
ศ า ส น จั ก ร ข อ ง พ ร ะ เ ย ซู ค ริ ส ต์ แ ห่ ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย  •  ธั น ว า ค ม 2014

นำ�ผู้อ่ืนคืนสู่ศรัทธ�ใน 
พระคริสต์, น. 12

บทเรียนส่ีบทจ�ก 
ป่�ศักด์ิสิทธ์ิ, น. 24

รับรู้คว�มเป็นจริงของ 
คริสต์ม�ส, น. 36

สำ�หรับหลักสูตรเย�วชน:  
วิธีท่ีท่�นจะช่วยผู้เปล่ียนใจ 

เล่ือมใสใหม่, น. 50



ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, 
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
สูงสุด, “สำานึกคุณในทุก 
สภาวการณ์,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2014, 75.

“ความสำานึกคุณอยู่

เหนือส่ิงใดก็ตามท่ี

เกิดข้ึนรอบข้างเรา 

ข้ามพ้นความผิดหวัง 

ความท้อแท้ และ

ความส้ินหวัง บาน

สะพร่ังอย่างสวยงาม

ในภูมิทัศน์ฤดูหนาว 

ท่ีเต็มไปด้วยน้ำาแข็ง 

เฉกเช่นท่ีบานในฤดู

ร้อนอันอบอุ่นแสน

สบาย”
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36  ความเป็นจริงของคริสต์มาส
โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
ขอให้เรารับรู้ว่าทารกที่เกิดใน 
เบธเลเฮมทรงเป็นพระผู้ไถ่องค์จริง

ปกิณกะ

8  ส่ิงท่ีเราเช่ือ: ส่วนสิบช่วยเสริมสร้าง 
  อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

10  ใคร่ครวญ: ปาฏิหาริย์คริสต์มาส
โดย ลินด์เซย์ อัลเดอร์

11  ศาสดาพยากรณ์พันธสัญญาเดิม:  
  มาลาคี

40  เสียงวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

80  จนกว่าเราจะพบกันอีก: ข้าพเจ้ารู้ว่า 
  พระองค์ทรงพระชนม์

โดย เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด
พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ฟื้นคืน
พระชนม์ของเรา พระองค์ทรงเชื้อเชิญ
เราทุกคนให้มาหาพระองค์

เลียโฮนา ธันวาคม 2014

ข่าวสาร

4  ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:   
  เติมเต็มโลกด้วยความรักของ  
  พระคริสต์

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

7  ข่าวเย่ียมสอน: พระพันธกิจ 
  อันศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:  
  เจ้าชายแห่งสันติ

บทความพิเศษ
12  ช่วยให้ผู้อ่ืนพบศรัทธาในพระคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
ท่านสามารถเสริมสร้างศรัทธาของ
ท่านได้ในขณะนี้และช่วยให้ผู้อื่น 
หวนคืนสู่ฐานอันมั่นคงแห่งศรัทธา 
ในพระผู้ช่วยให้รอด

18  ผู้บุกเบิกในทุกแผ่นดิน: ศาสนจักร 
  ในสวีเดน—การเติบโต การย้ายถ่ินฐาน 
  และความเข้มแข็ง

โดย อิงเกอร์ ฮ็อกลันด์
แม้จะมีอุปสรรค แต่พระเจ้าทรงกำาลัง
เร่งงานของพระองค์ในประเทศที่
สวยงามนี้

24  บทเรียนจากป่าศักด์ิสิทธ์ิ
โดย เอ็ลเดอร์มาร์ลิน เค. เจนเซ็น
โดยสังเกตรูปแบบการเติบโตของต้นไม้ 
เราจะได้เรียนรู้วิธีทำาให้ตัวเราหยั่งราก
อย่างมั่นคงในความจริงนิรันดร์

30  500 ปีท่ีหายไป: นับจากมาลาคีถึง 
  ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา

โดย เอส. เคนท์ บราวน์ และ 
ริชาร์ด นีทเซล โอลแซพเฟล
เกิดอะไรขึ้นในช่วงหลายปีระหว่าง
พันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายประกอบโดย แมทธิว ไรเออร์   
ปกหน้าด้านใน: ภาพลิขสิทธิ์จาก Johnér/offset.com
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44  คำ�ตอบของคำ�ถ�มท่ีตอบย�กท้ังหมด
โดย อาร์. วัล จอห์นสัน
หากความสงสัยเริ่มซึมเข้าสู่ใจท่าน  
จงจำาหลักธรรมห้าข้อนี้

48  พระผู้ช่วยให้รอดและศีลระลึก
โดย เดวิด แอล. เบค
“จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา”  
พระผู้ช่วยให้รอดตรัสขณะทรงจัดต้ัง 
ศีลระลึก

50  ก�รเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ท่ี 
	 	 เพ่ิงรับบัพติศม�น้ันเป็นอย่�งไร

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
เรียนรู้ว่าท่านจะทำาอย่างไรเพื่อช่วยให ้
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ปรับตัว 
ในการเป็นสมาชิกของศาสนจักร

54  คำ�ถ�มและคำ�ตอบ
ฉันควรทำาอย่างไรเมื่อถูกเยาะเย้ยที่
โรงเรียนเพราะทำาตามมาตรฐานของ
ศาสนจักร

56  จ�กสน�มเผยแผ่:	ไม่ต้องใช้ทูตสวรรค์
โดย เจเนียน เจนเซ็น นีลเซ็น

57  โปสเตอร์:	ห�ท่ีว่�ง
58  ฉันอยู่ท่ีไหน	วิธีค้นพบและพัฒน�	
	 	 พรสวรรค์และของประท�นฝ่�ย		
	 	 วิญญ�ณของท่�น

โดย เอ็ลเดอร์เมอร์วีน บี. อาร์โนลด์
คุณลุงข้าพเจ้าจะทำาอะไรได้กับโลหะเก่าๆ 
ชิ้นหนึ่ง

62 	 วิธีเตรียมรับก�รเสด็จม�คร้ังท่ีสอง
โดย เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
ท่านจะทำาอะไรหากท่านรู้ว่าท่าน  
จะพบพระเจ้าพรุ่งนี้

63  ของขวัญคริสต์ม�สของผม
โดย ดัสติน วอร์ด
ถึงแม้ผมจะรับบัพติศมาเมื่ออายุแปดขวบ  
แต่ผมไม่เคยไปโบสถ์—จนกระทั่ง 
มีบางอย่างเปลี่ยนชีวิตผมตลอดกาล

   64  พร้อมจะก้�วไปข้�งหน้�
โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์  
และมิกกีย์ ชิโมมิยะ
เด็กวัย 12 ขวบเจ็ดคนเล่าว่า 
การเลื่อนชั้นจากปฐมวัยไป
เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิง
นั้นเป็นอย่างไร

67  พย�นพิเศษ:	พระเยซูส้ินพระชนม์	 	
	 	 และคืนพระชนม์อีกคร้ังจริงหรือ

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน

68  นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น:	เร�ระลึกถึงและ  
	 	 นมัสก�รพระผู้ช่วยให้รอดของเร�		 	
	 	 พระเยซูคริสต์

โดย เอริน แซนเดอร์สัน และจีน บิงแฮม

70  แยนซี
โดย เอ็ลเดอร์เบรนท์ เอช. นีลสัน
 ถ้าเพียงแต่ม้าของเราเชื่อฟัง เธอคงมีชีวิต 
ที่เป็นสุข

71  หน้�น้ีของหนู
72  เพ่ือนท่ัวโลก:	ฉันช่ือมินน�จ�กสวีเดน

โดย เอม่ี เจน เลวิตต์

74  คริสต์ม�สแรก
โดย เจนน์ วิลค์ส
ระลึกถึงการประสูติของพระเยซู 
ขณะที่ท่านแสดงละครเรื่องนี้

76  ดูข้�งในสิคะ!
โดย โซเฟีย ซี.

77  ภ�พบุคคลในพระคัมภีร์พันธสัญญ�เดิม:	 
	 	 ด�วิดกับโกลิอัท

78  สำ�หรับเด็กเล็ก:	คริสต์ม�ส   
	 	 เล็กๆ	น้อยๆ	ทุกวัน

โดย เคท สตรองอิน

ดูว่าท่านจะหา 

เลียโฮนา 

ที่ซ่อนอยู่ใน 

ฉบับนี้ได้หรือไม่ 

 คำาใบ้: สัตว์สอนเรา 

เรื่องการเชื่อฟัง 

ได้อย่างไร

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนาและสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่   
languages.lds.org 

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กตัญญู, ความ 10
ของประทานฝ่ายวิญญาณ, 58
ครอบครัว, 10, 40, 42
คริสต์มาส, 4, 10, 36, 40, 42, 

43, 57, 63, 74, 76, 78
ความตาย, 40
ความรัก, 4, 40, 50
งานเผยแผ่ศาสนา, 12, 18, 50, 

56, 76
เช่ือฟัง, การ 30, 54, 70
ประจักษ์พยาน, 44

เปล่ียนใจเล่ือมใส, การ 42, 50, 
63

ผู้บุกเบิก, 18
พระคัมภีร์, 30
พระเยซูคริสต์, 4, 7, 12, 36, 

48, 57, 67, 68, 74, 80
พันธสัญญาเดิม, 11, 30
ฟ้ืนคืนชีวิต, การ 67
ฟ้ืนฟู, การ 24
มิตรภาพ, 50

ยากลำาบาก, ความ 24, 54
รับใช้, การ 4, 10, 12, 41, 43, 

56, 78
ละท้ิงความเช่ือ, การ 30
ศรัทธา, 12, 24, 44, 80
ศีลระลึก, 48
สงสัย, ความ 44
ส่วนสิบ, 8
สวีเดน, 18, 72
เสด็จมาคร้ังท่ีสอง, การ 62
สันติสุข, 7

การเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เพิ่งรับบัพ-

ติศมานั้นเป็นอย่างไร หน้า 50: ท่านอาจ
สนทนากับครอบครัวท่านเกี่ยวกับเรื่องราว
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สมาชิกในบทความนี้
แบ่งปัน  ท่านอาจจะอ่านการท้าทายทั้ง 10 
ข้อที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสพบเจอ (รวมอยู ่
ในบทความ)  ให้ครอบครัวระบุชื่อสมาชิก
ใหม่ในวอร์ดหรือสาขาของท่านหรือสมาชิก 
ที่กำาลังเริ่มกลับมาแข็งขันในศาสนจักร   
จากนั้นให้ช่วยกันวางแผนเป็นมิตรและ 
ช่วยเหลือสมาชิกเหล่านั้นขณะที่พวกเขา 
พยายามค้นหาพลังในการปรับตัวทาง 
สังคม วัฒนธรรม และเติบโตทางวิญญาณ

“เราระลึกถึงและนมัสการพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา พระเยซูคริสต์” หน้า 68 และ 
“คริสต์มาสแรก” หน้า 74: เฉลิมฉลอง
การประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดด้วยแนวคิด
มากมายเกี่ยวกับกิจกรรมหัวข้อคริสต์มาสใน
ฉบับนี้  ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะตัดกล่องใน
หน้า 69 ออกแล้วให้ครอบครัวตัดสินใจว่า
จะแสดงความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอดในช่วง
เทศกาลคริสต์มาสและตลอดทั้งปีอย่างไร  
ท่านอาจพิจารณาใช้บทละครในหน้า 74 เป็น
แนวทางในการช่วยครอบครัวแสดงเรื่องราว
การประสูติของพระเยซูได้เช่นกัน  กิจกรรม 
ทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้ลูกๆ เรียนรู้วิธีที่จะทำา
ให้ความคิดของพวกเขาจดจ่ออยู่ที่พระผู้ช่วย 
ให้รอดในช่วงเทศกาลคริสต์มาส

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว   
แนวคิดสองประการมีดังนี้
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ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์,  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
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นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วีน บี. อาร์โนลด์, คริสทอฟเฟล โกลเด้น,  
ลาร์รีย์ อาร์. ลอว์เรนซ์, เจมส์ บี. มาร์ติโน, โจเซฟ ดับเบิลยู. สิตาติ

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
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งานเขียนและงานบรรณาธิการ: บริททานี บีตที, เดวิด ดิกสัน,  
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โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่ า ว ส า ร จ า ก ฝ่ า ย ป ร ะ ธ า น สู ง สุ ด

เติมเต็มโลกด้วย

ความรกัของพระครสิต์
เมื่อเรานึกถึงคริสต์มาส เรามักจะนึกถึงการให้และรับของขวัญ  

ของขวัญสามารถเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีที่งดงามได้ แต่ก็
สามารถลดความสูงค่าของเทศกาลและหันเหความสนใจของ

เราไปจากการเฉลิมฉลองการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดในวิธ ี
ที่มีความหมายได้เช่นกัน

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์ส่วนตัวว่าคริสต์มาสที่น่าจดจำา 
ที่สุดคือคริสต์มาสที่สมถะที่สุด  ของขวัญในวัยเด็กของข้าพเจ้า
เรียบง่ายมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานยุคปัจจุบัน  บางครั้งข้าพเจ้า
ได้รับเสื้อที่ปะชุนแล้ว ไม่ก็ถุงมือหรือถุงเท้าหนึ่งคู่  ข้าพเจ้าจำาได ้
ว่าคริสต์มาสที่พิเศษครั้งหนึ่ง พี่ชายให้ของขวัญข้าพเจ้าเป็นมีดไม้
ที่เขาแกะสลักเอง

ของขวัญราคาแพงไม่ได้ทำาให้คริสต์มาสมีความหมาย ข้าพเจ้า
นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เล่าโดยเอ็ลเดอร์เกล็น แอล. รัดด์ ผู้รับใช้เป็น
สมาชิกสาวกเจ็ดสิบตั้งแต่ปี 1987 ถึงปี 1992  วันหนึ่งก่อนคริสต์
มาสเมื่อหลายปีมาแล้วช่วงที่เขาบริหารคลังของอธิการ เขาทราบ
จากผู้นำาทางศาสนาคนหนึ่งว่ามีครอบครัวขัดสนเพิ่งย้ายมาอยู่ใน
เมือง  เมื่อเขาไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์เล็กๆ ของครอบครัวนี้ เขาพบ
มารดาตัวคนเดียวกับลูกเล็กๆ สี่คนอายุไม่ถึง 10 ขวบ

ครอบครัวนี้ขัดสนมากถึงขนาดผู้เป็นแม่ไม่สามารถซื้อขนมหรือ
ของขวัญให้ลูกๆ ในช่วงคริสต์มาสปีนั้นได้—แม้แต่ต้นคริสต์มาส
เธอก็ซื้อไม่ได้  บราเดอร์รัดด์พูดคุยกับครอบครัวและทราบว่าเด็ก 
ผู้หญิงสามคนอยากได้ตุ๊กตาคนหรือไม่ก็ตุ๊กตาสัตว์  เมื่อเขาถาม
ลูกชายวัยหกขวบว่าอยากได้อะไร เด็กชายตัวน้อยที่หิวโหยตอบว่า 
“ผมอยากได้ข้าวโอ๊ตสักชามครับ”

บราเดอร์รัดด์สัญญากับเด็กชายเรื่องข้าวโอ๊ตและอาจจะอีก
หลายอย่าง  จากนั้นเขาจึงไปที่คลังของอธิการ จัดอาหารและ
เครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ให้ตามความต้องการเร่งด่วนของ
ครอบครัว

เช้าวันนั้นวิสุทธิยุคสุดท้ายคนหนึ่งเอื้อเฟื้อเงิน 50 ดอลลาร์ให้
เขาใช้ช่วย “คนขัดสน”  บราเดอร์รัดด์สวมเสื้อกันหนาวให้ลูกสาม
คนของเขาและไปซื้อของขวัญคริสต์มาสโดยใช้เงินบริจาคจำานวน
นั้น—ลูกของเขาเลือกของเล่นให้เด็กที่ขัดสน

หลังจากลำาเลียงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ของขวัญ ต้นคริสต์มาส 
และของตกแต่งจำานวนหนึ่งขึ้นรถยนต์แล้ว ครอบครัวรัดด์จึงขับรถ
ไปอพาร์ตเมนต์ของครอบครัวดังกล่าว  ที่นั่นพวกเขาช่วยมารดา
และลูกๆ ของเธอจัดวางต้นคริสต์มาส วางของขวัญไว้ใต้ต้น และ
ให้ข้าวโอ๊ตห่อใหญ่แก่เด็กชายตัวน้อย

ผู้เป็นมารดาร่ำาไห้ ลูกๆ ดีอกดีใจ และพวกเขาทุกคนร้องเพลง
คริสต์มาสหนึ่งเพลง  คืนนั้นขณะครอบครัวรัดด์รับประทานอาหาร
เย็นร่วมกัน พวกเขาน้อมขอบพระทัยท่ีได้นำาความเบิกบานเน่ืองใน
คริสต์มาสไปให้อีกครอบครัวหนึ่งและช่วยให้เด็กชายตัวน้อยได้รับ
ข้าวโอ๊ตหนึ่งชาม1

พระคริสต์และวิญญาณของการให้
ลองนึกถึงวิธีที่เรียบง่ายแต่สง่างามที่พระบิดาบนสวรรค์ของ

เราทรงเลือกให้เกียรติการประสูติของพระบุตรพระองค์  ในคืน
ศักดิ์สิทธิ์นั้น ทูตสวรรค์ไม่ปรากฏต่อคนร่ำารวยแต่ปรากฏต่อคน
เลี้ยงแกะ  พระกุมารพระคริสต์มิได้ประสูติในคฤหาสน์แต่ประสูติ

4  เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ประธานอุคท์ดอร์ฟสอนว่าเราควรทำาตามแบบอย่างการให้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่านอาจจะขอให้คนที่ท่านเยี่ยมผลัดกันบอกชื่อของประทานที่พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงมอบให้พวกเขา และสนทนาว่าพวกเขาจะใช้ของประทานนั้นรับใช้คนอื่นๆ ได้
อย่างไร  ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกคนหนึ่งได้รับการอบรมด้านดนตรีมา เขาอาจไป 
ร้องเพลงคริสต์มาสให้เพื่อนบ้านบางคนฟัง  ท่านอาจเสนอให้คุกเข่าสวดอ้อนวอน 
กับคนที่ท่านเยี่ยม โดยขอการดลใจว่าจะแบ่งปันของประทานอะไร แบ่งปันอย่างไร 
และกับใคร  จงทำาตามการดลใจที่ท่านได้รับ

สำาหรับแนวคิดในการสอนข่าวสารนี้แก่เยาวชนและเด็ก ดูหน้า 6
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ในรางหญ้า  พระองค์ทรงห่อหุ้มด้วยผ้าอ้อม
ธรรมดาไม่ใช่ผ้าไหม

ความเรียบง่ายของคริสต์มาสแรกนั้น
บอกเหตุล่วงหน้าถึงพระชนม์ชีพของพระผู้
ช่วยให้รอด  ถึงแม้พระองค์ทรงสร้างแผ่น
ดินโลก ทรงดำาเนินพระชนม์ชีพในดินแดน
แห่งพระบารมีและรัศมีภาพ และทรงยืน
ทางพระหัตถ์ขวาของพระบิดา แต่พระองค์
เสด็จมาแผ่นดินโลกในฐานะเด็กที่ช่วยตน 
เองไม่ได้  พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นต้น
แบบของความสูงศักดิ์ที่เรียบง่าย และพระ- 
องค์ทรงดำาเนินท่ามกลางคนยากไร้ ผู้ป่วย 
คนเศร้าหมอง และผู้แบกภาระหนัก

ถึงแม้พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ แต่พระ- 
องค์ไม่สนพระทัยเกียรติยศและความร่ำารวย 
ของมนุษย์  พระชนม์ชีพ พระวจนะ และ
พระราชกิจประจำาวันของพระองค์เป็น
อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรีที่เรียบง่ายทว่าลึกซึ้ง

พระเยซูพระคริสต์ผู้ทรงตระหนักดีถึงวิธี

ให้ ทรงวางแบบอย่างการให้สำาหรับเรา  กับ
คนเหล่านั้นที่ใจพวกเขาหนักอึ้งด้วยความ
อ้างว้างและโทมนัส พระองค์ทรงนำาความ
เห็นใจและความสบายใจมาให้  กับคนเหล่า

นั้นที่ร่างกายและจิตใจของพวกเขาทรมาน
ด้วยความป่วยไข้และความทุกข์ใจ พระองค์
ทรงนำาความรักและการเยียวยามาให้ กับ
คนเหล่านั้นที่จิตวิญญาณของพวกเขาแบก
รับบาป พระองค์ทรงเสนอความหวัง การให้
อภัย และการไถ่

หากพระผู้ช่วยให้รอดทรงอยู่ท่ามกลาง
พวกเราวันนี้ เราจะพบพระองค์ในที่ซึ่ง
พระองค์มักจะทรง—ปฏิบัติศาสนกิจต่อคน
อ่อนโยน คนเศร้าหมอง คนอ่อนน้อมถ่อมตน 
คนคับแค้นใจ และคนยากจนในวิญญาณ  
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้และตลอดไป 
ขอให้เราถวายแด่พระองค์โดยรักดังที่พระ- 
องค์ทรงรัก  ขอให้เราระลึกถึงความสูงศักดิ์
อันต่ำาต้อยแห่งการประสูติ ของประทาน และ 
พระชนม์ชีพของพระองค์ ขอให้เราเติมแสง
แห่งรักและพลังเยียวยาของพระองค์ให้เต็ม
โลกโดยผ่านการกระทำาอันเรียบง่ายของ
ความเมตตา จิตกุศล และความเห็นใจ 

อ้างอิง
1.	 ด	ูเกล็น แอล.	รัดด์,	Pure Religion: The Story of 

Church Welfare since 1930	(1995),	352–353;	ด	ู
Glen L.	Rudd,	“A	Bowl	of	Oatmeal,”	 
Church News,	Dec.	2,	2006,	16	ด้วย.
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ของขวัญจากพระเยซูคริสต์

บางคนใช้ต้นคริสต์มาสเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู
คริสต์  บางครั้งผู้คนวางของขวัญสำาหรับคนอื่นๆ ไว้ใต ้
ต้นคริสต์มาส  พระผู้ช่วยให้รอดประทานของขวัญ
อะไรแก่ท่าน  อ่านพระคัมภีร์แต่ละข้อด้านล่างและ
ระบายสีของขวัญชิ้นนั้น  ท่านสามารถถวายของขวัญ 
ตอบแทนพระเยซูได้โดยหาวิธีช่วยเหลือผู้อื่น

เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน

ประธานอุคท์ดอร์ฟพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวเมื่อท่านสอน
ว่า “คริสต์มาสที่น่าจดจำาที่สุดคือคริสต์มาสที่สมถะที่สุด” เรา

เรียนรู้ได้มากจากคนรุ่นก่อน ผู้ใหญ่หลายคนมีชีวิตผ่านช่วงสงคราม 
การว่างงาน ความเจ็บป่วย หรือการทดลองอื่นๆ  ขอให้สมาชิก

เยาวชน

เด็ก

สดุดี 33:6

ยอ
ห์น

 1
4:

27

ยอ
ห์น

 1
5:

9 

2 
นีไ

ฟ 
2:

8

3 นีไฟ 15:9

สูงอายุในวอร์ดหรือสาขาของท่านเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับคริสต์มาส
ที่มีความหมายมากที่สุดของพวกเขา  ท่านอาจจดเรื่องราวของพวก
เขา  พยายามเรียนรู้จากแบบอย่างเหล่านั้นโดยให้คริสต์มาสปีนี้มุ่ง
ไปที่การรับใช้อย่างจริงใจและการระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดมากขึ้น

6  เ ลี ย โ ฮ น า
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ์ 
ของพระเยซูคริสต์:  
เจ้าชายแห่งสันติ

ข่าวสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยม
สอนที่เน้นพระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วย
ให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดเป็นที่มาของสันติสุข
ท่ีแท้จริง” เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว “แม้ใน
ความยากลำาบากของชีวิต เนื่องจากการ
ชดใช้และพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด จึง
ทำาให้การดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจะได้
รับสันติสุขส่วนตัวเป็นรางวัล”1  การเข้าใจ
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันติ
จะช่วยให้เราพบสันติสุขในใจและเพิ่มพูน
ศรัทธาของเราในพระองค์

พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เราบอกเรื่องนี้กับ
พวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา  ใน
โลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จง
มีใจกล้าเถิด เพราะว่าเราชนะโลกแล้ว” 
(ยอห์น 16:33)  ลินดา เอส. รีฟส์ ที่ปรึกษา
ที่สองในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญแสดงประจักษ์พยานถึงความจริง 
ดังกล่าวว่า “พระเจ้าทรงเมตตาดิฉันและ

ช่วยทำาให้ภาระของดิฉันเบาลง พระองค์
ทรงช่วยให้ดิฉันสัมผัสถึงสันติสุขอันย่ิงใหญ่”2

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองสอนดังนี้ “สถานที่ในอุดม 

คติสำาหรับ…สันติสุขอยู่ภายในรั้วบ้านของ
เราเอง ซึ่งเราทำาสุดความสามารถเพื่อให้
พระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นจุดศูนย์รวมที่
นั่น”3

พระคัมภีร์เพ่ิมเติม
อิสยาห์ 9:6; ลูกา 2:14; ยอห์น 14:27;  
1 นีไฟ 13:37; หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
59:23

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพ 
และบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาที่ท่านมีต่อพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภีร์
อิสยาห์พยากรณ์ถึงการประสูติของ

พระเยซูคริสต์ เจ้าชายแห่งสันติ  (ดู  
อิสยาห์ 9:6) ในพื้นที่ของทวีปอเมริกา 
แซมิวเอลชาวเลมันพูดถึงเครื่องหมาย 
ที่จะมาพร้อมการประสูติของพระคริสต์
ในอีกห้าปีให้หลัง (ดู ฮีลามัน 14:3, 5) 
เมื่อใกล้ถึงวันที่พยากรณ์ไว้ ผู้ไม่เชื่อขู่
จะประหารชีวิตชาวคริสต์ทั้งหมดถ้า
เครื่องหมายเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น  ศาสดา
พยากรณ์นีไฟ “ร้องทูลพระเจ้าอย่างสุด
กำาลังตลอดวันนั้น; และดูเถิด, สุรเสียง
ของพระเจ้ามาถึงท่าน, มีความว่า: . . . 
ในวันพรุ่งเราจะเข้ามาในโลก” (3 นีไฟ 
1:12–13)  เครื่องหมายปรากฏ และ
เนื่องด้วยการประสูติของพระคริสต์ 
“ผู้คนเริ่มมีความสงบสุขอีกในแผ่นดิน” 
(ข้อ 23)

ในเบธเลเฮม มารีย์ “คลอดบุตรชาย 
หัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในราง
หญ้า” (ลูกา 2:7)
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พิจารณาสิ่งนี้
พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาสันติสุขเข้ามา
ในชีวิตท่านด้วยวิธีใด

ข่ า ว เ ยี่ ย ม ส อ น

อ้างอิง
1.	 เควนทิน แอล.	คุก,	“สันติสุขส่วนตัว:	รางวัล 

แห่งความชอบธรรม,”	 เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	35.
2.	 ลินดา เอส.	รีฟส์,	“จงมารับพรแห่งพันธสัญญา 

ของท่าน,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	120.
3.	 ริชาร์ด จี.	สก๊อตต์,	“เพื่อให้มีสันติสุขในบ้าน,”	 

เลียโฮนา,	พ.ค.	2013,	29.

ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์
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ทรงฟื้นฟูพระบัญญัติข้อนี้ผ่านศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ (ดู คพ. 119)

เพื่อทำาตามพระบัญญัติข้อนี้ เราถวาย

รายได้หนึ่งในสิบของเราแด่พระเจ้าผ่าน

ผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่  เงินทุนส่วนนั้น

ส่งไปสำานักงานใหญ่ของศาสนจักร ที่นั่น

สภาอันประกอบด้วยฝ่ายประธานสูงสุด 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง และฝ่ายอธิการ

ควบคุมตัดสินใจว่าจะใช้เงินทุนศักดิ์สิทธิ์

อย่างไร (ดู คพ. 120)

ส่วนสิบช่วยให้ศาสนจักรสร้างและซ่อม

บำารุงพระวิหารตลอดจนอาคารประชุม 

สนับสนุนเซมินารีและสถาบัน จัดเตรียม 

สื่อการเรียนการสอนให้สมาชิกศาสนจักร  

เราเชื่อในการถวายรายได้หนึ่งในสิบของ

เราแด่พระเจ้าเพื่อช่วยสร้างอาณาจักร

ของพระองค์ กฎส่วนสิบเรียกร้องให้เราเสีย

สละทรัพย์สินบางส่วนเพื่อให้ได้รับพรทาง

วิญญาณที่ยิ่งใหญ่กว่า

หลักธรรมเร่ืองส่วนสิบปฏิบัติกันมาต้ังแต่ 

สอนพระกิตติคุณบนแผ่นดินโลกครั้งแรก  

ตัวอย่างเช่น อับราฮัมจ่ายส่วนสิบให้เมลคี-

เซเดคมหาปุโรหิต (ดู ปฐมกาล 14:18–20)  

พระเจ้าทรงบัญชาโมเสสให้สอนผู้คนเกี่ยว

กับส่วนสิบ (ดู เลวีนิติ 27:30–34)  ต่อมา

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนชาวนีไฟ 

พระองค์ประทานกฎส่วนสิบให้พวกเขา (ดู 

3 นีไฟ 24)  และในสมัยของเรา พระองค ์

ส่วนสิบช่วยเสริมสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

สิ่ ง ที่ เ ร า เ ชื่ อ

“ส่วนสิบพัฒนาศรัทธา

และทดสอบศรัทธาของ

เรา  โดยการเสียสละสิ่ง

ที่เราอาจคิดว่าจำาเป็น

หรือต้องการสำาหรับตัว

เราเองให้แก่พระเจ้า  เรา

เรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์  ศรัทธาที่เรามีต่อ

พระองคท์ำาใหเ้รารกัษาพนัธสญัญาพระวหิาร

และรับพรพระวิหารเพื่อนิรันดร์ได้ . . .

เกื้อหนุนงานเผยแผ่ศาสนา งานพระวิหาร 

และประวัติครอบครัว
เราเชื่อในการจ่ายส่วนสิบด้วยความ

เต็มใจ “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนท่ีให้ด้วย
ใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:7)  การจ่ายส่วนสิบ
เป็นวิธีที่เราสามารถช่วยสร้างอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกและแสดง
ความสำานึกคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ที่
ประทานพรเราด้วยทุกสิ่งที่เรามี  ทว่าการ
จ่ายส่วนสิบนำาพรมากกว่านั้นเข้ามาใน
ชีวิตเรา  ดังมาลาคีสอน “จงนำาทศางค์เต็ม
ขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารใน
นิเวศของเรา จงลองดูเราในเร่ืองน้ีว่า เราจะ
เปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และเทพร 
อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่”  (มาลาค ี
3:10)  พรฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณจะมา
ถึงทุกคนที่จ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ แม้
จำานวนเล็กน้อย 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ปฐมกาล 28:20–22; มาลาคี  
3:8–11; และ คำ�สอนของประธ�นศ�สนจักร:  
ลอเรนโซ สโนว์ (2012) บทที่ 12 

“ส่วนสิบสอนเราให้ควบคุมความปรารถนา 

และกิเลสที่มีต่อสิ่งของทางโลก การจ่ายส่วน 

สิบสนับสนุนให้เราซื่อสัตย์ในความสัมพันธ ์

กับเพื่อนมนุษย์  เราเรียนรู้ที่จะวางใจว่าสิ่ง 

ที่เราได้รับโดยผ่านพรของพระเจ้าและความ

วิริยะอุตสาหะของเราเพียงพอต่อความต้อง 

การของเรา . . .
“สำาหรับคนที่ดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบ

อย่างซื่อสัตย์สุจริต พระเจ้าทรงสัญญาพรไว ้

มากมาย  พรบางประการเป็นพรทางโลก 
เหมือนดังที่ส่วนสิบก็เป็นเรื่องทางโลก แต่
เช่นเดียวกับการรับบัพติศมาและการรับ
ศีลระลึกซึ่งเป็นศาสนพิธีทางกายภาพ
ภายนอก พระบัญญัติที่ให้จ่ายส่วนสิบ
กำาหนดให้มีการเสียสละทางโลกซึ่งในที่สุด
ทำาให้เกิดพรทางวิญญาณที่ยิ่งใหญ่”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง, “ส่วนสิบ: การทดสอบศรัทธาเพื่อรับพร 
นิรันดร์,” เลียโฮนา, พ.ย. 2002, 27.

พรของการจ่ายส่วนสิบ
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เงินทุนส่วนสิบส่งจากวอร์ดและ
สาขาต่อไปยังสำานักงานใหญ่ของ
ศาสนจักร ที่นั่นสภาซึ่งรวมถึง 
ฝ่ายประธานสูงสุดตัดสินใจว่าจะ 
ใช้เงินทุนศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อย่างไร

ส่วนสิบจ่ายค่าก่อสร้างและ
ซ่อมบำารุงพระวิหารตลอด
จนอาคารประชุม

ท่านถวายส่วนสิบและเงินบริจาค
อื่นๆ แด่พระเจ้าผ่านสมาชิกคนหนึ่ง
ในฝ่ายอธิการหรือฝ่ายประธานสาขา
ของท่าน

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 เด
วิด

 แ
ฮบ

เบ
็น

ส่วนสิบช่วยสนับสนุนค่า 
ใช้จ่ายสำาหรับการศึกษา 
ของสมาชิกรุ่นเยาว์ใน 
โรงเรียน เซมินารี และ 
สถาบันศาสนาของ 
ศาสนจักร

ส่วนสิบจ่ายค่าแปลและ 
จัดพิมพ์พระคัมภีร์ตลอดจน 
สื่อการเรียนการสอนต่างๆ



คืนนี้ใจดิฉันรู้สึกอบอุ่น  ชอกช้ำ� บอบช้ำ� 
และระทมทุกข์แน่นอน แต่อบอุ่นที่สุด  

ดิฉันสัมผัสถึงคว�มสำ�นึกคุณอย่�งแรงกล้� 
—สำ�นึกคุณอย�่งสุดซึ้งและขย�ยวงกว้�ง
จนดูเหมือนมีช่องใหม่ในจิตวิญญ�ณดิฉัน
ซึ่งเปิดที่ว่�งเพื่อรับคว�มรู้สึกนี้ คว�มสำ�นึก
คุณเต็มเปี่ยมและเป็นส่วนตัวจนไม่ส�ม�รถ
หยุดยั้งน้ำ�ต�ที่ไหลอ�บแก้มได้  ดิฉันได้ยิน
ส�มีดิฉันกำ�ลังห�ยใจ ลึกและแผ่วเบ�

สองชั่วโมงก่อนหน้�นี้ ดิฉันปีนขึ้นเตียง
โรงพย�บ�ลของเข� โดยไม่สนใจลูกน้อย 
ในครรภ์ที่กำ�ลังดิ้นเบ�ๆ และพบที่ว่�ง

ระหว่�งส�ยระโยงระย�งกับอกของเข� 
ที่ดิฉันส�ม�รถแนบศีรษะตรงนั้นได้ ก�ร 
ได้ยินเสียงหัวใจเต้นของเข�เป็นประสบ- 
ก�รณ์ที่จะติดตรึงอยู่ในคว�มทรงจำ�ของ
ดิฉันตลอดไป

หัวใจของเข�ยังเต้นอยู่ เต้นไม่ดีเท่�ก่อน
หัวใจล้มเหลว แต่ยังเต้นอยู่

แสงไฟอุ่นจ�กไฟคริสต์ม�สที่โยงไปทั่ว
ห้องทำ�ให้คืนนี้ดิฉันรู้สึกอุ่นสบ�ยในระดับ
หนึ่ง  แสงนวลต�เหล่�นั้นสร้�งบรรย�ก�ศ
แบบสบ�ยๆ แต่คว�มอุ่นสบ�ยแท้จริง 
ม�จ�กก�รรู้ว่�เพื่อนแท้ยอมยกเลิกแผน

ปาฏิหาริย์คริสต์มาส
โดย ลินด์เซย์ อัลเดอร์

หัวใจของเขายังเต้นอยู่  เต้นไม่ดีเท่าก่อนหัวใจล้มเหลว แต่ยังเต้นอยู่

ใ ค ร่ ค ร วญ

ภ�
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 จ
ูลี 

โร
เจ

อร
์ส

คริสต์ม�สอีฟของพวกเข�เพื่อม�ตกแต่ง
ห้องที่โรงพย�บ�ลให้ไบรอันขณะเข�ย้�ย
ออกจ�กหน่วยอภิบ�ล  ต้นคริสต์ม�สสูง
ส�มฟุต (1 เมตร) ตั้งอยู่ใกล้หน้�ต�่งเป็น
สัญลักษณ์แทนคว�มรักของพวกเข�

ดิฉันจะขอบคุณเพื่อนๆ ของเร�ได้อย่�งไร  

พวกเข�รู้หรือไม่ว�่ดิฉันต้องก�รพวกเข�ม�ก

เพียงใดและสำ�นึกคุณเพียงใด  ขณะที่ดิฉัน

คิดอะไรไม่ออกนอกจ�กเรื่องส�มี พวกเข�

ก็ได้แสดงคว�มรักต่อลูกๆ ของดิฉัน เช็ดถู

บ้�นให้ เติมของใหม่ใส่ตู้เย็นให้ ซักรีดเสื้อผ้�

ให้ ห่อของขวัญคริสต์ม�สให้เร� และนำ�

คว�มรักม�ให้ดิฉันผ่�นก�รสวมกอด อ�ห�ร

เย็น บัตรกำ�นัล เงินสด โทรศัพท์ อีเมล ข้อ 

คว�ม ถุงลูกสนกลิ่นอบเชย และกระเป๋�

เสื้อผ้�ที่เต็มไปด้วยของตกแต่ง  พวกเข�

ร้องไห้ สวดอ้อนวอน อดอ�ห�รกับดิฉัน  

และในก�รทำ�ทั้งหมดนี้ พวกเข�ได้ให้ของ

ขวัญล้ำ�ค่�ท่ีสุดแก่ดิฉันน่ันคือ เวล�ของพวก

เข�  ดิฉันรักพวกเข�ทุกคนม�กเหลือเกิน!

