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ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการ
เก่ียวกบัศาสนจกัรในอินเดีย:

ภาษาอินเดียท่ี 
พระคมัภีร์มอรมอน 
บางส่วนหรือ
ทั้งหมดมีใหอ่้าน

พระวหิารท่ีสร้าง
ในเมืองบงัคาลอร์

สมาชิกศาสนจกัร

วอร์ดและสาขา 
(อาคารประชุมวอร์ด
ถนนคอนแวนตจ์ะ
แสดงตรงกลางดา้น
ล่างของรูปภาพ)

คณะเผยแผ่

ภาษาส่วนใหญ่ท่ี
พดูในอินเดีย

43

2

5

22

1

หลายคนรับบพัติศมา
และสาขาเลก็เร่ิมใน 
เมืองกลักตัตา

1851

จดัตั้งคณะเผยแผบ่งัคาลอร์ 
อินเดีย มีสมาชิก 1,150 คนใน 
13 สาขา

1993

2012

2007 

13,570

จดัตั้งสเตคแรกในไฮเดอราบาด 
โดยประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์

จดัตั้งคณะเผยแผอิ่นเดีย นิวเดลี
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ทุกอยา่งลว้นเก่ียวขอ้ง
กบัสวรรค์

นั บเป็นโอกาสพิเศษอนัหาไดย้ากยิง่ท่ีไดส้มัภาษณ์สมาชิก
โควรัมอคัรสาวกสิบสองทุกท่านเพื่อเขียนเก่ียวกบัการ

เป็นอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ (ดู “เราเป็นพยาน” หนา้ 12)
หลงัจากเขา้พบประธานเอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด รักษาการ

ประธานโควรัมอคัรสาวกสิบสอง ดิฉนัเหลียวไปมองหอ้ง
ท�างานของท่าน ท่านก�าลงันัง่เขียนค�าปราศรัยการประชุมใหญ่
อยูท่ี่โตะ๊ท�างาน ท่านเป็นเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่ท่ีรับใชม้านาน
ท่ีสุดของศาสนจกัร—ไดรั้บการสนบัสนุนสู่โควรัมท่ีหน่ึงของ
สาวกเจด็สิบในปี 1976 ท่านดูเหน็ดเหน่ือยแต่กมี็พลงั “คุณ
สบายดีหรือ” ท่านเพิ่งถามดิฉนั ตามดว้ยค�ากล่าวตกัเตือนท่ี
อ่อนโยน “อยา่หกัโหมนะคุณ” การสนทนาสั้นๆ กบัคนท่ี
ยอมรับการเรียกใหรั้บใชพ้ระเจา้มาตลอดชีวติมีความหมายต่อ
ดิฉนัมาก

อคัรสาวกสิบสองไดรั้บเรียกให ้“ดูแลกิจจานุกิจทั้งหมด
ของ [ศาสนจกัร] ในประชาชาติทั้งปวง” (หลกัค�าสอนและ
พนัธสญัญา 107:33) แต่เม่ือคุณอยูก่บัพวกท่าน ความสนใจ
ของพวกท่านเปล่ียนจากศาสนจกัรทัว่โลกมาเป็นบุคคลตรง
หนา้ พวกท่านมาจากต�าแหน่งท่ีโลกแซ่ซอ้งสรรเสริญสู่การ
เรียกท่ีแมดิ้ฉนัจะออกจากหอ้งท�างานของพวกท่านมาแลว้แต่
ค�าท่ีใชนิ้ยามพวกท่านกย็งัเหมือนเดิมเสมอ นัน่คือ อ่อนนอ้ม
ถ่อมตนและอ่อนโยน

“บางคร้ังผมถามตวัเองวา่ ‘ผมอยูท่ี่น่ีกบับุรุษท่ียิง่ใหญ่เหล่า
น้ีไดอ้ยา่งไร’” ประธานบลัลาร์ดบอกดิฉนั ท่านเป็นพยานต่อ
จากนั้นวา่ “ทุกอยา่งลว้นเก่ียวขอ้งกบัสวรรค”์ ดิฉนัหวงัวา่คุณ
จะช่ืนชอบแง่มุมน้ีในการเรียกของอคัรสาวก

ซาราห์ เจน วเีวอร์
บรรณาธิการข่าวศาสนจักร

มรดกต่อเน่ืองของ
ผู้บุกเบิก

20

รูปแบบการรับใช้ที่
ศักดิ์สิทธ์ิกว่า
โดย เอล็เดอร์แพทริก 
เคียรอน

22

เราเป็นพยาน:  
อคัรสาวกสิบสองในปัจจุบัน

ซาราห์ เจน วีเวอร์และ
เจสัน สเวนเซ็น

12

เราจะสร้างวฒันธรรม
ของการไม่กดีกนัใคร

ทีโ่บสถ์ได้อย่างไร

8
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เยาวชน

50 
เขาตอ้งการความช่วยเหลือจากพระเจา้
เพื่อเขา้มหาวทิยาลยั การท�างานเป็น
ปีต ิไม่ใช่ความน่าเบ่ือ ท่านสามารถ 
เป็นพยานของพระคริสต์ ได ้ทะเล
ทรายกลายเป็นท่ี
หลบภยัทางวญิญาณ 
จดหมายเป็นของขวญั
ท่ีดีท่ีสุด และ ส่ิงที่
ท่านจะพบในพระ
คมัภร์ีมอรมอน

เดก็

เพ่ือนเดก็ 
เรียนรู้วธีิ แบ่งปันพระกติตคุิณ ดว้ย
ความรัก อ่านเร่ืองราวของสมาชิก
ท่ีอยูใ่นกมัพชูา 
พิจารณาวา่ การเป็น
ชาวคริสต์มคีวาม
หมายอย่างไร 
ต่อท่าน

ภาพปก
พระคริสต์ทรงแต่งต้ัง

อัครสาวกสิบสอง  
โดย แฮรรีย ์แอนเดอร์สนั

หมวดต่างๆสารบัญ
5 ศาสนา: พรแก่ชีวติเรา

และชุมชน
ศาสนาไม่เพียงส่งผลต่อ
วญิญาณเราเท่านั้นแต่
ส่งผลต่อชุมชน สุขภาพ 
และความสมัพนัธ์ของ
เราดว้ย

6 ภาพแห่งศรัทธา:  
ไอโอนา วไิครา—เมอืง
ไคโคเฮ นิวซีแลนด์

ไอโอนาเห็นความส�าคญัของการรักษามาตรฐานของเธอ เธอสามารถเลือกส่ิง
ดีไดเ้ม่ือเธอเพง่มองไปท่ีพระผูช่้วยใหร้อด

8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ:  
เราจะสร้างวฒันธรรมของการไม่กดีกนัใครทีโ่บสถ์ได้อย่างไร
เม่ือเราปลกูฝังเจตคติของการไม่กีดกนัใคร เราจะเปล่ียนชีวติคนท่ีอาจรู้สึก
โดดเด่ียวได้

12 เราเป็นพยาน: อคัรสาวกสิบสองในปัจจุบัน
โดย ซาราห์ เจน วีเวอร์และเจสัน สเวนเซ็น
อคัรสาวกยคุปัจจุบนัแบ่งปันความคิดเก่ียวกบัการเรียกอนัศกัด์ิสิทธ์ิของ
พวกท่าน

20 มรดกต่อเน่ืองของผู้บุกเบิก
ท่านจะใหเ้กียรติและแบ่งปันมรดกผูบุ้กเบิกของท่านไดอ้ยา่งไร

22 รูปแบบการรับใช้ทีศั่กดิ์สิทธ์ิกว่า
โดย เอล็เดอร์แพทริก เคียรอน
การปฏิบติัศาสนกิจเป็นหน่ึงในคุณลกัษณะส�าคญัของสมาชิกศาสนจกัร  
ดูวธีิท่ีท่านสามารถขยายความสามารถในการปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้น

28 รวบรวมหมู่คณะ
ในขอ้ความยกมาก่อนตีพิมพจ์าก วิสุทธิชน เล่ม 2 สมาชิกยคุแรกของ
ศาสนจกัรเตรียมยา้ยไปตะวนัตก

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ค�าสญัญาของเธอกบัเดก็คนหน่ึงกลายเป็นพร การสวดออ้นวอนท�าใหเ้กิด
สนัติสุขท่ามกลางการทดลองของครอบครัว ช่วงกงัวลใจถกูแทนท่ีดว้ย
ความพอใจ ความทรหดอดทนของเขาน�าไปสู่ความเขา้ใจ

36 พรของการพึง่พาตนเอง:  
หกขั้นของการได้งานท�า
โดย บรูโน แวสเซลท่ีสาม
น่ีเป็นหกขั้นง่ายๆ ของการหางานและไดง้านท่ีตรงกบัทกัษะของท่าน

คนหนุ่มสาว

42 
ประสบการณ์ส่วนตวัจากคนท่ี  
กลบับ้านก่อนก�าหนด 
จากงานเผยแผข่องพวก
เขาแสดงใหเ้ห็นวา่ท่าน
สามารถจดัการกบัการ
เปล่ียนแปลงน้ีได ้ 
ด้วยความช่วยเหลอืของ
พระผู้ช่วย
ให้รอด

เร่ืองสั้น
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บทความดจิทิลัเท่าน้ัน

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

ส่งเร่ืองราวส่งเสริมศรัทธาของท่านมาท่ี liahona.
ChurchofJesusChrist.org หรือส่งไปรษณียม์าท่ี
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ
ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้และท่ี liahona . 
ChurchofJesusChrist.org ท่านสามารถท�าดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist.org facebook .com/ liahona แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้า

การสนับสนุนผู้สอนศาสนาทีก่ลบับ้านก่อนก�าหนด
โดย ดร. เควิน เทอเรียต

ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดตอ้งการความรัก
และความเขา้ใจของเรา

เอาชนะความท้อแท้ส้ินหวงั
โดยศูนย์การพ่ึงพาตนเอง

ชีวติเตม็ไปดว้ยความทา้ทาย แต่มีหนทางใหพ้บปีติ
และความหวงัอีกคร้ังเสมอ

กรกฎาคม 2019 ปีที ่25 เล่มที ่7
เลยีโฮนา 18607 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัส เซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: ไบรอนั เค. แอชตนั, แรนดลัล ์เค. 
เบนเนตต,์ เบคก้ี เครเวน, แชรอน ยแูบงค,์ 
คริสตีนา บี. ฟรังโค, โดนลัด ์แอล. 
ฮอลลส์ตรอม, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, เอริค 
ดบัเบิลย.ู โคพิชกา, ลินน ์จี. รอบบินส์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน
งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เมอร์ริซ่า  
เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์,  
แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ,  
จอน ไรอนั เจนเซ็น, แอรัน จอห์นสนั, 
ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
อีริค บี. เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ 
แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ 
มินดี เซล,ู ลอรี ฟลูเลอร์ โซซา, เชเคลล ์
วอร์ดเลย,์ มาริสซา วดิดิสนั
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
โธมสั ไชลด,์ โจชวั เดนนิส, เดวดิ กรีน, 
คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, เอม็มิล่ี ชิเอโค 
เร็มมิงตนั, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เค. นิโคล 
วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: 
โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู

ผู้จดัการฝ่ายผลติ: เจน แอนน ์ปีเตอร์ส

งานผลติ: ไอรา เกลน็ อะแดร์, จูลี เบอร์เดตต,์ 
โธมสั จี. โครนิน, ไบรอนั ดบัเบิลย.ู กีกิ, 

จินนี เจ. นิลสนั, มาริสสา เอม็. สมิธ

งานก่อนพมิพ์: โจชวั เดนนิส, แอมมอน 
แฮร์ริส

ผู้อ�านวยการฝ่ายจดัพมิพ์: สตีเวน ที. ลวูสิ

ผู้อ�านวยการจดัจ�าหน่าย: ทรอย อาร์. 
บาร์เกอร์

งานแปล: ศศิธร กฤษณะโลม

เลียโฮนา (ISSN 0853- 2513) นิตยสารราย
เดือน จดัพิมพโ์ดยศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย อตัรา
ค่าสมาชิกในประเทศไทย 110 บาทต่อ
ปี หรือฉบบัละ 10 บาท สมคัรสมาชิก
ผา่นตวัแทนนิตยสารเลียโฮนาของวอร์ด/
สาขา หรือส่งใบสมคัรไปท่ี ศนูยห์นงัสือ 
1645/6 ถ.เพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสนั 
เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์
0-2079-5303 หรือสมคัรไดด้ว้ยตนเองโดย
ส่งอีเมลแจง้ความจ�านงมาท่ี DC-Thailand@
ldschurch.org หรือ Line ID: dc-thailand ใน
กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูก่รุณาแจง้ล่วงหนา้
สามสิบวนั 

ส่งต้นฉบับและข้อซักถาม: ทางออนไลนท่ี์  
liahona. lds. org; ทางอีเมลท่ี liahona@ 
ldschurch. org; หรือทางไปรษณียท่ี์ Liahona, 
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake 
City, UT 84150- 0024, USA. เลียโฮนา 

(ค �าศพัทใ์นพระคมัภีร์มอรมอน หมายถึง 
“เขม็ทิศ” หรือ “เคร่ืองช้ีทาง”) จดัพิมพใ์น
ภาษาแอลเบเนีย อาร์เมเนีย บิสลา มา บลัแกเรีย 
กมัพชูา เซบู จีน จีนกลาง (ตวัอกัษรเขา้ใจง่าย) 
โครเอเชีย เชก็ เดนมาร์ก ดทัช ์องักฤษ เอสโต
เนีย ฟิจิ ฟินแลนด ์ฝร่ังเศส เยอรมนั กรีก 
ฮงัการี ไอซ์ แลนด ์อินโดนีเซีย อิตาลี ญ่ีปุ่น 
คิริบาตี เกาหลี ลตัเวยี ลิทวัเนีย มาลากาซี 
มาร์แชล มองโกเลีย นอร์เวย ์โปแลนด ์
โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซามวั สโลเวเนีย 
สเปน สวาฮีลี สวเีดน ตากาลอ็ก ตาฮีตี ไทย 
ตองกา ยเูครน อรูดู และเวยีดนาม (จ�านวน
ฉบบัต่อปีต่างกนัไปตามภาษาท่ีจดัพิมพ)์

© 2019 โดย Intellectual Reserve, Inc. All 
rights reserved. พิมพใ์นสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลลขิสิทธ์ิ: เวน้แต่ระบุเป็นอยา่งอ่ืน ท่าน
อาจท�าส�าเนาขอ้ความและภาพจาก เลียโฮนา 
ไว ้ใชส่้วนตวัไดโ้ดยไม่หวงัผลในเชิงพาณิชย ์
(รวมทั้งใชใ้นการเรียกของศาสนจกัร) สิทธ์ิ
น้ีอาจถอนคืนไดทุ้กเม่ือไม่อนุญาตใหท้�า
ส�าเนาภาพท่ีระบุขอ้หา้มไวต้รงขอบภาพ 
หากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ กรุณาติดต่อ 
ท่ี Intellectual Property Office, 50 E. North 
Temple St., FL. 13, Salt Lake City, UT 84150, 
USA; email: cor - intellectualproperty@ 
ChurchofJesusChrist. org.

For Readers in the United States and Canada:  
July 2019 Vol. 25 No. 7. LIAHONA (USPS 
311- 480) Thai (ISSN 0853- 2513) is 
published monthly by The Church of Jesus 
Christ of Latter- day Saints, 50 E. North 
Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA 
subscription price is $10.00 per year; 
Canada, $12.00 plus applicable taxes. 
Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, 
Utah. Sixty days’ notice required for change 
of address. Include address label from a 
recent issue; old and new address must 
be included. Send USA and Canadian 
subscriptions to Salt Lake Distribution 
Center at address below. Subscription help 
line: 1- 800- 537- 5971. Credit card orders 
(American Express, Discover, MasterCard, 
Visa) may be taken by phone or at 
store. lds. org. (Canada Post Information: 
Publication Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send all UAA to CFS (see 
DMM 507.1.5.2). NONPOSTAL AND 
MILITARY FACILITIES: Send address changes 
to Distribution Services, Church Magazines, 
P.O. Box 26368, Salt Lake City, UT 84126- 
0368, USA.



 กรกฎาคม 2019 5

 “ประมาณหน่ึงในสาม 
. . . บอกวา่พวกเขามี
ความสุขมาก” 6

 มีอตัราซึมเศร้าต�่ากวา่
และวติกกงัวลนอ้ยกวา่ 7

 มกัจะมีชีวติยนืยาวกวา่
คนท่ีไม่เคร่งศาสนา
เจด็ปี 8 ◼

 มกัจะท�างานอาสา 1 
บริจาคเพื่อการกศุล 2  
เขา้ร่วมสโมสรและ
กลุ่มต่างๆ 3 มากกวา่

 มี “ความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม [ดีกวา่] ชีวติ
แต่งงานมัน่คง [กวา่]” 
และเครือข่ายสงัคมกวา้ง 4

 “มีแนวโนม้จะแต่งงาน
มากกวา่และหยา่ร้างนอ้ย
กวา่ [และพวกเขา] มีระดบั
ความพึงพอใจคู่สมรสสูง
กวา่” 5

ศรัทธาและศาสนาเป็นส่วน
ส�าคญัของอตัลกัษณ์ของเรา 
ศรัทธาของเราและศาสนา
โดยทัว่ไปส่งผลต่อชีวติ
ประจ�าวนัของเรา การศึกษา

มากมายเก่ียวกบัศาสนาคริสตนิ์กายต่างๆ 
และศาสนาอ่ืนพบวา่ผูเ้ช่ือมีสุขภาพดีกวา่
และมกัจะเอ้ือประโยชนใ์หแ้ก่ชุมชนของตน
มากกวา่ ผลการวจิยัท่ีน�าเสนอต่อไปน้ีเป็น
เพียงตวัอยา่งจากหลายๆ ดา้นท่ีศาสนาท�าให้
ชีวติเราดีข้ึน
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ศาสนา:  
พรแก่ชีวิตเราและชุมชน

อ้างองิ
 1. ด ูArthur C. Brooks, Gross National 

Happiness: Why Happiness Matters for 
America—and How We Can Get More of 
It (2008), 52.

 2. ด ูRodney Stark, America’s Blessings: 
How Religion Benefits Everyone, Including 
Atheists (2012), 4.

 3. ด ูRobert D. Putnam, Bowling Alone 
(2000), 66–67.

 4. Tyler J. VanderWeele, “Does 
Religious Participation Contribute 
to Human Flourishing?” Big 
Questions Online, Jan. 14, 2017, 
bigquestionsonline.com.

 5. Stark, How Religion Benefits Everyone, 4.
 6. Brooks, Gross National Happiness, 48.
 7. ด ูAndrew Sims, Is Faith Delusion? 

Why Religion is Good For Your 
Health (2009), 220.

 8. ด ูStark, How Religion Benefits 
Everyone, 4, 106–107, 111.

ชุมชน

ความ
สัมพันธ์

สุขภาพ

คนเคร่ง
ศาสนา:
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ภาพแห่งศรัทธา

ไอโอนา วคิาอริา
เมืองไคโคเฮ นิวซีแลนด์

แม้ประสบความท้าทายในฐานะเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถาน แต่ไอโอนาพบพลังและสงบน่ิงได้
เพราะศรทัธาในพระเยซูครสิต์
คริสตนิา สมธิ ช่างภาพ

เรียนรู้เพิม่เตมิ
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั (1927–
2018) สอนความส�าคญัของการเป็น
แบบอยา่งต่อทุกคนรอบขา้งเราท่ี 
ChurchofJesusChrist.org/ go/ 7197

หาเร่ืองราวเพิ่มเติมใน “ภาพแห่ง
ศรัทธา” ท่ี ChurchofJesusChrist.org/ 

go/ 18

ดิฉนัพบวา่เม่ือคนในท่ีท�างานรู้วา่คุณเป็น
สมาชิกของศาสนจกัร พวกเขาจะเคารพคุณและ
ศาสนจกัรเม่ือเห็นวา่คุณไม่ปล่อยใหม้าตรฐาน
ของคุณยอ่หยอ่นตามสภาพแวดลอ้มท่ีคุณอยู ่
นัน่คือสาเหตุส�าคญัท่ีดิฉนัพยายามเป็นแบบ
อยา่งท่ีดีของวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

ในแต่ละสถานการณ์ ดิฉนัคิดวา่ “พระผูช่้วย
ใหร้อดทรงประสงคใ์หดิ้ฉนัปฏิบติัตวัอยา่งไร”  
หรือ “พระองคท์รงประสงคใ์หดิ้ฉนัจดัการ
เร่ืองน้ีอยา่งไร” ในประสบการณ์ทั้งหมด ดิฉนั
พยายามท�าใหก้ารกระท�าของดิฉนัสะทอ้นส่ิงท่ี
พระผูช่้วยใหร้อดทรงประสงคใ์หท้�า น่ีช่วยให้
ดิฉนัสุขมุรอบคอบมากข้ึนและใจเยน็มากข้ึน
แมใ้นความยุง่เหยงิของสภาพแวดลอ้มอนัแสน
ทรหดในท่ีท�างาน
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เ มื่อเรามองดรูอบๆ วอรด์และสาขา เราเห็นคนที่เหมือนจะเข้ากับคนอื่นไดง้่าย ส่ิงที่เราไม่
ตระหนักคอืแม้ ในหมู่คนที่ดจูะเข้ากับคนอื่นได ้ก็มีหลายคนที่รูสึ้กวา่ถูกทอดทิง้ ตวัอย่างเช่น 
งานวจิัยชิน้หน่ึงเมื่อเรว็ๆ น้ีพบวา่ผู้ ใหญ่ราวกึ่งหน่ึงในสหรฐัรูสึ้กโดดเดีย่ว ถูกทอดทิง้ หรอื

แปลกแยกจากคนอื่น 1

ส�าคญัที่ตอ้งรูสึ้กวา่ไม่ถูกกีดกัน น่ันเป็นความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย์ และเมื่อเรารูสึ้กถูก
กีดกัน เราเจ็บปวด การถูกเมินเฉยสามารถท�าให้เกิดความรูสึ้กเศรา้เสียใจหรอืโกรธ 2 เมื่อเราไม ่
รูสึ้กวา่เราเป็นพวกเดยีวกัน เรามักจะมองหาที่ซ่ึงเราอยู่แล้วสบายใจขึน้ เราจ�าเป็นตอ้งช่วยให้ทุก
คนรูสึ้กวา่พวกเขาเป็นพวกเดยีวกันกับเราที่ โบสถ์

ไม่กดีกนัเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของการให้ความส�าคญัและไม่กีดกันผู้อื่น เมื่อ

ทรงเลือกอัครสาวก พระองค์ ไม่สนพระทัยสถานะ ความร�า่รวย หรอือาชีพอันสูงส่ง พระองคท์รง
ให้ความส�าคญักับหญิงชาวสะมาเรยีที่บ่อน� ้า โดยทรงเป็นพยานตอ่เธอถึงความเป็นพระเจ้าของ
พระองคท์ัง้ที่ชาวยิวดถููกชาวสะมาเรยี (ด ูยอห์น 4) พระองคท์อดพระเนตรจิตใจและไม่ทรง
เลือกที่รกัมักที่ชัง (ด ู1 ซามูเอล 16:7; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:16, 26)

พระผู้ช่วยให้รอดตรสัวา่
“เราให้บัญญัติ ใหม่ไวก้ับพวกท่าน คอืให้รกัซ่ึงกันและกัน เรารกัพวกท่านมาแล้วอย่างไร ท่าน

ก็จงรกักันและกันดว้ยอย่างน้ัน
“ถ้าเจ้าทัง้หลายรกักันและกัน ดงัน้ีแหละคนทัง้ปวงก็จะรู้ ไดว้า่เจ้าทัง้หลายเป็นสาวกของเรา” 

(ยอห์น 13:34–35)

เราจะท�าอะไรได้บ้าง
บางครัง้ยากจะบอกไดว้า่ใครรูสึ้กเหมือนตนเป็นคนนอก คนส่วนใหญ่ไม่พูด—อย่างน้อยก็ ไม่

แสดงให้เห็นชัดเจน แตด่ว้ยใจที่เป่ียมดว้ยความรกั การน�าทางของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และ

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

เราจะสร้างวฒันธรรมของ  
การไม่กดีกนัใครทีโ่บสถ์  
ไดอ้ยา่งไร
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แบ่งปันประสบการณ์
ของท่าน

ส่งประสบการณ์เม่ือท่าน
ปฏิบติัศาสนกิจต่อผูอ่ื้นหรือ
ผูอ่ื้นปฏิบติัศาสนกิจ 
ต่อท่านมาใหเ้รา ท่ี liahona . 
ChurchofJesusChrist.org 
(คลิก “Submit an Article or 
Feedback”)

ความพยายามใส่ ใจ เราจะมองออกเมื่อมีคน
รูสึ้กถูกกีดกันที่การประชุมและกิจกรรมของ
ศาสนจักร

สัญญาณบ่งบอกว่าบางคนรู้สึกถูกกดีกนั:
•  ภาษากายแบบปิด เช่น กอดอกแน่น

หรอืตาเศรา้
•  น่ังหลังห้องหรอืน่ังคนเดยีว
•  ไม่มาโบสถ์หรอืมาไม่ประจ�า
•  ออกจากการประชุมหรอืกิจกรรมก่อน

เวลา
•  ไม่มีส่วนรว่มในการสนทนาหรอืบท

เรยีน

เหล่าน้ีอาจเป็นสัญญาณของอารมณ์อื่น
ดว้ย เช่น อาย วติกกังวล หรอือึดอัดไม่สบายใจ 
สมาชิกสามารถรูสึ้ก “แตกตา่ง” เมื่อพวก
เขาเป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักร มาจาก
ประเทศอื่นหรอืวฒันธรรมอื่น หรอืประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงชีวติเมื่อไม่นานมาน้ีที่ท�าให้
บอบช�า้ทางจิตใจ เช่น การหย่ารา้ง การเสีย
ชีวติของสมาชิกครอบครวั หรอืกลับจากการ
เป็นผู้สอนศาสนาก่อนก�าหนด

ไม่วา่ดว้ยเหตผุลใด เราไม่ควรลังเลที่จะ
หยิบยื่นความรกัให้ ส่ิงที่เราพูดและส่ิงที่เราท�า
สามารถสรา้งความรูสึ้กที่วา่เราตอ้นรบัทุกคน
และตอ้งการทุกคน
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ได้รับพรจากการไม่กดีกนัใคร
ครสิต ีเฟชเตอรย์้ายไปอยู่อีกประเทศหน่ึงหลังจากสงคราม

ท�าให้บ้านเกิดเมืองนอนของเธอล่มสลาย เธอพูดภาษาไม่เก่งและ
ไม่รูจ้ักใครในละแวกที่อยู่ ใหม่ ดว้ยเหตน้ีุตอนแรกจึงรูสึ้กแปลก
แยกและโดดเดีย่ว

ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร เธอรวบรวมความกล้าและ
เริม่เข้ารว่มการประชุมในวอรด์ใหม่ของเธอ เธอกังวลวา่ส�าเนียง
แปรง่ๆ ของเธอจะท�าให้ ไม่มี ใครอยากคยุดว้ยหรอืเธอจะถูก
ตดัสินเพราะเป็นหญิงโสด

แตเ่ธอพบหลายคนที่มองข้ามความแตกตา่งและตอ้นรบัเธอ
เข้าสู่กลุ่มเพื่อนของพวกเขา พวกเขาหยิบยื่นความรกัและไม่นาน
เธอก็พบตนเองยุ่งอยู่กับการช่วยสอนชัน้เรยีนปฐมวยั เด็กเป็น
แบบอย่างที่ยอดเยี่ยมของการยอมรบั และความรูสึ้กวา่พวกเขา
รกัและตอ้งการเธอเสรมิสรา้งศรทัธาของเธอและช่วยท�าให้ความ
ภักดตีอ่พระเจ้าช่ัวชีวติลุกโชนอีกครัง้

•  อย่าน่ังกับคนเดมิที่ โบสถ์ทุกครัง้

•  มองข้ามรปูลักษณ์ภายนอกเพื่อเห็นตวัตนแท้จรงิของ
บุคคลน้ัน (ดหูัวข้อน้ีเพิ่มเตมิที่ “การปฏิบัตศิาสนกิจคอื
การมองเห็นผู้อื่นเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงมองเห็น” 
เลียโฮนา, มิ.ย. 2019, 8–11)

•  ให้ผู้อื่นมีส่วนรว่มในการสนทนา

•  เชือ้เชิญให้ผู้อื่นเป็นส่วนหน่ึงของชีวติท่าน ท่านสามารถ
รวมพวกเขาไว้ ในกิจกรรมที่ท่านวางแผนอยู่แล้ว

•  หาและตอ่ยอดความสนใจรว่มกัน

•  อย่ายับยัง้มิตรภาพเพียงเพราะบางคนไม่ท�าตามความคาด
หวงัของท่าน

•  เมื่อท่านเห็นส่ิงพิเศษสุดบางอย่างเกี่ยวกับบุคคลหน่ึง  

จงสนใจส่ิงน้ันแทนที่จะมองข้ามหรอืหลีกเลี่ยง

•  แสดงความรกัและชมเชยดว้ยความจรงิใจ

•  ใช้เวลาตรกึตรองวา่จรงิๆ แล้วหมายถึงอะไรเมื่อเราพูดวา่
ศาสนจักรมี ไวเ้พื่อทุกคน ไม่วา่พวกเขาจะแตกตา่งจาก
เราเพียงใด เราจะท�าให้ส่ิงน้ีเป็นจรงิไดอ้ย่างไร

บางวธีิทีจ่ะต้อนรับและไม่กดีกนัใคร
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น�ามาปฏิบัติ
ซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตนัอดีตประธานสมาคมสงเคราะห์
สามญัสอนวา่ “สงัเกตก่อน แลว้รับใช”้ (เลียโฮนา, พ.ย. 
2012, 78) ค �าแนะน�าต่อไปน้ีสามารถช่วยเราสร้างวอร์ดและ
สาขาท่ีรวมทุกคนและตอ้งการทุกคน ลองพิจารณาแนวคิด
เพิ่มเติมบางอยา่งต่อไปน้ี:

•  เม่ือเราเขา้มาในอาคารศาสนจกัร เราสามารถ มองดู
รอบๆ และสังเกต คนท่ีพระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ราน�า
เขา้มาอยูใ่นแวดวงมิตรสหายของเราวนันั้น

•  บางคร้ังเราหลีกเล่ียงคนท่ีต่างจากเราหรือคนท่ีก�าลงั
ประสบความยากล�าบากเพราะเรากลวัวา่จะพดู
ผดิหู น่ีจะท�าใหพ้วกเขารู้สึกแปลกแยก พลางสงสยั
วา่ท�าไมไม่มีใครพดูคุยกบัพวกเขา น่ังข้างพวกเขา 
แสดงความรัก และถามค�าถามทีจ่ริงใจ ถามพวกเขา
เก่ียวกบัประสบการณ์ท่ีมีกบัความทา้ทายและวธีิท่ี
ท่านจะช่วยได้

•  ในค�าพดูของเราและในบทเรียนวนัอาทิตยข์องเรา เรา
สามารถเลือก ใช้ตวัอย่างทีแ่สดงให้เห็นว่าบุคคลและ
ครอบครัวในสถานการณ์ต่างๆ สามารถด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตติคุณและช่ืนชมพรของพระกิตติคุณ

•  สมาชิกชั้นเรียนจะไดรั้บพรอยา่งมากเม่ือครู รวม
สมาชิกหลายวยั หลายเช้ือชาต ิและหลายสถานการณ์
ครอบครัวไว้ด้วยกนั เรามีมากมายใหเ้รียนรู้จาก
สมาชิกท่ีซ่ือสตัยจ์ �านวนมากของศาสนจกัรผูมี้
ประสบการณ์ต่างจากเรา

•  ครูสามารถสร้างสถานท่ีปลอดภยัใหทุ้กคนไดแ้บ่ง
ปันประสบการณ์ในการด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ 
เม่ือใดกต็ามท่ีมีการแสดงความคิดเห็น ครูสามารถ 
ตอบรับในแง่ดต่ีอความคดิเห็นทีใ่ห้ จากนั้นสมาชิก
ชั้นเรียนจะรู้สึกมัน่ใจและสบายใจมากข้ึนในการแบ่ง
ปันความคิดของพวกเขา

ค้นคว้าเพิม่เตมิ
อ่านแนวคิดเพิ่มเติมไดท่ี้ “เราท�าไดดี้กวา่น้ี: ตอ้นรับผูอ่ื้นเขา้ฝงู” 
เลียโฮนา, ก.ย. 2017.

ไม่ง่ายเสมอไปที่จะรูสึ้กสบายใจเมื่ออยู่กับคนที่ตา่งจากเรา แต่
เราสามารถฝึกหาคณุคา่ในความแตกตา่งไดด้ขีึน้และเห็นคา่คณุ
ความดทีี่แตล่ะคนน�ามาได ้ดงัที่เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอน ความแตกตา่งของเราสามารถ
ช่วยให้เราเป็นคนดขีึน้และมีความสุขมากขึน้ “มาเถิด มาช่วยเรา
สรา้งและเสรมิวฒันธรรมแห่งการเยียวยา ความมีน� ้าใจ และความ
เมตตาตอ่บุตรธิดาทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า” 3 ◼
อ้างองิ
 1. ด ูAlexa Lardieri, “Study: Many Americans Report Feeling Lonely, 

Younger Generations More So,” U.S. News, May 1, 2018, usnews.com.
 2. ด ูCarly K. Peterson, Laura C. Gravens, and Eddie Harmon- Jones, 

“Asymmetric Frontal Cortical Activity and Negative Affective 
Responses to Ostracism,” Social Cognitive and Affective Neuroscience, 
vol. 6, no. 3 (June 2011), 277–85.

