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ข่าวดีคือความปรีดียิ่ง โดย วอลเตอร์ เรน

“ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน

“มีทูตองค์หนึ่งของพระเป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา …

“ฝ่ายทูตองค์นั้นกล่าวแก่เขาว่า อย่ากลัวเลย เพราะเรานำาข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง

“เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลาย คือพระคริสตเจ้า มาบังเกิดที่เมืองดาวิด” (ลูกา 2:8–11)
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 32 ความปลอดภัยและสันติสุข 
	 	 จากการรักษาพระบัญญัติ

โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
สูตรที่อยู่ในพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์เปิดเผยเส้นทางสู่ความสุข

ปกิณกะ
 8 ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	พระกิตติคุณของ 
	 	 พระเยซูคริสต์ได้รับการฟ้ืนฟูผ่าน 
	 	 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	สมิธ

 31 รับใช้ในศาสนจักร:	รู้สึกถึงความรัก 
	 	 ของพระองค์ผ่านการรับใช้

โดย มิเชลล์ วอสเด็น

 36 เสียงวิสุทธิชน
 74 ข่าวศาสนจักร
 79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ 
	 	 ในครอบครัว

 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	อรุโณทัย	 
	 	 ประชาสัมพันธ์	และปีติของ 
	 	 พระกิตติคุณ

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:	 
	 	 ค้นพบวิญญาณคริสต์มาสอีกคร้ัง

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	การเย่ียมสอน	 
	 	 งานแห่งความรอด

บทความพิเศษ
 10 ประเพณีเก่ียวกับความสว่างและ 
	 	 ประจักษ์พยาน

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แก่นแท้พระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์คือบุคคล ครอบครัว และบ้าน 
ซึ่งศาสนจักรทำาหน้าที่สนับสนุน

 16 ท้ิงความยากลำาบากไว้เบ้ืองหลัง
โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบ็กซ์เตอร์
เราสามารถทิ้งความยากลำาบากไว้
เบื้องหลัง และออกมาจากความมืด
ด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้า

 20 ศาสดาพยากรณ์ช่วงคริสต์มาส
โดย ลอรา เอฟ. วิลเลส
เรื่องราวของศาสดาพยากรณ ์
ยุคสุดท้ายถือเป็นแบบอย่างของ
วิญญาณแห่งคริสต์มาส

 24 การเปล่ียนสภาพอันศักด์ิสิทธ์ิ
โดย แอรัน แอล. เวสต์
เนินเขาหนึ่งแห่งเปลี่ยน  
หนึ่งครอบครัวเปลี่ยน

ภาพปก
ปกหน้า: ภาพถ่ายพระวิหารเมซา แอริโซนา  
โดย แคนเดซ รีด ปกหลัง: ภาพถ่ายพระวิหาร 
โอกแลนด์ แคลิฟอร์เนีย โดย บิลลี ลีน อัลเลน  
และภาพถ่ายพระวิหารซิดนีย์ ออสเตรเลียและ 
แสงไฟ โดย โคลิน ลิเกิร์ทวูด
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 40 ท่านกล่าวกับเรา:	คริสต์มาส 
	 	 ท่ามกลางท่านท้ังหลาย

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์

 43 ของประดับคริสต์มาส	มิตรสหาย 
	 	 เฉกเช่นพระคริสต์

โดย แมรี เอ็น. คุก
คริสต์มาสปี 1984 เป็นจุดพลิกผัน 
ในชีวิตดิฉัน

 44 ผ้าเช็ดหน้าคริสต์มาส
โดย สก็อตต์ เอ็ม. มอย
ทำาไมคุณแม่ให้ผ้าเช็ดหน้าพี่สาว 
ผมทุกปี

คนหนุ่มสาว เยาวชน

 59 พยานพิเศษ:	ฉันจะเป็นพยาน 
	 	 ของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

 60 ของขวัญถวายแด่พระเยซู
โดย ราเชล ลีนน์ บูเออร์
ฉันจะแสดงความรักต่อพระเยซ ู
ได้อย่างไร ฉันพบคำาตอบที่บ้าน

 62 หน้าน้ีของหนู
 63 คมวาทะ
 64 ความสว่างของโลก

โดย คิมเบอร์ลีย์ รีด
ทุกคนที่กำาลังดูเรื่องราวการประสูติ
มีความสุขได้อย่างไรในเมื่อ
พระเยซูไม่สามารถหยุดเรื่อง
เลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้น

 66 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	พระเยซู 
	 	 คริสต์ทรงเป็นพระบุตรของ 
	 	 พระผู้เป็นเจ้า

 68 คำาสวดอ้อนวอนคริสต์มาส 
	 	 ได้รับคำาตอบ

โดย เพ็กกี ชอนเคน
ครอบครัวของเพ็กกีไม่มีอาหาร
สำาหรับคริสต์มาส

 70 สำาหรับเด็กเล็ก
 81 ภาพบุคคลและส่ิงของ 
	 	 ในพระคัมภีร์มอรมอน

เด็ก

40

 28 มุ่งเน้นครอบครัวนิรันดร์
โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
แบบอย่างของวัยรุ่นสองคน 
ช่วยบิดามารดาอย่างไร

 46 คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะตอบคำาถามของเพื่อนเกี่ยวกับ
พระวิหารอย่างไรทั้งที่ตัวฉันเองก ็
ไม่ได้รู้เรื่องนี้มากนัก

 48 วิธีถวายของขวัญแด่พระคริสต์
โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์
ของขวัญสามอย่างที่เราสามารถ
ถวายแด่พระผู้ช่วยให้รอดเพื่อให้
พระองค์เกิดปีติ

 49 โปสเตอร์: เชิญมาสักการะพระองค์
 50 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:	 
	 	 การออกเดทเป็นอย่างไร

โดย แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน

 52 เพราะครอบครัว
โดย ฮิคาริ ลอฟตัส
เอเนา เอริน และอดีนา บอกว่าเหตุใด
ครอบครัวจึงสำาคัญต่อพวกเขา

 54 ของขวัญท่ีห่อไม่ได้
โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮล์มส์
แนวคิดสี่ประการเรื่องของขวัญที่ลืม
ไม่ลง—ไม่ต้องห่ออีกด้วย

 56 บรรทัดมาเติมบรรทัด: 1	โครินธ์	 
	 	 15:20–22

 57 จากสนามเผยแผ่:	ให้อาหาร 
	 	 คนหิวโหย

โดย ดัลลิน ซี. วิลค็อกซ์

 58 เติบโตด้วยกันฉันมัคนายก
มัคนายกสองคนนี้ต่างกัน  
แต่พวกเขามีอย่างน้อยหนึ่งอย่าง 
ที่เหมือนกัน

ดูว่าท่านจะหาเลียโฮนา 
ที่ซ่อนอยู่ในฉบับนี ้
ได้หรือไม่ คำาใบ้:  
ของประดับคริสต์มาส



สำาหรับผู้ใหญ่

สำาหรับเยาวชน

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

หลังจากเพลิดเพลินกับ “ศาสดาพยากรณ์ 
ช่วงคริสต์มาส” (หน้า 20) ท่านสามารถ
เข้าไปท่ี christmas.lds.org เพ่ือชมเร่ือง  
“The Coat: A Story of Charity” จากชีวิต
ของประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ

เควินกับแจคเคลีน (ดูหน้า 28) เป็นพ่ีน้อง
จากเอลซัลวาดอร์ผู้ได้รับพรให้เข้าร่วมงาน
ฉลองตามประเพณีก่อนอุทิศพระวิหาร 
ซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ ชมวีดิทัศน์
เก่ียวกับการเข้าร่วมท่ีเปล่ียนชีวิตพวกเขา 
ได้ท่ี lds.org/go/temple12

ในหน้า 50 บราเดอร์กิบสันจากฝ่าย 
ประธานเยาวชนชายสามัญตอบคำาถาม 
บางข้อเก่ียวกับการออกเดท ท่านสามารถ
เรียนรู้เพ่ิมเติมเร่ืองการออกเดทได้จาก  
เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน ท่ี  
youth.lds.org

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และส่ิงพิมพ์เล่มอ่ืนๆ  
ของศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาท่ี  
languages.lds.org
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ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งพิมพ์: เมลิสซา เซนเตโน
คณะผู้เขียนและผู้ตรวจแก้: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คาร์, เดวิด ดิกสัน, 
เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน,  
ฮิคาริ ลอฟตัส, ลีอา แม็คคลานาฮาน, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส,  
ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบิร์จ, จูเลีย วูดเบอรีย์
ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จีนเน็ตต์ แอนดรูวส์, เฟย์ พี. อันดรัส, ซี. คิมบัลล์ บอทท์, 
โธมัส ไชลด์, เคอร์รีย์ ลีนน์ ซี. เฮอร์ริน, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี.  
จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย, แบรด เทียร์
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ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

หลายปีก่อนสมัยเป็นเอ็ลเดอร์วัยหนุ่ม มีผู้เรียกตัวข้าพ- 
เจ้าพร้อมคนอ่ืนๆ ให้ไปโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในซอลท์- 
เลคซิตี้เพื่อให้พรเด็กที่เจ็บป่วย เมื่อเข้าไป เราสนใจ 

ต้นคริสต์มาสต้นหน่ึงท่ีติดดวงไฟสว่างไสวสวยงามและเห็นกล่อง 
ของขวัญที่ห่อไว้อย่างดีอยู่ใต้กิ่งก้านต้นคริสต์มาส จากนั้นเรา 
เดินผ่านทางเดินที่เด็กชายหญิงตัวเล็กๆ—บางคนใส่เฝือกที่แขน
หรือขา หลายคนมีอาการป่วยที่อาจจะรักษาไม่หายในเร็ววัน—
ทักทายเราพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า

เด็กชายตัวเล็กที่ป่วยหนักมากคนหน่ึงร้องถามข้าพเจ้าว่า 
“คุณชื่ออะไรครับ”

ข้าพเจ้าบอกชื่อ และเขาถามว่า “คุณจะให้พรผมใช่ไหมครับ”
เราให้พร ขณะที่เราหันหลังเดินจากข้างเตียง เขาพูดว่า “ขอบ- 

คุณมากครับ”
เราเดินอีกสองสามก้าว จากนั้นได้ยินเสียงเขาร้องบอกว่า “โอ้ 

บราเดอร์มอนสันครับ สุขสันต์คริสต์มาสครับ” รอยยิ้มสดใสฉาย
อยู่ทั่วใบหน้าของเขา

เด็กชายคนนั้นมีวิญญาณของคริสต์มาส วิญญาณของคริสต์- 
มาสคือสิ่งที่ข้าพเจ้าหวังให้เราทุกคนมีในใจและชีวิตเรา—ไม่
เฉพาะในเทศกาลนี้เท่านั้นแต่ตลอดทั้งปีด้วย

เมื่อเรามีวิญญาณของคริสต์มาส เราระลึกถึงพระองค์ผู้ซึ่งเรา 
เฉลิมฉลองการประสูติในช่วงเทศกาลนี้ของปี “เพราะว่าในวันนี ้
พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทั้งหลายคือพระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่
เมืองดาวิด” (ลูกา 2:11)

ในสมัยของเรา วิญญาณของการมอบของขวัญมีบทบาทกว้าง 
ขวางในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส ข้าพเจ้าคิดว่าเราน่า 
จะได้ประโยชน์จากการถามตนเองว่า พระเจ้าทรงประสงค์ให้ ฉัน 
ถวายของขวัญอะไรแด่พระองค์หรือให้ของขวัญอะไรแก่ผู้อ่ืนใน
ช่วงเทศกาลอันมีค่านี้ของปี

ข้าพเจ้าขอแนะนำาว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เรา 
แต่ละคนมอบของขวัญแห่งการเชื่อฟังแด่พระองค์และพระบุตร 
ของพระองค์ ข้าพเจ้ารู้สึกอีกเช่นกันว่าพระองค์จะทรงขอให้เรา
สละตนเองและไม่เห็นแก่ตัวหรือละโมบหรือทะเลาะกัน ดังพระ 
บุตรล้ำ�ค่าของพระองค์ทรงแนะนำาในพระคัมภีร์มอรมอนว่า

“ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, คนที่มีวิญญาณ 
ของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเรา, แต่เป็นของมาร, ผู้เป็นบิดา 
แห่งความขัดแย้ง, และเขาย่ัวยุใจมนุษย์ให้ขัดแย้งด้วยความโกรธ, 
ต่อกัน.

“ดูเถิด, นี่ไม่ใช่หลักคำาสอนของเรา, ที่จะยั่วยุใจมนุษย์ให้ม ี
ความโกรธกัน; แต่นี่เป็นหลักคำาสอนของเรา, ว่าเรื่องเช่นนั้นจะ
หมดไป” (3 นีไฟ 11:29–30)

ในสมัยการประทานอันน่าอัศจรรย์นี้ของความสมบูรณ์แห่ง 
เวลา โอกาสให้เรารักและสละตนเองไร้ขีดจำากัดอย่างแท้จริง แต ่
เราเสียโอกาสได้ง่ายเช่นกัน ทุกวันนี้มีใจหลายดวงต้องทำาให้เบิก
บาน มีมธุรสวาจาให้เอื้อนเอ่ย มีคุณงามความดีให้กระทำา และมี
จิตวิญญาณต้องช่วยให้รอด

ผู้ที่มีความเข้าใจอันลึกซึ้งในวิญญาณคริสต์มาสเขียนดังนี้

โดย ประธาน 
โธมัส เอส. มอนสัน

ค้นพบ
วิญญาณคริสต์มาสอีกครั้ง

4      เ ลี ย โ ฮ น า



ฉันคือวิญญาณคริสต์มาส—

ฉันเข้าไปในบ้านคนยากไร้ ทำาให้เด็กหน้า

ซีดเซียวเบิกตาโตด้วยความพิศวงระคน

พอใจ

ฉันทำาให้มือที่ไขว่คว้าของคนเห็นแก่ตัวผ่อน

คลายและแต้มจุดสว่างบนจิตวิญญาณเขา

ฉันทำาให้คนสูงวัยแช่มชื่นแจ่มใสและหัวเราะ

ได้เช่นสมัยหนุ่มสาว

ฉันชุบชีวิตชีวาให้หัวใจวัยเด็ก และแต่งแต้ม

สีสันให้นอนหลับฝันดี

ฉันทำาให้เท้ามุ่งมั่นปีนบันไดอันมืดมิดพร้อม

สิ่งของเต็มตะกร้า ทิ้งใจหลายดวงให ้

ตะลึงงันในคุณความดีของโลกไว้เบื้องหลัง

ฉันทำาให้คนเสเพลหยุดวิถีสุรุ่ยสุร่ายชั่วขณะ

และส่งสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ให้คนรักที่คอย

ห่วงใยได้ดีใจจนน้ำาตาไหล—น้ำาตาซึ่ง

ชะล้าง 

การสอนจาก 
ข่าวสารนี้

ขณะท่านแบ่งปันข่าวสารของ 

ประธานมอนสันกับครอบครัว  

ท่านอาจจะเน้นคำาถามที่ประธาน 

มอนสันถามว่าของขวัญอะไรบ้าง 

ที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราถวาย 

แด่พระองค์หรือมอบให้คนอื่นๆ  

ในเทศกาลนี้ กระตุ้นสมาชิก 

ครอบครัวให้บันทึกความนึกคิด 

และแนวคิดของพวกเขา (หรือ 

ให้เด็กเล็กวาดรูป) เกี่ยวกับวิธี  

“ค้นพบวิญญาณคริสต์มาสใหม ่

อีกครั้ง—แม้พระวิญญาณของ 

พระคริสต์”

ริ้วรอยแห่งความเศร้าให้หายไป

ฉันเข้าไปในคุกมืด เตือนคนมีแผลใจให้นึกถึง

สิ่งที่น่าจะเป็นและชี้ให้เห็นวันดีๆ ที่จะมีมา

ฉันย่องเข้าไปในบ้านสีขาวสงบนิ่งแห่งความ

เจ็บปวด เห็นริมฝีปากอ่อนล้าเกินกว่าจะ

เอื้อนเอ่ยสั่นระริกด้วยความซาบซึ้งใจ

ในหลายพันวิธี ฉันทำาให้โลกอ่อนแรงนี้แหงน

มองพักตราพระผู้เป็นเจ้า และลืมเรื่องราว

เลวร้ายสารพันชั่วอึดใจ

ฉันคือวิญญาณคริสต์มาส1

ขอให้เราแต่ละคนค้นพบวิญญาณคริสต์มาส
ใหม่อีกครั้ง—แม้พระวิญญาณของพระคริสต ์

อ้างอิง
1.	 E. C.	Baird,	“Christmas	Spirit,”	in	James S.	Hewitt,	

ed.,	Illustrations Unlimited	(1988),	81.
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คริสต์มาสอีฟที่สมบูรณ์แบบ
โดย เจรี เอส. เจคอบส์

เม่ือดิฉันเติบใหญ่ เหตุการณ์สำาคัญท่ีสุดคร้ังหน่ึงของทุกปีคือคริสต์- 

มาสอีฟ ดิฉันกับครอบครัวทำาพิซซ่า ไปร้องเพลงตามบ้าน แล้วมา 

รวมตัวกันเพื่อฟังข้อคิดทางวิญญาณสำาหรับคริสต์มาส เราร้องเพลง 

สวดประสานเสียงสี่เสียงแบบกระท่อนกระแท่นและเล่นเพลงเสียงดัง 

ด้วยเครื่องดนตรีแบบแปลกๆ คุณพ่อมักทิ้งท้ายคืนนั้นด้วยข้อคิด 

คริสต์มาสที่ทำาให้เราหลั่งน้ำาตาด้วยความสุข ชีวิตไม่มีอะไรดีไปกว่า

คริสต์มาสอีฟอีกแล้ว

เมื่อดิฉันอายุมากขึ้นอีกนิดหน่อย คุณแม่เริ่มดูแลเด็กเพื่อนบ้านคน 

หน่ึงช่ือเคลลี เคลลีแวะมาบ้านเราทุกวันหลังเลิกเรียนระหว่างท่ีแพทที 

แม่ของเธอทำางาน เคลลีเดินตามดิฉันต้อยๆ เหมือนลูกสุนัข—เสียงดัง

และเรียกร้องมาก ดิฉันโล่งอกทุกครั้งเมื่อแพททีมารับลูกสาวเพราะ

ทำาให้บ้านและครอบครัวดิฉันอยู่อย่างสงบสุข

ของขวัญคริสต์มาสห้าอย่าง

ประธานมอนสันกล่าวว่าเราอาจต้องคิดว่าพระเจ้าทรงประ- 

สงค์ให้เราถวายของขวัญอะไรแด่พระองค์หรือมอบให้ผู้อ่ืน

เยาวชน

เด็ก

เดือนธันวาคมปีหน่ึง ดิฉันหว่ันใจเหลือเกินเม่ือคุณแม่ชวนแพททีกับ 

เคลลีมาร่วมคริสต์มาสอีฟกับเรา คริสต์มาสอีฟ ของดิฉัน คุณแม่ยิ้ม 

และรับรองกับดิฉันว่า “ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกลูก” แต่ดิฉันรู้ดีกว่า

นั้น พวกเขาจะกินพิซซ่าของเราจนหมด เคลลีจะล้อเลียนเมื่อเราร้อง

เพลง ดิฉันคาดว่าคริสต์มาสอีฟปีนี้คงจะเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา

เมื่อคืนนั้นมาถึง แพททีกับเคลลีมาสมทบกับเรา เราพูดคุย หัวเราะ  

และร้องเพลง คุณแม่พูดถูก นั่น เป็น คริสต์มาสอีฟที่สมบูรณ์แบบ ตอน

เที่ยงคืนพวกเขาขอบคุณเราและจากไปอย่างอ้อยอิ่ง ดิฉันเข้านอนด้วย

ใจอิ่มเอิบ ดิฉันค้นพบว่าของขวัญล้ำาค่าจริงๆ ของคริสต์มาสไม่ลด 

คุณค่าลงเม่ือเราแบ่งปัน แต่กลับหอมหวานมากข้ึนและทวีข้ึนเม่ือเราให้

วงกลมเด็กห้าคนในภาพที่กำาลังรับใช้ผู้อื่น การกระทำาของ

พวกเขาเป็นของขวัญถวายแด่พระเยซูอย่างไร
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ข่าวเยี่ยมสอน

การเยี่ยมสอน  
งานแห่งความรอด

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน สนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่านเยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถาม
ช่วยท่านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีและทำาให้สมาคมสงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
เมื่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

จัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ ท่านกล่าว 

ว่าสตรีไม่เพียงดูแลคนยากจนเท่านั้น

แต่ช่วยจิตวิญญาณให้รอดด้วย ท่าน

สอนเช่นกันว่าสตรีในศาสนจักรมี

บทบาทสำาคัญยิ่งในแผนแห่งความ 

รอดของพระบิดาบนสวรรค์4 โดยใช้

หลักธรรมที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  

สมิธสอนเป็นแนวทาง เราเหล่าพี ่

น้องสตรีในสมาคมสงเคราะห์จึง 

สามารถทำางานร่วมกันได้เพื่อเตรียม 

สตรีและครอบครัวของพวกเธอให ้

พร้อมรับพรประเสริฐสุดของพระ 

ผู้เป็นเจ้า

“ขอให้เรามีความเห็นอกเห็นใจ 

กัน” ประธานบริคัม ยังก์ (1801–

1877) กล่าว “ขอให้ [คนที่]  

เข้มแข็งดูแลเอาใจใส่คนอ่อนแอ 

ไม่เข้มแข็ง และขอให้คนที่มองเห็น

นำาทางคนมืดบอดจนกว่าพวกเขา 

จะมองเห็นทางด้วยตนเอง”5

อ้างอิง
1.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	 

ใน	Daughters in My Kingdom:  
The History and Work of Relief 
Society	(2011),	116.

2.	 เอไลซา อาร์.	สโนว์,	ใน	 
Daughters in My Kingdom, 108.

3.	 สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.	คิมบัลล์,	 
ใน	Daughters in My Kingdom, 117.

4.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ,	ใน	Daughters in  
My Kingdom, 171–172.

5.	 บริคัม	ยังก์,	ใน	Daughters in  
My Kingdom, 107.

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง
1. สมาคมสงเคราะห์เตรียมฉันให้พร้อมรับ
พรแห่งชีวิตนิรันดร์อย่างไร

2. ฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเพิ่มพูนศรัทธา
ของคนที่ฉันดูแล

การเย่ียมสอนเปิดโอกาสให้สตรีได้ดูแล  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสอนกัน 

และกัน—น่ีคืองานแห่งความรอดอย่างแท้จริง 
โดยผ่านการเยี่ยมสอน พี่น้องสตรีปฏิบัต ิ
ศาสนกิจแทนพระผู้ช่วยให้รอดและช่วย 
เตรียมสตรีให้พร้อมรับพรแห่งชีวิตนิรันดร์

“เราต้อง ‘เตือน, อรรถาธิบาย, แนะนำา,  
และสอน, และเชื้อเชิญให้ [คนอื่นๆ] มาหา 
พระคริสต์’ (คพ. 20:59) ดังพระเจ้าตรัสไว้ใน 
การเปิดเผยของพระองค์” ประธานสเป็นเซอร ์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) กล่าว ท่าน
กล่าวอีกว่า “ประจักษ์พยานของท่านเป็นสื่อ
กลางที่ยอดเยี่ยมมาก”1

เมื่อเราในฐานะผู้เยี่ยมสอนเพิ่มพูนความ 
รู้ของเราในความจริงพระกิตติคุณ ประจักษ ์
พยานของเราจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ช่วยเหลือพ่ีน้องสตรีท่ีกำาลังเตรียมรับบัพติศมา 
และการยืนยัน เราช่วยให้สมาชิกใหม่ตั้งมั่น 
ในพระกิตติคุณ การเย่ียมและความรักของเรา 
ช่วย “นำาคนหลงทางกลับมา [และ] ทำาให้ใจ 
ของคนท่ีหนาวเย็นในพระกิตติคุณอบอุ่นข้ึน”2 

เรากระตุ้นให้พี่น้องสตรีมาหาพระคริสต์ผ่าน
การเข้าพระวิหาร

“ท่านกำาลังช่วยจิตวิญญาณให้รอด” ประ- 
ธานคิมบัลล์กล่าวแก่ผู้เย่ียมสอน “และใครจะ 
บอกได้ว่าคนแข็งขันมากมายในศาสนจักร 
เวลานี้แข็งขันเพราะท่านอยู่ในบ้านของพวก 
เขาและให้ทัศนะใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่แก่พวก 
เขา ท่านดึงม่านออกมา ท่านขยายเส้นขอบ 
ฟ้าของพวกเขา …

“เห็นไหมว่าท่านไม่เพียงช่วยพี่น้องสตรี 
เหล่านี้ให้รอดเท่านั้น แต่อาจจะช่วยสามีและ 
ครอบครัวของพวกเธอให้รอดเช่นกัน”3

จากพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:59; 84:106; 
138:56

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ reliefsociety.lds.orgถ่า
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เรียกว่าพระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลัก-
ฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์

งานแปลพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ 
โจเซฟ สมิธมีความรู้ในหลักคำาสอนของ 
พระผู้เป็นเจ้า—พระวิญญาณทำาหน้าที่ 
เป็นครูและพระคัมภีร์มอรมอนเป็นตำารา
เรียน เมื่อใดที่โจเซฟ สมิธมีคำาถาม เขา
จะไปหาพระผู้ เ ป็นเจ้าโดยการสวด
อ้อนวอนแล้วพระผู้ เป็นเจ้าจะทรง
ตอบ กระบวนการนี้สอนโจเซฟ สมิธ
ผู้ซึ่งเป็นเพียงเด็กหนุ่มด้อยการ
ศึกษาถึงความจริงที่สำาคัญยิ่ง
ต่อการเรียกในฐานะศาสดา
พยากรณ์แห่งสมัยการ
ฟื้นฟ ู

หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดถูกตรึง 
กางเขนและมรณกรรมของเหล่า 
อัครสาวก ผู้คนเปลี่ยนแปลง 

หลักธรรมและศาสนพิธีของพระกิตติคุณ  
แม้คนดีมากมายเชื่อในพระเยซูคริสต์  
พยายามเข้าใจและสั่งสอนพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ แต่ความสมบูรณ์ของความ 
จริงไม่มีอีกต่อไป เป็นผลให้เกิดการละทิ้ง
ความเช่ือที่ ต่างกันไปท่ามกลางคริสต์
ศาสนิกชนด้วยกัน แม้พวกเขาจะมีความ
จริงหลายประการ แต่ก็ไม่มีใครที่มีหลัก
คำาสอน ศาสนพิธี หรือฐานะปุโรหิตจาก
พระคริสต์โดยสมบูรณ์

พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบดีว่าการ 
สูญหายทีละเล็กทีละน้อยของความจริง 
จะต้องเกิดข้ึน พระองค์จึงทรงพิทักษ์ความ 
สมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ไว้ในพระคัมภีร์โบราณอีกเล่มหน่ึง
ที่ทัดเทียมพระคัมภีร์ไบเบิล ในช่วงต้น 
ทศวรรษ 1800 ผู้ส่งสารจากสวรรค์นาม 
ว่าโมโรไนนำาโจเซฟ สมิธไปยังสถานที่ซึ่ง 
พระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์นี้ถูกซ่อนไว้นานหลาย 
ศตวรรษ แผ่นจารึกทองคำาเหล่าน้ีคือบันทึก 
ที่ เหล่าศาสดาพยากรณ์เขียนบอกเล่า 
เรื่องราวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิบัติต่อผู้อยู่ 
อาศัยในทวีปอเมริกาสมัยโบราณ ศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธแปลงานเขียนบน 
แผ่นจารึกดังกล่าวโดยของประทานและ 
เดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า บันทึกนี ้
 

พระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ 

ได้รับการฟ้ืนฟูผ่าน

ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธ
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ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน หลักธรรม 
พระกิตติคุณ (2009), หน้า 87–93, 
95–100; แน่วแน่ต่อศรัทธา (2004),  
หน้า 54–58, 137–138, 212–215;  
และแกรีย์ เจ. โคลแมน, “Jesus Christ Is 
at the Center of the Restoration of the 
Gospel,” Ensign, พ.ย. 1992, 43.

