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32	 “ผมให้ค�ำม่ันสัญญำกับพระผู้เป็น
เจ้ำแล้ว”
โดย เนสตอร์ เกอร์เบโล
การอุทิศตนของสมาชิกคนหน่ึง
ในเอกวาดอร์พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็น
ช่วงเวลาส�าคัญในประวติัศาสตร์
ศาสนจักรท่ีน่ัน

34	อยู่อย่ำงสันติ
โดย เอล็เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สนั
ใช้เวลาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้
รู้สึกถึงการรับรองของพระผู้ช่วยให้
รอด

ปกิณกะ
8	 เรำพดูถงึพระคริสต์:  

ของขวัญแห่งชีวติและควำมรัก
โดย แบรด ออลเรด

38	 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80	จนกว่ำเรำจะพบกันอีก:  
คริสต์มำสที่แท้จริง
โดย ประธานฮาเวิร์ด ดบัเบลิย.ู ฮนัเตอร์

เลียโฮนา ธนัวาคม 2015

ขา่วสาร
4	 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

จดัสรรเวลำให้พระผู้ช่วยให้รอด
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

7	 ข่ำวเยี่ยมสอน: พระคุณลักษณะ
อันศักดิ์สิทธ์ิของพระเยซูคริสต์—
สงสำรและกรุณำปรำนี

บทความพิเศษ
10	พยำนของพระผู้ช่วยให้รอดพระ

เยซูคริสต์
โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์
ผู้เป็นอัครสาวกนาน 45 ปีเป็นพยาน
ถึงพระผู้ช่วยให้รอด “ด้วยความจริง
แท้แน่นอน”

14	 โจเซฟ สมธิและหนังสือววิรณ์
โดย เดวิด เอ. เอด็เวิร์ดส์
เหตใุดโจเซฟ สมิธจึงเรียกหนังสือ
วิวรณ์ว่า “หนังสือเรียบง่ายท่ีสุด 
เล่มหน่ึงท่ีพระผู้ เป็นเจ้าทรงให้
เขียน”

20	กำรถำมค�ำถำมที่เหมำะสมในวธีิที่ 
เหมำะสม
โดย สก็อตต์ เอช. เนคท์
ค�าถามท่ีเหมาะสมจะสร้างความ 
แตกต่างอย่างมากเม่ือใช้กับการเรียน
และการสอนพระกิตติคุณ

24	พนัธสัญญำใหม่และเป็นนิจ
โดย เอล็เดอร์มาร์คสั บี. แนช
ส�าหรับทุกคนท่ีด�าเนินชีวิตตาม
เง่ือนไขของพันธสัญญาใหม่และ
เป็นนิจ รางวลัคือปีติและสันติสุขใน
โลกนีแ้ละชีวิตนิรันดร์ในโลกหน้า

ภำพปก

ปกหนา้:	ถ่ายภาพประกอบโดย	แมทธิว	ไรเออร์	ปก

หนา้ดา้นใน:	ภาพถ่ายโดย	พาทริซิโอ	มาร์โทรานา/

iStock/Thinkstock	ปกหลงัดา้นใน:	ภาพถ่ายโดย	

เคลบ็เฮอร์	เทก็ซ์
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44	กลับจำกงำนเผยแผ่มำบ้ำนก่อน
ก�ำหนด
โดย บริททานี โรมาเเนลโล กาสโก
ดิฉันเช่ือเร่ืองราวท่ีพระคริสต์ทรง
รักษาคนป่วย และเช่ือว่าพระองค์จะ
ทรงรักษาดิฉันเช่นกัน

48	 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว: กำรใช้ชีวติ
เป็นพยำนในเยอรมนี
โดย จสัตนิา แมคแคนด์เลส
การเข้าใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
มองเธออย่างไรได้ช่วยเอสเธอร์ใน
ความสัมพันธ์ของเธอกับผู้ อ่ืน

คนหนุ่มสำว

50	กำรมองเหน็ควำมหมำยที่แท้จริง
ของคริสต์มำส
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ

51	ของขวัญเปลี่ยนชีวติที่ร้ำนขำยของ
มือสอง
โดย คีอาน ูวิลเลียมส์
ค�าตอบการสวดอ้อนวอนในวนั
คริสต์มาสน�าไปสู่การเป็นครอบครัว
นิรันดร์

52	 เพื่อนใหม่
โดย แมทธิว ฟลติตนั
แมทธิวอยู่คนเดียวในโควรัมของเขา 
แต่ไม่นานเขาพบว่าปุโรหิตหลายคน
ต้องการเพียงให้ชวนมา

54	พวกเขำรู้จกัโจเซฟ
ท�าความรู้จักศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธผ่านค�าพูดของคนท่ีรู้จัก
ท่านเป็นการส่วนตัว

56	 ท่ำนเป็นผู้รับหรือผู้ให้
พิจารณาทัศนะของท่านอีกคร้ังเก่ียว
กับการรักษาพระบัญญติัและการ 
รับใช้ในศาสนจักร

57	 โปสเตอร์: ใช้หรือสูญเสีย

58	ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันรู้สึกไม่คู่ควรจะเป็นประธาน 
ช้ันเรียนเยาวชนหญิง ฉันจะเป็นผู้น�า
ท่ีดีขึน้ได้อย่างไร

60	สิ่งที่ข้ำพเจ้ำเรียนรู้เม่ือครัง้เป็น 
ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสวัยหนุ่ม
เอล็เดอร์ ยอร์ก เคลบงิกอต
การสวดอ้อนวอนเสมอและท�าให้การ
ชดใช้มีผลทุกวนัจะช่วยให้ท่านรู้สึก
มัน่ใจและสะอาดตลอดเวลา

64	ควำมก้ำวหน้ำส่วนบุคคลเก่ียวกับ
แผนภมูคิรอบครัวของฉัน
โดย ราอิซา มาร์กอนเดส
การท�าประวติัครอบครัวช่วยให้ 
ราอิซาพบว่าเธอไม่ได้เป็นสมาชิก
ของศาสนจักรเพียงคนเดียวใน
ครอบครัวเธอ

เยำวชน

65	พระคัมภร์ีส�ำหรับสเป็นเซอร์
โดย เอล็เดอร์มาร์คสั บี. แนช
สเป็นเซอร์ไม่รู้ว่าท�าไมเขานอนไม่
ค่อยหลบัเม่ือพ่อแม่ไปต่างเมือง มี
อะไรขดัข้องหรือ

66	บทเรียนจำกบดิำข้ำพเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
บิดาของเอล็เดอร์เบดนาร์ไม่ได้เป็น
สมาชิกศาสนจักร แต่ยงัคงสอนบท
เรียนส�าคัญแก่ท่านเก่ียวกับ 
ฐานะปุโรหิต

67	ภำพบุคคลและสิ่งของใน 
พระคัมภร์ี: พระคัมภร์ีมอรมอน

68	คริสต์มำสอีฟกับครอบครัว 
คอร์โดบำ
โดย ฮนันีย์ ธาลีอา กาเบล ลอสโน
มารีกิเอโลกับน้องสาวสามารถให้
บางอย่างท่ีดีกว่าของขวญัแก่ 
ครอบครัวคอร์โดบาในวนัคริสต์มาส

70	ภำพต่อกำรฟ้ืนฟู
โดย ไฮดี โพเอลแมน
แอนาต้องเป็นผู้พูดในปฐมวยั แต่
เธอจะอธิบายได้อย่างไรว่า การฟ้ืนฟ ู
หมายถึงอะไร

72	 เวลำพระคัมภร์ี: พระเยซูคริสต์จะ
เสดจ็มำอีกครัง้
โดย เอริน แซนเดอร์สนั

74	ส�ำหรับเดก็เล็ก: เร่ืองรำวกำร
ประสูติ

เดก็

ดูว่าท่านจะหา

เลยีโฮนาทีซ่่อน

อยู่ในฉบับน้ีได้

หรือไม่ ค�าใบ้: 

ท่านเรียนรู้อะไร

จากบิดามารดา

ของท่าน
64

68

48
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แนวคิดส�าหรบัการสงัสรรคใ์นครอบครวั

ในภาษาของทา่น
เลียโฮนา และสื่ออ่ืนๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages.lds.org

หวัข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

กรุณา (ความ), 7, 41, 58
การชดใช้, 10, 44, 60
การแต่งงาน, 24
การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง, 72
คริสต์มาส, 4, 8, 34, 38, 39, 

40, 41, 42, 43, 50, 51, 68, 
72, 74, 80

งานเผยแผ่ศาสนา, 32, 44, 48, 
51, 52

งานพระวหิาร, 42, 43, 58
ชีวตินิรันดร์, 24
เช่ือฟัง (การ), 24, 56
ฐานะปุโรหติ, 66

ประวัตคิรอบครัว, 64
ผู้น�า (การเป็น), 58
พรสวรรค์, 57
พระคัมภร์ีมอรมอน, 67
พระเยซูคริสต์, 4, 10, 24, 34, 

50, 60, 72
พันธสัญญา, 24
พันธสัญญาใหม่, 14
ฟ้ืนฟู (การ), 70
รัก (ความ), 8
รับใช้ (การ), 4, 39, 41, 56, 

58, 68
เรียนรู้ (การ), 20

ศกึษาพระคัมภร์ี (การ), 65
สงสาร (ความ), 7
สมธิ, โจเซฟ, 14, 54, 70
สวดอ้อนวอน (การ), 41, 42, 60
สอน (การ), 20
สันตสุิข, 34
เสียสละ (การ), 8, 32, 39, 40, 

43, 56, 60
อุทศิ (การ), 32

ฉบบันีมี้บทความและกิจกรรมทีส่ามารถน�าไปใชก้บัการสงัสรรค์ในครอบครวัได ้ต่อไปนีคื้อ
ตวัอย่างสองเร่ือง

“อยู่อย่ำงสันต”ิ หน้า 34: เอล็เดอร์ 
คริสทอฟเฟอร์สนัเชือ้เชิญให้เราใช้เวลาใน
ชว่งเทศกาลคริสต์มาสนัง่อยา่งสงบและนกึถงึ
พระกมุารเยซ ูทา่นกบัครอบครัวอาจจะอา่น
บทความด้วยกนัแล้วเชือ้เชิญวิญญาณของ
ความคารวะโดยอา่นพระคมัภีร์ ร้องเพลงสวด 
หรือดวีูดทิศัน์ไบเบลิ (ท่ี Biblevideos.org) 
เก่ียวกบัการประสตูขิองพระผู้ชว่ยให้รอด  
จากนัน้ให้เวลาแตล่ะคนตรึกตรองการประสตูิ
ของพระผู้ชว่ยให้รอดและการประสตูมีิความ
หมายตอ่พวกเขาอยา่งไร ทา่นอาจเตรียม
บนัทกึสว่นตวัหรือกระดาษให้คนท่ีประสงค์

จะบนัทกึความคดิของพวกเขา ขอให้สมาชิก
ครอบครัวแบง่ปันความคดิถ้าพวกเขา
ปรารถนาจะท�าเชน่นัน้

วีดทิศัน์คริสต์มำส, Mormon.org:  
นกึถงึวิธีท่ีจะให้ครอบครัวทา่นใช้วีดทิศัน์ 
คริสต์มาสของปีนีแ้บง่ปันพระกิตตคิณุกบั 
ผู้ อ่ืน ทา่นอาจท�าขนมคริสต์มาสสง่ไปให้ 
เพ่ือนๆ พร้อมการ์ดบอกท่ีอยูเ่วบ็ของวีดทิศัน์  
ทา่นอาจวางแผนรณรงค์ให้ครอบครัวใช้สื่อ 
สงัคมและตัง้เป้าหมายวา่จะแบง่ปันวีดทิศัน์ 
เร่ืองนีก้บัใครบ้าง อีกทางเลือกหนึง่คือชวน 
เพ่ือนมาดวีูดทิศัน์กบัทา่น
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4 เลียโฮนา

เ ทศกาลคริสตม์าสเวยีนมาอีกคร้ังพร้อมกบัการเร่ิมตน้		ปีใหม่	ดูประหน่ึงเราเพิ่งเฉลิมฉลองการประสูติของ	

พระผูช่้วยใหร้อดและตั้งปณิธานไปเม่ือวาน

หน่ึงในปณิธานของเราปีน้ีคือ	เราตั้งปณิธานวา่จะจดัสรร

เวลาในชีวติและหาท่ีวา่งในใจเราใหพ้ระผูช่้วยใหร้อด	

หรือไม่	ไม่ส�าคญัวา่จนถึงตอนน้ีเราประสบความส�าเร็จเพียง

ใดกบัปณิธานเช่นนั้น	แต่ขา้พเจา้เช่ือมัน่วา่เราทุกคนประสงค์

จะท�าใหดี้ข้ึน	เทศกาลคริสตม์าสปีน้ีเป็นจงัหวะเหมาะท่ีเราจะ

ส�ารวจและพยายามอีกคร้ัง

ในชีวติท่ีวุน่อยูก่บังาน	อีกทั้งมีอีกหลายส่ิงหลายอยา่งแยง่

ความสนใจของเรา	จ�าเป็นท่ีเราจะพยายามตั้งใจและมุ่งมัน่น�า

พระคริสตเ์ขา้มาในชีวติและในบา้นของเรา	นบัเป็นส่ิงส�าคญัท่ี

เราจะยงัคงเพง่มองดวงดาวของพระองคเ์ฉกเช่นนกัปราชญจ์าก

ตะวนัออกและ	“มาเพื่อจะนมสัการ	[พระองค]์”	1

ข่าวสารจากพระเยซูยงัคงเหมือนเดิมตลอดหลายยคุหลาย

สมยั	กบัเปโตรและอนัดรูวริ์มฝ่ังทะเลกาลิลี	พระองคต์รัสวา่	

“จงตามเรามา”	2	กบัฟีลิปมีเสียงเรียกมาถึงเขาวา่	“จงตามเรามา”	3	

กบัชาวเลวท่ีีนัง่ตรงด่านเกบ็ภาษี	มีค �าช้ีแนะมาถึงเขาวา่	“จงตาม

เรามาเถิด”	4	กบัท่านและขา้พเจา้	ถา้เราจะฟัง	จะมีพระด�ารัส	

เช้ือเชิญแบบเดียวกนัมาถึงเราวา่	“ตามเรามา”	5

ขณะท่ีเราเดินตามรอยพระบาทพระองคว์นัน้ีและขณะท่ีเรา

ท�าตามแบบอยา่งของพระองค	์เราจะมีโอกาสเป็นพรแก่ชีวติ	

ผูอ่ื้น	พระเยซูทรงเช้ือเชิญใหเ้ราสละตวัเรา	“ดูเถิด	พระเจา้ทรง

เรียกร้องใจและความคิดท่ีเตม็ใจ”	6

มีใครบา้งท่ีท่านควรรับใชใ้นช่วงคริสตม์าสน้ี	มีคนรอคอย

การเยีย่มของท่านหรือไม่

หลายปีก่อนขา้พเจา้ใชว้นัคริสตม์าสแวะท่ีบา้นของหญิงม่าย

สูงอายคุนหน่ึง	ขณะอยูท่ี่นัน่	เสียงกร่ิงดงัข้ึน	นายแพทยผ์ูมี้	
ช่ือเสียงและมีงานยุง่มากคนหน่ึงยนือยูท่ี่นัน่	เขาไม่ไดถ้กูเรียก

ตวัมา	เขาเพียงแต่รู้สึกถึงการกระตุน้เตือนใหม้าเยีย่มผูป่้วย	

คนหน่ึงท่ีหงอยเหงา

ในช่วงเทศกาลน้ี	หวัใจของคนท่ีออกจากบา้นไม่ได	้

ต่างโหยหาท่ีจะไดรั้บการเยี่ยมเยียนในวนัคริสตม์าส	

คริสตม์าสวนัหน่ึงขณะเยี่ยมสถานพกัฟ้ืนคนชรา	ขา้พเจา้นัง่

คุยกบัสตรีสูงอายหุ้าคน	คนอายมุากท่ีสุดคือ	101	ปี	เธอตาบอด	

แต่จ�าเสียงขา้พเจา้ได้

“อธิการคะ	ปีน้ีท่านมาชา้ไปหน่อยนะคะ!”	เธอกล่าว	“ดิฉนั

คิดวา่ท่านจะไม่มาเสียอีก”

เรามีเวลาท่ีวเิศษสุดดว้ยกนั	แต่มีผูป่้วยคนหน่ึงมองเหม่อ	

ออกไปนอกหนา้ต่างและพดูซ�้ าไปมาวา่	“ฉนัรู้วา่ลกูชายจะมา

เยีย่มฉนัวนัน้ี”	ขา้พเจา้สงสยัวา่เขาจะมาไหม	เพราะหลายคร้ังท่ี

เขาไม่ไดม้าในช่วงคริสตม์าส

ปีน้ียงัมีเวลาใหย้ืน่มือช่วยเหลือ	มอบใจท่ีเป่ียมรัก	และ

วญิญาณท่ีเตม็ใจ—อีกนยัหน่ึงคือ	ใหท้�าตามแบบอยา่งท่ี	

พระผูช่้วยใหร้อดทรงวางไวแ้ละรับใชเ้ฉกเช่นพระองคท์รง

ประสงคใ์หเ้รารับใช	้ขณะท่ีเรารับใชพ้ระองค	์เราจะไม่สูญเสีย

โอกาสเช่นเจา้ของโรงแรมสมยัก่อน	7	ในการจดัสรรเวลาให้

พระองคใ์นชีวติเราและหาท่ีวา่งใหพ้ระองคใ์นใจเรา

โดย ประธำน
โธมัส เอส. มอนสัน

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด

พระผูช้ว่ยใหร้อด
จดัสรรเวลาให ้ 
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี ้

ประธานมอนสนัขอให้เรา “พยายามตัง้ใจและมุง่มัน่น�าพระคริสต์เข้ามาในชีวิตและใน

บ้านของเรา” ทา่นอาจสนทนากบัคนท่ีทา่นสอนวา่พวกเขาแตล่ะคนและครอบครัว

จะพยายามตัง้ใจได้อยา่งไร ทา่นอาจจะขอให้พวกเขานกึถงึคนๆ หนึง่หรือครอบครัวหนึง่

ท่ีพวกเขาสามารถไปเย่ียมหรือรับใช้ในวนัคริสต์มาสปีนี ้“ปีนีย้งัมีเวลาให้ย่ืนมือชว่ยเหลือ 

มอบใจท่ีเป่ียมรัก และวิญญาณท่ีเตม็ใจ”

เราสามารถเขา้ใจสญัญาอนัล�้าเลิศใน

ข่าวสารท่ีเทพใหแ้ก่คนเล้ียงแกะขณะ	

อยูก่ลางทุ่งไดห้รือไม่	“เราน�าข่าวดีมา	

ยงัพวกท่าน	เป็นความยนิดีอยา่งยิง่	.	.	.	

เพราะวา่ในวนัน้ีพระผูช่้วยใหร้อดของ

พวกท่านคือพระคริสตอ์งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้

มาประสูติ”	8

ขณะท่ีเราแลกเปล่ียนของขวญัวนั

คริสตม์าส	ขอใหเ้ราจดจ�า	ส�านึกคุณ	

และรับของประทานอนัส�าคญัท่ีสุดนั้น

ในบรรดาของประทานทั้งปวง—ของ

ประทานแห่งพระผูช่้วยใหร้อดและ	

พระผูไ้ถ่	เพื่อเราจะมีชีวตินิรันดร์

“เพราะมนุษยจ์ะไดป้ระโยชน์อะไร

เล่าหากของประทานประสาทให้แก่

เขา,	และเขาหารับของประทานนั้นไม่	?	

ดูเถิด,	เขาหาช่ืนชมยินดีไม่ในส่ิงซ่ึงให้

แก่เขา,	ทั้งไม่ช่ืนชมยินดีในผูท่ี้เป็นคน

ให้ของประทานนั้น.”	9

ขอใหเ้ราติดตามพระองค	์รับใช้

พระองค	์ยกยอ่งพระองค	์และรับ	

ของประทานท่ีพระองคท์รงใหเ้ราในชีวติ	

เพื่อเราจะไดรั้บการ	“โอบไวใ้นพาหุแห่ง

ความรักของพระองค”์	ตามถอ้ยค�าของ

ท่านบิดาลีไฮ	10	◼

อ้ำงองิ
	 1.	มทัธิว	2:2
	 2.	มทัธิว	4:19
	 3.	ยอห์น	1:43
	 4.	มทัธิว	9:9
	 5.	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	38:22
	 6.	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	64:34
	 7.	ดู	ลูกา	2:7
	 8.	ลกูา	2:10-	11
	 9.	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	88:33
	10.	2	นีไฟ	1:15
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วธีิรับใช้ในช่วงเทศกำลคริสต์มำส

ประธานมอนสนัใช้เวลาไปเย่ียมผู้สงูอายแุละคนในศนูย์พกัฟืน้ 

คนชรา โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในชว่งเทศกาลคริสต์มาส ทา่นสงัเกตวา่

บางคนมีความสขุเพราะพวกเขามีคนมาเย่ียม ขณะท่ีอีกหลายคนได้แต่

หวงัวา่คนท่ีไมเ่คยมาจะมาเย่ียมเยียน มีคนก�าลงัรอคนบางคน—อาจ

จะคริสต์มาสปีนี ้ท่าน สามารถเป็นคนๆ นัน้ได้

ตอ่ไปนีเ้ป็นบางวิธีท่ีทา่นสามารถชว่ยท�าให้แนใ่จวา่ไมมี่ใครรู้สกึ

ว้าเหวใ่นชว่งคริสต์มาสปีนี ้ทา่นอาจจะคดิอีกหลายวิธีท่ีทา่นจะท�าได้ใน

ชมุชนของทา่นชว่งเทศกาลนี ้“มีคนรอคอยให้ทา่นไปเย่ียมหรือไม”่

เยำวชน

เดนิตำมแสงสว่ำง

หลงัจากพระเยซปูระสตู ินกัปราชญ์น�าของขวญั

มาถวายพระองค์ พวกเขาเดินตามดวงดาว

สวา่งไสวดวงใหมใ่นท้องฟ้ามาหาพระองค์

จงเดินตามเส้นทางไปหาพระเยซ ูทา่นจะน�า 

ของขวญัอะไรไปถวายพระองค์

เดก็

ภา
พป

ระ
กอ
บโ
ดย
 เค
ล์ล
ี จ
อล
ลีย์

•  ท�าการ์ดคริสต์มาสสง่ไปให้ผู้สอนศาสนา สมาชิกโสด และ
สมาชิกสงูอายใุนวอร์ดหรือสาขาของทา่น

•  อาสาท�างานกบัองค์กรชมุชนในท้องท่ี
•  ให้พระคมัภีร์มอรมอนเป็นของขวญัคริสต์มาสกบัมิตรสหายและ
เพ่ือนบ้านของทา่น

•  เย่ียมคนสงูอายใุนวอร์ดหรือครอบครัวของทา่น
•  ท�าขนมให้เพ่ือนบ้านของทา่น
ดแูนวคดิเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัวิธีท่ีทา่นสามารถรับใช้ในชมุชนของทา่น

ได้ท่ี lds.org/topics/humanitarian- service/help
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พระคณุลกัษณะอนั
ศกัดิ์สทิธ์ิของ 

พระเยซคูริสต์: 
สงสารและกรุณา
ปรานี

“ในพระคมัภีร์,	ความสงสารมีความหมายตรงตวัวา่	‘ทุกขท์รมานดว้ย
กนักบั’	นอกจากน้ียงัหมายถึงการแสดง
ความเห็นใจ	ความเวทนา	และความ
เมตตาแก่บุคคลอีกคนหน่ึงดว้ย.”	1

“พระเยซูประทานแบบอยา่งมากมาย
ของความอาทรห่วงใย”	ประธานโธมสั	
เอส.	มอนสนักล่าว	“ชายพิการท่ีสระน�้า
เบธซาธา	หญิงล่วงประเวณี	หญิงท่ีบ่อน�้า
ของยาโคบ	บุตรสาวของไยรัส	ลาซารัส
นอ้งชายของมารียแ์ละมารธา—แต่ละคน
เป็นเหมือนชายบาดเจบ็บนถนนเยรีโค	
แต่ละคนตอ้งการความช่วยเหลือ

“กบัชายอมัพาตท่ีเบธซาธา	พระเยซู
ตรัสวา่	‘ลุกข้ึนเถิด	จงยกแคร่ของท่าน
เดินไป’	กบัหญิงคนบาปท่ีมาขอค�าแนะน�า	
‘จงไปเถิดและจากน้ีไปอยา่ท�าบาปอีก’	

เพื่อช่วยหญิงท่ีมาตกัน�้า	พระองคท์รง
จดัหาบ่อน�้า	‘พลุ่งข้ึนถึงชีวตินิรันดร์’	กบั
บุตรสาวท่ีส้ินชีวติของไยรัส	พระองค์
ทรงบญัชาวา่	‘เดก็หญิงเอ๋ย	จงลุกข้ึนเถิด’	
กบัลาซารัสท่ีถกูฝังอยูใ่นอุโมงค	์‘ออก
มาเถิด’

“พระผูช่้วยใหร้อดทรงแสดงใหเ้ห็น
อยูเ่นืองนิจถึงความเมตตากรุณาอนัไร้ขีด
จ�ากดั	.	.	.	ขอใหเ้ราเปิดประตูใจของเรา	
เพื่อใหพ้ระองค—์ผูท้รงเป็นแบบอยา่งท่ี
มีชีวติของความเมตตากรุณาอนัแทจ้ริง
—เขา้มา”	2

พระคัมภร์ีเพิม่เตมิ
สดุดี	145:8;	เศคาริยาห์	7:9;	1	เปโตร	3:8;	

โมไซยาห์	15:1,	9;	3	นีไฟ	17:5–7

ศึกษาเนือ้หานีร่้วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร การเข้าใจพระคุณลกัษณะ

อันศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพ่ิมพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนท่ีท่าน

ดแูลผ่านการเย่ียมสอนอย่างไร ดขู้อมลูเพ่ิมเติมได้ท่ี reliefsociety.lds.org

จากพระคัมภร์ี
“ดฉินักบัสามีคกุเขา่ข้างลกูสาว 

อาย ุ17 ปีและวิงวอนขอชีวิตเธอ”  

ลนิดา เอส. รีฟส์ ท่ีปรึกษาท่ีสองใน

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามญั

กลา่ว “ค�าตอบคือไม ่แต ่. . . เรารู้ . . . 

วา่ . . . [พระผู้ชว่ยให้รอด] ทรงรู้สกึ 

เหน็อกเหน็ใจเราในยามโศกเศร้า” 3

“เร่ืองท่ีดฉินัช่ืนชอบท่ีสดุเร่ืองหนึง่

จากพระชนม์ชีพของพระผู้ชว่ยให้รอด

คือเร่ืองราวของลาซารัส พระคมัภีร์

บอกเราวา่ ‘พระเยซทูรงรักมารธา . . . 

น้องสาวของนาง [มารีย์] และลาซา

รัส [น้องชายของนาง]’” 4 เม่ือลาซารัส

ป่วย มีคนสง่ขา่วมาบอกพระเยซ ูแต่

เม่ือพระองค์เสดจ็มาถงึ ลาซารัสสิน้

ชีวิตแล้ว มารีย์วิ่งมาหาพระเยซ ูล้มลง

แทบพระบาท และร้องไห้ เม่ือพระเยซู

ทรงเหน็มารีย์ร้องไห้ “พระองค์สะเทือน

พระทยัและ . . . ทรงกนัแสง” (ยอห์น 

11:33, 35)

“นัน่คือหน้าท่ีของเรา เราต้องรู้สกึ

และเหน็กบัตา จากนัน้ชว่ยบตุรธิดา

ทกุคนของพระบดิาบนสวรรค์ให้รู้สกึ 

เหน็ และรู้วา่พระผู้ชว่ยให้รอดไมไ่ด้ทรง

รับเฉพาะบาปทัง้หมดของเรา แตท่รง

รับความเจ็บปวด ความทกุข์ทรมาน 

และความทกุข์ยากของเราด้วย เพ่ือ

พระองค์จะทรงทราบวา่เรารู้สกึอยา่งไร

และจะทรงปลอบโยนเราอยา่งไร” 5

บตุ
รส

าว
ขอ

งไ
ยร

สั 
โด
ย 
วิล
สนั
 อ
อง

พจิารณาสิ่งน้ี
ใครจะได้รับพรจากความสงสารของ

ทา่น

ข่ำวเยี่ยมสอน

อ้ำงองิ
	 1.	คู่มือพระคมัภีร์,	“สงสาร	(ความ)”.
	 2.	โธมสั	เอส.	มอนสนั,	“ของประทานแห่งความ

เมตตากรุณา,”	เลียโฮนา,	มี.ค.	2007,	4-	5,	8.
	 3.	ลินดา	เอส.	รีฟส์,	“พระเจา้ไม่ทรงลืมท่าน,”		

เลียโฮนา,	พ.ย.	2012,	120.
	 4.	ลินดา	เอส.	รีฟส์,	“พระเจา้ไม่ทรงลืมท่าน,”	118.
	 5.	ลินดา	เอส.	รีฟส์,	“พระเจา้ไม่ทรงลืมท่าน,”	120.

เนือ้หานีเ้ป็นส่วนหน่ึงของชุดข่าวสารการเย่ียมสอนท่ี
เน้นพระคุณลกัษณะอันศักด์ิสิทธ์ิของพระผู้ช่วยให้รอด

ศรัทธำ ครอบครัว 

กำรบรรเทำทกุข์
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เ อด๊	คุณนา้ของผมมีชีวติท่ีเป่ียมไปดว้ยความรักต่อผูค้น	น่าเสียดายท่ีไต	

ของท่านท�างานบกพร่องทั้งสองขา้ง		

นา้เอด๊ไม่เป็นไตวายมาหลายปีเพราะท่าน

ไปฟอกไตเป็นประจ�า	การรักษาท�าให้

เจบ็ปวดและตอ้งรักษาบ่อยๆ	การรักษา

แต่ละคร้ังท�าใหท่้านหมดเร่ียวแรงจนกวา่

จะถึงการรักษาคร้ังต่อไป	และราวฤดู

ใบไมร่้วงปี	1995	ดูเหมือนท่านจะเป็น

เพียงร่างไร้ชีวติ

ในท่ีสุดแพทยบ์อกนา้เอ๊ดว่าถา้ท่าน

ไม่ไดไ้ตใหม่โดยเร็ว	ร่างกายท่านจะ

อยูไ่ดอี้กไม่นาน	ถึงแมไ้ตขา้งเดียวจะ

ชาย	ท่ีน่าสนใจกวา่นั้นคือคนหน่ึงเคย

บริจาคไตใหอี้กคนหน่ึง	นา้เอด๊กบัคุณ

แม่ของผมประทบัใจเม่ือทราบวา่ในการ

ผา่ตดัแต่ละคร้ัง	แพทยส์องคนน้ีท�า	
สุดความสามารถ	จากนั้นจึงกม้ศีรษะ	

และปล่อยผลการผา่ตดัไวใ้นพระหตัถ์

ของพระเจา้

ในวนัผา่ตดั	แพทยค์นหน่ึงน�าไตขา้ง

หน่ึงของคุณแม่ออกมา	ขณะท่ีเขาเยบ็ปิด

แผล	อีกคนกน็�าไตท่ีบริจาคใส่เขา้ไปใน

ทอ้งของนา้เอด๊อยา่งระมดัระวงั

การผา่ตดัประสบความส�าเร็จ	แต่

ยงัตอ้งดูต่อไปวา่ร่างกายของนา้เอด๊จะ

ยอมรับไตใหม่หรือไม่	แอนติบอดีใน

ระบบภมิูคุม้กนัของนา้เอด๊ถกูกดเพื่อเพิ่ม

โอกาส	ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งแยกนา้เอด๊ไว้

ในหน่วยอภิบาลเพื่อป้องกนัไวรัส	แมจ้ะ

ออกมาแลว้	แต่ท่านตอ้งอยูแ่ยกจากทุก

คนยกเวน้คนในครอบครัว	อยา่งไรกดี็	

ในวนัคริสตม์าสอีฟ	นา้เอด๊ไดรั้บอนุญาต

พิเศษใหม้าร่วมฉลองคริสตม์าสอีฟ

ประจ�าปีกบัคุณตาคุณยายของผม

นา้เอด๊สวมหนา้กากอนามยั	เดินเขา้

ประตู	ตรงไปหาดอทตี	และกอดเธอแน่น	

ขณะพวกท่านโอบกอดกนั	ทุกคนในบา้น

ร้องไห	้ทุกคนรู้สึกไดถึ้งความรักท่ีแผ่

ซ่านมาจากพวกท่าน	พี่สาวยอมเจบ็ตวั

เพื่อมอบของขวญัแห่งชีวติใหน้อ้งชาย	น่ี

เป็นของขวญัแห่งความรัก	ของขวญัแห่ง

การเสียสละ	ของขวญัท่ีเขาไม่สามารถให้

ตนเองได้

ขณะมองดูพวกเขา	น�้ าตาผมไหล

อาบแกม้	ผมตระหนกัว่า	น่ีคงจะเป็น

เหมือนตอนท่ีเราพบพระผูช่้วยให้รอด

เรำพดูถงึพระคริสต์

ของขวญัแหง่ชีวิตและความรัก
โดย แบรด ออลเรด

ประคองชีวิตได	้แต่นา้เอ๊ดไม่ตอ้งการ	

ขอให้ใครบริจาคไตขา้งหน่ึงของ	

พวกเขาเน่ืองดว้ยความเส่ียงท่ีแฝงมากบั

การผ่าตดั	แต่ไม่มีทางเลือก	เพ่ือนสนิท

หลายคนและสมาชิกครอบครัวไดรั้บ

การตรวจเพ่ือดูว่าไตของพวกเขาเขา้กนั

ไดห้รือไม่	และพบว่ามีเพียงคนเดียวท่ี

เขา้กนัได	้นัน่คือไตของดอทตีพ่ีสาวของ

เอ๊ด—คุณแม่ของผม

วนัท่ี	7	ธนัวาคม	เพื่อนหลายคนและ

ครอบครัวของนา้เอด๊ร่วมกนัอดอาหาร

และสวดออ้นวอนใหเ้ขากบัดอทตี	

ศลัยแพทยท่ี์ท�าการผา่ตดัเป็นพี่นอ้งแฝด

“พระเจ้าทรงรักโลกดงันี ้คือได้ประทาน

พระบตุรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือ 

ทกุคนท่ีวางใจในพระบตุรนัน้จะไม่

พินาศ แตมี่ชีวิตนิรันดร์

“เพราะวา่พระเจ้าทรงให้พระบตุร

เข้ามาในโลก ไมใ่ชเ่พ่ือพิพากษาโลก 

แตเ่พ่ือชว่ยกู้ โลกให้รอดโดยพระบตุร

นัน้” 

ยอห์น 3:16- 17

ของขวญัของคณุแม่แสดงใหเ้ราเห็นความหมายทีแ่ทจ้ริงของคริสต์มาส
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ตรงหนา้	พระองคท์รงท�าบางส่ิงบางอยา่งให้เราท่ี

เราไม่สามารถท�าให้ตวัเราเองได	้พระองคผ์ูท้รง

เป็นพระเจา้เท่านั้นท่ีทรงสามารถอดทนต่อการพลี

พระชนมชี์พไดม้ากจนสนองกฎแห่งความยติุธรรม

ได	้พระองคผ์ูท้รงดีพร้อมเท่านั้นท่ีมีค่าควรไถ่บาป

ของมวลมนุษยท์ั้งน้ีเพ่ือจะสามารถขยายกฎแห่ง

ความเมตตาไปถึงทุกคนท่ียอมรับพระองคเ์ป็น	

พระผูช่้วยให้รอดของพวกเขา

ขณะท่ีผมไตร่ตรองความคิดเหล่าน้ี	ผมตั้งใจมัน่	
อีกคร้ังวา่จะท�าทุกอยา่งท่ีท�าไดเ้พื่อแสดงความ	

ส�านึกคุณต่อพระผูช่้วยใหร้อดและการพลีพระชนม์

ชีพของพระองค	์ผมจะพยายามด�าเนินชีวติตามแบบ

สานุศิษยเ์พื่อสกัวนัหน่ึงผมจะมีค่าควรเขา้ใน	

ท่ีประทบัของพระองค	์โอบกอดพระองค	์และ

ขอบพระทยัพระองคเ์ป็นส่วนตวัท่ีทรงรักผมมากพอ

จะทรงท�าการเสียสละเช่นนั้น	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

แบ่งปันของขวัญ

การพลีพระชนม์ชีพด้วยความรักของพระเจ้ามีความหมายตอ่ทา่นอยา่งไร

ใครจะได้ประโยชน์จากของประทานแหง่ความรักของพระผู้ชว่ยให้รอด

ทา่นจะแบง่ปันพระกิตตคิณุ มอบขา่วสารแหง่ความหวงั หรือแบง่ปันปีติ

ของเทศกาลนีก้บัใครบ้าง
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โดย ประธำน
บอยด์ เค. แพคเกอร์ 

(1924–2015)
ประธานโควรัม 

อคัรสาวกสบิสอง

พยานของพระผูช้ว่ยใหร้อด 

ในช่วงเป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ 54 ปีและเป็นอัครสาวก พยานพิเศษ “ถึงพระนาม
ของพระคริสต์ในท่ัวโลก” (คพ. 107:23) 45 ปี ประธานแพคเกอร์แสดง 
ประจักษ์พยานอย่างนอบน้อม ไม่นานก่อนมรณกรรมของท่านในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 
2015 ประธานแพคเกอร์ได้ขอให้น�าข้อความต่อไปนีท่ี้คัดลอกมาจากการปฏิบัติ
ศาสนกิจของท่านมาแบ่งปันในเลียโฮนา ในวิญญาณแห่งเทศกาลคริสต์มาส 
ข้อความเหล่านีเ้น้นการเป็นพยานของท่านและความรักท่ีท่านมีต่อพระผู้ช่วยให้รอด 
พระเยซูคริสต์

สว่
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พระเยซคูรสิต์

ข้ำพเจ้ำรักพระเจ้ำ 

“ขา้พเจา้รักคริสตม์าส	มีความรู้สึกพิเศษในช่วง

คริสตม์าส	ความรู้สึกนั้นลงมาบนโลก—ไม่เฉพาะ	

กบัสมาชิกของศาสนจกัรเท่านั้นแต่ทัว่โลก—	
ประจกัษพ์ยานและพยานวา่พระเยซูคือพระคริสต	์.	.	.	

ในฐานะผูรั้บใชค้นหน่ึงของพระเจา้	ในฐานะ	

อคัรสาวกสิบสองคนหน่ึง	ขา้พเจา้รู้วา่พระเยซูคือ

พระคริสต	์.	.	.	

“ขา้พเจา้รักพระเจา้	ขา้พเจา้รักงานของพระองค	์

ขา้พเจา้รักศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน

ยคุสุดทา้ยและกล่าวค�าพยานถึงพระองคผ์ูท้รงเป็น	

พระอาจารยแ์ละกลัยาณมิตรของเรา”	1

ข้ำพเจ้ำเป็นพยำนถงึพระองค์

“มีบางอยา่งศกัด์ิสิทธ์ิเกินกวา่จะพดูถึง	.	.	.	

“ไม่ใช่เพราะเป็นความลบั	แต่เพราะศกัด์ิสิทธ์ิ	จึง

ไม่พดูถึง	แต่เกบ็ไว	้ปกป้องไว	้และพิจารณาดว้ย

ความเคารพอยา่งสุดซ้ึง

“ขา้พเจา้จึงไดรู้้วา่ศาสดาพยากรณ์แอลมาหมายถึง

อะไร

“‘.	.	.	ความรู้ในความล้ีลบัของพระผูเ้ป็นเจา้

ประทานไวใ้หห้ลายคน;	กระนั้นกต็ามพวกเขาไดรั้บ

พระบญัชาอยา่งเคร่งครัดวา่พวกเขาจะไม่ถ่ายทอด

ออกไปนอกจากตามพระวจนะส่วนท่ีพระองค์

ประทานแก่ลกูหลานมนุษย,์	ตามความใส่ใจและ

ความขยนัหมัน่เพียรท่ีพวกเขาถวายแด่พระองค.์

“‘และฉะนั้น,	เขาท่ีท�าใจตนแขง็กระดา้ง,		
ผูเ้ดียวกนันั้นยอ่มไดรั้บพระวจนะนอ้ยลง;	และแก่คน

ท่ีไม่ท�าใจตนแขง็กระดา้ง,	กจ็ะประทานพระวจนะ

มากข้ึนเร่ือย	ๆ,	จนกวา่จะประทานใหเ้ขารู้ความล้ีลบั

ของพระผูเ้ป็นเจา้จนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นในความ

ไพบูลย.์’	(แอลมา	12:9-10)	.	.	.	

“บดัน้ี	ขา้พเจา้สงสยัพร้อมกบัท่านวา่เหตุใดคน	

เช่นขา้พเจา้จึงควรไดรั้บเรียกสู่การเป็นอคัรสาวก

ศกัด์ิสิทธ์ิ	มีคุณสมบติัมากมายท่ีขา้พเจา้ขาด		
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มีมากมายในการพยายามรับใชท่ี้ขา้พเจา้ยงัขาดอยู	่ขณะ

ไตร่ตรองเร่ืองน้ี	ขา้พเจา้นึกออกอยูอ่ยา่งเดียว	คุณสมบติัเดียวท่ี

อาจเป็นสาเหตุ	และนัน่คือขา้พเจา้มีพยาน	น้ัน	

“ขา้พเจา้ประกาศต่อท่านวา่ขา้พเจา้รู้วา่พระเยซูคือพระคริสต	์

ขา้พเจา้รู้วา่พระองคท์รงพระชนม	์พระองคป์ระสูติในความ	

เรืองโรจนแ์ห่งเวลา	พระองคท์รงสอนพระกิตติคุณของพระองค	์

ทรงถกูไต่สวน	และทรงถกูตรึงกางเขน	พระองคท์รงลุกข้ึนใน	

วนัท่ีสาม	พระองคท์รงเป็นผลแรกของการฟ้ืนคืนชีวติ	พระองค์

ทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนงัและกระดูก	ขา้พเจา้แสดง

ประจกัษพ์ยานถึงส่ิงน้ี	ขา้พเจา้เป็นพยานถึงพระองค”์	2

พระองค์ทรงยอมรับโทษ

“ก่อนการตรึงกางเขนและหลงัจากนั้น	คนจ�านวนมากยอม

สละชีวติในวรีกรรมอนัไร้ความเห็นแก่ตวั	แต่ไม่มีใครเผชิญ

ส่ิงท่ีพระคริสตท์รงอดทน	พระองคท์รงรับภาระแห่งการล่วง

ละเมิดทั้งหมดของมนุษย	์ความผดิทั้งส้ินของมนุษย	์แต่ท่ีแขวน

ไวบ้นเสน้ดา้ยคือการชดใช	้การกระท�าดว้ยความเตม็พระทยั

ของพระองคส์มานความเมตตากบัความยติุธรรม	ค�้าจุนกฎ	
นิรันดร์	และไกล่เกล่ียไดส้�าเร็จ	ซ่ึงหากปราศจากส่ิงน้ีมนุษยจ์ะ

ไม่ไดรั้บการไถ่

“พระองคท์รงเลือกยอมรับโทษแทนมนุษยชาติทั้งมวลส�าหรับ

ความชัว่ร้ายและความเส่ือมทรามรวมกนัทั้งหมด	ส�าหรับ	

การกระท�าอนัป่าเถ่ือน	การผดิศีลธรรม	การ

เดินทางชัว่	และความเหลวแหลก	ส�าหรับ

ความมวัเมา	การท�าลายชีวติ	ความทรมาน	

และความสยดสยอง—ส�าหรับทั้งหมดท่ีเคย

เป็นมาหรือทั้งหมดท่ีจะถกูกระท�าบนโลกน้ี	

การเลือกเช่นนั้นส่งผลใหพ้ระองคต์อ้งทรง

เผชิญกบัอ�านาจอนัน่าเกรงขามของคนชัว่คน

นั้น	ผูไ้ม่ถกูจ�ากดัในเน้ือหนงั	ทั้งไม่ตอ้ง	
เจบ็ปวดเช่นมนุษย	์นัน่คือเกทเสมนี!

“การชดใชส้�าเร็จลุล่วงอยา่งไรเราไม่

ทราบ	ไม่มีมนุษยค์นใดจอ้งมองขณะ	

ความชัว่ถอยหนีหรือซ่อนตวัดว้ยความ

อบัอายเบ้ืองหนา้ความสวา่งของพระผู ้

บริสุทธ์ิพระองคน์ั้น	ความชัว่ร้ายทั้งหมด

ไม่สามารถดบัความสวา่งนั้นได	้เม่ือทุก

อยา่งส�าเร็จลุล่วงแลว้กคื็อลุล่วง	การไถ่จะ

เกิดข้ึน	ทั้งความตายและนรกไม่เรียกร้อง

จากคนท่ีกลบัใจอีกเลย	ในท่ีสุดมนุษยเ์ป็นอิสระ	จิตวญิญาณทุก

ดวงท่ีเคยมีชีวติจะเลือกสมัผสัความสวา่งนั้นและไดรั้บการไถ่

“โดยการเสียสละอนัไม่มีขอบเขตน้ี	‘ผา่นการชดใช	้[น้ี]	ของ

พระคริสต,์	มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได,้	โดยการเช่ือฟังกฎและ

ศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ’	(หลกัแห่งความเช่ือ	1:3-	3)”	3

องค์ปรมำจำรย์

“ในระหวา่งท่ีขา้พเจา้พยายามสอนพระกิตติคุณของพระองค	์

ขา้พเจา้ไดรู้้จกัพระองค	์พระเยซูคริสต	์พระบุตรของพระผูเ้ป็น

เจา้	พระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดจากพระบิดา	ขา้พเจา้ยนืดว้ย

ความเคารพต่อพระพกัตร์พระองคด์ว้ยความนบัถืออยา่งสุดซ้ึง

ต่อส่ิงท่ีพระองคท์รงสอน	และดว้ยความนบัถืออยา่งสุดซ้ึงต่อ

วธีิท่ีพระองคท์รงสอน	ใช่วา่ไม่เป็นส่ิงดีท่ีเราทุกคนปรารถนา	

จะสอนเฉกเช่นพระองคท์รงสอน	ใช่วา่ไม่เป็นส่ิงดีท่ีเรา	

ทุกคนปรารถนาจะเป็นเหมือนพระองค	์พระองคไ์ม่เพียง	

เป็นครูเท่านั้น	แต่พระองคท์รงเป็นองคป์รมาจารย”์	4

ควำมจริงซึ่งคุ้มค่ำที่สุดที่จะรู้

“มนุษยอ์ยา่งเราอาจจะไม่	จริงๆ	แลว้ไม่สามารถเขา้ใจ	

อยา่งถ่องแทว้า่พระผูช่้วยใหร้อดทรงท�าใหก้ารพลีพระชนมชี์พ

เพื่อการชดใชเ้กิดสมัฤทธิผล	อย่างไร	แต่ส�าหรับเวลาน้ีค�าวา่	

อย่างไร	ไม่ส�าคญัเท่า	เพราะเหตใุด	พระองคท์รงทนทุกข	์	 สว่
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เหตุใดพระองคท์รงทนทุกขเ์พื่อท่าน	เพื่อขา้พเจา้	เพื่อมวล

มนุษย	์พระองคท์รงท�าเช่นนั้นเพราะทรงรักพระผูเ้ป็นเจา้	

พระบิดาและมนุษยท์ั้งปวง	‘ไม่มีใครมีความรักยิง่ใหญ่กวา่น้ี		
คือการสละชีวติเพื่อมิตรสหายของตน’	(ยอห์น	15:13)

“ในเกทเสมนี	พระคริสตท์รงแยกจากอคัรสาวกเพื่อไปสวด

ออ้นวอน	ส่ิงท่ีอุบติัข้ึนอยูน่อกเหนือความสามารถท่ีเราจะรู้ได!้	

แต่เรารู้วา่พระองคท์รงท�าการชดใชเ้สร็จสมบูรณ์	พระองค	์

เตม็พระทยัรับความผดิพลาด	บาป	ความรู้สึกผดิ	ความสงสยั

และความหวาดกลวัของคนทั้งโลกไวก้บัพระองค	์พระองคท์รง

ทนทุกขแ์ทนเราเพื่อเราจะไดไ้ม่ตอ้งทนทุกข	์คนจ�านวนมากทน

ทุกขท์รมานและส้ินชีวติในความตายท่ีเจบ็ปวดและน่ากลวั	แต่

ความปวดร้าวของพระองคเ์หนือกวา่พวกเขาทั้งหมด	.	.	.	

“ความทุกขท์รมานของพระองคต่์างจากความทุกขท์รมานอ่ืน

ทั้งหมดก่อนหนา้นั้นหรือนบัแต่นั้นเพราะพระองคท์รงรับโทษ

ทั้งหมดท่ีเคยเกิดแก่ครอบครัวมนุษยม์าไวก้บัพระองคเ์อง		

ลองคิดดู!	พระองคไ์ม่มีหน้ีตอ้งช�าระ	พระองคไ์ม่ไดท้ �าผดิ	

กระนั้นกต็าม	ความรู้สึกผดิทั้งหมด	ความเศร้าโศก	โทมนสั	

ความเจบ็ปวดความอปัยศอดสู	ความทรมานทางใจ	อารมณ์	และ

ร่างกายทั้งหมดท่ีมนุษยรู้์จกั—พระองคป์ระสบมาแลว้ทั้งส้ิน	มี

พระองคเ์ดียวเท่านั้นในบนัทึกประวติัศาสตร์มนุษยท์ั้งหมดท่ี

ไร้บาป	มีคุณสมบติัคู่ควรรับบาปตลอดจนการล่วงละเมิดของ

มนุษยชาติทั้งปวงและรอดพน้ความเจบ็ปวดท่ีมากบัการชดใช้

ใหพ้วกเขา

“พระองคท์รงสละพระชนมชี์พของพระองคแ์ละตรัสวา่	‘คือ

เราท่ีรับเอาบาปของโลกไว’้	(โมไซยาห์	26:23)	พระองคท์รง

ถกูตรึงกางเขน	พระองคส้ิ์นพระชนม	์พวกเขาไม่สามารถพราก

ชีวติไปจากพระองคไ์ด	้พระองคท์รงยอมส้ินพระชนม	์.	.	.	

“ถา้ท่านเคยสะดุดหรือหลงไปชัว่ครู่	ถา้ท่านรู้สึกวา่เวลาน้ี

ปฏิปักษจ์บัท่านเป็นเชลย	ท่านสามารถกา้วไปขา้งหนา้ดว้ย

ศรัทธาและไม่เตร็ดเตร่ไปมาในโลกอีก	มีคนท่ีพร้อมจะน�าท่าน

กลบัสู่สนัติสุขและความมัน่คง	แมแ้ต่พระคุณของพระผูเ้ป็นเจา้	

ตามท่ีสญัญาไวใ้นพระคมัภีร์	กม็า	‘หลงัจากเราท�าทุกส่ิงจนสุด

ความสามารถแลว้’	(2	นีไฟ	25:23)	ส�าหรับขา้พเจา้	ความ	

เป็นไปไดเ้ช่นน้ีคือความจริงอยา่งหน่ึงท่ีสมควรรู้มากท่ีสุด

“ขา้พเจา้สญัญาวา่เชา้อนัสดใสของการใหอ้ภยัจะมาถึง		

เม่ือนั้น	‘สนัติสุขแห่งพระเจา้ซ่ึงเกินความเขา้ใจ’	(ฟีลิปปี	4:7)	

จะเขา้มาในชีวติท่านอีกคร้ัง	เหมือนรุ่งอรุณ	ท่าน	และพระองค	์

‘จะไม่จดจ�าบาป	[ของท่าน]	อีก’	(เยเรมีย	์31:34)	ท่านจะรู้ได้

อยา่งไร	ท่านจะรู้!	(ดู	โมไซยาห์	4:1-	3)”	5

พยำนของข้ำพเจ้ำ

“หลงัจากหลายปีท่ีขา้พเจา้ด�าเนินชีวติ	สอน	และรับใช	้	

หลงัจากหลายลา้นกิโลเมตรท่ีขา้พเจา้ไดเ้ดินทางทัว่โลก	ทุกส่ิง

ท่ีขา้พเจา้ประสบมานั้น	มีความจริงอนัส�าคญัยิง่ประการหน่ึงท่ี

ขา้พเจา้จะแบ่งปัน	นัน่คือพยานของขา้พเจา้ถึงพระผูช่้วยใหร้อด

พระเยซูคริสต์

“โจเซฟ	สมิธและซิดนีย	์ริกดนับนัทึกหลงัจากประสบการณ์

อนัศกัด์ิสิทธ์ิ

“‘และบดัน้ี,	หลงัจากประจกัษพ์ยานจ�านวนมากท่ีใหไ้ว	้

ถึงพระองค,์	น่ีคือประจกัษพ์ยาน,	สุดทา้ยของทั้งหมด,	ซ่ึงเรา	
ใหไ้วถึ้งพระองค	์:	วา่พระองคท์รงพระชนมอ์ยู!่

“‘เพราะเราเห็นพระองค’์	(คพ.	76:22-23)

“ถอ้ยค�าของพวกท่านคือถอ้ยค�าของขา้พเจา้”	6

“นบัเป็นเกียรติอยา่งสูงตลอดชีวติขา้พเจา้ท่ีสามารถกล่าวค�า

พยานพิเศษวา่พระเยซูคือพระคริสต	์พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้	

ขา้พเจา้เป็นพยานดว้ยความอ่อนนอ้มทั้งหมด	แต่ดว้ยความจริง

แทแ้น่นอนวา่พระองคท์รงเป็นพระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิด

จากพระบิดา	น่ีคือศาสนจกัรของพระองค	์พระองคท์รงควบคุม

และทรงก�ากบัดูแลงานของพระองค	์พระองคท์รงเป็น	

พระผูไ้ถ่ของเรา	ขา้พเจา้ทราบวา่พระองคท์รงพระชนม	์และ

ขา้พเจา้รู้จกัพระองค	์ขา้พเจา้เป็นพยานถึงส่ิงน้ีในพระนามของ

พระเยซูคริสต	์เอเมน”	7	◼

อ้ำงองิ
	 1.	“Our Witness of the Lord,” General Authority training, Dec.	5,	1974.
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	 7.	ประธานแพคเกอร์เขียนประจกัษพ์ยานปิดทา้ยน้ีก่อนท่านจะส้ินชีวติ.

มีพระองค์เดียวเท่าน้ันในบันทึกประวติัศาสตร์

มนุษย์ท้ังหมดท่ีไร้บาป มีคุณสมบัติคู่ควรรับบาป

ตลอดจนการล่วงละเมิดของมนุษยชาติท้ังปวงและ

รอดพ้นความเจบ็ปวดท่ีมากับการชดใช้ให้พวกเขา



ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธช่วยเผย

ความลีล้บับางประการ

เก่ียวกับหนังสือวิวรณ์

และแสดงให้เห็นความ

เก่ียวเน่ืองของหนังสือ

นีกั้บสมยัของเรา

โจเซฟ สมิธ  
และหนังสือวิวรณ์
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โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

หนงัสือววิรณ์เขียนไวใ้นคริสตศกัราชแรก		

แต่เป็นหนงัสือล�าดบัสุดทา้ยของพนัธสญัญา

ใหม่ท่ียอมรับกนัวา่เป็นพระคมัภีร์	นกัวชิาการ	

ชาวคริสตบ์างคนในศตวรรษต่อๆ	มาสงสยัเก่ียวกบั	

คนเขียนหนงัสือววิรณ์	คดัคา้นหลกัค�าสอนบางอยา่ง	

ในนั้น	(อาทิ	ค �าสอนเร่ืองมิลเลเนียมหรือค�าสอนท่ีวา่ผูค้น

จะไดรั้บการพิพากษาตามงานของพวกเขา)	และพบวา่การ

พาดพิงถึงพนัธสญัญาเดิมและค�าบรรยายเก่ียวกบันิมิต

ต่างๆ	แปลกประหลาดมากและแตกต่างมากจากงานเขียน

อ่ืนๆ	ของพนัธสญัญาใหม่

แต่ขอ้เทจ็จริงบางประการท่ีไม่อาจหกัลา้งไดท้�าให้

หนงัสือดงักล่าวเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป	อยา่งเช่น		

นกัเขียนชาวคริสตส์มยัแรกสุดหลายคนกล่าวถึงหนงัสือ

ววิรณ์	ซ่ึงน่าจะเขียนโดยอคัรสาวกยอห์น	และงานเขียน

ของพวกเขาอา้งอิงจากหนงัสือน้ีอยา่งกวา้งขวางและ	

เห็นชอบดว้ย	หนงัสืออีกหลายเล่มท่ียอมรับวา่เป็น	

พระคมัภีร์ไม่สามารถอา้งหลกัฐานเช่นนั้นได้ถ่า
ยภ
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ราวตน้ศตวรรษท่ี	19	เม่ือพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

เรียกโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการ

ฟ้ืนฟ	ูหนงัสือววิรณ์รวมอยูใ่นพระคมัภีร์ไบเบิล

แทบทุกฉบบัและอ่านกนัอยา่งกวา้งขวาง		

ภาพนิมิตของยอห์นจุดประกายความคิดของผูค้น	

และส่งผลใหเ้กิดการตีความไปต่างๆ	นานา	อยา่ง

เช่นท่ีเกิดข้ึนทุกวนัน้ี

ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของสมยั	

การประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา	โจเซฟ		

สมิธอยูใ่นจุดท่ีตอ้งเผยขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือ	

ววิรณ์และช่วยลดความน่ากลวัท่ีจะอ่านและ

ท�าความเขา้ใจ	โจเซฟท�าเช่นน้ีอยา่งนอ้ยสองวธีิ	

ไดแ้ก่	(1)	ท่านอธิบายหนงัสือววิรณ์บางส่วนและ

ขยายบริบททั้งหมดของหนงัสือ	และ	(2)	ท่าน

ท�าใหห้นงัสือนั้นล้ีลบันอ้ยลง

อธิบำยและขยำยควำม

ตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของการใหค้ �าอธิบายหนงัสือ

ววิรณ์ของโจเซฟ	สมิธ	อยูใ่น	หลกัค�าสอนและ

พนัธสญัญา	77	การเปิดเผยน้ีไดรั้บเม่ือเดือน

มีนาคม	ค.ศ.	1832	ประกอบดว้ยค�าถามและ	

ค�าตอบเก่ียวกบับางขอ้ในววิรณ์บทท่ี	4-	11		

ท่านศาสดาพยากรณ์กล่าววา่ค�าอธิบายน้ีเปิดเผย	

ต่อท่านขณะท่านท�างานแปลพระคมัภีร์ไบเบิล	

ดว้ยการดลใจ	(ดู	คพ.	77,	ค �าน�าภาค)

ค�าถามค่อนขา้งตรงไปตรงมา	โดยค�าถามหลกั

คือ	“น่ีหมายความวา่อะไร”	และ	“เม่ือใดส่ิงน้ีจะ

เกิดข้ึน”	ค�าตอบตรงไปตรงมาเช่นกนั	แมจ้ะไม่

ละเอียดลออทุกคร้ัง	ค�าตอบท่ีศาสดาพยากรณ์	
โจเซฟ	สมิธแสวงหาและไดรั้บต่างหกัลา้งการ

คาดเดาสารพดัและส่วนมากช่วยใหเ้ราเห็นวา่	

นิมิตของยอห์นเก่ียวขอ้งกบังานยคุสุดทา้ยอยา่งไร

ตวัอยา่งเช่น	การเปิดเผยน้ีช่วยใหเ้ราเห็นวา่

ตราเจด็ดวงในหนงัสือท่ียอห์นพดูถึงโดยเร่ิม

ตั้งแต่บทท่ี	5	ของหนงัสือววิรณ์เป็นตวัแทนของ

ช่วงเวลาส�าคญัเจด็ช่วงในประวติัศาสตร์ของ

แผน่ดินโลกและสองช่วงชุดทา้ยคือช่วงท่ีเก่ียว

กบัสมยัของเราและหลงัจากนั้น	(ดู	คพ.	77:6-	7)	

ช่วยใหเ้ราเห็นวา่เหตุใดนิมิตของยอห์นจึงใช้

เวลากบัตราดวงท่ีหกและตราท่ีเจด็มากกวา่		

จากนั้นการเปิดเผยของโจเซฟ	สมิธอธิบายต่อไป

วา่บุคคลส�าคญับางคนในตราดวงท่ีหก	(เทพส่ี	

องคแ์ละผูรั้บใช	้144,000	คนไดรั้บการประทบั

ตราจากเผา่อิสราเอล)	เก่ียวขอ้งอยา่งไรกบังาน

แห่งการฟ้ืนฟแูละการรวมในยคุสุดทา้ย	(ดู	คพ.	

77:9-	11)

แน่นอนวา่การเปิดเผยท่ีเป็นค�าอธิบายน้ีไม่ใช่

ส่ิงเดียวท่ีศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธช่วยใหเ้รา

เขา้ใจหนงัสือววิรณ์จากการแปลพระคมัภีร์ไบเบิล

ของท่านเท่านั้น	ขณะท�างาน	บางคร้ังท่านได	้
รับการดลใจเพียงเพ่ือท�าใหข้อ้ความชดัเจนข้ึน	1		

แต่ท่านไดรั้บการดลใจบ่อยคร้ังเช่นกนัให	้

เพิ่มเติมหรือแกไ้ขขอ้ความใหเ้ช่ือมโยงกบั	

พระคมัภีร์ขอ้อ่ืนทั้งน้ีเพื่อจะเสริมกนั	2	งานส่วน

หน่ึงของโจเซฟ	สมิธกบัพระคมัภีร์ไบเบิล	

ดูเหมือนจะถกัทอเสน้ดา้ยเหล่าน้ีท่ีสอดแทรกอยู่

ระหวา่งพระคมัภีร์เล่มต่างๆ	ใหเ้ป็นพรมผนืเดียว

ของค�าสอนตลอดจนค�าพยากรณ์	และหนงัสือ

ววิรณ์ไม่มีขอ้ยกเวน้

นอกจากน้ี	โดยผา่นการเปิดเผยและการแปล

อ่ืนๆ	โจเซฟ	สมิธยงัไดข้ยายบริบทของหนงัสือ

ววิรณ์ดว้ยโดยแสดงใหเ้ห็นวา่หนงัสือน้ีเป็นไป

ตามรูปแบบของนิมิตอนัต่อเน่ืองท่ีประทานแก่

ศาสดาพยากรณ์หลายท่านตลอดหลายยคุหลาย

สมยั	ในพระคมัภีร์มอรมอนและพระคมัภีร์

ไข่มุกอนัล�้าค่า	เราเรียนรู้วา่นีไฟ	พี่ชายของเจเร็ด	

โมเสส	และเอโนคลว้นมีนิมิตคลา้ยกนัโดยแสดง

ใหเ้ห็นกระแสประวติัศาสตร์มนุษย	์รวมทั้ง

จุดจบของโลก	เราเรียนรู้เช่นกนัวา่ถึงแมศ้าสดา

พยากรณ์เหล่าน้ีจะเห็นจุดจบของโลก	แต่	

พวกท่านถกูหา้มแบ่งปันกบัโลกเพราะยอห์น	

ไดรั้บแต่งตั้งล่วงหนา้ใหเ้ขียน	(ดู	1	นีไฟ	14:25-	

26)	ดงันั้น	พระคมัภีร์มอรมอนท่ีศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ	สมิธน�าออกมาจึงสอนเราวา่เราจะมีค�า

เพราะโจเซฟ สมิธเราจงึ

รู้วา่นีไฟเรียนรู้วา่ยอห์น

ผู้ เปิดเผยถกูก�าหนดและ

ได้รับแตง่ตัง้ลว่งหน้าให้

เขียนนิมิตของวนัเวลา

สดุท้ายท่ีเวลานีอ้ยูใ่น

หนงัสือวิวรณ์ (ด ู1 นีไฟ 

14:19- 29)
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อธิบายของยอห์นเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนการเสดจ็มา

คร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสตแ์ละน่ีเป็นเร่ืองท่ีเราควรศึกษา

เพราะความรู้เพิ่มเติมเช่นท่ีเปิดเผยผา่นโจเซฟ	สมิธ	เราจึง

สามารถเห็นสาระส�าคญัครอบคลุมววิรณ์ไดดี้ข้ึน	นัน่คือ		
“จะมีชยัชนะในท่ีสุดบนโลกน้ีของพระผูเ้ป็นเจา้เหนือมาร	

ชยัชนะถาวรของความดีเหนือความชัว่	ของวสุิทธิชนเหนือผู ้

ข่มเหงพวกเขา	ของอาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจา้เหนืออาณาจกัร

ของมนุษยแ์ละของซาตาน	. . .	ชยัชนะ	[จะ]	เกิดข้ึนผา่นพระเยซู

คริสต”์	3	นอกจากน้ีโจเซฟ	สมิธยงัไดเ้นน้วา่ข่าวสารของววิรณ์

มีศนูยก์ลางอยูท่ี่พระเยซูคริสตอ์นัเป็นจุดศนูยร์วมความหวงั

ของเรา	และสอนเราวา่โดยการซ่ือสตัยต่์อพระองคแ์ละงานของ

พระองคใ์นยคุสุดทา้ย	เราสามารถเอาชนะโลกได้

ท�ำให้ลี้ลับน้อยลง

ในการประชุมใหญ่ของศาสนจกัรเม่ือวนัท่ี	8	เมษายน	ค.ศ.	

1843	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธกล่าววา่	“หนงัสือววิรณ์เป็น

หน่ึงในหนงัสือเรียบง่ายท่ีสุดเล่มหน่ึงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงให้

เขียน”	4	ค �ากล่าวน้ีอาจท�าใหผู้ฟั้งตกใจเพราะขดัแยง้โดยส้ินเชิง

ข้ออ้ำงองิตอนหน่ึงที่โจเซฟ สมธิชอบเป็น
พเิศษจำกหนังสือววิรณ์คือ 

“ค�าพยานของพระเยซนูัน้เป็นหวัใจของการเผยพระ

วจนะ” (วิวรณ์ 19:10)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธน�าข้อความนีท่ี้เทพ

กลา่วกบัยอห์นมากลา่วซ�า้บอ่ยครัง้ นัน่คือกญุแจสูก่าร

เข้าใจธรรมชาตขิองประจกัษ์พยานและความจ�าเป็น

ของการพยากรณ์ตลอดจนการเปิดเผยในศาสนจกัร

และในชีวิตสว่นตวัของเรา ตวัอยา่งเชน่ โจเซฟ สมิธ

กลา่ววา่

“ความรอดเกิดขึน้ไมไ่ด้หากปราศจากการเปิด

เผย เสียแรงเปลา่ท่ีคนๆ หนึง่จะปฏิบตัศิาสนกิจหาก

ปราศจากการเปิดเผย ไมมี่ใครเป็นผู้ปฏิบตัศิาสนกิจ

ของพระเยซคูริสต์หากไมไ่ด้เป็นศาสดาพยากรณ์ ไมมี่

ใครสามารถเป็นผู้ปฏิบตัศิาสนกิจของพระเยซคูริสต์

ได้เว้นแตเ่ขามีประจกัษ์พยานในพระเยซ ูและน่ีคือ

วิญญาณแหง่การพยากรณ์” (History of the Church, 
3:389)

กบัประสบการณ์ของพวกเขา	ถา้เช่นนั้นท่านศาสดาพยากรณ์

หมายความวา่อยา่งไร

แมโ้จเซฟ	สมิธไม่ไดไ้ขความล้ีลบับางประการของหนงัสือ

ววิรณ์	แต่ในค�าปราศรัยคร้ังน้ีดูเหมือนท่านจะมุ่งไปท่ีการท�าให้

ล้ีลบันอ้ยลง	ท่านท�าเช่นน้ีโดยแสดงใหเ้ห็นวา่ภาพก�ากวมของ

หนงัสือไม่ก�ากวมอยา่งท่ีเราคิดเสมอไป	และภาพท่ีเขา้ใจยากใน

พระคมัภีร์ไม่จ�าเป็นตอ้งมีความส�าคญัหรือมีความหมายมากข้ึน

ส�าหรับเรา

ตวัอยา่งเช่น	ท่ีอ่ืนในค�าปราศรัย	โจเซฟ	สมิธแสดงใหเ้ห็นวา่	

การอ่านหนงัสือววิรณ์อยา่งละเอียดสามารถวางขีดจ�ากดัใหก้าร

ตีความได	้ท่านช้ีใหเ้ห็นวา่สามบทแรกของหนงัสือเก่ียวขอ้งกบั	

สมยัของยอห์น	และ	“ส่ิงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนในเร็วๆ	น้ี”	(ววิรณ์	

1:1)	และบทท่ีเหลือเก่ียวขอ้งกบั	“ส่ิงท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนหลงัจากน้ี”	

(ววิรณ์	4:1)	หรือเลยสมยัของยอห์น	5	โดยใหขี้ดจ�ากดับางอยา่ง

แก่การประยกุตใ์ชจิ้นตภาพในส่วนเหล่าน้ีของหนงัสือ	กรอบ

เวลาเหล่าน้ีจึงท�าใหส่้วนดงักล่าวล้ีลบันอ้ยลง

นอกจากน้ี	โจเซฟ	สมิธยงัสอนวา่บางคร้ังสตัวเ์ป็นเพียง

สตัว	์ท่านอธิบายวา่เม่ือยอห์นกล่าววา่เขาเห็นสตัวใ์นสวรรค	์สว่
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18 เลียโฮนา

หลังจากเปิดตราดวงทีเ่จด็ 

พระคริสต์จะเสดจ็กลับมา 

และคนช่ัวจะถูกท�าลาย

เรำรูบ้ำงอยำ่งเก่ียวกบั  
หนงัสือวิวรณ ์เพราะ  

โจเซฟ สมิธ

ววิรณ์ 5-8  

คพ. 77:6- 7, 12

ตราเจ็ดดวงหมายถงึชว่ง

เวลาเจ็ดชว่ง สองชว่ง

สดุท้ายเก่ียวข้องกบัสมยั

ของเราและเลยสมยั 

ของเรา

ววิรณ์ 20:5  

คพ. 76:81- 85

คนท่ีจะไมฟื่น้คืนชีวิตจน

หลงัจากมิลเลเนียมคือคน

ท่ีจะได้รับอาณาจกัรทีเลส-

เชียลเป็นมรดก

ววิรณ์ 7:1- 8  

คพ. 77:8- 11

เทพสี่องค์และผู้ รับใช้ 144,000 คน

ท่ีได้รับการประทบัตราจากเผา่

อิสราเอลเก่ียวข้องกบังานแหง่

การฟืน้ฟแูละการรวมในวนั

เวลาสดุท้าย

ววิรณ์ 20:2  

1 นีไฟ 22:26

ซาตานจะถกูมดัในชว่ง

มิลเลเนียม “เน่ืองจาก

ความชอบธรรมของผู้คน

ของ [พระคริสต์]”

ววิรณ์ 12:4, 7- 9 

คพ. 29:36- 37;  
76:25- 29

นิมิตของยอห์นกลา่วสัน้ๆ 

ถงึสงครามก่อนมรรตยัใน

สวรรค์เพ่ือเน้นสงคราม

ตอ่เน่ืองบนแผน่ดนิโลก

ระหวา่งกองทพัของ 

พระผู้ เป็นเจ้ากบักองทพั

ของซาตาน

กำรละทิ้งควำมเชื่อ

กำรฟ้ืนฟู 

กำรฟ้ืนคืนชีวติ

เพราะโจเซฟ สมธิ 

ได้รับการเปิดเผย

ถงึความเข้าใจ

เพิ่มเตมิเราจงึ

สามารถเข้าใจสาระ

ส�าคัญของววิรณ์

ได้ดขีึ้นเก่ียวกับ

ชัยชนะของพระ

คริสต์และวสุิทธิชน

เหนือมารและโลก

แผ่นดนิโลกจะได้รับ

การช�าระให้สะอาด 

และมลิเลเนียมจะ

เริ่มขึ้น  
(ดู คพ. 18:89- 110)

“แผ่นดนิโลกจะสูญสิ้นดัง

ด้วยไฟ” (ดู คพ. 43:32- 33)

“และข้าพเจ้าได้เหน็นครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่

ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้า” (วิวรณ์ 21:2)  

น่ีอาจหมายถงึเมืองของเอโนคกลับมา (ดู โมเสส 7:63)
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ววิรณ์ 20:11-13  

คพ. 128:6- 7

หนงัสือ (บนแผน่ดนิโลก

และในสวรรค์) ซึง่จะใช้

พิพากษามนษุย์ตามงาน

ของพวกเขารวมถงึบนัทกึ

เก่ียวกบัความรอดของคน

ตายด้วย

ววิรณ์ 17:5  

1 นีไฟ 13:6; 14:10

สิง่ท่ียอห์นระบวุา่เป็น “บา

บโิลนมหานคร แมข่องหญิง

แพศยาทัง้หลาย และแมข่อง

บรรดาสิง่นา่สะอิดสะเอียน” 

คือศาสนาจกัรของมาร 

ศาสนจกัรนีค้รอบคลมุทกุ

ฝ่ายท่ีตอ่ต้านพระเยซคูริสต์ 

พระกิตตคิณุของพระองค์ 

และศาสนจกัรของพระองค์ 

เพราะมีศาสนจกัรเพียงสอง

แหง่เทา่นัน้คือ ศาสนจกัรของ

พระเมษโปดกของพระผู้ เป็น

เจ้าและศาสนจกัรของมาร

(ดู	ววิรณ์	4:6)	ส่ิงท่ีเขาเห็นจริงๆ	คือ	. . .	สตัวใ์น

สวรรค	์ดว้ยเหตุน้ีท่านศาสดาพยากรณ์จึงแสดง

ใหเ้ห็นวา่ค�าอธิบายบางส่วนของยอห์น	

เก่ียวกบันิมิตของเขาเป็นไปตามตวัอกัษร		

ขณะท่ีอีกหลายส่วนเป็นการเปรียบเทียบ	6	ท่าน

อธิบายหลกัธรรมเก่ียวกบัภาพพจนเ์หล่าน้ีวา่

“เม่ือใดกต็ามท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ประทาน

นิมิตของภาพ	หรือสตัว	์หรือตวัเลขใดกต็าม	

พระองคท์รงถือเสมอวา่พระองคท์รงมีหนา้ท่ี

ใหก้ารเปิดเผยหรือการตีความตามความหมาย

ของนิมิตนั้น	อีกประการหน่ึง	เราไม่มีหนา้ท่ี

หรือความรับผดิชอบต่อความเช่ือของเราใน

นิมิตนั้น	อยา่กลวัถูกต�าหนิเพราะไม่รู้	

ความหมายของนิมิตหรือตวัเลขถา้พระผูเ้ป็นเจา้

ไม่ไดป้ระทานการเปิดเผยหรือการตีความของ

เร่ืองนั้น”	7

การรู้ความหมายของนิมิตท่ีล้ีลบัทุก	

รายละเอียดไม่ใช่เร่ืองส�าคญัในการศึกษา	

พระคมัภีร์ของเรา	ความล้ีลบัในภาษา	

เปรียบเทียบของเหล่าศาสดาพยากรณ์ไม่เหมือน

กบัความล้ีลบัของพระผูเ้ป็นเจา้	ซ่ึงประทานแก่

บุคคลท่ี	“กลบัใจและใชศ้รัทธา,	และน�างานดี

ออกมา,	และสวดออ้นวอนอยา่งสม�่าเสมอโดย

ไม่หยดุ”	(แอลมา	26:22)

ท่านศาสดาพยากรณ์ไดน้�าส่ิงท่ีอาจท�าใหเ้ขว

ออกจากเร่ืองท่ีส�าคญักวา่ในพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสตโ์ดยท�าใหห้นงัสือววิรณ์ล้ีลบั	

นอ้ยลง	แน่นอนวา่นิมิตของยอห์นใหข้อ้มูล

ส�าคญัแก่เราเก่ียวกบัยคุสุดทา้ย	อาทิ	การละท้ิง

ความเช่ือและการฟ้ืนฟ	ูการเสดจ็มาคร้ังท่ีสอง

ของพระเยซูคริสต	์ชยัชนะของพระองคเ์หนือ

มาร	การปกครองมิลเลเนียมของพระองค	์การ

ฟ้ืนคืนชีวติและการพิพากษาคร้ังสุดทา้ย		
ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเราไดเ้ม่ือเราพยายามหา	
ความจริงและท�าตามพระประสงคข์องพระเจา้	

แต่ถา้เราหมกมุ่นกบัการตีความภาพท่ีบอกไวใ้น	

นิมิตนั้น	เราอาจมองขา้มส่ิงส�าคญัท่ีสุด	8

ขณะท่ีเราศึกษาหนงัสือววิรณ์และใช้

ประโยชนจ์ากความรู้ท่ีเปิดเผยเก่ียวกบัหนงัสือ

น้ีผา่นศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธ	เราจะเห็น

ไดว้า่เรายนืตรงจุดไหนในขอบเขตอนักวา้ง

ใหญ่ของประวติัศาสตร์โลกและการติดต่อของ

พระผูเ้ป็นเจา้กบับุตรธิดาของพระองค	์การรู้

เช่นน้ีท�าใหเ้ราเห็นความส�าคญัของประจกัษ์

พยานส่วนตวัเก่ียวกบัพระเยซูคริสตแ์ละการมี

ส่วนร่วมเตม็ท่ีในงานของพระองคใ์นยคุสุดทา้ย	

จากนั้นเราจะสามารถเอาชนะโลก	และไดรั้บ

ทุกส่ิงจากพระบิดาเป็นมรดกร่วมกบัพระคริสต	์

(ดู	ววิรณ์	3:21;	21:7)	◼

อ้ำงองิ
	 1.	ดูตวัอยา่งใน	ววิรณ์	2:1,	เชิงอรรถ	a;	หรือ	ววิรณ์	6:14,	

เชิงอรรถ	a.
	 2.	ตวัอยา่งเช่น	การถอดความ	ววิรณ์	1:7	ของโจเซฟ	สมิธ	

(ในภาคผนวกของพระคมัภีร์ไบเบิล)	อ่านไดว้า่	“น่ีแนะ	
พระองคจ์ะเสดจ็มา	ใน	หมู่เมฆ	พร้อมกับวิสุทธิชนหลาย
หม่ืนคนของพระองค์ในอาณาจักร ห่อหุ้มด้วยรัศมีภาพ
ของพระบิดาของพระองค์	และนยันต์าทุกดวงจะเห็น
พระองค	์และคนทั้งหลายท่ีแทงพระองค	์และมนุษยทุ์ก
เผา่พนัธ์ุทัว่โลกจะคร�่ าครวญเพราะพระองค”์	ค �าท่ี	
โจเซฟ	สมิธเพิ่มเขา้มา	(ตวัเอน)	เช่ือมโยงขอ้น้ีกบัค�าสอน
ขอ้อ่ืนในพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของ
พระคริสต—์อาทิ	มทัธิว	16:27	(“รัศมีภาพของพระบิดา”)	
และ	ยดูา	1:14	(“ผูบ้ริสุทธ์ิของพระองคน์บัเป็นหม่ืนๆ”).

	 3.	Bible Dictionary, “Revelation of John.”
	 4.	History of the Church,	5:342.
	 5.	แน่นอนวา่	เท่าท่ีโจเซฟ	สมิธทราบ	ตราหา้ดวงแรกใน

เจด็ดวงเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ในอดีต	แต่ทั้งหา้ดวงท�า
หนา้ท่ีเนน้สาระส�าคญัของจุดประสงคห์รือจุดจบของ
ประวติัศาสตร์มนุษย	์จบลงดว้ยเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อน
การเสดจ็มาคร้ังท่ีสอง—เลยสมยัของยอห์น

	 6.	ในตวัอยา่งน้ี	สตัวคื์อสตัว	์เป็นตวัแทนของสตัวส่ี์ชนิด	
ส่วน	ค�าอธิบาย	ของยอห์นเก่ียวกบัสตัวเ์หล่าน้ีมี	
องคป์ระกอบเชิงเปรียบเทียบ	(ตาและปีก)	หมายถึง
คุณลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมไม่ใช่ส่ิงท่ีปรากฏใหเ้ห็น		
(ดู	ววิรณ์	4:6-	8;	คพ.	77:4).

	 7.	History of the Church,	5:343.
	 8.	โจเซฟ	สมิธรู้สึกชดัเจนวา่เร่ืองน้ีเป็นจริงอยา่งยิง่ส�าหรับ

ผูส้อนศาสนา	ท่านกล่าววา่	“โอ	้เอล็เดอร์แห่งอิสราเอล	
ทั้งหลาย	จงฟังเสียงขา้พเจา้	และเม่ือท่านถกูส่งไปในโลก	
เพื่อสัง่สอน	จงบอกเร่ืองท่ีท่านถกูส่งไปใหบ้อก	สัง่สอน
และป่าวร้องดว้ยเสียงอนัดงัวา่	‘เจา้จงกลบัใจ	เพราะ
อาณาจกัรสวรรคม์าใกลแ้ลว้	จงกลบัใจและเช่ือ	
พระกิตติคุณ’	จงประกาศหลกัธรรมเบ้ืองตน้	ไม่ตอ้งพดูถึง	
เร่ืองล้ีลบั	เกลือกท่านจะถกูลม้ลา้ง	อยา่กงัวลกบันิมิต
ของสตัวแ์ละส่ิงของท่ีท่านไม่เขา้ใจ”	(History of the 
Church,	5:344).
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โดย สกอ็ตต์ เอช. เนคท์
เซมินารีและสถาบนั

เร่ืองน่าสบัสนและอาจท�าใหค้รูหลายคนหนกัใจ	

โชคดีท่ีเป็นทกัษะท่ีครูทุกคนเรียนรู้ได้

เม่ือท่านตั้งค �าถาม	ใหพ้ยายามก�าหนดรูปแบบ	

ค�าตอบท่ีค�าถามจะดึงออกมา	ค�าถามบางขอ้

ตอ้งการค�าตอบท่ีเจาะจง—ค�าตอบท่ีถกูตอ้ง	

ตรงตามค�าถามท่ีถาม	ค�าถามเหล่านั้นใชไ้ดดี้ใน

วชิาคณิตศาสตร์	(“ส่ีเหล่ียมรูปน้ีมีพื้นท่ีเท่าไร”)	

หรือในวชิาวทิยาศาสตร์	(“น�้าเดือดท่ีอุณหภมิู

เท่าใด”)	เพราะมีเพียงค�าตอบเดียวท่ีถกูตอ้ง	อีกทั้ง	

ใชใ้นการศึกษาพระกิตติคุณเช่นกนั	เป็นวธีิได้

ขอ้เทจ็จริงเพื่อเร่ิมการสนทนาแต่กก็ระตุน้การ

สนทนาเพียงเลก็นอ้ย	ส่วนใหญ่ครูใชค้ �าถาม	

แบบน้ีมากท่ีสุดเพราะเตรียมง่าย

เราถามอยา่งเช่น	“คร้ังท่ีแลว้เราศึกษาเร่ือง

อะไร”	หรือ	“ช่วยบอกช่ือของ	.	.	.	”	ค �าถามเหล่าน้ี	

มกัท�าใหค้นท่ีท่านสอนไม่กลา้ตอบ	พวกเขา	

คิดวา่รู้ค �าตอบแต่ไม่แน่ใจและดว้ยเหตุน้ีจึง	

ไม่กลา้เดา	ครูมกัจะถือเอาความเงียบน้ีเป็น

สญัญาณบ่งบอกวา่ค�าถามนั้นยากเกินไป	ทั้งท่ี	
ความเป็นจริงค�าถามธรรมดามากเกินกวา่จะ

กระตุน้ส่ิงท่ีมีความหมายจากผูเ้รียนมากกวา่	

ค �าตอบแบบรวดเร็วทนัใจ

เพื่อใหเ้กิดการสนทนาในหอ้งเรียน	ค�าถามท่ี

การถาม ค�ำถำม  
ท่ีเหมาะสม  

ในวธีิท่ีเหมาะสม
การฝึกเตรียมค�าถาม 

ต้ังค�าถาม ถามค�าถาม 

และตอบค�าถาม 

จะส่งผลท่ัวทุกด้าน 

ต่อวิธีท่ีท่านเรียน

และสอนพระ

กิตติคุณ

มี
หลายอยา่งท่ีสามารถพดูถึงเพื่อสร้าง	

บทเรียนท่ีดีเยีย่มหรือการสนทนาท่ีดีเยีย่ม

ในครอบครัว	กิจกรรม	การศึกษาในใจ	

และการท�างานกลุ่มเป็นเคร่ืองมือสองสามอยา่ง	

ท่ีครูสอนพระกิตติคุณ—ไม่วา่จะเป็นครูท่ีมี	

การเรียกอยา่งเป็นทางการ	ครูอาสาของเซมินารี

หรือสถาบนั	หรือบิดามารดา—จะใชย้กระดบั

การสอนของพวกเขาได้

แต่หน่ึงในทกัษะท่ีจ�าเป็นสองสามอนัดบัตน้ๆ	

ท่ีครูทุกคนควรมีคือความสามารถในการท�างาน

กบัค�าถามไดดี้	ทั้งการตั้งค �าถาม	ถามค�าถาม	และ

ไดค้ �าตอบท่ีมีความหมาย	ประธานเฮนรีย	์บี.	

อายริงก	์ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

กล่าววา่	“การถามค�าถามและการตอบค�าถาม

เป็นหวัใจของการเรียนรู้ทั้งหมดและการสอน

ทั้งหมด”	1	การจะเป็นครูท่ีมีประสิทธิภาพจ�าเป็น

ตอ้งมีทกัษะน้ี	ต่อไปน้ีเป็นค�าแนะน�าหา้ประการ

ส�าหรับท�าเช่นนั้น

พยำยำมให้ได้ค�ำตอบที่มีประสิทธิผลมำกที่สุด

การนัง่เรียนในชั้นและฟังค�าถามท่ีดีเตือนเรา	
ใหนึ้กถึงพลงัของการสอนท่ีดีเยีย่ม	แต่วธีิตั้ง

ค �าถามท่ีมีประสิทธิภาพและถามค�าถามนั้นเป็น
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เป็นประโยชนม์ากกวา่นั้นคือค�าถามท่ี

เช้ือเชิญใหคิ้ดหาค�าตอบหลายๆ	ค�าตอบ	

เม่ือท่านถามค�าถามแบบน้ี	ท่านจะทราบวา่	

คนท่ีท่านถามก�าลงัคิดอะไรเก่ียวกบั	

เร่ืองนั้นหรือพวกเขาก�าลงัสบัสน	

เร่ืองอะไรระหวา่งการสนทนาของท่าน	

ตวัอยา่งเช่น	โมโรไนบทท่ี	1	มีส่ีขอ้	

แต่ละขอ้เตม็ไปดว้ยความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง		

จะเกิดอะไรข้ึนถา้ท่านอ่านทั้งส่ีขอ้กบั	
คนท่ีท่านก�าลงัสอนแลว้ถามวา่	“ขอ้ใด

ท�าใหเ้กิดความรู้สึกลึกซ้ึงท่ีสุดในใจท่าน”		

ใหเ้วลาพวกเขาหน่ึงนาทีเพื่อเร่ิมพดูคุย	

เน่ืองจากท่านไม่ไดข้อค�าตอบท่ีเจาะจง	

แทบทุกอยา่งท่ีพวกเขาพดูจึงใชไ้ด	้ผม

เคยใชบ้ทนั้นกบัค�าถามนั้นและไดรั้บ	
ค�าตอบเหลือเช่ือบางอยา่งอนัก่อใหเ้กิด

การสนทนาท่ีลึกซ้ึง

ค�าถามในรูปแบบเช่นนั้นเช้ือเชิญ	
ใหคิ้ดและรู้สึกตรงขา้มกบัค�าถามท่ี	

เรียกร้องใหนึ้กถึงบางส่ิงหรือบอก	

ขอ้เทจ็จริงบางอยา่ง	การนึกถึงสามารถ

พดูถึงช่วงเวลาและสถานท่ี	แต่ครู

สามารถพดูไดม้ากในส่ิงท่ีตอ้งการให้

นึกถึง	อาทิ	“จ�าไดว้า่คร้ังสุดทา้ยเราคุยกนั

เก่ียวกบั	โมโรไน	1	และแต่ละขอ้มี	

บทเรียนอนัทรงพลงับางอยา่ง	.	.	.	”		

ผมพดูเพียงเท่านั้นกก็ระตุน้ใหคิ้ด

แลว้และผูเ้รียนจะกระโดดเขา้ร่วมวง	

สนทนา	แต่ถา้ผมพดูวา่	“คร้ังท่ีแลว้เราพดู

กนัเร่ืองอะไร”	นกัเรียนมกัจะตอบสนอง

ดว้ยความเงียบและการยกัไหล่

ถำมค�ำถำมที่สอง

ค�าถามทัว่ไปท่ีครูสอนพระกิตติคุณใช้

คือรูปแบบต่างๆ	ของค�าถามน้ี	“ศรัทธา

ในชีวติท่านส�าคญัเพียงใด”	แวบแรกฟัง

เหมือนเป็นค�าถามท่ีมีความหมาย	แต่ถา้

ท่านตรึกตรองค�าถามน้ี	มีเพียงค�าตอบ

เดียวเท่านั้นคือ	“ส�าคญัมาก”	แน่นอนวา่

ศรัทธา	(และหลกัธรรมพระกิตติคุณทุก

ขอ้)	ส�าคญัมาก	แต่ค�าถามรูปแบบนั้น

โดยปกติไม่ไดผ้ลเพราะท่านยงัตอ้งถาม

ค�าถามเพิ่มเติม	ซ่ึงเป็นค�าถามท�านองน้ี	

“เหตุใดจึงส�าคญัมาก”	หรือ	“ท่านจะ	

ยกตวัอยา่งเม่ือศรัทธาส�าคญัในชีวติท่าน

ไดไ้หม”	ค�าถามเหล่านั้นสามารถเร่ิมการ

สนทนาท่ีดีในชั้นเรียน	จงไปท่ีค�าถาม

เหล่านั้นเลยและขา้มค�าถามแรก	การถาม

ค�าถามท่ีสองก่อนจะประหยดัเวลาและ

ท�าใหก้ารสนทนาดีข้ึนเร่ือยๆ

เขียนค�ำถำมของท่ำนล่วงหน้ำ

การท�าสองส่ิงต่อไปน้ีจะเป็นประโยชน์

มากขณะท่ีท่านเตรียมบทเรียน	หน่ึง		

เขียนค�าถามออกมา	อยา่เพียงแต่คิด		

ใหเ้ขียน	เลือกใชค้ �าอยา่งระมดัระวงัและ

อ่านทวนสองสามรอบเพ่ือใหแ้น่ใจวา่

ค�าถามถามส่ิงท่ีท่านตอ้งการถามไดอ้ยา่ง

ชดัเจน

สอง	ถามตวัท่านเองวา่	คนท่ีฉนัสอน

จะท�าอะไรเม่ือฉนัถามค�าถามนั้น	มี	
หลายคร้ังท่ีผมคิดวา่ผมเขียนค�าถามไว	้

ดีมาก	จากนั้นกพ็ดูออกเสียง	และขณะ	

นึกภาพชั้นเรียน	ผมรู้วา่จะไม่บรรลุผล

ตามคาด	ค�าถามอาจใชไ้ดส้�าหรับชั้นเรียน	
อ่ืน	แต่ส�าหรับชั้นเรียนของผม	ผมรู้วา่

จะไม่ไดผ้ล	ผมจึงเร่ิมใหม่	ผมรู้วา่ถา้ผม

มีค�าถามสองสามขอ้ท่ีคิดออกมาดีและ

เขียนไวดี้แลว้ในแผนบทเรียน	ผมจะเร่ิม

การสนทนาได	้ค�าถามอ่ืนจะตามมาเอง	

แต่ผมตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ท่ีขดัเกลาอยา่งดี

เทคนิคน้ีใชไ้ดผ้ลท่ีบา้นเช่นกนั		

ดูเหมือนเราจะมีการสนทนาพระกิตติคุณ

เกิดข้ึนมากมายในบา้นของผมเม่ือค�าถาม

และค�าตอบหลัง่ไหลมา	แต่มีหลายคร้ัง

ท่ีบางเร่ืองจริงจงัและตรงไปตรงมามาก

เกินกวา่จะพดูกบัเดก็บางคน	ในกรณี

เหล่านั้นผมเรียนรู้วา่ถา้ผมเตรียมค�าถาม

ท่ีเจาะจง	ฝึกถามค�าถาม	และใชต้าม

สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึน	ทุกอยา่งจะดี	

ข้ึนมาก	ค�าถามเหล่านั้นไม่ไดเ้ขียนไว้

บนกระดาษแต่เขียนไวใ้นใจผม	และผม

สามารถใชไ้ดต้ามตอ้งการ
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อย่ำกลัวควำมเงยีบ

ถา้ท่านตั้งค �าถามท่ีดีจริง	ค �าถามท่ี

ท�าใหคิ้ดและใหต้อบหลายระดบั	ท่าน

อยา่ประหลาดใจถา้นกัเรียนใชเ้วลา	

สองสามวนิาทีเพื่อคิดหาค�าตอบ	อาจจะมี	

ความเงียบ	แต่อยา่ตกใจ	ค�าถามท่ีไม่ลึกซ้ึง	

—ค�าถามท่ีตอ้งการเฉพาะค�าตอบใดค�า

ตอบหน่ึง	(อาทิ	“หลกัแห่งความเช่ือ	

มีก่ีขอ้”)—ไดค้ �าตอบเร็ว	ค�าถามท่ีลึกซ้ึง	

—ค�าถามท่ีตอ้งการใหต้อบ—มกัตอ้งใช้

เวลาใคร่ครวญในความคิดของผูเ้รียน	

ในกรณีน้ี	ความเงียบคือเพื่อนของท่าน	

จงปล่อยใหค้วามเงียบเกิดข้ึน	และเม่ือ

คนท่ีท่านก�าลงัสอนเร่ิมตอบ	ท่านจะ

ประหลาดใจระคนพอใจกบัส่ิงท่ีพวกเขา

พดูออกมา

ถำมค�ำถำมเก่ียวกับพระคัมภร์ี

ถา้ท่านตอ้งการยกระดบัความสามารถ

ของท่านจริงๆ	ในการตั้งค �าถามท่ีมี

ประสิทธิภาพและถามค�าถามเหล่านั้น	

ท่านตอ้งฝึกถามค�าถามหลายๆ	ขอ้เก่ียวกบั	

พระคมัภีร์ระหวา่งท่ีท่านศึกษาและเตรียม

การอ่านพระคมัภีร์รูปแบบหน่ึงคือ

อ่านเพื่อใหไ้ดรั้บการเปิดเผยส่วนตวั	เรา

อ่านบทและขอ้เพื่อช่ืนชมความสวยงาม

ท่ีพบในนั้นและไดรั้บการสอนดว้ยหลกั

ค�าสอนและความจริง	อีกวธีิซ่ึงไดผ้ล

ดีกวา่ส�าหรับบิดามารดาหรือครูขณะ

เตรียมบทเรียนคือ	อ่านพระคมัภีร์และ

ส�ารวจพระคมัภีร์โดยใชค้ �าถาม	ผมท�า

เช่นน้ีเพื่อกระตุน้ใหคิ้ดขณะพยายาม

ตดัสินใจวา่วธีิใดจะช่วยคนท่ีผมสอนให้

เขา้ใจพระคมัภีร์ไดดี้ท่ีสุด	ต่อไปน้ีเป็น

ตวัอยา่ง:	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	

18:10	มีประโยคหน่ึงท่ีรู้จกักนัดีและยก

ระดบัวญิญาณของเรา	“จ�าไวว้า่ค่าของ

จิตวญิญาณยิง่ใหญ่ในสายพระเนตรของ

พระผูเ้ป็นเจา้”	ผมชอบความคิดนั้น	แต่ถา้

สร้างแรงบนัดาลใจใหผ้มอยา่งเดียว	นัน่

จะไม่เป็นประโยชนใ์นชั้นเรียน

จะเป็นอยา่งไรถา้ผมไตร่ตรองค�าถาม

น้ีขณะศึกษาและเตรียม	“ฉะนั้นค่าของ

จิตวิญญาณคืออะไร	ผมรู้ว่ายิ่งใหญ่		

แต่เราจะเพิ่มค่าของจิตวิญญาณไดไ้หม”		

คืนหน่ึงขณะรับประทานอาหารค�่า		

ลูกสาวคนหน่ึงของผมถามค�าถามนั้น		
และนัน่กระตุน้การสนทนาอยา่งมาก		

เรามาจบตรงน้ี	นัน่คือ	ค่าของจิตวิญญาณ	
คือส่ิงท่ีบางคนจะจ่ายให้	และพระบิดา

ของเราทรงจ่ายอะไรให้จิตวิญญาณ	

ของเรา	พระองคท์รงจ่ายดว้ยพระโลหิต

ของพระบุตรท่ีดีพร้อมของพระองค	์นัน่

ท�าให้แต่ละจิตวิญญาณมีค่าเกินบรรยาย	

เราคงจะไม่ไดข้อ้สรุปเช่นนั้นถา้เราไม่

ถามค�าถามให้ตรงกบัเน้ือหาของขอ้นั้น

การสนทนาท่ีโตะ๊อาหารค�่าวนันั้น

ปรับใชไ้ดใ้นสภาวะแวดลอ้มอ่ืนของ	

การสอน	ถา้ท่านตอ้งการถามค�าถามคนท่ี	

ท่านสอนไดดี้ข้ึน	ใหถ้ามค�าถามจริงๆ	

เก่ียวกบัพระคมัภีร์ขณะท่ีท่าน

อ่าน	ศึกษา	และเตรียม	จงเตม็ไปดว้ย

ความสนใจใคร่รู้และอยา่กลวัการคน้หา

ค�าตอบ	พระคมัภีร์จะเป็นจริงเสมอแม้

เม่ือท่านคน้ควา้อยา่งถ่ีถว้น	ยิง่ท่านถาม

ค�าถามเก่ียวกบัพระคมัภีร์เก่งเพียงใด

ขณะท่ีท่านศึกษา	ท่านจะยิง่ถามค�าถาม

เดิมๆ	ท่ีดีมากเหล่านั้นกบัคนท่ีท่านสอน

ไดดี้เพียงนั้น

พฒันำควำมสำมำรถในกำรสอนของ

ท่ำนต่อไป

เม่ือมองดูครูท่ียิง่ใหญ่เรามกัจะคิดวา่

พวกเขาเกิดมาแบบนั้น	ดูเหมือนพวกเขา

จะมีของประทานท่ีคนทัว่ไปไดม้ายาก	

แน่นอนวา่	ความสามารถในการสอน	

เป็นของประทานอยา่งหน่ึงในบรรดา

ของประทานแห่งพระวญิญาณ	(ดู	โมโรไน		

10:9-	10)	ดว้ยเหตุน้ีทกัษะบางอยา่งท่ี

ท่านมองเห็นจึงอาจเป็นของประทานจาก

สวรรค—์แต่ของประทานนั้นมีใหทุ้กคน

ท่ีแสวงหา	ส่วนมากส่ิงท่ีครูส่วนใหญ่ท�า

มีผลต่อท่านผา่นการศึกษาและการปฏิบติั	

การฝึกถามค�าถามท่ีมีประสิทธิภาพเป็น

ทกัษะอยา่งหน่ึง	ขณะท่านแสวงหาความ

สามารถในการท�าเช่นนั้นร่วมกบัการ

สวดออ้นวอน	ท่านจะพบวา่มีประโยชน์

มากในการตั้งค �าถามท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียน

คิด	และความสามารถของท่านในการท�า

เช่นนั้นจะเพิ่มข้ึน	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อ้ำงองิ
	 1.	เฮนรีย	์บี.	อายริงก,์	“The Lord Will Multiply 

the Harvest” (satellite broadcast address 
to religious educators in the Church 
Educational System, Feb. 6, 1998), 5–6.ภา
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เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงใน 

แผนของพระบิดา พระองคจ์ึง 

ทรงจดัตั้งพนัธสญัญาใหมแ่ละเป็นนิจ 

เพ่ือท�าใหบุ้ตรและธิดาของพระองค ์

กลบัไปยงัท่ีประทบัของพระองคแ์ละ 

ไดร้บัชีวตินิรนัดรเ์ป็นมรดก
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จุดประสงคข์องชีวติ

มนุษยแ์ต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาท่ีรักของพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์	1	แผนแห่งความรอดของ

พระบิดาบนสวรรคจ์ดัเตรียมใหแ้ต่ละคนมีโอกาสรับชีวตินิรันดร์	ซ่ึงเป็นชีวติท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

น�าทาง	2	ไม่มีของประทานใดยิง่ใหญ่ไปกวา่น้ีอีกแลว้	3	ความรู้ในเร่ืองแผนแห่งความรอดอธิบาย 

จุดประสงคข์องชีวติและถา้เราเลือกท�าตามส่ิงน้ีจะช่วยเราตดัสินใจจากมุมมองนิรันดร์	

แผนดงักล่าวและเร่ืองราวของแผนท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นมรรตยัมีอธิบายไวอ้ยา่งทรงพลงัใน

บทความจาก	เลียโฮนา	เดือนตุลาคม	ปี	2015	เขียนโดยเอล็เดอร์โรเบิร์ต	ดี.	เฮลส์	แห่งโควรัมอคัร

สาวกสิบสอง4	ส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดา	พระองคท์รงจดัตั้งพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ 

เพื่อท�าใหบุ้ตรธิดาของพระองคก์ลบัไปยงัท่ีประทบัของพระองคแ์ละไดรั้บชีวตินิรันดร์เป็นมรดก

ในค�าน�าของพระคมัภีร์หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	พระเจา้ตรัสวา่	“ดงันั้น,	เรา	พระเจา้,	โดยรู้ 

ภยัพิบติัซ่ึงจะเกิดข้ึนกบัผูอ้ยูอ่าศยัของแผน่ดินโลก,	จึงเรียกหาผูรั้บใชข้องเรา	โจเซฟ	สมิธ,	จูเนียร์,	

และพดูกบัเขาจากสวรรค,์	.	.	.

“เพื่อพนัธสญัญาอนัเป็นนิจของเราจะไดรั้บการสถาปนา”	5

พนัธสญัญาน้ี	ซ่ึงพระเจา้มกัจะตรัสวา่เป็น	“พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ”	แวดลอ้มไปดว้ยความ

สมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต	์รวมถึงศาสนพิธีและพนัธสญัญาทุกอยา่งท่ีจ�าเป็นต่อ

ความรอดของมนุษยชาติ	6	ถึงแมก้ารจดัตั้งพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจของพระเจา้บนแผน่ดินโลก 

เป็นจุดประสงคห์ลกัของการฟ้ืนฟ	ูแต่วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยบางคนไม่เขา้ใจความส�าคญัของพนัธสญัญา 

และค�าสญัญาถึงส่ิงดีต่างๆ	ท่ีจะเกิดข้ึนแก่ผูค้นท่ีท�าตาม	จุดประสงคข์องบทความน้ีคือเพื่อช่วยใหเ้รา

แต่ละคนมีความเขา้ใจมากข้ึนและด�าเนินชีวติตามพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจเพื่อท่ีเราจะไดรั้บชีวติ

โดย	เอล็เดอร์
มาร์คสั	บี.	แนช 

แห่งสาวกเจด็สิบ

เม่ือเราเขา้ใจและด�าเนินชีวติตามพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	 

เราจะไดรั้บชีวตินิรันดร์เป็นมรดก

 พนัธสญัญา 
ใหมแ่ละเป็นนิจ
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นิรันดร์เป็นมรดก	บทความน้ีจะอธิบายวา่หน่ึงใน

ศาสนพิธีและพนัธสญัญาท่ีส�าคญัท่ีสุดของ	

พระกิตติคุณ—การแต่งงานนิรันดร์—คือส่วนหน่ึง

ของพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจของพระกิตติคุณ

ควำมหมำยและจุดประสงค์ของพนัธสัญญำ

ใหม่และเป็นนิจ

พนัธสญัญาในความหมายของพระกิตติคุณ	

คือขอ้ตกลง	สญัญา	หรือการยนิยอมระหวา่ง	

พระผูเ้ป็นเจา้กบับุคคลคนหน่ึง	(หรือหลายคน)		

ท่ีรับศาสนพิธีฐานะปุโรหิตโดยผูมี้สิทธิอ�านาจ

ฐานะปุโรหิตและยนิยอมท�าตามเง่ือนไขและขอ้

ก�าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธสญัญานั้น	พระผูเ้ป็นเจา้	

ทรงสถาปนาง่ือนไขและขอ้ก�าหนดเหล่าน้ี	7

พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	“คือผลรวมของขอ้

ผกูมดัและพนัธสญัญาของพระกิตติคุณทั้งหมด”	8	

ท่ีใหไ้วใ้นสมยัโบราณ	9	และไดรั้บการฟ้ืนฟอีูกคร้ัง

บนแผน่ดินโลกในยคุสุดทา้ยน้ี	ส่ิงน้ีอธิบายไวใ้น	

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	66:2:	“ตามจริงแลว้

เรากล่าวแก่เจา้,	เจา้เป็นสุขแลว้ท่ีรับ	พันธสัญญา

อันเป็นนิจของเรา, แม้ความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณ

ของเรา,	ท่ีส่งออกไปถึงลกูหลานมนุษย,์	เพ่ือพวกเขา	

จะไดมี้ชีวติและทรงท�าใหเ้ป็นผูรั้บส่วนรัศมีภาพ

ทั้งหลายซ่ึงจะทรงเปิดเผยในวนัเวลาสุดทา้ย,	ดงัท่ี	
บรรดาศาสดาพยากรณ์และอคัรสาวกในสมยั

โบราณเขียนไว.้”	10	เน่ืองจากพนัธสญัญาดงักล่าว

ไดรั้บการฟ้ืนฟใูนสมยัการประทานสุดทา้ย	จึงเป็น

พนัธสญัญา	“ใหม่”	และเพราะพนัธสญัญาน้ีขยาย

ออกไปชัว่นิรันดร	11	จึง	“เป็นนิจ”

ในพระคมัภีร์พระเจา้ตรัสไวท้ั้ง	“หน่ึงใน”		
พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	กบั	พนัธสญัญาใหม่และ

เป็นนิจ	“โดยรวม”	ตวัอยา่งเช่น	ใน	หลกัค�าสอนและ

พนัธสญัญา	22:1พระองคต์รัสวา่บพัติศมาคือ		

“พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	อย่างหน่ึง	ท่ีมีมาจาก

กาลเร่ิมตน้”	ใน	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	132:4	

พระองคต์รัสท�านองเดียวกนัวา่การแต่งงานนิรันดร์คือ		

“หน่ึงใน	พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ”	เม่ือพระองค์

ตรัสถึง“หน่ึงใน”	พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	

พระองคก์�าลงัตรัสถึงพนัธสญัญาหน่ึงในบรรดา	

พนัธสญัญาทัง้หลายท่ีมีอยูใ่นพระกิตติคุณของพระองค์

พันธสัญญาใหม่และ

เป็นนิจ “คือผลรวมของ

ข้อผกูมดัและ 

พันธสัญญาท้ังหมดของ

พระกิตติคุณ”
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เม่ือพระเจา้ตรัสโดยทัว่ไปถึงพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	

“โดยรวม”	พระองคก์�าลงัตรัสถึงความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต	์ซ่ึงมีศาสนพิธีและพนัธสญัญาท่ีจ�าเป็นต่อ

ความรอดและความสูงส่งของมนุษยชาติ	ทั้งบพัติศมาหรือการ

แต่งงานนิรันดร์ไม่ไดเ้ป็นพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	“โดยรวม”	

แต่ทั้งสองอยา่งคือแต่ละส่วนของพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ

ผู้ที่อดทนจนกว่ำชีวติจะหำไม่ในพนัธสัญญำใหม่และเป็น

นิจจะได้รับชีวตินิรันดร์

มีพรอนัยิง่ใหญ่และเป็นนิรันดร์สญัญาไวก้บัผูท่ี้รับศาสนพิธี	

แห่งพระกิตติคุณท่ีประกอบพิธีโดยสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตท่ี	

ถกูตอ้งและผนึกโดยพระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิแห่งค�าสญัญา	12	และ	

กบัผูท่ี้รักษาพนัธสญัญาอนัศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้งกบั	

พนัธสญัญาดงักล่าวหลงัจากนั้น	พรเหล่าน้ีไดแ้ก่	

การใหอ้ภยับาป	13	พลงัอ�านาจของความเป็น	

พระผูเ้ป็นเจา้	14	และการเป็นเพ่ือนของ	

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ	15	พร้อมดว้ยการ	

น�าทาง	การดลใจ	การปลอบโยน	สนัติสุข		

ความหวงั	และการช�าระใหบ้ริสุทธ์ิซ่ึง	

ควบคู่มากบัของประทานนั้น	16

พรอนัยิง่ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาพรและ	

ของประทานทั้งปวงของพระผูเ้ป็นเจา้	
คือชีวตินิรันดร์—ซ่ึงเป็นชีวติท่ีพระผู	้

เป็นเจา้ทรงด�ารงอยู!่	17	ของประทานน้ีใหไ้ว	้

เฉพาะผูท่ี้รับศาสนพิธีของพระกิตติคุณอยา่ง	

ครบถว้นและปฏิบติัตามพนัธสญัญาท่ีระบุไวใ้นพนัธสญัญา	

ใหม่และเป็นนิจ	18	ในพระค�าของพระเจา้:	“พนัธสญัญาใหม่และ	

เป็นนิจ	.	.	.	สถาปนาไวเ้พื่อความสมบูรณ์แห่งรัศมีภาพของเรา”		

19	แน่นอนวา่	ผูท่ี้เขา้สู่พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจและอดทน	

จนกวา่ชีวติจะหาไม่	“จะออกมาในการฟ้ืนคืนชีวติคร้ังแรก	.	.	.		
และจะสืบทอดบลัลงัก,์	อาณาจกัร,	มลฑล,	และอ�านาจ,	อ �านาจ	

การปกครอง,	ยอดสูงสุดและหว้งลึกทั้งปวง”	20	พระเจา้ทรง	

ประกาศอยา่งเฉียบขาดวา่	“มนัจะบงัเกิดกบัพวกเขาในส่ิงทั้งปวง	
ไม่วา่อะไรกต็ามท่ีผูรั้บใชข้องเราใหไ้วแ้ก่พวกเขา,	ในกาลเวลา,		

และตราบชัว่นิรันดร;	และจะมีผลบงัคบัเตม็ท่ีเม่ือพวกเขาไปจาก	
โลก;	และพวกเขาจะผา่นเหล่าเทพ,	และบรรดาผูเ้ป็นเจา้,	ซ่ึง	

ก�าหนดไวใ้หอ้ยูท่ี่นัน่,	ไปสู่ความสูงส่งและรัศมีภาพของพวกเขา	

ในส่ิงทั้งปวง,	ดงัท่ีผนึกไวบ้นศีรษะพวกเขา,	ซ่ึงรัศมีภาพน้ีจะ	
เป็นความสมบูรณ์และความต่อเน่ืองของพงศพ์นัธ์ุทั้งหลาย	

ตลอดกาลและตลอดไป.	เม่ือนั้นพวกเขาจะเป็นผูเ้ป็นเจา้”	21

สรุปคือ	ผูค้นท่ีเขา้ไปในพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	อดทน

อยา่งซ่ือสตัยจ์นกวา่ชีวติจะหาไม่จะ	(1)	ไดรั้บความบริบูรณ์

แห่งรัศมีภาพของพระผูเ้ป็นเจา้	(2)	ช่ืนชมยนิดีกบัพลงัอ�านาจ

แห่งความเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจา้ในกาลเวลาและนิรันดร	22		

(3)	ไดรั้บความสูงส่ง	(4)	ปีติยนิดีในการแต่งงานนิรันดร์และ	

ทวข้ึีน	และ	(5)	เป็นผูเ้ป็นเจา้	เม่ือน�ามารวมกนัแลว้	พรเหล่า	

น้ีท�าใหเ้กิดของประทานแห่งชีวตินิรันดร์

เรำต้องเชื่อฟังพนัธสัญญำแต่ละอย่ำงที่อยู่ภำยใน 
พนัธสัญญำใหม่และเป็นนิจ

พระเจา้ทรงประกาศอยา่งชดัแจง้วา่เราไดรั้บพรอนัสูงส่ง	

เหล่าน้ีกต่็อเม่ือเราเช่ือฟังกฏของพระองคต์ามท่ีทรง

ก�าหนดไวใ้นพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจเท่านั้น		

“พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจนั้น	.	.	.		

สถาปนาไวเ้พ่ือความสมบูรณ์แห่งรัศมี	

ภาพของเรา;	และคนท่ีไดรั้บความ	

สมบูรณ์ของรัศมีภาพนั้นตอ้งปฏิบติั	
ตามและจะปฏิบติัตามกฎ,	มิฉะนั้น	
เขาจะอปัมงคล,	พระเจา้	พระผูเ้ป็นเจา้	

ตรัส.”	23	พระองคท์รงประกาศดว้ยวา่		

“เพราะคนทั้งปวงท่ีปรารถนารับพร	
จากมือเราจะปฏิบติัตามกฎซ่ึงก�าหนดไว	้

ส�าหรับพรนั้น,	และเง่ือนไขในนั้น,	ดงัท่ี	
วางไวน้บัแต่ก่อนการวางรากฐานของโลก.”	24	ใน	

ภาคเดียวกนัของหลกัค�าสอนและพนัธสัญญา	พระเจา้ทรงย �้า	
ประเด็นน้ีว่า	“ตามจริงแลว้,	ตามจริงแลว้,	เรากล่าวแก่เจา้,		

เวน้แต่เจา้จะปฏิบติัตามกฎของเรา	เจา้จะบรรลุถึงรัศมีภาพน้ี	

ไม่ได.้”	25

ขอ้ก�าหนดอนัตรงไปตรงมาท่ีเราตอ้งเช่ือฟังกฏของ	

พระผูเ้ป็นเจา้เพื่อจะรับรัศมีภาพท่ีพระองคท์รงเสนอใหน้ั้น	
ประยกุตใ์ชก้บัศาสนพิธีและพนัธสญัญาทุกอยา่งท่ีอยูภ่ายใน	

พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	ตวัอยา่งเช่น	ถา้ขา้พเจา้ไม่รับศาสน	

พิธีและรักษาพนัธสญัญาของบพัติศมา	ขา้พเจา้จะอปัมงคล		

หมายความวา่ขา้พเจา้จะไม่กา้วหนา้—ขา้พเจา้ไม่สามารถรับ	

ความบริบูรณ์แห่งรัศมีภาพของพระองคเ์ป็นมรดก	ในท�านอง	

เดียวกนัถา้ขา้พเจา้ไม่รับศาสนพิธีต่างๆ	ของพระวหิารและ	

ไม่รักษาพนัธสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง	หรือถา้ขา้พเจา้ปฏิเสธไม่รับ	

ศาสนพิธีใดๆ	ของพระกิตติคุณหรือปฏิเสธท่ีจะปฏิบติัตามส่ิงท่ี	

พรนิรนัดรแ์ละยิง่ใหญ่ 

สญัญาไวก้บัผูท่ี้ไดร้บั 

ศาสนพิธีต่างๆ  

ของพระกิตติคุณ



28 เลียโฮนา

เก่ียวขอ้งกบัพนัธสญัญา	ขา้พเจา้กไ็ม่สามารถไดรั้บความสูงส่ง		

แทนท่ีจะเป็นเช่นนั้น	ขา้พเจา้จะอปัมงคล	หมายความวา่ความ

กา้วหนา้ของขา้พเจา้จะหยดุลง	สรุปคือ	ขา้พเจา้ตอ้งรับศาสนพิธี

ทุกอยา่งของพระกิตติคุณและปฏิบติัตามทุกส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พนัธสญัญาหากชีวตินิรันดร์คือความปรารถนาของขา้พเจา้

ความหมายของพนัธสญัญาในฐานะท้่ีเราซ่ึงเป็นวสุิทธิชนยคุ

สุดทา้ยยนิยอมด�าเนินชีวติตามสามารถจ�าแนกเป็นส่ีขอ้ดงัน้ี		

(1)	รับพระนามของพระผูช่้วยใหร้อดไวก้บัเรา	ระลึกถึง

พระองคต์ลอดเวลา	และท�าตามแบบอยา่งของพระองค	์

(2)	รักษาพระบญัญติัของพระองคทุ์กขอ้	(3)	เตม็ใจรับใชบุ้ตร

ธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในฐานะส่วนหน่ึงของงานแห่งความรอด

ของพระองค	์แมเ้ป็นการเสียสละส่วนตวั	(4)	อุทิศถวายตนและ

ทรัพยสิ์นของเราเพื่องานของพระเจา้

เน่ืองดว้ยกฏของพระผูเ้ป็นเจา้	พระกิตติคุณ		

(และรัศมีภาพท่ีทรงเสนอให)้	ไดรั้บผา่น	

ศาสนพิธีท่ีเจาะจงซ่ึงประกอบโดยสิทธิ	

อ�านาจของฐานะปุโรหิต	โดยผา่น	

ศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต	อ�านาจ	

ของความเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจา้จะ	

ประจกัษใ์นชีวติเรา—แต่จะข้ึนอยูก่บัวา่	

เรารักษาพนัธสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น	

พนัธสญัญากระตุน้	หรือให	้

ชีวติ	ศาสนพิธี	เป็นเหมือนเคร่ืองยนตท่ี์	

ใหพ้ลงัชีวติแก่รถยนตแ์ละท�าใหร้ถขนส่ง	

ส่ิงท่ีอยูบ่นรถจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง	กล่าว	

โดยยอ่คือ	ถา้เราเอาใจใส่และซ่ือสตัยต่์อพนัธสญัญาท่ีควบคู่มา	

กบัศาสนพิธีท่ีเรารับ	เราจะเติบโตในความรู้เก่ียวกบัพระผูเ้ป็น	

เจา้และประสบกบั	“อ�านาจของความเป็นเหมือนพระผูเ้ป็นเจา้”	26		

จากพระคุณของพระผูเ้ป็นเจา้โดยผา่นการชดใชข้องพระคริสต์	27

สถำนที่แต่งงำนในพนัธสัญญำใหม่และเป็นนิจ

ใน	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	132:4พระเจา้ตรัสวา่

พระองคก์�าลงัจะเปิดเผยพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	“อยา่งหน่ึง”		

และตรัสเสริมวา่	“หากเจา้หาปฏิบติัตามพนัธสญัญานั้นไม่,	เม่ือ	

เป็นดงัน้ีเจา้กจ็ะอปัมงคล;	เพราะไม่มีใครจะปฏิเสธพนัธสญัญา	

น้ีและไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้มาในรัศมีภาพของเราได.้”	ถอ้ยค�าน้ี	
กล่าวถึงพนัธสญัญาของการแต่งงานนิรันดร์	28	ซ่ึงประกอบพิธี	

โดยสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตท่ีถกูตอ้ง	29	อนัเป็นส่วนส�าคญัและ	

จ�าเป็นของพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	“โดยรวม”	(ความ

สมบูรณ์ของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต)์30	

พระเจา้ทรงเนน้ความส�าคญัยิง่ในพนัธสญัญาของการแต่งงาน	

นิรันดร์โดยตรัสกบัเราวา่ผูท่ี้ปฏิเสธพนัธสญัญาน้ีจะไม่ไดรั้บ

ชีวตินิรันดร์	31

บางคน	รวมถึงสมาชิกศาสนจกัรบางคน	อ่าน	หลกัค�าสอน	

และพนัธสญัญา	132:4	อยา่งไม่ถกูตอ้ง	โดยใหค้วามหมายวา่	

การแต่งภรรยาหลายคนจ�าเป็นส�าหรับความสูงส่ง	ท�าใหพ้วกเขา	

เช่ือวา่การแต่งภรรยาหลายคนเป็นส่ิงท่ีตอ้งท�าเพื่อความสูงส่ง	

ในอาณาจกัรนิรันดร์	อยา่งไรกต็าม	ส่ิงน้ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน	

ในการเปิดเผย	ดงัท่ีบนัทึกไวใ้น	หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา		

131	และ	132พระเจา้ทรงแนะน�ากฏการแต่งงานนิรันดร์โดย	

ตรัสอยา่งแจง้ชดัถึงการผนึกของชายและหญิง	(ดู	หลกัค�าสอน	

และพนัธสญัญา	132:4-7,	15-25)	โดยทรงก�าหนดกฏ	

การแต่งงานนิรันดร์ในบริบทของการแต่งงานท่ี

มีคู่สมรสคนเดียว	พระเจา้รับสัง่อยา่ง

เรียบง่ายวา่พรของความสูงส่ง	มีใหแ้ก่

ชายและหญิงแต่ละคนผูท่ี้เขา้สู่พนัธ-

สญัญาของการแต่งงานนิรันดร์อยา่ง

มีค่าควรซ่ึงประกอบพิธีโดยสิทธิ-

อ�านาจฐานะปุโรหิตท่ีถกูตอ้ง	มีอิสระ

วา่จะเลือกการแต่งภรรยาหลายคน

หรือการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว	32

หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา	132:19	

กล่าวอยา่งชดัเจนวา่ชีวตินิรันดร์นั้นสญัญา

แก่ผูท่ี้มีคู่สมรสเพียงคนเดียวซ่ึงผนึกโดยอ�านาจ

ฐานะปุโรหิตและผูท่ี้ปฏิบติัตามพนัธสญัญา—อยา่งไม่มี

เง่ือนไขหรือขอ้เรียกร้องเพิ่มเติม	ชายหญิงคนใดกต็ามท่ีไดรั้บ

การผนึกในวธีิน้ีและผูท่ี้ด�าเนินชีวติภายใตพ้นัธสญัญาน้ีจะได้

รับความสูงส่ง	33	วธีิปฏิบติัท่ีมีอยูใ่นประวติัศาสตร์สอดคลอ้งกบั

หลกัค�าสอนของการแต่งงานนิรันดร์ดงัอธิบายไวท่่ี้น่ี	34	ศาสน-

พิธีท่ีผนึกคู่สามีภรรยาเพื่อนิรันดรมีพนัธสญัญาและพรเดียวกนั

กบัการแต่งงานแบบมีคู่ครองเพียงคนเดียวและการแต่งภรรยา

หลายคนท่ีไดรั้บความเห็นชอบซ่ึงกระท�าในอดีต	พนัธสญัญา

และพรเดียวกนัน้ีจะมีใหห้ลงัจากชีวติน้ีส�าหรับคนซ่ือสตัยท่ี์

ไม่มีโอกาสไดรั้บการผนึกในความเป็นมรรตยั	35

หลงัจากการเปิดเผยกฏและพนัธสญัญาของการแต่งงานนิรันดร์	

ระหวา่งชายหน่ึงคนกบัหญิงหน่ึงคน	พระเจา้ทรงสอนโจเซฟ	

สมิธวา่ชายหน่ึงคนสามารถแต่งงานอยา่งชอบธรรมกบัหญิงได้

มากกวา่หน่ึงคนภายใตพ้นัธสญัญาของการแต่งงานนิรันดร์เม่ือ

โดยผ่าน 

ศาสนพิธีฐานะปุโรหิต 

ท่ีอ�านาจของความเป็น 

เหมือนพระผูเ้ป็นเจา้เป็นท่ี 

ประจกัษ์ในชีวติเรา
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ไดรั้บความเห็นชอบหรือพระบญัชาจากพระเจา้ผา่น	

ศาสดาพยากรณ์ท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ		

(ผูท่ี้ถือกญุแจฐานะปุโรหิตท่ีเก่ียวขอ้ง)36	พระเจา้	

ประทานความเห็นชอบและพระบญัชาท่ีจะปฏิบติั	

การแต่งภรรยาหลายคนผา่นอบัราฮมัและศาสดา	

พยากรณ์ในสมยัโบราณ	37	ซ่ึงประทานแก่ศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ	สมิธเช่นเดียวกนัวา่	“เราใหแ้ก่เจา้,	

ผูรั้บใชข้องเรา	โจเซฟ,	หนา้ท่ีรับผดิชอบ,	และฟ้ืนฟ	ู

ส่ิงทั้งปวง.”	38

หลายปีต่อมา	พระเจา้ทรงเพิกถอนความเห็นชอบ	

และพระบญัชาใหส้มาชิกศาสนจกัรเขา้สู่การ	

แต่งภรรยาหลายคน	(กล่าวอีกนยัหน่ึง	ไดรั้บการ	

ผนึกกบัคู่ครองท่ียงัมีชีวติมากกวา่หน่ึงคน)	เม่ือ	

ประธานวลิฟอร์ด	วดูรัฟฟ์	(1807-1898)	ออก	

ค�าแถลงนโยบายปี	1890	39	ส่ิงน้ีน�าไปสู่การส้ินสุด	
ของการแต่งภรรยาหลายคน	หมายความวา่ไม่มี	

สมาชิกศาสนจกัรคนใดสามารถแต่งงานหรือไดรั้บ	

การผนึกกบัคู่ครองท่ียงัมีชีวติมากกวา่หน่ึงคน	

อีกต่อไป	เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ค�าแถลงนโยบายดงักล่าว	

ไม่ไดข้ดัขวางชายท่ีมีค่าควรคนใดท่ีผนึกกบัภรรยา

ซ่ึงปัจจุบนัส้ินชีวติแลว้จากการผนึกกบัอีกคนซ่ึง	
เป็นคู่ครองท่ียงัมีชีวติอยู	่ขอ้ความท่ีกล่าวไวก่้อน	

หนา้น้ีสอดคลอ้งกบัหลกัค�าสอนท่ีไดรั้บการ	

เปิดเผยวา่การแต่งงานท่ีมีคู่สมรสเพียงคนเดียวเป็น	

มาตรฐานของพระเจา้ส�าหรับการแต่งงานเวน้แต่	

พระองคจ์ะทรงประกาศและทรงอนุญาตใหเ้ป็นอ่ืน	

โดยผา่นตวัแทนท่ีไดรั้บแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการ

จากพระองค	์หมายถึงประธานและศาสดาพยากรณ์	

ของศาสนจกัร	40

ในนามของฝ่ายประธานสูงสุดและการตอบ	

ค�าถามท่ีวา่	“การแต่งภรรยาหลายคนหรือการ	

แต่งงานซีเลสเชียลจ�าเป็นต่อความบริบูรณ์ของ	

รัศมีภาพในโลกท่ีจะมาถึงหรือไม่”	ประธาน

ชาร์ลส์	ดบัเบิลย.ู	เพนโรส	(1832-1925)	เขียนวา่	

“การแต่งงานซีเลสเชียลจ�าเป็นต่อความบริบูรณ์

ของรัศมีภาพในโลกท่ีจะมาถึง	ดงัท่ีอธิบายไวใ้น

การเปิดเผยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี	แต่	ไม่ได้กล่าวว่าการ

แต่งภรรยาหลายคนเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น”	41

ในปี	1933	ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศวา่	“การ

แต่งงานซีเลสเชียล—เป็นการแต่งงานเพื่อกาลเวลา

“การแต่งงานซีเลสเชียล 

จ�าเป็นต่อความบริบูรณ์

ของรัศมีภาพในโลกท่ี

จะมาถึง”
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และนิรันดร—กบัพหุสมรสหรือการแต่งภรรยา	

หลายคนไม่ไดมี้ความหมายท่ีคลา้ยกนัเลย	การ	

แต่งงานแบบมีคู่ครองเพียงคนเดียวเพื่อกาลเวลา	

และนิรันดร	ซ่ึงเป็นพิธีอนัศกัด์ิสิทธ์ิในพระวหิาร	

ของเรานั้นเป็นไปตามพระด�ารัสของพระเจา้และ	
กฏของศาสนจกัร	คือการแต่งงานซีเลสเชียล”	42

เอล็เดอร์บรูซ	อาร์.	แมคคองกี	(1915-1985)	

แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองเขียนส่ิงท่ีสอดคลอ้ง	

กบัขอ้ความน้ีวา่	“การแต่งภรรยาหลายคนไม่จ�าเป็น 

ต่อความรอดหรือความสูงส่ง	นีไฟและผูค้นของท่าน	

ถกูปฏิเสธอ�านาจท่ีมีจะภรรยามากกวา่หน่ึงคนแต่

พวกเขายงัสามารถไดรั้บพรทุกประการในนิรันดร

ท่ีพระเจา้ทรงมีใหผู้ค้น ในยคุสมยัของเรา พระเจ้า

ทรงสรุปด้วยการเปิดเผยหลกัค�าสอนเร่ืองความ

สูงส่งและทรงอธิบายเร่ืองนีใ้นเชิงการแต่งงาน 

ของชายหน่ึงคนกับหญิงหน่ึงคน (คพ. 132:1-28)		

หลงัจากนั้น	ทรงเพิ่มเติมหลกัธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั	
การมีภรรยาหลายคนดว้ยการก�าหนดเง่ือนไข	

อนัชดัเจนวา่การแต่งงานเช่นนั้นจะมีผลกต่็อเม่ือ

ไดรั้บความเห็นชอบจากประธานศาสนจกัร		

(ค.พ.	132:7,	29-66)”	43

ดงัท่ีไดรั้บการน�าทางจากพระเจา้โดยผา่น

ศาสดาพยากรณ์ของพระองค	์ปัจจุบนัศาสนจกัร

ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยไม่

ปฏิบติัการแต่งภรรยาหลายคนอีกต่อไป	บุคคล	

ท่ียงัปฏิบติัเช่นนั้นไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้ร่วม	

ศาสนจกัรหรือเป็นสมาชิกของศาสนจกัร	ศาสนจกัร	

ยนืยนัวา่การแต่งงานแบบมีคู่ครองเพียงคนเดียว	

เป็นมาตรฐานของพระผูเ้ป็นเจา้ส�าหรับการแต่งงาน	

ยกเวน้เม่ือพระองคท์รงเห็นชอบหรือมีพระบญัชา

ใหเ้ป็นอ่ืนผา่นศาสดาพยากรณ์ของพระองค	์

ศาสนจกัรไม่สอนวา่การมีส่วนร่วมในการแต่ง

ภรรยาหลายคนจ�าเป็นต่อความสูงส่ง

สรุป

มีอีกมากท่ีเรายงัไม่รู้เก่ียวกบัชีวติหลงัจากชีวติน้ี		

อยา่งไรกต็าม	เรารู้วา่การไดรั้บและปฏิบติัตาม

พนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจจ�าเป็นต่อการไดรั้บชีวติ	

นิรันดร์เป็นมรดก	เรารู้เช่นกนัวา่	“สงัคมอยา่งเดียวกนั	

นั้นซ่ึงมีอยูท่่ามกลางพวกเราท่ีน่ี”—ในความเป็น

เพราะทุกคนท่ีปฏิบัติ

ตามข้อตกลงของพันธ-

สัญญาใหม่และเป็นนิจ 

จะมีปีติและสันติสุขใน

โลกนีแ้ละชีวิตนิรันดร์

ในโลกหน้าเป็นรางวลั	
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มรรตยั—“จะมีอยูท่่ามกลางพวกเราท่ีนัน่”—ในชีวติหลงัจาก

ชีวติน้ี—“เพียงแต่จะควบคู่ไปกบัรัศมีภาพนิรันดร์”	44

พรอนัสูงส่งท่ีมีผา่นพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจเป็นศนูยก์ลาง

ต่อจุดประสงคอ์นัยิง่ใหญ่แห่งแผนของพระบิดาและการฟ้ืนฟู

ศาสนจกัรของพระเยซูคริสตใ์นยคุสุดทา้ยน้ี	“ความเจิดจา้อนั

บริบูรณ์แห่งความหวงั”	45	พนัธสญัญาอนัเป่ียมไปดว้ยรัศมีภาพ

น้ีดลใจใหผู้ท่ี้ซ่ือสตัยเ์ตรียม	“สมอใหจิ้ตวญิญาณมนุษย,์	ซ่ึงจะ

ท�าใหพ้วกเขามัน่คงและแน่วแน่,	ท�างานดีมากมายอยูเ่สมอ,	อนัจะ

น�าไปสู่การสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้.”	46	เพราะทุกคนท่ีปฏิบติัตาม

ขอ้ตกลงของพนัธสญัญาใหม่และเป็นนิจ	จะมีปีติและสนัติสุขใน

โลกน้ีและชีวตินิรันดร์ในโลกหนา้เป็นรางวลั	47	◼
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โดย เนสตอร์ เกอร์เบโล
ผู้ให้ค�าปรึกษาด้านประวตัิศาสนจกัร  
ภาคอเมริกาใต้ ตอนใต้

เ วอร์กิลิโอ	ซิมาร์รอน	ซาลาซาร์เป็นผูน้�าในชุมชนชาชิบา้นเกิดของเขาทางตอนเหนือ

ของเอกวาดอร์	จนถึงวนัน้ีชาชิยงัคงรักษา

วถีิชีวติอนัมีลกัษณะเฉพาะและมีระบบตุลาการ

ของตนเองพร้อมดว้ยสภาชุมชน	ผูว้า่การ	และ

ผูพ้ิพากษา	บทบาทการเป็นผูน้�าเหล่าน้ีเป็น

ต�าแหน่งเกียรติยศท่ีครอบครัวถือครองมาหลาย

รุ่นและสร้างบนฐานลึกของความเคารพนบัถือ

จากชุมชน	การเคารพต�าแหน่งคือการไวว้างใจ

ใหดู้แลและส่งต่อใหค้นรุ่นถดัไป

แต่แผนชีวติของเวอร์กิลิโอ	ซิมาร์รอนเปล่ียน

ไปในปี	1996	เม่ือวลิสนัลูกชายของเขากลบัจาก	

การศึกษาในกินินเดพร้อมพระคมัภีร์มอรมอน

และประจกัษพ์ยานอนัมัน่คงในศาสนาใหม่

ของเขา	วลิสนัเป่ียมดว้ยศรัทธาและความ

กระตือรือร้นของผูพ้บความจริง	เขาแบ่งปัน

ข่าวสารพระกิตติคุณกบัครอบครัว	และไม่นาน

คนเหล่านั้นกรั็บบพัติศมาในแม่น�้าคานานเด

แต่เม่ือครอบครัวซิมาร์รอนแบ่งปันพระกิตติคุณ	

กบัมิตรสหายและเพ่ือนบา้นท่ีชาชิ	ความขดัแยง้

อยา่งรุนแรงกเ็กิดข้ึน	ชาวชาชิบางคนรู้สึกวา่

ความเช่ือของเวอร์กิลิโอ	ซิมาร์รอนท�าใหเ้ขาเป็น

ศาสนจักรได้รับการสถาปนาในเมือง 

ไกวยาคานา ประเทศเอกวาดอร์ ส่วนใหญ่ 

เป็นเพราะเวอร์กิลิโอ ซิมาร์รอน 

ได้ท�าการตัดสินใจท่ียากเพ่ือจะซ่ือสัตย์

ต่อประจักษ์พยานของเขา

“ผมให้  

กบัพระผูเ้ป็นเจา้แลว้”
ค�ำมัน่สญัญำ 

หลังจากงานเผยแผ่ศาสนาของครอบครัวซมิาร์รอน 

60 คนรับบัพตศิมาในแม่น�้ากานานเดเม่ือเดอืน

พฤษภาคม ค.ศ. 1999

คนนอกรีตและถึงกบัคิดจะใชค้วามรุนแรงกบัเขา		

หลายคนรู้สึกวา่ในฐานะผูว้า่การ	เขาไม่ควรเขา้	

ร่วมศาสนาใหม่ท่ีอาจท�าใหผู้ค้นแตกแยก	ดว้ย

ความกงัวลเร่ืองน้ีคนเหล่านั้นจึงน�าตวัเขาไปให้
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สภาชุมชนไต่สวน	นัน่คงจะเป็นประสบการณ์ยากท่ีสุดอยา่ง

หน่ึงของชีวติเวอร์กิลิโอ

วลิสนัเล่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนวา่	“สภามาครบองกป์ระชุม	และ

บอกคุณพอ่ของผมวา่	‘คุณจะยงัคงเป็นผูว้า่การของเราถา้คุณ

ปฏิเสธศาสนจกัรของพระเยซูคริสต	์คุณตอ้งถอนค�าพดู’	คุณพอ่	

บอกวา่	‘ผมใหค้ �ามัน่สญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้แลว้	และเม่ือคนหน่ึง	

ใหค้ �ามัน่สญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้	เขาจะถอนค�าพดูไม่ได	้ผมท้ิง	
ศาสนจกัรไม่ได	้ถา้คุณคิดวา่ผมเป็นผูว้า่การท่ีท�าใหค้นชาชิแบ่ง	

แยก	ถา้อยา่งนั้นพวกคุณกเ็ลือกอีกคนหน่ึงมาแทนผมวนัน้ีเลย’		
จากนั้นผมกเ็ห็นภาพคุณพอ่ก�าลงัร้องไห	้สภาเงียบกริบนานกวา่	

หา้นาที—ไม่มีใครพดูอะไร	จากนั้นกมี็คนหน่ึงพดูวา่	‘ไปได	้

แลว้ผูว้า่การ’	คุณพอ่ของผมลุกข้ึนยนืชา้ๆ	คุณแม่	พี่สาว	กบัผม	

เดินตามท่านออกจากสภา”

หลงัจากบราเดอร์ซิมาร์รอนถกูถอดต�าแหน่ง	วนัยากๆ	กเ็กิด

ข้ึนกบัครอบครัว	โดยรู้สึกวา่หลายคนท่ีเคยเคารพพวกเขาดูถกู

เหยยีดหยามพวกเขา	ครอบครัวน้ีจึงหนัมาพึ่งศาสนาท่ีพวกเขา

นอ้มรับและสัง่สอนพระกิตติคุณดว้ยศรัทธาแรงกลา้	โอมาร์		

อินทริอาโก	ซีซาร์ประธานสเตคของพวกเขาอธิบายวา่	“พวกเขา

เร่ิมสัง่สอนพระกิตติคุณจากบา้นหน่ึงไปอีกบา้นหน่ึงใหแ้ต่ละ

ครอบครัวของชุมชนน้ี	สาขาไกวยาคานาเร่ิมจากเวอร์กิลิโอ		
ซิมมาร์รอนกบัวลิสนัลกูชายของเขา	ศาสนจกัรไดรั้บการ

สถาปนาเพราะศรัทธา	ความเขม้แขง็	และประจกัษพ์ยานของเขา”

เพียงไม่ก่ีปี	ความพยายามของครอบครัวซิมาร์รอนเกิดผล

มากมาย	วนัท่ี	30	พฤษภาคม	ค.ศ.	1999	กลายเป็นวนัเฉลิมฉลอง

ในไกวยาคานาเม่ือจดัพิธีบพัติศมาคร้ังใหญ่	ประธานอินทริอาโก	

เล่าวา่	“เรามาถึงพร้อมโรเบอร์โต	การ์เซียประธานคณะเผยแผ่

และเราทั้งคู่มีส่วนร่วมในวนัอนัน่ายนิดีนั้นริมแม่น�้ากานานเด	
เม่ือผูส้อนศาสนาสองคนใหบ้พัติศมา	60	คน	ต่อจากนั้น	

ประธานการ์เซียอยูด่า้นหน่ึงและผมอยูอี่กดา้นหน่ึงเพื่อยนืยนั

ทุกคนท่ีรับบพัติศมาเป็นสมาชิกของศาสนจกัร	นัน่เป็นสิทธิ

พิเศษท่ีจะไม่มีวนัลบเลือนไปจากชีวติผม”

ถึงแมเ้วอร์กิลิโอจะท้ิงการเป็นผูว้า่การเพื่อซ่ือสตัยต่์อ

ประจกัษพ์ยานของเขา	แต่เขาสามารถส่งต่อมรดกอีกอยา่งหน่ึง

ใหค้นรุ่นถดัไปได	้นัน่คือมรดกของการรับใชผู้ค้นโดยสถาปนา

พระกิตติคุณท่ามกลางพวกเขา	เขามีชีวติจนไดเ้ห็นวลิสนัรับใช้

งานเผยแผเ่ตม็เวลาแลว้กลบัไปไกวยาคานาเพ่ือแต่งงานกบัรูธ

ภรรยาของเขาและมีลกูดว้ยกนั	หลายปีต่อมา	เวอร์กิลิโอส้ินชีวติ

ขณะยงัคงซ่ือสตัยใ์นศาสนจกัร	มาเรีย	ฮวันา	อาปาภรรยาของ

เขามีชีวติจนไดเ้ห็นการเรียกบุตรชายของพวกเขาในปี	2014		

ใหรั้บใชเ้ป็นประธานสาขาในไกวยาคานา

วลิสนัส�านึกคุณต่อมรดกท่ีบิดาตอ้งการมอบใหเ้ขาเสมอ	

“บรรพชนของผมเป็นผูว้า่การ	นายทหารระดบัสูง	นกัรบท่ี

เขม้แขง็มาตลอด”	เขากล่าว	“ผมรู้สึกวา่รากเหงา้ท่ีสืบทอดจาก

บรรพชนทั้งหมดน้ียงัคงประจกัษช์ดัในตวัผม	แต่เวลาน้ีผมเป็น

สมาชิกของศาสนจกัร	ความเขม้แขง็ทั้งหมดนั้นช่วยใหผ้มเป็น

ทหารท่ีดีของพระเยซูคริสต”์	◼

กบัพระผูเ้ป็นเจา้แลว้”

บน: ผู้น�ารุ่นใหม่ รูธและวลิสัน ซมิาร์รอนจากสาขา

ไกวยาคานา (กับสมาชกิสาขาด้านซ้าย)
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ข้
	 าพเจา้ไดรั้บก�าลงัใจเสมอเม่ือตรึกตรองเคร่ืองถวายของการรับใชแ้ละการ	

เสียสละท่ีวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยท�าใหค้รอบครัวของพวกเขา	วอร์ดของพวกเขา		

และพระบิดาบนสวรรคข์องพวกเขา	น่ีเป็นเร่ืองศกัด์ิสิทธ์ิท่ีอุทิศถวายไวแ้ลว้	

ขา้พเจา้ไม่เช่ือวา่มีเกียรติมาถึงเราสูงกวา่เกียรติท่ีพระเจา้จะทรงถือวา่เคร่ืองถวายของเรา	

มีค่าและเหมาะสม	ซ่ึงพระองคจ์ะทรงเคารพและรับไว้

พระบิดาทรงยกยอ่งพระบุตรเม่ือพระองคต์รัสถึงพระบุตรวา่เป็น	“บุตรท่ีรักของเรา,		

ผูท่ี้เราพอใจมาก”	(3	นีไฟ	11:7;	ดู	มทัธิว	3:17;	มาระโก	1:11;	ลูกา	9:35;	คพ.	93:15;		

โจเซฟ	สมิธ—ประวติั	1:17ดว้ย)	พระนามนั้นช่างไพเราะยิง่นกั	จะมีเกียรติใดใหญ่หลวง	
กวา่การท่ีพระผูเ้ป็นเจา้จะตรัสกบัท่านวา่	“บุตรท่ีรักของเรา”	หรือ	“ธิดาท่ีรักของเรา”		

และท่านจะไดรั้บยกยอ่งจากพระองคว์า่พระองคท์รงยอมรับเคร่ืองถวายของท่าน		

“ผูท่ี้เราพอใจมาก”

ขา้พเจา้สวดออ้นวอนขอใหเ้ทศกาลคริสตม์าสปีน้ีท่านมีความรู้สึกวา่พระเจา้สนพระทยั

เคร่ืองถวายของท่าน	มีความรู้สึกวา่ท่านอยูใ่นสายพระเนตรของพระองค	์มีความรู้สึกวา่

ท่านครอบครองสถานะการเป็นบุตรหรือธิดาท่ีรักของพระองค	์ขา้พเจา้สวดออ้นวอนขอให้

ความรู้เก่ียวกบัสถานะนั้นใหก้ารปลอบโยน	ความเช่ือมัน่	และความมัน่ใจอยา่งมากแก่ท่าน

วา่ท่านไดรั้บความเห็นชอบในสายพระเนตรของพระองค์

โดยเอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน
แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิ
สอง

อยูอ่ยา่ง  

ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านจะใชเ้วลาในชว่งเทศกาลครสิตม์าสปีน้ีน่ังเงยีบๆ 

สกัครูแ่ละปลอ่ยใหพ้ระวญิญาณของพระผูช้ว่ยใหร้อดท�าใหท่้าน 

อบอุ่นและรบัรองความมีค่าควรในการรบัใชข้องท่าน  

เครื่ องถวายของท่าน และชีวติของท่าน
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กำรประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอด

เม่ือเราพดูถึงการประสูติของพระเยซูคริสต	์

เราใคร่ครวญตามสมควรเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งเกิดข้ึน		

การประสูติของพระองคส์�าคญัอยา่งหาท่ีสุด	

มิไดเ้พราะส่ิงท่ีพระองคจ์ะทรงประสบและ	

ทนทุกขท์ั้งน้ีเพื่อพระองคจ์ะทรงช่วยเราไดดี้ข้ึน	
—ทั้งหมดบรรลุจุดสูงสุดในการตรึงกางเขนและ	
การฟ้ืนคืนพระชนมข์องพระองค	์(ดู	แอลมา		

7:11-	12)	แต่พระพนัธกิจของพระองคร์วม	

ถึงความงดงามแห่งการรับใชข้องพระองค	์	

ปาฏิหาริยแ์ห่งการปฏิบติัศาสนกิจของพระองค	์	

การบรรเทาทุกขท่ี์พระองคท์รงน�ามาใหผู้	้

ประสบความทุกขย์าก	และปีติท่ีพระองคท์รง	

มอบให—้และยงัคงมอบให—้ผูทุ้กขโ์ศก

ขา้พเจา้ชอบนึกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนต่อจากนั้นดว้ย	

พระคมัภีร์ท่ีขา้พเจา้ช่ืนชอบเป็นพิเศษสองขอ้ท่ี

พดูถึงเวลานั้นอยูท่า้ยบทท่ี	7	ในหนงัสือววิรณ์

“พวกเขาจะไม่หิวหรือกระหายอีกเลย	ดวง

อาทิตยแ์ละความร้อนจะไม่แผดเผาเขาอีกต่อไป

“เพราะวา่พระเมษโปดกผูท้รงอยูก่ลาง

พระท่ีนัง่นั้นจะทรงเล้ียงดูพวกเขา	และจะทรง

น�าเขาไปยงัน�้าพแุห่งชีวติ	และพระเจา้จะทรงเช็ด

น�้าตาทุกหยดจากตาของเขาทั้งหลาย”	(ววิรณ์	

7:16-	17;	ดู	21:4ดว้ย)

ขอ้ความนั้นใหค้วามหวงัอนับริสุทธ์ิแก่ขา้พเจา้	

ในส่ิงท่ีก�าลงัมา	ในส่ิงท่ีจะเป็นระหวา่งมิลเลเนียม	
คร้ังใหญ่และการปกครองซีเลสเชียลของพระ

คริสตห์ลงัจากนั้น

เน่ืองดว้ยทั้งหมดท่ีจะเกิดข้ึน	ขา้พเจา้จึงคิดวา่

สมควรแลว้ท่ีเวลาน้ีของปีเราจะนึกถึงพระกมุาร

พระองคน์ั้นในรางหญา้	อยา่หนกัใจหรือวา้วุน่

ใจเกินไปกบัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึน	แค่นึกถึงพระกมุาร

นอ้ยพระองคน์ั้นกพ็อ	ใชเ้วลาอนัเงียบสงบสกัครู่

ไตร่ตรองการเร่ิมพระชนมชี์พของพระองค—์	

จุดสูงสุดของค�าพยากรณ์จากสวรรคแ์ต่เป็นจุด	

เร่ิมตน้บนแผน่ดินโลกส�าหรับพระองค์

จงใชเ้วลาผอ่นคลาย	อยูอ่ยา่งสนัติ	และดูพระ

กมุารนอ้ยพระองคน้ี์ในมโนภาพของท่าน	อยา่

กงัวลหรือหนกัใจมากเกินไปกบัส่ิงท่ีก�าลงัเกิด

ข้ึนในพระชนมชี์พของพระองคห์รือในชีวติท่าน	

แต่ใชเ้วลาเงียบๆ	สกัครู่ตรึกตรองช่วงเวลาอนั

เงียบสงบท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของโลก—เม่ือ

ทุกคนในสวรรคช่ื์นชมยนิดีกบัข่าวสาร	“พระสิริ

จงมีแด่พระเจา้ในท่ีสูงสุด	ส่วนบนแผน่ดินโลก	

สนัติสุขจงมีท่ามกลางมนุษยท์ั้งหลายท่ีพระองค์

โปรดปรานนั้น”	(ลกูา	2:14)

ปล่อยให้พระวญิญำณท�ำให้ท่ำนอบอุ่น

หลายปีก่อนขา้พเจา้ไดย้นิการสมัภาษณ์ทาง

วทิยขุองเดสมอนด	์ตูตูอาร์คบิช็อปนิกาย	

แองกลิกนัในแอฟริกาใต	้เขาเพิ่งพิมพห์นงัสือกบั

บุตรสาวของเขาเก่ียวกบัความสมานฉนัทท่ี์เคย

เกิดข้ึนในแอฟริกาใตห้ลงัจากการแบ่งแยกสีผวิ	1	

ข่าวสารหลกัในหนงัสือคือมีความดีในทุกคน

ระหวา่งการสมัภาษณ์	ผูส้มัภาษณ์ถามค�าถาม

ท่ีฉลาดหลกัแหลมกบัอาร์คบิช็อปตูตูวา่		

“ท่านเคยพบไหมวา่ความสมัพนัธ์ของท่านกบั	

พระผูเ้ป็นเจา้เปล่ียนไปเม่ือท่านอายมุากข้ึน”

อาร์คบิช็อปตูตูหยดุคิดครู่หน่ึงแลว้พดูวา่		

“เคย	ผมก�าลงัเรียนรู้วา่ตอ้งปิดปากมากข้ึนเม่ืออยู่

เบ้ืองพระพกัตร์พระผูเ้ป็นเจา้”

เขาจ�าไดว้่าเม่ือเขาสวดออ้นวอนในช่วงวยั

เยาว	์เขาสวดออ้นวอนโดยมีเร่ืองท่ีทูลขอและ

ขอ้กงัวลสารพดั	เขาจะเขา้เฝ้าเบ้ืองบนพร้อมกบั

ส่ิงท่ีเขาเรียกว่า	“รายการช็อปป้ิงแบบหน่ึง”	แต่

ตอนน้ีเขากล่าว	“ผมคิดว่า	[ผมก�าลงั]	พยายาม

ใกลชิ้ดพระองคม์ากข้ึนขณะสวดออ้นวอน	

ของขวัญแห่งสันตสุิข

ของพระผู้ช่วยให้รอด 

“พระองค์ผู้ทรงรับเอา

ความเจ็บปวดและทรง 

คุ้นเคยกบัความเจ็บไข้

ตรัสกบัทกุคนท่ีว้าวุน่ใจ

และทรงมอบของขวญั

แหง่สนัตสิขุดงันี ้‘เรามอบ

สนัตสิขุไว้กบัพวกทา่น 

สนัตสิขุของเราท่ีให้กบั 

ทา่นนัน้ เราไมไ่ด้ให้อยา่ง

ท่ีโลกให้ อยา่ให้ใจของ

ทา่นเป็นทกุข์ อยา่กลวัเลย’ 

[ยอห์น 14:27]”

ด ูประธำนโธมัส เอส. มอนสัน, 

“ของขวัญอันล�ำ้ค่ำ,” เลียโฮนา, 

ธ.ค. 2006, 5
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เหมือนเม่ือคุณนัง่อยูห่นา้กองไฟในฤดู

หนาว	คุณแค่นัง่อยูห่นา้กองไฟ	และคุณ

ไม่ตอ้งฉลาดหรืออะไรเลย	กองไฟก็

ท�าให้คุณอบอุ่น”	2

ขา้พเจา้คิดวา่นัน่เป็นอุปมาท่ีดี—แค่นัง่

อยูก่บัพระเจา้และใหพ้ระองคท์รงท�าให้

ท่านอบอุ่นเหมือนกองไฟในฤดูหนาว	

ท่านไม่ตอ้งดีพร้อมหรือเป็นคนยิง่ใหญ่

ท่ีสุดท่ีเคยอยูบ่นแผน่ดินโลกหรือเป็นคน

ดีท่ีสุดจึงจะอยูก่บัพระองคไ์ด้

ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านจะใชเ้วลาในช่วง

เทศกาลคริสตม์าสปีน้ีนัง่เงียบๆ	สกัครู่

และปล่อยใหพ้ระวญิญาณของพระผูช่้วย

ใหร้อดท�าใหท่้านอบอุ่นและรับรองความ

มีค่าควรของท่านในการรับใชข้องท่าน	

เคร่ืองถวายของท่าน	และชีวติของท่าน	

นัง่เงียบๆ	อยูก่บัพระกมุารนอ้ยพระองค์

นั้น	รับการเสริมสร้างทางวญิญาณและ

เตรียมพร้อมมากข้ึนส�าหรับทุกอยา่งท่ี

จะเกิดข้ึนต่อจากนั้น	ขอใหช่้วงเวลานั้น

เป็นช่วงเวลาของการพกัผอ่น	การท�าให้

กระปร้ีกระเปร่า	การท�าใหม้ัน่ใจใหม่	

และการเร่ิมตน้ใหม่

ขอพระผูเ้ป็นเจา้ประทานพรนั้น

แก่ท่านในวนัคริสตม์าสน้ีเม่ือท่านกบั

ขา้พเจา้กล่าวค�าพยานถึงพระผูช่้วยให้

รอดพระเยซูคริสต—์การท่ีพระองคท์รง

เป็นศนูยร์วมของชีวติเรา	ชีวติมนุษยท์ั้ง

ปวง	และจุดประสงคข์องการด�ารงอยู่

เรานมสัการพระองค	์เรารับใช้

พระองค	์และเรารักพระองค	์ขอใหชี้วติ

ท่านสะทอ้นความรักนั้นผา่นเคร่ืองถวาย

ของท่านในเทศกาลคริสตม์าสน้ีและ

ตลอดไป	◼

อ้ำงองิ
	 1.	Desmond Tutu and Mpho Tutu,	Made 

for Goodness: And Why This Makes All the 
Difference	(2011).

	 2.	Desmond Tutu, in “Desmond Tutu, Insisting 
We Are ‘Made for Goodness’” (NPR inter-
view by Renee Montagne, Mar. 11, 2010), 
npr.org.

ใช้เวลำสงบสักครู่ 
ตรึกตรองช่วงเวลำ

อันรำบร่ืนที่สุดใน

ประวัตศิำสตร์โลก— 

เม่ือทกุคนในสวรรค์

ช่ืนชมยนิดกัีบข่ำวสำร 

“พระสิริจงมีแด่พระเจ้ำ

ในที่สูงสุด ส่วนบน 
แผ่นดนิโลก สันตสุิขจงมี

ท่ำมกลำงมนุษย์ทัง้หลำย”
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ดิฉนักบัอนัโตนิโอสามีคุกเข่าสวด

ออ้นวอนกบัลกูๆ	และทูลพระบิดาบน

สวรรคว์า่เวน้แต่พระองครั์บสัง่กบัเรา

เป็นอ่ืน	หาไม่แลว้เราจะมุ่งหนา้ไปเมือง

เบิร์นในวนัรุ่งข้ึน

“ถา้ถนนผา่นไม่ไดจ้ริงๆ”	อนัโตนิโอพดู

หลงัจากเราสวดออ้นวอน	“เราจะกลบัมา”

ดิฉนัรู้สึกวา่การตดัสินใจของเราถกูตอ้ง		

แต่ดิฉนัยงักลวัอยู	่เชา้วนัรุ่งข้ึนดิฉนั	

เตม็ไปดว้ยความสงสยัและตอ้งการสวด

ออ้นวอนอีกคร้ัง	อนัโตนิโอบอกดิฉนัวา่

เราไดรั้บค�าตอบแลว้	แต่เขากย็อมคุกเข่า

ขา้งๆ	ดิฉนัอยา่งอดทนและดว้ยความรัก

เม่ือเราออกจากบา้น	ฟ้ายงัไม่สางและ

เมฆคร้ึมลอยอยูเ่หนือเรา	ขณะท่ีเราขบัรถ	

ดิฉนัเห็นฟ้าสีครามเลก็นอ้ยใกลเ้ทือกเขา	

แสงอาทิตยร์�าไรลอดผา่นเมฆ

แสงสลวัของดวงอาทิตยเ์พิ่มพลงั

ศรัทธาท่ีก�าลงัหวัน่ไหวของดิฉนั		

น่าอศัจรรยท่ี์ดวงอาทิตยป์รากฏและ

อุณหภมิูเพิ่มสูงข้ึน	ไม่มีหมอก	ไม่มี

น�้าแขง็	ไม่มีลม—เป็นเพียงวนัในฤดู

หนาวท่ีแจ่มใสและอบอุ่นเป็นพิเศษ	

ดิฉนัน�้าตาคลอ	ดูเหมือนวา่พระบิดาบน

สวรรคท์รงตอบค�าสวดออ้นวอนของเรา

หลงัจากมาถึงเมืองเบิร์น	หิมะเร่ิม

ตกหนกัและยงัคงตกตลอดเวลาท่ีเราอยู่

เมืองนั้น	ขณะท่ีเราบ่ายหนา้ไปพระวหิาร

ก่อนฟ้าสางของเชา้วนัรุ่งข้ึน	พายเุปล่ียน

เป็นพายหิุมะ	ดิฉนักลวัอยูค่รู่หน่ึง	และ

เร่ิมวิง่ตามทางเดินท่ีพาไปถึงพระ

วหิาร

จากนั้นความคิดหน่ึงกเ็ขา้มา

ในสมอง	“น่ีเป็นอยา่งท่ีควรเป็น	

วิ่งไปพระวิหาร

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ภา
พป

ระ
กอ
บโ
ดย
 ส
แต
น 
เฟ
ลโ
ลว์
ส

ใ น	เดือนธนัวาคม	ปี	1999	เราก�าลงัเตรียมตวัเดินทางประจ�าปีช่วง

คริสตม์าสไปพระวหิารเบิร์น		

สวติเซอร์แลนด	์การเดินทางคร้ังน้ี	
เป็นวธีิหน่ึงท่ีเราเฉลิมฉลองการประสูติ

ของพระผูช่้วยใหร้อด	เป็นประเพณีพิเศษ

ท่ีเราเร่ิมท�าหลงัจากแต่งงานไดไ้ม่นาน

เราอยูห่่างจากพระวหิารราวแปดชัว่โมง

ถา้ขบัรถยนต	์และสภาพอากาศไม่ดีก่อน

เราออกเดินทาง	ตน้ไมท่ี้ถกูถอนรากถอน

โคน	ลมแรงฉบัพลนั	และถนนท่ีมีน�้าแขง็

เกาะจะท�าใหก้ารเดินทางไม่น่าไวว้างใจ

ดิฉนัรู้สึกไม่มัน่ใจและไม่เขา้ใจวา่เหตุ

ใดเราจึงประสบอุปสรรคมากมายเช่นน้ี

ทั้งท่ีเรารู้วา่พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราไป

พระวหิาร	พระองคจ์ะไม่ทรงเปิดทางให้

เราหรือ
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โลกโห่ร้องใส่เราเม่ือเราทุกขย์ากเดือด

ร้อน	แต่เราตอ้งวิง่ไปใหถึ้งสนัติสุขของ

พระเจา้ท่ีพบในพระนิเวศนข์องพระองค”์

เทศกาลคริสตม์าสปีนั้นเรามีช่วงเวลา

วเิศษสุดในพระวหิาร	แต่เราเป็นห่วงเร่ือง

การเดินทางกลบับา้น	หิมะยงัตกอยู	่และ

ลกูชายคนเลก็ของเราเร่ิมมีไขสู้ง	แต่วนั

ท่ีเราออกเดินทาง	หิมะหยดุตกอยา่งน่า

อศัจรรย	์และลกูชายของเราไขล้ดหลงั

จากเขาไดรั้บพรฐานะปุโรหิต

ขณะท่ีสนัติสุขของพระวหิารค�้าจุน

เรา	ขอ้หน่ึงในพระคมัภีร์ไบเบิลเขา้มา

ในความคิดของดิฉนั	“มีส่ิงใดอศัจรรย์

เกินพระยาห์เวห์จะทรงท�าได”้	(ปฐมกาล	

18:14)	ดิฉนัตระหนกัดว้ยความส�านึกคุณ

วา่ไม่มี	ไม่มีส่ิงใด	◼

แอนโตเนลลา เทรวิซาน, เมืองอดีูเน ประเทศอิตาลี

ปาฏิหาริย์คริสต์มาสของดฉินั

ใ นช่วงฤดูใบไมร่้วง	ปี	1968	อธิการของเราถามพอ่แม่ของดิฉนัวา่พวกท่านจะ

บริจาคเงินช่วยสร้างพระวหิารโพรโว		

ยทูาห์หรือไม่	สมยัน้ีวอร์ดไม่ท�าอยา่งนั้น	

แต่สมยันั้นท�ากนัเป็นเร่ืองปรกติ	คุณพอ่

รับปากจะบริจาคเงิน	1,000	ดอลลาร์	เงิน

จ�านวนนั้นอาจดูหมือนไม่มาก	แต่มาก

ส�าหรับเรา	คุณพอ่ท�างานสองอยา่งเพื่อ

ช่วยส่งเสียลกูชายคนหน่ึงเรียนวทิยาลยั	

ลกูชายอีกคนเป็นผูส้อนศาสนา	และลกู

อีกหา้คนท่ีบา้น

เม่ือคุณพอ่ใหพ้วกเรานัง่ประชุมสภา	

ครอบครัวและบอกเราวา่ท่านไดรั้บปาก

จะบริจาคเงินช่วยสร้างพระวหิาร	1,000	

ดอลลาร์	ดิฉนัจ�าความคิดขณะนั้นได	้

“พอ่บอกจะบริจาคเงิน	1	ลา้นดอลลาร์

กไ็ดเ้พราะยงัไงเรากจ่็ายทั้งสองยอดไม่

ไดอ้ยูแ่ลว้”	ดิฉนัไม่อยากจะเช่ือวา่ท่าน

รับปากจะช่วยมากขนาดนั้น	และเรามี

เวลารวบรวมเงินไม่ถึงส่ีเดือน

เราเลือกส่ีวธีิเพื่อช่วยระดมเงิน:	

คริสตม์าสปีนั้นเราจะไม่ใหข้องขวญัและ

บริจาคเงินท่ีเราจะใชซ้ื้อของขวญั	ดิฉนั

กบัพี่สาวจะบริจาคเงินค่าเล้ียงเดก็ของเรา	

นอ้งชายจะท�างานเบด็เตลด็ชัว่คราวเพื่อ

หารายได	้และครอบครัวเราจะไปท่ีฟาร์ม

แถวบา้น	เกบ็แอปเป้ิลทุกวนัราวสองสาม

สปัดาห์	และบริจาคเงินท่ีไดม้า

เราน�ากล่องรองเทา้มาห่อเป็นกล่อง

ของขวญัไวเ้กบ็เงินฝากของเรา	น�าภาพ

พระวหิารและภาพพระเยซูคริสตใ์ส่ไว้

ในนั้น	และวางกล่องไวบ้นโตะ๊ตวัเลก็	

ความต่ืนเตน้เพิ่มข้ึนเม่ือเงินบริจาคของ

เราเพิ่ม	ความตั้งใจของเราเปล่ียนจากของ

ขวญัท่ีเราอยากไดเ้ป็นของขวญัส�าหรับ

พระผูช่้วยใหร้อด	ดิฉนัส�านึกคุณต่อของ

ขวญัท่ีพระองคป์ระทานแก่บุตรธิดา

ของพระผูเ้ป็นเจา้—พระชนมชี์พของ

พระองค—์มากถึงกบัตอ้งการคืนบาง

อยา่งใหพ้ระองค์

การเกบ็แอปเป้ิลกลายเป็นวธีิหาเงิน

ท่ียากและน่าพอใจท่ีสุด	เราหน่ือยมาก	

แต่เราแขง็แรงข้ึนและไดป้ระโยชนเ์ม่ือ

เราใชเ้วลาดว้ยกนัเป็นครอบครัว	เราเร่ิม	

“ผกูพนักนัไวใ้นความเป็นหน่ึงเดียวและ

ในความรัก”	(โมไซยาห์	18:21)

เม่ือใกลถึ้งคริสตม์าส	เราจะแอบดู

กล่องบริจาค	แต่ดิฉนัมกัจะผดิหวงัเสมอ	

ทั้งท่ีพยายามแลว้	แต่เรากย็งัห่างจาก	

เป้าหมายของเรา

กระนั้นดิฉนัรู้สึกดีมากกบัการตดัสินใจ	

ยกเลิกเร่ืองของขวญั	ดิฉนัรู้วา่การเสีย

สละของเราเลก็นอ้ย	แต่ดิฉนัมีศรัทธาวา่

พระผูช่้วยใหร้อดจะพอพระทยั

วนัหน่ึงคุณพอ่ประกาศวา่เราบรรลุเป้า-

หมายแลว้และท่านบริจาคเงินแลว้	ดิฉนั

ไม่รู้เลยวา่เราไดเ้งินท่ีเหลือเร็วขนาดนั้น

ไดอ้ยา่งไร

การไดเ้งินครบตามจ�านวนในวนั

คริสตม์าสเป็นเร่ืองน่าอศัจรรยย์ิง่นกั	แต่

ส�าหรับดิฉนั	ปาฏิหาริยท่ี์แทจ้ริงคือดิฉนั

ใกลชิ้ดพระผูช่้วยใหร้อดมากข้ึนโดยผา่น

การใหไ้ม่ใช่การรับ	นัน่ดีกวา่ของขวญั

คริสตม์าสใดๆ	ท่ีดิฉนัเคยไดรั้บ	เจด็ปีต่อ

มาของขวญัช้ินนั้นยอ้นกลบัมาหาดิฉนั

เม่ือดิฉนัคุกเข่าตรงขา้มสามีท่ีแท่นใน

พระวหิารโพรโว	รับการผนึกเพื่อกาล

เวลาและนิรันดร	◼

โจแอน เบอร์ตนั สตอทท์, แคลฟิอร์เนีย 

สหรัฐอเมริกา

ขณะท่ีเราบ่ายหนา้ไป

พระวหิารกอ่นฟ้าสาง

ของเชา้วนัรุ่งข้ึน พายุเปล่ียน

เป็นพายุหิมะ
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คริสตม์าสหน่ึงเม่ือหลายปีก่อนดิฉนั

คิดมากมายหลายเร่ืองเพื่อท�าให้

เทศกาลน้ีสนุก	แอนดีสามีดิฉนัเร่ิมไอ	
ซ่ึงตรวจพบหลงัจากนั้นวา่เช้ือลามเขา้ไป

ในปอดอยา่งรวดเร็ว	เขาตอ้งรับการผา่ตดั

ด่วน	ซ่อมหลอดอาหาร	และตดัช้ินเน้ือ

ส่งตรวจ—“กแ็ค่กนัไวก่้อน”	การผา่ตดั

เกิดข้ึนหน่ึงสปัดาห์ก่อนเรายา้ยไปอยู่

บา้นหลงัใหม่

ไม่ก่ีสปัดาห์ก่อนคริสตม์าส	ดิฉนั	

พดูคุยกบัจาเนเพื่อนบา้น	เธอถามวา่ดิฉนั

เตรียมการส�าหรับคริสตม์าสหรือยงั	ดิฉนั

ตอบวา่ดิฉนัเตรียมเท่าท่ีจะเตรียมได	้ดิฉนั

บอกวา่โดยปรกติเราจะท�าคุกก้ีคริสตม์าส

กบัคุณยายของดิฉนัก่อนวนัคริสตม์าส	

และดิฉนัอยากท�าผา้กนัเป้ือนใหล้กูสาว

แต่คงจะท�าไม่ได้

สปัดาห์ต่อมาดิฉนันัง่เกา้อ้ีนวมอยูข่า้ง	
ตน้คริสตม์าสของเรา	ลกูสาวเขา้นอน

แลว้	และแอนดีก�าลงัท�างานในหอ้ง

ท�างานของเขาขณะท่ีดิฉนัไดย้นิเสียง

กระด่ิง	ดิฉนัเปิดประตูกพ็บจาเนอยูต่รง

บนัได	ถือของสามห่อขณะเกลด็หิมะตก

อยูข่า้งหลงัเธอ

“เขา้มาสิคะ”	ดิฉนับอก	มัน่ใจวา่เธอ

คงรู้สึกถึงความประหลาดใจของดิฉนั

“ขอบคุณค่ะ	แต่ดิฉนัตอ้งกลบัแลว้”	

เธอบอก	“น่ีส�าหรับลกูสาวของคุณ”

จาเนยืน่ของใหดิ้ฉนั

“ผา้กนัเป้ือนน่ะค่ะ”	เธอบอก	“มนัไม่

ดีท่ีสุด	แต่ดิฉนัสามารถท�าใหเ้สร็จคืนน้ี

ได”้

ในชัว่ขณะของความประหลาดใจ

ระคนยนิดีนั้น	ดิฉนักล่าวขอบคุณเบาๆ	

เรากอดกนั	และดิฉนัเฝ้ามองเธอขณะเธอ

เดินกลบับา้น

ขณะนัง่ลงท่ีเกา้อ้ีตวัเดิมอีกคร้ัง	ดิฉนั

บรรจงแกะริบบ้ินผา้ต่วนสีขาวของกล่อง

หน่ึง	พอเปิดกล่องดิฉนัพบผา้กนัเป้ือน

ท่ีเธอเยบ็เองจากผา้ลายคริสตม์าส	ดิฉนั

คล�ารอยตะเขบ็ท่ีอยูร่ะหวา่งน้ิวโป้งกบั

น้ิวช้ิของดิฉนัขณะนึกถึงจาเน	เธอมีลกู

เลก็ๆ	ส่ีคน	รวมทั้งฝาแฝดท่ีเพิ่งเลยขวบ	

เธอสอนเปียโน	และมีการเรียกท่ีส�าคญั

และยุง่มากในวอร์ดของเรา

ดิฉนัพยายามนึกวา่เธอจะมีเวลาท�าผา้

กนัเป้ือนตอนไหน	และดิฉนัรู้ทนัทีวา่เธอ

ไม่มีเวลา	เธอจดัสรรเวลา

ดิฉนัน�้าตาไหลขณะรู้สึกถึงความรัก

ของพระบิดาบนสวรรคท่ี์ผา่นมาทาง

จาเน—ดิฉนัรู้สึกอบอุ่นและสบายใจมาก

เหมือนถูกโอบไว	้“ในออ้มแขนแห่ง

ความรัก	[ของพระองค]์”	(คพ.	6:20)

ผา่นไปหลายปีแลว้ตั้งแต่เราไดรั้บผา้

กนัเป้ือน	ลกูสาวของดิฉนัโตเกินกวา่จะ

ใชผ้า้กนัเป้ือนนานแลว้	แต่ดิฉนัยงัเกบ็

ไวใ้นหอ้งครัว	โดยคลอ้งสายผา้กนัเป้ือน

เหล่านั้นกบัตะขอเงาวบัใตผ้า้กนัเป้ือน

ผนืใหม่	ทุกคร้ังท่ีเห็นของขวญัของจาเน	

ดิฉนัจะนึกถึงความสบายใจและความรัก	

ท่ีรู้สึกในคืนนั้น	ผา้กนัเป้ือนเตือนใจให้

ดิฉนันึกถึงส่ิงท่ีดิฉนัตอ้งการจะเป็น—

สานุศิษยข์องพระเยซูคริสตท่ี์คู่ควรรับ

การเปิดเผยและเตม็ใจรับใช	้◼

แคนดีซ เอ. โกรเวอร์, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

พอเปิดกล่อง ดิฉนั

พบผา้กนัเป้ือนท่ี

เธอเย็บเองจากผา้ลาย

คริสตม์าส

สายผ้ากนัเปือ้นของการ
เสียสละ
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ผมไมไ่ด้อยูค่นเดียว

ขณะนัง่อยูใ่นจุดตั้งรับท่ีขดุอยา่ง	
เร่งรีบ	ผมมองเลยผนืทรายไปทาง	

เหนือ—ไปทางอิรัก	วนันั้นเป็นวนัท่ี		
24	ธนัวาคมระหวา่งปฏิบติัการพาย	ุ

ทะเลทรายช่วงสงครามอิรัก	และผมได้

รับมอบหมายใหเ้ร่ิมท�าหนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยัตอนเท่ียงคืน

ผมเป็นวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยคนเดียว

ในกองพนั	ดว้ยเหตุน้ีวนัหยดุจึงเหงา

หนกัข้ึนไปอีก	ผมอยูใ่นทะเลทราย

ซาอุดีอาระเบียตั้งแต่เดือนสิงหาคม	และ

เวลาน้ีอยูค่ริสตม์าสท่ีน่ีกบัคืนท่ีอากาศ

หนาวเยน็และดวงดาวส่องสวา่ง	คนใน

ค่ายพากนัหลบัใหล	และผมมีเวลาสามส่ี

ชัว่โมงอยูก่บัเนินทรายสีน�้าเงินเทาและ

ความคิดของผม

ผมคิดถึงภรรยากบัลกูชายในรัฐ

จอร์เจีย	สหรัฐอเมริกา	และผมคิดถึง

งานฉลองท่ีบา้นมาก—ตน้ไม	้ของขวญั	

อาหารคริสตม์าสม้ือค�่าจริงๆ	จากนั้นผมก็

เร่ิมไตร่ตรองเร่ืองราวคริสตม์าส

ผมสงสยัเก่ียวกบัคืนท่ีพระคริสต์

ประสูติ	ผมสงสยัวา่คืนนั้นมืดเพียงใด	

และมีดวงจนัทร์ทอแสงเจิดจา้เหนือ

ภมิูประเทศแถบนั้นหรือไม่	หรือมีเฉพาะ

แสงดาว	เน่ืองจากไม่มีไฟฟ้าใชข้ณะ

พระองคป์ระสูติ	กลางคืนจึงตอ้งเป็น

เหมือนคืนท่ีผมก�าลงัเห็นดว้ยตา	คงจะ

ไม่มีงานฉลอง—มีแต่คืนมืดมิดและ	

เงียบสงบ

แต่แลว้ความคิดท่ีดีมากๆ	กแ็วบเขา้มา		

พระคมัภีร์ไบเบิลกล่าววา่ภายหลงั	

นกัปราชญม์าจากตะวนัออก	มีดาวท่ี

ปรากฏบนทอ้งฟ้ายามราตรีน�าทางพวกเขา		

ขณะมองดูทอ้งฟ้ามืดมิด	ผมตระหนกั

วา่ผมอยูท่างตะวนัออกของเบธเลเฮม

และศนูยร์วมความรู้แห่งหน่ึงเวลานั้นคือ

แบกแดด	นกัปราชญอ์าจมาจากสถานท่ี

ไม่ไกลจากจุดท่ีผมอยูใ่ช่ไหม	ดาวอะไร

ส่องสวา่ง	ดาวดวงนั้นยงัอยูบ่นทอ้งฟ้า

หรือไม่	ผมจะมองเห็นไหม

ผมจอ้งมองฟ้าดว้ยความพิศวงต่องาน

สร้างของพระผูเ้ป็นเจา้และรู้สึกถึงความ

อบอุ่นท่ีมาจากขา้งใน	ไม่ส�าคญัวา่ผม

อยูส่ถานท่ีเดียวกนัไหม	หรือดาวดวง

เดียวกนัอยูบ่นทอ้งฟ้าหรือไม่	ส่ิงส�าคญั

คือผมมีความรู้เดียวกนักบันกัปราชญ์

เก่ียวกบัทารกนอ้ยท่ีเกิดในเบธเลเฮมผู ้

เป็นจอมกษตัริย์

ผมไม่ไดอ้ยูค่นเดียวในวนัคริสตม์าส

ปีนั้น	แต่ผมเป็นหน่ึงเดียวกบัทุกคนท่ี

แสวงหาพระองค	์ไม่วา่พวกเขาจะเป็น

นกัปราชญ	์ศาสดาพยากรณ์	หรือเป็น

เพียงทหารโดดเด่ียวในหลุมกลางทะเล

ทราย	คืนนั้นประจกัษพ์ยานของผมเก่ียว

กบัการประสูติของพระผูช่้วยใหร้อดเขม้

แขง็ข้ึน	และเชา้วนัรุ่งข้ึนพระวญิญาณ

ศกัด์ิสิทธ์ิยงัคงอยูก่บัผม

แทนท่ีจะเป็นคริสตม์าสอนัแสนเศร้า

ในปีนั้น	แต่กลบักลายเป็นคริสตม์าสท่ีมี

ค่ามากท่ีสุดวนัหน่ึงส�าหรับผม	◼

โรเบร์ิต ฮอฟฟ์แมน, วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา

ขณะมองดู

ทอ้งฟ้ามืดมิด  

ผมตระหนักวา่ผม

อยูท่างตะวนัออก

ของเบธเลเฮม
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เหรียญทองแดงของ
หญิงมา่ยยคุปัจจบุนั

ดิฉนัสวดออ้นวอนวา่ 

เม่ือส้ินคืนน้ีขอใหข้วดโหล  

“ตวัแทนซานตา” เต็ม

ผ้	าปูโตะ๊สีขาวท่ียมืมากบัรูปป้ันมนุษย์หิมะวางอยูต่รงกลางท�าใหห้อ้ง

วฒันธรรมดูเหมือนเป็นงานเทศกาลขณะ

เตรียมงานเล้ียงคริสตม์าสของครอบครัว

เราในนาทีสุดทา้ย

ขณะท่ีพวกเรารอรับแขก	ดิฉนัจอ้ง

มองโตะ๊ท่ีมีขวดโหลเปล่าวางอยู—่	

ติดป้ายวา่	“ตวัแทนซานตา”	ดิฉนัสวด

ออ้นวอนวา่ส้ินคืนน้ีขอใหข้วดโหลเตม็

ระหวา่งเตรียมงานเล้ียงเราคน้พบวา่

สามีของลกูพี่ลูกนอ้งดิฉนัไม่มีงานท�า

เกินปีคร่ึงแลว้	รายไดห้ลกัของครอบครัว

เธอมาจากการส่งหนงัสือพิมพห์า้สาย	ซ่ึง

ท�าใหพ้วกเขาตอ้งเร่ิมงานตั้งแต่ตีสามคร่ึง

ทุกวนั	รายไดส่้วนใหญ่ตอ้งน�าไปช�าระ

เงินกูแ้ละส่ิงจ�าเป็นอ่ืนๆ	จึงแทบไม่เหลือ

เงินซ้ือส่ิงท่ีพวกเขาอยากได	้อาทิ	ของ

ขวญัคริสตม์าส

ครอบครัวของเธอมาถึงเป็นคนแรก	

ดิฉนัมองดูขณะพวกเขาเดินไปท่ีโตะ๊

อาหารผา่นขวดโหลคริสตม์าสของเรา	

เม่ือเดินเขา้ไปใกล	้สามีเธอหยดุอ่านป้าย

ท่ีขวด	เขาหยบิกระเป๋าสตางคท่ี์ใชจ้น

เก่า	ดึงออกมาสองดอลลาร์โดยไม่ลงัเล	

และโยนลงไปในภาชนะ	โดยลืมไปวา่

ครอบครัวใครกนัแน่ท่ี	“ขดัสน”	

ดิฉนัต้ืนตนัจนพดูไม่ออก	และนึกถึง

เร่ืองราวในพนัธสญัญาใหม่เก่ียวกบัหญิง

ม่ายและเหรียญทองแดงสองเหรียญของ

เธอข้ึนมาทนัที	คนมัง่มีน�าเงินบริจาค

จ�านวนมากใส่ในตูเ้กบ็เงินถวายเม่ือ	

“หญิงม่ายยากจนคนหน่ึงเดินมา	นาง

เอาเหรียญทองแดงสองอนั	.	.	.	ใส่ไว”้	

(ดู	มาระโก	12:41-	42)

ต่อจากนั้นพระผูช่้วยใหร้อดตรัสกบั

สาวกของพระองคว์า่

“หญิงม่ายยากจนคนน้ีใส่ในตูเ้กบ็เงิน

ถวายมากกวา่ทุกคนท่ีใส่ไวน้ั้น

“เพราะวา่ทุกคนไดเ้อาเงินเหลือใช้

ของพวกเขามาใส่	แต่หญิงคนน้ีในสภาพ

ท่ียากจน	เอาเงินเล้ียงชีพทั้งส้ินของนาง

ใส่ลงไปจนหมด”	(มาระโก	12:43–44)

พระเยซูคริสตต์รัสว่าเธออยูใ่น	

“สภาพท่ียากจน”	และเอา	“เงินเล้ียงชีพ

ทั้งส้ินใส่ลงไปจนหมด”	เธอจะให้แค่

เหรียญเดียวก็ได	้นัน่น่าจะเพียงพอต่อ

ขอ้เรียกร้อง	แต่ใจอนัเป่ียมดว้ยศรัทธา

และความเต็มใจเสียสละดึงความสน

พระทยัทั้งหมดของพระบุตรของ	
พระผูเ้ป็นเจา้

ไม่มีใครจะต�าหนิสามีลกูพี่ลกูนอ้ง

ของดิฉนัถา้เขาเดินผา่นขวดโหลและคิด

วา่	“หากขา้พเจา้มีขา้พเจา้จะให”้	(โมโซ-

ยาห์	4:24)	แบบอยา่งท่ียอดเยีย่มของเขา

เก่ียวกบัจิตกศุลและความรักต่อเพื่อน

มนุษยไ์ม่เพียงท�าใหดิ้ฉนัต้ืนตนัใจเท่านั้น

แต่ท�าใหส้มาชิกคนอ่ืนๆ	ในครอบครัว

ท่ีก�าลงัมองดูเขาพลอยต้ืนตนัใจไปดว้ย	

ดิฉนัรู้วา่ครอบครัวของเขาจะดีเพราะ	

“จิตกศุลคือความรักอนับริสุทธ์ิของพระ

คริสต	์.	.	.	และผูใ้ดท่ีถูกพบวา่ครอบ

ครองมนัในวนัสุดทา้ย,	ยอ่มจะดีกบัเขา”	

(โมโรไน	7:47)

เราตั้งใจไวว้า่จะใหข้องบางอยา่งแก่

ครอบครัวของเขาคืนนั้น	ซ่ึงเราใหห้ลงั

จากนั้น	แต่การใหใ้นยามท่ีเขาขดัสน

แสดงใหเ้ราเห็นวา่ส่ิงส�าคญัท่ีสุดคือเขา

เป็นคนร�่ารวยแลว้	◼

สเตฟานี เอช. โอลเซน็, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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พวกเขารู้ความต้องการของดฉินัได้อยา่งไร
เขา้ไปในหอ้งนอนและทูลวงิวอนพระ

บิดาบนสวรรค	์ดิฉนัทูลวา่ดิฉนัปรารถนา

จะรับใชใ้นญ่ีปุ่นและแสดงความส�านึก

คุณท่ีความฝันวา่จะรับใชง้านเผยแผจ่ะ

เป็นจริงอีกไม่ชา้	ดิฉนักลั้นน�้าตา	พลาง

ทูลพระองคว์า่ดิฉนัตอ้งการเงินค่า

หนงัสือเดินทาง	75	ดอลลาร์	แต่ดิฉนัยงั

ไม่มี	เม่ือลุกจากการสวดออ้นวอน	ดิฉนั	

รู้วา่ทุกอยา่งจะราบร่ืน	ดิฉนัไม่ทราบ

วา่จะราบร่ืนอยา่งไร	แต่สนัติสุขในใจ

รับรองกบัดิฉนัวา่พระเจา้จะทรงจดั

เตรียมให้

ค �่าวนันั้นดิฉนัเปิดตูจ้ดหมายพบการ์ด

คริสตม์าสใบหน่ึงอยูข่า้งใน	คนท่ีส่งมา

คงพร้อมใจกนัปิดบงัช่ือ	บนการ์ดไม่ติด

แสตมป์	แสดงวา่มีคนมาส่งเองกบัมือ

ดา้นในของการ์ดพิมพว์า่	“ขอแสดง

ความยนิดี!	คุณบงัเอิญเป็นผูไ้ดรั้บการ

แสดงน�้าใจแบบชาวคริสต	์สุขสนัตว์นั

คริสตม์าส	ฮนันาห์	โชคดีส�าหรับงาน	

เผยแผข่องคุณ”

ขา้งในการ์ดมีเงิน	100	ดอลลาร์	ดิฉนั

ยนืตรงประตูหนา้บา้นและร้องไห	้ใคร

กนั	และพวกเขารู้ความตอ้งการของดิฉนั

ไดอ้ยา่งไร

หลายปีต่อมาดิฉนัยงัคงไม่ทราบวา่

ใครน�าเงินมาใหท่ี้บา้นวนันั้น	ดิฉนัคิดถึง

บุคคลนั้นหรือหลายคนนั้นมากนบัตั้งแต่

เวลานั้นเป็นตน้มา	พวกเขาแสดงใหเ้ห็น

ส่ิงท่ีดิฉนัเช่ือตามท่ีเอล็เดอร์โจเซฟ	บี.	

เวร์ิธลิน	(1917-	2008)	แห่งโควรัม	

อคัรสาวกสิบสองหมายถึงเม่ือท่านกล่าว

วา่	“ความการุณยข์องเพื่อนท่ีเหมือนพระ

คริสตส์มัผสัและเปล่ียนชีวติเราอยา่ง	

ลึกซ้ึง	.	.	.	ในศาสนจกัรน้ี	การสวด

ออ้นวอนขอความช่วยเหลือมกัไดรั้บตอบ	

จากพระเจา้ผา่นการรับใชท่ี้เรียบง่าย

ประจ�าวนัของการดูแลพี่นอ้งชายหญิง	

ในความดีงามของเพ่ือนแท	้ขา้พเจา้ได้

เห็นพระเมตตาของพระเจา้พระองคเ์อง

สะทอ้นออกมา”	1

การแสดงน�้าใจเช่นนั้นเปล่ียนดิฉนั		
ช่วยใหดิ้ฉนัไดไ้ปท�างานเผยแผต่ามก�าหนด		

และเป็นแรงบนัดาลใจใหดิ้ฉนัหาวธีิเป็น

ค�าตอบการสวดออ้นวอนของผูอ่ื้น	◼

ฮนันาห์ อายเซลนิ, แอริโซนา, สหรัฐอเมริกา

อ้ำงองิ
	 1.	ดู	โจเซฟ	บี.	เวร์ิธลิน,	เพ่ือนผู้ทรงคุณค่า,		

ม.ค.	1998,	40.

ดิฉนัเปิดตูจ้ดหมายพบการด์

คริสตม์าสใบหน่ึงอยูข่า้งใน บน

การด์ไมติ่ดแสตมป์ แสดงวา่มีคนมาส่ง

เองกบัมือ

ร าว	20	ปีก่อนดิฉนัไดรั้บหมายเรียกให้รับใชใ้นญ่ีปุ่น	ดิฉนัเตรียมจะไปเป็น

ผูส้อนศาสนาในเดือนมกราคมดว้ยความ

คาดหวงัอยา่งมากและความวติกกงัวลพอ

สมควร	ช่วงนั้นคุณพอ่คุณแม่ตกงานพอดี

ดิฉนัหาทุนไวใ้ชใ้นงานเผยแผเ่ม่ือไป

ถึงญ่ีปุ่น	แต่ครอบครัวของเรามีปัญหา

การเงิน	ดิฉนัไม่แน่ใจวา่จะน�าเงินจาก

ท่ีไหนมาซ้ือของท่ีตอ้งเตรียมก่อนออก

เดินทาง	อาทิ	เส้ือผา้	กระเป๋า	และส่ิง	
จ�าเป็นอ่ืนๆ	ดิฉนัท�างานนอกเวลาแต่คง

ไม่พอ	ดิฉนักงัวลเป็นพิเศษวา่จะน�าเงิน

จากท่ีไหนมาท�าหนงัสือเดินทางเพื่อให้

ทนัมีหนงัสือเดินทาง

ก่อนไปญ่ีปุ่น

บ่ายวนัหน่ึง	

ดว้ยความส้ิน

หวงั	ดิฉนั
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โดย บริททำนี โรมำเเนลโล กำสโก

ก ารไดรั้บหมายเรียกเป็นผูส้อนศาสนาเป็นช่วงเวลาท่ีซาบซ้ึงน่า

ยนิดีท่ีสุดช่วงหน่ึงของชีวติดิฉนั	

ดิฉนันึกถึงงานเผยแผห่ลายคร้ังตั้งแต่ไดรั้บ	
ประจกัษพ์ยานในพระกิตติคุณเม่ืออาย	ุ

18	ปี	ดิฉนัจ�าไดเ้ม่ือไดรั้บหมายเรียกให้

ไปคณะเผยแผไ่ตจง	ไตห้วนั	ดิฉนัรู้วา่ใช่	

และต่ืนเตน้มากท่ีจะไดรั้บใช้

ดิฉนัอ่านพระคมัภีร์ทุกวนั	เขา้ชั้นเรียน

เตรียมผูส้อนศาสนาและเตรียมไป	

พระวหิาร	แมถึ้งกบัพยายามเรียนภาษา

จีนกลางดว้ยตนเอง	ดิฉนัเป็นลกูคนเดียว

ในครอบครัว	ดิฉนัรู้วา่งานเผยแผจ่ะไม่

เพียงน�าเกียรติยศมาใหต้นเองเท่านั้นแต่

น�ามาใหพ้อ่แม่และพระบิดาบนสวรรค์

ดว้ย	วนัท่ีดิฉนัเขา้ศนูยฝึ์กอบรมผูส้อน

ศาสนา	(เอม็ทีซี)	ดิฉนัรู้สึกประหน่ึงไม่น่า	

จะมีอะไรผดิพลาดในช่วง	18	เดือนต่อ

จากน้ี	ดิฉนัต่ืนเตน้กบัทุกอยา่งตั้งแต่การ

ไดเ้ห็นบพัติศมาไปจนถึงการพยายามท�า

อาหารไตห้วนัท่ีเคยไดย้นิคนพดูกนัมาก	

เม่ือเขา้เอม็ทีซีดิฉนัไม่รู้เลยวา่งานเผยแผ่

จะแตกต่างไปมากจากท่ีดิฉนัคาดหวงัไว้

ล้มป่วย

ราวส่ีเดือนหลงัจากเป็นผูส้อนศาสนา	

ดิฉนัเร่ิมประสบความเจบ็ปวด—ไม่

เฉพาะในช่วงท�ากิจกรรมทางกายอยา่ง

เช่นป่ันจกัรยานหรือออกก�าลงักาย	

ตอนเชา้เท่านั้น	แต่ปวดขณะนอนหลบั

หรือก�าลงัศึกษาส่วนตวัดว้ย	น�้าหนกัของ

ดิฉนัลดฮวบฮาบ	แมแ้ต่ด่ืมน�้ากท็ �าใหไ้ม่

สบาย	ผลตรวจของแพทยบ์อกไม่ไดว้า่

อะไรผดิปกติ	ดิฉนัไม่มีพยาธิหรือไวรัส	

ทั้งประธานคณะเผยแผ	่คู่ผูส้อนศาสนา	

และดิฉนัต่างสบัสนกบัสุขภาพท่ีก�าลงั

เส่ือมถอย

ในช่วงเดือนต่อจากนั้น	ดิฉนัยงัคง	

มีศรัทธาท่ีท�าใหดิ้ฉนัเองประหลาดใจ		

แมจ้ะรู้สึกผดิหวงั	แต่กเ็ช่ือมัน่วา่ถา้	

ดิฉนัท�างานหนกัต่อไป	ป่ันจกัรยานเร็ว

ข้ึน	และพดูภาษาจีนแบบกระท่อน	

กระแท่นกบัทุกคนท่ีเห็น	พระผูเ้ป็นเจา้จะ	

ทรงรักษาดิฉนัใหห้ายอยา่งน่าอศัจรรย	์

ดิฉนัเช่ือเร่ืองราวท่ีพระคริสตท์รงรักษา

คนป่วยและท�าใหค้นตายฟ้ืน	และเช่ือ

สุดหวัใจวา่พระองคจ์ะทรงรักษาผูส้อน

ศาสนาท่ีอ่อนแอแต่กระตือรือร้นอยา่ง

ดิฉนัเช่นกนั	จากนั้น	วนัอาทิตยว์นัหน่ึง

กลบัจากงานเผยแผ่ 

มาบา้นกอ่นก�าหนด 

เมื่อเข้ำศูนย์ฝึกอบรม

ผู้สอนศำสนำดฉัินไม่

ทรำบเลยว่ำงำนเผยแผ่

จะแตกต่ำงไปมำกจำก

ที่ดฉัินคำดหวังไว้
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ขณะดิฉนักบัคู่ก�าลงัป่ันจกัรยานไป

อาคารประชุมของศาสนจกัรเพื่อพบผู ้

สนใจคนหน่ึง	ความเจบ็ปวดกบัการชกั

กระตุกทัว่ตวัท�าใหดิ้ฉนัทนไม่ไหว	เม่ือ

มาถึงอาคารประชุม	ดิฉนัขอเอล็เดอร์

ใหพ้ร	ซ่ึงช่วยได	้หลายวนัผา่นไป	ดิฉนั

ขอรับพรฐานะปุโรหิตถ่ีข้ึนและสวด

ออ้นวอนหลายคร้ังมากเพื่อขอการรักษา

วนัมืดมนท่ีสุดของงานเผยแผคื่อ

เม่ือดิฉนัต่ืนนอนตอนเชา้วนัหน่ึง	วนัท่ี

อากาศร้อนจดัในไตห้วนัและตระหนกั

วา่ไม่อาจขยบัตวัลุกจากเตียงได	้ขณะนั้น

เองท่ีดิฉนัรู้วา่ดิฉนัคงไม่สามารถเป็นผู ้

สอนศาสนาไดอี้ก	ประธานคณะเผยแผ่

มาเยีย่มดิฉนั	และเราหารือกนั	เราพดูถึง

ความเป็นไปไดท้ั้งหมด	หลงัจากสวด

ออ้นวอนอยา่งหนกัและเสียน�้าตามากมาย	

พระวญิญาณทรงยนืยนัวา่ดิฉนัตอ้งกลบั

บา้นและตั้งใจรักษาตวัใหห้ายเป็นปกติ

กลับบ้ำนก่อนก�ำหนด

แทนท่ีจะกลบับา้นมาพบลกูโป่ง

และป้าย	“ตอ้นรับกลบับา้น”	ดิฉนักลบั

ถกูเขน็ลงจากเคร่ืองบินมาหาพอ่แม่ท่ี

ตระหนกตกใจ	พวกท่านพาดิฉนัไปหอ้ง

ฉุกเฉินของโรงพยาบาลทนัที	หลายเดือน

ของการตรวจเร่ิมข้ึน	แต่แพทยไ์ม่พบส่ิง

ผดิปรกติ	ยิง่ไปกวา่นั้น	คนรอบขา้งท่ีมี

เจตนาดีพากนัพดูท�านองน้ี	“คุณจะกลบั

ไปเม่ือไร”	“คุณจะอยูบ่า้นหรือ”	“คุณน่า

จะแต่งงานนะ”	“คุณอาจคิดผดิกไ็ดท่ี้ไป”

ดิฉนัรู้สึกอายและสบัสน	ดิฉนัมีค่า

ควรแก่ความรักของพระผูเ้ป็นเจา้หรือไม่	

ท�าไมจึงเกิดเร่ืองน้ีทั้งท่ีดิฉนัรับใชอ้ยา่ง

ขยนัหมัน่เพียร	ดิฉนัเป็นผูส้อนศาสนา

ท่ีไม่ดีหรือ	พระผูเ้ป็นเจา้ทรงฟังดิฉนั

หรือไม่	เพื่อนๆ	จะยอมรับการรับใชง้าน

เผยแผท่ี่	“ไม่สมบูรณ์”	ของดิฉนัไหม

ตลอดหกเดือนติดต่อกนั	ดิฉนัต่อสูก้บั

ประจกัษพ์ยานของตนเอง	ซ่ึงดิฉนัรู้สึก

ผดิในเร่ืองน้ี	ดิฉนัสงสยัวา่ดิฉนัตกจาก

พระคุณหรือไม่และพระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักดิฉนัไหม	ถึงแมจ้ะเร่ิมรู้สึกดีข้ึน	
ทีละนอ้ย	แต่ดิฉนัไม่รู้สึกเหมือนก่อน

เป็นผูส้อนศาสนา	และดิฉนัยงัรู้ตวัวา่

ดิฉนัยงัไม่ยอมด�าเนินชีวติต่อไป

เยน็วนัหน่ึงดิฉนัคุยกบักบัเพื่อนท่ีดี

ของดิฉนั	เขาเคยประสบความเจบ็ปวด

และความเสียใจจากการกลบับา้นก่อน

ก�าหนดเพราะความเจบ็ป่วยเช่นกนัและ

พยายามกลบัไปสนามเผยแผ	่ดิฉนัจ�าไดว้า่	

คืนนั้นเป็นคร้ังแรกในรอบหกเดือน	
ท่ีดิฉนัรู้สึกสงบจริงๆ	สุรเสียงของ	

พระวญิญาณกระซิบบอกดิฉนัวา่	“คุณ

ตอ้งกลบัไป”	ดิฉนัโล่งอกมากท่ีสุดทา้ยก็

รู้วา่จะไปในทางไหน	ดิฉนัไปพบอธิการ

ในวนัต่อมา	จากนั้นจึงเขียนจดหมายถึง

แผนกผูส้อนศาสนาถามวา่ดิฉนัจะกลบั

ไปสนามเผยแผไ่ดห้รือไม่	ดิฉนัไดรั้บ

อนุญาตตามค�าขอ	และหน่ึงเดือนต่อมา

ดิฉนัติดป้ายช่ืออีกคร้ัง

ทวา่หกเดือนหลงัจากนั้น	ดิฉนัเร่ิม

ประสบปัญหาสุขภาพแบบเดิมอีกคร้ัง	

ดิฉนัจ�าไดว้า่นอนอยูบ่นเตียงในโรง

พยาบาล	เพอ้จากการตรวจและการฉีดยา

ถงึแม้ร่ำงกำยจะไม่หำย 100 
เปอร์เซน็ต์ แต่ใจดฉัินไม่เคย
พร้อมจะรับใช้ตำมอุดมกำรณ์
ของพระอำจำรย์มำกเท่ำนีม้ำ
ก่อน
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หลายชัว่โมง	ดิฉนัไม่อาจเช่ือส่ิงท่ีก�าลงั

เกิดข้ึน	คราวน้ีดิฉนัรู้วา่งานเผยแผส้ิ่นสุด

แลว้	น�้าตาไหลอาบแกม้ดิฉนัดว้ยความ

ผดิหวงัและความเสียใจขณะฟังประธาน

คณะเผยแผท่ี่ชาญฉลาดพดูวา่	“ซิสเตอร์

โรมาเนลโล	คุณรักพระเจา้มากเป็นสอง

เท่า	เพราะคุณกลบัมา”	ดิฉนัรู้สึกสบายใจ

มากจากค�าพดูของเขา	คร้ังน้ีขณะนัง่

เคร่ืองบินกลบับา้น	ดิฉนัสญัญากบัพระ

บิดาบนสวรรคว์า่จะยงัซ่ือสตัยเ์หมือน

เดิมแมไ้ม่ไดรั้บค�าตอบ

พบกำรเยียวยำในกำรชดใช้ของพระ

คริสต์

ตอนน้ีดิฉนักลบับา้นไดส้องปีเศษแลว้	

ดิฉนัยงัคงมีปัญหาเร้ือรัง	ความแขง็แรง	

และก�าลงัวงัชาไม่เหมือนก่อนรับใชง้าน

เผยแผ	่คณะแพทยไ์ม่ทราบวา่อะไรผดิ

ปรกติ	การเป็นอดีตผูส้อนศาสนาท่ีไม่ได	้

รับใชง้านเผยแผค่รบวาระไม่ใช่เร่ืองง่าย

ส�าหรับดิฉนั	กระนั้นกต็ามดิฉนัยงัรักผู ้

เปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีน่ารักของดิฉนัทุก

คน	ดิฉนัใชเ้วลากวา่จะรู้สึกวา่ตนเองมี

คุณค่า	และรู้วา่การท่ีดิฉนัรับใชเ้ป็นผู ้

สอนศาสนาสั้นลงมีค่าเช่นเดียวกบังาน

เผยแผ	่18	เดือน	หรือ	24	เดือนมีค่าต่อผู ้

สอนศาสนาคนอ่ืนๆ

พระเจา้ประทานโอกาสมากมายให้

ดิฉนัไดพ้ดูคุยกบัคนอ่ืนๆ	ท่ีประสบ

ความบอบช�้าทางใจในเร่ืองการกลบับา้น

อยา่งไม่คาดคิด	ดิฉนัทราบวา่พระบิดา

บนสวรรคท์รงน�าดิฉนัไปหาพวกเขา

เพื่อแบ่งปันประจกัษพ์ยานของดิฉนัและ

ช่วยใหพ้วกเขาตระหนกัวา่การกลบับา้น

ก่อนก�าหนดเพราะปัญหาสุขภาพไม่ใช่

รอยต�าหนิท่ีตอ้งเกบ็เป็นความลบัแต่เป็น

ประสบการณ์ท่ีตอ้งพดูถึง

คร้ังแรกท่ีกลบับา้น	ดิฉนัประสบ

กบัความรู้สึกวา่การละเลยศรัทธาเป็น

อยา่งไร	แต่คร้ังท่ีสองท่ีกลบับา้น	ดิฉนั

ประสบกบัความรู้สึกวา่การยงัคงแน่วแน่

นั้นเป็นอยา่งไร	ดิฉนัยงัปฏิบติัส่ิงส�าคญั

ท่ีสุดเสมอ	ไดแ้ก่	การศึกษาพระคมัภีร์	

เรียนสถาบนั	มีส่วนร่วมในศาสนจกัร	

และท�าการเรียกใหส้มบูรณ์	ดิฉนัสวด

ออ้นวอนหลายคร้ังเพื่อใหรู้้วา่เหตุใดทุก

อยา่งจึงเกิดข้ึนแบบนั้น	ดิฉนัเลิกต�าหนิ

ตนเอง	และเลิกต�าหนิพระบิดาบนสวรรค	์

ขณะมองดูชีวติตนเองตั้งแต่กลบับา้นและ

การพดูคุยกบัพี่นอ้งชาวจีนท่ีอาศยัอยูใ่น

ภมิูล�าเนาของดิฉนั	ดิฉนัยงัคงรักษาจุดยนื

ท่ีวา่มีจุดประสงคนิ์รันดร์ในทั้งหมดนั้น

ดิฉนัรักขอ้ความใน	โมไซยาห์	5:15:	

“ฉะนั้น,	ขา้พเจา้อยากใหท่้านแน่วแน่

และไม่หวัน่ไหว,	เตม็ไปดว้ยงานดีอยู่

เสมอ,	เพื่อพระคริสต,์	พระเจา้พระผูเ้ป็น

เจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ,	จะทรงผนึกท่าน

ไวเ้ป็นของพระองค,์	เพื่อท่านจะไดรั้บ

การน�าไปสวรรค,์	เพื่อท่านจะมีความ

รอดอนัเป็นนิจและชีวตินิรันดร์,	โดย

ปรีชาญาณ,	และเดชานุภาพ,	และความ

ยติุธรรม,	และความเมตตาของพระองค์

ผูท้รงสร้างทุกส่ิง,	ในฟ้าสวรรคแ์ละบน

แผน่ดินโลก,	ผูท้รงเป็นพระผูเ้ป็นเจา้

เหนือทุกส่ิง.”

ดิฉนัเช่ือวา่ถา้ดิฉนัยงัคงด�าเนินชีวติ

ฉันมีทำงเลือกอะไรบ้ำงถ้ำฉันกลับ

บ้ำนก่อนก�ำหนดเพรำะปัญหำ

สุขภำพ
ส�าหรับทา่นท่ีมีปัญหาทางกาย อารมณ์ 

หรือจิตใจ ให้พดูคยุกบัอธิการหรือประธาน

สาขาของทา่นเพ่ือขอข้อมลูเก่ียวกบั

โปรแกรมผู้สอนศาสนาบ�าเพญ็ประโยชน์

ของศาสนจกัร

ในการอุทิศตนเพื่อพระเจา้	ดิฉนัจะไดรั้บ

พรตลอดไป	ในวธีินั้น	ดิฉนัทราบวา่ดิฉนั

ไดรั้บการเยยีวยาผา่นการชดใชข้อง	

พระเยซูคริสต	์เพราะถึงแมร่้างกายจะไม่

หาย	100	เปอร์เซ็นต	์แต่ใจดิฉนัไม่เคย

พร้อมจะรับใชต้ามอุดมการณ์ของพระ

อาจารยม์ากเท่าน้ีมาก่อน	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

“ง านเผยแผด้่านบ�าเพญ็ประโยชน์สามารถเป็นพรใหญ่หลวงได้ โดย

อนญุาตให้บคุคลนัน้อยูท่ี่บ้านและรับการ

รักษาพยาบาลท่ีเหมาะสมขณะเติบโตและ

เป็นผู้ใหญ่ในการรับใช้พระเจ้า”

โดนัลด์ บ.ี โดท,ี แพทยศำสตร์มหำบณัฑติ, ประธำน

คณะกรรมกำร, ฝ่ำยบริกำรสุขภำพของแผนก 

ผู้สอนศำสนำ, “Missionary Health Preparation,” 

Ensign, Mar. 2007, 67
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โดย จสัตนิำ แมคแคนด์เลส

ชตดัทฮ์าเกน้เมืองเลก็ๆ	ใน

เยอรมนีอยูห่่างจากมหานครฮนั

โนเวอร์โดยนัง่รถไฟเพียง	30	

นาทีกถึ็งและตั้งอยูท่่ามกลางทุ่งดอกไม้

ในฤดูใบไมผ้ลิหลายเอเคอร์	น่ีเป็นสถานท่ี	

ซ่ึงเอสเธอร์	กราฟวยั	19	ปีเติบใหญ่	เป็น

สถานท่ีซ่ึงไปถึงทุกท่ีไดด้ว้ยการเดินเทา้	

หรือจกัรยาน	ร้านเบเกอรีและร้านไอศกรีม	

เรียงรายตามทอ้งถนน	และตลาดวนั

ธรรมดาอยูท่ ัว่จตุัรัสเมือง

ชตดัทฮ์าเกน้เป็นบา้นของชุมชุน	

วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยท่ีเจริญรุ่งเรืองเช่นกนั

แมจ้ะเป็นเมืองเลก็ๆ	แต่ชตดัทฮ์าเกน้	

มีวอร์ดใหญ่วอร์ดหน่ึง—นบัเป็นเร่ือง

แปลกส�าหรับเยอรมนีท่ีมีสมาชิกไม่ถึง

หา้คนต่อคนเยอรมนัทุก	10,000	คน	แต่

ส�าหรับเอสเธอร์แลว้	นัน่เป็นสถานท่ี

เหมาะกบัการเรียนรู้วธีิด�าเนินชีวติตาม

หลกัธรรมพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต	์	

และวธีิใชห้ลกัธรรมเหล่านั้นรับใชแ้ละ

เป็นพรแก่ผูอ่ื้น

เม่ือเอสเธอร์อาย	ุ14	ปีเธอไดรั้บปิตุพร	

ซ่ึงท�าใหเ้กิดความตระหนกัรู้ท่ีส�าคญั	

“ดิฉนัเขา้ใจชดัเจนวา่ดิฉนัส�าคญัเพียงใด

ต่อพระบิดาบนสวรรค”์	เธอกล่าว	“ดิฉนั

เรียนรู้วา่เราทุกคนส�าคญัเพียงใดต่อ

พระองค”์

เธอรับความรู้นั้นและประยกุตใ์ชใ้น

ความสมัพนัธ์กบัคนอ่ืนๆ

ตวัอยา่งเช่น	ในการเรียกสภาหนุ่มสาว

โสดสเตค	เธอมีหนา้ท่ีดูแลใหแ้น่ใจวา่

ทุกคนรู้สึกวา่ตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม	

“ดิฉนัเรียนรู้วา่ตอ้งไม่วพิากษว์จิารณ์ผูอ่ื้น	

แต่ท�าความรู้จกัพวกเขาแทน”

เธอจ�าใส่ใจเสมอเม่ืออยูท่ี่โรงเรียน	“มี

คนถามดิฉนับ่อยมากเก่ียวกบัศาสนาของ

ดิฉนั	แต่ดิฉนัพบวา่ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายเลย”		

เธอกล่าว	“อยา่งไรกต็าม	นัน่ท�าใหดิ้ฉนั

มีความสุขเสมอเพราะตอนนั้นเองท่ีดิฉนั

เตือนสติตนเองวา่ศาสนาช่วยดิฉนัเพียงใด	

และน�ามาสู่ชีวติดิฉนัมากเพียงใด	ดิฉนั

รู้มากมายผา่นพระกิตติคุณ

“จะมีคนหวัเราะเยาะความเช่ือของเรา

และคนไม่เขา้ใจเสมอ”	เธอกล่าว	“แต่

ไม่ใช่เร่ืองเลวร้ายเลยเม่ือเราปกป้องส่ิงท่ี

เราเช่ือ”

ความรักและความไวว้างใจท่ีเอสเธอร์	

มีต่อพระผูเ้ป็นเจา้คือส่ิงท่ีช่วยเธอมาก

ท่ีสุดในการด�าเนินชีวติและแบ่งปันพระ

กิตติคุณ

“ก่อนจะวติกกงัวล”	เธอกล่าว	“คุณ

ตอ้งวางใจพระผูเ้ป็นเจา้ก่อน	เม่ือดิฉนั

ท�าเช่นนั้นและมีศรัทธา	เร่ืองอ่ืนง่ายหมด	

เม่ือเราวางใจพระผูเ้ป็นเจา้	เราสามารถ

กา้วหนา้ในชีวติดว้ยศรัทธาและความ	

เช่ือมัน่ในอนาคต	เม่ือเราท�าเช่นนั้น	เราจะ

ใชชี้วติเป็นพยานของพระผูเ้ป็นเจา้ได”้	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเยอรมนี

การใช้ชีวติ
เป็นพยานใน 

กำรปกป้องควำม

เชื่อของเธอท�ำให้

แบ่งปันควำม

เช่ือได้ง่ำย

เยอรมนี
 โพรไฟล์คนหนุ่มสำว
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เชิงตวัเลข
•  ประชากร (ณ เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2014) -  80,995,685 คน 

•  พิพิธภณัฑ์ -  6,200 แหง่

•  สวนสตัว์เกิน -  400 แหง่ หนึง่ใน

ประเทศท่ีมีมากท่ีสดุในโลก

ข้อเทจ็จริงเก่ียวกับเยอรมนี
เมืองหลวง: เบอร์ลนิ

ภำษำ: เยอรมนั 

ศำสนจกัรในเยอรมนี

เพิ่มเตมิเก่ียวกับเอสเธอร์

คนเยอรมันชอบรับประทานอะไร

คนเยอรมนัชอบรับประทาน potato 
casseroles หรือ noodle casseroles  
อาหารโปรดของดิฉนัคือมนัฝร่ังกบัผกั

และซอส ดฉินัชอบถัว่และกะหล�่าดาวเป็น

พิเศษ

คุณท�าอะไรสนุก ๆ บ้าง

ดฉินัฟังเพลง ร้องเพลง เลน่เปียโนหรือ

ไมก็่เลน่กีตาร์ ดฉินัชอบอบขนม ดฉินัหดั

ท�าเค้กแฟนซีด้วยตนเอง

การออกเดทในเยอรมนีเป็นอย่างไร

เราไมอ่อกเดท คงเป็นเร่ืองแปลกถ้า 

มีคนถามวา่ “คณุอยากไปออกเดทกบั 

ผมไหม” ท่ีน่ีคณุท�าความรู้จกักนัเป็น 

กลุม่ และถ้าคณุชอบใคร คณุจะคยุกบัคน

นัน้ทางโทรศพัท์หรือออนไลน์ คณุพบกนั

เป็นครัง้คราว และจากนัน้คณุก็เร่ิมความ

สมัพนัธ์หรือไมก็่ไมเ่ร่ิม

เยอรมนี

•  วิสทุธิชนยคุสดุท้าย -  39,401 คน
•  สเตค -  15 

•  วอร์ด -  89

•  สาขา -  85

•  คณะเผยแผ ่-  3 

•  พระวิหาร -  2 



50 เลียโฮนา

เ ม่ื	อเราเตรียมรับวนัคริสตม์าสโดยไตร่ตรองความหมายท่ีแทจ้ริงของคริสตม์าส	เราก�าลงัเตรียมประสบกบัพระคริสตแ์ละข่าวสารของพระองค	์ขา้พเจา้ขอแนะน�าสามส่ิงท่ีเรา	

อาจตอ้งการศึกษา	ไตร่ตรอง	และประยกุตใ์ชใ้นช่วงการเตรียมรับเทศกาลน้ี

หน่ึง	ช่ืนชมยนิดีในการประสูติของพระผูช่้วยใหร้อด	เราเฉลิมฉลองการประสูติของ

พระบุตรพระผูเ้ป็นเจา้	พระผูส้ร้างของเรา	พระเมสสิยาห์ของเรา	เราช่ืนชมยนิดีท่ีจอม

กษตัริยเ์สดจ็มายงัแผน่ดินโลก	ประสูติในรางหญา้	และด�าเนินพระชนมชี์พดีพร้อม	เม่ือ

พระเยซูประสูติ	เกิดปีติใหญ่หลวงในสวรรคจ์นมิอาจยบัย ั้งได	้(ดู	ลกูา	2:8-	14)

สอง	ไตร่ตรองอิทธิพลของพระองคใ์นชีวติเราวนัน้ี	คริสตม์าสเป็นเวลาส�าหรับระลึกถึง

พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้และตั้งใจมัน่อีกคร้ังวา่จะรับพระนามของพระองคไ์วก้บัเรา	เป็น

เวลาใหป้ระเมินชีวติเราอีกคร้ัง	ส�ารวจความนึกคิด	ความรู้สึก	และการกระท�าของเรา	ขอให้

เวลาน้ีเป็นเวลาของการระลึกถึง	ความส�านึกคุณ	และเวลาของการใหอ้ภยั	ขอใหเ้วลาน้ีเป็น

เวลาไตร่ตรองการชดใชข้องพระเยซูคริสตแ์ละความหมายของการชดใชส้�าหรับเราแต่ละ

คน	ขอใหเ้วลาน้ีเป็นเวลาพิเศษของการใหค้ �ามัน่อีกคร้ังและตั้งใจใหม่อีกคร้ังวา่จะด�าเนิน

ชีวติตามพระวจนะของพระผูเ้ป็นเจา้และเช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค	์โดยท�าเช่นน้ี	เรา

ถวายเกียรติพระองคม์ากยิง่กวา่ท่ีเราเคยท�าดว้ยแสงไฟ	ของขวญั	หรืองานเล้ียง

สาม	เฝ้ารอการเสดจ็มาของพระองคด์ว้ยความแน่วแน่	ถึงแมเ้ทศกาลคริสตม์าส

เป็นเวลาส�าหรับหวนนึกถึงและเฉลิมฉลองการประสูติของพระเจา้ของเรา	แต่ส�าหรับ

ขา้พเจา้ดูเหมือนวา่เทศกาลน้ีควรจะเป็นเวลาของการมองอนาคตเช่นกนั	ขอใหเ้รา	

ตั้งตารอ	ขอใหเ้ราเตรียมรับวนัอนัเป็นพรนั้นเม่ือพระองคจ์ะเสดจ็มาอีกคร้ัง	ขอใหเ้รา

ฉลาดเท่าคนสมยัโบราณผูม้องหาการเสดจ็มาของพระองค์

ขา้พเจา้สวดออ้นวอนวา่ในช่วงเทศกาลน้ีและตลอดไป	ขอใหเ้รามองเห็นความบริสุทธ์ิ	

ของเร่ืองราวการประสูติของพระผูช่้วยใหร้อด	ส�านึกคุณอยา่งจริงใจต่อพระชนมชี์พ		

ค �าสอน	และการพลีพระชนมชี์พเพ่ือช่วยใหเ้รารอด	ขอใหค้วามส�านึกคุณน้ีท�าใหเ้รา

ตั้งใจมัน่อีกคร้ังวา่จะติดตามพระองค	์ขอใหค้วามส�านึกคุณน�าเราใหใ้กลชิ้ดครอบครัวเรา	

ศาสนจกัรของเรา	และเพ่ือนมนุษยข์องเรามากข้ึน	ขอใหเ้ราเฝ้ารอวนัอนัเป็นพรนั้นดว้ย

ความแน่วแน่เม่ือพระคริสตผ์ูฟ้ื้นคืนพระชนมจ์ะเสดจ็พระราชด�าเนินบนแผน่ดินโลกอีกคร้ัง	
ในฐานะพระเจา้ของเรา	กษตัริยข์องเรา	และพระผูช่้วยใหร้อดผูท้รงเป็นพรต่อเรา	◼

จากการให้ข้อคิดทางวิญญาณของฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองในเทศกาลคริสต์มาสปี 2010

การ มองเห็นควำมหมำยท่ีแท้
จรงิของครสิตม์ำส

โดย ประธำนดเีทอร์  
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสงูสดุ

ทำ่นได้ประยุกต์ใช้ส่ิงน้ี

อยำ่งไร

คริสตม์าสหลายปีกอ่น คุณยายของ

ดิฉนัขอใหล้กูหลานทุกคนรบัใชผู้อ่ื้น

แทนท่าน พ่ีสาวของดิฉนัถกัหมวก

ใหเ้ด็กและบ�าเพ็ญประโยชน์ท่ีเขต

สงวนพนัธุส์ตัวป่์า ส่วนพ่ีชายติดไฟ

คริสตม์าสใหห้ญิงมา่ยคนหน่ึง ดิฉนั

หาช่ือครอบครวัและน�าไปพระวหิาร 

เราทุกคนเขียนจดหมายถึงคุณยาย

เล่าประสบการณใ์หท่้านฟัง—ท่าน

น�้าตาคลอขณะอ่านจดหมายของ

พวกเราตอนเชา้วนัคริสตม์าส ดิฉนั

ซาบซ้ึงใจส�าหรบัแบบอยา่งของคุณ

ยายและทราบดีวา่เม่ือดิฉนั “รบัใช ้

[ผูอ่ื้น] ดว้ยความรกั” (กาลาเทีย 

5:13) ดิฉนัมีจิตกุศลมากข้ึนและ

รูสึ้กสนิทกบัสมาชิกครอบครวัมาก

ข้ึนทั้งคนเป็นและคนตาย

อาแมนดา เอส., ยูทาห์, สหรฐัอเมรกิา

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร
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ของขวัญเปล่ียนชีวิต  

ท่ีรา้นขายของมือสอง

บา้น	แต่สมาชิกวอร์ดและผูส้อนศาสนา

ไม่ทอดท้ิงเขา

ในวนัคริสตม์าสเราเกบ็ของขวญั	

ของเขาไวใ้หห้ลงัสุด	ผมกบัอีเลนาพดูวา่	

“น่ีเป็นของขวญัดีท่ีสุดเท่าท่ีจะมีใครให้

คุณได!้	ส่ิงน้ีจะท�าใหคุ้ณมีความสุข”	วกีี

เดาสองคร้ัง	และเราหวัเราะค�าตอบของ

เขา	เราบอกเขาวา่	“เป็นของขวญัท่ีเยีย่ม

มาก!	จะเปล่ียนชีวติคุณ	เพราะเปล่ียน

ชีวติพวกเรามาแลว้”

คุณแม่ของเราเกรงวา่เขาจะโมโหเร่ือง

ของขวญัท่ีเราให	้แต่ผมกบัอีเลนารู้วา่เรา

ท�าส่ิงถกูตอ้ง

เม่ือเขาแกะกล่องของขวญั	เขาขอบคุณ

เราและพดูวา่เขาจะอ่าน

เพราะเรารักวกีี	เราจึงตอ้งการใหเ้ขา

เรียนรู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสตแ์ละของขวญั	

แห่งการชดใช	้เราตอ้งการใหเ้ขาเช่ือ

เหมือนเรา	สวดออ้นวอนและกลบัใจ		

และมีพระกิตติคุณในชีวติเขา

เขาอ่านและสวดออ้นวอนเก่ียวกบัพระ

คมัภีร์มอรมอน	และดว้ยความช่วยเหลือ	

ของเอล็เดอร์กบัสมาชิกวอร์ด	เขารับ

บพัติศมาและเวลาน้ีเป็นสมาชิกของ

ศาสนจกัรแลว้	เรามีความสุขมากท่ีไดรั้บ

การผนึกในพระวหิาร	เรารู้วา่เราจะอยู่

ดว้ยกนัเป็นครอบครัวตลอดไป	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา

ผมมีเงนิไม่มากพอจะซ้ือของขวญัใหพ้อ่เลี้ยง  

ดงัน้ันก่อนไปซ้ือของ ผมจงึสวดออ้นวอน

โดย คีอำนู วลิเลียมส์

ปี
หน่ึงเรามีเงินไม่มากพอส�าหรับ

คริสตม์าส	ผมจึงสวดออ้นวอนขอ

ทรงช่วยใหเ้ราสามารถซ้ือ	

ของขวญัใหเ้อเดรียนพอ่เล้ียงของผมได	้

(ผมกบัพี่สาวเรียกเขาวา่	วกีี)	ผมกบัพี่สาว

มีเพียงสองดอลลาร์ไวซ้ื้อของขวญั

เม่ือคุณแม่บอกวา่เราจะไปซ้ือของขวญั	

คริสตม์าสท่ีร้านขายของมือสองใกลบ้า้น	

ผมวิง่เขา้ไปในหอ้งและสวดออ้นวอนขอ

ความช่วยเหลือ	“โปรดทรงช่วยใหเ้ราพบ

ของขวญัราคาสองดอลลาร์ดว้ยเถิด”

ท่ีร้านผมกบัอีเลนามองหาหนงัสือ

และพบพระคมัภีร์สามเล่มรวมท่ีดูใหม่	

เราต่ืนเตน้มากเม่ือพบหนงัสือ	ผมจบั

หนงัสือแน่นขณะวิง่ตามทางเดินระหวา่ง

ชั้นวางสินคา้ไปหาคุณแม่	เราพดูพร้อม

กนัพลางกระโดดข้ึนลงวา่	“เราพบ	

ของขวญัใหว้กีีแลว้!”	คุณแม่ถามตรงจุด

จ่ายเงินวา่	“น่ีเท่าไหร่คะ”	พนกังานตอบ

วา่	“สองดอลลาร์ค่ะ”	ค�าสวดออ้นวอน

ของผมไดรั้บค�าตอบ

ตอนนั้นพอ่เล้ียงของเราไม่ไดเ้ป็น

สมาชิก	เขาไม่ชอบชาวมอรมอน	เขา

ไม่เช่ือ	“หนงัสือมอรมอน”	และเขา

ไม่ชอบใหส้มาชิกมารับเราไปร่วม

กิจกรรมเยาวชนชายและเยาวชน

หญิง	เขาถึงกบัไล่เอล็เดอร์ออกจาก
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โดย แมทธิว ด.ี ฟลิตตนั
นิตยสารศาสนจกัร

ภา
พป

ระ
กอ
บ 
โด
ย 
เก
รก
 นิ
วโ
บล
ด์

เ ม่ือครอบครัวผมยา้ยท่ีอยูห่ลงัจาก

ผมอายคุรบ 18 ปีไม่ก่ีเดือน ผมพบ

วา่ตนเองอยูใ่นวอร์ดใหม่และก�าลงั

เผชิญความทา้ทายอยา่งหน่ึง ภายในสอง

สปัดาห์ท่ีผมยา้ยเขา้มา ปุโรหิตเกือบ 

ทุกคนเล่ือนต�าแหน่งเป็นเอล็เดอร์ ผม 

ไดรั้บเรียกใหเ้ป็นผูช่้วยคนท่ีหน่ึงใน 

โควรัมปุโรหิตดว้ย

เม่ือใหก้ารเรียกน้ี อธิการอธิบายวา่

มีปุโรหิตหลายคนในรายช่ือ แต่แทบ

ไม่มีใครมา เรามีงานมากมายตอ้งท�าเพื่อ

กระตุน้ใหพ้วกเขามาโบสถ์

“แค่ชวนพวกเขามา” เขาบอก

มีปุโรหิตคนเดียวมาโบสถ ์เขาช่ือ 

ไรอนั และมาเดือนละสองคร้ัง ผม 
ตดัสินใจไปเคาะประตูบา้นของสมาชิก

โควรัมท่ีแขง็ขนันอ้ยและชวนพวกเขามา

ร่วมกิจกรรมของเรา ผมกงัวลใจ เกรงวา่

พวกเขาจะอารมณ์เสียท่ีผมชวนพวกเขา

มาโบสถ ์ผมคิดวา่พวกเขาไม่มาเพราะไม่

ชอบโบสถ ์แต่ผมคิดดว้ยวา่ผมจะไดฝึ้ก

เช้ือเชิญก่อนเป็นผูส้อนศาสนา ดว้ย 

เหตุน้ีจึงกดัฟันทนและเร่ิมโทรหาปุโรหิต

คนอ่ืนๆ หรือแวะท่ีบา้นของพวกเขา ผม

ชวนพวกเขามาไฟร์ไซด ์กิจกรรม และ

มาโบสถ์

ส่ิงท่ีท�าใหผ้มประหลาดใจคือบางคน 

ตอบรับและมา ในท่ีสุดเรากมี็กลุ่ม

ปุโรหิตส่ีคนท่ีเร่ิมมาเป็นประจ�า ไม่ใช่

วา่พวกเขาไม่ชอบโบสถ—์พวกเขา

แค่รอใหช้วนมา พวกเขาแค่กงัวลใจ

กบัสถานการณ์ใหม่—การเขา้โบสถ—์

เหมือนท่ีผมเป็น

กิจกรรมบางอยา่งประสบความส�าเร็จ

มากกวา่กิจกรรมอ่ืน ทุกคนมาเล่นวอลเล่ย์

บอล แต่ผมพยายามใหพ้วกเขาเขา้ร่วม

กิจกรรมอ่ืนดว้ย

การประชุมใหญ่เยาวชนปีนั้นใหผ้ล

คุม้ค่าเป็นพิเศษเม่ือผมเห็นเยาวชน

ชายเหล่าน้ีบางคนลุกข้ึนยนืแสดง

ประจกัษพ์ยาน ผมรู้สึกคลา้ยกบัวา่ผมได้

สร้างสรรคส่ิ์งพิเศษในชีวติพวกเขา

ความแตกต่างอยา่งหน่ึงท่ีผมเห็น

คือไรอนัมาโบสถทุ์กอาทิตยแ์ละเรา

กลายเป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั

ผมกบัไรอนัไดรั้บฐานะปุโรหิตแห่ง

เมลคีเซเดคพร้อมกนัหลงัจากผมยา้ยเขา้

มาไดป้ระมาณหกเดือน ผมเลือกเรียน

มหาวทิยาลยัหลงัจบงานเผยแผเ่พื่อผมจะ

ไดท้�างานเกบ็เงินส�าหรับงานเผยแผข่อง

ผม ไรอนัท�างานแลว้ดว้ย และเขาตดัสินใจ 

ไม่ไปเรียนมหาวทิยาลยัเช่นกนั หลงัเลิก

งานเรามกัจะใชเ้วลาดว้ยกนั

คร้ังหน่ึง เราใชเ้วลาเกือบทั้งคืน

พยายามอ่านหนงัสือแอลมาขณะไรอนั 

อ่านพระคมัภีร์มอรมอนเป็นคร้ังแรก 

เราเพลียมากแต่มีพลงัทางวญิญาณ 

ดีมากเช่นกนัท่ีไดเ้ห็นไรอนัท�าการ

เปล่ียนแปลงในชีวติเขา เขาเลิกนิสยั

ผมเป็นปโุรหิตที่แขง็ขนัเพียงคนเดยีวในวอรด์ใหม่ของผม 

ผมจะท�าใหป้โุรหิตคนอ่ืนๆ มาโบสถไ์ดอ้ยา่งไร

 
เพ่ือนใหม่

บทเรยีนวันอำทิตย์

หวัขอ้ของเดอืนน้ี: 

การสรา้งอาณาจกัร

ของพระผูเ้ป็นเจา้ในยุค

สุดทา้ย



เยาวชน

เดิมๆ สร้างนิสยัท่ีดีกวา่เดิม และเปล่ียน

เพื่อนบางคนเพ่ือเขาจะไดอ้ยูก่บัคนท่ีมี

มาตรฐานเดียวกนั

ผมตั้งตารองานเผยแผข่องผมตั้งแต่ผม

เร่ิมไปโบสถเ์ม่ือสองสามปีก่อน ไรอนั

ไม่แน่ใจวา่เขาจะไปหรือไม่ ขณะใชเ้วลา

ดว้ยกนั เราพดูถึงงานเผยแผข่องผมและ

ความต่ืนเตน้ท่ีผมจะไดรั้บใช ้เม่ือผมให้

ก�าลงัใจเขาและตอบค�าถามพระกิตติคุณ 

ผมเกิดความเช่ือมัน่มากข้ึนวา่จะสามารถ

รับใชเ้ป็นผูส้อนศาสนาได ้ไรอนัอายมุาก

พอจะไปแต่ยงัตดัสินใจไม่ได้

“ผมไม่แน่ใจวา่ประจกัษพ์ยานของ

ผมเขม้แขง็พอไหม ถึงแมต้อนน้ีจะ

รู้สึกดีกบัศาสนจกัรกต็าม” เขาบอก “ผม

อยากไป แต่ผมไม่อยากจากครอบครัว”

ในท่ีสุดวนันั้นกม็าถึงเม่ือผมเร่ิมกรอก

ใบสมคัรเป็นผูส้อนศาสนา เม่ือผมบอก 

ไรอนั เขาท�าใหผ้มประหลาดใจโดยบอก

วา่เขาตดัสินใจรับใชเ้ช่นกนั หมายเรียก

ของเรามาถึงในคืนเดียวกนั ไรอนัออกไป

รับใชใ้นแคนาดาหน่ึงเดือนก่อนผมเร่ิม

งานเผยแผข่องผมในฝร่ังเศส

เม่ือผมกลบับา้นหลงัจากนั้นสองปี ผม

มองหาปุโรหิตทุกคนท่ีผมเคยท�างานดว้ย 

ผมเสียใจท่ีรู้วา่บางคนเลิกไปโบสถห์ลงั

จากผมไปไม่นาน แต่ผมมีความสุขท่ีเห็น

ไรอนัอีกคร้ัง เขารับใชง้านเผยแผอ่ยา่งสม

เกียรติ และเช่นเดียวกบัแอลมาและพวก

บุตรของโมไซยาห์ ผมมีปีติมากข้ึนท่ีเห็น

เขายงัคงเป็นพี่นอ้งของผมในพระเจา้  

(ดู แอลมา 17:2) ◼

	 ไม่ใช่ว่าพวกเขา 
	 	 ไม่ชอบโบสถ—์ 
	 	 	 พวกเขา 
	 แคร่อใหช้วนมา
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จ เซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณแ์หง่การฟ้ืนฟเูป็นคนแบบใด 

เราเรียนรูเ้ก่ียวกบัท่านไดม้ากข้ึนจากการอ่านส่ิงท่ีคนเคย

พบท่านและคนท่ีรูจ้กัท่านดีพดูถึงท่าน

พวกเขารู้จัก โจเซฟ

ท่านสามารถอ่านเพ่ิมเติมเก่ียวกับโจเซฟ สมิธได้ในบทท่ี 

43 และบทท่ี 47 ของ ค�าสอนของประธานศาสนาจกัร:		

โจเซฟ	สมิธ ข้อความในน้ันจะช่วยให้ท่านรู้จักศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ

คนท่ีไม่ใช่มอรมอนท่ีพบโจเซฟ
หลายคนท่ีไมใ่ชม่อรมอนและเคยพบโจเซฟต่างรูสึ้กประทบั

ใจ ตวัอยา่งเชน่ โจสิยาห ์ควนิซีบณัฑิตจากฮารว์ารด์และวา่ท่ี

นายกเทศมนตรีเมืองบอสตนัมาเยีย่มโจเซฟ สมิธ

ในเมืองนอว ูเขาบอกวา่โจเซฟเป็นคน “น่าประทบั

ใจเกินกวา่จะบรรยายได”้ คนท่ีเกิดมาเป็นผูน้�า 

“ลกัษณะท่าทางมีอ�านาจ . . . ซ่ึงดเูหมือนจะตอ้งเช่ือ

ฟังท่านอยา่งเล่ียงไมไ่ด”้ เขากล่าววา่ต�ารบัต�าราใน

อนาคตจะพดูถึงโจเซฟ สมิธวา่เป็นผูมี้ “อิทธิพลอยา่ง

มากต่อจุดหมายของเพ่ือนร่วมชาติ” 1

ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ท่ีพบทำ่น
ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีพบโจเซฟครั้งแรกต่างแสดงความช่ืนชม

เชน่กนั หา้วนัหลงัออกจากองักฤษมาถึงนอว ูวลิเลียม เคลยต์นั

เขียนถึงทางบา้นวา่ “คืนกอ่นพวกเราหลายคน [อยู]่ กบับราเดอร ์

โจเซฟ ใจเราช่ืนชมยนิดีเม่ือไดฟั้งท่านพดูถึงเร่ืองต่างๆ ของ

อาณาจกัร ท่านเป็นคนน่ารกัและเขา้กบัคนงา่ย เรารูสึ้กรกัท่าน

มากและคุณจะรกัท่านเชน่กนั” 2

แมรีย ์อลิซ แคนนอน แลมเบิรต์อายุ 14 ปีเม่ือมาถึงนอว ู 

เธอกล่าววา่ “ผูน้�าหลายคนอยูท่ี่นัน่เพ่ือรอพบกลุ่มวสุิทธิชนท่ีมา 

บน [เรือ] หน่ึงในบรรดาผูน้�าเหล่าน้ันคือศาสดาพยากรณโ์จเซฟ 

สมิธ ดิฉนัรูจ้กัท่านทนัทีท่ีมองเห็นท่าน และขณะน้ันดิฉนัไดร้บั

ประจกัษ์พยานวา่ท่านเป็นศาสดาพยากรณข์องพระผูเ้ป็นเจา้” 3
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คนท่ีรู้จักทำ่นดี
จอหน์ เอ็ม. เบิรน์ไฮเซิลเป็นสมาชิกรุ่นแรกของศาสนจกัร

และเป็นแพทย ์เขาพกัในบา้นของครอบครวัสมิธหลายเดือน เขา

กล่าววา่โจเซฟ สมิธมี “พลงัจิตแกก่ลา้” มีพลงังานเหลือเฟือ มี 

“ความรูลึ้กซ้ึงเก่ียวกบัธรรมชาติมนุษย”์ มี “วจิารณญาณสุขุม” 

“วสิยัทศัน์กวา้งไกล” และ “รกัความยุติธรรม” “ท่านเป็นคน

ใจดี มีน�้าใจ เอ้ือเฟ้ือ และเมตตา ชอบสงัคมและร่าเริง มีอุปนิสยั

ท่ีชอบตรึกตรองครุ่นคิด ท่านเป็นคนซ่ือสตัย ์เปิดเผย ไมห่วัน่

เกรง และเป็นตวัของตวัเอง ไมมี่การเสแสรง้แกลง้ท�า [ตีหนา้

ตาย] เชน่ท่ีพบในคนอ่ืนๆ” 4

ฮาเวริด์ โคเรย ์เสมียนคนหน่ึงของโจเซฟ ประทบัใจท่ี

ท่านศาสดาพยากรณส์ามารถพบปะพดูคุยกบัคนทุกประเภท

—แพทย ์ทนาย บาทหลวง และคนอ่ืนๆ—ท่ีมา “ถามค�าถาม

ยากๆ” เขาเขียนวา่โจเซฟ “ยนิดีท�าทุกอยา่งท่ีขอใหท่้าน

ท�า . . . ผมพอใจจริงๆ ท่ีเห็นท่านอารมณดี์เสมอ แมอ้ยูใ่น

กลุ่มคนรอบรูท่ี้สุด และคนท่ีมีท่าทางเฉียบแหลม [ฉบัไว, 

พรอ้ม] ซ่ึงท่านจะตอ้งตอบค�าถามของพวกเขา” 5

ดาเนียล ดี. แมคอารเ์ธอรซ่ึ์งต่อมาน�ากลุ่มรถลากไปหุบ

เขาซอลทเ์ลคกล่าววา่ “ประจกัษ์พยานของผมคือ ท่านเป็น

ศาสดาพยากรณท่ี์แทจ้ริงของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงพระชนม ์

และยิง่ผมไดย้นิค�าพดูของท่านและเห็นการกระท�าของท่าน

มากเท่าใด ผมยิง่เช่ือมัน่มากเท่าน้ันวา่ท่านเห็นพระผูเ้ป็นเจา้

พระบิดาและพระบุตรของพระองคพ์ระเยซคูริสตจ์ริงๆ” 6

ศำสดำพยำกรณท่ี์รู้จักทำ่น
จอหน์ เทยเ์ลอรผ์ูก้ลายเป็นประธานศาสนจกัรคนท่ีสาม

กล่าววา่ “หากคุณถามโจเซฟวา่อาดมัมีรปูร่างลกัษณะเชน่ไร 

ท่านจะบอกคุณทนัที ท่านจะบอกขนาด รปูลกัษณภ์ายนอก 

และทุกอยา่งเก่ียวกบัอาดมั คุณอาจจะถามวา่เปโตร ยากอบ 

และยอหน์มีรปูร่างลกัษณะเชน่ไร ท่านจะบอกคุณได ้เพราะ

อะไรหรือ เพราะท่านเคยเห็นคนเหล่าน้ัน” 7

โจเซฟ เอฟ. สมิธหลานชายของท่านศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟกลายเป็นประธานศาสนจกัรคนท่ีหก เขาเขียนวา่โจเซฟ  

สมิธ “เป่ียมดว้ยความสงูส่งท่ีสุดและความบริสุทธ์ิท่ีสุด

ของธรรมชาติมนุษย ์ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นบ่อยครัง้ในกิจกรรม

นันทนาการท่ีไมเ่ป็นพิษเป็นภยั—ในการเล่นฟุตบอล เล่นมวย

ปล�า้กบัพ่ีชายนอ้งชาย . . . ท่านท�าตวัสนุกสนานร่าเริง . . . 

ท่านเต็มไปดว้ยปีติ ท่านเต็มไปดว้ยความเบิกบาน ท่าน 

เต็มไปดว้ยความรกัและคุณลกัษณะอนัสงูส่งทั้งหมดท่ีท�าให้

มนุษยย์ิง่ใหญ่และดี ขณะเดียวกนัท่านเป็นคนเรียบงา่ยและ

ไมมี่พิษภยั . . . ท่านมีพลงัอ�านาจจากพระคุณของพระผูเ้ป็นเจา้ 

อนัจะท�าใหท่้านเขา้ใจจุดประสงคข์องพระผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิดว้ย 

นัน่คืออุปนิสยัของศาสดาพยากรณโ์จเซฟ สมิธ” 8 ◼
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	านเคยฉุกคิดหรือไม่วา่	เหตใุด		

ท่านจึงรับใชผู้อ่ื้นและรักษา	

พระบญัญติั	เดือนน้ีจะเป็น	

โอกาสดีใหท่้านท�าเช่นนั้นขณะท่ีท่าน

ศึกษาเร่ืองการสร้างอาณาจกัรของพระ	

ผูเ้ป็นเจา้ในชั้นเรียนท่ีโบสถ	์ท่านสามารถ

ถามตวัท่านเองวา่	ฉนัไดรั้บแรงจูงใจมาก

ข้ึนจากส่ิงท่ีฉนั	ได้รับ	หรือจากส่ิงท่ีฉนั	ให้

ค�าถามขา้งตน้จะช่วยใหท่้านเห็นวา่

ท่านมีแนวโนม้จะหนัหนา้เขา้หาตนเอง	

(คิดถึงตนเอง)	หรือหนัออกนอกตนเอง	

(คิดถึงผูอ่ื้น)

การนึกถึงพรท่ีท่านจะไดรั้บเป็น

เร่ืองปรกติ	แต่ถา้ท่านพบว่าท่านมี

แนวโน้มจะมองเขา้หาตนเองมากกว่า

มองออกนอกตนเองให้ลองมองข้ึน	

ท่านเป็น  

ผู้รับ หรอื ผู้ให้
ขา้งบน	ประธานโธมสั	เอส.	มอนสัน	

สอนว่า	“จงจ�าไวว้่าน่ีไม่ใช่งานของ

ท่านหรือของขา้พเจา้เท่านั้น	เรา

สามารถแสวงหาและขอความช่วย

เหลือจากพระผูเ้ป็นเจา้ได”้	(“ท�าหน้าท่ี

ของท่าน—นัน่เป็นส่ิงดีท่ีสุด,”	เลียโฮนา,	

พ.ย.	2005,	70.)	◼

ฉนัจะไดร้บัค�า
ยกยอ่งสรรเสริญ
อะไรจากการรบั
ใชใ้นการเรียกน้ี

ฉนัจะไดร้บัพร
อยา่งไรจากการ

จา่ยส่วนสิบและเงิน
บริจาคอดอาหาร

ฉนัจะได้
ประโยชน์
อยา่งไรจากการ
เป็นคนซ่ือสตัย์

ฉนัจะไดอ้ะไร
จากการเขา้ร่วม
ประชุมท่ีโบสถ์

งานเผยแผ่จะ
ชว่ยฉนัอยา่งไร

ฉนัจะไดร้บัพร
อะไรบา้งจาก
การแต่งงาน
ในพระวหิาร

การเรียกของ
ฉนัท�าใหฉ้นั

ชว่ยเสริมสรา้ง
ความเขม้แข็ง

ใหผู้อ่ื้นอยา่งไร

ส่วนสิบและ
เงินบริจาค

ของฉนัจะชว่ย
สรา้งอาณาจกัร
ของพระผูเ้ป็น

เจา้อยา่งไร

ความซ่ือสตัยข์อง
ฉนัจะเป็นพรแก่
ผูอ่ื้นอยา่งไร

ฉนัจะรบัใชผู้อ่ื้น
ในงานเผยแผ่
ไดอ้ยา่งไรบา้ง

การแต่งงานใน 
พระวหิารจะเปิด

โอกาสใหฉ้นั 
รบัใชคู้ค่รองและ

ลกูๆ อยา่งไร

การเขา้ร่วม
ประชุมท่ี
โบสถแ์สดงให้
เห็นอยา่งไร
วา่ฉนัยดึมัน่
ต่อพระเจา้



เลิกแกต้วัและพฒันาพรสวรรคข์องท่าน ท่านสามารถมี

บทบาทส�าคญัในการท�าใหโ้ลกน่าอยูม่ากข้ึน
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ถ้
	อาท่านรู้สึกไม่คู่ควรเม่ือไดรั้บเรียก	นัน่เป็นเร่ือง	

ปรกติ	เยเรมีย	์เอโนค	และโจเซฟ	สมิธอายยุงันอ้ย	

และรู้สึกไม่คู่ควรเช่นกนัเม่ือพวกท่านไดรั้บเรียก	

เป็นศาสดาพยากรณ์	แต่พระเจา้ยงัคงใชพ้วกท่าน	

ขยายอาณาจกัรของพระองค	์เฉกเช่นพระเจา้ทรง	

ใชศ้าสดาพยากรณ์สมยัโบราณใหท้�างานใหญ่	เม่ือท่านสวดออ้น	

วอนและวางใจพระองค	์พระองคท์รงใชท่้านไดเ้ช่นกนั

บางทีส่ิงดีท่ีสุดท่ีท่านจะท�าไดเ้พื่อสมาชิกชั้นเรียนคือเป็นเพื่อนกบั

พวกเขา	รู้จกัช่ือของพวกเขา	ท่านสามารถสวดออ้นวอนใหพ้วกเขา

ทุกวนัและอาจจะอดอาหารใหพ้วกเขาถา้พวกเขาก�าลงัประสบปัญหา	

ท่านอาจจะถามเก่ียวกบัชีวติของพวกเขานอกศาสนจกัร	ยิม้และ

ทกัทายพวกเขาทุกคร้ังท่ีเจอ	นัง่ขา้งๆ	เขาท่ีโบสถห์รือท่ีโรงเรียน		
คอยมองหาคนท่ีอาจตอ้งการความรักและการสนบัสนุนเป็นพิเศษ

และอยา่กลวัเม่ือตอ้งขอความช่วยเหลือ	พระบิดาบนสวรรคจ์ะไม่

ทรงปล่อยท่านไวต้ามล�าพงั—พระองคไ์ดป้ระทานท่ีปรึกษา	

และผูใ้หค้ �าแนะน�าท่ีเป็นผูใ้หญ่ไวใ้หท่้าน	พวกเขาจะช่วยท่าน		

และพระองคจ์ะทรงช่วยท่านเช่นกนั

ดงัท่ีประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงคลี์ย	์(1910-	2008)	กล่าว	“จงคุกเข่าทูล

ขอพรจากพระเจา้	แลว้ลุกข้ึนท�าส่ิงท่ีพระองคท์รงขอใหท่้านท�า	จาก

นั้นปล่อยส่วนท่ีเหลือไวใ้นพระหตัถข์องพระเจา้	แลว้ท่านจะคน้พบ	

วา่ท่านท�าส่ิงล�้าค่าส�าเร็จ”	(“ถึงสตรีของศาสนาจกัร,”	เลียโฮนา,		

พ.ย.	2003,	137)

เป็นเพ่ือน

ในฐานะประธานชั้นเรียน	ดิฉนัรู้สึกวา่

ตนเองไม่มีคุณสมบติัเช่นกนั	แต่ส�าคญัท่ี	

ตอ้งพยายามท�าใหเ้ยาวชนหญิงรู้สึกวา่

คุณรักและนบัพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของ

กลุ่ม	จงเป็นเพื่อนท่ีคอยสนบัสนุนและ

ฟังท่ีปรึกษาของคุณเม่ือท�าการตดัสินใจ	

เป็นแบบอยา่งท่ีชอบธรรมและพยายาม

ด�าเนินชีวติตามคุณค่าเยาวชนหญิง	แต่

อยา่คาดหวงัใหต้วัคุณดีพร้อม	ทั้งหมด

ท่ีพระบิดาบนสวรรคท์รงคาดหวงัคือ

ใหคุ้ณพยายาม	ถา้คุณเรียกหาพระองค	์

พระองคจ์ะประทานความเขม้แขง็และ

การน�าทางท่ีคุณตอ้งการ

รีเบคกา เอน็. อาย ุ16 ปี, นิวแฮมป์เชียร์ 

สหรัฐอเมริกา

รบัใชด้ว้ยควำมเตม็ใจ

ดิฉนัรู้สึกแบบเดียวกนั	

ตั้งแต่เคยเป็นประธาน	

ชั้นเรียนยวุนารี	ดิฉนัยงั

จ�าความรู้สึกท่ีมีไดเ้ม่ือ

เขา้ไปรับการสมัภาษณ์ในหอ้งท�างาน

ของอธิการ	ดิฉนัจะปฏิเสธกไ็ด	้แต่รู้วา่

นัน่ไม่ใช่งานมอบหมายจากอธิการ—แต่

เป็นการเรียกจากพระผูเ้ป็นเจา้	พระบิดา

บนสวรรคจ์ะทรงช่วยใหเ้ราท�าการเรียก

ของเราส�าเร็จถา้เราเตม็ใจยอมตามพระองค	์

และอ่อนนอ้มถ่อมตน

นิโคล พี. อาย ุ16 ปี, ฟิลิปปินส์

รกัคนท่ีทำ่นรบัใช้

เพ่ือจะเป็นผูน้�าท่ีดีข้ึน	คุณตอ้งรักคนท่ีคุณ

รับใชจ้ริงๆ	การปล่อยวางความบาดหมาง

และการใหอ้ภยัจึงเป็นส่ิงจ�าเป็น	คุณ

สามารถสวดออ้นวอนเพ่ือใหเ้ห็นคุณค่า

ของพวกเขาดงัท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเห็น		

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ

“ฉนัรูสึ้กไมคู่ค่วรจะเป็น

ประธานชั้นเรียนเยาวชน

หญิง ฉนัจะเป็นผูน้�าท่ีดี

ข้ึนไดอ้ยา่งไร”



เยาวชน

จงสวดออ้นวอนใหรู้้สึกถึงความรักท่ี	

พระองคท์รงมีใหท่้านและใหส้มาชิกชั้น	

เรียนของท่าน	ดิฉนัรู้จากประสบการณ์วา่	

ความกา้วหนา้ส่วนบุคคลสามารถช่วยคุณ

พฒันาคุณสมบติัและคุณค่าท่ีจ�าเป็นต่อ

การท�าการเรียกของคุณใหเ้กิดสมัฤทธิผล	

พระผูเ้ป็นเจา้จะประทานพลงัความ

สามารถท่ีคุณตอ้งการถา้คุณจะขอความ

ช่วยเหลือนั้น

แมรีย์ บี. อาย ุ16 ปี, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

เริม่ตรงท่ีคณุเป็น

คุณสามารถเป็นผูน้�า

ท่ีดีข้ึนไดโ้ดยใช้

คุณสมบติัท่ีคุณอยาก

มี	สวดออ้นวอนขอให้

พระวิญญาณสถิตกบัคุณเม่ือคุณท�าการ

ตดัสินใจ	สวดออ้นวอนขอให้คุณเอาใจ

ใส่ความตอ้งการของเยาวชนหญิง	มี

มากมายท่ีคุณท�าไดเ้พ่ือจะเป็นผูน้�าท่ีดี

ข้ึน	แต่ดิฉนัพบว่าขั้นแรกคือเช่ือเสมอว่า

คุณท�าได้

ซาวานนา พี. อาย ุ15 ปี, เทกซัส สหรัฐอเมริกา

เขำ้พระวิหำร

เม่ือผมไดรั้บเรียกเป็นประธานโควรัม

มคันายกใหม่ๆ	ผมไม่แน่ใจวา่จะเพิ่ม

ความเขม้แขง็ทางวญิญาณของผมอยา่งไร	

ผมเร่ิมท�าประวติัครอบครัว	โดยปรกติจะ

ท�าทุกวนัอาทิตย	์ผมไปพระวหิารทุกเชา้

วนัเสาร์	เป้าหมายของผมคือน�าช่ือผูช้าย

ไปท�าพิธีบพัติศมาและการยนืยนัใหม้าก

เท่าท่ีจะมากได	้หลงัจากไปพระวหิาร

แต่ละสปัดาห์	ผมจะรู้สึกเขม้แขง็มากข้ึน

เลก็นอ้ย	และนัน่ท�าใหผ้มสามารถช่วย	

โควรัมไดดี้ข้ึน

จอช บี. อาย ุ13 ปี, ยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

พระเจำ้ทรงเลือกทำ่น

“ท่านไดร้บัเรียกจากพระผูเ้ป็นเจา้ 
พระเจา้ทรงรูจ้กัท่าน พระองคท์รง
ทราบวา่พระองคจ์ะใหใ้ครรบัใช ้
ต�าแหน่งต่างๆ ในศาสนจกัรของ 
พระองค ์พระองคท์รงเลือกท่าน . . .  
บุคคลท่ีไดร้บัการดลใจใหเ้สนอ
ช่ือท่านส�าหรบัการเรียกน้ีไมไ่ดท้�า
เพราะพวกเขาชอบท่านหรือเพราะ
พวกเขาตอ้งการคนมาท�างาน 
บางอยา่ง พวกเขาสวดออ้นวอนและ
รูสึ้กไดร้บัค�าตอบวา่ท่านคือคนท่ีได้
รบัเรียก . . . 

“ท่านไดร้บัเรียกเป็นตวัแทนของ
พระผูช้ว่ยใหร้อด เสียงเป็นพยาน
ของท่านเป็นเหมือนสุรเสียงของ
พระองค ์มือท่ีท่านยกเป็นเหมือน
พระหตัถข์องพระองค”์

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก,์ ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน

ฝ่ายประธานสงูสุด, “จงลุกข้ึนมารบัการเรียกของ

ท่าน,” เลยีโฮนา , พ.ย. 2002, 94

ค�ำถำมครั้งตอ่ไป

ท�ำตำมกำรดลใจ

ถา้พระเจา้ทรงมอบการเรียกใหคุ้ณ	นัน่

เพราะมีงานท่ีคุณท�าได	้เราจ�าเป็นตอ้งทูล

ขอจากพระผูเ้ป็นเจา้	ตามท่ี	ยากอบ	1:5	

กล่าว	อ�านาจของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

จะเปิดเผยต่อเราถึงส่ิงท่ีเราควรท�า	(ดู	

2	นีไฟ	32:5)	ดว้ยความช่วยเหลือของ

พระองค	์เราจะ	“รู้ความจริงของทุกเร่ือง”	

(โมโรไน	10:5)	จากนั้นเราตอ้งท�าตาม

การดลใจท่ีเราไดรั้บ	ดิฉนัมีความเช่ือมัน่

ลึกซ้ึงวา่เน่ืองจากพระเจา้ทรงน�าทางเรา	

เราทุกคนจึงขยายการเรียกของเราได้

ลซีู ดี. อาย ุ17 ปี, ฝร่ังเศส

วำงแผนกิจกรรม
จรรโลงใจ

จดัการประชุมเป็นประจ�า

กบัฝ่ายประธานของคุณ

และวางแผนกิจกรรม

จรรโลงใจเพ่ือสนองความตอ้งการและ

ความสนใจของเยาวชนหญิง	เม่ือเยาวชน

หญิงคนหน่ึงในชั้นของคุณไม่เขา้ชั้นเรียน	

จงท�าใหเ้ธอรู้วา่คุณคิดถึงเธอ	พระคมัภีร์

ขอ้หน่ึงท่ีช่วยดิฉนัคือ	โมไซยาห์	18:9

คาเร็น พี. อาย ุ16 ปี, เมก็ซิโก

“ฉนัตอ้งการชวนลกูพ่ี
ลกูนอ้งมาโบสถ ์แต่
กลวัพอ่แมข่องพวกเขา
จะโกรธ ฉนัจะแบ่งปัน
ประจกัษ์พยานกบัลกูพ่ี
ลกูนอ้งไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสงูตาม
ความประสงคข์องท่านมากอ่น 15 มกราคม 2016 
ท่ี liahona.lds.org ทางอีเมล liahona@ldschurch.org

ระบุขอ้มลูและค�าอนุญาตต่อไปน้ีไวใ้นอีเมลหรือ
จดหมายของท่าน (1) ช่ือนามสกุล (2) วนัเดือน
ปีเกิด (3) วอรด์หรือสาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน 
(5) ค�าอนุญาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรของท่าน และ
ถา้ท่านอายุต�า่กวา่ 18 ปีตอ้งมีค�าอนุญาตเป็น 
ลายลกัษณอ์กัษรจากผูป้กครองใหพิ้มพค์�าตอบและ
รปูถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของ 
ค�าตอบท่ีส่งมา



60 เลียโฮนา

ขา้
พเจา้เขา้ร่วมศาสนจกัรเม่ืออาย	ุ17	ปี	ขา้พเจา้รู้จกั

ศาสนจกัรผา่นชาวอเมริกนัจากฐานทพัทหาร

ในเยอรมนีบา้นเกิดของขา้พเจา้	ไม่มีวอร์ดภาษา

เยอรมนัในเขตท่ีขา้พเจา้อยู	่ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งเขา้ร่วมการประชุม

กบัชาวอเมริกนัท่ีฐานทพัทหารในโบสถท์หารเลก็ๆ	ท่ีใชก้นั

หลายนิกาย

วนัอาทิตยว์นัหน่ึงไม่นานหลงัจากขา้พเจา้รับบพัติศมา	ช่วง

ทา้ยของพิธี	อธิการลุกข้ึนยนืถามวา่	“ขอใหผู้ป้กครองและ

นกัเรียนเซมินารีอยูต่่อดว้ยครับ”	เขา

ขอใหข้า้พเจา้อยูด่ว้ย

เม่ือเหลือเฉพาะครอบครัวเหล่าน้ี	

อธิการ	และขา้พเจา้อยูใ่นโบสถ	์อธิการอธิบาย

วา่ขา้พเจา้มีสิทธ์ิเรียนเซมินารีส�าหรับปีการศึกษา

ถดัไป	แต่ขา้พเจา้เรียนโรงเรียนเยอรมนัในทอ้งท่ีซ่ึง

เร่ิมหน่ึงชัว่โมงก่อนโรงเรียนอเมริกนัท่ีเยาวชนทุกคน

จากฐานทพัทหารเขา้เรียน	เพื่อใหข้า้พเจา้มีเวลามากพอจะวิง่

ลงเขาไปโรงเรียนใหท้นั	พวกเขาจะตอ้งยา้ยชั้นเรียนเซมินารีมา

เรียนตอน	6	โมงเชา้	เร็วกวา่ท่ีพวกเขาเคยเรียนหน่ึงชัว่โมง

จากนั้นอธิการขอใหทุ้กคนออกเสียงวา่พวกเขายนิดีเสียสละ

เพื่อใหข้า้พเจา้ไดเ้รียนดว้ยหรือไม่	พอ่แม่และนกัเรียนทุกคน

ยกมือทนัทีและบอกวา่ยนิดี

นัน่เป็นชัว่ขณะท่ีขา้พเจา้ประทบัใจมาก	เหตุการณ์น้ีสอนบท

เรียนขา้พเจา้เก่ียวกบัการเสียสละ	นกัเรียนเหล่าน้ียนิดีเสียสละ

เมื่อขา้พเจา้เป็นคนใหม่ในศาสนจกัร ขา้พเจา้

เห็นแบบอยา่งที่ดมีากของการเสียสละจาก

เยาวชนคนอ่ืนๆ ในวอรด์ ขา้พเจา้ไดร้บั 

บทเรยีนที่ดมีากมายนับจากจดุน้ัน 

เอล็เดอร์ยอร์ก  
เคลบงิกอต
แหง่สาวกเจ็ดสบิ

ผูเ้ปล่ียนใจ
เล่ือมใสวยัหนุ่ม

ถ่า
ยภ
าพ
ปร
ะก
อบ
โด
ย 
เด
วิด
 ส
โต
เค
อร์

สิ่งที่ขา้พเจา้เรยีนรูเ้มื่อครัง้เป็น  
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อธิกำรขอให้ทุกคนออกเสียง

เรือ่งเรยีนเซมินำรเีรว็ข้ึนหน่ึง

ชัว่โมงเพ่ือใหข้ำ้พเจำ้เขำ้รว่ม

ได้ ทุกคนตอบว่ำได้

สิ่งที่ขา้พเจา้เรยีนรูเ้มื่อครัง้เป็น  
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ความสะดวกสบาย

ของพวกเขา—ไม่ใช่แค่

วนัเดียวหรือสปัดาห์เดียวแต่ตลอด

ปีการศึกษา—เพื่อผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่ท่ีอาจจะไม่ไดมี้ส่วน

ร่วมในเซมินารีถา้ไม่ท�าอยา่งนั้น

ขา้พเจา้ยงัคงซาบซ้ึงใจกบัการเสียสละของพวกเขา		

โดยทราบดีวา่เซมินารีปีนั้น	(ศึกษาพระคมัภีร์หลกัค�าสอนและ	

พนัธสญัญา)	ส�าคญัเพียงใดต่อชีวติวยัเยาวข์องขา้พเจา้ใน

ศาสนจกัร	หากไม่มีเซมินารี	ขา้พเจา้คงไม่ไดติ้ดต่อกบั

ศาสนจกัรมากนกัยกเวน้วนัอาทิตย	์เซมินารีประจ�าวนัเป็นการ

เตรียมท่ีดีมากส�าหรับงานเผยแผ	่เซมินารีสอนขา้พเจา้มาก	

เก่ียวกบัวนิยั	และเป็นพรแก่ชีวติขา้พเจา้ไม่ส้ินสุดในความรู้เร่ือง

พระกิตติคุณและพระคมัภีร์	ลองถามขอ้ผูเ้ช่ียวชาญพระคมัภีร์

ทุกขอ้ของหลกัค�าสอนและพนัธสญัญาท่ีขา้พเจา้เคยเรียนสมยั

นั้นสิครับ	ขา้พเจา้ยงัจ�าได	้ประสบการณ์เหล่าน้ีช่วยใหข้า้พเจา้

ใกลชิ้ดพระบิดาบนสวรรคม์ากข้ึน	อีกทั้งช่วยใหข้า้พเจา้รับมือ

กบัปัญหาทา้ทายต่างๆ	ของการเป็นสมาชิกศาสนจกัรท่ีพดูภาษา

เยอรมนัเพียงคนเดียวในเมืองนั้น

ส่ือสำรกับพระผู้เป็นเจำ้
หลงัจากเรียนจบและก่อนไปเป็นผูส้อนศาสนา	ขา้พเจา้ตอ้ง

เขา้เป็นทหารภาคบงัคบั	ขณะอยูใ่นค่ายทหาร	ขา้พเจา้เร่ิมมีนิสยั

ท่ีขา้พเจา้ยงัคงท�าจนถึงทุกวนัน้ี	นัน่คือ	สวดออ้นวอนตลอดเวลา

เห็นชดัวา่สภาพแวดลอ้มในค่ายทหารมกัไม่ดีต่อจิตวญิญาณ

—ตูเ้กบ็ของ	รูปภาพ	ค�าพดู	ภาพยนตร์ท่ีคนดูตอนกลางคืน	แต่

ขา้พเจา้รู้วา่ขา้พเจา้จะไปเป็นผูส้อนศาสนา	ขา้พเจา้

ตอ้งการเขม้แขง็อยูเ่สมอ	ขา้พเจา้ไม่อยากตก	ขา้พเจา้	

ไม่อยากยอมแพแ้รงกดดนัจากเพื่อนวยัเดียวกนั	ขา้พเจา้จึง

พฒันานิสยัของการสวดออ้นวอนในใจตลอดเวลา

การเดินจากอาคารหลงัหน่ึงไปอีกหลงัหน่ึง	การข้ึนเขาลง

เนินในป่า	การนอนในหลุมหลบภยั	การเล่นเกมสงคราม—ไม่

วา่จะอยูท่ี่ใดกต็าม	ขา้พเจา้จะเช่ือมต่อกบัพระบิดาบนสวรรคใ์น

การสวดออ้นวอนทุกคร้ังท่ีท�าได	้ใชห้ลายนาทีและบางคร้ังใช้

หลายชัว่โมงใหห้มดไปกบัการส่ือสารหรือพดูคุยกบัพระบิดา

บนสวรรคเ์พื่อจะไดใ้กลชิ้ดพระองคแ์ละเขม้แขง็อยูเ่สมอ		

ส่วนใหญ่ขา้พเจา้จะนอ้มขอบพระทยัเท่านั้น

นิสยัน้ียงัคงอยูก่บัขา้พเจา้	เม่ือขา้พเจา้ขบัรถไปท่ีใดหรือนัง่

รถโดยสารหรือเดินท่ีใด	ขา้พเจา้จะสวดออ้นวอนในใจตลอด

เวลาหรือ	“สวดออ้นวอนเสมอ”	ตามท่ีพระคมัภีร์กล่าว		

(ดูตวัอยา่งใน	2	นีไฟ	32:9)	นัน่เป็นนิสยัดีท่ีควรสร้างแต่วยัเยาว์

เรารู้วา่เราควรจะกล่าวค�าสวดออ้นวอน	แต่นัน่ไม่ได้

หมายความเพียงคุกเข่าชัว่ประเด๋ียวตอนเชา้และตอนกลางคืน

เพื่อใหเ้ป็นท่ีชอบพระทยัพระบิดาบนสวรรค	์การสวดออ้นวอน

ควรเป็นการส่ือสารท่ีซ่ือสตัย	์ลึกซ้ึง	และต่อเน่ืองกบัพระบิดา

ของเราซ่ึงเม่ือเวลาผา่นไปจะช่วยใหท่้านใกลชิ้ดพระองคย์ิง่

ข้ึน	การพฒันานิสยัของการสวดออ้นวอนจะช่วยท่านเผชิญการ

ล่อลวงทั้งหมดท่ีอยูใ่นโลก	(ดู	3	นีไฟ	18:15,	18)	ดงันั้นเม่ือ

ท่านจากจุด	ก	ไปจุด	ข	หรือเม่ือใดกต็ามท่ีท่านมีเวลาวา่ง	ขอให้

ท่านใชเ้วลาฟังเพลงหรือส่งขอ้ความนอ้ยลงและใชเ้วลาสวด

ออ้นวอนในใจมากข้ึน

ท�ำให้กำรชดใช้ของพระเยซูครสิตมี์ผลตลอดเวลำ
เม่ือท่านยงัคงสวดออ้นวอนและเรียนพระกิตติคุณ	ท่านจะ

พบวา่การชดใชข้องพระเยซูคริสตมี์ผลต่อท่านทุกชัว่โมงทุกวนั

เพื่อช่วยให	้“การปลดบาปของท่าน”	มีอยูเ่สมอ	(ดู	โมไซยาห์	

4:11-	12)	ท่านสามารถไปอยูเ่บ้ืองพระพกัตร์พระบิดาบนสวรรค์

เพื่อเขา้ถึงพลงัดงักล่าวและไดรั้บการท�าใหส้ะอาดไดทุ้กเม่ือ	ไม่

เฉพาะวนัอาทิตย	์ไม่เฉพาะเม่ือท่านไปพบอธิการเพื่อสารภาพ

บาปร้ายแรงเท่านั้น

พระเจา้ทรงมุ่งหมายใหท่้านใชก้ารชดใชข้องพระเยซูคริสต์
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เยาวชน

ทุกวนัทั้งน้ีเพื่อท่านจะสามารถสะอาดและมีค่าควร	รู้สึกถึง	
พระวญิญาณ	และไดรั้บการน�าทางตลอดเวลาแทนท่ีจะรู้สึก

บา้งไม่รู้สึกบา้ง	โดยใชก้ารชดใชทุ้กวนั	ท่านสามารถมีพรน้ี

ไม่วา่ท่านจะท�าผดิพลาดอะไรในอดีต	เยาวชนจ�านวนมากรู้สึก

วา่การกลบัใจไม่เพียงประกอบดว้ยการเขา้พบอธิการและบอก

ปัญหาร้ายแรงใหท้ราบเท่านั้น	แต่การกลบัใจเป็นมากกวา่นั้น

มาก	การกลบัใจหมายถึงการพยายามสม�่าเสมอทุกวนัดว้ยความ

อ่อนนอ้มถ่อมตนร่วมกบัการสวดออ้นวอนเพื่อ	(1)	ศึกษา	

พระคมัภีร์	โดยเฉพาะอยา่งยิง่พระคมัภีร์ท่ีสอนเก่ียวกบัการ

ชดใชข้องพระเยซูคริสต	์จากนั้น	(2)	เรียนรู้วธีิท�าใหใ้ชก้าร

ชดใชมี้ผลในชีวติท่านทุกขณะทุกวนั	การชดใชมี้ไวเ้พื่อส่ิงนั้น		
จงใหพ้ระบิดาบนสวรรคท์รงทราบทุกวนัวา่น่ีคือส่ิงท่ีท่าน

ตอ้งการ—วนัน้ีท่านเป็นคนดีกวา่เม่ือวาน

อยา่ยอมใหป้ฏิปักษท์�าใหท่้านเหินห่างจากพระบิดาบน

สวรรคโ์ดยท�าใหท่้านรู้สึกวา่ท่านไม่ดีพอ	

คนอ่ืนดีกวา่—ประหน่ึงการชดใชข้อง

พระผูช่้วยใหร้อดและความรักตลอด

จนความเห็นชอบของพระองคอ์ยู่

ตรงหนา้ท่านแต่ท่านเอ้ือมไม่ถึง	

นัน่ไม่จริงเลย	พระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักท่านดงัท่ีท่านเป็นวนัน้ี	แต่

แน่นอนวา่ท่านตอ้งปรับปรุงและ

พยายามรักษาพระบญัญติั	เสมอ	

และท�าใหก้ารชดใชเ้กิดผลทุกวนั		

ตลอดเวลา	ดงัท่ีอคัรสาวกเปาโลกล่าววา่	“จงพิสูจนต์วัเอง”	

(2	โครินธ์	13:5)	แต่เม่ือท่านเรียนรู้เก่ียวกบัการชดใช	้และวธีิใช้

ใหเ้กิดผล	ท่านจะพบวา่ท่านสามารถรู้สึกถึงความรักของพระเจา้

ไดแ้มท่้านมีขอ้บกพร่อง

จงเขา้ใจวา่ท่านเป็นใคร	และเขา้ใจวา่พระคริสตท์รงเป็นใคร	

และพระองคท์รงท�าอะไรเพื่อท่าน	จากนั้นใหน้�าสองส่ิงน้ีมา

รวมกนัเพ่ือท่านจะสะอาดไดต้ลอดเวลา	มีความเช่ือมัน่ในตนเอง		

เช่ือมัน่ในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระผูช่้วยใหร้อด	ต่อจากนั้น

ท่านจะส�านึกในคุณค่าของตนเองและเช่ือมัน่ในตนเอง

น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้เร่ิมเรียนรู้เม่ือคร้ังเป็นผูเ้ปล่ียนใจ

เล่ือมใสวยัหนุ่ม	และนั่นเป็นพรอย่างมากต่อชีวิตขา้พเจา้		

เม่ือท่านเสียสละ	ศึกษา	และพยายามอยู่ใกลชิ้ดพระบิดา	

บนสวรรค์	พระองค์จะประทานพรท่านเช่นกนั		

อย่ายอมแพ!้	◼

กำรชดใชข้องพระเยซู

ครสิตมี์ผลตอ่ทำ่นทุก

ชั่วโมงทุกวนั 
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โดย รำอซิำ มำร์กอนเดส

ดิ
ฉนัผดัวนัเร่ืองการท�าสืบล�าดบัเช้ือสายเร่ือยมา	แต่ความปรารถนาจะรับใชง้านเผยแผ่

ท�าใหดิ้ฉนัตั้งเป้าหมายเพื่อช่วยเตรียมตนเองใหพ้ร้อมเป็นผูส้อนศาสนาท่ีดีข้ึน	ดว้ย

ความช่วยเหลือของอธิการท่ีไดรั้บการดลใจ	ดิฉนัตดัสินใจเร่ิมท�างานในความกา้วหนา้

ส่วนบุคคล	เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและโครงการงานดีบางอยา่ง	ดิฉนัจ�าเป็นตอ้งเขา้ไป

เก่ียวขอ้งกบัการสืบล�าดบัเช้ือสาย	ดิฉนัจึงไปท�างานน้ี

ดิฉนัรู้วา่พระวญิญาณทรงน�าทาง	เพราะคืนวนัอาทิตยห์น่ึง	หลงัจากท�างานเพียงสาม

ชัว่โมง	มีเร่ืองน่าพิศวงบางอยา่งเกิดข้ึน

ทนัทีท่ีเร่ิม	ดิฉนัจ�าไดว้า่คุณตาทวดเคยเป็นผูว้า่การรัฐอามาโซนสั	บราซิล	ดิฉนัจึงพิมพ์

ช่ือท่านเขา้ไปในเคร่ืองคน้หาออนไลน	์และยงัความประหลาดใจแก่ดิฉนั	ดิฉนัพบหนา้	

วกิิพีเดียเก่ียวกบัคุณตาทวดและคุณยายทวดของดิฉนั!	ดิฉนัรับรู้ทนัทีวา่ดิฉนัมีพรสวรรค์

และของประทานเหมือนพวกท่านและดิฉนัเร่ิมรู้สึกดีข้ึน	แต่ยงัมีอีกมากใหค้น้หา

ขณะคน้หาลิงกใ์นหนา้นั้น	ดิฉนัสงัเกตเห็นลิงกห์น่ึงเขียนวา่	”แผนภมิูครอบครัว”	

ดิฉนัคลิกลิงกด์งักล่าว	และพบก่ิงกา้นสาขาของครอบครัวท่ีดิฉนัไม่คิดวา่จะมีอยู	่แต่ส่ิงท่ี

ดึงความสนใจของดิฉนัมากท่ีสุดคือช่ือของโรซาลินา	เมอิเรเลสพี่สาวของคุณตาซ่ึงอาศยัอยู่

ในยทูาห์

ดิฉนัประหลาดใจ	ดิฉนัคิดวา่มีเพียงดิฉนักบัพี่ชายเท่านั้นท่ีเป็นสมาชิกศาสนจกัร	มีสมาชิก

ศาสนจกัรในครอบครัวดิฉนัอีกหรือ	เม่ือดิฉนัคลิกตรงช่ือเธอ	ดิฉนัเห็นลิงกเ์ช่ือมกบัหนา้	

เฟซบุก๊	ดิฉนัจึงติดต่อเธอ	ภายในสองวนัดิฉนัไดรั้บขอ้ความจากเธอยนืยนัวา่เราเป็น	

ญาติกนัและเธอเป็นสมาชิกศาสนจกัรเช่นกนั

ดิฉนัส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาบนสวรรคท่ี์ทรงยอมใหดิ้ฉนัรู้สึกถึงปีติ

ใหญ่หลวงเช่นท่ีรู้สึกในขณะนั้น

ดิฉนัยงัคงคน้หาบรรพชนท่ีล่วงลบัต่อไป	และพระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรใหดิ้ฉนัพบ

ช่ือครอบครัวมากมายหลายช่ือท่ีดิฉนัสามารถน�าไปพระวหิารได	้แต่พระองคท์รงช่วยดิฉนั

หาสมาชิกครอบครัวท่ียงัมีชีวติอยูผู่ซ่ื้อสตัยใ์นพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต์

ดว้ย	ดิฉนัเป็นหน้ีทั้งความกา้วหนา้ส่วนบุคคล	งานประวติัครอบครัว	และความปรารถนาจะ

รับใชง้านเผยแผ	่◼
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในมาเนาส์ บราซิล
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ดฉินักบัพีช่ายเป็นสมาชิกศาสนจกัรเพียงสองคนในครอบครวั— 
อยา่งนอ้ยน่ันก็คือส่ิงทีด่ฉินัคิดก่อนเริ่ มงานประวติัครอบครวัของดฉินั

ความกา้วหนา้ส่วนบคุคลเกี่ยวกบั  
แผนภมิูครอบครวัของฉนั
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เดก็พระคมัภรีส์ �าหรบั 

เขาบอกขา้พเจา้วา่เขานอนไม่ค่อยหลบั	เม่ือขา้พเจา้ถามวา่

ท�าไมเขานอนไม่ค่อยหลบั	เขาคิดและตอบวา่เขาไม่รู้

ค �่าวนันั้นครอบครัวเราเร่ิมกิจวตัรประจ�าคืนคือการอ่าน

พระคมัภีร์มอรมอนดว้ยกนั

จู่ๆ	สเป็นเซอร์กร้็องออกมาวา่	“นัน่แหละ!”	ขา้พเจา้ถามวา่

เขาก�าลงัพดูเร่ืองอะไร	“นัน่คือสาเหตุท่ีผมนอนไม่ค่อยหลบั

ตอนกลางคืนไงครับ”

“ท�าไมลูกนอนไม่หลบั”	ขา้พเจา้ถาม

“เราไม่ไดอ่้านพระคมัภีร์กลางคืนเม่ือพอ่ไม่อยู	่และผม

ชอบความรู้สึกท่ีไดจ้ากพระคมัภีร์”

สเป็นเซอร์เรียนรู้วา่การอ่านพระคมัภีร์ทุกวนัท�าใหเ้ราได้

รับการปลอบโยน	สนัติสุข	และการน�าทางจากพระวญิญาณ

บริสุทธ์ิ

เราสามารถฝึกรักพระคมัภีร์ไดเ้ม่ือเราอ่านทุกวนั	เม่ือเราท�า

เช่นนั้นเราจะไดรั้บการน�าทางจากพระวญิญาณบริสุทธ์ิและ

พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงท�าใหเ้ราเขม้แขง็	◼

“ฉันชอบอ่านพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ินี ้ทุกคร้ังท่ีฉันได้อ่าน 

ฉันรู้สึกพระวิญญาณเร่ิมเบิกบานในใจฉัน” (หนงัสือเพลง

ส�าหรับเดก็, 66)

เ ม่ือขา้พเจา้กบัภรรยาแต่งงานกนัใหม่ๆ	ประธานสเป็นเซอร์	ดบัเบิลย.ู	คิมบลัล	์(1895-	1985)	กระตุน้ใหส้มาชิกของ

ศาสนจกัรอ่านพระคมัภีร์กบัครอบครัวทุกวนั	เราตอ้งการท�า

ตามศาสดาพยากรณ์	เราจึงตดัสินใจวา่จะอ่านดว้ยกนัเป็นคู่

สามีภรรยาและต่อจากนั้นอ่านกบัลกูๆ	ในอนาคตของเรา

หลายปีต่อมา	ครอบครัวเรามีลูกหา้คน	รวมทั้งสเป็นเซอร์

ลกูคนเลก็ของเราดว้ย

คร้ังหน่ึง	เม่ือสเป็นเซอร์อายหุกขวบ	ขา้พเจา้กบัภรรยา

ไม่อยูบ่า้นสองสามวนัและฝากลกูๆ	ไวก้บัพี่เล้ียงเดก็	เม่ือ

เรากลบับา้น	ขา้พเจา้นัง่อยูก่บัสเป็นเซอร์และถามเขาวา่เป็น

อยา่งไรบา้งตอนท่ีเราไม่อยู่

สเป็นเซอร์โดย เอล็เดอร์มำร์คัส บ.ี แนช
แหง่สาวกเจ็ดสบิ

ภา
พป

ระ
กอ
บโ
ดย
 ด
านี
 โจ
นส์

https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng
https://www.lds.org/music/library/childrens-songbook/search-ponder-and-pray?lang=eng


66 เลียโฮนา

หลายปีต่อมา	คุณพอ่ขา้พเจา้รับบพัติศมา	ขา้พเจา้มี

โอกาสประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดคใหท่้าน	ประสบการณ์ส�าคญัอยา่งหน่ึงใน

ชีวติขา้พเจา้คือการไดเ้ห็นคุณพอ่ไดรั้บสิทธิอ�านาจและพลงั

อ�านาจของฐานะปุโรหิต	◼

บทเรยีนจาก 
บดิาขา้พเจา้

โดย เอล็เดอร์เดวดิ เอ.  
เบดนำร์
แหง่โควรัมอคัรสาวกสบิสอง

ขา้พเจา้เรียนรู้บทเรียนส�าคญัยิง่จากบิดาเก่ียวกบัสิทธิ-

อ�านาจและพลงัอ�านาจของฐานะปุโรหิต

ขา้พเจา้เติบใหญ่ในบา้นท่ีมารดาเป่ียมดว้ยศรัทธาและบิดา

เป็นคนดีมาก	คุณพอ่ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกศาสนจกัรแต่

ยงัมาการประชุมของศาสนจกัรกบัครอบครัวเรา	ท่านเป็น

โคช้ทีมซอฟตบ์อลของวอร์ดเราและช่วยเร่ืองกิจกรรมลกูเสือ

สมยัเป็นเดก็ขา้พเจา้ถามคุณพอ่

สปัดาห์ละหลายคร้ังวา่ท่านจะรับ

บพัติศมาเม่ือใด	คุณพอ่ตอบทุกคร้ัง

วา่	“เดวดิ	พอ่จะเขา้ร่วมศาสนจกัร	

เม่ือพอ่รู้วา่นัน่เป็นส่ิงถกูตอ้งควรท�า”

วนัอาทิตยว์นัหน่ึงขา้พเจา้ถามคุณพอ่วา่ท่านจะรับ

บพัติศมาเม่ือใด	ท่านไดแ้ต่ยิม้และถามขา้พเจา้วา่	“เดวดิ	

โบสถข์องลกูสอนวา่ฐานะปุโรหิตถกูน�าไปจากแผน่ดินโลก

ในสมยัโบราณและไดรั้บการฟ้ืนฟโูดยผูส่้งสารจากสวรรค	์

ถา้โบสถข์องลกูมีฐานะปุโรหิตของพระผูเ้ป็นเจา้ซ่ึงไดรั้บ

การฟ้ืนฟจูริงๆ	ท�าไมผูช้ายหลายคนท่ีโบสถข์องลกูจึงท�า

หนา้ท่ีฐานะปุโรหิตของพวกเขาไม่ต่างจากผูช้ายในโบสถ์

ของพอ่”

ขา้พเจา้ไม่ทราบ	ขา้พเจา้ตอบคุณพอ่ไม่ได้

ขา้พเจา้รู้วา่ชายผูด้ �ารงฐานะปุโรหิต	ควร	ปฏิบติัต่างจาก

ผูช้ายคนอ่ืนๆ	ผูด้ �ารงฐานะปุโรหิตไม่ควรรับสิทธิอ�านาจ

ฐานะปุโรหิตเท่านั้นแต่ควรซ่ือสตัยแ์ละมีค่าควรแก่การใช้

พลงัอ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ดว้ย

ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่จะตอ้งไม่เป็นแบบอยา่งท่ีไม่ดีต่อคุณ

พอ่	ขา้พเจา้ตอ้งการเป็นเดก็ดี	พระเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราทุก

คนท่ีด�ารงฐานะปุโรหิตเป็นเดก็ดี	มีคุณธรรม	และน่ายกยอ่ง

ตลอดเวลาและในทุกแห่ง ภา
พป
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เดก็

ภำพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภร์ี

ตัดภาพเหล่าน้ีออก	ทากาวหรือใชเ้ทปกระดาษแปะติดกบักระดาษลงั	กระดาษแขง็	ถุงกระดาษเลก็ๆ	หรือไมท่ี้เหลาแลว้	เกบ็ภาพไวใ้นซองหรือถุงพร้อมป้ายขอ้พระคมัภีร์

พระคัมภร์ีมอรมอน ของประทำนจำกพระบดิำบนสวรรค์

โจเซฟ	สมิธ—ประวติั	1:29-35,	42-54,	59-60

เทพโมโรไนโจเซฟ สมิธ
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ครสิตม์าสอฟี  
กบัครอบครวัคอรโ์ดบา

ฉันกับมารีซิเอโลมีของขวญัเพียงชิน้เดียว 

เราจะแบ่งกันได้อย่างไร
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เดก็

โดย ฮันนีย์ ธำลีอำ กำเบล ลอสโน
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ซ่ึงพวกท่านได้ท�ากับคนใดคนหน่ึงท่ี

เลก็น้อยท่ีสุดในพ่ีน้องของเรานี ้กเ็หมือน

ท�ากับเราด้วย” (มทัธิว 25:35, 40)

คืนคริสตม์าสอีฟมีของขวญัเพียงสองกล่องอยูใ่ตต้น้ไมเ้ลก็ๆ	ของเรา	

กล่องหน่ึงส�าหรับมารีซิเอโลนอ้งสาว

วยัสองขวบของฉนั	อีกกล่องส�าหรับ

ฉนั	คุณแม่บอกวา่เราไม่ค่อยมีเงิน	เรา

จึงมีของขวญัไดเ้ท่านั้น

คืนนั้นคุณแม่อ่านเร่ืองหน่ึงจาก	

เลียโฮนา	เก่ียวกบัคริสตม์าสท่ีไม่มี	

ของขวญั	ขณะท่ีท่านอ่าน	ฉนัรู้สึกมี

ความสุขและสงบ	การมีของขวญัเพียง

ช้ินเดียวไม่ใช่เร่ืองเลวร้าย	จากนั้นคุณ

แม่พดูวา่	“แทนท่ีจะเล่นเกมเหมือนท่ี

เราท�าตามปกติในวนัคริสตม์าสอีฟ	จะ

เป็นไรไหมถา้เราน�าของขวญัไปให้

ครอบครัวหน่ึงในวอร์ด”

“แต่เราจะใหอ้ะไรพวกเขาละคะ”	

ฉนัถาม

“เรามีเหลือนิดเดียว”

ฉนัช�าเลืองมองของขวญัสองช้ินของ

เรา	จากนั้นกช็�าเลืองมองภาพพระเยซู

บนผนงั	“หนูเดาวา่พระเยซูคงจะแบ่ง

ส่ิงท่ีพระองคท์รงมี”

เราสวดออ้นวอนทูลถามวา่จะไป

เยีย่มครอบครัวใด	หลายครอบครัว

ท่ีเรารู้จกัมีเงินไม่มากปีนั้น	หลงัจาก

สวดออ้นวอน	เรารู้สึกวา่ควรไปเยีย่ม

ครอบครัวคอร์โดบา	พวกเขามีลกู	

สามคน	และคุณพอ่ของพวกเขาตกงาน

เราไปท่ีร้านและซ้ือ	panetón	

(ขนมปัง)	ไก่อบ	กบัของขวญัช้ินเลก็ๆ	

สามช้ิน	เราสนุกกบัการเลือกของ

ขวญัใหพ้วกเขา	คุณแม่ใชเ้งินท่ีท่านมี	

ประมาณ	30	เปรูโซล	(ราว	10	ดอลลาร์

สหรัฐ)	จนหมด

เม่ือซ้ือของเสร็จแลว้	เราจึงขบัรถ

ไปบา้นคอร์โดบา	ฉนัจูงมือมารีซิเอโล

ขณะเดินไปท่ีประตูดว้ยกนั

ซิสเตอร์คอร์โดบาเห็นเราและออก

มากอดเรา	“ช่างเป็นเร่ืองน่าประหลาด

ใจท่ีดีเหลือเกิน!	เขา้มาค่ะ!	เชิญนัง่ค่ะ”	

เธอกล่าว	ขณะท่ีเราเดินเขา้ไปในบา้น	

เธอบีบมือคุณแม่แน่นและตบไหล่ฉนั

เบาๆ	“โรลนัโดกบัพวกเดก็ผูห้ญิงคงจะ

มีความสุขท่ีไดเ้จอหนู”	เธอบอกฉนั

พื้นในบา้นเป็นพื้นดิน	ไม่มีไฟฟ้า	

มีแต่เทียน	ฉนัเศร้าใจเลก็นอ้ยกบั

ครอบครัวคอร์โดบา	ฉนัปรารถนาให้

เราช่วยพวกเขาไดม้ากกวา่น้ี	แต่คุณแม่

ดูเหมือนไม่สนใจท่ีดินหรือเทียน	ท่าน

มีความสุขท่ีไดอ้ยูก่บัซิสเตอร์คอร์โดบา

เรามาอวยพรคุณ	feliz Navidad 

(สุขสันต์วนัคริสต์มาส)!”	คุณแม่บอก	

“เราดีใจท่ีพวกเราเป็นเพื่อนกนั”	ท่าน

น�าอาหารกบัของขวญัใหซิ้สเตอร์คอร์-

โดบา	เธอยิม้กวา้งและกล่าวขอบคุณ

โรลนัโด	มาเดลีน	กบัราเควลวิง่จาก

อีกหอ้งหน่ึงมากล่าวทกัทาย	มารีซีเอโล

แอบอยูใ่กล้ๆ 	ขาฉนัและยิม้	เธอหวัเราะ

เม่ือโรลนัโดท�าหนา้ตลกใส่เธอ	ไม่	

นานทุกคนกพ็ดูคุย	เล่าเร่ืองข�าขนั		

และหวัเราะชอบใจ

“น่ีดีกวา่เล่นเกมซะอีก”	ฉนัคิด	ฉนั

ดีใจท่ีเรามา	ไม่ใช่เร่ืองใหญ่เลยท่ีเรามี

แบ่งปันไม่มาก	และไม่ใช่เร่ืองใหญ่เลย

ถา้พื้นเป็นดิน	คริสตม์าสไม่เก่ียวกบั	

ส่ิงท่ีเรามี	แต่เก่ียวกบัการอยูด่ว้ยกนั

ขณะท่ีเราจะกลบับา้น	ซิสเตอร์	

คอร์โดบากอดพวกเราอีกคร้ัง	“ขอบคุณ

มากค่ะ”	เธอกล่าว	เสียงเธอสัน่	และฉนั

เห็นน�้าตาคลอหน่วย	ฉนัยนืเขยง่และ

หอมแกซิ้สเตอร์คอร์โดบา

“Feliz Navidad”	ฉนับอก	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในเปรูภา
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โดย ไฮด ีโพเอลแมน
เรียบเรียงจากเร่ืองจริง

“เพราะเราประสาทกญุแจท้ังหลายและ

อ�านาจของฐานะปุโรหิตไว้แก่เจ้า,  

ซ่ึงในการน้ันเราฟ้ืนฟูส่ิงท้ังปวง”  

(คพ. 132:45)

ระหวา่งทางจากโบสถก์ลบับา้น	

แอนนานึกถึงกระดาษแผน่เลก็ท่ีครู

ใหม้า	“คุณแม่	ทายสิคะวา่อะไร!	หนูจะ

เป็นผูพ้ดูในปฐมวยัวนัอาทิตยห์นา้”

“ดีจงั”	คุณแม่บอก	“เร่ืองอะไรหรือ

ลกู”

“หนูตอ้งพดูเร่ืองการฟ้ืนฟคู่ะ	แต่หนู

ไม่แน่ใจวา่คืออะไร”

“การฟ้ืนฟู	หมายความวา่พระผูเ้ป็น

เจา้ทรงน�ากลบัมาหรือร้ือฟ้ืนทุกอยา่งท่ี

ทรงตอ้งการใหศ้าสนจกัรของพระองค์

มี”	คุณแม่บอก	“โดยผา่นศาสดาพยากรณ์	

โจเซฟ	สมิธ	พระองคท์รงน�าพระวหิาร		

ฐานะปุโรหิต	บพัติศมา	และของ

ประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ

ภาพต่อ 

กลบัมา	หากไม่มีการฟ้ืนฟ	ูเราจะไม่มี

ศาสนจกัร!”

แอนนาพยกัหนา้	“หนูคิดวา่มีเหตุผล	

แต่หนูไม่คิดวา่จะอธิบายแบบน้ีได”้

“เฮ	้แม่คิดไดอ้ยา่งหน่ึง”	คุณแม่พดู

เม่ือพวกเขากลบัถึงบา้น	“มากบัแม่สิ”

แอนนาเดินตามคุณแม่เขา้ไปในหอ้ง

ของครอบครัว	พวกเขาเร่ิมต่อภาพไว้

เม่ือคืน	และยงัมีอีกหลายช้ินกระจาย	
อยูบ่นโตะ๊ตวัเลก็

“ใหคิ้ดวา่พระกิตติคุณเหมือนภาพท่ี

ยงัต่อไม่เสร็จ”	คุณแม่เลือกมาหน่ึงช้ิน	

“หลายช้ินของภาพอยูบ่นแผน่ดินโลก

ในเวลาต่างกนั	แต่หลงัจากพระเยซูและ

อคัรสาวกส้ินชีวติ	ความจริงมากมาย

ของพระกิตติคุณหายไปหรือเปล่ียนไป	

เราตอ้งน�าความจริงเหล่านั้นกลบัมา”

“แลว้เกิดอะไรข้ึนคะ”	แอนนาหยบิ

ช้ินท่ียงัไม่ไดต่้อมาคละกนั

“หลายปีต่อมาพระผูเ้ป็นเจา้ทรงเรียก

เดก็หนุ่มชาวไร่คนหน่ึงใหน้�าความจริง ภา
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ค�าว่า การฟ้ืนฟ ูหมายถึงอะไร

ทุกช้ินกลบัมาวางรวมกนัเหมือนเม่ือ

คร้ังพระเยซูประทบับนแผน่ดินโลก	

หนูคิดวา่เดก็หนุ่มคนนั้นคือใคร”

“โจเซฟ	สมิธ!”	แอนนาตอบพลางยิม้	

“หนูคิดวา่หนูเร่ิมเขา้ใจนะคะ”	เธอกบั

คุณแม่พดูคุยกนัมากข้ึนเก่ียวกบัโจเซฟ	

สมิธและพระกิตติคุณแต่ละช้ินท่ีพระผู ้

เป็นเจา้ทรงน�ากลบัมาโดยผา่นท่าน

ระหวา่งสปัดาห์แอนนาเขียนค�าพดู

และฝึกพดู	เธอสวดออ้นวอนถึง	

พระบิดาบนสวรรคเ์พื่อขอใหเ้ธอกลา้

แบ่งปันข่าวสารในปฐมวยั

วนัอาทิตยเ์ม่ือถึงเวลาพูด	แอนนา

ลุกข้ึนยืน	สูดลมหายใจเขา้เต็มปอด	

และติดภาพต่อไวบ้นกระดานเพ่ือให้

ทุกคนมองเห็น	ทุกช้ินในภาพต่อเขา้

ดว้ยกนัแลว้

“นานมาแลว้	พระกิตติคุณช้ินส�าคญั

หลายๆ	ช้ินอยูบ่นแผน่ดินโลก	เม่ือพระ

เยซูและอคัรสาวกของพระองคส้ิ์นชีวติ	

บางช้ินหายไป”	แอนนาหยบิบางช้ิน

การฟ้ืนฟู
ฐานะปโุรหติ

พร
ะว

หิา
ร
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ออกจากภาพต่อแลว้วางลง	“จากนั้น

พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูทรง

เรียกโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์

เพื่อน�าพระกิตติคุณช้ินท่ีหายไปกลบั

มา	น่ีเรียกวา่การฟ้ืนฟ”ู	เธอหยบิภาพต่อ

ช้ินหน่ึงใหป้ฐมวยัดู	ดา้นหลงัเขียนวา่	

“พลงัอ�านาจฐานะปุโรหิต”

ต่อจากนั้นแอนนาหยบิช้ินท่ีเหลือให้

ศำสดำพยำกรณ์แห่งกำรฟ้ืนฟู

“โจเซฟ สมิธ . . . เป็นเคร่ืองมือในพระหตัถ์

ของพระผู้ เป็นเจ้าในการน�าพระคมัภีร์

ศกัดิ์สทิธ์ิ หลกัค�าสอนท่ีหายไป และการ

ฟืน้ฟฐูานะปโุรหิตออกมา”

ด ูเอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซน็ แห่งโควรัม 
อัครสำวกสบิสอง, “โจเซฟ สมธิ,” เลียโฮนา, พ.ย. 2014, 28

ดู	เธออ่านดา้นหลงัของแต่ละช้ินก่อน

วางไวต้รงท่ีของมนัในภาพต่อ	“ศาสดา

พยากรณ์ท่ีมีชีวติ	.	.	.	อคัรสาวกสิบสอง	

.	.	.	งานพระวหิารส�าหรับครอบครัว	

นิรันดร์	.	.	.	บพัติศมาโดยการจุ่มลงไป

ในน�้าทั้งตวั	.	.	.	การวางมือมอบของ

ประทานแห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิ”

แอนนาชูภาพท่ีต่อเสร็จแลว้	“ตอน

น้ีเรามีพระกิตติคุณครบทุกช้ิน	นัน่

หมายความวา่เราสามารถเห็นภาพ

ขนาดใหญ่ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เราจะมี

ความสุขและอยูก่บัพระบิดาบนสวรรค์

อีกคร้ังในวนัขา้งหนา้ไดอ้ยา่งไร	ฉนั

ขอบพระทยัส�าหรับการฟ้ืนฟ	ูใน

พระนามของพระเยซูคริสต	์เอเมน”	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย เอริน แซนเดอร์สัน

วันคริสตม์าส	คนทัว่โลกเฉลิมฉลองการประสูติของพระผูช่้วยใหร้อด	

พระเยซูคริสต	์สกัวนัหน่ึงเราจะเฉลิม

ฉลองวนัท่ีดียิง่อีกวนั—การเสดจ็มา

คร้ังท่ีสอง	เม่ือพระเยซูเสดจ็กลบัมายงั

แผน่ดินโลก!	ศาสดาพยากรณ์สอนไว้

วา่จะเกิดอะไรข้ึนก่อนพระเยซูคริสต์

เสดจ็มาอีกคร้ัง	หน่ึงในนั้นคือ

จะมีการสอนพระกิตติคุณของ

พระองคท์ัว่โลก

การมีศรัทธาในพระบิดาบน

สวรรคแ์ละพระเยซูคริสตช่์วยให้

พระเยซูครสิตจ์ะเสดจ็มาอกีคร ัง้!

เวลำพระคัมภร์ี

สว่
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นึง่
ขอ
งภ
าพ
 ก

าร
เส

ด็จ
มา

คร
ัง้ที

ส่อ
ง 
โด
ย 
แฮ
ร์รี
ย์ 
แอ
นเ
ดอ
ร์เ
ซน็
; ภ
าพ
ปร
ะก
อบ
โด
ย 
พอ
ล 
มา
นน์

เรียนพนัธสญัญาใหมด้่วยกนัปีนี!้

ตรัสวา่	“เรามอบสนัติสุขไวก้บัพวกท่าน	

สนัติสุขของเราท่ีใหก้บัท่านนั้น	เราไม่

ไดใ้หอ้ยา่งท่ีโลกให	้อยา่ใหใ้จของท่าน

เป็นทุกข	์อยา่กลวัเลย”	(ยอห์น	14:27)

เม่ือท่านนึกถึงพระเยซูในวนั

คริสตม์าสปีน้ี	จ�าไวว้า่พระองคจ์ะเสดจ็

กลบัมาอีกคร้ัง	ไม่ใช่เสดจ็มาเป็นเดก็

ทารกแต่เป็นจอมกษตัริย	์จากนั้นทุกคน

จะรู้วา่พระองคท์รงเป็นพระบุตร

ของพระผูเ้ป็นเจา้และพระผูช่้วย

ใหร้อดของโลก	◼

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

เรารู้สึกสงบ	แมเ้ม่ือเหตุการณ์ต่างๆ	ท่ี

ก�าลงัเกิดข้ึนในโลกจะน่ากลวั	พระเยซู

เรียนรู้เพิ่มเตมิ
เม่ือพระเยซเูสดจ็กลบัมา พระองค์จะทรง

ปกครองแผน่ดนิโลก 1,000 ปี เวลานีจ้ะ

เรียกวา่มิลเลเนียม ระหวา่งมิลเลเนียม 

ผู้คนจะชอบธรรมจนซาตานไมส่ามารถ

ลอ่ลวงพวกเขาได้ จะไมมี่ความเศร้าโศก 

และคนท่ีตดิตามพระคริสต์จะรู้สกึสงบ

และมีความสขุ

กำรพดูคุยในครอบครัว
สมบตัิคือสิง่ของพิเศษบางอยา่งท่ีมีคา่มาก 

อา่น โจเซฟ สมิธ—มทัธิว 1:36–37 พดูคยุ

กนัวา่การ “สัง่สม” พระค�าของพระคริสต์

ชว่ยเราเตรียมรับการเสดจ็มาครัง้ท่ีสอง

ของพระองค์อยา่งไร เราพบพระค�าของ

พระองค์ท่ีไหน

เพลง: “คราพระเสดจ็มา” (หนงัสือ

เพลงส�าหรบัเด็ก, 46)

พระคัมภร์ี: ยอห์น 14:27

วีดทิศัน์: ไปท่ี Biblevideos.org เพ่ือชม 
“Glad Tidings of Great Joy: The Birth of Jesus 
Christ.”
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ฉันสำมำรถเตรียมพร้อม
ท�าหนงัสือเลม่เลก็เพ่ือเตือนให้ทา่นนกึถงึ

วิธีท่ีทา่นสามารถเตรียมพร้อมในเวลานี ้

เม่ือพระเยซเูสดจ็มาอีกครัง้

ตดัการ์ดออกแล้วน�ามาวางซ้อนกนั 

จากนัน้น�าเส้นด้ายร้อยผา่นชอ่งท่ีเจาะไว้

สองชอ่งแล้วผกู

เกร็ดน่ำรู้เก่ียวกับ
พระคัมภร์ี
สามวิธีตอ่ไปนีจ้ะชว่ยให้ทา่น

เข้าใจพระคมัภีร์ดีขึน้

1. ก่อนเร่ิมอา่นพระคมัภีร์ให้

สวดอ้อนวอนขอพระบดิา

บนสวรรค์ทรงชว่ยให้ทา่น

เข้าใจ

2. ใช้เวลาตรึกตรองสิง่ท่ีอา่น

3. บอกบางคนวา่ทา่นเรียนรู้

อะไรและรู้สกึอยา่งไร แล้ว

เขียนไว้ในบนัทกึสว่นตวั

ฉนัสามารถเตรียมพร้อมเม่ือ 
พระเยซเูสดจ็มาอีกครัง้

ฉนัสามารถเช่ือฟังพระบญัญตัิ ฉนัสามารถท�าตามศาสดาพยากรณ์

ฉนัสามารถอา่นพระคมัภีร์ ฉนัสามารถรักษาพนัธสญัญา 
บพัตศิมาของฉนั

ฉนัสามารถสวดอ้อนวอนทกุวนั
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เรื่องราวการประสูติ

ส�ำหรับเดก็เล็ก

ภา
พป

ระ
กอ
บ 
โด
ย 
ซมิิ
นิ 
บล
อ็ก
เค
อร์

วนัหน่ึง	เทพมาหามารียแ์ละบอก

เธอวา่เธอจะมีบุตร!	เทพบอกวา่

เธอควรตั้งช่ือบุตรนั้นวา่เยซู		

บุตรนั้นจะเป็นพระบุตรของ	

พระผูเ้ป็นเจา้	พระผูช่้วยใหร้อด

นานมาแลว้	หญิงคนหน่ึงนามวา่มารีย์

และชายคนหน่ึงนามวา่โยเซฟก�าลงัจะ

แต่งงานกนั	มารียก์บัโยเซฟเป็นคนดี		

พวกเขาท�าส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

ตอ้งการใหท้�า
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เมืองนั้นแออดั

มาก	มารียก์บั	

โยเซฟจึงตอ้ง	

คา้งคืนในคอก

สตัว	์คืนนั้นพระ

กมุารเยซูประสูติ!	

มารียก์บัโยเซฟตอ้งเดินทางไปเมืองหน่ึงเรียกวา่เบธเลเฮมเพื่อจ่ายภาษี



พวกคนเล้ียงแกะก�าลงัดูแลแกะ

อยูแ่ถวนั้น	เทพมาบอกคนเล้ียง

แกะวา่พระผูช่้วยใหร้อดประสูติ

แลว้	พวกคนเล้ียงแกะไปหาพระ

กมุารเยซูและนมสัการพระองค์

ดาวดวงใหม่ปรากฏใน

ทอ้งฟ้า
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หลงัจากพวกนกัปราชญไ์ป

แลว้	เทพมาเยีย่มโยเซฟ		

เทพบอกวา่กษตัริยช์ัว่

ตอ้งการท�าร้ายพระเยซู		

เทพบอกใหค้รอบครัวของ

พวกท่านยา้ยไปอยูอี่ยปิต์

เพื่อความปลอดภยั

ไกลออกไป	นกัปราชญเ์ห็นดาวดวง

ใหม่	พวกเขารู้วา่นัน่เป็นเคร่ืองหมาย

บ่งบอกวา่พระผูช่้วยใหร้อดประสูติ

แลว้	พวกเขาเดินตามดาวดวงนั้น	

ไปจนพบพระเยซู	พวกเขาถวายของ

ขวญัและนมสัการพระองค์
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โยเซฟ	มารีย	์และพระเยซูอาศยัอยูใ่นอียปิตจ์นเห็นวา่ปลอดภยัจึงกลบัมาอิสราเอล	

พระเยซูทรงเจริญวยัในเมืองหน่ึงเรียกวา่นาซาเร็ธ	พระองคท์รงเรียนรู้วา่ตอ้งช่วยเหลือ	

มีเมตตา	และเช่ือฟัง	พระองคท์รงเรียนรู้ทุกส่ิงท่ีพระองคจ์�าเป็นตอ้งเรียนรู้เพื่อเป็น

พระผูช่้วยใหร้อดของเรา	พระองคท์รงท�าตามแผนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงวางไวส้�าหรับ

พระองคเ์สมอ
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ในวนัคริสตม์าส	เราเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูคริสต	์ช้ีใหดู้ภาพคนเหล่าน้ี	

ผูเ้ป็นส่วนหน่ึงของเร่ืองราวการประสูติ

เราสามารถเป็นเหมือน	มารีย์กบัโยเซฟ	โดยท�าส่ิงท่ีพระเยซูทรงตอ้งการใหเ้ราท�า

เราสามารถเป็นเหมือน คนเลีย้งแกะ	และ	นักปราชญ์	โดยติดตามพระเยซูคริสต์

เราสามารถเป็นเหมือน	เหล่าเทพ	โดยเล่าเร่ืองจริงของคริสตม์าสใหค้นอ่ืนๆ	ฟัง

และเราสามารถเป็นเหมือน	พระเยซู	โดยท�าตามแบบอยา่งของพระองค!์	◼

จำกพระคัมภร์ี
ทา่นสามารถอา่นเร่ืองราวการประสตูไิด้ใน มทัธิว 1:18–25; 2; ลกูา 1:26–38; 2:1–20.
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ใ นจดหมายสั้นๆ	ท่ีเปาโลเขียนถึงชาว	กาลาเทีย	เขาแสดงความกงัวลมากกบั	

ความไม่เช่ืออยา่งชดัเจนของคนเหล่านั้น	

และการละท้ิงค�าสอนเก่ียวกบัพระคริสต	์	

เขาเขียนถึงคนเหล่านั้นวา่	“การเอาอกเอาใจ	

ดว้ยความหวงัดีกเ็ป็นการดีตลอดไป	

ไม่ใช่เฉพาะแต่เม่ือขา้พเจา้อยูก่บัพวก

ท่านเท่านั้น	ลกูนอ้ยของขา้พเจา้เอ๋ย	

ขา้พเจา้ตอ้งเจบ็ครรภเ์พราะท่านทั้งหลาย

อีก	จนกวา่พระคริสตจ์ะไดท้รงก่อร่าง

ข้ึนในตวัท่าน”	(กาลาเทีย	4:18-	19)	อีก

นยัหน่ึงคือ	เปาโลบรรยายวา่ตวัเขาตอ้ง

เจบ็ปวดและร้อนใจจนกวา่พระคริสต์

จะ	“ทรงก่อร่าง”	ในตวัพวกเขา	น่ีเป็นอีก

วธีิหน่ึงของการกล่าววา่	“ในพระคริสต”์	

ตามท่ีเปาโลใชบ่้อยคร้ังในงานเขียน	

ของเขา

มีความเป็นไปไดท่ี้พระคริสตจ์ะทรง

เป็นส่วนหน่ึงของชีวติมนุษย	์และเม่ือ

ประสบการณ์เช่นนั้นเกิดข้ึนจริง	มนุษย์

ยอ่มอยู	่“ในพระคริสต”์—พระคริสต	์

“ทรงก่อร่าง”	ในตวัเขา	น่ีมีความเป็นไปได	้

วา่เรารับพระคริสตไ์วใ้นใจเราและท�าให้

พระองคเ์ป็นบุคคลร่วมสมยัของชีวติเรา	

พระองคห์าไดเ้ป็นเพียงความจริงโดย

ทัว่ไปหรือขอ้เทจ็จริงในประวติัศาสตร์

ไม่	แต่ทรงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของ

มนุษยทุ์กแห่งหนและตลอดเวลา	เม่ือเรา

พยายามเป็นเหมือนพระคริสต	์พระองค	์

“ทรงก่อร่าง”	ในตวัเรา	หากเราเปิดประตู	

พระองคจ์ะเสดจ็เขา้มา	หากเราขอค�า

แนะน�า	พระองคจ์ะทรงแนะน�าเรา	เพราะ

พระคริสต	์“ทรงก่อร่าง”	ในตวัเรา	เรา	

จึงตอ้งมีความเช่ือในพระองคแ์ละใน	

การชดใชข้องพระองค	์ความเช่ือใน	

พระคริสตเ์ช่นนั้นและการรักษาพระ

บญัญติัของพระองคมิ์ไดเ้หน่ียวร้ังเรา		
แต่จะท�าใหม้นุษยเ์ป็นอิสระ	เจา้ชายแห่ง

สนัติองคน้ี์ทรงรอมอบสนัติสุขของใจ

ซ่ึงเราทุกคนจะตอ้งเปิดช่องรับสนัติสุข

มากข้ึน

คริสตม์าสท่ีแทจ้ริงมาถึงคนท่ีรับ	

พระคริสตไ์วใ้นชีวติเขาเสมือนหน่ึงพลงั

ขบัเคล่ือน	พลงัผลกัดนั	และพลงัชีวติ

ขณะครุ่นคิดถึงเทศกาลคริสตม์าส	

เจมส์	วอลลิงกฟ์อร์ดประพนัธ์ไวด้งัน้ี

คริสต์มาส 
ท่ีแท้จริง
คริสต์มาสทีแ่ทจ้ริงมาถึงคนทีร่บั 

พระคริสต์ไวใ้นชีวิตพวกเขา

จนกว่ำเรำจะพบกันอีก

คริสต์มาสไม่ใช่วนัหรือเทศกาล แต่

คือสภาพของใจและความคิด

หากเรารักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง

หากในความร�่ารวย เรายากจนใน

วิญญาณ และในความยากจน เรา

ร�่ารวยน�า้ใจ

หากจิตกศุลของเราไม่อวดตัว แต่

อดทนนานและเมตตา

หากในยามท่ีพ่ีน้องขออาหาร เรายอม

สละตนเองได้ หากทุกวนัเร่ิมต้น

ด้วยโอกาส และส้ินสุดด้วยความ

ส�าเร็จ แม้เพียงเลก็น้อย—

ทุกวนัย่อมเป็นวนัของพระคริสต์และ

คริสต์มาสอยู่ใกล้เสมอ

(ใน Charles L. Wallis, ed., Words 

of Life [1966], 33) . . .

หากท่านปรารถนาจะพบวญิญาณ	

ท่ีแทจ้ริงของคริสตม์าสและรับความ	

หอมหวานของวญิญาณนั้น	ขา้พเจา้ขอ	
แนะน�าท่านดงัน้ี	ระหวา่งความรีบเร่งใน	

โอกาสร่ืนเริงของเทศกาลคริสตม์าสปีน้ี		

จงหาเวลานอ้มใจไปหาพระผูเ้ป็นเจา้		

อาจจะในเวลาเงียบสงบ	และในสถานท่ี	

เงียบสงดั	คุกเข่า—ตามล�าพงัหรือกบั

บุคคลท่ีท่านรัก—ขอบพระทยัส�าหรับส่ิง

ดีๆ	ท่ีมาถึงท่าน	และขอใหพ้ระวญิญาณ

ของพระองคส์ถิตอยูใ่นท่านขณะท่ีท่าน

พยายามรับใชพ้ระองคแ์ละรักษา	

พระบญัญติัของพระองคอ์ยา่งจริงจงั	

พระองคจ์ะทรงจูงมือท่านและจะทรง

รักษาสญัญาของพระองค	์◼

จาก “คริสต์มาสท่ีแท้จริง,” เลียโฮนา, ธ.ค. 2005, 12- 15.

โดย ประธำนฮำเวร์ิด 
ดบัเบลิยู. ฮันเตอร์ 
(1907–1995)
ประธานศาสนจกัรคนท่ี
สบิสี่



ข้อคดิ

เราจะท�าอะไรได้บ้างเพื่อท�าให้วันสะบาโตเป็นวันปีตยินิดี
“วนัสะบาโตให้โอกาสพิเศษในการเสริมสร้างความผกูพนัของครอบครัว . . . เราท�าให้สะบาโตเป็นวนัปีตยิินดีเม่ือเราสอนพระกิตตคิณุให้ลกูของเรา . . .  

นอกจากจะใช้เวลากบัครอบครัวแล้ว ทา่นสามารถสมัผสัถงึความปีตยิินดีท่ีแท้จริงในวนัสะบาโตได้จากงานประวตัคิรอบครัว . . . ท�าให้สะบาโตเป็นวนั 

ปีตยิินดีโดยการรับใช้ผู้ อ่ืน โดยเฉพาะผู้ ท่ีไมส่บายใจ เดียวดาย หรือขดัสน”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน ประธานโควรัมอคัรสาวกสบิสอง, “สะบาโตคือวนัปีตยิินดี,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 130, 131

สมาชิกในเมืองนาตาล ประเทศบราซลิ



อ่ืนๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

น.  
44

น.  
60

น.  
74

กลบัจากงานเผยแผ่ 
มาบา้น ก่อนก�ำหนด 
หลงัจากกลบับ้าน ดฉินัตอ่สู้กบัประจกัษ์พยานของ

ตนเอง แตใ่นท่ีสดุดฉินัสญัญากบัพระบดิาบนสวรรค์

วา่จะยงัคงซ่ือสตัย์แม้ไมไ่ด้รับค�าตอบ

ส่ิงท่ี ขำ้พเจำ้เรยีนรู ้เม่ือครัง้

เป็นผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสวยัหนุ่ม
ลองนกึภาพการเข้าร่วมศาสนจกัรเม่ืออาย ุ17 ปี

และเป็นสมาชิกคนเดียวในเมืองของทา่นท่ีพดู

ภาษาของทา่น อา่นสิง่ท่ีเอล็เดอร์เคลบงิกอตแหง่

สาวกเจ็ดสบิเรียนรู้ในสถานการณ์นัน้!

เรื่องราวการ

เพลดิเพลนิกบัเร่ืองราวการประสตูขิองพระ

กมุารเยซหูกหน้าพร้อมภาพประกอบ!

ประสูติ




