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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 
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ที่ระเบิดออกมา  การแบ่งปันความรู้สึกรัก
และกังวลในความปลอดภัยของอีกฝ่ายหนึ่ง 
ช่วยให้ชีวิตแต่งงานที่เรารักสุดหัวใจผ่านพ้น
อันตรายร้ายแรงครั้งนี้ไปได้

เปาโลเตือนว่า “อย่าให้คำาเลวร้ายออก
จากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำาดีๆ 
[เท่านั้น] และที่เหมาะสมกับความต้องการ 
เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน” (เอเฟซัส 
4:29) ถ้อยคำาของเปาโลดังกังวานถึงความ
บริสุทธิ์อย่างหนึ่ง

วลี “คำาเลวร้าย” สำาหรับท่านหมายความ
ว่าอะไร เราทุกคนเคยประสบความรู้สึกที่
ถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วยความโกรธ—ทั้ง
ของตนเองและผู้อื่น เราเคยเห็นความโกรธที่
ไม่ทันกลั่นกรองปะทุขึ้นในที่สาธารณะ เรามี
ประสบการณ์กับสิ่งนี้ในรูปแบบของอารมณ์
แบบ “ไฟช็อต” ในการแข่งขันกีฬา ในเวทีการ 
เมืองและแม้แต่ในบ้านของเราเอง

บางครั้งลูกๆ พูดกับบิดามารดาผู้เป็นที่รัก 
ด้วยภาษาที่บาดใจ  คู่สมรสที่ร่วมใช้ชีวิตอัน 
สุขสมบูรณ์ร่วมประสบการณ์ท่ีอ่อนโยนสุภาพ 
ต้องมาสูญเสียวิสัยทัศน์และความอดทนต่อ 
กันและขึ้นเสียงใส่กัน  เราทุกคนแม้เป็นลูกๆ 
ในพันธสัญญาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรง
เป่ียมด้วยความรัก ต่างเคยเสียใจกับการด่วน 

ตัดสินผู้อ่ืนโดยคิดว่าตนเองน้ันชอบธรรมแล้ว 
และเคยเอ่ยวาจากระตุ้นโทสะก่อนที่เราจะ
เข้าใจสถานการณ์จากมุมมองของอีกฝ่ายหน่ึง 
เราทุกคนต่างเคยมีโอกาสเรียนรู้ว่าถ้อยคำาที่
กัดกร่อนสามารถนำาสถานการณ์ที่เป็นเหตุ
แห่งอันตรายเข้าสู่ภาวะที่เป็นอันตรายร้าย
แรงได้อย่างไร

ไม่นานมานี้มีจดหมายจากฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าวอย่างชัดเจนว่า “พระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์สอนให้เรารักและปฏิบัติต่อผู้
อื่นด้วยความมีน้ำาใจและความสุภาพ—แม้
ในยามท่ีเราไม่เห็นด้วยก็ตาม” (จดหมายจาก 
ฝ่ายประธานสูงสุด, 10 ม.ค. 2014) เป็นข้อ
เตือนใจที่สำาคัญยิ่งซึ่งเราสามารถทำาได้และ
ควรดำาเนินต่อไปในการสนทนาที่สุภาพ  โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองโลกจากมุมมอง
ที่ต่างกัน

ผู้เขียนหนังสือสุภาษิตแนะนำาว่า “คำาตอบ 
นุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หาย
ไป แต่คำากักขฬะเร้าโทสะ” (สุภาษิต 15:1) 
“คำาตอบนุ่มนวล” ประกอบด้วยการตอบสนอง 
ท่ีมีเหตุผล—คำาท่ีกล่ันกรองจากใจท่ีนอบน้อม 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะพูดตรงๆ ไมได้
เลยหรือจะย่อหย่อนในความจริงแห่งหลักคำา
สอน  ถ้อยคำาที่หนักแน่นในข่าวสารอาจเอ่ย

