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ปุนต์าอุาเรีนสั  

 ชิ่ลี
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ศาสนจักัรีเขม้แขง็ในชิลีี ต์ั�งแต่์เมือุงทะเลีทรีายทางภาค
เห่นือุจัดใจักลีางเมือุงห่ลีวงซูานเตี์ยโก ไปจันถึึงสเต์ค
ปุนต์าอุาเรีนสัทางภาคใต์ที้�มีเจัด็วอุร์ีดแลีะสอุงสาขา  
ต่์อุไปนี� เป็นขอุ้เทจ็ัจัริีงเพิ�มเติ์มบางปรีะการีเกี�ยวกบั
ชิลีีแลีะศาสนจักัรีที�นั�น:

ศนูยป์รีะวติั์
ครีอุบครัีว

เปอุร์ีเซ็ูนต์ข์อุงปรีะชากรีที�เป็น
สมาชิกขอุงศาสนจักัรี

พรีะวหิ่ารี: ซูานเตี์ยโก  
(อุุทิศในปี 1983)  

กอุนเซูปซีูอุอุน (อุุทิศในปี 2018)  
อุนัโต์ฟากสัต์า  

(ปรีะกาศสร้ีางในปี 2019)

2,653
ไมลี ์(4,270 กิโลีเมต์รี)  
จัากชายแดนภาคเห่นือุขอุงชิลีี
จันถึึงชายแดนภาคใต์ ้กวา้ง  
217 ไมลี ์(350 กิโลีเมต์รี)  
จัากต์ะวนัอุอุกจันถึึงต์ะวนัต์ก
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สมาชิกศาสนจักัรี

595,526

 77   สเต์ค  
590 กลุ่ีมผูู้ชุ้มนุม  

10 คณ์ะเผู้ยแผู้่

จัดัต์ั�งการีชุมนุมแห่่งแรีก1956

จัดัต์ั�งสเต์คแรีก1972

ปรีะเทศที�สี�ในโลีกที�มีถึึง 50 สเต์ค1988

จัดัต์ั�ง 26 สเต์คให่ม่1994–1996

100
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2 เลีียโฮนา

 เมื�อผมร้้สึุกถู้กหิลอก 
เกี�ยวกบัศาสุนจกัร
  ที่ราวิส เอเวลล์

26

 ผมมคีวามเสุน่หิาเพศเดัยีวกนั— 
สุมาชิ่กศาสุนจกัรจะยนิดัต้ีอนรับ 

ผมกลบัมาหิรือเป็ล่า?
  บ้่ค “บ่อ็บ่” เอส. เอคโคมา เวอร์สต่จ

40

 ป็ระวตัศิาสุนจกัร: บ่อเกดิั
ของพลงัและการดัลใจ

  เอล็เดอร์เควน่ทิี่น่ แอล. ค่ก,  
เคที่ ฮอลบ่ร้ค,  

และแมที่ท์ี่ โกรว์

12

 วธีิิเสริีมสร้ีางศรัีทธิาขอุงเรีา—ดว้ยกนั

 ใ นการีศึกษาพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนขอุงเรีาเดือุนนี�  เรีา
เรีียนรู้ีเกี�ยวกบัคอุริีฮอุร์ีผูู้ ้โนม้นา้วสมาชิกศาสนจักัรี 

จัำานวนมากให่เ้ชื�อุวา่พวกเขาถึูกศาสดาพยากรีณ์์ห่ลีอุก
แต่์ยอุมรัีบในเวลีาต่์อุมาวา่คนที�ถึูกซูาต์านห่ลีอุกคือุ 
ต์วัเขาเอุงแลีะเขาห่ลีอุกคนอืุ�นต่์อุ เรีาเรีียนรู้ีเกี�ยวกบั 
ชาวโซูรัีมกลุ่ีมคนที�แยกต์วัอุอุกจัากศาสนจักัรี แลีะ 
เรีาเห็่นแอุลีมาผูู้บุ้ต์รีที�เคยต่์อุต์า้นศาสนจักัรีอุยา่งมาก  
ผูู้พ้ยายามทำาให่ล้ีูกที�เป็นผูู้ใ้ห่ญ่่ขอุงเขามีพลีงัต่์อุต์า้น
การีเลืีอุกอุนัจัะนำาพวกเขาอุอุกห่่างจัากพรีะเจัา้แลีะ
ศาสนจักัรีขอุงพรีะอุงค์

  พวกเรีาบางคนมีคนในครีอุบครัีวห่รืีอุเพื�อุนๆ ที�เลืีอุก
ไม่เขา้ร่ีวมศาสนจักัรีที�ไดรั้ีบการีฟื� นฟขูอุงพรีะเจัา้อีุกต่์อุ
ไป สิ�งนี�สามารีถึทำาให่เ้รีาผูู้รู้้ีสึกวา่ต์นมีศรัีทธิาแรีงกลีา้
เจับ็ปวด เรีาต์อุ้งการีช่วย แต่์พวกเรีาห่ลีายคนสงสยัวา่จัะ
ช่วยอุยา่งไรี

  นิต์ยสารีฉบบัเดียวไม่สามารีถึอุธิิบายเห่ตุ์ผู้ลีทั�งห่มด
ไดว้า่ทำาไมศรัีทธิาจึังลีดนอุ้ยลีงห่รืีอุจัะทำาอุยา่งไรีถึา้

ศรัีทธิาลีดนอุ้ยลีง เสน้ทางศรัีทธิาขอุงทุกคนต่์างกนั แต่์
เรีาห่วงัวา่ฉบบันี�จัะให่ค้วามช่วยเห่ลืีอุบางอุยา่ง เช่น

    •    ปรีะสบการีณ์์ที�ชายคนห่นึ�งกลีบัมาโบสถึแ์ลีะสิ�ง
ที�เขาเรีียนรู้ีจัากปรีะสบการีณ์์นั�น (ดูห่นา้ 26)

    •    ความสำาคญั่ขอุงการีต์อุ้นรัีบทุกคน (ดูห่นา้ 40)
    •    ขอุ้เสนอุแนะสำาห่รัีบบิดามารีดาเกี�ยวกบัวธีิิห่า 

ห่นทางจัดัการีความสมัพนัธ์ิขอุงพวกเขากบับุต์รีที� 
เป็นผูู้ ้ให่ญ่่ผูู้เ้ลืีอุกเสน้ทางต่์างจัากพวกเขา (ดูห่นา้ 30)

    •    มุมมอุงที�เป็นปรีะโยชนเ์กี�ยวกบัปรีะว ัติ์ศาสนจักัรี
แลีะวธีิิที�ปรีะว ัติ์ศาสนจักัรีสามารีถึเสริีมสร้ีาง
ศรัีทธิาขอุงเรีา (ดูห่นา้ 12)

    เรีาห่วงัวา่บทความเห่ล่ีานี�จัะทำาให่ท่้านมีจุัดเริี�มต์น้
แสวงห่าการีนำาทางจัากสวรีรีคส์ำาห่รัีบการีเปิดเผู้ยส่วน
ต์วัขอุงท่าน

  ขอุแสดงความนบัถืึอุ
  อุาดมั ซีู. โอุลีสนั
  บรีรีณ์าธิิการีบริีห่ารี

จาก เลียโฮนา
เน่่อ้หาใน่เล่มน่่จั้ดที่ำาขึน้่ก่อน่การแพร่ระบ่าด
ของโควิด-19 รายละเอ่ยดบ่างอย่างอาจใชิ�ไม่
ได�ใน่ปััจจ่บั่น่ โปัรดปัรับ่เปัล่�ยน่คำาแน่ะน่ำา
ตามความจำาเป็ัน่ตามแน่วที่างปััจจ่บั่น่ของ
ศาสน่จักรและรัฐบ่าล
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    5   เชิ่ญช่วนศิลปิ็นทั่ั�วโลก

    6   ภาพแห่ิงศรัทั่ธิา
   อกิเนเชี่ยสุกบัแอดัเิลดั บาอด้ิั

  ครีอุบครัีวบาอิุดูเห็่นพรีขอุงโปรีแกรีมการีอุ่านอุอุกเขียนไดเ้กี�ยวกบั 
พรีะกิต์ติ์คุณ์ในสเต์คแลีะครีอุบครัีวขอุงพวกเขา

    8   หิลกัธิรรมของการป็ฏิิบัตศิาสุนกจิ
   การป็ฏิิบัตศิาสุนกจิผ่านกจิกรรมศาสุนจกัร

  กิจักรีรีมศาสนจักัรีเปิดโอุกาสให่เ้รีาสร้ีางความสมัพนัธ์ิฉนัเพื�อุน ยื�นมือุ 
ช่วยเห่ลืีอุ แลีะปฏิิบติั์ศาสนกิจัต่์อุผูู้อืุ้�น

    12   ป็ระวตัศิาสุนจกัร: บ่อเกดิัของพลงัและการดัลใจ
   โดย เอล็เดอร์เควน่ทิี่น่ แอล. ค่ก, เคที่ ฮอลบ่ร้ค และแมที่ท์ี่ โกรว์
   การีศึกษาปรีะวติั์ศาสนจักัรีจัะทำาให่ศ้รัีทธิาขอุงเรีาลึีกซึู�งขึ�นแลีะปรีารีถึนาจัะ
ดำาเนินชีวติ์ต์ามพรีะกิต์ติ์คุณ์อุยา่งเต์ม็ที�มากขึ�นไดอุ้ยา่งไรี?

    20   นึกภาพผ้้บุกเบิกในอนิเดัยี
   โดย ต้น่าล่น่ ร้เธอร์ฟอร์ด
   วสุิทธิิชนที�ซืู�อุสตั์ยเ์ห่ล่ีานี� เป็นต์วัอุยา่งให่เ้ห็่นวา่การีเป็นเสาห่ลีกัขอุง
ศาสนจักัรีห่มายความวา่อุยา่งไรี

    26   เมื�อผมร้้สึุกถู้กหิลอกเกี�ยวกบัศาสุนจกัร
   โดย ที่ราวิส เอเวลล์
   ห่ลีงัจัากบรีาเดอุร์ีเอุเวลีลีเ์รีียนรู้ีสิ�งที�ท ำาให่ศ้รัีทธิาขอุงเขาสั�นคลีอุนแลีะเป็น
เห่ตุ์ให่เ้ขาอุอุกจัากศาสนจักัรีไปช่วงห่นึ�ง เขารู้ีต์วัวา่เขาขาดอุะไรี

    30   คุณรัก พระองค์ทั่รงช่่วยให้ิรอดั
   โดย คริสตา โรเจอรส์ มอร์เที่น่เซ็็น่
   มารีดาคนห่นึ�งต์รีะห่นกัวา่ไม่วา่ลีกูที�โต์แลีว้จัะเลืีอุกอุะไรี เธิอุต์อุ้งรัีก 
พวกเขาเท่านั�น

    32   เสีุยงวสุิุทั่ธิิช่นยุคสุุดัท้ั่าย
  ครีอุบครัีวห่นึ�งปฏิิบติั์ศาสนกิจัโดยไม่คำานึงถึึงการีทดลีอุงขอุงต์น ทห่ารี
อุากาศผูู้แ้กลีว้กลีา้ยนืห่ยดัต์ามความเชื�อุขอุงเขาแลีะเป็นแรีงบนัดาลีใจัให่ผูู้้อืุ้�น 
มารีดาคนห่นึ�งยดึมั�นในคำาสญั่ญ่า การีให่อุ้ภยัมาในเวลีาที�คาดไม่ถึึง

    36   จงตามเรามา: พระคมัภร์ีมอรมอน
  ใชบ้ทความรีายสปัดาห์่เห่ล่ีานี�ยกรีะดบัการีศึกษาพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนขอุงท่าน
ในเดือุนนี�

    40   ผมมคีวามเสุน่หิาเพศเดัยีวกนั—สุมาชิ่กศาสุนจกัรจะยนิดัต้ีอนรับผม
กลบัมาหิรือเป็ล่า?
   บ้่ค “บ่อ็บ่” เอส. เอคโคมา เวอร์สต่จ
   เมื�อุบรีาเดอุร์ีเวอุร์ีสตี์จัรู้ีสึกถึกูดึงให่ก้ลีบัไปโบสถึ ์เขาเป็นห่่วงวา่จัะสมาชิก 
คนอืุ�นจัะยอุมรัีบเขาห่รืีอุไม่  

คนห่นุ่มสาว

44 
  อุนาคต์อุาจัเป็นเรืี�อุงน่ากลีวั แต่์
ดว้ยความช่วยเห่ลืีอุขอุงพรีะบิดา
บนสวรีรีค ์เรีาทุกคนสามารีถึ  
 เดันิหิน้าด้ัวยศรัทั่ธิาในอนาคต   
เดือุนนี�ให่อุ่้านเรืี�อุงรีาว
จัากห่นุ่มสาวคนอืุ�นๆ  
ที�เรีียนรู้ี หิลกัสุำาคญับาง
อย่างของการเตรียม   
รัีบอุนาคต์

 เยาวชน

52 
  เรีียนรู้ีวา่ พระกติตคุิณจะเป็ลี�ยน
ครอบครัวท่ั่าน  ไดอุ้ยา่งไรี  
แลีะเห่ตุ์ใด การเลอืกง่ายๆ   
ในชีวติ์ท่านจึังสำาคญั่

เดก็

      เพ่�อน่เดก็   
  ท่านสามารีถึ เป็็นผ้้สุอนศาสุนา   
เห่มือุนแอุลีมาได!้

 ภาพป็ก
   รูีปภาพจัาก  

stock.adobe.com แลีะ  
unsplash.com

ห่มวดต่์างๆ
สารีบญั่

เรืี�อุงสั�น

การีสนบัสนุน  จงตามเรามา
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บทั่ความดัจิทิั่ลัเท่ั่านั�นของเดัอืนกรกฎาคม

 ตดิัต่อเรา
  อีุเมลีคำาถึามแลีะคำาติ์ชมขอุงท่านมาที�  
liahona@ChurchofJesusChrist.org

  ส่งเรืี�อุงรีาวขอุงท่านมาที�  
liahona.ChurchofJesusChrist.org  
ห่รืีอุส่งไปรีษณี์ยม์าที�: 
Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลยีโฮนาดัจิทิั่ลั

 ค้นหิาเพิ�มเตมิ
  ในแอุปพลิีเคชนัคลีงัคน้ควา้พรีะกิต์ติ์คุณ์แลีะที�  
 liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   ท่านสามารีถึ
ทำาดงันี�

    •   ห่าฉบบัปัจัจุับนั

    •   คน้พบเนื�อุห่าดิจิัทลัีเท่านั�น

    •   คน้ห่าฉบบัที�ผู้า่นมา

    •   ส่งเรืี�อุงรีาวแลีะคำาติ์ชมขอุงท่าน

    •   บอุกรัีบเป็นสมาชิกห่รืีอุบอุกรัีบเป็นสมาชิก 
เพื�อุเป็นขอุงขวญั่

    •   ยกรีะดบัการีศึกษาดว้ยเครืี�อุงมือุดิจิัทลัี

    •   แบ่งปันบทความแลีะวดิีทศันที์�ชื�นชอุบ

    •   ดาวนโ์ห่ลีดห่รืีอุพิมพบ์ทความ

    •   ฟังบทความที�ท่านชื�นชอุบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org facebook .com/ liahona แอป็พลเิคชั่นคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

ท่ั่านเคยมคีำาถูามเกี�ยวกบัพระกติตคุิณ
หิรือไม่? ต่อไป็นี�เป็็นวธีิิหิาคำาตอบห้ิาวธีิิ
   โดย ชิาเคลล์ วอร์ดล่ห์
   ห่ญิ่งสาวคนห่นึ�งแบ่งปันวา่คำาถึาม
จัะทำาให่ศ้รัีทธิาแรีงกลีา้ไดอุ้ยา่งไรีถึา้
ท่านยอุม

วธีิิทั่ี�ผมกำาลงัเตรียมพร้อมสุำาหิรับ
พระวหิิารในอนิเดัยี
   โดย เยชิวนั่ธ์ โกสิเรด่
   ชายห่นุ่มคนห่นึ�งจัากอิุนเดียแบ่งปัน 
วา่เขากำาลีงัเต์รีียมสำาห่รัีบการีเขา้ 
พรีะวหิ่ารีครัี� งแรีกอุยา่งไรี

 สิุ�งทั่ี�ต้องทั่ำาเพื�อเราจะมคีวาม
ป็รารถูนาทั่ี�ช่อบธิรรม
   โดย มาร์ก เดโอ เดลา คร้ซ็
   ชายห่นุ่มคนห่นึ�งในฟิลิีปปินส์แบ่ง
ปันวา่เขาพบศรัีทธิาอุยา่งไรีเมื�อุแผู้น
สำาห่รัีบอุนาคต์ขอุงเขาเปลีี�ยนไป
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 “[พรีะเจัา้] ไม่ทรีงทำาสิ�งใด
เลียนอุกจัากมนัจัะแจัง้ชดั
ต่์อุลีูกห่ลีานมนุษย;์ แลีะ
พรีะอุงคท์รีงเชื�อุเชิญ่พวก
เขาทั�งห่มดให่ม้าห่าพรีะอุงค์
แลีะรัีบส่วนพรีะคุณ์ความดี
ขอุงพรีะอุงค;์ แลีะพรีะอุงค์
ไม่ทรีงปฏิิเสธิผูู้ ้ใดที�มาห่า
พรีะอุงคเ์ลีย, ไม่วา่ดำาแลีะ
ขาว, ทาสแลีะไท, ชายแลีะ
ห่ญิ่ง; แลีะพรีะอุงคท์รีง
คำานึงถึึงคนนอุกศาสนา; 
แลีะทุกคนเห่มือุนกนัห่มด

สำาห่รัีบพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้, ทั�ง
ชาวยวิแลีะคนต่์างชาติ์”

  — 2   นีไฟ 26:33

เชิญ่ชวนศิลีปิน
ทั�วโลีก

 ศ าสนจักัรีเชิญ่ชวนท่านสร้ีางสรีรีคง์านศิลีปะชิ�นให่ม่
เขา้ร่ีวมการีปรีะกวดศิลีปะนานาชาติ์ครัี� งที� 11 ซึู� ง

อุุปถึมัภโ์ดยพิพิธิภณั์ฑ์ป์รีะวติั์ศาสนจักัรีในซูอุลีทเ์ลีค
ซิูตี์�  ยทูาห์่

  ศาสนจักัรียนิดีรัีบสื�อุศิลีปะ ผู้ลีงานดา้นศิลีปะ แลีะ
แนววฒันธิรีรีมทุกรูีปแบบ ศาสนจักัรีจัะจัดัแสดงผู้ลีงาน
ที�ไดรั้ีบคดัเลืีอุกในพิพิธิภณั์ฑ์ป์รีะวติั์ศาสนจักัรีแลีะทาง
อุอุนไลีน์

  การีปรีะกวดที�ต์ดัสินโดยคณ์ะกรีรีมการีครัี� งนี� รัีบ
ผู้ลีงานจัากศิลีปินทั�วโลีกเพื�อุพยายามส่งเสริีมการี
สร้ีางสรีรีคศิ์ลีปะคุณ์ภาพขอุงวสุิทธิิชนยคุสุดทา้ย จัดั
แสดงผู้ลีงานห่ลีากห่ลีายทางวฒันธิรีรีมขอุงวสุิทธิิชน
ยคุสุดทา้ย แลีะขยายงานสะสมขอุงพิพิธิภณั์ฑ์ป์รีะวติั์
ศาสนจักัรี

    •    ห่วัขอุ้: “ทุกคนเห่มือุนกนัห่มดสำาห่รัีบพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้” 
ไดแ้รีงบนัดาลีใจัจัาก  2   นีไฟ 26:33

    •    กำาห่นดส่งผู้ลีงาน: 1 กมุภาพนัธ์ิ–1 มิถุึนายน 2021
    •    อุาย:ุ ผูู้ส่้งผู้ลีงานเขา้ปรีะกวดต์อุ้งมีอุาย ุ18 ปีขึ�นไป
    •    รีางวลัี: จัะแจัง้ผูู้ส่้งผู้ลีงานที�ไดรั้ีบคดัเลืีอุกให่แ้สดง

ในงานนิทรีรีศการีในเดือุนตุ์ลีาคม 2021
    •    วนัจัดันิทรีรีศการี: มีนาคม 2022 ถึึงตุ์ลีาคม 2022

    ดูรีายลีะเอีุยดกติ์กา ขอุ้กำาห่นดสำาห่รัีบผูู้มี้สิทธิิ�
สมคัรี การีสมคัรีทางอุอุนไลีน ์แลีะผู้ลีงานที�
สร้ีางแรีงบนัดาลีใจัจัากการี
ปรีะกวดที�ผู้า่นมาใน  
ChurchofJesusChrist .org/ 
artcompetition  ◼
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  อกิเนเชี่ยสุกบัแอดัเิลดั  
บาอด้ิั
  อักกรา กาน่า

 อิกิเนเชีียสกับแอิดิเิลดิเห็็นว่า่โปรแกรมการ
อิา่นอิอิกเขียีนไดิข้ีอิงศาสนจักัรและการเน้น
เร่�อิงเรยีนพระกติตคิุณุที่ี�มบีา้นเป็นศนูยก์ลาง
เป็นพรแกส่มาชิีกในสเตคุและคุรอิบคุรวั่ขีอิง
พว่กเขีามาแลว้่อิย่างไร
   คริสุตนิา สุมธิิ ช่่างภาพ 

ภาพแห่ิงศรัทั่ธิา

  อกิเนเชี่ยสุ: 
  ผู้มเขา้มามีส่วนในโปรีแกรีมอุ่านอุอุก

เขียนไดเ้กี�ยวกบัพรีะกิต์ติ์คุณ์ในฐานะสมาชิก
คนห่นึ�งในฝ่ายปรีะธิานสเต์ค ผู้มไปเยี�ยมชั�น
เรีียนห่นึ�งแลีะทรีาบวา่โปรีแกรีมดงักล่ีาวไม่
ไดมี้เพื�อุคนที�อุ่านไม่อุอุกเขียนไม่ไดเ้ท่านั�น  
แต่์มีไวใ้ห่เ้รีาทุกคนเขา้ใจัพรีะกิต์ติ์คุณ์ขอุง
พรีะเยซููคริีสต์ดี์ขึ�นดว้ย

     จงตามเรามา  แลีะการีเรีียนพรีะกิต์ติ์คุณ์ที�
มีบา้นเป็นศนูยก์ลีางจัะช่วยให่ค้รีอุบครัีวอุ่าน
พรีะคมัภีร์ีดว้ยกนัแลีะเรีียนรู้ีจัากกนัดว้ย

   แอดัเิลดั: 
   ในครีอุบครัีวเรีา เรีาพยายามทำาสุดความ

สามารีถึ ทุกคนมีส่วนร่ีวม ดิฉนัมีความสุข
มากที�ลีกูๆ ช่วยกนัขณ์ะที�เรีาอุ่านพรีะคมัภีร์ี
มอุรีมอุนดว้ยกนั พวกเขารัีกพรีะคมัภีร์ี 
มอุรีมอุน เรีามีเวลีาที�ดีขณ์ะอุ่านแลีะแบ่งปัน
ปรีะจักัษพ์ยานให่ก้นั

  อกิเนเชี่ยสุ: 
  ปรีะธิานรัีสเซูลีลี ์เอุม็. เนลีสนักล่ีาววา่  

“ความสูงส่งเป็นเรืี�อุงครีอุบครัีว” 1  ผู้มรัีก
ภรีรียากบัลีกูๆ ผู้มต์อุ้งการีอุยูก่บัพวกเขาแลีะ
พรีะบิดาบนสวรีรีคข์อุงเรีาต์ลีอุดไป เรีาจึัง
ต์อุ้งช่วยเห่ลืีอุกนั     

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ
     ดูขอุ้มูลีเพิ�มเติ์มเกี�ยวกบัเสน้ทางแห่่ง 
ศรัีทธิาขอุงครีอุบครัีวบาอิุดูแลีะ 
ภาพถ่ึายเพิ�มเติ์มในคลีงัคน้ควา้ 
พรีะกิต์ติ์คุณ์ห่รืีอุฉบบัอุอุนไลีนข์อุง
บทความนี� ที�   ChurchofJesusChrist 
 .org/   go/   7620  
     เรีียนรู้ีจัากปรีะธิานเฮนรีีย ์บี. อุายริีงก์
วา่การีพยายามทำาให่บ้า้นขอุงเรีาเป็น
สถึานที�แห่่งศรัีทธิาแลีะความรัีกจัะ
ทำาให่ค้รีอุบครัีวเรีาเกิดปีติ์อุนัย ั�งยนื
ไดอุ้ยา่งไรีที�   ChurchofJesusChrist 
 .org/   go/   7720        

 อ้างองิ
    1.   รัสัเซลล ์  เอ็็ม. เนลสัน, “มาติดิติามเรัา,” 

เลยีโฮนา, พ.ค. 2019, 89. 
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  การีปฏิิบติั์ศาสนกิจั   
ผู้่านกิจักรีรีมศาสนจักัรี

 หิลกัธิรรมของการป็ฏิิบัตศิาสุนกจิ
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     วิ
ธีีหน่�งที่ี�เรัาสามารัถปฏิบิัตัิศิาสนกิจิติอ่็
เพ่�อ็นสมาชิิกิในวอ็รัด์ขอ็งเรัา เพ่�อ็นบัา้น  
และมติิรัสหายขอ็งเรัาคอ่็ผ่า่นกิจิกิรัรัม

ศาสนจกัิรั ไม่วา่ท่ี่านวางแผ่นกิจิกิรัรัมติาม
ความติอ้็งกิารัหรัอ่็ความสนใจขอ็งคนทีี่�ที่า่น
ปฏิบัิัติศิาสนกิจิหรัอ่็ท่ี่านชิวนพวกิเขามา 
รัว่มกิจิกิรัรัมหรัอ่็โอ็กิาสในกิารัรับััใช้ิคนอ่็�นๆ  
กิจิกิรัรัมรัะดบััวอ็รัด์ สเติค หรัอ่็แมแ้ติพ่ห ุ
สเติคจะจดัเติรัยีมวธิีสีนุกิๆ และมคีวามหมาย 
ไว้ ใหส่้งเสรัมิความเป็นหน่�งเดยีวกินัและเสรัมิ 
สรัา้งความเขม้แข็งใหส้มาชิิกิ

  กิจิกิรัรัมศาสนจกัิรัสามารัถเปิดปรัะติสูู่ 
โอ็กิาสมากิมายใหป้ฏิบิัตัิศิาสนกิจิเช่ินกัิน  
ติวัอ็ยา่งเช่ิน กิจิกิรัรัมศาสนจกัิรัสามารัถ
จดัเติรัยีมโอ็กิาสใหเ้ขา้รัว่มโครังกิารับัำาเพ็ญ
ปรัะโยชิน์ที่ี�เป็นพรัแก่ิผู่อ่้็�นและสรัา้งความ
สัมพนัธีอ์็นัดี ในชิมุชิน กิจิกิรัรัมศาสนจกัิรั
สามารัถเป็นโอ็กิาสใหย้่�นมอ่็ช่ิวยเหลอ่็สมาชิิกิ
แข็งขนัน้อ็ยขอ็งศาสนจกัิรั มติิรัสหายติา่ง
ศาสนา หรัอ่็มิติรัสหายทีี่� ไมม่ศีาสนาเช่ินกัิน

  กิารัรัวมคนมากิมายไว้ ในกิจิกิรัรัมศาสนจกัิรั
สรัา้งโอ็กิาสใหพ้รัะเจา้อ็วยพรัและเสรัมิสรัา้ง
ความเขม้แข็งใหว้อ็รัด์และสาขาขอ็งเรัา 
ละแวกิใกิล้เคยีง และชิมุชินขอ็งเรัา

   การสุร้างความสัุมพนัธ์ิอนัดัี
  ฤดหูนาวกิำาลงัมา และเดวดิ ดคิสันไมร่ัูว้ธีิีที่ำาใหค้รัอ็บัครัวัเขา

อุ่็นสบัาย
  เดวดิ ภรัรัยา กิบััลูกิสาวสอ็งคนเพิ�งยา้ยมาอ็ยูแ่ถบัชินบัที่ขอ็งเฟรั

โดเนีย แอ็รัิโซนา สหรัฐัอ็เมรักิิา ภมูทิี่ศัน์แถบันั�นเป็นที่ี�รัาบัสูงที่ะเล 
ที่รัาย แวดลอ้็มไปดว้ยหน้าผ่าสีแดงดสูงา่งาม ไมต้ิรัะกิลูโกิฐจฬุาลมั
พา และติน้ไมท้ี่ี�เขยีวชิอ็ุม่ติลอ็ดปี

  บัา้นที่ี�ครัอ็บัครัวัดคิสันเช่ิาอ็ยูม่เีพยีงเติาฟ่นใหค้วามอ็บัอุ่็น เดวดิ
ติรัะหนักิอ็ยา่งรัวดเรัว็วา่กิารัเก็ิบัฟ่นเป็นที่กัิษะจำาเป็นเพรัาะฤดหูนาว
ในเฟรัโดเนียเต็ิมไปดว้ยหมิะและนำ �าแข็ง

  “ผ่มไม่มฟ่ีน ไมม่เีล่�อ็ยยนติ ์หรัอ่็ไมร่ัูแ้มก้ิรัะทัี่�งวธีิี ใช้ิเล่�อ็ยยนติ!์” 
เดวดิกิลา่ว “ผ่มไมท่ี่รัาบัจะที่ำาอ็ยา่งไรัด”ี

  สมาชิิกิวอ็รัด์บัางคนถามเดวดิวา่ครัอ็บัครัวัเขามีฟ่นพอ็ใช้ิติลอ็ด
หน้าหนาวหรัอ่็ไม ่“พวกิเขาใช้ิเวลาไมน่านก็ิรัูว้า่ผ่มมีไม่พอ็” เดวดิ
กิลา่ว “ โควรัมัเอ็็ลเดอ็รัเ์สนอ็ติวัช่ิวยเก็ิบัฟ่นที่นัที่ ีผ่มยอ็มรับััขอ้็เสนอ็
ดว้ยความติ่ �นตินัใจ”

  ไมน่านเดวดิก็ิพบัวา่กิารัไปเก็ิบัฟ่นครัั �งนี�เป็นแบับัฉบับััขอ็ง
กิจิกิรัรัมมากิมายทีี่�วอ็รัด์วางแผ่นเป็นอ็ยา่งด ีจดัรัะบับัเป็นอ็ยา่งด ี 
และมคีนเขา้รัว่มพอ็สมควรั เช้ิาวนัเสารัว์นัหน่�ง เดวดิ โควรัมัเอ็็ลเดอ็รั ์ 
และสมาชิิกิวอ็รัด์คนอ็่�นๆ ขับัรัถบัรัรัทุี่กิและรัถพ่วงติามกินัเป็น
ขบัวนเขา้ไป ในเขา

  “เพรัาะเครั่�อ็งมอ่็ ความรัู ้และทัี่กิษะขอ็งพวกิเขา สมาชิิกิวอ็รัด์จง่
ใช้ิเวลาแคช่่ิวงบัา่ยวนัเดยีวจดัเติรัยีมฟ่นกิอ็งหน่�งใหค้รัอ็บัครัวัผ่มทีี่�
เรัาใช้ิ ไดเ้กิอ่็บัสอ็งฤดหูนาว” เดวดิกิลา่ว “ที่ี�สำาคญักิวา่นั�นคอ่็พวกิเขา
สอ็นผ่มทุี่กิอ็ยา่งที่ี�ผ่มติอ้็งรัูเ้กิี�ยวกิบัักิารัเก็ิบัฟ่นดว้ยตินเอ็ง ติอ็นที่ี�ผ่ม
อ็อ็กิจากิเฟรัโดเนีย ผ่มรัูว้ธีิี ใช้ิเล่�อ็ยยนติ ์และผ่มช่ิวยในกิจิกิรัรัมเก็ิบั
ฟ่นขอ็งวอ็รัด์หลายครัั �งจนผ่มนับัไม่ไหว”

  กิจิกิรัรัมวอ็รัด์เช่ินนั�นไม่เพยีงสรัา้งความสัมพนัธีอั์็นดี ในหมู่
สมาชิิกิขอ็งศาสนจกัิรัเที่า่นั�นแติส่รัา้งความสัมพนัธีอั์็นดกีิบััที่กุิคนใน
ชิมุชินดว้ย

  “ผ่มจำาผู่ห้ญิงคนหน่�งได ้เธีอ็ไม่ไดเ้ป็นสมาชิิกิขอ็งศาสนจกัิรั เธีอ็
เป็นคนใหม่ในละแวกินั�น” เดวดิกิลา่ว “เธีอ็นำาไมฝ้าบัา้นมาเผ่าเพ่�อ็ให้
ตินเอ็งอุ็น่ ทัี่นที่ทีีี่�เรัาที่รัาบัเรั่�อ็งนี�เรัาจง่จดัแจงใหเ้ธีอ็มฟ่ีนพอ็ใช้ิติลอ็ด
ฤดหูนาว เธีอ็รัูส่้กิขอ็บัคณุจนพดูไมอ่็อ็กิ”

  งานปฏิบิัตัิศิาสนกิจิในเฟรัโดเนียที่ำาใหทุ้ี่กิคนอ็ยูอ่็ย่างปลอ็ดภัยและ
อ็บัอุ่็นติลอ็ดฤดหูนาว
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    การยื�นมอืช่่วยเหิลอืผ้้อื�น
  ขณะรับััใช้ิงานเผ่ยแผ่่ ในโรัมาเนีย เม็กิ โยสติก์ิบััคูข่อ็งเธีอ็ไป

เยี�ยมครัอ็บัครัวัหน่�งที่ี� ไม่ ไดม้าโบัสถน์านแลว้เป็นปรัะจำา “ครัอ็บั
ครัวัสติานิกิาเป็นหน่�งในสมาชิิกิรัุน่แรักิสุดขอ็งศาสนจกัิรัใน
โรัมาเนีย” เม็กิกิลา่ว “และเรัารักัิพวกิเขา”

  เม่�อ็ถง่เวลาวางแผ่นและจัดเติรัยีมกิจิกิรัรัมสาขา ผู่น้ำ าติดัสิน
ใจวา่สาขาจะจดั “คน่ผู่บ้ักุิเบักิิ” กิจิกิรัรัมนี�จะจดัติอ็นเย็นเพ่�อ็
สรัรัเสรัญิผู่บ้ักุิเบักิิที่ี�กิลา้หาญผู่ข้า้มสหรัฐัมาถง่หุบัเขาซอ็ลที่เ์ลค 
นั�นจะเป็นโอ็กิาสใหย้กิยอ่็งผู่บ้ักุิเบักิิขอ็งศาสนจกัิรัในโรัมาเนีย

  “เรัาคดิวา่นั�นจะเป็นวธิีทีี่ี�สมาชิิกิบัางคนจะไดแ้สดงปรัะจกัิษ์
พยานถง่กิารัเปลี�ยนใจเล่�อ็มใสขอ็งพวกิเขาและบัอ็กิวา่พวกิเขา
เห็นศาสนจกัิรัเติบิัโติในโรัมาเนียอ็ย่างไรั” เม็กิกิลา่ว “เรัาคดิที่นัที่ ี
วา่ครัอ็บัครัวัสติานิกิาควรัมส่ีวนรัว่ม เรัาจง่เชิิญพวกิเขามาเขา้รัว่ม  
และพวกิเขาติ่�นเติน้!”

  ในคน่วนักิจิกิรัรัม ครัอ็บัครัวัสติานิกิายังมาไมถ่ง่ติอ็น
กิจิกิรัรัมเรัิ�ม

  “เรัากิงัวลวา่พวกิเขาจะไมม่า” เม็กิจำาได ้“แติพ่วกิเขาเดนิเขา้
ปรัะติมูาทัี่นเวลาพอ็ด”ี ครัอ็บัครัวัสติานิกิาแสดงปรัะจกัิษ์พยานทีี่�
สวยงามถง่พรัะกิติิติคิณุขอ็งพรัะเยซคูรัสิติ ์พวกิเขาไดว้สิาสะกิบัั
สมาชิิกิคนอ็่�นๆ ที่ี�พวกิเขาไม่ไดเ้จอ็มานานดว้ย”

  สมาชิิกิในสาขาอ้็าแขนติอ้็นรับััครัอ็บัครัวัสติานิกิา วนัอ็าที่ติิยถั์ด
มา เม็กิปรัะหลาดใจรัะคนยินดเีม่�อ็เห็นซิสเติอ็รัส์ติานิกิาที่ี� โบัสถ์

  “เม่�อ็ดฉัินมาเยี�ยมสาขาในอี็กิไมก่ิี�เดอ่็นใหห้ลงั เธีอ็ยงัมาเหมอ่็น
เดมิ!” เม็กิกิลา่ว “ดฉัินคดิวา่โอ็กิาสที่ี�เธีอ็ไดแ้สดงปรัะจกัิษ์พยาน 
รัูส่้กิมส่ีวนรัว่ม และเป็นที่ี�ติอ้็งกิารัในสาขาช่ิวยเธีอ็จรังิๆ”

    4 แนวคดิัสุำาหิรับการป็ฏิิบัตศิาสุนกจิผ่าน
กจิกรรมศาสุนจกัร

   •    วางแผู้นกิัจ้กัรรมืท่ี่�ขานรบัความื
ต้�องกัาร:  กิจิกิรัรัมเป็นวธีิีทีี่�ดี ในกิารั
ขานรับััความติอ้็งกิารัหลายดา้น อ็าจ
วางแผ่นกิจิกิรัรัมทีี่�ขานรับััความติอ้็งกิารั
เฉพาะดา้นขอ็งบัคุคลหรัอ่็กิลุม่ อ็กีิที่ั �งควรั
ขานรับััความติอ้็งกิารัขอ็งผู่เ้ขา้รัว่มดว้ยไม่
วา่ความติอ้็งกิารันั�นจะเป็นกิารัที่ำาความ
รัูจ้กัิกินัมากิข่ �น เรัยีนรัูพ้รัะกิติิติคิณุมากิข่ �น  
หรัอ่็รัูส่้กิถ่งพรัะวญิญาณก็ิติาม

   •    เชิิญทุี่กัคน:  เม่�อ็ที่า่นวางแผ่นกิจิกิรัรัม  
จงพยายามเป็นพเิศษที่ี�จะเชิิญผู่จ้ะได้
ปรัะโยชิน์จากิกิารัมส่ีวนรัว่ม อ็ยา่ลม่
สมาชิิกิใหม ่สมาชิิกิแข็งขนัน้อ็ย เยาวชิน  
ผู่้ ใหญ่ โสด คนพกิิารั และคนทีี่�นับัถอ่็
ศาสนาอ็่�น เชิิญโดยคดิถ่งปรัะโยชิน์สูงสุด
ขอ็งพวกิเขาเสมอ็ และแสดงใหเ้ห็นวา่
ที่า่นอ็ยากิใหพ้วกิเขามา

   •    ส่ง่เส่รมิืกัารม่ืส่ว่นรว่มื:  คนที่ี�ที่า่นเชิิญ
จะไดป้รัะโยชิน์จากิกิจิกิรัรัมมากิข่ �นถา้
พวกิเขามีโอ็กิาสมส่ีวนรัว่ม วธีิีหน่�งที่ี�จะ
ส่งเสรัมิกิารัมีส่วนรัว่มคอ่็ใหบ้ัคุคลใช้ิขอ็ง
ปรัะที่าน ที่กัิษะ และพรัสวรัรัคข์อ็งพวกิ
เขาในรัะหวา่งกิจิกิรัรัม

   •    ต้�อนรบัทุี่กัคน:  ถา้เพ่�อ็นขอ็งที่า่นเขา้รัว่ม
กิจิกิรัรัม จงที่ำาสุดความสามารัถเพ่�อ็ให้
พวกิเขารัูส่้กิถ่งกิารัติอ้็นรับัั นอ็กิจากินั�น
ถา้ที่า่นเห็นคนทีี่�ที่า่นไมร่ัูจ้กัิ จงเป็นเพ่�อ็น
และติอ้็นรับััพวกิเขาดว้ย!                  ◼ 

 ค้นคว้าเพิ�มเตมิ
  บน ChurchofJesusChrist.org  ท่านสามารีถึดู 
วดิีทศันเ์รืี�อุง “ Inviting Others to    ‘   Come and Help   ’    ”  
เพื�อุให่เ้ห็่นวา่การีชวนผูู้อืุ้�นมารัีบใชก้บัท่านง่าย 
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 เปิ็ดัใจท่ั่าน
  “เรีาควรีใส่ใจัแลีะมอุงห่าห่นา้
ให่ม่ๆ เสมอุเมื�อุเรีาเขา้ร่ีวม
กิจักรีรีมแลีะการีปรีะชุมขอุง
ศาสนจักัรี  .   .   .  เรีาสามารีถึทำา
สิ�งเรีียบง่ายเพื�อุช่วยให่เ้พื�อุน

ให่ม่รู้ีสึกถึึงอุอุ้มกอุดแลีะการีต์อุ้นรัีบ  .   .   .  เช่น  
ทกัทายอุยา่งอุบอุุ่น ยิ�มอุยา่งจัริีงใจั  .   .   .  แลีะ
แนะนำาให่พ้วกเขารู้ีจักัสมาชิกคนอืุ�นๆ เป็นต์น้  
เมื�อุเรีาเปิดใจัรัีบเพื�อุนให่ม่  .   .   .  เรีากำาลีงัปฏิิบติั์
ต์นต์ามเจัต์นารีมณ์์แห่่งการีปฏิิบติั์ศาสนกิจั”
   เอล็เดัอร์อ้ลส์ิุเสุสุ ซัวาเรสุแห่ิงโควรัมอคัรสุาวกสิุบสุอง “เป็็น 
อนัหินึ�งอนัเดัยีวกนัในพระคริสุต์” เลยีโฮนา  พ.ย. 2018, 38

 แบ่งปั็นป็ระสุบการณ์ของท่ั่าน
  ส่งปรีะสบการีณ์์เมื�อุท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจัต่์อุ 
ผูู้อืุ้�นห่รืีอุผูู้อืุ้�นปฏิิบติั์ศาสนกิจัต่์อุท่านมาให่เ้รีา  
ไปที�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   แลีะคลิีก 
 “Submit an Article or Feedback” 

 ป็ฏิิบัตศิาสุนกจิโดัยการเชื่�อเชิ่ญ
  เช็คดูกิจักรีรีมที�วอุร์ีดห่รืีอุสาขาจัะจัดั นึกถึึงคน
ที�ท่านปฏิิบติั์ศาสนกิจัแลีะเชิญ่พวกเขามาร่ีวม
กิจักรีรีม
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          ในบที่คุว่ามนี�ซ่ึ่�งมาจัากการให็ข้ีอ้ิคุดิิที่างว่ญิญาณทัี่�ว่โลกทีี่�จัดัิ
ในนอิว่ ูอิลิลินอิยส์เม่�อิว่นัที่ี� 9 กันยายน คุ.ศ. 2018 เอ็ิลเดิอิร ์
เคุว่นที่นิ แอิล. คุกุ และนักประว่ตัศิาสตรศ์าสนจักัรสอิงท่ี่าน
คุอ่ิเคุที่ ฮอิลบรคูุและแมที่ท์ี่ โกรว่จ์ัะตอิบคุำาถามเกี�ยว่กบั
ประว่ตัศิาสนจักัรที่ี�คุนห็นุ่มสาว่ทัี่�ว่โลกถามมา

    เ อ็ลเดอรคุ์กั:  ปรัะวตัิศิาสนจกัิรัสามารัถเป็นบัอ่็เกิดิ
สำาคญัขอ็งศรัทัี่ธีา แติม่คีนเขา้ใจผ่ดิหรัอ่็มอ็งขา้มปรัะวตัิิ
ดงักิลา่ว บัางคนถง่กิบััจงใจติคีวามเรั่�อ็งรัาวในอ็ดตีิอ็ยา่ง

ผ่ดิๆ เพ่�อ็หวา่นความสงสัย
  ในกิารัเรัยีนรัูป้รัะวตัิทิี่ี� เช่ี�อิถ่อิไดิ ้ ขอ็งศาสนจกัิรั เรัาจะผ่กูิ

ใจเรัาไวก้ิบััวสุิที่ธีชิินขอ็งวนัวานและวนันี� เรัาจะพบัติวัอ็ยา่ง
ขอ็งคนไมด่พีรัอ้็มเช่ินที่า่นและข้าพเจา้ผู่ด้ำาเนินติอ่็ไปดว้ย
ศรัทัี่ธีาและยอ็มใหพ้รัะผู้่เป็นเจา้ที่รังงานผ่า่นพวกิเขาเพ่�อ็
ที่ำาใหง้านขอ็งพรัะอ็งคส์ำาเรัจ็ลลุว่ง ขา้พเจา้สัญญาวา่กิารั
ศ่กิษาปรัะวตัิขิอ็งศาสนจกัิรัจะที่ำาใหศ้รัทัี่ธีาขอ็งที่า่นลก่ิ

 โดัย เอล็เดัอร์ 
เควนทั่นิ   แอล. คุก

  แห่่งโควรัีม 
อุคัรีสาวกสิบสอุง

  ขอุ้มูลีในกรีอุบ
สี�เห่ลีี�ยมดา้นขา้ง
โดยเคท ฮอุลีบรูีค
 แลีะแมทท ์โกรีว์
นกัปรีะวติั์ศาสต์ร์ี
ศาสนจักัรี

 ประวัติัิ ประวัติัิ 
ศาสนจักัรศาสนจักัร 
บ่อุเกิดขอุง 
พลีงัแลีะ 
การีดลีใจั
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 ประวัติัิ ประวัติัิ 
ศาสนจักัรศาสนจักัร 

ขีณะที่ี�เราเรยีนรูม้ากขี่ �นเกี�ยว่
กับว่สุิที่ธิชีนในอิดิตี เราจัะมี
พลังในการที่ำาพันธกิจัขีอิงเรา
ให็้เกิดิสัมฤที่ธิผลในฐานะธิดิา
ห็รอ่ิบุตรขีอิงพระผู้เป็นเจั้า

ซ่ �งข่ �นและปรัารัถนาจะดำาเนินชีิวติิติามพรัะกิติิติคิณุอ็ยา่ง
เต็ิมทีี่�มากิข่ �น

