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รีอดี้จัาเนิร้  

 บราซิิล 
สม่าชิกหน่ิ�งลี่า้นิคันิ  
(ชาวบัราซิูลี่ 1 ในิ 151 คันิ
เป็ีนิวส่ิทธิิชนิยค่ัส่ดทา้ย  
หร่อ 0.67 เปีอร์เซ็ูนิตข์อง
ปีระชากรในิปีระเทศ)

273

6

355

รีอดี้จัาเนิร้เป็ีนิเพื่ียงหน่ิ�งในิศน้ิยร์วม่พื่ลี่งัม่ากม่ายหลี่าย
แห่งสำาหรับัศาสนิจักัรในิบัราซิูลี่ อีกไม่่นิานิจัะมี่การอ่ทิศ
พื่ระวหิารในิรีอ ้ต่อไปีนีิ� เป็ีนิขอ้เทจ็ัจัริงบัางปีระการเกี�ยว
กบััศาสนิจักัรในิบัราซิูลี่

1.4

ที�ปีระช่ม่

พื่ระวหิาร

35

2,111

ศน้ิยป์ีระวติั
คัรอบัคัรัว

อ่ทิศพื่ระวหิารเซูาเปีาลี่ ้ 
บัราซิูลี่ พื่ระวหิารแห่งแรกที�
สร้างในิอเม่ริกาใต้

1978

รัฐบัาลี่แห่งชาติยกยอ่งสม่าคัม่
สงเคัราะห์

2001

ตั�งสเตคัแรกในิเซูาเปีาลี่้1966

ผู้้เ้ปีลีี่�ยนิใจัเล่ี่�อม่ใสร่่นิแรกในิ
บัราซิูลี่1929

สเตคั

คัณะเผู้ยแผู้่



 ใ นิปีี 2020 เราอดทนิต่อภัยัธิรรม่ชาติแลี่ะโรคัที�ระบัาดไปีทั�วโลี่ก เราไดศ่้กษาพื่ระคัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิ
ผู้า่นิ จงตามเรามา  กบััพื่ี�นิอ้งชายหญิงของเราทั�งใกลี่แ้ลี่ะไกลี่ เราเป็ีนิหน่ิ�งเดียวกนัิทั�วโลี่กในิการ

อดอาหารแลี่ะในิศรัทธิา
  ในิโลี่กที�เปีลีี่�ยนิแปีลี่ง เราสาม่ารถยด่เหนีิ�ยวจิัตวญิญาณเราไวก้บััพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดของเราพื่ระ

เยซู้คัริสตแ์ลี่ะพื่ระกิตติค่ัณที�ไดรั้บัการฟ่ื้� นิฟื้ข้องพื่ระองคั ์เราหวงัวา่บัทคัวาม่เหล่ี่านีิ�แลี่ะบัทคัวาม่
อ่�นิๆ ในิฉบับัันีิ�จัะช่วยใหท่้านิร้้ส่กถ่งวญิญาณคัริสตม์่าส พื่ระวญิญาณของพื่ระเจัา้:

    •    เอล็ี่เดอร์ดี. ทอดด ์คัริสทอฟื้เฟื้อร์สนัิสอนิเหต่ผู้ลี่ที�เราตอ้งมี่พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด (ด้หนิา้ 12)
    •    ในิ “แบ่ังปัีนิแสงสวา่งของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดในิช่วงคัริสตม์่าส” เราเสนิอแนิวคิัดบัางปีระการ

สำาหรับัปีฏิิบัติัศาสนิกิจัในิช่วงคัริสตม์่าส (ด้หนิา้ 8)
    •    เจัคัอบั โจันิส์เขียนิเกี�ยวกบััของขวญัสี�อยา่งที�เราสาม่ารถถวายแด่พื่ระเจัา้เพื่่�อเช่�อเชิญของ

ปีระทานิแห่งพื่ระวญิญาณบัริส่ทธิิ� เขา้ม่าในิชีวติเรา (ด้หนิา้ 28)
    •    ตน้ิปีีนีิ�  ฝ่่ายปีระธิานิส้งส่ดอน่ิม่ติัใหจ้ัดัพิื่ม่พื่นิ์ิตยสารศาสนิจักัรฉบับััใหม่่สาม่ฉบับัั เริ�ม่

ตั�งแต่เด่อนิหนิา้ ฉบับััหน่ิ�งสำาหรับัผู้้ใ้หญ่ ฉบับััหน่ิ�งสำาหรับัเยาวชนิ แลี่ะฉบับััหน่ิ�งสำาหรับั
เดก็ นิิตยสารเหล่ี่านีิ�จัะมี่ใหอ่้านิหลี่ายภัาษา โดยนิำาพื่ระกิตติค่ัณไปีส่้วส่ิทธิิชนิยค่ัส่ดทา้ยทั�ว
โลี่ก โดยผู้า่นินิิตยสารฉบับััใหม่่เหล่ี่านีิ�  เราจัะยงัคังไดย้นิิส่รเสียงของพื่ระเจัา้ผู้า่นิผู้้รั้บัใชข้อง
พื่ระองคัแ์ลี่ะเช่�อม่สมั่พื่นัิธ์ิกนัิในิฐานิะสม่าชิกของศาสนิจักัรทั�วโลี่ก (เรียนิร้้เพิื่�ม่เติม่ในิหนิา้ 6)

    ส่ขสนัิตว์นัิคัริสตม์่าสจัากเจัา้หนิา้ที� เลีียโฮนา  

 แบ่งปัน 
แสื่งสื่ว่างขัอง 

พื้ระผู้้้ช่้วยให้รอด 
ในช่้วงคริสื่ต์มาสื่

8

 เหตุผู้ลที่่�เราต้องมพ่ื้ระเยซ้ิคริสื่ต์
  เอ็ล็ีเดอ็ร์ดี. ทอ็ดด์ คริสทอ็ฟเฟอ็ร์สัน

12

 รับขัองขัวญั
  เจคอ็บ อ็าร์. โจนส์

28

 ปฏิิบัตศิาสื่นกจิต่อคนที่ั�งปวง
  เอ็ล็ีเดอ็ร์ริชาร์ด นีตเซลี โฮลีแซพเฟลี

18

 พื่ระกิตติค่ัณ: สิ�งยด่เหนีิ�ยวในิเวลี่าของการ
เปีลีี่�ยนิแปีลี่ง
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  5   ท่ี่านสื่ามารถูเป็นแสื่งส่ื่องโลก

    6   ตั�งตารอนิตยสื่ารฉบบัใหม่สื่ามฉบับ
  การเปีลีี่�ยนิแปีลี่งที�น่ิาต่�นิเตน้ิสำาหรับั เลีียโฮนา  ปีีหนิา้!

    8   หลกัธีรรมขัองการปฏิบิตัศิาสื่นกจิ
  แบ่ังปัีนิแสงสวา่งของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดในิช่วงคัริสตม์่าส
  เทศกาลี่คัริสตม์่าสทำาใหเ้รามี่วธีิิแปีลี่กใหม่่ในิการปีฏิิบัติัศาสนิกิจั

    12   เหตุผู้ลที่่�เราต้องมพ่ื้ระเยซ้ิคริสื่ต์
   โดย เอ็ล็ีเดอ็ร์ดี. ทอ็ดด์ คริสทอ็ฟเฟอ็ร์สัน
   เบัาเสียงรบักวนิช่วงเทศกาลี่คัริสตม์่าสนีิ�แลี่ะใคัร่คัรวญเร่�องพื่ระบ่ัตรของพื่ระ 
ผู้้เ้ป็ีนิเจัา้

    18   ปฏิบัิตศิาสื่นกจิต่อคนที่ั�งปวง
   โดย เอ็ล็ีเดอ็ร์ริชาร์ด นีตเซลี โฮลีแซพเฟลี
   วธีิิปีฏิิบัติัศาสนิกิจัต่อผู้้อ่้�นิอยา่งเป็ีนิธิรรม่ชาติแลี่ะเป็ีนิเร่�องปีกติ

    24   ขัยบัเข้ัาใกล้มากขัึ�น: รักดงัที่่�พื้ระผู้้้ช่้วยให้รอดที่รงรัก
   โดย เบก็คีกับเบนเนต็ต์ บอ็ร์เดน็
   เราเรียนิร้้ไดม้่ากจัากแบับัอยา่งการปีฏิิสมั่พื่นัิธ์ิกบััผู้้อ่้�นิของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด

    28   รับขัองขัวญั
   โดย เจคอ็บ อ็าร์. โจนส์
   สี�วธีิิร้้ส่กถ่งคัวาม่รักของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้—ของขวญัแทจ้ัริงของคัริสตม์่าส

    32   เส่ื่ยงวสุิื่ที่ธิีช้นยุคสุื่ดท้ี่าย
  การช่วยผู้้ลี้ี่�ภัยัแลี่ะคันิไร้บัา้นิในิฝ่รั�งเศส; การจัดจัำาคัำาสวดออ้นิวอนิที�ไดรั้บัคัำา
ตอบัในิเร่อนิจัำา; การเล่ี่อกจ่ัายส่วนิสิบั; การไดรั้บัคัวาม่ร้้ส่กทางวญิญาณอนัิน่ิา
เศร้า

    36   จงตามเรามา: พื้ระคมัภีร์่มอรมอน
  บัทคัวาม่รายสปัีดาห์เหล่ี่านีิ�จัะช่วยสนิบััสน่ินิการศ่กษาพื่ระคัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิของ
ท่านิเด่อนินีิ�

    40   ฉันจะพ้ื้ดคุยกบัล้กๆ เก่�ยวกบัพื้ระกติตคุิณเป็นประจำาทุี่กวนัได้อย่างไร?
  การสนิทนิาพื่ระกิตติค่ัณไม่่จัำาเป็ีนิตอ้งน่ิาเบ่ั�อแลี่ะมี่พื่ิธีิรีตอง

 คนหนุ่มสื่าว

42
  ส่�อสงัคัม่สาม่ารถทำาร้ายเราเม่่�อ
เราตดัสินิผู้้อ่้�นิอยา่งไม่่ยติ่ธิรรม่
หร่อเปีรียบัเทียบัตวัเรากบััผู้้อ่้�นิ  
เรียนิร้้วธีิิที�เรา
สาม่ารถ ที่ำาให้ส่ื่�อ
สัื่งคมมอ่ทิี่ธิีพื้ลเชิ้ง
บวก 

 เยาวช้น

50
  ผู้ดิหวงั แลี่ว้ ได้รับพื้รในช่้วงคริสื่ต์มาสื่;   
เยาวชนิหลี่ายคันิแบ่ังปัีนิ ขัองประที่าน
ฝ่่ายวญิญาณ  ที�พื่วกเขาไดรั้บั; แสง
ปีระดิษฐส์าม่ารถทำาใหเ้ราหนัิเหจัาก  

 แสื่งสื่ว่างขัองพื้ระ 
คริสื่ต์;  แลี่ะ  
 ประสื่บการณ์ขัอง 
โมโรไน  สอนิบัท
เรียนิชีวติแก่เรา

 เดก็

    เพ่�อ็นเดก็
  เรียนิร้้เกี�ยวกบัั  
 ขัองขัวญั   
ที�เราทั�งให้
แลี่ะรับั

 ภีาพื้ปก
  การสักการะพระกมุารเยซู   

โดย ม่ทัธีิอสั สโตเม่อร์,  
Bridgeman Images

 บัทคัวาม่สั�นิ

  การสนิบััสน่ินิ จงตามเรามา 

 หม่วดต่างๆ

สารบัญั



 

4 เลีี่ยโฮนิา

บที่ความดจิทิี่ลัเท่ี่านั�นขัองเดอ่นธัีนวาคม

 ตดิต่อเรา
  อีเม่ลี่คัำาถาม่แลี่ะคัำาติชม่ของท่านิม่าที�  
liahona@ChurchofJesusChrist.orgliahona@ChurchofJesusChrist.org

  ส่งเร่�องราวของท่านิม่าที�  
liahona.ChurchofJesusChrist.orgliahona.ChurchofJesusChrist.org  
หร่อส่งไปีรษณียม์่าที�: 
Liahona, flr. 23Liahona, flr. 23
50 E. North Temple Street50 E. North Temple Street
Salt Lake City, UT 84150- 0023, USASalt Lake City, UT 84150- 0023, USA

เลย่โฮนาดจิทิี่ลั

 ค้นหาเพื้ิ�มเตมิ
  ในิแอปีพื่ลิี่เคัชนัิคัลี่งัคัน้ิคัวา้พื่ระกิตติค่ัณหร่อที�  
 liahona   .ChurchofJesusChrist   .orgliahona   .ChurchofJesusChrist   .org   ท่านิสาม่ารถทำาดงันีิ� :

    •   หาฉบับััปัีจัจ่ับันัิ

    •   คัน้ิพื่บัเน่ิ�อหาดิจิัทลัี่เท่านิั�นิ

    •   คัน้ิหาฉบับััที�ผู้า่นิม่า

    •   ส่งเร่�องราวแลี่ะคัำาติชม่ของท่านิ

    •   บัอกรับัเป็ีนิสม่าชิกหร่อบัอกรับัเป็ีนิสม่าชิกเพื่่�อเป็ีนิ
ของขวญั

    •   ยกระดบััการศ่กษาดว้ยเคัร่�องม่่อดิจิัทลัี่

    •   แบ่ังปัีนิบัทคัวาม่แลี่ะวดิีทศันิที์�ช่�นิชอบั

    •   ดาวนิโ์หลี่ดหร่อพื่ิม่พื่บ์ัทคัวาม่

    •   ฟัื้งบัทคัวาม่ที�ท่านิช่�นิชอบั

liahona .ChurchofJesusChrist .org แอปพื้ลเิคชั้นคลงัค้นคว้าพื้ระกติตคุิณ

 พื้รที่่�ละเอย่ดอ่อนขัองส่ื่วนสิื่บ

   โดย คิมเบอ็ร์ลีีย์ เจนเซ็น

   หลี่ายคัรั� งพื่รของส่วนิสิบัเป็ีนิพื่รเลี่ก็ๆ 
นิอ้ยๆ แต่ทรงพื่ลี่งั

 ลำาบากกบัการศึกษา จงตามเรามา  
ด้วยตนเองหร่อไม่? ในน่�มเ่กร็ด 
ความร้้บางประการสื่ำาหรับป่ใหม่

   โดย แอ็นนาลิีซ การ์ดิเนอ็ร์

   หญิงสาวคันิหน่ิ�งแบ่ังปัีนิแนิวคิัดเกี�ยว
กบััวธีิิไดป้ีระโยชนิม์่ากข่�นิจัาก จงตาม
เรามา  เม่่�อท่านิศ่กษาดว้ยตนิเอง

 ต่อส้้ื่กบัความเหงาโดยเช่้�อมสัื่มพื้นัธ์ี
กบัพื้ระคริสื่ต์

   โดย คายลีี พาร์ริช

   หญิงสาวคันิหน่ิ�งใหข้อ้คิัดเกี�ยวกบัั
การจัดจ่ัอกบััพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดในิช่วง
เทศกาลี่นีิ� ที�โดดเดี�ยวบัา้งบัางคัรั� ง

ธัีนวาคม 2020 ป่ที่่� 26 เล่มที่่� 12
เลย่โฮนา 16727 425
นิิตยสารนิานิาชาติของศาสนิจักัรของ 
พื่ระเยซู้คัริสตแ์ห่งวส่ิทธิิชนิยค่ัส่ดทา้ย  
ฉบับััพื่มิ่พื่ภ์ัาษาไทย

ฝ่่ายประธีานส้ื่งสุื่ด: รัสเซูลี่ลี่ ์เอม็่. เนิลี่สนัิ,  
ดลัี่ลิี่นิ เอช. โอค๊ัส์, เฮนิรีย ์บีั. อายริงก์

โควรัมอคัรสื่าวกสิื่บสื่อง: เอม็่. รัสเซูลี่ลี่ ์ 
บัลัี่ลี่าร์ด, เจัฟื้ฟื้รีย ์อาร์. ฮอลี่แลี่นิด,์  
ดีเทอร์ เอฟื้. อ่คัทด์อร์ฟื้, เดวดิ เอ. เบัดนิาร์,  
เคัวนิทินิ แอลี่. ค่ัก, ดี. ทอดด ์ 
คัริสทอฟื้เฟื้อร์สนัิ, นีิลี่ แอลี่. แอนิเดอร์เซ็ูนิ,  
โรนิลัี่ด ์เอ. ราสแบันิด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนิสนัิ,  
เดลี่ จีั. เรนิลี่นัิด,์ เกอร์ริท ดบััเบิัลี่ย.้ กอง,  
อลิ้ี่ส์เสส ซูวาเรส

บรรณาธิีการ: แรนิดี ดี. ฟัื้งก์
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   บริจาคอาหารให้ผู้้้ยากไร้
   •    อาสาทำางานิที�โรงทานิ
    •    มี่ส่วนิร่วม่ในิการรวบัรวม่แลี่ะแจักอาหารใหค้ันิอนิาถา
    •    นิำาอาหารไปีใหค้ันิบัางคันิ
    •    ชวนิคันิบัางคันิม่ารับัปีระทานิอาหารคัำ�าช่วงคัริสตม์่าส

ขณะที�
ท่านิ
เฉลิี่ม่
ฉลี่อง
การ
ปีระส้ติ

แลี่ะพื่ระชนิม่ชี์พื่ของพื่ระเยซู้
คัริสตเ์ด่อนินีิ�  นีิ�เป็ีนิแนิวคิัด
บัางปีระการที�จัะช่วยท่านิ
เอ่�อม่ออกไปีหาผู้้อ่้�นิแลี่ะแบ่ัง
ปัีนิแสงสวา่งที�พื่ระองคัท์รง
นิำาเขา้ม่าในิชีวติท่านิ

 แบ่งปันวด่ทิี่ศัน์เร่�อง 
  THE CHRIST CHILD   

   •    แบ่ังปัีนิวดิีทศันิใ์นิ
ส่�อสงัคัม่

    •    ฉายวดิีทศันิเ์ร่�องนีิ�
ใหเ้พื่่�อนิต่างศาสนิา
ด้ในิบัา้นิของท่านิ

    •    แบ่ังปัีนิวดิีทศันิก์บัั
คันิแปีลี่กหนิา้บันิรถ
โดยสาร

    •    ใชว้ดิีทศันิใ์นิบัท
เรียนิยาม่คัำ�าที�บัา้นิ

 ปลอบโยนคนไร้ที่่�พื้ึ�ง
   •    นิั�งขา้งคันิที�นิั�งคันิ

เดียว
    •    ไปีเยี�ยม่คันิที�อย้ล่ี่ ำาพื่งั
    •    ชวนิคันิไร้เพื่่�อนิม่า

บัา้นิของท่านิ
    •    ผู้ก้มิ่ตรเพื่่�อนิใหม่่

 ช้วนคนมาโบสื่ถ์ู
   •    สวดออ้นิวอนิใหร้้้วา่จัะชวนิใคัร
    •    ชวนิคันิอ่�นิๆ ม่าร่วม่การรับัใชพ้ื่ิเศษช่วงคัริสตม์่าสในิวนัิ

ที� 20 ธินัิวาคัม่
    •    ไปีชวนิดว้ยตนิเองแลี่ะผู้า่นิส่�อสงัคัม่
    •    ชวนิเพื่่�อนิๆ ม่ากิจักรรม่คัริสตม์่าส

 ไปเย่�ยมผู้้้เจบ็ป่วยและคนทุี่กข์ัยาก
   •    รวบัรวม่ช่ดส่ขอนิาม่ยั
    •    ใชเ้วลี่ากบััผู้้ป่้ีวย
    •    ถาม่วา่ค่ัณจัะช่วยไดอ้ยา่งไร
    •    บัริจัาคัใหอ้งคัก์รการกศ่ลี่
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6 เลีี่ยโฮนิา

        เ หมืือนเข็มืทิศิจากพระเจา้ทิ่�นิตยสาร
ต้ �งชืื่�อตามื (ดู ู แอลมืา 37:38–45 ) 
เลีียโฮนา  มื่�งหมืายจะช่ื่ �ทิางใหผูู้้้
อ�านไปถึงึพระผูู้้ชื่�วยใหร้อดูของเรา
พระเยซููครสิต ์ เวลาน่�เป็นการเริ�มื
ตน้บทิใหมื�ซึู�งเป็นส�วนหนึ�งของ

การเปล่�ยนแปลงอน้น�าตื�นเตน้ของสื�อสิ�ง
พมิืพศ์าสนจก้ร 

  เริ�มืต้ �งแต�เดูอืนหน้า ศาสนจก้รจะจดู้พิมืพ์
นิตยสารทิ้�วโลกฉบบ้ใหมื�สามืฉบบ้: เลียีโฮนา   
สำาหรบ้ผูู้้ ใหญ่� นิตยสาร เพ่ื่�อความเข้ม้แข็้งข้อง
เยาวชน  สำาหรบ้เยาวชื่น และนิตยสาร เพ่ื่�อนเด็็ก   
สำาหรบ้เด็ูก นิตยสารเหล�าน่�จะออกทิก่เดูอืนหรอื
เดูอืนเวน้เดูอืนโดูยขึ �นอยู�กบ้ภาษาน้�นๆ

  หากในปัจจ่บน้ทิ�านบอกรบ้เป็นสมืาชิื่ก
ของ เลียีโฮนา  การบอกรบ้เป็นสมืาชิื่กน้�น
จะยง้คงดูำาเนินต�อไป ในป่หน้าโดูยอต้โนมืต้ิ
ตามืเวลาทิ่�เหลอืในการบอกรบ้เป็นสมืาชิื่ก
ของทิ�าน หากครอบครว้ทิ�านประสงคจ์ะรบ้
นิตยสาร เพื่่�อนเด็็ก  หรอื นิตยสาร เพื่่�อความ
เข้ม้แข็้งข้องเยาวชน  ทิ�านสามืารถึบอกรบ้เป็น
สมืาชิื่กไดูท้ิ่�ศนูยห์น้งสือในทิอ้งทิ่�หรอืทิ่� store.store.
ChurchofJesusChrist.orgChurchofJesusChrist.org

  ขอแนะนำาใหว้อรด์ูและสาขาบอกรบ้เป็น
สมืาชิื่กใหแ้ก�สมืาชิื่กทิ่�เพิ�งรบ้บพ้ตศิมืาตลอดู
จนเด็ูกและเยาวชื่นทิ่�เขา้ร�วมืศาสนจก้รโดูย
ไมื�มืบ่ดิูามืารดูา ลองดูบูทิความืพเิศษของ
นิตยสารเหล�าน่�และพจิารณาว�าบทิความืเหล�า
น้�นจะเป็นพรแก�ทิ�าน ครอบครว้ทิ�าน และ
เพื�อนๆ อย�างไร

ต้ �งตารอนิตยสาร 
ฉบบ้ใหมื�สามืฉบบ้
การเปลีี�ยนแปลีงนิตยสาร
ศาสนจักัรเป็นสัญญาณบ่ง่บ่อก 
การเตบิ่โตทั่ั�วโลีกข้องศาสนจักัร

  เลียีโฮนา:   
สื่ำาหรับผู้้้ใหญ่

    ข่่าวสารจากผู้้�นำาศาสนจกัร

  ประสบการณ์์จากสมาชิิกที่ี�ซ่ื่�อสัตย์

  บที่ความเพื่่�อช่ิวยเร่�องการศึกษา จงตามเรามา  

  พื่่�นฐานพื่ระกติติคณุ์สำาหรับสมาชิิกใหม่

  ใบแที่รกเกี�ยวกบัข่่าวแลีะบที่ความ
พื่เิศษจากพื่่�นที่ี�ข่องท่ี่าน
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 ท่านิสาม่ารถบัอกรับันิิตยสารเป็ีนิเล่ี่ม่
หร่อสั�งซู่�อเป็ีนิของขวญัไดที้�  
store .ChurchofJesusChrist .org  

ท่านิสาม่ารถอ่านินิิตยสารแบับัดิจิัทลัี่ไดใ้นิ
แอปีพื่ลิี่เคัชนัิคัลี่งัคัน้ิคัวา้พื่ระกิตติค่ัณหร่อที�  

liahona .ChurchofJesusChrist .org

ดู้หน�า 50 ในฉบับนี�เพื่่�อเรียน
ร้� เพื่ิ�มเติมเกี�ยวกบันิตยสาร

ฉบับใหม่ข่องเยาวชิน

  นิตยสื่าร เพื่่�อความ
เข่�มแข่ง็ข่องเยาวชิน:  

สื่ำาหรับวยัรุ่น

    ข่่าวสารจากผู้้�นำาศาสนจกัร

  บที่เรียนที่ี�ใชิ�อปุกรณ์์จริงสำาหรับยามคำ�าที่ี�บ�าน

  คำาตอบให�กบัคำาถามจากเยาวชิน

  บที่ความเกี�ยวกบัส่�อ มาตรฐาน เพื่่�อน
 แลีะหัวข่�ออ่�นที่ี�เกี�ยวข่�อง

  เพื่่�อนเดูก็:   
สื่ำาหรับเดก็

    ข่่าวสารจากผู้้�นำาศาสนจกัร

  กจิกรรมสำาหรับเดูก็เลีก็

  เร่�องราวที่ี�เดูก็เข่ยีน

  บที่ความที่ี�สร� างความเข่�าใจ
พื่ระกติติคณุ์

  งานศิลีป์ข่องเดูก็
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         แ มืเ้ราระลกึถึึงพระผูู้ช้ื่�วยให้
รอดูพระเยซูคูรสิตต์ลอดูป่
 แต�ครสิตม์ืาสเป็นเทิศกาล
ทิ่�เราเฉลมิืฉลองของขวญ้่
ประเสรฐิส่ดูท่ิ�ประทิานแก�

เรา น้�นคอื “พระเจา้ทิรงรก้โลกดูง้น่� คอืไดู้
ประทิานพระบต่รองคเ์ดูย่วของพระองค”์  
( ยอหน์ 3:16 ) ขณะปฏิบิต้ศิาสนกจิในชื่�วง
ครสิตม์ืาส เราสามืารถึมือบของขวญ้่ท่ิ�ชื่�วย 
ใหผูู้้อ้ื�นเขา้ใกลพ้ระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูมืากขึ �นไดู้
เชื่�นกน้ ดูม่ืากๆ ถ้ึาจะคดิูว�าตว้เราเป็นกระ- 
จกสะทิอ้นของขวญ้่ทิ่�พระบดิูาบนสวรรค์
ประทิานแก�เรา

หลกัธีรรมขัองการปฏิิบัตศิาสื่นกจิ

แบ่ังปัีนิแสงสวา่งของพื่ระผู้้ ้
ช่วยใหร้อดในิช่วงคัริสตม์่าส

 ภัา
พื่

ถ่า
ยก

าร
ปี
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ส้

ติ 
โด

ย 
นิ

ลี่ต
ซู

า 
บั

ท
ริซู

 ซู
านิ

ติย
นิ

 คั
สั

ติโ
ย

   ดฉัินยงัเกบ็ขัองขัวญัชิ้�นนั�นไว้เป็น
อย่างด่
   ซู้ซูานิ ฮาร์ดีย ์รัฐแคัลิี่ฟื้อร์เนีิย สหรัฐอเม่ริกา
   เมืื�อดูฉ้ินอาย ่11 ขวบ บราเดูอรด์ูท่ิส์ครู
โรงเรย่นวน้อาทิิตยข์องดูฉ้ินบอกช้ื่�นเรย่น
ของเราว�าถึา้เราจะทิ�องจำาหลก้แห�งความืเชืื่�อ
และอธิิบายความืหมืายใหเ้ขาฟัง เขาจะซืู�อ
พระคม้ืภร่ท์ิ้ �งช่ื่ดูใหเ้รา

  บราเดูอรก์บ้ซิูสเตอรด์ูท่ิส์เป็นคู�สามื่
ภรรยาวย้หน่�มืสาวท่ิ�เพิ�งเริ�มืช่ื่วติครอบครว้  
ดูฉ้ินไมื�แน� ใจว�าบราเดูอรด์ูท่ิส์จะมืเ่งนิพอ
ซืู�อของขวญ้่ให้ ใครไดู ้แต�ดูฉ้ินตดู้สินใจว�าถึา้
เขาคดิูว�าหลก้แห�งความืเชืื่�อสำาคญ้่พอจะให้
ทิ�องจำา ดูฉ้ินจะรบ้คำาทิา้

  หลง้จากจบทิ้ �ง 13 ข้อ เวลาผู้�านไป และ
ดูฉ้ินลมืืส้ญ่ญ่าของเขา

นึกถึงึคนทั่ี�ทั่า่น 
ปฏิบิ่ตัศิาสนกจิั  
ทั่า่นจัะช่วย 
ให้พ้ื่วกเข้าใกลี้
ชิด็พื่ระครสิต์
มากข้ึ �นในช่วง
ครสิตม์าสนี�ได็้
อยา่งไร?
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  ต�อจากน้�นในวน้ครสิตม์ืาสดูฉ้ินไดูร้บ้ของ
ห�อหนึ�งซึู�งมืชื่ื่�อดูฉ้ินอยู�บนน้�น ดูฉ้ินแกะห�อ
เจอพระคม้ืภร่ช์ื่ดู่หนึ�งสำาหรบ้ดูฉ้ิน พรอ้มื
การด์ูทิ่�กระต่น้ใหดู้ฉ้ินอ�านพระคม้ืภร่เ์ป็น
ประจำา ตอนน้�นป่ 1972 และจนถึงึวน้น่�ดูฉ้ิน
ยง้มืพ่ระคม้ืภร่ช์ื่ดู่น้�นอยู� พระคม้ืภร่ช์ื่ดู่น่�มื่
ค�าต�อดูฉ้ินมืาก

  สิ�งทิ่�ทิำาใหดู้ฉ้ินมืค่วามืปรารถึนาจะศึกษา
พระคำาของพระผูู้้เป็นเจา้อย�างส่ดูซึู �งไมื� ใชื่�
ราคาของขวญ้่แต�คอืความืมืน่ำ �าใจของเขาและ
การเส่ยสละท่ิ�เขายนิดูท่ิำาเพื�อดูฉ้ิน ดูฉ้ิน
พยายามืทิำาตามืแบบอย�างการปฏิบิต้ศิาสนกจิ
ของบราเดูอรด์ูท่ิส์ โดูยใหข้องขวญ้่ทิ่�มืค่วามื
หมืายแก�คนรอบขา้ง พลางหวง้ว�าดูฉ้ินจะ
สามืารถึเป็นพรแก�ช่ื่วติผูู้อ้ื�นเหมือืนทิ่�เขาเป็น
พรแก�ช่ื่วติดูฉ้ิน

    การเช่้�อเชิ้ญให้เข้ัาร่วม
   ริชาร์ด เอม็่. รอม่นีิย ์รัฐยท้าห์ สหรัฐอเม่ริกา
   เมืื�อคนวางแผู้นงานครสิตม์ืาสวอรด์ูขอให ้

ผู้มืไปเย่�ยมืสมืาชิื่กแข็งขน้น้อยคนหนึ�ง 
และเชิื่ญ่เขามืส่�วนร�วมืในโปรแกรมื ผู้มื 
ตอ้งยอมืรบ้ว�ากง้วลมืาก ผู้มืเคยพบดูาร-์ 
เรน็คร้ �งเดูย่วเมืื�อเขาเขา้ร�วมืกจิกรรมืวอรด์ู 
ก�อนหน้าน้�น เขาคาดูแถึบผู้้าสำาหรบ้คน 
ข่�มือเตอร์ ไซูค์ ไวท้ิ่�หน้าผู้าก ผู้มืยาวส่ขาว
ของเขามืดู้รวบเป็นหางมืา้ เขามืเ่ครายาวส่
ขาว และแขนเต็มืไปดูว้ยรอยส้ก

  ตอนน่�ผู้มืกบ้สมืาชิื่กคณะกรรมืการคน 
หนึ�งทิ่� ไปดูว้ยกน้ยนือยู�ตรงบน้ไดูบา้นของ 
ดูารเ์รน็พลางสงส้ยว�าเขาจะพดููอะไร เขา
ขอใหเ้ราเขา้ไป ในบา้น และเราบอกเขาว�า
ทิำาไมืเราจึงมืาทิ่�น่�  เขาพูดูว�า “ โอ ้ผู้มือยาก
ทิำาครบ้!”

  เขาทิำางานไดูอ้ย�างน�าทึิ�ง ชื่�วยทิำาให้
กจิกรรมืมืค่วามืหมืายต�อคนมืากมืาย  
ไมื�นานหลง้จากน้�น ผูู้้นำาขอใหผู้้มืกบ้คู�
ปฏิบิต้ศิาสนกจิไปเย่�ยมืดูารเ์รน็เป็นประจำา  
ดูเูหมือืนเขาดู่ ใจท่ิกคร้ �งท่ิ�เจอเรา และ
เราสนทินากน้อย�างเพลดิูเพลนิบา้ง ผู้มื

 แบ่งปันประสื่บการณ์
ขัองท่ี่าน
  ส่งปีระสบัการณ์เม่่�อ
ท่านิปีฏิิบัติัศาสนิกิจัต่อ
ผู้้อ่้�นิหร่อผู้้อ่้�นิปีฏิิบัติั
ศาสนิกิจัต่อท่านิม่า
ใหเ้รา ไปีที�   liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org    
แลี่ะคัลิี่ก “Submit an 
Article or Feedback” 
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ขอบคณ่การดูลใจใหเ้ชิื่ญ่เขามืส่�วนร�วมืในโปรแกรมืของ 
กจิกรรมืวอรด์ูอน้นำาไปสู�ความืส้มืพน้ธิท์ิ่�น�าจดูจำา

    การปฏิิบัตศิาสื่นกจิต่อผู้้้อ่�นในช่้วงคริสื่ต์มาสื่
  ทิ�านสามืารถึทิำาบางสิ�งต�อไปน่�เพื�อใหค้นทิ่�ทิ�านปฏิบิต้ิ

ศาสนกจิรูว้�าทิ�านคดิูถึงึพวกเขา โดูยเฉพาะในชื่�วงน่�ของป่

    1.   บางคร้ �งการโที่รศัพ้ท์ี่หรอืสง่ข้้อความีที่ำาให้เกิดผลอ้น
น่าพิศัวง  การเริ�มืสนทินาดูว้ยคำาทิก้ทิายง�ายๆ ว�า “สวส้ดู ่
เป็นอย�างไรบ้าง?” จะสรา้งความืแตกต�าง

    2.   รว่มีงานฉลองข้องพวกเข้าเมืี�อเหมีาะสมี  ครสิตม์ืาส
สามืารถึเป็นชื่�วงเวลาดูท่่ิ�จะไดูเ้รย่นรูเ้ก่�ยวกบ้ความืเชืื่�อทิ่�
เรามืเ่หมือืนกน้ เมืื�อทิ�านแบ�งปันความืเชืื่�อและฟังผูู้อื้�น 
ทิ�านย�อมืเปิดูประตรูบ้ความืเขา้ใจมืากขึ �น

    3.   สวดอ้อนวอนให้พวกเข้าโดยเอ่ยชืื่�อ  ทิลูขอพระบดิูา
บนสวรรค์ ใหท้ิรงชื่�วยทิ�านคดิูหาวธิิท่ิำาใหพ้วกเขาใกลชิ้ื่ดู
พระบต่รของพระองคม์ืากขึ �น

    4.   คนเราม้ีกจำำาข้องข้วญ้ท่ี่�เรย่บง่ายได้แม่ีนท่ี่�สุด  ของ
ขวญ้่ไมื�จำาเป็นตอ้งเลศิหรถูึงึจะดู ่ของขวญ้่แห�งเวลา ของ
ขวญ้่แห�งการฟัง การแบ�งปันภาพถึ�ายหรอืความืทิรงจำา
—ทิ้ �งหมืดูน่�ลว้นเป็นของขวญ้่จากใจ

    5.   ให้ข้องข้วญ้แห่งประจ้ำกษ์์พยาน  ขอใหพ้วกเขาพดููให้
ทิ�านฟังเก่�ยวกบ้ความืรก้ทิ่�พวกเขามืต่�อพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู  
และเสนอตว้พดููถึงึความืรก้ทิ่�ทิ�านมืต่�อพระองค์ ใหพ้วก
เขาฟัง

      การใช้้แสื่งส่ื่องโลกปฏิิบัตศิาสื่นกจิ
  ทิ�านสามืารถึใช้ื่การรณรงคแ์สงส�องโลกชื่�วยทิ�านขณะ

ทิ�านปฏิบิต้ศิาสนกจิ แนวคดิูบางประการต�อไปน่�จะชื่�วยทิ�าน
เริ�มื (หาเพิ�มืเตมิืท่ิ�  ComeuntoChrist   .org  )

    1.   แบ่งปันวดิ่ท้ี่ศัน์เรื�อง  The Christ Child   ทิ�านสามืารถึ
โพสต ์แชื่รล์งิก ์หรอืชื่วนคนมืาดูกูบ้ทิ�าน

    2.   ชื่วนคนอื�นมีารว่มีรบ้ใช้ื่ ในวน้ครสิต์ุมีาส  บางคน
ตอ้งการนมืส้การแต�ไมื�ทิราบว�าจะไปทิ่� ใดู ชื่วนพวกเขา
มืานมืส้การกบ้ทิ�าน

    3.   กระตุุ้นให้พวกเข้าบรจิำาค  พวกเขาสามืารถึบรจิาคเขา้
กองท่ินชื่�วยเหลือเพื�อมืน่ษยธิรรมืของศาสนจก้รหรอื
องคก์รการกศ่ลในทิอ้งทิ่� ถึา้ทิ�านอยู� ในเมือืงท่ิ�ต้ �งเครื�อง
บรจิาค (Giving Machines ) ของศาสนจก้ร ทิ�านสามืารถึ
พาพวกเขาไปบรจิาคกบ้ทิ�าน เครื�องดูง้กล�าวจดู้เตรย่มืวธิิ่
ง�ายๆ ใหส้�งของขวญ้่ท่ิ�จะเป็นพรแก�คนท้ิ�วโลก

    4.   ลงชืื่�อรบ้ข้้อความีแจ้ำงเรื�องการรบ้ใช้ื่ประจำำาวน้  ทิ�าน
สามืารถึชื่�วยใหผูู้้อื้�นลงชืื่�อเชื่�นกน้ ขอ้ความืแจง้เหล�าน้�น
จะให้ โอกาสทิ�านไดูร้บ้ใช้ื่ดูว้ยกน้

    5.   ที่ำาให้บ้านข้องพวกเข้าเป่� ยมีด้วยสน้ติุสุข้  ใหพ้วกเขา
รูว้�าผูู้ส้อนศาสนามืข่�าวสารพเิศษเก่�ยวกบ้ครสิตม์ืาสทิ่�จะ
แบ�งปันให้ ไดู ้ข�าวสารท่ิ�จะนำาความืหวง้และความืรก้มืาสู�
ใจของพวกเขา

    6.   แนะนำาให้พวกเข้ารูจ้้ำกแสงสอ่งโลก  ใหพ้วกเขาเห็นวธิิ่
เรย่นรูเ้พิ�มืเตมิืท่ิ�  ComeuntoChrist   .org 
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      การปฏิิบัตศิาสื่นกจิต่อทุี่กคนร่วมกนั
เป็นที่่�ประชุ้ม

   ความืตอ้งการของทิ่�ประชื่ม่ืทิก่แห�งไมื�
เหมือืนกน้ บางแห�งไดูป้ระโยชื่น์จากการจดู้
กจิกรรมืขนาดูใหญ่� หลายแห�งอาจไดูป้ระโยชื่น์
จากสิ�งเล็กน้อยและเรย่บง�าย ผูู้ม้ืส่�วนวางแผู้น
และจ้ดูกจิกรรมืพิจารณาวธิิข่านรบ้ความื
ตอ้งการทิ่�มือ่ยู�ร�วมืกบ้การสวดูออ้นวอน

   •    สมืาชิื่กจากสามืสเตคในปารส่ ฝร้�งเศส ชื่�วย
สน้บสน่นงานแสงส�องโลกทิ่�มืก่ารแสดูง
พรสวรรคแ์ละแฟช้ื่�นโชื่วร์วมือยู�ดูว้ย พวกเขา
จ้ดูเตรย่มืสิ�งของมือบใหผูู้้ล้่ �ภย้และคนไรบ้า้น 
(ดู ู“แสงส�องโลกในปารส่” หน้า 32)

    •    สเตคชื่ารล์อตต ์นอรท์ิแคโรไลนาเซ็ูนทิรล้
จ้ดูงาน “ครสิตม์ืาสรอบโลก” ใหช้ื่ม่ืชื่น  
พรอ้มืกบ้งานส้งคมืเพื�อเฉลิมืฉลองพระ
ครสิตผ์ู้�านอาหาร การแสดูงนานาชื่าตติามื
ประเพณ่ครสิตม์ืาส ดูนตร ่โครงการบำาเพ็ญ่
ประโยชื่น์ และเด็ูกๆ จดู้แสดูงฉากจำาลอง
การประสูติ

 ใกล้ชิ้ดพื้ระผู้้้ช่้วยให้
รอดมากขัึ�น

  “สม่ม่ติวา่เราส่งตวัเอง 
ไปีที�คัอกสตัวใ์นิเบัธิเลี่-
เฮม่ ‘ซู่� งราตรีนิั�นิพื่ระ 
เป็ีนิเจัา้ทรงพื่กัผู้อ่นิอย้่
แลี่ว้บันิฟื้าง’ เราจัะร้้จักั 
พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดล่ี่ก
ซู่� งข่�นิในิฐานิะเป็ีนิของ
ปีระทานิจัากพื่ระบิัดา
บันิสวรรคัผ์ู้้ท้รงการ่ญ
แลี่ะเปีี� ยม่ดว้ยรัก”
   เอล็เดอร์เดล จ.่ รันเลนด์แห่งโคว-
รัมอคัรสื่าวกสิื่บสื่อง, “เพื้่�อเราจะ
ดงึมนุษย์ที่ั�งปวงมาหาเรา,”  
 เลียีโฮนา,  พื้.ค. 2016, 40

    •    สมืาชิื่กจากสเตคเวโรบช่ื่ ฟลอรดิูามื่
ส�วนร�วมืในการเตอืนช่ื่มืชื่นว�าเหตใ่ดู
เราจงึฉลองครสิตม์ืาส และบรจิาคของ
เล�นใหอ้งคก์รการกศ่ลในช่ื่มืชื่น คณะ
น้กรอ้งประสานเส่ยงของเด็ูกปฐมืวย้
รอ้งเพลง และโบสถ์ึหลายแห�งต้ �งบธูิ
แสดูงขอ้มืลูข�าวสาร

      •    สเตคแจ็กส้นวลิล์ ฟลอรดิูาเซูาทิแ์สดูง
เรื�อง พื่ระผู้้ช่้วยให้ร้อด็ข้องโลีก  ให้
ช่ื่มืชื่นดู ู◼
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         นอกเหนือจากครสิตม์ืาส ขา้พเจา้ปลาบปลื �มืยนิดูท่ิ่�เดูอืนธ้ินวาคมืทิำาใหม้ื่
โอกาสตรกึตรองช่ื่วติและผู้ลงานของศาสดูาพยากรณ์โจเซูฟ สมืธิิเนื�อง
ในวน้เกดิูของทิ�านคอืวน้ทิ่� 23 ธ้ินวาคมื ยากจะสำานึกคณ่ไดูอ้ย�างเต็มืท่ิ�ต�อ

สิ�งทิ่�ทิ�านทิำาสำาเรจ็ในฐานะเครื�องมือืในพระหต้ถ์ึของพระเจา้ในสภาพแวดูลอ้มืของ
การต�อตา้น การข�มืเหง และความืทิา้ทิายไมื�หยดู่หย�อน ในอนาคต เราจะเห็นศาสดูา
พยากรณ์โจเซูฟ ไดูร้บ้ยกย�องใหเ้ป็นหว้หน้าท่ิ�คู�ควรของสมืย้การประทิานส่ดูท้ิายทิ่�
ยิ�งใหญ่�น่�—สมืย้การประทิานทิ่�ทิรงกำาหนดูไว้ ใหป้ระสบความืสำาเรจ็แมืว้�าสมืย้การ
ประทิานก�อนหน้าน่�ลว้นสิ�นส่ดูลงดูว้ยการละทิิ �งความืเชืื่�อ

