ค�านึงถึงศาสนา สัญชาต ิเชือ้
ชาต ิรสนิยมทางเพศ เพศ หรอืความเห็น
ทางการเมือง
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ไม่เพียงเท่าน้ี เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ที่เดอืดรอ้นในศาสนจักรของพระเจ้า 
เรารกัและด�าเนินชีวติตามกฎแห่งการ
อดอาหาร4 เรายอมหิวเพื่อช่วยเหลือคน
หิวโหย เราไม่กินอาหารเดอืนละหน่ึงวนั 
และบรจิาคคา่อาหารวนัน้ัน (และมากกวา่
น้ัน) เพื่อช่วยคนขัดสน

ขา้พเจา้ไมม่ทีางลมืวนัไปเยอืนแอฟรกิา 
ตะวนัตกครัง้แรกในปี 1986 วสุิทธิชน 
มาการประชุมของเราจ�านวนมาก แม้พวก
เขามีทรพัย์สินทางโลกเล็กน้อย แตค่น
ส่วนใหญ่สวมเสือ้ผ้าขาวสะอาดมารว่ม
ประชุม

ข้าพเจ้าถามประธานสเตคว่าเขา
ดูแลสมาชิกที่ยากจนอย่างไร เขาตอบว่า
อธิการรู้จักคนของพวกเขาดี ถ้าสมาชิก
จ่ายค่าอาหารวันละสองมือ้ได้ ความช่วย
เหลือก็ ไม่จ�าเป็น แต่ถ้าจ่ายได้เพียงวัน
ละมือ้หรือน้อยกว่าน้ัน—แม้ครอบครัว
จะช่วยแล้วก็ตาม—อธิการจะจัดหา
อาหารให้ด้วยเงินที่ ได้จากเงินบริจาค
อดอาหาร แล้วเขาก็เพิ่มข้อเท็จจริงอัน
น่าทึ่งว่า: เงินบริจาคอดอาหารของพวก

เขามักจะ มำกเกิน ค่าใช้จ่าย เงินบริจาค
อดอาหารส่วนเกินจะส่งไป ให้คน ที่อื่น 
ที่จ�าเป็นต้องใช้มากกว่า วิสุทธิชนชาว
แอฟริกาผู้เด็ดเดี่ยวเหล่าน้ีสอนบทเรียน
ยิ่งใหญ่แก่ข้าพเจ้าเกี่ยวกับพลังของ กฎ 
และ วิญญำณ ของการอดอาหาร

เราเหล่าสมาชิกศาสนจักรรูสึ้กเหมือน
เป็นญาตกิับคนตกทุกข์ ไดย้าก5 ในฐานะ
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนเป็น 
พีน้่องกนั เราเอาใจใส่ค�าเตอืนในพนัธสัญญา 
เดมิที่วา่ “ท่านตอ้งยื่นมือให้อย่างใจกวา้ง
ตอ่พี่น้องของท่าน คอืตอ่คนขัดสนคน
ยากจน”6

เราพยายามด�าเนินชีวติตามค�าสอน
ของพระเจ้าพระเยซูครสิตด์งับันทึกไว้ ใน 
มัทธิว 25 ดว้ย:

“เพราะวา่เมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหา
ให้เรากิน เรากระหายน� ้า ท่านก็ ให้เรา
ดืม่ เราเป็นแขกแปลกหน้า พวกท่านก็
ตอ้นรบัเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ ให้เสือ้ผ้า
เรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดแูล
เรา . . .

“. . . ซ่ึงพวกท่านไดท้�ากับคนใดคน
หน่ึงที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเราน้ี 
ก็เหมือนท�ากับเราดว้ย”7

ข้าพเจ้าขอยกตวัอย่างสองสามเรือ่งที่
ศาสนจักรท�าตามค�าสอนเหล่าน้ีของพระ
ผู้ช่วยให้รอด

เพื่อช่วยบรรเทาความหิว ศาสนจักร
เปิดคลังอธิการ 124 แห่งทั่วโลก คลัง
เหล่าน้ีให้อาหารคนขัดสนปีละประมาณ 
400,000 ราย ในเขตที่ ไม่มีคลัง อธิการ
และประธานสาขาใช้เงินบรจิาคอดอาหาร
ของศาสนจักรมาซือ้อาหารและส่ิงจ�าเป็น
ให้สมาชิกที่ขัดสน

อย่างไรก็ตาม ความหิวโหยเป็นปัญหา
ที่ ไม่ ไดจ้�ากัดอยู่ ในศาสนจักรเท่าน้ัน แต่
ก�าลังทวขีึน้ทั่วโลก รายงานสหประชาชาติ
เมื่อเรว็ๆ น้ีชีว้า่เวลาน้ีจ�านวนคนขาดสาร
อาหารในโลกมีมากเกิน 820 ล้านคน—
หรอืเกือบหน่ึงในเก้าของประชากรโลก8

ช่างเป็นสถิตทิี่น่าวติก! เราซาบซึง้ยิ่ง
ส�าหรบัการบรจิาคของท่าน เพราะความ
โอบอ้อมอารขีองท่าน หลายล้านคนทั่ว
โลกจึงไดร้บัอาหาร, เครือ่งนุ่งห่ม, ที่พัก
ช่ัวคราว, เก้าอีเ้ข็น, ยา, น� ้าสะอาด, และ
อื่นๆ ซ่ึงจ�าเป็นอย่างมาก

โรคภัยส่วนใหญ่ทั่วโลกเกิดจากน� ้า
ไม่สะอาด นับจนถึงปัจจุบัน โครงการ
มนุษยธรรมของศาสนจักรช่วยจัดหา
น� ้าสะอาดให้แล้วหลายรอ้ยชุมชนใน 
76 ประเทศ

โครงการหน่ึงในลูปูตา สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยคองโกเป็นตวัอย่างที่ดเียี่ยม 
เมืองน้ีมีประชากรเกิน 100,000 คนแต่
ไม่มี น� ้ำประปำ ประชาชนตอ้งเดนิไกล
เพื่อไปหาแหล่งน� ้าปลอดภัย มีการคน้พบ
น� ้าพุธรรมชาตบินเขาห่างออกไป 18 ไมล์ 
(29 กม.) แตช่าวเมืองไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งน� ้าน้ันไดเ้ป็นประจ�า

เมื่อผู้สอนศาสนาดา้นมนุษยธรรมของ
เราทราบปัญหาน้ี พวกเขาจึงท�างานกับผู้
น�าของลูปูตาโดยจัดหาวสัดอุุปกรณ์และ
สอนวธิีเดนิท่อน� ้าเข้าเมือง ชาวลูปูตาใช้
เวลา สำมปี ช่วยกันขุดคลูึกหน่ึงเมตรผ่าน
หินและป่า จากการท�างานรว่มกัน ในที่สุด
วนัอันน่ายินดก็ีมาถึงเมื่อทุกคนในหมู่บา้น
มีน� ้าจืดสะอาดใช้
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ศาสนจักรช่วยเหลือผู้ลีภ้ัยเช่นกัน ไม่
วา่จะลีภ้ัยจากการก่อความไม่สงบ การ
ท�าลายล้างของธรรมชาต ิหรอืการข่มเหง
ทางศาสนา เวลาน้ีมีประชากรพลัดถิ่น
มากกวา่ 70 ล้านคน9

ในปี 2018 ปีเดยีว ศาสนจักรจัดหาส่ิง
จ�าเป็นฉุกเฉินให้ผู้ลีภ้ัยใน 56 ประเทศ 
นอกจากน้ี สมาชิกศาสนจักรจ�านวนมาก
ยังสละเวลาช่วยผู้ลีภ้ัยให้อยู่อย่างกลมกลืน
ในชุมชนใหม่ได ้เราขอบคณุทุกท่านที่ยื่น
มือช่วยเหลือผู้ก�าลังพยายามตัง้ถิ่นฐาน
บ้านใหม่ของพวกเขา

โดยผ่านการบรจิาคอยา่งเอือ้เฟ้ือมายงั
คลงัสินคา้เดเซเรท็อินดสัทรส์ี ในสหรฐั เรา
รวบรวมและคดัแยกเสือ้ผา้หลายลา้นกิโลใน
แตล่ะปี แม้อธกิารในท้องทีจ่ะใช้คลงัขนาด
ใหญ่แห่งน้ีช่วยเหลอืสมาชิกทีข่ดัสน แต่
เสือ้ผา้ ส่วนใหญ ่บรจิาคใหอ้งคก์รการกศุล
อืน่ๆ เพือ่แจกจ่ายไปทัว่โลก

ปีที่แล้ว ศาสนจักรดแูลสายตาให้คน 
300,000 กวา่คนใน 35 ประเทศ ดแูลเด็ก
แรกเกิดให้แก่มารดาและทารกหลายพัน
คนใน 39 ประเทศ และมอบเก้าอีเ้ข็นให้
มากกวา่ 50,000 คนในหลายสิบประเทศ

ศาสนจักรไดช่ื้อวา่เป็นหน่ึงในผู้ช่วย
เหลือกลุ่มแรกๆ เมื่อเกิดเหตรุา้ยแรง แม้
กระทั่ง ก่อน พายุเฮอรร์เิคนพัดกระหน�่ า 
ผู้น�าและเจ้าหน้าที่ศาสนจักรในพืน้ที่
ประสบภัยก็วางแผนกันแล้ววา่จะมอบ
ส่ิงของบรรเทาทุกข์และส่งอาสาสมัครไป
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างไร

ปีที่แล้วปีเดยีว ศาสนจักรด�าเนิน
โครงการบรรเทาภัยพิบัตทิั่วโลกกวา่ 100 
โครงการ โดยช่วยผู้ประสบภัยจากพายุ
เฮอรร์เิคน อัคคภีัย อุทกภัย แผ่นดนิไหว 
และภัยพิบัตอิื่นๆ ทุกเมื่อที่ท�าไดส้มาชิก
ศาสนจักรของเราที่สวมเสือ้กั๊กรว่มมือ
รว่มใจ [Helping Hands] สีเหลืองจะ
เคลื่อนขบวนใหญ่ไปช่วยผู้ประสบภัย
เหล่าน้ัน การรบัใช้เช่นน้ีของท่านทัง้หลาย
คอืแก่นแท้ของการปฏิบัตศิาสนกิจ

พี่น้องที่รกั กิจกรรมที่ข้าพเจ้าพูดถึง
เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของโครงการดา้น
สวสัดกิารและดา้นมนุษยธรรมที่ก�าลัง
เตบิโตของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย10 และ ท่ำน คอืผู้

ท�าให้ทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ เพราะชีวติที่เป็น
แบบอย่าง ใจที่ โอบอ้อม และความรว่มมือ
รว่มใจของท่าน จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้น�า
ชุมชนและผู้น�ารฐับาลหลายคนพากัน
สรรเสรญิผลงานของท่าน11

ตัง้แตเ่ป็นประธานศาสนจักรมา 
ข้าพเจ้าอัศจรรย์ ใจเสมอที่ประธานาธิบด ี
นายกรฐัมนตร ีและนักการทูตจ�านวนมาก
ขอบคณุข้าพเจ้าอย่างจรงิใจที่เราให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแก่ประชาชน
ของพวกเขา พวกเขาส�านึกคณุเช่นกัน
ตอ่สมาชิกผู้ซ่ือสัตย์ของเราที่น�าความเข้ม
แข็งมาสู่ประเทศในฐานะพลเมืองผู้ภักดี
ที่ ให้ความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าอัศจรรย์ ใจดว้ยเมื่อผู้น�าระดบั
โลกมาเยือนฝ่ายประธานสูงสุดและ หวงั 
ให้เราจัดตัง้ศาสนจักรในแผ่นดนิของตน 
เพราะเหตใุด? เพราะพวกเขารูว้า่วสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายจะช่วยสรา้งครอบครวัและ
ชุมชนที่เข้มแข็ง ท�าให้ชีวติผู้อื่นดขีึน้ ไม่
วา่พวกเขาอาศัยอยู่ ที่ ใด

ไม่วา่เราจะเรยีกที่ ใดวา่บ้าน สมาชิก
ศาสนจักรก็รูสึ้กซาบซึง้กับความเป็น
บิดาของพระผู้เป็นเจ้าและความเป็นพี่
น้องกันของมนุษย์ ดว้ยเหตน้ีุ ปีตสูิงสุด 
ของเรำ จึงเกิดขึน้เมื่อเราช่วยเหลือพี่น้อง
ชายหญิงของเรา ไม่วา่เราอาศัยอยู่ที่ ใดใน
โลกมหัศจรรย์ ใบน้ี
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สัญญาเท่าน้ัน เราจึงสามารถอ้างสิทธิ์ ใน
ความสุขอันยั่งยืนที่เราทุกคนปรารถนาจะ
ไดร้บัและรกัษาไว้

วนัน้ีขา้พเจา้สวดออ้นวอนขอให้สามารถ
ช่วยทา่นเขา้ใจวา่ความสุขมากขึน้มาจาก
ความบรสุิทธิส่์วนตวัทีม่ากขึน้เพือ่ทีท่า่นจะ
กระท�าตามความเช่ือน้ัน จากน้ันขา้พเจา้
จะแบง่ปันส่ิงทีรู่ด้ว้ยตนเองเกีย่วกบัส่ิงทีเ่รา
ท�าไดเ้พือ่ใหคู้ค่วรรบัของประทานของการ
เป็นคนบรสุิทธิม์ากกวา่เดมิ

พระคมัภีรส์อนในบรรดาหลายส่ิงวา่
เราจะไดร้บัช�าระให้บรสุิทธิ์หรอืเป็นคน
บรสุิทธิ์มากขึน้ไดเ้มื่อเราใช้ศรทัธาในพระ

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ขอพลังช่วยเหลือท่านในการคน้หาความ
สุขของท่าน บางท่านอาจรูสึ้กมีความสุข
เพียงพอแล้ว แตข่้าพเจ้าแน่ใจวา่ไม่มี ใคร
ปฏิเสธข้อเสนอให้ ไดร้บัความสุขมากขึน้ 
ไม่วา่ใครก็อยากไดร้บัหลักประกันความสุข
อันยั่งยืน

น่ันคอืส่ิงที่พระบิดาบนสวรรค ์พระ
บุตรผู้เป็นที่รกัของพระองคพ์ระเยซู
ครสิต ์และพระวญิญาณบรสุิทธิ์เสนอให้
บุตรธิดาทางวญิญาณทุกคนของพระบิดา
บนสวรรคท์ัง้ที่ยังมีชีวติอยู่ จะมีชีวติ และ
เคยมีชีวติอยู่ ในโลกน้ี ข้อเสนอน้ีบางครัง้
เรยีกวา่แผนแห่งความสุข น่ันคอืช่ือที่
ศาสดาพยากรณ์แอลมาเรยีกขณะท่าน
สอนบุตรชายผู้จมปลักอยู่ ในความเศรา้
หมองของบาป แอลมารูว้า่ความช่ัวรา้ย
ไม่มีวนัเป็นความสุขส�าหรบับุตรชายของ
ท่าน—หรอืส�าหรบับุตรธิดาคนใดก็ตาม
ของพระบิดาบนสวรรค์1

ท่านสอนบุตรชายวา่การเพิ่มความ
บรสุิทธิ์เป็นหนทางเดยีวที่น�าไปสู่ความสุข 
ท่านสอนอย่างชัดเจนวา่เราบรสุิทธิ์มาก
ขึน้ไดเ้มื่อเราให้การชดใช้ของพระเยซู
ครสิตช์�าระเราให้สะอาดและท�าให้เราดี
พรอ้ม2 โดยศรทัธาในพระเยซูครสิต ์การ 
กลับใจอย่างตอ่เน่ือง และการรกัษาพันธ

โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์
ทีป่รกึษำทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด

ความบรสุิทธิ์และ 
แผนแห่งความสุข

ความสุขมากขึน้มาจากความบริสุทธ์ิส่วนตัวท่ีมากขึน้

ภาคบ่ายวนัอาทติย์ | ตุลาคม 2019การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน—การ
พยายามห่วงใยผู้อ่ืน มำกกว่ำ หรือ
เท่ากับห่วงใยตนเอง—คือปีติของเรา 
ข้าพเจ้าขอเสริมว่า โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเวลาที่เราไม่สะดวกและต้องออก
จากมุมสบาย กำรด�ำเนินชีวิต ตาม 
พระบัญญัติข้อส�าคัญข้อสองคือ กุญแจ 
ในการเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระ
เยซูคริสต์

พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ท่านเป็นแบบ
อย่างของผลที่มาจากการท�าตามค�าสอน
ของพระเยซูครสิต ์ข้าพเจ้าขอบคณุ! 
ข้าพเจ้ารกัท่าน!

ข้าพเจ้าทราบวา่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงพระชนม์ พระเยซูคอืพระครสิต ์
ศาสนจักรของพระองค์ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ในยุคสุดท้ายเพื่อให้บรรลุจุดประสงคอ์ัน
ศักดิสิ์ทธิ์ ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนาม
ของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูโมโรไน 7:48.
 2. ด ูมัทธิว 22:37–39; ลูกา 10:27.
 3. โมไซยาห์ 18:8–9.
 4. ด ูอิสยาห์ 58:3–12.
 5. ในประวตัศิาสนจักรยุคแรก ผู้บุกเบิกที ่

กล้าหาญอยู่ ในความหิวโหย ไรบ้้าน และถูก
คกุคามดว้ย

 6. เฉลยธรรมบัญญัต ิ15:11.
 7. มัทธิว 25:35–36, 40.
 8. ด ูFood and Agriculture Organization 

of the United Nations and others, The 
State of Food Security and Nutrition in 
the World 2019, 6, fao.org/3/ca5162en/
ca5162en.pdf.

 9. ด ู“Worldwide Displacement Tops 
70 Million, UN Refugee Chief Urges 
Greater Solidarity in Response,” United 
Nations High Commissioner for 
Refugees website, June 19, 2019,  
unhcr.org/enus.

 10. ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับงานการกุศลของ
ศาสนจักรที่ ChurchofJesusChrist.org/
topics/welfare; LatterDaySaintCharities.
org; facebook.com/LatterDaySaint 
Charities; JustServe.org.

 11. “เครือ่งมือที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่เรา
มีคอืคณุงามความดี ในชีวติของเราเองและ
การเป็นแบบอย่าง” (กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, 
“จงคน้หาลูกแกะและจงดแูลแกะเถิด,” 
เลียโฮนำ, ก.ค. 1999, 146).
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ครสิต์3 แสดงออกถึงการ เช่ือฟัง4 กลับ
ใจ5 เสียสละเพื่อพระองค์6 รบัศาสนพิธี
ศักดิสิ์ทธิ์ และรกัษาพันธสัญญาที่ท�าไวก้ับ
พระองค์7 การมีคณุสมบัตคิูค่วรตอ่ของ
ประทานแห่งความบรสุิทธิ์เรยีกรอ้งความ
นอบน้อมถ่อมตน8 ความอ่อนโยน9 และ
ความอดทน10

ประสบการณ์ครัง้หน่ึงที่ข้าพเจ้า
ตอ้งการความบรสุิทธิ์เพิ่มขึน้เกิดขึน้ใน
พระวหิารซอลท์เลค ข้าพเจ้าเข้าพระ
วหิารเป็นครัง้แรกโดยทราบมาเพียงเล็ก
น้อยวา่จะเกิดอะไรขึน้บ้าง ข้าพเจ้าเห็น
ถ้อยค�าเหล่าน้ีบนตวัอาคาร: “ศักดิสิ์ทธิ์แด่
พระเจ้า” และ “พระนิเวศน์ของพระเจ้า” 
ข้าพเจ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ กระน้ันก็
ยังสงสัยวา่ข้าพเจ้าพรอ้มจะเข้าไปหรอืไม่

คณุแม่และคณุพ่อเดนิน�าหน้า
ข้าพเจ้าขณะเข้าพระวหิาร เจ้าหน้าที่ขอดู
ใบรบัรองเพื่อยืนยันความมีคา่ควรของเรา

คณุพ่อคณุแม่รูจ้ักชายที่ โตะ๊ตรวจ
ใบรบัรอง ท่านจึงหยุดสนทนากับเขาครู่
หน่ึง ข้าพเจ้าเดนิล่วงหน้าเข้าไปก่อน
ในห้องกวา้งที่ทุกอย่างส่องประกายขาว
เจิดจ้า ข้าพเจ้าแหงนดเูพดานสูงลิ่วซ่ึงมี
ลักษณะเหมือนท้องฟ้าเปิด ช่ัวขณะน้ัน 
ข้าพเจ้าเกิดความรูสึ้กชัดเจนวา่ข้าพเจ้า
เคยอยู่ที่น่ันมาก่อน

จากน้ันข้าพเจ้าไดย้ินเสียงแผ่วเบา
—ซ่ึงไม่ ใช่เสียงตนเอง ค�าพูดเบาๆ น้ัน
กล่าวดงัน้ี: “เจ้าไม่เคยมาที่น่ี เจ้าก�าลัง
ระลึกถึงช่วงเวลาก่อนเจ้าเกิด เจ้าเคยอยู่
ในสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์เช่นน้ี เจ้ารูสึ้กวา่พระ
ผู้ช่วยให้รอดก�าลังเสด็จเข้ามาในสถานที่
ซ่ึงเจ้ายืนอยู่ และเจ้ารูสึ้กมีความสุขเพราะ
เจ้าอยากเจอพระองค”์

ประสบการณ์ในพระวหิารซอลท์เลค
ครัง้น้ันเกิดขึน้เพียงช่ัวครู ่แตค่วามทรง
จ�าถึงเรือ่งน้ียังคงน�าสันต ิปีต ิและความ
สงบสุขมาให้เสมอ

วนัน้ันข้าพเจ้าไดร้บับทเรยีนมากมาย 
บทเรยีนหน่ึงคอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสั
ดว้ยสุรเสียงสงบแผ่วเบา ข้าพเจ้าไดย้ิน
พระองคเ์มื่อมีความสงบทางวญิญาณในใจ 
พระองคท์รงท�าให้เกิดความรูสึ้กเป็นสุข
และความเช่ือมั่นวา่ข้าพเจ้าก�าลังเป็น
คนบรสุิทธิ์ยิ่งขึน้ และน่ันน�าความสุขที่

ข้าพเจ้าเคยรูสึ้กในช่วงแรกๆ ในพระวหิาร
ของพระผู้เป็นเจ้ามาให้เสมอ

ท่านคงเคยสังเกตเห็นทัง้ในชีวติท่าน
เองและชีวติผู้อื่นถึงปาฏิหารยิ์แห่งความ
สุขที่มาจากความบรสุิทธิ์ที่เพิ่มขึน้ การ
เป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ ไม่
กี่สัปดาห์ก่อนหน้าน้ี ข้าพเจ้าไดอ้ยู่ข้าง
เตยีงผู้ที่สามารถเผชิญหน้าความตายดว้ย
ศรทัธาเต็มเป่ียมในพระผู้ช่วยให้รอดและ
มีสีหน้าเป็นสุข

คนหน่ึงเป็นชายที่รายล้อมดว้ย
ครอบครวั เขากับภรรยาคยุกันเบาๆ ขณะ
ข้าพเจ้าและลูกชายเดนิเข้าไป ข้าพเจ้า
รูจ้ักสองคนน้ีมาหลายปี ข้าพเจ้าเห็นการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิตเ์กิดผลในชีวติ
พวกเขากับสมาชิกครอบครวัมาโดยตลอด

ทัง้คูเ่ลอืกหยดุการรกัษาเพือ่ยือ้ชีวติ
ของชายผูน้ี้ มคีวามรูสึ้กเงยีบสงบขณะเขา
พดูกบัเรา เขายิม้ขณะแสดงความส�านึก
คณุตอ่พระกติตคิณุและผลการท�าให้
สะอาดบรสุิทธิข์องพระกติตคิณุทีม่ตีอ่
เขาและครอบครวัทีเ่ขารกั เขาพดูถงึช่วง
หลายปีแหง่ความสุขของการรบัใช้ ในพระ
วหิาร ลกูชายขา้พเจา้เจมิน�า้มนัศักดิสิ์ทธิ์
บนศีรษะของชายผูน้ี้ตามค�าขอ ขา้พเจา้
ผนึกการเจมิ ขณะผนึก ขา้พเจา้รูสึ้กอยา่ง
ชัดเจนทีจ่ะบอกเขาวา่เขาจะไดพ้บพระผู้
ช่วยใหร้อดในไมช้่า แบบหน้าตอ่หน้า

ข้าพเจ้าให้สัญญากับเขาวา่เขาจะรูสึ้ก
ถึงความสุข ความรกั และความเห็นชอบ

จากพระผู้ช่วยให้รอด เขายิม้อย่างอบอุ่น
ขณะเราออกมา ค�าพูดสุดท้ายของเขา
กับข้าพเจ้าคอื “บอกเคธีวา่ผมรกัเธอ” 
เคธลีน ภรรยาข้าพเจ้า ใช้เวลาหลายปีกระ
ตุน้คนหลายรุน่ในครอบครวัเขาให้ยอมรบั
พระด�ารสัเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดให้
มาหาพระองค ์ท�าและรกัษาพันธสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์ เพื่อคูค่วรรบัความสุขอันเป็น
ผลมาจากความบรสุิทธิ์ที่มากขึน้น้ัน

เขาตายในหลายช่ัวโมงตอ่มา หลาย
สัปดาห์หลังเขาจากไป ภรรยาม่ายของเขา
น�าของขวญัมาให้ภรรยากับข้าพเจ้า เธอ
ยิม้ขณะสนทนากับเรา เธอพูดดว้ยน� ้า
เสียงยินดวีา่ “ดฉัินคดิวา่จะรูสึ้กเศรา้และ
เหงา แตก่ลับรูสึ้กมีความสุข คณุคดิวา่
แบบน้ีดหีรอืเปล่า?”

