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กับบางสิง่ท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าทรงกล่าวโทษ เพราะ 
ความอ่อนแอของศรัทธา สิ่งนี้จึงเป็นอุปสรรค 
ส�าคัญ  ตัวอย่างเช่น ผู้สอนศาสนาหนุ่มสาว 
มีความกลัวมนุษย์ในสนามเผยแผ่และไม่
ยอมรายงานให้ประธานคณะเผยแผ่ทราบ
ถึงการฝ่าฝืนกฎที่เห็นได้อย่างชัดเจนของคู่
เพราะพวกเขาไม่อยากขัดใจคู่ที่ออกนอกลู่
นอกทาง  ตัวก�าหนดอุปนิสัยดูจากการระลึก
ถึงล�าดับที่ถูกต้องของพระบัญญัติข้อส�าคัญ
ข้อหนึ่งและข้อสอง (ดู มัทธิว 22:37-39)  
เมื่อผู้สอนศาสนาที่สับสนตระหนักว่าพวก 
เขามีภาระรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ 
คู่ของพวกเขา พวกเขาพึงกล้าหาญที่จะ หัน 

หน้าไปในทิศทางตรงกันข้าม

ด้วยวัยหนุ่มอายุ 22 ปี แม้แต่โจเซฟ สมิธ 
ยังลืมว่าท่านควรหันหน้าไปทางใดเมื่อท่าน 
รบเร้าพระเจ้าซ�้าแล้วซ�้าเล่าเพื่อขออนุญาต
ให้มาร์ติน แฮร์ริสยืมต้นฉบับ 116 หน้า บาง 
ทีโจเซฟ อาจต้องการแสดงความขอบคุณ
มาร์ตินที่คอยช่วยเหลือ  เราทราบว่าโจเซฟ 
ร้อนใจมากที่จะให้มีพยานคนอื่นๆ ยืนข้าง
ท่านเพ่ือต่อต้านความเท็จและค�าโกหกท่ีผู ้
คนว่าร้ายท่าน

ไม่ว่าเหตุผลของโจเซฟคืออะไร หรืออาจ 
ฟังดูมีเหตุผลมากเพียงไร พระเจ้าไม่ได้ทรง 
ยกโทษให้สิ่งเหล่าน้ันและทรงต�าหนิท่าน 
อย่างรุนแรงว่า “เจ้าล่วงละเมิดพระบัญชา
และกฎของพระผูเ้ป็นเจ้าบ่อยเพียงไร…และ 
ด�าเนินตามการชกัน�าของมนษุย์ เพราะ, ดเูถิด, 
เจ้าไม่ควร กลัว มนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า” 

แรงกดดัน จากเพื่อนนี้พยายามเปลี่ยน
เจตคติของบุคคล หรือไม่ก็พฤติกรรม  โดย
ท�าให้คนคนหนึ่งรู้สึกผิดจากการที่ไม่เห็นพ้อง
กับผู้อื่น  เราพยายามอยู่ร่วมกันด้วยความ
เคารพกับผู้ที่ชี้นิ้ว แต่เมื่อความกลัวมนุษย์
ล่อลวงให้เราไม่ถือโทษต่อบาป สิ่งน้ีกลาย
เป็น “บ่วง” ตามท่ีหนังสือสุภาษิตกล่าว (ดู 
สุภาษิต 29:25)  บ่วงอาจท�าให้ดูน่าสนใจ
อย่างชาญฉลาดโดยท�าให้เรารู้สึกสงสารจึง 
ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนหรอืแม้กระท่ังเหน็ชอบ

โดยเอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

“คุณหันหน้าไปทางใด” ประธาน
บอยด์ เค. แพคเกอร์ท�าให้ข้าพเจ้า 
ประหลาดใจด้วยค�าถามน่าพิศวง 

นี้ขณะเดินทางด้วยกันเพื่อท�างานมอบหมาย 
ครั้งแรกในฐานะสาวกเจ็ดสิบคนใหม่  โดย 
ที่ไม่มีค�าอธิบายว่าค�าถามนี้อยู่ในบริบทใด 
ข้าพเจ้าถึงกับจนปัญญา “สาวกเจ็ดสิบ” ท่าน 
กล่าวต่อ “ไม่ได้เป็นตัวแทนผู้คนต่อศาสดา
พยากรณ์ แต่เป็นตัวแทนศาสดาพยากรณ์
ต่อผู้คน  อย่าลืมว่าคุณต้องหันหน้าไปทาง
ไหน!”  นั่นเป็นบทเรียนส�าคัญยิ่ง