  ขา้พเจา้คดิูว�าในสมืย้การประทิานน่� ไมื�มื่ ใครเรย่นรูท่้ิ�จะเกรงกลว้พระผูู้้เป็นเจา้
และไมื�กลว้มืน่ษย์ ไดูดู้่ ไปกว�าทิ�านศาสดูาพยากรณ์ (ดู ู หลก้คำาสอนและพ้นธิส้ญ่ญ่า  
3:7–8 ) พระเจา้ทิรงเรย่กรอ้งให้ โจเซูฟทิำาบางสิ�งทิ่�ยากมืาก ทิ�านทิำา และเราท่ิกคน
เป็นผูู้้ ไดูร้บ้ประโยชื่น์

  การแปลและการจดู้พมิืพพ์ระคม้ืภร่ม์ือรมือนเป็นความืสำาเรจ็ท่ิ� โดูดูเดู�นอย�าง 
หนึ�งและเป็นฐานความืสำาเรจ็ของอ่ดูมืการณ์ของพระเจา้ในสมืย้การประทิาน 
ส่ดูทิา้ยน่� โดูยผู้�านพระคม้ืภร่ม์ือรมือนและโดูยนิมืติตลอดูจนการเปิดูเผู้ยของโจ- 
เซูฟ ทิ�านไดูเ้ปิดูเผู้ยสำาหรบ้ยค่ปัจจบ่น้ถึึงพระลก้ษณะแทิจ้รงิของพระเยซูคูรสิต ์
ในฐานะพระบต่รองคเ์ดูย่วทิ่�ถึอืกำาเนิดูจากพระผูู้เ้ป็นเจา้และพระผูู้้ ไถึ�ของมืน่ษยชื่าติ

  โดูยเฉพาะเทิศกาลน่�เราระลกึถึงึความืส้มืพ้นธิส์�วนตว้ของทิ�านศาสดูาพยากรณ์
กบ้พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูและ “ประจก้ษ์พยาน, ส่ดูท้ิายของทิ้ �งหมืดู, ซึู�ง [ทิ�าน] ให้ ไวถึ้ึง  
[พระครสิต]์: ว�าพระองคท์ิรงพระชื่นมือ์ยู�!” ( หลก้คำาสอนและพน้ธิส้ญ่ญ่า 76:22 ) 
พยานของโจเซูฟถึงึพระครสิตผ์ูู้ท้ิรงพระชื่นมืท์ิำาใหข้า้พเจา้นึกถึึงคำากล�าวของ
ประธิานกอรด์ูอน บ.่ ฮิิงคล์ย่ ์(1910–2008) “คงจะไมื�มืค่รสิตม์ืาสถ้ึาไมื�มือ่่สเตอร ์ 
พระกม่ืารเยซูแูห�งเบธิเลเฮิมืคงจะเป็นเพ่ยงทิารกคนหนึ�งหากปราศจากพระครสิต์
ผูู้ท้ิรงไถึ� ในเกทิเสมืน่และคล้วาร ่และช้ื่ยชื่นะของการฟื�นคนืพระชื่นมื”์ 1 

 โดย เอล็เดอร์ 
ด.่ ที่อดด์  
คริสื่ที่อฟเฟอร์สัื่น

  แห่งโคัวรัม่ 
อคััรสาวกสิบัสอง

เหตุผู้ลที่่�เราต้องม ่ 

 พระเยซูคูรสิต ์

เบ่าเสียงรบ่กวนช่วงเทั่ศกาลีครสิตม์าสนี�แลีะใครค่รวญความ
น่าพื่ศิวงแลีะพื่ระบ่ารมขี้องพื่ระบ่ตุรข้องพื่ระผู้้เ้ป็นเจัา้
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14 เลีี่ยโฮนิา

   เหตุใดเราจงึต้องมพ่ื้ระเยซ้ิคริสื่ต์?
   ไมื�นานมืาน่� คนหนึ�งทิ่�เป็นสมืาชิื่กของ

ศาสนจก้รมืาหลายป่ถึามืข้าพเจา้ว�า “ทิำาไมืผู้มื
ตอ้งมืพ่ระเยซูคูรสิต?์ ผู้มืรก้ษาพระบญ้่ญ้่ต ิผู้มื
เป็นคนดู ่ทิำาไมืผู้มืตอ้งมืพ่ระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู?” 
ขา้พเจา้ตอ้งบอกว�าการทิ่�สมืาชิื่กคนน่� ไมื�เขา้ใจ
ส�วนสำาคญ้่พื �นฐานทิ่�ส่ดูของหลก้คำาสอนของ
เรา องคป์ระกอบพื �นฐานน่�ของแผู้นแห�งความื
รอดู ทิำาใหข้า้พเจา้ประหลาดูใจมืาก

  “อย�างแรก” ขา้พเจา้ตอบ “มืเ่รื�องเล็กน่�เก่�ยวกบ้
ความืตาย ผู้มืส้นนิษฐานว�าคณ่ไมื�อยากใหค้วามื
ตายของคณ่เป็นสถึานะส่ดูทิา้ยของคณ่ และหาก
ไมื�มืพ่ระเยซูคูรสิตจ์ะไมื�มืก่ารฟื�นคนืช่ื่วติ”

  ขา้พเจา้พดููอก่หลายเรื�อง เชื่�น ความืจำาเป็นทิ่� 
ว�าแมืแ้ต�คนดูท่ิ่�ส่ดูก็ยง้ตอ้งการการใหอ้ภย้และ
การชื่ำาระใหส้ะอาดูซึู�งเกดิูขึ �นไดูผู้้�านพระคณ่
อน้เป็นการชื่ดูใช้ื่ของพระผูู้้ชื่�วยใหร้อดูเทิ�าน้�น

  แต�อก่ระดูบ้หนึ�ง คำาถึามือาจเป็นว�า “พระผูู้้
เป็นเจา้จะทิรงทิำาตามื
ทิ่�พระองคท์ิรงตอ้งการ
และทิรงชื่�วยใหเ้รารอดู
เพย่งเพราะทิรงรก้เรา
โดูยไมื�ตอ้งมืพ่ระผูู้ช้ื่�วย
ใหร้อดูไมื�ไดูห้รอื? เมืื�อ
ถึอดูความืแบบน่� คงมื่
หลายคนในโลกท่ิกวน้น่�ทิ่�
จะมืค่ำาถึามืน้�น พวกเขา
เชืื่�อในพระผูู้้เป็นเจา้และ
การดูำารงอยู�หลง้ความื
ตาย แต�ส้นนิษฐานว�า

เพราะพระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงรก้เรา สิ�งทิ่�เราทิำาหรอื
ไมื�ทิำาจงึไมื�สำาคญ้่เทิ�าใดูน้กเพราะพระองคจ์ะ
ทิรงดูแูลสิ�งต�างๆ 

  ปรช้ื่ญ่าน่�มืร่ากเหง้ามืาแต�โบราณ ตว้อย�าง
เชื่�นน่ฮิอร ์“เป็นพยานต�อผูู้ค้นดูว้ยว�า
มืน่ษยชื่าตทิิ้ �งปวงจะไดูร้บ้การชื่�วยใหร้อดูใน
วน้ส่ดูทิา้ย, และว�าคนทิ้ �งหลายไมื�ตอ้งเกรงกลว้
หรอืตว้ส้�น, แต�ว�าพวกเขาเงยหน้าและชืื่�นชื่มื
ยนิดู่ไดู;้ เพราะพระเจา้ทิรงสรา้งมืน่ษยท้์ิ �งปวง,  
และทิรงไถึ�คนทิ้ �งปวงดูว้ย; และในทิ่�ส่ดูมืน่ษย ์
ทิ้ �งปวงจะมืช่่ื่วตินิรน้ดูร”์ ( แอลมืา 1:4 )

  ทิ�านทิราบว�าในหลก้คำาสอนของน่ฮิอรม์ืค่วามื
คล้ายคลึงกบ้วธิิ่ไปสู�ความืรอดูท่ิ�ลซิููเฟอร ์ 

“ โอรสแห�งร่�งอรณ่” บค่คลทิ่�น�าส้งเวชื่ทิ่�ส่ดูตลอดู
กาลไดูเ้สนอไว ้( อสิยาห ์14:12 ; ดู ู หลก้คำาสอน
และพน้ธิส้ญ่ญ่า 76:25–27  ดูว้ย) ดูง้ท่ิ�พระผูู้้เป็น
เจา้ทิรงอธิบิายไวค้ร้ �งหนึ�งว�า ลซิููเฟอร ์“คอืคนคน
น้�นซึู�งดูำารงอยู�มืาน้บแต�กาลเริ�มืตน้, และเขามืา
อยู�ต�อหน้าเรา, โดูยกล�าวว�า—ดูเูถึดิู, ขา้พระองค์
อยู�น่� , ทิรงส�งข้าพระองค์ ไปเถึดิู, ขา้พระองคจ์ะ
เป็นบต่รของพระองค,์ และขา้พระองคจ์ะไถึ�
มืน่ษยชื่าตทิิ้ �งปวง, จน [ ไมื�มื]่ ส้กจติวญิ่ญ่าณ 
 .   .   .  หายไป, และแน�นอนขา้พระองคจ์ะทิำา; ดูง้น้�น
ทิรงใหเ้กย่รตขิองพระองคแ์ก�ขา้พระองคเ์ถิึดู.

  “แต�, ดูเูถึดิู, บต่รทิ่�รก้ของเรา, ซึู�งเป็นทิ่�รก้ 
และท่ิ�เลอืกแล้วของเราน้บแต�กาลเริ�มืตน้,  
กล�าวแก�เรา—พระบดิูา, ขอใหบ้ง้เกดิูขึ �นตามื 
พระประสงคข์องพระองคเ์ถึดิู, และใหร้ศ้ม่ืภาพ 
เป็นของพระองคต์ลอดูกาล” (  โมืเสส 4:1–2 )

  กรณ่น่� ไมื�เพ่ยงพระเยซูทูิรงสน้บสน่นแผู้น
ของพระบดิูาและลูซิูเฟอรเ์สนอใหป้รบ้เล็ก
น้อยเทิ�าน้�น แต�ขอ้เสนอของลซิููเฟอรจ์ะทิำาลาย
แผู้นโดูยตดู้โอกาสไมื� ใหเ้รากระทิำาอย�างอสิระ
ดูว้ย แผู้นของลูซิูเฟอรอ์ยู�บนพื�นฐานของการ
บบ่บง้คบ้ ทิำาใหบ้ต่รธิิดูาทิ้ �งหมืดูของพระผูู้เ้ป็น
เจา้—เราทิก่คน—เป็นห่�นเชิื่ดูของเขาอย�าง
เล่�ยงไมื�ไดู ้ดูง้ทิ่�พระบดิูาทิรงสรป่ว�า:

  “ดูง้น้�น, เพราะว�าซูาตานกบฏิต�อเรา, และ
หมืายมื้�นจะทิำาลายสิทิธิิ�เสรข่องมืน่ษย,์ ซึู�งเรา, 
พระเจา้ พระผูู้เ้ป็นเจา้, ใหเ้ขาไว,้ และจะใหเ้รา
มือบอำานาจของเราเองแก�เขาดูว้ย; โดูยอำานาจ
ของพระองคเ์ดูย่วทิ่�ถึอืกำาเนิดูของเรา, เราจึง
ทิำาใหเ้ขาถูึกโยนลงไป;

  “และเขากลายเป็นซูาตาน, แทิจ้รงิแลว้, แม้ื
มืาร, บดิูาของความืเท็ิจทิ้ �งปวง, ท่ิ�จะหลอกลวง
และทิำาใหม้ืน่ษยม์ืดืูบอดู, และช้ื่กนำาพวกเขา
ไปเป็นทิาสตามืความืประสงคข์องเขา, แม้ืมืาก
เทิ�าทิ่�จะไมื�สดูบ้ฟังเส่ยง ข้องเรา ” (  โมืเสส  
4:3–4 ; เน้นตว้เอน)

  ในทิางกล้บกน้ การทิำาตามืวธ่ิิของพระบดิูาจะให้
เรามืป่ระสบการณ์มืรรตย้ท่ิ�จำาเป็น โดูย  
“ประสบการณ์มืรรตย้” ขา้พเจา้หมืายถึึงการเลอืก
วถ่ิึของเรา “[การลิ �มืรส] ความืขมืขื�น, เพื�อ  
[เรา] จะรูจ้ก้ใหค้ณ่ค�าแก�ความืดู”่ (  โมืเสส 6:55 ) 
การเรย่นรู ้กล้บใจ และเตบิโต การเป็นคนทิ่�
สามืารถึกระทิำาดูว้ยตนเองแทินทิ่�จะ “ถูึกกระทิำา”  

ด็ว้ยแรงจัง้ใจัจัากความรกั  
พื่ระบ่ดิ็าบ่นสวรรคท์ั่รงสรา้ง
ความเมตตาโด็ยทั่รงมอบ่พื่ระ
บ่ตุรองคเ์ด็ยีวทั่ี�ถึอ่กำาเนิด็ข้อง
พื่ระองคเ์ป็นเคร่�องบ่ช้าลีบ่บ่าป
ข้องเรา
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เพย่งอย�างเดูย่ว ( 2 น่ไฟ 2:13 ) และส่ดูทิา้ยการ
เอาชื่นะความืช้ื่�ว และแสดูงใหเ้ห็นว�าเราปรารถึนา
และสามืารถึดูำาเนินช่ื่วติตามืกฎซู่เลสเช่ื่ยล

  สิ�งน่�เรย่กรอ้งความืรูเ้รื�องความืดูแ่ละความื
ช้ื่�วในส�วนของเรา กบ้ความืสามืารถึและโอกาสทิ่�
จะเลอืกระหว�างสองอย�างน่� และเรย่กรอ้งใหเ้รา
รบ้ผู้ดิูชื่อบการเลอืกท่ิ�ทิำา—หาไมื�แล้วย�อมืไมื� ใชื่�
การเลือกท่ิ�แทิจ้รงิ การเลอืกจงึตอ้งมืก่ฎหรอืผู้ล
ทิ่�คาดูเดูาไดู ้เราตอ้งสามืารถึทิำาใหเ้กดิูผู้ลอย�าง
ใดูอย�างหนึ�งโดูยการกระทิำาหรอืการเลอืกอย�าง
ใดูอย�างหนึ�ง—และเกดิูผู้ลตรงขา้มืโดูยการ
เลือกตรงกน้ขา้มื ถ้ึาการกระทิำาไมื�มืผู่้ลตายตว้
 เมืื�อน้�นย�อมืไมื�มืก่ารควบคม่ืผู้ลท่ิ�ตามืมืา และ
การเลือกย�อมืไมื�มืค่วามืหมืาย

   กฎและความยุตธิีรรม
   แอลมืากล�าวโดูยใช้ื่ ความยุตธิรรม  เป็นคำาทิ่�

มืค่วามืหมืายเหมือืนกบ้ กฎ  ว�า “บดู้น่�งานแห�ง
ความืยต่ธิิรรมื [น้�นคอืการดูำาเนินตามืกฎ] จะถึกู
ทิำาลายไมื�ไดู;้ หากเป็นเชื่�นน้�น, พระผูู้เ้ป็นเจา้จะ
ทิรงยต่กิารเป็นพระผูู้เ้ป็นเจา้” ( แอลมืา 42:13 ) 
ความืเขา้พระทิย้โดูยสมืบรูณ์และการใช้ื่กฎของ
พระผูู้เ้ป็นเจา้—หรอือก่น้ยหนึ�ง ความืยต่ธิิรรมื
ของพระองค—์น้�นเองทิ่�ประทิานเดูชื่าน่ภาพ
ใหพ้ระองค ์เราตอ้งการความืยต่ธิิรรมืของพระผูู้้
เป็นเจา้ ระบบของกฎตายตว้และไมื�แปรเปล่�ยนทิ่�
พระองคท์ิรงปฏิบิต้ติามืและทิรงใช้ื่ ทิ้ �งน่�เพื�อเรา
จะสามืารถึมืแ่ละใช้ื่สิทิธิิ�เสร่ไดู้ 2  ความืยต่ธิิรรมืน่�
เป็นรากฐานของเสรภ่าพทิ่�เราจะกระทิำาและเป็น
ทิางเดูย่วสู�ความืส่ขในทิา้ยทิ่�ส่ดูของเรา

  พระเจา้รบ้ส้�งกบ้เราว�า “สิ�งซึู�งปกครองโดูยกฎ
ก็ไดูร้บ้การปกปักรก้ษาโดูยกฎดูว้ยและทิำาใหดู้่
พรอ้มืและชื่ำาระใหบ้รส่ิทิธิิ� โดูยกฎเดูย่วกน้น้�น”  
( หลก้คำาสอนและพน้ธิส้ญ่ญ่า 88:34 ) แต�เราตอ้ง
ยอมืรบ้ว�าเราไมื�ไดูถ้ึกู “ปกครองโดูยกฎ” ตลอดู
เวลาและไมื�สิ �นส่ดู และเราไมื�สามืารถึพึ�งกฎหรอื 
ความืยต่ธิิรรมืใหป้กปักรก้ษาและทิำาใหเ้ราดูพ่รอ้มื
เมืื�อเราฝ� าฝืนกฎ (ดู ู 2 น่ไฟ 2:5 ) ดูว้ยเหตน่่� โดูย
ทิรงเทิ่�ยงธิรรมืแต�ทิรงมืค่วามืรก้เป็นแรงจงูใจ
ดูว้ย พระบดิูาบนสวรรคจ์งึทิรงสรา้งความืเมืตตา  
พระองคท์ิรงทิำาสิ�งน่�โดูยทิรงมือบพระบต่รองค์
เดูย่วทิ่�ถึอืกำาเนิดูของพระองค์ ใหเ้ป็นเครื�องบูชื่า
ลบบาปของเรา พระส้ตภาวะผูู้ท้ิรงสามืารถึสนอง

ความืยต่ธิิรรมืแทินเราดูว้ยการชื่ดูใช้ื่ของพระองค ์โดูยทิรงแก้ ไขเราใหถู้ึก
ตอ้งตามืกฎเพื�อจะสน้บสน่นและปกปักรก้ษาเราไดูอ้ก่คร้ �ง ไมื� ใชื่�กล�าวโทิษ
เรา แอลมืาอธิบิายว�า

  “และบดู้น่�, แผู้นแห�งความืเมืตตาจะเกดิูขึ �นไมื�ไดูเ้วน้แต�จะมืก่าร
ชื่ดูใช้ื่เกดิูขึ �น; ฉะน้�นพระผูู้้เป็นเจา้พระองคเ์องจงึทิรงชื่ดูใช้ื่บาปของ
โลก, เพื�อนำามืาซึู�งแผู้นแห�งความืเมืตตา, เพื�อใหพ้อแก�ขอ้เรย่กรอ้งของ
ความืยต่ธิิรรมื, เพื�อพระผูู้เ้ป็นเจา้จะทิรงเป็นพระผูู้เ้ป็นเจา้ทิ่�ดูพ่รอ้มื, 
เทิ่�ยงธิรรมื, และพระผูู้้เป็นเจา้ทิ่�ทิรงเมืตตาดูว้ย.  .   .   .

  “แต�มืก่ฎให้ ไว,้ และมืก่ารลงโทิษ [หรอืผู้ล] ต้ �งไวพ้รอ้มืกฎ, และให้
ม่ืการกลบ้ใจ; ซึู�งการกลบ้ใจน่�, ความืเมืตตามืก่ารอา้งสิทิธิิ�; มืฉิะน้�น, 
ความืยต่ธิิรรมืจะอ้างสิทิธิิ� ในมืน่ษยแ์ละบง้คบ้ใช้ื่กฎ, และกฎทิำาใหม้ืก่าร
ลงโทิษ; หากไมื�เชื่�นน้�น, งานแห�งความืยต่ธิิรรมืจะถูึกทิำาลาย, และพระผูู้้
เป็นเจา้จะทิรงยต่กิารเป็นพระผูู้เ้ป็นเจา้.

  “แต�พระผูู้เ้ป็นเจา้มืทิิรงยต่กิารเป็นพระผูู้เ้ป็นเจา้, และความืเมืตตา
อา้งสิทิธิิ� ในผูู้้สำานึกผู้ดิู, และความืเมืตตาเกดิูเพราะการชื่ดูใช้ื่” ( แอลมืา  
42:15, 22–23)

  แน�นอนว�าผูู้ส้ำานึกผู้ดิูคอืคนทิ่�รบ้ผู้ดิูชื่อบและยอมืรบ้พระเมืตตาของ
พระองค์ โดูยการกลบ้ใจ 3  หรอืกล�าวอ่กน้ยหนึ�ง การกลบ้ใจคอืสิ�งทิ่�เราทิำา
เพื�อรบ้สิทิธิิ� ในของประทิานอ้นเป็นพระคณ่ของการใหอ้ภย้ท่ิ�พระบดิูาใน
สวรรคผ์ูู้ท้ิรงเทิ่�ยงธิรรมืประทิานใหเ้ราไดูเ้พราะพระบต่รผูู้ท้ิรงเป็นทิ่�รก้
ของพระองคท์ิรงชื่ดูใช้ื่บาปของเราแลว้
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   การช้ดใช้้ขัองพื้ระเยซ้ิคริสื่ต์
   เพราะการชื่ดูใช้ื่ของพระเยซูคูรสิต ์เราจงึ

สามืารถึกลบ้ตว้จากการเลอืกทิ่� ไมื�ดู่ไดู ้เพราะ
การชื่ดูใช้ื่ของพระเยซูคูรสิต ์ผู้ลกระทิบของ
บาปและความืผู้ดิูพลาดูของผูู้้อื�นต�อเรา และ
ความือยต่ธิิรรมืทิ้ �งหลายจงึถึกูชื่ดูเชื่ย เพื�อทิำาให้
สมืบรูณ์ และเพื�อทิำาใหบ้รส่ิทิธิิ� เราตอ้งมืพ่ระผูู้้
ชื่�วยใหร้อดู ดูว้ยเหตน่่�คำาตอบของคำาถึามืของ
เราคอื “ ไมื� พระผูู้เ้ป็นเจา้ไมื�ทิรงสามืารถึกระทิำา
การอน้ใดูทิ่�พระองคพ์อพระทิย้เพื�อชื่�วยให้
บค่คลคนหนึ�งรอดู พระองค์ ไมื�ทิรงสามืารถึทิำา
โดูยพลการและทิรงเทิ่�ยงธิรรมืไปดูว้ยไดู ้และถึา้
พระองค์ ไมื�ทิรงเทิ่�ยงธิรรมื พระองคย์�อมืไมื� ใชื่�
พระผูู้เ้ป็นเจา้” ดูว้ยเหตน่่� ความืรอดูและความื
สูงส�งจงึตอ้งบรรลผู่้ลสำาเรจ็ในวธิิท่่ิ�เกื �อหน่น
และสอดูคล้องกบ้กฎทิ่� ไมื�แปรเปล่�ยน กบ้ความื
ยต่ธิิรรมื ขอบพระทิย้พระผูู้เ้ป็นเจา้ พระองค์
ทิรงเกื �อหน่นความืยต่ธิิรรมืโดูยทิรงจดู้เตรย่มื

พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูใหเ้รา”
  จำาไวว้�าในสภาใหญ่�

ก�อนเกดิู ลซิููเฟอร์ ไมื�
อาสาเป็นผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู
ของเรา เขาไมื�สนใจจะ
ทินท่ิกขห์รอืตายหรอื 
หล้�งเลอืดูเพื�อเรา เขา 
ไมื�พยายามืเป็นผูู้ท้ิรง 
ความืยต่ธิิรรมืแต�จะ 
เป็นกฎเส่ยเอง 4  ความื 
คดิูเห็นของขา้พเจา้คอื 

ในการพดููกบ้พระบดิูาว�า “ทิรงใหเ้กย่รตขิอง 
พระองคแ์ก�ขา้พระองคเ์ถึดิู” ( โมืเสส 4:1) ลซิูู- 
เฟอรก์ำาลง้พดููว�า “ทิรงใหสิ้ทิธิิ�ปกครองแก�ขา้
พระองคเ์ถึดิู” โดูยเจตนาจะใช้ื่อำานาจของเขา
ตามืใจชื่อบ กฎจะเป็นอะไรก็ตามืทิ่�เขาบอก
ว�าเป็นในขณะน้�น ในวธิิน้่�น ไมื�มื่ ใครเป็นผูู้้
กระทิำาไดูอ้ย�างอสิระ ลซิููเฟอรจ์ะอยู�สูงส่ดู และ
ไมื�มื่ ใครกา้วหน้าไดู้

  ในทิางตรงกน้ขา้มื พระเยซูเูขา้พระท้ิยว�า
จะตอ้งมืท่ิ้ �งความืยต่ธิิรรมืทิ่� ไมื�แปรเปล่�ยน
และความืเมืตตาเพื�อใหพ้่�น้องชื่ายหญ่งิของ
พระองคเ์จรญิ่ก้าวหน้า พระองคก์บ้พระบดิูาไมื�
ทิรงพยายามืบบ่บง้คบ้และข�มืเราแต�ทิรงทิำาให้
เรามือ่สิระและยกเราขึ �นเพื�อเราจะ “อยู�เหนือ

สิ�งทิ้ �งปวง” และ “มือ่ำานาจทิ้ �งปวง” กบ้พระ
บดิูา ( หลก้คำาสอนและพน้ธิส้ญ่ญ่า 132:20 )

  เราควรชืื่�นชื่มืยนิดูเ่พ่ยงใดูทิ่�พระบต่รหว้ป่
ในวญิ่ญ่าณองคน่์�เต็มืพระท้ิยเป็นพระบต่ร
องคเ์ดูย่วท่ิ�ถึอืกำาเนิดูในเนื�อหน้ง ทิรงทินทิก่ข์
อย�างทิ่�เราไมื�อาจเขา้ใจไดูแ้ละสิ�นพระชื่นมื์
อย�างอ้ปยศเพื�อไถึ�เรา พระองคท์ิรงทิำาใหค้วามื
ยต่ธิิรรมืและความืเมืตตาเป็นหนึ�งเดูย่วกน้
อย�างสมืบรูณ์ พระองคท์ิรงชื่�วยใหเ้รารอดูจาก
—ไมื�ใชื่�ใน แต�จาก—บาปของเรา (ดู ู ฮ่ิลามืน้  
5:10–11 ; ดู ู ม้ืทิธิิว 1:21  ดูว้ย)

  และพระองคท์ิรงไถึ�เราจากการตก จาก
ความืตายทิางร�างกายและทิางวญิ่ญ่าณ
เชื่�นกน้ พระองคท์ิรงเปิดูประตสูู�ความืเป็น
อมืตะและช่ื่วตินิรน้ดูร ์คงเป็นไป ไมื�ไดูท้ิ่�จะ
เขา้ใจความืลึกซึู �งแห�งความืรก้ของพระองค ์ 

“แน�ทิเ่ดูย่วทิ�านแบกความืเจ็บไขข้องพวก
เราและหอบความืเจ็บปวดูของเราไป  .   .   .

  “แต�ทิ�านถึกูแทิงเพราะความืทิรยศของ
เราทิ�านบอบชื่ำ �าเพราะความืบาปผู้ดิูของเรา  
การตส่อนทิ่�ตกบนทิ�านน้�นทิำาใหพ้วกเรามื่
สวส้ดูภิาพ และท่ิ�ทิ�านถึกูเฆี่่�ยนตก็่ทิำาใหเ้รา
ไดูร้บ้การรก้ษา” ( อสิยาห ์53:4–5 )

   พื้ระสิื่ริจงมแ่ด่พื้ระผู้้้เป็นเจ้า
   เมืื�อครสิตม์ืาสเวย่นมืา ขา้พเจา้ตระหน้ก

ว�าบางคนอาจมืข่อ้กง้วลและอาจจะมื่
ความืวติกกง้วลบา้งเก่�ยวกบ้อนาคต อาจ

พื่ระบ่ตุรห้วัปีในวญิญาณเต็ม
พื่ระทั่ยัเป็นพื่ระบ่ตุรองคเ์ด็ยีว
ทั่ี�ถึอ่กำาเนิด็ในเน่�อห้นังเพื่่�อทั่น
ทั่กุข้แ์ลีะสิ�นพื่ระชนม์เพื่่�อไถึเ่รา
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จะมื ่“เส่ยงรบกวน” ในช่ื่วติทิ�านมืากมืาย มื่
มืาสมืำ�าเสมือทิางออนไลน์ ไมื�มืากก็น้อยโดูย
ไมื�มืเ่วลาหยดู่พก้ ไมื�มืเ่วลาใหอ้ยู�เงย่บๆ ให้
ใคร�ครวญ่ และคดิู ไมื�มืเ่วลาใหม้ืองเขา้ไปขา้ง
ในและมืองเห็นช้ื่ดูว�าทิ�านอยู�ทิ่� ไหนและทิ�าน
ควรไปท่ิ� ใดู ทิ�านอาจไดูร้บ้อทิิธิพิลจากความื
คาดูหวง้ทิ่� ไมื�เป็นจรงิ เชื่�น “ความืดูพ่รอ้มืควร
เกดิูขึ �นทิน้ทิ”่ หรอื “ความืส่ขและความืสำาเรจ็
ต�อเนื�องไมื�ขาดูสายควรเป็นบรรทิดู้ฐานในช่ื่วติ”

  ขา้พเจา้หวง้ว�าทิ�านจะทิิ �งความืคดิูผู้ดิูๆ  
เหล�าน่� เบา “เส่ยงรบกวน” และใช้ื่เวลาในชื่�วง
เทิศกาลครสิตม์ืาสน่� อย�างน้อยส้กหนึ�งช้ื่�วโมืง  
ถึา้ไมื�มืากกว�าน้�น—ใคร�ครวญ่ “ความืน�าพศิวง
และพระบารมืแ่ห�งพระบต่รของพระผูู้เ้ป็น
เจา้” 5  ขอใหเ้ป็นหนึ�งช้ื่�วโมืงของการทิำาใหท้ิ�าน
มื้�นใจขึ �นไปอก่และเปล่�ยนใหมื�

  ในชื่�วงครสิตม์ืาสก�อนหน้าน่� ขา้พเจา้เขย่น
ข�าวสารต�อไปน่�:

  “เมืื�อเราพูดูถึงึการประสูตขิองพระเยซูู
ครสิต ์เราใคร�ครวญ่ตามืสมืควรเก่�ยวกบ้สิ�งทิ่�
ตอ้งเกดิูขึ �น การประสูตขิองพระองคส์ำาคญ้่
อย�างหาท่ิ�ส่ดูมืิไดูเ้พราะสิ�งทิ่�พระองคท์ิรงยอมื
ประสบและทินทิก่ขท้์ิ �งน่�เพื�อพระองคจ์ะทิรง
ชื่�วยเราไดูดู้ข่ึ �น—ทิ้ �งหมืดูบรรลจ่ดู่สูงส่ดูใน
การตรงึกางเขนและการฟื�นคนืพระชื่นมืข์อง
พระองค ์(ดู ู แอลมืา 7:11–12 )  .   .   .

  “[แต�ข้าพเจา้คดิูเชื่�นกน้] ว�าสมืควรแลว้ทิ่�
เวลาน่�ของป่เราจะนึกถึงึพระกม่ืารพระองคน้์�น
ในรางหญ่า้ อย�าหน้กใจหรอืวา้ว่�นใจเกนิไปกบ้
สิ�งทิ่�จะเกดิูขึ �น  .   .   .  ใช้ื่เวลาอน้เงย่บสงบส้กครู�
ไตร�ตรองการเริ�มืพระชื่นมืช่์ื่พของพระองค—์
จ่ดูสูงส่ดูของคำาพยากรณ์จากสวรรคแ์ต�เป็นจดู่
เริ�มืตน้บนแผู้�นดูนิโลกสำาหรบ้พระองค์

  “จงใช้ื่เวลาผู้�อนคลาย อยู�อย�างส้นต ิและดูู
พระก่มืารน้อยพระองคน่์� ในมืโนภาพของทิ�าน  
อย�ากง้วลใจมืากเกนิไป ... กบ้สิ�งทิ่� [อาจ] เกิดู
ขึ �นในพระชื่นม์ืช่ื่พของพระองคห์รอืในช่ื่วติ
ทิ�าน แต� ใช้ื่เวลาเง่ยบๆ ส้กครู�ตรกึตรองชื่�วง
เวลาอ้นเง่ยบสงบทิ่�ส่ดูในประวต้ศิาสตรข์องโลก
—เมืื�อทิก่คนในสวรรคชื์ื่�นชื่มืยนิดูก่บ้ข�าวสาร  
‘พระสิรจิงมืแ่ดู�พระเจา้ในทิ่�สูงส่ดู ส�วนบนแผู้�น
ดูนิโลก ส้นตส่ิขจงมืท่ิ�ามืกลางมืน่ษย์ทิ้ �งหลายทิ่�
พระองค์ โปรดูปรานน้�น’ ( ลกูา 2:14 )” 6  ◼

   จัากคำาปราศรยัให้ข้้อ้คดิ็ทั่างวญิญาณเร่�อง “ข่้าวสารในวนั
ครสิตม์าส” ทั่ี�มห้าวทิั่ยาลียับ่รคิมัยงักเ์ม่�อวนัทั่ี� 12 ธันวาคม
 ค.ศ. 2017

     อ้างองิ
    1.    คำาสอนข้องประธานศาสนจักัร: กอรด์็อน บ่.ี ฮิงคล์ียี ์

(2016), 389.
     2.   “และแก�ทิก่อาณาจก้รมืก่ฎให้ ไว;้ และแก�ทิก่กฎมืข่อบเขต

บางประการดูว้ยและเงื�อนไข. ส้ตภาวะทิ้ �งปวงทิ่� ไมื� 
ปฏิบิต้ติามืเงื�อนไขเหล�าน้�นมืิไดูพ้น้ผู้ดิู” ( หลก้คำาสอน 
และพน้ธิส้ญ่ญ่า 88:38–39 ) พระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงปฏิบิต้ ิ
และประพฤตติามืกฎของอาณาจก้รสูงส่ดู ดูว้ยเหตน่่�  
“พระองคเ์ขา้พระทิย้สิ�งท้ิ �งปวง, และสิ�งท้ิ �งปวงอยู�ต�อพระ
พก้ตรพ์ระองค,์ และสิ�งท้ิ �งปวงอยู�รายรอบพระองค;์ และ
พระองคท์ิรงอยู�เหนือสิ�งท้ิ �งปวง, และในสิ�งท้ิ �งปวง, ทิรง
ผู้�านทิะลสิ่�งท้ิ �งปวง, และทิรงอยู�รายรอบสิ�งท้ิ �งปวง; และ
สิ�งท้ิ �งปวงดูำารงอยู� โดูยพระองค,์ และมืาจากพระองค,์ แมื้
พระผูู้เ้ป็นเจา้, ตลอดูกาลและตลอดูไป” ( หลก้คำาสอน
และพน้ธิส้ญ่ญ่า 88:41 )

     3.   “แทิจ้รงิแลว้, และจะก่�คร้ �งก็ตามืทิ่�ผูู้ค้นของเรากลบ้ใจ เรา
จะใหอ้ภย้พวกเขาสำาหรบ้การล�วงละเมืดิูของพวกเขาทิ่�มื่
ต�อเรา” (  โมืไซูยาห ์26:30 )

     4.   คนทิ่�ตดิูตามืซูาตานกำาลง้ทิำาตามืเป้าหมืายเดูย่วกน้น้�น  
แต�ดูง้ท่ิ�พระเจา้ทิรงประกาศ “สิ�งซึู�งฝ� าฝืนกฎ, และหา
ปฏิบิต้ติามืกฎไมื�, แต�หมืายมื้�นจะเป็นกฎสำาหรบ้ตนเอง,  
และเต็มืใจอยู� ในบาป, และทิ้ �งหมืดูอยู� ในบาป, จะไดูร้บ้
การชื่ำาระใหบ้รส่ิทิธิิ� โดูยกฎไมื�ไดู,้ ทิ้ �งโดูยความืเมืตตาก็
ไมื�ไดู,้ ทิ้ �งโดูยความืยต่ธิิรรมื, หรอืการพพิากษาก็ไมื�ไดู.้ 
ฉะน้�น, พวกเขายง้ตอ้งสกปรกอยู�” ( หลก้คำาสอนและ 
พน้ธิส้ญ่ญ่า 88:35 )

     5.   คำาสอน: กอรด์็อน บ่.ี ฮิงคล์ียี,์  390.
     6.   ดู.่ ทิอดูดู ์ครสิทิอฟเฟอรส้์น, “อยู�อย�างส้นต,ิ” เลียีโฮนา,  

ธิ.ค. 2015, 36.
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         ส่
วนหนึ�งของการพยายามืปฏิบิต้ศิาสนกจิในวธ่ิิทิ่�
ศ้กดูิ�สิทิธิิ�กว�าและสูงกว�าคอืผูู้น้ำ าศาสนจก้รไดูเ้ริ�มืพดูู
เก่�ยวกบ้งานเผู้ยแผู้�ศาสนาของสมืาชิื่กว�าเป็นการ

ปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อคนทิ้ �งปวง “ ไมื�ว�าชืื่�อของพวกเขาจะอยู�
ในรายชืื่�อบราเดูอรห์รอืซิูสเตอรผ์ูู้ป้ฏิบิต้ศิาสนกจิของทิ�าน
หรอืไมื�” 1  วธิิท่ิ่�ดูเ่ลศิกว�าน่�คอืการเปล่�ยนกรอบความืคดิู—
แนวเสรมิืทิ่�เปล่�ยนไดูท่้ิกอย�างเก่�ยวกบ้วธ่ิิและสาเหตท่่ิ�เรา
ปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อผูู้อื้�น

  เอ็ลเดูอรด์ูเ่ทิอร ์เอฟ. อ่คทิด์ูอรฟ์แห�งโควรม้ือ้ครสาวก
สิบสองต้ �งขอ้ส้งเกตว�า “ ไมื�ว�าวธ่ิิ ใดูทิ่�ดูเูหมือืนปกตธิิรรมืดูา
สำาหรบ้ทิ�าน จงแบ�งปันกบ้ผูู้ค้นว�าเหตใ่ดูพระเยซูคูรสิต์
และศาสนจก้รของพระองคจ์งึสำาคญ้่ต�อทิ�าน เชืื่ �อเชิื่ญ่ให้
พวกเขา ‘มาด็’้  จากน้�นกระต่น้ใหพ้วกเขา มาช่วย  มื่ โอกาส
มืากมืายใหผูู้้ค้นมืาชื่�วยศาสนจก้รของเรา

  “สวดูออ้นวอนไมื�เพย่งใหผูู้้ส้อนศาสนาพบคนทิ่�เลอืกไว ้ 
สวดูออ้นวอนอย�างส่ดูใจท่ิกวน้ใหท้ิ�านพบผูู้้ท่ิ�จะ มาด็ ้มา
ช่วย  และ มาอย้ ่” 2 

  การปฏิบิต้ศิาสนกจิเก่�ยวขอ้งกบ้การเป็นสาน่ศิษยท่์ิ�
อท่ิศิตนและเปล่�ยนใจเลื�อมืใสมืากขึ �นของพระเยซูคูรสิต์

 โดย เอล็เดอร์ 
ริช้าร์ด น่ตเซิล  
โฮลแซิพื้เฟล

  สาวกเจัด็สิบัภัาคั 
ภัาคัยท้าห์

 ปีฏิิบัติั
ศาสนิกิจั   
ต่อคันิทั�งปีวง

การที�เอล็ี่เดอร์
อ่คัทด์อร์ฟื้ขอให้
ปีฏิิบัติัศาสนิกิจั
อยา่งเป็ีนิธิรรม่ชาติ
แลี่ะเป็ีนิเร่�องปีกติ
จัะเปีลีี่�ยนิการแบ่ัง
ปัีนิพื่ระกิตติค่ัณ
สำาหรับัท่านิได้
อยา่งไร?
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ผูู้ม้ื่ ใจและความืสงสารเหมือืนพระผูู้ช้ื่�วย
ใหร้อดู พระเจา้ทิรงเชืื่ �อเชิื่ญ่ใหเ้ราดูำาเนิน
การปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อผูู้อ้ื�นอย�างเป็น
ธิรรมืชื่าตแิละเป็นเรื�องปกตจิากความืรก้  
น้�นไมื�เก่�ยวกบ้ การทั่ำา  การปฏิบิต้ศิาสนกจิ  
แต�เก่�ยวกบ้ การเป็น  ผูู้ป้ฏิบิต้ศิาสนกจิ
เหมือืนพระครสิต์

   การฝึ่กปฏิิบัตศิาสื่นกจิต่อคน (ที่่�ได้รับ
มอบหมาย)

  เรายง้คงฝึกเป็นบราเดูอรแ์ละซิูสเตอรผ์ูู้ ้
ปฏิบิต้ศิาสนกิจ การเปล่�ยนแปลงเชื่�นน่�จะ 
ใช้ื่เวลา และเรามืก้จะทิำาผู้ดิูพลาดู ในความื 
คดิูขา้พเจา้ ความืผู้ดิูพลาดูหนึ�งในน้�นคอื 
ปล�อยใหง้านมือบหมืายการปฏิบิต้ศิาสนกิจ 
เป็นเพย่งมืติรภาพ “จอมืปลอมื” หรอื  
“ฝืนใจ”—ไมื�เป็นไปตามืธิรรมืชื่าตหิรอื
เป็นเรื�องปกต ิแต�พระเจา้ประทิานงาน
มือบหมืายเฉพาะเจาะจงใหเ้ราเป็นบราเดูอร ์
และซิูสเตอรผ์ูู้ป้ฏิบิต้ศิาสนกจิ ในวธิิน่่� 
พระองคท์ิรงรบ้รองว�าไมื�มื่ ใครตกหล�น

  เมืื�อเกดิูภย้ธิรรมืชื่าติ ในสหรฐ้ สภา
กาชื่าดูและกองกำาลง้รก้ษาความืมื้�นคง
แห�งชื่าตริะดูมือาสาสมืค้รและมือบหมืาย
ใหพ้วกเขาไปตามืพื �นทิ่�ต�างๆ ใหค้รอบคลม่ื
มืากทิ่�ส่ดู การไดูร้บ้งานมือบหมืายไมื�ไดู้
ทิำาใหอ้าสาสมืค้รมือบของขวญ้่แห�งเวลา
และความืรก้ดูว้ยความืสมืค้รใจน้อยลง คน
ทิ่�เคยประสบภย้พบิต้ิ ในช่ื่วติดูเูหมือืนไมื�ม่ื
ส้กคนสงส้ยงานมือบหมืายเหล�าน่� ผูู้้ ไดูร้บ้
ประโยชื่น์รูสึ้กสำานึกคณ่ทิ่�มืค่นมืาชื่�วย!

  เฉกเชื่�นอาสาสมืค้รกบ้กองกำาลง้รก้ษา
ความืมื้�นคงแห�งชื่าตหิรอืสภากาชื่าดู เมืื�อ
เรากลายเป็นสาน่ศิษย์ของพระเยซูคูรสิต์
ผู้�านการทิำาพน้ธิส้ญ่ญ่าศ้กดูิ�สิทิธิิ� เราอาสา
ใหร้ะดูมืกำาลง้มืาทิำางานมือบหมืายเฉพาะ
เจาะจงเพื�อชื่�วยเหลอืผูู้อ้ื�น

การปีฏิิบัติัศาสนิกิจัต่อคันิ
ทั�งปีวงเรียกร้องใจัที�เตม็่ใจั
แลี่ะตาม่องคันิรอบัขา้ง—
คันิที�พื่ระเจัา้ทรงวางไวใ้นิ
เสน้ิทางของเรา
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  งานมือบหมืายเหล�าน่�เปิดูโอกาส
ใหเ้ราเรย่นรูแ้ละพฒ้นาความื
สามืารถึในการปฏิบิต้ศิาสนกจิ  
บ�อยคร้ �งผู้�านความืลม้ืเหลวของเรา  
แต�อก่ไมื�นาน การปฏิบิต้ศิาสนกจิ 
จะกลายเป็น “เรื�องง�าย” สำาหรบ้ 
เรา–เหมือืนทิ่�เราหดู้เดูนิ พดูู ปั� น
จก้รยาน เล�นดูนตร ่หรอืฝึกกฬ่า

    การปฏิิบัตศิาสื่นกจิต่อคนที่ั�งปวง
 “อย่างเป็นธีรรมช้าตแิละเป็นเร่�อง
ปกต”ิ คอ่อะไร?

