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ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็เห็นเดลิเคตอาร์ช  แต่ต้อง
ประหลาดใจมาก เมื่อเห็นว่าซุ้มนั้นอยู่ใน
บริเวณที่ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าไปถึงได้

ด้วยความรู้สึกท้อใจอย่างมาก ข้าพเจ้า
ตัดสินใจเดินกลับ  ข้าพเจ้ารออย่างกระสับ- 
กระส่ายจนเราพบกันอีก  ข้าพเจ้าถามทันที
ว่า “ไปถึงซุ้มเดลิเคตอาร์ชกันรึเปล่า?” พวก
เขาบอกข้าพเจ้าอย่างมีความสุขว่าไปถึง  
พลางอธิบายว่าพวกเขาเดินตามป้ายบอก
ทางอย่างตั้งใจและใช้ความพยายามจนไป
ถึงที่หมายในที่สุด

น่าเสียดาย ข้าพเจ้าไปผิดทาง วันน้ันข้าพ- 
เจ้าได้รับบทเรียนที่สำาคัญยิ่ง!

บ่อยเพียงใดที่ เราพลาดวิถีทางที่ถูกต้อง 
เพราะปล่อยตนเองให้ถูกชักนำาไปกับแนวโน้ม 
ของโลก?  เราต้องถามตนเองอยู่เสมอว่าเรา 
ยังคงเป็นผู้ทำาตามพระวจนะของพระเยซู
คริสต์หรือไม่

คำาสอนอันประเสริฐอยู่ในหนังสือยอห์น:
“จงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู ่

กับพวกท่าน แขนงจะออกผลเองไม่ได้นอก 
จากจะติดสนิทอยู่กับเถา พวกท่านก็เช่น
เดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิท
อยู่กับเรา

“เราเป็นเถาองุ่น พวกท่านเป็นแขนง คนที่
ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขา 
คนน้ันจะเกิดผลมาก เพราะว่าถ้าแยกจากเรา 
แล้วพวกท่านจะทำาสิ่งใดไม่ได้เลย” (ยอห์น 

เราเริ่มออกเดินไปตามทางด้วยความ
กระตือรือร้นยิ่ง แต่หลังจากเดินไปได้ไม่ไกล
นัก คนอื่นต้องการหยุดพัก  เนื่องจากความ
ปรารถนาที่จะไปให้ถึงให้ได้ ข้าพเจ้าตัดสิน
ใจเดินต่อไปตามลำาพัง  โดยไม่ได้สนใจเส้น
ทางที่ควรจะไป ข้าพเจ้าเดินตามชายคนหนึ่ง 
ที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งดูเหมือนจะมุ่งหน้าไปด้วย 
ความมั่นใจมาก  หนทางเดินเริ่มยากลำาบาก
มากขึ้นเรื่อยๆ  ข้าพเจ้าต้องกระโดดไปตาม 
ก้อนหิน จากความยากลำาบากที่เห็น ข้าพเจ้า 
แน่ใจว่าผู้หญิงในคณะของเราคงจะไปไม่ไหว 

โดยเอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เ ด็กชายตัวน้อยกำาลังฝึกเล่นเปียโน ม ี
 พนักงานขายคนหน่ึง เห็นเขาทางหน้าต่าง 
 ถามว่า  “แม่หนูอยู่บ้านไหม?”
ซึ่งเด็กคนนั้นย้อนถามว่า “แล้ว…คุณคิด 

ว่าไงครับ?”
ลูกๆ สุดที่รักของเราห้าคนเล่นเปียโน 

ขอบคุณแรงจูงใจจากภรรยาข้าพเจ้า!  เมื่อ
คุณครูมาถึงบ้าน  เอเดรียนลูกชายของเรา
จะวิ่งไปแอบเพื่อจะได้ไม่ต้องเรียน  แต่วัน
หนึ่ง สิ่งอัศจรรย์บางอย่างเกิดขึ้น!  เขาเริ่มรัก
ดนตรีมากจนฝึกด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ถ้าเราสามารถไปถึงจุดนี้ในขั้นตอนการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราได้  นั่นจะเป็นสิ่ง 
อัศจรรย์ จะเป็นสิ่งประเสริฐยิ่งถ้าเรามีความ 
ปรารถนาอันลึกล้ำาในใจท่ีจะรักษาพระบัญญัติ 
โดยไม่ต้องมีใครมาเตือนอยู่ร่ำาไปและถ้าเรา
มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเดินตามวิถีทางที่ถูก
ต้อง  เราจะได้รับพรทั้งหลายที่สัญญาไว้ใน
พระคัมภีร์