ข้าพเจ้ารูว้า่เธอรกัสามีเพียงใดและรูว้า่
ทัง้สองรูจ้ัก รกั และรบัใช้พระเจ้าอย่างไร 
จึงบอกเธอวา่ความรูสึ้กเป็นสุขของเธอ
คอืของประทานที่สัญญาไวเ้พราะเธอได้
รบัการท�าให้บรสุิทธิ์มากขึน้จากการรบัใช้
อย่างซ่ือสัตย์ ความบรสุิทธิ์ของเธอท�าให้
เธอคูค่วรรบัความสุขน้ัน

วนัน้ีบางคนฟังแล้วอาจสงสัยวา่ “ท�าไม
ฉันไม่รูสึ้กถึงความสงบและความสุขที่
สัญญาไวก้ับคนซ่ือสัตย์? ฉันซ่ือสัตย์ผ่าน
ความยากล�าบากแสนสาหัสมาโดยตลอด 
แตก่ลับไม่รูสึ้กเป็นสุขเลย”

แม้แตศ่าสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธก็
เผชิญการทดสอบน้ี เขาสวดอ้อนวอนขอ
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การบรรเทาทุกข์ขณะถูกขังในคกุลิเบอรต์ี ้
รฐัมิสซูร ีเขาซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้าตลอดมา 
เขาเตบิโตขึน้ในความบรสุิทธิ์ กระน้ันเขา
ยังถูกปฏิเสธให้รูสึ้กถึงความสุข

พระเจ้าทรงสอนเขาถึงบทเรยีนเรือ่ง
ความอดทนที่เราทุกคนจะตอ้งมี ในช่วง
เวลาหน่ึง หรอือาจยาวนาน ในการทดสอบ
มรรตยัของเรา ตอ่ไปน้ีคอืข่าวสารของ
พระเจ้าถึงศาสดาพยากรณ์ผู้ซ่ือสัตย์และ
ก�าลังทนทุกข์ของพระองค:์

“และหากเจ้าถูกโยนลงไปในหลุม, 
หรอืในมือฆาตกร, และเจ้าถูกตดัสิน
ประหารชีวติ; หากเจ้าถูกโยนลงไปใน
ห้วงลึก; หากคลื่นซัดโหมกระหน�่ าลงมา
กระแทกเจ้า; หากลมแรงกลายเป็นศัตรู
เจ้า; หากฟ้าสวรรคร์วบรวมความมืด, และ
ธาตทุัง้ปวงรวมกันสกัดกัน้ทาง; และเหนือ
ส่ิงอื่นใด, หากขากรรไกรแห่งนรกน่ันเอง
จะอ้าปากกวา้งเพื่องับเจ้า, จงรู้ ไวเ้ถิด, ลูก
พ่อ, วา่ส่ิงทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็น
ประสบการณ์แก่เจ้า, และจะเกิดขึน้เพื่อ
ความดขีองเจ้า.

“บุตรแห่งพระมหาบุรษุเคยลดพระ
ฐานะลงต�า่กวา่ส่ิงเหล่าน้ันทัง้หมด. เจ้ายิ่ง
ใหญ่กวา่พระองคห์รอื?

“ฉะน้ัน, จงยึดมั่นวถิีทางของเจ้า, 
และฐานะปุโรหิตจะคงอยู่กับเจ้า; เพราะ
ขอบเขตของพวกเขาก�าหนดไวแ้ล้ว, 
พวกเขาจะผ่านไปไม่ได.้ วนัเวลาของเจ้า
เป็นที่รู,้ และจะไม่นับปีของเจ้าให้น้อย
ลง; ฉะน้ัน, อย่ากลัวส่ิงที่มนุษย์จะท�าได,้ 

เพราะพระผู้เป็นเจ้าจะทรงอยู่กับเจ้า
ตลอดกาลและตลอดไป.”11

น่ันคอืบทเรยีนค�าสอนแบบเดยีวกับที่
พระเจ้าทรงสอนโยบ ผู้จ่ายราคาหนักหนา
สาหัสเพื่อให้การชดใช้ท�าให้เขาบรสุิทธิ์
มากขึน้ เรารูว้า่โยบเป็นคนบรสุิทธิ์จาก
ข้อความแนะน�าเกี่ยวกับเขาวา่: “มีชาย
คนหน่ึงในแผ่น ดนิอูส ช่ือโยบ ชายคน
น้ันเป็นคนด ีพรอ้ม และเที่ยง ธรรม เป็นผู้
ย�า เกรงพระ เจ้าและหันจากความช่ัว รา้ย”12

แล้วโยบก็สูญเสียความมั่งคัง่ 
ครอบครวั และแม้กระทั่งสุขภาพ ท่าน
อาจจ�าไดว้า่โยบสงสัยวา่การที่เขามีความ
บรสุิทธิ์เพิ่มขึน้ผ่านความยากล�าบากที่
เพิ่มขึน้น้ันจะท�าให้เขาคูค่วรรบัความสุข
เพิ่มขึน้หรอืไม่ ส�าหรบัโยบ ดเูหมือนวา่
ความบรสุิทธิ์จะน�าความทุกข์ทรมานมาให้

กระน้ันพระเจ้ายังประทานบทเรยีน
แก้ ไขความเข้าใจแก่ โยบแบบเดยีวกับที่
ประทานแก่ โจเซฟ สมิธ พระองคท์รงท�า
ให้ โยบเห็นสถานการณ์ใจสลายของเขา
ดว้ยดวงตาทางวญิญาณ พระองคต์รสัวา่

“จงคาดเอวอย่างลูก ผู้ ชาย เราจะถาม
เจ้า ขอเจ้าตอบเรา

“เจ้าอยู่ที่ ไหน เมื่อเราวางราก ฐานของ
แผ่น ดนิโลก? บอกมาเลย ถ้าเจ้ามีความ
เข้า ใจ

“ผู ้ใดไดก้�า หนดขนาดให้ โลก? แน่ นอน
ละ เจา้ตอ้งรูซี้ หรอืผู ้ใดขงึเชือกวดับนน้ัน?

“ราก ฐานของโลกจมไปอยู่บนอะไร? 
ผู้ ใดวางศิลา มุม เอกของมัน

“เมื่อเหล่าดาว รุง่แซ่ ซ้องสรร เสรญิ 
และบรร ดาบุตรพระ เจ้าโห่ รอ้งดว้ยความ
ช่ืน บาน?”13

หลังจากโยบกลับใจจากการรอ้งทูลวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยุตธิรรม พระองคท์รง
ให้ โยบเห็นการทดลองของเขาในมุมที่สูง
กวา่และบรสุิทธิ์กวา่เดมิ เขากลับใจ

“แล้วโยบทูลพระ ยาห์ เวห์วา่
“ข้า พระ องคท์ราบวา่ พระ องคท์รงท�า

ทุก ส่ิงได ้และพระ ประ สงคข์องพระ องค์
จะส�าเรจ็

“น่ีผู้ ใดหนอไดซ่้อนค�า ปรกึ ษา
โดยปราศ จากความรู?้ เพราะ ฉะน้ัน 
ข้า พระ องคจ์ึงกล่าว ถึงส่ิงที่ข้า พระ องค์ ไม่
เข้า ใจ ส่ิงที่ประ หลาดเกินกวา่ข้า พระ องค์
จะทราบ

“ฟังซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้า
ตอบเรา

“ข้า พระ องคเ์คยได ้ยินถึงพระ องค์
ดว้ยหู แตบ่ัด น้ีดวง ตาข้า พระ องคเ์ห็น
พระ องค์

“ฉะน้ันข้า พระ องคจ์ึงเกลียดตน เอง 
และกลับ ใจอยู่ ในผง คลีดนิและขี ้เถ้า”14

หลังจากโยบกลับใจ เขาจึงเป็นคน
บรสุิทธิ์มากกวา่เดมิ พระเจ้าประทาน
พรเขาเกินกวา่ที่เขาสูญเสียไป แตพ่ร
ประเสรฐิสุดส�าหรบัโยบอาจเป็นการที่เขา
มีความบรสุิทธิ์เพิ่มพูนขึน้ผ่านความยาก
ล�าบากและการกลับใจ เขาคูค่วรรบัความ
สุขมากขึน้ในวนัเวลาที่เขายังมีชีวติอยู่

ความบรสุิทธิ์มากขึน้ไม่ไดม้าง่ายๆ จาก
การทูลขอ แตม่าโดยการท�าส่ิงจ�าเป็นเพื่อ
ให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเรา

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันมอบ
ค�าแนะน�าที่ข้าพเจ้าเห็นวา่ดทีี่สุดส�าหรบั
วธิีก้าวไปตามเส้นทางพันธสัญญาเพื่อ
มีความบรสุิทธิ์มากขึน้ ท่านชีท้างเมื่อ
กระตุน้เตอืนวา่:

“จงประสบพลังความเข้มแข็งของ
การกลับใจทุกวนั—โดยการท�าดแีละเป็น
คนดขีึน้ทีละน้อยในแตล่ะวนั

“เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะ
เปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงเปลี่ยนเราเป็นตวัเราเองในแบบที่ดี
ที่สุด เราเลือกเตบิโตทางวญิญาณและ
รบัปีต—ิปีตแิห่งการไถ่ ในพระองค ์เมื่อ
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เราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเป็นเหมือน
พระเยซูครสิตม์ากขึน้!”

ประธานเนลสันกล่าวตอ่เพื่อให้ก�าลังใจ
เราในความพยายามที่จะเป็นคนบรสุิทธิ์
มากขึน้วา่ “พระเจ้าไม่ไดท้รงคาดหวงั
ให้เราดพีรอ้ม ณ จุดน้ี . . . แตพ่ระองค์
ทรงคาดหวงัให้เราสะอาดบรสุิทธิ์มาก
ขึน้ การกลับใจทุกวนัเป็นหนทางสู่ความ
สะอาดบรสุิทธิ์.”15

ค�าปราศรัยของประธานดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์ ในการประชุมใหญ่ก่อนหน้าน้ี 
ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นชัดเจนขึน้ว่าเราจะ
เติบโตในความบริสุทธิ์อย่างไรและเรา
จะรู้ ได้อย่างไรว่าเราก�าลังก้าวไปสู่จุดน้ัน 
ท่านกล่าวว่า “เราจะมีความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณได้อย่างไร? เราจะมีความ
บริสุทธิ์ ในระดับที่เราสามารถมีพระ
วิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อนตลอดเวลา
ได้อย่างไร? เราจะมาถึงจุดท่ีเรามองและ
ประเมินส่ิงทางโลกด้วยมุมมองนิรันดร์
ได้อย่างไร?”16

ค�าตอบของประธานโอ๊คส์เริม่ตน้ดว้ย
การมีศรทัธามากขึน้ในพระเยซูครสิต์ ใน
ฐานะพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรกัเรา ซ่ึงน�า
เราให้แสวงหาการให้อภัยทุกวนัและระลึก
ถึงพระองคท์ุกวนัโดยรกัษาพระบัญญัติ
ของพระองค ์ศรทัธามากขึน้ในพระเยซู
ครสิตเ์กิดขึน้เมื่อเราดืม่ด�า่พระค�าของ
พระองคท์ุกวนั

เพลงสวด “เพิ่มความศักดิสิ์ทธิ์ ให้
ฉัน” แนะน�าวธิีสวดอ้อนวอนขอความ

ช่วยเหลือในการเป็นคนบรสุิทธิ์มากขึน้ ผู้
ประพันธ์แนะน�าวา่ความบรสุิทธิ์ศักดิสิ์ทธิ์
ที่เราแสวงหาเป็นของประทานจากพระผู้
เป็นเจ้าผู้ทรงเป่ียมดว้ยความรกั ซ่ึงคอ่ยๆ 
ประทานให้ตามกาลเวลา หลังจากที่เราท�า
ทุกส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว ท่านคงจ�า
ข้อสุดท้ายได:้

เพิ่มบรสุิทธิ์ ให้ฉัน
เพิ่มแข็งขันมีชัย
เพิ่มเสรจีำกอบำย
เพิ่มแรงหมำยคนืเรอืน
เพิ่มคำ่สมอำณำจักร
เพิ่มฉันจักถูกใช้
เพิ่มศกัดิสิ์ทธิ์และพรเดน่
เพิ่มเช่นพระผู้ ไถ่17

ไมว่า่สภาวการณ์ส่วนตวัของเราจะ
เป็นเช่นไร ไมว่า่เราจะอยูต่รงไหนบนเส้น
ทางพนัธสัญญากลบัสู่บา้น ขอใหค้�าสวด
ออ้นวอนของเราเพือ่ขอความบรสุิทธิม์าก
ขึน้ไดร้บัค�าตอบ ขา้พเจา้รูว้า่เมือ่ค�าวงิวอน
ของเราเกดิผล ความสุขของเราจะเพิม่ขึน้ 
ผลน้ันอาจเกดิขึน้ช้า แตจ่ะเกดิขึน้แน่นอน 
ขา้พเจาัไดร้บัความเช่ือมัน่น้ันจากพระบดิา
บนสวรรคผ์ูท้รงรกัเราและพระบตุรผูท้รง
เป็นทีร่กัของพระองค ์พระเยซคูรสิต์

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่โจเซฟ สมิธ
คอืศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันคอืศาสดา
พยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ ในปัจจุบัน พระผู้
เป็นเจ้าพระบิดาทรงพระชนม์และทรง
รกัเรา พระองคท์รงตอ้งการให้เรากลับ
บ้านไปหาพระองคเ์ป็นครอบครวั พระผู้
ช่วยให้รอดผู้ทรงรกัเราทรงเชือ้เชิญเราให้
ตดิตามพระองค์ ในการเดนิทางกลับบ้าน
ของเรา ซ่ึงทัง้สองพระองคท์รงเตรยีมทาง
ไว ้ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูแอลมา 41:10.
 2. ด ูแอลมา 42:4–16.
 3. ด ูกิจการของอัครทูต 26:18; อีเธอร ์4:7.
 4. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 88:34.
 5. ด ู3 นีไฟ 27:19–20.
 6. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 132:50.
 7. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 97:8.
 8. ด ูฮีลามัน 3:35.
 9. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 101:1–5.
 10. ด ู1 ยอห์น 3:2–3; หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 112:13.
 11. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 122:7–9.
 12. โยบ 1:1.
 13. โยบ 38:3–7.
 14. โยบ 42:1–6.
 15. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถ

ท�าไดด้ขีึน้และเป็นคนดขีึน้,” เลียโฮนำ, 
พ.ค. 2019, 67, 68.

 16. Dallin H. Oaks, “Spirituality,” Ensign, 
Nov. 1985, 63.

 17. “เพิ่มความศักดิสิ์ทธิ์ ให้ฉัน,” เพลงสวด, 
บทเพลงที่ 56.
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ไม่วา่ท่านอยู่ที่ ใดบนเส้นทางชีวติ บาง
ท่านอาจรูสึ้กแบกภาระหนักเกินไปจนไม่
คดิจะอยู่บนเส้นทางน้ันดว้ยซ�า้ ข้าพเจ้า
ตอ้งการเชือ้เชิญให้ท่านก้าวออกจากความ
มืดมาสู่แสงสวา่ง แสงพระกิตตคิณุจะให้
ความอบอุ่นและการเยียวยา และจะช่วย
ให้ท่านเข้าใจวา่จรงิๆ แล้วท่านเป็นใคร
และจุดประสงค์ ในชีวติท่านคอือะไร

พวกเราบางคนเดนิเตรบ่นทางตอ้ง
ห้ามเพื่อพยายามหาความสุขที่น่ัน

พระบิดาบนสวรรคผ์ู้ทรงรกัเราทรง
เชือ้เชิญให้เราเดนิบนเส้นทางการเป็น
สานุศิษย์และกลับไปหาพระองค ์พระองค์
ทรงรกัเราดว้ยความรกัที่สมบูรณ์แบบ1

วธิีการคอือะไร? วธิีการคอืช่วยซ่ึงกัน
และกันให้เข้าใจวา่เราเป็นใครโดยปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่กัน

ส�าหรบัข้าพเจ้า การปฏิบัตศิาสนกิจคอื
การแสดงความรกัอันสูงส่ง2 ในวธิีน้ันเรา
สรา้งสภาพแวดล้อมที่ทัง้ผู้ ให้และผู้รบั
เกิดความปรารถนาจะกลับใจ อีกนัยหน่ึง
คอื เราเปลี่ยนทิศทางเข้ามาใกล้และเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
มากขึน้

ตวัอย่างเช่น ไม่จ�าเป็นตอ้งบอกคูค่รอง
หรอืบุตรของเราตลอดเวลาวา่พวกเขา
ควรปรบัปรงุอย่างไร พวกเขารูอ้ยู่แล้ว การ
สรา้งสภาพแวดล้อมที่มีแตค่วามรกัจะ
ท�าให้พวกเขามีพลังท�าการเปลี่ยนแปลงที่
จ�าเป็นในชีวติและเป็นคนดขีึน้

ที่คนอื่นมีพรสวรรคด์า้นศิลปะ บางคน
ออกแบบและสรา้งส่ิงตา่งๆ หรอืดแูล 
คุม้ครอง หรอืสอนคนอื่นๆ เราทุกคนล้วน
จ�าเป็นเพื่อแตง่เตมิสีสันและความหมาย
ให้ โลกใบน้ี

ถึงคนที่รูสึ้กวา่ไม่มีอะไรจะมอบให้หรอื
เช่ือวา่ตนเองไม่มีความส�าคญัหรอืไม่มี
ผลตอ่ใคร ถึงคนที่อาจรูสึ้กวา่ชีวติเพียบ
พรอ้ม และใครก็ตามที่อยู่ระหวา่งสอง
กลุ่มน้ี ข้าพเจ้าประสงคจ์ะให้ข่าวสารน้ี

โดย เอล็เดอร์ฮานส์ ที. บูม
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

ในปี 2016 คณะนักรอ้งประสานเสียงแท
เบอรน์าเคลิแอทเท็มเปิลสแควรม์าเยือน
เนเธอรแ์ลนดแ์ละเบลเยียม เน่ืองจาก
ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องในเหตกุารณ์อันน่าตืน่
เตน้น้ี ข้าพเจ้าจึงมี โอกาสเข้าชมการ
แสดงถึงสองรอบ

ระหวา่งการแสดงขา้พเจา้คดิวา่การ
เคลือ่นยา้ยคณะนักรอ้งกลุม่ใหญข่นาดน้ี
ตอ้งเป็นภาระหนักมาก ขา้พเจา้นึกถงึฆอ้ง
ใบใหญท่ีข่นส่งล�าบากและคา่ส่งอาจจะแพง
มากเมือ่เทยีบกบัไวโอลิน ทรมัเป็ต หรอื
เครือ่งดนตรอืีน่ๆ ทีห่อบไปได้ ไมย่าก แต่
เมือ่ดคูวามมีส่วนรว่มจรงิๆ ของฆอ้งใบน้ี 
ข้าพเจ้าก็ตระหนักวา่มันตเีพยีงไมก่ีค่รัง้ 
ขณะทีเ่ครือ่งดนตรอืีน่ๆ ทีต่วัเล็กกวา่มี
ส่วนในคอนเสิรต์เกอืบทัง้รายการ ขา้พเจา้
ใครค่รวญวา่ถา้ไม่มีเสียงฆอ้งการแสดงคงไม่
เหมอืนเดมิ ดงัน้ันจึงตอ้งพยายามขนยา้ย
ฆอ้งใหญ่ใบน้ีขา้มมหาสมทุร

บางครัง้เราอาจรูสึ้กวา่เราเป็นเหมือน
ฆ้องใบน้ัน ดพีอเพียงแคจ่ะมีบทบาท
เล็กๆ น้อยๆ ในการแสดงเท่าน้ัน แต่
ข้าพเจ้าขอบอกท่านวา่เสียงของท่าน
ส�าคญัมาก

เราจ�าเป็นตอ้งมีเครือ่งดนตรทีุกชิน้ 
บางคนเรยีนรูเ้รว็และเรยีนเก่งมาก ขณะ

รู ้รกั และเตบิโต

ขอให้เราทุกคนเข้าใจบทบาทของเราในงานปฏิบัติ
ศาสนกิจอันส�าคัญย่ิงนี้เพ่ือเราจะได้เป็นเหมือน
พระองค์มากขึน้
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ในวธิน้ีี การกลบัใจจงึกลายเป็นกระบวน 
การขัดเกลาทุกวนั ซ่ึงอาจรวมถึงการ
ขอโทษส�าหรบัพฤตกิรรมที่ ไม่ด ีข้าพเจ้า
จ�าไดแ้ละยังคงมีสถานการณ์ที่ข้าพเจ้า
ดว่นตดัสินเรว็เกินไปหรอืรบัฟังช้าเกินไป 
เมื่อสิน้วนัระหวา่งการสวดอ้อนวอนส่วน
ตวั ข้าพเจ้ารูสึ้กถึงค�าแนะน�าดว้ยรกัจาก
สวรรค์ ให้กลับใจและเป็นคนดขีึน้ สภาพ
แวดล้อมเต็มไปดว้ยความรกัที่คณุพ่อคณุ
แม่และพี่น้องของข้าพเจ้าสรา้งขึน้ก่อน 
ตามดว้ยภรรยา ลูกๆ และเพื่อนๆ ช่วยให้
ข้าพเจ้าเป็นคนดขีึน้

เราทุกคนรูว้า่เราท�าดขีึน้ได้ ในเรือ่ง
ใดบ้าง ไม่จ�าเป็นตอ้งเตอืนกันบ่อยๆ แต่
จ�าเป็นตอ้งรกัและปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
กัน การท�าเช่นน้ันจะสรา้งบรรยากาศของ
ความเต็มใจเปลี่ยนแปลง

ในสภาพแวดล้อมเดยีวกันน้ี เราก�าลัง
เรยีนรูว้า่จรงิๆ แล้วเราเป็นใครและเรา
จะมีบทบาทอะไรในบทสุดท้ายน้ีของ
ประวตัศิาสตร์ โลกก่อนการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระผู้ช่วยให้รอด

