โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เหตุผลเพื่อความหวัง
ของเรา

ประจักษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็นสิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น

ห

ลายปีมาแล้ว ซิสเตอร์แพคเกอร์และ
ข้าพเจ้าไปทีม่ หาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด
เราไปค้นบันทึกของคุณทวดรุน่ ทีเ่ จ็ด
ท่านคณะบดีวิทยาลัยคริสต์แห่งอ๊อกซ์ฟอร์ด
ดร. โพพเพลเวลช่างกรุณาต่อเราโดยให้เจ้า
หน้าที่เก็บเอกสารของวิทยาลัยนำ�บันทึกทั้ง
หมดมาให้ และในบันทึกปี 1583 เราก็พบ
ชื่อของบรรพบุรุษของเรา จอห์น แพคเกอร์
ปีถัดมาเรากลับไปยังอ๊อกซ์ฟอร์ดอีกเพื่อ
มอบชุดงานมาตรฐานที่สวยงามให้กับห้อง
สมุดของไครสต์คอลเลจ ดูเหมือนว่า ดร.โพพเพลเวลจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อย บางทีเขาคง
คิดว่าเราไม่ใช่ชาวคริสต์ที่แท้จริง เขาเลย
เรียกอนุศาสนาจารย์ของวิทยาลัยให้มารับ
หนังสือแทน
ก่อนที่จะยื่นพระคัมภีร์ให้อนุศาสนาจารย์
ข้าพเจ้าเปิดไปที่คู่มือพระคัมภีร์และให้เขาดู
หัวข้อหนึง่ ซึง่ มี 18 หน้า พิมพ์ไว้อย่างสวยงาม
เว้นช่องห่างระหว่างบรรทัดหนึ่งช่อง ซึ่งเต็ม
ไปด้วยรายการอ้างอิงในเรื่องของ “พระเยซู
คริสต์” เป็นรายการอ้างอิงที่รวบรวมพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไว้ครอบคลุม
มากที่สุดเท่าที่มีมาในประวัติศาสตร์ของโลก
—ประจักษ์พยานจากพันธสัญญาเดิมและ
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พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน หลักค�ำ
สอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันล�้ำค่า
“อย่างไรก็ตามผมขอให้คุณดูตามรายการ
อ้างอิงนี้” ข้าพเจ้าบอกเขา “ดูไปทางด้านข้าง
ดูจากบนไปล่าง ดูจากเล่มนั้นไปเล่มนี้ ดูจาก
เรือ่ งนัน้ ไปเรือ่ งนี—
้ คุณจะพบว่าทุกอย่างสอด
คล้องกัน และเป็นพยานอย่างกลมกลืนถึง
พันธกิจแห่งสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์
—การประสูติ พระชนม์ชีพ การสอน การตรึง
กางเขน การฟื้นคืนพระชนม์ และการชดใช้
ของพระองค์”
หลังจากข้าพเจ้าแบ่งปันค�ำสอนบางอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดแก่อนุศาสนาจารย์
บรรยากาศก็เปลี่ยนไป และเขาก็พาเราเที่ยว
ชมอาคาร รวมถึงอุโมงค์ทเี่ พิง่ ค้นพบทีป่ ระกอบ
ด้วยจิตกรรมฝาผนังตั้งแต่สมัยกรุงโรม
ในบรรดารายการอ้างอิงทีม่ อี ยูใ่ นคูม่ อื พระคัมภีร์ นี่คือหนึ่งข้อจากพระคัมภีร์มอรมอน:
พยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ “เรา
สั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเราเขียนตามค�ำพยากรณ์ของเรา,
เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมอง
หาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา”
(2 นีไฟ:25-26)

