
8786 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ลี  ย โ ฮ น า

“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?” และพระองค์
ตรัสตอบว่า “ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, 
แม้ดังที่เราเป็น”4  “พระองค์บอกทาง เดิน
น�าทางนั้น”5

เมื่อเรามองพระเยซูเป็นแบบอย่างของเรา
และเมื่อเราเดินตามรอยพระบาทพระองค์ 
เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
อย่างปลอดภัยเพื่ออยู่กับพระองค์ตลอดกาล  
ศาสดาพยากรณ์นีไฟกล่าวว่า “นอกจาก
มนุษย์จะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, ในการ
ท�าตามตัวอย่างของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าผู้ทรงพระชนม์แล้ว, เขาจะไม่สามารถรับ
การช่วยให้รอดได้”6

สตรคีนหน่ึง ทกุครัง้ทีเ่ธอเล่าประสบการณ์ 
ระหว่างไปเยือนแผ่นดนิศกัดิส์ทิธ์ิ เธอจะอุทาน 
ว่า “ดิฉันเดินตรงที่พระเยซูทรงด�าเนิน!”

เธอเคยอยู่ในบริเวณที่พระเยซูประทับอยู ่
และสอน  เธออาจจะเคยยืนบนก้อนหินที ่
พระองค์ทรงเคยยืนหรอืมองดเูทอืกเขาท่ีพระ- 
องค์ทรงเคยจ้องมอง  ประสบการณ์ในและ
จากตัวมันเองท�าให้เธอตื่นเต้น แต่การเดิน 
ตรงที ่พระเยซูทรงด�าเนินส�าคัญน้อยกว่าการ
เดิน เหมือน พระองค์ทรงด�าเนิน  การเลียน
แบบการกระท�าและท�าตามแบบอย่างของ
พระองค์ส�าคัญยิ่งกว่าการพยายามเดินตาม
รอยซึ่งยังหลงเหลืออยู่บนเส้นทางที่พระองค์
ทรงข้ามไปในความเป็นมรรตัย

เมื่อพระเยซูตรัสเชื้อเชิญเศรษฐีคนหนึ่งว่า 
“จงกลับมาติดตามเรา”7 พระองค์มิได้เพียง
มุ่งหมายให้เศรษฐีคนนั้นติดตามพระองค์ขึ้น
ลงเนินเขาและหุบเขาแถบชนบทเท่านั้น

เราไม่จ�าเป็นต้องเดินตามชายฝั่งกาลิลี
หรือท่ามกลางเนินเขายูเดียเพ่ือเดินตรงท่ี
พระเยซูทรงด�าเนิน  เราทุกคนเดินตามทาง
ที่พระองค์ทรงด�าเนินเมื่อเราเลือกติดตาม
พระองค์โดยมีพระวจนะของพระองค์ดังอยู่
ในหูเรา มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่ใน
ใจเรา และมีค�าสอนของพระองค์น�าทางเรา 
เราเลือกติดตามพระองค์ขณะเดินทางผ่าน
ความเป็นมรรตัย  แบบอย่างของพระองค์
ส่องทาง  พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น 
เป็นความจริง และเป็นชีวิต”8

ขณะส�ารวจทางที่พระเยซูทรงด�าเนิน เรา
จะเห็นว่าพระองค์ต้องผ่านความท้าทายมาก 
มายเช่นเดียวกับที่เราจะเผชิญในชีวิต

ตวัอย่างเช่น พระเยซทูรงด�าเนนิบนหนทาง 
ของความผดิหวัง แม้ทรงประสบความผดิหวงั 

ตัดสินใจก�าหนดจุดหมาย
ข้าพเจ้าแน่ใจว่าเราจากพระบิดามาพร้อม 

กับความปรารถนาอันท่วมท้นที่จะกลับไปหา 
พระองค์ เพ่ือเราจะได้รบัความสงูส่งท่ีพระองค์ 
ทรงวางแผนให้เรา และตัวเราเองต้องการ
อย่างมาก  ถึงแม้พระองค์จะทรงปล่อยให้เรา
หาและเดินตามหนทางซึ่งจะน�าเรากลับไป
หาพระบิดาในสวรรค์ แต่พระองค์ไม่ทรงส่ง
เรามาท่ีน่ีโดยปราศจากทิศทางและการน�า
ทาง แต่ประทานเครื่องมือที่เราต้องการ พระ- 
องค์จะทรงช่วยเราขณะที่เราแสวงหาความ
ช่วยเหลือจากพระองค์และพยายามท�าสุด
ความสามารถเพื่ออดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
และได้รับชีวิตนิรันดร์

