
2928 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

เม่ือเราพูดถึงศรัทธา—ศรัทธาท่ีเคล่ือนภูเขา 
ได้—เราไม่ได้พูดถึงศรัทธาในเร่ืองท่ัวไปแต่พูด 
ถึงศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์  ศรัทธา
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะได้รับการค้ำาจุน
เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์และปฏิบัติ
ตามศาสนาของเรา  หลักคำาสอนของพระเยซู
คริสต์กำาหนดขึ้นจากพระเจ้าเพื่อช่วยให้เรา
เพิ่มศรัทธาของเรา  ในภาษาพูดปัจจุบัน คำา
ว่า ศาสนา อาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันไป
ในแต่ละคน

จริงๆ แล้วคำาว่า ศาสนา หมายถึง “รัดอีก 
ครั้ง” หรือ “ผูกอีกครั้ง” กับพระผู้เป็นเจ้า1  
คำาถามที่เราอาจถามตนเองคือ เราผูกอย่าง
แน่นหนาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าจนศรัทธาแสดง 
ออกมาไหม หรือจริงๆ แล้วเราผูกอยู่กับสิ่ง 
อื่น  ตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าบังเอิญได้ยินการ
สนทนาในตอนเช้าเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา 
อาชีพท่ีเกิดข้ึนในวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา  สำาหรับ 
แฟนพันธ์ุแท้บางคน ข้าพเจ้าสงสัยว่า “ศาสนา” 
ของพวกเขาอาจ “ผูกพวกเขาไว้” กับลูกบอล
ที่เด้งไปมา

เราแต่ละคนอาจถามตนเองว่า ศรัทธาเรา
อยู่ที่ไหน อยู่ในทีมกีฬาหรือ อยู่ในยี่ห้อหรือ 
อยู่ในความมีชื่อเสียงหรือ  กระทั่งทีมกีฬาที่
เก่งที่สุดก็ยังมีแพ้  ความมีชื่อเสียงสามารถ
ค่อยๆ หายไป มีเพียงพระองค์เดียวที่ศรัทธา
ของท่านจะปลอดภัย และนั่นคือในพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ และท่านต้องให้ศรัทธาของ
ท่านแสดงออกมา!

พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศไว้ใน ข้อแรก 
ของพระบัญญัติสิบประการ “ห้ามมีพระเจ้า
อื่นใดนอกเหนือจากเรา”2  พระองค์ตรัสด้วย
ว่า “จงดูที่เราในความนึกคิดทุกอย่าง; อย่า
สงสัย, อย่ากลัว”3 กระนั้นมีหลายคนมองดู
เพียงแค่ยอดคงเหลือในธนาคารเพื่อสันติสุข 
หรือมองดูเพื่อนมนุษย์เพื่อเป็นแบบอย่างใน
การทำาตาม

แพทย์ นักวิชาการ และนักการเมืองมักได ้
รับการทดสอบศรัทธา  เพื่อติดตามเป้าหมาย 
ของพวกเขา ศาสนาของพวกเขาจะแสดงออก 
มาหรือจะถูกซ่อนไว้?  พวกเขาจะผูกอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าหรือมนุษย์?

ข้าพเจ้าได้รับการทดสอบอย่างมากหลาย 
ทศวรรษก่อนเม่ือแพทย์ผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า 
ตำาหนิข้าพเจ้าอย่างรุนแรงที่ไม่แยกความรู ้

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าการที่ข้าพเจ้าอยู่บน
เที่ยวบินนั้นจะช่วยปลอบใจเธอ แต่ข้าพเจ้า
จะพูดถึงความเป็นจริงอย่างหนึ่งของชีวิต 
แห่งมรรตัยคือ ศรัทธาของเราจะถูกทดสอบ
และท้าทาย  บางครั้งการทดสอบเหล่านี้มา
ขณะที่เราเผชิญหน้ากับความเป็นความตาย  
สำาหรับสตรีขวัญอ่อนคนนี้ เครื่องบินที่สั่น
คลอนไปมาอย่างน่าอันตรายแสดงให้เห็นถึง
ช่วงเวลาเหล่านี้อย่างหนึ่งเมื่อเราต้องเผชิญ
หน้ากับความเข้มแข็งของศรัทธาเรา

โดยเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พ่ี
น้องชายหญิงท่ีรัก เราขอแสดงความ 
รู้สึกรักและขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ 
ท่าน เราช่ืนชมท่านในงานมอบหมาย 

