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จะให้ท่านได้หยุดพัก เราเป็นอาหารแห่งชีวิต 
เราเป็นความสว่างของโลก ถ้าใครกระหาย 
ให้คนน้ันมาหาเราและดื่ม เรามอบสันติสุข
ไว้กับพวกท่าน พวกท่านได้รับพระราชทาน
ฤทธานุภาพ พวกท่านจะชื่นชมยินดี’” (The 
Character of Jesus [1908], 7, 11, 15–16)

ชายและหญิงได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากผู้
ที่พวกเขาเลือกจะอยู่ด้วย  ผู้ที่พวกเขาเคารพ
นับถือและพยายามเอาอย่างก็มีอิทธิพลต่อ
พวกเขาเช่นกัน พระเยซทูรงเป็นแบบอย่างอนั 
ประเสริฐ วิธีเดียวซึ่งจะพบสันติสุขที่ยั่งยืนคือ 
การพึ่งพาพระองค์และมีชีวิต

สิ่งส�าคัญที่เราควรศึกษาเกี่ยวกับพระเยซู
มีอะไรบ้าง

“ผู้เขียนพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่…ไม ่
สนใจรูปพรรณสัณฐาน [ของพระเยซู] เสื้อผ้า 
ที่พระองค์สวมใส่หรือที่อยู่อาศัยของพระองค ์
…พระองค์ประสูติในคอกสัตว์  ท�างานใน 
โรงงานช่างไม้ สอนเป็นเวลาสามปี จากนั้น 
สิ้นพระชนม์บนกางเขน…พระคัมภีร์พันธ- 
สัญญาใหม่เขียนโดยผู้ที่ตั้งใจให้เรา…จับตา 
มองที ่[พระองค์]” (The Characters of Jesus, 
21–22) ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงเป็น
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของโลกอย่างแท้จริง    

ข้าพเจ้าเชื่อว่าอุปมาเรื่องหนึ่งของพระผู้- 
ช่วยให้รอดประยุกต์ใช้กับยุคสมัยของเราโดย
เฉพาะ

อยู่ในมัทธิวบทที่ 13 ซึ่งเราอ่านว่า
“แต่เมื่อคนทั้งหลายนอนหลับอยู่ ศัตรูของ

คนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวดีนั้นไว้
แล้วก็หลบไป

“เมื่อต้นข้าวน้ันงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าว
ละมานก็ขึ้นมาปรากฏด้วย

“บรรดาทาสของเจ้าบ้านจงึมาแจ้งแก่นาย 
ว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดไีว้ในนาของ 
ท่านไม่ใช่หรอื? แต่มข้ีาวละมานมาจากไหน?’ 

“นายก็ตอบว่า ‘นี่เป็นการกระท�าของศัตรู’  
ทาสเหล่านั้นจึงถามว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้
เราไปถอนและเก็บข้าวละมานไหม?’

“แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกรงว่าเมือ่ก�าลัง 
ถอนข้าวละมานจะถอนข้าวดีด้วย

“ให้ทั้งสองเติบโตไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว  
และในเวลาเก่ียวนัน้เราจะสัง่บรรดาผู้เกีย่วว่า 

เยซูคริสต์  อ่านได้ว่า
“การเป็นชาวคริสต์คือการชื่นชมพระเยซ ู

อย่างจริงใจและมีศรัทธาแรงกล้าจนแม ้
ชีวิตทั้งชีวิตยอมถวายแด่พระองค์ในความ
ปรารถนาที่จะเป็นเหมือนพระองค์

“…เราจะรู้จักพระองค์ผ่านพระด�ารัสที ่
พระองค์ตรัสไว้ ผ่านสิ่งที่พระองค์ทรงท�าและ 
ผ่านสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ตรัสเช่นกัน เราจะรู้จัก 
พระองค์โดยความประทับใจที่พระองค์ทรง
ท�าไว้กับสหายของพระองค์เป็นอันดับแรก 
สอง กับศัตรูของพระองค์ และสาม กับผู้คน
ในสมัยของพระองค์…

