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กำรเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย
คอืกำรเป็นผู้บุกเบิก, 

 น. 24, 30, 56, 64
หลกัธรรม 6 ประกำรทีจ่ะช่วยให้เรำเป็น

ครูผู้ช่วยจติวญิญำณให้รอด, น. 8

ค่ำยไซอนั: บทเรียนเร่ืองกำรเรียนรู้จำกผู้น�ำ
ฐำนะปุโรหิตและกำรท�ำตำมพวกท่ำน, น. 14

ส่ิงทีด่ฉัินเรียนรู้เกีย่วกบักำรทดลอง
จำกกำรเป็นบิดำมำรดำ, น. 34
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14 อยู่ฝ่ำยพระเจ้ำ: บทเรียนจำกค่ำยไซอนั
โดย เอล็เดอร์ เดวดิ เอ. เบดนาร์
บทเรยีนล�ำ้คำ่จำกคนกลุ่มน้ีทีเ่ดนิทำง 
1,450 กิโลเมตรไปช่วยเพือ่นวสุิทธิชน
ของพวกเขำ

24 ฝึกฟัง: สำขำต่ำงเช้ือชำตสิำขำแรกใน
แอฟริกำใต้
โดย แมทท ์แมคไบรดแ์ละเจมส์ 
โกลดเ์บิร์ก
ในช่วงทีม่ีกำรแบ่งแยกสีผิว วสุิทธิชน
เหล่ำน้ีเรยีนรูค้วำมรกัตอ่กันเมือ่พวก
เขำเริม่ฟัง ท�ำควำมเข้ำใจ และถือวำ่
ตำ่งเป็นส่วนหน่ึง

28 เยยีวยำประเทศทีรั่กยิง่:  
ศรัทธำของจูเลยี มำวมิเบลำ
โดย แมทธิว เค. เฮสส์
แม้จะเกิดเรือ่งเศรำ้ในชีวติเธอ  
แตจู่เลีย มำวมิเบลำพบสันตสุิขใน 
ท้ำยทีสุ่ด

เลียโฮนา กรกฎาคม 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

รำงวลัของกำรอดทนด้วยดี
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน: เพือ่พวกเขำจะเป็นอนั
หน่ึงอนัเดยีวกนั

บทความพิเศษ
12 ปำฏิหำริย์ทีแ่ท้จริง

โดย ดอน แอล. เซิร์ล
กำรทีพ่อลำหำยป่วยเป็นปำฏิหำรยิ์  
แตป่ำฏิหำรยิ์ยิ่งใหญ่กวำ่น้ันคอืวธิีที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเปลีย่นใจสมำชิก
ในครอบครวัของเธอ

ภำพปก
ภาพถ่ายครอบครวัผู้บุกเบิกในโบลิเวยี โดย  
เลสลี นิลส์สัน 

4 30 เดสิเดเรีย ยำเนซ: ผู้บุกเบิกในหมู่สตรี
โดย คลินตนั ดี. คริสเตนเซ็น
เดสิเดเรยี ยำเนซท�ำตำมควำมฝัน 
และควำมรูสึ้กจนพบสมบัตลิ�ำ้คำ่ 
ทีสุ่ดของเธอ

34 เลีย้งดูลูกชำยของเรำร่วมกบั 
พระผู้เป็นเจ้ำ
โดย คามิ ครูคสตนั
กำรดแูลลูกชำยทีเ่ป็นโรคสมำธิสัน้ขัน้
รนุแรงดเูหมือนเป็นกำรทดลองที่ ไม่มี
วนัสิน้สุด ดฉัินตอ้งเรยีนรูอ้ะไรจำกกำร
ทดลองน้ี

ปกิณกะ
8 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 

ครููผู้ช่วยจติวญิญำณให้รอด
โดย ไบรอนั ฮนัสโบรว์

38 ภำพแห่งศรัทธำ: มูริลูว์ วเิซ็นชี  
เลย์ชี ฮิเบรูว์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
คนทีอ่ยู่ในเกวยีนเล่มสุดท้ำย
โดย เจ. รูเบน คลาร์ก จูเนียร์
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44 ส่ิงเดยีวทีช่่วยให้ผมรอด
โดย ชูโฮ ทากายะมะ ตามท่ีเล่าให ้
อนา-ลิสา คลาร์ก มุลเลน็ฟัง
ผมสิน้หวงัและโดดเดีย่ว ผมจะไดพ้บ
เพือ่นแท้หรอืไม่

48 แสดงบทส�ำคญัทีสุ่ด
โดย แอนนี แมคคอร์มิค บอนเนอร์
ดฉัินตืน่เตน้มำกเมือ่ไดแ้สดงน�ำใน
ละคร—จนดฉัินอ่ำนบท

คนหนุ่มสำว

50 เข้มแขง็ตลอดสัปดำห์
ศลีระลึกมีควำมหมำยตอ่ท่ำนอย่ำงไร

54 ข่ำวสำรจำกผู้น�ำศำสนจกัร:  
วธีิได้ประจกัษ์พยำน
โดย เอล็เดอร์ดลัลิน เอช. โอค๊ส์

55 เจำะประเดน็
วธิีตดัสินอย่ำงชอบธรรมหรอื พูดคยุกับ
อธิกำรเกีย่วกับสือ่ลำมกหรอืไม่

56 กำรเดนิทำงบุกเบิกของท่ำน— 
จริง ไม่สมมติ
โดย แอรัน แอล. เวสต์
ผู้บุกเบิกยุคปัจจุบันตดิตำมพระเยซู
ครสิต์

60 เพลงส�ำหรับมำนอง
โดย ริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
มำนองป่วยเกินกวำ่จะแสดงดว้ยได ้ 
แตเ่พือ่นๆ ไม่ลืมเธอ

63 โปสเตอร์: ปีนให้สูงขึน้

เยำวชน

64 ทำงไปไซอนั
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
แมรยี์ตอ้งพำครอบครวัเดนิทำงไปหุบ
เขำซอลท์เลคดว้ยตวัเธอเอง เธอท�ำได้
หรอืไม่

68 อดอำหำรให้ศำสดำพยำกรณ์
โดย รีเบคกา เจ. คาร์ลสนั
ซิลิ โอตหิิว แตเ่ธอตอ้งกำรอดอำหำรให้
ประธำนคมิบัลล์

70 มุมค�ำถำม: ฉันรู้ได้อย่ำงไรว่ำฉันโต
พอจะเร่ิมอดอำหำร

71 ส่องแสงของท่ำน
โดย เอล็เดอร์แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์
ท่ำนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงของพระ
ครสิต์ ได้ ไม่วำ่ท่ำนอำยุเท่ำใด

72 กระเป๋ำสตำงค์วเิศษ
โดย อมนัดา วอเทอร์ส
กำรคนืกระเป๋ำจะท�ำให้เกิดกำร
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ไดห้รอืไม่

74 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: สภำครอบครัว
คอือะไร
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด

75 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร: 
เคร์ิทแลนด์และพระค�ำแห่งปัญญำ

76 เร่ืองรำวของพระเยซู: พระเยซูทรง
เลีย้งอำหำรคนจ�ำนวนมำก
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี: ฉันชอบอ่ำนพระคมัภร์ี

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 
มองไปท่ีต้นไม้

48

76

56
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ออนไลนเ์พิ่มเติม
อ่าน แบ่งปัน และคน้ควา้ออนไลนท่ี์ liahona .lds .org 

ส่งค�าติชมมาท่ี liahona .lds .org

หาข่าวสารท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ (เป็นภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน)  
ไดท่ี้ facebook.com/liahona

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมำยถึงหน้ำแรกของบทควำม
กลบัใจ (การ), 12, 55
กล้าหาญ (ความ), 64, 72
การเป็นบิดามารดา, 34
การเป็นสานุศิษย์, 14, 48, 56, 

63, 80
การศึกษา, 40
เข้าใจ (ความ), 24, 28
ครอบครัว, 12, 34, 74
ความเป็นหน่ึงเดยีวกนั, 7, 

24, 60
ความอดทน, 4, 30, 34, 60, 

80
ค่ายไซอัน, 14
งานเผยแผ่ศาสนา, 12, 28, 

30, 42, 44, 71

เช่ือฟัง (การ), 4, 14
ซ่ือสัตย์ (ความ), 72
แต่งงาน (การ), 40
แบบอย่าง, 55, 71
ประจกัษ์พยาน, 54
ประวติัครอบครัว, 41
ประวติัศาสนจกัร, 14, 24, 

30, 64, 75
ปาฏิหาริย์, 12

เปลีย่นใจเลือ่มใส (การ), 
12, 44

ผู้บุกเบิก, 14, 24, 28, 30, 
56, 64

พรสวรรค์, 48
พระคมัภร์ี, 79

พระเยซูคริสต์, 7, 8, 41, 56, 
63, 76, 80

มิตรภาพ, 44, 60, 71
ยากล�าบาก (ความ), 4, 14, 

41, 44
รับใช้ (การ), 4, 43, 60
วนัสะบาโต, 38, 50
ศรัทธา, 4, 40, 60, 64, 68
ศีลระลกึ, 50, 54
สตรี, 28, 30, 64
สอน (การ), 8
สอนประจ�าบ้าน (การ), 43
ให้อภยั (การ), 28
อดอาหาร, 68, 79
อ่อนน้อมถ่อมตน (ความ), 14

แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว

“กระเป๋ำสตำงค์วเิศษ” น. 72: ท่านอาจ
จะเร่ิมการสงัสรรคใ์นครอบครัวโดยร้อง
เพลง “เลือกใหดี้” (เพลงสวด, บทเพลงท่ี 
122) ท่านอาจจะแสดงบทบาทสมมติของ
สถานการณ์การเลือกส่ิงดีกบัครอบครัว
ท่าน ตวัอยา่งเช่น ท่านจะท�าอะไรหากถกู
ล่อลวงใหโ้กงขอ้สอบหรือตดับางคนออก
จากกิจกรรม ท�าใหส้ภาวการณ์เป็นเร่ือง
ใกลต้วัตรงกบัสถานการณ์ครอบครัวของ
ท่าน 

“สภำครอบครัวคอือะไร” น. 74: เพ่ือ
เตรียมสภาครอบครัวของท่านเอง ท่านอาจ
จะตั้งกฎและเป้าหมายส�าหรับสภาครอบ
ครัว ขอใหทุ้กคนในครอบครัวมีส่วนแสดง
ความคิดเห็น กฎและเป้าหมายอาจจะไดแ้ก่ 
ปิดอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ฟังกนั พดูถึง
เหตุการณ์ท่ีจะมาถึง และตั้งเป้าหมายระยะ
ยาวส�าหรับครอบครัว ท�าใหส้ภาครอบครัว
เป็นเร่ืองใกลต้วัและสนุกเพ่ือทุกคนจะ 
ตั้งตารอสภาครอบครัวคร้ังต่อไป 

ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ 
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

กรกฎำคม 2017 ปีที ่23 เล่มที ่7
เลยีโฮนำ 14447 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย ฉบบัพิมพภ์าษาไทย
ฝ่ำยประธำนสูงสุด: โธมสั เอส. มอนสนั, เฮนรีย ์บี. อายริงก,์  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, 
เอม็. รัส เซลล ์บลัลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
เดวดิ เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด์
บรรณำธิกำร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร: แรนดลัล ์เค. เบนเนตต,์ แครอล เอฟ. แมคคองกี
ทีป่รึกษำ: ไบรอนั เค. แอชตนั, จีน บี. บิงแฮม, เลอแกรนด ์อาร์.  
เคอร ์ติส จูเนียร์., คริสตอฟเฟล โกลเดน้, ดกัลาส ดี. โฮลม์ส์, เอริค 
ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์, แคโรล เอม็. สตีเฟนส์ 
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนิตยสำรศำสนจกัร: อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จดักำรฝ่ำยธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณำธิกำรบริหำร: อดมั ซี. โอลสนั
ผู้ช่วยบรรณำธิกำรบริหำร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ำยพมิพ์เผยแพร่: เครมิลดา อมารัล
งำนเขยีนและงำนบรรณำธิกำร: เมอร์ริซ่า เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. 
เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ,  
ลารีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จอน ไรอนั เจนเซ็น, ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, 
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก, อีริค บี. เมอร์ดอกค,์  
โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ มินดี แอนน ์
เซล,ู มาริสซา วดิดิสนั
ผู้อ�ำนวยกำรบริหำรฝ่ำยศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์คนูดเซ็น
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั
งำนออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. แอนดรัส, ซี. คิมบลัล ์
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สมัยเป็นเด็กหนุ่ม ข้าพเจ้ารบัใช้ ในศาสนจักรเป็นที่
ปรกึษาของประธานท้องถิ่นที่เฉลียวฉลาดท่านหน่ึง 
เขาพยายามสอนข้าพเจ้าอยู่เสมอ ข้าพเจ้าจ�าค�า

แนะน�าที่เขาเคยให้ครัง้หน่ึงได ้“เมื่อคณุพบใครบางคน  

จงปฏิบัตติอ่พวกเขาเสมือนหน่ึงพวกเขาก�าลังเดอืดรอ้น
มาก และคณุจะถูกมากกวา่ครึง่” ตอนน้ันข้าพเจ้าคดิวา่เขา
มองโลกในแง่รา้ย เวลาน้ี 50 กวา่ปีให้หลัง ข้าพเจ้าเห็นไดว้า่
เขาเข้าใจโลกและชีวติดมีาก

เราตา่งมีการทดลองตอ้งเผชิญ—บางครัง้การทดลอง
เหล่าน้ันยากมาก เรารูว้า่พระเจ้าทรงยอมให้เราประสบการ
ทดลองในชีวติเพื่อขัดเกลาเราและท�าให้เราดพีรอ้มทัง้น้ี
เพื่อเราจะไดอ้ยู่กับพระองคต์ลอดกาล

พระเจ้าทรงสอนศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในคกุ
ลิเบอรต์ีว้า่รางวลัส�าหรบัการอดทนตอ่การทดลองของท่าน
ดว้ยดจีะช่วยให้ท่านมีคณุสมบัตคิูค่วรรบัชีวตินิรนัดร์

“ลูกเอ๋ย, สันตสุิขจงมีแก่จิตวญิญาณเจ้า; ความยาก
ล�าบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงช่ัวครู;่

“และจากน้ัน, หากเจ้าอดทนมันดว้ยด,ี พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบือ้งบน; เจ้าจะมีชัยเหนือศัตรทูัง้ปวง
ของเจ้า” (คพ. 121:7–8)

สารพดัส่ิงซัดกระหน�่าเราในชีวติจนอาจดเูหมอืนยากจะ
อดทนดว้ยด ีอาจจะดเูหมอืนเป็นเช่นน้ันกบัครอบครวัทีต่อ้ง
อาศัยผลเก็บเกีย่วทัง้ที่ ไมม่ฝีน พวกเขาอาจสงสัยวา่  

“เราจะทนไดอ้กีนานแค่ไหน” อาจจะดเูหมอืนเป็นเช่น
น้ันกบัเยาวชนทีต่อ้งตา้นกระแสของความสกปรกและการ
ล่อลวงทีเ่พิม่ขึน้ อาจจะดเูหมอืนเป็นเช่นน้ันกับคนหนุ่มที่
ก�าลังขวนขวายให้ ไดร้บัการศึกษาหรอืการฝึกอบรมทีจ่�าเป็น
ตอ่การไดง้านท�าเพือ่จนุเจอืภรรยาและครอบครวั อาจจะดู
เหมอืนเป็นเช่นน้ันกบัคนทีห่างานท�าไม่ไดห้รอืตกงานครัง้

แลว้ครัง้เลา่เมือ่ธรุกิจปิดตวัลง อาจจะดเูหมือนเป็นเช่นน้ัน
กบัคนทีเ่ผชิญกบัความเส่ือมถอยของสุขภาพและก�าลงักาย 
ซ่ึงอาจเกดิขึน้ไมช้่าก็เรว็ในชีวติพวกเขาหรอืคนทีพ่วกเขารกั

แตพ่ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงรกัเรามิไดท้รงก�าหนดการทดสอบ
เช่นน้ันไวต้รงหน้าเราเพียงเพือ่ดวูา่เราจะอดทนตอ่ความ
ยากล�าบากไดห้รอืไมแ่ตเ่พือ่ดวูา่เราจะอดทนดว้ยดจีนเงา
งามหรอืไม่

ฝ่ายประธานสูงสุดสอนเอ็ลเดอรพ์ารล์ีย์ พี. แพรทท์ 
(1807–1857) เมื่อเขาไดร้บัเรยีกเป็นสมาชิกโควรมัอัคร
สาวกสิบสองคนใหม่วา่ “คณุไดเ้ข้ารว่มอุดมการณ์ที่เรยีก
รอ้งความเอาใจใส่ทัง้หมดของคณุ . . . กลายเป็นลูกศรเงา
งาม . . . คณุตอ้งอดทนท�างานที่ตรากตร�ามาก งานที่ยาก
ล�าบากมาก และความขาดแคลนมากมายเพือ่ใหเ้งางามไรท้ีต่ ิ 
พระบิดาบนสวรรคข์องคณุเรยีกรอ้งเช่นน้ัน ทุ่งเป็นของ
พระองค ์งานเป็นของพระองค ์และพระองคจ์ะทรง . . .  
ให้ก�าลังใจคณุ . . . และสนับสนุนคณุ” 1

ในหนังสือฮีบร ูเปาโลพูดถงึผลของการอดทนดว้ยดวีา่  
“การตสีอนทุกอยา่งดไูมน่่ายนิดเีลยในเวลาน้ัน แตน่่าเศรา้ใจ  
แตภ่ายหลงัก็กอ่ใหเ้กิดผลคอืสันตสุิขและความชอบธรรม
แกบ่รรดาคนท่ีถกูฝึกฝนโดยการตสีอนน้ัน” (ฮีบร ู12:11)

การทดลองและความยากล�าบากของเราเปิดโอกาสให้เรา
เรยีนรูแ้ละเตบิโต และแม้ถงึกบัเปลีย่นธรรมชาตวิสัิยของเรา  
หากเราสามารถหันไปหาพระผู้ช่วยให้รอดในยามยากที่สุด 
จิตวญิญาณเราจะเงางามเมื่อเราอดทน

ดว้ยเหตน้ีุข้อแรกที่พึงจดจ�าคอืสวดอ้อนวอนเสมอ  
(ด ูคพ. 10:5; แอลมา 34:19–29)

ข้อสองคอืพยายามรกัษาพระบัญญัตอิยู่เสมอ—ไม่วา่รอบ
ตวัเราจะมีการตอ่ตา้น การล่อลวง หรอืความวุน่วายอะไร
ก็ตาม (ด ูโมไซยาห์ 4:30)

โดย ประธำน 
เฮนรีย์ บี. อำยริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด

รางวลัของ  

การอดทนดว้ยดี
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

เ ราต่างมีความทา้ทายท่ีทดสอบศรัทธาและความสามารถในการอดทนของเรา พิจารณาความตอ้งการและความทา้ทายของ

คนท่ีท่านสอน ก่อนไปเยีย่ม ท่านอาจสวดออ้นวอนขอการน�าทางใหรู้้วธีิช่วยพวกเขาใหอ้ดทนดว้ยดี ท่านอาจสนทนาทั้ง

หลกัธรรมและขอ้พระคมัภีร์ท่ีประธานอายริงกก์ล่าวถึง ตลอดจนการสวดออ้นวอน การรับใช ้และการรักษาพระบญัญติั  

ท่านอาจแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตวัเช่นกนัวา่ท่านไดรั้บพรในดา้นต่างๆ อยา่งไรท่ีช่วยใหท่้านอดทนดว้ยดี

ข้อส�าคญัมากข้อสามที่ตอ้งท�าคอืรบั
ใช้พระเจ้า (ด ูคพ. 4:2; 20:31)

การรบัใช้พระอาจารย์จะท�าให้เรา
รูจ้ักและรกัพระองค ์หากเราไม่ย่อท้อ
ในการสวดอ้อนวอนและรบัใช้อย่าง
ซ่ือสัตย์ เราจะเริม่รบัรูพ้ระหัตถ์ของ

พระผู้ช่วยให้รอดและอิทธิพลของ
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในชีวติเรา  
พวกเราส่วนมากให้การรบัใช้เช่นน้ัน
มาแล้วช่วงหน่ึงและรูสึ้กถึงความ
เป็นเพื่อนดงักล่าว หากท่านหวน
นึกถึงเวลาน้ัน ท่านจะจ�าไดว้า่มีการ

เปลี่ยนแปลงในท่าน การล่อลวงให้ท�า
ช่ัวดเูหมือนจะลดลง ความปรารถนา
จะท�าดมีีเพิ่มขึน้ คนที่รูจ้ักท่านดทีี่สุด
และรกัท่านอาจจะเคยพูดวา่  
“คณุอ่อนโยนขึน้และอดทนมากขึน้ 
คณุดไูม่เหมือนคนเดมิ”

ท่านไม่ ใช่คนเดมิ ท่านถูกเปลี่ยน
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
เพราะท่านพึ่งพาพระองค์ ในเวลาแห่ง
การทดลองของท่าน

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านวา่พระเจ้าจะ
ทรงช่วยท่านในการทดลองของท่าน
หากท่านแสวงหาและรบัใช้พระองค ์
จิตวญิญาณท่านจะเงางามระหวา่งน้ัน 
ข้าพเจ้าท้าทายให้ท่านวางใจพระองค์
ในความยากล�าบากทัง้หมดของท่าน

ข้าพเจ้ารูว้า่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
ทรงพระชนม์ พระองคท์รงรบัฟังเรา
และทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
เราทุกครัง้ ข้าพเจ้ารูว้า่พระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิตท์รงจ่ายราคา
คา่บาปทัง้หมดของเราและพระองค์
ทรงตอ้งการให้เรามาหาพระองค ์
ข้าพเจ้ารูว้า่พระบิดาและพระบุตร
ทรงเฝ้าดเูราและทรงเตรยีมทางให้เรา
อดทนดว้ยดแีละกลับบ้านอีกครัง้ ◼

อ้ำงองิ

 1. Autobiography of Parley P. Pratt, ed. 

Parley P. Pratt Jr. (1979), 120.

การอดทนดว้ยดี
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เยำวชน

จดจ่ออยู่กบัพระเยซู

เ ม่ือเราจดจ่ออยูก่บัพระเยซู 
พระองคจ์ะทรงช่วยเรารับมือกบั

เร่ืองยากๆ ในชีวติได ้การรักผูอ่ื้น 
การรักษาพระบญัญติั และการสวด
ออ้นวอนพระบิดาบนสวรรคใ์น
พระนามของพระเยซูคริสตล์ว้นเป็น
วธีิจดจ่ออยูก่บัพระเยซู

วาดรูปในส่ีเหล่ียมเปล่าเพื่อให้
แต่ละแถวและแต่ละคอลมันมี์ภาพ
แทนความรัก การสวดออ้นวอน  
และพระบญัญติั

โดย ซาแมนธา ลินทนั

ช่วงท่ีดิฉนัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ีหา้ 
เพื่อนดิฉนัเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

โป่งพองและส้ินชีวติในวนัรุ่งข้ึน ถึงแม้
ดิฉนัเป็นสมาชิกของศาสนจกัรกย็งัท�าใจ
ไม่ได ้ดิฉนัไดรั้บการสอนมาทั้งชีวติ
วา่ดิฉนัสามารถหนัไปพึ่งพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระผูช่้วยให้รอดไดทุ้กเร่ือง 
แต่ดิฉนัไม่เคยประสบเร่ืองแบบน้ีมาก่อน

ดิฉนัร้องไหห้ลายชัว่โมง พยายาม

เดก็

หาบางอยา่ง—อะไรกไ็ด—้มาปลอบใจ
ตนเอง คืนหลงัจากท่ีเธอส้ินชีวติ ดิฉนั
หนัไปพึ่งหนงัสือเพลงสวด ขณะพลิก
หนงัสือไปเร่ือยๆ ดิฉนัหยดุอยูท่ี่เพลง 
“สถิตกบัขา้สายณัห์วนัน้ี” (เพลงสวด, 
บทเพลงท่ี 75) ท่อนสามสะดุดตาดิฉนั

สถิตกับข้าสายณัห์วนันี้
ราตรีจะเน่ินนานนา
ถ้าข้าไม่สามารถติดต่อพระ

และพบแสงในพระองค์
ข้ากลวัความมืดมนของโลกา
โปรดมาพักในเรือนข้า
โอ้พระผู้ช่วยโปรดอยู่กับข้า 
ราตรีสายณัห์วนันี้
ท่อนน้ีท�าใหใ้จดิฉนัสงบมาก ดิฉนัจึง

รู้วา่คืนนั้นพระผูช่้วยใหร้อดไม่เพียงอยู่
กบัดิฉนัเท่านั้นแต่พระองคท์รงทราบดีวา่
ดิฉนัรู้สึกอยา่งไรดว้ย ดิฉนัรู้วา่ความรัก
ท่ีดิฉนัรู้สึกผา่นเพลงสวดไม่เพียงท�าให้
ดิฉนัผา่นคืนนั้นมาไดเ้ท่านั้นแต่ท�าให้
ดิฉนัผา่นการทดลองอีกมากมายท่ีดิฉนั
อดทนมาไดด้ว้ย

ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ

เมือ่เพือ่นของฉันส้ินชีวติ
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ท่านสามารถดาวน์โหลด 
“สถิตกับข้าสายณัห์วนันี”้ 
ได้ท่ี lds .org/ go/ 7176
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ข่ำวเยีย่มสอน

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์

เพื่อพวกเขาจะ
เป็นอนัหน่ึง 
อนัเดียวกนั

“พระเยซูทรงบรรลุความเป็น
หน่ึงเดยีวอย่างสมบูรณ์กับพระ
บิดาโดยทรงยอมให้เน้ือหนัง
และวญิญาณเป็นไปตามพระ
ประสงคข์องพระบิดา” เอ็ลเดอร์
ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นแห่ง
โควรมัอัครสาวกสิบสองสอน

“. . . โดยแท้แล้วเราจะไม่เป็น
หน่ึงเดยีวกับพระผู้เป็นเจ้าและ
พระครสิตจ์นกวา่เราจะท�าให้
พระประสงคข์องพระองคเ์ป็น
ความปรารถนาสูงสุดของเรา  
การยอมเช่นน้ันใช่วา่จะท�าได้
ในวนัเดยีว แต่ โดยผ่านพระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พระเจ้าจะ
ทรงสอนเราถ้าเรายอมจนกวา่
จะถึงเวลาที่กล่าวไดว้า่ พระองค์
ทรงอยู่ ในเราดงัที่พระบิดาทรง
อยู่ ในพระองค”์ 1

ลินดา เค. เบอรต์นั ประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญ สอนวธิี
ท�าให้บรรลุความเป็นหน่ึงเดยีวน้ี
วา่ “การท�าและรกัษาพันธสัญญา
ของเราเป็นการแสดงความ
มุ่งมั่นตัง้ใจของเราวา่จะเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอด  
หลักการคอืพยายามแสดง
เจตคติ ให้ดทีี่สุดตามวลีของ
เพลงสวดที่ช่ืนชอบเป็นพิเศษ

เพลงน้ี ‘ข้าจะไปที่ พระองค ์
บัญชา . . . ข้าจะพูดส่ิง พระองค ์
บัญชา . . . ข้าจะเป็นดงั พระองค ์
บัญชา’” 2

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์น
เตอืนเราเช่นกันวา่ “เมื่อเรา
พยายามทุกวนัและทุกสัปดาห์
เพื่อด�าเนินตามวถิีของพระ
ครสิต ์วญิญาณของเราจะมี
อ�านาจเหนือเน้ือหนัง การตอ่สู้
ภายในจะสงบลง และการล่อลวง
จะเลิกก่อกวน” 3

นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต ์ 
ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธาน
เยาวชนหญิงสามัญแสดง
ประจักษ์พยานถึงพรของความ
พยายามท�าให้ความประสงคข์อง
เราสอดคล้องกับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าดงัน้ี “ดฉัิน
พยายามก�าจัดความปรารถนา
ตามประสามนุษย์ที่อยากให้ทุก
อย่างเป็นไปตามวธิี ของดฉัิน 
โดยตระหนักวา่สุดท้ายวธิีของ
ดฉัินไม่เพียงพอ จ�ากัด และดอ้ย
กวา่วธิีของพระเยซูครสิต ์‘วธิี 

ศกึษำเน้ือหำน้ีรว่มกับกำรสวด
อ้อนวอนและทูลขอกำรดลใจให้รูว้ำ่
จะแบ่งปันอะไร กำรเข้ำใจจุดประสงค์
ของสมำคมสงเครำะห์จะเตรยีมธิดำ
ของพระผู้เป็นเจ้ำให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่ำงไร

พจิำรณำส่ิงนี้

การท�า

ตามพระ

ประสงค์

ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้

ช่วยใหเ้รา

เป็นเหมือน

พระองค์

มากข้ึน

อยา่งไร

อ้ำงองิ

 1. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เพื่อ
เขาจะไดเ้ป็นอันหน่ึงอันเดยีวกับเรา,” 
เลียโฮนำ, พ.ย. 2002, 88, 89.

 2. ลินดา เค. เบอรต์นั, “พลังอ�านาจ 
ปีต ิและความรกัจากการรกัษาพันธ
สัญญา,” เลียโฮนำ, พ.ย. 2013, 111.

 3. ด.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์น, “เพ่ือเขา
จะไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกับเรา,” 88.

 4. นีลล์ เอฟ. แมรร์อิอตต,์ “การยอม
ถวายใจของเราตอ่พระผู้เป็นเจ้า,”  
เลียโฮนำ, พ.ย. 2015, 32.

