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เดิมคือภรรยาข้าพเจ้าวางใจในการตัดสินใจ
ครั้งนี้และตามข้าพเจ้ามา

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเป็น
ไปได้สูงที่ข้าพเจ้าจะไม่รอดและเพราะการ
ตัดสินใจของข้าพเจ้า อาจจะทำาให้ภรรยา
ถึงแก่ชีวิตไปด้วย  หลังจากพยายามอย่าง
หนักและสิ่งที่ข้าพเจ้าเชื่อคือการแทรกแซง
จากสวรรค์ เท้าของเราแตะพื้นทรายและเรา
สามารถเดินกลับไปหาเพื่อนๆ กับลูกสาวได้
อย่างปลอดภัย  

มีกระแสมากมายในชีวิตบนโลกนี้—บาง 
อย่างปลอดภยับางอย่างไม่ปลอดภัย ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์สอนว่ามีพลัง
ทรงอำานาจในชีวิตเราเองเหมือนกับกระแส
นำ้าที่มองไม่เห็นของมหาสมุทร2  พลังเหล่านี้
มีอยู่จริงและเราไม่ควรเพิกเฉย

ข้าพเจ้าขอเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับกระแส
อีกอย่างหนึ่ง กระแสสวรรค์ ที่กลายเป็นพร
ยิ่งใหญ่ในชีวิตข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสสู่ศาสนจักร  ก่อนการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ความใฝ่ฝันของชีวิตข้าพเจ้าคือการ
เล่นสกี ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงย้ายไปยุโรปหลังจบ 
มัธยมปลายเพื่อให้สมปรารถนา  หลายเดือน 
ผ่านไปกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นชีวิตในอุดมคติ 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าต้องไปจากที่นี่  เวลานั้นข้าพ-

โดยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พี่
น้องทั้งหลาย การตัดสินใจที่เราทำา
ในชีวิตนี้ส่งผลมากมายต่อเส้นทาง
ชีวิตนิรันดร์ของเรา  มีพลังทั้งใน

แบบที่มองเห็นและมองไม่เห็นซึ่งมีอิทธิพล
ต่อการเลือกของเรา ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม
สำาคัญนี้ด้วยตนเองเมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว
ในวิธีที่เกือบจะส่งผลร้ายต่อข้าพเจ้า

เราไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทาง 
ใต้ของโอมาน  เราตัดสินใจพักผ่อนบนชาย 
หาดตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย  หลัง
จากมาถึงได้ไม่นาน เนลลี ลูกสาววัย 16 ปี 
ของเราถามว่าเธอจะว่ายนำ้าไปตรงที่เธอคิด
ว่าเป็นเนินทรายได้หรือไม่  ข้าพเจ้าสังเกต
เห็นนำ้าวนจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจะไปก่อน 
เพราะคิดว่าอาจมีกระแสนำ้าอันตราย

หลงัจากว่ายไปไม่นาน ข้าพเจ้าเรยีกภรรยา 
เพื่อถามว่าใกล้ถึงเนินทรายหรือยัง เธอตอบ
ว่า “คุณผ่านมันไปไกลแล้ว”  ข้าพเจ้าไม่รู้ตัว
เลยว่าติดอยู่ในกระแสนำ้าเปลี่ยนทิศ1 และ
กำาลังถูกดึงออกทะเลอย่างรวดเร็ว

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องทำาอะไร  สิ่งเดียว
ที่นึกได้คือหันหลังแล้วว่ายกลับเข้าฝั่ง  นั่น
เป็นการกระทำาที่ผิดแน่นอน  ข้าพเจ้ารู้สึก
อับจน  พลังท่ีอยู่เหนือการควบคุมกำาลังดึง
ข้าพเจ้าออกทะเล  สิ่งท่ีทำาให้แย่หนักกว่า

อย่�ล้อเล่นกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
ตรวจสอบการเลือกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูกการตัดสินใจอย่าง
แน่วแน่ในดินดีแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”

“ประชาชาติทั้งหมดจะมาประชุมกัน
เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และพระองค์จะ
ทรงแยกพวกเขาออกจากกันเหมือนผู้เลี้ยง
แกะแยกแกะออกจากแพะ

