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สภาวการณ์ท่ีลำาบากมาก เม่ือเราถามว่าพวก 
เขาจะรับมือกับความยากลำาบากนี้อย่างไร 
ทุกคนตอบชัดเจนว่า “เราสบายดี”  เห็นได้
ชัดว่า ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทำาให้พวกเขา
มีความหวังว่าในที่สุดทุกอย่างจะดำาเนินไป
ด้วยดี  บ้านแล้วบ้านเล่า เต็นท์แล้วเต็นท์เล่า 
ที่ซิสเตอร์เทห์กับข้าพเจ้าเรียนรู้จากวิสุทธิชน
ผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้

ในยามเกิดภัยพิบัติหรือเหตุสลดใจ พระเจ้า 
ทรงมีวิธีที่จะให้เรามุ่งเน้นและจัดลำาดับความ 
สำาคัญใหม่ ในฉับพลัน บรรดาข้าวของเคร่ือง 
ใช้ที่เราแลกมาด้วยงานหนักก็ไม่ใช่สิ่งสำาคัญ
อีกต่อไป  สิ่งสำาคัญที่สุดคือครอบครัวของเรา
และสัมพันธภาพของเรากับผู้อื่น  พี่น้องสตรี
ที่แสนดีคนหนึ่งพูดทำานองนี้ “หลังจากน้ำา
ลดและถึงเวลาเริ่มทำาความสะอาด ดิฉันมอง
ไปรอบบ้านและคิดว่า ‘โอ้โฮ ฉันสะสมขยะ
ไว้เยอะเหลือเกินในหลายปีนี้’”

ข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องสตรีท่านนี้ได้เพิ่มมุม
มองที่ดีขึ้นและจากนี้ไปคงจะระมัดระวังยิ่ง
ขึ้นในการตัดสินใจว่าสิ่งไหนจำาเป็นและสิ่ง
ไหนที่เธออยู่ได้โดยไม่ต้องมี

หักพัง  อย่างไรก็ตาม พวกเขายังเปี่ยมด้วย
ความขอบคุณสำาหรับความช่วยเหลือเล็กน้อย 
ที่ได้รับ และยังมีวิญญาณที่ดีแม้จะอยู่ใน

โดยเอ็ลเดอร์ ไมเคิล จอห์น ยู. เทห์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ไ
ม่นานหลังจากการประชุมใหญ่สามัญ
เดือนตุลาคม ปี 2007 พี่น้องชายคน
หนึ่งบอกข้าพเจ้าว่าคงจะประมาณเจ็ด 

ปีก่อนที่ข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์หลอน
อย่างนี้อีก  ข้าพเจ้าโล่งอกและบอกเขาว่า 
ข้าพเจ้าจะพิจารณาว่ามันเป็น “เจ็ดปีแห่ง
ความบริบูรณ์” ของข้าพเจ้า ณ เวลาน้ี เจ็ดปี
แห่งความบริบูรณ์นั้นสิ้นสุดแล้ว

เดือนมกราคมที่ผ่านมา ข้าพเจ้ากับเกรซ 
หวานใจของข้าพเจ้า ได้รับมอบหมายให้ไป
เยี่ยมสมาชิกในฟิลิปปินส์ผู้ที่สูญเสียจาก
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่และพายุไต้ฝุ่น เรายินดี
มากเพราะงานมอบหมายนี้เป็นคำาตอบการ
สวดอ้อนวอนของเราและเป็นพยานหลักฐาน
ต่อพระเมตตาและพระคุณความดีของพระ-
บิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา ทำาให้เราบรรลุผล
สำาเร็จในการแสดงความรักความห่วงใยของ
เราเป็นการส่วนตัว

สมาชิกส่วนใหญ่ที่เราพบยังคงอาศัยอยู่
ในที่พักพิงชั่วคราวเช่นเต็นท์ ศูนย์ชุมชน และ
อาคารประชุมของศาสนจักร  บ้านเรือนที่เรา
ไปเยี่ยมถ้าไม่มีหลังคาเพียงบางส่วนก็ไม่มี
เลย  ข้าวของที่ผู้คนไม่ได้มีมากมายอยู่แล้ว
ก่อนหน้านั้น และที่มีอยู่เล็กน้อยก็สูญหาย
ไปหมด  ทุกหนแห่งมีแต่โคลนและซากปรัก