ถ้าท่านสงสัยบทบาทของท่าน ข้าพเจ้า
อยากเชือ้เชิญให้ท่านหาสถานที่ที่ท่านอยู่
ตามล�าพังได ้และทูลขอให้พระบิดาบน
สวรรคท์รงท�าให้ท่านรูบ้ทบาทของตนเอง 
ค�าตอบอาจจะมาทีละนิดแล้วชัดเจนขึน้
เมื่อเรายืนอย่างมั่นคงกวา่เดมิบนเส้นทาง
พันธสัญญาและการปฏิบัตศิาสนกิจ

เราก�าลังประสบความยุ่งยากบางอย่าง
คล้ายกับที่ โจเซฟ สมิธเผชิญขณะอยู่ 
“ท่ามกลางสงครามคารมและความแตก
ตืน่อันเกิดจากความคดิเห็นทัง้หลาย” 
เมื่อเราอ่านเรือ่งราวของท่าน ท่านพูดกับ
ตนเองบ่อยครัง้วา่ “จะให้ท�าอย่างไรเล่า? 
จากกลุ่มทัง้หมดน้ีใครเล่าถูก; หรอื, ผิด
ดว้ยกันทัง้หมด? หากมีกลุ่มหน่ึงในน้ันถูก
ตอ้ง, แล้วจะเป็นกลุ่มใดเล่า, และข้าพเจ้า
จะรู้ ไดอ้ย่างไรเล่า?”3

ดว้ยความรูท้ี่ท่านพบในสาส์นของยา
กอบ ซ่ึงกล่าววา่ “ถ้าผู้ ใดในพวกท่านขาด
สตปิัญญา, ก็ ให้ผู้น้ันทูลขอจากพระเจ้า, 
ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทัง้ปวงดว้ย
พระกรณุา, และมิไดท้รงต�าหนิ; แล้วผู้
น้ันก็จะไดร้บัส่ิงที่ทูลขอ”4 ในที่สุดโจเซฟ 
“จึงตดัสินใจ ‘ทูลขอจากพระเจ้า’”5

เราอ่านเพิ่มเตมิวา่ “เป็นครัง้แรก
ในชีวติที่ [ท่าน] พยายามท�าอะไรเช่น
น้ี, เพราะท่ามกลางความกังวลทัง้หมด 
[ของท่าน] [ท่าน]ยังไม่เคยพยายามสวด
อ้อนวอนโดยออกเสียงเลย”6

อาจเป็นเช่นน้ันกับเราเช่นกันในครัง้
แรกที่เราทูลพระผู้รงัสรรคข์องเราในแบบ
ที่เราไม่เคยท�ามาก่อน

เพราะความพยายามของโจเซฟ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์พระเยซูคริสต์จึงทรงปรากฏ
ต่อท่าน ทรงเรียกช่ือท่าน ผลที่ ได้คือเรา
มีความเข้าใจชัดเจนขึน้ว่าเราเป็นใคร
และเราส�าคัญจริงๆ

เราอ่านเพิ่มเตมิวา่ในช่วงวยัรุน่โจเซฟ 
“ถูกข่มเหงโดยคนเหล่าน้ันที่ควรเป็น
เพื่อน [ของท่าน] และ [ควร] ปฏิบัตติอ่ 
[ท่าน] อย่างกรณุา”7 ดงัน้ันเราอาจเจอ
การตอ่ตา้นบางอย่างเช่นกันขณะที่เรา
ด�าเนินชีวติของการเป็นสานุศิษย์

ถา้ปัจจบุนัทา่นรูสึ้กวา่ไมส่ามารถเป็น
ส่วนหน่ึงของวงออรเ์คสตราและเส้น
ทางการกลบัใจดยูากส�าหรบัทา่น โปรดรูว้า่
ถา้เราพยายามตอ่ไป ภาระจะถกูยกออกจาก
บา่เราและจะมแีสงสวา่งอกีครัง้ พระบดิา
บนสวรรคจ์ะไมท่รงทอดทิง้เราเมือ่เราเอือ้ม
ไปหาพระองค ์เราลม้แลว้ลกุขึน้ได ้และ
พระองคจ์ะทรงช่วยเราปัดฝุ่นออกจากเขา่

เราบางคนบาดเจ็บ แตชุ่ด
ปฐมพยาบาลของพระเจ้ามีผ้าพันแผลผืน
ใหญ่พอจะปิดแผลทัง้หมดของเรา

ดงัน้ันเราตอ้งมีความรกัน้ัน ความรกั
สมบูรณ์แบบที่เราเรยีกวา่จิตกุศลหรอื 
“ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์8 ใน
บ้านของเราที่บิดามารดาปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่บุตรธิดาและบุตรธิดาปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่บิดามารดา โดยผ่านความรกัน้ัน ใจจะ
ถูกเปลี่ยนและเกิดความปรารถนาที่จะท�า
ตามพระประสงคข์องพระองค์

เราต้องมีความรักน้ันในการติดต่อกัน
ฉันบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์และ
สมาชิกศาสนจักรของพระองค์ น่ันจะ
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การทดลองในความเป็นมรรตยัไปสู่โลก
วญิญาณ

จากวนักลายเป็นสัปดาห์ กลายเป็น
เดอืน จนเวลาน้ีครบหน่ึงปีแลว้ตัง้แตบ่าร์
บาราจากไป ข้าพเจ้าพบตนเองซาบซึง้กับ
พระคมัภีรข์้อน้ีมากขึน้: “เจ้าจงอยู่ดว้ย
กันดว้ยความรกั, ถึงขนาดที่เจ้าจะร�า่ไห้
เพราะการสูญเสียพวกเขาที่ตาย”1 นับ

โดย ประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด
รกัษำกำรประธำนโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พีน้่องทีร่กั เมือ่ใกลถ้งึการประชมุใหญ่
สามญัเดอืนตลุาคมปีทีแ่ลว้ ขา้พเจา้เตรยีม
ค�าพดูการประชมุใหญเ่พือ่เน้นความส�าคญั
วนัครบรอบ 100 ปีของนิมติเกีย่วกบัโลก
วญิญาณทีป่ระธานโจเซฟ เอฟ. สมธิไดร้บั
เมือ่วนัที ่3 ตลุาคม ค.ศ. 1918

ไม่กี่วนัหลังจากข้าพเจ้าส่งค�าพูดไป
แปล บารบ์าราคูนิ่รนัดรข์องข้าพเจ้าไดจ้บ

ให้วญิญาณควบคมุรา่งกาย
ของเรา

เร่ืองส�าคัญท่ีสุดอย่างหน่ึงท่ีเราเรียนรู้ได้ในชีวิตนีคื้อวิธี
ให้ความส�าคัญกับธรรมชาติฝ่ายวิญญาณนิรันดร์ของเรา
และวิธีควบคุมความปรารถนาช่ัวร้ายของเรา

เปิดทางให้เรามีเครื่องดนตรีครบทุก
ชิน้ในวงออร์เคสตราของเรา เพื่อเราจะ
สามารถแสดงได้อย่างไพเราะกับคณะ
นักร้องเทพสวรรค์เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดเสด็จมาอีกครัง้

เราตอ้งให้ความรกัน้ัน แสงสวา่งน้ัน
ฉายส่องและท�าให้รอบตวัเราสวา่งไสว
ขณะเราด�าเนินชีวติประจ�าวนั ผู้คนจะ
สังเกตเห็นแสงสวา่งน้ันและจะถูกดงึ
เข้ามาใกล้ งานเผยแผ่ศาสนาเช่นน้ันจะ
ดงึดดูผู้อื่นให้ “มำด ูมำช่วย และมำอยู”่9 
ได้ โปรดเถิด เมื่อท่านไดร้บัพยานเกี่ยว
กับงานอันส�าคญัยิ่งน้ีและทราบบทบาท
ของเราในงานน้ันแล้ว ขอให้เราช่ืนชม
ยินดดีว้ยกันกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธผู้เป็นที่รกัของเรา ผู้ประกาศวา่ 
“เพราะข้าพเจ้าเห็นนิมิต; ข้าพเจ้ารูเ้รือ่ง
น้ี, และข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบเรือ่งน้ี, และข้าพเจ้าไม่สามารถ
ปฏิเสธเรือ่งน้ีได”้10

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่ข้าพเจ้า
รูว้า่ข้าพเจ้าเป็นใครและรูว้า่ท่านเป็นใคร 
เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรคผ์ู้ทรงรกัเรา และพระองค์ ไม่ได้
ส่งเรามาที่น่ีเพื่อล้มเหลวแตเ่พื่อกลับไป
หาพระองคอ์ย่างสมเกียรต ิขอให้เราทุก
คนเข้าใจบทบาทของเราในงานปฏิบัติ
ศาสนกิจอันส�าคญัยิ่งน้ี เพื่อที่เราจะ
เป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้เมื่อพระผู้
ช่วยให้รอดเสด็จมาอีกครัง้ น่ีคอืค�าสวด
อ้อนวอนของข้าพเจ้า ในพระนามของ
พระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
อ้างองิ
 1. ด ูด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “ตดิ

สนิทอยู่กับความรกัของเรา,” เลียโฮนำ, 
พ.ย. 2016, 48.

 2. ด ูรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “Divine Love,” 
Liahona, Feb. 2003, 1217.

 3. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:10.
 4. ยากอบ 1:5; ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:11 

ดว้ย.
 5. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:13.
 6. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:14.
 7. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:28.
 8. โมโรไน 7:47.
 9. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “งานเผยแผ่

ศาสนา: แบ่งปันส่ิงที่อยู่ ในใจท่าน,” 
เลียโฮนำ, พ.ค. 2019, 17.

 10. โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:25.
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เป็นพรที่บารบ์ารากับข้าพเจ้า “อยู่ดว้ยกัน
ดว้ยความรกั” มานานถึง 67 ปี แตข่้าพเจ้า
ไดเ้รยีนรู้ ในชีวติจรงิวา่การ “ร�า่ไห้เพราะ
การสูญเสีย” คนที่เรารกัน้ันหมายความวา่
อย่างไร โอ้ ข้าพเจ้ารกัและคดิถึงเธอมาก!

ข้าพเจ้าคดิวา่ส่วนใหญเ่ราไมค่อ่ยซาบซึง้
กับส่ิงท่ีผู้อืน่ท�าให้จนกระทัง่พวกเขาจากไป 
ข้าพเจ้ารูว้า่บารบ์าราวุน่อยูต่ลอดเวลา แต่ไม่
ไดเ้ข้าใจถอ่งแท้วา่ครอบครวั ศาสนจกัร และ
ชมุชนเรยีกรอ้งเวลาจากเธอมากเพยีงใด เธอ
ทุม่เทความพยายามทุกวนัซ�า้หลายพนัครัง้
ตลอดหลายปีเพือ่ให้ครอบครวัเราด�าเนินตอ่
ไปได ้ทีผ่่านมาไม่มีใครในครอบครวัเราเคย
ไดยิ้นเธอขึน้เสียงหรอืพดูถอ้ยค�ารนุแรงเลย

ความทรงจ�ามากมายท่วมท้นเข้ามา
ในความคดิข้าพเจ้าตลอดปีที่ผ่านมา 
ข้าพเจ้านึกถึงการที่เธอเลือกเป็นมารดา
ของบุตรเจ็ดคนซ่ึงตอ้งใช้แรงกายอย่าง
มาก การเป็นแม่บ้านเป็นอาชีพเดยีวที่
เธออยากท�า และเธอท�าไดอ้ย่างเช่ียวชาญ
แบบมืออาชีพในทุกๆ ดา้น

บ่อยครัง้ข้าพเจ้าสงสัยวา่เธอตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้ากับลูกๆ 
อย่างไร การเตรยีมอาหารอย่างเดยีวก็
หนักมากแล้ว ไม่ตอ้งพูดถึงงานอื่นๆ เช่น 
ซักรดีเสือ้ผ้ากองโตของครอบครวัทุก
สัปดาห์ และคอยดแูลรองเท้าเสือ้ผ้าให้
ลูกๆ สวมใส่ไดพ้อด ีเราทุกคนหันไปพึ่ง
เธออีกรอ้ยแปดพันเรือ่งที่ส�าคญัตอ่เรา 
และเพราะเรือ่งเหล่าน้ันส�าคญัตอ่เรา จึง
ส�าคญัตอ่เธอเช่นกัน พูดไดค้�าเดยีววา่เธอ
ยอดเยี่ยม—ในฐานะภรรยา มารดา มิตร 
เพื่อนบ้าน และธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ตอนน้ีเธอไปสู่ชีวิตหน้าแล้ว ข้าพเจ้า
มีความสุขที่เลือกน่ังอยู่ข้างๆ เธอเมื่อ
กลับถึงบ้านจากออฟฟิศในช่วงสองสาม
เดือนท้ายๆ ก่อนเธอเสียชีวิต เลือกกุม
มือเธอขณะดูตอนจบของละครเพลง 
ที่เธอโปรดปราน—ซ�า้แล้วซ�า้เล่าเพราะ 
อัลไซเมอร์ ไม่ยอมให้เธอจ�าได้ว่าเธอ
เพิ่งดูไปเมื่อตอนบ่าย ความทรงจ�าของ
ช่วงเวลาพิเศษขณะกุมมือกันมีค่าต่อ
ข้าพเจ้ามากมายในเวลาน้ี

พี่น้องทัง้หลาย โปรดอย่าพลาดโอกาส
มองเข้าไปในดวงตาสมาชิกครอบครวั
ท่านดว้ยความรกั บุตรธิดาและบิดามารดา

ทัง้หลาย จงยื่นมือออกไปหากันและแสดง
ความรกัความขอบคณุ บางท่านอาจเป็น
เหมือนข้าพเจ้าที่ตืน่ขึน้มาวนัหน่ึงแล้ว
พบวา่เวลาส�าหรบัการส่ือสารส�าคญัๆ เช่น
น้ันผ่านไปแล้ว จงอยู่ดว้ยกันแตล่ะวนั
ดว้ยใจที่เป่ียมดว้ยความกตญัญู ความทรง
จ�าที่ด ีการรบัใช้ และความรกัมากมาย

ในช่วงปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าตัง้ใจ
ไตรต่รองเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบน
สวรรคม์ากยิ่งกวา่เดมิ ในการสอนบุตร

ช่ือโครแิอนทอน แอลมาเรยีกแผนน้ีวา่ 
“แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข”2

ตอนน้ีค�าทีเ่ขา้มาในความคดิขา้พเจา้ทกุ
ครัง้เมือ่นึกถงึแผนน้ีคอื “การอยูด่ว้ยกนัอกี” 
น่ีคอืแผนซ่ึงพระบดิาในสวรรคผู์เ้ป่ียมดว้ย
ความรกัทรงออกแบบ ศนูยก์ลางของแผน
มีโอกาสส�าคญัอนัน่ายนิดีใหค้รอบครวัไดอ้ยู่
ดว้ยกนัอกี—การกลบัมารวมกนัช่ัวนิรนัดร์
ของสามภีรรยา บดิามารดาและบุตร รุน่ตอ่
รุน่ในครวัเรอืนของพระผูเ้ป็นเจา้
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ความคิดน้ันท�าให้ข้าพเจ้าอุ่นใจและ
เช่ือมั่นว่าจะได้อยู่กับบาร์บาราอีกครัง้ 
แม้เธอได้รับความทรมานทางร่างกาย
จนถึงบัน้ปลายชีวิต แต่วิญญาณของ
เธอเข้มแข็ง สง่างาม และบริสุทธิ์ เธอ
เตรียมตัวพร้อมทุกส่ิงเพื่อว่าเมื่อถึงวัน
น้ันเธอจะสามารถยืนต่อหน้า “บัลลังก์
อันน่าพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า”3 
เป่ียมด้วยความมั่นใจและความเช่ือมั่น
อย่างสงบ แต่อีกสองวันข้าพเจ้าจะอายุ 
91 ปีแล้ว ข้าพเจ้ายังสงสัยว่า “ข้าพเจ้า
พร้อมหรือไม่?” ข้าพเจ้าก�าลังท�าทุก
อย่างที่ต้องท�าเพื่อจะสามารถกุมมือเธอ
ได้อีกครัง้หรือไม่?

ความแน่นอนที่เป็นพืน้ฐานเรยีบง่าย
ที่สุดของชีวติน้ีคอื: เราทุกคนตอ้งตาย ไม่
วา่จะตายเมื่ออายุน้อยหรอืมาก ยากหรอื
ง่าย ร�า่รวยหรอืยากจน เป็นที่รกัหรอืโดด
เดีย่ว ไม่มี ใครหนีพ้นความตาย

ไม่กี่ปีที่แล้ว ประธานกอรด์อน บี. ฮิงค์
ลีย์พูดบางอย่างที่มีความหมายเป็นพิเศษ
เกี่ยวกับเรือ่งน้ี: “หอมหวานยิ่งนักคอื
ความเช่ือมั่น ปลอบโยนยิ่งนักคอืสันติ
ที่มาจากความรูว้า่ถ้าเราแตง่งานถูกตอ้ง
และด�าเนินชีวติถูกตอ้ง สัมพันธภาพของ

เราจะด�าเนินตอ่ไป แม้เวลาจะล่วงเลย
และความตายน้ันแน่นอน”4

ข้าพเจ้าแตง่งานถูกตอ้งอย่างแน่นอน 
ไม่มีข้อสงสัยในเรือ่งน้ัน แตน่ั่นไม่พอ 
ตามค�าพูดของประธานฮิงคล์ีย์ ข้าพเจ้า
ตอ้งด�าเนินชีวติถูกตอ้งดว้ย5

ปัจจุบัน “การด�าเนินชีวติถูกตอ้ง” เป็น
แนวคดิที่คอ่นข้างสับสน โดยเฉพาะถ้า
ท่านใช้เวลามากอยู่กับโซเชียลมีเดยี ซ่ึง
ใครก็สามารถประกาศความจรงิที่ถูกตอ้ง
หรอืแนวคดิผิดๆ เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
และแผนส�าหรบับุตรธิดาของพระองค์
ได ้น่าขอบคณุที่สมาชิกศาสนจักรมีหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุที่แท้จรงิช่ัวนิรนัดร ์
ท�าให้เรารูว้ธิีด�าเนินชีวติให้พรอ้มมากขึน้
เมื่อเราตอ้งตาย

ไมก่ีเ่ดอืนกอ่นขา้พเจา้เกดิ คณุปู่ซ่ึงเป็น
อคัรสาวกของขา้พเจา้ เอ็ลเดอรเ์มลวนิ เจ. 
บลัลารด์ กลา่วค�าปราศรยัทีบ่างคนมองวา่
เขา้ถงึแกน่ความหมายของการด�าเนินชีวติ
ถกูตอ้ง ค�าพดูของทา่นเรือ่ง “การแยง่ชิง
จติวญิญาณ” เน้นการตอ่สู้ ไมห่ยดุหยอ่น
ระหวา่งรา่งกายกบัวญิญาณนิรนัดรข์องเรา

ทา่นกลา่ววา่ “ความขดัแยง้ส�าคญัทีสุ่ด
ทีช่ายหรอืหญงิจะเคยม ี. . . คอืการตอ่สู้กบั

ตนเอง” โดยอธบิายวา่ซาตาน “ศัตรขูองจติ
วญิญาณเรา” โจมตเีราผา่น “ตณัหา ความ
อยาก และความทะเยอทะยานของเน้ือ
หนัง”6 การตอ่สู้ขัน้แรกจงึเกดิขึน้ระหวา่ง
ธรรมชาตอินัสูงส่งฝ่ายวญิญาณกบัมนุษย์
ปุถชุนฝ่ายเน้ือหนัง พีน้่องทัง้หลาย จ�าไวว้า่
เราสามารถรบัความช่วยเหลอืทางวญิญาณ
ผา่นอทิธพิลของพระวญิญาณบรสุิทธิที์่
สามารถ “สอนพวกทา่นทกุส่ิง”7 ความช่วย
เหลอือาจมาผา่นอ�านาจและพรของฐานะ
ปุโรหติไดเ้ช่นกนั

ตอนน้ีข้าพเจ้าถามวา่ การตอ่สู้ของ
ท่านแตล่ะคนเป็นอย่างไร?

ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์กล่าววา่ 
“การด�ารงอยู่บนโลกของมนุษย์เป็นเพียง
การทดสอบเพื่อดวูา่เขาจะทุ่มเทความ
พยายาม ความคดิ และจิตวญิญาณให้
กับส่ิงที่เอือ้ตอ่ความสุขสบายและความ
พึงพอใจของธรรมชาตริา่งกาย หรอืจะ
ท�าให้จุดประสงคข์องชีวติคอืการไดม้าซ่ึง
คณุสมบัตทิางวญิญาณ”8

การตอ่สู้ระหวา่งธรรมชาตฝ่ิายเน้ือหนัง
กับฝ่ายวญิญาณของเราไม่ ใช่เรือ่งใหม่ ใน
โอวาทสุดท้ายกับผู้คน กษัตรยิ์เบ็นจามิน
สอนวา่ “มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรตูอ่พระ
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ผู้เป็นเจ้า, และเป็นมาแล้วนับแตก่าร
ตกของอาดมั, และจะเป็นไป, ตลอดกาล
และตลอดไป, เวน้แตเ่ขาจะยอมตอ่การ
ชักจูงของพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์, และ
ทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็นวิ
สุทธิชนโดยผ่านการชดใช้ของพระครสิต์
พระเจ้า”9

อัครสาวกเปาโลสอนวา่ “คนทัง้ หลาย
ที่อยู่ฝ่ายเน้ือ หนังก็สน ใจในส่ิงซ่ึงเป็น
ของเน้ือ หนัง แตค่นทัง้ หลายที่อยู่ฝ่าย
พระ วญิ ญาณก็สน ใจในส่ิงซ่ึงเป็นของ
พระ วญิญาณ

“การเอา ใจ ใส่เน้ือ หนังก็คอืความตาย 
และการเอา ใจ ใส่พระ วญิ ญาณก็คอืชีวติ
และสันต ิสุข”10

ดเูหมือนจะชัดเจนส�าหรบัข้าพเจ้า
วา่เรือ่งส�าคญัที่สุดอย่างหน่ึงที่เราเรยีน
รู้ ได้ ในชีวติน้ีคอืวธิี ให้ความส�าคญักับ
ธรรมชาตฝ่ิายวญิญาณนิรนัดรข์องเราและ
วธิีควบคมุความปรารถนาช่ัวรา้ยของเรา 
เรือ่งน้ีไม่น่าเป็นเรือ่งยาก เพราะวญิญาณ
ของเรา ซ่ึงอยู่มาเน่ินนานกวา่รา่งกายเน้ือ
หนังของเรา ประสบความส�าเรจ็มาแล้ว
ในการเลือกความชอบธรรมมากกวา่ความ
ช่ัวรา้ยในโลกก่อนเกิด ก่อนแผ่นดนิโลก
น้ีสรา้งขึน้ เราอยู่ ในโลกวญิญาณในฐานะ
บุตรธิดาของพระบิดามารดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรกัเราและยังคงรกัเราเวลาน้ี

และในโลกก่อนเกิดเราไดท้�าการตดัสิน
ใจและท�าการเลือกที่เปลี่ยนชีวติเรา ทุก
คนที่เคยอยู่หรอืจะอยู่บนโลกใบน้ีเคย
ตดัสินใจครัง้ส�าคญัที่จะเลือกยอมรบัแผน
ของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัความรอด
ของเรา เราทุกคนจึงมายังแผ่นดนิโลก
พรอ้มประวตัคิวามส�าเรจ็เรือ่งธรรมชาติ
ฝ่ายวญิญาณและจุดหมายนิรนัดร์

ลองคดิเรือ่งน้ีสักครู ่ทา่นกบัขา้พเจา้เป็น
แบบน้ีจรงิๆ และเป็นมาตลอด คอืเป็นบุตร
หรอืธิดาของพระผู้เป็นเจา้ ผูม้รีากฐานทาง
วญิญาณในนิรนัดรและมอีนาคตทีเ่ต็มไป
ดว้ยโอกาสไม่สิน้สุด ท่านเป็นฝ่ายวญิญาณ
มาตัง้แตต่น้และเป็นตลอดมา ดงัน้ันเมือ่
เราเลอืกให้ธรรมชาตฝ่ิายเน้ือหนังมากอ่น
ธรรมชาตฝ่ิายวญิญาณ เทา่กบัเราก�าลงั
เลอืกส่ิงทีข่ดักบัตวัตนดัง้เดมิทีแ่ทจ้รงิทาง
วญิญาณของเรา

