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โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

[ของเรา] เต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระ-
ผู้เป็นเจ้า”3

เหตุใดพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงบัญชาให้เรา
สำานึกคุณ

พระองค์ประทานพระบัญญัติทุกข้อเพื่อ
เป็นพรแก่เรา  พระบัญญัติเปิดโอกาสให้เรา
ใช้สิทธิ์เสรีและได้รับพร  พระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรักทรงทราบว่าการเลือก 
พัฒนาวิญญาณแห่งความสำานึกคุณจะนำา
เราไปสู่ปีติที่แท้จริงและความสุขอันล้นเหลือ

การสำานึกคุณ สำ�หรับ สิ่งต่างๆ
แต่บางคนอาจบอกว่า “จะให้ฉันสำานึกคุณ 

สำ�หรับ อะไรเล่า ในเมื่อโลกของฉันกำาลัง
แตกสลาย”

บางทีการมุ่งคิดแต่ว่าเราจะสำานึกคุณ 
สำ�หรับ อะไรอาจเป็นวิธีที่ผิด  เป็นเรื่องยาก
ที่จะสร้างความรู้สึกสำานึกคุณหากความ
ขอบพระทัยของเราเป็นเพียงสัดส่วนที่ขึ้นอยู ่
กับจำานวนพรที่เรานับได้  จริงอยู่ เป็นเรื่อง 
สำาคัญที่จะ “นับพระพรของเรา” บ่อยๆ— 
และใครท่ีลองทำามาแล้วย่อมรู้ว่ามีพรมากมาย 
—แต่ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าพระเจ้าทรงคาดหวัง 
ให้เราขอบพระทัยในช่วงเวลาแห่งการทดลอง 

ตลอดหลายปี ข้าพเจ้ามีโอกาสศักด์ิสิทธ์ิ 
ได้พบกับผู้คนมากมายที่ดูเหมือนว่า 
ความโศกเศร้าจะหยั่งลึกในจิตวิญ-

ญาณพวกเขา  ในช่วงเวลาเหล่านั้น ข้าพเจ้า
รับฟังพี่น้องชายหญิงที่ข้าพเจ้ารักและทุกข์
ใจไปด้วยกับภาระของพวกเขา  ข้าพเจ้าใคร่- 
ครวญว่าจะพูดอย่างไร แต่ก็อับจนถ้อยคำา
ปลอบโยนและวิธีช่วยเหลือพวกเขาในการ
ทดลองเหล่านั้น

บ่อยคร้ังความทุกข์ใจเกิดจากส่ิงท่ีดูเหมือน 
จะเป็นจุดจบสำาหรับพวกเขา  บางคนกำาลัง
เผชิญจุดจบของความสัมพันธ์ที่หวงแหนยิ่ง 
เช่น ความตายของบุคคลอันเป็นที่รักหรือ
ความห่างเหินจากสมาชิกครอบครัว  บางคน 
รู้สึกว่ากำาลังเผชิญจุดจบของความหวัง— 
ความหวังที่จะได้แต่งงานหรือมีบุตรหรือเอา 
ชนะความเจ็บป่วย  บางคนอาจกำาลังเผชิญ
จุดจบของศรัทธา เมื่อเสียงที่ก่อความสับสน
และความขัดแย้งในโลกมาล่อลวงพวกเขา
ให้เกิดคำาถาม แม้ถึงกับละท้ิงส่ิงท่ีเคยรู้ว่าเป็น 
ความจริง

ไม่ช้าก็เร็ว ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนต้อง
ประสบช่วงเวลาที่ผืนโลกของเราขาดสะบั้น

ไม่มีชิ้นดี ทิ้งให้เราเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย คับ
ข้องใจ และเคว้งคว้าง

สิ่งนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน  ไม่มีใครรอดพ้น

เราสำานึกคุณได้

สถานการณ์ของทุกคนแตกต่างกัน และ
รายละเอียดของชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกัน  
กระนั้นก็ตาม เราเรียนรู้มาแล้วว่ามีบางสิ่งที่
จะระงับความขมขื่นซึ่งอาจเข้ามาในชีวิตเรา  
มีสิ่งหนึ่งที่เราทำาได้เพื่อให้ชีวิตหอมหวานยิ่ง
ขึ้น เบิกบานยิ่งขึ้น แม้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