ถึงแม้เราจะเชื่อว่าโจเซฟ สมิธ
เป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้
เป็นเจ้า แต่เรานมัสการพระบิดา
บนสวรรค์และพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์
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อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:25
2.	 คำาสอนของประธานศาสนาจักร: 

โจเซฟ สมิธ (2007)	หน้า	64.
3. คำาสอน: โจเซฟ สมิธ,	หน้า	67.
4.	 คำาสอน: โจเซฟ สมิธ,	หน้า	550.
5.	 คำาสอน: โจเซฟ สมิธ,	หน้า	209.
6.	 คำาสอน: โจเซฟ สมิธ,	หน้า	475.

6. “[พระคัมภีร์มอรมอน] บอกเราว่า 
พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงปรากฏ 
องค์ที่ทวีปนี้ [ทวีปอเมริกา] หลังจาก
ฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงหว่าน
พระกิตติคุณที่นี่ในความสมบูรณ์ 
ความล้ำาค่า อำานาจ และพรทั้งหมด
ของมัน”6

5. “ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีรากฐานอยู่บน 
การเปิดเผยโดยตรง เช่นศาสนจักร
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าเคยเป็นมา 
. . . และโดยทางพระประสงค์และพร
ของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าเป็นเครื่อง
มือในพระหัตถ์ของพระองค์มาจนถึง
บัดนี้เพื่อผลักดันอุดมการณ์ของ 
ไซอันไปข้างหน้า”5

4. “ข้าพเจ้า . . .  ถือกุญแจของอาณา- 
จักรสุดท้าย ซึ่งคือสมัยการประทาน 
ความสมบูรณ์ของสรรพสิ่งดังที ่

พูดจากปากศาสดาพยากรณ ์
ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายตั้งแต่วันที่

โลกเริ่มต้น ภายใต้อำานาจ
การผนึกของฐานะปุโรหิต

แห่งเมลคีเซเดค”4  
(ดู คพ. 27:12–13)

3. “ข้าพเจ้าบอกพี่น้องทั้งหลายว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้อง 
ที่สุดบนแผ่นดินโลก และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะใกล้
ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการปฏิบัติตามหลักคำาสอนที่อยู่ในนั้นมากกว่า
หนังสือเล่มอื่น”3

2. “โดยอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจ้าแปลพระคัมภีร์มอรมอน 
จากอักษรภาพโบราณซึ่งเป็นความรู ้
ซึ่งสูญหายไปจากโลก เด็กหนุ่มไร้ 
การศึกษาอย่างข้าพเจ้ายืนโดดเดี่ยว 
ในเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์นั้นโดยใช ้
การเปิดเผยใหม่ต่อสู้กับปัญญาของ
โลกและความไม่รู้ที่สั่งสมมาสิบแปด
ศตวรรษ”2

1. “ข้าพเจ้าเห็นแสงสว่างจริงๆ, และ
ท่ามกลางแสงสว่างนั้นข้าพเจ้าเห็น
พระอติรูปสองพระองค์, และพระองค์
ได้รับสั่งกับข้าพเจ้าจริงๆ; และแม้ว่า
ข้าพเจ้าถูกเกลียดชังและถูกข่มเหง
เพราะการกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นนิมิต, 
แต่มันเป็นความจริง; . . . ข้าพเจ้ารู้
เรื่องนี้, และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงทราบเรื่องนี้, และข้าพเจ้า 
ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องนี้ได้, ทั้ง
ข้าพเจ้าไม่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้”1

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธแสดงประจักษ์พยาน
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จงแน่ใจว่าท่านกำาลังสร้างสภาพแวดล้อมอันมีค่าให้ครอบครัวท่านสามารถ
ตั้งตารอช่วงเวลาพิเศษของปีเมื่อประเพณีต่างๆ ยึดท่านไว้ด้วยกันเป็นหน่วย
ครอบครัวนิรันดร์อันยิ่งใหญ่
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ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่ 
ครอบคลุมไปทั่วโลกอย่างแท้จริง กระนั้นก็ตาม นับเป็นสิ่งสำาคัญที ่
ต้องตระหนักว่าศาสนจักรไม่อาจเป็นเช่นทุกวันนี้ได้หากประเทศที่ 

ยิ่งใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาไม่ถือกำาเนิดขึ้นมา พระเจ้าทรงเตรียมดินแดนแห่ง 
ใหม่เพื่อดึงดูดคนของโลกผู้แสวงหาเสรีภาพและอิสรภาพทางศาสนา ดินแดน
แห่งใหม่น้ีได้รับพรด้วยผู้นำาท่ีเข้มแข็งผู้รู้สึกว่าตนมีหน้าที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลเพื่อ
ให้แต่ละบุคคลได้นมัสการตามมโนธรรมของตน

บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งสหรัฐเชื่อว่าความเชื่อด้านศาสนาเป็นรากฐานของการ
จัดตั้งรัฐบาลที่เข้มแข็ง อย่างไรก็ดี คนมากมายในโลกได้หลงลืมความสำาคัญ
สูงสุดของความเชื่อด้านศาสนาในการวางนโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ ์
การปกครอง ตัวอย่างเช่น คนอเมริกันจำานวนมากไม่เข้าใจว่าผู้ก่อตั้งเชื่อว่า 
บทบาทของศาสนาในสมัยเราจะสำาคัญเท่ากับในสมัยของพวกเขา ผู้ก่อตั้งไม่
ถือว่าศาสนาและศีลธรรมเป็นการฝึกฝนสติปัญญา—พวกเขาประกาศอย่าง
หนักแน่นว่าศาสนาเป็นส่วนประกอบสำาคัญของการปกครองที่ดีและความสุข
ของมนุษยชาติ

จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอธิบายสภาพดังกล่าวในคำา
ปราศรัยอำาลาว่า

“ในบรรดาอุปนิสัยและนิสัยทั้งหมดซึ่งนำาไปสู่ความรุ่งเรืองทางการเมืองนั้น 
ศาสนาและศีลธรรมถือเป็นเครื่องค ้ ำ�จุนที่ขาดไม่ได้ . . .  ขอให้เราระวังอย่า 
คล้อยตามข้อสมมติฐานที่ว่าศีลธรรมดำารงอยู่ได้โดยไม่ต้องมีศาสนา . . .  ทั้ง
เหตุผลและประสบการณ์ไม่ยอมให้เราคาดหวังว่าศีลธรรมในชาติแพร่หลายได้
โดยตัดหลักศาสนาออกไป

“เป็นจริงอย่างยิ่งว่าคุณธรรมหรือศีลธรรมเป็นบ่อเกิดสำาคัญของรัฐบาล 
ประชานิยม”1

สหรัฐเป็นแผ่นดินที่สัญญาไว้ซึ่งบอกไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์มอรมอน— 
สถานท่ีซ่ึงการนำาทางจากสวรรค์ช้ีช่องให้เหล่าบุรุษผู้ได้รับการดลใจสร้างปัจจัย 
แวดล้อมที่จำาเป็นต่อการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ กำาเนิดของ 
สหรัฐอเมริกาเป็นจุดเร่ิมยุติการละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่คราวแผ่นดินโลกมืดมน 
 

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
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เก่ียวกับความสว่างและประจักษ์พยาน
ปร เพณี 

ธ ัน ว  า ค ม   2 0 1 2           11



ข้าพเจ้าหวังพึ่งใคร

หรือที่จะเรียนรู้วิธี

สร้างแผนสำารอง

เพื่อความมั่นคง

ทางวิญญาณของ

ครอบครัวข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าหวังพึ่ง

ศาสนจักร—โครง

ค้ำาที่ข้าพเจ้าสร้าง

ครอบครัวนิรันดร ์

ไว้บนนั้น

เพราะไม่มีศาสดาพยากรณ์และความสว่างเผยให้ 
เห็น นี่ไม่ใช่ความบังเอิญที่เช้าอันงดงามของนิมิต 
แรกเกิดขึ้นเพียงไม่ก่ีทศวรรษหลังจากการสถาปนา
สหรัฐอเมริกา

นิมิตแรกเร่งให้ความจริงที่ได้รับการเปิดเผยหลั่ง 
ไหลมา ความรู้เกี่ยวกับพระลักษณะของพระผู้เป็น 
เจ้าสามพระองค์ได้รับการฟื้นฟู พระคัมภีร์ที่แปล 
ใหม่ให้พยานและหลักฐานที่สองของพระเยซูคริสต์ 
การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตทำาให้มนุษยชาติได้รับการ
ประสาทพรอีกครั้งด้วยพลังและสิทธิอำานาจเพื่อ
กระทำาแทนและกระทำาในพระนามพระผู้เป็นเจ้า
ในการดำาเนินศาสนพิธีฐานะปุโรหิตและสถาปนา
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์อีกครั้งบนแผ่นดินโลก 
เราไดรั้บพรท่ีเป็นสมาชกิศาสนจกัรทีไ่ดร้บัการฟืน้ฟู

แผนเพ่ือความม่ันคงทางวิญญาณ
พรประการหนึ่งของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู 

คือศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต ประธานฮาโรลด์ บี. ล ี
(1899–1973) มีความเข้าใจท่ีชัดเจนสวยงามเก่ียว-

กับลำาดับความสำาคัญ ท่านสอนว่า “ส่วนใหญ่สิ่งที ่
เราทำาเป็นองค์กร [ในศาสนจักร] . . .  ขณะที่เรา 
พยายามสร้างคนคือการสร้างโครงค้ำ� และเราต้อง
ไม่ผิดพลาดในการสร้างโครงค้ำ�จิตวิญญาณ”2

ประธานลีมิได้กำาลังลดบทบาทของศาสนจักร 
ในการช่วยชายหญิงและครอบครัวให้รอด แต่ท่าน 
สอนอย่างมีประสิทธิภาพว่าแก่นแท้ในพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์คือบุคคล ครอบครัว และบ้าน ซึ่ง 
ศาสนจักรทำาหน้าที่สนับสนุน3 ด้วยเหตุนี้ศาสนจักร 
จึงเป็นโครงค้ำ�ที่เราสร้างครอบครัวนิรันดร์ไว้บนนั้น

ข้าพเจ้าแตกแขนงมาจากต้นตระกูลวิงก์ สมาชิก
ในตระกูลวิงก์ยังคงเป็นเจ้าของบ้านหลังเก่าแก่ที่ 
สุดที่สร้างในนิวอิงแลนด์ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดิมมา
ตลอด บ้านหลังนั้นเรียกว่าโอลด์ฟอร์ทเฮาส์ เป็น 
บ้านของสตีเฟน วิงก์กับครอบครัวของท่านหลังจาก 
มาถึงอเมริการาวปี 1635

ใจกลางของบ้านสร้างไว้เพื่อคุ้มกัน มีผนังหนา 
สองฟุต (0.6 เมตร) ทำาจากต้นโอ๊กที่โค่นลงมาแล้ว 
ปักลงไปในดินเพื่อก่อสร้างตามรูปแบบของป้อม
ปราการนิวอิงแลนด์ มีผนังแยกกันสองด้าน พื้นที่
ระหว่างผนังเต็มไปด้วยหินทรายมีไว้ป้องกันลูกธนู
และลูกกระสุน ป้อมเป็นศูนย์กลางของบ้าน เมื่อ
ตระกูลวิงก์ขยายใหญ่ จึงต่อเติมด้านข้างของบ้าน
ป้อมหลังเดิม แต่ป้อมยังคงมีไว้คุ้มกันพวกเขา เป็น
ที่หลบภัยของพวกเขา

บางทีเราแต่ละคนควรพิจารณาก่อโครงสร้าง 
ความปลอดภัยทางวิญญาณซึ่งเป็นอิสระจากอิทธิ- 
พลของโลก—สถานที่ซึ่งเราสามารถคุ้มครองและ 
สอนสมาชิกครอบครัวให้รู้วิธีเผชิญความท้าทาย 
ของโลกท่ีกำาลังคุกคามคุณค่าหลักของพระกิตติคุณ 
อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ข้าพเจ้าชอบมองโลกในแง่ดีมาก 
กว่า ด้วยเหตุนี้จึงยังคงหวังการเปลี่ยนแปลงทาง 
บวกในโลก แต่ข้าพเจ้าเป็นคนยอมรับความจริง 
เช่นกัน จึงวางแผนสำารองในกรณีท่ีการเปล่ียนแปลง 
ทางบวกไม่เกิดขึ้น แผนสำารองของข้าพเจ้าสำาหรับ ภา
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ประเพณีครอบครัว

บังเกิดผลก็ต่อเมื่อ

สร้างบทบาทให้

สมาชิกทุกคนใน

ครอบครัวและเมื่อ

ทุกคนพร้อมใจกัน

สร้างประเพณีเหล่า

นั้น นี่หมายความว่า

สมาชิกครอบครัว

จำาเป็นต้องใช้เวลา

ด้วยกันและเรียนรู ้

วิธีทำางานด้วยกัน

ความมั่นคงทางวิญญาณต้องประกอบด้วยปัจจัย 
ควบคุมเนื้อหาทุกอย่าง—ท้ังดีและไม่ดี—ท่ีกำาลัง
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ข้าพเจ้าหวังพึ่งใครหรือที่จะ 
เรียนรู้วิธีสร้างแผนสำารองเพื่อความมั่นคงทางวิญ- 
ญาณของครอบครัว ข้าพเจ้าหวังพึ่งศาสนจักร—
โครงค้ำ�ที่ข้าพเจ้าสร้างครอบครัวนิรันดร์ไว้บนนั้น

มีเหตุผลหลักสองข้อท่ีข้าพเจ้าช่ืนชมอุปลักษณ์

ท่ีประธานลีเปรียบเทียบศาสนจักรเป็นโครงค้ำ �

ครอบครัวนิรันดร์ของเรา ข้อแรก เพราะอุปลักษณ์

นั้นช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าศาสนจักรเป็นอะไร ข้อ

สองซึ่งสำาคัญเท่ากัน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าศาสนจักรไม่

เป็นอะไร

คำากล่าวของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเกี่ยว 

กับบทบาทของท่านในฐานะประธานศาสนจักรน่า 

จะแสดงให้เห็นภาพศาสนจักรในฐานะโครงค ้ำ�ได้

ดีที่สุด ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าสอนหลักธรรมที่ถูก

ต้องแก่พวกเขา และให้พวกเขาปกครองตนเอง”4 

หลักธรรมนิรันดร์เป็นโครงค้ำ�ที่ศาสนจักรจัดเตรียม 

ไว้ หลักธรรมนิรันดร์เหล่านี้ฝังอยู่ในหลักคำาสอน 

ของอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและสะท้อนในแผน 

นิรันดร์แห่งความสุขของพระองค์ เราซึ่งเป็นสมาชิก 

ศาสนจักรประชุมกันเพื่อสอนและเรียนรู้หลักธรรม 

แห่งความชอบธรรมจากกัน และรับศาสนพิธีแห่ง 

ความรอดเพื่อโครงค้ำ�จะมั่นคงแน่นหนาขณะที่เรา

สร้างครอบครัวนิรันดร์ของเรา

ขอให้สังเกตว่าศาสนจักรไม่ได้มีไว้เพื่อทำางาน 

ของบิดามารดา แต่มีไว้นำาทางงานของบิดามารดา  

ศาสนจักรเสนอรูปแบบนิรันดร์ ในฐานะผู้สร้าง 

ครอบครัวนิรันดร์ เรามั่นใจในคำาสัญญาที่ว่าถ้าเรา 

สร้างตามรูปแบบนิรันดร์ดังกล่าว ความพยายาม 

ของเราจะให้ความปลอดภัยและความคุ้มครองที่ 

เราแสวงหาเพื่อคนที่เรารักมากที่สุด

การท้าทายของเราคือใช้ศาสนจักรเป็นโครงค ้ำ� 

เพื่อสร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งทางวิญญาณเทียบ 

เท่าหรือมากกว่าโอลด์ฟอร์ทเฮาส์ที่แข็งแกร่งทาง

โครงสร้าง เราทำาสิ่งนี้อย่างไร

ความสำาคัญของประเพณี
ข้าพเจ้าเชื่อว่าประเพณีครอบครัวเปรียบเสมือน 

ต้นโอ๊กที่ถูกโค่นแล้วปักลงไปในดินเพื่อสร้างโอลด์- 
ฟอร์ทเฮาส์ จงทำาให้การยกย่องประเพณีครอบครัว 
—ไม่ว่าจะเป็นประเพณีวันหยุด ประเพณีวันเกิด  
ประเพณีวันอาทิตย์ ประเพณีรับประทานอาหาร 
ด้วยกัน—ตลอดจนการพัฒนาประเพณีใหม่ๆ ม ี
ความสำาคัญตลอดชีวิตท่าน จงยกย่อง จดไว้ และ 
ให้แน่ใจว่าท่านทำาตาม ผลงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า 
เหตุผลที่คนหนุ่มสาวเข้ากลุ่มอันธพาลเป็นเพราะ
ประเพณีและพิธีรับเข้าเป็นสมาชิกของบางสิ่งที่
ยิ่งใหญ่กว่าตนเอง ครอบครัวควรเป็นอย่างนั้น จง 
แน่ใจว่าท่านกำาลังสร้างสภาพแวดล้อมอันมีค่า 
ซึ่งครอบครัวท่านจะตั้งตารอช่วงเวลาพิเศษของ
ปีเมื่อประเพณีต่างๆ ยึดท่านไว้ด้วยกันเป็นหน่วย
ครอบครัวนิรันดร์อันยิ่งใหญ่

จงเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ทางออกธรรมดาอีกทั้งไม่ง่าย 
เลย เฉกเช่นกรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว ประ- 
เพณีครอบครัวก็เช่นกัน ประเพณีครอบครัวสามารถ 
ให้สิ่งค้ำ�จุนพื้นฐานและยั่งยืน แต่มีมากมายที่ต้อง 
สร้างไว้รายรอบประเพณีเหล่านั้น บางทีประเพณ ี
ครอบครัวจะบังเกิดผลก็ต่อเมื่อสร้างบทบาทให้ 
สมาชิกทุกคนในครอบครัวและเมื่อทุกคนพร้อมใจ 
กันสร้างประเพณีเหล่านั้น นี่หมายความว่าสมาชิก 
ครอบครัวจำาเป็นต้องใช้เวลาด้วยกันและเรียนรู้วิธี 
ทำางานด้วยกัน เม่ือเป็นเร่ืองครอบครัว จะไม่มีเร่ือง
อย่างเช่นเวลาที่มีคุณภาพโดยปราศจากปริมาณ
เวลาที่แน่นอน

ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านพิจารณาเรื่องงานอาชีพ  
จงใคร่ครวญว่างานจะเรียกร้องเวลาจากท่านมาก 
เท่าใดในแต่ละวัน อาชีพน้ันจะทำาให้ท่านต้องทำางาน 
วันละ 14 ชั่วโมงและไม่ได้กลับบ้านจนหลังจากลูก 
เข้านอนแล้วหรือไม่ ข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าห้ามทำา 
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อาชีพเช่นนั้น แต่ถ้าท่านเลือก ท่านต้องหาวิธีที ่
สร้างสรรค์เพื่อจะยังคงเชื่อมสัมพันธ์กับครอบครัว 
ท่าน โครงค้ำ�ของศาสนจักรจะช่วยเตือนท่านให้นึก 
ถึงลำาดับความสำาคัญนิรันดร์

สำาหรับอาชีพส่วนตัวข้าพเจ้าเลือกธุรกิจค้าปลีก  
ร้านค้าของเราเปิดสัปดาห์ละหกวันตั้งแต่ 10:00 น. 
ในช่วงเช้าจนถึง 22:00 น. วันทำางานปกติของ
ข้าพเจ้าคือ 10 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย บางครั้ง 12 ถึง  
15 ชั่วโมง ข้าพเจ้าต้องรอบคอบมากเพื่อจะมีเวลา 
ให้ลูกๆ และข้าพเจ้าเชื่อว่าการยอมให้ศาสนจักร 
เป็นโครงค้ำ�เตือนข้าพเจ้าเสมอให้นึกถึงลำาดับความ 
สำาคัญนิรันดร์

ตัวอย่างเช่น ข้าพเจ้าให้ลูกทุกคนทำางานนอก
เวลาที่ร้านของเรา ลูกสาวคนโตมักจะเข้ามาปรับ
ยอดขายเพื่อให้รายงานของข้าพเจ้าเป็นปัจจุบัน
เสมอและข้าพเจ้าจะทำาการเปรียบเทียบปีต่อปีได้  
ข้าพเจ้าให้ลูกชายทำาบัญชีเบิกจ่ายในช่วงฤดูร้อน  

ข้าพเจ้าสอนลูกสาวคนเล็กให้รู้วิธีใช้เครื่องบันทึก 
เงินสดเพื่อเธอจะสามารถเป็นแคชเชียร์นอกเวลา 
ได้ นี่เปิดโอกาสให้เราได้เห็นหน้ากันในช่วงกลาง 
วัน รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันสัปดาห์ละ 
หลายวัน และใช้เวลาอันมีค่าด้วยกันสองต่อสอง 
เวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้อยู่ด้วยกันคือระหว่างเดินทางไป
กลับจากที่ทำางานในแต่ละวัน

โครงค้ำ�ให้ชีวิตด้านงานอาชีพของเรา
ข้าพเจ้าเช่ือเช่นกันว่าศาสนจักรสามารถจัดเตรียม 

โครงค้ำ�ให้ชีวิตในด้านงานอาชีพของเราได้ ในฐานะ 
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย เราเป็นตัวแทนของพระผู้ช่วยให้รอดและ 
ศาสนจักรของพระองค์ สำาหรับเราการเป็นคนดีเท่า 
คนอ่ืนจากศาสนจักรอ่ืนถือว่าไม่ดีพอ ประธานจอร์จ 
อัลเบิร์ต สมิธ (1870–1951) สอนบทเรียนนี้เมื่อ
ท่านกล่าวว่า

“ภายในปีท่ีผ่านมา ข้าพเจ้ามีโอกาสพบปะสนทนา 

เรื่องพระกิตติคุณกับคนบางคนที่อยู่ในชุมชนนี้  

[ซอลท์เลคซิตี้] แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรเรา  

ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นี่ยี่สิบปีแล้ว ชีวิตเขาไร้ที่ต ิ

เป็นพลเมืองดี เป็นนักธุรกิจที่โดดเด่น เขารู้สึกดีต่อ 

คนของเรา เขาบอกข้าพเจ้าว่าเขาอยู่ที่นี่มายี่สิบป ี

แล้ว และเขาได้ข้อสรุปว่าเราเป็นคนดีเท่าๆ กับ

เพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกศาสนจักรอื่น เขามองไม่

เห็นความแตกต่างใดๆ ในพวกเรา
“ข้าพเจ้าต้องการพูดกับท่านพี่น้องทั้งหลายว่า 

นั่นไม่ใช่คำาชมสำาหรับข้าพเจ้า ถ้าพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์ไม่ทำาให้ข้าพเจ้าเป็นคนดีข้ึน แสดงว่า 
ข้าพเจ้าไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควร และถ้าเพื่อนบ้านที ่
ไม่ได้อยู่ในศาสนจักรนี้สามารถดำาเนินชีวิตอยู่กับ 
พวกเราปีแล้วปีเล่าและไม่เห็นประโยชน์ที่มาจาก
การรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเรา 
แสดงว่าจะต้องมีการปฏิรูปในอิสราเอล”5

สมาชิกศาสนจักรผู้มีค่าควรถือใบรับรองพระ 
วิหารควรโดดเด่นเสมอไม่ว่าในแวดวงอาชีพใดที่ 

เราต้องกล้าประกาศ

และเป็นพยานยืนยัน

ความเป็นพระเจ้า

ของพระเยซูคริสต์ 

เราต้องการให้ผู้อื่น

ทราบว่าเราเชื่อว่า

พระองค์ทรงเป็น

องค์ศูนย์กลางใน

ประวัติศาสตร ์

มวลมนุษย์ 
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เขาเป็นส่วนหนึ่ง จงกล้าแตกต่าง อย่ากังวลว่าจะ 
ทำาให้ผู้อ่ืนขุ่นเคืองถ้าท่านดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน 
ของศาสนจักร ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าการดำาเนิน 
ชีวิตตามมาตรฐานใบรับรองพระวิหารจะเป็นพร
และไม่มีวันทำาร้ายท่านในสถานการณ์ใดก็ตามที่
ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

สะท้อนความสว่างของพระผู้ช่วยให้รอด
เมื่อข้าพเจ้าอ่านและดูข่าวในแต่ละวัน ข้าพเจ้า 

ตกใจกับความยุ่งยากท้ังหลายท่ีเรากำาลังก่อให้ 
ตนเอง เมื่อเวลาและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 
และกลับซับซ้อนมากข้ึน ดูเหมือนจะมีคนน้อยลงทุก 
ทีที่สามารถแบกหน้าที่รับผิดชอบนำาการเปลี่ยน- 
แปลงในทางบวก ข้าพเจ้าขอท้าทายท่านท่ีเป็นผู้นำา 
และผู้นำาในอนาคตให้ยอมรับว่าโลกกำาลังเปลี่ยน- 
แปลงอย่างรวดเร็ว มีความจำาเป็นเร่งด่วนที่ผู้นำาจะ 
ต้องมีความสามารถและกล้าพอจะรับการท้าทาย 
มากมายมหาศาลที่อยู่ตรงหน้าเราวันนี้

รากฐานทางศีลธรรมของประเพณีท่ียึดมั่นคำา 
สอนของชาวยิวและชาวคริสต์ดูเหมือนกำาลังเสื่อม 
ถอยลงในสหรัฐและประเทศอ่ืนๆ ประเพณีดังกล่าวมี 
พ้ืนฐานจากความยุติธรรม ความเห็นอกเห็นใจ และ 
ความเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ ไม่ได้มีพื้นฐาน
จากกฎข้อบังคับต่างๆ แต่เกิดจากความสว่างของ
พระคริสต์ในพลเมืองดีที่น่ายกย่องนับถือทุกคน

จำานวนคนที่เห็นด้วยกับความเชื่อและค่านิยม
เหล่านี้กำาลังลดลงทีละน้อย แต่ท่านและข้าพเจ้ายัง
คงแน่วแน่ เราได้ทำาพันธสัญญาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ โดยการเป็นตัวแทน 
ของพระเยซูคริสต์และสะท้อนแสงสว่างของพระ 
คริสต์ในชีวิตเรา เราย่อมสามารถช่วยพ่ีน้องชายหญิง 
มากมายของเราให้จดจำาประเพณีและมรดกท่ีต้ังม่ัน 
อยู่บนคำาสอนของชาวยิวและชาวคริสต์ได้

เราต้องกล้าประกาศและเป็นพยานยืนยันความ 
เป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ เราต้องการให้ผู้อื่น 
ทราบว่าเราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นองค์ศูนย์กลาง 
ในประวัติศาสตร์มวลมนุษย์ พระชนม์ชีพและคำา 

สอนของพระองค์เป็นหัวใจของพระคัมภีร์ไบเบิลและ 
หนังสือเล่มอื่นๆ ที่เราถือว่าเป็นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ 
พันธสัญญาเดิมบรรยายเหตุการณ์ก่อนการปฏิบัติ 
ศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัยของพระคริสต์ พันธ- 
สัญญาใหม่บรรยายการปฏิบัติศาสนกิจขณะทรง 
เป็นมรรตัยของพระองค์ พระคัมภีร์มอรมอนแสดง
ให้เห็นในการเป็นพยานที่สองถึงการปฏิบัติศาสน
กิจขณะทรงเป็นมรรตัยของพระองค์ พระองค์เสด็จ 
มาแผ่นดินโลกเพื่อประกาศพระกิตติคุณอันเป็น 
รากฐานสำาหรับมวลมนุษยชาติทั้งนี้เพื่อบุตรธิดา 
ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะได้เรียนรู้เก่ียวกับพระองค์ 
และคำาสอนของพระองค์ จากนั้นพระองค์พลีพระ 
ชนม์ชีพเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของ 
เรา โดยผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่ความรอดเกิด 
ขึ้นได้ นี่คือสาเหตุที่เราเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นองค ์
ศูนย์กลางในประวัติศาสตร์มวลมนุษย์ จุดหมาย 
นิรันดร์ของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เสมอ  
นับเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ได้เชื่อในพระองค์และยอม 
รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเจ้า 
ของเรา และพระอาจารย์ของเรา

