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ภเูขาอียมีานีท่ีปกคลุมไปดว้ยหิมะใหภ้าพฉาก
หลงัสวยสะดุดตาแก่ลาปาซเมืองอิฐสีแดงบน
ท่ีสูง มกัจะถือกนัวา่เมืองน้ีเป็นศนูยบ์ริหาร
งานของโบลิเวยีเพราะส�านกังานราชการ
หลายแห่งตั้งอยูท่ี่นัน่

ผูส้อนศาสนาท่ีสอนในคณะเผยแผแ่อนดีส 
มาถึงโบลิเวยีในเดือนเมษายน ปี 1964 และ
จดัการประชุมท่ีมีผูเ้ขา้ร่วม 19 คน พวกเขาให้
บพัติศมาและยนืยนัผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสคนแรก
ในอีกหน่ึงเดือนต่อมา ปัจจุบนัสมาชิกภาพของ
ศาสนจกัรในโบลิเวยีเกิน 203,000 คนในท่ี
ประชุม 255 แห่ง และ 5 คณะเผยแผ ่พระวหิาร
ซ่ึงอยูใ่กลท่ี้สุดอยูใ่นเมืองโกชาบมัมา ห่างออก
ไป 154 ไมล ์(233 กิโลเมตร) ขบัรถเจด็ชัว่โมง
จากลาปาซ

ศาสนจกัรในโบลิเวยีเป็นท่ีรู้จกัดีในเร่ือง
โครงการมนุษยธรรมเพื่อชุมชน ไดแ้ก่การ
บริจาคเกา้อ้ีเขน็และอุปกรณ์การแพทย์
ส�าหรับเดก็แรกเกิด การร่วมบริจาคโลหิต 
การสนบัสนุนงานภาคเกษตร การท�าสวน
ครัว การพฒันาหมู่บา้น และการจดัระบบงาน
บรรเทาทุกขใ์นยามเดือดร้อน

วสุิทธิชนยคุสุดทา้ยในเขตเมืองหลวง
ลาปาซประชุมกนั 40 แห่ง

ภาษาสเปนเป็นภาษาท่ีคนส่วนใหญ่
ใช ้แต่หลายคนพดูภาษาเกชวั ไอยม์ารา 
หรือกอูารานี

เดือนธนัวาคม ปี 2014 เป็นเดือนฉลอง
ครบรอบ 50 ปีของศาสนจกัรในโบลิเวยี 
สมาชิกในเมืองลาปาซจดังานฉลอง
ชุมชนในเดือนมกราคม ปี 2015

ผูส้อนศาสนาเตม็เวลาคนแรกจาก
โบลิเวยีไดรั้บเรียกในปี 1967
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“ท่านตอ้งการให ้เรา ท�าอะไร!”
ตั้งแต่หนา้ 20 เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนดผ์ูใ้หแ้นวทางใน

การพฒันาหลกัสูตรจะใหข้อ้คิดท่ีสามารถเปล่ียนเราไดอ้ยา่งลึกซ้ึง

ชัว่นิรันดร์ถา้น�ามาใช ้ไม่เฉพาะหลกัสูตรเท่านั้นแต่วธีิเรียนรู้และ

ด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณทุกวนัดว้ย

ขณะผมเฝ้าดูศาสดาพยากรณ์ ผูห้ย ัง่รู้ และผูเ้ปิดเผยก�ากบัดูแลการ

พฒันาหลกัสูตรใหม่น้ีท่ีมีบา้นเป็นศนูยก์ลางและศาสนจกัรเป็นผู ้

สนบัสนุน ผมประหลาดใจท่ีหลกัสูตรสอดคลอ้งกบักระบวนการท่ี

ศาสนจกัรใชว้ธีิช้ีน�าการด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณนอ้ยลง โดยเช้ือ

เชิญใหเ้รารับผดิชอบการเติบโตทางวญิญาณของเราเองมากข้ึน ขณะท่ี

เราท�าเช่นนั้น ผมเช่ือมัน่วา่เราจะไดรั้บความสวา่งและความจริงมากยิง่

ข้ึน ความสามารถในการติดตามพระเยซูคริสตแ์ละละท้ิงคนชัว่คนนั้น

จะเพิ่มข้ึน (ดู คพ. 93:29–40) อนัจะน�าสนัติสุขมา

สู่ชีวติเราและน�าความดีงามมาสู่โลก

ไมเคิล เมเกิลบาย

ผู้อ�านวยการแผนกหลกัสูตร

เร่ืองเด่น
8 หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ:  

ส่ือใหรู้้วา่ท่านห่วงใย

14 ของขวญัแห่งสันตสุิขของพระผู้ช่วยให้รอด
โดย เอล็เดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน
พระเยซูคริสตท์รงสอนใหเ้รารู้วธีิพบสนัติสุขในยามยาก

20 ท�าให้ชีวติท่านเป็นการเดนิทางทีน่่าตืน่เต้นเร้าใจของการเตบิโต
ส่วนตวั
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
หลกัสูตรใหม่ จงตามเรามา จะช่วยใหเ้รากา้วหนา้จนบรรลุศกัยภาพอนั
สูงส่งของเรา

32 “เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น”: สัญลกัษณ์ของพระเยซูคริสต์ในพนัธสัญญา
เดมิ
โดย สตีเฟน พี. แชงค์

เ ม่ือทีมพฒันาหลกัสูตรของศาสนจกัรขอใหส้มาชิกทดสอบหลกัสูตร

ใหม่ จงตามเรามา ส�าหรับปี 2019 เราไดย้นิค�าถามน้ีหลายคร้ัง ตาม

ดว้ยความเห็นท�านองน้ี: “ตอนแรกฉนัคิดวา่ ‘เสียสติไปแลว้!’ ฉนัไม่

แน่ใจวา่จะไดผ้ล” แต่ขอ้กงัวลเหล่าน้ีในช่วงแรกถกูแทนท่ีทีละนอ้ย

ดว้ยการยนืยนัวา่ “การศึกษาพระคมัภีร์ของเราเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง” 

หรือ “ไดผ้ล!”

เหตุใดประสบการณ์ของพวกเขาจึงส�าคญัต่อท่าน เพราะหลกัสูตร

ใหม่มีไวใ้หท่้านและครอบครัวในบา้นท่านและไม่ไดมี้ไวส้�าหรับครู

ของท่านท่ีโบสถเ์ท่านั้น

ตามขอ้เสนอของฝ่ายประธานสูงสุด ฉบบัเดือนน้ีจึงส�ารวจหลกั

ธรรมเบ้ืองหลงัขั้นตอนใหม่ล่าสุดของการพฒันาหลกัสูตร  
จงตามเรามา—ซ่ึงตามหลงัหลกัสูตรเยาวชนฉบบัแกไ้ขท่ีน�ามาใชใ้น

ปี 2013 การสอนในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด ในปี 2016 และหลกัสูตร

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและสมาคมสงเคราะห์ท่ีเร่ิมใชใ้นปี 2018

8

20
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32
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46 เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั: เหตุให้เฉลมิฉลอง
โดย ประธานดลัลิน เอช. โอ๊คส์
ผลส�าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของการเปิดเผยเก่ียวกบัฐานะปุโรหิตปี 
1978 คือค�าขอร้องจากเบ้ืองบนใหท้ิ้งอคติ

51 เป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั: สร้างสะพาน
โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
ความแตกต่างในวฒันธรรม ภาษา เพศ เช้ือชาติ และสญัชาติหมดความ
หมายบนเสน้ทางพนัธสญัญา

52 การปฏิบัตศิาสนกจิดงัทีพ่ระผู้ช่วย
ให้รอดทรงท�า
โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค
พระเยซูคริสตท์รงวางแบบฉบบัท่ี
สมบูรณ์ของวธีิรักและรับใชแ้ต่ละบุคคล

56 วธีิเข้าใจวญิญาณคริสต์มาสเจด็วธีิ
โดย ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล
ไม่รู้สึกอยา่งนั้นในเทศกาลน้ีหรือ ต่อไป
น้ีเป็นวธีิน�าปีติของคริสตม์าสใหผู้อ่ื้น
—และตวัท่านเอง

60 รวมของประทานแห่งพระวญิญาณ
ไว้ในรายการคริสต์มาสของท่าน
โดย เดวิด ดิกสัน
ของประทานฝ่ายวญิญาณมีพร้อมใหเ้รา
รับถา้เราเตม็ใจทูลขอ

62 ค�าถามและค�าตอบ
ฉนัรู้สึกไม่คู่ควรใหพ้ระผูช่้วยใหร้อด
ทรงรัก ฉนัจะเอาชนะความรู้สึกน้ีและ
เห็นคุณค่าของตนเองไดอ้ยา่งไร

64 โปสเตอร์: ของประทานทีท่�าให้เป็น
ไปได้

65 ค�าเช้ือเชิญของศาสดาพยากรณ์:  
ห้าส่ิงทีท่่านท�าได้เพือ่ช่วยเปลีย่นโลก
โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

เยาวชน
66 ของขวญัคริสต์มาสของคาร์ล

โดย จูเลียน เทนนีย์ โดแมน
คาร์ลพบของขวญัท่ีสมบูรณ์แบบส�าหรับครอบครัวเขาในเชา้วนั
คริสตม์าส

68 เคธีกบัควนิซี
โดย เอวาน วาเลนไทน์และมาริสซา วิดดิสัน
ควนิซีรู้วธีิปลอบเพื่อนของเธอ

70 ความคารวะคอืความรัก
โดย ลอูาอิปู ดบัเบิลย.ู
การจดจ�าวา่ตอ้งมีความคารวะช่วยใหห้นู
ไม่ประหม่า

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลียโฮนา 
ท่ีซ่อนอยู่ ในฉบับ 
น้ีได้หรอืไม่ ค�าใบ้:  

“_____ หมายความ 
มากกวา่น่ังสงบ”

ภาพปก
คืนศักด์ิสิทธ์ิ โดย ไมเคิล มาลม์

เร่ืองสั้น
5 การเดนิทางในวนัคริสต์มาสแรก

โดย คริสตินา ครอสแลนด์

6 ภาพแห่งศรัทธา: บาลงักา โซลิส— 
อาซุนซีออน ปารากวยั

12 ผู้สอนประจ�าบ้านและผู้เยีย่มสอนหายไป
ไหน
โดย จีน บี. บิงแฮม

18 ดขีึน้กว่าเมือ่วานเลก็น้อย
โดย หลยุส์ โอมาร์ การ์โดโซ

30 ทีแ่ท่นพูด: การตดัสินใจและปาฏิหาริย:์ 
และตอนน้ีดิฉนัมองเห็น
โดย ไอรินา วี. แครทเซอร์

36 ไตร่ตรอง: หลอดไฟสีแดงหลอดเดียว
โดย ลอรี รายส์

37 การรับใช้ในศาสนจกัร:  
การเติบโตจากการรับใช้
โดย โป เนียน (เฟลิเป) ชู และเปตรา ชู

38 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

80 จนกว่าเราจะพบกนัอกี:  
รู้จกัพระคริสตผ์า่นโจเซฟ สมิธ
โดย เอล็เดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี

42 พระสุรเสียงบแผ่วเบาท่ามกลางการ
ตดัสินใจคร้ังใหญ่
โดย บราเดอร์เอม็. โจเซฟ บรัฟ
เอาใจใส่การกระตุน้เตือนทางวญิญาณและ
วางใจพระเจา้เพื่อพระองคจ์ะทรงท�าใหว้ถีิ
ของท่านราบร่ืน

คนหนุ่มสาว

71 รอดจากโคลน
โดย เอล็เดอร์อะโดลสัน เดอ เปาลา  
ปาเฮยา
เม่ือน�้าโคลนท่วมบา้นของเพื่อนบา้น  
เรารู้วา่เราจะช่วยพวกเขาได้

72 อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

73 หน้านีข้องหนู

74 ส่องแสงของท่าน:  
พี่นอ้งท่ีท�าใหโ้ลกสวา่ง
สองพี่นอ้งจากกานาแบ่งปันแสงสวา่งให้
คนรอบขา้ง

76 เร่ืองราวในพระคมัภร์ี:  
โยนาห์กบัวาฬ
โดย คิม เวบ็บ์ รีด

79 หน้าระบายสี
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liahona .lds .org

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี  
liahona@ldschurch.org

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

ส่ิงทีพ่งึจดจ�า 3 ข้อเมือ่ท่านรู้สึกเหมอืนท่านท�าได้ไม่ดพีอ
โดย เลียห์ บาร์ตนั

รู้สึกวา่ไม่ไปไหนหรือไม่ ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีท่านสามารถดึงตวัเองกลบัมา

และเร่ิมกา้วหนา้อีกคร้ัง

ค้นหาเพิม่เตมิ

ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้และท่ี liahona .lds .org 
ท่านสามารถ

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

เหตุใดดฉัินจงึไม่ถามอกีว่า “ท�าไม”  หลงัจากพีช่ายส้ินชีวติ
โดย ซิเมนา การ์โดซ กอร์บาลนั

ซิเมนาอธิบายวา่เธอพบสนัติสุขไดอ้ยา่งไรหลงัจากพี่ชายส้ินชีวติระหวา่งรับ

ใชง้านเผยแผข่องเขา เร่ืองราวของคุณพอ่เธออยูใ่นหนา้ 18 ของฉบบัน้ี
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ต �่าตอ้ยวา่ทารกองคน้ี์คือพระ
บุตรของพระผูเ้ป็นเจา้

4. มทัธิว 2:13–14
ครอบครัวเลก็ๆ ตอ้งออก

จากเมืองและประเทศของตน
โดยไม่มีการเตือนล่วง

หนา้ พระกมุารพระ

1. ลูกา 1:26–27, 30–31
มารียม์าจากนาซาเร็ธ  

หมู่บา้นท่ีมีประชากร 
400–500 คน 1 เธอเป็นสาว
ชาวบา้นธรรมดา ในสายตา
ชาวโลก ทวา่เธอกบัโยเซฟ

ยอมรับการเรียกใหเ้ล้ียงดู
พระบุตรของพระผูเ้ป็นเจา้

2. ลูกา 2:4–5
การเดินทางไปเบธเลเฮม 

จะตอ้งใชเ้วลาอยา่งนอ้ยส่ี 
ถึงหา้วนั 2 และพระคมัภีร์ 
ไม่ไดบ้อกอะไรเลยเก่ียวกบั 

ลาท่ีพาทั้งสองผา่นเนิน 
หิน แม ้“ก�าลงัตั้งครรภ”์  
แต่มารียก์ย็งัเดินทาง 
ไปกบัโยเซฟเพื่อใหค้ �า 
พยากรณ์เกิดสมัฤทธิผล 
ท่ีวา่ พระเมสสิยาห์จะ 
ประสูติในเบธเลเฮม  
(ดู มีคาห์ 5:2)

3. ลูกา 2:7–11
ในเบธเลเฮม โยเซฟกบั

มารียไ์ม่มีบา้นหรือเปลให้
กษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ั้ง
หลาย พวกท่านตอ้งรู้สึก
นอบนอ้มถ่อมตนมากขณะ
เห็นเคร่ืองหมายชดัเจน
ท่ามกลางการประสูติอนั

โดย คริสตนิา ครอสแลนด์

นิตยสารศาสนจกัร

คริสต์
ถกูขู่เอา
ชีวติแม้
พระชนมายุ
ยงัไม่ถึงสอง
พรรษา (ดู มทัธิว 2:16) แต่ความ
ภกัดีและความรักต่อพระผูช่้วย
ใหร้อดเป็นแรงจูงใจใหม้ารียก์บั
โยเซฟเดินทางไกลไปอียปิต์

5. มทัธิว 2:19–23
หลงัจากอยูแ่ปลกถ่ินนานพอ

สมควร โยเซฟกบัมารียก์ต็อ้งเดิน
ทางยาวไกลท่ีสุด แต่ระยะทางดู
เหมือนสั้นลง เพราะคราวน้ี พวก
ท่านก�าลงักลบับา้น เม่ือถึงท่ีนัน่ 
พวกท่านมีศรัทธาในพระ
ผูเ้ป็นเจา้และเล้ียง
ดูพระองคผ์ูจ้ะ 
“ไดช่ื้อวา่
ชาวนา-
ซาเร็ธ” 
(มทัธิว 
2:23)

นาซาเร็ธ

เบธเลเฮม
เยรูซาเลม็

อยีปิต์

ประมาณ 92 ไมล์ 
(148 กม.)

อย่างน้อย 150 ไมล์ (240 กม.)

อ้างองิ
 1. ดู James E. Strange, “Nazareth,” Anchor Bible Dictionary.

 2. ดู D. Kelly Ogden, “The Road to Bethlehem,”  Tambuli, Dec. 1993, 41.

เ ราเล่าเร่ืองคริสตม์าส
ทุกปี แต่เรานึกภาพการ
เดินทางของมารียก์บัโย-

เซฟบ่อยเพียงใด ศรัทธาและ
การเสียสละของท่านทั้งสอง
เป็นส่วนส�าคญัของเร่ืองน้ี

แมจ้ะเป็นการเดินทางท่ียาวนานและยากล�าบาก แต่ทุก
ยา่งกา้วของศรัทธาน�าเราเขา้ใกลชี้วตินิรันดร์มากข้ึน—ของ
ขวญัท่ีพระผูช่้วยใหร้อดผูท้รงรักเราทรงจดัเตรียม การเดิน
ทางท่ีท�าใหค้วามรอดเกิดข้ึนได ้◼

เราก�าลงัเดนิทางไปกบัพระเยซู  

เหมือนมารียก์บัโยเซฟ 



6 เลียโฮนา

ภาพแห่งศรัทธา

บาลังกา โซลิส
อาซุนซีออน ปารากวยั

เมือ่สามีและมารดาของบาลังกาล้มป่วย 
ไม่สามารถดแูลตนเองได ้เธอตอ้งออก
จากงานมาดแูลพวกเขาเต็มเวลา บาลังกา
พบพลังเหนือพลังของเธอเองโดยหันไป
พึง่พระเจ้า
โคดี ้เบลล์ ช่างภาพ

ค้นหาเพิม่เตมิ
ตอ้งการใหช่้วยเป็นผูดู้แลหรือไม่ เขา้ไปท่ี  
lds .org/ go/ 12186
เรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัการดูแลผูสู้งอายท่ีุ 
 lds .org/ go/ 12187
หาภาพแห่งศรัทธาเพิ่มเติมท่ี lds .org/ go/ 18

ดิฉนัไม่เบ่ือการสวดออ้นวอนและ
ทูลขอพลงัจากพระเจา้เพื่อเดินหนา้
ต่อไป ดิฉนัสวดออ้นวอนพระองค์
ตลอดเวลา ส่ิงท่ีครอบครัวของดิฉนั
ประสบช่วยใหดิ้ฉนัตระหนกัวา่
พระเจา้ทรงเดินไปกบัดิฉนัตลอด
ช่วงเวลาทั้งหมดนั้น พระองคท์รง
เปิดโอกาสใหดิ้ฉนัลุกข้ึนอีกคร้ัง 
พระเจา้ประทานพละก�าลงัใหดิ้ฉนั
มากอยา่งไม่น่าเช่ือ

ดิฉนัไม่เคยถามตวัเองวา่ “ท�าไม
ตอ้งเป็นฉนั” ดิฉนัคิดเสมอวา่มี
เหตุผลส�าหรับการทดลองเหล่านั้น 
ดิฉนัวางใจพระเจา้และยอมรับส่ิง
ท่ีพระองคท์รงส่งมา พระองคท์รง
พยงุดิฉนัขณะดิฉนัประสบช่วงเวลา
ท่ียากมาก และดิฉนัเขม้แขง็ข้ึน
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ก ารแสดงความรกัตอ่ผู้อื่นเป็นหัวใจของการปฏิบัตศิาสนกิจ 
 จีน บี. บิงแฮมประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าววา่ “การ
ปฏิบัตศิาสนกิจที่แท้จรงิบรรลุผลส�าเรจ็เป็นรายบุคคลโดยมีความ

รกัเป็นแรงจูงใจ . . . ปาฏิหารยิ์จะเกิดขึน้เมื่อมีความรกัเป็นแรงจูงใจ เรา
จะพบวธิีน�าพี่น้องชายหญิงที่ ‘หายไป’ เข้ามาในอ้อมกอดพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตค์รบทุกคน” 1

การให้ผู้อื่นรูว้า่เราห่วงใยเป็นองคป์ระกอบส�าคญัยิ่งของการพัฒนาความ
สัมพันธ์ส่วนตวั แตค่นเรารูสึ้กถึงความรกัไม่เหมือนกัน แล้วเราจะแสดง
ความรกัตอ่ผู้อื่นอย่างเหมาะสมไดอ้ย่างไรเพื่อให้พวกเขาเข้าใจและเห็น
คณุคา่ ตอ่ไปน้ีเป็นวธิีส่ือให้รูว้า่เราห่วงใย พรอ้มดว้ยแนวคดิบางประการที่จะ
จุดประกายความคดิของท่าน

มีหลายวธิีที่เราสามารถแสดงให้เห็นวา่เราห่วงใย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
ครสิตม์าส เราสามารถพูด ส่งข้อความ เขียน ให้ แบ่งปัน สวดอ้อนวอน อบขนม  
รอ้งเพลง กอด เล่น ปลูกตน้ไม้ หรอืท�าความสะอาด เพียงแคล่องท�า

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

ส่ือใหรู้้วา่ท่านห่วงใย

บทความ “หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ” มุ่งหมายจะช่วย
ใหเ้ราเรียนรู้ท่ีจะดูแลกนั—มิใช่เพื่อแบ่งปันเป็นข่าวสารระหวา่ง
การเยีย่ม เม่ือเรารู้จกัคนท่ีเรารับใช ้พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะทรง
กระตุน้เตือนใหเ้รารู้วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวกเขาตอ้งการนอกเหนือ
จากการดูแลและความการุณยข์องเรา

T



พูด
บางครัง้ไม่มีส่ิงใดดีไปกวา่การพูดวา่ท่านรูสึ้กอย่างไรกับคนๆ น้ัน แม้อาจจะ

หมายถึงการบอกบางคนวา่ท่านรกัพวกเขา แตร่วมถึงการบอกส่ิงที่ท่านช่ืนชม
เกี่ยวกับพวกเขาหรอืกล่าวค�าชมที่จรงิใจดว้ย การยืนยันเช่นน้ันช่วยกระชับ
ความสัมพันธ์ (ด ูเอเฟซัส 4:29)

•  หาโอกาสให้แตล่ะคนรูว้า่ท่านช่ืนชมข้อดอีย่างหน่ึงของเขามากเพียงใด
• แวะเยี่ยม โทรศัพท์ หรอืส่งอีเมล ส่งข้อความ หรอืการด์บอกคนน้ันวา่

ท่านคดิถึงพวกเขา

ไปเยีย่ม
การใช้เวลาพูดคยุและฟังเป็นวธิีแสดงให้เห็น

ไดอ้ย่างดวีา่ท่านให้ความส�าคญักับเขามากเพียงใด 
ไม่วา่ไปเยี่ยมที่บ้าน ที่ โบสถ์ หรอืที่ ใดก็ตาม  

มีหลายคนตอ้งการคนที่พวกเขาจะพูดคยุดว้ยได ้
(ด ูโมไซยาห์ 4:26; คพ. 20:47)

•  วางแผนการเยี่ยมตามความตอ้งการของ
แตล่ะบุคคล ใช้เวลาฟังจรงิๆ และเข้าใจ
สภาวการณ์ของเขา

•  หากไปเยี่ยมบ้านล�าบากเพราะระยะทาง 
บรรทัดฐานทางวฒันธรรม หรอืสภาวการณ์
อื่น ท่านอาจจะหาเวลาอยู่ดว้ยกันหลังเลิก
การประชุมที่ โบสถ์



10 เลียโฮนา

การฟังผูอ่ื้นจะช่วยใหเ้ราคน้พบวธีิแสดงใหพ้วกเขาเห็น
วา่เราห่วงใย ดูบทความหลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ
เร่ือง “หลกัธรรมหา้ขอ้ท่ีผูฟั้งท่ีดีพึงปฏิบติั” ใน เลียโฮนา 
ฉบบัเดือนมิถุนายน 2018

รับใช้อย่างมจุีดประสงค์
จงค�านึงถึงส่ิงที่บุคคลหรอืครอบครวัตอ้งการ การรบัใช้ที่มี

ความหมายส่ือให้รูว้า่ท่านห่วงใย ผนวกกับของขวญัล�า้คา่ของ
เวลาและความเอือ้อาทร “การกระท�าที่เรยีบง่ายของการรบัใช้
สามารถส่งผลอันลึกซึง้ตอ่ผู้อื่น” ซิสเตอรบ์ิงแฮมกล่าว 2

•  ให้การรบัใช้ที่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้บุคคลหรอื
ครอบครวัของพวกเขา เช่น ดแูลลูกเพื่อให้พ่อแม่ได้ ไป
พระวหิาร

•  หาวธิีแบ่งเบาภาระเมื่อชีวติมีงานล้นมือ เช่น ท�าความ
สะอาดหน้าตา่ง พาสุนัขไปเดนิเล่น หรอืช่วยท�างานใน
สวน

ท�าส่ิงต่างๆ ด้วยกนั
มีบางคนไม่เช่ือมความสัมพันธ์ผ่านการสนทนาที่ลึกซึง้ บาง

คนเช่ือมความสัมพันธ์ โดยหาความสนใจที่เหมือนกันและใช้
เวลาท�าส่ิงเหล่าน้ันดว้ยกัน พระเจ้าทรงกระตุน้ให้เรา “อยู่กับ  
[พี่น้องชายหญิงของเรา] และท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้”  
(คพ. 20:53) 

•  ไปเดนิเล่น เล่มเกม หรอืก�าหนดเวลาออกก�าลังกายดว้ยกัน
เป็นประจ�า

•  รบัใช้ โครงการศาสนจักรหรอืชุมชนดว้ยกัน

ให้ของขวญั
บางครัง้เวลาหรอืโอกาสปฏิสัมพันธ์กันมีจ�ากัด ในหลาย

วฒันธรรม การให้ของขวญัเป็นเครือ่งหมายของความห่วงใย
และความเอาใจใส่ ของขวญัง่ายๆ เป็นครัง้คราวสามารถส่ือให้รู้
วา่ท่านสนใจจะสรา้งความสัมพันธ์ ให้ดขีึน้ (ด ูสุภาษิต 21:14)

• พาพวกเขาไปรบัประทานอาหารที่ช่ืนชอบ
•  แบ่งปันค�าพูดอ้างอิง ข้อพระคมัภีร ์หรอืข่าวสารอื่นที่ท่าน

รูสึ้กวา่พวกเขาจะไดป้ระโยชน์
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งานแห่งความรัก
เมื่อท่านรูจ้ักคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจและคนที่

ท่านแสวงหาการดลใจเพื่อเขา ท่านจะเรยีนรูว้ธิีส่ือ
ความรกัความห่วงใยของท่านตอ่พวกเขาแตล่ะคน
อย่างเฉพาะเจาะจงมากขึน้

คมิเบอรล์ีย์ เซย์ โบลด ์จากรฐัออรกิอน 
สหรฐัอเมรกิา เล่าเรือ่งที่เธอแสวงหาการดลใจและให้
ของขวญัเพื่อแสดงความรกัดงัน้ี

“เมื่อดฉัินพบวา่ชีวติก�าลังท�าให้ดฉัินท้อ ดฉัิน
จะลุกขึน้มาท�าขนมปังซุกินี ปกตจิะท�าประมาณ
แปดแถว ส่วนประกอบพิเศษของดฉัินคอืการสวด
อ้อนวอนในใจขณะอบขนมปังเพื่อให้รูว้า่ใครตอ้งการ
ขนมปังเหล่าน้ัน ดฉัินไดรู้จ้ักคนบ้านใกล้เรอืนเคยีง
ดขีึน้เพราะขนมปังซุกินีอุ่นๆ ของดฉัินเป็นผู้เชิญ
ดฉัินเข้าไปในบ้านและในชีวติพวกเขา

“ฤดรูอ้นที่อบอ้าววนัหน่ึง ดฉัินจอดรถข้างๆ 
ครอบครวัหน่ึงที่ก�าลังขายแบล็คเบอรีอ่ยู่รมิถนน 
ดฉัินไม่ตอ้งการแบล็คเบอรี ่แตเ่ด็กผู้ชายรา่งผอม
ยืนมองดฉัินดว้ยความตืน่เตน้พลางคดิวา่ดฉัินเป็น
ลูกคา้คนตอ่ไปของเขา ดฉัินซือ้แบล็คเบอรี ่แตม่ีของ
ขวญัให้เขาดว้ย ดฉัินให้ขนมปังเด็กผู้ชายคนน้ันสอง
แถว เขาหันไปขออนุญาตคณุพ่อ จากน้ันก็พูดวา่  
‘ดสิูพ่อ ตอนน้ีเรามีของกินวนัน้ีแล้ว’ ดฉัินเป่ียมดว้ย
ความส�านึกคณุส�าหรบัโอกาสน้ีที่ ไดแ้สดงความรกั
อย่างเรยีบง่าย”

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองขอรอ้งวา่ “ชายหญิงทุกคน—
เยาวชนชายและเยาวชนหญิงรุน่พี่—จะ . . . ตัง้ใจ
ดแูลเอาใจใส่กันมากขึน้ โดยมีความรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิตเ์ป็นแรงจูงใจให้ท�าเช่นน้ัน . . . ขอให้
เราท�างานเคยีงข้างพระเจ้าแห่งสวนองุ่น โดยช่วย
เหลือพระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาของเราทุกคนท�า
ภารกิจใหญ่หลวงของพระองค์ ในการตอบค�าสวด
อ้อนวอน ให้การปลอบโยน เช็ดน� ้าตา และเสรมิก�าลัง
เข่าที่อ่อนล้า” 3

พระเยซูคริสต์ทรงห่วงใย
ก่อนพระเยซูครสิตท์รงท�าให้ลาซารสัเป็นขึน้

จากตาย “พระเยซูทรงกันแสง
“พวกยิวจึงกล่าววา่ ดสิูวา่ท่านรกัเขาเพียงไร” 

(ยอห์น 11:35–36)
“เรามีความสงสารเจ้า” พระครสิตต์รสักับชาว

นีไฟ จากน้ันพระองคท์รงถามหาคนป่วย คน
มีทุกข์ คนง่อย และคนตาบอด และ “พระองค์
ทรงรกัษาเขาทุกคน” (ด ู3 นีไฟ 17:7–9)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างส�าหรบั
เราเมื่อทรงห่วงใยผู้อื่น พระองคท์รงสอนเราวา่

“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจ
ของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุดความ
คดิของท่าน

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบั
แรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 22:37–39)

ใครต้องการความห่วงใยของท่าน ท่านจะ
แสดงให้พวกเขาเห็นได้อย่างไรวา่ท่านห่วงใย ◼

อ้างองิ
 1. จีน บี. บิงแฮม, “การปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 106.
 2. จีน บี. บิงแฮม, “การปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า,” 104.
 3. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “อยู่กับพวกเขาและท�าให้พวกเขาเข้มแข็ง

ขึน้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 103.
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เ พื่อนคนหน่ึงของดฉัินถามดฉัินเมื่อเรว็ๆ 
น้ีดว้ยความฉงนสนเท่ห์วา่ “ผู้เยี่ยมสอน
ของฉันหายไปไหน” นับตัง้แตส่ามีเธอเสีย

ชีวติ ผู้เยี่ยมสอนดแูลและใส่ ใจมาก แตพ่อ
ประกาศโปรแกรมใหม่ของการปฏิบัตศิาสนกิจ
ที่การประชุมใหญ่สามัญเดอืนเมษายน ปี 2018 
เธอไม่เห็นผู้เยี่ยมสอนของเธออีกเลย

เราทุกคนก�าลังปรบัตวัให้คุน้กับวธิี ใหม่ บรา
เดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจบางคนอาจ
จะยังไม่เข้าใจวา่การเยี่ยมบ้านไม่ ใช่เป็นการ
ปฏิบัตศิาสนกิจเพียงอย่างเดยีว แตน่ั่นเป็น
วธิีที่ยอดเยี่ยมในการแสดงความรกัและความ
สนใจอย่างแท้จรงิ—สมาชิกหลายท่านยัง
ตอ้งการให้ ใช้วธิีน้ี

ให้ ท�ำไม มาก่อน อย่ำงไร
ส�าหรบับางคน ปัญหาอาจเป็นการเข้าใจ 

จุดประสงคข์องการเปลี่ยนแปลงผิดไป  
จุดประสงคเ์บือ้งหลังการแทนที่การเยี่ยม
สอนและการสอนประจ�าบ้านดว้ยการปฏิบัติ
ศาสนกิจไม่เพียงเปลี่ยน วธิ ีที่เราดแูลกัน

เท่าน้ัน แตช่่วยให้เรา
ไดร้บัการน�าทางจาก 
สาเหต ุของการปฏิบัติ
ศาสนกิจดว้ย

โดย จนี บี. บิงแฮม

ประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญั

ผูส้อนประจ�าบา้นและ 
ผูเ้ยีย่มสอนหายไปไหน

เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัตศิาสนกิจของ
เราคอืช่วยให้ผู้อื่นเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระผู้ช่วย
ให้รอดพระเยซูครสิตล์ึกซึง้มากขึน้และเตบิโต
จนบรรลุศักยภาพอันสูงส่งของพวกเขา ความ
ยืดหยุ่นที่เพิ่มมาในโปรแกรมน้ีมิไดมุ้่งหมาย
ให้เราเพลามือแตมุ่่งหมายจะให้ โอกาสพระ
วญิญาณน�าทางเรามากยิ่งขึน้

