เราสามารถสอนลูกให้ใช้เวลาอย่างชาญ
ฉลาดได้ด้วยเช่นกัน เหมือนซอนญ่า คาร์สัน
บางครั้งเราจะต้องยืนกรานด้วยความรักเพื่อ
จ�ำกัดเวลาของลูกกับโทรทัศน์และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งในหลายกรณีก�ำลัง
ผูกขาดชีวิตของพวกเขา เราอาจต้องจัดเวลา
ใหม่ทเี่ น้นกิจกรรมทีม่ สี มั ฤทธิผลดีในทางพระกิตติคณ
ุ มากขึน้ อาจมีการต่อต้านในช่วงแรก
และการบ่นว่า แต่ดังเช่นซอนญ่า คาร์สัน
เราต้องมีวิสัยทัศน์และความปรารถนาที่จะ
ท�ำต่อเนื่อง วันหนึ่งลูกของเราจะเข้าใจและ
ซาบซึง้ ต่อสิง่ ทีเ่ ราท�ำถ้าเราไม่ทำ� แล้วใครจะท�ำ
เราทุกคนอาจถามตนเองว่า ลูกของเราได้
รับความทุม่ เทจากเราอย่างเต็มทีท่ างวิญญาณ
สติปัญญาที่สร้างสรรค์หรือไม่ หรือพวกเขา
ได้รับเพียงเศษเวลาและพรสวรรค์ที่เหลือ
ของเราหลังจากที่เราทุ่มเทให้กับการเรียก
ในศาสนจักรหรืองานอาชีพ ในชีวิตที่จะมา
ถึง ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าต�ำแหน่งหน้าที่ เช่น
อธิการหรือประธานสมาคมสงเคราะห์จะคง
อยู่หรือไม่ แต่ข้าพเจ้ารู้ว่าต�ำแหน่งสามีและ
ภรรยา บิดาและมารดาจะยังคงอยู่และได้รับ
การยกย่องต่อไปเป็นนิจ นัน่ เป็นเหตุผลส�ำคัญ
ยิง่ ทีจ่ ะให้เกียรติกบั หน้าทีร่ บั ผิดชอบของเราใน
ฐานะบิดามารดาบนโลกนีเ้ พือ่ เราจะสามารถ
เตรียมพร้อมส�ำหรับหน้าที่รับผิดชอบที่มาก
กว่าแต่คล้ายกันนี้ในชีวิตที่จะมาถึง
ในฐานะบิดามารดา เราสามารถก้าวหน้า
ได้ด้วยความมั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรง
ทอดทิ้งเราไว้ตามล�ำพัง พระผู้เป็นเจ้าไม่มี
วันประทานหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้ความ
ช่วยเหลือจากสวรรค์—ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
เรือ่ งนี้ ขอให้เราเป็นครูและแบบอย่างในพระกิตติคุณที่สำ� คัญที่สุดแก่ลูกๆ ของเราในบท
บาทแห่งสวรรค์ในฐานะบิดามารดา และใน
ความเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน
อ้างอิง
1. ดู Ben Carson, Gifted Hands: The Ben Carson
Story (1990).
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โดยเอ็ลเดอร์ ยอร์ก เคลบิงกอต
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

การเข้าสู่พระที่นั่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยความมั่นใจ

โดยนำ�การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไปประยุกต์ใช้ท่านสามารถเพิ่มความ
มั่นใจทางวิญญาณของท่านในวันนี้หากท่านปรารถนาที่จะฟังและปฏิบัติตาม

