ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาในสภา สมาชิก
ในสภาวอร์ดจะปรึกษากันด้วยความรอบคอบ
ถึงวิธีที่จะให้การช่วยเหลือที่ดีที่สุด อธิการจะ
ตั้งใจฟังแนวคิดต่างๆ และให้งานมอบหมาย
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเป็นแหล่งช่วยที่
ยอดเยี่ยมส�ำหรับวอร์ดในความพยายามช่วย
เหลือนี้ พวกเขายังหนุม่ แน่นและมีกำ� ลัง พวก
เขายินดีที่จะมีรายชื่อเฉพาะเจาะจงของคนที่
พวกเขาจะท�ำงานด้วย พวกเขาสนุกในการ
ท�ำงานร่วมกับสมาชิกวอร์ด พวกเขารู้ว่านี่
จะเป็นโอกาสดีในการเสาะหา พวกเขาอุทิศ
ตนต่อการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า
พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งว่าพวก
เขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้นขณะที่มี
ส่วนร่วมในความพยายามช่วยเหลือนี้
สุดท้ายนี้ ขอให้ข้าพเจ้าแบ่งปันสมบัติที่
ซ่อนอยู่ในเรื่องราวของพระคัมภีร์นี้ ซึ่งอยู่
ในข้อ 5 “เมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็น
ความเชือ่ ของพวกเขา” (เพิม่ ตัวเอน) ข้าพเจ้า
ไม่เคยสังเกตมาก่อนในอดีต—ความเชือ่ ของ
พวกเขา การรวมศรัทธาของพวกเราจะมีผลต่อ
ความผาสุกของผู้อื่น
คนเหล่านั้นคือใครเมื่อพระเยซูทรงกล่าว
อ้างถึง อาจจะรวมถึงสี่คนนั้นที่พาชายง่อย
มา ตัวชายง่อยเอง คนที่สวดอ้อนวอนให้
เขา และคนที่กำ� ลังนั่งฟังค�ำสอนของพระเยซู
และคอยเอาใจช่วยอยู่อย่างเงียบๆ เพื่อรอ
ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นาน อาจจะรวม
ถึงภรรยา บิดามารดา บุตรธิดา ผูส้ อนศาสนา
ประธานโควรัม ประธานสมาคมสงเคราะห์
อธิการ และมิตรสหายที่อยู่แดนไกล เราทุก
คนสามารถช่วยกันและกันได้ เราควรจะร่วม
แรงร่วมใจกันในการเสาะหาเพือ่ ให้ความช่วย
เหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือ
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ
พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์ พระเยซูคริสต์
ทรงรักเราทุกคนและมีพลังอ�ำนาจช่วยให้รอด
และรักษาเรา ทั้งทางกายและทางวิญญาณ
เมื่อเราช่วยพระองค์ในพันธกิจแห่งการช่วย
จิตวิญญาณให้รอดของพระองค์ เราก็จะได้
รับความช่วยเหลือด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเป็น
พยานในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
แม้พระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1. ส�ำหรับตัวอย่าง ดู โธมัส เอส. มอนสัน “ความ
รับผิดชอบของเราในการช่วยชีวิต,” เลียโฮนา,
ต.ค. 2013, 5.
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โดยเอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เป็นอิสระตลอดกาล
เพื่อกระทำ�ด้วยตนเอง

นี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะเป็นชายและหญิงอิสระ สามารถ
บรรลุศักยภาพสูงสุดของเราทั้งทางโลกและทางวิญญาณได้

ล

ะครของวิลเลียม เชกสเปียร์ที่ชื่อ The
Life of King Henry V (พระชนม์ชีพ
ของสมเด็จพระเจ้าเฮนรีที่ 5) มีฉาก
เวลากลางคืนในค่ายทหารอังกฤษที่อาแฌงกูรต์ก่อนจะสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศส ในแสง
สลัว พระเจ้าเฮนรีปลอมพระองค์เสด็จท่าม
กลางกองทหารซึ่งไม่มีใครสังเกต พระองค์
สนทนากับพวกเขา พยายามประเมินขวัญ
กำ�ลังใจกองทหารที่มีจำ�นวนน้อยมากเมื่อ
เทียบกับฝ่ายตรงข้าม เนื่องจากทหารไม่รู้ว่า
พระองค์เป็นใคร จึงแสดงความคิดเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา ระหว่างการสนทนาช่วงหนึ่ง
พวกเขาวิเคราะห์กันว่าใครต้องรับผิดชอบต่อ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับทหารในสนามรบ—พระราชา
หรือทหารแต่ละคน
ในประเด็นหนึ่งพระเจ้าเฮนรีประกาศว่า
“ข้าคิดว่าข้าไม่อาจพอใจกับการตายในที่ใด
นอกจากในกองทัพของพระราชา เพราะอุดมการณ์ของพระองค์นั้นเที่ยงธรรม”
ไมเคิล วิลเลียมส์ตอบกลับว่า “นัน่ เกินกว่า
ที่เรารู้”
สหายของเขาเห็นด้วย “ใช่ เราไม่จ�ำเป็น
ต้องรู้ให้มากกว่านี้ เพราะเพียงพอแล้วแก่เรา
ที่รู้ว่าเราเป็นทหารของพระราชา หากอุดมการณ์ของพระองค์ผดิ เราก็หาได้ผดิ ไม่ ความ
ผิดของเราจะถูกลบล้างไปเพราะเราเพียงเชื่อ

