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พรและปลดปล่อยเราได้
พระคัมภีร์มอรมอนร้อยเรียงสาระสำาคัญ 

อันงดงามเกี่ยวกับอำานาจของพระเจ้าในการ 
ปลดปล่อยบุตรธิดาของพระองค์โดยผ่านหน้า 
พระคัมภีร์  นีไฟแนะนำาสิ่งนี้ไว้ในบทแรกของ 
พระคัมภีร์ ในข้อท่ี 20 เราอ่านว่า “ดูเถิด, ข้าพ- 
เจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตาอัน 
ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนท้ังปวง 
ท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวก 
เขา, เพ่ือทำาให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลัง 
แห่งการปลดปล่อย”2

หลายปีท่ีผ่านมา ดิฉันรู้ถึงความจริงท่ีแสดง 
ในข้อนี้ด้วยวิธีซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆ  ดิฉันรู้ว่า
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงอยู่ใกล้เพียงใด 
และว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเรา
มากเพียงใด

เย็นวันหนึ่งใกล้จะพลบค่ำา ดิฉันกำาลังขับ
รถกับลูกๆ เมื่อดิฉันสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคน
หนึ่งเดินไปตามถนนสายเปลี่ยว  หลังจาก
ขับผ่านเขาไป ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนที่
ชัดเจนว่าดิฉันควรจะกลับไปช่วยเขา  แต่ก็
กังวลว่าจะทำาให้เขากลัวที่มีคนแปลกหน้า
จอดรถเทียบเขาตอนกลางคืน ดิฉันจึงขับต่อ 
ไป  การกระตุ้นเตือนอันแรงกล้าเกิดขึ้นอีก
ครั้งพร้อมด้วยถ้อยคำาในความนึกคิดที่ว่า 
“กลับไปช่วยเด็กคนนั้น!”

โดย จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

มี
เพียงไม่ก่ีความรู้สึกท่ีเปรียบเทียบกับ 
อารมณ์อันละเอียดอ่อนของการเป็น 
บิดามารดาได้  ไม่มีสิ่งใดหอมหวาน 

ไปกว่าการได้รับบุตรล้ำาค่าโดยตรงจากสวรรค์ 
น้องชายคนหนึ่งของดิฉันได้รับความรู้สึกนี ้
ในวิธีที่แสนเจ็บปวด  ลูกชายคนแรกของเขา 
คลอดก่อนกำาหนดและมีน้ำาหนักเพียง 2 ปอนด์ 
14 ออนซ์ (1.3 กก.) ฮันเตอร์ใช้ชีวิตสองเดือน
แรกในห้องดูแลทารกคลอดก่อนกำาหนดของ
โรงพยาบาล  สองเดือนนั้นเป็นเวลาที่เปราะ 
บางสำาหรับครอบครัวขณะที่เราหวังและทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ฮันเตอร์น้อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เขาทน 
ทุกข์เพื่อให้มีกำาลังที่จะอยู่รอด  มือที่แข็งแรง 
ของพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักกุมมือน้อยๆ ของ
ลูกชายไว้เพ่ือให้กำาลังใจแก่ลูกน้อยผู้เปราะบาง

และเช่นเดียวกับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเอื้อมพระหัตถ ์
มายังเราด้วยความรักอันไม่มีท่ีส้ินสุด พระองค์ 
ทรงมีอำานาจเหนือทุกสิ่งและทรงปรารถนาที ่
จะช่วยให้เราเรียนรู้ เติบโต และกลับไปหา
พระองค์  สิ่งนี้แสดงถึงพระประสงค์ของพระ- 
บิดาที่จะ “ทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ของมนุษย์”1

ขณะที่เราพัฒนาศรัทธาและความวางใจ
ในพระเจ้ามากขึ้น เราจะเข้าถึงอำานาจที่เป็น

“อย่�กลัวเลย เร�อยู่
กับเจ้�”
ขณะที่เร�พัฒน�ศรัทธ�และคว�มว�งใจในพระเจ้�ม�กขึ้น เร�จะเข้�ถึง
อำ�น�จที่เป็นพรและปลดปล่อยเร�ได้

เขารู้ว่าพวกเขาจะมา
“ค่ำานั้นผ่านไปและเพื่อนของโจชัวไม่มา 

แต่โจชัวไม่หมดหวัง  เขาเช็คประตูหน้าทุก
สองสามนาที  เมื่อถึงเวลาเริ่มเก็บของโจชัว 
เริ่มกระโดดขึ้นลงพลางประกาศว่า ‘พวกเขา 
มาแล้ว!  พวกเขามาแล้ว!’  ผมเงยหน้าเห็น 
ทั้งครอบครัวกำาลังเดินมา  โจชัววิ่งออกไป
ต้อนรับพวกเขาและสวมกอดเพ่ือน ทุกคนเข้า 
มาข้างในและดูเหมือนจะชอบโอเพ่นเฮาส ์
มาก พวกเขาหยิบจุลสารบางเล่มและใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่บางคน 
ดีมากๆ ที่ได้เห็นศรัทธาของเด็กชายคนนี้และ
รู้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้
ด้วย”11