การพยายามท�าให้ผู้อื่นพึงพอใจมากกว่า
ท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยเป็นการสลับ
พระบัญญัติส�าคัญข้อแรกกับข้อที่สอง (ดู 
มัทธิว 22:37-39)  นั่นเป็นการลืมว่าเราหัน
หน้าไปทางใด  กระนั้นเราทุกคนเคยท�าความ
ผิดพลาดเพราะความกลัวมนุษย์  ในอิสยาห์
พระเจ้าทรงเตอืนเราว่า “อย่ากลัวการเยาะเย้ย 
ของมนุษย์” (อสิยาห์ 51:7; ดู 2 นีไฟ 8:7 ด้วย) 
ในความฝันของลีไฮความกลัวนี้เกิดขึ้นโดย  
การชี้นิ้วเยาะเย้ย จากอาคารใหญ่และกว้าง  
ท�าให้หลายคนลืมไปว่าพวกเขาหันหน้าไป 
ทางใดและผละออกจากต้นไม้ด้วย “ความ 
ละอาย” (ดู 1 นีไฟ 8:25-28)

ท่านหันหน้า 
ไปทางใด
การพยายามท�าให้ผู้อื่นพึงพอใจมากกว่าท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัย
เป็นการสลับพระบัญญัติส�าคัญข้อแรกกับข้อที่สอง
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(คพ. 3:6-7; เพ่ิมตัวเอน) ประสบการณ์อัน
ปวดร้าวนี้ช่วยให้โจเซฟจ�าไปตลอดหลังจาก
นั้นว่าท่านควรหันหน้าไปทางใด

เมื่อผู้คนพยายาม รักษาหน้า กับมนุษย์ 
พวกเขาสามารถ เสียหน้า อย่างไม่รู้ตัวกับ
พระผู้เป็นเจ้า  ลองนึกถึงคนที่สามารถท�าให้
พระผู้เป็นเจ้าพอพระทัยและในเวลาเดียวกัน
ก็ไม่ถือโทษการไม่เชื่อฟังของมนุษย์ นั่นไม่ใช่
การวางตัวเป็นกลางแต่เป็นการกลับกลอก 
หรือเป็น คนตีสองหน้า หรือพยายามเป็น 
“บ่าวสองนาย” (มัทธิว 6:24; 3 นีไฟ 13:24)

แน่นอนว่าจะต้องใช้ความกล้าที่จะเผชิญ
อันตราย เครื่องหมายของความกล้าหาญ
ท่ีแท้จริงคือการเอาชนะความกลัวมนุษย์   
ตัวอย่างเช่น ค�าสวดอ้อนวอนของดาเนียล
ช่วยให้เขาเผชิญหน้ากับสิงโต แต่สิ่งที่ท�าให้
เขามีใจสิงห์คือการท้าทายกษัตริย์ดาริอัส  
ความกล้าหาญแบบนั้นเป็นของประทานแห่ง 
พระวิญญาณแก่ผู้ เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า ผู้ 
ทีก่ล่าวค�าสวดอ้อนวอน  ค�าสวดอ้อนวอนของ 
ราชนีิเอสเธอร์ได้ให้ความกล้าหาญแบบเดียว 
กันเพ่ือจะเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาหสุเอรัส 
สามีของเธอ โดยที่รู้ว่าเธอเสี่ยงชีวิตในการท�า
เช่นนั้น (ดู เอสเธอร์ 4:8-16)