“ข้อสังเกตอย่างหนึ่งของชีวิตในศตวรรษ 
ที่ยี่สิบคือความไม่พอใจ [และปัญหา]…    

“…โลกก�าลังร้องหาบางสิ่งซึ่งแทบจะไม่รู้
ว่าคืออะไร  ความมั่งคั่งเกิดขึ้น… [และ] โลก
เต็มไปด้วย…การประดิษฐ์คิดค้นโดยทักษะ
และอัจฉริยภาพของมนุษย์ แต่…เรา [ยังคง] 
กระสับกระส่าย ไม่พอใจ [และ] สับสน… 
[ถ้าเราเปิด] พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ [เรา
จะพบถ้อยค�าเหล่าน้ี] ‘จงมาหาเรา และเรา

โดยเอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การเดินทางตลอดชีวิตของเรามีทั้งช่วง 
เวลาที่ดีและไม่ดี  แต่ละช่วงมีการ
ท้าทายแตกต่างกัน  การเรียนรู้ที่จะ 

ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
นั้นขึ้นอยู่กับรากฐานซึ่งเราสร้างอยู่  พระ- 
กิตติคุณของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ 
เราให้รากฐานที่มั่นคงแข็งแรง  รากฐานดัง 
กล่าวสร้างขึ้นทีละชิ้นขณะที่เราได้รับความ 
รู้เรื่องแผนนิรันดร์ของพระเจ้าส�าหรับบุตร 
ธิดาของพระองค์  พระผู้ช่วยให้รอดคือพระ- 
อาจารย์  เราท�าตามพระองค์

พระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระองค์และให้
แบบอย่างแห่งความชอบธรรมอนัดีพร้อมเพ่ือ 
ให้เราท�าตาม  ข้าพเจ้าแบ่งปันกับสมาชิก
ศาสนจักรในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้วว่า
ข้าพเจ้ามีสมุดบันทึกจ�านวนหน่ึงซึ่งคุณแม่
ข้าพเจ้าบันทึกเนื้อหาที่จะใช้เตรียมบทเรียน
สมาคมสงเคราะห์  บันทึกดังกล่าวใช้ได้ทั้ง
ในปัจจุบันและในสมัยน้ัน  หนึ่งในนั้นมีค�า
อ้างอิงเขียนในปี 1908 โดยชาร์ลส์ เอ็ดเวิร์ด 
เจฟเฟอร์สัน เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระ-

ค้นหาสันติสุขที่ยั่งยืน
และสร้างครอบครัว 
นิรันดร์
นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุข 
ที่ยั่งยืนและสร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์
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“จงเก็บข้าวละมานก่อน มัดเป็นฟ่อนเผาไฟ
เสีย แต่ข้าวดีนั้นจงรวบรวมไว้ในยุ้งฉางของ
เรา” (ข้อ 25–30)

ศัตรูเก่าแก่ของมนุษยชาติทั้งปวงค้นหา
วิธีการมากมายตามที่เขาจะคิดได้เพื่อหว่าน
ข้าวละมานให้กระจัดกระจายกว้างไกล เขา
พบวิธีที่จะให้ข้าวละมานเข้าสู่แม้ความศักดิ์- 
สทิธ์ิของบ้านเรา  วิธีทีช่ัว่ร้ายและเป็นของโลก 
ได้แผ่ขยายออกไปมากจนดูเหมือนไม่มีทาง 
ถอนออกได้ มนัมากับสายไฟและผ่านอากาศ 
เข้ามาสู่อุปกรณ์ที่เราคิดค้นขึ้นส�าหรับให้การ
ศึกษาและความบันเทิงแก่เรา  ข้าวดีกับข้าว
ละมานงอกงามอย่างใกล้ชิดกันมาก  ด้วย
สุดก�าลังของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลไร่นา 
เขาหรือเธอต้องบ�ารุงเลี้ยงสิ่งท่ีดีและท�าให้
สิ่งนั้นแข็งแรงสวยงามจนข้าวละมานจะไม่
เป็นที่ดึงดูดไม่ว่าตาหรือหู  เราได้รับพรเพียง
ใดในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้าที่มี
พระกิตติคุณอันล�้าค่าของพระเจ้าและพระผู้
ช่วยให้รอดเป็นรากฐานซึ่งเราสามารถสร้าง
ชีวิตของเราได้  

