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
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การเชื้อเชิญ “จงตามเรามา”
“จงตามเรามา” เป็นการเชื้อเชิญของพระเจ้าต่อขุนนางหนุ่มผู้ร�่ำรวย ชายผู้ร�่ำรวยคน
นี้รักษาพระบัญญัติมาตลอดชีวิต เมื่อเขา
ถามว่าสามารถท�ำอะไรได้มากขึ้นอีก ก็ได้รับ
ค�ำตอบเป็นการเชื้อเชิญอย่างชัดเจนว่า “มา
เถิด…จงตามเรามา”8 แม้การเชือ้ เชิญจะเรียบ
ง่าย แต่ใช่ว่าจะปราศจากการเสียสละ เรื่อง
นี้เรียกร้องความพยายาม—ควบคู่กับการ
ตัดสินใจและการกระท�ำ
ศาสดาพยากรณ์นีไฟเชื้อเชิญให้สะท้อน
ภาพตนเองเมื่อท่านถามว่า “และ [พระเยซู]
ตรัส แก่ลูกหลานมนุษย์: เจ้า จงตามเรา มา.
ดังนั้น, พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า, เราจะตาม
พระเยซูได้หรือเว้นแต่เราจะเต็มใจรักษา
พระบัญญัติของพระบิดา ?”9
การเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา” เพื่อฟังสุรเสียง
พระองค์และท�ำตาม เป็นข่าวสารของผู้สอน
ศาสนามาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นการช่วยหลาย
ทั้งหลาย พระอาจารย์เหนือครูทั้งหลาย
ก�ำลังศึกษาพระคัมภีรไ์ บเบิลทีโ่ รงเรียน ดังนัน้ คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อคุณความดี
เมื่อห้าสิบปีก่อนผู้สอนศาสนาเข้ามา
พระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระเมสสิยาห์
เมื่อผู้สอนศาสนาถามค�ำถาม นอร์มาก็ตอบ
เธอเป็น “ผู้สนใจทองค�ำ” บทเรียนที่สอนวัน ในร้านนาฬิกาของคุณพ่อข้าพเจ้าเพื่อฝาก
การเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา”
นาฬิกาไว้ซ่อม เช่นเดียวกับผู้สอนศาสนาที่
นั้นคือพระค�ำแห่งปัญญา
“บรรดผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
ดี พวกเขาถือโอกาสสนทนากับคุณพ่อและ
เมื่อเธอกลับบ้านหลังจากผู้สอนศาสนา
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลายได้
สอนบทเรี
ย
น
นอร์
ม
ารู
้
ว
่
า
เธอต้
อ
งท�
ำ
อะไร
คุณแม่ข้าพเจ้าเรื่องพระกิตติคุณ คุณพ่อ
หยุดพัก”3
เธอบอกคุณแม่ว่า “แม่คะ ตั้งแต่นี้ไปไม่ต้อง ข้าพเจ้ายอมรับผู้สอนศาสนาและคุณแม่
ท่านที่ยังไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรจะได้รับ ชงกาแฟใส่นมให้หนู หนูขอนมเท่านั้น” การ
ยอมรับข่าวสารและการเชื้อเชิญให้ติดตาม
การเชื้อเชิญด้วยเสียงของผู้สอนศาสนาใน ตอบรับนั้นเป็นการแสดงให้ประจักษ์ที่เห็น
พระคริสต์ จากวันนั้นจนถึงวันนี้ คุณแม่ยัง
ถ้อยค�ำดังนี้ “คุณจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ชัดในความปรารถนาของเธอที่จะยอมรับ
คงแข็งขันในศาสนจักร เธอพูดว่า “พระเจ้า
ไหมครับ คุณจะสวดอ้อนวอนไหมครับ คุณ การเชื้อเชิญให้ติดตามพระคริสต์ ซึ่งผู้สอน ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!”
