โดยเอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

รักผู้อื่นและอยู่ร่วมกับ
ผู้ที่แตกต่าง
ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มี
ค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับคำ�สอนที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น
I.

ในช่วงวันเวลาสุดท้ายของการปฏิบัติ
ศาสนกิจในชีวิตมรรตัยของพระเยซู พระองค์
ประทานสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่า “บัญญัติ
ใหม่” แก่เหล่าสานุศิษย์ (ยอห์น 13:34) รับ
สั่งซ�้ำถึงสามครั้ง พระบัญญัติข้อนั้นเรียบง่าย
แต่ยาก “ให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือน
อย่างที่เรารักท่าน” (ยอห์น 15:12; ดูข้อ 17
ด้วย) ค�ำสอนให้รักกันและกันเป็นค�ำสอน
หลักของการปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วย
ให้รอด พระบัญญัติข้อใหญ่อันดับสองคือ
“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มัทธิว
22:39) แม้พระเยซูทรงสอนว่า “จงรักศัตรู
ของท่าน” (มัทธิว 5:44) แต่พระบัญญัติที่ให้
รักผูอ้ นื่ ดังทีพ่ ระองค์ทรงรักผูค้ นของพระองค์
เป็นการท้าทายที่พิเศษมากต่อสานุศิษย์ของ
พระองค์—และต่อเรา ประธานโธมัส เอส.
มอนสันสอนเราเมือ่ เดือนเมษายนทีผ่ า่ นมาว่า
“โดยแท้แล้ว ความรักคือแก่นแท้ของพระกิตติคุณ และพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบ
อย่างของเรา พระชนม์ชีพของพระองค์เป็น
มรดกแห่งความรัก”1
เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากที่จะมีความรักแบบ
พระคริสต์ต่อกันและกัน เป็นเรื่องยากเพราะ

เราต้องด�ำเนินชีวิตท่ามกลางผู้ที่ไม่ได้มีความ
เชื่อ ค่านิยม และความผูกมัดต่อพันธสัญญา
เหมือนกับเรา ในค�ำสวดอ้อนวอนเพื่อสานุศิษย์ของพระองค์กอ่ นถูกตรึงกางเขน พระเยซู
ทรงสวดอ้อนวอนให้ผู้ติดตามพระองค์ว่า “ข้า
พระองค์มอบพระด�ำรัสของพระองค์ให้แก่
พวกเขาแล้ว และโลกนี้เกลียดชังเขา เพราะ
เขาไม่ใช่ของโลก เหมือนอย่างที่ข้าพระองค์
ไม่ใช่ของโลก” (ยอห์น 17:14) จากนั้นพระองค์ทรงวิงวอนพระบิดาว่า “ข้าพระองค์ไม่ได้
ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่
ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พน้ จากมารร้าย” (ข้อ 15)
เราต้องอาศัยอยู่ ใน โลกแต่ไม่เป็น ของ

โลก เราต้องอาศัยอยู่ในโลกเพราะว่า ดังที่
พระเยซูทรงสอนในอุปมา อาณาจักรของพระองค์ก็เป็น “เหมือนเชื้อ” ซึ่งมีหน้าที่คือท�ำให้
ขนมปัง (โลก) ทั้งหมดฟู (ยก) ขึ้น (ดู ลูกา
13:21; มัทธิว 13:33; ดู 1 โครินธ์ 5:6–8 ด้วย)
ผู้ติดตามพระองค์ไม่สามารถท�ำอย่างนั้นได้
หากพวกเขาคบหาสมาคมเฉพาะกับผู้ที่มี
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติเดียวกันเท่า
นั้น แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าถ้าเรารัก
พระองค์ เราก็จะประพฤติตามพระบัญญัติ
ของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:15)
II.