  งานมือบหมืายใหเ้ราแต�ละคน
ปฏิบิต้ศิาสนกจิเตรย่มืเราใหพ้รอ้มื  
“ปฏิบิต้ติ�อคนทิ้ �งปวง” อย�างเป็น
ธิรรมืชื่าตแิละเป็นเรื�องปกต ิการ
ปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อคนทิ้ �งปวงเรย่ก
รอ้งใจท่ิ�เต็มืใจและตามืองคนรอบ

ขา้ง—คนทิ่�พระเจา้ทิรงวางไว้ ในเส้นทิางของ
เรา “การปฏิบิต้ศิาสนกิจ” ณ จดู่น้�นเรย่บง�าย
เทิ�ากบ้การเชิื่ญ่พวกเขา—อย�างเป็นธิรรมืชื่าติ
และเป็นเรื�องปกต—ิให ้“มืาดู”ู หรอื “มืาชื่�วย”

  พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงใหแ้บบอย�าง เมืื�อพระ
เยซูทูิรงปรากฏิต�อผูู้ค้นทิ่�พระวหิารในอดู่มื
มื้�งค้�ง พระองคร์บ้ส้�งกบ้พวกเขาว�า “แต�บดู้น่�
เราจะไปเฝ้าพระบิดูา, และแสดูงตนแก�บรรดูา
เผู้�าของอิสราเอลท่ิ�หายไปดูว้ย” ( 3 น่ไฟ 17:4 )

  เชื่�นเดูย่วกบ้เรา พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงมืบ่าง
แห�งให้ ไป เรื�องราวดูำาเนินต�อไปว�า

  “และเหตก่ารณ์ ไดูบ้ง้เกดิูขึ �นคอืเมืื�อพระ
เยซูรูบ้ส้�งดูง้น้�นแลว้, พระองคท์ิอดูพระเนตร
ฝูงชื่นโดูยรอบอก่, และทิรงเห็นพวกเขานำ �าตา
ไหล, และไดูเ้พ�งดูพูระองคร์าวกบ้ว�าจะทิลูขอ
ใหพ้ระองคค์งอยู�กบ้พวกเขาอก่ส้กเล็กน้อย.

  “และพระองคต์รส้กบ้พวกเขาว�า   : ดูเูถึดิู, 
อทุั่รข้องเราเต็มไปด็ว้ยความสงสารต่อพื่วกเจัา้ ”  
( 3   น่ไฟ 17:5–6 ; เน้นตว้เอน)3 

  ถึึงแมืพ้ระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูไดูท้ิรงวางแผู้นจะ
ไปทิ่� ใดูทิ่�หนึ�ง แต�พระองคท์ิรงมืพ่ระเนตรมือง
เห็นและมืพ่ระท้ิยรูสึ้ก ดูว้ยเหตน่่�จงึทิรงอยู�
ปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อผูู้ค้น

  “เจา้มืผูู่้้ ใดูทิ่�เจ็บป� วยในบรรดูาพวกเจา้ไหมื?  
จงนำาเขามืาทิ่�น่� . พวกเจา้มืค่นใดูทิ่�เป็นง�อย, 
หรอืตาบอดู, หรอืขาเส่ย, หรอืพกิาร, หรอืเป็น
โรคเรื �อน, หรอืทิ่�ผู้อมืแหง้ หรอืทิ่�หหูนวก, หรอื
ทิ่�รบ้ท่ิกขด์ูว้ยประการใดูๆ ไหมื? จงนำาพวกเขา
มืาทิ่�น่�และเราจะรก้ษาพวกเขา, เพราะเรามื่
ความืสงสารเจา้; อ่ทิรของเราเต็มืไปดูว้ยความื
เมืตตา” ( 3 น่ไฟ 17:7 )

  เรารูว้�าการทิ่�พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงใช้ื่เวลา
รก้ษาคนเจ็บป� วยก�อนน้ดูหมืายต�อไปของ
พระองคเ์ป็นเรื�องธิรรมืชื่าตสิำาหรบ้พระองค ์ 
สำาหรบ้เราการปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อคนทิ้ �ง
ปวงอย�างเป็นธิรรมืชื่าตแิละเป็นเรื�องปกติ
อาจรวมืถึงึการชื่วนบางคนมืาทิำาบางอย�างท่ิ�
ทิ�านวางแผู้นจะทิำาอยู�แล้วหรอืไปงานทิ่�ทิ�าน
วางแผู้นจะไปอยู�แล้ว

  ถ้ึาทิ�านจะเรย่นหล้กสูตรการพึ�งพาตนเอง ให ้
ชื่วนเพื�อนบา้นมืาเรย่นดูว้ย ถึา้ทิ�านจะไปกจิกรรมื 
วอรด์ู ใหช้ื่วนเพื�อนร�วมืงานไปดูว้ย ถึา้ทิ�านมื ่
การศึกษาพระคม้ืภร่ก์บ้ครอบครว้หรอืยามืคำ�าทิ่�
บา้นอยู�แล้ว ใหช้ื่วนเพื�อนมืาร�วมื น้�นคอืความื
หมืายของ “มืาดู”ู เราไมื�จำาเป็นตอ้งเพิ�มืกจิกรรมื 
โดูดูๆ เขา้ไปในตารางเวลาท่ิ�ย่�งอยู�แลว้ของเรา  
และในเวลาทิ่� ไมื�สามืารถึไปเย่�ยมืดูว้ยตนเองไดู ้ 
การปฏิบิต้ศิาสนกจิสามืารถึทิำาไดูผู้้�านการส�ง
ขอ้ความื อ่เมืล หรอืโทิรศ้พทิ์ ไปหา

    วางใจให้ปฏิิบัตศิาสื่นกจิ
  เมืื�อประธิานเอ็มื. รส้เซูลล์ บล้ลารด์ูวางมือื 

มือบหน้าท่ิ�ขา้พเจา้เป็นประธิานคนใหมื�ของ 
สเตคหน่�มืสาวโสดูโพรโว ยูทิาห ์ทิ�านใหง้านมือบ 
หมืายทิ่�เรย่บง�ายและเฉพาะเจาะจงว�า “ ไปเย่�ยมื 
ผูู้น้ำ าและสมืาชิื่กของคณ่ในบา้นและอะพารต์- 
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เมืนตข์องพวกเขา!” แค�น้�น ทิ�านไมื�ไดู้ ใหก้าร
อบรมืหรอืงานมือบหมืายอื�น

  เราเริ�มืงานวน้อง้คารสองวน้หลง้การประช่ื่มื
ใหญ่�สเตคของเรา โดูยประสานงานกบ้อธิิการ
ของเรา ขณะทิ่�เราปฏิบิต้ศิาสนกจิในสเตค เรา
ทิำาผู้ดิูพลาดู พลาดูโอกาส และคดิูบ�อยๆ ว�า  
“ผู้มืน�าจะพดููใหดู้ก่ว�าน้�น” หรอื “ผู้มือยากให้
เราถึามืคำาถึามืดูก่ว�าน้�น”

  เควนิ เจ. เวอรเ์ธินอธิกิารบดูม่ืหาวทิิยาลย้ 
บรคิม้ืยง้ก์ต้ �งขอ้ส้งเกตว�า “ความืลม้ืเหลวเป็น 
องคป์ระกอบสำาคญ้่ยิ�งของความืกา้วหน้านิรน้ดูร ์
ของเรา—การแสวงหาความืดูพ่รอ้มืของเรา  
และเพราะการชื่ดูใช้ื่เราจงึ—ถึา้เราตอบรบ้ความื 
ลม้ืเหลวอย�างถูึกวธิิ—่ไดูร้บ้พรดูว้ยการเรย่นรู้
แบบใหมื�ทิ่�ยอมืใหค้วามืลม้ืเหลวของเรากลาย
เป็นส�วนหนึ�งของข้ �นตอนการทิำาใหดู้พ่รอ้มื” 4 

  น่� เป็นประสบการณ์ของเราเมืื�อเราฝึกปฏิบิต้ิ
ศาสนกจิต�อผูู้น้ำ าและสมืาชิื่กในสเตคตลอดูจน
คนอื�นๆ ทิ่�เราพบ ขณะทิ่�เราปฏิบิต้ศิาสนกจิ
ต�อไป พระเจา้ทิรงเริ�มืวางคนในเส้นทิางของเรา
มืากขึ �นเรื�อยๆ 

  คร้ �งหนึ�ง ขา้พเจา้กบ้เจ.บ.่ฮิอวส์ท่ิ�ปรกึษาคน
หนึ�งของขา้พเจา้เดูนิอยู�ระหว�างตกึอะพารต์-
เมืนตเ์มืื�อเราพบชื่ายหน่�มืคนหนึ�งในทิ่�จอดูรถึ  
เราหยดู่ทิก้ทิายเขาและทิราบว�าเขากำาล้งยา้ย 
ออกจากสเตคของเรา เราคย่กน้ครู�หนึ�งและคน้
พบว�าเขาเป็นอดูต่ผูู้ส้อนศาสนาท่ิ�มืข่อ้สงส้ย
เก่�ยวกบ้ศรท้ิธิาของตน ทิ่�ปรกึษาของขา้พเจา้
เป็นครทูิ่�เช่ื่�ยวชื่าญ่และเชืื่�อมืส้มืพ้นธิก์บ้ผูู้ค้น
ไดูง้�าย การตอบคำาถึามืทิำานองน่�เป็นธิรรมืชื่าติ
และเป็นเรื�องปกตสิำาหรบ้เจ.บ.่ ขา้พเจา้เห็นแสง
สว�างทิ่�อาจหายไปไดูพ้ก้ใหญ่�ปรากฏิอ่กคร้ �งใน
ดูวงตาของชื่ายหน่�มืคนน่�ขณะพวกเขาคย่กน้

  เห็นช้ื่ดูว�าเจ.บ.่สนใจเขา สนใจคำาถึามื และ
ขอ้กง้วลของเขา ชื่ายหน่�มืเปิดูเผู้ยตว้ตนเพราะ
เจ.บ.่แสดูงความืเห็นอกเห็นใจ “อท่ิร [ของท่ิ�
ปรกึษาข้าพเจา้] เต็มืไป” ดูว้ยความืรก้ และเขา

ปรารถึนาจะเขา้ใจชื่ายหน่�มืคนน่�
โดูยไมื�ตดู้สิน เจ.บ.่ถึามืว�าเราจะ 
ไปเย่�ยมืเขาทิน้ทิท่่ิ�เขาเขา้ไปอยู�อะ-
พารต์เมืนต์ ใหมื�ไดู้ ไหมื ชื่ายหน่�มื
พยก้หน้า แลกเปล่�ยนเบอรม์ือืถึอื 
และส้ญ่ญ่าจะตดิูตามืเรื�องของเขา

  ก�อนจากกน้ เราถึามืว�ามือ่ะไรท่ิ�
เราจะชื่�วยไดูห้รอืไมื� เขาตอบว�า  
“การแวะท้ิกทิายเป็นสิ�งสำาคญ้่ทิ่�ส่ดู 
สิ�งหนึ�งทิ่�คณ่ไดูท้ิำาเพื�อผู้มืแล้ววน้
น่�” คำ�าวน้น้�น ข้าพเจา้คดิูในใจ  
“ถึา้เจ.บ.่กบ้ขา้พเจา้ไมื�ไดูอ้อกไป
ปฏิบิต้ศิาสนกจิ เราอาจไมื�มืว่น้ไดู้
พบชื่ายหน่�มืคนน่�”

  ดูเูหมือืนพระเจา้ทิรงทิราบว�า
เราจะปฏิบิต้ศิาสนกจิเย็นวน้น้�น  
พระองคจ์งึทิรงวางชื่ายหน่�มืคนน่�
ไว้ ในเส้นทิางของเรา—โดูยวางใจ
ว�าเราจะพบเขาและปฏิบิต้ศิาสน-
กจิต�อเขา

  เมืื�อเราปรารถึนาจะปฏิบิต้ิ
ศาสนกจิต�อคนทิ้ �งปวงขณะออกไปใช้ื่ช่ื่วติ
ประจำาวน้ พระเจา้จะทิรงวางผูู้ค้นไว้ ในเส้น
ทิางของเราเพราะทิรงวางพระท้ิยว�าเราจะคน้
ดูจูากโทิรศ้พทิม์ือืถืึอของเรา ใช้ื่เวลาส้กครู�ยิ �มื
ใหค้นแปลกหน้า หรอืถึามืคำาถึามืจากคนทิ่�เรา
พบในตลาดูหรอืทิ่� ใดูก็ตามืทิ่� โรงเรย่น ท่ิ�ทิำางาน
 หรอืทิ่� โบสถ์ึ

    ผู้ลอนัน่าที่ึ�งขัองการปฏิิบัตศิาสื่นกจิ
  เมืื�อหวนนึกถึึงแบบอย�างของพระผูู้ช้ื่�วยให้

รอดูใน 3 น่ไฟขา้พเจา้คน้พบหลก้ธิรรมืสำาคญ้่
เก่�ยวกบ้การปฏิบิต้ศิาสนกจิ ดูง้ทิ่�ทิ�านจะจำาไดู:้

  “เหตก่ารณ์ ไดูบ้ง้เกดิูขึ �นคอืเมืื�อพระองค์
รบ้ส้�งดูง้น้�นแล้ว, ฝูงชื่นทิ้ �งหมืดู, ไดูพ้รอ้มืใจ
กน้, ออกไปพรอ้มืดูว้ยคนเจ็บป� วยของพวกเขา
และคนมืท่่ิกข์ของพวกเขา, และคนเป็นง�อย
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ของพวกเขา, พรอ้มืดูว้ยคนตาบอดูของ
พวกเขา, และพรอ้มืดูว้ยคนใบข้องพวกเขา,  
และพรอ้มืดูว้ยคนทิ้ �งหมืดูท่ิ�มืท่่ิกขอ์ย�างใดู
อย�างหนึ�ง; และพระองคท์ิรงรก้ษาเขาทิก่
คนเมืื�อนำาพวกเขาออกมืาเฝ้าพระองค.์

  “แลีะพื่วกเข้าทัั่ �งห้ลีายทั่ั �งปวง, ทั่ั �งพื่วก
ทีั่� ได็ร้บั่การรกัษาแลีะผู้้ที้ั่�สมประกอบ่, 
น้อมกายลีงแทั่บ่พื่ระบ่าทั่,  และนมืส้การ
พระองค;์ และมืากเทิ�าทิ่�มืา แมืว้�ามืฝู่งชื่น  
ก็ ไดูจ้บูพระบาทิของพระองค,์ ถึึงขนาดูท่ิ�
พวกเขาอาบพระบาทิดูว้ยนำ �าตาของพวก
เขา” ( 3   น่ไฟ 17:9–10 ; เน้นตว้เอน)

  ส้งเกตว�าบราเดูอรแ์ละซิูสเตอรผ์ูู้ป้ฏิบิต้ิ
ศาสนกจิเหล�าน้�นผูู้ช้ื่�วยนำาคนทิ่�พวกเขา
รูจ้ก้และรก้มืาใกลพ้ระเยซูคูรสิตม์ืากขึ �น
ต�างพบตนเองอยู�แทิบพระบาทิพระผูู้้
ชื่�วยใหร้อดู กำาลง้น้อมืกาย นมืส้การ จบู
พระบาทิและอาบพระบาทิดูว้ยนำ �าตาของ
พวกเขาเชื่�นกน้

  ขณะปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อคนทิ้ �งปวง เรา
จะเห็นพระครสิตท์ิรงรก้ษาบาดูแผู้ลทิาง

อารมืณ์ ทิางวญิ่ญ่าณ และทิางกาย และเมืื�อเราชื่วนคน
อื�น “มืาดู”ู และ “มืาชื่�วย” อย�างเป็นธิรรมืชื่าตแิละเป็น
เรื�องปกต ิเราจะพบว�าบาดูแผู้ลของเราหายดูเ่ชื่�นกน้  ◼ 
     อ้างองิ
    1.   ดูเ่ทิอร ์เอฟ. อค่ทิด์ูอรฟ์, “งานเผู้ยแผู้�ศาสนา: แบ�งปันสิ�งท่ิ�อยู� ในใจ

ทิ�าน,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2019, 16.
     2.   ดูเ่ทิอร ์เอฟ. อค่ทิด์ูอรฟ์, “งานเผู้ยแผู้�ศาสนา: แบ�งปันสิ�งท่ิ�อยู� ในใจ

ทิ�าน,” 17.
     3.   ดูเูชื่�นกน้ว�าพระเยซูคูรสิตท์ิรงปฏิบิต้ศิาสนกจิต�อหญ่งิมื�ายชื่าวนาอนิใน

วธิิเ่ดูย่วกน้อย�างไรใน  ลกูา 7:11–16 .
 4. Kevin J Worthen, “Successfully Failing: Pursuing Our Quest for 

Perfection” (Brigham Young University devotional, Jan. 6, 2015), 3, 
speeches .byu .edu.

เม่่�อเราปีรารถนิาจัะ
ปีฏิิบัติัศาสนิกิจัต่อคันิทั�ง
ปีวงขณะออกไปีใชชี้วติ
ปีระจัำาวนัิ พื่ระเจัา้จัะ
ทรงวางผู้้ค้ันิ
ไวใ้นิเสน้ิ
ทางของเรา
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      โดย เบ็กคก่บัเบนเน็ตต์ บอร์เดน็

      ใ 
นฐานะสมืาชิื่กของศาสนจก้รทิ่�เป็น
เกย ์เราหน้มืามืองแบบอย�างของ
พระผูู้้ชื่�วยใหร้อดูบ�อยคร้ �งเพื�อชื่�วย
ใหเ้ขา้ใจวธิิห่าทิางสานส้มืพน้ธิก์บ้
สมืาชิื่กศาสนจก้รและคนอื�นๆ ไดู้

ดูท่ิ่�ส่ดู วน้หนึ�งเรากำาลง้นึกถึงึวธิิท่ิ่�พระผูู้ช้ื่�วย
ใหร้อดูทิรงขอใหเ้รา “รก้ซึู�งกน้และกน้ เรารก้
พวกทิ�านมืาแลว้อย�างไร ทิ�านก็จงรก้กน้และ
กน้ดูว้ยอย�างน้�น” ( ยอห์น 13:34 ) เราพบว�าน�า
สนใจตรงทิ่�พระองค์ ไมื�ไดูต้รส้ว�า “เพื่ราะ  เรา
รก้พวกทิ�าน” แต�ตรส้ว�า “เรารก้พวกทิ�านมืา
แลว้ อยา่งไร ” น่�ทิำาใหเ้รานึกถึงึ วธิ ี ทิ่�พระผูู้ช้ื่�วย
ใหร้อดูทิรงรก้ผูู้ค้น พระองคท์ิรงแสดูงความืรก้
ในวธิิ่ ใดูบา้ง?

  เราตดู้สินใจใช้ื่เวลาส�วนหนึ�งศึกษาพน้ธิ- 
ส้ญ่ญ่าใหมื� โดูยเฉพาะอย�างยิ�งเรื�องราวทิ่�พระผูู้ ้
ชื่�วยใหร้อดูทิรงปฏิส้ิมืพน้ธิก์บ้คนอื�นๆ ระหว�าง
ทิรงปฏิบิต้ศิาสนกิจมืรรตย้ ในฐานะสามื่
ภรรยาท่ิ�ทิ้ �งคู�มืค่วามืเสน�หาเพศเดูย่วกน้ เรา
จงึตอ้งการเขา้ใจมืากขึ �นเป็นพเิศษว�าพระเยซูู
ทิรงปฏิบิต้อิย�างไรต�อคนทิ่�ดูเูหมือืนอยู�นอก
นิยามืความืปกตขิองส้งคมื เราส้งเกตเห็นรปู
แบบสองสามือย�างต�อไปน่�

เราเรยีนร้้ ได็ม้ากจัากแบ่บ่อยา่งการปฏิสัิมพื่นัธ์
กบั่ผู้้อ้่�นข้องพื่ระผู้้ช่้วยให้ร้อด็

   พื้ระเยซ้ิที่รงจดัการความแตกต่างที่างวฒันธีรรมด้วยความเมตตา
  เราอยู� ในยค่ท่ิ�มืค่วามืแตกแยกทิางส้งคมืและการเมือืงอย�างมืาก

 มืากเทิ�ากบ้ชื่�วงพระชื่นมืช่์ื่พของพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู ปัญ่หาบางอย�าง
ในสมืย้ของพระองคอ์ยู�นานและฝังรากลึกในประวต้ศิาสตรแ์ละความื
เชืื่�อทิางวฒ้นธิรรมื

  ตว้อย�างเชื่�น พระเจา้ต้ �งพระท้ิยเดูนิทิางผู้�านสะมืาเรย่ สถึานทิ่�ซึู�ง
ชื่าวยวิหลก่เล่�ยงเพราะความืบาดูหมืางยอ้นไปหลายรอ้ยป่ เมืื�อพระ
เยซูทูิรงพบหญิ่งคนหนึ�งและทิรงขอใหเ้ธิอตก้นำ �า ดูเูหมือืนเธิอมื่
ปฏิกิริยิาเสมือืนเป็น “คนอื�น” ทิางการเมือืงและทิางศาสนา—เน้น
ความืแตกต�างระหว�างพระองคท์ิ่�เป็นชื่าวยวิกบ้เธิอทิ่�เป็นชื่าวสะมืาเรย่  
(ดู ู ยอหน์ 4 ) พระเยซูทูิรงปฏิบิต้ติ�อหญ่งิคนน่�เสมือืนธิดิูาของพระผูู้้
เป็นเจา้ ปฏิกิริยิาของพระองค์ ในการพูดูคย่กบ้เธิอดูว้ยความืรก้และ
ความืจรงิเป็นแบบอย�างท่ิ�ดูส่ำาหรบ้เราแต�ละคน กลยท่ิธ์ิท้ิ�วไปของ
ปฏิปิักษ์คอืพยายามืแยกเราเป็นค�ายต�างๆ ต้ �งค�ายประจน้หน้ากน้ใน
การรบ “แต�พระยาหเ์วห์ทิอดูพระเนตรจิตใจ” ( 1 ซูามืเูอล 16:7 )

  ง�ายทิ่�จะนำาบทิเรย่นในเรื�องน่�มืาประยก่ต์ ใช้ื่กบ้ส้งคมืของเรา
ในปัจจบ่น้ ขณะท่ิ�เราใช้ื่ช่ื่วติประจำาวน้ รวมืท้ิ�งเขา้ร�วมืการประชื่ม่ื
และกิจกรรมืต�างๆ ของศาสนจก้ร เราพบคนมืากหน้าหลายตาจาก
ภมูืหิลง้ต�างกน้ โลกอาจถึึงกบ้ตราหน้าบางคนว�าเป็นศ้ตรทูิางการ
เมือืงหรอืทิางวฒ้นธิรรมื แทินทิ่�จะจดูจ�อกบ้สิ�งทิ่�แยกเราจากกน้ เรา
สามืารถึเลอืกจดูจ�อกบ้สิ�งทิ่�เรามืเ่หมือืนกน้ในฐานะบต่รธิิดูาของพระ
บดิูาพระมืารดูาบนสวรรคแ์ละฝึกพูดูคย่กบ้คนอื�นๆ ดูว้ยความืรก้ดูง้
ทิ่�พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงทิำา

ขยบััเขา้ใกลี่ม้่ากข่�นิ:
  

 รก้ดูง้ทิ่�พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู 
ทิรงรก้ 
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  เมืื�อพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูเสด็ูจเยอืนผูู้ค้นใน
อเมืรกิาหลง้การฟื�นคนืพระชื่นมื ์พระองคท์ิรง
สอนว�า “มืาร  .   .   .  เป็นบดิูาแห�งความืขดู้แย้ง, 
และเขาย้�วยใ่จมืน่ษย์ ใหข้ดู้แยง้ดูว้ยความืโกรธิ, 
ต�อกน้” ( 3   น่ไฟ 11:29 ) ผูู้ค้นฟังพระองค ์จนถึงึ
ร่�นต�อมืา พวกเขาสรา้งส้งคมืทิ่� “ ไมื�มืค่นรวย
และคนจน, ทิาสและไทิ, แต�พวกเขาเป็นอสิระ
ทิก่คน, และเป็นผูู้ร้บ้ส�วนในของประทิานจาก
สวรรค”์ ( 4   น่ไฟ 1:3 )

    พื้ระเยซ้ิที่รงขัยบัเข้ัาไปหาแที่นที่่�จะขัยบัออก
ห่าง

  พระเยซูทูิรงพยายามืขยบ้เขา้ใกลผูู้้อ้ื�นมืาก
ขึ �นทิางอารมืณ์และแมืก้ระทิ้�งทิางกายบางคร้ �ง
 แทินทิ่�จะใช้ื่ขอ้อ้างเพื�อทิำาตว้เหนิห�างจากคนทิ่�
มืก้ถึกูเหยย่ดูหยามืและถูึกขบ้ไล�

  ตว้อย�างเชื่�น คร้ �งหนึ�งพระเยซูทูิรงพบกบ้
ชื่ายมือืลบ่ เพราะวน้น้�นเป็นวน้สะบาโต จงึมื่
ขอ้ห้ามืทิางศาสนาจำากดู้งานทิ่�ควรทิำาวน้น้�น  
แทินทิ่�จะเล่�ยงคนบางคนผูู้ต้อ้งการความืชื่�วย
เหลือจนกว�าโอกาสท่ิ�ส้งคมืยอมืรบ้จะมืม่ืากขึ �น  
พระเยซูทูิรงเลอืก “ทิำาการดู”่ ทิน้ทิ ่( มืท้ิธิวิ  
12:12 ) พระองคท์ิรงเชืื่ �อเชิื่ญ่ใหช้ื่ายคนน้�น 
เหยย่ดูมือืออก “เขาก็เหยย่ดูออก และมือืน้�นก็
หายเป็นปกตเิหมือืนมือือก่ข้างหนึ�ง” ( มืท้ิธิวิ  
12:13)

  เรื�องราวคล้ายกน้น่�เกดิูขึ �นซูำ �าๆ ทิ้�วพระ
คม้ืภร่ ์พระเยซูทูิรงยอมืรบ้หญ่งิทิ่�ถึอืว�าไมื�

สะอาดูดูว้ยความืสงสาร (ดู ู ลกูา 8 ) ทิรงตอ้นรบ้และรก้ษาชื่ายทิ่�หู
แว�วและเชืื่อดูตว้เอง (ดู ู มืาระโก 5 ) และทิรงรก้ษาชื่ายทิ่�ถึกูคนอื�น
ตดู้สินผู้ดิูๆ (ดู ู ยอหน์ 9:1–7 ) รปูแบบหนึ�งทิ่�เราเห็นท้ิ�วพระคม้ืภร่์
คอืเมืื�อ “[พระเยซู]ู ยื�นพระหต้ถ์ึ” ( มืท้ิธิิว 8:3 ) ปกตจิะเพื�อใหก้ำาลง้
ใจและรก้คนอื�นๆ อ่กทิ้ �งใหก้ารรก้ษาและส้นตส่ิข

  การเชืื่ �อเชิื่ญ่อย�างหนึ�งจากเรื�องเหล�าน่�อาจจะเป็นว�าเราสามืารถึเขา้
ใกลค้นทิ่�อาจดูเูหมือืนต�างจากเราไดูม้ืากขึ �น ตว้อย�างเชื่�น เราน้�งขา้ง
คนทิ่�มืาเย่�ยมืโบสถ์ึถึงึแมืพ้วกเขาแต�งตว้ไมื�เหมือืนคนอื�นหรอืไมื�? เรา
ใหพ้วกเขาร�วมืวงสนทินาตรงโถึงทิางเดูนิหรอืไมื�? เรายิ �มืท้ิกทิายและ
ถึามืคำาถึามืทิ่�อ�อนโยนเพื�อพยายามืรูจ้ก้พวกเขาใหดู้ข่ึ �นและชื่�วยให้
พวกเขาไมื�รูสึ้กแปลกแยกหรอืไมื�?

  และท่ิ�อาจสำาคญ้่กว�าน้�น เราจะพ้ฒนาความืส้มืพ้นธิท์ิางอารมืณ์ 
และทิางวญิ่ญ่าณให้ ใกล้ชิื่ดูกบ้คนอื�นมืากขึ �นโดูยแบ�งปันส้นตส่ิข 
และความืรก้เฉกเชื่�นพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงทิำาไดูอ้ย�างไร? เรารูว้�าเราไดู ้
รบ้พรจากพระผูู้เ้ป็นเจา้เมืื�อเราพยายามืเชืื่�อมืส้มืพ้นธิ—์โดูยเฉพาะ
กบ้คนทิ่�อาจดูเูหมือืนต�างจากเรา

    พื้ระเยซ้ิที่รงเช่้�อเชิ้ญให้ผู้้้คนแบ่งปันอาหาร
  ระหว�างศึกษาพ้นธิส้ญ่ญ่าใหมื�ของเรา เราซูาบซึู�งใจทิ่�พระผูู้ช้ื่�วยให้

รอดูทิรงแบ�งปันอาหารใหค้นอื�นบ�อยๆ ในหลายกรณ่พระองคท์ิรงถึกู
วพิากษ์วจิารณ์เพราะคนทิ่�พระองคท์ิรงเลอืกใช้ื่เวลาดูว้ย

  ในตว้อย�างหนึ�ง พระเยซูทูิรงเรย่กชื่ายชืื่�อมืท้ิธิิวเป็นสาวกคนหนึ�ง
ของพระองค ์เขาเป็น “คนเก็บภาษ่” หรอืเป็นตว้แทินฝ� ายปกครอง
สมืย้น้�น (ดู ู ลูกา 5:27 ; คู�มือืพระคม้ืภร่ ์“คนเก็บภาษ่”) โดูยทิ้�วไปคน
ยวิเกลย่ดูคนเก็บภาษ่ ดูว้ยเหตน่่�เมืื�อมืท้ิธิิวจดู้งานเล่ �ยงใหญ่�สำาหรบ้
พระเยซูแูละเหล�าสาวก พวกธิรรมืาจารยแ์ละพวกฟารส่ิ—คนทิ่�คดิู
ว�าตนเองปฏิบิต้ติามืพระบญ้่ญ้่ตขิองพระผูู้เ้ป็นเจา้—จงึบ�น “ทิำาไมื
พวกทิ�านมืากนิดูื�มืกบ้พวกคนเก็บภาษ่และคนบาป?” พวกเขาถึามื  
พระเยซูตูรส้ตอบว�า “คนสบายไมื�ตอ้งการหมือ แต�คนเจ็บป� วย
ตอ้งการ” ( ลกูา 5:30–31 )

  น่� เป็นตว้อย�างอน้ทิรงพลง้ของการทิ่�พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงเลอืกไมื�
เอนเอ่ยงตามืรปูลก้ษณ์ภายนอกหรอืชืื่�อเส่ยงทิางโลก แต�ทิรงจดูจ�อ
กบ้ความืตอ้งการ คณ่ค�า และศ้กยภาพของแต�ละบค่คล ความืเป็น
จรงิท่ิ�น�าสนใจเริ�มืปรากฏิต�อเราเมืื�อเราอ�านเก่�ยวกบ้พระเยซูเูสวย
กบ้มืท้ิธิวิและคนอื�นๆ เราจะไมื�สามืารถึมือิ่ทิธิิพลต�อใครถึา้เราเขา้ไมื�
ถึึงพวกเขา เวน้แต�เราใช้ื่เวลาทิำาความืรูจ้ก้พวกเขา รก้ และยอมืรบ้
พวกเขาตรงจดู่ทิ่�อยู� ในการเดูนิทิางของพวกเขา หาไมื�แลว้เราจะมื่
อทิิธิิพลต�อพวกเขาน้อยมืาก

 สื่ำารวจเพื้ิ�มเตมิ
  ศาสนิจักัรมี่แหล่ี่งขอ้ม่้ลี่ที�จัะช่วยใหท่้านิเขา้ใจั
หวัขอ้ที�ลี่ะเอียดอ่อนิอยา่งเช่นิเสน่ิหาเพื่ศ
เดียวกนัิไดดี้ข่�นิจัากม่่ม่ม่องพื่ระกิตติค่ัณ  
เขา้ไปีที�  ChurchofJesusChrist   .org   แลี่ะเล่ี่อก 
 “Living Life”  แลี่ว้เล่ี่อก “Life Help” 
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  ทิ�านอาจเคยไดูย้นิคำาพดููทิ่�ว�า “รก้คนบาป แต� 
เกลย่ดูบาป” ทิ�านใช้ื่เวลามืากพอกบ้ครึ�งแรกของ 
คำาเชืื่ �อเชิื่ญ่น้�นหรอืไมื�? พระเยซูรูบ้ส้�งใหเ้รา “รก้ 
ซึู�งกน้และกน้” (ดู ู ยอห์น 13:34 ) และใหอ้ภย้  
“เจ็ดูสิบคร้ �งคณูเจ็ดู” (ดู ู มืท้ิธิวิ 18:22 ) แทินทิ่�จะ 
ใช้ื่เวลาพยายามืคน้หาและเกลย่ดูบาปของอก่คน 
เราสามืารถึใช้ื่พลง้งานดูง้กล�าวหล�อเล่ �ยงความื
ส้มืพน้ธิก์บ้เพื�อนพ่�น้องชื่ายหญ่งิของเรา

  เราชื่อบใช้ื่คำาพดููว�า “รก้คนบาปก็ชื่วนพวกเขา
มืากนิอาหารคำ�าสิ!” เพราะเรา ทั่กุคน  ลว้นทิำาบาป  
“และเสื�อมืจากพระสิรขิองพระเจา้” (  โรมื 3:23 ) 
น่�จงึควรเปิดูโอกาสมืากมืายใหเ้รารบ้ใช้ื่ผูู้อ้ื�นผู้�าน
อาหารท่ิ�เตรย่มืดูว้ยความืรก้ เสิรฟ์ ในสถึานทิ่�ซึู�ง
พระวญิ่ญ่าณของพระผูู้เ้ป็นเจา้สถึติอยู� ขอให้
รอบโตะ๊ของเราเต็มืไปดูว้ยการสนทินาดูว้ยความื
อ�อนโยนจรงิใจ มืติรภาพทิ่�แทิจ้รงิ และพยายามื
ต้ �งใจมืองกน้อย�างทิ่�พระเยซูทูิรงมืองเรา

    สื่ร้างไซิอนั
  ป่น่�เราไดูฉ้ลองวาระครบรอบสองรอ้ยป่ของ

นิมืติแรกเมืื�อพระเยซูคูรสิตท์ิรงประกาศว�าจะ

ฟื�นฟูพระกติตคิณ่ ป่หน้าเราจะเรย่นรูจ้ากแบบอย�างของวส่ิทิธิชิื่น
ยค่แรกผูู้ช้ื่�วยสรา้งอาณาจก้รของพระเจา้บนแผู้�นดูนิโลกในสมืย้การ
ประทิานน่� วส่ิทิธิิชื่นยค่แรกเหล�าน่�ตอ้งหาวธ่ิิทิำางานดูว้ยกน้และเป็น
หนึ�งเดูย่วกน้ ถึงึแม้ืพวกเขามืาจากหลายชื่าต ิหลายศาสนาทิ่�เคย
น้บถึอื และมืภู่มืหิลง้ทิางเศรษฐกจิส้งคมืต�างกน้

  ท่ิกวน้น่�เราประสบโอกาสคลา้ยกน้ เราตอ้งคดิูหาวธ่ิิเป็นหนึ�ง
เดูย่วกน้ในศรท้ิธิาถึึงแมืจ้ะมืค่วามืแตกต�างทิางวฒ้นธิรรมืและ
ทิางการเมือืงท่ิ�พยายามืแบ�งแยกเรา ท้ิ �งน่�จะเกดิูขึ �นต�อเมืื�อเรา
ใหพ้ระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงเป็นผูู้น้ำาทิางเรา พระองคเ์ขา้พระท้ิยความื
อ�อนแอของเราอย�างสมืบรูณ์และทิรงสามืารถึทิำาใหสิ้�งทิ่�อ�อนแอกลบ้
เขม้ืแข็ง (ดู ู อ่เธิอร ์12:27 ) พระองคเ์ขา้พระท้ิยความืเจ็บปวดูของ
เราอย�างสมืบรูณ์และทิรงสามืารถึชื่�วยเราเยย่วยา (ดู ู แอลมืา 7:11–
12 ) พระองคเ์ขา้พระท้ิยความืแตกต�างของเราอย�างสมืบูรณ์และ
ยง้ทิรงส้ญ่ญ่าว�าเราสามืารถึ—ตามืทิ่�  หลก้คำาสอนและพน้ธิส้ญ่ญ่า 
49:25  อธิบิาย—ร่�งเรอืงและชืื่�นชื่มืยนิดู่ ในไซูอ้น ดูว้ยกน้  ◼ 
     ผู้้เ้ข้ยีนอาศยัอย้่ ในรฐัยท้ั่าห้ ์สห้รฐัอเมรกิา
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      โดย เจคอบ อาร์. โจนส์ื่

      เ ย็นวน้หนึ�งของเดูอืนพฤศจกิายนผู้มืมืาถึงึบ้านก็พบ 
ว�าลกูๆ ไดูเ้ปล่�ยนหอ้งนอนของพวกเขาเป็นครสิตม์ืาส 
แดูนมืหศ้จรรย์ ไปแลว้ ตน้ครสิตม์ืาส พวงมืาลย้วบิวบ้  

สายไฟประดูบ้ และเกล็ดูหมิืะกระดูาษตกแต�งตามืมืม่ืต�างๆ  
ขอบเตย่ง ผู้น้ง และเพดูาน กองไฟทิ่�ทิำาดูว้ยทิ�อนซูง่  
ดูวงไฟ และถึง่เทิา้ยาวทิ่�ทิำาใหผู้้ลงานดูสูมืบูรณ์แบบ  
ฉากครสิตม์ืาสทิ่�อลง้การน้�นทิำาใหบ้า้นเราและใจเราอบอ่�น

  ฉากครสิตม์ืาสอก่ฉากหนึ�งทิ่�ผู้มืชืื่�นชื่อบเป็นพเิศษ 
บรรยายโดูยศาสดูาพยากรณ์น่ไฟ ล่ ไฮิบดิูาของน่ไฟเล�า 
ความืฝันทิ่�เขาเห็นตน้ไมืส้วยตน้หนึ�งซึู�งผู้ลของมืน้ทิำาใหจ้ติ
วญิ่ญ่าณของเขาเป่� ยมืป่ต ิ(ดู ู 1 น่ไฟ 8:12 ) น่ไฟปรารถึนาจะ 
เห็นตน้ไม้ืทิ่�บดิูาพดููถึงึดูว้ย ในคำาตอบการสวดูออ้นวอน  
น่ไฟเห็นนิมืติ สำาหรบ้ผู้มื เรื�องราวของน่ไฟเก่�ยวกบ้
ประสบการณ์น้�นเป็นเรื�องราวครสิตม์ืาสทิ่�สวยงามื ทิ�าน
เข่ยนว�า

  “และเหตก่ารณ์ ไดูบ้ง้เกดิูขึ �นหลง้จากขา้พเจา้เห็นตน้ไมื้
แลว้, ขา้พเจา้ทิลูพระวญิ่ญ่าณ   : ขา้พระองคต์ระหน้กแล้ว
ว�าพระองคท์ิรงกระทิำาใหต้น้ไมืซึู้�งมืค่�าเหนือสิ�งทิ้ �งปวง
ปรากฏิแก�ข้าพระองค.์

  “และพระองคต์รส้แก�ขา้พเจา้: เจา้ปรารถึนาสิ�งใดูหรอื?
  “และขา้พเจา้ทิลูพระองค:์ ขอทิราบคำาแปลของตน้ไมื้

น้�น  .   .   .
  “ .   .   .  และขา้พเจา้เห็นเมือืงนาซูาเรธ็ิ; และในเมือืง 

รบ้ของขวญ้่
การศกึษาพื่ระวจันะข้องพื่ระผู้้้เป็นเจัา้ การรบั่ใช้

 การกลัีบ่ใจั แลีะการไปพื่ระวหิ้ารจัะช่วยให้เ้ราร้สึ้กถึึง
ความรกัข้องพื่ระผู้้้เป็นเจัา้ในเทั่ศกาลีครสิตม์าส

นาซูาเรธ็ิขา้พเจา้เห็นหญ่งิพรหมืจารน่างหนึ�ง  .   .   .
  “ .   .   .  และทิ�านกล�าวแก�ขา้พเจา้: ดูเูถึดิู, หญ่งิพรหมืจาร่

ทิ่�ทิ�านเห็นคอืมืารดูาของพระบต่รของพระผูู้เ้ป็นเจา้, ตามื
สภาพแห�งเนื�อหน้ง.

  “ .   .   .  และขา้พเจา้ดูแูละเห็นหญ่งิพรหมืจารอ่่ก, กำาลง้อ่ม้ื
เด็ูกไว้ ในออ้มืแขนของนาง.

  “และเทิพกล�าวแก�ขา้พเจา้: จงดูพูระเมืษโปดูกของพระ
ผูู้เ้ป็นเจา้, แทิจ้รงิแล้ว, แมืพ้ระบต่รของพระบดิูานิรน้ดูร!์” 
( 1   น่ไฟ 11:9–11, 13, 18, 20–21 )

  ผู้มืคดิูว�าสำาคญ้่ตรงทิ่�เมืื�อน่ไฟทิลูขอใหรู้ค้วามืหมืายของ
ตน้ไมื ้ทิ�านเห็นครสิตม์ืาสแรก จากน้�นพระวญิ่ญ่าณตรส้
ถึามืว�าน่ไฟเขา้ใจความืหมืายของตน้ไมืน้้�นหรอืไมื� น่ไฟ ให้
คำาตอบทิ่�น�าประท้ิบใจน่�:

  “ขา้พเจา้รูแ้ล้ว, คอืความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้, ซึู�งแผู้�
ขยายออกมืาสู� ใจลกูหลานมืน่ษย;์ ดูง้น้�น, จงึเป็นทิ่�พงึ
ปรารถึนาทิ่�ส่ดูเหนือสิ�งทิ้ �งปวง.”