จะมาโบสถ์ไหมครับ คุณจะท�ำตามแบบอย่าง ศาสนาเป็นผู้หยิบยื่นให้
เมื่อพยายามมาหาพระองค์ ท่านจะได้
ทั้งคาร์ลอส บาดิโอลาและนอร์มารับบัพของพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาโดยผู้มี
รับพลังที่จะบรรเทาภาระในชีวิตไม่ว่าทาง
สิทธิอำ� นาจไหมครับ”4 วันนี้ท่านจะตอบการ ติศมา ต่อมาคุณแม่ คุณพ่อและพี่น้อง ก็ท�ำ กายภาพหรือวิญญาณภาพ และจะประสบ
ตามแบบอย่างของเธอโดยรับบัพติศมาเช่น
เชื้อเชิญนี้อย่างไร5
กัน นอร์มาและข้าพเจ้าเติบโตด้วยกันในสาขา กับการเปลี่ยนแปลงทางบวกข้างในซึ่งจะช่วย
ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้ฟังและยอมรับ
ให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้น
ข่าวสารนี้โดยกล่าวว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ เล็กๆ แต่เข้มแข็งนั้น ต่อมาเราแต่งงานกัน
หลังจากข้าพเจ้ากลับจากการรับใช้ในคณะ การเชื้อเชิญ “จงเดินกับเรา”
ขอตามพระองค์!”
เผยแผ่ ข้าพเจ้ารู้อยู่เสมอว่าการติดตามพระเอโนคได้รับเรียกให้สั่งสอนพระกิตติคุณ
คาร์ลอส บาดิโอลาและครอบครัวแห่ง
ผู้ช่วยให้รอดจะง่ายขึ้นเมื่อมีเธออยู่เคียงข้าง
เมืองมีนัส อุรุกวัย พบกับผู้สอนศาสนา เนื่อง
สมาชิกศาสนจักรคนหนึ่งตอบรับการเชื้อ แก่ผู้คนที่สอนยากและใจแข็งกระด้าง ท่าน
ไม่รู้สึกว่าท่านพร้อม ท่านสงสัยว่าจะท�ำได้
จากเอ็ลเดอร์ถามค�ำถามหลายข้อระหว่าง เชิญนี้ที่จะต่อค�ำมั่นสัญญาทุกสัปดาห์โดย
หรือไม่ พระเจ้าทรงระงับข้อสงสัยและเสริม
บทเรียน พวกเขาตัดสินใจเชื้อเชิญเพื่อนบ้าน การรับส่วนศีลระลึก6 ส่วนหนึ่งของค�ำมั่น
คนหนึ่งที่ไม่เป็นสมาชิก—เด็กหญิงสวยน่ารัก สัญญานั้นคือการรักษาพระบัญญัติ เมื่อท�ำ สร้างศรัทธาของท่านโดยทรงเชื้อเชิญว่า “จง
อายุ 14 ปี ชือ่ นอร์มา—ให้มาช่วยตอบ นอร์มา เช่นนั้นท่านก�ำลังพูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ เดินกับเรา”—การเชือ้ เชิญทีเ่ สมือนไม้เท้าของ
คนตาบอดหรือแขนของเพื่อนที่สามารถน�ำ
เป็นนักเรียนมัธยมปลายที่อุทิศตนปีนั้นเธอ ขอตามพระองค์!”7
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ทางการก้าวเดินแก่คนที่ไม่มั่นใจในการก้าว
เดิน โดยการจับพระพาหุของพระผู้ช่วยให้
รอดและเดินกับพระองค์ เอโนคพบว่าการ
ก้าวเดินมั่นคงและท่านได้เป็นผู้สอนศาสนา
และศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่10
การตัดสินใจ “จงมาหาเรา” และ “จง
ตามเรามา” นั้นเป็นเรื่องส่วนตัว เมื่อยอม
รับการเชื้อเชิญนี้ เรายกระดับค�ำมั่นสัญญา
จนสามารถ “เดินกับพระองค์” ได้ ค�ำมั่น
สัญญาระดับนี้ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ใกล้
ชิดยิ่งขึ้นกับพระผู้ช่วยให้รอด—อันเป็นผล
ของการยอมรับการเชื้อเชิญแรก
โดยต่างวาระกัน นอร์มาและข้าพเจ้ายอม
รับการเชื้อเชิญ “จงมาหาเรา” และ “จงตาม
เรามา” จากนั้นเราสนับสนุนกัน เราเรียนรู้ที่
จะเดินกับพระองค์
ความอุตสาหะและความมุ่งมั่นที่จะแสวง
หาและท�ำตามพระองค์จะมีรางวัลคือพรที่
เราต้องการ
เช่นเดียวกับกรณีของสตรีผู้พยายามอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะสัมผัสชายฉลองพระองค์ของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอด11 หรือกรณีของบารทิเมอัสคนตาบอด
ผูม้ คี วามมุง่ มัน่ เป็นปัจจัยส�ำคัญของปาฏิหาริย์
ที่เกิดขึ้นในชีวิตเขา12 ทั้งสองกรณีต่างได้รับ
การรักษาทั้งทางร่างกายและวิญญาณ
เอือ้ มมือของท่านออกไป สัมผัสฉลองพระองค์ ยอมรับการเชื้อเชิญของพระองค์ และ
พูดว่า “พระเจ้า ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!”