ฟังพระองค์”
วิลเลียมส์เสริมว่า “ถ้าอุดมการณ์ของพระราชาไม่ดี พระองค์มีหน้าที่รับผิดชอบเพียง
ผู้เดียว”
ไม่แปลกใจเลย พระเจ้าเฮนรีไม่เห็นด้วย
“ทหารทุกคนมีหน้าที่ต่อพระราชา แต่จิตวิญญาณของทหารทุกคนเป็นของตนเอง”1
เชกสเปียร์ไม่พยายามหาค�ำตอบให้ประเด็นโต้เถียงนี้ในละคร และในรูปแบบใดรูป
แบบหนึ่ง ประเด็นโต้เถียงนี้ด�ำเนินต่อมาถึง
ยุคสมัยของเรา—ใครรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิด
ขึ้นในชีวิตเรา
เมื่อสิ่งต่างๆ เริ่มแย่ลง มักจะมีการโทษผู้
อื่นหรือแม้แต่พระผู้เป็นเจ้า บางครั้งความ
รู้สึกถึงสิทธิประโยชน์ส่วนตนมีมากขึ้น แต่ละ
คนหรือกลุ่มชนพยายามจะยกหน้าที่รับผิด
ชอบต่อสภาพความเป็นอยู่ของตนเองไปให้
ผู้อื่นหรือรัฐบาล ในเรื่องทางวิญญาณ บาง
คนคาดเดาว่าชายและหญิงไม่จ�ำเป็นต้อง
พยายามท�ำความชอบธรรมส่วนตัว—เพราะ
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและทรงช่วยเรา “ดังที่
เราเป็น”
แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้บุตรธิดา
ของพระองค์กระท�ำตามสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม
ซึ่งพระองค์ประทานแก่พวกเขา “เพื่อมนุษย์
ทุกคนจะรับผิดชอบบาปของเขาเองในวันแห่ง