ดงัน้ันการที่คนบางคนตอ้งการการเยี่ยมวนั
น้ีหรอืไม่ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับวา่อะไรจะช่วยให้
พวกเขาก้าวหน้าบนเส้นทางของพระบิดาบน
สวรรค์

เรียนรู้ด้วยกนั
แม้จะยังไม่แน่ใจในตอนแรกวา่คาดหวงั

ให้เราท�าอะไรขณะที่เราปฏิบัตศิาสนกิจ แต่
บราเดอรแ์ละซิสเตอรข์องเราก�าลังยื่นมือช่วย
เหลือกัน ไม่วา่ดฉัินเดนิทางไปที่ ใด ดฉัินตืน่
เตน้เสมอที่ ไดย้ินสตรนัีบไม่ถ้วน (และชาย
จ�านวนมาก) เล่าเรือ่งราวการปฏิบัตศิาสนกิจ—
หรอืไดร้บัการปฏิบัตศิาสนกิจ—ซ่ึงส่งผลดตีอ่
ความสัมพันธ์และการเตบิโตส่วนตวั

ดฉัินเพิ่งกลับจากนอรท์แคโรไลนา 
สหรฐัอเมรกิา ซ่ึงประธานสมาคมสงเคราะห์
วอรด์แบ่งปันแนวคดิบางประการที่เธอไดร้บั
จากผู้น�าสเตค ดฉัินคดิวา่เป็นแนวคดิที่ถูกตอ้ง
และควรแบ่งปันพรอ้มกับการชีแ้จงบางส่วน 

ท�าต่อไป
เราทุกคนก�าลังเรยีนรูด้ว้ยกันขณะที่เรา

น้อมรบัวธิีปฏิบัตศิาสนกิจที่ “ ใหม่กวา่ บรสุิทธิ์
กวา่”1 พวกเราบางคนอาจรูสึ้กหนักใจหรอืกลัว 
เรือ่งน้ีแก้ ไขไดถ้้าจ�าไวว้า่ “ ใหม่กวา่และบรสุิทธิ์

ความยืดหยุ่นของการปฏิบัตศิาสนกิจควรกระตุน้ให้เราแสดงความ
ห่วงใยมากขึน้ ไม่ ใช่ท�าให้เราผ่อนคลาย
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เดมิ ใหม่

การสอนประจ�าบา้นและการเยีย่มสอน การปฏิบติัศาสนกิจ

มีหนา้ท่ีเป็นแรงจูงใจ มีความรักเป็นแรงจูงใจ

กล่อง* ไข่มุก

ฉนัท�า อะไร ฉนัท�า ท�าไม 

แนวทางปฏิบติั ผลลพัธ์

* อุปมาเร่ืองพอ่คา้อญัมณีท่ีมีไข่มุกล�้าค่าแต่น่าเสียดายเม่ือคนท่ีมาดูสนใจแต่กล่องสวยแทนท่ีจะสนใจไข่มุก ในท�านอง
เดียวกนั เม่ือเราเปล่ียนจากการสอนประจ�าบา้นและการเยีย่มสอนเป็นการปฏิบติัศาสนกิจ เราสามารถใหค้วามสนใจ

กบั “ไข่มุก” ของการปฏิบติัศาสนกิจท่ีมีความหมายไดดี้ข้ึนแทนท่ีจะสนใจ “กล่อง” นโยบายและวธีิด�าเนินงาน

กวา่” ไม่ไดห้มายถึง “ ไม่มีข้อบกพรอ่งและไม่
สามารถบรรลุผลส�าเรจ็ได”้

ไม่วา่ท่านจะยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับจุดประสงค์
ของการปฏิบัตศิาสนกิจและวธิีท�างานหรอืท่าน
คดิวา่ท่านเข้าใจแล้ว ดฉัินเชือ้เชิญให้ท่านดู
และอ่านแหล่งข้อมูลที่ ministering .lds .org 
และศึกษาบทความหลักธรรมของการปฏิบัติ
ศาสนกิจที่จัดพิมพ์ทุกเดอืนใน เลียโฮนา  
(ดหูน้า 8 ในฉบับน้ี) เน้ือหาเหล่าน้ีจะช่วย
ท�าให้งานปฏิบัตศิาสนกิจของท่านสอดคล้อง
กับงานของพระผู้ช่วยให้รอด

ขอบคณุบราเดอรแ์ละซิสเตอรท์ี่ยอดเยี่ยม

ส�าหรบัความรกั ความห่วงใย การยื่นมือช่วย
เหลือ และการอุทิศตน ท่านน่าทึ่งจรงิๆ และ
การปฏิบัตศิาสนกิจของท่านจะ “พิเศษอย่าง
ยิ่ง”! 2 ◼
อ้างองิ
 1. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, 

“การปฏิบัตศิาสนกิจ,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 
100.

 2. เอ็มมา สมิธ, ใน 
Daughters in My Kingdom: 
The History and Work of 
Relief Society (2011), 14.

วธีิท่ีใหม่กวา่และบริสุทธ์ิกวา่
แผนภมิูน้ีแสดงใหเ้ห็นดา้นท่ีสมาชิกบางคนเขา้ใจถึงโปรแกรมเดิม เปรียบเทียบกบั

วธีิท่ีเราทุกคนหวงัจะเขา้ใจวา่การปฏิบติัศาสนกิจหมายถึงอะไร

วธีิท�าให้เกดิการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกจิทีป่ระสบความส�าเร็จ
ในรูปแบบดิจิทลัของบทความน้ี ซิสเตอร์บิงแฮมแบ่งปันแนวทางหา้ประการเพื่อช่วยในการสมัภาษณ์ผูป้ฏิบติัศาสนกิจ ไปท่ี lds.org/go/121813

ขีดฆ่าวา่ท�าแลว้ ติดต่ออยูเ่สมอ

ใหค้วามสนใจกบัภารกิจ ใหค้วามสนใจกบัคน

เยีย่มเดือนละคร้ัง ติดต่อตามสถานการณ์

น�าข่าวสารไปให้ แบ่งปันพระกิตติคุณตามท่ีพระวญิญาณทรงน�า

อะไรนบัเป็นการเยีย่ม รับผดิชอบสวสัดิภาพทางวญิญาณ

มอบหมายใหบ้ราเดอร์และซิสเตอร์ มอบความไวว้างใจใหบ้ราเดอร์และซิสเตอร์

รายงานวา่ท�าแลว้ เปล่ียนแปลงจิตใจ
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มี
อะไรดกีวา่เพลงครสิตม์าสแสนไพเราะ งานชุมนุม
ครอบครวัและมิตรสหาย สีหน้ายิม้แย้ม และความ
เบิกบานสนุกสนานของเด็กๆ ไหม ครสิตม์าสมีความ

สามารถอันศักดิสิ์ทธิ์ที่จะน�าเรามารวมกลุ่มกับครอบครวั 
มิตรสหาย และชุมชน เราตัง้ตารอการแลกของขวญัและ
อิ่มเอมกับอาหารวนัเทศกาล

ใน A Christmas Carol ที่ประพันธ์ โดยชารล์ส์ ดกิเคนส์
นักเขียนชาวอังกฤษ หลานชายของอีเบนเซอร ์สครจูตอ้ง
มนตช่์วงเวลาศักดิสิ์ทธิ์น้ีของปี เขาหวนคดิวา่ “ข้าคดิเสมอ
วา่เทศกาลครสิตม์าสที่เวยีนมาบรรจบ . . . เป็นเวลาที่ด ี
เวลาที่น่ายินด ีโอบอ้อมอาร ีให้อภัย และแสดงน� ้าใจ เวลา
เดยีวกันในปฏิทินของปีที่ข้ารูว้า่ชายหญิงพรอ้มใจกันเปิด
ใจ . . . และนึกถึงคน [อื่น]  . . . ดว้ยเหตน้ีุ . . . แม้ ไม่เคย
ท�าให้ข้ามีเงินทองในกระเป๋า แตข่้าก็เช่ือวา่ เคย เป็นส่ิงดี
และ จะ ดกีับข้า และข้ากล่าว พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพร!” 1

ในฐานะบิดาและเวลาน้ีเป็นปู่เป็นตา ข้าพเจ้า 
นึกถึงมนตข์องครสิตม์าสเมื่อเฝ้าดลููกหลานฉลองการ
ประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดและสุขใจกับการอยู่ดว้ย
กันเป็นครอบครวั ข้าพเจ้าแน่ใจวา่ท่านเคยเห็นเหมือน
ข้าพเจ้า ปีตแิละความไรเ้ดยีงสาขณะเด็กๆ ตัง้ตารอและ

โดย เอล็เดอร์แอล.  
วทินีย์ เคลย์ตนั

แห่งฝ่ายประธาน
โควรัมสาวกเจด็สิบ

ของขวญัแห่ง 

แม้ ในโลกที่ดเูหมือนสันตสุิขห่างไกล แตข่องขวญัแห่งสันตสุิขของพระผู้ช่วย
ให้รอดอยู่ ในใจเราได้ ไม่วา่สถานการณ์จะเป็นเช่นไร
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เพลิดเพลินกับวนัหยุดพิเศษน้ี การไดเ้ห็นปีตขิองพวกเขา
เตอืนเราแตล่ะคนให้นึกถึงครสิตม์าสที่ผ่านมา ดกิเคนส์ตัง้
ข้อสังเกตอีกวา่ “บางครัง้การเป็นเด็กก็ด ีและไม่มีช่วงใดดี
กวา่ช่วงครสิตม์าสที่ผู้วางฐานครสิตม์าสคอืตวัเด็กเอง” 2

ข้าพเจ้าเตบิใหญ่ ใกล้ลอสแอนเจลิส บ้านของเราราย
ล้อมไปดว้ยสวนส้ม ค�า่วนัหน่ึงของครสิตม์าสแตล่ะปี คณุ
พ่อคุณแม่ข้าพเจ้าจะเชิญครอบครวั มิตรสหาย และเพื่อน
บ้านมารอ้งเพลงครสิตม์าสและรบัประทานอาหารวา่งที่บ้าน
ของเรา น่ันเป็นประเพณีที่ดสี�าหรบัเราทุกคน และเรารอ้ง
เพลงตอ่เน่ืองหลายช่ัวโมง พวกเราเด็กๆ จะรอ้งนานเท่าที่
รูสึ้กวา่ตอ้งรอ้ง แล้วเราก็จะแอบออกไปเล่นในสวนส้ม

ข้าพเจ้ากับเคธีภรรยาเลีย้งดลููกๆ อยู่ทางตอนใตข้อง
แคลิฟอรเ์นียเช่นกัน คอ่นข้างใกล้ชายฝ่ัง ครสิตม์าสที่น่ัน
จะเห็นตน้ปาล์มโอนเอนตามแรงลม  ทุกปีลูกของเราจะตัง้
ตารอดขูบวนเรอืครสิตม์าสประจ�าปีที่ท่าเรอื เรอืยอช์ทสวยๆ 
หลายรอ้ยล�าส่องแสงระยิบระยับหลากสี วนรอบท่าเรอืขณะ
ที่เราเฝ้าดดูว้ยความพิศวง

เวลาน้ีเราอยู่ ในซอทล์เลคซิตี ้ข้าพเจ้ากับเคธีสรา้ง
ประเพณีของการพาลูกหลานไปชมการแสดงละคร 
A Christmas Carol ทุกปีขณะที่เราดสูครจูเปลี่ยนแปลง

สันตสุิข  

ของพระผูช่้วยใหร้อด 
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ตนเองอย่างน่าอัศจรรย์จากคนเก็บตวัไร้ ใจ
กลายเป็นเพื่อนบ้านใจดผีู้เป่ียมดว้ยความสุข
ของครสิตม์าส เราจะรูสึ้กวา่ตอ้งปล่อยสครจู
ในตวัเราออกไป เรารูสึ้กวา่ตอ้งท�าดขีึน้อีกเล็ก
น้อยเพื่อท�าตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดในเรือ่งจิตกุศลกับทุกคน

เดชานุภาพแห่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์
วญิญาณที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ

เทศกาลครสิตม์าสหยั่งรากในเดชานุภาพ
การไถ่ของพระเยซูครสิตเ์พื่อเปลี่ยนชีวติ
เราให้ดขีึน้ เรือ่งราวการประสูตขิองพระ
บุตรของพระผู้เป็นเจ้ากวา่สองพันปีที่แล้ว
ในเบธเลเฮมบันทึกไว้ ในหนังสือลูกาดงัน้ี

“อยู่มาคราวน้ัน มีรบัส่ังจากจักรพรรดิ
ออกัสตสัให้จดทะเบียนส�ามะโนครวัทั่วทัง้
แผ่นดนิ . . .

“คนทัง้หลายตา่งก็ ไปจดทะเบียนที่เมือง
ของตน

“ โยเซฟก็เดนิทางจากเมืองนาซาเรธ็
แควน้กาลิลี ไปที่เมืองของดาวดิช่ือเบธเลเฮม
ในแควน้ยูเดยีดว้ย เพราะวา่เขาเป็นวงศ์วาน
และเชือ้สายของดาวดิ . . .

“เขาไปจดทะเบียนพรอ้มกับมารยี์หญิงที่
เขาหมัน้ไวแ้ล้วและก�าลังตัง้ครรภ์

“ขณะเขาทัง้สองอยู่ที่น่ัน ก็ถึงเวลาที่มารยี์
จะคลอดบุตร

“นางจึงคลอดบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพัน 
และวางไว้ ในรางหญ้า เพราะวา่ไม่มีที่วา่งใน
โรงแรมส�าหรบัพวกเขา

“ ในแถบน้ันมีพวกคนเลีย้งแกะอยู่กลาง

ทุ่ง ก�าลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคนื
“มีทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงขององคพ์ระผู้เป็น

เจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และพระรศัมีของ
องคพ์ระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขา
กลัวนัก

“ทูตสวรรคอ์งคน้ั์นกล่าวกับเขาทัง้หลายวา่ 
อย่ากลัวเลย เพราะเราน�าข่าวดมีายังพวกท่าน 
เป็นความยินดอีย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทัง้หลาย

“เพราะวา่ในวนัน้ี พระผู้ช่วยให้รอดของ
พวกท่านคอืพระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้ามา
ประสูตทิี่เมืองของดาวดิ

“น่ีจะเป็นหมายส�าคญัส�าหรบัพวกท่าน  
คอืท่านจะพบพระกุมารน้ันพันผ้าอ้อมนอน
อยู่ ในรางหญ้า”

“ ในทันใดน้ัน ชาวสวรรคห์มู่หน่ึงมา
ปรากฏอยู่กับทูตสวรรคอ์งคน้ั์นรว่มสรรเสรญิ
พระเจ้าวา่

“พระสิรจิงมีแดพ่ระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบน
แผ่นดนิโลก สันตสุิขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้
หลาย” (ลูกา 2:1, 3–14)

อย่ากลวัเลย
เทพรบัรูค้วามกลัวของคนเลีย้งแกะแน่ 

นอนเมื่อท่านปรากฏตอ่คนเหล่าน้ันโดยบอก
พวกเขาวา่ “อย่ากลัวเลย” รศัมีภาพอันน่าตืน่
ตะลึงของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงแผ่รศัมีจากทูต
สวรรคท์ี่มาแบบไม่คาดฝันก่อความกลัวในใจ
พวกเขา แตข่่าวที่เทพมาแบ่งปันไม่น่ากลัว
เลย ท่านมาประกาศเรือ่งน่าอัศจรรย์ น�าข่าวดี
มา และบอกวา่การไถ่มนุษยชาตเิริม่ขึน้แล้ว 
ไม่มีผู้ส่งสารก่อนหน้าน้ันหรอืนับแตน้ั่นน�า

วญิญาณท่ีท�าใหเ้กิด

การเปล่ียนแปลง

ของเทศกาล

คริสตม์าสหยัง่ราก

ในเดชานุภาพการไถ่

ของพระเยซูคริสต์

เพื่อเปล่ียนชีวติเรา

ใหดี้ข้ึน
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ข่าวน่ายินดกีวา่น้ีมาให้
พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดาทรงเริม่การ

เดนิทางในมรรตยัของพระองค ์“เพราะวา่ในวนัน้ี พระผู้
ช่วยให้รอดของพวกท่านคอืพระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้า
มาประสูตทิี่เมืองของดาวดิ” นับเป็นข่าวประเสรฐิอันน่ายิ่ง
ดยีิ่งอย่างแท้จรงิ

เราแตล่ะคนตา่งเผชิญช่วงเวลาในชีวติเมื่อความยินดยีิ่ง
ที่เทพไดสั้ญญาไวด้เูหมือนเลือนรางและห่างไกล เราทุกคน
ตอ้งประสบความเปราะบางและความยากล�าบากของชีวติ
—ความเจ็บป่วย ความล้มเหลว ปัญหา ความผิดหวงั  
และสุดท้ายความตาย แม้ผู้คนจ�านวนมากไดร้บัพรให้มี
ชีวติปลอดภัยทางกาย แตอ่ีกหลายคนไม่ไดร้บั ผู้คนจ�านวน
มากเผชิญความยุ่งยากขณะตอบรบัความตอ้งการของชีวติ 
อีกทัง้ความเหน็ดเหน่ือยทางกายและทางอารมณ์ที่ชีวติน�า
มาให้

กระน้ัน แม้ชีวติยากล�าบาก แตข่่าวสารของพระเจ้าถึง
เราแตล่ะคนยังคงเหมือนกับที่มาถึงคนเลีย้งแกะเมื่อสอง
พันปีก่อน “อย่ากลัวเลย” ค�าตกัเตอืนของเทพวา่อย่ากลัว
เลยน่าจะเกี่ยวข้องกับเราทุกวนัน้ีมากกวา่ตอนที่ท�าให้คน
เลีย้งแกะหายกลัวในคนืครสิตม์าสแรกน้ัน เทพตัง้ใจจะให้
เราเข้าใจใช่ไหมวา่เน่ืองจากพระผู้ช่วยให้รอด ความกลัวจะ
ไม่มีชัยชนะ ท่านเน้นถึงความจรงิที่วา่ไม่มีเหตใุห้เราตอ้ง
กลัวอย่างยิ่ง ปัญหาทางโลกจะไม่ยั่งยืนถาวร และไม่มี ใคร
อยู่เหนือการไถ่

ของขวญัวเิศษที่สุดเน่ืองในครสิตม์าสจะเป็นของขวญัที่
พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่เราตลอดไป น่ันคอื สันตสุิข
ของพระองค ์พระองคต์รสัวา่ “เรามอบสันตสุิขไวก้ับพวก
ท่าน สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ัน เราไม่ได้ ให้อย่างที่
โลกให้  อย่าให้ ใจของท่านเป็นทุกข์ อย่ากลัวเลย” (ยอห์น 
14:27)

แม้ ในโลกที่ดเูหมือนสันตสุิขห่างไกล แตข่องขวญั

แห่งสันตสุิขของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่ ในใจเราได้ ไม่วา่
สถานการณ์จะเป็นเช่นไร ถ้าเรายอมรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญ
ให้ตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด ความกลัวที่มีจะถูกก�าจัดจน
หมดสิน้ อนาคตของเรามั่นคง น่ีคอื “ข่าวด ี. . . เป็นความ
ยินดอีย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทัง้หลาย”

“อย่ากลัวเลย” ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์เตอืนเรา “เพราะ
เราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะ
เสรมิก�าลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าดว้ยมือขวาอันชอบ
ธรรมของเรา” (อิสยาห์ 41:10)

ความหวงัในพระผู้ช่วยให้รอด
เพราะพระผู้ช่วยให้รอดประสูตเิมื่อสองพันปีก่อน

ในเบธเลเฮม จึงมีความหวงั—มากยิ่งกวา่เดมิ มีการไถ่  
การปลดปล่อย ชัยชนะ และการฉลองชัย “คนช่ัวจะพ่าย
แพ้ คนดจีะรบัชัย” 3

คณะนักรอ้งของเหล่าเทพปรากฏขึน้ทันใดขณะเสียง
สวรรคย์ืนยันค�าประกาศของเทพเรือ่งการประสูตขิองพระ
ผู้ช่วยให้รอดวา่ “พระสิรจิงมีแดพ่ระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบน
แผ่นดนิโลก สันตสุิขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้หลาย” 
 ไม่มีข่าวสารใดให้ความมั่นใจไดม้ากกวา่น้ี ไม่มีข่าวสารใด
เป่ียมดว้ยสันตสุิขท่ามกลางมนุษย์ทัง้หลายมากไปกวา่น้ี

ขอให้เทศกาลน้ีเป็นเทศกาลแห่งสันตสุิขและความยินดี
ส�าหรบัเราทุกคน “เพราะพระผู้ช่วยให้รอดซ่ึงคอืพระครสิต์
พระเจ้าประสูตวินัน้ันในเมืองของดาวดิ” ◼

จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณโดยฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองใน
เทศกาลครสิตม์าสเรือ่ง “อย่ากลัวเลย” เมือ่วนัที ่6 ธันวาคม ค.ศ. 2015 
ในศนูย์การประชุมใหญ่

อ้างองิ
 1. Charles Dickens, A Christmas Carol (1858), 5–6.
 2. A Christmas Carol, 67.
 3. “I Heard the Bells on Christmas Day,” Hymns, no. 214.
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 เมื่อวาน เล็กน้อย

เขาไมส่นใจวา่คนน้ันจะเป็นสมาชิก
ของศาสนจกัรหรอืไม—่เขาผูกมิตร
กบัทกุคน ถา้มคีนลอ้เขาเพราะเป็น
วสุิทธชินยคุสุดทา้ย เขารบัไวด้ว้ย
อารมณ์ขนัทีด่แีละขุ่นเคอืงใจน้อยมาก

เราตืน่เตน้เมื่อเซอรจ์ิ โอไดร้บั
เรยีกให้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะ
เผยแผ่เปร ูชิกลาโย เขาเริม่รบัใช้วนั
ที่ 20 พฤศจิกายน ปี 2013 เขารกังาน
เผยแผ่ของเขา ตอนแรกเราเขียนถึง
เขาได้ ไม่ยาก แตเ่มื่อหลายเดอืนผ่าน
ไป ผมตอ้งใช้เวลาตรกึตรองจดหมาย
ของเขามากขึน้และตอบรบัการเตบิโต
ทางวญิญาณของเขา

เราไม่ห่วงเซอรจ์ิ โอ เราคดิวา่
สนามเผยแผ่เป็นสถานที่ปลอดภัย
ที่สุดส�าหรบัเขา ประธานคณะ
เผยแผ่ของเขาโทรมาหาเราวนัที่ 
7 ตลุาคม ปี 2014

เราไม่รู้สึกโดดเดีย่ว
ประธานคณะเผยแผ่บอกเราวา่

เซอรจ์ิ โอกับคูก่�าลังสอนผู้สนใจเกี่ยว
กับพระวหิารและครอบครวันิรนัดร ์ 
หลังจากน้ัน ขณะเซอรจ์ิ โอสวด
ออ้นวอนปิด เขาหยดุชะงกัครูห่น่ึง 
หมดสติทันที และล้มลงบนพืน้  
เขาไดร้บัพรและเรารบีน�าเขาส่งศนูย์
พยาบาล คณะแพทย์ลงความเห็น
วา่หลอดเลือดในสมองของเขาแตก 
พวกเขาพยายามท�าให้เขาคนืชีพ
แต่ไม่ไดผ้ล

ข่าวน้ันท�าให้เราเสียใจเหลือเกิน 
ผมกับลิเลียนาตอ้งเดนิทางไปเปรู
ทัง้ๆ ที่เราโศกเศรา้เพื่อรบัศพของ
เซอรจ์ิ โอพรอ้มกับข้าวของส่วนตวั
ของเขา เราคดิอะไรไม่คอ่ยออก  
เราจึงรูสึ้กขอบคณุที่มีคนจาก

โดย หลุยส์ โอมาร์ การ์โดโซ

เ มื่อประธานคณะเผยแผ่ โทรมา  
เซอรจ์ิ โอไปเป็นผู้สอนศาสนา 
เกือบปีแล้ว เขาเป็นบุตรชายคน 

เดยีวของเรา และเป็นบุตรคนแรกที ่
รบัใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา ผมกับ 
ลเิลยีนาภรรยาภมูิ ใจในตวัเขาและแบบ 
อย่างที่เขาวางไว้ ให้น้องสาวสองคน

เซอรจ์ิ โอมีคณุสมบัตพิิเศษที่เรา
รูว้า่จะท�าให้เขาเป็นผู้สอนศาสนาที่ด ี
เขาเป็นผู้น�าโดยธรรมชาต ิเขามีความ
สุขและจรงิใจ เขาสามารถจูงใจผู้อื่น
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ศาสนจักร—นับจากวนิาทีที่เราออก 
จากบ้านจนเรากลับมา—อยู่ช่วยเราที ่
น่ัน เราไดร้บัความช่วยเหลือจากพระ 
วญิญาณบรสุิทธิ์ผู้ทรงปลอบโยนเรา 
และช่วยให้เราอดทนเช่นกัน เราไม ่
รูสึ้กโดดเดีย่ว

ยากที่จะพบความส�านึกคณุในเรือ่ง
สลดใจ แตผ่มรูสึ้กส�านึกคณุตอ่พระ
เมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า
เกี่ยวกับการสิน้ชีวติของเซอรจ์ิ โอ 
ขณะที่เขาสิน้ชีวติ ผมก�าลังรบัใช้เป็น
อธิการ ลิเลียนาสอนเซมินาร ีและ
ซิเมนาลูกสาวของเราก�าลังรบัใช้เป็น
ประธานเยาวชหญิงวอรด์ เรายุ่งกับการ
รบัใช้และรกัผู้อื่น ซ่ึงท�าให้เราตัง้มั่น
ในพระกิตตคิณุ ถ้าเซอรจ์ิ โอตอ้งไป
จากเรา ผมจะขอบพระทัยเสมอที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงรบัเขาไปขณะที่เรา
แข็งแกรง่ในศรทัธา

ผมรูสึ้กส�านึกคณุเช่นกนัทีเ่ซอรจ์ิ โอ 
ไปจากชีวติน้ีขณะรบัใช้พระเจ้าและ
ขณะอยู่ “ ในการรบัใช้เพื่อนมนุษย์ 
[ของเขา]” ( โมไซยาห์ 2:17) พระเจ้า
ทรงประกาศวา่ “คนเหล่าน้ันที่ตาย
ในเราจะไม่ลิม้รสแห่งความตาย, 
เพราะมันจะหวานส�าหรบัพวกเขา” 
(คพ. 42:46)

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ท�าให้ผมเห็น
แวบหน่ึงของส่ิงที่พระบิดาบนสวรรค์
ตอ้งอดทนเมื่อพระบุตรองคเ์ดยีวที ่
ถือก�าเนิดจากพระองคสิ์น้พระชนม์
เพื่อเรา ผมทราบดวีา่ผมไม่มีสิทธิ์
โกรธพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาในสวรรค์
ทรงทราบวา่ผมก�าลังเผชิญกับอะไร 
อยู่ สันตสุิขที่เกิดขึน้ท�าให้ผมยอมรบั
พระประสงคข์องพระองคแ์ละจังหวะ
เวลาการสิน้ชีวติของเซอรจ์ิ โอ  
ลิเลียนาประสบและรูสึ้กเหมือนผม

“ค�าปลอบโยน”
ครอบครวัเรารบัการผนึกในพระ

วหิารปี 2005 เมื่อเซอรจ์ิ โอกับซิเมนา
ยังเล็ก รธูเกิดในพันธสัญญาหลังจาก
น้ันไม่นาน ก่อนไปเป็นผู้สอนศาสนา 
เซอรจ์ิ โอให้บัพตศิมาเธอ

สามวนัหลังจากเขาสิน้ชีวติ รธูฝัน
ถึงเซอรจ์ิ โอ คนืน้ันเป็นวนัครบรอบ
วนัเกิดปีที่เก้าของเธอ รธูฝันวา่เธอกับ
พี่ชายเดนิจูงมือกันทัง้วนัและเขาพูด
ปลอบโยนเธอ

รธูกับซิเมนาสนิทกับเซอรจ์ิ โอมาก 
และพวกเธอคดิถึงเขามาก รธูยังคง

ไดร้บัการปลอบโยนจากความทรงจ�า
ในฝันของเธอ

วนัหน่ึงขณะที่เราส�ารวจข้าวของ
ของเซอรจ์ิ โอ ผมกับลิเลียนาพบสมุด
วางแผนงานประจ�าวนัของเขา  
เราสังเกตวา่ในแตล่ะหน้าของแตล่ะ
วนั เซอรจ์ิ โอเขียนวา่ “จงเป็นคนดขีึน้
กวา่เมื่อวานเล็กน้อย”

ถ้อยค�าเหล่าน้ันไม่เคยไปจากผม 
แตเ่ตอืนผมวา่เราตอ้งด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุตอ่ไป น่ันเป็นวธิีที่
เราจะไดอ้ยู่ดว้ยกันเป็นครอบครวัหลัง
จากชีวติน้ี เป็นวธิีที่เซอรจ์ิ โอจะไดอ้ยู่
กับเราอีกครัง้

เมื่อเราประสบช่วงเวลายากๆ พระ
ผู้ช่วยให้รอดจะทรงช่วยเรา ผมรูว้า่น่ี
เป็นความจรงิ เช่นเดยีวกับที่รูว้า่ค�า
สัญญาของพระองคแ์น่นอน เราจึงยึด
มั่นพระกิตตคิณุ และเราท�าตามแบบ
อย่างของเซอรจ์ิ โอ เราพยายามเป็น
คนดขีึน้วนัละนิด ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองซัลตา อารเ์จนตนิา

เราตอ้งด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุตอ่
ไป น่ันเป็นวธิีที่เซอรจ์ิ
โอจะไดเ้ป็นของเราอีก
ครัง้

ซิเมนานอ้งสาวของเซอร์จิโอแบ่งปันความคิด
ของเธอเก่ียวกบัการจากไปของพี่ชายท่ี  
lds .org/ go/ 121819
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หมายเหตุบรรณาธิการ: ในบทความน้ีท่ีเขียนให ้เลียโฮนา เอล็เดอร์ฮอลแลนดแ์บ่งปัน
หลกัธรรมอนัเป่ียมดว้ยพลงัของการเปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีใชเ้ป็นรากฐานส�าหรับ  
จงตามเรา หลกัสูตรใหม่ของศาสนจกัร

ช่
างเป็นเวลาที่น่าตืน่เตน้ในการเป็นสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้าย!  
เมื่อข้าพเจ้านึกถึงพัฒนาการเมื่อเรว็ๆ น้ีในอาณาจักร
ของพระเจ้า เห็นชัดวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าลังพาเรา
เดนิทางอย่างน่าตืน่เตน้เรา้ใจไปตามเนินเขา หุบเขา 
และทัศนียภาพอันน่าตืน่ตะลึงจนเราแทบนึกภาพไม่
ออกจนกวา่เราจะปีนสูงขึน้ไปอีกนิดและส่ิงเหล่าน้ันอยู่

ตรงหน้าเรา
แคปี่ที่แล้วปีเดยีว เราอ�าลาศาสดาพยากรณ์ที่รกัท่านหน่ึงและ

สนับสนุนศาสดาพยากรณ์คนใหม่ดว้ยความรกั เรารบัวธิี ใหม่มาใช้
ในการประชุมสมาคมสงเคราะห์และการประชุมโควรมัฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค โดยเน้นมากขึน้เรือ่งการหารอืกันเพื่อท�าให้งานของ
พระเจ้าส�าเรจ็ลุล่วง ในเจตนารมณ์เดยีวกันน้ัน เราเห็นพระเจ้าน�ามหา

โดย เอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ท�าใหชี้วติท่านเป็นการ

เดินทางท่ีน่าต่ืนเตน้

เร้าใจของ

การเรียนรู้ การด�าเนินชีวติ และการ

สอนพระกิตติคุณเป็นหวัใจของการ

เติบโตจนบรรลุศกัยภาพอนัสูงส่ง

ของเรา
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การเตบิโต
ส่วนตวั
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ปุโรหิตและเอ็ลเดอรม์ารวมกันเป็นหน่ึงโควรมั 
และเห็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ยิ่งใหญ่ ในวธิีที่ผู้
ด�ารงฐานะปุโรหติและพ่ีน้องสตรปีฏบัิตศิาสน
กิจตอ่บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าน่ันยังไม่
มากพอจะท�าให้เราประหลาดใจ ลองพิจารณา
ค�าประกาศเมื่อเรว็ๆ น้ีของฝ่ายประธานสูงสุด
เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลใหม่เพื่อสนับสนุนการ
ศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นส่วนตวัและกับครอบครวั 
พรอ้มดว้ยการเปลี่ยนแปลงที่มากับส่ือการ