 3. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เช่ือ รกั ท�า,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 48.
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โดย ซาราห์ เจน วเีวอร์และเจสัน สเวนเซ็น
ข่าวศาสนจักร

ใ 
นเวลา 189 ปีนับตัง้แตจ่ัดตัง้ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย บุรษุ 102 คนไดร้บั
เรยีกให้รบัใช้เป็นสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสอง ถึงแม้พระเจ้าทรงก�ากับดแูลการเปลี่ยนแปลงมากมายใน
ศาสนจักรนับจากน้ันเป็นตน้มา แตห่น้าที่พืน้ฐานของอัครสาวกยังเหมือนเดมิ

ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ รกัษาการประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองพูดจากห้องท�างานของท่านใกล้
เทมเปิลสแควรถ์ึงอ�านาจหน้าที่ทางวญิญาณที่มอบให้อัครสาวกเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดทั่วโลก พูดถึงความ
เช่ือมโยงพิเศษที่อัครสาวกมีกับผู้สอนศาสนา และความเข้าใจผิดบางประการของการเป็น “อัครสาวก ผู้หยั่งรู ้และ
ผู้เปิดเผย” เมื่อถามวา่มีสมาชิกท่านอื่นในโควรมัอัครสาวกสิบสองที่ท่านตอ้งการเสนอช่ือให้พูดเกี่ยวกับการเรยีก
อันศักดิสิ์ทธิ์ของพวกท่านเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของบทความน้ีหรอืไม่ ประธานบัลลารด์ตอบทันทีวา่ “มีครบั ทุกคน”

เราเป็นพยาน:  
อคัรสาวกสิบสองในปัจจุบนั
อัครสาวกยุคปัจจุบันแบ่งปันความคดิเกี่ยวกับการเรยีกอันศักดิสิ์ทธิ์ของพวกท่าน
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ฟังและเข้าใจ
อัครสาวกยุคปัจจุบันเผชิญความท้าทายมากมาย พวกท่าน

ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้เข้ารว่มประชุมทั่วโลกที่ก�าลังถูกความวุน่วาย
ทางการเมือง ความล่มสลายของครอบครวั ความกดดนัไม่หยุด
หย่อนจากส่ือสังคม และความผันผวนทางเศรษฐกิจทดสอบ 
ส�าคญัที่อัครสาวกตอ้งเข้าใจความท้าทายและสภาวการณ์ที่
สมาชิกประสบ

ในฐานะผู้น�าศาสนจักร อัครสาวกตอ้งท�าความรูจ้ักผู้คนและ
สภาวการณ์ของพวกเขาจึงจะสามารถรบัใช้พวกเขาไดด้ขีึน้

“เราตอ้งเรยีนรูส่ิ้งทีส่่งผลตอ่ชีวติผูค้น” เอ็ลเดอรอ์ลูส์ิเสส ซวา-
เรสกลา่ว “อคัรสาวกตอ้งอยู่ ในกระบวนการตอ่เน่ืองของการเรยีนรู ้ 
สอบถาม รบัการดลใจและการเปิดเผย”

ส�าคญัเท่ากันคอืตอ้งฟังและเข้าใจส่ิงที่สมาชิกประสบ ส�าคญั
กวา่น้ันคอือัครสาวกตอ้งตัง้ใจฟังสุรเสียงน�าทางของพระผู้เป็น
เจ้าและเข้าใจพระประสงคข์องพระเจ้า ประธานบัลลารด์กล่าว  
“น่ีคอืศาสนจักรของพระเจ้า และความท้าทายหลักของเรา
คอืตอ้งแน่ใจวา่เราฟังและเข้าใจวา่พระองคท์รงประสงค์ ให้
เราท�างานในอาณาจักรของพระองคบ์นแผ่นดนิโลกอย่างไร” 
ประธานบัลลารด์กล่าว

พยานพเิศษ
ตามที่อัครสาวกแตล่ะท่านพูดเกี่ยวกับการเรยีกของท่าน เห็น

ชัดทันทีวา่เรือ่งงานบรหิารไม่ ใช่ข้อกังวลอันดบัตน้ๆ ของพวก
ท่าน ความรบัผิดชอบหลักของพวกท่านเหมือนเดมิเสมอมา
—น่ันคอืพวกท่านตอ้งเป็น “พยานพิเศษถึงพระนามของพระ
ครสิต์ ในทั่วโลก” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:23)

พระด�ารสัสุดท้ายของพระผู้ช่วยให้รอดตอ่อัครสาวกของ
พระองค ์(ด ูมัทธิว 28:19–20) คอืออกไป “สอน เป็นพยาน ให ้
บัพตศิมา สรา้งและเสรมิสรา้งศาสนจักรของพระองค”์ ประธาน 
บัลลารด์กล่าว

ปัจจุบันงานมอบหมายของอัครสาวกไม่เปลี่ยน “ส่ิงส�าคญั
อันดบัแรกสุดตลอดมาคอืเราเป็นพยานถึงการทรงพระชนม์อยู่
จรงิของพระเจ้าพระเยซูครสิต”์ เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารก์ล่าว 
“เราไม่ ใช่ผู้บรหิาร เราเป็นผู้ปฏิบัตศิาสนกิจของพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต”์

อัครสาวกได้รับงานมอบหมายให้ “เป็นพยานสัญจร” ผู้ ไป 
“ทั่วโลก” เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าว “เราต้องการ
ให้หน่วยไกลสุดของศาสนจักรน้ี ถ้าพูดในเชิงภูมิศาสตร์ รู้สึกว่า
มีความผูกพันใกล้ชิดระหว่างพวกเขากับศาสดาพยากรณ์ของ
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พระเจ้า” ท่านกล่าว “กล่าวกันบ่อยครัง้ว่า ‘ศาสนจักรท�าให้ โลก
เล็กมาก’ ในกรณีของการติดต่อจากอัครสาวก เราหวังให้เป็น
เช่นน้ีเสมอ”

ไปถงึทุกสเตค
เอ็ลเดอรเ์ควนทนิ แอล. คกุอธบิายวา่ตลอดช่วงส่ีปี ทกุสเตค

และวอรด์ ทอ้งถิน่และสาขาในศาสนจกัรมสีมาชิกโควรมัอคัรสาวก 
สิบสองมาประชมุกับผูน้�าของพวกเขา—และอบรมคนเหลา่น้ันใน
เรือ่งทีศ่าสดาพยากรณ์ใหค้วามส�าคญั

“การประชุมผู้น�าให้ โอกาสเราไดท้�าตามอ�านาจหน้าที่ตาม
หลักค�าสอนของเราคอื ‘เสรมิสรา้งศาสนจักรและดแูลกิจจานุกิจ
ทัง้หมดของศาสนจักรน้ันในประชาชาตทิัง้ปวง’ [หลักค�าสอน
และพันธสัญญา 107:34] ภายใตก้ารก�ากับดแูลของฝ่ายประธาน
สูงสุด” ท่านกล่าว

โดยรวมแล้วประสบการณ์อันล�า้ค่าที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของ
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองช่วยชีน้� าผู้น� าในท้องที่เหล่าน้ี
ขณะพวกเขาท�าการตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ เพื่อให้ก�าลังใจและ

สนับสนุนสมาชิกผ่านความท้าทายของพวกเขา เอ็ลเดอร ์
เบดนาร์กล่าว

“เมื่อเราไปที่ตา่งๆ เรารูสึ้กถึงความดงีามของสมาชิก” เอ็ลเดอร์
เกอรร์ทิ ดบัเบิลยู. กองกล่าว “เราไดย้ินประสบการณ์ เราเรยีนรูส่ิ้ง
ที่ช่วยให้เราเข้าใจเมื่อเราหารอืกันในโควรมัเกี่ยวกับส่ิงที่ก�าลังเกิด
ขึน้ในภูมิภาคตา่งๆ ของโลกและในกลุ่มตา่งๆ ภายในศาสนจักร”

การเดนิทางไปประชุมผู้น�า “เปิดโอกาสให้เราปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้คนที่ยอดเยี่ยมและน่ารกั” เอ็ลเดอรค์กุกล่าว “เราไปบ้านของ
พวกเขา และเรามี โอกาสปฏิบัตศิาสนกิจตอ่พวกเขา . . . การ
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่วสุิทธิชนสัมผัสใจเราอย่างลึกซึง้ที่สุด เราท�า
เช่นน้ันดว้ยการน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์และพระผู้ช่วย
ให้รอดและดว้ยความรูท้ี่ร�า่เรยีนจากประสบการณ์ บ้างก็ศักดิสิ์ทธิ์
เกินกวา่จะบอกกล่าว” ท่านกล่าว

ถงึคนน้ัน
หลังจากเป็นเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ 43 ปีและปัจจุบันอยู่ ใน

ทศวรรษที่ส่ีของการรบัใช้ ในโควรมัอัครสาวกสิบสอง หน้าที่ของ
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ประธานบัลลารด์พาท่านไปเกือบทุกประเทศในโลก เอือ้อ�านวย
ให้ท่านไดป้ฏิบัตศิาสนกิจตอ่หน้าสมาชิกและผู้สอนศาสนานับไม่
ถ้วน คนหลายล้านคนฟังค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญและการ
ให้ข้อคดิทางวญิญาณของท่าน แม้จะมีความรบัผิดชอบทั่วโลก 
แตพ่ระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงยอมให้ท่านเช่ือมสัมพันธ์เป็นราย
บุคคลและเป็นพรแก่พวกเขาแตล่ะคน ค�าพูดที่ดเูหมือนขัดแย้ง
กันเองน้ีเป็นวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านกล่าว “บางครัง้ผมได้
รบัจดหมายจากคนหน่ึงบอกวา่ ‘ดฉัินอยู่ ในการประชุม และท่าน
พูดบางอย่างที่เปลี่ยนชีวติดฉัิน’ น่ันคอือ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พระเจ้าทรงบรหิารศาสนจักรของพระองคท์ุกขัน้ตอน”

“ประสบการณ์อันน่าพอใจและเรยีบง่ายนับไม่ถ้วนกับสมาชิก
ของศาสนจักรทั่วโลก” นิยามการปฏิบัตศิาสนกิจของอัครสาวก 
เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว “พระเจ้าทรงส่งสมาชิกโควรมัอัครสาวก
สิบสองไปยังที่ซ่ึงก�าหนดไว ้ณ เวลาน้ันๆ เพื่อให้เราไดพ้บวสุิทธิ-
ชนยุคสุดท้ายที่ซ่ือสัตย์และคนอื่นๆ ผู้มักจะก�าลังล�าบากหรอื
ตอ้งการการปลอบโยนและขวญัก�าลังใจ พระผู้เป็นเจ้าทรงจัด
เตรยีมปฏิสัมพันธ์เหล่าน้ัน” เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว

เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนดก์ล่าววา่หลังจากการเรยีกเป็น
อัครสาวก ท่านเรยีนรูว้า่ตอ้งเพิ่มเวลาให้ทุกกิจกรรมในชีวติเพื่อ
จะไดท้ักทายสมาชิกศาสนจักรและคนอื่นๆ “น่ันไม่เกี่ยวกับผม” 
ท่านกล่าว “น่ันเกี่ยวกับความเคารพนับถือและเกียรตทิี่สมาชิก
ของศาสนจักรน้ีมี ให้กับต�าแหน่งอัครสาวก”

เอ็ลเดอรร์าสแบนดก์ล่าววา่ระหวา่งการแตง่ตัง้ท่านเป็นอัคร-
สาวก ท่านไดร้บัค�าแนะน�าวา่ “‘พวกเราวางท่านไว้ ในต�าแหน่ง
พยานพิเศษของพระนามของพระครสิต์ ในทั่วโลก . . . ทุกเวลา
และในทุกสภาวการณ์” ค�าวา่ ‘ทุกเวลาและในทุกสภาวการณ์’  
รวมอยู่ ในการแตง่ตัง้ข้าพเจ้า”

ความสัมพนัธ์ทีส่�าคญั
อัครสาวกและผู้สอนศาสนาเต็มเวลาอีก 70,000 กวา่คนของ

ศาสนจักรมีความสัมพันธ์อันศักดิสิ์ทธิ์แบบพึ่งพาอาศัยกัน
ค�าวา่ อัครสาวก มาจากภาษากรกีหมายถึง “ถูกส่งไป” เอ็ลเดอร ์

เดล จี. เรนลันดอ์ธิบาย ลองพิจารณาหน้าที่ซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงก�าหนดให้อัครสาวกสมัยโบราณ “พวกท่านจงออกไปทั่วโลก 
ประกาศข่าวประเสรฐิแก่มนุษย์ทุกคน ใครเช่ือและรบับัพตศิมาก็
จะรอด” (มาระโก 16:15–16)

เพื่อท�าตามพระบัญชาดงักล่าว อัครสาวกสิบสองจึง “มีส่วน
อย่างชอบธรรม” ในงานเผยแผ่ศาสนาและมอบข่าวสารของพระ
กิตตคิณุ ประธานบัลลารด์กล่าว

เช่นเดยีวกับเปาโลสมัยก่อน อัครสาวกยุคปัจจุบันมอบหมาย
หน้าที่แบ่งปันพระกิตตคิณุกับผู้อื่นรว่มกับการสวดอ้อนวอน  
ผู้สอนศาสนาถูกส่งไปทั่วโลกแบบเดยีวกับอัครสาวกเพื่อสอนพระ
กิตตคิณุของพระครสิต ์“อัครสาวกสิบสองใช้กุญแจที่พวกท่าน
มีมอบหมายให้พวกเขาไปคณะเผยแผ่ตา่งๆ” เอ็ลเดอรเ์บดนาร์
กล่าว “เราจึงส่งพวกเขาไป”

พระเจ้ายังคงเป็นผู้ก�ากับดแูลงานเผยแผ่ศาสนา พระองคท์รง
มอบอ�านาจให้อัครสาวกที่มีชีวติอยู่ผู้ ไดร้บัมอบหมายในเวลาตา่ง
กันให้รบัใช้ ในสภาบรหิารผู้สอนศาสนา ถ่ายทอดความปรารถนา
ของพระองค์ ให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่ท�างานอยู่ ในทุ่ง หน้าที่
บรหิารเช่นน้ันอยู่เหนือ “การบรหิารงานองคก์ร” เอ็ลเดอร ์

ค�าวา่ อัครสาวก มาจากภาษากรกีหมายถึง “ถูกส่งไป” 
เช่นเดยีวกับอัครสาวกยุคแรก พระผู้ช่วยให้รอดยังคง
ทรงส่งอัครสาวกไป “ทั่วโลก” (มาระโก 16:15–16)

เห
ตฉุ

ะนั้
น

เจ้
าทั้

งห
ลา

ยจ
งอ

อก
ไป

สั่
งส

อน
ชน

ทุ
กช

าติ
 โ

ดย
 แ

ฮร์
รีย

 ์แ
อน

เด
อร์

ส
นั



16 เลียโฮนา

เบดนารก์ล่าว อัครสาวกถือกุญแจฐานะปุโรหิตส�าหรบัการรวบรวม
อิสราเอล “เราก�าลังให้การดแูลและการชีน้�าทางวญิญาณเพื่อ
ท�างานในวธิีที่พระเจ้าทรงตอ้งการ” ท่านกล่าว

เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์เป็นประธานสภาบรหิารผู้
สอนศาสนาของศาสนจักร ส่ิงที่วางอยู่บนโต็ะท�างานของท่านคอื
รปูป้ันทองสัมฤทธิ์ขนาดเล็กของผู้สอนศาสนาคูห่น่ึงที่ก�าลังป่ัน
จักรยานสุดแรง อาจจะก�าลังรบีไปให้ทันนัดสอน เมื่อใดก็ตามที่
ท่านศึกษางานทองสัมฤทธิ์ชิน้น้ัน ท่านจะนึกถึงความเช่ือมโยง
ที่แยกไม่ออกระหวา่งอัครสาวกกับผู้สอนศาสนา “ผู้สอนศาสนา 
70,000 คนล้วนก�าลังท�าการรบัใช้อันศักดิสิ์ทธิ์และทุกคนไดร้บั
เรยีกจากพระเจ้าพรอ้มจดหมายจากศาสดาพยากรณ์ของพระผู้
เป็นเจ้าให้เป็นตวัแทนของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาเป็นแขนที่
กางออกของอัครสาวกสิบสอง”

“เมือ่ใดทีเ่รามเีวลา เราจะประชมุกบัพวกเขา” ประธานบลัลารด์ 
กลา่ว “เราใหพ้วกเขาซักถาม เราพยายามช่วยพวกเขาหา สอน ให้
บพัตศิมา และเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหบ้ตุรธดิาทกุคนของพระ
บดิาบนสวรรคข์องเรา”

คนทัง้สองกลุ่มท�างานดว้ยกันและถูกส่งไปแบ่งปันข่าว
ประเสรฐิของพระกิตตคิณุทั่วโลก “เราเห็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เป็นคูข่องเรา” เอ็ลเดอรด์.ี ทอดด ์ครสิทอฟเฟอรสั์นกล่าว

ความเข้าใจผดิ
แม้ผู้สังเกตการณ์นอกศาสนจักรบางคนอาจจะคดิวา่

ศาสนจักรด�าเนินงานเหมือนบรษัิท แตก่ารเป็นอัครสาวก  
“ ไม่เหมือนการเป็นผู้บรหิารธุรกิจ ตา่งกันโดยสิน้เชิง” เอ็ลเดอร์
แกรยี์ อี. สตเีวนสันกล่าว “บทบาทของอัครสาวกของพระเจ้าพระ
เยซูครสิตค์อืบทบาทของศิษยาภิบาลและผู้ปฏิบัตศิาสนกิจอย่าง
แท้จรงิ” บทบาทของการเป็นพยานของพระเยซูครสิตต์อ่โลก 
“ ให้ความรูแ้ละก�าหนดขอบเขตของเรา”

เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอรเ์ซ็นกล่าววา่ในโควรมัอัครสาวก
สิบสองไม่มีความขัดแย้งภายใน การวิง่เตน้ หรอืศนูย์รวมอ�านาจ 
มี “ความคดิเห็นตา่งกัน” แต ่“ ไม่มีอัตตา”

พระเจ้าทรงน�าคนหลากหลายอาชีพและพืน้เพมารวมกัน 
เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นกล่าว แต ่“ทุกคนเหมือนกันในประจักษ์
พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและในความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่มี
ใครแสวงหาต�าแหน่ง ไม่มี ใครพยายามเป็นคนฉลาดที่สุดในห้อง 
พระเจ้าทรงสามารถท�างานดว้ยได ้ผมไม่เคยเห็นใคร [ ในโควรมั
อัครสาวกสิบสอง] แสดงความโกรธ และไม่เคยเห็นใครดถููกใคร”

ความอ่อนน้อมถ่อมตนนิยามการเป็นอัครสาวก เอ็ลเดอร ์
อุคท์ดอรฟ์กล่าว การเรยีกของอัครสาวกท�าให้คนเกือบทุกหนแห่ง
ที่พวกท่านเดนิทางไปจ�าพวกท่านได ้“แตเ่รารูว้า่น่ันไม่เกี่ยวกับ
เรา—เกี่ยวกับพระองค ์เราเป็นตวัแทนของพระองค ์. . . เกี่ยวกับ
ความยิ่งใหญ่ของพระองค”์

เราทุกคนได้รับเรียกให้รับใช้
หลังจากการสิน้พระชนม์และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระผู้

ช่วยให้รอด พระองคท์รงส่ังสอนเหล่าสาวก 40 วนัและเสด็จขึน้

ประธานบัลลาร์ดในสเปน เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์ในอังกฤษ เอ็ลเดอร์อคุท์ดอร์ฟในรัสเซีย

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันในเม็กซิโก
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สวรรคห์ลังจากน้ัน เพราะมีต�าแหน่งวา่งในโควรมัอัครสาวกสิบ
สอง—เกิดจากการทรยศและการสิน้ชีวติของยูดาสอิสคาริโอท—
สมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองจึงมารวมกันสวดอ้อนวอนพระเจ้า

มีการเสนอช่ือชายสองคนคอืมัทธีอัสกับบารซับบาส และ 
อัครสาวกสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าทรงส�าแดงวา่ “ ในสองคนน้ี 
พระองคท์รงเลือกคนไหน . . . และฉลากน้ันไดแ้ก่มัทธีอัส เขา
จึงไดร้บัเลือกให้อยู่ ในกลุ่มอัครทูตสิบเอ็ดคนน้ัน” (ด ูกิจการ
อัครทูต 1:23–26)

ทัง้สมัยน้ันและสมัยน้ี “การไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวกไม่ ใช่
ความส�าเรจ็หรอืความสมหวงั” เอ็ลเดอรเ์รนลันดอ์ธิบาย “ ไม่ ใช่
การเรยีกที่ ไดม้า มัทธีอัสในกิจการบทที่ 1 ไดร้บัเลือกจากพระ
ผู้เป็นเจ้าแทนที่จะเลือกบารซับบาส พระผู้เป็นเจ้าไม่ไดร้บัส่ัง
วา่เพราะอะไร แตส่ิ่งที่เราควรรูค้อืประจักษ์พยานของบารซับ-
บาสยกย่องพระผู้ช่วยให้รอดและการฟ้ืนคนืพระชนม์เท่าๆ กับ
ประจักษ์พยานของมัทธีอัส”

พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือก ท่านอธิบาย “ถ้าบารซับบาสท�าการ
เรยีกที่ ไดร้บัให้สมบูรณ์ รางวลัของเขาไม่ตา่งจากรางวลัซ่ึง 
มัทธีอัสจะไดร้บัหากเขาขยายการเรยีกของตน”

เฉกเช่นประจักษ์พยานของบารซับบาสเท่าเทียมกับประจักษ์
พยานของมัทธีอัส สมาชิกทุกคนของศาสนจักรล้วนมีสิทธิ์และ
สามารถ “พัฒนาความสัมพันธ์เฉกเช่นอัครสาวกมีกับพระเจ้า” 
ประธานบัลลารด์กล่าว

การรบัใช้พระเจ้าและศาสนจักรเป็น “สิทธิพิเศษและพร เป็น
เกียรต”ิ เอ็ลเดอรอ์ุคท์ดอรฟ์กล่าว “พระเจ้าทรงแสดงความรกัตอ่
เรา และเราสามารถแสดงความรกัตอ่พระเจ้าโดยท�าส่ิงใดก็ตามที่
ทรงขอให้เราท�า”

ประสบการณ์อนัศักดิ์สิทธ์ิ
การเป็นส่วนหน่ึงของสภาสูงสัญจรเป็นประสบการณ์อัน

ศักดิสิ์ทธิ์ เอ็ลเดอรแ์อนเดอรเ์ซ็นกล่าว “เมื่อเราแสดงประจักษ์
พยาน ประจักษ์พยานน้ันเข้าไปในใจผู้คน ส่วนหน่ึงเพราะการ
วางมือแตง่ตัง้เรา”

เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นกล่าววา่ในการปฏิบัตศิาสนกิจช่วง
แรกในฐานะอัครสาวก ท่านรูสึ้กหนักใจกับความคาดหวงัตามที่
ไดร้บัรูม้า แตจ่ากน้ันท่านไดร้บัข่าวสารอันเรยีบง่ายจากพระเจ้าวา่ 
“ลืมเรือ่งของตวัเองและส่ิงที่คนอื่นอาจคดิเกี่ยวกับเจ้า ไม่วา่พวก
เขาจะประทับใจหรอืผิดหวงัหรอือะไรก็ตาม เน้นเฉพาะส่ิงที่เรา
ตอ้งการประทานแก่พวกเขาผ่านเจ้าก็พอ เน้นส่ิงที่เราตอ้งการให้
พวกเขาไดย้ินผ่านเจ้า”

หลายปีก่อน เอ็ลเดอรค์รสิทอฟเฟอรสั์นไปเยือนเมืองเมรดิา  
เวเนซุเอลา เด็กชายคนหน่ึงน่าจะอายุ 7 ขวบเห็นท่านทาง
หน้าตา่งและเริม่ตะโกนวา่ “El Apostol, el Apostol!” (“อัครสาวก 
อัครสาวก”)

“น่ันเป็นเหตกุารณ์ธรรมดามาก แตแ่สดงให้ผมเห็นความ
ช่ืนชมอย่างสุดซึง้ตอ่การเรยีกน้ันที่แม้กระทั่งเด็กก็มี” ท่านกล่าว 
“ ไม่เกี่ยวกับคนที่ด�ารงการเรยีก เด็กคนน้ันรูร้ะดบัความช่ืนชมตอ่
การเรยีกและรูว้า่การเรยีกน้ันแทนอะไร” ◼

เอ็ลเดอร์เบดนาร์ในเปรู เอ็ลเดอร์คกุในอาร์เจนตินา

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นในบราซิล
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เราจะสนบัสนุนผูน้�าของ
เราไดอ้ยา่งไร
โดย ซาราห์ เจน วเีวอร์และเจสัน สเวนเซ็น
ข่าวศาสนจักร

ใ นหลายวนัอันแสนเศรา้หลังไฟป่าเผาผลาญทัง้ละแวกในโซโนมาเคาน์ตขีองแคลิฟอรเ์นียเมื่อ
เดอืนตลุาคม ปี 2017 เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองเดนิทางไป

ยังชุมชนที่ ไดร้บัผลกระทบเพื่อพบปะกับวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ท่านท�าพันธกิจของการปฏิบัตศิาสนกิจ ท่านกับซิสเตอรเ์มลานี ราสแบนดป์ลอบโยนสมาชิก

ที่อ่อนล้าเพราะไฟป่าในอาคารประชุมและบ้านเรอืนข้างเคยีงพวกเขาที่กลายเป็นเถ้าถ่าน
ไม่วา่ท่านไปที่ ใด สมาชิกจะออกมาจับมือทักทายท่าน น่ันเป็นอากัปกิรยิาของความช่ืนชม 

พวกเขาขอบคณุอัครสาวกส�าหรบัการสนับสนุนของท่าน ทวา่การจับมือแตล่ะครัง้ถ่ายทอด
ความรูสึ้กเดยีวกันน่ันคอื “ผม/ดฉัินสนับสนุนคณุ”

การแสดงศรัทธา
การสนับสนุนเป็นการกระท�าอันศักดิสิ์ทธิ์ที่เช่ือมโยงสมาชิกของศาสนจักรกับผู้น�าศาสนจักร 

เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสันกล่าว เน่ืองจากสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน 
ยุคสุดท้ายมีมากกวา่ 16 ล้านคน สมาชิกศาสนจักรที่ ไดพู้ดกับอัครสาวกตอ่หน้าหรอืจับมือ
ทักทายอัครสาวกจึงคอ่นข้างน้อย แตส่มาชิกทุกคนมีโอกาสสรา้งความสัมพันธ์ส่วนตวักับผู้น�า
ศาสนจักรเหล่าน้ีและคนอื่นๆ ผ่านการออกเสียงสนับสนุนอย่างเป็นทางการและการสนับสนุน
ประจ�าวนั ประธานเอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์รกัษาการประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว

“เราสนับสนุนดว้ยการยกมอืแตด่ว้ยใจและการปฏบิตัขิองเราดว้ย” เอ็ลเดอรเ์กอรร์ทิ ดบัเบลิย.ู  
กองกล่าว “เราสนับสนุนผู้น�าศาสนจักรแบบเดยีวกับที่เราสนับสนุนกัน เรารูว้า่เราถูกผูกมัดโดย
พันธสัญญา”

การสวดออ้นวอนใหอ้คัรสาวกยงัคงเป็นองคป์ระกอบล�า้คา่ของการสนับสนุน เอ็ลเดอรอ์ลูส์ิเสส  
ซวาเรสกลา่ว “เราเป็นคนธรรมดา และพระเจา้ทรงเรยีกเราใหท้�าบางอยา่งทีอ่ยูเ่หนือความ
สามารถของเรา แตเ่รารูสึ้กวา่เราสามารถบรรลคุวามสามารถน้ันเพราะผูค้นสวดออ้นวอนใหเ้รา”

ศรทัธามาก่อน ตามดว้ยการสนับสนุน เอ็ลเดอรซ์วาเรสเสรมิ “ โดยการสนับสนุนอัครสาวก 
ท่านก�าลังช่วยพระผู้ช่วยให้รอดท�างานของพระองค์ ให้ส�าเรจ็ ศรทัธาของท่านช่วยให้พระเจ้าท�า
ส�าเรจ็ในส่ิงที่พระองคท์รงส่ือสารผ่านศาสดาพยากรณ์และผู้เปิดเผยของพระองค”์

“ผมชอบภาพมือตัง้ฉากและความหมายเบือ้งหลังภาพน้ัน” เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดก์ล่าว ส�าหรบัอัครสาวก การสนับสนุนจากสมาชิกของศาสนจักรคล้ายคลึงทาง
วญิญาณกับการไดร้บัอาหารให้ชีวติ ท่านเสรมิ “ทุกเสียงส�าคญัและหวงัพึ่งทุกมือที่ช่วยเหลือ 
ไม่มี ใครรบัใช้ โดยล�าพังในศาสนจักร ไม่วา่การเรยีกใดก็ตาม”

สมาชิก

ศาสนจักรเลือก

สนับสนุน

อัครสาวกสิบ

สองโดยแสดง

ความเช่ือมัน่

ในค�าขอร้อง

ของอัครสาวก

แต่ละคนให้

เช่ือฟังพระผู้

ช่วยให้รอด
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การปฏิบัตทิีต่่อเน่ืองยาวนาน
การสนับสนุนอัครสาวกเป็นระเบียบปฏิบัตยิุคสุดท้ายที่มีมา

ตัง้แตก่ารฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ตัง้แตว่นัแรก 
วสุิทธิชนยุคแรกไดร้บัการเชือ้เชิญให้ลงช่ือยอมรบักับการเรยีก
ของผู้น�าศาสนจักรและสนับสนุนพวกท่านในการเรยีกน้ัน

วนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 โจเซฟ สมิธและผู้ตดิตามที่เพิ่ง
รบับัพตศิมามารวมตวักันในบ้านไม้ซุงหลังเล็กของปีเตอร ์ 
วติเมอร ์ซีเนียร ์ในเฟเยทท์ เซเนกาเคาน์ต ีนิวยอรก์

โจเซฟยืนและถามผู้เข้ารว่มเหล่าน้ันวา่พวกเขาปรารถนา
ให้จัดตัง้ศาสนจักรของพระเยซูครสิต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
หรอืไม่

สมาชิกศาสนจักรยกมือและเห็นชอบเป็นเสียงเอกฉันท์ โดย
ใช้หลักธรรมของความเห็นชอบรว่มกัน ตอ่จากน้ันพวกเขาเห็น
ควรให้ยอมรบัโจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์คาวเดอรเีป็นผู้สอน
และผู้ ให้ค�าแนะน�าทางวญิญาณของพวกเขา

“การเป็นสมาชิกในศาสนจักรเป็นเรือ่งส่วนตวัมาก” เอ็ลเดอร ์
ฮอลแลนดก์ล่าว “ทุกๆ คนส�าคญั น่ีคอืสาเหตทุี่เราท�างานตาม
หลักธรรมของความเห็นชอบรว่มกัน เราตอ้งการให้ทุกคนมี
ความเห็น แสดงความเห็น และเดนิหน้าไปพรอ้มกัน”

การกระท�าทีย่กเราทุกคนให้สูงขึน้
เมื่อยอมรบัการเรยีกเป็นอัครสาวก สมาชิกโควรมัอัครสาวก

สิบสอง “ ไดร้บัค�าส่ัง” ให้ท�าตามพระประสงคข์องพระเจ้า 
เอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดก์ล่าว สมาชิกเลือกสนับสนุนอัครสาวก
สิบสองโดยแสดงความเช่ือมั่นของตนในค�าปฏิญาณของ 
อัครสาวกแตล่ะท่านวา่จะเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า

วสุิทธิชนยุคสุดท้ายผู้ออกเสียงสนับสนุนอัครสาวกแตล่ะ
ท่านก�าลังสนับสนุนทัง้โควรมัไปดว้ยในตวั เอ็ลเดอรเ์ควนทิน 
แอล. คกุกล่าว

การออกเสียงอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันเกือ้หนุนและเป็นพรแก่อัคร-
สาวก—แตเ่กือ้หนุนผู้สนับสนุนดว้ยเช่นกัน เอ็ลเดอรค์กุเสรมิ 
“ท�าให้พวกเขามีพลัง เป็นพรแก่พวกเขา และให้การน�าทางแก่
พวกเขา”

น่ีหมายความวา่เฉกเช่นสมาชิกที่ ไดร้บัผลกระทบอย่างลึก
ซึง้จากไฟป่าแซนทาโรซาให้การสนับสนุนเอ็ลเดอรร์าสแบนด ์
สมาชิกทั่วโลกจะไดร้บัการเกือ้หนุนเช่นกันเมื่อพวกเขาเกือ้
หนุนสมาชิกแตล่ะท่านในโควรมัอัครสาวกสิบสอง ◼

เอ็ลเดอร์ราสแบนด์ในอินเดยี เอ็ลเดอร์สตีเวนสัน 
ในฮ่องกง เอ็ลเดอร์เรนลนัด์ในบราซิล เอ็ลเดอร์
กองในเซ่ียงไฮ้ ประเทศจนี เอ็ลเดอร์ซวาเรสที่
มหาวทิยาลยับริคมัยงัก์
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มรดกต่อเน่ืองของ
ผูบุ้กเบิก



มรดกแห่งศรัทธา

“เราตอ้งแน่ใจวา่
มรดกแห่งศรัทธา
ท่ีเราไดรั้บจาก [ผู ้
บุกเบิก] จะไม่มีวนั

สูญหายไป ขอใหชี้วติเยีย่งวรีบุรุษ
ของเขาเหล่านั้นสมัผสัใจเรา และ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใจของเยาวชนทั้ง
หลาย เพื่อวา่ไฟแห่งประจกัษพ์ยาน
อนัแทจ้ริงและความรักอนัแน่วแน่
ต่อพระเจา้และต่อศาสนจกัรของ
พระองคจ์ะลุกโชติช่วงภายในตวัเรา
แต่ละคนเหมือนกบัท่ีลุกโชติช่วงใน
ตวัผูบุ้กเบิกท่ีซ่ือสตัยข์องเรา”

ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษาการประธาน
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง “ศรัทธาในทุกอย่างก้าว” 
เลยีโฮนา, ม.ค. 1997, 27

ซ
า้ย

: ภ
าพ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

แด
น

 เบ
อร์

เรียนรู้เพิม่เตมิเกีย่วกบั 
ผู้บุกเบิกของท่าน
เขา้ไปเรียนรู้เก่ียวกบัประวติั 
และผูบุ้กเบิกของศาสนจกัรใน 
ประเทศของท่านไดท่ี้ history . 
ChurchofJesusChrist.org/ 
GlobalHistories

