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เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับสี่นาที่นั้นและจะใช้
เวลาตลอดชีวิตหลังจากนั้นใคร่ครวญช่วง
เวลาดังกล่าว

การแข่งรอบสุดท้ายของโนเอลล์แทบไม่มี 
ที่ติ  เราจะไม่มีวันลืมภาพเธอกระโดดขึ้นบน 
อัฒจันทร์เพื่อกอดกับครอบครัวหลังจากข้าม
เส้นชัยมาได้พร้อมกับร้องตะโกนว่า “เราทำา 
ได้แล้ว!”  การเตรียมตัวหลายปีให้ผลคุ้มค่า  
เราเห็นเหรียญเยาวชนหญิงบนรอบคอเธอ
ขณะเหรียญเงินสวมไว้ข้างๆ3 

อาจดูไม่ยุติธรรมท่ีความฝันเก่ียวกับโอลิม- 
ปิกทั้งหมดของโนเอลล์ต้องมาขึ้นอยู่กับสิ่งที่
เธอทำาในช่วงสั้นๆ เพียงสี่นาที  แต่เธอรู้อยู่
แล้ว และนั่นเป็นเหตุที่เธอเตรียมตัวอย่าง
พากเพียร เธอตระหนักถึงความสำาคัญและ
ความเร่งด่วนของสี่นาทีนั้น และรู้ว่าสิ่งนี้จะมี
ความหมายต่อเธออย่างไรตลอดชีวิตที่เหลือ

เราจดจำาคริสโตเฟอร์ ฟอกต์ได้เช่นกัน 
สมาชิกในทีมที่ชนะเหรียญทองแดงในการ
แข่งขันบอบสเลดประเภทชายสี่  แม้เขาอาจ
จะล้มเลิกไปแล้วก็ได้หลังการชนกระแทก
อย่างแรงในโอลิมปิกปี 2010 แต่เขาเลือกที่
จะสู้ต่อไป  หลังจากการแข่งขันกู้ชื่ออันยอด
เยี่ยม เขาได้รับรางวัลที่เขาเพียรแสวงหา4

บัดน้ีลองพิจารณาว่าเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ 
ของท่านคล้ายกับ “การแข่งขันสี่นาที” ของ 
นักกีฬาเหล่านี้อย่างไร  ท่านเป็นสัตภาวะ
นิรันดร์  ก่อนเกิดท่านเคยดำารงอยู่เป็นวิญ-
ญาณ  ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ผู้
เปี่ยมด้วยความรัก ท่านฝึกและเตรียมตัวเพื่อ
มาแผ่นดินโลกเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และแสดง
สมรรถภาพ  ชีวิตนี้คือสี่นาทีของท่าน  ขณะ
อยู่ที่นี่ การกระทำาของท่านจะเป็นตัวกำาหนด
ว่าท่านจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตนิรันดร์หรือไม่   
ศาสดาพยากรณ์อมิวเล็คอธิบายว่า “ชีวิตนี ้
เป็นเวลา…ที่จะเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า; แท ้
จริงแล้ว, ดูเถิดวันแห่งชีวิตนี้เป็นวัน…ที่จะ
ทำางานของ [พวกท่าน].”5

ในแง่หนึ่ง สี่นาทีของท่านได้เริ่มขึ้นแล้ว   
นาฬิกากำาลังเดิน ถ้อยคำาของอัครสาวกเปาโล 
ดูเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์นี้: จงวิ่ง
แข่ง เพื่อท่านจะได้รับรางวัล6

ในทำานองเดียวกัน ก้าวบางก้าวคือหัวใจ
สำาคัญของการแสดงสมรรถภาพช่วงสั้นๆ 
เหล่านั้นของนักกีฬาโอลิมปิก—ไม่ว่าจะเป็น 
การกระโดดหรือหลบหลีกสำาหรับนักสเก็ตน้ำา
แข็งและนักสโนว์บอร์ด การตีวงเลี้ยวในการ 

ความฝันของโนเอลล์ที่ได้แข่งโอลิมปิกปี 
2006 แตกสลายเมื่ออุบัติเหตุร้ายแรงทำาให้
เธอขาหัก  ในโอลิมปิกปี 2010 ความฝันของ
เธอไม่เป็นไปตามคาดอีกครั้งเมื่อเวลาเพียง
หนึ่งส่วนสิบวินาทีทำาให้เธอพลาดจากการยืน
บนแท่นรับรางวัล2

ลองคิดดูว่าเธอจะรู้สึกกังวลเพียงใดขณะ 
รอแข่งขันรอบแรกในโอลิมปิกปี 2014 หลาย 
ปีแห่งการเตรียมจะเกิดผลภายในเศษเสี้ยว
เวลา  รวมทั้งสิ้นสี่นาที  เธอใช้เวลาหลายปี

โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

กี
ฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อไม่นานมา
นี้ทำาให้โลกติดตาตรึงใจเมื่อนักกีฬา
ตัวแทน 89 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

กีฬาประเภทต่างๆ 98 รายการ  ที่พิเศษคือ
นักกีฬา 10 คนในน้ีเป็นสมาชิกศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย มี 3 คน 
ได้รับเหรียญรางวัล ซึ่งไม่นานมานี้ได้ลงอยู่
ใน Church News ได้แก่ คริสโตเฟอร์ ฟอกต์, 
โนเอล พีกัสเพซ, และโทราห์ ไบรท์1  เราขอ 
แสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนท่ีลงแข่งขัน 
ยอดเยี่ยมมากครับ!

ข้าพเจ้าพูดถึงกีฬาดังกล่าวเช้าวันนี้ด้วย
ความคิดมุ่งไปที่เยาวชนชาย เยาวชนหญิง 
และหนุ่มสาวโสด—ท่านที่กำาลังอยู่ในช่วง
หัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งกำาหนดวิถีชีวิตของท่าน  
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องพูด
กับท่าน

เพ่ือให้ท่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนน้ี ข้าพเจ้า 
จะเล่าเรื่องราวของโนเอลล์ พิกัสเพซ หนึ่งใน 
นักกีฬาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเหล่านั้น ในกีฬา 
สเกเลตันท่ีโนเอลลงแข่ง นักกีฬาสร้างแรงผลัก 
ขณะพุ่งศีรษะลงไปข้างหน้าด้วยความเร็วบน
เลื่อนขนาดเล็ก  ด้วยใบหน้าเหนือพื้นไม่กี่นิ้ว 
พวกเขาแข่งขันบนทางน้ำาแข็งคดเค้ียวท่ีความ 
เร็วสูงสุด 90 ไมล์ (145 กม.) ต่อชั่วโมง

น่าท่ึงมากท่ีการเตรียมตัวหลายปีจะถือเป็น 
ความสำาเร็จหรือความผิดหวังนั้นขึ้นอยู่กับสิ่ง 
ท่ีเกิดข้ึนในช่วงการแข่งขัน 60 วินาทีอันเข้มข้น 
สี่ครั้ง

สี่น�ทีของท่�น
ป�ฏิห�ริย์แห่งก�รชดใช้ส�ม�รถแก้ไขข้อบกพร่องในก�รแสดงสมรรถภ�พ
ของเร�
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แข่งบอบสเลด หรือการลอดเสาประตูในการ
แข่งสกีภูเขาแบบสลาลม— เช่นเดียวกับชีวิต
เราที่มีบางสิ่งสำาคัญจนขาดไม่ได้—นั่นคือ  
ด่านต่างๆ ที่ช่วยขับเคลื่อนเราในการแสดง
สมรรถภาพทางจิตวิญญาณบนแผ่นดินโลก  
เคร่ืองหมายทางวิญญาณเหล่าน้ีคือศาสนพิธี 
ของพระกิตติคุณที่จำาเป็นซึ่งพระผู้เป็นเจ้า
ประทานให้เรา ได้แก่ บัพติศมา การรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ การแต่ง
ตั้งฐานะปุโรหิต และการรับส่วนศีลระลึกใน
แต่ละสัปดาห์

“ในศาสนพิธี [เหล่า] นี้…, พลังอำานาจ
ของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดง
ให้ประจักษ์.” 7

เฉกเช่นท่ีวินัยของการฝึกฝนเตรียมนักกีฬา 
ให้พร้อมจะแสดงสมรรถภาพส่วนต่างๆ ใน
กีฬาของพวกเขาที่ระดับสูงสุด การรักษา
พระบัญญัติจะทำาให้ท่านมีคุณสมบัติในการ
รับศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่านี้ในทำานอง
เดียวกัน

ท่านรู้สึกถึงความเร่งด่วนหรือไม่
เพ่ือนเยาว์วัยของข้าพเจ้า ไม่ว่าท่านจะอยู่ 

ตรงจุดใดใน “การแสดงสมรรถภาพสี่นาที”  
ของท่าน ข้าพเจ้าขอให้ท่านไตร่ตรองว่า “ฉัน 

ต้องทำาอะไรต่อไปเพื่อให้ได้เหรียญรางวัล”  
บางทีระหว่างการประชุมใหญ่น้ี พระวิญญาณ 
อาจทรงกระซิบบอกท่านแล้วว่าต้องทำาอะไร  
นั่นคือท่านต้องเตรียมอย่างไตร่ตรองมากขึ้น 
สำาหรับศาสนพิธีในอนาคตของท่านหรือศาสน- 
พิธีที่ท่านควรได้รับนานแล้ว  ไม่ว่าสิ่งนั้นจะ
เป็นอะไร จงลงมือทำาเดี๋ยวนี้  สี่นาทีของท่าน
จะผ่านไปอย่างรวดเร็ว และท่านจะมีเวลาชั่ว
นิรันดร์คิดถึงสิ่งที่ท่านได้ทำาลงไปในชีวิตนี้8

