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รอบ  เราเผชิญกับแรงกดดันไม่หยุดหย่อน 
รวมถึงอิทธิพลแฝงซึ่งทำาลายสิ่งดีงามแล้ว 
พยายามแทนที่ด้วยปรัชญาและขนบธรรม- 
เนียมอันตื้นเขินของสังคมฝ่ายโลก

เน่ืองจากการท้าทายเหล่าน้ีและการท้าทาย 
อื่นๆ การตัดสินใจจึงอยู่ตรงหน้าเราเสมอซึ่ง
สามารถกำาหนดจุดหมายปลายทางของเรา
ได้  เพื่อให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เรา
ต้องมีความกล้าหาญ—ความกล้าหาญที่จะ
พูดว่าไม่ เมื่อสมควร ความกล้าหาญที่จะพูด
ว่าได้ เมื่อเหมาะสม ความกล้าหาญที่จะทำา
สิ่งถูกต้องเพราะสิ่งนั้นถูกต้อง

เมื่อกระแสสังคมในปัจจุบันกำาลังออกห่าง
จากค่านิยมและหลักธรรมของพระเจ้าอย่าง
รวดเร็ว แทบจะแน่นอนว่าเราย่อมได้รับการ
ร้องขอให้ปกป้องสิ่งที่เราเชื่อ  เราจะมีความ
กล้าหาญในการทำาเช่นนั้นหรือไม่

ประธานเจ. รูเบ็น คลาร์ก จูเนียร์ ซึ่งเคย
เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดหลายปี
กล่าวว่า “เป็นที่รู้กันว่ามีหลายกรณีซึ่ง [ผู้] ที่
เราคิดว่ามีศรัทธา…กลับรู้สึกว่าหากพวกเขา
ยืนยันตามความเชื่อของตนในทุกเรื่องอาจ
ทำาให้เพื่อนที่ไม่มีความเชื่อเช่นนั้นล้อเลียน
ได้ พวกเขาจึงต้องดัดแปลงหรืออธิบายให้
พ้นตัวเกี่ยวกับความเชื่อของตน หรือเจือจาง
จนถึงขั้นทำาลาย หรือแม้กระทั่งแสร้งโยนทิ้ง  
นั่นคือคนหน้าซื่อใจคด”1 เราคงไม่ปรารถนา
จะถูกเรียกเช่นนั้น แต่กระนั้นเรายังลังเลที่จะ
ประกาศความเชื่อของเราในบางสถานการณ์
ใช่หรือไม่

เราสามารถช่วยให้ตนเองปรารถนาท่ีจะทำา 
สิ่งถูกต้อง หากเราเข้าร่วมกิจกรรมและวาง 
ตนเองไว้ในท่ีซ่ึงความคิดของเราได้รับอิทธิพล 
ดีและที่ซึ่งพระวิญญาณพระเจ้าจะสบายใจ

ข้าพเจ้าจำาได้เคยอ่านคำาแนะนำาจากพ่อ
คนหนึ่งที่ให้แก่ลูกชายเมื่อเขาต้องจากบ้าน
ไปเรียนหนังสือว่า “ถ้าลูกพบว่าตนเองอยู่ใน
ที่ซึ่งไม่ควรอยู่ จงออกจากที่นั่น!”  ข้าพเจ้า
ให้คำาแนะนำาเดียวกันแก่ทุกท่านว่า “ถ้าท่าน
พบว่าตนเองอยู่ในที่ซึ่งไม่ควรอยู่ จงออกจาก
ที่นั่น!”

การเรียกให้กล้าหาญมาสู่เราตลอดเวลา  
ทุกวันในชีวิตเราต้องการความกล้าหาญ— 
ไม่เฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤติเท่านั้น แต่
บ่อยคร้ังเม่ือเราทำาการตัดสินใจหรือตอบสนอง 

เราอยู่ที่นี่บนแผ่นดินโลกในช่วงเวลาอัน
น่าทึ่งของประวัติศาสตร์  โอกาสของเราแทบ
ไร้ขีดจำากัด กระนั้นเรายังเผชิญการท้าทาย
มากมาย บางอย่างเกิดขึ้นเฉพาะในยุคสมัย
ของเรา

เราอาศัยอยู่ในโลกที่ค่านิยมทางศีลธรรม 
ถูกทิ้งขว้างเป็นอันมาก โลกที่บาปแสดงออก
อย่างโจ่งแจ้ง และการล่อลวงที่จะหันเหเรา 
ออกจากทางคับแคบและแคบนั้นมีอยู่ราย- 