พระผู้ช่วยให้รอด ทรงประกาศด้วยถ้อยค�ำ
ของพระองค์เองว่า “เราเป็นทางนัน้ เป็นความ
จริงและเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)
และจากพระคัมภีร์มอรมอนพระองค์ทรง
ประกาศว่า “ดูเถิด, เราคือผู้ที่ทรงเตรียมไว้
นับแต่การวางรากฐานของโลกเพื่อไถ่ผู้คน
ของเรา. ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์…ใน
เรามนุษยชาติทั้งปวงจะมีชีวิต, และนั่นเป็น
นิรันดร์, แม้คนที่เชื่อในนามของเรา; และ
พวกเขาจะกลับกลายเป็นบุตรของเราและ
ธิดาของเรา” (อีเธอร์ 3: 14)
มีขอ้ อ้างอิงอืน่ อีกมากมายทัว่ ทัง้ งานมาตรฐานที่ยืนยันถึงบทบาทแห่งสวรรค์ของพระเยซูคริสต์ในฐานะพระผู้ไถ่ของคนทั้งปวงที่
เคยมีชีวิตอยู่หรือที่จะเกิดมาในชีวิตมรรตัยนี้
โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เรา
ทุกคนได้รับการไถ่จากการตกของมนุษย์ ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่ออาดัมและเอวารับส่วนผลไม้ต้อง
ห้ามในสวนเอเดน ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ
1 โครินธ์ “เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้อง
ตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับ
ชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์” (1 โครินธ์
15:22)
พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า “เพราะสมควร
ทีจ่ ะมีการชดใช้…, มิฉะนัน้ มนุษยชาติทงั้ ปวง
ต้องพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้; แท้จริงแล้ว,
คนทั้งปวงแข็งกระด้าง, แท้จริงแล้ว, คนทั้ง
ปวงตกและหลงไป; และต้องพินาศเว้นแต่จะ
เป็นโดยผ่านการชดใช้ …การพลีบูชาอันไม่มี
ขอบเขตและเป็นนิรันดร์” (แอลมา 34:9-10)
เราอาจมีชีวิตที่ไม่ดีพร้อม และมีการลง
โทษในความผิดพลาดของเรา แต่ก่อนที่เรา
จะมายังโลก เราตกลงที่จะท�ำตามกฎของ
พระองค์และยอมรับโทษทัณฑ์ของการล่วง
ละเมิดกฎเหล่านั้น
“เพราะว่าทุกคนท�ำบาป และเสื่อมจาก
พระสิริของพระเจ้า
“แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้
ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซู
คริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว” (โรม 3:
23-24)
พระผู้ช่วยให้รอดประทานการชดใช้ ซึ่ง
เตรียมทางให้เราสะอาด พระเยซูคริสต์คือ
พระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ เรานมัสการ

พระองค์และยอมรับพระองค์ส�ำหรับความ
เจ็บปวดทีท่ รงรับแทนเราไว้โดยรวมและความ
เจ็บปวดที่พระองค์ทรงทนรับเพื่อเราเป็นส่วน
ตัว ทั้งในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน พระองค์ทรงแบ่งปันทั้งหมดนี้ไว้ด้วยความถ่อม
องค์อย่างยิ่งใหญ่และความเข้าใจอันเป็น
นิรนั ดร์ถงึ บทบาทและพระประสงค์แห่งสวรรค์
ของพระองค์
ผู้ที่กลับใจและทิ้งบาปจะพบว่าพระพาหุ
ที่เต็มไปด้วยพระกรุณาธิคุณของพระองค์ยัง
คงเอือ้ มออกมา ผูท้ ไี่ ด้ยนิ และฟังพระสุรเสียง
ของพระองค์และถ้อยค�ำของบรรดาผู้รับใช้
ของพระองค์จะพบสันติและความเข้าใจแม้
จะอยู่ในความปวดร้าวใจและความเศร้าโศก
อันใหญ่หลวง ผลของการพลีบูชาของพระองค์ท�ำให้เราเป็นอิสระจากผลกระทบของ
บาป ซึ่งลบความรู้สึกผิดและให้ความหวัง
ถ้าพระองค์กระท�ำการชดใช้ไม่ส�ำเร็จ ก็จะ
ไม่มีการไถ่ มันคงยากมากที่จะอยู่ในโลกถ้า
เราไม่ได้รับการให้อภัยในความผิดพลาดของ