วินัยในตนเองเป็นสิ่งจำาเป็น  การสวดอ้อน 
วอนทุกวัน การศึกษาพระคัมภีร์ และการไป 
โบสถ์ต้องเป็นพื้นฐานการฝึกของท่าน  แบบ 
แผนที่เสมอต้นเสมอปลายของการเชื่อฟัง
พระบัญญัติ การรักษาพันธสัญญาที่ท่านทำา 
และการทำาตามมาตรฐานของพระเจ้าใน เพ่ือ 
คว�มเข้มแข็งของเย�วชน คือสิ่งที่ต้องมี

บางทีท่านอาจรู้ตัวว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่
กำาลังคุกคามเพื่อถ่วงหรือหยุดความก้าวหน้า
ทางวิญญาณของท่าน หากเป็นเช่นนั้น จงทำา 
ตามคำาแนะนำาจากพระคัมภีร์ที่ว่า “ขอให้เรา
ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น  
ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทน
ในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา” 9

ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจ  แต่ไม่นาน

มันอาจจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครรู้จริงๆ 
ว่าเมื่อใดที่สี่นาทีของเราจะสิ้นสุดลง

ตอนนี้ท่านอาจกำาลังคิดในใจว่า “ฉันทำา
พังหมดแล้ว  สี่นาทีของฉันพินาศไปเสียแล้ว  
ฉันคงต้องยอมแพ้ด้วยเหมือนกัน”  หากเป็น 
เช่นนั้น จงหยุดคิด และอย่าคิดแบบนั้นอีก   
ปาฏิหาริย์แห่งการชดใช้สามารถแก้ไขข้อ
บกพร่องในการแสดงสมรรถภาพของเรา ดัง
ที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สอนไว้ว่า

“สำาหรับท่าน…ที่อาจจะยังลังเลอยู่  ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยาน…ถึงอำานาจการเริ่มต้นใหม่อัน
เกิดจากความรักของพระผู้เป็นเจ้าและความ
อัศจรรย์แห่งพระคุณของพระองค…์

“…ไม่มีวัน สายเกินไปตราบเท่าท่ีพระองค์ 
ผู้เป็นเจ้าของสวน…ตรัสว่ายังมีเวลาอยู่…
อย่าประวิงเวลา”10

จำาไว้ว่าท่านไม่ได้อยู่คนเดียว  พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะไม่ทรงทิ้ง
ท่านให้ไร้คนดูแล11  ท่านยังมีครอบครัว มี
เพื่อน และผู้นำาคอยให้กำาลังใจ

แม้ว่าคำาพูดข้าพเจ้าจะสื่อสารโดยตรงถึง 
เยาวชนคนหนุ่มสาวของศาสนจักร แต่สำาหรับ 
บิดามารดาและปู่ย่าตายาย ข้าพเจ้าขอเสนอ
เรื่องต่อไปนี้
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เม่ือไม่นานมาน้ี เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ 
อธิบายวิธีง่ายๆ ในการประเมินครอบครัว
เพื่อดูความก้าวหน้าบนเส้นทางพันธสัญญา
จากศาสนพิธีที่จำาเป็นต่างๆ  สิ่งที่ต้องใช้มี
เพียงกระดาษหนึ่งแผ่นแบ่งออกเป็นสองช่อง
คือ “ชื่อ” และ “แผนสำาหรับศาสนพิธีต่อไป
หรือศาสนพิธีที่ต้องทำา”  ข้าพเจ้าเพิ่งทำาเมื่อ
เร็วๆ นี้ โดยเขียนรายชื่อสมาชิกครอบครัวแต ่
ละคน  ในชื่อเหล่านี้ ข้าพเจ้าเขียนชื่อหลาน
ชายที่ยังเป็นทารกและต้องได้รับพรในไม่ช้า 
หลานชายวัยหกขวบท่ีการเตรียมรับบัพติศมา 
เป็นเรื่องสำาคัญ ลูกชายที่กำาลังจะอายุครบ 
18 ปี ซึ่งการเตรียมรับฐานะปุโรหิตและเอ็น- 
ดาวเม้นท์พระวิหารใกล้เข้ามาแล้ว ทุกคนใน 
รายช่ือน้ันต้องการศาสนพิธีศีลระลึก กิจกรรม 
ง่ายๆ น้ีช่วยเลซากับข้าพเจ้าบรรลุบทบาทของ 
เราในการช่วยสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว 
บนเส้นทางพันธสัญญา พร้อมด้วยแผนการ
ปฏิบัติสำาหรับแต่ละคน น่ีอาจจะเป็นแนวทาง 
หนึ่งให้ท่านนำาไปสู่การสนทนาในครอบครัว 
บทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัว การเตรียม
พร้อม และแม้แต่การเชื้อเชิญให้รับศาสนพิธี
ที่จำาเป็นในครอบครัวของท่าน12