ความกล้าหาญไม่ได้เป็นเพียงคุณธรรม
พ้ืนฐานอย่างหนึ่ง แต่ ซี. เอส. ลิวอิส ให้ข้อ
สังเกตว่า “ความกล้าหาญคือ …คุณธรรมทุก
รูปแบบในยามที่ต้องพิสูจน์ตน…ปิลาตเปี่ยม
ด้วยความเมตตาจนกลายเป็นความเสี่ยง”1  
กษัตริย์เฮโรดเสียพระทัยที่ออกค�าสั่งให้ตัด
ศีรษะยอห์นผู้ถวายบัพติศมาเพราะเห็นแก ่
หน้า “แขก” (มัทธิว 14:9)  กษัตริย์โนอาห ์
พร้อมที่จะปล่อยอบินาไดจนกระทั่งได้รับแรง 
กดดันจากปุโรหิตชั่วร้ายซึ่งท�าให้เขาโอนเอน  
(ดู โมไซยาห์ 17:11-12)  กษัตริย์ซาอูลไม ่
เชื่อฟังพระค�าของพระเจ้าโดยท�าแต่สงคราม
เพราะเขา “กลัวพวกทหารและฟังเสียงของ 
พวกเขา” (1 ซามูเอล 15:24)  เพ่ือเอาใจ 
อิสราเอลที่เป็นกบฎตรงเชิงเขาซีนาย อาโรน
หล่อโคทองค�าโดยลมืไปว่าเขาหันหน้าไปทาง 
ใด (ด ูอพยพ 32) เจ้าหน้าท่ีหลายคนในพันธ- 
สัญญาใหม่ “วางใจใน [พระเจ้า]  แต่พวก
เขาไม่ยอมรับพระองค์อย่างเปิดเผยเพราะ
กลัวพวกฟาริสี  เขากลัวว่าจะถูกขับออกจาก
ธรรมศาลา เพราะว่าพวกเขารักการชมของ
มนุษย์มากกว่าการชมของพระเจ้า” (ยอห์น 

12:42-43)  พระคัมภีร์เต็มไปด้วยตัวอย่าง
เช่นนั้น

ทีนี้ขอให้ฟังตัวอย่างบางเรื่องที่สร้างแรง
บันดาลใจ

• อับดับแรก มอรมอน: “ดูเถิด, พ่อพูดด้วย
ความอาจหาญ,  โดยมีอ�านาจจากพระผู้- 
เป็นเจ้า; และพ่อไม่กลัวสิ่งที่มนุษย์จะท�า 
ได้; เพราะความรักที่บริบูรณ์ย่อมขับความ
กลัวออกไปส้ิน.” (โมโรไน 8:16; เพ่ิมตัวเอน)

• นีไฟ: “ดังนั้น, เรื่องอันเป็นที่พอใจแก่โลก
ข้าพเจ้าไม่เขียน, แต่เขียนเร่ืองอันเป็นท่ีพอ 
พระทัยต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้ที่มิได้
เป็นของโลก.” (1 นีไฟ 6:5)

• แม่ทัพโมโรไน: “ดูเถิด, ข้าพเจ้าคือโมโรไน, 
แม่ทัพของท่าน. ข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหา
อ�านาจ, แต่จะดึงมันลงมา. ข้าพเจ้าไม่ได้
แสวงหาเกียรติยศของโลก, แต่เพื่อรัศมี- 
ภาพของพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า, และ
อิสรภาพและความผาสุกของประเทศ
ข้าพเจ้า.” (แอลมา 60:36)

โมโรไนมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในการ
จดจ�าว่าเขาหันหน้าไปทางใดจนมีผู้กล่าวถึง
เขาว่า “หากคนทั้งปวงได้เป็นแล้ว, และได้
เป็น, และจะเป็นอยู่ตลอดไป, เหมือนกับ 
โมโรไน, ดูเถิด, พลงัน้ันของนรกจะสัน่สะเทอืน 
ตลอดกาล; แท้จริงแล้ว, มารจะไม่มีวันมี
อ�านาจเหนือใจลูกหลานมนุษย์.” (แอลมา 
48:17)

ศาสดาพยากรณ์ทุกยุคทุกสมัยตกอยู ่
ภายใต้การจู่โจมจากการชี้นิ้วเยาะเย้ย  ท�าไม
หรือ ตามพระคัมภีร์ เป็นเพราะ “คนผิดรับ
ความจริงได้ยาก, เพราะความจริงบาดพวก
เขาถึงส่วนลึกที่สุด.” (1 นีไฟ 16:2) หรือ ดัง

ที่ประธานฮาโรลด์ บี. ลี ให้ข้อสังเกตว่า “นก
ท่ีถูกยิงจะกระพือปีก”2  ในความเป็นจริง 
ปฏิกิริยาเยาะเย้ยคือความพยายามท่ีเกิด
ขึ้นเพราะความรู้สึกผิดเพ่ือจะท�าให้ตนรู้สึก
ดี เช่นเดียวกับคอริฮอร์ ซึ่งสุดท้ายก็ยอมรับ
ว่า “ข้าพเจ้ารู้เสมอว่ามีพระผู้เป็นเจ้า.” (ดู 
แอลมา 30:52) คอริฮอร์เชื่อมั่นในการหลอก
ลวงของเขามากจนเชื่อค�าโกหกของตนเอง  
(ดู แอลมา 30:53)