ทรัพย์สมบัติของท่าน
อยู่ที่ไหน
ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเริ่มตามล่าสิ่งที่เป็นฝ่ายโลกมากกว่าฝ่ายวิญญาณ 
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ในการทำางานกับสมาชิกมากมายเมื่อ
หลายปีที่ผ่านมา เราชื่นชมที่ได้เห็นความ
พร้อมพรั่งของความเข้มแข็งทางวิญญาณ  
เราได้เห็นเช่นกันทั้งความมั่งคั่งและการขาด 
แคลนทรัพย์สมบัติทางโลกท่ามกลางสมาชิก
ผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้

เนื่องจากความจำาเป็น เราส่วนใหญ่จึง
ทุ่มเทกับการหารายได้และแสวงหาสิ่งของ
ทางโลกเพ่ือให้สามารถเล้ียงดูครอบครัว การ 
ทำาเช่นนี้เรียกร้องส่วนดีของเวลาและความ
เอาใจใส่ของเรา  สิ่งที่โลกเสนอให้จะไม่มีวัน
จบสิ้น ดังนั้นจึงยากมากที่เราจะรู้ว่าเมื่อไรที่
เรามีพอ  ถ้าเราไม่ระวัง เราจะเริ่มตามล่าสิ่ง
ที่เป็นฝ่ายโลกมากกว่าฝ่ายวิญญาณ  การ
แสวงหาฝ่ายวิญญาณและนิรันดรจึงถูกจัด
ไว้ในลำาดับหลัง แทนที่จะเป็นลำาดับแรก  
น่าเศร้า ที่ปรากฏว่าความโน้มเอียงในการ
แสวงหาฝ่ายโลกกำาลังเพิ่มมากขึ้นทุกทีและ
ยังพยายามครอบครองสิ่งที่เป็นลำาดับหลัง
และสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืน

เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่ถูกดึงลง 
ไปสู่เส้นทางนี้ เจคอบให้คำาแนะนำาดังนี้  “ดัง
นั้น, อย่าใช้เงินตราเพื่อสิ่งที่ไม่มีค่า, หรือใช ้
แรงงานของท่านเพื่อสิ่งที่ทำาความพอใจให ้
ไม่ได้. จงสดับฟังข้าพเจ้าอย่างขยันหม่ันเพียร, 
และจำาคำาที่ข้าพเจ้าพูดไว้; และจงมาเฝ้า 
พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล, และดื่มด่ำาสิ่งที่
ไม่เสื่อมถอย, ทั้งเน่าเปื่อยไม่ได้, และจงให้
จิตวิญญาณท่านเบิกบานในความอิ่มเอม.” 1

ข้าพเจ้าหวังว่าจะไม่มีใครในพวกเราใช้
เงินเพื่อสิ่งที่ไม่มีค่าหรือใช้แรงงานเพื่อสิ่งที่
ทำาความพอใจให้ไม่ได้

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนทั้งชาวยิวและ
ชาวนีไฟดังนี้

“อย่าสะสมทรัพย์ไว้เพ่ือตนบนแผ่นดินโลก, 
ที่ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะทำาลาย, และ
ขโมยจะบุกเข้ามาลักไป;

“แต่จงสะสมทรัพย์ไว้เพื่อตนในสวรรค์, ที่
ซึ่งแมลงกินผ้าและสนิมจะไม่ทำาลาย, และที่
ซึ่งขโมยจะไม่บุกเข้ามาลักไป.

“เพราะทรัพย์ของเจ้าอยู่ที่ไหน, ใจของเจ้า
จะอยู่ที่นั่นด้วย.” 2

พระผู้ช่วยให้รอดประทานอุปมานี้ไว้อีกที่
หนึ่งเช่นกัน

“ไร่นาของเศรษฐีคนหนึ่งเกิดผลบริบูรณ์
มาก

“เศรษฐีคนน้ันจึงคิดในใจว่า ข้าจะทำาอย่างไร 
ดี เพราะว่าข้าไม่มีที่ที่จะเก็บพืชผลของข้า

“เขาจึงคิดว่า ข้าจะทำาอย่างนี้ คือจะรื้อยุ้ง 
ฉางของข้า และจะสร้างใหม่ให้ใหญ่โตขึ้น 
แล้วข้าจะรวบรวมข้าวและสมบัติทั้งหมดของ
ข้าไว้ที่นั่น

“แล้วจะบอกกับจิตใจของข้าว่า จิตใจเอ๋ย 
เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บไว้พอหลายปี จง
อยู่สบาย กิน ดื่ม และรื่นเริงเถิด

“แต่พระเจ้าตรัสกับเขาว่า โอ คนโง่ ในคืน
วันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า 
แล้วของที่เจ้ารวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใคร

“คนท่ีสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำาหรับตัว และ 
ไม่ได้มั่งมีฝ่ายพระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นแหละ” 3

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ให้คำา
แนะนำาต่อไปนี้เมื่อไม่นานมานี้

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นศักยภาพท่ีแท้ 
จริงของเรา  พระองค์ทรงทราบสิ่งต่างๆ เกี่ยว
กับเราซึ่งเราไม่รู้จักตนเอง  พระองค์ทรงกระ- 
ตุ้นเตือนให้เราเติมเต็มระดับการสร้างของเรา 
ดำาเนินชีวิตที่ดี  และกลับไปที่ประทับของ
พระองค์

“แล้วเหตุใด เราจึงอุทิศเวลาและพลังงาน
มากมายไปกับสิ่งชั่วคราว ไม่สำาคัญ และ 
ฉาบฉวยเช่นนั้น  เราไม่ยอมมองเห็นความ
โง่ เขลาของการไล่ตามสิ่งไร้สาระอันไม่จีรัง
ยั่งยืนหรือไม่” 4

เราทกุคนรูว่้ารายการทรพัย์สมบตัทิางโลก
ของเราประกอบด้วยความจองหอง ความ
มั่งคั่ง สิ่งของทางโลก อำานาจ และเกียรติ
ของมนุษย์  สิ่งเหล่านี้ไม่คู่ควรแก่การให้เวลา
และความเอาใจใส่มากขึ้น ดังนั้นข้าพเจ้าจึง
ขอมุ่งเน้นสิ่งที่จะก่อเกิดเป็นทรัพย์สมบัติใน
สวรรค์ของเรา

มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างในสวรรค์ที่เรา
ควรสะสมไว้เพื่อตัวเราเอง  ขอเริ่มด้วย สิ่งที่
เราต้องมีคือคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์
อันได้แก่ ศรัทธา ความหวัง ความอ่อนน้อม
ถ่อมตน และจิตกุศล  เราได้รับคำาแนะนำาซ้ำา
แล้วซ้ำาเล่าให้ “[ทิ้ง] ความเป็นมนุษย์ปุถุชน
และ…กลายเป็นดังเด็ก”5  พระดำารัสเตือน
ของพระผู้ช่วยให้รอดคือให้เราพยายามด ี
พรอ้มเหมอืนพระองคแ์ละพระบดิาบนสวรรค์ 
ของเรา6

สอง เราต้องให้เวลาที่มีประสิทธิภาพและ 
พยายามมากขึ้นในการเสริมสร้างความสัม- 
พันธ์ในครอบครัว  สรุปคือ “ครอบครัวได้รับ 
แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า และเป็นหน่วย
สำาคัญที่สุดในกาลเวลาและในนิรันดร” 7

สาม การรับใช้ผู้อ่ืนเป็นจุดเด่นของผู้ติดตาม 
ที่แท้จริงของพระคริสต์  พระองค์ตรัสว่า “ซึ่ง
พวกท่านได้ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อย
ที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเรา
ด้วย” 8

สี่ การเข้าใจหลักคำาสอนของพระคริสต์
และการเสริมสร้างประจักษ์พยานของเรา
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“พระวิญญาณของพระคริสต์ประทานให้
มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความ 
ช่ัว; ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่าน;  
เพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำาดี, และชักชวน
ให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดยเดชานุภาพ
และของประทานของพระคริสต์; ดังนั้นท่าน
จะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า.”1

อันที่จริง เราต่างเผชิญปัญหาในการเลือก
เช่นเดียวกับที่โจเซฟ สมิธประสบขณะเป็น
วัยรุ่น  เรามักจะพบว่าตนเองขาดสติปัญญา
เช่นกัน

ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า การค้นคว้า 
หาความจริงเป็นเรื่องน่ายินดี ได้รับการสนับ- 
สนุน และไม่ได้ถูกห้ามปรามหรือเป็นท่ีหวาด- 
กลัวเลย  พระเจ้าพระองค์เองทรงแนะนำา
สมาชิกศาสนจักรให้แสวงหาความรู้2 พระ- 
องค์ตรัสว่า “เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่น
เพียรและสอนถ้อยคำาแห่งปัญญาให้กัน; แท ้
จริงแล้ว, เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำาแห่งปัญญา
จากบรรดาหนังสือดีท่ีสุด; แสวงหาการเรียนรู้, 
แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย.”3 แต ่
เราจะรู้จักความจริงในโลกที่โจมตีสิ่งที่เกี่ยว 
ข้องกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นทุกทีได้อย่างไร