ของเราในบรรดาพวกท่าน   
ขณะอยู่บนเที่ยวบินหนึ่งเมื่อไม่นานมานี ้

นักบินประกาศว่าเราจะเจอหลุมอากาศขณะ
ที่เครื่องลดระดับและให้ผู้โดยสารทุกคนคาด 
เข็มขัดนิรภัยให้แน่น  แน่นอน เราเจอหลุม
อากาศ มีความรุนแรงมาก ผู้หญิงขวัญอ่อน
คนหนึ่งซึ่งนั่งอีกฝั่งของทางเดินข้างหลังข้าพ-
เจ้าไปสองแถวเสียขวัญ  ทุกครั้งที่เครื่องทิ้ง
ตัวอย่างน่ากลัวและกระแทกอย่างแรงเธอ
จะร้องเสียงดัง สามีของเธอพยายามปลอบ
เธอแต่ไม่เป็นผล เสียงตะโกนอันบ้าคลั่งของ
เธอมีอยู่ต่อเนื่องจนกระทั่งเราผ่านบริเวณที่
มีหลุมอากาศจนลงจอดได้อย่างปลอดภัย  
ระหว่างที่เธอวิตกกังวล ข้าพเจ้ารู้สึกสงสาร
เธอ  เพราะศรัทธาเป็นยาแก้ความกลัว ข้าพ- 
เจ้าปรารถนาในใจว่าเราสามารถเสริมสร้าง
ศรัทธาของเธอ 

ต่อมาขณะที่ผู้โดยสารกำาลังออกจาก
เครื่องบิน สามีของสตรีคนนี้พูดกับข้าพเจ้า
ว่า “ผมขอโทษที่ภรรยาผมกลัวมาก  มีเพียง
วิธีเดียวที่ผมสามารถปลอบใจเธอได้คือบอก
เธอว่า ‘เอ็ลเดอร์เนลสันอยู่บนเที่ยวบินนี้ คุณ
ไม่ต้องกังวล’”

ให้ศรัทธาของท่าน
แสดงออกมา
วันแล้ววันเล่าท่ีท่านอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางนิรันดร์ จงเพ่ิมศรัทธา 
ของท่าน  ประกาศศรัทธาของท่าน! ให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!
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ทางวิชาชีพจากความเชื่อทางศาสนาของ
ข้าพเจ้า  เขาสั่ง ไม่ให ้ข้าพเจ้านำาสองอย่าง
มารวมกัน  ข้าพเจ้าจะทำาได้อย่างไร ความ
จริงคือความจริง  สิ่งนี้มองข้ามไม่ได้และไม่
ควรเพิกเฉย

ไม่ว่าความจริงที่ปรากฏจากห้องทดลอง 
ทางวิทยาศาสตร์หรือผ่านทางการเปิดเผย 
ความจริงทั้งหมดมาจากพระผู้เป็นเจ้า ความ 
จริงทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์4  แต่ข้าพเจ้าถูกขอให้
ซ่อนศรัทธาของตนเอง  ข้าพเจ้าไม่ได้ทำา
ตามคำาขอร้องจากเพื่อนร่วมงาน ข้าพเจ้าให้
ศรัทธาของตนเองแสดงออกมา!

ในงานอาชีพจำาต้องมีมาตรฐานอันเคร่ง- 
ครัดด้านความถูกต้อง  นักวิชาการชื่นชม
เสรีภาพในการพูด แต่เสรีภาพอย่างเต็มที่จะ
ไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าความรู้ส่วนหนึ่งถูกตัดสิน
ว่า “อยู่นอกขอบเขต” โดยคำาสั่งของมนุษย์

ความจริงทางวิญญาณถูกเพิกเฉยไม่ได ้
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบัญญัติจากสวรรค์  
การรักษาพระบัญญัติจากสวรรค์นำาพรมาให้ 