ท่

านจะจัดระดับความมั่นใจทางวิญญาณของท่านต่อพระพักตร์พระผู้
เป็นเจ้าไว้ระดับใดในมาตราส่วน
1 ถึง 10 ท่านมีพยานส่วนตัวหรือไม่ว่าการ
อุทิศตนของท่านขณะนี้ในฐานะวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายเพียงพอที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์ ท่าน
จะบอกตัวเองได้ไหมว่าพระบิดาบนสวรรค์
พอพระทัยในตัวท่าน ท่านคิดอะไรอยู่ในใจ
หากท่านจะมีการสัมภาษณ์ส่วนตัวกับพระผู้ช่วยให้รอดในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้า บาป
ความเศร้าโศก และข้อบกพร่องจะเข้าครอบงำ�
ภาพลักษณ์ทางความคิดของท่านไหม หรือ
ท่านคาดหวังที่จะมีประสบการณ์แห่งความ
ปีติได้ง่ายๆ ท่านจะมองดูพระองค์หรือจะ
หลบสายพระเนตรพระองค์ ท่านจะรีรออยู่
ที่ประตูหรือจะเดินด้วยความมั่นใจไปหา
พระองค์
เมื่อใดก็ตามที่ปฏิปักษ์ยังไม่สามารถ
พยายามชักชวนวิสุทธิชนเช่นตัวท่านได้อย่าง
เต็มที่ให้ละทิ้งความเชื่อส่วนตัวและในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก เขาจะใช้
กลอุบายทีช่ วั่ ร้ายเพือ่ ให้ทา่ นอยูห่ า่ งจากพระผู้เป็นเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่ท�ำได้ ปฏิปักษ์

รู้ว่าศรัทธาในพระคริสต์---คือศรัทธาที่ก่อให้
เกิดพระเมตตาอันละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่อง
และแม้ปฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่---สมานกับความ
มั่นใจส่วนตัวในการที่ท่านพยายามเลือกสิ่งที่
ถูกต้อง ด้วยเหตุนั้นเขาจะพยายามมีอิทธิพล
ในความนึกคิดของท่านเพื่อหลอกลวงท่าน--หลอกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงผิดหวังใน
ตัวท่าน ว่าการชดใช้อยู่เกินเอื้อม และไม่มี
เหตุผลที่จะพยายาม คนอื่นดีกว่าท่าน ท่าน
ไม่มีค่าควร และมีเหตุผลแห่งความชั่วร้าย
เดียวกันนี้อีกนับร้อยนับพัน
ตราบเท่าที่ท่านยอมให้เสียงเหล่านี้เข้ามา
หลอกลวงจิตวิญญาณของท่าน ท่านจะไม่
สามารถเข้าสู่พระที่นั่งของพระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความมั่นใจอย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะท�ำ
อะไร ไม่ว่าท่านจะสวดอ้อนวอนขออะไร ไม่
ว่าท่านจะมุ่งหวังปาฏิหาริย์อะไร มักจะมีข้อ
สงสัยที่ค่อยๆ ท�ำลายศรัทธาของท่าน—ไม่ใช่
ศรัทธาในพระผูเ้ ป็นเจ้าเท่านัน้ แต่ความมัน่ ใจ
ตัวท่านเองด้วย การด�ำเนินชีวติ ตามพระกิตติคุณแบบนีไ้ ม่สนุก และไม่มปี ระโยชน์ ทีส่ ำ� คัญ
ที่สุดสิ่งนี้ไม่จ�ำเป็นเลย! การตัดสินใจที่จะ

เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ท่าน—และท่านคนเดียว
เท่านั้น
ข้าพเจ้าขอแบ่งปันข้อแนะน�ำในการปฏิบตั ิ
หกประการซึ่งถ้าท�ำตาม จะขจัดเสียงแห่ง
ความชั่วร้ายนี้ออกไปและฟื้นฟูความมั่นใจที่
เต็มไปด้วยสันติและความมัน่ ใจทางวิญญาณ
ที่ท่านสามารถมีได้หากท่านต้องการ ไม่ว่า
ท่านจะจัดระดับของท่านอยู่ในมาตราส่วนใด
ใน 1 ถึง 10 โดยน�ำการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ไปประยุกต์ใช้ท่านสามารถเพิ่มความ
มั่นใจทางวิญญาณของท่านในวันนี้หากท่าน
ปรารถนาที่จะฟังและปฏิบัติตาม ข้าพเจ้าจะ
พูดอย่างอาจหาญ หวังว่าจะจรรโลงใจและ
ไม่ท�ำให้ท่านขุ่นเคือง
1. รับผิดชอบต่อความผาสุกทางวิญญาณ
ของท่านเอง หยุดโทษผู้อื่นหรือสถานการณ์
ของท่าน หยุดเข้าข้างตัวเอง และหยุดหาข้อ
แก้ตัวว่าท�ำไมท่านจึงไม่พยายามอย่างเต็มที่
ในการเชื่อฟัง ให้ยอมรับว่าท่าน “เป็นอิสระ
ตามเนื้อหนัง” และ “เป็นอิสระที่จะเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 2:27) พระเจ้า
ทรงรู้สถานการณ์ของท่านดี แต่พระองค์ทรง
รู้ดีด้วยว่าท่านจะเลือกด�ำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างเต็มที่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น
จงซื่อสัตย์เพียงพอที่จะยอมรับ และพยายาม
ดีพร้อมในสภาวะการณ์ของท่านเอง ความ

มั่นใจทางวิญญาณจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อท่าน
แสดงความรับผิดชอบต่อความผาสุกทาง
วิญญาณของท่านเองโดยการน�ำการชดใช้ของ
พระคริสต์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
2. รับผิดชอบต่อความผาสุกทางร่างกาย
ของท่านเอง จิตวิญญาณของท่านประกอบ
ไปด้วยร่างกายและวิญญาณ (ดู ค.พ. 88:15)
การบ�ำรุงเลีย้ งวิญญาณขณะทีไ่ ม่ใส่ใจร่างกาย
ซึ่งเป็นวิหาร มักจะน�ำไปสู่การขัดแย้งทาง
วิญญาณและท�ำให้เห็นคุณค่าของตนเองต�่ำ
ลง หากท่านมีรูปร่างไม่ดี หากท่านรู้สึกอึดอัด
ในร่างกายของท่านและท่านสามารถท�ำบาง
สิง่ ได้ ก็จงท�ำ! เอ็ลเดอร์ รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
สอนว่าเราควร “ระลึกว่าร่างกายเป็นวิหารของ
เราอย่างแท้จริง” และดังนั้นเราควร “ควบคุม
อาหารและออกก�ำลังกาย” (“เราเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, ม.ค. 1999, 102)
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ สอนด้วย
“ว่าวิญญาณและร่างกายของเราถูกรวมเข้า
ด้วยกันจนให้ร่างกายเป็นเครื่องมือของความ
คิดและพืน้ ฐานของบุคลิกภาพของเรา” (“The
Instrument of Your Mind and the Foundation of Your Character,” [Church Educational System fireside, Feb. 2, 2003],
2; speeches.byu.edu) ดังนั้น ขอให้เราใช้
วิจารณญาณว่าจะรับประทานอะไรและมาก