ใ 
นเดอืนกรกฎาคม ค.ศ. 1847 ผู้บุกเบิกกลุ่มแรกเข้าสู่หุบเขาซอลท์เลคหลัง
เดนิทางอย่างยากล�าบากข้ามตะวนัตกของอเมรกิามาหาบ้านใหม่ ให้วสุิทธิชน 
ไดน้มัสการพระเจ้าโดยไม่ถูกข่มเหง สมาชิกจ�านวนมากในอเมรกิาเหนือ

สามารถสืบสายมรดกของพวกเขาย้อนกลับไปถึงบรรพชนผู้บุกเบิกเหล่าน้ี แต่
ส�าหรบัสมาชิกส่วนใหญ่ของศาสนจักรทั่วโลก มรดกผู้บุกเบิกของพวกเขาเริม่ตน้ที่
อื่น ไม่กับบรรพชนรุน่ล่าสุดที่เข้ารว่มศาสนจักรก็กับตนเองเมื่อพวกเขากลายเป็น
คนแรกในครอบครวั ชุมชน หรอืประเทศที่น้อมรบัพระกิตตคิณุ

เดอืนน้ีขณะที่เราเฉลิมฉลองตน้ตระกูลผู้บุกเบิกของเรา ท่านอาจจะถาม
ตนเองวา่มรดกแห่งศรทัธาของฉันเริม่ตน้ที่ ใด ผู้บุกเบิกในตน้ตระกูลของฉันเสีย
สละอะไรบ้างเพื่ออุทิศชีวติให้ศาสนจักร ฉันจะให้เกียรตแิละแบ่งปันมรดกของ
บรรพชนเหล่าน้ันไดอ้ย่างไร ฉันจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจและให้
เกียรตติน้ตระกูลผู้บุกเบิกของพวกเขา ◼

วนตามเขม็นาฬิกาจากบนซา้ย: 

สตรีถือพระคัมภีร์มอรมอน
และตะกร้าดอกไม้ โดย จูบาล 
อาวเิลส ชอนซ์

สร้างตอนนีส้�าหรับนิรันดร 
โดย ซิลเวยี ฮูเกเดอเซอร์วลิล์

จงต่ืนเถิด จงต่ืนเถิด จงสวมอาภรณ์
ท่ีสวยงามของเจ้า โดย นาตาลี แอน 
ฮนัเซเคอร์

การเย่ียมเยียน โดย ชูชู

* โจเซฟ วิลเลียม บิลลี จอห์นสัน: 
ศักด์ิสิทธ์ิแด่พระเจ้า โดย เอมมาลี 
กลอซอร์ พาวเวลล์

ครอบครัวอ่านพระคัมภีร์ โดย โฮเซ 
มานูเอล วาเลนเซีย อาเรลลาโน

การหยดุพักระหว่างทางโดย  
คาร์เมโล ฮวน กยุทููปา กนันาเรส

ผลของปีติ โดย นานาโกะ ฮายาชิ

ยกเว้นท่ีระบ*ุ ดภูาพเหล่านี้
และภาพอ่ืนจากการประกวด

ศิลปะนานาชาติของพิพิธภณัฑ์
ประวติัศาสตร์ศาสนจักรทาง
ออนไลน์ท่ี ChurchofJesusChrist.
org/ go/ 71921
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เ มื่อข้าพเจ้าอายุ 15 หรอื 16 ปี ข้าพเจ้าหมกมุ่นกับตวัเองมากและประสบความรูสึ้กไม่
มั่นคง ไม่แน่ใจ และอ่อนไหวในหลายๆ เรือ่งเหมือนกับเราหลายคนรูสึ้ก ข้าพเจ้ารูสึ้ก
สับสน สนใจแตเ่รือ่งของตนเอง และอึดอัด การที่บิดามารดาอาศัยอยู่ ในซาอุดอีาระเบีย

ขณะข้าพเจ้าอยู่ โรงเรยีนประจ�าบนชายฝ่ังคอ่นข้างห่างไกลในอังกฤษไม่ไดช่้วยอะไรเลย ใน
แง่ของโรงเรยีน ฮอกวอตส์กับสเนปน่าอยู่กวา่เสียอีก

อากาศทั่วไปตามแนวชายฝ่ังไม่สู้ด ีแตฤ่ดหูนาวปีหน่ึงพายุน่ากลัวมากพัดผ่านทะเลไอรชิ
ดว้ยแรงลมเท่าเฮอรร์เิคน บ้านเรอืนราว 5,000 หลังถูกน� ้าท่วม อาหารรอ่ยหรอ ประชาชนถูก
ตดัขาด ไม่มี ไฟฟ้าหรอือุปกรณ์ท�าความรอ้นและแสงสวา่งในบ้าน

เมื่อน� ้าเริม่ลด โรงเรยีนส่งพวกเราไปช่วยท�าความสะอาด ข้าพเจ้าประหลาดใจกับภัย
ธรรมชาตทิี่เกิดขึน้ใกล้ตวั ทุกหนทุกแห่งมีแตน่� ้ากับโคลน ใบหน้าของคนที่ถูกน� ้าท่วมซีด
เผือดและอิดโรย พวกเขาอดนอนมาหลายวนั ข้าพเจ้ากับเพื่อนนักเรยีนชายไปช่วยกันย้าย
ข้าวของที่เปียกโชกขึน้ไปตากชัน้บนและดงึพรมที่เสียหายเพราะน� ้าท่วมออก

แตน่่าทึ่งที่สุดคอืมิตรภาพที่เกิดขึน้ มีความรูสึ้กที่ดมีากๆ ระหวา่งผู้รว่มอุดมการณ์อัน
ทรงคณุคา่ภายใตส้ภาวการณ์ท้าทาย ข้าพเจ้าใครค่รวญภายหลังวา่ความรูสึ้กไม่มั่นคงเหล่า
น้ันที่ครอบง�าความคดิวยัรุน่ส่วนใหญ่ของข้าพเจ้าหายไปสิน้ขณะข้าพเจ้ามีส่วนรว่มในความ
พยายามช่วยเหลือเพื่อนบ้านในครัง้น้ี

การคน้พบวา่การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นยาถอนพิษความรูสึ้กหมกมุ่นหม่นหมองของตนเอง
น่าจะเปลี่ยนไป แต่ไม่เปลี่ยน เพราะการคน้พบไม่ลึกซึง้พอ และข้าพเจ้าไม่ได้ ใครค่รวญส่ิง
ที่เกิดขึน้ให้มากกวา่น้ี ความเข้าใจน้ันเกิดขึน้ภายหลัง

โดย เอล็เดอร์ 
แพทริก เคยีรอน

แห่งฝ่ายประธาน
สาวกเจด็สิบ

รูปแบบ  

การรับใช ้ 
ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิกวา่
ขอให้เราตดิตามพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ดว้ยความ
เต็มใจมากขึน้ มีประสิทธิผลมากขึน้ ขณะที่เราพยายาม
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิผ่านการปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่
พระองคจ์ะทรงปฏิบัติ
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ค�าเช้ือเชิญให้ปฏิบัตศิาสนกจิ
ข้าพเจ้าพิจารณาเรือ่งน้ีระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน ปี 2018 

เมื่อไดย้ินค�าขอรอ้งซ�า้ๆ ให้ปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปฏิบัต—ิ
และท�าเช่นน้ันดว้ยความรกั ดว้ยความตระหนักวา่เราทุกคนเป็นบุตรธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์

เราจะรบัใช้ ไม่ ใช่เพราะมีการนับและประเมินการรบัใช้ของเรา แตเ่พราะเรา
รกัพระบิดาในสวรรคแ์ละมีเป้าหมายที่สูงกวา่และประเสรฐิกวา่เป็นแรงจูงใจ—
การช่วยให้เพื่อนผองของเราพบและเดนิอยู่ ในทางกลับบ้านไปหาพระองค ์เรา
รกัและรบัใช้เพื่อนบ้านดงัที่พระเยซูจะทรงรกัและรบัใช้หากพระองคท์รงเป็น
เรา โดยพยายามท�าให้ชีวติผู้คนดขีึน้และแบ่งเบาภาระของพวกเขา น่ีคอืที่มา
ของปีตแิละสัมฤทธิผลอันยั่งยืนทัง้ส�าหรบัผู้ ให้และผู้รบั ขณะที่เรารว่มรบัผล
ของการรูแ้ละรูสึ้กถึงคณุคา่อนันตข์องเราและความรกัอนันตข์องพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัเราแตล่ะคน

“ตราสัญลักษณ์ของศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่ของพระเจ้าคอืการ
พยายามปฏิบัตศิาสนกิจอย่างมีระเบียบและถูกทิศทางตอ่บุตรธิดาแตล่ะคน
ของพระผู้เป็นเจ้าและครอบครวัของพวกเขา” ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
กล่าว “เพราะน่ีเป็นศาสนจักรของพระองค ์เราในฐานะผู้รบัใช้ของพระองคจ์ะ
ปฏิบัตติอ่คนหน่ึงดงัที่พระองคท์รงปฏิบัต ิเราจะปฏิบัตศิาสนกิจในพระนาม
ของพระองค ์ดว้ยพลังและสิทธิอ�านาจของพระองค ์และดว้ยความการณุย์รกั
ของพระองค”์ 1

ข้าพเจ้าทราบวา่ถ้าเราเอาใจใส่ค�าขอรอ้งให้ปฏิบัตศิาสนกิจ เรามี โอกาสค�านึง
ถึงผู้อื่นมากกวา่ตนเอง เตบิโตในศรทัธา ความเช่ือมั่น และความสุข เอาชนะ
ความสนใจแตต่นเองและความรูสึ้กวา้เหวเ่ศรา้หมองที่ตดิมา

การปฏิบัตศิาสนกจิเปลีย่นเรา
ความสวยงามของการปฏิบัติศาสนกิจลักษณะน้ีคือการช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็

เปลี่ยนแปลงเราเช่นกันโดยท�าให้ความวิตก ความกลัว ความกังวล และความ
สงสัยของเราหายไป ตอนแรกการรับใช้ผู้อื่นอาจท�าให้เราหันเหไปจากปัญหา
ของเราเอง และน่ันเปลี่ยนสถานการณ์ให้สูงขึน้และสวยงามขึน้อย่างรวดเร็ว 

เราเริ่มประสบแสงสว่างและสันติสุข แทบไม่รู้ตัว 
เราสงบ อบอุ่น และสบายใจ เรารับรู้ปีติที่ ไม่เกิด
ขึน้ในวิธีอื่น

ดงัประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู. คมิบัลล์ 
(1895–1985) อธิบาย “ชีวติที่ครบบรบิูรณ์ดงัที่กล่าว
ไว้ ในพระคมัภีรค์อืผลรวมทางวญิญาณที่ ไดจ้ากการ
รบัใช้ผู้อื่นเพิ่มมากขึน้และอุทิศพรสวรรคข์องเรา
ในการรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าและมนุษย์” ท่านเสรมิวา่ 
“เรามีแก่นสารมากขึน้เมื่อเรารบัใช้ผู้อื่น—โดยแท้
แล้ว เราจะ ‘พบ’ ตวัตนของเราง่ายขึน้เพราะมี ให้เรา
พบมากกวา่เดมิมาก!” 2

ค�าขอร้องจากพระอาจารย์
เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดทรงเรยีกเปโตร อันดรวู ์

ยากอบ และยอห์นให้ตดิตามพระองค ์พวกเขา
เปลี่ยนทิศทางและจุดหมายทันที “พวกเขาละทิง้
แหตามพระองค์ ไปทันที” (มัทธิว 4:20)

แตห่ลังจากพระผู้ช่วยให้รอดถูกพรากไปจากพวก
เขาอย่างโหดรา้ยที่สุด พวกเขากลับไปหาปลา กลับ
ไปท�าส่ิงที่รูสึ้กวา่ตนรู ้ครัง้หน่ึง พระผู้ช่วยให้รอดผู้
ฟ้ืนคนืพระชนม์เสด็จมาขณะพวกเขาหาปลาไม่ได้

“พระองคต์รสักับพวกเขาวา่ จงทอดอวนลงทาง
ดา้นขวาเรอื แล้วจะไดป้ลามาบ้าง เขาจึงทอดอวน
ลงและไดป้ลาจ�านวนมาก จนลากอวนขึน้ไม่ไหว” 
(ยอห์น 21:6)

น่ีไม่เพียงแสดงให้เห็นวา่พระองค์ ไม่ทรงสูญ
เสียเดชานุภาพเท่าน้ันแตท่�าให้เห็นภาพชัดเจนวา่
พวกเขาก�าลังมองผิดที่และเน้นผิดเรือ่ง ขณะรบั
ประทานปลาดว้ยกันบนฝ่ัง พระผู้ช่วยให้รอดตรสั
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ถามเปโตรสามครัง้วา่เขารกัพระองคห์รอืไม่ ทุก
ครัง้เปโตรตอบวา่รกัและตอบดว้ยความรูสึ้กกังวล
มากขึน้ หลังจากเปโตรตอบแตล่ะครัง้ พระเยซู
ทรงขอให้เปโตรดแูลแกะของพระองค ์(ด ูยอห์น 
21:15–17)

เหตใุดพระผูช่้วยให้รอดตรสัถามเปโตรสามครัง้
วา่เขารกัพระองคห์รอืไม ่พระเยซทูรงเคยเรยีกเปโตร 
ให้ตดิตามพระองคม์าก่อน และเขาขานรบัทันทีโดย
เลิกหาปลา แตเ่มื่อพระเยซูถูกพรากไปจากพวกเขา 
เปโตรเศรา้ใจ เขาขาดที่พึ่ง เขากลับไปท�าส่ิงเดยีวที่
รูสึ้กวา่เขารู—้น่ันคอืหาปลา เวลาน้ีพระเยซูทรงตอ้ง
การให้เปโตรฟังพระองคแ์ละเข้าใจความจรงิจังของ
พระด�ารสัเชือ้เชิญครัง้น้ี พระองคท์รงตอ้งการให้เป-
โตรเข้าใจความหมายของการเป็นสานุศิษย์ของพระ
ครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์ ในตอนน้ีวา่พระองคจ์ะไม่
อยู่ข้างกายเขาอีก

พระเจ้าทรงตอ้งการอะไรจากเปโตร พระองค์
ทรงตอ้งการให้เปโตรดแูลแกะ ลูกแกะของพระองค ์
น่ีเป็นงานที่ตอ้งท�า เปโตรยอมรบัค�าขอรอ้งที่อ่อน
โยนและชัดเจนน้ีจากพระอาจารย์ หัวหน้าอัครสาวก
ขานรบัอย่างองอาจและไม่หวัน่เกรงโดยสละชีวติที่
เหลือให้แก่การปฏิบัตศิาสนกิจที่เขาไดร้บัเรยีก

เร่ิมด้วยการสวดอ้อนวอน
เรามีหัวหน้าอัครสาวกอีกคนหน่ึงบนแผ่นดนิ

โลกเวลาน้ี ประธานเนลสันก�าลังเชือ้เชิญให้ท่าน
กับข้าพเจ้าดแูลแกะของพระเยซู ดว้ยส่ิงล่อใจทัง้
หลายรอบตวัเราและส่ิงที่เรยีกรอ้งความสนใจของ
เรา ความท้าทายคอื ขานรบั พระด�ารสัเชือ้เชิญน้ี
และ ลงมือท�า—ตัง้ใจท�าบางอย่าง เปลี่ยนจรงิๆ และ
ด�าเนินชีวติตา่งจากเดมิ

ค�าถามของท่านตอนน้ีอาจเป็นวา่ “ฉันจะเริม่
ตรงไหน”

เริม่ดว้ยการสวดออ้นวอน ประธานเนลสันทา้ทาย
ใหเ้รา “เพิม่พนูความสามารถทางวญิญาณในปัจจบุนั 
[ของเรา] ในการรบัการเปิดเผยส่วนตวั” 3 ทลูถาม
พระบดิาในสวรรคว์า่ทา่นจะท�าอะไรไดบ้า้ง และ
ท�าให้ ใคร ขานรบัความรูสึ้กทีท่า่นไดร้บั แมด้เูหมอืน
ไมส่�าคญั ท�าตามน้ัน การกระท�าเล็กๆ น้อยๆ ดว้ย

ความเมตตาท�าใหเ้ราค�านึงถงึผูอ้ืน่และน�าพรมาให ้อาจจะส่งขอ้ความถงึคนที่
ไมค่าดวา่จะไดร้บั อาจจะเป็นดอกไม ้คกุกี ้หรอืค�าพดูใหก้�าลงัใจ อาจจะท�าความ
สะอาดสวนหรอืสนาม ซักรดีเสือ้ผา้ ลา้งรถ ตดัหญา้ กวาดหมิะ หรอืแคฟ่ัง

ดงัที่ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว “บางครัง้
เราคดิวา่เราตอ้งท�าส่ิงใหญ่โตและเก่งกาจจึงจะ ‘นับ’ เป็นการรบัใช้เพื่อนบ้าน
ของเรา ทวา่การกระท�าที่เรยีบง่ายของการรบัใช้สามารถส่งผลอันลึกซึง้ตอ่ผู้อื่น
—และตวัเราเอง” 4

ท่านอาจจะฝืนใจท�าครัง้แรก เช่ือว่าท่านไม่มีเวลาหรอืท่านไม่สามารถ
สร้างสรรค์ส่ิงพิเศษได้ แต่ท่านจะอัศจรรย์ ใจกับส่ิงเล็กน้อยบางอย่างที่
ท่านท�าได้ ประธานเนลสันวางรูปแบบการรับใช้ที่สูงกว่าและบริสุทธ์ิกว่าให้
ท่านและข้าพเจ้า เมื่อเราขานรับ เราจะค้นพบว่าน่ันท�าให้เราสมหวัง เป็น
อิสระ และใจสงบ เราสามารถเป็นผู้กระท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและความ
สบายใจในชีวิตผู้อื่น
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บางครัง้ เช่นหลังจากท�าภารกิจอย่างหน่ึง เราอาจถูกล่อลวงให้พูดวา่ “ฉันท�า
แล้ว ให้คนอื่นรบัใช้บ้าง ฉันอยากพัก” แตก่ารปฏิบัตศิาสนกิจที่แท้จรงิไม่หยุด 
น่ันเป็นวถิีชีวติ เราอาจจะหยุดพักจากกิจกรรมประจ�าวนัและวนัหยุดเพื่อพัก
ผ่อนและฟ้ืนก�าลัง แตห่น้าที่รบัผิดชอบตามพันธสัญญาของเราที่จะรกักันดงัที่
พระองคท์รงรกัเราและดแูลแกะของพระองค์ ไม่มีการหยุดพัก

การปฏิบัตศิาสนกจิของศาสนจกัรทัว่โลก
ข้าพเจ้าภูมิ ใจที่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักรที่ลงมือปฏิบัตศิาสนกิจ ในปี 

2017 ปีเดยีว สมาชิกของเราสละเวลากวา่ 7 ล้านช่ัวโมงเพาะปลูก เก็บเกี่ยว 
และแจกจ่ายอาหารให้คนยากไรแ้ละคนขัดสน ศาสนจักรจัดหาน� ้าสะอาดให้
ประชาชนครึง่ล้านและเก้าอีเ้ข็นให้ผู้พิการ 49,000 คนใน 41 ประเทศ อาสา
สมัครจัดหาแวน่ตาและตรวจสายตา อบรมผู้ดแูลคนที่มีปัญหาสายตา 97,000 
คนใน 40 ประเทศ ผู้ดแูลสามหมื่นสามพันคนไดร้บัการอบรมเรือ่งอนามัยแม่
และเด็กใน 38 ประเทศ ทัง้หมดน้ียังไม่รวมความรว่มมือรว่มใจผ่านคนของ
เราหลายแสนคนผู้อุทิศเวลาหลายล้านช่ัวโมงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตร์บีรดุไปช่วยผู้ประสบภัยน้อยใหญ่และปรบัปรงุ
ชุมชนตลอดจนละแวกใกล้เคยีง

JustServe โครงการที่ศาสนจักรเพิ่งก่อตัง้และ
จัดโอกาสให้รบัใช้ มีอาสาสมัครลงทะเบียนแล้วกวา่ 
350,000 คนผู้อุทิศเวลาหลายล้านช่ัวโมงช่วยชุมชน
ของพวกเขา 5

น่ีเป็นศาสนจักรแห่งการปฏิบัต ิน่ีคอืส่ิงที่เราท�า 
น่ีคอืส่ิงที่ท่านท�า ขอให้ส่ิงน้ีนิยามลักษณะนิสัยของ
ท่าน

การรับใช้สามแบบ
ข้าพเจ้าประสงคจ์ะเน้นการรบัใช้สามแบบที่เรา

แตล่ะคนมีโอกาสเข้ารว่ม
1. การรบัใช้ที่มอบหมายหรอืเชือ้เชิญให้เราท�า

เป็นความรบัผิดชอบที่ โบสถ์ เราจะพยายามปฏิบัติ
ศาสนกิจแบบที่ ให้คณุคา่ ไม่ ใช่ ให้ตวัเลข แบบที่เรา
ตรกึตรอง สวดอ้อนวอน และช่วยเหลือคนที่เราได้
รบัมอบหมายให้ดแูล

2. การรบัใช้ที่เราเลือกท�าตามความปรารถนาของ
เราเอง น่ีเป็นส่วนขยายของแบบแรก ซ่ึงจะเป็น
ส่วนหน่ึงของส่ิงที่เราท�าเป็นประจ�าและปฏิสัมพันธ์
ทัง้หมดขณะที่เราพยายามลืมตนเองและหันไปหาผู้
อื่น ไม่มีงานมอบหมายอย่างเป็นทางการ แตม่ีความ
ปรารถนาจะท�าตามพระครสิตเ์ป็นแรงจูงใจ โดยเริม่
จากการมีน� ้าใจและนึกถึงคนรอบข้างมากขึน้

3. การบ�าเพ็ญประโยชน์ ในกรณีที่เหมาะสม ให้
ตวัท่านเข้าไปมีส่วนรว่มกับการเมืองโดยมีจุดมุ่ง
หมายอยู่ที่การรบัใช้ตลอดจนการสรา้งบุคคลและ
ชุมชน หลีกเลี่ยงการแบ่งพวกทางการเมืองซ่ึงมี
หลายขัว้ รนุแรง และบ่อนท�าลายชุมชน ประเทศ
ชาต ิและทวปี เข้ารว่มกับนักการเมืองคนอื่นๆ ผู้
ก�าลังหาอุดมการณ์รว่มกันเพื่อเยียวยาชีวติที่เดอืด
รอ้นในขอบเขตอ�านาจของตนและเกินกวา่น้ัน ท่าน
สามารถเป็นเสียงของความเสมอภาคและเหตผุล 
สนับสนุนความเป็นธรรมในสังคมทุกซอกทุกมุม มี
ความตอ้งการเพิ่มขึน้เรือ่ยๆ ให้ท่านใช้พลังในงาน
กับการมีส่วนรว่มทางสังคมที่คุม้คา่แบบน้ี

เราสามารถเปลีย่นโลกของเราเองได้
เมื่อเราอ่านข่าว เราอาจรูสึ้กวา่โลกเลวรา้ยลงทุก

ขณะ ถ้าเราแตล่ะคนลงมือท�ามากบ้างน้อยบ้าง
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ทุกวนั เราสามารถเปลี่ยนโลกและคนรอบข้างเรา
ได ้ขณะท่านรบัใช้เพื่อนบ้านและรบัใช้ กับ เพื่อน
บ้านในชุมชนของท่าน ท่านจะสรา้งมิตรผู้มีความ
ปรารถนาจะช่วยเหลือเช่นเดยีวกับท่าน ส่ิงเหล่าน้ี
จะกลายเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟ้น สรา้งสะพานข้าม
วฒันธรรมและความเช่ือ

ถ้าท่านจะขานรับค�าเชือ้เชิญให้ปฏิบัติศาสนกิจ
ดังที่พระเยซูทรงท�า ท่านจะเปลี่ยนแปลง แทนที่
จะเห็นแก่ตัวท่านจะกลายเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว 
ท่านจะค้นพบปีติจากการปฏิบัติศาสนกิจในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด โดยทิง้ความกังวล ความไม่
แน่นอน และความหม่นหมองที่มาจากความรู้สึก
ไม่ดีพอของเรา

บางทีช่ือหรอือุดมการณ์หน่ึงอาจเข้ามาในใจ
ท่าน ส่ิงน้ีน่าจะเป็นพระด�ารสัเชิญจากพระวญิญาณ 
บางทีท่านอาจเคยไดร้บัมาก่อนแล้ว เอือ้มออกไป 
มองออกไป และยกขึน้ เลือกขานรบัพระด�ารสัเชิญ
น้ีและสวดอ้อนวอนวนัน้ีให้รูว้า่ท่านจะท�าอะไรได้
บ้าง เมื่อท่านเห็นและสัมผัสถึงพรที่ส่ิงน้ีน�ามาให้
ท่านและคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจตอ่เขา ท่านจะ
อยากท�าส่ิงน้ีทุกวนั

ความพยายามสูงสุดและดทีี่สุดของเราคอืแบ่ง
ปันแสงสวา่ง ความหวงั ปีต ิและจุดประสงคข์อง
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตก์ับบุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้าและช่วยให้พวกเขาพบทางกลับ
บ้าน การช่วยเหลือ รบัใช้ และปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
พวกเขาเป็นการส�าแดงพระกติตคิณุผา่นการกระท�า 

เมื่อเราท�าให้ส่ิงน้ีเป็นวถิีชีวติ เราจะคน้พบวา่ชีวติสมหวงัและน่ันเป็นวธิีที่เราจะ
พบสันตสุิขและปีตซ่ึิงอาจเป็นเรือ่งที่เราไม่เคยเข้าใจ

น่ีคอืวธิีที่พระผู้ช่วยให้รอดด�าเนินพระชนม์ชีพ และน่ีคอืเหตผุลที่พระองค์
ทรงพระชนม์—คอืเพื่อจัดเตรยีมพิมเสนแท้และการเยียวยาขัน้สุดท้าย
ผ่านของประทานแห่งการชดใช้อันส�าคญัยิ่งและไม่มีขอบเขตให้ท่านและ
ข้าพเจ้า ขอให้เราตดิตามพระครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ดว้ยความเต็มใจมากขึน้ มี
ประสิทธิผลมากขึน้ ขณะที่เราพยายามเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิผ่านการปฏิบัติ
ศาสนกิจดงัที่พระองคจ์ะทรงปฏิบัต ิ◼

จากการใหข้อ้คดิทางวญิญาณท่ัวโลกส�าหรบัคนหนุ่มสาว “ตราสัญลกัษณ์ของศาสนจกัรทีแ่ทจ้รงิ
และด�ารงอยู่ของพระเจ้า” ทีม่หาวทิยาลยับรคิมัยงัก์–ไอดาโฮเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม ค.ศ. 2018
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เปอร์ โตริโก และออสเตรเลีย
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วิสุทธิชนหลายพันคนน่ิงเงียบขณะที่เสียงของลูซี แมค สมิธดงัก้องไปทั่วหอประชุม
ขนาดใหญ่ที่ชัน้หน่ึงของพระวหิารนอวซ่ึูงใกล้เสรจ็

เวลาน้ันคอืเช้าของวนัที่ 8 ตลุาคม ปี 1845 วนัที่สามและวนัสุดท้ายของการประชุม
ฤดใูบไม้รว่งของศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย โดยที่รูว้า่เธอจะมี
โอกาสอีกไม่มากที่จะพูดกับวสุิทธิชน—โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนน้ีที่พวกเขาวางแผนออกจาก 

นอวไูปบ้านใหม่ห่างไกลไปทางตะวนัตก—ลูซีพูดดว้ยพลังอ�านาจเกินกวา่รา่งกายอันอ่อนล้า
ในวยัเจ็ดสิบปีของเธอ

“วนัที่ยี่สิบสองเดอืนกันยายนปีที่แล้ว เป็นเวลาสิบแปดปีนับจากวนัที่ โจเซฟน�าแผ่นจารกึ
ขึน้จากผืนดนิ” เธอเป็นพยาน “และวนัจันทรท์ี่แล้วเป็นวนัครบรอบสิบแปดปีนับตัง้แต ่
โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า—” 1

เธอหยุด ร�าลึกถึงโจเซฟ บุตรชายของเธอที่ถูกสังหารเป็นมรณสักขี วสุิทธิชนในห้องรูแ้ล้ว
วา่ทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงของพระเจ้าไดน้�าเขาไปที่ชุดแผ่นจารกึทองค�าในหุบเขาที่เรยีกวา่คา-
โมราห์อย่างไร พวกเขารูว้า่โจเซฟ สมิธแปลแผ่นจารกึดว้ยของประทานและเดชานุภาพของ
พระผู้เป็นเจ้าและตพีิมพ์บันทึกเป็นพระคมัภีรม์อรมอน กระน้ัน มีวสุิทธิชนกี่คนในห้อง
ประชุมที่รูจ้ักท่านอย่างแท้จรงิ

ลูซียังคงจ�าไดเ้มื่อโจเซฟซ่ึงอายุเพียงยี่สิบเอ็ดปีในตอนน้ันไดบ้อกเธอเป็นครัง้แรกวา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบแผ่นจารกึไวก้ับเขา เธอกระวนกระวายทัง้เช้า กลัววา่เขาจะกลับมามือ
เปล่าดงัที่เป็นอย่างน้ันเมื่อส่ีปีที่แล้ว แตเ่มื่อเขามาถึง เขารบีปลอบเธอ “อย่ากังวลเลยครบั” 
เขาพูด “ทุกอย่างราบรืน่” จากน้ันเขายื่นเครือ่งแปลที่พระเจ้าประทานส�าหรบัการแปลแผ่น
จารกึให้เธอโดยห่อไว้ ในผ้าเช็ดหน้าเพื่อเป็นหลักฐานวา่เขาประสบความส�าเรจ็ในการไดร้บั
บันทึก

มผีูเ้ช่ือแค่ไมก่ีค่นในเวลาน้ัน ส่วนใหญเ่ป็นสมาชิกของครอบครวัสมธิ ตอนน้ีวสุิทธชิน
มากกวา่หน่ึงหมืน่หน่ึงพนัคนจากอเมรกิาเหนือและยโุรปอาศัยอยู่ ในนอว ูอลิลนิอยส์ซ่ึง

รวบรวมหมู่คณะ
หมายเหตบุรรณาธิการ: น่ีเป็นข้อความทีค่ดัมาจากบทที ่1 จาก วสุิทธิชน ไม่มีมือที่ ไม่

สะอาด เล่มที ่2 ในชุด วสุิทธิชน เล่ม 1 มาตรฐานแห่งความจรงิ ซึง่ออกมาเมือ่ปีทีแ่ล้วจบ
ดว้ยการทีว่สุิทธิชนยุคสุดท้ายกลุ่มแรกไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์ ในพระวหิารนอวแูละเตรยีม

พรอ้มออกจากนอวเูพือ่เดนิทางไปตะวนัตก
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ศาสนจกัรชมุนุมกันทีน่ี่ในช่วงหกปีทีผ่า่นมา บางคนเป็นสมาชิก
ใหมข่องศาสนจกัรและไมเ่คยมีโอกาสพบกับโจเซฟหรอืไฮรมัพี่
ชายของเขากอ่นฝูงชนยงิสังหารชายทัง้สองในเดอืนมถินุายน ปี 
1844 2 น่ีคอืเหตผุลทีล่ซีูตอ้งการพดูเกีย่วกบัผูว้ายชนม ์เธอตอ้งการ
เป็นพยานถงึการเรยีกเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟและบทบาท
ของครอบครวัเธอในการฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุกอ่นวสุิทธชินย้ายไป

เป็นเวลาหน่ึงเดอืนกวา่ที่ฝูงชนผู้ตัง้ตนลงโทษเองพากันวาง
เพลิงบ้านเรอืนและธุรกิจของวสุิทธิชนในละแวกใกล้เคยีง โดยที่
เกรงวา่จะเป็นอันตรายตอ่ชีวติพวกเขา หลายครอบครวัหนีไปอยู่
ในที่ปลอดภัยกับญาตทิี่นอว ูแตฝู่งชนก็แข็งแกรง่ขึน้และเป็น
ระบบมากขึน้ในแตล่ะสัปดาห์ที่ผ่านไป และไม่นานการปะทะ
ประปรายดว้ยอาวธุก็เกิดขึน้ระหวา่งพวกเขากับวสุิทธิชน ในขณะ
เดยีวกัน รฐับาลมลรฐัและรฐับาลระดบัชาติไม่ไดท้�าอะไรเพื่อ
ปกป้องสิทธิ์ของวสุิทธิชน 3

โดยเช่ือวา่ฝูงชนจะโจมตนีอวไูม่ช้าก็เรว็ ผู้น�าศาสนจักรเจรจา
สันตภิาพอันเปราะบางโดยตกลงย้ายวสุิทธิชนจากเทศมณฑล
น้ันภายในฤดใูบไม้ผลิ 4

โดยไดร้บัการน�าทางดว้ยการเปิดเผยจากสวรรค ์บรคิมั ยังก์
และสมาชิกคนอื่นๆ ของโควรมัอัครสาวกสิบสองวางแผนย้าย
วสุิทธิชนมากกวา่หน่ึงพันไมล์ ไปทางตะวนัตก ไกลออกไปจาก
เทือกเขารอ็กกี นอกชายแดนสหรฐัเพียงเล็กน้อย ในฐานะโควรมั
ควบคมุของศาสนจักร โควรมัอัครสาวกสิบสองแจ้งการตดัสินใจ
ครัง้น้ีแก่วสุิทธิชนในวนัแรกของการประชุมฤดใูบไม้รว่ง

“พระเจ้าทรงประสงคจ์ะน�าเราไปสู่สถานที่ซ่ึงเราจะกระท�าได้
อย่างเสรยีิ่งขึน้” อัครสาวกพารล์ีย์ แพรทท์ประกาศ “ที่ซ่ึงเราจะ
ยินดกีับหลักธรรมบรสุิทธิ์แห่งเสรภีาพและสิทธิอันเท่าเทียม” 5

ลูซีรูว้า่วสุิทธิชนจะช่วยให้เธอเดนิทางไดห้ากเธอเลือกที่จะไป 
การเปิดเผยบัญชาให้วสุิทธิชนชุมนุมกันในสถานที่แห่งหน่ึงและ
ก�าหนดอคัรสาวกสิบสองใหท้�าตามพระประสงคข์องพระเจา้ แตล่-ู
ซีชราแล้วและเช่ือวา่เธอคงจะมีชีวติอยู่อีกไม่นาน เมื่อเธอสิน้ชีวติ 
เธอตอ้งการให้ฝังรา่งของเธอไว้ ในนอวใูกล้ โจเซฟ ไฮรมั และ
สมาชิกในครอบครวัคนอื่นๆ ที่สิน้ชีวติแล้วรวมทัง้สามีของเธอ 
โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์