หลายปีก่อนข้าพเจ้าไปที่อุทยานแห่งชาต ิ
อาร์เชส (อุทยานซุ้มหินโค้ง) พร้อมภรรยา กับ 
เอเวลีนลูกสาวของเรา และเพื่อนคนหนึ่งของ
ครอบครัว   ที่นั่นมีซุ้มหินโค้งที่มีชื่อเสียงที่สุด
ซุ้มหนึ่งชื่อเดลิเคตอาร์ช  เราตัดสินใจเดินขึ้น
เขาระยะทางประมาณ 1.5 ไมล์ (2 กม.) เพื่อ
ไปให้ถึงซุ้มหินโค้งซุ้มนั้น

อย่าเดินทางผิด
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้ทางนั้นพ้นสายตาไปเพื่อที่เรา 
จะเชื่อมโยงกับสวรรค์อยู่เสมอ
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15:4-5)
โดยใช้คำาอุปมาน้ี เราสามารถเห็นสัมพันธ- 

ภาพที่ใกล้ชิดยิ่งและเหนือธรรมชาติที่เรามี
กับพระเยซูคริสต์และความสำาคัญที่พระองค์
ประทานให้เราแต่ละคน  พระองค์ทรงเป็น
รากและลำาต้นซึ่งนำาน้ำาธำารงชีวิตมาสู่เรา น้ำา 
เล้ียงท่ีบำารุงเล้ียงเราให้เจริญเติบโตจนสามารถ 
มีผลิตผลมากมาย พระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา 
ในวิธีน้ีคือ ในฐานะแขนง—หรือสัตภาวะท่ีต้อง 
ขึ้นอยู่กับพระองค์—เราไม่มีวันจะประเมินค่า 
คำาสอนของพระองค์ต่ำาไป

ความผิดพลาดบางอย่างร้ายแรงมาก  และ 
ถ้าแก้ไขไม่ทัน  สิ่งเหล่านั้นจะนำาเราออกจาก
ทางที่ถูกต้องจนไม่อาจหวนกลับมา  ถ้าเรา
กลับใจและยอมรับการแก้ไข  ประสบการณ์
เหล่านี้จะช่วยให้เราเองเป็นคนนอบน้อม 
เปลี่ยนการกระทำาของเรา และชักนำาเราให้
ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเราอีกครั้ง

ข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับแนวคิดนี้

โดยอ้างถึงช่วงเวลาหนึ่งจากประสบการณ์ที่
น่าตื่นเต้นของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
โดยประสบการณ์น้ี พระผู้ช่วยให้รอดประทาน 
คำาสอนอันหาค่ามิได้เก่ียวกับหลักธรรมหลาย 
ข้อที่เราควรยึดถือไว้ตลอดชีวิต  เรื่องนี้เกิด
ขึ้นเมื่อมาร์ติน แฮร์ริสทำางานแปล 116 หน้า
ซึ่งเป็นส่วนแรกของพระคัมภีร์มอรมอนหาย

เมื่อกลับใจจากการไม่ทำาตามคำาแนะนำา
ของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว  ศาสดาพยากรณ์ได้
รับการเปิดเผยซึ่งพบอยู่ในหลักคำาสอนและ
พันธสัญญาภาค 3 (ดู คำาสอนของประธาน

ศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 75-77) จาก 
สิ่งที่เขียนไว้ในข้อ 1 ถึง 7 ข้าพเจ้าอยากทำา
เครื่องหมายหลักธรรมสามประการที่เราควร
ระลึกถึงอยู่เสมอ

1. งานและจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะ
ล้มเหลวไม่ได้

2. เราต้องไม่กลัวมนุษย์ยิ่งกว่าพระผู้เป็นเจ้า

3. มีความจำาเป็นที่จะต้องกลับใจอยู่เสมอ

ในข้อ 13 พระเจ้าทรงสอนเราถึงการกระทำา 
สี่ประการที่เราไม่ควรทำาเลย

1. ถือว่าคำาแนะนำาของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า
2. ผิดคำาสัญญาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำาไว้ต่อ

พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า
3. พึ่งการวินิจฉัยของเราเอง
4. โอ้อวดปัญญาของเราเอง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะไม่ปล่อยให้
ทางนั้นพ้นสายตาไปเพื่อที่เราจะเชื่อมโยงกับ
สวรรค์อยู่เสมอ เพื่อที่กระแสแห่งโลกจะไม่
กวาดเราออกไป

หากใครในพวกท่านไปถึงจุดของการละท้ิง 
วิถีทางของพระเจ้า—ไม่ว่าจะเป็น ณ จุดใด
บนวิถีทางน้ัน—ด้วยความสำานึกผิดอันย่ิงใหญ่ 
ท่านจะรู้สึกถึงความขมขื่นของการถือว่าคำา
แนะนำาของพระผู้เป็นเจ้าไร้ค่า ผิดคำาสัญญา
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ความตื่นตระหนกตกใจข้าพเจ้าวิ่งฝ่าก้อนหิน 
และดงหญ้ามากอดพวกเขาไว้  ปลายแขน
ของแจนฟกช้ำาเลือดไหลแต่ข้าพเจ้ารู้สึกขอบ 
พระทัยที่เธอและลูกชายของเรายังหายใจอยู่  
ข้าพเจ้าได้แต่กอดพวกเขาไว้แน่นขณะฝุ่น
ข้างทางหลวงเริ่มจางลง

เมื่อหัวใจเต้นปกติและหายจากอาการ
หอบแล้ว ข้าพเจ้าโพล่งออกไปว่า “คุณคิด
อะไรของคุณ  รู้ไหมว่าทำาแบบนั้นอันตราย
แค่ไหน  คุณอาจถึงตายเลยนะ!”

เธอมองผมด้วยน้ำาตาอาบแก้มเป้ือนคราบ 
ควัน และพูดสิ่งที่เสียดแทงใจข้าพเจ้าและ
ลั่นอึงอลอยู่ในหูว่า “ฉันก็แค่พยายามให้ลูก 
ชายของเราปลอดภัย”

ชั่วขณะนั้นข้าพเจ้าตระหนักว่าสิ่งที่เธอ
คิดก็คือ ไฟไหม้เครื่องยนต์ กลัวรถบรรทุกจะ
ระเบิดพวกเราตาย  อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้ารู้ว่า
นั่นเป็นเพียงปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า—อันตราย
แต่ไม่ร้ายแรง  ข้าพเจ้ามองภรรยาผู้ล้ำาค่า 
ลูบศีรษะลูกชายวัยทารกของเรา และสงสัย
ว่าผู้หญิงแบบไหนนะที่จะทำาสิ่งที่กล้าหาญ
ขนาดนั้น

สถานการณ์เช่นนี้อาจเป็นอันตรายด้าน
อารมณ์มากเท่าๆ กับการที่เครื่องยนต์เสีย ที่
น่ายินดีคือ หลังจากอดทนอยู่ในความเงียบ
ที่อึดอัดนานพอสมควร  โดยที่เราทั้งสองเชื่อ
ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนผิด ในที่สุดเราคุยกัน
ถึงความรู้สึกปั่นป่วนภายใต้อารมณ์ของเรา

โดย เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. เครก ซวิค
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สี่
สิบเอ็ดปีก่อน  ข้าพเจ้าปีนเข้าไปนั่ง
ที่นั่งคนขับของรถกึ่งบรรทุก 18 ล้อ 
พร้อมด้วย แจนภรรยาคนสวยของ

ข้าพเจ้าและสกอตตี้ลูกชายวัยแบเบาะของ
เรา เรากำาลังจะขนวัสดุก่อสร้างที่บรรทุกหนัก
ข้ามไปหลายรัฐ

สมัยนั้นยังไม่เข้มงวดเรื่องเข็มขัดนิรภัย
หรือที่นั่งสำาหรับเด็กทารกในรถ ภรรยาข้าพ- 
เจ้าจึงอุ้มลูกชายท่ีน่ารักของเราไว้ในอ้อมแขน 
ความเห็นของเธอที่ว่า  “เราอยู่สูงจากระดับ
พื้นพอดูเลยนะคะ” น่าจะสะกิดให้ข้าพเจ้า
ทราบถึงความกังวลของเธอ

ขณะขับอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์ดอน- 
เนอร์พาส ช่วงที่ทางหลวงเป็นถนนลาดชัน 
ห้องโดยสารของรถบรรทุกก็มีควันคลุ้งขึ้น
อย่างกะทันหันและไม่คาดฝัน เรามองไม่
ค่อยเห็น และหายใจไม่ค่อยออก

สำาหรับรถกึ่งบรรทุกที่หนักขนาดนั้น ใช้
เบรกอย่างเดียวไม่อาจชะลอความเร็วได้ทัน
การ ข้าพเจ้าใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกและลด
เกียร์ลง พยายามหยุดรถให้ได้ในทันที

ขณะข้าพเจ้าบังคับรถชิดขอบทางแต่ยัง 
จอดไม่สนิท ภรรยาข้าพเจ้าเปิดประตูรถ 
กระโดดออกไปพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขน 
ข้าพเจ้าได้แต่มองดูทั้งสองล้มกลิ้งไปบน
พื้นดินโดยช่วยอะไรไม่ได้

ทันทีที่หยุดรถบรรทุกไว้ได้  ข้าพเจ้าถลัน
ออกจากห้องโดยสารที่ควันคลุ้ง  และด้วย

คุณกำาลังคิดอะไรอยู่
ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ฝึกถามคำาถามนี้ด้วยความห่วงใยถึงประสบการณ์ของ
อีกฝ่ายหนึ่งว่า “คุณกำาลังคิดอะไรอยู่”

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งทำาไว้ต่อพระพักตร์พระผู ้
เป็นเจ้า วางใจในการวินิจฉัยของท่านเอง 
โอ้อวดปัญญาของท่านเอง

ถ้าเกิดเร่ืองเช่นน้ีข้ึน  ข้าพเจ้าขอเตือนท่าน 
ให้กลับใจและกลับสู่วิถีทางที่ถูกต้อง

ครั้งหนึ่งหลานขอให้คุณตาอวยพรวันเกิด 
หลานถามคุณตาว่าอายุเท่าไร  คุณตาตอบ
ว่าอายุถึง 70 ปีแล้ว  หลานหยุดคิดครู่หนึ่ง
แล้วถามว่า “คุณตาเร่ิมต้ังแต่เลข 1 หรือเปล่า 
ครับ?”

ขณะอยู่ในวัยเด็กและวัยรุ่น คนเรามักคิด 
ว่าจะไม่มีวันแก่เฒ่า  ความคิดเรื่องการตาย 
ไม่เคยมีเลย—นั่นเป็นเรื่องของคนที่ชรามาก 
แล้ว—และการไปถึงจุดนั้นยังคงห่างเท่า 
ชั่วนิรันดร  เมื่อเวลาผ่านไป หลายเดือน  
หลายฤดูกาล จนกระท่ังรอยย่นเร่ิมปรากฏ 
เรี่ยวแรงลดถดถอยหาหมอบ่อยขึ้นทุกที  
และอื่นๆ 

วันน้ันจะมาถึง วันท่ีเราจะพบพระผู้ไถ่และ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  อีก
ครั้ง  ข้าพเจ้าวิงวอนว่าในโอกาสที่ศักดิ์สิทธิ์
ล้ำาเลิศนั้นเราจะจดจำาพระองค์ได้ด้วยความรู้
เกี่ยวกับพระองค์ที่เรามีอยู่และด้วยการที่เรา
ได้ปฏิบัติตามคำาสอนของพระองค์  พระองค์
จะทรงแสดงให้เราเห็นแผลเป็นที่พระหัตถ์
และพระบาท แล้วเราจะรวมอยู่ด้วยกันใน
การโอบกอดครั้งสุดท้าย  หลั่งน้ำาตาแห่งปีติ
ที่ได้ดำาเนินตามวิถีทางของพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสุดแดนแผ่นดินโลก
ทั้งสี่ด้านว่าพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์  ทรง
เตือนเราว่า “จงสดับฟัง, โอ้ เจ้าประชาชาติ
ของแผ่นดินโลก และฟังพระวจนะของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสร้าง[เรา]” (คพ. 
43:23) ขอให้เราสามารถที่จะยึดมั่น  เอาใจ
ใส่ เข้าใจ และตีความข่าวสารของ “พระผู้-
เป็นเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสร้าง [เรา]” อย่าง
ถูกต้อง เพื่อเราจะไม่หลงออกไปจากวิถีทาง
ของพระองค์  ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 