พระกิตติคุณมีคำ� สอนมากมายเกี่ยวกับ
การรักษาพระบัญญัตขิ ณะอยูร่ ว่ มกับผูค้ นทีม่ ี
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติแตกต่างกัน
ค�ำสอนเกี่ยวกับความขัดแย้งเป็นเรื่องส�ำคัญ
เมือ่ พระคริสต์ผฟู้ น้ื คืนพระชนม์ทรงพบว่าชาว
นีไฟก�ำลังโต้เถียงกันเรื่องวิธีบัพติศมา พระองค์ทรงบอกวิธีอย่างชัดเจนว่าควรประกอบ
ศาสนพิธีนี้อย่างไร จากนั้นพระองค์ทรงสอน
หลักธรรมส�ำคัญนี้
“จะไม่มีการโต้เถียงในบรรดาพวกเจ้า,
ดังที่เคยมีมาก่อน; ทั้งจะไม่มีการโต้เถียงใน
บรรดาพวกเจ้าเกี่ยวกับประเด็นของหลักค�ำ
สอนเรา, ดังที่เคยมีมาก่อน.
“เพราะตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าว
แก่เจ้า, คนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อม
ไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดา
แห่งความขัดแย้ง, และเขายั่วยุใจมนุษย์ให้ขัด
แย้งด้วยความโกรธ, ต่อกัน.
“ดูเถิด,…นี่เป็นหลักค�ำสอนของเรา, ว่า
เรื่องเช่นนั้นจะหมดไป” (3 นีไฟ 11:28–30;
เพิ่มตัวเอน)
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พระผู้ช่วยให้รอดไม่ได้ทรงจ�ำกัดค�ำเตือน
ของพระองค์เรือ่ งความขัดแย้งต่อผูท้ ไี่ ม่รกั ษา
พระบัญญัติเรื่องบัพติศมาเท่านั้น พระองค์
ทรงห้ามความขัดแย้งจากทุกคน แม้ผทู้ รี่ กั ษา
พระบัญญัติก็ต้องไม่ยั่วยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้ง
ด้วยความโกรธ มารคือ “บิดาแห่งความขัด
แย้ง” พระผู้ช่วยให้รอดคือเจ้าชายแห่งสันติ
ในท�ำนองเดียวกันพระคัมภีร์ไบเบิลสอน
ว่า “คนมีปัญญาท�ำให้ความโกรธเกรี้ยวสงบ
ลง” (สุภาษิต 29:8) อัครสาวกในสมัยแรก
เริม่ สอนว่าเราควร “มุง่ ประพฤติในสิง่ ซึง่ ท�ำให้
เกิดความสงบสุข” (โรม 14:19) และ “[พูด]
ความจริงด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:15) “เพราะ
ว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความ
ชอบธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:20) ใน
การเปิดเผยสมัยใหม่พระเจ้าทรงบัญชาว่า
ข่าวอันน่ายินดีของพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูควรประกาศโดย “มนุษย์ทุกคนเตือน
เพื่อนบ้านของเขา, ในความนุ่มนวลและใน
ความอ่อนโยน” (ค.พ. 38:41) “ด้วยสุดความ
นอบน้อมถ่อมตน, …ไม่สบประมาทคนที่สบ
ประมาท” (ค.พ. 19:30)
III.
แม้ว่าเราจะสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความขัด
แย้ง แต่เราต้องไม่อะลุ้มอล่วยหรือผ่อนผัน
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ค�ำมั่นสัญญาของเราต่อความจริงที่เราเข้าใจ
เราต้องไม่ละทิ้งมุมมองหรือค่านิยมของเรา
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และพันธสัญญาที่เราท�ำจะท�ำให้เรารับบทเป็นนักสู้ใน
การแข่งขันนิรันดร์ระหว่างความจริงกับความ
ผิดพลาดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีพื้นที่ตรง
กลางในการแข่งขันนั้น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงวิธีเมื่อปฏิปักษ์
เผชิญหน้ากับพระองค์พร้อมหญิงคนหนึ่งซึ่ง
“ถูกจับขณะก�ำลังล่วงประเวณีอยู่” (ยอห์น
8:4) เมื่ออับอายเพราะความหน้าซื่อใจคด
ของตนเอง พวกที่กล่าวหาก็ถอนตัวจากไป
เหลือแต่พระเยซูกับหญิงนั้น พระองค์ทรง
ปฏิบัติต่อเธอด้วยความกรุณาโดยปฏิเสธที่
จะประณามเธอในเวลานั้น แต่พระองค์ทรง
ก�ำชับเธออย่างหนักแน่นว่า “อย่าท�ำบาป
อีก” (ยอห์น 8:11) ความการุณย์รักเป็นสิ่งที่
ต้องการ แต่ผู้ติดตามพระคริสต์—เช่นเดียว
กับพระอาจารย์—ต้องหนักแน่นในความจริง
เช่นกัน
IV.
เช่นเดียวกับพระผู้ช่วยให้รอด บางครั้งผู้
ติดตามพระองค์เผชิญกับพฤติกรรมที่เป็น
บาป และทุกวันนี้เมื่อพวกเขาปกป้องความ
ถูกผิดตามที่พวกเขาเข้าใจ บางครั้งเราเรียก