พระคัมภีร์สอนเราดังนี้
ข้อที่หนึ่ง เรารู้ความจริงได้โดยสังเกตผล

ของสิ่งนั้น

โดยเอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สองสามวันก่อน ลูกชายวัย 10 ขวบ
ของข้าพเจ้าศึกษาเรื่องสมองมนุษย์
ทางอินเทอร์เน็ต  เขาอยากเป็นศัลย- 

แพทย์ให้ได้สักวันหนึ่ง  สังเกตได้ไม่ยากเลย
ว่าเขาฉลาดกว่าข้าพเจ้ามาก

เราชอบอินเทอร์เน็ต  ที่บ้าน เราสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล และวิธีอื่นๆ ลูกๆ ของข้าพเจ้าทำาการ
บ้านส่วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต

ไม่ว่าจะถามอะไร  ถ้าเราต้องการราย
ละเอียดเพิ่มเติม  เราก็ค้นหาทางออนไลน์ 
เราจะได้ข้อมูลมากมายภายในไม่กี่วินาที  
นี่คือสิ่งอัศจรรย์

อินเทอร์เน็ตให้โอกาสมากมายในการ
เรียนรู้  แต่ซาตานต้องการให้เราเศร้าหมอง 
เขาบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ  
ใช้เครื่องมือชิ้นสำาคัญนี้เร่งเร้าความสงสัย
และความกลัว และเพื่อทำาลายศรัทธาและ
ความหวัง

เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรื่องต่างๆ ได้
มากมาย  เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่าจะปรับใช้กับงานของเราอย่างไร  ซาตาน
ทำาให้เราไม่ว่าง ทำาให้เขว และแทรกส่ิงแปลก- 
ปลอมเข้ามาในข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะ
ทั้งสิ้น

เราไม่ควรเกลือกกลั้วกับขยะ
จงฟังแนวทางต่อไปน้ี ซ่ึงมีอยู่ในพระคัมภีร์ 

ถ้าท่านขาดสติปัญญา
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ใน 
พระคัมภีร์

เป็นงานที่จะนำามาซึ่งปีติและความพึงพอใจ
ที่แท้จริง  เราต้องศึกษาพระวจนะของพระ-
คริสต์ดังที่พบในพระคัมภีร์และถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอย่างสม่ำาเสมอ 
“เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะ
บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำา.” 9

ข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของหญิง
ม่ายอายุ 73 ปีที่เราพบระหว่างการเดินทาง
ไปฟิลิปปินส์

เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เกาะโบโฮล บ้าน
ที่เธอกับสามีผู้ล่วงลับทำางานอย่างหนักเพื่อ 
สร้างมันขึ้นมาได้พังทลายลงกับพื้นดิน ทำาให้
ลูกสาวและหลานชายเสียชีวิต เวลานี้เธออยู่
คนเดียว ต้องทำางานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง  
เธอรับจ้างซักเสื้อผ้า (ซึ่งซักด้วยมือ) และต้อง
ขึ้นลงเนินเขาวันละหลายครั้งเพื่อไปหาแหล่ง
น้ำา  ตอนที่เราไปเยี่ยมเธอ เธอยังคงอาศัยอยู่
ในเต็นท์

นี่คือถ้อยคำาของเธอ “เอ็ลเดอร์ ดิฉันยอม 
รับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้ดิฉันเผชิญกับมัน 
ดิฉันไม่รู้สึกเดือดร้อน  ดิฉันสะสมใบรับรอง 
พระวิหารและเก็บไว้ใต้หมอน ดิฉันเรียนท่าน 
ว่าดิฉันจ่ายส่วนสิบเต็มด้วยรายได้เพียงน้อย 
นิดจากการรับจ้างซักผ้า  ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน 
ก็ตาม ดิฉันจะจ่ายส่วนสิบเสมอ”

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าลำาดับความสำาคัญ 
ของเรา ความโน้มเอียง นิสัย ความปรารถนา 
ความอยาก และกิเลสของเราจะมีผลโดยตรง
ต่อชีวิตในโลกหน้า  ขอให้เราระลึกถึงพระ-
วจนะของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เสมอ “เพราะ
ว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่าน 
ก็อยู่ที่นั่นด้วย.” ขอให้เราพบใจเราในสถานท่ี 
อันถูกต้อง นี่คือคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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