  พระวญิ่ญ่าณตรส้เพิ�มืเตมิืว�า “ ใชื่�แล้ว, และเป็นความื
ป่ตยินิดูท่ิ่�ส่ดูแก�จติวญิ่ญ่าณ” ( 1 น่ไฟ 11:22–23 )

  น่ไฟเรย่นรูผู้้�านประสบการณ์น่�ว�าสิ�งท่ิ�พงึปรารถึนาและ
เป็นความืป่ตยินิดูท่ิ่�ส่ดูแก�จติวญิ่ญ่าณของเราคอืการรูสึ้กถึงึ
ความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ผู้�านพระบต่รของพระองคพ์ระ
เยซูคูรสิต ์น้�นคอืของขวญ้่จรงิๆ ของครสิตม์ืาส อย�างไรก็ดู ่ 
พวกเราจำานวนมืากรูสึ้กถึงึความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ใน



30 เลีี่ยโฮนิา

ช่ื่วติเราไดูย้าก—แม้ื ในชื่�วงเทิศกาลวน้หยดู่น่� ต�อไปน่�เป็นขอ้เสนอส่�ขอ้
ทิ่�เราสามืารถึทิำาไดูเ้พื�อรบ้ของขวญ้่แห�งความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ในชื่�วง
เทิศกาลครสิตม์ืาส

   1. ศึกษาพื้ระวจนะขัองพื้ระผู้้้เป็นเจ้า
  เริ�มืหรอืศึกษาพระคม้ืภร่แ์ละถึอ้ยคำาของศาสดูาพยากรณ์ทิ่�มืช่่ื่วติเป็น

ประจำาอก่คร้ �ง ในนิมืติของล่ไฮิ ทิ�านเห็น “ราวเหล็ก” ( 1 น่ไฟ 8:19 ) ท่ิ�นำา
ไปถึงึตน้ไม้ื คนทิ่�ประสบความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้จบ้ราวเหล็ก ยดึูไว้
แน�น และมื่�งหน้าไปจนพวกเขารบ้ส�วนผู้ลของตน้ไมืน้้�น (ดู ู 1 น่ไฟ 8:30 ) 
น่ไฟเรย่นรูว้�าราวเหล็กแทินพระวจนะของพระผูู้เ้ป็นเจา้ (ดู ู 1   น่ไฟ 11:25 )

  เราสามืารถึอญ้่เชิื่ญ่พระเจา้เขา้มืาในช่ื่วติเราโดูยศึกษาพระวจนะของ
พระองค ์เราไมื�จำาเป็นตอ้งมื่�งมื้�นมืากเกินไป เมืื�อเพื�อนๆ ถึามืว�าพวกเขา
ควรศึกษาพระคม้ืภร่น์านเทิ�าใดู ผู้มืมืก้จะตอบว�า “อ�านจนกว�าคณ่รูสึ้ก
ถึึงพระวญิ่ญ่าณแล้วคณ่จะรูสึ้กอยากอ�านต�อ” จำานวนนาท่ิ จำานวนขอ้  
หรอืจำานวนบทิท่ิ�เราอ�านไมื� ใชื่�เรื�องสำาคญ้่ สำาคญ้่กว�าน้�นคอืประสบการณ์

ทิ่�เราหมืายมื้�นจะมืก่บ้พระวญิ่ญ่าณขณะทิ่�เรา
ศึกษา พระเจา้จะทิรงอวยพรเราสำาหรบ้ความื
พยายามืเล็กๆ น้อยๆ ท้ิ �งหมืดูท่ิ�เราทิำา

  การศึกษา จังตามเรามา  สำาหรบ้เดูอืน
ธ้ินวาคมืครอบคลม่ืหน้งสือของโมืโรไนและบทิ
พเิศษชืื่�อว�า “ครสิตม์ืาส” โอกาสไดูดู้ื�มืดูำ�าใน
พระคม้ืภร่์ โอกาสใดูเล�าจะดู่ไปกว�าการศึกษา
คำาสวดูออ้นวอนศ่ลระลึกและถ้ึอยคำาของ
ศาสดูาพยากรณ์อย�างเชื่�นโมืโรไนขณะท่ิ�คำาสวดู
ออ้นวอนและถึอ้ยคำาเหล�าน้�นเป็นพยานอน้ทิรง
พลง้ส�วนตว้ถึึงพระเยซูคูรสิต?์

  เราสามืารถึศึกษาถึอ้ยคำาของศาสดูา
พยากรณ์ทิ่�มืช่่ื่วติโดูยอ�าน เลียีโฮนา  ฉบบ้การ
ประช่ื่มืใหญ่�สามืญ้่หรอืฟังคำาพดููของทิ�านเหล�า
น้�นในคลง้คน้ควา้พระกติตคิณ่ไดูเ้ชื่�นกน้  
เฉกเชื่�นราวเหล็กในความืฝันของล่ไฮิ การเริ�มื
ศึกษาพระวจนะของพระครสิตอ่์กคร้ �งสามืารถึ
นำาเราใหป้ระสบความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ใน
ชื่�วงครสิตม์ืาสน่�

    2. รับใช้้
  ครสิตม์ืาสท่ิ�ผู้มืจำาไดูแ้มื�นทิ่�ส่ดูในวย้เยาวน์�า

จะเป็นป่ทิ่�ครอบครว้เราพรอ้มืใจกน้กบ้ลง่ป้าน้า
อาและลกูพ่�ลกูน้องไปบรจิาคเครื�องน่�งห�มื  
อาหาร ของเล�น แว�นตา และเครื�องใช้ื่ต�างๆ  
ใหค้รอบครว้ขดู้สนครอบครว้หนึ�งในทิอ้งทิ่�  
ผู้มืจะไมื�มืว่น้ลมืืตอนเขา้ร�วมืขบวนใหญ่�ทิ่�นำา
ครสิตม์ืาสไป ใหบ้า้นของพวกเขา ความืรูสึ้ก
น้�นยง้อยู�หลง้ครสิตม์ืาสผู้�านไปนานแล้วและ
ส่หน้าปลาบปลื �มืยนิดูข่องผูู้เ้ป็นแมื�กบ้ลูกส่�คน
ของเธิอยง้อยู� ในความืทิรงจำาของผู้มื การรบ้ใช้ื่
ครอบครว้น้�นทิำาใหค้วามืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ 
“แผู้�ขยาย” ( 1 น่ไฟ 11:22 ) เขา้มืาในใจผู้มื

  การรบ้ใช้ื่ผูู้อื้�นของเราไมื�จำาเป็นตอ้งใหญ่�โต
หรอืซู้บซู้อน ขณะรบ้ใช้ื่เป็นอธิิการ ผู้มืเรย่นรูว้�า
มืค่นมืากมืายในวอรด์ูและช่ื่มืชื่นของเราทิ่�รูสึ้ก
เหงา วติกกง้วล หรอืหน้กใจไมื�วน้ใดูก็วน้หนึ�ง 
การโทิรศ้พทิ ์ส�งขอ้ความืดูว้ยความืคดิูถึงึ เขย่น
จดูหมืายส้�นๆ ใหก้ำาลง้ใจ ทิำาขนมืให ้เดูนิแถึว
บา้นดูว้ยกน้ หรอือาสาชื่�วยดูแูลลูกให้ ใครบาง
คนสามืารถึเป็นปาฏิหิารยิท่์ิ�สวรรคส์�งมืาและ
เป็นคำาตอบใหก้บ้คำาสวดูออ้นวอน
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  ถึา้เราจะทิลูถึามืพระบดิูาบนสวรรคว์�า “วน้
น่�มื่ ใครท่ิ�เราจะชื่�วยไดูห้รอืไมื�?” ชืื่�อหรอืใบหน้า
อาจปรากฏิในความืคดิูเรา และการกระต่น้
เตอืนจากพระวญิ่ญ่าณบรส่ิทิธิิ�จะชื่�วยใหเ้รา
เขา้ใจว�าจะเป็นพรแก�บค่คลน้�นไดูอ้ย�างไร เมืื�อ
เราทิำาตามืการกระต่น้เตอืนเหล�าน้�น เราจะ
ประสบความืรก้ทิ่�พระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงมืต่�อพวก
เขาและต�อเรา

  โครงการ “แสงส�องโลก” ของศาสนจก้ร 
เสนอการรบ้ใช้ื่ทิ่�เรย่บง�ายเพื�อชื่�วยใหผูู้้อ้ื�นรูสึ้ก 
ถึึงความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ ถึา้พระวญิ่ญ่าณ 
ทิรงกระต่น้เตอืนใหท้ิ�านรบ้ของขวญ้่แห�งความื
รก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ในช่ื่วติทิ�านผู้�านการรบ้ใช้ื่ 
ในชื่�วงครสิตม์ืาสน่� แสงส�องโลกจะชื่�วยทิ�านเริ�มื  
(เขา้ไปท่ิ�  ComeuntoChrist   .org) 

    3. กลบัใจ
  คำาเชิื่ญ่ทิ่�สามืคอืรบ้ของขวญ้่แห�งการกลบ้ 

ใจของพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู เอ็ลเดูอรล์นิน์ จ.่ รอบ-
บนิส์แห�งสาวกเจ็ดูสิบสอนว�า “การกลบ้ใจเป็น
ของประทิานจากพระผูู้เ้ป็นเจา้ทิ่� ใหเ้ราเขา้ถึงึ
ไดูต้ลอดูเวลา ชื่�วยใหเ้ราสามืารถึกา้วจากความื
ลม้ืเหลวไปสู�ความืล้มืเหลวโดูยไมื�สูญ่เส่ยความื
กระตอืรอืรน้ การกลบ้ใจไมื� ใชื่�แผู้นสำารองใน
เหตก่ารณ์ทิ่�เราอาจล้มืเหลว การกลบ้ใจ เป็น  
แผู้นของพระองค ์ทิ่�รูว้�าเราจะลม้ืเหลว” 1 

  ช่ื่วติน่�ยาก ขณะพยายามืไปใหถ้ึงึเป้าหมืาย 
ของช่ื่วตินิรน้ดูร ์เราทิก่คนทิำาไดู้ ไมื�ดูพ่อ และ 
จำาเป็นตอ้งไดูร้บ้พลง้การไถึ�จากการชื่ดูใช้ื่ของ 
พระครสิต ์หนึ�งในเหตผู่้ลท่ิ�พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู 
เต็มืพระทิย้เลอืกประสบโทิษบาปของเราคอื 
พระองคท์ิรงสามืารถึมือบของขวญ้่แห�งการ 
กล้บใจใหเ้ราไดู ้พระองคท์ิรงจ�ายราคาแลว้ ส�วน
ทิ่�เหลอืคอืใหเ้ราเลือกว�าเราจะยอมืรบ้พระดูำารส้
เชิื่ญ่ของพระองคห์รอืไมื�:

  “ฉะน้�น, ผูู้้ ใดูทิ่�กลบ้ใจและมืาหาเราดูง้เด็ูก
เล็ก   ๆ , เราจะรบ้เขา, เพราะสำาหรบ้คนเชื่�นน้�น
คอือาณาจก้รของพระผูู้้เป็นเจา้. ดูเูถึดิู, เพื�อ
คนเชื่�นน้�นเราจึงสละช่ื่วติของเรา, และมืช่่ื่วติ
ขึ �นมืาอก่; ฉะน้�นจงกลบ้ใจ, และมืาหาเราเถิึดู
เจา้ท้ิ �งหลายส่ดูแดูนแผู้�นดูนิโลก, และไดูร้บ้
การชื่�วยใหร้อดู” ( 3   น่ไฟ 9:22 )

  ผู้มืคดิูว�าเราทิก่คนแบกภาระบางส�วนของบาปไมื�ว�าใหญ่�หรอืเล็กทิ่�
พระวญิ่ญ่าณทิรงกระต่น้เตอืนเรามืาตลอดูใหป้ลดูภาระน้�น อธิกิารและ
ประธิานสเตคของเราชื่�วยไดู ้พระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูทิรงมืพ่ระทิย้เมืตตาและ
ใหอ้ภย้ พระองคท์ิรงถึ�ายทิอดูความืรูสึ้กเดูย่วกน้น่� ใหผูู้้ร้บ้ใช้ื่ของพระองค ์ 
พวกเขารก้เราและสามืารถึชื่�วยใหเ้ราหายดูผู่้�านการชื่ดูใช้ื่ของพระผูู้ช้ื่�วย
ใหร้อดู เราแต�ละคนสามืารถึยอมืรบ้ข้อเสนอของพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดูใหม้ืา
หาพระองคแ์ละพระองคจ์ะทิรงทิำาใหเ้ราสมืบรูณ์ในชื่�วงครสิตม์ืาสน่�

    4. ไปพื้ระนิเวศน์ขัองพื้ระเจ้า
  บางขณะท่ิ�ผู้มืรูสึ้กถึึงความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ส�วนใหญ่�อยู� ในพระ 

วหิารศ้กดูิ�สิทิธิิ�ของพระองค ์ทิ่�น้�นผู้มืกบ้ภรรยาทิ่�น�ารก้รบ้การผู้นึกดูว้ย 
ก้นเพื�อกาลเวลาและนิรน้ดูร ผู้มืไปแสวงหาการนำาทิางสำาหรบ้การตดู้สิน 
ใจและหาส้นตส่ิขท่ิ�น้�นในชื่�วงท่ิ�ผู้มืเครย่ดู ในพระวหิารดูเูหมือืนจะเขา้ถึงึ 
สวรรค์ ไดูม้ืากขึ �น และดูเูหมือืนการเปิดูเผู้ยจะหล้�งไหลมืาง�ายขึ �น

  เก่�ยวกบ้ศาสนพธ่ิิของฐานะป่โรหิตแห�งเมืลคเ่ซูเดูค ซึู�งรวมืถึงึศาสน- 
พธิิพ่ระวหิาร พระเจา้ตรส้ว�า “ ในศาสนพธิิข่องฐานะป่โรหติ, พลง้อำานาจ 
ของความืเป็นเหมือืนพระผูู้้เป็นเจา้จงึแสดูงใหป้ระจก้ษ์” ( หลก้คำาสอน
และพ้นธิส้ญ่ญ่า 84:20 )

  ขณะมืส่�วนร�วมืในศาสนพธ่ิิพระวหิาร เราไดูรู้จ้ก้พระผูู้เ้ป็นเจา้ ส้นตส่ิข
และพลง้อำานาจของความืเป็นเหมือืนพระผูู้้เป็นเจา้แสดูงใหป้ระจก้ษ์ ใน
ช่ื่วติเรา

  ประธิานโธิมืส้ เอส. มือนส้น (1927–2018) ส้ญ่ญ่าว�า “ขณะเขา้พระ
วหิาร เราจะเกิดูความืเขม้ืแข็งทิางวญิ่ญ่าณและความืรูสึ้กส้นตส่ิขไดูซึู้�ง
อยู�เหนือความืรูสึ้กอื�นทิ่�เขา้มืาในใจมืน่ษย์ ไดู”้ 2 

  ถึา้ทิ�านไมื�ไดูรู้สึ้กถึึงส้นตส่ิขมืานานแล้ว ทิำาไมืไมื� ใหเ้ทิศกาล
ครสิตม์ืาสน่�เป็นจดู่เริ�มืตน้ของการใหค้ำามื้�นส้ญ่ญ่าใหมื�อก่คร้ �งท่ิ�จะเขา้
พระวหิารเมืื�อเปิดูทิำาการอ่กคร้ �ง? ถ้ึาทิ�านยง้ไมื�ไดูร้บ้เอ็นดูาวเมืน้ทิข์อง
ทิ�านเอง ผูู้น้ำ าวอรด์ูหรอืสาขาของทิ�านสามืารถึชื่�วยทิ�านเตรย่มืไดู ้เรา
สามืารถึรูสึ้กถึึงความืรก้ของพระผูู้เ้ป็นเจา้ไดูเ้ชื่�นกน้เมืื�อเราหาและส�งชืื่�อ
บรรพชื่นของเราไปรบ้พรของพระวหิาร

    ขัองขัวญัจริงๆ
  พระวจนะของพระผูู้เ้ป็นเจา้ การรบ้ใช้ื่ดูว้ยใจจรงิ การกลบ้ใจ และการ

ม่ืส�วนร�วมืในศาสนพธ่ิิพระวหิารล้วนเป็นโอกาสให้ ไดูร้บ้ของขวญ้่จรงิๆ  
ของครสิตม์ืาส อ้ครสาวกยอหน์เขย่นว�า “พระเจา้ทิรงรก้โลกดูง้น่�คอืไดู้
ประทิานพระบต่รองคเ์ดูย่วของพระองค”์ ( ยอหน์ 3:16 ) ครสิตม์ืาสน่�  
ผู้มืสวดูออ้นวอนขอใหพ้ระวญิ่ญ่าณทิรงนำาทิางเราแต�ละคนใหเ้ลอืกสิ�ง 
เหล�าน้�นทิ่�จะชื่�วยใหเ้ราประสบของขวญ้่ท่ิ�งดูงามืแห�งความืรก้ของพระ 
ผูู้เ้ป็นเจา้ผู้�านพระบต่รของพระองคพ์ระเยซูคูรสิต ์ ◼ 

     อ้างองิ
    1.   ลนิน์ จ.่ รอบบนิส์, “เจ็ดูสิบคร้ �งคณูเจ็ดู,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2018, 22.
     2.   โธิมืส้ เอส. มือนส้น, “พรของพระวหิาร,” เลียีโฮนา,  พ.ค. 2015, 91–92.
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     เ นื�องจากมืค่นไรบ้า้นอยู�ตามืทิอ้ง
ถึนนและผูู้ล้่ �ภย้นอนอยู�ตามืสวน

สาธิารณะในปารส่ ฝร้�งเศส คนทิ่�
ตอ้งการความืชื่�วยเหลอืจงึมื่ ใหเ้ราเห็น
ทิก่ว่�วน้แมื้ ในชื่�วงเทิศกาลครสิตม์ืาส  
ดูฉ้ินกบ้เพื�อนสองคนตดู้สินใจต้ �งกล่�มื 
ชื่ม่ืชื่นกล่�มืหนึ�งเรย่กว�า Solidarity to 
Act Together  (ร�วมืแรงร�วมืใจกน้) เพื�อ
ชื่�วยเหลอืเทิ�าท่ิ�เราชื่�วยไดู้

  ดูว้ยการสน้บสน่นของอาสาสมืค้ร
จำานวนมืากทิ้�วชื่ม่ืชื่น และวส่ิทิธิชิื่น
ยค่ส่ดูทิา้ยจากสามืสเตคในปารส่ เรา
จดู้กจิกรรมืแสงส�องโลกเพื�อชื่�วยเหลอื
พ่�น้องชื่ายหญิ่งทิ่�ขดู้สนของเรา

 แสงส่องโลี่กในิปีารีส
   จัอร์เจัต็ต ์ลี่าโลี่ส์, อิลี่เดอฟื้รองซ์ู ฝ่รั�งเศส

  เป็นเวลาสามืป่ตดิูต�อกน้ทิ่�เราจดู้
งานแสงส�องโลกชื่�วงปลายป่เพื�อให้
ศิลปินและแขกรบ้เชิื่ญ่จากหลาย
นิกายและหลายองคก์รในปารส่มืา
แสดูงและบรจิาคสิ�งของใหค้นขดู้สน  
งานดูง้กล�าวใช้ื่เวลาเตรย่มืหลายเดูอืน  
แต�อาสาสมืค้รและน้กแสดูงประสบ
ป่ติ ใหญ่�หลวงจากการมืส่�วนร�วมืใน
งานน่� ไมื�มื่ ใครอยากพลาดู งานแสง
ส�องโลกคร้ �งท่ิ�สามืของเรามืผูู้่้เขา้ร�วมื 
82 คนทิ้ �งทิ่�ธ่ิรกจิขนส�งน้ดูหยดู่งาน!

  ก�อนงานคราวน้�น เราเตรย่มื
และรวบรวมืกระเป๋าสะพายหล้งทิ่�
เต็มืไปดูว้ยผู้ลติภณ้ฑ์ส่์ขอนามืย้ไว้

เส่ื่ยงวสุิื่ที่ธิีช้นยุคสุื่ดท้ี่าย

แจกจ�ายใหผูู้้ล่้ �ภย้และคนไรบ้า้นใน
ปารส่ เรารวบรวมืผู้้าห�มื ผู้้าปูทิ่�นอน 
ปลอกหมือน อ่ปกรณ์กฬ่า รองเทิา้แตะ
ใส�อาบนำ �า และแมืก้ระท้ิ�งจก้รยานไว้ ให้
ผูู้ล่้ �ภย้ดูว้ย

  ป่ท่ิ�แล้วเราจดู้แฟช้ื่�นโชื่ว์ ในงาน
เชื่�นกน้ น้กออกแบบวย้ 22 ป่ท่ิ�เขา้
ร�วมืบอกว�าการสน้บสน่นทิ่�เขาไดูร้บ้
ทิำาใหเ้ขามืก่ำาลง้ใจจะเชืื่�อในความื
สามืารถึของตน ขณะทิ่�เขาพดููกบ้
ดูฉ้ิน ดูฉ้ินนึกขึ �นไดูว้�าท่ิกคนจำาเป็น
ตอ้งรูสึ้กว�าเราเป็นทิ่�ตอ้งการและเรา
ท่ิกคนตอ้งการความืชื่�วยเหลอืในบาง
ดูา้น

  เราต้ �งตารอป่หน้า เราคาดูหวง้ให ้
คนมืาร�วมืมืากขึ �นและมืกิ่จกรรมืมืาก 
ขึ �น บางคนถึงึกบ้เสนอโกดูง้สินคา้ 
และรถึตูแ้ชื่�เย็นเพื�อชื่�วยเราขณะท่ิ�เรา 
ทิำางานกบ้หน�วยงานช่ื่มืชื่นและห่น้กบ้
บรษ้ิทิรบ้จดู้อาหารนานาชื่าตแิห�งหนึ�ง
เพื�อจดู้หาอาหารครบหมืู� ใหค้นขดู้สน  
เรากำาลง้จดู้ระบบวธิิส่อนภาษาฝร้�งเศส
ฟร่ ใหค้นทิ่�กำาลง้เรย่นภาษาฝร้�งเศส
เป็นภาษาทิ่�สองดูว้ย

  ดูฉ้ินพบว�าการรบ้ใช้ื่ ในอ่ดูมืการณ์
อ้นสูงค�าทิำาใหเ้กดิูป่ตส่ิดูพรรณนา  
การกระทิำาเล็กๆ น้อยๆ สามืารถึสรา้ง
คนไดูอ้ย�างน�าทึิ�ง รอยยิ �มืและคำา
ขอบคณ่ท่ิ�เราไดูร้บ้จงูใจใหเ้ราทิำามืาก
ยิ�งขึ �น  ◼ 

ด็ฉัิันพื่บ่วา่การรบั่ใช้ทั่ำาให้เ้กดิ็ปีตสุิด็พื่รรณนาแลีะการกระทั่ำาเล็ีกๆ น้อยๆ  
สามารถึสรา้งคนได็อ้ยา่งน่าทั่ึ�ง
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              ดิฉ้นรบ้โทิษในเรอืนจำากลางส่�ป่ครึ�ง
ฐานฉ้อโกงอส้งหารมิืทิรพ้ย ์ผูู้ห้ญ่งิ

ส�วนใหญ่�ทิ่�น้�นเง่ยบและใหเ้กย่รตผิูู้อ้ื�น 
จากน้�นผูู้ห้ญ่งิ 10 คนย้ายเขา้มืาในหอ้ง
ข้งตรงขา้มืดูฉ้ิน

  พวกเธิอจะนอนดูกึ หว้เราะและ 
ฟังเพลงเส่ยงดูง้ ดูเูหมือืนไมื�สนใจว�า 
พฤตกิรรมืของพวกเธิอมืผู่้ลต�อคนอื�น 
อย�างไร เพื�อนร�วมืห้องขอใหดู้ฉ้ินพดูู 
คย่กบ้พวกเธิอ แต�การสนทินาทิำานอง
น่� ในเรอืนจำามืก้ไมื�ประสบผู้ลดู ่ดูฉ้ินจงึ
สวดูออ้นวอนใหผูู้้ห้ญ่งิเหล�าน่�เปล่�ยน
พฤตกิรรมืและขอใหส้้นตส่ิขกลบ้มืา
เหมือืนเดูมิื แต�สถึานการณ์กลบ้แย�ลง

  ขณะสวดูออ้นวอนคนืหนึ�ง ดูฉ้ิน
รูต้ว้ว�าไมื�ไดูพ้ยายามืทิำาความืรูจ้ก้
เพื�อนบา้นของดูฉ้ิน วน้ร่�งขึ �นดูฉ้ิน
ไปห้องขง้ของพวกเธิอและพดููคย่
กบ้พวกเธิอ พวกเธิอใหดู้ฉ้ินดูรูปู
ครอบครว้กบ้คนทิ่�พวกเธิอรก้ และ
ขอโทิษทิ่�เส่ยงดูง้เกนิไป น้บจากน้�น
พวกเธิอโบกมือืและดูมูืค่วามืส่ขเมืื�อ
เห็นดูฉ้ิน

  ไมื�ก่�ส้ปดูาหก์�อนครสิตม์ืาส พวก 
เธิอชื่วนดูฉ้ินมืารบ้ประทิานอาหาร 
ครสิตม์ืาสอฟ่กบ้พวกเธิอ เราวางแผู้น 
แบ�งปันประสบการณ์ทิางวญิ่ญ่าณ 

ทิ่�เราเคยมื่ ใหก้น้ดูว้ย ในวน้ครสิตม์ืาส 
อฟ่ เรามืารวมืกน้และแขวนของ 
ตกแต�งทิ่�ทิำาดูว้ยกระดูาษ เราไมื�ม่ืตน้ 
ครสิตม์ืาส แต�เราทิก่คนรูสึ้กสงบ หลง้
จากกินปลาทูิน�ากบ้มืน้ฝร้�งทิอดูเป็น
อาหารเย็น เราแบ�งปันประสบการณ์
ของเรา เราทิก่คนมืภ่มูืหิลง้ทิางศาสนา
ต�างกน้และเรื�องราวของแต�ละคนไมื�
เหมือืนกน้ แต� ใจเราผู้กูพน้กน้และ
พระวญิ่ญ่าณสถึติท่ิ�น้�น

  เอพรลิบอกเราว�าคณ่แมื�ของเธิอ
เส่ยช่ื่วติเพราะกนิยาเกนิขนาดูเมืื�อ
เอพรลิอาย ่14 ป่ เอพรลิอาศ้ยอยู�ขา้ง
ถึนนและมืล่กูอ�อนทิ่�เธิอยกเป็นบต่ร
บญ่่ธิรรมืเมืื�ออาย ่15 ป่ เธิอดูิ �นรนกบ้
การเสพยา เริ�มืขายยา และส่ดูท้ิายก็
ถึกูส�งเขา้เรอืนจำา

  “วน้หนึ�งดูฉ้ินสงส้ยว�าทิำาไมืดูฉ้ิน
ยง้มืช่่ื่วติอยู�” เอพรลิพูดู “คงไมื�มืผู่้ล
อะไรถึา้ดูฉ้ินตาย ไมื�มื่ ใครรูว้�าดูฉ้ินอยู�
ในคก่ คงไมื�มื่ ใครรูถ้้ึาดูฉ้ินตาย” จาก
น้�นเธิอสวดูออ้นวอนและทูิลถึามืพระ

 พื่ลี่งัของการสวดออ้นิวอนิในิเร่อนิจัำา
   พื่อร์เทีย ลี่าวเดอร์, รัฐยท้าห์ สหรัฐอเม่ริกา
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ผูู้เ้ป็นเจา้ว�าพระองคท์ิรงทิราบหรอืไมื�
ว�าเธิอเป็นใคร

  ส้ปดูาหต์�อมืา ผูู้้ ใหค้ำาปรกึษาคน
หนึ�งในเรอืนจำายื�นจดูหมืายฉบบ้
หนึ�งจากเด็ูกหญิ่งท่ิ�เธิอยกเป็นบต่ร
บญ่่ธิรรมืใหเ้ธิอ

  “พระผูู้เ้ป็นเจา้จะตอ้งดูแูลคณ่
แน�นอน” ผูู้้ ใหค้ำาปรกึษาบอก

  “ตอนน่�ดูฉ้ินเขย่นไปหาลูกสาวแลว้  
และเธิอมืาเย่�ยมืดูฉ้ินคร้ �งหนึ�ง” เอพรลิ 
บอก “ดูฉ้ินรูเ้รื�องศาสนาไมื�มืาก แต�รู ้
ว�าพระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงห�วงใยดูฉ้ิน
เพราะพระองคท์ิรงตอบคำาสวดู
ออ้นวอนของดูฉ้ิน”

  หลง้จากเอพรลิเล�าเรื�องของเธิอ เรา
ท่ิกคนน้�งเงย่บและนำ �าตาคลอ

  ในชื่�วงทิ่�ดูฉ้ินอยู� ในเรอืนจำา ดูฉ้ิน
ระบายความืในใจในการสวดูออ้นวอน
ทิลูขอใหพ้ระบดิูาในสวรรคท์ิรงดูแูล
และค่ม้ืครองครอบครว้ของดูฉ้ิน แต�
เมืื�อดูฉ้ินสวดูออ้นวอนใหเ้พื�อนบา้น
ในเรอืนจำา ดูฉ้ินเริ�มืรบ้รูศ้้กยภาพอน้
สูงส�งของพวกเธิอและรูสึ้กถึงึความืรก้
และพระเมืตตาของพระผูู้ช้ื่�วยใหร้อดู
อย�างเต็มืท่ิ�มืากขึ �น

  ครสิตม์ืาสอ่ฟป่น่� ในเรอืนจำาเป็น
ครสิตม์ืาสอ่ฟทิ่�สวยงามื  ◼ 

ด็ฉัิันจัะจัด็จัำาครสิตม์าสอฟีปีนี�ตลีอด็ไป
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 ของขวญัคัริสตม์่าสหร่อส่วนิสิบั?
   แอนินิา วลิี่เลีี่ยม่ส์, รัฐแอลี่ะแบัม่า สหรัฐอเม่ริกา

100 ดูอลลารห์า้ใบมืาใหดู้ฉ้ินทิาง
ไปรษณ่ย์

  น่� เป็นจดู่เปล่�ยนสำาหรบ้ดูฉ้ิน  
เปล่�ยนดูฉ้ินทิางวญิ่ญ่าณ ดูฉ้ิน
ตระหน้กว�าพระผูู้เ้ป็นเจา้ทิรงรก้ดูฉ้ิน  
พระองคท์ิรงห�วงใยดูฉ้ิน และทิรง
ตอ้งการใหดู้ฉ้ินประสบความืสำาเรจ็  
ดูฉ้ินจ�ายส�วนสิบน้บจากน้�นเป็นตน้
มืา แต�ไมื�ง�ายเสมือไป

  ครสิตม์ืาสคร้ �งหนึ�งเมืื�อหลายป่ก�อน  
ลกูสาวคนโตจำาไดูต้อนไดูย้นิดูฉ้ินพดูู
ว�าดูฉ้ินจะจ�ายส�วนสิบ แลีะ  ซืู �อของ
ขวญ้่ครสิตม์ืาสใหเ้ธิอกบ้น้องๆ พรอ้มื
กน้ไมื�ไดู้

  “เรารูว้�าเราจะไมื�ไดูอ้ะไร แต�น้�นไมื�
เป็นไร” ลูกสาวบอกดูฉ้ินต�อจากน้�น  
“เราลงความืเห็นว�าเราอยากใหค้ณ่แมื�
จ�ายส�วนสิบ”

  พระเจา้ทิรงจดู้หาเชื่�นทิ่�เคย และ
พวกเธิอไมื�จำาเป็นตอ้งไมื�มืข่องขวญ้่
ครสิตม์ืาส

  สำาหรบ้แมื�ตว้คนเดูย่วการสามืารถึ
เล่ �ยงดูลูกูๆ ไดูแ้ละจ�ายส�วนสิบเป็น
เรื�องสำาคญ้่ ต้ �งแต�ดูฉ้ินตดู้สินใจจ�าย
ส�วนสิบ ดูฉ้ินไดูร้บ้พรเรื�อยมืา ดูฉ้ินไมื�
รำ�ารวย แต�พระเจา้ทิรงทิำาทิางใหดู้ฉ้ิน
เสมือ

  ดูฉ้ินไดูร้บ้พรในดูา้นอื�นดูว้ย แบบ
อย�างทิ่�ดูข่องสมืาชิื่กศาสนจก้รและ
ครอบครว้ไดูช้ื่�วยใหดู้ฉ้ินกบ้ลกูๆ แข็ง
ขน้ในศาสนจก้ร ดูฉ้ินบอกพวกเขาว�า
ทิ้ �งหมืดูน้�นคอืพรท่ิ�พระเจา้ทิรงส้ญ่ญ่า
—หน้าต�างฟ้าสวรรคจ์ะเปิดูใหเ้รา  ◼ 
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     ดิฉ้นคน้หาโบสถ์ึจนกระทิ้�งซิูสเตอรผ์ูู้ส้อนศาสนาแนะนำาใหดู้ฉ้ินรูจ้ก้
ศาสนจ้กรของพระเยซูคูรสิตแ์ห�งวส่ิทิธิชิื่นยค่ส่ดูทิา้ย ดูฉ้ินรบ้บพ้ตศิมืาและ

การยนืยน้อก่เดูอืนครึ�งต�อมืา เรื�องหนึ�งทิ่�ผูู้ส้อนศาสนาสอนดูฉ้ินคอืหลก้ธิรรมื
เรื�องส�วนสิบ

  “คณ่จะไดูร้บ้พรถึา้คณ่จ�ายส�วนสิบ” พวกเธิอบอกดูฉ้ิน
  ดูฉ้ินเป็นแมื�ตว้คนเดูย่ว ดูฉ้ินแทิบมืเ่งนิไมื�พอซืู�ออาหารและจ�ายบลิ บ�อย

คร้ �งตอ้งคดิูว�าจะจ�ายส�วนสิบหรอืซืู �ออาหาร จ�ายค�าสาธิารณูปโภค หรอืจ�ายค�า
รถึยนต์

  ดูฉ้ินประสบชื่�วงของการพยายามืจ�ายส�วนสิบนานหลายป่ ในทิ่�ส่ดู ดูฉ้ินพดููว�า  
“ถ้ึาคณ่เชืื่�อว�าพระกิตตคิณ่เป็นความืจรงิ คณ่ตอ้งกา้วออกจากตรงน้�น ท้ินท่ิทิ่�
กา้วออกมืา พระผูู้้เป็นเจา้จะทิรงอวยพรคณ่”

  ดูฉ้ินเป็นหน่�ส�วนสิบ 550 ดูอลลาร ์แต�ดูฉ้ินตอ้งจ�ายบลิ 503 ดูอลลาร ์ดูฉ้ินไมื�
เห็นว�าจะจ�ายส�วนสิบไดูอ้ย�างไร แต�ดูฉ้ินพดููว�า “ดูฉ้ินจะลองดู”ู ดูฉ้ินจ�ายส�วนสิบ  
ไมื�มื่ ใครรูว้�าดูฉ้ินขาดูเงนิ 503 เหรย่ญ่ แต�มืผูู่้้ ไมื�ประสงคจ์ะออกนามืส�งธินบต้ร  

ด็ฉัิันเช่�อวา่พื่ระกติตคิณุเป็นความจัรงิ แตด่็ฉัิันจัะจัา่ยส่วนสิบ่ได็ห้้รอ่?



     ว ั  นน้�นเป็นครสิตม์ืาสอฟ่ เราเพิ�งไดู ้
ช่ื่ดูนอนชื่ดู่ใหมื�ซึู�งเป็นประเพณ่ 

ในครอบครว้เรา เด็ูกๆ เล�นเพลง 
ครสิตม์ืาสและทิก่คนเตน้ไปมืา ไมื�มื ่
ใครอารมืณ์บดููบึ �ง ทิก่คนมืค่วามืส่ข  
ยิ �มื และสน่กสนาน พอรูว้�ากำาลง้ต้ �ง
ครรภล์กูอก่คน ดูฉ้ินคดิูว�าดูฉ้ินรก้
ครอบครว้เรามืากเหลือเกนิและตื�น
เตน้มืากท่ิ�จะมืล่กูอก่คน

  ต�อจากน้�นดูฉ้ินรูสึ้กบางอย�าง
ช้ื่ดูเจน พระวญิ่ญ่าณทิรงกระซิูบบอก
ดูฉ้ินว�าป่หน้าคนหนึ�งในครอบครว้เรา
จะไมื�ไดูอ้ยู�กบ้เรา

  ดูกึคนืน้�น ขณะทิ่�ดูฉ้ินกบ้ทิมิืสามื่
กำาล้งวางของขวญ้่ไว้ ใตต้น้ครสิตม์ืาส  
เขาบอกดูฉ้ินว�าเขารูสึ้กบางอย�างตอน
เย็นวน้น้�นว�าคนหนึ�งในครอบครว้เรา
จะไมื�ไดูอ้ยู�กบ้เราในครสิตม์ืาสอฟ่ป่

 ปีีหนิา้จัะมี่คันิหายไปี
   รีเบัคักา คัลี่าร์คัสนัิ, แคัลิี่ฟื้อร์เนีิย สหรัฐอเม่ริกา
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นึกถึึงสองส้ปดูาหก์�อนคนืครสิตม์ืาส 
อ่ฟ เราไมื�ทิราบแน�ช้ื่ดูว�าวญิ่ญ่าณเขา้ 
สู�ร�างกายเมืื�อใดู แต�ทิิมืกบ้ดูฉ้ินรูสึ้ก 
ว�าลกูน้อยของเราไดูอ้ยู�กบ้ครอบครว้
เราในครสิตม์ืาสอ่ฟวน้น้�นกบ้ทิก่คนทิ่� 
กำาลง้เตน้ไปมืาและมืค่วามืส่ข แม้ืจะ
อยู�เพ่ยงครู�เดูย่วก็ตามื เรารูสึ้กป่ตมิืาก  
และรูสึ้กว�าลกูน้อยเป็นส�วนหนึ�งของ
ป่ตน้ิ�น เมืื�อเขาจากเราไป เราเชืื่�อว�าเขา 
คอืสมืาชิื่กครอบครว้เราท่ิ�จะไมื�อยู�กบ้
เราในครสิตม์ืาสอ่ฟป่หน้า ดูฉ้ินเชืื่�อว�า
ส้กวน้เราจะไดูพ้บลกูน้อยของเราอก่
คร้ �ง ดูฉ้ินสำานึกคณ่ต�อส้นตส่ิขทิ่�เกดิู
กบ้ดูฉ้ิน  ◼ 

หน้า ดูฉ้ินบอกทิิมืว�าดูฉ้ินไดูร้บ้ความื
รูสึ้กเดูย่วกน้

  ก�อนเราเดูนิทิางไปเย่�ยมืครอบครว้
นอกรฐ้หลง้ครสิตม์ืาส ทิิมืพดููกบ้ลกูๆ  
เรื�องความืปลอดูภย้ขณะเดูนิทิาง  
ระหว�างเดูนิทิางเราเป็นท่ิกขก์บ้ความื
คดิูเรื�องการสูญ่เส่ยสมืาชิื่กครอบครว้
คนหนึ�ง แต�เรารูสึ้กมื้�นใจว�าท่ิกอย�าง
จะดู ่เราเดูนิทิาง พบปะสนทินาอย�าง
สน่กสนานกบ้สมืาชิื่กครอบครว้ และ
กลบ้บา้นอย�างปลอดูภย้

  ไมื�นานก็ถึึงเวลาตรวจครรภต์ามื
ปกต ิแพทิยบ์อกข�าวเศรา้ ผู้ลอ่ลตรา้-

ซูาวดูย์นืยน้ว�าลกูน้อยในครรภ์เส่ย
ช่ื่วติไดูส้องส้ปดูาหแ์ล้วก�อนไป

เย่�ยมืครอบครว้
  ขณะท่ิ�ทิิมืกบ้ดูฉ้ินขบ้รถึ

กลบ้บา้น เราเส่ยใจมืาก เรา

ในวนัครสิตม์าสอฟี ด็ฉัิันคดิ็วา่ด็ฉัิันรกัครอบ่ครวัเรามากเห้ล่ีอเกนิ ตอ่จัากนั�นด็ฉัิันร้สึ้กบ่างอยา่งชัด็เจัน
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เราสื่ามารถูเร่ยนร้้อะไรจาก
หนังส่ื่อขัองโมโรไน?

         โ มืโรไนมืช่่ื่วติอยู� ในชื่�วง
เวลาทิ่�ส้บสนอลหมื�าน  
ทิ�านเห็นการทิำาลาย

ลา้งชื่าวน่ไฟคร้ �งส่ดูทิา้ย  
บดิูาทิ�านเส่ยช่ื่วติในการสู้
รบ (ดู ู โมืโรไน 8:3 ) และชื่าว
น่ไฟท่ิ� ไมื�ยอมืปฏิเิสธิพระ
เยซูคูรสิตถ์ึกูส้งหาร (ดู ู 
 โมืโรไน 2 ) โมืโรไนไมื�ยอมื  
“ปฏิเิสธิพระครสิต”์ เชื่�น
กน้ (  โมืโรไน 1:3 ) ทิ�านหลบ
หน่เพื�อความืปลอดูภย้และ
ซู�อนตว้อยู�หลายป่

 โมืโรไน 1–6 
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 (30 พื่ฤศจิักายนิ–6 ธินัิวาคัม่)

 “ข้ัาพื้เจ้าจงึเขัย่นเพื้ิ�มอก่เลก็น้อย”  
( โมโรไน 1:4 )

  ระหว�างน่� โมืโรไนคดิูว�าการเขย่น
บนแผู้�นจารกึของทิ�านจบแลว้ แต�
พระเจา้ทิรงมืพ่ระประสงค์ ใหท้ิ�าน  
“เขย่นเพิ�มือ่กเล็กน้อย, เพื�อว�าสิ�ง
เหล�าน่�อาจจะมืค่ณ่ค�าแก�  .   .   .  พ่�น้อง
ขา้พเจา้, ส้กวน้หนึ�งในอนาคต”  
(  โมืโรไน 1:4 )

 ท่ี่านเขัย่นอะไร?
  โมืโรไนเพิ�มืบทิทิ่� 8 และ 9 เขา้ไปในหน้งสือ

ของมือรมือน รวมืทิ้ �งความืย�อในหน้งสือของ 
อเ่ธิอร ์และเพิ�มืหน้งสือของทิ�านเอง (หน้งสือ
ของโมืโรไน) ไว้ ในแผู้�นจารกึของมือรมือน

  งานเขย่นของโมืโรไนประกอบดูว้ยหลายสิ�งท่ิ�
มืค่�าต�อเรา ทิ�านเขย่นเก่�ยวกบ้งานของศาสนจก้ร  
(ดู ู โมืโรไน 1–6 ) รวมืทิ้ �งคำาสอนจากมือรมือน 
บดิูาทิ�าน (ดู ู โมืโรไน 7–9 ) และบน้ทิกึประจก้ษ์
พยานส่ดูทิา้ยของทิ�านดูว้ย (ดู ู โมืโรไน 10 )

 ท่ี่านเขัย่นเพื้ราะเหตุใด?
  โดูยรูจ้ดู่ประสงคอ้์นสูงส�งของพระคม้ืภร่์

มือรมือน โมืโรไนจงึเลือกสิ�งทิ่�เขย่นอย�าง
ระมืดู้ระวง้ หลง้จากอ�านหน้งสือของโมืโรไน  
เราอาจถึามืว�าเหตใ่ดูโมืโรไนจงึเลือกบน้ทิกึสิ�ง
ทิ่�ทิ�านบน้ทิกึ ทิ�านรูสึ้กว�าจำาเป็นตอ้งบน้ทิกึ
อะไร? ประจก้ษ์พยานส่ดูท้ิายของโมืโรไนมืผู่้ล
ต�อความืรูสึ้กของเราอย�างไรเก่�ยวกบ้พระคม้ืภร่์
มือรมือน?



“อะไรเล่าที่่�ท่ี่านจะหวงั?”  
( โมโรไน 7:41 ) โมืโรไน 7–9 
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 (7–13 ธินัิวาคัม่)

 “ทิ�านจะมื ่ 

 ความืหวง้   
โดูยผู้�านการชื่ดูใช้ื่ของ  

 พระครสิต ์  
และเดูชื่าน่ภาพแห�งการฟื�นคนื

พระชื่นม์ืของพระองค,์ เพื�อยกทิ�าน
ขึ �นสู�นิรน้ดูรแห�งช่ื่วติ”  

(  โมืโรไน 7:41 )
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         พระผูู้้เป็นเจา้
ประทิานของ
ประทิานฝ� าย

วญิ่ญ่าณผู้�านพระวญิ่ญ่าณ
บรส่ิทิธิิ�เพื�อประโยชื่น์ของ
เรา (ดู ู โมืโรไน 10:8 ) เรา
แต�ละคนไดูร้บ้พรดูว้ยของ
ประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณจาก
พระผูู้เ้ป็นเจา้ และมืข่อง
ประทิานมืากมืายทิ่�เราไดูร้บ้

  ของประทิานฝ� าย
วญิ่ญ่าณบางอย�างระบไ่ว้ ใน
พระคม้ืภร่ ์(ดู ู โมืโรไน  
10:9–16 ;  หลก้คำาสอน
และพน้ธิส้ญ่ญ่า  
46:13–25 ) หลายอย�าง
ไมื�ไดูร้ะบไ่ว ้ทิ�านจะ
ทิราบและพฒ้นาของ
ประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณท่ิ�
พระผูู้เ้ป็นเจา้ประทิาน
แก�ทิ�านไดูอ้ย�างไร?  
ทิ�านจะพฒ้นาของ 
ประทิานอื�นๆ ไดูอ้ย�างไร?  
แนวคดิูบางประการต�อ
ไปน่�จะชื่�วยทิ�าน:

ฉันจะแสื่วงหาขัองประที่าน 
ฝ่่ายวญิญาณได้อย่างไร?

 ลงมอ่ที่ำา
  การเรย่นรูเ้รื�องของประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณเป็น

ประโยชื่น์ แต�ทิ�านตอ้งนำาความืรูน้้�นมืาใช้ื่ เมืื�อทิ�าน
ใช้ื่ศรท้ิธิาในพระเยซูคูรสิต ์กลบ้ใจ และรก้ษาพน้ธิ-
ส้ญ่ญ่า ทิ�านย�อมืมืสิ่ทิธิิ�รบ้ของประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณ  
หาสถึานการณ์ทิ่�ทิ�านสามืารถึใช้ื่ของประทิานฝ� าย
วญิ่ญ่าณของทิ�านดูว้ย จำาไวว้�าของประทิานเหล�าน่�
ไมื�เพ่ยงเป็นประโยชื่น์ต�อทิ�านเทิ�าน้�น แต�สามืารถึ
เป็นประโยชื่น์ต�อผูู้อื้�นเชื่�นกน้ (ดู ู หลก้คำาสอนและ
พ้นธิส้ญ่ญ่า 46:26 ) ทิ�านจะใช้ื่ของประทิานฝ� าย
วญิ่ญ่าณของทิ�านชื่�วยเหลือผูู้อื้�นไดูอ้ย�างไร?