แต่ไม่มีข้อสงสัยเลยวา่เน้ือหนังและ 
แรงจูงใจทางโลกท�าให้การตดัสินใจยุ่งยาก 
ซับซ้อน ดว้ยม่านแห่งความลืมเลือนที่กัน้ 
ระหวา่งโลกวญิญาณกอ่นเกดิกบัโลกมรรตยั 
น้ี เราจึงอาจมองข้ามความสัมพันธ์กับ
พระผู้เป็นเจ้าและธรรมชาตฝ่ิายวญิญาณ
ของเรา ธรรมชาตฝ่ิายเน้ือหนังของเรา
จึงให้ความส�าคญักับ ส่ิงทีเ่รำตอ้งกำร
เดีย๋วน้ัน มาก่อน การฝึกเลือกเรือ่งของ
พระวญิญาณก่อนเรือ่งของเน้ือหนังเป็น
เหตผุลเบือ้งตน้ข้อหน่ึงที่ประสบการณ์
บนโลกน้ีเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระ
บิดาบนสวรรค ์และเป็นเหตผุลที่ทรง
สรา้งแผนบนรากฐานอันมั่นคงแน่นอน
ของการชดใช้ของพระเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต ์เพื่อที่เราจะ
เอาชนะบาปตลอดจนความผิดที่เราท�า 
เมื่อเรายอมตอ่เน้ือหนังโดยผ่านการ 
กลับใจอยู่เสมอ และสามารถด�าเนินชีวติ 
จดจ่อทางวญิญาณ ถึงเวลาแล้วที่เราตอ้ง 
ควบคมุความอยากทางรา่งกายเพื่อท�าตาม 
หลักค�าสอนทางวญิญาณของพระครสิต ์ 
น่ันคอืสาเหตทุี่เราตอ้งไม่ผัดวนัแห่งการ 
กลับใจของเรา11

ดว้ยเหตน้ีุการกลับใจจึงเป็นอาวธุที่
ขาดไม่ได้ ในการตอ่สู้กับตวัเราเอง การ
ประชุมใหญ่สามัญครัง้ที่แล้ว ประธานรสั
เซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวถึงการตอ่สู้น้ีและ
เตอืนเราวา่ “เมื่อเราเลือกกลับใจ เราเลือก
ที่จะเปลี่ยนแปลง! เรายอมให้พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเปลี่ยนเราเป็นตวัเราในแบบที่

ดทีี่สุด เราเลือกเตบิโตทางวญิญาณและ
รบัปีต—ิปีตแิห่งการไถ่ ในพระองค ์เมื่อ
เราเลือกกลับใจ เราเลือกที่จะเป็นเหมือน
พระเยซูครสิตม์ากขึน้!”12

ทุกคนืขณะทบทวนวนัของข้าพเจ้ากับ
พระบิดาในสวรรค์ ในการสวดอ้อนวอน 
ข้าพเจ้าทูลขอการอภัยถ้าข้าพเจ้าท�าอะไร
ผิดและสัญญาวา่พรุง่น้ีจะพยายามเป็น
คนที่ดขีึน้ ข้าพเจ้าเช่ือวา่การกลับใจเป็น
ประจ�าทุกวนัช่วยให้วญิญาณข้าพเจ้า
เตอืนรา่งกายวา่ใครคมุข้าพเจ้า

แหล่งช่วยอีกอย่างหน่ึงคอืเราทุกคน
มีโอกาสเตมิพลังทางวญิญาณทุกสัปดาห์
โดยรบัส่วนศีลระลึกในความระลึกถึงการ
ชดใช้และความรกัอันบรสุิทธิ์ที่พระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตท์รง
มีตอ่เรา

พีน้่องทัง้หลาย ขา้พเจา้ขอกระตุน้ให้
ทา่นช้าลงอกีนิด และพจิารณาวา่ตอนน้ี
ทา่นอยูต่รงจดุใดในการพชิิตธรรมชาติ
ฝ่ายเน้ือหนังและในการใหพ้ลงัอ�านาจแก่
ธรรมชาตอินัสูงส่งฝ่ายวญิญาณ เพือ่วา่เมือ่
ถงึเวลาทา่นจะสามารถผา่นเขา้ไปในโลก
วญิญาณสู่การพบกนัอกีครัง้อยา่งปีตยินิดี
กบัผูค้นทีท่า่นรกั—เพือ่ส่ิงน้ีขา้พเจา้เป็น
พยานและสวดออ้นวอนอยา่งออ่นน้อมถอ่ม
ตน ในพระนามอนัศักดิสิ์ทธิข์องพระเจา้
พระเยซคูรสิต ์เอเมน ◼
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มนุษย์, จงนมัสการเรา”5 ส่ิงหลอกลวงไม่
เพียงอยู่ ในค�าเชือ้เชิญให้นมัสการซาตาน
เท่าน้ัน แตย่ังมีอยู่ ในวธิีที่เขาอธิบายวา่
โมเสสเป็นบุตรของมนุษย์ดว้ย อย่าลืมที่
พระเจ้าเพิ่งตรสักับโมเสสวา่เขาเป็นบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสรา้งเขาให้มี
ความเหมือนพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด

ปฏิปักษ์ ไม่หยุดยัง้ความพยายาม
ที่จะหลอกลวงโมเสส แต่ โมเสสยืน
กรานและกล่าวว่า “จงไปจากข้าพเจ้า, 
ซาตาน, เพราะพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว
น้ีเท่าน้ันที่ข้าพเจ้าจะนมัสการ, ซ่ึงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าแห่งรัศมีภาพ”6 โมเสส
จดจ�าว่าเขาเป็นใคร—เขาคือบุตรคน
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า

พระด�ารสัของพระเจ้าที่ตรสักับโมเสส
ประยุกต์ ใช้กับท่านและข้าพเจ้า พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งเราในรปูลักษณ์ของ
พระองค ์และพระองคท์รงมีงานให้เรา
ท�า ปฏิปักษ์พยายามหลอกลวงโดยให้เรา
หลงลืมวา่แท้จรงิแล้วเราเป็นใคร หากเรา
ไม่เข้าใจวา่เราเป็นใคร คงเป็นเรือ่งยากที่
จะตระหนักวา่เราสามารถเป็นใครได้

ส่ิงล่อใจ
ปฏิปักษ์พยายามล่อใจให้เราออกห่าง

จากพระครสิตแ์ละออกจากเส้นทางพันธ
สัญญาของพระองคเ์ช่นกัน เอ็ลเดอร ์

สุดท้ายน้ี (ด ูคพ. 138:56) ค�าสอนน้ันยัง
อยู่ ในใจท่าน!”3

ท่านเป็นบุตรและธิดาที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเลือกไว ้ท่านมีพลังอ�านาจที่จะ
เอาชนะปฏิปักษ์ อย่างไรก็ตาม ปฏิปักษ์
ทราบวา่ท่านเป็นใคร เขารูจ้ักมรดกอัน
สูงส่งของท่านและหมายมั่นจะจ�ากัด
ศักยภาพของท่านบนแผ่นดนิโลกและบน
สวรรค์ โดยใช้สาม ส. ตอ่ไปน้ี

• ส่ิงหลอกลวง
• ส่ิงล่อใจ
• ส่ิงบั่นทอนก�าลังใจ

ส่ิงหลอกลวง
ปฏิปักษ์ ใช้เครื่องมือหลอกลวงใน

สมัยของโมเสส พระเจ้าทรงประกาศแก่
โมเสสว่า

“ดเูถิด, เจ้าเป็นบุตรของเรา . . .
“เรามีงานอย่างหน่ึงให้เจ้า, . . . และเจ้า

มีความเหมือนพระองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด
ของเรา”4

ไม่นานหลังจากนิมิตอันยิ่งใหญ่น้ี 
ซาตานพยายามหลอกลวงโมเสส ถ้อยค�าที่
เขาใช้มีความน่าสนใจ “ โมเสส, บุตรของ

โดย เอล็เดอร์ปีเตอร์ เอม็. จอห์นสนั
แห่งสำวกเจ็ดสิบ

พี่น้องทัง้หลาย ขอบคณุส�าหรบัทุกส่ิงที่
ท่านท�าเพื่อจะเป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของ
พระเยซูครสิตแ์ละช่ืนชมพรของพระ
วหิารศักดิสิ์ทธิ์ และเพื่อช่วยผู้อื่นให้เป็น
แบบเดยีวกัน ขอบคณุส�าหรบัคณุความดี
ของท่าน พวกท่านยอดเยี่ยมและสวยงาม

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนวา่เราจะตระหนัก
ถึงอิทธิพล ยืนยัน ของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เมื่อเราเข้าใจอย่างถ่องแท้วา่
เราเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
“ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” กล่าว
วา่ “มนุษย์ทัง้หลาย—ชายกับหญิง—ได้
รบัการสรา้งในรปูลักษณ์ของพระผู้เป็น
เจ้า แตล่ะคนเป็นปิยบุตรหรอืปิยธิดา
ทางวญิญาณของพระบิดาพระมารดา
บนสวรรค ์และดว้ยเหตน้ีุแตล่ะคนจึง
มีลักษณะและจุดหมายปลายทางแห่ง
สวรรค”์1 เราเป็น “วญิญาณเลิศเลอผู้ที่
ทรงเก็บไวร้อให้ออกมาในความสมบูรณ์
แห่งเวลา เพื่อมีส่วนในการวางรากฐาน
ของงานยุคสุดท้ายอันส�าคญัยิ่ง”2 ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศวา่ “ท่าน
ไดร้บัการสอนในโลกวญิญาณเพื่อเตรยีม
ท่านให้พรอ้มรบับางส่ิงบางอย่างและทุก
อย่างที่ท่านจะเผชิญในช่วงสุดท้ายของยุค

พลังอ�านาจในการเอาชนะ
ปฏิปักษ์

เราจะพบสันติสุข จดจ�าว่าเราเป็นใคร และเอาชนะ
สาม ส. ของปฏิปักษ์ได้อย่างไร?
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โรนัลด ์เอ. ราสแบนดบ์อกเราวา่ “แผน 
ของปฏิปักษ์คอืท�าให้เราเขวจากพยานทาง
วญิญาณ ส่วนความปรารถนาของพระเจ้า
คอืให้ความสวา่งและให้เรามีส่วนในงาน
ของพระองค”์7

ในสมัยของเรามีส่ิงล่อใจหลายอย่าง 
รวมทัง้ทวติเตอร,์ เฟซบุ๊ก, เกมเสมือน
จรงิ, และอื่นๆ อีกมากมาย ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเหล่าน้ีน่าทึ่ง แตห่ากเราไม่
ระมัดระวงั ส่ิงเหล่าน้ีสามารถเบนความ
สนใจของเราจากการบรรลุศักยภาพอัน
สูงส่ง การใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ีอย่างเหมาะ
สมสามารถน�าพลังอ�านาจจากสวรรคอ์อก
มาได ้และเปิดโอกาสให้เราเห็นส่ิงอัศจรรย์
ขณะที่เราพยายามรวบรวมอิสราเอลที่
กระจัดกระจายในทัง้สองดา้นของม่าน

ขอให้เรารอบคอบและไม่หละหลวมใน
การใช้เทคโนโลยี8 แสวงหาตอ่ไปเรือ่ยๆ ถึง
วธิีที่เทคโนโลยีสามารถท�าให้เราเข้าใกล้
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ และช่วยให้เรา
ท�างานของพระองคส์�าเรจ็ขณะเตรยีมรบั
การเสด็จมาครัง้ที่สองของพระองค์

ส่ิงบั่นทอนก�าลงัใจ
สุดท้ายน้ี ปฏิปักษ์ปรารถนาให้เราหมด

ก�าลังใจ เราอาจท้อแท้เมื่อเราเปรยีบเทียบ
ตนเองกับผู้อื่น หรอืรูสึ้กวา่เราท�าไม่ได้
ตามที่คนอื่นคาดหวงั รวมทัง้ความคาด
หวงัของเราเอง

เมื่อข้าพเจ้าเริม่เรยีนปรญิญาเอก 
ข้าพเจ้ารูสึ้กท้อใจ โปรแกรมน้ีรบั
นักศึกษาเพียงส่ีคนในปีน้ัน และนักศึกษา
คนอื่นๆ ก็เป็นคนเก่งมากๆ พวกเขา
มีคะแนนสอบสูงกวา่ มีประสบการณ์
มากกวา่ในต�าแหน่งงานผู้บรหิารระดบัสูง 
และพวกเขาแสดงออกถึงความมั่นใจใน
ความสามารถที่มีอยู่ หลังจากสองอาทิตย์
แรกในโปรแกรมผ่านไป ความท้อแท้และ
ความสงสัยที่ข้าพเจ้ารูสึ้กเริม่ส่งผล 
กระทบจนข้าพเจ้าแทบรบัไม่ไหว

ข้าพเจ้าตดัสินใจวา่หากข้าพเจ้าจะ
กลับไปเรยีนโปรแกรมส่ีปีน้ีให้จบ ข้าพเจ้า
จะอ่านพระคมัภีรม์อรมอนให้จบในแตล่ะ
ภาคการศึกษาเช่นกัน ทุกวนัขณะอ่าน 
ข้าพเจ้าตระหนักในพระด�ารสัของพระ
ผู้ช่วยให้รอดที่วา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์

จะทรงสอนข้าพเจ้าทุกส่ิงและจะทรงน�า
ทุกส่ิงเข้ามาสู่ความทรงจ�าของข้าพเจ้า9 
น่ันเป็นการยืนยันอีกครัง้วา่ข้าพเจ้าเป็น
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า เตอืนข้าพเจ้าไม่
ให้เปรยีบเทียบตนเองกับผู้อื่น และให้
ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในบทบาทอันสูงส่งที่
จะประสบความส�าเรจ็10

มิตรสหายที่รกั โปรดอย่าให้ ใครมา
ขโมยความสุขของท่าน อย่าเปรยีบเทียบ
ตนเองกับผู้อื่น ขอให้จดจ�าพระค�าที่เป่ียม
ดว้ยความรกัของพระผู้ช่วยให้รอดที่วา่: 
“เรา มอบ  สันต ิสุข  ไว ้กับ พวก ท่าน สันตสุิข 
ของเราที่ ให้กับท่านน้ัน เราไม่ได้ ให้อย่าง
ที่ โลกให้ อย่าให้ ใจของท่าน เป็นทุกข ์
อย่ากลัวเลย”11

ดงัน้ันเราจะท�าอย่างไร? เราจะพบ
สันตสุิขน้ี จดจ�าวา่เราเป็นใคร และ
เอาชนะสาม ส. ของปฏิปักษ์ ไดอ้ย่างไร?

หน่ึง พึงจดจ�าวา่พระ บัญญัต ิข้อ 
ส�าคญั ข้อ แรกคอืให้รกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ย
สุดใจ สุดพลัง สุดความนึกคดิ และสุด
พละก�าลังของท่าน12 ทุกส่ิงที่เราท�าควร
ไดร้บัแรงจูงใจมาจากความรกัที่เรามีตอ่
พระองคแ์ละพระบุตรของพระองค ์เมื่อ
เราพัฒนาความรกัที่เรามีตอ่พระองค์ โดย
การรกัษาพระบัญญัตขิองพระองค ์ความ
สามารถที่เราจะรกัตนเองและรกัผู้อื่นจะ
เพิ่มขึน้ เราจะเริม่รบัใช้ครอบครวั มิตร
สหาย และเพื่อนบ้าน เพราะเรามองพวก
เขาดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอง—ใน
ฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า13

สอง สวดอ้อนวอนถึงพระบิดาใน
พระนามของพระเยซูครสิตท์ุกวนั ทุกวนั 
ทุกวนั14 โดยผ่านการสวดอ้อนวอนน่ันเอง
ที่เรารูสึ้กไดถ้ึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้า
และแสดงความรกัของเราตอ่พระองค ์
โดยผ่านการสวดอ้อนวอน เราแสดงความ
ส�านึกคณุ เราทูลขอความเข้มแข็งและ
ความกล้าหาญที่จะยอมให้ความประสงค์
ของเราเป็นพระประสงคข์องพระผู้เป็น
เจ้าและรบัการน�าทางในทุกส่ิง

ข้าพเจ้ากระตุน้ให้ท่าน “สวดอ้อนวอน 
พระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อท่าน
จะเป่ียมดว้ยความรกัน้ี, . . . เพื่อท่านจะ
กลับกลายเป็นบุตร [และธิดา] ของพระ
ผู้เป็นเจ้า; เพื่อวา่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมา
ปรากฏเราจะ เป็น เหมือนพระองค”์15

สาม อ่านและศึกษาพระคมัภีรม์อร
มอนทุกวนั ทุกวนั ทุกวนั16 การศึกษาพระ 
คมัภีรม์อรมอนมีแนวโน้มดขีึน้เมื่อเรา 
อ่านพรอ้มกับค�าถามในใจ เมื่อเราอ่าน 
พรอ้มกับค�าถาม เราจะไดร้บัการเปิดเผย
และตระหนักไดว้า่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธกล่าวความจรงิเมื่อท่านประกาศวา่ 
“พระคมัภีรม์อรมอน [เป็น] หนังสือที่ถูก
ตอ้งยิ่งกวา่หนังสือใดๆ บนแผ่นดนิโลก, 
. . . และชาย [หรอืหญิง] จะเข้าใกล้พระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้โดยการยึดมั่นกับหลักการ
ของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่งกวา่หนังสือเล่มอื่น
ใด”17 พระคมัภีรม์อรมอนประกอบดว้ย 
“พระค�าของพระครสิตแ์ละช่วยให้เรา
จดจ�าวา่เราเป็นใคร”

สุดท้าย รบัส่วนศีลระลึกรว่มกับการ
สวดอ้อนวอนทุกสัปดาห์ ทุกสัปดาห์ ทุก
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สัปดาห์ โดยผ่านพันธสัญญาและศาสน
พิธีฐานะปุโรหิต รวมถึงศีลระลึก พลัง
อ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าจึงประจักษ์ ในชีวติเรา18 เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารส์อนวา่ “ศาสนพิธ ี
ศีลระลึกคอืการเชือ้เชิญอันศักดิสิ์ทธิ์และ
ซ�า้ๆ เพื่อให้เรากลับใจอย่างจรงิใจและเริม่
ตน้ใหม่ทางวญิญาณ การรบัส่วนศีลระลึก
ไม่ท�าให้เกิดการปลดบาปดว้ยตวัของมัน
เอง แตเ่มื่อใดที่เราตัง้ใจเตรยีมมีส่วนรว่ม
ในศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์น้ีดว้ยใจชอกช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิด เมื่อน้ันสัญญาที่วา่เรา
จะมีพระวญิญาณของพระเจ้าอยู่กับเรา 
ตลอดเวลำ จะเป็นจรงิ”19

เมื่อเรารบัส่วนศีลระลึกดว้ยความ
อ่อนน้อมถ่อมตน เราจะระลึกถึงความ
ทุกขเวทนาของพระเยซูในสวนศักดิสิ์ทธิ์
เกทเสมนีและการเสียสละของพระองค์
บนกางเขน เราแสดงความส�านึกคณุ
ตอ่พระบิดาที่ทรงส่งพระบุตรองคเ์ดยีว
ผู้ถือก�าเนิดของพระองค ์พระผู้ ไถ่ของ
เรา และแสดงความเต็มใจที่จะรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองคแ์ละระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา20 มีความรูแ้จ้งทางวญิญาณที่
สัมพันธ์กันกับศีลระลึก—ส่ิงน้ีเป็นส่วน
ตวั ส่ิงน้ีมีพลัง และส่ิงน้ีจ�าเป็น

มิตรสหายทัง้หลาย ข้าพเจ้าสัญญา
วา่เมื่อเราพยายามรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ย

สุดใจ สวดอ้อนวอนในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์ศึกษาพระคมัภีรม์อรมอน 
และรบัส่วนศีลระลึกรว่มกับการสวด
อ้อนวอน เราจะมีความสามารถพรอ้ม
ดว้ยพละก�าลังของพระเจ้าที่จะเอาชนะ 
ส่ิงหลอกลวง ของปฏิปักษ์ ลด ส่ิงล่อใจ 
ที่จ�ากัดศักยภาพอันสูงส่งของเรา และ
ตา้นทาน ส่ิงบั่นทอนก�ำลังใจ ที่บั่นทอน
ความสามารถของเราในการรูสึ้กถึงความ
รกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตร
ของพระองค ์เราจะเข้าใจ อย่ำงถ่องแท ้วา่
เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าแบ่งปันความ
รกัให้ท่านและประกาศค�าพยานตอ่ท่าน
วา่ข้าพเจ้าทราบวา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงพระชนม์และพระเยซูคอืพระครสิต ์
ข้าพเจ้ารกัทัง้สองพระองค ์ศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
คอือาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่น
ดนิโลก เราไดร้บั กำรแตง่ตัง้จำกสวรรค ์
ให้รวบรวมอิสราเอลและเตรยีมโลกให้
พรอ้มรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
เมสสิยาห์ ในพระนามของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼
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ไดร้บัส่ิงที่ โลกมองวา่เป็นความส�าเรจ็ใน
ความมานะบากบั่นบนโลกน้ีหรอืไม่ก็ตาม 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเตอืนให้เรานึกถึง
บทบาทอันสูงส่งของเราและคนที่เราสามารถ
เป็นไดเ้มือ่เรายังคงอยู่บนเส้นทางพันธสัญญา 
และเอาชนะการล่อลวงของปฏิปักษ์ดว้ยพละ
ก�าลังของพระเจ้า

 11. ยอห์น 14:27; เน้นตวัเอน.
 12. ด ูมัทธิว 22:37–38.
 13. ด ูยอห์น 3:16; 1 ยอห์น 4:19; โมไซยาห์ 2:17.
 14. ด ู3 นีไฟ 18:18–21.
 15. โมโรไน 7:48; เน้นตวัเอน.
 16. ด ูเควนิ ดบัเบิลยู. เพียรสั์น, “จงอยู่ ใกล้

ตน้ไม้แห่งชีวติ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 
114–116.