นอกจากน้ี สมาชิกครอบครวัที่มีชีวติอยู่เกือบทัง้หมดของเธอ
เวลาน้ีอาศัยอยู่ ในนอว ูวลิเลียม บุตรชายคนเดยีวที่มีชีวติอยู่ของ
เธอเป็นสมาชิกคนหน่ึงของโควรมัอัครสาวกสิบสองแตเ่ขาปฏิเสธ
ต�าแหน่งผู้น�าและไม่ยอมไปตะวนัตก บุตรสาวสามคนของเธอ— 
โซโฟรเนีย แคเธอรนี และลูซี—จะอยู่ที่น่ีเช่นกัน รวมทัง้เอมมา 
ลูกสะใภ้ของเธอ ภรรยาม่ายของศาสดาพยากรณ์

เมื่อลูซีพูดกับที่ประชุม เธอกระตุน้ให้ผู้ฟังของเธอไม่ตอ้ง
กังวลเกี่ยวกับการเดนิทางไปเบือ้งหน้า “อย่าท้อแท้และพูดวา่ท่าน
ไม่สามารถหาเกวยีนหรอืส่ิงของตา่งๆ” เธอกล่าว แม้จะยากจน
และเผชิญการข่มเหง แตค่รอบครวัของเธอเองไดท้�าให้พระ
บัญชาของพระเจ้าในการตพีิมพ์พระคมัภีรม์อรมอนเกิด 
สัมฤทธิผล เธอกระตุน้ให้พวกเขาฟังผู้น�าและท�าดตีอ่กัน

“ดงัที่บรคิมักล่าว พวกท่านทุกคนตอ้งซ่ือสัตย์หาไม่แล้วพวก
ท่านจะไปไม่ถึงที่น่ัน” เธอกล่าว “หากท่านรูสึ้กขุ่นเคอืงใจ ท่าน
จะมีปัญหา”

ลูซีเสรมิค�าพูดเกี่ยวกับครอบครวัของเธอ การข่มเหงอัน
เลวรา้ยที่พวกเขาตอ้งทนทุกข์ ในมิสซูรแีละอิลลินอยส์ และ
การทดลองที่อยู่เบือ้งหน้าของวสุิทธิชน “ดฉัินสวดอ้อนวอนวา่
พระเจ้าจะทรงอวยพรบรรดาหัวหน้าของศาสนจักร บราเดอร์
บรคิมัและทุกคน” เธอกล่าว “เมื่อดฉัินไปสู่อีกโลกหน่ึง ดฉัิน
ตอ้งการพบกับทุกท่าน” 6

ในเดอืนมกราคม ปี 1846 บรคิมัประชุมกับโควรมัอัครสาวก
สิบสองและสภาห้าสิบซ่ึงเป็นองคก์รที่ดแูลข้อกังวลทางโลกของ
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกเป็นประจ�าเพื่อ
วางแผนวธิีที่ดทีี่สุดและไวที่สุดในการอพยพจากนอวแูละจัดตัง้
สถานทีช่มุนุมแหง่ใหมส่�าหรบัวสุิทธชิน ฮีเบอร ์คมิบลัล ์อัครสาวก 
ผู้รว่มรบัใช้ของท่านแนะน�าให้พวกเขาน�าวสุิทธิชนหน่ึงหมู่คณะ
เล็กๆ ไปทางตะวนัตกให้เรว็ที่สุดเท่าที่จะท�าได้

“ ให้รวบรวมคนคณะหน่ึงที่สามารถเตรยีมตวั” เขาแนะน�า 
“ ให้พรอ้มทุกขณะเมื่อไดร้บัเรยีกให้ออกเดนิทางและเตรยีม
สถานที่หน่ึงให้ครอบครวัของพวกเขาและคนยากจน”

“หากมีหมู่คณะหน่ึงออกเดนิทางไปล่วงหน้าและปลูกพืชใน
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ฤดใูบไม้ผลิน้ี” อัครสาวกออรสั์น แพรทท์เสนอแนะ “จ�าเป็นตอ้ง
เริม่ภายในวนัที่หน่ึงกุมภาพันธ์น้ี” เขาสงสัยวา่จะเป็นการฉลาด
กวา่หรอืไม่ที่จะตัง้รกรากบางแห่งที่ ใกล้กวา่น้ีซ่ึงจะช่วยให้พวก
เขาปลูกพืชไดเ้รว็ขึน้

บรคิมัไม่ชอบความคดิน้ัน พระเจ้าทรงชีแ้นะวสุิทธิชนไวแ้ล้ว
วา่ให้ตัง้รกรากใกล้ทะเลสาบเกรท ซอลท์เลค ทะเลสาบเป็นส่วน
หน่ึงของเกรทเบซ่ิน พืน้ที่รปูอ่างน� ้ากวา้งใหญ่ไพศาลล้อมรอบ
ดว้ยทิวเขา ส่วนใหญ่ของพืน้ที่ดงักล่าวเป็นดนิทรายแห้งแล้ง
และเป็นเรือ่งท้าทายที่จะปลูกพืช ท�าให้ ไม่เป็นที่ตอ้งการของชาว
อเมรกิันหลายคนซ่ึงย้ายมาทางตะวนัตก

“หากเราไประหวา่งเทือกเขาไปยังที่ซ่ึงเราคิดไว”้ บรคิัมให้
เหตุผล “จะไม่มีความอิจฉารษิยาจากประชาชาติ ใด” บรคิัม
เข้าใจวา่ภูมิภาคน้ันไม่ ใช่พืน้ที่อยู่อาศัยของชนพืน้เมือง กระน้ัน
เขาหวงัวา่วสุิทธิชนจะสามารถตัง้รกรากอย่างสงบท่ามกลางคน
เหล่าน้ี 7 ◼

เพือ่อ่านทีเ่หลือของบทน้ี ให้ ไปที ่saints .lds .org หรอืฉบับดจิิตอลของ

บทความน้ีใน เลียโฮนา ฉบับเดอืนกรกฎาคม ในคลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ

หรอืที ่liahona .lds .org

ค�าวา่ หัวข้อ ในอ้างอิงบ่งบอกวา่มีข้อมูลเพิ่มเตมิที ่saints .lds .org
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

ไ ม่กี่ปีก่อน ดฉัินซึมเศรา้อย่างมาก  
ส่ิงเดยีวที่ท�าให้ดฉัินพบแรงจูงใจบ้าง

คอืเพื่อนที่ดทีี่สุดของดฉัินกับลูกๆ ของ
เธอ เราไปเดนิเล่นดว้ยกันในวนัหยุดสุด
สัปดาห์ ซ่ึงดฉัินชอบใจ แตเ่มื่อเวลาล่วง
ไป เราเริม่เดนิเล่นน้อยลงและนานๆ ครัง้
จึงจะออกไป ดฉัินเริม่คดิถึงเพื่อนกับ
ครอบครวัของเธอ ดฉัินมาทราบภายหลัง
วา่เราไม่คอ่ยไดอ้อกไปเดนิเล่นเพราะ
เพื่อนกับครอบครวัเธอเริม่ท�าส่ิงที่พวกเขา
หยุดท�ามาหลายปี—น่ันคอืการไปโบสถ์

วนัหน่ึงพวกเขาชวนดฉัินไปรบั
ประทานอาหารกลางวนั การไดพ้บพวก
เขาอีกครัง้ท�าให้ดฉัินรูสึ้กมีความสุขมาก 
ดฉัินบอกพวกเขาวา่คดิถึงพวกเขามาก 
ลูกสาววยัหกขวบของเพื่อนเสนอให้เราแก้
ปัญหาน้ันดว้ยการไปโบสถ์
ดว้ยกัน เธอชวนดฉัินไปโดย
ไม่คดิรอบสอง

ไมน่ะ! ดฉัินจะท�าให้
ครอบครวัน้ีเขา้ใจไดอ้ยา่งไร

สัญญากบัเดก็
เมื่อมาถึงโบสถ์ ดฉัินรูสึ้กวา่มีบางอย่าง

ผิดแปลกไป บางอย่างที่ดฉัินอธิบายไม่ถูก 
ดฉัินยังคงอธิบายไม่ไดว้า่เกิดขึน้อย่างไร 
แตว่นัอาทิตย์ถัดมา ดฉัินพบตนเองอยู่
ที่ โบสถ์อีกครัง้ อยู่อีกครัง้และอีกครัง้ 
จนดฉัินเข้าใจส่ิงที่ตนรูสึ้ก ซ่ึงก็คอืพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์

สมาชิกศาสนจักรเริม่ท�าให้ดฉัินรูสึ้ก
อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน น่ันท�าให้ดฉัินอยาก
รูเ้กี่ยวกับศาสนจักร ดฉัินเริม่พบกับผู้
สอนศาสนาและเริม่มีประจักษ์พยานดว้ย 
ผู้สอนศาสนามาเยี่ยมบ่อยขึน้และดฉัิน
เข้าใจพระกิตตคิณุมากขึน้จนดฉัินรูสึ้ก
ปรารถนาจะรบับัพตศิมาอย่างมาก ดฉัิน
รบับัพตศิมาหลังจากน้ันไม่นาน เวลาน้ี
ดฉัินมีความสุขกับพรของพระกิตตคิณุ 

เพราะเหตน้ีุ ดฉัินจึงปลืม้ปีติ
อย่างยิ่งที่ดฉัินรกัษาสัญญากับ
เด็กอายุหกขวบ ◼
ลูเวยี ปาเรเดส กาเบรรา  
รัฐยูกาตาน เมก็ซิโก

วา่การไปโบสถเ์หมาะกบัพวกเขาแตน่่าเบือ่
มากส�าหรบัดฉัิน ดฉัินไม่ได้ ไปโบสถน์าน
หลายปี แตด่ฉัินจะปฏเิสธเด็กไดอ้ยา่งไร 
ดฉัินบอกวา่ดฉัินจะไป แตค่วามจรงิคอื
ดฉัินไมต่ัง้ใจจะรกัษาสัญญาแมแ้ตน้่อย

วนัอาทิตย์น้ัน ดฉัินไปรบัประทาน
อาหารเช้ากับคณุพ่อ เสียงโทรศัพท์มือ
ถือของดฉัินดงัไม่หยุด ท�าให้ดฉัินนึก
ขึน้ไดว้า่ดฉัินไดสั้ญญากับเด็กผู้หญิงคน
หน่ึงวา่จะไปโบสถ์กับเธอ ดฉัินไม่สนใจ
เสียงโทรศัพท์จนคณุพ่อถามวา่ท�าไมไม่
รบั ดฉัินยอมรบัวา่เด็กคนหน่ึงชวนดฉัิน
ไปการประชุมที่ โบสถ์แตด่ฉัินไม่อยากไป 
ท่านยิม้และพูดวา่ “ลูเวยี อย่าท�าสัญญากับ
เด็กถ้าลูกไม่ตัง้ใจจะท�าตามสัญญา” ดฉัิน
ตดัสินใจวา่จะรกัษาสัญญาของดฉัิน

เ สียงโทรศพัท์มือถือของ
ดฉัินดงัไม่หยุด ท�าให้

ดฉัินนึกขึน้ไดว้า่ดฉัินได้
สัญญากับเด็กผู้หญิงคน
หน่ึงวา่จะไปโบสถ์กับเธอ
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เ มื่อมาร์ โกลูกชายของเราอายุสามขวบ 
เขากับผมป่วยเพราะอาหารเป็นพิษขัน้

รนุแรง มาร์ โกป่วยมากจนเขาไม่รูสึ้กตวั 
ผมกับมาเรยีเนลาภรรยารบีพาเขาไปโรง
พยาบาล พอเราไปถึง เขาเหมือนคนตาย
แล้ว หลังจากน้ันราวส่ีช่ัวโมงเขารูสึ้กตวั
อีกครัง้

นับจากน้ันมาร์ โกมีอาการชักเป็นๆ 
หายๆ ตลอดห้าปี ขณะพาเขาเข้านอน
แตล่ะคนื เราสงสัยวา่กลางดกึเราจะตอ้ง
รบีพาเขาไปโรงพยาบาลอีกหรอืเปล่า เรา
นอนไม่เต็มอิ่มในช่วงห้าปีที่ตงึเครยีดน้ัน 
เราพึ่งการสวดอ้อนวอน ศรทัธา การอด
อาหาร และพรฐานะปุโรหิต

เมื่อมาร์ โกอายุราวหกขวบ มาเรยีเนลา
โทรหาผมที่ท�างานและบอกให้รบีไปโรง
พยาบาล มาร์ โกมีอาการชักรนุแรงและ
เขาอยู่ ในอาการโคม่า ตอนที่เธอโทรมา 
ผมก�าลังท�าการซ่อมแซมศนูย์ฝึกอบรมผู้
สอนศาสนาอารเ์จนตนิา ซ่ึงตัง้อยู่ ใกล้พระ

วหิารบัวโนสไอเรส อารเ์จนตนิา
ก่อนไปโรงพยาบาล เพื่อนคนหน่ึงกับ

เพื่อนรว่มงานพูดวา่ “ ไหนๆ เราก็อยู่ ใกล้
พระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว ท�าไมเรา
ไม่สวดอ้อนวอนดว้ยกันก่อน” พระวหิาร
ปิดบูรณะและตอ่เตมิ แตเ่ราเข้าใกล้พระ
นิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อสวดอ้อนวอนให้
มาร์ โกได้

แมเ้ราประสบทกุอยา่งมาแลว้กบัมาร์ โก 
แตผ่มรูสึ้กกตญัญตูอ่พระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรบั
เวลาทีผ่มกบัมาเรยีเนลามรีว่มกบัเขา ขณะ
สวดออ้นวอน ผมทลูพระบดิาบนสวรรค์
วา่เราพยายามเป็นพอ่แมท่ีด่แีละดแูลมาร-์
โกสุดความสามารถ ผมทลูพระองคด์ว้ย
วา่เราจะยอมรบัประสงคข์องพระองคถ์า้
พระองคท์รงเรยีกมาร์ โกกลบับา้น

เมื่อมาถึงโรงพยาบาล ผมไม่ทราบวา่
มาร์ โกจะฟ้ืนจากโคม่าหรอืไม่ หรอืเขาจะ
รูสึ้กตวัหรอืไม่ เขาจะเดนิหรอืพูดไดอ้ีก
ไหม เขาตืน่หลังจากสองช่ัวโมงที่สุดแสนภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
อลั

เล
น็

 ก
าร์

น
ส์

จะทรมาน เขาหมดแรง แตเ่ขาปกตดิ ีนับ
จากน้ัน เขาดขีึน้อย่างน่าอัศจรรย์ ในที่สุด 
มาร์ โกก็หยุดยาและออกจากโรงพยาบาล
อย่างถาวร

ผมกับมาเรยีเนลาหวนนึกถึงเวลาที่
ยากล�าบากน้ันดว้ยความส�านึกคณุที่เรา
ยังมีมาร์ โกและส�านึกคณุตอ่ส่ิงที่เราเรยีน
รู ้การทดลองของเราท�าให้เราเป็นหน่ึง
เดยีวกันและเข้มแข็งขึน้ทางวญิญาณ 
หากไม่มีการทดลอง เราอาจจะไม่รูว้า่
พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นพระหัตถ์ของ
พระองค์ ในชีวติเราหลายๆ ดา้น

มาเรยีเนลาพดูวา่ “เราเห็นหลกัฐานและ
ประสบการณ์มากมายที่ ใหป้ระจกัษ์พยาน
แกเ่ราถงึการประทบัอยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระองคท์รงอยูก่บัเราและพระองคท์รงฟัง
เรา ถา้เราอดทนและมขีนัต ิพรจะมาเมือ่
เราคาดหวงัน้อยทีสุ่ด” ◼
ฮวน เบลตราเม เมอืงบัวโนสไอเรส 
อาร์เจนตนิา

เรามาสวดอ้อนวอนใกล้พระวหิารกนัเถอะ

ก่อนไปโรงพยาบาล เพือ่นคนหน่ึง
กับเพือ่นรว่มงานพูดวา่ “ ไหนๆ เรา

ก็อยู่ ใกล้พระนิเวศน์ของพระเจ้าแล้ว 
ท�าไมเราไม่สวดอ้อนวอนดว้ยกันก่อน”
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ดิฉันกับสามีอาศัยอยู่ ในบ้านพัก
มหาวทิยาลัยที่สถาบันเทคนิครฐั

เทกซัสเมื่อลูกคนโตกับคนที่สองอายุส่ี
ขวบกับสองขวบ น่ันเป็นประสบการณ์
แรกของเราในแถบเทือกเขาของเทกซัส 
และดฉัินชอบที่น่ัน! ทุกฤดใูบไม้ผลิภาค
กลางของเทกซัสเต็มไปดว้ยดอกไม้ ใน
สวน ในป่า ทุ่งนาที่รกรา้ง รมิถนน ดฉัิน
มองเห็นดอกไม้บานสะพรัง่ทุกที่

ดฉัินพาลูกน่ังรถเข็นเด็กเดนิเล่น
เกือบทุกวนั เราจะพบที่ ใหม่ ให้ส�ารวจ 
ดฉัินจะปล่อยให้ลูกๆ เด็ดดอกไม้ป่าเท่าที่
พวกเขาตอ้งการ ก่อนถึงบ้านเราจะผ่าน
ละแวกหน่ึงที่บ้านส่วนใหญ่ดแูลรกัษาสวน
ดอกไม้เป็นอย่างดี

วันหน่ึงเราเดินเลีย้วตรงหัวมุมมา
เห็นกระดาษจ�านวนมากเกลื่อนทั่วสวน
ดอกไม้แห่งหน่ึง ลมพัดกระดาษปลิวไป
ทั่วบริเวณน้ันอย่างรวดเร็ว ดิฉันตัดสินใจ

ท�าไมพระผู้เป็นเจ้าไม่เตอืนดฉัิน
เก็บกระดาษก่อนจะกระจายออกไปไกล
กว่าน้ัน ดิฉันโกยกระดาษใส่ถุงผ้าอ้อม
ของลูก

เมื่อก้มมอง ดฉัินเห็นวา่ดฉัินก�าลัง
ถือภาพอนาจาร อารามตกใจดฉัินจึงขอ
ให้ลูกๆ อยู่ ในรถเข็นขณะดฉัินรบีควา้
กระดาษที่เหลือขึน้มา ดฉัินโมโหเมื่อ
เห็นภาพที่ ไม่อยากเห็น ดฉัินเริม่บ่นในใจ 
“ท�าไมพระผู้เป็นเจ้าไม่เตอืนให้ดฉัินกลับ
บ้านทางอื่น”

จากน้ันดฉัินไดย้ินเสียงรถโรงเรยีน
เบรค เด็กราวสิบสองคนลงจากรถ ทุกคน
เดนิผ่านสวนที่เมื่อครูเ่ต็มไปดว้ยภาพ
อนาจาร

ทันใดน้ัน มุมมองทัง้หมดของดิฉัน
เปลี่ยนไป ดิฉันรูแ้ล้ววา่ท�าไมพระองค์ ไม่
เตือนดิฉันให้ ไปทางอื่น ดิฉันส�านึกคุณ
ที่ดิฉันอยู่เก็บกระดาษที่น่ันเพื่อเด็กๆ จะ
ได้ ไม่เห็นภาพอันตรายเหล่าน้ัน ขณะ
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อร์ดิฉันเดินกลับบ้าน ดิฉันคิดวา่ “จะเป็น

อย่างไรถ้ารถโรงเรยีนมาช้ากวา่น้ัน จะ
เป็นอย่างไรถ้าดิฉันไม่ทราบวา่ท�าไมจึงมี
ประสบการณ์น้ัน ดิฉันจะโกรธพระผู้เป็น
เจ้านานแค่ไหน”

นับจากวนัน้ัน โอกาสที่พระเจ้า
ประทานให้ดฉัินเห็น “ท�าไม” ของ
ประสบการณ์น้ันช่วยให้ดฉัินวางใจวา่พระ
ปรชีาญาณและพระประสงคข์องพระองค์
ยิ่งใหญ่กวา่ของดฉัิน

บางครัง้ดฉัินจะรูว้า่ท�าไมบางอย่างเกิด
ขึน้ หลายครัง้ดฉัินไม่รู ้แต่ไม่วา่อย่างไร
ก็ตาม ดฉัินรูว้า่ดฉัินตอ้งมีศรทัธาวา่
พระเจ้าทรงมีจุดประสงค์ ใหญ่กวา่ที่ดฉัิน
มักจะมองไม่เห็นเสมอ ◼
ลาร์ค มอนท์โกเมอรีย์, รัฐเทกซัส 
สหรัฐอเมริกา

ลมพัดกระดาษปลิวไปทั่วบรเิวณ
น้ันอย่างรวดเรว็ ดฉัินตดัสินใจ

เก็บกระดาษก่อนจะกระจายออกไป
ไกลกวา่น้ัน
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อร์ ว ั  นที่รอ้นมากวนัหน่ึงของเดอืน

กรกฎาคม ผมช่วยพี่เขยก่อก�าแพงกัน
ดนิ โครงการน้ีท�าให้ผมตอ้งขุดรากตน้ 
เชอรีท่ี่ก�าลังออกดอกและขวางอยู่

“ง่าย” ผมคดิ
ผมรวบรวมเครือ่งมือที่ตอ้งใช้และขุด

รอบๆ รากเพื่อจะดงึรากออกมา จากน้ัน
จึงหยิบเลื่อยมาตดัรากโดยไม่คดิหน้าคดิ
หลัง รากเล็กตดัง่าย แตเ่มื่อขยับไปตดัราก
ใหญ่ ผมรูท้ันทีวา่ไม่ง่าย รากอันหน่ึงตดั
ยากเป็นพิเศษ

ผมกัดฟันและตัง้ใจจะตดัรากน้ันให้ ได ้
เหงื่อไหลลงมาที่คอเน่ืองจากดวงอาทิตย์
อยู่เหนือศีรษะพอดขีณะผมจับเลื่อย
แน่นขึน้ เลื่อยส่ันจนตวัผมส่ัน ผมรูสึ้ก
วา่มือขวา—มือที่กดปุ่มเลื่อย—เริม่แสบ
เพราะความเจ็บปวด ผมไม่สนใจความเจ็บ
ปวดและเลื่อยตอ่

ในที่สุดก็ตดัรากได ้ผมปล่อยปุ่มและ
รูสึ้กพอใจอย่างยิ่งกับชัยชนะ แตข่ณะ

เมือ่จบัแน่นแล้วเจบ็
ถอดถุงมือผมสังเกตเห็นหนังหลุดออก
จากมือ

ขณะนึกถึงประสบการณ์น้ี ผม
ตระหนักวา่การจับเลื่อยก็เหมือนจับ
ราวเหล็กให้แน่น พระคมัภีรบ์อกเราวา่
ตอ้งจับราวเหล็กให้แน่นขณะเราด�าเนิน
ชีวติ แตเ่พียงเพราะเราจับให้แน่นไม่ได้
หมายความวา่เราจะไม่ประสบช่ัวขณะของ
ความเจ็บปวด มือผมเจ็บขณะจับเลื่อย ใน
ท�านองเดยีวกัน เราจะผ่านพ้นการทดลอง
และความยากล�าบากเมื่อเราจับราวเหล็ก
ให้แน่นอยู่เสมอ

พระบิดาบนสวรรคท์รงทราบวา่การ
เดนิทางกลับไปหาพระองคจ์ะเต็มไป
ดว้ยภยันตราย น่ันคอืสาเหตทุี่พระองค์
ประทานพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดา
พยากรณ์ ไวช่้วยเรา เมื่อเราจับส่ิงเหล่าน้ี
ให้แน่นขณะประสบการทดลองและความ
ยากล�าบากในความเป็นมรรตยั วนัหน่ึงเรา
จะกลับไปที่ประทับของพระองค์

เมื่อเรากลับไปหาพระองค์ เราจะ
สามารถมองดูมือเราซ่ึงจับราวเหล็กไว้
แน่นแม้จะมีความเจ็บปวดหรอืความยุ่ง
ยากบางครัง้ก็ตาม เราจะรูว้า่ด้วยความ
ช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์และโดย
ผ่านเดชานุภาพการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์ 
เราจับแน่น ไม่วา่จะพบเจออุปสรรคอะไร
ก็ตาม ◼
เจฟฟ์ เบอร์เดอร์ส, รัฐวอชิงตนั 
สหรัฐอเมริกา
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ท่
 านตอ้งการอาชีพหรอืงานดกีวา่เดมิหรอืไม่ รูจ้ักคนที่ตอ้งการแบบน้ัน
ไหม ความท้าทายในปัจจุบันส�าหรบัคนจ�านวนมากที่ตอ้งการอาชีพหรอื
งานดกีวา่เดมิคอืพวกเขามักไม่แน่ใจวา่จะไดง้านน้ันอย่างไร พวกเขา
ถามวา่ “ฉันตอ้งเขียนเรซูเม่ โพสตข์้อมูลบนอินเทอรเ์น็ต หรอืท�าทัง้
สองอย่าง และท�าอย่างไร” “ฉันควรตอบค�าถามเช่น ‘ข้อดอ้ยของคณุคอื

อะไร’ และ ‘ท�าไมฉันตอ้งจ้างคณุท�างานน้ี’ อย่างถูกตอ้งไดอ้ย่างไร”
บทความน้ีบอกแผนหกขัน้ที่ท่านตอ้งรูแ้ล้วท�าเพื่อให้ ไดง้านที่ตอ้งการ หกขัน้เหล่า

น้ีเป็นส่วนหน่ึงของผลส�ารวจที่ผมท�ากับนายจ้าง 760 คนผู้ก�าลังสรรหาพนักงานใหม่
ที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ ขัน้ตอนเหล่าน้ีพัฒนาจากข้อมูลที่ผมไดร้บัจากผู้เช่ียวชาญ
การจ้างงานและการอบรมคนหลายพันคนนานกวา่ 30 ปีใน 20 กวา่ประเทศเรือ่ง
งานอาชีพและการสรรหาพนักงานใหม่ ท้ายที่สุด ผมกับภรรยาเพิ่งรบัใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาอาวโุสที่ ไดร้บัมอบหมายให้เริม่ใช้แผนการพึ่งพาตนเองทั่วยุโรป ประสบการณ์
ของเราเสรมิส่วนที่ผู้หางานตอ้งการให้เราช่วย ไม่วา่ท่านอยู่ที่ ใดในโลก ไม่วา่ทักษะ
การท�างานของท่านคอือะไร หรอืท่านอยากไดง้านต�าแหน่งใด หกขัน้น้ีจะช่วยท่านได้

ขัน้ตอนของการไดง้านที่ท่านตอ้งการน้ีอาจจะใช้เวลาตัง้แตส่องสามวนัไปจนถึง
สองสามสัปดาห์หรอืหลายเดอืน แตข่่าวดคีอืขัน้ตอนน้ีไดผ้ล หกขัน้น้ีจะช่วยผู้หา
งานทุกระดบัที่ตรงกับหน่ึงในสามหมวดหมู่ตอ่ไปน้ี (1) คนที่หางานแรก (2) คนที่
ตอ้งการย้ายไปท�าอีกงานหน่ึงหรอืเลื่อนขัน้ภายในบรษัิทหรอืองคก์รปัจจุบันของพวก
เขา และ (3) คนที่ตอ้งการย้ายไปท�าต�าแหน่งหน่ึงในอีกองคก์รหน่ึง

ขั้น 1 ระบุงานทีท่่านต้องการตอนนี้
ท่านตอ้งระบุงานที่ท่านสามารถท�าได้

เลยซ่ึงตรงกับทักษะที่เกี่ยวกับงานน้ัน ภูมิ
หลัง ความส�าเรจ็ หรอืการศึกษาของท่าน 
เมื่อตดัสินใจแล้วให้เขียนช่ืองานลงไป 
หากท่านตอ้งการความช่วยเหลือ เวบ็ไซต์
ตา่งๆ มีช่ือและค�าบรรยายลักษณะงาน
สารพัด ส�าหรบัขัน้ 1 ท่านไม่จ�าเป็น
ตอ้งหางานที่เปิดรบั เพียงระบุประเภท
งานที่ท่านมีคณุสมบัตแิละสนใจ

ความผิดพลาดใหญที่สุ่ดสองประการที่
ผูส้มคัรงานท�าคอืไมต่ดัสินใจเลอืกงานที่
ตอ้งการท�าจรงิๆ หรอืเลอืกต�าแหน่งทีต่น

พรของการพึ่งพาตนเอง
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เราไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางโลกไดถ้้าเรา 
ตอ้งท�างานแต่ไม่มีงานท�า ตอ่ไปน้ีเป็นหกขัน้ 
ของการไดง้านท�า

หกขั้นของ 
การไดง้านท�า
โดย บรูโน แวสเซลทีส่าม
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ไมม่คีณุสมบตั ิหากทา่นไมแ่น่ใจวา่จะหา
และท�างานอะไร ทา่นอาจไม่ไดง้านเลย การ
พดูท�านองวา่ “ผมแคต่อ้งการงาน งานอะไร
ก็ได”้ ไมม่ปีระโยชน์ การพดูเช่นน้ีไมท่�าให้
นายจา้งประทบัใจและท�าลายความพยายาม
ในการหางานของท่าน ดงัน้ันจงเลอืกงานที่
ทา่นท�าไดต้อนน้ี แลว้ตัง้ใจให้ ไดง้านน้ัน

ขั้น 2 หาค�าบรรยายลกัษณะ
งานทีท่่านต้องการ

การส�ารวจทีผ่มท�ากบันายจา้ง 760 คนผู้
เปิดรบัสมคัรงานทีม่หาวทิยาลยับรคิมัยงัก ์
และหลายปีของประสบการณ์ดา้นการ

จ้างงานในหลายประเทศของผมแสดงให้
เห็นวา่ผู้สรรหาพนักงานใหม่และผู้จัดจ้าง
แทบทุกรายพิจารณาเฉพาะผู้สมัครงาน
ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ความส�าเรจ็ หรอื
การศึกษาตรงกับงานน้ัน น่ีเป็นจรงิอย่าง
ยิ่งส�าหรบัต�าแหน่งระดบักลางและระดบั
บน ขณะผู้สรรหาพนักงานใหม่เหล่าน้ี
พิจารณาผู้สมัครอย่างละเอียด พวกเขา
ใช้ โครงรา่งหรอืรายการที่เรยีกวา่ลักษณะ
งานเพื่อจะจ�าข้อก�าหนดส�าคญัที่สุดของ
งานแตล่ะงานที่เปิดรบัสมัคร จากน้ันคน
วา่จ้างจะเปรยีบเทียบผู้สมัครทัง้หมดกับ
ลักษณะเฉพาะของต�าแหน่งน้ัน

ท่านตอ้งหาลักษณะงานส�าหรบังานที่
ท่านตอ้งการ น่ันจะช่วยท่านตดัสินใจวา่
ท่านเป็นผู้สมัครที่ดสี�าหรบังานน้ันหรอื
ไม่ จะช่วยท่านตดัสินใจเช่นกันวา่จะพูด
และไม่พูดอะไรเกี่ยวกับตวัท่านบนเรซูเม่ 
ในจดหมายปะหน้า และในการสัมภาษณ์
กับนายจ้าง โดยปกตนิายจ้างจะระบุค�า
บรรยายลักษณะงานของงานแตล่ะอย่าง
ที่พวกเขาเปิดรบับนเวบ็ไซต ์ในโฆษณา
หนังสือพิมพ์ และบนเวบ็ไซตห์างาน เจ้า
หน้าที่คนปัจจุบันที่รูง้านน้ันอาจบอก
ท่านไดเ้ช่นกันเกี่ยวกับลักษณะและข้อ
ก�าหนดของงานที่เปิดรบั

เน่ืองจากมีงานหลายอย่างให้ท่านเลอืก ขัน้ต่อไปทีท่่านต้องท�าเพือ่ให้ได้
งานทีเ่หมาะกบัท่านคอือะไร



38 เลียโฮนา

หน้าที่ของท่านในขัน้ 2 คอืหาข้อก�าหนด
เฉพาะเจาะจงที่ระบุไว้ ในลักษณะงาน
ส�าหรบังานที่ท่านตอ้งการ จากน้ันท่านจะใช้
ส่ิงน้ันเป็นข้อมูลส�าคญัในขัน้ 3–6

ขั้น 3 ระบุทกัษะ ประสบการณ์ 
ผลงาน และการศึกษาของท่าน
ซ่ึงตรงกบังานทีท่่านเลอืกไว้

ตรงส่วนน้ีท่านระบุทักษะของตวัท่าน
และความส�าเรจ็เกี่ยวกับงานน้ันที่แสดงให้
เห็นวา่ภูมิหลังของท่านตรงกับข้อก�าหนด
ส�าคญัของงานที่ท่านตอ้งการตอนน้ีดงั
อธิบายไว้ ในค�าบรรยายลักษณะงานที่ท่าน
พบในขัน้ 2

ขณะท่านเขียนรายการทักษะและ
ความส�าเร็จที่เกี่ยวข้องกับงานน้ัน ท่านจะ
สามารถเปรียบเทียบภูมิหลังการท�างาน

ของท่านกับคุณสมบัติส�าคัญที่บอกไว้ ในค�าบรรยายลักษณะงานที่ท่านพบในขัน้ 2 
หากรายการของท่านแสดงให้เห็นว่าทักษะของท่านตรงกับความต้องการของงานที่
ท่านเลือกในขัน้ 1 ตอนน้ีให้ท�าขัน้ 4–6 ต่อ แต่หากทักษะและความส�าเร็จของท่าน
ที่ระบุไว้ ในขัน้ 3 ไม่ตรงกับลักษณะงานที่ท่านพบในขัน้ 2 ท่านควรพิจารณาอย่าง
จริงจังขณะเลือกอีกงานหน่ึงตอนน้ี งานที่ตรงกับทักษะและความสามารถปัจจุบัน
ของท่านมากที่สุด

ขั้น 4 เขยีนเรซูเม่แบบปรับได้ยาวหน่ึงหรือสองหน้า
จุดประสงคห์ลักของเรซูเม่ หรอืเรยีกอีกอย่างวา่ประวตัส่ิวนตวั (ซีว)ี คอืเพื่อจะได้