 โมืโรไน 10 
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 (14–20 ธินัิวาคัม่)

ท้ี่ลถูาม
  สวดูออ้นวอนและทิลูถึามืพระผูู้เ้ป็นเจา้ว�าพระองค์

ทิรงอวยพรทิ�านดูว้ยของประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณอะไร
บา้งหรอืทิ�านควรขวนขวายให้ ไดูข้องประทิานใดู  
พระองคจ์ะทิรงชื่�วยเหลือทิ�าน ปิตพ่รของทิ�านอาจ
เปิดูเผู้ยของประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณของทิ�านเชื่�นกน้  
ถึา้ทิ�านยง้ไมื�ไดูร้บ้ปิตพ่ร ทิ�านอาจพดููคย่กบ้อธิกิาร
หรอืประธิานสาขาเก่�ยวกบ้การรบ้ปิตพ่ร

 ศึกษา
  ของประทิานฝ� ายวญิ่ญ่าณเรย่กรอ้งความื

พยายามืให้ ไดูม้ืา ขณะขวนขวายให้ ไดูข้อง
ประทิานอย�างใดูอย�างหนึ�ง ทิ�านอาจเรย่นรูเ้ก่�ยว
กบ้ของประทิานน้�นมืากขึ �นจากพระคม้ืภร่ ์ปิตพ่ร
ของทิ�าน หรอืคำาพดููการประช่ื่มืใหญ่�สามืญ้่  
ทิ�านสามืารถึขอใหค้นอื�นเล�าประสบการณ์ของ
พวกเขาไดูเ้ชื่�นกน้
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ศาสื่ดาพื้ยากรณ์ในพื้ระคมัภีร์่มอรมอน
สื่อนอะไรเราเก่�ยวกบัคริสื่ต์มาสื่?

         ขณะทิ่�ทิ�านอ�านพระ
คม้ืภร่เ์หล�าน่�  
ศาสดูาพยากรณ์

แต�ละทิ�านสอนอะไรเรา
เก่�ยวกบ้การประสูตขิอง
พระผูู้้ชื่�วยใหร้อดู ทิ�านอาจ
จะบ้นทิกึความืคดิูของทิ�าน
หรอืแบ�งปันความืคดิูเหล�า
น้�นกบ้ครอบครว้

ครสิตม์ืาส
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 (21–27 ธินัิวาคัม่)

 น่ไฟ (ประมาณ 600 
ป่ก่อนคริสื่ตกาล)

  “ขา้พเจา้เห็นหญ่งิ
พรหมืจารน่างหนึ�ง 
 .   .   .  กำาล้งอ่ม้ืเด็ูกไว้ ใน
ออ้มืแขนของนาง.  
และเทิพกล�าวแก�
ขา้พเจา้: จงดูพูระ
เมืษโปดูกของพระผูู้้
เป็นเจา้, แทิจ้รงิแลว้,  
แมืพ้ระบต่รของพระ 
บดิูานิรน้ดูร!์”  
(ดู ู 1   น่ไฟ 11:13–33 )

 แอลมาผู้้้บุตร  
(ประมาณ 83 ป่ก่อน
คริสื่ตกาล)

  “พระองคจ์ะ
ประสูตจิากมืารย์่,  .   .   .  
แมืพ้ระบต่รของพระ
ผูู้เ้ป็นเจา้”  
(ดู ู แอลมืา 7:7–13 )

 แซิมวิเอลช้าวเลมนั  
(ประมาณ 6 ป่ก่อน
คริสื่ตกาล)

  “อ่กห้าป่ทิ่�จะถึงึ,  
และดูเูถึดิู, เมืื�อน้�น
พระบต่รของพระผูู้้
เป็นเจา้จะเสด็ูจมืา”  
(ดู ู ฮ่ิลามืน้ 14:1–13 )

 อบินาได (ประมาณ 
148 ป่ก่อนคริสื่ตกาล)

  “ศาสดูาพยากรณ์
ทิ้ �งปวง  .   .   .  น้บแต�
โลกเริ�มืตน้— .   .   .  ไมื�
กล�าวไวห้รอืว�าพระ
ผูู้เ้ป็นเจา้เองจะ
เสด็ูจลงมืาในบรรดูา
ลกูหลานมืน่ษย์
  .   .   .  ?” (ดู ู โมืไซูยาห์ 
13:33–35 )

 น่ไฟบุตรขัองฮ่ลามนั  
(ประมาณคริสื่ต์ศักราช้ 1)

  “ส่รเส่ยงของพระเจา้มืา
ถึึงทิ�าน, มืค่วามืว�า:  .   .   .  ใน
วน้พร่�งเราจะเขา้มืาในโลก”  
(ดู ู 3 น่ไฟ 1:4–22 )

 กษตัริย์เบ็นจามนิ  
(ประมาณ 124 ป่ก่อน
คริสื่ตกาล)

  “พระเจา้  .   .   .  จะเสด็ูจ
  .   .   .  มืาอยู� ในบรรดูา
ลกูหลานมืน่ษย,์  .   .   .  
และพระองคจ์ะทิรง
ม่ืพระนามืว�าพระเยซูู
ครสิต,์ พระบต่รของ
พระผูู้เ้ป็นเจา้,  .   .   .  และ
มืารดูาของพระองค ์
จะมืน่ามืว�ามืารย่”์  
(ดู ู โมืไซูยาห ์3:5–11 )
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ภัาพื่ปีระกอบัโดย โจัซีู โพื่ร์ทิลี่โลี่

วธ่ิีเริ�มการ
สื่นที่นา 7 วธ่ิี

   ลี่ก้คิัดอะไรบัา้ง
เกี�ยวกบััคัำาพื่ด้การ
ปีระช่ม่ใหญ่สาม่ญั
ที�เราด้?

เม่่�อลี่้กของท่านิ
กำาลี่งัปีระสบั
ช่วงเวลี่าที�ยาก
ลี่ำาบัาก

ขณะรับัปีระทานิ
อาหารดว้ยกนัิ
หร่อก่อนินิอนิ

ฉนัิจัะพื่ด้ค่ัยกบัั
ลี่้กๆ เกี�ยวกบัั

พื่ระกิตติค่ัณเป็ีนิ 

ประจำาทุี่กวนั   
ไดอ้ยา่งไร?

 แหล่งข้ัอม้ลที่่�มป่ระโยช้น์เพื้ิ�มเตมิ
   •    “บดิูามืารดูาท่ิ�รก้” (ปกหลง้ของนิตยสาร  Friend   )
   •    “ต่ก๊แก จิ �งหรดู่ และเวลากบ้ลูก” ( เลย่โฮินา  

มื.ิย. 2019)
   •    “การค่ม้ืครองเด็ูก” ( เลย่โฮินา  ต.ค. 2019)
   •    “การพดููคย่เก่�ยวกบ้เรื�องยากๆ” ( เลย่โฮินา  มื.่ค. 2015)

ในฐานะบดิูามืารดูา การสอนพระกิตตคิณ่ใหก้บ้
ลกูๆ เป็นงานของเรา แต�การสนทินาพระกติตคิณ่
ไมื�จำาเป็นตอ้งน�าเบื�อและมืพ่ธิิร่ต่อง! แนวคดิูบาง
ประการต�อไปน่�จะถึก้ทิอการสนทินาพระกติตคิณ่
เขา้ไปในช่ื่วติประจำาวน้

7

7

   เพื่่�อนิๆ ของลี่้ก
ถาม่เร่�องศาสนิา
บัา้งหร่อเปีล่ี่า?

เวลาพ้ื้ดคุย
อย่างเป็น
กนัเอง  
 7 ช่้วง
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                                               ความคดิและเกร็ดความร้้

    •    สื่อนล้กว่าการมค่ำาถูามเก่�ยวกบัพื้ระ
กติตคุิณเป็นเร่�องด ่ เพื่ราะคัำาถาม่
นิั�นิเองที�กระต่น้ิเต่อนิโจัเซูฟื้ สมิ่ธิให้
สวดออ้นิวอนิขอคัวาม่ช่วยเหล่ี่อ  
ซู่� งนิำาไปีส่้นิิมิ่ตแรก! ช่วยใหพ้ื่วกเขา
ตระหนิกัวา่พื่วกเขายงัคังบัำาร่งเลีี่�ยง
ปีระจักัษพ์ื่ยานิไดโ้ดยไม่่ตอ้งมี่คัำา
ตอบัทั�งหม่ด

    •    บอกให้ล้กร้้เม่�อท่ี่านร้้สึื่กถูงึพื้ระ 
วญิญาณ  ไม่่วา่จัะระหวา่งยาม่คัำ�าที�
บัา้นิ อย้ที่�โบัสถ ์หร่อตอนิเห็นิตะวนัิ
ตกดินิที�สวยงาม่ นีิ�จัะช่วยใหพ้ื่วกเขา
เริ�ม่รับัร้้วา่พื่ระวญิญาณตรัสกบััเรา
อยา่งไร อธิิบัายวา่พื่ระวญิญาณทรง
ส่�อสารกบััเราหลี่ายวธีิิต่างกนัิไปี เช่นิ  
คัวาม่ร้้ส่กอบัอ่่นิหร่อคัวาม่ร้้ส่กผู้อ่นิ
คัลี่าย คัวาม่คิัดปีลี่อดโปีร่ง คัวาม่
ร้้ส่กสงบั เป็ีนิตน้ิ

    •    ที่ำาให้ข่ัาวสื่ารพื้ระกติตคุิณเข้ัาถูงึได้
ง่าย  ลี่้กๆ วยัร่่นิอาจัไม่่คัน้ิด้บัทคัวาม่
นิิตยสารศาสนิจักัรทางโทรศพัื่ท ์แต่
พื่วกเขาอาจัเปิีดด้ เลียีโฮนา  ที�วางอย้่
บันิโตะ๊ พื่วกเขาอาจัไม่่ฟัื้งคัำาพื่ด้การ
ปีระช่ม่ใหญ่สาม่ญัในิเวลี่าวา่ง แต่
อาจัไดย้นิิบัางคัำาจัากคัำาพื่ด้ที�ท่านิฟัื้ง
ขณะทำาอาหารเยน็ิ

    •    สื่ำาคญัที่่�สุื่ดคอ่ พื้ยายามต่อไปแม้ด้
เหมอ่นจะไม่ได้ผู้ล!  พื่ระคัมั่ภีัร์เตม็่
ไปีดว้ยเร่�องราวเกี�ยวกบัับ่ัตรที�ตอนิ
แรกไม่่ยอม่ฟัื้ง อยา่งเช่นิแอลี่ม่าผู้้ ้
บ่ัตร จังวางใจัวา่วนัิหน่ิ�งคัวาม่จัริง
ทางวญิญาณจัะฝั่งล่ี่กเขา้ไปีในิใจั
พื่วกเขา  ◼ 

   มี่อะไรที�เราเพื่ิ�งอ่านิ
ไปีในิ จังตามเรามา  
ที�ลี่้กยงัคิัดอย้?่

   ช่วงนีิ�ลี่้กอ่านิอะไร
ในิพื่ระคัมั่ภีัร์? ลี่ก้
มี่คัำาถาม่หร่อเปีล่ี่า?

 ที�โบัสถว์นัินีิ�ลี่้กมี่คัำาถาม่อะไร
บัา้งหร่อเปีล่ี่า?

ก่อนิหร่อหลี่งัการ 
ปีระช่ม่หร่อกิจักรรม่ 
ของศาสนิจักัร

เม่่�อใดกต็าม่ที�ท่านิสงัเกตเห็นิ
บัางอยา่งที�เกี�ยวขอ้งกบัั
ข่าวสารทางวญิญาณ

ระหวา่งทำา
โคัรงการบัำาเพื่ญ็
ปีระโยชนิห์ร่อเม่่�อ
ช่วยเหล่ี่อผู้้อ่้�นิ

เวลี่าใดกไ็ด—้ถา้ท่านิเขา้
ส่้การสนิทนิาดว้ยคัวาม่
ใจักวา้ง คัวาม่รักในิใจั
 แลี่ะคัวาม่ปีรารถนิาจัะ
ฟัื้งแลี่ะเขา้ใจั

   ช่วงนีิ�พื่อ่  
(หร่อแม่่) คิัดเกี�ยว
กบััพื่ระคัมั่ภีัร์ขอ้นีิ�   
ลี่้กคิัดอะไรเกี�ยว
กบััพื่ระคัมั่ภีัร์ขอ้
นีิ�บัา้ง?

ขณะเล่ี่าเร่�องราวของ
คัรอบัคัรัวหร่อพื่ด้ค่ัย
เกี�ยวกบัับัรรพื่ชนิ

   การเรียกของลี่้ก  
(หร่องานิม่อบัหม่าย
อ่�นิของศาสนิจักัร) เป็ีนิ
อยา่งไรบัา้ง? อะไรจัะช่วยลี่้ก
ไดบ้ัา้ง?
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 ห้
 าปีีก่อนิดิฉนัิกบััสามี่ตดัสินิใจัเริ�ม่ช่องยท้้ปีที�เราเริ�ม่แบ่ังปัีนิวธีิิที�เรา
ดำาเนิินิชีวติในิฐานิะสม่าชิกศาสนิจักัรของพื่ระเยซู้คัริสตจ์ัริงๆ แนิวคิัด
ของเราค่ัอพื่ด้เกี�ยวกบััคัวาม่เช่�อผู้า่นิร้ปีแบับัการดำาเนิินิชีวติของเรา

  เราเคัยมี่พื่รใหญ่หลี่วงของการไดรั้บัขอ้คัวาม่ที�สร้างแรงบันัิดาลี่ใจัจัากผู้้ ้
ติดตาม่หลี่ายคันิที�บัอกเราเกี�ยวกบััการไปีโบัสถค์ัรั� งแรกหร่อแม่ก้ระทั�งการรับั
บัพัื่ติศม่า! ขอ้คัวาม่เหล่ี่านีิ�ทำาใหเ้ราเบิักบัานิใจัอยา่งยิ�ง

  เราซูาบัซู่� งใจัม่ากกบััปีระสบัการณ์เพื่ิ�ม่ค่ัณค่ัาที�เคัร่อข่ายสงัคัม่ม่อบัให้
เราในิการกระจัายข่าวสารของพื่ระกิตติค่ัณที�ไดรั้บัการฟ่ื้� นิฟื้โ้ดยแค่ัแบ่ังปัีนิ
ชีวติเรา แต่ขณะที�ส่�อสงัคัม่สาม่ารถทำาใหเ้กิดปีระสบัการณ์เหล่ี่อเช่�อ ช่วยเรา
พื่ฒันิาสมั่พื่นัิธิภัาพื่ที�มี่คัวาม่หม่าย แลี่ะยอม่ใหเ้ราแบ่ังปัีนิปีระจักัษพ์ื่ยานิของ
พื่ระกิตติค่ัณ ส่�อสงัคัม่สาม่ารถใหป้ีระสบัการณ์ที�บัั�นิทอนิเราทางวญิญาณ นิำา
เราใหต้ดัสินิผู้้อ่้�นิอยา่งไม่่ยติ่ธิรรม่ แลี่ะม่องขา้ม่ตวัตนิจัริงๆ ของเรา

  หม่วดคันิหน่่ิม่สาวของเด่อนินีิ�จัะพื่ด้ถ่งหวัขอ้เหล่ี่านิั�นิแลี่ะอ่�นิๆ เราม่กั 
เปีรียบัเทียบัตวัเราหร่อชีวติเรากบััสิ�งที�เราเห็นิบันิส่�อสงัคัม่ แต่เราสาม่ารถฝ่่ก
ใชส่้�อสงัคัม่สร้างพื่่�นิที�เชิงบัวกที�เราไม่่ตดัสินิตวัเราหร่อผู้้อ่้�นิ เกิดคัวาม่เช่�อม่ั�นิ
ในิค่ัณลี่กัษณะแห่งสวรรคัข์องเรา แลี่ะสำาคัญัที�ส่ดค่ัอถ่ายทอดคัวาม่ส่ขที�พื่ระ
กิตติค่ัณของพื่ระเยซู้คัริสตน์ิำาม่าใหเ้ราผู้า่นิแบับัอยา่งของเรา

  บัาร์บัารา รอดริเกซู

คนหนุ่มสื่าว

การใช้้ส่ื่�อสัื่งคมสื่ร้างพื้่�นที่่�เชิ้งบวก

  หาบัทคัวาม่เหล่ี่านีิ�แลี่ะบัทคัวาม่อ่�นิ:
   •    ที�  liahona   .ChurchofJesusChrist   .org  
    •    ในิ  YA Weekly  (ใตห้ม่วดคันิหน่่ิม่

สาวในิคัลี่งัคัน้ิคัวา้พื่ระกิตติค่ัณ)

 แบ่งปันเร่�องราวขัองท่ี่าน
  ท่านิมี่ปีระสบัการณ์ที�อยากแบ่ังปัีนิหร่อ
ไม่่? หร่อท่านิตอ้งการเห็นิบัทคัวาม่
เกี�ยวกบััหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ิ�งหร่อไม่่?  
หากตอ้งการ เราอยากฟัื้งเร่�องราว
จัากท่านิ! ท่านิสาม่ารถส่งบัทคัวาม่
หร่อคัำาติชม่ของท่านิม่าไดที้�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org  .

  ในหมวดน่�

    44   ตดัสิื่นอย่างยุตธิีรรม (แม้บนส่ื่�อ
สัื่งคม)
   โดย สม่าชิกคัณะกรรม่การ
เยาวชนิหญิงสาม่ญัแลี่ะเจัา้
หนิา้ที� เลีียโฮนา 

     48   ความเป็นจริงเบ่�องหลงัโพื้รไฟล์
ภีาพื้ที่่�สื่มบ้รณ์แบบเหล่านั�น
   โดย บัาร์บัารา รอดริเกซู

       ดจิทิี่ลัเท่ี่านั�น

    งานขัองเราไม่ใช่้โยนหิน

   สงวนินิาม่

     วธ่ิีอย่้ บน  แต่ไม่อย่้ ใน  ส่ื่�อสัื่งคม

   โดย เฟื้ธิ เฟื้อร์กส้นัิ
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       โดย สื่มาชิ้กคณะกรรมการเยาวช้นหญงิสื่ามญัและ 
เจ้าหน้าที่่� เลียีโฮนา  

      “อย่าตดัสิื่น”
  เราไดย้นิิคัำานีิ� บ่ัอยม่ากในิโลี่กท่กวนัินีิ�  ตาม่ดว้ย

ข่าวสารที�บัอกเราวา่เราไม่่มี่สิทธิิ� ตดัสินิผู้้อ่้�นิ แค่ัคัำาวา่  
 การตัดสิน  กมี็่คัวาม่คิัดดา้นิลี่บัติดม่าม่ากแลี่ว้ แต่ในิ
ฐานิะสม่าชิกศาสนิจักัรของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด เราร้้
วา่การตดัสินิเป็ีนิสิ�งที�พื่ระองคัท์รงแนิะนิำาใหเ้ราทำา—
ตราบัเท่าที�เราตดัสินิในิวธีิิของพื่ระองคั์

  เม่่�อพื่ระเยซู้ทรงรักษาชายคันิหน่ิ�งในิวนัิสะบัาโต  
พื่ระองคัท์รงถก้ตดัสินิอยา่งร่นิแรงเพื่ราะกฎของโม่เสส
ตั�งขอ้จัำากดัเกี�ยวกบััสิ�งที�ท่านิทำาไดใ้นิวนัิสะบัาโต—แลี่ะ
คันิทั�งหลี่ายไม่่คิัดวา่พื่ระองคัท์รงปีฏิิบัติัตาม่แนิวทาง
เหล่ี่านิั�นิ แต่พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดทรงตำาหนิิพื่วกเขาที�ด่วนิ
จับััผู้ดิผู้้อ่้�นิ จัากนิั�นิพื่ระองคัท์รงแนิะนิำาพื่วกเขาวา่  
“อยา่พื่ิพื่ากษาตาม่ที�เห็นิภัายนิอก แต่จังพื่ิพื่ากษาอยา่ง
ยติ่ธิรรม่เถิด” ( ยอห์นิ 7:24 : ด้ งานิแปีลี่ของโจัเซูฟื้ สมิ่ธิ,  
ม่ทัธิิว 7:1–2 ดว้ย)

  เหม่่อนิคันิเหล่ี่านิั�นิที�ตดัสินิพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด เรา
ตดัสินิผู้้อ่้�นิอยา่งไม่่ยติ่ธิรรม่บ่ัอยเพื่ียงใด? น่ิาจัะบ่ัอยกวา่
ที�เราคิัด! เพื่ราะการตดัสินิผู้้อ่้�นิง่ายม่าก โดยเฉพื่าะอยา่ง

คนหนุ่มสื่าว

ดว้ยคัวาม่ช่วยเหล่ี่อจัากพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด เราสาม่ารถฝ่่ก
ตดัสินิในิวธีิิที�พื่ระองคัท์รงปีระสงคัใ์หเ้ราตดัสินิ

 ตดัสิื่น   
อยา่งยติ่ธิรรม่ (แม่บ้ันิส่�อสงัคัม่)

ยิ�งในิแวดวงส่�อสงัคัม่ เราอาจัตอ้งเรียนิร้้วธีิิปีระยก่ตใ์ชค้ั ำา
แนิะนิำาของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดในิการตดัสินิโลี่กท่กวนัินีิ�
อยา่งยติ่ธิรรม่

   การแยกแยะระหว่างการตดัสิื่น
อย่างยุตธิีรรมกบัการตดัสิื่นอย่างไม่
ยุตธิีรรม

  การตดัสินิเป็ีนิส่วนิหน่ิ�งของสิทธิิ� เสรีของเรา มี่ม่ากม่าย
หลี่ายเร่�องใหเ้ราใชก้ารตดัสินิในิชีวติ อยา่งเช่นิ การเล่ี่อก
อาชีพื่ การตดัสินิใจัวา่จัะใชเ้วลี่ากบััใคัรแลี่ะใชเ้วลี่าของ
เรา อ็ย่างไร  การเล่ี่อกวา่จัะบัริโภัคัส่�อใด เป็ีนิตน้ิ แต่เรา
จัะทำาการตดัสินิเหล่ี่านีิ�—แลี่ะส่ดทา้ยแลี่ว้ค่ัอการตดัสินิ 
ทั�งหมด —อยา่งยติ่ธิรรม่ไดอ้ยา่งไร?

  ปีระธิานิดลัี่ลิี่นิ เอช. โอค๊ัส์ ที�ปีร่กษาที�หน่ิ�งในิฝ่่าย
ปีระธิานิส้งส่ดใหแ้นิวทางหกปีระการสำาหรับัการตดัสินิ
อยา่งถ้กตอ้ง เราร้้ไดว้า่การตดัสินิของเรายติ่ธิรรม่ถา้:

    1.   “ไม่่ปีระกาศวา่บ่ัคัคัลี่ไดรั้บัคัวาม่ส้งส่งแน่ินิอนิหร่อ
   .   .   .  ตอ้งอย้ใ่นิไฟื้นิรกอยา่งถาวรแน่ินิอนิ”
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    2.   “ไดรั้บัการนิำาทางจัากพื่ระวญิญาณ    .   .   .  ไม่่ใช่จัากคัวาม่
โกรธิ คัวาม่แคัน้ิ คัวาม่อิจัฉา หร่อปีระโยชนิส่์วนิตนิ”

    3.   อย้ ่“ภัายในิคัวาม่พื่ิทกัษข์องเรา”
    4.   “ร้้ขอ้เทจ็ัจัริงม่ากพื่อ”
    5.   ไม่่เกี�ยวกบััคันิแต่เกี�ยวกบััสถานิการณ์
    6.   “ใชม้่าตรฐานิที�ชอบัธิรรม่” 1 

    ศาสดาพื่ยากรณ์โม่โรไนิใหแ้นิวทางการตดัสินิอยา่ง
ยติ่ธิรรม่ไวเ้ช่นิกนัิ: “สิ�งที�ดีทั�งปีวงม่าจัากพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้; แลี่ะ
สิ�งที�ชั�วม่าจัากม่าร; เพื่ราะม่าร  .   .   .  เช่�อเชิญแลี่ะชกัจ้ังใหท้ำาบัาปี,  
แลี่ะใหท้ำาสิ�งที�ชั�วตลี่อดเวลี่า” ( โม่โรไนิ 7:12 )

  เม่่�อเล่ี่�อนิหนิา้จัอด้ส่�อสงัคัม่ พื่ิจัารณาคัวาม่สมั่พื่นัิธ์ิฉนัิ
เพื่่�อนิ หร่อตดัสินิใจัวา่จัะใชเ้วลี่าของเราอยา่งไร ก่อนิตดัสินิเรา
สาม่ารถถาม่ตวัเราวา่ โพื่สต/์คันิ/กิจักรรม่นีิ� :

    •    ทำาใหฉ้นัิร้้ส่กดีแลี่ะสงบัหร่อไม่่?
    •    เช่�อเชิญใหฉ้นัิทำาดีหร่อไม่่?
    •    ช่วยใหฉ้นัิรักพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้แลี่ะรับัใชพ้ื่ระองคัห์ร่อไม่่?

    เม่่�อเราตระหนิกัวา่สิ�งที�ดีทั�งปีวงม่าจัากพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ เราจัะ
ใชสิ้ทธิิ� เสรีตดัสินิอยา่งฉลี่าดแลี่ะยติ่ธิรรม่เกี�ยวกบััผู้้อ่้�นิ เกี�ยว
กบััตวัเรา แลี่ะเกี�ยวกบััสิ�งที�เราเติม่เตม็่ชีวติเรา

    ออกจากวงจรขัองการตดัสิื่นอย่างไม่
ยุตธิีรรม

  ตอนินีิ� เราไดพ้ื่ิจัารณาแลี่ว้วา่การตดัสินิอยา่งยติ่ธิรรม่ค่ัอ
อะไร เราจัะทำาอะไรไดบ้ัา้งเม่่�อพื่บัตวัเราวนิเวยีนิอย้ก่บััการ
ตดัสินิดา้นิลี่บั ต่อไปีนีิ� เป็ีนิแนิวคิัดบัางปีระการ:

    •    งดใชส่้�อสงัคัม่ เป็ีนิการเปิีดโอกาสใหท่้านิไดช้ะลี่อ จัดั
กล่่ี่ม่ใหม่่ แลี่ะเช่�อม่สมั่พื่นัิธ์ิกบััคันิอ่�นิจัริงๆ อีกคัรั� ง เม่่�อ
ท่านิเห็นิคันินิอกส่�อสงัคัม่ม่ากข่�นิ ท่านิตระหนิกัวา่พื่วก
เขาเป็ีนิคันิจัริงที�ปีระสบัปัีญหาจัริงๆ แลี่ะท่านิมี่แนิวโนิม้่
จัะตดัสินิพื่วกเขานิอ้ยลี่ง

    •    แทนิที�จัะโพื่สตเ์กี�ยวกบััตวัท่านิ ใหโ้พื่สตเ์กี�ยวกบััคันิที�
ท่านิรักผู้้ส้ร้างแรงบันัิดาลี่ใจัใหท่้านิ บัอกคันิอ่�นิๆ วา่เหต่
ใดท่านิช่�นิชม่บ่ัคัคัลี่นีิ�  เปิีดโอกาสใหท่้านิม่องออกนิอก
ตวัแลี่ะเป็ีนิพื่รแทนิที�จัะทำาใหป้ีระทบััใจั

    •    เล่ี่อกตอบัรับัส่�อสงัคัม่อยา่งจัริงใจัวนัิลี่ะคัรั� งไม่่วา่จัะ
เป็ีนิการอวยพื่รวนัิเกิด แสดงคัวาม่ยนิิดี หร่อแม่เ้พื่ียงแค่ั
ส่งขอ้คัวาม่ดีๆ

    •    ม่กัจัะมี่คันิบันิส่�อสงัคัม่ที�แบ่ังปัีนิม่ากเกินิไปี แบ่ัง
ปัีนิเฉพื่าะช่วงลี่าพื่กัผู้อ่นิที�ดีเหล่ี่อเช่�อของพื่วกเขา มี่
คัรอบัคัรัวที�ด้เหม่่อนิสม่บ้ัรณ์แบับั หร่อม่กัจัะทำาให ้

เกิดคัวาม่ขดัแยง้ ก่อนิเราตดัสินิ เราถาม่ตวัเราไดว้า่  
“พื่ระเจัา้ทรงทราบัอะไรเกี�ยวกบัับ่ัคัคัลี่นีิ�  แลี่ะฉนัิจัะเรียนิ 
ร้้อะไรเกี�ยวกบััพื่วกเขาไดบ้ัา้ง?” สวดออ้นิวอนิขอให้
ทรงช่วยท่านิม่องพื่วกเขาดงัที�พื่ระองคัท์รงม่อง แลี่ะถา้
โพื่สตข์องพื่วกเขาใหค้ัวาม่ร้้ส่กดา้นิลี่บักบััท่านิอย้เ่สม่อ
ท่านิสาม่ารถเลิี่กติดตาม่พื่วกเขาได้

    การม่องท่กคันิอยา่งที�พื่วกเขาเป็ีนิจัริงๆ—บ่ัตรธิิดาของ
พื่ระบิัดาพื่ระม่ารดาบันิสวรรคั—์จัะเปีลีี่�ยนิคัวาม่ปีระทบััใจั
เพื่ียงผู้วิเผู้นิิของเราต่อพื่วกเขาเป็ีนิการม่องใหถ่้งนิิรันิดร มี่
พื่ลี่งัในิการร้้อตัลี่กัษณ์แลี่ะจ่ัดปีระสงคัที์�แทจ้ัริงของท่กคันิ  
ดงัที�ซิูสเตอร์มิ่เชลี่ลี่ ์เคัรก ที�ปีร่กษาที�หน่ิ�งในิฝ่่ายปีระธิานิ
เยาวชนิหญิงสาม่ญัเต่อนิสติเรา:

  “ท่านิมี่ค่ัณลี่กัษณะแห่งสวรรคัแ์ลี่ะจ่ัดปีระสงคัอ์นัิส้งส่งที�
เหม่าะกบัั ท่าน    .   .   .  จัริงๆ

  “เราม่กัเปีรียบัเทียบัตวัเรากบััผู้้อ่้�นิ จัะมี่คันิที�ด้เหม่่อนิมี่ท่ก
อยา่งพื่ร้อม่ม่้ลี่หร่อสำาคัญักวา่เราเสม่อ แต่เราม่กัล่ี่ม่ไปีวา่จ่ัด
ปีระสงคัข์องพื่วกเขาต่างจัากจ่ัดปีระสงคัข์องเรา เม่่�อใดที�เรา
พื่ยายาม่ดำาเนิินิชีวติตาม่ที�เราเป็ีนิจัริงๆ—เม่่�อเราเขา้ใจัแลี่ะ
เห็นิค่ัาของปีระทานิแลี่ะพื่รสวรรคัข์องพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ที�เป็ีนิ
เอกลี่กัษณ์ของเราแต่ลี่ะคันิ—เม่่�อนิั�นิเราจัะปีระสบัปีีติอยา่ง
แทจ้ัริง” 2 

  ส่ดทา้ย เราตอ้งทำาส่วนิของเราเพื่่�อหนีิจัากวงจัรของการ
ตดัสินิบันิส่�อสงัคัม่ ตอ้งม่องออกนิอกตวัเพื่่�อสมั่ผู้สัชีวติผู้้อ่้�นิ  
ตอ้งยกผู้้อ่้�นิแลี่ะแบ่ังปัีนิแสงสวา่งของพื่ระคัริสต ์ในิการทำา
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เช่นินิั�นิ ไม่่ใช่แค่ัทำาเม่่�อเรารับัใชผู้้้อ่้�นิ แต่เราจัะร้้ส่กกบััตวัเรา
ดีข่�นิดว้ย

    เอาช้นะการตดัสิื่นตนเองและการ
เปร่ยบเที่ย่บที่่�ที่ำาให้เราร้้สึื่กแย่

  เคัร่�องม่่อที�ไดผู้้ลี่อยา่งหน่ิ�งของซูาตานิค่ัอพื่ยายาม่ขดัขวาง
ไม่่ใหเ้ราเขา้ใจัอตัลี่กัษณ์ที�แทจ้ัริงของเราจัริงๆ เม่่�อเราม่อง
ขา้ม่อตัลี่กัษณ์ที�แทจ้ัริงของเรา คัวาม่คิัดตดัสินิแลี่ะการวพิื่ากษ์
วจิัารณ์ตนิเองจัะเขา้ม่าแทนิที�คัวาม่ร้้ส่กเห็นิใจัตนิเองแลี่ะ
คัวาม่รัก เราเลิี่กเช่�อม่สมั่พื่นัิธ์ิกบััผู้้อ่้�นิ ตวัเรา แลี่ะแม่ก้บััพื่ระ
วญิญาณบัริส่ทธิิ�

  คัวาม่จัริงค่ัอการเปีรียบัเทียบัไม่่เกี�ยวกบััคันิที�เรากำาลี่งั
เปีรียบักบััตวัเราเสม่อไปี แต่บ่ัอยคัรั� งเกี�ยวกบััตวัเราแลี่ะคัวาม่
ไม่่ม่ั�นิใจัของเรา การเปีรียบัเทียบัจ่ังเป็ีนิการตดัสินิตวัเราอยา่ง
ไม่่ยติ่ธิรรม่

  แลี่ะขณะที�การเปีรียบัเทียบัอาจัเป็ีนิ โจรขโมย  ปีีติ 3  การร้้
ค่ัาของเรา ขอ้ดีแลี่ะพื่รสวรรคัข์องเรา จ่ัดปีระสงคัข์องพื่ระ
บิัดาบันิสวรรคัส์ำาหรับัเรา แลี่ะคันิในิแบับัที�เราจัะเป็ีนิไดค่้ัอ  
 กญุแจ  ที�ท ำาใหเ้กิดปีีติ

  พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดทรงใชพ้ื่ระชนิม่ชี์พื่ทำาค่ัณปีระโยชนิ ์ 
(ด้  กิจัการของอคััรท้ต 10:38 ) พื่ระองคัท์รงดำาเนิินิพื่ระชนิม่์
ชีพื่เพื่่�อผู้้อ่้�นิ ปีราศจัากขอ้บักพื่ร่อง กระนิั�นิพื่ระองคัย์งัคัง
ถ้กตำาหนิิแลี่ะถ้กตดัสินิ แต่เพื่ราะพื่ระองคัท์รงทราบัวา่โดย
แทแ้ลี่ว้พื่ระองคัท์รงเป็ีนิใคัรแลี่ะจ่ัดปีระสงคัข์องพื่ระองคั์

ค่ัออะไร พื่ระองคัจ่์ังทรงสาม่ารถรับัม่่อกบััการตดัสินิดว้ย
พื่ระค่ัณ ไม่่ปีล่ี่อยใหก้ารตดัสินิขดัขวางสิ�งที�ทรงม่่่งหม่ายให้
พื่ระองคัท์ำา

  เม่่�อเราทำาตาม่แบับัอยา่งของพื่ระองคั ์เรายอ่ม่ทำาไดเ้หม่่อนิ
กนัิ! โลี่กม่กัทำาใหเ้ราหลี่งทางในิการเปีรียบัเทียบัแลี่ะการ
ตดัสินิ แลี่ะล่ี่ม่วา่เราเป็ีนิใคัร แต่เราเรียนิร้้ไดจ้ัากซิูสเตอร์  
จัอย ดี. โจันิส์ ปีระธิานิปีฐม่วยัสาม่ญัผู้้ส้อนิวา่ “ถา้คัวาม่รักที�
เราร้้ส่กต่อพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดแลี่ะสิ�งที�พื่ระองคัท์รงทำาเพื่่�อเรา
นิั�นิยิ�งใหญ่กวา่พื่ลี่งัที�เราใหก้บััคัวาม่อ่อนิแอ คัวาม่ไม่่ม่ั�นิใจั
ในิตนิเอง หร่อนิิสยัที�ไม่่ดี เม่่�อนิั�นิพื่ระองคัจ์ัะทรงช่วยเรา
เอาชนิะสิ�งต่างๆ ที�ก่อใหเ้กิดคัวาม่ท่กขใ์นิชีวติเรา พื่ระองคั์
ทรงช่วยชีวติเราจัากตวัเราเอง” 4 

  ตาม่ที�เราทราบั “ค่ัาของจิัตวญิญาณยิ�งใหญ่ในิสาย
พื่ระเนิตรของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้” ( หลี่กัคัำาสอนิแลี่ะพื่นัิธิสญัญา  
18:10 ) ตอนินีิ�ใหใ้ส่ช่�อท่านิเองแทนิคัำาวา่ จิตวิญญาณ  แลี่ว้
ตรองสกัคัร่้ พื่ระบิัดาบันิสวรรคัท์รงร้้จักัช่�อท่านิ ทรงร้้จักั
ค่ัณค่ัาของท่านิ แลี่ะพื่ระบ่ัตรองคัเ์ดียวที�ถ่อกำาเนิิดของ
พื่ระองคัสิ์�นิพื่ระชนิม่เ์พื่่�อท่านิเพื่ราะท่านิมี่ค่ัาต่อพื่ระองคัม์่าก  
 ขนาดนั�น  

  ฉะนิั�นิเม่่�อโลี่กร้้ส่กหนิกัแลี่ะเริ�ม่เกิดการเปีรียบัเทียบั จัง
เขา้ม่าอย้ใ่กลี่ท้ั�งสองพื่ระองคัแ์ลี่ะท่านิจัะร้้ส่กวา่คัวาม่สงสยั
ตนิเองแลี่ะการตดัสินิตนิเองม่ลี่ายหายไปี ท่านิจัะร้้ส่กมี่คัวาม่
ม่ั�นิใจัจัริงๆ ที�ม่าจัากการร้้ค่ัาส่ดปีระม่าณของท่านิ

    มองไปที่่�พื้ระผู้้้ช่้วยให้รอด
  เราสาม่ารถม่องไปีที�พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดไดต้ลี่อดเวลี่าเพื่่�อ

ขอการนิำาทางในิท่กสิ�งที�เราทำา ส่วนิหน่ิ�งของสิ�งที�พื่ระองคั์
ทรงม่อบัใหเ้ราผู้า่นิการชดใชข้องพื่ระองคัค่์ัอพื่ลี่งัคัวาม่
สาม่ารถในิการเปีลีี่�ยนิแลี่ะคิัดหาวธีิิทำาท่กสิ�งที�พื่ระองคัท์รง
ขอใหเ้ราทำา เม่่�อเราเล่ี่อกทำาตาม่แลี่ะเขา้ม่าอย้ใ่กลี่พ้ื่ระองคั ์ 
พื่ระองคัจ์ัะทรงช่วยใหเ้ราเลิี่กตดัสินิอยา่งไม่่ยติ่ธิรรม่แลี่ะ
ม่องผู้้อ่้�นิ—แลี่ะตวัเรา—ผู้า่นิพื่ระเนิตรของพื่ระองคั ์◼

     อ้างองิ
 1. Dallin H. Oaks, “‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, Aug. 1999, 

9–12.
 2. Michelle Craig, “How Do You Feel Joy in the Lord?” Nov. 22, 2019,  

blog .ChurchofJesusChrist .org.
     3.   “การเปรย่บเทิย่บเป็นโจรขโมืยป่ต”ิ ธิ่ โอดูอร ์รสูเวลตน์�าจะเป็นคน

พดููประโยคน่�.
     4.   จอย ดู.่ โจนส์, “คณ่ค�าเกนิกว�าจะวดู้ไดู,้” เลียีโฮนา,  พ.ย. 2017, 15.
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       โดย บาร์บารา รอดริเกซิ

      เ ม่่�อไม่่นิานิม่านีิ�  ผู้้ติ้ดตาม่คันิ
หน่ิ�งของดิฉนัิบันิอินิสตาแกรม่
แสดงคัวาม่เห็นิเกี�ยวกบััภัาพื่ถ่าย

ภัาพื่หน่ิ�งโดยพื่ด้วา่ “ค่ัณด้ดีม่ากกบัั
ลี่้กสองคันิไดอ้ยา่งไรในิเม่่�อลี่้กคันิ
เดียวดิฉนัิยงัแทบัไม่่ไหวเลี่ย?” ดิฉนัิ
หวัเราะทนัิทีแลี่ะอยากตอบัเธิอดว้ย
ภัาพื่ตวัเองในิขณะนิั�นิ

  ดิฉนัิตอบัไปีวา่ “ดิฉนัิคิัดเสม่อ
วา่ดิฉนัิไม่่ใส่ใจัร้ปีลี่กัษณ์ภัายนิอก
ของตวัเองเลี่ยเม่่�อเทียบักบััค่ัณแม่่คันิ
อ่�นิๆ นิั�นิค่ัอผู้ลี่ของส่�อสงัคัม่—เรา
ม่กัเปีรียบัเทียบัตวัเรากบััคันิอ่�นิขณะ
ที�คันินิั�นิกำาลี่งัเปีรียบัเทียบัตวัเธิอกบัั
อีกคันิ แต่คัวาม่เป็ีนิจัริงค่ัอดิฉนัิไม่่
ไดด้้ดีกวา่ตอนินีิ�  แลี่ะดิฉนัิไม่่กลี่า้อปัี-
โหลี่ดภัาพื่ถ่ายตวัเอง ดิฉนัิม่กัจัะแต่ง
ตวัใหด้้ ‘ดีพื่อใช’้ เฉพื่าะวนัิศ่กร์กบัั
วนัิอาทิตย์

  ดิฉนัิแบ่ังปัีนิเกี�ยวกบััชีวติเราบันิ
ส่�อสงัคัม่ม่าไดส้องสาม่ปีีแลี่ว้ตอนิ
นีิ�  ส่วนิใหญ่ดิฉนัิพื่ยายาม่แสดงให้
เห็นิวา่ “ชีวติจัริง” สำาหรับัสม่าชิก
ศาสนิจักัรของพื่ระเยซู้คัริสตเ์ป็ีนิ
อยา่งไร แลี่ะในิการทำาเช่นินิั�นิ  
ดิฉนัิเคัยมี่ปีระสบัการณ์บัางอยา่งที�

คนหนุ่มสื่าว

เม่่�อเราเปีรียบั
เทียบัตวัเรา
บันิส่�อสงัคัม่  
เรากำาลี่งั
พื่ลี่าดภัาพื่ที�
ใหญ่กวา่

กระต่น้ิเต่อนิใหดิ้ฉนัิน่ิกถ่งขอ้ดีแลี่ะคัวาม่เสี�ยงของส่�อ
สงัคัม่

   ส่ื่�อสัื่งคมไม่ได้แสื่ดงให้เห็นทุี่กอย่าง
  นิั�นิไม่่ใช่คัรั� งแรกที�มี่คันิถาม่ดิฉนัิแบับันิั�นิ ปีระเดน็ิค่ัอ

ส่�อสงัคัม่แสดงใหเ้ห็นิเฉพื่าะชีวติส่วนิที�เลี่ก็ม่ากของคันิ
เรา ในิกรณีของดิฉนัิ แม่แ้ต่ตอนิที�ดิฉนัิพื่ยายาม่เป็ีนิตวั
จัริง ดิฉนัิกย็งัไม่่สาม่ารถแสดงใหเ้ห็นิท่กอยา่งได ้ 
แลี่ะเราไม่่คัวรเปีรียบัเทียบัตวัเราหร่อตั�งค่ัณค่ัาของเราไว้
บันิภัาพื่ถ่ายสวยๆ หน่ิ�งภัาพื่ การเปีรียบัเทียบัโดยเฉพื่าะ
บันิส่�อสงัคัม่สาม่ารถทำาใหเ้รารับัร้้ขอ้ดีที�พื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้
ปีระทานิแก่เราไดย้ากข่�นิ

  ในิฐานิะวส่ิทธิิชนิยค่ัส่ดทา้ย เราทำาส่ดคัวาม่สาม่ารถ
เฉกเช่นิพื่ระเยซู้คัริสต ์แต่คัวาม่จัริงค่ัอไม่่มี่ใคัรในิพื่วก
เราสม่บ้ัรณ์แบับั แลี่ะบันิส่�อสงัคัม่ เราคัวรพื่ยายาม่ไม่่
ตดัสินิผู้ดิๆ ไม่่เฉพื่าะเกี�ยวกบััตวัเราเท่านิั�นิแต่เกี�ยวกบัั
ผู้้อ่้�นิดว้ย เราตอ้งจัำาไวว้า่แม่เ้ม่่�อเราคิัดวา่ชีวติใคัรบัางคันิ
สม่บ้ัรณ์แบับั แต่เราไม่่เห็นิคัวาม่ทา้ทายส่วนิตวัที�พื่วก
เขาอาจัจัะปีระสบัอย้ ่เราไม่่ร้้เลี่ยวา่เกิดอะไรข่�นิในิชีวติ 
ผู้้ค้ันินิอกเหน่ิอจัากที�พื่วกเขาเล่ี่อกแบ่ังปัีนิอยา่งระม่ดั 
ระวงับันิฟีื้ดที�กรองแลี่ว้