[ของพระบิดาบนสวรรค]์  
เป็นเส้นทางที่น�าไปสู่ความสุขใน
ชีวติน้ีและชีวตินิรนัดร์ ในโลก
ที่จะมาถึง’” 4 ขอให้เราพยายาม
เป็นอันหน่ึงอันเดยีวกันอย่าง
นอบน้อมถ่อมตนกับพระบิดา
บนสวรรคข์องเราและพระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต์

พระคมัภร์ีและข้อมูลเพิม่เตมิ
ยอห์น 17:20–21; เอเฟซัส 4:13; 
หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:27; 
reliefsociety .lds .org
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ผมยอมรบัวา่เมื่อผมคดิเรือ่งการ
สอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด 

ผมมักจะให้ความสนใจกับ วธิ ี 
ที่พระองคท์รงสอน พระองคท์รงท�า
อะไร พระองคท์รงปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนอย่างไร พระองคท์รงเป็นครผูู้
เช่ียวชาญ! แตห่ากเราตอ้งการสอน
เหมือนพระองค ์เราจ�าเป็นตอ้งเข้าใจ 
สำเหต ุที่พระองคท์รงสอน สุดท้าย
แล้ว “สาเหต”ุ น้ันจะท�าให้เราและคน
ที่เราสอนตา่งจากเดมิโดยสิน้เชิง

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน  
จุดประสงค์ของพระองค์ ไม่ ใช่
เพื่อสอนให้ครบตามเวลาหรอืท�าให้
เพลิดเพลินหรอืป้อนข้อมูลมากมาย 
ทุกอย่างที่พระองค์ทรงท�า—รวมทัง้
การสอน—ล้วนมุ่งหมายจะน�าผู้อื่นไป
หาพระบิดา ความปรารถนาและพระ
พันธกิจทัง้หมดของพระผู้ช่วยให้รอด
คือช่วยให้บุตรธิดาของพระบิดาบน
สวรรค์รอด (ดู 2 นีไฟ 26:24) เมื่อเรา
พยายามสอนเฉกเช่นพระองค์ทรง
สอน เราเรยีนรูว้า่เราต้องมีแรงจูงใจ
จากจุดประสงค์เดียวกันกับที่พระองค์
ทรงมี

อีกนัยหน่ึงคอื การสอนในวธิีของ
พระผู้ช่วยให้รอดคอืการเป็นครผูู้ม ี
จุดประสงคจ์ะช่วยจิตวญิญาณให้รอด

ของพระเจา้ “พวกทา่นทนไม่ไดท่ี้จติ
วญิญาณมนุษยค์นใดจะตอ้งพนิาศ; 
แทจ้รงิแลว้, แมเ้พยีงความคดิวา่จติ
วญิญาณใดจะตอ้งทนความทรมานอนั
หาไดสิ้น้สุดไมก็่ท�าใหพ้วกทา่นครัน่
ครา้มและตวัส่ัน” ( โมไซยาห ์28:3) 
แรงจงูใจน้ันเป็นเหตใุหพ้วกเขาอดทน
ตอ่ “ความทกุขห์ลายอยา่ง” (แอลมา 
17:5, 14)

เรือ่งน้ีมักจะสรา้งแรงบันดาลใจให้
ผมคดิวา่ผมก�าลังท�าส่ิงที่ท�าไดเ้พื่อน�า
ผู้อื่นมาหาพระครสิตห์รอืไม่ ผมจดจ่อ
มากพอกับการช่วยจิตวญิญาณให้รอด
หรอืไม่

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

ครูผูช่้วยจิตวญิญาณใหร้อด
โดย ไบรอนั ฮันสโบรว์

การพฒันาหลกัสูตรของศาสนจกัร

ควำมปรำรถนำจะช่วยผู้อืน่ให้รอด
เรือ่งทีผ่มช่ืนชอบมากเรือ่งหน่ึงใน

พระคมัภรีม์อรมอนพดูถงึบุตรของ
กษัตรย์ิ โมไซยาหท์ิง้อาณาจกัรของชาว
นีไฟเพือ่พวกเขาจะสามารถสถาปนา
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ในบรรดา
ชาวเลมนั พวกเขายอมทิง้อาณาจกัร
ทางโลกเพือ่อาณาจกัรแหง่สวรรค ์
พวกเขายอมทิง้ความสุขสบายทีเ่ป็น
ความปลอดภยัในบรรดาชาวนีไฟไปอยู่
ทา่มกลางชาวเลมันผูเ้ป็นศัตรเูพือ่พวก
เขา “อาจจะช่วยจติวญิญาณของพวกเขา
บางจติวญิญาณให้รอด” (แอลมา 26:26)

อะไรเป็นแรงจงูใจผูร้บัใช้เหลา่น้ี

สาเหตุ ท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนให้ความหมายแก่ วธีิ ท่ีพระองค์ทรงสอน  
จุดประสงค์ของเราต่างจากน้ันหรือไม่
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กำรเป็นครูผู้ช่วยจติวญิญำณให้รอด
เมื่อเราปรารถนาจะสอนดว้ย

เหตผุลเดยีวกับพระผู้ช่วยให้รอด หลัก
ธรรมวา่ดว้ย วธีิ ที่พระองคท์รงสอนจะ
มีความหมายมากขึน้ หลักธรรมเหล่า
น้ันไม่ ใช่แคเ่ทคนิค แตเ่ป็นแบบฉบับ
ส�าหรบัการเป็นเหมือนพระองค ์ 
เมื่อเราประยุกต์ ใช้แนวคดิตอ่ไปน้ี
และแนวคดิอื่นๆ ใน กำรสอนในวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างสม�่าเสมอ 
เราจะไม่เพียง สอน ไดเ้หมือน
พระองคม์ากขึน้เท่าน้ันแต ่ 
เป็น เหมือนพระองคม์ากขึน้ดว้ย
แสวงหาการเปิดเผยแต่เน่ินๆ

เพื่อช่วยในงานแห่งการช่วยจิต
วญิญาณให้รอด เราตอ้งไดร้บัการเปิด
เผย การเปิดเผยเกิดขึน้ “บรรทัด
มาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎ
เกณฑ์, ที่น่ีนิดและที่น่ันหน่อย”  

(2 นีไฟ 28:30)—และน่ันใช้เวลา เรา
จงเริม่เตรยีมแตเ่น่ินๆ และแสวงหา
การเปิดเผยบ่อยๆ
รักผู้คน

ความรกัอาจจะเป็นวธิีที่มี
ประสิทธิภาพมากสุดที่ครจูะสามารถ
ช่วยจิตวญิญาณให้รอดได ้อาจเรยีบ
ง่ายเพียงการรูจ้ักช่ือนักเรยีนแตล่ะคน 
ถามพวกเขาเกี่ยวกับสัปดาห์ของพวก
เขา บอกพวกเขาวา่พวกเขาพูดดมีาก 
หรอืแสดงความยินดกีับความก้าวหน้า
หรอืความส�าเรจ็ของพวกเขา การ
แสดงความสนใจและความรกัจะเปิด
ใจและช่วยให้คนที่เราสอนสามารถรบั
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ได้
เตรียมสอนโดยนึกถงึความต้องการ
ของผู้เรียน

ครทูี่ช่วยจิตวญิญาณให้รอดจดจ่อ
อยู่กับผู้เรยีน ขณะที่เราทบทวน
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เน้ือหาบทเรยีน เราจดจ่ออยู่กับส่ิงที่
จะสนองความตอ้งการของพวกเขาได้
ดทีี่สุด ไม่ ใช่ของเรา เราลืมเรือ่งการ
สอนให้ครบตามเวลาและจดจ่ออยู่กับ
การเตมิเต็มจิตใจและความคดิ  
เราไม่เพียงคดิวา่เราจะพูดและท�าอะไร 
แตค่ดิดว้ยวา่ผู้เรยีนจะพูดและท�า
อะไรดว้ย เราตอ้งการให้พวกเขาแบ่ง
ปันความคดิเพราะน่ันจะสรา้งความ
สามัคค ีเปิดใจพวกเขา และช่วยให้
พวกเขาใช้ศรทัธา
เน้นหลกัค�าสอน

เป็นธรรมดาที่ครจูะประเมิน 
ประสิทธิผลของพวกเขาโดยดวูา่พวก
เขาท�าให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มมากเพียง
ใด แตน่ั่นเป็นเพียงองคป์ระกอบหน่ึง
ของประสบการณ์ หากชัน้เรยีนของ
เรามีการแบ่งปันมากแตม่ีหลักค�าสอน
นิดเดยีว แสดงวา่เราให้ส่ิงที่เอ็ลเดอร์
เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์แห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองเรยีกวา่ “กากทอด” 
เราได้ ให้บางส่ิงที่รสชาตดิ ีแตเ่ราไม่
ไดบ้�ารงุเลีย้งสมาชิกชัน้เรยีนดว้ยพลัง
ค�า้จุนของหลักค�าสอน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
สอนวา่ “มนุษย์ ไม่ไดร้อดเรว็กวา่เขา
ตกัตวงความรู”้ 1 เราตอ้งช่วยคนที่เรา
สอนตกัตวงความรู้ ในแขนงส�าคญั
ที่สุด—น่ันคอืหลักค�าสอนของพระ
เยซูครสิต์

เมื่อเราและสมาชิกชัน้เรยีนแบ่ง
ปันความคดิและความรูสึ้ก เราควร
น�ากลับมาที่พระคมัภีรแ์ละถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายเสมอ 
เมื่อไม่นานมาน้ี บราเดอรแ์ทด อาร.์ 
คอลลิสเตอรป์ระธานโรงเรยีนวนั
อาทิตย์สามัญสอนวา่ “ครใูนอุดมคติ
จะพยายามเช่ือมโยงความเห็นของชัน้
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เรยีนกับหลักค�าสอนอยู่เสมอ ตวัอย่าง
เช่น ครอูาจจะพูดวา่ ‘ประสบการณ์ที่
คณุแบ่งปันท�าให้ผมนึกถึงพระคมัภีร์
ข้อหน่ึง’ หรอื ‘เราเรยีนรูค้วามจรงิพระ
กิตตคิณุอะไรบ้างจากความเห็นที่เรา
ไดย้ิน’ หรอื ‘ ใครอยากแสดงประจักษ์
พยานยืนยันพลังของความจรงิที่เรา
สนทนาไปแล้วบ้าง’” 2

อัญเชิญพระวญิญาณบริสุทธ์ิให้เป็น
พยาน

ครผูู้ช่วยจิตวญิญาณให้รอดเข้าใจ
วา่ส่ิงที่เราพูดและท�าในฐานะครมูุ่ง
หมายจะเชือ้เชิญอิทธิพลของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติผู้อื่น 
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นคร ู
บทบาทหน่ึงของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
คอืเป็นพยานยืนยันความจรงิ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพระบิดาและ
พระบุตร ฉะน้ันเมื่อเราสอนเกี่ยว
กับพระองคแ์ละพระกิตตคิณุของ
พระองค ์เราอัญเชิญพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ให้เป็นพยานตอ่สมาชิกชัน้
เรยีน เดชานุภาพของพระองคเ์สรมิ
สรา้งประจักษ์พยานของพวกเขาและ
เปลี่ยนใจพวกเขาตามระดบัที่พวกเขา
รบัได ้พยานของพระองคม์ีพลังยิ่งกวา่
การมองเห็น 3

เช้ือเชิญให้ผู้เรียนเรียนรู้และกระท�า
ด้วยตนเอง

เมื่อเรว็ๆ น้ีผมอยู่ ในชัน้เรยีน 
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ที่ครเูริม่โดยขอ
ให้สมาชิกชัน้เรยีนแบ่งปันบางส่ิงที่
มีความหมายตอ่พวกเขาเป็นพิเศษ
ขณะพวกเขาอ่านงานมอบหมาย
ของสัปดาห์น้ันจากพระคมัภีรแ์ละ
วธิีที่พวกเขาไดป้ระยุกต์ ใช้ส่ิงน้ันกับ
ชีวติ ทัง้หมดน้ีน�าไปสู่การสนทนาที่
มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับข้อคดิและส่ิง

ที่พวกเขาคน้พบดว้ยตนเอง ครเูพิ่ม
ประเด็นหลักค�าสอนที่เธอเตรยีมไว้
เข้าไปในการสนทนาน้ีไดอ้ย่างเป็น
ธรรมชาตมิาก ส่ิงที่ผมประทับใจมาก
คอืวธิีที่เธอเน้นส่งเสรมิให้สมาชิกชัน้
เรยีนประสบพลังแห่งพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าดว้ยตนเอง

เป้าหมายของครอูย่างเราไม่เพียง
ให้มีประสบการณ์ที่ดี ในชัน้เรยีนหรอื
สอนครบตามเวลาหรอืให้บทเรยีนที่ดี
เท่าน้ัน เป้าหมายจรงิๆ คอืเดนิไปกับ
คนอื่นๆ บนเส้นทางกลับไปหาพระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต ์

เป้าหมายของเราคอืเป็นครผูู้ช่วยจิต
วญิญาณให้รอด ◼

เข้ำไปที ่teaching .lds .org เพือ่เรยีนรูเ้พิ่มเตมิ
วำ่ การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด และ
กำรประชุมสภำครสูำมำรถเปลีย่นวธิีทีเ่รำ
เรยีนรูแ้ละสอนไดอ้ย่ำงไร
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คณะแพทย์บอกวา่ส่ิงที่เกิดขึน้
กับพอลา ยาเนซเป็นปาฏิหารยิ์
ทางการแพทย์ อาการของวยัรุน่คน

น้ีในกีโต เอกวาดอรด์ขีึน้ทันตาเห็น คณุพ่อ
ของเธอสามารถสละไตข้างหน่ึงให้เธอได ้ 
การผ่าตดัปลูกถ่ายประสบความส�าเรจ็  
และเธอมีโอกาสใช้ชีวติครัง้ที่สอง

แตม่าร์ โก ยาเนซคณุพ่อของเธอบอกวา่
ส่ิงที่เกิดกับเขาน่าประหลาดใจพอกัน  
เขาพบพระกิตตคิณุ และการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึน้ในชีวติเขาท�าให้เขามี โอกาสครัง้ที่
สองดว้ย

โรคไตอักเสบในวยัเด็กท�าให้ ไตของพอลา
เสีย แตย่าช่วยชีวติเธอไว ้เมื่ออายุ 15 ปี  
อาการของเธอทรดุลง ไตข้างหน่ึงวาย  
และอีกข้างหน่ึงเส่ือมอย่างรวดเรว็ แม้จะ
ฟอกไต แตพ่อลาก�าลังจะตาย เธอไดร้บั
อนุญาตให้ดืม่น� ้าวนัละหน่ึงถ้วยเท่าน้ัน  
และเธอท�ากิจกรรมตา่งๆ ไดจ้�ากัดมากเพราะ
มีผลกระทบตอ่ปอด ตบัอ่อน และหัวใจ

ไม่มีทางพาเธอไปรบัการปลูกถ่ายที่สหรฐั
หรอืควิบาไดเ้ลย—เธอจะตอ้งหาผู้บรจิาคใน
เอกวาดอรเ์ท่าน้ัน ผลตรวจออกมาวา่คณุพ่อ
ของเธอไม่สามารถบรจิาคไตให้ ได ้คณุแม่
ของเธอบรจิาคได ้แตต่อนน้ันคณะแพทย์
พบวา่การฟอกไตท�าให้ระดบัสารภูมิตา้นทาน
ของพอลาสูงจนไม่ยอมรบัการปลูกถ่าย  
พอลาสวดอ้อนวอนขอทรงปล่อยให้เธอมีชีวติ
อยู่ตอ่ไป

ณ จุดน้ี ในเดอืนมิถุนายนปี 1988 ผู้สอน
ศาสนาวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมาเคาะประตบู้าน
ของครอบครวัยาเนซ คารเ์มนคณุแม่ของ
พอลาจ�าไดว้า่เธอเชิญพวกเขาเข้ามาในบ้าน
เพื่อพูดเสียดสีพวกเขา เมื่อพวกเขาบอกเธอ

พระหัตถ์ของพระเจ้ำประจักษ์ชัดไม่เพียง
ในกำรทีพ่อลำหำยป่วยเป็นปกตเิท่ำน้ันแต่
ในกำรเปลีย่นใจเลือ่มใสพระกิตตคิณุของ

คณุพ่อเธอดว้ย

ปาฏิหาริย ์ 

ที่แท้จรงิ 
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วา่พวกเขามีข่าวสารที่จะช่วยเธอได ้เธอถามอย่าง
เคอืงๆ วา่ “คณุจะช่วยฉันไดอ้ย่างไรในเมื่อลูกสาว
ฉันก�าลังจะตาย ฉันไม่เช่ือวา่มีพระผู้เป็นเจ้า!”

แม้คารเ์มนจะมีความเกลียดชังแตแ่รก  
ผู้สอนศาสนาก็ยังมาเยี่ยมครอบครวัอยู่เนืองๆ 
ตอนแรกมาร์ โกรูสึ้กวา่เขามัวแตด่แูลลูกสาวจน
ไม่ไดส้นใจผู้สอนศาสนา แตสุ่ดท้ายเขาก็ฟังดว้ย
ความอยากรู ้เขาพบวา่ผู้สอนศาสนามีค�าตอบให้
ค�าถามของเขาเกี่ยวกับจุดประสงคข์องชีวติ

มาร์ โกไม่เช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้ามีตวัตน ส�าหรบั
เขา พระผู้เป็นเจ้าเป็นแหล่งพลังงานทั่วไปหรอือยู่
ไกลมากไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ แตเ่มื่ออาการของ
ลูกสาวอยู่ ในขัน้วกิฤต เขาสวดอ้อนวอนทูลขอให้
พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัษาลูกสาวของเขาที่ก�าลังทุกข์
ทรมานหรอืไม่ก็รบัเธอไป เขาสวดอ้อนวอนวา่  
“ถ้าพระองคด์�ารงอยู่จรงิ ขอทรงแสดงให้ข้า
พระองคเ์ห็น โปรดประทานชีวติลูกสาวให้ข้า
พระองคเ์ถิด”

หลังจากสวดอ้อนวอน มาร์ โกรูสึ้กแรงกล้าวา่
อาการของพอลาจะเปลี่ยน เขาขอให้คณะแพทย์
ตรวจเขากับลูกสาวอีกครัง้ พวกเขาบอกวา่ตรวจไป
ก็เสียเวลา แตพ่วกเขายอมท�าให้

พวกเขาพบวา่มาร์ โก เป็น ผู้บรจิาคไตที่เข้ากัน
ได—้และอาการของพอลาดพีอจะรบัการปลูกถ่าย

วนัก่อนการผ่าตดั มาร์ โกกับพอลายอมรบัพร
ฐานะปุโรหิตจากผู้สอนศาสนา

ทัง้มาร์ โกกับพอลาคาดวา่จะพักพืน้ใน 
โรงพยาบาลนานพอสมควรหลังจากการผ่าตดั  
แตป่รากฎวา่มาร์ โกสามารถออกจากโรงพยาบาลได้
อีกห้าวนัตอ่มา และพอลาที่คาดวา่จะอยู่สองเดอืน
ก็ออกจากโรงพยาบาลหลังจากน้ันเพียง 13 วนั 
มาร์ โกถือวา่การที่พวกเขาฟ้ืนตวัเรว็เป็นเพราะพร
ฐานะปุโรหิต และเขารูว้า่เขาตอ้งรบัข่าวสารของ 
ผู้สอนศาสนาอย่างจรงิจัง

มาร์ โกกับคารเ์มน ยาเนซรบับัพตศิมาวนัที่  
11 กันยายนปี 1988 พอลาผู้ ไดย้ินบทเรยีนผู้สอน
ศาสนาก่อนการผ่าตดัและแพทรเิซียน้องสาวของ
เธอรบับัพตศิมาวนัที่ 3 พฤศจิกายน ตอนน้ันคณุ
พ่อไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนแล้วและสามารถ
ให้บัพตศิมาพวกเธอได้

บราเดอรย์าเนซเช่ือวา่พระเจ้าทรงตอบค�า
สวดอ้อนวอนของเขาและทรงยอมให้เขาเป็น
ผู้บรจิาคไตให้พอลาเพื่อเปล่ียนใจเขา “ถ้าพวก
เขาผ่าตัดภรรยาแทนผม ผมเช่ือวา่ผมจะใช้ชีวติ
แบบเดิมไปเรือ่ยๆ” เขากล่าว น่ันไม่ ใช่ชีวติที่เขา
ภูมิ ใจ—ดื่มเหล้า สูบบุหรี ่และเล่นการพนัน เขา
บอกวา่เขาเอาชนะการเสพติดเพราะค�าตอบ
การสวดอ้อนวอนท่ีเขาได้รบั แต่ยากมากทีเดียว 
เขายอมรบัวา่พระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่ช่วยให้เขา
เปลี่ยนได้

บราเดอรย์าเนซกล่าววา่เวลาน้ีเขามีประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งเกี่ยวกับพระค�าแห่งปัญญาและ
กฎส่วนสิบ เมื่อผู้สอนศาสนาก�าลังสอนเขา  
เขายังคงท�าธุรกิจสัปดาห์ละเจ็ดวนัเพื่อจ่ายคา่
รกัษาพยาบาลพอลาเดอืนละ 1,000 ดอลลาร ์ 
กฎส่วนสิบ “เป็นกฎที่ผมยอมรบัไดย้ากมาก” 
เขากล่าว แตต่ดัสินใจวา่จะรกัษาวนัสะบาโตให้
ศักดิสิ์ทธิ์และทดสอบสัญญาใน มาลาค ี3:10  
โดยจ่ายส่วนสิบ เมื่อเขาปิดรา้นวนัอาทิตย์  
เขากล่าววา่ “คนที่เคยซือ้วนัอาทิตย์ก็มาซือ้วนั
เสาร—์และพวกเขาซือ้มากขึน้” ทุกวนัน้ีเขามีเงิน
มากกวา่สมัยที่เขาด�าเนินธุรกิจสัปดาห์ละเจ็ดวนั

เมื่อมาร์ โก ยาเนซนึกย้อนกลับไป เขาประหลาด
ใจกับการเปลี่ยนแปลงในตวัเขา เขายอมรบัวา่
ค�าทูลขอให้ ไวชี้วติลูกสาวน�าครอบครวัเขาทัง้
ครอบครวัขึน้สู่ระดบัความเข้มแข็งทางวญิญาณ
อย่างที่เขาไม่เคยนึกฝันมาก่อนวา่จะเกิดขึน้ได ้◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ

ภา
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นั
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โดย เอล็เดอร์
เดวดิ เอ. เบดนำร์

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

คา่ยไซอันคอือะไร
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิไดร้บัการเปิดเผยในปี 1831 

โดยทรงก�าหนดอนิดเิพนเดนซ์ เทศมณฑลแจ็คสัน มสิซรูี
เป็นสถานท่ีชมุนุมหลกัส�าหรบัวสุิทธชินยคุสุดท้ายและท่ีตัง้
เยรซูาเล็มใหมด่งัระบไุวทั้ง้ในพระคมัภีร์ ไบเบลิและพระคมัภรี์
มอรมอน (ด ูคพ. 57:1–3; ด ูววิรณ์ 21:1–2; อเีธอร ์13:4–6) ราว
ฤดรูอ้นปี 1833 ผูต้ัง้ถิน่ฐานมอรมอนนับไดป้ระมาณหน่ึงใน
สามของประชากรในเทศมณฑลแจ็คสัน จ�านวนทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง
รวดเรว็ อทิธพิลทางการเมอืงทีอ่าจเกดิขึน้ และความเช่ือท่ีโดด
เดน่ดา้นศาสนาและการเมอืงของผู้มาใหมเ่หลา่น้ีเป็นเหตใุห้
ผูต้ัง้ถิน่ฐานคนอืน่ๆ ในเขตน้ันกงัวล พวกเขาจึงเรยีกรอ้งให้
สมาชิกศาสนจกัรออกจากบา้นและทีด่นิของตน เมือ่ยืน่ค�าขาด
และสมาชิกไมท่�าตาม ชาวมสิซรูจีงึรกุรานถิน่ฐานตา่งๆ ในเดอืน
พฤศจกิายนปี 1833 และบงัคบัใหว้สุิทธชินออกไป

การตัง้คา่ยไซอันไดร้บับัญชาโดยการเปิดเผยในเดอืน
กุมภาพันธ์ปี 1834 (ด ูคพ. 103) จุดประสงคเ์บือ้งตน้ส�าหรบั
กองทัพของพระเจ้าคอืคุม้ครองชาวมอรมอนในเทศมณฑล
แจ็คสันไม่ ให้ถูกท�ารา้ยเพิ่ม—หลังจากทหารอาสาชาวมิสซูรี
ท�าหน้าที่คุม้กันผู้ตัง้ถิ่นฐานให้กลับไปบ้านและที่ดนิของพวก
เขาอย่างปลอดภัย นอกจากน้ีคา่ยยังตอ้งน�าเงิน เสบียง และ
ก�าลังใจไปให้วสุิทธิชนที่เดอืดรอ้นดว้ย ดงัน้ัน ในช่วงเดอืน

อยู่ฝ่ายพระเจ้า   
ก ารเดนิทางของคา่ยไซอันที่น�าโดยศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธในปี 1834 เป็น
แบบอย่างที่ โดดเดน่ของการเลือกอยู่ฝ่าย
พระเจ้า การทบทวนประวตัขิองคา่ยไซอัน

จะช่วยให้เราไดเ้รยีนบทเรยีนล�า้คา่และไม่ตกยุคจาก
เหตกุารณ์ส�าคญัครัง้น้ีในประวตัศิาสนจักรที่ประยุกต์
ใช้ ไดก้ับชีวติและสภาวการณ์ปัจจุบันของเรา
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อยู่ฝ่ายพระเจ้า   
คำ่ยไซอัน
บทเรยีนจำก



16 เลียโฮนา

พฤษภาคมและเดอืนมิถุนายนปี 1834 กลุ่มอาสาสมัคร 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย 200 กวา่คนน�าโดยศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมธิจงึเดนิทางประมาณ 900 ไมล ์(1,450 กิโลเมตร)  
จากเคริท์แลนด ์รฐัโอไฮโอไปเทศมณฑลเคลย์ รฐัมิสซูร ี
ไฮรมั สมิธกับไลมัน ไวท์เกณฑ์อาสาสมัครกลุ่มเล็กจาก
อาณาเขตมิชิแกนไปสมทบกับกลุ่มของท่านศาสดา
พยากรณ์ในมิสซูรดีว้ย ผู้เข้ารว่มคา่ยไซอันมีทัง้บรคิมั  
ยังก์, ฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์, วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์, พารล์ีย์ พี. 
แพรทท์, ออรสั์น ไฮด ์และอีกหลายคนผู้เป็นที่จดจ�าใน
ประวตัศิาสนจักร

จดุประสงคข์องขา้พเจา้ไม่ ใช่เพือ่อธบิายรายละเอยีดของ
การเดนิทางทีเ่รยีกรอ้งมากครัง้น้ีหรอืเลา่เหตกุารณ์ส�าคญัทาง
วญิญาณทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ ขา้พเจา้ขอสรปุเหตกุารณ์ส�าคญั
มากสามส่ีเหตกุารณ์เก่ียวกับการเดนิทางของคา่ยไซอันดงัน้ี

•  ผู้วา่การดาเนียล ดงัคลินของรฐัมิสซูรี ไม่ ให้ความช่วย
เหลือตามที่สัญญาไวก้ับผู้ตัง้ถิ่นฐานมอรมอนวา่จะคนื
ที่ดนิให้พวกเขา

•  การเจรจาตอ่รองเกิดขึน้ในหมู่ผู้น�าศาสนจักร  
เจ้าหน้าที่รฐัมิสซูร ีและชาวเทศมณฑลแจ็คสันเพื่อ

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยใช้อาวธุและแก้ ไขข้อ
พิพาทเรือ่งทรพัย์สิน แต่ไม่บรรลุข้อตกลงที่น่าพอใจ

•  สุดท้าย พระเจ้ารบัส่ังให้ โจเซฟ สมิธยุบคา่ยไซอัน
และบอกวา่เหตใุดกองทัพของพระเจ้าจึงไม่บรรลุ
วตัถุประสงคท์ี่คา่ยรบัรู ้(ด ูคพ. 105:6–13, 19)

•  พระเจ้ารบัส่ังให้วสุิทธิชนสรา้งสัมพันธไมตรี ในพืน้ที่
เพื่อเตรยีมพรอ้มส�าหรบัเวลาที่จะกอบกู้ ไซอันดว้ย
วธิีการทางกฎหมายไม่ ใช่วธิีการทางทหาร (ด ูคพ. 
105:23–26, 38–41)

กองทัพไซอันแบ่งออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ตอนปลายเดอืน
มิถุนายน ปี 1834 และออกเอกสารปลดประจ�าการครัง้
สุดท้ายในสองสามวนัแรกของเดอืนกรกฎาคม ปี 1834 
อาสาสมัครส่วนใหญ่กลับไปโอไฮโอ

เราสามารถเรยีนรูบ้ทเรยีนอะไร
บ้างจากคา่ยไซอัน

เพราะไม่สามารถน�าวสุิทธิชนกลับมาอยู่บนที่ดนิของ
พวกเขาในเทศมณฑลแจ็คสันอีกครัง้ บางคนจึงถือวา่คา่ย

ในเดอืนพฤศจกิำยนปี 
1833 ชำวมสิซูรีบุกรุก
ถิน่ฐำนมอรมอนในเทศ
มณฑลแจค็สัน มสิซูรี 
และบังคบัให้วสุิทธิชน
ออกไป
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กายและทางวญิญาณของคา่ยไซอันประกอบดว้ยการ
ฝัดรอ่นข้าวสาลีออกจากข้าวละมาน (ด ูมัทธิว 13:25, 
29–30; คพ. 101:65) การแบ่งแยกแกะออกจากแพะ 
(ด ูมัทธิว 25:32–33) การแยกคนเข้มแข็งทางวญิญาณ
จากคนอ่อนแอ เพราะเหตน้ีุชายหญิงแตล่ะคนที่สมัคร
เข้าเป็นทหารในกองทัพของพระเจ้าจึงพบเจอและตอบ
ค�าถามน่าคดิที่วา่ “ ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า” 2

ขณะที่วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ก�าลังสะสางเรือ่งธุรกิจและ
เตรยีมไปสมทบกับคา่ยไซอัน มิตรสหายและเพื่อนบ้าน
เตอืนเขาวา่อย่าเข้ารว่มการเดนิทางที่อันตรายเช่นน้ัน 
พวกเขาแนะน�าวา่ “อย่าไป ถ้าคณุไม่อยากเสียชีวติ” 
เขาตอบวา่ “ถ้าผมรูว้า่ผมจะถูกยิงทะลุหัวใจทันทีที่ก้าว
เข้าไปในมิสซูร ีผมจะไป” 3 วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์รูว้า่เขาไม่
ตอ้งกลัวผลอันช่ัวรา้ยตราบใดที่เขาซ่ือสัตย์และเช่ือฟัง 
เขาอยู่ฝ่ายพระเจ้าอย่างชัดเจน

แท้จรงิแล้ว “เวลาที่ตอ้งแสดงให้เห็น” 4 ส�าหรบัชาย
หญิงที่ซ่ือสัตย์เหล่าน้ันคอืฤดรูอ้นปี 1834 แตก่ารตดัสิน
ใจเดนิทัพกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟไปมิสซูรี ไม่ ใช่การ
ตอบค�าถามวา่ “ ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า” ครัง้เดยีว รวบยอด  
หรอืทันที เวลาที่วสุิทธิชนเหล่าน้ันตอ้งแสดงให้เห็น 
เกิดขึน้บ่อยครัง้และซ�า้หลายครัง้ผ่านความอ่อนล้า 
ทางกายและใจ ผ่านแผลพุพองเป้ือนเลือดที่เท้า  
ผ่านอาหารที่ขาดแคลนและน� ้าไม่สะอาด ผ่านความ 
ผิดหวงัมากมาย ผ่านความไม่ลงรอยกันและการกบฏใน
คา่ย และผ่านการข่มขู่จากศัตรทูี่ช่ัวรา้ย

เวลาที่ตอ้งแสดงให้เห็นมาในประสบการณ์และความ
ขาดแคลนทุกช่ัวโมง ทุกวนั และทุกสัปดาห์ การเลือก
มากมายที่ดเูหมือนเล็กน้อยผนวกกับการปฏิบัติ ในชีวติ
ของวสุิทธิชนที่ภักดเีหล่าน้ีได้ ให้ค�าตอบเบ็ดเสรจ็ของ
ค�าถามที่วา่ “ ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า”

การทดสอบและการฝัดรอ่นที่เกิดขึน้ในชีวติของผู้
รว่มคา่ยไซอันเป็นการเตรยีมอย่างไร น่าสนใจตรงที่พี่
น้องชายแปดคนไดร้บัเรยีกเข้าสู่ โควรมัอัครสาวกสิบ
สองในปี 1835 และสาวกเจ็ดสิบทุกคนที่ ไดร้บัเรยีกใน
คราวเดยีวกันล้วนเป็นผู้ที่ผ่านคา่ยไซอัน ที่การประชุม
หลังจากเรยีกสาวกเจ็ดสิบ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธประกาศวา่

“พีน้่องทัง้หลาย บางท่านโกรธข้าพเจา้เพราะท่านไม่
ไดต้อ่สู้ ในมสิซรู ีแตข่า้พเจา้ขอบอกท่านวา่พระผู้เป็นเจา้

ไซอันไม่ประสบผลส�าเรจ็และความพยายามครัง้น้ันไรผ้ล 
พี่น้องชายคนหน่ึงในเคริท์แลนด—์คนที่ขาดศรทัธาจะ
อาสาไปกับคา่ย—พบบรคิมั ยังก์ขณะท่านกลับจากมิสซูรี
และถามวา่ “‘คณุไดอ้ะไรจากการเดนิทางไปมิสซูรี โดยไร้
ประโยชน์ครัง้น้ีกับโจเซฟ สมิธ’ ‘ ไดท้ัง้หมดแหละครบั’ 
บรคิมั ยังก์ตอบทันควนั ‘ผมจะไม่แลกประสบการณ์ที ่
ไดจ้ากการเดนิทางครัง้น้ีกับความมั่งคัง่ทัง้หมดของเทศ
มณฑลกกูา’” เทศมณฑลทีต่ัง้อยู่ ในเคริท์แลนดเ์วลาน้ัน 1

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านตรกึตรองค�าตอบของบรคิมั ยังก ์
อย่างจรงิจัง “ ไดท้ัง้หมดแหละครบั” เราเรยีนรูเ้รือ่งส�าคญั
อะไรบ้างจากภารกิจที่ ไม่บรรลุจุดประสงคต์ามก�าหนดแต่
ก็ยังจัดเตรยีมพรให้วสุิทธิชนยุคแรกเหล่าน้ันช่ัวชีวติและ
สามารถให้เราไดเ้ช่นกัน

ข้าพเจ้าเช่ือวา่มีบทเรยีนครอบคลุมอย่างน้อยสองบทใน
ค�าตอบที่บราเดอรบ์รคิมัให้กับค�าถามเชิงเสียดสีดงักล่าว 
คอื (1) บทเรยีนเรือ่งการทดสอบ การฝัดรอ่น และการ 
เตรยีม และ (2) บทเรยีนเรือ่งการสังเกต การเรยีนรูจ้าก
ผู้น�าฐานะปุโรหิต และท�าตามพวกท่าน ข้าพเจ้าเน้นวา่บท
เรยีนเหล่าน้ีส�าคญัหรอืไม่ก็ส�าคญักวา่กับเราที่จะเรยีนรูแ้ละ
ประยุกต์ ใช้ ในปัจจุบันเช่นเดยีวกับพวกเขา ผู้ที่เป็นอาสา
สมัครคา่ยไซอัน เมื่อ 180 ปีก่อน

บทเรียนเร่ืองกำร
ทดสอบ กำรฝัดร่อน 
และกำรเตรียม

วสุิทธิชนที่เด็ดเดีย่ว
ผู้เดนิอยู่ ในกองทัพของ
พระเจ้าตา่งไดร้บัการ
ทดสอบและการทดลอง 
ดงัที่พระเจ้าตรสั “เรา
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอน
ของพวกเขา, และจะ
รบัเครือ่งถวายของพวก
เขา; และเราเห็นสมควร
วา่พวกเขาจะถูกน�ามา
ไกลถึงเพียงน้ี เพื่อการ
ทดลองศรทัธาของพวก
เขา” (คพ. 105:19)

ในข้อเท็จจรงิที่ถูก
ตอ้ง ความท้าทายทาง
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ไมท่รงตอ้งการใหท้า่นตอ่สู้ พระองค์ ไมท่รงสามารถจดัตัง้
อาณาจักรของพระองค์ โดยใหช้ายสิบสองคนไปเปิดประตพูระ
กติตคิณุใหก้บัประเทศตา่งๆ ของแผน่ดนิโลก และใหช้ายเจ็ด
สิบคนภายใตก้ารก�ากบัดแูลของพวกเขาเดนิตามรอยพวกเขา 
นอกเสียจากพระองคจ์ะทรงน�าพวกเขาออกจากกลุ่มคนผูเ้คย
มอบชีวติของตน และผูท้ีเ่คยเสียสละมากเทา่อบัราฮัม

“บัดน้ี พระเจ้าทรงไดอ้ัครสาวกสิบสองและสาวกเจ็ดสิบ
ของพระองคแ์ล้ว และจะทรงเรยีกโควรมัอื่นของสาวกเจ็ด
สิบดว้ย” 5

โดยแท้แล้วคา่ยไซอันเป็นไฟของคนถลุงแรส่�าหรบัอาสา
สมัครทุกคนและส�าหรบัผู้น�าอีกมากมายในอนาคตของ
ศาสนจักรของพระเจ้า

ประสบการณ์ที่อาสาสมัครในกองทัพของพระเจ้าได้
รบัเป็นการเตรยีมพรอ้มส�าหรบัการอพยพครัง้ใหญ่กวา่ใน
อนาคตของสมาชิกศาสนจักร ผู้เข้ารว่มคา่ยไซอัน 20 กวา่
คนกลายเป็นรอ้ยเอกรอ้ยโทในการอพยพครัง้ใหญ่สองครัง้ 
—ครัง้แรกในอีกส่ีปีตอ่มา เกี่ยวข้องกับการน�าผู้อพยพ 
8,000 ถึง 10,000 คนออกจากมิสซูรี ไปอิลลินอยส์ 6 และ
ครัง้ที่สองในอีก 12 ปีตอ่มา เป็นการย้ายครัง้ใหญ่ไปตะวนั
ตกของวสุิทธิชนประมาณ 15,000 คนจากอิลลินอยส์ ไป

ซอลท์เลคและหุบเขาอื่นๆ ของเทือกเขารอ็กกี เน่ืองจาก
เป็นการฝึกความพรอ้มในขัน้เตรยีม คา่ยไซอันจึงมีคา่
มหาศาลตอ่ศาสนจักร ปี 1834 เป็นเวลาที่ตอ้งแสดงให้เห็น
—และเตรยีมพรอ้มส�าหรบัปี 1838 และปี 1846

ตวัเราและครอบครวัเราจะไดร้บัการทดสอบ การฝัดรอ่น  
และการเตรยีมเช่นเดยีวกับสมาชิกของคา่ยไซอัน พระ
คมัภีรแ์ละค�าสอนของเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่เต็มไปดว้ย
สัญญาวา่ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์การลงมือท�า การ
ให้เกียรต ิและจดจ�าพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ รวมทัง้การเช่ือ
ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าจะท�าให้เราเข้มแข็งเพื่อ
เตรยีมเราให้พรอ้มเผชิญ เอาชนะ และเรยีนรูจ้ากการ
ทดลองและการทดสอบของความเป็นมรรตยั