เท่าใด และออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำเท่าที่
ต้องการและเพียงพอ ถ้าท่านสามารถออก
ก�ำลังกายได้ ขอให้ตัดสินใจเสียวันนี้เพื่อจะ
เป็นนายในบ้านตนเอง และให้เริ่มโครงการ
ออกก�ำลังกายในระยะยาวเป็นประจ�ำ ให้
เหมาะสมต่อความสามารถของท่าน ร่วม
กับการรับประทานอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพ
ความมัน่ ใจทางวิญญาณจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ วิญญาณ
ของท่านควบคุมความเป็นมนุษย์ปุถุชนอย่าง
แท้จริงโดยการช่วยเหลือของพระผูช้ ว่ ยให้รอด
3. น้อมรับเพื่อให้การเชื่อฟังอย่างเต็มใจ
และหมดใจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท่าน ขอ
ให้รู้ว่าท่านไม่สามารถรักพระผู้เป็นเจ้าได้
โดยไม่รักพระบัญญัตขิ องพระองค์ มาตรฐาน
ของพระผู้ช่วยให้รอดชัดเจนและเรียบง่าย
ดังนี้ “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติ
ตามบัญญัติของเรา” (ยอห์น 14:15) การ
เลือกเชือ่ ฟังพระบัญญัตบิ างข้อน�ำมาซึง่ พร
เพียงบางอย่างและการเลือกบางสิ่งที่ไม่ดี
แทนทีบ่ างสิง่ ทีเ่ ลวกว่าก็ยงั คงเป็นการเลือกที่
ผิด ท่านไม่สามารถเลือกชมภาพยนต์ที่ไม่ดี
และคาดหวังว่าจะมีความรู้สึกที่มีคุณธรรม
เพียงเพราะท่านไม่ได้เลือกชมภาพยนต์ทแี่ ย่
มากๆ การรักษาพระบัญญัติบางข้ออย่าง
ซื่อสัตย์ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าให้ละเลยข้อ
อืน่ ๆ อับราฮัม ลินคอล์นกล่าวไว้อย่างถูกต้อง
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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ว่า “เมือ่ ข้าพเจ้าท�ำดี ข้าพเจ้ารูส้ กึ ดี เมือ่ ข้าพเจ้าท�ำไม่ดี ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดี” (in William
H. Herndon and Jesse William Weik,
Herndon’s Lincoln: The True Story of
a Great Life, 3 vols. [1889], 3:439)
จงท�ำสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง
พระเจ้าผู้ทรง “เรียกร้องใจและความคิดที่
เต็มใจ” (ค.พ. 64:34) และผู้ทรง “เป็นผู้เล็ง
เห็นความนึกคิดและเจตนาของใจ” (ค.พ.
33:1) ทรงรู้ว่าท�ำไมท่านต้องไปโบสถ์—ไม่
ว่าท่านจะไปอย่างจ�ำใจหรือไปนมัสการอย่าง
แท้จริง ท่านไม่สามารถร้องเพลงในวันอาทิตย์
“โอ้ แบบิลอน โอ้ แบบิลอน ลาก่อนขอลาที”
แล้วหลังจากนั้นกลับไปเสาะหาหรือยอมเข้า
ร่วมกับแบบิลอนอีกในช่วงเวลาต่อมา (“เหล่า
เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล”, เพลงสวด บทเพลง
ที่ 158) จงจ�ำไว้ว่าความมักง่ายในเรื่องทาง
วิญญาณไม่เคยเป็นความสุขเลย จงท�ำให้
ศาสนจักรและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
36
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เป็นทั้งชีวิตของท่าน ไม่ใช่เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของชีวิตทางสังคมของท่าน จงเลือกเสียแต่
วันนี้ว่าท่านจะรับใช้เพียงแค่ลมปาก—หรือ
จะประพฤติตนอย่างแท้จริงตามนัน้ (ดู โยชูวา
24:15) ความมั่นใจทางวิญญาณจะเพิ่มขึ้น
เมื่อท่านพยายามอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลที่
ถูกต้อง เพื่อด�ำเนินชีวิตอย่างอุทิศตน ทั้งที่
ท่านยังไม่ดีพร้อม!
4. เป็นคนเก่งจริงในเรื่องการกลับใจ ท�ำได้
ถึงแก่นแท้และรวดเร็ว เพราะการชดใช้ของ
พระคริสต์เกิดผลแท้จริง ดังนั้นท่านต้องน�ำ
ไปปฏิบัติอย่างจริงจังทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
เพราะพรแห่งการชดใช้เกิดขึ้นเสมอ การน้อม
รับการชดใช้ของพระคริสต์และการกลับใจ
เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติและน�ำไปใช้ได้ทุกวัน
ตามพระผูร้ กั ษาทีย่ งิ่ ใหญ่ จงสร้างเจตคติอนั
ต่อเนื่องของความสุข การกลับใจด้วยความ
ชืน่ บานโดยให้สงิ่ นีเ้ ป็นวิถชี วี ติ ทีท่ า่ นเลือก ใน
การท�ำเช่นนั้น จงระวังการล่อลวงให้ผัดวัน