จงจดจำาท้ังหมดท่ีศาสนจักรทำามาแล้ว ทำาอยู่เวลา 
นี้ และทำาได้เพื่อท่านและครอบครัวท่าน พึงจดจำา 
ว่าน่ีไม่เพียงเป็นศาสนจักรหน่ึงเท่าน้ัน แต่เป็นศาสน- 
จักรที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต ์

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเมื่อวันที่ 24 
มกราคม ค.ศ. 2012 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์–ไอดาโฮ 
ดูบทความฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ web.byui.edu/
devotionalsandspeeches
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เพลงสวดที่สำ�คัญยิ่งเพลงหนึ่งของก�รฟื้นฟู  แต่ง 
โดยพ�ร์ลีย์ พี. แพรทท์ พูดถึงว่�ม่�นมืดมนของ 
ก�รละท้ิงคว�มเชื่อเปิดรับแสงเรืองรองของ 

คว�มจริงที่ได้รับก�รฟื้นฟูอย่�งไร

อรุณรุ่งเริ่ม ความมืดหลบหนี

ดูซิ ธงไซอันคลี่ออกมา! …

รุ่งอรุณของวันแจ่มจ้ากว่า

เลื่อนขึ้นมาสง่างามในโลก

เมฆหมอกความผิดพลาดนิราศห่าง

แสงสว่างของสัจจาสวรรค์ …

สิริโรจน์โชติมาไกลอนันต์

จะส่องบรรดาชาติในไม่ช้า1

น่�สนใจที่อัครส�วกเป�โลใช้แนวเทียบเรื่อง 
คว�มสว่�งในก�รอธิบ�ยเช่นกันว่�เข�จะส�ม�รถ 
เป็นพย�นได้อย่�งไรว่� “เร�ถูกขน�บรอบข้�ง แต่ก็ 
ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เร�จนปัญญ� แต่ก็ไม่ถึง 

กับหมดม�นะ เร�ถูกข่มเหง แต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เร� 
ถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงต�ย” (2 โครินธ์ 4:8–9)

เข�อธิบ�ยก�รหนีรอดจ�กขอบเหวของคว�ม 

มืดท�งวิญญ�ณทำ�นองนี้ “เพร�ะว่�พระเจ้�องค ์

นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้คว�มสว่�งออกม�จ�กคว�มมืด 

ได้ทรงส่องสว่�งเข้�ม�ในจิตใจของเร� เพื่อให้เร�ม ี

คว�มสว่�งแห่งคว�มรู้ถึงพระสิริของพระเจ้�ปร�กฏ 

ในพระพักตร์ของพระคริสต์” (2 โครินธ์ 4:6)

บ�งเวล�ในชีวิตพวกเร�ส่วนใหญ่รู้สึกถึงลมหน�ว 

ของคว�มย�กลำ�บ�ก มรสุมตั้งเค้� ลมพัด ฝนตก  

น้ำ�ท่วมสูง อ�จดูเหมือนไม่เห็นท�งออก เร�เผชิญ 

แต่อน�คตของคว�มไม่แน่นอนและคว�มสงสัย 

ก�รทดลองและคว�มย�กลำ�บ�ก 
นอกจ�กจะประสบพ�ยุฝนฟ้�คะนองเป็นช่วงๆ 

แล้ว เร�ส�ม�รถประสบเฮอร์ริเคนอันน่�หว�ดหวั่น 
และพ�ยุของคว�มสับสนอลหม่�นเช่นกัน ซ่ึงส�ม�รถ 
ทำ�ล�ยคว�มเชื่อมั่นของเร�และสั่นคลอนสำ�นึกใน 

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอส. แบ็กซ์เตอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เวลาจะมาถึง 

เมื่อเราสามารถทิ้ง 

ความยากลำาบากไว้

เบื้องหลังและออก

มาจากความมืดเข้า

สู่ความสว่างเจิดจ้า

ด้วยความช่วยเหลือ

จากพระเจ้า

ทิ้งความ
  ยากลำาบากไว้

   เบื้องหลัง
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คุณค่�ของตัวเร�ได้ เร�รู้สึกได้ทันทีว่�ท้ังหมดท่ีเร�หวงแหนล้วน
ไม่จีรังเลยและกำ�ลังลื่นหลุดผ่�นนิ้วมือเร� ก�รเปลี่ยนแปลงครั้ง 
สำ�คัญๆ ในชีวิตส�ม�รถชนเร�จนเสียหลักได้ ทำ�ให้เร�เสียดุลยภ�พ

บ�งทีก�รถูกเลิกจ้�งโดยไม่ค�ดฝันอ�จเป็นเหตุให้ว่�งง�น
ระยะย�ว ก�รข�ดอิสรภ�พด้�นก�รเงินตัดท�งเลือก หรือวิกฤต
สินเชื่อทำ�ให้เร�เป็นทุกข์เรื่องเงิน บ�งทีก�รเกษียณล่วงหน้�หลัง 
จ�กประกอบอ�ชีพอย่�งมีประสิทธิภ�พและขยันขันแข็งม� 
ย�วน�นอ�จทำ�ให้รู้สึกสูญเสีย บ�งทีคว�มเจ็บป่วยกะทันหันหรือ 
ทุพพลภ�พจนไม่ส�ม�รถทำ�อะไรได้ทำ�ให้เร�รู้สึก “จมปลัก” หมด 
หนท�ง หมดหวัง และไม่แน่ใจ ในสภ�วก�รณ์เช่นนั้น คว�มกลัว
เกิดขึ้นอย่�งง่�ยด�ย และย�กจะประคองศรัทธ�ไว้ได้

ข้�พเจ้�รู้ทั้งหมดนี้ด้วยตนเอง ขณะพักฟื้นจ�กก�รผ่�ตัดเอ� 
เนื้องอกก้อนใหญ่ม�กในสมองออกสองก้อน ข้�พเจ้�ประสบช่วง
เวล�ของคว�มหดหู่และคว�มท้อใจจ�กผลกระทบท�งใจและ 
อ�รมณ์ของก�รผ่�ตัด ข้�พเจ้�ค้นพบว่�ข้�พเจ้�ไม่อ�จเอ�ชนะ 
ได้อย่�งที่เคยคิด ก�รรักษ�ด้วยย�ไม่ช่วยเลย อ�ก�รที่ทรุดลง 
ครั้งหรือสองครั้งทำ�ให้ท้อแท้ยิ่งกว่�เดิม ข้�พเจ้�เริ่มรู้สึกสงส�ร 
ตนเอง

ตัดสินใจมีความสุข
จ�กนั้นเรื่องวิเศษสุดบ�งอย่�งเริ่มเกิดขึ้น เพื่อนที่ดีและผู้นำ� 

ศ�สนจักรท่ีไว้ไจได้ต่�งให้ก�รสนับสนุนและคว�มเข้�ใจ ข้�พเจ้� 
เริ่มฟังคำ�แนะนำ�ของพวกเข�และยอมรับกำ�ลังใจจ�กพวกเข�  
ดึกคืนหนึ่งขณะข้�พเจ้�ระบ�ยคว�มรู้สึกเศร้�หมองกับลูกช�ย 
คนเล็ก เข�พูดว่� “คุณพ่อครับ ผมคิดเสมอว่�คว�มสุขเป็นก�ร
ตัดสินใจอย่�งหนึ่ง” เข�พูดถูก

ข้�พเจ้�รู้สึกตัวว่�กำ�ลังแสดงคว�มกตัญญูม�กขึ้นสำ�หรับพร 
ทั้งหมดที่ยังคงได้รับ ข้�พเจ้�ค้นพบด้วยตนเองว่� “ไม่มี [ก�ร
ทดลองใดผ่�นไปได้] เว้นไว้โดยก�รอธิษฐ�นและก�รอดอ�ห�ร”  
(มัทธิว 17:21)

ข้�พเจ้�รู้สึกถึงคว�มเข้มแข็ง พลัง และคว�มรักของพระผู้ช่วย 
ให้รอด ข้�พเจ้�ชื่นชมยินดีพร้อมกับเป�โลในคว�มรู้ที่ว่�คว�ม 
ย�กลำ�บ�ก คว�มเศร้�เสียใจ และภยันตร�ยไม่ส�ม�รถแยกเร�
จ�กคว�มรักของพระคริสต์ได้ (ดู โรม 8:35)

โชคดีที่คว�มจริงอันแน่ชัดและเปี่ยมด้วยคว�มหวังคือไม่ว่� 
อะไรก็ต�ม เร�ส�ม�รถพบคว�มเข้มแข็งและกำ�ลังใจ ภ�ระของ 
เร�เบ�ลงได้แม้ไม่พ้นไปทันที เร�ส�ม�รถออกม�ท�งอีกด้�นหน่ึง ภ�
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ของหุบเหวมืดมิดท่ีสุดได้ เข้มแข็งเด็ดเด่ียวข้ึน เป็น 
ช�ยที่ดีขึ้น และเป็นหญิงที่ดีขึ้น

ขณะได้รับก�รพิสูจน์ในเบ้�หลอมของคว�มทุกข์ 
เร�จะปลูกฝังอุปนิสัยให้ส�ม�รถเผชิญและต้�น 
ท�นภ�วะตื่นตระหนกของชีวิตอน�คตได้ ด้วยเหต ุ
น้ีเร�จึงส�ม�รถใช้ประสบก�รณ์ของเร�หนุนใจ
และเห็นใจผู้อื่น แบบอย่�งคว�มไม่ย่อท้อของเร� 
ส�ม�รถให้คว�มหวังแก่ผู้อ่ืนและเป็นแรงบันด�ลใจ 
ให้ครอบครัวเร� เร�จะพร้อมรับมือกับอน�คตม�ก
ขึ้น

ถึงแม้คว�มย�กลำ�บ�กอ�จจะค่อยๆ ปล่อยเร� 
แต่ เราสามารถเลือก ปล่อยคว�มย�กลำ�บ�กได ้
ทุกเมื่อ คำ�สัญญ�ของพระเจ้�กับเร�เป็นดังคำ� 
สัญญ�กับแอลม�และผู้คนของเข�ท่�มกล�งก�ร
ข่มเหงอันน่�หว�ดหวั่น

“จงเงยหน้�และจงสบ�ยใจเถิด, เพร�ะเร�รู้ถึง 
พันธสัญญ�ที่เจ้�ทำ�ไว้กับเร�; และเร�จะให้พันธ- 
สัญญ�แก่ผู้คนของเร�และปลดปล่อยพวกเข�ออก 
จ�กคว�มเป็นท�ส.

“และเร�จะให้สัมภ�ระซึ่งว�งอยู่บนบ่�เจ้�เบ� 
ลงด้วย, แม้จนเจ้�ห�รู้สึกไม่ว่�มันอยู่บนหลังเจ้�” 
(โมไซย�ห์ 24:13–14)

นอกจ�กนี้ พระเจ้�ทรงยืนยันว่� “เร�จะไม ่
ละทิ้งท่�นทั้งหล�ยไว้ให้เปล่�เปลี่ยว เร�จะม�ห�
ท่�น” (ยอห์น 14:18)

แสวงหาความช่วยเหลือจากสวรรค์
คว�มช่วยเหลือจ�กสวรรค์อ�จไม่ชัดเจน เร�

อ�จจะไม่เห็นหรือไม่รู้ทันทีว่�ภ�ระบ�งอย่�งที่ม� 
ท�งเร�ได้ถูกยกออกไปพ้นประตูของเร�แล้ว

พระเจ้�ทรงรับรองว่� “ดูเถิด, ต�มจริงแล้ว, ต�ม 
จริงแล้ว, เร�กล่�วแก่เจ้�ว่�ส�ยต�ของเร�จับอยู ่
ที่เจ้�. เร�อยู่ท่�มกล�งเจ้�และเจ้�ไม่ส�ม�รถเห็น
เร�” (คพ. 38:7)

แน่นอน เร�อ�จจะต้องอดทนอย่�งยิ่งยวดกับ 
ผู้อื่นและตัวเร� ทุกอย่�งมักใช้เวล�แก้ไข แม ้
บ�งครั้งศรัทธ�ของเร�ดูเหมือนไม่ใหญ่กว่�เมล็ด 
มัสต�ร์ด แต่ขณะที่เร�ก้�วไปข้�งหน้� พระผู้ทรง 
อ�รักข�จะทรงก้�วไปกับเร� ห�กเร�แสวงห�คว�ม 
ช่วยเหลือจ�กสวรรค์ เร�จะได้รับ—แม้บ�งทีอ�จ
เป็นวิธีที่ไม่ค�ดฝัน

เร�ส�ม�รถพบหนท�งให้ขอบพระทัยสำ�หรับ 
สิ่งที่เร�มี แทนที่จะอ�ลัยอ�วรณ์กับสิ่งที่เร�สูญ 
เสียไปแล้ว น่�สนใจท่ีเร�มักได้ยินว่�อ�รมณ์คว�ม 
รู้สึกเดียวกันนี้เห็นได้จ�กคนที่สูญเสียทรัพย์สิน 
ท�งโลกทั้งหมดให้แก่ภัยธรรมช�ติ เช่น ไฟป่�  
อุทกภัย หรือเฮอร์ริเคน แทบจะทุกกรณีพวกเข�
พูดว่� “อย่�งน้อยเร�ยังมีสิ่งที่สำ�คัญจริงๆ”

ประจักษ์พย�นของเป�โลให้กำ�ลังใจดังนี้
“ข้�พเจ้�ก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่�งนั้น
“ข้�พเจ้�รู้จักที่จะเผชิญกับคว�มตกต่ำ� และ 

รู้จักท่ีจะเผชิญกับคว�มอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่�ในกรณี 
ใดๆ ข้�พเจ้�รู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญกับคว�มอิ่ม
ท้องและคว�มอดอย�ก คว�มสมบูรณ์พูนสุข และ
คว�มขัดสน

“ข้�พเจ้�ผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริม
กำ�ลังข้�พเจ้�” (ฟีลิปปี 4: 11–13)

ต�มที่เขียนไว้ดังนี้ “คว�มอยุติธรรมทั้งหล�ยใน
ชีวิตจะได้รับก�รแก้ไขโดยผ่�นก�รชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์”2

ไม่ว่�สภ�วก�รณ์ของเร�เป็นเช่นไร เวล�จะม� 
ถึงเม่ือเร�ส�ม�รถท้ิงคว�มย�กลำ�บ�กไว้เบ้ืองหลัง 
และออกม�จ�กคว�มมืดเข้�สู่คว�มสว่�งเจิดจ้� 
ด้วยคว�มช่วยเหลือจ�กพระเจ้� 

อ้างอิง
1.	 “อรุณรุ่งเริ่ม,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	1.
2. สั่งสอนกิตติคุณของเรา: แนวทางการรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนา (2004),	54.

แม้บางครั้งศรัทธา
ของเราดูเหมือน
ไม่ใหญ่กว่าเมล็ด
มัสตาร์ด แต่ขณะที่
เราก้าวไปข้างหน้า 
พระผู้ทรงอารักขา
จะทรงก้าวไปกับ
เรา หากเราแสวงหา
ความช่วยเหลือจาก
สวรรค์ เราจะได้รับ
—แม้บางทีอาจเป็น
วิธีที่ไม่คาดฝัน
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ส�มปีที่ผ่�นม� ดิฉันมีโอก�สรับก�รทดสอบ ดิฉันถึงขั้น
ตระหนักว่�ไม่ว่�คุณจะเผชิญอะไร แต่กับพระผู้เป็นเจ้�

แล้วคุณไม่ต้องเผชิญเพียงลำ�พัง
ไม่น�นหลังจ�กครบรอบวันเกิดปีที่ 16 ดิฉันค้นพบว่�ดิฉัน 

เป็นผื่นแดง ทุกๆ เช้�เมื่อมองกระจกดิฉันแทบไม่อย�กเห็นผื่น 
ต�มตัว ดิฉันท้�ท�ยตนเองให้มองว่�นี่เป็นโอก�สที่จะรับก�รทด 
สอบ แทนที่จะรู้สึกสงส�รตนเอง ดิฉันพย�ย�มทำ�สิ่งที่ครูเย�วชน 
สอน นั่นคือนับพรของดิฉันทุกวันแม้จะมีก�รทดลอง ถึงแม้ตอน 
นี้ผิวดิฉันจะไม่เนียนใส แต่ดิฉันรู้สึกขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ 
และพรสวรรค์ด้�นดนตรีของดิฉัน ดิฉันรู้สึกขอบคุณที่มีข�สอง
ข้�ง มีมือสองมือ เท้�สองเท้� มีต�ไว้ดู และมีหูไว้ฟัง 
ดิฉันทร�บว่�คว�มสวยง�มที่แท้จริงอยู่
ภ�ยในตัวเร� ไม่ใช่ภ�ยนอก

แ ต่ ผื่ น คั น เ ริ่ ม ส่ ง ผ ล ต่ อ 
อ�รมณ์ของดิฉัน ดิฉันไม่เป็น 
มิตรอย่�งเคยและไม่ยิ้มแย้ม 
อีกต่อไป แพทย์หล�ยคนที ่
ดิฉันปรึกษ�มั่นใจว่�ดิฉันจะ 
มีผิว “เกล้ียงเกล�” ก่อนคริสต์- 
ม�ส แต่ไม่เป็นเช่นนั้น ดิฉัน 
สวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อขอ
พลังเอ�ชนะคว�มอ�ยอัน
เกิดจ�กโรคผิวหนังของดิฉัน

เยาวชน

ไม่โดดเด่ียว
โดย แอนเดรีย เดย์น ควิลลา-โซเลตา

ทุกคนพร่ำ�บอกดิฉันว่�อย่�คิดถึงสภ�พเลวร้�ยของตน ดิฉัน 
ควรทำ�ตัวปกติและแสร้งทำ�เป็นไม่มีอะไรผิดปกติกับผิวหนังของ 
ดิฉัน แต่เร่ืองน้ีไม่ง่�ยอย่�งท่ีพูด คุณแม่จะเล่�เร่ืองร�วพระคัมภีร์ 
ครั้งแล้วครั้งเล่�อย่�งอ่อนโยนโดยหวังจะปลอบใจและให้กำ�ลัง
ใจดิฉัน

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ� 24:8 กล่�วว่� “จงอดทนใน 
คว�มทุกข์, เพร�ะเจ้�จะได้รับทุกข์ส�รพัน; แต่จงทนรับมัน,  
เพร�ะ, ดูสิ, เร�อยู่กับเจ้�, แม้จนถึงที่สุดของวันเวล�ของเจ้�.”  
พระคัมภีร์ข้อนี้มีถ้อยคำ�ให้ดิฉันดำ�เนินต�ม ดิฉันเขียนไว้ในที่คั่น 
หนังสือ สมุดบันทึก และในห้องนอน เวล�นี้พระคัมภีร์ข้อดัง 

กล่�วกล�ยเป็นข้อโปรดข้อหนึ่งที่กระตุ้นดิฉันให้ทำ�
สุดคว�มส�ม�รถแม้มีก�รทดลอง

คว�มอดทนในเร่ืองนี้ทำ�ได้
ย�ก แต่เวล�นี้ดิฉันพร้อม 
รับก�รทดลองในอน�คต
ม�กขึ้น พระบิด�บนสวรรค ์
ทรงเตรียมดิฉันทั้ งนี้ เพื่อ 
ดิฉันจะส�ม�รถรับมือกับ 
คว�มท้�ท�ยทุกอย่�งที่เกิด
ขึ้น เวล�นี้ดิฉันทร�บว่�ไม่
ว่�ดิฉันจะเผชิญอะไร ดิฉัน 
ไม่ต้องเผชิญสิ่งนั้นเพียง
ลำ�พัง 
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ครึ่ง หรือประมาณ 5,000 คนต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
รวมท้ังเด็กเกือบ 1,000 คนท่ีอายุต่ำากว่า 10 ขวบด้วย ท่านระดม 
สมาชิกให้รวบรวมของเล่นและต้ังโรงซ่อมเพ่ือซ่อมแซม ทาสี และ 
ทำาความสะอาดของเล่นเก่าๆ หรือทำาของเล่นชิ้นใหม่เพื่อไม่ให้ม ี
เด็กคนใดขาดของเล่นในวันคริสต์มาส ท่านตัดสินใจว่าทุกครอบ
ครัวในสเตคต้องมีอาหารค่ำาสำาหรับคริสต์มาส และขอบริจาค 
อาหารเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น1 ต่อมาเมื่อเป็นอัครสาวก ศาสนจักร
ขอให้เอ็ลเดอร์ลีจัดตั้งโปรแกรมสวัสดิการของศาสนจักรโดยยึด
หลักธรรมคล้ายกันของการรับใช้ การเสียสละ และการทำางาน

สมัยเด็กประธานโธมัส  เอส. มอนสันกำาลังฉลองคริสต์มาส 
เมื่อเพื่อนคนหนึ่งถามคำาถามชวนให้ตกใจว่า “ไก่งวงรสชาติเป็น 
อย่างไร” ท่านตอบว่ารสชาติเหมือนเนื้อไก่ธรรมดา แต่แล้วก็นึก 
ขึ้นได้ว่าเพื่อนที่น่าสงสารไม่เคยกินทั้งสองอย่าง ไม่เพียงเท่านั้น  
ในบ้านเพ่ือนไม่มีอะไรจะนำามาทำาอาหารม้ือคริสต์มาสเลย “ข้าพเจ้า 

ศาสดาพยากรณ์ช่วงคริสต์มาส

โดย ลอรา เอฟ. วิลเลส

ชี
วิตของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย 16 ท่านของเราถือ 
เป็นแบบอย่างวิญญาณคริสต์มาส โดยเตือนเราให้นึกถึง 
เหตุการณ์อันหาที่เปรียบมิได้ซึ่งเกิดขึ้นในคอกสัตว์ ณ  

เบธเลเฮมเม่ือ 20 ศตวรรษก่อน เหตุการณ์น้ันคือการประสูติของ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เราไม่มีวันเดินทางผิด 
หากทำาตามแบบอย่างของท่านเหล่านั้น—โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่วงคริสต์มาส

ของขวัญแห่งความรัก
การมอบของขวัญแห่งความรักและการรับใช้คนที่โชคดีน้อย 

กว่าถือเป็นจุดเด่นในประสบการณ์คริสต์มาสของศาสดาพยากรณ์ 
ทั้งหลาย คริสต์ศักราช 1931 ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำาครั้งใหญ่ 
ประธานฮาโรลด์ บี. ลี เป็นประธานสเตคใหญ่แห่งหนึ่งในซอลท์- 
เลคซิต้ี รัฐยูทาห์ ประธานลีต้ังใจว่าท่านจะต้องรู้ความจำาเป็นของ 
สมาชิกสเตคและทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อบรรเทาความต้องการ 
ของพวกเขา ท่านทราบจากการสำารวจว่าคนในสเตคของท่านเกิน

20      เ ลี ย โ ฮ น า
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คิดหาทางออก” ประธานมอนสันกล่าว “ข้าพเจ้าไม่มี
ไก่งวง ไม่มีเนื้อไก่ ไม่มีเงิน แต่นึกขึ้นได้ว่าข้าพเจ้า
เลี้ยงกระต่ายไว้สองตัว ข้าพเจ้าคว้ามือเพื่อนและ
รีบไปที่กรงกระต่าย จับกระต่ายใส่กล่อง ยื่น
กล่องให้เขาพร้อมความเห็นว่า ‘เอากระต่าย
สองตัวนี่ไปนะ กินอร่อย—เหมือนเนื้อไก่
เลยแหละ’ … ข้าพเจ้าน้ำ�ตาไหลขณะ
ปิดประตูกรงกระต่ายที่ว่างเปล่า แต่
ข้าพเจ้าไม่เสียใจ ความอบอุ่น ความ
รู้สึกปีติอย่างบอกไม่ถูกอัดแน่นอยู่ใน
หัวใจ นั่นเป็นคริสต์มาสที่น่าจดจำา”2

วาดรูปด้วยกันเป็นครอบครัว
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันจำาได้ว่าคริสต์มาสแสนหวาน 

ที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1923 เมื่อท่านกลับไปบ้านไร่ของ 
ครอบครัวในวิทนีย์ รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกาในวันคริสต์มาสอีฟ 
หลังจากทำางานเผยแผ่สองปีคร่ึงในอังกฤษ การได้พบบิดามารดา 
และพี่น้อง 10 คนอีกครั้งเป็นเรื่องน่ายินดี เต็มไปด้วยความ 
กระตือรือร้นและความตื่นเต้นสำาหรับคริสต์มาส เพื่อต้อนรับท่าน 
เป็นพิเศษคุณพ่อคุณแม่อนุญาตให้ท่านอยู่ช่วยเตรียมงานคริสต์- 
มาสหลังจากลูกคนอื่นๆ เข้านอนแล้ว ขณะทำางานเคียงข้างกัน 
ท่านเล่าประสบการณ์การเป็นผู้สอนศาสนาอย่างเงียบๆ ท่านไม่
อาจกลั้นน้ำ�ตาไว้ได้ในช่วง “ค่ำาคืนอันแสนพิเศษ” นี้ในบ้านวัย
เด็กของท่าน3

ชีวิตของศาสดาพยากรณ์กระตุ้นเราให้ใกล้ชิดครอบครัวเรา 
ในช่วงคริสต์มาส ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธนึกถึงคริสต์มาสคร้ัง 
หนึ่งสมัยเป็นคุณพ่อวัยหนุ่มเมื่อท่านไม่มีเงินซื้อของขวัญให้ลูกๆ 
—แม้แต่เพนนีเดียว ก่อนคริสต์มาสท่านออกจากบ้านเดินไปตาม 
ถนน พลางมองดูสิ่งของสวยๆ งามๆ ในตู้โชว์หน้าร้านแต่รู้ว่า 
ท่านไม่สามารถซ้ือได้ ท่านพบสถานท่ีเงียบสงัด แทบส้ินหวัง และ 
“ร้องไห้เหมือนเด็ก” เพื่อคลายความปวดร้าว แต่ท่านเช็ดน้ำ�ตา 
กลับบ้าน และเล่นกับลูกๆ ทั้งวัน “ปลื้มปีติและสุขใจเพียงเพราะ
มีพวกเขา”4 แม้จะไม่สามารถจัดหาของขวัญคริสต์มาสให้ลูกๆ  
แต่ท่านให้ของขวัญประเสริฐสุดที่บิดาคนหนึ่งจะให้ได้—นั่นคือ 
ความรักและเวลาของท่าน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธใช้คริสต์มาสของปี 1838 ในคุก 

ลิเบอร์ตี้ รัฐมิสซูรี ท่านกับเพื่อนเดินทางหลายคนถูกขังคุกใต้ดิน 

เล็กๆ ที่หนาวเย็น สกปรก และมีควันคลุ้งจากเตาไฟที่พวกท่าน

จำาต้องใช้ เพดานต่ำามากจนไม่สามารถยืนตัวตรงได้ แต่เทศกาล

คริสต์มาสปีนั้นมีช่วงเวลาที่สดใส เอมมาภรรยาของท่านศาสดา

พยากรณ์สามารถมาเยี่ยมโจเซฟได้หลายวันก่อนถึงคริสต์มาส

ไม่นาน ที่มากกว่านั้นคือเธอพาลูกชาย โจเซฟ สมิธที่สามมา

ด้วย โดยรู้สึกถึงความรักของครอบครัวโจเซฟจึงเขียนถ้อยคำาให้

กำาลังใจวิสุทธิชนจากคุกใต้ดินดังนี้ “เราปลาบปลื้มในความยาก

ลำาบากของเรา เพราะเราทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา”5

คริสต์ศักราช 1937 ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกำาลังปรับตัว 

ใช้ชีวิตโดยไม่มีเอเธลภรรยาที่รักผู้ซึ่งสิ้นชีวิตได้ไม่นาน เอเธลได้ 

ขอให้เจสซี อีแวนส์หญิงโสดเสียงไพเราะมาร้องเพลงในพิธีศพ 

ของเธอ จากการพบกันครั้งนั้น เจสซี อีแวนส์กับโจเซฟ ฟิลดิงก์  

สมิธจึงสนิทสนมกันมากขึ้นและต้องใจกันจนกลายเป็นความ 

รัก เธอยอมรับคำาขอแต่งงานของท่านหลังจากคริสต์มาสไม่นาน 

เมื่อตรึกตรองถึงของขวัญคริสต์มาสที่ได้รับในปี 1937 ประธาน

สมิธเขียนว่า “ข้าพเจ้าได้รับ [เจสซี] เป็นของขวัญคริสต์มาสที่

ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งยิ่ง”6 พวกท่านแต่งงานกันในเดือนเมษายนปี

ถัดมา
ประเพณีครอบครัวประจำาปีอย่างหนึ่งของประธานเดวิด  โอ.  