“พระองค์จะทรงจัดให้ฝูงแกะอยู่เบื้องขวา
พระหตัถ์ของพระองค์และฝงูแพะอยู่เบือ้งซ้าย

“ขณะนั้นพระมหากษัตริย์จะตรัสกับพวก
ที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่าน
ทั้งหลายที่ได้รับพรจากพระบิดาของเรา จง
มารับเอาราชอาณาจักรซึ่งเตรียมไว้สำาหรับ
ท่านทั้งหลายตั้งแต่แรกสร้างโลก

“เพราะว่าเมื่อเราหิว พวกท่านก็จัดหาให้
เรากิน เรากระหายนำา้ ท่านกใ็ห้เราด่ืม เราเป็น 
แขกแปลกหน้าพวกท่านก็ต้อนรับเรา

“เราเปลือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่ง
ห่ม เมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเรา เมื่อเรา
อยู่ในคุก พวกท่านก็มาเยี่ยมเรา 

“เวลานั้นบรรดาคนชอบธรรมจะกราบทูล
ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่พวกข้าพระองค์เห็น 
พระองค์ทรงหิวและจัดให้เสวยหรือทรงกระ- 
หายนำ้า และจัดมาถวายนั้นตั้งแต่เมื่อไร?

“ที่พวกข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงเป็น
แขกแปลกหน้าและได้ต้อนรับไว้หรือเปลือย
พระกายและสวมฉลองพระองค์ให้นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือ
ทรงถูกจำาคุก และมาเฝ้าพระองค์นั้นตั้งแต่
เมื่อไร?

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เรา
บอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวก
ท่านได้ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดใน
พี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทำากับเราด้วย”9

ขอให้เราทำาเช่นเดยีวกันนี ้คอืคำาสวดอ้อน- 
วอนของข้าพเจ้าในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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เจ้าไม่เข้าใจถึงท่ีมาของความรู้สึกดังกล่าว 
แต่ข้าพเจ้าเลือกทำาตาม  ข้าพเจ้าลงเอยใน
โพรโว ยูทาห์ พร้อมกับเพ่ือนนิสัยดีสองสาม
คนที่นับถือศาสนาอื่นเหมือนข้าพเจ้า  

ขณะอยู่ในโพรโว ข้าพเจ้าพบผู้คนทีด่ำาเนนิ 
ชีวิตแตกต่างจากข้าพเจ้ามาก  ข้าพเจ้าสนใจ
ใคร่รู้ แม้ไม่รู้ว่าเพราะอะไร  ข้าพเจ้าต่อต้าน
ความรู้สึกเหล่านี้ในตอนแรก แต่ไม่นานก็พบ
ความสงบสุขและการปลอบโยนที่ไม่เคยรู้มา
ก่อน  ข้าพเจ้าเริ่มน้อมรับกระแสที่แตกต่าง
—กระแสที่พาข้าพเจ้ามาสู่ความเข้าใจเรื่อง
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและพระบุตร
ของพระองค์ พระเยซูคริสต์

ข้าพเจ้ารับบัพติศมาพร้อมกับเพื่อนๆ ใน
ปี 1972  กระแสใหม่ที่ข้าพเจ้าเลือกติดตาม
นี้หรือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เตรียม
ทศิทางและความหมายให้ชวิีตข้าพเจ้า อย่าง 
ไรก็ดี ใช่ว่าจะไม่มีการท้าทาย  ทุกอย่างใหม่
ต่อข้าพเจ้า  บางครั้งข้าพเจ้ารู้สึกเสียขวัญ
และสับสน  ทั้งเพ่ือนและครอบครัวมีท่าที
แสดงความกังขาและท้าทาย