ประกันพรุง่ และอย่าคาดหวังให้โลกนีย้ กย่อง
ท่าน จงมุ่งเน้นที่พระผู้ช่วยให้รอด เอาใจใส่
มากขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงคาดหวังจากท่าน
และยอมรับในผลที่ตามมา ความมั่นใจทาง
วิญญาณจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านกลับใจจากบาป
อย่างเต็มใจและมีความสุขไม่ว่าเรื่องเล็กหรือ
ใหญ่เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นโดยการน�ำการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ไปประยุกต์ใช้
5. เป็นคนเก่งจริงในเรื่องการให้อภัย “เรา,
พระเจ้า, จะให้อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่
เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์ทั้งปวง”
(ค.พ. 64:10) จงให้อภัยทุกคน ในทุกเรื่อง
และทุกเวลา หรืออย่างน้อยให้พยายามท�ำ
เช่นนั้น ยอมให้การให้อภัยเข้ามาในชีวิตของ
ท่าน อย่าโกรธแค้น อย่าขุ่นเคืองง่าย ให้อภัย
และลืมอย่างรวดเร็ว และอย่าคิดว่าท่านจะ
ได้รับการยกเว้นจากพระบัญญัติข้อนี้ ความ
มัน่ ใจทางวิญญาณจะเพิม่ ขึน้ เมือ่ ท่านรูว้ า่ พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านไม่ได้มีความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น
6. ยอมรับการทดลอง ความพ่ายแพ้ และ
“ความประหลาดใจ” ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ประสบการณ์แห่งมรรตัยของท่าน จงจ�ำไว้
ว่าท่านมาอยูท่ นี่ เี่ พือ่ รับการพิสจู น์และทดสอบ
“เพื่อดูว่า [ท่าน] จะท�ำสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไร
ก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของ [ท่าน] จะ
ทรงบัญชา[ท่าน]หรือไม่” (อับราฮัม 3:25) —
และข้าพเจ้าขอเพิ่มเติมว่า “ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ” พี่น้องของท่านนับล้าน
ได้เคยผ่านหรือก�ำลังเผชิญกับการทดสอบ
ดังกล่าว ดังนัน้ เหตุใดท่านจึงจะถูกละเว้นเล่า
การทดลองบางอย่างมาจากการไม่เชื่อฟัง
หรือไม่เอาใจใส่ของท่าน การทดลองอื่นๆ
มาจากการละเลยของผู้อื่นหรือเนื่องมาจาก
โลกที่ล่มสลายนี้ เมื่อการทดลองเหล่านี้มา
ถึง ผู้ติดตามปฏิปักษ์จะเริ่มป่าวร้องว่าท่าน
ท�ำบางอย่างผิด ว่านี่เป็นการลงโทษ เป็น
เครื่องหมายแสดงว่าพระบิดาบนสวรรค์ไม่
รักท่าน จงอย่าใส่ใจ แต่จงพยายามฝืนยิ้ม
แทน ให้เงยหน้าขึ้นสวรรค์ และพูดว่า “ข้าแต่
พระเจ้า ข้าพระองค์เข้าใจแล้ว ข้าพระองค์รู้
แล้วว่าคืออะไร เป็นเวลาแห่งการพิสูจน์ของ
ข้าพระองค์ใช่ไหม” จงท�ำงานร่วมกับพระองค์
ที่จะอดทนด้วยดีจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ความ
มั่นใจทางวิญาณจะเพิ่มขึ้นเมื่อท่านยอมรับ
ว่า “บ่อยครั้ง มีการยอมให้การทดลองและ
ความยากล�ำบากเกิดขึน้ กับ [ชีวติ ท่าน] เพราะ
[ท่าน]ก�ำลังท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง” (Glenn L.