เรา ถ้าเราไม่สามารถถูกช�ำระให้บริสุทธิ์และ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป
พระเมตตาและพระคุณของพระเยซูคริสต์
ไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะกับคนที่ท�ำผิดบาป ไม่
ว่าจะเป็นการท�ำบาปหรือการละเลยท�ำสิ่งถูก
ต้อง แต่พระเมตตาและพระคุณครอบคลุม
ถึงค�ำสัญญาแห่งสันติสุขอันเป็นนิจแก่ทุกคน
ที่จะยอมรับและท�ำตามพระองค์และค�ำสอน
ของพระองค์ พระเมตตาของพระองค์เป็นผู้
รักษาที่ยิ่งใหญ่ แม้กับคนบริสุทธิ์ที่บาดเจ็บ
ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับ
หนึ่งจากสตรีผู้รายงานถึงการที่ต้องทนทุกข์
ในชีวติ ของเธอ มีความผิดพลาดทีร่ า้ ยแรง ซึง่
เธอไม่ได้ระบุแต่ก็พูดเป็นนัย ซึ่งมีผลกระทบ
กับเธอ เธอบอกว่าเธอต้องดิ้นรนอยู่กับความ
รูส้ กึ ทีข่ มขืน่ ด้วยความโกรธ เธอร้องคร�ำ่ ครวญ
“จะต้องมีคนชดใช้ในความผิดที่รุนแรงนี้” ใน
ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศกและข้อ
สงสัยนี้ เธอเขียนเล่าว่า มีค�ำตอบหนึ่งเข้ามา
ในใจเธอทันทีว่า “มีบางคนชดใช้ให้แล้ว”

ถ้าเราไม่ได้รบั รูถ้ งึ การเสียสละทีพ่ ระผูช้ ว่ ย
ให้รอดทรงท�ำเพื่อเรา เราอาจต้องแบกความ
เสียใจไปตลอดชีวิตว่าเราท�ำบางอย่างที่ไม่
ถูกต้องหรือท�ำให้คนอื่นขุ่นเคือง ความรู้สึก
ผิดที่มากับความผิดพลาดสามารถช�ำระล้าง
ได้ ถ้าเราจะแสวงหาความเข้าใจการชดใช้
ของพระองค์ เราจะคารวะอย่างลึกซึ้งต่อ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ การปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก และพันธกิจ
แห่งสวรรค์ของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อให้ทั้งโลก
นี้ได้รู้จักพระชนม์ชีพและค�ำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด การประชุมใหญ่ที่ยอดเยี่ยมครั้ง
นี้ได้รับการถ่ายทอดใน 94 ภาษาโดยผ่าน
ดาวเทียมไปยัง 102 ประเทศ และยังมีใน
อินเทอร์เน็ตไปสู่ทุกประชาชาติที่มีศาสนจักร
ตัง้ อยู่ เรามีสเตคมากกว่า 3,000 แห่ง จ�ำนวน
ผูส้ อนศาสนาเต็มเวลาของเรามีเกือบ 88,000
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คนแล้ว และจ�ำนวนสมาชิกภาพมากกว่า 15
ล้านคนแล้ว จ�ำนวนเหล่านี้เป็นพยานหลัก
ฐานว่า “ก้อนหินซึ่งถูกสกัดจากภูเขาโดย
ปราศจากมือ” จะคงกลิ้งออกไป จนเต็ม “ทั้ง
แผ่นดินโลก” (ค.พ. 65:2)
แต่ไม่ส�ำคัญว่าองค์การของศาสนจักรจะ
ใหญ่ขนาดไหนหรือจ�ำนวนสมาชิกจะมีกี่
ล้านคนเพื่อเพิ่มอันดับให้เรา ไม่สำ� คัญว่าจะ
มีกี่ทวีป กี่ประเทศที่ผู้สอนศาสนาของเราได้
เข้าไปหรือกี่ภาษาที่เราใช้พูด ความส�ำเร็จ
ที่แท้จริงของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
จะวัดได้โดยความเข้มแข็งทางวิญญาณภาพ
ของสมาชิกแต่ละคน เราจ�ำเป็นต้องเสริม
สร้างความเชื่อมั่นที่มีอยู่ในใจของสานุศิษย์
ผู้จงรักภักดีของพระคริสต์ทุกคน
ประจักษ์พยานในความหวังของการไถ่เป็น
สิ่งที่เราสามารถวัดและนับได้ พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นแหล่งแห่งความหวังนั้น
เราแสวงหาเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งใน
ประจักษ์พยานของคนหนุ่มสาวและคนสูง
อายุ คนแต่งงานแล้วและคนโสด เราจ�ำเป็น
ต้องสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้
แก่ชาย หญิง และเด็กๆ ในทุกเผ่าพันธุ์ เชื้อ
ชาติ ทั้งร�ำ่ รวยและยากจน เราต้องการคนที่
เพิ่งเปลี่ยนใจเลื่อมใสและคนที่อยู่ในบรรดา
8
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ผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้บุกเบิก เราต้องเสาะ
หาผู้ที่ระหกระเหินและช่วยเขาให้กลับมาสู่
ฝูง เราต้องการปัญญาและความคิดและ
ความเข้มแข็งทางวิญญาณภาพของทุกคน
สมาชิกแต่ละคนของศาสนจักรนี้เป็นส่วนที่
ส�ำคัญที่สุดของโครงสร้างของศาสนจักรนี้
“เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มี
หลายๆ อวัยวะ และอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกาย
เดียว พระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้น
“เพราะ … เราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกัน…
“เพราะว่าร่างกายไม่ได้ประกอบด้วย
อวัยวะเดียว แต่ด้วยหลายอวัยวะ” (1 โครินธ์
12:12-14)
สมาชิกแต่ละคนรับใช้ในฐานะเป็นประจักษ์พยานถึงพระชนม์ชีพและค�ำสอนของ
พระเยซูคริสต์ เราก�ำลังอยู่ในสงครามที่
ห้อมล้อมด้วยปฏิปักษ์ เราต้องการให้แต่ละ
คนและทุกคนในพวกเราออกไปท�ำงานที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอบให้เราท�ำให้ส�ำเร็จ
ท่านอาจคิดว่า “ฉันจะท�ำอะไรได้ ฉันก็
เป็นเพียงคนหนึ่งเท่านั้น”
แน่นอนว่าโจเซฟ สมิธรู้สึกเดียวดายอยู่
หลายครั้ง ท่านลุกขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่ แต่