ข้าพเจ้าต้องเลือก  คำาถามบางข้อของ
พวกเขาสร้างความสงสัยเคลือบแคลง  การ
เลือกเป็นสิ่งสำาคัญ  ข้าพเจ้าจะหันไปหาคำา
ตอบได้จากที่ใด  มีหลายคนท่ีต้องการโน้ม
น้าวให้เชื่อว่าข้าพเจ้าเดินทางผิด—“กระแส
นำ้าเปลี่ยนทิศ” กำาลังดึงข้าพเจ้าออกจาก
กระแสแห่งสันติสุขอันเป็นต้นกำาเนิดที่วิเศษ
ย่ิงของความสุข  ข้าพเจ้าเรียนรู้หลักธรรม
อย่างชัดเจนมากว่า มี “การตรงกันข้ามใน
สิ่งทั้งปวง” ความสำาคัญของการกระทำาด้วย
ตนเองและไม่ละทิ้งสิทธิ์เสรีไว้กับผู้อื่น3

ข้าพเจ้าถามตนเองว่า “เหตุใดข้าพเจ้าจึง 
หันไปจากสิ่งที่นำาการปลอบโยนมากมายมา 
ให้ข้าพเจ้า”  ดังที่พระเจ้าทรงเตือนออลิเวอร์ 
คาวเดอรี ว่า “เรามิได้พูดให้ความสงบแก่
จิตใจเจ้าหรือเกี่ยวกับเรื่องนี้?”4  ซึ่งคล้ายกับ 
ประสบการณ์ของข้าพเจ้า ด้วยเหตนุี ้ข้าพเจ้า 
จงึหันไปหาพระบดิาบนสวรรค์ผูท้รงเป่ียมด้วย 
ความรัก พระคัมภีร์ และเพ่ือนท่ีวางใจได้ 
ทว่าด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้น

ยังคงมีคำาถามมากมายที่ข้าพเจ้าตอบไม่
ได้  ข้าพเจ้าจะอธิบายความเคลือบแคลงที่
พวกเขาสร้างขึ้นได้อย่างไร  แทนที่จะปล่อย
ให้พวกเขาทำาลายความสงบสุขที่เข้ามาใน 
ชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเลือกที่จะปลีกตัวออก
มาสักระยะหนึ่ง โดยวางใจในเวลาของพระ-

เจ้า พระองค์จะทรงเปิดเผยสิง่ทัง้ปวง ข้าพเจ้า 
พบการปลอบประโลมในพระดำารัสที่พระองค์
ตรัสกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  “ดูเถิด, เจ้า
เป็นเด็กน้อยและเจ้าไม่อาจทนทุกสิ่งได้ขณะ
นี้; เจ้าต้องเติบโตในพระคุณและในความรู้
เรื่องความจริง”5 ข้าพเจ้าเลือกที่จะไม่ละทิ้ง
สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงโดยติดตาม
กระแสซึ่งไม่เป็นที่รู้จักและน่าสงสัยนั้นไป— 
“กระแสนำ้าเปลี่ยนทิศ” มีพลังที่มองไม่เห็น  
ดังที่ประธานเอ็น. เอ็ลดัน  แทนเนอร์สอนไว ้
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า “ช่างฉลาดและดีกว่ามาก
เพียงใดที่มนุษย์จะยอมรับความจริงอันเรียบ 
ง่ายของพระกิตตคิณุ…และยอมรบัโดยศรทัธา 
สิ่งเหล่านั้นที่เขา…ไม่สามารถเข้าใจ”6

นี่หมายความว่าไม่มีช่องว่างให้คำาถามที ่
จริงใจแล้วหรือ  ลองถามเด็กหนุ่มผู้แสวงหา 
ทีห่ลบภยัในป่าศกัดิส์ทิธ์ิเพ่ือให้รูว่้าศาสนจกัร 
ใดที่เขาควรเข้าร่วม  จงถือพระคัมภีร์หลักคำา
สอนและพันธสัญญาไว้ในมือท่านและรู้ว่า
สิ่งที่ได้รับการเปิดเผยส่วนมากในบันทึกแห่ง
การดลใจนี้คือผลของการแสวงหาความจริง
ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน  ดังที่โจเซฟค้น

พบ “แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้ 
คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า [ผู้] ประทานให้กับ
ทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวาง...แล้วเขาก็จะ
ได้รับตามที่ทูลขอ”7  โดยการทูลถามด้วยใจ
จริงและแสวงหาคำาตอบจากสวรรค์ เราเรียน
รู้ “บรรทัดมาเติมบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเติม
กฎเกณฑ์”8 ขณะที่เราเพิ่มพูนในความรู้และ
ปัญญา