สัมภาษณ์กับผู้สรรหาพนักงานใหม่หรอืผู้วา่จ้างที่ก�าลังหาคนมาท�างานในต�าแหน่งที่
เปิดรบั เรซูเม่ของท่านตอ้งแสดงให้ผู้วา่จ้างเห็นพอสังเขปวา่ทักษะเกี่ยวกับงานน้ัน 
ประสบการณ์ ความส�าเรจ็ หรอืการศึกษาตรงกับค�าบรรยายลักษณะงานที่นายจ้างบอก
วา่เป็นคณุสมบัตสิ�าคญัที่สุดของผู้สมัครงานน้ัน

เรซูเม่ที่ท่านเขียนส�าหรบังานที่นายจ้างแตล่ะคนเปิดรบั ตอ้งปรบัได ้ท่านไม่จ�าเป็น
ตอ้งเปลี่ยนข้อมูลหลักที่ท่านเขียนเหมือนกันในเรซูเม่ทุกฉบับ เช่นประวตักิารท�างาน 
ข้อมูลการศึกษา และข้อมูลตดิตอ่ปัจจุบันของท่าน รายละเอียดเหล่าน้ันจะเหมือนกัน
บนเรซูเม่ทุกฉบับของท่าน แตห่ากท่านสมัครงานกับนายจ้างมากกวา่หน่ึงคน นายจ้าง
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แตล่ะคนจะมีค�าบรรยายลักษณะงานตา่งกันมากน้อยตามงานของพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุ
ท่านจึงตอ้งเลือกทักษะและความส�าเรจ็ให้ตรงกับค�าบรรยายลักษณะงานแตล่ะงาน ใส่
ข้อมูลเหล่าน้ันบนเรซูเม่ของท่านให้กระชับโดยเริม่ดว้ยค�ากิรยิาเช่น “วจิัย” “พัฒนา” 
“ผลิต” “จัดการ” เป็นตน้

ตวัอย่างเช่น หากท่านมีประสบการณ์ทัง้ดา้นการขายและการตลาดและท่านก�าลัง
สมัครงานสองงาน—งานหน่ึงเน้นการขาย และอีกงานหน่ึงเน้นการตลาด—ท่านจะ
เขียนเรซูเม่สองฉบับ ฉบับหน่ึงบอกกิจกรรมและความส�าเรจ็ดา้นการขายเพิ่มและอีก
ฉบับบอกความส�าเรจ็และกิจกรรมดา้นการตลาดเพิ่ม (หากท่านมีประสบการณ์การ
ท�างานยังไม่มาก ให้เข้าไปที่ ChurchofJesusChrist.org/ go/ 71939 เพื่อเรยีนรูว้ธิี ใช้
ประสบการณ์จากการรบัใช้ศาสนจักรบนเรซูเม่ของท่าน)

ขั้น 5 หานายจ้างทีต่อนนีก้�าลงัจ้างคนท�างานทีท่่านต้องการ
มีงานบางอย่างเปิดรบัตลอดแม้ ในเวลาที่หางานท�ายาก ลูกจ้างเกษียณ เปลี่ยน

งาน เลื่อนขัน้ ลดขัน้ หรอืย้ายออก และจะมีธุรกิจบางแห่งที่ก�าลังเตบิโตและตอ้งการ
พนักงานเพิ่มอยู่เสมอ สถานการณ์ทัง้หมดน้ีท�าให้มีงานที่ตอ้งรบัสมัครผู้มีคณุสมบัติ
ตามงานน้ัน บางครัง้มีงานเปิดรบัไม่กี่ต�าแหน่งและบางครัง้เปิดรบัหลายต�าแหน่ง อย่า
ท้อถ้าท่านยังหางานไม่ได ้พยายามหาตอ่ไป

มองหางานที่ท่านตอ้งการบนเวบ็ไซต์
ของนายจ้าง เวบ็ไซตอ์าชีพ โฆษณา
หนังสือพิมพ์ และแหล่งอื่นๆ วธิีที่ดทีี่สุด
วธิีหน่ึงในการหางานที่เปิดรบัคอืทางเครอื
ข่าย—ตดิตอ่หลายๆ คนทุกวนั เช่น เพื่อน
บ้านและสมาชิกวอรด์ บอกพวกเขาเรือ่ง
งานที่ท่านก�าลังหาและถามวา่พวกเขารู้
เรือ่งงานที่เปิดรบัหรอืไม่หรอืพวกเขารูจ้ัก
ใครที่น่าจะรูเ้รือ่งน้ีไหม ท่านตอ้งให้ข้อมูล
ตดิตอ่กับคนทัง้หมดน้ีขณะท่านสรา้ง
เครอืข่ายทุกวนั

ขั้น 6 ฝึกสัมภาษณ์ให้ดก่ีอน
ส่งเรซูเม่ไปให้นายจ้าง

ก่อนท่านเริม่ส่งเรซูเม่ที่ปรบัดแีล้วไป
ให้นายจ้าง ท่านตอ้งฝึกสัมภาษณ์ให้ดี
ก่อน หลายคนส่งเรซูเม่เรว็ที่สุดเท่าที่จะ

ปรับเรซูเม่ของท่านให้ตรงกบังานแต่ละอย่าง เขยีนรายการทกัษะ
และความส�าเร็จทีเ่กีย่วข้องกบัค�าบรรยายลกัษณะงาน
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เรว็ไดก้่อนที่พวกเขาจะเตรยีมตวัให้ดเีพื่อไปสัมภาษณ์ ปัญหา
เรือ่งน้ีคอืผู้หางานเหล่าน้ีบางคนอาจไดร้บัเชิญให้มาสัมภาษณ์
ทันที ผู้สมัครเหล่าน้ีตืน่เตน้ ไปสัมภาษณ์ก่อนเตรยีมให้ดพีอ 
ให้สัมภาษณ์ ไม่ด ีและดว้ยเหตน้ีุจึงไม่ไดง้าน เมื่อท่านท�าเช่น
น้ี ท่านจะกลับไปบรษัิทน้ันหรอืไปหาผู้สัมภาษณ์คนน้ันและขอ
สัมภาษณ์อีกครัง้เพื่อบอกวา่ตอนน้ีท่านรูว้ธิีตอบค�าถามให้ถูกตอ้ง
แล้วไม่ได!้

วธิีที่ท่านตอบค�าถามทุกข้อในการสัมภาษณ์ส�าคญัอย่างยิ่งตอ่
ความส�าเรจ็ในการไดง้านที่ท่านตอ้งการ ถึงแม้ท่านตอ้งซ่ือสัตย์
อย่างครบถ้วนเสมอ แตย่ังมีวธิีตอบค�าถามแตล่ะข้อในการ
สัมภาษณ์ทัง้ถูกและผิด ผู้สัมภาษณ์จะถามท่านท�านองน้ี:

•  ข้อดแีละข้อดอ้ยของคณุคอือะไร
•  คณุมีปัญหาอะไรในงานก่อนที่ตอนน้ีคณุจะแก้ ไขตา่งจาก

เดมิ
•  คณุตอ้งการเงินเดอืนเท่าไร
•  คณุอยากจะท�าอะไรในห้าปี

ในฐานะผู้สมัคร ท่านตอ้งคดิและเตรยีมค�าตอบให้กับค�าถาม
ทุกข้อที่ผู้สัมภาษณ์จะถาม ตอบไม่ดแีม้แตข่้อเดยีวก็อาจท�าให้
ท่านเสียงานน้ัน เน้นตอบดว้ยตวัอย่างสัน้ๆ หน่ึงถึงสองนาทีที่
แสดงให้เห็นวา่ภูมิหลัง ทักษะ และความส�าเรจ็ของท่านตรงกับ
ค�าบรรยายลักษณะงาน ศึกษาองคก์รก่อนไปสัมภาษณ์ครัง้แรก
เพื่อท่านจะสามารถปรบัค�าตอบไดต้ามความตอ้งการของพวกเขา

ตอนท้ายของการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ ท่านจะมีโอกาสถาม
ค�าถามนายจ้างสองสามข้อ ค�าถามที่ดทีี่สุดของท่านคอืถามเรือ่ง

งานที่เปิดรบั “ตอ้งท�าอะไรส�าเรจ็หรอืตอ้งเปลี่ยนอะไรในงานน้ี” 
น่ีจะช่วยท่านในการสัมภาษณ์ครัง้ตอ่ๆ ไปถ้าขอให้ท่านกลับมา 
โดยทั่วไปท่านสามารถเก็บค�าถามของท่านเกี่ยวกับเป้าหมายของ
องคก์ร วฒันธรรมการท�างาน เงินเดอืน (เวน้แตผู่้สัมภาษณ์จะ
ถาม) เวลาท�างาน และผลประโยชน์ ไวถ้ามในการสัมภาษณ์ครัง้
ตอ่ๆ ไป

ตอนน้ีท่านมีหกขัน้ของการไดง้านที่ท่านตอ้งการแล้ว ท่าน
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางโลกไดห้ากท่านตอ้งท�างานแต่ไม่มี
งานท�า หากท่านตอ้งการอาชีพ งานที่ดกีวา่เดมิ หรอืรูจ้ักบางคน
ที่ตอ้งการ ขอให้ ใช้หรอืแบ่งปันเครือ่งมือหางานเหล่าน้ีที่พิสูจน์
มาแล้ววา่ไดผ้ล มันไดผ้ล! ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านขณะ
พยายามให้ ไดง้านที่ท่านตอ้งการ ◼
เวลาน้ีผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

วางแผนและฝึกตอบค�าถามทีน่ายจ้างอาจจะถามท่านในการ
สัมภาษณ์งาน
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โอกาสอนัน่ายนิดทีี่
ได้ท�างาน

“งานเป็นยาตา้น
ความวติกกงัวล 
เป็นยาบรรเทา

ความทุกขร์ะทม และเป็นประตูสู่
โอกาส ไม่วา่สภาวการณ์ชีวติของเรา
จะเป็นอยา่งไร . . . ขอใหเ้ราท�าสุด
ความสามารถและสร้างช่ือเสียงเร่ือง
ความเป็นเลิศของการท�างานทุกอยา่ง 
ขอใหเ้ราเตรียมใจและกายใหพ้ร้อม
ส�าหรับโอกาสอนัน่ายนิดีท่ีไดท้ �างาน
ทุกวนั”

เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสอง “หลกัธรรมสองข้อส�าหรับ
เศรษฐกจิ,” เลยีโฮนา, พ.ย. 2009, 70

แหล่งข้อมูลศาสนจกัรทีจ่ะช่วยท่านหางาน
ท่านอาจเขา้ร่วมหลกัสูตรการพึ่งพาตนเอง “หางานท่ีดีกวา่เดิม” ของวอร์ด
หรือสเตคของท่าน ถามอธิการหรือประธานสาขาของท่านวา่วอร์ดหรือ
สาขาของท่านมีผูเ้ช่ียวชาญการหางานหรือการพึ่งพาตนเองหรือไม่

เขา้ไปท่ี ChurchofJesusChrist.org/ go/ 719 เพื่อหาวดิีทศันเ์ก่ียวกบัการ
สมัภาษณ์ การสร้างเครือข่าย การเขียนเรซูเม่ และอ่ืนๆ
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หลายเดือนก่อนดิฉนัฝันวา่นัง่อยูแ่ถวสุดทา้ยในโบสถ์
เหมือนเคย ไม่ตั้งใจจะเขา้ร่วม และนัน่ท�าใหว้สิยั
ทศันข์องดิฉนัเปล่ียนไป ดิฉนัเห็นผูส้อนศาสนาท่ี

กลบับา้นก่อนก�าหนดหลายคนนัง่กระจายอยูใ่นหมู่ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม ใจดิฉนัปรารถนาจะช่วยพวกเขามากข้ึนขณะดิฉนั
มองไปรอบๆ ดิฉนัรู้วา่การเล่าประสบการณ์ของดิฉนัอาจ
เป็นวธีิปฏิบติัศาสนกิจและช่วยใหพ้วกเขาเดินตามเสน้ทาง
พนัธสญัญาต่อไปแมมี้เนินชะลอความเร็วตามทาง

พระบิดาบนสวรรคท์รงใหดิ้ฉนัรู้ผา่นความฝันน้ีวา่พระองค์
ทรงห่วงใย พระองคท์รงช่ืนชมการรับใชอ้ยา่งชอบธรรมท่ีเรา
ใหใ้นฐานะผูส้อนศาสนา ไม่วา่การรับใชเ้ตม็เวลาของเราใช้
เวลานานเท่าไร “พระเจา้ไม่ทรงอธรรมท่ีจะทรงลืมการงาน
ของพวกท่าน และความรักท่ีพวกท่านแสดงต่อพระนามของ
พระองค”์ (ฮีบรู 6:10) ในบทความของดิฉนั (ดูหนา้ 47) ดิฉนั
เล่าเร่ืองหน่ึงในพระคมัภีร์และประสบการณ์ของผูส้อนศาสนา
คนอ่ืนๆ ท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดซ่ึงสามารถช่วยท่านไดเ้ม่ือ
ท่านเดินอยูบ่นเสน้ทางท่ียากและคาดไม่ถึงน้ี ดิฉนัชอบท่ีอเลก็ซ์ 
ใชเ้ร่ืองหน่ึงจากพระคมัภีร์มอรมอนช่วยใหเ้ราเห็นวา่แมแ้ต่คน
ท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดเพราะปัญหาเร่ืองความมีค่าควรกย็งัมี
ความหวงัส�าหรับเขา (ดูหนา้ 44)

ในบทความดิจิทลัเท่านั้น ท่านจะอ่านวธีิท่ีเอมิลีเปล่ียน
ความรู้สึกวติกกงัวล ความกลวั และความส้ินหวงัท่ีเธอประสบ
เป็นปีติอนัศกัด์ิสิทธ์ิส่วนตวั และเควนิท่ีปรึกษามืออาชีพเสนอ
แนะวธีิท่ีบุคคลผูเ้ป็นท่ีรักสามารถสนบัสนุนผูส้อนศาสนาท่ี
เป็นทุกขก์บัการกลบับา้นก่อนก�าหนด

เหตุผลท่ีเราแต่ละคนกลบับา้นไม่ส�าคญัเท่าส่ิงท่ีเราท�า
เม่ือกลบับา้น ดว้ยความช่วยเหลือของพระผูช่้วยใหร้อด เรา
สามารถเยยีวยา กา้วหนา้ และยงัคงพบปีติมากข้ึนในการเดิน
ทางนิรันดร์ของเรา

ขอแสดงความนบัถือ
เลียโฮนา ฟิกเควท

พระองค์จะไม่ทรงลมื
การงานของท่าน
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ค�าแนะน�าทีด่ทีีสุ่ด . . .
คนหนุ่มสาวแบ่งปันค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุด
เก่ียวกับการกลบัจากเป็นผู้สอนศาสนาก่อน
ก�าหนด:

“แค่รู้วา่ทุกอยา่งจะเป็นไปไดด้ว้ยดี ผม
ไดรั้บค�าแนะน�าน้ี: มนัยากจนกวา่คุณจะ
ตดัสินใจวา่ไม่ยาก คุณตดัสินใจไดว้า่จะมี
อนาคตแบบไหน”
—นาธาเนียล พาร์ค, เวสเทร์ินออสเตรเลยี 
ออสเตรเลยี

“อยา่ใหส่ิ้งนั้นมาก�าหนดชีวติคุณ”
—เอเลนา คงิสเลย์, รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

“ไม่วา่สภาวการณ์เป็นอยา่งไร พยายามหา
กิจวตัรใหม่ใหต้วัคุณเอง กลบัไปใชชี้วติ”
—โรซา ลนีน์ รุยเทอร์, เนเธอร์แลนด์

“ตอนจบของมิชชัน่หน่ึงเป็นตอนเร่ิมตน้
ของมิชชัน่ใหม่ หามิชชัน่ใหม่นั้นใหเ้จอ!”
—โรเบอร์โต อลัฟอนโซ มาร์ตเินซทีส่ี่,  
รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

“พระผูเ้ป็นเจา้ทรงรักคุณและมีแผน
ส�าหรับชีวติคุณ จงรักษาศรัทธาเอาไว!้”
—รีเบกกา สตอ็คตนั, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา

อะไรเป็นค�าแนะน�าท่ีดีท่ีสุดท่ีท่านเคยได้รับ
เก่ียวกับการแต่งงาน ส่งค�าตอบของท่านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist.org ก่อนวนัท่ี 
31 กรกฎาคม ค.ศ. 2019

อเลก็ซ์ ฮูก ีมาจากรัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา เขาส�าเร็จการ
ศึกษาจากมหาวทิยาลยับริคมั
ยงักร์ะดบัปริญญาตรีสาขาภาษา
องักฤษ เขาสนใจศึกษาวรรณกรรมคนหนุ่ม
สาวเป็นพิเศษ เขียนเร่ืองสั้นและนิยาย และ
ด่ืมนม

เลยีโฮนา ฟิกเควท มาจากภาคใต้
ของฝร่ังเศส เธอเป็นนกัเรียนรู้
และชอบท�างานรอบบา้นกบัคุณ
พอ่ของเธอ เธอชอบศึกษาดา้น
การแพทยแ์ละปรารถนาจะท�างานดา้นสุขภาพ
ของสตรี ปัจจุบนัเธอก�าลงัแปลหนงัสือเล่ม
หน่ึงเป็นภาษาฝร่ังเศสซ่ึงเขียนโดยและเขียน
ใหผู้ส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด

เอมลิ ีวอร์เนอร์ เติบใหญ่ทาง
ภาคเหนือของรัฐไอดาโฮ 
สหรัฐอเมริกา ท่ีนัน่ยงัคงเป็น
สถานท่ีซ่ึงเธอโปรดปรานบน
แผน่ดินโลก เธอศึกษาวชิาบญัชีท่ีมหา
วทิยาลยับริคมัยงัก ์เธอชอบเดินป่า ถ่าย
ภาพ และเดินทางไปทัว่โลกกบัสามี

คนหนุ่มสาว

เกีย่วกบัผู้เขยีนหมวดคนหนุ่มสาว

แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปันหรือไม่ หรือท่านตอ้งการเห็นบทความเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึงหรือไม่ หากตอ้งการ เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความหรือค�าติชมของท่านมาท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist.org

ในหมวดนี้

44 ถ้างานเผยแผ่ของท่านส้ินสุด
ก่อนก�าหนด อย่ายอมแพ้ *
โดย อเลก็ซ์ ฮูกี

47 ผู้สอนศาสนาที ่
กลบับ้านก่อน 
ก�าหนด: ท่าน 
ไม่โดดเดีย่ว *
โดย เลียโฮนา  
ฟิกเควท

การสนับสนุนอดตีผู้สอนศาสนา
ทีก่ลบับ้านก่อนก�าหนด
โดย เควนิ เทอเรียต

พบปีตผ่ิานพระคริสต์แม้ต้อง
กลบัจากงานเผยแผ่ก่อนก�าหนด
โดย เอมิลี วอร์เนอร์

ดจิทิลัเท่าน้ัน

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน
•  ท่ี liahona .Churchof 

JesusChrist.org

•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคน
หนุ่มสาวในคลงัคน้ควา้พระ
กิตติคุณ)

•  ท่ี facebook.com/liahona
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* บทความน้ีมีเน้ือหา
พิเศษเพิ่มเติมในเวอร์ชัน่
ดิจิทลั
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โดย อเลก็ซ์ ฮูกี

ถ้
 าท่านก�าลงัอ่านเร่ืองน้ี ท่านอาจ
จะรู้แลว้ว่าการกลบัจากงานเผยแผ่
ก่อนก�าหนดช่างยากเยน็แสนเข็ญ

เพียงใด คนหนุ่มสาวท่ีรับใชอ้าจประสบ
การบาดเจ็บทางกาย ปัญหาสุขภาพจิต 
ภาวะคบัขนัของบา้นเมือง ขอ้กงัวลเร่ือง
ความมีค่าควร ความขดัแยง้รุนแรงกบัผู ้
อ่ืน หรือการไม่เช่ือฟังกฎคณะเผยแผ่ อนั
ส่งผลให้พวกเขาตอ้งออกจากงานเผยแผ่
ก่อนวนัปลด

ไม่วา่เหตุผลใดกต็าม พระผูเ้ป็นเจา้ไม่
ทรงตอ้งการใหค้วามลม้เหลวน้ีปล่อยให้
บุตรธิดาคนใดของพระองคทุ์พพลภาพ
ทางวญิญาณ ดว้ยเหตุน้ีผูส้อนศาสนาท่ี
กลบับา้นก่อนก�าหนดจะกา้วหนา้จากการ
เปล่ียนผา่นท่ีไม่น่าพึงใจน้ีไดอ้ยา่งไร บิดา
มารดา ผูน้�าศาสนจกัร และบุคคลท่ีพวกเขา
รักจะช่วยไดอ้ยา่งไร

ผู้สอนศาสนาในพระคัมภีรม์อรมอน
เร่ืองหน่ึงจากหนงัสือแอลมาใหต้วัอยา่ง

ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่เรา แอลมาศาสดา
พยากรณ์ชาวนีไฟไปท�างานเผยแผใ่นบรรดา
ชาวโซรัมท่ีชัว่ร้ายพร้อมกบับุคคลท่ีไวใ้จ 
ไดจ้ �านวนหน่ึง หน่ึงในนั้นคือโคริแอนทอน 
บุตรชายของเขา โคริแอนทอน “ท้ิงการ ภา
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ปฏิบติัศาสนกิจ, และขา้มไปแผน่ดินแห่ง 
ไซรอนซ่ึงอยูใ่นเขตแดนของชาวเลมนั, 
 เพ่ือติดตามอิสะเบล็หญิงโสเภณี” (แอลมา 
39:3) ดว้ยเหตุน้ีแอลมาจึงต�าหนิโคริแอนทอ
นอยา่งรุนแรงและขอใหเ้ขากลบัใจโดย
กล่าววา่ “พอ่ไม่อยากพดูถึงความผดิของลกู
อีกต่อไป, อนัจะทรมานจิตวญิญาณลกู,  
หากไม่ใช่เพ่ือความดีของลกู” (แอลมา 39:7)

โคริแอนทอนรับการตีสอนจากบิดา
อยา่งนอบนอ้ม กลบัใจจากบาปของเขา 
และกลบัไปรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาใน
บรรดาชาวโซรัมเพื่อ “ประกาศพระวจนะ
ดว้ยความจริงและความมีสติ” (แอลมา 
42:31) เร่ืองราวด�าเนินต่อไปเพื่อบอกวา่
หลงัจากแอลมาพดูกบับุตรชายแลว้ “บุตร
ของแอลมา [ทั้งชิบลนัและโคริแอนทอน] 
ออกไปในบรรดาผูค้น, เพื่อประกาศพระ
วจนะแก่พวกเขา” (แอลมา 43:1)

กลับมาพรอ้มศกัยภาพ
เราเรียนรู้อะไรจากเร่ืองน้ี หน่ึง  

ผูส้อนศาสนาท่ีกลบัก่อนก�าหนด—แม้
ดว้ยเหตุผลท่ีป้องกนัได—้กย็งัสามารถท�า
ส่ิงส�าคญัยิง่ไดส้�าเร็จ โคริแอนทอนอาจ
ท�าความผดิพลาดร้ายแรง แต่เขายงัคง
ออกไปท�างานใหญ่ใหส้�าเร็จ ในท�านอง

คนหนุ่มสาว

การกลับจากงาน
เผยแผ่ก่อนก�าหนด
ไม่ไดท้�าให้คณุคา่ของ
ท่านลดลง

อยา่ยอมแพ้
สุดก่อนก�าหนด  

ถา้งานเผยแผข่องท่านส้ิน 
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เดียวกนั แมแ้ต่ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้น
เน่ืองจากการกระท�าของตนเองกไ็ม่ควร
รู้สึกประหน่ึงพวกเขาไดท้�าลายศกัยภาพ
ทางวญิญาณของตน โคริแอนทอนเรียน
รู้จากความผดิพลาดของเขาและมาสร้าง
อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้ไดอ้ยา่งน่า
มหศัจรรย ์และความสามารถเดียวกนันั้น
อยูก่บัทุกคนไม่วา่พวกเขาจะรู้สึกเหมือน
ตนลม้เหลวเพียงใดกต็าม

สอง เราเรียนรู้วา่ผูอ่ื้นมีบทบาทอนัส�าคญั
ยิง่ในการฟ้ืนสภาพทางวญิญาณใหผู้ส้อน
ศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด แอลมา—
บิดาและผูน้�าฐานะปุโรหิตของโคริแอนทอน 
—แนะน�าโคริแอนทอนดว้ยความเฉียบ
ขาดแต่ดว้ยความเช่ือมัน่วา่เขาจะยงั
สามารถบรรลุศกัยภาพทางวญิญาณของตน
ได ้เช่นเดียวกบัโคริแอนทอน ผลของการ
ไม่เช่ือฟังเม่ือเป็นผูส้อนศาสนาตอ้งเกิดข้ึน 
แต่ควรลงโทษดว้ยความรัก การใหอ้ภยั 
และความเมตตา (ดู หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 121:41–44)

กลับมาเยียวยา
ข่าวสารแห่งความหวงัเดียวกนัน้ีส�าหรับ

ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดถกู
กล่าวย �้าในปัจจุบนั มาร์แชลลผ์ูก้ลบัก่อน
ก�าหนดเน่ืองจากปัญหาทางร่างกายและ
จิตใจ บางคร้ังรู้สึกเสียใจท่ีอุปสรรคดา้น
สุขภาพและความบกพร่องส่วนตวัท�าให้
เขาไม่ไดเ้ป็นผูส้อนศาสนาท่ีท�างานอยา่ง
เตม็ท่ี แต่เขากย็งัรู้สึกวา่การรับใชข้องเขา
คุม้ค่าอยา่งยิง่

“ในฐานะผูส้อนศาสนา เราไม่ดีพร้อม” 
มาร์แชลลก์ล่าว “เรายงัอยูภ่ายใตก้าร
ล่อลวง เรายงัท�าบาป แต่ความบกพร่อง
ของคุณอาจจะเป็นส่ิงท่ีซาตานตอ้งการ
ใหคุ้ณใหค้วามส�าคญั—ใหรู้้สึกเหมือน
พระเจา้ไม่ทรงยอมรับเคร่ืองถวายของคุณ
เพราะเวลาเหล่านั้นคุณไม่ไดเ้ป็นผูส้อน
ศาสนาท่ีดีท่ีสุด”

มาร์แชลลเ์ช่ือวา่พระเจา้ทรงตอ้งการให้
ผูส้อนศาสนารู้วา่พระองคพ์อพระทยักบั
การรับใชท่ี้พวกเขาให ้แมไ้ม่ไดรั้บใชอ้ยา่ง

สมบูรณ์เพราะการเลือกหรือสภาวการณ์
บางอยา่ง

มาร์แชลลเ์รียนรู้วา่ตอ้งเผชิญและ
เยยีวยาโดยท�าสุดความสามารถเพื่ออยูใ่กล้
ชิดพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูคริสต์

กลับมาเพ่ือกลับใจ
ผูส้อนศาสนาอีกคนหน่ึงท่ีรับใชใ้นรัฐ

โคโลราโด สหรัฐอเมริกาถูกส่งกลบับา้น
เพราะเหตุผลดา้นวินยัและถูกปัพพาชนีย
กรรมจากศาสนจกัร แต่เขารับบพัติศมา 
ใหม่ในเวลาต่อมา “การกลบับา้นเป็น
เร่ืองยาก” เขากล่าว “ผมรู้สึกหมดหวงั
และว่างเปล่า บางคร้ังส่วนท่ียากท่ีสุด
ของการกลบับา้นคือ [การหา] แรงจูงใจ
ให้ไปโบสถ ์อ่านพระคมัภีร์ และสวด
ออ้นวอนต่อไป เร่ืองง่ายกลายเป็น
เร่ืองยากท่ีสุด”

แต่เขาพบพลงัในการ
สนบัสนุนจากเพื่อนๆ ครอบครัว 
และในการพยายามกลบัใจ
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“การตั้งเป้าหมาย พบกบัอธิการ และ
ไปพระวหิารเม่ือผมมีค่าควรเป็นกญุแจ
ใหเ้ราสามารถใกลชิ้ดพระบิดาบนสวรรค์
มากข้ึน” เขาเสริม “ผมจ�าไดข้ณะท่ีผมไม่
สามารถพบกบัอธิการหรือบรรลุเป้าหมาย
บางขอ้ ปฏิปักษค์อยล่อลวงผมตลอดเวลา”

เขากลบัมาเหมือนเดิมไดเ้พราะ “ระลึก
เสมอวา่ผมมีพระบิดาบนสวรรคผ์ูท้รงรัก
ผมและทรงตอ้งการใหผ้มมีความสุข การมี
ประจกัษพ์ยานในการชดใชข้องพระผูช่้วย
ใหร้อดและการกลบัใจมกัจะท�าใหเ้ราใกล้
ชิดพระผูเ้ป็นเจา้มากข้ึนไม่วา่เราจะรู้สึก
ห่างไกลเพียงใดกต็าม”

“เม่ือนึกถึงงานเผยแผข่องผม” เขาพดูถึง
หลายเดือนท่ีเขารับใชก่้อนเกิดเหตุท่ีท�าให้
เขาตอ้งถกูส่งกลบับา้น “ผมยงัรู้สึกเหมือน
เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีสุดประสบการณ์
หน่ึงท่ีผมเคยมี ผมเรียนรู้เยอะมาก และ
ถึงแมไ้ม่ไดเ้ป็นอยา่งท่ีวางแผนไว ้แต่ผม
กย็งัสามารถมองเห็นชีวติเปล่ียนเพราะ
พระกิตติคุณ ผมท�าผดิพลาดบางอยา่ง แต่
ประจกัษพ์ยานของผมเติบโตข้ึนมากเม่ือ
ผมพยายามกลบัใจและเดินหนา้ต่อไป”

เขาตอ้งการใหค้นท่ีกลบับา้นก่อน
ก�าหนดเพราะการเลือกของตนไดรู้้วา่ 
“โลกไม่ไดจ้บส้ิน การกลบับา้นเป็นกา้ว
แรกสู่การกลบัใจ ทนัทีท่ีคุณผา่นขั้นตอน
น้ีของการกลบัใจ คุณจะไดรั้บมาก ภาระ
หนกันั้นจะถกูยกออกไป ไม่มีความรู้สึก
ใดดีไปกวา่การรู้วา่คุณถกูตอ้งในสาย
พระเนตรของพระผูเ้ป็นเจา้”

รกัคนท่ีกลับก่อนก�าหนด
ผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด

ทั้งสองคนน้ีเนน้วา่ส�าคญัอยา่งยิง่ท่ีเพ่ือนๆ 
และครอบครัวของผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้น
ก่อนก�าหนดจะรักและสนบัสนุนพวกเขา

“ใหอิ้สระพวกเขา” มาร์แชลลก์ล่าว “แต่
คุณตอ้งอยูใ่กล้ๆ  เพราะพวกเขาอาจจะซึม
เศร้าเลก็นอ้ย จงเป็นเพื่อนพวกเขา” โดยฟัง
พระวญิญาณเราจะสามารถประเมินความ
ตอ้งการของพวกเขาและรู้วา่เม่ือใดตอ้ง
ยืน่มือช่วยและเม่ือใดตอ้งเคารพความเป็น
ส่วนตวัของพวกเขา

“แค่รักพวกเขากพ็อ” ผูส้อนศาสนาท่ีรับ
ใชใ้นโคโลราโดกล่าว “กระตุน้ใหพ้วกเขา
ระลึกถึงการพลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใช้
ของพระเยซูคริสตต์ลอดเวลา”

วธีิท่ีผูอ่ื้นปฏิบติัต่อผูส้อนศาสนาท่ีกลบั
บา้นก่อนก�าหนดจะช่วยสร้างความแตก
ต่างระหวา่งพวกเขาตกไปดว้ยความอาย
หรือเดินหนา้ดว้ยศรัทธา จ�าเป็นอยา่งยิง่ท่ี
ตอ้งโอบกอดพวกเขาโดยไม่ตดัสิน

เหมือนโคริแอนทอน ผูส้อนศาสนาท่ี
กลบับา้นก่อนก�าหนดมีศกัยภาพท่ีจะลุกข้ึน
จากสภาพเปราะบางในปัจจุบนัของพวก
เขาข้ึนมาเป็นเคร่ืองมืออนัทรงพลงัของ
พระเจา้

พบความหวงัในแผนของ 
พระผู้เป็นเจ้า

เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองกล่าวค�า
ปลอบโยนผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อน
ก�าหนด “เม่ือมีคนถามวา่ท่านเคยรับใชง้าน
เผยแผไ่หม ท่านตอบไดเ้ลยวา่เคย” ท่าน
กล่าว “. . . จงช่ืนชมการรับใชท่ี้ท่านให ้จง
ส�านึกคุณต่อโอกาสท่ีเคยเป็นพยาน เคย
ออกไปในพระนามของพระเจา้ เคยติดป้าย
ช่ือผูส้อนศาสนา . . . ไดโ้ปรด ไดโ้ปรด
อยา่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงเร่ืองนั้น อยา่คิดวา่
ท่านไม่ดีพอหรือลม้เหลว” 1

ส�าหรับคนท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนด
เน่ืองจากบาป จงจดจ�าถอ้ยค�าเหล่าน้ีจาก 

ซิสเตอร์จอย ดี. โจนส์ประธานปฐมวยั
สามญั “หากเราท�าบาป เรามีค่าควรนอ้ยลง 
แต่เราจะไม่มีวนัไร้ค่า!” 2 เธอยนืยนัวา่พระ
ผูเ้ป็นเจา้จะทรงช่วยเราพฒันาความเช่ือมัน่
ในตนเองในช่วงมืดมิดท่ีสุดถา้เราจะหนัไป
หาพระองค์

ข่าวสารจากพระคมัภีร์มอรมอน จากผู ้
สอนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดสมยั
น้ี และจากผูน้�าศาสนจกัรเป็นข่าวสาร
เดียวกนัคือ อยา่ส้ินหวงั เพราะพระผูเ้ป็น
เจา้ยงัคงมีแผนใหท่้านใหญ่กวา่ท่ีท่าน
จินตนาการได ้ส�าหรับคนท่ีผูส้อนศาสนา
เหล่าน้ีรัก ท่าทีของท่านต่อการกลบับา้น
ของพวกเขาจะช่วยใหพ้วกเขาเยยีวยาและ
บรรลุศกัยภาพของตนไดม้ากทีเดียว จ�า
ไวว้า่การชดใชข้องพระเยซูคริสตส์ามารถ
เยยีวยาบาดแผลไดท้ั้งหมด—รวมทั้ง
บาดแผลของคนท่ีกลบัจากงานเผย 
แผก่่อนก�าหนดดว้ย ◼

ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ท่านสามารถหาแหล่งขอ้มูลส�าหรับผูห้วงัจะเป็น
ผูส้อนศาสนาและผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อน
ก�าหนดในเวอร์ชัน่ดิจิทลัของบทความน้ีท่ี  
liahona .ChurchofJesusChrist.org หรือใน 
แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้

อ้างองิ
 1. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด ์“Elder Holland’s 

Counsel for Early Returned Missionaries”  
(video), ChurchofJesusChrist.org/media- library.