ดิฉันคิดว�่ดิฉันจะหลับสนิทคืนนี้เพร�ะ

ดิฉันเปี่ยมด้วยคว�มสำ�นึกคุณอันห�ที่สุด

มิได้ต่อพวกเข�ทุกคน

แต่ดิฉันสำ�นึกคุณต่อพระเจ้�ม�กที่สุด

สำ�หรับชีวิตของส�มีดิฉัน—ก�รห�ยใจลึกๆ 

ของเข� หัวใจที่กำ�ลังสูบฉีดโลหิต ร่�งก�ย

และจิตวิญญ�ณที่มีชีวิตอยู่ของเข�  ชีวิต

เข�เป็นป�ฏิห�ริย์คริสต์ม�สของดิฉัน 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

10  เ ลี ย โ ฮ น า



ชื่
อของข้าพเจ้าหมายถึง “ผู้ส่งสารของ 
เรา” และในบทบาทน้ันข้าพเจ้าถ่ายทอด 

“ครุวาทคือพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่มี
ต่ออิสราเอล”1 ในสมัยของข้าพเจ้า ราว 450 
ปีก่อนการประสูติของพระคริสต์2 ชาวยิว
จำานวนมากท้อแท้และเลิกดำาเนินชีวิตอย่าง
ชอบธรรม3 พระเจ้าทรงตำาหนิพวกเขาผ่าน
คำาสอนของข้าพเจ้า

โดยปกติปุโรหิตชาวยิวจากเผ่าเลวีอุทิศ
ตนให้เป็นผู้จัดเตรียมศาสนพิธี แต่ชาวเลว ี
ในสมัยของข้าพเจ้าเสื่อมทราม  พวกเขา
อกตัญญู ไม่ยอมถวายเกียรติพระผู้เป็นเจ้า 
ถวายขนมปังปนเปื้อนและสัตว์มีตำาหนิเป็น
เครื่องบูชา4  พวกเขาฝ่าฝืนพันธสัญญา
ฐานะปุโรหิตที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาไว้
กับเลวี

ผู้คน—ไม่เฉพาะเหล่า
ปุโรหิต—เสื่อมทรามเช่น
กัน  พวกเขาแต่งงานนอก
พันธสัญญา หย่าร้าง
กับภรรยาในวัยเยาว์
ของพวกเขา และไม่
ยอมจ่ายส่วนสิบและ
เครื่องถวาย5

แต่ทั้งที่พระเจ้า
ตรัสต้านการปฏิบัติ
ชั่วเหล่านี้ พระองค์
ยังคงเต็มพระทัย
ให้อภัยเพราะทรง

รักผู้คนของพระองค์ “เจ้าจงกลับมาหาเรา 
และเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลาย”6  วิธี
กลับมาหาพระเจ้าวิธีหนึ่งคือนำา “ทศางค์
เต็มขนาดมาไว้ในคลัง”7

ผู้คนบ่นว่า “ปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่า
ประโยชน์ …คนท่ีประกอบการอธรรมก็เจริญ 
[รุ่งเรือง] ขึ้นด้วย”8  แต่ข้าพเจ้าสอนว่าชื่อ
ของคนเหล่านั้นที่ “เกรงกลัวพระยาเวห์ … 
และยกย่องพระนามของพระองค์” ได้รับ
การจารึกไว้ใน “หนังสือม้วนหนึ่งสำาหรับ
บันทึกความจำา”9

ข้าพเจ้าพยากรณ์เช่นกันว่า ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระเจ้า คนชั่ว “จะเป็น
เหมือนตอข้าว” แต่คนที่ยำาเกรงพระนาม

มาลาคี
“[พระเยซู] ทรงสั่งพวกท่านให้เขียนพระวจนะซึ่งพระบิดาได้ประทานให้มาลาคี” 
(3 นีไฟ 24:1)

ศ า ส ด า พ ย า ก ร ณ์ พั น ธ สั ญ ญ า เ ดิ ม

ของพระองค์ “ดวงอาทิตย์แห่งความชอบ
ธรรมซ่ึงมีปีกรักษาโรคภัยได้จะปรากฏข้ึน”10

ข้าพเจ้าพยากรณ์ว่าก่อนการเสด็จมา
ครั้งที่สอง ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์จะมา 
ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิต ซ่ึงจะ “ทำาให้จิตใจ 
ของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไป
หาพ่อ”11

โดยผ่านคำาสอนของข้าพเจ้า เราเห็นว่า 
พระเจ้าทรงระลึกถึงผู้คนของพระองค์และ
ทรงรักษาสัญญาของพระองค์กับบุตรธิดา
ที่ซื่อสัตย์  พระองค์ทรงต้องการให้เรามี
ศรัทธาในสัญญาเหล่านี้ และกลับไปหา
พระองค์โดยผ่านการกลับใจ12 

อ้างอิง
1.  มาลาคี 1:1.

  2.  ดู Bible Dictionary, “Malachi,” 728.
  3.  ดู Old Testament Seminary Student     
       Study Guide (2002), 193.
    4.  ดู มาลาคี 1: 2, 6–14; ดู Old Testament  

     Instructor’s Guide, Religion 301–302  
  (1994), 109-110  ด้วย.
5.  ดู มาลาคี 2:11, 14–16; 3:8.
6.  มาลาคี 3:7.
7.  มาลาคี 3:10; ดู เลอแกรนด์ ริชาร์ดส์, 

“The Second Coming of Christ,” 
Ensign, May 1978, 75 ด้วย.

8.  มาลาคี 3:14–15.
 9.  มาลาคี 3:16.

10.  มาลาคี 4:1–2.
11.  มาลาคี 4:6; ดู  
      หลักคำาสอนและ 
      พันธสัญญา 110  

                     ด้วย.
12.  ดู Old Testament Teacher 

Resource Manual (2003), 215.ภา
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ท่
านสันตะปาปาเบเนดิคท์ ที่สิบหกโศกเศร้าเสียใจกับความเสื่อมถอยของศาสนจักร
ในยุโรป ออสเตรเลีย และสหรัฐ  ท่านกล่าวว่า “ไม่มีหลักฐานใดบ่งบอกว่าต้องการ
พระผู้เป็นเจ้าอีก ไม่แม้แต่พระคริสต์” ท่านเพิ่มเติมว่า “ศาสนจักรดั้งเดิมมีทีท่าว่า

กำาลังจะตาย”1

เราออกห่างจากการนมัสการแบบดั้งเดิม มีคนอีกมากบอกว่าพวกเขาเน้นจิตใจมากกว่า
ศาสนา ถ้าคำาสอนเหมาะกับวิถีชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะยอมรับ และจะกลายเป็นส่วน
หนึ่งของศรัทธา หากไม่เหมาะ พวกเขาจะสร้างศรัทธาขึ้นมาเอง  เวลานี้พวกเขามองว่าศรัทธา
และความเข้มแข็งทางวิญญาณเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค  วัตถุนิยมครอบงำาและเข้ามาแทน
พระผู้เป็นเจ้า  

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวกเขาต้องได้ยินเสียงคัดค้านของเราต่อแนว
โน้มที่อันตรายเหล่านี้ซึ่งกำาหนดไว้เพื่อทำาลายศรัทธาของมนุษย์  พระคัมภีร์
มอรมอนเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าเรื่องการแทนที่ความวางใจพระผู้เป็นเจ้าด้วย
สิ่งสารพันที่ไม่จีรังยั่งยืน  มอรมอนพูดถึงครั้งหนึ่งที่ชาวนีไฟหลายคนละทิ้ง
ศรัทธาของตนเองว่า “พวกเขากลับจองหอง, ลำาพองในใจตน, เพราะของมี
ค่ามากมายยิ่งของตน; ฉะนั้นพวกเขาจึงร่ำารวยในสายตาตนเอง, และไม่ยอม
ใส่ใจถ้อยคำา [ของศาสดาพยากรณ์], ท่ีจะดำาเนินชีวิตอย่างซ่ือตรงต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 45:24)

โดย เอ็ลเดอร ์
แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ช่วยให้ผู้อื่นพบ

ศรัทธาในพระคริสต์
ข้าพเจ้าท้าทายท่านให้ช่วยบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าหวนคืน 

สู่ศรัทธาของชาวคริสต์ และสู่ฐานอันมั่นคงทางศาสนาซึ่งจำาเป็น 

ต่อการมีสันติสุขในใจและความสุขแท้จริง

พิม
เส

นท
ี่ใช

้รัก
ษ

า,
  โ

ดย
 เด

วิด
 ล

ินด
์สเ

ลย
์

ข้อเท็จจริงซึ่งบันทึก

ไว้ได้ดีที่สุดใน

ประวัติศาสตร์คือ

เรื่องราวเกี่ยวกับ

การประสูติและพระ

พันธกิจของพระเจ้า

พระเยซูคริสต์บน

แผ่นดินโลก

12  เ ลี ย โ ฮ น า





เมื่อท่านเห็นความเสื่อมศรัทธาของชาวคริสต์ใน
สังคม ศรัทธาของท่านจะต้องมั่นคงและแน่วแน่ยิ่ง
กว่าเดิม  ฮีลามันประกาศว่า “จงจำาไว้ว่า บนศิลา 
ของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างรากฐานของลูก; 
เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรงของเขามา, 
แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริง
แล้ว, เมื่อลูกเห็บของเขาและพายุอันมีกำาลังแรง
ของเขาทั้งหมดจะกระหน่ำามาบนลูก, มันจะไม่มี
พลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่งความ
เศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่, เพราะศิลา
ซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น, ซึ่งเป็นรากฐานอัน

แน่นอน, รากฐานซึ่งหากมนุษย์จะสร้างบนนั้นแล้ว
พวกเขาจะตกไม่ได้” (ฮีลามัน 5:12)

นีไฟเตือนเราว่า:
“เราพูดถึงพระคริสต์, เราช่ืนชมยินดีในพระคริสต์, 

เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระ-
คริสต์, และเราเขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, เพื่อ
ลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมองหาแหล่งใด
เพื่อการปลดบาปของพวกเขา… [และ] ชีวิตนั้นซึ่ง
อยู่ในพระคริสต์ …

“… เพราะทางที่ถูกต้องคือเชื่อในพระคริสต์” 
(2 นีไฟ 25:26–28)

เรามีรากฐานสนับสนุนข้ออ้างดังกล่าวหรือไม่

ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้การ 

พลีบูชาเป็นศาสนพิธ ี

พระกิตติคุณบนแผ่นดิน 

โลก ปฏิบัติและประกอบ 

โดยผู้มีอำานาจฐานะปุโรหิต 

โดยเป็นสัญลักษณ์ของ

การพลีบูชาพระบุตรแห่ง

พระมหาบุรุษผู้จะทรงพลี

พระชนม์ชีพเพื่อบาป 

ของโลก

14  เ ลี ย โ ฮ น า



สัญลักษณ์แสดงการเสียสละของพระคริสต์
ข้อเท็จจริงซึ่งบันทึกไว้ได้ดีที่สุดในประวัติศาสตร์คือเรื่องราว

เกี่ยวกับการประสูติและพระพันธกิจของพระเจ้าพระเยซูคริสต์บน

แผ่นดินโลก  พระพันธกิจของพระองค์พยากรณ์ไว้นับตั้งแต่สมัย 

ของบิดามารดาแรกของเรา  ในหนังสือของโมเสสเราอ่านดังนี้

“และอาดัมกับเอวา, ภรรยาเขา, เรียกหาพระนามของพระเจ้า, 

และพวกเขาได้ยินสุรเสียงของพระเจ้ามาจากทางสู่สวนแห่งเอเดน, 

โดยรับสั่งกับพวกเขา, และพวกเขาหาเห็นพระองค์ไม่; เพราะพวก

เขาถูกกันไว้จากที่ประทับของพระองค์.

“และพระองค์ประทานพระบัญญัติต่างๆ แก่พวกเขา, ว่าพวก

เขาจะนมัสการพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา, และจะถวายลูก

สัตว์หัวปีของฝูงของพวกเขา, เป็นเคร่ืองถวายบูชาแด่พระเจ้า, และ

อาดัมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า.

“และหลังจากหลายวันผ่านไป เทพของพระเจ้ามาปรากฏต่อ 

อาดัม, โดยกล่าวว่า: เหตุใดท่านจึงถวายเครื่องพลีบูชาแด่พระเจ้า? 

และอาดัมกล่าวแก่ท่าน: ข้าพเจ้าหารู้ไม่, นอกจากพระเจ้าทรงบัญชา

ข้าพเจ้าไว้.

“และจากนั้นเทพพูด, โดยกล่าวว่า: สิ่งนี้คืออุปมาถึงการพลี

พระชนม์ชีพของพระองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระบิดา, ซึ่งเปี่ยม

ด้วยพระคุณและความจริง.

“ดังนั้น, ท่านจะทำาทั้งหมดที่ท่านทำาในพระนามของพระบุตร, 

และท่านจะกลับใจและเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าในพระนามของพระ-

บุตรตลอดกาลนาน” (โมเสส 5: 4–8)

ด้วยเหตุนี้จึงจัดให้การพลีบูชาเป็นศาสนพิธีพระกิตติคุณบน

แผ่นดินโลก ปฏิบัติและประกอบโดยผู้มีอำานาจฐานะปุโรหิต โดย

เป็นสัญลักษณ์ของการพลีบูชาพระบุตรแห่งพระมหาบุรุษผู้จะทรง

พลีพระชนม์ชีพเพื่อบาปของโลก

รูปแบบของศาสนพิธีจัดไว้เพื่อมุ่งประเด็นไปที่การเสียสละของ 

พระเจ้าเม่ือพระองค์จะเสด็จมาในความเรืองโรจน์แห่งเวลา ตัวอย่าง 

เช่น ปัสกาซึ่งเป็นการพลีบูชาในภายหลังระบุไว้ว่าต้องเลือกลูก

แกะตัวผู้ หัวปี ปราศจากมลทินและตำาหนิเป็นเครื่องถวาย  เลือด

หลั่งไหลและต้องดูแลไม่ให้กระดูกหัก—ทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์

แสดงรูปแบบการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

เป็นที่น่าอัศจรรย์ใจที่การถวายเครื่องพลีบูชาดำาเนินต่อเนื่องมา

ตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อาดัมจนถึงสมัยของพระผู้ช่วยให้รอด  

ถึงแม้ลูกหลานของอิสราเอลได้ละทิ้งความเชื่อหลายช่วง แต่ความ

หวังว่าพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจะทรงชดใช้บาปของมนุษย์

และพระโลหิตเพื่อการชดใช้ของพระองค์จะทำาให้เกิดความเป็น

อมตะยังคงอยู่ในใจหลายดวง
โดยทั่วไปการถวายเครื่องพลีบูชาสิ้นสุดหลังจากการชดใช้ของ

พระผู้ช่วยให้รอด  ศีลระลึกจัดตึ้งขึ้นเพื่อเตือนผู้ติดตามพระองค์ว่า
พระองค์เคยประทับบนแผ่นดินโลกและทรงปฏิบัติศาสนกิจบนโลก
นี้แล้ว  เราอ่านถ้อยคำานี้ในลูกา

“พระองค์ทรงหยิบขนมปัง เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักส่งให้
พวกเขา  ตรัสว่า นี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำาหรับท่านทั้งหลาย   
จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา

“เม่ือรับประทานแล้ว จึงทรงหยิบถ้วยและทรงทำาเหมือนกันตรัส
ว่า ถ้วยน้ีท่ีเทออกเพ่ือท่านท้ังหลายเป็นพันธสัญญาใหม่ โดยโลหิต
ของเรา” (ลูกา 22:19–20)

อนึ่ง ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ผู้คนหลายรุ่นถือปฏิบัติเครื่องเตือน
ใจดังกล่าวเรื่อยมาในหลายแบบหลายวิธี แม้ในช่วงยุคมืดของการ
ละทิ้งความเชื่อจนถึงสมัยการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
เมื่ออำานาจฐานะปุโรหิตได้รับการฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลกอีกครั้ง
เพื่อประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์แห่งความรอดนี้

ตลอดช่วงเวลาท้ังหมดของประวัติศาสตร์ท่ีบันทึกไว้เราพบเคร่ือง 
เตือนใจอันยั่งยืนถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด  พระองค์
เสด็จมาแผ่นดินโลกในฐานะพลเมืองสองสัญชาติ—สัญชาติหนึ่ง
ของพระผู้เป็นเจ้า สัญชาติหนึ่งของมนุษย์  สิ่งนี้ทำาให้พระองค์
ทรงสามารถกระทำาการเสียสละอันสูงส่งยิ่งสำาหรับเราทุกคนผ่าน
การชดใช้ของพระองค์  มีหลักฐานใดแน่นหนากว่าการศึกษาและ
ดำาเนินชีวิตตามหลักคำาสอนแห่งความรอดของพระองค์ซึ่งพระองค์
ทรงเปิดเผยผ่านสมัยการประทานต่างๆ ของโลกว่าพระองค์คือ 
พระเยซูพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกหรือไม่  พระองค์
ประทานพระกิตติคุณไว้นำาทางและบอกทางเราในระหว่างที่เรา
ดำาเนินชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก

พระกิตติคุณเป็นวิธีแก้ปัญหา
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) กล่าวดังนี้
“ความรับผิดชอบในการแสดงให้โลกเห็นว่าพระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์จะแก้ไขปัญหาของโลกขึ้นอยู่กับคนที่อ้าง… ข้าพเจ้า
เองก็เชื่อเช่นกันว่า ปัญหาทุกอย่างในโลกแก้ไขได้ด้วยการเชื่อฟัง
หลักธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

“วิธีแก้ปัญหาสำาคัญของโลกอยู่ที่นี่ในศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์ เราไม่เพียงเตรียมการครั้งใหญ่เพื่อสนองความต้องการของ
บุคคลเท่านั้นแต่เตรียมไว้สำาหรับประชาชาติและกลุ่มประชาชาติ
ด้วย … ข้าพเจ้ายอมรับว่าเราอาจดูเหมือนถือดีว่าตัวเรามีปัญญา
เหนือกว่า แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ เราเพียงแต่นำาแผนของพระผู้เป็น-
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เจ้ามาใช้แก้ปัญหาของโลก ทุกวันนี้ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิตมีหน้า
ที่รับผิดชอบมากกว่าที่ศาสนจักรเคยมี เพราะท่านอยู่ในช่วงเวลา
แห่งการสร้างสรรค์ในประวัติศาสตร์โลก ข้าพเจ้าย้ำาอีกครั้ง ถ้าเรา
อ้างว่าเรามีความจริง ต้องเป็นพันธะรับผิดชอบของวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายทุกคนที่จะดำาเนินชีวิตตามความจริงนั้น เพื่อว่าเมื่อคนของ
โลกมาทดสอบผลของต้นไม้ตามเสียงเรียก พวกเขาจะพบว่าผล 
นั้นมีคุณประโยชน์และดี”2

ข่าวสารสำาคัญที่เรานำาไปสู่โลกคือพระกิตติคุณของพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้รับการฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลก  
ศาสนจักรของพระองค์อยู่บนแผ่นดินโลกอีกครั้งพร้อมพลังและ
รัศมีภาพของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ 

สิ่งนี้ทำาให้ผู้ได้รับแต่งตั้งมีอำานาจกระทำาแทนพระองค์ในฐานะ
ตัวแทนของพระองค์เพื่อนำามาซึ่งหลักคำาสอน ศาสนพิธี หลักธรรม 
และอำานาจผูกมัดบนแผ่นดินโลกดังที่จะผูกมัดในสวรรค์  นี่คือ
ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด  พระองค์ทรงกำากับดูแลกิจธุระ
ของศาสนจักรผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ทรงเลือกไว้ จากนั้นศาสดา
พยากรณ์จึงสอนพระกิตติคุณให้คนอื่นๆ และเป็นพยานว่าพระเยซู
คือพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่  วันเวลานี้คือสมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลาซึ่งศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้ตั้งแต่ต้น คือ
เวลาของสัมฤทธิผลทั้งหมดซึ่งบันทึกไว้ว่าจะออกมาตามที่ศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าพูดถึงและบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์  
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ใช่
ศาสนจักรใหม่แต่เป็นศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูสู่โลกในยุคสมัยนี้

ท่านคือรุ่นที่พระเจ้าทรงสงวนไว้สำาหรับยุคนี้  ท่านออกมาจาก
น้ำาบัพติศมาพร้อมพันธสัญญาและสัญญาต่อพระเจ้าว่าจะเป็น
ตัวแทนของพระองค์ในการช่วยให้ผู้คนละทิ้งวิถีทางโลกของพวก
เขาและกลับมารับพรที่สัญญาไว้ถ้าเราจะทำาตามพระองค์และ
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  ท่านสามารถช่วยให้บุตรธิดาของ
พระบิดาบนสวรรค์ของท่านหวนคืนสู่รากฐานของชาวคริสต์ 
พัฒนาศรัทธาในพระองค์ และกลับไปสู่วิถีของพระองค์

ส่ิงท่ีท่านทำาได้
ท่านอาจถามว่า “ฉันจะทำาได้อย่างไร” หลายเดือนก่อน ประธาน 

สเตคของเราพูดในการประชุมศีลระลึกและแนะนำาสิ่งที่เราทำาได้สี่
ข้อเพื่อนำาผู้อื่นหวนคืนสู่ศรัทธาแบบชาวคริสต์ของพวกเขา

1.	 สวดอ้อนวอนทุกวัน	

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวไว้ว่า “ถึงคนเหล่านั้นที่ได้ยิน

เสียงข้าพเจ้าผู้กำาลังต่อสู้กับการท้าทายและความยุ่งยากใหญ่น้อย 
 การสวดอ้อนวอนเป็นการให้พลังทางวิญญาณ … การสวดอ้อน- 
วอนเป็นวิธีที่เราเข้าเฝ้าพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงรักเรา  จงพูดกับ

พระองค์ในการสวดอ้อนวอนและจากนั้นฟังคำาตอบ ปาฏิหาริย ์
เกิดจากการสวดอ้อนวอน … จำาไว้ว่าต้องสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา
แรงกล้า”3

จงสวดอ้อนวอนทุกวันแล้วช่วยให้ผู้อ่ืนหวนคืนสู่ศรัทธาแบบชาว
คริสต์ของพวกเขาโดยกระตุ้นพวกเขาให้คุกเข่าและสวดอ้อนวอน
ถึงพระผู้เป็นเจ้า

2.		ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

มีพยานใดของพระเยซูคริสต์แรงกล้ากว่าประจักษ์พยานที่เรา
พบในพระคัมภีร์มอรมอนหรือไม่  233 บทจาก 239 บทของพระ-
คัมภีร์เล่มนี้กล่าวถึงพระผู้ช่วยให้รอด4  แปลกมากใช่ไหม

จงแน่ใจว่าท่านศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวทุกวัน จากน้ันช่วยให้ 
ผู้อื่นหวนคืนสู่ศรัทธาแบบชาวคริสต์ของพวกเขาโดยกระตุ้น
พวกเขาให้ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเช่นกัน

3.		มีค่าควรเข้าพระวิหาร

บางท่านเคยไปพระวิหารมาแล้ว หลายท่านยังไม่เคย  เป็นการ
ดีที่จะเข้าใจว่าต้องทำาอะไรจึงจะได้ใบรับรองพระวิหาร  เราเข้าใจ
ข้ันตอนชัดเจน ซ่ึงก็คือ เราไปพบผู้พิพากษาในอิสราเอลและยืนยัน
ความมีค่าควรของเราต่อเขาเพื่อจะได้ถือใบรับรองพระวิหารแล้ว

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ในการถือใบรับรองนั้น
จงดำาเนินชีวิตจนแบบอย่างอันชอบธรรมของท่านแสดงให้เห็น

วิธีคู่ควรรับพรพระวิหาร

4.	 รับใช้ทุกวัน 
จงจำาถ้อยคำาของกษัตริย์เบ็นจามิน “ดูเถิด, ข้าพเจ้าบอกท่านถึง

เร่ืองเหล่าน้ีเพ่ือท่านจะเรียนรู้ปัญญา; เพ่ือท่านจะเรียนรู้ว่าเม่ือท่าน
อยู่ในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้-

เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 2:17) พระเจ้าทรงตอบคำาสวด
อ้อนวอนของเราอย่างแท้จริงผ่านการรับใช้ที่เราให้ผู้อื่น

จงเป็นแบบอย่างการรับใช้เหมือนพระคริสต์และช่วยให้ผู้อื่น
หวนคืนสู่ศรัทธาแบบชาวคริสต์โดยกระตุ้นพวกเขาให้ออกไปรับใช้
ผู้อื่น

ก้าวไปสู่ความหมายใหม่ของคำาม่ันสัญญา

ข้าพเจ้าทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์ เราต่างก็เป็นบุตร
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ธิดาของพระองค์ และพระองค์ทรงรักเรา ข้าพเจ้า

ทราบว่าพระองค์ทรงส่งพระบุตรมายังโลกเพื่อพลี

พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ให้มวลมนุษย์  ข้าพเจ้า

ทราบว่าผู้น้อมรับพระกิตติคุณและติดตามพระองค์

จะได้รับชีวิตนิรันดร์ ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ ่

ที่สุดในของประทานทั้งหมดของพระผู้เป็นเจ้า  

ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงกำากับดูแลการฟื้นฟู

พระกิตติคุณบนแผ่นดินโลกผ่านการปฏิบัติศาสน-

กิจของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  ข้าพเจ้าทราบ 

ว่าปีติและความสุขอันเป็นนิจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิต

นี้เมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์ เชื่อฟังกฎของ

พระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์  

ข้าพเจ้าขอท้าทายท่านให้ตั้งใจใหม่อีกครั้ง  

ข้าพเจ้าท้าทายท่านให้ช่วยบุตรธิดาของพระผู้เป็น-

เจ้าหวนคืนสู่ศรัทธาแบบชาวคริสต์ และสู่ฐานอัน

มั่นคงทางศาสนาซึ่งจำาเป็นต่อการมีสันติสุขในใจ

และความสุขที่แท้จริงในช่วงเวลาของการทดสอบ

ชีวิตมรรตัย
ขอพระผู้เป็นเจ้าประทานพรท่านให้มีความกล้า

หาญ องอาจ กระตือรือร้น และปรารถนาจะฟื้นฟู
ศรัทธาในพระกิตติคุณของพระเจ้าและพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา  
จากคำาปราศรัยไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักร “เราคือ 
รุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุด,” กล่าวที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์วันที่ 6 มีนาคม 
ค.ศ. 2011  ดูคำาปราศรัยฉบับเต็มที่ cesdevotionals.lds.org
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มีพยานใดของพระเยซู 

คริสต์แรงกล้ากว่า

ประจักษ์พยานที่เราพบ 

ในพระคัมภีร์มอรมอน 

หรือไม่  233 บทจาก 

239 บทของพระคัมภีร์

เล่มนี้กล่าวถึงพระผู้ช่วย

ให้รอด
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โดย อิงเกอร์ ฮ็อกลันด์

คริสต์ศักราช 1849 ประธานบริคัม ยังก์เรียกชายจำานวนไม่
มากให้เดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกเพื่อสั่งสอน
พระกิตติคุณ  จอห์น ฟอร์สเกร็นอดีตทหารเรือชาวสวีเดน

ผู้เข้าร่วมศาสนจักรในรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา และเดินทาง 
ไปหุบเขาซอลท์เลค  ได้ขอให้ประธานยังก์ส่งตนไปเป็นผู้สอน
ศาสนาในสวีเดน  เขาได้รับเรียกให้รับใช้และมาถึงสวีเดนในเดือน
มิถุนายน ปี 1850

เอ็ลเดอร์ฟอร์สเกร็นไปเยี่ยมน้องๆ ของเขาในเยฟเลก่อน ปีเตอร์
น้องชายของเขาป่วย คณะแพทย์บอกว่าเขาป่วยเกินกว่าจะช่วยได้  
เอ็ลเดอร์ฟอร์สเกร็นอธิบายจุดประสงค์ของงานเผยแผ่ให้น้องๆ ฟัง 
จากนั้นจึงเจิมและให้พรปีเตอร์ผู้กลับมามีสุขภาพแข็งแรงดังเดิม  
วันที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 1850 เอ็ลเดอร์ฟอร์สเกร็นให้บัพติศมา
น้องชายของเขาซึ่งกลายเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสคนแรกในสวีเดน

เอริกาน้องสาวของเอ็ลเดอร์ฟอร์สเกร็นมีประสบการณ์น่าสนใจ
ที่เตรียมเธอกับปีเตอร์ให้พร้อมรับพระกิตติคุณ สองสามเดือนก่อน
พี่ชายมาถึง เธอเข้าโบสถ์ตามปรกติวิสัย  ระหว่างร้องเพลงสวด 
เธอเห็นคนหนึ่งยืนตรงหน้าเธอและพูดว่า “ในวันที่ห้ากรกฎาคม

ผู้ บุ ก เ บิ ก ใ น ทุ ก แ ผ่ น ดิ น
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การเติบโต การย้ายถิ่นฐาน  
และความเข้มแข็ง

ศาสนจักรใน 

สวีเดน 

ศาสนจักรในสวีเดนผ่านพ้นการย้ายถิ่นฐานของสมาชิกที่ซื่อสัตย์ 

รายงานข่าวที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และสภาพแวดล้อมที่นับวัน 

จะฝักใฝ่ทางโลกมากขึ้น แต่พระเจ้าทรงเร่งงานของพระองค์ใน 

แผ่นดินที่เลิศเลอนี้

ชายคนหนึ่งจะมาหาคุณพร้อมหนังสือสามเล่มและทุกคนที่เชื่อใน
สิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นจะรอด” เมื่อพี่ชายมาถึงพร้อมพระ-
คัมภีร์ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอน และพระคัมภีร์หลักคำาสอนและ
พันธสัญญา เธอจึงเชื่อประจักษ์พยานของเขาโดยไม่สงสัย1

น่าเสียดายที่เอ็ลเดอร์ฟอร์สเกร็นต้องออกจากประเทศหลังจาก

อยู่ได้เพียงสามเดือน ภายในไม่กี่ปีศาสนจักรส่งผู้สอนศาสนาไป 

สวีเดนอีก พวกเขาพบว่าผู้คนในสโคนาบัค ในจังหวัดสกาเน เต็มใจ 

รับพระกิตติคุณ  หลายคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสจนได้จัดตั้งสาขาแรก

ที่นั่นในปี 1853 ด้วยสมาชิก 36 คน  ผู้นำารุ่นแรกคนหนึ่งในสกาเน 

คือคาร์ล แค็พสัน เขาได้รับเรียกเป็นประธานสาขาในเมืองลุนด์  

สมาชิกราว 100 คนเข้าร่วมการประชุมใหญ่คร้ังแรกของศาสนจักร

ในโรงนาของคาร์ล ซึ่งจัดตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการข่มเหง2

สตรีแห่งศรัทธา
เหล่าสตรีที่ได้รับพระกิตติคุณกลายเป็นเสาหลักในสวีเดน  

ตัวอย่างหนึ่งคือบริททา โอลสดอตเตอร์ เพอร์สสัน ซึ่งเป็นคนแรก 
ที่น้อมรับพระกิตติคุณในวิงกาเคอร์  คริสต์ศักราช 1877 เธอเดิน
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ทางไปขายผ้าทอของเธอที่สตอกโฮล์มเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว   
ที่นั่นเธอพบผู้สอนศาสนาและทราบว่าพวกเขากำาลังสอนความจริง 
เธอรับบัพติศมาเมื่ออายุ 50 ปี

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและการมุมานะทำางานอย่างกล้าหาญ

ของเธอเพื่อส่งเสริมงานของพระเจ้าส่งผลให้มีบัพติศมาเพิ่มขึ้น 

และมีการจัดตั้งสาขาในวิงกาเคอร์  ลูกหลานของเธอยังคงแข็งขัน

ในศาสนจักร  ไลลา ครีลบอร์น เหลนของซิสเตอร์เพอร์สสันกล่าว

ว่า “เป็นเรื่องดีมากๆ ที่ได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในรุ่นลูกรุ่นหลานของ

เรา  เวลานี้ครอบครัวเรามีผู้ดำารงฐานะปุโรหิตและผู้สอนศาสนา

หลายคน”

สตรีผู้บุกเบิกอีกคนหนึ่งคือ โลวิซา มันเตอร์จากอุปป์ซาลา  เธอ

เป็นสมาชิกในปี 1886 และซื่อสัตย์จนกระทั่งถึงแก่กรรมเมื่ออายุ 

91 ปี  มีหลายอาทิตย์ที่เธอไปห้องประชุม เปิดไฟ และรอสมาชิก

คนอื่นๆ มา  บ่อยครั้งไม่มีใครมา  เมื่อถึงเวลา 11 นาฬิกาเธอจะ

พูดกับตนเองว่า “พระผู้เป็นเจ้าไม่ควรต้องรอ”  เธอจะร้องเพลง 
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1850: ผู้สอนศาสนาคนแรก
ชื่อจอห์น ฟอร์สเกร็น 
มาถึงสวีเดน; ผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสคนแรกคือปีเตอร์ 
กับเอริกา ฟอร์สเกร็น 
รับบัพติศมา

1853: จัดตั้ง 
สาขาแรก สาขา
สโคนาบัค พร้อม
ด้วยสมาชิก 36 คน

สมาชิกในเวสเตโรสประชุมกันในบ้านหลังนี้เมื่อทศวรรษ 1950

1854:  
จัดตั้งสาขา
สตอกโฮล์ม

◄ 1878: แปลและ
พิมพ์พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็น 
ภาษาสวีเดน

► 1904: ศาสนจักร 
ซื้ออาคารศาสนจักร 
หลังแรกในสวีเดน มี 
ชื่อตามที่อยู่ว่า สวาร์- 
เทนสกาทาน 3 (ภาพ 
ที่เห็นถ่ายในปี 1946)

เอ�ชนะก�รข่มเหง
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่สมาชิกศาสนจักรถูกข่มเหงอย่าง

รุนแรง  ผู้สอนศาสนาหลายคนติดคุก รวมทั้งมิคาเอล จอนส์สัน

ชาวสวีเดนโดยกำาเนิด  เขาถูกจับในปี 1852 ถูกตีตรวน และถูก

นำาตัวไปมัลโมเป็นระยะทาง 480 ไมล์ (770 กิโลเมตร) ที่นั่นเขา

ถูกโยนเข้าคุกหลวง หมดแรงเพราะความหิวและไม่ได้พักผ่อน  

นักบวชคนหนึ่งมาเยี่ยมเขาและพบว่าเอ็ลเดอร์จอนส์สันเป็นคน

ฉลาด มีการศึกษาพอสมควร นักบวชคนนั้นประกาศว่าเขาเต็มใจ

ช่วยและถึงกับสัญญาว่าจะให้เอ็ลเดอร์จอนส์สันศึกษาเพิ่มเติม—

โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องเข้าร่วมนิกายลูเทอแรนและปฏิเสธ “ความ

เชื่อของชาวมอรมอน”  เอ็ลเดอร์จอนส์สันไม่ยอมปฏิเสธความเชื่อ 

ด้วยเหตุนี้จึงถูกเนรเทศออกนอกประเทศ4

ผู้สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์อีกคนหนึ่งคือคาร์ล เอ. คาร์ลควิสต์ 

เกิดใกล้เมืองแวเนอร์สเบิร์กในปี 1857  เมื่ออายุ 17 ปีเขารู้สึก

ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสั่งสอนพระกิตติคุณและได้รับเรียก 

กล่าวคำาสวดอ้อนวอน พูดเล็กน้อย แล้วจบด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลง

และสวดอ้อนวอน

เมื่อมีโอกาสโดยสารรถไฟไปสตอกโฮล์ม ซิสเตอร์มันเตอร์จะ

แจกจุลสารเกี่ยวกับศาสนจักร  มรดกแห่งศรัทธาของเธอดำาเนิน 

ต่อไป นั่นคือ ลูกหลานหลายคนของเธอได้กลับมาเป็นผู้สอน

ศาสนาในสวีเดน3

ผู้สอนศาสนาไปเยือนสเมดเจแบ็คเค็นในจังหวัดดาลาร์นาเช่น

กัน  หนึ่งในนั้นคือครอบครัวแจนส์สันซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักรใน

ปี 1886  ลูกหลานคนหนึ่งของครอบครัวนี้คือรีด จอห์นสันผู้สอน

ศาสนาที่มาถึงสวีเดนหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เขากลับมาหลาย

ครั้งหลังจากงานเผยแผ่—เป็นประธานคณะเผยแผ่ ผู้แทนเขต 

และประธานพระวิหาร  ครอบครัวแจนส์สันให้กำาเนิดภรรยาของ

ศาสดาพยากรณ์คนหนึ่งด้วย นั่นคือ ซิสเตอร์ฟรานเซส มอนสัน
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ให้แจกจุลสารศาสนจักรรอบเมืองจอนโคปิง  เขายากจน ด้วยเหตุ

นี้สมาชิกในสาขาของเขา หญิงม่ายเจ็ดคนและลูกๆ ของพวกเธอ 

จึงเอาชุดสูทและรองเท้าบูทให้เขา  คาร์ลไม่มีเสื้อกันหนาวเมื่อถึง

ฤดูหนาว แต่เขาได้รับอนุญาตให้ยืมจากสมาชิกบางคนที่ไม่จำาเป็น

ต้องใช้มาใช้วันละสามสี่ชั่วโมงทุกวัน5

ต่อมาคาร์ลย้ายถิ่นฐานไปยูทาห์และแต่งงานกับฮุลดา ออส- 
เตอร์เกร็น ผู้อพยพชาวสวีเดน  เขากลับไปทำางานเผยแผ่ในสวีเดน
อีกสองครั้ง รวมถึงเป็นประธานคณะเผยแผ่สแกนดิเนเวีย  งาน
เผยแผ่ครั้งสุดท้ายของเขาส่วนใหญ่ใช้ไปกับการแก้ไขรายงานเท็จ 
ที่สาธุคุณพี. อี. แอสเลฟจัดพิมพ์เกี่ยวกับศาสนจักร  สาธุคุณพี
เป็นบาทหลวงที่เคยอยู่ในซอลท์เลคซิตี้และได้รับว่าจ้างให้ส่งเสริม
แนวคิดต่อต้านมอรมอนในสวีเดน  อาทิเช่น ในปี 1912 แอสเลฟ
เขียนบทความหนึ่งในหนังสือพิมพ์ Svenska Dagbladet ซึ่งในนั้น 
เขาอ้างว่าบราเดอร์คาร์ลควิสต์กระทำาการพหุสมรส6 ความพยายาม 

ของคาร์ลครอบคลุมถึงการเข้าเฝ้ากษัตริย์กุสตาฟที่ห้าและปฏิเสธ
คำากล่าวอ้างของแอสเลฟในการประชุมสาธารณะ7

เพื่อช่วยลบล้างคำากล่าวอ้างของแอสเลฟ ไอนาร์ โจแฮนส์สัน
สมาชิกคนหนึ่งในท้องที่จึงเสนอตัวพูดแทนศาสนจักร  เขาเริ่ม
ดำาเนินการทางกฎหมายเน่ืองจากแอสเลฟเคยพูดด้วยว่าสำานักงาน
เผยแผ่ของศาสนจักร “เป็นธุรกิจที่พัวพันกับการซื้อขายทาสชาวผิว
ขาว” อันเป็นคำากล่าวอ้างท่ีทำาลายช่ือเสียงของศาสนจักร8 บราเดอร์ 
โจแฮนส์สันกลายเป็นผู้นำาคนสำาคัญคนหนึ่งสำาหรับศาสนจักรใน
สวีเดน รวมทั้งเป็นประธานสาขาในสตอกโฮล์มด้วย9

แม้จะมีการข่มเหงในยุคนี้ แต่คนมากมายเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
พระกิตติคุณ  ปีที่ประสบความสำาเร็จมากสุดคือ ปี 1862 เมื่อ
มีผู้รับบัพติศมาและการยืนยัน 640 คน  แต่ไม่นานผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสส่วนใหญ่ก็เดินทางไปยูทาห์  เวลานั้นผู้นำาส่งเสริมการ
ย้ายถิ่นฐานครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศาสนจักรที่นั่น  ผลของการย้าย
ถิ่นฐานเห็นได้ในปัจจุบัน นั่นคือ ผู้อาศัยราวกึ่งหนึ่งของยูทาห์ม ี
รากเหง้าเป็นชาวสแกนดิเนเวีย

อย่างไรก็ดี ในปี 1910 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธมาเยือน
สตอกโฮล์มและส่งเสริมให้สมาชิกอยู่เสริมสร้างศาสนจักรใน
สวีเดน

ศาสนจักรหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุ ผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันทั้ง 

หมดต้องกลับบ้าน  ศาสนจักรขอให้ชายชาวสวีเดนในท้องที่รับใช ้

เป็นผู้สอนศาสนา  ซี. ฟริทซ์ โจแฮนส์สันผู้เข้าร่วมศาสนจักรใน

ปี 1931 ได้รับเรียกเป็นประธานคณะเผยแผ่คนใหม่  หนึ่งปีก่อน

สงคราม เขาขายธุรกิจร้านของชำาไปเป็นผู้สอนศาสนาพร้อมกับ

ภรรยาและลูกสามคน  เมื่อสงครามสิ้นสุด ประธานโจแฮนส์สัน

และผู้สอนศาสนาเจ็ดคนจากสวีเดนได้รับเรียกให้เปิดงานเผยแผ่

อีกครั้งในฟินแลนด์ซึ่งหยุดไปเนื่องจากสงคราม
เมื่อผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันกลับไปสวีเดนในปี 1946 พวกเขา

► 1905: 
จัดตั้งคณะ
เผยแผ่
สวีเดน

1928: ศาสนจักร
ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายให้
ประกอบพิธีฝัง
ศพสมาชิกของ
ศาสนจักร

1914: สมาชิกรัฐสภา
สวีเดนออกเสียง 
คัดค้านข้อเสนอให ้
ขับ “ตัวแทนมอรมอน” 
ออกนอกประเทศ

จัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นส่วนหนึ่งของงานเผยแผ่ศาสนา 
และนักเรียนหลายคนกลายเป็นสมาชิกของศาสนจักร  แต่การ
เติบโตไม่ย่ังยืนเพราะสมาชิกชาวสวีเดนจำานวนมากย้ายถ่ินฐานไป
ยูทาห์   ความกลัวอดีตศัตรู การกระตุ้นจากประธานคณะเผยแผ่ 
และโอกาสได้รับศาสนพิธีพระวิหารผลักดันให้สมาชิกที่แข็งขัน 
250 คนออกจากสวีเดนในช่วงปี 1948 ถึงปี 1950

ครอบครัวดังกล่าวคือออสคาร์และแอลเบอร์ตินา แอนเดอร์ส-
สันผู้เป็นสมาชิกของศาสนจักรในปี 1915  หลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ออสคาร์ แอลเบอร์ตินา กับลูกเจ็ดคนที่ได้แต่งงานกับสมาชิก
ตัดใจขายทั้งทุกสิ่งที่พวกเขาครอบครองและ “เดินทางไปไซอัน”  
ตั้งแต่ปี 1949 ถึง ปี 1950 สมาชิกครอบครัวแอนเดอร์สสัน 29 คน
ออกจากสวีเดน  ออสคาร์กับแอลเบอร์ตินาออกจากบ้าน จากลูก
สามคน และหลานสี่คนผู้ที่พวกเขาจะไม่มีวันได้พบอีก  พวกเขามา
ถึงทะเลทรายและเมืองๆ หนึ่งซึ่งผู้คนพูดภาษาที่พวกเขาไม่เข้าใจ  
แต่สำาหรับสมาชิกที่ซื่อสัตย์เหล่านี้การได้อยู่ใกล้พระวิหารสำาคัญ
กว่าสิ่งใด

1952: กฎหมายใหม่รับประกัน
ว่าจะให้เสรีภาพกับทุกนิกาย 
ที่ไม่ได้เป็นศาสนาประจำาชาต ิ
ศาสนจักรได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายให้ประกอบพิธี
แต่งงานสำาหรับสมาชิก 
ของศาสนจักร
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สมาชิกของครอบครัวแอนเดอร์สสันรับใช้นับ
แต่นั้นเป็นต้นมาในฐานะผู้สอนศาสนาและผู้นำา
ศาสนจักรในทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงการเป็น
ประธานภาคในแอฟริกาและประธานพระวิหาร 
ในสวีเดน

ทว่าสมาชิกคนอื่นๆ ของศาสนจักรตัดสินใจ 

อยู่ในสวีเดนและกลายเป็นผู้นำา  หนึ่งในนั้นคือ 
โบ เวนเนอร์ลันด์บิดาวัยหนุ่มที่รับบัพติศมาในปี 

1949  เขากลายเป็นผู้นำาคนสำาคัญของศาสนจักร
ในสวีเดน โดยรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ ผู ้
แทนเขต และประธานพระวิหาร

สนทนาหลายครั้งกับเทศบาลหลายหน่วยในเขต

สตอกโฮล์ม จึงพบที่ดินที่เหมาะสมสองแปลง  

คณะผู้นำาศาสนจักรในท้องที่เสนอให้ซื้อแปลงหนึ่ง

ในสองแปลงนั้น แต่ประธานศาสนจักรตัดสินใจว่า

อีกแปลงหนึ่งจะดีกว่า การตัดสินใจครั้งนี้พิสูจน์ให้

เห็นว่าได้รับการดลใจ เพราะพิสูจน์ให้เห็นในเวลา

ต่อมาว่าที่อีกแปลงนั้นไม่เหมาะสำาหรับพระวิหาร

ถึงแม้ศาสนจักรลำาบากมากกว่าจะได้รับความ

สนใจในแง่บวกจากสื่อสวีเดน แต่ก็ได้รับในปี 

1984 เมื่อพี่น้องหนุ่มในครอบครัวเฮอร์เรย์ชนะ 

พรพระวิหารในสวีเดน

การย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่ยุติลงเมื่อมีการอุทิศ

พระวิหารในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 1955  เป็นเวลา 

30 ปีที่สมาชิกชาวสวีเดนเดินทางหลายวันไปพระ

วิหารที่นั่นโดยรถไฟ รถโดยสาร รถยนต์ และแม้

กระทั่งเครื่องบิน—บางครั้งเดินทางปีละหลายครั้ง

สมาชิกรู้สึกปีติยินดีอย่างที่สุดเมื่อมีการสร้าง

พระวิหารในสตอกโฮล์มและอุทิศในปี 1985  เบริท 

เวนเนอร์โฮล์ม สมาชิกวอร์ดเวสเตอร์ฮันนิงเก

บรรยายว่าการอุทิศ เป็น “ประสบการณ์อันน่ายินดี

ที่รอคอยมานานมาก  สิ่งที่ผมจำาได้แม่นที่สุดคือ

ตอนที่เราทุกคนโบกผ้าเช็ดหน้าสีขาวและร้องว่า 

‘โฮซันนา!’”

การเลือกสถานที่ก่อสร้างพระวิหารแสดงให้เห็น 

พระหัตถ์ของพระเจ้าในขั้นตอนดังกล่าว  หลังจาก 

คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลแสดง 
ในโรงคอนเสิร์ตสตอกโฮล์มเมื่อปี 1982

◄ 1955: สมาชิก 
ชาวสวีเดนกลุ่ม 
แรกเดินทางไป 
พระวิหารในกรุง
เบิร์น สวิตเซอร์
แลนด์

1965: อุทิศอาคาร
ประชุมหลังแรกที่
ศาสนจักรสร้าง 
ในกูบบังเก็น 
สตอกโฮล์ม

ศาสนจักร 
ในสวีเดน
คณะเผยแผ่: 1
สเตค: 4
ท้องถิ่น: 1
วอร์ด: 24
สาขา: 16
สมาชิก: 9,463

1953: สมาชิกคู่แรก เบงท์-อาร์เน  
มันแฮมเมอร์ กับเคอร์สติน สค็อก 
แต่งงานกันโดยมีคลาเรนซ์ เอฟ.  
จอห์นสันประธานคณะเผยแผ่ 
เป็นผู้ประกอบพิธี
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1975: จัดตั้ง 
สเตคแรกใน
สตอกโฮล์มโดย
เอ็ลเดอร์โธมัส  
เอส. มอนสัน 
ในเวลานั้น

1991: สมาชิกกลุ่มแรก
จากรัสเซียมาพระวิหาร
สตอกโฮล์ม; รัฐต่างๆ  
ของรัสเซียและบอลติก
รวมอยู่ในเขตพระวิหาร

◄ 1985: อุทิศ
พระวิหาร
สตอกโฮล์ม 
โดยประธาน 
กอร์ดอน บี.  
ฮิงค์ลีย์

◄ 1995: ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน 
รับเสด็จกษัตริย์คาร์ล  
กุสตาฟที่ 16 และ 
พระราชินีซิลเวียบริเวณ
ด้านนอกพระวิหาร
สตอกโฮล์ม

การประกวดร้องเพลงครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรป  การปรากฏตัวของ

พวกเขาทางโทรทัศน์และในหนังสือพิมพ์เป็นการประชาสัมพันธ์

ที่ดีให้ศาสนจักร และคนวัยหนุ่มสาวจำานวนมากเข้าร่วมศาสนจักร 

ในเวลานั้น

ปลายทศวรรษ 1980 สมาชิกอีกคนหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็น

อย่างดีจากสื่อคือเกรกอรี นิวเวลล์ทูตสหรัฐประจำาสวีเดนวัย 35 ปี

ที่มักจะเห็นบ่อยๆ ตามงานระดับชาติต่างๆ  เขากับภรรยากลับมา 

สวีเดนในปี 2011 เพื่อดูแลคณะเผยแผ่สตอกโฮล์ม สวีเดนจนถึง

เดือนกรกฎาคม ปี 2014

ประธานนิวเวลล์ดูแลผู้สอนศาสนาที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

ตั้งแต่ 84 คนถึง 205 ห้าคน  เพราะอพาร์ตเมนต์ในสวีเดนหา
ยากและราคาแพง เขาจึงเรียกว่าเป็น “ปาฏิหาริย์ที่คณะเผยแผ่
สามารถหาอพาร์ตเมนต์ได้อีก 56 แห่งให้ผู้สอนศาสนาใหม่ที่เพิ่ง
มาถึง”

การเติบโตท่ีแท้จริง
ในยุคหลังสงคราม สวีเดนกลายเป็นประเทศที่ฝักใฝ่ทางโลก

มากขึ้น  แต่มีผู้อพยพจำานวนมากที่กำาลังแสวงหาพระผู้เป็นเจ้า  
ปัจจุบันชาวสวีเดนทุกหนึ่งในหกคนเกิดนอกประเทศ  ส่วนใหญ่
ที่เข้าร่วมศาสนจักรในสวีเดนเป็นผู้อพยพ  ประธานนิวเวลล์พูด
ถึงผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่บางคนดังนี้ “พี่น้องชายหญิงจาก 28 
ประเทศเปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักรในสวีเดน  ผมแสดงความ

เห็นว่าพระเจ้าทรงกำาลังรวมอิสราเอลโดยทรงทำาให้พวกเขา
กระจัดกระจายจากแผ่นดินเกิด  มีการเร่งงานจริงๆ ในสมัยของ 
เราในแผ่นดินที่เลิศเลอนี้”

ศาสนจักรเติบโตในหมู่สมาชิกเช่นกัน  การประชุมพหุสเตค 

ความไว้วางใจจากพวกเขา”
ทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมทางโลกและตกเป็นข่าวไม่ดีบ้างบาง

ครั้ง แต่สมาชิกที่ซื่อสัตย์จำานวนมากและผู้นำาศาสนจักรยังอยู่ใน
สวีเดน  สมาชิกสำานึกในความช่วยเหลือที่คำาสอนและกิจกรรม
ศาสนจักรให้แก่ครอบครัวและแต่ละบุคคล ความปรารถนา 
สูงสุดของพวกเขาคืออยากให้มีคนรับข่าวสารอันน่ายินดีเกี่ยวกับ
พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์มากขึ้น 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในสวีเดน

อ้างอิง
1.	 ด	ูBox Elder Lore of the Nineteenth Century (1951), 58.
2.	 ด	ูแอนดรูว์	เจนสัน,	History of the Scandinavian Mission (1979), 81.
3.	 ด	ูInger	Höglund	and	Caj-Aage	Johnansson,	Steg i tro (2000), 122.
4.	 ด	ูเจนสัน,	History of the Scandinavian Mission, 53.
5.	 ด	ูมายร์เทิล	แม็คโดนัลด์,	No Regrets: The Life of Carl A. Carlquist (1985), 

19–21.
6.	 ด	ูแม็คโดนัลด์,	No Regrets, 219.
7.	 ด	ูเจนสัน,	History of the Scandinavian Mission, 331.
8.	 ใน	แม็คโดนัลด์,	No Regrets, 239.
9.	 ด	ูแม็คโดนัลด์,	No Regrets, 219.

ดึงดูดคนหนุ่มสาวจำานวนมากจากประเทศเพื่อนบ้านและเอื้อต่อ

การสร้างครอบครัวใหม่   การที่รัฐบาลจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรและ

จ่ายเงินชดเชยการพักงานให้พ่อแม่คนใหม่ส่งผลให้คู่สามีภรรยามี

ครอบครัวใหญ่พอสมควร

ปัจจุบัน สมาชิกหนุ่มสาวท่ีแข็งขันส่วนใหญ่รับใช้งานเผยแผ่ท่ัว

โลก  อดีตผู้สอนศาสนาคนหน่ึงช่ือเดวิด ฮอลเด็นเป็นผู้สอนศาสนา

คนแรกในเมืองเยคาเตรินบุร์ก รัสเซีย ปัจจุบันเขามีครอบครัวที่

น่ารักพร้อมลูกหกคน  เขาเล่าว่าพระกิตติคุณช่วยครอบครัวเขา

อย่างไร “มีเสียงมากมายที่สามารถชักนำาเด็กๆ ให้หลงผิด  พระ-

กิตติคุณช่วยเราเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พวกเขาและได้รับ
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ใ
นปี 1993 สี่ปีหลังจากการเรียกเป็นสาวกเจ็ดสิบ ข้าพเจ้ากับครอบครัวไปรับ
ใช้ในคณะเผยแผ่โรเชสเตอร์ นิวยอร์ก  คณะเผยแผ่แห่งนั้นครอบคลุมเมือง
พอลไมรา (ที่โจเซฟ สมิธกับครอบครัวอาศัยอยู่ในช่วงทศวรรษ 1820) กับ

เมืองเฟเยทท์ (ที่ศาสนจักรจัดตั้งในเดือนเมษายน ปี 1830)  
ภูมิประเทศแถบนี้สวยงาม มีเนินเขายาวเหยียดปกคลุมด้วยต้นไม้ ทะเลสาบ

และลำาธารใสสะอาด ผู้คนอบอุ่นมีชีวิตชีวา  เหตุการณ์ที่นั่นทำาให้สถานที่แห่งนี้
ศักดิ์สิทธิ์เช่นกัน

ในป่าที่มีต้นบีชสูงลิ่ว ต้นโอ๊ก ต้นเมเปิล และพรรณไม้อื่นๆ ห่างจากบ้านของ 
ครอบครัวโจเซฟ และลูซี แม็ค สมิธใกล้พอลไมราไปทางตะวันตกราวยี่สิบห้าไมล์  
โจเซฟ สมิธวัย 14 ปีเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซ ู
คริสต์ในนิมิต ปรากฏการณ์ศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ที่ตอบคำาสวดอ้อนวอนของโจเซฟเพื่อ 
รู้ความจริงเกี่ยวกับศาสนา  ได้เริ่มการฟื้นฟูพระกิตติคุณในสมัยการประทาน 
สุดท้ายนี้ นั่นทำาให้ป่าแห่งนั้นเป็นสถานที่น่าเคารพในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร
—สถานที่ซึ่งเรายกย่องโดยใช้ชื่อว่าป่าศักดิ์สิทธิ์อีกด้วย

ข้าพเจ้ากับครอบครัวหลงรักป่าแห่งนั้นและรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ของที่นั่น   
เราไปที่นั่นบ่อยๆ  แต่ละเดือนเมื่อผู้สอนศาสนาคนใหม่มาถึงและเมื่อคนที่จบ 
งานเผยแผ่จะกลับบ้าน เราพาพวกเขาไปที่นั่น

เมื่อข้าพเจ้าเดินผ่านป่าศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเคารพหรือนั่งคิดอยู่บนม้านั่งที่จัดไว้
แถวนั้น ข้าพเจ้ามักนึกถึงภาพหลายภาพจากข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับต้นไม้ กิ่งก้าน 
ราก เมล็ด ผล และป่าใหญ่  ผู้ที่สังเกตอย่างถี่ถ้วนจะได้รับบทเรียนสำาคัญบางอย่าง
จากระบบนิเวศที่มีอยู่ที่นั่น  ข้าพเจ้าประสงค์จะแบ่งปันบทเรียนสี่บทนั้นกับท่านพอ
สังเขป1

เอ็ลเดอร์ 
มาร์ลิน เค. เจนเซ็น

รับใช้เป็นสมาชิก 
โควรัมสาวกเจ็ดสิบ 
ตั้งแต่ 1989 ถึง 2012

ป่า
ศักด์ิสิทธ์ิ

บทเรียนจาก 



ข้าพเจ้าขอให้ท่าน 

ยืนในป่าศักดิ์สิทธิ ์

ในความคิดและ 

ในใจท่านเสมอ 

ขอให้ท่านแน่วแน ่

ต่อความจริงที ่

พระผู้เป็นเจ้าทรง 

เริ่มเปิดเผยที่นั่น



1. ต้นไม้เจริญเติบโตเข้าหาแสงสว่างเสมอ

ในป่าศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ที่เติบโตตรงชายป่าเดิมกับต้นที่อยู่ตาม

แนวทางเดินด้านในเติบโตออกด้านนอกเพื่อหนีร่มเงาจากช่อใบที่

บดบัง ต้นไม้จะสูงชะลูดเพื่อรับแสงแดดให้มากที่สุด  ลำาต้นและ

ก่ิงก้านคดงอของมันแตกต่างโดยส้ินเชิงกับต้นไม้ใกล้เคียงท่ีเติบโต

ในลักษณะค่อนข้างตรง  ต้นไม้ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตเกือบทั้งหมด 

ต้องการแสงสว่างเพื่ออยู่รอดและเติบโต  มันจะดูดซับแสงแดด

จนสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมการสังเคราะห์แสง—ขั้นตอนการ

เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี

แสงสว่างเป็นตัวเร่งสำาคัญในเรื่องทางวิญญาณยิ่งกว่าใน

ธรรมชาติ  ที่เป็นเช่นนี้เพราะแสงสว่างจำาเป็นต่อการเติบโตทาง

วิญญาณของเราและการทำาให้เราบรรลุศักยภาพอันสมบูรณ์ใน

ฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

ความมืดอยู่ตรงข้ามกับความสว่างและหมายถึงอำานาจในโลก

ที่พยายามแยกเราจากพระผู้เป็นเจ้าและขัดขวางแผนอันศักดิ์สิทธิ์

ของพระองค์สำาหรับชีวิตเรา  โดยปกติอำานาจของความชั่วร้ายมัก

ใช้อิทธิพลมากที่สุดหลังค่ำาหรือในที่มืด  การทำาผิดกฎแห่งความ

บริสุทธิ์ทางเพศ การลักขโมย การฝ่าฝืนพระคำาแห่งปัญญา และ

พฤติกรรมอื่นๆ ที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงห้ามมักจะเกิดขึ้นใต้กำาบัง

ของความมืด  แม้เมื่อเราเลือกทำาผิดในช่วงกลางวันแสกๆ เราก ็

อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความมืด

โชคดีท่ีพระวิญญาณของพระคริสต์ “ทรงให้ความสว่างแก่มนุษย์

ทุกคนที่มาในโลก; และพระวิญญาณทรงให้ความสว่างมนุษย์ทุก

คนทั่วโลก, ผู้ที่สดับฟังสุรเสียงของพระวิญญาณ.

“และทุกคนที่สดับฟังสุรเสียงของพระวิญญาณย่อมมาหาพระ-

ผู้เป็นเจ้า, แม้พระบิดา” (คพ. 84:46–47)

ข้อความนี้บรรยายอย่างไพเราะเกี่ยวกับการเอื้อมถึงเบื้องบน

ของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้า สัญชาตญาณทางวิญญาณที่พระผู้-

เป็นเจ้าประทานแก่เราทุกคน—ถ้าเราไม่ปิดกั้นไว้—เพื่อไปสู่ความ

สว่างและเมื่อทำาเช่นนั้นจะพาเราไปถึงพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตร

และเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น  พระคริสต์ตรัสถึงพระองค์เอง 

ว่า “เราเป็นความสว่างของโลก คนที่ตามเรามาจะไม่ต้องเดินใน 

ความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12)

ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านหลีกเลี่ยงความมืดของบาปในรูปแบบที่
ชั่วร้ายทั้งหมดและเติมชีวิตท่านด้วยพระวิญญาณ ความจริง และ
ความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  ท่านสามารถทำา
เช่นนี้ได้โดยแสวงหาเพื่อนที่มีคุณธรรมอันประเสริฐ ดนตรีและ
ศิลปะจรรโลงใจ ความรู้จากหนังสือดีที่สุด (โดยเฉพาะพระคัมภีร์) 
ช่วงเวลาของการสวดอ้อนวอนที่จริงใจ เวลาเงียบสงบในธรรมชาติ 

กิจกรรมและการสนทนาที่ดีงาม ชีวิตที่มีพระคริสต์ คำาสอนแห่ง
ความรักและการรับใช้ของพระองค์เป็นศูนย์กลาง  

2. ต้นไม้ต้องมีการต่อต้านเพ่ือเติมเต็มระดับการสร้าง 
ของมัน

ความคิดเห็นหลากหลายเก่ียวกับการจัดการป่าไม้ตามมาตลอด
หลายปีของการดูแลป่าศักดิ์สิทธิ์  ครั้งหนึ่งมีการใช้แผนทดสอบที่
เรียกว่า การทำาให้โปร่งเพื่อปล่อยให้โต  เจ้าหน้าที่ป่าไม้จำาแนกต้น
อ่อนที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นกล้าไม้แข็งแรงที่สุดและใหญ่ที่สุดไว้ใน
แผนทดสอบ จากนั้นจึงตัดเล็มต้นที่ไม่ค่อยงามกับต้นเล็กที่โตใต้
ต้นใหญ่ออก  สมมติฐานคือแยกเอาต้นที่แย่งน้ำา แสงแดด และ
สารอาหารในดินออกไป โดย ปล่อยให้  ต้นที่เลือกไว้เติบโตและ 
งอกงามอย่างยิ่ง

ไม่กี่ปีต่อมาปรากฏว่าเกิดผลตรงกันข้าม  เมื่อไม่มีการแก่งแย่ง 
ต้นที่เลือกไว้จึงชะล่าใจ แทนที่จะแทงยอดสูงขึ้นไปหาแสงสว่าง 
มันกลับเติบโตในทิศทางที่ตั้งตรงช้าลง ออกกิ่งต่ำากว่าหลายกิ่ง
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ซึ่งในที่สุดจะไร้ประโยชน์เมื่อมีกิ่งใหญ่ปิดคลุม 
และแตกแขนงเป็นลำ�ใหญ่ขึ้น  ไม่มีต้นใดในแผน
ทดสอบมีขน�ดหรืออัตร�ก�รรอดชีวิตเทียบได้กับ
ต้นที่ปล่อยให้เติบโตต�มธรรมช�ติที่ต้องแก่งแย่ง
กันและเอ�ชนะอุปสรรคเพ่ืออยู่รอดและเจริญเติบโต

หลักคำ�สอนสำ�คัญประก�รหนึ่งของพระคัมภีร ์
มอรมอนคือต้องมี “ก�รตรงกันข้�มในสิ่งทั้งปวง” 
(2 นีไฟ 2:11) โลกที่มีสิ่งตรงข�้มจัดเตรียมท�งเลือก
ระหว�่งดีกับชั่วให้ใช้สิทธิ์เสรีได้ อย่�งไรก็ต�มสิ่งที ่
สำ�คัญเท่�กันคือหลักธรรมที่ว่�ก�รตรงกันข้�มต้อง 
มีอยู่เพื่อให้เกิดก�รเติบโตท�งวิญญ�ณ  ก�รเข้�ใจ
และน้อมรับหลักธรรมดังกล่�วเป็นกุญแจสู่ก�ร
ยอมรับและมีคว�มสุขกับชีวิต อีกทั้งสำ�คัญยิ่งต่อ
ประสบก�รณ์ท่ีจำ�เป็นต่อก�รเติบโตและพัฒน�ท�ง
วิญญ�ณ

ไม่ช้�ก็เร็ว เร�ทุกคนจะเผชิญก�รต่อต้�นและ
คว�มย�กลำ�บ�ก  บ�งอย่�งจะเกิดขึ้นเนื่องด้วย 
ก�รอยู่ในคว�มเป็นมรรตัยในโลกที่ตกแล้ว นั่นอ�จ 
เกี่ยวข้องกับพลังของธรรมช�ติ คว�มเจ็บไข้ได้ป่วย 
ก�รล่อลวง คว�มเหง�หรือทุพพลภ�พท�งก�ยและ 
จิตใจ  บ�งคร้ังก�รตรงกันข้�มและคว�มย�กลำ�บ�ก 
เกิดขึ้นเพร�ะก�รเลือกผิดๆ ของเร�เอง  เร�ทุกคน
ควรสำ�นึกคุณเพียงใดต่อพระผู้ช่วยให้รอดผู้ซึ่งก�ร
ชดใช้เตรียมท�งให้เร�ได้ซ่อมทุกอย่�งที่แตกหัก 
เสียห�ย

ข้�พเจ้�รับก�รปลอบขวัญจ�กพระดำ�รัสที่พระ- 
เจ้�ตรัสแก่โจเซฟ สมิธในคุกลิเบอร์ต้ีเม่ือโจเซฟแทบ
แบกภ�ระไม่ไหว “จงรู้ไว้เถิด, ลูกพ่อ, ว่�ส่ิงท้ังหล�ย
ทั้งปวงเหล่�นี้จะเป็นประสบก�รณ์แก่เจ้�, และจะ
เกิดขึ้นเพื่อคว�มดีของเจ้�” (คพ. 122:7)

ต้นไม้บ�งต้นในป่�ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็นว่�ก�ร 
ตรงกันข้�มเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์ของเร�และในสภ�พ 
ลำ�บ�กแสนส�หัสเร�มักได้ประโยชน์ม�กม�ย  
ต้นไม้เหล่�นี้ต้องฟื้นตัวจ�กก�รตรงกันข้�มหรือ
คว�มย�กลำ�บ�กหล�กหล�ยรูปแบบ—ส�ยฟ้�

ฟ�ด ลมพัดจัด หิมะหรือน้ำ�แข็งพอกพูนจนหน� 
ก�รบุกรุกทำ�ล�ยป่�อย�่งไม่ใส่ใจของมนุษย์ และ
ก�รรุกร�นจ�กต้นไม้ข้�งเคียงในบ�งครั้ง  สภ�พ
ตรงกันข้�มเหล่�นี้ทำ�ให้เกิดต้นไม้ที่ดูน่�สนใจที่สุด
และทนท�นที่สุดในป่�  

3. ต้นไม้เติบโตได้ดีท่ีสุดในป่าใหญ่ ไม่ใช่
ยืนต้นอยู่โดดเด่ียว

ในธรรมช�ติเป็นเรื่องแปลกม�กถ้�เห็นต้นไม้

ยืนต้นอยู่โดดเดี่ยว  

ต้นไม้มักอยู่รวมกันใน

ป�่เสมอ และป่�เล็ก

จะกล�ยเป็นป่�ใหญ่  

แต่ป่�ศักดิ์สิทธิ์เป็น

ม�กกว่�ดงไม้  นี่เป็น

ระบบนิเวศที่ซับซ้อนซึ่ง

รวมถึงพรรณพืชและฝูง

สัตว์หล�ยส�ยพันธุ์  

มีคว�มเชื่อมโยง

ถึงกันอย่�งเห็นได้ชัด 

ในหมู่ดอกไม้ป่� ไม้พุ่ม  

ไม้ล้มลุก ไม้ใหญ่ เห็ด 

ร� มอส นก หนู กระต่�ย กว�ง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  

ที่นั่น  ส�ยพันธุ์เหล่�นี้ปฏิสัมพันธ์และพึ่งพ�กันเรื่อง

อ�ห�ร ที่อยู่อ�ศัย สภ�พแวดล้อมโดยรวมและท�ง

สังคมซึ่งทั้งหมดทำ�ให้พวกมันส�ม�รถดำ�เนินต�ม

วงจรชีวิตของตน

แผนของพระผู้เป็นเจ้�สำ�หรับชีวิตเร�มีคว�ม

เชื่อมโยงถึงกันทำ�นองนี้  เร�ต้องทำ�ง�นเพื่อคว�ม

รอดของเร�ด้วยกัน ไม่ใช่ทำ�คนเดียว  ศ�สนจักร

สร้�งอ�ค�รประชุม ไม่ใช่สถ�นที่ไว้ปลีกตัว  

ตั้งแต่เริ่มก�รฟื้นฟู มีพระบัญช�ให้วิสุทธิชน

ม�รวมกันเป็นชุมชนเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยคว�ม

ปรองดองและสนับสนุนกันโดยให้เกียรติพันธสัญญ� 

ต้นไม้บางต้นในป่า

ศักดิ์สิทธิ์แสดงให้เห็น

ว่าการตรงกันข้ามเกิด

ขึ้นเพื่อประโยชน์ของ

เราและในสภาพลำาบาก

แสนสาหัสเรามักได้

ประโยชน์มากมาย
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บัพติศมา (ดู โมไซยาห์ 18:8–10) ในฐานะบุตร
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า เราไม่อาจรุ่งเรืองคนเดียว
เฉกเช่นต้นไม้โดดเดี่ยว  ต้นไม้ที่แข็งแรงต้องการ
ระบบนิเวศ คนแข็งแรงต้องการกันและกัน 

ขอบคุณที่เราทุกคนมีความปรารถนาสังคม 
ความเป็นเพื่อน มิตรสหายที่ภักดี  ในฐานะสมาชิก
ครอบครัวนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า เราทุกคนโหย
หาความพอใจและความมั่นคงที่ความสัมพันธ์อัน
ยั่งยืนแน่นแฟ้นให้ได้  ถึงแม้อินเทอร์เน็ตและไซต์
เครือข่ายสังคมให้ความเป็นสังคมรูปแบบหนึ่งได้
โดยไม่ต้องสงสัย  แต่ก็ไม่อาจทดแทนการสื่อสาร
ที่ซื่อสัตย์เปิดเผยแบบซึ่งหน้า ที่จะต้องเกิดขึ้นเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันแท้จริงและยั่งยืนได้

แน่นอนว่าห้องปฏิบัติการเรียนรู้ห้องแรกสุดและ
ดีที่สุดสำาหรับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นคือบ้าน  ที่บ้าน
เราเรียนบทเรียนเรื่องการรับใช้ ความไม่เห็นแก่ตัว 
การให้อภัย และความอดทนซึ่งจำาเป็นต่อการสร้าง
ความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับผู้อื่น  

โชคดีที่องค์การซึ่งได้รับการดลใจของศาสนจักร
จัดเตรียมสภาวะแวดล้อมให้เรามีพัฒนาการทาง
สังคมได้เช่นกัน ในการเรียก การประชุม ชั้นเรียน 
โควรัม สภา กิจกรรม และโอกาสอีกมากมายใน
ศาสนจักร เราพัฒนาคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่ช่วยเตรียมเราให้พร้อมรับระเบียบทาง
สังคมที่จะมีอยู่ในสวรรค์

เมื่อพูดถึงระเบียบที่สูงกว่านี้ พระเจ้าตรัสผ่าน 
โจเซฟ สมิธว่า “และความเป็นสังคมอย่างเดียวกัน
นั้นซึ่งมีอยู่ท่ามกลางพวกเราที่นี่จะมีอยู่ท่ามกลาง
พวกเราที่นั่น, เพียงแต่จะควบคู่ไปกับรัศมีภาพ 
นิรันดร์, ซึ่งรัศมีภาพนั้นเราไม่ได้ชื่นชมขณะนี้” 
(คพ. 130:2)

4. ต้นไม้ดึงพลังจากสารอาหารท่ีต้นไม้รุ่น
ก่อนสร้างไว้

มีช่วงหนึ่งเมื่อผู้รับผิดชอบดูแลป่าศักดิ์สิทธิ์

ตัดสินใจว่าป่าควรสะอาดเรียบร้อยงามตา  พวก
เขาจึงจัดโครงการบำาเพ็ญประโยชน์เพ่ือแผ้วถางไม้
ล้ม และกิ่งที่ร่วงหล่น พุ่มไม้ใต้ต้น แม้กระทั่งตอไม้
และใบแห้ง  เม่ือทำาเช่นน้ันนานเข้าความมีชีวิตชีวา
ของป่าก็เริ่มลดลง ต้นไม้โตช้าลง ต้นใหม่แตกหน่อ
น้อยลง ดอกไม้ป่าและพรรณพืชบางสายพันธุ์เริ่ม
หายไป นกและสัตว์ป่าลดจำานวนลง

ต่อมา ตามคำาแนะนำาให้ปล่อยป่าไว้ตามสภาพ

ธรรมชาติ ไม้ล้มและ

กิ่งที่ร่วงหล่นก็ปล่อย

ให้ย่อยสลายกลาย

เป็นปุ๋ยบำารุงดิน  

ใบไม้ร่วงก็ปล่อยไว้

อย่างนั้น  เขาขอให้

ผู้มาเยือนอยู่บนทาง

เดินที่ทำาเครื่องหมาย

ไว้เพื่อป่าจะถูก

รบกวนน้อยลงและ

ดินในป่าแน่นน้อย

ลง  ภายในไม่กี่ปี ป่า

เริ่มฟื้นตัวและคืนชีพ

อย่างน่าอัศจรรย์  ปัจจุบันป่างอกงามในสภาพ

ธรรมชาติ ต้นหมากรากไม้เขียวขจี พรรณไม้และ

สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์

บทเรียนที่ได้จากประสบการณ์นี้มีค่ายิ่งต่อใจ

ข้าพเจ้า  เป็นเวลาเจ็ดปีที่ข้าพเจ้ามีโอกาสรับใช้

เป็นผู้บันทึกและนักประวัติศาสตร์ศาสนจักร  เหตุ

ใดการจดบันทึกและการรวบรวม การเก็บรักษา 

และบอกเล่าประวัติศาสตร์จึงมีความสำาคัญเช่นน้ัน

ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์  เหตุใดจึงสำาคัญย่ิง 

ที่เราต้องใส่ใจและดึงพลังมาจากคนรุ่นก่อน (ดู  

คพ. 21:1; 69:3, 8)
ข้าพเจ้าขอแนะนำาว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีชีวิต

อย่างสมบูรณ์ในปัจจุบันโดยไม่มีรากฐานของอดีต

ผู้ที่สังเกตธรรมชาติ

อย่างถี่ถ้วนจะได ้

รับบทเรียนสำาคัญ 

บางอย่างจากระบบ

นิเวศที่มีอยู่ใน 

ป่าศักดิ์สิทธิ์



—อย่าว่าแต่แผนสำาหรับจุดหมายในอนาคตของท่านเลย  
การเข้าใจความสัมพันธ์ของอดีตกับปัจจุบันและอนาคต
ช่วยให้เราเห็นคุณค่านิยามความจริงของพระเจ้าดังที่
เปิดเผยต่อโจเซฟ สมิธมากขึ้น “ความจริงคือความรู้ถึงสิ่ง
ทั้งหลายดังที่เป็นอยู่, และดังที่เป็นมา, และดังที่จะเป็น” 
(คพ. 93:24)

ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับอดีตของเราเนื่องจากบันทึกที่เก็บ
ไว้ และเกี่ยวกับอนาคตของเราเนื่องจากพระคัมภีร์และคำา

ข้าพเจ้าขอมอบความรัก ความเข้าใจ และรับรองว่าถ้าพวก
เขาจะปฏิบัติตามหลักธรรมพระกิตติคุณและศึกษาประวัติ
ศาสนจักรร่วมกับการสวดอ้อนวอน—ศึกษามากพอจนได้
ความรู้ครอบคลุมมากขึ้นไม่ใช่รู้กระท่อนกระแท่นและไม่
ครบถ้วน—พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงยืนยันศรัทธาของ
พวกเขาในเหตุการณ์จำาเป็นในประวัติศาสนจักรโดยพระ-
ดำารัสที่ให้ความสงบแก่จิตใจพวกเขา  วิธีนี้ทำาให้พวกเขามี
ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของศาสนจักรที่ได้รับ
การฟื้นฟู

สรุป
เมื่อเรารับใช้งานเผยแผ่ใกล้พอลไมรา บางครั้งข้าพเจ้า

จะเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์ตามลำาพังและยืนด้วยความคารวะ
ใกล้กับ “ต้นพยาน” ที่ข้าพเจ้าโปรดปราน—หนึ่งในสามต้น
ที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเติบโตในป่าแห่งนั้นเมื่อครั้งได้รับนิมิตแรก  
ข้าพเจ้าเคยจินตนาการว่าถ้าต้นไม้ต้นนั้นพูดได้  มันคง
บอกว่าเห็นอะไรในวันฤดูใบไม้ผลิปี 1820  แต่ข้าพเจ้าไม่
ต้องการให้ต้นไม้บอกข้าพเจ้า—เพราะข้าพเจ้ารู้แล้ว  

โดยอาศัยประสบการณ์และความรู้สึกทางวิญญาณที่
เริ่มต้นในวัยเยาว์ และต่อเนื่องมาจนถึงชั่วโมงนี้ ข้าพเจ้า
ทราบว่า พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราทรงพระชนม์  
ข้าพเจ้าทราบเช่นกันว่าพระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต์
ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมวลมนุษย์  
ข้าพเจ้าทราบว่าพระสัตภาวะผู้ทรงรัศมีภาพทั้งสองพระ-
องค์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ

ความจริงอันรุ่งโรจน์เหล่านี้มีจุดเริ่มต้นในป่าศักดิ์สิทธิ์  
ข้าพเจ้ากระตุ้นท่านให้ยืนในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นเสมอใน
ความคิดและในใจท่าน ขอให้ท่านดำาเนินชีวิตอย่างแน่วแน่
ต่อความจริงที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเริ่มเปิดเผยที่นั่น 
จากคำาปราศรัยข้อคิดทางวิญญาณ ซีอีเอส “ยืนในป่าศักดิ์สิทธิ์,” กล่าวใน
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา วันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2012  ดูคำาปราศรัย 
ฉบับเต็มที่ cesdevotionals.lds.org

อ้างอิง
1.	 ข้าพเจ้าเป็นหนี้โรเบิร์ต	แพร์รอตต์	เจ้าหน้าที่ป่าไม้และนักธรรมชาติวิทยา

ที่ศาสนจักรว่าจ้าง	ผู้อาศัยอยู่ในพอลไมรา	เพราะเขาทำาให้ข้าพเจ้าสนใจ
ข้อคิดบางอย่างเกี่ยวกับป่าศักดิ์สิทธิ์ที่ข้าพเจ้าแบ่งปัน

สอนของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตมีคำาอธิบายที่ช่วยให้เรา
ใช้สิทธิ์เสรีได้อย่างฉลาด 

สำาคัญที่เราทุกคนต้องคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ของ

ศาสนจักร โดยเฉพาะกับเรื่องราวการก่อตั้งศาสนจักร   

เรื่องราวเหล่านี้—นิมิตแรกของโจเซฟ สมิธ การออกมา 

ของพระคัมภีร์มอรมอน การเยือนของเทพชื่อยอห์นผู ้

ถวายบัพติศมา เปโตร ยากอบ ยอห์น เอลียาห์ เอลีอัส  

และคนอื่นๆ—ล้วนมีความจริงมูลฐานซึ่งเป็นรากฐาน 

ของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

น่าเสียใจคือในยุคเทคโนโลยีที่มีข้อมูลมากมาย—บ้าง 

ก็สำาคัญต่อเหตุการณ์และประวัติศาสตร์ของศาสนจักร— 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายบางคนกลับคลอนแคลนในศรัทธาและ

เร่ิมสงสัยความเช่ือท่ียึดม่ันมานาน  สำาหรับคนท่ีกำาลังสงสัย 
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500 ปีระหว่างพันธ-

สัญญาเดิมกับพันธ-

สัญญาใหม่สอนเรา

เกี่ยวกับสภาพใน

ปาเลสไตน์สมัยโบราณ

ก่อนการเสด็จมาของ

พระเยซูคริสต์และ 

ช่วยให้เราตั้งปณิธาน

อีกครั้งว่าจะติดตาม

พระผู้ช่วยให้รอด

โดย เอส. เคนท์ บราวน์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณด้านพระคัมภีร์โบราณ
และริชาร์ด นีทเซล ฮอลแซพเฟล
ศาสตราจารย์ด้านหลักคำาสอนและประวัติศาสนจักร 
ที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

เมื่อศาสดาพยากรณ์มาลาคีจบงานเขียนของ
ท่านราว 450 ปี ก่อนคริสตกาล ไม่มีเสียงศาสดา
พยากรณ์ให้ได้ยินอีกเลยประมาณ 500 ปี  เรา

รู้ว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงระหว่างพันธสัญญา—ช่อง
ว่างระหว่างสมัยการประทานในพันธสัญญาเดิมกับ

พันธสัญญาใหม่  เมื่อไม่มีศาสดาพยากรณ์ผู้คนใน
แผ่นดินเริ่มแบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ละพวกอ้างสิทธิ์

ในการแปลพระคัมภีร์และนำาผู้คน  ความเข้าใจ
ที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเยโฮวาห์ลดน้อยลงในหมู่คน
เหล่านี้  คืนอันยาวนานของความสับสนตามมา ซึ่ง
สิ้นสุดลงเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงส่งศาสดาพยากรณ์
คนใหม่ ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา มาเริ่มสมัยการ
ประทานใหม่  แต่แม้ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาและ

พระผู้ช่วยให้รอดจะสอนผู้คน คนจำานวนมากก็ยัง

700 B.C.

500 ปีที่หายไป: 
นับจากมาลาคีถึงยอห์นผู้ถวายบัพติศมา

700 ปี ก่อนคริสตกาล 600 ปี ก่อนคริสตกาล

การละทิ้งความเชื่อในยูดาห์

ชาวบาบิโลน 597 ปี ก่อนคริสตกาล

จักรวรรดิเปอร์เซีย 539 ปี ก่อนคริสตกาล

30  เ ลี ย โ ฮ น า

500 ปี ก่อ นคริสตกาล
● ● ●



ชาวกรีก 332 ปี ก่อนคริสตกาล

ไม่สามารถเอาชนะประเพณีและความเชื่อ
ที่พัฒนาและรุนแรงขึ้นในช่วงระหว่างพันธ-
สัญญาได้  เมื่อเราเข้าใจช่วง 500 ปีเหล่านี้
และความสับสนที่ตามมา เราจะเข้าใจได้
มากขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของ 
พระผู้ช่วยให้รอดและตั้งปณิธานอีกครั้งว่า

จะทำาตามพระองค์

การเนรเทศและความเป็นทาส:  
ราคาของการไม่เช่ือฟัง

ศาสดาพยากรณ์เช่นอิสยาห์และเยเรมีย์
เตือนพลเมืองเยรูซาเล็มว่าถ้าพวกเขายังคง
ละเมิดพันธสัญญาที่ทำาไว้กับพระเจ้า เมือง
และพระวิหารของพวกเขาจะถูกทำาลาย  คำา
พยากรณ์ดังกล่าวเป็นจริงเมื่อบาบิโลนเริ่ม 
รุกรานยูดาห์ราว 600 ปี ก่อนคริสตกาล 
ทำาลายหมู่บ้าน เมืองใหญ่น้อย และชีวิต 
ทางศาสนาของยูดาห์

เยรูซาเล็มล่มสลายในที่สุดใน 587 ปี 
ก่อนคริสตกาล และชาวยิวถูกเนรเทศให้
ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนที่ถูกทำาลาย  
(ดู สดุดี 137:1) คนส่วนน้อยยังอยู่ในเมือง
และรอบเมืองเยรูซาเล็ม—รวมถึงชาว 
สะมาเรียซึ่งลงเอยด้วยการแต่งงานกับ 
ผู้ไม่ใช่ชาวอิสราเอล (ดู เยเรมีย์ 
40:7, 11–12)  ต่อมาผู้ถูก

300 B.C.

เนรเทศกลับไปปาเลสไตน์ สร้างบ้านเรือน
และชีวิตทางศาสนาของพวกเขาขึ้นมาใหม่ 
(ดู เอสรา 3) พระวิหารในเยรูซาเล็มซึ่งสร้าง
ข้ึนใหม่ราว 515 ปี ก่อนคริสตกาล กลายเป็น
ศูนย์นมัสการของชาวยิวอีกครั้ง 

เพราะชาวยิวไม่ยอมรับข้อเสนอของชาว
สะมาเรียว่าจะช่วยสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ 

ชาวสะมาเรียจึงสร้างพระวิหารสำารองในปลาย 
ศตวรรษที่สี่บนภูเขาเกริซิม  ทางเหนือของ
เยรูซาเล็มราว 40 ไมล์ (64 กิโลเมตร)  ด้วย
เหตุนี้การนมัสการพระเยโฮวาห์และความเชื่อ
ในพระองค์จึงแยกออกเป็นสองส่วนระหว่าง
พระวิหารใหม่ที่ภูเขาเกริซิมกับพระวิหารเยรู-
ซาเล็มเพราะพวกเขาต่างแข่งกันอ้างว่าตนมี

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต (ดู ยอห์น 4:20)
แต่พวกเขาหวนคืนสู่วิถีทางศาสนาเช่นนี ้

ได้ไม่นาน  หลังจากมาลาคี พระเจ้าทรงส่ง 
“ความกันดารมาท่ีแผ่นดิน ไม่ใช่กันดารอาหาร 
หรือกระหายน้ำา แต่จะเป็นการกันดารพระวจนะ 
ของพระยาห์เวห์” (อาโมส 8:11) ตามที่
ศาสดาพยากรณ์อาโมสพยากรณ์ไว้  การ

เปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญนี้มีผลค่อนข้างมาก
เมื่อผู้คนพยายามเข้าใจและดำาเนินชีวิตตาม
กฎโดยปราศจากการสอนและการตีความ
ตามสิทธิอำานาจของศาสดาพยากรณ์

500 ปีที่หายไป: 
นับจากมาลาคีถึงยอห์นผู้ถวายบัพติศมา
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Y ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์และ 
เยเรมีย์เตือนผู้คนแห่งยูดาห์ว่า 
พวกเขาจะถูกต่างชาติปกครอง  
คำาพยากรณ์ของพวกท่านเป็น
จริงเมื่อกษัตริย์หลายองค์จาก
หลายชาติยึดครองแถบนั้น 
อาทิ กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์
แห่งบาบิโลน ไซรัสมหาราช
แห่งเปอร์เซีย กษัตริย์ดาริอุส
แห่งเปอร์เซีย และอเล็กซาน- 
เดอร์มหาราชแห่งกรีซ  เมื่อ 
อเล็กซานเดอร์สิ้นชีวิต เขต 
แดนของพวกเขาถูกแบ่งแยก 
ในหมู่แม่ทัพ ปีโตเลมีที่หนึ่ง
เข้าควบคุมปาเลสไตน์

400 ปี ก่อนคริสตกาล 300 ปี  
ก่อนคริสตกาล

จักรวรรดิเปอร์เซีย 539 ปี ก่อนคริสตกาล
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การปฏิวัติ 164 ปี ก่อนคริสตกาล

สภาพของการละท้ิงความเช่ือ
ผลของการละทิ้งความเชื่อครั้งนี้คือผู้คน

แยกเป็นกลุ่มๆ มีเป้าหมายทางการเมือง 
ศาสนา และสังคมต่างกันไป  พวกเขาต่าง
กันในความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับพระ-
เมสสิยาห์ด้วย  กลุ่มเคร่งศาสนาพยายาม
รักษากฎของโมเสสตามที่พวกเขาเข้าใจ 
ทว่าแต่ละกลุ่มตีความพระคัมภีร์จากมุม
มองต่างกันจนสังคมชาวยิวแบ่งแยกมาก
ขึ้นเรื่อยๆ  ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจที่แท้จริง
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจึงสับสน

ทันทีที่เสียงของศาสดาพยากรณ์เงียบ
งัน เหล่าปุโรหิตและคนเลวีเพื่อนร่วมงานใน
พระวิหารของพวกเขาก็กลายเป็นเจ้าหน้าที่
คนสำาคัญที่สุดในหมู่ชาวยิวและอ้างว่าตน
มีสิทธิ์ตีความพระคัมภีร์  แต่ตำาแหน่งมหา
ปุโรหิตมีการติดสินบนเพราะมีการซื้อขาย
ตำาแหน่งนี้ในระหว่างนั้น

ชาวยิวจำานวนมากรู้สึกว่าพวกปุโรหิต
และคนเลวีไม่ได้ทำาหน้าที่รับผิดชอบของตน
ในการสอนกฎอย่างถูกต้อง (ดู เฉลยธรรม
บัญญัติ 33:10) ด้วยเหตุนี้จึงมีคนกลุ่มใหม่
พยายามสอนกฎ  รู้กันทั่วไปในชื่อว่าธรรมา-
จารย์ พวกเขาเลียนแบบเอสราผู้เคยช่วยให้
ผู้คนรู้สึกถึงความเร่งด่วนของการเรียนรู้และ
เชื่อฟังกฎ (ดู เอสรา 7:25; เนหะมีย์ 8:1–8)

อเล็กซานเดอร์มหาราชยึดครองแถบนั้น
ใน 332 ปีก่อนคริสตกาล  เมื่อเขาสิ้นชีวิต 
อาณาจักรของเขาถูกแบ่งแยกในหมู่แม่ทัพ  

ในที่สุดปาเลสไตน์จึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
จักรวรรดิโซลูซิดที่พูดภาษากรีก  ใน 167 ปี
ก่อนคริสตกาล ผู้ปกครองโซลูซิดประกาศ 
ว่าศาสนายิวผิดกฎหมาย ห้ามการเข้าสุหนัต
และทำาให้พระวิหารเสื่อมความศักดิ์สิทธิ์โดย 
ถวายสุกรบนแท่นบูชา  ชาวยิวจำานวนมาก 
ต่อต้าน โดยมีครอบครัวหนึ่งเป็นแกนนำา รู ้
กันในชื่อว่าแมคคาบีหรือแฮสโมเนียน  ใน 
ท่ีสุดการปฏิวัติคร้ังน้ี—เรียกว่าสงครามแมค- 
คาเบียน—ทำาให้ชาวยิวมีอิสรภาพและสร้าง
ชาติยิวขึ้นมาเป็นครั้งแรกตั้งแต่การล่มสลาย
ของเยรูซาเล็ม  ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มศาสนา
อีกกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเรียกว่าฮาสิเดียน “คน
เคร่งศาสนา”  พวกเขาแสดงความภักดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าโดยพยายามดำาเนินชีวิตตาม
กฎของโมเสสทุกๆ ด้านเท่าที่พวกเขาเข้าใจ

มีกลุ่มศาสนาเกิดขึ้นอีกหลายกลุ่มเช่น
กันในช่วงระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธ-
สัญญาใหม่ แต่ละกลุ่มต่างอ้างว่าตนมีสิทธิ์
ผูกขาดในการตีความพระคัมภีร์  พวกฟาริสี
เป็นกลุ่มศาสนาอิสระที่เกิดขึ้นหลังสงคราม
แมคคาเบียนไม่นาน   พวกเขากลายเป็น
ผู้ทรงอิทธิพลในสังคมชาวยิวโดยแนะนำา
แนวคิดอันคับแคบเก่ียวกับอาหารและความ
บริสุทธิ์ของพิธีกรรม แนวคิดที่ฝังลึกมานาน
ในประเพณีที่พวกเขาบอกต่อกันมา ไม่ใช่
พระคัมภีร์  พวกเขาพยายามปฏิบัติตนใน
บ้านประหนึ่งพวกเขาอยู่ในพระวิหาร

ตรงข้ามกับพวกสะดูสี ไม่มีใครรู้ที่มาของ

ปาเลสไตน์มาอยู่ใต้การ

ปกครองของจักรพรรดิโซลูซิด 

หนึ่งในนั้นคืออันติโอคัส 

เอพิฟาเนสที่สี่  อันติโอคัส

บังคับให้สังคมชาวยิวผสมกับ

กรีก บางครั้งประหารชาวยิว

จำานวนมาก สั่งห้ามประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนาแบบชาว

ยิว และทำาให้พระวิหารเสื่อม

ความศักดิ์สิทธิ์  ยูดาส แมคคา

เบียส ผู้นำาชาวยิวที่ต่อต้านกรีก 

นำาการปฏิวัติและอุทิศพระ-

วิหารอีกครั้ง  ผู้คนเฉลิมฉลอง

ฮานุคคาห์ครั้งแรก

100 ปี ก่อ นคริสตกาล150 ปี ก่อนคริสตกาล

ชาวโซลูซิด 198 ปี ก่อนคริสตกาล

ประชาชาติยิวที่เป็นเอกราช 142 ปี ก่อนคริสตกาล
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คนเหล่านี้ พวกเขาไม่คล้อยตามประเพณีที่
บอกต่อกันมาและถือปฏิบัติเคร่งครัดตาม
หนังสือห้าเล่มของโมเสส โดยหันหลังให้งาน
เขียนของศาสดาพยากรณ์ท่านอื่น  คนกลุ่ม
นี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ดีชั้นสูงในสังคม
เยรูซาเล็ม  ช่วงที่พระเยซูประสูติ พวกเขา
ขยายอำานาจโดยถือสิทธิ์เข้าควบคุมพระ-
วิหารเยรูซาเล็ม

กลุ่มศาสนาเหล่านี้แต่ละกลุ่มอนุรักษ์
ประเพณีและหลักคำาสอนที่พวกเขาเชื่อว่า
จำาเป็นต่อชีวิตที่อุทิศตน  แต่เพราะพวกเขา
ขาดการนำาทางจากศาสดาพยากรณ์ที่แท้
จริง พวกเขาจึงถูกทิ้งให้อยู่กับการตีความ
ของตน

รอคอยสมัยการประทานใหม่
ไม่ว่าจะมีความเชื่อทางศาสนาอย่างไร 

ชายหญิงที่ชอบธรรมยังคงตั้งตารอการ
เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ในช่วงระหว่าง
พันธสัญญา  เหล่ากวีขับขานบทเพลงสดุดี 
ประชาราษฎร์สวดอ้อนวอน กล่าวขวัญ และ
ฝันถึงการมาของพระองค์—กษัตริย์ในเชื้อ
พระวงศ์ดาวิดผู้ถูกกำาหนดไว้ล่วงหน้าให้ช่วย
ผู้คนของพระองค์ให้รอด

คนกลุ่มหนึ่งที่รอคอยพระเมสสิยาห์คือ
ชาวเอสเซเนส ซึ่งก่อตั้งขึ้นในช่วงความ
ขัดแย้งแมคคาบียน  ชาวเอสเซเนสเชื่อว่า
ปุโรหิตประจำาพระวิหารในเยรูซาเล็มทุศีล
และจำาเป็นต้องปฏิรูปพระวิหารครั้งใหญ่   
ในทัศนะของพวกเขา การเสด็จมาของพระ-

เมสสิยาห์ใกล้แล้ว  พวกเขาเชื่อว่าพระองค์
จะทรงร่วมมือกับพวกเขาสลัดแอกที่หนักอึ้ง
ของโรม เพราะผู้ปกครองของโรมได้ยึดครอง
ปาเลสไตน์ราว 60 ปีก่อนการประสูติของ
พระเยซู

เฉกเช่นการปฏิรูปที่เกิดขึ้นก่อนการฟื้นฟู  
ช่วงระหว่างพันธสัญญาเป็นพยานเช่นกัน 
ถึงเหตุการณ์ที่เตรียมโลกให้พร้อมรับการ 
เสด็จมาของพระเยซูคริสต์  เวลานี้มีผลงาน 
อันน่าทึ่งด้านวรรณกรรมทางศาสนา รวม 
ถึงการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาฮีบรู 
เป็นภาษากรีก การเร่ิมสร้างม้วนหนังสือเดดซี 
และอะพอครีฟา  ระหว่างนี้ความคิดเรื่อง
ทูตสวรรค์ การฟื้นคืนชีวิต และแนวคิดเรื่อง
สวรรค์นรกปรากฏชัดเจนและมีรายละเอียด
มากขึ้น

อย่างไรก็ดี เพราะไม่มีศาสดาพยากรณ์

นำาทาง ชาวยิวจึงโต้แย้งความหมายของ 
พระคัมภีร์และเกี่ยวกับผู้จะเป็นพระเมสสิ- 
ยาห์  แม้คนส่วนใหญ่รอคอยพระเมสสิยาห์
ในเชื้อพระวงศ์ดาวิด (ลูกหลานคนหนึ่งของ
กษัตริย์ดาวิด) แต่คนอื่นๆ สนับสนุนพระ- 
เมสสิยาห์ผู้เป็นบุตรของอาโรน—พระเมส- 
สิยาห์สายปุโรหิต  ยังมีอีกหลายคนไม่คาด
ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จมา

ความคาดหวังมากมายเกิดขึ้นกับกลุ่ม
ต่างๆ ในช่วงระหว่างพันธสัญญาจนกลุ่ม
ต่างๆ ไม่รู้จักว่าพระเมสสิยาห์องค์จริงเป็น
อย่างไรเมื่อพระองค์เสด็จมาหาพวกเขา  

หลังจากช่วงสั้นๆ ของอิสรภาพ 

เยรูซาเล็มตกอยู่ใต้การปกครอง 

ของโรมเมื่อปอมเปย์มหาราช

รุกรานเมือง   ชาวโรมันตั้ง

เฮโรดมหาราช ผู้สืบตระกูล

คนหนึ่งของเอซาว ให้เป็น

กษัตริย์ปกครองยูเดีย  เขา

สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่และ

ขยายพื้นที่พระวิหาร  ซีซาร์

ออกัสตัสยุติการปกครองแบบ

สาธารณรัฐในโรมและกลาย

เป็นจักรพรรดิโรมันคนที่สอง

ต่อจากจูเลียสซีซาร์
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ระหว่างการปกครองของซีซาร์

ออกัสตัสและเฮโรดมหาราช 

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

ประสูติในเบธเลเฮม  พระองค์

ประสูติมาเป็นกษัตริย์เหนือ

กษัตริย์ทั้งหลายและเจ้านาย

เหนือเจ้านายทั้งหลาย  

(ดู อิสยาห์ 44:6)

ไม่มีคนกลุ่มใด—พวกธรรมาจารย์ พวก 
ฟาริสี พวกเอสเซเนส หรือพวกสะดูสี—ยอม
รับยอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์หรือยอมรับ
พระเยซูเป็นพระเมสสิยาห์  สมาชิกบางคน
ของกลุ่มเหล่านี้กลายเป็นปฏิปักษ์ตัวยงของ
ยอห์นและพระเยซูในระหว่างการปฏิบัติ
ศาสนกิจของพวกท่าน (ดู มัทธิว 21:23–46)

การโต้แย้งและการโต้เถียงในกลุ่มต่างๆ 
เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ดำาเนินต่อไป  ศาสดา
พยากรณ์คนแรกของสมัยการประทานใหม่ 
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ประกาศการเสด็จมา
ของพระเมสสิยาห์องค์จริงและอรรถาธิบาย
รูปแบบของความรอดที่พระองค์จะทรงจัด
เตรียมไว้ให้  ยอห์นกล่าวถึงพระเยซูคริสต์
ดังนี้ “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรง
รับบาปของโลกไป” (ยอห์น 1:29)  ชาวยิว
จำานวนมากยอมรับยอห์นขณะเขาเตรียม
ผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาของพระคริสต์

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเริ่มการปฏิบัติ
ศาสนกิจ พระองค์ทรงสอนผู้คน “อย่างผู้ม ี
สิทธิอำานาจ ไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย ์
ของเขา” (มัทธิว 7:29) พระองค์ทรงสนทนา
กับผู้นำาทางศาสนาหลายคร้ังโดยทรงอรรถา- 
ธิบายหลักคำาสอนเรื่องการแต่งงาน การฟื้น
คืนชีวิต พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ และ
บทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้ช่วยให้
รอด  เนื่องด้วยผู้นำาทางศาสนาจำานวนมาก
ปฏิเสธพระองค์ (ดู มัทธิว 26:4) พระเยซ ู
จึงรับสั่งกับพวกเขาว่า “พวกท่านไม่รู้จัก

ตัวเราหรือพระบิดาของเรา ถ้าพวกท่านรู้จัก

เรา พวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย”  

พระองค์ตรัสเพิ่มเติมว่า “ถ้าพระเจ้าเป็น

พระบิดาของพวกท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา” 

(ยอห์น 8:19, 42)

เพราะพวกเขาคาดว่าพระเมสสิยาห์ทรง

แตกต่างจากพระเยซู พวกเขาจึงไม่ยอมรับ

พระองค์  ขอบพระทัยที่เราอยู่ในยุคที่ความ

จริงของพระกิตติคุณสร้างจากคำาสอนพื้น

ฐานของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก  

(ดู เอเฟซัส 2:20) เราไม่ต้องเลือกท่ามกลาง

ลมท่ีทวนกระแสทางวิญญาณโดยปราศจาก

การนำาทางของศาสดาพยากรณ์และอัคร-

สาวก  ขณะที่เราทำาตามศาสดาพยากรณ์

และอัครสาวกยุคสุดท้าย เราจะเข้าใจหลัก

คำาสอนที่แท้จริงเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ตามที่เปิดเผยต่อศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า

“เพราะ [ข้าพเจ้า] เห็นพระองค์, แม้

ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า; และ 

[ข้าพเจ้า] ได้ยินเสียงรับสั่งคำาพยานว่า

พระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่ถือกำาเนิด

จากพระบิดา—

“ว่าโดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, 

และจากพระองค์, โลกต่างๆ สร้างข้ึนมาและ

เคยสร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยในนั้น

เป็นบุตรและธิดาที่ถือกำาเนิดของพระผู้เป็น-

เจ้า” (คพ. 76:23–24) 

4 ปี ก่อนคริสตกาล

เฮโรดมหาราช

ซีซาร์ออกัสตัส

ปีลาตเจ้าเมือง
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หนังสือของเอโนค โนอาห์ เมลคีเซเดค และพันธสัญญาของยาโคบ 
ยูดาห์ และเลวี)  เรารู้เกี่ยวกับเอโนคในพระคัมภีร์ไบเบิลน้อยมาก 
แต่ในม้วนหนังสือ เอโนคเป็นบุคคลสำาคัญ—ศาสดาพยากรณ์ที่มี
อำานาจพร้อมด้วยของประทานพิเศษ

ม้วนหนังสือส่วนใหญ่ขาดว่ินเพราะอายุและสภาพดินฟ้าอากาศ 
แต่นักวิชาการสามารถรวบรวมข้อมูลได้มากมายเกี่ยวกับการคัด
ลอก  งานที่ละเอียดอ่อนและพิถีพิถันของผู้คัดลอกบ่งบอกระดับ
ความเป็นมืออาชีพและความสามารถระดับสูงขณะพวกเขาคัด
ลอกและส่งต่อตำาราศักดิ์สิทธิ์จากรุ่นสู่รุ่น  พวกเราที่รักและเห็น
คุณค่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นหนี้ผู้คัดลอกเหล่านี้อย่างมาก
สำาหรับงานที่ละเอียดอ่อนของพวกเขา

เมื่อเราพิจารณาวิธีการสมัยโบราณในการส่งมอบตำาราเหล่านี ้
เรารู้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลผ่านขั้นตอนอันน่าทึ่งมาถึงศตวรรษนี้  
ม้วนหนังสือเดดซีเป็นพยานว่าพันธสัญญาเดิมตกทอดมาหลาย
ศตวรรษโดยมีระดับความถูกต้องมากพอสมควร  เพราะเหตุนี้เรา
จึงต้องสำานึกคุณศาสดาพยากรณ์  ผู้คัดลอก ผู้ทำาสำาเนาและทุก
คนที่รับผิดชอบเรื่องการส่งต่อพระคัมภีร์ไบเบิลจากรุ่นสู่รุ่น 

*เรื่องราวการค้นพบม้วนหนังสือแตกต่างกันเพราะคนเลี้ยงแกะอาศัยความทรงจำา
ของพวกเขาเล่าเรื่องนี้ในอีกหลายปีต่อมา

โดย โดนัลด์ ดับเบิลยู. พาร์รีย์
อาจารย์สอนวิชาไบเบิลภาษาฮีบรูที่มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

ต้นคริสต์ศักราช 1947 คนเลี้ยงแกะสามคนของเผ่าเบดูอิน
กำาลังตามหาแกะตัวหนึ่งที่พลัดหลง  หนึ่งในสามคนนั้นโยน 

หินก้อนหนึ่งเข้าไปในถ้ำาและได้ยินเสียงโอ่งดินเผาแตก  เมื่อเข้า 
ไปในถ้ำาพวกเขาเห็นโอ่งดินใบเขื่องหลายใบ บางใบบรรจุม้วน
หนังสือ*  ในปีต่อๆ มา ชาวเบดูอินและนักโบราณคดีพบม้วน
หนังสือหลายร้อยม้วนในถ้ำา 11 แห่งทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ
ของทะเลตาย (เดดซี)

นักวิชาการจำานวนมากเชื่อว่าม้วนหนังสือเดดซีเป็นการค้นพบ
ครั้งใหญ่ที่สุดทางโบราณคดีของศตวรรษที่ 20  ม้วนหนังสือเป็น
เหมือนคลังเก็บตำาราโบราณมากกว่า 900 เล่ม ส่วนใหญ่เขียนเป็น
ภาษาฮีบรูดั้งเดิมของพันธสัญญาเดิม  ม้วนหนังสือราว 225 ม้วน
บรรจุพันธสัญญาเดิมฉบับเก่าแก่ท่ีสุด (ยกเว้นหนังสือของเอสเธอร์) 
ซึ่งเก่ากว่าฉบับที่ใช้ในช่วงยุคกลางเกิน 1,000 ปี  ม้วนหนังสือส่วน
ใหญ่ลงวันที่ระหว่าง 150 ปี ก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 68 แต่มีบาง
ม้วนลงวันที่ย้อนกลับศตวรรษที่สาม ก่อนคริสตกาล

นอกจากตำาราไบเบิลแบบโบราณแล้ว ม้วนหนังสือเดดซียังรวม
ถึงม้วนหนังสือพระวิหาร (พูดถึงพระวิหารที่สร้างในเยรูซาเล็มและ
สังคมพันธสัญญาในอุดมคติ) ม้วนหนังสือสงคราม (พูดถึงความ

ขัดแย้งตอนสิ้นยุค) และตำาราคู่ขนานกับพระคัมภีร์ไบเบิล (อาทิ 

ม้วนหนังสือเดดซี
หน้าต่างสู่พระคัมภีร์ไบเบิลยุคปัจจุบัน

ภา
พถ

่าย
เม

ฆ
ใน

แส
งแ

ดด
 โด

ย 
IG

D
RZ

H
/IS

TO
C

K/
TH

IN
KS

TO
C

K;
 ภ

าพ
ถ่า

ย 
Q

U
M

RA
N

 C
AV

E 
4 

โด
ย 

RI
C

H
O

-F
AN

/IS
TO

C
K/

TH
IN

KS
TO

C
K

 ธั น ว า ค ม  2 0 1 4    35



36  เ ลี ย โ ฮ น า



โดย อธิการ 
แกรีย์ อี.  
สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

หากปราศจากการ

ประสูติและการ

ชดใช้ของพระผู้- 

ช่วยให้รอด เรา

คงไม่มีพระผู้ไกล่

เกลี่ย ไม่มีผู้วิงวอน

พระบิดา และไม่มี

พระผู้ทรงเป็นสื่อ

กลางผู้ทำาให้เราได้

กลับไปที่ประทับ

ของพระบิดาบน

สวรรค์ผู้ทรงรักเรา

และอยู่ด้วยกันเป็น

ครอบครัวนิรันดร์

ความเป็นจริงของ

คริสต์มาส

สมัยที่บิดาข้าพเจ้าเป็นเด็ก ท่านอาศัย
อยู่ในเมืองเล็กๆ ทางภาคกลางของ 
ยูทาห์ใกล้ทะเลสาบยูทาห์  ในสมัยก่อน 

ผู้บุกเบิก คนอเมริกันพื้นเมืองล่าสัตว์และจับ
ปลาแถบนั้น  บริเวณรอบทะเลสาบกลายเป็น
บริเวณที่คนนิยมมองหาหัวลูกศร

ที่กิจกรรมบิดาและบุตรเมื่อบิดาข้าพเจ้าอายุ
ห้าขวบ วอร์ดของท่านไปทะเลสาบยูทาห์เพื่อ
หาหัวลูกศร  หลังจากกลุ่มใช้เวลาหาทั้งวัน คุณ
ปู่ถามบิดาข้าพเจ้าว่าท่านพบหัวลูกศรหรือไม่

“ไม่ครับ ไม่เจอเลย” บิดาข้าพเจ้าตอบ จาก
นั้นท่านก็ล้วงลงไปในกระเป๋ากางเกงและพูดว่า 
“แต่ผมเจอหินสวยๆ ก้อนนี้ที่มีรูปทรงคล้ายต้น
คริสต์มาส”

บิดาข้าพเจ้าพบหัวลูกศรแล้ว แต่ท่านไม่รู้จัก  
ท่านถือของจริงอยู่ในมือ แต่ท่านไม่รู้จัก

รู้จักพระผู้ไถ่
สำาหรับคนมากมายในปัจจุบัน การมองเห็น

สิ่งที่มีอยู่จริงและสำาคัญที่สุด—พระเยซูคริสต์
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก—ถูกบดบังโดยสิ่งที่
ไม่มีอยู่จริง

เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้าดูรายการโทรทัศน์เกี่ยว

กับพระเยซูคริสต์ท่ีต้ังคำาถามว่าพระองค์ประสูติ
จากมารีย์หญิงพรหมจารีจริงหรือไม่  แม้แต่

ศาสตราจารย์คนสำาคัญๆ จากสถาบันการศึกษา
ท่ีได้รับยกย่องก็ยังคาดเดาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

เพื่อตอบผู้คลางแคลงสงสัยในเรื่องนี้ 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) 

กล่าวว่า “ผู้ที่เรียกตนเองว่านักวิชาการพยายาม

ทำาให้เราเชื่อว่าการประสูติอันศักดิ์สิทธิ์ของพระ-

คริสต์ตามที่ประกาศไว้ในพันธสัญญาใหม่ไม่ใช่

เรื่องจริงและมารีย์ไม่ใช่หญิงพรหมจารีตอนตั้ง 

ครรภ์พระเยซู  พวกเขาอยากให้เราเชื่อว่าโยเซฟ 

พ่อเลี้ยงของพระเยซู เป็นบิดาที่แท้จริงของ

พระองค์ ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงทรงเป็นมนุษย์

ทั้งในคุณลักษณะและคุณสมบัติ  ดูภายนอก

เหมือนพวกเขายินดียกย่องสรรเสริญพระองค์

เมื่อพวกเขากล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นปราชญ์

ทางศีลธรรมที่ยิ่งใหญ่ อาจจะยิ่งใหญ่ที่สุดด้วย

ซ้ำา แต่สิ่งที่แอบแฝงอยูในการกระทำาเช่นนั้นคือ 

พวกเขาปฏิเสธความเป็นพระบุตรของพระเยซู 

เพราะคำากล่าวอ้างอื่นๆ ทั้งหมดของศาสนา

คริสต์ขึ้นอยู่กับหลักคำาสอนดังกล่าว”1

ข้าพเจ้าเคยเล่นสกีบนหิมะเทียม และเคย

ตกแต่งต้นคริสต์มาสปลอมด้วยน้ำาแข็งปลอม  

บางครั้งก็แยกไม่ออกว่าอะไรจริง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีทำาให้เหมือนจริง  

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรจริง  เราจะมี
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พบพระผู้ช่วยให้รอด
“บางครั้งสิ่งสำาคัญ

และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

อยู่ตรงหน้าเรา เห็น

ชัดเจน แต่เรากลับ

มองไม่เห็นหรือจะ

ไม่มองสิ่งเหล่านั้น . . .
“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าเราลด

ความยุ่งเหยิงของชีวิตลงสักหน่อยและ
แสวงหาพระคริสต์ที่บริสุทธิ์และอ่อน
โยนอย่างจริงใจและนอบน้อมถ่อมตน 
เราจะเห็นพระองค์ เราจะพบพระองค์
—ในวันคริสต์มาสและตลอดปี”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด, “How to See 
the Christ in Christmas,” New Era, Dec. 
2013, 48.

ประจักษ์พยานถึงความเป็นจริงของพระเยซู

คริสต์ได้อย่างไร

เราได้รับประจักษ์พยานว่าอะไรจริงเมื่อ

เราอ่านพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในพระ-

คัมภีร์—ทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน  เรา

เรียนรู้ความเป็นจริงของพระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อเราฟังและอ่านประจักษ์พยานของ

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิต เรา

พบความจริงเมื่อเราสวดอ้อนวอน “ด้วย

ใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธา

ในพระคริสต์” (โมโรไน 10:4)  เราค้นพบ 

“ทางที่ถูกต้อง” เมื่อเรา “เชื่อในพระคริสต์, 

และหาปฏิเสธพระองค์ไม่” และเมื่อเรา 

“น้อมกายลง ณ เบื้องพระพักตร์พระองค์, 

และนมัสการพระองค์ด้วยสุดพลัง, ความ

นึกคิด, และพละกำาลัง [ของเรา], และทั้ง 

จิตวิญญาณ [ของเรา]” (2 นีไฟ 25:29)

คำาพยากรณ์เก่ียวกับการประสูติ 
ของพระคริสต์

พระคัมภีร์มากมายหลายข้อพยากรณ์

เรื่องการประสูติของพระคริสต์—คริสต์มาส

แรก  เราอาจจะลืมเมื่อเราอ่านคำาพยากรณ์

ในพระคัมภีร์เหล่านี้ที่เป็น คำ�พย�กรณ ์จริงๆ 

ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่กำาลังจะเกิด

ขึ้นแต่ยังไม่เกิด

แปดร้อยปีก่อนการประสูติของพระคริสต์ 

อิสยาห์กล่าวว่า “ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมา

เพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้

เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน 

และเขาจะขนานนามของท่านว่า ที่ปรึกษา

มหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดา

นิรันดร์ และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)
หกร้อยปีก่อนพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ 

นีไฟบรรยายนิมิตที่ท่านเห็นเกี่ยวกับพระ- 

มารดาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ดังนี้
“ข้าพเจ้าเห็นเมืองนาซาเร็ธ; และในเมือง

นาซาเร็ธข้าพเจ้าเห็นหญิงพรหมจารีนาง
หนึ่ง, และนางงดงามและขาวยิ่งนัก …

“และ [เทพ] กล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูเถิด, 
หญิงพรหมจารีที่ท่านเห็นคือมารดาของ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า …

“และข้าพเจ้าดูและเห็นหญิงพรหมจารี

อีก, กำาลังอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนของนาง.
“และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า: จงดูพระเมษ-

โปดกของพระผู้เป็นเจ้า” (1 นีไฟ 11:13, 18, 
20–21)

หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปีก่อนการประสูติของ 
พระผู้ช่วยให้รอด กษัตริย์เบ็นจามินกล่าว
ดังนี้

“ดูเถิด, เวลาจะมาถึง, และอยู่ไม่ไกล,  
ที่ด้วยเดชานุภาพ, พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 
…จะเสด็จจากสวรรค์ลงมาอยู่ในบรรดาลูก
หลานมนุษย์, และจะทรงสถิตอยู่ในร่างที่

ทำาด้วยดินเหนียว, และจะเสด็จออกไปใน
หมู่มนุษย์, ทรงทำาปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ …

“และพระองค์จะทรงมีพระนามว่าพระ- 
เยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, พระ-
บิดาแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, พระผู ้
สร้างสรรพส่ิงนับจากกาลเร่ิมต้น; และมารดา 
ของพระองค์จะมีนามว่ามารีย์” (โมไซยาห์ 
3:5, 8)

แปดสิบสามปีก่อนการประสูติของพระ-
คริสต์ แอลมากล่าวดังนี้ “และดูเถิด, [พระ-
บุตรของพระผู้เป็นเจ้า] จะประสูติจากมารีย์, 
ที่เยรูซาเล็มซึ่งเป็นแผ่นดินของบรรพบุรุษ
เรา, โดยที่นางเป็นหญิงพรหมจารี, เป็น 
ภาชนะอันมีค่าและเลือกสรรแล้ว” (แอลมา 
7:10)

และเพียงหกปีก่อนคริสต์มาสแรก แซมิว-

เอลชาวเลมันประกาศดังนี้

“และดูเถิด, ข้าพเจ้าจะให้สิ่งนี้แก่ท่าน

เพื่อเป็นเครื่องหมายในเวลาของการเสด็จ

มาของพระองค์; เพราะดูเถิด, จะมีแสงสว่าง

เจิดจ้าในสวรรค์, ถึงขนาดที่ในคืนก่อนที่

พระองค์เสด็จมาจะไม่มีความมืด …

“และดูเถิด, จะมีดาวดวงใหม่ขึ้นมา, ซึ่ง 

เป็นดาวที่ท่านไม่เคยเห็นเช่นนี้มาก่อน”  

(ฮีลามัน 14:3, 5)
ชาวยิวรอคอยเหตุการณ์ครั้งใหญ่นี้ด้วย

ใจจดจ่อ  พวกเขารู้ว่าพระเมสสิยาห์จะเสด็จ
มา และพวกเขาคาดหวังให้พระองค์เสด็จ
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มาในรัศมีภาพ ปลดปล่อยพวกเขาทางโลก 
สถาปนาอาณาจักรบนแผ่นดินโลก และ
เป็นกษัตริย์ปกครองพวกเขา

ใครจะรู้เรื่องการประสูติของพระเมสสิ-
ยาห์ก่อน  คงจะไม่ใช่สภาซานเฮดรินหรือ

ผู้ทรงอำานาจและผู้ทรงอิทธิพล
พระคัมภีร์ไบเบิลบอกเราว่าคนที่รู้ก่อน

คือคนเลี้ยงแกะต่ำาต้อยที่นอนอยู่บนพื้นดิน 
ทูตสวรรค์ประกาศ “ข่าวดี” (ลูกา 2:10) ต่อ
พวกเขา และคนที่รู้ต่อมาคือนักปราชญ์จาก
แดนไกลผู้เห็น “ดาวของท่านทางทิศตะวัน
ออก และ…มาเพื่อจะนมัสการท่าน” (มัทธิว 

2:2)   ผู้ทรงอำานาจและผู้ทรงอิทธิพลที่ถูก
ปรัญชาของโลกนี้บดบังวิสัยทัศน์ไม่ได้อยู่
กับพระผู้ช่วยให้รอด ณ การประสูติของ
พระองค์และระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระองค์  พวกเขามีสิ่งที่เป็นจริงอยู่ตรง
หน้าแต่ไม่รู้จักหรือไม่ยอมรับ

เป็นเหมือนพระคริสต์มากข้ึน
ประธานเบ็นสันกล่าวว่าเรื่องดีที่สุดเรื่อง

หนึ่งเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสคือเทศกาล

คริสต์มาสทำาให้เราละเอียดอ่อนมากขึ้นต่อ
เรื่องของพระผู้เป็นเจ้า

“นั่นทำาให้เราตรึกตรองความสัมพันธ์ของ
เรากับพระบิดาของเราและระดับการอุทิศ
ตนที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้า

“นั่นกระตุ้นเราให้อดทนมากขึ้น ให้มาก
ขึ้น ใส่ใจผู้อื่นมากขึ้น เผื่อแผ่และจริงใจ
มากขึ้น เปี่ยมด้วยความหวัง จิตกุศล และ
ความรักมากขึ้น—คุณลักษณะเหมือน
พระคริสต์ทุกอย่าง  ไม่น่าประหลาดใจที่
วิญญาณของคริสต์มาสสัมผัสใจคนทั่ว
โลก … เพราะอย่างน้อยก็มีสักครั้งที่เราหัน
มาเอาใจใส่และอุทิศตนมากขึ้นต่อพระเจ้า
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซู
คริสต์”2

คริสต์มาสปีนี้ ขณะที่วิญญาณของ
เทศกาลแผ่ซ่านในใจเรา ขอให้เราทำาบาง 
สิ่งบางอย่างเพื่อแสดงความรู้สึกออกมา 
แสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจว่าพระกุมารที ่
ประสูติในเบธเลเฮมเป็นพระผู้ไถ่องค์จริง  
ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–
1995) ให้คำาแนะนำาที่สามารถนำามาใช้ได้
บางประการที่ช่วยเราทำาเช่นนั้น

“คริสต์มาสปีนี้ จงแก้ไขการทะเลาะ
เบาะแว้ง  เสาะหาเพื่อนที่ถูกหลงลืม เลิก
หวาดระแวงและแทนที่ด้วยความไว้วางใจ  

เขียนจดหมาย  ให้คำาตอบที่อ่อนโยน  ให้
กำาลังใจเยาวชน  แสดงความจงรักภักดีของ
ท่านในคำาพูดและการกระทำา  รักษาสัญญา  
ลืมความบาดหมาง ให้อภัยศัตรู  ขอโทษ  
พยายามเข้าใจ  สำารวจสิ่งที่ท่านเรียกร้อง
จากผู้อื่น  นึกถึงผู้อื่นก่อน  มีน้ำาใจ  สุภาพ
อ่อนน้อม  หัวเราะมากขึ้นเล็กน้อย  แสดง
ความสำานึกคุณ ต้อนรับคนแปลกหน้า  
ทำาให้ใจของเด็กคนหนึ่งเบิกบาน ชื่นชม
ความสวยงามและความน่าพิศวงของแผ่น
ดินโลก  แสดงความรักของท่านแล้วแสดง
อีกครั้ง”3

หากปราศจากพระคริสต์คงไม่มีคริสต์-
มาส  หากปราศจากพระคริสต์จะมีความ
บริบูรณ์แห่งปีติไม่ได้  หากปราศจากการ
ประสูติและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
เราคงไม่มีพระผู้ไกล่เกลี่ย ไม่มีผู้วิงวอน 
พระบิดา และไม่มีพระผู้ทรงเป็นสื่อกลาง

ผู้ทรงทำาให้เราได้กลับไปที่ประทับของพระ-
บิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและอยู่ด้วยกัน
เป็นครอบครัวนิรันดร์

ข้าพเจ้าเฉลิมฉลองความเป็นจริงอัน
สวยงามและน่าอัศจรรย์ของการประสูติ
และพระพันธกิจของพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าพร้อมกับท่าน ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์
พยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา—พระเมสสิยาห์ 
ที่สัญญาไว้ 

อ้างอิง
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3.	 ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.	ฮันเตอร์,	“The	Gifts	of	
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ประสบการณ์ท้าทายที่สุดประสบ- 
การณ์หนึ่งของชีวิตผมเกิดขึ้นหลัง

จากลูกสาววัย 10 ขวบเสียชีวิตจากมะเร็ง

สมองได้ไม่นาน  คำากล่าวที่ว่า “คุณเอาไป
ด้วยไม่ได้” แจ่มแจ้งชัดเจนขณะที่เรามอง
ไปรอบๆ ห้องของเธอตอนบ่ายวันอาทิตย์
วันหนึ่ง

คลาริสซาจากไปแล้ว แต่ห้องของเธอ
ยังคงทิ้งร่อยรอยให้เห็นว่าเธอเคยอยู่ที่นี่  
ตอนนี้เรามีงานที่น่าหนักใจคือต้องตัดสิน

ใจว่าจะทำาอย่างไรกับข้าวของส่วนตัวของ 
 

เธอ  ผมรู้ว่าการจะทิ้งของสักชิ้นไม่ใช่เรื่อง

ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับภรรยา
ของผม

การจัดการเร่ืองปลีกย่อยเร่งด่วนสารพัด 

เกี่ยวกับโรงพยาบาล เคมีบำาบัด และการ
ฉายแสงทำาให้เรามีเวลาทำาความสะอาด
และจัดระเบียบน้อยมาก

ความทรงจำาต่างๆ กลับคืนมาขณะที่
เราเก็บของที่เธอจัดไว้บนหัวเตียงหรือชั้น
หนังสือลงกล่อง  ของทุกชิ้นมีความหมาย
ลึกซึ้ง—ตั้งแต่ผ้าห่มผืนโปรด หนังสือ หรือ 
 

สร้อยคอไปจนถึงตุ๊กตาสัตว์ หนังสือเรียน 
และฟุตบอล  ภรรยาผมร้องไห้สะอึกสะอื้น

ขณะถามว่าจะทำาอย่างไรกับของแต่ละชิ้น
เราเก็บหนังสือหลายเล่มของคลาริสซา

ไปให้เด็กโรงเรียนประถมของเธอได้อ่าน
เล่น  เราให้ตู้ที่มีลิ้นชักแก่เพื่อนบ้าน  เรา
ส่งเสื้อผ้าบางชุดไปให้ลูกพี่ลูกน้องของเธอ  

การนึกถึงผู้อื่นช่วยทำาให้สถานการณ์ยุ่ง
ยากในการทิ้งสิ่งของเหล่านั้นง่ายขึ้นบ้าง

หลายสัปดาห์ต่อมา เมื่อใกล้ถึงคริสต์- 
มาส ลูกสาววัยรุ่นสองคนของผมถามคุณ 
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ผ้านวมคริสต์มาสของคุณแม่

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น ยุ ค สุ ด ท้ า ย

ผมจะไม่มีวันลืมสีหน้า
ของภรรยาเมื่อเธอแกะ

ของขวัญและเห็นสิ่งที่ลูกสาว
ทำาให้เธอ
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แม่ของพวกเธอว่าจะใช้เส้ือผ้าของคลาริสซา 
ทำาของขวัญพิเศษสำาหรับคริสต์มาสได้ไหม  
พวกเธอเลือกผ้าแต่ละชิ้นแทนความทรงจำา
แต่ละเรื่องในครอบครัวและค่อยๆ บรรจง
ตัดเป็นผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อใช้แทนช่วง
เวลาอันมีค่าในชีวิตเธอ

สองสามวันก่อนคริสต์มาส พวกเธอกับ

ผู้นำาเยาวชนหญิงที่ช่วยกันเสนอความคิดนี้

นำาผ้านวมที่พวกเธอทำามาให้ผมดู  ผมมอง

ดูผ้าสี่เหลี่ยมแต่ละชิ้นซึ่งใช้แทนเหตุการณ์

ในชีวิตของคลาริสซาด้วยความตลึงงัน ชิ้น

หนึ่งจากชุดฟุตบอล ชิ้นหนึ่งจากเสื้อเชิ้ต

ที่เราซื้อให้เธอตอนไปเที่ยวด้วยกันเป็น

ครอบครัว ชิ้นหนึ่งจากกางเกงนอนที่เธอ

สวมขณะอยู่โรงพยาบาล  แต่ละชิ้นมีค่า

และสวยงามยิ่งนัก ทำาให้เรานึกถึงเวลาที่

อยู่กับเธอ  ผมบอกลูกสาวว่าผ้านวมสวย

มาก  ผมรู้ว่าคุณแม่ของพวกเธอจะชอบ

เช้าคริสต์มาสปีนั้นผมเห็นของขวัญที่ให้

จากใจ  ผมจะไม่มีวันลืมสีหน้าของภรรยา

เมื่อเธอแกะของขวัญและเห็นสิ่งที่ลูกสาว

ทำาให้เธอ  เธอห่มผ้านวมคริสต์มาสทุกคืน

นับจากนั้น นั่นทำาให้เธอหวนนึกถึงและฝัน

ถึงวันที่ครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันอีก

ครั้ง—ขอบพระทัยสำาหรับการชดใช้และ

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต ์
เจด แพคเกอร์, ยูทาห์, สหรัฐอเมริกา

ดิฉันนั่งที่จักรเย็บผ้าและเดินจักรไป
ตามแนวตะเข็บผ้าสักหลาด  ด้านบน

ของผ้าห่มที่ดิฉันกำาลังเย็บอยู่นั้นตกแต่ง
ด้วยผ้าลายสีอ่อนสำาหรับเด็ก ส่วนด้านหลัง
ใช้ผ้าสีที่กลมกลืนกัน

สมาคมสงเคราะห์วอร์ดของเราจัดชุด 
ทารกแรกเกิดให้เขตพ้ืนท่ียากไร้และประสบ- 
ภัย  ดิฉันเป็นช่างเย็บผ้าสมัครเล่นจึงรับ 
ปากว่าจะมีส่วนร่วม  ดิฉันมีความสุขกับ
การเลือกผ้าให้โครงการและตัดออกมาเป็น
ผืนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเท่าผ้าห่ม

ดิฉันเอาผ้าด้านนอกประกบกันแล้วเดิน
จักรเย็บริมผ้า และเหลือช่องให้กลับผ้าด้าน
ในออก  จากนั้นก็กุ๊นริม ตัดมุม กลับผ้าห่ม
ให้ด้านที่สีสดกว่าอยู่ข้างนอก แล้วเย็บปิด
ช่องที่เปิดไว้

ดิฉันใช้จักรย้ำาตะเข็บริมผ้าด้านบนอีก
ครั้ง  ดิฉันวางผ้าให้ตรงฝีจักรและเริ่มเย็บ
อย่างรวดเร็ว  ขณะเร่งเย็บให้เสร็จเพื่อจะได้
เริ่มทำางานบ้าน ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นในใจ 
“จะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันกำาลังเย็บผ้าห่มผืนน้ี
ให้พระกุมารเยซู”

เมื่อคิดได้เช่นนั้นดิฉันจึงผ่อนฝีจักรและ
ตั้งใจเย็บตะเข็บให้ตรง  แต่แม้จะตั้งใจ 
ตะเข็บก็ยังไม่ตรงอยู่ดี 

ต่อจากนั้นดิฉันเย็บผ้าสี่เหลี่ยมขนาด 10 
นิ้ว (25 เซนติเมตร) ไว้ตรงกลางเพื่อให้ด้าน
หน้ากับด้านหลังติดกัน  ดิฉันทำาแบบจาก
กระดาษแข็ง วางไว้กลางผ้าห่ม และขีด
รอบแบบอย่างเบามือ  ดิฉันวางผ้าให้ตรง
ฝีจักร เลื่อนเข็มลงมา และเย็บอย่างระมัด
ระวัง

เมื่อเย็บเสร็จ ดิฉันตัดด้ายและดึงผ้าห่ม
ที่เย็บเสร็จออก  มันไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

—แต่ก้ำากึ่งกันระหว่างสี่เหลี่ยมคางหมูกับ
สี่เหลี่ยมด้านขนาน

ดิฉันวางผ้าห่มผืนนั้นไว้ข้างๆ ดึงผ้า

สักหลาดผืนใหม่ออกมา และเริ่มอีกครั้ง

—ตั้งใจมากกว่าเดิมเพื่อให้ของขวัญชิ้นนี้

คู่ควรกับพระผู้เป็นเจ้า แต่แม้จะพยายาม

เป็นพิเศษ ผลที่ได้คือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย  

ผ้าห่มแต่ละผืนที่ดิฉันเย็บยังไม่สมบูรณ์

ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันไม่สามารถนำาผ้าห่ม 

ไปให้จุดรับบริจาคได้ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ปี 

นี้  ดิฉันจะฝึกเย็บต่อไป และคงจะมีสักวัน 

ที่ดิฉันบริจาคได้

แต่แล้วอีกความคิดหนึ่งก็เข้ามา “ถ้าคุณ

รอจนกว่าจะเย็บได้สมบูรณ์แบบ ตอนนั้น

พระกุมารพระคริสต์คงจะอยู่ในอียิปต์แล้ว”

ดิฉันเข้าใจ โอกาสรับใช้จะหมดไป พระผู้-

ช่วยให้รอดทรงยอมรับของถวายของเราเม่ือ

เราพยายามสุดความสามารถ แม้อาจจะ 

ไม่สมบูรณ์  ดิฉันทราบว่าทารกแรกเกิดที่

ห่มผ้านุ่มสะอาดใช่จะไม่ยอมนอนเพราะ

มุมผ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ขณะตรึกตรองว่าความพยายามของ

ดิฉันจะมีผลกระทบต่อความต้องการทั่วโลก

หรือไม่ คำาแนะนำาของพระคริสต์ก็เข้ามาใน

ใจ “ซึ่งพวกท่านได้ทำากับคนใดคนหนึ่งที่เล็ก

น้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ก็เหมือนทำากับ

เราด้วย” (มัทธิว 25:40)

ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเย็บผ้าห่มต่อ โดย

พยายามเย็บให้สวยที่สุดเท่าที่ดิฉันจะทำาได้  

ดิฉันทราบว่ามีคนต้องการเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่ใน

อนาคตอันเลือนรางเมื่อดิฉันเย็บได้สมบูรณ์

แบบ 
จีน เฮเดนเกร็น มูลทรี, วอชิงตัน, สหรัฐอเมริกา

พระองค์ทรงต้องการ 
ให้ดิฉันรับใช้เด๋ียวน้ี



คริสต์มาสอีฟเป็นช่วงที่ครอบครัวเรา
มาอยู่กันพร้อมหน้าเช่นเดียวกับทุก

ปีเพื่อเฉลิมฉลอง  นาฬิกากำาลังจะตีบอก
เวลาเที่ยงคืนเมื่อคุณพ่อเรียกพวกเรามา
รวมกันโดยบอกว่าท่านมีบางอย่างให้เราดู

ด้วยความต่ืนเต้นและการเตรียมสารพัด 
ที่มาพร้อมกับคริสต์มาสอีฟ พี่สาว น้อง
สาว คุณแม่ และดิฉันจึงไม่ทันสังเกตสิ่งที่

คุณพ่อเตรียมไว้สำาหรับช่วงเวลาสำาคัญนี้  
ทันทีที่เราทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้า ท่าน 
ก็เริ่มฉายสไลด์ให้เราดู

คุณพ่อแสดงความรักต่อเราในสไลด์ที่
ฉายภาพวาดของพระผู้ช่วยให้รอด ภาพ

คริสต์มาส และคำาพูดที่สละสลวย  การนำา
เสนอของท่านเตือนเราเช่นกันให้นึกถึง
ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส ความ

ของขวัญคริสต์มาสท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีมา
สุข และความสำานึกคุณที่เราควรรู้สึก
เพราะการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด  
สไลด์หนึ่งเป็นภาพต้นคริสต์มาสหลากสี 

มีคำาเขียนกำากับภาพด้วยว่า “คริสต์มาส
ปีนี้ความรักของพระเยซูคริสต์จะนำาชีวิต
ใหม่มาให้พ่อ”

ส่วนที่พิเศษสุดของการนำาเสนอตามมา 
หลงัจากนัน้เมือ่ทา่นใช้สไลดภ์าพวาดภาพ 
หน่ึงของพระผู้ช่วยให้รอดแจ้งข่าวบางอย่าง 
กับเรา  นั่นไม่เพียงเป็นข่าวดีเท่านั้น แต่
เป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา เหนือพระผู้-

ช่วยให้รอดมีคำาเขียนไว้ว่า “พ่อได้ตัดสิน
ใจรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”

ในที่สุดคุณพ่อของเราก็ตัดสินใจเข้า
ร่วมศาสนจักร!  การตัดสินใจเช่นนั้นอาจ

จะง่ายสำาหรับบางคน แต่ไม่ง่ายสำาหรับ
คุณพ่อ  ท่านศึกษาพระกิตติคุณและเรียน
เกี่ยวกับศาสนจักรมานาน 25 ปี  แม้เรา
จะพยายามสุดความสามารถและท่าน
เรียนบทสนทนากับผู้สอนศาสนาหลาย
ครั้ง แต่ท่านยังไม่รับบัพติศมา  เราไม่
เข้าใจว่าเพราะเหตุใด แต่เรารู้ว่าท่านไม่
พร้อม

ดิฉันยอมรับว่ามีหลายครั้งที่รู้สึกว่าคุณ
พ่อจะไม่มีวันรับบัพติศมา  แต่ลึกๆ ในใจ
แล้วดิฉันไม่สิ้นหวัง และเราทุกคนยังคง
สวดอ้อนวอนให้ท่าน ในคืนคริสต์มาสอีฟ

พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของเรา
เมื่อคุณพ่อประกาศเช่นนั้น ทั้งหมด

ที่เราทำาได้ตอนนั้นคือหลั่งน้ำาตาด้วยปีติ  
เรารู้สึกหลายอย่างระคนกัน—ตื่นเต้น 
ประหลาดใจ และเหนือสิ่งอื่นใด มีความ
สุขมากจนไม่อาจพรรณนาได้

คำาประกาศของคุณพ่อไม่เพียงเปลี่ยน
คริสต์มาสอีฟเท่านั้น—แต่เปลี่ยนชีวิตทั้ง
ครอบครัว  เราแต่ละคนและครอบครัว
เรายังต้องก้าวหน้า แต่ดิฉันรู้ว่าตอนนี้เรา
จะก้าวหน้ามากขึ้นถ้าเราอยู่ด้วยกันใน
ศาสนจักร

ดิฉันขอบพระทัยพระเจ้าสำาหรับพรนี้  
ในอีกไม่กี่เดือนเราจะได้รับการผนึกเป็น
ครอบครัวในพระวิหาร  คำาประกาศของ
คุณพ่อเป็นของขวัญคริสต์มาสที่ดีที่สุด
ตลอดกาล 
อาเดรียนา นาวา นาวาร์โร, โบลิเวีย

ส่วนที่พิเศษสุดของการนำาเสนอเกิดขึ้นเมื่อท่าน
ใช้สไลด์ภาพวาดภาพหนึ่งของพระผู้ช่วยให้รอด

แจ้งข่าวดีที่สุดกับเรา  



คริสต์มาสใต้สังกะสี
อนิเซตากับครอบครัวเธอมองดูด้วย

ความดีใจระคนประหลาดใจ  เมื่อพวกเขา

เห็นของขวัญที่เรานำามาให้ ความดีใจของ
พวกเขาเปลี่ยนเป็นน้ำาตาแห่งความสุข
และความปลื้มปีติ  พวกเขาไม่เห็นและ 
ไม่ได้กินอาหารแบบนั้นมานาน และพวก
เขาร้องไห้มากจนพูดไม่ออกไปพักใหญ่

เพราะเป็นคริสต์มาสอีฟ เราจึงคิดถึง
บ้านและคนที่เรารัก  ผมนึกถึงโทรเลขที่
ได้รับเมื่อสองวันก่อนแจ้งว่าผมได้เป็น
พ่อแล้ว  เราแบ่งปันความรู้สึก จบลงด้วย
ประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วย
ให้รอดและพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

เราทำาให้ครอบครัวท่ียอดเย่ียมน้ีตระหนัก 
ถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีต่อ

พวกเขา  พวกเขาพบคำาปลอบโยนใน 
คำาพูดของเรา และความรู้สึกสงบทำาให ้
 

ขณะที่ผมประจำาการในมะนิลา ฟิลิป-
ปินส์ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ผมมัก

จะจัดประชุมศีลระลึกกับทหารแอลดีเอส 
กลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง ระหว่างการประชุม
ครั้งหนึ่งผมสังเกตเห็นหญิงชาวฟิลิปปินส์

คนหนึ่งหลังตึกที่ถูกระเบิดเสียหายกำาลัง
มองลอดผ่านช่องที่เคยเป็นประตู  ผม
สงสัยว่าเสียงเพลงของเราดึงดูดความ
สนใจของเธอหรืออย่างไร  ขณะพวกเรา
หลับตาเพื่อสวดอ้อนวอนปิด เธอก็ผละ 
ไปอย่างเงียบๆ

เธอมาแอบดูเราอีกหลายครั้งหลังจาก
นั้น มีอยู่ครั้งหนึ่งเราชวนเธอเข้าร่วมด้วย  
เธอชื่ออนิเซตา ฟาจาร์โดและเธอยอมรับ
มิตรภาพของเราอย่างกระตือรือร้น  ขณะ
เข้าร่วมการประชุมของเราอย่างต่อเนื่อง 
เธอเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

เมื่อใกล้ถึงคริสต์มาส เราตัดสินใจทำา
ให้อนิเซตาและครอบครัวเธอมีความสุข
ด้วยของขวัญคริสต์มาส  เรารวบรวมนม
กระป๋อง เนื้อ ผัก ผ้าห่มสองผืน เวชภัณฑ์ 
และเพนนิซิลินเพื่อรักษาหลานชายที่ป่วย
ของอนิเซตา

คืนคริสต์มาสอีฟเราขนของขวัญไป
บ้านของอนิเซตา  เธออาศัยอยู่กับลูกสาว
และหลานชายใต้สังกะสีที่พาดมาชนผนัง
อิฐ—ซากตึกที่เสียหาย  เราสงสัยว่าพวก
เขาอยู่รอดได้อย่างไรในช่วงฝนชุกของปี
ทั้งที่มีเครื่องป้องกันเพียงน้อยนิด

ชายคนหนึ่งในกลุ่มของเราดึงกิ่งมะม่วง
กิ่งหนึ่งมาปักลงดิน  เราหาของสัพเพเหระ
มาประดับกิ่งมะม่วงกิ่งนั้น

อากาศคืนนั้นอบอุ่น  จากนั้นเรากล่าวลา
เพื่อนรักของเราและอวยพรให้พวกเขา
สุขสันต์วันคริสต์มาส

ไม่นานหลังจากนั้นผมถูกย้ายไปอีกที่
หนึ่งและไม่พบอนิเซตากับครอบครัวเธอ
อีกเลย  แต่หลายปีต่อมาผมเปิด Church 

Almanac ไปที่หมวดเกี่ยวกับฟิลิปปินส์
และอ่านพบว่าอนิเซตา พาบิโลนา ฟาจาร์- 
โดเป็นชาวฟิลิปปินส์คนแรกที่เข้าร่วม
ศาสนจักรในประเทศนั้น1  นับเป็นพร
อย่างยิ่งเมื่อนึกถึงเมล็ดที่หว่านไว้ในช่วง
เทศกาลคริสต์มาสปี 1945 
เออร์วิน อี. เวอร์คัส, ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 ด	ู“Philippines,”	Deseret News 1991–1992 

Church Almanac, 157; Church Almanac	ฉบับ
ล่าสุดสะกดชื่อแรกของซิสเตอร์ฟาจาร์โดเป็น 
คำาว่าอนีเลตา.

เราดึงกิ่งมะม่วงกิ่งหนึ่งมาปักลงดิน  
อนิเซตากับครอบครัวเธอมองดู

ด้วยความดีใจระคนประหลาดใจ



คำ�ตอบของ 
คำ�ถ�มที่ตอบย�ก 



โดย อาร์. วัล จอห์นสัน
นิตยสารศาสนจักร

คำ�ถ�มในชีวิตที่เร�พบเจอมัก 
จะตอบไม่ง่�ยเสมอไป  ก�ร
ท้�ท�ยส่วนตัวบ�งอย่�งที่เร�

มี—อ�ทิ คว�มต�ยของบุตรธิด� ถูก
เพื่อนหักหลัง หรือก�รเงินผกผัน—มัก
จะยอมรับได้ไม่ง่�ยนัก  เร�ต้องก�ร
กำ�ลังใจและคว�มเห็นอกเห็นใจจ�ก
คนรอบข้�ง  บ�งครั้งสิ่งที่เร�ทำ�ได้ย�ก
ที่สุดในสถ�นก�รณ์เหล่�นี้คือยอมรับ 
ว่�พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักเร�และ
มิได้ทรงลงโทษเร� แม้เวล�นี้เร�จะไม่
เข้�ใจเหตุผลสำ�หรับก�รทดลองนั้น
แม้แต่เหตุผลเดียว

คำ�ถ�มย�กที่สุดบ�งข้อเกิดขึ้นเมื่อ 
สิง่ทีเ่ร�เชือ่ขดัแยง้กบัรปูแบบวฒันธรรม
ที่เปลี่ยนไปหรือข้อมูลใหม่ๆ บ�งครั้ง
เป็นข้อมูลผิดๆ ที่นักวิจ�รณ์ศ�สนจักร
นำ�ม�ยันกับเร�  ในเวล�เช่นนั้นอ�จดู
เหมือนว่�ร�กฐ�นท�งประวัติศ�สตร์
และหลักคำ�สอนของเร�ไม่มั่นคงเท่�
ที่เร�คิด  เร�อ�จถูกล่อลวงให้สงสัย
คว�มจริงที่เร�ไม่ค่อยเอ�ใจใส่ และ

ประสบก�รณ์ท�งวิญญ�ณที่สร้�งศรัทธ�
ของเร�

เร�ทำ�อะไรเมื่อคว�มสงสัยเข้�ม�ในใจ
เร�  มีคำ�ตอบของคำ�ถ�มที่ตอบย�กเหล่�
นั้นจริงหรือ

มีจริง คำ�ตอบท้ังหมด—คำ�ตอบท่ีถูกต้อง 

ทั้งหมด—ขึ้นอยู่กับคำ�ตอบของคำ�ถ�ม
เพียงข้อเดียว นั่นคือ ฉันว�งใจพระผู้เป็น-
เจ้�เหนือกว่�ทุกคนหรือไม่

เรียบง่ายแต่ไม่ง่าย
วิธีนั้นเรียบง่�ยเกินไปหรือไม่ ง่�ยเกิน

ไปไหม
อ�จเป็นได้  คว�มจริงไม่ชัดเจนเสมอไป 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อต้องแข่งกับตัวเลือก
ที่นำ�เสนอได้อย่�งน่�สนใจ  บ่อยครั้งเร�
เข้�ใจคว�มจริงเพียงบ�งส่วนขณะยังต้อง
เรียนรู้ส่วนที่เหลือทั้งหมด  และในก�รเรียน
รู้เร�พบกับภ�วะน่�อึดอัดของก�รทิ้งคว�ม
เข้�ใจที่ไม่สมบูรณ์แต่ให้คว�มสบ�ยใจม� 
จนถึงบัดนี้  แต่ก�รว�งใจว่�พระผู้เป็นเจ้�
ทรงมีคำ�ตอบทั้งหมด ว่�พระองค์ทรงรัก
เร� และจะทรงตอบคำ�ถ�มทั้งหมดของ
เร�—ในวิธีของพระองค์ ต�มต�ร�งเวล�
ของพระองค์—ส�ม�รถทำ�ให้ก�รค้นห�ของ
เร�ง่�ยขึ้น  สิ่งนี้อ�จไม่ง�่ยเสมอไป แต่ก�ร
ว�งใจคำ�แนะนำ�ของพระผู้เป็นเจ้�จะนำ�เร�
ฝ่�เมฆหมอกแห่งคว�มสับสนไปได้อย�่ง
ปลอดภัย

ในช่วงก�รประชุมใหญ่ส�มัญเดือน
ตุล�คม ปี 2013 ของศ�สนจักร ประธ�น
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษ�ที่สองใน
ฝ่�ยประธ�นสูงสุด ตั้งข้อสังเกตไว้อย�่งลึก

ซึ้งดังนี้
“เป็นเรื่องธรรมช�ติที่จะมีคำ�ถ�ม— 

เมล็ดเล็กของคว�มอย�กรู้อย่�งจริงใจมัก
จะงอกง�มเติบโตเป็นต้นโอ๊คสูงใหญ่ของ
คว�มเข้�ใจ มีสม�ชิกศ�สนจักรเพียงไม่
กี่คน ในต่�งช่วงต่�งว�ระกัน ที่ยังไม่เคย
ต่อสู้กับคำ�ถ�มหนักหน่วงหรือคำ�ถ�มละ
เอียดอ่อน จุดประสงค์หนึ่งของศ�สนจักร
คือบำ�รุงเลี้ยงและบ่มเพ�ะเมล็ดแห่งศรัทธ�
—บ�งครั้งแม้กระทั่งในดินทร�ยแห่งคว�ม
สงสัยไม่แน่ใจ ศรัทธ�คือคว�มหวังในสิ่งที่
มองไม่เห็นแต่เป็นคว�มจริง

“ดังนั้น พี่น้องที่รักทั้งหล�ย—มิตรสห�ย
ที่รักของข้�พเจ้�—โปรดจงสงสัยคว�ม
สงสัยของท่�นก่อนที่ท่�นจะสงสัยศรัทธ�
ของท่�นเอง  เร�ต้องไม่มีวันยอมให้คว�ม
สงสัยกักขังเร�และกันเร�ออกจ�กคว�มรัก
จ�กสวรรค์ สันติสุข และของประท�นที่ม�
จ�กศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์”1

หลักธรรมท่ีเป็นประโยชน์บางข้อ
ด้วยเหตุนี้เร�จึงเริ่มสงสัยคว�มสงสัย

ของเร�อย่�งไร  เร�ตรึงศรัทธ�ของเร�บน
หินแข็งของก�รเปิดเผยไม่ใช่บนดินทร�ย
ของคว�มเข้�ใจที่เปลี่ยนแปลงต�มประส�
มนุษย์อย่�งไร  ก�รจดจำ�หลักธรรมต่อไปน้ี
อ�จช่วยได้

หลักธรรมข้อ 1: พระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบมากกว่าเราอเนกอนันต์  เมื่อ

เร�เผชิญกับคำ�ถ�ม—ไม่ว่�จะเรื่องส่วน
ตัว สังคม หรือหลักคำ�สอน—เร�ส�ม�รถ
อ�ศัยข้อเท็จจริงที่ว่�พระผู้สร้�งจักรว�ล
ทรงทร�บยิ่งกว่�ที่เร�ทร�บ  ห�กพระองค์

เม่ือพบเจอคำาถาม 
ท่ีตอบยาก คำาถามสำาคัญ

ท่ีสุดมีเพียงหน่ึงเดียว
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กล้าปกป้องหลักธรรม
“เราไม่มีทางยืนตรงได้เลยเมื่อเรา
หยั่งรากลงในทรายของความคิดเห็น
และความเห็นชอบที่เปลี่ยนแปลง 
ตามประชานิยม . . .  เราทุกคนจะ
เผชิญความกลัว ประสบกับการเย้ย
หยัน และพบการต่อต้าน  ขอให้เรา
—เราทุกคน—กล้าขัดขืนมติมหาชน 
กล้าปกป้องหลักธรรม”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “จงเข้มแข็ง
และกล้าหาญเถิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 
68–69.

หาคำาตอบ
ศึกษาคำาถามที่ตอบยากเพิ่มเติมจาก 
แหล่งข้อมูลสนับสนุนทางออนไลน์อื่นๆ  
ได้แก่ lds.org/topics  และ history.lds.org

ตรัสเรื่องหนึ่ง (และบางครั้งไม่ได้ตรัส) เรา
วางใจได้ว่าทัศนะของพระองค์ชัดเจนกว่า
ทัศนะของเรา

“เพราะความคิดของเราไม่ใช่ความคิด
ของเจ้า และทางของพวกเจ้าก็ไม่ใช่ทาง
ของเรา พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ

“เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลก
อย่างไร ทางของเราก็สูงกว่าทางของพวก
เจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิด
ของเจ้าอย่างนั้น” (อิสยาห์ 55:8–9)

หลักธรรมข้อ 2: พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงแบ่งปันความรู้บางส่วนของพระองค์ 
ผลที่ตามมาของหลักธรรมข้อ 1 คือพระผู้- 
เป็นเจ้าทรงแบ่งปันสิ่งที่พระองค์ทรงทราบ 
กับเรามากเท่าท่ีเราพร้อมจะรับและพระองค์ 
ทรงพร้อมจะมอบให้ เราเพียงแต่ต้องเตรียม 
ตนเองให้พร้อมรับ จากนั้นจึงแสวงหา  

พระคัมภีร์ตอบคำาถามมากมาย ความปรีดี
ยิ่งอย่างหนึ่งของชีวิตนี้คือการสอนจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะพระองค์ทรงใช ้
พระคัมภีร์เปิดเผย “บรรทัดมาเติมบรรทัด, 
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์, ท่ีน่ีนิดและท่ีน่ัน 
หน่อย” (2 นีไฟ 28:30) ตามความพากเพียร 
ในการศึกษาของเรา

คำาถามบางข้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยว
กับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ มีคำาอธิบายสม
เหตุสมผล และยิ่งรายงานการศึกษาที่เชื่อ
ถือได้เปิดเผยข้อมูลมากเพียงใด ทัศนะของ
เราจะชัดเจนมากเพียงนั้น

เราได้รับพรเช่นกันกับการมีศาสดา
พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตสอนเรา
ภายใต้การดลใจของสวรรค์  เราต้องไม่ 
“ถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลม

คำาสั่งสอนทุกอย่าง”  เราวางใจได้ว่าการ
นำาทางของท่านเหล่านั้นจะช่วยให้เรา “ทุก 

คนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน 
ในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของ
พระเจ้า” (ดู เอเฟซัส 4:11–15)

หลักธรรมข้อ 3: เราวางใจได้ใน
ความรักของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรักเราเกินกว่าเราจะจินตนาการได้  เรา
เป็นบุตรธิดาของพระองค์ และพระองค์ทรง
ต้องการให้เรากลับไปที่ประทับของพระ-
องค์ เป็นสัตภาวะที่มีรัศมีภาพและเติบโต
เต็มที่ สามารถเป็นเหมือนพระองค์ได้ (ดู 

โมเสส 1:39)  คำาแนะนำาทั้งหมดที่พระองค์
ประทานแก่เราด้วยความรักอย่างสุดซึ้งจะ
เป็นพรแก่เราชั่วนิรันดร์  เราวางใจในความ
รักนี้ได้อย่างสมบูรณ์

“ข้าแต่พระเจ้า ความรักมั่นคงของพระ- 
องค์ล้ำาเลิศยิ่งนัก มนุษย์ทั้งหลายเข้าลี้ภัย
อยู่ใต้ร่มปีกพระองค์” (สดุดี 36:7)

หลักธรรมข้อ 4: เราจำาเป็นต้อง
แสวงหาการยืนยันทางวิญญาณ  หาก
ปัญญาส่วนใหญ่ของโลกดูเหมือนจะขัด
กับพระปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้า เรา
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ไม่ควรประหลาดใจ  อย่างไรก็ตาม ในแผน
ของพระเจ้าเราอยู่ในโลกที่ตกแล้วซึ่งเรา
ถูกตัดขาดจากที่ประทับและพระดำาริของ
พระผู้เป็นเจ้า  สภาพเช่นนี้ส่งผลให้เข้าใจ
เรื่องของพระผู้เป็นเจ้าได้ยาก “อันความคิด
ของมนุษย์นั้นจะมีใครหยั่งรู้ได้ถ้าไม่ใช่จิต

วิญญาณของมนุษย์คนนั้นเอง  พระดำาริ
ของพระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เว้นแต่พระ- 
วิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน …

“คนทั่วไปจะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของ
พระวิญญาณแห่งพระเจ้า เพราะว่าเขาเห็น
ว่าเป็นเรื่องโง่ และเขาไม่สามารถเข้าใจ 
เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องวินิจฉัย
โดยพึ่งพระวิญญาณ” (1 โครินธ์ 2:11, 14)

หากเราประสงค์จะเข้าใจเรื่องของพระผู้-
เป็นเจ้า เราจะพึ่งปัญญามนุษย์อย่างเดียว
ไม่ได้  เราต้องเข้าถึงพระวิญญาณของพระ-
ผู้เป็นเจ้า “เพื่อจะได้รู้ถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้า
ประทานแก่เรา … พระวิญญาณทรงสอน
ไว้ คือเราได้อธิบายความหมายของเรื่อง

ฝ่ายจิตวิญญาณให้คนฝ่ายจิตวิญญาณฟัง” 
(1 โครินธ์ 2:12–13)

เมื่อเรารับบัพติศมาและการยืนยันเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระคริสต์ เราได้รับ
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  
ด้วยของประทานดังกล่าวเราสามารถเรียน
รู้จากพระวิญญาณและได้รับการยืนยัน

ความจริงที่ทำาให้เราอุ่นใจ  การยืนยันทาง
วิญญาณเช่นนั้นขจัดความสงสัยได้แน่นอน
กว่าตรรกะที่น่าเชื่อถือมากที่สุด และมีให้
ทุกคนที่แสวงหาความจริงผ่านการสวด
อ้อนวอนอย่างจริงใจ ศึกษาอย่างขยันหมั่น
เพียร และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้า

“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะ 
แล้วจะเปิดให้แก่พวกท่าน” (มัทธิว 7:7)

หลักธรรมข้อ 5: เราอาจต้อง 
รอคอยพระเจ้า  บางครั้งเราจะไม่ได้รับ 

คำาตอบอะไรเลยขณะพยายามเข้าใจการ 
ทดลองและคำาถามท่ีเรามี  แม้เราจะพยายาม 
สุดความสามารถแต่เราก็ไม่เข้าใจ  ดูเหมือน

สวรรค์ปิด  เวลานั้นเองที่ความวางใจใน
พระผู้เป็นเจ้าทำาให้เราสามารถอดทนรอ
คอยพระองค์ได้  ใช่ว่าคำาถามทั้งหมดจะ 
ได้รับคำาตอบทันทีหรือแม้แต่ในชีวิตนี้  ใช่
ว่าการทดลองทั้งหมดจะบรรเทาก่อน
ร่างกายและวิญญาณแยกจากกัน  แต่ถ้า
เรารักพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด ถ้าเรา
วางใจในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา  
เราจะอดทนได้ด้วยศรัทธาจนถึงวันนั้นเมื่อ
ม่านเลื่อนขึ้นและทุกอย่างชัดเจน

“จงมอบทางของท่านไว้กับพระยาห์เวห์  
จงวางใจในพระองค์ แล้วพระองค์จะทรง
ช่วยท่าน

“พระองค์จะทรงให้ความชอบธรรมของ
ท่านปรากฏอย่างความสว่าง และให้ความ
ยุติธรรมของท่านปรากฏอย่างเที่ยงวัน

“จงสงบอยู่ต่อพระยาห์เวห์ และเพียรรอ
คอยพระองค์” (สดุดี 37:5–7) 

อ้างอิง
1.	 ดีเทอร์ เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ,	“เชิญมาร่วมกับเรา,”	 

เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	23.



ขณะรับส่วน 
ศีลระลึก ท่าน 
ต่อพันธสัญญา 
ของท่านว่าจะ 
ระลึกถึงพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด 
ตลอดเวลา

พระผู้ช่วยให้รอดและ

ประสบการณ์ 
ศีลระลึกของผม

เท่าที่ผมจำาได้ มีคนบอก
ให้ผมนึกถึงพระเยซูคริสต์

ระหว่างศีลระลึก  เมื่อผมส่ง
ผ่านศีลระลึกครั้งแรกในเดือน
ธันวาคมปีที่แล้ว ความรู้สึก
สงบและศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นกับ
ผม ผมรู้สึกว่าพระวิญญาณ
ทรงบอกผมว่าผมกำาลังช่วย
ให้ผู้อื่นมาหาพระคริสต์ ผม
ขอบพระทัยที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงวางใจผมมากพอ 
จะยอมให้ผมรับใช้พระองค์
และช่วยเหลือผู้อื่น

เจคอบ อาร์. อายุ 12 ปี,  
ไอดาโฮ, สหรัฐอเมริกา

โดย เดวิด  
แอล. เบค
ประธานเยาวชน
ชายสามัญ ศีลระลึก



พูดหลักๆ ที่เราได้ยินดูเหมือนจะเป็นคำาว่า 
ระลึก … สิ่ง ที่ เน้นในคำาสวดอ้อนวอนทั้ง
สองคือให้ทำาทั้งหมดนี้ในความระลึกถึง
พระคริสต์  ในการมีส่วนร่วมเช่นนั้นเราเป็น
พยานว่าเราจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา 
เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่
กับเราตลอดเวลา”1

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นประเด็นเดียว 
กันนี้เมื่อพระองค์ทรงจัดตั้งศีลระลึกกับ
เหล่าอัครสาวกในช่วงปัสกาที่เยรูซาเล็มใน
คืนสุดท้ายแห่งการปฏิบัติศาสนกิจขณะ
ทรงเป็นมรรตัย—คืนที่พระองค์ทรงทนทุกข์
เพื่อเราในสวนเกทเสมนีก่อนทนทุกข์อีก
ครั้งบนกางเขน  ตัวอย่างเช่น หลังจากให้
พวกเขารับประทานขนมปัง พระองค์ตรัสว่า 
“นี่เป็นกายของเราซึ่งให้ไว้สำาหรับท่านทั้ง
หลาย จงทำาอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเรา” 
(ลูกา 22:19–20; ดู มัทธิว 26:26–28 ด้วย)

ระหว่างวันแรกของพระผู้ช่วยให้รอด
ท่ามกลางชาวนีไฟในพื้นที่ของทวีปอเมริกา 
พระองค์ทรงสอนเรื่องศาสนพิธีศีลระลึก
แก่พวกเขาเช่นกัน  อีกครั้งที่พระองค์ทรง
แนะนำาพวกเขาให้รับส่วนในความระลึกถึง
พระวรกายและพระโลหิตของพระองค์ และ
รับสั่งกับพวกเขาว่าเมื่อพวกเขาทำาเช่นนั้น 
“มันจะเป็นประจักษ์พยานต่อพระบิดาว่า
เจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลา” (3 นีไฟ 18:7)  
พระองค์ทรงสัญญากับพวกเขาต่อจากนั้น
ว่า “หากเจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลาเจ้าจะ
มีพระวิญญาณของเราอยู่กับเจ้า” (3 นีไฟ 
18:7, 11)

ช่างเป็นพรมหัศจรรย์กระไรเช่นนี้!  ใน
โลกที่เต็มไปด้วยการท้าทาย ความยุ่งเหยิง 
และการล่อลวงซึ่งพยายามนำาเราให้ออก
นอกทางอยู่เสมอ เราจะมีของประทานใด
สำาคัญกว่านี้ได้อีกเล่า  โดยมีพระวิญญาณ
อยู่กับเรา เราจะ “รู้ความจริงของทุกเรื่อง” 
(โมโรไน 10:5)  นั่นจะทำาให้เราเกิดพลัง

ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด

เพื่อช่วยให้ท่านและครอบครัวระลึก
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด ท่านอาจจะ

ศึกษาโครงร่างบทเรียน จงตามเรา
มา  เรื่อง “ฉันจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับ
ประสบการณ์ที่มีความหมายกับ 
ศีลระลึกได้อย่างไร” ที่ lds.org/go/ 
491214  ท่านสามารถใช้วีดิทัศน์
เรื่อง “ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา” 
ในหน้านั้นเป็นแหล่งข้อมูลการ
สังสรรค์ในครอบครัว

ท่
านคิดอะไรเมื่อท่านรับประทาน
ขนมปังและดื่มน้ำาศีลระลึกหรือ
เมื่อท่านเตรียม ให้พร หรือส่ง

ผ่านศีลระลึก  พวกเราจำานวนมากไตร่ตรอง
พันธสัญญาของเราและรูปแบบการดำาเนิน
ชีวิตของเรา  เรานึกถึงบาปของเราและ
สวดอ้อนวอนขอการให้อภัยและตั้งใจว่า 
จะทำาให้ดีขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นแง่มุมสำาคัญของศาสนพิธี
ศีลระลึก  นอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งให้
ไตร่ตรอง—เรื่องที่ลึกซึ้งและเจาะจงมากจน
เป็นส่วนหนึ่งของคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก
เลยทีเดียว  นั่นคือการระลึกถึงพระเยซู
คริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วย
ให้รอดของโลก  คนที่รับประทานขนมปัง
สัญญาว่าจะ “รับประทานในความระลึก
ถึงพระวรกายของพระบุตร” และ “ระลึกถึง
พระองค์ตลอดเวลา” (คพ. 20:77)  ทำานอง
เดียวกัน คนที่ดื่มน้ำาสัญญาว่าจะดื่ม “ใน
ความระลึกถึงพระโลหิตของพระบุตร” และ 
“ว่าพวกเขาระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา” 
(คพ. 20:79)

การเลือกระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด การ
ชดใช้ และการพลีพระชนม์ของพระองค์มี
ความสำาคัญต่อศาสนพิธี  ดังที่เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองสอน “ในภาษาที่ไพเราะเรียบ
ง่ายของคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก… คำา

และปัญญาในการดำาเนินชีวิตตามแบบที่
พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราดำาเนิน แก้ไขการ
เลือกให้ถูกต้อง รับใช้อย่างซ่ือสัตย์ และเป็น
เหมือนพระองค์

ขณะเข้าร่วมศีลระลึกแต่ละสัปดาห์ ท่าน

จะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือระลึกถึงพระองค์ ท่าน 
จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อระลึกถึงพระองค์
ตลอดเวลา—ตลอดสัปดาห์และตลอดชีวิต
ท่าน

ข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญให้ท่านไตร่ตรอง

คำาถามเหล่านั้นและตั้งปณิธานอีกครั้งว่าจะ
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลา  แล้ว
ท่านจะอัศจรรย์ใจเมื่อพบว่าการกระทำาเช่น
นี้เปลี่ยนชีวิตท่าน 

อ้างอิง
1. เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ “This Do in Remembrance 

of Me,” Ensign, Nov. 1995, 68.
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ถ้
าท่านเติบโตในศาสนจักร เรื่องเกี่ยวกับ
ศาสนจักรเป็นเรื่องปกติมาก  ท่านชินกับ
ความสม่ำาเสมอของการประชุม อาคาร

ที่ท่านเข้าร่วมประชุม ลักษณะเสื้อผ้าที่ผู้คนใส่มา
โบสถ์  เรื่องอย่างเช่นการเป็นผู้พูดในการประชุม
ศีลระลึก การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหาร 
การอดอาหารเดือนละครั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ

ชีวิต  การดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่งปัญญา ยอม 
รับการเรียกให้รับใช้ และดำาเนินชีวิตตามกฎแห่ง
ความบริสุทธิ์ทางเพศล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่
ท่านเรียนรู้ว่าต้องทำา

แต่สำาหรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ความพยายาม
คุ้นเคยกับทั้งหมดนั้นถือเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่  
แน่นอนว่าการได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับความ
จริงพระกิตติคุณเป็นก้าวแรกของการเป็นสมาชิก
ในศาสนจักรของพระคริสต์  แต่การมีประจักษ์

พยานมิได้หมายความว่าการเปลี่ยนมาดำาเนิน 
ชีวิตแบบสมาชิกศาสนจักรจะทำาได้ง่ายๆ

ศาสนจักรอาจดูแตกต่างมาก
ผมจะยกตัวอย่าง  ผมมีเพ่ือนแอลดีเอสตั้งแต่

อายุ 13 ปี และผมเข้าร่วมศาสนจักรเม่ืออายุ 19 ปี 
แต่ถึงแม้จะเรียนรู้มากมายตลอดหลายปีนั้นเกี่ยว 
กับวัฒนธรรมศาสนจักร แต่ผมมีช่วงการเปลี่ยน 

แปลงที่ยาก  สำาหรับผม วัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติ
ของศาสนจักรแตกต่างมากจนดูเหมือนแปลก
ประหลาด

ผมเติบโตในนิกายหนึ่งซึ่งไม่เหมือนศาสนจักร 

ที่ท่านรู้จักหรือกำาลังจะรู้จักในหลายๆ ด้าน ที่โบสถ ์
แห่งนั้นบาทหลวงและคณะนักร้องสวมชุดคล้าย 

ครุยวันพิธีสำาเร็จการศึกษาของมัธยมปลาย ระหว่าง 
พิธีนมัสการ—เทียบเท่ากับการประชุมศีลระลึก 
—บาทหลวงจะเทศน์และพูดเองทั้งหมด  ทุกวัน

อาทิตย์เราทุกคนจะท่องคำาสวดอ้อนวอนพระเจ้า
พร้อมกันและร้องเพลงเดิมคือ “สรรเสริญพระผู้- 

ท่านจะช่วยสมาชิกใหม่ได้โดยเข้าใจสิ่งที่ 
พวกเขากำาลังเผชิญ

การเป็น
ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส

ใหม่
ที่เพิ่งรับบัพติศมา
นั้นเป็นอย่างไร

บทเรียนวันอา
ทิตย์

หัวข้อประจำาเดือนน้ี: 

การสร้างอา
ณาจักรของ

พระผู้เป็นเจ้
า

โดย โจชัว เจ. เพอร์กีย์
นิตยสารศาสนจักร
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การมาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่
เพียงเกี่ยวกับการเรียนหลักคำาสอนใหม่ๆ เช่น ชีวิตก่อนเกิดและ
บัพติศมาแทนคนตาย แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และความคาดหวัง  การแก้ไขความแตกต่างเหล่านั้นเป็นถนนที่
เดินได้ยาก

หกเดือนแรกหลังจากบัพติศมายากจริงๆ  ผมเกือบไปไม่รอด  
ทุกอย่างต่างกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะผมไปโบสถ์โดยไม่มี

ครอบครัวไปด้วย  ผมยังไม่เข้าใจหลักคำาสอนบางประเด็นและมี
ความรู้สึกว่าออกห่างจากอดีต

โชคดีที่เพื่อนๆ ในศาสนจักรอดทน มีน้ำาใจ และเสมอต้นเสมอ
ปลาย  พวกเขาพาผมไปร่วมกิจกรรม ชวนผมไปรับประทานอาหาร
และสังสรรค์ในครอบครัวที่บ้านพวกเขา และสวดอ้อนวอนกับผม 
สิ่งเหล่านั้นส่งผลใหญ่หลวงไม่เฉพาะในการเข้าร่วมศาสนจักรของ 

บัพติศมายากจริงๆ
ผมเกือบไปไม่รอด 

ทุกอย่างต่าง
กันมาก…

เป็นเจ้าผู้เทพรมาให้เรา”  ทารกรับบัพติศมาโดยพรมน้ำาบนศีรษะ
พวกเขา แต่รับการยืนยันเมื่ออายุประมาณ 14 ปี

เราใช้น้ำาองุ่นแทนน้ำาสำาหรับศีลระลึก และเด็กมัธยมปลายเรียน

โรงเรียนวันอาทิตย์พร้อมด้วยผู้ใหญ่ในชั้นเรียนที่พูดถึงประเด็น

ปัญหาสังคมในปัจจุบัน

แม้แต่อาคารของเราก็ต่างจากอาคารแอลดีเอสท่ีผมเคยไปเยือน  

เรามีห้องนมัสการห้องใหญ่ออกแบบตามโบสถ์คริสเตียนในยุโรป 

หลังคาแหลมสูงและหน้าต่างสูงเป็นกระจกสี  มีไม้กางเขนอยู่ตรง

บริเวณที่คณะนักร้องประสานเสียงนั่ง  หอระฆังสูงและสวยงาม

ตั้งอยู่ด้านหน้า  ผมชอบเคาะระฆังหลังเสร็จพิธีนมัสการ  ระฆัง

หนักมากพอจะยกเด็กเล็กขึ้นจากพื้นขณะดึงเชือกขึ้นลง

ขนบธรรมเนียมและความเชื่อทางสังคมของเราแตกต่างเช่นกัน 

โบสถ์ของผมสอนว่าดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ไม่เป็นไร  การมีแฟนขณะ

เป็นวัยรุ่นไม่เป็นไร  เราได้รับการสอนว่าคุณมีความสัมพันธ์ทาง

เพศก่อนแต่งงานได้ตราบใดที่คุณเชื่อว่าคุณรักกัน  เราไม่เคยพูด

เรื่องการมีประจักษ์พยาน  ครั้งแรกที่ผมเห็นการประชุมอดอาหาร

และแสดงประจักษ์พยาน—ว้าว!  ผมไม่อยากเชื่อว่าจะแปลก

ประหลาดได้ถึงเพียงนี้  ไม่มีใครยืนแบ่งปันความเชื่อแบบนั้นใน

โบสถ์ของผม

หกเดือนแรกหลังจาก
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ผมเท่านั้นแต่ในการอยู่อย่างแข็งขันและพบพลังเมื่อประจักษ์
พยานของผมสั่นคลอน  ผมเป็นหนี้พวกเขามากที่ช่วยให้ผมเข้าใจ
หลายเรื่อง

ในสองเรื่องต่อไปนี้สมาชิกรุ่นเยาว์สองคนแบ่งปันประสบการณ์
ของการเข้าร่วมศาสนจักรและพวกเขาพบความเข้มแข็งที่จะผ่าน
พ้นไปได้อย่างไร  ขณะอ่านประสบการณ์ของพวกเขาให้ท่านคิดว่า

ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หรือคน
ที่กลับมาแข็งขันพบพลังในการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรม
ตลอดจนการเติบโตทางวิญญาณ

รอหลายปีกว่าจะได้รับบัพติศมา

สมัยเรียนมัธยมปลาย ผมตัดสินใจเข้าร่วมศาสนจักรหลังจาก

พบผู้สอนศาสนาที่ชั้นเรียนภาษาอังกฤษและศึกษากับพวกเขา  

พ่อแม่คัดค้านอย่างรุนแรงเมื่อผมบอกพวกท่านว่าผมต้องการรับ 

ผมต้องสร้างศรัทธา
และประจักษ์พยาน 

ด้วยการสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ 
และถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์ยุคปัจจุบัน—

ด้วยตัวผมเอง

บัพติศมา  พวกท่านแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับศาสนจักร และกลัว

ว่าผมจะพัวพันกับสิ่งที่เป็นอันตราย พวกท่านคิดว่าศาสนจักรจะ

ขัดขวางการศึกษาของผมและเพราะกฎเกณฑ์ทั้งหมดทั้งมวลผม

คงไม่สามารถมีความสุขกับชีวิตได้  พวกท่านไม่ยอมให้ผมรับ 

บัพติศมานานถึงสองปีครึ่ง

ผมได้รับการทดสอบตั้งแต่ต้น  ในช่วงหลายปีก่อนผมจะได้รับ

บัพติศมา ผมสวดอ้อนวอนหลายต่อหลายคร้ังเพ่ือขอความเข้มแข็ง 

และศรัทธาที่จำาเป็นเพื่อให้เชื่อต่อไป  ผมไม่สามารถไปโบสถ์

หรือคบหากับสมาชิกหรือผู้สอนศาสนาได้  ผมต้องสร้างศรัทธา

และประจักษ์พยานด้วยการสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ และ

ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน—ด้วยตัวผมเอง ผม 

พลาดโปรแกรมที่น่าสนใจและกิจกรรมสนุกๆ หลายอย่าง

เมื่อผมย้ายไปเรียนวิทยาลัยที่โรม อธิการกลายเป็นเพื่อนแท้ผู้

ยืนเคียงข้างผมเมื่อพ่อแม่ผมโกรธจริงๆ  เขาสอนว่าผมจำาเป็นต้อง

รักพ่อแม่ไม่ว่าพวกท่านจะเป็นอย่างไร

ในที่สุดเมื่อผมรับบัพติศมา สมาชิกวอร์ดหลายคนมาสนับสนุน

ผม  ผมร่วมวงกับคณะนักร้องประสานเสียงและมีเพื่อนหลายคน

ที่นั่น  มิตรภาพและความมีน้ำาใจของพวกเขาทำาให้ผมรู้สึกอบอุ่น

เหมือนอยู่บ้าน
เมื่อเราซื่อตรงต่อคำาสอนของพระเยซูคริสต์และทำาตามแบบ

ส่ิงท่ีผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสพบเจอ

ต่อไปนี้เป็นการท้าทายบางอย่างที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม ่

พบเจอ  มิตรภาพของท่านจะช่วยพวกเขาเผชิญการท้าทาย 

ได้อย่างไร

1. ความพยายามเข้าใจหลักคำาสอนใหม่

2. การเลือกส่ือ ดนตรี ภาพยนตร์ และหนังสือต่างจากเดิม

3. ความเข้าใจภาษาพระคัมภีร์

4. การไม่เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนและครอบครัวที่ไม่เป็น 

แอลดีเอส

5. การสวมใส่เสื้อผ้าต่างจากเดิม

6. การอุทิศเวลาเข้าโบสถ์และเรียนเซมินารี

7. การเรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติใหม่ๆ ในพิธีนมัสการ

8. การต้องเปลี่ยนนิสัย ภาษา และวิธีคิด

9. การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมทางสังคมของแอลดีเอส

10. การเรียนรู้ศัพท์เฉพาะของแอลดีเอส อาทิ พระกิตติคุณ 

การละทิ้งความเชื่อ และ การฟื้นฟู
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อย่างของพระองค์ในความรักและห่วงใยผู้
อื่น ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และผู้สนใจจะ
เห็นว่าเราไม่เพียงแต่พูดเท่านั้น เราปฏิบัติ
ด้วย
ออตตาวิโอ คารูโซจากอิตาลี ปัจจุบันกำาลังรับใช้
งานเผยแผ่เต็มเวลา

เข้ากันไม่ได้
ดิฉันเข้าร่วมศาสนจักรเมื่ออายุ 13 ปี  

ดิฉันมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 
แต่มีความรู้สึกหนักใจที่ดิฉันเข้ากับคนที ่
โบสถ์ไม่ได้  ทุกคนรู้จักเพลงและเรื่องราว

พระคัมภีร์ ดิฉันไม่รู้จัก  ทุกคนมีความ
ทรงจำาเกี่ยวกับกิจกรรมปฐมวัยหรือบท
เรียนสังสรรค์ในครอบครัว ดิฉันไม่เคยทำา
กิจกรรมเหล่านั้นเลย

นอกจากนี้ ทุกคนคล้ายกับจะมีความ
สนใจและความคิดเห็นเหมือนกัน—บาง
ครั้งความคิดเห็นเด็ดเดี่ยวมากซึ่งตรงข้าม
กับความคิดเห็นของดิฉัน—เกี่ยวกับทุก
อย่างตั้งแต่ภาพยนตร์และการเมืองไปจน 
ถึงการตีความพระคัมภีร์บางข้อ  ดิฉันจะ
มองไปรอบๆ มองดูทุกคนที่พยักหน้าและ
คิดว่า “คุณเป็นคนดี ฉันก็เป็นคนดี แต่เรา
ต่างกันเหลือเกิน ฉันไม่ใช่สมาชิกของที่นี่”

ดิฉันต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้หลายปี  
แต่แล้วดิฉันก็นึกขึ้นได้และอ่านทวนเรื่อง
ราวจาก ลูกา 19 เกี่ยวกับศักเคียส  เพราะ
เขาเป็นนายด่านภาษี จึงไม่มีใครชื่นชอบ
และถือว่าเขาเป็นคนบาป  แต่เมื่อพระเยซู
เสด็จผ่านเมืองของเขา ศักเคียสปีนต้นไม้

ขึ้นไปอยู่เหนือฝูงชน  เขาไม่สนใจว่าคน

อื่นคิดอย่างไรกับเขา การปีนต้นไม้—แยก

ตนเองจากฝูงชน—ทำาให้เขามีประสบการณ์

ส่วนตัวที่งดงามกับพระผู้ช่วยให้รอด  ขณะ

อ่านเรื่องนี้ ดิฉันรับรู้ว่าความรู้สึกเป็นคน 

นอกไม่ได้มาจากพระคริสต์  พระเยซูไม่ทรง

กีดกันใครและทรงให้อภัย  พระองค์ทรง

เสาะหาคนที่ถูกตัดสินและถูกทอดทิ้ง—คน

ที่ดูแตกต่าง

ดิฉันพูดไม่ได้ว่าไม่เคยรู้สึกว่าตนอยู่ผิด

ที่อีก  ดิฉันเคยรู้สึก  แต่ดิฉันได้เรียนรู้ว่าสิ่ง

ที่ทำาให้ดิฉันแตกต่าง—จุดที่ดิฉันมอง จุด

ที่คนอื่นมองดิฉัน สิ่งที่ดิฉันหลงใหล จุดที่

ดิฉันคิดเกี่ยวกับโลก—นี่ไม่ใช่เหตุผลให้ตก

ไป  นี่คือเหตุผลที่ศาสนจักรต้องการเราทุก

คนผู้มีพรสวรรค์ ความเข้มแข็ง และทัศนะ

ต่างกัน 
อีเลน วิกเคอร์ส อาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ศักเคียสปีนต้นไม้ขึ้นไปเหนือฝูงชน 
ขณะพระคริสต์เสด็จผ่านเมืองของเขา
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ร่วมวงสนทนา

เร่ืองให้ไตร่ตรอง
• การเปลี่ยนแปลงแบบใดทำาให้บางคนเข้าร่วมศาสนจักรได้ยาก

• มิตรภาพของท่านจะช่วยให้บางคนกลับมาหรือเข้มแข็งอยู่ในศาสนจักร

ได้อย่างไร

ส่ิงท่ีท่านน่าจะทำา
• จดรายชื่อการท้าทายที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสมักจะต้องเอาชนะและ 

ตั้งเป้าหมายว่าท่านจะช่วยพวกเขาได้อย่างไร

• ชวนผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่หรือเพื่อนที่แข็งขันน้อยมาช่วยท่านดำาเนิน

กิจกรรมให้ชั้นเรียนหรือโควรัมของท่าน

• แบ่งปันประสบการณ์ของท่านที่โบสถ์ ที่บ้าน หรือออนไลน์

คุณเป็นคนดี ฉันก็เป็น
คนดี แต่เรา

ต่างกันเหลือเกิน
ฉันไม่ใช่
สมาชิกของที่นี่

 ธั น ว า ค ม  2 0 1 4    53



“ฉันควรทำ�อย่�งไร 
เมื่อถูกเย�ะเย้ยที ่
โรงเรียนเพร�ะทำ�ต�ม
ม�ตรฐ�นของศ�สนจักร”

หากท่านถูกล้อเลียนเพราะทำาตามมาตรฐานศาสนจักร 
ให้ถือเสียว่านั่นคือโอกาสเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต ์
จงเคารพผู้อื่นและมีจิตกุศล  หากได้รับการกระตุ้นเตือน 
ท่านอาจอธิบายว่าเหตุใดจึงดำาเนินชีวิตเช่นนั้น  ท่าน
อาจจะใช้ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ช่วยท่าน

อธิบายมาตรฐานของท่าน  อัญเชิญพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตท่านเพื่อ
พระองค์จะทรงสัมผัสใจเพื่อนวัยเดียวกับท่านได้  พระวิญญาณทรงช่วย 
ให้ท่านรู้ได้ว่าจะพูดอะไร

ท่านสามารถขอคำาแนะนำาจากบิดามารดา ผู้นำาศาสนจักร หรือผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาได้เช่นกัน  ถามคนเหล่านั้นว่าพวกเขาเคยตอบสนอง
อย่างไรในสถานการณ์คล้ายกัน

บางครั้งท่านอาจรู้สึกถูกยั่วยุให้โต้เถียงกับคนอื่นๆ เกี่ยวกับความเชื่อ 
ของท่าน  แต่จำาไว้ว่า “คนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของ 
[พระคริสต์]” (3 นีไฟ 11:29)

มีหลายครั้งที่ท่านอาจรู้สึกกดดันให้ยอมและหยุดทำาตามมาตรฐาน
ศาสนจักร  จงเข้มแข็ง การยืนหยัดมั่นคงจะไม่เพียงทำาให้สันติสุขเป็นพร
แก่ชีวิตท่านเท่าน้ัน แต่จะสามารถเป็นพรแก่ชีวิตเพ่ือนวัยเดียวกับท่านด้วย  
แบบอย่างของท่านจะกระตุ้นพวกเขาให้ทำาการตัดสินใจที่ชอบธรรม

จงมองดูแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้ท่านมีพลัง  พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงถูกเย้ยหยันเพราะทรงปกป้องความจริง (ดู อิสยาห์ 53) พระองค์
ทรงทราบว่าท่านรู้สึกอย่างไร พระองค์ทรงทำาการชดใช้เพื่อ ท่าน และทรง
ประสบการทดลองแบบเดียวกับที่ท่านประสบ  พระองค์ทรงอยู่กับท่าน จง
ศึกษาพระชนม์ชีพของพระองค์มากขึ้นเพื่อท่านจะเป็นเหมือนพระองค์ใน
สถานการณ์เหล่านี้

จับราวเหล็ก
เมื่อมีคนล้อผมที่โรงเรียน 
ผมจะนึกถึงนิมิตของลีไฮ
เกี่ยวกับอาคารใหญ่และ
กว้าง “มันเต็มไปด้วยผู้คน, 

ทั้งแก่และหนุ่ม, ทั้งชายและหญิง; และ
ลักษณะการแต่งกายของพวกเขาประณีต
ยิ่งนัก; และพวกเขาอยู่ในอากัปกิริยาล้อ
เลียนและชี้นิ้วของพวกเขามาทางผู้คนซึ่ง

เข้ามาและกำาลังรับส่วนผลนั้น” (1 นีไฟ 
8:27)  ผมจะเป็นเหมือนลีไฮ  ผมจะไม่ 
ยอมปล่อยราวเหล็กที่นำาไปสู่ชีวิตนิรันดร์

ปิแอร์ เอส., อายุ 18 ปี, เฮติ

แบ่งปันพระกิตติคุณ
เมื่อดิฉันกับเพื่อนกำาลัง
ทำาโครงการอันทรงคุณค่า
เกี่ยวกับความบริสุทธิ์
สำาหรับความก้าวหน้า

ส่วนบุคคล เราอ่านพระคัมภีร์มอรมอนที่
โรงเรียนในช่วงพัก ครูกับเพื่อนร่วมชั้นเริ่ม
ล้อเรา  บางครั้งดิฉันอยากจะเลิกอ่าน แต่
ดิฉันไม่อาจทิ้งพระคัมภีร์ไว้ที่บ้านได้ เรายัง
คงอ่านที่โรงเรียน และเมื่อเวลาผ่านไปพวก
เขาไม่ล้ออีก  เพื่อนคนหนึ่งของเราสนใจ
พระกิตติคุณและความก้าวหน้าส่วนบุคคล  
เราให้จุลสารและพระคัมภีร์รวมสามเล่มแก่
เธอ เราเล่าเรื่องพระกิตติคุณให้เธอฟังนับ
แต่นั้น  พี่ชายเธอสนใจพระกิตติคุณเช่นกัน  

พวกเขาทั้งคู่กำาลังอ่านพระคัมภีร์มอรมอน
คิมเบอร์ลีย์ เอ., อายุ 16 ปี, บราซิล

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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เป็นแบบอย่าง
ที่โรงเรียนของดิฉันนัก 
เรียนรู้จักพระกิตติคุณไม่
มาก  ดิฉันคิดว่าสิ่งดีที่สุด 

ที่คุณทำาได้คือแสดงให ้
ผู้คนเห็นว่าการดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ- 
คุณส่งผลดีต่อคุณอย่างไร  คุณเป็นแบบ
อย่างที่ดีเยี่ยมเมื่อคุณมีน้ำาใจและเคารพ 
ผู้อื่นไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรกับคุณ พวก
เขาจะเคารพคุณและความเชื่อของคุณมาก
ขึ้น  เมื่อคนเหล่านั้นนึกถึงแบบอย่างของ
คุณพวกเขาจะเปิดใจเรียนรู้พระกิตติคุณ
มากขึ้นในภายหลัง!
เคลซีย์ พี., อายุ 14 ปี, ฟลอริดา, สหรัฐอเมริกา

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
เมื่อคุณรู้จักพรที่มาจากการดำาเนินชีวิต
ตามมาตรฐาน คุณไม่ต้องรู้สึกอายเมื่อถูก
ล้อ  คุณสามารถสอนมาตรฐานและแบ่ง

ปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิต
ตามมาตรฐานเหล่านั้น  เพื่อนวัยเดียวกับ
คุณจะเรียนรู้และเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ

เนื่องจากคุณกำาลังแบ่งปันประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระกิตติคุณ
เอมมานูเอล เอ., อายุ 16 ปี, กานา

จำาไว้ว่าคุณเป็นใคร
เพื่อนร่วมชั้นหรือแม้แต่
เพื่อนของดิฉันเองบอกให้
ดิฉันสวมชุดที่ไม่เหมาะสม 
ในสายพระเนตรของพระ-

ผู้เป็นเจ้ามางานโรงเรียน  พวกเขาพูดว่า 
“คุณต้องดูน่ารัก  คุณต้องดูแตกต่าง”  บาง
ครั้งพวกเขาพูดว่าดิฉันต้องลืมความเชื่อ

ของตนเพื่อจะเข้ากับโลกนี้ได้  แต่คำาตอบ

บำารุงเล้ียง
ประจักษ์พยาน
ของท่าน
“จงกล้ายืนหยัดเพื่อ
ความจริงและความ

ชอบธรรม  เพราะแนวโน้มในสังคม
ปัจจุบันออกห่างจากคุณค่าและหลัก
ธรรมที่พระเจ้าประทานแก่เรา  เรา
ขอร้องท่านให้ปกป้องสิ่งที่ท่านเชื่อ  
หากรากประจักษ์พยานของท่านไม่ 
ฝังแน่น ท่านอาจต้านทานการเยาะ 
เย้ยของคนที่ท้าทายศรัทธาท่านไม่ 
ไหว . . . ประจักษ์พยานของท่านจะ
ทำาให้ท่านปลอดภัยเมื่อบำารุงเลี้ยง 
อย่างสม่ำาเสมอ”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ขอให้ท่าน 
กล้าหาญ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 126.

ของดิฉันทุกครั้งคือไม่  ดิฉันรู้ว่าการเป็นตัว
ดิฉันจริงๆ คือการซื่อตรงและแตกต่างจาก
โลก  ไม่เป็นไรถ้าพวกเขาไม่ชอบอย่างที่
ดิฉันเป็นอยู่  นั่นไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นพูด 
แต่เกี่ยวกับการเดินตามแนวทางของพระ-
บิดาบนสวรรค์
แจสซี ซี., อายุ 19 ปี, ฟิลิปปินส์

เป็นผู้สอนศาสนา
ผมเคยมีประสบการณ์
มากมายเกี่ยวกับการ
ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน
ของพระกิตติคุณที่โรงเรียน  

ผมได้เรียนรู้ว่านี่เป็นช่วงเวลาวิเศษสุดที่
เราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจักษ์
พยานของเราและมีส่วนร่วมในงานเผยแผ่
ศาสนา  เมื่อใดก็ตามที่ผมพบตนเองใน
สถานการณ์คล้ายกันนี้และรักษามาตรฐาน
สูง ผมรู้สึกมีความสุขกับตนเองเพราะผม
ปฏิบัติตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้
ผมปฏิบัติ  อย่าปล่อยให้ใครสงสัยว่าคุณ
เป็นใครและคุณเชื่ออะไร
ไฮรัม ดี., อายุ 18 ปี, บราซิล

ส่งคำ�ตอบและภ�พท่ีมีคว�มละเอียดสูงต�มคว�มประสงค์ของท่�น 
ม�ก่อน 15 มกร�คม 2015 ท่ี liahona.lds.org (คลิก “ส่งง�น
ของท่�น”) โดยอีเมลม�ท่ี liahona@ ldschurch. org หรือท�ง
ไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ยของท่�น 
ด้วย (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือส�ข� 
(4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรของ 
ท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี ต้องมีคำ�อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์
อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบและรูปถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ีส่งม�

“ฉันรู้สึกไม่คู่ควรจะเป็น
ประธานช้ันเรียนยุวนารี 
ฉันจะเป็นผู้นำาท่ีดีข้ึน 
ได้อย่างไร”



โดย เจเนียน เจนเซ็น นีลเซ็น

พลุและประทัด ฉากพระราชสมภพสีสันสดใส และงาน 
ฉลองที่มีทะโมลียัดไส้เป็นอาหารพิเศษ—นั่นคือ
คริสต์มาสในกัวเตมาลา  ในฐานะผู้สอนศาสนาเต็ม

เวลาดิฉันพบประเพณีที่แตกต่างมากจากประเพณีของดิฉันใน
สหรัฐ  ดิฉันคิดถึงบ้านและคิดว่าคริสต์มาสของดิฉันคงจะแย่มาก

ซิสเตอร์อนายาคู่ของดิฉันบอกว่าเราจะพบปีติในวันคริสต์มาส
โดยรับใช้ผู้อ่ืน เธอเสนอให้เราใช้เวลาช่วงเช้าร้องเพลงท่ีโรงพยาบาล 
และเราชวนผู้สอนศาสนาคนอื่นๆ มาร่วมด้วย

เมื่อใกล้ถึงทางเข้า ดิฉันเห็นคนยืนต่อแถวรอพบคนที่พวกเขา
รัก  สีหน้าของพวกเขาเศร้าหมอง เท้าที่สวมรองเท้าแตะเลอะฝุ่น 
เสื้อผ้าสีซีดจาง  เรารอกับพวกเขา  เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าไปใน
อาคาร เราเดินไปตามทางเดินแคบๆ ที่มีพื้นซีเมนต์สีเขียวลอกเป็น

แผ่นๆ  กลิ่นยาและความป่วยไข้ทำาให้ดิฉันมือไม้อ่อนไปหมด
ในแสงสลัวดิฉันเห็นผู้ป่วยบนเตียงในห้องใหญ่ที่การระบาย

อากาศไม่ค่อยดีหรือมีความเป็นส่วนตัวเพียงเล็กน้อย  พวกเขา
นอนที่นั่น บางคนมีผ้าพันแผล บางคนมีสายน้ำาเกลือ บางคน
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ บางคนร้องครวญครางเบาๆ  หลายคน
นอนหลับ  ดิฉันสงสัยว่าเรามาทำาไมที่นี่  ผู้สอน
ศาสนากลุ่มเล็กๆ ของเราส่วนใหญ่ยืนอยู่
ตรงทางเข้าออกไม่รู้จะทำาอะไร

แต่ซิสเตอร์อนายาไม่ยืนตรงนั้น  
เธอไปที่เตียงแต่ละเตียง ทักทาย 
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ผู้ป่วย ถามว่าพวกเขารู้สึกอย่างไร และอวยพรพวกเขาให้สุขสันต์
วันคริสต์มาส  ความกล้าของเธอทำาให้คนที่เหลือรู้ว่าเหตุใดเรามา
ที่นี่ เราเริ่มร้องเพลงคริสต์มาส ตอนแรกก็ร้องเบาๆ แต่มั่นใจมาก
ขึ้นขณะร้องอย่างต่อเนื่อง   ผู้ป่วยบางคนยิ้ม บ้างก็นอนเฉยๆ ดู
เหมือนไม่ทันสังเกต และบางคนฮัมตาม

ซิสเตอร์อนายาเดินเข้าไปหาหญิงคนหนึ่งที่มีผ้าพันแผลพันอยู่
พลางร้องเพลงจากหนังสือเพลงสวดท่ีถืออยู่ในมือ  หญิงคนน้ันเร่ิม
ร้องไห้เบาๆ คู่ของดิฉันลูบผมเธออย่างรักใคร่  หญิงคนนั้นน้ำาตา
ไหลขณะพูดว่า “พวกคุณคือทูตสวรรค์ พวกคุณคือทูตสวรรค์”

ดิฉันจะไม่มีวันลืมคำาตอบของซิสเตอร์อนายา  “ไม่ใช่ค่ะ ที่คุณ
ได้ยินไม่ใช่ทูตสวรรค์นะคะ” เธอตอบ  “ที่คุณได้ยินคือวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย”

เมื่อพระเยซูคริสต์ประสูติ ทูตสวรรค์องค์หนึ่งประกาศการ
ประสูติของพระองค์ และชาวสวรรค์หมู่หนึ่งสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า 
(ดู ลูกา 2:8–14)  คริสต์มาสทุกครั้งดิฉันจะนึกถึงทูตสวรรค์เหล่า
นั้น

  แต่ดิฉันนึกถึงซิสเตอร์อนายาเช่นกัน  ดิฉันจำาได้ว่าเธอกระตุ้น
เราให้ร้องเพลงที่โรงพยาบาลและเราพบปีติโดยการขยายปีติ  

ดิฉันจำาได้เมื่อเธอลูบผมหญิงป่วยคนนั้น และดิฉันจำาได้ว่า
ดิฉันไม่ต้องเป็นทูตสวรรค์จึงจะรับใช้ผู้อื่น  ดิฉันรับใช้

พวกเขาได้ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

   ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เช้าคริสต์มาสวันนั้นที่โรงพยาบาลในกัวเตมาลา เราไม่อาจขอให้ 
ทูตสวรรค์ร้องเพลง แต่เราขอให้ตัวเราร้องเพลงได้

ไม่ต้องใช้ทูตสวรรค์

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่
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หาท่ีว่าง
เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์  (1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 

Settle This in Your Hearts,” Ensign, Nov. 1992, 66.

“เราแต่ละคนเป็นเจ้าของโรงแรมที่ตัดสินใจว่าจะมีห้องให้พระเยซูหรือไม่!”



 

ใ
นพระคัมภีร์เราพบคำาถามหลายข้อ
ที่เป็นเหตุให้เราใคร่ครวญชีวิตเรา  
คำาถามชุดแรกข้อหนึ่งที่ถามในพระ-

คัมภีร์ไบเบิลคือคำาถามที่ถามอาดัมหลัง
จากเขารับส่วนผลไม้ต้องห้าม ข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญท่านให้ไตร่ตรองว่าจะประยุกต์ใช้คำา
ถามนี้กับชีวิตท่านได้อย่างไร

“ชายนั้นกับภรรยาของเขาก็ซ่อนตัวอยู่
ในหมู่ต้นไม้กลางสวนให้พ้นจากพระพักตร์
พระยาห์เวห์พระเจ้า

“พระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเรียกชายนั้น 
และตรัสถามเขาว่า  ‘เจ้าอยู่ที่ไหน’ ” 

(ปฐมกาล 3:8–9; เน้นตัวเอน)
พระเจ้าทรงทราบทั้งหมด ด้วยเหตุนี้เรา

จึงแน่ใจได้ว่าพระองค์ทรงทราบว่าอาดัม
และเอวาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน  หากพระเจ้าทรง
ทราบว่าทั้งสองอยู่ที่ไหน แล้วพระองค์ทรง
ถามอะไรกันแน่

คำาถามข้อนี้มีทางเป็นไปได้มากที่สุดว่า
กระตุ้นเตือนอาดัมกับเอวาให้คิดถึงสิ่งที่
กำาลังเกิดขึ้นในชีวิตพวกเขา เราอาจจะถาม
ตัวเราด้วยคำาถามทำานองเดียวกัน  ตัวอย่าง
เช่น  เราอยู่ตรงจุดไหนในการเดินทางไป
ตามเส้นทางแห่งพันธสัญญาสู่ชีวิตนิรันดร์  
พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรสวรรค์และ
ของประทานอะไรแก่เราในชีวิตก่อนมรรตัย
เพื่อช่วยเราไปตามเส้นทางนี้  ของประทาน
และพรสวรรค์อะไรอีกบ้างที่เราต้องได้รับ
ขณะพยายามเป็นคนที่พระเจ้าทรงประสงค์
ให้เราเป็น

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) 
กล่าวว่า “มนุษย์ ในฐานะที่เป็นวิญญาณ 
ถือกำาเนิดและเกิดจากบิดามารดาสวรรค์ 
ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ในปราสาท 
นิรันดร์ของพระบิดาก่อนมายังโลกนี้ใน
ร่าง [กาย] ทางโลก”1  คู่มือ หลักธรรม 

พระกิตติคุณ สอนเราว่า “พระบิดาในสวรรค์
ทรงทราบว่าเราเป็นใครและเราทำาอะไร
ก่อนมาที่นี่  พระองค์ทรงเลือกเวลาและ
สถานที่ให้เราแต่ละคนมาเกิดเพื่อเราจะได้
เรียนบทเรียนที่เราเองต้องการและ ทำาให้
พรสวรรค์และบุคลิกภาพของเราแต่ละคน

เกิดประโยชน์สูงสุด” 2

พระบิดาบนสวรรค์ทรงนำาท่านมาอยู่
ในสถานที่ดีที่สุดเพื่อใช้ของประทานฝ่าย
วิญญาณของท่านและสร้างพรสวรรค์ของ

ท่าน  ไม่สำาคัญว่าท่านอาศัยอยู่ที่ใดหรือ
ท่านพบตนเองในสภาพชีวิตแบบใด ท่าน
สามารถเลือกประสบความสำาเร็จได้ไม่ว่า
จะมีการท้าทายอะไรก็ตาม  อย่ายอมแพ้  
ทำาต่อไป  อย่าล้มเลิก  จำาไว้ว่าสิ่งที่ท่านทำา
กับสิ่งที่ท่านมีทำาให้ท่านเป็นอย่างที่ท่าน
เป็น

แบบอย่างของอาดัมและเอวาให้ความ
หวังเราได้มาก  หลังจากพวกท่านล่วง
ละเมิดพระบัญญัติไม่ให้รับส่วนผลไม้
ต้องห้าม พวกท่านถูกขับออกจากสวนที่
สวยงาม ผืนดินถูกสาป หนามและพงหนาม

ปรากฏ พวกท่านต้องทำางานและไถดินเพื่อ
หาเลี้ยงตนเอง  พวกท่านไม่ยอมแพ้  พวก
ท่านไปทำางานตามที่พระเจ้าทรงบัญชา (ดู 
โมเสส 5:1)   คาอินบุตรชายของพวกท่าน
ทำาการเลือกที่เลวมาก แต่พวกท่านยังคง
ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและสอนบุตร
ธิดาต่อไป

การค้นพบของลุงเบ็น

ข้าพเจ้ามีลุงคนหนึ่งที่พยายามปรับปรุง

พระบิดาบนสวรรค์ประทาน
ของประทานฝ่ายวิญญาณและ
พรสวรรค์แก่ท่านเพื่อช่วยให้ท่าน
เป็นคนที่พระองค์ทรงประสงค์ 
ให้ท่านเป็น

โดย เอ็ลเดอร์ 
เมอร์วีน บี.  
อาร์โนลด์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ฉันอยู่
   ที่ไหน

วิธี   ค้นพบ

วิธีค้นพบและพัฒนาพรสวรรค์และ
ของประทานฝ่ายวิญญาณของท่าน
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ท่านมีของประทานอะไรบ้าง

ต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่ท่านจะตระหนักได้ว่าท่านม ี
ของประทานอะไรบ้าง

•	 ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่าท่าน
มีของประทานอะไร	และทูลขอ
พระองค์ประทานพรท่านด้วยของ
ประทานอื่นเช่นกัน

•	 ถามคนที่รู้จักท่านดี	บางครั้งคนอื่น
อาจมองเห็นของประทานของท่าน
ชัดเจนกว่าท่าน

•	 เข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆ	หรือเรียนรู้
ทักษะใหม่ๆ	เพื่อค้นพบพรสวรรค์
และของประทานฝ่ายวิญญาณของ
ท่าน

•	 หากท่านมีปิตุพร	จงศึกษาเพื่อดูว่า
ในนั้นกล่าวถึงของประทานอะไร 
หรือท่านมีศักยภาพในด้านใด

และเพิ่มพูนของประทานและพรสวรรค์ที่

ท่านได้รับจากพระบิดาบนสวรรค์อยู่เสมอ  

ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องหนึ่งจากชีวิตท่านที่

ช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นว่าจะพัฒนาและขยาย

พรสวรรค์กับของประทานฝ่ายวิญญาณ

อย่างไร

วันหนึ่งเมื่อลุงเบ็นของข้าพเจ้าทำางาน

อยู่ที่เหมืองทองแดง ท่านสังเกตเห็นโลหะ

คดงอชิ้นหนึ่งวางอยู่ริมรางรถไฟ  ท่านถาม

เจ้านายว่าท่านขอได้ไหม  เจ้านายตอบว่า 

“เบ็น โลหะเก่าชิ้นนั้นไม่มีค่าหรอก  เก็บไป

คุณก็เสียเวลาเปล่า” 

ลุงเบ็นยิ้มและพูดว่า “ผมเห็นมากกว่า

โลหะเก่าๆ ชิ้นหนึ่งเสียอีกครับ”

เจ้านายอนุญาตให้ลุงเบ็นนำาโลหะชิ้น 

นั้นกลับบ้าน  ในห้องช่างลุงเบ็นเผาโลหะ

ชิ้นนั้นจนเป็นสีแดง จากนั้นก็พยายามขึ้น

รูปและดัดให้ตรง

เมื่อโลหะเย็นแล้ว เขาวาดลวดลายเป็น

มีดด้ามใหญ่ลงไปบนนั้น แล้วใช้เครื่องพ่น

ไฟร้อนตัดโลหะเป็นรูปมีด ต่อจากนั้นลุง

เบ็นเริ่มเคาะขอบให้เรียบ เขาทำางานหลาย

ต่อหลายชั่วโมงเพื่อตัด ลับ ขัด และกลึง

โลหะเก่าชิ้นนั้น

เขาทำางานวันแล้ววันเล่ากับสิ่งที่เจ้า
นายเรียกว่าโลหะไร้ค่า  ใบมีดค่อยๆ เป็น
รูปเป็นร่างและกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่
สวยแวววาว

ตอนนี้ส่วนที่ขาดคือด้ามจับ  ลุงเบ็น
เข้าไปหาเขากวางในป่า  เอากลับมาที่
ห้องช่าง ทำาความสะอาด ตัด และขัดเขา
กวางจนขึ้นเงา  เมื่อทำาเสร็จเขากวางก็
เรียบสวย  เขายึดด้ามจับติดกับใบมีด   
สิ่งที่เคยเป็นโลหะเก่าคดงอสนิมจับกลาย 
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ท่านมีของประทานเหล่าน้ี 
หน่ึงอย่างหรือไม่
“ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงของประทานบาง
อย่างที่มักไม่ปรากฏชัดหรือไม่โดดเด่น
แต่สำาคัญมาก  หนึ่งในนั้นอาจเป็นของ

ประทานของท่าน—ของประทานที่ไม่ปรากฏชัดแต่กระนั้น
ก็ตามมีจริงและมีค่า

“เรามาทบทวนของประทานที่ไม่ค่อยเด่นชัดบางอย่าง
เหล่านี้ด้วยกัน ของประทานแห่งการซักถาม ของประทาน
แห่งการฟัง ของประทานแห่งการได้ยินและใช้สุรเสียงสงบ
แผ่วเบา ของประทานแห่งความสามารถหลั่งน้ำาตา ของ
ประทานแห่งการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ของประทานแห่ง
การเห็นด้วย ของประทานแห่งการหลีกเลี่ยงคำาพูดซ้ำาๆ 
ไร้สาระ ของประทานแห่งการแสวงหาสิ่งชอบธรรม ของ
ประทานแห่งการไม่ตัดสิน ของประทานแห่งการพึ่งพาพระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อทูลขอการนำาทาง ของประทานแห่งการเป็น
สานุศิษย์ ของประทานแห่งการดูแลผู้อื่น ของประทานแห่ง
ความสามารถไตร่ตรอง ของประทานแห่งการสวดอ้อนวอน 
ของประทานแห่งการแสดงประจักษ์พยานอันทรงพลัง และ
ของประทานแห่งการได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน (1915–1994) แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “There Are Many Gifts,” Ensign, Nov. 1987, 20.

เป็นมีดเล่มสวยที่ได้มาหลายรางวัล

ท่านกับข้าพเจ้าเป็นเหมือนโลหะเก่าชิ้นนั้น  เราต่างก็ต้องถูก

ขึ้นรูป กลึง และขัดจนขึ้นเงาเพื่อให้บรรลุศักยภาพอันสมบูรณ์

ของเรา  ส่วนหนึ่งของกระบวนการดังกล่าวคือการค้นพบ เพิ่ม

ประสิทธิภาพ เพิ่มพูนพรสวรรค์และของประทานของเรา

ลุงเบ็นเข้าใจว่าศักยภาพส่วนใหญ่ของเรามองเผินๆ ไม่เห็น 

เราต้องค้นหาและพัฒนา  พระเจ้าทรงสอนให้เรา “แสวงหา

ของประทานที่ดีที่สุดอย่างตั้งใจจริง” (คพ. 46:8) และ “เพื่อทุก

คนจะเพิ่มพูนพรสวรรค์ของตน, เพื่อทุกคนจะได้รับพรสวรรค์

อื่นๆ, แท้จริงแล้ว, แม้ร้อยเท่า” (คพ. 82:18)  เหตุใดเราจึงต้อง

ทำาเช่นน้ัน  เราสามารถใช้พรสวรรค์และของประทานของเรารับ 



ใช้ผู้อื่น ดังข้อต่อไปนี้อธิบาย “มนุษย์ทุกคน

หมายมั่นประโยชน์สุขของเพื่อนบ้านตน, 

และทำาสิ่งทั้งปวงด้วยดวงตาที่เห็นแก่รัศมี

ภาพของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว” (คพ. 

82:19)  การรับใช้หล่อหลอมให้เราดำาเนิน

ชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์มากขึ้น

หาพรสวรรค์ของเรา
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัม

อัครสาวกสิบสองสอนไว้ว่าการทดลองปั้น
แต่งเราได้อย่างไร “เมื่อทุกอย่างมีทีท่าว่า

กำาลังราบรื่น การท้าทายหลายอย่างมักจะ
ประดังเข้ามาพร้อมๆ กัน  เมื่อการทดลอง
เหล่านั้นไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องจากการไม่
เชื่อฟังของท่านนั่นย่อมเป็นเครื่องพิสูจน์ 
ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกว่าท่านพร้อมจะเติบโต 
มากขึ้น (ดู สุภาษิต 3:11–12)  ด้วยเหตุนี ้
พระองค์จึงประทานประสบการณ์ให้ท่าน
เพื่อกระตุ้นการเติบโต ความเข้าใจ และ

ความเห็นอกเห็นใจ  [ของประทานที ่

สำาคัญมากสองอย่าง] ซึ่ง ขัดเกลาท่าน 

เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของท่าน  การที ่

จะนำาท่านออกจากจุดที่ท่านอยู่ไปยังจุด 
ที่พระองค์ทรงต้องการให้ท่านอยู่ต้องใช้
ความพยายามอย่างมาก และโดยท่ัวไปจะ 
เกี่ยวข้องกับความไม่สบายใจและความ
เจ็บปวด”3

ปรับปรุงพรสวรรค์ของเรา
การเพิ่มพูนพรสวรรค์ของเราเรียกร้องให้

ลงมือทำา  ไม่นานมานี้เอ็ลเดอร์สก็อตต์พูด
กับภรรยาข้าพเจ้าว่า “เดวอนนา คุณควร
วาดภาพนะ”

ซิสเตอร์อาร์โนลด์ไม่เคยวาดภาพมา
ก่อนในชีวิต  เธอต้องฝึกวาด  เธอไปเรียน 

ไม่เข้าใจ

“พวกเขาได้ยินเสียงอีกเป็นครั้งที่สาม, 

และได้เงี่ยหูฟัง; และดวงตาของพวกเขา

มองไปทางเสียงนั้น …

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น, เมื่อพวก

เขาเข้าใจพวกเขากวาดสายตาขึ้นไปทาง

ฟ้าสวรรค์อีก; และดูเถิด, พวกเขาเห็นชายผู้

หนึ่ง [พระเยซูคริสต์] ลงมาจากฟ้าสวรรค์” 

(ข้อ 5, 8)

การได้ยินชัดและการเห็นชัดเป็นเพียง

สองตัวอย่างของพรสวรรค์และของประทาน

ฝ่ายวิญญาณท่ีท่านจะมีและเพ่ิมพูนได้หาก

ท่านเต็มใจ แสวงหาและทำาให้ได้มา

ข้าพเจ้าเช้ือเชิญเราแต่ละคนให้ทำาเหมือน 

ลุงเบ็นคือ มองเห็นส่วนดีที่สุดในทุกอย่าง

ขณะแสวงหาของประทานฝ่ายวิญญาณ

และพรสวรรค์ และใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นพร

แก่คนรอบข้าง  ข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดา

บนสวรรค์มีของประทานและพรสวรรค์

มากมายที่พระองค์ทรงประสงค์จะมอบให้

เรา แต่ “เงื่อนไขมีอยู่ว่าเราต้องทูลขอ   พร

เรียกร้องให้เราลงมือทำาหรือพยายามใน

ส่วนของเรา” (Bible Dictionary, “Prayer”)  

ขอให้เราค้นพบ ทำาให้ได้มา และเพิ่มพูน

ของประทานกับพรสวรรค์ที่พระผู้เป็นเจ้า

ประทานแก่เราตั้งแต่เกิด ข้าพเจ้าน้อมสวด

อ้อนวอนขอให้เราได้รับของประทานอื่นๆ 

เช่นกัน 

อ้างอิง
1. คำาสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ 

(1998), 368.
2. หลักธรรมพระกิตติคุณ (2009), 10; เน้นตัวเอน.
3. ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “Trust in the Lord,” Ensign, 

Nov. 1995, 16–17; เน้นตัวเอน.

เธอวาดภาพทุกวัน หลังจากใช้เวลาและ
ความพยายามพอสมควรเธอก็วาดได้สวย  
ข้าพเจ้ามีภาพวาดที่สวยมากภาพหนึ่ง
ของเธอเป็นวิวแม่น้ำาแขวนอยู่บนผนังห้อง
ทำางานของข้าพเจ้า

ใช่แล้ว การจะมีพรสวรรค์ต้องลงมือทำา 

แต่ปีติของเราจะใหญ่หลวงเพียงใดเมื่อเรา

ได้ยินพระเจ้ารับสั่งกับเราว่า “ดีแล้ว ของ

ประทานและพรสวรรค์ของเจ้าจะทวีคูณ

เพราะความขยันหมั่นเพียรของเจ้า” (ดู 

มัทธิว 25:14–30)

ของประทานฝ่ายวิญญาณของท่าน

ภรรยาข้าพเจ้าค้นพบพรสวรรค์ด้านการ

วาดภาพ  ของประทานและพรสวรรค์ของ

ท่านคืออะไร  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระบิดาบน 

สวรรค์ประทานบางอย่างแก่ท่าน ข้าพเจ้า

รู้ได้อย่างไร “มีของประทานหลายอย่าง, 

และแก่มนุษย์ทุกคนมีของประทานให้

ไว้โดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า” 

(คพ. 46:11)  ของประทานและพลังความ

สามารถของพระผู้เป็นเจ้ามีให้เราทุกคน  

สิทธิ์และความรับผิดชอบของเราคือยอมรับ

ของประทานฝ่ายวิญญาณของเรา เพิ่มพูน

พรสวรรค์ของเรา และแบ่งปัน

พระคัมภีร์ระบุของประทานบางอย่างที่

เราพึงแสวงหา (ดูตัวอย่างใน คพ. 46) แต่

จริงๆ แล้วมีของประทานและพรสวรรค์

หลายร้อยอย่าง  จงค้นคว้าพระคัมภีร ์

มอรมอน โดยเฉพาะอย่างย่ิง 3 นีไฟ 11–26 

ท่านจะค้นพบของประทานและพรสวรรค์

มากมายที่มีให้เราแต่ละคน  ตัวอย่างเช่น

ใน 3 นีไฟ 11 เราอ่านเกี่ยวกับคนที่ได้ยิน 

สุรเสียงของพระบิดาบนสวรรค์แต่ครั้งแรก
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“ชี
วิตนี้เป็นเวลาสำาหรับมนุษย์ที่จะ
เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 
34:32)  เรากำาลังเตรียมอยู่หรือไม่

สมมุติว่าพระองค์จะเสด็จมาพรุ่งนี้ ถ้า
เรารู้ว่าเราจะพบพระเจ้าพรุ่งนี้—โดยการที ่
เราตายก่อนเวลาอันควรหรือโดยการเสด็จ 
มาอย่างไม่คาดฝัน—วันนี้เราจะทำาอะไร  
เราจะสารภาพอะไร เราจะเลิกทำาสิ่งใด เรา 
จะสะสางเรื่องใด  เราจะให้อภัยใคร เราจะ
แสดงประจักษ์พยานเรื่องใด

ถ้าเราจะทำาสิ่งต่างๆ เหล่านั้นในเวลานั้น 
ทำาไมเราไม่ทำาเสียแต่ตอนนี้  ทำาไมเราไม ่
ค้นหาสันติสุขในเวลาท่ีสามารถได้รับสันติสุข

ความชั่วร้ายที่เคยจำากัดอยู่เฉพาะที่และ
ปิดไว้เหมือนเป็นฝีทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับ
และเดินกันออกมาเป็นทิวแถว  รากฐาน
และป้อมปราการของอารยธรรมส่วนใหญ่ ส่ว
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เราทำาตามพระบัญชาของพระเจ้าที่ว่า 
“เจ้าจงยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่
หวั่นไหว, จนวันของพระเจ้ามาถึง; เพราะ
ดูเถิด, มันมาถึงโดยพลัน” หรือไม่ (คพ. 
87:8)

เรามีการท้าทายอยู่รายรอบ (ดู 2 โครินธ ์
4:8–9) แต่ด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า เรา
เชื่อมั่นในพรที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับ
ผู้คนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์  เรา
มีศรัทธาในอนาคต และเรากำาลังเตรียมรับ
อนาคตนั้น

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราว่า “ดังนั้น, 
จงซื่อสัตย์, สวดอ้อนวอนเสมอ, ขลิบไส้
ตะเกียงของเจ้าและให้ลุกโชติช่วง, และมี
น้ำามันอยู่กับเจ้า, เพื่อเจ้าจะพร้อมในการ 
มาของเจ้าบ่าว—

“เพราะดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, 
เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเรามาโดยพลัน” (คพ. 
33:17–18) 
จากคำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ 
เดือนเมษายน 2004

วิธีเตรียมรับ
การ
เสด็จมา
ครั้งที่สอง

โดย เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน เอช. โอ๊คส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ถูกสงสัยหรือถูกโจมตี  ประเทศต่างๆ ไม่

ยอมรับศาสนาของตนเองที่สืบทอดกันมา 

การแต่งงานและความรับผิดชอบต่อครอบ- 

ครัวถูกละเลยเพราะการทำาตามใจตนเอง 

ภาพยนตร์ นิตยสาร โทรทัศน์ที่กำาหนด

เจตคติของเราเต็มไปด้วยเรื่องราวหรือภาพ

ที่แสดงให้เห็นว่าบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า

เปรียบเสมือนสัตว์ป่าที่ล่าเหยื่อหรืออย่างดี

ที่สุดก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้คุณค่าคอยติดตาม

หาการตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัวที่

เพิ่มขึ้น และพวกเราหลายคนยอมรับสิ่งนี้

ว่าเป็นความบันเทิง

ความดี ความจริง และความสวยงาม 

ถูกแทนที่ด้วยสิ่งเลวร้าย “อะไรก็ได้” และ

สิ่งไร้คุณค่าของความเพ้อฝันอันไร้สาระ  

ไม่น่าแปลกใจที่เยาวชนและผู้ใหญ่ของเรา

จำานวนมากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสื่อลามก เจาะ

ร่างกาย แสวงหาความพึงพอใจส่วนตัว มี

พฤติกรรมไม่ซื่อสัตย์ สวมเสื้อผ้าที่เปิดเผย 

ใช้ภาษาไม่สุภาพ และปล่อยตนให้หมกมุ่น

กับความรู้สึกทางเพศ

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องเศร้าในสาย

พระเนตรของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรัก

บุตรธิดาของพระองค์ทุกคนและทรงห้าม

การกระทำาทุกอย่างที่จะปิดกั้นพวกเขา 

ไม่ให้กลับไปยังที่ประทับของพระองค์

สถานะของการเตรียมพร้อมส่วน 

ตัวสำาหรับชีวิตนิรันดร์คืออะไร ผู้คน 

ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้คนแห่งพันธ- 

สัญญาเสมอ รวมถึงสัญญาอันศักดิ์สิทธิ ์

ที่เราทำาในน้ำาแห่งบัพติศมา  ในการรับ 

ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์และในพระวิหาร

ของพระผู้เป็นเจ้า  เราเป็นคนที่ไม่รักษา

สัญญาหรือผู้ที่เชื่อแต่ไม่ทำาตามหรือไม่



โดย ดัสติน วอร์ด

ที่
นั่งประจำ�ของผมในเซมิน�รีเกรดเก�้คือ
แถวหลัง ที่ตรงนั้นผมพูดคุยและหยอก 
ล้อกับเพื่อนของผมได้  ผมสมัครเรียน 

เซมิน�รีเพียงเพร�ะมีเวล�ว่�งในต�ร�งเรียน  
เซมิน�รีในเขตที่ผมอยู่เปิดสอนในวันเรียนหนังสือ 
และที่ปรึกษ�ของโรงเรียนแนะนำ�ให้ผมลงเรียน
เพร�ะผมเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย  ผมรู้จักชื่อครู  
แต่นั่นคือทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้จ�กชั้นเรียน

วันหนึ่งเพื่อนของผมไม่อยู่ ผมจึงพบปัญห� นั่น

คือ ผมไม่มีใครหยอกล้อด้วย  ผมจะผ่�นเวล�นี้ไป

ได้อย่�งไร  ด้วยคว�มตื่นตระหนกผมจึงต้องทำ�สิ่ง

เดียวที่เหลือนั่นคือ—ผมฟัง  นั่นเป็นครั้งแรกที่ผม

ตั้งใจฟังครู

เมื่อนึกย้อนกลับไป ผมจำ�สิ่งที่ครูพูดวันนั้นไม่

ได้สักคำ� แต่ผมจำ�ได้ว่�ถูกสะกดเหมือนต้องมนต์  

เพื่อนของผมกลับม�ในวันถัดไป แต่แทนที่จะหยอก

ล้อกับเข� ผมฟังและถูกดึงเข้�ไปในบทเรียนอีกครั้ง

ในที่สุดผมก็ย้�ยจ�กหลังห้องม�นั่งแถวหน้�เพื่อ

ผมจะเอ�ใจใส่ได้ม�กขึ้น  ไม่มีครั้งใดผ่�นไปโดยที่

ผมไม่รู้สึกสนใจบทเรียนหรือนักเรียนท่ีกำ�ลังแบ่งปัน

ประจักษ์พย�นของพวกเข�

ผมชอบเซมิน�รีม�กถึงขน�ดลงชื่อเรียนอีกครั้ง

ในปีต่อม� ผมรับบัพติศม�เมื่ออ�ยุแปดขวบแต่ไม่

เคยไปโบสถ์เลย  แต่บ�งอย่�งเปลี่ยนไปในวันหนึ่ง

เมื่อเดือนธันว�คมก่อนวันหยุดคริสต์ม�ส  ครูเชื้อ

เชิญให้เร�ม�พูดหน้�ชั้นว่�เร�จะถว�ยอะไรเป็น

ของขวัญแด่พระคริสต์ในปีนั้น

“ไม่มีใครออกไปหรอก” ผมคิด  แต่ยังคว�ม

ประหล�ดใจแก่ผม นักเรียนเดินม�หน�้ชั้นทีละคน  

บ�งคนหลั่งน้ำ�ต� หล�ยคนบอกเป้�หม�ยที่ตั้งไว้ 

และบ�้งก็เล่�เรื่อง  ผมไม่อย�กจะเชื่อ
เวล�กำ�ลังผ่�นไป  เหลือผมคนเดียวที่ยังไม่ได้ภ�
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ปีนี้ผมจะถวายอะไรแด่พระผู้ช่วยให้รอด

ของขวัญ คริสต์มาส ของผมMY CHRISTMAS GIFT
ออกไป  กว่�จะรู้ตัวผมก็ออกไปยืนแล้ว  ผมไม่
ทร�บว่�จะพูดอะไร แต่จ�กน้ันผมก็พูดด้วยน้ำ�เสียง
สั่นเครือว่� “เนื่องในวันประสูติของพระคริสต์ปีนี้ 
ผมจะเริ่มไปโบสถ์”

นับจ�กวันนั้นเป็นต้นม� ผมเริ่มไปโบสถ์เพื่อเป็น
ของขวัญแด่พระผู้ช่วยให้รอด  ส่วนที่น่�แปลกคือ
ผมเองเป็นคนได้รับของขวัญ  ก�รกลับม�โบสถ์
เปลี่ยนชีวิตผม  และทั้งหมดเริ่มจ�กวันที่ผมหยุด 
คุยน�นพอจะฟังและยอมให้พระวิญญ�ณทรง
สัมผัสใจผม

พระวิญญ�ณยังคงตรัสกับผม  ทั้งหมดที่ผม 
ต้องทำ�คือหยุดและฟัง—จ�กนั้นก็ทำ�ต�ม 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา



โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, นิตยสารศาสนจักร
และมิกกีย์ ชิโมมิยะ, โตเกียว, ญี่ปุ่น

ท่
านอายุเกือบ 12 ขวบแล้ว  ชีวิตเต็มไปด้วยการเปลี่ยน- 
แปลง  ที่โบสถ์ท่านจะย้ายจากปฐมวัยไปเยาวชนชาย
หรือไม่ก็เยาวชนหญิง  นั่นหมายถึงการตั้งเป้าหมาย 

ให้การรับใช้ เตรียมไปพระวิหาร และเรียนพระกิตติคุณมากขึ้น  
แต่อย่าวิตกเลย!  คนอื่นๆ ที่ประสบกับสิ่งเดียวกันพูดว่าสิ่งนี ้
ยอดเยี่ยม

กำ�ลังเลื่อนชั้นจ�กปฐมวัยไป 
เย�วชนช�ยหรือเย�วชนหญิง 
หรือไม่  สำ�รวจคว�มคิดเหล่�นี ้
จ�กเด็กวัย 12 ขวบที่กำ�ลัง 
ประสบก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

จอห์น ซี.

ไบรอัน อาร์.

จอช ดับเบิลยู.โนโดกะ ที.

ไอยโอลาห์กับเอวาลีน วี.

เกรซ เอส.

พ ร ้อ ม จ ะ ก ้า ว  

ไ  ป  ข ้ า  ง  ห  น ้ า
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พร้อมกันสองคน
ไอยโอลาห์ วี. จากฝรั่งเศสเป็นดรุณี

วัย 12 ขวบ  เอวาลีนพี่สาวของเธออีก
หนึ่งเดือนจะครบ 13 ปี  “หนูดีใจที่พี่
สาวอยู่ที่นั่นเพื่อช่วยหนูย้ายจากปฐมวัย
ไปเยาวชนหญิง” ไอยโอลาห์กล่าว

สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองชื่นชอบคือความ
ก้าวหน้าส่วนบุคคล แต่พออ่านเป้า
หมายข้อหนึ่ง พวกเธอหัวเราะ ข้อนั้น
เขียนว่า “ฝึกเล่นเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้น”

“เราเล่นดนตรีมาหลายปีแล้ว” เอวา- 
ลีนกล่าว แต่พวกเธอก็พูดเรื่องนี้กับคุณ
แม่ ท่านช่วยให้พวกเธอเห็นว่าพวกเธอ 

สามารถใช้ดนตรีทำาให้เป้าหมายอีก
อย่างหนึ่งสำาเร็จได้ นั่นคือ การรับใช้

ตอนนี้ไอยโอลาห์และเอวาลีนกำาลัง
เตรียมเล่นดนตรีในการประชุมศีลระลึก
และคืนแสดงพรสวรรค์ แสดงคอนเสิร์ต
ให้เด็กๆ กับผู้สูงอายุดู และบรรเลง
ดนตรีให้ผู้สอนศาสนาขณะพวกเขา 
ร้องเพลง

“ความก้าวหน้าส่วนบุคคลดีค่ะ”  

เอวาลีนกล่าว “คุณได้ทำาสิ่งที่ชอบและ
ทำาสิ่งใหม่ๆ ด้วย”

ถามคำาถาม
ไบรอัน อาร์. วัยสิบสองขวบจากรัฐ

แอริโซนา สหรัฐอเมริกา กำาลังเตรียมส่ง
ผ่านศีลระลึกเป็นครั้งแรก  เขาไม่ต้อง
การทำาผิดพลาด เขาจึงขอให้ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนคนอื่นๆ ใน
วอร์ดอธิบายให้เขาฟัง

“พวกเขาดีมาก” เขากล่าว “พวกเขา
บอกผมว่ายืนตรงไหน เดินไปทางไหน 
และส่งผ่านอย่างไร”

แต่สำาคัญยิ่งกว่านั้นคือพวกเขาเตือน
ไบรอันให้มีความคารวะ  “เราต้องระลึก
ถึงพระผู้ช่วยให้รอดขณะส่งผ่านศีล-
ระลึก” ไบรอันกล่าว  “ถ้าเรามีความ
คารวะ นั่นช่วยให้คนอื่นๆ ระลึกถึง
พระองค์ด้วย”

ไบรอันเรียนรู้ว่าคนอื่นๆ ยินดีช่วย

เขาให้เข้าใจหน้าที่และฝึกทำาให้ดี  “แค่
ถาม” เขาบอก “การย้ายจากปฐมวัยไป
เยาวชนชายง่ายกว่าที่คุณคิด”

ผูกมิตรกับเพ่ือนใหม่
“หนูกังวลใจเมื่อที่ปรึกษาขอให้หนู

ไปค่ายเยาวชนหญิงสเตคเป็นครั้งแรก” 
โนโดกะ ที. จากโอะกินะวะ ญี่ปุ่นกล่าว  
“หนูตัดสินใจสวดอ้อนวอน  หลังจาก
สวดอ้อนวอนหนูรู้สึกสบายใจ ด้วยเหตุ
นี้จึงตัดสินใจไป

“นับจากวันแรกวันนั้น หนูสามารถ
ผูกมิตรกับเพื่อนใหม่ได้  เยาวชนหญิง
นิสัยดีและมีน้ำาใจกับหนู ไม่นานความ
กลัวของหนูก็หมดไป  หนูเรียนรู้วิธีทำา
น้ำาให้บริสุทธิ์ ผูกปม พันแผล ปฏิบัติ
การช่วยชีวิต และหาพืชที่กินได้!”

รู้สึกถึงการต้อนรับ
“วันแรกของหนูในเยาวชนหญิง 

เป็นวันเกิดของหนู” เกรซ เอส. จากรัฐ
แอริโซนา สหรัฐอเมริกากล่าว  “พวก
เขาตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ แต่หลังจาก
นั้นพวกเขาแสดงน้ำาใจไม่ขาดสาย 
พวกเขาทำาให้หนูรู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับ

ผู้ให้คำาปรึกษาก็ต้อนรับเธอเช่นกัน 
“เธอเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับสิ่งที่เธอทำา
สมัยอยู่ในเยาวชนหญิง” เกรซกล่าว  
“เธอทบทวนหนังสือความก้าวหน้าส่วน
บุคคลกับเราแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่า
เราเข้าใจ” 
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และมีกิจกรรมมากมาย” เขากล่าว “ตอนนี้

เรากำาลังเรียนรู้หลายอย่าง และ แบ่งปัน 

นั่นหมายถึง ทำ� สิ่งที่เราเรียนรู้ให้มาก”  

ตัวอย่างเช่น หลังจากบทเรียนฐานะปุโรหิต 

จอชไปเยี่ยมเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้มาโบสถ์

นานแล้ว  “พ่อแม่ของเขาทำางานวันอาทิตย์ 

พวกเขาก็เลยไม่มา  แต่ผมบอกเขาว่าเขา

มากับผมได้”

จอชกำาลังเรียนรู้จุดประสงค์ของเยาวชน

ชายและเยาวชนหญิง  “จุดประสงค์คือ

แสดงให้เราเห็นวิธีเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้

รอดมากขึ้น” เขากล่าว  เขารู้ว่าการเรียกให้ 

“มาหาพระคริสต์” หมายถึงการเดินไปตาม

เส้นทางที่เริ่มจากบัพติศมาและการยืนยัน 

เดินต่อไปจนถึงพระวิหาร และนำาไปสู่ชีวิต

นิรันดร์

“ผมพร้อมจะก้าวไปข้างหน้า” เขากล่าว 

ทำ�หน้�ท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้� 
ด้วยกัน

จอห์น ซี. วัยสิบสองขวบกับคุณพ่อ

ของเขามักจะทำาโครงการต่างๆ 

ด้วยกัน  ตัวอย่างเช่น ตอนนี้พวกเขา

กำาลังเย็บเศษผ้าแปะบนผ้าห่มที่พวกเขา

จะใช้เมื่อไปเข้าค่าย  เศษผ้ามาจากค่าย

และกิจกรรมต่างๆ ที่พวกเขาไปเข้าร่วม

ในรัฐบริติชโคลัมเบีย แคนาดา ประเทศ

ที่พวกเขาอาศัยอยู่

“พ่อเป็นผู้ช่วยคนสำาคัญ” จอห์นกล่าว 

“ผมนึกไม่ออกว่าถ้าไม่มีท่านผมจะทำา 

โครงการต่างๆ ของศาสนจักรได้อย่างไร”

เมื่อจอห์นอายุครบ 12 ขวบ พวกเขา

ทบทวนหนังสือหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้า

ด้วยกัน  ไม่นานพวกเขาก็มาถึงหัวข้อ 

“เข้าใจหลักคำาสอน” ในหมวดมัคนายก  

“พ่ออธิบายให้ผมฟังเกี่ยวกับกุญแจและ

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต” จอห์นกล่าว 

และนั่นช่วยให้จอห์นบรรลุข้อกำาหนด

หนึ่งข้อ

“เม่ือคุณกำาลังทำาหน้าท่ีต่อพระผู้เป็น-

เจ้า” จอห์นกล่าว “ให้คุณพ่อของคุณมี

ส่วนด้วย  พ่อผมช่วยผมมามากแล้ว”

เรียนรู้ สอน และแบ่งปัน
ผู้นำาขอให้มัคนายกคนใหม่อย่างจอช 

ดับเบิลยู. จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกา สอน
บทเรียนเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์ของพระ-
คริสต์  “ผมพบข้อพระคัมภีร์ตอนที่เปโตรกับ
คนอื่นๆ กำาลังจับปลา  พวกเขาลองจับปลา
ทางด้านหนึ่งของเรือแต่จับไม่ได้เลย” จอช 
กล่าว  “จากนั้นพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งให้
พวกเขาจับปลาอีกด้านหนึ่งของเรือ และ
พวกเขาจับปลาได้เป็นอันมาก (ดู ลูกา 5:5–
11 และ ยอห์น 21:6–11)  ด้วยเหตุนี้ในบท
เรียน ผมจึงอ่านเรื่องดังกล่าว  เราพูดคุยกัน
ต่อจากนั้นว่าเรื่องนี้เหมือนเราอย่างไร  เมื่อ
เราทำาด้วยตัวเราเอง เราจะมีปัญหา แต่เมื่อ
เราฟังพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเรา”

จอชกล่าวว่าการเรียนรู้ การสอน และ

การแบ่งปันสำาคัญในฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรน  “ในปฐมวัยเราเรียนรู้หลายอย่าง

สำ�รวจเพ่ือเรียนรู้ม�กข้ึน
ห�ให้พบว�่มีอะไรเตรียมไว้ให้ท่�นในเย�วชนช�ย
หรือเย�วชนหญิง  ไปที่ youth. lds. org
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พระเยซูส้ินพระชนม์
พ ย า น พิ เ ศ ษ

ใช่
ข้าพเจ้ายืนเป็นพยานว่า 
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธ 

คือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืนพระชนม์

จาก “การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 111–114.ส่ว
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และคืนพระชนม์
อีกคร้ัง
   จริงหรือ

มีการฟื้นคืน 
ชีวิตสำาหรับ 

ทุกคน

ปาฏิหาริย์ของ 
พระองค์เกิดขึ้นจริง

พระองค์ทรงเป็น 
พระผู้สร้าง 
แผ่นดินโลก

พระคุณของพระองค ์
มีจริง โดยทรงยอม 
ให้ทุกคนกลับใจ 

และสะอาด

พระองค์จะเสด็จมา 
อีกครั้ง

โดย เอ็ลเดอร์
ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานพิเศษ 
ของพระเยซูคริสต์



โดย เอริน แซนเดอร์สัน และ 
จีน บิงแฮม

นานมาแล้วพระบิดาบนสวรรค์รับสั่ง
กับศาสดาพยากรณ์ของพระองค์เรื่อง

ของขวัญวิเศษสุดที่พระองค์จะทรงส่งมา
ให้ชาวโลก  ของขวัญดังกล่าวคือพระบุตร
ที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์ผู้จะเสด็จ
มาแผ่นดินโลกเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา  พระเยซูจะทรงแสดงให้เราเห็นวิธี

ดำาเนินชีวิตเพื่อเราจะได้กลับไปหาพระบิดา
บนสวรรค์  ศาสดาพยากรณ์ตั้งตารอเวลา 
ที่พระเยซูจะประสูติด้วยความปีติยินด ี
อย่างยิ่ง

เมื่อเหล่าทูตสวรรค์บอกคนเลี้ยงแกะใกล้
เบธเลเฮมว่าทารกพิเศษผู้ทรงเป็นพระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าประสูติแล้ว พวกเขารู้สึก
ปีติยินดีอย่างยิ่ง  พวกเขารีบไปเข้าเฝ้าและ
นมัสการพระองค์

ในทวีปอเมริกา ชาวนีไฟรู้ว่าพระองค์
ประสูติเมื่อท้องฟ้าสว่างไสวตลอดคืนทั้งที่
ดวงอาทิตย์ตกแล้ว  พวกเขารู้สึกปีติยินดี
อย่างยิ่งเช่นกันและขอบพระทัยพระบิดา

บนสวรรค์สำาหรับของขวัญแห่งพระบุตรของ
พระองค์

ในสมัยของเรา เราระลึกถึงและเฉลิม
ฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต์ในช่วง

เราระลึกถึงและนมัสการ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา 

พระเยซูคริสต์

นํ า ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ้ า น
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เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสาระสำาคัญปฐมวัยประจำาเดือนน้ี!

แนวคิดสําหรับการพูดคุยใน
ครอบครัว
พูดถึงวิธีที่พระเยซูทรงแสดงความรักในหลายๆ 
วิธี  ให้ครอบครัวเลือกวิธีแสดงความรักต่อผู้อื่น
ในช่วงเดือนธันวาคมบางวิธีเพื่อระลึกถึงและทำา
ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์
• ยอห์น 14:6

เทศกาลคริสต์มาส  เราแสดง

ความปีติยินดีและความสำานึกคุณ

ต่อของขวัญแห่งพระผู้ช่วยให้รอด

โดยทำาตามแบบอย่างของพระองค์

ในการมอบความรักให้ผู้อื่นใน

หลายวิธีเท่าที่เราทำาได ้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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ของขวัญแห่งความรัก
ตัดกล่องของขวัญตามรอยเส้นทึบ  เขียนกิจกรรมของขวัญของท่านลงในกล่องที่ว่าง  พับตามรอยเส้นประ 

จากนั้นให้พับฝากล่องแล้วใช้เทปกาวปิดให้แน่น  เจาะรูบนของขวัญแต่ละกล่องและร้อยเชือก  แขวนของ

ขวัญไว้ในที่ซึ่งท่านมองเห็นได้  ทุกๆ สองสามวันให้แกะ “ของขวัญ” กล่องหนึ่งและทำากิจกรรมในนั้น  จำา

ไว้ว่าท่านสามารถให้ของขวัญเหล่านี้ได้ตลอดปี!

ท่านสามารถพิมพ์สำาเนากิจกรรมนี้เพิ่มได้ที่ liahona.lds.org 

พูดจานุ่มนวลอ่อนโยน อ่านลูกา 2:1–20  

เขียนจดหมาย 

เขียนของขวัญ
ของท่านที่นี่

กับสมาชิกครอบครัว

ขอบคุณ
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“และบัดนี้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านถ่อมตน, และว่า
ง่ายและอ่อนโยน” (แอลมา 7:23)

ข้าพเจ้ากับพี่น้องอยากได้ม้ามา

นาน  เมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ  

9 หรือ 10 ขวบ คุณพ่อซื้อม้าตัวเมีย 

สีดำาสวยมาตัวหนึ่ง เราตั้งชื่อว่าแยนซ ี

เราตื่นเต้นที่มีม้าตัวนี้ แต่เธอไม่ได้ถูก

ฝึกให้คนขี่  เราอายุน้อยเกินกว่าจะ

ทุ่มเททั้งหมดเพื่อฝึกม้า ด้วยเหตุนี้คุณ

พ่อจึงขอให้เพื่อนที่รู้เรื่องม้าเป็นอย่างดี

มาช่วยฝึกแยนซี

เราไปดูแยนซีที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์บ่อยๆ  

เรารอวันที่เราจะได้ขี่ม้าตัวนี้แทบไม่ไหว 

แต่ไม่ว่าจะพยายามมากเพียงใดก็ไม่มี

ใครฝึกแยนซีได้  เธอดื้อมาก เราไม่

สามารถขี่หลังเธอได้

วันหนึ่งเพื่อนของคุณพ่อพยายามขี่

เธอในขบวนพาเหรด  ขณะที่แยนซีกับ

คนขี่กำาลังเดินไปตามถนน แยนซีก็โก่ง

หลังกระโดดให้คนขี่ตกม้าและเริ่มวิ่งไป

ทั่วเมือง  แยนซีวิ่งจนถูกหัวก๊อกดับเพลิง

บาดขา  ข้าพเจ้าไล่ตามแยนซีและพบ

เธอนอนอยู่บนถนนด้วยความเจ็บปวด

แยนซี

ข้าพเจ้าเสียใจ  เรารักแยนซี  ถ้าเธอ

เชื่อฟังผู้ฝึก เธอคงเป็นม้าที่มีความสุข

และมีชีวิตที่ดี แต่แยนซีไม่ยอมฟังและ

ไม่ยอมทำาตามเจ้านายของเธอ  ตอนนี้

เธอจึงบาดเจ็บและนอนอยู่กลางถนน

เรื่องราวของแยนซีสอนข้าพเจ้าเรื่อง

พรที่เกิดขึ้นเมื่อทำาตามพระอาจารย์ 

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของ

เรา  เมื่อเราอ่อนโยน สุภาพ และ

อ่อนน้อมถ่อมตน เราจะมีความสุขขณะ

ยอมให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาเรา ภา
พป
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โดย เอ็ลเดอร ์
เบร็นท์ เอช. นีลสัน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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ปีที่แล้วฉันกับครอบครัวไป 
พระวิหารในสวิตเซอร์แลนด ์

กับวอร์ดของเราสี่วัน  เช้าวันเสาร์ 
ก่อนกลับอิตาลี เราเห็นรุ้งกินน้ำา

ซาเรีย ซี., อายุ 10 ขวบ, อิตาลี

หน้านี้ของหนู

เราทำาต้นไม้ครอบครัว
สำาหรับกิจกรรมปฐมวัย

วอร์ดลาสเฮราส, 
อาร์เจนตินา

ปีที่แล้วเรามีศีลระลึกปฐมวัยครั้งแรก  สัปดาห์ก่อน
ไฟดับในช่วงที่เรากำาลังฝึก แต่เราก็ร้องเพลงและ 
พูดส่วนของเราต่อไป

สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว

นี่เป็นพระคัมภีร์
มอรมอนเล่มแรก
ของฉัน  ตอนนี้ฉัน
อ่านได้บางคำา ฉัน

อ่านพระคัมภีร ์
ได้แล้ว

อันนา แอล.,  
อายุ 5 ขวบ, 

บราซิล



จากการสัมภาษณ์ 
โดย เอมี่ เจน เลวิตต์

คุณอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างไรในอาคารเรียน 
มินนากับครอบครัวเธออยู่ในชนบททางภาค

ใต้ของสวีเดน  บ้านของพวกเขาเคยเป็นอาคาร
เรียนเมื่อหลายปีก่อน  เธอบอกว่าส่วนดีที่สุดคือ
บ้านมีห้องใหญ่พอให้หลายๆ คนอยู่  ในเดือน
ธันวาคม ครอบครัวของมินนาชวนเพื่อนบ้าน 
เพื่อนๆ และครอบครัวมาร่วม “งานร้องเพลงหมู่” 
ครั้งพิเศษ  มีคนประมาณ 80 คนมาร่วมร้องเพลง
คริสต์มาสด้วยกัน  จากนั้นจึงรับประทานอาหาร
ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับเข้าไปอยู่ในสภาพ
อากาศหนาวเย็นของสแกนดิเนเวีย 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ฉันช่ือมินนา
จากสวีเดน
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เ พื่ อ น ทั่ ว โ ล ก

นี่เป็นแตงซุกินี
ขนาดใหญ่ที่หนู
เก็บจาก 
สวนของเรา

Hallå, 
Vänner!*

* “สวัสดีจ้ะเพ่ือนๆ!” ในภาษาสวีเดน
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พร้อมออกเดินทาง!
กระเป๋าของมินนาเต็มไปด้วยสิ่งของ
บางอย่างที่เธอชอบเป็นพิเศษ  คุณ 
จะหยิบของชิ้นไหนใส่กระเป๋าของคุณ

ครอบครัวของฉันชอบว่ายน้ำาด้วยกัน  
ในฤดูร้อนเราไปว่ายน้ำาในทะเลสาบ
ใกล้บ้าน  ในฤดูหนาวเราไปว่ายน้ำาใน
อาคารที่มีสระว่ายน้ำาและกระดานลื่น
ลงน้ำา

ฉับชอบกระโดดบนเตียง
ผ้าใบ  ชอบเล่นเปียโน
และเป่าฟลูตด้วย

ที่โรงเรียนฉันเป็นสมาชิกคนเดียวของศาสนจักร 
ด้วยเหตุนี้จึงพยายามแบ่งปันพระกิตติคุณกับ
เพื่อนๆ  ฉันมักจะพาเพื่อนๆ จากโรงเรียนมา
วันกิจกรรมปฐมวัย  นั่นหมายความว่าตอนนี ้
ฉันกำาลังเป็นผู้สอนศาสนาเหมือนพี่ๆ ของฉัน

ฉันอายุ 10 ขวบและเป็นลูกคน
สุดท้องในจำานวนลูกทั้งหมด  
9 คนของครอบครัว  พี่สาวสอง
คนกำาลังรับใช้งานเผยแผ่—คน
หนึ่งในฝรั่งเศสและอีกคนที่
เทมเปิลสแควร์ในยูทาห์

ฉันชอบมองดู 
พระวิหาร
พระวิหารสตอกโฮล์ม สวีเดนอยู่ใกล้
บ้านคุณปู่คุณย่า พระวิหารแห่งนี้มีที่
พิเศษในใจฉัน  ครั้งหนึ่งฉันกับคุณพ่อ
เดินรอบๆ พระวิหารด้วยกัน เราพูดคุย
กันเกี่ยวกับพระวิหารและวิธีที่เราจะได้
เข้าไปในนั้นวันหน้าสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบทำากับครอบครัวคือ 

ขับรถขึ้นเหนือไปสตอกโฮล์มเมืองหลวง 
ของสวีเดน  ฉันชอบไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่า
และญาติคนอื่นๆ ที่นั่น



คริสต์มาส 
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ท่านสามารถแสดงละคร

เรื่องนี้กับครอบครัว 

เพื่อนๆ หรือชั้นเรียน

ปฐมวัย  อ่าน ลูกา 2:1–16 

เพื่อช่วยท่านเตรียม

ตัวละคร:
มารีย์
โยเซฟ
เจ้าของโรงแรม

คนเลี้ยงแกะ 1
คนเลี้ยงแกะ 2
ทูตสวรรค์

ชุดนักแสดง:
ทำาชุดนักแสดง

ง่ายๆ เช่น ชุดคลุม
สำาหรับโยเซฟ ผ้า
โพกศีรษะสำาหรับ 

มารีย์ และไม้เท้า
สำาหรับคนเลี้ยงแกะ

อุปกรณ์การแสดง:
ผ้าห่มพาดเก้าอี้สองตัวทำาเป็น

คอกสัตว์
หมอนใบเล็กแทนแกะ
ตุ๊กตาหรือมัดผ้าห่ม

แทนพระกุมาร
เยซู

โดย เจนน์ วิลค์ส
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เพลง: “เมื่อโจเซฟไปที่เบธเลเฮม”  
ข้อหนึ่ง (หนังสือเพลงสำ�หรับ

เด็ก, 22)

มารีย์:  หวังว่าเราจะหา
ที่พักได้เร็วๆ นะคะ เรา 
เดินทางมานานมากแล้ว

โยเซฟ: มีโรงแรมอยู่ข้าง
หน้า พักรอผมที่นี่นะ ผมจะ
ไปดูว่ามีห้องให้เราหรือเปล่า

[โยเซฟช่วยประคองม�รีย์ให้นั่งลงแล้วไป

เค�ะ “ประตู” เจ้�ของโรงแรมข�นรับ]

เจ้าของโรงแรม: คุณต้องการอะไร

โยเซฟ: ผมกำาลังหาที่พักครับ  ผมกับ
ภรรยามาไกลมาก เราต้องการที่พักแรม
ครับ

เจ้าของโรงแรม: ขอโทษครับ  
เต็มหมดแล้ว

โยเซฟ: ได้โปรดช่วยเราสักนิดเถอะ
ครับ ภรรยาผมใกล้คลอดเต็มที

เจ้าของโรงแรม: ผมคิดว่าคุณไปนอน
ในคอกสัตว์ได้นะ ผมมีให้เท่านั้นแหละ

โยเซฟ: ขอบคุณครับ นับว่ากรุณามาก
ครับ

[โยเซฟไปห�ม�รีย์และพยุงเธอลุกขึ้น]

โยเซฟ: ไม่มีห้องในโรงแรม แต่เจ้าของ
โรงแรมบอกให้เราไปนอนในคอกสัตว์ได้

มารีย์: เหรอคะ ดีใจจัง คืนนี้เรา
มีที่พักแรมแล้ว

[พวกเข�เดินไปที่คอกสัตว์  

ม�รีย์กับโยเซฟนั่งลงและ

ปิดฉ�ก] 

เพลง: “เมื่อโจเซฟไปที่เบธเล- 
เฮม” ข้อสองและสาม  (หนังสือ

เพลงสำ�หรับเด็ก, 22)

[คนเลี้ยงแกะกำ�ลังเฝ้�ฝูงแกะ  ทูตสวรรค์

ม�ห� คนเลี้ยงแกะทรุดตัวลงนั่งคุกเข่�]

คนเลี้ยงแกะ1: ท่านเป็นใคร

คนเล้ียงแกะ 2: โปรดอย่าทำาร้ายเราเลย

ทูตสวรรค์: อย่ากลัวเลย เรานำาข่าวดี
มาให้!  คืนนี้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
ประสูติในเบธเลเฮม  ท่านจะพบ 
พระกุมารบรรทมอยู่ในรางหญ้า

คนเลี้ยงแกะ1: เราไปเฝ้า
พระกุมารกันเถิด

ทูตสวรรค์: พระสิริจงมี
แด่พระผู้เป็นเจ้าในที่สูงสุด 
ส่วนบนแผ่นดินโลก สันติสุข
จงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งปวง

เพลง: “ดาวส่องประกาย” (หนังสือ

เพลงสำ�หรับเด็ก, 24)

[คนเลี้ยงแกะไปถึงโรงแรมและเค�ะ 

“ประตู” เจ้�ของโรงแรมข�นรับ]

คนเลี้ยงแกะ 2: เรามาเฝ้าพระกุมาร
พระคริสต์

คนเลี้ยงแกะ 1:  ทูตสวรรค์องค์หนึ่ง
บอกเราวา่พระองคจ์ะบรรทมในรางหญา้

คนเลี้ยงแกะ 2: คุณรู้ไหมว่าพระองค์
อยู่ที่ไหน

เจ้าของโรงแรม: พระกุมารประสูติใน
คอกสัตว์คืนนี้ ผมจะพาพวกคุณไป

[คนเลี้ยงแกะเดินต�มเจ้�ของโรงแรมไป

คอกสัตว์ โยเซฟกับม�รีย์นั่งอยู่ใกล้ร�ง

หญ้�ที่พระกุม�รเยซูบรรทมอยู่]

คนเลี้ยงแกะ 1: จริงด้วย!  
มีพระกุมารบรรทมอยู่ในราง

หญ้าจริงๆ เหมือนที่ทูตสวรรค์
บอกเลย

คนเลี้ยงแกะ 2: นี่คือ 
พระผู้ช่วยให้รอด  
พระคริสต์พระเจ้าจริงๆ

[คนเลี้ยงแกะและเจ้�ของ

โรงแรมคุกเข่�รอบร�งหญ้�]

เพลง: “ราตรีสงัด” (เพลงสวด, บทเพลง
ที่ 115)

ผู้เขียนอ�ศัยอยู่ในยูท�ห์ สหรัฐอเมริก�

แนวคิด:  

ให้ผู้ชมร้องเพลง

พร้อมนักแสดง

แนวคิด:  

ติดดาวกระดาษดวง

ใหญ่ไว้บนไม้ยาวแล้วชู

ขึ้นเหนือคอกสัตว์
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โดย โซเฟีย ซี., อายุ 9 ขวบ, บราซิล

ก่อนคริสต์มาส คุณพ่อคุณแม่ซ้ือพระ- 
คัมภีร์มอรมอนมาหนึ่งกล่องเตรียม

ไว้แจก  ตอนนั้นเองที่ฉันมีความคิดว่าจะ

นำาพระคัมภีร์ไปโรงเรียนและให้ครูสามคน
เป็นของขวัญ

ดูข้างในสิคะ!

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ม
าร

์ค 
โร

บิน
สัน

เมื่อไปถึงห้องเรียนดนตรี ฉันเห็นครู
ดนตรีและคิดว่า “ไปเลยโซเฟีย เอาไปให้
เธอเล่มหนึ่ง!” ฉันเดินช้าๆ ไปหาครู แต่ไม่
กล้าให้หนังสือ

ฉนัเดนิไปตรงมมุหอ้งและสวดออ้นวอน

เบามาก  “พระบิดาบนสวรรค์ ข้าพระองค ์

ทูลขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให ้

หนังสือเล่มน้ีกับคุณครู”  เม่ือสวดอ้อนวอน 

จบ ฉันรู้สึกแรงกล้ามากว่าควรเอาหนังสือ

ให้ครู  ฉันเกิดความกล้าขึ้นมาทันที

ฉันเดินไปหาครู  ครูมองหน้าฉัน  ฉันให้

พระคัมภีร์มอรมอนและพูดว่า “คุณครูคะ 

หนูรักคุณครูจากใจจริง หนูอยากให้พระ-

คัมภีร์มอรมอนเล่มนี้กับคุณครูค่ะ!”

ครูรับไว้พลางมองปกหนังสือ “ดูข้างใน 

สิคะ!” ฉันบอก  ครูเห็นว่าฉันเขียนข้อความ 

บางอย่างไว้

ครูกอดฉันและพูดว่า “โอ้ โซเฟีย ขอบใจ 

มากนะที่ให้หนังสือเล่มนี้กับครู!”

หลังจากฉันนั่งที่ ครูบอกชั้นเรียนว่า “ดู

นี่สิ โซเฟียให้ครู  ครูจะอ่านในช่วงวันหยุด

นะจ๊ะ!”

เมื่อกลับถึงบ้าน ฉันวิ่งไปบอกคุณแม่

ว่า “ทายสิคะว่าหนูทำาอะไร!  หนูให้พระ-

คัมภีร์มอรมอนคุณครูค่ะ”

แม่ยิ้มและพูดว่า “วิเศษเลย!  หนูเป็น

ตัวอย่างที่ดีมากสำาหรับแม่ โซเฟีย”

เราตัดสินใจสวดอ้อนวอนขอบพระทัย

พระบิดาบนสวรรค์ที่ประทานความกล้าให้

ฉันนำาพระคัมภีร์มอรมอนไปให้ครู 
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ภ า พ บุ ค ค ล ใ น พั น ธ สั ญ ญ า เ ดิ ม

ดาวิดกับโกลิอัท
ทากาวหน้านี้ติดกับกระดาษแข็ง  แล้วตัดภาพบุคคลออก

มาติดกับไม้ที่เหลาแล้วหรือถุงกระดาษ  ท่านสามารถใช้
ภาพบุคคลเหล่านี้ช่วยเล่าเรื่องที่ท่านโปรดปรานในพันธสัญญา
เดิม 

1 ซามูเอล 17
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พป
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ร์

ดาวิด

สามารถพิมพ์หน้านี้เพิ่มได้ที ่liahona.lds.org

ดาวิด

โกลิอัท
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โดย เคท สตรองอิน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“รื่นเริงสุขสันต์วันคริสต์มาส!  
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทั่วกัน!”  
(Children’s Songbook, 51)

ใกล้ถึงคริสต์มาสแล้ว อมาลีตื่นเต้น  

อีกไม่นานเธอจะได้แกะของขวัญ 

ใต้ต้นไม้!

ที่การสังสรรค์ในครอบครัว ถึงคราว

คุณแม่เป็นผู้ให้บทเรียน

“ทำาไมเราให้ของขวัญวันคริสต์มาส” 

คุณแม่ถาม

“เพราะเป็นวันเกิดของพระเยซูค่ะ!” 
อมาลีตอบ

“แล้วเราไม่ควรถวายของขวัญ
พระองค์บ้างหรือ” คุณแม่ถาม

คุณพ่อช่วยโนอาห์น้องชายของ 
อมาลีอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่ง  ข้อนั้น
กล่าวว่าเมื่อเรารับใช้ผู้อื่นเท่ากับเรา
กำาลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (ดู โมไซยาห์ 
2:17)

“การรับใช้ผู้อื่นเท่ากับเราถวายของ
ขวัญพระเยซูใช่ไหม” คุณแม่ถาม

คริสต์มาสเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน
โนอาห์พยักหน้า
“แล้วอะไรอีก”
“การรักษาพระบัญญัติ” อมาลีตอบ
“การเป็นคนดี” โนอาห์ตอบ
“เป็นความคิดที่ดีจ้ะ!” คุณแม่กล่าว 

“เรามาเล่นเกมกันเถอะ  แม่จะพูดถึง
ของขวัญที่คนๆ หนึ่งถวายแด่พระเยซู  
บอกชื่อเลยนะถ้ารู้ว่าคนๆ นั้นเป็นใคร  
เริ่มเลยนะจ๊ะ  คนๆ นี้แจกบัตรอวยพร
คริสต์มาสที่บ้านพักคนชรา”

โนอาห์ยกมือ “อมาลีครับ!”
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ของขวัญทุกชิ้นห่อเรียบร้อยแล้วและอยู่ใต้ต้นไม้  

หรือไม่อยู่

สํ า ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

รัก อ
มาลี

รัก อมาลี
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คริสต์มาสเล็กๆ น้อยๆ ทุกวัน
“คนๆ นี้ไปสอนประจำ�บ้�น”
“คุณพ่อค่ะ” อม�ลีตอบ
ไม่น�นพวกเข�ก็บอกชื่อของ

ขวัญม�กม�ยที่พวกเข�เคยถว�ย
พระผู้ช่วยให้รอด

“เร�ให้ของขวัญได้ทุกวัน” คุณ
แม่บอก

เช้�วันรุ่งขึ้นถึงเวล�ทำ�คว�ม
สะอ�ดบ้�น “ไม่นะ” อม�ลีโอด
ครวญ  แต่แล้วเธอก็นึกขึ้นได้  ก�ร
รับใช้ผู้อื่นเป็นของขวัญ!  ถ้�เธอ

ช่วยคุณแม่ ก็เหมือนช่วยพระเยซู  
เธอหยิบผ้�ชิ้นหนึ่งม�เช็ดเค�น์เตอร์
จนขึ้นเง�

วันต่อม�อม�ลีได้เงินม�จำ�นวน
หนึ่ง

“ส่วนสิบของลูกคือแปดเซนต์” 
คุณแม่บอก

อม�ลีนึกขึ้นได้อีกครั้ง  ส่วนสิบ
เป็นพระบัญญัติ ก�รจ่�ยส่วนสิบ
จึงเป็นของขวัญ  เธอนำ�เงินแปด
เซนต์ใส่โหลส่วนสิบ

ปล�ยสัปด�ห์นั้นอม�ลีช่วยเก็บ

หมอน  น้องช�ยเธอโยนลงจ�กโซฟ� 

“ของขวัญอีกอย่�งสำ�หรับพระเยซู” 

เธอบอก

คืนคริสต์ม�สอีฟ พ่อแม่บอก 

อม�ลีว่�พวกเข�ภูมิใจในตัวเธอ  

“ลูกถว�ยของขวัญพระเยซูม�ตลอด

สัปด�ห์” พ่อกล่�ว “นั่นเหมือนมี

คริสต์ม�สเล็กๆ น้อย ๆ ทุกวัน” 
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

รัก อมาลี
รัก 

 
อมา

ลี
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ข้าพเจ้าชอบตรึกตรองสิ่งที่พระบิดาใน
สวรรค์ทรงสูญเสียเพื่อมอบของขวัญ

แห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ให้เรา พระ-
บุตรที่มีค่าของพระบิดา ผู้ทรงรักโลกจน
พลีพระชนม์ชีพเพื่อไถ่โลก เพื่อช่วยให้เรา
รอดและเลี้ยงดูเราทางวิญญาณขณะที ่

เราดำาเนินชีวิตนี้ และเตรียมเราให้พร้อม 
ไปอยู่กับพระองค์ในโลกนิรันดร์ …

ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์หนึ่งซึ่งเคย
มี … โดยเป็นพยานต่อจิตวิญญาณข้าพเจ้า
ถึงความเป็นจริงของการสิ้นพระชนม์ [ของ
พระผู้ช่วยให้รอด] การตรึงกางเขนพระองค์ 
และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ที่
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม …

…คืนวันหนึ่งข้าพเจ้าพบตนเองกำาลัง
ฝันว่าอยู่ในอาคารศักดิ์สิทธิ์หรือพระวิหาร  
หลังจากช่วงเวลาของการสวดอ้อนวอน
และความชื่นชมยินดีข้าพเจ้าได้รับแจ้ง
ว่าข้าพเจ้าควรมีสิทธิ์เข้าไปในห้องๆ หนึ่ง
เพื่อพบกับบุคคลผู้ทรงรัศมีภาพ ขณะเดิน

เข้าประตู ข้าพเจ้าเห็นพระองค์ประทับบน
ยกพื้น ทรงรัศมีภาพที่สุดเท่าที่ตาข้าพเจ้า

เคยเห็นหรือที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าดำารงอยู่ใน
โลกนิรันดร์ทั้งหมด 

ขณะข้าพเจ้าเดินเข้าไปใกล้ พระองค์ทรง
ลุกขึ้น เดินตรงมาหาข้าพเจ้าพร้อมกับกาง
พระพาหุ และแย้มพระสรวลขณะทรงเรียก
ชื่อข้าพเจ้าอย่างนุ่มนวล  หากข้าพเจ้าจะมี
ชีวิตอยู่เป็นล้านๆ ปี ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม
รอยแย้มพระสรวลดังกล่าว  พระองค์ทรง
รับข้าพเจ้าไว้ในอ้อมพระพาหุของพระองค์ 
ทรงจุมพิตข้าพเจ้า ทรงโอบกอดข้าพเจ้า
แนบพระอุระของพระองค์ และประทานพร
ข้าพเจ้า จนดูเหมือนไขกระดูกของข้าพเจ้า

จะละลาย!  เมื่อทรงทำาเช่นนั้นแล้ว ข้าพเจ้า
ล้มลงแทบพระบาทพระองค์ ขณะจุมพิต
และอาบพระบาทด้วยน้ำาตาของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้ารู้ว่า
พระองค์ทรง
พระชนม์
ข้าพเจ้าจะยอมสละทุกอย่างที่เป็น  
ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าหวัง เพื่อให้รู้สึก 
อย่างที่ข้าพเจ้ารู้สึกขณะนั้น!

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

ข้าพเจ้าเห็นรอยตะปูในพระบาทของพระผู้-
ไถ่ของโลก  ความรู้สึกที่มีขณะอยู่เบื้องพระ-
พักตร์พระองค์ผู้ทรงมีทุกอย่างในพระหัตถ์
คือหากข้าพเจ้าได้รับความรักจากพระองค์ 
ความเอื้ออาทรจากพระองค์ และพรของ
พระองค์อย่างที่ประสบมาแล้ว ข้าพเจ้าจะ
ยอมสละทุกอย่างที่เป็น ทุกอย่างที่ข้าพเจ้า
หวัง เพื่อให้รู้สึกอย่างที่ข้าพเจ้ารู้สึกขณะ
นั้น!

… เวลานี้ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูไม่ใช่บน
กางเขน  ข้าพเจ้าไม่เห็นพระนลาฏที่ถูก
หนามแทงหรือพระหัตถ์ที่ฉีกขาดเพราะ

ตะปู แต่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์กำาลังแย้ม 
พระสรวล ทรงกางพระพาหุ พลางตรัสกับ
เราทุกคนว่า “จงมาหาเราเถิด!” 

ปรับตัวอักษรให้ตรงตามมาตรฐาน

จากไบรอันท์ เอส. ฮิงค์ลีย์, Sermons and Missionary 
Services of Melvin Joseph Ballard (1949), 147–157, 
ตามที่พิมพ์ซ้ำาใน “Classic Discourses from the General 
Authorities: The Sacramental Covenant,” New Era, 
Jan. 1976, 7–11. รูป
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โดย เอ็ลเดอร ์
เมลวิน เจ. บัลลาร์ด 
(1873–1939)

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

80  เ ลี ย โ ฮ น า
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ข้อคิด

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแสงสว่างของโลกในทางใด

“[พระเยซูคริสต์] ทรงเป็นแสงสว่างของเบธเลเฮม ประสูติจากมารีย์ มารดามรรตัยของพระองค์ กับพระบิดาของพระองค์ 
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . . พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งการชดใช้ที่เกิดสัมฤทธิผลในสวนเกทเสมนีและบนกลโกธา  
ผู้ที่ทรงรับบาปของโลกไว้บนพระองค์ เพื่อมวลมนุษย์จะได้รับความรอดอันเป็นนิจ  พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของอุโมงค์
ที่ว่างเปล่า  พระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์พร้อมด้วยพระวรกายเแห่งเนื้อหนังและกระดูกที่เปี่ยมด้วยรัศมีภาพ ผู้ทรงทำาลาย
สายรัดแห่งความตายและทรงมีชัยชนะเหนือหลุมศพไปตลอดกาล . . . พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างของ ข้าพเจ้า พระผู้ไถ่ของ 
ข้าพเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ ข้าพเจ้า—และของท่าน” 



คำ�ตอบของ
คำ�ถ�มที่ตอบย�ก 
ทั้งหมด

The Answer  
TO ALL THE HARD  
QUESTIONS

ประธานอุคท์ดอร์ฟแนะนำาให้เราสงสัยความสงสัย
ของเราก่อนจะสงสัยศรัทธาของเรา ด้วยเหตุนี้ท่าน
จะสงสัยความสงสัยของท่านและก้าวไปข้างหน้า
ด้วยศรัทธาได้อย่างไร

p. 44

พระผู้ช่วยให้รอดและ

ศีลระลึก
ท่านควรคิดถึงอะไรขณะเตรียม ให้พร  
ส่งผ่าน หรือรับส่วนศีลระลึก

น. 48

คริสต์มาส
แรก
ทำาให้เรื่องราวคริสต์มาสมีชีวิตโดยแสดง
ละครเกี่ยวกับพระราชสมภพนี้!

น. 74

สำ�หรับคนหนุ ่มส�ว

สำ�หรับเย�วชน

สำ�หรับเด ็ก

อื่น ๆ  ในฉบับนี้
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