ไม่ใช่คำาถามท่ีว่า “มช่ีองว่างสำาหรับคำาถาม 
ทีซ่ือ่สตัย์และจรงิใจหรอืไม่” แต่เป็น “ข้าพเจ้า 
จะหาความจริงได้จากที่ใดเมื่อเกิดคำาถามขึ้น
มา”  “ข้าพเจ้าจะฉลาดพอไหมที่จะยึดมั่นสิ่ง
ที่ข้าพเจ้ารู้ว่าเป็นความจริงแม้จะมีคำาถาม
เล็กน้อย”  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ามีแหล่งช่วย 
จากสวรรค์—พระองค์ผู้ทรงทราบทุกสิ่ง ตั้ง 
แต่ต้นจนจบ สิ่งทั้งปวงอยู่ต่อพระพักตร์พระ- 
องค์9  พระคัมภีร์เป็นพยานว่าพระองค์ “ไม่
ทรงดำาเนินในวิถีที่คดเคี้ยว,…ทั้งพระองค์ไม่
ทรงเปลี่ยนแปลงจากที่พระองค์ตรัสไว้”10

บนเส้นทางแห่งมรรตัยนี้ เราต้องไม่คิดว่า 
การเลือกของเราส่งผลต่อเราเท่านั้น  เมื่อไม ่
นานมานี้ ชายหนุ่มคนหนึ่งมาเยี่ยมบ้านข้าพ-
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เจ้า เขามวิีญญาณท่ีดเีก่ียวกับตัวเขา แต่ข้าพ- 
เจ้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ศาสนจักรอย่างเต็มที่  เขาเล่าให้ฟังว่าเขา
โตมาในบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง
จนกระทั่งพ่อนอกใจแม่ ส่งผลให้หย่าร้างกัน
และทำาให้พี่น้องทุกคนของเขามีคำาถามเกี่ยว 
กับศาสนจักรแล้วตกไป  ใจข้าพเจ้าหนักอึ้ง 
ขณะคยุกับคณุพ่อวยัหนุม่ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบ 
จากการเลือกของพ่อเขาและกำาลังเลี้ยงดู
จิตวิญญาณลำ้าค่าเหล่าน้ีนอกพรแห่งพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ชายอีกคนหน่ึงท่ีข้าพเจ้ารู้จัก ครั้งหนึ่ง
เคยเป็นสมาชิกศาสนจักรที่ซื่อสัตย์ มีคำาถาม
เกี่ยวกับหลักคำาสอน  แทนที่จะทูลถามพระ- 
บิดาบนสวรรค์เพื่อรับคำาตอบ เขากลับเลือก
วางใจการนำาทางจากแหล่งช่วยทางโลก
เพียงอย่างเดียว  ใจเขาหันไปผิดทางขณะ
ที่เขาแสวงหาสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเกียรติจาก
มนุษย์  ความภูมิใจของเขาอาจนำาความ
ปลาบปลื้มมาให้ อย่างน้อยก็ชั่วคราว แต่เขา
ถูกตัดขาดจากอำานาจแห่งสวรรค์11 แทนที่จะ
ค้นหาความจริง เขาสูญเสียประจักษ์พยาน
และเขาพาสมาชิกครอบครัวหลายคนไปกับ
เขาด้วย

ชายทั้งสองคนนี้โดนกับดักในกระแสนำ้า
เปลี่ยนทิศที่มองไม่เห็นและนำาหลายคนไป
กับเขา

ตรงกันข้าม ข้าพเจ้านกึถึงลารอูแีละหลยุส์ 
มิลเลอร์ บิดามารดาของภรรยาข้าพเจ้า ผู้ที่

แม้ไม่มีทรัพย์สมบัติทางโลกมากนัก  เลือกที่
จะสอนหลักคำาสอนบริสุทธิ์ของพระกิตติคุณ
ท่ีได้รบัการฟ้ืนฟูแก่ลกูๆ และเลอืกทีจ่ะดำาเนนิ 
ชีวิตตามนั้นทุกวัน  โดยการทำาเช่นนี้ พวกเขา
เป็นพรแก่ลูกหลานพร้อมด้วยผลแห่งพระ-
กิตติคุณและความหวังของชีวิตนิรันดร์