 2. จอย ด.ี โจนส์, “คณุคา่เกินกวา่จะวดัได,้”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2017, 14.
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ผูส้อนศาสนาท่ีกลบั
บา้นก่อนก�าหนด:  

ท่านไม่โดดเดีย่ว

คนหนุ่มสาว

คนหนุ่มสาวแบ่งปันวา่พวกเขาพบ
ความหมายและสันตสุิขหลังกลับ
จากงานเผยแผ่ก่อนก�าหนดอย่างไร 
และวธิีที่ท่านจะท�าไดด้ว้ย
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กองทพัผูส้อนศาสนาเตม็เวลาท่ีก�าลงัพยายามท�า
หนา้ท่ีของตนใหเ้กิดสมัฤทธิผลในการ “เช้ือเชิญ
ใหผู้อ่ื้นมาหาพระคริสต”์ 1 ต่างน�า “ความหวงัอนัยิง่

ใหญ่และปีติอยา่งมากมาย” (แอลมา 56:17) มาใหค้นจ�านวน
มาก ผูส้อนศาสนาเหล่านั้นเหมือนนกัรบหนุ่มในพระคมัภีร์
มอรมอนคือ ต่อสูทุ้กวนัดว้ย “พละก�าลงัอนัปาฏิหาริย;์ และ
ดว้ยพลงัมหาศาลเช่นนั้น” (แอลมา 56:56)

แต่แมใ้นหมู่นกัรบหนุ่ม 2,060 คน กย็งัมี 200 คนท่ี 
“หมดสติเพราะเสียเลือด” (แอลมา 57:25) นัน่ท�าใหพ้วกเขา
องอาจนอ้ยลงหรือไม่ เขม้แขง็นอ้ยลงหรือไม่ กลา้หาญนอ้ย
ลงหรือไม่ มีค่าควรนอ้ยกวา่คนอ่ืนหรือไม่ ไม่เลย

ท่านผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดเพราะเหตุผล
ดา้นสุขภาพกายหรือสุขภาพจิตกเ็หมือนกนั ท่าน ไม่ ได้
องอาจนอ้ยลง เขม้แขง็นอ้ยลง กลา้หาญนอ้ยลง หรือมีค่า
ควรนอ้ยลง ความมานะบากบัน่ผา่นการทดลองของท่าน
ชวนใหฉ้งน—และควรจะ—ชวนใหฉ้งน ท่านรอดชีวติ
—อาจบาดเจบ็มาก แต่รอดชีวติ บาดแผลของท่าน ไม่วา่จะ
เป็นบาดแผลทางร่างกาย จิตใจ หรืออารมณ์ ตอนน้ีตอ้งได้
รับการดูแล (ดู แอลมา 57:28) ส�าหรับคนท่ีกลบับา้นเพราะ
เหตุผลเก่ียวกบัความมีค่าควร การกลบัใจจะเป็นส่วนส�าคญั
ของการเยยีวยาท่าน

โดย เลยีโฮนา ฟิกเควท
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ขณะท่านปรับตวักบัการอยูบ่า้น 
ท่านตอ้งใหเ้วลาตนเองเยยีวยาและ
จ�าไวว้า่ตอ้งวางใจพระผูเ้ป็นเจา้เสมอ 
(ดู แอลมา 57:27) พระองคท์รงเตือน
เราวา่ “เม่ือเราใหค้ �าบญัชาแก่บุตร 
[หรือธิดา] คนใดของมนุษยใ์หท้�างาน
แด่นามของเรา”—ตวัอยา่งเช่น รับ
ใชง้านเผยแผ—่“และบุตร [และธิดา] 
เหล่านั้นของมนุษยท์�าดว้ยสุดก�าลงั
ของพวกเขาและดว้ยทุกส่ิงท่ีพวกเขามี
เพื่อท�างานนั้น, และไม่เลิกความขยนั
หมัน่เพียรของพวกเขา, และศตัรูพวก
เขา”—ในบางกรณีคือความเจบ็ป่วย
ทางร่างกายหรือจิตใจของเราหรือการ
บาดเจบ็อ่ืนๆ—“มาโจมตีพวกเขาและ
ขดัขวางพวกเขาจากการท�างานนั้น, 
ดูเถิด, เราเห็นสมควรวา่จะไม่เรียกร้อง
งานนั้นต่อไปจากมือ [ของพวกเขา], 
แต่จะยอมรับจากเคร่ืองถวายของพวก
เขามากกวา่” (หลกัค�าสอนและ 
พนัธสญัญา 124:49)

ไม่วา่ท่านไดรั้บบาดแผลอะไร
กต็าม—หรือบาดแผลเปิดอีกคร้ัง— 
ในการสูร้บ ตราบใดท่ีท่านรับใชอ้ยา่ง
มีค่าควรหรือกลบัใจอยา่งสมบูรณ์ 
พระเจา้ยงัทรงตอ้งการและยอมรับผล
งานของท่าน

การอ่านเร่ืองราวต่อไปน้ีอาจช่วย
ใหท่้านพบการเยยีวยาในความจริงท่ี
วา่ท่านไม่โดดเด่ียวและการแบ่งปัน
เร่ืองราวของท่านจะช่วยคนอ่ืนๆ ได้

ตระหนักวา่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้สึกถงึความเจบ็ปวดของท่าน

ร ะหวา่งโดยสารเคร่ืองบินไปคณะเผยแผ ่ผมนึกภาพตอนกลบับา้นวา่จะเป็น
อยา่งไร เสียงไชโยโห่ร้องคงดงัลัน่ ครอบครัวกบัเพื่อนๆ คงโอบกอดผม และ

ผมคงใชชี้วติท่ีเหลืออยา่งสงบสุข มีความสุขกบัพรทุกประการท่ีมากบัการเป็นผู ้
สอนศาสนาท่ีกลบับา้นอยา่งสมเกียรติ

สิบเอด็เดือนต่อมา ระหวา่งโดยสารเคร่ืองบินกลบับา้น ผมกงัวลทุกขณะกบัส่ิงท่ี
อยูข่า้งหนา้ ครอบครัวผมรออยู ่ถึงแมพ้วกเขาไชโยโห่ร้องและโอบกอดผม แต่ตอน
น้ีผมอยูค่นเดียวและนึกภาพอนาคตไม่ออก

พระผูช่้วยใหร้อดทรงเห็นวนัมืดมนของผม พระองคท์รงทราบวา่ผมรู้สึกอยา่งไร
ขณะผมนอนร้องไหอ้ยูบ่นเตียงนานสามสปัดาห์และหลบัเพื่อหลีกหนีความเป็นจริง 
พระองคท์รงทราบวา่ผมจะตอ้งไดรั้บพลงัจากพระองคเ์พราะไม่มีใครรอบขา้งผม
เขา้ใจหรือแมก้ระทัง่เห็นใจในส่ิงท่ีผมก�าลงัประสบ แต่พระองคเ์ขา้พระทยั ผมคงไม่
รอดจากงานเผยแผห่รือกลบับา้นก่อนก�าหนดหากปราศจากพระองค์

อาลี โบอาซา, ควนีส์แลนด ์ออสเตรเลีย

อย่าเสียเวลา สงสัยวา่ท�าไม

ดิฉนัเสียใจมากเม่ือนึกถึงการกลบับา้นก่อนก�าหนด ทนัทีท่ีผูใ้หค้ �าปรึกษา
แนะน�าใหก้ลบับา้น ดิฉนัรู้สึกสบัสนระคนกบัอารมณ์หลายอยา่ง เช่น อบัอาย 

โล่งอก รู้สึกผดิ สงบ เศร้า อารมณ์ทั้งหมดเกิดข้ึนในคราวเดียวกนั
ดิฉนัรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงสนบัสนุนดิฉนัเพราะดิฉนัผา่นสปัดาห์แรกท่ีบา้น

ไปได ้แลว้กผ็า่นไปอีกสปัดาห์ และอีกสปัดาห์ จนกระทัง่ดิฉนัรู้สึกเหมือนเป็น
ตวัเองอีกคร้ังในท่ีสุด คุณพอ่เป็นผูส้นบัสนุนคนส�าคญัท่ีสุดและท่านดูแลดิฉนั
เป็นอยา่งดี ท่านตอ้งการพดูคุยและใชเ้วลากบัดิฉนัเสมอ ท่านไม่ไดอ้ยากรู้วา่ดิฉนั
ท�าอะไร “ผดิ” แต่แค่ดูวา่ดิฉนัเป็นอยา่งไรบา้ง

เม่ือคุณพอ่ส้ินชีวติในอุบติัเหตุปีนผาอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา ดิฉนัรู้โดยไม่สงสยัวา่
พระผูเ้ป็นเจา้ทรงมีแผนส�าหรับดิฉนั การไดอ้ยูก่บัคุณพอ่ในช่วงสุดทา้ยของชีวติ
ท่านท�าใหดิ้ฉนัมีประจกัษพ์ยานเขม้เขง็เก่ียวกบัแผนแห่งความรอด ดิฉนัยงัไม่
เขา้ใจเหตุผลทั้งหมดวา่ท�าไมดิฉนัตอ้งกลบับา้นตอนนั้น แต่ดิฉนัเรียนรู้เช่นกนัวา่
ถา้คุณมวัแต่สงสยัวา่ท�าไม คุณจะพลาดปาฏิหาริยอ์นัน่าอศัจรรยท่ี์พระผูเ้ป็นเจา้
ทรงเตรียมไวใ้หคุ้ณทุกวนั

คริสเตน็ วาตาเบะ, รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา
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ES จงเต็มใจ ท�าตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ทุกอยา่งก�าลงัไปไดส้วยในงานเผยแผข่องผม ผมมี
ประสบการณ์ดีเหลือเช่ือท่ีจะอยูใ่นใจผมตลอดไป แต่

หลงัจากแปดเดือน ผมเร่ิมมีปัญหาสุขภาพ หลงัจากอดอาหาร
และสวดออ้นวอนมาก ผมถกูส่งกลบับา้น ผมเสียใจมาก ผม
คิดวา่ทุกอยา่งเป็นความผดิของผม ผมหยดุอ่านพระคมัภีร์
และสวดออ้นวอน ผมสงสยัวา่ผมไม่ไดท้�าทุกอยา่งเพื่อใหผ้ม
ไดอ้ยูห่รือ

แต่ผมตระหนกัวา่ผมก�าลงัถกูทดสอบเพื่อดูวา่ผมจะยงัคง
ภกัดีต่อพระเจา้หรือไม่ นบัวา่ยาก แต่ผมวางใจพระองค ์และ
ผมกลบัไปสนามเผยแผท่ี่ผมมีประสบการณ์อนัน่าพิศวงอีก
คร้ัง

จากนั้นปัญหาสุขภาพกก็ลบัมา แต่คราวน้ีผมเตม็ใจท�า
ตามพระประสงคข์องพระบิดาบนสวรรคม์ากข้ึน ผมจึงกลบั
บา้นคร้ังท่ีสอง มนัยาก แต่ผมรู้วา่ผมสามารถเรียนรู้จากทุก
อยา่งท่ีผมประสบ

แมผ้มไม่ไดรั้บใชค้รบ 24 เดือน แต่ผมรู้วา่ผมรับใชง้าน
เผยแผอ่ยา่งสมเกียรติ ผมรู้วา่เวลาท่ีผมรับใชพ้ระเจา้มีค่า
ส�าหรับผมและส�าหรับคนท่ีผมช่วยเหลือ ผมส�านึกคุณต่อพระ
ผูช่้วยใหร้อดส�าหรับการชดใชอ้นัไม่มีขอบเขตของพระองค ์
พระองคท์รงทราบความทา้ทายของเราแต่ละคน ถา้เราพ่ึงพา
พระองคด์ว้ยความมัน่ใจ เราจะไม่มีวนัโดดเด่ียว

ฟิลลิเป ฮอฟฟ์แมน เมืองกอยยาส บราซิล

ห้อมล้อมตวัคุณ ดว้ยความดี

ผมไม่เคยคิดวา่จะตอ้งกลบัจากงานเผยแผก่่อนก�าหนด ผม
อายและกลวัมากเม่ือตอ้งเจอหนา้ทุกคน แมจ้ะเป็นช่วง

ยากท่ีสุดช่วงหน่ึงในชีวติผม แต่ผมเติบโตจากประสบการณ์
นั้นเช่นกนั ประสบการณ์นั้นหล่อหลอมใหผ้มเป็นคนดีข้ึน

ผมกลบับา้นเพื่อผา่นขั้นตอนการกลบัใจ การเลือกบางอยา่ง
ท่ีผมท�าก่อนเป็นผูส้อนศาสนาไม่สอดคลอ้งกบัค�าสอนของ
พระกิตติคุณและพระบญัญติั เพราะความอบัอายและความ
ปรารถนาจะรักษาสถานะของผมในศาสนจกัร ผมจึงไม่ผา่น
ขั้นตอนการกลบัใจกบัอธิการก่อนไปเป็นผูส้อนศาสนา แต่
ภายในไม่ก่ีเดือนแรก ผมรู้สึกวา่ตอ้งกลบับา้นเพื่อกลบัใจแลว้
จะไดรั้บใชด้ว้ยความสุจริตและสมเกียรติ

ส่ิงท่ีใหก้�าลงัใจผมจริงๆ เม่ือกลบับา้นคือการเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเชิดชูทางวญิญาณ รวมไปถึงการประชุมต่างๆ ของ
ศาสนจกัร โครงการบ�าเพญ็ประโยชน ์และพระวหิารทนัทีท่ี
ผมไปได ้แต่ส่ิงท่ีช่วยผมมากท่ีสุดคือคนรอบขา้ง—ครอบครัว 
เพื่อนบางคน และแมแ้ต่คนท่ีผมไม่เคยพบมาก่อนกแ็สดงความ
รักความเมตตาต่อผม

สรุปคือ ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้และแบบอยา่ง
เหมือนพระคริสตร์อบขา้งผม ผมจึงสามารถกลบัไปฟลอริดา
เพื่อท�างานเผยแผข่องผมจนจบ ความหวงัของผมคือขอใหเ้รา
ทุกคนพยายามเป็นเหมือนพระคริสตต่์อคนอ่ืนๆ ไม่วา่พวกเขา
กลบับา้นก่อนก�าหนดหรือเพียงแค่ตอ้งการความช่วยเหลือ

คายเกน็ สจ๊วต, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ค�าสญัญาท่ีพบในหมายเรียกเป็นผูส้อนศาสนา ค�าสญัญาท่ีท�า
กบัท่านเม่ือท่านตดัสินใจกา้วไปในงานน้ี จะเกิดสมัฤทธิผล 
นัน่คือ “พระเจา้จะประทานรางวลัตอบแทนความดีงามของ
ชีวติท่าน” ดว้ยความเอาใจใส่และความห่วงใย บาดแผลของ
ท่านจะหายและกลายเป็นเคร่ืองมือใหท่้านสามารถช่วยใหผู้ ้
อ่ืนมาหาพระคริสต ์นัน่คือหนา้ท่ีของผูส้อนศาสนา ◼

ผู้เขยีนมาจากฝร่ังเศสและก�าลงัเรียนทีโ่รงเรียนในรัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

หาเร่ืองราวเพิ่มเติมจากผูส้อนศาสนาท่ีกลบับา้นก่อนก�าหนดในเวอร์ชัน่
เตม็ของบทความน้ีท่ี liahona.ChurchofJesusChrist.org หรือใน 
แอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้

อ้างองิ
 1. “จุดประสงค์ ในการเป็นผู้สอนศาสนาของฉันคอือะไร” ส่ังสอน

กิตตคิณุของเรา : แนวทางการรบัใช้งานเผยแผ่ศาสนา ฉบับแก้ ไข
ใหม่ (2018), ChurchofJesusChrist.org/ manual/ missionary.
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ดฉัินเล่นวอลเลย์บอล  
วิง่กรีฑา และอ่าน
หนังสือเยอะมาก  
ถา้ดิฉนัสามารถใชว้นัหน่ึงท�าอะไรกไ็ด ้ดิฉนัน่าจะ
ไปชายทะเล

ดิฉนัเกิดในเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ แต่มาท่ีนอวู
เม่ือดิฉนัอยูใ่นสถานสงเคราะห์เดก็ก�าพร้า ดิฉนัจ�า 
ชีวติตวัเองไดไ้ม่มากก่อนจะมาอยูใ่นสถานสงเคราะห์ 
แต่ดิฉนัจ�าไดว้า่รู้สึกไม่ปลอดภยั เม่ือเขา้ไปอยูใ่น
สถานสงเคราะห์ ดิฉนัรู้สึกปลอดภยั ดิฉนัชอบมีพระ
กิตติคุณ เพื่อนบางคนตกอยูใ่นสถานการณ์น่ากลวั
บางอยา่งเพราะพวกเขาไม่ท�าตามมาตรฐานของเรา 
ดิฉนัรู้วา่การท�าตามพระบญัญติัท�าใหดิ้ฉนัปลอดภยั
เสมอ

การไดพ้บครอบครัวเป็นประสบการณ์ท่ีดีเยีย่ม คุณ
แม่ของดิฉนัมาโรงเรียนเตรียมประถมท่ีดิฉนัเรียน
เพราะท่านมาช่วยสอนแทน ท่านเล่นกบัดิฉนัและ
บอกครูคนหน่ึงวา่ท่านตอ้งการพาดิฉนักลบับา้น
เพราะดิฉนัเป็นเดก็น่ารัก ครูตอบวา่ “เธอรอคน
มารับอุปการะ คุณกอ็าจจะรับเธอไดน้ะ!” คุณแม่
พยายามหาขอ้มูลและรับดิฉนักบันอ้งชายสองคน
ของดิฉนัเป็นบุตรบุญธรรม ดีจงัเลยเพราะดิฉนัรู้
วา่การไม่มีครอบครัวเป็นอยา่งไร และนัน่ท�าให้
การมีครอบครัวพิเศษยิง่ข้ึนไปอีก

ลลิ ีเอส. อาย ุ14 ปี รัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
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52 ศึกษา อ่าน ทบทวน  
สวดอ้อนวอน ท�าซ�้า

โดย มาริโอ ไดแอส อลอนโซ

54 วนัท�างานทีด่ทีีสุ่ดของผม!

โดย เอล็เดอร์โซนี แอล. คอช

56 บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่: 
อคัรสาวกเป็นพยานของพระเยซู
คริสต์—และท่านเป็นได้เช่นกนั!

โดย ฮีเธอร์ ไวท ์คลาริดจ์

58 “ต้องไปจากทีน่ี่”

โดย เซอร์จิโอ ริเควลเม เซกรูา

61 โปสเตอร์: ศรัทธามาทลีะขั้น

62 จดหมายจากพีช่ายทีรั่ก

โดย เมริลี เอส. บี. อวาเรตต์

64 ปัจฉิมวาทะ: ท่านจะพบอะไร
ในพระคมัภร์ีมอรมอน

โดย เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั

เยาวชน
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โดย มาริโอ ไดแอส อลอนโซ

ใ 
นชิลี คุณจะเรียนมหาวิทยาลยัไดต้อ้ง

สอบวดัระดบัก่อน ผมตอ้งการเรียน

วิศวกรรมศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัแห่ง

หน่ึงไกลจากท่ีผมอยู ่คงจะแพงมาก ผม

จึงตั้งเป้าหมายว่าตอ้งสอบวดัระดบัให้ได้

คะแนนสูงท่ีสุดเท่าท่ีผมจะท�าไดเ้พ่ือจะได้

ทุนการศึกษาส�าหรับคนท่ีไดค้ะแนนสอบ

ดีเยี่ยม ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

อา
ดมั

 ฮ
อว

ล์ิง
ก์

ผมรู้วา่ผมตอ้งการศึกษาอะไรและท่ีไหน 

และรู้วา่จะตอ้งท�าอะไรจึงจะไดเ้รียนท่ี

นัน่ ผมเร่ิมเตรียมสอบ ผมศึกษา อ่าน และ

ทบทวนเน้ือหา แต่เม่ือฝึกท�าขอ้สอบผมยงั

ไม่ไดค้ะแนนท่ีตอ้งการ ผมหนัไปพึ่งพระ

บิดาบนสวรรคใ์นการสวดออ้นวอน และทูล

ขอใหพ้ระองคป์ระทานสติปัญญาใหผ้มมาก

ข้ึนและท�าใหผ้มเขา้ใจดีข้ึนเพื่อจะบรรลุเป้า

หมายของผมได ้ผมสวดออ้นวอนขอแบบน้ี

ทุกวนัตลอดหน่ึงปี ผมไปเขา้ชั้นเรียนเตรียม

พิเศษท่ีโรงเรียน และสมคัรเรียนท่ีสถาบนั

หน่ึงซ่ึงเหมาะกบัการเตรียมสอบ

ผมยงัคงศึกษาพระคมัภีร์ทุกวนั และไม่

เคยขาดเรียนเซมินารี ผมท�างานมอบหมาย

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนครบถว้นและไม่

เรียนหนงัสือวนัอาทิตยไ์ม่วา่สถานการณ์จะ

เป็นอยา่งไรกต็าม ผมรู้วา่วนัอาทิตยเ์ป็นวนั

ของพระเจา้ และผมตอ้งการเคารพวนันั้นตาม

ศึกษา อ่าน ทบทวน สวดอ้อนวอน 
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ท่ีพอ่แม่สอนผมมา ผมรู้วา่ผมจะตดัตนเอง

จากพรท่ีพระบิดาบนสวรรคท์รงมีใหผ้มไม่

ได ้โดยเฉพาะในเวลาท่ีผมตอ้งการมากท่ีสุด 

แมจ้ะท�าทั้งหมดน้ีแต่ผมกไ็ม่ไดค้ะแนนท่ี

ตอ้งการเม่ือฝึกท�าขอ้สอบ

ผมกบัครอบครัวสวดออ้นวอน อดอาหาร 

และคุณพ่อให้พรผม ดว้ยการเตรียมทาง

วิญญาณน้ีและการเตรียมอ่ืนๆ ผมไปสอบ 

ผมไม่เพียงท�าคะแนนไดต้ามตอ้งการเท่านั้น 

แต่ท�าไดเ้กินเป้าหมายดว้ย โดยเป็นคนหน่ึง

ท่ีไดเ้ปอร์เซ็นตสู์งสุดในหมวดคณิตศาสตร์ 

ผมไดรั้บทุนการศึกษาพร้อมทั้งเงินช่วย

เหลือท่ีตอ้งการ และไดเ้รียนในมหาวิทยาลยั

ท่ีผมเลือก

ตั้งแต่ผมอายยุงันอ้ย ผมเรียนรู้วา่ถา้ผมท�า

ทุกอยา่งท่ีท�าไดแ้ละดูแลความรับผดิชอบทาง

วญิญาณของผมก่อน พระบิดาบนสวรรคจ์ะ

ทรงอวยพรผม สถานการณ์อาจไม่เป็นไปตาม

การศึกษาจะช่วยท่านรับใช้
“ค�าแนะน�าของขา้พเจา้ . . . คือศึกษาต่อ ไม่วา่ท่านอยูท่ี่ใด ไม่วา่
ความสนใจและโอกาสของท่านจะเป็นอะไร ตดัสินใจวา่ท่านจะ
รับใชค้รอบครัวและสงัคมสุดความสามารถและเตรียมใหดี้ได้
อยา่งไร”
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน “Education: A Religious Responsibility” (การให้ข้อคดิทาง
วญิญาณทีม่หาวทิยาลยับริคมัยงัก์–ไอดาโฮ 26 ม.ค. 2010)

ท่ีเราคาดหวงัเสมอไป แต่พระผูเ้ป็นเจา้จะทรง

ดูแลเรา ผมรู้วา่ทุกอยา่งเป็นไปไดด้ว้ยความ

ช่วยเหลือของพระองคเ์ท่านั้น ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในจังหวดักูติน ชิลี

ช่วยให้ท่านประสบความส�าเร็จในการศึกษา
ศาสนจกัรจดัเตรียมแหล่งช่วยหลายแห่งไวใ้หท่้านในการฝึกหดัหรือการศึกษาหลงั
เรียนจบมธัยมปลาย:

•  กองทุนต่อเน่ืองเพื่อการศึกษามีใหใ้นบางประเทศเพ่ือช่วยช�าระค่าฝึกวชิาชีพ 
ท่านสามารถพดูคุยกบัอธิการหรือประธานสาขาเก่ียวกบัเร่ืองน้ีหรือเขา้ไปท่ี  

pef .lds .org

•  BYU Pathway Worldwide ใหก้ารศึกษาขั้นสูงทางออนไลนท่ี์ท่านสามารถ
จ่ายได ้นกัศึกษาเร่ิมจาก PathwayConnect ซ่ึงเป็นโปรแกรมออนไลนห์น่ึงปีท่ี
ช่วยท่านเร่ิมหรือกลบัไปเรียนมหาวทิยาลยั หลงัจากเรียนจบ PathwayConnect 
นกัศึกษาจะไดเ้กียรติบตัรพร้อมท�างานในเวลาไม่ถึงปี แลว้เรียนต่อจนได้
ปริญญา—ทั้งหมดน้ีคิดค่าเล่าเรียนต�่าเหมือนเดิม เขา้ไปท่ี byupathway .lds .org

•  การเรียนภาษาองักฤษมกัจะท�าใหท่้านมีโอกาสไดง้านดีกวา่เดิม EnglishConnect 
เป็นโปรแกรมการเรียนภาษาองักฤษท่ีศาสนจกัรเตรียมไวช่้วยใหแ้ต่ละบุคคล
เพิ่มการพึ่งพาตนเองทางโลกและทางวญิญาณในสภาพแวดลอ้มท่ีมีพระกิตติคุณ
เป็นศนูยก์ลาง เขา้ไปท่ี englishconnect .ChurchofJesusChrist.org

•  หลกัสูตรการพึ่งพาตนเองของศาสนจกัรส�าหรับการศึกษาเรียกวา่ “การศึกษา
เพื่อไดง้านดีกวา่เดิม” เป็นหลกัสูตร 12 สปัดาห์ท่ีจดัในสเตคหรือทอ้งถ่ินของ
ท่าน หาคู่มือไดใ้นคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณใตห้วัขอ้การพึ่งพาตนเองหรือท่ี 
ChurchofJesusChrist.org/ go/ 71857

ถ้าไม่มีทุนการศึกษา 
ผมคงจ่ายค่าเรียน
มหาวิทยาลยัไม่ไหว
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โดย เอล็เดอร์ 
โซนี แอล. คอช

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ

เม่ือท่านเรียนรู้ท่ีจะรัก
และเห็นคุณค่าของการ
ท�างาน ท่านจะพบแหล่ง
ใหญ่ของปีติเช่นกัน

หลายปีก่อน ขา้พเจา้อยูใ่นหอประชุมท่ี

วทิยาลยัเชอร์ชิลลข์องมหาวทิยาลยั 

แคมบริดจใ์นองักฤษเพื่อร่วมการประชุม

ประจ�าปีของบริษทัท่ีขา้พเจา้ท�างานให ้คร้ังนั้น

ขา้พเจา้มีโอกาสเป็นตวัแทนของทีมข้ึนไปรับรางวลั

จากประธานระดบัโลกและซีอีโอของบริษทัส�าหรับ

ผลงานยอดเยีย่มท่ีเราท�าปีนั้น

เม่ือหวัหนา้บริษทัจากทัว่โลกท่ีเป็นตวัแทนของ

ลกูจา้ง 80,000 คนปรบมือยกยอ่งความส�าเร็จของทีม

เรา ขา้พเจา้คิดวา่ “น่ีตอ้งเป็นวนัท�างานท่ีดีท่ีสุดของ

ขา้พเจา้แน่เลย!” บรรยากาศขณะนั้นช่ืนม่ืน

มือป้ันแป้งใหเ้ป็น

แถว และวางไวบ้น

เตาอบแบบใชอิ้ฐก่อ 

เม่ืออบเสร็จ เราใชพ้าย

ไมย้าวอนัหน่ึงค่อยๆ 

แซะขนมปังออกมา เรา

รอไม่ก่ีวนิาที จากนั้นก็

แบ่งกนักินขนมปังท่ียงัอุ่น

อยู ่รสชาติเยีย่ม!

เม่ือนึกถึงเร่ืองน้ี ขา้พเจา้ตดัสิน

ใจใหก้ารรับรางวลัท่ีแคมบริดจเ์ป็น

วนัท่ีดีท่ีสุดล�าดบัสองของการท�างาน วนั

ท่ีดีท่ีสุดและมีความสุขท่ีสุดขณะท�างานอยูใ่น

สภาพตอ้ยต�่ากวา่นั้นมาก อยูใ่นร้านขนมปัง

ร้านเลก็ๆ ท่ีไม่มีผูช้มหรือคนจ�านวนมากลุก

ข้ึนยนืปรบมือ มีเพียงขา้พเจา้กบัคุณพอ่เท่านั้น 

วนันั้น ท่านสอนใหข้า้พเจา้รักและเห็นคุณค่า

ของการท�างาน ช่วยใหข้า้พเจา้รู้สึกถึงปีติของ

การท�าบางอยา่งตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยมือขา้พเจา้

เอง ขา้พเจา้เรียนรู้วา่การท�างานหนกัท�าใหท้ั้ง

ร่างกายและจิตวญิญาณพอใจ

การท�างานคอืพร

เม่ือพระเจา้รับสัง่กบัอาดมัและเอวา “เจา้จะ

ตอ้งหากินดว้ยเหง่ืออาบหนา้” (ปฐมกาล 3:19) 

ดูเหมือนพระองคท์รงก�าลงัตีสอนพวกเขา แต่

ในความเป็นจริงแลว้ พระองคท์รงเปิดโอกาส

วนัท�างานท่ี ดีท่ีสุดของขา้พเจา้!

ข้าพเจ้าจะจดจ�าผ้ากันเป้ือนสีขาวกับหมวกคนอบขนมปังท่ีคุณ
แม่เยบ็ให้และขนมปังท่ีคุณพ่อกับข้าพเจ้าท�าด้วยกันตลอดไป

ขนมปังทีแ่บ่งให้กนั

แต่จากนั้นขา้พเจา้กนึ็กถึงวนัท�างานวนัแรกของขา้พเจา้

ราว 40 ปีก่อน คุณพอ่ขา้พเจา้เป็นเจา้ของร้านขนมปังและ

อบขนมปังส่งตลาดเลก็ๆ หลายแห่งในเมืองของเราทาง

ภาคใตข้องบราซิล เม่ือขา้พเจา้ยงัเดก็ ขา้พเจา้รบเร้าให้

คุณพอ่พาขา้พเจา้ไปท�างานดว้ย วนัหน่ึงท่านตกลงพา

ขา้พเจา้ไป!

คุณแม่เยบ็ผา้กนัเป้ือนผนืเลก็สีขาวพร้อม

ดว้ยหมวกคนอบขนมปังใหข้า้พเจา้ และ

คุณพอ่กบัขา้พเจา้ไปร้านขนมปัง เรา

ผสมและเตรียมแป้งดว้ยกนั ใช้
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เป็นพรจากพระเจา้ เม่ือท่านฝึกเห็นคุณค่าและรักการ

ท�างาน ท่านจะพบความสุขและจุดประสงคท่ี์มาจาก

การพึ่งพาตนเอง

ขา้พเจา้ยงัคงไดย้นิเสียงปรบมือและค�าพดูใหก้�าลงั

ใจจากผูฟั้งกลุ่มนั้นท่ีมหาวทิยาลยัแคมบริจด ์แต่ท่ี

ขา้พเจา้หวงแหนมากกวา่คือความทรงจ�าในวนัท่ีอยู่

ร้านขนมปังกบัคุณพอ่และกล่ินขนมปังเหล่านั้นท่ี

หอมกรุ่นจากเตา ◼

อ้างองิ
 1. ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, “สะทอ้นถึงชีวติท่ีอุทิศถวาย,” 

เลียโฮนา พ.ย. 2010, 20.

วนัท�างานท่ี ดีท่ีสุดของขา้พเจา้!

ท่าน ค�าถามนั้นมกัจะจะเปล่ียนเป็น “หนูจะเรียนอะไรใน

มหาวทิยาลยั”

ใจรัก เกยีรตยิศ และจุดประสงค์

ไม่วา่ท่านตดัสินใจประกอบอาชีพใด ไม่วา่ท่านจะ

ลงเอยในสายงานใด จงพยายามท�างานของท่านดว้ย

ใจรัก เกียรติยศ และจุดประสงค ์ท่านควรท�างาน

ขยนัขนัแขง็และพยายามท�าใหไ้ดผ้ลดีท่ีสุด

เสมอ การมีเจตคติเช่นน้ีต่อการท�างานจะ

ช่วยใหท่้านมัน่คงทางโลก อารมณ์ 

และวญิญาณ โอกาสไดท้�างาน

ใหพ้วกเขาประสบ

ความรู้สึกอ่ิมเอมใจ

และปีติของการพึ่งพา

ตนเอง ของการจดัหา

ตามความตอ้งการและ

ความจ�าเป็นของตน

พวกเราจ�านวนมากมอง

ว่าการท�างานเป็นวิธีเดียว

ท่ีจะจดัหาให้ตวัเราเองและ

ครอบครัวเราทางโลกหรืออาจ

เป็นวิธีไดรั้บสถานะทางสังคมดว้ย

การมีต�าแหน่งงานสวยหรู แต่ส�าคญัยิ่งกว่า

นั้นพระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการให้เราท�างาน

เพ่ือเราจะเกิดความพึงพอใจอยา่งยิ่งเม่ือเรา

ท�างานเสร็จ สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ เปล่ียนโฉม

และปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ และเพิ่มคุณค่า

ให้โลกท่ีเราอยู่

ในทางวญิญาณ ชีวติท่ีมีพระกิตติคุณเป็น

ศนูยก์ลางมกัจะมีการท�างานรวมอยูด่ว้ยเสมอ 

เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนัแห่งโคว

รัมอคัรสาวกสิบสองกล่าวไวว้า่ “ชีวติท่ีอุทิศ

ถวายเตม็ไปดว้ยงานท่ีบางคร้ังจ�าเจ บางคร้ัง

ต�่าตอ้ย บางคร้ังไม่ไดรั้บค�าขอบคุณ แต่จง

ท�างานท่ีพฒันา สร้างระเบียบ ค�้าจุน หนุนใจ 

ช่วยเหลือ และสร้างแรงบนัดาลใจเสมอ” 1

เม่ือเป็นเดก็ อาจมีคนถามท่านวา่ “หนู

อยากเป็นอะไรเม่ือโตข้ึน” ในช่วงวยัรุ่นของ
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บทเรียนจากพนัธสัญญาใหม่

อคัรสาวกเป็นพยานของพระเยซูคริสต—์และ  

ท่านเป็นไดเ้ช่นกนั!
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บุคคลผูน้ั้นเป็นพยานถึงพระองค ์ประธานโจเซฟ  
ฟิลดิงก ์สมิธ (1876–1972) กล่าววา่ “[พระ

วญิญาณบริสุทธ์ิ] เป็นเพียงหนทางเดียวท่ีบุคคล

หน่ึงจะรู้จริงๆ วา่พระเยซูคือพระคริสตแ์ละพระ

กิตติคุณของพระองคเ์ป็นความจริง” 3 หมายความ

วา่ ถึงแมอ้คัรสาวกจะเคยเห็นพระคริสต ์แต่พวก

ท่านรู้วา่พระองคท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดเพราะ

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงบอกพวกท่าน!