เรยีนการสอนของปฐมวยัและโรงเรยีนวนั
อาทิตย์—ไม่รวมถึงความก้าวหน้าอย่างตอ่เน่ือง
ในดา้นงานเผยแผ่ศาสนา การคน้ควา้ประวตัิ
ครอบครวั และงานพระวหิาร

และจะมีมาอีกแน่นอน ดงัที่หลักแห่งความ
เช่ือข้อเก้าประกาศ “เราเช่ือทุกส่ิงที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว”—ส่ิงน้ีมักเป็นส่วน
ที่ท�าไดง้่าย แตต่อ้งใช้ศรทัธาแบบพิเศษเพื่อ 
“เช่ือวา่พระองคจ์ะยังทรงเปิดเผยเรือ่งส�าคญั
และยิ่งใหญ่อีกหลายเรือ่งเกี่ยวกับอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า” และพรอ้มยอมรบัหลังจาก
น้ันไม่วา่อะไรก็ตาม ถ้าเราเต็มใจ พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงน�าเราไปยังที่ซ่ึงเราไม่นึกฝันวา่จะไปได้
—สูงส่งเท่าที่เราอาจจะฝันไวแ้ล้ว พระด�ารหิรอื
ความคดิของพระองคแ์ละทางของพระองค์
สูงยิ่งกวา่เราแน่นอน (ด ูอิสยาห์ 55:8–9) ใน
แง่หน่ึงของความคดิข้าพเจ้า ใช่วา่เราจะไม่
เหมือนคนในเคริท์แลนดผ์ู้ซ่ึงศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธกล่าววา่พวกเขา “ ไม่รูเ้กี่ยวกับจุด
หมายปลายทางของศาสนจักรและอาณาจักรน้ี
มากไปกวา่เด็กทารกบนตกัมารดา” 1

พระองค์ทรงต้องการเปลีย่นใจเรา
แตก่ระน้ัน เมื่อเราหวนนึกถึงจุดที่เราเคยอยู่ 

ข้าพเจ้าหวงัวา่เราจะมองเห็นมากกวา่นโยบาย
ที่เพิ่งปรบัเปลี่ยน โปรแกรมใหม่ๆ และคูม่ือที่
แก้ ไข สุดท้ายแล้วงานของพระเจ้าเกี่ยวข้อง
กับผู้คนเสมอ ไม่ ใช่ โปรแกรม ไม่วา่พระองค์
จะทรงก�ากับดแูลให้เปลี่ยนอะไรในองคก์ร
หรอืก�าหนดการหรอืหลักสูตร ส่ิงที่พระองค์
ทรงหวงัจะเปลี่ยนจรงิๆ คอืท่านและข้าพเจ้า 

พระองคท์รงตอ้งการเปลี่ยนใจเราและยกระดบั
อนาคตของเรา

ไม่ เราจะยังมองไม่เห็นส่ิงส�าคญัและยิ่งใหญ่
เหล่าน้ันที่อยู่เลยทางโคง้ถัดไปในทางเดนิ แต่
เรามีแนวคดิบางประการเกี่ยวกับจุดหมาย
สุดท้าย น่ันคอื

“ยังไม่ปรากฏวา่ตอ่ไปเบือ้งหน้าน้ันเราจะ
เป็นอย่างไร แตเ่รารูว้า่เมื่อพระองคจ์ะเสด็จมา
ปรากฏน้ัน เราทัง้หลายจะเป็นเหมือนพระองค ์
เพราะวา่เราจะเห็นพระองคอ์ย่างที่พระองค์
ทรงเป็นอยู่น้ัน” (1 ยอห์น 3:2)

“เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? ตามจรงิแล้ว
เรากล่าวแก่เจ้า, แม้ดงัที่เราเป็น’ (3 นีไฟ 
27:27)

“เจ้าจะไดร้บัความสมบูรณ์แห่งพระองค,์ 
และรุง่โรจน์ในเราดงัที่เราในพระบิดา; ฉะน้ัน, 
เราจึงกล่าวแก่เจ้า, เจ้าจะไดร้บัพระคณุแทน
พระคณุ” (คพ. 93:20)

ข้าพเจ้าไม่ทราบวา่ท่านรูสึ้กอย่างไรเกี่ยวกับ
เรือ่งน้ี แตก่ับข้าพเจ้าน่ันฟังเหมือนเป็นการ
เดนิทางที่ยาวไกล—แตเ่ป็นการเดนิทางที่

การสอน การเรยีนรู ้และการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุเป็น
หลักธรรมส�าคญัตอ่การเตบิโตจนบรรลุศกัยภาพอันสูงส่งของเรา
และเป็นเหมือนพระบิดาพระมารดาบนสวรรค์
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เบิกบานใจ! เป้าหมายสูงส่งเช่นน้ันท�าให้พระกิตตคิณุที่ ไดร้บั
การฟ้ืนฟูดงึดดูใจและสรา้งแรงบันดาลใจ ลึกในจิตวญิญาณเรา
คอืเสียงสะท้อน—ความทรงจ�า—ที่บอกเราวา่น่ีคอืสาเหตทุี่เรา
มายังแผ่นดนิโลก เรายอมรบัแผนของพระบิดาในสวรรคเ์ป็น
อันดบัแรกเพราะเราตอ้งการเป็นเหมือนพระองค ์เรารูว้า่น่ันเป็น
เป้าหมายที่ยากมากซ่ึงไม่มีวนับรรลุผลส�าเรจ็ได้ โดยง่าย แตเ่รา
ไม่อาจพอใจกับส่ิงที่น้อยกวา่น้ันได ้จิตวญิญาณเราสรา้งมาเพื่อ
เตบิโต และเราถูกกระตุน้มาแต่ไหนแต่ไรให้เดนิทาง

เรียนรู้และเป็น
การสอน การเรยีนรู ้และการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ

เป็นหลักธรรมส�าคญัตอ่การเตบิโตจนบรรลุศักยภาพอันสูงส่ง
ของเราและเป็นเหมือนพระบิดาพระมารดาบนสวรรค ์บางครัง้
เราเรยีกกระบวนการน้ีวา่ ความก้าวหน้านิรนัดร ์บางครัง้เราเรยีก
วา่ การเปลีย่นใจเลือ่มใส บางครัง้เราเรยีกง่ายๆ วา่ การกลับใจ  
แต่ไม่วา่จะเรยีกอะไร กระบวนการน้ันเกี่ยวข้องกับการเรยีนรู ้
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าววา่ “ท่านตอ้งเรยีนรูว้า่ตวัท่าน
จะเป็นพระผู้เป็นเจ้า เป็นกษัตรยิ์ และปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า
อย่างไร . . . โดยเริม่จากระดบัเล็กๆ ไปสู่อีกระดบัหน่ึง และจาก
ความสามารถเล็กๆ ไปสู่ความสามารถที่ยิ่งใหญ่ . . .

“เมื่อท่านไตบ่ันได ท่านตอ้งเริม่จากขัน้ต�า่สุดและขึน้ไปทีละ
ขัน้ จนถึงขัน้บนสุด เช่นเดยีวกับหลักธรรมของพระกิตตคิณุ
—ท่านตอ้งเริม่จากขัน้แรกแล้วด�าเนินตอ่ไปจนท่านเรยีนรูห้ลัก
ธรรมทัง้หมดของความสูงส่ง” 2

ดว้ยเหตน้ีุเราจึงพูดถึงการเรยีนรู ้เพราะข้าพเจ้าชอบการสอน 
ข้าพเจ้าจึงชอบค�าและแนวคดิเรือ่งการเรยีนรู ้แม้จะคดิวา่เราควร
นิยามค�าน้ีให้ดกีวา่ที่เรานิยามโดยทั่วไป ส�าหรบัจุดประสงคเ์ชิง
พระกิตตคิณุ ข้าพเจ้าไม่เพียงหมายถึงการส่ังสมความรู ้แม้น่ัน
จะเป็นส่วนหน่ึง ทัง้ไม่เพียงหมายถึงการฟังบรรยายเฉย ๆ หรอื
ท่องจ�าข้อเท็จจรงิเท่าน้ัน ข้าพเจ้าหมายถึงการเรยีนรู้ ในแง่ของ
การเตบิโตและการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจอันลึกซึง้ซ่ึงน�าไป
สู่การปรบัปรงุ การรูค้วามจรงิซ่ึงน�าเราให้ ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า
แห่งความจรงิทัง้มวลมากขึน้

ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันผูกโยงการเรยีนรูก้ับการ
เปลี่ยนแปลงในใจเมื่อท่านสอนวา่ขณะที่ “พระวญิญาณบรสุิทธิ์
ประทานความเช่ือมั่นแก่ผู้ตัง้ใจแสวงหาความจรงิ” ส่ิงน้ันหล่อ
หลอมศรทัธา ซ่ึง “ส่งเสรมิการกลับใจและการเช่ือฟังพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า” ส่วนประกอบที่จ�าเป็นเหล่าน้ีของการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสหันเรา “จาก วถิีของโลก มาหา . . . วถิีของพระเจ้า”  
ซ่ึง “ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันใหญ่ยิ่งของใจ” 3

น่ีไม่เกี่ยวกับการรูช่ื้อสิบสองเผ่าของอิสราเอลหรอืการวาด
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แผนภาพอุปมานิทัศน์เรือ่งตน้มะกอก ซ่ึงการ
ท�าเช่นน้ันอาจมีประโยชน์ การเรยีนรูแ้บบน้ี
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตวัเรา การเป็นคน
ตา่งจากเดมิ (ดขีึน้) เพราะเรารูม้ากขึน้ในส่ิงที่
พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้

ท่านจะเห็นไดว้า่การเรยีนรู้ ในแบบที่ข้าพเจ้า
ก�าลังพูดถึงมีมากเกินกวา่จะเรยีนรู้ ในห้องเรยีน
หรอืในช่วงบทเรยีน 45 นาที พระคมัภีร ์ศาสดา
พยากรณ์ บิดามารดา แสงแดด วนัฝนตก การก
ระตุน้เตอืนทางวญิญาณ และหลักสูตรทุกวนั
ของชีวติล้วนให้ โอกาสเราไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับ

พระผู้เป็นเจ้าและแผนของพระองค ์เพราะ
โดยแท้แล้ว “ส่ิงทัง้ปวงกล่าวค�าพยาน” ถึง
พระองค ์( โมเสส 6:63) ในที่สุดเราทุกคนคน้พบ
วา่พระองคเ์ต็มพระทัยสอนเราไม่เพียงที่ โบสถ์
เท่าน้ันแตทุ่กที่และทุกเวลา—ในช่วงไม่เป็น
ทางการกับลูกๆ และมิตรสหายของเรา เพื่อน
บ้านหรอืเพื่อนรว่มงานของเรา ชายหรอืหญิงที่
เราพบเห็นบนรถประจ�าทางหรอืลูกจ้างผู้ช่วยเรา
ที่ตลาด—เราเต็มใจเรยีนรู้ ไม่วา่ที่ ใดและเมื่อใด

แตค่วามจรงิทัง้หมดน้ีที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
พยายามสอนเราในแตล่ะวนัเป็นเพียงเมล็ด
จ�านวนมากที่หวา่นในดนิปนหินหรอืกลางหนาม
ให้ถูกแดดเผาหรอืถูกหนามปกคลุมเวน้แตเ่รา
จะรบัค�าแนะน�าของแอลมาให้บ�ารงุเลีย้งโดย
ทดลองพระวจนะ หรอืตามที่ยากอบกล่าว เป็น
ผู้ประพฤตติามพระวจนะ ไม่ ใช่เป็นเพียงผู้ฟัง
เท่าน้ัน (ด ูมาระโก 4:1–20; ยากอบ 1:22;  
แอลมา 32:27–43) เมื่อเราเรยีนรูค้วามจรงิและ
เลือกปฏิบัตติามความจรงิน้ัน ประจักษ์พยาน

บ้านเป็นทัง้ห้องเรยีนและห้องทดลอง ทีซึ่ง่การ
เรยีนรูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ผสมผสานไรร้อยตอ่จนเราแทบแยกไม่ออก

ของเราเตบิโต (ด ูยอห์น 7:17) จากน้ัน  
เมื่อเราท�าให้ความจรงิเป็นส่วนหน่ึงของเรา
โดยพยายามด�าเนินชีวติตามความจรงิน้ันอยู่
เสมอแม้ขณะเผชิญความท้าทาย ความจรงิจะ
เปลี่ยนเราและเราจะเป็นเหมือนพระบิดาแห่ง
ความจรงิมากขึน้ 4

การเรียนพระกติตคุิณมบ้ีานเป็นศูนย์กลาง
น่ีคอืสาเหตทุี่เราพูดวา่การสอน การเรยีนรู ้

และการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุตอ้ง  
“มุ่งเน้นที่ครอบครวัและสนับสนุนศาสนจักร” 5  
หน่ึง บ้านเป็นที่ซ่ึงเราใช้เวลามากที่สุด—
มากกวา่เวลาที่เราใช้ที่ โบสถ์แน่นอน  
(ทัง้ที่อธิการมีงานล้นมือ) เราจะไม่คาดหวงัให้
รา่งกายของเรามีชีวติอยู่นานดว้ยอาหารสัปดาห์
ละมือ้—แม้จะเป็นมือ้ที่ดมีากก็ตาม ในท�านอง
เดยีวกัน ตอ่ให้ชัน้เรยีนหน่ึงช่ัวโมงที่ โบสถ์  
แม้ชัน้เรยีนที่ดเียี่ยมที่ โบสถ์ เป็นสภาวะ
แวดล้อมหลักส�าหรบัการ “ดืม่ด�า่พระวจนะของ
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พระครสิต”์ (2 นีไฟ 31:20) เราก็ยังอยู่ ในอันตราย
ของการบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ

สอง บ้านเป็นทัง้ห้องเรยีนและห้องทดลอง 
ที่ซ่ึงการเรยีนรูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุผสานกันไรร้อยตอ่จนเราแทบแยกไม่
ออก ประสบการณ์ในห้องทดลองของชีวติไม่
สามารถสรา้งใหม่ ในห้องเรยีนอย่างเดยีว

ส�าคญัที่สุดคอืบ้านเป็น—หรอืสามารถเป็น—
เสียงสะท้อนของสวรรค ์ส่ิงเตอืนใจให้นึกถึงเป้า
หมายนิรนัดรท์ี่เรามาเพื่อท�าให้บรรลุเป้าหมายน้ัน 
ดงัที่ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่ปรกึษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว “แม้ครอบครวับนโลกจะ
ห่างไกลความดพีรอ้ม แตก็่ ให้ โอกาสดทีี่สุดแก่ลูก
พระผู้เป็นเจ้าที่จะไดร้บัการตอ้นรบัสู่ โลกพรอ้ม
ความรกัแบบเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ใกล้เคยีง
กับความรกัที่เรารูสึ้กในสวรรค—์ความรกัของพ่อ
แม่ ครอบครวัยังเป็นวธิีที่ดทีี่สุดที่จะรกัษาและ
สืบทอดคณุธรรมจรยิธรรมและหลักธรรมที่แท้
จรงิซ่ึงเป็นส่ิงเหมาะสมที่สุดที่จะน�าเรากลับสู่ที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” 6

ข้าพเจ้าท�าให้ท่านผู้เป็นบิดามารดาหวัน่ใจหรอื
ไม่ หวงัวา่จะไม่ การเน้นเรือ่งการสอน การเรยีนรู ้ 
และการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุที่บ้านมิได้
มุ่งหมายจะเพิ่มภาระให้บุคคลและครอบครวั 
แตต่รงกันข้าม—เราหวงัวา่โดยการยอมรบัและ
สนับสนุนความพยายามของท่านที่บ้าน เราจะ
สามารถแบ่งเบาภาระที่ท่านแบกที่บ้านไดบ้้าง 
หรอืดกีวา่น้ันเราอาจจะเสรมิก�าลังให้ท่าน  
“ทนแบก [ภาระ] ได้ โดยง่าย” ( โมไซยาห์ 24:15)

สนับสนุนการเรียนพระกติตคุิณทีโ่บสถ์
ทัศนะเพิ่มเตมิน้ีของการน้อมรบัพระกิตตคิณุ

นอกห้องเรยีนมิไดห้มายความวา่ห้องเรยีนไม่
ส�าคญั เราหวงัแน่นอนวา่การเรยีนรูท้ี่มีความ
หมายจะยังเกิดขึน้ที่ โบสถ์ อันที่จรงิ บทบาท
สนบัสนุนของชัน้เรยีนศาสนจักรส�าคญัยิ่งตอ่การ
เรียนรู้ที่มีบ้านเป็นศนูย์กลาง แตเ่พื่อช่วยเปลี่ยน
ชีวติ การสอนที่ โบสถ์จึงไม่สามารถแยกโดยสิน้
เชิงจากส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติเหล่าน้ัน จะตอ้ง
เกี่ยวพันกันและใช้ประสบการณ์ทัง้ของครแูละ
นักเรยีนให้เป็นประโยชน์

การเรียนรู้และการด�าเนินชีวติตามพระกติตคุิณ
ทีบ้่าน
งานวจิยัทั้งโดยนกัวจิยัแอลดีเอสและไม่ใช่แอลดีเอสพบ
วา่การปฏิบติัศาสนาท่ีมีบา้นเป็นศนูยก์ลางมีผลยัง่ยนืมาก
ต่อเดก็ เม่ือเดก็เติบโตเป็นผูใ้หญ่ พวกเขามกัธ�ารงความ
เช่ือและรูปแบบทางศาสนาท่ีสถาปนาไวใ้นบา้นวยัเยาว์
ของพวกเขา

บิดามารดาผูส้ถาปนาครอบครัวบนหลกัธรรมแห่ง
ความชอบธรรมตามท่ีพบใน “ครอบครัว: ถอ้ยแถลงต่อ
โลก” ใหคุ้ณประโยชนท่ี์สัง่สมมานานแก่บุตรธิดา  
อนัจะน�าพรทางโลกและทางวญิญาณมาใหพ้วกเขา

งานวจิยัของศาสนจกัรในสหรัฐพบเช่นกนัวา่เดก็และ
เยาวชนในครอบครัวแอลดีเอสท่ีมีการสวดออ้นวอนกบั
ครอบครัวทุกวนั ศึกษาพระคมัภีร์กบัครอบครัวอยา่งนอ้ย
สปัดาห์ละหลายคร้ัง และสงัสรรคใ์นครอบครัวสปัดาห์
ละคร้ังจะเขา้ร่วมการประชุมท่ีโบสถ ์รับเอน็ดาวเมน้ท ์
และแต่งงานในพระวหิารเม่ือเป็นผูใ้หญ่มากกวา่คนอ่ืน
ราว 20 เปอร์เซ็นต์

แน่นอนวา่บุตรธิดามีสิทธ์ิเสรีของพวกเขา ฉะนั้นการ
ถือปฏิบติัศาสนาอยา่งซ่ือสตัยข์องบิดามารดาในบา้น  
เช่น การสวดออ้นวอนและการศึกษาพระคมัภีร์กบั
ครอบครัวเป็นประจ�า จึงไม่ส่งผลใหบุ้ตรธิดายอมรับค่า
นิยมของบิดามารดาเสมอไป ความเป็นไปไดข้องการส่ง
ผา่นความเช่ือและพฤติกรรมทางศาสนาจากรุ่นสู่รุ่นจะ
เพิ่มข้ึนเม่ือบิดามารดาเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีความสมัพนัธ์
แนบแน่นเป่ียมดว้ยความรักกบับุตรธิดา และมีการ
สนทนาอยา่งเปิดเผยเก่ียวกบัหวัขอ้ทางศาสนา ครอบครัว
ของคนหน่ึงมกัจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการถือปฏิบติั
ศาสนาของแต่ละบุคคลจนสุดทา้ยแลว้ชนกลุ่มนอ้ยของ 
“คนเสเพล” จะกลบัเขา้คอกในความเป็นมรรตยั

แมค้วามหมายโดยนยัของงานวจิยัช้ินน้ีบ่งบอกผลดี
ของการเรียนพระกิตติคุณท่ีมีบา้นเป็นศนูยก์ลาง แต่บ่ง
บอกเช่นกนัวา่การสนบัสนุนของศาสนจกัรส�าคญัอยา่งยิง่
ต่อผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่หรือสมาชิกคนอ่ืนๆ ผูอ้ยูใ่น
บา้นท่ีอาจจะยงัปฏิบติัพระกิตติคุณไม่เตม็ท่ี สมาชิกเหล่า
น้ีจะไดป้ระโยชนจ์ากการลอกเลียนแบบและการใหค้ �า
ปรึกษา เช่นมีการสงัสรรคใ์นครอบครัวกบัอีกครอบครัว
หน่ึง เรียนรู้วธีิสวดออ้นวอนอยา่งสม�่าเสมอ สงัเกตวธีิพดู
ในเชิงสร้างสรรคเ์ร่ืองศาสนาท่ีบา้น และปฏิบติัศาสนกิจ
เคียงขา้งสมาชิกท่ีมีประสบการณ์มากกวา่
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เห็นไดชั้ดวา่การให้ความสนใจกับคูม่ือหรอืกระดานหรอืการจัดเก้าอี ้
หรอืแม้แตค่�าถามสนทนาที่ดเียี่ยมบางข้ออาจไม่ ใช่การมุ่งเน้นที่ถูกตอ้ง 
บุตรธิดาแตล่ะคนของพระผู้เป็นเจ้าและความก้าวหน้านิรนัดรข์องเขา
ตอ้งเป็นวตัถุประสงคข์องความพยายามและความรกัของเรา เราก�าลัง
พยายามสัมผัสชีวติ และเราสัมผัสเก้าอีห้รอืชอล์กหรอืโสตทัศนอุปกรณ์
เพียงเพื่อช่วยให้เราสัมผัสชีวติ เพื่อถอดความตามที่พระผู้ช่วยให้รอด
ตรสั ครหูรอืชัน้เรยีนจะไดป้ระโยชน์อะไรถ้ามัวแตน่�าเสนอหลักค�าสอน
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและไม่มีหลักค�าสอนใดประจักษ์ชัดในชีวติและ

ความรกั ความคดิและความรูสึ้กของสมาชิกแตล่ะ
คน บุคคลที่พระผู้เป็นเจ้าทรงตอ้งการช่วยให้รอด
และท�าให้สูงส่งอย่างมาก

มาตรวดัความส�าเรจ็ที่แท้จรงิจะไม่วดัวา่บท
เรยีนราบรืน่เพียงใด เราใช้เวลาดเีพียงใด ครไูด้
รบัค�าชมหลังจากน้ันมากเพียงใด หรอืสมาชิกชัน้
เรยีนมีส่วนรว่มมากเพียงใด ความส�าเรจ็ขึน้อยู่
กับส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติผู้เรยีน บราเดอรเ์ฮอรเ์รโร
พบบางส่ิงในพระคมัภีร์ ในชัน้เรยีนสัปดาห์ที่แล้ว
ที่ช่วยให้เขาผ่านพ้นความท้าทายที่ก�าลังประสบ
อยู่หรอืไม่ หรอืดกีวา่น้ันคอื มีบางอย่างเกิดขึน้ใน

ชัน้ที่ท�าให้เขาเพิ่มความสามารถในการหาค�าตอบที่ตอ้งการในระหวา่ง
สัปดาห์หรอืไม่ เมื่อเขาแบ่งปันประสบการณ์น้ันในสัปดาห์น้ี ซิสเตอร์
ชมิดท์พบความหวงัและศรทัธาที่เธอตอ้งการเพื่อเช่ือวา่พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงช่วยเธอเช่นกันหรอืไม่ (ด ู“การมองดคูนอื่นออกก�าลังกายไม่ได้
ท�าให้ท่านแข็งแรง”)

ทัง้หมดน้ีอาจหมายความวา่ ถ้าท่านเป็นคร ูส่ิง
ที่ท่านเห็นในแหล่งข้อมูลการสอนแบบใหม่ของ
เราจะคอ่นข้างตา่งจากส่ิงที่ท่านเคยเห็นในคูม่ือ
เล่มเก่า ท่านอาจพบค�าแนะน�าจ�าเพาะเจาะจง
น้อยลงเกี่ยวกับส่ิงที่ตอ้งท�าและวธิีท�า แตอ่อกแบบ
ไวก้ระตุน้ให้ท่านสวดอ้อนวอน มองหา และใช้
ประสบการณ์ของท่านเอง การดลใจของท่านเอง 
และของคนที่ท่านสอนให้เป็นประโยชน์ (ด ู“ท่าน
ก�าลังรอ้งเดีย่วหรอืน�าคณะนักรอ้ง”)

เราลองสมมตวิา่หลกัสูตรการศึกษาคอืพนัธสัญญา 
ใหม่ และข้าพเจ้าเป็นครโูรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
ข้าพเจ้าไม่จ�าเป็นตอ้งมาชัน้เรยีนพรอ้มข้อมูล

ไม่เป็นสาระจ�านวนมากเกี่ยวกับเหตกุารณ์ใน มัทธิว 5 ค�าพูดสรา้งแรง
บันดาลใจจากปราชญ์ทัง้หลายเกี่ยวกับค�าเทศนาบนภูเขา และกิจกรรม
สรา้งสรรคเ์กี่ยวกับวธิีเป็นผู้สรา้งสันต ิทัง้หมดจัดเรยีงและก�าหนดเวลา
ให้เราใช้จนถึงห้านาทีก่อนหมดช่ัวโมง แตข่้าพเจ้าศึกษาและด�าเนิน
ชีวติตามหลักธรรมใน มัทธิว 5 เช่นเดยีวกับที่ข้าพเจ้าคาดหวงัให้ผู้เรยีน

ท่านก�าลงัร้องเดีย่วหรือน�าคณะนักร้อง
บ่อยคร้ังครูมกัจะรู้สึกเหมือนนกัร้องเด่ียว ประหน่ึงทุกอยา่งข้ึนอยูก่บัพวก
เขา แทนท่ีจะมองตนเองเหมือนผูอ้ �านวยเพลงของคณะนกัร้องมากกวา่ 
บทบาทของครูมีความพิเศษและจ�าเป็น—พวกเขาน�าการสนทนา สร้างแรง
บนัดาลใจใหด้�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณ และช้ีทุกอยา่งกลบัมาท่ีหลกัค�า
สอนอนับริสุทธ์ิ แต่เสียงเพลงมาจากเราทุกคน ครูช่วยใหเ้ราพบเสียงพระ
กิตติคุณท่ีเราแต่ละคนมีอยูข่า้งในโดยเช้ือเชิญและสร้างแรงบนัดาลใจให้
เรามีประสบการณ์ของเราเองในการศึกษาพระคมัภีร์ จากนั้น เม่ือเรามาชั้น
เรียน เราแบ่งปันขอ้คิดและส่ิงท่ีเราคน้พบ การท�าเช่นน้ีจะเพิ่มเสียงประสาน

การมองดูคนอืน่ออกก�าลงักายไม่ได้ท�าให้ท่านแขง็แรง
เอล็เดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสองเปรียบเทียบ
การเรียนพระกิตติคุณกบัการไปศนูยฟิ์ตเนส ท่านกล่าววา่ ผูเ้รียน  
“ไม่ไดแ้ขง็แรงข้ึนเพราะการมองดูคนอ่ืนออกก�าลงักาย พวกเขาเรียนรู้และ
เขา้ร่วมหลงัจากนั้น เม่ือความเขม้แขง็ทางวญิญาณของพวกเขาเพิ่มข้ึน  
พวกเขายอ่มเกิดความเช่ือมัน่และปรับตวัไดม้ากข้ึน” (“หอ้งเรียนแห่ง
ศรัทธา ความหวงั และจิตกศุล” [ยามค�่ากบัเจา้หนา้ท่ีชั้นผูใ้หญ่, 28 ก.พ. 
2014], broadcasts .lds .org
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ท�า ความแตกตา่งอย่างเดยีวคอืข้าพเจ้าจะ
ท�าเช่นน้ันดว้ยการคดิและสวดอ้อนวอนมาก
ขึน้เกี่ยวกับสมาชิกชัน้เรยีนแตล่ะคนและ
หลักธรรมเหล่าน้ีจะมีความหมายตอ่พวกเขา
อย่างไร จากน้ัน ในชัน้ ภายใตอ้ิทธิพลของพระ
วญิญาณ ข้าพเจ้ากระตุน้พวกเขาให้จรรโลงใจ
กันและสนับสนุนกันในการพยายามศึกษาและ
ด�าเนินชีวติตาม มัทธิว 5 ข้าพเจ้าช่วยให้พวก
เขาเห็นความเช่ือมโยงระหวา่งชีวติพวกเขากับ
หลักค�าสอนอันล�า้คา่ในพระคมัภีร ์เหนือส่ิงอื่น
ใด ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอการดลใจในช่วง
เปลี่ยนข้อเท็จจรงิเป็นศรทัธา เปลี่ยนค�าถาม
เป็นการแสวงหา

แน่นอนวา่ ในปฐมวยับทบาทของข้าพเจ้า
อาจตา่งออกไปเล็กน้อย แตเ่ป้าหมายของ
ข้าพเจ้าคอืไม่ ใช่ ให้เด็กเล็กสนุกสนานตลอด 

ความส�าเรจ็ขึน้ 
อยู่กับส่ิงทีเ่กิด
ขึน้ในชีวติ
ผู้เรยีน

45 นาทีหรอืให้พวกเขาเงียบเพื่อข้าพเจ้าจะได้
พูดส่ิงที่อยากพูดโดยไม่ถูกขัดจังหวะ  
จุดประสงคข์องข้าพเจ้าคอืสรา้งพวกเขาให้
เป็นผู้เรยีนที่พึ่งตนเอง ช่วยให้พวกเขาเห็น
วา่ชีวติพวกเขาดขีึน้เพราะความจรงิจากพระ
กิตตคิณุอย่างไร และสนับสนุนบิดามารดาของ
พวกเขา—ครสูอนพระกิตตคิณุที่ส�าคญัที่สุด
ของพวกเขา

ข้าพเจ้าท�าให้พ่อแม่งงงวยมาแล้ว ตอน
น้ีข้าพเจ้าอาจจะท�าให้ครหูวัน่ใจ ถ้าเช่นน้ัน 
ข้าพเจ้าจะขอปลอบใจท่านดว้ยความคดิสอง
ข้อน้ี (1) ท่านก�าลังสอนคน ไม่ ใช่บทเรยีน 
และท่านรูจ้ักคนดกีวา่คูม่ือบทเรยีนจะรูจ้ัก 
(2) การพยายามเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตาม 
พระกติตคิณุดว้ยตวัทา่นเองเป็นการเตรยีมสอน 
พระกิตตคิณุที่ดทีี่สุดให้ผู้อื่น พึงจดจ�าวา่วธิีที่ดี
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ที่สุดในการอัญเชิญพระวญิญาณเข้ามาในชีวติ
เรา—และในการสอนของเรา—คอืเรยีนรูแ้ละ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุดว้ยตวัท่านเอง 
พระวญิญาณทรงเป็นครสููงสุดในศาสนจักรน้ี
และโชคดทีี่อิทธิพลของพระองค์ ไม่มีขีดจ�ากัด

พระองค์ทรงท�าเคร่ืองหมายเส้นทางและทรง
น�าทาง

ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของเราคอืขอให้
พระเจ้าทรงยกเราขึน้สู่ความสูงใหม่ๆ ของการ
เตบิโตทางวญิญาณผ่านวธิี ใหม่ของการเรยีน
รูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ ดว้ย
ความช่วยเหลือจากพระองค ์เราจะแบ่งปัน
พระกิตตคิณุกับเพื่อนๆ ของเรา ไม่ ใช่เพราะ
เรารูสึ้กเป็นภาระหน้าที่แตเ่พราะพระกิตตคิณุ
เป็นส่วนหน่ึงในชีวติประจ�าวนัของเรา และ
เราไม่สามารถอ้าปากของเราได้ โดยไม่แบ่งปัน

ข้าพเจ้ากล่าว
ค�าพยานวา่
เมือ่เราเรยีนรู้
พระประสงค์
ของพระองค ์
เมือ่เราส่ังสม
แสงสวา่งและ
ความจรงิ 
และท�าให้เป็น
ส่วนหน่ึงของ
เราทุกวนั แสง
สวา่งน้ันจะ
เพิ่มขึน้ในเรา

ความจรงิบางอย่างของพระกิตตคิณุ ถ้าเป็นไป
ตามที่นึกฝันไว ้เพื่อนตา่งศาสนาของเราจะเห็น
แสงสวา่งเพิ่มขึน้ในชีวติเรา และจะพบผู้สอน
ศาสนา—ก่อนผู้สอนศาสนาพบพวกเขาดว้ยซ�า้
—เพื่อให้ครอบครวัของพวกเขาเองไดเ้ห็นส่ิง
ที่พวกเขาเห็น การแตง่งานในพระวหิาร งาน
ประวตัคิรอบครวั อ�านาจและศาสนพิธีฐานะ
ปุโรหิต ความบรสุิทธิ์ทางศีลธรรม การดแูล
คนจน—ทัง้หมดน้ันจะเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การเรยีนรูแ้ละด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
ทุกวนัของสานุศิษย์ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระ
ครสิตอ์ย่างลึกซึง้ พรอ้มดว้ยการสนับสนุน
อย่างเต็มที่ เหมาะสม และสม�่าเสมอจากชัน้
เรยีนวนัอาทิตย์ น่ันคอืส่ิงที่พระเจ้าก�าลังน�า
เราไปให้ถึง และเป็นการเดนิทางที่น่าตืน่เตน้
เรา้ใจอย่างแท้จรงิ!