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักของข้าพเจ้า เป็นเรื่องดี
เหลือเกินที่ได้อยู่กับท่านอีกครั้ง  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอความช่วย

เหลือจากสวรรค์ขณะใช้โอกาสน้ีกล่าวแก่ท่าน
นอกเหนือจากในศูนย์ประชุมใหญ่แห่งนี ้

มีผู้คนหลายพันคนมารวมกันที่โบสถ์และ
สถานที่อื่นๆ เกือบทั่วโลก  สายใยเดียวกัน
ผูกพันเราทุกคนไว้ เพราะเราได้รับหน้าที่ให้
ดำารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า

จงเข้มแข็งและ 
กล้�ห�ญเถิด
ขอให้เรา—ทุกคน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับเสียงนิยมของคน
ส่วนใหญ่ ความกล้าหาญที่จะยืนหยัดเพื่อหลักธรรม
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ต่อสภาวการณ์ต่างๆ รอบตัว  กวีและนักเขียน 
นวนิยายชาวสกอตต์นามโรเบิร์ต ลูอิส สตีเวน- 
สัน กล่าวว่า “ความกล้าหาญในชีวิตประจำา
วันมีพยานน้อยนัก  แต่ท่านมิได้ด้อยเกียรติ
ไปกว่าใคร แม้นไร้เสียงกลองและคนแซ่ซ้อง
สรรเสริญ”2

ความกล้าหาญมาในหลายรูปแบบ ชาร์ลส์ 
สวินดอลล์ นักประพันธ์ชาวคริสต์เขียนไว้ดัง 
นี้  “ความกล้าหาญมิได้จำากัดอยู่แต่ในสนาม 
รบ…หรือมีไว้เพื่ออาจหาญจับขโมยในบ้าน
ท่าน  บททดสอบความกล้าหาญแยบยลยิ่ง
กว่านั้น  เป็นบททดสอบภายในตัวเรา เช่น
การรักษาความซื่อสัตย์เมื่อไม่มีใครมองอยู่ 
…เช่นการยืนอย่างโดดเดี่ยวเมื่อถูกเข้าใจ
ผิด”3  ข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่าความกล้าหาญ
ภายในที่ว่านี้รวมถึงการทำาสิ่งถูกต้องแม้ว่า
เราอาจจะหว่ันกลัว การปกป้องความเช่ือของ 
เราแม้ต้องเสี่ยงต่อการถูกหัวเราะเยาะ และ
การยึดมั่นต่อความเชื่อเหล่านั้นแม้มีเค้าลาง
ว่าจะต้องสูญเสียเพื่อนหรือสถานะทางสังคม  
ผู้ที่ยืนหยัดอย่างแน่วแน่เพื่อสิ่งถูกต้องบาง
ครั้งจะต้องเสี่ยงต่อการไม่เป็นที่ยอมรับและ

ขาดคนนิยม
ขณะประจำาการในกองทัพเรือสหรัฐสมัย

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ข้าพเจ้าเรียนรู้เก่ียวกับ 
วีรกรรม อุทาหรณ์ของความองอาจ และตัว 
อย่างความกล้าหาญต่างๆ  เรื่องหนึ่งที่ข้าพ- 
เจ้าไม่มีวันลืมคือความกล้าหาญแบบเงียบๆ 
ของกะลาสีวัย 18 ปีคนหนึ่ง—ซึ่งอยู่นอก
ศาสนจักร—และไม่จองหองเกินกว่าจะสวด 
อ้อนวอน  จาก 250 คนในกอง เขาเป็นเพียง 
คนเดียวท่ีคุกเข่าลงข้างเตียงในแต่ละคืน บาง 
ครั้งท่ามกลางคำาเย้ยหยันจากพวกอันธพาล
และคำาพูดตลกคะนองจากพวกที่ไม่เชื่อ  เขา
ก้มศีรษะสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า  เขาไม่
เคยหวั่นไหว ไม่เคยลังเล  เขากล้าหาญ