ผู้น�าศาสนจักรของพระเจ้าระบุการทดสอบโดยรวมหรอื
โดยทั่วไปไวชั้ดเจน ซ่ึงเราคาดไดว้า่จะตอ้งเผชิญในยุค
สมัยและรุน่ของเรา เมื่อครัง้เป็นประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองในปี 1977 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–
1994) เปล่งเสียงแห่งการพยากรณ์เตอืนในการประชุม
ตวัแทนเขต ข้าพเจ้าจะอ้างอิงรายละเอียดจากข่าวสารของ
ประธานเบ็นสันและเชือ้เชิญให้ท่านเอาใจใส่ค�าแนะน�าที่
เหมาะกับยุคสมัยดงัน้ี

“เรำมคีนมำกมำยผู้รู้สึก
ว่ำตนเป็นชำยหญิงที่ด ี
แต่พวกเขำต้องดใีนส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง”
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“คนทุกรุน่มีการทดสอบและโอกาสให้อดทนและพิสูจน์
ตนเอง ท่านอยากรูเ้รือ่งของการทดสอบที่ยากที่สุดอย่าง
หน่ึงของเราหรอืไม่ จงฟังค�าเตอืนของบรคิมั ยังก์ ‘ส่ิงที่
ข้าพเจ้ากลัวที่สุดเกี่ยวกับคนเหล่าน้ีคอืพวกเขาจะร�า่รวย
ในประเทศน้ี หลงลืมพระผู้เป็นเจ้าและผู้คนของพระองค ์
เกียจครา้น และเสือกไสตนเองออกจากศาสนจักรไปลง
นรก คนเหล่าน้ีจะทนตอ่การกลุ้มรมุท�ารา้ย การปล้นจี ้
ความยากจน และการข่มเหงทุกรปูแบบและซ่ือสัตย์  
แตส่ิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวมากสุดคอืพวกเขาจะทนความมั่งคัง่
ร�า่รวยไม่ไหว’”

ประธานเบ็นสันกล่าวตอ่ไปวา่ “ดเูหมือนน่ันจะเป็นการ
ทดสอบที่ยากสุดของเราทุกคน เพราะความช่ัวแยบยลมาก
ขึน้ ฉลาดมากขึน้ ดเูหมือนไม่คอ่ยมีพิษภัยและสังเกต
ไดย้ากกวา่ แม้การทดสอบทัง้หมดของความชอบธรรมจะ
หมายถึงการตอ่สู้ดิน้รน แตก่ารทดสอบเจาะจงน้ีดเูหมือน
ไม่เป็นการทดสอบเลย ไม่มีการตอ่สู้ดิน้รนและดว้ยเหตน้ีุ
จึงเป็นการทดสอบที่หลอกไดม้ากสุดในบรรดาการทดสอบ
ทัง้หมด

“ท่านรูห้รอืไม่วา่สันตสุิขและความรุง่เรอืงจะท�าอะไรคน
เหล่าน้ี—จะสะกดพวกเขาให้หลับ พระคมัภีรม์อรมอน
เตอืนเราวา่ในวนัเวลาสุดท้ายซาตานจะคอ่ยๆ พาเราลงนรก 
พระเจ้าทรงมียักษ์ ใหญ่ทางวญิญาณที่มีศักยภาพบนโลก
น้ีผู้ที่พระองคท์รงสงวนไวห้กพันปีให้มาช่วยน�าอาณาจักร
ให้ ไดชั้ยชนะและมารก�าลังพยายามสะกดพวกเขาให้หลับ 
ปฏิปักษ์รูว้า่เขาอาจจะไม่ประสบผลส�าเรจ็เลยในการชักจูง
คนเหล่าน้ันให้ท�าบาปใหญ่รา้ยแรงมากมายของการท�าผิด 
เขาจึงสะกดคนเหล่าน้ันให้หลับลึกเหมือนกัลลิเวอรข์ณะที่
เขาท�าให้คนเหล่าน้ันเกยตืน้กับบาปเล็กๆ น้อยๆ ของการ
ละเลย ยักษ์ ใหญ่ที่เซ่ืองซึม เฉ่ือยชา และเมินเฉยจะเป็น
ผู้น�าที่ดี ไดอ้ย่างไร

“เรามียักษ์ ใหญ่ทางวญิญาณที่มีศักยภาพมากมายเหลือ
เกินผู้ควรจะกระตอืรอืรน้มากขึน้ในการปรบัปรงุครอบครวั 
อาณาจักร และประเทศของพวกเขา เรามีคนมากมายผู้
รูสึ้กวา่ตนเป็นคนชายหญิงที่ด ีแตพ่วกเขาตอ้งดี ในส่ิงใด
ส่ิงหน่ึง—ผู้ประสาทพรที่เข้มแข็ง ผู้สอนศาสนาที่ห้าวหาญ 
เจ้าหน้าที่พระวหิารและประวตัคิรอบครวัที่กล้าหาญ คนรกั
ชาตทิี่อุทิศตน สมาชิกโควรมัที่ทุ่มเท สรปุคอืเราตอ้งสลัด
ตนและตืน่จากการงีบหลับทางวญิญาณ” 7

ลองคดิดวูา่ความมั่งคัง่ ความรุง่เรอืง และความสบาย

สามารถเป็นการทดสอบสาหัส
ในสมัยของเราเทียบเท่าหรอื
มากกวา่การข่มเหงและความ
ยากล�าบากทางกายที่วสุิทธิชน
ผู้อาสาเดนิทัพในคา่ยไซอัน
ประสบ ดงัที่ศาสดาพยากรณ์
มอรมอนบรรยายไว้ ในบทสรปุ
อันสูงส่งของท่านเกี่ยวกับ
วฏัจักรของความจองหองที่อยู่
ในฮีลามัน 12 วา่

“และดงัน้ันเราจะเห็น
วา่การหลอกลวง, และความ
รวนเรของใจลูกหลานมนุษย์
เป็นอย่างไรดว้ย; แท้จรงิแล้ว, เราจะเห็นวา่พระเจ้าในพระ
มหากรณุาธิคณุอันไม่มีที่สุดของพระองคป์ระทานพรและ
ทรงท�าให้คนที่มอบความไวว้างใจในพระองคร์ุง่เรอืง.

“แท้จรงิแล้ว, และเราจะเห็นในเวลาน้ันเองเมื่อพระองค์
ทรงท�าให้ผู้คนของพระองคร์ุง่เรอืง, แท้จรงิแล้ว, ในการ
เพิ่มพูนท้องทุ่งของพวกเขา, ฝูงสัตวเ์ลีย้งและฝูงสัตว์ ใหญ่
ของพวกเขา, และในทอง, และในเงิน, และในส่ิงมีคา่ทุก
ประเภทของทุกชนิดและทุกอย่าง; ทรงไวชี้วติพวกเขา, 
และทรงปลดปล่อยพวกเขาจากเงือ้มมือศัตร;ู ทรงท�าให้ ใจ
ศัตรขูองพวกเขาอ่อนลงเพื่อจะไม่ประกาศสงครามกับพวก
เขา; แท้จรงิแล้ว, และท้ายที่สุด, ทรงท�าทุกส่ิงเพื่อความ
ผาสุกและความสุขของผู้คนของพระองค;์ แท้จรงิแล้ว, 
หลังจากน้ันคอืเวลาที่พวกเขาท�าใจตนแข็งกระดา้ง,  
และลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, และเหยียบย�่า
พระผู้บรสุิทธิ์ ไว้ ใตเ้ท้าของพวกเขา—แท้จรงิแล้ว,  
และน่ีเพราะความสบายของพวกเขา, และความรุง่เรอืงยิ่ง
ของพวกเขา” (ฮีลามัน 12:1–2)

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญท่านเป็นพิเศษให้สังเกตประโยค
สุดท้ายของข้อสุดท้าย “และน่ีเพราะความสบายของพวก
เขา, และความรุง่เรอืงยิ่งของพวกเขา” 

ประธานฮาโรลด ์บี. ลี (1899–1973) สอนท�านอง
เดยีวกันเกี่ยวกับการทดสอบความสบายที่เราเผชิญในสมัย
ของเรา “เราไดร้บัการทดสอบ เราไดร้บัการทดลอง เราก�าลัง
ประสบการทดสอบที่เข้มงวดที่สุดบางอย่างในปัจจุบันและ
เราไม่ตระหนักในความรนุแรงของการทดสอบที่เราก�าลัง
ประสบ ในสมัยน้ันมีการฆาตรกรรม มีการกลุ้มรมุท�ารา้ย  

ภา
พ

ถ่า
ยป

ระ
ธา

น
เบ

น็
ส

นั
 เอื้

อเ
ฟื้

อโ
ดย

ห
อส

มุด
ป

ระ
วตัิ

ศา
ส

น
จกั

ร



 

20 เลียโฮนา

วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์เดนิทางตามค�าแนะน�าจากพารล์ีย์ พี. 
แพรทท์ ไปเคริท์แลนด ์โอไฮโอในเดอืนเมษายน  
ค.ศ. 1834 เพื่อสมทบกับคา่ยไซอัน เรือ่งราวการพบกันครัง้
แรกของบราเดอรว์ดูรฟัฟ์กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธให้ความรูแ้ก่เราทุกคน

“น่ีเป็นครัง้แรกในชีวติที่ข้าพเจ้าไดพ้บและพูดคยุกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธที่รกัของเรา บุรษุที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงเรยีกให้น�าการเปิดเผยของพระองคอ์อกมาใน
วนัเวลาสุดท้ายเหล่าน้ี การแนะน�าตวัครัง้แรกของข้าพเจ้า
ไม่ ใช่เพื่อสนองแนวคดิทางโลกที่มีอยู่แล้ววา่ศาสดา
พยากรณ์ควรเป็นอย่างไรและท่านควรมีลักษณะอย่างไร 
เรือ่งน้ันอาจสะเทือนความเช่ือของบางคน ข้าพเจ้าพบท่าน 
กับไฮรมัพี่ชายก�าลังยิงเป้าดว้ยปืนสัน้ เมื่อพวกท่านหยุดยิง 
ข้าพเจ้าจึงแนะน�าตวักับบราเดอร์ โจเซฟและท่านจับมือ
ทักทายข้าพเจ้าอย่างจรงิใจที่สุด ท่านเชือ้เชิญให้ข้าพเจ้าท�า
เสมือนที่อยู่ของท่านเป็นบ้านข้าพเจ้าขณะข้าพเจ้าอยู่ ใน
เคริท์แลนด ์ข้าพเจ้ายอมรบัค�าเชือ้เชิญน้ีอย่างตืน่เตน้ที่สุด 
อีกทัง้ไดร้บัการสอนส่ังและพรอย่างมากระหวา่งพักอยู่กับ
ท่าน” 9

ข้าพเจ้าพบวา่น่าสนใจตรงที่บราเดอรว์ดูรฟัฟ์ผู้อยู่ ใน
บ้านของท่านศาสดาพยากรณ์ระยะหน่ึงและแน่นอนวา่มี
โอกาสวเิศษสุดที่ ไดสั้งเกตการใช้ชีวติประจ�าวนัของท่าน 
ไดร้บัพรให้มีตามองไปไกลกวา่ “แนวคดิทางโลกที่มีอยู่แล้ว
วา่ศาสดาพยากรณ์ควรเป็นอย่างไรและท่านควรมีลักษณะ
อย่างไร” แนวคดิผิดๆ เช่นน้ันบดบังวสัิยทัศน์ของหลาย
คนในโลกปัจจุบัน ทัง้ในและนอกศาสนจักรที่ ไดร้บัการ
ฟ้ืนฟูของพระเจ้า

เน่ืองดว้ยการเรยีกของข้าพเจ้าในปี 2004 ให้รบัใช้ ใน
โควรมัอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้าจึงมีทัศนะชัดเจนแจ่ม
แจ้งเกี่ยวกับความหมายของการสังเกต การเรยีนรูจ้ากเจ้า
หน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ และท�าตามพวกท่าน เวลาน้ีข้าพเจ้าเห็น
บุคลิกภาพส่วนตวั ความพึงใจที่หลากหลาย และอุปนิสัยที่
โดดเดน่ของผู้น�าศาสนจักรน้ีทุกวนั บางคนพบวา่ข้อจ�ากัด
และข้อบกพรอ่งตามประสามนุษย์ของเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่
เป็นเรือ่งน่าเบื่อหน่ายและบั่นทอนศรทัธา ส�าหรบัข้าพเจ้า 
ความอ่อนแอเหล่าน้ันก�าลังส่งเสรมิศรทัธา แบบแผนการ
ปกครองที่พระเจ้าทรงเปิดเผยในศาสนจักรน้ีมี ไวเ้พื่อลด
ผลกระทบของความอ่อนแอตามประสามนุษย์ ส�าหรบั
ข้าพเจ้า น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เห็นพระเจ้าทรงบรรล ุ

มีการขับไล่ พวกเขาถูกขับไล่เข้าไปในทะเลทราย พวก
เขาอดอยาก เปลือยเปล่า และพวกเขาหนาว พวกเขา
มาถึงแผ่นดนิที่เอือ้ประโยชน์น้ี เราเป็นผู้สืบทอดส่ิงที่
พวกเขามอบให้เรา แตเ่ราท�าอะไรกับส่ิงน้ัน ทุกวนัน้ีเรา
ก�าลังส�าเรงิส�าราญกับชีวติที่ฟุ้งเฟ้อ เหมือนเราไม่เคย
เห็นมาก่อนในประวตัศิาสตรข์องโลก ดเูหมือนวา่น่ีอาจ
จะเป็นการทดสอบเข้มงวดที่สุดในบรรดาการทดสอบที่
เราเคยมี ในประวตัศิาสตรข์องศาสนจักรน้ี” 8

ค�าสอนเหล่าน้ีจากศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณและ
ปัจจุบันเกี่ยวกับการทดสอบและการทดลองยุคสุดท้าย
ถือวา่ขึงขังและจรงิจัง แตน่ั่นไม่ควรท�าให้ท้อใจ  
และเราไม่ควรกลัว ส�าหรบัคนที่มีตามองเห็นและมีหู
ไดย้ิน ค�าเตอืนทางวญิญาณท�าให้พวกเขาระแวดระวงั
เพิ่มขึน้ ท่านและข้าพเจ้ามีชีวติอยู่ ใน “วนัแห่งการ
เตอืน” (คพ. 63:58) และเพราะเราไดร้บัการเตอืนมา
แล้วและจะไดร้บัอีก เราจึงตอ้ง “เฝ้าระวงั . . .  
ดว้ยความเพียร” (เอเฟซัส 6:18) ตามที่อัครสาวกเปาโล
ตกัเตอืน ขณะที่เราเฝ้าระวงัและเตรยีม เราไม่จ�าเป็น
ตอ้งกลัว (ด ูคพ. 38:30)

ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่ตอ้งแสดง
ให้เห็นวา่เรามีความนึกคดิและจิตใจที่ยอมรบัและจะ
ขานรบัค�าเตอืนที่ ไดร้บัการดลใจเหล่าน้ี บัดน้ีถึงเวลา
แล้วที่ตอ้งแสดงให้เห็นวา่เราก�าลังเฝ้าระวงัและเตรยีม
ตา้นการทดลองยุคสุดท้ายของความรุง่เรอืงและความ
จองหอง ของความมั่งคัง่และความสบาย ของใจที่แข็ง
กระดา้งและการหลงลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของเรา 
บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่ตอ้งแสดงให้เห็นวา่เราจะซ่ือสัตย์
ตลอดเวลาในส่ิงใดก็ตามที่พระบิดาบนสวรรคข์องเรา
และพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงฝากฝังไวก้ับเรา
—และเราจะรกัษาพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าและ
ด�าเนินชีวติอย่างซ่ือตรงตอ่พระพักตรพ์ระองค ์ 
(ด ูแอลมา 53:20–21)
บทเรียนเร่ืองกำรสังเกต กำรเรียนรู้จำกเจ้ำหน้ำทีช้ั่น
ผู้ใหญ่ และกำรท�ำตำมพวกท่ำน

วสุิทธิชนที่แข็งแกรง่ในกองทัพของพระเจ้าไดร้บั
พรให้สังเกต ให้เรยีนรูจ้ากเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ และท�า
ตามพวกท่าน ปัจจุบันเราไดป้ระโยชน์ใหญ่หลวงจาก
แบบอย่างและความซ่ือสัตย์ของสมาชิกที่ภักดขีองคา่ย
ไซอัน
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พระประสงคข์องพระองคผ์่านผู้รบัใช้ของพระองคแ์ม้วา่
ผู้น�าที่พระองคท์รงเลือกจะมีจุดดา่งพรอ้ยและข้อผิดพลาด
ก็ตาม บุรษุเหล่าน้ีไม่เคยอ้างวา่ตนดพีรอ้มและไม่ดพีรอ้ม  
แตพ่ระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกพวกท่านแน่นอน

วลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์เป็นปุโรหิตเมื่อครัง้เดนิไปมิสซูรี
กับกองทัพของพระเจ้า ท่านประกาศในเวลาตอ่มาขณะ
รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองวา่ “เราไดร้บั
ประสบการณ์ที่เราไม่มีวนัไดร้บัในวธิีอื่น เราไดร้บัเกียรติ
อันสูงส่งให้ . . . เดนิทางหน่ึงพันไมล์ ไปกับ [ท่านศาสดา
พยากรณ์] และเห็นการท�างานของพระวญิญาณของพระ
ผู้เป็นเจ้ากับท่าน และการเปิดเผยของพระเยซูครสิตต์อ่
ท่านและสัมฤทธิผลของการเปิดเผยเหล่าน้ัน . . . หาก
ข้าพเจ้าไม่ไปกับคา่ยไซอันข้าพเจ้าคงไม่ไดอ้ยู่ที่น่ีวนัน้ี” 10

ในวนัอาทิตย์สุดท้ายของเดอืนเมษายน ปี 1834  
โจเซฟ สมิธเชิญผู้น�าจ�านวนหน่ึงของศาสนจักรมาพูดกับ
อาสาสมัครคา่ยไซอันที่ชุมนุมกันในอาคารเรยีน หลังจาก
พี่น้องชายสรปุข่าวสารของพวกเขา ท่านศาสดาพยากรณ์
ลุกขึน้และบอกวา่ค�าแนะน�าเหล่าน้ันจรรโลงใจท่าน ท่าน
พยากรณ์ตอ่จากน้ันวา่

“ข้าพเจ้าประสงคจ์ะพูดกับท่านตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า

วา่ท่านไม่รูเ้กี่ยวกับจุดหมายปลายทางของศาสนจักรและ
อาณาจักรน้ีมากไปกวา่เด็กทารกบนตกัมารดา  
ท่านไม่เข้าใจ . . . น่ีคอืฐานะปุโรหิตเพียงหยิบมือเดยีวที่
ท่านเห็นที่น่ีคนืน้ี แตศ่าสนจักรน้ีจะเต็มอเมรกิาเหนือและ
อเมรกิาใต—้จะเต็มโลก” 11

บุรษุอย่างเช่น บรคิมั ยังก์, ฮีเบอร ์ซี. คมิบัลล์, ออรสั์น 
แพรทท์ และวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ ฟังและเรยีนรูม้าจากท่าน
ศาสดาพยากรณ์คนืน้ัน—หลายปีตอ่มาบุคคลเหล่าน้ีได้
ช่วยท�าให้ค�าประกาศอันเป็นการพยากรณ์น้ันเกิด 
สัมฤทธิผล บุรษุเหล่าน้ีมี โอกาสอันน่ายินดยีิ่งที่ ไดสั้งเกต  

เรยีนรูจ้ากท่านศาสดาพยากรณ์ และท�าตามท่าน
ส�าคญัที่เราทุกคนจะจดจ�าวา่เราสามารถเรยีนรู้ ไดท้ัง้จาก

ค�าสอนของเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่และจากแบบอย่างชีวติของ
ท่านเหล่าน้ัน จากวสัิยทัศน์อันสูงส่งเกี่ยวกับการเตบิโตใน
อนาคตของศาสนจักรที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธพูดไว้
อย่างชัดเจน ตอนน้ีได้ โปรดพิจารณาพลังแบบอย่างของ
ท่านศาสดาพยากรณ์ในการปฏิบัตภิารกิจปรกตปิระจ�าแต่
จ�าเป็น จอรจ์ เอ. สมิธบรรยายไว้ ในบันทึกส่วนตวัของเขา
เกี่ยวกับการตอบสนองของท่านศาสดาพยากรณ์ตอ่ความ
ท้าทายประจ�าวนัของการเดนิทัพไปมิสซูรดีงัน้ี

ส่ิงส�ำคญัคอืเรำทุกคน
พงึจดจ�ำว่ำเรำสำมำรถ
เรียนรู้ได้ทั้งจำกค�ำสอน
ของเจ้ำหน้ำทีช้ั่นผู้ใหญ่
และจำกแบบอย่ำงชีวติ
ของท่ำนเหล่ำน้ัน
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ข้าพเจ้าพยายามสังเกตและเรียนรู้ขณะเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่บางท่านประสบผลของความชราหรือข้อเรียกร้อง
ไม่หยุดหย่อนของขีดจ�ากัดทางกายและความเจ็บปวดที่
เกิดขึน้ตลอดเวลา ท่านไม่สามารถและจะไม่มีวันรูค้วาม
ทุกข์ส่วนตัวเงียบๆ ของบุรุษบางท่านเหล่าน้ีขณะพวก
ท่านรับใช้ส่วนรวมด้วยสุดใจ พลัง ความคิด และพละ
ก�าลังของพวกท่าน การเฝ้าดูและรับใช้กับประธานกอร์
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ 
(1920–2007) เอ็ลเดอร์ โจเซฟ บี. เวิรธ์ลิน (1917–2008) 
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ (1924–2015) เอ็ลเดอร์
แอล. ทอม เพอร์รีย์ (1922–2015) เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ (1928–2015) และเพื่อนอัครสาวกท่านอื่นของ
ข้าพเจ้าท�าให้ข้าพเจ้ามีพลังประกาศอย่างชัดเจนและเช่ือ
ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ที่ข้าพเจ้ารับใช้ด้วยล้วนเป็น
นักรบ—นักรบทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่และสง่างาม 
—ในความหมายแท้จรงิที่สุดและน่าช่ืนชมที่สุดของค�า
น้ัน! ความอดทน ความไม่ย่อท้อ และความกล้าหาญของ
พวกท่านท�าให้พวกท่านสามารถ “มุ่งหน้าด้วยความแน่ว
แน่ในพระคริสต์” (2 นีไฟ 31:20) ส่ิงน้ันคู่ควรให้เรา 
เลียนแบบ

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเหน็ดเหน่ือยเมื่อยล้าพอๆ  
กับทุกคนตลอดการเดนิทาง นอกจากจะดแูลเรือ่งการจัด
เตรยีมคา่ยและควบคมุคา่ยแล้ว ท่านตอ้งเดนิเป็นส่วน
ใหญ่ เท้าของท่านพุพอง มีเลือดออก และปวดแสบปวด
รอ้นเหมือนคนอื่นๆ . . . แตต่ลอดการเดนิทางท่านไม่เคย
บ่นหรอืโอดครวญ ขณะที่ชายส่วนใหญ่ ในคา่ยบ่นกับท่าน
เรือ่งน้ิวเท้าที่ปวดแสบปวดรอ้น เท้าพุพอง การเดนิทางไกล
โดยไม่หยุดพัก เสบียงอาหารรอ่ยหรอ ขนมปังคณุภาพต�า่ 
ขนมปังข้าวโพดบูด เนยขึน้รา น� ้าผึง้รสชาตแิปลกๆ หนอน
ขึน้เบคอนกับชีส ฯลฯ กระทั่งสุนัขเห่าใส่ก็ยังมีคนบ่นกับ 
โจเซฟ ถ้าพวกเขาตอ้งพักแรมและน� ้าไม่สะอาด แทบจะ
เกิดการจลาจลไดเ้ลย แตเ่ราคอืคา่ยไซอัน เราหลายคนไม่
สวดอ้อนวอน สิน้คดิ เลินเล่อ ไม่ ใส่ ใจ โง่เขลาหรอืเหมือน
ปีศาจรา้ย แตเ่ราไม่รูต้วั โจเซฟตอ้งอดทนกับเราและสอน
เราเหมือนเด็กๆ” 12

โจเซฟเป็นแบบอย่างน่าเช่ือถือของหลักธรรมที่แอลมา
สอน “เพราะผู้ส่ังสอนไม่ดี ไปกวา่ผู้ฟัง, ทัง้ผู้สอนก็ไม่ดี ไป
กวา่ผู้เรยีนแตอ่ย่างใด; . . . พวกเขาทุกคนท�างาน, ทุกคน
ท�างานตามก�าลังของตน” (แอลมา 1:26)

ตัง้แต่ทรงเรียกข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 

“ใครอยู่ฝ่ำยพระเจ้ำ” 
บัดนีถ้งึเวลำแล้วทีต้่อง
แสดงให้เห็นโดยกำรฟัง
และเอำใจใส่ค�ำแนะน�ำ
ของอคัรสำวกและ
ศำสดำพยำกรณ์ทีม่ชีีวติ
อยู่ผู้ทีพ่ระผู้เป็นเจ้ำทรง
เรียก
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ประธานลีเตอืนเรือ่งการทดสอบโดยรวมเพิ่มเตมิที่ก�าลัง
แพรห่ลายมากขึน้ในคนรุน่น้ีวา่ “เวลาน้ีเราก�าลังประสบ 

การทดสอบอีกอย่างหน่ึง—ช่วงเวลาของส่ิงที่เราอาจจะ 

เรยีกวา่การตบตา น่ีเป็นเวลาที่คนฉลาดมากมายไม่ยอม 
ฟังศาสดาพยากรณ์ที่ต�า่ตอ้ยของพระเจ้า . . . น่ีคอืการ
ทดสอบที่คอ่นข้างสาหัส” 13

การทดสอบเรือ่งการตบตามาคูก่ับการทดสอบเรือ่งความ
รุง่เรอืงและความสบาย ส�าคญัอย่างยิ่งที่เราแตล่ะคนตอ้ง
สังเกต เรยีนรูจ้ากเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ และท�าตามพวก
ท่าน

“ ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า” บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่ตอ้งแสดงให้
เห็นโดยการฟังและเอาใจใส่ค�าแนะน�าของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่ผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกใน
ยุคสุดท้ายให้ควบคมุและก�ากับดแูลงานของพระองคบ์น
แผ่นดนิโลก บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่ตอ้งแสดงให้เห็นวา่เราเช่ือ
วา่ “ค�า [ของพระผู้เป็นเจ้า] จะไม่สูญสิน้ไป, แต่จะเกิดสัม
ฤทธิผลทัง้หมด, ไม่วา่โดยเสียงของเราเอง หรอืโดยเสียง
ของผู้รบัใช้ทัง้หลายของเรา, ก็เหมือนกัน” (คพ. 1:38) 
บัดน้ีถึงเวลาแล้วที่ตอ้งแสดงให้เห็น บัดน้ีถึงเวลาแล้ว!

คา่ยไซอันของเราเอง
ณ จุดหน่ึงของชีวติเราแตล่ะคน เราจะไดร้บัการเชือ้

เชิญให้เดนิทัพในคา่ยไซอันของเราเอง จังหวะเวลาของ
การเชือ้เชิญจะหลากหลาย และอุปสรรคที่เราพบเจอ
บนการเดนิทางจะตา่งกัน แตก่ารขานรบัอย่างตอ่เน่ือง
สม�่าเสมอตอ่ค�าขอที่เลี่ยงไม่ไดน้ี้สุดท้ายแล้วจะให้ค�า
ตอบแก่ค�าถามที่วา่ “ ใครอยู่ฝ่ายพระเจ้า”

เวลาที่ตอ้งแสดงให้เห็นคอืเดีย๋วน้ี วนัน้ี พรุง่น้ี  

และตลอดกาล ขอให้เราจดจ�าบทเรยีนที่เกี่ยวข้องกับ
เรือ่งการทดสอบ การฝัดรอ่น และการเตรยีม ตลอดจน
การสังเกต การเรยีนรูจ้ากเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ และการ
ท�าตามพวกท่าน ◼
จำกค�ำปรำศรยัให้ข้อคดิทำงวญิญำณทีสั่ปดำห์กำรศกึษำเรือ่ง  

“ ใครอยู่ฝ่ำยพระเจ้ำ ถึงเวลำตอ้งแสดงให้เห็น” ทีม่หำวทิยำลัยบรคิมั  
ยังก์–ไอดำโฮ วนัที ่30 กรกฎำคม ค.ศ. 2010
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โดย แมทท์ แมคไบรด์และเจมส์ โกลด์เบิร์ก

แผนกประวติัศาสนจกัร

ฟ
รานส์ เลคควาตวียั 56 ปีน� ้าตาคลอขณะที่เขา
น่ังตรงข้ามโอเลฟ เทมประธานสเตคของเขา 
ประธานเทมเพิ่งถามวา่ฟรานส์คดิอย่างไรเกี่ยวกับ

การตัง้สาขาของศาสนจักรในโซเวโต แอฟรกิาใตบ้้านเกิด
ของเขา

“คณุรอ้งไห้ท�าไม ผมท�าให้คณุไม่พอใจหรอืเปล่า” 
ประธานเทมถาม

“เปล่าครบั” ฟรานส์ตอบ “น่ีเป็นครัง้แรกในแอฟรกิาใต้
ที่คนผิวขาวขอความคดิเห็นของผมก่อนตดัสินใจ”

ชีวติภำยใต้นโยบำยแบ่งแยกสีผวิ
ปีน้ันคอืปี 1981 สมัยน้ัน คนผิวขาวกับคนผิวด�าใน

แอฟรกิาใตถู้กแบ่งแยกภายใตร้ะบบกฎหมายที่เรยีกวา่นโย
บายแบ่งแยกสีผิว การแบ่งแยกตามกฎหมายเช่นน้ี พรอ้ม
ดว้ยข้อจ�ากัดของศาสนจักรไม่ ให้ชายแอฟรกิันผิวด�าไดร้บั 

บน: ชายหาดทีก่�าหนดให้เป็นเขตเฉพาะคนผวิขาวภายใต้นโยบายแบ่งแยกสีผวิ
ในแอฟริกาใต้
ขวา: การประท้วงปี 1952 ในโจฮันเนสเบิร์กเพือ่เรียกร้องเสรีภาพและความเท่า
เทยีมกนั

ฝึกฟัง  
สาขาต่างเช้ือชาติสาขา
แรกในแอฟริกาใต้
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การวางมือแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต มีความ
หมายมานานวา่ศาสนจักรจะเจรญิรุง่เรอืงใน
หมู่ชาวแอฟรกิาใตผ้ิวด�าไม่ได ้วนัใหม่เริม่ตน้
ในปี 1978 เมื่อประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. 
คมิบัลล์ ไดร้บัการเปิดเผยให้ยกเลิกข้อจ�ากัด
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิต แตค่วามท้าทายเรือ่ง
การแบ่งแยกและความหวาดระแวงระหวา่ง
เชือ้ชาตทิี่มีมานานยังอยู่

ชาวแอฟรกิาใตผ้ิวด�าส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ ในเขตปกครองท้องถิ่น ปกตจิะตัง้อยู่
แถบชานเมืองที่มีคนผิวขาวมากกวา่ เช่น 

ทางอารมณ์เช่นกัน โจไซยาห์ โมฮาปีจ�าไดว้า่เขาบังเอิญ
ไดย้ินเด็กชายผิวขาววยัหกขวบพูดจาก้าวรา้วตอ่คนผิวด�าที่
เขาเจอที่ โบสถ์ “พูดตามตรง ผมโกรธจนหน้าแดง”  
โจไซยาห์จ�าได ้แตจ่ากน้ันเขาก็ ไดย้ินผู้เป็นแม่บอกลูกชาย
เธอวา่ “ศาสนจักรมี ไวส้�าหรบัทุกคน” ค�าพูดน้ันท�าให ้
โจไซยาห์เย็นลง

สำขำในโซเวโตหรือ
ประธานเทมทราบดวีา่สมาชิกผิวด�าเผชิญความท้าทาย

ทางกายและทางอารมณ์ เขาถือวา่การเริม่สาขาในโซเวโต
ท�าให้คนเหล่าน้ันเดนิทางสะดวกขึน้แต่ไม่ตอ้งการท�าให้
พวกเขารูสึ้กประหน่ึงไม่เป็นที่ตอ้นรบัในโจฮันเนสเบิรก์ 
เขาตดัสินใจสัมภาษณ์สมาชิกโซเวโตอย่างฟรานส์เพื่อ
ประเมินความรูสึ้กก่อนด�าเนินการ สมาชิกเหล่าน้ันให้ค�า
ตอบชัดเจนวา่ “เราอยากให้จัดตัง้ศาสนจักรในโซเวโต”

ประธานเทมระบุช่ือผู้น�าที่มีประสบการณ์ผู้จะสามารถ
ช่วยเป็นพี่เลีย้งให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ได ้เขาสัมภาษณ์

โจฮันเนสเบิรก์ โซเวโตเป็นช่ือย่อของ South Western 

Townships เป็นเมืองใหญ่ที่สุด คนผิวขาวไม่คอ่ยเข้าไปใน
เขตปกครองเหล่าน้ัน และคนผิวด�าที่เข้าไปในเมืองมักจะ
ถูกปฏิบัติไม่เท่าเทียมกับคนผิวขาว

ฟรานส์กับครอบครวัเป็นส่วนหน่ึงของคนกลุ่มน้อย 
จากโซเวโตผู้น้อมรบัพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูใน 
ช่วงทศวรรษ 1970 ตอนแรกพวกเขาเข้ารว่มการประชุม 

ที่วอรด์โจฮันเนสเบิรก์  
โจนัสบุตรชายของฟรานส์
จ�าไดว้า่วนัอาทิตย์ครอบครวั
ของเขาตืน่ตัง้แตต่ส่ีีเพื่อให้
ทันขึน้รถไฟเที่ยวเช้าตรู่ ไป
โจฮันเนสเบิรก์แล้วเดนิอีก
ไกลไปโบสถ์ก่อนพิธีเริม่เวลา  

9 โมง ครอบครวัไปถึงก่อนเวลาเสมอ—แม้บางครัง้เด็กๆ 
จะยังง่วงตลอดช่วงปฐมวยัก็ตาม!