ในบ้านของพวกเขา พวกเขาสถาปนารูป
แบบบ้านท่ีฐานะปุโรหิตได้รับความเคารพ 
อุดมด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียว 
หลักธรรมแห่งพระกิตติคุณนำาทางชีวิตพวก
เขา หลุยส์และลารูอีแสดงให้เห็นความหมาย 
ในการดำาเนนิชวิีตเคยีงข้างกันตามแบบอย่าง 
ของพระเยซูคริสต์ ลูกๆ ของพวกเขามองเห็น
ได้อย่างชัดเจนว่ากระแสแห่งชีวิตแบบใดจะ
นำามาซึ่งสันติและความสุข พวกเขาจึงเลือก
ตามนั้น  ดังที่ประธานคิมบัลล์สอนว่า “หาก
เราสามารถสร้าง…กระแสนำ้าเชี่ยวและไหล
ตรงไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตที่ชอบธรรมของ
เราได้ เรากับลูกๆ จะรุดไปข้างหน้าแม้จะ
ต้องทวนกระแสลมของความยากลำาบาก 
ความผิดหวัง [และ] การล่อลวงก็ตาม”12 

การเลือกของเราสำาคัญไหม  การเลือก
เหล่านั้นส่งผลกระทบแค่เราหรือเปล่า  เรา
วางวิถีของเราไว้อย่างมั่นคงในกระแสนิรันดร์
ของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูหรือไม่

บางครั้งข้าพเจ้าเห็นภาพหลอน  จะเป็น
อย่างไรถ้าวันนั้นในเดือนกันยายน ขณะพัก 
ผ่อนบนชายหาดของมหาสมุทรอินเดีย ข้าพ- 
เจ้าพูดกับเนลลี ลูกสาวว่า “ได้ ไปเลย ว่าย

ออกไปที่เนินทราย” หรือหากเธอทำาตามแบบ 
อย่างข้าพเจ้าและไม่สามารถว่ายกลับได้ จะ 
เป็นอย่างไรถ้าข้าพเจ้าต้องดำาเนินชีวิตโดย
รู้ว่าแบบอย่างของข้าพเจ้าส่งผลให้เธอถูก
กระแสนำ้าเปลี่ยนทิศดึงออกทะเลและไม่มี
วันกลับ

กระแสที่เราเลือกติดตามสำาคัญหรือไม่  
แบบอย่างของเราสำาคัญหรือไม่

พระบดิาบนสวรรค์ประทานพรเราด้วยของ 
ประทานอันสูงส่งแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
เพ่ือนำาทางการเลือกของเรา  พระองค์ทรง
สัญญากับเราถึงการดลใจและการเปิดเผย 
หากเราดำาเนินชีวิตอย่างคู่ควรที่จะได้รับสิ่ง 
เหล่านัน้ ข้าพเจ้าเชือ้เชญิท่านให้รบัประโยชน์ 
จากของประทานศักดิ์สิทธิ์นี้และตรวจสอบ
การเลอืกของท่านโดยถามตนเองว่า “ฉันปลูก 
การตัดสินใจอย่างแน่วแน่ในดินดีแห่งพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์หรือไม่”  ข้าพเจ้า
เชื้อเชิญท่านให้แก้ไขสิ่งใดก็ตามที่จำาเป็น ไม่
ว่าเล็กหรือใหญ่เพ่ือให้มั่นใจว่าพรนิรันดร์
จากแผนของพระบิดาบนสวรรค์มีไว้สำาหรับ
ท่านกับคนที่ท่านรัก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์คือ 
พระผูช่้วยให้รอดและพระผูไ้ถ่ของเรา ข้าพเจ้า 
เป็นพยานว่าพันธสัญญาที่เราทำากับพระองค์
ศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์  เราต้องไม่ล้อเล่นกับ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์13  ขอให้เราดำารงความซื่อสัตย์
ตลอดไป ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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