เม่ือไม่นานมาน้ีข้าพเจ้าได้ยินตัวอย่างของ 
คนที่คล้ายจะขาดความกล้าหาญภายในดัง 
กล่าว เพ่ือนคนหน่ึงเล่าถึงการประชุมศีลระลึก 
ที่กระตุ้นจิตวิญญาณและส่งเสริมศรัทธาซึ่ง
เธอกับสามีเข้าร่วมในวอร์ด  เยาวชนชายคน
หนึ่งซึ่งดำารงตำาแหน่งปุโรหิตในฐานะปุโรหิต
แห่งอาโรนสัมผัสใจทุกคนในที่ประชุมเมื่อ
เขาพูดถึงความจริงของพระกิตติคุณและปีติ

ที่ได้จากการรักษาพระบัญญัติ  เขาแสดง
ประจักษ์พยานอันแรงกล้าได้อย่างจับใจ
ขณะยืนอยู่บนแท่นพูดในภาพลักษณ์สะอาด
เรียบร้อยด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนคไท

ต่อมาในวันเดียวกัน ขณะท่ีสตรีผู้น้ีกับสามี 
ขับรถผ่านละแวกบ้านเด็กหนุ่มคนน้ัน พวกเขา 
เห็นเด็กหนุ่มคนเดียวกันกับคนที่สร้างแรง
บันดาลใจให้อย่างมากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่าน
มา  แต่เวลานี้ภาพของเขากลับกลายเป็นคน 
ละคนขณะเดินไปตามทางเท้าด้วยเสื้อผ้า 
โทรมๆ—และสูบบุหรี่  เพื่อนข้าพเจ้ากับสามี
ไม่เพียงผิดหวังและเสียใจอย่างมากเท่านั้น 
แต่ยังสับสนด้วยว่าเขาทำาอย่างไรจึงสามารถ
เป็นคนหนึ่งในการประชุมศีลระลึกได้อย่าง
น่าเชื่อถือเช่นนั้น แล้วเปลี่ยนเป็นอีกคนโดย
สิ้นเชิงได้อย่างรวดเร็วเหลือเกิน

พี่น้องทั้งหลาย ท่านเป็นคนเดิมในทุกแห่ง
ที่ท่านอยู่และทุกสิ่งที่ท่านทำาหรือไม่—คนที ่
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้องการให้ท่าน 
เป็นและคนที่ท่านรู้ว่าควรจะเป็น

ในบทสมัภาษณท์ีต่พีมิพใ์นนติยสารระดบั 
ประเทศฉบับหนึ่ง นักบาสเกตบอล NCAA 
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ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อจาบารี  
พาร์คเกอร์ ซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักร ต้องเล่า 
ถึงคำาแนะนำาที่ดีที่สุดซึ่งเขาได้รับจากพ่อ จา- 
บารีตอบว่า “[คุณพ่อ] บอกว่า จงเป็นคนเดิม
ที่ลูกเป็นในความมืด อย่างที่ลูกเป็นในความ
สว่าง”4  นั่นคือคำาแนะนำาสำาคัญสำาหรับเรา
ทุกคน

พระคัมภีร์ของเราเต็มไปด้วยแบบอย่าง
ของความกล้าหาญแบบที่เราทุกคนต้องมีใน
ปัจจุบัน  ศาสดาพยากรณ์ดาเนียลแสดงถึง
ความกล้าหาญสูงสุดด้วยการลุกขึ้นปกป้อง
สิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง และโดยแสดงถึงความ 
กล้าหาญที่จะสวดอ้อนวอน แม้จะถูกขู่ด้วย
ความตายเมื่อทำาเช่นนั้น5

ความกล้าหาญเป็นลักษณะพิเศษของชีวิต 
อบินาได เห็นได้จากการยินดีสละชีวิตของ

ท่านแทนที่จะปฏิเสธความจริง6

ใครบ้างไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากชีวิต
นักรบหนุ่ม 2,000 คนของฮีลามัน พวกเขา
สอนและแสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นที่ต้อง
กล้าทำาตามคำาสอนของบิดามารดาในการ
เป็นคนสะอาดและบริสุทธิ์7

บางทีเรื่องราวในพระคัมภีร์เหล่านี้อาจ
ต้องยกให้แบบอย่างของโมโรไน ผู้มีความ
กล้าหาญที่จะบากบั่นในความชอบธรรมจวบ
จนวาระสุดท้าย8

ตลอดชีวิต ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ได้ให้แบบอย่างของความกล้าหาญนับไม ่
ถ้วน  แบบอย่างที่น่าตื่นเต้นตกใจมากที่สุด
เกิดขึ้นเมื่อท่านกับพี่น้องชายคนอื่นๆ ถูกล่าม 
โซ่ติดกัน—ลองนึกภาพการถูกล่ามโซ่ติดกัน 
—และขังอยู่ในบ้านไม้ถัดจากสำานักงานศาล 

ในเมืองริชมอนด์ รัฐมิสซูรี พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ 
หนึ่งในบรรดาผู้ต้องขังเขียนเล่าเกี่ยวกับคืน 
วันหนึ่งดังนี้  “เรานอนราวกับสลบไสลจน 
กระทั่งผ่านพ้นเที่ยงคืน หูและใจของเราบอบ 
ช้ำาจากการฟังคำาพูดหยาบโลนคึกคะนอง คำา
สบถสาบานน่าขยะแขยง คำาลบหลู่อันเลวร้าย 
และภาษาสกปรกจากผู้คุมของเรา”

เอ็ลเดอร์แพรทท์กล่าวต่อว่า
“ข้าพเจ้าฟังจนรู้สึกสะอิดสะเอียน ตกใจ 

ขนพองสยองเกล้า และเต็มไปด้วยความรู้สึก 
เดือดดาลอย่างสมควรจนแทบอดกลั้นไม่ได้ 
ที่จะลุกขึ้นต่อว่าผู้คุมเหล่านั้น แต่ [ข้าพเจ้า]  
ไม่ได้พูดอะไรกับโจเซฟหรือใครเลย แม้ข้าพ- 
เจ้าจะนอนติดกับท่านและรู้ว่าท่านต่ืนอยู่  แต่ 
จู่ๆ ท่านก็พรวดพราดลุกขึ้นพูดด้วยเสียงดัง
กึกก้องคล้ายสิงโตคำาราม เท่าที่ข้าพเจ้าจำาได้
ท่านพูดดังนี้

“‘เงียบ…ในพระนามของพระเยซูคริสต์ผม
ขอตำาหนิพวกคุณ และสั่งให้พวกคุณนิ่งเสีย  
ผมจะไม่ทนฟังคำาพูดพวกนั้นอีกแม้แต่นาที
เดียว  จงหยุดพูดแบบนี้ ไม่เช่นนั้น คุณหรือ
ผมต้องตายกันไปข้างหนึ่ง เดี๋ยวนี้!’”

โจเซฟ “ยืนตัวตรงด้วยท่าทางน่าเกรงขาม
ยิ่ง” ดังที่เอ็ลเดอร์แพรทท์อธิบาย  ท่านถูก 
ตีตรวน ปราศจากอาวุธ แต่ก็ยังสงบนิ่งและ
สง่างาม  ท่านมองลงมายังพวกผู้คุมที่กลัว
จนหลบเข้ามุมหรือหมอบลงแทบเท้า ชายที่
ดูเหลือขอเหล่านี้ขอโทษท่านและไม่ปริปาก
พูดอีกต่อไป9 

การกระทำาด้วยความกล้าหาญไม่ได้เกิด
ผลน่าประทับใจโดยทันทีแบบนี้ทุกครั้ง แต่
ทุกการกระทำาเช่นนั้นนำามาซึ่งสันติสุขในใจ
และความรู้ที่ว่าความถูกต้องและความจริง
ได้รับการปกป้อง

เป็นไปไม่ได้ที่จะยืนตั้งตรงเมื่อหยั่งรากลง
ในทรายท่ีหาความแน่นอนไม่ได้ของความคิด 
เห็นและความเห็นชอบอันเป็นท่ีนิยม ส่ิงจำาเป็น 
คือความกล้าหาญเยี่ยงดาเนียล อบินาได  
โมโรไน หรือโจเซฟ สมิธ เพื่อที่เราจะมั่นคง
และแน่วแน่ต่อสิ่งที่เรารู้ว่าถูกต้อง ท่านเหล่า 
น้ันไม่ได้กล้าหาญท่ีจะทำาส่ิงง่ายๆ แต่กล้าหาญ 
ที่จะทำาสิ่งถูกต้อง