ทุกครั้ง  การละเมิดพระบัญญัติจากสวรรค์
ทำาให้สูญเสียพรทุกครั้ง!5

มีปัญหาอยู่มากมายในโลกนี้เพราะมีผู้คน
ที่ไม่ดีพร้อมอาศัยอยู่   เป้าหมายและความ

ปรารถนาของพวกเขาได้รับอิทธิพลอย่างมาก 
จากศรัทธาหรือการขาดศรัทธา คนจำานวนมาก 
ให้ความสำาคัญแก่สิ่งอื่นก่อนพระผู้เป็นเจ้า  
บางคนท้าทายความจำาเป็นของศาสนาใน
ชีวิตสมัยใหม่  เหมือนกับทุกยุคสมัย ปัจจุบัน
มีผู้ที่เยาะเย้ยหรือประณามเสรีภาพในการ
นับถือศาสนา  บางคนโทษศาสนาถึงสิ่งไม่ด ี
ที่เกิดขึ้นในโลก  เป็นที่ยอมรับกันว่ามีหลาย 
ครั้งการกระทำาอันชั่วร้ายเกิดขึ้นในชื่อของ 
ศาสนา แต่โดยการดำาเนินชีวิตตามศาสนาที ่
บริสุทธิ์ของพระเจ้า ซึ่งหมายถึงการพยายาม 
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์นั้น 
เป็นวิถีแห่งชีวิตและเป็นคำามั่นสัญญาในทุก 
วันซึ่งจะทำาให้ได้รับการนำาทางจากสวรรค์  
ขณะที่ท่านดำาเนินชีวิตตามศาสนาของท่าน  
ท่านกำาลังใช้ศรัทธาของท่าน ท่านกำาลังแสดง 
ศรัทธาของท่านออกมา

พระเจ้าทรงทราบว่าลูกๆ ของพระองค์จะ
ต้องเรียนรู้วิธีค้นหาพระองค์ “เพราะคับแคบ
คือประตู” พระองค์ตรัส “และแคบคือทางที่
นำาไปสู่ความสูงส่ง… และมีน้อยคนที่พบ”6

พระคัมภีร์ให้หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพื่อจะพบ 
วิถีของเราและอยู่บนน้ัน ความรู้ทางวิญญาณ 
ให้ความคุ้มครองทางวิญญาณด้วย ตัวอย่าง 
เช่น ตลอดทั่วประวัติศาสตร์ อาการติดเชื้อ

เช่น “ไข้หลังคลอด” คร่าชีวิตของมารดาผู้ไร้
เดียงสาและทารกเป็นจำานวนมาก  กระนั้น
พันธสัญญาเดิมมีหลักธรรมที่ถูกต้องสำาหรับ
การรับมือกับคนไข้ที่ติดเชื้อซึ่งเขียนไว้นาน
กว่า 3,000 ปีก่อน!7  คนจำานวนมากต้องพินาศ 
เพราะการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ทำาให้ไม่
ฟังพระวจนะของพระเจ้า!

พี่น้องที่รัก ชีวิตของเราขาดสิ่งใดถ้าเรา 
“ร่ำาเรียนอยู่เสมอ [แต่] ไม่สามารถเข้าใจหลัก
ความจริงได้เลย”8  เราสามารถได้รับความรู้
จากพระคัมภีร์และมีการดลใจผ่านการสวด
อ้อนวอนด้วยศรัทธา

การทำาเช่นนี้จะช่วยเราเมื่อเรามีการตัดสิน
ใจในทุกๆ วัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ
กำาหนดและบังคับใช้กฎหมายของมนุษย์ กฎ
ของพระเจ้าจะต้องเป็นมาตรฐานของเราอยู่
เสมอ  ในการรับมือกับเรื่องความขัดแย้ง เรา
ควรแสวงหาการนำาทางจากพระผู้เป็นเจ้าก่อน

เราควร “เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา, 
…จะเป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของ
เรา.”9  ภัยอันตรายจะซุ่มโจมตีเราเมื่อเรา
พยายามแบ่งแยกตนเองด้วยคำาพูดที่ว่า 
“นี่คือชีวิตส่วนตัวของฉัน” หรือแม้แต่ “นี่
คือพฤติกรรมที่ดีที่สุดของฉัน”  ถ้าคนเรา
พยายามแยกชีวิตเป็นส่วนๆ เราจะไม่มีวัน
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บรรลุถึงความซื่อสัตย์สุจริตส่วนตัว—จะไม่ 
มีวันเป็นอย่างที่ตัวตน ที่แท้จริง ควรเป็น