Pace, “Crying with the Saints” [Brigham
Young University devotional, Dec. 13,
1987], 2; speeches.byu.edu).
ขณะที่เป็นประธานในคณะเผยแผ่ยูเครน
เคียฟ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าถามซิสเตอร์ผู้ซื่อสัตย์
ที่สุดคนหนึ่งว่าท�ำไมเธอจึงคิดว่าตนเองไม่ดี
อยู่เสมอ ท�ำไมเธอจึงต�ำหนิตัวเองในเรื่องเล็ก
น้อยอยู่เสมอ ค�ำตอบของเธอเป็นตัวอย่าง
ตามแบบฉบับของคนที่ฟังเสียงที่ผิด เมื่อเธอ
ตอบว่า “จะได้ไม่มีใครต�ำหนิดิฉัน”
พี่น้องทั้งหลาย ค�ำแนะน�ำของข้าพเจ้าที่
ให้กบั ซิสเตอร์ผสู้ อนศาสนาคนนีค้ อื ค�ำแนะน�ำ
ที่ข้าพเจ้าจะให้กับท่านดังนี้ จงยอมรับและ
เผชิญหน้ากับความอ่อนแอของท่าน แต่อย่า
ให้สิ่งนี้ตรึงท่านไว้ เพราะความอ่อนแอบาง
อย่างจะอยู่กับท่านจนกว่าท่านจะจากชีวิต
บนโลกนี้ไป ไม่ว่าสถานะในปัจจุบันของท่าน
จะเป็นเช่นไร ทันทีที่ท่านเลือกที่จะซื่อสัตย์
ชื่นชมยินดี และกลับใจทุกวันโดยพยายาม
ท�ำและท�ำให้ดที สี่ ดุ เท่านัน้ การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะโอบล้อมท่านและติดตาม
ท่านเสมอไม่ว่าท่านจะไปที่ใด การด�ำเนิน
ชีวติ แบบนี้ ท่านท�ำให้ “การปลดบาปของท่าน
จะมีอยูเ่ สมอ” (โมไซยาห์ 4:12) ในทุกโมงยาม
ของวัน ทุกวินาทีของนาที และด้วยเหตุนี้จึง
สะอาดหมดจดและเป็นทีย่ อมรับต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า ตลอดเวลา
สิทธิพิเศษเป็นของท่าน หากท่านต้องการ
ที่จะรู้ด้วยตัวท่านเอง ไม่ว่าจะเวลานี้หรืออีก
ไม่นานนี้ ว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าท่านจะมีข้อบกพร่อง ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงพระผูช้ ว่ ยให้รอดผูท้ รงเปีย่ มด้วย
ความรักผูท้ รงคาดหวังให้เรารักษาพระบัญญัติ
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
เปี่ยมด้วยความรักผู้ทรงกระตือรือร้นที่จะ
ประทานพระคุณและพระเมตตา ข้าพเจ้าเป็น
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วย
ความรักผู้ทรงชื่นชมยินดีเมื่อเราน�ำการชดใช้
ของพระองค์ไปใช้ในชีวิตด้วยความมั่นใจ
อย่างสงบและมีความสุขว่าเราก�ำลังมุ่งหน้า
สู่เส้นทางที่ถูกต้อง ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
ผู้ทรงต้องการอย่างมากที่จะให้ “ความมั่นใจ
ของท่านแข็งแกร่งขึ้นในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 121:45) ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน

โดยเอ็ลเดอร์อีดัวร์โด กาวาร์เร็ท
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พระเจ้า ข้าพระองค์
ขอตามพระองค์

พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเราด้วยคำ�กริยาต่างๆ: “จงมาหาเรา” “จงตามเรามา”
“จงเดินกับเรา” แต่ละกรณีทรงเชื้อเชิญให้ลงมือกระทำ�

เ

“

พราะดูเถิด, พระเจ้าประทานให้
ประชาชาติทง้ั ปวง, ด้วยชาติและภาษา
ของตนเอง, ที่จะสอนพระวจนะของ
พระองค์”1 วันนี้พระคัมภีร์ข้อนี้สำ�เร็จอีกครั้ง
หนึ่งเมื่อข้าพเจ้าได้รับโอกาสให้แสดงความ
รู้สึกของข้าพเจ้าในภาษาประจำ�ชาติ
ปี 1975 ข้าพเจ้ารับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
หนุ่มในคณะเผยแผ่อุรุกวัย-ปารากวัย ในช่วง
เดือนแรกของข้าพเจ้าในคณะเผยแผ่ หัวหน้า
โซนจัดกิจกรรมสาธิตหลักธรรมพระกิตติคุณ
ผู้สอนศาสนาทุกคนในโซนนั้นต้องผูกผ้าปิด
ตา และพวกเขาบอกเราว่าเราต้องเดินไปตาม
เส้นทางที่น�ำไปสู่ห้องวัฒนธรรม เราต้องตาม
เสียงของหัวหน้าคนที่ก�ำหนดไว้ให้เราโดย
เฉพาะ คือเสียงที่เราได้ยินก่อนออกเดิน แต่
พวกเขาเตือนเราว่าระหว่างทางเราจะได้ยิน
เสียงหลายเสียงที่พยายามจะท�ำให้เราสับสน
และพาเราหลงออกนอกเส้นทาง
หลังจากได้ยินเสียงอึกทึก เสียงคุยอยู่
หลายนาทีและ—ท่ามกลางเสียงทั้งหมดนั้น
—ข้าพเจ้าได้ยินเสียงหนึ่งพูดว่า “ตามมา”
ข้าพเจ้ารู้สึกมั่นใจว่าก�ำลังตามเสียงที่ถูกต้อง
เมื่อถึงห้องวัฒนธรรมของอาคารนมัสการ
พวกเขาขอให้เราเอาผ้าผูกตาออก เมื่อเอา

ออกแล้ว ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่ามีสองกลุ่ม
และข้าพเจ้าอยู่ในกลุ่มหนึ่งที่ตามเสียงที่ไม่
ถูกต้อง “ฟังดูเหมือนเสียงที่ถูกต้องมาก”
ข้าพเจ้าพูดกับตนเอง
ประสบการณ์นั้นเมื่อ 39 ปีก่อนมีผลยาว
นานต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าบอกตนเองว่า “อย่า
ได้ท�ำตามเสียงที่ไม่ถูกต้องอีก” แล้วข้าพเจ้า
บอกตนเองอีกว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอ
ตามพระองค์”
ข้าพเจ้าขอโยงประสบการณ์นี้กับการเชื้อ
เชิญเราอย่างอ่อนโยนของพระผู้ช่วยให้รอด
“เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเรา…
“แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จัก
แกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา”2
การเชื้อเชิญว่า “จงตามเรามา” เป็นการ
เชื้อเชิญที่เรียบง่าย ตรงและทรงพลังที่สุดที่
เราสามารถรับได้ มาจากสุรเสียงที่ชัดเจนซึ่ง
ไม่อาจท�ำให้สับสนได้
พระเจ้าทรงเชือ้ เชิญเราด้วยค�ำกริยาต่างๆ:
“จงมาหาเรา” “จงตามเรามา” “จงเดินกับ
เรา” แต่ละกรณีไม่ใช่การเชื้อเชิญที่ไม่หวัง
ผล แต่ทรงเชื้อเชิญให้ลงมือกระท�ำ ซึ่งกล่าว
ต่อมนุษยชาติทั้งปวงโดยพระองค์ผู้ทรงเป็น
องค์ศาสดาพยากรณ์เหนือศาสดาพยากรณ์
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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