    ความเป็นจริงขัองภีาพื้ถู่ายครอบครัว
  บ่ัอยคัรั� งม่กัมี่เร่�องราวม่ากม่ายอย้ห่ลี่งัฉากของ

ภัาพื่ถ่ายคัรอบัคัรัวท่กภัาพื่ที�ท่านิเห็นิบันิส่�อสงัคัม่ บัาง
คันิอาจัม่องด้ภัาพื่เหล่ี่านิั�นิแลี่ะถาม่ตวัเองวา่ “ทำาไม่ร้ปี

 ความเป็นจริง   
เบ่ั�องหลี่งัโพื่รไฟื้ลี่ภ์ัาพื่ที�
สม่บ้ัรณ์แบับัเหล่ี่านิั�นิ
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คัรอบัคัรัวของฉนัิไม่่ออกม่าดีแบับันิั�นิบัา้ง?” แต่เราไม่่ร้้
วา่ตอ้งทำาอะไรกวา่จัะไดภ้ัาพื่ที� “สม่บ้ัรณ์แบับั” เหล่ี่านิั�นิ

  ตวัอยา่งเช่นิ เราเคัยพื่ยายาม่ถ่ายร้ปีคัรอบัคัรัวหลี่งัเลิี่ก
โบัสถ ์อาจัเป็ีนิเร่�องย่ง่ยากกบััเดก็เลี่ก็สองคันิ แต่ดิฉนัิ
ชอบัจับััภัาพื่ช่วงเวลี่าเหล่ี่านีิ�จัริงๆ แลี่ว้ยอ้นิกลี่บััไปีด้วา่
ลี่้กๆ โตข่�นิม่ากขนิาดไหนิ

  ขณะที�เราพื่ยายาม่ใหล้ี่้กอย้นิ่ิ�งๆ เพื่่�อถ่ายภัาพื่ ดิฉนัิ
ตอ้งใชเ้วลี่าคัร่้หน่ิ�งพื่ด้ค่ัยกบััอลัี่วนิิลี่้กชายวยัสองขวบัที�
กำาลี่งัร้องไหเ้พื่ราะอยากใหดิ้ฉนัิอ่ม้่ ดิฉนัิกม้่ลี่งเช็ดนิำ�าตา 
ใหเ้ขา แลี่ว้ขอใหเ้ขาล่ี่กข่�นิยน่ิเพื่่�อจัะไดอ้วดช่ดของเรา  
(ซู่� งดิฉนัิวางแผู้นิใหเ้ขา้ช่ดกนัิเชา้วนัินิั�นิ) อฟัื้ริลี่ลี่้กสาว
วยัสาม่ขวบักำาลี่งัขอใหส้ามี่ดิฉนัิอ่ม้่เธิอเช่นิกนัิเพื่ราะเธิอ
ไม่่อยากยน่ิ พื่วกเขาไม่่อยากถ่ายร้ปี

  เป็ีนิอนัิวา่ถ่ายร้ปีไม่่สำาเร็จั—เราจ่ังยอม่แพื่ ้แต่เม่่�อกลี่บัั
ถ่งบัา้นิ ดิฉนัิพื่บัสิ�งที�ดีกวา่ พื่ี�ชายดิฉนัิ (คันิถ่ายภัาพื่) จับัั
ภัาพื่ช่วงที�กำาลี่งัเกิดคัวาม่ช่ลี่ม่่นิว่น่ิวาย ทั�งดิฉนัิกบััสามี่
กำาลี่งัปีลี่อบัลี่้กๆ อย้ใ่นิภัาพื่ ภัาพื่นิั�นิไม่่ไดอ้วดช่ดของเรา  
แต่เป็ีนิช่วงเวลี่าที�อ่อนิโยนิ—จัริงๆ—ของเรา ดิฉนัิรัก
ภัาพื่นิั�นิ

  เม่่�อดิฉนัิแบ่ังปัีนิภัาพื่ดงักล่ี่าวบันิส่�อสงัคัม่ ดิฉนัิเขียนิ
คัำาอธิิบัายภัาพื่วา่ “คัวาม่เป็ีนิจัริงของภัาพื่ถ่ายคัรอบัคัรัว”  
ดิฉนัิไม่่น่ิกเลี่ยวา่จัะมี่คันิพื่ด้ถ่งภัาพื่นีิ� เยอะม่าก แต่นิั�นิ
ทำาใหดิ้ฉนัิตระหนิกัวา่สิ�งต่างๆ ไม่่จัำาเป็ีนิตอ้งด้สม่บ้ัรณ์
แบับัเสม่อไปี จังทำาใจัยอม่รับัแลี่ะอย้ก่บััคัวาม่เป็ีนิจัริง แต่
เร่�องนีิ�สอนิบัทเรียนิที�ใหญ่กวา่แก่ดิฉนัิเช่นิกนัิ—ค่ัอเม่่�อเรา
เช่�อวา่มี่คันิสม่บ้ัรณ์แบับั เราแค่ัไม่่เห็นิรายลี่ะเอียดทั�งหม่ด

    อย่าปล่อยให้ส่ื่�อสัื่งคมบดบังอตัลกัษณ์ที่่�แท้ี่
จริงขัองท่ี่าน

  เคัร่อข่ายส่�อสงัคัม่เป็ีนิเคัร่�องม่่ออนัิทรงพื่ลี่งัที�เรา
สาม่ารถใชป้ีระโยชนิไ์ดม้่าก แต่เราตอ้งระวงัอยา่ทอ้หร่อ
เปีรียบัเทียบัตวัเรากบััสิ�งที�เราเห็นิบันิส่�อสงัคัม่ ดงัที�เอล็ี่- 
เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนิสนัิแห่งโคัวรัม่อคััรสาวกสิบัสอง
กล่ี่าว “หวงัวา่เราจัะสาม่ารถอย้ก่บััคัวาม่เป็ีนิจัริงม่ากข่�นิ  
พื่บัอารม่ณ์ขนัิม่ากข่�นิ แลี่ะปีระสบัคัวาม่ทอ้แทน้ิอ้ยลี่ง
เม่่�อพื่บัเจัอภัาพื่ที�เป็ีนิคัวาม่จัริงบัางส่วนิแลี่ะม่กัเกิดการ
เปีรียบัเทียบัจันิเราร้้ส่กดอ้ยค่ัา” 1 

  ดิฉนัิร้้วา่เม่่�อเราจัดจัำาค่ัณลี่กัษณะแห่งสวรรคัข์องเรา
ในิฐานิะบ่ัตรธิิดาของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ เราจัะไม่่เปิีดช่องให้
กบััการเปีรียบัเทียบัที�เจับ็ัปีวดหร่อการตดัสินิตนิเอง แลี่ะ
ถา้เราเลิี่กฟัื้งการเปีรียบัเทียบัดงักล่ี่าวที�พื่ยายาม่ทำาใหเ้รา
ไม่่เช่�อม่ั�นิในิศกัยภัาพื่ของตนิเอง เราจัะสาม่ารถดำาเนิินิ
ชีวติไดเ้ตม็่ที�ม่ากข่�นิโดยไม่่กงัวลี่กบััโพื่สตภ์ัาพื่ที�ด้
เหม่่อนิสม่บ้ัรณ์แบับัเหล่ี่านิั�นิ  ◼ 

    บาร์บารา รอ็ดริเกซอ็าย ุ25 ปีี เกิดในอั็นโซ- 
อ็าเตกี เวเนซุเอ็ลีาที�เธอ็พบสามี ปัีจจุบันพวก 
เขาอ็าศััยอ็ยู่ในลิีมา เปีรู บาร์บาราทุ่มเท
สร้างเน่�อ็หาหนุนใจบนเคร่อ็ข่ายสังคมขอ็ง
พวกเขา

อ้างองิ
    1.   แกรย่ ์อ.่ สตเ่วนส้น, “อป่ราคาทิางวญิ่ญ่าณ,” เลียีโฮนา,   

พ.ย. 2017, 46.
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เพื้ิ�ม 
หน้า้  

เพื้ิ�ม
เร่ื่�อง  

เพื้ิ�มให้ท่ี่าน!
     •     ข่า่วสารื่สรื่า้งแรื่งบันั้ดาล

ใจจากผู้้น้้ำาศาสน้จกัรื่

    •     เร่ื่�องรื่าวมากมายกวา่เดิม
ท่ี่�เข่ย่น้โดยเยาวชน้

เด่อนิม่กราคัม่ ปีี  
2021 เป็ีนิการเปิีดตวั
นิิตยสารเยาวชนิฉบับัั
ใหม่่—เพ่�อ็ความเข้ม
แขง็ขอ็งเยาวชน —ที�
ออกแบับัไวเ้พื่่�อทำาใหว้ยั
ร่่นิทั�วโลี่กเช่�อม่สมั่พื่นัิธ์ิ
เป็ีนิหน่ิ�งเดียวกนัิ

ท่่านสามารถตั้ ้�งตั้ารอ:
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  52   พื้รขัองประเพื้ณค่ริสื่ต์มาสื่

   โดย อิสะเบัลี่ โทอา

     54   รายการขัองท่ี่านมอ่ะไรบ้าง?

   โดย แอนินิาลิี่ซู การ์ดิเนิอร์ 
แลี่ะแซูม่ ลี่อฟื้กรานิ

     56   คำาถูามและคำาตอบ:  
  เพื้่�อน? หินเร่องแสื่ง?

    58   พื้ระองค์ที่รงเป็นแสื่งสื่ว่าง

   โดย ลี่อรา ฟัื้ชส์

     60   บที่เร่ยนช่้วติ 3 บที่
จากโมโรไน

   โดย เดวดิ ดิกสนัิแลี่ะชาเคัลี่ลี่ ์ 
วอร์ดลีี่ห์ เฮอร์เบิัร์ต

     64   ปัจฉิมวาที่ะ:   ดพ่ื้ร้อม
ในพื้ระคริสื่ต์

   โดย เอล็ี่เดอร์เกอร์ริท ดบััเบิัลี่ย.้  
กอง

     65   ผู้้้คนจากพื้ระคมัภีร์่มอรมอน:  
 มอรมอนและโมโรไน

ในหมวดน่�

เพื้ิ�มให้ท่ี่าน!

เยาวช้น

    •     เน่้�อหาสนั้บัสนุ้น้สิ�งท่ี่�ที่า่น้
กำาลงัเร่ื่ยน้รื่้ใ้น้เซมิน้าร่ื่
และ จงตามเรื่ามา 

    •     โปสเตอรื่ใ์หม่ๆ  
ไวแ้ข่วน้หร่ื่อแบัง่ปัน้ที่าง
ออน้ไลน้์

    •     คำำาตอบัสำาหรื่บััคำำาถาม
พรื่ะกิตติคำณุข่องที่า่น้

รับัแรงบันัิดาลี่ใจัแลี่ะ
แรงหน่ินิใจัต่อไปี
ขณะท่านิเรียนิพื่ระ
กิตติค่ัณของพื่ระเยซู้
คัริสตแ์ลี่ะอ่านิวธีิิที�
คันิอ่�นิๆ ดำาเนิินิชีวติ
ตาม่พื่ระกิตติค่ัณ
อยา่งกลี่า้หาญ
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พื่รของ  

 ปีระเพื่ณี
คัริสตม์่าส 

      โดย อสิื่ะเบล โที่อา

      ดิ
ฉนัิอาย ่14 ปีีเม่่�อปีระสบัคัริสตม์่าส
คัรั� งแรกที�ไม่่มี่หิม่ะ คัรอบัคัรัวดิฉนัิ
เพื่ิ�งยา้ยจัากเขตเท่อกเขาของยท้าห์ม่า

เทกซูสั สหรัฐอเม่ริกา สำาหรับัดิฉนัิเทกซูสั
ราบัเรียบัแลี่ะร้อนิเกินิไปี ยากจัะร้้ส่กถ่ง
วญิญาณคัริสตม์่าสเม่่�อดิฉนัิไม่่มี่เพื่่�อนิที�
โรงเรียนิใหม่่แลี่ะโดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งเม่่�อ
ไม่่มี่หิม่ะบันิพื่่�นิดินิ ดิฉนัิร้้ส่กเหม่่อนิไม่่
เหม่าะกบััที�ใดเลี่ย ดว้ยเหต่นีิ� จ่ังร้้ส่กเหงา
แลี่ะเศร้าบ่ัอยๆ

  แม่จ้ัะหดห่้ แต่อีกสปัีดาห์เดียวกจ็ัะถ่ง
วนัิคัริสตม์่าสแลี่ว้ แลี่ะดิฉนัิกำาลี่งัอาศยั
ปีระเพื่ณีคัริสตม์่าสของคัรอบัคัรัวเราทำาให้
เบิักบัานิใจั กิจักรรม่สน่ิกๆ ที�คัรอบัคัรัว
ของดิฉนัิทำาดว้ยกนัิในิหลี่ายปีีที�ผู้า่นิม่า
ทำาใหดิ้ฉนัิร้้ส่กมี่คัวาม่ส่ขเสม่อ ปีระเพื่ณี
ค่ัอวธีิิฉลี่องคัริสตม์่าสส่วนิใหญ่ของเรา  
ดว้ยเหต่นีิ� ดิฉนัิจ่ังคิัดวา่ไม่่มี่อะไรตอ้งห่วง  
ที�เรียกวา่ปีระเพื่ณีเพื่ราะมี่เหต่ผู้ลี่ ดิฉนัิจ่ังร้้
วา่ตอ้งรักษาปีระเพื่ณีเหล่ี่านิั�นิไว้

   ที่ำาให้ยงัมว่ญิญาณคริสื่ต์มาสื่อย่้
  วนัิเวลี่าค่ับัคัลี่านิไปีอยา่งชา้ๆ กวา่จัะ

ถ่งคัริสตม์่าส คัรอบัคัรัวเรายงัไม่่ไดท้ำา
อะไรดว้ยกนัิเพื่่�อฉลี่อง ดิฉนัิจ่ังร้้ส่กผู้ดิหวงั
ม่าก เม่่�อถ่งคัริสตม์่าสอีฟื้ ดิฉนัิรอทั�งวนัิ

เผู้่�อมี่อะไรเกิดข่�นิ—อะไรกไ็ดที้�จัะแสดง
ใหดิ้ฉนัิเห็นิวา่ปีระเพื่ณีคัรอบัคัรัวที�เรา
หวงแหนิยงัอย้ใ่นิบัา้นิใหม่่ของเรา ดิฉนัิ
ม่ั�นิใจัวา่ถา้จัะเริ�ม่ปีระเพื่ณีที�มี่ค่ัาเหล่ี่านีิ�
ดว้ยตนิเองกย็อ่ม่ได ้แต่ดิฉนัิไม่่อยากทำา ในิ
ดา้นิหน่ิ�งดิฉนัิกำาลี่งัม่องหาสญัญาณแสดง
ใหเ้ห็นิวา่วญิญาณคัริสตม์่าสยงัอย้่

  กลี่างวนัิเล่ี่อนิหายไปีเป็ีนิกลี่างค่ันิแลี่ะ
ดิฉนัิหง่ดหงิดม่ากข่�นิเร่�อยๆ ดิฉนัินิำ�าตาคัลี่อ
ขณะคัรอบัคัรัวม่ารวม่กนัิสวดออ้นิวอนิ
ตอนิกลี่างค่ันิ ทั�งบัา้นิร้้ส่กเยน็ิแลี่ะวา่งเปีล่ี่า
แม่เ้ราท่กคันิจัะอย้ใ่นิบัา้นิกต็าม่ จ่้ัๆ ค่ัณพื่อ่
กท็ำาลี่ายคัวาม่เงียบัดว้ยคัำาถาม่หน่ิ�ง

  “ใคัรอยากไดพ้ื่รฐานิะป่ีโรหิตบัา้ง?”
  ดิฉนัิใจัเตน้ิต่กตกั ดิฉนัิเป็ีนิห่วงม่ากวา่

เราจัะติดไฟื้คัริสตม์่าสหร่ออบัค่ักกี�วนัิหยด่
หร่อเปีล่ี่าจันิล่ี่ม่ปีระเพื่ณีพื่เิศษม่ากอยา่ง
หน่ิ�งที�เราทำาท่กคัริสตม์่าสอีฟื้ นิั�นิค่ัอ เราท่ก
คันิไดรั้บัพื่รฐานิะป่ีโรหิต การไดรั้บัพื่รจัาก
ค่ัณพื่อ่ในิอดีตทำาใหดิ้ฉนัิร้้ส่กสงบัเสม่อ  
แต่ใช่วา่ท่กคันิในิคัรอบัคัรัวชอบัรับัพื่ร  
บัางคัรั� งพีื่�ๆ  นิอ้งๆ กบััค่ัณแม่่จัะพื่ด้วา่พื่วก
เขาไม่่ร้้ส่กวา่จัำาเป็ีนิตอ้งไดรั้บัพื่ร ดิฉนัิไม่่
อยากหวงัอะไรอีกถา้คันิอ่�นิปีฏิิเสธิพื่ร

  แต่คัราวนีิ� ต่างกนัิ ค่ัณแม่่ล่ี่กข่�นินิั�งบันิ
เกา้อี� ที�ค่ัณพื่อ่นิำาม่าใหเ้รา

  “อยากไดค่้ัะ” ท่านิตอบัเบัาๆ 
  เราท่กคันิปีระหลี่าดใจัม่าก แต่ค่ัณพื่อ่ไม่่

ลี่งัเลี่ ท่านิวางม่่อบันิศีรษะค่ัณแม่่แลี่ะเริ�ม่
ใหพ้ื่ร ดิฉนัิสมั่ผู้สัไดว้า่ค่ัณพื่อ่รับัร้้คัวาม่
ร้้ส่กของค่ัณแม่่แลี่ะคัวาม่ลี่ำาบัากใจัส่วนิ
ตวั ท่านิกล่ี่าวถอ้ยคัำาที�ใหก้ารปีลี่อบัโยนิ
แลี่ะสนัิติส่ขแก่ค่ัณแม่่ในิระหวา่งการ
เปีลีี่�ยนิแปีลี่งช่วงนีิ�

  ดิฉนัิร้้ส่กร้อนิผู้า่วในิอกทนัิที—เก่อบัจัะ
เหม่่อนิมี่คันิจ่ัดไม่ขี้ดในิตวัดิฉนัิ ดิฉนัิร้้วา่
กำาลี่งัร้้ส่กถ่งพื่ระวญิญาณบัริส่ทธิิ�  ทั�งที�การ
เผู้าไหม่ใ้นิทรวงอกไม่่ใช่แบับัที�ดิฉนัิเคัย
ร้้ส่กถ่งพื่ระวญิญาณม่าก่อนิ เหม่่อนิพื่ระ
บิัดาบันิสวรรคัก์ำาลี่งัตรัสกบััดิฉนัิโดยตรง  
แม่น้ิั�นิไม่่ใช่พื่รฐานิะป่ีโรหิตของดิฉนัิ
กต็าม่!

  ขณะค่ัณพื่อ่กล่ี่าว “เอเม่นิ” เบัาๆ แลี่ะ
ดิฉนัิล่ี่ม่ตาที�มี่นิำ� าตาคัลี่อหน่ิวย ดิฉนัิร้้เลี่ย
วา่ท่กคันิในิคัรอบัคัรัวกำาลี่งัร้องไห ้เราท่ก
คันิไดย้นิิพื่ระวญิญาณตรัสกบััเราอยา่งอ่อนิ
โยนิแลี่ะดว้ยคัวาม่รักวา่ท่กอยา่งจัะราบัร่�นิ  
ค่ัณแม่่กบััค่ัณพื่อ่สวม่กอดกนัิ แลี่ะดิฉนัิ
ร้้ส่กเหม่่อนิเม่ฆฝ่นิที�ลี่อยอย้เ่หน่ิอศีรษะม่า
นิานิหลีี่กทางใหแ้สงตะวนัิในิทา้ยที�ส่ด

  เราท่กคันิไดรั้บัพื่ร ดิฉนัิดว้ย ในิพื่รของ
ดิฉนัิพื่ระเจัา้ทรงรับัรองวา่จัะทรงคิัดถ่ง

ไม่มีอ็ะไรพิเศัษเกี�ยวกับการใช้ช่วงคริสต์มาสในบ้าน
หลีงัใหม่ แต่พรฐานะปุีโรหิตเปีลีี�ยนทุกอ็ย่าง



ดิฉนัิเสม่อแลี่ะทรงตอ้งการใหดิ้ฉนัิมี่คัวาม่
ส่ข นิั�นิทำาใหดิ้ฉนัิร้้ส่กสงบัแลี่ะอบัอ่่นิอยา่ง
ที�ไม่่เคัยร้้ส่กตั�งแต่ยา้ยม่าเทกซูสั

    พื้ลงัฐานะปุโรหิตมอ่ย่้จริง
  ปีีนิั�นิเราอาจัไม่่ไดท้ำาตาม่ปีระเพื่ณีท่ก

อยา่ง แต่เราจัำาไดเ้สม่อวา่ร้้ส่กอยา่งไรเม่่�อ
เห็นิเดชาน่ิภัาพื่ของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ไหลี่ผู้า่นิ
พื่รฐานิะป่ีโรหิตของค่ัณพื่อ่ ดิฉนัิจัะจัดจัำา
ตลี่อดไปีวา่พื่รนิั�นิเปีลีี่�ยนิคัวาม่ร้้ส่กเศร้าของ
ดิฉนัิเป็ีนิสนัิติส่ขแลี่ะปีีติอยา่งไร ดิฉนัิไดรั้บั
บัทเรียนิที�มี่ค่ัาเกี�ยวกบััพื่ลี่งัของฐานิะป่ีโรหิต
เช่นิกนัิ เม่่�อท่กอยา่งรอบัตวัท่านิด้เหม่่อนิจัะ
ไปีผู้ดิทาง พื่รฐานิะป่ีโรหิตสาม่ารถเต่อนิให้
ท่านิน่ิกถ่งพื่ระสิริของพื่ระเจัา้ที�รักแลี่ะเฝ้่าด้
ชีวติท่านิ  ◼ 
    ผูู้้ เขียนอ็าศััยอ็ยู่ในรัฐยทูาห์ สหรัฐอ็เมริกา
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 รายการขัองท่ี่าน  
มี่อะไรบัา้ง?

จงตามเรามา

          ท่ี่านอยากได้อะไรสื่ำาหรับคริสื่ต์มาสื่ป่น่�? เรากำาลี่งัพื่ด้
ถ่งสิ�งที�ม่ากกวา่ของขวญั—จัริงๆ แลี่ว้ท่านิ จำาเป็ีน  ตอ้ง
มี่อะไร?

  สิ�งจัำาเป็ีนิค่ัอสิ�งที�ท่านิตอ้งมี่เพื่่�ออย้ร่อด ในิช่วง
เทศกาลี่คัริสตม์่าส เราม่กัม่่่งเนิน้ิเพื่ียงคัวาม่อยากไดท้าง
กายของเรา แต่คัวาม่จัำาเป็ีนิทางวญิญาณของเราเล่ี่า?

หยดุเขียนสิ�งที�ท่านอ็ยาก
ได้ แลีะเริ�มมีสิ�งที�ท่าน
จำาเป็ีนต้อ็งมี

 โดย แอนนาลซิิ การ์ดเินอร์ และแซิม ลอฟกราน
  นิิตยสารศาสนิจักัร  ขัองขัวญัที่่�จำาเป็น

  เราร้้วา่วญิญาณเราจัำาเป็ีนิตอ้งไดข้องขวญัอยา่ง
เช่นิการศ่กษาพื่ระคัมั่ภีัร์แลี่ะการสวดออ้นิวอนิ
อย้เ่สม่อเพ่ื่�อช่วยใหว้ญิญาณเราอิ�ม่เอิบั แต่
วญิญาณเราจัำาเป็ีนิตอ้งไดอ้ยา่งอ่�นิดว้ย ข่�นิอย้ก่บัั
สภัาวการณ์ของเรา เราไดร้วบัรวม่เร่�องราวสอง
สาม่เร่�องจัากเยาวชนิทั�วโลี่กผู้้ค้ัน้ิพื่บัวา่วญิญาณ
ของพื่วกเขาจัำาเป็ีนิตอ้งได ้“ของขวญั” อะไรอีก
บัา้ง ขณะที�ท่านิอ่านิ ลี่องคิัดด้วา่วญิญาณท่านิเอง
จัำาเป็ีนิตอ้งไดข้องขวญัอะไรบัา้ง

 ข่องข่วญัเกี�ยวกบัเซื่มินารี
  ฮวนิ อาร์. อาย ่16 ปีีจัากชิลีี่คัน้ิพื่บัวา่เซูมิ่นิารีค่ัอสิ�งที�เขาจัำาเป็ีนิตอ้งมี่ “ในิเซูมิ่นิารี
ผู้ม่เรียนิร้้คัวาม่จัริง แลี่ะพื่ระวญิญาณปีระทานิปัีญญาแก่ผู้ม่ เม่่�อใดที�ผู้ม่ร้้ส่กถ่งพื่ระ
วญิญาณ ผู้ม่ร้้วา่ผู้ม่อย้ใ่นิที�ซู่� งพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ทรงตอ้งการใหผู้้ม่อย้ใ่นิขณะนิั�นิ ผู้ม่ร้้ส่ก 
แบับันีิ� เม่่�อผู้ม่อย้ที่�เซูมิ่นิารี ผู้ม่จ่ังร้้วา่สำาคัญัที�ผู้ม่ตอ้งอย้ที่�นิั�นิ ผู้ม่ร้้เสม่อวา่การไปี 
เซูมิ่นิารีใหค้ั ำาตอบัของคัำาถาม่หร่อคัวาม่สงสยัที�ผู้ม่มี่”

 ข่องข่วญัเกี�ยวกบัเพื่่�อน
  โรตา เอม็่. อาย ่15 ปีีจัากไอดาโฮ สหรัฐอเม่ริกาคัน้ิพื่บั
วา่เธิอจัำาเป็ีนิตอ้งมี่เพื่่�อนิดีๆ ขณะที�เธิอเป็ีนิผู้้ส้นิใจัของ
ศาสนิจักัร “เม่่�อดิฉนัิเริ�ม่เขา้ร่วม่การปีระช่ม่ศีลี่ระล่ี่ก 
ชั�นิเรียนิ แลี่ะเยาวชนิหญิง เพื่่�อนิๆ ที�หนิา้ตายิ�ม่แยม้่แลี่ะ
กล่่ี่ม่คันิที�ห่วงใยทกัทายดิฉนัิทนัิที พื่วกเธิอใหดิ้ฉนัิเขา้
ร่วม่กิจักรรม่ท่กอยา่ง แลี่ะเพื่่�อนิใหม่่เหล่ี่านิั�นิกระต่น้ิ

ใหดิ้ฉนัิทำาตาม่แผู้นิของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ พื่วกเธิอช่วยดิฉนัิตั�ง
เป้ีาหม่ายทางวญิญาณแลี่ะทำาใหส้ำาเร็จั” หลี่งัจัากเรียนิกบััผู้้ ้
สอนิศาสนิาม่ากข่�นิแลี่ะเช่�อม่สมั่พื่นัิธ์ิกบััเพื่่�อนิๆ ที�โบัสถ ์ 
โรตากต็ดัสินิใจัรับับัพัื่ติศม่า “ดิฉนัิร้้ส่กขอบัค่ัณม่ากที�ได้
พื่บัคันิดีๆ แบับันิั�นิ” เธิอกล่ี่าว “แลี่ะดิฉนัิไดมี้่การเปีลีี่�ยนิ
ผู้า่นิที�ดีเยี�ยม่เขา้ม่าในิศาสนิจักัร!”
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 คำาแนะนำา
  จำาเป็นต้องมเ่พื้่�อนหร่อ

ไม่?  ม่องหาคันิที�จั ำาเป็ีนิตอ้ง

มี่เพื่่�อนิแลี่ะเป็ีนิเพื่่�อนิของ

พื่วกเขา ย่�นิม่่อช่วยเหล่ี่อ

เยาวชนิคันิอ่�นิๆ ในิวอร์ด

ของท่านิหร่อชั�นิเรียนิที�

โรงเรียนิ

  จำาเป็นต้องมค่วามรับผู้ดิ

ช้อบหร่อไม่?  ติดต่ออธิิการ

แลี่ะขอการเรียก ท่านิอาจั 

ม่องหาวธีิิรับัใชใ้นิช่ม่ชนิ

ของท่านิเช่นิกนัิ

  จำาเป็นต้องมก่ารบำารุง

เล่�ยงที่างวญิญาณหร่อไม่?  

เรียนิเซูมิ่นิารี อ่านิพื่ระคัมั่ภีัร์ 

ฟัื้งคัำาพื่ด้การปีระช่ม่ใหญ่

 การให้และการรับ
  ตอนินีิ� ท่านิทราบัสิ�งที�วญิญาณท่านิจัำาเป็ีนิตอ้ง

ไดแ้ลี่ว้ ท่านิจัะไดม้่าอยา่งไร?
  เริ�ม่โดยตั�งเป้ีาหม่ายเพื่่�อใหไ้ดสิ้�งที�ท่านิจัำาเป็ีนิ

ตอ้งได ้การตั�งเป้ีาหม่ายเป็ีนิวธีิิที�ดีในิการทำาสิ�ง
ใหม่่ๆ ใหส้ำาเร็จั โปีรแกรม่เดก็แลี่ะเยาวชนิช่วย
ท่านิเริ�ม่ได้

  คัรอบัคัรัวท่านิเป็ีนิอีกแหล่ี่งหน่ิ�งที�จัะช่วยให้
ท่านิไดสิ้�งจัำาเป็ีนิ—ทั�งคัรอบัคัรัวจัริงๆ ของท่านิ
แลี่ะคัรอบัคัรัววอร์ดหร่อคัรอบัคัรัวสาขาของท่านิ  
แม่แ้ต่ในิสม่ยัของโม่โรไนิ เหต่ผู้ลี่หลี่กัที�ตอ้งมี่การ
ปีระช่ม่ของศาสนิจักัรค่ัอเพ่ื่�อ “พื่ด้กนัิเกี�ยวกบััคัวาม่
ผู้าส่กของจิัตวญิญาณพื่วกเขา” ( โม่โรไนิ 6:5 )

  แลี่ะแน่ินิอนิวา่พื่ระบิัดาบันิสวรรคัท์รงตอ้งการ
ช่วยใหท่้านิไดสิ้�งจัำาเป็ีนิทางวญิญาณแลี่ะมี่ศรัทธิา
ในิพื่ระองคัม์่ากข่�นิ ถา้ท่านิสวดออ้นิวอนิพื่ระองคั ์ 

พื่ระองคัท์รงสาม่ารถช่วยใหท่้านิคัน้ิพื่บัสิ�งที�ท่านิ
จัำาเป็ีนิตอ้งมี่แลี่ะเป้ีาหม่ายที�ท่านิสาม่ารถตั�งได้

  คัริสตม์่าสปีีนีิ�  อยา่รอใหค้ันิอ่�นิทายวา่รายการสิ�ง
จัำาเป็ีนิทางวญิญาณของท่านิมี่อะไรบัา้ง—จังตั�งเป้ีา
หม่ายแลี่ะม่อบัของขวญัที�จั ำาเป็ีนิเหล่ี่านิั�นิใหต้วัท่านิ
เอง! แต่อยา่ลี่งัเลี่ที�จัะขอคัวาม่ช่วยเหล่ี่อเพ่ื่�อใหบ้ัรรล่ี่
เป้ีาหม่ายของท่านิดว้ย แลี่ะเน่ิ�องจัากนีิ�เป็ีนิเทศกาลี่
ของการให ้จังม่องหาวธีิิที�ท่านิจัะช่วยใหค้ันิอ่�นิๆ 
ไดสิ้�งจัำาเป็ีนิทางวญิญาณของพื่วกเขาเช่นิกนัิ

  อยา่ล่ี่ม่โรตากบััแซูม่ทั�งหลี่ายในิโลี่ก คันิรอบั
ขา้งอาจัไม่่เคัยร้้วา่พื่วกเขากำาลี่งัขาดอะไร—สิ�งที�
พื่วกเขาจัำาเป็ีนิตอ้งไดเ้พื่่�อจัะมี่คัวาม่ส่ขแลี่ะพื่บั
จ่ัดปีระสงคัข์องตนิ—เวน้ิแต่ท่านิแบ่ังปัีนิข่าวสาร
ของพื่ระกิตติค่ัณกบััพื่วกเขา นิั�นิเป็ีนิของขวญั
คัริสตม์่าสที�ดีที�ส่ดซู่�งใคัรๆ กใ็หไ้ด!้  ◼ 

 ท่ี่านจำาเป็นต้องได้ขัองขัวญัอะไรบ้าง?
  เยาวชนิเหล่ี่านีิ�สาม่ารถพื่บัสิ�งที�พื่วกเขาจัำาเป็ีนิตอ้งมี่เพื่่�อทำาใหป้ีระจักัษ์

พื่ยานิเติบัโต มี่คัวาม่ส่ขม่ากข่�นิ แลี่ะม่าใกลี่พ้ื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ม่ากข่�นิ หลี่งัจัาก
อ่านิปีระสบัการณ์ของพื่วกเขา ท่านิสงัเกตวา่วญิญาณท่านิจัำาเป็ีนิตอ้งได้
อะไรบัา้ง? เขียนิรายการที�จัะช่วยท่านิติดตาม่สิ�งจัำาเป็ีนิเหล่ี่านิั�นิ

 ข่องข่วญัเกี�ยวกบัพื่ระกติติคณุ์
  แซูม่ ดี. อาย ่19 ปีีจัากต่รกีคัน้ิ
พื่บัวา่สิ�งที�เขาขาดหายไปีในิชีวติ
ค่ัอศาสนิจักัร “ผู้ม่รับับัพัื่ติศม่า
เม่่�ออาย ่16 ปีีแลี่ะหลี่งัจัากนิั�นิ
ผู้ม่เริ�ม่ดำาเนิินิชีวติจัริงๆ ท่กอยา่ง
ชดัเจันิข่�นิ ผู้ม่มี่จ่ัดปีระสงคัที์�จัะ
ดำาเนิินิชีวติ”

 ข่องข่วญัเกี�ยวกบัการรับใชิ�
  จ้ัลีี่ เอส. อาย ่16 ปีีจัากเทกซูสั สหรัฐอเม่ริกา
คัน้ิพื่บัวา่เธิอจัำาเป็ีนิตอ้งมี่การเรียก “เม่่�อเร็วๆ นีิ�
ดิฉนัิไดรั้บัการเรียกเป็ีนิผู้้น้ิำาเพื่ลี่งวอร์ด แลี่ะนิั�นิ
หม่ายคัวาม่วา่ดิฉนัิตอ้งม่าโบัสถต์รงเวลี่า นีิ�เป็ีนิ
ปัีญหาสำาหรับัคัรอบัคัรัวดิฉนัิม่าตลี่อด แลี่ะการ
เรียกนีิ�ไม่่เพื่ียงทำาใหดิ้ฉนัิยนิิดีม่ากเพื่ราะดิฉนัิรัก
ดนิตรีเท่านิั�นิ แต่ทำาใหว้นัิอาทิตยข์องคัรอบัคัรัว
ดิฉนัิลี่นิลี่านินิอ้ยลี่งแลี่ะเป็ีนิไปีตาม่แผู้นิม่ากข่�นิ”
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         แบ่งปันสิื่�งด่ๆ  
  ถา้พื่วกเขาเป็ีนิเพื่่�อนิของผู้ม่  

หนิา้ที�ของผู้ม่ค่ัอช่วยใหพ้ื่วก

เขาเป็ีนิคันิดีข่�นิ แบ่ังปัีนิพื่ระ

กิตติค่ัณแลี่ะพื่รทั�งหม่ดที�ผู้ม่

ไดรั้บัจัากการดำาเนิินิชีวติตาม่พื่ระกิตติค่ัณ ถา้

พื่วกเขาไม่่สนิใจัสิ�งดีๆ เหล่ี่านิั�นิ ผู้ม่อาจัเริ�ม่

ส้ญเสียพื่วกเขาทีลี่ะนิิด ถ่งแม่จ้ัะยาก แต่บัาง

คัรั� งนิั�นิเป็ีนิสิ�งดีที�ส่ดที�ตอ้งทำา

   มทัธีอั็ส ที. อ็าย ุ16 ปีี มีนัสเจไรส์ บราซิลี

     พ้ื้ดโดยไม่กลวั
  เพื่่�อนิๆ ร้้วา่ผู้ม่เป็ีนิสม่าชิกศาสนิจักัร เราค่ัย

กนัิวา่อะไรคัวรทำาแลี่ะอะไรไม่่คัวรทำา ตอนินีิ�
เม่่�อเพื่่�อนิอย้ก่บััผู้ม่ เขาวางตวัเป็ีนิแบับัอยา่ง  

แลี่ะนิั�นิทำาใหผู้้ม่มี่คัวาม่ส่ข นีิ�สอนิผู้ม่วา่ผู้ม่

คัวรพื่ด้โดยไม่่กลี่วั

   ดิเอ็โก อ็าร์. อ็าย ุ16 ปีี เมก็ซิโกซิตี เมก็ซิโก

คำาถูาม &   คำาตอบ

     เป็นอทิี่ธิีพื้ลที่่�ดก่ว่า
  ดิฉนัิมี่เพื่่�อนิที�ไม่่ไดเ้ป็ีนิ

อิทธิิพื่ลี่ดีแต่ไม่่ไดห้ม่ายคัวาม่

วา่ดิฉนัิไม่่พื่ด้กบััพื่วกเขา 

ดิฉนัิปีฏิิบัติัต่อพื่วกเขา 

ดว้ยคัวาม่เคัารพื่แลี่ะคัวาม่เม่ตตา ไม่่ตดัสินิ

หร่อวพิื่ากษว์จิัารณ์พื่วกเขา ดิฉนัิร้้วา่เพื่่�อนิ

สาม่ารถมี่อิทธิิพื่ลี่ต่อสิ�งที�เราคิัดแลี่ะทำา แลี่ะ

แม่ถ่้งกบัักำาหนิดคันิในิแบับัที�เราจัะเป็ีนิดว้ย  

เม่่�อใดที�ทำาได ้ดิฉนัิจัะแบ่ังปัีนิพื่ระกิตติค่ัณ

กบััพื่วกเขาแลี่ะชวนิพื่วกเขาม่าร่วม่กิจักรรม่

ของศาสนิจักัร

   ซายเรธ วี. อ็าย ุ18 ปีี มอ็เรโลีส เมก็ซิโก

 อาจัมี่การแกไ้ขคัวาม่ยาวหร่อคัวาม่ชดัเจันิของ
คัำาตอบัที�ส่งม่า คัำาตอบัที�พื่ิม่พื่เ์ผู้ยแพื่ร่มี่เจัตนิาจัะ
ช่วยแลี่ะสะทอ้นิม่่ม่ม่อง ไม่่ถ่อเป็ีนิการปีระกาศ
หลี่กัคัำาสอนิอยา่งเป็ีนิทางการของศาสนิจักัร

เพื้่�อนบางคน
ขัองฉันไม่ได้เป็น
อทิี่ธิีพื้ลด ่เราจะ
ยงัเป็นเพื้่�อนกนัได้
หร่อ?

 “วางมาตรฐานให้
โลีกที�เหล่ีอ็! น้อ็ม
รับความแตกต่าง! 
หนังส่อ็ เพื่่�อคัวาม่เขม้่
แขง็ของเยาวชนิ  ควร
เป็ีนมาตรฐาน ของ
ท่านิ  นี�ค่อ็มาตรฐานที�
พระเจ้าทรงคาดหวงั
ให้เยาวชนทุกคนขอ็ง
พระอ็งค์ปีฏิิบัติตาม”
   ประธีานรัสื่เซิลล์ เอม็. เนลสัื่น “ความ
หวงัอสิื่ราเอล” (การให้ข้ัอคดิที่าง
วญิญาณสื่ำาหรับเยาวช้นที่ั�วโลก 3  
มถุิูนายน 2018), 16  HopeofIsrael 
 .ChurchofJesusChrist   .org 
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ให้พื้ระผู้้้เป็นเจ้ามาก่อน
อยา่ทอ้ถา้เพื่่�อนิๆ ไม่่ยอม่รับั

แบับัอยา่งที�ดีของค่ัณ มี่เสน้ิ

บัางๆ ระหวา่งคัวาม่เห็นิแก่

ตวักบััการด้แลี่ตนิเอง ค่ัณไม่่

จัำาเป็ีนิตอ้งลี่ดม่าตรฐานิหร่อทิ�งคัวาม่เช่�อของ

ค่ัณเพื่่�อคันิอ่�นิ เราดำาเนิินิชีวติเพื่่�อทำาใหพ้ื่ระ

บิัดาบันิสวรรคัพ์ื่อพื่ระทยั ไม่่ใช่คันิอ่�นิ  

สวดออ้นิวอนิแลี่ะคัน้ิคัวา้พื่ระคัมั่ภีัร์เพื่่�อได้

รับัการนิำาทาง ฟัื้งการกระต่น้ิเต่อนิของพื่ระ

วญิญาณบัริส่ทธิิ�  แลี่ะสำาคัญัที�ส่ดค่ัออยา่

ปีล่ี่อยใหสิ้�งทางโลี่กทำาใหค่้ัณหนัิเหออกจัาก

ทางคับััแคับัแลี่ะแคับั

   ไรลีีย์ อี็. อ็าย ุ15 ปีี มะนิลีา ฟิลิีปีปิีนส์

     ยน่อย่้ในสื่ถูานที่่�ศักดิ�สิื่ที่ธิี�
  ดิฉนัิเรียนิร้้จัากผู้้น้ิำาศาสนิจักัรวา่เราตอ้งยน่ิอย้่

ในิสถานิที�ศกัดิ� สิทธิิ�  แม่ว้า่จัะตอ้งอย้ค่ันิเดียว

กต็าม่ ดำาเนิินิชีวติตาม่ม่าตรฐานิที�กำาหนิดไว้

ในิชีวติแลี่ะในิใจัของท่านิต่อไปี ลี่องเชิญให้

พื่วกเขาเขา้ร่วม่บัทเรียนิหร่อการปีระช่ม่ศีลี่

ระล่ี่ก ท่านิสาม่ารถนิำาคัวาม่สวา่งของพื่ระ

กิตติค่ัณไปีดว้ยไดท่้กที�! แลี่ะสำาคัญัที�ส่ดค่ัอ

แสดงคัวาม่รักของพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดที�ทรงมี่

ต่อพื่วกเขาแต่ลี่ะคันิ

   อ็นานิช โอ็. อ็าย ุ18 ปีี เซตูบัลี โปีรตเุกส

     ไม่แปลกหรอกหร่อที่่�พื้่�ช้ายขัองเจเร็ดท้ี่ลขัอ
ให้พื้ระเจ้าที่รงที่ำาให้หินเร่องแสื่ง?
    แรกส่ด พื่ี�ชายของเจัเร็ดสวดออ้นิวอนิดว้ยศรัทธิา โดยเช่�อวา่เขาจัะ “ไดรั้บัตาม่

คัวาม่ปีรารถนิาของตนิ” ( อีเธิอร์ 3:2 ) นีิ�หม่ายคัวาม่วา่เขาวางใจัวา่ “ไม่่มี่สิ�งหน่ิ�งสิ�ง

ใดที�พื่ระเจัา้ทรงทำาไม่่ได”้ ( ลี่้กา 1:37 ) แลี่ะพื่ระเจัา้ทรงใหเ้กียรติคัำาขออนัิเปีี� ยม่ดว้ย

ศรัทธิาของเขา

  สอง พื่ี�ชายของเจัเร็ดอาจัทำาตาม่ตวัอยา่งก่อนิหนิา้นีิ�  ตวัอยา่งเร่อของโนิอาห์ 

พื่ระเจัา้รับัสั�งกบััพื่ี�ชายของเจัเร็ดวา่เร่อของเขาจัะมี่ไฟื้หร่อหนิา้ต่างไม่่ได ้(ด้  อีเธิอร์  
2:23–24 ) แต่พื่ระคัมั่ภีัร์ไบัเบิัลี่กล่ี่าววา่เร่อของโนิอาห์มี่ “หนิา้ต่าง” ( ปีฐม่กาลี่ 

6:16 ) อยา่งไรกดี็ คั ำาที�แปีลี่วา่ “หนิา้ต่าง” อาจัไม่่ไดเ้ป็ีนิหนิา้ต่างจัริงๆ ผู้้น้ิำาศาสนิา 

ยวิบัางคันิแลี่ะนิกัวชิาการคันิอ่�นิๆ เคัยบัอกวา่ “หนิา้ต่าง” ของเร่อค่ัอหินิลี่ำ�าค่ัาที�

ส่องแสงในิเร่อ (ด้  ปีฐม่กาลี่ 6:16  เชิงอรรถ  a   [ฉบับััภัาษาองักฤษ]) พื่ี�ชายของเจัเร็ด

อาจัจัะร้้เร่�องเร่อของโนิอาห์ (บันัิท่กชาวเจัเร็ดมี่เร่�องราวคัรอบัคัล่ี่ม่การสร้างลี่ง

ม่าจันิถ่งหอบัาเบัลี่ [ด้  อีเธิอร์ 1:3–4 ]) ดว้ยเหต่นีิ�คั ำาขอของพื่ี�ชายเจัเร็ดจ่ังอาจัไม่่ใช่

เร่�องผู้ดิปีกติแต่อยา่งใด ท่ี่านคดิูอย่างไร?