พวกเขาว่า “คนดือ้ รัน้ ” หรือ “พวกคลัง่ ศาสนา”
ค่านิยมและธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องโลกหลายๆ
อย่างสร้างความท้าทายให้วสิ ทุ ธิชนยุคสุดท้าย
สิ่งที่เห็นได้ชัดในทุกวันนี้คือกระแสผลักดัน
ให้การแต่งงานเพศเดียวกันเป็นสิง่ ทีช่ อบด้วย
กฎหมายในหลายรัฐและเมืองของสหรัฐและ
แคนาดา และในอีกหลายประเทศทัว่ โลก เรา
ยังอยู่กับผู้ที่ไม่เชื่อในการแต่งงานเลยสักนิด
ด้วย บางคนไม่เชื่อในการมีลูก บางคนต่อ
ต้านการควบคุมสือ่ ลามกหรือยาอันตราย อีก
ตัวอย่างหนึ่ง—เป็นที่คุ้นเคยกันดีต่อผู้เชื่อ
ส่วนใหญ่—คือความท้าทายในการอยู่กับคู่
ครองหรือสมาชิกครอบครัวที่ไม่มีความเชื่อ
เดียวกัน หรือคบหาสมาคมกับเพื่อนร่วมงาน
ที่ไม่มีความเชื่อเดียวกับเรา
ในสถานที่ซึ่งได้รับการอุทิศ เช่นพระวิหาร
บ้านแห่งการนมัสการ และบ้านของเราเอง
เราควรสอนความจริงและพระบัญญัติอย่าง
ชัดแจ้งและครอบคลุมดังที่เราเข้าใจสิ่งนั้น
จากแผนแห่งความรอดซึ่งเปิดเผยในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู สิทธิ์ของเราในการ
ท�ำเช่นนั้นได้รับความคุ้มครองโดยการรับรอง
ในรัฐธรรมนูญถึงเสรีภาพทางความคิดและ
ทางศาสนา เช่นเดียวกับสิทธิเฉพาะส่วนตัว
ซึ่งต้องเคารพแม้ในประเทศที่ไม่มีการรับรอง
รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ

ในที่สาธารณะ สิ่งที่คนมีศาสนาพูดและ
ท�ำจะเกีย่ วข้องกับวิจารณญาณอืน่ ๆ เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาใช้ได้กบั การกระท�ำทีเ่ ป็น
สาธารณะส่วนใหญ่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมซึ่งจ�ำเป็นต่อการปรับให้เข้ากับ
ความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของผู้อื่นด้วย
กฎหมายอาจห้ามพฤติกรรมทีโ่ ดยทัว่ ไปถือว่า
ผิดหรือยอมรับไม่ได้ เช่นพฤติกรรมแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ ความรุนแรง หรือพฤติกรรม
ก่อการร้ายอื่นๆ แม้ว่าจะกระท�ำโดยพวกหัว
รุนแรงในนามของศาสนา พฤติกรรมที่ร้าย
แรงน้อยกว่า แม้ผู้เชื่อบางคนจะยอมรับไม่
ได้ แต่ก็ต้องอดทนต่อไปหากสิ่งนั้นชอบด้วย
กฎหมายโดยสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนเรียกว่า “เสียงของผู้คน”
(โมไซยาห์ 29:26)
ในเรื่องค�ำปราศรัยในที่สาธารณะ เราทุก
คนควรท�ำตามค�ำสอนพระกิตติคุณที่ให้รัก
เพื่อนบ้านและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ผู้ติด
ตามพระคริสต์ควรเป็นแบบอย่างของการเป็น
พลเมืองดี เราพึงรักทุกคน เป็นผู้ฟังที่ดี และ
แสดงความห่วงใยต่อความเชื่ออันจริงใจของ
พวกเขา แม้ว่าเราไม่เห็นด้วย เราก็ไม่ควร
หยาบคาย จุดยืนและการสื่อสารของเราใน
หัวข้อซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันไม่ควรก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง เราควรฉลาดเมื่อก�ำลังอธิบาย
และปฏิบัติตามจุดยืนของเรา และเมื่อเรามี
อิทธิพลต่อผู้อื่น ในการท�ำเช่นนั้น เราขอให้
ผู้อื่นไม่ขุ่นเคืองต่อความเชื่อทางศาสนาอัน
จริงใจของเราและต่อการใช้เสรีภาพทาง