ท่านก็เริ่มเมื่อสมัยเป็นเด็กอายุ 14 ปีซึ่งมี
ค�ำถามว่า “ข้าพเจ้าจะเข้าร่วมศาสนจักรไหน
ดี?” (ดู โจเซฟ สมิธ–ประวัติ 1:10) ศรัทธา
และประจักษ์พยานของโจเซฟในพระผู้ช่วย
ให้รอดเติบโตเช่นเดียวกับที่เราต้องเติบโต
“บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
กฎเกณฑ์, ที่นี่นิดและที่นั่นหน่อย” (2 นีไฟ
28:30; ดู ค.พ. 128:21 ด้วย) โจเซฟคุกเข่า
สวดอ้อนวอน และปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเป็น
ผลจากการสวดอ้อนวอนนั้นและนิมิตแรก
ในฐานะคนหนึ่งในอัครสาวกสิบสอง
ข้าพเจ้าขอเป็นพยานถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์
พระองค์ทรงพระชนม์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา “โดยผ่าน
การชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวล
จะรอดได้” (หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 3) พระองค์ทรงควบคุมศาสนจักรนี้ พระองค์ไม่ใช่
คนแปลกหน้าส�ำหรับผู้รับใช้ของพระองค์
ขณะที่เราเคลื่อนที่ไปสู่อนาคตด้วยความ
มั่นใจอย่างเงียบๆ พระวิญญาณของพระองค์จะอยู่กับเรา พลังอ�ำนาจของพระองค์
ไม่มีที่สุดเพื่อให้พรและน�ำทางชีวิตแก่ผู้ที่
แสวงหาความจริงและความชอบธรรม ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน

