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ในสามวันต่อมา บสิมาร์ค ประจญับานอกี 
หลายครั้งกับเรือรบและเครื่องบินรบอังกฤษ 
โดยรวมแล้วอังกฤษอาศัยกำาลังของเรือรบ
ห้าลำา เรือบรรทุกเครื่องบินสองลำา เรือลาด
ตระเวน 11 ลำา และเรือพิฆาต 21 ลำาเพื่อหา
ทางจมเรือ บิสมาร์ค ลำามหึมา

ระหว่างการรบครั้งเหล่าน้ี ขีปนาวุธทั้ง
หลายก่อความเสียหายให้ บิสมาร์ค เพียงผิว
เผินเท่านั้น  เรือลำานี้ไม่มีวันจมอย่างนั้นหรือ  
แต่แล้วตอร์ปิโดลูกหนึ่งก็บังเอิญโชคดียิงถูก
หางเสือทำาให้เรือ บิสมาร์ค ทรงตัวไม่ได้ งาน
ซ่อมไม่ได้ผล  แม้ปืนจะพร้อมยิงและลูกเรือ
พร้อมแต่ บิสมาร์ค ทำาได้เพียงคัดท้ายเป็น
วงกว้างเท่าน้ัน  กองทัพอากาศเยอรมันอยู่
นอกรัศมี  เรือ บิสมาร์ค ไม่อาจไปถึงท่าเรือที่
ปลอดภัยได้ ทั้งสองแห่งไม่อาจเป็นที่คุ้มภัย 
ให้ได้เพราะเรือ บิสมาร์ค ไม่สามารถคัดท้าย 
ตามผงัเส้นทางได้เลย ไม่มหีางเสอื ไม่มคีวาม 
ช่วยเหลือ ไม่มีท่าเรือ จุดจบใกล้เข้ามาแล้ว 
ปืนชาวองักฤษระดมยิงอย่างหนกัขณะลูกเรอื 
ชาวเยอรมันวิ่งจ้าละหวั่นทำาให้เรือที่เคยคิด
ว่าไม่อาจทำาลายได้จมลงทะเล คลื่นที่หิวโหย
ของแอตแลนติกซัดกราบเรือก่อน จากนั้นก็

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 1941 เรือรบ
ประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพเรืออังกฤษ 
ชื่อปรินซ์ออฟเวลส์ กับ ฮู้ด ประจัญบานกับ  
บิสมาร์ค และเรือลาดตระเวน ปรินส์อูเกน 
ของเยอรมนี  ภายในห้านาที บิสมาร์ค ก็จม 
ฮู้ด ลงไปอยู่ใต้มหาสมุทรแอตแลนติก พร้อม
กับลูกเรือทั้งหมดกว่า 1,400 คนยกเว้นสาม
คน ปรินซ์ออฟเวลส์ เรือรบอีกลำาได้รับความ
เสียหายอย่างหนักและถอยกลับไป

พี่
น้องครับ เรามาชุมนุมเป็นกลุ่ม
ฐานะปุโรหิตที่มีพลัง ทั้งในศูนย์การ
ประชุมใหญ่และในที่ต่างๆ ทั่วโลก  

ความรับผิดชอบที่ต้องพูดกับท่านสักเล็กน้อย
ทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและอ่อมน้อม  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณของ
พระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าขณะพูดกับท่าน

เจ็ดสิบห้าปีมาแล้ว วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 
1939 ในฮัมบูร์ก เยอรมนี มีการฉลองวันหยุด 
ทั่วประเทศ  ท่ามกลางสุนทรพจน์ร้อนแรง 
เสียงไชโยโห่ร้อง และการบรรเลงเพลงชาติ 
เรือประจัญบาน บิสมาร์ค ลำาใหม่ลงสู่ทะเล
ผ่านทางแม่นำ้าเอลเบ เรือประสิทธิภาพสูงสุด 
ลำานี้เป็นยานหุ้มเกราะที่มีระบบปฏิบัติงาน
น่าทึ่ง  ต้องใช้พิมพ์เขียวมากกว่า 57,000 
แผ่นสร้างปืนกลคู่บนฐานแบบหมุมขนาด 
380 มิลลิเมตรท่ีควบคุมด้วยเรดาร์  เรือดัง
กล่าวมีวงจรไฟฟ้ายาว 28,000 ไมล์ (45,000 
กิโลเมตร)  มีนำ้าหนักมากกว่า 35,000 ตัน 
และมีเกราะกันกระสุนให้ความปลอดภัยสูง 
สุด พวกเขาคิดว่าเรือลำามหึมาลักษณะน่า
เกรงขามและมีแสนยานุภาพดีเลิศเช่นนี้ไม่มี
ทางจม

จุดจบของ บิสมาร์ค มาถึงในอีกสองปี

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

นำาทางกลับบ้าน 
อย่างปลอดภัย
เรามองขึ้นฟ้าหาทิศที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะวางผังไปตามเส้นทางอัน
ปราดเปรื่องและถูกต้อง
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ฉันนั้น  พลังขับดันของเครื่องยนต์และแรง
ของใบพัดไร้ประโยชน์หากไม่รู้ทิศ ไม่ใช้พลัง 
งานให้เป็นประโยชน์ และไม่มีแรงขับเคลื่อน
จากหางเสือที่มองไม่เห็น ขนาดค่อนข้างเล็ก
แต่จำาเป็นยิ่งต่อการเดินเรือ

พระบิดาของเราทรงจัดเตรียมดวงอาทิตย์ 
ดวงจันทร์ และดวงดาว---กาแล็กซี่บนฟ้า
เพื่อนำาทางกะลาสีที่แล่นไปตามทางเดินเรือ 
สำาหรับเรา ขณะเดินไปตามเส้นทางชีวิต 
พระองค์ทรงจัดเตรียมแผนที่ชัดเจนและชี้
ทางสู่จุดหมายที่เราปรารถนา  พระองค์ทรง
เตือนเราให้ระวังทางเบี่ยง หลุมพราง และ
กับดัก จะมีคนชักนำาเราให้หลงผิด นักเป่าปี่
เจ้าเล่ห์กวักมือเรียกเราให้ไปทำาบาปที่นั่นที่
นี่ เราต้องไม่ยอมให้พวกเขาหลอก แต่เราจะ
หยุดพัก สวดอ้อนวอน ฟังสุรเสียงสงบแผ่ว
เบาซึ่งบอกพระดำารัสเชื้อเชิญที่อ่อนโยนของ
พระอาจารย์แก่ส่วนลึกของจิตวิญญาณเรา
ว่า “จงตามเรามา”2

กระนั้นก็ยังมีคนที่ไม่ฟัง ไม่เชื่อฟัง ชอบ
เดินไปตามเส้นทางของตนเอง  พวกเขามัก
จะยอมต่อการล่อลวงซึ่งอยู่รายรอบเราทุก
คนและชวนให้หลงใหล

ในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต พระเจ้าทรง
วางเราไว้บนโลกในช่วงเวลาที่ยุ่งยาก  เรา
อยู่ในโลกที่ซับซ้อน พบกระแสความขัดแย้ง
ทั่วสารทิศ  กลการเมืองทำาลายเสถียรภาพ
ของประเทศ ทรราชไขว่คว้าอำานาจ และดู
เหมือนสังคมทุกภาคส่วนถูกบดขยี้ สูญเสีย
โอกาสและถูกทิ้งให้อยู่กับความรู้สึกล้มเหลว  
ปรัชญาของมนุษย์ดังก้องในหูเรา และบาป
ห้อมล้อมเรา

ความรับผิดชอบของเราคือมีค่าควรรับพร
อันน่ายินดีทั้งหมดที่พระบิดาในสวรรค์ทรง
เตรียมไว้ให้เรา  ไม่ว่าไปที่ใด ฐานะปุโรหิตไป 
กับเราด้วย เรากำาลงัยืนอยู่ในสถานท่ีศกัด์ิสทิธ์ิ 
หรือไม่  โปรดหยุดคิดพิจารณาผลท่ีจะเกิด
ขึ้นก่อนทำาให้ตัวท่านและฐานะปุโรหิตอยู่ใน
อันตรายโดยเสี่ยงเข้าไปในสถานที่หรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมซึ่งไม่คู่ควรกับท่านหรือกับ
ฐานะปุโรหิตนั้น

เราผู้ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าสร้างสรรค์สิ่งพิเศษได้ เมื่อเรารักษา 

กลืนความจองหองของกองทัพเรือเยอรมัน
จนหมด  บิสมาร์ค สูญสิ้นแล้ว1

เช่นเดียวกับ บิสมาร์ค เราแต่ละคนคือ
ปาฏิหาริย์ของวิศวกรรม  แต่อัจฉริยภาพของ
มนุษย์ไม่ได้จำากัดการสร้างของเรา  มนุษย์
ประดษิฐ์เครือ่งยนตร์ซบัซ้อนท่ีสดุได้แต่ให้ชวิีต 
หรือให้พลังของเหตุผลและวิจารณญาณแก่
เครื่องยนต์เหล่านั้นไม่ได้  นี่เป็นของประทาน
ที่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นมอบให้

เช่นเดียวกับหางเสือของเรือ พระเจ้าทรง
เตรียมวิธีกำาหนดทิศทางที่เราเดิน ประภาคาร
ของพระเจ้าส่งสัญญาณถึงทุกคนขณะท่ีเรา
ล่องไปตามทะเลชีวิต  จุดประสงค์ของเราคือ
คัดท้ายไปตามเส้นทางจนถึงเป้าหมายที่เรา 
ปรารถนา---แม้อาณาจกัรซเีลสเชยีลของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  คนไม่มีจุดประสงค์เปรียบเหมือน
เรือไม่มีหางเสือ ไม่มีวันถึงท่าเรือ  สัญญาณ
มาถึงเรา บอกเราให้วางผังเส้นทาง กางใบ 
จัดตำาแหน่งหางเสือ และเดินเรือ

บิสมาร์ค ลำามหึมาเป็นฉันใด มนุษย์ก็เป็น

ความบรสิทุธ์ิส่วนตวัและให้เกียรตฐิานะปโุรหติ 
เรากลายเป็นแบบอย่างที่ชอบธรรมให้ผู้อื่น
ทำาตาม  อัครสาวกเปาโลเตือนดังนี้ “จงเป็น
แบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจา
และการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความ
เชื่อ และความบริสุทธิ์”3 เขาเขียนเช่นกันว่า
ผู้ติดตามพระคริสต์ควรเป็น “ดวงสว่างต่างๆ 
ในโลก”4  การเป็นแบบอย่างของความชอบ
ธรรมจะช่วยทำาให้โลกที่มืดมิดสว่างขึ้น

หลายท่านคงจำาประธานเอ็น. เอลดัน 
แทนเนอร์ผู้รับใช้เป็นที่ปรึกษาของประธาน
ศาสนจักรสี่ท่านได้  ท่านเป็นแบบอย่างของ
ความชอบธรรมตลอดช่วงประกอบอาชีพ
ด้านอตุสาหกรรม ระหว่างรบัราชการให้รฐับาล 
ในแคนาดา และในฐานะอัครสาวกของพระ- 
เยซูคริสต์ ท่านให้คำาแนะนำาที่ได้รับการดลใจ 
ดังน้ี “ไม่มีสิ่งใดจะทำาให้เกิดปีติและความ
สำาเร็จยิ่งกว่าการดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของ 
พระกิตตคิณุ จงเป็นแบบอย่าง จงเป็นอทิธิพล 
ดี”

ท่านเตือนว่า “เราทุกคนได้รับแต่งตั้งล่วง 
หน้าให้ทำางานบางอย่างในฐานะผู้รับใช้ท่ี 
[พระผูเ้ป็นเจ้า] ทรงเลอืก ผูท้ีพ่ระองค์ทรงเห็น 
ควรมอบฐานะปุโรหิตและอำานาจให้กระทำา
ในพระนามของพระองค์  จำาไว้เสมอว่าคน
อื่นกำาลังมองการเป็นผู้นำาของท่านและท่าน
กำาลังมีอิทธิพลไม่ดีก็เลวต่อชีวิตแต่ละคน ซึ่ง
คนรุ่นต่อๆ มาจะรู้สึกถึงอิทธิพลนั้น”5

เราเข้มแข็งขึ้นด้วยความจริงที่ว่าพลังแรง
กล้าที่สุดในโลกทุกวันนี้คือพลังอำานาจของ
พระผู้เป็นเจ้าอันเกิดผลผ่านมนุษย์  เพื่อล่อง
ทะเลแห่งมรรตัยอย่างปลอดภัย เราต้องได้
รับการนำาทางจากกะลาสีนิรันดร์องค์น้ัน---
แม้พระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่  เราเอื้อมมือขึ้นไป
รับความช่วยเหลือจากสวรรค์

ตัวอย่างที่เรารู้จักดีของคนที่ไม่เอื้อมขึ้น
ข้างบนคือคาอิน บุตรของอาดัมและเอวา  
เขามีศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่จิตใจอ่อนแอ  
เขายอมให้ความละโมบ ความอิจฉา การ
ไม่เชื่อฟัง และแม้แต่การฆาตกรรมทำาลาย
หางเสือส่วนตัวซึ่งจะนำาทางเขาไปสู่ความ
ปลอดภัยและความสูงส่ง  เขาจ้องลงล่าง
แทนที่จะมองขึ้นข้างบน คาอินจึงตก
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นาฬิกาสมัยโบราณอย่างนาฬิกาทราย 
บ่งบอกการล่วงเลยของเวลา  นักแสดง
ชุดใหม่ขึ้นเวทีชีวิต  ปัญหาในสมัยของเรา
ปรากฏอย่างน่ากลัวตรงหน้าเรา  ตลอด
ประวัติศาสตร์โลกซาตานทำางานไม่หยุดเพื่อ
ทำาลายผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด  ถ้าเรา
ยอมต่อการชักจูงของเขา เราจะ—เหมือน
เรือ บิสมาร์ค ลำามหึมา—คือสูญเสียหางเสือ
ซึ่งนำาเราไปสู่ความปลอดภัย  แม้จะมีงาน
สร้างสรรค์ของมนุษย์ แต่ขอให้เรามองขึ้น
ฟ้าหาทิศที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อเราจะวางผัง
ไปตามเส้นทางอันปราดเปรื่องและถูกต้อง  
พระบิดาบนสวรรค์จะไม่ทรงปล่อยให้การ
วิงวอนอย่างจริงใจของเราไม่ได้รับคำาตอบ  
ขณะแสวงหาความช่วยเหลือจากสวรรค์ 
หางเสือของเราจะไม่พลั้งพลาดเหมือนหาง
เสือของ บิสมาร์ค

ขณะที่เราเสี่ยงออกเดินทาง ขอให้เราล่อง 
ทะเลชีวิตอย่างปลอดภัย  ขอให้เรากล้าหาญ
เหมือนดาเนียล เพื่อเราจะยังคงแน่วแน่และ
ซือ่สตัย์ทัง้ท่ีมบีาปและการล่อลวงอยู่รายรอบ 
ขอให้ประจกัษ์พยานของเราลกึซึง้และเข้มแข็ง 

ในอีกสมัยหนึ่ง  ผู้รับใช้ของพระเจ้าถูก
กษัตริย์ชั่วร้ายทดสอบ ดาเนียลแปลข้อเขียน 
บนผนังให้กษัติรย์ด้วยการดลใจจากสวรรค์ 
เกี่ยวกับรางวัลที่เสนอ---แม้เสื้อคลุมพระราช- 
ทาน สร้อยคอทองคำา และอำานาจทางการ
เมือง---ดาเนียลกล่าวว่า “ขอทรงเก็บของ
พระราชทานไว้เป็นของฝ่าพระบาทเถิด และ
ขอประทานรางวัลแก่ผู้อื่น”6  กษัตริย์มอบ
ทรัพย์สินเงินทองและอำานาจให้ดาเนียลเป็น
รางวัลแทนสิ่งของของโลกไม่ใช่ของพระผู้-
เป็นเจ้า แต่เขาปฏิเสธและยังคงซื่อสัตย์

ต่อมา เมื่อดาเนียลนมัสการพระผู้เป็นเจ้า
ทั้งที่มีประกาศห้าม เขาถูกโยนลงในถำ้าสิงโต  
เรื่องราวในไบเบิลบอกเราว่า เช้าวันรุ่งขึ้น 
“เขาจึงเอาดาเนียลออกจากถำ้า ไม่ปรากฏว่า
มีอันตรายอย่างใดที่ตัวท่านเลย เพราะท่าน
ได้วางใจในพระเจ้า”7  ในยามวิกฤตเช่นนี้ 
ความตั้งใจจะแล่นเรือไปตามเส้นทางส่งผล
ให้ดาเนียลได้รับความคุ้มครองและมีสถานที่
หลบภัย  ความคุ้มครองและความปลอดภัย
เช่นนั้นจะเป็นของเราได้เมื่อเราแล่นเรือไป
ตามเส้นทางสู่บ้านนิรันดร์ของเรา

เหมือนประจักษ์พยานของเจคอบน้องชาย 
ของนีไฟเมื่อประจันหน้ากับคนที่พยายามทุก 
วิถีทางเพ่ือทำาลายศรทัธาของเขา เขาประกาศ 
ว่า “หาได้ทำาให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวไม่”8

พ่ีน้องทั้งหลาย เนื่องด้วยหางเสือแห่ง
ศรัทธานำาทางเรา เราจึงพบทางกลับบ้าน
อย่างปลอดภัย—ไปหาพระผู้เป็นเจ้า อยู่กับ
พระองค์ชั่วนิรันดร์  ขอให้เราแต่ละคนเป็น
เช่นนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของเรา เอเมน 
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