ศาสนาของเรา เรากระตุ้นให้พวกเราทุกคน
ปฏิบัติตามกฎทองค�ำของพระผู้ช่วยให้รอด
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการ
ให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน” (มัทธิว 7:12)
เมื่อความคิดเห็นของเราไม่เหนือกว่า เรา
ควรยอมรับผลที่ไม่น่าพอใจด้วยความสุภาพ
และปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีต่อปฏิปักษ์ของ
เรา ในเหตุการณ์ใดก็ตาม เราควรเป็นคนมี
ไมตรีจิตต่อทุกคน ปฏิเสธการข่มเหงทุกรูป
แบบ รวมถึงการข่มเหงทางสีผิว เชื้อชาติ
ความเชื่อทางศาสนาหรือไม่มีศาสนา ตลอด
จนความแตกต่างในรสนิยมทางเพศ
V.

ข้าพเจ้าได้พูดถึงหลักธรรมทั่วไป ต่อจาก
นี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการประยุต์ใช้หลักธรรม
เหล่านั้นในหลากหลายสภาวการณ์ที่คุ้นเคย
ซึ่งควรท�ำตามค�ำสอนของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างซื่อสัตย์มากขึ้น
ข้าพเจ้าขอเริ่มด้วยสิ่งที่ลูกเล็กๆ ของเรา
เรียนรู้ขณะที่เล่น บ่อยครั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวมอรมอนที่นี่ในยูทาห์ได้รับความขุ่นเคืองและ
หมางเมินจากสมาชิกของเราบางคนที่ไม่
อนุญาตให้ลูกของเขาเป็นเพื่อนกับเด็กจาก
ศาสนาอื่น แน่นอนว่าเราสอนลูกของเราถึง
ค่านิยมและมาตรฐานความประพฤติได้โดย
ไม่ต้องให้พวกเขาออกห่างหรือแสดงความ
ไม่เคารพต่อใครก็ตามที่แตกต่าง
ครูหลายคนในศาสนจักรและในโรงเรียน
เสียใจกับวิธีที่เด็กวัยรุ่นบางคนปฏิบัติต่อกัน