การเป็นผู้บุกเบิกของการรวมเชือ้ชาตเิป็นความท้าทายล่า
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“เราอาจไม่เห็นพ้องในเร่ือง

ทีเ่กดิขึน้นอกศาสนจกัรกบั

นโยบายและอีกหลายเร่ือง  

แต่เราเห็นพ้องใน

หลกัค�าสอน”

จเูลยี มาวมิเบลาประธานสมาคมสงเคราะห์ผวิด�าคนแรกของแอฟริกาใต้ เธอเข้าร่วมพธีิเบิกดนิ
สร้างอาคารหลงัใหม่ของสาขาโซเวโตในปี 1991 (ดูเร่ืองราวของเธอในบทความถดัไป) 
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สมาชิก 200 กวา่คนในโจฮันเนสเบิรก์และสุดท้ายจึงเรยีก
สมาชิก 40 คนมาเข้ารว่มสาขาใหม่ ให้นานพอจะช่วยอบรม
กลุ่มบุกเบิกของผู้น�าในท้องที่น้ัน

ขณะที่สมาชิกผิวสีข้ามเข้ามาในอีกเขตหน่ึงของเมือง
และอีกวฒันธรรมหน่ึงเพื่อ
เข้ารว่มการประชุมที่วอรด์
โจฮันเนสเบิรก์ สมาชิกผิว
ขาวก็ตอ้งปรบัตวัให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรมใหม่ขณะพวกเขา
รบัใช้ ในโซเวโต สถานการณ์
ไม่ราบรืน่เสมอไป มอรนี 

แวนซิล สมาชิกผิวขาวที่ ไดร้บัเรยีกให้รบัใช้เป็นประธาน
ปฐมวยัไม่ไดค้ดิอะไรเมื่อเลือกเพลงชาตแิอฟรกิาใตเ้ป็น
เพลงเปิดในการประชุมสมาคมสงเคราะห์สัปดาห์หน่ึง แต่
ไม่นานเธอก็ทราบวา่ชาวแอฟรกิันผิวสีมองวา่เพลงชาตเิป็น
สัญลักษณ์ของการแบ่งแยกสีผิวและพี่น้องสตรผีิวสีหลาย
คนไม่พอใจกับการเลือกเพลงน้ี

สมาชิกผิวสีกับสมาชิกผิวขาวเหมือนกันตรงที่ท้อใจได้
ง่ายกับความเข้าใจผิดเช่นน้ัน แตพ่วกเขาเลือกมองวา่น่ัน
เป็นโอกาสให้ ไดพู้ดคยุกันและปรบัปรงุให้ดขีึน้ “เราพูด
คยุกันทุกเรือ่ง” มอรนีจ�าได ้“อะไรจะท�าให้คนผิวสีไม่พอใจ 
และอะไรจะท�าให้คนผิวขาวอย่างเราไม่พอใจ พวกเขาท�า
แบบน้ันอย่างไร และพวกเราท�าแบบน้ีอย่างไร น่ีเป็นช่วง
เวลาดเียี่ยมที่เราไดเ้รยีนรูด้ว้ยกัน”

เมื่อสาขาในโซเวโตเข้มแข็งขึน้และใหญ่ขึน้ ในเขต
ปกครองอื่นก็เริม่มีสาขาโดยใช้ตน้แบบเดยีวกัน คมับูลานี  
มะดะเลทเชเป็นเยาวชนชายในขตปกครองความาชูใกล้
เดอรบ์ัน เมื่อเขาเข้ารว่มศาสนจักรในปี 1980 เขามาพรอ้ม
กับความหวาดระแวงคนผิวขาวเหมือนเยาวชนชายผิวสี
เกือบทุกคนในแอฟรกิาใตเ้วลาน้ัน แตป่ระสบการณ์การ
นมัสการของเขาในสาขาตา่งเชือ้ชาตเิปลี่ยนทัศนะของเขา

กำวทีช่่วยประสำนผู้คนเข้ำด้วยกนั
ในปี 1982 คมับูลานีกับเยาวชนชายอีกหลายคนในสาขา

ของเขาไดร้บัเชิญไปเข้ารว่มการประชุมใหญ่ของหนุ่มสาว
โสด ประธานสาขาของเขาเป็นคนผิวขาวช่ือจอห์น  
แมนฟอรด์ ตอ้งการให้เยาวชนชายดดูทีี่สุด แตม่ีเพียงไม่กี่
คนที่มีเสือ้ผ้าดีๆ  ใส่ เขาขนสูทในตูเ้สือ้ผ้าของเขามาแจก
ให้เยาวชนชายสวมไปการประชุมใหญ่ วนัอาทิตย์ตอ่มา 
ประธานแมนฟอรด์สวมสูทที่เขาให้คมับูลานียืม “ผมไม่คดิ
วา่คนผิวขาวจะสวมเสือ้ผ้าชุดเดยีวกับที่ผมเคยสวม”  

คมับูลานีเล่า “แตเ่ขาสวม เขาเริม่ช่วยให้ผมมองคนผิวขาว
ตา่งจากที่ผมเคยมอง”

เอ็ลเดอรม์ะดะเลทเชซ่ึงเวลาน้ีเป็นสาวกเจ็ดสิบภาคตัง้
ข้อสังเกตวา่ “เราทุกคนตอ้งมีประสบการณ์จรงิแบบน้ีจึง
จะท�าให้เราเปลี่ยน”

นโยบายแบ่งแยกสีผิวในแอฟรกิาใตสิ้น้สุดในปี 1994  
แม้ที่ประชุมหลายแห่งเวลาน้ียังอยู่ ในเขตที่มีคนผิวสีเป็น

“เราสามารถเปลีย่นแนวคดิ

ผ่านประสบการณ์เท่าน้ัน  

เราทุกคนต้องมี

ประสบการณ์จริงแบบน้ี

จงึจะท�าให้เราเปลีย่น”

ธงชาติแอฟริกาใต้ทีน่�ามาใช้ในปี 1994 เพือ่เป็นสัญลกัษณ์ของความเป็นหน่ึง
เดยีวกนัหลงันโยบายแบ่งแยกสีผวิ สีด�า เหลอืง และเขยีวหมายถงึสภาแห่งชาติ
แอฟริกนั ส่วนสีแดง ขาว และน�้าเงินหมายถงึสาธารณรัฐโบเออร์
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ส่วนใหญ่หรอืไม่ก็คนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่ แตเ่สรภีาพมาก
ขึน้หมายความวา่จ�านวนเขตที่มีคนทัง้สองกลุ่มก็เพิ่มตาม
ไปดว้ย เฉกเช่นผู้บุกเบิกของสาขาแรกๆ ในเขตปกครอง
ท้องถิ่น สมาชิกที่มีพืน้เพตา่งกันนมัสการและท�างานดว้ย
กันเพื่อเสรมิสรา้งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ธาโบ เลเบโธอาประธานสเตคโซเวโตคนปัจจุบันบอก
ว่าพระกิตติคุณเป็นกาวที่ช่วยประสานผู้คนเข้าด้วยกันใน
ช่วงเวลาของการแบ่งแยก “เราอาจไม่เห็นพ้องในเรื่องที่
เกิดขึน้นอกศาสนจักร กับนโยบายและอีกหลายเรื่อง”  
เขากล่าว “แต่เราเห็นพ้องในหลักค�าสอน” ผู้คนได้เรยีนรู้
จากความต่างของกันและกันโดยท�างานจากพืน้ฐานร่วม
กันขณะพวกเขาหารือกันและฟังด้วยความรูสึ้กละเอียด
อ่อนทางวิญญาณ “ส่ิงส�าคัญที่สุดอย่างหน่ึงของการเป็น
ผู้น� าคือฟังผู้คน” ประธานเลเบโธอาแนะน�า “ฟังเพื่อ
ให้คุณเข้าใจ ฟังเพื่อให้คุณรู้สึก ฟังเพื่อให้คุณได้รับการ
ดลใจ”

โธบา คาร์ลฮัลลาลูกสาวของจูเลีย มาวิมเบลาสมาชิก 

สาขาโซเวโตรุน่แรกยอมรบัว่าการฟังช่วยป้องกันไม่ ให้
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึน้กลายเป็นการแบ่งพรรคแบ่ง
พวกที่เจ็บปวด “ดิฉันจะฟังจนท�าให้ดิฉันเข้าใจความคับ
ข้องใจของคนที่ดิฉันอาจจะคิดว่าเป็นฝ่ายผิด” เธอกล่าว

เอ็ลเดอร์มะดะเลทเชกระตุ้นวิสุทธิชนชาวแอฟริกาใต้
ในปัจจุบันให้หาข้อดี ในความหลากหลายของพวกเขา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมของการปรึกษาหารือ 
“พระเจ้าทรงประสงค์ ให้เป็นเช่นน้ัน” เขากล่าว  
“ ให้คนทุกวงการน่ังล้อมโต๊ะคุยกันเกี่ยวกับประเด็น
ต่างๆ” เขาขอร้องผู้น� าในท้องที่ทั่วศาสนจักรให้สร้างผู้น� า
จากพืน้เพต่างกันต่อไป เหมือนกับที่คนรุ่นก่อนสนับสนุน
เขา เมื่อพยายามไปถึงเขตใหม่และคนกลุ่มใหม่  
เขากล่าวว่า “คุณจะไม่หาคนที่มีประสบการณ์ แต่คุณ
สร้างประสบการณ์ในศาสนจักร คุณสร้างประสบการณ์
โดยให้ผู้คนด�ารงต�าแหน่งส�าคัญแม้ ไม่มีประสบการณ์
และให้พวกเขาท�างานด้วยกัน” ◼
ค�ำพูดอ้ำงอิงมำจำกกำรสัมภำษณ์โดยผู้เขียนในปี 2015
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ชีวติของจูเลีย มาวมิเบลาเปลี่ยน
กะทันหันในปี 1955 เมื่อจอห์น

สามีเธอเสียชีวติในอุบัตเิหตรุถยนต ์
หลักฐานในที่เกิดเหตบุ่งบอกวา่คูก่รณี
ซ่ึงเป็นคนผิวขาวหักเข้ามาในเลนของ
จอห์น แตช่ายคนน้ันไม่ถูกกล่าวหา
วา่กระท�าความผิด หน�าซ�า้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจที่เป็นคนผิวขาวยังบอกอีกวา่
พวกคนผิวสีขับรถไม่ด ีจอห์นจึงตอ้ง
รบัผิดชอบการชนครัง้น้ี 1

จูเลียอายุ 37 ปีมีลูกส่ีคนและอีก
คนอยู่ ในท้อง เธอไม่ไดร้บัความเป็น
ธรรมเน่ืองจากการเหยียดเชือ้ชาต ิ
ต�ารวจ และระบบยุตธิรรม ทวา่เธอ
เรยีนรู้ ในท้ายที่สุดวา่ตอ้งไม่ยอมให้
ตนอาฆาตแคน้ แทนที่จะเป็นเช่น
น้ัน เธอใช้ชีวติเยียวยาตนเองและ
เยียวยาประเทศที่เธอรกัยิ่งผ่านการรบั
ใช้เหมือนพระครสิต ์ความรกัที่มีตอ่
แผ่นดนิ ศรทัธาในพระผู้เป็นเจ้า และ
การอุทิศชีวติด�าเนินตามหลักธรรม
ของศาสนาท�าให้การเยียวยาเกิดขึน้ได้

จูเลียเกิดปี 1917 เป็นลูกคนสุด
ท้องในจ�านวนห้าคน คณุพ่อของจูเลีย
สิน้ชีวติเมื่อเธออายุห้าขวบ คณุแม่จึง
ตอ้งเลีย้งดลููกตามล�าพังโดยท�างาน
รบัจ้างซักเสือ้ผ้าและเป็นแม่บ้าน

คณุแม่ของจูเลียเป็นคนเครง่
ศาสนาผู้สอนลูกๆ ของเธอจากพระ

เยยีวยาประเทศท่ีรัก
ยิง่: ศรัทธาของ 
จูเลีย มาวมิเบลา
โดย แมทธิว เค. เฮสส์

แผนกประวติัศาสนจกัร

คมัภีร์ ไบเบิล “คณุแม่สอนให้ดฉัิน
กลืนยาขมของชีวติและให้ก�าลังใจ
ดฉัินวา่อย่าเหลียวหลังแต่ ให้มองไป
ข้างหน้า” จูเลียกล่าว คณุแม่ของจูเลีย
เข้าใจความส�าคญัของการศึกษาเช่น
กันและท�าทุกอย่างที่ท�าไดด้ว้ยรายได้
จ�ากัดของเธอเพื่อให้ลูกๆ ไดร้บัการ
ศึกษาตามเกณฑ์

จเูลียไดร้บัการศึกษาและการฝึก
อบรมเพ่ิมเตมิ เธอท�างานเป็นครแูละ
ครใูหญข่องโรงเรยีนจนเธอพบและ
แตง่งานกบัจอหน์ มาวมิเบลาในปี 1946 
จอหน์เป็นเจา้ของรา้นขายของช�าและ
รา้นขายเน้ือ จเูลยียอมทิง้อาชีพมา
ท�างานทีน่ั่น พวกเขาสรา้งครอบครวัและ
มลูีกดว้ยกนั แม้จะมขีอ้จ�ากัดเรือ่งการ
แบ่งแยกสีผวิ แตชี่วติด ีอยา่งไรก็ตาม 
ทกุอย่างเปลีย่นไปเมือ่จอหน์สิน้ชีวติ

บนศิลาหน้าหลุมศพของสามี  
จูเลียจารกึวา่

ไวอ้ำลัยดว้ยควำมรกัแด่
จอห์น ฟิลลิป คอรล์ี มำวมิเบลำ
จำกภรรยำและญำติ
แตย่ังคงกล�ำ้กลืนฝืนทน
ขอให้จิตวญิญำณเขำพักผ่อนอย่ำง

สงบ

เมื่อพูดถึงบรรทัดที่ส่ี จูเลียกล่าววา่  

“ขณะที่เขียน ยังคงกล�า้กลืนฝืนทน

คอืเธอยังมีความเกลียดชังและความ
อาฆาตแคน้—ตอ่คนที่ท�าให้เกิด
อุบัตเิหต ุตอ่ต�ารวจที่กล่าวเท็จ [และ] 
ตอ่ศาลที่ตดัสินวา่สามีดฉัินตอ้งรบัผิด
ชอบอุบัตเิหตทุี่ปลิดชีวติเขา” 2  
การทดลองใหญ่หลวงที่สุดอย่างหน่ึง
ของเธอคอืเอาชนะความอาฆาตแคน้
และความโกรธน้ีให้ ได้

ไม่นานหลังจากสามีสิน้ชีวติ ในคนื
ที่ “นอนกระสับกระส่าย” จูเลียฝันวา่
จอห์นมาปรากฏตอ่เธอ ยื่นชุดคลุมกัน
เป้ือนให้เธอ และบอกวา่ “ ไปท�างาน” 
เมื่อพูดถึงผลของความฝันน้ี เธอกล่าว
วา่ “ดฉัินพบวธิีน�าเอาตนเองออกจาก
ความวติกกังวลในช่วงหลายปีน้ี และ
วธิีน้ันคอืการเข้าไปมีส่วนในชุมชน”

ยี่สิบปีตอ่มา กลางทศวรรษ 1970 
ปฏิกิรยิาของคนผิวสีตอ่นโยบายแบ่ง
แยกสีผิวเปลี่ยนจากการประท้วงอย่าง
สงบเป็นการใช้ความรนุแรง จุดเริม่
ตน้ความรนุแรงจุดหน่ึงคอืโซเวโตที่
จูเลียอยู่ เธอกล่าววา่ “ โซเวโตกลาย
เป็นสถานที่ตา่งไปจากที่เราเคยรูจ้ัก—
ประหน่ึงเราอยู่ ในสนามรบ”

จเูลยีเกรงวา่บาดแผลของความ
อาฆาตแคน้จะปะทุขึน้อกีครัง้  
“มนัผา่นไป 20 ปีแลว้ตัง้แตจ่อห์นเสีย

จเูลยีพบและแต่งงานกบัจอห์นในปี 1946
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ชีวติ แตด่ฉัินก็ยงัรูสึ้กถงึความเจ็บปวด
ของช่วงเวลาน้ัน” ขณะพยายามหาวธิี
เยยีวยาใหต้วัเธอและผูค้นของเธอ จเูลีย
คดิวา่ “บางทถีา้ฉันสอนลูกๆ ใหช้อบ
ท�างานกบัดนิ อาจยงัคงมคีวามหวงั”  
เธอตัง้สวนชมุชนใหเ้ป็นสัญลักษณ์ของ
ความหวงัแกค่นทีรู่จั้กเพยีงความกลัว
และความโกรธ

ขณะท�างานกับลูกๆ ในสวนชุมชน
ของเธอ เธอจะสอนพวกเขาวา่ “ ให้เรา
ขุดดนิแห่งความอาฆาตแคน้ โปรย
เมล็ดแห่งความรกัลงไป และดวูา่มัน
จะให้ผลอะไรเราไดบ้้าง . . . ความรกั
จะไม่เกิดขึน้หากไม่ ให้อภัยผู้อื่น”

เธอกล่าว “ดฉัินรูล้ึกๆ ในใจวา่ดฉัิน
ก�าลังท�าลายดนิของความอาฆาตแคน้
ขณะดฉัินให้อภัยคนที่เคยท�ารา้ย
ดฉัิน” ความอาฆาตแคน้ที่ดฉัินยัง
กล�า้กลืนฝืนทนหลังจากจอห์นเสีย
ชีวติเริม่หายไป

ในปี 1981 มีคนแนะน�าจูเลียให้
รูจ้ักศาสนจักร ผู้สอนศาสนาก�าลังรบั
ใช้ชุมชนในโซเวโตเมื่อพวกเขาพบ
ศนูย์เด็กชายที่ตอ้งซ่อมแซม พวกเขา
ท�าความสะอาดสถานที่เป็นเวลาหลาย
สัปดาห์ 3

วนัหน่ึง มคีนขอใหจ้เูลยีรบัใช้ที่
สโมสรเด็กชายแหง่เดยีวกนั เมือ่เธอ
มาถงึ เธอประหลาดใจทีเ่ห็น “เด็ก
หนุ่มผวิขาวสองคนก�าลงัใช้พลัว่ตกั
ดนิแดง” ผูส้อนศาสนาถามวา่พวกเขา
จะมาบา้นเธอและใหข้า่วสารได้ ไหม 
สามวนัตอ่มา เอ็ลเดอรเ์ดวดิ แมคคอมส์ 
กบัเอ็ลเดอร์ โจเอล ฮีตนัมาพบเธอที่
บา้นในชดุผูส้อนศาสนาและตดิป้ายช่ือ

จเูลยีบอกวา่บทเรยีนผูส้อนศาสนา
สองบทแรก “เข้าหซู้ายทะลุหขูวา” แต่
เมือ่ผูส้อนศาสนามาครัง้ทีส่าม พวกเขา
ถามเรือ่งภาพถา่ยของจเูลยีกบัจอห์น 
บนผนัง เธอบอกวา่สามีเธอสิน้ชีวติ
แล้ว และผู้สอนศาสนารูสึ้กถึงกระตุน้
เตอืนให้บอกเธอเกี่ยวกับแผนแห่ง
ความรอดและบัพตศิมาแทนคนตาย 
เธอกล่าววา่ “ตอนน้ันดฉัินเริม่ฟัง 
ตัง้ใจฟัง ดว้ยใจ . . . เมื่อผู้สอนศาสนา
สอนหลกัธรรมเรือ่งความสัมพนัธนิ์รนั
ดร ์ดฉัินมีความรูสึ้กวา่น่ีเป็นวธิีที่ดฉัิน
จะไดอ้ยู่กับพ่อแม่และสามี” จูเลียรบั
บัพตศิมาในอีกห้าเดอืนตอ่มา

หน่ึงเดอืนหลังจากบัพตศิมา จูเลีย
พูดที่การประชุมใหญ่สเตค “เมื่อดฉัิน
เดนิไปที่แท่นพูด” เธอกล่าว “ดฉัิน
คดิวา่เกือบทุกคนตกใจ น่ันเป็นครัง้
แรกที่พวกเขาเห็นคนผิวด�าพูดที่การ
ประชุมใหญ่—อาจจะเป็นครัง้แรกที่
บางคนไดย้ินคนผิวด�าพูดตอ่หน้าที่
ประชุม” เธอรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้
เตอืนให้พูดเรือ่งการสิน้ชีวติของสามี
และหลายปีของความยากล�าบาก เธอ
พูดถึงความอาฆาตแคน้และบอกวา่
เธอ “พบศาสนจักรที่สอนให้ดฉัินรูจ้ัก
การให้อภัยอย่างแท้จรงิ” 

แตก่ารตอ่กรกับความเข้าใจผิดและ
อคตยิังไม่สิน้สุด แม้นโยบายแบ่งแยก
สีผิวจะสิน้สุดไปแล้วตัง้แตปี่ 1994 

ในค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญปี 
2015 ของเอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเรือ่ง  
“วสุิทธิชนยุคสุดท้ายพยายามตอ่ไป”  
พูดถึงเหตกุารณ์ที่จูเลียกับโธบา
ลูกสาวของเธอประสบเมื่อ “สมาชิก
ผิวขาวบางคนปฏิบัตติอ่พวกเธออย่าง
ไรน้� ้าใจ” โธบาบ่นเรือ่งการปฏิบัตขิอง
พวกเขา ส่ิงที่น่าจะเป็นข้ออ้างให้ออก
จากศาสนจักรไดง้่ายๆ กลับกลายเป็น
ช่วงการสอนอันประมาณคา่มิได ้จูเลีย
ตอบวา่ “ โอ โธบา ศาสนจักรก็เหมือน
กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เราทุกคน
ตา่งป่วยในวถิีทางของเราเอง เรามา
โบสถ์เพื่อขอความช่วยเหลือ” 4

จเูลยีคน้พบวา่การเยยีวยาเกิดขึน้
ไดผ้า่นพระกติตคิณุของพระเยซู
ครสิต ์ไมเ่ฉพาะส�าหรบัตวัเธอเทา่น้ัน 
แตส่�าหรบัประเทศของเธอดว้ย การ
รบัใช้ของเธอในพระวหิารโจฮันเนส
เบริก์ แอฟรกิาใตส้อนเธอวา่ในพระ
วหิาร “ไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งคน
แอฟรกิา ไมม่คีวามแตกตา่งระหวา่งคน
ทีพ่ดูภาษาองักฤษ ไมม่คีวามแตกตา่ง
ระหวา่งคนทีพ่ดูภาษาซีทกัูบภาษาซลูู 
คณุรูสึ้กถงึความเป็นหน่ึงเดยีวน้ัน”

จเูลยี มาวมิเบลาถงึแกก่รรมเมือ่วนัที่  
16 กรกฎาคม ปี 2000 ◼
อ้ำงองิ

 1. ยกเวน้ที่ระบุ, ค�าพูดอ้างอิงมาจากลอรา ฮาร์
เปอร,์ “‘Mother of Soweto’: Julia Mavimbela, 

Apartheid Peace-Maker and Latter-day 

Saint,” ฉบับคดัลอกที่ ไม่ ไดต้พีิมพ์, หอสมุด
ประวตัศิาสนจักร, ซอลท์เลคซิตี.้

 2. ในตน้ฉบับของฮารเ์ปอร์ ใช้ค�าวา่ lamp แทน
ค�าวา่ lump แต่ โธบายืนยันวา่ค�าที่จารกึไวบ้น
แผ่นหินหน้าหลุมศพคอื lump

 3. จาก เดวดิ ลอวเ์รนซ์ แมคคอมส์, สัมภาษณ์
กับผู้เขียน, 25 สิงหาคม 2015

 4. เดล จี. เรนลันด,์ “วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
พยายามตอ่ไป,” เลียโฮนำ, พ.ค. 2015, 57.

ล่าง: ในช่วงการแบ่งแยกสีผวิ จเูลยีเร่ิมท�าสวนชุมชน
เพือ่สอนลกูๆ ว่า “ยงัมีความหวงั” 
ขวา: จเูลยีในชุดพืน้เมืองซูลกู�าลงัรับใช้ในพระวหิาร
โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้
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และสุดท้ายก็พบสมาชิกศาสนจกัรช่ือโปลติโน  
โรดาคานาตผีู้บอกให้เขาไปที่ โรงแรม 
ซานคารล์อส 2

ที่ โรงแรม โฮเซพบเอ็ลเดอรเ์จมส์ ซี. 
สจ๊วตก�าลังตรวจแก้ค�าผิดในจุลสาร Voz de 

Amonestación ของพารล์ีย์ พี. แพรทท์ ส่ิง
พิมพ์ฉบับน้ีเป็นจุลสารเล่มเดยีวกับที่เด
สิเดเรยีเห็นในความฝัน หลังจากโฮเซพูด
คยุกับเอ็ลเดอรส์จ๊วตเกี่ยวกับความฝันของ
เดสิเดเรยีแล้ว ผู้สอนศาสนาให้จุลสารเล่ม
อื่นของศาสนจักรแก่ โฮเซ เพราะ Voz de 

Amonestación ยังไม่เสรจ็ และเอ็ลเดอร์
สจ๊วตเขียนการสนทนาที่น่าสนใจลงในบันทึก
ส่วนตวัของเขา 3

โฮเซเดนิทางคลุกฝุ่นอีกหลายไมล์กลับไป
หาคณุแม่ของเขา หลังจากทราบวา่มีจุลสาร
เล่มน้ันอยู่จรงิ เดสิเดเรยีจึงรูว้า่ความฝัน
เป็นจรงิ เธอศึกษาจุลสารที่ โฮเซน�ามาให้
อย่างละเอียด และค�าสอนพืน้ฐานของพระ
กิตตคิณุที่อยู่ ในน้ันสัมผัสจิตวญิญาณเธอ 
เธอปรารถนาจะรบับัพตศิมา

โดย คลนิตนั ด.ี คริสเตนเซ็น

แผนกประวติัศาสนจกัร

คื
นหน่ึงเมื่อต้นปี 1880 เดสิเดเรยี 
ยาเนซก�าลังนอนหลับอยู่ ในหมู่บ้าน
อินเดียนแดงที่สะดวกสบายแถบ

เนินเขาที่เต็มไปด้วยต้นตะบองเพชร
เรยีงรายเป็นทิวแถวของเมืองโนปาลา 
เม็กซิโก ขณะฝัน เธอเห็นจุลสารช่ือ Voz de 

Amonestación (เสียงเตือน) ซ่ึงจะเปล่ียน
ชีวติเธอและช่วยเธอทางวญิญาณ หลังจาก
ตื่นนอน เธอรูว้า่คนที่จัดพิมพ์จุลสารอยู่ ใน
เม็กซิโกซิตี 1 เธอทราบเช่นกันวา่เป็นไปไม่
ได้ที่เธอจะเดินทาง 75 ไมล์ (120 กิ โลเมตร) 
ไปเมืองน้ัน แต่เธอตัง้ใจวา่จะท�าตามความ
รูสึ้กในฝันและหาวธิี

ศรัทธำของครอบครัว
เดสิเดเรยีเล่าความฝันให้ โฮเซบุตรชายฟัง 

เขาเช่ือเธอและเดนิทางไปเม็กซิโกซิตแีทน
เธอ เขาเริม่พูดคยุอย่างจรงิจังกับหลายคน

เดสิเดเรีย ยาเนซ   

หลังจำกควำมฝัน
น�ำเธอมำสู่พระ

กิตตคิณุที่ ไดร้บั
กำรฟ้ืนฟู วสุิทธิ
ชนยุคสุดท้ำยรุน่

แรกท่ำนน้ีจำก
เม็กซิโกกลำย

เป็นผู้บุกเบิกที่
เด็ดเดีย่วของ

ศำสนจักร
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เดสิเดเรีย ยาเนซ   

ผู้สอนศำสนำพบเธอ
เพราะเอ็ลเดอรส์จ๊วตยงัตรวจแก ้Voz 

de Amonestación ไมเ่สรจ็ ศาสนจกัรจงึ
ส่งเอ็ลเดอรเ์มลตินั เทรโฮผูส้อนศาสนา
จากสเปนไปหาเดสิเดเรยีกบัโฮเซที ่
โนปาลา วนัที่ 22 เมษายน ปี 1880 เอ็ล
เดอรเ์ทรโฮใหบ้พัตศิมาเดสิเดเรยี ควนิตา
นาร ์เดอยาเนซ, โฮเซ มาเรยี ยาเนซ และ
คารเ์มนลกูสาวของโฮเซ เดสิเดเรยีไดร้บั
บพัตศิมาเป็นคนที ่22 ในคณะเผยแผ่
เม็กซิโกและเป็นสตรคีนแรกทางภาค
กลางของเม็กซิโก 4

ปลายเดอืนน้ัน โฮเซไปเม็กซิโกซิตี
อกีครัง้และกลบับา้นพรอ้ม Voz de 

Amonestación สิบเลม่ ในท่ีสุดเดสิเด
เรยีก็ไดเ้ห็นจลุสารจากความฝันของ

เธอ ส�าหรบัเธอแลว้จลุสารเป็นส่ิง
เตอืนใจใหรู้ว้า่พระเจา้ทรงเอือ้ม

พระหตัถม์าใหเ้ธอและดงึ
เธอมาหาพระกติตคิณุ

ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู



พระคมัภร์ีมอรมอนภำษำสเปนเล่มแรก
เมื่ออายุ 72 ปี เดสิเดเรยีพบวา่สุขภาพเธอเริม่เส่ือมถอย 

ราวปี 1886 เธอถูกจ�ากัดให้อยู่แต่ ในบ้านหลังเล็กของเธอที่
ซานโลเรนโซใกล้ โนปาลา คนืที่น่ากลัวมากคนืหน่ึง ขโมย
บุกเข้ามาในบ้าน ทุบตเีธอ และหนีไปพรอ้มเงิน 3,000 
ดอลลาร์ 5 เดสิเดเรยีไม่ไดร้บัอันตรายถึงชีวติ แทนที่จะสิน้
หวงั เดสิเดเรยีกลับรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าดว้ย
ศรทัธา เธอเรยีนรูจ้ากความฝันแล้ววา่พระเจ้าทรงทราบ
สถานการณ์ของเธอดี

ตอ่จากน้ันในเดอืนตลุาคม ปี 1886 อัครสาวกท่านหน่ึง
กับประธานคณะเผยแผ่สองท่านมาเยี่ยมเขตน้ันอย่างไม่
คาดฝัน โฮเซ ยาเนซบอกพวกท่านเกี่ยวกับความทุกข์ของ
มารดา พวกท่านมาบ้านของเดสิเดเรยีทันที เดสิเดเรยีดี
ใจมากที่ ไดพ้บเอ็ลเดอรเ์ออแรสตสั สโนวแ์ห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองและให้ท่านวางมือบนศีรษะเธอเพื่อให้พร
ฐานะปุโรหิต

ระหวา่งการเยี่ยมครัง้น้ัน โฮเรซ คมัมิงส์ประธานคณะ
เผยแผ่คนใหม่ท�าให้เดสิเดเรยีประหลาดใจกับข่าวส�าคญั 
เขาบอกเธอวา่การแปลพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มครัง้แรก
เป็นภาษาสเปนในซอลท์เลคซิตี ้ใกล้เสรจ็แล้ว เดสิเดเรยี
ขอพระคมัภีรล์่วงหน้าทันที

หน่ึงเดอืนตอ่มา ประธานคมัมิงส์กลับมาบ้านของ 

เดสิเดเรยีพรอ้มพระคมัภีรม์อรมอน เขาเขียนถึง
ประสบการณ์น้ีวา่ “ ไปเยี่ยมซิสเตอรย์าเนซหญิงชราที่ป่วย
หนักและมอบพระคมัภีรม์อรมอนที่ยังไม่เย็บเล่มซ่ึงผมขอ
จากยูทาห์มาให้เธอ น่ันเป็นภาษาสเปนเล่มแรกที่ ไดร้บัใน
เม็กซิโก . . . ดเูหมือนเธอจะพอใจมาก” 6 การเยี่ยมครัง้น้ีจะ
เป็นการเยี่ยมเดสิเดเรยีครัง้สุดท้ายในช่วงชีวติของเธอ

โดดเดีย่วแต่ไม่ถูกลมื
ราวปี 1889 เพยีง 10 ปีหลงัจากพระกติตคิณุที่ ไดร้บัการ

ฟ้ืนฟูมาถงึภาคกลางของเม็กซิโก ผูน้�าศาสนจกัรรูสึ้กไดร้บั
การกระตุน้เตอืนใหย้า้ยบคุลากรทีม่จี�ากดัของศาสนจกัรไป
ตัง้อาณานิคมตา่งๆ ทางภาคเหนือของเม็กซิโก สมาชิกใกล้
เม็กซิโกซิตีร้าว 1,000 ไมล ์(1,600 กิโลเมตร) จากอาณานิคม 
รูสึ้กเหมอืนเป็นแกะขาดคนเลีย้งเมือ่ผูส้อนศาสนาไปภาค
เหนือ แมจ้ะยงัแวดลอ้มไปดว้ยครอบครวัแตเ่ดสิเดเรยีรู้
วา่พวกเขาจะตอ้งปฏบิตัพิระกติตคิณุอยา่งโดดเดีย่ว น่ี
หมายความวา่เธอจะไมม่วีนัไดป้ระโยชน์จากการเขา้รว่ม
สมาคมสงเคราะหห์รอืการรบัพรพระวหิารขณะมชีีวติอยู่

แตเ่ธอทราบดวีา่พระเจา้ทรงรูจ้กัเธอ พระเจา้ทรง
แสดงใหป้ระจกัษ์ผา่นผูร้บัใช้ของพระองคว์า่พระองค์
ทรงปรารถนาจะดแูลช่วยเหลอืผูค้นของพระองคท์ลีะคน 
เพราะความฝันของเธอ พรฐานะปุโรหติ และพระคมัภีร์
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ถึงแม้เธอจะออกจากบ้านไม่ได ้แตเ่ธอเป็นแบบอย่าง
ของศรทัธา ความขยันหมั่นเพียร การเช่ือฟัง และความ
ทรหดอดทนไม่เฉพาะตอ่ครอบครวัเธอเท่าน้ันแตต่อ่เรา
แตล่ะคนเช่นกันเมื่อเราหมายมั่นสานตอ่เจตนารมณ์ของ
ผู้บุกเบิก ◼

อ้ำงองิ

 1. ด ูAlonzo L. Taylor Mission Papers, July 10, 1903, และ Mexican 

Mission Manuscript History and Historical Reports, July 7, 1903,  
หอสมุดประวตัศิาสนจักร, ซอลท์เลคซิตี.้

 2. ด ูTaylor Mission Papers, July 10, 1903, และ James Z. Stewart Papers, 

Feb. 17, 1880, หอสมุดประวตัศิาสนจักร.
 3. ด ูStewart Papers, Feb. 17, 1880.