การพิพากษา”2 เป็นแผนและพระประสงค์
ของพระองค์ที่เราจะมีบทบาทส�ำคัญในการ
ตัดสินใจด้วยตนเองในละครชีวิตของเรา
พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงด�ำเนินชีวิตเราหรือ
ควบคุมเราเหมือนเราเป็นหุ่นเชิด เหมือนกับ
ทีล่ ซู เิ ฟอร์ครัง้ หนึง่ เคยเสนอ ศาสดาพยากรณ์
ของพระองค์ก็จะไม่รับบทบาทเป็น “คนเชิด
หุ่น” แทนพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน บริคัมยังก์
กล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้หวังว่าวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายในโลกนี้ หรือในสวรรค์ จะพอใจกับ
ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าท�ำ เว้นแต่พระวิญญาณของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์—วิญญาณแห่งการ
เปิดเผย จะท�ำให้พวกเขาพอใจ ข้าพเจ้าอยาก
ให้พวกเขารู้และเข้าใจด้วยตนเอง”3
ดังนัน้ พระผูเ้ ป็นเจ้าจะไม่ทรงช่วยเรา “ดังที่
เราเป็น” อย่างแรกเลยเพราะว่า “ดังทีเ่ ราเป็น”
เราไม่สะอาด และ “สิ่งไม่สะอาดจะพ�ำนัก…
ในที่ประทับของพระองค์ก็ไม่ได้; เพราะ, ใน
ภาษาของอาดัม, มหาบุรุษแห่งความบริสุทธิ์
คือพระนามของพระองค์, และพระนามของ
พระองค์เดียวที่ถือก�ำเนิดของพระองค์คือ
บุตรแห่งพระมหาบุรุษ [แห่งความบริสุทธิ์]”4
และอย่างที่สอง พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงท�ำให้
เราเป็นในสิ่งซึ่งเราไม่ได้เลือกจะเป็นโดยการ
กระท�ำของเรา พระองค์ทรงรักเราอย่างแท้
จริง และเพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์
ทรงไม่บงั คับหรือทอดทิง้ เรา แต่ทรงช่วยเหลือ
และน�ำทางเรา โดยแท้จริง การแสดงความ
รักที่แท้จริงของพระองค์คือพระบัญญัติของ
พระองค์
เราควร (และเราได้) ชื่นชมยินดีในแผน
ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาไว้ที่ให้เราเลือก
ได้ เพื่อให้เรากระท�ำด้วยตนเองและลิ้มรสผล
ที่ตามมา หรือดังที่พระคัมภีร์อธิบายไว้ เพื่อ
“ลิ้มรสความขมขื่น, เพื่อ [พวกเรา] จะรู้จักให้
คุณค่าแก่ความดี”5 เราส�ำนึกคุณตลอดกาล
ที่การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีชัยเหนือ
บาปทีต่ ดิ ตัวมาแต่กำ� เนิด ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีเ่ ราจะมา
เกิดในโลกแต่ไม่ได้รับโทษเพราะการล่วง
ละเมิดของอาดัม6 เพราะได้รับการไถ่จาก
การตก เราเริม่ ชีวติ อย่างบริสทุ ธิต์ อ่ พระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า “เป็นอิสระตลอดกาล, รู้จัก
แยกแยะดีชั่ว; กระท�ำด้วยตนเองและมิถูก
กระท�ำ”7 เราเลือกเป็นคนที่เราต้องการเป็น
ได้ และด้วยความช่วยเหลือจากพระผูเ้ ป็นเจ้า
เราเป็นแม้ดังที่พระองค์ทรงเป็นได้8
พระกิตติคณ
ุ ของพระเยซูคริสต์เปิดหนทาง

สู่สิ่งที่เราอาจเป็นได้ โดยผ่านการชดใช้ของ
พระเยซูคริสต์และพระคุณของพระองค์ ความ
ล้มเหลวของเราในการด�ำเนินชีวิตอย่างดี
พร้อมและสม�ำ่ เสมอตามกฎซีเลสเชียลในชีวติ
มรรตัยจะถูกลบไป และเราสามารถพัฒนา
อุปนิสัยเหมือนพระคริสต์ได้ อย่างไรก็ตาม
ความยุติธรรมเรียกร้องว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิด
ขึ้นหากปราศจากความเต็มใจและความร่วม
มือของเรา เป็นเช่นนั้นเสมอมา การมาอยู่
บนแผ่นดินโลกในร่างกายเราเป็นผลจากการ
เลือกที่เราแต่ละคนท�ำไว้เพื่อจะมีส่วนร่วมใน
แผนของพระบิดา9 ฉะนั้น ความรอดจึงไม่ใช่
ผลของความพึงพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า แต่
ก็ไม่ได้เกิดจากพระประสงค์เบื้องบนเพียง
อย่างเดียวเช่นกัน10
ความยุติธรรมเป็นคุณลักษณะส�ำคัญยิ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า เรามีศรัทธาในพระผู้เป็น
เจ้าได้เพราะพระองค์ทรงเป็นที่ไว้วางใจอย่าง
ที่สุด พระคัมภีร์สอนเราว่า “พระผู้เป็นเจ้า
ไม่ทรงด�ำเนินในวิถีที่คดเคี้ยว, ทั้งพระองค์
ไม่ทรงเลี้ยวไปทางขวามือหรือทางซ้าย, ทั้ง
พระองค์ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค์
ตรัสไว้, ฉะนั้นทางของพระองค์จึงตรง, และ