คนเยาะเย้ยมักจะแย้งว่าศาสดาพยากรณ์
ไม่ได้อยู่ในศตรวรรษที่ 21 หรือเป็นคนมีทิฐิ 
พวกเขาพยายามชักจูง แม้กระทั่งกดดัน
ศาสนจักรให้ลดมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า
ไปสู่ระดับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพวก
เขา ในค�าพูดของเอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กเวลลส์
กล่าวว่า สิ่งนี้จะ “ท�าให้เกิดความพอใจส่วน
ตนแทนที่จะแสวงหาการปรับปรุงตน” 3  และ
การกลับใจ  การลดมาตรฐานของพระเจ้าไป
สู่ระดับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของสังคม
คือ—การละทิ้งความเชื่อ  สองศตวรรษหลัง
จากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนศาสนจักร
หลายแห่งท่ามกลางชาวนีไฟ พวกเขาเริ่ม 
“ลดระดับ” หลักค�าสอน นี่เป็นการขอยืมค�า
พูดจากเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์4

ขณะที่ท่านฟังข้อความนี้จาก 4 นีไฟ มอง
หาสิง่ทีค่ล้ายกันในยคุสมยัของเรา “และเหต-ุ 
การณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อสองร้อยสิบปีผ่าน
ไปมีศาสนจักรหลายแห่งอยู่ในแผ่นดิน; แท้ 
จรงิแล้ว, มหีลายศาสนจกัรซึง่ประกาศว่ารูจ้กั 
พระครสิต์, กระนัน้พวกเขาก็ยังได้ปฏิเสธพระ- 
กิตติคุณส่วนใหญ่ของพระองค์, ถึงขนาดท่ี 
พวกเขายอมรับความชั่วร้ายนานัปการ, และ 
ได้ปฏิบตัสิิง่ท่ีศกัดิส์ทิธ์ิแก่ผูน้ัน้ซึง่สิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 
ดังกล่าวถูกห้ามไว้ส�าหรับเขาเพราะความไม ่
มีค่าควร.” (4 นีไฟ 1:27)

เดจาวูในยุคสุดท้าย!  สมาชิกบางคนไม่รู ้
ว่าพวกเขาก�าลังตกลงไปในบ่วงเดียวกันเมื่อ 
พวกเขาวิ่งเต้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในท้องที ่
หรือสิ่งที่เก่ียวข้องกับ “ประเพณีบรรพบุรุษ 
ของพวกเขา” (คพ. 93:39) ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับวัฒนธรรมของพระกิตติคุณ   ยังคนมีคน
อืน่ๆ ท่ีหลอกตนเองหรอืปฏเิสธตนเอง วิงวอน 
หรือเรียกร้องให้อธิการลดมาตรฐานกับใบรับ
รองพระวิหาร การลงนามรับรองส�าหรับเข้า
เรียน หรือใบสมัครเป็นผู้สอนศาสนา  การ
เป็นอธิการภายใต้ความกดดันเช่นน้ันไม่ใช่
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เรื่องง่าย  อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพระผู้-
ช่วยให้รอดผู้ทรงช�าระพระวิหารเพื่อปกป้อง
ความศักดิ์สิทธ์ิของพระวิหาร (ดู ยอห์น 2: 
15-16) อธิการในปัจจบุนัได้รับเรยีกให้ปกป้อง 
มาตรฐานของพระวิหารอย่างองอาจ  พระผู-้ 
ช่วยให้รอดตรสัว่า “เราจะแสดงตนให้ประจกัษ์ 
แก่ผู้คนของเราในความเมตตา …หากผู้คน
ของเราจะรักษาบญัญัตขิองเรา, และไม่ท�าให้ 
นเิวศน์ศกัดิส์ทิธ์ิแห่งนีแ้ปดเป้ือน.” (คพ. 110: 
7-8)