  ฉนัิจัะกลี่า้ทำาตาม่การกระต่น้ิ
เต่อนิทางวญิญาณไดอ้ยา่งไร?

  ส่งคัำาตอบัของท่านิแลี่ะภัาพื่คัวาม่
ลี่ะเอียดส้งตาม่คัวาม่ปีระสงคัข์องท่านิ
ม่าก่อนิ 15 ม่กราคัม่ 2021 ที�  liahona 
 .ChurchofJesusChrist   .org   (คัลิี่ก “Submit  
an Article or Feedback”)
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      โดย ลอรา ฟัช้ส์ื่

      อ าจัฟัื้งด้แปีลี่ก แต่ดิฉนัิต่�นิเตน้ิกบััคัริสตม์่าสเสม่อในิระหวา่ง
เป็ีนิผู้้ส้อนิศาสนิาที�อย้ห่่างจัากปัีญหาปีกติในิคัรอบัคัรัวแลี่ะ
สินิคัา้ล่ี่อใจัหลี่ายร้อยหร่อแม่ห้ลี่ายพื่นัิไม่ลี่ ์คัริสตม์่าสเป็ีนิ

เร่�องเกี�ยวกบััพื่ระคัริสต ์แลี่ะวธีิิฉลี่องใดจัะดีกวา่การช่วยใหผู้้้อ่้�นิ
ม่าหาพื่ระองคัห์ร่อ?

  คั ำ�าวนัิหน่ิ�งในิเด่อนิธินัิวาคัม่ ดิฉนัิกบััค่้ักำาลี่งักลี่บััอะพื่าร์ตเม่นิต ์
ของเราหลี่งัจัากทำางานิเผู้ยแผู้ศ่าสนิาทั�งวนัิในิลี่าปีาซูสถานิที�มี่
ม่นิตร์ขลี่งับัริเวณชานิเม่่องลี่าวกั ฟิื้ลิี่ปีปิีนิส์ ดิฉนัิกบััค่้ัส้งหกฟื้่ต
นิั�งเบีัยดกนัิอย้ใ่นิรถพื่ว่งขา้งม่อเตอร์ไซูด ์แลี่ะดิฉนัิรักชีวติแบับันีิ�  
อากาศเยน็ิปีะทะเรา ทำาใหดิ้ฉนัิ (แทบัจัะ) น่ิกถ่งคัริสตม์่าสที�มี่หิม่ะ ภัา

พื่
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ทางบัา้นิดิฉนัิ—แต่ยงัไม่่หนิาวเท่าที�เคัยหนิาวในิเด่อนิธินัิวาคัม่
  ขณะนิั�งรถผู้า่นิไปีตาม่ชนิบัท ดิฉนัิเพื่ง่ม่องฟ้ื้า ขา้งบันินิั�นิห่าง

ไกลี่แสงไฟื้แลี่ะเสียงหนิวกห้ของเม่่อง มี่ดาวระยบิัระยบััหลี่ายพื่นัิ
ดวง แต่เราเห็นิดาวนิอ้ยลี่งเร่�อยๆ ขณะเขา้เม่่อง จันิเห็นิเพื่ียงดวง
ส่กใสที�ส่ด

  ดิฉนัิคิัดเกี�ยวกบััแสงสวา่งจัากดวงดาวแลี่ะพื่ระเยซู้คัริสต ์ดิฉนัิ
น่ิกถ่งดวงดาวที�ปีระกาศการปีระส้ติของพื่ระคัริสตแ์ลี่ะพื่ระองคั ์
เอง “ดาวปีระจัำาร่่งอนัิส่กใส” ( ววิรณ์ 22:16 ) พื่ระองคัท์รงเป็ีนิดาว
ส่กใสที�ส่ด แบับัอยา่งที�ส่องสวา่งใหเ้ราท่กคันิ ทวา่ เหม่่อนิดาว
เหล่ี่านิั�นิที�ดิฉนัิเห็นิขณะม่องจัากรถม่อเตอร์ไซูคั ์แม่แ้ต่พื่ระองคัก์็

หลีายพันไมล์ีจากบ้าน ดิฉัันได้รับ
บทเรียนจากแสงจุดเลีก็ๆ ห่างอ็อ็ก
ไปีล้ีานล้ีานไมล์ี

พระองค์ท์่รงเป็็น  

 แสื่งสื่ว่าง 
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ยงัถก้ม่ลี่พื่ิษทางแสงบัดบังัได ้สิ�งล่ี่อใจัยิ�งม่าก แสงปีระดิษฐย์ิ�งม่าก 
เรายิ�งเห็นิแสงธิรรม่ชาตินิอ้ยลี่ง ในิจังัหวดัหน่ิ�งของฟิื้ลิี่ปีปิีนิส์  
เรายงัเห็นิดาวบัางดวงจัากกลี่างเม่่อง แต่ในิเม่่องใหญ่อยา่งม่ะนิิลี่า  
ท่านิจัะไม่่เห็นิดาวสกัดวงตอนิกลี่างค่ันิ แสงไฟื้จัากโฆษณา ธ่ิรกิจั 
แลี่ะบัา้นิเร่อนิบัดบังัแสงของดวงดาวที�อย้ไ่กลี่

  เหต่การณ์เดียวกนัิเกิดข่�นิเม่่�อเราแวดลี่อ้ม่ไปีดว้ยสิ�งล่ี่อใจัแลี่ะ
แสงปีระดิษฐ ์เราจัะเห็นิแสงสวา่งของพื่ระคัริสตไ์ดย้าก

  โดยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในิช่วงเทศกาลี่คัริสตม์่าส เราม่กัมี่ตารางเวลี่า
แน่ินิเอี�ยดในิวนัิหยด่แลี่ะทำาตวัใหย้่ง่เหม่่อนิม่ะนิิลี่าระหวา่งชั�วโม่ง
เร่งด่วนิ มี่ของขวญัตอ้งหา มี่ปีาร์ตี�ตอ้งวางแผู้นิ มี่การ์ดตอ้งเขียนิ มี่

การแสดงแลี่ะงานิต่างๆ นิบััไม่่ถว้นิตอ้งเขา้ร่วม่ เม่่�อเราร้้ส่กวา่เรา
ไม่่มี่เวลี่าเหล่ี่อใหแ้หงนิม่องฟ้ื้า เราอาจัไม่่ตระหนิกัดว้ยซูำ� าวา่แสง
ของพื่ระคัริสตถ์้กบัดบังัในิชีวติเราอยา่งไร

  ขณะที�เราทำาใหบ้ัา้นิแลี่ะตน้ิคัริสตม์่าสส่องสวา่ง เราจัะล่ี่ม่ให้
แสงสวา่งของพื่ระคัริสตเ์ขา้ม่าในิใจัเราไม่่ได ้เราอาจัตอ้งหยด่
เทศกาลี่ไวส้กัคัร่้เพื่่�อระล่ี่กถ่งสิ�งที�เรากำาลี่งัฉลี่อง คัริสตม์่าสเป็ีนิ
เร่�องเกี�ยวกบััพื่ระคัริสต ์พื่ระองคัท์รงเป็ีนิแสงสวา่ง ถา้เราลี่ดสิ�งล่ี่อ
ใจัลี่งแลี่ะแหงนิม่องฟ้ื้า เราจัะเห็นิพื่ระองคัส่์องสวา่งใหค้ันิทั�งโลี่ก
เห็นิเสม่อ  ◼ 
   ผูู้้ เขียนอ็าศััยอ็ยู่ในยทูาห์ สหรัฐอ็เมริกา

พระองค์ท์่รงเป็็น  

 แสื่งสื่ว่าง 
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บท่เรียน
ชีวิีิตั้  
3 บท่จาก
โมโรไน

 โดย เดวดิ ดกิสัื่นและช้าเคลล์ วอร์ดลห์่ เฮอร์เบิร์ต
  นิิตยสารศาสนิจักัร

        ตั�
 งแต่ตน้ิจันิจับัพื่ระคัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิเป็ีนิการเดินิ
ทางโดยไม่่แวะพื่กัของคัวาม่จัริงนิิรันิดร์อนัิทรง
พื่ลี่งั คั ำาสญัญาแลี่ะบัทเรียนิอนัิน่ิาท่�ง ตลี่อดจันิ

แบับัอยา่งของศรัทธิาในิพื่ระเยซู้คัริสตที์�สร้างแรง
บันัิดาลี่ใจั ส่วนิดีที�ส่ดค่ัอทั�งหม่ดนิั�นิเป็ีนิคัวาม่จัริง!

  แต่เม่่�อเราใกลี่จ้ัะจับัเล่ี่ม่แลี่ะม่าถ่งบัทต่างๆ ของ
โม่โรไนิ แน่ินิอนิวา่ท่านิมี่คัวาม่จัริงอนัิทรงพื่ลี่งัที�ส่ด
แลี่ะบัทเรียนิเปีลีี่�ยนิชีวติสำาหรับัเรา! โม่โรไนิจับั 
พื่ระคัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิดว้ยปีระจักัษพ์ื่ยานิอนัิเหล่ี่อเช่�อ 
ของท่านิแลี่ะคัำาเช่�อเชิญของท่านิใหม้่าหาพื่ระคัริสต ์
แลี่ะหม่ายม่ั�นิร้้คัวาม่จัริงดว้ยตวัเราเอง แต่ในิบัรรดา 
คัำากล่ี่าวอนัิทรงพื่ลี่งัเหล่ี่านิั�นิ มี่บัทเรียนิเปีลีี่�ยนิชีวติ 
อีกสาม่บัทที�เราเรียนิร้้ไดจ้ัากบัททา้ยๆ ของท่านิในิ
หนิงัส่อส่ดวเิศษเล่ี่ม่นีิ�
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  มี่คัวาม่ร้้ส่กพื่่งพื่อใจัเกิดข่�นิเม่่�อสิ�นิส่ด
โคัรงการที�ยากแต่ค่ัม้่ค่ัา อยา่งเช่นิ การ
วางตวัต่อชิ�นิส่ดทา้ยในิที�ของม่นัิหร่อส่ง
โคัรงการชั�นิเลิี่ศที�โรงเรียนิ

  โม่โรไนิคิัดวา่งานิที�ท่านิทำาใหพ้ื่ระ 
คัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิเสร็จัสิ�นิหลี่งัจัากบันัิท่ก 
การล่ี่ม่สลี่ายของปีระชาชาติเจัเร็ดตาม่ที�
พื่บัในิหนิงัส่อของอีเธิอร์ ท่านิเริ�ม่ดว้ย  
“บัดันีิ�ขา้พื่เจัา้, โม่โรไนิ, หลี่งัจัากยอ่เร่�อง
ราวผู้้ค้ันิของเจัเร็ดจับัแลี่ว้, ขา้พื่เจัา้ไม่่คิัด 
วา่จัะเขียนิอีก, แต่ขา้พื่เจัา้ยงัไม่่ตาย”  
( โม่โรไนิ 1:1 )

  คัวาม่จัริงที�ท่านิยงัมี่ชีวติอย้น่่ิาจัะสร้าง 
คัวาม่ปีระหลี่าดใจัเกินิคัาด ท่านิระหก 
ระเหินิอย้ค่ันิเดียว มี่ศตัร้ลี่อ้ม่รอบัดา้นิ

  ท่านิมี่เวลี่าทำาสิ�งที�ปีระสงคัจ์ัะทำา แลี่ะ 
โม่โรไนิใชป้ีระโยชนิส้์งส่ดจัากเวลี่าดงักล่ี่าว 
ในิ 10 บัทเท่านิั�นิ คัวาม่จัริงบัางปีระการที�
ท่านิรวม่ไวใ้นินิั�นิค่ัอวธีิิแต่งตั�งผู้้ส้อนิแลี่ะ
ป่ีโรหิต คัำาแนิะนิำาสำาหรับัศีลี่ระล่ี่ก (รวม่ทั�ง

คั ำาสวดออ้นิวอนิ) คัำาสอนิเกี�ยวกบััวธีิิดำาเนิินิ
การปีระช่ม่ คัำาปีราศรัยอนัิทรงพื่ลี่งัของบิัดา
ท่านิเกี�ยวกบััศรัทธิา คัวาม่หวงั แลี่ะจิัตกศ่ลี่  
แลี่ะสญัญาอนัิศกัดิ� สิทธิิ� ที�พื่บัในิ  โม่โรไนิ  
10:3–5  ที�สอนิเราแต่ลี่ะคันิใหร้้้วธีิิรับัการ
เปิีดเผู้ยส่วนิตวัเกี�ยวกบััคัวาม่จัริงของพื่ระ
คัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิ วา้ว!

  ในิ 10 บัทนิั�นิโม่โรไนิไม่่ไดว้างแผู้นิ
จัะเขียนิ แต่ท่านิเพื่ิ�ม่คัวาม่จัริงอนัิสำาคัญั
ยิ�งสำาหรับัผู้้อ่้านิพื่ระคัมั่ภีัร์ม่อรม่อนิในิ
อนิาคัต

  เราท่กคันิเรียนิร้้ไดจ้ัากแบับัอยา่งของ
ท่านิ คัราวหนิา้ถา้ท่านิพื่บัตนิเองมี่เวลี่าทำา
สิ�งที�ปีระสงคัจ์ัะทำาม่ากเกินิคัาดนิิดหน่ิอย  
หร่อเม่่�อท่านิร้้ส่กวา่ท่านิทำางานิหนิกัแลี่ว้
แลี่ะคัวรทำาเสร็จัแลี่ว้ ค่ัม้่ค่ัาไหม่ที�จัะสวด
ออ้นิวอนิแลี่ะไตร่ตรองเพื่่�อใหท้ราบัวา่ยงัมี่
เวลี่าใหท่้านิใชป้ีระโยชนิไ์ดอี้กนิิดหร่อไม่่?

  อยา่งไรเสียทั�งโลี่กกไ็ดรั้บัพื่รเพื่ราะ 
โม่โรไนิทำาเช่นินิั�นิ

1. 
มองเลยเสน้้ชยั
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  ถา้ท่านิตดัสินิใจัปีลี่ก้ผู้ลี่ไม่ที้�ท่านิ
โปีรดปีรานิในิสวนิหลี่งับัา้นิ ท่านิจัะตอ้ง
ใชค้ัวาม่อดทนิม่ากข่�นิอีกนิิด ถ่งแม่จ้ัะปีลี่ก้
เหม่าะกบััฤด้กาลี่แลี่ะมี่สภัาพื่การเติบัโตดี
เลิี่ศ แต่ท่านิยงัตอ้งรออีกสาม่สี�ปีีจ่ังจัะเดด็
ผู้ลี่ไม่ผู้้ลี่แรกจัากคัวาม่พื่ยายาม่ของท่านิได้

  แต่ส่ดทา้ยแลี่ว้รอไดใ้ช่ไหม่? สิ�งดีๆ ม่า
ถ่งคันิที�รอแน่ินิอนิ ถ่งแม่ท่้านิกำาลี่งัปีลี่ก้
ตน้ิไม่ช้นิิดอ่�นิที�ใชเ้วลี่าหลี่ายสิบัปีี (เช่นิตน้ิ
ม่ะกอก) กวา่จัะโตเตม็่ที� แต่อยา่งนิอ้ยท่านิ
กมี็่คัวาม่พื่อใจัที�ร้้วา่ลี่้กหลี่านิของท่านิจัะ
ไดป้ีระโยชนิ์

  อยา่งไรกดี็ คัวาม่อดทนิของเราเทียบักบัั
โม่โรไนิไม่่ได ้งานิในิชีวติของบิัดาท่านิซู่�ง
กลี่ายเป็ีนิงานิของโม่โรไนิหลี่งัจัากบิัดาสิ�นิ

ชีวติจัะไม่่ออกผู้ลี่เร็ว ไม่่ออกผู้ลี่ในิ 10 ปีี 
ไม่่ออกผู้ลี่ในิพื่นัิปีี ม่อรม่อนิเขียนิวา่ “เร่�อง
เหล่ี่านีิ� เขียนิถ่งพื่วกที�เหล่ี่ออย้ข่องเช่�อสาย
แห่งยาโคับั  .   .   .  แลี่ะจัะซู่อนิไวก้บััพื่ระเจัา้
เพื่่�อจัะออกม่า ในเวลีาอั็นเหมาะสมขอ็ง
พระอ็งค์เอ็ง ” ( ม่อรม่อนิ 5:12 ; เนิน้ิตวัเอนิ)

  โม่โรไนิไม่่ทราบัเลี่ยวา่งานินีิ�จัะออกม่า
เม่่�อใดแต่ท่านิคังพื่อจัะร้้วา่จัะอีกนิานิ ท่านิ
เห็นินิิมิ่ตเกี�ยวกบััสม่ยัของเราแลี่ะพื่ยากรณ์
วา่จัะมี่สภัาพื่บัางอยา่ง (ด้  ม่อรม่อนิ 8:35 )

  เราร้้แน่ินิอนิวา่โม่โรไนิไม่่ไดท้ำาสิ�งนีิ�
เพ่ื่�อปีระโยชนิข์องคัรอบัคัรัวท่านิหร่อเพ่ื่�อนิ
หร่อแม่แ้ต่คันิที�ท่านิร้้จักั ในิถอ้ยคัำาบีับัคัั�นิ
หวัใจัที�ส่ดที�โม่โรไนิเขียนิ ท่านิกล่ี่าววา่  
“ขา้พื่เจัา้อย้ค่ันิเดียว. บิัดาขา้พื่เจัา้ถก้สงัหาร

ในิการส้ร้บั, แลี่ะญาติพีื่�นิอ้งขา้พื่เจัา้ทั�งหม่ด,  
แลี่ะขา้พื่เจัา้ไม่่มี่เพ่ื่�อนิทั�งไม่่มี่ที�จัะไปี; แลี่ะ
พื่ระเจัา้จัะทรงยอม่ใหข้า้พื่เจัา้มี่ชีวติอย้น่ิานิ
เท่าใดขา้พื่เจัา้หาร้้ไม่่” ( ม่อรม่อนิ 8:5 )

  ท่านิส้ญเสีย ทุกคน  ในิคัรอบัคัรัว เพื่่�อนิ  
 ทุกคน  อารยธิรรม่ ทั�งหมด  ของท่านิ! แลี่ะ
เม่่�อท่านิจับับันัิท่ก ท่านิสร้างหีบัศิลี่าไวเ้กบ็ั
บันัิท่กอนัิศกัดิ� สิทธิิ� ไม่่ใหถ้้กแสงแดดตอนิ
กลี่างวนัินิานิหลี่ายร้อยปีี

  การดำาเนิินิชีวติอยา่งชอบัธิรรม่สร้าง
คัวาม่เปีลีี่�ยนิแปีลี่งเชิงบัวกในิโลี่ก บัางคัรั� ง
เกลีี่ยวคัล่ี่�นิเหล่ี่านิั�นิใชเ้วลี่าหลี่ายร่่นิกวา่
จัะเห็นิผู้ลี่เตม็่ที� แต่โม่โรไนิสอนิเราวา่เรา
วางใจัในิจังัหวะเวลี่าของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ได้
เสม่อ เราเพื่ียงแต่ตอ้งทำาส่วนิของเรา

2. จดจำาห่บัศิลา
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  คัวาม่เป็ีนิจัริงค่ัอการทดลี่องเกิดข่�นิ  
ชีวติไม่่ยติ่ธิรรม่ แลี่ะบัางคัรั� งท่กอยา่งเจับ็ั
ปีวด ชีวติยากเป็ีนิพื่ิเศษเม่่�อเราคิัดวา่เรา
ผู้า่นิการทดลี่องอยา่งหน่ิ�งไดแ้ลี่ว้เพื่ียงเพื่่�อ
ใหฝ้่นิดาวตกของคัวาม่ทา้ทายอีกช่ดซูดัเรา
กลี่บััลี่งไปีบันิพื่่�นิอีกที

  ไม่่วา่เรากำาลี่งัจัดัการกบััคัวาม่วติกกงัวลี่
หร่อภัาวะซู่ม่เศร้า การส้ญเสียคันิรัก หร่อ
คัวาม่ทา้ทายอยา่งอ่�นิ บัางคัรั� งการยด่ม่ั�นิ
ศรัทธิาแลี่ะคัวาม่หวงัอาจัจัะน่ิาหวาดหวั�นิ 
ม่าก ในิช่วงยากๆ เหล่ี่านิั�นิเราม่กัจัะคิัดวา่  
“สถานิการณ์จัะแยก่วา่นีิ� ไดอ้ยา่งไร?”

  ขอ้คัวาม่ดงักล่ี่าวจัริงสำาหรับัโม่โรไนิ  
สถานิการณ์ไม่่น่ิาจัะแยก่วา่นีิ� อีกแลี่ว้
สำาหรับัท่านิที�ใกลี่ถ่้งจ่ัดจับัของชีวติ ในิ
ช่วงเวลี่ายากๆ เม่่�อร้้ส่กเหม่่อนิไม่่มี่เหต่ผู้ลี่
ใหเ้ดินิหนิา้ต่อไปีหร่อยด่ม่ั�นิคัวาม่หวงั  
เราสาม่ารถม่องด้แบับัอยา่งศรัทธิาอนัิไม่่
สั�นิคัลี่อนิของโม่โรไนิในิการเผู้ชิญคัวาม่
หายนิะม่ากขนิาดนิั�นิ

  บัางคันิจัะเรียกชีวติของโม่โรไนิวา่น่ิา
สลี่ดใจั ถ่งแม่ท่้านิเปีี� ยม่ดว้ยศรัทธิา ท่านิก็
ยงัส้ญเสีย ทุกคน  ที�ท่านิรัก ท่านิเป็ีนิผู้้ร้อด
ชีวติคันิส่ดทา้ยของอารยธิรรม่ทั�งหม่ดของ
ท่านิ ท่านิตอ้งเขียนิบันัิท่กของบิัดาใหจ้ับั
เพื่ราะม่อรม่อนิถ้กสงัหารก่อนิมี่โอกาส
เขียนิจับั ส่วนิโม่โรไนิถ้กชาวเลี่ม่นัิตาม่ล่ี่า
แลี่ะหนีิเอาชีวติรอดเม่่�อท่านิเขียนิหนิงัส่อ
พื่ระคัมั่ภีัร์ของท่านิ

  ท่านิน่ิกภัาพื่ออกหร่อไม่่วา่สถานิการณ์
จัะน่ิากลี่วัแลี่ะสิ�นิหวงัเพื่ียงใด? ถา้มี่คันิ

ปีระสบัการทดลี่องเหม่่อนิโม่โรไนิ พื่วก
เขาอาจัถก้ล่ี่อลี่วงใหทิ้�งศรัทธิา ปีฏิิเสธิ
พื่ระคัริสต ์แลี่ะตำาหนิิพื่ระบิัดาบันิสวรรคั์
สำาหรับัสภัาวการณ์เลี่วร้ายของพื่วกเขา แต่
โม่โรไนิไม่่ทำาเช่นินิั�นิ

  ท่านิยด่ม่ั�นิจันิถ่งที�ส่ด (ด้  โม่โรไนิ 1:3 ) 
ท่านิม่องใหถ่้งนิิรันิดรเสม่อเพื่่�อช่วยท่านิ
เผู้ชิญคัวาม่ทา้ทาย ท่านิร้้วา่อะไรจัริงแลี่ะ
ร้้วา่ไม่่วา่จัะเกิดอะไรข่�นิกบััท่านิ ตราบัใด
ที�ท่านิมี่ศรัทธิาในิพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดแลี่ะ
วางใจัพื่ระบิัดาบันิสวรรคั ์พื่รทั�งหม่ดที�
สญัญากบััท่านิจัะเกิดสมั่ฤทธิิผู้ลี่สกัวนัิ
หน่ิ�งแน่ินิอนิ ท่านิจัะรอดโดยเดชาน่ิภัาพื่
ของพื่ระเยซู้คัริสตแ์ลี่ะพื่รแห่งการชดใช้
ของพื่ระองคั ์(ด้  โม่โรไนิ 10 )

   นั�น  เป็ีนิปีระจักัษพ์ื่ยานิอนัิทรงพื่ลี่งั
  เม่่�อสถานิการณ์ด้เหม่่อนิจัะเลี่วร้ายไปี

กวา่นีิ�ไม่่ไดอี้กแลี่ว้ เราสบัายใจัไดใ้นิการ
ม่องใหถ่้งนิิรันิดรเสม่อแลี่ะปีลี่้กฝั่งศรัทธิา
เหม่่อนิโม่โรไนิ ถา้ทำาเช่นินิั�นิ เราไดรั้บั
สญัญาวา่เราจัะสาม่ารถ “ทำาท่กสิ�งที� [พื่ระ
คัริสต]์ เห็นิสม่คัวร” ( โม่โรไนิ 10:23 ) เราร้้
ไดว้า่พื่ระบิัดาบันิสวรรคัท์รงอย้ก่บััเรา  
เราวางใจัไดว้า่แผู้นิแห่งคัวาม่ส่ขของ
พื่ระองคัจ์ัะเตรียม่ทางใหเ้ราเอาชนิะคัวาม่
โศกเศร้าท่กอยา่งที�เราจัะปีระสบัในิคัวาม่
เป็ีนิม่รรตยั แลี่ะเราสาม่ารถทำาใหต้วัเรา
แวดลี่อ้ม่ไปีดว้ยแสงสวา่ง ปีีติ แลี่ะพื่รของ
พื่ระกิตติค่ัณที�ไดรั้บัการฟ่ื้� นิฟื้ข้องพื่ระเยซู้
คัริสต์

  เม่่�อเราม่องใหถ่้งนิิรันิดร เรามี่เหต่ผู้ลี่ 
ใหห้วงั เสมอ็  แลี่ะเราวางใจัไดว้า่สกั 
วนัิหน่ิ�งเราท่กคันิจัะสาม่ารถพื่ด้ไดว้า่  
“สถานิการณ์จัะดีกวา่นีิ�ไดอ้ยา่งไร?”  ◼ 

3. 
มองใหถึ้งนิ้รื่นั้ดรื่เสมอ



64 เลีี่ยโฮนิา

         แ สงสวา่งแลี่ะชีวติทางวญิญาณเกิดข่�นิเม่่�อการปีฏิิบัติัตาม่หลี่กัศาสนิาเป็ีนิปีระจัำาด่งเรา
เขา้ใกลี่พ้ื่ระบิัดาบันิสวรรคัแ์ลี่ะพื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดของเราพื่ระเยซู้คัริสตม์่ากข่�นิ เม่่�อ
เราเช่�อฟัื้งท่กวนัิเราพื่บัคัำาตอบั ศรัทธิา มี่พื่ลี่งัเผู้ชิญคัวาม่ทา้ทายแลี่ะโอกาสท่กวนัิดว้ย

คัวาม่อดทนิ คัวาม่หวงัใจั แลี่ะปีีติในิพื่ระกิตติค่ัณ
  เม่่�อเราแสวงหาวธีิิใหม่่ที�บัริส่ทธิิ� กวา่เพื่่�อรักพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ตลี่อดจันิช่วยเราแลี่ะผู้้อ่้�นิเตรียม่

พื่บัพื่ระองคั ์เราระล่ี่กวา่คัวาม่ดีพื่ร้อม่อย้ใ่นิพื่ระคัริสต ์ไม่่ใช่ในิตวัเราหร่อในิคัวาม่สม่บ้ัรณ์
แบับัของโลี่ก

  พื่ระดำารัสเช่�อเชิญจัากพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้เตม็่ไปีดว้ยคัวาม่รักแลี่ะคัวาม่เป็ีนิไปีไดเ้พื่ราะพื่ระเยซู้
คัริสตท์รงเป็ีนิ “ทางนิั�นิ เป็ีนิคัวาม่จัริง แลี่ะเป็ีนิชีวติ” ( ยอห์นิ 14:6 ) ถ่งผู้้ร้้้ส่กแบักภัาระหนิกั  
พื่ระองคัท์รงเช่�อเชิญให ้“ม่าหาเรา” แลี่ะถ่งผู้้ที้�ม่าหาพื่ระองคั ์พื่ระองคัท์รงสญัญาวา่ “เราจัะ
ใหท่้านิทั�งหลี่ายไดห้ยด่พื่กั” ( ม่ทัธิิว 11:28 ) “จังม่าหาพื่ระคัริสต,์ แลี่ะไดรั้บัการทำาใหดี้พื่ร้อม่
ในิพื่ระองคั ์ .   .   .  รักพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้ดว้ยส่ดพื่ลี่งั, คัวาม่น่ิกคิัด, แลี่ะพื่ลี่ะกำาลี่งัของท่านิ, เม่่�อนิั�นิ
พื่ระค่ัณของพื่ระองคัจ่์ังเพื่ียงพื่อสำาหรับัท่านิ, เพื่่�อโดยพื่ระค่ัณของพื่ระองคัท่์านิจัะดีพื่ร้อม่ในิ
พื่ระคัริสต”์ ( โม่โรไนิ 10:32 )

  ในิการรับัรองวา่ “โดยพื่ระค่ัณของพื่ระองคัท่์านิจัะดีพื่ร้อม่ในิพื่ระคัริสต”์ เป็ีนิทั�งคั ำา
ปีลี่อบัโยนิ สนัิติส่ข แลี่ะคัำาสญัญาวา่เราสาม่ารถเดินิหนิา้ต่อไปีดว้ยศรัทธิาแลี่ะคัวาม่เช่�อม่ั�นิในิ
พื่ระเจัา้แม่สิ้�งต่างๆ ไม่่เป็ีนิดงัหวงั ดงัที�คัาดหวงั หร่อสม่คัวรไดรั้บั โดยไม่่ใช่คัวาม่ผู้ดิของเรา 
แม่ห้ลี่งัจัากเราทำาส่ดคัวาม่สาม่ารถแลี่ว้

  หลี่ายคัรั� งแลี่ะหลี่ายดา้นิ เราท่กคันิจัะร้้ส่กไม่่ค่้ัคัวร ไม่่ม่ั�นิใจั แลี่ะอาจัไม่่มี่ค่ัาคัวร แต่เม่่�อเรา
พื่ยายาม่รักพื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้แลี่ะปีฏิิบัติัศาสนิกิจัต่อเพื่่�อนิบัา้นิ เราจัะร้้ส่กถ่งคัวาม่รักของพื่ระผู้้เ้ป็ีนิ
เจัา้แลี่ะการดลี่ใจัที�จั ำาเป็ีนิต่อชีวติพื่วกเขาแลี่ะชีวติเรา

  พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อดของเราทรงเห็นิใจัเรา ทรงใหก้ำาลี่งัใจัแลี่ะสญัญาวา่เราสาม่ารถ “ม่่่งหนิา้
ดว้ยคัวาม่แน่ิวแน่ิในิพื่ระคัริสต,์ โดยมี่คัวาม่เจิัดจัา้อนัิบัริบ้ัรณ์แห่งคัวาม่หวงั, แลี่ะคัวาม่รักต่อ
พื่ระผู้้เ้ป็ีนิเจัา้แลี่ะต่อม่น่ิษยท์ั�งปีวง” ( 2 นีิไฟื้ 31:20 )   หลี่กัคัำาสอนิของพื่ระคัริสต ์การชดใชข้อง
พื่ระผู้้ช่้วยใหร้อด แลี่ะการเดินิตาม่เสน้ิทางพื่นัิธิสญัญาดว้ยส่ดจิัตของเราจัะช่วยใหเ้ราร้้คัวาม่
จัริงของพื่ระองคัแ์ลี่ะทำาใหเ้ราเป็ีนิอิสระ (ด้  ยอห์นิ 8:32 )

  ขา้พื่เจัา้เป็ีนิพื่ยานิวา่เสน้ิทางพื่นัิธิสญัญานิำาไปีส่้ของปีระทานิสำาคัญัที�ส่ดที�พื่ระบิัดาบันิ
สวรรคัท์รงสญัญา นิั�นิค่ัอ “เจัา้จัะมี่ชีวตินิิรันิดร์” ( 2 นีิไฟื้ 31:20 )  ◼ 
   จากคำาปีราศัรัยการปีระชุมใหญ่สามญัเด่อ็นตลุีาคม 2018

ดพ่ื้ร้อมในพื้ระคริสื่ต์

 โดย เอล็เดอร์เกอร์ริที่   ดบัเบิลย้. กอง
  แห่งโคัวรัม่อคััรสาวกสิบัสอง

ปัจฉิมวาที่ะ



   ม่อรม่อนิ ย่อและรวบรวม  
ส่วนิใหญ่ของพื่ระคัมั่ภีัร์ 
ม่อรม่อนิ (ด้  ถอ้ยคัำาของ 
ม่อรม่อนิ 1:3–5 )

มอรื่มอน้ &  โมโรื่ไน้
ผู้้้คนจากพื้ระคมัภีร์่มอรมอน
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   รวบัรวม่แผู้น่ิจัาร่กเสร็จัแลี่ะ 

 ฝั่งไว้ในเนินเขัาคาโมราห์   
(ด้  ม่อรม่อนิ 8:3–5, 14 )

   กลี่ายเป็ีนิ หัวหน้า
กองที่พัื้ช้าวน่ไฟ  เม่่�อ
ท่านิอายเ่พื่ียง 15 ปีี  
(ด้  ม่อรม่อนิ 2:1 )

   บิดาขัองโมโรไน   
(ด้  ม่อรม่อนิ 8:13 ) แลี่ะ
สาน่ิศิษยข์องพื่ระคัริสต ์ 
(ด้ 3 นีิไฟื้ 5:13)

   มาเยอ่นโจเซิฟ สื่มธิี   
ในิฐานิะสตัภัาวะที�ฟ่ื้� นิ
ค่ันิชีวติแลี่ว้ (ด้  โจัเซูฟื้ 

สมิ่ธิ—ปีระวติั 1:33 )

   โม่โรไนิต่อส้ใ้นิ  

 กองที่พัื้ช้าวน่ไฟ  พื่ร้อม่
กบััม่อรม่อนิ (ด้  ม่อรม่อนิ  
6:11–12)
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 นิิตยสารศาสนิจักัรฉบับัั
ใหม่่สาม่ฉบับััปีีหนิา้!  
เปิีดหนิา้ 6 เพื่่�อเรียนิร้้

เกี�ยวกบััการ
เปีลีี่�ยนิแปีลี่ง
สำาคัญัๆ แลี่ะ
น่ิาต่�นิเตน้ิ

     คันิหน่่ิม่สาว

   การใช้้ส่ื่�อสัื่งคมสื่ร้าง
พื้่�นที่่�เชิ้งบวก

42
     เยาวชนิ

   บที่เร่ยนช่้วติจากโมโรไน

60
     บิัดาม่ารดา

   แนวคดิกจิกรรม
คริสื่ต์มาสื่ง่ายๆ  

7 ประการ
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พ2 เพื่่�อนเดก็ี่

         พระบิดิาบินสวรรค์ป์ระทานพระ
บิตุรของพระองค์พ์ระเยซูคู์รสิต์

แก่เ่รา และพระเยซูทูรงสละพระชนม์์
ชีพเพ่�อเราจะไดอ้ยูก่่บัิพระองค์อ์กี่ค์รั �ง  
นี� เป็นของขวญัประเสรฐิสุดในบิรรดา
ของขวญัทั �งหม์ด พระเยซูทูรงม์อบิของ
ขวญัชิ �นนี� ใหเ้ราเปล่าๆ

  ทา่นอาจตอ้งก่ารถวายของขวญัแด่
พระเยซู ูทา่นจะถวายของขวญัอะไร
แดพ่ระองค์์ ไดบ้ิา้ง?

และยังม์ีอีก่หลาย
สิ�งที�ท่านจะถวายแด่
พระองค์์ ได ้รอบิตวัท่านม์ีค์นที�
พระองค์ท์รงรกั่ผู้ซึู�งท่านสาม์ารถช่วย
เหล่อได้

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านให้
เปล่าๆ ดงัที�พระองค์ท์รงให ้●

ดดัแปลงจาก “Gifts of Love” การให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลัย
บรคิมัยังก์ ธ.ค. 1980

ของขวญัแหง่ความรกั 
ส�าหรบัพระเยซู

จากฝ่ายประธานสูงสุด

 โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บีี. อายริงก์

  ท่�ป็รึิกี่ษาท่�สองในฝ่่าย
ป็ริะธิานสูงสุด
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 รัิกี่ษาพื่ริะบญัญติั์

 อ่านพื่ริะคมัภ่ร์ิ

 ท่านสามาริถ สวดออ้นวอน
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 เกล็ด็หิิมะการรับีใช้้
  เราสาม์ารถถวายของขวญัแดพ่ระเยซูโูดยรบัิใช้ผูอ้่�น ทำาเก่ล็ดหิม์ะก่ารรบัิใช้เพ่�อเตอ่นทา่นวา่จะรบัิใช้ ใค์รไดบ้ิา้ง

  1.  ตัดัวงกล็มออก

    2.  พบัีคร่�งตัามเส้นหิน่�งเส้น พบัีคร่�งอกีครั�ง แล้็วพบัีอกีคร่�ง

    3.  ตัดัตัามรอยประที่ี�เป็นร่างคน อย่าตัดัข้้างเท้ี่าแล็ะมอื

    4.  คล็ี�กระดาษแล็ะเข้ยีนชื้�อคนที่ี�ท่ี่านจะรับีใช้้ไว้บีนคนแต่ัล็ะคน
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ต้น้ท่ี่�สมบรูณ์แ์บบ
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 โดย ซิูดนีย์ สไควรส์
  นิต์ยสาริศาสนจักัี่ริ
  (เร่ิยบเร่ิยงต์ามเร่ิ�องจัริิง)

      “ครั �งหน่่ึ่งเยซูเูกดิต่ำำ่าต่ำอ้ย บดันีึ่�ทรงเดชาไมน้่ึ่อย”  
(เพลงสวด  บทเพลงที ่91)

   “คณุแม์ค่์รบัิ ดตูน้นี�สิ!” โจชัวชี �ใหด้ตูน้ค์รสิตม์์าส 
ตน้สูงลำาตน้เล็ก่ม์ี ใบิเข็ม์สีเขยีวสมู์บิรณ์แบิบิ

  ค์ณุแม์ห่ยดุดปู้ายราค์าค์รูห่นึ�ง เธอส่ายหน้า “แม์่
ค์ดิวา่ไม์”่

  โจชัวถอนหายใจและเดนิตอ่ ตลาดเน่องแน่น 
ดว้ยแผงขายอาหารและตน้ค์รสิตม์์าส เต็ม์ไปดว้ย 
ค์รอบิค์รวัก่ำาลงัซู่ �อตน้ไม์แ้ละส่วนผสม์ไปทำาขนม์ 
อรอ่ยๆ อยา่งเช่น  bûche de Noël   (ขนม์ขอนไม์)้ ค์ณุ
แม์พ่าโจชัวม์าซู่ �ออาหารบิางอยา่ง แตเ่ขาไม์ย่อม์ละ
สายตาจาก่ตน้ค์รสิตม์์าส บิางตน้สูงเพรยีว หลายตน้
เตี �ยก่ลม์ โจชัวเห็นแม้์ก่ระทั�งตน้หนึ�งสูงเทา่เขา!

  ค์ณุแม์บ่ิอก่วา่ปีนี�พวก่เขาม์เีงินไม์ม่์าก่ อาจจะซู่�อ
ตน้ค์รสิตม์์าสไม์่ได ้นั�นทำาให้ โจชัวเศรา้เล็ก่น้อย ทกุ่
ค์รั �งที� ไปตลาดก่บัิค์ณุแม์ ่เขาจะม์องหาตน้ค์รสิตม์์าส
ที�สม์บิรูณ์แบิบิตลอดเวลา เผ่�อพวก่เขาจะไดสั้ก่ตน้
ก่ลบัิบิา้น

  โจชัวจบัิม์อ่ค์ณุแม์ข่ณะพวก่เขาเดนิดตูน้ไม์แ้ถว
ถดัไป โจชัวอา้ปาก่ค์า้ง นั�นไง—ตน้ที�สม์บิรูณ์แบิบิ!
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  “ตน้พระเยซูทีู�สม์บิรูณ์แบิบิของเรา” ค์ณุพอ่ก่ล่าว  
“พอ่ชอบิ” ●

  โจชัวยิ �ม์ นี�จะเป็นค์รสิตม์์าสที�พเิศษม์าก่
   เร่อ่งนีึ่�เกดิข่ �นึ่ในึ่ฝรัง่เศส เปิดไปที ่ หน้ึ่า พ6  เพ่อ่เรยีนึ่รูเ้พิม่เต่ำมิเกีย่ว
กบัประเทศนัึ่�นึ่
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  เขาวิ�งนำาหน้าและวางม์อ่บินตน้ไม์ ้ไม์เ่ขยีวม์าก่  
ก่ระจุก่ใบิเข็ม์ขาดหายไปบ้ิาง ไม์สู่งเก่นิ แตต่น้โค์ง้งอ
ม์าก่เหม์อ่นค์นแก่ค่์ำ �าไม์เ้ทา้

  “ค์ณุแม์ค่์รบัิ ตน้นี�สม์บิรูณ์แบิบิ!” โจชัวบิอก่ “เราซู่ �อ
ก่ลบัิบิา้นได้ ไหม์ค์รบัิ? นะค์รบัิ?”

  ค์ณุแม์ช่ำาเลอ่งดปู้ายราค์า “ ไม์ห่ลายยโูรเกิ่นไป แม์ค่์ดิ
วา่เราเอาใส่รถไดพ้อด”ี

  โจชัวแทบิอดใจรอไม์่ไหว เขาเลน่แขนเส่�อของตวัเอง
ขณะรอค์ณุแม์จ่า่ยค์า่ตน้ไม์ ้จาก่นั�นชายใจดคี์นหนึ�งช่วย
พวก่เขาวางตน้ไม์้ ในรถ เม่์�อก่ลับิถงึบิา้น แม์ทธวิพี�ชาย
บิญุธรรม์ก่บัิค์ณุพอ่ช่วยยก่ตน้ไม์ล้งจาก่รถ พวก่เขาแบิก่
ตน้ไม้์เขา้บิา้นและวางไวต้รงม์มุ์หนึ�งของหอ้ง
ดา้นหน้า

  “ก่อ่นอ่�น เราตอ้งทำาไฟ” แม์ทธิวบิอก่
  หอ้ยดวงไฟลำาบิาก่เพราะตน้ไม์้ โค์ง้

งอม์าก่ แม์ทธิวจดัดวงไฟดา้นบิน โจ- 
ชัวจัดดา้นลา่ง ตอ่จาก่นั�นก็่หอ้ยของ
ประดบัิ สุดทา้ยค์ณุพอ่ช่วยโจชัววาง
ดาวบินยอดตน้ค์รสิตม์์าส

  ค์ณุพอ่เสียบิปลั�ก่ไฟและโอบิค์ณุ
แม์ ่โจชัวยิ �ม์ใหต้น้ไม์ ้ไฟของตน้ไม์้
ทำาใหท้ั �งหอ้งรูสึ้ก่อุน่สบิาย เขานั�ง
ใตต้น้ไม์แ้ละแหงนม์องของประดบัิ
สีสันสดใส ตน้ไม์้ ไม์่ โค์ง้งอและดู
เศรา้แลว้ตอนนี� สวยจรงิๆ สม์บูิรณ์
แบิบิ

  “เป็นตน้พระเยซูทูี�สม์บูิรณ์แบิบิ”  
โจชัวบิอก่

  “ลกู่หม์ายค์วาม์วา่อยา่งไร?” ค์ณุ
แม์ถ่าม์

  “ตน้ของเราเหม์อ่นพระเยซู”ู  
โจชัวตอบิ “พระเยซูปูระสูติ ในราง
หญ้าสก่ปรก่น่าสงสาร ตน้ของเราน่า
สงสารและน่าเศรา้ในตลาด แตต่อน
นี�สวยสงา่ เหม์อ่นพระเยซูกู่ลาย
เป็นก่ษัตรยิร์ปูงาม์”
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 ม่สมาชิกี่ศาสนจักัี่ริเก่ี่อบ 40,000 คนในฝ่รัิ�งเศส!  
พื่ริะวหิาริในป็าร่ิส ฝ่รัิ�งเศสสร้ิางเสร็ิจัเม่�อเด่อนพื่ฤษภาคม ป่็ 2017

 เราจะเดนิที่างไปรอบีโล็ก
เพื�อเรียนรู้เกี�ยวกบัีลู็กๆ 

ข้องพระผูู้้เป็นเจ้า เชิ้ญร่วม
เดนิที่างไปเยอืนฝรั�งเศส

กบัีเรา!