วิถขี องพระองค์จงึ เป็นหนึง่ รอบนิรนั ดร์”11 และ
“พระเจ้าไม่ทรงล�ำเอียง”12 เราพึง่ พาคุณสมบัติ
อันสูงส่งของความยุติธรรมส�ำหรับศรัทธา
ความมั่นใจ และความหวัง
แต่ด้วยผลของการเป็นคนชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบ มีบางสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�ำไม่
ได้ พระองค์ไม่สามารถช่วยชีวิตหรือขับไล่ผู้
ใดโดยพลการ พระองค์ “ไม่อาจมองดูบาป
ด้วยระดับความยินยอมแม้เล็กน้อยที่สุด”13
พระองค์ไม่สามารถยินยอมให้ความเมตตา
อยู่เหนือความยุติธรรม14
นี่คือหลักฐานชัดเจนในความยุติธรรมของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสถาปนาหลักธรรมแห่ง
ความเมตตามาคู่กัน เพราะพระองค์ทรง
ยุติธรรม พระองค์จึงทรงวางแผนให้ความ
เมตตามีบทบาทที่ขาดไม่ได้ในจุดหมาย
นิรันดร์ของเรา ดังนั้น “ความยุติธรรมปฏิบัติ
ข้อเรียกร้องทัง้ หมดของมัน, และความเมตตา
อ้างสิทธิ์ในทุกสิ่งที่เป็นของมันเองด้วย”15
เรารู้ว่าเป็นเพราะ “ความทุกขเวทนาและ
ความตายของคนทีม่ ไิ ด้ทำ� บาป, ผูท้ ี่ [พระบิดา]
พอพระทัยมาก; …พระโลหิตของพระบุตร
ของพระองค์ซึ่งหลั่งไว้”16 ที่สนองข้อเรียกร้อง
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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แห่งความยุติธรรม เสนอความเมตตา และ
ไถ่เรา17 ถึงกระนั้น “ตามความยุติธรรม, แผน
แห่งการไถ่จะเกิดขึน้ ไม่ได้, เว้นแต่โดยเงือ่ นไข
การกลับใจ”18 นี่คือข้อเรียกร้องและโอกาส
ส�ำหรับการกลับใจซึ่งอนุญาตให้ความเมตตา
ท�ำงานได้โดยไม่เหยียบย�ำ่ ความยุติธรรม
พระคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนม์เพื่อจะช่วย
ชีวิตตามชอบพระทัยแต่เพื่อเสนอการกลับใจ
เราวางใจ “อย่างเต็มที่ในคุณงามความดีของ
พระองค์ผู้ทรงอานุภาพที่จะช่วยให้รอด”19 ใน
กระบวนการกลับใจ แต่การกลับใจเป็นการ
เปลี่ยนความตั้งใจของเราเอง ดังนั้นโดยการ
ท�ำให้การกลับใจเป็นเงื่อนไขก่อนจะรับของ
ประทานแห่งพระคุณ พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วย
ให้เรายังคงรักษาหน้าที่รบั ผิดชอบด้วยตนเอง
ได้ การกลับใจเคารพและสนับสนุนสิทธิ์เสรี
ทางศีลธรรมของเรา “และดังนี้ความเมตตา
จะสนองข้อเรียกร้องแห่งความยุติธรรมได้,
และล้อมพวกเขาไว้ในพระพาหุแห่งความ
ปลอดภัย, ขณะที่ผู้ไม่ใช้ศรัทธาสู่การกลับใจ
จะเปิดโอกาสให้กฎทั้งหมดของข้อเรียกร้อง
แห่งความยุติธรรม; ฉะนั้นแก่คนที่มีศรัทธา
มาสู่การกลับใจเท่านั้นจึงจะน�ำมาซึ่งแผน
แห่งการไถ่อันยิ่งใหญ่และเป็นนิรันดร์20
การเข้าใจผิดความยุตธิ รรมและพระเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องหนึ่ง การปฏิเสธ
การด�ำรงอยู่หรือฤทธานุภาพสูงสุดของพระ18