แมคเคย์คือพาหลานๆ ไปนั่งเลื่อนหิมะโดยให้รถม้า “มีกระดิ่ง 
กรุ๋งกริ๋ง” ลากไป นั่นเป็นประเพณีหนึ่งที่พวกเขาโปรดปราน
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ถึงแม้พวกเขาเกือบทำาไม่เสร็จทันเวลา แต่สิ่งที่พวกเขามอบ 
ให้ในเทศกาลคริสต์มาสปีนั้นถือว่าคุ้มค่าความพยายาม งานนี ้
เป็นการฉลองคริสต์มาสของพวกเขา วันที่ 1  มกราคมมีคนอยู่ที ่
นั่น 2,000 คน ประธานวูดรัฟฟ์กล่าวคำาสวดอ้อนวอนอุทิศส่วน
ต่างๆ ของพระวิหาร—30 กว่าปีหลังจากวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำา
ใจต้องทิ้งพระวิหารนอวู

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี 2 หลายเมืองในสหรัฐบังคับให้ดับไฟ 
ตอนกลางคืนเพื่ออนุรักษ์เชื้อเพลิง ในซอลท์เลคซิตี้ปิดไฟด้าน
นอกพระวิหารซอลท์เลค พระวิหารต้ังอยู่มืดๆ ในเมืองมืดๆ เป็น
เวลาหลายปี เมื่อประกาศยุติการรบในยุโรป ประธานฮีเบอร์  เจ. 
แกรนท์สั่งให้เปิดไฟด้านนอกพระวิหารอีกครั้ง

สำาหรับคริสต์มาส ค.ศ. 1945 ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ 
วางแผนทำาการ์ดคริสต์มาสที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาล 
ใจ ด้านหน้าเป็นภาพยอดแหลมสามยอดทางทิศตะวันออกของ 
พระวิหารซอลท์เลคสว่างไสวสวยงามตัดกับพื้นหลังสีน ้ำ�เงินเข้ม
ที่มีรูปเทพโมโรไนอยู่ด้านบน ด้านล่างมีคำาเขียนว่า “คริสต์มาส
—1945” และข่าวสาร “แสงสว่างแจ่มกระจ่างอีกครา”10 ไม่มี
สิ่งใดสะท้อนปีติที่ทุกคนรู้สึกได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วหลังจากเวลา
ยาวนานหลายปีของความตายและการทำาลายล้าง

แต่การ์ดคริสต์มาสที่สวยงามดังกล่าวเป็นวิธีแสดงประจักษ์ 

มาก ประธานแมคเคย์ทำาเช่นนี้จนอายุ 80 ปี ประธานแมคเคย์ 
สวมเสื้อกันหนาวขนแรคคูนตัวยาวหนาและถุงมือคู่ใหญ่เพื่อให้ 
ร่างกายอบอุ่น หลานตัวเล็กอยู่ในแคร่เลื่อน ส่วนหลานตัวโต  
“ตามมาติดๆ บนเลื่อนของพวกเขา” ที่ผูกกับท้ายแคร่เลื่อนหิมะ  
การฉลองคริสต์มาสท่ีจดจำากันยาวนานน้ีบางคร้ังจบลงด้วยเพลง 
สดุดีคริสต์มาสรอบเปียโนและร้องเพลง “รักที่บ้าน”7

ประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์
บางทีสิ่งสำาคัญที่สุดคือ ประสบการณ์คริสต์มาสของศาสดา 

พยากรณ์สอนเราให้เพิ่มพูนประจักษ์พยานในพระเยซูคริสต์ 
ขณะท่ีเราทำาให้พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมการฉลองของเรา คริสต์- 
ศักราช 1876 พระวิหารเซนต์จอร์จ ยูทาห์ใกล้เสร็จสมบูรณ์ พิธี
อุทิศห้องใต้ดิน ห้องหลัก และห้องผนึกกำาหนดไว้วันที่ 1 มกราคม  
ค.ศ. 1877 8 เพราะเหตุว่าคริสต์มาสอยู่ก่อนการอุทิศเพียงเจ็ดวัน  
หลายคนในเซนต์จอร์จจึงรีบเร่งทำางานเพื่อให้พระวิหารเสร็จ 
ทันเวลา

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ผู้รับใช้เป็นประธานคนแรกของพระ 
วิหารแห่งนั้นบันทึกไว้ในบันทึกส่วนตัวของท่านว่า ในวันคริสต์- 
มาส พวกผู้ชายง่วนกับงานที่ต้องใช้เลื่อยวงเดือนและพวกผู้หญิง 
40 คนใช้เวลาทั้งวันเย็บพรมพระวิหาร ปูพรม และติดม่าน9
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พยานของประธานสมิธเช่นกันเกี่ยวกับพระเยซู 
คริสต์และการฟื้นฟูพระกิตติคุณ เฉกเช่นการสิ้นสุด 
สงครามทำาให้เกิดสันติภาพและความสว่างในท่ีมืด 
การฟื้นฟูพระกิตติคุณหลังจากการละท้ิงความ
เชื่อมายาวนานหลายศตวรรษทำาให้แสงสว่างแห่ง
ความจริง “แจ่มกระจ่างอีกครา” สำาหรับทุกคนใน
โลก

แบบอย่างจากศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายของ 
เราในเรื่องความรัก การรับใช้ ศรัทธา และการ 
เสียสละเป็นพยานว่าปีติแท้จริงในช่วงเทศกาล
คริสต์มาสเกิดจากการดำาเนินชีวิตเฉกเช่นพระ
คริสต์ ดังประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์กล่าว 
“คริสต์มาสที่แท้จริงมาถึงคนที่รับพระคริสต์เข้ามา
ในชีวิตเสมือนเป็นพลังผลักดัน ขับเคลื่อน และให้
ชีวิต วิญญาณแท้จริงของคริสต์มาสอยู่ในพระชนม์
ชีพและพระพันธกิจของพระอาจารย์”11 
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โดย แอรัน แอล. เวสต์
แผนกเผยแพร่สื่อและสิ่งพิมพ์ของศาสนจักร

การเปล่ียนสภาพเนินเขา
วันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2008 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายประมาณ  

600 คนมารวมตัวกันบนเนินเขาฉ่ำาฝนในเมืองซานซัลวาดอร ์
เอลซัลวาดอร์ พวกเขายืนอยู่บนผืนดินที่เคยใช้เพาะปลูกมานาน 
หลายปี ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธานภาคอเมริกากลาง 
พวกเขาสวดอ้อนวอนด้วยกันและแบ่งปันถ้อยคำาแห่งประจักษ์ 
พยาน บางคนแทงพล่ัวใหม่ลงในดินเก่าโดยคาดหวังการเปล่ียน- 
แปลงที่จะเกิดขึ้นตรงจุดที่เลือกสรรไว้แล้วนั้นในเร็ววัน
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พระวิหารซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ดำาเนินการมากกว่าการเปลี่ยนสภาพภูมิทัศน์  
อิทธิพลของพระวิหารกำาลังเปลี่ยนแปลงใจ ครอบครัว และประชาชาติทั้งหมด

วันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2011 วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพันคน
ที่หัวใจแช่มชื่นด้วยความคารวะต่างทักทายกันบนเนินเขาแห่ง
นั้น ที่นั่นเปลี่ยนสภาพเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเอลซัลวาดอร์ 
ไม่ใช่พื้นที่เพาะปลูกอีกต่อไป วิสุทธิชนมารวมกันรอบพระวิหาร  
พวกเขารอคอยการมาถึงของศาสดาพยาการณ์ด้วยใจจดจ่อ  
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดจะมาอุทิศพระ 
วิหารแห่งนั้นแด่พระเจ้า สมาชิกคนหนึ่งที่เป็นสมาชิกศาสนจักร

สภาพอันศักดิ์สิทธิ์
การเปลี่ยน

พิธีเบิกดิน 

สำาหรับพระ 

วิหารซานซัล- 

วาดอร์ เอลซัล-

วาดอร์คือจุด

เริ่มต้นการ

เปลี่ยนแปลง 

อันศักดิ์สิทธิ ์

ของพื้นที ่

แถบนั้น
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มายาวนานพูดแทบจะเป็นเสียงกระซิบว่าเขารู้สึก 
ว่าสถานท่ีแห่งน้ันแยกจากบริเวณโดยรอบ—เสมือน 
หนึ่ง “สวรรค์น้อยๆ บนแผ่นดินโลก”

การเปล่ียนสภาพครอบครัว
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2010 เอวีลีน วิจิลเป็น 

ห่วงอมาโดสามีเธอที่กำาลังสูญเสียศรัทธา เขาไม่ได้ 

ไปโบสถ์ 11 ปีแล้ว เพราะได้ข้อสรุปว่าศาสนจักรที ่

แท้จริงไม่มี ระหว่างน้ันเอวีลีนไม่เคยเลิกเช่ือในพระ 

ผู้เป็นเจ้า เธอไปเข้าโบสถ์หลายแห่งเพราะอยาก 

ได้ยินพระวจนะของพระองค์ แต่ไม่เคยพอใจกับสิ่ง 

ที่ได้ยิน ตอนเช้าบางวันเธอตื่นขึ้นมาพร้อมน ้ ำ�ตา  

ในวันเช่นนั้นเธอวิงวอนขอการนำาทางจากพระบิดา 

บนสวรรค์ เธอทูลถามพระองค์ว่าเหตุใดเธอจึงไม ่

เคยรู้สึกว่านิกายต่างๆ ที่เธอเข้าร่วมถูกต้อง แม้ถึง

กับปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้จากพระองค์ เธอสวดอ้อนวอน 

ด้วยว่าขอให้มีสักวันที่ครอบครัวเธอจะพบเอกภาพในศาสนจักร

หนึ่ง

ราววันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2011 อมาโดกับเอวีลีน วิจิล 

ประสบการเปลี่ยนสภาพเหมือนการเปลี่ยนแปลงที่เคยเกิดขึ้น 

บนเนินเขาแห่งน้ันในเมืองหลวงของพวกเขา พวกเขาสวมชุดขาว 

เข้าไปในห้องผนึกพร้อมมิเชลล์บุตรสาววัยเก้าขวบกับคริสเตียน 

บุตรชายวัยสามขวบ พวกเขาเป็นครอบครัวแรกที่ได้รับการผนึก 

เพ่ือกาลเวลาและนิรันดรในพระวิหารซานซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 

พวกเขาเพิ่งอุทิศตนรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกับพระวิหารที่พวกเขา

เข้าไป และพวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในการอุทิศตนนั้น

เร่ืองราวของครอบครัววิจิล
“เร่ืองราวของเราเร่ิมต้น” อมาโดเล่า “เม่ือเราพบเอ็ลเดอร์คู่หน่ึง 

—ไม่ใช่สิ เม่ือพวกเขาพบเราต่างหาก เรากำาลังออกจากบ้านคุณ 

พ่อคุณแม่ของเอวีลีนและกำาลังถือถุงใส่ของท่ีเราซ้ือมา เราสังเกต 

ว่าเอ็ลเดอร์เห็นเราและกำาลังข้ามถนนตรงมาหาเรา หนึ่งในนั้น 

ถามอย่างมีน้ำ�ใจจะขอช่วยเรา

“พร้อมกับถามด้วยว่าจะให้พวกเขามาเยี่ยมเราได้หรือไม่ ผม 

ตอบว่าได้ ส่วนใหญ่เกิดจากความอยากรู้อยากเห็น ถึงตอนนั้น  

ผมรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับศาสนจักร—รู้แต่คำาวิจารณ์

ที่เคยได้ยินจากคนอื่นๆ

“หลังจากผมยอมให้เอ็ลเดอร์มาเยี่ยมบ้าน ผม 

บอกภรรยาว่า ‘อย่าตื่นเต้นมากนักกับเรื่องนี้ อย่า

เข้าใจผิดคิดว่าผมจะตัดสินใจเข้าร่วมศาสนจักร 

ผมแค่อยากฟังดูว่าพวกเขาจะพูดอะไร’

“เอ็ลเดอร์เริ่มมาเยี่ยมเรา ผมพร้อมจะบอกพวก 

เขาอย่างสุภาพให้ออกไปถ้าพวกเขาพูดส่ิงท่ีผมเห็น 

ว่าไม่ถูกต้อง แต่พวกเขาอ่อนโยนมาก และผม 

ประทับใจที่พวกเขาไม่เคยกล่าววาจาให้ร้ายเกี่ยว 

กับนิกายอื่น พวกเขาสอนด้วยความรักและความ 

ขยันหมั่นเพียร พวกเขาอดทนเมื่อผมตั้งคำาถาม 

เยอะแยะมากมาย พวกเขาทำาให้พวกเรารักได้อย่าง 

รวดเร็ว”

อมาโดกับเอวีลีนเตรียมตัวทีละเล็กละน้อยเพื่อรับบัพติศมา 

และการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรื่องใหญ่สุดที่ท้าทายเอวีลีนคือพระคำาแห่ง 

ปัญญา เธอเสียใจเมื่อทราบว่าเธอต้องกำาจัดความปรารถนาที่จะ

ดื่มกาแฟออกไป อมาโดไม่ต้องทิ้งนิสัยไม่ดีใดๆ เขาเพียงแต่ต้อง

ไขว่คว้าความจริง เขาเชื่อสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน ถึงกับยอมรับ 

หลักคำาสอนและการปฏิบัติมากมายที่เขากับภรรยารู้สึกว่าขาด

หายจากนิกายอื่น เช่น ครอบครัวนิรันดร์ บัพติศมาแทนคนตาย 

การผูกมิตรและการวางระเบียบในศาสนจักร แต่เขายังไม่ยอมรับ 

ปากว่าจะรับบัพติศมา เขาเกรงว่าพอเข้าร่วมศาสนจักรแล้วเขา

จะพบว่าเขาตัดสินใจผิด

ไม่นานข้อกังวลเหล่านี้ก็หมดไป เอวีลีนสวดอ้อนวอนขอความ 

ช่วยเหลือและเอาชนะนิสัยติดกาแฟ “ดิฉันจะไม่ยอมให้สิ่งนี้ขัด 

ขวางไม่ให้ดิฉันได้รับพร” หลังจากลังเลใจประมาณสองเดือน 

อมาโดจึงรับปากว่าจะรับบัพติศมา เอวีลีนบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาพูด

บ่อยๆ ว่า “เราต้องน้อมรับหลักคำาสอน”

การเปล่ียนแปลงและพร
อมาโด เอวีลีน และมิเชลล์รับบัพติศมาและการยืนยันเมื่อต้น 

เดือนมิถุนายนปี 2011 “ตั้งแต่เรารับบัพติศมา” เอวีลีนกล่าว 

เฉกเช่นแผ่น

ดินที่ได้รับการ

เปลี่ยนสภาพ

เพื่อสร้างพระ 

วิหารซานซัล- 

วาดอร์ เอลซัล- 

วาดอร์ ชีวิต 

ของอมาโดกับ

เอวีลีน วิจิลได้

รับการเปลี่ยน

สภาพโดยพระ

กิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์
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“ดิฉันรู้สึกได้ว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยน ครอบครัวดิฉันเป็นหนึ่งเดียว 

กันในศาสนจักร เราพบพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู เรามีการ 

ทดลองและความเจ็บป่วยนับตั้งแต่นั้น แต่พระบิดาบนสวรรค ์

ทรงเทพรมากมายมาให้เรา”

อมาโดต้ังข้อสังเกตว่า “การเปล่ียนแปลงอย่างแรกท่ีผมสังเกต 

เห็นคือความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวเรา ไม่ใช่ว่าเราบก- 

พร่องต่อหน้าที่มาก่อนแต่เราเริ่มเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น หลัก

คำาสอนของพระกิตติคุณช่วยเรา เมื่อผู้นำาศาสนจักรสอนเราเรื่อง 

ความศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว เราคิดมากขึ้นเกี่ยวกับค่านิยมที ่

เราควรมีอยู่ในครอบครัวเรา”

ซีซาร์ โอเรลลานา อธิการของครอบครัววิจิลเห็นการเปลี่ยน- 

แปลงในชีวิตพวกเขาเช่นกัน ไม่นานหลังจากบัพติศมา อมาโด 

เข้าพบอธิการโอเรลลานาและพูดว่า “เราอยากจ่ายส่วนสิบ แต่

เราไม่รู้วิธี”

อธิการโอเรลลานาอธิบายว่าส่วนสิบคือ 10 เปอร์เซ็นต์ของ 

ส่วนที่พวกเขามีเพิ่มขึ้น อมาโดค่อนข้างกังวล ตอนนั้นเอวีลีนม ี

งานทำา แต่เขาไม่มี “เงินเราขาดมือเสมอ” อมาโดอธิบายให้

อธิการฟัง “แต่เราอยากจ่ายส่วนสิบ”

อธิการโอเรลลานาตอบว่า “บราเดอร์ครับ พระเจ้าทรงทำา 

สัญญาไว้มากมาย” พวกเขาอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันเกี่ยวกับพรที ่

มาจากการจ่ายส่วนสิบอย่างซ่ือสัตย์ รวมท้ังพระดำารัสของพระเจ้า 

ผ่านศาสดาพยากรณ์มาลาคี “จงนำาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ใน 

คลัง … จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้า

สวรรค์ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่” (มาลาคี 

3:10)

หลังจากอ่านพระคัมภีร์เหล่านี้ด้วยกัน อธิการโอเรลลานามอง 

ดูผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่และพูดว่า “ถ้าการจ่ายส่วนสิบหมาย 

ความว่าคุณจะจ่ายค่าน้ำ�หรือค่าไฟไม่ได้ จงจ่ายส่วนสิบ ถ้าการ 

จ่ายส่วนสิบหมายความว่าคุณจะจ่ายค่าเช่าไม่ได้ จงจ่ายส่วน

สิบ ถึงแม้การจ่ายส่วนสิบหมายความว่าคุณจะไม่มีเงินพอเลี้ยง

ครอบครัว จงจ่ายส่วนสิบ พระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคุณ”

วันอาทิตย์ถัดมา อมาโดเข้าพบอธิการโอเรลลานาอีกคร้ัง คราว 

นี้เขาไม่ถามอะไรเลย เขาเพียงแต่ยื่นซองให้อธิการและพูดว่า 

“อธิการครับ นี่ส่วนสิบของเรา”

เมื่อนึกถึงประสบการณ์นี้ อธิการโอเรลลานากล่าวว่า “พวก

เขาเป็นผู้จ่ายส่วนสิบที่ซื่อสัตย์นับแต่นั้นเป็นต้นมา” ครอบครัวได ้

รับเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างจากคลังของอธิการในช่วง 

ประสบปัญหาการเงิน นอกจากนั้นพระเจ้าประทานพรให้พวก

เขาสามารถดูแลตนเองได้ เอวีลีนได้รับการเลื่อนขั้น และอมาโด 

พบงานที่ดี ต่อมาเอวีลีนตกงาน แต่พวกเขายังคงจ่ายส่วนสิบ

และได้รับพรฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณสำาหรับความซื่อสัตย์ 

ของพวกเขา ครั้งหนึ่งอธิการโอเรลลานาถามอมาโดว่าการเงิน

พระวิหารจะยัง

คงเปลี่ยนสภาพ

ชีวิตและจิตใจ

ชาวซัลวาดอร์

26      เ ลี ย โ ฮ น า



 

พวกเขาเป็นตัวแทนคำาสัญญาของท้ังประชาชาติ 

ในหลายๆ ด้าน เอลซัลวาดอร์เป็นบ้านของคนด ี

และซื่อสัตย์หลายล้านคนผู้ถูกเสียงอื้ออึงและสิ่ง 

ล่อใจของโลกจู่โจมทุกวัน วิสุทธิชนชาวซัลวาดอร์ 

รักบ้านเกิด และพวกเขาพบความหวังใหม่เมื่อเห็น 

พระวิหารของพระเจ้าที่นั่น พวกเขาพบความมั่นใจ

ในการทำาตามคำาสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารของ

ประทานอายริงก์ ดังนี้

“พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอให้พรของพระ 

องค์อยู่กับประเทศเอลซัลวาดอร์ โปรดทรงสัมผัสใจ 

ผู้ที่ปกครอง ขอให้ประชาชนได้รับพรด้วยเสรีภาพ

และโอกาส ขอให้สันติสุขครองแผ่นดิน

“ขอให้งานของพระองค์รุ่งเรืองในแผ่นดินน้ี ขอให้ 

ข่าวสารพระกิตติคุณสัมผัสใจประชาชนทั่วประเทศ 

ขอให้พวกเขามาสู่ผืนน้ำ�แห่งบัพติศมา ธำารงความ

ซื่อสัตย์และแน่วแน่ต่อพระองค์ …

“…ด้วยใจสำานึกในพระกรุณาธิคุณ ข้าพระองค์ 

ทั้งหลายขออุทิศและอุทิศถวายสิ่งปลูกสร้างศักดิ์- 

สิทธิ์นี้และบริเวณโดยรอบเพื่อให้พระประสงค์ของ 

พระองค์บรรลุผลและงานนิรันดร์ของพระองค์มี 

สัมฤทธิผล พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอให้ทั่ว

แผ่นดินนี้รู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิหารเสมือนหนึ่ง

แสงสว่างบนเนินเขา”1

แน่นอนว่าอิทธิพลส่วนใหญ่นี้รู้สึกได้ผ่านการรับ 

ใช้และแบบอย่างของผู้คนเฉกเช่นครอบครัววิจิล  

อมาโด วิจิลปาดน้ำ�ตาพูดด้วยความต้ืนตันใจและเป่ียมด้วยความ 

รักกับผู้สอนศาสนาที่ทำาให้เขาพร้อมทั้งครอบครัวได้มาหาพระ 

คริสต์และได้รับพรของพระวิหาร “เราหวังว่าลูกๆ จะรับใช้งาน 

เผยแผ่” เขากล่าว “เพื่อพวกเขาจะสามารถเป็นพรแก่ครอบครัว

อื่น เฉกเช่นคนหนุ่มเหล่านั้นเป็นพรแก่ครอบครัวเรา” 

อ้างอิง
1. “‘May Peace Reign in the Land’—Dedicatory Prayer for El Salvador 

Temple,” Church News, ส.ค. 27, 2011, ldschurchnews.com.

ในครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง อมาโดตอบว่า “ทุก 

อย่างเป็นไปด้วยดี บางครั้งเรามีกินไม่มาก แต่เรามี 

พอ และเหนือสิ่งอื่นใด เราวางใจพระเจ้าครับ”

หลังจากจ่ายส่วนสิบได้ระยะหนึ่ง เอวีลีนกับ 

อมาโดจึงพูดกับอธิการโอเรลลานาเรื่องพรที่พวก

เขาได้รับ พวกเขาอ้าง มาลาคี 3:10 โดยพูดว่า  

“เราพิสูจน์พระเจ้าแล้ว” และตามคำาสัญญาของ 

อธิการโอเรลลานาพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งพวกเขา

มุมมองใหม่
เอวีลีนกับอมาโดพูดอย่างอ่อนโยนถึงวันท่ีครอบ- 

ครัวมารวมกันในห้องผนึก พวกเขาเคยวิตกว่าเมื่อ

ถึงเวลารับเอ็นดาวเม้นท์และเตรียมรับศาสนพิธี

ผนึกในวันเดียวกัน ลูกๆ ของพวกเขาจะอยู่ไม่นิ่ง 

พวกเขากังวลเป็นพิเศษกับคริสเตียนลูกชายจอม 

ซนวัยสามขวบ แต่ลูกๆ เข้าห้องผนึกด้วยความ 

คารวะและสงบ บ่งบอกว่าพวกเขาเข้าใจเหตุผลที ่

มาอยู่ในห้องนั้น เมื่อถึงเวลาที่ลูกๆ ต้องเข้าร่วม 

ศาสนพิธีผนึก คริสเตียนเดินมาท่ีแท่นและคุกเข่าข้าง 

คุณพ่อคุณแม่โดยไม่ต้องให้บอกหรือกระตุ้น

เอวีลีนจำาได้ขณะมองภาพสะท้อนของครอบครัว 

ในกระจก อมาโดพูดถึงการมองไม่เฉพาะในพระ 

วิหารเท่าน้ันแต่ในชีวิตแต่ละวันด้วย เขาแสดงความ 

ขอบคุณต่อมุมมองนิรันดร์ท่ีเวลาน้ีนำาทางชีวิตเขา

—มุมมองที่ดูเหมือนมิเชลล์กับคริสเตียนรับรู้เมื่อ 

พวกเขาอยู่ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า มุมมองดัง 

กล่าวขยายกว้างขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เมื่อครอบครัววิจิลต้อนรับลูกสาวคนใหม่เข้ามาในครอบครัว—

แอนเดรีย ผู้เกิดในพันธสัญญาเมื่อเดือนสิงหาคม

แสงสว่างบนเนินเขา
ครอบครัววิจิลจะเปลี่ยนไปตลอดกาลผ่านการพลีพระชนม์ 

ชีพเพ่ือชดใช้ของพระเยซูคริสต์และอิทธิพลของพระวิหารในแผ่น- 

ดินพวกเขา เพราะการเปลี่ยนสภาพพื้นที่เพาะปลูกเป็นสถาน 

ศักดิ์สิทธิ์ บ้านของพวกเขาจึงศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น

ครอบครัววิจิล

เป็นครอบครัว

แรกที่รับการ

ผนึกในพระ

วิหารซาน

ซัลวาดอร์ 

เอลซัลวาดอร์

ซึ่งได้รับการ

อุทิศในเดือน

สิงหาคม ปี 

2011
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มุ่งเน้น

ครอบครัว
นิรันดร์
การสร้างพระวิหารในเอลซัลวาดอร์กลาย
เป็นพรยิ่งใหญ่สำาหรับสองพี่น้องที่ช่วยให้

บิดามารดาคืนสู่ศาสนจักร



“ถึงแม้คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปโบสถ์ แต่พวกท่านยังคงเห็นว่า 
ศาสนจักรและพระกิตติคุณเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์” เควินกล่าว “เมื่อ 
เราเข้าพระวิหาร คุณพ่อเริ่มอธิบายให้น้องสาวกับผมฟังว่าเมื่อ 
เราเข้าพระวิหาร เราสวมชุดขาวและนี่คือสถานที่ซึ่งเราประกอบ
ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์”

เควินรู้สึกทึ่งที่น้องสาววัยสองขวบของเขาซึ่งปกติซนมาก แต ่
กลับสงบน่ิงขณะอยู่ในพระวิหาร เขาสังเกตเห็นคุณแม่น้ำ�ตาคลอ 
ขณะชมห้องต่างๆ และภาพวาด เมื่อครอบครัวเข้าไปในห้องผนึก 
มัคคุเทศก์อาสาอธิบายให้พวกเขาฟังว่านี่คือห้องที่ครอบครัวจะ
รับการผนึกชั่วกาลนาน

“จากนั้นน้องสาวตัวน้อยของเราเริ่มแตะเราแต่ละคนพลาง 
พูดว่า ‘คุณแม่ของหนู คุณพ่อของหนู เควินของหนู แจคเคลีน 
ของหนู’” แจคเคลีนกล่าว “เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ตรัสผ่านเธอ 
เพื่อบอกเราว่าเราทุกคนเป็นของเธอ”

“แล้วเธอก็กอดพวกเรา เริ่มหอมพวกเรา พลางชี้ไปที่กระจก” 
เควินบอก “เรามองดูตัวเราในกระจก มหัศจรรย์จริงๆ เมื่อเราออก
จากห้องผนึกวันนั้น เราตั้งเป้าหมายว่าจะกลับไปที่นั่นให้ได้”