—และเดินกับพระองค์
“จงมาหาเรา” “จงตามเรามา” และ“จงเดิน

กับเรา” คือการเชือ้ เชิญทีแ่ ฝงไว้ดว้ ยอานุภาพ
—ส�ำหรับท่านที่ยอมรับ—เพื่อเปลี่ยนแปลง
ชีวติ ท่านและสร้าง การเปลีย่ นแปลงในใจท่าน
ซึ่งจะน�ำท่านให้พูดว่า “[ฉัน] ไม่มีใจที่จะท�ำ
ความชั่วอีก, แต่จะท�ำความดีโดยตลอด.”13
ในฐานะเป็นการแสดงออกภายนอกถึงการ
เปลี่ยนแปลงนั้น ท่านจะรู้สึกปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะ “ช่วยเหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่
อ่อนแรง, และให้ก�ำลังเข่าที่อ่อนล้า.”14
อะไรคือขั้นตอนการไปสู่การ “เดินกับ
พระองค์” ในวันนี้
1. กระตุ้นความปรารถนา ที่จะติดตาม
พระคริสต์ให้ดีขึ้น15
2. สวดอ้อนวอน ให้แก่ความปรารถนานี้เพื่อ
ศรัทธาของท่านในพระองค์จะเติบโต16
3. หาความรู้ จากพระคัมภีร์ ทำ�ให้ทางสว่าง
และสร้างเสริมความปรารถนาทีจ่ ะเปลีย่ น
แปลง17
4. ตัดสินใจเสียแต่วันนี้ ที่จะทำ�และพูดว่า
“พระเจ้า ข้าพระองค์ขอตามพระองค์!”
เพียงแต่รู้ความจริงจะไม่เปลี่ยนแปลงโลก
ของท่าน เว้นแต่ท่านจะเปลี่ยนความรู้เป็น
การกระทำ� 18
5. ยืนหยัด ในการตัดสินใจของท่านโดยใช้
หลักธรรมเหล่านี้ทุกวัน19

ขอให้ถ้อยค�ำของศาสดาพยากรณ์ที่รัก
ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นแรง
บันดาลใจให้เรากระท�ำในความปรารถนา

ของเราที่จะยอมรับการเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด ประธานมอนสันกล่าวว่า “ใคร
หรือคือ…กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริ พระเจ้าจอม
โยธาพระองค์นี้ พระองค์ทรงเป็นพระอาจารย์
ของเรา พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ลิขิตความรอด
ของเรา พระองค์ทรงเรียกเรา ‘จงตามเรามา
เถิด’ พระองค์ทรงสอนสัง่ ‘ท่านจงไปท�ำเหมือน
อย่างนัน้ เถิด’ พระองค์ทรงวิงวอนว่า ‘จงรักษา
บัญญัติของเรา’” 20
ขอให้เราตัดสินใจวันนี้ที่จะเพิ่มระดับการ
นมัสการและค�ำมั่นสัญญาต่อพระผู้เป็นเจ้า
และขอให้การตอบรับการเชือ้ เชิญของพระองค์
ดังก้องและชัดเจนว่า “พระเจ้า ข้าขอตาม
พระองค์!”21 ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เอเมน
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