  เรั่�อ็งรัาวกิารัฟ่�นฟูเป็นเรั่�อ็งรัาวขอ็งกิารัเสียสละ ความติั �งใจ
แน่วแน่ และศรัทัี่ธีา เรัาที่กุิคนเป็นส่วนหน่�งขอ็งกิารัฟ่�นฟู
และปรัะวตัิศิาสนจกัิรั เรัาแติล่ะคนมพัีนธีกิจิติอ้็งที่ำาใหส้ำาเรัจ็
ในชีิวติินี�ที่ี�จะช่ิวยใหพ้รัะกิติิติคิณุเต็ิมแผ่น่ดนิโลกิ ขณะทีี่�เรัา
เรัยีนรัูม้ากิข่ �นเกิี�ยวกิบััวสุิที่ธีชิินในอ็ดตีิ เรัาจะมพีลงัในกิารัที่ำา
พนัธีกิจิขอ็งเรัาใหเ้กิดิสัมฤที่ธิีผ่ลในฐานะธิีดาหรัอ่็บัตุิรัขอ็ง
พรัะผู่เ้ป็นเจา้

  ติลอ็ด 24 ปีทีี่�ขา้พเจา้รับััใช้ิเป็นเจา้หน้าทีี่�ชัิ �นผู่้ ใหญ ่ความ
ปรัารัถนาขอ็งเจา้หน้าทีี่�ชัิ �นผู่้ ใหญ่ โปรัง่ใสทีี่�สุดเที่า่ที่ี�จะโปรัง่ใส
ได ้ทัี่ �งในแงข่อ็งปรัะวตัิศิาสนจกัิรัและในหลักิคำาสอ็น เรัารัูส่้กิ
วา่กิารัพยายามเอ็าแหลง่ขอ้็มลูใหม่ๆ อ็อ็กิมา—โดยเฉพาะ  
 Joseph Smith Papers,  Gospel Topics Essays, Church 

History Topics  และ ว่สุิที่ธิชีน  อ็กีิ
หลายเล่ม 1 —เป็นวธีิีทีี่�ดเียี�ยมใน
กิารัใหผู้่ค้นไดศ่้กิษาเรั่�อ็งติา่งๆ ใน
บัรับิัที่ทีี่�ถูกิติ้อ็งเป็นจรังิและจะช่ิวย
ใหพ้วกิเขาเขา้ใจพรัะกิติิติคิณุขอ็ง
พรัะเยซคูรัสิติ์ ในวธีิีทีี่�เช่ิ�อ็ถอ่็ได้

  เรั่�อ็งโปรัดเรั่�อ็งหน่�งขอ็งขา้พเจา้
ใน ว่สุิที่ธชิีน  คอ่็เรั่�อ็งที่ี�แอ็ดดสัิน  
แพรัที่ท์ี่ ไปแปซิฟิกิใติ ้เขาให ้
บัพัติศิมาปรัะมาณ 60 คน ขา้พเจา้
กิบััแมรัยีภ์รัรัยามีโอ็กิาสไปเยอ่็น
หมูเ่กิาะอ็อ็สติรัลั เฟรันช์ิ โปลนีิเซีย 
สถานที่ี�ซ่�งแอ็ดดสัิน แพรัที่ที่ส์อ็น

  หน่�งในปรัะสบักิารัณ์อ็นัน่าที่่�ง
ที่ี�สุดที่ี�ขา้พเจา้เคยมคีอ่็เม่�อ็ไดย้นิ
เยาวชินหญงิคนหน่�งที่ี�นั�นพดูวา่  
“ดฉัินเป็นสมาชิิกิรัุน่ทีี่�เจ็ดขอ็ง
ศาสนจกัิรั” แอ็ดดสัิน แพรัที่ที่์ ให้
บัพัติศิมาบัรัรัพบัรุัษุขอ็งเธีอ็กิอ่็น 
วสุิที่ธีชิินไปยทูี่าห์

  ไมว่า่ที่า่นอ็ยูท่ี่ี� ใดในโลกิ ไม่วา่
ที่า่นมาจากิเช่ิ �อ็สายอ็ะไรั ที่า่นสำาคญั
 ที่า่นเป็นส่วนหน่�งขอ็งปรัะวตัิิ
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ศาสนจกัิรั เรัาติอ้็งมท่ีี่านและเรัา
ติอ้็งกิารัท่ี่านมากิ ท่ี่านจะเป็นพรั
แกิชี่ิวติิผู่ค้น

     โจเซัฟ สุมธิิและพระคมัภร์ี
มอรมอน

  เม่�อ็ขา้พเจา้เป็นวยัรัุน่ เรัา
คดิวา่พี�ชิายขา้พเจา้จะไม่ไดร้ับัั
ใช้ิงานเผ่ยแผ่เ่พรัาะอ็นุญาติให้
วอ็รัด์ส่งเยาวชินชิายไปเป็นผู่ส้อ็น
ศาสนาไดท้ี่ลีะคนเที่า่นั�น  
นอ็กินั�นติอ้็งไปเกิณฑ์ท์ี่หารั แติ่
อ็ธีกิิารัและปรัะธีานสเติคขอ็งเรัา
พบัวา่พวกิเขาส่งไดอ้็กีิหน่�งคน  
พวกิเขาจง่คยุกิบััพี�ชิายข้าพเจา้
เรั่�อ็งนี� และเขากิลบััมาบัอ็กิคณุ
พอ่็คณุแม่

  คณุพอ่็ขา้พเจา้เป็นคนดมีากิ  
แติท่ี่า่นไมแ่ข็งขนัในศาสนจกัิรั  
ที่า่นติอ็บัปฏิเิสธี—แติด่ว้ย
เหติผุ่ลที่ี� ไมธ่ีรัรัมดา ท่ี่านไม่ได้
วจิารัณ์ศาสนจกัิรัหรัอ่็แมก้ิรัะที่ั�ง
งานเผ่ยแผ่ ่แติพ่ี�ชิายขา้พเจา้
กิำาลังเติรัยีมเขา้โรังเรัยีนแพที่ย ์ 
คณุพอ่็พดูวา่ “ลกูิเติรัยีมติวัเขา้
โรังเรัยีนแพที่ยแ์ลว้ ลูกิเรัยีน

 เหิตุใดัศาสุนจกัรไม่เปิ็ดักว้างมากขึ�นเกี�ยวกบัป็ระเดัน็โต้แย้งบางอย่าง
ในป็ระวตัศิาสุนจกัร?
   โดัย เคทั่ ฮอลบร้ค

   เมื�อุดิฉนัอุายสีุ�ขวบ คุณ์แม่กบัคุณ์ยายทำางานที�บีไฮฟวเ์ฮาส์บา้นเก่า 
ขอุงบริีคมั ยงักใ์นซูอุลีทเ์ลีคซิูตี์�  ยทูาห์่ พวกท่านสอุนดิฉนัทุกอุยา่ง 
เกี�ยวกบับริีคมั ยงักแ์ลีะสอุนวา่ท่านมีภรีรียาห่ลีายคน รีาว 10 ปีให่ ้
ห่ลีงั ดิฉนัทรีาบวา่โจัเซูฟมีภรีรียาห่ลีายคน ดิฉนัไม่ทรีาบเรืี�อุงศิลีา 
ผูู้ห้่ย ั�งรู้ีซึู� งโจัเซูฟใชช่้วยแปลีพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนจันกรีะทั�งดิฉนัเป็น
ผูู้ใ้ห่ญ่่ ศาสนจักัรีไม่ไดป้กปิดขอุ้มูลีจัากดิฉนั แต่์ไม่ไดเ้นน้ขอุ้มูลีทาง
ปรีะวติั์ศาสต์ร์ีสมยัที�ดิฉนัยงัเดก็

  สิ�งที�ดิฉนัเรีียนรู้ีในการีปรีะชุมวนัอุาทิต์ยแ์ลีะชั�นเรีียนเซูมินารีี 
คือุสิ�งที�เป็นงานห่ลีกัขอุงศาสนจักัรี ดิฉนัเรีียนรู้ีวา่ต์อุ้งกลีบัใจั ดิฉนั 
เรีียนรู้ีวา่ต์อุ้งทำาให่ชี้วติ์สอุดคลีอุ้งกบัพรีะกิต์ติ์คุณ์ขอุงพรีะเยซููคริีสต์ ์ 
ดิฉนัเรีียนรู้ีวธีิิสร้ีางความสมัพนัธ์ิกบัพรีะบิดาในสวรีรีค ์นี�เป็นสิ�งที�
ดิฉนัเห็่นค่ามากที�สุดในชีวติ์ ดิฉนัรู้ีวา่บางคนเจับ็ปวดมากเมื�อุได ้
เรีียนรู้ีบางอุยา่งที�ท่านคิดวา่ท่านควรีจัะรู้ีนานแลีว้แต่์ไม่รู้ี นั�นคือุ 

สาเห่ตุ์ที�แมททก์บั
ดิฉนัทำางานที�เรีา
ทำาอุยู ่เรีาห่วงัวา่
ปรีะสบการีณ์์แบบ
นั�นจัะกลีายเป็น
ส่วนห่นึ�งขอุงอุดีต์
เพรีาะเรีามีห่นงัสือุ  
 วิส่ที่ธิชิน่ ซึู� ง
พรีรีณ์นาปรีะวติั์
โดยครีบถึว้นให่้
ผูู้ค้นรัีบรู้ี
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ไปบัา้งแลว้ ถ้าลกูิไปโรังเรัยีนแพที่ยล์กูิที่ำาปรัะโยชิน์ ได้
มากิกิวา่ไปเป็นผู่ส้อ็นศาสนาเสียอ็กีิ”

  คำ�าวนันั�น พี�ชิายที่ี�ยอ็ดเยี�ยมและเปี� ยมดว้ยศรัทัี่ธีานั�ง 
กิบััขา้พเจา้ และเรัาสอ็งคนคยุกินั เรัาสรัปุวา่มคีำาถามสาม
ขอ้็เป็นติวักิำาหนดคำาติอ็บัที่ี�เขาจะใหก้ิบััคณุพอ่็ขอ็งเรัา  
คำาถามขอ้็แรักิคอ่็ “พรัะเยซคูรัสิติท์ี่รังเป็นพรัะผู่ช่้ิวยให้
รัอ็ดขอ็งโลกิหรัอ่็ไม?่” ขอ้็สอ็งคอ่็ “พรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็นเป็น 
พรัะคำาขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้หรัอ่็ไม?่” และขอ้็สามคอ่็ “ โจเซฟ 
สมธิีเป็นศาสดาพยากิรัณ์หรัอ่็ไม่?” ขา้พเจา้ที่รัาบัดวีา่คำา
ติอ็บัขอ็งคำาถามสามขอ้็นั�นจะมผี่ลติอ่็กิารัติดัสินใจเกิอ่็บั
ทัี่ �งหมดทีี่�ขา้พเจา้จะที่ำาติลอ็ดชีิวติิที่ี�เหลอ่็

  ขา้พเจา้รักัิพรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดเสมอ็และข้าพเจา้อ่็าน 
พรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็นมาแล้ว แติท่ี่รัาบัดวีา่คำาติอ็บัเหลา่ 
นั�นสำาคญัอ็ยา่งยิ�ง คน่นั�นขา้พเจา้สวดอ็อ้็นวอ็นและได้
รับััคำาติอ็บัที่ี�น่าพอ็ใจอ็ยา่งสุดซ่ �งผ่า่นพรัะวญิญาณบัรัสุิที่ธีิ�
สำาหรับััคำาถามเหลา่นั�น พรัะเยซคูรัสิติท์ี่รังเป็นพรัะผู่ช่้ิวย
ใหร้ัอ็ด พรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็นเป็นพรัะคำาขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้ 
และโจเซฟ สมิธีเป็นศาสดาพยากิรัณ์ ขา้พเจา้เป็นพยานวา่
นี� เป็นความจรังิ

      การแต่งภรรยาหิลายคน
  ขา้พเจา้ติอ้็งกิารัพดูสามปรัะเด็นเกิี�ยวกิบัักิารัแติง่ภรัรัยา

หลายคน หน่�ง ชัิดเจนวา่มกีิารัเสียสละมากิในกิารัแติง่
ภรัรัยาหลายคน มคีวามรักัิและความเป็นหน่�งเดยีวกินัมากิ  
แติม่กีิารัเสียสละเช่ินกินั และบิัดามารัดาในกิารัแติง่งาน
เหล่านั�นสอ็นบัตุิรัธิีดาใหเ้สียสละ บัตุิรัธิีดาจำานวนมากิทีี่�
เกิดิจากิกิารัแติง่ภรัรัยาหลายคนนำาพรัะกิติิติคิณุขอ็งพรัะ
เยซคูรัสิติ์ ไปทัี่�วโลกิและเป็นพรัแกิชี่ิวติิคนมากิมาย

  สอ็ง มบีัางคน เช่ิน ไวเลติ คมิบัลัล์ทีี่� ไดร้ับัักิารัเปิดเผ่ย
ส่วนติวั—กิอ่็นจะรัูด้ว้ยซำ �าวา่เกิดิอ็ะไรัข่ �น—วา่หลกัิคำาสอ็น
นี�มาจากิพรัะผู่เ้ป็นเจา้ 2 

 เราร้้ได้ัอย่างไรว่าแหิล่งใดัเชื่�อถูอืได้ัเกี�ยวกบั
ป็ระวตัศิาสุนจกัร?
   โดัย แมทั่ท์ั่ โกรว์

   ผู้มทำางานเขียนปรีะวติั์ให่ศ้าสนจักัรีมาเกา้ปี
แลีว้ ผู้มไดเ้ห็่นเจัต์คติ์ขอุงเจัา้ห่นา้ที�ชั�นผูู้ใ้ห่ญ่่
เกี�ยวกบัปรีะวติั์ขอุงเรีา พวกท่านไม่ไดส้นทนา
วา่ “เรีาจัะปกปิดห่รืีอุต์ดัต์อุนแกไ้ขปรีะวติั์ขอุง
เรีาอุยา่งไรี?” แต่์สนทนาวา่ “เรีาจัะทำาให่ผูู้้ค้น
เขา้ถึึง ไดอุ่้าน แลีะเขา้ใจัปรีะวติั์ไดอุ้ยา่งไรี?”

  เรีาทุกคนรู้ีวา่ความทา้ทายในยคุขอุ้มูลี
ข่าวสารีไม่ใช่การีห่าคำาต์อุบ—เรีาแวดลีอุ้มไป
ดว้ยคำาต์อุบ—แต่์คือุการีแยกแยะรีะห่วา่งคำา
ต์อุบที�ดีกบัคำาต์อุบที�ไม่ดี ขอุ้มูลีที�ดีกบัขอุ้มูลีที�
ไม่ดี มีบทสนทนาเยอุะมากทางอุอุนไลีนเ์กี�ยว
กบัปรีะวติั์ขอุงเรีา แลีะส่วนให่ญ่่บทสนทนา
เห่ล่ีานี� ก่อุให่เ้กิดความโกรีธิแคน้มากกวา่ความ
กรีะจ่ัาง

  จังรีะวงัแห่ล่ีงขอุ้มูลีที�คอุยจัอุ้งทำาลีายผูู้อืุ้�น  
แต่์มอุงห่าแห่ล่ีงขอุ้มูลีที�อิุงกบับนัทึกที�เจัา้ต์วัทิ�ง
ไวแ้ลีะพยายามให่ค้วามเป็นธิรีรีมแก่พวกเขา  
ง่ายมากที�จัะ “จับัผู้ดิ” ผูู้ค้นในอุดีต์ ดึงคำาอุา้งอิุง
ห่รืีอุเห่ตุ์การีณ์์ห่นึ�งอุอุกจัากบริีบทแลีะทำาให่ดู้
น่ากลีวั

  ในฐานะนกัปรีะวติั์ศาสต์ร์ี ผู้มพยายาม 
ทำาต์ามคำาแนะนำาขอุงนกัเขียนนวนิยายชาว 
อุงักฤษคนห่นึ�ง เขาพดูวา่ “อุดีต์คือุต่์างปรีะเทศ  
พวกเขาทำาห่ลีายอุยา่งไม่เห่มือุนต์อุนนี� ” (L.   P. 
Hartley, The Go- Between  [1953], prologue ) นั�น
ห่มายความวา่เมื�อุเรีาไปเยอืุนอุดีต์ เรีาต์อุ้งไม่
ทำาต์วัเป็น “นกัท่อุงเที�ยวเจัา้อุารีมณ์์” เรีาต์อุ้ง
พยายามเขา้ใจัผูู้ค้นในบริีบทขอุงพวกเขาแลีะ
วฒันธิรีรีมขอุงพวกเขา เรีาต์อุ้งอุดทนกบัสิ�งที�
เรีาเห็่นเป็นความผู้ดิขอุงพวกเขา เรีาต์อุ้งถ่ึอุม
ต์นกบัขีดจัำากดัความรู้ีขอุงเรีาเอุง แลีะเรีาต์อุ้งมี
จิัต์กศุลีเกี�ยวกบัอุดีต์
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  และสาม ในสภาอ็าวโุสขอ็ง
ศาสนจกัิรัมคีวามรัูส่้กิวา่กิารัแติง่
ภรัรัยาหลายคนที่ี�ปฏิบิัตัิอิ็ยูนั่�นมจีดุ
ปรัะสงค ์เรัาควรัใหเ้กิยีรัติวิสุิที่ธีชิิน
เหล่านั�น แติจ่ดุปรัะสงคด์งักิลา่ว
บัรัรัลุแลว้

  มคีำาถามที่ี�ยงัไม่ไดร้ับััคำาติอ็บั  
แติข่า้พเจา้ติอ้็งกิารัใหท้ี่า่นที่รัาบัวา่
เรัามพีรัะบิัดาผู่เ้ป็นทีี่�รักัิบันสวรัรัค์
ผู่ท้ี่รังมแีผ่นสมบัรูัณ์แบับั แผ่นขอ็ง
พรัะอ็งคเ์ป็นแผ่นแหง่ความสุข และ
เรัามพีรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดผู่ท้ี่รังที่ำาที่กุิสิ�ง
เพ่�อ็เรัา เรัาวางใจพรัะอ็งค์ ได้

 เหิตุใดัเรื�องราวเกี�ยวกบันิมติแรกของโจเซัฟ สุมธิิจงึต่างกนัเลก็น้อย?
   โดัย แมทั่ท์ั่ โกรว์

   โจัเซูฟ สมิธิบนัทึกห่รืีอุขอุให่ผูู้้จ้ัดคำาแปลีขอุงท่านบนัทึกเรืี�อุงรีาวเกี�ยวกบั
นิมิต์แรีกสี�ครัี� ง ทั�งสี�ครัี� งเล่ีาเรืี�อุงสอุดคลีอุ้งกนั แต่์มีความต่์าง นั�นไม่ควรี
ทำาให่เ้รีาปรีะห่ลีาดใจั ถึา้เรืี�อุงเล่ีาทั�งสี�ครัี� งเห่มือุนกนัห่มด นั�นจัะทำาให่น้กั
ปรีะว ัติ์ศาสต์ร์ีอุยา่งผู้มเคลืีอุบแคลีงสงสยัเพรีาะความจัำาขอุงคนเรีาไม่ได้
เป็นแบบนั�น เรีาเห็่นรูีปแบบเดียวกนัในปรีะวติั์ศาสต์ร์ีห่รืีอุในพรีะคมัภีร์ี
เรืี�อุงอืุ�น (ดู  กิจัการี 9:7 ;  22:9 )

  อุยา่ลืีมวา่การีเล่ีาปรีะสบการีณ์์ศกัดิ� สิทธิิ� เป็นภาษาพดูนั�นยากมาก  
โจัเซูฟเรีียกภาษาพดูวา่เป็น “คุกเลีก็แลีะแคบ” (ใน  History of the Church,  
4:540 ) ลีอุงนึกถึึงปรีะสบการีณ์์ศกัดิ� สิทธิิ� ที�สุดขอุงคุณ์เอุง การีเรีียบเรีียง
ปรีะสบการีณ์์นั�นเป็นคำาพดูง่ายเพียงใด? เรีาควรียนิดีที�เรีามีห่ลีายเรืี�อุง
เพรีาะแต่์ลีะเรืี�อุงให่ข้อุ้คิดแลีะมุมมอุงให่ม่ๆ แก่เรีา ลีอุงไปอุ่านนิมิต์แรีก
ทั�งสี�เรืี�อุงในความเรีียง Gospel Topics  การีอุ่านจัะทำาให่คุ้ณ์เห็่นค่าสิ�งที�เกิด
ขึ�นในสมยันั�นมากขึ�น

 อ้ริมและท้ั่มมมิมบีทั่บาทั่อะไรในการแป็ลพระคมัภร์ีมอรมอน?
   โดัย เคทั่ ฮอลบร้ค

   โจัเซูฟ สมิธิแปลีพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนโดยขอุงปรีะทานแลีะเดชานุภาพขอุง
พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ อุริูีมแลีะทูมมิมที�กล่ีาวไวใ้นพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนถึูกฝังรีวม
กบัแผู้น่จัารึีก เมื�อุโมโรีไนมอุบแผู้น่จัารึีกทอุงคำาให่โ้จัเซูฟ ท่านให่อุ้ริูีม
แลีะทูมมิมดว้ย ศิลีาผูู้ห้่ย ั�งรู้ีซึู� งโจัเซูฟใชแ้ปลีดว้ยเห่มือุนกนั ไม่ไดถ้ึกูฝัง
รีวมกบัแผู้น่จัารึีก ห่ลีายปีก่อุนห่นา้นั�นโจัเซูฟพบศิลีานี�ดว้ยต์นเอุงที�ช่วย
ให่ท่้านรู้ีสึกเชื�อุมโยงกบัการีเปิดเผู้ยทางวญิ่ญ่าณ์ ท่านจึังใชท้ั�งสอุงอุยา่ง

  เอุม็มา สมิธิซึู�งเป็นผูู้จ้ัดคนห่นึ�งขอุงท่านจัำาไดว้า่เมื�อุใดกต็์ามที�โจัเซูฟ 
นั�งลีงเพื�อุเริี�มแปลีอีุกครัี� ง ท่านจัะไม่ถึามวา่ “ผู้มแปลีถึึงไห่น? เรีาแปลีคา้ง
ไวต้์รีงไห่น?” ท่านจัะเริี�มแปลีต์รีงจุัดที�แปลีคา้งไวท้นัที ถึา้คุณ์ดูห่นา้ห่นึ�ง
ในบนัทึกส่วนต์วัขอุงโจัเซูฟ สมิธิที�ท่านเขียนห่ลีงัจัากแปลีพรีะคมัภีร์ี
มอุรีมอุนไดส้ามปี ห่นา้นั�นเต์ม็ไปดว้ยคำาขีดฆ่่า ความคิดที�ไม่ปะติ์ดปะ
ต่์อุ แลีะปรีะโยคขาดต์อุน เมื�อุคุณ์ดูห่นา้ห่นึ�งขอุงพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนที�
ท่านบอุกให่จ้ัด จัะไม่มีแบบนั�นเลีย แต่์เป็นขอุ้ความที�สมบูรีณ์์ สวยงาม—
ปรีะโยคที�สมบูรีณ์์ ไม่มีคำาขีดฆ่่า

  นั�นน่าคิดมาก แต่์ที�สำาคญั่ต่์อุดิฉนัมากกวา่คือุเนื�อุห่าขอุงพรีะคมัภีร์ี 
มอุรีมอุน พรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนเป็นห่นงัสือุที�กษตั์ริียเ์บน็จัามินสอุนดิฉนัวา่ 
ต์อุ้งให่ค้วามโอุบอุอุ้มอุารีีมาก่อุนการีต์ดัสิน ที�แอุลีมาสอุนดิฉนัวา่เมื�อุ 
ดิฉนัรัีบบพัติ์ศมาห่มายความวา่อุยา่งไรี ดิฉนัสญั่ญ่าจัะทำาอุะไรีให่เ้พื�อุน 
วสุิทธิิชนแลีะทำาอุะไรีกบัพวกเขา พรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนเป็นห่นงัสือุที�มอุรี
มอุนกบัโมโรีไนสอุนดิฉนัวา่จิัต์กศุลีสำาคญั่เพยีงใดแลีะต์อุ้งทำาอุะไรีจึังมี 
จิัต์กศุลี ห่นงัสือุเล่ีมนี�ห่ล่ีอุห่ลีอุมความเป็นต์วัดิฉนัแลีะวธีิิที�ดิฉนัมอุงโลีก
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     พระวหิิารและพนัธิสัุญญา
  ในเคริัท์ี่แลนด ์โอ็ไฮโอ็มเีรั่�อ็งเหลอ่็

เช่ิ�อ็เรั่�อ็งหน่�งเกิดิข่ �นคอ่็กิารัสรัา้งและ
กิารัอ็ทิุี่ศพรัะวหิารัเคริัท์ี่แลนด ์คำาสวด
อ็อ้็นวอ็นอ็ทิุี่ศซ่�งโจเซฟ ไดร้ับััโดยกิารั
เปิดเผ่ยปรัากิฏิอ็ยู่ ในหลกัิคำาสอ็นและ
พนัธีสัญญาภาค 109 ในคำาสวดอ็อ้็นวอ็น
นั�นที่า่นขอ็ใหพ้รัะเจา้ที่รังยอ็มรับััผ่ลงาน
และกิารัเสียสละขอ็งวสุิที่ธีชิินในกิารั
สรัา้งพรัะวหิารั

  หน่�งสัปดาหห์ลังจากิอ็ทิุี่ศพรัะวหิารั  
โจเซฟ สมิธี และอ็อ็ลเิวอ็รั ์คาวเดอ็รั ี
เห็นนิมติิอ็กีิครัั �ง นิมติินี�เกิดิข่ �นในวนั 
อ็สีเติอ็รัซ่์�งเป็นปัสกิาดว้ย พรัะเจา้เสด็จ 
มาในนิมติิและที่รังยอ็มรับััพรัะนิเวศน์  
พรัะอ็งคร์ับััสั�งวา่วสุิที่ธีชิินควรัช่ิ�นชิม
ยนิดทีี่ี� ได ้“สรัา้งนิเวศน์แหง่นี�, ดว้ยสุด
กิำาลงัขอ็งพวกิเขา, แดน่ามขอ็งเรัา”  
( หลกัิคำาสอ็นและพนัธีสัญญา 110:6 ) 
หลงัจากินิมติิสิ�นสุด ศาสดาพยากิรัณ์ 
สมยัโบัรัาณสามท่ี่านมาปรัากิฏิ คอ่็ โมเสส 
ผู่ฟ่้�นฟูกิญุแจทัี่�งหลายขอ็งกิารัรัวบัรัวม
อ็สิรัาเอ็ลจากิสี�ส่วนขอ็งแผ่น่ดนิโลกิ เอ็ลี
อ็สัผู่ม้อ็บัหมายกิารัปรัะที่านพรัะกิติิติคิณุ
สมยัอั็บัรัาฮัม และเอ็ลียาหผ์ู่ฟ่้�นฟูกิญุแจ
ทัี่�งหลายขอ็งอ็ำานาจกิารัผ่น่กิ (ด ู หลกัิคำา
สอ็นและพันธีสัญญา 110:11–16 )

  กิารัฟ่�นฟูกิญุแจเหล่านั�นจำาเป็นอ็ยา่ง
ยิ�งติอ่็กิารัที่ำาใหบ้ัรัรัลุจดุปรัะสงคข์อ็ง
พรัะเจา้ เรัาไมเ่พยีงติอ้็งกิารัพรัะคมัภีรั์
มอ็รัมอ็นเที่า่นั�นแติต่ิอ้็งกิารักิญุแจเหล่า
นั�นและศาสนพธีิีพรัะวหิารัดว้ย กิญุแจ

เหลา่นั�นไมเ่คยสำาคญักิวา่
ติอ็นนี�

  ขา้พเจา้สังเกิติวา่เม่�อ็
อ็คัรัสาวกิสิบัสอ็งคนหน่�ง
ไดร้ับััเรัยีกิเป็นศาสดา
พยากิรัณ์ ท่ี่านจะสนใจ
ศาสนพธีิีขอ็งพรัะวหิารั
มากิข่ �นที่นัที่ ีขา้พเจา้
ไดร้ับััเกิยีรัติิ ใหอ้็ยูท่ี่ี�กิารั

 เหิตุใดัพวกเขาจงึป็ฏิิบัตกิารแต่งภรรยาหิลายคนในยุคแรกของ
ศาสุนจกัร?
   โดัย เคทั่ ฮอลบร้ค

   ค ำาสอุนในพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนเกี�ยวกบัการีแต่์งภรีรียาห่ลีายคน
บอุกวา่การีมีคู่สมรีสคนเดียวเป็นพรีะปรีะสงคข์อุงพรีะเจัา้สำาห่รัีบ
ผูู้ค้นขอุงพรีะอุงค ์แต่์มีขอุ้ยกเวน้นอุ้ยครัี� งมากเมื�อุพรีะอุงคท์รีง
บญั่ชาให่ป้ฏิิบติั์การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคนเพื�อุเลีี�ยงดูคนชอุบธิรีรีม
 (ดู  เจัคอุบ 2:30 ) นี�เป็นขอุ้ยกเวน้นอุ้ยครัี� งมากที�โจัเซูฟ สมิธิไดรั้ีบ
บญั่ชาให่ส่้งเสริีม โจัเซูฟถ่ึวงเวลีาทำาต์ามพรีะบญั่ชาอุยูห่่ลีายปี แต่์
ในที�สุดกท็ ำาต์ามเพรีาะต์อุ้งการีเชื�อุฟังพรีะบญั่ชาขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้
 ท่านพยายามปฏิิบติั์การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคนต์อุนกลีางทศวรีรีษ
 1830 แต่์จัริีงๆ แลีว้ท่านเริี�มแนะนำาเพื�อุนที�ไวใ้จัไดที้ลีะนิดแลีะ
อุยา่งเป็นทางการีมากขึ�นในปี 1841 ให่ป้ฏิิบติั์ดงักล่ีาว พวกเขา
ต์กใจัมาก แลีะสวดอุอุ้นวอุนพรีะบิดาในสวรีรีคทู์ลีขอุให่พ้วกเขา
เขา้ใจัห่ลีกัธิรีรีมนี�  แลีะพวกเขาไดรั้ีบพยานทางวญิ่ญ่าณ์เป็นส่วน
ต์วัวา่นี�เป็นสิ�งที�พวกเขาสมควรีทำา ณ์ เวลีานั�น

  การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคนที�ปฏิิบติั์อุยา่งเป็นทางการีรีาว 50 ปี
เป็นสิ�งที�ผูู้ค้นเลืีอุกไดว้า่จัะปฏิิบติั์ห่รืีอุไม่ นกัวชิาการียงัคง
พยายามรีะบุวา่มีวสุิทธิิชนยคุสุดทา้ยผูู้ใ้ห่ญ่่กี�คนแต่์งภรีรียาห่ลีาย
คนจัริีงๆ แต่์เรีารู้ีวา่มีวสุิทธิิชนส่วนนอุ้ยที�ปฏิิบติั์ แลีะเรีารู้ีวา่
ห่ลีายคนในนั�นเป็นสมาชิกที�เดด็เดี�ยวแลีะมีศรัีทธิามากที�สุดขอุง
ศาสนจักัรี ในปี 1980 ปรีะธิานวลิีฟอุร์ีด วดูรัีฟฟ์อุอุกแถึลีงการีณ์์
ให่ย้ติุ์การีปฏิิบติั์การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคน เมื�อุบางคนไดย้นิ
แถึลีงการีณ์์นี�  พวกเขารู้ีสึกโล่ีงอุก การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคนเป็น
เรืี�อุงยากสำาห่รัีบพวกเขา เมื�อุคนอืุ�นๆ ไดย้นิแถึลีงการีณ์์นี�  พวก
เขาเสียใจัมาก พวกเขาเสียสลีะมามาก แลีะพวกเขามีปรีะจักัษ์
พยานถึึงห่ลีกัธิรีรีมนี�

  สมาชิกศาสนจักัรีบางคนสงสยัวา่การีปฏิิบติั์การีแต่์งภรีรียา
ห่ลีายคนในอุดีต์มีจุัดมุ่งห่มายอุะไรีห่ลีงัจัากชีวติ์นี�  ผูู้น้ ำาศาสนจักัรี
เคยสอุนวา่การีแต่์งภรีรียาห่ลีายคนไม่จัำาเป็นต่์อุความสูงส่งห่รืีอุ
รัีศมีภาพนิรัีนดร์ี ถึึงแมข้า้พเจัา้ยนิดี
เป็นอุยา่งยิ�งที�การีมีคู่สมรีสคนเดียว
เป็นกฎแลีะการีแต่์งภรีรียาห่ลีายคน
เป็นขอุ้ยกเวน้ แต่์ขา้พเจัา้ไม่ดูถึกู
ปรีะจักัษพ์ยานแลีะการีเชื�อุฟังขอุง
บรีรีพชนทางวญิ่ญ่าณ์ขอุงเรีาผูู้ป้ฏิิบติั์
ห่ลีกัธิรีรีมนี�  พวกท่านเชื�อุฟัง แลีะพวก
ท่านมีปรีะจักัษพ์ยานวา่นั�นถึกูต์อุ้ง
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อ็ทุี่ศิพรัะวหิารันอ็ว ูอ็ลิลนิอ็ยส์กิบัั
ปรัะธีานกิอ็รัด์อ็น บั.ี ฮิงคล์ยี ์(1910–
2008) ขา้พเจา้จำาไดว้า่ที่า่นติ่ �นตินั 
ใจมากิที่ี� ไดส้รัา้งพรัะวหิารัแหง่นี� 
และกิารันำาพรัะวหิารัมาใหว้สุิที่ธีชิิน 
สำาคญัติอ่็ที่า่นอ็ยา่งยิ�ง ปรัะธีาน 
โธีมสั เอ็ส. มอ็นสัน (1927–2018)  
สานติอ่็ความพยายามนั�นและไดร้ับัั 
กิารัดลใจจากิสวรัรัคเ์หมอ่็นปรัะธีาน 
ฮิงคล์ยี์ ไดร้ับัั และเรัาไดเ้ห็นกิารั 
ดลใจนั�นชัิดเจนกิบััปรัะธีานรัสัเซลล ์ 
เอ็็ม. เนลสัน เส่�อ็คลมุขอ็งศาสดา
พยากิรัณ์มาอ็ยูบ่ันที่า่น และที่า่น
สำาน่กิถง่คณุคา่ขอ็งศาสนพธิีพีรัะ
วหิารัมากิข่ �น

  ขา่วสารัแรักิๆ ขา่วสารัหน่�งขอ็ง
ที่า่นในฐานะปรัะธีานศาสนจกัิรัคอ่็
ที่า่นกิรัะติุน้ผู่ค้นให้ ไปพรัะวหิารั รับัั
ศาสนพธีิีขอ็งติน และอ็ยูบ่ันเส้นที่าง
พนัธีสัญญา ปรัะธีานเนลสันกิลา่วติอ่็
จากินั�นวา่ถา้ท่ี่านติกิไปจากิเส้นที่าง
พนัธีสัญญาดว้ยเหติผุ่ลใดก็ิติาม ให้
กิลบััมาบันเส้นที่างนั�น 3 

 งานพระวหิิารเป็็นพรแก่วสุิุทั่ธิิช่นยุคสุุดัท้ั่ายรุ่นแรกๆ อย่างไร?
   โดัย แมทั่ท์ั่ โกรว์

   เมื�อุโจัเซูฟ สมิธิถึึงแก่กรีรีม ผู้นงัพรีะวหิ่ารีนอุวยูงัเสร็ีจัไม่ถึึงครึี� ง แลีะ
ไม่นานเป็นที�แจ่ัมแจัง้แก่ปรีะธิานบริีคมั ยงัก ์(1801–1877) วา่วสุิทธิิชน
จัะถึกูขบัไล่ีอีุกครัี� ง ท่านจึังทูลีถึามพรีะเจัา้วา่ “พวกขา้พรีะอุงคค์วรีอุยู่
ที�นี�แลีะสร้ีางพรีะวหิ่ารีให่เ้สร็ีจั ทั�งที�รู้ีวา่จัะต์อุ้งทิ�งไปเกือุบจัะทนัทีที�
สร้ีางเสร็ีจั ห่รืีอุควรีไปต์อุนนี� ?” ค ำาต์อุบมาชดัเจันวา่ “อุยู”่ (ดู Brigham 
Young diary, Jan. 24, 1845, Church Archives; Ronald   K. Esplin, “Fire in 
His Bones,” Ensign,  Mar. 1993, 46 ) ศาสนพิธีิเอุน็ดาวเมน้ทแ์ลีะการีผู้นึก
สำาคญั่มากถึึงขนาดวา่วสุิทธิิชนต์อุ้งอุยู่

  แลีะดว้ยเห่ตุ์นี� ปีต่์อุมาพวกเขาจึังทุ่มเททุกอุยา่งที�มีให่ก้บัการีสร้ีางพรีะ
วหิ่ารี ต์กปลีายปี บา้นขอุงพวกเขารีอุบๆ นอุวถูึกูเผู้า แลีะวสุิทธิิชนเต์รีียม
ไปต์ะวนัต์กขณ์ะพวกเขาสร้ีางพรีะวหิ่ารีเสร็ีจัพอุดี ในเดือุนธินัวาคมปี  
1845 พรีะวหิ่ารีแลีว้เสร็ีจัมากพอุจัะให่ว้สุิทธิิชนอุุทิศส่วนนั�น ให่เ้อุน็ดาว
เมน้ทแ์ก่คนที�มีค่าควรี แลีะผู้นึกสามีภรีรียาเขา้ดว้ยกนั

ต์ลีอุดสี�เดือุนนบัจัากนั�น พวกเขาทำางานแข่งกบัเวลีาเพื�อุเต์รีียมทุกคน
ทางวญิ่ญ่าณ์ให่พ้ร้ีอุมเดินทางครัี� งให่ญ่่ไปต์ะวนัต์ก การีที�ผู้มไดผู้้นึกดว้ย
อุำานาจัเดียวกนันั�นกบัภรีรียา บุต์รีธิิดา บิดามารีดา แลีะคนห่ลีายรุ่ีนที�ล่ีวง
ลีบัไปก่อุนแลีะอีุกห่ลีายรุ่ีนที�จัะเกิดมาถืึอุวา่เป็นเรืี�อุงศกัดิ� สิทธิิ� แลีะน่า
ปรีะทบัใจั นั�นคือุสิ�งที�การีฟื� นฟทูำาให่เ้กิดขึ�น

 คุณจะเล่าสัุกหินึ�งเหิตุการณ์จากการฟื� นฟ้ทั่ี�ทั่ำาให้ิป็ระจกัษ์ของคุณ 
เข้มแขง็ขึ�นได้ัไหิม?
   โดัย เคทั่ ฮอลบร้ค

   ดิฉนัจัำาเรืี�อุงที�เอุม็มา สมิธิพยายามห่นีการีข่มเห่งในมิสซููรีีได ้แม่นำ�า
มิสซิูสซิูปปีเป็นนำ�าแขง็เพียงบางส่วน—ไม่มากพอุให่เ้กวยีนกบัคนแลีะ
สมบติั์ขอุงพวกเขาขา้มไปได ้แม่นำ�ากวา้ง แลีะอุนัต์รีายเกินกวา่จัะขา้ม  
เอุม็มามีลีกูวยัห่กขวบจับักรีะโปรีงขา้งห่นึ�งขอุงเธิอุ ลีกูวยัแปดขวบจับั
กรีะโปรีงอีุกขา้ง ลีกูวยัสอุงขวบอุยูแ่ขนขา้งนี�  แลีะลีกูที�ยงัแบเบาะอุยู่
แขนขา้งนั�น

  นอุ้งสะใภข้อุงผูู้จ้ัดคนห่นึ�งขอุงโจัเซูฟเยบ็ถุึงผู้า้ที�ติ์ดกรีะดุมไวร้ีอุบ
เอุว เอุม็มาเอุาสำาเนางานแปลีพรีะคมัภีร์ีไบเบิลีขอุงโจัเซูฟซึู�งท่านทำามา
ห่ลีายเดือุนใส่ในถุึงผู้า้เห่ล่ีานั�นที�อุยูใ่ต์ก้รีะโปรีง เธิอุเดินทีลีะกา้วขา้ม
แม่นำ�าที�เป็นนำ�าแขง็พร้ีอุมกบัเอุกสารีแลีะลีูกๆ ขอุงเธิอุโดยห่วงัวา่เธิอุจัะ
ไม่จัมลีงไป

  สำาห่รัีบดิฉนันั�นเป็นสญั่ญ่าณ์บ่งบอุกความกลีา้ห่าญ่แลีะศรัีทธิาได้
อุยา่งสมบูรีณ์์แบบ—วา่เมื�อุคุณ์ต์อุ้งทำาบางอุยา่งเพื�อุสิ�งที�คุณ์เชื�อุ คุณ์แค่
เดินไปขา้งห่นา้ เทา้ขา้งห่นึ�งอุยูห่่นา้เทา้อีุกขา้งห่นึ�ง
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      “จงรื�นเริงเถูดิั”
  หลายที่า่นมกีิารัที่ดลอ็งและความยากิ

ลำาบัากิ บัางอ็ย่างเกิดิข่ �นเพรัาะมสิีที่ธีิ�เสรัี
 บัางอ็ยา่งเกิดิข่ �นเพรัาะมปีฏิปิักิษ์ แติท่ี่า่น
ติอ้็งรัูว้า่เรัามพีรัะบัดิาที่ี�รักัิในสวรัรัคแ์ละกิารั
ชิดใช้ิขอ็งพรัะเยซคูรัสิติส์ามารัถเป็นพรัแกิ่
เรัาในหลายๆ ดา้นที่ี�เรัาอ็าจไมเ่ขา้ใจถอ่็งแที่้

  นักิปรัะวตัิิศาสติรับ์ัางคนพูดวา่จำานวน 
วสุิที่ธีิชินที่ี�หนีอ็อ็กิจากิมิสซูรัี ไปนอ็วชู่ิวงฤดู
หนาวปี 1838–1839 มีมากิถ่ง 8,000 คน  
ติอ็นนั�นเป็นฤดูหนาว โจเซฟอ็ยู่ทีี่� ไหน?  
ที่่านอ็ยู่ ในคุกิลิเบัอ็รัต์ิี � ใจสลายกิับัสิ�งที่ี� 
วสุิที่ธีิชินกิำาลังปรัะสบั ที่่านรัูส่้กิวา่ที่่านถูกิ
ที่อ็ดที่ิ �ง

  ในสถานกิารัณ์ลอ่็แหลมนั�น ที่า่นไดร้ับัั
พรัะคมัภรีัท์ี่ี� ไพเรัาะที่ี�สุด—ภาค 121, 122, 
123 ขอ็งหลักิคำาสอ็นและพนัธีสัญญา ภาค
เหลา่นั�นสำาคญั ขา้พเจา้หวงัวา่ที่า่นจะอ็า่น 
 ว่สุิที่ธชิีน  มเีรั่�อ็งรัาวสั�นๆ ขอ็งเหติกุิารัณ์นี�:

  “ โจเซฟรัอ้็งที่ลูแที่นวสุิที่ธีชิินที่ี� ไมม่คีวาม
ผ่ดิวา่ ‘ข้าแติพ่รัะเจา้’ ที่า่นที่ลู ‘อ็กีินานเที่า่ใด
เลา่ทีี่�พวกิเขาจะที่นรับัักิารักิรัะที่ำาผ่ดิและ
กิารักิดขี�ที่ี�ผ่ดิกิฎเหล่านี�, กิอ่็นที่ี�พรัะที่ยัขอ็ง
พรัะอ็งคจ์ะอ็อ่็นลงติอ่็พวกิเขา?’

  “‘ลกูิเอ๋็ย, สันติสุิขจงมแีกิจ่ติิวญิญาณเจา้’  
พรัะเจา้ติรัสัติอ็บั ‘ความยากิลำาบัากิขอ็งเจา้
และความที่กุิขข์อ็งเจา้จะอ็ยูเ่พยีงชัิ�วครัู;่ 
และจากินั�น, หากิเจา้อ็ดที่นมนัดว้ยด,ี พรัะ
ผู่เ้ป็นเจา้จะที่รังยกิเจา้ใหสู้งส่งสู่เบั่ �อ็งบัน; 
เจา้จะมีชัิยเหน่อ็ศัติรัทูี่ั �งปวงขอ็งเจา้.’