ฝ่รัิ�งเศสม่ช่�อเส่ยงเร่ิ�อง 
ขนมปั็งกี่บัเนยแขง็  
คนจัำานวนมากี่ซู่�อ 

บาแกี่ต็์ขนมปั็งสดจัากี่  
 boulangeries   (ร้ิานเบเกี่อร่ิ)  

ทุกี่วนั

น่�ค่อพื่ริะคมัภ่ร์ิมอริมอน
ในภาษาฝ่รัิ�งเศส

ซูาลู็!  
เราชื้�อมาร์โก

กบัีเปาโล็!

สวสัด่ี 
จาก  

 ฝรั�งเศส! 
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ท่ี่านมาจากฝรั�งเศสหิรือไม่? ช่้วยเข้ยีนบีอกเราที่!ี 
เราอยากฟัังเรื�องราวจากท่ี่าน!

 ผมชอบทุกี่อยา่งเก่ี่�ยวกี่บั
ป็ฐมวยั—เพื่ล้ง ครูิ กิี่จักี่ริริม  
แล้ะสิ�งท่�ผมเร่ิยนรู้ิเก่ี่�ยวกี่บั
พื่ริะเยซููคริิสต์ ์ผมชอบเป็็น
พื่ิเศษเม่�อเริาอวยพื่ริวนัเกิี่ดให้
เดก็ี่ๆ ม่ความสุข ผมต์ั�งต์าริอ
ป็ฐมวยัทุกี่สปั็ดาห์

   จูเล็ยีน บีี. อายุ 10 ข้วบี,  
โอตั- การอนน์ ฝรั�งเศส

 เร่ิ�องโป็ริดของหนูในพื่ริะ
คมัภ่ร์ิมอริมอนเป็็นเร่ิ�องเก่ี่�ยว
กี่บัน่ไฟใหอ้ภยัแล้ะรัิกี่พื่่�ๆ  
ของท่าน ขอบคุณแบบอยา่ง
ของน่ไฟ พื่ริะคมัภ่ร์ิต์อนน่�
ช่วยใหห้นูขอใหพ้ื่่�ๆ ยกี่โทษ
ใหห้นูง่ายขึ�นเม่�อเริาเถ่ยงกี่นั
แล้ะใหอ้ภยัดว้ย

   เอวาล็นี เอน็. อายุ 6 ข้วบี,  
อลิ็เดอฟัรองซ์ู ฝรั�งเศส

ล้ฟูร์ิในป็าร่ิสเป็็น
พื่ิพื่ิธิภณัฑ์ศิ์ล้ป็ะใหญ่
ท่�สุดในโล้กี่! ท่�นั�นม่
ผล้งานศิล้ป็ะมากี่กี่วา่ 

380,000 ชิ�น

เดก็ี่ฝ่รัิ�งเศสชอบเล่้นเกี่มช่�อวา่ “escargot ”  
คุณกี่ริะโดดวนไป็เร่ิ�อยๆ จันถึงจุัดสิ�นสุด!
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ทางต์อนใต์ข้อง
ฝ่รัิ�งเศสผูค้นเต์ร่ิยม
คริิสต์ม์าสโดยทำา
ฉากี่ป็ริะสูติ์กี่าริ
หร่ิอ “crèche ” 

ฉากี่เต์ม็ไป็ดว้ยคน
ท่�ริอพื่ริะเยซููคริิสต์์

ป็ริะสูติ์ ในวนั
คริิสต์ม์าสอ่ฟ พื่วกี่
เขาวางรูิป็ปั็� นพื่ริะ
กี่มุาริเยซููในฉากี่

ป็ริะสูติ์กี่าริ

 ข้อบีคุณที่ี�สำารวจ
ฝรั�งเศสกบัีเรา!

พบีเพื�อนบีางคนข้องเราจากฝรั�งเศส!
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      โดย เจน แมค็ไบีรด์
  (เร่ิยบเร่ิยงต์ามเร่ิ�องจัริิง)

   “ครอบครวัสุขสันึ่ต่ำ์
วนัึ่ครสิต่ำม์าส!  .   .   .   
หอ่ใจดว้ยดว้ยรกัปีนีึ่�”  
(Children’s Songbook, 51)

    แอนนาใจหายขณะ
เดนิเขา้ไป ในหอ้งและ

เห็นตน้ค์รสิตม์์าส เค์ร่�อง
ทำานำ �ารอ้นในบิา้นระเบิดิ 
และนำ �านองพ่ �น ค์ณุพอ่ยงั
พยายาม์ทำาค์วาม์สะอาด  
ของขวญัสองสาม์ชิ�นใต้
ตน้เปียก่นำ �าทั �งหม์ด

  แอนนากั่บิน้องชายค์วา้
ผา้ขนหนูม์าเช็ดของขวญั 
แต่ไม์่ไดผ้ล ของขวญัเปียก่
โชก่

  ค์รอบิค์รวัของแอนนา
ก่ำาลงัลำาบิาก่ ตอนนี�ค์ณุ

พอ่ไม์ม่์งีานทำา ค์ณุแม์จ่ะม์ี
น้องอีก่ค์นไม์น่านและท่าน

รูสึ้ก่ไม์ส่บิายม์าก่ และตอนนี�
พวก่เขาค์งไม์ม่์ขีองขวญัสำาหรบัิ
ค์รสิตม์์าสแลว้

  ค์น่นั�นขณะแอนนาเตรยีม์
เขา้นอน เธอไดย้นิค์ณุพ่อค์ณุ
แม์ค่์ยุกั่นในหอ้งค์รวั

  “เราจะทำาอยา่งไรด?ี” ค์ณุ
แม์ถ่าม์ ฟังเหม์อ่นทา่นก่ำาลงั
รอ้งไห ้“เรามี์เงินไม์พ่อจา่ยค์า่
บิา้น และตอนนี�เราไม์ม่์แีม์แ้ต่

ของขวญัใหลู้ก่” แอนนารูสึ้ก่
โหวงเหวงปั่� นป่วนในทอ้ง  ภา
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ส่�งท่ี่�ที่�าให ้
ประหลาดีใจใน 
วนัคร่สต้ม์าส
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  “เราค์อ่ยค์ดิหาทางออก่” ค์ณุพอ่บิอก่
  แอนนาเดนิเขา้ไป ในค์รวั ค์ณุแม์เ่อ่ �อม์ม์า 

ก่อดเธอแน่น แอนนาโอบิท้องของค์ณุแม์แ่ละ
รูสึ้ก่วา่น้องดิ �น เธอยิ �ม์ “เราจะม์น้ีองค์นใหม่์
แลว้ ค์ณุแม์พ่ดูตลอดนี�ค์ะวา่เด็ก่น้อยเป็นสิ�ง
อศัจรรย”์

  ค์ณุแม่์ยิ �ม์ตอบิ “ ใช่จะ้ เราม์เียอะแยะให้
ขอบิพระทยั”

  “เราม์กี่นัและก่นั” ค์ณุพอ่บิอก่ ทา่นจบูิ
ก่ระหม์อ่ม์ของแอนนา “ทกุ่อยา่งจะดเีอง”

  ระหวา่งก่ลับิหอ้ง แอนนาไดย้นิน้องชายรอ้งไห ้เธอนั�ง
ลงบินเตยีงของเดวดิ

  “ทกุ่ค์นเศรา้ม์าก่” เดวดิพดูเบิาๆ
  “และเราจะไม่์ม์ขีองขวญั” รอบิบิพีดูพลางสูดจม์กู่
  “ทกุ่อย่างจะดเีอง” แอนนาบิอก่อีก่ค์รั �ง “น้องจะเห็น”
  ก่อ่นเขา้นอน แอนนาค์กุ่เขา่ทลูถาม์พระบิดิาบิน

สวรรค์ว์า่เธอจะทำาอะไรเพ่�อค์รอบิค์รวัไดบ้ิา้ง เธอไม์ม่์เีงิน
ซู่ �อของขวญั แตเ่ธอยงัม์คี์วาม์รูสึ้ก่อบิอุน่สบิายใจ

  เช้าวนัรุง่ขึ �น เธอนอนค์ดิอยูบ่ินเตยีงสองสาม์นาที
ก่อ่นจะเตรยีม์ตวัไป โรงเรยีน แล้วเธอก็่ค์ดิออก่! บิา่ย
วนันั�นเธอรบีิก่ลับิม์าทำางานบิา้นและก่ารบิา้น จาก่นั�นก็่
หาก่ระดาษ เช่อก่เส้นเล็ก่ และปาก่ก่าเม์จกิ่สาม์สี�แทง่
ก่บัิสติ�ก่เก่อรท์ี�เธอไดม้์าในวนัเก่ดิของเธอ เธอถอ่ของ
ทั �งหม์ดเขา้หอ้งของเธอและปิดประตู

  แอนนาแทบิจะหัวเราะเม์่�อค์ดิวา่ค์รอบิค์รวัจะ
ประหลาดใจเพยีงใด ตอนแรก่เธอพบัิก่ระดาษและเอา
เช่อก่ผูก่เขา้ดว้ยก่นัทำาเป็นสม์ดุเลม่์เล็ก่สี�เลม่์ เธอเลอ่ก่
สตกิ่เก่อรร์ปูดาวแปะบินสม์ดุของค์ณุแม์แ่ละรปู โลก่
แปะบินสมุ์ดของค์ณุพอ่ เธอแปะรปูสุนัขบินสม์ดุของ
เดวดิและรปูจรวดบินสม์ดุของรอบิบิี

  จาก่นั�นก็่เริ�ม์วาดรปู สำาหรบัิค์ณุแม์เ่ธอวาดรปูตนเอง 
ก่ำาลงัถพู่ �น เธอวาดรปูตวัเธอทำาอาหารเย็นก่บัิค์ณุพอ่ รปู 
เธอเลน่ฟุตบิอลก่บัิเดวดิ และรปูเธออา่นหนังส่อใหร้อบิบีิ 
ฟัง ใช้เวลาหลายวนัก่วา่สม์ดุแตล่ะเลม่์จะเต็ม์ไปดว้ย
รปูภาพ

  ในที�สุดก็่ถงึวนัค์รสิตม์์าสอฟี แอนนาวาง
สม์ดุไว้ ใตต้น้ค์รสิตม์์าสอยา่งระม์ดัระวงั

  เช้าวนัรุง่ขึ �น เธอม์อบิสม์ดุใหแ้ตล่ะค์นใน
ค์รอบิค์รวั “ผม์ชอบิรปูพวก่นี�” เดวดิบิอก่ “ผม์
ชอบิเลน่ฟุตบิอล”

  “นี� ไม์่ ใช่แค์ร่ปูนะ” แอนนาพูดดว้ยดวงตา
เป็นประก่าย “ม์นัเป็นค์ปูอง! รปูพวก่นี�แสดงให้
เห็นสิ�งที�พี�จะทำาใหเ้ธอ”
  “นี� เป็นของขวญัน่ารกั่ที�สุดที�ลกู่ใหพ้วก่เรา” ค์ณุ

แม์พ่ดูขณะม์องดสูม์ดุของทา่น แอนนาขอบิพระทัยที�
พระบิดิาบินสวรรค์ท์รงช่วยใหเ้ธอค์ดิเร่�องก่ารทำาค์ปูอง
ค์รสิตม์์าส น้องค์นใหม่์จะม์า และดว้ยค์วาม์ช่วยเหลอ่
ของพระบิดิาบินสวรรค์ ์ทกุ่อยา่งจะดแีน่นอน ●

   ผูู้เ้ขยีนึ่อาศยัอยู่ ในึ่โคโลราโด สหรฐัอเมรกิา
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       เร่อ่งนีึ่�เกิดข่ �นึ่ในึ่องักฤษหลังสงครามโลกครั �งที ่2 ไมน่ึ่านึ่

    แฮรม์์นั ม์ซููเนอรก์่งัวลใจขณะเดนิเขา้ไปในโบิสถ ์เขา
ก่บัิเพ่�อนๆ จาก่ค์า่ยนัก่โทษยงัอยู่ ในชดุแบิบิเดยีวก่นั

ม์เีค์ร่�องหม์ายเป็นตวัอกั่ษร “P.O.W. ” ทกุ่ค์นรูว้า่ตวัอกั่ษร
เหลา่นั�นยอ่ม์าจาก่ “prisoner of war  (เชลยสงค์ราม์)” 
สม์าชิก่ของสาขาจะค์ดิอยา่งไร? ค์นเหล่านั�นจะม์องเขา
เป็นศัตรหูรอ่เปล่า?

  โบิสถอ์ยู่ ใก่ล้เม์อ่งลดีส์ ประเทศอังก่ฤษ แตแ่ฮรม์์นัไม์่
ไดม้์าจาก่อังก่ฤษ เขาม์าจาก่เยอรม์นี หลงัจาก่ถกู่บิงัค์บัิ
ให้ ไปรบิในสงค์ราม์โลก่ค์รั �งที� 2 แฮรม์์นัถกู่ทหารองัก่ฤษ
จบัิและส่งเขาไปที�ค์า่ยนัก่โทษชาวองัก่ฤษ นี� เป็นค์รั �งแรก่
ที�เขาไปโบิสถห์ลงัจาก่ไม์่ได้ ไปม์านาน

  แฮรม์์นัสูดลม์หายใจลกึ่ขณะนั�งลงบินม์า้นั�งตวัหนึ�ง 
เขาเห็นจอรจ์ แค์ม์ม์ป์ระธานสาขานั�งอยู่ขา้งหน้า  
ประธานแค์ม์ม์เ์ป็นเพ่�อนของแฮรม์์นั แฮรม์์นัรูสึ้ก่ดขีึ �น
เม์่�อเห็นเขายิ �ม์

  หลายเดอ่นก่่อนประธานแค์ม์ม์ม์์าเยี�ยม์แฮรม์์นัที�ค์า่ย
หลงัทราบิวา่เขาเป็นสม์าชิก่ค์นเดยีวของศาสนจกั่รที�
นั�น ตอนแรก่แฮรม์์นักั่งวลนิดหน่อย ประธานแค์ม์ม์จ์ะ
เก่ลยีดเขาหรอ่เปลา่? เพราะประเทศของพวก่เขาตอ่สู้
ก่นัในสงค์ราม์

  แตเ่ม์่�อแฮรม์์นักั่บิประธานแค์ม์ม์พ์บิกั่น พวก่เขายิ �ม์
และจบัิม์อ่ทัก่ทายกั่น จาก่นั�นก็่สวดอ้อนวอนดว้ยก่นั  
รอ้งเพลงและพดูค์ยุเกี่�ยวกั่บิพระกิ่ตตคิ์ณุ พวก่เขาถึง
ก่บัิรบัิศีลระลกึ่ดว้ยกั่น

  “ผม์รกั่ค์ณุ พี�ชายของผม์” แฮรม์์นัพดูเม์่�อประธาน

แบีบีอย่างที่ี�กล้็าหิาญ

 ภา
พื่

ป็
ริะ

กี่อ
บ

โด
ย 

เม
ล้ส

ซู
า 

แม
น

วล้
ล้์

ของขวญัแหง่
ม่ต้รภาพ

 โดย ลู็ซีู สตัเีวนสัน
  นิต์ยสาริศาสนจักัี่ริ
  (เร่ิยบเร่ิยงต์ามเร่ิ�องจัริิง)
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แค์ม์ม์ต์อ้งก่ล่าวลา เขาเห็นนำ �าตาในดวงตาของประธาน
แค์ม์ม์ข์ณะโบิก่ม์อ่ลา

  หลงัจาก่นั�นประธานแค์ม์ม์ม์์าเยี�ยม์แฮรม์์นัทกุ่วนัเสาร ์ 
ในช่วงวนัอ่�นของสัปดาห ์แฮรม์์นัดำาเนินชีวติตาม์พระ 
ก่ติตคิ์ณุสุดค์วาม์สาม์ารถ เขาแบิง่ปั่นประจกั่ษ์พยานกั่บิ 
เชลยค์นอ่�นๆ ขณะทำางานในทุง่ เขาตอบิค์ำาถาม์ของค์น
เหล่านั�นขณะพวก่เขาแก่ะสลกั่ไม์ห้ลงัจาก่ทำางานม์าทั �ง
วนั บิางค์รั �งเขาสวดออ้นวอนก่บัิค์นเหล่านั�น

  “เฮ้ แฮรม์์นั” เชลยค์นหนึ�งพดูในค์น่หนึ�ง “ผม์จะไป
รว่ม์ประชมุ์ก่บัิค์ณุและค์ณุแค์ม์ม์ว์นัเสาร์ ไดห้รอ่เปลา่?”

  แฮรม์์นัเงยหน้าจาก่ไม้์ที�เขาแก่ะสลกั่อยู ่เขายิ �ม์ “ ไดสิ้!”
  “ผม์ดว้ยนะ?” เชลยอีก่ค์นถาม์
  แฮรม์์นัก่บัิประธานแค์ม์ม์ต์่�นเตน้ม์าก่ที� ไดส้อนเชลย

สงค์ราม์อกี่หลายค์น ไม์น่านพวก่เขาบิางค์นรบัิบิพัตศิม์า!
  และตอนนี� ขณะแฮรม์์นัม์องไปรอบิๆ หอ้งนม์สัก่าร

ดคู์รอบิค์รวัที�ก่ำาลงัรอโบิสถเ์ริ�ม์ เขารูสึ้ก่สงบิ ตอนแรก่
สม์าชิก่บิางค์นกั่งวลใจที�เห็นแฮรม์์นั แต่ไม์น่านทกุ่ค์น
ก็่ไวเ้น่�อเช่�อใจเขา เชลยค์นอ่�นๆ ที�ตอ้งก่ารเรยีนพระ
ก่ติตคิ์ณุขออนุญาตออก่นอก่ค์า่ยเพ่�อม์าโบิสถก์่บัิแฮรม์์นั
ในวนัอาทติย ์ตอ่ม์า แฮรม์์นัไดร้บัิก่ารเรยีก่เป็นประธาน
โรงเรยีนวนัอาทติยส์าขา

  เวลาผา่นไป และค์รสิตม์์าสใก่ลเ้ขา้ม์า แฮรม์์นัตอ้งก่าร
ทำาบิางอยา่งเพ่�อขอบิค์ณุสม์าชิก่ที�ม์นีำ �าใจตอ่เขา แลว้เขา
ก็่ค์ดิออก่! จวนไดเ้วลาจดังานเลี �ยงสังสรรค์ค์์รสิตม์์าส
สาขาแลว้ แฮรม์์นัเก็่บิไม์ม้์าเพิ�ม์และเริ�ม์แก่ะสลกั่ เขา
เปลี�ยนไม์ท้ลีะชิ �นใหเ้ป็นรถยนตค์์นัเล็ก่ ช้าง เค์ร่�องบินิ  
รถไฟ และม้์า
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  ในที�สุดก็่ถงึวนัเลี �ยงสังสรรค์ ์ทกุ่ค์นรบัิประทานอาหาร
และรอ้งเพลงค์รสิตม์์าสดว้ยกั่น แฮรม์์นักั่บิเพ่�อนๆ จาก่
ค์า่ยรอ้งเพลงค์รสิตม์์าสเป็นภาษาเยอรม์นั

  จาก่นั�นแฮรม์์นัก็่ดงึถงุใบิใหญอ่อก่ม์า ในถุงม์ขีองเลน่
ไม์ ้40 ชิ �น! แฮรม์์นัแจก่ใหเ้ด็ก่ปฐม์วยัค์นละชิ�น นั�นเป็น
ค์รสิตม์์าสที�พวก่เขาไม์ม่์วีนัล่ม์ ●

 หล้งัจัากี่สามป่็ในค่าย  
แฮร์ิมนักี่ล้บัไป็หา
คริอบครัิวของเขาใน
เยอริมน่ หล้ายป่็ต่์อมา  
แฮร์ิมนัมาเย่�ยมโบสถ์
เดิมท่�เขาเขา้ร่ิวมสมยัเป็็น
เชล้ยสงคริาม ผูใ้หญ่บาง
คนท่�นั�นบอกี่เขาวา่พื่วกี่
เขายงัม่ของเล่้นไมท่้�เขา
แกี่ะสล้กัี่ใหเ้ม่�อเป็็นเดก็ี่!
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ศิล็ปะ   
พระคมัภ่ร ์
มอรมอน!
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   1.  เฟลิ้เป็ แอล้. อาย ุ8 ขวบ,  
เซูาเป็าล้ ูบริาซิูล้

     2.  โคล้อ่�  ด่. อาย ุ8 ขวบ,  
ควน่ส์แล้นด ์ออสเต์ริเล่้ย

     3.  เฟอร์ินนัดา เอ. อาย ุ10 ขวบ,  
ชิฮวัฮวั เมก็ี่ซิูโกี่

     4.   สเล้ด เอ. อาย ุ9 ขวบ, ไอดาโฮ 
สหรัิฐอเมริิกี่า 

     5.   ลิ้ซูซู่ พื่่. อาย ุ8 ขวบ,  
เพื่นซิูล้เวเน่ย สหรัิฐอเมริิกี่า 

     6.   ชาร์ิล้อต์ต์ ์บ่. อาย ุ7 ขวบ, 
เทนเนสซู่ สหรัิฐอเมริิกี่า 

     7.   เอม็มา เอส. อาย ุ8 ขวบ,  
อนัโซูอาเต์ก่ี่ เวเนซุูเอล้า 

     8.   เจัคอบ เอ. อาย ุ10 ขวบ,  
แอล้เบอร์ิต์า แคนาดา 

     9.   ล้อเริน เอส. อาย ุ9 ขวบ, 
วอชิงต์นั สหรัิฐอเมริิกี่า 

     10.   อนาฮ่ เอฟ. อาย ุ8 ขวบ,  
คาเนโล้เนส อุรุิกี่วยั 

     11.   มาร์ิติ์น เอส. อาย ุ5 ขวบ, ฮูฮุย 
อาร์ิเจันติ์นา 

     12.   วลิ้ล้ ์บ่. อาย ุ8 ขวบ, ยทูาห์ 
สหรัิฐอเมริิกี่า 

     13.   โจัฮนัเนส เอช. อาย ุ10 ขวบ, 
ฟล้อริิดา สหรัิฐอเมริิกี่า 

     14.   แอนด่�  เอส. อาย ุ7 ขวบ, 
เนวาดา สหรัิฐอเมริิกี่า 

     15.   อินาส เอส. อาย ุ9 ขวบ, วเ่ซูอ ู
โป็ริตุ์เกี่ส 

     16.   เคยล์้า เอส. อาย ุ9 ขวบ, 
แคลิ้ฟอร์ิเน่ย สหรัิฐอเมริิกี่า 

8.

9.

13.

10.

11.

12.

14.

15.

16.

ข้อบีคุณที่ี�แบ่ีงปันงานศิล็ปะพระคมัภีร์ีมอรมอนข้องท่ี่านที่ั�งปี!
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  เม์่�อก่ลบัิถงึบิา้น ม์คี์นบิอก่วา่ “สวดออ้น
วอนใหแ้ม็์ก่ซ์ูก่นัเถอะ!” เราค์กุ่เขา่เป็น

วงก่ลม์และก่ลา่วค์ำาสวดออ้นวอนที�เรยีบิงา่ย  
เราทลูขอพระบิิดาบินสวรรค์์ ใหเ้รานึก่ออก่วา่

จะหาแม็์ก่ซ์ูที� ไหน
  พอเราพดูวา่ “เอเม์น” เสียงเหา่ก็่ดงัม์าจาก่ตูต้ดิผนัง! 

แม็์ก่ซ์ูนั�นเอง!
  พระบิิดาบินสวรรค์ท์รงรูจ้กั่เราแตล่ะค์นและทรงรกั่

เรา ค์ำาตอบิก่ารสวดออ้นวอนอาจไม์ม่์าทนัทเีสม์อไป และ
พระบิดิาบินสวรรค์อ์าจไม่์ตอบิค์ำาสวดออ้นวอนในแบิบิที�
เราตอ้งก่ารเสม์อไป แตนั่�นทำาใหเ้ราเตบิิโตในศรทัธาและ
ค์วาม์อดทน

  ถา้ทา่นม์ปีั่ญหาหรอ่แค์อ่ยาก่พดูค์ยุ พระบิิดาบิน
สวรรค์จ์ะทรงฟังทา่นเสม์อ! ●

        เ ม์่�อขา้พเจา้อายุหก่ขวบิ ค์ูอ่าวโุสใน
วอรด์ของเราตอ้งก่ารหาบิา้นที�ดี ให้

แม็์ก่ซ์ูสุนัขของพวก่เขา พวก่เขารูว้า่
ค์รอบิค์รวัเราจะรกั่แม็์ก่ซ์ู เราจงึรบัิแม็์ก่ซ์ู
ม์าเลี �ยง!

  ไม์ก่่ี�สัปดาห์ตอ่ม์า เพ่�อนบิางค์นของเราม์าพกั่ดว้ยสอง
สาม์วนั บิา้นเราม์เีด็ก่ๆ วิ�งเล่นทั�วบิา้น

  แตแ่ม็์ก่ซ์ูค์ุน้ก่บัิบิา้นเงยีบิๆ เรยีบิรอ้ย ก่ารอยู่ ในบิา้น
ที�เต็ม์ไปดว้ยเด็ก่ๆ ส่งเสียงหนวก่หทูำาใหแ้ม็์ก่ซ์ูหงดุหงิด
ม์าก่ วนัหนึ�งเม์่�อเราก่ำาลงัเลน่และหัวเราะ จู่ๆ  เราก็่นึก่
ขึ �นไดว้า่แม็์ก่ซ์ูหายไป!

  เราหาแม็์ก่ซ์ูจนทั�ว ขา้พเจา้เก่อ่บิรอ้งไหข้ณะค์ณุแม์่
ขบัิรถพาเราไปหาแถวๆ บ้ิาน เราถงึก่บัิถาม์เจา้ของค์น
แรก่ของแม็์ก่ซ์ูดว้ย แตก็่่หาแม็์ก่ซ์ู ไม์เ่จอ

สวดีออ้นวอนใหแ้ม็กซ ์

 ภา
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ป็
ริะ
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บ

โด
ย 

อา
ดมั

 ค
อฟ

อริ
ด

 โดย เอล็็เดอร์ดบัีเบีิล็ยู.  
มาร์ก แบีสเสตัต์ั

  แห่งโควรัิมสาวกี่เจัด็สิบ
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พื่ริะเยซููทริงนำาแสงสวา่งแล้ะความรัิกี่มาใหค้นทั�งโล้กี่ กิี่จักี่ริริมบางอยา่งต่์อไป็น่�จัะช่วยใหท่้านรู้ิสึกี่ถึง
แล้ะแบ่งปั็นแสงสวา่งของพื่ริะองค ์ริะบายส่บริิเวณต์วัเล้ขหล้งัจัากี่ท่านทำากิี่จักี่ริริมแต่์ล้ะอยา่ง

อ่าน  ลู็กา 1:26–31  แล็ะร้องเพล็ง “แมรีย์กล่็อมพระ

กมุาร” (หนัังสืือเพลงสืำ�หรัับเด็ก็,  28)

ที่ำาการ์ดคริสต์ัมาสให้ิใครบีางคนแล็ะร้องเพล็ง  
“ในรางหิญ้า” (เพลงสืวด็  บีที่เพล็งที่ี� 98)

อ่าน  ลู็กา 2:4–7  แล็ะร้องเพล็ง “เมื�อโจเซูฟัไปที่ี�เบีธเล็เฮม”  

(หนัังสืือเพลงสืำ�หรัับเด็ก็,  22)

ที่ำาดใีห้ิใครบีางคนแล็ะร้องเพล็ง “พระองค์ที่รงส่งพระบุีตัร” 
(หนัังสืือเพลงสืำ�หรัับเด็ก็, 20–21)

อ่าน  ลู็กา 2:8–18  แล็ะร้องเพล็ง “จงฟัังเพล็งแห่ิงเที่พ

สวรรค์” (เพลงสืวด็  บีที่เพล็งที่ี� 101)

อ่าน  มทัี่ธิว 2:1–11  แล็ะร้องเพล็ง “ด้วย

ประหิล็าดใจ” (เพลงสืวด็  บีที่เพล็งที่ี� 102)

พูดว่าท่ี่านรู้ส่กอย่างไรเกี�ยวกบัีการประสูตัขิ้องพระเยซููคริสต์ั
แล็ะร้องเพล็ง “ราตัรีสงดั” (เพลงสืวด็ บีที่เพล็งที่ี� 115)

7 

1 
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5 
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      “ โดยทีเ่ด็กคนึ่หน่่ึ่งจะเกดิมาเพ่อ่เรา” ( 2 นีึ่ไฟ 19:6 )

    โรสเขยง่เทา้ขณะม์องออก่นอก่หน้าตา่ง เพ่�อนๆ 
ของพวก่เขาจะม์าอีก่ไม์กี่่�นาท!ี
  ค์รสิตม์์าสทกุ่ปีโรสกั่บิค์รอบิค์รวัจะแสดงเร่�องพระ

ประสูตกิ่าร พวก่เขาชวนค์นม์ารว่ม์เสม์อ ค์ราวนี�
พวก่เขาชวนเพ่�อนบิา้นกั่บิผูส้อนศาสนา! โรสต่�นเตน้
เพราะเพ่�อนบิา้นม์ทีารก่น้อยที�จะเป็นพระกุ่ม์ารเยซูู

  ทกุ่อยา่งเก่่อบิพรอ้ม์ ค์ณุแม์ก่่ำาลงัเอาขนม์ออก่จาก่
เตาอบิ น้องชายของโรสเก็่บิของเลน่ทั �งหม์ด เอลเล็น
ก่ำาลงัเตรยีม์ชุดแสดง และโรสตดิดาวสีเหล่องดวงโต
บินผนัง

  “ โรส” ค์ณุแม์เ่รยีก่จาก่ห้องค์รวั “ลกู่ไปช่วยเอลเล็น 
เตรยีม์ชดุแสดงใหพ้รอ้ม์ไดห้รอ่เปลา่?”

  “ ไดค้์ะ่ แม์!่” โรสหนัไปช่วยพี�สาวที�ก่ำาลงัหอบิ
ผา้ห่ม์เต็ม์ออ้ม์แขน

  “เราม์ผีา้ห่ม์ ผา้ขนหนู และเส่�อผา้จาก่ตู”้ เอล-
เล็นบิอก่ “เราใช้ตะก่รา้ใบินี�เป็นรางหญา้ได”้ เธอย่�น

ประสตู่้การ
ส�าหรบั 
เพ่�อนบา้น
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 โดย ล็อร์เรน สตัาร์คส์
  (เร่ิยบเร่ิยงต์ามเร่ิ�องจัริิง)
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 ท่านจัะชวนใคริมาฉล้องกี่าริป็ริะสูติ์ของพื่ริะเยซููกี่บัท่านป่็น่� ?

ตะก่รา้ใบิใหญ่ ให้ โรส โรสวางผา้หม่์นุ่ม์ๆ ไว้ ในตะก่รา้
สำาหรบัิพระก่มุ์าร

  “เยี�ยม์” โรสบิอก่
  แจ็ค์น้องชายของโรสดงึผา้หม่์สีเทาม์าค์ลมุ์หวัตวัเอง

และทำาหน้าตลก่ “ผม์จะเป็นลาไดห้รอ่เปลา่?”
  โรสหัวเราะ “ ไม์่ไดห้รอก่! เธอตอ้งเป็นนัก่ปราชญ ์ 

จำาไม์่ไดห้รอ่?”
  “ออ๋ ใช่!” แจ็ค์พดู เขาค์วา้ม์งก่ฎุของเลน่ม์าสวม์หวั
  จาก่นั�นก็่ม์เีสียงเค์าะประตู
  “พวก่เขาม์าแล้ว!” โรสบิอก่ “หนูจะออก่ไปรบัิ”
  ไม์น่านบิา้นก็่เต็ม์ไปดว้ยค์นที�ม์คี์วาม์สุข โรสช่วยทุก่

ค์นแตง่ตวั ซิูสเตอรผ์ูส้อนศาสนาเป็นค์นเลี �ยงแก่ะ น้อง
ชายก่บัิพี�สาวของเธอเป็นนัก่ปราชญ ์ทารก่น้อยน่ารกั่เป็น
พระกุ่ม์ารเยซู ูและพอ่แม์ข่องเขาเป็นม์ารยีกั์่บิโยเซูฟ

  โรสสวม์หม์วก่นุ่ม์ๆ สีขาว เธอเป็นแก่ะ
  ในที�สุดทกุ่ค์นก็่แตง่ตวัเสรจ็และพรอ้ม์ เอ็ลเดอรก์่บัิ

ซิูสเตอรแ์ยนซีูยผ์ูส้อนศาสนาค์ูส่าม์ภีรรยาจาก่วอรด์ของ
พวก่เขาเปิดเร่�องพระประสูตกิ่ารในพระค์มั์ภรี์ ไบิเบิลิ 
พวก่เขาอา่นออก่เสียง ทกุ่ค์นแสดงบิทของตน

  ตอนจบิของเร่�อง ทกุ่ค์นรอ้งเพลง “ราตรสีงัด” โรส
รูสึ้ก่อบิอุ่นและม์คี์วาม์สุข เธอรูว้า่เธอก่ำาลงัรูสึ้ก่ถงึพระ
วญิญาณบิรสุิทธิ� รูสึ้ก่เหม์อ่นพระเยซูอูยู่ ใก่ล้ ใจเธอ

  หลงัจาก่รอ้งเพลง ค์ณุแม์ฉ่ายวดีทิศัน์เร่�อง “แซูม์วิเอล
และดวงดาว” เอลเล็นก่ล่าวค์ำาสวดออ้นวอน แลว้พวก่
เขาก็่นำาขนม์ออก่ม์า ทกุ่ค์นพดูค์ยุก่นัสนุก่สนาน

  “ชอบิตอนไหนเป็นพเิศษบ้ิาง?” ซิูสเตอรแ์ยนซีูยถ์าม์
  “หนูชอบิรอ้งเพลง” เอลเล็นตอบิ “และเลน่ก่บัิพระ

ก่มุ์ารเยซู”ู เอลเล็นวางพระกุ่ม์ารไวบ้ินตกั่ เธอเลน่ก่บัิ
พระกุ่ม์ารตั �งแตเ่พลงจบิ

  “ผม์ชอบินำาของขวญัม์าถวายพระเยซู”ู แจ็ค์ตอบิ  
เขายงัสวม์ม์งก่ฎุปลอม์

  “แล้วโรสล่ะ?”
  โรสก่างแขนก่วา้ง “หนูชอบิทุก่อยา่ง!” เธอตอบิเสียง

ดงั “แตช่อบิที�สุดค์อ่ทกุ่ค์นที�นี� ไดฉ้ลองพระเยซู ูเพราะ
ค์รสิตม์์าสลว้นเกี่�ยวขอ้งก่บัิพระองค์”์ ●

   ผูู้เ้ขยีนึ่อาศยัอยู่ ในึ่เทกซัูส สหรฐัอเมรกิา
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 แซม่วเอล  
และ  

 ดีวงดีาว
หล้ายป่็ก่ี่อน ไกี่ล้โพื่น้ทะเล้  

คนของพื่ริะผูเ้ป็็นเจัา้ช่�อแซูมิวเอล้
กี่ล่้าวคำาพื่ยากี่ริณ์

ท่านบอกี่ผูค้นหล้ายเร่ิ�องเก่ี่�ยวกี่บักี่าริป็ริะสูติ์ของพื่ริะผูช่้วย
ใหร้ิอดของเริา ท่านพื่ดูกี่บัพื่วกี่เขาเก่ี่�ยวกี่บัพื่ริะเยซููคริิสต์ ์

แล้ะบอกี่วา่พื่ริะองคจ์ัะเสดจ็ัมาแผน่ดินโล้กี่อยา่งไริ

ผูค้นไม่ฟัง ใจัคนเหล่้านั�นเต์ม็ไป็ดว้ยความสงสยั พื่วกี่เขา
พื่าแซูมิวเอล้ไป็ท่�ป็ริะตู์เม่องแล้ะโยนท่านออกี่นอกี่เม่อง

แต่์แซูมิวเอล้ไม่ยอมแพื่ ้ท่านต์อ้งบอกี่ใหค้นเหล่้านั�นรู้ิ ท่าน
ป่็นขึ�นไป็บนกี่ำาแพื่งเม่องแล้ะร้ิองบอกี่พื่วกี่เขาดา้นล่้าง

“อ่กี่หา้ป่็พื่ริะเจัา้จัะเสดจ็ัมาในค่นท่�ม่ดาวจัรัิสแสงเพื่่�อช่วย
มนุษยชาติ์ใหร้ิอดจัากี่บาป็ทั�งหมด แล้ะป็ริะทานแสงสวา่ง

ของพื่ริะองคแ์ก่ี่โล้กี่”
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 แล้ะเช่นท่�เคยเป็็นมา เม่�อศาสดา
พื่ยากี่ริณ์องอาจักี่ล้า้หาญ พื่ริะเจัา้
ทริงทำาใหส้ญัญาของพื่ริะองคเ์ป็็น

จัริิงเหม่อนทริงทำากี่บัแซูมิวเอล้
สมยัโบริาณ ●

“แล้ะถึงแมจ้ัะอ่กี่หา้ป่็ แล้ะแมจ้ัะไกี่ล้ออกี่ไป็ แต่์ต์ะวนัจัะ
ล้บัฟ้า กี่ล้างค่นเริิ�มแต่์สวา่งเท่ากี่ล้างวนั” 

             ผูค้นพื่ลุ่้งพื่ล่้านดว้ยความโกี่ริธิแล้ะกี่ริะท่บเทา้ พื่วกี่เขากี่ล่้าว
วา่จัะไม่ม่พื่ริะคริิสต์เ์สดจ็ัมา   พื่วกี่เขาขวา้งกี่อ้นหิน แล้ะยงิ
ธินูใส่ท่าน แต่์กี่อ้นหินแล้ะล้กูี่ธินูพื่วกี่นั�นไม่โดนท่านเล้ย

คนซู่�อสตั์ยร์ิอคอยอยา่งใจัจัดใจัจ่ัอดว้ยความหวงัวา่พื่วกี่เขา
จัะเห็น—ดวงดาว แสงสวา่ง สญัญา ซึู� งม่ค่ากี่วา่ทองคำา

จัากี่นั�นในหา้ป่็ ในเบธิเล้เฮม พื่ริะคริิสต์น์อนอยูใ่นริางหญา้  
พื่วกี่เขาเห็นแสงสวา่งแล้ะรู้ิวา่พื่ริะองคพ์ื่ริะผูช่้วยใหร้ิอด

ของพื่วกี่เขา พื่ริะเจัา้ของคนทั�งป็วง เสดจ็ัมาแล้ว้

ท่ี่านสามารถดูวดีทิี่ศัน์เรื�องนี�ที่ี�  
  bit   .ly/  3cz7F2j   หิรืออ่านเรื�องนี�ใน  

 ฮีล็ามนั 13–15 ; 3   นีไฟั 1:13–15, 21 
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โมโรไนเก็บรกัษาพระคมัภ่รไ์วใ้หเ้รา

เรื�องราวในพระคมัภีร์ี

ศาสดาพื่ยากี่ริณ์มอริมอนริวบริวมหนงัส่อเล่้มหนึ�งเก่ี่�ยวกี่บัพื่ริะเยซูู  
ท่านเข่ยนหนงัส่อบนแผน่จัารึิกี่ทองคำา ก่ี่อนสิ�นช่วติ์  
มอริมอนขอใหโ้มโริไนบุต์ริของท่านดูแล้หนงัส่อ
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 โมโริไนทำาสิ�งท่�บิดาขอ ท่านเกี่บ็
รัิกี่ษาแผน่จัารึิกี่ใหป้็ล้อดภยั บาง

ครัิ� งท่านต์อ้งซู่อนต์วัจัากี่คนชั�ว  
บ่อยครัิ� งท่านอยูค่นเด่ยว แต่์ท่านรู้ิ

วา่หนงัส่อน่�สำาคญัมากี่

 พื่ริะเยซููเสดจ็ัเยอ่นโมโริไน! ทริงแสดง
ใหโ้มโริไนเห็นวา่หนงัส่อดงักี่ล่้าว
จัะช่วยคนมากี่มายเช่นคุณกี่บัฉนัได้
อยา่งไริ โมโริไนเพื่ิ�มป็ริะจักัี่ษพ์ื่ยาน
ของท่านไวใ้นแผน่จัารึิกี่ ท่านเข่ยนถึง
เริาป็ริะหนึ�งเริาอยูท่่�นั�นกี่บัท่าน
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พื่ริะผูเ้ป็็นเจัา้รัิบสั�งใหโ้มโริไนฝั่ง
แผน่จัารึิกี่เพื่่�อเกี่บ็รัิกี่ษาใหป้็ล้อดภยั  
หล้ายป่็ต่์อมา โจัเซูฟ สมิธิแป็ล้แผน่
จัารึิกี่ ปั็จัจุับนัพื่ิมพื่เ์ป็็นพื่ริะคมัภ่ร์ิ

มอริมอน
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พื่ริะคมัภ่ร์ิมอริมอนเข่ยนไวเ้พื่่�อฉนั! แล้ะสามาริถช่วยฉนัแกี่ปั้็ญหาทุกี่อยา่ง  
พื่ริะคมัภ่ร์ิมอริมอนเป็็นของขวญัจัากี่พื่ริะผูเ้ป็็นเจัา้ ●

 อา่นึ่เร่อ่งนีึ่� ในึ่  มอรมอนึ่ 8  และคำานึ่ำาของพระคมัภีรีม์อรมอนึ่
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หิน้าระบีายสี
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ป่็น่� ท่านเร่ิยนรู้ิอะไริจัากี่พื่ริะคมัภ่ร์ิมอริมอน?

พื่ริะคมัภ่ร์ิมอริมอน 
ม่ไวเ้พื่่�อฉนั!



        นิต์ยสาริเด่อนน่�ล้ว้นเก่ี่�ยวขอ้งกี่บัของขวญั ของขวญัอยา่งหนึ�งท่�เริา
ทำาใหค้ริอบครัิวท่านค่อนิต์ยสาริ เพ่ื่�อนเด็ก็  ฉบบัเต์ม็ในภาษาของท่าน!

  ท่านสามาริถต์ั�งต์าริอบางอยา่งต่์อไป็น่�ใน เพ่ื่�อนเด็ก็  ป่็ 2021:

    •    ค ำาทา้ป็ริะจัำาเด่อนใหเ้ดก็ี่ทั�วโล้กี่ทำาดว้ยกี่นัเพื่่�อติ์ดต์ามพื่ริะเยซูู
    •    เร่ิ�องริาวของผูบุ้กี่เบิกี่จัากี่หล้ายๆ ป็ริะเทศ
    •    กี่าร์ิดป็ริะวติั์ศาสนจักัี่ริ
    •    เร่ิ�องริาวเพื่ิ�มเติ์มจัากี่เดก็ี่ทั�วโล้กี่!

    เน่�องจัากี่ เลีียโฮนา  ฉบบัใหม่จัะไม่ริวมนิต์ยสาริ เพื่่�อนเดก็ี่ ไวใ้น
เล่้ม ท่านสามาริถบอกี่รัิบเป็็นสมาชิกี่ เพ่ื่�อนเด็ก็  ไดท่้�  
 store   .ChurchofJesusChrist   .org   store   .ChurchofJesusChrist   .org   หร่ิอท่�ศนูยห์นงัส่อในทอ้งท่� ช่วงเวล้า
ท่�เหล่้อของกี่าริบอกี่รัิบเป็็นสมาชิกี่ เลีียโฮนา  จัะเพื่ิ�มไป็ใน เลีียโฮนา   
ฉบบัใหม่โดยอตั์โนมติั์

  ดว้ยความรัิกี่
   เพ่ื่�อนเด็ก็ 

เร่ิยน บิดามาริดาทุกี่ท่าน
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 หิาเล็ยีโฮนาที่ี�ซู่อนอยู่ข้้างใน!

ภีาพปก เพือ่นัเด็ก็ 
ภาพื่ป็ริะกี่อบโดย แคธิล่้น ป่็เต์อร์ิสนั
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