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือขณะที่เรา 
ช่วยกันหาคน เชื้อเชิญ และติดตามผลด้วย 
ความไว้วางใจและศรัทธา พระเจ้าจะทรงแย้ม 
สรวลให้และลูกๆ หลายแสนคนของพระผู้เป็น 
เจ้าผู้จะพบจุดประสงค์และสันติในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ขอ 
พระเจ้าประทานพรเราทุกคนในการพยายาม
เร่งงานแห่งความรอด ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อน 
วอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ดิฉันขับรถกลับไปและถามเขาว่า “ต้องการ 
ความช่วยเหลือไหมคะ? ดิฉันรู้สึกว่าควรช่วย 
เหลือคุณ”

เขาหันมาหาเราทั้งน้ำาตาอาบแก้มและพูด
ว่า “จริงเหรอครับ? ผมกำาลังสวดอ้อนวอนขอ
ให้ใครสักคนมาช่วยผม”

การสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือของ
เขาได้รับตอบด้วยการดลใจที่ส่งมายังดิฉัน  
ประสบการณ์ครั้งนี้ที่ได้รับการทรงนำาอย่าง
ชัดเจนจากพระวิญญาณยังคงตราตรึงอยู่ใน
ใจดิฉัน

ด้วยพระเมตตาอันละเอียดอ่อน เมื่อไม่กี ่
เดือนมานี้ดิฉันติดต่อกับเด็กชายคนนี้ได้เป็น 
คร้ังแรกหลังจาก 25 ปี ดิฉันค้นพบว่าประสบ- 
การณ์น้ันไม่ใช่เร่ืองเล่าของดิฉันเท่าน้ัน—เป็น 
เรื่องเล่าของเขาด้วย ขณะนี้ เดริค แนนซ์เป็น 
บิดาของครอบครัวเขาเอง เขาไม่เคยลืมประ- 
สบการณ์นี้เลยเช่นกัน  ประสบการณ์นี้ช่วย
วางรากฐานแห่งศรัทธาแก่เราว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงได้ยินและทรงตอบการสวดอ้อนวอน
ของเรา เราทั้งสองใช้เรื่องนี้สอนลูกๆ ของเรา 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลเรา เราไม่ได้อยู่ตาม 
ลำาพัง  

คืนน้ัน เดริคอยู่ท่ีกิจกรรมหลังเลิกเรียนและ 
พลาดรถคันสุดท้าย  ในฐานะวัยรุ่น เขารู้สึก
มั่นใจว่าจะกลับบ้านเองได้ เขาจึงเริ่มเดินไป

ชั่วโมงครึ่งผ่านไปขณะที่เขาเดินบนถนน 
สายเปลี่ยว เหลืออีกหลายไมล์กว่าจะถึงบ้าน 
และมองไม่เห็นบ้านคนเลย เขากลัว ในความ 
สิ้นหวัง เขาเดินไปหลังกองกรวด คุกเข่าและ 
ทูลขอให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยเหลือ  
หลายนาทีหลังจากเดริคเดินกลับมาที่ถนน  
ดิฉันจอดรถเพื่อให้ความช่วยเหลือที่เขาได้
สวดอ้อนวอนขอ

หลายปีต่อมา เดริคเล่าว่า “พระเจ้าทรง
เอาพระทัยใส่ผม เด็กชายตัวผอมคนหนึ่งที ่
ไม่ได้เตรียมตัวให้พร้อม และแม้ทุกสิ่งยังคง 
ดำาเนินต่อไปในโลก พระองค์ทรงทราบถึง
สถานการณ์ของผมและทรงรักผมมากพอที่
จะส่งความช่วยเหลือมาให้  พระเจ้าทรงตอบ 
คำาสวดอ้อนวอนของผมหลายครั้งตั้งแต่ครั้ง 
ริมถนนเปล่ียว คำาตอบของพระองค์ไม่ชัดเจน 
และรวดเร็วเสมอไป แต่การรับรู้ที่พระองค์
ทรงมีต่อผมเป็นพยานให้กับวันนี้ดังที่เป็นใน 
คืนอ้างว้างคืนนั้น  เมื่อไรก็ตามที่ความมืด 
ปกคลุมโลกของผม ผมรู้ว่าพระองค์ทรงมีแผน 
ในการดูแลให้ผมกลับบ้านอย่างปลอดภัย