ในฐานะที่เป็นนักสกีและนักสโนว์บอร์ด 
ข้าพเจ้าประทับใจอย่างยิ่งกับการแข่งขัน “สี่
นาที” ของนักกีฬาแอลดีเอสชาวออสเตรเลีย

ผู้ชนะเหรียญเงิน นักสโนว์บอร์ดนามโทราห์ 
ไบรท์ในการแข่งขันกีฬาประเภทกระดาน เธอ 
ทำาให้โลกอัศจรรย์ใจขณะจบการแข่งขันแทบ
ไร้ที่ติด้วยท่าตีลังกาถอยหลัง 720 องศา  แต่
ที่น่าประทับใจและน่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้น
คือวิธีที่เธอแสดงน้ำาใจและความรักเหมือน 
พระคริสต์ต่อคู่แข่ง  เธอสังเกตเห็นนักสโนว์
บอร์ดชาวอเมริกันเคลลีย์ คลาร์กทำาได้ไม่
ค่อยดีครั้งแรกในรอบสุดท้าย และประหม่า
ในการแข่งครั้งที่สอง  “เธอเข้ามากอดดิฉัน” 
คลาร์กเล่า “เธอกอดดิฉันไว้จนดิฉันรู้สึกสงบ
มากพอและหายใจช้าลง  ดิฉันรู้สึกดีเมื่อมี
เพื่อนมากอด”  ต่อมาเคลลีย์ คลาร์กได้ไปยืน
บนแท่นผู้ชนะเคียงข้างโทราห์ ไบรท์ในฐานะ
เจ้าของเหรียญทองแดง

เมื่อมีคนถามเกี่ยวกับการกระทำาผิดปกติ
ที่แสดงออกถึงความเมตตาต่อคู่ต่อสู้ ซึ่งอาจ
ทำาให้ตำาแหน่งเหรียญเงินของเธออยู่ในความ
เสี่ยงเช่นนี้ โทราห์บอกง่ายๆ ว่า “ดิฉันเป็นผู้
แข่งขัน—ดิฉันอยากทำาให้ดีที่สุด—แต่ดิฉันก็
อยากให้คู่แข่งทำาให้ดีที่สุดเช่นกัน” 13

เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ มีใครไหมที่ต้องการกำาลัง
ใจจากท่าน สมาชิกครอบครัว เพื่อน เพื่อน
ร่วมชั้นเรียน หรือเพื่อนสมาชิกโควรัม  ท่าน
จะช่วยพวกเขาอย่างไรกับสี่นาทีของพวกเขา

เพื่อนที่รัก ท่านอยู่ตรงกลางเส้นทางแห่ง

ความเบิกบาน  ในบางด้าน ท่านกำาลังแข่งใน 
ฮาล์ฟไพพ์หรือทางเลื่อน และอาจเป็นเรื่อง
ท้าทายที่จะแสดงแต่ละท่าหรือเลี้ยวไปใน 
แต่ละเส้นทางของการแข่งขัน  แต่จงจำาไว้ว่า 
ท่านเตรียมพร้อมสำาหรับเรื่องนี้มานับพันป ี
แล้ว  นี่คือช่วงเวลาที่ท่านต้องแสดงสมรรถ-
ภาพ  นี่คือสี่นาทีของท่าน! ถึงเวลาแล้ว!

ข้าพเจ้าแสดงความมั่นใจสูงสุดในความ
สามารถของท่าน  ท่านมีพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลกอยู่ข้างท่าน  หากท่านขอความช่วย
เหลือจากพระองค์และทำาตามคำาแนะนำาของ
พระองค์ ท่านจะล้มเหลวได้อย่างไร

ข้าพเจ้าขอจบด้วยประจักษ์พยานถึงพร
ที่เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอยู่ ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน  ประจักษ์พยานถึงพระ-
เยซูคริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา ในพระ- 
นามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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