 4. ด ูMoses Thatcher, Journal, Nov. 20, 1879, และ Stewart Papers, Apr. 26 

and June 20, 1880, หอสมุดประวตัศิาสนจักร. เดสิเดเรยีเป็นสตรคีนแรก
ที่รบับัพตศิมาหลังจากเปิดคณะเผยแผ่เม็กซิโกในปี 1879 ในเม็กซิโกซิต ี
แตง่านเผยแผ่ช่วงสัน้ทางภาคเหนือของเมืองเอร์ โมซิโยในปี 1877 ส่งผล
ให้มีผู้รบับัพตศิมาห้าคนในหมู่บ้านใกล้เคยีง รวมทัง้มาเรยี ลาครซู ปารอส
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสตรชีาวเม็กซิกันคนแรก บันทึกอย่างเป็นทางการ
ของคณะเผยแผ่เม็กซิโกที่เขียนโดยโมเสส แธทเชอรร์ะบุวา่เดสิเดเรยี 
ยาเนซเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสตรคีนแรกทัง้ที่จรงิๆ แล้วเธอเป็นคน
ที่สอง ด ูLouis Garff Reminiscences, ไม่ระบุวนัเดอืนปี, หอสมุดประวตัิ
ศาสนจักรดว้ย.

 5. ด ูHorace H. Cummings Papers, Oct. 24, 1886, หอสมุดประวตัิ
ศาสนจักร.

 6. Cummings Papers, Nov. 29, 1886.

 7. Taylor Mission Papers, July 10, 1903.

มอรมอน เดสิเดเรยีจงึเป็นพยานไดถ้งึความมัน่ใจโดยไมม่ี
ขอ้สงสัยวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงดแูลความจ�าเป็นทางโลกและ
ทางวญิญาณของเธอ ถงึแมค้วามรูน้ี้มิไดป้้องกนัการทดลอง
และความทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ในชีวติเธอ แตก็่ ใหค้วามเช่ือ
มัน่แกเ่ธอวา่พระเจา้จะทรงแบง่เบาภาระของเธอเสมอ

มรดกอนัยัง่ยนื
ในปี 1903 ผู้สอนศาสนากลับมาภาคใตข้องเม็กซิโกเป็น

ครัง้แรกตัง้แตปี่ 1886 พวกเขาพบกับโฮเซผู้สรปุความ
อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่และมรดกแห่งศรทัธาของ 
เดสิเดเรยีโดยกล่าววา่ทัง้ภรรยากับมารดาของเขา “สิน้ 
ชีวติดว้ยศรทัธาเต็มเป่ียมตอ่ความเช่ือของมอรมอน” และ
เขา “หวงัจะสิน้ชีวติในความเช่ือของมอรมอน” เช่นกัน 7

หลังจากเธอฝัน เดสิเดเรยีเริม่เดนิบนเส้นทางพระ
กิตตคิณุ กลายเป็นผู้บุกเบิกชาวลาตนิของศาสนจักร เมล็ด
แห่งศรทัธาที่หวา่นผ่านความฝันในปี 1880 ไม่สูญเปล่า 
แตง่อกงามเมื่อเดสิเดเรยีท�าพันธสัญญาแห่งบัพตศิมาและ
อดทนตอ่การทดลองของเธอดว้ยศรทัธา เดสิเดเรยีสามารถ
เหี่ยวเฉาทางวญิญาณได้ ไม่ยากเมื่อเธอกับครอบครวั
ปฏิบัตพิระกิตตคิณุอย่างโดดเดีย่วห่างจากภูมิภาคอื่นของ
ศาสนจักร แตเ่ธอยืนหยัดไม่หวัน่ไหว เธอรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงห่วงใยและดแูลภูมิภาคเล็กๆ น้ีของโลก
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โดย คำม ิครูคสตนั

วิสัยทัศน์การเป็นพ่อแม่ของดฉัินคอืลูกๆ ตอ้งประพฤตติวัดี ไม่มีที่ต ิ
แตง่ตวัดเีสมอ และไม่สกปรก ดฉัินรูท้ันทีวา่ภาพที่ดฉัินวาดไวเ้ป็น
ความเพ้อฝัน ดฉัินยอมรบับ้านรกรงุรงัของดฉัินและจมูกที่มีน� ้ามูกไหล

ไดม้ากขึน้เรือ่ยๆ เพราะดฉัินรูว้า่พวกเขามาพรอ้มพรอันน่าทึ่งที่สุดที่ดฉัิน
เคยมี แตส่ิ่งที่ดฉัินไม่นึกไม่ฝันคอืความล�าบากที่ดฉัินประสบขณะเลีย้งดู
ลูกๆ โดยเฉพาะแบรดลูกชายของดฉัิน

แบรดเข้ามาในชีวติน้ีแบบใสซ่ือบรสุิทธิ์เหมือนเด็กทั่วไป แต่ไม่นานเราก็
รูว้า่เขาตา่งจากเด็กอื่น เขาไปสถานรบัเลีย้งเด็กไม่ไดถ้้าไม่มีดฉัินหรอืสามี ไป
ดว้ยเพราะเขาก้าวรา้วมากเกินเหลือเกิน เมื่อโตขึน้และเล่นกับเด็กอื่น  

เขาตอ้งมีคนดแูลใกล้ชิด เมื่อเราขอความช่วยเหลือ พวกเขาบอกเราวา่เรา
แคต่อ้งเสมอตน้เสมอปลายกับเขามากขึน้ เราท�าทุกอย่างที่คดิได ้เราคน้ควา้
ทางออนไลน์ อ่านหนังสือเกี่ยวกับการเป็นพ่อแม่ ถามแพทย์และสมาชิก
ครอบครวั ในที่สุด เมื่อแบรดเริม่ไปโรงเรยีน เขาไดร้บัการวนิิจฉัยวา่เป็นโรค

สมาธิสัน้และมีปัญหาอีกสารพัด
เป็นครัง้แรกที่เรารูสึ้กวา่เรามีความหวงั เพราะเราทราบผลวนิิจฉัย  

เราจึงเริม่แผนการรกัษา เราหวงัเต็มที่วา่แบรดจะตอบสนองไดด้ตีอ่ยาที่
ช่วยคนอื่นมาแล้ว น่าเสียดายตรงที่พฤตกิรรมของแบรดหลังกินยาแย่กวา่

ตอนไม่กินยา เขาจึงตอ้งหยุดกิน ดฉัินรูสึ้กวา่ความหวงัสุดท้ายสูญสลาย
วนัหน่ึงเมื่อแบรดอายุหกขวบ ดฉัินเจออารมณ์เกรีย้วกราดครัง้หน่ึง

ของเขาที่เกิดขึน้วนัละหลายครัง้ ดฉัินอยากยอมแพ้ ดฉัินเข้าไปในห้อง
คนเดยีวครูห่น่ึง และน� ้าตาไหลอาบแก้ม ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้มีพลัง

เล้ียงดูลกูชาย
ของเราร่วม
กบัพระผูเ้ป็นเจา้

เมือ่ดฉัินฝึก
ใช้แหล่งช่วย
ทำงวญิญำณ
ทีม่ี ให้ ดฉัินมี
ควำมคดิมำก
มำยเกีย่วกับ
วธิีช่วยลูกชำย
และเผชิญกำร
ทดลองของ
ดฉัินเองไดด้ขีึน้



จัดการกับกิจวตัรก่อนเข้านอนที่ก�าลังจะ
มาถึงได ้ดฉัินจะท�าแบบน้ีตอ่ไปวนัแล้ววนั
เล่าไดอ้ย่างไร ดฉัินรูสึ้กเหมือนดฉัินไปไกล
เกินกวา่จุดที่จะอดทนไดม้าแล้ว พระบิดา
บนสวรรคเ์ข้าพระทัยหรอืไม่วา่ยากเพียงใด 
หากพระองคท์รงรกัดฉัินจรงิ ดฉัินชีแ้จง
เหตผุล ขอพระองคท์รงน�าภาระน้ีไปจาก
ดฉัินและประทานชีวติปกติ ให้ลูกชายของ
ดฉัินดว้ยเถิด ความคดิและความรูสึ้กเหล่า
น้ันห้อมล้อมดฉัินขณะการทดลองที่ดฉัิน
ประสบดเูหมือนแย่ลงแทนที่จะดขีึน้

ธรรมชำตแิท้จริงของกำรทดลอง
ดฉัินคดิวา่ดฉัินเข้าใจการทดลอง  

เราคดิวา่เราจะประสบการทดลองเหมือน
หม้อที่ตัง้ให้รอ้นในเตาเผา เราเข้าและออก
จากเตา จากน้ันชีวติจะกลับสู่ปกตจินถึงรอบ
ตอ่ไปของการท�าให้รอ้นและเย็นลงอีกครัง้ 
แตด่ฉัินเผชิญการทดลองน้ีตอ่เน่ืองนาน
หลายปี และมันไม่สิน้สุด ดฉัินรูสึ้กวา่ภาระ
หนักขึน้ และความรูสึ้กหมดหนทางท�าให้
ดฉัินตอ้งคกุเข่าสวดอ้อนวอน

ดฉัินรูต้อ่จากน้ันวา่สถานที่ซ่ึงดฉัินตอ้ง
ไปรบัการปลอบโยนและความเข้าใจคอืพระ
วหิาร ดฉัินรบัรู้ โดยการดลใจวา่เราเลือกไม่
ไดว้า่อยากมีการทดลองอะไรในชีวติน้ีหรอื
อยากให้การทดลองน้ันอยู่นานเท่าใด ส่ิงที่เรา
ควบคมุไดค้อืวธิีที่เราคดิและท�าเมื่อเกิดการ
ทดลอง

ดฉัินตระหนักวา่เหตผุลที่ดฉัินรูสึ้กสงสาร
ตนเองเพราะดฉัินมัวแตเ่วทนาตนเอง  
ส่ิงแรกที่ดฉัินตดัสินใจท�าคอืหยุดความคดิ

ลบๆ ที่คบืคลานเข้ามา เช่น “น่ีไม่
ยุตธิรรม” “ฉันท�าไม่ได”้ “ท�าไม 

แบรดเป็นเด็กปกติไม่ได”้ หรอืตวั
ตน้เหตทุี่แย่ที่สุดคอื “ดฉัินเป็น
แม่ที่ ไม่เอาไหน” ดฉัินพยายาม
มากเพื่อหยุดเสียงลบในความ
คดิ และดฉัินเห็นวา่เสียงจรงิๆ 

ของดฉัินคอือดทนและรกัมากขึน้เมื่อดฉัิน
ก�าลังรบัมือกับลูกทุกคน

ดฉัินกระตุน้ตนเองให้คดิบวกดว้ย  
ดฉัินเริม่คดิวา่ “คณุท�าดมีาก” และดฉัินจะ
ชมตนเองเช่น “คณุไม่พูดเสียงดงัและไม่
ตะโกน เยี่ยมไปเลย!”

พึง่พำพระผู้เป็นเจ้ำ
หลังจากวนัที่ยากเป็นพิเศษวนัน้ัน  

ดฉัินขอสามี ให้พร ระหวา่งให้พรเขาเตอืน 
สตดิฉัินวา่ดฉัินเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า  
พระองคท์รงรูจ้ักดฉัินและทราบความ
ตอ้งการของดฉัิน ลูกชายของดฉัินเป็นบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า อันดบัแรก แบรดเป็น
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า สามีกับดฉัินมีหุ้น
ส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าในนามของแบรด ดฉัิน
ตระหนักวา่ดฉัินไม่ได้ ใช้เครือ่งมือทัง้หมดที่
ความเป็นหุ้นส่วนมี ให้ ดฉัินกับสามีคน้ควา้
และคน้พบแหล่งช่วยมากมาย แตเ่ราลืม
แหล่งช่วยส�าคญัที่สุดน่ันคอืการสวดอ้อนวอน

ดฉัินเริม่สวดอ้อนวอนทุกวนัวา่ดฉัินจะ
ช่วยแบรดไดอ้ย่างไร เมื่อเขามีอารมณ์เกรีย้ว
กราด ดฉัินจะสวดอ้อนวอนขอการดลใจทันที
ก่อนจะเข้าไปหาเขา เมื่อดฉัินพึ่งพาพระ
ผู้เป็นเจ้าให้ทรงสนับสนุนและทรงดลใจ
ดฉัิน ดฉัินจะฉุกคดิไดว้า่ดฉัินจะเป็นอะไร
และจะท�าอะไรเพื่อเขาไดบ้้าง ดฉัินพยายาม
ท�าตามถ้อยค�าของแอลมา “และน่ีคอืความ
ปลาบปลืม้ของข้าพเจ้า, วา่ข้าพเจ้าอาจจะ
เป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า” 
(แอลมา 29:9)

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ทันที ดฉัินมี
ความคดิและวธิีมากมายช่วยแบรด ดฉัิน
ใช้การสังสรรค์ ในครอบครวัเป็นเครือ่งมือ
และสวดอ้อนวอนขอความคดิวา่จะสอนอะไร 
ดฉัินอ่านพระคมัภีรด์ว้ยความตัง้ใจมากขึน้
เช่นกันและยอมรบัค�าแนะน�าเกี่ยวกับการ
เป็นบิดามารดาที่ดี ในน้ัน ดฉัินเริม่เป่ียมดว้ย
ความหวงัและความสบายใจ

ดฉัินกับสำมี
คน้ควำ้และ
คน้พบแหล่ง
ช่วยมำกมำย 
แตเ่รำลืม
แหล่งช่วย
ส�ำคญัทีสุ่ดน่ัน
คอืกำรสวด
อ้อนวอน



เมื่อดิฉันปฏิบัติต่อเน่ืองตามความคิดที่วา่ดิฉันกับ
สามีเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าในการเลีย้งดูลูกๆ 
และใช้เครือ่งมือที่พระองค์ประทานแก่เรา ดิฉันเริม่
พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้เรือ่ยๆ ดิฉันตระหนักวา่
ความรูเ้รือ่งการเป็นบิดามารดาของดิฉันมีจ�ากัด แต่
พระบิดาที่รกับนสวรรค์ผู้ทรงทราบทุกส่ิงและทรงรกั
ลูกชายมากกวา่ดิฉัน จะทรงช่วยให้ดิฉันเป็นแม่ที่
ดีขึน้และเข้มแข็งขึน้ ถึงแม้บางครัง้ดิฉันจะ
ยังอ่อนแอ แต่ดิฉันรูว้า่จะมองหาความช่วย
เหลือที่ ใด เวลาน้ีดิฉันเข้าใจวา่การทดลอง
บางอย่างอาจไม่จ�ากัดเวลา แต่หากดิฉัน
จับตามองนิรนัดร พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงช่วยดิฉัน

หำควำมสุขเลก็ๆ น้อยๆ 
เมื่อสถานการณ์ยากจะรบัมือไหว 

ดฉัินเรยีนรูว้า่ตอ้งใช้เวลาหาความสุข
เล็กๆ น้อยๆ—ของขวญั—ที่มอบให้
เรา เมื่อลูกชายอยากหอมดฉัิน  
ดฉัินตืน้ตนัใจ เมื่อดฉัินเห็นเขาขึน้รถ
โดยสารโดยไม่มี ใครน่ังดว้ย ดฉัินไดร้บั
พรที่มีพระคมัภีรข์้อน้ีเข้ามาในใจ  
“เราจะไปเบือ้งหน้าเจ้า เราจะอยู่ทางขวา
มือเจ้าและทางซ้ายเจ้า, และพระวญิญาณ
ของเราจะอยู่ ในใจเจ้า, และเหล่าเทพ
ของเราห้อมล้อมเจ้า, เพื่อประคองเจ้าไว”้ 
(คพ. 84:88) ดฉัินรูว้า่แบรดไม่ โดดเดีย่ว
และจะไม่มีวนัโดดเดีย่ว

เราเป็นครอบครัวนิรันดร์ และด้วยความ
ช่วยเหลือจากคนที่รักเราและพระบิดา
บนสวรรค์ที่ทรงรักและดูแลเรา ดิฉันจึง
สามารถเห็นคุณค่าของขวัญเล็กๆ น้อยๆ  
ที่ประทานแก่ดิฉันทุกวันและรูสึ้กถึงปีติ
และความสุขที่มุ่งหมายให้ดิฉันมี ด้วยพร
เล็กๆ น้อยๆ เหล่าน้ันและความช่วยเหลือ
จากพระเจ้า ดิฉันจึงสามารถเป็นได้อย่างที่
มุ่งหมายจะให้ดิฉันเป็น ไม่ว่าจะใช้เวลา
นานเท่าใดก็ตาม ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัยูทำห์ สหรฐัอเมรกิำ
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ภำพแห่งศรัทธำ

มูรลิูว ์วเิซ็นชี เลย์ชี ฮิเบรวู์
กอยยำเนีย บรำซิล

เมือ่มูรลิูวร์บับัพตศิมำขณะอำยุ 16 ปี ทุก
คนในครอบครวัตอ่ตำ้น เมือ่เขำไดร้บัหมำย
เรยีกเป็นผู้สอนศำสนำ คณุพ่อคณุแม่เขำ
โยนชุดไปโบสถ์ของเขำทิง้และห้ำมไม่ ให้เขำ
รบัใช้งำนเผยแผ่ศำสนำ ในทีสุ่ดเขำช่วยน�ำ
ครอบครวัมำสู่ศำสนจักร แตเ่ขำยังคงรูสึ้กวำ่
ตนเองไม่มีคำ่ควรเพรำะไม่ได้ ไปรบัใช้งำน
เผยแผ่
ช่ำงภำพ โคดี ้เบลล์

อ่านเร่ืองราวของมูริลวูเ์พิ่มเติมไดใ้น เลียโฮนา  
ฉบบัออนไลนท่ี์ lds.org/go/71738

เป็นเร่ืองยากส�าหรับผมท่ีเป็นชายหนุ่ม

และไม่ไดไ้ปเป็นผูส้อนศาสนา  

ผมรู้สึกวา่ตวัเองต�่าตอ้ยกวา่เพื่อนๆ  

ท่ีไปเป็นผูส้อนศาสนาแลว้ และผม

รู้สึกโดดเด่ียวท่ีโบสถ ์บางคนคิดวา่ท่ี

ผมไม่ไดไ้ปเพราะผมไม่มีค่าควร  

แต่ผมท�าดีท่ีสุดท่ีจะมัน่คงในศรัทธา

หลายปีต่อมาผมพบกบัเอล็เดอร์ 

ไชโร มซัซาการ์ดีแห่งสาวกเจด็สิบเม่ือ

เขามาเยีย่มสเตคของเรา เขาถามเก่ียว

กบังานเผยแผข่องผม 

“ผมไม่ไดรั้บใชง้านเผยแผ”่  

ผมพดูและเร่ิมร้องไห้

“บราเดอร์มูริลวู”์ เขากล่าว  

“อยา่มองเหลียวหลงั แต่ใหม้องไปขา้ง

หนา้” คนท่ีมองเหลียวหลงัจะเดินถอย

หลงั คนท่ีมองไปขา้งหนา้จะกา้วหนา้ 

คุณสะอาดแลว้”

ความรู้สึกราวกบัเป้สะพายหลงัท่ี

หนกัหกตนัถกูยกออกจากหลงัของผม

เขาบอกใหผ้มกลบัไปพร้อมกบั

ภรรยาและเขาเรียกใหผ้มรับใชเ้ป็น

ประธานสเตค 
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

หลังจากรบัใช้ ในคณะเผยแผ ่
กากายันเดโอโร ฟิลิปปินส์  

ผมตัง้ใจจะท�าตามค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกให้
แตง่งานในพระวหิาร ญาตแิละเพื่อน
ที่ ไม่เป็นสมาชิกส่วนใหญ่ และแม้แต่
สมาชิกบางคน บอกวา่ผมควรเรยีนให้
ไดป้รญิญาก่อนหรอืมีงานท�าก่อนแล้ว
คอ่ยคดิเรือ่งแตง่งาน ผมไม่มีทัง้สอง
อย่างเมื่อผมหมัน้

ผมกังวลใจ แตผ่มจ�าเรือ่งเล่า
เกี่ยวกับประธานกอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ 
(1910–2008) ไดเ้มื่อท่านไดร้บัหมาย
เรยีกเป็นผู้สอนศาสนาที่อังกฤษ  
ท่านเตรยีมออกเดนิทางท่ามกลาง
ภาวะกดดนัทางเศรษฐกิจและความ
ห่วงกังวลที่ท�าให้ท่านไม่สบายใจ ก่อน
ไป คณุพ่อของท่านยื่นการด์ให้ท่าน 
การด์ใบน้ันเขียนวา่ “อย่าวติกเลย  
จงเช่ือเท่าน้ันเถิด” (มาระโก 5:36) 

มือเปล่าแต่เป่ียมดว้ยศรัทธา
ผมจ�าค�าพูดของอธิการผมไดเ้ช่นกัน 
“มีศรทัธา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัด
เตรยีมให้” ค�าพูดเหล่าน้ีท�าให้ผมมี
ก�าลังใจและมีพลังก้าวไปข้างหน้า

แม้ ไม่มีอะไรในมือ แตผ่มแตง่งาน
กับคูห่มัน้ที่น่ารกัในพระวหิารมะนิลา 
ฟิลิปปินส์ ไม่นานหลังจากน้ันผมเริม่
ท�างานให้บรษัิทหน่ึงที่เรยีกรอ้งให้ผม
ท�างานวนัอาทิตย์ ผมตอ้งการรกัษา
วนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ ผมจึงท�างาน
น้ีไม่นาน หลายคนสงสัยวา่ท�าไมผม
ออกจากงาน แตผ่มมุ่งหน้าโดยย�า้กับ
ตนเองวา่ “มีศรทัธา พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงจัดเตรยีมให้”

ผมเริม่ขับรถจี๊ปนีย์และท�างานเป็น
ตวัแทนขายเพื่อจัดหาส่ิงจ�าเป็นพืน้
ฐานและเตรยีมตอ้นรบัลูกคนแรก 
ภรรยาผมสังเกตเห็นผมเหน็ดเหน่ือย
กับการพยายามหาเลีย้งครอบครวัของ
เรา เธอบอกวา่ผมตอ้งกลับไปเรยีน  

แตผ่มคดิวา่คงยากถ้าจะ
ท�างาน รบัใช้ ในศาสนจักร 

และเป็นนักศึกษาไปพรอ้มกัน
ผมพูดถูก มัน ยำก แตเ่รารกัษา

พระบัญญัตสุิดความสามารถ  
บ่อยครัง้ที่เงินเราขาดมือ แตด่ว้ย
ความช่วยเหลือจากกองทุนตอ่เน่ือง
เพื่อการศึกษาของศาสนจักร  
ผมสามารถเรยีนจบก่อนลูกคนที่สอง
เกิด ผมไดง้านเป็นครโูรงเรยีนมัธยม
ปลายและสุดท้ายไดเ้ป็นผู้ประสาน
งานเซมินารแีละสถาบัน

การท�าตามค�าแนะน�าของศาสดา
พยากรณ์และผู้น�าศาสนจักรคนอื่นๆ 
ช่วยให้ผมตระหนักวา่การแตง่งานให้
โอกาสที่ดมีากส�าหรบัการเตบิโตและ
วฒุิภาวะทางวญิญาณ ผมไดร้บัพร
เพราะการแตง่งานและพระกิตตคิณุ

เราไม่ตอ้งกลัว แม้ ในสภาวการณ์
ซ่ึงยากที่สุด เราแคต่อ้งท�าสุดความ
สามารถและจดจ�าถ้อยค�าเหล่าน้ี  
“มีศรทัธา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงจัด
เตรยีมให้” ◼

ริชาร์ด โอ. เอสปิโนซา, เมืองตาร์ลกั 
ฟิลิปปินส์

ผมเร่ิมขบัรถจ๊ีปนีย์
และท�างานเป็น

ตวัแทนขายเพื่อจดัหา
ส่ิงจ�าเป็นพื้นฐาน
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สิบแปดสัปดาห์ ในการตัง้ครรภ์ครัง้
ที่ส่ี ดฉัินตืน่มาเห็นเลือดออกเล็ก

น้อย ดฉัินรูสึ้กกังวลเมื่อเลือดไหลไม่
หยุด จึงตดัสินใจไปห้องฉุกเฉิน

ระหวา่งขบัรถทางไกลไปโรงพยาบาล 
ดฉัินหวงัและสวดอ้อนวอนขอให้ทุก
อย่างผ่านไปดว้ยด ีแย่ที่สุด ดฉัินคดิวา่
แพทย์คงส่ังให้พักบนเตยีงหลายวนั

เมือ่รบัดฉัินเป็นผูป่้วยในโรงพยาบาล  
เจ้าหน้าที่ท�าการตรวจหลายอย่าง พวก
เขาพบวา่เด็กไม่มีการเตน้ของหัวใจ 
ผลวนิิจฉัยคอื “ทารกตายในครรภ์” 
ตอนน้ันแพทย์ท�าอะไรไม่ไดแ้ล้วจึงให้
ดฉัินออกจากโรงพยาบาล

ดฉัินกลับบ้านดว้ยความรูสึ้กเศรา้
และหวาดกลัว คนืน้ันดฉัินนอนไม่
หลับ เมื่อลุกจากเตยีงเช้าวนัรุง่ขึน้ 

ดฉัินไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ ไปภาค
เอ็นดาวเม้นท์พระวหิารตอนเช้าตรู่

เมื่อใกล้จบภาคน้ัน ดิฉันจ้องมอง
แหวนแต่งงานและแหวนหมัน้บน
น้ิวนางของดิฉัน แหวนเป็นของคุณ
ยายทวดที่พ่อแม่ตัง้ช่ือดิฉันตามท่าน 
ท่านสิน้ชีวติเมื่อดิฉันอายุห้าขวบ 
และเมื่อไม่นานมาน้ีดิฉันได้อ่านเรือ่ง
ราวชีวติท่าน ดิฉันจ�าได้วา่ท่านเคย
แท้งบุตรหลายครัง้เมื่อท่านอยู่ ในวยั 
20 เศษ

ตลอดเช้าน้ันดฉัินพยายามกลัน้
น� ้าตาที่เกิดจากความเศรา้และความ
กลัว แต่ ในขณะน้ันดฉัินรูสึ้กสงบมาก 
ดฉัินรูสึ้กไดร้บัการปลอบโยน ยายทวด
ประสบการทดลองคล้ายกันในชีวติ
ท่าน และพระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วย

ท่าน ดฉัินรูสึ้กมั่นใจวา่พระองคจ์ะ
ทรงช่วยดฉัินเช่นกัน

“พระองคจ์ะทรงรบัเอาความ
ทพุพลภาพของพวกเขา,  
เพือ่อทุรของพระองคจ์ะเป่ียมไป
ดว้ยพระเมตตา, ตามเน้ือหนัง, เพือ่
พระองคจ์ะทรงรูต้ามเน้ือหนังวา่จะ
ทรงช่วยผูค้นของพระองคต์ามความ
ทพุพลภาพของพวกเขาไดอ้ย่างไร” 
(แอลมา 7:12)

ดฉัินส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่
สันตสุิขที่มาจากการเข้าพระวหิาร  
ตอ่มรดกของบรรพชนที่ซ่ือสัตย์  

และเหนือส่ิงอื่นใด ตอ่การพลี
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้
ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์◼
เอมิลี มิลเลอร์, รัฐเทกซสั สหรัฐอเมริกา

ไดรั้บการปลอบโยนหลงัจากแทง้บุตร

แ หวนแต่งงานและแหวนหมั้น
ของดิฉนัเป็นของคุณยายทวด 

ดิฉนัจ�าไดว้า่ท่านเคยแทง้บุตร
หลายคร้ัง
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เ ส้นทางขับรถผ่านชนบทของอังกฤษ
ไปโบสถ์เช้าวนัอาทิตย์เงียบสงัดและ

สงบ ระหวา่งทางผมเห็นสตรสูีงวยั
อยู่ข้างถนน ผมตอ้งรบีตดัสินใจวา่จะ
จอดถามเธอหรอืไม่วา่ตอ้งการให้ ไป
ส่งไหม

ผมรูสึ้กวา่ควรจอด เธอบอกผมวา่
เธอช่ือแมรยี์ และพูดวา่เธอเพิ่งมาถึง
ตรงน้ัน ผมทราบดวีา่ถ้าเธอมาหลัง
จากน้ีไม่กี่วนิาทีหรอืถ้าผมมาก่อนเธอ
ไม่กี่วนิาที เราคงคลาดกัน น่ันเป็น
จังหวะเวลาที่เหมาะเจาะพอด!ี

เธอบอกผมวา่เธอตอ้งไปที่ ไหน 
และสถานที่น้ันอยู่ ใกล้ โบสถ์ ผมพูด
ขึน้มาวา่ผมก�าลังจะไปโบสถ์และถาม
วา่เธอเคยไดย้ินเกี่ยวกับศาสนจักร
หรอืไม่ เธอตอบวา่เธอมีศรทัธาในพระ

ขบัรถไปส่งและแบ่งปันพระกิตติคุณ
ผู้ช่วยให้รอดแตรู่เ้กี่ยวกับวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายไม่มากนัก ระหวา่งทางผมแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับเธอ

เมือ่ผมส่งแมรยีแ์ลว้ ผมบอกวา่ผม
จะรบัเธอกลบัอกีทีเมือ่เลกิโบสถ์  
เธอตกลง และเรานัดพบกนัที่ โบสถ ์
เมือ่ผมเดนิเขา้ไปในโบสถ ์ผมพบผู้
สอนศาสนาและขอพระคมัภรีม์อรมอน
เลม่หน่ึงไว้ ใหเ้พือ่นใหมข่องผม ตอ่มา 
เมือ่เธอมาถึงโบสถ ์สมาชิกเป็นมติร
และแบ่งปันประจกัษ์พยานกับเธอ

ระหวา่งขับรถกลับผมบอกแมรยี์วา่
เธอสามารถเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับ
พระเยซูครสิต์ ได้ โดยอ่านพระคมัภีร์
มอรมอน ผมบอกอีกวา่เธอจะหาเรือ่ง
ราวการปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด
ตอ่ชาวนีไฟไดท้ี่ ใด ถึงแม้เธอจะมี

ประสบการณ์สัน้ๆ กับวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย แตผ่มรูว้า่เธอรูสึ้กบางอย่าง 
ผมส่งเธอตรงที่เราพบกัน ผมไม่คดิวา่
จะพบเธออีก

เมื่อผมขับรถกลับจากที่ท�างานวนั
ตอ่มา ผมขับรถอ้อมไปทางที่ปกตผิม
ไม่ไป ยังความประหลาดใจแก่ผมเมื่อ
เจอแมรยี์อีกครัง้! เมื่อเธอเห็นผม  
เธอยิม้ ผมมีความสุขที่ ไดข้ับรถไปส่ง
เธออีกครัง้

ผมไม่เจอเธออีกเลยนับแตน้ั่น 
แตเ่มื่อนึกถึงประสบการณ์น้ี ผม
ขอบพระทัยพระเจ้าที่ ให้ โอกาสผมได้
แบ่งปันพระกิตตคิณุ ผมรูว้า่พระเจ้า
ประทานจังหวะเวลาที่เหมาะเจาะ
พอดี ให้เรา ◼
ไมเคิล เคอร์รัน, กลอสเตอร์ องักฤษ ภา
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ผมทราบดีวา่ถา้เธอมาหลงัจาก
น้ีไม่ก่ีวนิาทีหรือถา้ผมมา

ก่อนเธอไม่ก่ีวนิาที เราคงคลาดกนั
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เ ช้าวนัอาทิตย์วนัหน่ึงมีคนถามวา่
ดฉัินอยากให้ผู้สอนประจ�าบ้านมา

เยี่ยมไหม ดฉัินเพิ่งหย่ารา้งได้ ไม่นาน
และล�าบากกับการผจญชีวติใหม่ ใน
ฐานะแม่ที่ตอ้งเลีย้งลูกเล็กๆ สองคน
ตามล�าพัง ดฉัินตอบวา่ดฉัินยินดี ให้
มาเยี่ยม เวลาน้ันดฉัินรูสึ้กขมขื่นกับ
สถานการณ์ของตนเองและรูสึ้ก 
โดดเดีย่วขณะตอ่สู้ดิน้รน

สัปดาห์ตอ่มา บราเดอรท์ี่ดสีอง
ท่านมาบ้านดฉัิน ระหวา่งการเยี่ยม
พวกเขาถามค�าถามปกตแิละแบ่ง
ปันข่าวสารพระกิตตคิณุสัน้ๆ กับ
ครอบครวัของดฉัิน

จากน้ันบราเดอรท์ี่ดสีองท่านน้ีจึง
ถามวา่ “ซิสเตอรเ์นไรดาครบั มีอะไรให้
เราช่วยไหมครบั”

เหล่าเทพน�าแสงสวา่งมาใหค้รอบครัวดิฉนั
ดฉัินบอกพวกเขาโดยไม่ตอ้ง

คดิมากวา่หลอดไฟตรงบันไดขึน้ชัน้
สองเสีย ดฉัินมีหลอดเปลี่ยน แต่ไม่
สามารถเปลี่ยนไดเ้พราะเอือ้มไม่ถึง 
และไม่กล้าใช้บันไดบนขัน้บันได ดฉัิน
บอกอีกวา่ไฟในสวนหลังบ้านไม่ตดิ

พวกเขาลุกขึน้ทันที คนหน่ึงไปที่รถ
และกลับมาพรอ้มกล่องเครือ่งมือ  
เขาสูงราวหกฟุตครึง่ (1.9 เมตร)  
เขาจึงปีนบันไดขึน้ไปเปลี่ยนหลอดไฟ
ได้ โดยไม่มีปัญหา ระหวา่งน้ัน คูข่อง
เขาไปสวนหลังบ้านและสังเกตเห็น
สายไฟตอ่สลับขัว้ เขาซ่อมได้ ในเวลา
ไม่นาน

ดฉัินขอบคณุผู้สอนประจ�าบ้าน
อย่างยิ่งที่แสดงน� ้าใจ ความรกั  
การอุทิศตนและส�าหรบับทเรยีนที่

ยอดเยี่ยมของพวกเขาตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา ผู้สอนประจ�าบ้านของ
ดฉัินเป็นเหล่าเทพที่ ไม่เพียงน�า
แสงสวา่งมาให้บ้านของเราเท่าน้ัน
แตน่�าสันตสุิข ความหวงั และความ
ปลอดภัยของพระกิตตคิณุซ่ึงน�าแสง
สวา่งมาสู่ความมืดทุกรปูแบบดว้ย ◼

เนไรดา ซานตาเฟ, กรันการากสั เวเนซุเอลา
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โดย ชูโฮ ทำกำยะมะ ตำมทีเ่ล่ำให้ 
อนำลสิำ คลำร์ก มุลเลน็ฟัง

กอล์ฟเป็นกีฬายอดนิยม
ในญี่ปุ่น ผมจึงเริม่เล่น
เมื่ออายุ 14 ปีเพื่อจะ

ได้ ใช้เวลากับคณุพ่อของผม 
กีฬาชนิดน้ีสนุกตัง้แตต่น้ และ
สุดท้ายผมจึงเริม่ฝึกเองและอยู่ ใน
ทีมกอล์ฟที่ โรงเรยีนมัธยมปลาย 
ผมกลายเป็นเพื่อนกับเพื่อนรว่ม
ทีมและโคช้ผู้กระตุน้ให้ผมสาน
ฝันของการเป็นนักกอล์ฟอาชีพ