เราสำานึกคุณได้!
อาจฟังดูขัดกับปัญญาของโลกหากจะ

แนะนำาคนที่หนักอึ้งไปด้วยความเศร้าโศก
ให้น้อมขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า แต่ผู้ที่วาง
ขวดแห่งความขมขื่นและยกจอกแห่งความ
สำานึกคุณขึ้นมาดื่มแทน ย่อมพบเครื่องดื่ม
บริสุทธิ์ของการเยียวยา สันติสุข และความ
เข้าใจ

ในฐานะสานุศิษย์ของพระคริสต์ เราได้รับ 
บัญชาให้ “ขอบพระทัยพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า 
[ของเรา] ในทุกสิ่ง”1 “ร้องเพลงถวายแด่พระ- 
ยาห์เวห์ด้วยใจขอบพระคุณ”2 และ “ให้ใจ  

ภาคเช้าวันอาทิตย ์ |  6 เมษายน 2014

สำ�นึกคุณในทุก 
สภ�วก�รณ์
เร�ไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยมด้วยคว�มสำ�นึกคุณหรอกหรือ ไม่ว่�สภ�วก�รณ์ที่
เร�เผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร
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น้อยกว่าในช่วงเวลาที่ชีวิตอุดมสมบูรณ์และ
ราบรื่น  อันที่จริง ข้อพระคัมภีร์อ้างอิงส่วน
ใหญ่ไม่ได้พูดถึงความสำานึกคุณ สำ�หรับ สิ่ง
ต่างๆ หากแต่พูดถึงความรู้สึกโดยรวมหรือ
เจตคติของความสำานึกคุณ

เป็นเรื่องง่ายที่จะสำานึกคุณ สำ�หรับ สิ่ง
ต่างๆ เมื่อชีวิตดูเหมือนดำาเนินไปอย่างราบ
รื่น  แต่หากเป็นช่วงเวลาที่ความปรารถนา
ของเราคล้ายจะอยู่ไกลเกินเอื้อมเล่า

ข้าพเจ้าขอแนะนำาให้เรามองความสำานึก
คุณเป็นนิสัยอย่างหนึ่ง วิถีชีวิตที่ไม่ขึ้นอยู ่
กับสถานการณ์ปัจจุบันของเรา  อีกนัยหนึ่ง
คือข้าพเจ้าแนะนำาว่าแทนที่จะขอบพระทัย 
สำ�หรับ สิ่งต่างๆ ขอให้เรามุ่ง ขอบพระทัย  
ใน สภาวการณ์ของเรา—ไม่ว่าสภาวการณ์
นั้นจะเป็นอย่างไร

มีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับบริกรผู้
ถามลูกค้าว่าชอบอาหารที่ร้านหรือไม่  แขก
คนนั้นตอบว่าทุกอย่างดี แต่คงจะดีกว่านี้ถ้า
ร้านเสิร์ฟขนมปังมากขึ้น  วันต่อมาเมื่อชาย
คนนั้นกลับมาอีกครั้ง บริกรจึงเพิ่มขนมปังให ้
อีกเท่าตัว จากสองแผ่นเป็นส่ีแผ่น แต่ชายคน 
นั้นก็ยังไม่พอใจ  วันต่อมาบริกรเพิ่มขนมปัง
ให้อีกเท่าตัว ก็ยังไม่สำาเร็จอยู่นั่นเอง

ในวันที่สี่ บริกรตั้งใจมากว่าจะทำาให้ชาย

คนน้ันพอใจให้ได้  จึงนำาขนมปังหน่ึงแถวยาว 
เก้าฟุต (3 ม.) มาหั่นครึ่งและนำาไปเสิร์ฟให้
ลูกค้าพร้อมรอยยิ้ม  บริกรแทบอดใจรอดู
ปฏิกิริยาของชายคนนั้นไม่ไหว

หลังรับประทานอาหารเสร็จ ชายคนนั้น
เงยหน้าขึ้นพูดว่า “อร่อยเหมือนเคย  แต่คุณ
กลับมาให้ขนมปังแค่สองแผ่นเหมือนเดิมอีก
แล้วนี่”