เสมอ”
ดังที่เดริคเล่า ไม่ใช่ทุกการสวดอ้อนวอน

ได้รับคำาตอบโดยเร็ว  แต่พระบิดาทรงรู้จัก
เราและทรงได้ยินคำาวิงวอนของใจเราจริงๆ  
พระองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้ทีละการสวด
อ้อนวอน ทีละคน

เราวางใจได้ว่าพระองค์จะทรงช่วยเรา ไม ่
จำาเป็นต้องช่วยในวิธีของเราแต่ในวิธีท่ีจะช่วย 
เราเติบโตได้ดีที่สุด  การยอมรับพระประสงค์
ของพระองค์อาจยาก แต่จำาเป็นอย่างยิ่งต่อ
การเป็นเหมือนพระองค์และการค้นพบสันติ
ที่พระองค์ประทานแก่เรา

เราสามารถรู้สึกดังท่ี ซี.เอส. ลูอิส พรรณนา 
ว่า “ผมสวดอ้อนวอนเพราะผมช่วยเหลือตัว 
เองไม่ได้…ผมสวดอ้อนวอนเพราะผมต้องการ 
ความช่วยเหลือตลอดเวลา ไม่ว่าจะหลับหรือ 
ตื่น  สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพระผู้เป็นเจ้า แต ่
เปลี่ยนแปลงผม”3

มีเรื่องราวมากมายในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
ผู้ที่วางใจในพระเจ้า ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการปลดปล่อยโดยพระองค์  ลอง
คิดถึงดาวิดหนุ่ม ผู้หลบหลีกความตายจาก
น้ำามือของโกลิอัทตัวใหญ่โดยการวางใจใน
พระเจ้า  ลองพิจารณาถึงนีไฟซึ่งคำาวิงวอน
ด้วยศรัทธาของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้านำาท่าน
มาสู่การปลดปล่อยจากพี่ชายที่ต้องการเอา
ชีวิตท่าน  ลองนึกถึงเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธ ผู้
แสวงหาความช่วยเหลือของพระเจ้าควบคู่กับ 
การสวดอ้อนวอน ท่านได้รับการปลดปล่อย 
จากอำานาจแห่งความมืดและได้รับคำาตอบ
อย่างน่าอัศจรรย์  แต่ละท่านประสบกับการ
ท้าทายจริงและยากลำาบาก  แต่ละท่านใช้
ศรัทธาและวางใจในพระเจ้า  แต่ละท่านได้
รับความช่วยเหลือจากพระองค์  และยังคง
เป็นเช่นนั้นในสมัยของเรา อำานาจและความ
รักของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้ประจักษ์ในชีวิต
ของลูกๆ ของพระองค์

ไม่นานนี้ ดิฉันได้เห็นชีวิตวิสุทธิชนที่เปี่ยม 
ด้วยศรัทธาในซิมบับเวและบอตสวานา  ใน 
การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์พยาน 
ในสาขาเล็กๆ ดิฉันรู้สึกนอบน้อมและได้รับ 
การดลใจโดยประจักษ์พยานของหลายๆ คน 
—ของเด็กๆ เยาวชนและผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน   
แต่ละคนแสดงออกถึงศรัทธาอันทรงพลังใน 
พระเจ้า พระเยซูคริสต์  แม้การท้าทายและ 
สภาพการณ์ที่ยากลำาบากจะรุมล้อมพวกเขา 
แต่พวกเขาดำาเนินชีวิตแต่ละวันโดยการวางใจ 
ในพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขายอมรับพระหัตถ์



8382 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ของพระองค์ในชีวิตของพวกเขาและมักจะ
แสดงออกด้วยถ้อยคำาที่ว่า “ฉันสำานึกคุณต่อ
พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมาก”

ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ครอบครัวที่ซื่อสัตย์แสดง
แบบอย่างแก่สมาชิกในวอร์ดของเราถึงความ 
วางใจเดียวกันในพระเจ้า  อาร์นและเวนิตา 
แกทเรลล์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเมื่ออาร์น
ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย คำาวินิจ- 
ฉัยของแพทย์ทำาให้หมดหวัง—เขามีชีวิตอยู่
ได้อีกไม่กี่สัปดาห์  ครอบครัวต้องการอยู่ด้วย
กันอีกเป็นครั้งสุดท้าย  ลูกๆ จึงมาอยู่รวมกัน 
บางคนมาจากแดนไกล  พวกเขามีเวลาเพียง 
48 ชั่วโมงที่ล้ำาค่าที่จะใช้ร่วมกัน  ครอบครัว
แกทเรลล์เลือกสิ่งที่สำาคัญที่สุดต่อพวกเขา 
ด้วยความรอบคอบ—รูปครอบครัว ทานมื้อ
ค่ำาเป็นครอบครัว และช่วงศาสนพิธีในพระ- 
วิหารซอลท์เลค  เวนิตาพูดว่า “เมื่อเราเดิน
ออกจากประตูพระวิหาร นั่นเป็นครั้งสุดท้าย
ที่เราจะอยู่ด้วยกันในชีวิตนี้”