ผมทุ่มเทมาก ไม่เฉพาะกีฬาเท่าน้ัน
แตก่ารเรยีนดว้ย ผมเรยีนจบดว้ย 
อันดบัตน้ๆ ของชัน้มัธยมปลาย

เมื่อผมเข้ามหาวทิยาลัยครัง้แรก 
ผมมีความสัมพันธ์อันดกีับโคช้กอล์ฟ
และเพื่อนรว่มทีม พวกเขาเก่งกวา่
ผม ผมจึงท�าสุดความสามารถเพื่อให้
เก่งเท่าพวกเขา สมาชิกบางคนในทีม
แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับช่ือชูโฮ
ของผม ผมบอกพวกเขาวา่คณุยาย
ชาวเกาหลีของผมตัง้ให้และช่ือน้ันใน
ภาษาเกาหลีหมายถึง “ภูเขาสวย”  
นับจากน้ันผมรูสึ้กเหมือนท่าทีที่พวก
เขามีตอ่ผมเปลี่ยนไป อันเป็นผล 

กระทบจากความตงึเครยีดที่มีมานาน
หลายรุน่ระหวา่งคนบางคนในญี่ปุ่น
และเกาหลี

พวกเขาเริม่เรยีกผมวา่ “เด็ก
เกาหลี” และบอกวา่ผมจะท�าลายช่ือ
เสียงที่ดขีองมหาวทิยาลัย แทนที่จะ
ยอมให้ผมฝึกกอล์ฟกับพวกเขา พวก
เขากลบัใหผ้มไปท�าความสะอาดหอ้งน�า้

ผมยิ่งเครยีดกวา่เดมิเมื่ออยู่กับ
ทีม การอยู่ห่างครอบครวัท�าให้ผมรูสึ้ก
เหมือนผมตวัคนเดยีว ผมพยายาม
คดิถึงความฝันของผมและท�าให้ โคช้
กับทีมหันมาท�าดกีับผม แตส่องปีผ่าน
ไป ผมทนตอ่ความใจจืดใจด�าของพวก

เขาไม่ไดอ้ีกแล้ว ผมจึงกลับบ้าน
น่ีเป็นช่วงเวลามืดมนส�าหรบั

ผม ความเครยีดมีผลกระทบตอ่
จิตใจและรา่งกาย ความนับถือ
ตนเองลดลงตลอดสองปีน้ัน 
ความฝันจะเป็นนักกอล์ฟอาชีพ
สิน้สุด ผมไม่ทราบจะท�าอย่างไร
กับชีวติ และผมโกรธ ผมโกรธ
ทุกคน ทัง้โคช้ เพื่อนรว่มทีม 
และคณุพ่อคณุแม่ ผมโกรธมาก 
ความคดิของผมท�าให้ผมกลัว 
ผมไม่มีเพื่อน และรูสึ้กวา่ตนไม่

สามารถไว้ ใจหรอืคบกับใครได ้ 
เป็นเวลาหกเดอืนที่ผมแคอ่อกจาก
บ้านไปออกก�าลังที่ โรงยิม

ในช่วงที่ชีวติมืดมนน้ีเอง ผมเป็น
เพื่อนกับจัสตนิ ครสิต ีผมพบเขาที่
โรงยิม เมื่อเจอเขาครัง้แรก ผมคดิวา่
เขาเป็นนักเรยีนแลกเปลี่ยน ผมไม่
กล้าคยุกับเขาจนเห็นเขาพูดกับคน
อื่นที่ โรงยิม และประหลาดใจที่ ไดย้ิน
เขาพูดภาษาญี่ปุ่น ผมยังรูสึ้กวา่ไม่
สามารถไว้ ใจใครได ้แตเ่ขาเสนอให้เรา
ฝึกดว้ยกัน มีบางอย่างในตวัเขาที่ตา่ง
จากคนอื่น ซ่ึงตอนน้ันผมไม่เข้าใจ 
ผมใจเย็นเมื่ออยู่ ใกล้ๆ เขา ผมเริม่เฝ้า

มติรภำพทีค่ำด
ไม่ถงึช่วยผม
เปลีย่นชีวติ

จำกควำมมดื
สู่ควำมสว่ำง

ส่ิงเดียวท่ี  

ช่วยใหผ้มรอด
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ฟังผู้สอนศาสนา พวกเขาสอนพืน้ฐาน
ของพระกิตตคิณุและโทรศัพท์หาผม
แทบทุกวนั พวกเขากลายเป็นเพื่อนที่
ด ีซ่ึงท�าให้ผมมีความสุขมากเพราะผม
ยังมีเพื่อนไม่มาก

ผมเริม่พบสมาชิกหลายคนของ
ศาสนจักรที่มาสอนบทเรยีนกับผู้สอน
ศาสนาและกลายเป็นเพื่อนที่ดกีับ
พวกเขา พวกเขาสอนพระกิตตคิณุ
ให้ผมและเป็นแบบอย่างส�าหรบัผม 
จัสตนิคยุกับผมเกี่ยวกับพระคมัภีร์
มอรมอนและเล่าเรือ่งตา่งๆ จากใน
น้ันให้ผมฟังเผื่อผมอยากจะอ่านดว้ย
ตนเอง เพื่อนอีกคนหน่ึงช่ือชินโกะ 
เขาเน้นรายละเอียดมาก เขาสนทนา
พระกิตตคิณุกับผมในแบบที่ท�าให้ผม
เข้าใจง่าย เขาแสดงประจักษ์พยานทุก
ครัง้ที่จบการสนทนาของเรา

ผมพบบางอยา่งทีผ่มเช่ือและสถาน
ทีซ่ึ่งผมรูสึ้กเป็นพวกเดยีวกนั  

หลงัจากรบับพัตศิมาและการยนืยนั 
ผมเริม่คดิเรือ่งรบัใช้งานเผยแผ่  

แตผ่มหว่งเรือ่งทีต่อ้งอทุศิสองปี
ไปรบัใช้ ผมคยุกบัหลายคนเกีย่ว
กบัการรบัใช้งานเผยแผ ่โดย
เฉพาะกบัเพือ่นทีเ่ป็นอดตีผู้สอน
ศาสนา ผมคดิมากเรือ่งน้ี และ
ผมทราบดวีา่พระกติตคิณุเป็น
ส่ิงเดยีวทีจ่ะช่วยใหผ้มรอดได้

ผมรูว้า่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ทุกอย่างแก่ผม ความฝัน  
ความหวงั เพื่อน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความรกั พระกิตตคิณุ
ช่วยให้ผมออกจากความมืดเข้าสู่

ความสวา่ง ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในโตเกียว ญีปุ่่น

รอเวลาที่เราจะฝึกดว้ยกัน ผมพบ
คนที่ผมรูสึ้กแล้ววา่ผมสามารถ
ไว้ ใจให้เป็นเพื่อนได้

หลังจากฝึกดว้ยกันหลายเดอืน 
จัสตนิชวนผมไปกลุ่มดนิเนอรท์ี่
เขาไปเป็นประจ�า ผมลังเล  
แตห่ลังจากชวนหลายครัง้ผม
ตดัสินใจไปรว่มกลุ่มซ่ึงจบลง
ดว้ยการอยู่รบัประทานอาหาร
เย็นกับหนุ่มสาวโสดที่บ้านของ
รชิารด์และโคไรนา คลารก์ พวก
เขาตอ้นรบัผมอย่างอบอุ่นเมื่อ
ผมเข้าไปในบ้าน บราเดอรค์ลารก์พูด
ภาษาญี่ปุ่นส่วนซิสเตอรค์ลารก์พูด
ภาษาอังกฤษ ผมไม่เข้าใจส่ิงที่เธอพูด 
แตพ่ยายามตอบรบั ถึงแม้หลายคน
ที่น่ันไม่พูดภาษาญี่ปุ่น แตพ่วกเขา
เป็นกลุ่มคนที่สนุกสนานเฮฮา อบอุ่น 
และเป็นมิตร มีเสียงหัวเราะเยอะมาก

ผมเริม่เข้ารว่มกิจกรรมอื่นของ
หนุ่มสาวโสดและไม่เคยสนุกกับใคร
มากเท่าน้ีมาก่อนในชีวติ ผมสงสัยวา่
อะไรท�าให้คนเหล่าน้ีน่ารกัและเป็น
มิตร

ช่วงน้ีเองที่จัสตนิถามวา่ผมอยาก
ท�าอะไรกับชีวติ ผมประหลาดใจเมื่อ
พบวา่เป้าหมายของผมเริม่เปลี่ยน 
ผมบอกเขาวา่ผมอยากฝึกพูดภาษา
อังกฤษและอยากเป็นเพื่อนกับทุกคน
ที่เหมือนเขา เขาบอกผมวา่มีชัน้เรยีน
ภาษาอังกฤษสอนฟรทีี่ โบสถ์ของเขา 
ผมไปชัน้เรยีนภาษาอังกฤษและพบ
กับผู้สอนศาสนา ถึงแม้ผมไม่เคยคดิ
เรือ่งพระผู้เป็นเจ้า แตผ่มรูสึ้กวา่ควร

เป็นแบบอย่ำง

“เราแต่ละคนมา
แผน่ดินโลกโดยได้
รับแสงสวา่งของ
พระคริสต ์“เม่ือเรา

ท�าตามแบบอยา่งของพระผูช่้วยให้
รอดและด�าเนินชีวิตตามท่ีพระองค์
ทรงด�าเนินและทรงสอน แสงสวา่ง
นั้นจะรุ่มร้อนภายในเราและจะส่อง
ทางใหผู้อ่ื้น . . .

“ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่มีคนเหงา คน
เจบ็ป่วย และคนท่ีรู้สึกทอ้แทอ้ยูใ่น
แวดวงอิทธิพลของเรา เรามีโอกาส
ช่วยพวกเขาและหนุนใจพวกเขา”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน, “จงเป็นแบบอย่ำงและ
แสงสว่ำง,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2015, 86.

ผมตดัสินใจ
ว่ำผมอยำก

ช่วยคนทีอ่ยู่ใน
สถำนกำรณ์เดยีว

กบัผมให้รอด
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วธีิทีผ่มแบ่งปันพระกติตคุิณกบัชูโฮ

โดย จสัติน คริสตี

เ มื่อผมพบชูโฮที่ โรงยิม เขาบอก
วา่เขาอยากเรยีนภาษาอังกฤษ
และไปโปรแกรมแลกเปลี่ยน

กอล์ฟ ผมบอกเขาเกี่ยวกับชัน้
เรยีนภาษาอังกฤษที่ โบสถ์ แตก่วา่
เราจะได้ ไปก็ ใช้เวลาหลายสัปดาห์ 
ระหวา่งน้ัน ขณะที่เราออกก�าลัง
ดว้ยกัน เราคยุกันมากเกี่ยวกับ
หัวข้อพระกิตตคิณุ เกี่ยวกับพระ
คมัภีรม์อรมอน และเกี่ยวกับชีวติ
โดยทั่วไป

มิตรภาพและแบบอย่างของ
สมาชิกศาสนจักรที่เขาพบช่วยดงึ
ความสนใจของเขาและช่วยให้เขา
เรยีนพระกิตตคิณุ พระวญิญาณ
น่ันเองที่น�ามาสู่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ทัง้หมดที่เราท�าคอืให้
ข่าวสารและสนับสนุนผู้คนขณะ
พวกเขาเลือกดว้ยตนเอง

ผมเคยเครยีดเมื่อนึกถึงการแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุ แตผ่มพบวา่ถ้า
ผมเพียงอ้าปากพูดให้ถูกจังหวะ 
เราจะมีโอกาสเผยแผ่ศาสนา 
ทัง้หมดที่เราตอ้งท�าคอืชวนคนมา
รว่มกิจกรรมหรอืการประชุมของ
ศาสนจักร ถ้าเราเปิดใจกวา้ง จะ
มีโอกาสให้แบ่งปันพระกิตตคิณุ
เสมอ ◼
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โดย แอนนี แมคคอร์มคิ 
บอนเนอร์

ล ะครเวทีเป็น
ความใฝ่ฝัน
ของดฉัิน!  

เมื่อยังสาวดฉัินเข้ารว่ม
การแสดงและการขับรอ้ง

บนเวที ดฉัินมีพรสวรรคแ์ละ
หวงัจะเป็นนักแสดงอาชีพ  

ดฉัินไดร้บับทท้าทายที่สุดและมัก
จะวางตวัอย่างมืออาชีพเสมอเพื่อให้
ไดค้วามเคารพจากเพื่อนนักแสดง
ดว้ยกัน

ดฉัินตืน่เตน้มากเมื่อผู้ก�ากับที่ทรง
อิทธิพลมากที่สุดในเขตของเราบอกวา่
เขาจะคดัตวัแสดงส�าหรบัละครเพลง
เรือ่งหน่ึงและเขาตอ้งการให้ดฉัินลอง
ด ูการแสดงจะจัดในย่านซ่ึงมีช่ือเสียง
ที่สุดของเขตน้ัน และดเูหมือนเพื่อน
ที่เป็นผู้ก�ากับคดิไวแ้ล้ววา่จะให้ดฉัิน
รบับทแสดงน�า

บทไม่มี ให้อ่านก่อนคดัตวั  
แตล่ะครเพลงอิงกับนวนิยายที่เขียน
โดยนักปรชัญาศตวรรษที่ 18 ซ่ึง
ดฉัินเคยอ่าน ดฉัินรูจ้ักเพลงของ
ละครเรือ่งน้ีดว้ย มีความไพเราะ 

และท้าทายเป็นพิเศษ
การคดัตวัผ่านไปดว้ยด ีและไม่นาน

ดฉัินก็ทราบวา่บทแสดงน�า— 
บทส�าคญัที่สุด—เป็นของดฉัิน!  
ดฉัินเช่ือวา่บทดงักล่าวเป็นโอกาสครัง้
ใหญ่

ดฉัินรูสึ้กตืน่เตน้มาก—จนกระทั่ง
ไดบ้ท ขณะอ่านบท ความตืน่เตน้
ดี ใจหายเป็นปลิดทิง้ แม้นวนิยายและ
บทเพลงจะน่าชม แตบ่ทแสดงไร้
มารยาท มีบทบาทบนเวทีที่ ไม่เหมาะ
สมและมีนัยในเชิงอนาจาร ดฉัินรูว้า่
ไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับงานน้ี ดฉัินผิดหวงั
อย่างยิ่ง

จู่ๆ ดฉัินก็อยู่ ในสภาพกลืนไม่เข้า
คายไม่ออก มารยาทการละครบอกวา่
หลังจากรบับทแล้ว นักแสดงลาออก
ไม่ไดเ้พราะก�าหนดเวลาในการด�าเนิน
งานไม่เอือ้ตอ่การเปลี่ยนตวันักแสดง 
การลาออกตอนน้ีจะถือวา่ไม่เป็นมือ
อาชีพเอาเสียเลย ดฉัินกลัวจะสูญเสีย
ความไวว้างใจจากบรษัิทละคร ท�าให้
ผู้ก�ากับไม่พอใจ และแม้กระทั่งเสีย
โอกาสแสดงที่อื่นตอ่

แน่นอนวา่ดฉัินถูกล่อลวงให้หา
เหตผุลเข้าข้างตนเอง! เสียงหน่ึง

เข้ามาในความคดิของดฉัินประกาศ
วา่ “คณุจะเลิกตอนน้ีไม่ได ้บทไม่ได้
เลวรา้ยอะไร ส่วนที่ดขีองละครเวทีจะ
ชดเชยส่วนที่ ไม่เหมาะสม” แตพ่ระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์อยู่ ในใจดฉัินเสมอ
—บอกดฉัินอย่างหนักแน่น อดทน 
และไม่หวัน่ไหววา่ดฉัินตอ้งออกจาก
การแสดงละครเวทีครัง้น้ี

ดฉัินรูว้า่ตอ้งท�าอย่างน้ัน ดฉัินตวั
ส่ันขณะหยิบโทรศัพท์ โทรหาผู้ก�ากับ

“สวสัดคีะ่” ดฉัินพูดเมื่อเขารบัสาย 
“น่ีแอนนีคะ่”

“แอนนี! ผมตืน่เตน้มากกับการ ภา
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ดฉัินเพิง่ได้รับบท
ใหญ่ทีสุ่ดในชีวติ

กำรแสดงของดฉัิน 
ดฉัินตืน่เต้น— 

จนกระทัง่ได้บท

แสดง  
บทส�าคญัท่ีสุด



คน
ห
นุ่
มสาวแสดง คณุไดบ้ทหรอืยัง”

“คะ่ ไดแ้ล้วคะ่ และดฉัิน . . .  
ดฉัิน . . . ”

ดฉัินเริม่รอ้งไห้ ช่างไม่เป็นมือ
อาชีพเอาเสียเลย!

แตร่ะหวา่งรอ้งไห้สะอึกสะอืน้  
ดฉัินพยายามอธิบายให้ผู้ก�ากับฟังวา่
ท�าไมดฉัินอยู่ ในการแสดงครัง้น้ีไม่ได ้
จากน้ันก็รอผลเลวรา้ยที่สุดที่อาจจะ
เกิดขึน้

ผู้ชายที่น่ารกัคนน้ีหัวเราะ เขา
เคารพการเลือกของดฉัิน ตอนแรก
เขาพยายามพูดให้ดฉัินอยู่แสดง  
แตต่อ่มาเขาก็เลิกเกลีย้กล่อม เขาบอก
วา่เขายังช่ืนชอบดฉัินเหมือนเดมิถึง
แม้ดฉัินไม่ตอ้งการอยู่ ในละครเพลง
ของเขาก็ตาม เขาเพียงแตข่อให้ดฉัิน
น�าบทไปคนืทันทีเพื่อจะไดน้�าบท
ไปให้คนอื่นแทน ดฉัินวางโทรศัพท์ 
อับอายที่รอ้งไห้แตซ่าบซึง้ใจกับค�า
ตอบที่มีเมตตาและเข้าใจของผู้ก�ากับ

ดฉัินเช็ดน� ้าตา จากน้ันก็ควา้บท
กระโดดขึน้รถ ขณะสตารท์รถ วทิยุดงั
ขึน้ทันที สถานีที่ตัง้ไวเ้ป็นสถานีเพลง
คลาสสิคประจ�าท้องถิ่น และดฉัิน
ประหลาดใจมากเพราะเพลงที่เล่นน้ัน
เป็นเพลงโหมโรงของละครเพลงเรือ่ง
เดยีวกัน ดฉัินไม่เคยไดย้ินเพลงน้ีทาง
วทิยุมาก่อน

ดฉัินรูสึ้กเหมือนพระบิดาบน 
สวรรคท์รงก�าลังบรรเลงเพลงน้ีให้
ดฉัินฟัง พระองคท์รงตอ้งการให้ดฉัิน
เข้าใจวา่พระองคท์รงรกัดฉัินและทรง
เห็นดว้ยกับการเลือกของดฉัิน เพลง
ที่ก�าลังออกอากาศเป็นเพลงแห่งพระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระผู้เป็น

เจ้า เพลงน้ันท�าให้ดฉัินรูสึ้กถึงการ
ปลอบโยนจากความรกัของพระองค์

ดิฉันย้ายไปศึกษาการละครที่
มหาวิทยาลัย ดิฉันพบตนเองอยู่ ใน
สถานการณ์คล้ายกันมากกว่าหน่ึง
ครัง้ มีหลายครัง้ที่ดิฉันจ�าเป็นต้อง
ออกจากโครงการความร่วมมือบาง
โครงการเพราะเน้ือหาไม่เหมาะสม 
สถานการณ์เหล่าน้ีไม่ง่ายหรือไม่
น่าพึงใจ แต่ดิฉันสามารถรับมือได้
นุ่มนวลขึน้และไม่เสียน� ้าตา บางที
ประสบการณ์ช่วงแรกอาจเป็นการ
เตรียมดิฉันส�าหรับโอกาสเหล่า
น้ีก็เป็นได้ บางทีน่ันอาจจะ
ช่วยให้ดิฉันเข้าใจดีขึน้ว่าดิฉัน
เป็นใครและดิฉันต้องการอะไร
มากที่สุด

วลิเลียม เชคสเปียรเ์ขียนวา่

ทัง้โลกเปรยีบเหมือนโรงละคร
ใหญ่

ชำยหญิงไซรเ้ปรยีบตวัละครน่ัน
ตำ่งมียำมเข้ำออกอยู่เหมือนกัน
คนหน่ึงน้ันย่อมเล่นตวันำนำ 1

ดฉัินก�าลงัเรยีนรูว้า่มบีทหน่ึงทีต่อ้ง
เลน่และส�าคญักวา่บทอืน่ บทน้ันคอื
การเป็นสานุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิของพระ
เยซคูรสิต ์การไดร้บัเสียงปรบมอืจาก
กลุม่เพ่ือนอาจจะน่าตืน่เตน้และน่า
พอใจ แตค่วามเห็นชอบจากพระผู้
เป็นเจา้ตา่งหากทีส่�าคญั การแสดง
ครัง้ใหญ่ทีสุ่ดของเราเกดิขึน้เมือ่
เราเรยีนรูท้ีจ่ะตดิตามพระ
อาจารย ์◼

ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัวอ 
ชิงตนั สหรฐัอเมรกิำ

อ้ำงองิ

 1. วลิเลียม 
เชคสเปียร,์ 
As You Like It, 

act 2, scene 7, 

lines 141–44. 
(พระราชนิพนธ์
แปลเรือ่ง “ตามใจ
ท่าน” พระบาทสม
เด็จพระมงกุฏเกล้า
ทรงถอดความจาก
บทละครเรือ่ง As you 

like it ของ William 

Shakespeare)
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เยาวชน

เยาวชนเหล่านีแ้บ่งปันว่าพระเจ้าประทานพรพวก
เขาอย่างไรเม่ือพวกเขารับศีลระลึกและระลึกถึง

พันธสัญญาของพวกเขาตลอดสัปดาห์
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คื
นน้ีเป็นคนืวนัอาทิตย์ น่ันหมายความวา่พรุง่น้ีเป็นวนัจันทร—์กลับสู่
การบ้าน งาน การฝึกฟุตบอล เรยีนเปียโน และอื่นๆ สัปดาห์น้ีมีหลาย
อย่างให้ท�าแน่นอน! แตท่่านจัดการทุกอย่างได ้ท่านสามารถพิชิต

รายการยาวเหยียดที่ตอ้งท�าสัปดาห์น้ีได้
ตอ้งการรูห้รอืไม่วา่ท�าอย่างไร
ท่านไดร้บัพลังทางวญิญาณในส่วนของท่าน ทุกวนัอาทิตย์ท่านสามารถ

รบัศีลระลึกและตอ่พันธสัญญาที่ท�าไว ้ขณะท�าเช่นน้ันท่านไดร้บัสัญญาวา่
หากท่านรบัพระนามของพระเยซูครสิต ์ระลึกถึงพระองค ์และรกัษาพระ
บัญญัตขิองพระองค ์ท่านจะมีพระวญิญาณของพระองคอ์ยู่กับท่าน  
ตลอดเวลำ (ด ูคพ. 20:77, 79) น่ันหมายความวา่ท่านสามารถรูสึ้กเข้มแข็ง
ทางวญิญาณได้ ไม่วา่ท่านจะเผชิญอะไรในสัปดาห์น้ีก็ตาม

เราขอให้เยาวชนบางคนแบ่งปันประสบการณ์ที่พวกเขามีกับศีลระลึก
และศีลระลึกท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้อย่างไรเมื่อพวกเขาระลึกถึงพันธ
สัญญาของพวกเขาตลอดสัปดาห์ ลองส�ารวจเรือ่งราวบางอย่างของพวกเขา 
เผื่อท่านจะประสบเรือ่งราวคล้ายกัน!
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การระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลาช่วยให ้
ดิฉนักลา้เผชิญการทดลองยากๆ เม่ือเรียนมธัยม 
ปลายปีสุดทา้ยไดค้ร่ึงทาง ครอบครัวของดิฉนัยา้ย
กลบัไปสหรัฐ แต่ดิฉนัอยูใ่นออสเตรเลียคนเดียว
เพื่อเรียนปีนั้นใหจ้บ หลงัจากดิฉนัไปเยีย่มพวกเขา
ช่วงวนัหยดุ ดิฉนับินกลบัไปออสเตรเลียและรู้สึก
เหงามาก แต่ดิฉนัตระหนกัทนัใดวา่ดิฉนัไม่โดด
เด่ียว ดิฉนัไม่เคยและจะไม่มีวนัโดดเด่ียวเพราะพระ
วญิญาณของพระผูช่้วยใหร้อดจะอยูก่บัดิฉนัเสมอ
เม่ือดิฉนัพยายามติดตามพระองค ์นัน่เป็นความ
อบอุ่นใจมากท่ีสุดท่ีดิฉนัไดรั้บในขณะนั้น
แชนนอน เอส. อาย ุ19 ปี, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

เม่ือผมไดย้นิค�าสวดออ้นวอนศีลระลึก ผมเตือน
ตวัเองวา่ถา้ผมรักษาพนัธสญัญาบพัติศมาในส่วน
ของผม ผมจะมีพระวญิญาณอยูก่บัผมเสมอ สปัดาห์
ของผมง่ายข้ึนมากเม่ือผมมีพระวญิญาณอยูใ่กล้ๆ  
ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนหลายคนท่ีโรงเรียนของผมใช้
ค �าหยาบและพดูจาไม่เหมาะสม การระลึกถึงพนัธ-
สญัญาช่วยใหผ้มไม่สนใจส่ิงท่ีไดย้นิ และโนม้นา้ว
เพื่อนบางคนใหห้ยดุพดูแบบนั้น
เจคอบ บี. อาย ุ14 ปี, รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

ส�าหรับผม การรับพระนามของพระเยซูคริสต์
หมายถึงการจดจ�าวา่พระวญิญาณของพระองค์
สามารถอยูก่บัเราไดต้ลอดเวลาและเราตอ้งเลือกท�า
ส่ิงถกูตอ้ง คร้ังหน่ึงท่ีงานเล้ียงวนัเกิด เพื่อนๆ ผมด่ืม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละพวกเขายืน่ใหผ้มด่ืม  
ผมบอกวา่ไม่ด่ืม จากนั้นเพื่อนคนหน่ึงของศาสนจกัร
มาบอกพวกเขาวา่เราไม่ด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์
เพราะศาสนาของเรา การระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อด
ตลอดเวลาน�าพระวญิญาณมาใกลผ้มและน�าเอาเร่ือง
ไม่ดีออกไป
มิกูเอล ซี. อาย ุ16 ปี, ปารานา บราซิล

ท่ีโรงเรียนมีเดก็หญิง
พิการคนหน่ึง คนส่วนใหญ่
ใชค้วามพิการนั้นเป็นขอ้
อา้งใหห้วัเราะเยาะเธอ ดิฉนั
กบัเพื่อนอีกคนหน่ึงเท่านั้น
ท่ีพยายามช่วยเธอ บางวนัดู
เหมือนทั้งชั้นจะรวมหวักนั
แกลง้เธอ มนัทา้ทายมากท่ี
จะรู้วธีิโตต้อบ ดิฉนัอยาก
เดินออกมาเฉยๆ แต่กเ็ลือก
ระลึกวา่เธอเป็นลกูคนหน่ึง
ของพระผูเ้ป็นเจา้และคิด
วา่พระเยซูจะทรงปฏิบติั
ต่อเธออยา่งไร ดิฉนัรู้สึก
ถึงความเงียบสงบของพระ
วญิญาณบริสุทธ์ิ ดิฉนัจ�าได้
วา่ดิฉนัสามารถท�าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึนได ้
การท�าตามแบบอยา่งของพระ
ผูช่้วยใหร้อดช่วยดิฉนัมาก 
และดิฉนัรู้วา่ทุกอยา่งจะดี

ในพนัธสญัญาบพัติศมา
ดิฉนัไดรั้บสญัญาวา่จะมี
พระวญิญาณบริสุทธ์ิอยูด่ว้ย
ตลอดเวลาหากดิฉนัท�าดงัท่ี
พระผูช่้วยใหร้อดจะทรงท�า 
ดิฉนัส�านึกคุณท่ีรู้สึกถึงการ
ปลอบโยนและพลงันั้นจาก
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ
อเลก็ซิส แอล. อาย ุ13 ปี,  
รัฐแคนซัส สหรัฐอเมริกา
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ศีลระลึกเป็นการเพิ่มพลงัทางวญิญาณประจ�า
สปัดาห์ ศีลระลึกเตือนใหผ้มระลึกถึงพนัธสญัญา
ท่ีท�าไวก้บัพระบิดาในสวรรค ์และน�าทางผมตลอด
สปัดาห์ ศีลระลึกท�าใหผ้มนึกถึงการเสียสละของพระ
เยซูคริสตเ์พื่อเรา และเตรียมผมใหพ้ร้อมทางวญิญาณ
ส�าหรับสปัดาห์ท่ีจะมาถึง

คร้ังหน่ึงผมเครียดและทอ้แท ้แต่เม่ือผมรับ 
ศีลระลึกและอ่านเพลงสวดศีลระลึก ผมเป่ียมดว้ย
พระวญิญาณ ผมลืมความเครียดและจดจ่ออยูก่บั 
พระผูช่้วยใหร้อด
เบรทท์ บี. อาย ุ17 ปี, รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา

การรับศีลระลึกท�าใหดิ้ฉนัมีความคิดและความ
รู้สึกสงบท่ีท�าใหเ้ช่ือมัน่วา่ดิฉนัสามารถรับมือกบัทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนในชีวติ เดือนมิถุนายนท่ีผา่นมา  
ดิฉนัมีเวลาท่ียากในชีวติ เพื่อนสนิทคนหน่ึงยา้ย
ไป ดิฉนัประสบกบัภาวะซึมเศร้า และมีความคิดผดิ
เพี้ยนเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตนเอง วนัอาทิตยว์นั
หน่ึง ดิฉนัก�าลงัรับศีลระลึก สนัติสุขท่วมทน้จิตใจ
ดิฉนั ดิฉนัรู้สึกมีความสุขมาก
โอลิเวีย ที. อาย ุ14 ปี, รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

ระหวา่งศีลระลึก ดิฉนัเคยนึกถึงเร่ืองต่างๆ  
อยา่งเช่นส่ิงท่ีตอ้งท�าในสปัดาห์ เร่ืองท่ีโรงเรียน หรือ
เพ่ือนๆ แต่เม่ือไดเ้ขา้ชั้นเรียนโรงเรียนวนัอาทิตยแ์ละ
ฟังข่าวสารจากศาสดาพยากรณ์ของเรา ดิฉนัเร่ิมเขา้ใจ
ความหมายของศีลระลึก เด๋ียวน้ีดิฉนันึกถึงการชดใช้
ของพระเยซูคริสต ์ดิฉนัคิดวา่พระองคพ์ลีพระชนม์
ชีพเพ่ือเรา ทรงช�าระบาปของเรา และทรงทนรับทุกข์
ทรมานทุกอยา่ง นัน่ท�าใหดิ้ฉนัมีแรงจูงใจใหพ้ดูทุกวนั
วา่ดิฉนัจะพยายามเป็นเหมือนพระองคแ์ละแสดงความ
รักเช่นเดียวกนักบัท่ีพระองคท์รงแสดงต่อผูอ่ื้น ดิฉนั
สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น ดิฉนัสามารถท�า
ส่ิงท่ีจะมีค่าควรเขา้พระวหิารและรับศีลระลึกมากข้ึน
อเลสแซนดรา บี. อาย ุ17 ปี, ซานติอาโก ชิลี

การรู้วา่ผมไดท้�าพนัธ-
สญัญาจะรับพระนามของ
พระคริสตท์�าใหผ้มส�านึก
วา่ผมมีหนา้ท่ีตอ้งติดตาม
พระองค ์แต่มนัไม่ง่ายเสมอ
ไป คร้ังหน่ึงท่ีกิจกรรมกลุ่ม 
ผมเห็นเดก็คนหน่ึงไม่มี
ใครพดูคุยดว้ย ผมรู้สึกวา่
ควรไปพดูคุยกบัเขา ตอน
แรก ผมไม่อยากไป ผมเขา้
สงัคมหรือผกูมิตรไม่เก่ง 
แต่พอนึกวา่พระคริสตจ์ะ
ทรงท�าอะไร ผมรู้สึกมีพลงั
ผกูมิตรกบัเพื่อนใหม่ ขณะ
คุยกบัเขา ผมรู้สึกไดว้า่พระ
วญิญาณก�าลงักระตุน้เตือน
ใหผ้มถามค�าถามและสนุก
อีแวน เอ. อาย ุ16 ปี,  
รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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ข ั้
 นแรกในการไดค้วามรูเ้รือ่ง 
 ใดก็ตามคอืตอ้งมี ความ
ปรารถนาจะรู้จรงิๆ ในกรณี

ของความรูท้างวญิญาณ ขัน้ตอ่ไปคอื 
ทูลขอพระผูเ้ป็นเจา้ในการ
สวดออ้นวอนท่ีจริงใจ ตาม
ที่เราอ่านในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน 
“หากเจ้าจะถาม, เจ้าจะไดร้บัการเปิด
เผยมาเตมิการเปิดเผย, ความรูม้าเตมิ
ความรู,้ เพื่อเจ้าจะรูค้วามลีล้ับและส่ิง
ที่ส่งเสรมิความสงบสุข—ส่ิงน้ันที่น�า
มาซ่ึงปีต,ิ ส่ิงน้ันที่น�ามาซ่ึงนิรนัดร
แห่งชีวติ” (คพ. 42:61)

แอลมาเขียนเกี่ยวกับส่ิงที่ท่านท�า
ดงัน้ี “ดเูถิด, ข้าพเจ้าอดอาหารและ
สวดอ้อนวอนมาหลายวนัเพื่อข้าพเจ้า
จะรูเ้รือ่งเหล่าน้ีดว้ยตนเอง. และบัดน้ี
ข้าพเจ้ารูด้ว้ยตนเองวา่เรือ่งเหล่าน้ี
จรงิ; เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงแสดงเรือ่งเหล่าน้ีให้ประจักษ์แก่
ข้าพเจ้าโดยพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองค”์ (แอลมา 5:46)

ขณะที่เราปรารถนาและแสวงหา 
เราควรจดจ�าวา่การไดร้บัประจักษ์
พยานไม่ ใช่อยู่เฉยๆ แล้วจะไดแ้ต่
ระหวา่งน้ันเราตอ้ง ท�ำ บางอย่าง
ดว้ย พระเยซูทรงสอนวา่ “ถ้าใคร

ตัง้ใจประพฤตติามพระประสงคข์อง
พระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่ค�าสอนน้ันมา
จากพระเจ้า หรอืวา่เราพูดตามใจชอบ
เอง” (ยอห์น 7:17)