เราใช้วลี “การสอนในวธิีของพระผู้ช่วยให้
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ความเข้าใจใหม่จะเกดิขึน้
“เม่ือท่านไตร่ตรองและสวด
ออ้นวอนเก่ียวกบัหลกัธรรมค�าสอน 
พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะตรัสกบั
ความคิดและใจท่าน จากเหตุการณ์
ท่ีถ่ายทอดไวใ้นพระคมัภีร์ ความ

เขา้ใจใหม่จะเกิดข้ึนและหลกัธรรมท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ของท่านจะกลัน่ลงมาในใจท่าน

“ท่านฝึกฝนประสบการณ์ของการเปิดเผยนั้นโดย
การด�าเนินชีวติตามความสวา่งท่ีท่านไดรั้บ และโดย
การคน้ควา้พระคมัภีร์ดว้ยแรงผลกัดนัท่ีบริสุทธ์ิ—ดว้ย
เจตนาแทจ้ริงเพื่อ ‘มาสู่พระคริสต’์ เม่ือท่านท�าดงันั้น 
ความมัน่ใจของท่านจะ ‘แขง็แกร่งข้ึนในการประทบั
อยูข่องพระผูเ้ป็นเจา้’ และพระวญิญาณบริสุทธ์ิจะเป็น
เพื่อนท่ีย ัง่ยนืของท่าน”

ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “ให้พระคมัภร์ีน�าทางชีวติท่าน,”  
เลยีโฮนำ, พ.ค. 2001, 24.

ฉันควรใช้แหล่งข้อมูลใหม่ จงตำมเรำมำ 
อย่างไร
แหล่งขอ้มูลใหม่ จงตามเรามา ส�าหรับบุคคลและ
ครอบครัว โรงเรียนวนัอาทิตย ์และปฐมวยัมุ่งหมายจะ
ช่วยใหเ้รามีประสบการณ์ท่ีเตม็ไปดว้ยความหมายจาก
การเรียนพระคมัภีร์ท่ีบา้นและท่ีโบสถ ์แหล่งขอ้มูลใหม่ 
จงตามเรามา เหล่าน้ีจะท�างานดว้ยกนัอยา่งไร

• ในปี 2019 ท่านจะไดศึ้กษาพนัธสญัญาใหม่  
จงตามเรามา—ส�าหรับบคุคลและครอบครัว  
จะใหแ้นวคิดสนบัสนุนการศึกษาส่วนตวัของท่าน
และกบัครอบครัวท่ีบา้น จงใชแ้หล่งขอ้มูลน้ีใหเ้ป็น
ประโยชนต่์อท่าน

•  แต่ละสปัดาห์ ผูใ้หญ่ เยาวชน และเดก็ทัว่ทั้ง
ศาสนจกัรจะศึกษาและสนทนาบทเดียวกนัจาก
พนัธสญัญาใหม่

•  ถา้ท่านเป็นครูโรงเรียนวนัอาทิตยห์รือครูปฐมวยั 
จงใช ้จงตามเรามา—ส�าหรับบคุคลและครอบครัว 
ยกระดบัการศึกษาส่วนตวัและกบัครอบครัวของ
ท่าน ท่านจะไดรั้บคู่มือครูไวช่้วยท่านสร้างสรรค์
ประสบการณ์หอ้งเรียนท่ีดึงดูดใจเพื่อสนบัสนุนการ
ศึกษาพระคมัภีร์ท่ีสมาชิกชั้นเรียนก�าลงัศึกษาท่ีบา้น

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัแหล่งขอ้มูลเล่มใหม่  
จงตามเรามา ไดท่ี้ comefollowme .lds .org

รอด” แตข่้าพเจ้าหวงัวา่น่ันจะไม่เป็นค�าที่พูด
ตดิปากหรอืพูดบ่อยเกินไป จรงิๆ แล้ว ทัง้หมด
ที่เราหมายถึงคอืเราทัง้ครแูละนักเรยีนตอ้งการ
เป็นเหมือนพระครสิต ์เราจึงตอ้งพยายามแบ่งปัน
พระกิตตคิณุในวธิีของพระองค ์น่ีเป็นโอกาสให้
สมทบกับสานุศิษย์ เข้าไปในถนนหลวงและตรอก
ซอกซอยพรอ้มกับพระเยซูขณะตามหาคนที่หาย
ไป น่ีเป็นโอกาสให้ปีนเขาของผู้เป็นสุขพรอ้มกับ
มหาชนและน่ังรมิฝ่ังทะเลกาลิลีกับฝูงชน น่ีเป็น
โอกาสให้เราทุกคนแตะชายฉลองพระองคข์อง
พระอาจารย์และหายเป็นปกติ

ข้าพเจ้ารกับทกวน้ีีที่อี ไลซา อาร.์ สโนว์
ประพันธ์ค�ารอ้งให้เพลงสวดที่สรา้งแรงบันดาลใจ
มากที่สุดเพลงหน่ึงในศาสนจักร 

พระองคบ์อกทาง เดนิน�าทางน้ัน
และชีแ้จงจุดนานา
สู่แสงและชีวแีละนิรนัดร์
เบือ้งพระพักตรบ์รรเจิดจ้า 7

พี่น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้ารูสึ้กเป็นเกียรตทิี่
ไดเ้ดนิกับท่านไปสู่อนาคตอันรุง่โรจน์ที่พระ
บิดาในสวรรคท์รงเตรยีมไว้ ให้เรา ข้าพเจ้ารู้ ใจ
ท่าน ข้าพเจ้ารูว้า่ท่านรกัพระเจ้าและตอ้งการท�า
ตามพระประสงคข์องพระองค ์ข้าพเจ้ากล่าวค�า
พยานวา่เมื่อเราเรยีนรูพ้ระประสงคข์องพระองค ์
เมื่อเราส่ังสมแสงสวา่งและความจรงิ และท�าให้
เป็นส่วนหน่ึงของเราทุกวนั แสงสวา่งน้ันจะเพิ่ม
ขึน้ในเรา “เจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่ สมบูรณ์” 
(คพ. 50:24; เน้นตวัเอน) วนัที่เราจะไดอ้ยู่กับ
พระองคเ์พราะเราจะเป็นเหมือนพระองค ์◼
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มีครัง้หน่ึงในชีวติที่ดฉัินซาบซึง้ใจ
กับความรกัและแสงสวา่งของพระ

ครสิต ์ชีวติดฉัินเปลี่ยนไปตลอดกาล
นับแตน้ั่น

ดฉัินรูว้า่การมีชีวติที่ปราศจากพระ
กิตตคิณุน้ันเป็นอย่างไร ดฉัินมีชีวติ
แบบน้ันมา 30 ปี ดฉัินเกิดในรสัเซีย
จากพ่อแม่ที่ด ี. . . เมื่อโตเป็นผู้ ใหญ่ 
ดฉัินแตง่งานและให้ก�าเนิดลูกสาว
ที่น่ารกัคนหน่ึง จากน้ันไม่นานดฉัิน
เรยีนจบมหาวทิยาลัยและไดง้านที่
ดฉัินชอบจรงิๆ แต ่. . . ดฉัินยังห่าง
ไกลจากความสุข

. . . ชีวติสมรสของดฉัิน . . . คอ่ยๆ 
พังทลาย . . . ดฉัินแทบไม่สามารถ
หาอาหารพืน้ๆ ธรรมดาให้ลูกสาวกับ
ตวัเองได ้ดฉัินท�าบาป ดฉัินเลือกผิด
ซ�า้แล้วซ�า้เล่า ความหิว ความเศรา้
สะเทือนใจ และการตดัสินใจที่ ไม่
ดที�าให้ชีวติดฉัินเศรา้หมอง ดฉัิน 
[ โทษ] โชคชะตาที่เลวรา้ย โดยไม่
ตระหนักวา่ดฉัินก�าลังทนทุกข์กับผล
ของบาปในหลายๆ ดา้น แตด่ฉัินจะรู้
ไดอ้ย่างไร บาปไม่มีอยู่จรงิตามที่ดฉัิน
ไดร้บัการสอนมา . . .

ศาสนาใน [สหภาพโซเวยีต] เป็น
เรือ่งตอ้งหา้มหลงัจากการปฏวิตัิ

การตดัสินใจและ
ปาฏิหาริย:์ และตอนน้ี
ดิฉนัมองเห็น
โดย ไอรินา ว.ี แครทเซอร์

ทีแ่ท่นพูด

คอมมวินิสต์ ในปี 1917 ดฉัินไดร้บัการ
สอนตัง้แตอ่นุบาลวา่ไมม่เีรือ่งอยา่ง
เช่นพระผูเ้ป็นเจา้และมเีพยีงพรรค
คอมมวินิสตแ์ละคณุตาเลนินเท่าน้ัน
ทีจ่ะน�าความสุขมาใหค้นรสัเซียได ้คน
เครง่ศาสนาถกูขม่เหงอยา่งรนุแรงใน
สังคมของเรา ผูเ้ช่ือตกงาน ไม่ไดร้บั
อนุญาตให้ ไปเรยีนหนังสือ และถกู 
ตตีราวา่ “บา้” ทกุคนตอ้งเรยีนวชิาอเทว
นิยมท่ีมหาวทิยาลยั ซ่ึงเราพสูิจน์วา่
พระผูเ้ป็นเจา้ไม่มอียูจ่รงิ . . . ดฉัินไม่
นึกถงึพระผูเ้ป็นเจา้ แตรู่สึ้กเจ็บปวด
ในใจกบัการเลอืกท่ีไมด่ขีองตนเอง ตอ่
มาดฉัินเรยีนรูว้า่ความเจ็บปวดทีรู่สึ้ก
คอืแสงสวา่งของพระครสิตซ่ึ์งท�าให้
ดฉัินมมีโนธรรมแยกแยะถกูผดิได ้. . .

. . . ส�าหรบัดฉัินชีวติเหมือนอุโมงค์
มืดที่มีเพียงหลุมศพอยู่ตรงปลาย
อุโมงค ์ดฉัินรูสึ้กวา่ตนเองคอ่ยๆ ตาย
ลง . . . ดฉัินไม่รูว้ธิีสวดอ้อนวอน ดฉัิน
จึงฝัน . . . ดฉัินฝันวา่สักวนัดฉัินจะ
หนีพ้นทุกอย่างที่เศรา้หมองในชีวติ
และจะเริม่ตน้ใหม่อีกครัง้—มีความ
สุขและสดใส ดฉัินตอ้งการให้ลูกสาวมี
ชีวติที่ดกีวา่ดฉัิน . . .

[ต่อจากน้ัน] พระคัมภีรม์อรมอน
เข้ามาในชีวติดิฉัน ดิฉันอ่านหน่ึงบท

หนงัสือชุดน้ีเนน้ชีวติของสตรีท่ีอุทิศตนและข่าวสารของพวกเธอ คดัลอกมาจากหนงัสือ At the Pulpit: 
185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017) หนงัสือมีใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษ 
โปรตุเกส และสเปน

เกีย่วกบัซิสเตอร์
แครทเซอร์

ไอรินา วาเลนติโนฟวา 
แครทเซอร์ (เกิดปี 1965) อาศยั

อยูใ่นเมืองบาร์นาอุล ไซบีเรีย เธอ
เขา้เรียนแพทยท่ี์นัน่และเป็นแพทยผ์ู ้
เช่ียวชาญดา้นหวัใจ การเป็นแพทยไ์ม่ใช่
อาชีพท่ีไดเ้งินมาก หลายเดือนแลว้ท่ีโรง
พยาบาลไม่จ่ายเงินเดือน หลงัจากหยา่กบั
สามีท่ีทารุณเธอในปี 1996 ไอรินารู้สึก
ทอ้แทส้ิ้นหวงัขณะท�างานกะพิเศษตอน
กลางคืนเพื่อช่วยเหลือจุนเจือคุณแม่กบั
ลกูสาวดว้ยค่าจา้งไม่มาก

ไอรินาเติบโตในสภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่มีศาสนาและไม่เช่ือในพระผูเ้ป็นเจา้ 
แต่คืนหน่ึงเธอเส่ียงทูลขอวา่ “เอาเถอะ 
พระผูเ้ป็นเจา้ ถา้พระองคอ์ยูท่ี่นัน่ แค่
ใหข้า้พระองครู้์ เพราะพระองคอ์าจจะ
ไม่สนใจขา้พระองคด์ว้ยซ�้ า ขา้พระองค์
เป็นใครส�าหรับพระองค ์คนน่าสงสารท่ี
พยายามเอาตวัรอดอยา่งนั้นหรือ”

ไม่ก่ีสปัดาห์ต่อมา ในเดือนสิงหาคม 
ปี 1996 ไอรินาพบชายคนหน่ึงท่ี
แนะน�าใหเ้ธอรู้จกัศาสนจกัรและช่วย
ใหเ้ธอเดินทางไปศึกษาภาษาองักฤษท่ี
สหรัฐ แปดเดือนหลงัจากมาถึงรัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายน ปี 1998 
ไอรินาแต่งงานกบัเทย ์แครทเซอร์

ซิสเตอร์แครทเซอร์เป็นครูในสมาคม
สงเคราะห์เมืองโอเร็ม รัฐยทูาห์ เม่ือเธอ
ไดรั้บเชิญใหพ้ดูท่ีการประชุมใหญ่ของ
สตรีในมหาวทิยาลยับริคมัยงัก ์ 
ปรับเปล่ียนเคร่ืองหมายวรรคตอน
และตวัอกัษรตามมาตรฐานท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั
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ทุกเช้าก่อนไปท�างาน ดิฉันเรยีนรูจ้าก
การอ่านหนังสือเล่มน้ีวา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูทรงเป็น
พระบุตรของพระองค์ [ผู้] เสด็จมา
โลกน้ีเพือ่ช่วยคนบาปอย่างดฉัิน ย่ิง
อ่าน ดิฉันก็ยิ่งเห็นช่องวา่งระหวา่ง
ค�าสอนของพระครสิต์กับวธิีที่ดิฉัน
ด�าเนินชีวติ ดิฉันเรยีนรูว้า่ท�าไมชีวติ
ดิฉันเศรา้หมองยิ่งนัก . . .

. . . ดฉัินพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง
ครัง้ใหญ่ ดฉัินจะจดจ�าคนืน้ันตลอด
ไป . . . เมื่อดฉัินรอ้งไห้ทัง้คนื รูต้วัวา่
ชีวติดฉัินไม่ด ีการตดัสินใจที่ ไม่ดขีอง
ดฉัินไดท้�ารา้ยคนที่ดฉัินรกัมากที่สุด 
น่ันเป็นประสบการณ์เจ็บปวดที่สุด
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ของชีวติ ดฉัินร�า่ไห้และวงิวอนทัง้คนื 
. . . พอสิน้คนืน้ัน ดฉัินหมดแรงและ
ไม่มีน� ้าตาอีก เมื่อแสงของเช้าวนัแรก
ส่องเข้ามา ดฉัินมีสันตสุิขและผ่อน
คลาย ดฉัินไดย้ินค�าวา่ “น่ีคอืมือของ
เรา เราจะน�าเจ้าไป และน�าทางเจ้า  
แตเ่จ้าตอ้งสัญญากับเราวา่เจ้าจะ
เปลี่ยน” และดฉัินสัญญา ดฉัิน
ตอ้งการความช่วยเหลือและการน�า
ทางครัง้น้ีมากกวา่ส่ิงใด . . .

ในคนืที่เจ็บปวดและน่ายินดน้ัีน
ในรสัเซีย ดฉัินไม่รูว้า่สัญญาของพระ
ครสิตย์ิ่งใหญ่เพียงใด เวลาน้ันดฉัิน
ไม่รูว้า่อีกไม่นานนักดฉัินจะเดนิทาง
ไปอเมรกิาเพื่อเรยีนพระกิตตคิณุเพิ่ม

เตมิและอีกไม่นานจะรบับัพตศิมา . . . 
ดฉัินไม่รูว้า่ลูกสาวจะมาอเมรกิาเพื่อ
อยู่กับเราอย่างมีความสุข . . .

. . . พระองคป์ระทานปาฏิหารยิ์
มากมายจนดฉัินไม่มี โอกาสสงสัยเลย
สักนิดถึงพระหัตถ์ของพระองค์ ใน
ชีวติดฉัิน . . .

จงเดนิกับพระครสิต!์ จับพระหัตถ์
พระองค์ ให้แน่น! ดืม่ด�า่พระวจนะ
ของพระองค ์รบัแสงสวา่งของ
พระองค์ ไวท้ั่วสรรพางคก์าย สุดจิต
วญิญาณของท่าน ในยามยากล�าบาก 
ท่านจะไม่ถูกทิง้ไว้ ในอุโมงคม์ืดแตจ่ะ
อยู่ ในแสงแห่งความรกัของพระองคท์ี่
สวา่งจ้าขึน้เรือ่ยๆ ตรงหน้าท่าน ◼



32 เลียโฮนา

ในบันทึกสมัยโบราณเล่มน้ี ผู้คนตอ้งแสวงหาพระเยซูครสิต ์หาไม่แล้วจะ
ไม่พบพระองค์

“เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น”
สญัลกัษณ์ของพระเยซูคริสตใ์นพนัธสญัญาเดิม
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โดย สตเีฟน พ.ี แชงค์
แผนกฐานะปุโรหิตและครอบครัวของ
ศาสนจกัร

ขณะโมเสสหลบหน้า พระ
ด�ารสัอันเป่ียมดว้ยพระ
เมตตาของพระเจ้าออกมา

จากพุ่มไม้ที่ลุกโชนวา่ “เราเห็นความ
ทุกข์ของประชากรของเรา . . . เรารูถ้ึง
ความทุกข์รอ้นตา่งๆ ของเขา

“และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้
รอด . . .

“ โมเสสทูลพระเจ้าวา่ เมื่อข้า
พระองค์ ไปหาชนชาตอิิสราเอล 
และบอกพวกเขาวา่พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรษุของท่านทัง้หลายทรงใช้
ให้ข้าพเจ้ามาหาพวกท่าน และพวก
เขาจะถามข้าพระองคว์า่พระองคท์รง
พระนามวา่อะไร? ข้าพระองคจ์ะตอบ
พวกเขาอย่างไร?

“พระเจ้าจึงตรสักับโมเสสวา่  
เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น แล้วพระองค์
ตรสัวา่ ไปบอกชนชาตอิิสราเอลดงัน้ี 
วา่พระองคผ์ู้ทรงพระนามวา่เราเป็น
ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้หลาย” 
(อพยพ 3:7–8, 13–14)

อิสราเอลสมัยโบราณรูจ้ักพระ
เจ้าพระเยโฮวาห์ พระเยซูครสิต์
ก่อนมรรตยัทรงถือวา่พระองคท์รง
เป็นตน้ก�าเนิดให้ผู้คนของพระองค์
มองหาการไถ่ หลายพันปีตอ่มา  
พระเยซูครสิตผ์ู้ฟ้ืนคนืพระชนม์
ทรงยืนยันค�าสัญญาของพระองคอ์ีก
ครัง้วา่จะทรงปลดปล่อยอิสราเอลยุค
ปัจจุบันโดยตรสัดงัน้ี “จงรืน่เรงิเถิด, 
และอย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้า
อยู่กับเจ้า, และจะยืนเคยีงข้างเจ้า; 
และเจ้าจะกล่าวค�าพยานถึงเรา, แม้
พระเยซูครสิต,์ วา่ เราคอื พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, วา่ 
เราเคยด�ารงอยู,่ วา่เราด�ารงอยู,่ และ
วา่ เราจะมา” (คพ. 68:6; เน้นตวัเอน)

พระคมัภีร ์ถ้อยค�าแห่งชีวติ 
ออกแบบไวเ้พื่อชีท้างให้ลูกหลานของ

พระผู้เป็นเจ้าทุกรุน่ไปหาพระเยซู
ครสิตเ์พื่อรบัการปลดปล่อยจากบาป
และความตาย และปัญหาทางโลกทัง้
มวลของเรา พันธสัญญาเดมิไม่มีข้อ
ยกเวน้ เช่นเดยีวกับพระคมัภีรท์ุก
เล่ม คอืมุ่งหมายจะหันใจและความ
คดิเราไปหาพระผู้ปลดปล่อยของเรา 
พระเจ้าพระเยซูครสิต ์แต่ ในบันทึก
สมัยโบราณเล่มน้ี ผู้คนตอ้งแสวงหา
พระองค ์หาไม่แล้วจะไม่พบพระองค์

เมื่อคน้หาพระครสิต์ ในพระคมัภีร์
เล่มใดก็ตาม พระคมัภีรจ์ะช่วยเตอืน
เราเสมอให้นึกถึงส่ิงที่เราก�าลังมอง
หา พระเยซูครสิตท์รง เป็น แหล่ง
ก�าเนิดของชีวติ! พระครสิตท์รง เป็น 
ทางออกนิรนัดรข์องอิสราเอลที่จะ
ทรงแก้ปัญหารา้ยแรงของความตาย
ทางรา่งกายและทางวญิญาณที่เกิด
ขึน้เพราะการตก ลี ไฮประกาศวา่ 
“พระองคเ์อง . . . สนอง เจตนารมณ์
ของกฎ” (2 นีไฟ 2:7; เน้นตวัเอน) 
น่ันคอืค�าตอบ—พระผู้ ไถ่ของ
อิสราเอล “เราเป็น” ผู้ยิ่งใหญ่—ที่
เราแสวงหาเมื่อคน้ควา้พระคมัภีร ์
อย่างไรก็ตาม ภายในภาษากวแีละ
ภาษาที่คอ่นข้างล้าสมัยของ 
พนัธสัญญาเดมิ ปัญหานิรนัดร—์และ 
ทางออกคอืพระเยซูครสิต—์มักจะไม่
ระบุชัด กระน้ันก็ตาม พระเยซูครสิต์
ทรงอยู่ ใตพ้ืน้ผิว รอให้เราพบในบท
บรรยายสมัยโบราณ

ขณะท่านนึกถึงพระนามของ
พระเจ้าที่บอกโมเสสบนภูเขาซีนาย
—“เราเป็น”—พึงพิจารณาหลายๆ 
ส่ิงที่พระเยซูครสิตท์รง เป็น ให้แก่
คนที่วางใจพระองค ์ตวัอย่างตอ่ไปน้ี
เป็นค�าสอนเชิงสัญลักษณ์จากพันธ
สัญญาเดมิที่ออกแบบไวเ้พื่อหันใจ
และความคดิเราไปหาพระเจ้าพระ
เยซูครสิตเ์พื่อการปลดปล่อยแส
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ค้นหาพระเยซูคริสต์ในพนัธสัญญาเดมิ
ศาสดาพยากรณ์ รวมทั้งศาสดาพยากรณ์
ในพนัธสญัญาเดิม ถือไดว้า่เป็น “รูป
แบบและรูปลกัษณ์ของพระเมสสิยาห์
ของท่านเหล่านั้น” เอล็เดอร์บรูซ อาร์. 
แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม
อคัรสาวกสิบสองเขียน  “การมองหา
อุปมาของพระคริสตทุ์กท่ีและใชอุ้ปมา
เหล่านั้นซ�้ าๆ เพื่อใหพ้ระองคแ์ละกฎ
ของพระองคอ์ยูสู่งสุดในความคิดของ
เราเสมอนั้นเป็นเร่ืองดีงามท่ีเราสมควร
ท�า” (The Promised Messiah [1985], 453)

พนัธสญัญาเดิมไม่ไดอ้อกแบบไว้
เพียงเพื่ออนุรักษป์ระวติัศาสตร์เชิง
บรรยายของผูค้นแห่งพนัธสญัญา
ของพระผูเ้ป็นเจา้เท่านั้น ตวัเร่ืองราว 
พร้อมดว้ยข่าวสารระดบัพื้นผวิและ
เร่ืองสอนใจท่ีมากบัเร่ืองราวเหล่า
นั้น มีความส�าคญัเป็นอนัดบัสองต่อ
สานุศิษยข์องพระคริสต ์หวัขอ้หลกัท่ี
มีอยูอ่ยา่งสม�่าเสมอในงานเขียนของ
ศาสดาพยากรณ์—และดว้ยเหตุน้ีจึงเป็น
วตัถุประสงคล์ �้าค่าท่ีสุดในการศึกษา
ของเรา—คือพระเยซูคริสต!์

ต่อไปน้ีเป็นหลกัธรรมบางประการ
ท่ีพึงจดจ�าเม่ือคน้หาความจริงเก่ียวกบั
พระเยซูคริสตใ์นพนัธสญัญาเดิม:

1. ส่ิงทั้งปวงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้
ประทานแก่มนุษยเ์ป็นการแสดง
สญัลกัษณ์ถึงพระเยซูคริสต ์ 
(ดู 2 นีไฟ 11:4–8; โมเสส 6:63)

2. ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านเป็นรูป
แบบหรือสญัลกัษณ์ของพระเยซู
คริสต ์(ดู บรูซ อาร์. แมคคองกี, 
The Promised Messiah [1978], 
451)

3. การกลบัใจเปิดประตูสู่การเรียน
รู้เก่ียวกบัพระเยซูคริสตผ์า่นรูป
แบบต่างๆ (ดู แอลมา 26:21–22)
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เราเป็น . . . อาหารแห่งชีวติ

มานา

เราเป็น . . . พระเมษโปดกท่ีถกูท่านสงัหาร

สัตวบูชาและเส้ือหนังสัตว์

ก่อนอาดมักบัเอวาถกูขบัออกจากสวนเอเดน พระเจา้ทรง
คลุมกายพวกท่านดว้ยเส้ือหนงัสตัว ์ในพนัธสญัญาเดิม ค�าวา่ 
การชดใช้ ในรูปแบบต่างๆ ปรากฏ 81 คร้ัง ใน 73 คร้ังเป็นค�า
ดั้งเดิมภาษาฮีบรูคือ kaphar ซ่ึงหมายถึง “ปกปิด”
หลงัถกูขบัออกจากสวน อาดมักบัเอวาไดรั้บบญัชาใหถ้วายลูก
สตัวห์วัปีของฝงูเป็นเคร่ืองถวายบูชาแด่พระเจา้ ต่อมาเทพสอน
พวกท่านวา่การปฏิบติัดงักล่าวเป็น “อุปมาถึงการพลีพระชนม์
ชีพของพระองคเ์ดียวท่ีถือก�าเนิดจากพระบิดา” (โมเสส 5:7)
สตัวบูชาด�าเนินต่อไปภายใตก้ฎของโมเสส พร้อมดว้ยพิธีคลุม
กายผูมี้ส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต
เม่ือเราท�าพนัธสญัญากบัพระเจา้และรับศาสนพิธีศกัด์ิสิทธ์ิของ
พระองค ์การชดใชข้องพระองคค์ลุมกายเราเพื่อเราจะไม่เปิด
รับผลการตกทั้งหมดของอาดมัอีกต่อไป พระเยซูคริสตท์รง
เป็นพระเมษโปดกของพระผูเ้ป็นเจา้อยา่งแทจ้ริงผูท้รงเสียสละ
เพื่อเราจะไม่ตอ้งรับผลของบาปและความตายอีก
ปฐมกาล 3:21; 37:3; อพยพ 40:14–15; เอเสเคียล 16:1–12; 
มทัธิว 22:11–12; กาลาเทีย 3:26–29; 1 นีไฟ 11:21, 32–33;  
แอลมา 34:14–16; โมเสส 5:5–8; 7:47

ขณะโมเสสกบัลกูหลานอิสราเอลเดินทางจากอียปิตไ์ปแผน่ดิน
ท่ีสญัญาไว ้พวกเขาพึ่งพระเมตตาของพระเจา้ส�าหรับอาหารใน
แต่ละวนั พระเจา้ทรงจดัเตรียม “อาหาร [หวาน] จากสวรรค”์ 
ซ่ึงผูค้นเรียกวา่ “มานา” (แปลวา่ “น่ีคืออะไร”) คนท่ีเกบ็อาหาร
ในแต่ละวนัและยงัคงซ่ือสตัยต่์อพระเจา้และศาสดาพยากรณ์
ของพระองคมี์ชีวติตลอดการเดินทางของพวกเขาในแดน
ทุรกนัดาร
พระเยซูคริสตท์รงเป็นอาหารแห่งชีวติ พระองคเ์สดจ็จาก
สวรรคล์งมาแผน่ดินโลกเพื่อท�าใหเ้รามีชีวติทุกวนัตลอดการ
เดินทางมรรตยัของเรา เม่ือเราสัง่สมพระวจนะของพระองค์
ทุกวนั เราจะประสบความหวานและพลงัชีวติท่ีมีใหเ้ราผา่น
พระองคต์ลอดการเดินทางมรรตยัของเรา
อพยพ 16:4, 12–21, 31; เฉลยธรรมบญัญติั 8:2–3;  
ยอห์น 6:26–35, 48–58, 66–68; 3 นีไฟ 20:8
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เราเป็น . . . พระผูรั้กษาเจา้

งูตดิไว้บนเสา

เราเป็น . . . แหล่งน�้าด�ารงชีวติ

น�า้จากศิลาทีโ่ฮเรบ

เม่ือลกูหลานอิสราเอลกระหายน�้าในถ่ินทุรกนัดาร โมเสส
หนัไปพึ่งพระเจา้ โมเสสไดรั้บค�าแนะน�าใหตี้ศิลากอ้นหน่ึงท่ี
โฮเรบ (ภเูขาซีนาย) ดว้ยไมเ้ทา้ท่ีพระเจา้ประทานให ้เม่ือท่าน
ตีศิลา น�้ากพ็ุง่ออกมาจากศิลานั้นเพื่อประทงัชีวติชาวอิสราเอล
นบัลา้นท่ีก�าลงัเดินทาง
พระเยซูคริสตท์รงเป็นศิลาของอิสราเอล เม่ือพระองคท์รงถูก
ลงทณัฑท่ี์คลัวารี พระโลหิตไหลออกจากพระวรกาย พระ
โลหิตของพระคริสตท์�าใหเ้รามีชีวติ! เราจะไดชี้วติท่ีพบใน
พระโลหิตแห่งการชดใชข้องพระคริสตเ์ม่ือเราท�าตามศาสดา
พยากรณ์ผูไ้ดรั้บกญุแจใหน้�าน�้าด�ารงชีวติออกมาจากพระองค์
อพยพ 17:1–6; กนัดารวถิ ี20:8, 11; ยอห์น 4:10–15; 1 โครินธ์ 
10:1–4; คพ. 28:2

ความยากล�าบากของการเดินทางท�าใหล้กูหลานอิสราเอล 
บ่นวา่ศาสดาพยากรณ์และพระเจา้ ดว้ยเหตุน้ี พระเจา้จึงทรง
ปล่อยใหงู้พิษกดัพวกเขาจนหลายคนถึงแก่ความตาย โมเสส
สวดออ้นวอนขอใหพ้ระเจา้น�าเอางูออกไป แต่แทนท่ีจะทรง
ท�าเช่นนั้นพระเจา้กลบัเตรียมทางใหผู้ค้นรอดตายเม่ือพวกเขา
ถกูงูกดั ส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งท�าเพื่อใหห้ายจากพิษงูคือมองดูงูทอง
สมัฤทธ์ิท่ีติดอยูบ่นเสา
พระเยซูคริสตท์รงถูกตอกตรึงบนเสา—ไมก้างเขน—เพื่อให้
เรามองไปท่ีพระองคใ์นความทุกขท์รมานของเราและไม่พา่ย
แพ ้พระเยซูคริสตม์กัไม่ทรงเอาการทดลองของเราออกไป  
แต่ในฐานะพระผูรั้กษา พระองคท์รงสามารถเอาพิษออกจาก
พวกเขาผา่นพรของการชดใช้
กนัดารวถิ ี21:4–9; ยอห์น 3:14–16; 1 เปโตร 2:24; 
 แอลมา 33:18–22; ฮีลามนั 8:14–15; 3 นีไฟ 27:13–15
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ครสิตม์าสไม่ ใช่ครสิตม์าส ถึงแม้
ดฉัินพยายามรืน่เรงิกับเพลง

ครสิตม์าสที่เปิดทิง้ไว ้แตด่ฉัินกลับดงึ
กล่องเก็บของออกมาดว้ยหัวใจหนัก
อึง้ โถคกุกีม้นุษย์หิมะท�าให้ดฉัินคดิ
แตเ่พียงวา่ไม่มี ใครอบขนมดว้ย 
รปูป้ันซานตา้ตวัเล็กดเูหมือนจะ
พูดวา่แทบไม่มีเหตผุลให้แขวน
ถุงเท้ายาว และกระดาษห่อของ
ขวญัลายเปปเปอรม์ิน้ท์เตอืน
ดฉัินวา่ตอนเช้าจะไม่ไดย้ินเสียงของ
เด็กๆ ที่ตืน่เตน้ดี ใจ

ปีน้ีลูกคนเล็กของเราไปเรยีน
มหาวทิยาลัย และบ้านของเรารูสึ้ก
เงียบเหงาวงัเวง ดฉัินเลือกเฉพาะของ
ตกแตง่แบบไม่ ใช่ซานตา้และเก็บทุก
อย่างลงกล่องเหมือนเดมิ