 17. ค�าน�าพระคมัภีรม์อรมอน.
 18. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 84:20–21.
 19. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “การปลดบาปของท่านจะ

มีอยู่เสมอ,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2016, 61–62.
 20. ด ูโมโรไน 4:2–3; 5:1–2; หลักค�าสอนและ

พันธสัญญา 20:76–79. โปรดทราบวา่เราอยู่
ในช่วงเวลาที่เราจ�าเป็นอย่างยิ่งตอ้งมีพระ
วญิญาณของพระองคอ์ยู่กับเราตลอดเวลา
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โดยผ่านค�าประกาศน้ี พระผู้ช่วยให้
รอดทรงเน้นวา่ทุกคนที่เต็มใจตดิตาม
พระองคต์อ้งปฏิเสธตนเองและควบคมุ
ความปรารถนา ความอยาก และความลุ่ม
หลงของตน เสียสละทุกอย่างแม้ชีวติถ้า
จ�าเป็น และยอมตามพระประสงคข์อง
พระบิดาโดยสิน้เชิง—เฉกเช่นพระองค์
ทรงยอม5 อันที่จรงิ น่ีคอืราคาที่ตอ้งจ่าย
เพื่อความรอดของจิตวญิญาณ พระเยซู
ทรงจงใจใช้สัญลักษณ์ของกางเขนในเชิง
เปรยีบเทียบเพื่อช่วยให้เหล่าสาวกเข้าใจ
ความหมายแท้จรงิของการเสียสละและ
การอุทิศตนเพื่ออุดมการณ์ของพระเจ้า 
เหล่าสาวกและผู้อยู่อาศัยในจักรวรรดิ
โรมันรูจ้ักกางเขนด ีเพราะชาวโรมัน
บังคบัให้เหยื่อการตรงึกางเขนตอ้งแบก
กางเขนหรอืคานกางเขนของตนเองผ่าน
สาธารณชนไปยังแดนประหาร6

หลังจากการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระ
ผู้ช่วยให้รอดน่ันเองที่เหล่าสาวกเปิด
ใจจนเข้าใจทัง้หมดที่เขียนไวเ้กี่ยวกับ
พระองค์7และส่ิงที่จะเรยีกรอ้งจากพวก
เขานับแตน้ั่น8

ในรปูแบบเดยีวกันน้ี พี่น้องทัง้หลาย 
เราทุกคนตอ้งเปิดความคดิและเปิด
ใจเพื่อจะเข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึน้ถึง
ความสัมพันธ์ของการแบกกางเขนของ
เราเองกับการตดิตามพระองค ์เราเรยีน
รูผ้่านพระคมัภีรว์า่คนที่ประสงคจ์ะแบก
กางเขนของตนเองรกัพระเยซูครสิตม์าก

“ถ้าใครตอ้งการจะตดิตามเรา ให้คน
น้ันปฏิเสธตนเอง รบักางเขนของตนแบก
และตามเรามา

“เพราะ วา่ใครตอ้ง การจะเอาชีวติ รอด 
คนน้ันจะเสียชีวติ แต่ ใครยอมเสียชีวติ
เพราะเห็นแก่เรา คน น้ันจะไดชี้วติ รอด

“เพราะเขาจะไดป้ระ โยชน์อะไรถ้าได้
ส่ิง ของหมดทัง้ โลกแตต่อ้งเสียชีวติของ
ตน? หรอืคนน้ันจะน�าอะไรไปแลกชีวติ
ของตนกลับ คนืมา?”4

โดย เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรส
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

พี่น้องทัง้หลาย เราไดร้บัค�าสอนอันยอด
เยี่ยมจากผู้น�าของเราในช่วงสองวนัที่
ผ่านมา ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่ถ้า
เราพยายามประยุกต์ ใช้ค�าสอนที่ทันกาล
และไดร้บัการดลใจเหล่าน้ีในชีวติเรา โดย
ผ่านพระคณุของพระองค ์พระเจ้าจะทรง
ช่วยเราแตล่ะคนแบกกางเขนของเราและ
ท�าให้ภาระของเราเบาลง1

ขณะอยู่ ใกล้เขตซีซารียาฟิลิปปี พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงเปิดเผยต่อเหล่าสาวก
ว่าจะต้องทรงทนทุกข์อะไรจากน� ้ามือ
ของเหล่าเอ็ลเดอร์ หัวหน้าปุ โรหิต และ
ธรรมาจารย์ ในเยรูซาเล็ม พระองค์ทรง
สอนพวกเขาเกี่ยวกับการสิน้พระชนม์
และการฟ้ืนคืนพระชนม์ของพระองค์2 
ณ เวลาน้ันเหล่าสาวกไม่เข้าใจพระพันธ
กิจของพระองค์บนแผ่นดินโลกอย่าง
ถ่องแท้ เป โตรเองเมื่อได้ยินส่ิงท่ีพระผู้
ช่วยให้รอดตรัส เขาดึงพระ องค์ออกมา 
และว่า กล่าวพระ องค์ว่า “อย่าให้เป็นเช่น
น้ันองค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า จะให้เหตุ การณ์
เช่น น้ีเกิดกับพระ องค์ ไม่ ได้”3

เพื่อช่วยให้เหล่าสาวกเข้าใจการอุทิศ
ตนรวมถึงการยอมตนและทนทุกข์เพื่อ
งานของพระองค ์พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ประกาศหนักแน่นวา่:

แบกกางเขนของเรา

การแบกกางเขนของตนเองและติดตามพระองค์หมาย
ถึงการด�าเนินบนเส้นทางของพระเจ้าด้วยศรัทธาต่อไป
และไม่หมกมุ่นกับนิสัยทางโลก
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จนปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าทัง้หมดและจากตณัหาทาง
โลกทุกอย่าง และรกัษาพระบัญญัตขิอง
พระองค์9

ความตัง้ใจจะทิง้ทุกอย่างที่ขัดกับ
พระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้า เสียสละ
ทุกอย่างที่ทรงขอให้เราเสียสละ และ
พากเพียรท�าตามค�าสอนของพระองคจ์ะ
ช่วยให้เราอดทนในเส้นทางพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต—์แม้ขณะเผชิญความ
ยากล�าบาก ความอ่อนแอในจิตวญิญาณ 
แรงกดดนัทางสังคม และปรชัญาทางโลก
ที่ตอ่ตา้นค�าสอนของพระองค์

ตวัอยา่งเช่น ส�าหรบัคนทีย่งัไมพ่บคูนิ่
รนัดร ์อาจรูสึ้กเหงาและสิน้หวงั หรอืส�าหรบั
คนหยา่รา้ง อาจรูสึ้กถกูทอดทิง้และถกูลมื 
ข้าพเจ้ารบัรองกบัท่านวา่ การยอมรบัพระ
ด�ารสัเชือ้เชิญของพระผูช่้วยใหร้อดใหแ้บก
กางเขนของทา่นเองและตดิตามพระองค ์
หมายถงึการด�าเนินบนเส้นทางของพระเจา้
ดว้ยศรทัธาตอ่ไป รกัษาศักดิศ์ร ีและไม่
หมกมุ่นกบันิสัยทางโลกทีสุ่ดทา้ยแลว้จะ
ช่วงชิงความหวงัทีเ่รามีในความรกัและพระ
เมตตาของพระผู้เป็นเจา้

หลักธรรมเดยีวกันน้ีประยุกต์ ใช้กับ
ท่านที่ก�าลังเสน่หาเพศเดยีวกันและรูสึ้ก
ท้อแท้สิน้หวงั และอาจเป็นเพราะเหตผุล

น้ีบางท่านจึงรูสึ้กวา่พระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต์ ไม่ ใช่ส�าหรบัท่านอีกตอ่ไป ถ้า
เป็นกรณีน้ัน ข้าพเจ้าขอรบัรองกับท่าน
วา่มีความหวงัเสมอในพระผู้เป็นเจ้าพระ
บิดากับแผนแห่งความสุขของพระองค ์
ในพระเยซูครสิตก์ับการพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระองค ์และในการ
ด�าเนินชีวติตามพระบัญญัตอิันเป่ียมดว้ย
ความรกัของพระองค ์ในพระปรชีาญาณ 
เดชานุภาพ ความยุตธิรรม และพระ
เมตตาของพระองค ์พระเจ้าจะทรงผนึก
เราไวเ้ป็นของพระองค ์เพื่อจะทรงน�าเรา
ไปที่ประทับของพระองคแ์ละมีความรอด
อันเป็นนิจ ถ้าเราแน่วแน่และไม่หวัน่ไหว
ในการรกัษาพระบัญญัติ10 และเต็มไปดว้ย
งานดอียู่เสมอ11

ถึงคนที่ท�าบาปรา้ยแรง การยอมรบัพระ
ด�ารสัเชือ้เชิญเดยีวกันน้ีหมายรวมถึงการ
ถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้า ปรกึษากับผู้น�า
ที่เหมาะสมของศาสนจักร กลับใจและทิง้
บาปของท่าน กระบวนการน้ีจะเป็นพร
เช่นกันตอ่ทุกคนที่ก�าลังตอ่สู้กับการเสพ
ตดิตา่งๆ ที่บั่นทอนตวัเรา รวมถึงฝ่ิน ยา
เสพตดิ เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ และส่ือ
ลามก การท�าตามขัน้ตอนเหล่าน้ีน�าท่าน
เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ พระองค์
จะทรงท�าให้ท่านเป็นอิสระจากความรูสึ้ก

ผิด ความเศรา้โศก ตลอดจนความเป็น
ทาสทางกายและทางวญิญาณ นอกจาก
น้ัน ท่านอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจาก
ครอบครวั มิตรสหาย แพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
และผู้ ให้ค�าปรกึษามืออาชีพดว้ยเช่นกัน

โปรดอยา่ยอมแพห้ลงัจากเกดิความลม้
เหลวและคดิวา่ตวัทา่นไมส่ามารถทิง้บาป
และเอาชนะการเสพตดิได ้ทา่นมอิาจเลกิ
พยายามและอยู่ ในความออ่นแอกบับาป
ตอ่ไปได!้ จงพยายามท�าสุดความสามารถ
เสมอ โดยแสดงใหเ้ห็นผา่นงานของทา่นวา่
ทา่นปรารถนาจะช�าระลา้งภาชนะภายในให้
สะอาดตามทีพ่ระผูช่้วยใหร้อดทรงสอน12 
บางครัง้วธิแีกป้ัญหาบางอยา่งมมีาหลงัจาก
ความพยายามตอ่เน่ืองหลายเดอืน สัญญา
ในพระคมัภรีม์อรมอนทีว่า่ “ โดยพระคณุ
น่ันเองทีเ่ราไดร้บัการช่วยใหร้อด, หลงัจาก
เราท�าทกุส่ิงจนสุดความสามารถแลว้”13 น�า
มาใช้ ได้ ในสภาวการณ์เหลา่น้ี โปรดจ�าไวว้า่
ของประทานแหง่พระคณุของพระผูช่้วยให้
รอด “ไมจ่�ากดัเฉพาะ ‘หลงัจาก’ เราท�าทกุส่ิง
จนสุดความสามารถแลว้เทา่น้ัน เราอาจได้
รบัพระคณุกอ่น ระหวา่ง และหลงัจากทีเ่รา
เพิม่ความพยายาม”14

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เมือ่เราพากเพยีร
เอาชนะความทา้ทายไปเรือ่ยๆ พระผูเ้ป็น
เจา้จะทรงอวยพรเราดว้ยของประทานแหง่
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ศรทัธาท่ีจะรบัการเยยีวยาและของประทาน
แหง่การท�าส่ิงอัศจรรย์15 พระองคจ์ะทรงท�า
เพือ่เราในส่ิงทีเ่ราไม่สามารถท�าเองได้

นอกจากน้ี ส�าหรบัคนที่รูสึ้กเจ็บแคน้ 
โกรธ ขุ่นเคอืง หรอืเสียใจไม่หายกับส่ิง
ที่ท่านรูสึ้กวา่ไม่สมควรไดร้บั การแบก
กางเขนตามพระผู้ช่วยให้รอดหมายถึง
การพยายามทิง้ความรูสึ้กเหล่าน้ันแล้ว
หันมาหาพระเจ้าเพื่อพระองคจ์ะทรงปลด
ปล่อยเราจากความคดิเช่นน้ีและช่วยให้
เราพบสันตสุิข น่าเสียดายถ้าเราเก็บความ
รูสึ้กและอารมณ์ลบๆ เหล่าน้ีเอาไว ้เราอาจ
พบวา่เราก�าลังด�าเนินชีวติโดยปราศจาก
อิทธิพลของพระวญิญาณพระเจ้าในชีวติ 
เรากลับใจ แทน ผู้อื่นไม่ได ้แตเ่ราสามารถ
ให้อภัยพวกเขา—โดยไม่ยอมถูกคนที่
ท�ารา้ยเราจับเป็นตวัประกัน16

พระคมัภีรส์อนวา่มีทางออกของ
สถานการณ์เหล่าน้ี—โดยการอัญเชิญพระ
ผู้ช่วยให้รอดให้ทรงช่วยเราน�าใจหินออก
ไปและใส่ ใจใหม่ไวแ้ทน17 เพื่อให้ส่ิงน้ีเกิด
ขึน้ เราตอ้งมาอยู่เบือ้งพระพักตรพ์ระเจ้า
พรอ้มกับความอ่อนแอของเรา18 วงิวอน
ขอความช่วยเหลือและการให้อภัยจาก
พระองค์19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา
ศักดิสิ์ทธิ์เมื่อเรารบัส่วนศีลระลึกทุกวนั
อาทิตย์ ขอให้เราเลือกแสวงหาความช่วย
เหลือจากพระองค ์เดนิก้าวส�าคญัและยาก
โดยให้อภัยคนที่ท�ารา้ยเราเพื่อให้บาดแผล
ของเราเริม่หาย ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อท่าน
ท�าเช่นน้ัน คนืของท่านจะเต็มไปดว้ย
ความผ่อนคลายอันเกิดจากจิตใจที่สงบ
สุขกับพระเจ้า

ขณะอยู่ ในคกุลิเบอรต์ี ้ในปี 1839 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเขียนสาส์น
ถึงสมาชิกศาสนจักรเกี่ยวกับค�าพยากรณ์
ที่ประยุกต์ ใช้ ไดอ้ย่างดี ในสภาวการณ์
และสถานการณ์ทัง้หมดเหล่าน้ี ท่าน
เขียนวา่ “พระราชบัลลังก์และอ�านาจการ
ปกครองทัง้ปวง, มณฑลและอ�านาจ, จะ
ไดร้บัการเปิดเผยและมอบให้แก่คนทัง้
ปวงที่อดทนอย่างกล้าหาญเพื่อกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต”์20 ดว้ยเหตน้ีุ พี่น้อง
ที่รกัทัง้หลาย ผู้ ใดที่รบัพระนามของพระ
ผู้ช่วยให้รอดมาแล้ว โดยวางใจในพระ
สัญญาและบากบั่นจนวาระสุดท้าย ผู้น้ัน

จะรอด21 และจะอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าใน
สภาพของความสุขอันไม่รูจ้บ22

เราทุกคนล้วนพบเจอสถานการณ์
หลากหลายในชีวติที่ท�าให้เรารูสึ้กเสียใจ 
หมดหนทาง สิน้หวงั และบางครัง้อ่อนแอ 
ความรูสึ้กเหล่าน้ีอาจท�าให้เราทูลถาม
พระเจ้าวา่ “เหตใุดข้าพระองคต์อ้งเจอ
กับสถานการณ์เหล่าน้ี?” หรอื “เหตใุดข้า
พระองคจ์ึงไม่สมหวงั? แตถ่ึงอย่างไรข้า
พระองคจ์ะท�าทุกอย่างในอ�านาจของข้า
พระองคเ์พื่อแบกกางเขนของข้าพระองค์
ตามพระผู้ช่วยให้รอด!”

เพื่อนที่รกัทัง้หลาย พึงจดจ�าวา่การ
แบกกางเขนของเราหมายถึงการถ่อมตน
และวางใจในพระผู้เป็นเจ้าและในพระ
ปรชีาญาณอันไรข้อบเขตของพระองค์
ดว้ย เราตอ้งยอมรบัวา่พระองคท์รงรูจ้ัก
เราแตล่ะคนและความตอ้งการของเรา 
จ�าเป็นเช่นกันที่เราตอ้งยอมรบัวา่จังหวะ
เวลาของพระเจ้าตา่งจากเรา บางครัง้เรา
แสวงหาพรและจ�ากัดเวลาให้พระเจ้า
ทรงท�าให้พรน้ันเป็นจรงิ เราไม่อาจวาง
เงื่อนไขความซ่ือสัตย์ของเราตอ่พระองค์
โดยก�าหนดเส้นตายให้พระองคต์อบตาม
ความปรารถนาของเราได ้เมื่อเราท�าเช่นน้ี 
เราก็เหมือนกับชาวนีไฟช่างสงสัยในสมัย
โบราณ ผู้เยาะเย้ยพี่น้องของตนโดยพูดวา่
เวลาที่ถ้อยค�าของแซมิวเอลชาวเลมันจะ
เกิดสัมฤทธิผลไดผ้่านไปแล้ว สรา้งความ
สับสนให้เกิดขึน้ในบรรดาผู้เช่ือ23 เราตอ้ง
วางใจพระเจ้ามากพอจะสงบน่ิงและรูว้า่

พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้า ทรงทราบ
ทุกส่ิง และทรงรูจ้ักเราแตล่ะคน24

ข้าพเจ้าเพิ่งมี โอกาสปฏิบัตศิาสนกิจ
ตอ่หญิงม่ายช่ือฟรงักา คาลามาสซี เธอ
ก�าลงัทรมานจากโรคท่ีท�าใหอ้อ่นเพลยี ซิส
เตอรค์าลามาสซีเป็นคนแรกในครอบครวั
ที่เข้ารว่มศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของ
พระเยซูครสิต ์ถึงแม้สามีของเธอไม่เคย
รบับัพตศิมา แตเ่ขายอมพบกับผู้สอน
ศาสนาและเข้ารว่มการประชุมของศาสน
จักรบ่อยๆ ทัง้ที่อยู่ ในสถานการณ์เช่นน้ี 
แตซิ่สเตอรค์าลามาสซียังคงซ่ือสัตย์และ
เลีย้งดบูุตรส่ีคนในพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต ์หน่ึงปีหลังจากสามีสิน้ชีวติ  
ซิสเตอรค์าลามาสซีพาลูกๆ ของเธอไป 
พระวหิารและมีส่วนในศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ 
พวกเขาผนึกดว้ยกันเป็นครอบครวั 
สัญญาเกี่ยวกับศาสนพิธีเหล่าน้ีท�าให้เธอมี
ความหวงั มีปีต ิและมีความสุขมาก น่ีคอื
ส่ิงที่ช่วยให้เธอด�าเนินชีวติตอ่ไป

เมื่ออาการเบือ้งตน้ของโรคเริม่ปรากฏ 
อธิการให้พรเธอ ตอนน้ันเธอบอกอธิการ
วา่เธอพรอ้มยอมรบัพระประสงคข์อง
พระเจ้า โดยแสดงศรทัธาที่จะรบัการ
รกัษาและศรทัธาที่จะอดทนตอ่ความเจ็บ
ป่วยจนวาระสุดท้าย

ระหวา่งขา้พเจา้ไปเยีย่ม ขณะจบัมอืเธอ
และมองตาเธอ ขา้พเจา้เห็นความสวา่งไสว
ดจุเทพจากสีหน้าของเธอ—สะทอ้นความ
เช่ือมัน่ในแผนของพระผูเ้ป็นเจา้และความ
เจดิจา้อนับรบิรูณ์ของความหวงัในความรกั
และแผนซ่ึงพระบดิาทรงมีให้เธอ25 ขา้พเจา้
รูสึ้กถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจของเธอทีจ่ะอดทน
ดว้ยศรทัธาจนถงึวาระสุดทา้ยโดยแบก
กางเขนของตนแมก้�าลงัเผชิญการทา้ทาย 
ชีวติของซิสเตอรท์า่นน้ีเป็นประจกัษ์พยาน
ถงึพระครสิต ์ค�าแถลงศรทัธาและความ
ภกัดขีองเธอตอ่พระองค์

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าอยากเป็น
พยานตอ่ท่านวา่การแบกกางเขนตาม 
พระผู้ช่วยให้รอดเรยีกรอ้งให้เราท�าตาม
แบบอย่างของพระองคแ์ละพยายามเป็น
เหมือนพระองค์26 โดยเผชิญสภาวการณ์
ตา่งๆ ในชีวติอย่างอดทน ปฏิเสธและ
ชิงชังความอยากของมนุษย์ปุถุชน และรอ
คอยพระเจ้า ผู้เขียนสดดุเีขียนวา่

ซิสเตอร์ฟรังกา คาลามาสซีกับลกูๆ  
ส่ีคนท่ีพระวิหาร
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โลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรยีบเทียบ
ผลดกีับส่ิงที่มีคา่นิรนัดร ์พระองคต์รสั
วา่ “พวก ท่านจะรู ้จักพวก เขาไดด้ว้ยผล
ของพวก เขา”1 “ตน้ไม้ดยี่อมให้แตผ่ลด”ี2 
พระองคท์รงกระตุน้เราให้รวบรวม “พืช
ผลไวส้�าหรบัชีวตินิรนัดร”์3

ในความฝันชัดเจนที่เราทุกคนรูจ้ักดี
ในพระคมัภีรม์อรมอน ศาสดาพยากรณ์
ลี ไฮพบตนเองอยู่ ใน “แดนทุรกันดารมืด
ทึมและชวนหดหู่” มีน� ้าสกปรก, หมอก
แห่งความมืด, ถนนสายแปลกๆ, ทางตอ้ง

โดย เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรมัอัครสำวกสิบสอง

ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านคดิอะไรอยู่! เหลือผู้พูด
อกีคนเดยีวเราก็จะไดฟ้ังจากประธานเนล
สันแล้ว ดว้ยความหวงัวา่จะท�าให้ท่านตืน่
ตวัตลอดช่วงไม่กี่นาทีขณะรอฟังศาสดา
พยากรณ์ที่รกัของเรา ข้าพเจ้าจึงเลือก
หัวข้อที่น่าสนใจมากคอืเรือ่งผลไม้

ดว้ยสี เน้ือ และความหวานของผล
เบอรร์ ีกล้วย แตงโม และมะม่วง หรอืที่
แปลกกวา่น้ันเช่นควิาโนหรอืทับทิม  
ผลไม้จึงเป็นของอรอ่ยหายากมานาน

ระหวา่งปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิ

ผล

 จงให้ตาของท่านจับจ้องและใจของท่านจดจ่ออยู่ท่ีพระ
ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์และปีตินิรันดร์ท่ีมาผ่านทาง
พระองค์เท่าน้ัน

“จงรอ คอยพระ ยาห์ เวห์ จงเข้ม แข็ง 
และให้จิต ใจของท่านกล้า หาญเถิด เออ 
จงรอ คอยพระ ยาห์ เวห์”27

“พระองคท์รงเป็นผู้ อุป ถัมภ์ และ เป็น 
โล่ ของเรา”28

ข้าพเจ้าเป็นพยานตอ่ท่านวา่การเดนิ
ตามรอยพระบาทของพระอาจารย์ และ
รอคอยพระองคผ์ู้ทรงเป็นผู้เยียวยา
สูงสุดในชีวติเรา จะท�าให้จิตวญิญาณเรา
จะไดพ้ักและภาระของเราจะง่ายและ
เบา29 ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงส่ิงเหล่าน้ี ใน
พระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซูครสิต ์
เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. ด ูมัทธิว 11:29–30; ยากอบ 2:24;  

2 นีไฟ 25:23.
 2. ด ูมัทธิว 16:21.
 3. มัทธิว 16:22.
 4. มัทธิว 16:24–26.
 5. ด ูยอห์น 6:38.
 6. ด ูยอห์น 19:16–17.
 7. ด ูมาระโก 16:17–20; ลูกา 24:36–53.
 8. ด ูมัทธิว 28:19–20.
 9. ด ูJoseph Smith Translation, Matthew 

16:25–29 ( ใน the Bible appendix); 
ด ูคูม่ือพระคมัภีรด์ว้ย, “ตณัหาราคะ”; 
“มนุษย์ปุถุชน”; “ราคจรติ”; “ช่ัว, 
ช่ัวรา้ย (ความ)”; scriptures.
ChurchofJesusChrist.org.

 10. ด ูแอลมา 1:25.
 11. ด ูโมไซยาห์ 5:15.
 12. ด ูแอลมา 60:23.
 13. 2 นีไฟ 25:23.
 14. ด ูBruce C. Hafen, The Broken Heart: 

Applying the Atonement to Life’s 
Experiences (1989), 155–56.