กลับมามีมุมมองเดิมอีกคร้ัง
หลังจากเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ 

พระวิหาร ครอบครัวเริ่มเปลี่ยน- 
แปลงบางอย่าง “ตั้งแต่เราไปพระ
วิหาร ครอบครัวเรากลับมามีมุม
มองเดิมอีกครั้ง” เควินกล่าว “นับ 

โดย มินดีย์ ไรย์ ฟรีดแมน
นิตยสารศาสนจักร

เควินกับแจคเคลีน  เอส. พี่ชายกับน้องสาวในเอลซัลวาดอร์ 
เป็นเพื่อนสนิทกันและทำาทุกอย่างด้วยกัน พวกเขารักพระ 
กิตติคุณและรักครอบครัวมาก พวกเขาอยากให้ครอบครัว 

ได้อยู่ด้วยกันตลอดกาล
เมื่อเควินกับแจคเคลีนอายุน้อยกว่านี้ คนที่โบสถ์จะถามคุณ 

พ่อของพวกเขาว่า “เมื่อไรพวกคุณจะรับการผนึกในพระวิหาร” 
และเขาจะตอบว่า “เมื่อมีพระวิหารในเอลซัลวาดอร์”

สวดอ้อนวอนให้บิดามารดา
อย่างไรก็ตาม เม่ือประกาศสร้างพระวิหารซานซัลวาดอร์ เอล- 

ซัลวาดอร์ในปี 2007 คุณพ่อคุณแม่ของเควินกับแจคเคลีนก็เลิก 
ไปโบสถ์ แต่เควิน เวลานี้อายุ 18 ปี กับแจคเคลีนอายุ 15 ปี ยัง 
ไปโบสถ์สม่ำาเสมอและสวดอ้อนวอนขอให้คุณพ่อคุณแม่กลับมา
สักวัน

“ดิฉันไม่เคยหยุดสวดอ้อนวอนทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ 
พวกท่านกลับมาแข็งขันอีกครั้ง” แจคเคลีนกล่าว “ดิฉันรู้ว่าพระ 
บิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้สิ่งดีที่สุดแก่เรา และพระองค์ทรง
ต้องการให้เราเป็นครอบครัวนิรันดร์”

พวกเขาพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้พ่อแม่เห็นเช่นกัน “ผม 
ไม่เคยสิ้นหวัง” เควินกล่าว “ผมอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอน 
เสมอ คุณพ่อคุณแม่จะเห็นผมศึกษาและออกไปเยี่ยมด้วยการ 
สอนประจำาบ้านและไปกิจกรรมศาสนจักร ขณะที่ผมพยายาม 
รักษาพระบัญญัติและเจริญก้าวหน้า คุณพ่อคุณแม่เห็นแบบ
อย่างของผม”

รู้สึกถึงวิญญาณของพระวิหาร
การสวดอ้อนวอนของเควินกับแจคเคลีนให้บิดามารดาเริ่มได้ 

รับคำาตอบเมื่อพระวิหารจวนเสร็จสมบูรณ์ “เมื่อผู้นำาของเราประ- 
กาศเรื่องการอุทิศและงานฉลองทางวัฒนธรรม เราชวนคุณพ่อ 
คุณแม่” เควินกล่าว “เราบอกพวกท่านเกี่ยวกับสิทธิพิเศษที่เยาว- 
ชนอย่างเราจะได้มีส่วนร่วม สิ่งนี้ผลักดันพวกท่านมากและช่วย
ให้พวกท่านก้าวหน้าทางวิญญาณ”

นอกจากเข้าร่วมงานฉลองทางวัฒนธรรมแล้ว ครอบครัวยัง 
สามารถเข้าโอเพ่นเฮาส์พระวิหารได้ด้วย
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ออนไลน ์
เพิ่มเติม
ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับเควิน 

และแจคเคลีน และการ 

อุทิศพระวิหารซานซัล- 

วาดอร์ เอลซัลวาดอร์ที่ 

lds.org/go/temple12

แต่นั้นเป็นต้นมาเราจัดสังสรรค์ในครอบครัว คุณ 
พ่อคุณแม่พาเราไปโบสถ์และนั่งแถวหน้ากับเรา 
ในห้องนมัสการ”

ในเดือนสิงหาคม ปี 2011 เควินกับแจคเคลีน 
รู้สึกได้รับพรเมื่อน่ังกับคุณพ่อคุณแม่ในศูนย์สเตค
ขณะพวกท่านชมการถ่ายทอดการอุทิศพระวิหาร

“เมื่อประกาศสร้างพระวิหารในปี 2007 คุณ 
พ่อคุณแม่ของผมไม่ค่อยแข็งขัน ผมคิดว่าผมคง 
ไม่มีโอกาสอยู่กับพวกท่านที่การอุทิศ” เควินกล่าว  
“เมื่อพวกท่านนั่งอยู่กับผม ผมรู้สึกได้จริงๆ ว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของ 
 

ผม การอยู่ที่นั่นกับครอบครัวเป็นพรประเสริฐสุด
ประการหนึ่งที่ผมมีในชีวิต”

“ประสบการณ์พระวิหารคร้ังนี้ทำาให้ดิฉันเข้ม
แข็ง” แจคเคลีนกล่าว “สิ่งที่ทำาให้ดิฉันเข้มแข็ง
มากกว่าอะไรทั้งหมดคือการได้เห็นว่าพระวิหาร 
เปลี่ยนชีวิต เพราะนั่นช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ของ 
ดิฉันกลับมาแข็งขันในศาสนจักรอีกครั้ง เวลานี้เรา
ต้ังเป้าหมายไว้ว่าเราจะรับการผนึกในพระวิหาร 
ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้สิ่ง
ดีที่สุดแก่เรา” 

เมื่อมีรักที่บ้าน

เควินกับแจคเคลีนเป็นพี่น้อง 

ที่สนิทกันมาก พวกเขาเรียน

รู้ว่าความผูกพันระหว่างพี่น้อง

สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่คุ้มค่า

มากในชีวิต ต่อไปนี้เป็นวิธีที ่

พวกเขาสนับสนุนช่วยเหลือกัน

แจคเคลีนกล่าวว่า “พี่ชายช่วย 

ดิฉันเสมอในภาระรับผิดชอบที่

บ้านและที่โรงเรียน ดิฉันได้รับ

การสนับสนุนช่วยเหลือจากเขา

เสมอ ดิฉันทราบโดยไม่สงสัยว่า

เขารักดิฉันและจะสนับสนุนช่วย

เหลือดิฉันไม่ว่าเวลาใด เมื่อดิฉัน

เสียใจหรือรู้สึกท้อแท้ เขาอยู่ให้

กำาลังใจดิฉันเสมอ”

เควินกล่าวว่า “เมื่อผมรู้สึกท้อ 

น้องสาวจะสนับสนุนและให้กำาลัง

ใจผม เธอบอกสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ

ตัวผม และนั่นทำาให้ผมรู้สึกดีขึ้น

มาก ผมเรียนรู้มากมายจากแบบ

อย่างของเธอ บางครั้งเมื่อผมเริ่ม

เลิกล้มศรัทธา เธอบอกผมไม่ให้

สงสัยและสถานการณ์จะออกมา

ดีกว่าที่ผมหวัง”

เยาวชนสองคนนี้บอกว่าพวก

เขามีความสุขกับสัมพันธภาพ

ที่มีต่อกันและการที่พวกเขาไม่

ทะเลาะกันเหมือนพี่น้องคน

อื่นๆ “คุณพูดได้เลยว่าเราแปลก 

แต่ผมขอบพระทัยพระบิดาบน

สวรรค์สำาหรับสัมพันธภาพอย่าง

นี้กับน้องสาวของผม” เควินกล่าว

เป้าหมาย 
สำาคัญที่สุด
“ถ้าท่านยังไม่เคยไป 

พระวิหารหรือถ้าท่าน 

เคย ไปแล้วแต่ปัจจุบัน 

ไม่มีคุณสมบัติในการ 

ถือใบรับรอง ไม่มีเป้า-

หมายใดสำาคัญต่อท่าน 

มากเท่าการมีค่าควรไป

พระวิหาร . . .  พรสำาคัญ

และสูงสุดของการเป็น

สมาชิกศาสนจักรคือพร 

เหล่านั้นซึ่งเราได้รับใน 

พระวิหารของพระผู้เป็น

เจ้า”
โธมัส เอส. มอนสัน,  
“พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—
ประภาคารส่องโลก,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 
หน้า 116.
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สองสัปดาห์ก่อนคริสต์มาส ความ 
เครียดที่คุ้นเคยของเทศกาลเกิด 
ขึ้นกับดิฉัน ดิฉันมีของขวัญต้อง 

ซื้อ ต้นไม้ต้องตกแต่ง และของขวัญต้อง
ให้

ดิฉันรู้สึกหนักใจมานานหลายเดือนกับ 
ภารกิจประจำาวันท่ีคุณแม่ลูกห้าอย่างดิฉัน 
ต้องประสบ ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นเคร่ืองจักร 
เมื่อไปโบสถ์ขณะรบรากับลูกน้อยบนม้า 
นั่ง ดิฉันโหยหาการเพิ่มพูนพระวิญญาณ 
และประสบการณ์ทางวิญญาณในชีวิต

ราวช่วงนี้พี่สาวดิฉันซื้อบ้านใหม่ในรัฐ 
ใกล้เคียงและพยายามจะจัดทุกอย่างให้ 
ลงตัวก่อนคริสต์มาส นั่นคงจะเป็นงาน 
มากพอตัวสำาหรับครอบครัวใดก็ตาม แต ่
สำาหรับครอบครัวเธอยากย่ิงกว่าน้ัน พ่ีสาว 
ดิฉันตั้งครรภ์ได้แปดเดือน เป็นแม่ของลูก 
เล็กๆ สองคน และต้องดูแลสามีที่เป็น 
อัมพาตแขนขา

โดยทราบดีถึงความยากลำาบากที่เธอ 
ประสบ ดิฉันจึงโทรศัพท์ไปสอบถามความ 
คืบหน้า เธอมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการ 
ย้ายและมีความหวังว่าสมาชิกในวอร์ดใหม่ 
จะสนับสนุนช่วยเหลือ หลังจากสนทนา
กันดิฉันวางหูโทรศัพท์ โดยหวังว่าเธอจะ
โชคดีและสงสัยว่าดิฉันซึ่งอยู่ห่างจากเธอ 
400 ไมล์ (650 กิโลเมตร) จะช่วยเธอได้
อย่างไร

ค่ำาวันนั้นมีความคิดเข้ามาในสมองอยู่ 

เนืองๆ ว่าดิฉันต้องไปช่วยเธอ แต่เมื่อดู 

ตารางเวลาของดิฉัน ดิฉันไล่ความคิดนั้น 

ออกไปและเข้านอน

เช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันต่ืนมาพร้อมการกระ- 

ตุ้นเตือนเหมือนเดิม คราวนี้ความรู้สึกแรง 

กล้ามากจนดิฉันไม่อาจปฏิเสธได้ ดิฉัน 

โทรบอกสามีว่า “ดิฉันต้องไปช่วยพี่สาว”  

เขาตอบโดยไม่ลังเลว่า “ผมก็คิดอย่างนั้น

เหมือนกัน”

ดิฉันโทรหาพี่สาว บอกแผนของดิฉัน 

และจองเที่ยวบินไปบ่ายวันนั้น ดิฉันรีบ

เก็บของใส่กระเป๋า จูบลาลูกๆ และมุ่ง

หน้าไปสนามบิน

ตลอดสามวันติดต่อกันดิฉันร้ือของออก 

จากกล่อง จัดห้อง และช่วยแต่งต้นคริสต์- 

มาส หลังจากนำาของออกจากกล่องเกือบ 

หมดแล้ว ดิฉันจึงนั่งกับพี่สาวและครอบ- 

ครัวเธอ พลางชื่นชมต้นไม้ที่สวยงามของ 

พวกเขา หลานสาววัยห้าขวบพอใจท่ีครอบ- 

ครัวเธอพร้อมสำาหรับคริสต์มาสจึงร้องเสียง 

ดังว่า “คริสต์มาสปีน้ียอดเย่ียมจริงๆ เลย!”

ขณะนั่งเครื่องบินกลับบ้าน ดิฉันทราบ 

ว่าการสละส่วนหนึ่งของตัวดิฉันแก่ครอบ- 

ครัวที่น่ารักครอบครัวนี้ทำาให้ดิฉันรู้สึกถึง

พระวิญญาณซึ่งดิฉันใฝ่ฝันอยากรู้สึก นั่น

เกิดขึ้นเพราะดิฉันรับใช้ผู้อื่น

รู้สึกถึงความรัก 
ของพระองค ์
ผ่านการรับใช้
โดย มิเชลล์ วอสเด็น

การรับใช้ที่สำาคัญ 
ชั่วนิรันดร์
“บางทีแบบอย่างซึ่งคุ้นเคยที่สุดและ 

สำาคัญที่สุดของการรับใช้และการเสีย 

สละโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเกิด 

ขึ้นในครอบครัวเรานี่เอง มารดาอุทิศตน 

ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูลูกๆ สามีสละตน 

เพื่อเลี้ยงดูภรรยาและลูกๆ การเสียสละ 

ดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับใช้ที่สำาคัญ 

ชั่วนิรันดร์ต่อครอบครัวเรามีมากมาย 

เกินกว่าจะกล่าวถึงและเป็นที่ทราบกันดี

จนไม่ต้องกล่าวถึง”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “การเสียสละ,”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2012, หน้า 22.

เป็นเร่ืองง่ายถ้าจะพูดถึงการรับใช้ในช่วง 

คริสต์มาสตราบใดที่การรับใช้นั้นเหมาะ 

กับตารางเวลาของเรา และไม่เสียค่าใช ้

จ่ายมากหรือทำาให้เราต้องออกจากเขต 

ความสบายของเรา แต่เพื่อจะรู้สึกถึง 

วิญญาณแท้จริงของคริสต์มาส เราต้อง

เอื้อมออกไปนอกตนเอง การทำาเช่นนั้น

ช่วยให้เราเข้าใจความรักที่พระผู้ช่วยให้

รอดทรงมีต่อเราแต่ละคน 

การรับใช้ในศาสนจักร
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ใ
นยุคข้อมูลดิจิทัลของเรา ดูเหมือนว่าข่าวตลอด 24 ชั่วโมงวนเวียนฉายเรื่องราวคุ้นเคย 
หลายบทหลายตอนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีก ตัวละครในเค้าโครงเรื่องเดิมๆ มักได้ชื่อเสียงความ
โด่งดังผ่านพรสวรรค์เหนือธรรมดาในบทบาทนักแสดง นักกีฬา นักการเมือง หรือผู้นำา

ธุรกิจ หลายปีของการฝึกฝนหรือการอุทิศตนรับใช้และการเสียสละ—เคร่ืองมือท่ีนำาไปสู่ความ 
สำาเร็จสูงสุดของพวกเขาในงานฝีมือหรืองานอาชีพเฉพาะด้าน—ถูกทำาลายย่อยยับท่ามกลาง
เรื่องอื้อฉาว

ฉากสุดท้ายมักเป็นภาพเศร้าหมองของตัวละครท่ีกำาลังอ้อนวอนด้วยน้ำ�ตาขอให้ผู้พิพากษา 
ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง หรือครอบครัว มิตรสหาย หรือแฟนๆ ให้อภัยการกระทำาผิดของ 
ตน ผลพวงที่ได้มักส่งผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจในวงกว้าง—รวมถึงความปวดร้าวใจ ความอับอาย  
และความเศร้าหมอง—ต่อตนเอง คนที่พวกเขารัก และคนที่พวกเขาคบหา

ถ้อยคำาที่ชัดเจนทว่าลึกซึ้งของแอลมาศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์มอรมอนสมัยโบราณ 
ในการแนะนำาบุตรชายดูเหมือนจะเกี่ยวเนื่องกับศตวรรษที่ 21 มากกว่าเมื่อ 2,000 ปีก่อน 
“ความชั่วร้ายไม่เคยเป็นความสุขเลย” (แอลมา 41:10)

ในเหตุการณ์อื้อฉาวทุกอย่างเวลานี้ ความรู้และการเชื่อฟังพระบัญญัติซึ่งอยู่ในพระกิตติ- 
คุณที่ได้รับการฟื้นฟูคงมีมากพอจะปัดป้องภัยพิบัติอันจะเกิดแก่ตนเองและงานอาชีพ

ความปลอดภัยและสันติสุข 
จากการรักษาพระบัญญัติ

โดย อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน
อธิการควบคุม

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ด
ิลล

ีน 
มา

ร์ช

แบบแผนและความจริงที่พบในพระคัมภีร์มอรมอนกระจ่างชัด 

มีประโยชน์ ตรงไปตรงมา และมีค่า เมื่อเราเริ่มต้นด้วยความชอบธรรม 

และการเชื่อฟัง เราจะจบลงด้วยพรและปีติ
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กฎ

การเชื่อฟัง 
(ความชอบธรรม)

พร

ความสุข  
(ปีติ)

การไม่เชื่อฟัง 
(ความชั่วร้าย)

การลงโทษ

ความทุกข ์
(ความเศร้าหมอง)

ดู 2 นีไฟ 2:11–27
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สูตรสำาหรับความสุข
สูตรที่อยู่ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เปิดเผยเส้นทางสู่

ความสุข ความจริงอันแจ้งชัดและมีค่าพบได้ทั่วไปในพระคัมภีร์

มอรมอน พรรณนาไว้ดีเป็นพิเศษในคำาสอนของศาสดาพยากรณ์

ลีไฮต่อบรรดาบุตรชายขณะที่ท่านใกล้ถึงจุดจบของชีวิต เมื่อพูด

กับเจคอบบุตรชาย ท่านสอนว่า “เพราะจำาเป็นต้อง, มีการตรงกัน

ข้ามในสิ่งทั้งปวง” (2 นีไฟ 2:11) อีกไม่กี่ข้อต่อมาท่านเพิ่มเติมว่า 

“มนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีติ” (2 นีไฟ 2:25)

คำาสอนของลีไฮในโอวาทแก่เจคอบอาจสรุปอย่างเรียบง่ายว่า 

การเชื่อฟังและความชอบธรรมนำาไปสู่พร ซึ่งนำาไปสู่ปีติ ตรงกัน

ข้าม การไม่เชื่อฟังและความชั่วร้ายนำาไปสู่การลงโทษ ซึ่งนำาไปสู่

โทมนัส พระผู้ช่วยให้รอดคือพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของมวล

มนุษยชาติและพระผู้ทรงอุปถัมภ์เส้นทางสู่ความสุขและชีวิต 

นิรันดร์ มารเป็นบิดาที่เศร้าหมองของความเท็จและผู้อุปถัมภ ์

เส้นทางสู่การเป็นเชลยและความตาย

เห็นชัดว่าปฏิปักษ์เข้าใจว่าเราจะไม่จงใจเลือกการเป็นเชลย 

และความตาย แต่เพราะเขาจะเศร้าหมองตลอดกาล เขาจึงหา 

ทางให้มวลมนุษยชาติเศร้าหมองเหมือนตัวเขา (ดู 2 นีไฟ 2:27)  

เขาทำาเช่นนี้โดยบิดเบือนผลของบาปและการไม่เชื่อฟัง นี่คือเหต ุ

ผลหนึ่งที่เรียกเขาว่าบิดาของความเท็จ

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) กล่าวว่า 

“ทุกท่าน … รู้จักซาตาน บิดาของความเท็จ ท่านรู้ว่าเขาเปลี่ยน

ความจริงเป็นความเท็จอย่างไร เขาตกแต่งความชั่วให้ดูสวยงาม 

ถูกใจ สะดวก แม้ถึงกับดี”1

ซาตานอยากให้เราเชื่อว่าสูตรสำาหรับความสุขเริ่มด้วยความ 

ช่ัวร้ายและบาป เราได้รับการเตือนว่าการล่อลวงของเขาถูกปกปิด 

ไว้อย่างฉลาดจนบางครั้งเขา “เกือบเหมือนเทพแห่งความสว่าง”  

(2  นีไฟ 9:9) พระเจ้าทรงพรรณนาการตกและเป้าหมายของ 

ซาตานไว้ดังนี้

“ดังนั้น, เพราะว่าซาตานกบฏต่อเรา, และหมายมั่นจะทำาลาย 

สิทธิ์เสรีของมนุษย์, ซึ่งเรา, พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า, ให้เขาไว้,  

และจะให้เรามอบอำานาจของเราเองแก่เขาด้วย; โดยอำานาจของ 

พระองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของเรา, เราจึงทำาให้เขาถูกโยนลงไป;

“และเขากลายเป็นซาตาน, แท้จริงแล้ว, แม้มาร, บิดาของ 

ความเท็จทั้งปวง, ที่จะหลอกลวงและทำาให้มนุษย์มืดบอด, และ 

ชักนำาพวกเขาไปเป็นทาสตามความประสงค์ของเขา” (โมเสส 

4:3–4)

เส้นทางสู่ความสุขเริ่มด้วยความชอบธรรมผ่านการเชื่อฟัง 

พระบัญญัติ พระบัญญัติประทานแก่เราเพื่อเป็นคู่มือศักดิ์สิทธิ ์

ที่นำาเราออกห่างจากภัยพิบัติมากมายของความเป็นมรรตัย พระ 

เจ้าทรงประกาศเช่นนี้ในช่วงแรกๆ ของการฟื้นฟูว่า “ดังนั้น, เรา 

พระเจ้า, โดยรู้ภัยพิบัติซ่ึงจะเกิดข้ึนกับผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก, 

จึงเรียกหาผู้รับใช้ของเราโจเซฟ สมิธ, จูเนียร์, และพูดกับเขาจาก 

สวรรค์, และให้บัญญัติเขา” (คพ. 1:17; เน้นตัวเอน)

รักษาพระบัญญัติ
บางคนเห็นว่าไม่สมเหตุสมผลที่พระบัญญัติอยู่ตรงต้นทาง 

สู่ความสุขแทนที่จะกระจายอยู่ระหว่างทาง เรื่องต่อไปนี้จาก 

การรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ของข้าพเจ้าในเมืองนะโงะยะ 

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายปีก่อนจะอธิบายเรื่องนี้

ข้าพเจ้ากับเลซาภรรยารู้จักหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากเธอมา 

โบสถ์ได้ไม่นานเพื่อเข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษที่ผู้สอนศาสนา 

สอน เธอเป็นคนอัธยาศัยดี มีชีวิตชีวา และควบคุมชีวิตตนเองได้ 

ดี ซึ่งรวมถึงหน้าที่การงานดี เพื่อนชายที่คบกันมายาวนาน และ

ครอบครัวของเธอ การสมาคมกับผู้สอนศาสนาและสมาชิกผ่าน

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษทำาให้เธอสนใจศาสนจักร เธอเริ่มเรียนบท 

เรียนจากผู้สอนศาสนา ประจักษ์พยานถึงความจริงของพระกิตติ- 

คุณที่ได้รับการฟื้นฟูดูเหมือนเบ่งบานขึ้นทุกครั้งที่พบกับผู้สอน

ศาสนา เมื่อเธออ่านพระคัมภีร์มอรมอน ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน

เกี่ยวกับพระคัมภีร์และสิ่งที่เธอได้ยินได้ฟัง เธอรู้ว่านั่นเป็นความ

จริง

เมื่อผู้สอนศาสนาเริ่มสอนพระบัญญัติ เธอรู้ว่าเธอต้องเชื่อฟัง  

เธอเลิกคบกับเพื่อนชายและออกจากงานที่เธอต้องทำาวันอาทิตย์  

เธอเริ่มถือปฏิบัติพระคำาแห่งปัญญาและยอมรับกฎส่วนสิบ  

ศรัทธาของเธอแรงกล้ามากถึงขนาดเธอเริ่มรักษาพระบัญญัติ

ทันทีที่เรียนรู้

เมื่อเธอแจ้งต่อครอบครัวว่าเธอสนใจศาสนจักรและศึกษา 

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู คุณพ่อคุณแม่บอกเธอว่าความ 

สัมพันธ์ของพวกเขากับเธอจะมีปัญหาแน่นอน ภายในไม่ก่ีสัปดาห์ 
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ของการยอมรับพระบัญญัติ เธอพบว่าตนเองไม่ม ี

งานทำา ไม่มีอพาร์ตเม้นต์ หรือการสนับสนุนจาก 

ครอบครัว เห็นได้ชัดว่าการเชื่อฟังส่งผลกระทบต่อ

ชีวิตเธอในลักษณะที่ดูเหมือนจะก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างมาก

ข้าพเจ้ากังวลมากกับสถานการณ์ของเธอ ดึก

คืนหนึ่งเมื่อสิ้นสุดวันที่วุ่นวาย ข้าพเจ้ากับเลซาออก 

จากบ้านพักคณะเผยแผ่ไปเดินเล่นเพื่อหาเวลาอยู่ 

ด้วยกันเงียบๆ เราประหลาดใจเมื่อเรามาถึงทาง 

แยกที่พลุกพล่านในจังหวะเดียวกับผู้สนใจท่ีสดชื่น

แจ่มใสคนนี้ขี่จักรยานมาพอดี เธอทักทายเราด้วย

รอยยิ้มอบอุ่นและการสวมกอด เราแปลกใจที่เธอ

ออกนอกบ้านดึกดื่นจึงถามว่าเธอจะไปไหน

“ดิฉันกำาลังจะไปทำางานใหม่ค่ะ ต้องทำากะดึก 

ตรงช่องขายอาหารจานด่วนให้คนขับมาแวะซื้อ” 

เธอร้องบอกด้วยความดีอกดีใจ

งานนี้แสดงว่าค่าจ้าง ความรับผิดชอบ และ

ชั่วโมงทำางานน้อยกว่างานก่อนมาก ทั้งที่มีการทด 

ลองและอุปสรรคมากมายในเรื่องฝ่ายโลกของชีวิต 

เธอ แต่ความสุขกระจายออกจากตัวเธอ เธอประ- 

กาศต่อจากนั้นว่าเธอกำาหนดวันรับบัพติศมาแล้ว 

ขณะเดินกลับบ้านพักคณะเผยแผ่ ข้าพเจ้ากับเลซา 

อัศจรรย์ใจที่ศรัทธาของเธอและการเชื่อฟังพระ

บัญญัติที่เธอเพิ่งค้นพบวางเธอไว้บนเส้นทางสู่ปีติ

แท้จริง

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเธอรับบัพติศมา หลังจากเวลา 

ผ่านไปพอสมควร เธอคืนดีกับครอบครัวและได้งาน 

ดีกว่าเดิม ไม่กี่ปีหลังจากบัพติศมา เธอรับการผนึก

ในพระวิหารโตเกียว ญี่ปุ่นกับอดีตผู้สอนศาสนาที ่

เธอพบในกิจกรรมหนุ่มสาวโสด เวลานี้ครอบครัว 

นิรันดร์ของพวกเขาเพิ่งได้รับพรด้วยลูกชายที่น่ารัก 

เพลงสวดไพเราะสั้นๆ พรรณนาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต

เธอเนื่องด้วยการรักษาพระบัญญัติ ดังนี้

รักษาพระบัญญัติ รักษาพระบัญญัติ

พระตรัสในนี้ปลอดภัย ในนี้มีสันติ

พระองค์จะทรงส่งพร พระองค์จะทรงส่งพร

คำาสอนศาสดา: รักษาพระบัญญัติ

พระตรัสในนี้สันติปลอดภัย 2

แบบแผนและความจริงท่ีพบในพระคัมภีร์มอรมอน 

กระจ่างชัด มีประโยชน์ ตรงไปตรงมา และมีค่า เมื่อ

เราเริ่มต้นด้วยความชอบธรรมและการเชื่อฟัง เรา

จะจบลงด้วยพรและปีต ิ

อ้างอิง
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2.	 “รักษาพระบัญญัติ,”	หนังสือเพลงสำาหรับเด็ก,  
หน้า	68–69.