เ ลี ย โ ฮ น า

ผู้เป็นเจ้าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ทั้งสองอย่างจะ
มีผลให้เรามีศักยภาพสูงสุดแห่งความเป็น
พระเจ้าน้อยลง—บางครั้งยิ่งน้อยกว่ามาก
พระผู้เป็นเจ้าผู้ไม่ทรงเรียกร้องสิ่งใดเลยมีค่า
เท่ากับพระผู้เป็นเจ้าที่ไม่ทรงด�ำรงอยู่ โลก
ที่ปราศจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
ผู้ทรงสถาปนากฎแห่งศีลธรรมเพื่อปกครอง
และท�ำให้ลูกๆ ของพระองค์ดีพร้อม ก็เป็น
โลกที่ไร้ความจริงหรือความยุติธรรมสูงสุด
เป็นโลกที่ถูกสัมพัทธนิยมทางศีลธรรมของ
มนุษย์ครอบง�ำโดยสิ้นเชิง
สัมพัทธนิยมหมายความว่าแต่ละคนคือ
สิทธิอ�ำนาจสูงสุดของตนเอง แน่นอน ไม่ใช่
เพียงผู้ที่ปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าที่คล้อยตาม
ปรัชญานี้ บางคนที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็ยัง
เชือ่ ว่าพวกเขาตัดสินใจถูกผิดด้วยตนเอง ชาย
หนุ่มคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นท�ำนองนี้ “ใน
ความคิดของผมไม่อาจพูดได้ว่าศาสนาฮินดู
ผิดหรือศาสนาคาทอลิกผิดหรือการนับถือ
นิกายอิปิสโคปัลเป็นเรื่องผิด—ผมคิดว่ามัน
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเชื่อ…ผมคิดว่าไม่มีถูกและ
ผิด”21 เมือ่ ถามถึงพืน้ ฐานความเชือ่ ทางศาสนา
ของเขา อีกคนตอบว่า “ตัวผมเอง—ทุกสิ่งมา
จบที่ตัวผมเอง หมายถึงว่าจะมีสิทธิอ�ำนาจ
เหนือสิ่งที่คุณเชื่อได้อย่างไร”22
ถึงผู้ที่เชื่อว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกสิ่งเป็น
จริงได้ การประกาศความจริงที่ไม่ลำ� เอียง

มั่นคง และเป็นสากลรู้สึกเหมือนการบีบ
บังคับ—“ฉันไม่ควรถูกบังคับให้เชื่อว่าบางสิ่ง
เป็นจริงซึ่งฉันไม่ชอบ” แต่นั่นไม่ได้เปลี่ยน
แปลงความเป็นจริง ความรังเกียจกฎแรง
โน้มถ่วงไม่ได้ป้องกันคนจากการหล่นลงไป
เมื่อก้าวออกจากหน้าผา เช่นเดียวกันกับกฎ
และความยุติธรรมนิรันดร์ เสรีภาพไม่ได้มา
จากการขัดขืนสิ่งนั้นแต่มาจากการประยุกต์
ใช้ นั่นเป็นพื้นฐานส�ำหรับเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้า ถ้าไม่ใช่เพราะความเป็นจริง
ของความจริงที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงไม่
ได้ ของประทานแห่งสิทธิ์เสรีก็จะไร้ความ
หมายเนื่องจากเราจะไม่สามารถเห็นล่วง
หน้าและมีจุดมุ่งหมายถึงผลลัพธ์จากการ
กระท�ำของเรา ดังที่ลีไฮกล่าวไว้ว่า “และหาก
ลูกจะกล่าวว่าไม่มีกฎ, ลูกจะกล่าวด้วยว่า
ไม่มีบาป. หากลูกจะกล่าวว่าไม่มีบาป, ลูก
จะกล่าวด้วยว่าไม่มีความชอบธรรม. และ
หากไม่มคี วามชอบธรรมก็ไม่มคี วามสุข. และ
หากไม่มีความชอบธรรมหรือความสุขก็ไม่มี
โทษหรือความเศร้าหมอง. และหากไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ก็ไม่มีพระผู้เป็นเจ้า. และหากไม่มี
พระผู้เป็นเจ้าเราก็หาได้เป็นอยู่ไม่, ทั้งแผ่น
ดินโลกก็หาได้เป็นอยูไ่ ม่; เพราะจะมีการสร้าง
ของสิ่งต่างๆ ไม่ได้, ทั้งที่จะกระท�ำหรือถูก
กระท�ำ; ดังนั้น, สิ่งทั้งปวงต้องสูญสิ้นไป.”23
ในเรือ่ งทัง้ ทางโลกและทางวิญญาณ โอกาส