รวมถึงเยาวชนแอลดีเอส แน่นอนว่าพระบัญญัติที่ให้รักกันและกันนั้นรวมถึงความ
รักและเคารพข้ามศาสนา ตลอดจนเชื้อชาติ
วัฒนธรรม และระดับเศรษฐกิจด้วย เราท้า
ทายให้เยาวชนทุกคนหลีกเลี่ยงการข่มเหง
การดูหมิ่น หรือการใช้ค�ำพูดและการกระท�ำ
ที่จงใจก่อความเจ็บปวดให้ผู้อื่น ทั้งหมดนี้
ละเมิดพระบัญชาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้
รักกันและกัน
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าความขัดแย้ง
เป็นเครื่องมือของมาร แน่นอนว่าค�ำสอนนั้น
ขัดกับภาษาหรือการปฏิบัติของการเมืองใน
ปัจจุบนั การอยูก่ บั ความแตกต่างทางนโยบาย
เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเมือง แต่ความแตกต่าง
ทางนโยบายไม่จำ� เป็นต้องมีส่วนในการโจมตี
เรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นพิษภัยต่อกระบวนการ
ของฝ่ายปกครองและลงทัณฑ์ผู้มีส่วนร่วม
เราทุกคนควรก�ำจัดการสื่อสารที่แสดงความ
เกลียดชังและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีต่อ
ความเห็นที่แตกต่าง
สภาพแวดล้อมที่ส�ำคัญที่สุดในการขจัด
ความขัดแย้งและฝึกแสดงความเคารพใน
ความแตกต่างคือในบ้านและความสัมพันธ์
ในครอบครัวของเรา ความแตกต่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้—น้อยบ้างมากบ้าง ในความ
แตกต่างมาก สมมุติว่าสมาชิกครอบครัว
คนหนึ่งมีความสัมพันธ์แบบอยู่กินด้วยกัน
ก่อนแต่งงาน สิ่งนั้นท�ำให้คุณค่าส�ำคัญสอง
อย่างขัดแย้งกัน—คือความรักทีเ่ รามีให้สมาชิก
ครอบครัวกับค�ำมั่นสัญญาที่เรามีต่อพระบัญญัติ โดยการท�ำตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด เราแสดงความการุณย์รักได้
และยังคงหนักแน่นในความจริงโดยการละทิง้
การกระท�ำที่ส่งเสริมหรือดูเหมือนยอมรับสิ่ง
ที่เรารู้ว่าผิด
ข้าพเจ้าขอทิง้ ท้ายด้วยอีกตัวอย่างหนึง่ ของ
ความสัมพันธ์ในครอบครัว ทีก่ ารประชุมใหญ่
สเตคในมิดเวสต์ประมาณ 10 ปีมาแล้ว
ข้าพเจ้าพบซิสเตอร์คนหนึง่ ซึง่ บอกข้าพเจ้าว่า
สามีที่ไม่ใช่สมาชิกของเธอมาโบสถ์กับเธอ
เป็นเวลา 12 ปีแล้วแต่ไม่เคยเข้าร่วมศาสนจักร เธอถามว่าเธอควรท�ำอย่างไร ข้าพเจ้า
แนะน�ำให้เธอท�ำสิ่งที่ถูกต้องทุกอย่างต่อไป
และให้อดทนและมีเมตตาต่อสามีของเธอ
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาเธอเขียนมาหา
ข้าพเจ้าว่า “ดิฉนั คิดว่า 12 ปีนนั้ เป็นการแสดง
ความอดทนที่ดี แต่ดิฉันไม่เคยรู้ว่าดิฉันมี
เมตตาหรือเปล่า ดังนัน้ ดิฉนั จึงพยายามอย่าง
มากในเดือนที่ผ่านมา และเขาก็รับบัพติศมา
แล้ว”
ความเมตตาเป็นสิ่งที่มีพลัง โดยเฉพาะใน
สภาพแวดล้อมของครอบครัว เธอเขียนต่อว่า
“ดิฉันยิ่งต้องพยายามมีเมตตามากขึ้นอีก
เพราะเราวางแผนจะไปแต่งงานในพระวิหาร
ปีนี้!”
หกปีต่อมาเธอเขียนมาหาข้าพเจ้าอีกว่า
“สามีดิฉัน [เพิ่ง] ได้รับเรียกและแต่งตั้งเป็น
อธิการ [ของวอร์ดเรา]”2
VI.
ในความสัมพันธ์และสภาวการณ์ทงั้ หลาย
ในชีวิต เราต้องอยู่กับผู้ที่แตกต่าง ส�ำคัญ
มากที่เราไม่ควรปฏิเสธหรือละทิ้งความแตก
ต่างในฝั่งของเรา แต่ในฐานะผู้ติดตามพระคริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มี
ค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับค�ำสอน
ที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น แผนแห่งความรอด
ของพระบิดา ซึ่งเราทราบโดยการเปิดเผย
ผ่านศาสดาพยากรณ์ ท�ำให้เราอยู่ในสภาพ
ความเป็นมรรตัยที่ต้องรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ ซึง่ รวมถึงการรักเพือ่ นบ้านผูม้ วี ฒ
ั นธรรมและความเชื่อที่แตกต่างดังที่พระองค์
ทรงรักเรา ดังที่ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์
มอรมอนสอนไว้ เราต้องรุดหน้าต่อไป โดยมี
“ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้ง
ปวง” (2 นีไฟ 31:20)
แม้จะยากล�ำบากอยู่แล้วในการด�ำเนิน
ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวาย แต่พระบัญชา
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้รักกันและกันดังที่
พระองค์ทรงรักเรานั้นคงเป็นความท้าทายที่
ใหญ่ที่สุด ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะเข้า
ใจสิ่งนี้และพยายามด�ำเนินชีวิตตามนั้นใน
ความสัมพันธ์และการกระท�ำทุกอย่างของ
เรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1. โธมัส เอส. มอนสัน, “ความรัก—แก่นแท้
ของพระกิตติคุณ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 91.
2. จดหมายถึงดัลลิน เอช. โอ๊คส์, 23 ม.ค. 2006
และ 30 ต.ค. 2012.
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โดยเอ็ลเดอร์ นีล. แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