ท่านสามารถเป็นพยานได้

ส่ิงท่ีน่าท่ึงกวา่นั้นคือท่านไดรั้บสญัญาเช่นกนั

วา่ท่านสามารถรู้ไดว้า่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผู ้

ช่วยใหร้อดของท่านโดยผา่นพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

(ดู หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 46:13) น่ีไม่ใช่

ส่ิงท่ีอคัรสาวกเท่านั้นจะรู้ได!้ ถึงแมท่้านไม่ไดรั้บ

เรียกใหเ้ป็นพยานพิเศษของพระคริสต ์แต่ท่าน

สามารถแสวงหาประจกัษพ์ยานถึงพระคริสตแ์ละ

เป็นพยานของพระองคต่์อผูค้นในชีวติท่าน ท่าน

สามารถท�าตามพระบญัชาของพระผูช่้วยใหร้อด

ต่อเปโตร “เม่ือท่านหนักลบัแลว้ จงชูก�าลงัพ่ีนอ้ง 

[ชายหญิง] ของท่าน” (ลกูา 22:32) ◼

อ้างองิ
 1. กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย,์ “Special Witnesses for Christ,” 

Ensign, May 1984, 50.
 2. ดู บอยด ์เค. แพคเกอร์, “พยาน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 

97; ดู ลอเรนโซ สโนว,์ “การเยอืนจากพระผูช่้วยให้
รอด,” เลียโฮนา, ก.ย. 2015, 80 ดว้ย.

 3. โจเซฟ ฟิลดิงก ์สมิธ, Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. (1957–66), 
3:31.

 4. ดู เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ “ขา้พเจา้เช่ือ,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2013, 93–95 ดว้ย.

พยานพเิศษ

การปกป้องความจริงเช่นน้ีเรียกวา่ “การเป็น

พยาน” ในตวัอยา่ง ท่านจะเป็นพยานยนืยนันิสยั

ท่ีดีของเพื่อน ท่านสามารถเป็นพยานใหเ้พื่อน

ไดฉ้นัใด พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียกศาสดาพยากรณ์

และอคัรสาวกใหเ้ป็นพยานพิเศษของพระบุตร

พระองคพ์ระเยซูคริสตฉ์นันั้น พระองคท์รง “ส่ง 

[อคัรสาวก] ออกไปพร้อมสิทธิอ�านาจและความ

รับผดิชอบ” 1 ใหส้อน เป็นพยาน และรับใชใ้น

ฐานะ “พยานพิเศษถึงพระนามของพระคริสตใ์น

ทัว่โลก” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 107:23)

ไม่นานหลงัจากพระคริสตฟ้ื์นคืนพระชนม ์

อคัรสาวกไดรั้บเรียกใหเ้ป็นพยานของพระองค ์

(ดู กิจการของอคัรทูต 1:8) ขณะท่านศึกษา

หนงัสือกิจการของอคัรทูตในพนัธสญัญาใหม่ 

ท่านสามารถอ่านตวัอยา่งมากมายเม่ืออคัรสาวก

เป็นพยานวา่พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระบุตร

ของพระผูเ้ป็นเจา้ (ดู กิจการของอคัรทูต 2:36; 

5:27–32; 10:36–44) อคัรสาวกในปัจจุบนัยงัคง

ท�าการเรียกน้ีในฐานะพยานพิเศษ—เพียงฟังการ

ประชุมใหญ่สามญัท่านกจ็ะเห็นวา่อคัรสาวกเป็น

พยานถึงพระคริสตอ์ยา่งไร

พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยานถงึพระคริสต์

อคัรสาวกบางท่านในพนัธสญัญาใหม่อยูก่บั

พระคริสตเ์ม่ือพระองคป์ระทบับนแผน่ดินโลก

และเห็นพระองคเ์สดจ็ข้ึนสวรรค ์(ดู กิจการของ

อคัรทูต 1:9–11) อคัรสาวกในปัจจุบนัอาจเคยเห็น

พระคริสต์ 2 แต่การเห็นพระเยซูจริงๆ ไม่ไดท้ �าให้

วธีิเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์
•  มี “ความปรารถนาท่ีจะเช่ือ” (แอลมา 32:27)4

•  ศึกษาเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดในพระคมัภีร์

•  สวดออ้นวอนและขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิทรง
ยนืยนัวา่พระคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของท่าน

•  ศึกษาพนัธสญัญาใหม่และท�าเคร่ืองหมายเม่ืออคัรสาวก
เป็นพยาน

โดย ฮีเธอร์ ไวท์ คลาริดจ์
นิตยสารศาสนจกัร

สมมติวา่
ท่านกบั
เพื่อน

คนหน่ึงก�าลงั
รับประทาน
อาหารกลางวนั
ท่ีโรงเรียน เพื่อน
ของท่านก�าลงัจะ
แกะขนมเม่ือมีคน
เดินมากล่าวหา
เธอวา่ขโมยขนม
และตอ้งการให้
เธอเอาไป “คืน” 
ท่านอยูก่บัเพื่อน
ขณะท่ีเธอซ้ือขนม 
ดว้ยเหตุน้ีท่าน
จึงหงุดหงิด ท่าน
บอกคนกล่าวหา
วา่เพื่อนของท่าน
ไม่ใช่ขโมย
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แม้ผมจะกลวัเร่ืองย้ายไปอยู่ทางภาคเหนือของชีลีกับครอบครัว 

แต่ทะเลทรายกลายเป็นแผ่นดินท่ีสัญญาไว้ของเรา

“ตอ้ง  

ไปจากท่ีน่ี”
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ม่ือผมอ่านในพระคมัภีร์มอรมอนวา่นีไฟสนบัสนุนบิดาท่ีช่างเห็น 

นิมิตของท่านอยูเ่สมอ ผมสรุปวา่เยาวชนส่วนใหญ่ในศาสนจกัร 

น่าจะเหมือนนีไฟ แต่เม่ือครอบครัวผมตดัสินใจวา่เราตอ้งยา้ย 

ไปทะเลทราย ผมรู้สึกเมือนเลมนักบัเลมิวเอลมากกวา่ ผมไม่อยาก

จากบา้นของผม

ผมเหมือนนีไฟกบัพี่ชายคือ “เกิดจากบิดามารดาผูป้ระเสริฐ”  

(1 นีไฟ 1:1) ท่านทั้งสองเขา้ร่วมศาสนจกัรสมยัพวกท่านเป็นวยัรุ่น และ

คุณแม่ผมรอคุณพอ่ระหวา่งท่ีท่านรับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนา พวกท่านเป็น

สมาชิกท่ีท�างานหนกัและแขง็ขนัของศาสนจกัร

เม่ือผมเรียนมธัยมปลาย เศรษฐกิจในแถบกอนเซปซีออน ชิลีชะลอตวั 

งานเหือดหาย และคุณพอ่เร่ิมหางานยาก ในท่ีสุดท่านกเ็ร่ิมหางานนอกเมือง

ท่านหางานไปจนถึงเมืองกาลามาในเขตเหมืองแร่ของชิลี ท่านเป็น

วศิวกรก่อสร้างและไดง้านดีท่ีนัน่ แต่ท่านอยูค่นเดียวและอยูไ่กล เราเห็น

หนา้ท่านเฉพาะเวลาท่ีท่านมีเงินจ่ายค่ารถโดยสาร 32 ชัว่โมงกลบับา้น

หลงัจากเห็นหนา้คุณพอ่เพียงปีละสองสามคร้ังอยูส่องสามปี คุณแม่

รู้สึกวา่ไดเ้วลาเปล่ียนแปลง คุณพอ่คุณแม่ลงความเห็นใหค้รอบครัวเรา

ยา้ยข้ึนเหนือ

โดย เซอร์จโิอ ริเควลเม เซกรูา

เราต้องไปอยู่กบัคุณพ่อของเรา

นอ้งชายผมไม่มีปัญหาเร่ืองการยา้ย พี่สาวผมก�าลงัเรียนมหาวทิยาลยั 

เธอเป็นแบบอยา่งท่ีดีส�าหรับผม

“พี่จะสละเร่ืองเรียน” เธอบอก “เราตอ้งไปอยูก่บัคุณพอ่ของเรา”

ทุกคนสนบัสนุนการตดัสินใจยา้ยยกเวน้ผม ผมตอ้งการอยูก่บัคุณพอ่

ดว้ย แต่ผมต่อตา้นการเปล่ียนแปลงและไม่ยอมเสียสละ ผมมีเพื่อน ผม

รู้จกัส่ิงรอบขา้ง ผมชอบวถีิชีวติของผม และผมอยากไปเรียนวทิยาลยัใน

กอนเซปซีออน ผมท�าทุกอยา่งท่ีท�าไดเ้พื่อโนม้นา้วคุณแม่วา่เราไม่ควรไป

ท่านพดูในทา้ยท่ีสุดวา่ “ลกู คุณพอ่อยูค่นเดียวนะ ท่านตอ้งการให้

เราไปอยูด่ว้ย แม่อยากใหล้กูเขา้ใจ แต่ลกูสนใจแต่ตวัเอง” จากนั้นท่าน

รับรองกบัผมวา่ “เราจะมีโอกาสท่ีนัน่”

ในใจผมรู้วา่ท่านพดูถกู—ถึงแมใ้นความคิดผมไม่เช่ืออยา่งนั้น ตอน

นั้นประจกัษพ์ยานของผมไม่เขม้แขง็ แต่ผมตดัสินใจสวดออ้นวอนทูล

ถามวา่ผมควรไปกบัครอบครัวหรือไม่ ค �าตอบชดัเจนมาถึงผม “ตอ้งไป

จากท่ีน่ี” ผมเสียใจ แต่บอกพอ่แม่วา่ผมจะไป

เ 
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ต้นไม้อยู่ทีไ่หน

กอนเซปซีออนเป็นพื้นท่ีเขียวขจีเตม็ไปดว้ยพืชพรรณไม ้เมืองน้ีไดรั้บ

ฝนปีละ 50 น้ิว (127 เซนติเมตร) อนัโตฟากาสตาเมืองใกลก้าลามาท่ีเรา

จะยา้ยไปไดรั้บฝนเพียงปีละ 0.1 น้ิว (0.25 เซนติเมตร) เท่านั้น

ส่ิงท่ีท�าใหผ้มตกใจสุดขีดเก่ียวกบัการยา้ยคือเม่ือตอ้งเดินทางจริงๆ 

ขณะเรานัง่รถโดยสารข้ึนเหนือ น่าเศร้ามากท่ีเราเห็นภมิูประเทศเปล่ียน

จากสีเขียวเป็นสีน�้าตาล ผมสงสยัวา่ “ตน้ไมอ้ยูไ่หน ววัในชนบทอยู่

ไหน” ทั้งหมดท่ีผมเห็นคือฝุ่ น หิน และเนินเขา

เห็นชดัวา่ทางภาคเหนือของชิลีเป็นทะเลทราย แลว้ผมจะคาดหวงั

อะไรไดเ้ล่า ผมจ�าไดว้า่เลมนักบัเลมิวเอลรู้สึกอยา่งไรเม่ือครอบครัวของ

ลีไฮออกจากแผน่ดินแห่งมรดกของพวกเขาและมุ่งหนา้สู่แดนทุรกนัดาร

ผมมีความกลวัสารพดัเร่ืองเม่ือมาถึงอนัโตฟากาสตา จะเกิดอะไรข้ึน

ถา้ผมไม่มีเพื่อน จะเกิดอะไรข้ึนถา้ผมไม่ชินกบัแถบน้ี จะเกิดอะไรข้ึนถา้

ความหวงัส�าหรับอนาคตของผมไม่เป็นความจริง

ทา้ยท่ีสุดแลว้ผมไม่ควรกงัวลอะไรเลย คุณแม่พดูถกูเก่ียวกบัโอกาสท่ี

รอเราอยู—่โดยเฉพาะอยา่งยิง่โอกาสทางวญิญาณ

เซอร์จิโอพูดคุยกับเพ่ือนๆ ท่ีสถาบัน

ก่อนเรายา้ย พระกิตติคุณไม่ใช่ส่ิงส�าคญัอนัดบัแรกส�าหรับผม พระเจา้

ทรงอยูฉ่ากหลงั แต่ในอนัโตฟากาสตา ผูค้นท่ีเขา้มาในชีวติผมช่วยให้

ผมเห็นความสวยงามของพระกิตติคุณ ผมไดรั้บความช่วยเหลือจากผูน้�า

ฐานะปุโรหิตท่ีพิเศษ ผมมีเพื่อนท่ียงัคงเป็นสมบติัล�้าค่าของผม ชีวติทาง

วญิญาณของผมเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง

ผมส�านึกคุณท่ีผมฟังคุณแม่ ผมส�านึกคุณท่ีพระเจา้ทรงตอบค�าสวด

ออ้นวอนของผม ผมส�านึกคุณท่ีผมกลา้ยา้ยข้ึนเหนือมากบัครอบครัว

ในทะเลทรายแห่งน้ีน่ีเองท่ีผมท�าการเปล่ียนแปลงซ่ึงช่วยใหผ้มเป็น

เช่นทุกวนัน้ี เป็นสถานท่ีซ่ึงผมตั้งใจนอ้มรับพระกิตติคุณ รับใชง้าน

เผยแผ ่แต่งงานในพระวหิาร และอุทิศชีวติแด่พระเจา้ เป็นสถานท่ีซ่ึงผม

ตดัสินใจวา่จะไม่อยากเป็นเหมือนเลมนักบัเลมิวเอลอีก

ส�าหรับผมและครอบครัว แดนทุรกนัดารกลายเป็นแผน่ดินท่ีสญัญา

ไวข้องเรา ◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเมืองอันโตฟากาสตา ชิลี
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โดย เมริล ีเอส. บี. อวาเรตต์

ตามท่ีเล่าใหริ้ชาร์ด เอม็. รอมนียฟั์ง

สิ
บหกแลว้! ชีวติช่วงน้ีดีเหลือเกิน! “ไม่มีใครควรประสบ

ชีวติช่วงน้ีตามล�าพงั” ดิฉนัคิด

พอ่แม่ท่ีเฉลียวฉลาดของดิฉนัใจดีและใหค้ �าแนะน�าท่ี

ดีเสมอ พี่สาวเพิ่งแต่งงานและยา้ยไปอยูรั่ฐอ่ืน นอ้งชายมวัพะวง

กบัขอ้กงัวลในวยั 11 ขวบของเขา ดิฉนัมีเพื่อนท่ีดี และรู้วา่ผูน้�า

ศาสนจกัรห่วงใยดิฉนัอยา่งแทจ้ริง

แต่แกรียพ์ี่ชายเป็นเพื่อนคู่ใจของดิฉนั ดิฉนัช่ืนชมทุกอยา่งท่ี

เขาท�าสมยัเป็นวยัรุ่น “ทุกคร้ังท่ีคุยกบัเขา ส่ิงต่างๆ มีความหมาย

มากข้ึน” ดิฉนัพดูกบัตนเอง “ดิฉนัอยากใหเ้ขาอยูท่ี่น่ีตอนน้ี”

แต่เขาไม่อยู ่เขาอยูไ่กลถึงญ่ีปุ่น ก�าลงัรับใชง้านเผยแผเ่ตม็

เวลา

แมจ้ะคิดถึงแกรีย ์แต่ดิฉนักมี็วนัเกิดท่ีสนุก คุณแม่ท�าอาหาร

เชา้ตามธรรมเนียมวนัเกิดของบา้นเรา และดิฉนัไดรั้บของขวญั

สองสามช้ินก่อนไปโรงเรียน คืนนั้น ดิฉนักบัครอบครัวออกไป

กินพิซซ่าตบทา้ยดว้ยเคก้วนัเกิด ดิฉนัถึงกบัปล่อยใหต้นเองฝัน

กลางวนัเร่ืองการออกเดท การขบัรถ และเร่ืองน่าต่ืนเตน้อ่ืนๆ  

ท่ีอยากท�าเม่ืออาย ุ16 ปี

แต่ของขวญัท่ีดีเยีย่มท่ีดิฉนัไดรั้บวนันั้นคือจดหมายท่ีส่งมา

ทางไปรษณีย ์แกรียไ์ม่ลืมวนัพิเศษสุดของดิฉนั! สมยันั้นไม่มี

อีเมล จดหมายตอ้งใชเ้วลาเดินทางนานจากญ่ีปุ่นมาแคชวลั

เลย ์รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา ดิฉนัแปลกใจท่ีจดหมายมาถึง

วนัเกิดพอดี! จดหมายเขียนดว้ยมือ ยิง่ท�าใหเ้หมือนมีพี่ชาย

อยูด่ว้ยขณะอ่าน

“เมริลีนอ้งรัก

“นอ้งตอ้งมีวนัเกิดท่ีดีแน่นอนใช่ไหม พี่คิดวา่เม่ือนอ้งได้

รับจดหมายน้ีคงเลยวนัเกิดไปแลว้ ไม่อยากเช่ือวา่นอ้งอาย ุ16 

ปีแลว้ เหมือนเพิ่งผา่นไปไม่ก่ีปีท่ีนอ้ง [ใส่หมวกคาวบอยสีแดง

ใบเลก็]

“คงความน่ารักและความบริสุทธ์ิเอาไวน้ะ และใหทุ้กคนรู้

เสมอวา่ศาสนจกัรมีความหมายต่อนอ้งมาก ถา้ท�าอยา่งนั้น นอ้ง

จะไม่มีวนัเขา้ไปอยูใ่นสถานการณ์ท่ีตอ้งท�าการตดัสินใจโดยมี

แรงกดดนัทั้งหมดจากเพื่อนคอยกดทบั ตวัอยา่ง: ในโรงเรียน

มธัยมปลาย ทุกคนรู้วา่พี่ไม่อยากด่ืมเหลา้หรือสูบบุหร่ี ไม่เดด็

ขาด เพื่อนจึงไม่ชวนพี่ไปงานเล้ียงท่ีมีของแบบนั้น เพื่อนๆ รู้วา่

พี่ไม่ท�าอยา่งนั้น . . .

“ถา้นอ้งใหค้นรู้มาตรฐานของนอ้ง คนท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั

จะถูกดึงดูดเขา้มาหานอ้ง พ่ีไม่ไดห้มายความวา่นอ้งตอ้ง บอก 

ทุกคน แต่การกระท�าจะบอกเอง จิตใจของนอ้งงดงามสมช่ือ

จริงๆ นอ้งมีอารมณ์ขนัท่ีดี สุขสันตว์นัเกิดปีท่ี ‘16 อนัแสน

งดงาม’ นะจ๊ะ! ประโยคสุดทา้ยขีดเส้นใตด้ว้ยสีแดง ไม่มีของ

ขวญัวนัเกิดช้ินใดดีกวา่ช้ินน้ี! ดิฉนัอ่านทวนหลายคร้ังจน

กระทัง่เขากลบัจากญ่ีปุ่นและเราไดพ้บปะพดูคุยกนั

ดิฉนัไดรั้บจดหมายฉบบันั้นหลายปีแลว้แต่กย็งัเกบ็ไว ้หลาย

อยา่งเปล่ียนไปนบัแต่นั้น แต่ความรักท่ีมีต่อพ่ีชายไม่เปล่ียน 

ปัจจุบนัดิฉนัสนบัสนุนเขาไม่เพียงในฐานะพ่ีชายและเพ่ือน

เท่านั้น แต่ในฐานะเอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนัแห่งโควรัม

อคัรสาวกสิบสองดว้ย ค�าแนะน�าท่ีเขาใหใ้นฐานะพยานพิเศษ

ของพระคริสตต่์อชาวโลกเป็นพลงัเพิม่เติมในชีวติดิฉนัเฉกเช่น

จดหมายท่ีเขาส่งใหดิ้ฉนัในวนัเกิดปีท่ี 16 ◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

จากพี่ชายท่ีรัก
พ่ีชายพลาดวนัเกิดปีท่ี 16 ของดิฉันเพราะเขา
ก�าลงัรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา แต่ค�าแนะน�า
ท่ีเขาส่งมาเป็นของขวญัท่ีดิฉันจะเกบ็ไว้ใน
ความทรงจ�าตลอดไป
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เ ม่ือท่านหาเวลาและท่ีเงียบๆ อ่านพระคมัภีร์มอรมอน ขา้พเจา้เห็นท่านคน้พบค�าตอบ รู้สึกถึง

การน�าทาง และไดรั้บประจกัษพ์ยานของท่านเองเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนและประจกัษพ์ยาน

ในพระเยซูคริสต์

เม่ือท่านอ่าน ท่านจะศึกษาขอ้ความในพระคมัภีร์ล�้าค่าเล่มน้ีอยา่งละเอียดและพบพระผูช่้วย

ใหร้อดท่ีรักของท่าน พระเจา้พระเยซูคริสต ์เกือบทุกหนา้ คาดวา่พระคมัภีร์เล่มน้ีใชพ้ระนามบาง

พระนามของพระองคเ์ฉล่ียทุก 1.7 ขอ้ 1 แมแ้ต่พระคริสตพ์ระองคเ์องกท็รงเป็นพยานถึงความจริง

ของพระคมัภีร์มอรมอนในยคุสุดทา้ยน้ีโดยตรัสวา่ “พระเจา้ของเจา้และพระผูเ้ป็นเจา้ของเจา้ทรง

พระชนมอ์ยูฉ่นัใด น่ีกเ็ป็นจริงฉนันั้น” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 17:6)

ขา้พเจา้ส�านึกคุณต่อพระด�ารัสเช้ือเชิญและสญัญาท่ีพระเจา้ประทานผา่นศาสดาพยากรณ์โมโรไน 

มาถึงท่านทั้งหลาย—และถึงทุกคนท่ีอ่านพระคมัภีร์มอรมอน “และเม่ือท่านจะไดรั้บเร่ืองเหล่าน้ี, 

[พระคมัภีร์มอรมอน] ขา้พเจา้จะแนะน�าท่านใหทู้ลถามพระผูเ้ป็นเจา้, พระบิดานิรันดร์, ในพระนาม

ของพระ [เยซู] คริสต,์ วา่เร่ืองเหล่าน้ีจริงหรือไม่; และหากท่านจะทูลถามดว้ยใจจริง, ดว้ยเจตนา

แทจ้ริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต,์ พระองคจ์ะทรงแสดงความจริงของเร่ืองใหป้ระจกัษแ์ก่ท่าน, 

โดยอ�านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ” (โมโรไน 10:4; ดู ขอ้ 3, 5 ดว้ย)

ความจริงท่ีท่านจะพบในพระคมัภีร์มอรมอนจะหนุนใจและสร้างแรงบนัดาลใจท่าน จะเสริม

สร้างศรัทธาของท่าน เติมความสวา่งใหจิ้ตวญิญาณท่าน และเตรียมท่านใหพ้ร้อมรับอนาคตท่ีท่าน

แทบจะเขา้ใจไม่ได้

ภายในพระคมัภีร์เล่มน้ี ท่านจะคน้พบความรักอนนัตแ์ละพระคุณท่ีไม่สามารถเขา้ใจไดข้องพระ

ผูเ้ป็นเจา้ ขณะท่านพยายามท�าตามค�าสอนท่ีท่านพบในนั้น ปีติของท่านจะขยาย ความเขา้ใจของท่าน

จะเพิ่มพนู และค�าตอบท่ีท่านคน้หาเพื่อรับมือกบัความทา้ทายมากมายในโลกมรรตยัจะเฉลยแก่ท่าน 

ขณะท่านมองพระคมัภีร์ ท่านมองพระเจา้ ◼
จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตุลาคม 2016

อ้างองิ
 1. ดู Susan Easton Black, Finding Christ through the Book of Mormon (1987), 16–18.

ท่านจะพบอะไรใน 
พระคมัภร์ีมอรมอน

โดย เอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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ได้รับเรียกให้รับใช้ใน  

คณะเผยแผ่ 
ฟุกโุอะกะ ญีปุ่่น  

เป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม

รับใช้เป็นประธาน  

คณะเผยแผ่ญีปุ่่น 
นะโงะยะ  

ต้ังแต่ปี 2004 ถึง 2007

เกิดวนัท่ี 6 สิงหาคม 
ค.ศ. 1955 และ
เติบโตใน  

แคชวลัเลย์  
รัฐยูทาห์

เม่ือท่านอาย ุ11 ขวบ  

บิดาท่านช่วยชีวติท่าน  
จากการปลกุงูหางกระด่ิงท่ี
ก�าลงัหลบัโดยไม่ต้ังใจ

แต่งงานกับ  

ลซีา จนี ฮิกลย์ี  
เม่ือเดือนเมษายน ค.ศ. 1979 
ในพระวิหารไอดาโฮฟอลส์ 

ไอดาโฮ 

ได้รับปริญญาตรีสาขา  

การบริหารธุรกจิ  
จากมหาวิทยาลยัยทูาห์สเตท

มี บุตรชายส่ีคน

ร่วมก่อตั้ง  
บริษทัผลิตอุปกรณ์ออกก�าลงักาย
ท่ีท่านท�างานเป็นประธานและ
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจนถึงปี 2008

ชอบ 
เล่นสก ี 
สโนว์บอร์ด 
และเดินเขา

อาศัยอยู่ใน  

เอเชีย  
นานกว่าเก้าปีของ

ชีวิตท่าน

เรียก ภรรยา 
ของท่านว่าเป็น 
“แสงตะวนัใน
ชีวิตและของชีวิต
ข้าพเจ้า”

สมยัเป็นเยาวชนชาย ท่าน
มกัจะไปเย่ียมและรับใช้ 

หญงิม่าย  
ในวอร์ดกับบิดาท่าน

ได้รับเรียกเป็น 
อัครสาวกเม่ือ  

เดอืนตุลาคม 
ปี 2015

กล่าวว่า  

การเรียกสู่โควรัม 
อัครสาวกสิบสองเป็น 
“ประสบการณ์ท่ีท�าให้

เข่าทรุด”

แกรีย์ อี. สตีเวนสันเอ
ล็เ

ดอ
ร์ 



คนหนุ่มสาว

ท่านกลบัจากงานเผยแผ่ก่อน
ก�าหนดหรือไม่

ไม่ว่าเหตผุลใด ท่านสามารถ
ช่ืนชมพรของพระกิตติคุณต่อไป

42

เยาวชน

ท่านสามารถเป็นพยาน
ของพระเยซูคริสต์

56
การเปิดเผยส่วนตวั

การท�าตามแบบ
อย่างของนีไฟ

58
การสอนเดก็

การเป็นชาวคริสต์
หมายความว่าอย่างไร

พ12



ท่าน  
ผูบุ้กเบิก  
เป็นอยา่งไรบา้ง

ดูหนา้ พ7 และ พ10
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การแบง่ปัน  
จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดย ประธาน 
ดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด

เราตอ้งการให้สมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรช่วยน�าพระกิตตคิณุไป
ทั่วโลก

ตอ่ไปน้ีเป็นบางวธิีที่ท่านช่วยได:้

1. รกั ทุกคนเหมือนพี่น้องของ
ท่าน ดงัเช่นพระเยซูทรงสอน

2. รกัษาพระบัญญัติ เพื่อท่านจะ
เป็นแบบอย่างที่ดี

3. สวดอ้อนวอน ให้รูว้า่ใครพรอ้ม
เรยีนพระกิตตคิณุและท่านจะ
แบ่งปันกับพวกเขาไดอ้ย่างไร

4. ช่วยผู้อ่ืน เรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยว
กับพระเยซูครสิต ์

งานเผยแผ่ศาสนาหมายถึงการ
มีเจตคตขิองความรกัและการช่วย
เหลือผู้อื่น ไม่วา่ผู้อื่นตอบสนอง
อย่างไรท่านก็ยังเป็นผู้สอนศาสนาที่
ประสบความส�าเรจ็ถ้าท่านแบ่งปัน
พระกิตตคิณุดว้ยความรกั ●

ดดัแปลงจาก “การแบ่งปันพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟู” เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 57–60

พระกิตติคณุ
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พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิตท์รงบัญชาสานุศิษย์ของพระองค์ ให้
แบ่งปันพระกิตตคิณุกับทุกคนบนแผ่นดนิโลก พระองคต์รสัวา่ 

“เจ้าทัง้หลายจงออกไปทั่วโลก
ประกาศข่าวประเสรฐิแก่มนุษย์

ทุกคน” (มาระโก 16:15)
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การแบ่งปันด้วยความรัก
วนัน้ีท่านจะแสดงความรักไดอ้ยา่งไร

จบัคู่ภาพแต่ละภาพกบัตวัเลขจากข่าวสาร
ของประธานโอค๊ส์
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สวดออ้นวอนกบั 
ฟิลิป
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โดย เชอร์ลย์ี เอสปาดา- ริชีย์
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“จงสวดออ้นวอนเสมอ” (หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 19:38)

โ ยเซฟอยู่ที่บ้านของฟิลิปเป็นครัง้แรก พวกเขา
สนุกกับการสร้างยานอวกาศด้วยกระดาษแข็ง และ

ระบายสีเปลวไฟบนยานด้วย เมื่อคุณแม่ของฟิลิปเรียก
พวกเขาไปรับประทานอาหารเย็น โยเซฟตามฟิลิป
เข้าไปในครัว

“พ่อจะภาวนา” คณุพ่อของฟิลิปบอก
หมายความวา่อย่างไร โยเซฟสงสัย เขาดฟิูลิปกับ

ครอบครวัขณะแตล่ะคนแตะหน้าผากตวัเอง จาก
น้ันก็แตะกลางอก ดา้นซ้าย แล้วก็ดา้นขวา 
โยเซฟไม่เคยเห็นใครท�าแบบน้ีมาก่อน

ฟิลิปยื่นมือออกมา โยเซฟมองไป
รอบๆ และเห็นคนอื่นๆ ในครอบครวั
ของฟิลิปจับมือกันและก้มศีรษะ พวก
เขาจะสวดอ้อนวอนหรอืเปล่า น่ันหมาย
ถึง “ภาวนา” หรอื” โยเซฟสงสัย

โยเซฟไม่ตอ้งการท�ารา้ยความรูสึ้ก
ของฟิลิป เขาจึงจับมือของฟิลิป คณุพ่อ
ของฟิลิปจับมืออีกข้างของโยเซฟแล้วเริม่สวด
อ้อนวอน

“ โปรดอวยพรพวกข้าพระองค ์ข้าแตพ่ระเจ้า . . .”
ก่อนน่ัง ฟิลิปกับครอบครวัแตะหน้าผากและหน้าอก

เหมือนที่ท�าก่อนหน้าน้ี
เมื่อโยเซฟกลับถึงบ้าน คณุแม่ถามเรือ่งวนัน้ีของเขา
“สนุกไหมลูก” คณุแม่ถาม
“ครบั” โยเซฟตอบเบาๆ เขาสนุก จรงิๆ ยานอวกาศ

ดเียี่ยม และแฮมเบอรเ์กอรอ์รอ่ยมาก แตม่ีบางอย่าง
รบกวนจิตใจเขา

คณุแม่มองเขาใกล้เข้ามาอีก “ดเูหมือนลูกกังวลใจ  
มีอะไรหรอืเปล่า”

“คอื . . .”
โยเซฟมีค�าถามเยอะมาก! เขานึกถึงการสวดอ้อนวอน

น้ันตลอดเวลา ท�าไมตา่งจากที่เขากับครอบครวัสวด
อ้อนวอน

“คณุแม่ครบั” เขาถาม “ก่อนเข้ารว่มศาสนจักรคณุ
แม่สวดอ้อนวอนอย่างไรครบั” โยเซฟเล่าเรือ่งการสวด
อ้อนวอนของครอบครวัฟิลิปให้เธอฟัง

“ฟังเหมือนพวกเขาเป็นคาทอลิก เหมือนที่แม่เคย
เป็น” คณุแม่กล่าว “พวกเขาท�าท่าไม้กางเขนดว้ยมือ  
ดสิูวา่เหมือนไม้กางเขนหรอืเปล่า ไม้กางเขนเป็นเครือ่ง
เตอืนใจวา่พระเยซูสิน้พระชนม์เพื่อเรา”

โยเซฟยิม้ “ฟิลิปเช่ือในพระเยซูเหมือนกันใช่ไหม
ครบั”

“ ใช่จ้ะ” คณุแม่ตอบ “ลูกจ�าที่คณุพ่อของฟิลิปสวด
อ้อนวอนไดห้รอืเปล่า”

โยเซฟตอ้งนึก “เขาขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า
ส�าหรบัของขวญัที่ประทานแก่เรา . . . และ

พูดถึงพระครสิต!์”
“เห็นไหม” คณุแม่พูดพรอ้มกับยิม้ 

“เราไม่ตา่งกันเลย แม่ดี ใจที่ลูกสวด
อ้อนวอนกับครอบครวัของฟิลิปได”้

สองสามวนัตอ่มา ฟิลิปมาเล่นที่บ้าน 
พวกเขาก�าลังเล่นนอกบ้านเมื่อคณุพ่อ

เรยีกพวกเขามารบัประทานอาหารเย็น 
โยเซฟท้องรอ้งขณะพวกเขาวิง่เข้าครวั

“ผมหิวจะตายแล้ว!” โยเซฟบอก
“ผมก็หิว” ฟิลิปบอก

ทุกคนน่ังที่ของตวัรอบๆ โตะ๊ ฟิลิปน่ังตดิกับโยเซฟ 
ฟิลิปท�าท่าไม้กางเขนและยื่นมือไปจับมือโยเซฟ

“บ้านเราสวดอ้อนวอนแบบน้ีนะ” โยเซฟบอก “เรา
กอดอก หลับตา ก้มหัว และสวดอ้อนวอน”

“แคน้ั่นเหรอ”
“แคน้ั่น”
“ง่ายจัง” ฟิลิปพูด
โยเซฟหลับตาและยิม้ เขาดี ใจที่ ไดส้วดอ้อนวอน

กับเพื่อน ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา

หนูมีเพื่อนท่ีโรงเรียนเป็นคาทอลิกและมุสลิม 
เราทุกคนเป็นเพื่อนสนิทกนัเพราะพระเยซูทรง
ตอ้งการใหเ้ราปฏิบติัต่อกนัแบบนั้น

เอลซีิเบธ เอ. อายุ 8 ขวบ เวสต์มดิแลนด์ส องักฤษ

“ภาวนา” 
หมายความวา่

อยา่งไร
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เตม็ไป
ดว้ยงานดี
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หน้านีส้นับสนุนหน้า 108 ของ จงตามเรามา— 
ส�าหรับบุคคลและครอบครัว

พริสสิลลา กบัสามีเธอมีอาชีพท�า
เตน็ท ์เธอสอนพระกิตติคุณกบัสามี 
พวกเขาอาจจดัการประชุมของ

ศาสนจกัรในบา้นกไ็ด ้ 
(ด ูกิจการของอัครทูต 18:26)

ลเิดยี ขายผา้สีม่วง เธอ
รู้สึกถึงพระวญิญาณและ

ตดัสินใจรับบพัติศมา เธอให้
เหล่าสาวกพกัอยูใ่นบา้นของเธอ

ระหวา่งพวกเขาก�าลงัเดินทาง  
(ด ูกิจการของอัครทูต 16:14–15)

ทาบิธา สงเคราะห์คนจน เยบ็
เส้ือผา้และเส้ือคลุมใหค้นขดัสน 

หลงัจากเธอส้ินใจ 
เปโตรท�าใหเ้ธอ
ฟ้ืนจากความตาย 
(ดู กิจการของอัครทูต 

9:36, 39–40) ●

สตรสีามคนน้ีจากพันธสัญญาใหม่ช่วยเหลือผู้คน 
อ่านส่ิงที่พวกเธอท�า แล้วจับคูร่ปูภาพ วนัน้ีท่าน
จะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อช่วยเหลือใครสักคน
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สมาชิกศาสนจกัร
เหล่าน้ีก�าลงัทกัทาย
กนัตามธรรมเนียม
คนกมัพชูา เรียกวา่ 

sampeah ท่านยกมือ
สูงเท่าใด แสดงวา่

ท่านเคารพมากเท่านั้น

น่ีคือพระคมัภีร์มอรมอนภาษา
กมัพชูา ภาษากมัพชูาเรียกวา่  
Khmer (ภาษาเขมร) ภาษา

น้ีมีตวัอกัษร 74 ตวั— 
มากท่ีสุดในโลก!