พระผูช่้วยให้รอด พระผู้ทรงเป็นแบบอย่าง 
อนัประเสรฐิ ทรงหันพระพักตร์ไปทางพระบดิา 
เสมอ  พระองค์ทรงรักและทรงรับใช้เพ่ือน
มนุษย์แต่ตรัสว่า “เราไม่ยอมรับเกียรติจาก 
มนุษย์” (ยอห์น 5:41)  พระองค์ทรงประสงค์
ให้ผู้ที่ทรงสอนท�าตามพระองค์ แต่พระองค์
ไม่ทรงแสวงหาความนิยมชมชอบจากพวก
เขา เมื่อพระองค์ทรงกระท�าสิ่งที่เป็นจิตกุศล 
เช่นการรักษาผู้ป่วย ของประทานมักจะมา 
พร้อมกับค�าขอร้อง “อย่าเล่าให้ใครฟัง” (มทัธิว 
8:4; มาระโก 7:36; ลูกา 5:14; 8:56)  ส่วน
หนึ่งก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงกิตติศัพท์ที่จะติดตาม
พระองค์ท้ัง ๆ ที่พระองค์ทรงพยายามหลีก
เลี่ยง (มัทธิว 4:24)  พระองค์ทรงประณาม
พวกฟารสิทีีท่�าความดเีพ่ือให้คนเห็น (ดู มทัธิว 
6:5)

พระผู้ช่วยให้รอด พระสัตภาวะผู้ดีพร้อม

เพียงหน่ึงเดียวที่เคยมีชีวิตอยู่ ไม่ทรงเกรง 
กลัวสิ่งใด  ในพระชนม์ชีพของพระองค์ พระ- 
องค์ทรงเผชิญกับผู้กล่าวหาจ�านวนมากแต ่
ไม่ทรงยอมต่อนิ้วท่ีเยาะเย้ย  พระองค์ทรง 
เป็นเพียงผู้เดียวที่ไม่เคยลืมแม้แต่ครั้งเดียว
ว่าพระองค์จะทรงหันพระพักตร์ไปทางใด 
“เราท�าตามชอบพระทัย [พระบิดา] เสมอ” 
(ยอห์น 8:29 เพ่ิมตวัเอน) และ “เราไม่ได้มุง่ท่ี
จะท�าตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์
ของผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 5:30)

ระหว่าง 3 นีไฟ บทท่ี 11 กับ 3 นีไฟ บท
ท่ี 28 พระผูช่้วยให้รอดทรงเอ่ยพระนาม พระ-
บิดา อย่างน้อย 150 ครัง้ ท�าให้ชาวนไีฟเข้าใจ
อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงอยู่ที่น่ันเพ่ือเป็น 
ตัวแทนพระบิดาของพระองค์ และจากยอห์น 
บทที่ 14 ถึง 17 พระผู้ช่วยให้รอดทรงอ้างถึง
พระบดิาอย่างน้อย 50 ครัง้ พระองค์ทรงเป็น
สานศุิษย์ท่ีดีพร้อมของพระบิดาในทุกทางท่ี
ทรงท�าได้  พระองค์ทรงเป็นตัวแทนพระบิดา
ของพระองค์อย่างสมบรูณ์แบบจนกระทัง่การ
รูจ้กัพระผู้ช่วยให้รอดคือการได้รู้จักพระบิดา
เช่นกัน  การเห็นพระบุตรคือการเห็นพระบิดา 
(ดู ยอห์น 14:9) การได้ยินพระบุตรคือการ
ได้ยินพระบิดา (ดู ยอห์น 5:36) พระองค์ไม่
อาจแยกจากพระบิดาในทุกกรณี พระบิดา 
กับพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว (ดู ยอห์น 17: 
21-22) พระองค์ทรงทราบแน่นอนว่าพระองค ์

ทรงหันพระพักตร์ไปทางใด
ขอให้แบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจของ

พระองค์เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เราไม่
ตกหลุมพรางของค�าเยินยอหรือความยโส
โอหังจากผู้อื่นหรือจากตัวเราเอง ขอให้แบบ
อย่างดังกล่าวท�าให้เรากล้าหาญ ไม่เกรงกลัว 
หรือยอมศิโรราบให้แก่ผู้ที่คุกคามเรา  ขอให้ 
สิง่น้ีสร้างแรงบนัดาลใจให้เราออกไปท�าความ 
ดีมากที่สุดโดยไม่ออกนามและไม่ “แสวงหา
เกียรติจากมนุษย์” (คพ. 121:35)  ขอให้แบบ 
อย่างอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์ช่วยให้ 
เราระลึกไว้เสมอว่าอะไรคือ “พระบัญญัติข้อ 
ส�าคัญอันดับแรก” (มัทธิว 22:38)  เมื่อผู้อื่น
เรียกร้องให้เราขัดขืนพระบัญญัติของพระผู้- 
เป็นเจ้า ขอให้เราระลกึอยู่เสมอว่าเราคอืสานุ- 
ศิษย์ของใคร และเราหันหน้าไปทางใด  นี่คือ
ค�าสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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