แต่พวกเขาออกมาพร้อมกับความเชื่อมั่น
ว่ามีอะไรที่ให้พวกเขามากกว่าที่ได้รับในชีวิต
นี้  เพราะพันธสัญญาพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ 
พวกเขามีความหวังในพระสัญญาของพรผู้- 
เป็นเจ้า พวกเขาสามารถอยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดร์  

สองเดือนต่อมาก็มีแต่พรมากมายเกินจะ
พรรณนา ศรัทธาและความวางใจของอาร์น
และเวนิตาในพระเจ้าเติบโตดังปรากฏใน
คำาพูดของเวนิตา “ดิฉันได้รับการอุ้มชู ดิฉัน
เรียนรู้ว่าท่านรู้สึกถึงสันติสุขท่ามกลางความ
โกลาหลได้  ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลเราอยู่  
หากท่านวางใจในพระเจ้า ท่านจะเอาชนะการ 
ท้าทายทุกรูปแบบของชีวิตได้อย่างแท้จริง”

ลูกสาวคนหน่ึงของพวกเขาพูดว่า “เรามอง 

ดูพ่อแม่ของเราและเห็นแบบอย่างของพวก
ท่าน  เราเห็นศรัทธาและวิธีที่พวกท่านรับมือ
กับมัน ดิฉันไม่มีวันขอให้การทดลองนี้เกิดกับ
ดิฉัน แต่ก็จะไม่มีวันให้การทดลองนี้กับใคร 
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าห้อมล้อมเรา”

แน่นอนว่า การจากไปของอาร์นไม่ใช่ผลที ่
ครอบครัวแกทเรลล์หวังเอาไว้  แต่วิกฤตของ 
พวกเขาไม่ใช่วิกฤติด้านศรัทธา  พระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่รายการตรวจสอบสิ่ง 
ที่ต้องทำา แต่อยู่ในใจของเราได้ พระกิตติคุณ 
“ไม่ใช่ภาระ แต่เป็นปีก”4 ซึ่งพยุงเราไว้  พระ-
กิตติคุณพยุงครอบครัวแกทเรลล์ พวกเขารู้สึก 
ถึงสันติท่ามกลางพายุ พวกเขาแน่วแน่ต่อกัน 
และต่อพันธสัญญาพระวิหารที่พวกเขาทำา
และรักษา  พวกเขาเติบโตในความสามารถ 

ท่ีจะวางใจในพระเจ้าและได้รับการเสริมสร้าง 
โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์และในอำานาจ
การชดใช้ของพระองค์  

ที่ใดก็ตามที่เราพบตัวเองอยู่บนเส้นทาง
ของการเป็นสานุศิษย์ ไม่ว่าความกังวลและ 
การท้าทายของเราจะเป็นอย่างไร เราไม่ได ้
เดียวดาย เราไม่ได้ถูกลืม ดังเช่นเดริค วิสุทธิ-
ชนแห่งแอฟริกา และครอบครัวแกทเรลล์ เรา
เลือกได้ที่จะเอื้อมไปหาพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้าในยามยาก เราเผชิญกับการท้าทาย
ได้ด้วยการสวดอ้อนวอนและความวางใจใน
พระเจ้า และในกระบวนการดังกล่าว เราเป็น 
เหมือนพระองค์มากขึ้น

พระเจ้าตรัสกับเราทุกคนว่า “อย่ากลัวเลย 
…เราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระ- 
เจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำาลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า 
เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา”5

ดิฉันเป็นพยานด้วยความนอบน้อมแต่
แน่วแน่ว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราทรง 
รู้จักเราเป็นการส่วนตัวและทรงเอ้ือมพระหัตถ์ 
มาช่วยเหลือเรา  โดยผ่านพระบุตรผู้เป็นที่รัก 
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์เราจะเอาชนะการ 
ท้าทายของโลกนี้และได้รับการปลดปล่อยให้
กลับบ้านอย่างปลอดภัย  ขอให้เรามีศรัทธา
ที่จะวางใจในพระองค์ ดิฉันสวดอ้อนวอนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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