โจเซฟ สมิธ

พระเยซูคริสต์ทรงเลือกชายที่บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้นำ�การฟื้นฟูแห่ง
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

ก

ารมาเยือนครัง้ แรกของเทพต่อศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่ออายุ 17 ปี
เทพเรียกชือ่ โจเซฟและบอกว่าตัวท่าน
คือโมโรไน เป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้าและว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมี
งานให้โจเซฟทำ� ลองนึกถึงสิ่งที่โจเซฟ สมิธ
คิดขณะเทพบอกท่านว่าชื่อของท่านจะ “ทั้งดี
และชั่วในบรรดาประชาติ ตระกูล และภาษา
ทั้งปวง”1 อาจเพราะความตกใจที่แสดงออก
ในดวงตาของโจเซฟทำ�ให้โมโรไนพูดอีกครั้ง
ว่าจะมีผู้เอ่ยถึงทั้งในทางดีและชั่วในบรรดา
ผู้คนทั้งปวง2
การเอ่ยถึงโจเซฟ สมิธในทางดีเกิดขึ้นช้า
การเอ่ยถึงในทางชั่วเกิดขึ้นในทันที โจเซฟ
เขียนว่า “ช่างแปลกอะไรอย่างนี้ที่เด็กซึ่งไม่มี
ใครรูจ้ กั …จะถูกมองว่า…มีความส�ำคัญเพียง
พอจะดึงดูด…การข่มเหง…ที่หนักที่สุด”3
ขณะทีม่ คี นรักโจเซฟมากขึน้ คนมุง่ ร้ายก็มี
มากขึน้ เช่นกัน เมือ่ อายุ 38 ท่านถูกฆาตกรรม
จากฝูงคน 150 คนทีม่ อมหน้าด�ำ4 ขณะทีช่ วี ติ
ของศาสดาพยากรณ์จบอย่างกะทันหัน การ
เอ่ยถึงโจเซฟในทางดีและชั่วก�ำลังเริ่มต้น
เราควรประหลาดใจกับการพูดในทางชั่ว
ถึงท่านไหม อัครสาวกเปาโลถูกเรียกว่าคลั่ง
และชอบก่อนกวน5 พระผู้ช่วยให้รอดที่รัก
ของเรา พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ทรงถูก
เรียกว่าคนตะกละ คนขี้เมา และเพื่อนของ
บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาป6

พระเจ้าทรงบอกโจเซฟถึงชะตากรรมของ
ท่าน
“สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับ
นามของเจ้า, และคนโง่เขลาจะเห็นเจ้าสมควร
แก่การถูกเยาะเย้ย, และนรกจะเดือดดาลต่อ
ต้านเจ้า;
“ขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์,…มีปัญญา,… และ
ผู้มีคุณธรรม, จะแสวงหา…พรอยู่เสมอจาก
ฝ่ามือเจ้า.”7
เหตุใดพระเจ้าจึงทรงยอมให้การพูดในทาง
ชั่วอยู่คู่กับการพูดในทางดี เหตุผลหนึ่งก็คือ
การต่อต้านสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าท�ำให้ผู้
แสวงหาความจริงคุกเข่าลงเพื่อหาต�ำตอบ8
โจเซฟ สมิธ คือศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟื้นฟู งานทางวิญญาณของท่านเริ่มด้วยการ
ปรากฏของพระบิดาและพระบุตร ตามด้วย
การมาเยือนจากสวรรค์อีกนับไม่ถ้วน ท่าน
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ที่จะน�ำพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ หลักค�ำสอนที่
สูญหาย และการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตออกมา
อีกครั้ง ความส�ำคัญในงานของโจเซฟ เรียก
ร้องมากกว่าการพิจารณาด้วยสติปัญญา สิ่ง
นี้เรียกร้องให้เรา “ทูลขอจากพระเจ้า”9 เช่น
โจเซฟ ค�ำถามทางวิญญาณสมควรได้รับค�ำ
ตอบทางวิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้า
ผู้คนมากมายที่ไม่สนใจงานแห่งการฟื้นฟู
เพียงเพราะไม่เชื่อว่าสัตภาวะจากสวรรค์พูด
กับมนุษย์บนแผ่นดินโลก พวกเขาพูดว่าเป็น