เพ่ือช่วยน�าทางเรา เรามีพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรของพระองค์ใน
พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์  เรามีค�าแนะน�าและค�า
สอนจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  
ส�าคัญสูงสุดคือเรามีแบบอย่างที่เพียบพร้อม
ให้ด�าเนินตาม—แม้แบบอย่างของพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์
—เราได้รับการสอนให้ด�าเนินตามแบบอย่าง
นั้น  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสดังน้ี “จงกลับมา
ติดตามเรา”2  “งานที่เจ้าเห็นเราท�ามาแล้ว
เจ้าจงท�าด้วย”3  พระองค์ทรงตั้งค�าถามว่า 

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ารู้สึกเป็น
เกียรติอย่างยิ่งขณะยืนอยู่ต่อหน้า
ท่านเช้านี้  ข้าพเจ้าขอศรัทธาและ

ค�าสวดอ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้าขณะ
แบ่งปันข่าวสารกับท่าน

เราทุกคนเริ่มการเดินทางอันน่าพิศวงและ 
จ�าเป็นเมื่อเราออกจากโลกวิญญาณเข้าสู ่
สภาพท้าทายบ่อยคร้ังซึ่งเราเรียกว่าความ
เป็นมรรตัย จุดประสงค์เบื้องต้นของการด�ารง
อยู่บนแผ่นดินโลกคือเพื่อรับร่างกายเป็นเนื้อ 
หนังและกระดูก เพื่อรับประสบการณ์ที่จะได ้
มาผ่านการแยกจากพระบดิามารดาบนสวรรค์ 
ของเราเท่านั้น และเพื่อดูว่าเราจะรักษาพระ-
บัญญัติหรือไม่  ในหนังสืออับราฮัม บทที่ 3 
เราอ่านว่า “และพวกเราจะพิสูจน์พวกเขา
โดยวิธีนี้, เพื่อดูว่าพวกเขาจะท�าสิ่งทั้งปวง
ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่”1

เมื่อเรามาแผ่นดินโลก เราน�าของประทาน
อนัส�าคญัยิง่จากพระผูเ้ป็นเจ้ามาด้วย---นัน่คอื 
สิทธ์ิเสรีของเรา  เรามีสิทธ์ิเลือกด้วยตนเอง
หลายพันด้าน  ที่นี่เราเรียนรู้จากงานยากของ
ประสบการณ์  เราแยกแยะระหว่างความดี
กับความชั่ว  เราแยกความแตกต่างระหว่าง
ความขมกับความหวาน  เราเรียนรู้ว่าการ

จงทำาหนทางแห่ง 
เท้าของเจ้าให้ราบ
เมื่อเรามองพระเยซูเป็นแบบอย่างของเราและเมื่อเราเดินตามรอยพระบาท
พระองค์ เราสามารถกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์อย่างปลอดภัย
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มากมาย แต่ความผิดหวังรุนแรงที่สุดครั้ง 
หน่ึงเกิดขึ้นเมื่อทรงคร�่าครวญถึงเยรูซาเล็ม 
ขณะสิน้สดุการปฏิบติัศาสนกิจต่อสาธารณชน 
ลูกหลานอิสราเอลปฏิเสธความปลอดภัยของ 
ปีกที่ทรงเสนอจะปกป้องพวกเขา  ขณะทอด 
พระเนตรเมืองซึ่งไม่นานจะถูกท�าลายล้าง  
พระองค์เสียพระทัยอย่างสุดซึ้ง ทรงร้องออก 
มาด้วยความปวดร้าวว่า “โอ เยรูซาเล็มๆ 
เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหิน
ขว้างพวกที่ทรงใช้มาหาถึงตาย  บ่อยครั้งเรา
ปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ ของเจ้าไว้ เหมือน
แม่ไก่ที่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่พวกเจ้า
ไม่ยอม”9

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการ 
ล่อลวง ลูซิเฟอร์คนชั่วคนนั้นรวบรวมพลังไว้
มากที่สุดและสะสมค�าพูดโน้มน้าวใจที่สุดไว้
ล่อลวงพระองค์ผู้ทรงอดพระกระยาหารมา
แล้ว 40 วัน 40 คืน  พระเยซูไม่ทรงยอมแพ้ 
แต่ทรงต่อต้านการล่อลวงแต่ละครั้ง  พระ-
ด�ารัสก่อนที่มารจะจากพระองค์ไปคือ “จงไป
ให้พ้นเจ้าซาตาน”10

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของความ 
เจ็บปวด  ลองนึกถึงเกทเสมนีที่พระองค์ทรง  
“เป็นทุกข์ … เหงื่อของพระองค์เป็นเหมือน

โลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน”11  ไม่มีใคร 
ลมืความทุกขเวทนาบนกางเขนอนัโหดร้ายได้