 15. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 46:19, 21.
 16. ด ูนีล เอ. แม็กซ์เวลล์, “Repentance,” 

Ensign, Nov. 1991, 32.
 17. ด ูเอเสเคยีล 18:31; 36:26.
 18. ด ูอีเธอร ์12:27.
 19. ด ู1 นีไฟ 7:21.
 20. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:29.
 21. ด ู3 นีไฟ 27:6.
 22. ด ูโมไซยาห์ 2:41.
 23. ด ู3 นีไฟ 1:4–7.
 24. ด ูหลักค�าสอนและพันธสัญญา 101:16.
 25. ด ู2 นีไฟ 31:20.
 26. ด ูมัทธิว 5:48; 3 นีไฟ 12:48; 27:27.
 27. สดดุ ี27:14.
 28. สดดุ ี33:20.
 29. ด ูมัทธิว 11:30; โมไซยาห์ 24:14. ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่นดินโลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปรียบผลดีกับส่ิงมีค่านิรันดร์
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ห้าม, และราวเหล็ก4 ทอดไปตามทางคบั
แคบและแคบจนถึงตน้ไม้สวยงามตน้
หน่ึงซ่ึงเต็มไปดว้ย “ผล [ที่ท�าให้] คน
เป็นสุข” ลี ไฮเล่าความฝันน้ันและกล่าว
วา่ “พ่อ . . . รบัส่วนของผล; . . . มันหวาน
ที่สุด, เหนือกวา่ทุกส่ิงที่พ่อเคยชิมรสมา. 
. . . [และ] จิตวญิญาณของพ่อเต็มไป
ดว้ยความปรดียีิ่งนัก” ผล น้ัน “เป็นที่พึง
ปรารถนา [ยิ่งกวา่] ผลอื่นใดทัง้หมด”5

ความหมายของต้นไม้และผล
ตน้ไม้ที่มีผลล�า้คา่ที่สุดน้ีเป็น

สัญลักษณ์ของอะไร? ตน้น้ันแทน “ความ
รกัของพระผู้เป็นเจ้า”6 และประกาศแผน
อันน่าอัศจรรย์แห่งการไถ่ของพระบิดาบน
สวรรค ์“พระ เจ้าทรงรกัโลกดงั น้ี คอืได้
ประ ทานพระ บุตรองคเ์ดยีวของพระ องค ์
เพื่อทุก คนที่วาง ใจในพระ บุตรน้ันจะไม่
พินาศแตม่ีชีวตินิ รนัดร”์7

ผลล�า้คา่น้ีเป็นสัญลักษณ์ของพรวเิศษ
แห่งการชดใช้อันหาใดเทียบไดข้องพระ
ผู้ช่วยให้รอด เราไม่เพียงจะมีชีวติอีกครัง้
หลังความเป็นมรรตยัเท่าน้ัน แต่ โดยผ่าน
ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิต ์การกลับ
ใจ และการรกัษาพระบัญญัต ิเราสามารถ
ไดร้บัการอภัยบาปและวนัหน่ึงจะยืนอย่าง
สะอาดบรสุิทธิ์ตอ่พระพักตรพ์ระบิดาและ
พระบุตรของพระองค์

การรบัส่วนผลของตน้ไม้น้ันเป็น
สัญลักษณ์เช่นกันวา่เราน้อมรบัศาสนพิธ ี
และพันธสัญญาของพระกิตตคิณุที่
ไดร้บัการฟ้ืนฟู—รบับัพตศิมา รบัของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และ
เข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อรบั
ประสาทพรดว้ยอ�านาจจากเบือ้งบน โดย
ผ่านพระคณุของพระเยซูครสิตแ์ละการ
รกัษาพันธสัญญาของเรา เราไดร้บัสัญญา
อันหาที่สุดมิไดข้องการอยู่กับครอบครวั
ชอบธรรมของเราช่ัวนิรนัดร์8

ไม่น่าแปลกใจที่เทพอธิบายวา่ผลน้ัน
คอื “ความปีตยิินดทีี่สุดแก่จิตวญิญาณ”9 
เพราะเป็นเช่นน้ันจรงิๆ!

ความท้าทายของการอยู่อย่างแน่วแน่
ตามที่เราทุกคนเรยีนรูม้า แม้หลัง

จากลิม้รสผลล�า้คา่ของพระกิตตคิณุที่ ได้

รบัการฟ้ืนฟูแล้ว การยังคงแน่วแน่และ
ซ่ือสัตย์ตอ่พระเจ้าพระเยซูครสิตย์ังไม่ ใช่
เรือ่งง่าย ดงัที่มีกล่าวมาแล้วหลายครัง้
ในการประชุมใหญ่น้ี เรายังคงเผชิญส่ิง
รบกวนและการหลอกลวง ความสับสน
และความวุน่วาย ส่ิงล่อใจและการล่อลวง
ที่พยายามดงึใจเราออกห่างจากพระผู้ช่วย
ให้รอดและจากปีตกิับความสวยงามที่เรา
ประสบมาแล้วในการตดิตามพระองค์

เพราะความทุกข์ยากน้ี ความฝันของลี
ไฮจึงมีค�าเตอืนเช่นกัน! อีกดา้นหน่ึงของ
แม่น� ้าคอือาคารกวา้งที่คนทุกวยัก�าลังชี ้
น้ิวล้อเลียนและเยาะเย้ยผู้ตดิตามที่ชอบ
ธรรมของพระเยซูครสิต์

คนในอาคารก�าลังเย้ยหยัน และ
หัวเราะเยาะคนที่ก�าลังรกัษาพระบัญญัต ิ
โดยหวงัจะดหูมิ่นดแูคลนศรทัธาของพวก
เขาในพระเยซูครสิตแ์ละพระกิตตคิณุ
ของพระองค ์เพราะค�าสงสัยและค�าดถููก
พุ่งเข้ามาโจมตผีู้เช่ือ บางคนที่ชิมรสผล
น้ันแล้วจึงเริม่รูสึ้กอับอายในพระกิตตคิณุ
ที่ครัง้หน่ึงพวกเขาเคยน้อมรบั การล่อลวง
ดว้ยความเท็จของโลกชักจูงพวกเขา พวก
เขาจึงหันไปจากตน้ไม้และจากผลน้ัน 
และตามถ้อยค�าจากพระคมัภีร ์พวกเขา 
“ตกลงไปในทางที่ตอ้งห้ามและหายไป”10

ในโลกเราทุกวนัน้ี ช่างก่อสรา้งของ
ปฏิปักษ์ก�าลังท�างานล่วงเวลาเพื่อเรง่ขยาย
อาคารใหญ่และกวา้งหลังน้ัน งานตอ่เตมิ
ขยายข้ามแม่น� ้ามาโดยหวงัจะล้อมบ้าน

ของเราไว ้ขณะที่คนชีน้ิ้วและคนเยาะ
เย้ยโอดครวญทัง้วนัทัง้คนืผ่านโทรโข่ง
อินเทอรเ์น็ตของพวกเขา11

ประธานเนลสันอธิบายวา่ “ปฏิปักษ์
ก�าลังเพิ่มความพยายามอีกส่ีเท่าตวัเพื่อ
รบกวนประจักษ์พยานและขัดขวางงาน
ของพระเจ้า”12 ขอให้เราจ�าถ้อยค�าของลี ไฮ
ที่วา่ “เราหาใส่ ใจพวกเขาไม่”13

แม้วา่เราไม่ตอ้งกลัว แตเ่ราตอ้งเฝ้า
ระวงั บางครัง้ส่ิงเล็กๆ น้อยๆ สามารถ
ท�าลายดลุยภาพทางวญิญาณของเราได ้
โปรดอย่าให้ค�าถามของท่าน การดหูมิ่น
จากผู้อื่น เพื่อนที่ ไม่มีศรทัธา หรอืความ
ผิดพลาดและความผิดหวงัที่ ไม่น่าเกิด
ขึน้ ท�าให้ท่านหันไปจากพรอันหอมหวาน 
บรสุิทธิ์ และน่าพึงใจตอ่จิตวญิญาณ ที่มา
จากผลล�า้คา่ของตน้ไม้น้ัน จงให้ตาของ
ท่านจับจ้องและใจของท่านจดจ่ออยู่ที่
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตแ์ละปีต ิ
นิรนัดรท์ี่มาผ่านทางพระองคเ์ท่าน้ัน

ศรัทธาของเจสัน ฮอลล์
ในเดอืนมิถุนายน ข้าพเจ้ากับเคธี

ภรรยาไปรว่มพิธีศพของเจสัน ฮอลล์ เขา
อายุ 48 ปีตอนสิน้ชีวติและก�าลังรบัใช้เป็น
ประธานโควรมัเอ็ลเดอร์

ตอ่ไปน้ีเป็นค�าพูดของเจสันเกี่ยวกับ
เหตกุารณ์ที่เปลี่ยนชีวติเขา:

“[ตอนอายุ 15 ปี] ผมประสบ
อุบัติเหตุขณะด�าน� ้า . . . ผมคอหักและ

ตามท่ีเราทุกคนเรียนรู้มา แม้หลงัจากลิม้รสผลล�า้ค่าของพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูแล้ว การยงัคง
แน่วแน่และซ่ือสัตย์ต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์ยงัไม่ใช่เร่ืองง่ายคว
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เป็นอัมพาตตัง้แต่หน้าอกลงมา ผมไม่
สามารถควบคุมขาทัง้สองข้างและแขน
บางส่วนได้ ผมไม่สามารถเดิน ยืน . . . 
หรือกินอาหารเองได้อีกต่อไป ผมหายใจ
หรือพูดแทบไม่ ได้เลย”14

“‘พระบิดา [ ในสวรรค]์’ ผมรอ้งทูล ‘ถ้า
ข้าพระองคม์ีแคม่ือ ข้าพระองคร์ูว้า่ข้า
พระองคจ์ะรบัไหว ได้ โปรด พระบิดา ได้
โปรด . . .

“. . . ‘ทรงเอาขาไปเถิด พระบิดา ขอ
แคม่ือใช้การไดก็้พอ’”15

มือของเจสันไม่เคยใช้การได้ ท่าน
ได้ยินเสียงจากอาคารกว้างน้ันไหม? 
“เจ สัน ฮอลล์ พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ยิน 
ค�าสวดอ้อนวอนของคุณหรอก! ถ้าพระ 
ผู้เป็นเจ้ารักคุณ พระองค์จะปล่อยให้ 
คุณเป็นแบบน้ีได้อย่างไร? คุณจะม ี
ศรัทธาในพระคริสต์ ไปท�าไม?” เจสัน  
ฮอลล์ ได้ยินเสียงเหล่าน้ันแต่เขาไม ่
ใส่ ใจ เขากลับดื่มด�่ากับผลของต้นไม ้
น้ันแทน กลายเป็นว่าศรัทธาของเขาใน 
พระเยซูคริสต์ ไม่ส่ันคลอน เขาเรียน 
จบมหาวิทยาลัยและแต่งงานกับโคเลตต ์ 
โคลแมนในพระวิหาร พรรณนาว่าเธอ
เป็นรักเดียวในชีวิต16 หลังจากแต่งงาน
มา 16 ปี มีปาฏิหาริย์อีกอย่าง โคลแมน
บุตรชายที่รักของพวกเขาเกิด

พวกเขาเพิ่มพูนศรทัธาอย่างไร? 
โคเลตตอ์ธิบายวา่ “เราวางใจในแผนของ
พระผู้เป็นเจ้า น่ันท�าให้เรามีความหวงั 

เรารูว้า่ [ ในวนัข้างหน้า] เจสันจะหายด ี
. . . เรารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรยีม
พระผู้ช่วยให้รอด การพลีพระชนม์ชีพ
เพื่อการชดใช้ของพระองคท์�าให้เรามองไป
ข้างหน้าไดเ้สมอเมื่อเราอยากยอมแพ้”17

โคลแมนวยั 10 ขวบพูดที่พิธีศพของ
เจสันวา่คณุพ่อสอนเขา: “พระบิดาบน
สวรรค ์[ทรงมี] แผนส�าหรบัเรา ชีวติบน
โลกจะดมีาก และเราจะไดอ้ยู่ ในครอบครวั 
. . . แต ่. . . เราจะตอ้งเจอกับเรือ่งยากๆ 
และเราจะท�าผิดพลาด”

โคลแมนพูดตอ่วา่ “พระบิดาบน
สวรรคท์รงส่งพระเยซูพระบุตรของ
พระองคม์าแผ่นดนิโลก งานของพระองค์
คอืเป็นคนดพีรอ้ม รกัษาผู้คน รกัผู้คน 
แล้วทนทุกข์เพื่อความเจ็บปวด ความ
เศรา้โศก และบาปทัง้หมดของเรา แล้ว
สิน้พระชนม์เพื่อเรา” จากน้ันโคลแมน
เสรมิวา่ “เพราะทรงท�าเช่นน้ี พระเยซูจึงรู้
วา่ตอนน้ีผมรูสึ้กอย่างไร

“สามวนัหลังจากพระเยซูสิน้พระชนม์ 
พระองค ์. . . มีชีวติอีกครัง้ดว้ยพระวรกาย
ที่สมบูรณ์ เรือ่งน้ีส�าคญัตอ่ผมเพราะผมรู้
วา่ . . . รา่งกาย [ของคณุพ่อ] จะสมบูรณ์
และเราจะอยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวั”

โคลแมนสรปุวา่ “ทุกคนืตัง้แตผ่มเป็น
เด็กเล็กๆ คณุพ่อพูดกับผมวา่ ‘พ่อรกัลูก 
พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัลูก และลูกเป็น
เด็กด’ี”18

ปีตเิกดิขึน้เน่ืองจากพระเยซูคริสต์
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันอธิบาย

วา่เหตใุดครอบครวัฮอลล์จึงรูสึ้กถึงปีติ
และความหวงั ท่านบอกวา่

“ปีตทิี่เรารูสึ้กแทบไม่เกี่ยวกับสภาพ
การณ์ในชีวติแตเ่กี่ยวข้องอย่างยิ่งกับส่ิงที่
เราให้เป็นศนูย์กลางในชีวติ

“เมื่อศนูย์กลางชีวติเราอยู่ที่แผนแห่ง
ความรอดของพระผู้เป็นเจ้า . . . และพระ
เยซูครสิตก์ับพระกิตตคิณุของพระองค ์
เราจะรูสึ้กมีปีติได้ ไม่วา่อะไรจะเกิดขึน้
—หรอืไม่เกิดขึน้—ในชีวติเรา ปีตมิาจาก
พระองคแ์ละมาเพราะพระองค ์พระองค์
ทรงเป็นที่มาของปีตทิัง้ปวง . . .

“หากเราหวงัพึ่งโลก . . . เราจะไม่มีวนั
รูจ้ักปีต ิ. . . [ปีต]ิ เป็นของประทานที่มา
จากความตัง้ใจพยายามด�าเนินชีวติอย่าง
ชอบธรรมดงัที่พระเยซูครสิตท์รงสอน”19

ค�าสัญญาเมือ่ท่านกลบัมา
ถ้าท่านไม่มีผลของตน้ไม้น้ันมาระยะ

หน่ึงแล้ว ขอให้รูว้า่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ยื่นพระพาหุมาให้ท่านเสมอ พระองคท์รง
เรยีกดว้ยความรกั “[จง] กลับใจและมาหา
เรา”20 ผลของพระองคม์ีมากมายตลอด
ปี เงินซือ้ผลน้ันไม่ได ้และไม่มีผู้ ใดที่
ปรารถนาผลน้ันอย่างจรงิใจถูกปฏิเสธ21

หากท่านปรารถนาจะกลับมาที่ตน้ไม้
และชิมรสผลน้ันอีกครัง้ จงเริม่ดว้ยการ

เจสัน, โคลแมน, และโคเลตต์ ฮอลล์
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สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรคข์องท่าน 
เช่ือในพระเยซูครสิตแ์ละอ�านาจการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค ์
ข้าพเจ้าสัญญาวา่เมื่อท่านดทูี่พระผู้ช่วยให้
รอด “ ในความนึกคดิทุกอย่าง”22 ผลของ
ตน้ไม้น้ันจะเป็นของท่านอีกครัง้ มีรสเลิศ
ตอ่ท่าน เป็นความปีตยิินดตีอ่จิตวญิญาณ
ท่าน เป็น “ส่ิงส�าคญัที่สุดในบรรดาของ
ประทานทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า”23

สามสัปดาห์ก่อน ข้าพเจ้าเห็นปีตจิาก
ผลของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างเต็มตา 
เมื่อเคธีกับข้าพเจ้าเข้ารว่มการอุทิศพระ
วหิารลิสบอน โปรตเุกส ความจรงิของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเปิดให้กับ
โปรตเุกสในปี 1975 เมื่อเริม่มีเสรภีาพทาง
ศาสนาที่น่ัน วสุิทธิชนผู้องอาจจ�านวน
มากที่ชิมรสผลน้ันเป็นกลุ่มแรกตัง้แต่
ยังไม่มีการประชุม ไม่มี โบสถ์ และไม่มี
พระวหิารในระยะ 1,000 ไมล์ (1,600 
กิโลเมตร) มาช่ืนชมยินดกีับเราที่เวลาน้ี
ผลล�า้คา่ของตน้ไม้น้ันมีอยู่ ในพระนิเวศน์
ของพระเจ้าในเมืองลิสบอน ประเทศ
โปรตเุกส ขา้พเจา้ยกยอ่งและนับถอืวสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ายเหล่าน้ีผู้มี ใจจดจ่ออยู่กับ
พระผู้ช่วยให้รอดตลอดมา

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่ “คนที่
ตดิ สนิทอยู่กับเรา และเราตดิ สนิทอยู่
กับเขา คน น้ันจะเกิด ผลมาก เพราะวา่
ถ้าแยกจากเราแล้ว พวก ท่านจะท�าส่ิง ใด
ไม่ ไดเ้ลย”24

ในการปราศรยัเช้าวนัน้ีกับสมาชิก
ศาสนจักรทั่วโลก ประธานเนลสันพูด
วา่ “พี่น้องที่รกัทัง้หลาย ท่านเป็นแบบ
อย่างของผลที่มาจากการท�าตามค�าสอน
ของพระเยซูครสิต”์ จากน้ันท่านเสรมิวา่ 
“ข้าพเจ้าขอบคณุ! ข้าพเจ้ารกัท่าน!”25

เรารกัท่านครบั ประธานเนลสัน
ข้าพเจ้าเป็นพยานคนหน่ึงท่ีเห็นว่า

อ�านาจการเปิดเผยอยู่กับประธานท่ีรัก
ของเรา ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า เหมือนกับลี ไฮในสมัย
โบราณ ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เรียกเราและทุกครอบครัวของพระผู้
เป็นเจ้าให้มารับส่วนผลของต้นไม้ ขอให้
เราถ่อมตนและเข้มแข็งท่ีจะท�าตามค�า
แนะน� าของท่าน

ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างนอบน้อม
วา่พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า ความรกัของพระองค ์
เดชานุภาพของพระองค ์และพระคณุ
ของพระองคท์�าให้ทุกอย่างมีคา่ยั่งยืน 
ข้าพเจ้าเป็นพยานในพระนามของพระ
เยซูครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
 1. มัทธิว 7:16.
 2. มัทธิว 7:17.
 3. ยอห์น 4:36.
 4. ตน้เดอืนมกราคมปี 2007 ขณะเตรยีมค�า 

ปราศรยัขอ้คดิทางวญิญาณส�าหรบัมหาวทิยา
ลยับรคิมัยงัก์ ในฐานะสมาชิกฝ่ายประธานโคว
รมัสาวกเจ็ดสิบซ่ึงจะกล่าวในวนัที่ 4 มีนาคม  
ค.ศ. 2007 ข้าพเจ้าถามเอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. 
เบดนารว์า่ท่านเตรยีมเน้ือหาค�าปราศรยัเรือ่ง
อะไรที่จะกล่าวในวนัที่ 4 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
2007 ส�าหรบัผู้ฟังกลุ่มเดยีวกัน ข้าพเจ้า

แปลกใจเมื่อท่านตอบวา่ค�าปราศรยัของ
ท่านเกี่ยวกับการยึดราวเหล็กให้แน่น เป็น
หัวข้อเดยีวกันกับที่ข้าพเจ้าเลือกส�าหรบัค�า
ปราศรยัของข้าพเจ้า หลังจากแบ่งปันเน้ือหา
กัน เราจึงทราบวา่แนวทางของเราแตกตา่ง
กัน ค�าปราศรยัของท่านช่ือ “A Reservoir 
of Living Water” เน้นความส�าคญัของ
ราวเหล็กหรอืพระค�าของพระผู้เป็นเจ้าที่
ครอบคลุมอยู่ ในพระคมัภีร ์ในค�าปราศรยั
ของท่าน ท่านถามวา่ “ท่านและข้าพเจ้า
อ่าน ศึกษา และคน้ควา้พระคมัภีรท์ุกวนัใน
ลักษณะที่ท�าให้เราสามารถยึดราวเหล็กไว้
แน่นไดห้รอืไม่?” (speeches.byu.edu)

จากน้ัน เพียงหน่ึงสัปดาห์หลังจากข้าพเจ้า
สนทนากับเอ็ลเดอรเ์บดนาร ์ประธานบอยด ์
เค. แพคเกอรก์ล่าวค�าปราศรยัข้อคดิทาง
วญิญาณที่บีวายยูเรือ่ง “Lehi’s Dream and 
You” ประธานแพคเกอรเ์น้นความส�าคญัของ
ราวเหล็กที่เป็นการเปิดเผยส่วนตวัและการ
ดลใจซ่ึงมาสู่เราโดยผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ท่านกล่าววา่ “ถ้าท่านจับราวเหล็ก ท่านจะ คล�ำ 
ทางไปข้างหน้าไดด้ว้ยของประทานแห่งพระ
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อยากรูม้ากขึน้ บางคนจะถามอย่างจรงิใจ
วา่พวกเขาจะมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรพระ
วหิารไดอ้ย่างไร

ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เราต้อง
พร้อมตอบค�าถามคนเหล่าน้ี เราสามารถ

โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

พี่น้องที่รกั เมื่อเราสิน้สุดการประชุม
ใหญ่ครัง้ประวตัศิาสตรน้ี์ เราขอบพระทัย
พระเจ้าส�าหรบัข่าวสารที่ ไดร้บัการดลใจ
และดนตรทีี่จรรโลงใจ เราเพลิดเพลินกับ
การดืม่ด�า่ทางวญิญาณครัง้น้ีจรงิๆ

เรารูว้า่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิตจ์ะน�าความหวงัและ
ปีตมิาสู่คนที่จะฟังและเอาใจใส่ตอ่หลักค�า
สอนของพระองค ์เรารูด้ว้ยวา่บ้านแตล่ะ
หลังสามารถเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์แห่ง
ศรทัธาอย่างแท้จรงิ ที่ซ่ึงสันตสุิข ความรกั 
และพระวญิญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ ได้

แน่นอนวา่เพชรยอดมงกุฎของการ
ฟ้ืนฟูคอืพระวหิารศักดิสิ์ทธิ์ ศาสนพิธี
และพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ของพระวหิาร
ส�าคญัมากตอ่การเตรยีมคนให้พรอ้ม
ตอ้นรบัพระผู้ช่วยให้รอด ณ การเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระองค ์เวลาน้ีเรามีพระ
วหิารที่อุทิศแล้ว 166 แห่ง และอีกหลาย
แห่งก�าลังจะตามมา

งานโอเพ่นเฮ้าส์จะจัดขึน้ก่อนการอุทิศ
พระวหิารใหม่และพระวหิารที่บูรณะแล้ว
แตล่ะแห่ง มิตรสหายหลายคนที่นับถือ
ศาสนาอื่นจะเข้าชมพระวหิารเหล่าน้ีและ
จะเรยีนรูบ้างส่ิงเกี่ยวกับพรพระวหิาร และ
ผู้มาเยือนบางท่านจะไดร้บัการกระตุน้ให้

ค�าปราศรยัปิดการประชุม

ความมีค่าควรส่วนบคุคลเรียกร้องการเปล่ียนใจเล่ือมใส
ในความคิดและจิตใจอย่างสมบูรณ์เพ่ือจะเป็นเหมือน
พระเจ้ามากขึน้

วญิญาณบรสุิทธิ์ . . . จงจับราวเหล็กให้แน่น
และอย่าปล่อยมือ โดยผ่านเดชานุภาพ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ท่านจะ คล�ำ ทาง
ไปไดเ้รือ่ยๆ ตลอดชีวติ” (16 ม.ค. 2007, 
speeches.byu.edu) 

หัวข้อของข้าพเจ้า “Hold Fast to the 
Words of the Prophets” ในเดอืนมีนาคม 
2007 คอืเรือ่งราวเหล็กที่ส่ือความหมาย
ถึงถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 
(4 มี.ค. 2007, speeches.byu.edu).