เราทุกคนจะเผชิญความกลัว ประสบการ
ล้อเลียน และพบกับปฏิปักษ์  ขอให้เรา—ทุก 
คน—มีความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับ
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เสียงนิยมของคนส่วนใหญ่ กล้าที่จะยืนหยัด
เพื่อหลักธรรม  ความกล้าหาญ ไม่รอมชอม 
นำามาซึ่งรอยยิ้มจากความเห็นชอบของพระผู้
เป็นเจ้า  ความกล้าหาญคือคุณธรรมที่มีพลัง
และน่าดึงดูดใจเมื่อไม่ได้มองว่าเป็นเพียง
การยินดีตายอย่างชายชาตรี แต่เป็นการมุ่ง
มั่นดำาเนินชีวิตตามทำานองคลองธรรมด้วย
เช่นกัน  เมื่อเราก้าวไปข้างหน้า พยายาม
ดำาเนินชีวิตตามที่ควร เราย่อมได้รับความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าและสามารถพบการ
ปลอบโยนในพระคำาของพระองค์  ข้าพเจ้า
รักคำาสัญญาที่พระองค์ประทานไว้ในหนังสือ
โยชูวาที่ว่า

“เราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้า…

“…จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าคร่ัน- 
คร้ามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาห์เวห์
พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป”10

พ่ีน้องท่ีรักของข้าพเจ้า ด้วยความกล้าหาญ 
แห่งความเชื่อมั่นของเรา ขอให้เราประกาศ
เช่นเดียวกับอัครสาวกเปาโลว่า “ข้าพเจ้าไม่ม ี
ความละอายใน [พระกิตติคุณของพระคริสต์]”11 

จากนั้นด้วยความกล้าหาญเดียวกันนี้ ขอให้
เราทำาตามคำาแนะนำาของเปาโลที่ว่า “จงเป็น
แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจา
และการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความ
เชื่อ และความบริสุทธิ์”12

ความขัดแย้งที่นำาไปสู่หายนะผ่านมาแล้ว
ก็ผ่านไป แต่สงครามต่อสู้เพื่อจิตวิญญาณ
มนุษย์ดำาเนินต่อไปเรื่อยๆ ไม่เคยยุติ  พระ-
วจนะของพระเจ้ามาสู่ท่านกับข้าพเจ้าและ 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตดุจเสียงเรียกร้องว่า “ดัง 
นั้น, บัดนี้ให้ทุกคนพึงเรียนรู้หน้าที่ของตน, 
และกระทำาในตำาแหน่งซ่ึงตนได้รับการกำาหนด 
ไว้, ด้วยความขยันหมั่นเพียรจนสุดความ

สามารถ”13 แล้วเราจะเป็นดังท่ีอัครสาวกเปโตร 
ประกาศ แม้ “ปุโรหิตหลวง”14  ท่ีเป็นหน่ึงเดียว 
ในจุดประสงค์และได้รับการประสาทพรด้วย
อำานาจจากเบื้องบน15

ขอให้แต่ละคนออกจากที่นี่คืนนี้ไปพร้อม
กับความมุ่งมั่นและความกล้าหาญที่จะพูด 
เช่นเดียวกับโยบสมัยโบราณว่า “ลมหายใจ
ยังอยู่ในตัวข้าตราบใด … ข้าจะไม่ยอมทิ้ง
ความซื่อสัตย์ของข้าจนวันตาย”16 ข้าพเจ้า
น้อมสวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นน้ี ในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าของเรา เอเมน 

อ้างอิง
1.	 เจ.	รูเบ็น	คลาร์ก	จูเนียร์,	“The	Charted	Course	

of	the	Church	in	Education,	rev.	ed.	(1994),	7	.
2.	 โรเบิร์ต	ลูอิส	สตีเวนสัน,	ใน	ฮัล	เออร์บาน,	

Choices	That	Change	Lives	(2006),	122.
3.	 ชาร์ล	สวินดอลล์,	ใน	เออร์บาน,	Choices	That	

Change	Lives,	122.
4.	 จาบารี	พาร์คเกอร์,	ใน	“10	Questions,”	Time, 

17	มี.ค.	2014,	76.
5.	 ดู	ดาเนียล	6.
6.	 ดู	โมไซยาห์	11:20;	17:20.
7.	 ดู	แอลมา	53:20-21;	56.
8.	 ดู	โมโรไน	1-10.
9.	 ดู Autobiography of Parley P. Pratt, ed.	พาร์ลีย์	

พี.	แพรทท์	จูเนียร์.	(1938),	210–11.
10.	 โยชูวา	1:5,	9.
11.	 โรม	1:16.
12.	 1	ทิโมธี	4:12.
13.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	107:99.
14.	 1	เปโตร	2:9.
15.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	105:11.
16.	 โยบ	27:3,	5.