ดฉัินตกแตง่ตน้ไม้คนเดยีว เพราะ
สามีออกนอกเมือง ลูกสะใภ้ โพสตร์ปู
หลานๆ ของดฉัินก�าลังช่วยกันแขวน
ของประดบัตน้ไม้ของพวกเขา และ
หัวใจของดฉัินโหยหาวนัวาน ดฉัิน
สงสัยวา่ท�าไมเวลาผ่านไปเรว็เช่น
น้ี ลูกๆ ของดฉัินโตเรว็ขนาดน้ันได้
อย่างไร ขณะมัวแตค่รุน่คดิ ดฉัินก้ม
มองหลอดไฟในมือ มันเป็นหลอดไฟ
สีแดงหลอดเดยีว

ดฉัินส�ารวจสี สีแดงเข้ม สีแดง
เลือดหมู ดฉัินมองไปรอบๆ ดคูวาม
เรยีบง่ายของส่ิงของตกแตง่ที่เหลือ 

หลอดไฟสีแดงหลอดเดียว
โดย ลอรี รายส์

ภาพสะท้อน

ของประดบัตน้ครสิตม์าสทีเ่รยีบง่ายอย่างหน่ึง
เตอืนดฉัินวา่จรงิๆ แล้วครสิตม์าสเกีย่วข้องกับอะไร

ดฉัินก็คดิถงึลกูๆ และครอบครวันิรนัดร ์
ของพวกเขา ดฉัินคดิถงึปีตทิัง้หมดที่
เคยมี ในครอบครวัของดฉัินและปีติ
ทีพ่วกเขามี ในครอบครวัของพวกเขา 
ดฉัินไตรต่รองวา่ทารกทีน่อนในรางหญ้า
ท�าใหเ้กดิปีตเิช่นน้ันไดอ้ยา่งไร ความ
อบอุน่เกดิขึน้ในใจดฉัินขณะตรกึตรอง
ของขวญัแหง่พระผูช่้วยใหร้อด—ไม่
เพยีงส�าหรบัดฉัินเทา่น้ันแตส่�าหรบั
มวลมนุษยชาตดิว้ย

“ทูตสวรรคอ์งคน้ั์นกล่าวกับเขา
ทัง้หลายวา่ อย่ากลัวเลย เพราะเราน�า
ข่าวดมีายังพวกท่าน เป็นความยินดี
อย่างยิ่งที่จะมาถึง คนทัง้หลาย”  
(ลูกา 2:10; เน้นตวัเอน)

ขณะตกแตง่ตน้ครสิตม์าส ดฉัิน
ครุน่คดิตอ่ไปถึงการประสูตแิละ
พระชนม์ชีพอันต�า่ตอ้ยของพระ
เยซูครสิต ์พระองคเ์สด็จมาเยียวยา
คนชอกช�า้ ให้ก�าลังใจคนถูกกดขี่ 
ปลอบโยนคนหงอยเหงา ท�าให้คนไม่
ดพีรอ้มเกิดสันตสุิข และทรงมีพระ
เมตตาสงสารคนทุกข์ทรมาน พระองค์
ประสูตแิละสิน้พระชนม์เพื่อเราจะมี
ชีวติกับพระองค์ ในอาณาจักรของพระ
บิดาของเราอีกครัง้ พระองคเ์สด็จมา
เพื่อให้มนุษย์รูจ้ักความสุขที่แท้จรงิ  
ใจดฉัินพองโตและดฉัินพบปีติ ในพระ
ครสิตเ์พราะพระครสิตค์อืครสิตม์าส ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัออรกิอน สหรฐัอเมรกิา ภา
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ชุดการประสูติไม่กี่ชิน้ รางหญ้าที่ท�า
จากไม้ ไอศกรมี และของตกแตง่ที่
สะกดวา่โนเอลเป็นตวัอักษรสีทอง 
ดฉัินน� ้าตาคลอ หลอดไฟสีแดง— 
สีแดงเหมือนพระโลหิตที่ชดใช้ของ
พระผู้ช่วยให้รอด

ดฉัินคดิวา่ดฉัินท�าใหข้องตกแตง่ 
คกุกีร้ปูตา่งๆ และความรา่เรงิยนิดขีอง
ลกูในเช้าวนัครสิตม์าสทดัเทยีมกบัส่ิง
ทีท่�าใหด้ฉัินมคีวามสุขในช่วงเทศกาล
ครสิตม์าสมาตลอดอยา่งไร จากน้ัน
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ใ นปี 2000 เราไดร้บัการเรยีกให้รบั
ใช้เป็นประธานสาขาและประธาน

ปฐมวยัของหน่วยเล็กที่สุดในสเตค
เกาชุง ไตห้วนั เรามีประมาณ 20 คนที่
การประชุมศีลระลึก รวมทัง้ครอบครวั
ลูกเล็กของเรา เอ็ลเดอรท์ี่แข็งขันส่ี
คน และผู้สอนศาสนา ตอ่มาเราส่ง
เอ็ลเดอรส์องคนออกไปเป็นผู้สอน
ศาสนา โดยวางใจวา่พระเจ้าจะทรง
ท�าให้สาขาของเรามีคนมากขึน้

เมื่อเราท�างานกับสาขาของเรา  
เรานึกถึงค�าแนะน�าของประธาน 
กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) ที่
วา่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนตอ้งการ 
“เพื่อน หน้าที่รบัผิดชอบ และ
การบ�ารงุเลีย้งดว้ย ‘พระวจนะอัน
ประเสรฐิของพระผู้เป็นเจ้า’” 1 เรา
รูสึ้กวา่สมาชิกใหม่ ในสาขาของเราควร
ไดร้บัการเรยีกโดยเรว็เพื่อพวกเขาจะ
ไดเ้ตบิโตจากการรบัใช้ ผู้สอนศาสนา
แนะน�าให้เรารูจ้ักผู้สนใจแตล่ะคน 
และภายในสองสัปดาห์หลังจากแตล่ะ
คนรบับัพตศิมา พวกเขาไดร้บัการ
เรยีก พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์
ฉันมิตรขณะรบัใช้กับสมาชิกคนอื่นๆ

ภายในหน่ึงเดอืน บราเดอรท์ีร่บั 
บัพตศิมาใหมท่กุคนไดร้บัฐานะปุโรหติ 

แหง่อาโรน แตล่ะคนใหพ้รและส่งผา่น
ศีลระลกึ เราเตรยีมพวกเขาใหพ้รอ้ม
รบัฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดค 
ในการประชมุสเตคครัง้ตอ่ไปดว้ย

เอ็ลเดอรค์นใหม่ไดร้บัการสอน
ให้รูว้ธิีประกอบศาสนพิธี จากน้ัน
เอ็ลเดอรเ์หล่าน้ีสอนเอ็ลเดอรค์นใหม่
ตอ่ เราเช่ือเรือ่งการเรยีนรู้ โดยการ
ลงมือท�าและการเรยีนรู้ โดยการสอน 
สมาชิกสาขารบัผิดชอบในการเป็นตน้
แบบและครพูี่เลีย้ง สอนและอบรม 
สนับสนุนและช่วยเหลือกัน

เราใช้การสอนประจ�าบ้านและการ
เยี่ยมสอน การสังสรรค์ ในครอบครวั 
กิจกรรมวอรด์ และการน�าอาหาร
มารบัประทานรว่มกันเพื่อผูกมิตร
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ พวกเขาได้
รบัการบ�ารงุเลีย้งดว้ยพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้าผ่านการเรยีนการสอน
ศาสนาในวนัอาทิตย์และวนัธรรมดา 
สถาบันมีนักเรยีนเพิ่มจาก 2 คน
เป็น 25 คน เพื่อบ�ารงุเลีย้งสาขา
เล็กๆ ของเรามากขึน้ เราจึงไปเข้าพระ
วหิารไทเป ไตห้วนัและรบัใช้ที่น่ัน
ทุกเดอืน—เดนิทางดว้ยรถโดยสาร
ไปกลับ 10 ช่ัวโมง ปกตริถโดยสารไป
พระวหิารคนัที่สองของสเตคจะไม่

การเติบโตจากการรับใช้
โดย โป เนียน (เฟลเิป) ชู และเปตรา ชู

การรับใช้ในศาสนจกัร

เรารู้สึกว่าสมาชิกใหม่ในสาขาของเราควรได้

รับการเรียกโดยเร็วเพ่ือพวกเขาจะได้เติบโต

จากการรับใช้

เต็ม เมื่อสาขาของเราโตขึน้และหลาย
ครอบครวัพรอ้มรบัพรพระวหิาร  
เราจึงตัง้เป้าหมายวา่จะท�าให้คนเต็ม
รถโดยสารของเรา ครัง้ที่สองของปี
แรก แม้หน่วยอื่นในสเตคมีคนไปพระ
วหิารเต็มหน่ึงคนัรถ แตส่าขาเล็กๆ 
ของเรามีคนเต็มรถโดยสารคนัที่สอง 
ไม่นานหลังจากน้ัน สเตคขอให้แตล่ะ
วอรด์ไปพระวหิารเต็มรถโดยสารหน่ึง
คนัอย่างน้อยปีละครัง้

ราวปีที่สอง การรกัษาผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสให้คงอยู่ของเราเพิ่มจาก 
30 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็น 90 กวา่เปอรเ์ซ็นต ์
และการประชุมศีลระลึกของเราเพิ่ม
ขึน้จนมีประมาณ 100 คน รวมทัง้
เอ็ลเดอรท์ี่แข็งขัน 25 คน สาขาของ
เรากลายเป็นวอรด์ และอาคารหลังเก่า
ไดร้บัการบูรณะเป็นโบสถ์ ใหม่

สาขาเล็กที่สุดกลายเป็นวอรด์ที่
เข้มแข็งสุดในสเตคเพราะผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสทุกคนไดร้บัพรดว้ยการมี
เพื่อน การเรยีก และการบ�ารงุเลีย้ง
ดว้ยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
ผูเ้ขียนอาศยัอยูใ่นรัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา ◼

อ้างองิ
 1. กอรด์อน บี. ฮิงคล์ีย์, “ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส

และคนหนุ่ม,” เลียโฮนา, ก.ค. 1997, 57.ภา
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สำขำเกำชุงทีเ่จด็ ทีพ่ระวหิำรไทเป ไต้หวนัในเดอืนธันวำคม 2001



38 เลียโฮนา

ครอบครวัผมท�าให้ครสิตม์าสเป็น
ช่วงเวลาน่าจดจ�าตราบนานเท่า

นานเท่าที่ผมจ�าได ้เมื่อผม
จากไปเป็นผู้สอนศาสนา
ที่คณะเผยแผ่บราซิล 
ปอรต์อูาเลเกร ผมไม่คดิ
วา่การใช้ครสิตม์าสห่าง
จากครอบครวัเป็นครัง้
แรกจะยากถึงเพียงน้ี

ช่วงครสิตม์าสปีแรกใน
สนามเผยแผ่ ผมอยากอยู่
กับครอบครวัมาก  
แตผ่มกับคูอ่ยู่กันแค่
สองคน ผมรูสึ้กสังเวช
ตวัเองและเศรา้ใจ

คนืครสิตม์าสอีฟ 
ครอบครวัที่น่ารกัครอบครวั
หน่ึงชวนผมกับคู่ ไปรบัประทาน
อาหารเย็น เรามีค�า่คนืที่ด ีแตค่วาม
สุขของครอบครวัน้ียิ่งย�า้เตอืนวา่ผม
อยู่ห่างจากครอบครวัผมเอง คนืน้ัน
เรากลับบ้าน ผมพยายามนอนหลับ
และลืมวา่วนัรุง่ขึน้เป็นครสิตม์าส 
เป็นครัง้แรกในชีวติที่ผมโล่งอกเมื่อ
ครสิตม์าสสิน้สุด

หน่ึงปีตอ่มา ผมนึกถึงครสิตม์าสปี
ก่อนและนึกถึงส่ิงที่ผมจะท�าไดเ้พื่อ
ให้ครสิตม์าสในสนามเผยแผ่ดขีึน้ 
ผมตระหนักวา่ความรูสึ้กเศรา้ใจเมื่อ
ปีก่อนเกิดจากการที่ผมสนใจตวัเอง
แทนที่จะสนใจพระผู้ช่วยให้รอด ผม
ตระหนักเช่นกันวา่ครสิตม์าสเป็น

เวลาให้ระลึกถึงการประสูตขิองพระผู้
ช่วยให้รอดและผมควรมีความสุขที่ ได้
รบัใช้เป็นตวัแทนของพระองค์

ผมคยุกับคูแ่ละเราตดัสินใจซือ้
อมยิม้ไปแจกสมาชิก ผู้สนใจ เด็กๆ 

และคนที่เราพบโดยบังเอิญในวนั
ครสิตม์าส เราฝึกรอ้งเพลงสวด
ครสิตม์าสดว้ย ปีตทิ่วมท้นใจ
ผมในวนัครสิตม์าสเมื่อเราพบ
กับผู้คน รอ้งเพลงสวด และ
แจกอมยิม้

ระหวา่งทางกลับบ้านคนื
น้ัน เราพบชายสูงอายุคนหน่ึง

น่ังอยู่บนทางเท้า เราถามวา่เขา
ไดร้บัของขวญัครสิตม์าสวนัน้ัน

หรอืยัง เขาตอบวา่ไดร้บัแล้ว— 
เขาไดค้ยุโทรศัพท์กับลูกที่อยู่ ไกล

“เรามีของขวญัอีกชิน้ให้คณุ”  
เราบอก เรามอบอมยิม้ให้เขา

“น่ีจะไม่ท�าให้ปากผมหวาน
เท่าน้ัน” เขากล่าว “แตจ่ะท�าให้
วญิญาณผมหวานดว้ย”

ผมมีครสิตม์าสเลวรา้ยที่สุดในคณะ
เผยแผ่เพราะผมสนใจแตต่วัเอง  
ผมมีครสิตม์าสดทีี่สุดเช่นกันเมื่อผม
สนใจพระผู้ช่วยให้รอดแทน ผมรูว้า่
เมื่อใจเรามุ่งไปที่พระองค ์พระองค ์
จะทรงน�าความหอมหวานมาสู่
วญิญาณเราในวนัครสิตม์าสและทุก
วนัของปี ◼
วลิสัน คอร์รีอา ดอสซานตอส  
รัฐเปร์นัมบูก ูบราซิล

คริสต์มาสทีห่อมหวาน

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
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ด์เ พื่อให้ครสิตม์าสใน

สนามเผยแผ่ของผม
ดขีึน้ ผมกับคูต่ดัสิน
ใจซือ้อมยิม้แจกให้คน
ที่เราพบโดยบังเอิญใน
วนัครสิตม์าส
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“กเ็หมอืนท�ากบัเราด้วย”

ครอบครวัเรามีประเพณีครสิตม์าส
ของการมอบถุงอาหาร ถุงมือ 

หมวก และส่ิงจ�าเป็นอื่นๆ ให้คนตก
ทุกข์ ไดย้าก ในปี 2016 ครสิตม์าส 
อีฟหนาวเป็นพิเศษส�าหรบัเขต
แคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิาที่เราอยู่ 
เราสวมเสือ้ผ้าให้อุ่น แตก็่ยังหนาวจน
ตวัส่ัน!

ขณะขับรถไปสวนสาธารณะใกล้
บ้านที่มีคนไรบ้้านอยู่เป็นจ�านวนมาก 
เราเห็นชายคนหน่ึงขดตวัอยู่ตรงที่พอ
หลบหนาวไดบ้้างของป้ายรอรถประจ�า
ทาง ห่มผ้าห่มเก่าๆ ผืนหน่ึง เดนนิส 
สามีดฉัินจอดรถและพาโจนาธาน
ลูกชายของเราไปมอบถุงของขวญัให้
ชายคนน้ัน ดฉัินกับแอ็บบีลูกสาวของ
เราดอูยู่ ในรถ

ชายคนน้ันเงยหน้าขณะเดนนิส
ยื่นถุงให้เขา รอยยิม้กวา้งระบายทั่ว

เขาจับมือดฉัิน ยิม้อย่างอบอุ่น  
และตอบวา่ “จีซัส”

ครอบครวัดฉัินสนทนาตอ่ แตด่ฉัิน
ไดย้ินไม่มากนักหลังจากน้ัน ดฉัินมัว
แตค่ดิถึงนัยส�าคญัของช่ือชายที่น่ารกั
คนน้ี จีซัส—พระนามของพระผู้ช่วย
ให้รอด ช่ัวขณะน้ันท�าให้ดฉัินนึกถึง
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด “ซ่ึงท่าน
ไดก้ระท�าแก่คนใดคนหน่ึงในพวกพี่
น้องของเราน้ีถึงแม้จะต�า่ตอ้ยเพียงไร 
ก็เหมือนไดก้ระท�าแก่เราดว้ย” (มัทธิว 
25:40) ประสบการณ์น้ันเปลี่ยนดฉัิน
ตลอดกาล ◼
แชนนอน ไนท์, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ใบหน้าของเขา พวกเขาจับมือกันและ
เริม่พูดคยุ น่ีผิดธรรมดาเพราะปกติ
แล้วไม่มีการพูดคยุมากเท่าน้ี

หลังจากน้ันหลายนาที เดนนิสกลับ
มาที่รถและเปิดหีบใส่ของ

“ทุกอย่างโอเคไหมคะ” ดฉัินถาม
“ครบั” เขาตอบ “ผมจะใหเ้สือ้คลมุ

กนัลมของผม เขาตอ้งการมากกวา่ผม”
ดิฉันพูดไม่ออก เสือ้คลุมกันลม

ตัวน้ีสวยมาก เขาเคยใส่แค่ ไม่กี่ครัง้! 
เดนนิสกลับไปหาชายคนน้ันและช่วย
เขาสวมเสือ้คลุมกันลม สีหน้าของ
เขาเบิกบาน เดนนิสกับชายคนน้ัน
คุยกันต่อ

ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งไปพบเขา ดฉัิน
เปิดประตรูถ และแอ็บบีตามหลังมา 
เดนนิสยิม้ขณะที่เราเดนิเข้าไปหา 
และเขาแนะน�าให้เรารูจ้ักชายคนดงั
กล่าว ดฉัินยื่นมือให้และถามช่ือเขา

ดิฉันรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้ให้
ไปพบชายคนน้ี ดฉัินเดนิ

เข้าไปหาเขา ยื่นมือให้ และ
ถามช่ือเขา
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ดิฉันกลายเป็นคนตาบอดบาง
ส่วนเมื่อรถบรรทุกชนดฉัินตก

จากจักรยาน ส่ีปีเศษตอ่มา ในช่วง
เทศกาลครสิตม์าสปี 2011 ดฉัินรูสึ้ก
ไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้ขอพรฐานะ
ปุโรหิตจากบราเดอรค์นหน่ึงที่ดฉัิน
เคยรูจ้ักในวอรด์เดมิ ดฉัินเจอบรา
เดอรค์นน้ีเป็นครัง้คราวเท่าน้ัน จึงไม่
เข้าใจวา่ท�าไมดฉัินควรขอพรจากเขา 
ดฉัินรูว้า่ดฉัินสามารถขอจากผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตที่มีคา่ควรคนอื่นๆ  
แทนเขาได้

หลายสัปดาห์ตอ่จากน้ัน ความรูสึ้ก
วา่ดฉัินตอ้งขอพรแรงกล้าขึน้ ดฉัิน
ก�าลังรบัใช้เป็นเจ้าหน้าที่พระวหิารใน
พระวหิารแฟรงก์เฟิรต์ เยอรมนี  
ดฉัินจึงตดัสินใจวา่จะขอพรจาก 
บราเดอรค์นหน่ึงที่น่ัน

หลังจากตดัสินใจเช่นน้ัน บราเดอร ์
ที่ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งขอพรจากเขาก็เข้า
พระวหิาร ดฉัินรูท้ันทีวา่น่ันไม่ ใช่
ความบังเอิญ—พระบิดาบนสวรรค์

เราทั้งคู่ได้รับพร
ทรงตอ้งการให้ดฉัินเจาะจงขอจาก 
บราเดอรค์นน้ี ดฉัินรวบรวมความกล้า
และขอคยุกับเขาหลังจากเขาเข้า 
เอ็นดาวเม้นท์ออกมาแล้ว เขาตกลง

ตอ่มา ดฉัินอธิบายวา่ดฉัินไม่ทราบ
วา่ท�าไม แตรู่สึ้กวา่ตอ้งขอพรจากเขา 
เขาพูดวา่เขายินดช่ีวย เขาเชิญบรา
เดอรอ์ีกคนหน่ึงเข้ามาในห้อง จากน้ัน
ก็เริม่ให้พรดฉัิน เมื่อเขาให้พรจบ  
ดฉัินสับสน พรน้ันดมีาก แต่ไม่มี
อะไรเจาะจงเป็นพิเศษ

จากน้ันดฉัินก็ลืมตา
พอลืมตา ดฉัินเห็นทัง้ห้องเกือบ

ชัด ดฉัินไม่อยากจะเช่ือ! ดฉัินถาม
บราเดอรค์นน้ันวา่เขารูห้รอืไม่วา่
ท�าไมเขาจึงเป็นคนที่ตอ้งให้พรน้ี
แก่ดฉัิน ค�าตอบของเขาเป็นการให้
เกียรตดิฉัินอย่างยิ่ง

“ผมคดิวา่พรน้ีไม่ ใช่ส�าหรบัคณุ
เท่าน้ัน” เขากล่าว “แตส่�าหรบัผมดว้ย 
ผมจะให้พรหลานสาวพรุง่น้ีเพราะเธอ
จะรบับัพตศิมา ครอบครวัเราไม่แข็ง

ขันในศาสนจักร และเธอเป็นสมาชิก
ครอบครวัคนแรกที่จะรบับัพตศิมาใน
รอบเกือบ 20 ปี หลายคนในครอบครวั
เราจะเข้ารว่ม และผมไม่แน่ใจวา่
ศรทัธาของผมแรงกล้าพอจะให้พร
หรอืไม่ ตอนน้ีผมรูแ้ล้ววา่ผมท�าได”้

หลายวนัตอ่มา การมองเห็นของ
ดฉัินดขึีน้มากพอท่ีดฉัินไม่ตอ้งใช้ ไม้
เท้าสีขาวอกี ดฉัินหอ่ไมเ้ท้าส่งให ้
บราเดอรท่์านน้ีเป็นของขวญัครสิตม์าส
พรอ้มจดหมาย “ดฉัินรูว้า่น่ีไม่ ใช่ไม้
เท้าของโมเสส” ดฉัินเขยีน “แตห่วงั
วา่ไมเ้ท้าจะเตอืนใจคณุใหนึ้กถงึพลงั
อ�านาจฐานะปุโรหติทีค่ณุมี”

พระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและ
ยินดจีะประทานพรเรา พรน้ีในวนั
ครสิตม์าสไม่เพียงท�าให้ดฉัินมองเห็น
เหมือนเดมิเท่าน้ันแต่ ให้ความมั่นใจ
แก่ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตผู้อ่อนน้อม
คนหน่ึงในการรบัใช้ฐานะปุโรหิตของ
เขา ◼
แอนนา ฟิงเกอร์เล, รัฐเฮสส์ เยอรมนี

ดิฉันห่อไม้เท้าสีขาวส่งให้บราเดอร ์
ที่ ให้พรฐานะปุโรหิตแก่ดฉัิน

เป็นของขวญัครสิตม์าส
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พระคมัภร์ีมอรมอน: ของขวญัพเิศษ

คืนครสิตม์าสอีฟปี 2016 ขณะดฉัิน
กับสามีรบัใช้เป็นผู้สอนศาสนาที่พระ

วหิารมะนิลา ฟิลิปปินส์ ดฉัินตอ้งการมอบ
พระคมัภีรม์อรมอนให้บางคน ดฉัินเขียน
ประจักษ์พยานไว้ ในปกหน้าดา้นในของ
หนังสือและแนบโปสการด์พระวหิารมะนิลา
พรอ้มข้อมูลแจ้งวา่จะเรยีนรูเ้พิ่มเตมิเกี่ยวกับ
ศาสนจักรไดท้ี่ ไหน จากน้ันดฉัินคกุเข่าสวด
อ้อนวอน และทูลขอให้พระเจ้าทรงน�าดฉัิน
ไปพบคนที่พระองคท์รงเตรยีมไว้

ดฉัินออกจากอพารต์เมนตแ์ละข้ามถนน 
เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยของศนูย์ฝึก
อบรมผู้สอนศาสนาที่อยู่ ใกล้ๆ ก�าลังพูดคยุ
กับผู้ชายสองคน เขาตะโกนบอกวา่ “สุขสันต์
วนัครสิตม์าสครบั!” ดฉัินรูสึ้กวา่ตอ้งเดนิไป
หาพวกเขา

หลังจากแนะน�าตวั ดฉัินทราบวา่ชายคน
หน่ึงเป็นคนดแูลสวนให้ศนูย์ฝึกอบรมผู้
สอนศาสนาและอีกคนเป็นเจ้าของฟารม์ 
ดฉัินทราบวา่พวกเขาทัง้คูเ่ป็นสมาชิกของ
ศาสนจักร

ดฉัินถามวา่พวกเขารูจ้ักใครที่น่าจะสนใจ
อยากไดพ้ระคมัภีรม์อรมอนเป็นของขวญั
ครสิตม์าสบ้าง เจ้าของฟารม์มองดว้ยความ
ประหลาดใจ เขาบอกวา่อีกไม่กี่นาทีเพื่อนคน
หน่ึงจะมาเที่ยวชมรอบพระวหิารกับเขา เขา
อยากให้พระคมัภีรม์อรมอนกับเพื่อนคนน้ี
แต่ไม่มี ดฉัินหยิบพระคมัภีรม์อรมอนออก
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จากกระเป๋าดว้ยความตืน่เตน้ ดฉัินบอกพวก
เขาเรือ่งการสวดอ้อนวอนของดฉัินและให้
พระคมัภีรแ์ก่เขา

พระวญิญาณสัมผัสเราทุกคน เจ้าของ
ฟารม์แสดงความหวงัวา่เพื่อนของเขาจะ
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนและยอมรบัพระ
กิตตคิณุ ขณะเดนิกลับอพารต์เมนต ์ดฉัิน
ขอบพระทัยพระเจ้าและสวดอ้อนวอนขอให้
เพื่อนเจ้าของฟารม์คนน้ันมาเที่ยวชมรอบ
พระวหิารตามที่รบัปาก

ราว 15 นาทีตอ่มา ดฉัินไดร้บัโทรศัพท์
จากประตรูกัษาความปลอดภัยที่เอ็มทีซี 
เพื่อนเจ้าของฟารม์มาถึงแล้ว ดฉัินไปพบ
เขาทันที เขาเป็นกัปตนัเรอืสินคา้ที่จะออก
ทะเลอีกครัง้ในสองวนั เขาขอบคณุดฉัิน
ส�าหรบัพระคมัภีรม์อรมอนและบอกวา่จะน�า
ลงเรอืไปดว้ย ก่อนเรากล่าวลา ดฉัินมองตา
เขาและพูดวา่ “หนังสือเล่มน้ีเป็นความจรงิ” 
ขณะพูดเช่นน้ัน พระวญิญาณทรงยืนยัน
ความจรงิตอ่ดฉัิน

ครสิตม์าสปีน้ันดฉัินมอบของขวญัพิเศษ 
น่ันคอื พระคมัภีรม์อรมอนและประจักษ์
พยานที่วา่พระคมัภีรเ์ล่มน้ีเป็นความจรงิ 
ดฉัินไดร้บัของขวญัพิเศษเช่นกัน น่ันคอื 
พระเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของดฉัิน
และทรงอวยพรให้ดฉัินมีโอกาสแบ่งปันพระ
กิตตคิณุ ◼
คลอเดตต์ บายบี เบิร์ต, รัฐวอชิงตนั สหรัฐอเมริกา

กั ปตนัขอบคณุ
ส�าหรบัพระ

คมัภีรม์อรมอนและ
บอกวา่จะน�าลงเรอื
ไปดว้ย
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เ ม่ือคร้ังเป็นประธานคณะเผยแผค่น
ใหม่ในฤดูใบไมร่้วงปี 2011 ขา้พเจา้
ต่ืนเตน้ท่ีจะออกไปอยูท่่ามกลาง

ผูส้อนศาสนาของเรา ขา้พเจา้กบัเอมิลี
ภรรยาตดัสินใจตรวจอพาร์ตเมนตแ์ละ
เยีย่มผูส้อนศาสนาทุกคู่ในคณะเผยแผ่

เม่ือเราเดินทางจากกวัเตมาลาซิตีไป
อีกโซนหน่ึงท่ีอยูไ่กลเรียกวา่โซโลลา  
เราทราบวา่กลุ่มประทว้งก�าลงักั้นถนน
ขา้งหนา้เรา การประทว้งในกวัเตมาลาจะ
ใชเ้วลาหลายชัว่โมง และมกัจะไม่มีทาง
ใหผ้า่นไปได ้แต่เม่ือเราถามทางออ้มท่ีน่า
จะไปได ้เราทราบวา่มีอีกเสน้ทางหน่ึง  
แต่เสน้ทางนั้นมาพร้อมค�าเตือนวา่

•  ถนนสายน้ีไม่ดี

•  ตอ้งไม่อยูบ่นถนนสายน้ีหลงัจากค�่า
แลว้

•  เพราะโจรผูร้้ายชุกชุม

เหมือนประธานคณะเผยแผค่นใหม่
ทัว่ไปท่ีกระตือรือร้นเกินเหตุ ขา้พเจา้กบั
เอมิลีใชถ้นนสายนั้น หลงัจากขบัรถมา
ไดค้รู่หน่ึง เรามาถึงจุดหน่ึงบนถนนดิน
ลกูรังท่ีดูเหมือนเป็นทางชนัมากตรงหนา้
เรา เอมิลีพดูเล่นๆ วา่เราน่าจะเอากลอ้ง

พระสุรเสียง สงบแผว่เบา

ท่ามกลาง การตดัสินใจ
คร้ังใหญ่

โดย บราเดอร์เอม็. โจเซฟ บรัฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธาน
เยาวชนชายสามญั
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ถ้าท่านมค่ีาควร พระ
บิดาบนสวรรค์จะไม่
ทรงปล่อยให้ท่านท�าผดิ
พลาดคร้ังใหญ่โดยไม่
เตอืนท่าน

ออกมาถ่ายรูปขณะท่ีเราขา้ม
เนินน้ีไป

หลายปีก่อน สมยัขา้พเจา้
เป็นผูส้อนศาสนาวยัหนุ่ม
ในกวัเตมาลา ขา้พเจา้ได้
เรียนรู้วา่ก่ิงไมเ้ลก็ๆ  
ท่ีถกูลากมาไวบ้นถนน
หมายถึงให ้“ไปดว้ย
ความระมดัระวงั” อาจจะ
หมายถึง “หยดุ” ดว้ยซ�้ า ขา้พเจา้เห็นก่ิง
ไมแ้ต่ไม่เขา้ใจวา่หมายถึงอะไร

ครู่หน่ึงต่อมา เราพบตวัเราก�าลงัหอ้ย
ต่องแต่งจากขอบสะพานสูง 20 ฟุต 
(6 ม.) ท่ีถกูน�้ากดัเซาะ ขา้พเจา้ปีนออก
มานอกรถ แต่เอมิลีเปิดประตูไม่ได ้เม่ือ
เธอพยายามปีนขา้มท่ีนัง่มาออกประตูฝ่ัง
ขา้พเจา้ รถเร่ิมโยก แน่นอนวา่นัน่เป็น
ช่วงเวลาท่ีน่ากระอกักระอ่วนใจ

ความคิดมากมายแวบเขา้มาในสมอง
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้อาจจะไดเ้ห็นพาดหวั
ข่าววา่ “ประธานคณะเผยแผข่บัรถขา้ม
ท�านบกั้นน�้าท่ีไม่มีสะพานเช่ือม ส่งผล
ใหภ้รรยาไดรั้บบาดเจบ็สาหสั” หรือ 
“ประธานคณะเผยแผค่นใหม่กบัภรรยา
หายตวัไปหลงัจากถกูโจรปลน้บนถนนท่ี

คนหนุ่มสาว
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พวกเขาไม่ควรไป”
ขา้พเจา้ไม่ทราบจะท�าอยา่งไรดี จึง

หยดุอยูน่อกรถครู่หน่ึงและทูลวงิวอน
พระบิดาบนสวรรคว์า่ “โปรดช่วยขา้
พระองคใ์นความประมาทเลินเล่อไปชัว่
ขณะของขา้พระองคด์ว้ยเถิด” ท่านจะเช่ือ
หรือไม่วา่จู่ๆ รถบรรทุกกลว้ยคนัใหญ่ก็
มาจอดขา้งหลงัเรา คนขบักบัผูโ้ดยสาร
เห็นเราและหวัเราะชอบใจท่ีเห็นคนต่าง
ดา้วโง่ๆ ตกอยูใ่นสภาพเช่นนั้น พวกเขาช้ี
ใหดู้ก่ิงไมบ้นถนน มนัเป็นแค่ก่ิงไมเ้ลก็ๆ 

จากนั้น นบัเป็นพรอนัน่าอศัจรรยข์อง
เรา พวกเขาใชโ้ซ่เสน้เดียวจากรถบรรทุก
ของพวกเขาดึงรถเราข้ึนมา ขา้พเจา้เห็น
โซ่เสน้นั้นคร้ังเดียวในการรับใชส้ามปี
ในกวัเตมาลา ก่อนไป พวกเขาโค่นไมต้น้
หน่ึงและลากมาวางขวางถนน ขา้พเจา้
คิดวา่พวกเขาตอ้งการใหแ้น่ใจวา่คน
อเมริกาเหนือคนต่อไปท่ีผา่นมาจะไม่ท�า
ผดิพลาดแบบเดียวกนั

เอาใจใส่การกระตุ้นเตอืนและค�า
เตอืน

ขา้พเจา้เล่าเร่ืองน้ีใหท่้านฟังเพื่อสรุป
วา่เราตอ้งเอาใจใส่ค�าเตือน การกระตุน้
เตือน และการน�าทางจากพระสุรเสียง
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ของพระเจา้—ไม่วา่แรงหรือเบา พระ
สุรเสียงนั้นมาในหลายรูปแบบ อาทิ พระ
คมัภีร์ พระบญัญติั พระสุรเสียงกระซิบจาก
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ ถอ้ยค�าของศาสดา
พยากรณ์ท่ีมีชีวติอยู ่ค �าแนะน�าจากบิดา
มารดา ผูน้�าศาสนจกัร และเพื่อนท่ีดี 
 เราฟังและเอาใจใส่การกระตุน้เตือนและค�า
เตือนเหล่าน้ีหรือไม่ เหตุใดจึงส�าคญัท่ีตอ้ง
เอาใจใส่

เราอ่านในสุภาษิตวา่ 
“จงวางใจในพระยาห์เวห์ดว้ยสุดใจของ

เจา้ และอยา่พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง
“จงยอมรับรู้พระองคใ์นทุกทางของเจา้ 

แลว้พระองคเ์องจะทรงท�าใหว้ถีิของเจา้
ราบร่ืน

“อยา่คิดวา่ตนมีปัญญา จงย �าเกรงพระ
ยาห์เวห์ และจงหนัจากความชัว่ร้าย” 
(สุภาษิต 3:5–7)

เราตอ้งวางใจพระเจา้สุดใจของเรา เรา
ตอ้งเขา้ใจวา่ความรู้ของเราไม่มากพอจะรู้วา่
อะไรดีท่ีสุดส�าหรับเราและดีท่ีสุดส�าหรับผู ้
อ่ืน ถา้เราวางใจพระองค ์ค�าสญัญาสุดวเิศษ
ท่ีพระองคท์รงมอบใหเ้ราคือพระองคจ์ะ
ทรงท�าใหว้ถีิของเราราบร่ืน

ในครอบครัวเรา เรามีภาษิตท่ีกลายเป็น
ส่วนส�าคญัในงานเผยแผข่องเรา ประธาน
รัสเซลล ์เอม็. เนลสนัสอนแนวคิดน้ีมาได้
ระยะหน่ึงแลว้ ท่านกล่าวท�านองน้ี “การเช่ือ
ฟังท�าใหเ้กิดความส�าเร็จ การเช่ือฟังอยา่ง
เคร่งครัดท�าใหเ้กิดปาฏิหาริย”์ 1

รูปแบบของครอบครัวเราและงานเผยแผ่

คือ “การเช่ือฟังท�าใหเ้กิดพร แต่การเช่ือฟัง
อยา่งเคร่งครัดท�าใหเ้กิดปาฏิหาริย”์

ขา้พเจา้ไม่เขา้ใจถ่องแทว้า่การเช่ือฟัง
อยา่งเคร่งครัดหมายถึงอะไร แต่ต่อไปน้ี
น่ีคือส่ิงท่ีขา้พเจา้เขา้ใจ ส่ิงน้ีหมายความ
วา่เวลาน้ีเราเช่ือฟังครบถว้นทุกประการ 
แมเ้ราจะสมบูรณ์แบบในการเช่ือฟังพระ
บญัญติัหลายขอ้ของพระเจา้กต็าม เพราะ
ฉะนั้น การกลบัใจตอ้งเป็นส่วนส�าคญัของ
การเช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด การเช่ือฟังอยา่ง
เคร่งครัดเรียกร้องค�ามัน่สญัญาวา่จะท�าตาม
ค�าเตือน การกระตุน้เตือน และพระบญัญติั
ทั้งหมดท่ีพระบิดาบนสวรรคป์ระทานแก่
เรา

บางคร้ังเราจะไม่เขา้ใจวา่เหตุใดพระบิดา
บนสวรรคท์รงขอใหเ้ราท�าส่ิงนั้น เวลาเหล่า
นั้นสามารถเป็นช่วงท่ีเช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด
ไดย้ากท่ีสุด คงจ�าไดเ้ม่ือเทพถามอาดมั  
หน่ึงในผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดในบรรดาคนทั้งปวง
วา่เหตุใดจึงถวายเคร่ืองพลีบูชา “และหลงั

จากหลายวนัผา่นไปเทพของพระเจา้มา
ปรากฏต่ออาดมั, โดยกล่าววา่: เหตุใดท่าน
จึงถวายเคร่ืองพลีบูชาแด่พระเจา้? และอาดมั 
กล่าวแก่ท่าน: ขา้พเจา้หารู้ไม่, นอกจาก
พระเจา้ทรงบญัชาขา้พเจา้ไว”้ (โมเสส 5:6)

ท�าตามศาสดาพยากรณ์
เอมิลีเป็นแบบอยา่งท่ียอดเยีย่มของการ

เช่ือฟังอยา่งเคร่งครัดแมเ้ม่ือเธอไม่เขา้ใจ  
ในช่วงการประชุมใหญ่เดือนตุลาคมปี 2000 
เธอไดย้นิค�าแนะน�าต่อไปน้ีจากประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ย ์(1910–2008) “เราหา้ม
การสกัลายและ ‘การท่ิมแทงร่างกายท่ีไม่ใช่
เพื่อจุดประสงคท์างการแพทย’์ อยา่งไรกดี็ 
เราไม่ไดต่้อตา้น ‘การเจาะหูของสตรีเพื่อใส่
ตุม้หูหน่ึงคู่’—หน่ึงคู่” 2

เม่ือภรรยาขา้พเจา้กลบัถึงบา้น เธอ
อธิบายความส�าคญัของการท�าตามศาสดา
พยากรณ์ไม่วา่เร่ืองใดใหบุ้ตรสาวคนท่ีสอง
ของเราฟัง ขณะท่ีเธอพดู เธอเช่ือฟังเช่นกนั แส
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เธอถอดต่างหูคู่ท่ีสองของเธอออกและไม่
ใส่อีกเลย ขา้พเจา้เช่ือวา่เธอยงัไม่เขา้ใจวา่
ท�าไม แต่ขา้พเจา้รู้วา่ท�าไมไม่ส�าคญัต่อเธอ

ส�าหรับพวกเราบางคน อาจดูเหมือน
ไม่ส�าคญัเพราะเป็นเร่ืองเลก็นอ้ย แต่นัน่
เป็นความจริง อยา่งไรกต็าม ขา้พเจา้จ�าได้
วา่พระผูช่้วยใหร้อดไม่ไดต้รัสวา่ “ถา้พวก
ท่านรักเรา จงรักษาพระบญัญติัท่ีดูเหมือน
จะส�าคญั” (ดู ยอห์น 14:15)

พี่นอ้งท่ีรัก เสียงเตือนชดัเจนเสียง
หน่ึงท่ีเราตอ้งเอาใจใส่เสมอคือเสียงจาก
อคัรสาวกและศาสดาพยากรณ์ท่ีพระเจา้
ทรงเลือก เสียงนั้นอาจไม่เป็นท่ีนิยมตาม
มาตรฐานของโลก อยา่งเช่นเร่ืองเลก็ๆ ท่ี
ประธานฮิงคลี์ยข์อใหท้�า แต่ท่านสามารถ
วางใจ—ท่านตอ้ง—วางใจวา่นัน่มาจากพระ
บิดาบนสวรรค ์อาจจะเป็นเพียงก่ิงไมเ้ลก็ๆ 
หรืออาจจะเป็นทั้งตน้ท่ีลากมาขวางถนน
กไ็ด ้ขา้พเจา้ชกัชวนใหท่้านอ่านหรือฟัง
การประชุมใหญ่สามญัโดยคิดในใจเสมอวา่ 

พระเจา้ทรงวางก่ิงไมเ้ลก็ๆ หรือตน้อะไรไว้
ในเสน้ทางของฉนั

วางใจในพระเจ้า
บางท่านอาจจะคิดวา่ “นัน่ดีมาก แต่คุณ

ท�าอะไรเม่ือคุณขอการกระตุน้เตือน  
ค �าแนะน�าจากพระเจา้ ค �าเตือน และการน�า
ทาง และดูเหมือนคุณไม่ไดรั้บค�าตอบ”

ท่านอาจมีขอ้กงัวลน้ีเก่ียวกบัการตดัสิน
ใจคร้ังส�าคญัในชีวติท่าน พึงจดจ�าค�าสญัญา
วา่จะวางใจพระเจา้สุดใจท่าน และพระองค์
จะทรงท�าใหว้ถีิของท่านราบร่ืน

เก่ียวกบัเหตุการณ์ส�าคญัในชีวติเรา เรา
ตอ้งการค�าแนะน�าท่ีชดัเจน และอาจจะหา
ไดย้าก แต่ขา้พเจา้เขา้ใจวา่ถา้ขา้พเจา้กลบั
ใจ เช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด ท�าตามผูน้�าของ
ขา้พเจา้ และเลือกส่ิงดี—กล่าวอีกนยัหน่ึง
คือหากขา้พเจา้มีค่าควร—พระบิดาบน
สวรรคจ์ะไม่ทรงปล่อยใหข้า้พเจา้ท�าความ
ผดิพลาดใหญ่หลวงโดยไม่เตือนตาม

สมควร ทั้งพระองคจ์ะไม่ทรงปล่อยใหท่้าน
ท�าโดยไม่เตือนเช่นกนั

เพื่อนรุ่นเยาวท์ั้งหลาย พระบิดาบน
สวรรคท์รงอยูท่ี่น่ีเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ราท�า
ผดิพลาดร้ายแรงหากเราแสวงหาค�าเตือน 
การกระตุน้เตือน และการเปิดเผยจากแหล่ง
ช่วยท่ีมีอยูท่ ั้งหมด—หากเราเอาใจใส่และ
ท�าตาม เรามีสิทธ์ิมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิอยู่
กบัเราตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วง
วกิฤติของชีวติ

ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านจะคน้พบก่ิงไมเ้ลก็ๆ 
และตน้ไมท่ี้พระบิดาบนสวรรคท์รงวางไว้
ในเสน้ทางของท่านเพื่อเตือนท่าน

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เม่ือเราเอาใจใส่
พระสุรเสียงของพระเจา้ เม่ือเราไดรั้บ
เสียงนั้นจากหลายๆ แหล่งและพยายาม
เช่ือฟังอยา่งเคร่งครัด เราจะมีชีวติท่ีจบลง
ดว้ยค�าวา่ “และพวกเขาอยูอ่ยา่งมีความสุข
ตลอดกาลหลงัจากนั้น” ส่ิงนั้นจะเกิดข้ึน
ไดก้ต่็อเม่ือด�าเนินชีวติตามหลกัค�าสอน
ของพระคริสต ์ท�าและรักษาพนัธสญัญา
ศกัด์ิสิทธ์ิ ◼
จากค�าปราศรัยใหข้อ้คิดทางวญิญาณเร่ือง “เอาใจใส่พระ
สุรเสียงของพระเจา้” ท่ีมหาวทิยาลยับริคมั ยงัก–์ไอดาโฮ
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม ค.ศ. 2017
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โดย ประธานดลัลนิ 
 เอช. โอ๊คส์

ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ส�าหรับวสุิทธิชนยุคสุดท้ายทีเ่ป็นผู้ใหญ่เวลาน้ัน การเปิดเผยปี 
1978 เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตเป็นเหตกุารณ์ที่ตราตรงึอยู่ ในความทรงจ�า

I.
ข่าวมาถึงข้าพเจ้าทางโทรศัพท์ที่นานๆ จะมีคนโทรเข้ามา ข้าพเจ้ากับลูกชาย
สองคนก�าลังท�างานในสนามของบ้านบนเขาที่เราสรา้งเป็นสถานที่พักผ่อน
จากความรบัผิดชอบอันหนักหน่วงในฐานะอธิการบดมีหาวทิยาลัยบรคิมั
ยังก์ ผู้ โทรมาคอืเอ็ลเดอรบ์อยด ์เค. แพคเกอร ์ท่านบอกข้าพเจ้าเรือ่งการ
เปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต ซ่ึงเพิ่งประกาศ เราแสดงความยินดตีอ่กัน 
ข้าพเจ้าเดนิกลับไปท�างาน ข้าพเจ้าน่ังอยู่บนกองดนิที่เราขนมาและกวกั
มือเรยีกลูกชาย ขณะบอกพวกเขาวา่เวลาน้ีสมาชิกชายที่มีคา่ควรทุกคนของ
ศาสนจักรจะไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้ารอ้งไห้ดว้ยความปีตยิินดี

เหตใุดการเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตจึงเป็นช่วงเวลาของความปีตยิินดี
เช่นน้ัน สมัยเป็นชายหนุ่มก�าลังศึกษาและท�างานในอาชีพกฎหมาย ข้าพเจ้า
อาศัยอยู่ทางภาคตะวนัตกตอนกลางและภาคตะวนัออกของสหรฐัเป็นเวลา 
17 ปี ข้าพเจ้าสังเกตเห็นและรบัรูค้วามเจ็บปวดรวมถึงความคบัข้องใจของผู้
ทนทุกข์กับข้อจ�ากัดเหล่าน้ันและผู้สังเกตเห็น วพิากษ์วจิารณ์ และหาเหตุ
ผลให้ข้อจ�ากัดดงักล่าว ข้าพเจ้าศึกษาเหตผุลที่ ให้ ในเวลาน้ันและไม่ไดรู้สึ้ก
ถึงการยืนยันความจรงิของข้อจ�ากัดใดๆ ข้าพเจ้าเรยีนรูจ้ากการศึกษารว่มกับ
การสวดอ้อนวอนวา่ โดยทั่วไป พระเจ้าแทบไม่ ให้เหตผุลส�าหรบัพระบัญญัติ
และพระบัญชาที่ประทานแก่ผู้รบัใช้ของพระองค ์ข้าพเจ้าตัง้ใจจะภักดตีอ่
ผู้น�าที่เป็นศาสดาพยากรณ์ของเราและสวดอ้อนวอน—ตามที่สัญญาไวต้ัง้แต่
เริม่ข้อจ�ากัดเหล่าน้ี—ขอให้วนัน้ันมาถึงเมื่อทุกคนจะไดร้บัพรของฐานะ
ปุโรหิตและพระวหิาร บัดน้ี วนัที่ 8 มิถุนายน ค.ศ. 1978 วนัน้ันมาถึงแล้ว 
และข้าพเจ้ารอ้งไห้ดว้ยความปีตยิินดี

เป็นอนัหน่ึง
อนัเดยีวกนั

เหตุให้เฉลมิฉลอง

จากค�าปราศรัยเม่ือวนั
ท่ี 1 มิถนุายน ค.ศ. 2018 
เร่ือง “เป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน” ในงานฉลอง
ครบรอบ 40 ปีของการ
เปิดเผยเก่ียวกับฐานะ
ปุโรหิตปี 1978
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II.
เมื่อเราพิจารณาส่ิงที่เกิดขึน้มาแล้ว
และก�าลังเกิดขึน้ในศาสนจักรของ
พระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายและในชีวติสมาชิกตัง้แตปี่ 
1978 เราทุกคนมีเหตใุห้เฉลิมฉลอง

ศาสนจักรตอบรบัการเปิดเผยเกี่ยว
กับฐานะปุโรหิตอย่างฉับไว การวางมือ
แตง่ตัง้และใบรบัรองพระวหิารมา
ทันที เหตผุลที่เคยพยายามใช้อธิบาย
ข้อจ�ากัดก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกับสมาชิก

และบางคนในชีวติส่วนตวัของพวก
เขายังคงมีเจตคตขิองการเหยียดเชือ้
ชาตทิี่ท�าให้คนมากมายทั่วโลกเจ็บ
ปวดมานานกวา่ 40 ปี บางคนตอ้งการ
เหลียวหลังกลับไป คอยจ้องแตจ่ะ
ส�ารวจอดตี รวมทัง้หาเหตผุลให้ข้อ
จ�ากัดที่เวลาน้ีล้าสมัยไปแล้ว แตค่น
ส่วนใหญ่ ในศาสนจักร รวมถึงผู้น�า
อาวโุสของศาสนจักร สนใจแต่โอกาส
ของอนาคตไม่สนใจความผิดหวงัของ
อดตี คนส่วนใหญ่วางใจในพระปรชีา
ญาณและจังหวะเวลาของพระเจ้า 
และยอมรบัค�าแนะน�าจากศาสดา
พยากรณ์ของพระองค ์ดว้ยเหตน้ีุเรา
จึงตระหนักถึงความส�าคญันิรนัดร์
ของค�าสอนจากศาสดาพยากรณ์ของ
พระองคท์ี่วา่ “ ในสายพระเนตรของ
พระองคสั์ตภาวะหน่ึงมีคา่เท่ากับอีก
สัตภาวะหน่ึง” (เจคอบ 2:21) ดว้ยเหตุ
น้ีเราจึงไดร้บัแรงผลักดนัใหม่ ให้ท�า
ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระเยซู
ครสิตท์ี่วา่เราตอ้งสอนพระกิตตคิณุ
อันเป็นนิจแก่คนทัง้ปวง—แก่ 
“ประชาชาต,ิ ตระกูล, ภาษา และคน
ทัง้ปวง” (คพ. 42:58)

III.
การเอาตวัเราเข้าไปพัวพันกับเรือ่ง
ที่ ไม่ ไดเ้ปิดเผยหรอืกับค�าอธิบายใน
อดตีของผู้ที่มีความเข้าใจจ�ากัดรงัแต่
จะท�าให้เกิดการคาดเดาและความคบั
ข้องใจ ถึงทุกคนที่พัวพันกับเรือ่งดงั
กล่าว เราขอแสดงความรกัและเชือ้
เชิญเป็นพิเศษดงัน้ี ขอให้เราทุกคน
มองไปข้างหน้าดว้ยความเป็นหน่ึง
เดยีวกันในศรทัธาและวางใจในพระ
สัญญาของพระเจ้าที่วา่ “พระองค์
ทรงเชือ้เชิญพวกเขาทัง้หมดให้มาหา
พระองคแ์ละรบัส่วนพระคณุความดี

“ในสายพระเนตรของพระองค์
สัตภาวะหน่ึงมค่ีาเท่ากบัอกี
สัตภาวะหน่ึง”

เชือ้สายแอฟรกิา—แม้กระทั่งข้อจ�ากัด
ซ่ึงผู้น�าศาสนจักรที่น่าเคารพนับถือ
เคยประกาศก่อนหน้าน้ี—ประกาศให้
เลิกใช้ทันที พระเจ้าตรสัผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค ์และศาสนจักร
ของพระองคเ์ช่ือฟัง

ในทางกลับกัน การเปลี่ยนแปลงใน
ใจและการปฏิบัตขิองสมาชิกแตล่ะ
คนไม่เกิดขึน้โดยทั่วไปทันที บางคน
ยอมรบัผลของการเปิดเผยทันทีอย่าง
สง่าผ่าเผย บางคนยอมรบัทีละน้อย 
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ของพระองค;์ และพระองค์ ไม่ทรง
ปฏิเสธผู้ ใดที่มาหาพระองคเ์ลย,  
ไม่วา่ด�าและขาว, ทาสและไท, ชาย
และหญิง” (2 นีไฟ 26:33)

ขณะมองไปที่อนาคต ผลส�าคญั
ที่สุดประการหน่ึงของการเปิดเผย
เกี่ยวกับฐานะปุโรหิตคอืค�าขอรอ้งจาก
เบือ้งบนให้ทิง้ความอคตติอ่บุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าไม่วา่กลุ่มใดก็ตาม 
การเหยียดเชือ้ชาตน่ิาจะเป็นตน้ตอ
ของอคตทิี่คุน้เคยกันมากที่สุดใน
ทุกวนัน้ี และขอให้เราทุกคนกลับใจ
ในเรือ่งน้ัน แตต่ลอดประวตัศิาสตร ์
บุตรธิดาหลายกลุ่มของพระผู้เป็นเจ้า
ถูกข่มเหงหรอืถูกเอารดัเอาเปรยีบ
เพราะอคต ิเช่นอคตเิรือ่งชาตพิันธุ์ 
หรอืวฒันธรรม หรอืสัญชาต ิหรอืการ
ศึกษา หรอืสภาพเศรษฐกิจ

ในฐานะผูร้บัใช้ของพระผูเ้ป็นเจา้ผู้
มคีวามรูแ้ละความรบัผดิชอบในเรือ่ง
แผนอนัส�าคญัยิง่แหง่ความรอดของ
พระองค ์เราควรเรง่เตรยีมเจตคติ
ของเราและการกระท�าของเรา—ทัง้
ระบบและเป็นส่วนตวั—เพือ่ทิง้อคติ
ส่วนตวัทัง้หมด ดงัทีป่ระธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันกลา่วหลงัจากการประชมุ
เมือ่เรว็ๆ น้ีกบัเจ้าหน้าทีร่ะดบัชาติ

ของ National Association for the 
Advancement of Colored People  
วา่ “เราเชือ้เชิญใหท้กุคน ทกุองคก์ร 
และทุกรฐับาลท�างานดว้ยอธัยาศัยไมตร ี
มากขึน้ โดยขจดัอคตทุิกรปูแบบ” 1

แมเ้มือ่เราพรอ้มใจกนัขจดัเจตคติ
และการมอีคต ิแตเ่ราควรจ�าไวว้า่การ
ยนืหยดัในกฎเกณฑบ์างอยา่งเพือ่ส่ง
เสรมิขอ้ก�าหนดของพระเจา้เรือ่งความ
มคีา่ควรในการเขา้พระวหิารไมถ่อืเป็น
อคตสิ�าหรบัศาสนจกัร พระเจา้ทรง
ประกาศวา่การเช่ือฟังพนัธสัญญาและ
พระบญัญตัเิป็นขอ้ก�าหนดทีจ่�าเป็น
ตอ่การไดร้บัพรศักดิสิ์ทธิ ์การพยายาม
ลบขอ้ก�าหนดส�าหรบัชีวตินิรนัดร์
และครอบครวันิรนัดรจ์ะเหมอืนกบั
การพยายามก�าหนดแผนของซาตาน
เพือ่ให ้“ทกุคนรอด” มนุษยอ์ยา่งเรา
ปฏเิสธแผนของซาตานในชีวติกอ่น
เกดิของเราไปแลว้ เราเลอืกแผนของ
พระบดิาบนสวรรค ์ซ่ึงใหเ้สรภีาพใน
การเลอืกและรกัษาพนัธสัญญานิรนัดร ์
ตลอดจนพระบญัญตัทิีน่�ามาใช้กบัทกุ
คนเทา่เทยีมกนั ความเทา่เทยีมของ
พระผูเ้ป็นเจา้ไม่ ใช่ผลเทา่เทยีมกนั
ส�าหรบัทกุคน แต่โอกาสเทา่เทยีมกนั
ส�าหรบัทกุคน

“เราเช้ือเชิญ

ให้ทุกคน . . . 

ท�างานด้วย

อธัยาศัยไมตรี

มากขึน้ โดยขจดั

อคตทุิกรูปแบบ”
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IV.
ความตัง้ใจของเราในโปรแกรมวนัครบ
รอบปีน้ีคอืเพื่อฉลองครบรอบ 40 ปี
ของการเปิดเผยเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต
โดยมองไปข้างหน้า ขณะท�าเช่นน้ัน 
เราขอแสดงความช่ืนชมเป็นพิเศษตอ่
สมาชิกเชือ้สายแอฟรกิันที่ยอดเยี่ยม
ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก
ชาวแอฟรกิัน อเมรกิันผู้ยืนหยัด
ในศรทัธาและความซ่ือสัตย์ตลอด
ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่ยากของอคตทิี่
คอ่ยๆ จางหายไป บัดน้ีเราพรอ้มใจ
กันมุ่งความสนใจของเราไปที่ผลอันน่า
ช่ืนชมยินดหีลังปี 1978 ของการเปิด

เผยน้ันในการเป็นพรแก่บุตรธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้าทั่วโลก ดงัผู้น�าที่เป็น
ศาสดาพยากรณ์ของเราประกาศ ณ 
เวลาน้ัน

“พระเจ้าทรงท�าให้พระประสงค์
ของพระองคเ์ป็นที่รูเ้พื่อพรของบุตร
ธิดาทัง้ปวงของพระองคท์ั่วทัง้แผ่น
ดนิโลกผู้จะสดบัฟังเสียงผู้รบัใช้ที่รบั
มอบสิทธิอ�านาจจากพระองค,์ และ
เตรยีมตนเองให้พรอ้มรบัพรทุก
ประการของพระกิตตคิณุ” 2

เวลาน้ีศาสนจักรสรา้งพระวหิารใน
หลายประเทศเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าทัง้สองดา้นของ

“เราควรเร่ง...  
เพือ่ทิง้
อคตส่ิวนตวั

ทั้งหมด”

ม่าน เราช่ืนชมยินดดีว้ยกันบนแผ่น
โลกและในสวรรค ์น่ีเป็นส่วนหน่ึง
ของการเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระองคผ์ู้ทรงประกาศผ่าน
ศาสดาพยากรณ์ในพระคมัภรีม์อรมอน 
วา่ “พระองค์ ไม่ทรงบัญชาผู้ ใดไม่ ให้
รบัส่วนความรอดของพระองค”์  
(2 นีไฟ 26:24) และผู้ทรงประกาศ
ผ่านศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันวา่ 
“หากเจ้าไม่เป็นน� ้าหน่ึงใจเดยีวกันเจ้า
ก็มิ ใช่ของเรา” (คพ. 38:27) ◼
อ้างองิ
 1. “First Presidency and NAACP Leaders 

Call for Greater Civility, Racial 
Harmony,” May 17, 2018, mormon 
newsroom .org.

 2. ข้อประกาศอย่างเป็นทางการ 2
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โดย ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั

หลายศตวรรษก่อน ผู้เช่ียวชาญบัญญัตคินหน่ึงถามพระผู้
ช่วยให้รอดวา่

“ท่านอาจารย์ ในธรรมบัญญัตน้ัิน พระบัญญัตขิ้อไหน
ส�าคญัที่สุด?

“พระเยซูทรงตอบเขาวา่ จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของ
ท่านดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุด
ความคดิของท่าน

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัตขิ้อส�าคญัอันดบัแรก
“ข้อที่สองก็เหมือนกัน คอื จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกั

ตนเอง
“ธรรมบัญญัตแิละค�าของผู้เผยพระวจนะทัง้หมด  

ก็ขึน้อยู่กับพระบัญญัตสิองข้อน้ี” 1

อีกครัง้ในปี 1831 พระเจ้าทรงเปิดเผยค�าสอนน้ีตอ่ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่อตรสัวา่ “ ให้มนุษย์ทุกคนนับถือ
พี่น้องของเขาเสมือนหน่ึงนับถือตนเอง, และปฏิบัตดิว้ย
คณุธรรมและความบรสุิทธิ์ตอ่เรา”

พระองคต์รสัย�า้ตอ่จากน้ันวา่ “และอน่ึงเรากล่าวแก่เจ้า, 
ให้มนุษย์ทุกคนนับถือพี่น้องของเขาเสมือนหน่ึงนับถือ
ตนเอง” 2

ในความเรอืงโรจน์แห่งเวลาและอีกครัง้ในยุคสุดท้าย 
พระเจ้าทรงเน้นย�า้หลักค�าสอนอันส�าคญัยิ่งของโอกาส
เท่าเทียมกันส�าหรบับุตรธิดาของพระองค ์ดงัที่ประธาน
โอ๊คส์เตอืนเราให้นึกถึงค�าสอนน้ีจากพระคมัภีรม์อรมอน 
“พระองค์ ไม่ทรงปฏิเสธผู้ ใดที่มาหาพระองคเ์ลย, ไม่วา่ด�า
และขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง; . . . ทุกคนเหมือนกัน
หมดส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า” 3

ทั่วทุกทวปีและหมู่เกาะแห่งทะเล พระองคท์รงก�าลัง
รวมผู้มีศรทัธาเข้ามาสู่ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย ความแตกตา่งในวฒันธรรม ภาษา 
เพศ เชือ้ชาต ิและสัญชาตหิมดความหมายทันทีที่ผู้มี
ศรทัธาเข้าสู่เส้นทางพันธสัญญาและมาหาพระผู้ ไถ่ที่รกั
ของพวกเขา

สุดท้าย เราตระหนักวา่การเข้าใจความเป็นพระบิดาจรงิๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันจึงจะท�าให้เห็นคณุคา่ความเป็นพี่
น้องจรงิๆ ของมนุษย์ชายหญิงได ้ความเข้าใจดงักล่าวเป็น
แรงบันดาลใจให้เราปรารถนาจะสรา้งสะพานของการรวมใจ
แทนก�าแพงของการแบ่งแยก

ค�าสวดอ้อนวอนและพรของข้าพเจ้าคอืขอให้ทุกคนที่

“ไม่ว่าด�าและขาว, ทาส
และไท, ชายและหญงิ; 
. . . ทุกคนเหมอืนกนัหมด

ส�าหรับพระผู้เป็นเจ้า”

ฟังอยู่เอาชนะภาระของอคตแิละเดนิอย่างภาคภูมิไปกับ
พระผู้เป็นเจ้า—และไปดว้ยกัน—ในสันตสุิขและความ
ปรองดอง ◼

อ้างองิ
 1. มัทธิว 22:36–40.
 2. หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:24–25.
 3. 2 นีไฟ 26:33.
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ปฏิบติัศาสนกิจ 
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โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ค

นิตยสารศาสนจกัร

เ ราทุกคนเคยสังเกตเห็นเพื่อนที่มี
วนัยากล�าบากหรอืคนที่หงอยเหงา
หรอืถูกหัวเราะเยาะที่ โรงเรยีน 

ท่านอาจจะเคยไดย้ินวา่มีคนในวอรด์
หรอืสาขาของท่านก�าลังประสบความ
ท้าทายสาหัส ในเวลาเช่นน้ี ท่านจะท�า
อะไรไดบ้้าง

บางครัง้ท่านไม่ทราบวา่จะช่วยได้
อย่างไร ดเูหมือนจะง่ายกวา่มากถ้า
รอให้คนอื่นลงมือช่วย แตม่ีมากมาย
ที่ ท่าน ท�าได ้แม้จะแค่ ให้คนรอบ
ข้างรูว้า่ท่านห่วงใย โอกาสอยู่รอบตวั
เรา และทุกครัง้ที่ท่านแสดงความ
รกั ความห่วงใย และความสนใจผู้อื่น 
ท่านก�าลัง ปฏิบัตศิาสนกิจ

การปฏิบติัศาสนกิจส่วนตวั
การปฏิบัตศิาสนกิจ ในระยะน้ีท่าน

อาจจะไดย้ินค�าน้ีบ่อยๆ ที่ โบสถ์ ใน
อดตี เรามักจะพูดวา่พระผู้ช่วยให้
รอดหรอืศาสดาพยากรณ์และอัคร
สาวกก�าลังปฏิบัตศิาสนกิจ แตท่่าน
เคยสงสัยหรอืไม่วา่ ท่าน มีการปฏิบัติ
ศาสนกิจส่วนตวัหรอืไม่

ปฏิบัตศิาสนกิจหมายถึงรกัและ
ห่วงใยผู้อื่น และท�าส่ิงที่พระผู้ช่วย
ให้รอดจะท�าหากพระองคป์ระทับอยู่
ท่ามกลางพวกเราวนัน้ี การปฏิบัติ
ศาสนกิจเป็นวธิีช่วยให้ผู้อื่นรูสึ้กถึง
ความรกัของพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ตอบรบัความตอ้งการทางวญิญาณ
และทางโลกของพวกเขา

พระเยซู “ ไม่ไดม้าเพื่อเรยีกคน
ชอบธรรม แตม่าเรยีกคนบาปให้กลับ
ใจใหม่” (มัทธิว 20:28) พระองคท์รง
ปฏิบัตศิาสนกิจขณะพระองค ์“เสด็จ
ไปท�าคณุประโยชน์” (กิจการของ

อัครทูต 10:38) ในฐานะสานุศิษย์ของ
พระองค ์พระองคท์รงขอให้เราท�า
ตามแบบอย่างของพระองค ์เรามีการ
ปฏิบัตศิาสนกิจส่วนตวัให้ ท�า! 

แตท่่านไม่ตอ้งจัดโครงการรบัใช้

ใหญ่โตเพื่อปฏิบัตศิาสนกิจ ประธาน
เอ็ม. รสัเซลล์ บัลลารด์ รกัษาการ
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว
วา่ “บางครัง้เรามี โอกาสการรบัใช้อย่าง
เป็นทางการ—ในครอบครวัของเรา 
การเรยีกในศาสนจักรของเรา และการ
มีส่วนรว่มในองคก์รบ�าเพ็ญประโยชน์
ของชุมชน . . .

“[แต]่ หลายครัง้เรามี โอกาสรบัใช้
อย่างไม่เป็นทางการ—โดยไม่มีการ
มอบหมาย—และเกิดขึน้ขณะที่เรา
เอือ้มออกไปช่วยผู้อื่นที่เราพบในเส้น
ทางชีวติ” 1

บ่อยครัง้ การปฏิบัตศิาสนกิจเฉก
เช่นพระครสิตเ์กิดขึน้ในการกระท�า
เล็กๆ น้อยๆ ที่จรงิใจในแตล่ะวนัของ
ท่าน

ทีละคน
เมือ่พระผูช่้วยใหร้อดทรงปรากฏตอ่

ชาวนีไฟ พระองคร์บัส่ังให้ทุกคนมา
สัมผัสรอยตะปูที่พระปรศัว ์พระหัตถ์ 
และพระบาทของพระองค ์“และการ
น้ีพวกเขาท�า, โดยออกไป ทีละคน  

เม่ือท่านท�าสุดความสามารถเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืน  
พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเบิกตาท่านให้มองเห็นด้วยความรักและความสงสาร

ปฏิบติัศาสนกิจ 
 เฉกเช่นพระผูช่้วยใหร้อด

ปฏิบัติศาสนกิจ  
หมายถึงรักและดแูลกัน
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จนพวกเขา ทัง้หมด ไดอ้อกไป”  
(3 นีไฟ 11:15; เน้นตวัเอน)

จากน้ันพระองคท์รงเชือ้เชิญให้
พวกเขาน�าทุกคนที่ป่วย บาดเจ็บ  
หรอื “ทุกข์ดว้ยประการใดๆ . . .  
และพระองคท์รงรกัษาเขา ทุกคน 
เมื่อน�าพวกเขาออกมาเฝ้าพระองค”์ 
(3 นีไฟ 17:7, 9; เน้นตวัเอน) หลัง
จากน้ัน พระองค ์“ทรงพาเด็กเล็ก ๆ  
ของพวกเขามา, ทีละคน, และ
ประทานพรให้พวกเขา, และทรงสวด
อ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา” 
(3 นีไฟ 17:21; เน้นตวัเอน)

ทัง้หมดน้ีไม่ ใช่คนกลุ่มเล็ก  
พระคมัภีรบ์อกเราวา่ที่น่ันมีประมาณ 
2,500 คน (ด ู3 นีไฟ 17:25) แตพ่ระ
ผู้ช่วยให้รอด ยังคง ใช้เวลารกัษา 
ปลอบโยน ให้ก�าลังใจ และแสดงความ
รกัตอ่แตล่ะคน

เอ็ลเดอร์ โรนัลด ์เอ. ราสแบนด์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่  
“มีข่าวสารส่วนตวัที่ลึกซึง้และอ่อน
โยนที่น่ี พระเยซูครสิตท์รงปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่เราและทรงรกัเราทุกคน 
ทีละคน” 2 ความรกัที่พระเยซูทรง
แสดงตอ่คนๆ หน่ึงคอืส่ิงที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัตศิาสนกิจ

ดวงตามองเห็น
พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยคนรอบ

ข้างพระองค ์จีน บี. บิงแฮมประธาน
สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าวไวว้า่ 

พระองค ์“ทรงแย้มพระสรวล ทรง
สนทนา ทรงเดนิ ทรงฟัง ทรงให้เวลา 
ทรงให้ก�าลังใจ ทรงสอน ทรงเลีย้ง
อาหาร และทรงให้อภัย พระองคท์รง
รบัใช้ครอบครวัและมิตรสหาย เพื่อน
บ้านและคนแปลกหน้า ทรงเชือ้
เชิญคนรูจ้ักและคนที่ทรงรกัให้มา
รบัพรอันอุดมจากพระกิตตคิณุของ
พระองค”์ 3

พระเยซูครสิตท์รงมีพระเนตรมอง
เห็นความตอ้งการของทุกคนรอบข้าง
พระองค ์และทรงยื่นพระหัตถ์ช่วย
เหลือพวกเขาทุกคน! เราสามารถท�า
ตามแบบอย่างของพระองคแ์ละยื่นมือ
ช่วยเหลือคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือ
จากเรา

แตพ่ระผู้ช่วยให้รอดทรงดพีรอ้ม 
เราจะเห็นความตอ้งการของผู้อื่นและ
ปฏิบัตศิาสนกิจเฉกเช่นพระองค์ ได้
อย่างไร ประธานบัลลารด์กล่าววา่  
“เมื่อท่านสวดอ้อนวอนตอนเช้าวนั
ใหม่ของแตล่ะวนั จงทูลขอพระบิดา

บนสวรรค์ ให้ทรงน�าทางท่านให้มอง
เห็นโอกาสรบัใช้บุตรธิดาที่ล�า้คา่คน
หน่ึงของพระองค ์จากน้ันจงด�าเนิน
ชีวติในวนัน้ันดว้ยใจที่เป่ียมดว้ย
ศรทัธาและความรกัโดยมองหาคนที่
ท่านจะช่วยเหลือ . . . หากท่านท�าดงัน้ี 
ความรูสึ้กไวทางวญิญาณของท่านจะ
ขยาย ท่านจะพบโอกาสให้รบัใช้อย่างที่
ท่านไม่เคยตระหนักมาก่อนวา่จะเป็น
ไปได”้ 4

ท�าตามการกระตุน้เตือน
ลองนึกภาพเหตกุารณ์น้ี: ท่านเห็น

เพื่อนที่ โรงเรยีน เธอดเูศรา้นิดๆ  
ท่านรูสึ้กวา่ควรท�าบางอย่างเพื่อเธอ 
แตท่่านกังวลวา่จะท�าให้เธอร�าคาญ
หรอืท�าให้เธอหรอืตวัท่านขัดเขิน 
จากน้ันท่านเริม่กังวลวา่น่ันเป็นการ
กระตุน้เตอืนหรอืท่านคดิไปเอง

บางครัง้ยากจะรูว้า่ท่านก�าลังได้
รบัการกระตุน้เตอืนทางวญิญาณให้
ปฏิบัตศิาสนกิจหรอืท่านคดิไปเอง  ภา
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ความรัก  

ท่ีพระเยซูทรงแสดงต่อคนๆ 

หน่ึงคือส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติศาสนกิจ
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แตม่อรมอนสอนเราให้รูว้ธิีแยกแยะ
การกระตุน้เตอืนทางวญิญาณดงัน้ี 
“ส่ิงที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้าเชือ้เชิญ
และชักจูงให้ท�าดอียู่ตลอดเวลา;  
ดงัน้ัน ทุกส่ิงที่เชือ้เชิญและชักจูงให้
ท�าด,ี และรกัพระผู้เป็นเจ้า, และรบัใช้
พระองค,์ จึงไดร้บัการดลใจจากพระผู้
เป็นเจ้า” ( โมโรไน 7:13)

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
(1927–2018) กล่าววา่ “ถ้าเราช่าง
สังเกตและเอาใจใส่ และถ้าเรากระท�า
ตามการกระตุน้เตอืนที่มาถึงเรา เรา
จะท�าความดีไดม้าก” 5

การปฏิบติัศาสนกิจมีไวส้�าหรับทุกคน
ระหวา่งการประชุมใหญ่สามัญ

เดอืนเมษายนปี 2018 ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันประกาศวา่ 
“พระเจ้าทรงท�าการปรบัเปลี่ยนที่
ส�าคญัในวธิีที่เราดแูลเอาใจใส่กัน  
พี่น้องทัง้หลาย—ทัง้สูงวยัและเยาว์
วยั—จะรบัใช้กันในวธิี ใหม่ที่บรสุิทธิ์
กวา่” 6 น่ีรวมถึงโอกาสรบัใช้ ในการเป็น
คูป่ฏิบัตศิาสนกิจ แตก่ารปฏิบัตศิาสน
กิจไม่เพียงเป็นส่ิงที่เราท�าวนัอาทิตย์
หรอืระหวา่งสหกิจกรรมเท่าน้ัน ไม่
เพียงเป็นความรบัผิดชอบที่มาพรอ้ม

การเรยีกเท่าน้ัน การปฏิบัตศิาสนกิจมี
ไวส้�าหรบัทุกคน และท�าไดต้ลอดเวลา

เมือ่เรารบับพัตศิมา เราสัญญาวา่ 
 “เต็มใจจะแบกภาระของกนัและ
กัน, เพือ่มนัจะไดเ้บา; แท้จรงิแลว้, 
และเต็มใจทีจ่ะโศกเศรา้กบัคนท่ีโศก
เศรา้; แท้จรงิแลว้, และปลอบโยนคน

ทีต่อ้งการการปลอบโยน” ( โมไซยาห์ 
18:8–9) การปฏบิตัศิาสนกจิตอ่ผูอื้น่
เป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีเราสัญญาวา่จะท�า

บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น อดตี
ประธานเยาวชนหญิงสามัญกล่าววา่  
“พระเจ้าทรงปรารถนาให้ท่านมอง
หาเพื่อนวยัเดยีวกันแล้วดแูลช่วย
เหลือดงัที่พระองคจ์ะทรงท�า” 7 ขณะ
ท่านท�าเช่นน้ัน พระองคจ์ะทรงเบิก
ตาท่านให้มองเห็นวธิีรบัใช้ผู้อื่นดว้ย
ความรกัและความสงสาร พระองคจ์ะ
ไม่ทรงปล่อยให้ท่านคาดเดาวา่ท่าน
ควรท�าอะไร พระองคจ์ะทรงน�าทาง

ท่านให้รูว้า่ท่านจะปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
พวกเขาให้ดทีี่สุดไดอ้ย่างไร

การปฏิบติัศาสนกิจน�ามาซ่ึงพร
ประธานเนลสันกล่าวไวว้า่ “เราใน

ฐานะผู้รบัใช้ของ [พระเจ้า] จะปฏิบัติ
ศาสนกิจตอ่คนหน่ึงดงัที่พระองค์
ทรงปฏิบัต”ิ 8 ไม่เพียงเป็นพรแก่ผู้อื่น
เท่าน้ัน แตเ่ป็นพรแก่เราดว้ย

เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าววา่  
“ขณะที่เราหยิบยื่นมือและใจไปหา
ผู้อื่นดว้ยความรกัเหมือนอย่างพระ
ครสิต ์มีส่ิงยอดเยี่ยมเกิดขึน้กับ
เรา วญิญาณของเราเองจะไดร้บัการ
เยียวยา ท�าให้บรสุิทธิ์ และเข้มแข็ง
มากขึน้ เรามีความสุข มีสันตสุิขและ
เปิดรบัเสียงกระซิบของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์มากขึน้” 9

พระเยซูครสิตท์รงแสดงให้เห็น
ทางสู่ชีวติที่มีคา่มากขึน้และบรรลุ
ผลส�าเรจ็มากขึน้ การปฏิบัตศิาสนกิจ
เฉกเช่นพระองคจ์ะน�าความสุขที่แท้
จรงิ ความรูสึ้กสงบ และปีตมิาสู่ชีวติ
ท่าน ◼
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 9. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เจ้าคอืมือของเรา,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 88.

ถ้าเราท�า  
ตามการกระตุ้นเตือนซ่ึงมาถึง
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การประดบัประดาหรหูราและการเฉลิมฉลองเป็นเร่ืองสนุก 

 แตก่ารปฏิบติัศาสนกิจอยา่งรื่นเริงเป็นองคป์ระกอบส�าคญัท่ีท�าใหมี้วิญญาณคริสตม์าส

เจด็  

วธีิ

วญิญาณคริสต์มาส  

โดย ชาร์ลอตต์ ลาร์คาบาล

นิตยสารศาสนจกัร

วธีิเขา้ใจ  
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“แ ค่ไม่รูสึ้กเหมือน
ครสิตม์าส”

ท่านเคยคดิแบบน้ี
หรอืไม่ ท่านอาจจะรูสึ้กแบบน้ัน
ตอนน้ี ไม่วา่ท่านส่งเสียงรอ้งเพลง
ครสิตม์าสดงัเพียงใดหรอืท่านกิน
คกุกีค้รสิตม์าสมากเพียงใด ท่านก็
ไม่รูสึ้กถึงวญิญาณของครสิตม์าส

ถ้าดเูหมือนท่านเป็นเช่นน้ัน 
หรอืถ้าท่านหวงัจะให้วญิญาณ
ครสิตม์าสโชนแสงมากขึน้อีกนิดปี
น้ี จงอ่านตอ่!

ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 
(1873–1970) กล่าวไวเ้รยีบง่าย
มากวา่ “วญิญาณครสิตม์าสคอื
วญิญาณพระครสิต ์ท�าให้ ใจเรา
อบอุ่นไปดว้ยความรกัฉันพี่น้อง
และความเป็นเพื่อน และกระตุน้
เราให้รบัใช้ดว้ยใจกรณุา” 1 บอนนี 
แอล. ออสคารสั์นอดตีประธาน
เยาวชนหญิงสามัญเห็นดว้ยวา่  
“วธิีเพิ่มวญิญาณครสิตม์าสคอืยื่น
มือช่วยเหลือคนรอบข้างอย่างใจ
กวา้งและสละตวัเรา” 2

การตกแตง่ตน้ไม้และการให้
ของขวญัเป็นวธิีฉลองครสิตม์าส 
แตอ่งคป์ระกอบส�าคญัของการ
รูสึ้กถึงวญิญาณของครสิตม์าสคอื
ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่น (ตรวจ
สอบบทความก่อนหน้าน้ีเรือ่ง 
“ปฏิบัตศิาสนกิจเฉกเช่นพระผู้
ช่วยให้รอด” เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ
เกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจ)

และข่าวด!ี มีวธิีที่ดมีากมาย
หลายวธิี ให้ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่น
ในช่วงเทศกาลครสิตม์าส ลองวธิี
เหล่าน้ีบางวธิี ไม่นานท่านจะรูสึ้ก
ถึงความอบอุ่นของพระวญิญาณ
และรูสึ้กใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด
—วญิญาณแท้จรงิของครสิตม์าส
มากขึน้!

1.  เยีย่มเยยีนคนหงอยเหงา
นึกถึงคนรูจ้ักที่อาจไม่มีครอบครวัหรอืเพื่อนมาใช้วนัหยุดกับ
พวกเขา ท่านอาจจะไปเยี่ยมผู้สูงอายุหรอืคนที่เพิ่งย้ายเข้ามา
อยู่แถวบ้านท่าน การยื่นมือช่วยเหลือคนหงอยเหงาสักคนเป็น
วธิีที่ ไดผ้ลมาก ดงัที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองชี ้ให้เห็น พระครสิต ์“ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ ‘คน
หลายคน’” โดยช่วยพวกเขาทีละคน 3 เราสามารถท�าไดเ้ช่น
เดยีวกัน

2.  ไปร้องเพลง
คริสต์มาส
ท่านรูห้รอืไม่วา่ศาสดา
พยากรณ์ของเราชอบ
เพลงครสิตม์าส ไม่วา่จะ
รอ้ง “เพลงแปลกๆ  
เกี่ยวกับซานตา้” หรอื
รอ้งเพลงสวดเพลงโปรด
ของท่านเกี่ยวกับพระผู้
ช่วยให้รอด ประธาน 
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
เช่ือวา่ การรอ้งเพลงให้
ผู้อื่นฟังเป็นวธิีที่ดทีี่จะ
ช่วยให้ “รูสึ้กถึงวญิญาณ
แท้จรงิของครสิตม์าส” 4
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3. มองไปรอบๆ ก่อนมองดูโทรศัพท์ของท่าน
ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งพกโทรศัพท์ตดิตวัทัง้วนั แตก่ารอยู่ที่น่ันและ
การให้ความสนใจกับคนรอบข้างเป็นวธิีที่ดมีากที่จะกลับมาสัมผัส
วญิญาณครสิตม์าสอีกครัง้

“แทนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึน้มาดวูา่เพื่อนๆ ของท่านก�าลังท�า
อะไร หยุดเถิด มองไปรอบๆ และถามตวัท่านวา่ ‘วนัน้ีใครตอ้งการ
ฉันบ้าง’” ซิสเตอรอ์อสคารสั์นกล่าว “ท่านอาจจะเป็นคนส�าคญัที่
ช่วยเหลือและสัมผัสชีวติเพื่อนวยัเดยีวกันหรอืให้ก�าลังใจเพื่อนที่
ก�าลังดิน้รนอย่างเงียบๆ ก็ ได”้ 5

4.  ท�างานบ้านมากกว่าเดมิ
การท�าความสะอาดบ้าน เสนอตวัดแูลน้อง หรอื
ท�างานบ้านมากกวา่เดมิจะช่วยให้ท่านรูสึ้กถึง
วญิญาณครสิตม์าสจรงิหรอื ถ้าท่านท�าดว้ยเจตคติ
ที่ถูกตอ้ง ท่านรูสึ้กแน่นอน! ขณะท่านขัดถูหรอืจัด
ข้าวของให้เป็นระเบียบ จงคดิถึงคนที่ท่านก�าลังรบัใช้ 
ลองคดิดวูา่ครอบครวัท่านหรอืเพื่อนจะชอบของขวญั
จากการท�างานขยันขันแข็งของท่านมากเพียงใด!

5.  ให้ขนมคริสต์มาส!
เมื่อพูดถึงคกุกีค้รสิตม์าสเหล่าน้ันที่ท่านกินไปแล้ว 
เหตใุดจึงไม่รบีท�าขนมครสิตม์าสที่ท่านชอบเป็น
พิเศษ ท่านอาจจะกินนิดหน่อย (หรอืมากกวา่น้ัน)  
แตอ่งคป์ระกอบส�าคญัที่ท�าให้รูสึ้กถึงวญิญาณ
ครสิตม์าสคอืแจกขนมพวกน้ัน
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6.  แบ่งปันวดีทิศัน์คริสต์มาส
แบ่งปันวดีทิัศน์ครสิตม์าสบนส่ือสังคม ตรวจสอบ 
Chirstmas Mormon Messages เพื่อหาแนวคดิบางอย่าง 
ท่านอาจจะท�าให้บางคนมีวนัที่แจ่มใสโดยแบ่งปัน 
วดีทิัศน์ครสิตม์าสของศาสนจักรที่อยู่บน Mormon .org 
ท่านสามารถส่งให้เพื่อนหรอืแบ่งปันบนเพจของท่าน
เอง

7.  ปฏิบัตศิาสนกจิโดยไม่บอกให้ใครรู้
ท่านสามารถรบัใช้เงียบๆ โดยไม่บอกให้ ใครรู้ ได้
กี่อย่าง ท่านอาจจะวางอาหารหรอืของขวญัไวห้น้า
ประตบู้านของคนบางคน สอดจดหมายให้ก�าลังใจไว้
ในกระเป๋าเสือ้กันหนาว กวาดหิมะ หรอืกวาดใบไม้—
แตต่อ้งแน่ใจวา่ไม่มี ใครรูว้า่เป็นท่าน! จ�าไวว้า่ ทาน
ของท่านจะเป็นทานลับ (ด ูมัทธิว 6:4)

การปฏิบัตศิาสนกจิช่วงคริสต์มาส
ตน้ไม้ส่องแสงระยิบระยับและการ
เฉลิมฉลองอย่างเอิกเกรกิท�าให้วนั
หยุดของท่านสนุกสนานและน่า
พิศวง แตเ่พื่อให้รูสึ้กถึงวญิญาณ
ครสิตม์าสที่แท้จรงิ การปฏิบัต ิ
ศาสนกิจอย่างรืน่เรงิเป็นองค์
ประกอบส�าคญั

“เพื่อเชิดชูการเสด็จมาในโลก
ของ [พระเจ้า] เราตอ้งท�าดงัที่
พระองคท์รงท�าและยื่นมือช่วย
เหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ยความเมตตา
สงสาร” เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ.  

อุคท์ดอรฟ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบ
สองกล่าว “เราท�าส่ิงน้ีไดทุ้กวนั  
ทัง้โดยค�าพูดและการกระท�า  
ขอให้ส่ิงน้ีกลายเป็นประเพณี
ครสิตม์าสของเรา ไม่วา่เราอยู่ที่ ใด
—มีน� ้าใจมากขึน้ ให้อภัยมากขึน้ 
ตดัสินน้อยลง ส�านึกคณุมากขึน้ 
เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่มากขึน้ในการแบ่ง
ปันความอุดมสมบูรณ์ของเรากับคน
ขัดสน” 6 ◼

อ้างองิ
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ไวใ้นรายการคริสตม์าสของท่าน
ของประทานแหง่พระวิญญาณ  

ผมมักจะท�าแซนดว์ชิกรลิล์ชีสกินเป็นประจ�า 
อาหารอรอ่ยจานน้ันกับอีกไม่กี่อย่างท�าให้ผม
กระฉับกระเฉงตลอดเวลาและปฏิบัตหิน้าที่

ตลอดงานเผยแผ่ของผมและในวยัผู้ ใหญ่ไดด้ ีแตจ่าก
น้ันผมแตง่งานและมีบุตร ทุกคนมีความชอบตา่งกัน 
ผมตอ้งเพิ่มเมนูของผม!

อย่างไรก็ดี ในคืนที่ถึงตาผมท�าอาหาร การพยายามท�า
อาหารใหม่ๆ เป็นความท้าทายอย่างหน่ึง แรกสุด  

เวลาเย็นของผมมักมีจ�ากัด แม้จะอยากท�าอาหารหลาย
อย่าง แต่ผมมีปัญหาที่ ไม่คาดคิด ผมหาเครื่องปรุงได้
ไม่เร็วพอ หรือไม่ก็จะขาดบางอย่าง บ่อยกว่าน้ันคือผม
มักจะเปลี่ยนอาหารที่วางแผนไว้แล้วท�าให้ง่ายและเร็ว
แทน

แตผ่มก็ยังตอ้งการปรบัปรงุดา้นน้ี ผมจึงตดัสินใจท�า
ส่ิงที่ ไม่เคยท�ามาก่อน ผมสวดอ้อนวอนขอของประทาน
ฝ่ายวญิญาณหน่ึงอย่างโดยระบุช่ือ

โดย เดวดิ ดคิสัน

นิตยสารศาสนจกัร
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ประทานเดยีวกันน้ัน ความหวงัของเราในการท�าเช่นน้ัน
ควรเป็นไปเพื่อจะรบัใช้ผู้อื่นไดด้ขีึน้และสรา้งอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 46:26–29)

มีของประทานมากมาย—มากเกินกวา่ท่านจะพบใน
พระคมัภีร ์ความอดทนเป็นของประทานฝ่ายวญิญาณ 
เช่นเดยีวกับการมองโลกในแง่ด ีความกล้า และการเป็น
ผู้สรา้งสันต ิเอ็ลเดอรแ์ลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์แห่งโควรมั
สาวกเจ็ดสิบสอนวา่ “บางครัง้ข้าพเจ้านึกภาพโกดงัขนาด
ใหญ่ ในสวรรค ์เต็มไปดว้ยของประทานฝ่ายวญิญาณที่มี
ให้วสุิทธิชนทุกคนผู้มีศรทัธาที่จะทูลขอ น่าเสียดายที่มี
คนขอไม่มาก ดว้ยเหตน้ีุโกดงัจึงล้นตลอดเวลา” 1

เอ็ลเดอรล์อวเ์รน็ซ์พูดถึงเพื่อนคนหน่ึงที่ตดัสินใจ
สวดอ้อนวอนขอของประทานแห่งจิตกุศล ท่านเล่า
ประสบการณ์ของเธอดงัน้ี “เธอเขียนวา่ ‘ดฉัินสวด
อ้อนวอนอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นเวลาหลายเดอืนเพื่อขอ
ให้มีจิตกุศลมากขึน้ . . . ความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น
ของดฉัินเปลี่ยนไปทีละนิด . . . ดฉัินไม่เพียงเริม่รกัคน
รอบข้างเท่าน้ันแตช่ื่นชมพวกเขาดว้ย แตก่่อน  
ดฉัินอาจรกัษาระยะห่าง แตต่อนน้ีดฉัินสนใจทุกคน
อย่างจรงิใจ’” 2

ของประทานของท่าน พร้อมและรอ
ของประทานฝ่ายวญิญาณมีคา่ยิ่งกวา่ของประทานฝ่าย

โลก เป็นของประทานที่ ดทีีสุ่ด อย่างแท้จรงิ เราไดร้บั
บัญชาในพระคมัภีรว์า่ “เจ้าจงแสวงหาของประทานที่ดี
ที่สุดอย่างตัง้ใจจรงิ” (คพ. 46:8)

ไม่วา่ท่านหวงัจะแกะของขวญัอะไรตอนเช้าวนั
ครสิตม์าส ลองพยายามนึกภาพ “ของประทานที่ดทีี่สุด” 
บางอย่างที่รอท่านอยู่ ของประทานเหล่าน้ัน “ห่อ”  
ไวแ้ล้วและพรอ้มจะเป็นพรแก่ท่านและคนรอบข้าง

ฉะน้ันจงเริม่ทูลขอ ◼
อ้างองิ
 1. แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์, “Why Not Ask?” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณ

มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์–ไอดาโฮ 13 มิถุนายน 2017) byui .edu/  
devotionalsandspeeches.

 2. แลรร์ยี์ อาร.์ ลอวเ์รน็ซ์, “Why Not Ask?”

ของประทานหน่ึงอย่าง หลายคนใช้
ผมสวดอ้อนวอนขอของประทานแห่งการจัดระเบียบ 

ใช่ การจัดระเบียบ! เรามีตูเ้ก็บเครือ่งเทศใบหน่ึงอยู่แล้ว 
มีลิน้ชักใส่เครือ่งใช้ ในครวัเช่นกัน แตแ่ม้จะมีของเหล่า
น้ันอยู่ ในที่ของมัน ผมก็ยังใช้เวลาหาของมากกวา่ท�า
อาหาร

เมื่อผมสวดอ้อนวอนขอของประทานน้ีอย่างสม�่าเสมอ 
ผมเริม่ไดร้บัความคดิที่เฉพาะเจาะจง ชัน้วางเครือ่งเทศ
แบบเจาะตดิผนังจะจัดหมวดหมู่เครือ่งเทศให้หยิบใช้
สะดวก แท่งแม่เหล็กในครวั (แบบเจาะตดิผนังดว้ย) 
สามารถเก็บมีดและเครือ่งใช้ โลหะอื่นๆ พอเริม่น�ามา
ใช้ ความคดิเหล่าน้ีและความคดิอื่นๆ ส่งผลดอีย่างมาก
ตอ่การท�าอาหารของผม ตอ้งการสาระแหน่ป่นใช่ไหม 
เกลือกระเทียมใช่ไหม ผง กระเทียมใช่ไหม ผมหยิบให้
คณุได!้

แตแ่ล้วเรือ่งตลกก็เกิดขึน้ ความคดิเล็กๆ น้อยๆ ยัง
คงผุดเข้ามาในใจผมเพื่อจัดระเบียบชีวติดา้นอื่นให้ดขีึน้ 
ตวัอย่างเช่น หอคอยซักผ้าสามระดบัที่ผมท�าเองจะไม่
พาครอบครวัผมไปสู่แผ่นดนิที่สัญญาไว ้แตก่ระน้ันนีไฟ
คงช่ืนชมวธิีที่ผมตอ่มันขึน้มา—โดยท�าตามการกระตุน้
เตอืนที่มาถึงผมทีละนิด

ของประทานฝ่ายวญิญาณแห่งการจัดระเบียบท�าให้
ชีวติผมและชีวติครอบครวัดยีิ่งกวา่ที่ผมจะคาดเดาได้

ทัง้หมดน้ันเกิดขึน้เพราะผมทูลขอ

ของประทานหลายอย่าง น้อยคนนักทีจ่ะขอ
อัครสาวกเปาโลสอนชาวโครนิธ์เกี่ยวกับของประทาน

ฝ่ายวญิญาณตา่งๆ มากมายที่มี ให้ เช่น ศรทัธาหรอืการ
รกัษา (ด ู1 โครนิธ์ 12:5–11) และสอนตอ่จากน้ันให้พวก
เขา “[อยากได]้ ของประทานตา่งๆ ที่ [ดทีี่สุด]”   
(1 โครนิธ์ 12:31)

อาจยากจะเข้าใจวา่การอยากไดเ้ช่นน้ันเป็นความคดิ
ที่ ด ีแต่ ในกรณีน้ีเป็นความคดิที่ด ีเราไดร้บัค�าแนะน�า
ให้มองดขูองประทานฝ่ายวญิญาณบางอย่างที่เราเห็นใน
ผู้อื่น แล้วทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงอวยพรเราดว้ยของ
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“ฉนัรู้สึกไม่คู่ควรใหพ้ระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงรัก ฉนัจะ
เอาชนะความรู้สึกน้ีและเห็น
คุณค่าของตนเองไดอ้ยา่งไร”

ค�าถาม & ค�าตอบ

“ความรักของพระ
ผู้ เป็นเจ้ามีให้ท่าน
ไม่ว่าท่านจะรู้สึกว่า
สมควรได้รับหรือ
ไม่กต็าม ความรัก
น้ันมีให้ท่านเสมอ

“เม่ือเราทูลขอ
พระบิดาบนสวรรค์
ผ่านการสวด
อ้อนวอนท่ีจริงใจ
และทุ่มเทศึกษาพระ
คัมภีร์อย่างต้ังใจจริง 
ประจักษ์พยานของ
เราจะเข้มแขง็และ
หยัง่รากลึก เราจะรู้
ว่าพระผู้ เป็นเจ้าทรง
รักเรา”
ประธานโธมสั เอส. มอนสนั, “เรา
ไม่มีวนัเดินตามล�าพงั,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2013, 124.