การเช่ือมโยงกันของค�าปราศรยัทัง้สาม
เรือ่งน้ีไม่ ใช่เรือ่งบังเอิญ พระหัตถ์ของ
พระเจ้าทรงท�างานในค�าปราศรยัสามเรือ่ง
ซ่ึงเตรยีมไวส้�าหรบัผู้ฟังกลุ่มเดยีวกัน โดย
ระบุแง่มุมสามดา้นของราวเหล็กหรอืพระ
ค�าของพระผู้เป็นเจ้า: (1) พระคมัภีรห์รอื
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ (2) 
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ และ 
(3) เดชานุภาพของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ น่ี
เป็นประสบการณ์การเรยีนรูท้ี่ส�าคญัส�าหรบั
ข้าพเจ้า

 5. ด ู1 นีไฟ 8:412.
 6. 1 นีไฟ 11:25.
 7. ยอห์น 3:16.
 8. ด ูเดวดิ เอ. เบดนาร,์ “ความฝันของลี ไฮ: 

ยึดราวเหล็กไวแ้น่น,” เลียโฮนำ, ต.ค. 2011, 
32–37.

 9. 1 นีไฟ 11:23.
 10. 1 นีไฟ 8:28.
 11. ด ูบอยด ์เค. แพคเกอร,์ “Lehi’s Dream 

and You” (Brigham Young University 
devotional, Jan. 16, 2007), speeches.
byu.edu.

 12. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “เราสามารถท�าได้
ดขีึน้และเป็นคนดขีึน้,” เลียโฮนำ, พ.ค. 
2019, 68.

 13. 1 นีไฟ 8:33.
 14. สตเีฟน เจสัน ฮอลล์, “The Gift of 

Home,” New Era, Dec. 1994, 12.
 15. สตเีฟน เจสัน ฮอลล์, “Helping Hands,” 

New Era, Oct. 1995, 46, 47.
 16. จดหมายส่วนตวัจากโคเลตต ์ฮอลล์ถึง

เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็น
 17. จดหมายส่วนตวัจากโคเลตต ์ฮอลล์ถึง

เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็น
 18. ค�าพดูของโคลแมน ฮอลลท์ีพ่ธิศีพ, โคเลตต ์

ฮอลลเ์ลา่ใหเ้อ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นฟัง
 19. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่

รอดทางวญิญาณ,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2016, 
82, 84.

 20. 3 นีไฟ 21:6.
 21. ด ู2 นีไฟ 26:25, 33.
 22. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 6:36.
 23. 1 นีไฟ 15:36.
 24. ยอห์น 15:5.
 25. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พระบัญญัตขิ้อ

ส�าคญัข้อสอง,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2019, 100.
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อธิบายได้ว่าพรพระวิหารมี ไว้ ให้ทุกคน
ที่จะเตรียมตนเอง แต่ก่อนจะสามารถ
เข้าพระวิหารที่อุทิศแล้วได้ พวกเขา
ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม พระเจ้า
ทรงประสงค์ ให้บุตรธิดาทุกคนของ
พระองค์รับส่วนของพรนิรันดร์ท่ีมี ใน
พระวิหารของพระองค์ พระองค์ทรง
แนะน� าว่าแต่ละคนต้องท�าอะไรเพื่อให้มี
คุณสมบัติคู่ควรเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์

จุดเริม่ตน้ที่ดสี�าหรบัโอกาสในการ
สอนเช่นน้ีคอืดงึความสนใจไปยังถ้อยค�า
ที่สลักอยู่ภายนอกพระวหิาร: “ศักดิสิ์ทธิ์
แดพ่ระเจ้า; พระนิเวศน์ของพระเจ้า” 
ข่าวสารของประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์
ในวนัน้ีและของอีกหลายท่านสรา้งแรง
บันดาลใจให้เราเป็นคนบรสุิทธิ์มากขึน้ 
พระวหิารแตล่ะแห่งเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ 
ผู้เข้าพระวหิารแตล่ะคนพากเพียรที่จะ
เป็นคนบรสุิทธิ์มากขึน้

ข้อก�าหนดในการเข้าพระวหิารทุก
ข้อเกี่ยวข้องกับความบรสุิทธิ์ส่วนบุคคล 
เพื่อประเมินความพรอ้มน้ัน แตล่ะคนที่
ตอ้งการช่ืนชมพรพระวหิารจะตอ้งรบัการ
สัมภาษณ์สองครัง้: ครัง้แรกกับอธิการ ที่
ปรกึษาในฝ่ายอธิการ หรอืประธานสาขา; 
ครัง้ที่สองกับประธานสเตค หรอืประธาน
คณะเผยแผ่ หรอืที่ปรกึษาคนหน่ึงของ
เขา ในการสัมภาษณ์เหล่าน้ัน จะมีการ
ถามค�าถามหลายข้อ

ค�าถามบางข้อมีการแก้ ไขเมื่อเรว็ๆ น้ี
เพื่อความชัดเจน ข้าพเจ้าอยากทบทวน
ค�าถามเหล่าน้ันกับท่านตอนน้ี:

 1. ท่านมีศรทัธาและประจักษ์พยานใน
พระผู้เป็นเจ้า พระบิดานิรนัดร;์ พระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต;์ และ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์หรอืไม่?

 2. ท่านมีประจักษ์พยานถึงการชดใช้
ของพระเยซูครสิตแ์ละบทบาทของ
พระองค์ ในฐานะพระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ ไถ่ของท่านหรอืไม่?

 3. ท่านมีประจักษ์พยานถึงการฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิตห์รอืไม่?

 4. ท่านสนับสนุนประธานศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และ
ผู้เปิดเผย และในฐานะที่เป็นเพียง
บุคคลเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ไดร้บั
มอบอ�านาจให้ ใช้กุญแจทัง้หมดของ
ฐานะปุโรหิตหรอืไม่?

ท่านสนับสนุนสมาชิกในฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบ
สองในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผยหรอืไม่?

ท่านสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
ท่านอื่นๆ และเจ้าหน้าที่ ในระดบัท้อง
ที่ของศาสนจักรหรอืไม่?

 5. พระเจ้าตรสัวา่ส่ิงทัง้ปวงตอ้ง “กระท�า
ในความสะอาด” ตอ่พระองค ์(หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 42:41)

ท่านพากเพียรที่จะให้ความคดิและ
พฤตกิรรมของท่านมีความสะอาดทาง
ศีลธรรมหรอืไม่?

ท่านเช่ือฟังกฎแห่งความบรสุิทธิ์
ทางเพศหรอืไม่?

 6. ท่านท�าตามค�าสอนของศาสนจักรของ
พระเยซูครสิต์ ในพฤตกิรรมที่เป็นส่วน
ตวัและพฤตกิรรมในที่สาธารณะกับ
สมาชิกครอบครวัและผู้อื่นหรอืไม่?

 7. ท่านสนับสนุนหรอืส่งเสรมิค�าสอน การ
ปฏิบัต ิหรอืหลักค�าสอนที่ตรงข้ามกับที่
เป็นของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์
แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหรอืไม่?

 8. ทา่นพากเพยีรในการรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ ์ทัง้ทีบ่า้นและที่ โบสถ;์ เขา้รว่ม
การประชมุของทา่น; เตรยีมตวัและรบั
ส่วนศีลระลกึอยา่งมคีา่ควร; และด�าเนิน
ชีวติใหส้อดคลอ้งกบักฎและพระบญัญตัิ
ของพระกติตคิณุหรอืไม?่

 9. ท่านพากเพียรที่จะซ่ือสัตย์ ในทุกส่ิงที่
ท่านท�าหรอืไม่?

 10. ท่านเป็นผู้จ่ายส่วนสิบเต็มหรอืไม่?
 11. ท่านเข้าใจและเช่ือฟังพระค�าแห่ง

ปัญญาหรอืไม่?
 12. ท่านมีภาระผูกพันทางการเงินหรอื

ภาระผูกพันอื่นๆ กับอดตีคูส่มรสหรอื
ลูกๆ หรอืไม่?

หากมี ท่านปฏิบัตติามภาระผูกพัน
เหล่าน้ันโดยสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน
หรอืไม่?

 13. ท่านรกัษาพันธสัญญาที่ท่านท�าในพระ
วหิาร รวมถึงการสวมใส่การเ์ม้นท์พระ
วหิารตามค�าแนะน�าในเอ็นดาวเม้นท์
หรอืไม่?

 14. มีบาปรา้ยแรงในชีวติท่านที่ควรไดร้บั
การแก้ ไขกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจฐานะ
ปุโรหิตในขัน้ตอนการกลับใจของท่าน
หรอืไม่?

 15. ท่านคดิวา่ท่านมีคา่ควรที่จะเข้าพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าและมีส่วนรว่มใน
ศาสนพิธีพระวหิารหรอืไม่?

พรุง่น้ี ค�าถามใบรบัรองพระวหิารฉบับ
ปรบัปรงุแก้ ไขน้ีจะส่งออกไปให้ผู้น�า
ศาสนจักรทั่วโลก

นอกจากการตอบค�าถามเหล่าน้ีอย่าง
ซ่ือสัตย์แล้ว เป็นที่เข้าใจว่าผู้ ใหญ่ที่เข้า
พระวิหารแต่ละคนจะสวมใส่การ์เม้นท ์
ศักดิ์สิทธิ์ของฐานะปุ โรหิตใต้เสือ้ผ้า
ปกติของตน น่ีคือสัญลักษณ์ของค�ามั่น
สัญญาภายในท่ีจะพากเพียรเป็นเหมือน
พระเจ้ามากขึน้ทุกวัน ส่ิงน้ียังเตือนใจ
เราให้ยังคงซ่ือสัตย์ทุกวันต่อพันธสัญญา
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ที่ท�าไว้และเดินบนเส้นทางพันธสัญญา
ทุกวันในลักษณะที่สูงส่งกว่าเดิมและ
ศักดิ์สิทธิ์กว่าเดิม

ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าอยากจะพูดกับเยาวชน
ของเราสักครู ่เราขอกระตุน้ท่านให้มี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัใบรบัรองพระวหิาร
แบบจ�ากัดการใช้ ท่านจะเจอเฉพาะ
ค�าถามสัมภาษณ์ที่เหมาะสมกับท่านเพื่อ
เตรยีมท่านส�าหรบัศาสนพิธีบัพตศิมา
และการยืนยันแทนคนตาย เราส�านึกคณุ
อย่างยิ่งส�าหรบัความมีคา่ควรของท่าน
และการเต็มใจมีส่วนรว่มในงานพระวหิาร
อันศักดิสิ์ทธิ์น้ัน เราขอบคณุท่าน!

ความมีคา่ควรส่วนบคุคลในการเขา้ 
พระนิเวศน์ของพระเจ้าเรยีกรอ้งการเตรยีม 
ทางวญิญาณส่วนบุคคลมากทเีดยีว แต่
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้ ทกุอยา่ง
เป็นไปได ้ในบางแง ่การสรา้งพระวหิารน้ัน
ง่ายกวา่การสรา้งคนให้พรอ้มส�าหรบัพระ
วหิาร ความมีคา่ควรส่วนบคุคลเรยีกรอ้งการ
เปลีย่นใจเลือ่มใสในความคดิและจติใจอยา่ง
สมบรูณ์เพือ่จะเป็นเหมอืนพระเจา้มากขึน้ 
เป็นพลเมืองทีซ่ื่อสัตย ์เป็นแบบอยา่งท่ีดี
ขึน้ และเป็นคนบรสุิทธิม์ากขึน้

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่งานขัน้เตรยีมน้ี
น�ามาซ่ึงพรสุดคณานับในชีวติน้ีและพร
สุดหยั่งถึงในชีวติหน้า รวมถึงการด�ารงอยู่
ตอ่ไปของหน่วยครอบครวัช่ัวนิรนัดร ์“ ใน
สภาพแห่งความสุขอันไม่รูจ้บ.”1

ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าอยากจะเปลี่ยนหัวข้อ
เป็นแผนงานส�าหรบัปีหน้า ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิปี 2020 จะครบรอบ 200 ปีพอดี
นับตัง้แต่ โจเซฟ สมิธ เห็นการปรากฏ
พระองคข์องพระผู้เป็นเจ้าดงัที่เรารูจ้ัก
กันวา่ นิมิตแรก พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระบุตรที่รกัของพระองคพ์ระเยซู
ครสิตท์รงปรากฏตอ่โจเซฟ เด็กหนุ่มอายุ 
14 ปี เหตกุารณ์น้ันนับเป็นจุดเริม่ตน้การ
ฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ใน
ความสมบูรณ์ ดงัที่พยากรณ์ ไว้ ในพระ
คมัภีร์ ไบเบิลศักดิสิ์ทธิ์2

จากน้ันมีผู้ส่งสารจากสวรรคม์าเยือน
อย่างตอ่เน่ือง ไดแ้ก่ โมโรไน ยอห์นผู้ถวาย
บัพตศิมา รวมทัง้เปโตร ยากอบ และ
ยอห์น อัครสาวกในยุคเริม่ตน้ มีอีกหลาย
คนตามมา เช่น โมเสส เอลีอัส และเอลี

ยาห์ แตล่ะท่านน�าสิทธิอ�านาจจากสวรรค์
มาเป็นพรแก่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
บนแผ่นดนิโลกอีกครัง้

ทีน่่าอศัจรรยค์อื เราไดร้บัพระคมัภรีม์อร
มอน: พยานหลกัฐานอกีเลม่หน่ึงของพระ
เยซคูรสิตค์ูก่บัพระคมัภรี์ ไบเบิลดว้ย การ
เปิดเผยทีต่พีมิพ์ ในหลกัค�าสอนและพนัธ
สัญญากบัไขม่กุอนัล�า้คา่ขยายความเขา้ใจ
ของเราเกีย่วกบัพระบญัญตัขิองพระผูเ้ป็น
เจา้และความจรงินิรนัดรอ์ยา่งมากเช่นกนั

กญุแจและต�าแหน่งตา่งๆ ของฐานะ
ปุโรหติไดร้บัการฟ้ืนฟู รวมถงึต�าแหน่ง
อคัรสาวก, สาวกเจ็ดสิบ, ผูป้ระสาทพร, 
มหาปุโรหติ, เอ็ลเดอร,์ อธกิาร, ปุโรหติ, ผู้
สอน, และมคันายก สตรทีีร่กัพระเจา้รบัใช้
อยา่งองอาจในสมาคมสงเคราะห,์ ปฐมวยั, 
เยาวชนหญงิ, โรงเรยีนวนัอาทติย,์ และการ
เรยีกอืน่ๆ ของศาสนจกัร—ส่วนส�าคญัทกุ
ส่วนของการฟ้ืนฟูพระกติตคิณุของพระ
เยซคูรสิต์ ในความสมบรูณ์ของมนั

ดงัน้ัน ปี 2020 จะเป็นปีแห่งการฉลอง
ครบรอบสองรอ้ยปี การประชุมใหญ่สามัญ
เดอืนเมษายนครัง้หน้าจะแตกตา่งจาก
การประชุมใหญ่ทุกครัง้ที่ผ่านมา ในอีกหก
เดอืน ข้าพเจ้าหวงัวา่สมาชิกทุกคนและ
ทุกครอบครวัจะเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการ
ประชุมพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองรากฐานของ
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู

ท่านอาจเริม่เตรยีมตวัโดยอ่านเรือ่งราว
นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธอีกครัง้ตามที่
บันทึกอยู่ ในไข่มุกอันล�า้คา่ หลักสูตรการ
ศึกษาของเราปีหน้าใน จงตำมเรำมำ คอื
พระคมัภีรม์อรมอน ท่านอาจไตรต่รอง
ค�าถามส�าคญัๆ เช่น “ชีวติฉันจะเปลี่ยน
ไปอย่างไรถ้าอยู่ดีๆ  ความรูท้ี่ ไดจ้ากพระ
คมัภีรม์อรมอนถูกพรากไปจากฉัน?” หรอื 
“เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้หลังนิมิตแรกท�าให้
ฉันกับคนที่ฉันรกัเปลี่ยนไปอย่างไร?” 
นอกจากน้ี เรามีวดีทิัศน์พระคมัภีรม์อร
มอนออกมาสู่สาธารณชนแล้ว ท่านอาจใช้ 
วดีทิัศน์เหล่าน้ันในการศึกษาส่วนตวัและ
กับครอบครวัของท่าน

เลือกค�าถามของท่านเอง ออกแบบ
แผนของท่านเอง จดจ่อความคดิของท่าน
อยู่ ในแสงสวา่งอันรุง่โรจน์ของการฟ้ืนฟู 
เมื่อท่านท�าเช่นน้ี การประชุมใหญ่สามัญ

เดอืนเมษายนปีหน้าจะไม่เพียงเป็นที่น่า
จดจ�า แตย่ากที่จะลืมเลือน

เพื่อปิดการประชุม ข้าพเจ้าฝากความ
รกัและพรของข้าพเจ้าให้ท่านแตล่ะคน
มีความสุขมากขึน้และบรสุิทธิ์มากขึน้
ในทุกๆ วนั ในขณะเดยีวกัน โปรดมั่นใจ
วา่การเปิดเผยยังคงมีอยู่ ในศาสนจักรและ
จะยังมีตอ่ไปภายใตก้ารก�ากับดแูลของ
พระเจ้าจนกวา่ “จุดประสงคข์องพระผู้
เป็นเจ้าจะส�าเรจ็ และพระเยโฮวาห์ผู้ทรง
ฤทธานุภาพจะตรสัวา่งานส�าเรจ็แล้ว”3

ข้าพเจ้าอวยพรท่าน ยืนยันความรกัที่มี
ตอ่ท่านอีกครัง้ พรอ้มดว้ยประจักษ์พยาน
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์! พระ
เยซูคอืพระครสิต!์ น่ีคอืศาสนจักรของ
พระองคแ์ละเราเป็นผู้คนของพระองค ์
ในพระนามอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระเยซู
ครสิต ์เอเมน ◼

อ้างองิ
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 3. ด ูค�ำสอนของประธำนศำสนำจักร: โจเซฟ 
สมิธ (2007), บทที่ 11.
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ระธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันน�า
เสนอค�าถามสัมภาษณ์ใบรบัรอง
พระวหิารฉบับแก้ ไขล่าสุดระหวา่ง

การประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2019 
(ด ูหน้า 121) มาตรฐานพระวหิารยังคง
เดมิ แตเ่รยีบเรยีงค�าถามบางข้อใหม่ ให้
มีความชัดเจนยิ่งขึน้ ผู้น�าศาสนจักร
ที่เกี่ยวข้องจะไดร้บัจดหมายจากฝ่าย
ประธานสูงสุดลงวนัที่ 6 ตลุาคม ค.ศ. 
2019 ในจดหมายมีค�าถามฉบับแก้ ไข
ล่าสุดรวมอยู่ดว้ย

ประธานเนลสันประกาศแผนสรา้งพระ
วหิารใหม่แปดแห่งเช่นกัน (ด ูหน้า 79) 
พระวหิารแห่งใหม่จะสรา้งในฟรทีาวน์ 
เซียรร์าลี โอน; พอรต์มอรส์บี ปาปัวนิวกีนี; 
เบนทันวลิล์ อารค์นัซอ สหรฐัอเมรกิา;  
บาโกโลด ฟิลปิปินส์; แมกแอลเลน เท็กซัส  
สหรฐัอเมรกิา; โกบนั กวัเตมาลา; และโอเรม 
กับเทย์เลอรส์วลิล์ ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

นับตัง้แตก่ารประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2019 พระวหิารไดร้บัการอุทิศใน
กินชาซา สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก; 

ลิสบอน โปรตเุกส; ปอร์ โตแปรงซ์ เฮต;ิ 
และโฟรต์าเลซา บราซิล; และอุทิศซ�า้ใน
โอกแลนด ์แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา; 
เมมฟิส เทนเนสซี สหรฐัอเมรกิา;  
แฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี; โอคลาโฮมาซิต ี 
โอคลาโฮมา สหรฐัอเมรกิา; และราลี  
นอรท์แคโรไลนา สหรฐัอเมรกิา

มีพิธีเบิกดนิส�าหรบัพระวหิารใน
ยิโก กวม; ไปรอา เคปเวริด์; ซานฮวน 
เปอร์ โตริโก; ลิมา เปร ู(ลอสโอลิวอส); 
และเบเลง บราซิล และก�าหนดสถานที่
ก่อสรา้งส�าหรบัพระวหิารในโอกแลนด ์
นิวซีแลนด,์ และเลย์ตนักับซาราโตกา
สปรงิส์ ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

มีประกาศให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับ
แผนบูรณะพระวหิารซอลท์เลคซ่ึงจะปิด
ในเดอืนธันวาคมและเปิดใหม่ ในปี 2024 
และพระวหิารเซนตจ์อรจ์ ยูทาห์ซ่ึงจะปิด
ในเดอืนพฤศจิกายน 2019 และจะเปิด
ใหม่ ในปี 2022 ◼
ดขู้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับพระวิหารได้ท่ี temples 
.ChurchofJesusChrist .org

ข่าวศาสนจกัร

ศาสนจกัรปรับเปลีย่น
นโยบายส�าหรับการเป็น
พยานในศาสนพธีิ

ใ นการประชุมผูน้�าส�าหรับการ
ประชุมใหญ่สามญัซ่ึงเจา้หนา้ท่ีชั้น

ผูใ้หญ่และเจา้หนา้ท่ีระดบัสามญัของ
ศาสนจกัรไดรั้บค�าแนะน�าจากฝ่าย
ประธานสูงสุด ประธานรัสเซลล ์เอม็. 
เนลสนัประกาศการปรับเปล่ียนเชิง
กระบวนการในนโยบายศาสนจกัรเก่ียว
กบัผูส้ามารถท�าหนา้ท่ีพยานท่ีพิธี 
บพัติศมาและการผนึก

จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด
ลงวนัท่ี 2 ตุลาคม ค.ศ. 2019 แจง้ราย
ละเอียดการปรับเปล่ียนดงัน้ี:

“เม่ือไดรั้บเชิญจากเจา้หนา้ท่ี
ควบคุม:

 1. “สมาชิกทุกคนท่ีถือใบรับรองพระ
วหิารท่ีเป็นปัจจุบนั รวมถึงใบรับ
รองจ�ากดัการใช ้สามารถท�าหนา้ท่ี
เป็นพยานในบพัติศมาแทนคนตาย
ได้

 2. “สมาชิกทุกคนท่ีรับเอน็ดาวเมน้ท์
แลว้และถือใบรับรองพระวหิารท่ี
เป็นปัจจุบนั สามารถท�าหนา้ท่ีเป็น
พยานในการผนึกคนเป็นหรือในการ
ผนึกแทนคนตายได้

 3. “สมาชิกศาสนจกัรทุกคนท่ีรับ 
บพัติศมาแลว้ รวมทั้งเดก็และเยาวชน  
สามารถท�าหนา้ท่ีเป็นพยานใน 
บพัติศมาส�าหรับคนเป็น” ◼

ค�าถามใบรับรองแก้ไขล่าสุดและข่าวอืน่ 
เกีย่วกบัพระวหิาร

จากซ้าย: พระวิหารโฟร์ตาเลซา บราซิล, พระวิหารลิสบอน โปรตเุกส, พระวิหารกินชาซา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, และพระวิหารปอร์โตแปรงซ์ เฮติ
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โ ปรแกรมเด็กและเยาวชนจะเริม่ใช้
ในเดอืนมกราคม 2020 เพื่อช่วยให้
คนรุน่เยาวต์ดิตามพระผู้ช่วยให้รอด

ขณะเตบิโตทางวญิญาณ สังคม รา่งกาย 
และสตปิัญญา ดคู�าปราศรยัที่พูดถึง
โปรแกรมเด็กและเยาวชนในนิตยสาร
ฉบับน้ีหน้า 40 และ 53

“ถึงเวลาแล้วที่เราตอ้งใช้วธิีการใหม่ซ่ึง
ออกแบบมาเพื่อช่วยเด็กและเยาวชนยุค
ปัจจุบันทั่วโลก” ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสันกล่าวในการถ่ายทอดพิเศษเมื่อวนั
ที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2019