  “พรัะเจา้ที่รังรับััรัอ็งกิบััโจเซฟวา่พรัะอ็งค์
ไมท่ี่รังลม่ท่ี่าน ‘หากิขากิรัรัไกิรัแหง่นรักิ
นั�นเอ็งจะอ็า้ปากิกิวา้งเพ่�อ็งบััเจา้,’ พรัะเจา้
รับััสั�งกิบััโจเซฟ ‘จงรัู้ ไวเ้ถดิ, ลกูิพอ่็, วา่สิ�งทัี่ �ง
หลายที่ั �งปวงเหล่านี�จะเป็นปรัะสบักิารัณ์แก่ิ
เจา้, และจะเกิดิข่ �นเพ่�อ็ความดขีอ็งเจา้’

  “พรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดที่รังเติอ่็นโจเซฟวา่ 
วสุิที่ธีชิินจะไมท่ี่นที่กุิขม์ากิไปกิวา่พรัะอ็งค ์ 
พรัะอ็งคท์ี่รังรักัิพวกิเขาและที่รังสามารัถ
ที่ำาใหค้วามเจ็บัปวดขอ็งพวกิเขาสิ�นสุด แติ่
ที่รังเลอ่็กิที่นที่กุิขก์ิบััพวกิเขาแที่น โดยที่รัง

แบักิความเศรัา้โศกิและโที่มนัสขอ็งพวกิเขาอั็นเป็นส่วน
หน่�งขอ็งกิารัพลพีรัะชินมชี์ิพเพ่�อ็กิารัชิดใช้ิขอ็งพรัะอ็งค์
 ความที่กุิขท์ี่รัมานเช่ินนั�นที่ำาใหพ้รัะอ็งคเ์ปี� ยมดว้ยพรัะ
เมติติา ที่ำาใหพ้รัะอ็งคท์ี่รังมเีดชิานุภาพในกิารัช่ิวยชีิวติิและ
ขดัเกิลาทุี่กิคนที่ี�หนัมาหาพรัะอ็งค์ ในกิารัที่ดลอ็งขอ็งพวกิ
เขา พรัะอ็งคท์ี่รังเติอ่็นโจเซฟ ใหย้ด่มั�นและที่รังสัญญาจะ
ไมท่ี่อ็ดทิี่�งท่ี่าน”

  เอ็็ลเดอ็รัฮี์เบัอ็รั ์ซี. คมิบัลัล์ (1801–1868) เคยคดิวา่
ความยตุิธิีรัรัมขอ็งศาลสูงสุดมสิซูรัจีะที่ำาให้ โจเซฟเป็น
อ็สิรัะ แติพ่วกิเขาติดัสินใจไม่ที่ำาเช่ินนั�น ฮีเบัอ็รัก์ิลบััไป
คกุิลเิบัอ็รัต์ิี � แติ่ไม่ไดร้ับััอ็นุญาติใหเ้ขา้ไป ในคกุิใติด้นิ เขา
ติะโกินบัอ็กิขา่วรัา้ยลงมาจากิขา้งบัน

  โจเซฟปลอ็บัใจและเป็นมติิรักิบััเขา “จงรั่�นเรังิเถดิ”  
ที่า่นพดู จากินั�นที่า่นก็ิแนะนำาฮีเบัอ็รั์ ให ้“พาวสุิที่ธีชิิน
ทัี่�งหมดไป ใหเ้รัว็ที่ี�สุด” 4 

  มบีัที่เรัยีนบัที่หน่�งสำาหรับััที่า่นในเรั่�อ็งนี� นั�นคอ่็ จง
รั่�นเรังิเถิดไมว่า่ที่า่นมคีวามที่า้ที่ายอ็ะไรั ถ้ามบีัางสิ�งลอ่็ลวง
ที่า่น จงอ็ยู่ ใหห้า่งจากิสิ�งนั�น จงพ่�งพาพรัะวญิญาณบัรัสุิที่ธีิ� 
แบับัอ็ยา่งขอ็งโจเซฟ ในคกุิลเิบัอ็รัต์ิี �และวสุิที่ธีชิินทีี่�หนีอ็อ็กิ
จากิมสิซูรัีไปนอ็วเูป็นแบับัอ็ยา่งที่ี�ยอ็ดเยี�ยมขอ็งพลงัและ
ศรัทัี่ธีาในพรัะเจา้พรัะเยซคูรัสิติ์

  ในฐานะอ็คัรัสาวกิ ขา้พเจา้กิลา่วคำาพยานถ่งพรัะเยซู
ครัสิติ ์ขา้พเจา้เป็นพยานแน่นอ็นถ่งความเป็นพรัะเจา้ขอ็ง
พรัะอ็งค ์ขา้พเจา้ติอ้็งกิารัใหท่้ี่านรัูว้า่พรัะอ็งคท์ี่รังนำาที่าง
และที่รังกิำากิบััดแูลศาสนจกัิรัในวธีิีทีี่�จะเป็นพรัแกิเ่รัาที่กุิคน 
ขา้พเจา้เป็นพยานติอ่็ที่า่นวา่พรัะอ็งคท์ี่รังพรัะชินม์อ็ยู ่◼
   ดิกูารให็ข้ีอ้ิคุดิิที่างว่ญิญาณเร่�อิงนี�ที่ี�   devotionals   .ChurchofJesusChrist   .org 

    อ้างองิ
    1.   แหลง่ขอ้็มลูเหลา่นี�มอี็ยูท่ี่ี�  history   .ChurchofJesusChrist   .org 
     2.   ด ูอ็อ็รัสั์น เอ็ฟ. วทิี่นีย,์  Life of Heber   C. Kimball  (1945), 327. 
     3.   ด ูรัสัเซลล ์เอ็็ม. เนลสัน, “ขณะที่ี�เรัาเดนิหน้าไปดว้ยกินั,” เลยีโฮนา,   

เม.ย. 2018, 7.
     4.   ด ู Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, 

Vol. 1, The Standard of Truth: 1815–1846  (2018), 389–90;  
saints .ChurchofJesusChrist .org
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        โดัย ต้นาลนี ร้เธิอร์ฟอร์ดั

  ผูู้ช่้วยศาสต์รีาจัารีย ์คณ์ะศาสนศาสต์ร์ี มห่าวทิยาลียับริีคมั ยงัก์

การีพบสมาชิก
ผูู้บุ้กเบิกขอุง 
ศาสนจักัรี 
ในอิุนเดีย 
เปลีี�ยนภาพที� 
ดิฉนันึกถึึง 
ผูู้บุ้กเบิก

น่กิภาพผู่บุ้ักิเบักิิ 
ในอ็นิเดยี

     “เ ม่�อ็น่กิถง่ผู่บุ้ักิเบักิิที่ีไรั” เพลงปฐมวยักิล่าว
 “ชิวนใหน่้กิถง่ชิายหญงิทีี่�กิลา้หาญ” 1  เรั่�อ็ง
รัาวขอ็งผู่บุ้ักิเบักิิวสุิที่ธีชิินยคุสุดที่า้ยที่ี�บักุิ

ที่ะลวงที่างเดนิแหง่ศรัทัี่ธีามกัิสรัา้งแรังบันัดาล
ใจใหด้ฉัินเสมอ็ ในฐานะคณุแมที่ี่�อ็ายยุงัน้อ็ย  
เรั่�อ็งรัาวขอ็งสติรัผีู่บ้ักุิเบักิิเติอ่็นดฉัินใหน่้กิถ่ง
พรัยคุสุดที่า้ยขอ็งดฉัิน ดฉัินไดค้ลอ็ดลกูิใน 
โรังพยาบัาลแที่นที่ี�จะคลอ็ดในรัถลากิ!

  นิยามขอ็งผู่บ้ักุิเบักิิเช่ิน “คนที่ี�ลว่งหน้าไป
กิอ่็นเพ่�อ็เติรัยีมหรัอ่็แผ่ว้ถางที่างใหผู้่อ่้็�นเดนิ

ติาม” 2  หมายถ่งผู่บ้ักุิเบักิิวสุิที่ธีชิินยคุสุดท้ี่ายบัน
ที่างเกิวยีนและรัถลากิที่ี�เดนิที่างไป ไซอ็นัดว้ย
กินั แติย่งัหมายถ่งผู่บ้ักุิเบักิิสมัยใหม่และเส้น
ที่างแหง่ศรัทัี่ธีาที่ี�พวกิเขาบักุิบัั�นไปทัี่�วโลกิดว้ย

  เม่�อ็ลกูิๆ หา้คนขอ็งดฉัินเขา้โรังเรัยีนแลว้  
ดฉัินเรัิ�มเรัยีนปรัญิญาโที่สาขาปรัะวตัิศิาสนา  
และเลอ่็กิวจิยัศาสนจกัิรัขอ็งพรัะเยซูครัสิติ์
แหง่วสุิที่ธีชิินยคุสุดที่า้ยในอิ็นเดยีเป็นหวัขอ้็
วทิี่ยานิพนธีร์ัะดบััปรัญิญาเอ็กิ งานวจิยัใน
อ็นิเดยีเปลี�ยนภาพที่ี�ดฉัินน่กิถ่งผู่บุ้ักิเบักิิ

  ต้ั้�งคณะเผยแผ่ในบั้งคาลอร์์ปีี 1993 และอีกไม่่นานจะสร้์างพร์ะวิหิาร์ที่ี�น้�น
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น่กิภาพผู่บุ้ักิเบักิิ 
ในอิ็นเดยี    เสุาหิลกัของศาสุนจกัร

  หลายปีกิอ่็น สมยัเป็นนักิศ่กิษามหาวทิี่ยาลยั
ในปี 1986 ดฉัินเดนิที่างไปเอ็เชีิยใติก้ิบัั Young 
Ambassadors  (คณะยวุที่ตูิ) มหาวทิี่ยาลยับัรัคิมั  
ยงักิ ์ปรัะสบักิารัณ์เปลี�ยนชีิวติิครัั �งนั�นรัวมถง่
กิารัใช้ิเวลาหน่�งวนัในกิลักิตัิติา (ปัจจบุันัเรัยีกิ
วา่โกิลกิาติา) กัิบัแมชี่ิเที่เรัซา ทีี่�น่าติ่�นเติน้
พอ็กินัคอ่็กิารัไดพ้บัวสุิที่ธีชิินยคุสุดที่า้ยที่ี�เป็น
ผู่บ้ักุิเบักิิยคุปัจจุบันัในอ็นิเดยีและศรัลีงักิา

  หน่�งในสมาชิิกิเหล่านั�นคอ่็รัาชิ กิมุารั ผู่พ้บั
กิบััศาสนจกัิรัเม่�อ็เขาเขา้ชิมกิารัแสดงขอ็ง
คณะยวุที่ตูิบัวีายยูในปี 1982 เม่�อ็เรัาพบัเขา  
เขาเพิ�งกิลบััจากิเป็นผู่ส้อ็นศาสนาที่ี�เฟรัสโน  
แคลิฟอ็รัเ์นีย สหรัฐัอ็เมรักิิา เขายังติดิป้ายช่ิ�อ็ 
ผู่ส้อ็นศาสนาและยังคงสอ็นที่กุิคนในเมอ่็ง 
เดลทีี่ี�จะฟังเขา รัาชิเป็นหน่�งในสมาชิิกิปรัะมาณ  
600 คนในอิ็นเดยีติอ็นนั�น แติส่ำาหรับััดฉัิน
เขาเหมอ่็นเป็นวสุิที่ธีชิินยคุสุดที่า้ยคนเดยีว
ที่า่มกิลางปรัะชิากิรัหลายรัอ้็ยลา้นคน

  ดฉัินไดร้ับััแรังบันัดาลใจจากิแบับัอ็ยา่งขอ็ง
รัาชิ กิมุารัเม่�อ็ดฉัินเลอ่็กิรับััใช้ิงานเผ่ยแผ่ ่รัาชิ
บักุิที่ะลวงที่างเดนิแหง่ศรัทัี่ธีาใหผู้่ส้อ็นศาสนา
ชิาวอ็นิเดยีรัุน่แรักิบัางคนไดร้ับััใช้ิ ในปรัะเที่ศ  

สุวรัรัณา คาธีกุิากิบััเพ่�อ็นผู่ส้อ็นศาสนาขอ็งเขาไดร้ับัักิารัฝ่กิอ็บัรัมมาบัา้ง
ในเมอ่็งเจนไน ปรัะธีานคณะเผ่ยแผ่ข่อ็งพวกิเขาปรัะจำาอ็ยู่ ในสิงคโปรั ์
และมอ็บัหมายใหร้ัาชิฝ่กิอ็บัรัมพวกิเขาเพิ�มเติมิในเมอ่็งเดลี

  สุวรัรัณา คาธีกุิาจำาไดว้า่งานเผ่ยแผ่ศ่าสนาขอ็งพวกิเขาเปลี�ยนไป
เพรัาะแบับัอ็ยา่งและกิารัฝ่กิอ็บัรัมขอ็งรัาชิ กิมุารั พวกิเขาสามารัถ 
แที่นทีี่�ความรัูส่้กิกิลวัดว้ยศรัทัี่ธีาและความกิลา้หาญ สุวรัรัณาอ็ธิีบัายวา่  
“ติอ็นนั�นเอ็งที่ี�ผ่มคดิวา่ผ่มเรัิ�มเปลี�ยนใจเล่�อ็มใสจรังิๆ ผ่มรัูส่้กิถง่พรัะ
วญิญาณบัรัสุิที่ธิี� และติอ็นนั�นเอ็งทีี่�ผ่มติดัสินใจช่ิวยสรัา้งอ็าณาจกัิรั
ที่ี�นี� ในอิ็นเดยี” 3 

  สุวรัรัณาเขา้รัว่มศาสนจกัิรัในเมอ่็งรัาชิมนติรั ีเขากัิบัน้อ็งชิายหา้คน
และพี�สาวหน่�งคนรับัับัพัติศิมาในปี 1984 ในวนัทีี่�เขารับัับัพัติศิมา  
สุวรัรัณาไดร้ับัักิารัแติง่ติั �งเป็นปุโรัหติิและกิารัวางมอ่็มอ็บัหน้าที่ี�เป็นที่ี�
ปรัก่ิษาที่ี�สอ็งในฝ่ายปรัะธีานสาขา เขาไดร้ับััสัญญาในพรันั�นดว้ยวา่ถา้
เขายงัคงซ่�อ็สัติย ์เขาจะเป็น “เสาหลักิขอ็งศาสนจกัิรัในอิ็นเดยี”

  ศรัาลาน้อ็งสาวขอ็งสุวรัรัณารับััใช้ิงานเผ่ยแผ่ด่ว้ย กิอ่็นไป เธีอ็แนะนำา
พรัะกิติิติคิณุกิบััเพ่�อ็นช่ิ�อ็สุวรัรัภา เม่�อ็สุวรัรัณากิลับัจากิงานเผ่ยแผ่ ่เขา
ไดร้ับััพรัจากิงานเผ่ยแผ่ศ่าสนาขอ็งน้อ็งสาวและแติง่งานกิบััสุวรัรัภา  
สาขาเล็กิๆ นั�นในเมอ่็งรัาชิมนติรักีิลายเป็นสเติคแลว้ติอ็นนี� อ็ดตีิผู่ส้อ็น
ศาสนาหลายคนจากิรัาชิมนติรักีิลายเป็นผู่น้ำาในศาสนจกัิรัทัี่�วอ็นิเดยี

  ในปีี 1986 ดิฉ้ิันพบัร์าช กมุ่าร์หลง้จากเขาจบังานเผยแผ่ 
เขาแบ่ังป้ีนพร์ะกติั้ติั้คณุให้กบ้ัทุี่กคนที่ี�จะฟ้ังขณะยง้ติั้ดิ
ป้ีายช่�อผ้้สอนศาสนา

  สุวิร์ร์ณากบ้ัศร์าลา คาธุุกาสองพี�น้องเข้าร่์วิม่ศาสนจก้ร์ในปีี 1984 และต่ั้อม่า 
ร้์บัใช้งานเผยแผ่ 
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  ดฉัินพบัลกูิๆ ขอ็งสุวรัรัณากิบััสุวรัรัภา คาธีุ
กิาขณะสอ็นทีี่�บัวีายยใูนปี 2014 จอ็ชิ คาธีกุิา
เพิ�งจบักิารัรับััใช้ิเป็นผู่ส้อ็นศาสนาในบังัคาลอ็รั ์ 
อ็นิเดยี และที่มินาหน้์อ็งสาวขอ็งเขาเพิ�งไดร้ับัั
เรัยีกิให้ ไปคณะเผ่ยแผ่เ่ดยีวกินั เม่�อ็ดฉัินถาม
ที่มินาหก์ิบััจอ็ชิวา่พวกิเขารัูจ้กัิรัาชิ กิมุารัหรัอ่็
เปล่า พวกิเขาติอ็บัวา่ “รัูจ้กัิ เป็นลงุขอ็งเรัาเอ็ง!”  
รัาชิ กุิมารัแติง่งานกิบััศรัาลา

  ดิฉันรัูส่้กิขอ็บัคุณครัอ็บัครัวัคาธุีกิาที่ี� 
แนะนำาดิฉันให้รัูจั้กิผู่้บุักิเบัิกิอ็ีกิหลายคน 
ขณะพวกิเขาช่ิวยดิฉันเดินที่างในอ็ินเดีย  
พวกิเขาหลายคนติามรัอ็ยผู่้บัุกิเบัิกิขอ็งติน 
ย้อ็นกิลับัไปพบัความรักัิและแบับัอ็ย่างขอ็ง 
ครัอ็บัครัวัคาธุีกิา ครัั �งหน่�งสุวรัรัณากิับัสุ
วรัรัภามีโอ็กิาสยา้ยถิ�นฐานไปแคนาดา แติพ่วกิ 
เขาไม่ไปเพรัาะรัูส่้กิวา่พรัะเจ้าที่รังติ้อ็งกิารัให้
พวกิเขาอ็ยู่ ในอ็ินเดียและสรัา้งอ็าณาจักิรัขอ็ง
พรัะผู่้เป็นเจ้าทีี่�นั�น กิารัทีุ่่มเที่รับััใช้ิขอ็งพวกิ
เขาที่ำาให้พวกิเขาเป็นเสาหลักิขอ็งศาสนจักิรั
อ็ย่างแที่้จรังิ

    สุมาชิ่กผ้้บุกเบิกในบังคาลอร์และไฮเดัอราบาดั
  ช่ิวงครั่�งหลงัขอ็งศติวรัรัษที่ี� 20 ศาสนจกัิรั

ไดร้ับัักิารัสถาปนาในอ็นิเดยีหลายเมอ่็งผ่า่น
สมาชิิกิผู่บ้ักุิเบักิิ 4  แติล่ะเรั่�อ็งเป็นพยานวา่
พรัะเจา้ที่รังนำาผู่ค้นมาสู่พรัะกิติิติคิณุที่ี� ไดร้ับัั
กิารัฟ่�นฟู

  ไมเคลิ แอ็นโธีนีย ์สมาชิิกิผู่บ้ักุิเบักิิใน 
บังัคาลอ็รัเ์ช่ิ�อ็มโยงอ็ยา่งน่าอ็ศัจรัรัยก์ิบััสมาชิิกิ 
ศาสนจกัิรัคนหน่�งในปี 1970 เม่�อ็เดลวนิ  
พอ็นด์อ็ธีิกิารัในยูที่าห์ ไปพบัแพที่ย์จัดกิรัะดูกิ 
เพรัาะปวดหลงั เขาเห็นบัที่ความนิติยสารัที่ี�
สำานักิงานขอ็งแพที่ย์คนนั�นเกิี�ยวกิบััอ็งคก์ิรัไม่
แสวงหาผ่ลกิำาไรัแหง่หน่�งที่ี�อ็ปุกิารัะนักิเรัยีน 
ในอิ็นเดยี เขารัูส่้กิถ่งกิารักิรัะติุน้เติอ่็นแรัง 
กิลา้ใหส้นับัสนุนนักิเรัยีนคนหน่�ง ซ่�งนำาไปสู่
กิารัเขยีนจดหมายโติต้ิอ็บัโดยไมร่ัะบัชุ่ิ�อ็นาน  
10 ปีจนส่งผ่ลใหค้รัอ็บัครัวัพอ็นดต์ิดิติอ่็กิบัั
ไมเคลิและแบัง่ปันพรัะกิติิติคิณุใหก้ิบััเขา  
ไมเคลิรับัับัพัติศิมาในปี 1981 และรับััใช้ิงาน
เผ่ยแผ่่ ในซอ็ลท์ี่เลคซิติี �ในปี 1982 เขากิลับั 

 การีทุ่มเทรัีบใช ้
ขอุงสมาชิก
ศาสนจักัรี
จัำานวนมากใน
อิุนเดียทำาให่้
พวกเขาเป็น
เสาห่ลีกัขอุง
ศาสนจักัรี 
อุยา่งแทจ้ัริีง

  เอ็ลเดิอร์์กน้ธุวิล ีเอ็ลเดิอร์์ชาร์์ม่า เอ็ลเดิอร์์คาธุุกา และเอ็ลเดิอร์์ร์าช้   คร์อบัคร้์วิของเอลซีีกบ้ัเอ็ดิวินิ ธุร์ร์ม่ร์าช้ในวิน้ที่ี�พวิกเขาร้์บับั้พติั้ศม่า 
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บัา้นกิอ่็นกิำาหนดเพรัาะคณุแมป่่วยหนักิ เขา 
จ่งรับััใช้ิงานเผ่ยแผ่ส่ามเดอ่็นสุดที่า้ยในบังัคา
ลอ็รัท์ี่ี�ซ่�งเขาสอ็นเพ่�อ็นๆ และอ็กีิหลายคนผู่้
กิลายเป็นสมาชิิกิขอ็งสาขาแรักิที่ี�นั�น 5  ติอ็นนี�
ศาสนจกัิรักิำาลงัวางแผ่นสรัา้งพรัะวหิารัใน 
บัังคาลอ็รั์

  เอ็ลซีกิับัเอ็็ดวนิ ธีรัรัมรัาชูิเข้ารัว่มศาสน
จักิรัในซามัวและได้รับััเรัยีกิจากิปรัะธีาน 
สเป็นเซอ็รั ์ดับัเบัิลยู. คิมบััลล์ ให้กิลับัไปเป็น 
ผู่้สอ็นศาสนาในไฮเดอ็รัาบัาดบ้ัานเกิิดเพ่�อ็ 
สอ็นครัอ็บัครัวัขอ็งพวกิเขา ในปี 1978 สมาชิิกิ  
22 คนในครัอ็บัครัวัขอ็งเอ็ลซีกิับัเอ็็ดวนิ 
รับัับััพติิศมาและจากิจุดเรัิ�มติ้นนี�ส่งผ่ลให ้
ศาสนจักิรัจัดติั �งสเติคแรักิขอ็งปรัะเที่ศใน 
เม่อ็งไฮเดอ็รัาบัาดในปี 2012 6 

  ปัจจุบันัสมาชิิกิในสเติคไฮเดอ็รัาบัาดน่กิ
ภาพตินเอ็งเป็นผู่บ้ักุิเบักิิยคุสุดที่า้ย งานฉลอ็ง
วนัผู่บุ้ักิเบักิิสเติคขอ็งพวกิเขาที่ำาใหร้ัำาล่กิถง่กิารั
เดนิที่างดว้ยความลำาบัากิขอ็งผู่บ้ักุิเบักิิยคุแรักิ
และกิารัเดนิที่างขอ็งผู่บุ้ักิเบักิิยคุปัจจบุันั  
งานฉลอ็งดงักิลา่วมีที่ั �งกิารัเติน้สแควรัแ์ดนซ์ 
กิารัเดนิป่า แมก้ิรัะที่ั�งกิารันั�งรัถลากิ

  ในงานฉลอ็งวนัผู่บ้ักุิเบักิิปี 2014 พวกิเขาเรัยีงกิอ้็นนำ �าแข็งเป็นแถว
ไวห้ลังโบัสถ์และเชิิญชิวนสมาชิิกิใหถ้อ็ดรัอ็งเที่า้เดนิขา้มนำ �าแข็งพลาง
คดิวา่ผู่บ้ักุิเบักิิยคุแรักิขา้มแม่นำ �าที่ี�เป็นนำ �าแข็งอ็ยา่งไรั ติอ็นที่า้ยขอ็ง
งานฉลอ็งไดก้ิรัะติุน้ใหส้มาชิิกิในสเติคไฮเดอ็รัาบัาดจดจำาความมุง่มั�น
ขอ็งผู่บ้ักุิเบักิิยคุแรักิและจดจำาวา่ “พวกิเขาทุี่กิคนเป็นผู่บ้ักุิเบักิิสำาหรับัั
ครัอ็บัครัวัติน” 7 

  พวกิเขาฟังจอ็หน์ แซนติอ็ชิ มรูัาลาทีี่�รับััใช้ิ ในฝ่ายปรัะธีานคณะ
เผ่ยแผ่เ่วลานั�นดว้ย เขาเล่าวา่ป้าเอ็ลซีกิบััลงุเอ็็ดวนิ ธีรัรัมรัาชูิขอ็งเขามา
ไฮเดอ็รัาบัาดเพ่�อ็สอ็นพรัะกิติิติคิณุใหก้ิบััครัอ็บัครัวัขอ็งพวกิเขาอ็ย่างไรั 
จอ็หน์อ็ายนุ้อ็ยที่ี�สุดในบัรัรัดาผู่บ้ักุิเบักิิ 22 คนทีี่�รับัับัพัติศิมาในปี 1978

  เม่�อ็ดฉัินไปเยอ่็นไฮเดอ็รัาบัาดในปี 2014 จอ็ห์น มรูัาลาเล่าเรั่�อ็ง
รัาวขอ็งเขาใหด้ฉัินฟังรัวมที่ั �งปรัะวตัิศิาสนจกัิรัส่วนใหญ่ทีี่�เขาอ็ตุิส่าห์

  เดิลวินิ พอนด์ิ (กลาง) แนะนำาไม่เคลิ แอนโธุนีย์ให้ร้้์จก้
ศาสนจก้ร์ในปีี 1981 

  อ้นนาปี้ร์นากบ้ัจอห์น ม้่ร์าลา สม่าชิกผ้้บุักเบัิกในไฮเดิอร์าบัาดิ ในภาพกำาลง้ช่วิย
จำาลองการ์เดินิที่างด้ิวิยร์ถลาก และในวิน้ที่ี�พวิกเขาร้์บัการ์ผนึกในพร์ะวิหิาร์ฮ่องกง

  ไฮเดิอร์าบัาดิ เม่่องที่ี�ม่ีผ้้คนกว่ิา 8 ล้านคนและเป็ีนที่ี�ต้ั้�งของสเตั้คแห่งแร์กในอินเดิยี 
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รัวบัรัวมไว ้เขาแนะนำาดฉัินใหร้ัูจ้กัิกิบััอั็นนา
ปูรันา ภรัรัยาขอ็งเขาผู่้เล่าเรั่�อ็งผู่้บัุกิเบัิกิยุค
สุดที่า้ยเรั่�อ็งหน่�งที่ี�ที่รังพลงัมากิสุดเที่า่ที่ี�ดฉัิน
เคยไดย้นิมา

  อ็นันาปูรันาอ็าย ุ12 ขวบัในปี 1991 เม่�อ็ผู่้
สอ็นศาสนาสอ็งคนในไฮเดอ็รัาบัาดสอ็นเมอ็รั์
ธีย์ีพี�ชิายเธีอ็ พ่อ็แมข่อ็งอ็นันาปูรันาไมย่อ็มให้
เธีอ็ฟังผู่ส้อ็นศาสนาหรัอ่็ไป โบัสถ์ แติเ่มอ็รั์
ธีย์ีนำาพรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็นและหนังส่อ็ขอ็ง
ศาสนจกัิรัมาใหเ้ธีอ็อ็า่นอ็ยา่งติอ่็เน่�อ็ง อ็นันาปู
รันาศ่กิษาพรัะกิติิติคิณุดว้ยตินเอ็งเป็นเวลา
เจ็ดปีและมปีรัะจกัิษ์พยานทีี่�เขม้แข็งถ่งความ
จรังิขอ็งพรัะกิติิติคิณุ เธีอ็ฝันถ่งกิารัรับัับัพัติศิ
มา กิารัรับััใช้ิงานเผ่ยแผ่ ่และกิารัแติง่งานใน
พรัะวหิารัแติ่ไม่ไดร้ับััอ็นุญาติจากิพอ่็แม่

  อ็นันาปูรันาเผ่ชิิญกัิบักิารัติดัสินใจทีี่�ยากิใน
ชีิวติิเม่�อ็เธีอ็ไดร้ัูจ้กัิกิบััจอ็หน์ มรูัาลา จอ็หน์
ยงัเขม้แข็งในปรัะจกัิษ์พยานติั �งแติเ่ขารับัั
บัพัติศิมาในปี 1978 และกิำาลงัมอ็งหาสมาชิิกิ
ศาสนจกัิรัที่ี�เขาจะแติง่งานดว้ย หลงัจากิกิารั
ปรัะชิมุสั�นมากิครัั �งหน่�งที่ี�อ็นันาปูรันาแบัง่ปัน

ปรัะจกัิษ์พยานเกิี�ยวกิบััพรัะกิติิติคิณุ จอ็หน์ 
มั�นใจวา่เขาพบัภรัรัยาในอ็นาคติแลว้ อ็นันาปู
รันารัูว้า่ถา้เธีอ็แติง่งานกิบััจอ็หน์ เธีอ็จะสามารัถ
รับัับัพัติศิมาและสักิวนัจะไดผ้่น่กิในพรัะวหิารั  
แติ่ ในช่ิวงเวลาเดยีวกินั พอ่็แมข่อ็งอ็นันาปูรันา
กิำาลงัวางแผ่นจดัเติรัยีมกิารัแติง่งานใหเ้ธีอ็

  อ็นันาปูรันาติดัสินใจอ็อ็กิจากิบัา้นและ
แติง่งานกิบััจอ็หน์ เธีอ็รัูส่้กิวา่นั�นเป็นวธิีเีดยีวทีี่�
เธีอ็จะไดเ้ขา้รัว่มศาสนจกัิรั เธีอ็บัอ็กิวา่เธีอ็  
“ ใจสลาย” ทีี่�ติอ้็งจากิพอ่็แม ่แม้กิรัะที่ั�งวนันี�
เธีอ็ก็ิยงัยน่ยนัวา่ “เพ่�อ็ความรัอ็ดขอ็งที่กุิคน  .   .   .  
เพ่�อ็ลกูิหลานขอ็งดฉัิน เพ่�อ็พอ่็แมแ่ละบัรัรัพ
ชินขอ็งดฉัิน ดฉัินติอ้็งใช้ิวธีิีนี�จง่จะที่ำางาน 
พรัะวหิารัใหพ้วกิเขาได”้ 8 

  จอ็หน์กิบััอั็นนาปูรันาดี ใจมากิทีี่�ติอ็นนี�พอ่็
แมข่อ็งเธีอ็ยอ็มรับัักิารัแติง่งานขอ็งพวกิเขา  
สมาชิิกิจำานวนมากิในอ็นิเดยีไดเ้สียสละเช่ิน
เดยีวกิบััผู่บ้ักุิเบักิิยคุแรักิเพ่�อ็เป็นสมาชิิกิขอ็ง
ศาสนจกัิรั แติว่สุิที่ธีชิินเหลา่นี�มุง่หน้าดว้ย
ศรัทัี่ธีาเพรัาะพวกิเขาน่กิภาพตินเอ็งเป็นผู่้
บักุิเบักิิและกิำาลงัเช่ิ�อ็มโยงครัอ็บัครัวัที่ั �งสอ็ง

  ศ้นย์สเตั้คของสเตั้คไฮเดิอร์าบัาดิ อินเดิยี จด้ิต้ั้�งในปีี 2012 
โดิยปีร์ะธุานดิล้ลนิ เอช. โอ๊คส์ 

 สมาชิก
ศาสนจักัรี
ในอิุนเดียนึก
ภาพต์นเอุง
เป็นผูู้บุ้กเบิก
สำาห่รัีบ
ครีอุบครัีว
ขณ์ะพวกเขา
บากบั�นใน
การีดำาเนิน 
ชีวติ์ต์าม 
พรีะกิต์ติ์คุณ์

  สม่าชิกในสเตั้คไฮเดิอร์าบัาดิ สเตั้คแร์กในอินเดิยี ร์ำาลกึถงึวิน้ผ้้บุักเบัิกผ่านเพลง  
การ์เต้ั้นร์ำา และการ์น้�งร์ถลาก
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แกิ้ ไขใหม่) พรัะเยซคูรัสิติท์ี่รังเติรัยีมที่างใหเ้รัากิลบััไปบ้ัานสวรัรัคข์อ็ง
เรัา ผู่บ้ักุิเบักิิติวัจรังิเดนิติามพรัะครัสิติแ์ละชีิ �ที่างใหเ้รัาไปหาพรัะอ็งค์
ผู้่ที่รังดำาเนินงานอ็ศัจรัรัยแ์ละกิารัอั็นน่าพศิวงนี� ในยคุสุดที่า้ย ◼

ดา้นขอ็งมา่นเขา้ดว้ยกัิน ดฉัินช่ิ�นชิมเรั่�อ็ง
รัาวขอ็งศรัทัี่ธีา กิารัเสียสละ และความกิลา้
หาญหลายเรั่�อ็งที่ี�ดฉัินไดย้นิจากิสมาชิิกิผู่บุ้ักิ
ที่ะลวงที่างเดนิเขา้ไป ในพรัมแดนใหม่ขอ็งพรัะ
กิติิติคิณุ ดฉัินยงัคงคดิถง่ผู่บ้ักุิเบักิิที่ี�ลากิรัถ
ลากิขา้มแมน่ำ �าที่ี�เป็นนำ �าแข็ง แติต่ิอ็นนี�ดฉัิน
สามารัถน่กิภาพผู่บุ้ักิเบักิิสมยัใหม่ ในอ็นิเดยี
และที่ั�วโลกิได้

  แติล่ะคนทีี่�เดนิติามรัอ็ยพรัะบัาที่ขอ็งพรัะ
ผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดพรัะเยซคูรัสิติต์ิา่งบักุิที่ะลวงที่าง
เดนิขอ็งผู่บ้ักุิเบักิิมาแล้วที่ั �งสิ �น ในพนัธีสัญญา
ใหม่เรัยีกิพรัะครัสิติว์า่ “ผู่บ้ักุิเบักิิที่างสู่ความ
รัอ็ด [ขอ็งเรัา]” (ด ูฮีบัรั ู2:10 ฉบับััมาติรัฐานทีี่�
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      โดัย ทั่ราวสิุ เอเวลล์

      ห่ลายปีกิอ่็น ผ่มติดิติามกิารัสนที่นาที่างส่�อ็สังคม
รัะหวา่งอ็ดตีิคูผู่่ส้อ็นศาสนาขอ็งผ่มสอ็งคน ผ่มรักัิ
และเคารัพสอ็งคนนี�

  พวกิเขากิำาลงัถกิปัญหาเกิี�ยวกิบััศาสนจกัิรัและหลกัิคำา
สอ็นขอ็งศาสนจกัิรั ไม่นานที่ั �งคูก็่ิอ็อ็กิจากิศาสนจกัิรั ผ่ม
ติกิใจและกิรัะวนกิรัะวายใจมากิ ผ่มไม่เคยไดย้นิเรั่�อ็งทีี่�พวกิ
เขาถกิกัิน ผ่มรัูส่้กิวา่ผ่มติอ้็งรัู้ ให้ ไดว้า่เรั่�อ็งเหลา่นี�มคีวาม 
ถกูิติอ้็งแที่จ้รังิปรัะกิารัใดหรัอ่็ไม ่ผ่มจง่เรัิ�มเขา้ไปดกูิารั 
ถกิเถยีงขอ็งคนทีี่�มขีอ้็กัิงวลเกิี�ยวกิบััศาสนจกัิรั

  บัางเรั่�อ็งที่ี�ผ่มอ็า่นติลอ็ดสอ็งปีที่ำาใหผ้่มสงสัยที่กุิอ็ยา่ง
เกิี�ยวกิบััศาสนจกัิรั บัางคนที่ี�ถกิเถยีงเรั่�อ็งนี�รัูส่้กิเสียใจ พวกิ
เขาเศรัา้ใจกัิบักิารัสูญเสียศรัทัี่ธีาขอ็งติน ผ่มรัูส่้กิโกิรัธี ผ่ม
รัูส่้กิวา่ศาสนจกัิรัหลอ็กิผ่ม ผ่มไม่แน่ใจวา่อ็ะไรัจรังิหรัอ่็ผ่ม
จะไว้ ใจใครัไดบ้ัา้ง

  ผ่มมปีัญหากัิบักิารัไปโบัสถ ์ผ่มขอ็รับัักิารัปลดจากิกิารั
เรัยีกิขอ็งผ่ม ความสัมพันธีข์อ็งผ่มกิบััเชิอ็รัภีรัรัยาและ
ครัอ็บัครัวัติง่เครัยีด ผ่มยังไปโบัสถ ์แติ่ไปแค่ ใหค้นเห็น

และพยายามปรัะคอ็งครัอ็บัครัวัใหอ้็ยูด่ว้ยกินั ชีิวติิยุง่เหยงิ  
ผ่มไม่รัูส่้กิถ่งพรัะวญิญาณและสงสัยวา่ผ่มเคยรัูส่้กิถง่พรัะ
วญิญาณบัรัสุิที่ธิี�จรังิหรัอ่็

  เม่�อ็เคย์สันลูกิคนโติขอ็งผ่มไปเป็นผู่้สอ็นศาสนา ผ่ม 
สรัา้งบัรัรัยากิาศอ่็มครัม่รัอ็บัติวัทัี่ �งทีี่�ควรัจะเป็นช่ิวงเวลาที่ี� 
มคีวามสุข หลังจากิสอ็งปี เกิอ่็บัทุี่กิคนในครัอ็บัครัวัรัูว้า่ผ่ม 
ปรัะสบัอ็ะไรัอ็ยู ่เม่�อ็พวกิเขาที่กุิคนไปพรัะวหิารักิบััเคยสั์น 
ครัั �งแรักิ ผ่มไม่อ็ยูท่ี่ี�นั�น

  เพรัาะเหตินีุ�ผ่มจง่รัูส่้กิโดดเดี�ยวมากิ

   กำาลงัใจจากทุั่กคนรอบตวั
  วนัหน่�งพี�ชิายน้อ็งชิายขอ็งผ่มมากินัพรัอ้็มหน้าเพ่�อ็คยุ

กิบััผ่มวา่ผ่มปรัะสบัอ็ะไรัอ็ยู ่ผ่มจำาไม่ไดว้า่พวกิเขาพดูอ็ะไรั  
แติผ่่มรัูว้า่นั�นเกิดิจากิความรักัิ ขณะทีี่�เรัาคยุกินั ผ่มเรัิ�มรัูต้ิวั
วา่ผ่มพลาดโอ็กิาสอ็ะไรัไปบัา้ง นั�นกิลายเป็นติวักิรัะติุน้ให้
เปลี�ยน ผ่มควรัเป็นคนวางมอ่็แติง่ติั �งเคยสั์นเป็นเอ็็ลเดอ็รั ์ 
ผ่มควรัเป็นพี�เลี �ยงใหเ้ขาติอ็นไปพรัะวหิารั ผ่มควรัเป็นคน  ภา
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สาเห็ตทุี่ี�ผมอิอิกไป และสาเห็ตทุี่ี�ผมกลบัมา

เมื�อผมร้้สึุกถู้กหิลอก
เกี�ยวกบัศาสุนจกัร

ใหพ้รัขอ็งบัดิากิอ่็นเขาไป เหติกุิารัณ์สำาคญัที่ี�สุดเหลา่นั�น
ในชีิวติิเขาติอ้็งมผี่มอ็ยูด่ว้ย ไม่ ใช่ิคนอ่็�น ผ่มจำาติอ็นถามติวั
เอ็งได ้“ฉันที่ำาอ็ะไรัอ็ยู?่”

  ไมน่านหลงัจากินั�น เพ่�อ็นที่ี�ดคีนหน่�งรัูส่้กิไดร้ับัักิารัดลใจ
ใหแ้นะนำาผ่มรัูจั้กิกิบััสมาชิิกิคนหน่�งในฝ่ายปรัะธีานสเติค
ขอ็งเขา ชิายใจดคีนนี�ติั �งใจฟังเรั่�อ็งรัาวขอ็งผ่มและดเูหมอ่็น
จะรัูว้า่ผ่มจะพูดอ็ะไรักิอ่็นผ่มพูด เรัาคยุกินัหลายชัิ�วโมง  
เรั่�อ็งรัาวขอ็งผ่ม คำาถามขอ็งผ่ม และติรัรักิะทีี่�ผ่มพบัเจอ็
คล้ายกินัมากิกิบััที่ี�คนอ่็�นเคยบัอ็กิเขา ผ่มเรัิ�มติรัะหนักิวา่มี
คำาติอ็บัที่ี�สมเหติสุมผ่ลสำาหรับััขอ้็กิงัวลมากิมายขอ็งผ่ม  
และวา่คำาถามมากิมายขอ็งผ่มแม้จะจรังิใจแติก็่ิถกูิคนทีี่�
จงใจที่ำาลายศรัทัี่ธีาฝังเขา้มาในหวัผ่ม

  คำาถามและขอ้็กิงัวลที่กุิอ็ยา่งหมดไปที่นัที่หีรัอ่็ไม?่ ไม่
แน่นอ็น แติ่ ใจผ่มอ่็อ็นลงมากิพอ็จะติรัะหนักิถง่ความจรังิ
อ็นัสำาคญัยิ�งนี� นั�นคอ่็ คำาถามเป็นเรั่�อ็งด ีแติค่ำาถามบัางขอ้็
สำาคญักิวา่ขอ้็อ็่�น 1  กิารัสูญเสียครัอ็บัครัวัและฐานะขอ็งผ่ม
ติอ่็พรัะพักิติรัพ์รัะผู่เ้ป็นเจา้คุม้คา่หรัอ่็กิบััคำาถามทีี่� ไม่ได้

รับััคำาติอ็บัเพยีงไม่กิี�ขอ้็? เม่�อ็ผ่มใหค้วามสนใจกัิบัคำาถาม
สำาคญัที่ี�สุดกิอ่็นและใหพ้รัะผู่เ้ป็นเจา้กิลบััมาเป็นอ็นัดบัั
แรักิในใจผ่ม ผ่มเรัิ�มพบัคำาติอ็บัที่ี�ที่ำาใหผ้่มมั�นใจวา่ผ่มกิำาลงั
กิลบััมาบันเส้นที่างที่ี�ถกูิติอ้็ง

  ปรัะธีานสเติคและอ็ธีกิิารัขอ็งผ่มย่�นมอ่็ช่ิวยเหลอ่็ผ่มเช่ิน
กินั พวกิเขาช่ิวยผ่มกิบััเชิอ็รัมีากิในช่ิวงเวลามด่มนนั�น พวกิ
เขาไม่เคยยอ็มแพ ้พวกิเขากิบััครัอ็บัครัวัผ่มทัี่�งสอ็งดา้นขอ็ง
มา่นเป็นเครั่�อ็งมอ่็ในกิารัช่ิวยเหลอ่็ผ่ม ผ่มรัูว้า่พรัะบัดิาบัน
สวรัรัคท์ี่รังรัูจ้กัิและรักัิเรัา พรัะอ็งคท์ี่รังวางผู่ค้นไว้ ในเส้น
ที่างขอ็งเรัาเม่�อ็เรัาติอ้็งกิารั เรัาแคต่ิอ้็งเต็ิมใจยอ็มรับััความ
ช่ิวยเหลอ่็จากิพวกิเขา

    ถู้าเป็็นคุณจะทั่ำาอย่างไร
  ผ่มรัูว้า่มหีลายคนอ็าจจะกิำาลงัปรัะสบักัิบัเรั่�อ็งคลา้ยๆ  

กินั อ็าจเป็นคณุหรัอ่็คนทีี่�คณุรัูจ้กัิ
  ผ่มรัูว้า่พรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดที่รังสถาปนาศาสนจกัิรัขอ็ง

พรัะอ็งคด์ว้ยสิที่ธีอิ็ำานาจเพ่�อ็มอ็บัศาสนพธีิีและพนัธีสัญญา
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คำาถูามทั่ี�ไม่ได้ัรับคำาตอบ กบั ความแน่นอนของหิลกัคำาสุอน

  “ขา้พเจัา้สามารีถึมีชีวติ์อุยูก่บัขอุ้บกพร่ีอุงขอุงมนุษยแ์มใ้นบรีรีดาศาสดาพยากรีณ์์ขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ได ้เพรีาะ
ขอุ้บกพร่ีอุงเห่ล่ีานั�นมีอุยูใ่นมนุษยท์ั�งปวง ขา้พเจัา้สามารีถึมีชีวติ์อุยูก่บัการีคน้พบบางอุยา่งทางวทิยาศาสต์ร์ี
ที�ขดัแยง้กบัพรีะคมัภีร์ีมอุรีมอุนได ้เพรีาะเวลีาจัะแกไ้ขความขดัแยง้เห่ล่ีานั�น ขา้พเจัา้สามารีถึมีชีวติ์อุยูก่บั
เห่ตุ์การีณ์์ปรีะห่ลีาดบางอุยา่งในปรีะวติั์ศาสต์ร์ีได ้เพรีาะเห่ตุ์การีณ์์เห่ล่ีานั�นเลีก็นอุ้ยเมื�อุเทียบกบัความจัริีงอุนั
สมบูรีณ์์ทั�งห่มด แต่์ขา้พเจัา้ไม่สามารีถึมีชีวติ์อุยูไ่ดห้่ากไม่มีความจัริีงขอุงห่ลีกัคำาสอุนแลีะศาสนพิธีิที�โจัเซูฟ  
สมิธิฟื� นฟ ูขา้พเจัา้ไม่สามารีถึมีชีวติ์อุยูไ่ดห้่ากไม่มีฐานะปุโรีหิ่ต์ขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ให่พ้รีครีอุบครัีวขา้พเจัา้  

แลีะขา้พเจัา้ไม่สามารีถึมีชีวติ์อุยูไ่ดห้่ากไม่รู้ีวา่ภรีรียาแลีะลีกูๆ ไดรั้ีบการีผู้นึกกบัขา้พเจัา้ชั�วนิรัีนดร์ี นั�นคือุทางเลืีอุกที�เรีาเผู้ชิญ่ 
รีะห่วา่งคำาถึามสอุงสามขอุ้ที�ไม่ไดรั้ีบคำาต์อุบกบัความแน่นอุนขอุงห่ลีกัคำาสอุนมากมายแลีะเดชานุภาพขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้” 
   เอล็เดัอร์แทั่ดั อาร์. คอลลสิุเตอร์กำาลงัรับใช้่ในฝ่่ายป็ระธิานโควรัมสุาวกเจด็ัสิุบเมื�อท่ั่านป็ราศรัยเรื�อง “What Is the Blueprint of Christ’s Church?  (อะไรคอืพมิพ์เขยีวของศาสุนจกัร
ของพระคริสุต์?)” (การให้ิข้อคดิัทั่างวญิญาณระบบการศึกษาของศาสุนจกัรสุำาหิรับคนหินุ่มสุาว, 12 ม.ค., 2014),  broadcasts   .ChurchofJesusChrist   .org 

ที่ี�เรัาติอ้็งที่ำาเพ่�อ็กิลบััไปหาพรัะอ็งค ์ 
ซาติานกิำาลงัที่ำางานลว่งเวลาเพ่�อ็
ที่ำาลายช่ิ�อ็เสียงขอ็งศาสนจกัิรัโดยใช้ิวธิีี
กิารัที่กุิอ็ยา่งที่ี�เป็นไปได ้กิารัติั �งคำาถาม
และกิอ่็ใหเ้กิดิความสงสัยที่ำาไดง้า่ยๆ  
ใครัๆ ก็ิติกิหลมุพลางขอ็งซาติานได ้ 
กิารัอ็าศัยขอ้็มลูและคำาติอ็บัที่ี�คนอ็่�น
ใหจ้ะงา่ยกิวา่กิารัลงมอ่็คน้หาความจรังิ
ดว้ยติวัเรัาเอ็ง “ โดยกิารัศ่กิษาและ
โดยศรัทัี่ธีา ดิว้่ย ” ( หลกัิคำาสอ็นและ
พนัธีสัญญา 88:118 ; เน้นติวัเอ็น) แติ่
สุดที่า้ยแลว้ นั�นเป็นวธิีทีี่ี�พรัะผู่เ้ป็น
เจา้ที่รังเรัยีกิรัอ้็ง