จากพระคัมภีร์มอรมอนใน 2 นีไฟเราอ่าน
ว่า “เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีกว่า

หากท่านจะเข้าไปโดยทางนั้น, และรับพระ- 
วิญญาณบริสุทธ์ิ, พระองค์จะทรงแสดงแก ่
ท่านถึงสิง่ทัง้ปวงทีท่่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:5)

เราต้องไม่ยอมให้เสยีงของโลกดงักว่าและ 
กลบสุรเสียงสงบแผ่วเบานั้น

แน่นอนว่าเราได้รับการเตือนถึงเหตุการณ์
ซึ่งเราจะเผชิญในสมัยของเรา  ความท้าทาย
ของเราคือเราเตรียมรับเหตุการณ์ท่ีพระเจ้า
ตรัสว่าจะมาถึงแน่นอนอย่างไร

หลายๆ คนในสังคมที่เป็นทุกข์ของเราเข้า 
ใจว่าการแตกแยกของครอบครัวจะน�าความ 
เศร้าโศกและความสิ้นหวังมาสู่โลกที่วุ่นวาย  
ในฐานะสมาชิกศาสนจักร  เรามีหน้าท่ีรับ
ผิดชอบท่ีจะพิทักษ์ปกป้องครอบครัวซึ่ง
เป็นหน่วยพ้ืนฐานของสังคมและนิรันดร  
ศาสดาพยากรณ์เตอืนแล้วและเตอืนล่วงหน้า 
ถึงผลลัพธ์ท่ีเป็นภัยและไม่อาจหลีกเลี่ยง
ได้ซึ่งเกิดจากความเสื่อมโทรมของคุณค่า
ครอบครัว

เมื่อโลกเฝ้ามองเราต่อไป ขอให้เราแน่ใจ
ว่าแบบอย่างของเราจะค�้าจุนและสนับสนุน
แผนซึ่งพระเจ้าทรงออกแบบมาเพื่อบุตรธิดา
ของพระองค์ที่นี่ในชีวิตมรรตัย  การสอนที่ดี

ที่สุดต้องกระท�าโดยแบบอย่างท่ีชอบธรรม  
บ้านของเราต้องเป็นสถานศักดิ์สิทธ์ิเพ่ือจะ
ยืนหยัดต่อต้านแรงกดดันของโลก  จงจ�าไว้
ว่าพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้ามาจากและ 
ประทานแก่ครอบครัวที่ชอบธรรม

เราต้องประเมินความสามารถของเราใน
ฐานะบิดามารดาต่อไปอย่างรอบคอบ  การ
สอนที่ทรงพลังที่สุดที่เด็กคนหนึ่งจะได้รับจะ
มาจากบิดามารดาที่ห่วงใยและชอบธรรม  
ขอให้เราดูที่บทบาทของมารดาก่อน  จงฟัง
ถ้อยค�านี้จากประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์

“สตรีที่ท�าให้บ้านเป็นบ้านจริงๆ เอื้อประ- 
โยชน์ต่อสงัคมได้กว้างไกลกว่าผูบ้งัคบับัญชา 
กองทัพใหญ่หรือผู้ที่อยู่ในต�าแหน่งหัวหน้า
องค์กรอันน่าทึ่งเสียอีก  ใครจะติดป้ายราคา
ให้อิทธิพลที่มารดามีต่อลูกๆ ของเธอได้ หรือ
ที่คุณย่าคุณยายมีต่อลูกหลาน หรือที่คุณป้า 
น้าอาและพี่น้องมีต่อครอบครัวใหญ่ของพวก
เธอ