อีกวธิีหน่ึงที่จะไดป้ระจักษ์พยานดู
เหมือนจะน่าประหลาดเมื่อเทียบกับ
วธิี ไดค้วามรูเ้รือ่งอื่น เราไดห้รือ
ท�าให้ประจกัษพ์ยานเขม้
แขง็ข้ึนโดยแสดงประจกัษ์
พยาน บางคนถึงกับบอกวา่ประจักษ์
พยานบางอย่างเราไดข้ณะยืนแสดง
ประจักษ์พยานมากกวา่คกุเข่าสวด
อ้อนวอนขอ

ประจกัษ์พยานส่วนตวัเป็นรากฐาน
ศรทัธาของเรา ดว้ยเหตน้ีุส่ิงทีเ่ราตอ้งท�า
เพือ่ให้ ไดม้า ท�าใหเ้ขม้แข็ง และรกัษา
ประจกัษ์พยานไวจ้งึส�าคญัยิง่ตอ่ชีวติ
ทางวญิญาณของเรา นอกจากท่ีกลา่วไป
แล้วน้ัน เราตอ้ง รับส่วนศีลระลึก
ทุกสปัดาห์ (ด ูคพ. 59:9) เพือ่ใหม้ี
คณุสมบัตคิูค่วรรบัสัญญาอนัล�า้คา่ท่ีวา่
เราจะ “มพีระวญิญาณของพระองคอ์ยู่
กับ [เรา] ตลอดเวลา” ดว้ย (คพ. 20:77) 
แน่นอนวา่พระวญิญาณองคน้ั์นทรง
เป็นแหล่งประจกัษ์พยานของเรา ◼

จำกค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่เดอืน
เมษำยน 2008

วธีิ  
ได้ประจกัษ์พยำน

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

โดย เอล็เดอร์ 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

ท่ำนประยุกต์ใช้ส่ิงนีอ้ย่ำงไร

ดิฉนัมีประจกัษพ์ยานเก่ียวกบั
ศาสนจกัร ประจกัษพ์ยานนั้น

ผา่นมาทางการดลใจ การอุทิศ
ตน และการอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั 
เม่ือคุณมีประจกัษพ์ยานของคุณ
เอง มนัน่าท่ึงตรงท่ีคุณจะเห็นและ
ไดย้นิต่างจากเดิม
แชนนอน มูเรียล เอม็.,  
รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
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เจาะประเดน็

ถ้
  าท่านดส่ืูอลามก ท่านตอ้ง “ขอความช่วยเหลือที่ท่าน
ตอ้งการ ผู้ปกครองและอธิการของท่านสามารถช่วยท่าน

ด�าเนินขัน้ตอนที่จ�าเป็นเพื่อกลับใจและขจัดนิสัยที่เป็นภัยออก
จากตวัท่าน” (เพือ่ควำมเข้มแข็งของเยำวชน [2011], 12)

ถ้าท่านหยุดดส่ืูอลามกดว้ยตนเอง ค�าถามไม่ไดอ้ยู่ที่วา่ท่าน
ยัง “ตอ้ง” พูดคยุกับอธิการเกี่ยวกับเรือ่งน้ีหรอืไม่ ค�าถามจรงิๆ 
คอื “ท�าไม ไม่ พูดคยุกับอธิการของท่าน” ไม่มีอะไรเสียหายเลย 
เขาจะเข้าใจและให้ก�าลังใจ เขาจะพอใจกับความพยายามละทิง้
บาปในอดตีของท่าน อธิการสามารถช่วยท่านไขข้อสงสัยที่ท่าน
มีมานานเกี่ยวกับความมีคา่ควรและความครบถ้วนของการกลับ
ใจของท่าน เขาสามารถช่วยท่านเสรมิสรา้งศรทัธาและความไว้
วางใจในพระเยซูครสิตแ์ละการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้
ของพระองค ์ท่านควรพูดคยุกับผู้ปกครองของท่านดว้ยเหตผุล
ที่คล้ายกัน ◼

เ ราไดร้บับัญชาให้อภัยผู้อื่นและปล่อยการ
ตดัสินสุดท้ายไวก้ับพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 

64:9–11) แตน่ี่ไม่ไดห้มายถึงการมองข้าม
บาป หากเราอยู่ ใกล้คนที่เกี่ยวข้องกับความ
ประพฤตทิี่เป็นบาป เราควรเป็นแสงสวา่ง
ให้พวกเขาและยืนหยัดสนับสนุนส่ิงถูกตอ้ง 
อย่างน้อยที่สุดน่ีหมายถึงการเป็นแบบอย่างที่
ดี โดยไม่พัวพันกับบาปเองและไม่พาตนเอง
เข้าไปอยู่ ในสถานการณ์หรอืกลุ่มที่มีพิรธุ  
แตเ่ราควรชีบ้อกความประพฤติไม่ดขีองผู้อื่น
เพื่อให้พวกเขารูก้ฎของพระผู้เป็นเจ้าและ
จุดยืนของเราหรอืไม่ หากควรท�าเช่นน้ัน  
เราควรท�าเมื่อใดและอย่างไร

ค�าตอบอาจจะขึน้อยู่กับสถานการณ์  
รปูแบบความสัมพันธ์ที่เรามีกับคนที่
เกี่ยวข้อง และความรูข้องพวกเขาในเรือ่งกฎ
ของพระผู้เป็นเจ้า ตวัอย่างเช่น การพูดคยุ
สองตอ่สองกับสมาชิกครอบครวัและเพื่อน
สนิทย่อมดกีวา่บอกคนที่รูจ้ักอย่างผิวเผิน
ทัง้ห้องให้กลับใจ แสวงหาการดลใจจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ พระองคท์รงชีน้�าค�าพูด
และการกระท�าของท่านไดท้ัง้น้ีเพื่อท่านจะ
สามารถแสดงให้เห็นดลุยภาพที่ถูกตอ้งของ
ความรกั ขันตธิรรม และค�ามั่นสัญญาแน่ว
แน่วา่จะท�าตามมาตรฐานของพระเจ้า ◼

ฉันจะรักษำสมดุลของกำร
ไม่ตดัสินผู้อืน่กบักำรมอง

ข้ำมบำปได้อย่ำงไร

ถ้ำฉันหยุดดูส่ือลำมกด้วยตนเองแล้ว 
ฉันยงัต้องพูดคุยกบัอธิกำรหรือไม่
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สมัยที่ผมยังเด็ก บางครัง้ผมสมมตติวัเองเป็น
นักกีฬาดงั ผมสมมตวิา่ตวัเองบินได ้ผมสมมตวิา่
ตวัเองเป็นยักษ์ ผมมีความสุขกับชีวติทัง้ที่ผมเป็น

นักกีฬาตวัเตีย้ เดนิดนิ และอ่อนหัดมาก แตก่ารสมมติ
เป็นเรือ่งสนุก ผมชอบมีประสบการณ์หลายอย่างตา่งกันไป
แม้จะเป็นแค่ ในจินตนาการ ผมเดาวา่น่ันคอืสาเหตทุี่หลาย
คนชอบสมมติ

เมื่อพูดถึงการสมมต ิเราเหล่าวสุิทธิชนยุคสุดท้ายชอบ
เดนิตามรอยเกวยีนของผู้บุกเบิก เราสวมชุดผู้บุกเบิก 
(ท�านองน้ัน) เราลากเกวยีนผู้บุกเบิก (แบบน้ัน) เรากิน
อาหารผู้บุกเบิก (ไม่เหมือนซะทีเดยีว) เราพยายามมากเพื่อ
สมมตวิา่ตวัเราเป็นผู้บุกเบิก เรือ่งที่น่าทึ่งคอืเราไม่จ�าเป็น
ตอ้งสมมต ิเรำเป็นผู้บุกเบิกอยู่แล้ว

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าววา่ “การเป็นวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายคอืการเป็นผู้บุกเบิก เพราะนิยามของผู้บุกเบิก
คอื ‘คนที่ ไปก่อนเพื่อเตรยีมหรอืเปิดทางให้คนอื่นๆ  

เดนิตาม’” 1 ประธานมอนสันสอนเราโดยค�าพูดและการ 
กระท�าของท่านให้รูว้า่ผู้บุกเบิกที่แท้จรงิเป็นอย่างไร

โดย แอรัน แอล. เวสต์

แผนกประวติัศาสนจกัร

การเป็นวิสุทธิชนยคุ
สุดท้ายคือการเป็น 
ผู้บกุเบิก

กำรเดนิทำงบุกเบิกของท่ำน— 

จริง ไม่สมมติ

“เราเดนิตามรอยเท้าของพระผู้บกุเบกิสูงสุด—แมพ้ระผู้
ช่วยใหร้อด—ผูเ้สด็จไปลว่งหน้าโดยแสดงทางใหเ้ราเดนิตาม

“พระองคท์รงเชือ้เชิญวา่ ‘จงกลับมาตดิตามเรา’” 2

มำ . . . ตดิตำม . . . เรำ ถ้อยค�าเรยีบง่ายเหล่าน้ีสามารถ
ช่วยให้เราเป็นผู้บุกเบิกที่แท้จรงิได้

ขอให้เราดถู้อยค�าเหล่าน้ีจากทัศนะของผู้บุกเบิกยุค
ปัจจุบันบางคนที่เพิ่งเดนิตามรอยเกวยีน
ผู้บุกเบิกของสเตค
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“มำตดิตำมเรำ”
ค�าวา่ มำ เป็นค�าเชือ้เชิญ บอกถึง

การย้ายจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง  

เทย์เลอร ์เอ. รูค้วามหมายของค�าน้ีดี
เทย์เลอรเ์ป็นคนฉลาด รา่เรงิ  

และเต็มไปดว้ยพระวญิญาณ แตเ่ธอ
จะบอกคณุอย่างรวดเรว็วา่ค�าเหล่าน้ัน
ไม่ไดพู้ดถึงตวัเธอเมื่อสองปีก่อน เวลา
น้ีเธอกลายเป็นคนละคนแล้ว ทัง้ทาง
วญิญาณและรา่งกาย เธอเป็นผู้บุกเบิก

“ดฉัินเป็นผู้บุกเบิกในชีวติดฉัิน” 
เธอกล่าว “เพราะดฉัินเป็นผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่ และการเดนิทางของ
ดฉัินน่าทึ่ง ดฉัินรูสึ้กเหมือนมีชีวติ
ใหม่หมด ทันทีที่ดฉัินเริม่ก้าวแรกใน
การเดนิทาง ปาฏิหารยิ์ก็เกิด”

เทย์เลอร์ ไม่เพียงเข้าใจค�าเชือ้
เชิญให้มาเท่าน้ัน—แตเ่ธอรูท้ี่มาของ
ค�าเชือ้เชิญดว้ย เธอตัง้ข้อสังเกตวา่ 
“ ในโลกเราน้ี เราไม่ ใส่ ใจวา่เรามาที่
น่ีไดอ้ย่างไร เรามุ่งเน้นไปที่งานและ
เทคโนโลยี ช่วงน้ีข่าวสารที่ส�าคญัตอ่
ดฉัินจรงิๆ คอืการให้พระครสิตม์า
ก่อน เราควรท�าตามอย่างที่ผู้บุกเบิก
ท�าจรงิๆ—[พวกเขา] จดจ่ออยู่กับพระ
ครสิต”์

ตดิตำม เป็นค�าเชือ้เชิญอีกค�า  
เอธาน จี. เข้าใจค�าน้ีมากขึน้เมื่อเขา

เดนิตามรอยเกวยีนผู้บุกเบิก  
“บางครัง้ผมรูสึ้กไม่ดขีณะที่เดนิ  
บางทีก็รูสึ้กท้อ” เขายอมรบั “แตผ่ม
ทราบดวีา่ผู้บุกเบิกรูสึ้กแบบน้ันดว้ย”

เอธานเคยสงสัยวา่ท�าไมผู้บุกเบิก
ยุคแรกเต็มใจท�าส่ิงที่พวกเขาท�า  
เขากล่าววา่ “ผมรูสึ้กเหมือนอยากจะ
ยอมแพ้ แตเ่มื่อนึกถึงผู้บุกเบิก  
ผมตระหนักวา่น่ันเพราะพวกเขารกั
พระผู้ช่วยให้รอด และพวกเขามีความ
หวงัวา่จะเป็นคนดขีึน้ไดผ้่านพระองค ์
ผมอยากลองแบบน้ันดว้ย”

กอ่นเอธานไปเดนิตามรอยเกวยีน 
เขาอา่นเรือ่งผูบ้กุเบกิจากอดตี  
รูสึ้กผกูพันกบัคนเหลา่น้ัน และ
ศรทัธาของพวกเขาสรา้งแรงบนัดาล 
ใจใหต้ดิตามพระเยซคูรสิต ์เวลาน้ี 
เอธานก�าลงัท�าอะไร เขาก�าลงัเตรยีมรบั
หมายเรยีกใหร้บัใช้เป็นผูส้อนศาสนา
เต็มเวลา เขาท�าตามค�าแนะน�าของ
ประธานมอนสัน เขาก�าลงัเตรยีม
แสดงใหผู้อ้ืน่เห็นหนทางทีจ่ะเดนิตาม

เราควรมาที่ ไหน เราควรตดิตาม
ใคร พระผู้ช่วยให้รอดรบัส่ังกับเราวา่ 
“จงกลับมาตดิตาม เรำ” (ลูกา 18:22; 
เน้นตวัเอน) เมื่อฮาร์ โมนีย์ออกจาก
บ้านไปเดนิตามรอยเกวยีน เธอเห็น
พระหัตถ์ของพระเจ้าในประสบการณ์

ของเธอ เธอรูว้า่เธอก�าลังตดิตาม
พระองค์

เส้นทางไปตามรอยเกวยีนสเตค
ของฮาร์ โมนีย์ตา่งจากเส้นทางของ
คนอื่น เมื่ออายุ 15 ปีเธอรูว้า่เธอเป็น
มะเรง็ผิวหนังชนิดหายาก เธอไม่
สามารถรว่มเดนิรอยเกวยีนกับสเตค
ได ้“ดฉัินเสียใจมาก” เธอจ�าได้

ส่ีปีตอ่มาเมื่อสเตคประกาศจะเดนิ
ตามรอยเกวยีนอีกครัง้ ฮาร์ โมนีย์หาย
จากมะเรง็แล้ว เพราะอายุ 19 ปีแล้ว
เธอจึงคดิวา่เธอไม่สามารถไปรว่มได ้
แตแ่ล้วเธอก็ ไดร้บัการเรยีกให้เข้า
รว่มในฐานะผู้น�า เธอกล่าววา่ “น่ีเป็น
ประจักษ์พยานตอ่ดฉัินวา่พระเจ้า
ทรงทราบวา่เราเป็นใคร พระองคท์รง
ทราบความปรารถนาของใจเรา ถ้า
ความปรารถนาน้ันชอบธรรมและด ี
พระองคจ์ะทรงอวยพรเรา”

ฮาร์ โมนีย์ ให้ค�าแนะน�าเพื่อช่วยเรา
เมื่อเราเผชิญการทดลองดงัน้ี  
“ถึงคนที่ก�าลังดิน้รน ดฉัินจะพูดเพียง
วา่ให้พึ่งพระเจ้า พระองคท์รงอยู่ที่น่ัน
เสมอ พระองคท์รงรกัเรา และจะไม่
ทรงปล่อยให้เราล้ม เราเพียงแตต่อ้ง
เอือ้มมือไปหาพระองคแ์ละพระองค์
จะทรงช่วยเราในการเดนิทางบุกเบิก
ของเรา”

เทย์เลอร์ เอ.
เอธาน จี.

ฮาร์โมนีย์ ซี.
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ท่ำนสำมำรถเป็นผู้บุกเบิกได้
หากท่านไม่เคยเดนิตามรอยเกวยีนผู้

บุกเบิก ท่านก็ยังสามารถเป็นผู้บุกเบิกได ้
ท่านไม่ตอ้งสวมหมวกมีรบิบิน้ผูกใตค้างหรอื
ดงึรถลาก ท่านแคต่ดิตามพระเยซูครสิตเ์ฉก
เช่นผู้บุกเบิกยุคแรกท�า ในการท�าเช่นน้ัน 
ท่านจะเป็นดงัที่ประธานมอนสันกล่าว  
“คนที่ ไปก่อนเพื่อเตรยีมหรอืเปิดทางให้คน
อื่นๆ เดนิตาม”

หากท่านมีโอกาสไปเดนิตามรอยเกวยีน
ผู้บุกเบิก จงเดนิให้สนุก! เมื่อเดนิเสรจ็
แล้วและท่านทิง้รถลากไวเ้บือ้งหลัง อย่าทิง้
ประจักษ์พยานผู้บุกเบิกไว ้ให้น�าประจักษ์
พยานน้ันไปกับท่านดว้ย

ท่านเป็นผู้บุกเบิกยุคปัจจุบันในชีวติจรงิ 

เมื่อมีพระผู้บุกเบิก—พระผู้ช่วยให้รอด—
เป็นผู้น�าทางท่าน ท่านประสบความส�าเรจ็
แน่นอน! ◼
อ้ำงองิ

 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “แน่วแน่ตอ่ศรทัธาของ
บรรพบุรษุของเรา,” เลียโฮนำ, ก.ค. 2016, 4;  
quoting The Compact Edition of the Oxford 

English Dictionary (1971), “pioneer.”

 2. โธมัส เอส. มอนสัน, “แน่วแน่ตอ่ศรทัธาของ
บรรพบุรษุของเรา,” 4–5.

ดูวดิีทศันเ์พื่อพบกบัเทยเ์ลอร์, เอธาน, ฮาร์โม
นีย ์และผูบุ้กเบิกคนอ่ืนๆ ในสมยัปัจจุบนัไดท่ี้  
lds. org/ go/ pioneer717.

อ่านเร่ืองราวของผูบุ้กเบิกไดท่ี้  
lds. org/ go/handcart717. 

ผู้บุกเบิก—บรรพชน
ทำงวญิญำณของเรำ
“ขา้พเจา้ไม่มีบรรพชน 
อยูใ่นกลุ่มผูบุ้กเบิก
แห่งศตวรรษท่ีสิบเกา้ 
อยา่งไรกต็าม ตั้งแต่
ช่วงแรกๆ ของการเป็น
สมาชิกในศาสนจกัร 
ขา้พเจา้รู้สึกเหมือน
เป็นญาติสนิทกบัคณะ
ผูบุ้กเบิกรุ่นแรกผูข้า้ม
ทุ่งราบ พวกเขาเป็น
บรรพชนทางวญิญาณ
ของขา้พเจา้ เช่นเดียว
กบัของสมาชิกทุก
คนในศาสนจกัร”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ 
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
สูงสุด, “ศาสนจกัรทัว่โลกไดรั้บ
พรโดยเสียงของศาสดา,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 12.
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เ ยาวชนหญิงทัง้หลายรูสึ้กตืน่เตน้ อันที่จรงิ ทั่วทัง้วอรด์
ทางภาคใตข้องฝรัง่เศสรูสึ้กตืน่เตน้ เพื่อให้เกิดความ
สามัคคมีากขึน้ ผู้น�าจึงวางแผนจัดงานสังสรรคว์อรด์ 

พรอ้มดว้ยอาหารและความบันเทิง โดยรูว้า่เหล่าดรณีุ  
ยุวนาร ีและกุลสตรฝึีกรอ้งเพลงและเตน้ร�ามาแล้วระหวา่ง
กิจกรรมบางช่วง ผู้น�าจึงเชิญพวกเธอมาให้ความบันเทิง
ยามค�า่

และดว้ยเหตน้ีุเยาวชนหญิงของวอรด์จึงเริม่ฝึกอย่าง
จรงิจัง—ทุกคนยกเวน้คนเดยีว มานองไม่สามารถแสดงได ้
เธอรบัการบ�าบัดมะเรง็มาสองปีกวา่

มานอง ซี. วยั 16 ปียังมารว่มการประชุมและกิจกรรม
บ่อยเท่าที่จะมาได ้เธอแบ่งปันรอยยิม้สดใสให้เสมอทัง้ๆ  
ที่เธอป่วย แตร่ะหวา่งรบัเคมีบ�าบัดบางครัง้เธออ่อนแรงจน
ท�าอะไรไม่ไหวนอกจากพักผ่อน สมาชิกวอรด์อดอาหารและ
สวดอ้อนวอนให้เธอหลายครัง้ ไม่มี ใครคาดหวงัให้เธอฝึก
หรอืเตน้ร�า

แตเ่ธอ สำมำรถ มารว่มรบัประทานอาหารได ้แล้วท�าไม
ไม่ยกค�า่คนืน้ันให้มานอง

ค�่าคืนท่ียกให้
ทุกคนตืน่เตน้กับแนวคดิน้ีทันที
“เราอยากให้มานองรูสึ้กวา่วอรด์รกัและเป็นก�าลังใจ

ให้เธอ” เอ็มมา เอส. อายุ 16 ปีอธิบาย “ถ้าวอรด์ของเรา
ตอ้งการเป็นหน่ึงเดยีวกันมากขึน้ วธิี ไหนจะดีไปกวา่
ท�างานดว้ยกันเพื่อแสดงความรกัตอ่มานอง”

ทัง้วอรด์เขา้มามส่ีวนในการเตรยีม ครอบครวัไดร้บั 
มอบหมายใหน้�าอาหารเย็นมาทีง่าน สมาคมสงเคราะห์
ช่วยตดัชดุแสดงใหเ้ยาวชนหญงิ หนุ่มสาวจดัเตรยีมดา้น
เทคนิค (แสงสี เสียง และวดีทิศัน์ทีเ่ป็นฉากหลงั) ให้การ
ฝึกซ้อมและการแสดง ส่วนพีน้่องฐานะปุโรหติช่วยจดัโตะ๊ 
และเกา้อี ้

สมาชิกวอรด์ที่กระจายอยู่ทั่วเขตกวา้งใหญ่น้ันช่วยกัน
ท�างานทัง้หมดน้ี “เยาวชนในวอรด์สนิทกันมากในวญิญาณ 
แตต่วัเราอยู่ห่างกัน” ไอโอลาห์ ว.ี อายุ 16 ปีกล่าว “เราไม่
เจอกันที่ โรงเรยีนเพราะเราอยู่คนละที่ เราจึงพยายามเป็น
พิเศษเพื่อให้แน่ใจวา่ไม่ไดล้ืมใคร”

“เราตดิตอ่กันตลอดเวลาดว้ย ขอบคณุโทรศัพท์มือถือ”  

กิจกรรมค�า่คืนหน่ึงท่ีมุ่งหมายจะให้ความบันเทิงแต่แรก

กลายเป็นการแสดงความรักต่อเยาวชนหญิงคนน้ัน

โดย ริชำร์ด เอม็. รอมนีย์

นิตยสารศาสนจกัร
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อินคา เอส. อายุ 15 ปีกล่าว “เราสอนกันโดยแบ่งปัน
ประสบการณ์ตา่งๆ ของเรา เรารูว้า่เราสามารถพึ่งพากันได ้
และเราพยายามเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กัน” เยาวชนหญิงที่
ชอบอยู่ดว้ยกันทุกครัง้ที่มี โอกาสพบวา่การฝึกซ้อมส�าหรบั
งานเลีย้งอาหารค�า่ให้ โอกาสพวกเธอสรา้งมิตรภาพที่ลึกซึง้
กวา่เดมิ

“ก่อนเริม่การฝึกซ้อม ดฉัินอายมาก” อินคาอธิบาย 
“ดฉัินกลัวท�าพลาด แตเ่มื่อเราเตน้ร�าเป็นกลุ่ม ดฉัินเก็บ
ความอายไว ้ดฉัินรูว้า่ถึงเวลาตอ้งแสดงให้วอรด์เห็นแล้ววา่
เราท�างานหนักแค่ไหน”

มานองเองน้ันทัง้อ่อนน้อมและมีมารยาท “เมื่อพวกเขา
บอกดฉัินเรือ่งอาหารเย็นกับการแสดง และบอกวา่ดฉัินจะ
เป็นแขกผู้มีเกียรต ิดฉัินคดิวา่ดฉัินไม่อยากให้พวกเขาตอ้ง
วุน่วายเพราะดฉัิน” เธอนึก “แตด่ฉัินตืน่เตน้ที่จะได้ ไปที่
น่ัน!”

การแสดงความรักและก�าลงัใจ
ไม่นานค�า่น้ันก็มาถึง นับเป็นโอกาสเหมาะที่จะมอบ

ความรกัให้มานองและให้ก�าลังใจเธอ “อาหารอรอ่ยมาก
แน่นอน” ไอโอลาห์กล่าว “เป็นอาหารฝรัง่เศสทัง้หมด”

ตามมาดว้ยงานบันเทิง—เรยีกวา่ spectacle ในภาษา
ฝรัง่เศส—ตืน่ตาตืน่ใจสมช่ือ เกม การรอ้งเพลง และการ
เตน้ร�าท�าให้ผู้ชมเบิกบานใจ ตอ่จากน้ันคณะนักรอ้งรวม
เยาวชนหญิงไดส้รา้งความประทับใจพิเศษให้กับงาน  

พวกเธอตดัสินใจรอ้งเพลงให้มานองฟัง เพลงที่เอ็มมา
ประพันธ์เน้ือรอ้งและท�านองดว้ยตนเอง เน้ือรอ้งในสรอ้ย
เพลงสรปุความรกัและก�าลังใจที่ทุกคนตอ้งการให ้
มานองรูสึ้ก

ขออย่ำยอมแพ้
เพรำะเรำเชือ่ใจคณุ
อย่ำลืมวำ่คณุเป็นใคร
เพรำะเรำเชือ่ใจคณุ

เมื่อเยาวชนหญิงรอ้งเพลงน้ี เสมือนหน่ึงทุกคนในวอรด์ 

ก�าลังรอ้งตาม อย่างน้อยก็รอ้งในใจพวกเขา รูสึ้กราวกับวา่
เพลงที่เรยีบง่ายของเอ็มมาเปลี่ยนเป็นการขับรอ้งประสาน
เสียงที่ดงัก้องในใจวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกที่—เป็นเพลง
สดดุคีวามกล้าหาญและความเห็นใจ ครอบครวัและมิตร
สหาย ความสามัคค ีศรทัธา และความหวงั เป็นค�าสวด
อ้อนวอนไม่จบสิน้ที่ ไดย้ินในสวรรค์

เจตนาของผู้น�าในการจัดงานครัง้น้ีคอืเพื่อให้วอรด์
สามัคคกีัน การยกค�า่คนืน้ันให้มานองไม่เพียงช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายดงักล่าวเท่าน้ันแตท่�าให้เกิดส�านึกยาวนานของ
การสนับสนุนมานองและครอบครวัเธอ ตลอดจนความ
เข้าใจที่วา่ลูกของพระผู้เป็นเจ้าส�าคญัทุกคน “เป้าหมาย
ของศาสนจักรคอืช่วยให้เราใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูครสิตม์ากขึน้” ไอโอลาห์กล่าว “เรารูว้า่พระองค์
ทรงรกัเราและเราไม่มีวนัโดดเดีย่ว” ◼ ภา
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จากซ้าย: เอ็มมาประพนัธ์เพลง เยาวชนหญงิแสดง มานองเป็นแขกผู้มีเกยีรติ และ เยาวชนกบัผู้น�าทุกคนช่วยกนั
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ระกอบ
โดย เดวดิ ส

โตเกอร์ ปีนให้สูงขึน้
“พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงทา้ทายใหเ้ราเก่งข้ึนและปีนใหสู้งข้ึน”

เอล็เดอร์แลร์รีย ์อาร์. ลอวเ์ร็นซ์แห่งสาวกเจด็สิบ, การประชุมใหญ่สามญั ต.ค. 2015



เมอืงริชมอนด์ รัฐมสิซูรี 2 มถุินำยนปี 1862

“แมรยี์ หนูเห็นอะไร” มารดาเลีย้งของแมรยี์พูดเบาๆ 
จากเตยีงที่เธอนอนป่วย

“ดเูหมือนการตอ่สู้จะใกล้เข้ามาทุกที” แมรยี์ตอบ
ขณะมองออกนอกหน้าตา่ง ก�าลังเกิดสงครามกลางเมือง
อเมรกิันห่างออกไปไม่กี่ ไมล์ เสียงยิงปืนดงักึกก้องตัง้แต่
เช้า แมรยี์หันไปมองมารดาเลีย้ง “หนูขอโทษคะ่ หนูคดิ
วา่เราคงออกจากบ้านไปหาหมอไม่ได”้

“มาน่ีมา” แมรยี์มาน่ังใกล้เตยีงและจับมือมารดาเลีย้ง
ของเธอ “แม่รูว้า่พ่อของหนูยังไม่แข็งแรง” มารดาเลีย้ง
พูดเบาๆ “แตห่นูตอ้งพาครอบครวัไปไซอัน—น้องชาย 
น้องสาว แล้วก็น้องฝาแฝด อย่าปล่อยให้พ่อของหนูน่ิง
นอนใจจนกวา่เขาจะไปถึงเทือกเขารอ็กกี! สัญญานะ!”

แมรยีร์ูว้า่ครอบครวัเธอตอ้งการไปซอลท์เลคซิตีอ้ยา่ง
มาก หลงัจากพวกเขาไดย้นิพระกติตคิณุและรบับัพตศิมา  
พวกเขาออกจากอังกฤษไปสมทบกับวสุิทธิชนในไซอัน 
แตจ่ะเป็นไปไดอ้ย่างไร เธอช�าเลืองมองพ่อที่น่ังเงียบๆ 
อยู่ ในเก้าอี ้สามปีก่อน พ่อป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือด
ขัน้รนุแรงจนท�าให้รา่งกายซีกซ้ายเป็นอัมพาต

แมรยี์หยุดคดิไตรต่รองครูห่น่ึง “หนูสัญญา”  
เธอกระซิบ

ไมน่านมารดาเลีย้งของแมรยีก็์หลบัตาเป็นครัง้สุดทา้ย
เช้าวนัหน่ึงหลังจากน้ันไม่นาน แมรยี์ตดัสินใจบอก

พ่อเรือ่งสัญญาของเธอ “หนูรูว้า่หนูอายุแค ่14 ปี”  
แมรยี์บอก “แตห่นูตอ้งพาครอบครวัเราไปไซอัน”  
เธอไดย้ินน้องฝาแฝดก�าลังตืน่นอน “หนูตอ้งไปท�า
อาหารเช้าแล้วคะ่” เธอบอก “ลองคดิเรือ่งน้ีดนูะคะ”

ไม่กี่วนัตอ่มา พ่อเรยีกแมรยี์ “ทุกอย่างจัดการเรยีบรอ้ย
แล้วนะ” เขาบอก เขายังพูดไม่ชัดเพราะโรคสมองขาด

เลือด “พ่อขายที่และเหมืองถ่านหินของเราไปแล้ว เราจะ
ไดเ้อาเงินมาซือ้เกวยีน ววัตวัผู้ แม่ววัและเสบียงอีกนิด
หน่อย อีกไม่นานกองเกวยีนจะเดนิทางไปตะวนัตก  
พวกเขาไม่ ใช่วสุิทธิชนยุคสุดท้าย แตเ่ราเดนิทางไป
ไอโอวากับพวกเขาได ้เมื่อถึงที่น่ันเราสามารถสมทบกับ
กลุ่มวสุิทธิชนไปหุบเขาซอลท์เลคได”้

แมรยี์ โอบกอดเขาดว้ยความรกั “ขอบคณุคะ่พ่อ”  
ไม่นานพวกเขาจะไปไซอัน!

เวลาผ่านไปอย่างรวดเรว็ขณะแมรยี์ช่วยเตรยีม

ทำงไปไซอนั
โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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ครอบครวัให้พรอ้มเดนิทาง “ทุกอย่างจะราบรืน่”  
เธอบอกตวัเอง “อีกไม่นานเราจะอยู่ ในไซอัน”

แตแ่ล้วคณุพ่อของเธอก็ล้มป่วย เพราะปากของเขา
เบีย้วข้างหน่ึง แมรยี์จึงกลัววา่จะเกิดโรคสมองขาดเลือด
อีกครัง้

“พ่อป่วยมากคะ่ คงเดนิทางไม่ไหว” เธอบอกหัวหน้า
กองเกวยีน “เราตอ้งให้ท่านพักฟ้ืนสักสองสามวนั”

“เรารอไม่ไดห้รอก” เขาพูดเฉียบขาด พอเห็นสีหน้า
ของแมรยี์น� ้าเสียงของเขาก็อ่อนลง “หนูอยู่ที่น่ีไดจ้นกวา่
เขาพรอ้มจะเดนิทาง จากน้ันคอ่ยตามเราไป” แมรยี์ ไม่มี
ทางเลือกนอกจากตกลง

หน่ึงสัปดาห์ตอ่มา แมรยี์เตรยีมครอบครวัให้พรอ้ม

เดนิทางอีกครัง้ “น้องฝาแฝดกับซาราห์ขี่หลังววัได”้  
เธอบอกแจ็คสันน้องชายวยัเก้าขวบของเธอ  
“พ่อน่ังในเกวยีน และเธอจะช่วยพี่ขับเกวยีน”

“หนูกลัว” ซาราห์พูดเบาๆ เธออายุแคห่กขวบ  
และดตูวัเล็กนิดเดยีวเมื่ออยู่บนหลังกวา้งของววั  
ฝาแฝดวยัส่ีขวบมองแมรยี์ตาโต

“เราจะตอ้งท�าเวลาและตามให้ทันกลุ่มของเรา!”  
แมรยี์พูดดว้ยความรา่เรงิแบบฝืนๆ

ครอบครวัวอนลาสเดนิทางหลายไมล์เป็นเวลาหลาย
วนั ในที่สุด แม้แตแ่มรยี์ก็ตอ้งยอมรบัความจรงิ

กองเกวยีนไม่ไดร้อพวกเขา แมรยี์กับครอบครวัจะ
ตอ้งเดนิทางไปไซอันตามล�าพังภา
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66 เลียโฮนา

แม่น�ำ้แพลทท์ เนบรำสกำ ปี 1863

“วา้ว น่ันไง!” แมรยี์ดงึสายบังเหียนให้ววัเดนิช้าลง 
“ทุกคนสบายดี ใช่ไหม” เธอมองดนู้องสามคนของเธอที่
น่ังอยู่บนหลังววั พวกเขาพยักหน้า

แม่น� ้าแพลทท์อยู่ตรงหน้าพวกเขา ทัง้กวา้งและขุ่น 
“อะไรน่ัน” แจ็คสันน้องชายของเธอถาม เขาอายุเพียง
เก้าขวบ แตก่�าลังช่วยแมรยี์ขับเกวยีน พ่ออยู่ ในเกวยีน 
ยังป่วยจากโรคสมองขาดเลือด

“เราไม่จ�าเป็นตอ้งข้ามแม่น� ้า” แมรยี์บอก “แตเ่ราจะ
ไปตามแม่น� ้า” ไม่มีถนนไปไซอัน แตแ่ม่น� ้าจะน�าทาง
พวกเขาขณะบ่ายหน้าไปตะวนัตก “วิง่เรว็เข้า!”