  ถา้คณุกิำาลงัมคีำาถามหรัอ่็ความ
สงสัยเกิี�ยวกิบััศาสนจกัิรัหรัอ่็ศรัทัี่ธีา
ขอ็งคณุ คณุจะไม่พบัความจรังิโดย
กิารัอ็า่นบัล็อ็กิหรัอ่็ฟังพอ็ดแคสติจ์ากิ
คนทีี่�เห็นแยง้กิบััศาสนจกัิรัหรัอ่็อ็อ็กิ
ไปจากิศาสนจกัิรัแลว้ แติค่ณุอ็าจจะ
ไมพ่อ็ใจคำาติอ็บัพ่ �นๆ และคณุอ็าจจะ
ไมช่ิอ็บัคำาแนะนำา “ ใหว้างคำาถามขอ็ง
คณุไวบ้ันหิ �ง”

  ผ่มเรัยีนรัูว้า่เรัาอ็าศัยแสงสวา่งที่ี�ยม่
มาติลอ็ดไม่ได ้แติเ่รัาติอ้็งหนัมาหา
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ผู่ท้ี่รังเป็นบัอ่็เกิดิขอ็ง
แสงสวา่งและความจรังิที่ั �งมวล  

(ด ู หลกัิคำาสอ็นและพนัธีสัญญา  
93:26 ) เรัาติอ้็งศ่กิษาไติรัต่ิรัอ็งใน
ความคดิขอ็งเรัา แติเ่รัาติอ้็งที่ลูถาม
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ดว้ยวา่สิ�งที่ี�เรัาคดิอ็ยูนั่�น
ถกูิติอ้็งหรัอ่็ไม ่(ด ู หลกัิคำาสอ็นและ
พนัธีสัญญา 9:8 ) เรัาติอ้็งเรัยีนรัูด้ว้ย 
ติวัเรัาเอ็ง เช่ินเดยีวกิบััโจเซฟ สมิธี  
(ด ู โจเซฟ สมธิี—ปรัะวตัิ ิ1:20 ] และ 
อ็ดที่นในกิารัคน้หาขอ็งเรัา (ด ู แอ็ลมา 
32:41 ) แติก่ิารัเรัยีนรัู้ โดยศรัทัี่ธีา 
หมายความวา่เรัาติอ้็งพสูิจน์ความ 
จรังิโดยดำาเนินชีิวติิติามความจรังิ  
(ด ู ยอ็หน์ 7:17 ;  1 เธีสะโลนิกิา 5:21 )

  เม่�อ็ผ่มศ่กิษาเรั่�อ็งที่ี�ติอ่็ติา้น
ศาสนจกัิรั ผ่มรัูส่้กิเหมอ่็นตินเอ็งอ็ยู่
ในหมอ็กิแหง่ความมด่ (ด ู 1 นีไฟ  
8:23–24 ;  12:17 ) เม่�อ็ผ่มยด่พรัะคำา
ขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้ไวแ้ละเดนิกิา้วแรักิ
ไปหาพรัะอ็งค ์พรัะอ็งคจ์ะที่รังส่งพรัะ
วญิญาณขอ็งพรัะอ็งคม์าสัมผั่สใจผ่ม

    ความหิวงันั�นพอไหิม?
  ไมก่ิี�สัปดาหห์ลังจากิเคยสั์นไปเป็น

ผู่ส้อ็นศาสนา ปรัะธีานสเติคมาเยี�ยม
ผ่ม ผ่มเล่าใหเ้ขาฟังวา่เกิดิอ็ะไรัข่ �นใน
ช่ิวงสัปดาหเ์หล่านั�นหลังจากิพี�ชิาย

เมื�อุผู้มให่ค้วามสำาคญั่กบัคำาถึาม

สำาคญั่ที�สุดก่อุนแลีะให่ใ้จัผู้ม

กลีบัมาอุยูใ่นพรีะห่ตั์ถึข์อุงพรีะ

ผูู้เ้ป็นเจัา้อีุกครัี� ง ผู้มเริี�มพบคำา

ต์อุบที�ทำาให่ผู้้มมั�นใจัวา่ผู้มกำาลีงั

กลีบัมาบนเสน้ทางที�ถึกูต์อุ้ง
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น้อ็งชิายมาคยุกัิบัผ่ม ผ่มบัอ็กิวา่ผ่มอ็ยากิ
ได้ ใบัรับััรัอ็งพรัะวหิารัใหม ่เขาถามวา่ผ่ม
จะติอ็บัคำาถามใบัรับััรัอ็งติามติรังหรัอ่็ไม ่ 
ผ่มสารัภาพวา่ “ปรัะธีานครับัั ผ่มคดิวา่ผ่ม
ยงับัอ็กิไม่ไดว้า่ผ่มรัูว้า่ศาสนจกัิรัแที่จ้รังิ  
แติผ่่มหวงัสุดหวัใจวา่ศาสนจกัิรัแที่จ้รังิ  
ผ่มจะดำาเนินชีิวติิใหส้อ็ดคลอ้็งกิบััความ
หวงันั�น นั�นพอ็ไหมครับัั”

  เขาหยุดครัูห่น่�งแลว้ติอ็บัวา่ “ที่รัาวสิ  
พอ็เสมอ็”

  มบีัางอ็ยา่งที่ี�ผ่มยงัรัอ็ที่ี�จะเขา้ใจ แติบ่ัาง
อ็ยา่งชัิดเจนมากิสำาหรับััผ่ม ผ่มรัูว้า่พรัะ
บัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังรักัิผ่ม ผ่มรัูว้า่เรัาอ็าจ
เถลไถลและกิรัะเส่อ็กิกิรัะสนอ็ยูช่่ิวงหน่�ง  
แติผ่่มรัูว้า่โดยผ่า่นพรัะครัสิติ ์กิารัชิดใช้ิ
ขอ็งพรัะอ็งค ์และความหวงัอ็นัเกิดิจากิ
กิารัชิดใช้ิ เรัาสามารัถหวนคน่สู่เส้นที่างที่ี�
นำากิลบััไปหาพรัะอ็งค์ ได ้ ◼
   ผูเ้ขียีนอิาศยัอิยู่ ในยูที่าห็ ์สห็รฐัอิเมรกิา

    อ้างองิ
    1.   ด ูลอ็วเ์รันซ์ อ็.ี คอ็รับ์ัรัดิจ ์“Stand Forever”   

(กิารัใหข้อ้็คดิที่างวญิญาณทีี่�มหาวทิี่ยาลัยบัรัคิมั ยงักิ ์ 
22 ม.ิย. 2019), speeches.byu.edu 

 แนวคดิัเพื�อช่่วยคนทั่ี�ท่ั่านรัก
  เช่นเดียวกบัผู้ม ห่ลีายคนที�มีค ำาถึามห่รืีอุความสงสยัรู้ีสึกเห่มือุนพวกเขาไม่เป็น
ส่วนห่นึ�งในศาสนจักัรี แต่์เรีาไม่สามารีถึปิดปรีะตู์ใส่พวกเขาห่รืีอุคนอืุ�นๆ พรีะ
ผูู้ช่้วยให่ร้ีอุดทรีงบญั่ชาให่ผูู้้ค้นขอุงพรีะอุงค ์“ปฏิิบติั์ [ศาสนกิจัต่์อุพวกเขา] ต่์อุ
ไป” เพรีาะเรีาไม่มีวนัรู้ีวา่พวกเขาจัะกลีบัมาห่าพรีะอุงคแ์ลีะรัีบการีรัีกษาเมื�อุใด  
(ดู  3 นีไฟ 18:22–32 )

  เรีาสามารีถึใชห้่า้วธีิิต่์อุไปนี�ปฏิิบติั์ศาสนกิจัต่์อุคนที�กำาลีงัต่์อุสูก้บัความ
สงสยัเพื�อุให่พ้วกเขารู้ีสึกถึึงการีต์อุ้นรัีบ ไม่วา่พวกเขาเลืีอุกกลีบัมาห่รืีอุไม่
กต็์าม

    1.   รักต่อไป็  ต์ลีอุดการีต่์อุสูข้อุงผู้ม ผู้มรู้ีสึกเห่มือุนผู้มโดดเดี�ยว แน่นอุน
วา่พรีะบิดาบนสวรีรีคไ์ม่เคยห่มดห่วงัในต์วัผู้ม ครีอุบครัีวผู้มห่รืีอุผูู้น้ำา
ศาสนจักัรีกเ็ช่นกนั การีรู้ีสึกถึึงความรัีกขอุงพรีะอุงคผ์ู้า่นคนเห่ล่ีานั�นช่วย
ให่ผู้้มรู้ีวา่ผู้มกลีบัมาได้

    2.   ยื�นมอืช่่วยต่อไป็  การีรัีกผูู้อืุ้�นไม่ควรีขึ�นอุยูก่บัความเชื�อุขอุงพวกเขา การี
มีส่วนร่ีวมขอุงพวกเขาที�โบสถึ ์ห่รืีอุแมก้รีะทั�งวา่พวกเขารู้ีสึกอุยา่งไรีกบั
เรีา พรีะเยซููทรีงขอุให่เ้รีายื�นมือุช่วยคนที�อุยูน่อุกแวดวงขอุงเรีา (ดู  มทัธิิว 
5:46–47 )

    3.   หิวงัต่อไป็  เรีาอุดอุาห่ารี เรีาสวดอุอุ้นวอุน เรีาเฝ้ารีอุอุยา่งอุดทน แลีะเรีา
ไม่สิ�นห่วงั “พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงอุอุกแบบวธีิิช่วยบุต์รีธิิดาแต่์ลีะคนขอุง
พรีะอุงคใ์ห่ร้ีอุดไวแ้ลีว้” (เฮนรีีย ์บี. อุายริีงก,์ “ถึึงห่ลีานๆ ขอุงขา้พเจัา้,”  
 เล่ยโฮน่า, พ.ย. 2013, 71)

    4.   เคารพสิุทั่ธิิ�เสุรีของพวกเขา  มีความห่วงัแต่์เคารีพการีต์ดัสินใจัขอุงพวก
เขา เรีาไม่จัำาเป็นต์อุ้งโนม้นา้วพวกเขาห่รืีอุเถีึยงกบัพวกเขาเรืี�อุงห่ลีกัคำา
สอุน เช่นเดียวกบับุต์รีเสเพลี พวกเรีาห่ลีายคนต์อุ้งเจัอุเห่ตุ์การีณ์์บางอุยา่ง
ในชีวติ์ที�จัะทำาให่ใ้จัเรีาอุ่อุนลีงก่อุน

    5.   ป็ฏิิบัตต่ิอพวกเขาให้ิสุมศักดัิ�ศรี ไม่ใช่่ป็ฏิิบัตเิหิมอืนพวกเขาเป็็นคนเลว   
ห่ลีีกเลีี�ยงคำาพดูต์ดัสิน วจิัารีณ์์ ห่รืีอุดูถึกู คนมีเห่ตุ์ผู้ลีอุาจัมีความเชื�อุต่์าง
จัากเรีา แลีะเรีาควรีให่ค้วามเคารีพพวกเขาเห่มือุนที�เรีาห่วงัจัะให่พ้วกเขา
เคารีพเรีา

ผู้มคิดวา่ผู้มยงับอุกไม่ไดว้า่ผู้ม 

รู้ีวา่ศาสนจักัรีแทจ้ัริีง แต่์ผู้ม 

ห่วงัวา่ศาสนจักัรีแทจ้ัริีงแลีะ 

ผู้มจัะดำาเนินชีวติ์ให่ส้อุดคลีอุ้ง

กบัความห่วงันั�น
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      โดัย คริสุตา โรเจอรส์ุ มอร์เทั่นเซ็ัน

      ดิฉันกิบััสามเีลี �ยงดลูกูิๆ ในพรัะกิติิติคิณุ  
เรัาศ่กิษาพรัะคมัภรีัเ์ป็นครัอ็บัครัวัทุี่กิเช้ิา 
สวดอ็อ้็นวอ็นเป็นครัอ็บัครัวั และสังสรัรัค์

ในครัอ็บัครัวัที่กุิสัปดาห ์เรัาเขา้รัว่มกิารัปรัะชุิม
ที่ี� โบัสถ ์กินิอ็าหารัเย็นดว้ยกินั และไปพักิรัอ้็น
ดว้ยกัิน ลกูิๆ เขา้พรัะวหิารัเป็นปรัะจำาเพ่�อ็รับัั
บัพัติศิมาแที่นคนติาย พวกิเขาเรัยีนจบัเซมินารั ี
และสอ็งคนรับััใช้ิงานเผ่ยแผ่่

  พอ็เป็นผู่้ ใหญพ่วกิเขาเรัิ�มสำารัวจเส้นที่างและ
แนวคดิซ่�งติา่งจากิสิ�งที่ี�เรัาเคยสอ็นพวกิเขา ลูกิๆ  
หยดุมส่ีวนรัว่มที่ี� โบัสถท์ี่ลีะคน จากิหา้คนเหลอ่็
คนเดยีวที่ี�ยงัเลอ่็กิไป โบัสถ ์เรัาเสียนำ �าติากิบััลกูิๆ 
เยอ็ะมากิและสงสัยวา่เรัาลม้เหลวในฐานะพอ่็แม่
หรัอ่็มีบัางอ็ยา่งที่ี�เรัาน่าจะที่ำาติา่งจากินี�หรัอ่็ไม่

  เรัาที่ลูวงิวอ็นพรัะเจา้เป็นเวลานานใหเ้ปลี�ยน
ใจพวกิเขา และในที่ี�สุดพรัะเจา้ที่รังติอ็บัคำาสวด
อ็อ้็นวอ็นขอ็งเรัา แติ่ไม่ ใช่ิ ในแบับัที่ี�เรัาคาดหวงั

  แที่นทีี่�จะเปลี�ยนใจลกูิๆ ขอ็งเรัา พรัะอ็งคก์ิลบัั
ที่รังแสดงใหเ้ห็นวา่เรัาติอ้็งเรัิ�มเปลี�ยนใจเรัากิอ่็น 

คุณ์รัีก พรีะอุงคท์รีงช่วยให่ร้ีอุด
เราสว่ดิอิอ้ินว่อินขีอิให็้ ใจัลกูๆ ขีอิงเราเปลี�ยน แล้ว่เราก็ตระห็นักดิว้่ย
คุว่ามไมส่บายใจั (แต่ โลง่อิก)

แมพ่้อ็แมม่บีัที่บัาที่สำาคญัในกิารัสอ็นลกูิๆ  
แติพ่รัะอ็งคท์ี่รังเติอ่็นเรัาวา่พรัะเยซคูรัสิติท์ี่รัง
เป็นพรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดและพรัะผู่พิ้พากิษาขอ็ง
พวกิเขา

  ในความติั �งใจจะช่ิวยลูกิๆ ดฉัินใช้ิเวลาหลาย
ชัิ�วโมงสวดอ็อ้็นวอ็น อ็า่นพรัะคมัภรีั ์และไปพรัะ
วหิารั พลางคดิวา่ถา้ดฉัินที่ำาที่กุิอ็ยา่งถกูิติอ้็ง  
ดฉัินยอ่็มมคีณุสมบัตัิคิูค่วรัรับัักิารัแที่รักิแซง
ขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้—ปรัะหน่�งกิารักิรัะที่ำาขอ็ง
ดฉัินจะที่ำาใหพ้รัะผู่เ้ป็นเจา้กิา้วกิา่ยสิที่ธิี�เสรัขีอ็ง
พวกิเขาและบังัคบััพวกิเขาใหเ้ช่ิ�อ็เหมอ่็นดฉัิน

  ดฉัินกิบััสามตีิอ้็งกิารัช่ิวยพวกิเขาอ็ย่างมากิ  
แติก่ิารัช่ิวยใหร้ัอ็ดในแบับัขอ็งเรัาเหมอ่็นกิบัักิารั
เที่ศนาสั�งสอ็น จูจ้ี �ขี �บัน่ หรัอ่็แสดงอ็อ็กิวา่ไมเ่ห็น
ดว้ยกิบัักิารัเลอ่็กิขอ็งพวกิเขามากิกิวา่ ซ่�งรังัแติ่
จะนำาไปสู่ความขดัแยง้ เรัาติรัะหนักิวา่ขณะ
ที่ี�เรัาทุ่ี่มเที่ชีิวติิจติิใจเพ่�อ็นำาลกูิๆ กิลับัมา อ็นัที่ี�
จรังิเรัากิำาลงัไล่พวกิเขาอ็อ็กิไป ยิ�งพวกิเขารัูส่้กิวา่
เรัาติดัสินและผิ่ดหวงัในติวัพวกิเขา พวกิเขายิ�ง
หลบัหน้าเรัา
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  คำาสวดอ็อ้็นวอ็นขอ็งดฉัินเปลี�ยนเป็นกิารั
วงิวอ็นขอ็ให้ ใจดฉัินเปลี�ยน ดฉัินติรัะหนักิวา่
เหติผุ่ลที่ี�ดฉัินอ็ยากิใหล้กูิๆ เปลี�ยนเกิดิจากิความ
คดิผ่ดิๆ ดฉัินสวดอ็อ้็นวอ็นขอ็ใหม้คีวามรักัิมากิ
ข่ �น และขอ็ใหเ้อ็าชินะความรัูส่้กิอ็บััอ็ายขายหน้าที่ี�
ครัอ็บัครัวัดฉัินดไูม่เหมอ่็นครัอ็บัครัวัสมบัรูัณ์
แบับัที่ี�เพ่�อ็นๆ ขอ็งดฉัินอ็วดกินัในส่�อ็สังคมดว้ย
ภาพถา่ยจากิกิารัแติง่งานในพรัะวหิารัขอ็งลกูิๆ 
หรัอ่็บัพัติศิมาขอ็งหลานๆ

  เม่�อ็ดฉัินหนัไปขอ็กิารัเยยีวยาจากิพรัะผู่ช่้ิวย
ใหร้ัอ็ด ใจดฉัินเรัิ�มอ่็อ็นใหก้ิบััลกูิๆ ดฉัินติรัะหนักิ
วา่กิารัรักัิพวกิเขาเหมอ่็นพรัะอ็งคท์ี่รังรักัิหมายถง่
กิารัเปลี�ยนแปลงบัางอ็ย่าง สำาหรับััพรัะอ็งค ์ความ
รักัิไม่ ใช่ิวธิีกีิารั—แติเ่ป็นแรังขบััเคล่�อ็นที่กุิอ็ยา่งที่ี�
พรัะอ็งคท์ี่รังที่ำา พรัะอ็งคต์ิรัสัวา่พรัะอ็งค์ ไมท่ี่รัง
ที่ำา “สิ�งใดเวน้แติจ่ะเป็นไปเพ่�อ็ปรัะโยชิน์ขอ็งโลกิ; 
เพรัาะพรัะอ็งคท์ี่รังรักัิโลกิ” (2   นีไฟ 26:24)

  กิารัวางใจวา่พรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดที่รังสามารัถ
ที่ำางานขอ็งพรัะอ็งค ์(ด ู2 นีไฟ 27:20) ส่งผ่ลให้
ดฉัินหนัมารักัิลกูิๆ และมอ็บักิารัช่ิวยใหร้ัอ็ดให้
เป็นหน้าที่ี�ขอ็งพรัะเจา้ นั�นไม่ไดห้มายถง่ถอ็ดใจ
ไมพ่ยายามช่ิวยพวกิเขาแล้ว แติเ่ม่�อ็กิารัรักัิพวกิ
เขากิลายเป็นแรังขบััเคล่�อ็นที่ี�อ็ยูเ่บั่ �อ็งหลงักิารั
ปฏิสัิมพนัธีข์อ็งดฉัินกัิบัพวกิเขา นั�นเปลี�ยน  
 ว่ธิ ีปฏิสัิมพนัธีข์อ็งดฉัิน

  ดิฉันเรัิ�มมอ็งพวกิเขาติ่างจากิเดิม ดิฉันเรัิ�ม
สนใจข้อ็ดีและพรัสวรัรัค์ขอ็งพวกิเขาและเรัิ�ม
เห็นวา่พวกิเขาเป็นคนดี มีหัวคิด ใจกิวา้ง และมี
ความรักัิ

  ดฉัินกิบััสามีฟังมากิข่ �นและพดูน้อ็ยลง เรัาถาม
คำาถามเกิี�ยวกิบััชีิวติิและความสนใจขอ็งพวกิเขา  
เรัาแสดงความอ็ยากิรัู้ ไม่ ใช่ิกิารัติดัสิน เรัาแสดง
ความรักัิแที่นที่ี�จะติำาหนิติเิติยีนและผ่ดิหวงั และ
ลกูิๆ รัูส่้กิไดว้า่เรัาจรังิใจ

  บัา้นขอ็งเรัากิลายเป็นสถานทีี่�ที่ี�พวกิเขารัูส่้กิถง่
ความรักัิและกิารัยอ็มรับัั พวกิเขาเลกิิปกิปิดเรัา
และเรัิ�มเปิดเผ่ยติรังไปติรังมาเกิี�ยวกิบััสิ�งที่ี�กิำาลงั
เกิดิข่ �นในชีิวติิพวกิเขา เรัาสนิที่กินัมากิข่ �น

  ครัอ็บัครััวเรัากิำาลังพยายามที่ำาให้ดีข่ �น ติอ็นนี�
ลูกิๆ ชิอ็บัมาบั้านเรัาและใช้ิเวลากัิบัเรัา พวกิเขา

รัู้ส่กิปลอ็ดภัยเม่�อ็มีเรัาอ็ยู่ และโดยผ่่านความรัักิขอ็งเรัาดิฉันหวัง
ว่าพวกิเขาจะรัู้ส่กิถ่งความรัักิทีี่�พรัะผู่้เป็นเจ้าที่รังมีติ่อ็พวกิเขา  
ดิฉันไม่ที่รัาบัว่าในชีิวิตินี�พวกิเขาจะกิลับัมาที่ำาสิ�งทีี่�เรัาสอ็นพวกิ
เขาติอ็นเด็กิๆ หรั่อ็ไม่ แติ่ดิฉันรัู้ว่าพวกิเขาอ็ยู่ ในพรัะหัติถ์ขอ็ง
พรัะผู่้เป็นเจ้า  ◼
   ผูเ้ขียีนอิาศยัอิยู่ ในยทูี่าห็ ์สห็รฐัอิเมรกิา               

สิ�งที�ช่วยดิฉนั

การีสวดอุอุ้นวอุน
การีทูลีขอุให่ใ้จัดิฉนั
เปลีี�ยน

 มุมมอุง
มอุงลีกูต่์างจัากเดิม

 ความรัีก
อุยา่แค่พดู—ฟัง

 ความไวว้างใจั
ดิฉนัพยายามร่ีวมมือุกบั

พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้
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             เ รัาทีุ่กิคนปรัะสบัความลุ่มๆ ดอ็นๆ
 ในชีิวิติ แติ่ปี 2013 ยากิเป็นพิเศษ

สำาหรับััครัอ็บัครัวัเรัา เรัาปรัะสบัหลาย 
เรั่�อ็งที่ี�คาดไม่ถ่ง บั้านรัาคาแพง และ
ค่าซ่อ็มรัถ ไรัอ็ันสามีดิฉันติกิงาน  
และลูกิชิายคนเล็กิขอ็งเรัาเกิิดมา
พรั้อ็มภาวะแที่รักิซ้อ็น และติ้อ็งอ็ยู่
ในหน่วยบัรัิบัาลที่ารักิแรักิเกิิดสอ็ง
สามสัปดาห์ ดิฉันติ่อ็สู้กิับัภาวะซ่ม
เศรั้าหลังคลอ็ดด้วย สภาวกิารัณ์
เหล่านี�ผ่นวกิกิับักิารัเป็นพ่อ็แม่ขอ็ง
ลูกิเล็กิๆ สี�คนที่ำาให้เรัาเครัียดที่ั �งกิารั
เงินและอ็ารัมณ์

  ไรัอ็นัไดง้านใหม่ แติเ่ขาที่ำางาน
หลายชัิ�วโมงและอ็อ็กินอ็กิเมอ่็งที่ลีะ
หลายสัปดาห ์เวสลียล์กูิชิายวยัหา้ขวบั
ขอ็งเรัาเรัิ�มวติิกิกิงัวลที่ี�คณุพ่อ็ขอ็งเขา

ไมอ่็ยูบ่ัา้นบัอ่็ยมากิ เขาติ่�นมากิลางดก่ิ
เป็นปรัะจำาเพรัาะฝันรัา้ย

  ครัอ็บัครัวัใหญ่ขอ็งเรัาสนับัสนุน
ช่ิวยเหลอ่็ดฉัินเม่�อ็พวกิเขาสามารัถ
ที่ำาได ้แติด่ฉัินยงัรัูส่้กิหมดเรัี�ยวแรัง
และโดดเดี�ยวเป็นส่วนใหญ่ ดฉัินรัูว้า่
พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังรักัิและที่รัง
น่กิถง่ครัอ็บัครัวัขอ็งดฉัิน แติด่ฉัิน
รัูส่้กิเหมอ่็นเรัากิำาลงัจมนำ �า

  บ่ัายวนัหน่�ง ขณะไรัอ็นัอ็อ็กิไปที่ำางาน
นอ็กิเมอ่็ง ดฉัินขบััรัถพาลกูิๆ กิลบััจากิ
โรังเรัยีนและสวดอ็อ้็นวอ็นขอ็ความช่ิวย
เหลอ่็อ็ย่างสิ�นหวงั ดก่ิคน่นั�น เคนดรัา
เพ่�อ็นบัา้นขอ็งเรัามาเคาะปรัะติ ูเธีอ็รัู้
สถานกิารัณ์ขอ็งเรัาและถามวา่ดฉัิน
เป็นอ็ยา่งไรับัา้ง ดฉัินไม่คดิจะบัน่ใหเ้ธีอ็
ฟัง และเธีอ็เป็นคนสุดที่า้ยที่ี�ดฉัินจะ

ขอ็ความช่ิวยเหลอ่็ เบัรันที่ส์ามเีธีอ็ติอ่็สู้
กิบััโรัคมะเรัง็มาสี�ปีแลว้

  ดฉัินบัอ็กิเคนดรัาวา่ดฉัินสบัายด ี 
แติเ่ธีอ็ถามอ็ยา่งจรังิใจอี็กิครัั �ง ดฉัิน
เปิดใจคยุกิบััเธีอ็ทัี่ �งนำ �าติาเกิี�ยวกิบัั
ความยากิลำาบัากิขอ็งดฉัิน เม่�อ็ดฉัิน
บัอ็กิเธีอ็เกิี�ยวกิบััความวติิกิกิงัวลและ
ฝันรัา้ยขอ็งเวสลีย ์เธีอ็ถามวา่ดฉัิน
อ็ยากิใหเ้บัรันที่ม์าใหพ้รัฐานะปุโรัหติิ
แกิเ่วสลยีห์รัอ่็ไม่

  สักิพกัิ เคนดรัา เบัรันที่ ์กิบััไที่สัน
ลกูิชิายคนโติขอ็งพวกิเขาก็ิแติง่ชิดุไป
โบัสถ์มาบัา้นเรัา เบัรันที่อ่์็อ็นเพลยีมากิ  
ดฉัินเช่ิ�อ็แน่วา่เขาติอ้็งใช้ิเรัี�ยวแรัง
ทัี่ �งหมดทีี่�มเีพ่�อ็มาบัา้นเรัา เขาใหพ้รั 
เวสลยี ์และไที่สันใหพ้รัดฉัิน

  วนันั�นเคนดรัา เบัรันที่์ กิับัไที่สัน
เป็นแบับัอ็ย่างแที่้จรังิขอ็งกิารัปฏิิบััติิ
ศาสนกิิจเหม่อ็นพรัะครัสิติ์ พวกิเขา
ไม่คำาน่งถ่งกิารัที่ดลอ็งขอ็งตินเอ็ง
และมามอ็บัความรักัิและความเห็นใจ
ให้เรัาอ็ย่างจรังิใจ ดิฉันรัูส่้กิได้รับััพรั
ที่ี�พรัะบัิดาบันสวรัรัค์ที่รังติอ็บัคำา
สวดอ็้อ็นวอ็นขอ็งดิฉันในวธีิีที่ี�อ็่อ็น
โยนนี� เบัรันที่์เสียชีิวติิในอ็ีกิสอ็ง
สัปดาห์ติ่อ็มา

  วนันั�นในบัา้นขอ็งเรัา เบัรันที่ย์น่ 
เป็นพยานถง่พรัะผู่เ้ป็นเจา้ผ่า่น 
กิารัใช้ิฐานะปุโรัหติิอ็ยา่งชิอ็บัธีรัรัม  
(ด ู โมไซยาห์ 18:9 ) กิารัปฏิบิัตัิศิาสน
กิจิขอ็งเขาติอ่็ครัอ็บัครัวัเรัาเป็นกิารั
กิรัะที่ำาสุดที่า้ยขอ็งเขาบันแผ่น่ดนิโลกิ
เป็นเรั่�อ็งศักิดิ�สิที่ธิี�สำาหรับััดฉัิน  ◼  ภา
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เสีุยงวสุิุทั่ธิิช่นยุคสุุดัท้ั่าย

ว่นันั�นเคุนดิรา เบรนที่ ์กบัไที่สันเป็นแบบอิย่างแที่จ้ัรงิขีอิงการปฏิบิตัศิาสนกิจัเห็มอ่ินพระคุรสิต์

 พวกเขาไม่คำานึงถึึงการีทดลีอุงขอุงต์นเอุง
   โดย นาต์าลีี โจันส์, ยทูาห์่ สห่รัีฐอุเมริีกา  
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     ห่ลายปีกิอ่็นผ่มเขา้เป็นที่หารัใน
กิอ็งที่พัอ็ากิาศสหรัฐัเพ่�อ็รับััใช้ิ

ปรัะเที่ศขอ็งผ่ม ไมน่านก็ิพบัตินเอ็ง
อ็ยูท่ี่ี�คา่ยฝ่กิที่หารัใหม่ในเที่กิซัส 
สหรัฐัอ็เมรักิิา สอ็งสัปดาห์ผ่า่นไปอ็ยา่ง
เช่ิ�อ็งช้ิาขณะผ่มอ็ดที่นมากิมายหลาย
อ็ยา่งที่ี�คนๆ หน่�งติอ้็งปรัะสบัติามปกิติิ
ที่ี�คา่ยฝ่กิที่หารัใหม่

  วนัหน่�งผ่มเขา้รัว่มกิารัปรัะชิมุครัั �ง
ใหญท่ี่ี�มทีี่หารัอ็ากิาศมากิกิวา่ 200 นาย  
ที่กุิคนอ็ยูร่ัะหวา่งฝ่กิเหมอ่็นผ่ม กิารั
ปรัะชิมุเรัิ�มดว้ยครัฝู่กิคนหน่�งขอ็งเรัา— 
ที่ี�ชิอ็บัติะโกินเสียงดงัหยาบัคายเป็น
ปรัะจำา—แผ่ดเสียงอ็อ็กิมาวา่ “ ใครัมี
ปัญหากัิบักิารัฝ่กิขอ็งผ่มทีี่�นี�บัา้ง?”

  แน่นอ็นวา่ไม่มี ใครักิล้าติอ็บั แติ่
แปลกิมากิที่ี�ชิายหนุ่มคนหน่�งยกิมอ่็

  “ที่หารัอ็ากิาศ ยน่ข่ �น!” ครัฝู่กิ
ติะโกิน “คณุมีปัญหาอ็ะไรั?”

  เรัาที่กุิคนติั �งใจฟังขณะชิายหนุ่ม
คนนั�นปรัะกิาศเสียงดงัวา่“ผ่มมีปัญหา
กิบัักิารัทีี่�คณุเอ่็ยพรัะนามขอ็งพรัะผู่้
ช่ิวยใหร้ัอ็ดขอ็งผ่มอ็ยา่งไมส่มควรั มนั
ที่ำารัา้ยจิติวญิญาณผ่ม ผ่มอ็ยากิขอ็ให้
คณุเลกิิที่ำาแบับันั�น”

  ที่ั �งหอ้็งเงียบักิรับิั ครัฝู่กิจอ้็งหน้า
เขาแลว้ถามวา่เขานับัถอ่็ศาสนาอ็ะไรั 
ที่หารัอ็ากิาศผู่แ้กิล้วกิลา้ติอ็บัอ็ยา่งภาค
ภมูิ ใจวา่ “ผ่มเป็นสมาชิิกิศาสนจกัิรั
ขอ็งพรัะเยซคูรัสิติแ์หง่วสุิที่ธีชิินยคุ
สุดท้ี่ายครับัั!”

  ครัฝู่กิขอ็บัคณุที่หารัอ็ากิาศคนนั�น 
ที่ี�กิลา้พดูอ็อ็กิมา และกิารัปรัะชิมุ

ดำาเนินติอ่็ไป กิารักิรัะที่ำาครัั �งนี�มผี่ล 
กิรัะที่บัอ็ยา่งมากิติอ่็ผ่ม ผ่มคดิบัอ่็ย 
ครัั �งวา่ผ่มอ็ยากิมคีวามกิลา้เหมอ่็น 
ที่หารัอ็ากิาศคนนั�น

  หลงัจากิคา่ยฝ่กิที่หารัใหมแ่ละกิารั
ฝ่กิฝนที่างกิารัแพที่ย์ ผ่มไดร้ับััมอ็บั
หมายให้ ไปฐานที่พัอ็ากิาศในโคโลรัาโด  
สหรัฐัอ็เมรักิิา วนัหน่�ง ผ่มไดร้ับัั
จดหมายจากิพี�ชิายคนโติที่ี�ปรัะจำา
กิารัในฟิลปิปินส์ เขาเขา้เป็นที่หารัใน
กิอ็งที่พัอ็ากิาศกิอ่็นผ่มปรัะมาณหน่�งปี  
เขาบัอ็กิผ่มวา่เขาเป็นสมาชิิกิขอ็ง
ศาสนจกัิรัแลว้ และอ็ยากิใหผ้่มพบักิบัั
ผู่ส้อ็นศาสนา ผ่มน่กิถง่ปรัะสบักิารัณ์
ในคา่ยฝ่กิที่หารัใหมก่ิบััที่หารัอ็ากิาศ ภา
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ผู่แ้กิล้วกิลา้คนนั�นข่ �นมาที่นัที่ ีผ่มกิบัั
ภรัรัยาพบักิบััผู่ส้อ็นศาสนา และไม่
นานเรัาก็ิรับัับัพัติศิมา

  ไมก่ิี�เดอ่็นติอ่็มา ผ่มใหผู้่ส้อ็นศาสนา

ไปเยี�ยมน้อ็งชิายขอ็งผ่มดว้ย เขากิบัั
ภรัรัยารับัับัพัติศิมาเช่ินกินั ติอ็นนี�
ผ่มกิบััน้อ็งชิายมคีรัอ็บัครัวัใหญ่กิบัั
หลานๆ เรัาที่กุิคนรักัิพรัะเจา้และ
ศาสนจกัิรัขอ็งพรัะอ็งค์

  ผ่มไม่รัูจ้กัิช่ิ�อ็ขอ็งที่หารัอ็ากิาศ 
ผู่แ้กิล้วกิลา้คนนั�น ผ่มไม่เจอ็เขาอ็กีิ
เลย แติผ่่มจะสำาน่กิคณุชัิ�วนิรันัดรัต์ิอ่็
ความกิลา้หาญขอ็งเขาที่ี�ยน่ข่ �นบัอ็กิสิ�ง
ที่ี�เขาเช่ิ�อ็  ◼

ไมม่ี ใคุรกลา้ตอิบคุรฝู่ึก แตแ่ปลกมากที่ี�ชีายห็นุ่มคุนห็น่�งยกมอ่ิ

 ทห่ารีอุากาศผูู้แ้กลีว้กลีา้
   โดย เวยน์ แอุลี. เบลีลี,์ เซูาทด์าโคต์า สห่รัีฐอุเมริีกา  
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     ส ามเดอ่็นก่ิอ็นอ็ายคุรับั 21 ปีดฉัินรับัับัพัติศิมาพรัอ้็ม 
พี�สาว คณุแม ่และหลานชิายวยัแปดขวบั ติลอ็ดหลาย

ปีที่ี�ผ่า่นมาเรัายด่มั�นในพรัะกิติิติคิณุที่ั �งที่ี�มคีวามที่า้ที่าย
มากิมาย

  เม่�อ็ดฉัินกิบััสามี
แติง่งานกินั เรัา
ติั �งใจวา่จะแข็งขนัใน
ศาสนจกัิรั เม่�อ็มลีกูิ  
ดฉัินกิบััสามีพยายาม
เป็นพอ่็แมท่ี่ี�ดแีละ
สอ็นพรัะกิติิติคิณุใน
บัา้นขอ็งเรัา

  วนัหน่�งดฉัินเขา้
รัว่มกิารัปรัะชุิมใหญ่
กิบััลูกิสาววยัหน่�งขวบั  
ในกิารัปรัะชุิม สาวกิ
เจ็ดสิบัภาคพดูถง่
ความรับััผ่ดิชิอ็บัขอ็ง
บัดิามารัดาในกิารัสอ็น
พรัะกิติิติคิณุใหก้ิบัั
บัตุิรัธิีดา จากินั�นที่า่น
ใหค้ำาสัญญาที่ี�ดฉัิน
ปรัะที่บััใจมากิ ที่า่น
พดูวา่ “หลงัจากิคณุ
ไดท้ี่ำาที่กุิอ็ยา่งเพ่�อ็สอ็นพรัะกิติิติคิณุแลว้ ถา้ลกูิคนหน่�งขอ็ง
คณุอ็อ็กิจากิศาสนจกัิรั พวกิเขาจะยังไดร้ับััพรัเพรัาะกิารั
รัำาล่กิถง่สิ�งที่ี�พวกิเขาปรัะสบัที่ี�บัา้น”

  คำาพดูขอ็งสาวกิเจ็ดสิบัภาคท่ี่านนั�นที่ำาใหด้ฉัินเปี� ยมดว้ย
ความหวงัเพรัาะดฉัินมหีลานสาวและหลานชิายที่ี�อ็อ็กิจากิ
ศาสนจกัิรั หลายปีติอ่็มาลูกิสาวขอ็งดฉัินคนเดยีวกิบััเด็กิ
อ็ายหุน่�งขวบัที่ี�ดฉัินอ็ุม้ในรัะหวา่งกิารัปรัะชิมุใหญค่รัาว

นั�น อ็อ็กิจากิศาสนจกัิรัเม่�อ็เธีอ็อ็ายคุรับั 17 ปี เธีอ็พบัคนทีี่�
ไมห่ยั�งรัากิในพรัะกิติิติคิณุ และแติง่งานกิบััเขา เธีอ็ไม่ไป
โบัสถ์อี็กิเลยหลังจากินั�น

  ซ่�งที่ำาใหด้ฉัินเจ็บัปวดมากิ ดฉัินเฝ้าถามตินเอ็งวา่เรัาที่ำา
อ็ะไรัผ่ดิ ดฉัินกิบััคณุพ่อ็
ขอ็งเธีอ็พยายามรักัิษา
พรัะบัญัญตัิแิละรับััใช้ิ ใน
ศาสนจกัิรั เรัารักัิลกูิๆ และ
ติอ้็งกิารัใหพ้วกิเขาไดสิ้�งดี
ที่ี�สุด หลงัจากิหลั�งนำ �าติา
และติั �งคำาถามมากิมาย ใน
ที่ี�สุดเรัาก็ิไดข้อ้็สรัปุวา่ลกูิๆ  
เติบิัโติ ใช้ิสิที่ธีิ�เสรัขีอ็ง
พวกิเขา และมกัิไม่เช่ิ�อ็สิ�ง
ที่ี�เรัาสอ็นที่ี�บัา้นเสมอ็ไป

  โชิคไมด่ทีี่ี�ชีิวติิแติง่งาน
ขอ็งลกูิสาวลม้เหลว และ
เธีอ็ยงัไม่อ็ยากิกิลบััมา
โบัสถ์ ทัี่ �งหมดทีี่�ดฉัินที่ำาได้
คอ่็จดจำาคำาสัญญาที่ี�วา่เธีอ็
จะรัะลก่ิถง่และไดร้ับััพรั
เพรัาะสิ�งที่ี�เรัาสอ็นเธีอ็ที่ี�
บัา้น

  ดฉัินสวดอ้็อ็นวอ็นให้
ลกูิสาวติอ่็ไป ดฉัินรักัิเธีอ็สุดหวัใจ และดฉัินเจ็บัปวดเม่�อ็
เห็นเธีอ็เหนิหา่งจากิศาสนจกัิรั แติด่ฉัินรัูว้า่ แมด้ฉัินมีขอ้็
บักิพรัอ่็ง ที่วา่สิ�งที่ี�ดฉัินสอ็นเธีอ็นั�นถูกิติอ้็งและจรังิ ดฉัินรัู้
วา่พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังเที่ี�ยงธีรัรัมและรักัิเรัา  
และพรัะอ็งคท์ี่รังฟังคำาสวดอ็อ้็นวอ็นขอ็งเรัา ดฉัินรัู้ โดย
ไมเ่คลอ่็บัแคลงสงสัยในใจวา่ถา้ดฉัินที่ำาส่วนขอ็งตินเอ็ง 
พรัะอ็งคจ์ะที่รังติอ็บัในเวลาที่ี�พรัะอ็งคท์ี่รังเห็นสมควรั  ◼ ภา
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ลกูสาว่ขีอิงดิฉัิันเห็นิห็า่งจัากศาสนจักัร แตด่ิฉัิันรูว้่า่เธอิจัะไดิร้บัพรจัากสิ�งที่ี�เธอิไดิร้บั 
การสอินเกี�ยว่กบัพระกติตคิุณุ

 รีอุคอุยคำาสญั่ญ่า
   โดย ฮวันา โมเรีโน เดอุรูีอิุซู, โซูโนรีา เมก็ซิูโก  
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     ดิฉันเพิ�งส่งลกูิสาวลงบ้ัานเพ่�อ็นติอ็น
ดฉัินไดร้ับััโที่รัศัพที่จ์ากิโจนาธีาน

สามดีฉัิน เขาบัอ็กิวา่ไอ็เด็นลกูิชิายวยั 
11 ขวบัขอ็งเรัาถกูิรัถชินขณะเขากัิบั 
โจนาธีานขา้มถนน

  คนขบััเลี �ยวซ้ายหน้าโจนาธีานแติ่
ไมเ่ห็นไอ็เด็นอ็ยูบ่ันจกัิรัยาน คนขบัั
ชินดา้นหน้าจักิรัยานขอ็งไอ็เด็น ที่ำาให้
เขาติวัลอ็ยขณะยังจบััจักิรัยานอ็ยู ่และ
ศีรัษะขอ็งเขากิรัะแที่กิขา้งรัถติอ็น
ติกิลงมา เขานอ็นแน่นิ�งอ็ยูบ่ันถนน  
มจัีกิรัยานที่บััอ็ยูบ่ันติวั ติอ้็งขอ็บัคณุ
ที่ี�เขาสวมหมวกิกัินน็อ็ค คนขบัักิบััอ็กีิ
หลายคนเขา้มาช่ิวยขณะโจนาธีานโที่รั
เรัยีกิรัถพยาบัาล

  ความคดิและอ็ารัมณ์ขอ็งดฉัินปั� น
ป่วนไปหมด ดฉัินเรัง่ความเรัว็จนไป
ถ่งสี�แยกิที่ี�เกิดิอ็บุัตัิเิหติ ุโดยหวงัจะมา
ที่นัรัถพยาบัาลเพ่�อ็จะไปกิบััไอ็เด็นได้

  ในหวัดฉัินคดิแติจ่ะอ็าละวาดใส่คน
ขบัั “คนขบััมวัคดิอ็ะไรัอ็ยู?่” ดฉัินคดิ  
“เขาเมาหรัอ่็เปล่า? เขาโที่รัศัพที่ข์ณะ
ขบััรัถหรัอ่็เปล่า?” ดฉัินโกิรัธีจดัและ
กิงัวลมากิ ดฉัินไมท่ี่รัาบัวา่ไอ็เด็นเจ็บั
แค่ไหน

  เม่�อ็มาถง่ที่ี�เกิดิเหติ ุรัถพยาบัาล
อ็อ็กิไปแลว้ เหลอ่็เพยีงรัถติำารัวจสอ็ง
คนักัิบัรัถยนติค์นัหน่�งจอ็ดอ็ยูข่า้งที่าง 
ผู่ห้ญงิที่ี�มสีีหน้ากิงัวลใจยน่อ็ยูข่า้งรัถ

  ดฉัินเดนิเขา้ไปหาเธีอ็และถามวา่  
“คณุเห็นคนชินลกูิชิายฉันไหมคะ?”

  เธีอ็ติอ็บัเบัาๆ วา่ “ฉันเอ็งคะ่”
  ดฉัินน่กิภาพตินเอ็งกิำาลงัแผ่ดเสียง

ใส่คนปรัะมาที่ที่ี�ขบััรัถชินลกูิชิายดฉัิน 
แติพ่อ็เจอ็คนขบััซ่�งหน้า ความคดิลบัๆ 
หายไป ดฉัินพบัติวัเอ็งกิำาลงัรัอ้็งไหแ้ละ
กิอ็ดเธีอ็ เธีอ็ขอ็โที่ษ และดฉัินบัอ็กิเธีอ็
วา่ที่กุิอ็ยา่งจะโอ็เค ดฉัินมาที่รัาบัภาย
หลงัวา่คำาพดูพวกินั�นเป็นคำาพดูที่ี� 
ไอ็เด็นพดูกิบััเธีอ็กิอ่็นติำารัวจมา ในทีี่�สุด  
ไอ็เด็นก็ิพน้ขดีอ็นัติรัาย เขามแีคร่ัอ็ย
ถลอ็กิกัิบัรัอ็ยฟกิชิำ �าเที่า่นั�น

  ดฉัินขอ็บัพรัะที่ยัทีี่�ช่ิวงเวลาวกิิฤติ 
นั�น พรัะบัดิาที่ี�รักัิบันสวรัรัคข์อ็งเรัา 
ปรัะที่านพรัใหด้ฉัินมพีลงัใหอ้็ภยั 
แที่นที่ี�จะเกิลยีดชัิง แมด้ฉัินไม่ได ้
ที่ลูขอ็จากิพรัะอ็งคก็์ิติาม ดฉัินรัูว้า่
พรัะอ็งคท์ี่รังน่กิถ่งเรัาและที่รังให ้
ความช่ิวยเหลอ่็เสมอ็  ◼
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ดิฉัิันน่กภาพตนเอิงกำาลงัแผดิเสียงใส่คุนที่ี�ขีบัรถชีนลกูชีายดิฉัิัน แล้ว่ดิฉัิันก็
มาเจัอิคุนขีบัซ่ึ่�งห็น้า

 “ใครีชนลีกูชายฉนั?”
   โดย ซูานดรีา บีทที, อุอุนแทรีีโอุ แคนาดา  
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 สัุญลกัษณ์
ของการ
เป็ลี�ยนใจเลื�อมใสุของเรา

  เม่�อ็รับัับัพัติศิมาเรัา
ที่ำาพนัธีสัญญาวา่จะรับัั
พรัะนามขอ็งพรัะครัสิติ์
ไวก้ิบััติวัเรัา ที่กุิครัั �งทีี่�
เรัารับััศีลรัะลก่ิ เรัาติอ่็
พนัธีสัญญานั�น เรัาที่ำา
พนัธีสัญญาวา่จะรัะลก่ิ
ถง่และที่ำาอ็ะไรัเม่�อ็เรัารับัั
พรัะนามขอ็งพรัะอ็งค์
ไวก้ิบััเรัา? (ด ู โมไซยาห์ 
18:8–9 ;  หลกัิคำาสอ็นและ
พนัธีสัญญา 20:77 )

ชื่�อมคีวามสุำาคญัอย่างไร?