“แทนที่จะให้งานมอบหมายเฉพาะ
เจาะจงมากมายแก่ท่าน” ท่านกล่าวกับ
เด็กและเยาวชน “เราก�าลังเชือ้เชิญให้
ท่านปรกึษาพระเจ้าวา่ท่านจะเตบิโต
อย่างมีดลุยภาพไดอ้ย่างไร การท�าเช่นน้ี
จะสนุกและให้ผลคุม้คา่ แตท่่านจะตอ้ง
พยายามในส่วนของท่านเช่นกัน ท่านจะ
ตอ้งแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวั ท่านจะ
ตอ้งเลือกดว้ยตวัท่านเองวา่จะด�าเนินการ
อย่างไร บางครัง้พระวญิญาณอาจกระตุน้
เตอืนให้ท่านท�าส่ิงที่ยากล�าบาก ข้าพเจ้า
คดิวา่ท่านพรอ้มรบัมือกับความท้าทายน้ัน 
ท่านสามารถท�าเรือ่งยากๆ ได”้

ประธานเนลสันกล่าวเช่นกันวา่บิดา
มารดามีบทบาทส�าคญัยิ่งที่ตอ้งท�า “ โปรด
สรา้งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับเด็ก
และเยาวชนของท่าน” ท่านกล่าว “ผู้น�าที่
โบสถ์สามารถช่วยได ้แตเ่ด็กเหล่าน้ีเป็น
บุตรธิดาของท่าน ไม่มี ใครมีอิทธิพลตอ่
ความส�าเรจ็ของพวกเขาไดม้ากกวา่ท่าน 
จงให้ความรกั ก�าลังใจ และค�าปรกึษาแก่
พวกเขา แตจ่งทนตอ่การล่อลวงให้ท่านไป
ควบคมุพวกเขา พวกเขาจะท�าไดด้ทีี่สุด
เมื่อได้ ใช้สิทธิ์เสรขีองตนเอง

“ค�าแนะน�าน้ีใช้กับผู้น�าและครทูี่ยอด
เยี่ยมของเด็กและเยาวชนของเราเช่นกัน” 
ประธานเนลสันกล่าวเพิ่มเตมิ “เราจ�าเป็น
ตอ้งปล่อยให้คนรุน่เยาวน์�า โดยเฉพาะผู้ที่
ไดร้บัเรยีกและวางมือมอบหน้าที่ ให้รบัใช้
ในฝ่ายประธานชัน้เรยีนและฝ่ายประธาน
โควรมั พวกเขาจะไดร้บัมอบหมายสิทธิ
อ�านาจฐานะปุโรหิต พวกเขาจะเรยีนรูว้ธิี
รบัการดลใจในการน�าชัน้เรยีนหรอืโควรมั
ของตน”

ในการน�าเสนอเดยีวกันน้ี ประธาน 
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ รกัษาการประธาน 
โควรมัอคัรสาวกสิบสอง แนะน�าวา่วสัิยทศัน์ 

ของโปรแกรมเด็กและเยาวชนคอื:  
เพื่อ “เสรมิสรา้งศรทัธาในพระเยซ ู
ครสิต์ ให้อนุชนรุน่หลัง ตลอดจนช่วยให้
เด็ก เยาวชน และครอบครวัของพวกเขา
ก้าวหน้าตามเส้นทางพันธสัญญาขณะ
เผชิญความท้าทายในชีวติ”1 ท่านกล่าววา่ 
“การช่วยให้เด็กและเยาวชนมีประจักษ์
พยานในพระเยซูครสิตจ์ะเป็นพรแก่พวก
เขาและเราทุกคนตลอดชีวติ”

หลังจากเยาวชนในการถ่ายทอดเข้า
รว่มกิจกรรมเพื่อสาธิตวธิี ใช้ แนวทำงเบือ้ง
ตน้ส�ำหรบัโปรแกรมเด็กและเยำวชน 
ประธานบัลลารด์กล่าววา่ “น่ีเป็นเพียง

ผู้น�าแนะน�าโปรแกรมใหม่ส�าหรับเดก็และเยาวชน
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การประชุมใหญ่ FSY 
สนับสนุนโปรแกรมเดก็
และเยาวชน

ความพยายามส่วนหน่ึงของ
ศาสนจกัรเพื่อท�าใหโ้ปรแกรม

ส�าหรับเดก็และเยาวชนทัว่โลก
สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนัคือ 
ตั้งแต่ปี 2020 เป็นตน้ไป สเตคในสหรัฐ
และแคนาดาจะเป็นผูส้นบัสนุนการ
ประชุมใหญ่เพื่อความเขม้แขง็ของ
เยาวชน (FSY) ทุกๆ สองปี

การประชุมใหญ่ FSY จดันอกสหรัฐ
และแคนาดามานานกวา่ทศวรรษและ
จะด�าเนินต่อไปดงัท่ีเคยท�ามาในอดีต 

ติดตามขอ้มูลเพิ่มเติมในช่วง
รายการสนทนาหนา้ต่อหนา้วนัท่ี 17 
พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 ◼

จุดเริม่ตน้ วนัน้ีเราเพิ่งเริม่ท�ากิจกรรม 
แตก่ิจกรรมเช่นน้ีจะด�าเนินตอ่ไปใน
ครอบครวัท่านและเมื่อท่านรว่มมือกัน 
เราขอเชือ้เชิญให้ท่านท�ากิจกรรมตอ่ไป
เรือ่ยๆ . . . บิดามารดาทัง้หลาย โปรดท�า
กิจกรรมน้ีที่บ้านตอ่ไป” ท่านเน้นวา่ “น่ี
เป็นโปรแกรมที่มีบ้านเป็นศนูย์กลางและ
ศาสนจักรสนับสนุน” และ “ครอบครวัมี
ส่วนรว่มในโปรแกรมน้ีดว้ยกัน น่ันคอืส่ิงที่
จะท�าให้ โปรแกรมมีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง”

ในหลายพืน้ที่ของโลก บิดามารดาและ
ผู้น�าไดร้บัแนวทางเบือ้งตน้ไปแล้ว อีก
หลายพืน้ที่จะมี โปรแกรมเด็กและเยาวชน
แปลในภาษาของพวกเขาในปี 2020

การเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุ การรบัใช้และ
กิจกรรมตา่งๆ และการพัฒนาตนเอง 

(รวมถึงการตัง้เป้าหมายและการบรรลุเป้า
หมาย) จะเป็นองคป์ระกอบส�าคญัของ
โปรแกรมเด็กและเยาวชน และเยาวชน
ควรน�าในการวางแผน เด็กและเยาวชน
แสวงหาการเปิดเผยส่วนตวัขณะก้าวหน้า
ตามเส้นทางพันธสัญญา โดยไดร้บัการ
สนับสนุนจากครอบครวั ผู้น�า และคน
อื่นๆ ประธานบัลลารด์กล่าววา่โปรแกรม
เด็กและเยาวชนเป็นโปรแกรมที่ ใช้ทั่วโลก 
ดงัน้ันจึงสามารถปรบัให้เหมาะสมตาม 
“เขตที่ท่านอยู่และสภาวการณ์ครอบครวั
ของท่าน”

ตดิตามรายละเอียดและแหล่งข้อมูล
เพิ่มเตมิที่การถ่ายทอดรายการสนทนา
หน้าตอ่หน้าส�าหรบัเด็กและเยาวชนใน 
วนัที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019 แขก 
รบัเชิญคอืเอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบิลยู.  
กอง แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง ขอ
เชิญเด็กและเยาวชนที่จะอายุครบ 8 
ถึง 18 ปีในช่วงปี 2020 ตลอดจนบิดา
มารดา ผู้น�าเยาวชนหญิง ผู้ ให้ค�าปรกึษา
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน และผู้น�าปฐมวยั
รบัชมการถ่ายทอดครัง้น้ี ส่งค�าถาม
ของท่านเกี่ยวกับโปรแกรมเด็กและ
เยาวชนมาให้เอ็ลเดอรก์องที่ facetoface.
ChurchofJesusChrist.org หลังจากการ
ถ่ายทอดสดใน 18 ภาษา ศาสนจักรจะจัด
เก็บวดีทิัศน์ ไว้ ให้สตรมีหรอืดาวน์โหลด
ไดทุ้กเมื่อ ◼

ดขู้อมลูเพ่ิมเติม รวมท้ังข้อมลูเก่ียวกับ 
รายการสนทนาหน้าต่อหน้าท่ี 
ChildrenandYouth .ChurchofJesusChrist 
.org และ ChildrenandYouthLeaders 
.ChurchofJesusChrist .org 

อ้างองิ

 1. เด็กและเยำวชนของศำสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย: แนวทำงเบือ้งตน้
ส�ำหรบับิดำมำรดำและผู้น�ำ (2019), 1.
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ส่ีวธีิเตรียมพร้อม
ส�าหรับเมษายน 2020

ปี 2020 จะเป็นวาระครบรอบ 200 ปี
ของนิมิตแรกซ่ึงเกิดข้ึนในฤดูใบไม้

ผลิปี 1820 ดว้ยเหตุน้ี ประธานรัสเซลล ์
เอม็. เนลสนัจึงประกาศวา่การประชุม
ใหญ่คร้ังหนา้ในเดือนเมษายน “จะเฉลิม
ฉลองรากฐานของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บ
การฟ้ืนฟ”ู (ดู หนา้ 122)

ท่านกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนและ
ทุกครอบครัวเตรียมพร้อมส�าหรับ “การ
ประชุมใหญ่พิเศษ” ดงักล่าวและเสนอ
แนะวธีิดงัน้ี:

 1. อ่านเร่ืองราวนิมิตแรกของโจเซฟ 
สมิธอีกคร้ัง

 2. ขณะท่ีท่านศึกษา จงตามเรามา ในปี 
2020 ใหไ้ตร่ตรองค�าถามเก่ียวกบั
ความรู้และพรท่ีไดรั้บจากพระคมัภีร์
มอรมอน

 3. พิจารณาใชว้ดิีทศันใ์หม่ของพระ
คมัภีร์มอรมอนในการศึกษาส่วนตวั
และกบัครอบครัว

 4. เลือกค�าถามของท่านเองและ
ออกแบบแผนของท่านเองเพื่อ 
“จดจ่อความคิดของท่านอยูใ่นแสง
สวา่งอนัรุ่งโรจนข์องการฟ้ืนฟ”ู

“เม่ือท่านท�าเช่นน้ี” ประธานเนลสนั 
กล่าว “การประชุมใหญ่สามญัเดือน
เมษายนปีหนา้จะไม่เพียงเป็นท่ีน่าจดจ�า 
แต่ยากท่ีจะลืมเลือน” ◼

ความพยายามส่วนหน่ึงของการ
ท�าให้เยาวชนศาสนจักรบรรลุ
ศักยภาพอันศักดิสิ์ทธิ์ของตน

ไดม้ากขึน้คอืการปรบัเปลี่ยนองคก์าร
เยาวชนชายและองคก์ารเยาวชนหญิงตาม
ที่ประกาศในการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
ตลุาคม 2019 โดยประธานรสัเซลล์ เอ็ม. 
เนลสัน (ด ูหน้า 38) อธิบายโดยเอ็ลเดอร ์
เควนทิน แอล. คกุ แห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสอง (ด ูหน้า 40) และซิสเตอร์
บอนน่ี เอช. คอรด์อน ประธานเยาวชน
หญิงสามัญ (ด ูหน้า 37)

การเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีเน้นวา่ “ความ
รบัผิดชอบส�าคญัที่สุดอันดบัแรก [ของ
อธิการ] คอืดแูลเยาวชนชายและเยาวชน
หญิงในวอรด์” ประธานเนลสันกล่าว 
การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการยกเลิกฝ่าย
ประธานเยาวชนชายวอรด์ ฝ่ายอธิการใน
ฐานะฝ่ายประธานของฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนจะไดร้บัความช่วยเหลือจากผู้ ให้
ค�าปรกึษาโควรมั และในบางกรณีจากผู้
เช่ียวชาญ ประธานเยาวชนหญิงวอรด์จะ
รายงานตรงตอ่อธิการ

ฝ่ายประธานโควรมัและฝ่ายประธาน
ชัน้เรยีนจะมุ่งเน้นงานแห่งความรอด 
ไดแ้ก่ งานเผยแผ่ศาสนาของสมาชิก การ
รกัษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ การ
ท�าให้แข็งขัน งานพระวหิารและประวตัิ
ครอบครวั และการสอนพระกิตตคิณุ 
เยาวชนที่เป็นประธานโควรมัและประธาน
ชัน้เรยีนวางแผนและด�าเนินการประชุม
วนัอาทิตย์ โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ 
และกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมส�าหรบัเยาวชนจะไม่เรยีกวา่ 
“สหกิจกรรม” อีกตอ่ไป แตอ่าจเรยีกวา่ 
“กิจกรรมเยาวชนหญิง” “กิจกรรมโควรมั
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน” หรอื “กิจกรรม
เยาวชน” งบประมาณจัดสรรส�าหรบั
กิจกรรมเยาวชนควรแบ่งในสัดส่วนเท่าๆ 
กันตามจ�านวนเยาวชนในแตล่ะองคก์าร

สาระส�าคญัเยาวชนหญิงมีการแก้ ไข 
ควรจัดจ�านวนชัน้เรยีนเยาวชนหญิงตาม
จ�านวนและความจ�าเป็นของเยาวชนหญิง 
ชัน้เรยีนจะเรยีกวา่ “เยาวชนหญิง” ตาม
ดว้ยอายุของคนในชัน้เรยีน เช่น “เยาวชน
หญิงอายุ 12–14” หรอื “เยาวชนหญิง” 
อย่างเดยีวหากทุกคนประชุมดว้ยกัน จะ
ไม่ ใช้ช่ือ “ดรณีุ” “ยุวนาร”ี และ “กุลสตร”ี 
อีกตอ่ไป

สมาชิกคนหน่ึงในสภาสูงสเตคจะรบั
ใช้เป็นประธานเยาวชนชายสเตค และ
ฝ่ายประธานเยาวชนชายสเตคจะรบัใช้ ใน
คณะกรรมการฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน–
เยาวชนหญิงสเตค รว่มกับฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสเตค สมาชิกสภาสูงที่ ได้
รบัมอบหมายให้ดแูลเยาวชนหญิง และ
สมาชิกสภาสูงที่ ไดร้บัมอบหมายให้ดแูล
ปฐมวยั

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ไดแ้ก่ สมาคม
สงเคราะห์ เยาวชนหญิง เยาวชนชาย 
ปฐมวยั และโรงเรยีนวนัอาทิตย์จะเรยีก
วา่ “องคก์าร” แทน “องคก์ารช่วย” และ
จะเรยีกผู้น�าระดบัสามัญของศาสนจักร
วา่ “เจ้าหน้าที่ระดบัสามัญ” และเรยีกผู้น�า
ระดบัท้องที่วา่ “เจ้าหน้าที่สเตค” และ 
“เจ้าหน้าที่วอรด์” ◼

การเปลีย่นแปลงเชิงองค์การมุ่งเสริมสร้าง
ความเข้มแขง็ให้เยาวชน
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ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่และผู้น�าศาสนจักรระดบัสามัญ 
ให้แนวทางที่ ไดร้บัการดลใจเมื่อเราพยายามมีส่วนรว่มในงานของ 

พระเจ้า ในวนัอาทิตย์ที่สองและที่ส่ีของแตล่ะเดอืน ฝ่ายประธาน 

โควรมัและฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะหเ์ลอืกขา่วสารการประชุมใหญ ่
มาสนทนาตามความตอ้งการของสมาชิกและการน�าทางจากพระวญิญาณ บางครัง้อธิการหรอืประธานสเตคอาจ
เสนอแนะให้สนทนาข่าวสารเรือ่งหน่ึงเช่นกัน โดยทั่วไป ผู้น�าควรเน้นข่าวสารจากสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุด
และโควรมัอัครสาวกสิบสอง อย่างไรก็ด ีท่านอาจสนทนาข่าวสารเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงจากการประชุมใหญ่ครัง้ล่าสุด

ผู้น�าและครคูวรหาวธิีกระตุน้ให้สมาชิกอ่านข่าวสารที่เลือกไวก้่อนมาการประชุม
ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับการประชุมของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมาคมสงเคราะห์ ได้ ใน คูม่ือเล่ม 2: กำรบรหิำร

งำนศำสนจักร 7.8.1, 9.4.1, ChurchofJesusChrist.org

จงตามเรามา

เรยีนรูจ้ากการประชุม
ใหญ่สามัญ

วางแผนการสอน
ค�าถามต่อไปน้ีสามารถช่วยครูไดเ้ม่ือพวกเขาวางแผนใชข่้าวสารการประชุมใหญ่สามญัในการสอน

 1. ผูพ้ดูตอ้งการใหเ้ราเขา้ใจอะไร ผูพ้ดูก�าลงัสอนหลกั
ธรรมใดของพระกิตติคุณ หลกัธรรมดงักล่าวจะ
ประยกุตใ์ชก้บัโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์อยา่งไร

 2. ผูพ้ดูใชพ้ระคมัภีร์ขอ้ใดสนบัสนุนข่าวสารของเขา มี
พระคมัภีร์ขอ้อ่ืนท่ีเราจะอ่านไดห้รือไม่เพื่อท�าใหเ้รา
เขา้ใจลึกซ้ึงข้ึน (ท่านอาจหาขอ้พระคมัภีร์บางขอ้ใน
อา้งอิงทา้ยข่าวสารหรือในคู่มือพระคมัภีร์)

 3. ฉนัจะถามค�าถามอะไรไดบ้า้งเพื่อช่วยใหส้มาชิก
ไตร่ตรองข่าวสาร ค�าถามอะไรจะช่วยใหพ้วกเขา
เห็นความเก่ียวโยงของข่าวสารในชีวติพวกเขา ใน
ครอบครัวของพวกเขา และในงานของพระเจา้

 4. ฉนัจะท�าอะไรไดอี้กบา้งเพื่ออญัเชิญพระวญิญาณเขา้
มาในการประชุมของเรา ฉนัจะใชอ้ะไรยกระดบัการ
สนทนาไดบ้า้ง อาทิ เร่ืองเล่า เร่ืองเปรียบเทียบ ดนตรี 
และงานศิลปะ ผูพ้ดูใชอ้ะไร

 5. ผูพ้ดูกล่าวเชิญชวนบา้งหรือไม่ ฉนัจะช่วยใหส้มาชิก
รู้สึกปรารถนาจะท�าตามค�าเชิญชวนเหล่านั้นได้
อยา่งไร
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แนวคิดกิจกรรม
มีหลายวธีิช่วยใหส้มาชิกเรียนรู้จากข่าวสารการประชุม
ใหญ่สามญั ต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่ง แต่ท่านอาจมีแนวคิด
อ่ืนท่ีจะไดผ้ลดีกวา่ในโควรัมหรือสมาคมสงเคราะห์

• สนทนาเป็นกลุ่ม  
แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ และก�าหนดหวัขอ้
ข่าวสารการประชุมใหญ่ท่ีแตกต่างกนัใหแ้ต่ละกลุ่ม
อ่านและสนทนา จากนั้นขอใหแ้ต่ละกลุ่มแบ่งปัน
ความจริงท่ีเรียนรู้ หรือท่านจะตั้งกลุ่มโดยใหค้นท่ี
ศึกษาหวัขอ้ต่างกนัอยูด่ว้ยกนัและใหพ้วกเขาแบ่งปัน
ส่ิงท่ีเรียนรู้ใหก้นั

• ตอบค�าถาม 
 เชิญสมาชิกตอบค�าถามต่อไปน้ีเก่ียวกบัข่าวสารการ
ประชุมใหญ่: เราพบหลกัค�าสอนพระกิตติคุณอะไร
บา้งในข่าวสารน้ี เราจะประยกุตใ์ชค้วามจริงเหล่าน้ี
ไดอ้ยา่งไร มีค�าเช้ือเชิญและพรอะไรบา้งท่ีสญัญาไว ้
ข่าวสารน้ีสอนอะไรเราเก่ียวกบังานท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ทรงตอ้งการใหเ้ราท�า

• แบ่งปันค�าพูดอ้างอิง 
 เชิญสมาชิกแบ่งปันค�าพดูอา้งอิงจากข่าวสารการ
ประชุมใหญ่ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาท�า
หนา้ท่ีรับผดิชอบในงานแห่งความรอด กระตุน้ให้
พวกเขาพิจารณาวา่พวกเขาจะแบ่งปันค�าพดูอา้งอิง
เหล่าน้ีอยา่งไรเพื่อเป็นพรแก่บางคน รวมทั้งคนท่ี
พวกเขารักและคนท่ีพวกเขาปฏิบติัศาสนกิจ

• แบ่งปันบทเรยีนท่ี ใช้อุปกรณ์จรงิ 
 เชิญสมาชิกสองสามคนล่วงหนา้ใหน้�าส่ิงของท่ีจะ
ใชส้อนเก่ียวกบัข่าวสารการประชุมใหญ่มาจากบา้น 
ระหวา่งการประชุม ขอใหส้มาชิกอธิบายวา่ส่ิงของ
เหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวสารอยา่งไร

• เตรยีมบทเรยีนเพ่ือสอนท่ีบ้าน  
ขอใหส้มาชิกจบัคู่กนัวางแผนบทเรียนการสงัสรรค์
ในครอบครัวตามข่าวสารการประชุมใหญ่ เราจะ
ท�าใหข่้าวสารเก่ียวโยงกบัครอบครัวเราไดอ้ยา่งไร 
เราจะแบ่งปันข่าวสารน้ีกบัคนท่ีเราปฏิบติัศาสนกิจ
ไดอ้ยา่งไร

• แบ่งปันประสบการณ์  
อ่านขอ้ความหลายๆ ตอนจากข่าวสารการประชุม
ใหญ่ดว้ยกนั ขอใหส้มาชิกยกตวัอยา่งจากพระคมัภีร์
และจากชีวติพวกเขาท่ีแสดงใหเ้ห็นหรือเสริมหลกัค�า
สอนท่ีสอนในขอ้ความเหล่าน้ี

• เรยีนรูเ้ก่ียวกับพระคัมภีร ์ 
เช้ือเชิญใหส้มาชิกอ่านพระคมัภีร์หน่ึงขอ้ท่ีอา้งใน
ข่าวสารการประชุมใหญ่ ขอใหพ้วกเขาสนทนาวา่ค�า
สอนในข่าวสารช่วยใหพ้วกเขาเขา้ใจพระคมัภีร์ขอ้
นั้นดีข้ึนอยา่งไร

• หาค�าตอบ 
 ตั้งค �าถามล่วงหนา้สองสามขอ้ท่ีจะใชข่้าวสารการ 
ประชุมใหญ่ตอบได ้เนน้ค�าถามท่ีกระตุน้ใหคิ้ดอยา่ง 
ลึกซ้ึงหรือประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมพระกิตติคุณ (ดู  
การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด, 31–32)  
จากนั้นใหส้มาชิกเลือกค�าถามหน่ึงขอ้แลว้หาค�าตอบ
ในข่าวสาร เช้ือเชิญใหพ้วกเขาสนทนาค�าตอบของ
พวกเขาเป็นกลุ่มเลก็ๆ 

• หาวลี 
 เช้ือเชิญใหส้มาชิกคน้ควา้ข่าวสารประชุมใหญ่โดย
มองหาวลีท่ีมีความหมายต่อพวกเขา ขอใหพ้วก
เขาแบ่งปันวลีเหล่านั้นและส่ิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ ค �า
สอนเหล่าน้ีช่วยใหเ้ราท�างานของพระเจา้ส�าเร็จได้
อยา่งไร

• สร้างสรรค์บางอย่าง 
 เช้ือเชิญให้สมาชิกท�าโปสเตอร์หรือท่ีคัน่หนงัสือ
ท่ีมีขอ้ความสร้างแรงบนัดาลใจสั้นๆ จากข่าวสาร
การประชุมใหญ่ เปิดโอกาสให้พวกเขาแบ่งปัน
ส่ิงท่ีท�า ◼