ที่จะรับผิดชอบตนเองเป็นของประทานจาก
พระผู้เป็นเจ้าซึ่งหากไม่มีสิ่งนั้น เราจะไปไม่
ถึงศักยภาพสูงสุดของเราในฐานะบุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้า ภาระรับผิดชอบส่วนตัว
กลายเป็นทัง้ สิทธิและหน้าทีซ่ งึ่ เราต้องปกป้อง
อย่างสม�่ำเสมอ เพราะสิ่งนี้ถูกโจมตีตั้งแต่
ก่อนการสร้าง เราต้องปกป้องภาระรับผิดชอบ
จากบุคคลหรือโปรแกรมซึ่งจะท�ำให้เราต้อง
พึ่งพาพวกเขา (บางครั้งโดยความปรารถนา
ดี) และเราต้องปกป้องภาระรับผิดชอบจาก
ความโน้มเอียงของเราเองในการหลีกเลี่ยง
งานที่ต้องท�ำเพื่อปลูกฝังพรสวรรค์ ความ
สามารถ และอุปนิสัยเหมือนอย่างพระคริสต์
มีเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งผู้ไม่ยอมท�ำงาน
เขาต้องการได้รับความดูแลทุกอย่าง ในวิธี
คิดของเขา ศาสนจักรหรือรัฐบาล หรือทั้งสอง
องค์กรเป็นหนี้การครองชีพของเขาเพราะเขา
ได้จ่ายภาษีและส่วนสิบแล้ว เขาไม่มีอะไร
จะกินแต่ปฏิเสธทีจ่ ะท�ำงานเลีย้ งดูตนเอง ด้วย
ความสิ้นหวังและรังเกียจ ผู้ที่เคยพยายาม
ช่วยเขาตัดสินใจว่าเนื่องจากเขาไม่พยายาม
แม้แต่จะยกนิ้วเพื่อท�ำมาหาเลี้ยงชีพ พวกเขา
จะพาชายคนนั้นไปที่สุสานและปล่อยให้ตาย
ระหว่างทางไปสุสาน ชายคนหนึ่งพูดว่า “เรา
ท�ำแบบนี้ไม่ได้หรอก ผมมีข้าวโพดอยู่บ้าง
ผมจะให้เขา”
พวกเขาจึงบอกชายคนนั้น และเขาก็ถาม
บาริีโลเช, อาร์เจนตินา

ว่า “ปอกเปลือกข้าวโพดหรือยัง”
พวกเขาตอบ “ยัง”
ชายคนนั้นจึงบอกว่า “ถ้าอย่างนั้นก็ไป
สุสานเถอะ”
นี่คือพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่เรา
จะเป็นชายและหญิงอิสระ สามารถบรรลุ
ศักยภาพสูงสุดของเราทั้งทางโลกและทาง
วิญญาณได้ ที่เราจะเป็นอิสระจากข้อจ�ำกัด
อันน่าอับอายของความยากจนและพันธนาการแห่งบาป ที่เราจะชื่นชมการเคารพตนเอง
และอิสรภาพ ที่เราจะเตรียมพร้อมในทุกสิ่ง
เพื่อจะไปสมทบกับพระองค์ในอาณาจักร
ซีเลสเชียล
ข้าพเจ้าไม่เชื่อความคิดหลอกลวงที่ว่าเรา
ท�ำได้ด้วยความพยายามของเราแต่ผู้เดียว
โดยปราศจากความช่วยเหลืออันมากมาย
และสม�่ำเสมอจากพระองค์ “เรารู้ว่าโดย
พระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด,
หลังจากเราท�ำทุกสิ่งจนสุดความสามารถ
แล้ว”24 และเราไม่จำ� เป็นต้องมีความสามารถ
หรือความดีในระดับต�่ำสุดระดับหนึ่งก่อนที่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเหลือ—เรารับความ
ช่วยเหลือจากสวรรค์นั้นได้ทุกโมงยามของ
ทุกวัน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนเส้นทางแห่ง
การเชื่อฟัง แต่ข้าพเจ้ารู้ว่านอกเหนือจาก
การปรารถนาความช่วยเหลือของพระองค์
เราต้องออกแรง กลับใจ และเลือกพระผู้เป็น-

เจ้าเพื่อพระองค์จะทรงสามารถกระท�ำใน
ชีวิตของเราให้สอดคล้องกับความยุติธรรม
และสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม ค�ำวิงวอนของ
ข้าพเจ้าคือขอเพียงมีความรับผิดชอบและ
ไปท�ำงานเพื่อพระผู้เป็นเจ้าจะได้ทรงมีบาง
สิ่งที่จะช่วยเหลือเรา
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผูเ้ ป็นเจ้าพระบิดา
ทรงพระชนม์อยู่ พระบุตรของพระองค์พระเยซู
คริสต์ คือพระผู้ไถ่ของเรา และพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ของพระองค์ทรงสถิตกับเรา พระองค์
ทรงปรารถนาจะช่วยเราแน่นอน และพระปรีชาสามารถของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด ขอ
ให้เรา “ตื่น, และลุกขึ้นจากภัสมธุลี, …เพื่อ
พันธสัญญาของพระบิดานิรันดร์ซึ่งพระองค์
ทรงกระท�ำไว้กับ [เรา] จะเกิดสัมฤทธิผล.”25
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