ในวิญญาณที่นุ่มนวลได้
พระคัมภีร์มอรมอนมีแบบอย่างที่สะดุดใจ 

ของภาษาที่หนักแน่นซึ่งกล่าวไว้เช่นกันใน 
บริบทแห่งความขัดแย้งของชีวิตแต่งงาน บุตร 
ของซาไรยาห์และลีไฮถูกส่งกลับไปเยรูซาเล็ม 
เพื่อเอาแผ่นจารึกทองเหลืองและไม่กลับมา 
ซาไรยาห์เช่ือว่าบุตรของเธอตกอยู่ในอันตราย 
และเธอท่วมท้นด้วยความโกรธและต้องการ
ตำาหนิใครสักคนหนึ่ง

ลองฟังเรื่องนี้ในสายตานีไฟ บุตรของเธอ
ดูบ้าง: “เพราะ (มารดาข้าพเจ้า) คิดว่าเราตาย 
เสียแล้วในแดนทุรกันดาร; และนางได้บ่นว่า 
บิดาข้าพเจ้าด้วย โดยบอกท่านว่าท่านเป็น 
คนช่างเห็นนิมิต; มีความว่า: ดูเถิดท่านนำาเรา 
ออกมาจากแผ่นดินแห่งมรดกของเรา, และ
บุตรของเราหามีไม่แล้ว, และพวกเราต้องตาย 
ในแดนทุรกันดาร (1 นีไฟ 5:2)

ถึงตอนน้ีให้เราลองพิจารณาดูว่าซาไรยาห์ 
คิดอะไร  เธอท่วมท้นด้วยความวิตกกังวล
เรื่องบุตรของเธอที่ไม่ค่อยลงรอยกันซึ่งถูก
ส่งกลับไปยังสถานที่ซึ่งชีวิตสามีเธอเคยถูก
คุกคาม  เธอได้แลกบ้านและเพื่อนอันเป็น
ที่รักกับกระโจมในแดนทุรกันดารที่อ้างว้าง
ขณะยังอยู่ในช่วงเวลาให้กำาเนิดบุตร เมื่อถูก 
ผลักดันสู่จุดแตกหักแห่งความกลัว ซาไรยาห ์



4342 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ได้กระทำาเยี่ยงวีรสตรี แม้จะไม่สมเหตุผลนัก  
ดูเหมือนกระโดดออกมาจากความสูงของรถ
บรรทุกที่ควบคุมไม่ได้ด้วยความพยายามที ่
จะปกป้องครอบครัว  เธอแสดงความกังวล 
ที่ชอบด้วยเหตุผลกับสามีด้วยภาษาแห่ง
ความโกรธ สงสัย และตำาหนิ—ภาษาที่ด ู
เหมือนว่ามนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ช่ำาชองอย่าง 
ไม่น่าเชื่อ 

ศาสดาพยากรณ์ลีไฮฟังความหวาดวิตก
ที่ทำาให้ภรรยาของท่านขุ่นเคือง แล้วให้การ
ตอบรับด้วยความระมัดระวังในภาษาแห่ง
ความเห็นอกเห็นใจ ข้ันแรกท่านยอมรับความ 
จริงในเรื่องต่างๆ ตามมุมมองของภรรยาก่อน 
ว่า “และ. . .บิดาข้าพเจ้าพูดกับนาง, มีความ 
ว่า: ข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้าเป็นคนช่างเห็นนิมิต;. . . 
แต่ [หากข้าพเจ้า] จะยังอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม, 
[เราจะ] ตายไปกับพ่ีน้องข้าพเจ้าแล้ว” (1 นีไฟ 
5:4)

จากนั้นสามีของเธอกล่าวถึงความหวาด
วิตกของเธอเกี่ยวกับสวัสดิภาพของบุตรทั้ง
หลาย ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
พยานต่อท่านโดยไร้ข้อสงสัยว่า

“แต่ดูเถิด, ข้าพเจ้าได้แผ่นดินแห่งคำาสัญ- 
ญา, ซึ่งในสิ่งนี้ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี; แท้จริง
แล้ว, และข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าจะทรงปลด
ปล่อยบุตรข้าพเจ้าให้พ้นจากมือเลบัน. . .