 บ่อเกดิั 
ของพลงั

  เม่�อ็เรัว็ๆ นี�ปรัะธีานรัสั
เซลล์ เอ็็ม. เนลสันขอ็ให้
เรัาเรัยีกิช่ิ�อ็ที่ี�ถกูิติอ้็งขอ็ง
ศาสนจกัิรัวา่ศาสนจกัิรั
ขอ็งพรัะเยซคูรัสิติแ์หง่ 
วสุิที่ธีชิินยคุสุดท้ี่าย ที่า่น
สัญญาวา่พลงัอ็ำานาจจะ 
เที่ลงมาบันวสุิที่ธิีชินเม่�อ็
เรัาที่ำาเช่ินนั�น (ด ู“ช่ิ�อ็ที่ี� 
ถกูิติอ้็งขอ็งศาสนจกัิรั,”  
 เลยีโฮนา,  พ.ย. 2018, 89)  
ที่า่นจะที่ำาสิ�งใดไดบ้ัา้ง
เพ่�อ็ใช้ิช่ิ�อ็ที่ี�ถกูิติอ้็ง
ขอ็งศาสนจกัิรัไดด้ขี่ �น
และช่ิวยใหผู้่อ้็่�นที่ำาเช่ิน
เดยีวกินั?

 การสุนทั่นา
  การีรัีบพรีะนามขอุงพรีะคริีสต์ ์
ไวใ้นความคิดแลีะการีกรีะทำา 
ปรีะจัำาวนัขอุงท่านดลีใจั 
ท่านให่เ้ป็นสานุศิษยที์�ดีขึ�น 
ขอุงพรีะอุงคอ์ุยา่งไรี?

 พยานของ
พระคริสุต์

  อ็คัรัสาวกิเป็น “พยาน 
พเิศษถ่งพรัะนามขอ็ง
พรัะครัสิติ์ ในทัี่�วโลกิ”  
( หลกัิคำาสอ็นและ 
พนัธีสัญญา 107:23 ) เรัา
สามารัถเป็นพยานขอ็ง
พรัะครัสิติ์ ไดเ้ช่ินกินั  
ที่า่นจะยน่เคยีงขา้ง
ศาสดาพยากิรัณ์และ
อ็คัรัสาวกิและเป็นพยาน
ถ่งพรัะนามขอ็งพรัะ
ครัสิติต์ิอ่็คนรัอ็บัขา้งได้
อ็ยา่งไรั?

 ไอุ
คอุ

น
โด

ย 
ไบ

รีอุ
นั

 บี
ชหลงัจากิเปลี�ยนใจ 

เล่�อ็มใส ชิาวเลมนั 
ที่ี�ซ่�อ็สัติยต์ิอ้็งกิารั

ช่ิ�อ็ใหม่เพ่�อ็ให้ตินแติกิติ่าง 
จากิชิาวเลมันคนอ่็�นๆ  
และเป็นสัญลักิษณ์ขอ็ง 
กิารัเปลี�ยนใจเล่�อ็มใสพรัะ
เยซูครัสิติ์ขอ็งพวกิเขา  
พวกิเขาเรัยีกิตินเอ็งวา่ชิาว
แอ็นไที่- นีไฟ- ลี ไฮ  
(ด ู แอ็ลมา 23:16–17 ) ทีุ่กิ
วนันี�เรัาที่ำาให้ติัวเรัาแติกิติ่าง
โดยรับััพรัะนามขอ็งพรัะ
เยซูครัสิติ์ ไวก้ิับัเรัา

แอ็ลมา 23–29
29 มิถุึนายน–5 กรีกฎาคม
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 คอ็รัฮิอ็รัเ์ป็นผู่ต้ิอ่็
ติา้นพรัะครัสิติท์ี่ี�
สั�งสอ็น “ ในที่าง

ติรังกัินขา้มกัิบัคำาพยากิรัณ์
ซ่�งศาสดาพยากิรัณ์พดูไว,้  
เกิี�ยวกิบัักิารัเสด็จมาขอ็ง
พรัะครัสิติ”์ ( แอ็ลมา 30:6 ) 
เขาสั�งสอ็นความเท็ี่จอ็่�นๆ
 และ “ชัิกินำาใจคนไปเป็น
อ็นัมากิ” ( แอ็ลมา 30:18 )

  ถ่งแมเ้หติกุิารัณ์นี�จะ
เกิดิข่ �นเม่�อ็ 2,000 กิวา่ปีที่ี�
แลว้ แติค่นมากิมายในสมยั
นี�สั�งสอ็นคลา้ยๆ กินั เรัาจะ
ที่ำาอ็ะไรัไดบ้ัา้งเพ่�อ็ที่ำาใหต้ิวั
เรัามพีลงัติา้นคำาสอ็นเท็ี่จ
ในสมยัขอ็งเรัา?

การสุนทั่นา
ใครีสอุนความ
เทจ็ัในปัจัจุับนั? 
พวกเขาส่งข่าวสารี
อุะไรีบา้ง? พรีะผูู้เ้ป็น
เจัา้ไดป้รีะทานอุะไรีให่้
เรีาใชต้์า้นความเทจ็ัแลีะ
เรีียนรู้ีความจัริีง?

เราจะต้านคำาสุอนเทั่จ็
ได้ัอย่างไร?แอ็ลมา 30–31

6–12 กรีกฎาคม

 เราสุามารถูมปี็ระจกัษ์พยาน
ของเราเอง

  คอ็รัฮิอ็รัส์อ็นผู่ค้นวา่ “ ไม่มพีรัะครัสิติ”์  
และ “ ไมม่กีิารัชิดใช้ิ” และเขาปฏิเิสธี
กิารัดำารังอ็ยูข่อ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้ (ด ู แอ็ลมา  
30:12, 17, 28)

  เรัาจะรัู้ ไดอ้็ยา่งไรัวา่พรัะผู่เ้ป็นเจา้
และพรัะเยซคูรัสิติท์ี่รังพรัะชินมอ์็ยู?่ 
ปรัะสบักิารัณ์ส่วนติวัและพรัะคมัภรีัข์อ้็
ใดเสรัมิสรัา้งปรัะจกัิษ์พยานขอ็งที่า่น
เกิี�ยวกิบััพรัะอ็งค?์

 เราสุามารถูพึ�งพาการเปิ็ดัเผย
  คอ็รัฮิอ็รัป์ฏิเิสธีวญิญาณแหง่กิารั

พยากิรัณ์และกิารัเปิดเผ่ย เขาพยายาม
ที่ำาใหผู้่ค้นเช่ิ�อ็วา่ “ ไม่มมีนุษยค์นใดรัู้ ได้
ถ่งสิ�งที่ี�จะมาถ่ง” และ “ท่ี่านไมอ่็าจรัู้ ได้
ถ่งสิ�งที่ี�ที่า่นไมเ่ห็น” ( แอ็ลมา 30:13, 15 )

  เรัาสามารัถหวงัพ่�งศาสดาพยากิรัณ์
และอั็ครัสาวกิใหร้ับััพรัะคำาขอ็งพรัะผู่้
เป็นเจา้สำาหรับััยคุสมยัขอ็งเรัา กิารัที่ำา
ติามศาสดาพยากิรัณ์ป้อ็งกินัติวัท่ี่านจากิ
คำาสอ็นเท็ี่จอ็ยา่งไรั?

 เราสุามารถูจดัจำาว่าความจริง
คอืความจริง

  คอ็รัฮิอ็รับ์ัอ็กิผู่ค้นวา่ไมม่ทีี่างทีี่�พวกิ
เขาจะรัู้ ไดว้า่อ็ะไรัจรังิ (ด ู แอ็ลมา 

30:24 ) แติป่รัะธีานรัสัเซลล ์เอ็็ม.  
เนลสันสอ็นวา่ “บัางอ็ยา่งจรังิ

แน่นอ็น  .   .   .
  “ .   .   .  ความจรังิติั �งอ็ยู ่
บันกิฎทีี่�พรัะผู่เ้ป็น 
เจา้ที่รังสถาปนาไว ้

  .   .   .  กิฎนิรันัดรัเ์ห็น 
ผ่ลและมีผ่ลติอ่็ชีิวติิ 

เรัาแติล่ะคน ไม่วา่เรัา 
จะเช่ิ�อ็หรัอ่็ไมก็่ิติาม ( “The  

Love and Laws of God”  (กิารัให้
ขอ้็คดิที่างวญิญาณที่ี�มหาวทิี่ยาลยั
บัรัคิมั ยงักิ,์ 17 กิ.ย. 2019),   speeches 
 .byu   .edu  ) เรัาจะคน้พบัความจรังิขอ็ง
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ไดอ้็ยา่งไรั และความ
จรังิเหล่านั�นจะเป็นพรัแกิชี่ิวติิเรัาได้
อ็ยา่งไรั?
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เหิตุใดัแอลมาจงึเล่าเรื�อง 
ของ 

โมเสุสุและง้ทั่องเหิลอืง?

 ท่ั่านจะหิายได้ัอย่างไร?
  ถา้ที่า่นหายไดด้ว้ยเพยีงแคม่อ็งด ู 

ที่า่นจะที่ำาหรัอ่็ไม?่ แอ็ลมาติั �งคำาถามนี�
และเช่ิ �อ็เชิิญใหเ้รัามอ็งดพูรัะผู่ช่้ิวยให้
รัอ็ดโดยเช่ิ�อ็ในพรัะอ็งค ์(ด ู แอ็ลมา  
32:21–22)

การสุนทั่นา
  ชาวอิุสรีาเอุลีต์อุ้งมอุงดูเท่านั�น 
จึังจัะห่าย ห่ลีกัธิรีรีมพรีะ 
กิต์ติ์คุณ์อุะไรีบา้งที�เห่มือุน 
จัะง่ายเท่าๆ กบั “การีมอุงดู”?  
บางครัี� งเจัต์คติ์ห่รืีอุพฤติ์กรีรีม 
อุะไรีบา้งที�ขดัขวางไม่ให่เ้รีา 
ดำาเนินชีวติ์ต์ามห่ลีกัธิรีรีม 
พรีะกิต์ติ์คุณ์ที�เรีียบง่าย?

  ท่านจัะมอุงดูพรีะผูู้ช่้วยให่้
รีอุดในสิ�งที�ท่านปรีะสบ
แต่์ลีะวนัไดอุ้ยา่งไรี?
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หลงัจากิแอ็ลมา
เปรัยีบัเที่ยีบัพรัะ
คำาขอ็งพรัะผู่เ้ป็น

เจา้กิบััเมล็ดพช่ิ (ด ู แอ็ลมา  
32:28–43 ) ผู่ค้นถามที่า่น 
วา่จะปลกูิเมล็ดพช่ิอ็ยา่งไรั  
แอ็ลมาใช้ิเรั่�อ็งรัาวขอ็ง
โมเสสและงูที่อ็งเหลอ่็ง
จากิ  กินัดารัวถิบีัที่ที่ี� 21  
เป็นติวัอ็ย่างขอ็งกิารัลงมอ่็
ปฏิบัิัติดิว้ยศรัทัี่ธีา  
(ด ู แอ็ลมา 33:19–23 )

 บางคนทั่ำาใจแขง็กระด้ัาง
  เพรัาะมอ็งมนังา่ย บัางคนจง่ที่ำาใจแข็ง

กิรัะดา้งและไม่ยอ็มมอ็งด ูพวกิเขาจง่ติายเพรัาะ
ถกูิงกูิดั เหติใุดพวกิเขาจง่ไม่มอ็งด?ู (ด ู แอ็ลมา  
33:20 ) สิ�งนี�สอ็นอ็ะไรัเรัาบัา้งเกิี�ยวกิบััศรัทัี่ธีา
และความไมเ่ช่ิ�อ็?

ร้ป็แบบของพระคริสุต์
   รปูแบบ  เป็นสิ�งแที่นวตัิถหุรัอ่็บัคุคล เม่�อ็ชิาว

อ็สิรัาเอ็ลถูกิงพิูษกิดั โมเสสยกิงูที่อ็งเหลอ่็งข่ �นซ่�ง
กิลายเป็นรัปูแบับัหน่�งขอ็งพรัะครัสิติ ์ที่กุิคนที่ี�
ลงมอ่็ปฏิบิัตัิดิว้ยศรัทัี่ธีาและมอ็งดงูนัู�นจะหาย  
เช่ินเดยีวกิบััทุี่กิคนทีี่�ปฏิบิัตัิติิามศรัทัี่ธีาขอ็งพวกิ
เขาในพรัะเยซูครัสิติจ์ะหายที่างวญิญาณ

แอ็ลมา 32–35
13–19 กรีกฎาคม
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การกลบัใจเป็ลี�ยนโทั่มนัสุ
เป็็นปี็ตไิด้ัอย่างไร?

เกดิัจากพระผ้้เป็็นเจ้า
หลังจากิที่รัมานใจสามวนั แอ็ลมามี

ความคดิวา่จะบัรัรัเที่าความที่รัมานที่ี�
ที่่านรัูส่้กิ (ด ูแอ็ลมา 36:19) ที่่าน
เป็นพยานวา่ที่่าน “เกิิดแล้วจากิ
พรัะผู่้เป็นเจ้า” (แอ็ลมา 36:23) 
ความคดิใดที่ำาให้แอ็ลมาเกิิด
จากิพรัะผู่้เป็นเจ้า? (ด ูข้อ็ 18)

 ปี็ตหิิลงัจากโทั่มนัสุอย่าง
ใหิญ่หิลวง

  แอ็ลมาปรัะสบัโที่มนัสอ็ยา่งใหญ่
หลวงเพรัาะบัาปขอ็งท่ี่าน แติเ่ม่�อ็
ที่า่นรัะลก่ิถ่งและเรัยีกิหาพรัะเยซคูรัสิติ ์ 
โที่มนัสขอ็งท่ี่านถกูิแที่นที่ี�ดว้ยปีติอิ็นั
หอ็มหวานและเป็นทีี่�สุดขอ็งกิารัให้

อ็ภยั (ด ู แอ็ลมา 36:20 )

 การสุนทั่นา
  ท่านจัะทำาอุะไรีไดบ้า้ง
เพื�อุวางใจัพรีะเจัา้อุยา่งต่์อุ
เนื�อุงแลีะรีะลึีกถึึงการีพลีี
พรีะชนมชี์พเพื�อุการีชดใช้
ขอุงพรีะอุงค?์

  ท่านจัะนำาจิัต์วญิ่ญ่าณ์มาสู่
การีกลีบัใจัมากขึ�นไดอุ้ยา่งไรี
เพื�อุพวกเขาจัะปรีะสบปีติ์อุนั
ให่ญ่่ห่ลีวงแลีะเป็นนิจั?

 วางใจพระผ้้เป็็นเจ้า
  โดยรัะลก่ิถ่งกิารัชิดใช้ิขอ็งพรัะเยซู

ครัสิติ ์แอ็ลมาเรัยีนรัูท้ี่ี�จะวางใจพรัะผู่เ้ป็น
เจา้และรัูว้า่ที่า่นจะถกูิยกิข่ �นในวนัสุดที่า้ย  
(ด ู แอ็ลมา 36:3 ) กิารัรัะลก่ิถ่งและกิารั
พ่�งพากิารัชิดใช้ิขอ็งพรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ด
ที่ำาใหท่้ี่านเกิดิปีติอิ็ยา่งไรั?
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แ อ็ลมาเลา่
ปรัะสบักิารัณ์กิารั
เปลี�ยนใจเล่�อ็มใส

ขอ็งท่ี่านใหฮี้ลามนับัตุิรัชิาย
ฟัง แอ็ลมาบัอ็กิเขาวา่ที่า่น  
“ถูกิที่รัมานดว้ยความที่รัมาน
นิรันัดรั”์ เพรัาะ “บัาปและ
ความชัิ�วช้ิาสามานย์  
[ขอ็งที่า่น]” ( แอ็ลมา  
36:12–13 ) ที่า่นรัูส่้กิ
อ็ยา่งไรัเม่�อ็ที่า่น
ปรัะสบัความรัูส่้กิ
ผ่ดิจากิบัาป?

20–26 กรีกฎาคม

แอ็ลมา 36–38
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      โดัย บ้ค “บ็อบ” เอสุ. เอคโคมา เวอร์สุตจี

      ห็มายเห็ตจุัากผูเ้ขียีน: ผมเล่าเร่�อิงนี�เพ่�อิแสดิงคุว่ามขีอิบคุณุตอ่ิผูน้ำ า
และสมาชิีกศาสนจักัรทีี่�อิา้แขีนตอ้ินรบัผม ช่ีว่ยให็ผ้มกลบัมาแข็ีงขีนั
เต็มที่ี� และรบัใช้ีเคุยีงข้ีางผมในฐานะเพ่�อินสานุศษิยข์ีอิงพระคุรสิต์

   วั  นที่ี� 27 กิรักิฎาคม ค.ศ. 2013 หลงัจากิติอ่็สู้กิบััโรัคอ็ลัไซเมอ็รัม์า 
นาน คนทีี่�เป็นหุน้ส่วนชีิวติิผ่มมา 25 ปีก็ิติายจากิไป เจย์ เอ็ลเดรัดจ ์
เป็นแพที่ย์ โรัคหวัใจที่ี�มช่ีิ�อ็เสียงรัะดบััโลกิ เรัาที่ั �งคูร่ับััใช้ิ 

งานเผ่ยแผ่ส่ำาหรับััศาสนจกัิรัขอ็งพรัะเยซคูรัสิติแ์หง่วสุิที่ธีชิินยคุสุด 
ที่า้ยเม่�อ็เรัาอ็ายุยงัน้อ็ยแติจ่ากินั�นเรัาก็ิเหนิหา่งจากิศาสนจกัิรัเพรัาะ
ความเสน่หาเพศเดยีวกัิน

  กิารัสิ�นชีิวติิขอ็งเจย์ โดยไมค่าดคดิที่ำาใหผ้่มเสียใจมากิ ผ่มรัูส่้กิใจ
สลาย สิ �นหวงั และโดดเดี�ยว

  ขณะขบััรัถกิลบัับัา้นหลงัจากิจดัเติรัยีมงานศพ ผ่มรัูส่้กิถ่งอ็ทิี่ธีพิล
ขอ็งพรัะวญิญาณแรังกิล้ามากิจนผ่มติอ้็งจอ็ดรัถเขา้ขา้งที่าง ผ่มรัูว้า่
พรัะผู่เ้ป็นเจา้กิำาลงัติรัสักิบััผ่ม ที่รังเรัยีกิผ่มกิลับัมาหาพรัะอ็งค ์แติผ่่ม
ขดัขน่ “พรัะอ็งค์ ไมเ่ห็นหรัอ่็วา่ขา้พรัะอ็งคก์ิำาลงัที่กุิข?์” ผ่มพูดอ็อ็กิ
เสียง “ขา้พรัะอ็งค์ ไม่กิลา้กิลบััไปโบัสถต์ิอ็นนี�”

  แติย่ิ�งผ่มขดัขน่ พรัะวญิญาณยิ�งดง่ดนั โดยที่รังเช่ิ �อ็เชิิญใหผ้่มกิลับั
มาโบัสถ์

ผ่มมคีวาม
เสน่หาเพศ
เดยีวกินั— 
สมาชิกศาสนจักัรีจัะ
ยนิดีต์อุ้นรัีบผู้มกลีบัมา
ห่รืีอุเปล่ีา?
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   พวกเขาจะยอมรับผมหิรือ?
  ผ่มกิงัวลมากิกิบัักิารักิลบััไปโบัสถ์ ผ่มไม่ได้

ไปกิารัปรัะชุิมศีลรัะลก่ิมา 25 ปีแล้ว พวกิเขา
จะยอ็มรับััผ่มหรัอ่็? ผ่มจะยอ็มรับััพวกิเขาหรัอ่็? 
อ็ธีกิิารัจะพดูวา่อ็ะไรั? ผ่มรัูส่้กิวติิกิ วา้วุน่ใจ  
และยังเศรัา้มากิ

  แติป่รัะจักิษ์พยานขอ็งผ่มในพรัะกิติิติคิณุ
ไมเ่คยสั�นคลอ็นในช่ิวงหลายปีนั�น เจย์กิบััผ่มรักัิ
ศาสนจกัิรัและหลักิธีรัรัมชีิ�นำาขอ็งศาสนจกัิรั— 
ซ่�งก็ิคอ่็ จติิกิศุล ความเมติติา และกิารัใหอ้็ภยั  
ผ่มรัูว้า่พรัะครัสิติท์ี่รังเป็นพรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดขอ็ง 
ผ่มและศาสนจกัิรัขอ็งพรัะอ็งคค์อ่็ศาสนจกัิรั 
ขอ็งพรัะเยซคูรัสิติแ์หง่วสุิที่ธีชิินยุคสุดที่า้ย ผ่มรัู ้
เช่ินนั�นติั �งแติผ่่มเปลี�ยนใจเล่�อ็มใสและรับัับััพติศิ
มาติอ็นอ็าย ุ14 ปี จนถ่งเวลานี�ผ่มก็ิไมป่ฏิเิสธี

  ในทีี่�สุด หลงัจากิรัวบัรัวมความกิลา้ไดแ้ลว้  
ผ่มโที่รัศัพที่ห์าวอ็รัด์ลนิวดูในนิวเจอ็รัซี์ย ์ 
สหรัฐัอ็เมรักิิาเพ่�อ็สอ็บัถามวา่กิารัปรัะชิมุ 
ศีลรัะลก่ิเรัิ�มกิี� โมง

  เม่�อ็ใกิลถ่้งวนัอ็าที่ติิย ์ปฏิปิักิษ์วางอ็ปุสรัรัค
มากิมายไว้ ในเส้นที่างขอ็งผ่มเพ่�อ็ไม่ ใหผ้่มไป 
โบัสถ์ ไดง้า่ยๆ ผ่มสำาน่กิคณุอ็ยา่งยิ�งที่ี�พรัะ
วญิญาณบัรัสุิที่ธิี�ยงัคงอ็ยู่

  ผ่มรัูส่้กิปรัะหมา่ขณะเดนิเขา้ไปในอ็าคารั  
แติเ่พลงสวดเปิดในกิารัปรัะชุิมศีลรัะลก่ิที่ำาให้
ผ่มมั�นใจวา่ผ่มอ็ยูที่ี่�บัา้นอ็กีิครัั �ง เพลงสวด “สิที่ธิี
ชินมา” (เพลงสว่ดิ  บัที่เพลงทีี่� 17) ที่ำาใหพ้รัะ
วญิญาณแรังกิลา้มากิจนผ่มนำ �าติาไหลอ็าบัแก้ิม
 ผ่มรัูเ้ดี�ยวนั�นวา่พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังน่กิถง่
ผ่มและที่รังที่รัาบัความรัูส่้กิเศรัา้ที่ี�สุดขอ็งผ่ม

  เพลงสวดเพลงนั�นกิลายเป็นเพลงสรัรัเสรัญิ
อ็ยา่งไมเ่ป็นที่างกิารัสำาหรับััศาสนจกัิรั แติเ่พลงนั�น
กิลายเป็นเพลงสรัรัเสรัญิปรัะจำาติวัผ่มเช่ินกินั

  “มา” เพลงสวดเช่ิ �อ็เชิิญผ่ม “แมก้ิารัเดนิที่าง
ลำาบัากิแกิท่่ี่านทัี่�งหลาย พรัะกิารัณุจะอ็ยู่ ใกิล”้

  กิารัเดนิที่างขอ็งผ่มลำาบัากิ   แติพ่รัะกิารัณุ   
อิยู ่กิบััผ่มติามทีี่�สัญญาไว้

  อ็ธีกิิารัดารัเ์รัน็ เบัริัด์และคนอ่็�นในทีี่�ปรัะชิมุ
ติอ้็นรับััผ่มดมีากิ พวกิเขายอ็มรับััผ่มเป็นพี�น้อ็ง
ในพรัะครัสิติ์
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    การคนืดักีบัพระผ้้เป็็นเจ้าผ่านพระคริสุต์
  คำาวา่ “สิที่ธิีชินมา” มคีวามหมายติอ่็ผ่ม

มากิข่ �นเม่�อ็ผ่มรัูส่้กิวา่พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รัง
นำาที่างผ่มใหร้ัูว้า่ผ่มควรัดำาเนินติอ่็ไปอ็ย่างไรั

     เราจัะพบแห็ลง่ที่ี�พระเป็นเจัา้เตรยีมไว่้
  ไกลไปที่างตะว่นัตก
  ที่ี� ไมม่ี ใคุรที่ำาให็ก้ลวั่ห็รอ่ิที่ำารา้ย
  เราจัะรบัพรสุขีศรี

     ผ่มไปติะวนัติกิและซ่�อ็บัา้นหลงัหน่�งใน
เฟาน์เที่นฮิลส์ แอ็รัิโซนา สหรัฐัอ็เมรักิิา ผ่มพบั
อ็ธีกิิารัเจอ็รัร์ัยี ์โอ็ลสันที่ี�นั�น เม่�อ็ผ่มขอ็พบักิบัั
เขาและจับัมอ่็ที่กัิที่ายกัิน พรัะวญิญาณที่ำาให้
ผ่มรัูส่้กิวา่ชิายคนนี�จะช่ิวยนำาผ่มกิลับัมาแข็ง
ขนัเต็ิมที่ี� ในศาสนจกัิรั

  เม่�อ็ผ่มเรัิ�มพดูคยุกิบััอ็ธีกิิารัและเรัิ�มติน้คน่ดี
กิบััพรัะบิัดาบันสวรัรัค ์ผ่มไดเ้ห็นปาฏิหิารัยิท์ี่าง
วญิญาณมากิมาย ผ่มเปิดใจกิบััอ็ธีกิิารัซ่�งเขา
ปล่ �มปีติเิป็นอ็ยา่งยิ�ง เขาพดูวา่นั�นช่ิวยใหเ้ขา
เขา้ใจดขี่ �นวา่ผ่มอ็ยูจุ่ดไหนมากิอ่็นและติอ็นนี�
ผ่มอ็ยูจ่ดุไหนในความสัมพนัธีข์อ็งผ่มกัิบัพรัะ
ผู่เ้ป็นเจา้ เขาบัอ็กิผ่มดว้ยความรักัิวา่นี� เป็นครัั �ง
แรักิทีี่�เขาไดม้ี โอ็กิาสปฏิบิัตัิศิาสนกิจิกัิบัคนที่ี�มี

ความเสน่หาเพศเดยีวกินั เขาขอ็ใหผ้่มอ็ดที่นและใหอ้็ภยัถ้าเขาพูดหรัอ่็
ที่ำาอ็ะไรัก็ิติามที่ี� ใหผ้่มขุน่เคอ่็งใจติลอ็ดกิรัะบัวนกิารันั�น

  ผ่มขอ็บัคณุสำาหรับััความจรังิใจขอ็งเขาและพูดวา่ “นี� เป็นครัั �งแรักิขอ็ง
ผ่มเหมอ่็นกินั เรัาเรัยีนรัูด้ว้ยกินัครับัั”

  กิารัเดนิที่างและมติิรัภาพที่ี�ยอ็ดเยี�ยมจง่เรัิ�มดว้ยเหตินีุ�!
  ไมน่านผ่มก็ิมแีผ่นดำาเนินกิารัเพ่�อ็ใหผ้่มไดเ้ป็นสมาชิิกิอ็กีิครัั �ง ผ่ม

ยอ็มรับััคำาแนะนำาที่ี�เต็ิมไปดว้ยความรักัิและกิารัสวดอ้็อ็นวอ็นดว้ยใจ
กิติญัญููและเรัิ�มกิรัะบัวนกิารั

    การป็ลอบป็ระโลมในพระวหิิาร
  ติอ่็มา เม่�อ็ผ่มที่ำาติามคำาแนะนำานั�นและพยายามเขา้ใกิลพ้รัะครัสิติ์

มากิข่ �น ผ่มไดร้ับัักิารัฟ่�นฟูพรัฐานะปุโรัหติิและพรัพรัะวหิารั และ
ยอ็มรับัักิารัเรัยีกิใหร้ับััใช้ิ ในโควรัมัเอ็็ลเดอ็รั ์ในพรัะวหิารัศักิดิ�สิที่ธีิ�  
ขณะผ่มติดิติอ่็กิบััพรัะบัดิาบันสวรัรัค ์พรัะอ็งคท์ี่รังแสดงใหผ้่มเห็นวา่
พรัะอ็งคท์ี่รังรักัิลกูิๆ ทุี่กิคนขอ็งพรัะอ็งคม์ากิเหลอ่็เกินิ ผ่มรัูส่้กิถง่กิารั
ปลอ็บัปรัะโลมและปรัารัถนาจะที่ำาใหพ้รัะอ็งคพ์อ็พรัะที่ยั

  หลายเดอ่็นติอ่็มา อ็ธีกิิารัคนใหม่ไดร้ับััเรัยีกิ ผ่มพัฒนาความรักัิฉัน
มติิรักิบััเขาเช่ินกินั อ็ธีกิิารัลารัร์ัยี ์แรัด็ฟอ็รัด์รัูส้ภาวกิารัณ์ขอ็งผ่มและ
ช่ิ�นชิมกิารัรับััใช้ิขอ็งผ่มในโควรัมัเอ็็ลเดอ็รั ์เขาบัอ็กิวา่ผ่มรับััใช้ิดว้ยความ
รักัิและความทุ่ี่มเที่ไม่ ใช่ิเพ่�อ็โควรัมัเที่า่นั�นแติ—่ที่ี�สำาคญักิวา่นั�น—เพ่�อ็
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ดว้ย คำาพดูที่ี�อ็อ่็นโยนและกิำาลงัใจขอ็งเขาช่ิวยใหผ้่มรัูส่้กิวา่
พรัะเจา้และเพ่�อ็นวสุิที่ธีชิินพอ็ใจกิารัรับััใช้ิขอ็งผ่ม

  เวลานี�ผ่มรับััใช้ิอ็ยา่งซ่�อ็สัติย์ ในฐานะพนักิงานวอ็รัด์

 สุมาชิ่กเตม็ตวั

  “คนที�กำาลีงัทำาต์ามพนัธิ
สญั่ญ่า มาต์รีฐาน แลีะ
คำาสอุนขอุงพรีะกิต์ติ์คุณ์
ขอุงพรีะคริีสต์—์แม้
พวกเขาอุาจัจัะกำาลีงั

จัดัการีกบัความเสน่ห่าเพศเดียวกนั— 
ไม่มีเห่ตุ์ผู้ลีเลียที�พวกเขาจัะมีส่วนร่ีวม
อุยา่งเต์ม็ที� [ห่รืีอุ] เป็นสมาชิกเต์ม็ต์วัขอุง
ศาสนจักัรี มีการีเรีียก เป็นผูู้พ้ดู เขา้พรีะ
วหิ่ารี แลีะรัีบใชที้�นั�นไม่ได ้โอุกาสแลีะ
พรีอืุ�นทั�งห่มดที�มาจัากการีเป็นสมาชิก
ศาสนจักัรีจัะมีให่พ้วกเขาเช่นกนั”
   เอล็เดัอร์ดั.ี ทั่อดัด์ั คริสุทั่อฟเฟอร์สัุนแห่ิงโควรัมอคัรสุาวก
สิุบสุอง “LGBT People Who Live God’s Laws Can Fully 
Participate in the Church” (video),    ChurchofJesusChrist 
 .org/topics/gay 
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    การเข้าใจว่าผมเป็็นใคร
  กิารัมคีวามเสน่หาเพศเดยีวกินัและกิารัเป็นสมาชิิกิทีี่�แข็งขนัขอ็ง

ศาสนจกัิรัไม่ง่ายเสมอ็ไป แติเ่ม่�อ็ผ่มวางศรัทัี่ธีาและความไว้ ใจทัี่ �งหมดใน
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ ผ่มรัูส่้กิไดว้า่พรัะอ็งคท์ี่รังที่ำาใหผ้่มเขม้แข็งข่ �น คนชิอ็บั
วจิารัณ์จะพูดแน่นอ็นวา่ผ่มไม่ไดท้ี่ำาติวัติามธีรัรัมชิาติขิอ็งผ่มหรัอ่็ผ่ม
ที่ำาใหช้ิมุชินแอ็ลจบีัทีีี่ผ่ดิหวงั

  ผ่มเขา้ใจความคบััขอ้็งใจขอ็งพวกิเขา และผ่มไมม่คีำาติอ็บัทัี่�งหมด
แน่นอ็น ผ่มสามารัถพดูจากิปรัะสบักิารัณ์ขอ็งผ่มเอ็งเที่า่นั�น และ
ปรัะสบักิารัณ์นั�นสอ็นผ่มวา่ ผ่มเป็นบัตุิรัขอ็งพรัะบัดิาบันสวรัรัค ์ลกูิ
ขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้ นั�นเป็นฉายาหน่�งเดยีวที่ี�สำาคญัติอ่็ผ่ม ดว้ยเหตินีุ�ผ่ม
จ่งพยายามไม่ปลอ่็ยใหฉ้ายาขอ็งโลกิมานิยามผ่ม ผ่มกิลัววา่นั�นจะจำากิดั
ศักิยภาพและความก้ิาวหน้านิรันัดรัข์อ็งผ่ม

  ซาติานฉลาดมากิ เขารัูว้า่เขาสามารัถใช้ิฉายาติา่งๆ แบัง่แยกิชุิมชิน
และศาสนจกัิรัขอ็งเรัา

  เม่�อ็คดิไดเ้ช่ินนี� กิารัเลอ่็กิที่ี�ผ่มที่ำาจง่ไมข่่ �นอ็ยูก่ิบััความเสน่หาเพศ
เดยีวกินัขอ็งผ่มแติข่่ �นอ็ยูก่ิบัักิารัเป็นสานุศิษย์ที่ี�แที่จ้รังิขอ็งพรัะครัสิติ ์ 
 ที่ี�ม ี ความเสน่หาเพศเดยีวกินั ดงันีไฟกิลา่ว:

  “ขา้แติพ่รัะเจา้, ขา้พรัะอ็งคว์างใจในพรัะอ็งค,์ และขา้พรัะอ็งคจ์ะ
วางใจในพรัะอ็งคต์ิลอ็ดกิาล. ขา้พรัะอ็งคจ์ะไมม่อ็บัความไวว้างใจขอ็งขา้
พรัะอ็งค์ ในแขนแหง่เน่�อ็หนัง  .   .   .

  “  .   .   .  ขา้พรัะอ็งคร์ัูว้า่พรัะผู่เ้ป็นเจา้จะปรัะที่านใหด้ว้ยใจกิรัณุาแกิค่น
ที่ี�ที่ลูขอ็ แที่จ้รังิแลว้, พรัะผู่เ้ป็นเจา้ขอ็งขา้พรัะอ็งคจ์ะปรัะที่านใหข้า้
พรัะอ็งค,์ หากิข้าพรัะอ็งคท์ี่ลูขอ็ไมผ่่ดิ; ฉะนั�นขา้พรัะอ็งคจ์ะเปล่งเสียง
ขา้พรัะอ็งคถ์ง่พรัะอ็งค;์ แที่จ้รังิแลว้, ขา้พรัะอ็งคจ์ะรัอ้็งที่ลูพรัะอ็งค,์ 
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ขอ็งขา้พรัะอ็งค,์ ศิลาแหง่ความชิอ็บัธีรัรัมขอ็งขา้พรัะอ็งค.์  
ดเูถิด, เสียงขอ็งขา้พรัะอ็งคจ์ะข่ �นไปถง่พรัะอ็งค,์ ผู่ท้ี่รังเป็นศิลาขอ็งขา้
พรัะอ็งคแ์ละพรัะผู่เ้ป็นเจา้ผู่ท้ี่รังเป็นนิจขอ็งขา้พรัะอ็งคต์ิลอ็ดกิาล”  
( 2 นีไฟ 4:34–35 )

    ความรักของเพื�อนวสุิุทั่ธิิช่น
  ติลอ็ดช่ิวงที่ี�ผ่มกิลบััมา ผ่มรัูส่้กิถง่ความรักัิความเห็นใจขอ็งผู่น้ำาและ

เพ่�อ็นวสุิที่ธีชิินขอ็งผ่ม รัวมถง่สมาชิิกิแอ็ลจบีัทีี่ทีี่ี�แข็งขนัและแข็งขนั
น้อ็ย ผ่มพบัสถานที่ี�ซ่�งผ่มจะเจรัญิกิา้วหน้าได ้ผ่มพบัคณุลกัิษณะขอ็ง
พรัะครัสิติ์ ในบัรัรัดาพวกิเขาที่ี�ผ่มมกัิจะคบัหาดว้ยศรัทัี่ธีา ความเมติติา  
ความเห็นอ็กิเห็นใจ ความเขา้ใจ และเหน่อ็สิ�งใด ความรักัิ

  ขณะที่ี�ผ่มติอ่็สู้มาติลอ็ดที่างพรัอ้็มกัิบัพรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ด ผ่มรัูส่้กิสงบั
สบัายใจขณะหันมาหาพรัะอ็งค ์โดยรัูว้า่ผ่มไม่ไดเ้ดนิเส้นที่างนั�นคน
เดยีว อ็ธิีกิารัหลายคนอ็ยูเ่คยีงขา้งผ่มทีี่�นั�น สมาชิิกิในโควรัมัขอ็งผ่ม  
พี�น้อ็งสติรัี ในวอ็รัด์ แมแ้ติเ่ยาวชินชิายคนหน่�งในวอ็รัด์ก็ิถามผ่มวา่ผ่ม

 เตน็ท์ั่พระกติตคุิณ

  “เต์น็ทพ์รีะกิต์ติ์คุณ์ให่ญ่่พอุสำาห่รัีบทุกคน 
ที�ปรีารีถึนาจัะติ์ดต์ามพรีะเจัา้ เมื�อุใดกต็์าม 
ที�มีคนพดูห่รืีอุรู้ีสึกขดัแยง้กบัคำาพดูนั�น ผู้ม
จัะคิดถึึงบอ็ุบ เวอุร์ีสตี์จัแลีะปรีารีถึนาจัะ 
ให่พ้วกเขาไดพ้บแลีะรัีบใชก้บับอ็ุบ บรีา
เดอุร์ีเวอุร์ีสตี์จัเป็นแบบอุยา่งที�แสดงให่เ้ห็่น 
วา่การีชดใชข้อุงพรีะเยซููคริีสต์ท์ำาอุะไรีได ้
บา้งเมื�อุนำามาปรีะยกุต์ใ์ช ้ในฐานะอุธิิการี  
ชายที�อุ่อุนนอุ้มถ่ึอุมต์นคนนี�ห่นุนใจัผู้ม  
สอุนผู้ม ให่ก้ำาลีงัใจัผู้มทุกๆ วนั”
   อธิิการลาร์รีย์ แร็ดัฟอร์ดั วอร์ดัเฟาน์เทั่นฮิลส์ุ  
สุเตคสุกอ็ตส์ุเดัล แอริโซันานอร์ทั่

จะวางมอ่็แติง่ติั �งเขาเป็นปุโรัหติิได้ ไหม คำาเช่ิ �อ็
เชิิญที่ี�อ็อ่็นโยนขอ็งเขาที่ำาใหผ้่มติ่ �นตินัใจมากิ  
เขาเห็นผ่มเป็นคนหน่�งที่ี�ดำารังฐานะปุโรัหติิ
ขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้และสามารัถใช้ิฐานะปุโรัหติิ
นั�นในกิารัรับััใช้ิผู่อ่้็�น

  โอ็กิาสเหล่านี�ที่ี� ไดร้ับััใช้ิและนมสักิารักิบัั
เพ่�อ็นวสุิที่ธีชิินหนุนใจผ่มและ—พรัอ้็มดว้ยพรั
มากิมายที่ี�ผ่มไดร้ับััจากิพรัะเจา้—ช่ิวยใหผ้่ม
ปรัะสบัความรักัิ ความเขา้ใจ และกิารัยอ็มรับััทีี่�
ผ่มติอ้็งกิารั

  พรัะผู่ช่้ิวยใหร้ัอ็ดติรัสัวา่ “เรัาจะไมล่ะที่ิ �งที่า่น
ทัี่�งหลายไว้ ใหเ้ปล่าเปลี�ยว เรัาจะมาหาที่า่น”  
( ยอ็หน์ 14:18 ) ถอ้็ยคำาเหล่านั�นเป็นความจรังิ
 ผ่มติอ้็งกิารัใหป้ลอ็บัใจ และพรัะอ็งคท์ี่รังมา
หาผ่ม มากิกิวา่ที่ี�ผ่มคาดไว ้ ◼
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 ดิ
ฉนัเป็นนกัวางแผู้น ดิฉนัชอุบที�จัะรู้ีวา่คาดห่วงัอุะไรีไดบ้า้งจัากทุกๆ  
วนัเพื�อุดิฉนัจัะพร้ีอุมรัีบมือุ แต่์ ดัฉัิันจะพร้อมรับมอืกบัอนาคตอย่างไร   
ในเมื�อุอุนาคต์ยงัห่่างไกลีแลีะไม่แน่นอุน?