เราแต่ละคนจะเดินบนหนทางของความ 
ผิดหวัง อาจจะเพราะเสียโอกาส ใช้อ�านาจ 
ในทางท่ีผิด การเลือกของคนท่ีเรารัก หรือ 
การเลือกท่ีเราเลือกเอง  หนทางของการ
ล่อลวงจะเป็นหนทางของแต่ละคนเช่นกัน  
เราอ่านในภาคที่ 29 ของหลักค�าสอนและ
พันธสัญญาว่า “และจึงจ�าเป็นว่ามารจะ
ล่อลวงลูกหลานมนุษย์, มิฉะนั้นพวกเขาจะ
เป็นผู้มีสิทธิ์เสรีของตนเองไม่ได้”12

เราจะเดินบนหนทางของความเจ็บปวด 
เช่นกัน  เราในฐานะผู้รับใช้จะไม่คาดหวัง 
มากไปกว่าพระอาจารย์ผู้ทรงจากความเป็น
มรรตัยหลังความเจ็บปวดและความทุกข์อัน
แสนสาหัสเท่านั้น

ถึงแม้จะพบความระทมขมขื่นบนหนทาง
ของเรา เราพบความสุขใหญ่หลวงได้เช่นกัน

เรากับพระเยซูสามารถเดินบนหนทางของ 
การเชื่อฟังได้  จะไม่ง่ายเสมอไป แต่ขอให้
ค�าพูดของซามูเอลเป็นถ้อยค�าที่เตือนใจเรา 
“ดูเถิด ทีจ่ะเชือ่ฟังก็ดกีว่าเครือ่งสตัวบชูา และ 
ซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะ
ผู้”13  ขอให้เราจ�าไว้ว่าผลสุดท้ายของการไม่

เชื่อฟังคือการเป็นเชลยและความตาย ส่วน
รางวัลส�าหรับการเชื่อฟังคือเสรีภาพและชีวิต
นิรันดร์

เราเดินบนหนทางของการรับใช้เหมือน
พระเยซูได้  พระชนม์ชีพของพระเยซูเปรียบ
ประดุจแสงไฟฉายคุณความดีขณะทรงปฏิ- 
บัติศาสนกิจท่ามกลางมนุษย์ พระองค์ทรง
ท�าให้แขนขาของคนง่อยมีเรี่ยวแรง ท�าให ้
คนตาบอดมองเห็น และคนหูหนวกได้ยิน

พระเยซูทรงด�าเนินบนหนทางของการ
สวดอ้อนวอน  ทรงสอนวิธีสวดอ้อนวอนโดย
ประทานค�าสวดอ้อนวอนอันไพเราะที่เรารู้ว่า 
เป็นค�าสวดอ้อนวอนของพระเจ้า และใครเลย 
จะลืมค�าสวดอ้อนวอนของพระองค์ในเกท- 
เสมนีได้ “อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ 
แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์”14

ค�าสั่งสอนอื่นที่พระผู้ช่วยให้รอดประทาน 
แก่เราอยู่ที่ปลายนิ้วของเรา พบในพระคัมภีร ์
ศักดิ์สิทธิ์  ในค�าเทศนาบนภูเขา พระองค์รับ 
สั่งให้เรามีเมตตา อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นคน 
ชอบธรรม มีใจบริสุทธ์ิ และสร้างสันติ  ทรง
สอนให้เรากล้าปกป้องความเชื่อของเราแม้
เมื่อเราถูกหัวเราะเยาะและถูกข่มเหง  ทรงขอ
ให้เราส่องสว่างเพ่ือที่คนอื่นๆ จะเห็นความ 
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สว่างนั้นและปรารถนาจะสรรเสริญพระบิดา 
ในสวรรค์  ทรงสอนให้เราสะอาดทางศีลธรรม 
ทัง้ในความคดิและการกระท�าของเรา พระองค์ 
รับสั่งว่าการสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์
ส�าคัญกว่าบนแผ่นดินโลก15

อุปมาของพระองค์สอนด้วยพลังและ
อ�านาจ  พระองค์ทรงใช้เรื่องราวของชาว 
สะมาเรียผู้ใจดีสอนเราให้รักและรับใช้เพื่อน
บ้าน16  ในอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ ทรงสอน 
ให้เราปรับปรุงพรสวรรค์และขวนขวายให ้
บรรลุความดีพร้อม17 พระองค์ทรงใช้อุปมา
เรือ่งแกะหายสอนให้เราไปช่วยคนทีอ่อกนอก 
หนทางและหลงทาง18

ขณะที่เราพยายามให้พระคริสต์เป็นศูนย ์
กลางของชีวิตโดยเรียนรู้พระวจนะของพระ- 
องค์ ท�าตามค�าสอนของพระองค์ และเดินใน
ทางของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาจะมอบ

ชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อให้ได้
มา  ไม่มีจุดหมายใดสูงกว่านี้ ที่เราควรเลือก
ยอมรับการฝึกฝนของพระองค์ เป็นสานุศิษย์
ของพระองค์ และท�างานของพระองค์ตลอด
ชีวิตเรา  ไม่มีสิ่งใด ไม่มีการเลือกใดอีกแล้ว 
ที่จะหล่อหลอมเราได้นอกจากพระองค์

ขณะนึกถึงคนท่ีพยายามท�าตามแบบอย่าง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดและเดินในหนทางของ 
พระองค์ ข้าพเจ้านึกถึงชื่อของกุสตาฟและ 
มาร์กาเร็ต แว็คเกอร์ขึ้นมาทันที---สองคนน้ี 
เป็นเหมือนพระคริสต์มากที่สุดเท่าที่ข้าพเจ้า
เคยรู้จัก  พวกเขาเป็นคนเยอรมันโดยก�าเนิด 
อพยพไปอยู่ทางตะวันออกของแคนาดา และ 
ข้าพเจ้าพบพวกเขาเมื่อรับใช้เป็นประธาน
คณะเผยแผ่ทีน่ัน่ บราเดอร์แว็คเกอร์ประกอบ 
อาชีพช่างตัดผม  แม้จะมีรายได้จ�ากัดแต่
พวกเขาแบ่งปันทั้งหมดที่มี  พวกเขาไม่มีบุตร 

แต่เลี้ยงดูทุกคนที่เข้ามาในบ้าน ชายหญิงผู้
มีการศึกษาและสติปัญญาปราดเปรื่องต่าง 
ค้นหาผู้รับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนและไม่รู้
หนังสือสองคนนี้ของพระผู้เป็นเจ้าและนับว่า
ตนโชคดีถ้าได้อยู่กับพวกเขาสักหนึ่งชั่วโมง

พวกเขามีรูปร่างหน้าตาธรรมดา ภาษา
อังกฤษกระท่อนกระแท่นและเข้าใจยากบาง
ครั้ง บ้านของพวกเขาไม่หรูหรา  พวกเขาไม่มี
รถยนต์หรือโทรทัศน์ ไม่มีสิ่งใดท่ีโลกมักจะ
สนใจ  ถึงกระนั้นคนซื่อสัตย์ก็ยังเดินทางมา
ถึงบ้านของพวกเขาเพื่อรับขวัญก�าลังใจที่นั่น  
บ้านของพวกเขาเป็นสวรรค์บนแผ่นดินโลก 
และวิญญาณที่ฉายออกมาคือสันติสุขอัน
บริสุทธิ์และคุณความดี

เรามีวิญญาณนั้นได้เช่นกันและแบ่งปัน
กับโลกได้ขณะเดินตามหนทางของพระผู้ช่วย
ให้รอดและท�าตามแบบอย่างที่เพียบพร้อม
ของพระองค์

เราอ่านค�าตักเตือนในสุภาษิตว่า “จงท�า
หนทางแห่งเท้าของเจ้าให้ราบ”19  ขณะท�า
เช่นนั้นเราจะมีศรัทธา แม้ความปรารถนาจะ 
เดินบนหนทางที่พระเยซูทรงด�าเนิน  เราจะ
ไม่มคีวามสงสยัขณะอยู่บนหนทางท่ีพระบดิา 
ทรงประสงค์ให้เราเดินตาม  แบบอย่างของ
พระผู้ช่วยให้รอดสร้างกรอบให้ทุกสิ่งที่เราท�า 
และพระวจนะของพระองค์ให้การน�าทางที่
เชื่อถือได้  หนทางของพระองค์จะน�าเรากลับ
บ้านอย่างปลอดภัย  ขอให้สิ่งนี้เป็นพรของ
เรา ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ผู้ที่ข้าพเจ้ารัก รับใช้ และเป็น
พยานถึง เอเมน 

อ้างอิง
1.	 อับรำฮัม	3:25.
2.	 ลูกำ	18:22.
3.	 3	นีไฟ	27:21.
4.	 3	นีไฟ	27:27.
5.	 เอไลซำ	อำร์.	สโนว์,	“ปัญญำและควำมรักยิ่งใหญ่,”	

เพลงสวด,	บทเพลงที	่88.
6.	 2	นีไฟ	31:16.
7.	 ลูกำ	18:22.
8.	 ยอห์น	14:6.
9.	 ลูกำ	13:34.
10.	 มัทธิว	4:10.
11.	 ลูกำ	22:44.
12.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	29:39.
13.	 1	ซำมูเอล	15:22.
14.	 ลูกำ	22:42.
15.	 ดู	มัทธิว	5;	6.
16.	 ดู	ลูกำ	10:30-37.
17.	 ดู	มัทธิว	25:14–30.
18.	 ดู	ลูกำ	15:4-7.
19.	 สุภำษิต	4:26.