การล่อลวงเพื่อจะมีชื่อเสียงอาจทำาให้เรา 
ให้ความสำาคัญแก่มติมหาชนมากกว่าพระ- 
วจนะพระผู้เป็นเจ้า  การรณรงค์หาเสียงทาง 
การเมืองและกลยุทธ์การตลาดใช้ความคิด
เห็นจากมหาชนเพื่อวางแผน  ผลของความ
คิดเห็นมีประโยชน์  แต ่สิ่งเหล่านี้แทบจะนำา 
มาใช้เป็นเหตุผลของข้ออ้างที่จะไม่เชื่อฟัง 
พระบัญญัติไม่ได้!  แม้ว่า “ทุกคนก็ทำากัน” 
สิ่งผิดจะไม่มีวันถูก  ความชั่ว ความผิดพลาด
และความมืดมนจะไม่มีวันถูกต้องถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่มีชื่อเสียง  คำาเตือนในพระคัมภีร์
ประกาศว่า “วิบัติแก่พวกที่เรียกความชั่วว่า
ความดีและเรียกความดีว่าความชั่ว  พวกที่
ถือว่าความมืดคือความสว่างและความสว่าง
คือความมืด”10

หลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มีเพลง
เนื้อหาลามกเพลงหนึ่งเป็นที่โด่งดัง  เพื่อเป็น 
การสนับสนุนความไร้ศีลธรรมถึงขนาดพูดว่า
คนกว่า 50 ล้านคนไม่มีทางผิด  แต่แท้จริง
แล้ว คน 50 ล้านคน สามารถ ผิดได้—ผิด
อย่างแน่นอน  ความไร้ศีลธรรมก็คือความ 
ไร้ศีลธรรมในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า 

ซึ่งวันหนึ่งจะทรงพิพากษาเราทุกคนตามการ 
กระทำาและความปราถนาของเรา11

สิ่งตรงกันข้ามกับความกลัวและการขาด
ศรัทธาซึ่งมีอยู่มากมายโลกปัจจุบันนี้ ด้วย
ศรัทธาและความกล้าหาญของเอมิลีลูกสาว
ท่ีรักของข้าพเจ้า ผู้ท่ีขณะน้ีมีชีวิตอยู่ท่ีอีกด้าน 
หนึ่งของม่าน  ขณะที่ชีวิตแห่งมรรตัยกำาลัง
ออกจากร่างที่ถูกมะเร็งทำาลาย เธอแทบจะ 
พูดไม่ได้ แต่ด้วยรอยย้ิมบนใบหน้า เธอกล่าว 
กับข้าพเจ้าว่า “คุณพ่อคะ อย่าห่วงลูกเลย 
ลูกรู้ว่าลูกจะไม่เป็นอะไร!” ศรัทธาของเอมิล ี
แสดงออกมา—แสดงออกมาอย่างสว่างจ้า
—ในช่วงเวลาอันอ่อนโยนนี้ เป็นเวลาที่เรา
ต้องการศรัทธามากที่สุด

มารดาสาวที่งดงามคนนี้ที่มีลูกห้าคนมี
ศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ ในแผนของ
พระองค์ และในความผาสุกอันเป็นนิรันดร ์
ของครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม เธอได้รับการ 
ผูกอย่างแน่นหนากับพระผู้เป็นเจ้า เธอซื่อ- 
สัตย์อย่างเต็มที่ต่อพันธสัญญาที่ทำากับพระ- 
เจ้าและกับสามีของเธอ  เธอรักลูกของเธอ
แต่เธอก็รู้สึกสงบทั้งๆ ที่จะแยกจากพวกเขา
ในไม่ช้า  เธอมีศรัทธาในอนาคตของเธอและ
ของพวกเขาด้วย เพราะเธอมีศรัทธาในพระ-

บิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์
ในปี 1986 ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

กล่าวว่า “แน่นอนว่าเราจะเผชิญกับความ
กลัว การเยาะเย้ย และพบกับอุปสรรค  ขอ
ให้เรากล้าหาญที่จะขัดขืนกับเสียงของคน
ส่วนใหญ่ กล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อหลักการ  
ความกล้าหาญ ไม่ใช่การประนีประนอม นำา
รอยยิ้มแห่งความเห็นชอบจากพระผู้เป็นเจ้า 
… จำาไว้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความกลัว แต่ผู้ที ่
เผชิญหน้ากับความกลัวด้วย [ศรัทธา] มีความ 
กล้าหาญเช่นกัน”12