แมรยี์ ไม่รูว้า่ผู้บุกเบิกมอรมอนเดนิทางอยู่อีกฝ่ังหน่ึง
ของแม่น� ้าและไปคนละทางกับเธอ เพราะไม่ข้ามแม่น� ้า
พวกเขาจึงเข้าไปในเขตอินเดยีนแดง พวกเขา
จะไม่เห็นขบวนเกวยีนอีกขบวนหน่ึง
ตลอดการเดนิทางที่เหลือ

พวกเขาเดนิทางตอ่ไปเรือ่ยๆ หลายสัปดาห์ตอ่มา  
แมรยี์เห็นฝุ่นคลุ้งเป็นทาง “อยู่น่ิงๆ” เธอกระซิบบอกววั
และตวัเอง “อยู่น่ิงๆ”

พอฝุ่นจางเธอเห็นชาวอินเดยีนแดงกลุ่มเล็กอยู่บน
หลังม้า คนหน่ึงขี่ม้าไปหลังเกวยีนที่คณุพ่อนอนอยู่

แววตาของเขาบ่งบอกความใจด ี“เขาป่วยหรอื”  
เขาถามพลางชี ้ไปที่คณุพ่อ

“คะ่” แมรยี์กระซิบ ชายคนน้ันตะโกนขอบางอย่างใน
ภาษาของเขาและคนอื่นควบม้ามาหาเขาอย่างรวดเรว็

แมรยี์มองดดูวงอาทิตย์บนฟ้า “เราจะหยุดที่น่ี”  
เธอบอกแจ็คสัน เธออุ้มซาราห์กับน้องฝาแฝดลง

“แมรยี์ มาดน่ีู!” แจ็คสันบอก ชายที่มีแววตาใจดกี�าลัง
ขี่ม้าตรงมาหาพวกเขา ในมือถือของหนักบางอย่าง

“เป็ดป่า” เขาบอก “และกระตา่ย ให้หนู” แมรยี์ ไดแ้ต่
จ้องเขม็ง พูดไม่ออก ขณะเขาหย่อนสัตวพ์วกน้ันไว้
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ในอ้อมแขนของเธอ เขาผงกศีรษะอีกครัง้และควบม้า
ออกไปในแสงอาทิตย์ที่ก�าลังลับขอบฟ้า

“อาหาร!” แมรยี์อุทาน “เน้ือ!” ของขวญัจากชายคน
น้ันเป็นปาฏิหารยิ์อย่างแท้จรงิ

ปาฏิหารยิ์อีกมากมายเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางของ
พวกเขา ววัฝูงหน่ึงมาใกล้พวกเขาแตแ่ล้วก็แตกฝูงเดนิ
อ้อมเกวยีนไปอีกดา้นหน่ึง พายุฝุ่นพัดแฝดคนหน่ึงลงไป
ในน� ้า แตแ่มรยี์สามารถช่วยชีวติเธอได้

ทวา่การเดนิทางยังยากเหมือนเดมิ เกวยีนดชู�ารดุทรดุ
โทรมลงทุกวนั และววัดเูหน่ือยมากขึน้ พืน้ดนิชันและ
เต็มไปดว้ยหิน ภูเขาก็ข้ามล�าบาก แตแ่มรยี์กับครอบครวั
เดนิไปข้างหน้าช้าๆ

พวกเขาเพิ่งลงมาจากยอดเขาสูงเมื่อแมรยี์เห็นชาย
คนหน่ึงขับเกวยีนตรงมาหาพวกเขา

“บางทีเขาอาจจะบอกทางไปลีไฮ ยูทาห์ ให้เราได!้”  

เธอบอกแจ็คสัน พวกเขามีลุงอยู่ที่น่ัน
“พวกหนูอยู่ ในเอกโคแคนยอน ไม่ไกลจากหุบเขา

ซอลท์เลค” เขาบอกเมื่อเธอถามวา่พวกเธออยู่ที่ ไหน 
“แล้วคนอื่นในกลุ่มอยู่ ไหนหรอื”

เธอจงึเลา่เรือ่งทัง้หมดและเขาฟังดว้ยความประหลาด
ใจ “หนูเดนิทาง 1,000 กวา่ไมล ์(1,609 กิโลเมตร) มากนั
ตามล�าพงัหรอื” เขาพยกัหน้าดว้ยความช่ืนชม “หนูเป็น
เด็กกลา้หาญมาก ลงุจะบอกทางไปลีไฮให้ เกือบถงึแลว้”

“เกือบถึงแล้ว” แมรยี์กระซิบบอกตนเองขณะชายคน
น้ันวาดแผนที่ครา่วๆ บนดนิ เกือบถึงไซอันแล้ว “หนูคดิ
วา่เราจะไปถึงคะ่”

แมรยี์กับครอบครวัไปถึงลี ไฮ ยูทาห์ ตอ่มาเธอแตง่งาน
และมีครอบครวัใหญ่ของตนเอง แบบอย่างของศรทัธา
และความกล้าหาญของเธอเป็นพรแก่คนมากมาย ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิำ
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โดย รีเบคกำ เจ. คำร์ลสัน

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ป้อนจิตวญิญำณเรำ เตมิเต็มใจเรำ อวยพรกำร
อดอำหำรของเรำ” (Hymns, no. 138)

เรือ่งน้ีเกิดขึน้ในตองกำปี 1981

ซิลิโอตเิดนิกลับจากโรงเรยีนผ่านตน้
มะละกอสุกสีเหลืองและมะม่วงสุกสี
แดงอมชมพู เมื่อเธอเห็นผลไม้ เธอนึก

ไดว้า่เธอหิวมาก เธอจ�าไดเ้ช่นกันวา่วนัน้ีเป็นวนั
พิเศษ วนัน้ีทุกคนที่สเตคของเธอในตองกา อด
อาหารให้ศาสดาพยากรณ์ ประธานสเป็นเซอร ์
ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ ท่านป่วยและตอ้งผ่าตดั 
คนืน้ีทุกคนในสเตคจะประชุมกันเพื่อสวด
อ้อนวอนและสิน้สุดการอดอาหารพรอ้มกัน

เมื่อซิลิ โอตกิลับถึงบ้าน เธอไดก้ลิ่นอาหารใน
เตาหลุม ‘umu ท้องเธอรอ้งจ๊อกๆ ซิลิโอตดิี ใจ
ที่เธออายุมากพอจะอดอาหาร แตก่ารอดอาหาร
ในวนัไปโรงเรยีนยากยิ่งกวา่การอดอาหารวนั
อาทิตย์

ซิลิ โอตพิยายามลืมวา่เธอหิวมาก เธอเก็บฟืน
และกวาดใบไม้ที่ปลิวลงมาจากตน้สาเกสูงใหญ่
หลายตน้ให้รม่เงาแก่ลานบ้าน

“พระบิดาบนสวรรคจ์ะเข้าพระทัยถ้าฉัน
จิบน� ้านิดหน่อย” ซิลิ โอตคิดิขณะล้างมือหลัง
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ซิลิ โอตริกัประธำนคมิบัลล์ เธอตอ้งกำรให้ท่ำนสุขภำพดขีึน้

อดอำหำร ให ้ 
ศำสดำพยำกรณ์
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ท�างานเสรจ็ จากน้ันเธอก็คดิวา่เธอรกัประธานคมิบัลล์
มาก เธอตอ้งการให้ท่านมีสุขภาพดดีงัเดมิ เธอจึงตดัสิน
ใจวา่จะรอ

ซิลิโอตน่ัิงบนชานบ้านและหนุนตกัคณุแม่ของเธอ 
เธอเหน่ือยมาก

“หนูจะเลกิอดอาหารก็ไดน้ะถา้หนูไม่ไหว” คณุแมบ่อก
“แตห่นูอยากอดคะ่” ซิลิ โอตบิอก “หนูท�าได”้
เมื่อคณุพ่อกลับจากที่ท�างาน ทุกคนในครอบครวัช่วย

กันเปิด ‘umu พวกเขาน�าเน้ือหมูห่อใบตอง ปลา  
และสาเกอบในน� ้ามะพรา้วออกจากเตา จากน้ันจึงห่อ
อาหารดว้ยผ้า ถือไปรอรถประจ�าทางที่ถนน

พวกเขาพบครอบ
ครวัอื่นๆ บนถนน 
ทุกคนมีอาหาร
ไปดว้ย ทุกคนยิม้
แย้มและพูดคยุกัน
ขณะขึน้รถประจ�า
ทางไปดว้ยกัน ซิลิ
โอตพิบที่วา่งเล็กๆ 
ข้างคณุแม่ เธอได้
กลิ่นอาหารขณะรถ

ประจ�าทางแล่น
โคลงเคลงไป
ตลอดทาง

มืดแล้วเมื่อ
รถมาถึงโบสถ์ 
ในโบสถ์ ซิลิ โอต ิ
คกุเข่ากับพ่อแม่ 
พี่ชายพี่สาว และ
สมาชิกอีกหลายรอ้ย
คนของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย

ระหวา่งการสวดอ้อนวอน ซิลิโอตสิวดอ้อนวอนในใจวา่  
“ขอให้ประธานคมิบัลล์สุขภาพดดีงัเดมิ” เธอรูว้า่ทุก
คนในห้องก�าลังสวดอ้อนวอนขอส่ิงเดยีวกัน ความรูสึ้ก
สงบในใจบอกเธอวา่ประธานคมิบัลล์จะไม่เป็นอะไร

เมื่อเธอลืมตา เธอเห็นน� ้าตาบนใบหน้าของคนที่อยู่
รอบๆ เธอ ทุกคนอดอาหาร และเธออดอาหารกับพวก
เขา ยากทีเดยีวแตเ่ธอท�าไดแ้ล้ว!
ประธำนคมิบัลล์รอดชีวติจำกกำรผ่ำตดัและรบัใช้เป็น
ศำสดำพยำกรณ์อีกสีปี่ ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัฮำวำย สหรฐัอเมรกิำ

เหตุใดเรำจงึอดอำหำรและ 
สวดอ้อนวอน

“การอดอาหารจะท�าควบคู่กบั
การสวดออ้นวอน เม่ือเราอด
อาหารและสวดออ้นวอนดว้ย
ศรัทธา เราจะพร้อมรับค�าตอบ
ของการสวดออ้นวอนและพร
จากพระเจา้มากข้ึน”
ส่ังสอนกติติคณุของเรา: แนวทางการรับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนา (2004), 79.
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ใ นวนัอาทิตย์อดอาหาร ปกตเิราจะไม่รบัประทาน
อาหารหรอืดืม่สองมือ้ตดิตอ่กัน  

และเราจะให้เงินคา่อาหารของเราช่วยคนที่
ตอ้งการอาหาร น่ันเรยีกวา่ “เงินบรจิาคอดอาหาร” 
ขณะที่เราอดอาหาร เราจะระลึกถึงพรของเรา  
สวดอ้อนวอนให้ผู้อื่น และรูสึ้กใกล้ชิดพระบิดาบน
สวรรค ์ท่านเริม่อดอาหารไดเ้มื่อท่านและพ่อแม่
รูสึ้กวา่ท่านพรอ้ม หากท่านไม่สามารถอดอาหาร 
ไดเ้พราะปัญหาสุขภาพ ท่านก็ยังสามารถ 
สวดอ้อนวอนและรูสึ้กถึงพระวญิญาณไดข้ณะที่
คนอื่นอดอาหาร

ฉันรูไ้ดอ้ยำ่งไรวำ่ฉัน

โตพอจะเร่ิมอดอำหำร

มุมค�ำถำม
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เป็นการดทีี่จะอดอาหารเมื่อคณุ
ตอ้งการช่วยให้พรผู้อื่นและรูสึ้กถึง
พระวญิญาณ เวลาดทีี่คณุจะอด 
อหารคอืหลังจากคณุรบับัพตศิมา

เอดด ีโอ. อำยุ 9 ขวบ, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกำ

หนูรูว้า่หนูโตพอจะเริม่อดอาหาร
เมื่อหนูรูสึ้กวา่ตอ้งการอด  
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
บอกวา่หนูก�าลังท�าส่ิงถูกตอ้ง  

เมื่อเริม่อดอาหาร หนูท�าทีละขัน้  
ขัน้แรก หนูจะอดหน่ึงมือ้ จากน้ันจะลอง
อดสองมือ้
แอนน์ ด.ี อำยุ 9 ขวบ, รัฐเนวำดำ สหรัฐอเมริกำ

คณุสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดา
บนสวรรคเ์พื่อให้รูว้า่คณุควรเริม่
อดอาหารเมื่อใด ผมรูว้า่พระบิดา
บนสวรรคจ์ะทรงตอบค�าสวด

อ้อนวอนของคณุ
เลยีม พ.ี อำยุ 7 ขวบ, รัฐยูทำห์ สหรัฐอเมริกำ

หนูจะรูว้า่หนูโตพอเพราะหนูจะมี
ความรูสึ้กจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
บอกหนูวา่ถึงเวลาอดอาหารแล้ว 
จากน้ันหนูจะถามพ่อแม่วา่ความ

รูสึ้กน้ันถูกตอ้งหรอืไม่
บรู๊คลนิ อำร์. อำยุ 7 ขวบ, โอกแลนด์ นิวซีแลนด์

เมื่อผมรบับัพตศิมา ผมคดิวา่ผมรูสึ้ก
พรอ้มจะเริม่อดอาหาร ผมสามารถ
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ
จากพระบิดาบนสวรรคแ์ละทูลถาม

พระองคว์า่ผมควรเริม่เมื่อใดและ
อย่างไร

ไบรอนั เค. อำยุ 7 ขวบ, รัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกำ
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ข ้ าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงสองคน
ที่ข้าพเจ้ารูว้า่ก�าลังฉายแบบอย่างในการแบ่งปัน

พระกิตตคิณุ เมื่อเนลลีลูกสาวของเราอายุเกือบแปด
ขวบ ครอบครวัเราอาศัยอยู่ ในสวติเซอรแ์ลนด ์เนลลี
ตืน่เตน้ที่จะไดร้บับัพตศิมา ก่อนวนัเกิดของเธอ เรามี
สังสรรค์ ในครอบครวักับทีนาเพื่อนของเรา ทีนาไดร้บั
การสอนจากผู้สอนศาสนา แตเ่ธอไม่แน่ใจวา่เธอตอ้งการ
รบับัพตศิมาหรอืไม่

หลังจากบทเรยีนของเรา เราขอให้ทีนาสวดอ้อนวอน 
ทีนาพูดภาษาอังกฤษได้ ไม่มาก เธอจึงสวดอ้อนวอนเป็น
ภาษาจีน เราไม่เข้าใจค�าสวดอ้อนวอนของเธอ แตรู่สึ้กถึง
พระวญิญาณเมื่อเธอสวดอ้อนวอน

ดกึคนืน้ัน เนลลีถามวา่เธอกับทีนาจะรบับัพตศิมา 
วนัเดยีวกันไดห้รอืไม่ เราไม่รูว้า่ทีนาจะรูสึ้กอย่างไรกับ
ความคดิดงักล่าว แตเ่ราทุกคนเห็นพ้องวา่เนลลีควร 
โทรไปถามเธอก่อน ยังความประหลาดใจแก่เรา  
ทีนาตกลง!

เนลลีกับทีนารบับัพตศิมาสุดสัปดาห์น้ัน ตอ่มา  

ทีนาเล่าเรือ่งที่ดมีากให้เราฟัง เธอเตอืนความจ�าของ
เราเกี่ยวกับค�าสวดอ้อนวอนของเธอที่การสังสรรค์ ใน
ครอบครวัคราวน้ัน ในค�าสวดอ้อนวอนเธอทูลขอพระ
บิดาบนสวรรค์ ให้เธอรูว้า่เธอควรรบับัพตศิมาหรอืไม่ 
เมื่อเนลลีโทรหาเธอคนืน้ัน ทีนารูว้า่พระบนสวรรคท์รง
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนของเธอ

แจสมินเพื่อนของเราเป็นแบบอย่างที่ดตีอ่เราเช่น 
กัน แจสมินอายุ 12 ปี ครอบครวัเธอกลายเป็นเพื่อน 
ที่ดขีองเราเมื่อเราอยู่ ในตะวนัออกกลาง ในประเทศ 
ของเธอ สมาชิกศาสนจักรจะพูดเรือ่งพระกิตตคิณุกับ
คนอื่นไม่ได ้ถือวา่ผิดกฎหมาย แตแ่จสมินตดัสิน 
ใจวา่จะแบ่งปันพระกิตตคิณุโดยท�าส่ิงที่พระเยซูทรงท�า  
เธอจะแสดงความรกัและความมีน� ้าใจตอ่คนอื่นๆ  
ไม่วา่แจสมินจะไปไหนหรอืท�าอะไร เธอพยายามเป็น
เหมือนพระเยซู เธอเป็นแบบอย่างสวา่งไสวตอ่ผู้อื่น

เนลลีกับแจสมินแสดงให้เราเห็นวธิีที่เราสามารถเป็น
แบบอย่างของพระเยซูครสิต์ ได ้เราท�าไดเ้ช่นกันไม่วา่
เราจะอายุเท่าใดหรอือยู่ที่ ไหน ◼

ส่องแสงของทำ่น

โดย เอล็เดอร์ 
แลร์รีย์ เอส. เคเชอร์

แห่งสาวกเจด็สิบ
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เดก็โดย อมนัดำ วอเทอร์ส

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“เลือกทำงทีด่แีละมีควำมสุข ฉันตอ้งเลือกทำงดเีสมอ” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 82)

“แ ตะไดแ้ล้ว!” แมนดบีอก เธอแตะน้องชายแล้วก็วา่ย
หนี ครอบครวัของแมนดพีักในโมเต็ลจนกวา่พวก

เขาจะย้ายไปบ้านหลังใหม่ได ้สนุกดทีี่ ไดก้ินราวิโอลิอุ่น
ดว้ยไมโครเวฟเป็นอาหารกลางวนั และพวกเขาไดว้า่ย
น� ้าในสระของโมเต็ลแทบทุกวนั!

แตม่ีอยู่ส่วนหน่ึงที่ ไม่ดเีลยเกี่ยวกับโมเต็ล  

ห้องท�างานของผู้จัดการโมเต็ลอยู่ ใตห้้องของพวกเขา
พอด ีและผู้จัดการคดิวา่แมนดกีับพี่ชายน้องสาวท�าเสียง
ดงัเกินไป เขาถามคณุพ่อวา่ “ผมจะให้เช่าห้องไดอ้ย่างไร
ในเมื่อท�าเสียงดงัเหมือนช้างทัง้โขลงอยู่บนหัวผม”

หลังอาหารกลางวนั แอรนัน้องชายของแมนดกีระโดด
ลงจากเตยีงกระแทกพืน้ดงั โครม แมนดที�าหน้าเสีย
และเงยหน้ามองคณุแม่

“อย่ากระโดด เดนิเบาๆ ขอรอ้งละ” คณุแม่บอก
แตส่ายเกินไปเสียแล้ว เสียงโทรศัพท์ดงั
“ตายละ” แมนดคีดิ
คณุแม่รบัโทรศัพท์ แมนดีไดย้ินเธอขอโทษผู้จัดการ
คณุแม่ไหล่ตกขณะวางโทรศัพท ์“เอ็ดเวริด์กบัแมนด”ี  

เธอพูด “แม่ตอ้งท�าให้แอรนักับเอมิลีงีบหน่อย ลูกช่วย
พาครสิตนีกับดาเนียลไปเดนิเล่นได้ ไหมจ๊ะ”

เมื่อพวกเขาเริม่เดนิลัดที่จอดรถของโมเต็ล  
แมนดเีห็นอะไรบางอย่างเล็กๆ สีน� ้าตาลอยู่บนพืน้

กระเป๋าสตางคน่ี์นา มีเงินอยู่ ในน้ันดว้ย!
“ดน่ีูสิ เอ็ดเวริด์!” เธอบอกพลางชูกระเป๋าขึน้
“เราตอ้งเอาไปให้ห้องท�างานของผู้จัดการตอนน้ี”  

เอ็ดเวริด์บอก
แมนดรีูสึ้กมวนท้อง ท�าไมพวกเขาตอ้งเอาไปให้ตอน

น้ี ไว้ ให้คณุแม่หรอืคณุพ่อเอาไปคนืทีหลังไม่ไดห้รอื
แตแ่มนดรีูว้า่ตอ้งท�าส่ิงถูกตอ้ง
เด็กๆ เปิดประตหู้องท�างานและก้าวเข้าไปในห้อง

อย่างขลาดๆ ผู้จัดการหน้าน่ิว “อืม เราเจอกระเป๋าสตางค์
ใบน้ีที่ลานจอดรถคะ่” แมนดบีอก มือเธอส่ันขณะวาง
กระเป๋าสตางค์ ไวบ้นเคาน์เตอร์

คนที่ยืนอยู่ตรงเคาน์เตอรเ์หลียวมอง “น่ันกระเป๋า

สตางคข์องผม” เขาบอก เขาตรวจดกูระเป๋าสตางคท์ันที 
“ทุกอย่างอยู่ครบ ขอบใจมากเด็กๆ!”

แมนดเีงยหน้ามองผู้จัดการ เขาไม่ท�าหน้าน่ิวคิว้
ขมวดแล้ว และดวงตาเขาเป็นประกาย

หลังออกจากห้องท�างานแล้ว ดาเนียลถามวา่  
“น่ันมันกระเป๋าสตางคว์เิศษหรอืเปล่า”

“ท�าไมถึงคดิวา่วเิศษล่ะ” เอ็ดเวริด์ถาม
“เพราะท�าให้คนอารมณ์บูดมีความสุขไง!”
เอ็ดเวริด์ส่ายหน้า “กระเป๋าสตางค์ ไม่วเิศษหรอก” 

เขาพูด “เขามีความสุขเพราะเราท�าส่ิงถูกตอ้งตา่งหาก”
แมนดมีีความรูสึ้กพิเศษอยู่ ในใจ เธอไม่รูเ้ลยวา่การ

เลือกส่ิงดจีะท�าให้คนมีความสุขไดข้นาดน้ัน
สองสามวนัตอ่มา แมนดกีับคณุพ่อไปจ่ายเงินประจ�า

สัปดาห์ ผู้จัดการยิม้ให้แมนด ีเขาโทรมาแคค่รัง้เดยีว
ตัง้แตพ่วกเขาพบกระเป๋าเงิน และโทรมาเพียงเพื่อ
ขอบคณุที่พวกเขาซ่ือสัตย์ แมนดรีูสึ้กเหมือนเธอมี
เพื่อนใหม่

“การเลือกส่ิงดวีเิศษจรงิๆ” แมนดคีดิ เธอโบกมือลา  
และผู้จัดการโบกมือตอบ “และเขาไม่อารมณ์เสียอีก
เลย” ◼
ผู้เขียนอำศยัอยู่ ในรฐัเนวำดำ สหรฐัอเมรกิำ

กำรเป็นคนซ่ือสัตย์

วั นหน่ึงในช่วงพัก  
มีคนท�าเงินหล่น

ยี่สิบห้าเซนต ์ผมหยิบ
ขึน้มา แม้จะอยากเก็บ

ไว ้แตก็่เอาไปให้ครคูนหน่ึง ผมรูสึ้กดี
เพราะผมเลือกส่ิงด ีผมเรยีนรูว้า่ถ้าคณุ
พบเจออะไรก็ตามที่ ไม่ ใช่ของคณุ ถึงแม้
คณุจะอยากได ้ก็อย่าเก็บไว ้เพราะน่ันจะ
เป็นการลักขโมย
ไทเลอร์ บี. อาย ุ7 ขวบ, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา
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จำก “สภำครอบครวั,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 63–65

สภำครอบครวัคืออะไร
ค�ำตอบจำกอคัรสำวก
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โดย เอล็เดอร์เอม็. 
รัสเซลล์ บัลลำร์ด

แห่งโควรัมอคัร-
สาวกสิบสอง

สภาครอบครวัรว่มกับการสวดอ้อนวอนสามารถอัญเชิญพระผู้ช่วยให้รอดให้ประทับในบ้านท่าน  
สภาครอบครวัจะช่วยให้ครอบครวัท่านมีความสุข

สภาครอบครวัคอืการประชุมวนัใดก็ ไดข้องสัปดาห์ อาจจะมีเพียงท่านกับคณุพ่อคณุแม่หรอืกับทุก
คนในครอบครวั น่ันเป็นเวลาที่ท่านสามารถ . . .

  ปิดอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ 
มองและฟังกนั

  บอกพอ่แม่
ถึงเร่ืองท่ี
ท่านวติก
หรือกลวั

  อาสาช่วยพี่
นอ้งในช่วง
ล�าบาก

  ตั้งเป้าหมาย
และจดไว้
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ขณะวสุิทธิชนยคุแรกอยู่ในเคร์ิทแลนด์ โอไฮโอ พระเจ้ารับส่ังให้พวกเขาสร้างพระวหิาร (อ่านเร่ืองราวทีเ่กดิขึน้หลงัจากอทุศิพระวหิาร
ใน คพ. 110) พระเจ้ารับส่ังให้โจเซฟ สมิธเร่ิมต้ังโรงเรียนสอนผู้น�าศาสนจกัรเกีย่วกบัพระกติติคณุเช่นกนั หลายคนทีโ่รงเรียนสูบบุหร่ี
หรือไม่กเ็คีย้วยาเส้น โจเซฟกบัเอ็มมาไม่ชอบควนับุหร่ีและยาเส้นทีส่กปรกเลอะเทอะ เม่ือโจเซฟทูลถามพระเจ้าว่าต้องท�าอะไรกบัเร่ือง
น้ี ท่านได้รับการเปิดเผยทีเ่วลาน้ีเราเรียกว่าพระค�าแห่งปัญญา ท่านสามารถอ่านเร่ืองน้ีได้ใน คพ. 89

เคิรท์แลนดแ์ละพระค�ำแหง่ปัญญำ
ผู้คนในประวตัศิำสนจกัร
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ตดัรปูภำพเหล่ำน้ีเพือ่ช่วยให้ท่ำนแบ่งปันเรือ่งรำวประวตัศิำสนจักร!

ท่านสามารถหาบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona .lds .org
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พระเยซทูรงเลีย้งอำหำรคนจ�ำนวนมำก
เร่ืองรำวของพระเยซู
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โดย คมิ เวบ็บ์ รีด

วนัหน่ึงพระเยซูทรงตอ้งการอยู่ตาม
ล�าพัง พระองคจ์ึงเสด็จลงเรอืล่องไปยัง
ที่เงียบสงัดแห่งหน่ึง ไม่นานคนจ�านวน
มากตามพระองค์ ไปที่น่ัน

พระเยซูทรงสอนผู้คนและทรง
รกัษาคนเจ็บป่วย เมื่อสิน้วนั  
ทุกคนเริม่รูสึ้กหิว บรรดาสาวก
ของพระเยซูตอ้งการให้พระองค์
บอกผู้คนให้ ไปซือ้อาหารใน
เมือง
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พระเยซูรบัส่ังกับบรรดาสาวกเหล่าน้ันวา่ให้เลีย้ง
ผู้คนเพื่อคนเหล่าน้ันจะได้ ไม่ตอ้งไปจากที่น่ัน  
แตบ่รรดาสาวกมีเพียงขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตวั 
ไม่พอเลีย้งทุกคน

พระเยซูทรงให้พรอาหารและ
หักขนมปังเป็นชิน้ๆ จากน้ัน
บรรดาสาวกจึงแจกให้ผู้คน 
จะมีอาหารพอหรอื
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จำก มัทธิว 14:13–21

เด็ก ผู้หญิง และผู้ชายหลายพันคนกินขนมปังและปลา หลังจากพวกเขา
กินเสรจ็แล้ว มีอาหารเหลือ 12 ตะกรา้! น่ันคอืปาฏิหารยิ์ ปาฏิหารยิ์ยังคง
เกิดขึน้บนแผ่นดนิโลกทุกวนัน้ี! ◼
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ฉันชอบอำ่นพระคมัภีร ์
หน้ำระบำยสี
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ข้
  าพเจ้าจะพูดบางอย่างเกี่ยวกับ
เกวยีนเล่มสุดท้ายในขบวนเกวยีน

ยาวเหยียดแตล่ะขบวนที่เดนิทาง
ตรากตร�าข้ามทุ่งราบอย่างช้าๆ . . .

. . . ท้ายขบวนในเกวยีนเล่มสุดท้าย 
พวกเขาอาจจะเห็นผู้น�าฐานะปุโรหิต
ที่น�าพวกเขาไม่บ่อยนัก และฝุ่นคละ
คลุ้งหนาแน่นของแผ่นดนิโลกมักจะ
บังไม่ ให้พวกเขามองเห็นฟ้าสีคราม 
ทวา่คนที่อยู่ ในเกวยีนเล่มสุดท้ายก็ยัง
เดนิหน้าตอ่ไปวนัแล้ววนัเล่า เหน่ือย
ล้าและอ่อนแรง เจ็บเท้า บางครัง้แทบ
ถอดใจ แต่ไม่ยอมแพ้เพราะมีศรทัธา
วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัพวกเขา  
พระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูเป็น
ความจรงิ พระเจ้าทรงน�าและทรง
ก�ากับดแูลผู้น�าฐานะปุโรหิตที่น�า
พวกเขา บางครัง้ เมื่อศรทัธาของคน
ที่อยู่ ในเกวยีนเล่มสุดท้ายแรงกล้า

ที่สุด พวกเขาเห็นรศัมีภาพของโลก
ซีเลสเชียลแวบหน่ึง แตด่เูหมือนไกล
เหลือเกิน และภาพที่เห็นหายไปอย่าง
รวดเรว็เพราะความขาดแคลน ความ
เหน่ือยล้า ความปวดรา้ว และบางครัง้
ความท้อแท้ที่อยู่ ใกล้ๆ บีบคัน้พวกเขา
อยู่ร�า่ไป

เมื่อภาพที่เห็นเลือนหาย ใจพวก
เขาจึงห่อเหี่ยว แตพ่วกเขาสวด
อ้อนวอนอีกครัง้และเดนิทางตอ่ โดย
มีค�าสรรเสรญิเล็กน้อย มีก�าลังใจไม่
มาก และไม่มี ใครเยินยอ . . . ทวา่ใน
เกวยีนเล่มสุดท้ายน้ันมีความซ่ือสัตย์
และความจงรกัภักด ีเหนือส่ิงอื่นใดมี
ศรทัธาในผู้น�าฐานะปุโรหิต ศรทัธาใน
เดชานุภาพและพระคณุความดขีอง
พระผู้เป็นเจ้า . . .

พวกเขาฝ่าดนิและฝุ่น . . . เคลื่อน
ไปอย่างช้าๆ ผ่านโกรกธารจนมาถึง
หุบเขาที่พวกเขาไดพ้ักอาศัยและเป็น
บ้านของพวกเขา

คนท่ีอยูใ่น
เกวยีนเล่ม
สุดทา้ย
ในเกวียนเล่มสุดท้ายมีความ
ซ่ือสัตย์และความจงรักภกัดีและ
เหนือส่ิงอ่ืนใดมีศรัทธาในผู้น�า
ฐานะปุโรหิตและในเดชานุภาพ
ของพระผู้ เป็นเจ้า

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

แตก่ารเดนิทางของผู้มีจิตใจเด็ด
เดีย่ว มีศรทัธาแน่วแน่ และมีความ
องอาจกล้าหาญหลายรอ้ยคนเหล่าน้ียัง
ไม่สิน้สุด

บราเดอรบ์รคิมั [ยังก์] เรยีกพวก
เขาให้รบัใช้อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าอีกครัง้และส่งพวกเขาไปตัง้รกราก
ตามหุบเขาใกล้ ไกลในเทือกเขากวา้ง
ใหญ่เพื่อหาที่ลีภ้ัย พวกเขาเทียมววั
คล้องไวก้ับเกวยีนอีกครัง้และ . . .  
เดนิทางช้าๆ ไปสู่หุบเขาแห่งใหม่ โดย
วางใจอีกครัง้ดว้ยศรทัธาเต็มเป่ียมใน
สตปิัญญาและการน�าทางจากโมเสส
ของพวกเขา . . . 

และหลายตอ่หลายพันคนของ
หลายหมื่นคนเหล่าน้ี ตัง้แตแ่รก
จนถึงเดีย๋วน้ี ทุกคนที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงเลือก ตา่งท�าการเรยีกอันต�า่ตอ้ย
ของตนและบรรลุจุดหมายอย่าง
สมบูรณ์เช่นเดยีวกับบราเดอรบ์รคิมั 
ยังก์และคนอื่นๆ ดงัน้ันพระผู้เป็นเจ้า
จึงประทานรางวลัแก่พวกเขา  
พวกเขาคอืผู้บุกเบิกทัง้ในค�าพูด 
ความคดิ การกระท�า และศรทัธา เช่น
เดยีวกับผู้มีต�าแหน่งสูงกวา่พวกเขา 
การสรา้งจักรวรรดิ ในเทือกเขาตา่งๆ  
น้ีไม่ท�ากันอย่างลับๆ เพียงไม่กี่คน 
แตค่นกลุ่มใหญ่น้ีที่หลั่งไหลมาจาก
นานาประเทศช่วยกันลงแรงสรา้งโดย
ท�าตามผู้น�าที่พระเจ้าทรงเรยีกอย่าง
ซ่ือสัตย์ . . . 

ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้าจึงขอมอบความ
รกั ความเคารพ และความคารวะจาก
ใจ . . . แดจ่ิตวญิญาณที่ยิ่งใหญ่และ
อ่อนน้อมถ่อมตนเหล่าน้ี ◼

จำกค�ำปรำศรยักำรประชุมใหญ่สำมัญเดอืน
ตลุำคม ค.ศ. 1947, “To Them of the Last Wagon 
(ถึงคนทีอ่ยู่ ในเกวยีนเล่มสุดท้ำย)” ภา
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รูเบน คลำร์ก จูเนียร์ 
(1871–1961)

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด
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อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

น. 44

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น. 50

น. 70

ส่ิงเดียวท่ีช่วยใหผ้มรอด
ชูโอเจอการเหยยีดสีผวิและการไม่
ยอมรับแต่พบพระกิตติคุณและเรียน
รู้ท่ีจะวางใจผูอ่ื้นอีกคร้ัง

เขม้แขง็ตลอดสปัดาห์

มุมค�ำถำม

วธีิท่ีศีลระลึกจะช่วยใหท่้านเขม้แขง็ตลอด
สปัดาห์

เดก็ควรเร่ิมอดอาหารเม่ือใด