  ชีวติ์กวา้งให่ญ่่ไพศาลี มีเรืี�อุงรีาวมากมายอุยูข่า้งห่นา้! มีเรืี�อุงรีาวมากมายที�
จัะเกิดขึ�น! มีเรืี�อุงรีาวมากมายที�ดิฉนัทำาได!้ บางครั�งความเป็็นไป็ได้ัมล้ีนเหิลอื 

  มีสิ�งต่์างๆ มากมายที�ดิฉนัต์อุ้งการี: คู่ครีอุง อุาชีพที�ดี อุยูต่่์างปรีะเทศ มีแมว
สกัต์วั เขียนนวนิยาย เรีียนภาษารัีสเซีูย  .   .   .  แต่์ดิฉนัรู้ีเช่นกนัวา่ความปรีารีถึนา
แลีะเป้าห่มายจัะเปลีี�ยน ลีำาดบัความสำาคญั่จัะเปลีี�ยน

  ลีำาดบัความสำาคญั่อุยา่งห่นึ�งที�ต์อุ้งไม่เปลีี�ยนคือุ ความมุ่งมั�นของเราต่อพระ
ผ้้เป็็นเจ้าและแผนของพระองค์  เนื�อุงดว้ยสายพรีะเนต์รียาวไกลีขอุงพรีะอุงค ์
เราจงึสุามารถูหิาหินทั่างจดััการกบัอนาคต  ที�เต์ม็ไปดว้ยคำาถึามเพรีาะพรีะอุงค์
จัะทรีงช่วยให่เ้รีาพบคำาต์อุบทีลีะกา้ว เรีาแค่ต์อุ้งเลืีอุกให่ดี้ที�สุดเท่าที�เรีาจัะ
สามารีถึเลืีอุกไดใ้นแต่์ลีะกา้ว

  ในห่มวดนี�  คนห่นุ่มสาวจัะแบ่งปันปรีะสบการีณ์์ส่วนต์วัขอุงพวกเขา
เกี�ยวกบัวธีิิวางแผู้นอุนาคต์ดว้ยความช่วยเห่ลืีอุขอุงพรีะบิดาบนสวรีรีคแ์ลีะ 
วธีิิทั่ี�พวกเขาเดันิหิน้าด้ัวยศรัทั่ธิา  เมื�อุเผู้ชิญ่กบัความไม่แน่นอุนมากมาย

  เมื�อุพดูถึึงอุนาคต์ มีคำาถึามมากมาย แต่์ มศัีกยภาพมากมาย  ดว้ย เรีามี
ศกัยภาพเช่นกนั—ศกัยภาพอุนัสูงส่งที�จัะเป็นเห่มือุนพรีะบิดาบนสวรีรีคแ์ลีะ
พรีะบุต์รีขอุงพรีะอุงคพ์รีะเยซููคริีสต์์

  แลีะนั�นทำาให่อุ้นาคต์ขอุงเรีาสดใส

เมก็ โยสต์์

แบ่งปั็นเรื�องราวของท่ั่าน
  ท่านมีปรีะสบการีณ์์ที�อุยากแบ่งปันห่รืีอุไม่? ห่รืีอุท่านต์อุ้งการีเห็่นบทความเกี�ยวกบั
ห่วัขอุ้ใดห่วัขอุ้ห่นึ�งห่รืีอุไม่? ห่ากต์อุ้งการี เรีาอุยากฟังเรืี�อุงรีาวจัากท่าน! ท่านสามารีถึ
ส่งบทความห่รืีอุคำาติ์ชมขอุงท่านมาไดที้�    liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   

คนหินุ่มสุาว

เผชิ่ญอนาคตทั่ี�ไม่แน่นอนด้ัวยศรัทั่ธิา

  ห่าบทความเห่ล่ีานี�แลีะบทความอืุ�น:

   •   ที�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  
    •   ใน  YA Weekly  (ใต์ห้่มวดคนห่นุ่มสาวใน

คลีงัคน้ควา้พรีะกิต์ติ์คุณ์)

 ดัจิทิั่ลัเท่ั่านั�น

    สิุ�งทั่ี�เราต้องทั่ำาเพื�อให้ิมคีวาม
ป็รารถูนาทั่ี�ช่อบธิรรม
   โดย มาร์ีก เดโอุ เดลีา ครูีซู

         ออมเงนิอย่างไร ทั่ำาไม เมื�อใดั  
และทั่ี�ไหิน
    ความแน่นอน 5 ป็ระการในโลกทั่ี�
ไม่แน่นอน
   โดย เมก็ โยสต์์

 ในหิมวดันี�

    46   สุาเหิตุทั่ี�พระบดิัาบนสุวรรค์
ทั่รงต้องการให้ิดัฉัิันศึกษา
หิาความร้้
   โดย กลีอุเรีีย คอุร์ีเนลิีโอุ

     50   สิุ�งหินึ�งเกี�ยวกบัอนาคตทั่ี�
ดัฉัิัน สาม่าร์ถ ควบคุมได้ั
   โดย ลีอุรีา แคมพาเนอุร์ี
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สาเห่ตุ์ที�พรีะบิดาบน
สวรีรีค ์ ทั่รงต้องการให้ิ
ดัฉัิันศึกษาหิาความร้้

       โดัย กลอเรีย คอร์เนลโิอ

      ต์ั�
 งแต่์เดก็ ดิฉนัมกัจัะอุยากทำาให่พ้รีะบิดาบนสวรีรีคแ์ลีะครีอุบครัีวทั�งปัจัจุับนั
แลีะอุนาคต์ขอุงดิฉนัภาคภมิูใจั ดิฉนัต์อุ้งการีศึกษาห่าความรู้ีทุกอุยา่งเพื�อุ
ปรัีบปรุีงต์นเอุงแลีะทำาให่ชี้วติ์ดิฉนัดีขึ�น

  ในปรีะเทศเปรูีขอุงดิฉนั การีศึกษาที�มีคุณ์ภาพแพงมาก แลีะในบางพื�นที�เรีาเขา้ไม่
ถึึงการีศึกษาแบบนั�น ครีอุบครัีวขอุงดิฉนัไม่มีทุนทรัีพยส์นบัสนุนการีศึกษาขอุงดิฉนั
เช่นกนั แต่์คุณ์พอุ่คุณ์แม่สอุนดิฉนัวา่การีทำางานห่นกั ขยนัห่มั�นเพียรี แลีะทูลีขอุความ
ช่วยเห่ลืีอุจัากพรีะบิดาบนสวรีรีคจ์ัะช่วยทำาให่ค้วามปรีารีถึนาที�ชอุบธิรีรีมขอุงเรีาเป็น
จัริีง แลีะดิฉนัต์กลีงใจัจัะทำางานห่นกั

  ในโรีงเรีียนปรีะถึมแลีะมธัิยม ดิฉนัขยนัเรีียนเพื�อุจัะสามารีถึปรัีบปรุีงต์นเอุงทุกๆ 
ปี ห่ลีงัจัากจับมธัิยมปลีาย มห่าวทิยาลียัอุนัดบัต์น้ๆ ขอุงเปรูีรัีบดิฉนัเขา้เรีียนแลีะดิฉนั
ไดทุ้นเรีียนดี ขณ์ะเรีียนที�นั�น ดิฉนัทำางานกบัห่ลีายอุงคก์รี รีวมทั�งฝึกงานกบัอุงคก์รี
รีะดบัโลีกอุงคก์รีห่นึ�ง แลีะมีโอุกาสเป็นห่วัห่นา้ห่ลีายโครีงการี

  รีะห่วา่งฝึกงานกบัอุงคก์รีนั�น ดิฉนัรู้ีสึกวา่นั�นจัะเป็นโอุกาสให่ดิ้ฉนัไดเ้รีียนภาษา
อุงักฤษ ดิฉนัจึังต์ดัสินใจัยา้ยไปเรีียนมห่าวทิยาลียับริีคมั ยงัก–์ไอุดาโฮ ดิฉนัรู้ีสึก
ห่นกัใจั แต่์รู้ีวา่พรีะบิดาบนสวรีรีคจ์ัะทรีงช่วยให่ดิ้ฉนับรีรีลุีเป้าห่มายนี�—ดิฉนัแค่
ต์อุ้งวางใจัพรีะอุงคแ์ลีะทำาส่วนขอุงต์น
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ไม่วา่ความ
ปรีารีถึนาที�ชอุบ

ธิรีรีมขอุงท่าน
คือุอุะไรี พรีะ

บิดาบนสวรีรีค์
จัะทรีงเต์รีียม

ทางให่ท่้าน
สมปรีารีถึนา
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   กัารเป็ล่�ยนแผู้น
  ดิฉนัพร้ีอุมจัะไปบีวายย–ูไอุดาโฮ แต่์ในช่วงขั�นต์อุนการีสมคัรี  

ดิฉนัรู้ีสึกถึึงการีกรีะตุ์น้เตื์อุนแรีงกลีา้วา่ควรีรัีบใชง้านเผู้ยแผู้ก่่อุน
ยา้ยไปเรีียนที�นั�น ดิฉนัจึังทำาต์ามพรีะปรีะสงคข์อุงพรีะบิดาบน
สวรีรีคแ์ลีะไดรั้ีบเรีียกให่ไ้ปรัีบใชใ้นต์รูีฮีโย เปรูี เมื�อุกลีบับา้น  
ดิฉนัต์ั�งใจัจัะกลีบัไปเรีียนมห่าวทิยาลียัเดิมในเปรูีเพรีาะรู้ีสึกวา่จัะ
ไดป้ริีญ่ญ่าที�นั�นเร็ีว แต่์ดิฉนัพบวา่ทุนการีศึกษาที�นั�นถึกูยกเลิีกไป
แลีว้เพรีาะดิฉนัทิ�งการีเรีียนนานกวา่ห่นึ�งปีเพื�อุไปรัีบใชง้านเผู้ยแผู้่

  ดิฉนัเสียใจัมากแลีะสิ�นห่วงั ดิฉนัไม่ทรีาบจัะทำาอุยา่งไรีดี ไม่
ทรีาบวา่ทำาไมดิฉนัรู้ีสึกถึึงการีกรีะตุ์น้เตื์อุนให่รั้ีบใชง้านเผู้ยแผู้ถ่ึา้
ต์อุ้งเสียโอุกาสไดป้ริีญ่ญ่ามห่าวทิยาลียั

  แต่์วนัห่นึ�ง ดิฉนัจัำาที�ปรีะธิานคณ์ะเผู้ยแผู้ข่อุงดิฉนับอุกเรีาได้
เกี�ยวกบั BYU- Pathway Worldwide  ท่านไดเ้ชื�อุเชิญ่ให่เ้รีาปรัีบปรุีง
ภาษาอุงักฤษแลีะใชโ้อุกาสนี� เมื�อุเรีากลีบับา้น—แลีะดิฉนัทำาต์าม!

    เส่�นที่างกัารศึกึัษา BYU- Pathway Worldwide   
ของดิฉััน

  ดิฉนัรู้ีวา่ที�ปรีะธิานคณ์ะเผู้ยแผู้บ่อุกดิฉนัเรืี�อุง BYU- Pathway  
ไม่ใช่ความบงัเอิุญ่ เมื�อุดิฉนัเริี�มโปรีแกรีม Pathway  ดิฉนัต์อุ้งเดิน
ทางสปัดาห์่ลีะเกือุบสามชั�วโมงไปพบกบักลุ่ีมขอุงดิฉนั ดิฉนัเสีย
สลีะมาก แต่์รู้ีวา่การีศึกษาสำาคญั่ต่์อุดิฉนัแลีะต่์อุพรีะเจัา้ดว้ย  
การีเสียสลีะเห่ล่ีานั�นนำาไปสู่พรีมากมาย

  BYU- Pathway Worldwide  เป็นห่นา้ต่์างขอุงโอุกาสที�ดิฉนัมอุงห่า  
ทำาให่ดิ้ฉนัเขา้ถึึงการีศึกษาที�ดิฉนัจ่ัายไห่ว มีเวลีาทำางาน แลีะช่วย
ให่ดิ้ฉนัไดเ้รีียนภาษาอุงักฤษ แลีะทั�งห่มดนี�ทำาให่ดิ้ฉนัไดพ้บเพื�อุน
ดีๆ ที�กรีะตุ์น้ดิฉนัให่มี้ความกลีา้แลีะทำาต่์อุเนื�อุงจันบรีรีลุีเป้าห่มาย  
ดิฉนัรู้ีสึกเขม้แขง็ทางวญิ่ญ่าณ์มากขึ�นแลีะกลีายเป็นสานุศิษยที์�ดี
ขึ�นขอุงพรีะเยซููคริีสต์์

ในที�สุดดิฉนักไ็ดเ้ป็นนกัศึกษานานาชาติ์คนแรีกที�ไดรั้ีบ
ปริีญ่ญ่าต์รีีผู้า่น BYU- Pathway Worldwide การีศึกษาเปิดโอุกาสอุนั
น่าทึ�งให่ดิ้ฉนั ปัจัจุับนัดิฉนัเป็นผูู้เ้ชี�ยวชาญ่การีพึ�งพาต์นเอุงแลีะ
สวสัดิการีสำาห่รัีบภาคนอุร์ีทเวสต์ ์เซูาทอ์ุเมริีกา แลีะเป็นผูู้ส้อุน
ศาสนาอุาสาสำาห่รัีบ BYU- Pathway ในเปรูีดว้ย ดิฉนัเห็่นแววใน
เดก็แต่์ลีะคน แลีะดิฉนักรีะตุ์น้พวกเขาให่เ้ดินห่นา้ต่์อุไปเห่มือุน
เพื�อุนๆ กรีะตุ์น้ดิฉนัรีะห่วา่งเรีียน เสน้ทางนี�ทำาให่ดิ้ฉนัต์รีะห่นกั
วา่พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีงอุยูก่บัดิฉนัทุกกา้วรีะห่วา่งทาง

ดิฉนัเป็น 
นกัศึกษาต่์างชาติ์

คนแรีกที�ไดรั้ีบ
ปริีญ่ญ่าต์รีีผู้า่น  

BYU- Pathway 
Worldwide.
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    พระบิดาบนส่วรรค์ที่รงต้�องกัารให�เราป็ระส่บ
ความืส่ำาเรจ็้

  เสน้ทางขอุงดิฉนัทำาให่ป้รีะจักัษพ์ยานเรืี�อุงการีศึกษาขอุงดิฉนั
เขม้แขง็ขึ�น แลีะดิฉนัต์ั�งใจัจัะเรีียนรู้ีแลีะเติ์บโต์ให่ม้ากเท่าที�จัะ 
มากไดใ้นแต่์ลีะวนั เรีาอุยูบ่นโลีกนี� เพื�อุกา้วห่นา้ รัีบการีทดสอุบ  
เติ์บโต์ พิสูจันก์ารีเชื�อุฟังขอุงเรีา แลีะพึ�งพาพรีะผูู้ช่้วยให่ร้ีอุดเพื�อุ
มีค่าควรีกลีบัไปห่าพรีะบิดาบนสวรีรีคข์อุงเรีา สำาห่รัีบพรีะผูู้เ้ป็น
เจัา้ “ทุกสิ�ง  .   .   .  เป็นฝ่ายวญิ่ญ่าณ์”—รีวมทั�งการีศึกษา (ดู  ห่ลีกัคำา
สอุนแลีะพนัธิสญั่ญ่า 29:34 ) ปรีะสบการีณ์์ทั�งห่มดที�เรีามีแลีะ
ความรู้ีที�เรีาไดรั้ีบบนแผู้น่ดินโลีกจัะช่วยให่เ้รีาเป็นเห่มือุนพรีะผูู้ ้
ช่วยให่ร้ีอุดมากขึ�นแลีะจัะเต์รีียมเรีาให่พ้ร้ีอุมทำาการีต์ดัสินใจัไดดี้
ขึ�น รัีบใชไ้ดดี้ขึ�นในโลีก แลีะเป็นเครืี�อุงมือุที�ดีขึ�นในพรีะห่ตั์ถึข์อุง
พรีะอุงค์

การีศึกษาเต์รีียมทางให่ไ้ดค้วามรู้ี แลีว้ลีงมือุทำา ยนืห่ยดัเพื�อุ
ความจัริีงแลีะความถึกูต์อุ้ง แลีะมีชีวติ์ที�พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีง
ต์อุ้งการีให่เ้รีามี—ชีวติ์ที�เต์ม็ไปดว้ยปีติ์

  ดิฉนัรู้ีวา่พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีงอุวยพรีความพยายามขอุงเรีา  
โดยเฉพาะอุยา่งยิ�งเมื�อุความปรีารีถึนาขอุงใจัเรีาคือุกา้วห่นา้แลีะ
รัีบใชพ้รีะอุงคก์บับุต์รีธิิดาขอุงพรีะอุงค ์ดิฉนัรู้ีวา่เมื�อุพรีะอุงคท์รีง
บญั่ชาบุต์รีธิิดาขอุงพรีะอุงค ์“พรีะอุงคจ์ัะทรีงเต์รีียมทางไวใ้ห่พ้วก
เขา เพื�อุพวกเขาจัะทำาสำาเร็ีจัในสิ�งซึู� งพรีะอุงคท์รีงบญั่ชาพวกเขา”  
( 1   นีไฟ 3:7 ) พรีะอุงคท์รีงต์อุ้งการีให่เ้รีาปรีะสบความสำาเร็ีจั

  เรีาแต่์ลีะคนควรีใชป้รีะโยชนจ์ัากทุกโอุกาสสำาห่รัีบการีศึกษา
แลีะการีเติ์บโต์ที�พรีะเจัา้ทรีงวางไวใ้นเสน้ทางขอุงเรีา ไม่วา่จัะผู้า่น  
 BYU- Pathway Worldwide  ห่รืีอุโอุกาสใดกต็์าม พรีะอุงคท์รีงรัีกเรีา
แลีะจัะทรีงนำาทางเรีาเสมอุ ทรีงต์อุ้งการีให่เ้รีาเรีียนรู้ีทุกอุยา่งที�
เรีียนรู้ีไดบ้นโลีกนี�  แลีะดิฉนัรู้ีวา่เรีาจัะปรีะสบปาฏิิห่าริียม์ากมาย
เมื�อุเรีาทำางานอุยา่งมีความสุขแลีะขยนัห่มั�นเพียรี แลีะวางใจัใน
การีนำาทางขอุงพรีะอุงค ์ดิฉนัรู้ีวา่ดิฉนัมีปาฏิิห่าริียเ์ห่ล่ีานั�น  ◼

    กลอเรี์ย คอร์์เนลโิอ  มาจากลิมา เปัร้ เธอหลงใหลการที่ำาเร่�องเป็ัน่
ไปัไม่ได�ให� เป็ัน่ไปัได� การรับ่ใชิ�ผ้�อ่�น่และการปัรับ่ปัร่งช่ิวิต การ
สอน่ และการเร่ยน่ร้� ให�มากเท่ี่าท่ี่�จะมากได�ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เก่�ยวกับ่วฒัน่ธรรมอ่�น่

    ด้ัข้อม้ลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบั BYU-Pathway Worldwide  ได้ัทั่ี�  byupathway   .org 

การศึกษาเพื�ออนาคตทั่ี�ดักีว่าเดัมิ

  คน่หน่่่มสาวแบ่่งปััน่ว่าการศึกษาหาความร้� สำาคัญต่อ 
การร้� สึกม่ความหวงักับ่อน่าคตมากขึน้่อย่างไร:

“ดิฉนัเกิดแลีะเติ์บโต์ในฮอุนดูรัีส—ปรีะเทศที�เต์ม็
ไปดว้ยโอุกาสแต่์ใชชี้วติ์ลีำาบาก ดิฉนัโต์มากบัการีฟัง
ปรีะวติั์บรีรีพชนขอุงดิฉนัวา่พวกท่านมกัจัะมอุงห่า
โอุกาสช่วยทำาให่ค้นรุ่ีนต่์อุไปดีขึ�นอุยา่งไรี

“เพรีาะการีเสียสลีะขอุงพอุ่แม่ ดิฉนักบัพี�ชายจึังได้
รัีบการีศึกษาที�ดีที�สุด ดิฉนัไดเ้รีียนรู้ีวา่การีศึกษาไม่
จัำากดัเฉพาะปริีญ่ญ่ามห่าวทิยาลียั การีศึกษาเชื�อุมโยง
กบัสวรีรีค์

  “ถึา้เรีาเต์รีียมพร้ีอุม เรีาจัะไม่กลีวั การีศึกษาเป็น
พรีะบญั่ญ่ติั์จัากพรีะบิดาบนสวรีรีค ์แลีะพรีะอุงค์
ทรีงสญั่ญ่ากบัเรีาวา่ต์รีาบเท่าที�เรีาจัะรัีกษาพรีะ
บญั่ญ่ติั์ขอุงพรีะอุงค ์เรีาจัะรุ่ีงเรืีอุงในแผู้น่ดิน  
(ดู  2 นีไฟ 1:20 ) การีศึกษาช่วยให่ดิ้ฉนัสร้ีางสรีรีค ์ 
เติ์บโต์ แลีะเต์รีียมเป็นห่่วงโซู่แขง็แรีงที�สุดขอุงรุ่ีน
ดิฉนั แลีะกำาลีงัทำาให่ดิ้ฉนัมีโอุกาสช่วยคนอืุ�นๆ  
ให่ท้ำาเห่มือุนกนั”
   —ซัารา เอม็. บาร์โลว์, เตกซิ้ักลัป็า ฮอนด้ัรัสุ

   “การีศึกษาช่วยให่ดิ้ฉนัสำานึกแลีะเขา้ใจับทบาท
ห่นา้ที�ขอุงต์นในครีอุบครัีวมนุษย ์แลีะนั�นทำาให่ดิ้ฉนั
มีปีติ์อุยา่งมาก”
   —เคริอาตา ค้เรเน, แคนเทั่อร์เบอรี นิวซีัแลนด์ั

   “การีศึกษาทำาให่ผู้้มรู้ีสึกวา่อุาชีพในอุนาคต์ขอุง
ผู้มจัะทำาให่ผู้้มสามารีถึเป็นแสงสวา่งในโลีกนี�แลีะ
สั�งสอุนพรีะกิต์ติ์คุณ์ได”้
   —คลอดัโิอ อากน้า โธิมสัุ, อนัโตฟากสัุตา ชิ่ล ี
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 สิุ�งหินึ�ง  เกี�ยวกบั
อุนาคต์ที�ดิฉนั สามารถ  
ควบคุมได้
       โดัย ลอรา แคมพาเนอร์

     เ สียงเลีก็ๆ ในห่วัทำาให่ดิ้ฉนัไม่อุาจัเมินเฉย ต์อุนนี� ดิฉนัอุาย ุ28 ปี ยงัโสดแลีะไม่รู้ีเลียวา่
ต์นเอุงอุยากทำาอุะไรีเป็นอุาชีพทั�งที�มีงานดีอุยูแ่ลีว้ในฐานะพยาบาลีผู้ดุงครีรีภ ์ดิฉนัรู้ีสึก
เห่มือุนชีวติ์ไม่รีาบรืี�นสกัดา้น ดิฉนักำาลีงัสงสยัทางเลืีอุกต่์างๆ ในชีวติ์แลีะไม่ทรีาบจัะ
เดินทางใด ดิฉนัแค่รู้ีสึกสิ�นห่วงั

  วนัห่นึ�งเมื�อุกำาลีงัรู้ีสึกทอุ้เป็นพิเศษ เพื�อุนคนห่นึ�งที�ดิฉนัไม่ไดคุ้ยกนัมาพกัห่นึ�งแลีว้
โทรีศพัทม์า เมื�อุเขาถึามวา่ดิฉนัเป็นอุยา่งไรีบา้ง ดิฉนัอุธิิบายความรู้ีสึกทั�งห่มดเห่ล่ีานั�นที�ดิฉนั
ต่์อุสูม้าต์ลีอุด เขาฟังแลีว้พดูวา่ “โอุเค แต่์คุณ์เป็นอุยา่งไรีบา้งทางวญิ่ญ่าณ์?”

  “อุอุ้ ค่ะ สมบูรีณ์์แบบค่ะ” ดิฉนัต์อุบโดยอุตั์โนมติั์ “ฉนัไม่เคยรู้ีสึกใกลีชิ้ดพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้มาก
เท่านี� ในชีวติ์”

  เขาต์อุบวา่ “ถึา้อุยา่งนั�นคุณ์กไ็ม่ต์อุ้งห่่วงเรืี�อุงอืุ�น”

   ความเชื่�อมั�นในแผนทั่ี�สุมบ้รณ์แบบของ
พระผ้้เป็็นเจ้า

  ต์ั�งแต่์สนทนาครีาวนั�น ดิฉนัต์รีะห่นกัสอุงเรืี�อุง ห่นึ�ง ดิฉนั
ต์รีะห่นกัวา่ดิฉนัสำานึกคุณ์อุยา่งยิ�งที�มีปรีะจักัษพ์ยานเขม้แขง็ถึึง
พรีะกิต์ติ์คุณ์ที�ไดรั้ีบการีฟื� นฟแูลีะสามารีถึดำาเนินชีวติ์ต์ามพรีะ
บญั่ญ่ติั์แลีะรู้ีสึกเชื�อุมโยงกบัสวรีรีค์

  การีพึ�งพาต์นเอุงทางวญิ่ญ่าณ์สำาคญั่ต่์อุดิฉนัมาก แลีะดิฉนัยงั
คงเรีียนรู้ีวธีิิเปิดฟ้าสวรีรีคใ์นชีวติ์ดิฉนั การีสวดอุอุ้นวอุนแลีะ
การีศึกษาพรีะคมัภีร์ีทุกเชา้เป็นสิ�งเรีียบง่ายที�ดิฉนัรู้ีสึกวา่ส่งผู้ลี 
กรีะทบให่ญ่่ห่ลีวงที�สุดต่์อุความสามารีถึที�จัะรัีบการีเปิดเผู้ยส่วนต์วั  
ดิฉนัรู้ีสึกเชื�อุมโยงกบัสวรีรีคม์ากขึ�นเมื�อุดิฉนัพยายามเป็นคนจิัต์ใจัดี  
ใชชี้วติ์ให่ดี้เพื�อุพรีะวญิ่ญ่าณ์จัะทรีงสามารีถึเป็นเพื�อุนดิฉนัไดต้์ลีอุด
เวลีา เชื�อุฟังพรีะบญั่ญ่ติั์ แลีะกลีบัใจัอุยา่งจัริีงจังั
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  สอุง ดิฉนัต์รีะห่นกัวา่คำาต์อุบที�ให่ก้บัเพื�อุนไม่ถึกูต์อุ้ง
ทั�งห่มด—ดิฉนัคิดวา่ดิฉนั “สมบูรีณ์์แบบ” ทางวญิ่ญ่าณ์  
แต่์ที�จัริีงดิฉนัต์อุ้งมีศรัีทธิามากกวา่นี�  เลิีกกงัวลีเกินเห่ตุ์  
แลีะวางใจัให่พ้รีะผูู้เ้ป็นเจัา้ดูแลีสิ�งที�ดิฉนัไม่สามารีถึ
ควบคุมได้

  แมว้า่ชีวติ์บางดา้นขอุงดิฉนัไม่รีาบรืี�นเท่าที�ต์อุ้งการี 
ดิฉนักรู้็ีวา่สิ�งสำาคญั่คือุต์อุ้งลีงมือุทำาดว้ยศรัีทธิาแลีะแสดง
ให่พ้รีะผูู้เ้ป็นเจัา้เห็่นวา่ดิฉนัใชสิ้ทธิิ� เสรีีทำาการีเลืีอุกที�ดี  
ดิฉนัไดเ้รีียนรู้ีวา่เมื�อุชีวติ์ไม่รีาบรืี�นต์ามที�ห่วงั นั�นกเ็พื�อุ
ดิฉนัจัะไดเ้รีียนรู้ีแลีะเติ์บโต์ในดา้นที�ดิฉนัจัะไม่สามารีถึ
ทำาไดด้ว้ยวธีิิอืุ�น

  ดิฉนัไม่เคยคิดมาก่อุนวา่ในปีที�อุาย ุ29 ดิฉนัจัะมีความ
สงสยัเกี�ยวกบัอุาชีพแลีะชีวติ์ช่วงต่์อุไปขอุงต์นเอุง แมจ้ัะ
มีความรู้ีทั�งห่มดนี�แต่์ดิฉนัยงัมีความเชื�อุมั�นโดยสมบูรีณ์์
วา่พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงมีแผู้นที�สมบูรีณ์์แบบสำาห่รัีบดิฉนั  
พรีะอุงคท์รีงทรีาบแน่นอุนวา่กำาลีงัเกิดอุะไรีขึ�นแลีะดิฉนั
ต์อุ้งการีอุะไรี แลีะพรีะอุงคจ์ัะทรีงดูแลีดิฉนัเสมอุ (ดู 
มทัธิิว 6:28–34 ) ดงัที�เอุล็ีเดอุร์ีแอุลี. ทอุดด ์บดัจัแ์ห่่งสาวก
เจัด็สิบสอุน “เป็นเรืี�อุงยากจัะเขา้ใจั โดยเฉพาะอุยา่งยิ�ง
ห่ลีายครัี� งในชีวติ์เรีาต์อุ้งต์า้นกรีะแสลีมแรีงแลีะทอุ้งทะเลี
ปั�นป่วน เรีารู้ีสึกไดถึ้ึงการีปลีอุบโยนเมื�อุรู้ีวา่ในพรีะคุณ์

ความดีีอันัหาทีี่�สุุดีมิไดีข้อังพระผู้้เ้ป็็นเจ้า้ พระอังคย์ังั
ที่รงพดัีเราจ้นถึึงบ้า้นเสุมอั” (ด้ี “ความวางใจ้อันัคงทีี่�และ
คงที่น,” เลีียโฮนา, พ.ยั. 2019, 48)

    วางใจมากขึ้้�น กงัวลน้อยลง
  บ้างวนัร้้สึุกวา่ชีีวติยัากมาก แต่เม่�อัดิีฉันัพิจ้ารณาจ้ริงๆ  

ดิีฉันัร้้วา่ดิีฉันัไม่ตอ้ังกงัวล ดิีฉันัเริ�มตระหนกัทีี่ละนิดีวา่
ดิีฉันัตอ้ังวางใจ้พระผู้้เ้ป็็นเจ้า้มากขึ�นอีักนิดีและกงัวลนอ้ัยั
ลงเกี�ยัวกบั้สิุ�งทีี่�ดิีฉันัไม่สุามารถึควบ้คุมไดี ้สิุ�งหนึ�งทีี่�ดิีฉันั  
 สามารถ ควบ้คุมไดีเ้กี�ยัวกบั้อันาคตค่อัการวางใจ้พระ 
ผู้้เ้ป็็นเจ้า้และที่ำาใหต้นเอังใกลชิ้ีดีพระอังคม์ากขึ�นทุี่กวนั

  เม่�อัดิีฉันัร้้สึุกสิุ�นหวงัมกัจ้ะมีแสุงสุวา่งมากพอัใหดิ้ีฉันั
กา้วเขา้ไป็ในแดีนลึกลบั้และเดิีนไป็ขา้งหนา้เสุมอั ตราบ้
ใดีทีี่�ดิีฉันัใชีศ้รัที่ธาและรักษาพนัธสุญัญา ตราบ้ใดีทีี่�ดิีฉันั
จ้ดีจ้ำาอัตัลกัษณ์แที่จ้้ริงขอังตนในฐานะธิดีาขอังพระบิ้ดีา
พระมารดีาบ้นสุวรรค ์และพยัายัามแลว้พยัายัามอีัก สิุ�ง
ต่างๆ จ้ะเกิดีขึ�นเม่�อัควรจ้ะเกิดีและในวธีิทีี่�ควรจ้ะเกิดี 
และนั�นค่อัที่ั�งหมดีทีี่�สุำาคญัจ้ริงๆ  ◼

       ลอรา แคมพาเนอร์ เติิบโติทางภาคใต้ิของฝร่�งเศสใน
ครอบคร่วชาวสเปน เธอทำางานเป็นพยาบาลีผดุงุครรภ์
แลีะมองหาการผจญภย่ใหม่ๆ เสมอ เธอเป็นคนมี
มนุษยส่มพ่นธ์ดีุแลีะหลีงใหลีวฒ่นธรรมต่ิางๆ      

 “หลายคร้ังใน่ช่ิวิตเราต�องต�าน่
กระแสลมแรงและที่�องที่ะเล
ปัั�น่ป่ัวน่  .   .   .  เราร้� สึกได�ถึงการ
ปัลอบ่โยน่เม่�อร้� ว่าใน่พระค่ณ
ความด่อัน่หาท่ี่�ส่ดมิได�ของพระ
ผ้� เป็ัน่เจ�า พระองค์ยงัที่รงพัดเรา
จน่ถึงบ่�าน่เสมอ”
   —เอุล็ีเดอุร์ีแอุลี.   ทอุดด ์บดัจัแ์ห่่งสาวกเจัด็สิบ 
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  54   ครอบครัวเดัมิแต่ไม่
เหิมอืนเดัมิของผม

   โดย ลีีโอุนาร์ีโด คอุนเกอิุกาโอุ

     56   การเลอืกทั่างคบัแคบและ
แคบแทั่นทั่างกว้าง

   โดย เอุล็ีเดอุร์ีทากาชิ วาดะ

     60   บทั่เรียนทั่ี�ใช้่อุป็กรณ์สุำาหิรับ
ยามคำ�าทั่ี�บ้าน:   การใช้่เวลา
ของท่ั่านให้ิเกดิัป็ระโยช่น์

   โดย นาต์าชา แอุนเดอุร์ีเซ็ูน

     62   ห้ิองสุนทั่นา

    64   ปั็จฉิัมวาทั่ะ:   ป็ระจกัษ์พยาน
และการเป็ลี�ยนใจเลื�อมใสุ

   โดย เอุล็ีเดอุร์ีเดวดิ   เอุ. เบดนาร์ี

     65   ผ้้คนจากพระคมัภร์ีมอรมอน:  
  อมวิเลค็กบัแอลมา

 ดัฉัิันช่อบทั่ำาอาหิาร
มากกว่าอะไรทั่ั�งหิมดั   

ดิฉนัทำาพายสอุดไส ้คพัเคก้ คุกกี� เลีก็ๆ อุาห่ารีปรีะเภทขา้ว
แลีะเนื�อุ—อุะไรีกไ็ด ้จัริีงๆ นะ! ดิฉนัชอุบสอุนชั�นเรีียนดว้ย 
ชอุบทุกครัี� งที�ไดรั้ีบเชิญ่ให่ส้อุนชั�นเรีียนเยาวชนห่ญิ่ง

  ดิฉนัมาการีปรีะชุม FSY  เพรีาะมีคำาถึามที�ต์อุ้งการีคำาต์อุบ  
ดิฉนัไดทุ้นไปเรีียนมห่าวทิยาลียั แต่์รู้ีสึกวา่ควรีรัีบใชง้าน
เผู้ยแผู้ ่ถึา้ไปดิฉนัจัะไม่ไดทุ้น แต่์ถึา้อุยูแ่ลีะเป็นครูี  
ดิฉนัสามารีถึทำางานแลีะจ่ัายค่าเล่ีาเรีียนไปพร้ีอุมๆ กนั ใน
รีะห่วา่ง FSY  ซิูสเต์อุร์ีคนห่นึ�งพดูเรืี�อุงปิตุ์พรีขอุงเธิอุ ขณ์ะ
นี� ดิฉนักำาลีงัเต์รีียมรัีบปิตุ์พรี แลีะห่วงัวา่เมื�อุไดรั้ีบ ดิฉนัจัะ
รู้ีมากขึ�นวา่พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีงมีแผู้นอุะไรีสำาห่รัีบดิฉนั  
ดิฉนัชอุบโปรีแกรีมเยาวชนแลีะ FSY  เพรีาะทำาให่เ้ยาวชน
เขม้แขง็ เพรีาะความจัริีงคือุเรีาทุกคนต์อุ้งการีสนัติ์สุข

  พกัห่นึ�งห่ลีงัจัากรัีบบพัติ์ศมา ดิฉนัเลิีกไปโบสถึ ์สกัพกั
กก็ลีบัมา แลีว้กเ็ลิีกไปโบสถึอี์ุกครัี� ง แต่์สมาชิกในวอุร์ีดมา
เยี�ยมแลีะเชิญ่ชวนดิฉนัให่ก้ลีบัมา พวกเขาบอุกวา่ศาสนจักัรี
แลีะสมาชิกคิดถึึงแลีะต์อุ้งการีดิฉนั ดิฉนัต์ดัสินใจักลีบัไป
โบสถึ ์แลีะแขง็ขนันบัจัากนั�นเป็นต์น้มา ดิฉนัต์รีะห่นกัวา่
ดิฉนัต์อุ้งการีศาสนจักัรีมาก ดิฉนัสามารีถึสวดอุอุ้นวอุน 
พรีะบิดาบนสวรีรีคแ์ลีะรู้ีสึกดี แลีะดิฉนัสามารีถึรู้ีสึกถึึง 
พรีะวญิ่ญ่าณ์ แลีะดิฉนัอุยูที่�นี�แลีว้!

    อาเดัรียนา ทั่.ี  (ซูา้ยสุด) อุาย ุ17 ปี สาธิารีณ์รัีฐโดมินิกนั 
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54 เลีียโฮนา

      โดัย ลโีอนาร์โดั คองเกอกิาโอ

      ผูู้ ้ สอุนศาสนาชูภาพถ่ึายภาพห่นึ�งให่ดู้  
“คุณ์เห็่นอุะไรี?” พวกเขาถึาม

  “ครีอุบครัีวที�มีความสุข” ผู้มต์อุบ
  “ทุกครีอุบครัีวมีความสุขห่รืีอุเปล่ีา?”
  ผู้มส่ายห่นา้ “คุณ์เคยเจัอุครีอุบครัีว  

 ของผม  แลีว้” ผู้มอุธิิบาย
  ผู้มอุาย ุ16 ปีอุาศยัอุยูใ่นบรีาซิูลี ผู้ม

อุยูที่�นั�นมาต์ลีอุดชีวติ์ ผูู้ส้อุนศาสนาสอุน
ผู้มมาห่ลีายสปัดาห์่แลีว้ แต่์ไม่มีใครีใน
ครีอุบครัีวอุยากฟัง รีะห่วา่งนั�นผูู้ส้อุน
ศาสนาเห็่นครีอุบครัีวผู้มทะเลีาะทุ่มเถีึยง
กนับ่อุยๆ ครีอุบครัีวผู้มกบัครีอุบครัีวที�
กำาลีงัยิ�มอุยูใ่นภาพถ่ึายไม่มีอุะไรีเห่มือุน
กนัเลีย

  เอุล็ีเดอุร์ีคนห่นึ�งบอุกวา่  
“ครีอุบครัีวปัจัจุับนัขอุงคุณ์อุาจั
จัะไม่เป็นแบบนี�  แต่์คุณ์สามารีถึ
สร้ีางครีอุบครัีวในอุนาคต์ให่้
ต่์างอุอุกไปได”้

  เมื�อุจับการีเยี�ยมครัี� งนั�น พวก
เขาขอุให่ผู้้มสวดอุอุ้นวอุนอีุก
ครัี� งเกี�ยวกบัสิ�งที�เรีาศึกษากนั
มา ผู้มไม่สญั่ญ่าเห่มือุนเคยวา่
จัะสวดอุอุ้นวอุน ผู้มชอุบความ
รู้ีสึกต์อุนผูู้ส้อุนศาสนามาเยี�ยม  
แลีะพรีะกิต์ติ์คุณ์มีเห่ตุ์มีผู้ลี
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สำาห่รัีบผู้ม แต่์ผู้มกลีวัคำาต์อุบที�ผู้มจัะไดรั้ีบ  
ถึา้พรีะกิต์ติ์คุณ์เป็นความจัริีง ผู้มจัะต์อุ้ง
ทำาการีเปลีี�ยนแปลีงเยอุะมาก

   ทั่างเลอืกใหิม่
  ห่ลีงัจัากเอุล็ีเดอุร์ีไปแลีว้ ผู้มไม่สามารีถึ

ห่ยดุคิดถึึงครีอุบครัีวที�มีความสุขได ้ 
ครีอุบครัีวเรีาไม่ใกลีเ้คียงเลีย คุณ์พอุ่ไม่อุยู่
ในชีวติ์ผู้ม ความสมัพนัธ์ิขอุงผู้มกบัคุณ์แม่
ไม่ดี คุณ์ยายเป็นคนที�ดูแลีเรีา แต่์พวกเรีา
ทำาต์วัไม่เห่มือุนครีอุบครัีวที�ผูู้ส้อุนศาสนา
สอุน ไม่มีใครีแสดงความรัีกต่์อุกนัห่รืีอุใช้
เวลีาดว้ยกนัมากๆ

  ต์ลีอุดชีวติ์ผู้มสญั่ญ่ากบัต์วัเอุงวา่สกัวนั
ผู้มจัะเป็นพอุ่ที�ดี ผู้มจัะเป็นพอุ่ที�ผู้มไม่เคยมี  
แต่์เมื�อุผูู้ส้อุนศาสนาสอุนผู้ม ผู้มเริี�มรู้ีต์วัวา่
ผู้มกำาลีงัทำาเห่มือุนพอุ่แม่ทำาต์อุนอุายเุท่า
ผู้ม ผู้มนอุนดึก ทำาต์ามใจัต์วั แลีะใชชี้วติ์
เห่มือุนคนห่วัรัี�น ผู้มทำาเห่มือุนพอุ่แม่โดย
ไม่ต์ั�งใจั

  ไดเ้วลีาทูลีถึามพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้แลีว้
  ในที�สุดเมื�อุผู้มสวดอุอุ้นวอุน ผู้มได้

รัีบคำาต์อุบที�ผู้มคาดห่วงัมาต์ลีอุด ศาสนจักัรี
เป็นความจัริีง! ถึึงเวลีาต์อุ้งเลืีอุกแลีว้

ครอบครวััเดิิมแติ ่  
 ไม่่เหมื่อนเดิิม่  ของผม
ไม่ม่สิ�งใดท่ี่�พระกิตติค่ณเปัล่�ยน่ไม่ได�ถ�าค่ณยอมให� เปัล่�ยน่
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    ผมคนใหิม่
  คุณ์ยายต์อุ้งอุนุญ่าต์ก่อุนผู้มจึังจัะรัีบ 

บพัติ์ศมาได ้ท่านคดัคา้น แต่์ผู้มดึงดนั
  “คุณ์ยายครัีบ คุณ์ยายชอุบลีีโอุนาร์ีโด

แบบไห่นมากกวา่?” ผู้มถึาม “แบบที�อุอุก
ไปกินเห่ลีา้สูบบุห่รีี�แลีะกลีบับา้นดึกดื�น?  
ห่รืีอุชอุบแบบที�ผู้มเป็นอุยูต่์อุนนี� ? การี
เปลีี�ยนแปลีงเห่ล่ีานี� เป็นเพรีาะพรีะกิต์ติ์คุณ์
นะครัีบ”

  คุณ์ยายยอุมรัีบในที�สุด แลีะผู้มรัีบบพั
ติ์ศมาแลีะการียนืยนั นบัจัากนั�นมีบางอุยา่ง
น่าสนใจัเริี�มเกิดขึ�นในครีอุบครัีวผู้ม—บาง
อุยา่งที�ผู้มไม่ต์รีะห่นกัเท่าใดนกัจันอีุกสอุง
สามปีให่ห้่ลีงั

    ครอบครัวใหิม่
  ก่อุนผู้มไปเป็นผูู้ส้อุนศาสนาทางภาค

ใต์ข้อุงบรีาซิูลี คุณ์ยายเขา้ร่ีวมการีปรีะชุม
ให่ญ่่สเต์คกบัผู้ม ห่ลีงัจัากนั�นเรีาจัดัการี
ปรีะชุมแสดงปรีะจักัษพ์ยานเลีก็ๆ กบั
ครีอุบครัีวแลีะเพื�อุนๆ ผู้มปรีะห่ลีาดใจัเมื�อุ
คุณ์ยายอุยากพดูบางอุยา่ง

  “ต์ั�งแต่์ลีีโอุนาร์ีโดเขา้ร่ีวมศาสนจักัรี
ขอุงคุณ์ ครีอุบครัีวฉนัเริี�มเป็นครีอุบครัีว  
 จริงๆ ” ท่านกล่ีาว จัากนั�นท่านบอุกวธีิิที�
ท ำาให่ค้รีอุบครัีวเรีาสนิทกนัมากขึ�น ต์อุนนี�
เรีาใชเ้วลีาดว้ยกนั เรีาเริี�มบอุกวา่ “รัีก” กนั
ทั�งที�เรีาไม่เคยบอุกมาก่อุน การีทะเลีาะทุ่ม
เถีึยงห่ยดุลีง มิต์รีภาพจัริีงๆ เกิดขึ�นในพวก
เรีาทุกคน เรีากินอุาห่ารีดว้ยกนัมากขึ�นแลีะ
ไดรั้ีบพรีมากมายในดา้นอืุ�นๆ

  ผู้มสงัเกต์เห็่นการีเปลีี�ยนแปลีงเห่ล่ีานี�
เห่มือุนกนั แต่์ผู้มไม่คิดวา่จัะโยงช่วงเวลีา
ไดพ้อุเห่มาะพอุดีกบัต์อุนที�ผู้มรัีบบพัติ์ศมา

  “ฉนัอุาจัไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจักัรี
ขอุงคุณ์” ท่านกล่ีาว “แต่์ฉนัเป็นเพื�อุนขอุง
ศาสนจักัรีคุณ์ แลีะรู้ีวา่ครีอุบครัีวเรีาไดรั้ีบ
พรีเพรีาะการีเลืีอุกขอุงลีีโอุนาร์ีโด”

    ความเข้าใจใหิม่
  ผู้มแทบไม่เชื�อุหู่ แต่์ขณ์ะคุณ์ยายพดูวา่

ครีอุบครัีวเรีาสนิทกนัมากขึ�นอุยา่งไรี  
ผู้มจัำาภาพถ่ึายที�ผูู้ส้อุนศาสนาให่ผู้้มดูเมื�อุ
ห่ลีายปีก่อุนไดท้นัที ในเวลีานั�นผู้มคิดวา่

ครอบครวััเดิิมแติ ่  
 ไม่่เหมื่อนเดิิม่  ของผม

วธีิิเดียวที�ครีอุบครัีวผู้มจัะมีความสุขคือุมี
กบัครีอุบครัีวในอุนาคต์ขอุงผู้ม

  แต่์ผู้มคิดผู้ดิ ครีอุบครัีวปัจัจุับนัขอุงผู้ม
มีความสุข! เรีารัีกกนัมากขึ�น

  อุาจัจัะไม่มีสกัคนในครีอุบครัีวผู้มเขา้
ร่ีวมศาสนจักัรีในชีวติ์นี�  ถึึงแมพ้วกเขาไม่
เขา้ร่ีวม แต่์ผู้มรู้ีวา่พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงอุวยพรี
ผู้มแลีว้ในห่ลีายๆ ดา้น พรีะกิต์ติ์คุณ์ขอุง
พรีะเยซููคริีสต์แ์สดงให่เ้รีาเห็่นวธีิิปรัีบปรุีง
ครีอุบครัีวเรีา ไม่วา่สถึานการีณ์์ขอุง
ครีอุบครัีวเรีาเป็นอุยา่งไรี  ◼
    เวลาน่่ผ้้� เข่ยน่อาศัยอย้่ใน่ยท้ี่าห์ สหรัฐอเมริกา

พระกิติติิคณุแสดิงให้เ้รา
เห็้นวิัธีปีรบัปรงุครอบครวััเรา  

ไม่วัา่สถานการณข์อง
ครอบครวััเราเป็นอย่า่งไร
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การีเลืีอุก  
 ทางคับัแคับและแคับ 

แทน ทางกว้า้ง

ม่สองที่างตรงหน่�าข�าพเจ�า และข�าพเจ�าร้� ว่าม่
วิธ่เด่ยวท่ี่�จะร้� ว่าต�องไปัที่างไหน่
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 โดัย เอล็เดัอร์ 
ทั่ากาชิ่ วาดัะ

  แห่่งสาวกเจัด็สิบ         ข้
  าพเจัา้โต์มากบับิดามารีดาขา้พเจัา้ในเมือุงนะงะโนะ ญี่�ปุ่น  
ศาสนาเป็นส่วนห่นึ�งขอุงทุกอุยา่งที�ครีอุบครัีวขา้พเจัา้ทำา  
บิดาขา้พเจัา้คุกเข่าห่นา้หิ่�งพรีะทุกเชา้แลีะทุกคืน ขา้พเจัา้ไม่

คิดวา่ศาสนาพทุธิเป็นศาสนา—เพรีาะนั�นเป็นวถีิึชีวติ์ขอุงเรีา  
ง่ายดีถึา้ขา้พเจัา้จัะยงันบัถืึอุศาสนาพทุธิเห่มือุนเดิมไปต์ลีอุด
ชีวติ์ แต่์พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงพิสูจันใ์ห่ข้า้พเจัา้เห็่นห่ลีายครัี� งวา่วธีิิที�
ง่ายห่รืีอุที�คนนิยมทำากนัไม่ใช่วธีิิที�ดีที�สุดเสมอุไป

   ตำำาราเรียนหรือพระคัมั่ภีีรศ์ักัดิิ �สิิทธิิ์ �?
  สมยัเป็นวยัรุ่ีน ขา้พเจัา้พยายามมากเพื�อุคน้ห่าอุตั์ลีกัษณ์์

ขอุงต์น ขา้พเจัา้สงสัยวา่ทำาไมขา้พเจัา้อุยูบ่นโลีกนี�แลีะขา้พเจัา้
ควรีจัะเป็นใครี เมื�อุอุายปุรีะมาณ์ 13 ปี ครูีให่ญ่่ขอุงโรีงเรีียน
แจักพนัธิสัญ่ญ่าให่ม่ที�มีทั�งภาษาอุงักฤษแลีะภาษาญี่�ปุ่นอุยูคู่่
กนัให่น้กัเรีียนทุกคน “นี�ไม่ใช่เพื�อุจุัดปรีะสงคท์างศาสนา”  
เขาบอุก “ห่นงัสือุเล่ีมนี�แปลีดีมาก ให่เ้อุาไวใ้ชศึ้กษาภาษา
อุงักฤษ” เมื�อุขา้พเจัา้เปิดดู ในนั�นมีพรีะคมัภีร์ีอุา้งอิุงให่อุ่้าน
เวลีาที�ท่านรู้ีสึกโดดเดี�ยว ต์อุ้งการีคำาต์อุบให่ก้บัคำาถึามขอุง
ท่าน ห่รืีอุกำาลีงัมีเรืี�อุงทุกขใ์จั ขา้พเจัา้สามารีถึเชื�อุมโยงกบั
สถึานการีณ์์ทั�งห่มดนั�น!