คำาแนะนำาของประธานมอนสันไม่มีวันล้า 
สมัย! ข้าพเจ้าวิงวอนท่าน พี่น้องที่รัก วันแล้ว 
วันเล่าที่ท่านอยู่บนเส้นทางสู่จุดหมายปลาย 
ทางนิรันดร์ จงเพิ่มศรัทธาของท่าน  ประกาศ
ศรัทธาของท่าน! ให้ศรัทธาของท่านแสดง 
ออกมา!13

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะผูกอย่าง 
แน่นหนากับพระผู้เป็นเจ้า ว่าความจริงนิรันดร์ 
ของพระองค์จะทรงสลักไว้ในใจท่านตลอดไป 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนถึงสิ่งนี ้ว่าตลอดชีวิต 
ท่านจะให้ศรัทธาของท่านแสดงออกมา!  ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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สวนสาธารณะและบอกความรู้สึกของท่าน
ถึงความสำาคัญของการรับบัพติศมาและการ 
เข้าประชุมท่ีโบสถ์เป็นประจำา  ข้าพเจ้าจำาราย 
ละเอียดของคำาพูดไม่ได้ แต่ถ้อยคำาของท่าน 
กระตุ้นบางสิ่งในใจข้าพเจ้าและไม่นานข้าพ- 
เจ้ากับพี่ชายรับบัพติศมา

คุณยายยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไป ข้าพ- 
เจ้าจำาได้ว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหรือพี่ชายได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผู้พูดท่ีโบสถ์ เราจะโทรศัพท์ 
หาท่านเพ่ือขอคำาแนะนำา  ภายในไม่ก่ีวันจะมี 
คำาพูดที่เขียนด้วยลายมือส่งมาทางไปรษณีย ์
ผ่านไประยะหนึ่งคำาแนะนำาของท่านเปลี่ยน
เป็นโครงร่างที่ทำาให้เราต้องใช้ความพยายาม
ในส่วนของเรามากขึ้น

คุณยายใช้ความกล้าหาญและการให ้
เกียรติอย่างพอเหมาะในการช่วยให้คุณพ่อ 
เห็นถึงความสำาคัญของการขับรถพาเราไป 
โบสถ์เพื่อร่วมการประชุม  ท่านช่วยเราในทุก 
วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้รู้สึกถึงความจำาเป็นของ
พระกิตติคุณในชีวิต  

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือเรารู้ว่าคุณยายรักเราและ 
ท่านรักพระกิตติคุณ  ท่านเป็นแบบอย่างที่
ยอดเยี่ยม!  ข้าพเจ้าขอบคุณยิ่งต่อประจักษ์
พยานที่ท่านแบ่งปันกับข้าพเจ้าสมัยข้าพเจ้า 

โดยเอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ขณะที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าในการแบ่งปันพระกิตติคุณ 
ข้าพเจ้านึกถึงคนท่ีข้าพเจ้ารักท่ีมีอิทธิ- 

พลอันอ่อนโยนซึ่งได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพบเส้น
ทางที่ได้รับแต่งตั้งจากเบื้องบนซึ่งช่วยความ
ก้าวหน้าทางวิญญาณของข้าพเจ้า  ในเวลา
สำาคัญในชีวิตข้าพเจ้า พระบิดาในสวรรค์
ประทานพรข้าพเจ้าให้มีบางคนที่รักข้าพเจ้า
มากพอที่จะช่วยแนะแนวการเลือกให้อยู่ใน
ทางที่เหมาะสม  พวกเขาทำาตามพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอด “เพราะเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว  เพื่อให้ท่านทำาเหมือน
อย่างที่เราทำากับท่านด้วย”1

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก คุณพ่อไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักรและคุณแม่เป็นสมาชิก
แข็งขันน้อย เราอาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซี บิดา 
มารดาของคุณแม่อาศัยอยู่ห่างไปกว่า 4,000  
กิโลเมตรในรัฐวอชิงตัน  ไม่กี่เดือนหลังจาก 
วันเกิดครบรอบแปดขวบของข้าพเจ้า คุณยาย 
วิทเทิลเดินทางข้ามประเทศมาเยี่ยมเรา  คุณ
ยายกังวลที่ข้าพเจ้าและพี่ชายคนโตไม่ได้รับ
บัพติศมา  ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรกับ
คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับข้อกังวลนี้ แต่ข้าพเจ้า
รู้ว่าเช้าวันหนึ่งท่านพาข้าพเจ้ากับพี่ชายไปที่

“เพราะว่าเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว”
แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูคริสต์…พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราทำาตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์
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