“เราไม่สามารถวัดค่าหรือค�านวนอิทธิพล
ของสตรี ผู้มีวิธีสร้างชีวิตครอบครัวท่ีมั่นคง
และบ�ารุงเลี้ยงอนุชนแห่งอนาคตด้วยความ 
ดีงามอันไม่สิ้นสุด การตัดสินใจที่สตรีในรุ่น 
นี้ท�าจะมีผลนิรันดร  ข้าพเจ้าขอแนะน�าว่า 
มารดาสมัยนี้ไม่มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่และไม่มี 
ความท้าทายที่จริงจังไปกว่าการท�าสุดความ 
สามารถเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ 
[ครอบครัว]”  (Standing for Something: 
10 Neglected Virtues That Will Heal Our 
Hearts and Homes  [2000], 152)

ต่อไปมาดูบทบาทของบิดาในชีวิตเรา
บดิาให้พรและประกอบศาสนพิธีศกัดิสิ์ทธ์ิ

ส�าหรับลูกๆ ของเขา  สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่อง
โดดเด่นทางวิญญาณในชีวิตพวกเขา

บิดามสี่วนในการน�าการสวดอ้อนวอนเปน็
ครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ประจ�าวันและ 
การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์เป็นการ 
ส่วนตัว
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ที่เราเผชิญด้วยวิญญาณแห่งการเสียสละ
แบบเดียวกัน เราต้องปลูกฝังอนุชนรุ่นหลังให ้
พ่ึงพาค�าสอนของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรายิ่งขึ้นเสมอ

“และบัดนี้, ลูกพ่อ, จงจ�า, จงจ�าไว้ว่าบน 
ศลิาของพระผูไ้ถ่ของเรา, ผูท้รงเป็นพระครสิต์, 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้าง
รากฐานของลูก; เพ่ือเมื่อมารจะส่งลมอันม ี
ก�าลังแรงของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของ
เขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บของ
เขาและพายุอันมีก�าลังแรงของเขาท้ังหมด
จะกระหน�่ามาบนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือ
ลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความเศร้า
หมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลา 
ซึง่บนนัน้ลกูได้รบัการสร้างข้ึน, ซึง่เป็นรากฐาน 
อนัแน่นอน, รากฐานซึง่หากมนษุย์จะสร้างบน 
นั้นแล้วพวกเขาจะตกไม่ได้.” (ฮีลามัน 5:12)

นี่คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ให้
รากฐานนี้ซึ่งเราจะพบสันติสุขที่ย่ังยืนและ
สร้างหน่วยครอบครัวนิรันดร์  ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระเจ้าและ
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระเยซูคริสต์ 
เอเมน 

บิดาสร้างวัฒนธรรมครอบครัวโดยมีส่วน
ในการช่วยวางแผนไปเที่ยวหรือกิจกรรมนอก 
บ้านทีส่มาชกิครอบครวัทกุคนมส่ีวนร่วม ลกูๆ 
จะไม่มีวันลืมความทรงจ�าของช่วงเวลาพิเศษ
ที่มีร่วมกันนี้

บิดาพูดคุยกับลูกตัวต่อตัวและสอนหลัก
ธรรมพระกิตติคุณให้พวกเขา

บิดาสอนบุตรธิดาถึงคุณค่าของงานและ
ช่วยพวกเขาสร้างเป้าหมายที่มีค่าควรในชีวิต
พวกเขา

บิดาเป็นแบบอย่างของการรับใช้ในพระ- 
กิตติคุณอย่างซื่อสัตย์

พ่ีน้องชายทั้งหลาย พึงระลึกว่าการเรียก 
อนัศกัด์ิสทิธ์ิของท่านในฐานะบดิาในอสิราเอล 
—การเรียกทีส่�าคญัทีส่ดุของท่านในกาลเวลา 
และนิรันดร—เป็นการเรียกซึ่งไม่มีวันปลด