  ขา้พเจัา้อุ่านเกี�ยวกบัพรีะเยซููคริีสต์ ์“บรีรีดาผูู้เ้ห่น็ดเห่นื�อุย
แลีะแบกภารีะห่นกั จังมาห่าเรีา แลีะเรีาจัะให่ท่้านทั�งห่ลีายได้
ห่ยดุพกั” ( มทัธิิว 11:28 ) “รัีบกางเขนขอุงต์นแบกแลีะต์ามเรีามา”  
( มทัธิิว 16:24 ) ถึอุ้ยคำาเห่ล่ีานั�นดลีใจัขา้พเจัา้ถึึงแมข้า้พเจัา้ไม่
เขา้ใจัเท่าใดนกั ขา้พเจัา้สงสยัวา่พรีะเยซููคริีสต์เ์ป็นใครีแลีะการี
มีพรีะอุงคเ์ป็นพรีะผูู้ช่้วยให่ร้ีอุดห่มายความวา่อุยา่งไรี ขา้พเจัา้
สงสยัวา่ขา้พเจัา้เป็นคนเดียวที�รู้ีสึกถึึงความเชื�อุมโยงเช่นนั�นกบั
สิ�งที�ควรีจัะเป็นต์ำารีาเรีียนห่รืีอุ

    วิ้�งหนีหรืออย่่ฟััง?
  ไม่กี�ปีต่์อุมา ขา้พเจัา้พบผูู้ส้อุนศาสนาครัี� งแรีก บิดามารีดา

ขา้พเจัา้เตื์อุนให่ร้ีะวงัชาวคริีสต์ว์ยัห่นุ่มสาวที�สั�งสอุนอุยูท่ ั�วทุก
ที� ขณ์ะเดินกลีบับา้น ผูู้ส้อุนศาสนาชาวอุเมริีกนัต์วัสูงมีรีอุยยิ�ม
ใจัดีทกัทายขา้พเจัา้ ขา้พเจัา้ไม่ทรีาบจัะทำาอุยา่งไรีดี ขา้พเจัา้
กลีวัวา่เขาจัะพดูเรืี�อุงศาสนจักัรีขอุงเขา ถึา้เขาพดู ขา้พเจัา้จัะวิ�ง
ไปทางอืุ�น! เขากลีบัถึามเพียงวา่ไปรีษณี์ยไ์ปทางไห่น ขา้พเจัา้
บอุกเขาแลีว้กเ็ดินกลีบับา้น

  ขณ์ะเดินจัากมา ขา้พเจัา้รู้ีสึกบางอุยา่ง ถ�าข�าพเจ�าเจอผ้�สอน่
ศาสน่าอ่กคร้ัง  ขา้พเจัา้คิด ข�าพเจ�าจะค่ยกับ่พวกเขา 

  ไม่นานห่ลีงัจัากนั�น ขา้พเจัา้เจัอุผูู้ส้อุนศาสนาอีุกคู่ห่นึ�งโดย
บงัเอิุญ่ ขา้พเจัา้ต์กใจัที�พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงไดย้นิแลีะทรีงต์อุบคำา
สวดอุอุ้นวอุนขอุงเดก็ห่นุ่มอุยา่งขา้พเจัา้ จันกรีะทั�งขา้พเจัา้ได้
อุ่านเกี�ยวกบัโจัเซูฟ สมิธิ ขา้พเจัา้เคยอุ่านในพนัธิสญั่ญ่าให่ม่
ให่ส้วดอุอุ้นวอุนเสมอุ แต่์พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ทรีงปรีากฏิต่์อุชายคน
นั�นห่รืีอุ? ขา้พเจัา้รู้ีสึกทั�งต่์อุต์า้นแลีะเห็่นดว้ย แทนที�จัะวิ�งห่นี 

ขา้พเจัา้กลีบันดัให่พ้วกเขามาสอุนขา้พเจัา้
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    กลม่กลืนหรือโดิดิเดิน่?
  ก่อุนเรีียนรู้ีวา่ขา้พเจัา้เป็นลีกู

ขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ ขา้พเจัา้ต์อุ้งการี
กลีมกลืีนกบัทุกคน ขา้พเจัา้กลีวัโดด
เด่น แต่์ห่ลีงัจัากทรีาบวา่ขา้พเจัา้เป็น
ลีกูขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ ขา้พเจัา้ต์รีะห่นกั
วา่ขา้พเจัา้สามารีถึโดดเด่นได ้ขา้พเจัา้
สามารีถึแต์กต่์างได้

  การีสวดอุอุ้นวอุนแลีะการีต์รีะห่นกั
วา่ขา้พเจัา้เป็นบุต์รีขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ 
ทำาให่ข้า้พเจัา้กลีา้บอุกความรู้ีสึกกบั
บิดามารีดา แต่์พวกท่านไม่เขา้ใจั
ทั�งห่มด พวกท่านคิดวา่ขา้พเจัา้ดื�อุแลีะ
ยงัเดก็เกินกวา่จัะต์ดัสินใจัรัีบบพัติ์ศมา  
พวกท่านอุายที�ลีกูชายทำาต์ามศาสนา
แปลีกๆ นี�แทนที�จัะนบัถืึอุศาสนาขอุง

พวกท่าน ขา้พเจัา้รู้ีวา่ขา้พเจัา้เป็นใครี
แลีะต์อุ้งการีอุะไรี แต่์กต็์อุ้งการีให่้
เกียรีติ์บิดามารีดาดว้ยแลีะห่วงัวา่พวก
ท่านจัะให่เ้กียรีติ์ศาสนาขอุงขา้พเจัา้

    แกต้ำวั้หรือคัน้หาคัว้าม่จริง?
  ห่ลีงัจัากพบปะพดูคุยกบัผูู้ส้อุนศาสนาไดห้่นึ�งเดือุน พวกเขา

เชื�อุเชิญ่ให่ข้า้พเจัา้รัีบบพัติ์ศมา ขา้พเจัา้ไม่อุยากทำาให่พ้วกเขาผู้ดิ
ห่วงั แต่์อีุกใจัห่นึ�งกไ็ม่อุยากทิ�งศาสนาเดิมขอุงบิดามารีดาแลีะ
ทุกคนรีอุบต์วั มีสอุงทางต์รีงห่นา้ขา้พเจัา้ แลีะขา้พเจัา้รู้ีวา่มีวธีิิ
เดียวที�จัะรู้ีวา่ต์อุ้งไปทางไห่น—ขา้พเจัา้ต์อุ้งสวดอุอุ้นวอุนเห่มือุน
โจัเซูฟ สมิธิ ขา้พเจัา้ทูลีถึามพรีะบิดาบนสวรีรีคใ์นพรีะนามขอุง
พรีะเยซููคริีสต์ว์า่สิ�งที�ผูู้ส้อุนศาสนาสอุนเป็นความจัริีงห่รืีอุไม่

  นั�นเป็นจุัดพลิีกผู้นัขอุงขา้พเจัา้ ขา้พเจัา้รู้ีดว้ยต์นเอุงนบัจัากนั�น
วา่พรีะกิต์ติ์คุณ์ที�ไดรั้ีบการีฟื� นฟเูป็นความจัริีง ไม่มีใครีเอุาความ
รู้ีนั�นไปจัากขา้พเจัา้ได ้ขา้พเจัา้รู้ีวา่ต์อุ้งเดินทางใด แลีะไม่มีสิ�งใด
เปลีี�ยนได้

  ขา้พเจัา้มีคำาถึามมากมายสมยัที�อุายยุงันอุ้ย ขา้พเจัา้เรีียนรู้ีวา่
ขา้พเจัา้เป็นลีกูขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ พรีะอุงคท์รีงรัีกขา้พเจัา้ ทรีงมี
แผู้นให่ข้า้พเจัา้ แลีะทรีงต์อุ้งการีต์อุบคำาสวดอุอุ้นวอุนขอุงขา้พเจัา้  
ความรู้ีนี� เปลีี�ยนมุมมอุงทั�งห่มดขอุงขา้พเจัา้เกี�ยวกบัชีวติ์ ขา้พเจัา้
เรีียนรู้ีวา่สำาคญั่ที�ต์อุ้งรู้ีวา่ขา้พเจัา้เป็นใครีแลีะต์อุ้งทำาอุะไรี
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    ใหเ้กียรติำบิดิาม่ารดิาหรือเมิ่นคัว้าม่กงัว้ลของ
พว้กท่าน?

  ขา้พเจัา้อุธิิบายสถึานการีณ์์ให่ซิู้สเต์อุร์ีผูู้ส้อุนศาสนาฟัง  
พวกเธิอุมีความคิดวา่จัะมาคุยกบับิดามารีดาขา้พเจัา้เผู้ื�อุพวก
ท่านจัะรู้ีสึกดีขึ�นเกี�ยวกบัศาสนานี�  ขา้พเจัา้บอุกพวกเธิอุวา่
ขา้พเจัา้กลีวัพอุ่แม่จัะไม่อุยากคุยกบัพวกเธิอุ จัากนั�นซิูสเต์อุร์ี
คนห่นึ�งเสนอุให่เ้รีาอุดอุาห่ารีดว้ยกนั

  เมื�อุขา้พเจัา้ไม่กินอุาห่ารีเชา้ คุณ์แม่กเ็ป็นห่่วง “ทำาไมลีูกไม่
กินล่ีะ?” ท่านถึาม ขา้พเจัา้อุธิิบายวา่กำาลีงัอุดอุาห่ารี แลีะนั�น
ทำาให่ท่้านกงัวลียิ�งกวา่เดิม

  “ต์อุนแรีกลีกูจัะนบัถืึอุศาสนาขอุงคนแปลีกถิึ�น แลีะต์อุน 
นี�ลีกูไม่กินขา้ว แม่เป็นห่่วงนะ แม่ต์กใจัมาก! แม่จัะโทรีห่า 
ผูู้ส้อุนศาสนาพวกนั�น”

  ท่านโทรีห่าซิูสเต์อุร์ี จริงๆ  แลีะไม่ทรีาบดว้ยเห่ตุ์ใดพวก
เธิอุไดรั้ีบเชิญ่ให่ม้ากินอุาห่ารีเยน็ที�บา้นขอุงเรีา!

  เรีามีช่วงเวลีาที�ดี ผูู้ส้อุนศาสนาสอุนเพลีงสวด “ฉนัลีกู
พรีะผูู้เ้ป็นเจัา้” (เพลงสวด,  บทเพลีงที� 149) ให่ก้บับิดามารีดา
ขา้พเจัา้แลีะเรีาร้ีอุงเพลีงนี�ดว้ยกนั บิดาขา้พเจัา้รัีกเพลีงนี�  ห่ลีงั
จัากกินอุาห่ารีเยน็กบัซิูสเต์อุร์ี บิดามารีดาขา้พเจัา้ไม่ห่่วงเรืี�อุง
ที�ขา้พเจัา้จัะไปโบสถึอี์ุกเลีย แลีะขา้พเจัา้รู้ีสึกวา่ต์นสามารีถึ
ให่เ้กียรีติ์พวกท่านไดโ้ดยดำาเนินชีวติ์ต์ามพรีะกิต์ติ์คุณ์เพรีาะ
พรีะกิต์ติ์คุณ์ครีอุบคลุีมทุกอุยา่งที�พวกท่านสอุนขา้พเจัา้มา  
ขา้พเจัา้คิดวา่ถึา้ขา้พเจัา้รัีกพวกท่านนานพอุแลีะปฏิิบติั์ต่์อุ
พวกท่านให่ดี้พอุ สุดทา้ยแลีว้พวกท่านจัะเขา้ใจั ใชเ้วลีา 35 ปี
ห่ลีงัจัากขา้พเจัา้รัีบบพัติ์ศมากวา่มารีดาขา้พเจัา้รัีบบพัติ์ศมา
แลีะท่านเพิ�งเขา้พรีะวหิ่ารีเมื�อุไม่กี�ปีที�ผู้า่นมา!

  การีรู้ีวา่ขา้พเจัา้เป็นลีกูขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้มีผู้ลีต่์อุการีต์ดัสิน 
ใจัห่ลีายเรืี�อุงในชีวติ์ขา้พเจัา้ ขา้พเจัา้ทรีาบเช่นกนัวา่เมื�อุเรีาทำา 
ต์ามพรีะวญิ่ญ่าณ์แลีะทำาสิ�งที�พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีงขอุให่ ้
เรีาทำา แมดู้เห่มือุนจัะทำาไดย้าก พรีะอุงคจ์ัะทรีงอุวยพรีเรีา  
นั�นเป็นทางเลืีอุกที�ดีที�สุดเสมอุ  ◼
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การีใชเ้วลีา
ขอุงท่านให่เ้กิด
ปรีะโยชน์

บทั่เรียนทั่ี�ใช้่อุป็กรณ์สุำาหิรับยามคำ�าทั่ี�บ้าน

             การเตรียม:  กะส่วนผู้สมให่พ้อุดีขวดโดยใส่หิ่นกอุ้นให่ญ่่ใน

ขวดโห่ลีก่อุน เติ์มทรีาย (ห่รืีอุกอุ้นกรีวด ห่รืีอุขา้วสารี) จันถึึง

ปากขวด ท่านอุาจัจัะต์อุ้งเขยา่ขวดขณ์ะเติ์มทรีายเพื�อุให่ท้รีาย

เต์ม็ช่อุงวา่งที�เห่ลืีอุ ต์อุนนี�ให่เ้ทกอุ้นหิ่นแลีะทรีายใส่ภาชนะ

แยกกนัก่อุนท่านสอุนบทเรีียนนี�

   มีกิจักรีรีมกี�อุยา่งแยง่ความสนใจัขอุงท่านทุกวนั? เรีา
ทุกคนมีเวลีา 24 ชั�วโมงเท่ากนั แต่์เรีาเลืีอุกใชเ้วลีานั�น

สร้ีางสรีรีคสิ์�งพิเศษอุยา่งไรี!
  ปรีะธิานดลัีลิีน เอุช. โอุค๊ส์ที�ปรึีกษาที�ห่นึ�งในฝ่าย

ปรีะธิานสูงสุดกล่ีาวไวว้า่ “สิ�งดีๆ ที�เรีาทำาไดมี้จัำานวน
มากกวา่เวลีาที�มีให่เ้รีาทำาสิ�งเห่ล่ีานั�นสำาเร็ีจั บางสิ�งดีกวา่ดี  
แลีะสิ�งเห่ล่ีานี� นี�เอุงที�เรีาควรีให่ค้วามสนใจัเป็นอุนัดบัแรีก

ในชีวติ์เรีา  .   .   .  เรีาต์อุ้งขา้มสิ�งดีบางอุยา่งเพื�อุเลืีอุก
สิ�งอืุ�นที�ดีกวา่ห่รืีอุดีที�สุด” 1 

  ในกิจักรีรีมนี�  ท่านจัะสาธิิต์สิ�งที�เกิดขึ�นเมื�อุเรีา
ทำาให่ง้านขอุงพรีะเจัา้มีความสำาคญั่เป็นอุนัดบัแรีก

  1. ลงเวลา
  มีกิจักรีรีมดีๆ มากมายที�เรีาสามารีถึใชเ้วลีา

ทำาให่ลุ้ีล่ีวง ขอุให่ค้รีอุบครัีวบอุกบางสิ�งบางอุยา่งที�
พวกเขาใชเ้วลีาทำาทุกวนั

  อุธิิบายวา่ขวดโห่ลีแทนเวลีา กอุ้นหิ่นแลีะ 
ทรีายแทนสิ�งต่์างๆ ที�เรีาสามารีถึใชเ้วลีาทำาได:้  
หิ่นกอุ้นให่ญ่่แทนสิ�งที�พรีะเจัา้ทรีงขอุให่เ้รีาเห็่น 
ความสำาคญั่ เช่น การีศึกษาพรีะคมัภีร์ี การีรัีบใช ้ 
งานพรีะวหิ่ารีแลีะปรีะวติั์ครีอุบครัีว แลีะการีเขา้
ร่ีวมปรีะชุมที�โบสถึ ์ส่วนทรีายเป็นสญั่ลีกัษณ์์ขอุง
กิจักรีรีมดีๆ อืุ�นๆ เช่น ทำาการีบา้นแลีะใชเ้วลีากบั
เพื�อุนๆ

เม่�อท่ี่าน่ให�พระเจ�ามาก่อน่  
ย่อมม่ท่ี่�ให� ส่วน่ท่ี่�เหล่อ

 โดัย นาตาช่า แอนเดัอร์เซ็ัน
  นิต์ยสารีศาสนจักัรี

 □   ขวดโห่ลีแกว้

   □   ทรีาย ขา้วสารี ห่รืีอุกอุ้นกรีวด

   □   หิ่นกอุ้นให่ญ่่ (ขนาดปรีะมาณ์ลีกูกอุลีฟ์ ห่รืีอุเสน้ 
ผู้า่ศนูยก์ลีางปรีะมาณ์ 5 เซูนติ์เมต์รี) 

1

วสัุดุัอุป็กรณ์
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   2. จดััลำาดับัความสุำาคญั
  เททรีายลีงในขวดก่อุนแลีว้ค่อุยใส่หิ่นกอุ้นให่ญ่่ลีงไป เมื�อุ

เติ์มทรีายก่อุนท่านจัะไม่มีที�พอุให่ใ้ส่หิ่นกอุ้นให่ญ่่ทั�งห่มด—
เช่น เมื�อุท่านให่ค้วามสำาคญั่กบักิจักรีรีมอืุ�นมากกวา่สิ�งที�พรีะ
บิดาบนสวรีรีคท์รีงบญั่ชาให่เ้รีาทำา เรีาอุาจัไม่เห่ลืีอุเวลีาทำาสิ�ง
สำาคญั่ที�สุด

   3. ทั่ำาให้ิลงตวั
  พรีะเยซููคริีสต์ท์รีงบญั่ชาวา่ “อุยา่แสวงห่าสิ�งต่์างๆ ขอุง

โลีกนี�  แต่์เจัา้จังแสวงห่าเพื�อุสร้ีางอุาณ์าจักัรีขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้
ก่อุน, แลีะสถึาปนาความชอุบธิรีรีมขอุงพรีะอุงค”์ (งานแปลี
ขอุงโจัเซูฟ สมิธิ,  มทัธิิว 6:38  [ใน  Matthew 6:33  , footnote a  ])  
สนทนาวธีิิที�ท่านสามารีถึจัดัลีำาดบัความสำาคญั่ขอุงเวลีาโดย
แสวงห่าอุาณ์าจักัรีขอุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้ ก่อน่ 

  เทหิ่นแลีะทรีายในขวดโห่ลีอุอุกแลีว้เริี�มใส่ลีงไปอีุกครัี� ง  
นอุ้งๆ อุาจัต์อุ้งการีช่วย ให่พ้วกเขาใส่หิ่นกอุ้นให่ญ่่ลีงใน
ขวดโห่ลีก่อุน เมื�อุท่านเติ์มทรีายต์ามห่ลีงั ให่ดู้วา่ทรีายลีง

ไปอุยูใ่นช่อุงวา่งรีอุบหิ่นกอุ้นให่ญ่่อุยา่งไรีจันกรีะทั�งทรีาย
ทั�งห่มดอุยูใ่นขวด

  ถึามครีอุบครัีววา่พวกเขาคิดวา่สญั่ญ่านี�จัากปรีะธิานรัีส
เซูลีลี ์เอุม็. เนลีสนัห่มายความวา่อุยา่งไรี: “เมื�อุท่านอุุทิศเวลีา
ขอุงท่านให่พ้รีะเจัา้อุยา่งโอุบอุอุ้มอุารีีแลีะสมำ�าเสมอุ พรีะอุงค์
จัะทรีงทำาให่เ้วลีาที�เห่ลืีอุเกิดผู้ลีมากขึ�น” 2 

    ให้ิพระเจ้ามาก่อน
  เมื�อุเรีาห่มายมั�นทำาต์ามพรีะปรีะสงคข์อุงพรีะผูู้เ้ป็นเจัา้  

 ก่อน่ พรีะอุงคจ์ัะทรีงช่วยให่เ้รีามีเวลีาพอุทำาสิ�งจัำาเป็นอืุ�นๆ  
ที�ยกรีะดบัจิัต์ใจั ฉะนั�นถึา้ท่านมีเวลีาไม่พอุทำาการีบา้นให่้
เสร็ีจั พฒันาพรีสวรีรีค ์ห่รืีอุนอุนห่ลีบัให่เ้พียงพอุ จังทูลีถึาม
พรีะเจัา้วา่ท่านจัะทำาอุะไรีไดบ้า้งเพื�อุจัดัลีำาดบัเวลีาต์ามแผู้น
ขอุงพรีะอุงค ์ต์ั�งเป้าห่มายดว้ยกนัเป็นครีอุบครัีววา่ในแต่์ลีะวนั
ท่านจัะให่ง้านขอุงพรีะเจัา้—แลีะความสมัพนัธ์ิขอุงท่านกบั
พรีะอุงค—์มาก่อุน  ◼        

 อ้างองิ
    1.   ดลัีลิีน เอุช. โอุค๊ส์,  

“ดี ดีกวา่ ดีที�สุด,” 
เล่ยโฮน่า,  พ.ย. 2007, 
133, 136.

     2.   รัีสเซูลีลี ์เอุม็. เนลีสนั,  
“เป็นต์วัแทนชาวมิลีเลี
เนียมต์วัจัริีง,” เล่ยโฮน่า,  
ต์.ค. 2016, 51.
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การกระตุ้นเตอืนตดิัต่อกนั

ห้ิองสุนทั่นา

 วนัหินึ�ง ขณ์ะทำางานเผู้ยแผู้ศ่าสนาในถึนนที�มีฝุ่ น
ฟุ้ งขอุงเคนยา ดิฉนักบัคู่คุยกบัผูู้ห้่ญิ่งคนห่นึ�ง เธิอุ
ยอุมรัีบจุัลีสารีที�เรีาให่แ้ต่์บอุกเรีาวา่ไม่ต์อุ้งมาอีุก

  สอุงสามวนัต่์อุมาเรีาอุยูบ่นถึนนเสน้เดิม แลีะเรีา
ไดรั้ีบการีกรีะตุ์น้เตื์อุนให่ติ้์ดต์ามผู้ลีกบัเธิอุ ดิฉนั
ถึามต์วัเอุงวา่ “เรีาจัะกลีบัไปทำาไมในเมื�อุเธิอุบอุก
ไม่ต์อุ้งมา?” แต่์เรีาเชื�อุฟังการีกรีะตุ์น้เตื์อุน

  เธิอุปรีะห่ลีาดใจัต์อุนไปถึึงที�นั�นเมื�อุเธิอุบอุกวา่
เธิอุมีความสุขที�เจัอุเรีา เรีาเริี�มสอุนบทเรีียน แต่์ไม่
นานกก็ลีายเป็นการีโต์เ้ถีึยง ดิฉนักบัคู่จับบทเรีียน
ดว้ยการีสวดอุอุ้นวอุนแลีว้จัากมา เห็่นพอุ้งต์อุ้งกนั
ทนัทีวา่จัะไม่กลีบัไปอีุก แต่์วนัถึดัมา เรีาไดรั้ีบการี 
กรีะตุ์น้เตื์อุนให่ก้ลีบัไป อ่กคร้ัง   ดิฉนัไม่อุยากกลีบั
ไป แต่์คู่บอุกวา่เรีาควรีฟังพรีะวญิ่ญ่าณ์ ดิฉนัจึังบาก

ห่นา้กลีบัไป เมื�อุไปถึึง ดิฉนัต์กใจัมาก ดูเธิอุเห่มือุน
ไม่ใช่คนเดิม สีห่นา้ขอุงเธิอุเปลีี�ยนไป เธิอุเต์ม็ใจัฟัง
สิ�งที�เรีาพดู รีะห่วา่งการีเยี�ยมครัี� งต่์อุไป เธิอุถึามวา่
เธิอุจัะรัีบบพัติ์ศมาไดเ้มื�อุใด

  สี�สปัดาห์่ต่์อุมา เธิอุรัีบบพัติ์ศมาเป็นสมาชิก
ศาสนจักัรีขอุงพรีะเยซููคริีสต์แ์ห่่งวสุิทธิิชนยคุ
สุดทา้ย ห่ลีงัจัากการียนืยนั เธิอุโอุบกอุดเรีาแลีะ
บอุกเรีาวา่ขอุบคุณ์มากที�เรีากลีบัมาห่าเธิอุ ดิฉนัได้
เรีียนรู้ีวา่เรีาควรีฟังแลีะทำาต์ามการีกรีะตุ์น้เตื์อุน
เสมอุ พรีะบิดาบนสวรีรีคท์รีงเต์รีียมบุต์รีธิิดาขอุง
พรีะอุงคใ์ห่พ้ร้ีอุมรัีบพรีะกิต์ติ์คุณ์ แลีะพรีะอุงค์
ทรีงใชเ้รีาทุกคนไปห่าคนเห่ล่ีานั�นผู้า่นพรีะ
วญิ่ญ่าณ์บริีสุทธิิ�   ◼
   ล่ฮา เอม็., ควาซ้็ล-้ น่าตาล แอฟริกาใต�

 ฉัันจะทั่ำาตามการกระ
ตุ้นเตอืนทั่างวญิญาณ
ให้ิดัขีึ�นได้ัอย่างไร?

   1.   สุวดัอ้อนวอนขอ
การนำาทั่าง  พรีะเจัา้
จัะทรีงนำาท่าน
ผู้า่นพรีะวญิ่ญ่าณ์
ศกัดิ� สิทธิิ�   
(ดู  แอุลีมา 37:37 )

   2.   อ่อนน้อมถู่อมตน 
 ความอุ่อุนโยน
อุญั่เชิญ่พรีะวญิ่ญ่าณ์  
(ดู  โมโรีไน 8:26 )

   3.   อย่าลงัเล  มนุษย์
ปุถุึชนล่ีอุลีวงท่าน
ให่ล้ีะทิ�งห่รืีอุลีะเลีย
การีกรีะตุ์น้เตื์อุน  
(ดู  โมไซูยาห์่ 3:19 ) 
อุยา่สอุงจิัต์สอุงใจั
เมื�อุมีความคิดที�ดี!

   4.   ลงมอืทั่ำาทั่นัทั่ ี จั ำาไว้
เสมอุวา่ต์อุ้งต์อุบรัีบ
การีกรีะตุ์น้เตื์อุนจัาก
พรีะวญิ่ญ่าณ์ ทัี่น่ท่ี่   
(ดู Thomas  S. Monson, 
“The Spirit Giveth 
Life,” Ensign , May 
1985, 68–70 )  
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 ผมตื�นเต้น ที�จัะไดไ้ปการีปรีะชุมเยาวชน แต่์กลีบัพบวา่มีกฎเยอุะมาก—
อุยา่งเช่น ห่า้มใชโ้ทรีศพัทมื์อุถืึอุแลีะไม่อุอุกไปขา้งนอุกคนเดียว ดูเห่มือุน
ผูู้ใ้ห่ญ่่จับัต์าดูพวกเรีาต์ลีอุดเวลีา แต่์ผู้มมีช่วงเวลีาที�ดี มีเพื�อุนเยอุะมาก ไดท้ำา
โครีงการีบำาเพญ็่ปรีะโยชน ์แลีะไดเ้รีียนพรีะกิต์ติ์คุณ์

  รีะห่วา่งการีปรีะชุมแสดงปรีะจักัษพ์ยานในวนัสุดทา้ยขอุงการีปรีะชุม
เยาวชน ผูู้น้ำาคนห่นึ�งบอุกวา่เขารัีกพวกเรีาเยาวชนในสเต์คมาก

  ถ�าค่ณรักพวกเรา ที่ำาไมม่ข�อจำากัดเยอะขน่าดน่่?้  ผู้มคิด ในขณ์ะนั�น เห่มือุน
เขาอุ่านความคิดผู้มอุอุก เขาต์อุบคำาถึามขอุงผู้ม

  เขาพดูวา่ผูู้น้ำาต์ั�งกฎไม่ใช่เพื�อุให่เ้รีารีำาคาญ่แต่์เพื�อุความปลีอุดภยัขอุงเรีา 
ผู้มรู้ีสึกถึึงพรีะวญิ่ญ่าณ์ทนัทีที�เขาพดูอุยา่งนั�น ผู้มเขา้ใจัวา่พรีะบิดาบนสวรีรีค์
ปรีะทานพรีะบญั่ญ่ติั์แก่เรีาดว้ยเห่ตุ์ผู้ลีเดียวกนั กฎไม่ไดมี้ไวใ้ห่เ้รีารีำาคาญ่ แต่์
มีไวช่้วยให่เ้รีากลีบัไปห่าพรีะอุงคอ์ุยา่งปลีอุดภยั (ดู  ห่ลีกัคำาสอุนแลีะ 
พนัธิสญั่ญ่า 82:2–9 )

  พรีะวญิ่ญ่าณ์บริีสุทธิิ� ทรีงดลีใจัผู้มแลีะทรีงช่วยให่ผู้้มรู้ีวา่นี�เป็นความจัริีง  ◼ 
   เซิ็ร์จ พ่., อิลเดอฟรองซ์็ ฝรั�งเศส

 เมื�อไหิร่หิน้จะได้ัเข้าร่วม
ศาสุนจกัร?
  เมื�อดัฉัิันอายุ รีาวห่า้ขวบ คุณ์พอุ่ห่มดศรัีทธิาแลีะ
ต์ดัสินใจัอุอุกจัากศาสนจักัรี นั�นยากมากโดยเฉพาะ
ต์อุนที�ดิฉนัอุายคุรีบแปดขวบ ดิฉนัตื์�นเต์น้มากที�จัะได้
รัีบบพัติ์ศมา แต่์คุณ์พอุ่ไม่ยอุม ท่านต์อุ้งการีให่ดิ้ฉนั
รีอุจันกวา่จัะโต์กวา่นี� เพื�อุดิฉนัจัะไดรู้้ีจัริีงๆ วา่ดิฉนั
ต์อุ้งการีรัีบ ดิฉนัจึังไดแ้ต่์ดูเพื�อุนๆ รัีบบพัติ์ศมา

  ดิฉนัจัำาไดว้า่สบัสน—ถึา้ศาสนจักัรีจัริีง ทำาไมถึึง
ห่า้มไม่ให่ดิ้ฉนัรัีบบพัติ์ศมา? สมยัยงัเป็นวยัรุ่ีน ดิฉนั
ทำาใจัยากมากเมื�อุเห็่นเยาวชนทุกคนไปพรีะวหิ่ารี
เพรีาะดิฉนัอุยากไปมาก มนัทำาใจัยากที�ไม่สามารีถึ
ไปดว้ยได ้แต่์ดิฉนัรู้ีเสมอุวา่ดิฉนัจัะมีโอุกาสนั�น

  ในเดือุนพฤษภาคมปี 2019 ดิฉนัไดรั้ีบบพัติ์ศมา
เมื�อุอุาย ุ16 ปี ดิฉนัจัำาปรีะสบการีณ์์ห่ลีายครัี� งไดที้�
ดิฉนัรู้ีสึกถึึงปีติ์ที�บริีสุทธิิ� ขอุงพรีะกิต์ติ์คุณ์แลีะได้
รัีบปรีะจักัษพ์ยาน นั�นเป็นปรีะสบการีณ์์ที�พิเศษมาก
 แลีะความกงัวลีใจัทั�งห่มดนั�นทำาให่ดิ้ฉนัมาถึึงวนันี�  
ดิฉนัรู้ีสุดห่วัใจัวา่พรีะกิต์ติ์คุณ์เป็นความจัริีงแลีะเป็น
จัริีงเสมอุมา ◼
   ที่รินิ่ต่ ้ซ่็., โคโลราโด สหรัฐอเมริกา

เหิตุผลทั่ี�มกีฎ
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         บทเรีียนสำาคญั่เกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ิรีะห่วา่งปรีะจักัษพ์ยานกบัการีเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใส
ปรีะจักัษช์ดัในการีทำางานเผู้ยแผู้ศ่าสนาขอุงพวกบุต์รีขอุงโมไซูยาห์่

  “มากเท่าที�พวกท่านนำามาเขา้ถึึงความรู้ีเรืี�อุงความจัริีง, โดยผู้า่นการีสั�งสอุนขอุง
แอุมนักบัพี�นอุ้งท่าน, ต์ามวญิ่ญ่าณ์แห่่งการีเปิดเผู้ยแลีะการีพยากรีณ์์, แลีะเดชานุภาพขอุงพรีะ
ผูู้เ้ป็นเจัา้ที�ท ำาปาฏิิห่าริียใ์นคนเห่ล่ีานั�น—แทจ้ัริีงแลีว้,  .   .   .  ดงัที�พรีะเจัา้ทรีงพรีะชนมอ์ุยูฉ่นัใด, 
ชาวเลีมนัมากเท่าที�เชื�อุในคำาสั�งสอุนขอุงพวกท่าน, แลีะเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้, จัะไม่
เคยต์กเลียฉนันั�น.

  “เพรีาะพวกเขากลีบักลีายเป็นคนชอุบธิรีรีม; พวกเขาวางอุาวธุิแห่่งการีกบฏิขอุงต์นแลีว้,  
คือุพวกเขาไม่ต่์อุสูพ้รีะผูู้เ้ป็นเจัา้อีุกต่์อุไป  .   .   .  

  “บดันี� , คนเห่ล่ีานี� คือุคนที�เปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้” ( แอุลีมา 23:6–8 )
  อุงคป์รีะกอุบสำาคญั่สอุงปรีะการีที�อุธิิบายไวใ้นขอุ้เห่ล่ีานี� คือุ (1)  ความรู้ีเรืี�อุงความจัริีง  ซึู� ง

อุาจัตี์ความไดว้า่เป็นปรีะจักัษพ์ยาน แลีะ (2)  เปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้  ซึู� งขา้พเจัา้เขา้ใจั
วา่เป็นการีเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะผูู้ช่้วยให่ร้ีอุดแลีะพรีะกิต์ติ์คุณ์ขอุงพรีะอุงค ์ดว้ยเห่ตุ์นี�  
การีเชื�อุมโยงอุนัทรีงพลีงัขอุงปรีะจักัษพ์ยานกบัการีเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้จึังทำาให่เ้กิด
ความมั�นคงแน่วแน่แลีะให่ก้ารีปกป้อุงทางวญิ่ญ่าณ์

  ปรีะจักัษพ์ยานคือุความรู้ีเรืี�อุงความจัริีงทางวญิ่ญ่าณ์ที�ไดจ้ัากอุำานาจัขอุงพรีะวญิ่ญ่าณ์บริีสุทธิิ�
 การีเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสอุยา่งต่์อุเนื�อุงคือุความภกัดีแน่วแน่ต่์อุความจัริีงที�เปิดเผู้ยต่์อุเรีาแลีะเรีารัีบ
ไว—้ดว้ยความเต์ม็ใจัแลีะเห่ตุ์ผู้ลีที�ชอุบธิรีรีม การีรู้ีวา่พรีะกิต์ติ์คุณ์เป็นความจัริีงเป็นส่วนสำาคญั่
ยิ�งขอุงปรีะจักัษพ์ยาน ความแน่วแน่ต่์อุพรีะกิต์ติ์คุณ์อุยูเ่สมอุเป็นส่วนสำาคญั่ยิ�งขอุงการีเปลีี�ยนใจั
เลืี�อุมใส เรีาพงึทรีาบวา่พรีะกิต์ติ์คุณ์เป็นความจัริีงแลีะแน่วแน่ต่์อุพรีะกิต์ติ์คุณ์นั�น

  การีวาง “อุาวธุิแห่่งการีกบฏิ” ที�เรีายดึมั�นเช่น ความเห็่นแก่ต์วั ความห่ยิ�งจัอุงห่อุง แลีะความ
ไม่เชื�อุฟังเรีียกร้ีอุงมากกวา่การีเชื�อุฟังแลีะรู้ีเพียงอุยา่งเดียว ความเชื�อุมั�น ความอุ่อุนนอุ้มถ่ึอุม
ต์น การีกลีบัใจั แลีะความวา่ง่ายเกิดขึ�นก่อุนการีทิ�งอุาวธุิแห่่งการีกบฏิขอุงเรีา ท่านกบัขา้พเจัา้
ยงัคงครีอุบครีอุงอุาวธุิแห่่งการีกบฏิที�กีดกนัเรีาจัากการีเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้อุยูห่่รืีอุ
ไม่ ห่ากเป็นเช่นนั�น เรีาต์อุ้งกลีบัใจัเดี�ยวนี�

  ขา้พเจัา้สญั่ญ่าวา่เมื�อุเรีามาสู่ความรู้ีเรืี�อุงความจัริีงแลีะเปลีี�ยนใจัเลืี�อุมใสมาห่าพรีะเจัา้ เรีาจัะ
ยงัมั�นคงแน่วแน่แลีะไม่มีวนัต์กเลีย  ◼
   จากคำาปัราศรัยการปัระช่ิมใหญ่สามญัเด่อน่ตล่าคม 2012                          

ป็ระจกัษ์พยานและ 
การเป็ลี�ยนใจเลื�อมใสุ

 โดัย เอล็เดัอร์เดัวดิั   เอ. เบดันาร์
  แห่่งโควรัีมอุคัรีสาวกสิบสอุง 

ปั็จฉิัมวาทั่ะ
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 อมิวัเล็็ค  กบั แอล็มา 



 อมิวัเล็็ค  กบั แอล็มา 

ท่ั่านทั่ั�งสุองเป็็นค่้  

 ผ้้สุอนศาสุนาทั่ี�
เปี็� ยมด้ัวยพลงั   

ผ้้สุอนพระกติตคุิณ
ให้ิกบัคนมากมาย

พระผ้้เป็็นเจ้า
ป็ระทั่านพลงัให้ิ
ท่ั่านทั่ั�งสุองเพื�อ  

 จะไม่ถู้กฆ่่า   

หิรือถู้กขงัใน 
เรือนจำา 

อมวิเลค็เป็ลี�ยนใจ 
เลื�อมใสุหิลงัจากเทั่พ 

บอกเขาให้ิ  

 รับศาสุดัา
พยากรณ์ 
คนหินึ�ง   

(แอลมา) เข้ามาใน 
บ้านของเขา

แอลมาเป็รียบเทั่ยีบ  

 ศรัทั่ธิาใน 
พระคำาของ 

พระผ้้เป็็นเจ้า   
กบัการป็ล้กเมลด็ัพชื่

ทั่ี�จะเตบิโตเมื�อเรา
บำารุงเลี�ยง

แอลมาเป็ลี�ยนใจ
เลื�อมใสุหิลงัจาก
เทั่พบอกเขาให้ิ  

 เลกิทั่ำาลาย   
ศาสุนจกัรของ 
พระผ้้เป็็นเจ้า

ผ้้คนจากพระคมัภร์ีมอรมอน



   เยาวชน

   ครอบครัวของผมไม่มี
ความสุุข—จนกระทั่ั�ง
ผมเข้าร่วมศาสุนจกัร

54
     บทเรีียนที�ใชอุุ้ปกรีณ์์

   ก้อนหิินและ 
ลำาดับัความสุำาคญั

60
     บิดามารีดา

   ช่่วยให้ิบุตรธิิดัาเข้าใจว่า
ร่างกายของเราคอืวหิิาร

 พ4  

 กงัวลกบัอนาคต 
หิรือไม่?

   ขณะเผชิิญความไม่แน่่น่อน่ 
คน่หน่่่มสาวแบ่่งปััน่สิ�งท่ี่�พวกเขา 

เคยที่ำาเพ่�อวางใจพระผ้� เป็ัน่เจ�า 
และเตร่ยมรับ่อน่าคต

44
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 แอลม่า   
กลีายเป็นผูู้ส้อุน
ศาสนาที�ยิ�งให่ญ่่
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         ครัั �งหน่�งขา้พเจา้เดนิ
ติามรัอ็ยที่างเดนิทีี่�ผู่้

บักุิเบักิิยคุแรักิขอ็งศาสนจกัิรัใช้ิ
เดนิรัะหวา่งไปหบุัเขาซอ็ลที่เ์ลค

 ขา้พเจา้รัูส่้กิอ่็อ็นน้อ็มถอ่็มตินอ็ยา่งยิ�งขณะเดนิติามที่าง
นั�น แติก่ิารัเดนิไปติามที่างทีี่�พวกิเขาเดนิไมส่ำาคญัเที่า่กัิบั
กิารัดำาเนินชีิวติิเหมอ่็นพวกิเขา

  ผู่บ้ักุิเบักิิก้ิาวไปขา้งหน้าดว้ยศรัทัี่ธีาเขา้ไป ในศาสนา
ใหม่ แผ่น่ดนิใหม ่และวธิีทีี่ำาสิ�งติา่งๆ ใหม่ พวกิเขาวางใจ
พรัะผู่เ้ป็นเจา้ เรัาติอ้็งม ีศึรทัี่ธา  เหมอ่็นพวกิเขา

  พวกิเขาที่ำาติามที่ี�ผู่น้ำ าขอ็ใหพ้วกิเขาที่ำา เรัาติอ้็ง 
เชืิ�อฟัง  เหมอ่็นพวกิเขา

  พวกิเขาใช้ิพรัสวรัรัคแ์ละสรัา้งไซอั็นดว้ยกินั เรัาติอ้็ง 
เป็็นหนึ�งเด่ยวกััน  เหมอ่็นพวกิเขา

  พวกิเขาไม่ไดทิ้ี่ �งใครัไวข้า้งหลงั พวกิเขารัวมที่กุิคน
ที่ี�กิำาลงัปรัะสบัปัญหารัะหวา่งที่างไว้ ในกิลุม่ เรัาติอ้็ง 
รวมืทุี่กัคนไว� ในกัลุ่มื  เหมอ่็นพวกิเขา

  เรัาสามารัถใหเ้กีิยรัติผิู่บ้ักุิเบักิิโดยที่ำาติามแบับัอ็ยา่ง
ขอ็งพวกิเขา ●

    ดิดัิแปลงจัาก “การตดิิตามผูบ้กุเบกิ,” เลยีโฮนา,    ม.คุ. 1998, 85–88

การทำำาติาม  
จากฝ่่ายป็ระธิานสุ้งสุุดั
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 โดัย ป็ระธิาน 
ดัลัลนิ   เอช่. โอ๊คส์ุ
  ที�ปรึีกษาที�ห่นึ�งใน 
ฝ่ายปรีะธิานสูงสุด 

 ผ้บ้กุเบิก 
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 ฉัันสุามารถูเป็็นผ้้บุกเบิก

  ใครีกต็์ามที�นำาทางใน 
การีช่วยทำาให่ชี้วติ์ครีอุบครัีวขอุง 
พวกเขาดีขึ�นคนนั�นคือุผูู้บุ้กเบิก

  จังห่าทางอุอุกจัากเขาวงกต์  
ขณ์ะผู้า่นทางเห่ล่ีานี� ท่านสามารีถึ

เป็นผูู้บุ้กเบิกเมื�อุ  .   .   .       

เริ�มต้น

สิุ�นสุุดั

 เมื�อฉัันเรียนร้้
สิุ�งใหิม่ๆ

 เมื�อฉัันช่่วยริเริ�ม
ป็ระเพณทีั่ี�ดัี

 เมื�อฉัันสุอนพระ
กติตคุิณให้ิกบั

ครอบครัว

 เมื�อฉัันทั่ำาสิุ�ง 
ต่างๆ เพื�อสุร้าง 

ครอบครัว 
นิรันดัร์
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      โดัย แคโรไลนา มาริน
  (เรีียบเรีียงต์ามเรืี�อุงจัริีง)

   “รา่งกายคุอ่ิว่หิ็ารที่ี�พระบิดิาประที่านแก่ฉััน”  
(หนังส่อ็เพลงสำาหรับััเด็กิ,  153 [ภาษาอิงักฤษ])
     “ไ ดเ้วลาอ่็านพรัะคมัภรีัแ์ล้วจา้!” ไลลาบัอ็กิ

  ไลลาชิอ็บัอ่็านพรัะคมัภรีัก์ิบััอ็นิกิาน้อ็งสาวและ 
สวตีิานน้อ็งชิายแบัเบัาะขอ็งเธีอ็ ไลลาจะรับัับัพัติศิมา
อ็กีิไมน่าน! เธีอ็ติอ้็งกิารัอ็า่นพรัะคมัภรีัท์ี่กุิวนัเพ่�อ็เติรัยีม
พรัอ้็ม

  ไลลาเปิดหนังส่อ็เรั่�อ็งรัาวพรัะคมัภรีัห์น้าแรักิ อ็นิกิา
กิบััสวตีิานคลอ็เคลยีอ็ยู่ ใกิล้ๆ  เพ่�อ็จะไดเ้ห็นภาพ

  “ฟังดีๆ  นะเพรัาะพี�จะถามคำาถามหลงัจากิอ็า่น” ไลลา
บัอ็กิ แล้วเธีอ็ก็ิเรัิ�มอ็า่นบัที่แรักิ

  “กิอ่็นเรัาเกิดิ เรัาอ็ยู่ ในสวรัรัค”์ ไลลาอ็า่น “เรัายงัไมม่ี
รัา่งกิาย เรัาเป็นวญิญาณ”

  ไลลา อ็นิกิา กิบััสวตีิานดภูาพคนสวมชิดุสีขาว
  “พรัอ้็มติอ็บัคำาถามข้อ็แรักิหรัอ่็ยงั?” ไลลาเหลยีวมอ็ง 

อ็นิกิา “น้อ็งมาจากิไหนก่ิอ็นน้อ็งเกิดิ?”
  อ็นิกิาปรับัมอ่็ “สวรัรัค!์”

  “ถกูิติอ้็ง” ไลลาติอ็บั “และสวตีิานมาจากิไหน?”
  “เขามาจากิสวรัรัคเ์หมอ่็นกัิน” อ็นิกิาติอ็บั สวตีิาน

หวัเรัาะคกิิคกัิและเอ็ากิำาปั� นใส่ปากิ ไลลากิบััอ็นิกิาหวัเรัาะ 
สวตีิานเป็นเด็กิหน่�งขวบัที่ี�น่ารักัิที่ี�สุดในอ็ารัเ์จนตินิา!

  “ทัี่ �งครัอ็บัครัวัเรัามาจากิสวรัรัค”์ ไลลาบัอ็กิ “พรัะเยซู
ก็ิเหมอ่็นกัิน พรัะอ็งคเ์สด็จมาช่ิวยเรัาเพ่�อ็ใหเ้รัาไดอ้็ยูก่ิบัั
พรัะบัดิาบันสวรัรัคอ์็กีิครัั �งหน่�ง” ไลลาชีิ �ไปที่ี�ภาพพรัะ
เยซบูันหน้านั�น

  หลงัจากิอ็า่นจบั ไลลาคดิติลอ็ดเวลาวา่จะเป็นอ็ยา่งไรั
ถา้ไดอ้็ยูกั่ิบัพรัะเยซูในสวรัรัค ์เธีอ็ติอ้็งกิารัเป็นเหมอ่็น
พรัะอ็งค ์เธีอ็ติอ้็งกิารัเลอ่็กิสิ�งดเีสมอ็!