สวดอ้อนวอนให้รู้สึกถงึ
ความรักของพระองค์

เราทุกคนเป็นบุตรและ
ธิดาของพระบิดาบน
สวรรค ์ความรกัที่ทรงมี

ตอ่เราไม่มีขอบเขต ถ้าเรารูสึ้กเหมือน
เราไม่คูค่วรกับความรกัของพระองค ์
เราควรสวดอ้อนวอนพระองค ์สวด
อ้อนวอนให้รูสึ้กถึงความรกัของ
พระองค ์สวดอ้อนวอนขอให้คณุรูสึ้ก
คูค่วรกับความรกัที่ทรงมี ให้คณุและ
คณุจะมองตนเองเหมือนพระองค์
ทรงมองคณุ ในเวลาและวธิีของ
พระองค ์พระองคจ์ะทรงตอบค�าสวด
อ้อนวอนของเราเสมอดว้ยการยืนยัน
ความรักที่สมบูรณ์แบบของพระองค ์
เมื่อใดก็ตามที่ดฉัินรูสึ้กท้อหรอืเหงา 
การสวดอ้อนวอนขอความรกัจาก
พระองคท์�าให้ดฉัินมีก�าลังใจเสมอ
จูเลีย เอม็. อาย ุ16 ปี รัฐเวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา

เข้าใกล้พระผู้ช่วยให้รอด

เมือ่เรว็ๆ น้ีในชัน้เรยีน
เตรยีมเป็นผูส้อนศาสนา 
เราสนทนาเรือ่งการลมืตา
มองความรกัทีพ่ระผู้เป็น

เจา้ทรงมตีอ่เรา เราสนทนากนัหลาย
เรือ่งทีเ่ราท�าไดเ้พือ่รูสึ้กวา่ตนเองมี
คณุคา่มากขึน้ เรือ่งบางเรือ่งเหลา่น้ี
ไดแ้ก ่การรบัใช้เพือ่นบา้น การสวด
ออ้นวอนขอความช่วยเหลอืในเรือ่ง
ทีส่�าคญัตอ่คณุ การอา่นพระคมัภีร ์
และการเป็นผูส้อนศาสนา ทัง้หมด
น้ีมุง่หมายจะน�าเราเขา้ใกลพ้ระเยซู
ครสิตม์ากขึน้และช่วยใหเ้ราเห็นวา่เรา
สามารถเป็นเหมอืนพระองค์ ได้
ซานติเอโก ซี. อาย ุ17 ปี รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา



เยาวชน

รักษาพระบัญญตัิ

บางครัง้ผมรูสึ้กไม่คูค่วรให้พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงรกัเพราะผมไม่เช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระเจ้าอย่างครบถ้วน ผม
สามารถเอาชนะความรูสึ้กเหล่าน้ีได้ โดย

กลับใจ บางครัง้ดว้ยความช่วยเหลือจากอธิการผู้สอน
ผมวา่พระเจ้าทรงรกัลูกทุกคนของพระองค์
แจค็เควส ดี. อาย ุ15 ปี อาบิดจัน ไอวอรีโคสต์

การกลบัใจเป็นองค์ประกอบส�าคญั

เราทุกคนท�าบาป และเพราะเหตน้ีุ เราจึงอาจรูสึ้กไม่
คูค่วรกับความรกัของพระผู้ช่วยให้รอด แตพ่ระองค์
ทรงสละพระชนม์ชีพเพื่อเรา—พระองคท์รงเสียสละ 
เพื่อเรา พระองคท์รงกระท�าเช่นน้ีเพราะความรกั 
ส่ิงเดยีวที่เราตอ้งท�าเพื่อรูสึ้กคูค่วรกับความรกัของ
พระองคค์อืใช้พลังอ�านาจแห่งการชดใช้ของพระองค์
โดยกลับใจจากบาปของเรา การกลับใจเป็นองค์
ประกอบส�าคญัในการรบัรูค้ณุคา่ของตวัเราและความ
รกัของพระผู้ช่วยให้รอด
ซิสเตอร์คัสแทน อาย ุ23 ปี คณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์ เซบู

รักผู้อืน่

วธิีหน่ึงที่จะรบัรูค้ณุคา่ของตวัเราคอืรบัรูค้ณุคา่ใน
ตนเองของคนรอบข้าง การให้ความสนใจกับผู้อื่นช่วย
ให้เรารูสึ้กดตีอ่ตวัเราเองเพราะเราก�าลังสรา้งเสรมิผู้
อื่น ตา่งฝ่ายตา่งไดป้ระโยชน์ เมื่อดฉัินไม่มีความเช่ือ
มั่นในตนเอง ดฉัินตดัสินใจวา่จะรบัใช้คนรอบข้างที่
ตอ้งการความช่วยเหลือ ทุกวนัเป็นเวลาหน่ึงเดอืน
ดฉัินกล่าวชมเพื่อนที่ก�าลังพยายาม การให้ความสนใจ
ผู้อื่นช่วยให้ดฉัินรูสึ้กมีคณุคา่และเป็นที่ตอ้งการ  
เมื่อเราพยายามรกัผู้อื่นในแบบที่พวกเขาเป็น เราจะ
มองเห็นง่ายขึน้วา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกัเรามากเพียงใด 
การช่วยให้ผู้อื่นรูสึ้กคูค่วรกับความรกัจะช่วยให้ตวัเรา
รูสึ้กคูค่วรกับความรกั
เจย์มี ดบัเบิลย.ู อาย ุ15 ปี รัฐมินนิโซตา สหรัฐอเมริกา

ฉนักลบัใจแลว้ แต่ยงั
รู้สึกผดิมาก ฉนัจะมี
สนัติสุขไดอ้ยา่งไร

ท่ำนคดิอย่ำงไร ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูง
ตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 มกราคม 
2019 ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an 
Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของ
ค�าตอบท่ีส่งมา

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ
หลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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“ฉนัตดัสินใจรับใชง้านเผยแผอ่ยา่งไร”

เจาะประเดน็

เพราะการชดใชอ้นัไม่มีขอบเขตของพระเยซูคริสต ์ความ
ผดิของท่านจะถกูลบลา้งไป แต่บางคร้ังผูค้นยงัรู้สึกผดิ
เพราะจ�าบาปของตนไดท้ั้งท่ีกลบัใจแลว้

ความรู้สึกผดิหรือ “ความเสียใจตามพระประสงคข์อง
พระเจา้” (2 โครินธ์ 7:10) จะเป็นประโยชน ์จะท�าให้
ความคิดของเราจดจ่ออยูก่บัพระเยซูคริสต ์น�าเราใหก้ลบั
ใจอยา่งแทจ้ริงและเปล่ียนแปลง ในทางกลบักนั ความ
ละอายใจท�าใหค้วามคิดของเราจดจ่ออยูก่บัตนเองและขดั
ขวางความกา้วหนา้ของเรา

พระคมัภีร์มอรมอนใหต้วัอยา่งท่ีดีซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่
เราสามารถกลบัใจและมีสนัติสุขในพระเยซูคริสตห์ลงั
จากนั้น:
•  การจ�าบาปในอดีตของตนไดท้�าใหแ้อมนัสรรเสริญ

พระผูช่้วยใหร้อดและพระเมตตาของพระองค ์ท�าให้
เขาเกิดปีติแทนท่ีจะทนทุกข ์(ดู แอลมา 26:17–20)1

•  หลงัจาก “จิต [ของแอลมา] นึกไดถึ้ง” พระเยซูคริสต์
และการชดใชข้องพระองค ์เขา “ไม่ปวดร้าวดว้ยความ
ทรงจ�าถึงบาป [ของเขา] อีก” (แอลมา 36:17–19)  
แมจ้ะจ�าได ้แต่เขาไม่ทรมานเพราะบาปอีก 2

อ้างองิ
 1. ด ูรชิารด์ จี. สก็อตต,์ “สันตสุิขในจิตส�านึกและสันตสุิขในใจ,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2004, 18.
 2. ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “จุดกลับที่ปลอดภัย,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2007, 126.



64 เลียโฮนา

เป็นของขวญัท่ี  

 การประสติูของ 

พระผูช้ว่ยใหร้อด  

ท�าให ้  
พระบิดาประทาน “สนัติสุขในโลกน้ี,  

และชีวตินิรันดร์ในโลกท่ีจะมาถึง”  

[คพ. 59:23] แก่เราได้
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ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก ์ 
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด  

“ของประทานแห่งสนัติสุข” (การใหข้อ้คิดทางวญิญาณจากฝ่ายประธาน
สูงสุดเน่ืองในเทศกาลคริสตม์าส 4 ธ.ค. 2016)
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ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “ความหวงัของอิสราเอล” (การใหข้อ้คิดทางวญิญาณส�าหรับเยาวชนทัว่โลก, 3 มิถุนายน  2018), 17, 20.

จงโดดเดน่  
จงแตกตา่ง  
จงเป็นแสง
สวา่ง

ละเวน้จาก สื่อ
สงัคมออนไลน ์
เจ็ดวนั

สละเวลา  
รายสปัดาห ์ 
ใหพ้ระเจา้

จงด�าเนินตอ่
ไปบนเสน้ทาง 
พนัธสญัญา

สวดออ้นวอน
ทุกวนั วา่ทกุ
คนจะรบัพรแหง่
พระกิตติคณุ

1. 

3. 

2. 

4. 

5. 

เขา้รว่มกบั กองทพัเยาวชนของ

พระเจา้ เพ่ือชว่ยรวบรวมอิสราเอล

ขา้พเจา้เชือ้เชญิใหท้า่นเตรียมตนเองโดยท�าสิง่ส�าคญัอีกหา้ขอ้— 

หา้ขอ้ ท่ีจะเปลีย่นทา่นและชว่ยทา่นเปลีย่นโลก
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โดย จูเลยีน เทนนีย์ โดแมน
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“เมือ่มีงานให้ท�า จงท�าดว้ยรอยยิม้ ท�ามากกวา่ทีข่อให้
ท่านท�าและจงไปไมล์ทีส่อง” (Children’s Songbook, 167)

คารล์หนาวจนตวัส่ันขณะเข็นจักรยานทวนลม 
“อยากถึงบ้านไวๆ จะไดอุ้่น” เขาคดิ “อยากเปิดของ

ขวญัครสิตม์าสไวๆ!”
เช้าน้ันเขาตืน่เรว็เป็นพิเศษเพื่อไปส่งหนังสือพิมพ์ 

ขณะเข็นจักรยานขึน้เนินชันกลับบ้าน เขานึกถึงซินนา
มอนโรลครสิตม์าสของคณุแม่ จะตอ้งอรอ่ยแน่นอน  
เขาแทบจะสัมผัสรสฟรอสติง้ครมีหวานๆ ไดเ้ลย

ครมี! คารล์เดนิไหล่ตก เขาลืมไปวา่ตอ้งรดีนมววัและ
ท�างานอื่นๆ อีก ท�าแม้กระทั่งวนัครสิตม์าส

คารล์จอดรถจักรยานไวห้น้าบ้าน เขากับน้องชายแข่ง
กันวา่ใครจะส่งหนังสือพิมพ์เสรจ็ก่อน คารล์ไม่เห็น
จักรยานของน้องชาย เขาชนะ!

ปัญหาเดยีวของการชนะคอืตอนน้ีเขาตอ้งรอน้องกลับ
มาก่อนจึงจะแกะของขวญัได ้จากน้ันพวกเขาตอ้งกลับ
ออกไปท�างานนอกบ้าน คารล์หวงัวา่เขาจะไดอ้ยู่ ในบ้าน
และมีความสุขกับครสิตม์าส

“ฉันน่าจะท�างานให้เสรจ็ตอนน้ี” คารล์คดิ “จะได้ ไม่
ตอ้งกลับออกไปหนาวนอกบ้าน” เขารบีไปที่ โรงนา

ขณะควา้ถังมาน่ังรดีนมววั คารล์มองไปรอบๆ  
ยังมีงานอื่นตอ้งท�าอีก แตแ่ล้วเขาก็คดิอย่างหน่ึงขึน้
มาได ้ถ้าเขาท�างานทัง้หมดเอง เขาจะท�าให้ครอบครวั
ประหลาดใจ และทุกคนในครอบครวัจะได้ ใช้เช้าที่เหลือ
ของครสิตม์าสดว้ยกัน น่าจะเป็นของขวญัครสิตม์าสที่ดี
ที่สุด!

คารล์รบีรดีนมววั จากน้ันท�าความสะอาดโรงนา  

ให้อาหารไก่ และเก็บไข่ เขายิม้ขณะคดิวา่ครอบครวัเขา
คงประหลาดใจมาก

คารล์กลับเข้าบ้าน เขาแอบที่ประตดูวูา่มี ใครอยู่บ้าง 
จากน้ันก็เดนิย่องเข้าไปในครวั เขาน�านมและไข่ ใส่ ในตู้
เย็นเสรจ็พอดเีมื่อคณุแม่เดนิเข้ามา

“ โอ้ ดจีัง ลูกกลับมาแล้ว” คณุแม่พูดพลางกอดเขา 
“เราก�าลังสงสัยวา่ลูกอยู่ที่ ไหน”

คณุแม่ช่วยเขาถอดเสือ้โคท้ เมื่อพี่ๆ น้องๆ ของคารล์
เห็นเขาจึงตะโกนวา่ “คารล์มาแล้ว! แกะของขวญักัน
เถอะ!” ทุกคนเบียดกันรอบตน้ครสิตม์าสและรอพ่อยื่น
ของขวญัให้ คารล์ชอบดทูุกคนแบ่งของรกัของหวงให้กัน

“เอาละ!” พอ่พดู “ตอนน้ีไดเ้วลาท�างานแลว้ แตพ่อ่
คิดว่าเราต้องกินน� ้าผลไม้กับซินนามอนโรลก่อน”

คณุพ่อวิง่เข้าครวัและเปิดตูเ้ย็น เขาหยุดและจ้อง
เขม็ง

“ดน่ีูสิ!” พ่อพูด “เหยือกนมเต็มแล้ว และไข่ก็เก็บมา
แล้ว! ใครเป็นคนท�าหรอืน่ี”

คณุพ่อกลับเข้ามาในห้องน่ังเล่น คารล์พยายามซ่อน
รอยยิม้ให้มิดที่สุด

“ลูกรูเ้รือ่งน้ีหรอืเปล่า คารล์” คณุพ่อพูดดว้ยรอยยิม้ 
“ดเูหมือนงานของพวกเราเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว”

“สุขสันตว์นัครสิตม์าส!” คารล์ตะโกนออกมา
คณุพ่อโอบกอดคารล์ “ขอบใจ ลูกชาย ลูกมีน� ้าใจมาก 

น่ีจะเป็นครสิตม์าสที่ดทีี่สุดของพวกเรา!”
คารล์ยิม้ยิงฟัน เขารูแ้ล้ววา่น่ีเป็นครสิตม์าสที่ดทีี่สุด 

ของเขา ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

ของขวญัคริสตม์าส
ของคารล์
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เคธกีบัควินซี
“มิตรสหายก็มีความรกัอยู่ทุกเวลา” 
(สุภาษิต 17:17)

เคธีชอบรอ้งเพลง ชอบเตน้ร�า แตเ่ธอ
ชอบวนัอาทิตย์มากที่สุด! ตอนน้ันเองที่

เธอไดพ้บควนิซีเพื่อนของเธอ
เคธีเป็นดาวน์ซินโดรม บางครัง้เธอ

สับสนไม่ทราบจะท�าอะไรที่ โบสถ์ แตเ่ธอรู้
วา่ควนิซีอยู่ช่วยเหลือเธอที่น่ัน

ควนิซีจะจูงมือเคธีและเดนิไปปฐมวยั
กับเธอ บางคราวเคธีรูสึ้กอยู่ ไม่น่ิงในช่วง
เวลาของการแบ่งปัน ควนิซีจะกอดเธอ 
น่ันช่วยให้เคธีน่ิงไดเ้สมอ หลังจากช่วง
เวลาของการแบ่งปัน ควนิซีช่วยเคธีหา
ห้องเรยีน เคธีรกัควนิซี

วนัหน่ึงเคธีทราบวา่เกิดเรือ่งเศรา้ใน
ครอบครวัของควนิซี โครพีี่ชายของควนิซี 
เสียชีวติ! เคธีรูว้า่เพื่อนของเธอจะตอ้ง
เสียใจแน่นอน เธอรูว้า่ควนิซีรกัพี่ชายของ
เธอมาก

คณุแม่บอกเคธีวา่คนืน้ีคนจะไปที่อาคาร
ของศาสนจักรเพื่อแสดงให้ครอบครวัของ 
ควนิซีเห็นวา่เรารกัพวกเขา แล้ววนัรุง่ขึน้จะ
เป็นงานศพของโครี

“ลูกอยากไปโบสถ์กับพ่อแม่คนืน้ีหรอื
เปล่า” คณุแม่ถามเคธี

เคธีพยักหน้า เธอตอ้งการบอกควนิซีวา่
เธอรกัควนิซี!

คณุแม่ช่วยเคธีแตง่ตวั จากน้ันพวกเขาขับรถไปโบสถ์
เมื่อไปถึง เคธีเห็นคนเยอะมาก เธอรูจ้ักบางคนจาก

โบสถ์ เธอเห็นอธิการของเธอ เธอเห็นครปูฐมวยัของเธอ 
แตเ่ธอไม่เห็นเพื่อนของเธอ

“แม่คะ ควนิซีอยู่ ไหน” เคธีถาม
คณุแม่ไม่ทราบ
“ท�าไมเราไม่ถามใครสักคน” คณุแม่บอก

โดย เอวาน วาเลนไทน์และมาริสซา วดิดสัิน

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
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ปกตเิคธี ไม่ชอบพูดเมื่ออยู่ท่ามกลางคนมากๆ  
แตค่นืน้ีเธอตอ้งหาควนิซี ให้เจอ เคธีรูสึ้กกล้า  
เธอเดนิเข้าไปหาอธิการ

“ควนิซีเสียใจ หนูตอ้งพบควนิซี ให้ ไดค้ะ่!” เธอบอก
อธิการ

อธิการยิม้และจูงมือเคธี “งัน้เราไปหาควนิซีกัน”
อธิการ คณุแม่ และเคธีเดนิรอบอาคารศาสนจักรดว้ย



 ธนัวาคม  2018 69

เดก็

เพือ่นทีม่คีวามพกิาร
ความพิการบางอยา่งส่งผลใหร่้างกายเคล่ือนไหวล�าบาก ความ
พิการบางอยา่งท�าใหส้มองท�างานชา้ บางคนมีความพิการท่ีส่งผล
ต่อสมองและร่างกาย ไม่วา่อะไรกต็าม เดก็ ทุกคน เป็นลกูคนส�าคญั
และเป็นท่ีรักของพระผูเ้ป็นเจา้!

ถา้ท่านพบคนพิการ:

อย่า . . .
จอ้ง ช้ี หรือกระซิบกระซาบเก่ียวกบัพวกเขา
เมินเฉยต่อพวกเขา
ลอ้เลียนพวกเขา
เรียกช่ือพวกเขาในทางเสียหาย

ควร . . .
กล่าวทกัทายและเป็นมิตร
ถามค�าถามอยา่งสุภาพ
ปกป้องพวกเขาถา้คนอ่ืนท�าร้ายพวกเขา
จ�าไวว้า่พวกเขาเป็นลูกของพระผูเ้ป็นเจา้

เหมือนท่าน!

กัน ในที่สุดก็พบเธอ!  
ควนิซีน่ังอยู่มุมหน่ึง เธอดู
เสียใจมาก

เคธีเดนิเข้าไปหาเพื่อน
และโอบกอดเพื่อน เธอคดิวา่ 
ควนิซีคดิถึงพี่ชายมาก

“ ไม่เป็นไร ควนิซี พระเยซูจะทรง
ดแูลโครนีะ” เคธีบอก เธอลูบผมควนิซี
อย่างเบามือ 

ควนิซีเริม่รอ้งไห้ เคธีกอดเธอแน่นขึน้อีก
“ ไม่เป็นไร” เคธีบอก “พระเยซูจะทรงดแูลโคร”ี

ควนิซีเอาแตร่อ้งไห้ เคธี
กอดเพื่อนเอาไว ้ครูห่น่ึงหลัง

จากน้ัน ควนิซีก็เงียบลง เธอ
ยังคงสูดจมูกฟุดฟิด แตร่อ้งไห้

ไม่มาก เธอเงยหน้ามองเคธี
“ขอบใจจ้ะเคธี” เธอพูด  

“เธอพูดถูก พระเยซูจะทรงดแูลพี่
ชายของฉัน”

เคธีมีความสุขที่ ไดช่้วยให้เพื่อนรูสึ้กดขีึน้ 
 เธอรกัควนิซี! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย ลูอาอปูิ ดบัเบิลยู. อายุ 10 ขวบ เมอืง
วกิตอเรีย ออสเตรเลยี

วันศกุรค์ณุครขูอให้หนูอ่านบทกวี
ที่หนูเขียนตอ่หน้านักเรยีน คร ู

และผู้ปกครองที่การประชุมของโรงเรยีน หนูตืน่เตน้ดี ใจ
มาก หนูจึงตอบวา่ “ ไดค้ะ่!” แตห่นูประหม่ามากดว้ย

ขณะน่ังอยู่บนเวทีรออ่านบทกวขีองหนู หัวใจของหนู
เริม่เตน้เรว็มาก หนูรูสึ้กประหม่ามากเพราะตอ้งแบ่งปัน
ส่ิงที่หนูเขียนให้คนจ�านวนมาก

แตแ่ล้วหนูก็นึกขึน้ได ้หนูนึกถึงเวลาที่หนูกับ
ครอบครวัอ่านพระคมัภีรม์อรมอนดว้ยกันตอนเช้า
ก่อนไปโรงเรยีน ความคดิเรือ่งการอ่านพระคมัภีรก์ับ
ครอบครวัท�าให้หนูนึกถึงพระบิดาบนสวรรค ์หนูคดิวา่
พระองคท์รงรกัหนู หนูรูสึ้กสบายใจและไม่ โดดเดีย่วอีก
เลย หัวใจเตน้ไม่เรว็แล้ว และหนูรูสึ้กคารวะ

ใน หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก หน้า 12 ค�ารอ้งกล่าวดงัน้ี

ความคารวะหมายความมากกวา่น่ังสงบ
น่ันคอืการเคารพพระบิดา
ความรูสึ้กทีม่ีเมือ่ฉันคดิถึงพรนานา
ฉันรูว้า่คารวะคอืรกั
เมือ่ฉันคารวะทัง้วาจาและการกระท�า
หนทางทีน่� าฉันเดนิน้ันสดใส
และเมือ่ฉันคารวะ ฉันรู้ ในจิตใจ
พระบิดาและพระเยซูอยู่ ใกล้

หนูขอบพระทัยที่หนูรูสึ้กถึงความรกัของพระบิดาบน
สวรรคเ์มื่อหนูประหม่าที่การประชุม ขอบพระทัยที่รูว้า่
พระองคท์รงรกัหนูมาก

หนูรูว้า่ในสถานการณ์ที่ยาก หนูสามารถเลือกคารวะ
และนึกถึงพระผู้เป็นเจ้า ◼

ความคารวะคือความรกั
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“ฉันจะแบ่งปันความรกัของพระผู้ช่วยแก่เพือ่นบ้าน” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 42)

ครอบครวัข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ในเมืองเซาเปาลู บราซิล 
ถนนฝ่ังตรงข้ามบ้านเรามีตน้โกงกาง ป่าโกงกางมี

แม่น� ้าไหลผ่านตน้ไม้ พืน้เป็นโคลนแฉะมาก
หลายคนสรา้งบ้านบนดนิโคลน พวกเขาปักท่อนซุง

ขนาดใหญ่ ในโคลน จากน้ันจึงสรา้งบ้านไวบ้นท่อนซุง 
แตเ่มื่อฝนตก น� ้าท่วม น� ้าเข้ามาในบ้าน พวกเขาไม่มี
ที่นอนตอนกลางคนื

เมื่อเป็นเช่นนี้ คณุพ่อจะเชิญพวกเขาทุกคนเข้ามา
ในบ้านของเรา บางครัง้พวกเขามีมากถึง 15 คน! ท่านพา
พวกเขาเข้ามาในห้องรบัแขกแล้วแจกผ้าห่มให้ คณุแม่
ท�าอาหารให้พวกเขารบัประทาน จากน้ันพวกเขานอนใน
บ้านของเราจนรุง่เช้า

เหตกุารณ์เช่นน้ีเกิดขึน้อย่างน้อยสามถึงส่ีครัง้ 

ข้าพเจ้าจ�าไดข้ณะคดิวา่ “มีคนไม่มากนักที่จะรบัคน
แปลกหน้าเข้าบ้าน” คณุพ่อข้าพเจ้าปล่อยให้คนที่
เราแทบไม่รูจ้ักเข้ามานอนในบ้านของเรา! แตจ่ากน้ัน
ข้าพเจ้าคดิวา่ “พวกเขาไม่มีที่ ไป”

คณุพ่อคณุแม่ของข้าพเจ้าท�าหลายอย่างเพื่อช่วยคน
อื่นเสมอ แตก่ารรบัใช้ของพวกท่านเป็นมากกวา่ความ
ช่วยเหลือและการให้ เป็นการแสดงความรกัตอ่เพื่อน
บ้าน แม้เมื่อเพื่อนบ้านเป็นคนที่เราไม่รูจ้ักดี

เราควรยื่นมือช่วยเหลือคนตกทุกข์ ไดย้าก เราควรช่วย
พวกเขาทุกอย่างที่เราช่วยได ้เราไม่ควรจ�ากัดส่ิงที่เราท�า
เพื่อช่วยผู้อื่น เราสามารถให้ที่พักและทรพัย์สินเงินทอง 
เราสามารถแบ่งเวลาของเราให้พวกเขาได ้เราสามารถ
แบ่งปันความรูข้องเราเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูครสิต ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
ครสิตม์าสน้ี ◼

รอดจากโคลน
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โดย เอล็เดอร์อะโดลสัน  
เดอ เปาลา ปาเฮยา

แห่งสาวกเจด็สิบ
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อคัรสาวกเป็นพยานถงึพระคริสต์
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“พระเยซคูริสตท์รงพระชนมแ์ละทรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและพระผูไ้ถ่
ของโลก พระองคท์รงเตรียมหนทางสูค่วามสขุท่ีแทจ้ริง”
โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
“เราท�าตามพระเยซู,” เลียโฮนา, พ.ค. 2010, 107
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“ผมรักแผนของพระบิดาบน
สวรรค์” โดย ไอร์รีแอนทมั ด.ี 
และ “ผมต้องการแบ่งปันให้ทุก
คน” โดย เวอร์ลนัน์ ท.ี เมอืง
ลูซอน ฟิลปิปินส์

หนา้น้ีของหนู
ผมมีความสุขมากท่ีไดเ้ขา้สู่น�้ าบพัติศมาและ
ไดรั้บการยนืยนัเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสต ์พระวญิญาณศกัด์ิสิทธ์ิจะเป็นเพื่อนท่ี
ซ่ือสตัยข์องผมถา้ผมอยูอ่ยา่งบริสุทธ์ิและเช่ือฟัง
พระบญัญติั ผมรู้วา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงพระชนม ์
พระองคท์รงรักเรา ศาสนจกัรน้ีแทจ้ริง และพระ
คมัภีร์มอรมอนเป็นความจริง

ฮวน โอ. อายุ 8 ขวบ เมอืงกาล ีโคลอมเบีย

วนัเกิดทุกปีเป็นวนัพิเศษ แต่หนูเตรียมรับ 
บพัติศมาตั้งแต่เลก็ ตอนน้ีหนูรับบพัติศมาแลว้

หนูรู้สึกมีความสุขมาก หนูรู้วา่พระบิดาบน
สวรรคท์รงมีความสุขกบัหนูและทรงรักหนู

ดอนนา เอม็. อายุ 9 ขวบ  
เมอืงชิมลัเตนังโก กวัเตมาลา

“ผู้สอนศำสนำของพระเจ้ำ” เอมลิโล เอ. 
อายุ 9 ขวบ เมอืงฟอร์โมซา อาร์เจนตนิา
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พี่น้องที่ท�าให้
โลกสวา่ง

ส่องแสงของท่าน

เจย์เดน็: เพลงคริสต์มาส

ชัน้เรยีนที่ โรงเรยีนของผมมีการ
แสดงเกี่ยวกับการประสูต ิผมเล่น
เปียโนให้ทัง้โปรแกรม ผมสอนทุก
คนรอ้งเพลง “O Holy Night”

3

1

2
เจย์เดน็: สอนเพือ่นบ้าน

ผมชอบสอนเพื่อนบ้านเมื่อเราก�าลังเล่น
เพราะผมตอ้งการรบัใช้พวกเขา ใน มัทธิว 
5:16 พระเยซูทรงสอนให้เราส่องสวา่ง 
เมื่อผมส่องสวา่ง ผมรูสึ้กมีความสุข

ฮิวเบิร์ต: ช่วยเหลอืคนหิวโหย

ช่วงพักที่ โรงเรยีน ผมเห็นคนหิวและไม่มี
อะไรกิน ผมแบ่งขนมและช่วยให้พวก
เขารูสึ้กดขีึน้ หลังจากแบ่งให้พวกเขา ผม
รูสึ้กมีความสุข

เราช่ือฮิวเบิร์ตกบั 
เจย์เดน็ครับ 

สวสัดคีรับ ! 
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4

5

เราอยู่ในประเทศทีเ่รียก
ว่ากานา อกักราเมอืงของ

เราอยู่ใกล้มหาสมุทร
แอตแลนตกิ ทีน่ี่มพีระ
วหิารทีส่วยงามด้วย!

ฮิวเบิร์ต: เล่นออร์แกน

ที่ โบสถ์ผมเล่นออรแ์กน
ให้สมาชิกรอ้งเพลง  
เมื่อท�าเช่นน้ี  
ผมรูสึ้กมีความสุข

เราจงท�าให้โลกสว่าง

ในพระคมัภีรก์ล่าววา่พระ
เยซูทรงเป็นแสงสวา่ง
และชีวติของโลก ดงัน้ัน
เราจงท�าให้ โลกสวา่ง!

ขอบคุณทีท่่านส่งดาวของ 
ท่านมาให้ เลยีโฮนำ!
ปีน้ีท่านท�าให้ท้องฟ้าของเราเต็มไปดว้ย
ดาวหลายพันดวงและเรือ่งราวการรบัใช้
ดว้ยความรกัของท่าน ท่านท�าให้แสง
ของท่านส่องสวา่งอย่างแท้จรงิ!

เราช่ือฮิวเบิร์ตกบั 
เจย์เดน็ครับ 

สวสัดคีรับ ! 
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โยนาหก์บัวาฬ
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี
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เกิดพายุลูกใหญ่  
ลูกเรอืกลัวเรอืจะจม! 

พระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังให้ โยนาห์ ไปเป็นผู้สอนศาสนา เขาจะตอ้งไปเมือง
หน่ึงช่ือนีนะเวห์และบอกให้ผู้คนกลับใจ แต่ โยนาห์ ไม่ตอ้งการไปที่
น่ัน เขาจึงลงเรอืไปอีกเมืองหน่ึง

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งวาฬมาช่วยชีวติโยนาห์ เขาอยู่ ในท้องวาฬสามวนั โยนาห ์
สวดอ้อนวอน เขาตดัสินใจกลับใจและท�าตามพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้า
รบัส่ังให้วาฬคายโยนาห์ลงบนดนิแห้ง

โยนาห์รูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงส่งพายุมาเพราะ 

โยนาห์หนี เขาบอกให้ลูก
เรอืโยนเขาลงทะเลเพื่อ

พายุจะไดส้งบ
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เมื่อผมเลือกผิด ผม
สามารถกลับใจและ
แก้ตวัใหม่ พระผู้เป็น
เจ้าทรงรกัโยนาห์  
และพระผู้เป็นเจ้า
ทรงรกัผม! ◼

จาก โยนาห์ 1–4

โยนาห์ ไปนีนะเวห์ เขาสอนผู้คนที่น่ัน และชาวนีนะเวห์ฟัง!  
พวกเขาเริม่ท�าตามพระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้
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หน้าระบายสี
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“เราน�าขา่วดีมายงัพวกทา่นเป็นความ
ยินดีอยา่งย่ิง” 

—ลกูา 2:10
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เ ราสอนและเป็นพยานวา่ความรอดอยู่ในพระครสิต ์
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของเรา พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา 

และกษัตรยิข์องเรา เรานมัสการพระบิดาในพระนามของ
พระองค ์เช่นเดยีวกบัศาสดาพยากรณ์ผูบ้รสุิทธิท์ัง้หลาย 
และวสุิทธิชนทัง้หลายทกุยุคทกุสมยั

เราช่ืนชมยนิดี ในพระองคแ์ละในการพลพีระชนมชี์พเพือ่
การชดใช้ของพระองค ์พระนามของพระองคอ์ยูเ่หนือนาม
ทัง้หลาย ทกุเขา่จะยอ่ลงและทกุลิน้จะสารภาพตอ่พระองค์
วา่พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของคนทัง้ปวง หากปราศจาก
พระองคจ์ะไมม่ทีัง้ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร์

แตเ่วลาน้ีข้าพเจ้าจะพูดถึงบุคคลอีกคนหน่ึง บุคคลที่
ความรูเ้รือ่งพระครสิตแ์ละเรือ่งความรอดผ่านมาทางเขาใน
สมัยของเรา . . .

ข้าพเจ้าจะพูดถึงโจเซฟ สมิธ จูเนียร ์ศาสดาพยากรณ์
ผู้เกรยีงไกรของการฟ้ืนฟู ผู้ ไดย้ินเสียงจากสวรรคเ์ป็นคน
แรกในสมัยการประทานน้ี ผู้เป็นเครือ่งมือในการสถาปนา
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอีกครัง้ท่ามกลางมนุษย์ . . .

ในฤดใูบไม้ผลิ ปี 1820 [พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต]์ ทรงฉีกม่านแห่งความ
มืดที่ปกคลุมแผ่นดนิโลกมานานหลายยุคหลายสมัย . . .  
ทัง้สองพระองคเ์สด็จลงจากพระนิเวศซีเลสเชียลมาที่ป่า
แห่งหน่ึงใกล้เมืองพอลไมรา รฐันิวยอรก์ ทรงเรยีกช่ือเด็ก
หนุ่มโจเซฟ จากน้ันรบัส่ังกับท่านวา่ . . . ท่านจะเป็นเครือ่ง
มือในพระหัตถ์ของพระองค์ ในการฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของ
พระกติตคิณุอนัเป็นนิจ

มนุษย์ทัง้ปวงอาจถามตนเองว่าพวกเขารูเ้รื่องเหล่าน้ี 
มากเพียงใดเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธและพันธกิจของท่าน 
พวกเขาถามถึงนามของท่านและแสวงหาความรอดที่พบ

เฉพาะในพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตด์งัที่เปิดเผยตอ่
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายของพระองคห์รอืไม่ . . . ค�าถาม
ส�าคญัยิ่งซ่ึงมนุษย์ทัง้ปวงในสมัยของเราตอ้งตอบ—และ
เส่ียงตอ่การสูญเสียความรอดของพวกเขาเอง—คอื โจเซฟ 
สมิธไดร้บัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้าหรอื . . . 

. . . ไม่ควรมีความเข้าใจผิด เราเป็นพยานถึงพระคริสต ์
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา . . . แต่เราเป็น
พยานถึงโจเซฟ สมิธเช่นกัน ท่านท�าให้เรารู้จักพระครสิต ์
และท่านเป็นผู้บริหารโดยชอบธรรมผู้ ได้รับมอบอ�านาจ
ให้ผูกบนแผ่นดินโลกและผนึกในสวรรค์ เพื่อมนุษย์ทัง้
ปวงนับจากสมัยของท่านเป็นต้นไปจะได้เป็นทายาทแห่ง
ความรอด ◼
จาก “Joseph Smith—The Mighty Prophet of the Restoration,” Ensign, 
May 1976, 94–96 ปรบัตวัอักษรตามมาตรฐานที่ ใช้ ในปัจจุบัน

รู้จกัพระคริสต์ผ่านโจเซฟ สมธิ

จนกว่าเราจะพบกนัอกี
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โดย เอล็เดอร์บรูซ อาร์. 
แมคคองก ี(1915–1985)

แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

มีบุคคลหน่ึงทีค่วามรูเ้รือ่งพระครสิตแ์ละเรือ่งความรอด
ผ่านมาทางเขาในสมัยของเรา
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งานฉลอง  
“เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” 

มองไปข้างหน้าในความ
เป็นหน่ึงเดยีวกนั
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ปฏิบัตศิาสนกจิส่วนตวัให้
เกดิสัมฤทธิผล
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คริสตม์าส
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