สำานึกคุณ ใน สภาวการณ์ของเรา

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า การเลือกเป็นของ 
เรา  เราสามารถเลือกจำากัดความสำานึกคุณ 
ของเราตามพรที่เรารู้สึกขาด หรือเราสามารถ 
เลือกเป็นเช่นนีไฟ ผู้มีใจสำานึกคุณโดยไม่เคย
ลังเล  เมื่อพี่ชายมัดเขาไว้บนเรือ—ซึ่งเขาต่อ
ขึ้นมาเพื่อนำาทุกคนไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว ้
—ข้อมือข้อเท้าของเขาเจ็บปวดมากจน “บวม 
อย่างยิ่ง” และพายุร้ายโหมกระหน่ำาจนแทบ 
จะกลืนเขาลงไปในห้วงลึกของทะเล  “กระน้ัน 
ก็ตาม” นีไฟกล่าว “ข้าพเจ้าวางใจพระผู้เป็น 
เจ้าของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าสรรเสริญพระ- 
องค์ทั้งวัน; และข้าพเจ้าไม่ได้พร่ำาบ่นต่อต้าน
พระเจ้าเพราะความทุกข์ของข้าพเจ้า.”4

เราสามารถเลือกเป็นดังโยบ ที่ดูเหมือนจะ 
มีทุกสิ่งแต่กลับสูญสิ้นทุกอย่าง  กระนั้นโยบ

ยังตอบสนองด้วยการกล่าวว่า “ข้ามาจาก
ครรภ์มารดาตัวเปล่า และข้าจะกลับไปตัว
เปล่า พระยาห์เวห์ประทาน และพระยาห์เวห์
ทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระยาห์- 
เวห์”5

เราสามารถเลือกเป็นเหมือนผู้บุกเบิกชาว 
มอรมอน ผู้ยังคงสำานึกคุณตลอดการเดินทาง 
อันแสนเจ็บปวดและยาวนานไปสู่เกรตซอลท์- 
เลค แม้ถึงกับร้องรำาทำาเพลงและสรรเสริญใน
พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า6  เราหลาย
คนคงมีแนวโน้มที่จะถอนตัว บ่นว่า และทุกข์
ทรมานกับความยากลำาบากของการเดินทาง
นั้น

เราสามารถเลือกเป็นเหมือนศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธ ผู้เขียนข้อความสร้างแรง
บันดาลใจขณะเป็นนักโทษสภาพเศร้าหมอง
ในคุกลิเบอร์ตี้  “พี่น้องที่รักยิ่ง, ให้เราทำาสิ่ง
ทั้งปวงที่อยู่ในอำานาจของเราอย่างรื่นเริงเถิด; 
และจากนั้นขอให้เรายืนนิ่ง, ด้วยความมั่นใจ
อย่างที่สุด, เพื่อเห็นความรอดแห่งพระผู้เป็น
เจ้า, และเพื่อพระองค์จะทรงเผยพระพาหุ
ของพระองค์.”7

เราเลือกสำานึกคุณได้ ไม่ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น

ความสำานึกคุณเช่นนี้อยู่เหนือสิ่งใดก็ตาม
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ที่เกิดขึ้นรอบข้างเรา ข้ามพ้นความผิดหวัง 
ความท้อแท้ และความสิ้นหวัง  บานสะพรั่ง
อย่างสวยงามในภูมิทัศน์ฤดูหนาวที่เต็มไป 
ด้วยน้ำาแข็ง เฉกเช่นท่ีบานในฤดูร้อนอันอบอุ่น 
แสนสบาย

เมื่อเราสำานึกคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ใน 
สภาวการณ์ของเรา เราจะประสบสันติสุข
อ่อนโยนท่ามกลางความลำาเค็ญ  ในยาม
โศกเศร้า เรายังสรรเสริญได้ด้วยใจยินดี ใน
ความเจ็บปวด เราสามารถสดุดีการชดใช้
ของพระคริสต์  ในความเหน็บหนาวแห่งโทม- 
นัสอันขมขื่น เราสามารถสัมผัสอ้อมกอดอัน
อบอุ่นแนบแน่นจากสวรรค์

บางครั้งเราคิดว่าการสำานึกคุณคือสิ่งที่เรา
ทำา หลังจ�ก ปัญหาของเราได้รับการแก้ไข 
แต่ช่างไร้ซึ่งวิสัยทัศน์อะไรเช่นนี้  เราพลาด
อะไรไปบ้างในชีวิตเม่ือเราเฝ้ารอให้เห็นรุ้งก่อน 
จะขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ฝนโปรยมา

การสำานึกคุณในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ใจ 
ไม่ได ้หมายความว่าเรายินดีกับสภาวการณ์
ของเรา  แต่ หม�ยคว�มว่� โดยผ่านดวงตา
แห่งศรัทธา เราจะมองพ้นปัญหาท้าทายใน
ปัจจุบัน

นี่ไม่ใช่ความสำานึกคุณด้วยริมฝีปาก แต่
ด้วยจิตวิญญาณ  ความสำานึกคุณคือสิ่งที่
เยียวยาจิตใจและขยายความคิด 

ความสำานึกคุณเป็นการกระทำาด้วยศรัทธา
การสำานึกคุณ ใน สภาวการณ์ของเราเป็น 

การกระทำาด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า  เรียก
ร้องให้เราวางใจพระผู้เป็นเจ้าและหวังในส่ิงท่ี 
เราอาจมองไม่เห็นแต่เป็นจริง8  เมื่อเราสำานึก
คุณ เราทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดที่เรารัก ผู้ตรัสว่า “อย่าให้เป็นไปตามใจ
ข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ
พระองค์”9

ความสำานึกคุณที่แท้จริงคือการแสดงออก
ถึงความหวัง และ ประจักษ์พยาน  เกิดจาก
ความรู้ที่ว่าเราไม่ได้เข้าใจการทดลองของ
ชีวิตเสมอไป แต่เราวางใจว่าสักวันหนึ่งเรา
จะเข้าใจ

ในสภาวการณ์ใดก็ตาม ความรู้สึกสำานึก
คณุของเราได้รบัการบำารงุเลีย้งดว้ยความจรงิ 
อันศักดิ์สิทธิ์มากมายที่เรา รู้ เช่น พระบิดา 
ของเราประทานแผนแห่งความสุขแก่บุตรธิดา 
ของพระองค์, โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ พระบุตรของพระองค์ เราสามารถอยู่
กับคนที่เรารักตลอดไป, ในท้ายที่สุดแล้ว เรา
จะมีร่างกายที่มีรัศมีภาพ สมบูรณ์แบบ และ
เป็นอมตะ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือความ
พิการ, น้ำาตาแห่งความเสียใจและการสูญเสีย 
ของเราจะแทนที่ด้วยความสุขและปีติอันล้น
เหลือ “แบบยัดสั่นแน่นพูนล้นเต็มหน้าตัก”10

ต้องเป็นประจักษ์พยานแบบนี้นี่เองที่

เปลี่ยนอัครสาวกของพระผู้ช่วยให้รอดจาก
ชายที่สงสัยหวาดกลัวเป็นทูตผู้เบิกบานไม่
หวาดหวั่น  ในหลายชั่วโมงหลังจากการตรึง 
กางเขนของพระองค์ พวกเขาท่วมท้นไปด้วย 
ความส้ินหวังและความเศร้าโศก ไม่อาจเข้าใจ 
สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น  แต่เหตุการณ์หนึ่งเปลี่ยน- 
แปลงทุกอย่าง  พระเจ้าของพวกเขาปรากฏ
พระองค์และประกาศว่า “จงดูที่มือและเท้า
ของเราว่าเป็นเราเอง”11

เมื่ออัครสาวกจำาพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ได้—เมื่อพวกเขาประสบการฟื้นคืนพระ- 
ชนม์อันทรงรัศมีภาพของพระผู้ช่วยให้รอด 
ผู้ทรงเป็นที่รัก—พวกเขากลายเป็นคนใหม่  
ไม่มีอะไรจะขัดขวางพวกเขาจากการทำาพันธ- 
กิจให้เกิดสัมฤทธิผลได้  พวกเขายอมรับด้วย
ความกล้าหาญมุ่งมั่นต่อความทรมาน ความ
อัปยศอดสู และแม้ความตายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากประจักษ์พยานของพวกเขา12  พวก
เขาไม่ยอมถูกกีดกันจากการสรรเสริญและ
รับใช้พระเจ้า  พวกเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน
ทุกแห่งหน  พวกเขาเปลี่ยนแปลงโลก

ท่านไม่จำาเป็นต้องเห็นพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างอัครสาวกเหล่านั้นเพื่อจะประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน  ประจักษ์
พยานที่ท่านได้รับจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
เกี่ยวกับพระคริสต์จะช่วยให้ท่านมองผ่านเรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา แคนาดา
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จุดจบอันน่าผิดหวังในชีวิตมรรตัยและมอง
เห็นอนาคตอันสดใสที่พระผู้ไถ่ของโลกทรง
เตรียมไว้ให้

พระองค์มิได้ทรงสร้างเรามาเพื่อพบจุดจบ
เมื่อพิจารณาสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับจุดหมาย

นิรันดร์ของเรา เคยสงสัยบ้างไหมว่าเมื่อใด
ก็ตามที่เราเผชิญจุดจบอันขมขื่นของชีวิต ดู
เหมือนเราจะยอมรับไม่ได้  ราวกับว่ามีบาง
สิ่งในตัวเราที่ต่อต้านจุดจบทั้งหลาย 

เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้  เพราะพระองค์ทรง
สร้างเราจากสิ่งที่เป็นนิรันดร์ เราเป็นสัตภาวะ 
นิรันดร์ บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธา- 
นุภาพ พระนามของพระองค์คืออนันต13 และ 
พระองค์ทรงสัญญาพรนิรันดร์เหลือคณานับ  
จุดจบมิใช่จุดหมายของเรา

ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ เรายิ่งตระหนักว่าจุดจบ
ในชีวิตมรรตัยที่นี่ไม่ใช่จุดจบเลยแม้แต่น้อย  
สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงจังหวะชะงัก—การหยุด
ชั่วคราวที่วันหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะดูเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับปีตินิรันดร์ที่รอคอยผู้ซื่อสัตย์

ข้าพเจ้าขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่
ไม่มีจุดจบอันแท้จริงในแผนของพระองค์ มี
แต่เพียงจุดเริ่มต้นอันเป็นนิจเท่านั้น

ผู้ที่สำานึกคุณจะพบความรุ่งโรจน์
พี่น้องทั้งหลาย เราไม่มีเหตุผลที่จะเปี่ยม 

ด้วยความสำานึกคุณหรอกหรือ ไม่ว่าสภาว- 
การณ์ที่เราเผชิญอยู่จะเป็นเช่นไร

เราต้องการเหตุผลที่ดีกว่านี้ใช่ไหมเพื่อให้
ใจเรา “เต็มไปด้วยความขอบพระทัยพระผู้- 
เป็นเจ้า”14

“เราไม่มีเหตุผลอันหนักแน่นที่จะชื่นชม
ยินดีหรือ?”15

เราได้รับพรเพียงใดหากเราจำาได้ถึงฝีพระ- 
หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าในผืนพรมอันวิจิตรของ 
ชีวิต  ความสำานึกคุณต่อพระบิดาในสวรรค์
เปิดการรับรู้ของเราให้กว้างและทำาให้วิสัย
ทัศน์ของเราชัดเจน  สร้างแรงบันดาลใจให้
อ่อนน้อมถ่อมตนและปลูกฝังความเห็นใจ
เพื่อนมนุษย์ตลอดจนงานสร้างทุกอย่างของ
พระผู้เป็นเจ้า  ความสำานึกคุณเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาต่อคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์!  

ใจที่สำานึกคุณคือบ่อเกิดของความชอบธรรม
ทั้งปวง16

พระเจ้าประทานพระสัญญาของพระองค์
ว่า “คนที่รับสิ่งทั้งปวงด้วยความขอบคุณจะ
ได้รับ ยกย่อง; และสิ่งที่ดีของแผ่นดินโลกนี้
จะเพิ่มเติมให้ [พวกเขา], แม้ร้อยเท่า, แท้จริง
แล้ว, มากกว่า.”17

ขอให้เรา “มีชีวิตอยู่ด้วยการน้อมขอบพระ- 
ทัยทุกวัน”18—โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาที่
ดูเหมือนจะเป็นจุดจบซึ่งอธิบายไม่ได้อันเป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิตมรรตัย ขอให้เรายอมให้จิต 
วิญญาณของเราขยายในความขอบพระทัย 
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยพระเมตตา  
ขอให้เราเปล่งเสียงแสดงออกด้วยคำาพูดและ
การกระทำาถึงความสำานึกคุณที่เรามีต่อพระ-
บิดาในสวรรค์และพระบุตรที่รักของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อสิ่ง
นี้ ขอฝากประจักษ์พยานและพรของข้าพเจ้า
ในพระนามของพระอาจารย์ของเรา พระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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