  วนัรัุง่ข่ �นทีี่� โรังเรัยีน ไลลาที่อ้็งรัอ้็งขณะติอ่็แถวรัอ็
อ็าหารัเช้ิา เธีอ็เก่ิอ็บัจะไดกิ้ินเอ็็มปานาดาแล้วขณะ 
เซโนรัา รัอู็ซิติกัิใส่จานใหเ้ธีอ็ กิลิ�นหอ็มมากิ!

  จากินั�นเซโนรัา รัอู็ซิก็ิเที่นมใหเ้ธีอ็หน่�งแกิว้ อิา้ว่  ไลลา
คดิ นมมสีีเขม้กิวา่ปกิติ ิบัางครัั �งโรังเรัยีนเติมิกิาแฟหรัอ่็
ไมก็่ิชิาในเครั่�อ็งด่�ม

การเลื็อกของไล็ล็า

ไล็ล็าติอ้งการเลื็อกส่ิงดีิ
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  “มกีิาแฟหรัอ่็ชิาในนมวนันี�หรัอ่็เปลา่คะ?” ไลลาถาม
  เซโนรัา รัอู็ซิโบักิมอ่็ “กิาแฟนิดหน่อ็ย” เธีอ็ติอ็บั  

“แที่บัไมร่ัูส่้กิหรัอ็กิ”
  ไลลาคดิครัูห่น่�ง เธีอ็จำาไดว้า่เธีอ็ติอ้็งกิารัเป็นเหมอ่็น

พรัะเยซแูละเลอ่็กิสิ�งด ีเธีอ็รัูว้า่ศาสดาพยากิรัณ์บัอ็กิไม่
ใหด้่�มกิาแฟ

  “ ไมด่่�มคะ่ ขอ็บัคณุ วนันี�หนูจะไมด่่�มนมคะ่” ไลลา
บัอ็กิ เธีอ็ยิ �มใหเ้ซโนรัา รัอู็ซิ จากินั�นก็ินั�งกินิอ็าหารั

  คน่นั�นไลลาช่ิวยคณุพอ่็ลา้งจานในครัวั เธีอ็ยงัคดิถง่
เรั่�อ็งรัาวพรัะคมัภรีั ์เธีอ็คดิถง่นมดว้ย

  “พอ่็คะ?”
  “วา่ไงเอ่็ย?” คณุพอ่็ถาม
  “ที่ำาไมพรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังอ็ยากิใหเ้รัามรีัา่งกิาย?”
  คณุพอ่็คดิขณะลา้งจานอ็กีิใบัดว้ยนำ �า “พรัะอ็งค์

ปรัะที่านรัา่งกิายเพ่�อ็เรัาจะเป็นเหมอ่็นพรัะอ็งค์ ได”้ ที่า่น
ติอ็บั “รัา่งกิายขอ็งหนูเป็นบัา้นใหว้ญิญาณหนูอ็ยูเ่รัา
หมายความอ็ยา่งนั�นเม่�อ็เรัาพดูวา่รัา่งกิายขอ็งเรัาคอ่็วหิารั”ภา
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  ไลลาพยกัิหน้า เธีอ็รัอ้็งเพลงเกีิ�ยวกิบััรัา่งกิายในปฐมวยั
บัางครัั �ง! “นั�นคอ่็สาเหติทีุี่�พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รัง
ติอ้็งกิารัใหเ้รัาดแูลรัา่งกิายขอ็งเรัาหรัอ่็คะ?”

  “ถกูิติอ้็งจะ้!” คณุพอ่็ติอ็บั
  “วนันี�ที่ี� โรังเรัยีน พวกิเขาใส่กิาแฟ ในนม” ไลลาบัอ็กิ  

“แติห่นูไม่ไดด้่�มนม หนูพยายามดแูลวหิารัขอ็งหนู”
  “พอ่็ภมูิ ใจในติวัลกูิมากิจะ้” คณุพอ่็กิลา่ว ที่า่นเช็ิดมอ่็

และกิอ็ดไลลา
  ไลลากิอ็ดคณุพอ่็แน่น เธีอ็มคีวามสุขที่ี� ไดด้แูลรัา่งกิาย

ที่ี�พรัะบัดิาบันสวรัรัคป์รัะที่านแกิเ่ธีอ็ ●

   ผูเ้ขียีนอิาศยัอิยู่ ในกอิรเ์รยีนเตส อิารเ์จันตนิา

 ครีอุบครัีวในเรืี�อุงนี�อุาศยัอุยูใ่นอุาร์ีเจันติ์นา  
อุ่านบทความถึดัไปเพื�อุเรีียนรู้ีเกี�ยวกบัปรีะเทศนี�
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สวัสัดีิ 
จัาก  

 อารเ์จันติินา! 
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 อาร์เจนตนิา  เป็น
ปรีะเทศห่นึ�งในอุเมริีกาใต์ ้ 
ยาวกวา่ 2,000 ไมลี ์(3,219 
กิโลีเมต์รี) ทางภาคเห่นือุ
ร้ีอุนมากในช่วงห่นา้ร้ีอุน  
ทางภาคใต์มี้ธิารีนำ�าแขง็
ต์ลีอุดปี

เชิญิร่ว้ม่
เดิินทางไปเยือน

อารเ์จนติำนา
กบัเรา!

สิว้สัิดีิ!  
เราชิื�อม่ารโ์กกบั

เปาโล

สตั์วที์�น่าสนใจัห่ลีายชนิดอุาศยัอุยูใ่นอุาร์ีเจันติ์นา 
เช่น เสือุจัากวัร์ี แร้ีงต์วัให่ญ่่ แลีะเพนกวนิ!

  empanadas   เป็น
อุาห่ารียอุดนิยม
ในอุาร์ีเจันติ์นา  
อุาห่ารีชนิดนี� คือุ
พายไสเ้นื�อุววั  
ขา้วโพด ห่รืีอุ 
ผู้ลีไม ้อุร่ีอุยมาก!

ในอุาร์ีเจันติ์นาเรีียกคาวบอุยวา่  
  gauchos   พวกเขาเลีี�ยงววัควาย
แลีะมา้
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ท่ั่านมาจากอาร์เจนตนิาหิรือไม่?  
ช่่วยเขยีนบอกเราทั่!ี  

เราอยากฟังเรื�องราวจากท่ั่าน!

พบเพื�อนบางคนของเรา
จากอาร์เจนตนิา!

 เมื�อุเรีาอุ่านพรีะคมัภีร์ี เรีาเรีียน
รู้ีเกี�ยวกบัพรีะเยซููคริีสต์แ์ลีะรู้ีวา่
พรีะอุงคท์รีงรัีกเรีาอุยา่งไรี นั�น
ช่วยให่ฉ้นัมีความสุข ฉนัรู้ีวา่
พรีะอุงคท์รีงรัีกฉนั

   เอม็มา แอล. อายุ 5 ขวบ, 
บัวโนสุไอเรสุ อาร์เจนตนิา 
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ขอบคัณุที�สิำารว้จ
อารเ์จนติำนากบัเรา  

แลว้้พบกนัใหม่่!

อุชูวัยาเป็นเมือุงใกลีข้ั�วโลีกใต์ม้ากที�สุดเมือุงห่นึ�งใน
โลีก! มีสามวอุร์ีดในเมือุงนั�น

คนจัำานวนมากซืู�อุ
อุาห่ารีที�ต์ลีาดกลีาง

แจัง้ เดก็ผูู้ช้ายคน
นี�กำาลีงัช่วยคุณ์พอุ่

ขอุงเขาแบก  sandia   
ห่รืีอุแต์งโม

เดก็ผูู้ห้่ญิ่งคนนี�ไปเยอืุน
พรีะวหิ่ารีกอุร์ีโดบา  
อุาร์ีเจันติ์นาในวนัอุุทิศ  
ไม่นานอุาร์ีเจันติ์นาจัะมี
พรีะวหิ่ารีสามแห่่ง!

 เมื�อุปรีะธิานรัีสเซูลีลี ์เอุม็. เนลีสนั
นำาเสนอุโปรีแกรีมให่ม่ขอุงเป้า
ห่มายสำาห่รัีบเดก็แลีะเยาวชน ผู้ม
ต์ั�งเป้าห่มายวา่จัะวิ�ง เป็นเพื�อุนที�ดี  
แลีะทำาให่ก้ารีสวดอุอุ้นวอุนขอุง
ผู้มดีขึ�น ผู้มแสดงปรีะจักัษพ์ยาน
ในการีปรีะชุมศีลีรีะลึีกวา่ผู้มรู้ีวา่
ถึา้ผู้มทำาโปรีแกรีมนี�  พรีะบิดาบน
สวรีรีคจ์ัะทรีงช่วยเห่ลืีอุผู้ม

   กอนซัาโล แอล. อายุ 7 ขวบ, 
บัวโนสุไอเรสุ อาร์เจนตนิา 
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รถเขน็ขนมปัง
คนัเล็็ก
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      โดัย กายล์ คนินีย์- คอร์เนเลยีสุ
  (เรีียบเรีียงต์ามเรืี�อุงจัริีง)

   “เม่�อิที่า่นอิยู่ ในการรบัใช้ีเพ่�อินมนุษย์ขีอิง
ที่า่น ท่ี่านก็อิยู่ ในการรบัใช้ีพระผู้เป็นเจัา้ 
ขีอิงที่า่นนั�นเอิง” (  โมไซึ่ยาห็ ์2:17 )

    แซมมีลม่ติาและหาว เขาไดก้ิลิ�น
อ็าหารัอ็รัอ่็ยบัางอ็ยา่ง

  อิม่ คุณุพ่อิกำาลงัอิบขีนมปัง!  แซมมคีดิ
  คณุพอ่็อ็บัขนมปังใหค้รัอ็บัครัวัทุี่กิวนั

เสารั ์แซมมีชิอ็บัดทูี่า่นเอ็าขนมปังสี
นำ �าติาลกิรัอ็บัอ็อ็กิจากิเติาอ็บั คณุพ่อ็ให้
แซมมีกินิชิิ �นแรักิที่กุิครัั �ง

  แตว่่นันี�ไม่ ใช่ีว่นัเสาร ์ แซมมคีดิ ที่ำาไม
คุณุพอ่ิอิบขีนม? 

  แซมมีลกุิจากิเติยีงและเขา้ไป ในครัวั 
เขาถามคณุพอ่็วา่เกิิดอ็ะไรัข่ �น

  “ลูกิจำาไม่ไดห้รัอ่็วา่อ็ธิีกิารัขอ็ใหเ้รัาที่ำา
อ็ะไรั?” คณุพอ่็ถาม

  แซมมีพยกัิหน้า “ที่า่นขอ็ใหเ้รัาช่ิวยผู่ค้น  
และผ่มช่ิวยซิสเติอ็รัม์ารัต์ินิถอ่็กิรัะเป๋า

ข่ �นชัิ �นบัน จำาได้ ไหมครับัั?”
  “ลกูิที่ำาไดด้มีากิ” คณุพอ่็

ติอ็บั “พอ่็สวดอ็อ้็นวอ็นใหร้ัูว้า่
พอ่็จะช่ิวยไดอ้็ยา่งไรั แลว้ก็ิมี

ความคดิวา่จะอ็บัขนมปัง 
แจกิ”

  แซมมมีอ็งเขา้ไป ในเติาอ็บั เขานับัแถว
ขนมปัง

  “หน่�ง  .   .   .  สอ็ง  .   .   .  สาม  .   .   .  สี� พอ่็จะเอ็า
ขนมปังให้ ใครัครับัั?”

  “นั�นแหละที่ี�พอ่็อ็ยากิใหล้กูิช่ิวย” คณุ
พอ่็ติอ็บั “มขีนมปังหน่�งแถวใหซิ้สเติอ็รั์
มารัต์ินิ สอ็งแถวใหค้รัอ็บัครัวัมิลเลอ็รั ์ 
เรัาควรัจะเอ็าแถวที่ี�สี� ให้ ใครั?”

  แซมมคีดิ
  “คณุลเีป็นไงครับัั?” แซมมถีาม คณุลี

อ็าศัยอ็ยู่ ในติก่ิอ็พารัต์ิเมนติข์อ็งพวกิเขา 
เขาไมค่อ่็ยอ็อ็กิไปขา้งนอ็กิ ส่วนใหญเ่ขา
แคม่อ็งดผูู่ค้นที่างหน้าติา่ง

  “นั�นเป็นความคดิที่ี�ด”ี คณุพอ่็บัอ็กิ
  หลงัจากิอ็บัขนมปังเสรัจ็แลว้ แซมมก็ีิ

ช่ิวยคณุพอ่็หอ่็ขนมปัง จากินั�นเขาก็ิ ไป
เอ็ารัถเข็นมา วางขนมปังไวข้า้งใน

  “รัถเข็นขนมปังพรัอ้็มอ็อ็กิเดนิที่างแลว้
ครับัั!” แซมมีพดู

  คณุพอ่็ช่ิวยแซมมีจงูรัถเข็น ใจแซมมี
รัูส่้กิดแีละอ็บัอ็ุน่ เหมอ่็นขนมปังทีี่�พวกิ
เขาจะเอ็าไปแจกิ! ●

   ผูเ้ขียีนอิาศยัอิยู่ ในเว่อิรม์อินต ์สห็รฐัอิเมรกิา         

 ภา
พ

ป
รีะ

กอุ
บ

โด
ย 

จัอุ
ช 

คีลี



พ10 เพื่อนเดก็

      “ ให็พ้ว่กเขีานมัสการโดิยว่ธิี ใดิ ณ สถานทีี่� ใดิ ห็รอ่ิสิ�งใดิ
ก็ ไดิท้ี่ี�พว่กเขีาจัะนมสัการ” ( ห็ลกัแห็ง่คุว่ามเช่ี�อิ 1:11 )

    เอ็ลลีกิบััครัอ็บัครัวัจะไปเยี�ยมลกูิพี�ลกูิน้อ็งที่ี�อ็ยู่ ไกิล  
เอ็ลลีติ่�นเติน้มากิ! เธีอ็ไม่ไดเ้จอ็พวกิเขานานแลว้
  กิอ่็นเดนิที่าง พอ่็แมข่อ็งเอ็ลลบีัอ็กิวา่อ็ยากิพดูอ็ะไรั

บัางอ็ย่าง
  “เม่�อ็เรัาอ็ยูกั่ินเป็นครัอ็บัครัวั เรัาสวดอ็อ้็นวอ็นกิอ่็น

อ็าหารัทุี่กิครัั �ง และบัางครัั �งเรัาคยุกินัเรั่�อ็งโบัสถ ์ถกูิไหม?”  
คณุพ่อ็ถาม

  “ถกูิคะ่!” เอ็ลลตีิอ็บั
  “แติก่ิารัเดนิที่างครัั �งนี�จะติา่งกินันิดหน่อ็ย” คณุแมพ่ดู  

“คณุลงุคณุป้าขอ็งลกูิไม่ได้ ไป โบัสถแ์ล้ว พวกิที่า่นไม่
ชิอ็บัเวลามคีนพดูกัิบัพวกิที่า่นเรั่�อ็งโบัสถ์”

  เอ็ลลหีน้านิ�ว “ที่ำาไมละ่คะ?”
  “เรัาไมร่ัูเ้หติผุ่ลทัี่ �งหมดหรัอ็กิ” คณุพอ่็ติอ็บั “แติพ่วกิ

ที่า่นรักัิเรัามากิ พอ่็คดิวา่พวกิที่า่นไมอ่็ยากิเถยีงกิบััเรัา
หรัอ่็ที่ำารัา้ยความรัูส่้กิเรัา ก็ิเลยขอ็ใหเ้รัาไมพ่ดูเรั่�อ็งโบัสถ์
กิบััพวกิท่ี่าน”

  เอ็ลลพียักิหน้า
  “เรัายงัอ็า่นพรัะคมัภรีัข์อ็งเรัาและสวดอ็อ้็นวอ็นขณะ

อ็ยูท่ี่ี�นั�นไดเ้หมอ่็นเดมิ แติเ่รัาจะที่ำาเฉพาะครัอ็บัครัวัเรัา”  
คณุแมบ่ัอ็กิ

 ติา่งกนั   แติ ่   อย่้ด่ิว้ัย่กนั 
 โดัย เบธิานี บาร์โธิโลมวิ  (เรีียบเรีียงต์ามเรืี�อุงจัริีง)
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 ห่
ลีว   “แลว้ติอ็นกินิอ็าหารัละ่คะ?” น้อ็งสาวขอ็งเอ็ลลถีาม

  “ ไวค้อ่็ยดกูินัอ็กีิที่”ี คณุแมพ่ดู “ถา้พวกิที่า่นไมส่วด
อ็อ้็นวอ็นก่ิอ็นอ็าหารั เรัาติา่งคนติา่งสวดอ็อ้็นวอ็นใน
ใจก็ิได”้

  “ โอ็เค” เอ็ลลีพดู “หนูที่ำาไดค้ะ่!”
  วนัติอ่็มา ครัอ็บัครัวัขอ็งเอ็ลลีเขา้ไป ในรัถ พวกิเขาขบัั

ไปถ่งด่กิค่นนั�น เม่�อ็มาถ่งบั้านลูกิพี�ลูกิน้อ็ง คุณลุงคุณ
ป้าขอ็งเอ็ลลีช่ิวยพวกิเขาขนกิรัะเป๋าลงจากิรัถ จากินั�น 
ที่กุิคนก็ิเขา้นอ็น

  เช้ิาวนัรัุง่ข่ �น เอ็ลลกีิลา่วคำาสวดอ็อ้็นวอ็นกิอ่็นเขา้ครัวั
ไปกินิอ็าหารัเช้ิา เธีอ็รัูส่้กิปรัะหม่านิดหน่อ็ยที่ี� ไดเ้จอ็

ครัอ็บัครัวัเธีอ็ แติค่ณุป้ามานั�งขา้งๆ เธีอ็พรัอ้็ม
กิบััยิ �มใหเ้ธีอ็อ็ยา่งอ็บัอุ็น่

  “พวกิเรัาบัางคนจะไปรัา้นเสรัมิสวยขอ็งลกูิพี�
ลกูิน้อ็งขอ็งหนูติอ็นสายๆ วนันี� อ็ยากิไปดว้ยกินั
หรัอ่็เปลา่?” เธีอ็ถามเอ็ลลี

  “รัา้นที่ำาผ่มเหรัอ็คะ?” เอ็ลลีถาม
  “ ใช่ิจะ้! หนูกิบััน้อ็งสาวจะไดท้ี่ำาผ่มถา้อ็ยากิที่ำา”
  เอ็ลลยีิ �มและพยักิหน้า น่าสนุกิ!
  หลงัอ็าหารัเช้ิา พวกิเขาข่ �นรัถปรัะจำาที่างไป

รัา้นเสรัมิสวย เอ็ลลชีิอ็บัดลูกูิพี�ลกูิน้อ็งขอ็งเธีอ็
ที่ำางาน นิ�วขอ็งเธีอ็ขยบััไปมาอ็ย่างรัวดเรัว็ขณะ
ที่ี�เธีอ็หวผี่มและถกัิเปีย หลงัจากิที่กุิคนที่ำาผ่ม
เสรัจ็แล้ว พวกิเขาก็ิที่ำาที่า่เดนิแฟชัิ�นโชิวห์น้า
กิรัะจกิเสรัมิสวยแล้วก็ิหวัเรัาะคกิิคกัิกิบััที่รังผ่ม
ใหมข่อ็งพวกิเขา

  วนัติอ่็มา ฝนติกิหนักิ ที่กุิคนจง่ติดัสินใจเลน่
เกิมกิรัะดานอ็ยู่ ในบัา้น เอ็ลลกัีิบัลกูิพี�ลกูิน้อ็ง
คนหน่�งอ็ยู่ที่มีเดยีวกัินแขง่กิบััพี�ชิายสอ็งคน 
พวกิเขาหยอ็กิลอ้็กัินขณะเล่นเกิมแขง่กินั

  “พวกิเรัาชินะ!” เอ็ลลตีิะโกินขณะเธีอ็ขยบััติวัเดนิไป
สุดกิรัะดาน ที่กุิคนแปะมอ่็กัิน—แมแ้ติล่กูิพี�ลกูิน้อ็งที่ี�
อ็ายมุากิกิวา่ซ่�งแกิลง้อ็ารัมณ์เสียติอ็นแพ้

  หลงัจากิอ็ยูที่ี่�นั�นไมกี่ิ�วนัก็ิ ไดเ้วลากิลบัับ้ัาน ขณะเอ็ลลี
ข่ �นไปนั�งเบัาะหลัง เธีอ็ไดย้นิครัอ็บัครัวัเธีอ็กิลา่วลา

  “พวกิเรัาจะคดิถง่คณุ!”
  “กิลบััมาเรัว็ๆ นะ!”
  “เรัารักัิพวกิคณุมากิ!”
  เอ็ลลยิี �มและโบักิมอ่็ขณะรัถเคล่�อ็นติวัอ็อ็กิไป เธีอ็

สนุกิมากิ ถง่แมพ้วกิเขาจะเช่ิ�อ็ติา่งจากิพวกิเธีอ็ แติพ่วกิ
เขาก็ิยงัเป็นครัอ็บัครัวัที่ี�มคีวามสุข ●

   ผูเ้ขียีนอิาศยัอิยู่ ในจัอิรเ์จัยี สห็รฐัอิเมรกิา         
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   เม่ือติน้ไมเ้ติิบโติ 
 มนัจัะให้ผ้ล็ห้วัานแกฉั่ัน 

   ฉัันช่ว่ัย่ให้ศ้รทัำธีาของฉัันในพระเย่ซูเ้ติิบโติโดิย่
การสวัดิออ้นวัอนแล็ะแสดิงนำ �าใจัติอ่ผ้อื้น่ 

   ในพระคมัภีีรม์อรมอน แอล็มากล็า่วั
วัา่ศรทัำธีาเปรีย่บเห้มือนเมล็็ดิพืช่ 

ศรทัำธีาท่ีำ
กำาล็งัเติิบโติ

ของฉััน

ต์ดัห่นา้เห่ล่ีานี�อุอุก แลีว้ทำาเป็นห่นงัสือุ โดยทากาว ใชล้ีวดเยบ็กรีะดาษ ห่รืีอุผู้กูเขา้ดว้ยกนั

1

4 5

ชื�อุ:
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ภาพปรีะกอุบโดย แพทริีเซีูย จีัส์

   ฉัันสามารถปล็ก้เมล็็ดิแห้ง่ศรทัำธีาไดิโ้ดิย่ฟััง
สิง่ท่ีำศาสดิาพย่ากรณแ์ล็ะพระคมัภีีรส์อน 

   เม่ือศรทัำธีาของฉัันเติิบโติ มนัจัะนำาพร
อนัห้อมห้วัานเขา้มาในช่วิีัติฉััน 

   เมล็็ดิพืช่ติอ้งการนำ �าแล็ะแสงแดิดิ
เพ่ือช่ว่ัย่ให้ม้นัเติิบโติ 

   ฉัันจัะทำำาให้ศ้รทัำธีาของฉัันเติิบโติ
แขง็แรงอย่้เ่สมอ พระบิดิาบนสวัรรค ์

แล็ะพระเย่ซูค้ริสติท์ำรงรกัฉััน! 

1 2 3

5 6 7
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         พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังติอ้็งกิารัใหเ้รัารับััใช้ิผู่อ้็่�น ครัู
ปฐมวยัขอ็งดิฉันเป็นแบับัอ็ย่างที่ี�ดีเยี�ยมขอ็งกิารั

รับััใช้ิ เม่�อ็เรัามาปฐมวยั ซิสเติอ็รัอ์็นัโติเนียติติจีะนำาเคก้ิ
ช็ิอ็กิโกิแลติมาดว้ยที่กุิครัั �ง ดฉัินเกิลยีดเคก้ิช็ิอ็กิโกิแลติ! 
ที่กุิคนชิอ็บักินิ แติด่ฉัินไมก่ินิ

  วนัหน่�งเธีอ็ถามวา่ “ที่ำาไมหนูไมล่อ็งชิิ �นเล็กิๆ ละ่คะ? 
เคก้ินี� ใช้ิส่วนผ่สมพเิศษนะ”

  ดฉัินจ่งลอ็งกิินด ูที่ายสิคะวา่เกิดิอ็ะไรัข่ �น? ดฉัินชิอ็บัคะ่!
  หลายปีติอ่็มาคณุแมเ่ลา่ใหฟ้ังวา่ส่วนผ่สมที่ี�เป็นความ

ลบััขอ็งซิสเติอ็รัอ์็นัโติเนียติติคีอ่็อ็ะไรั “ซิสเติอ็รัอ์็นัโติ
เนียติติมีเีงนิไมม่ากิ” คณุแมบ่ัอ็กิ “ที่กุิอ็าที่ติิยเ์ธีอ็ติอ้็ง
เลอ่็กิรัะหวา่งจา่ยคา่รัถปรัะจำาที่างมาปฐมวยัหรัอ่็ซ่ �อ็ส่วน

ผ่สมมาที่ำาเคก้ิช็ิอ็กิโกิแลติใหชั้ิ �นเรัยีนขอ็งหนู เธีอ็เลอ่็กิ
เคก้ิช็ิอ็กิโกิแลติที่กุิครัั �ง ดว้ยเหตินีุ�แที่นที่ี�จะนั�งรัถปรัะจำา
ที่าง เธีอ็เล่อ็กิเดนิกิวา่สอ็งไมล ์[3 กิิโลเมติรั] ไป โบัสถ์
โดยไมค่ำาน่งถง่สภาพอ็ากิาศ”

  ส่วนผ่สมทีี่�เป็นความลับัขอ็งซิสเติอ็รัอ์็นัโติเนียติติคีอ่็
ความรักัิที่ี�เธีอ็มี ใหค้นอ่็�นๆ! ●

   ดิดัิแปลงจัาก “ปีตขิีอิงการรบัใช้ีอิยา่งไมเ่ห็็นแกต่วั่,” เลยีโฮนา,   พ.ย. 2018, 55–57           

สว่ันผสมท่ีำ 
เป็นควัามล็บั
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 โดัย ซิัสุเตอร์ 
คริสุตนีา บี. ฟรังโค

  ที�ปรึีกษาที�สอุง
ในฝ่ายปรีะธิาน
ปฐมวยัสามญั่ 

จากเพื�อนถูงึเพื�อน
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คมวาทั่ะ
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เลี

อุรี

ฉัันสามารถทำำาติามพระเย่ซูค้ริสติ ์
ในวิัธีเีล็็กนอ้ย่แล็ะเรีย่บง่าย่  

(ดิ ้  แอล็มา 37:6)
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       โดัย ล้ซีั สุตเีวนสัุน
  นิต์ยสารีศาสนจักัรี
  (เรีียบเรีียงต์ามเรืี�อุงจัริีง)

     เ อ็็ดวนิ ธีรัรัมรัาชิยูิ �มขณะเดนิอ็อ็กิ
จากิสนามบิันมากิลางแดด เขาเห็น

ติน้ปาลม์เรัยีงรัายขา้งถนนและไดก้ิลิ�น
เครั่�อ็งเที่ศจากิติลาดแถวนั�น เขากิบัั
เอ็ลซีภรัรัยากิลบััมาอ็ยู่ ในอ็นิเดยี! พวกิเขา
อ็าศัยอ็ยู่ ในซามัว แติต่ิอ็นนี�พวกิเขากิลบััมาบัา้น
อ็กีิครัั �ง

  แติเ่อ็็ดวนิกิบััเอ็ลซีไม่ ใช่ิแคม่าเยี�ยม พวกิเขาไดร้ับัั
เรัยีกิใหร้ับััใช้ิเป็นผู่ส้อ็นศาสนาสำาหรับััศาสนจกัิรัขอ็งพรัะ
เยซคูรัสิติแ์หง่วสุิที่ธีชิินยคุสุดที่า้ย เอ็็ดวนิรัูส่้กิกิงัวลนิด
หน่อ็ย แติเ่ขารัูว้า่พรัะบัดิาบันสวรัรัคจ์ะที่รังช่ิวยเหลอ่็
พวกิเขา พรัะอ็งคท์ี่รังช่ิวยเหลอ่็พวกิเขามามากิแลว้

  เอ็็ดวนิกิบััเอ็ลซีเกิดิในอิ็นเดยี แติเ่อ็็ดวนิไดย้นิเกีิ�ยว
กิบััศาสนจกัิรัครัั �งแรักิขณะไปเรัยีนในสหรัฐั เขาไป โบัสถ์
ที่ี�นั�นครัั �งหน่�ง แม้ถง่กิบััอ็า่นพรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็น แติเ่ม่�อ็
เขากิลับัมาอ็นิเดยี เขาลม่ศาสนจกัิรั

  หลายปีติอ่็มา เอ็็ดวนิกิบััเอ็ลซีรัูส่้กิเหมอ่็นพวกิเขาควรั
ยา้ยไปซามัว เอ็็ดวนิเป็นนักิวทิี่ยาศาสติรัด์า้นแมลง และ
เขารับััที่ำางานวจิยับันเกิาะ เอ็็ดวนิกิบััเอ็ลซีพบัผู่ส้อ็น
ศาสนาทีี่�นั�น เม่�อ็เอ็็ดวนิอ็า่นพรัะคมัภรีัม์อ็รัมอ็นอ็กีิครัั �ง  
เขามีความรัูส่้กิพเิศษบัางอ็ยา่ง เอ็ลซีอ็า่นพรัะคมัภรีั ์
มอ็รัมอ็นดว้ย พวกิเขาเลอ่็กิรับัับัพัติศิมาพรัอ้็มบัตุิรัชิาย 
และบัตุิรัสาวขอ็งพวกิเขา

  หลงัจากิเขา้รัว่มศาสนจกัิรั สิ�ง
ที่ี�เอ็็ดวนิติอ้็งกิารัมากิทีี่�สุดคอ่็ให้
ครัอ็บัครัวัขอ็งเขาในอิ็นเดยีเรัยีน

พรัะกิติิติคิณุ ปัญหาคอ่็ไมม่ผีู่ส้อ็น
ศาสนาในอิ็นเดยีสอ็นพวกิเขา! เอ็็ดวนิกิบัั

เอ็ลซีเขยีนจดหมายถง่สำานักิงานใหญข่อ็ง
ศาสนจกัิรัขอ็ใหส่้งผู่ส้อ็นศาสนาไปอิ็นเดยี

  สิ�งที่ี�เกิดิข่ �นติอ่็จากินั�นที่ำาใหพ้วกิเขาปรัะหลาดใจมากิ 
ปรัะธีานสเป็นเซอ็รั ์ดบััเบัลิย.ู คมิบัลัลเ์รัยีกิ พว่กเขีา   
ใหร้ับััใช้ิเป็นผู่ส้อ็นศาสนาในอิ็นเดยี

  และเวลานี�พวกิเขาอ็ยู่ทีี่�นี�
  ที่ี�แรักิขอ็งพวกิเขาในอ็นิเดยีคอ่็บัา้นพี�ชิายขอ็งเอ็็ดวนิ  

พอ่็แมพ่ี�น้อ็งขอ็งเอ็็ดวนิอ็ยูที่ี่�นั�นดว้ย เอ็็ดวนิกัิบัเอ็ลซี
เรัิ�มสอ็นพวกิเขาทัี่นที่ ีครัอ็บัครัวัขอ็งพวกิเขามคีวามสุขที่ี�
ไดเ้รัยีนพรัะกิติิติคิณุ

  ไมกี่ิ�สัปดาหต์ิอ่็มา เอ็็ดวนิกัิบัครัอ็บัครัวัขอ็งเขามารัวม
กินัรัอ็บัสรัะวา่ยนำ �าในสวนขอ็งพี�ชิาย สรัะวา่ยนำ �าสะอ็าด  
ที่าสี ใหมม่นีำ �าจด่สะอ็าด ที่กุิคนสวมเส่�อ็ผ่า้สีขาว ผู่ห้ญิง
สวมส่าหรัผี่า้พลิ �ว ชิายผ่า้พาดบ่ัา ผู่ช้ิายสวมเส่�อ็และ
กิางเกิงขายาวแบับัชิาวอ็นิเดยี

  เอ็็ดวนิย่นอ็ยู่ ในสรัะกัิบัคณุพอ่็ขอ็งเขา “แซมวิเอ็ล  
เดวดิ” เอ็็ดวนิกิลา่ว “ โดยไดร้ับััมอ็บัหมายจากิพรัะเยซู
ครัสิติ ์ขา้พเจา้ใหบั้ัพติศิมาท่ี่านในพรัะนามขอ็งพรัะบิัดา 
และขอ็งพรัะบัตุิรั และขอ็งพรัะวญิญาณบัรัสุิที่ธีิ�”

แบบอย่างทั่ี�กล้าหิาญ

 ห้มาย่เรีย่กเป็น 
ผ้ส้อนศาสนา   
ที�ท ำาให่ป้รีะห่ลีาดใจั
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  เอ็็ดวนิรัูส่้กิมคีวามสุขขณะใหบ้ัพัติศิมาคณุพอ่็ เขา
รัูส่้กิมคีวามสุขยิ�งข่ �นไปอ็กีิเม่�อ็เขาใหบ้ัพัติศิมาคณุแม่
เป็นลำาดบััติอ่็ไป หลงัจากิหมดวนั เอ็็ดวนิใหบ้ัพัติศิมา  
18 คน!

  วนัรัุง่ข่ �น เอ็็ดวนิกิับัเอ็ลซีนั� งรัถไฟหกิชัิ�วโมง ไปเยี�ยม
สมาชิิกิครัอ็บัครัวัคนอ็่�นๆ และสอ็นพรัะกิิติติิคุณให้
กิับัพวกิเขา เอ็็ดวนิให้บััพติิศมาญาติิอ็ีกิสี�คนในแม่นำ �า
แถวนั�น

  สุดที่า้ย เอ็็ดวนิกิบััเอ็ลซีนั�งรัถไฟ 16 ชัิ�วโมงไปเยี�ยม
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พอ่็แมข่อ็งเอ็ลซี คณุพอ่็ขอ็งเอ็ลซีเป็นหวัหน้าขอ็งอ็กีิ
นิกิายหน่�ง เขาไมร่ับัับััพติศิมา แติเ่ขาคดิวา่พรัะคมัภรีั์
มอ็รัมอ็นเป็นหนังส่อ็ที่ี�ด ีเขาช่ิวยแปลพรัะคมัภรีัม์อ็รั
มอ็นเป็นภาษาเติลกูิซู่�งเป็นภาษาหน่�งที่ี�พดูกัินในอ็นิเดยี

  เม่�อ็เอ็็ดวนิกัิบัเอ็ลซีจบังานเผ่ยแผ่ ่มสีมาชิิกิใหม่มากิ
พอ็ใหเ้รัิ�มสาขาแรักิๆ สาขาหน่�งขอ็งศาสนจกัิรัในอ็นิเดยี!  
เอ็็ดวนิกัิบัเอ็ลซีมคีวามสุขเม่�อ็ไดก้ิลบััซามวั พวกิเขา
ขอ็บัพรัะทัี่ยที่ี�พรัะบัดิาบันสวรัรัคท์ี่รังส่งพวกิเขาไปเป็น
ผู่ส้อ็นศาสนา! ●         

 เอุด็วนิกบัเอุลีซีู 
ธิรีรีมรีาชูรัีบใชง้าน
เผู้ยแผู้ใ่นอิุนเดีย
ในปี 1978 ขณ์ะ
นี�ศาสนจักัรีกำาลีงั
สร้ีางพรีะวหิ่ารีที�
สวยงามที�นั�น!
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        เรียน คุณโลเล
  ที่กุิคนติอ้็งกิลับัใจ เพรัาะไม่มี ใครัดพีรัอ้็ม! กิารักิลบััใจเรัยีบังา่ยไดเ้ที่า่กัิบักิารัสวดอ้็อ็นวอ็นที่ลูพรัะบัดิาบันสวรัรัคว์า่วนั

ขอ็งคณุเป็นอ็ยา่งไรัและคณุติอ้็งกิารัที่ำาวนัพรัุง่นี� ใหด้ข่ี �นอ็ยา่งไรั เรัาที่ลูขอ็กิารัใหอ้็ภยัจากิพรัะอ็งคเ์ม่�อ็เรัาที่ำาผ่ดิบัางอ็ยา่ง  
และพรัะอ็งคท์ี่รังใหอ้็ภยัเรัา บัางคนคดิวา่กิารักิลบััใจเป็นเรั่�อ็งน่ากิลัว แติจ่รังิๆ แลว้เป็นเรั่�อ็งที่ี�มคีวามสุข! กิารักิลบััใจ
เป็นขอ็งขวญัที่ี�พรัะเยซคูรัสิติท์ี่รังมอ็บัใหเ้รัาเพ่�อ็เรัาจะไดเ้รัยีนรัู ้เติบิัโติ เปลี�ยนแปลง และเป็นเหมอ่็นพรัะอ็งคม์ากิข่ �น 
ปรัะธีานเนลสันกิลา่ววา่เรัาควรักิลบััใจที่กุิวนั เม่�อ็ที่ำาเช่ินนั�น คณุจะรัูส่้กิสงบัและมพีลังมากิข่ �นในชีิวติิคณุ

  ดว้ยความรักัิ
   เพ่�อินเด็ิก          

ท่ั่านคดิัอะไรอย่้?
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ฉัันไม่เคย่ทำำาไม่ดีิเล็ย่ ฉัันย่งัติอ้งกล็บั

ใจัห้รือ? —คนโล็เล็ในเมืองอดี้ิเน

 2.   โรียพริีกไทยเลีก็นอุ้ยบนเกลืีอุ  
นี�ห่มายถึึงการีเลืีอุกผู้ดิๆ ที�เรีาทำา

 3.   ต์อุนนี�ให่ใ้ชช้อุ้นพลีาสติ์กถึกูบั
ผู้า้ขนห่นู

 1.   เทเกลืีอุใส่จัาน นี�ห่มายความวา่
เรีาบริีสุทธิิ� แลีะสะอุาดก่อุนเรีา
ทำาบาป

 คุณจะต้องม:ี
  เกลืีอุแกง
  พริีกไทยดำา
  ชอุ้นพลีาสติ์ก
  ผู้า้ขนห่นู

 ลองสิุ�งนี�!
             ในกิจักรีรีมนี�การีกลีบัใจัเห่มือุนชอุ้นที�ดูดพริีกไทยขึ�นมา การีกลีบัใจัสามารีถึทำาให่เ้รีาสะอุาดจัากการีเลืีอุกผู้ดิๆ  
ที�เรีาทำาทุกวนั—ไม่วา่ให่ญ่่ห่รืีอุเลีก็ เพรีาะพรีะเยซููคริีสต์แ์ลีะการีชดใชข้อุงพรีะอุงค ์เรีาทุกคนจึังมีโอุกาสกลีบัใจั

 4.   ขยบัชอุ้นไปมาชา้ๆ เห่นือุเกลืีอุแลีะพริีก 
ไทย พริีกไทยจัะติ์ดชอุ้น! สิ�งนี� เห่มือุนการี
ไดรั้ีบการีให่อุ้ภยัเมื�อุเรีากลีบัใจั
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ภาพต์วัต่์อุที�เลีก็แลีะเรีียบง่าย
 เหมอ่็นเลียโฮนานำาที่าง
ครัอ็บัครัวัขอ็งลีไฮ สิ�งเรัยีบั
งา่ยสามารัถช่ิวยเรัาแกิ้ ไข
ปัญหาใหญ่ๆ ได ้ 
(ด ูแอ็ลมา 37:6, 38–44) 

เรื�องสุนุก

 วธีิิเลีก็นอุ้ยแลีะเรีียบง่ายที�ท่าน
สามารีถึทำาต์ามพรีะเยซููมีอุะไรีบา้ง?

ที่า่นหาติวัติอ่็แติล่ะติวัทีี่�อ็ยู่
ดา้นล่างเจอ็หรัอ่็ไม่?
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แอล็มาผ้บ้ตุิรกล็บัใจั
เรื�องราวในพระคมัภร์ี

แอ็ลมาเป็นบัุติรัชิายขอ็งศาสดาพยากิรัณ์ ที่่านมีช่ิ�อ็ติามบัิดา แติท่ี่่าน
ไม่เช่ิ�อ็สิ�งที่ี�บัิดาสอ็น ที่่านบัอ็กิผู่้คนวา่ศาสนจักิรัไม่จรังิ

 โดัย ฮาลย์ี ยนัซีัย์
  นิต์ยสารีศาสนจักัรี
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วนัหน่�งเที่พมาปรัากิฏิติอ่็แอ็ลมา เที่พบัอ็กิแอ็ลมาใหก้ิลบััใจ

เหมอ่็นแอ็ลมานอ็นหลับั
ไปนานสามวนั ท่ี่านกิำาลัง
คดิถ่งกิารัเลอ่็กิที่ี� ไมด่ี
ขอ็งที่า่น
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์ จากินั�นแอ็ลมาก็ิสวดอ้็อ็นวอ็นขอ็กิารัอ็ภัย และที่า่น
ไดร้ับัักิารัใหอ้็ภยั! ที่า่นรัูส่้กิถง่ความรักัิขอ็งพรัะเยซู
ครัสิติ ์แอ็ลมาติ่�นข่ �นมาสอ็นคนอ่็�นๆ วา่พรัะเยซทูี่รัง
ช่ิวยใหท้ี่า่นรัอ็ดอ็ยา่งไรั
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ฉันสามารัถกิลบััใจเม่�อ็ฉันเลอ่็กิผ่ดิ พรัะเยซจูะที่รังอ็ยูที่ี่�นั�นเพ่�อ็ฉันเสมอ็ ●

 ที่า่นอิา่นเร่�อิงนี�ไดิ้ ใน  โมไซึ่ยาห็ ์27 
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หิน้าระบายสีุ

แอล็มากล็บัใจัแล็ะ
ติิดิติามพระเย่ซู้

เมื�อุท่านเลืีอุกผู้ดิ  
ท่านควรีทำาอุยา่งไรี?
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 เรีียน บิดามารีดาทุกท่าน
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 หิาเลยีโฮนาทั่ี�ซ่ัอนอย่้ข้างใน!

 ภาพป็ก  เพ่�อนเดิก็
  ภาพปรีะกอุบโดย รีีเบคกา ซูอุร์ีจั เจันเซ็ูน 

 วธีิิสุ่งงานศิลป็ะหิรือป็ระสุบการณ์ของบุตรธิิดัามาให้ิ  เลยีโฮนา 
  ส่งมาที�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org   แลีะคลิีกบน “Submit an Article or 

Feedback”  ห่รืีอุอีุเมลีมาให่เ้รีาที�  liahona@   ChurchofJesusChrist   .org   พร้ีอุมรีะบุชื�อุ
นามสกลุีขอุงบุต์รีธิิดา อุาย ุเมือุงที�อุยู ่แลีะคำาอุนุญ่าต์นี�  “ขา้พเจัา้ [ใส่ชื�อุขอุงท่าน]  
อุนุญ่าต์ให่ศ้าสนจักัรีขอุงพรีะเยซููคริีสต์แ์ห่่งวสุิทธิิชนยคุสุดทา้ยใชสิ้�งที�บุต์รีธิิดา
ขอุงขา้พเจัา้ส่งมาในนิต์ยสารีศาสนจักัรี บนเวบ็ไซูต์ศ์าสนจักัรีแลีะแพลีต์ฟอุร์ีมสื�อุ
สงัคม แลีะอุาจัจัะใชใ้นอุุปกรีณ์์อืุ�นๆ ขอุงศาสนจักัรี” เรีารีอุฟังเรืี�อุงรีาวจัากท่าน!

     บัางครัั �งเรัาเห็นแย้งกิบััคนอ่็�น แติเ่รัายงัรักัิพวกิเขาได ้เรัาสามารัถ
ยด่ถอ่็สิ�งที่ี�เรัารัูว้า่จรังิไดเ้ช่ินกินั อ่็านเรั่�อ็งรัาวใน  หน้า พ10  กิบัับัตุิรัธีดิา
ขอ็งที่า่นและพดูคยุกินัเกีิ�ยวกิบััคำาถามเหล่านี�:

  ครัอ็บัครัวัขอ็งเอ็ลลีแสดงความรักัิอ็ยา่งไรั?
  ครัอ็บัครัวัขอ็งเอ็ลลทีี่ำาอ็ยา่งไรัเพ่�อ็ใหศ้รัทัี่ธีาแรังกิลา้อ็ยูเ่สมอ็?
  ครัอ็บัครัวัเรัาจะแสดงความรักัิติอ่็ผู่อ้็่�นไดอ้็ยา่งไรัแมเ้ม่�อ็เรัาเห็นแยง้?
  เรัาที่กุิคนติา่งกินั แติท่ี่กุิคนเป็นบัตุิรัธีดิาขอ็งพรัะผู่เ้ป็นเจา้
  จงแบัง่ปันความรักัิ
   เพ่�อินเด็ิก

  สุารบัญ
     พ 2   จัากฝ่ายปรีะธิานสูงสุด: การีทำาต์าม 

ผูู้บุ้กเบิก

     พ 4   การีเลืีอุกขอุงไลีลีา

     พ 6   สวสัดีจัากอุาร์ีเจันติ์นา!

     พ 8   รีถึเขน็ขนมปังคนัเลีก็

     พ 10   แต์กต่์างแต่์อุยูด่ว้ยกนั

     พ 12   ศรัีทธิาที�กำาลีงัเติ์บโต์ขอุงฉนั

     พ 14   จัากเพื�อุนถึึงเพื�อุน: ส่วนผู้สมที�เป็นความลีบั

     พ 15   คมวาทะ

     พ 16   แบบอุยา่งที�กลีา้ห่าญ่: ห่มายเรีียกเป็น 
ผูู้ส้อุนศาสนาที�ทำาให่ป้รีะห่ลีาดใจั

     พ 18   ท่านคิดอุะไรีอุยู?่

     พ 19   เรืี�อุงสนุก: ภาพต์วัต่์อุที�เลีก็แลีะเรีียบง่าย

     พ 20   เรืี�อุงรีาวในพรีะคมัภีร์ี: แอุลีมาผูู้บุ้ต์รีกลีบัใจั

     พ 23   ห่นา้รีะบายสี: แอุลีมากลีบัใจัแลีะติ์ดต์าม
พรีะเยซูู   