“และด้วยการกล่าวถ้อยในลักษณะน้ี ลีไฮ, 
บิดาข้าพเจ้า, ปลอบโยน…มารดาข้าพเจ้า, 
เกี่ยวกับเรา” (1 นีไฟ 5:5-6)

ชายหญิงในยุคนี้จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 
ปลูกฝังความเคารพกันและกันโดยก้าวข้าม 
ช่องว่างกว้างใหญ่ของความเช่ือกับพฤติกรรม 
และก้าวข้ามเหวลึกแห่งวาระที่ขัดแย้ง  เป็น

ไปไม่ได้ที่จะรู้ข้อมูลข่าวสารทุกสิ่งที่เข้ามาใน 
ความคิดและจิตใจของเราหรือแม้แต่จะเข้าใจ 
อย่างสมบูรณ์ในบริบทของการทดลองและ
ทางเลือกที่เราเผชิญ

แม้กระน้ัน อะไรจะเกิดข้ึนกับ “คำาเลวร้าย” 
ที่เปาโลกล่าวถึงหากเราอยู่ในตำาแหน่งที่ต้อง
เห็นใจประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นอันดับแรก  
โดยยอมรับในข้อจำากัดแห่งความไม่ดีพร้อม
และนิสัยที่มักจะพูดห้วนๆ ของข้าพเจ้าเอง 
ข้าพเจ้าวิงวอนท่านให้ฝึกถามคำาถามนี้ด้วย
ความห่วงใยถึงประสบการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง
ว่า “คุณกำาลังคิดอะไรอยู่”

จำาได้ไหมเมื่อพระเจ้าทรงทำาให้ซามูเอล 
และซาอูลประหลาดใจโดยเรียกดาวิดแห่ง 
เบธเลเฮม เด็กเล้ียงแกะตัวน้อย ให้เป็นกษัตริย์ 
แห่งอิสราเอล พระเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์ว่า “เพราะพระยาห์เวห์ไม่ได้ทอด 
พระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที ่

รูปร่างภายนอก แต่พระยาห์เวห์ทอดพระเนตร 
จิตใจ” (1 ซามูเอล 16:7)

เมื่อห้องโดยสารรถบรรทุกเกิดควันคลุ้ง 
ภรรยาข้าพเจ้ากระทำาในสิ่งที่กล้าหาญที่สุด
เท่าที่เธอจะนึกออกเพื่อปกป้องลูกชายเรา  
เช่นเดียวกันในฐานะผู้พิทักษ์ข้าพเจ้าถามถึง 
การเลือกของเธอ ท่ีน่าตกใจก็คือมันไม่สำาคัญ 
ว่าใครทำาถูกต้องกว่าใคร  ที่สำาคัญคือการฟัง
กันและการเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่ง

ความตั้งใจจริงที่จะเข้าใจมุมมองของกัน
และกันจะเปลี่ยน “คำาเลวร้าย” เป็น “คำาที่
เป็นคุณ”  อัครสาวกเปาโลเข้าใจเรื่องนี้และ
เราแต่ละคนสามารถมีประสบการณ์กับสิ่ง
นี้ได้เช่นเดียวกันในระดับหนึ่ง ปัญหาอาจ
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือได้รับการแก้ไขด้วยสิ่งนี้  
แต่ความเป็นไปได้ที่สำาคัญกว่าก็คือคำาที่ให้
คุณสามารถเปลี่ยนเราได้หรือไม่

ข้าพเจ้าเป็นพยานด้วยความนอบน้อม
ว่าเราสามารถกล่าว “คำาที่ให้คุณ” ได้ด้วย
ภาษาแห่งความเห็นอกเห็นใจเมื่อของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ปลูกฝัง
ไว้ทะลุทะลวงจิตใจเราให้เข้าใจความรู้สึก
และสภาพแวดล้อมของผู้อื่น  สิ่งนี้ทำาให้เรา
สามารถเปลี่ยนสถานการณ์อันตรายให้เป็น
สถานศักดิ์สิทธิ์ได้  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึง
พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก ผู้ 
“ทอดพระเนตรจิตใจ [เรา]” และใส่พระทัย
ว่าเรากำาลังคิดอะไร  ในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 