เราประหลาดใจเมื่อเรามาถึง 

ทางแยกที่พลุกพล่านในจังหวะ 

เดียวกับผู้สนใจที่สดชื่นแจ่มใส 

คนนี้ขี่จักรยานมาพอดี เรา 

อัศจรรย์ใจที่ศรัทธาของเธอ 

และการเชื่อฟังพระบัญญัต ิ

ที่เธอเพิ่งค้นพบวางเธอไว ้

บนเส้นทางสู่ปีติแท้จริง
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ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์  
ดิฉันรู้สึกหนักใจกับความขัดสนและ 

ความท้าทายท่ีบางครอบครัวในสาขาเล็กๆ 
ของเราประสบอยู่ สภาพเศรษฐกิจยากจะ
รับมือไหว และสมาชิกหลายคนตกงาน

นอกศาสนจักร ความท้อใจ ความเสีย 
ใจ และความสิ้นหวังเห็นได้ในดวงตาของ 
คนมากมายท่ีหาเล้ียงครอบครัวด้วยความ 
ยากลำาบาก แม้แต่เด็กและเยาวชนก็รู้สึก 
ถึงความไม่แน่นอนและความยุ่งเหยิง

ผู้นำาสาขารู้สึกว่าต้องนำาความหวังและ 
ความรักเล็กๆ น้อยๆ ไปให้คนขัดสนที่สุด 
—บางอย่างที่จะช่วยให้คนในชุมชนของ
เรารู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยม 
ด้วยความรักทรงทราบถึงการทดลองของ
พวกเขาและทรงดูแลพวกเขาอยู่

เมื่อใกล้ถึงคริสต์มาส เราเสนอให้เชิญ 
เด็กยากจนที่สุดในชุมชนของเรามารับ 
ประทานอาหารเย็น สมาชิกในสาขาจะ 
จัดคนระดมทุน ซื้ออาหารจากร้านอาหาร
จานด่วน และเตรียมอาคารประชุมไว้
ต้อนรับแขกของเรา ทุกคนมีส่วนร่วม รวม
ทั้งเด็กปฐมวัย เยาวชนหญิง และเยาวชน
ชาย

เราเตรียมการให้ร้านอาหารจานด่วนจัด 
อาหาร เราติดต่อเจ้าหน้าท่ีสังคมสงเคราะห์ 
ให้หาครอบครัวที่ขัดสนที่สุด เจ้าหน้าที่ให ้
รายชื่อเด็กประมาณ 100 คนแก่เราซึ่ง 
มากกว่าที่เราคาดไว้ เราไม่ท้อใจ แต่ดู
เหมือนไม่มีทางระดมทุนได้มากพอจะซื้อ
อาหารให้เด็กมากขนาดนั้น

เม่ือถึงวันเล้ียงอาหารเย็น ประธานสาขา 

พร้อมมัคนายกหลายคนนำาเงินทุนที่เรา 

รวบรวมได้ไปภัตตาคาร พลางสงสัยว่า 

เราจะเลี้ยงอาหารเด็กมากขนาดนี้ด้วย 

ทุนจำานวนจำากัดได้อย่างไร พวกเขาสวด 

อ้อนวอนขณะไปพลางคิดว่าเราน่าจะเชิญ 

เฉพาะเด็กเล็กท่ีสุด แบ่งอาหารก่ึงหน่ึง หรือ 

ไม่ก็ยกเลิกกิจกรรมนี้

เมื่อพวกเขามาถึงร้านอาหาร ประธาน 

สาขาวางเงินบนเคาน์เตอร์ ตอนนั้นเองที ่

พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวก

เขา

ผู้จัดการภัตตาคารมองดูพวกเขาพลาง 

กล่าวด้วยรอยย้ิมว่าภัตตาคารยินดีบริจาค 

อาหารมากเท่าที่จำาเป็น—โดยไม่คิดเงิน!  

ดิฉันไม่สามารถบรรยายปีติที่เราทุกคน 

รู้สึกได้เมื่อทราบเรื่องการแสดงน ้ำ�ใจครั้ง 

นี้ ซึ่งช่วยให้เรานำาความสดชื่นรื่นเริง— 

และอาหารมากมาย—มาให้เด็กขัดสน

กลุ่มใหญ่

เนื่องด้วยความเอ้ือเฟื้อของร้านอาหาร  

เราจึงสามารถนำาเงินที่รวบรวมได้ไปซื้อ 

อาหารและทำาตะกร้าอาหารให้ครอบครัว

ขัดสนที่สุดได้

จากประสบการณ์นี้เราเรียนรู้ว่าไม่มี 

ความพยายามใดสูญเปล่าเมื่อเรานำาพร 

สวรรค์และความปรารถนาดีออกมารับใช้

เพื่อนมนุษย์ของเรา ประจักษ์พยานของ

เราเข้มแข็งขึ้นในเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเปิด

ประตูหลังจากเราทำาสุดความสามารถ

แล้ว 

มาร์ธา เฟอร์นันเดซ-เรโบโยส, สเปน

เสียงวิสุทธิชน

เราจะเล้ียงอาหารคนมากขนาดน้ีได้อย่างไร

เมื่อประธานสาขา 
วางเงินบนเคาน์เตอร์  
คำาสวดอ้อนวอนของ 
พวกเขาได้รับคำาตอบ

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 ไบ
รอ

ัน 
คอ

ลล
์



หนูหวังว่า 
จะมีคนรักเธอ

เมื่อลูกชายดิฉันอายุสามขวบและลูก 
สาวอายุสี่ขวบ พวกเขาอยู่ในกลุ่มก่อน 

วัยเรียนแถวบ้าน ฤดูหนาวปีนั้นพวกเราที ่
ดูแลกลุ่มน้ีตัดสินใจทำาโครงการคริสต์มาส 
ซึ่งรวมถึงการให้เด็กแต่ละคนบริจาคของ
เล่นหนึ่งชิ้นให้ครอบครัวขัดสน

เราสอนบทเรียนหลายบทในสัปดาห์ 
ก่อนๆ ว่าความกตัญญูและการแบ่งปัน 
ให้ผู้อื่นทำาให้เรามีความสุขอย่างไร ดิฉัน 
บอกลูกๆ ให้เริ่มคิดว่าพวกเขาอยากให ้
ของเล่นช้ินไหนเพราะอยากให้พวกเขามี
ประสบการณ์กับการเลือกว่าจะให้อะไร  
ครอบครัวเรามีเงินจำากัด และดิฉันอยากรู ้
ว่าพวกเขายินดีสละของเล่นชิ้นใดบ้าง

เช้าวันเสาร์วันหนึ่งดิฉันบอกลูกๆ ว่า 
ถึงเวลาเลือกของบริจาคแล้ว ดิฉันช่วย 
ฮันเตอร์ห่อรถบรรทุกที่เขาเลือกไว้แล้วไป 
ดูว่ามิเกลล์กำาลังทำาอย่างไร ภาพที่เห็น 
จากประตูเข้าห้องนอนของเธอทำาให้ดิฉัน
น้ำ�ตาคลอ

มิเกลล์กำาลังถือเมลลาตุ๊กตาตัวโปรด  
แต่งตัวให้ตุ๊กตาด้วยชุดสวยท่ีสุด และกำาลัง 
ร้องเพลงให้ตุ๊กตาฟัง จากน้ันเธอนำาผ้าห่ม 
ผืนเล็กใส่ลงไปรองไว้ในถุงของขวัญ เธอ 
ยิ้มให้ตุ๊กตา กอดและจูบ แล้ววางอย่างรัก 
ใคร่ไว้ในถุง เม่ือเห็นดิฉันเธอพูดว่า “เมลลา 
เรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ หนูหวังว่าจะมีคน 
รักเธอ”

โดยที่ทราบว่าลูกสาวรู้สึกอย่างไรกับ
ตุ๊กตาตัวนี้ ดิฉันถึงกับตะลึงงันเมื่อเธอให ้
มา ดิฉันเกือบจะบอกมิเกลล์แล้วว่าเธอไม่ 
ต้องสละตุ๊กตาตัวโปรดก็ได้ แต่ดิฉันย้ังปาก 
ไว้ทัน

“เธอเข้าใจการให้” ดิฉันคิด “เธอกำาลัง
ให้สิ่งที่ดีที่สุดของเธอ”

ดิฉันยอมรับทันทีว่าส่วนหนึ่งของดิฉัน
ยินดีให้และแบ่งปันแต่ดิฉันไม่ได้เสียสละ
ส่วนตัวมากนัก ดิฉันวางข้อจำากัดเรื่องจิต
กุศลของดิฉัน และดิฉันรู้ว่าต้องเปลี่ยนตัว
เอง

ดิฉันนึกถึงพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสละ 
พระบุตรที่ดีพร้อมพระองค์เดียวของพระ 
องค์และทรงยอมให้พระบุตรทนทุกข์และ 
สิ้นพระชนม์เพื่อดิฉัน ดิฉันนึกภาพพระ 
บิดาในสวรรค์ผู้ทรงเป่ียมด้วยความรักทรง 
จุมพิตพระบุตรที่รักของพระองค์และทรง
ส่งพระบุตรมาเป็นทารกบนแผ่นดินโลก
โดยหวังว่าเราจะรักและทำาตามพระองค์

พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองไม่ทรงยั้ง
สิ่งใดไว้และทรงสละทุกอย่างที่พระองค์
ต้องสละ

ดิฉันสงสัยว่ามิเกลล์จะเปลี่ยนใจก่อน
โปรแกรมคริสต์มาสหรือไม่ก็เมื่อถึงเวลา
ต้องบริจาคของเล่น แต่เธอไม่เปลี่ยนใจ 
ดิฉันสงสัยว่าอีกหน่อยเธอจะเสียใจกับ
การเลือกของเธอและรู้สึกเสียดายหรือไม่ 
แต่เธอไม่รู้สึกแบบนั้น

โดยเห็นแบบอย่างเฉกเช่นพระคริสต์
ของลูกสาว ดิฉันจึงตัดสินใจว่าไม่ว่าดิฉัน
จะมีให้มากหรือน้อย ดิฉันจะให้สิ่งดีที่สุด
ด้วยใจยินดีเสมอเมื่อดิฉันมีโอกาสแบ่ง
ปัน 

บริทท์นีย์ พายน์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เช้าวันเสาร์วันหนึ่งดิฉัน 

บอกลูกๆ ว่าถึงเวลาเลือก 

ของบริจาคแล้ว ภาพที่เห็น 

จากประตูเข้าห้องนอน 

ของมิเกลล์ทำาให้ดิฉัน 

น้ำาตาคลอ
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พวกคุณร้องจากใจ

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2000 คณะนัก
ร้องประสานเสียงสเตคของเรากำาลัง

เตรียมเป็นเจ้าภาพเทศกาลขับร้องเพลง 
ประสานเสียง คณะนักร้องที่มีชื่อเสียง 
หลายคณะในเมืองโปซาดัส อาร์เจนตินา 
ยืนยันว่าพวกเขาจะเข้าร่วม และหลาย 
คนจะมาชม เราหวังจะแบ่งปันประจักษ ์
พยานเกี่ยวกับการประสูติของพระผู้ช่วย
ให้รอดผ่านการขับร้องของเรา

ในฐานะวาทยกรของคณะดิฉันกังวล
เล็กน้อย แต่ที่เพิ่มความกังวลของดิฉันคือ
ดิฉันตั้งครรภ์ลูกแฝดอายุครรภ์แปดเดือน 
ดิฉันเจ็บท้องในช่วงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย
หนึ่งสัปดาห์ก่อนคอนเสิร์ตและต้องน่ัง
อำานวยเพลง

เมื่อการฝึกซ้อมสิ้นสุด ดิฉันยืนต่อไป 
ไม่ไหว คาร์ลอสสามีดิฉันกับคุณพ่อให้พร 
ดิฉัน จากนั้นคาร์ลอสพาดิฉันไปโรงพยา- 
บาล คณะแพทย์ลงความเห็นให้คลอดลูก
วันนั้น ดิฉันกลัวมากแต่คาร์ลอสบอกให้
ดิฉันวางใจพระเจ้า

ไม่นานเสียงร้องของทารกแรกเกิดก็
ดังทั่วห้อง หัวใจดิฉันลิงโลดด้วยปีติเมื่อ
ได้ยินเสียง แต่จากนั้นแพทย์เข้ามาใกล้
และบอกว่า “นั่นเป็นเสียงร้องของคีรา แต่
อาบริลไม่ร้อง”

ดิฉันไม่มีคำาพูดใดบรรยายความรู้สึกที่
ครอบงำาดิฉันได้ ไม่นานดิฉันถูกย้ายไปอีก
ห้องหนึ่ง สามีนั่งรอดิฉันอยู่ที่นั่น เรากอด
กันและร้องไห้

“ดาฟเน เราไม่ทราบจุดประสงค์ที่พระ 
เจ้าทรงพาอาบริลไปหาพระองค์” คาร์ลอส 
กล่าว “แต่เราต้องเข้มแข็ง ยอมรับพระ
ประสงค์ของพระองค์ และก้าวไปข้างหน้า
ด้วยศรัทธา”

ครู่ต่อมา คาร์ลอสอุ้มร่างเล็กจ้อยของ 
คีราและให้พรเธอเพื่อจะมีชีวิตอยู่ เธอม ี
ชีวิต แต่เพราะภาวะแทรกซ้อนเธอจึงอยู ่
ในโรงพยาบาลอีก 10 วัน

ดิฉันออกจากโรงพยาบาลในสัปดาห์ 
ต่อมา เพราะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล 
บ่อยๆ เพื่อเยี่ยมและให้นมคีรา ดิฉันจึงไม ่
ได้คิดถึงคณะนักร้องประสานเสียง คืน
ก่อนงานเทศกาล คุณพ่อถามว่าดิฉันตัด- 
สินใจแล้วหรือยังว่าจะอำานวยเพลงหรือไม่ 
“สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะดาฟเน” 
ท่านบอก “ไม่ว่าลูกจะตัดสินใจอย่างไร 
การตัดสินใจนั้นจะถูกต้องแน่นอน”

ดิฉันนึกถึงคีราที่ยังอยู่ในโรงพยาบาล  
ดิฉันนึกถึงสมาชิกคณะนักร้องประสาน 

เสียงที่ฝึกหนักเพื่อเตรียมแสดงคอนเสิร์ต  
ดิฉันนึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด การประสูติ  
พระชนม์ชีพ และการเสียสละของพระองค์ 
ดิฉันทราบว่าดิฉันต้องทำาอะไร

การแสดงความรักที่ครอบครัวเราได้รับ 
จากสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงใน 
ช่วงเย็นวันถัดมาทำาให้ดิฉันตื้นตันใจมาก 
และความรู้สึกปรองดองในหมู่พวกเขา 
ทำาให้ดิฉันเกิดความปรารถนาด้วยใจจริง
อยากให้ผู้ชมซาบซึ้งใจ

เพราะเราเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาล  
คณะนักร้องประสานเสียงสเตคของเรา
จึงร้องเป็นอันดับสุดท้าย เมื่อเปียโนและ 
ไวโอลินบรรเลงท่อนนำาของเพลง “โนเอล 
ครั้งต้น” น้ำ�ตาหยาดลงแก้มดิฉัน ต่อจาก
นั้นเมื่อเสียงร้องกลมกลืนกับเสียงดนตรี 
ดิฉันเกิดความรู้สึกว่าดิฉันอยู่ในสถานท่ี
สวยงามแห่งหนึ่ง

เม่ือเราร้องเพลงจบ ดิฉันหันไปมองและ 
เห็นผู้ชมส่วนใหญ่น้ำ�ตาคลอ คนที่อาจไม่ 
เคยได้ฟังข่าวสารแห่งสันติสุขและความ 
รักของพระกิตติคุณต่างรู้สึกผ่านเสียงเพลง 
ของเราถึงความสวยงามและความน่า
พิศวงของการประสูติของพระบุตรพระผู้
เป็นเจ้า

หลังจากนั้นวาทยกรของคณะนักร้อง 
ประสานเสียงอีกวงหน่ึงพูดกับเราว่า “พวก 
เรามีเทคนิคดี แต่พวกคุณร้องจากใจ”

ในวันคริสต์มาสอีฟดิฉันกับสามีขอบ- 
พระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงส่งคีรามาบ้าน 
เราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มา
แผ่นดินโลก เนื่องด้วยการชดใช้ของพระ 
บุตรและการผนึกของเราในพระวิหาร เรา 
ทราบว่าสักวันหนึ่งอาบริลจะเป็นของเรา
อีกครั้ง 

ดาฟเน อนาเลีย โรเมโร เดเทา, มิซิโอเนส 
อาร์เจนตินา

เมื่อเสียงร้องประสานกลมกลืนกับเสียง 
ดนตรี ดิฉันเกิดความรู้สึกว่าดิฉันอยู่ใน 
สถานที่สวยงามแห่งหนึ่ง
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เสียงวิสุทธิชน



ข้าวโพดค่ัว 
ผู้บุกเบิก และ
สันติสุข
คุณแม่นำาก้อนอิฐใส่เตาอบ จากนั้น 

จึงห่อไว้ด้วยผ้าห่มเพื่อให้เท้าของ 
เราอบอุ่นอยู่เสมอขณะเดินทางในรถยนต์ 
ที่ไม่มีเครื่องทำาความร้อน นั่นคือปี 1935  
และเรากำาลังเดินทาง 60 ไมล์ (96 กิโล- 
เมตร) จากซอลท์เลคซิตี้ไปเพย์ซัน ยูทาห์  
เพ่ือเยี่ยมคุณตาคุณยายในช่วงต้นเดือน 
ธันวาคม หิมะกำาลังโปรยปรายรอบตัวเรา 
และหมุนวนเป็นลำาคล้ายทอร์นาโดลูกเล็ก 
บนถนนตรงหน้า ดิฉันกับเฟรดพี่ชายสวม 
เส้ือกันหนาวหนาเตอะ ใส่ถุงเท้าและถุงมือ 
ขนสัตว์ การเดินทางไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุด
สำาหรับเด็กวัยเจ็ดขวบอย่างดิฉัน

เราเดินทางเช่นนี้ ทุกเดือนธันวาคม  
เทศกาลคริสต์มาสไม่ได้เริ่มต้นจริงๆ จน 
กว่าเราจะปั้นข้าวโพดคั่วอยู่ในครัวอุ่นๆ  
ของคุณตาคุณยาย คุณตาจะคอยเติม
เชื้อไฟ ส่วนคุณยายจะคอยเติมเมล็ดข้าว 
โพดในตะกร้าลวดตาข่ายและเขย่าอย่าง 
คล่องแคล่วเหนือไฟจนกว่าตะกร้าจะเต็ม
ไปด้วยข้าวโพดพองสีขาว จากนั้นคุณ
ยายจะเทเนยน้ำ�ผึ้งร้อนๆ ลงไปบน
ข้าวโพดคั่วในหม้อเหล็กใบเขื่อง 
และคลุกเคล้าด้วยถั่วลิสง เมื่อ 
ส่วนผสมเย็นลงแล้ว เราจะหยิบ 
ข้าวโพดคั่วด้วยมือที่ทาเนย และ 
ปั้นเป็นลูกกลมๆ ไว้แจกครอบครัว 
กับเพื่อนๆ 

แต่คริสต์มาสปีนี้ต่างจากปีอื่น  
ปกติเฟรดกับดิฉันจะนั่งเบาะหลัง  
แต่ปีนี้เรานั่งเบียดกันระหว่าง

คุณพ่อคุณแม่บนเบาะหน้า โลงศพเล็กๆ 
สีขาวใส่ร่างเจรอลด์น้องชายวัยหนึ่งขวบ
ของเราวางอยู่ที่เบาะหลัง อาการป่วยด้วย
โรคหัดกลายเป็นโรคปอดบวมและคร่า 
ชีวิตน้อยๆ ของเขา ก่อนหน้านี้เราไปที ่
ห้องเก็บศพเพื่อรับโลงไม้เล็กๆ โลงนี้

ขณะที่เราเดินทางสองชั่วโมง คุณพ่อ 
นำาเราร้องเพลงคริสต์มาส คุณพ่อกับคุณ
แม่ร้องประสานเสียง และบทเพลงไพเราะ
ปลอบประโลมเรายามเศร้าโศกเพราะสูญ
เสียน้องเล็กของเรา

เมื่อไปถึงบ้านคุณตา กลุ่มครอบครัว
และญาติที่ปกติจะร่าเริงเบิกบานกำาลัง
รอเราอย่างเคร่งขรึม โลงศพถูกยกลงจาก
เบาะหลังไปวางไว้ในห้องรับแขกที่เอี่ยม 
อ่องของคุณยาย อธิการของคุณยายกล่าว 
แสดงไมตรีจิตสั้นๆ จากนั้นเราจึงขึ้นรถไป
สุสาน ที่นั่นเราทุกคนร้องไห้ขณะวางร่าง
เด็กน้อยล้ำ�ค่านี้ลงไปในพื้นดินเย็นเฉียบ

คริสต์มาสมาถึงแล้ว เราเติมเชื้อไฟ  
ข้าวโพดค่ัวแตกดังป๊อป เราวางข้าวโพดค่ัว

ก้อนกลมราดคาราเมลไว้บนเลื่อนม้าของ 

คุณตา มีความเสียใจวันนั้นแต่มีสันติสุข 

แผ่ไปทั่วขณะที่ดิฉันฟังคุณตาคุณยายผู้

ซื่อสัตย์อ่านเรื่องราวการประสูติของพระ

คริสต์

คุณตาคุณยายเกิดจากบิดามารดาผู้ 

บุกเบิกที่เคยฝังร่างทารกจำานวนมากไว้ใน 

พ้ืนดิน ขณะท่ีครอบครัวเราเศร้าโศกเพราะ 

สูญเสีย เราหันไปทางที่บรรพชนของเรา 

หันไป—ทางพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

และพระวจนะของพระองค์ ดิฉันระลึกถึง 

เรื่องราวคริสต์มาสปีนั้นด้วยใจที่ต่างจาก 

เดิม เพราะทารกน้อยเกิดในรางหญ้า ทารก 

ที่เราวางไว้ในพื้นดินจะลุกขึ้นอีกครั้งและ

จะเป็นของเรา

หลายสิบปีผ่านไปนับจากปีนั้น ทว่า

คริสต์มาสแต่ละครั้งดิฉันยังคงราดเนยน้ำ�

ผึ้งลงบนข้าวโพดคั่ว คลุกเคล้ากับถั่วลิสง 

ปั้นเป็นก้อนกลม และระลึกถึง 

เชอร์ลี เฮิร์สต์ ชีลด์ส, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขณะที่เราเดินทางสองชั่วโมง คุณพ่อนำาเราร้องเพลงคริสต์มาส คุณพ่อกับคุณแม่ร้องประสานเสียง 
และบทเพลงไพเราะปลอบประโลมเรายามเศร้าโศก



ข้
าพเจ้าคิดว่าทุกคนจำาคริสต์มาสแรกของตนเอง 
ขณะอยู่ไกลบ้านได้ เหตุผลของการอยู่ไกลอาจ 
เป็นเพราะรับใช้งานเผยแผ่หรือเข้าประจำาการ 

กองทัพ ชีวิตนักศึกษา หรืองานอาชีพ ไม่ว่าเหตุผลใด  
คริสต์มาสแรกไกลบ้านเป็นความทรงจำาอันน่าเศร้าสำาหรับ
เราทุกคน ถึงคนที่เคยอยู่ไกลบ้านช่วงคริสต์มาส หรือคนที่
อาจจะอยู่ไกลบ้านปีนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศความทรงจำาเช่นนั้น
ของข้าพเจ้าเองให้ท่าน

คริสต์มาส
ท่ามกลางท่าน 
ทั้งหลาย

ท่านกล่าวกับเรา

โดย เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

จงจรรโลงศรัทธาของ 
ท่าน มองหาส่วนดีใน 
สถานการณ์ของท่าน  
ทำาบางอย่างด้วยใจ
เมตตาแก่คนบางคน 
แสวงหาพระคริสต์
ผู้ทรงปราศจากสิ่ง 
ห่อหุ้มและสิ่งประดับ
สวยหรู
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ในกรณีของข้าพเจ้าเป็นเรื่องสมัยรับใช้ 
เป็นผู้สอนศาสนา เป็นเวลา 19 ปีที่ข้าพ- 
เจ้ามีความสุขกับคริสต์มาสแวดล้อมไป 
ด้วยครอบครัวและมิตรสหาย ข้าพเจ้าคิด 
ว่าในวัยเยาว์ท่ีถือเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง 
ข้าพเจ้าไม่เคยคิดจะใช้เวลาช่วงนี้ใน 
ลักษณะอื่นเลย

ช่วงเวลานั้น เมื่อเทศกาลคริสต์มาสมา 
ถึงในปี 1960 ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่าอยู่ห่าง 
จากทั้งหมดนั้นครึ่งโลก ข้าพเจ้าอยู่ใน 
อังกฤษไม่ถึงสามเดือนเม่ือวันท่ีหน่ึงธันวา- 
คมข้าพเจ้าถูกเรียกตัวไปสำานักงานคณะ 
เผยแผ่เพื่อพบกับเอ็ลเดอร์เอลดัน สมิธ ที ่
เพ่ิงมาจากเมืองแชมเปียน รัฐแอลเบอร์ตา 
แคนาดา—คู่รุ่นน้องคนแรกของข้าพเจ้า  
เราถูกส่งไปเปิดงานเผยแผ่ศาสนาที่เมือง
อนุรักษ์นิยมอย่างกิลฟอร์ด ในเทศมณฑล 
เซอร์เรย์ เขตที ่ไม่เคยมีผู ้สอนศาสนา 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมาก่อน และเราทราบ 
ว่ามีสมาชิกเพียงคนเดียวซ่อนอยู่ที่ใดที่ 
หน่ึงในเขตน้ัน เราอายุยังน้อย ขาดประสบ- 
การณ์ และหนักใจอยู่บ้าง แต่เราไม่กลัว

เราลงชื่อกับตำารวจ จัดการเรื่องที่พัก 
และตอนแรกไม่สามารถหาสมาชิกคน 
เดียวของศาสนจักรได้ เราจึงทุ่มเทให้กับ 
สิ่งเดียวที่เรารู้ว่าต้องทำา—นั่นคือเคาะ 
ประตู เราเคาะประตูช่วงเช้า เราเคาะ 
ประตูช่วงกลางวัน เราเคาะประตูช่วงบ่าย 
และเราเคาะประตูช่วงกลางคืน เราขี ่
จักรยานผ่านถนนสายต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็น 
เดือนธันวาคมที่ฝนตกหนักที่สุดในประ- 
วัติศาสตร์อังกฤษ—หรือกับเราดูเหมือน
จะเป็นเช่นนั้น เราเปียกในช่วงเช้า เรา ภา
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เปียกช่วงกลางวัน เราเปียกช่วงบ่าย และ 
เราเปียกช่วงกลางคืน แต่เรายังคงเคาะ 
ประตูต่อไป และเราแทบไม่ได้เข้าไปใน 
บ้านหลังใดเลย

เหตุการณ์เป็นเช่นนั้นจนถึงคริสต์มาส 
อีฟเม่ือผู้คนย่ิงมีแนวโน้มอยากฟังคู่ผู้สอน 
ศาสนา “จากอาณานิคม” น้อยลง ค่ำานั้น 
เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทว่าอุทิศตน เรา 
เข้าไปในห้องเช่าของเราและมีการให้ข้อ 
คิดทางวิญญาณสำาหรับคริสต์มาส เรา 
ร้องเพลงสวดเกี่ยวกับคริสต์มาสจากนั้น 
จึงสวดอ้อนวอนเปิด เราอ่านพระคัมภีร ์
และฟังเทปบันทึกเสียง เรื่องจริงเกี่ยวกับ
คริสต์มาส จากนั้นร้องเพลงสวดอีกเพลง  
กล่าวคำาสวดอ้อนวอนปิด และเข้านอน  
เราเหนื่อยเกินกว่าจะฝันถึงคริสต์มาสอัน
แสนสุข

เช้าวันคริสต์มาสเรายังคงทำาตามตาราง 
ศึกษาตอนเช้าและแกะห่อของสองสาม 
ห่อท่ีเราได้รับต้ังแต่วันย้าย จากน้ันจึงออก 
ไปเคาะประตู เราเคาะช่วงเช้า เราเคาะ 
ช่วงกลางวัน เราเคาะช่วงบ่าย และเรา 
เคาะช่วงกลางคืน เราไม่ได้เข้าบ้านหลัง
ใดเลย

สำาหรับคริสต์มาสท่ีปกติธรรมดาเช่น 
นั้น—ซึ่งเห็นชัดว่ารื่นเริงน้อยที่สุดเท่าที่ 
ข้าพเจ้าเคยมีมาก่อนหรือนับแต่น้ัน—แต่ 
บอกบางอย่างว่าวันพิเศษเหล่าน้ันใน 
เดือนธันวาคมปี 1960 ยังคงฝังใจข้าพเจ้า 
(หลังจาก 50 กว่าปีผ่านมา!)  ว่าเป็นคริสต์- 
มาสยอดเยี่ยมที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่ข้าพเจ้า 
เคยมี ข้าพเจ้าคิดว่าเพราะน่ันเป็นคร้ังแรก 
ในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าเข้าใจคริสต์มาส 
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ไม่ใช่เพียงมีความสุขกับคริสต์มาส ข้าพเจ้า 
คิดว่าเป็นคร้ังแรกที่ข้าพเจ้าได้รับข่าวสาร 
อย่างมีความหมายย่ิงเกี่ยวกับการประสูติ 
และพระชนม์ชีพของพระคริสต์—ข่าวสาร 
ของพระองค์พระพันธกิจของพระองค์ และ 
การเสียสละของพระองค์เพื่อผู้อื่น

ข้าพเจ้าน่าจะมีความเข้าใจเช่นนั้นเมื่อ 
อายุน้อยกว่านี้ แต่ข้าพเจ้าไม่มี—อย่าง 
น้อยก็มีไม่มากพอ แต่คริสต์มาสปีนั้นใน 
อังกฤษ—สมัยเป็นเด็กหนุ่มวัย 19 ปีท่ีค่อน 
ข้างหนักใจ ตัวเปียก และหนาว ข้าพเจ้า  
“เข้าใจ” ข้าพเจ้าสามารถพูดได้เลยว่าเพราะ 
งานเผยแผ่ของข้าพเจ้า คริสต์มาสจึงม ี
ความหมายต่อข้าพเจ้ามากขึ้นทุกปีนับ 
จากประสบการณ์นั้น เช่นเดียวกับพระ 
กิตติคุณอีกหลายๆ ด้าน

เน่ืองในคริสต์มาสปีน้ี ข้าพเจ้าส่งความ 
รักมาถึงผู้สอนศาสนาทุกคน ชายหรือหญิง 
ทุกคนในกองทัพ นักเรียนนักศึกษาทุกคน  
ลูกจ้างและนักเดินทางทุกคนที่จะไม่ “อยู่ 
บ้านช่วงคริสต์มาส”1 ดังเพลงคริสต์มาส
สดุดีที่กล่าวว่า จงจรรโลงศรัทธาของท่าน 
มองหาส่วนดีในสถานการณ์ของท่าน 
ทำาบางอย่างด้วยใจเมตตาแก่คนบางคน  
แสวงหาพระคริสต์ผู้ทรงปราศจากส่ิงห่อหุ้ม 
และสิ่งประดับสวยหรู ท่านจะพบว่าแม ้
สภาพการณ์ภายนอกเป็นเช่นไร คริสต์มาส 
—เช่นเดียวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
—จะยงัอยู ่“ทา่มกลางท่านท้ังหลาย” (ลกูา 
17:21) 

จาก “A Mission Christmas,” Church News,  
ธ.ค. 17, 2011, 10.