เรามาเยือน
กมัพูชา  

น่ีคือสิง่ท่ีเรา
ไดเ้รียนรู!้

สวสัดีจาก 

กมัพูชา!
เดก็ส่วนใหญ่ในกมัพชูา

ซอ้นมอเตอร์ไซดพ์อ่
แม่ไปโรงเรียนและ

ไปโบสถ ์หรือ
ไม่กอ็าจจะนัง่ 

รถตุ๊กตุ๊ก— 
รถพว่งท่ีใชม้อ
เตอร์ไซดล์ากกมัพูชา  

เป็นประเทศหน่ึงท่ีอยูใ่น
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

ประชากรราว 15 ลา้นคน
อาศยัอยูท่ี่นัน่ มีสมาชิก

ศาสนจกัรประมาณ 
14,000 คน

สวสัดีครบั  
ผมชือ่เปาโล 
และน่ีมารโ์ก
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อาหารชาวกมัพชูาส่วนใหญ่ใช ้ปลาฮก เป็นปลา
หมกัเกลือท่ีออกรสเปร้ียว สมาชิกศาสนจกัรเหล่า

น้ีท�าซุปหมอ้ใหญ่ไวรั้บประทานดว้ยกนัท่ีศนูย์
สเตคระหวา่งการประชุมใหญ่สามญั

เดก็ปฐมวยัหลายคนในกมัพชูาเป็น
ชาวคริสตค์นเดียวท่ีโรงเรียน นัน่

เพราะคนส่วนใหญ่ในกมัพชูานบัถือ
ศาสนาพทุธ ศาสนาของพวกเขาสอน

ใหพ้วกเขาซ่ือสตัย ์รักสงบ และมีปัญญา ท่ีแห่งน้ีเป็นศาสนสถานอนั
เล่ืองช่ือของชาวพทุธในกมัพชูาท่ีคนจากทัว่โลกมาเยอืน

พบเพือ่นบางคนของ
เราจากกมัพูชา!

ท่านมาจากกมัพูชาหรือไม่  
ช่วยเขยีนบอกเราท!ี เราอยาก

ฟังเร่ืองราวจากท่าน!

ปีท่ีแลว้ประธานเนลสนัประกาศวา่จะ
สร้างพระวหิารแห่งแรกของกมัพชูา
ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของ
ประเทศ! พระวหิารจะช่วยใหห้ลายๆ 
ครอบครัวอยา่งเช่นครอบครัวน้ีไดรั้บ
การผนึกดว้ยกนัตลอดไป
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ขอบคณุท่ีส�ารวจ
กมัพูชากบัเรา  
แลว้พบกนัใหม่!

ผมรู้สึกมีความสุขมากเม่ือ
เช่ือฟังพระผูเ้ป็นเจา้

สิเนท บี. อายุ 6 ขวบ,  
เมอืงก�าปงธม กมัพูชา

หลงัจากเรียนบทสนทนากบั
ผูส้อนศาสนาท่ีบา้น หนูรับ
บพัติศมาและมีความสุขมาก!

สินา บี. อายุ 8 ขวบ,  
เมอืงก�าปงธม กมัพูชา
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โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

เดอืนตลุาคม ปี 2018 กรงุพนมเปญ กัมพูชา

มาราติดกระดุมกระโปรงแล้วส่องกระจก รูสึ้กตลก
ทีส่วมชดุกระโปรงไปโบสถว์นัเสาร ์แตน่ี่เป็นเสาร์

พิเศษ เป็นการประชุมใหญ่สามัญ!
“หนูตืน่เตน้หรอืเปล่าที่จะไดเ้ข้ารว่มภาคสตร”ี คณุ

แม่ถาม เธอรบีหวผีมให้มาราอย่างอ่อนโยน “แม่อยากให้
หนูพยายามฟังให้มากเท่าที่จะมากได”้

“คะ่! หนูหวงัวา่พวกเขาจะเล่าเรือ่งผู้บุกเบิก!” มารา 
ชอบเรือ่งผู้บุกเบิกมากที่สุด!

“พวกเขาอาจจะเล่าก็ ไดจ้้ะ” คณุแม่พูด “ลูกรูห้รอื
เปล่าวา่คณุพ่อของลูกเป็นผู้บุกเบิก”

มารางง คณุพ่อไม่เคยลากรถลาก
“คณุพ่อเป็นผู้บุกเบิกยังไงคะ” เธอถาม
คณุแม่พยักหน้าไปทางหน้าตา่ง ไปทางแม่น� ้า “พ่อ

ก�าลังตกปลาที่น่ันเมื่อพบผู้สอนศาสนา พ่อเป็นคนแรก
ในครอบครวัของพ่อที่รบับัพตศิมา” คณุแม่เล่า “น่ัน
ท�าให้พ่อเป็นผู้บุกเบิก! ตอนน้ีเราไปหาคณุยายกันเถอะ”

ยาย ก�าลังรอพวกเขาอยู่ ในห้องดา้นหน้า ครอบครวั
ของมารากับปู่ย่าตายายอาศัยอยู่ดว้ยกัน ยายช่วยดแูลมา-
ราหลังเลิกเรยีนระหวา่งพ่อแม่ของเธอท�างาน ตอนน้ียาย
ยืนอยู่ข้างรถมอเตอร์ ไซดซ่ึ์งเป็นจักรยานยนตค์นัใหญ่ที่
พาพวกเขาไปทั่วเมือง

“ศาสนจักรอยู่ ในกัมพูชาเพียง 25 ปี” คณุแม่บอกมา-
ราขณะเปิดประตแูละเข็นรถจักรยานยนตข์ึน้บนถนน 
“เราจึงเป็นผู้บุกเบิก หนูก็เป็น!”

“หนูเป็นผู้บุกเบิกยังไงคะ” มาราสงสัยขณะขึน้รถมอ-
เตอร์ ไซด ์คณุแม่ขี่มอเตอร์ ไซด ์โดยมีคณุยายซ้อนท้าย 
ส่วนมาราน่ังกลาง มารากอดคณุแม่แน่นขณะพวกเขา
ซอกแซกไปตามถนนที่จอแจ

ขณะผ่านรา้นคาเฟ่ กลิ่นน� ้าชาโชยเข้าจมูก เกือบทุก
คนที่น่ีดืม่ชา แตม่าราไม่ดืม่ เธอท�าตามพระค�าแห่ง
ปัญญา มารายิม้กวา้ง น่ันเป็นวธิีหน่ึงที่เธอเป็นผู้บุกเบิก!

เมือ่มอเตอร์ ไซดเ์ลีย้วโคง้ มาราเห็น วดั ของศาสนา
พทุธ หลงัคาแหลมสีแดงสูงกวา่อาคารอืน่ พระสงฆท่ี์โกน ภา
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มารา ผูบ้กุเบิก
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ศีรษะและหม่จวีรสีส้มน่ังศึกษาพระธรรมอยูที่ล่านวดั
มารารูว้า่คนส่วนใหญ่ ในกัมพูชานับถือศาสนาพุทธ 

พวกเขาไม่เช่ือในพระเยซูครสิต ์แตม่าราเช่ือ “น่ันก็อีก
วธิีหน่ึงที่ฉันเป็นผู้บุกเบิก” มาราคดิ และวนัน้ีเราจะไป
ฟังศาสดาพยากรณ์!

ขณะมอเตอร์ ไซดเ์ลีย้วเข้าที่จอดรถของโบสถ์ มารา
เห็นผู้หญิงหลายคนเพิ่งมาถึง บางคนเดนิ บางคนขี ่
มอเตอร์ ไซด ์หลายคนน่ัง รถตุก๊ตุก๊ ที่เป็นมอเตอร์ ไซด ์
พ่วง ผู้หญิงหลายคนสวมชุดหรอืกระโปรงเรยีบๆ 
เหมือนมารา และบางคนนุ่ง ผ้าถุง ซ่ึงเป็นกระโปรงยาว
ท�าจากผ้าลายหลากสี

มารา คณุแม่ กับยายน่ังในห้องนมัสการกับผู้หญิง
คนอื่นๆ การประชุมใหญ่เกิดขึน้จรงิเมื่อสัปดาห์ก่อนใน
ซอลท์เลคซิตี ้รฐัยูทาห์ แตต่อนน้ีคนในกัมพูชาสามารถ
ชมการถ่ายทอดในเขมรไดแ้ล้ว มาราพูดทัง้ภาษาอังกฤษ
และภาษาเขมรที่บ้าน เธอเรยีนภาษาฝรัง่เศสที่ โรงเรยีน
ดว้ย แตช่าวกัมพูชาจ�านวนมากพูดแตภ่าษาเขมรภา
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ในการประชุมใหญ่สามญัเดอืนตุลาคม ปี 2018 ประธานรัสเซลล์ 
เอม็. เนลสันประกาศเช่นกนัว่าจะสร้างพระวหิารในกมัพูชา!

ผู้พูดคนแรกไม่ ได้เล่าเรื่องผู้บุกเบิก แต่จากน้ัน
ผู้พูดคนท่ีสองเล่าเรื่องหน่ึงเกี่ยวกับการเดินขึน้ทาง
ชันที่เป็นลูกรังจากโรงเรียนกลับบ้าน ทางน้ันเรียกว่า 
“ทางเดินของเด็กชาย” และบางครัง้เธอจะถอดรองเท้า
และเดินเท้าเปล่า เธอต้องการท�าส่ิงยากๆ เพื่อเธอจะ
เป็นเหมือนผู้บุกเบิก! มารายิม้ขณะนึกถึงทุกวิธีที่ เธอ 
เป็นผู้บุกเบิก

ผู้พูดคนสุดท้ายคอืศาสดาพยากรณ์ ท่านยืนสง่า มารา 
ตัง้ใจฟังเป็นพิเศษ “ข้าพเจ้าเชิญชวนให้ท่านอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนตัง้แตต่อนน้ีจนถึงสิน้ปี” ท่านกล่าว  
“ฟ้าสวรรคจ์ะเปิดให้ท่าน พระเจ้าจะทรงอวยพรท่าน”

มารารูว้า่การอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทัง้เล่มไม่ง่าย 
เธอมองดสูตรทีี่อยู่รอบข้างเธอ ทุกคนเลือกตดิตามพระ
เยซูครสิต ์คนืน้ีทุกคนมาฟังศาสดาพยากรณ์ เธอจะท�า
ตามศาสดาพยากรณ์เช่นเดยีวกับเธอเหล่าน้ัน เธอจะ
เป็นผู้บุกเบิก! ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา
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โดย มาริสซา วดิดสัิน
นิตยสารศาสนจกัร

ผมเป็นชาวคริสต!์

เม่ือผมรับบพัติศมาและ
การยนืยนั ผมรับพระนาม

ของพระเยซูคริสต์
นัน่หมายความวา่ผม

เลือกติดตามพระองคแ์ละ
พยายามท�าส่ิงถกูตอ้ง

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมเช่ือวา่พระคริสตท์รง
เป็นพระบุตรท่ีถือก�าเนิดจากพระผูเ้ป็นเจา้—

เจา้ชายแห่งสนัติ พระเมษบาลผูป้ระเสริฐ 
อาหารแห่งชีวติ พระผูบ้ริสุทธ์ิ

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมอ่านพระคมัภีร์ทุกวนัเพื่อเรียนรู้เก่ียว
กบัพระชนมชี์พของพระองค์

ปาฏิหาริยข์องพระองค ์ค�าสอนของพระองค ์การพลี
พระชนมชี์พนิรันดร์ของพระองค์

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมตอ้งการใหโ้ลกรู้วา่พระเยซูส้ินพระชนมเ์พื่อพวกเขา
เพราะพระองคท์รงสละพระชนมชี์พเพื่อเรา เราทุกคนจะมีชีวติอีกคร้ัง!

ผมเป็นชาวคริสต!์ เม่ือจิตวญิญาณผมรู้สึกเจบ็
ปวดเพราะบาปหรือความห่วงกงัวลทางโลก

ผมหนัใจไปหาพระเยซูและผมรู้วา่
พระองคจ์ะทรงอยูท่ี่นัน่
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ท่านรู้ไหม
ค�าวา่ “ชาวคริสต”์  
ใชค้ร้ังแรกในพนัธ
สญัญาใหม่เพื่อพดู
ถึงผูค้นในเมืองอนัทิ
โอกท่ีติดตามพระเยซู 
ท่านอ่านเก่ียวกบัพวก
เขาไดใ้น กิจการของ
อคัรทูต 11:26

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมใชส่ิ้งท่ีมี 
ช่วยเพื่อนๆ ท่ีขดัสน

ผมพยายามท�าส่ิงท่ีพระคริสตจ์ะทรงท�า 
ผมก�าลงัเดินตามการน�าของพระองค์

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมระลึกถึง
พระคริสตแ์บบท่ีพระองคท์รง

ขอใหเ้ราระลึกถึง นัน่คือ
ผมรับศีลระลึกทุกสปัดาห์และ

สญัญาจะซ่ือตรง

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมแสดงความ 
ซ่ือสตัยสุ์จริตแมเ้ม่ืออยูค่นเดียว

ผมซ่ือสตัย ์กลา้หาญ และมี 
คุณธรรม คุณสามารถเช่ือใจผมได้

ผมเป็นชาวคริสต!์ ผมใหอ้ภยั
ทุกคนท่ีเลือกท�าส่ิงผดิ

ผมตอ้นรับสนัติสุขและมิตรภาพ
และช่วยใหผู้ค้นเขา้กนัได้

ผมเป็นชาวคริสต!์  
ผมรักพระเยซูคริสตสุ์ด

หวัใจ จริงครับ!
ตอนน้ีถึงคราวของ

ท่านแลว้—ช่วยบอก
เราทีวา่การเป็นชาว

คริสตมี์ความหมายต่อ
ท่านอยา่งไร! ●



โดย รีเบกกา ฮ็อกก์และ
เอริค บี. เมอร์ดอ็ค

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“อย่าให้ผู้ ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของ
ท่าน แตจ่งเป็นแบบอย่างแก่คนทีเ่ชือ่ทัง้ปวง”  
(1 ทิโมธี 4:12)

ออลิเวอรอ์ดใจรอให้สัปดาห์น้ันผ่านไปไม่ไหว  
สัปดาห์หน้าเป็นวนัส�าคญัที่เขารอมาตัง้แตอ่ายุส่ี

ขวบ เขาจะรบับัพตศิมา
ออลิเวอรต์ืน่เตน้กับบัพตศิมาของเขาจนอยาก

ตะโกนจากหลังคาให้ทุกคนในอังกฤษไดย้ิน เขาอดใจ
รอบอกไดลันเพื่อนที่ โรงเรยีนไม่ไหว

“ฉันไม่อยากจะเช่ือ ในทีสุ่ด ก็ ใกล้ถึงวนับัพตศิมา 
ของฉัน” ออลิเวอรบ์อก “จะตอ้งเป็นวนัที่ดมีากๆ 
แน่เลย!”

“ฉันคดิวา่เด็กทารกเท่าน้ันที่ตอ้งรบับัพตศิมา” 
ไดลันท�าหน้างง

ออลิเวอร์อยาก
ตะโกนจากหลงัคา

ใหทุ้กคนในองักฤษ
ไดย้นิ!
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“เด็กตอ้งอย่างน้อยแปดขวบจึงจะรบับัพตศิมาใน
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย” 
ออลิเวอรบ์อก “น่ันคอืศาสนจักรของฉัน”

“ดจีัง” ไดลันพูด
จู่ๆ ออลิเวอรก็์นึกขึน้ได ้“นายจะมาพิธีบัพตศิมาของ

ฉันไหม”
“มาสิ” ไดลันตอบ “แตฉั่นตอ้งขอพ่อแม่ก่อน”
“ โอเค!”
ออลเิวอรต์ืน่เตน้ที่ ไดลนัจะมาพธิบีพัตศิมาของเขา 

ท�าใหเ้ขานึกออกอกีอยา่ง “ผมไมต่อ้งการบอกเรือ่งบพัตศิมา
กบัเพือ่นแค ่คนเดยีว ผมอยากชวนคนมาใหม้ากเทา่ทีจ่ะ
มากได!้” ออลเิวอรร์บีกลบับา้นและบอกแมว่า่เขามแีผน

ในวนัอาทิตย์อดอาหารก่อนพิธีบัพตศิมา ออลิเวอรเ์ริม่
แผนของเขา เขาแบ่งปันประจักษ์พยานที่แท่นพูด จาก
น้ันก็พูดวา่ “ผมจะรบับัพตศิมาวนัเสารห์น้า ผมอยาก
ให้ทุกคนมา! ทุกท่านจะกรณุาชวนคนรูจ้ักที่ ไม่ ไดเ้ป็น
สมาชิก หรอืคนที่ ไม่ ไดม้าโบสถ์ มาบัพตศิมาของผม
ได้ ไหมครบั” เขารูสึ้กเหมือนเป็นผู้สอนศาสนา เขารูสึ้ก
อย่างน้ันจรงิๆ!

ตลอดสัปดาห์ถัดไป ออลิเวอรช์วนเพื่อน สมาชิก
ครอบครวั และครมูาพิธีบัพตศิมาของเขา

“จะมีความหมายตอ่ผมมากถ้าคณุมาได!้” เขาบอก
คนเหล่าน้ัน

เมื่อใกล้ถึงวนัเสาร ์ออลิเวอรเ์ริม่สงสัยวา่จะมีคนมา
จรงิๆ กี่คน จะท�าอย่างไรถ้าพวกเขามีงานยุ่งมากหรอืไม่
อยากมา

เขากลา่วค�าสวดอ้อนวอนสัน้ๆ วา่อยา่งน้อยก็ขอใหค้นที่
เขาเชิญมาบา้ง จากน้ันเขาก็เลกิกงัวลกับคนทีจ่ะมา เขารู้
วา่เขาไดท้�าส่ิงดีโดยชวนคนเหลา่น้ันแลว้ นอกจากน้ี เรือ่ง
ส�าคญัทีสุ่ดเกีย่วกบัวนัน้ันคอืการรบับพัตศิมา

เมื่อไปถึงโบสถ์ ในวนับัพตศิมา ออลิเวอรแ์ทบไม่เช่ือ
สายตาตนเอง เพื่อนของเขามาสนับสนุนเขาเยอะมาก 
เขาเห็นคนกลุ่มหน่ึงที่ ไม่รูจ้ักดว้ย เขาโบกมือเมื่อไดลัน
เดนิเข้ามากับพ่อแม่

เมื่อถึงเวลารบับัพตศิมา ออลิเวอรก์้าวลงไปในน� ้าอุ่น 
คณุพ่อจับมือเขาตามที่ฝึกกันมา จากน้ันก็กล่าวค�าสวด
อ้อนวอนสัน้ๆ และจับออลิเวอรล์งใตน้� ้า ก่อนจะรูต้วั  
ออลิเวอรก็์ยืนขึน้แล้ว—เปียกโชกและยิม้กวา้ง เขารูว้า่ 
เขาก�าลังท�าตามแบบอย่างของพระเยซู

หลังจากออลิเวอรเ์ปลี่ยนเสือ้ผ้าแล้ว คณุพ่อกับผู้ชาย
อีกสองสามคนยืนยันเขาเป็นสมาชิกของศาสนจักร
และให้พรพิเศษแก่เขา พรน้ันเชือ้เชิญให้เขารบัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ หลังจากน้ันออลิเวอรถ์ามวา่เขาจะแบ่ง
ปันประจักษ์พยานได้ ไหม

“ขอบคณุมากครบัที่มาสนับสนุนผมในวนัพิเศษของ
ผม น่ันมีความหมายตอ่ผมมาก” ออลิเวอรก์ล่าว “ผมตืน้
ตนัใจกับบัพตศิมาของผม และผมเช่ือวา่น่ีคอืศาสนจักร
ของพระครสิตบ์นแผ่นดนิโลก”

หลังจากน้ันคนอื่นๆ ก็มาแสดงความยินดกีับออลิเวอร์
“ขอบคณุที่เชิญมานะ!” ไดลันพูด “ฉันมีความรูสึ้กดี

ในใจ”
“ทุกคนใจดมีาก!” คณุแม่ของไดลันบอก “เรารูสึ้กได้

รบัการตอ้นรบัดมีาก”
คนืน้ันคณุพ่อน่ังบนปลายเตยีงของออลิเวอร ์“วนัน้ีดี

จรงิๆ!” คณุพ่อบอก
ออลเิวอรพ์ยกัหน้า “ผมดี ใจที่ ไดแ้บง่ปันกบัเพ่ือนๆ” ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองเคนต ์อังกฤษ และรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนักบัซิสเตอร์เคธี คริสทอฟเฟอร์สนั 
ไปเยอืนสมาชิกศาสนจกัรในฟิลิปปินส์ ประเทศน้ีประกอบดว้ยเกาะ
มากกวา่ 7,000 เกาะ มีสมาชิกของศาสนจกัรมากกวา่ 770,000 คน

เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนั 
เยอืนฟิลิปปินส์

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

“สิง่เล็กๆ นอ้ยๆ  

สรา้งคณุคา่ใหญ่
หลวงในชวิีตแตล่ะคน

และครอบครวั”

สมาชิกศาสนจกัรจ�านวนมากจากฟิลิปปินส์
—โดยเฉพาะหญิงสาว—รับใชง้านเผยแผ ่
เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนักล่าววา่คนรู้จกั

พวกเขาเพราะเรียนภาษาเก่ง

จงมีน�้าใจและดูแลผูอ่ื้น น่ีเรียก
วา่การปฏิบติัศาสนกิจ

ด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ—
ใหค้รบถว้น!

แบ่งปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น

อคัรสาวกเดิน
ทางไปทัว่โลกเพื่อปฏิบติั
ศาสนกิจต่อผูค้นและสอน
คนเหล่านั้นเก่ียวกบัพระ

เยซูคริสต์

เอล็เดอร์คริสทอฟเฟอร์สนักล่าววา่ถา้ท่านไปเยอืนฟิลิปปินส์ 
ท่านจะกลบับา้นดว้ยรอยยิม้บนใบหนา้!
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สอนว่า
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หาให้เจอ!
มาเรียกบัดาเนียลจากฟิลิปปินส์ชอบช่วยเหลือ โลลา (คุณยาย) ของพวกเขา วนัน้ีพวกเขาผลดักนัเขน็เกา้อ้ีเขน็พาคุณยายเขา้ไปในสวนขณะคุณยาย
เล่าใหพ้วกเขาฟังเก่ียวกบัผูส้อนศาสนาท่ีใหบ้พัติศมาเธอ ดูวา่ท่านสามารถหาของ 9 อยา่งท่ีมาเรียกบัดาเนียลจะใชต้อนเป็นผูส้อนศาสนาไดห้รือไม่

เน็กไท รองเทา้หุม้สน้

สมุดบนัทึก

แปรงสีฟัน

ถว้ยแกว้ รองเทา้หุม้สน้

พระคมัภีร์

ปากกา
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ใหด้แูลว้บอก

ผมอยากแบ่งปัน
กับทุกคน

เวอร์ลนัน์ เอน็. อายุ 8 ขวบ,  
เมอืงตาร์ลกั ฟิลปิปินส์

เ มื่อยังเด็ก หนูกลัว 
น� ้า ถึงแม้คนอื่นจะ 

บอกหนูวา่ไม่ตอ้งห่วง  
แตห่นูก็กลัว ผู้สอน 
ศาสนาบอกหนูวา่ 
พระเยซูครสิตร์บั 
บัพตศิมาเพื่อเป็น

แบบอย่าง และหนูรูสึ้กไดว้า่ความกลัวหาย
ไป เมื่อหนูรบับัพตศิมา หนูรูสึ้กมีความ
สุขมาก
ซาราห์ ท.ี อายุ 11 ขวบ, อลิเดอฟรองซ์ ฝร่ังเศส

ผมชอบกอดคนอื่นๆ
เอธาน แอล. อายุ 6 ขวบ,  

แคว้นออ็กซีตานี ฝร่ังเศสหนูเป็นลูกของ
พระผู้เป็น

เจ้า พระองคท์รง
รกัหนู
นาโฮม ีเค. อายุ 3 ขวบ  
จงัหวดักาไซ
เซ็นทรัล สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก

ดูส่ิงที่เราท�าให้สวน
น� ้าใจ!

อบันาเฮียกบัแจตเซีเอล จ.ี  
อายุ 5 ขวบและ 7 ขวบ, เปอร์โตริโก

อลัซเบตา เค. อายุ 7 ขวบ,  
เขตซลนี สาธารณรัฐเช็ก

หนูมีเพื่อน
คนหน่ึง

ที่พบกันแถว
ชายทะเลใน
ช่วงวนัหยุด 
มิตรภาพเป็น
ของขวญัวเิศษ

สุดจากพระบิดาบนสวรรค์
เทเรซกา เจ. อายุ 6 ขวบ,  
เขตซลนี สาธาณรัฐเช็ก
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“เจ้าตอ้งรบันามของพระครสิต,์ ซึง่เป็นนาม
ของเรา” (3 นีไฟ 27:5)

ข ้  าพเจ้าเกิดในฟิจิ บิดามารดาของ
ข้าพเจ้าไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร

แตพ่วกท่านไปอีกนิกายหน่ึง
เมือ่โตขึน้ ขา้พเจา้แตง่งานกับอนิตา

ภรรยาขา้พเจา้ เธอเป็นสมาชิกศาสนจกัรของ
พระเยซคูรสิตแ์หง่วสุิทธชินยคุสุดทา้ย เธอ
ชวนผูส้อนศาสนามาพบขา้พเจา้อยูเ่นืองๆ

วนัหน่ึงข้าพเจ้าบอกพวกเขาวา่พวกเขา
มารบัประทานอาหารค�า่ไดส้ามคนืตดิกัน 
ข้าพเจ้าพูดวา่พวกเขาตอ้งใช้เฉพาะพระ
คมัภีร์ ไบเบิลตอบค�าถามข้าพเจ้า ค�าตอบ
ของพวกเขาครบถ้วนสมบูรณ์ ในคนืที่สาม 
พวกเขาถาม ข้าพเจ้า ข้อหน่ึง

“ถ้าคณุมีรา้นขายของช�า คณุจะเรยีกช่ือ
รา้นวา่อะไร”

“ผมจะเรยีกวา่รา้นขายของช�าครอบครวั 
วาโคโลเพราะน่ันเป็นรา้นของผม” ผมตอบ

“ศาสนจักรควรมีช่ือตามใคร” พวกเขา
ถาม

น่ันเป็นค�าถามที่ดมีาก ข้าพเจ้ารูค้�า
ตอบน้ันดว้ยใจและจิตวญิญาณข้าพเจ้า 
ศาสนจักรที่แท้จรงิจะตอ้งตัง้ช่ือตามพระ
เยซูเพราะเป็นศาสนจักรของพระองค ์และ
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายตัง้ช่ือตามพระองค!์

ขา้พเจา้มคี�าถามอกีขอ้ “ผมจะรบับพัตศิมา 
ไดเ้มื่อใด” หน่ึงสัปดาห์ตอ่มา ข้าพเจ้ารบั 
บัพตศิมา

เมื่อรบับัพตศิมา ข้าพเจ้ารบัพระนามของ
พระเยซูครสิต์ ไวก้ับตนเอง น่ันหมายความ
วา่ข้าพเจ้ากลายเป็นสมาชิกศาสนจักรของ
พระองคแ์ละสัญญาจะตดิตามพระองค ์
ข้าพเจ้าพยายามสุดความสามารถทุกวนั
เพื่อด�าเนินชีวติตามแบบอย่างของพระองค ์
ข้าพเจ้ารูว้า่น่ีคอืศาสนจักรที่แท้จรงิของพระ
เยซูครสิต ์● 

น่ีคือศาสนจกัร ของพระองค ์
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โดย เอล็เดอร์ 
ทาเนียลา บี. วาโคโล

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ

ร้ า น ข า ย ข อ ง ช�า ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว
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พระเยซรูบัสัง่ให ้
แบง่ปันพระกิตติคณุ

เร่ืองราวในพระคมัภร์ี
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หลังจากพระเยซูสิน้พระชนม์และฟ้ืนคนืพระชนม์  
พระองคเ์สด็จไปเยือนสานุศิษย์ของพระองค ์พระองคร์บัส่ังให้

พวกเขาสอนทุกคนให้เช่ือฟังพระบัญญัตแิละรบับัพตศิมา
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เวลาน้ันเปโตรเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้จะน�าศาสนจักรบนแผ่นดนิโลก พระเยซู
ทรงสัญญาวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะสถิตกับพวกเขา
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หลังจากสอนสานุศิษย์ของพระองค ์
พระเยซูเสด็จกลับสวรรค์

สานุศิษย์เริม่เดนิทางไปสอนผู้คนใน
แผ่นดนิตา่งๆ
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อ่านส่ิงทีพ่ระเยซูทรงสอนใน มัทธิว 28 และ กิจการของอัครทูต 1

ฉันสามารถช่วยแบ่งปันพระกิตตคิณุไดเ้ช่นกัน  
ฉันสามารถเป็นเพื่อนที่ดแีละสนับสนุนส่ิงที่ถูกตอ้ง ●
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หน้าระบายสี

พระเยซทูรงตอ้งการใหฉั้น
แบง่ปันพระกิตติคณุ
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พระเยซูรบัสัง่กับเหล่าสานุศษิย์ ให้น�าพระกิตตคิณุไป 
“ทั่วโลก” (มาระโก 16:15) นิตยสารเดอืนน้ีจะให้แนวคดิกับครอบครวั
ท่านเรือ่งการแบ่งปันพระกิตตคิณุไม่วา่ท่านอาศัยอยู่ที่ ใด ถ้าทุกคนที่มี
นิตยสารเล่มน้ีแบ่งปันพระกิตตคิณุกับอีกครอบครวัหน่ึง ลองนึกภาพ
ดวูา่จะมีอีกกี่คนเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระเยซู! ตอ่ไปน้ีเป็นค�าถามบางข้อให้
ท่านถามตวัท่านเองขณะอ่านแตล่ะเรือ่ง:

•  มี ใครบ้างไหมที่ครอบครวัเราสามารถเชิญมาปฐมวยั บัพตศิมา 
หรอืกิจกรรมศาสนจักร

•  เดอืนน้ีครอบครวัเราจะท�าอะไรไดบ้้างเพื่อแบ่งปันพระกิตตคิณุ
ผ่านแบบอย่างของเรา

•  มิตรสหายและเพื่อนบ้านของเรารูห้รอืไม่วา่เราเป็นชาวครสิต์

ให้ครอบครวัท�าเครือ่งหมายทุกครัง้ที่มีคนในเรือ่งเหล่าน้ีแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ จากน้ันให้ครอบครวัท่านวางแผนงานเผยแผ่ของตน และ
แจ้งให้เราทราบความคบืหน้า!

เรามาท�าให้ โลกเต็มไปดว้ยความดกีันเถอะ!
เพือ่นเด็ก

New Friend section
50 E. North Temple St., 
Room 2393
Salt Lake City, UT 84150 
USA
liahona@ ldschurch .org

เรียน บิดามารดาทกุทา่น
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!