หลายปีมาแล้วที่การประชุมใหญ่สเตค
ต่างๆ เราจะฉายคลิปภาพยนตร์เพื่อแสดงถึง
สาระส�าคัญของข่าวสารที่เราจะน�าเสนอ  ใน
ช่วงเวลาหนึ่งปี เมื่อเราเดินทางทั่วศาสนจักร 
ในงานมอบหมายเยี่ยมการประชุมใหญ่สเตค 
เราคุน้เคยกับเนือ้หาของภาพยนตร์นัน้ จนเรา 
เกือบท่องจ�าได้ขึ้นใจ  ข่าวสารยังคงอยู่ในใจ 
ข้าพเจ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ ภาพยนตร ์
ดังกล่าวเล่าโดยประธานฮาโรลด์ บี. ลี ถึง
เรือ่งราวเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ในบ้านลกูสาวของ 
ท่านดังนี้

เย็นวันหนึ่งคุณแม่ของครอบครัวก�าลัง
พยายามบรรจุผลไม้ใส่ขวดให้เสร็จอย่าง
กระวนกระวาย  ในที่สุดลูกๆ พร้อมเข้านอน
และเงียบสงบ  ก็ถึงเวลากลับไปบรรจุผลไม้
ให้เสร็จ  เมื่อเธอเร่ิมปอกเปลือกและคว้าน
เมล็ดผลไม้ ลูกชายตัวเล็กๆ สองคนโผล่เข้า
มาในครัวและประกาศว่าพวกเขาพร้อมจะ
สวดอ้อนวอนก่อนนอนแล้ว 

แต่เพราะไม่อยากถูกขัดจังหวะ คุณแม่
บอกลูกชายอย่างรวดเร็วว่า “ท�าไมคืนน้ีลูก
ไม่สวดของลูกเองล่ะ แม่จะได้ท�าผลไม้พวก

นี้ต่อ”
ลูกชายคนพี่ยืนปักหลักอยู่กับที่และถาม 

ว่า “อย่างไหนส�าคญักว่ากันครบั การสวดอ้อน 
วอนหรือว่าผลไม้” (ดู คำาสอนของประธาน
ศาสนจักร: ฮาโรลด์ บี.ลี  [2000], 134–135)

บางครัง้เรารูส้กึตวัว่าเราอยู่ในสถานการณ์ 
ที่เรามีโอกาสสอนบทเรียนแก่ลูกซึ่งจะส่งผล 
ยาวนานในชีวิตวัยเยาว์ของพวกเขา  แน่นอน
ว่าการสวดอ้อนวอนส�าคัญกว่าผลไม้  พ่อแม ่
ที่ประสบความส�าเร็จไม่ควรมีงานยุ่งเกินกว่า
จะคว้าโอกาสสอนบทเรียนส�าคัญในชีวิตของ
ลูกได้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไม่เคยมีช่วงเวลาใด
ตลอดหลายปีในชีวิตข้าพเจ้าเมื่อบุตรธิดา
ของพระบิดาในสวรรค์ต้องการมือที่น�าทาง
ของบิดามารดาผู้ซื่อสัตย์และอุทิศตนมาก
เท่าตอนนี้  เรามีมรดกที่ยิ่งใหญ่และสูงศักดิ์
ของบิดามารดาผู้เสียสละเกือบทุกสิ่งที่พวก
เขามีเพื่อหาสถานที่ซึ่งพวกเขาสามารถเลี้ยง
ดูครอบครัวด้วยศรัทธาและความกล้าหาญ 
เพื่ออนุชนรุ่นต่อไปจะมีโอกาสมากกว่าที่พวก
เขามี  เราต้องค้นหาตัวเราเองถึงวิญญาณที ่
แน่วแน่แบบเดยีวกันน้ีและเอาชนะการท้าทาย 