อ้างอิง
1. เจมส์ “คิม” แกนนอน, “I’ll Be Home for 

Christmas” (1943).

42      เ ลี ย โ ฮ น า

ท่านกล่าวกับเรา



ขณะเตรียมตกแต่งต้นคริสต์มาส  
ดิฉันแกะกล่องๆ หนึ่งซึ่งเต็มไป 
ด้วยของตกแต่งที่ดิฉันไม่เห็นหรือ 

ไม่ได้ใช้มาหลายปี ขณะค้นหาไฟคริสต์มาส 
กับผ้าปูต่างๆ ดิฉันพบหีบผ้าใบหน่ึงเต็มไป 
ด้วยของประดับคริสต์มาสท่ีดิฉันสะสมไว้ 
สมัยเป็นโสดและสอนหนังสือ ดิฉันค้นพบ 
ของประดับลายปักเรียบๆ ที่อ่านได้ว่า  
“โอเพ่นเฮาส์คริสต์มาส—1984” ดิฉันจำาป ี
น้ันได้อย่างชัดเจน ดิฉันยังไม่แต่งงานและ 
ย้ายจากวอร์ดหนุ่มสาวโสดมาอยู่วอร์ด 
ครอบครัวอย่างประหวั่นพรั่นพรึง

ดิฉันรักเทศกาลคริสต์มาส แต่บางครั้ง 

ดิฉันเหงามาก การอยู่ในวัย 30 เศษ เป็น 

โสด และไม่มีบุตร ทำาให้ดิฉันรู้สึกเหมือน

อยู่คนเดียวบางครั้ง ดิฉันมักรู้สึกสงสาร 

ตนเอง ถอยกลับไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่า 

“กลุ่มอาการรู้สึกเวทนาตนเอง” ปี 1984 

นั้นนั่นเอง ดิฉันจำาได้ว่ากำาลังตัดสินใจจะ

เอาชนะกลุ่มอาการดังกล่าวให้ได้ มองให้

พ้นตัวและดูว่าดิฉันจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อ

ให้ผู้อื่นสนุกสนานร่าเริงในช่วงคริสต์มาส
ดิฉันค่อนข้างใหม่สำาหรับวอร์ดนี้และ 

คิดว่าการเปิดอพาร์ตเม้นต์แบบเรียบง่าย 
ต้อนรับสมาชิกสมาคมสงเคราะห์น่าจะ 

ของประดับ
	 	 คริสต์มาส	
มิตรสหายเฉกเช่น
	 	 พระคริสต์

ช่วยดิฉันฉลองวันหยุดและสนิทสนมกับพี่
น้องสตรีมากขึ้น

เมื่อย้อนระลึกถึงการเปิดบ้านครั้งนั้น  
ดิฉันนึกถึงต้นคริสต์มาสต้นเล็กตกแต่ง 
ด้วยของประดับในกล่อง กล่ินคุกก้ีท่ีเพ่ือนๆ 
คนโสดช่วยดิฉันอบ และรสหวานของ “น้ำ� 
พั้นช์คริสต์มาสสีขาว” ฝีมือคุณแม่ที่ดิฉัน
เสิร์ฟให้แขก

ขณะศึกษาของประดับหลากหลาย  
ความรู้สึกอบอุ่นด้วยความรักและความ 
กตัญญูอัดแน่นเต็มหัวใจขณะนึกถึงมิตร
สหายเฉกเช่นพระคริสต์หลายๆ คน ทั้ง 
อ่อนวัยและสูงวัย ผู้ที่รักและแนะนำาดิฉัน
ตลอดช่วงเวลาที่ท้าทาย

ดิฉันหยิบลูกไม้ลายเกล็ดหิมะลงแป้ง 
แข็งท่ีสตรีสูงวัยคนหนึ่งถักให้ดิฉันและทำา 
ให้นึกถึงความห่วงใยของเธอ ดิฉันนึกถึง 
พี่น้องสตรีสูงวัยจากหลายๆ วอร์ดที่ดิฉัน 
เคยอยู่ผู้ถ่ายทอดความรู้ของพวกเธอให้ 
ดิฉัน ดิฉันหัดถักโครเชต์ ถักนิตต้ิง เย็บจักร 
และทอผ้าจากพี่น้องสตรีที่น่ารักเหล่านี้ผู้ 
เต็มใจสละเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความอดทนเพื่อให้ดิฉันได้สนุกกับสิ่งที่
พวกเธอสนุก

ดิฉันจับเคร่ืองเป่าทองเหลืองเล็กจ๋ิวและ 
นึกถึงคำาเชื้อเชิญของผู้อำานวยเพลงคณะ

นักร้องประสานเสียงที่มีของประทานด้าน 
ดนตรีผู้ชวนดิฉันให้ร่วมฝึกตอนเช้าตรู่  
สำาหรับโปรแกรมพิเศษด้านดนตรีสมัยเป็น 
วัยรุ่น ความม่ันใจของเธอปลูกฝังความรัก 
ดนตรีคลาสสิกและความเชื่อม่ันให้ดิฉัน
ร่วมวงคณะนักร้องประสานเสียงตลอด
ชีวิตที่เหลือของดิฉัน

ดิฉันยิ้มพลางหยิบของประดับรูปมิกกี้- 
เมาส์ขึ้นมาและขอบคุณสามีภรรยาคู่หนึ่ง
ที ่ให้ดิฉันดูแลลูกวัยหัดเดินของพวกเขา  
ลูกๆ ของพวกเขากลายเป็นลูกของดิฉัน  
ดิฉันอุ้มพวกเขาในโบสถ์ อ่านให้พวกเขา 
ฟัง เล่นกับพวกเขา และรักพวกเขา นั่น
ช่วยเติมช่องว่างที่เจ็บปวดให้เต็ม

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราในมัทธิว 
10:39 ว่า “ผู้ที่จะเอาชีวิตของตนรอดจะ 
กลับเสียชีวิต แต่ผู้ท่ีสู้เสียชีวิตของตนเพราะ 
เห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอด”

การตัดสินใจอย่างมีสติในปี 1984 ว่า 
จะ “เสียชีวิตของตน” โดยมองออกนอกตัว 
เป็นจุดพลิกผันให้ดิฉัน “พบ” ตนเองจริงๆ 
ขณะไตร่ตรองอดีต ดิฉันตระหนักว่าหลาย
คนทำาตามพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด
และเสียชีวิตของพวกเขาเพื่อดิฉัน ของ 
ประดับ คริสต์มาสกลายเป็นเครื่องเตือน
ใจอันหวานชื่นให้นึกถึงมิตรสหายเฉกเช่น 
พระคริสต์ เหล่านั้น ภา
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ฝ่ายประธาน 
เยาวชนหญิงสามัญ
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ทุกปีสมัยที่ผมอายุยังน้อย ผมช่วย
คุณแม่ห่อของขวัญคริสต์มาสให้ 
ครอบครัว ผมมีพี่น้องที่แต่งงาน 

แล้ว 5 คน มีหลานชายกับหลานสาว 13 
คน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่งานง่ายๆ เลย แต่
แม้ในความยุ่งเหยิงหลากสีสัน ผมสังเกต
เห็นว่าเรามักจะห่อผ้าเช็ดหน้าให้พี่สาว 
ของผมเสมอ ถึงแม้คุณแม่จะให้ชุดราตร ี
หรือเสื้อหรือเครื่องครัวบางชิ้น แต่จะมีผ้า 
เช็ดหน้าให้แอนทุกคร้ัง ผมเข้าใจว่าผ้าเช็ด 
หน้ามีประโยชน์และไม่แพง แต่ผมเริ่ม 
สงสัยว่าพี่สาวผมจะคิดอย่างไรกับการได้
รับของขวัญชิ้นนี้บ่อยเหลือเกิน

เดือนธันวาคมปีหนึ่ง ผมแสดงความ 
เห็นในท้ายท่ีสุดว่า “ผ้าเช็ดหน้าให้แอนอีก 
แล้วหรือครับคุณแม่ ดูเหมือนจะให้เธอ 
แทบทุกปีเลยนะครับ ไม่คิดหรือครับว่า 
ตอนน้ีเธออาจจะมีมากพอแล้ว เธอต้องใช้ 
กี่ผืนหรือครับ และของขวัญอีกชิ้นทำาให ้
ค่าส่งของครอบครัวเธอแพงขึ้นนะครับ ผม 
คิดว่าคุณแม่ไม่จำาเป็นต้องทำาแบบนี้”

ผ้าเช็ดหน้า   
  คริสต์มาส
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คุณแม่วางกรรไกร “แม่จะเล่าเรื่องหนึ่ง 
ให้ลูกฟัง แล้วลูกจะเข้าใจเอง เรื่องนี้เกิด
ขึ้นก่อนลูกเกิด

“ลูกรู้ว่าแม่มาประเทศนี้อย่างไร” (ผมรู้ 
ครอบครัวของคุณแม่ประหลาดใจเมื่อ 
ท่านแต่งงานกับพ่อม่ายลูกส่ีแต่ตกใจมาก 
เมื่อทราบว่าท่านจะจากฮอลแลนด์ไปอยู่ 
สหรัฐ) “แต่มีบางอย่างที่ลูกไม่รู้ เมื่อเรามา 
ที่นี่ เราไม่มีอะไรเลย ชีวิตยากลำาบาก คุณ
พ่อของลูกทำางานสองอย่างแต่ก็ได้ค่าแรง
น้อย แม่รับซักรีด แต่เราก็ยังมีเงินไม่พอ

“ตอนนั้นแอนอายุ 17 ปีและเข้าใจว่า 
เราเป็นหนี้มากขนาดไหน เธอตัดสินใจ 
ช่วยเรา เธอไปทำางาน เธอได้งานในเมือง 
ที่ร้านขายขนม เธอต้องนั่งรถประจำาทาง 
ไปที่นั่นและยืนตรงเคาน์เตอร์ทั้งวัน เธอ 
ยกเงินเดือนเกือบทั้งหมดให้เรา เก็บไว้
แค่พอค่ารถและซื้ออาหารกลางวันบ้าง 
เนื่องจากเธอไม่สามารถเก็บอาหารไว้หลัง
เคาน์เตอร์ได้

“แอนบอกแม่ว่าเธอดีใจที่มีงานทำาและ 
เงินเดือนของเธอจะช่วยเราได้ แต่เธอไม ่
ได้บอกแม่ว่าเธอเป็นห่วงน้องชายท้ังหลาย 
ของเธอ คริสต์มาสใกล้เข้ามา เพื่อนชาว 
อเมริกันคนใหม่ของน้องชายพูดถึงของเล่น 
ที่พวกเขาเคยขอให้ซานตานำามาให้ จะ 
เป็นอย่างไรถ้าซานตาไม่ได้นำาของขวัญมา 
ให้บ้านเรา

“สองสามวันก่อนคริสต์มาส แอนให้
เงินแม่จำานวนหนึ่ง แต่วันนั้นไม่ใช่วันเงิน 
เดือนออก แม่ถามว่าเธอได้เงินมาจากไหน 

เธอบอกว่าเธอออมไว้โดยไม่กินอาหาร
กลางวัน เงินไม่มากหรอกลูก แต่แม่รู้เธอ 
ไม่ได้กินอาหารกลางวันมาหลายอาทิตย์  
เธอบอกแม่ให้นำาเงินไปซ้ือของขวัญคริสต์- 
มาสให้น้องๆ เธอฝากฝังแม่ ซึ่งเป็นแม่ 
เลี้ยงคนใหม่ของเธอ ให้ซื้อสิ่งที่ควรซื้อ

“แม่ต้องซื้อของเล็กๆ น้อยๆ แต่ตัดสิน 
ใจว่าจะจัดคริสต์มาสให้ทุกคนในครอบครัว 
มีส้มให้กิน สบู่ตุ๊กตาหมี สีเทียน รถยนต ์
ของเล่นคันเล็กๆ ถุงเท้าสำาหรับคุณพ่อ และ 
แม่ซื้อผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งให้แอน เป็นผ้า 
เรียบๆ แต่แม่อยู่จนดึกเพื่อปักลายให้ผ้า 
ผืนนั้นสวย แม่มีความสุขมากที่ลูกสาวคน
ใหม่ของแม่ให้คริสต์มาสแก่เรา แม่อยาก
ให้เธอมีบางอย่างพิเศษสำาหรับคริสต์มาส
ด้วย

“พอคริสต์มาสมาถึง เราแปลกใจเมื่อ
เพื่อนๆ ที่โบสถ์นำาต้นคริสต์มาสมาให้เรา 
พร้อมของขวัญเต็มกล่อง พวกเขาขอโทษ 
ท่ีเป็นของธรรมดาๆ ห่อด้วยกระดาษหนัง- 
สือพิมพ์ แต่นั่นวิเศษสุด! มีของหลายชิ้น 
ที่ใช้ประโยชน์ได้และมีอาหารดีๆ ให้กิน 
และแล้วก็มีเรื่องน่าประหลาดใจอีกหนึ่ง 
เร่ือง ความประหลาดใจท่ีเป็นความลับของ 
แม่กับแอน นั่นคือ ซานตามาที่บ้านของ 
เรา! น้องๆ ของลูกตื่นเต้นมาก! ไม่นาน 
พวกเขาก็อยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นห้องเล็กๆ 
นั้น แล่นรถข้ามและลอดใต้หนังสือพิมพ์  
หนังสือพิมพ์วางอยู่ทั่วห้อง! แอนแกะ 
ของขวัญของเธอและเห็นผ้าเช็ดหน้า เธอ
ร้องไห้ แม่ก็ร้องไห้นิดหน่อยด้วย

“เราทำาอาหารคริสต์มาสของเรา โอ้ เรา 

กินขนมที่เราไม่ได้กินมานาน! แล้วก็ทำา 

ความสะอาด แอนจะหยิบผ้าเช็ดหน้าไป 

เก็บ แต่มันหายไปแล้ว เราหาจนทั่ว แต่ 

แล้วแม่ก็นึกขึ้นได้ว่า คุณพ่อโยนหนังสือ 

พิมพ์ลงไปในไฟ ผ้าเช็ดหน้าอยู่ในไฟหรือ 

เปล่า ต้องอยู่ในนั้นแน่เพราะเราหาไม่เจอ 

แต่แอนไม่บ่นเลย เรื่องมันแล้วไปแล้ว 

เธอบอกว่าเธอมีความสุขเพราะน้องๆ มี

ความสุข

“คริสต์มาสปีต่อมา แม่ให้ผ้าเช็ดหน้า 

แอน แม่ต้องแน่ใจว่าผืนนั้นไม่หายไปอีก 

เมื่อเธอแต่งงานและย้ายไปอยู่อื่น แม่ส่ง 

ผ้าเช็ดหน้าให้เธอเป็นของขวัญ ทุกวันน้ีแม่ 

ไม่ได้ให้ผ้าเช็ดหน้าเพราะคิดว่าเธอจำาเป็น 

ต้องใช้ แต่ให้เพ่ือบอกเธอว่าแม่จะไม่มีวัน 

ลืมสิ่งที่เธอทำาเพื่อคริสต์มาสครั้งแรกของ

เราด้วยกัน”

หลายปีหลังจากคุณแม่เล่าเร่ืองน้ีให้ผม 

ฟัง เราได้ฉลองคริสต์มาสกับทุกคนใน

ครอบครัว ในความชุลมุนวุ่นวาย ผมเห็น 

พี่สาวแกะผ้าเช็ดหน้า ผมเห็นดวงตาเธอมี

ประกายสดใสขณะเอ้ือมไปบีบมือแม่ของ

เรา ผมเข้าใจ นั่นไม่ใช่แค่ผ้าเช็ดหน้า แต่

เป็นความทรงจำาพิเศษของพวกเธอเกี่ยว

กับความรัก ของขวัญ และการเสียสละ  

ในวิธีที่เรียบง่าย นั่นเตือนผมว่าเหตุใดเรา

จึงฉลองคริสต์มาส—เหตุเพราะของขวัญ

แห่งความรักชิ้นสำาคัญยิ่งที่เรียกร้องการ

เสียสละนั่นเอง 
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“ฉันจะตอบคำ�ถ�มของเพ่ือนเก่ียวกับ
พระวิห�รอย่�งไรท้ังท่ีตัวฉันเอง 
ก็ไม่ได้รู้เร่ืองน้ีม�กนัก”

นั
บว่ายากถ้าต้องพูดเรื่องบางเรื่องที่ท่านไม่เข้าใจ และม ี
หลายเรื่องที่เราไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระวิหารจนกว่าเราจะ 
สามารถไปที่นั่นด้วยตัวเราเอง นอกพระวิหารเราระวัง 
เมื่อเราพูดถึงศาสนพิธีพระวิหารเพราะเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์  
อย่างไรก็ตาม เรายังคงพูดถึงพรและจุดประสงค์ของพระ 

วิหารได้ เราสามารถบอกเพื่อนๆ ได้ว่าในพระวิหาร สมาชิกเรียนรู้ความจริง
นิรันดร์ รับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์สำาหรับตนเอง ประกอบศาสนพิธีเหล่านี้แทน
บรรพชนของพวกเขาและคนอื่นๆ ที่ล่วงลับไปแล้ว

ย่ิงท่านรู้เก่ียวกับพระวิหารมากเท่าใด ท่านย่ิงพร้อมตอบคำาถามของเพ่ือนๆ 
มากเท่าน้ัน จงพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้นำาศาสนจักรเพ่ือเรียนรู้มากข้ึน 
ท่านกับเพ่ือนๆ สามารถอ่าน เลียโฮนา ฉบับพิเศษเก่ียวกับพระวิหาร (ตุลาคม 
2010) และหาคำาตอบได้ที่ Mormon.org ใต้หัวข้อ “พระวิหาร” ในหมวด
คำาถามพบบ่อย

ท่านสามารถแบ่งปันได้เช่นกันว่าท่านรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระวิหาร 
หากท่านเคยอยู่ในพระวิหารเพื่อทำาบัพติศมาหรืออยู่บริเวณรอบๆ พระ
วิหาร ท่านสามารถเล่าให้เพื่อนๆ ฟังได้เกี่ยวกับความรู้สึกสงบที่ท่านมีขณะ
อยู่ที่นั่น

หากเพื่อนๆ ถามว่าทำาไมพระวิหารไม่เปิดรับทุกคน ท่านสามารถอธิบาย 
ได้ว่าเนื่องด้วยงานศักดิ์สิทธิ์ที่ทำาในพระวิหาร เฉพาะผู้มีความพร้อมทาง 
วิญญาณและมีใบรับรองพระวิหารที่ถูกต้องเท่านั้นจึงจะเข้าได้ ก่อนอุทิศ 
พระวิหารแห่งใหม่ โอเพ่นเฮาส์จะอนุญาตให้คนในชุมชนมาเที่ยวชมพระ 
วิหารและเรียนรู้มากขึ้น หลังจากอุทิศพระวิหารแล้ว คนทั่วไปก็สามารถ 
เที่ยวชมบริเวณรอบๆได้ หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ให้ชวนเพื่อนมาโอเพ่นเฮาส ์
พระวิหารหรือเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบพระวิหารพร้อมกับท่าน

มีค่าควรเข้าพระวิหาร
ดิฉันจะบอกเพ่ือนๆ ว่าพระวิหารเป็นตัวแทนอะไรบ้างสำาหรับ 
ดิฉัน นั่นคือ ความสุข ความเข้มแข็ง การเสียสละ และ 
ครอบครัวนิรันดร์ ดิฉันจะอธิบายวิธีอยู่อย่างมีค่าควร ถ้า
พวกเขาเห็นได้ว่าดิฉันดำาเนินชีวิตโดยให้พระวิหารเป็น 

เป้าหมายสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งของดิฉัน พวกเขาจะ 
รู้สึกถึงพลังของพระวิหาร ทุกคนสามารถเห็นความ 
งามภายนอกพระวิหาร แต่โดยดำาเนินชีวิตอย่างถูก
ต้อง ดิฉันสามารถแสดงให้เพื่อนๆ เห็นความหวัง
และความสุขอันเกิดจากการเข้าไปในพระวิหาร
เอ็มมา อาร์. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ชวนเพ่ือนๆ เรียนรู้มากข้ึน
บอกเพื่อนๆ ของคุณทั้งหมดที่คุณรู ้
—เท่าที่เห็นเหมาะสม บอกพวกเขา 
ว่าเราไม่พูดเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับ
พระวิหารเพราะเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์  
ถ้าพวกเขาถามบางอย่างที่คุณไม่รู้  

บอกพวกเขาตามตรงว่าคุณไม่รู้ ถ้าพวกเขาต้องการ
รู้มากขึ้น ให้ชวนพวกเขามาโบสถ์และบอกพวกเขา 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานพรคนที่รักษาพระบัญญัติ
ให้มีความรู้ทางวิญญาณมากขึ้น เราเชื่อในการเรียน
รู้เร่ืองทางวิญญาณในลักษณะบรรทัดมาเติมบรรทัด 
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์
คาร์เมลา บี. อายุ 18 ปี, ฟิลิปปินส์

สวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณบอกคำาตอบ
ของคุณ

เพื่อตอบคำาถามของเพื่อนๆ สิ่งแรก 
ดิฉันจะสวดอ้อนวอนพระบิดาบน
สวรรค์เพื่อให้ทราบว่าจะพูดอะไร นั่น
ต้องใช้ความอดทนสูงแต่คุ้มค่าการ 
รอคอยให้พระวิญญาณบอกคุณว่า 

จะพูดอะไร สอง ไปโบสถ์และไปท่ีห้องบัพติศมาของ 
พระวิหารเพื่อรับความรู้เพิ่มเติมทางวิญญาณ เมื่อ
เพื่อนถามเรื่องพระวิหาร ดิฉันบอกเธอว่าเราทำาบัพ- 

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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ติศมาแทนบรรพชนผู้ล่วงลับและไม่มี  
โอกาสเป็นส่วนหน่ึงของพระกิตติคุณขณะ 
ยังมีชีวิตอยู่ จากนั้นในสวรรค์พวกเขาจะ 
มีโอกาสยอมรับหรือปฏิเสธศาสนพิธี
ลีเดีย พี. อายุ 13 ปี, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

ชวนเพ่ือนๆ มาพบผู้สอนศาสนา
เมื่อเพื่อนๆ ถามดิฉันเกี่ยวกับพระวิหาร  
ดิฉันบอกว่าพระวิหารเป็นบ้านของพระเจ้า 
ท่ีเราสามารถทำาศาสนพิธีพิเศษเพื่อช่วย 
ให้เราใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์และได้ 
กลับไปหาพระองค์ ดิฉันถามเพื่อนๆ ด้วย 
ว่าพวกเขาต้องการพบผู้สอนศาสนาเพื่อ 
เรียนรู้มากขึ้นหรือไม่ ถ้าพวกเขาไม่อยาก 
พบ ดิฉันจะจดคำาถามของพวกเขามาถาม 
ผู้สอนศาสนา จากนั้นจะบอกให้เพ่ือนๆ รู้ 
ว่าดิฉันพบอะไรบ้าง วิธีนี้ทำาให้ดิฉันได ้
เรียนรู้เกี่ยวกับพระวิหารมากขึ้นด้วย
คิมมี เอช. อายุ 13 ปี, มอนแทนา สหรัฐอเมริกา

ให้ดูรูปพระวิหาร
ดิฉันชอบอ่านหนังสือท่ีมี 
รูปพระวิหารจากท่ัวโลก  
เมื่อมีเพื่อนถามดิฉันเรื่อง 
พระวิหาร ดิฉันทราบว่าคำา
อธิบายของดิฉันไม่มากพอ 

จะช่วยให้เธอเข้าใจ ดิฉันจึงนำาหนังสือ
เกี่ยวกับพระวิหารมาให้เธอดูว่าพระวิหาร 
เป็นอย่างไร บอกจุดประสงค์ของพระวิหาร 
และเราขอบพระทัยเพียงใดท่ีได้ไปเยือน
พระวิหาร ดิฉันตัดสินใจชวนเธอมาโบสถ์
วันอาทิตย์ที่ผู้สอนศาสนาและครูโรงเรียน
วันอาทิตย์จะสามารถช่วยให้เธอได้เรียน
รู้มากขึ้น
เจสซิกา เอ. อายุ 18 ปี, อินโดนีเซีย

ศักดิ์สิทธิ ์
แด่พระเจ้า
“พระวิหารเป็นศาสน- 

สถานแห่งความ 

สวยงาม เป็นศาสน- 

สถานแห่งการเปิดเผย เป็นศาสนสถาน

แห่งความสงบสุข เป็นพระนิเวศน์ของ

พระเจ้า ศักดิ์สิทธิ์แด่พระเจ้า และควร

ศักดิ์สิทธิ์ต่อเรา”

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ 
(1907–1995), “The Great Symbol of 
Our Membership,” Tambuli, พ.ย. 1994, 6.

พูดกับคุณพ่อคุณแม่
ค้นหาคำาตอบ อ่านพระ 
คัมภีร์และถามครูโรงเรียน 
วันอาทิตย์ คำาถามจะมีคำา 
ตอบเสมอ ทั้งหมดที่ท่าน 
ต้องทำาคือมองดู สวดอ้อน- 

วอนเกี่ยวกับเรื่องนี้! เมื่อผมมีคำาถามเกี่ยว 
กับพระวิหาร ผมถามคุณพ่อคุณแม่ พวก
ท่านสะดวกที่จะคุยเรื่องนี้และเต็มใจช่วย
บรายซัน บี. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ไปพระวิหาร
ถ้าเราพยายามไปพระวิหารบ่อยๆ เท่าที่
เราจะไปได้ เราจะติดต่อกับพระบิดาบน 
สวรรค์ได้ดีข้ึน น่ันหมายความว่าเราสามารถ 
สวดอ้อนวอนทูลพระองค์เกี่ยวกับคำาถาม 
ของเพื่อนๆ ถ้าเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระ 
วิหารไม่มาก นั่นหมายความว่าเราต้อง 
ศึกษามากขึ้น ทุกครั้งก่อนไปพระวิหาร จง 

ศึกษาและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสิ่งท่ีคุณ
ควรนึกถึงขณะอยู่ที่พระวิหาร จากนั้นเรา
จะตอบคำาถามได้ อย่างเช่น “คุณมีความ
รู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ที่พระวิหาร”
ซารา ที. อายุ 14 ปี, ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

ส่งคำาตอบของท่านมาก่อนวันที่ 15 มกราคม 2013 ที่ 
liahona.lds.org, ทางอีเมล liahona@ldschurch.org หรือส่ง
ไปรษณีย์มาที่

Liahona, Questions & Answers 1/13
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของคำาตอบท่ีส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมาย
ของท่าน (1)  ชื่อนามสกุล (2)  วันเดือนปีเกิด (3)  วอร์ด
หรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย- 
ลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ปีต้อง 
มีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองให้พิมพ์ 
คำาตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)

คำาถามครั้งต่อไป

“ฉันจะต่อต้าน 
การล่อลวงได้อย่างไร”
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วิ
ญญาณของคริสต์มาสใส่ความปรารถนา 
ในใจเราที่จะ มอบปีต ิ ให้ผู้อื่น การฉลอง 
คริสต์มาสช่วยให้เรา รักษาสัญญาว่าจะ 

ระลึกถึงพระเจ้าตลอดเวลา และของประทาน 
ต่างๆ ที่พระองค์ทรงมอบให้เรา ความทรงจำานั้น 
ทำาให้เราปรารถนาจะถวายของขวัญแด่พระองค์

พระองค์รับสั่งกับเราถึงสิ่งที่เราจะถวายแด่พระ 
องค์ได้เพื่อให้พระองค์เกิดปีติ หนึ่ง ด้วยศรัทธาใน 
พระองค์ เราสามารถถวายใจที่ชอกช ้ำ�และวิญ- 
ญาณท่ีสำานึกผิด เราสามารถกลับใจและทำาพันธ- 
สัญญาศักดิ์สิทธิ์กับพระองค์

สอง ท่านสามารถถวายของขวัญแห่ง การทำา 
เพ่ือผู้อ่ืนอย่างท่ีพระองค์จะทรงทำาเพ่ือพวกเขา 
มีรายการยาวเหยียดของส่ิงท่ีเราทำาได้ในหนังสือ 
มัทธิว ที่นั่นเราอ่านพระดำารัสจากพระผู้ไถ่ของเรา 
ซ่ึงเราทุกคนหวังจะได้ยินและพูดเมื่อเราเข้าเฝ้า
พระองค์หลังจากชีวิตนี้

“เวลานั้นบรรดาผู้ชอบธรรมจะกราบทูลว่า พระ 
องค์เจ้าข้า ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิวหรือ 
ทรงกระหายน ้ ำ� และได ้จัดมาถวายแด่พระองค์
แต่เมื่อไร

“ท่ีข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลก 
หน้าและได้ต้อนรับไว้ หรือเปลือยพระกายและได้
สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไร

วิธ ี
“ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำา 

อยู่ในพันธนาคาร และ ไดม้าเฝ้าพระองค์นั้นแต ่
เมื่อไร

“แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่า เราบอก 
ความจริงแก่ท่านท้ังหลายว่า ซ่ึงท่านได้กระทำาแก่ 
คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำา 
ต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำาแก่เราด้วย” (มัทธิว 
25:37–40)

ในพระดำารัสเหล่าน้ันพระเจ้าตรัสแจ้งชัดว่าของ 
ขวัญอะไรบ้างที่เราจะถวายแด่พระองค์ได้ด้วย 
ความกตัญญูของเรา การกระทำาแห่งความเมตตา 
แต่ละคร้ังต่อคนใดคนหน่ึงกลายเป็นความเมตตา 
ต่อพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักบุตรธิดาทุกคน 
ของพระบิดาบนสวรรค์ และเพราะสิ่งนั้นนำาปีต ิ
มาให้พระองค์ จึงนำาปีติมาให้พระบิดาผู้ที่เราพึง
ขอบพระทัยอย่างยิ่งเช่นกัน

ในเทศกาลคริสต์มาสพวกท่านหลายคนจะพบ 
วิธีให้อาหารแก่คนหิวโหย ขณะทำาเช่นนั้นท่านนำา 
ปีติมาให้พระเจ้า แต่พระองค์ทรงสอนเราว่ามีวิธ ี
ให้ของขวัญท่ีย่ังยืนและล้ำ�ค่าย่ิงกว่าน้ัน พระองค์ 
ตรัสว่า “เราเป็นอาหารแห่งชีวิต: ผู้ที่มาหาเราจะ 
ไม่หิว และผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลย” 
(ยอห์น 6:35) ด้วยความเมตตาทั้งหมดที่เราให้
แทนพระองค์ สิ่งประเสริฐสุดที่เราสามารถมอบ 
ให้ได้คือ ชี้ให้คนที่เรารักและรับใช้หันไปทาง 
พระองค์ แหล่งเดียวของชีวิตนิรันดร ์
จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณโดยฝ่ายประธาน 
สูงสุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสปี 2010 เรื่อง  
“ของประทานแห่งพระผู้ช่วยให้รอด”

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด
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“ผมชวนเพื่อนมาโบสถ์ 

มาร่วมสหกิจกรรม หรือ 

แม้รับประทานอาหาร 

เย็น ความเอาใจใส ่

เล็กๆ น้อยๆ มีผลมาก 

ในการช่วยให้คนบางคน

รู้สึกว่าเรารักพวกเขา”
อาร์มันด์ เอฟ.

“ดิฉันพยายามเขียน

จดหมายถึงผู้สอน 

ศาสนาจากวอร์ด 

ของดิฉัน”
เจนนีย์ อาร์.

“บางครั้งก็แค่

เป็นเพื่อนกับ

คนที่ต้องการ

ความช่วย

เหลือ”

ไรอัน บี. 

เยาวชน
ประยุกต์ใช้
สิ่งนี้อย่างไร
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แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
แบ่งปันประสบการณ์ ของท่าน ในการ
ประยุกต์ใช้หลักธรรมเหล่านี้และอ่าน
ประสบการณ์ของเยาวชนคนอื่นๆ ได้ที่ 

lds.org/go/gift12



เชิญมา

สักการะพระองค์
“เราปีติยินดีในการประสูติของพระเยซูคริสต์ ความสว่างของโลก 

ผู้ทรงเชื้อเชิญให้เรามาหาพระองค์และมาสู่ความสว่างนั้น”

เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน แห่งสาวกเจ็ดสิบ, “เชิญมาสักการะพระองค์,” 
เลียโฮนา, ธ.ค. 2011, 42.
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เน่ืองจากผมมีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนชาย 
หญิงทั่วศาสนจักร ผมมักได้ยินว่า แม้หลาย 
ท่านสนใจที่จะพัฒนามิตรภาพกับเพื่อนต่าง 

เพศให้ดีขึ้น แต่ท่านมักไม่รู้ถึงวิธีที่ทำาให้ความ 
ปรารถนานั้นเป็นจริงขึ้นมาได้

หากดูจากสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลาย เราน่าจะ 

สื่อถึงกันได้ดีกว่าและง่ายยิ่งกว่าที่ผ่านมา อย่างไร 

ก็ตาม เทคโนโลยีสามารถทำาให้สัมพันธภาพต่างๆ  

ที่เรามีด้อยความหมายลงในหลายๆ ด้าน ลำาพัง

การทวีต ส่งข้อความ เขียนอีเมล และการเป็น 

เพื่อนออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้าง 

สัมพันธภาพที่หลากหลายได้อย่างแท้จริง การใช ้

เวลาพบปะกันจำาเป็นอย่างย่ิงต่อการสร้างมิตรภาพ 

ที่แท้จริง

ถึงเวลาแล้ว เยาวชนที่น่ารักทั้งหลาย ที่จะนำา 

คำานิยามเดิมของการคบหาสมาคมระหว่างเยาวชน 

ชายหญิงกลับมาใช้ ท่านอาจเคยได้ยินคำานี้ ครั้ง 

หน่ึงเราเคยเรียกประสบการณ์เช่นน้ีว่าการออกเดท

คำ�ตอบต่อคำ�ถ�มท่ีพบบ่อย
หลายท่านมีคำาถามเกี่ยวกับการออกเดทและ 

คำาชี้แนะที่ระบุไว้ในจุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของ 

เยาวชน น่ีคือข้อสงสัยท่ีหลายคนเคยถามผมพร้อม 

ด้วยคำาตอบจากจุลสารที่ยอดเยี่ยมนี้
ผมไม่แน่ใจว่าผมพร้อมจะออกเดทหรือไม่  

มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษท่ีช่วยให้เห็นว่าผมควร 
ออกเดท

การออกเดทมีความสำาคัญด้วยเหตุผลหลาย 
ประการ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน อธิบายว่า 
การออกเดทเปิด “ให้เยาวชนชายกับเยาวชนหญิงได้ 
รู้จักกันมากข้ึน ในวัฒนธรรมท่ียอมรับการออกเดท 
การออกเดทจะช่วยให้ท่านได้เรียนรู้และฝึกทักษะ
ทางสังคม พัฒนามิตรภาพ มีความสนุกสนานที่ดี
งาม และพบคู่นิรันดร์ในที่สุด”1

พวกเราได้ยินว่าเราไม่ควรออกเดทจนกว่า 
จะอายุ 16 ปีและไม่ควรเดทกับใครอย่างจริง- 
จังในขณะที่เราอายุยังน้อย เพราะเหตุใด

เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน กล่าวไว้ว่า: “ท่าน 
ไม่ควรออกเดทจนกว่าจะอายุอย่างน้อย 16 ปี เมื่อ 
เริ่มออกเดท จงไปกับอีกคู่หนึ่งหรือหลายๆ คู่ 
หลีกเลี่ยงการออกเดทบ่อยๆ กับคนเดิม การมี
สัมพันธภาพที่จริงจังเร็วเกินไปจะจำากัดจำานวนคน
ที่ท่านพบและอาจนำาไปสู่การผิดศีลธรรมได้”2

วัยรุ่นชายคนหน่ึงอยากให้ฉันไปออกเดทกับ 
เขา แต่ฉันไม่รู้สึกว่าเขามีมาตรฐานเดียวกัน 
กับฉัน ฉันควรทำาอย่างไร

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน สอนว่า: “เลือก 
ออกเดทเฉพาะกับคนท่ีมีมาตรฐานสูงทางศีลธรรม 
และทำาให้ท่านสามารถรักษามาตรฐานของท่าน
ได้…จงอ่อนโยนและให้เกียรติอีกฝ่ายเสมอเม่ือ
ท่านขอออกเดท หรือเมื่อท่านตกลงหรือปฏิเสธที่
จะออกเดท”3

บางครั้งผมคิดหากิจกรรมการออกเดทอื่นๆ
ไม่ได้นอกจากการไปดูหนัง ผมควรทำาอย่างไร

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน

การออกเดท
     เป็นอย่างไร

โดย แลร์รีย ์
เอ็ม. กิบสัน
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธาน 
เยาวชนชายสามัญ

การใช้เวลาพบปะกันจำาเป็น 
ต่อการสร้างมิตรภาพที่แท้จริง
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เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน ได้วางหลักเกณฑ์ 
ที่เป็นประโยชน์ไว้ดังนี้ “วางแผนกิจกรรมการออก 
เดทที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และไม่สิ้นเปลือง การ 
ทำาเช่นนี้จะช่วยให้ท่านได้รู้จักกัน ไปเฉพาะสถาน 
ท่ีซ่ึงท่านสามารถรักษามาตรฐานของท่านและยัง
คงใกล้ชิดพระวิญญาณ”4

บรรทัดฐานอันเรียบง่าย 4 ข้อนี้—การออกเดท 
ท่ีปลอดภัย สร้างสรรค์ ไม่ส้ินเปลือง และยังคงใกล้ 
ชิดพระวิญญาณ—เปิดพื้นที่ว่างสำาหรับการออก
เดทที่ดีมากมาย

ขณะที่ผมกับภรรยาใคร่ครวญถึงเมื่อครั้งที่เรา 
ออกเดทกันใหม่ๆ การออกเดทที่มีความโดดเด่น 
กว่าครั้งอื่นคือครั้งที่เราจ่ายเงินเล็กน้อยหรือไม่
เสียเงินเลย ครั้งที่เราได้อยู่กับอีกหนึ่งคู่เป็นอย่าง 
น้อย มีการสนทนาและปฏิสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วย
ความหมาย

รักษ�คว�มบริสุทธ์ิของกันและกัน
ผมขอปิดท้ายด้วยข้อความสำาคัญอีกข้อหน่ึงจาก 

เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  และเรื่องสุดท้ายที ่
อยากแบ่งปัน อย่างแรก “จำาไว้ว่าเยาวชนชายกับ 
เยาวชนหญิงที่ออกเดทมีหน้าที่ต้องรักษาเกียรติ 
และความบริสุทธิ์ของกันและกัน”5 เวลาที่ท่าน 
ออกเดท ขอจงแน่ใจว่าท่านไม่ได้กระทำาการใดๆ ท่ี 
จะทำาให้ท่านละอายใจในภายหลังได้ ดังท่ีประธาน 

แบ่งปัน 
เรื่องราวของท่าน
ท่านมีประสบการณ์กับการ
ประยุกต์ใช้คำาแนะนำาจาก
แนวทางเหล่านี้ใน เพื่อความ 
เข้มแข็งของเยาวชน หรือไม่

•  การรับใช้ 
• ความบริสุทธิ์ทางเพศ
• ส่วนสิบและเงินบริจาค
•  การทำางานและการพึ่งพา

ตนเอง

กรุณาส่งในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ liahona@
ldschurch.org โดยใส่ “เพื่อ 
ความเข้มแข็งของเยาวชน” 
กำากับใต้ชื่อเรื่อง โปรดระบุชื่อ-
สกุล, วันเดือนปีเกิด, วอร์ด/ 
สเตค, และอีเมลที่ระบุข้อความ
อนุญาตจากบิดามารดาให ้
จัดพิมพ์คำาตอบของท่าน

โธมัส  เอส. มอนสัน สอนว่า “ในการออกเดท จง 
ปฏิบัติต่อคู่เดทของท่านอย่างให้เกียรติ และจง 
คาดหวังให้คู่เดทให้เกียรติท่านเช่นกัน”6

คว�มแตกต่�งระหว่�งก�รออกเดทกับ 
ก�รเกี้ยวพ�ร�สี

ท้ายนี้ แม้ว่าหลายท่านนิยาม การออกเดท ด้วย
คำาว่า “การเกี้ยวพาราสี” แต่การออกเดทในศาสน- 
จักรของเหล่าเยาวชนไม่ได้บอกเป็นนัยว่าพวก
เขา “ยึดติดกับคนๆ เดียว” หรือไม่สามารถออกเดท 
กับผู้อื่นได้ ตามมาตรฐานของศาสนจักร การออก- 
เดทมีไว้เพื่อเป็นโอกาสสำาหรับสัมพันธภาพทาง
สังคมที่สร้างเสริมมิตรภาพมากมาย

เมื่อท่านเข้าสู่วัยผู้ใหญ่—หลังงานสอนศาสนา 

สำาหรับชายหนุ่ม—พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ถึงกระน้ัน 

ก็ดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพ่ึงผู้หญิงและ 

ผู้หญิงก็ต้องพึ่งผู้ชาย” (1  โครินธ์ 11:11) นี่เป็น

เวลาที่การออกเดทกลายเป็นการเกี้ยวพาราสีดัง 

ที่เน้นไว้ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: ว่า  

“จงทำาให้การออกเดทและการแต่งงานมีความ 

สำาคัญสูงสุด หาคู่ครองที่มีค่าควรไปพระวิหารเพื่อ 

รับการผนึกกับท่านพื่อกาลเวลาและนิจนิรันดร์ 

การแต่งงานและการสร้างครอบครัวนิรันดร์จำาเป็น

ในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า”7 

อ้�งอิง
1. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  

(2011), หน้า 4.
2. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 

หน้า 4.
3. ดู เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 

หน้า 4–5.
4. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 

หน้า 4.
5. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน, 

หน้า 4.
6. โธมัส เอส. มอนสัน,  

“Standards of Strength,”  
New Era, ต.ค 2008, 2.

7. เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
หน้า 5.
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ไ
ม่มีสองครอบครัวใดเหมือนกัน แต่พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดให้ครอบครัวเป็น  
“หน่วยสังคมที่สำาคัญที่สุดในกาลเวลา 

และนิรันดร”1 ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหรือ 
ครอบครัวท่านเป็นเช่นไร พระกิตติคุณ
สามารถช่วยท่านพัฒนาความสัมพันธ์ให้ 
แน่นแฟ้นขึ้นและมีความเข้มแข็งทางวิญ- 
ญาณมากขึ้นขณะที่พระกิตติคุณนำาความ 
สุขมาให้ครอบครัวท่านมากขึ้น ลองอ่าน 
สิ่งที่วัยรุ่นเหล่านี้จากทั่วโลกบอกว่าเหตุใด 
ครอบครัวจึงสำาคัญต่อพวกเขา

ครอบครัวเป็นนิรันดร์
เอริน จากนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา 

และครอบครัวเธอ (ซ้าย) มีเป้าหมายอย่าง 
หนึ่งอยู่ในใจเสมอนั่นคือ เป็นครอบครัว 
นิรันดร์ แต่คุณพ่อของเอรินไม่ได้เป็นสมาชิก 
ศาสนจักร

“แน่นอนว่าคุณแม่กับพี่น้องของดิฉัน 
อยากให้คุณพ่อมีส่วนในพรของพระกิตติ- 
คุณ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ทำาให ้
เรามีความสุข เราอยากให้คุณพ่อมีส่วนใน 
ความสุขนั้น เราทุกคนอยากผนึกด้วยกัน 
เป็นครอบครัวมากๆ ด้วย” เอรินกล่าว

โดยตั้งใจจะเป็นครอบครัวตลอดกาล- 
นาน เอรินกับพี่น้องและคุณแม่จึงทำาทุก 
อย่างที่ทำาได้เพื่อรักษาพระบัญญัติและ 
พัฒนาศรัทธาให้เข้มแข็ง พวกเขาสวดอ้อน- 
วอนด้วยกันเพื่อให้พระกิตติคุณสัมผัสใจ
คุณพ่อ

ถึงแม้จะใช้เวลาหลายปี แต่สุดท้ายคุณ
พ่อของเอรินก็รับบัพติศมาและการยืนยัน 
สิบวันหลังจากรับบัพติศมา เขาสามารถให้
บัพติศมาน้องชายกับน้องสาวของเอรินได้ 
อีกไม่นานครอบครัวของพวกเขาจะบรรลุ
เป้าหมายของการผนึกในพระวิหาร

ท่านเคยคิดถึงพร

ทั้งหมดที่ท่านได้รับ

จากการเป็นส่วนหนึ่ง

ของครอบครัวหรือไม่

โดย ฮิคาริ ลอฟตัส
นิตยสารศาสนจักร

     เพราะ

ครอบครัว
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ครอบครัวนำามาซ่ึงความเข้มแข็งและ
การสนับสนุน

นับตั้งแต่คุณพ่อสิ้นชีวิต เอลิซาเบธกับ 
เอเนาน้องชายของเธอ จากประเทศแคเมอ- 
รูน แอฟริกา พึ่งคุณแม่มาตลอด “ท่าน
เป็นแหล่งความช่วยเหลือให้เราตั้งแต่คุณ 
พ่อจากเราไป พระผู้เป็นเจ้าทรงอวยพรเรา 
และทรงคุ้มครองเราทุกส่ิงท่ีเราทำา” เอลิซา- 
เบธกล่าว

ครอบครัวของเอลิซาเบธ (บน) รวม 
พลังกันหลังจากคุณพ่อสิ้นชีวิต ต่อมา 
หลังจากพวกเขาเข้าร่วมศาสนจักรในปี 
2010 เอลิซาเบธกับเอเนาจึงได้เรียนรู้ความ 
สำาคัญนิรันดร์ของครอบครัว

“เร่ืองสำาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้ 
[จากพระกิตติคุณ] เป็นเร่ืองเก่ียวกับความ 
สำาคัญของครอบครัว” เอลิซาเบธกล่าว 
“ครอบครัวมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อดิฉัน 
เพราะโดยผ่านครอบครัว ดิฉันจึงสามารถ
เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ได้”

ครอบครัวนำาไปสู่การเติบโตและ
ความสงบสุข

อดีนาจากสวิตเซอร์แลนด์เรียนรู้ว่า
สมาชิกครอบครัวสามารถช่วยกันพัฒนา 
พรสวรรค์ได้อย่างไรขณะพวกเขาสนุกกับ 
กิจกรรมนันทนาการที่ดีงามบางอย่างด้วย 
กัน2 ครอบครัวเธอวางแผนเที่ยวนอกบ้าน 
ทุกเดือนเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับงาน 
อดิเรกของกันและกัน “เรามีโอกาสทำาให้พ่ี 
น้องของเราเข้าใจชีวิตและความใฝ่ฝันของ 
เราลึกซึ้งมากกว่าเดิม” เธอกล่าว ครั้งหนึ่ง  
คุณพ่อสอนครอบครัวเรื่องการฝึกสุนัข  
(ล่าง) “ดีจังค่ะที่ได้เห็นความกระตือรือร้น 
ของท่าน และท่านมีความสุขมากที่ได ้
แบ่งปันส่วนสำาคัญของชีวิตและงาน
อดิเรกของท่านกับเรา” อดีนากล่าว

โดยผ่านกิจกรรมครอบครัวเหล่าน้ี อดีนา 
พัฒนาทักษะมากมาย เธอสังเกตเห็นเช่น 
กันว่ามีความสงบสุขมากขึ้นในชีวิตเธอ 
“ครอบครัวเป็นที่ซึ่งดิฉันสามารถพักจาก 
ความเครียดในชีวิตประจำาวันและหายใจ 
อย่างสงบ อีกทั้งได้พลังและรู้ว่าดิฉันไม ่
ต้องอยู่โดดเด่ียวในชีวิตน้ี ดิฉันขอบพระทัย 
สำาหรับสิ่งนี้เพราะโลกปัจจุบันเร็วและดัง 
เหลือเกิน ดิฉันดีใจที่ดิฉันมีที่ให้ฟื้นพลัง 
และพักผ่อน”

ถึงแม้เหตุผลของพวกเขาอาจจะต่าง 
กัน แต่วัยรุ่นเหล่าน้ีพบว่าพวกเขาสามารถ 
พึ่งพาการสนับสนุน ความสงบสุข และ
ความรักจากครอบครัวได ้

อ้างอิง
1. หนังสือแนะแนวครอบครัว (จุลสาร, 2001), หน้า 1.
2. ดู “ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก,” เลียโฮนา,  

พ.ย. 2010, หน้า 165.
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ครอบครัว
ที่อุทิศตน
“เหตุสำ�คัญที่สุด 

ของชีวิตเร�คือ

ครอบครัวเร� ถ้�เร�จะอุทิศตน 

เพื่อเหตุนี้ เร� ตัวเร�และศ�สนจักร  

จะทำ�ให้ชีวิตด้�นอื่นทุกด้�นดีขึ้น 

จะเป็นแบบอย่�งและไฟสัญญ�ณ

สำ�หรับทุกคนบนแผ่นดินโลก”
เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“เพื่อจะพบคนหลงทาง,” เลียโฮนา, 
พ.ค. 2012, หน้า 98.



ช่
วงคริสต์มาสเรามักเน้นเร่ืองการ 
ให้ของขวัญแก่คนที่เรารัก แต่พึง
ระลึกว่าของขวัญมีค่าที่สุดบาง

ชิ้นคือของขวัญที่ท่านห่อไม่ได้ ต่อไปนี้เป็น
ของขวัญที่ยากจะลืมเลือนบางอย่างที่ท่าน
สามารถมอบให้บิดามารดา

โดย เอลีเซ อเล็กแซนเดรีย โฮล์มส์

การรับใช้
ของขวัญมีค่าท่ีสุดอย่างหน่ึง 

ท่ีท่านสามารถให้ได้คือการรับใช้ 
บิดามารดาจะชอบของขวัญนี้

• ทำาความสะอาดบ้าน
• เสนอตัวดูแลน้อง
• จัดโต๊ะให้เรียบร้อย
• ทำาอาหารมื้อเย็นให้

ครอบครัว
• ล้างจานหรือถูพื้น
• ช่วยสอนการบ้านให้

น้องๆ
• ทำาความสะอาดทางเดิน

หรือถอนวัชพืช ขึ้นอยู่
กับสภาพอากาศที่ท่าน
อยู่

ของข
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เวลาครอบครัว
ถึงแม้จะมีงานยุ่ง จงจัดเวลา 

ให้ครอบครัว การอยู่ที่นั่นจะ 
ช่วยสนับสนุนบิดามารดา 
พวกเขาจะขอบคุณท่ีท่าน 
พยายามทำา

• เข้าร่วมการสังสรรค์ใน
ครอบครัว (โดยไม่ต้อง
ให้เตือน)

• เล่นกับพี่น้องของท่าน
• มารับประทานอาหาร

ค่ำากับครอบครัวให้ตรง
เวลา

• พูดคุยและฟังสมาชิก
ครอบครัว

• มีส่วนร่วมในการสวด
อ้อนวอนและอ่านพระ
คัมภีร์เป็นครอบครัว

• ใช้เวลากับครอบครัว
ไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆ หรือ
ชวนเพื่อนๆ มากิจกรรม
ครอบครัว (ขออนุญาต
คุณพ่อคุณแม่ก่อน)

การให้คำาม่ัน
จงให้บิดามารดาทราบว่า

ท่านกำาลังตั้งใจทำาสิ่งสำาคัญ
บางอย่าง วิธีแสดงความตั้งใจ
ของท่านคือเริ่มเดี๋ยวนี้และทำา
ต่อไป

• เตรียมรับใช้งานเผยแผ่ 
(สำาหรับเยาวชนชาย) 
เริ่มเดี๋ยวนี้โดยสะสมเงิน
ทุนเผยแผ่ศาสนาหาก
อยู่ในวิสัยที่ทำาได้

• ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน
• เก็บออมรายได้บางส่วน
• ไปเรียนหนังสือโดยไม่

บ่นและทำาการบ้านส่ง
ตรงเวลา

• เข้าเรียนเซมินารี ถ้า
ท่านเรียนเซมินาตอน
เช้า ให้ตื่นเอง

• เตรียมแต่งงานในพระ
วิหาร เขียนคุณสมบัติ
สำาคัญต่างๆ ที่จะมอง
หาจากคูค่รองในอนาคต
ของท่าน แล้วพัฒนา
คุณสมบัติเหล่านั้นใน 
ตัวท่าน

เจตคติ
บิดามารดาของท่านจะ

ซาบซึ้งในเจตคติที่ดีต่อพวก
เขาและสมาชิกครอบครัวคน
อื่นๆ

• มีเจตคติที่ดี
• อย่าชี้ข้อบกพร่องใน

บิดามารดาหรือพี่น้อง
• พูดขอบคุณจนเป็นนิสัย

แม้ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
• เขียนจดหมายขอบคุณ

บิดามารดาสำาหรับทุก
อย่างที่บิดามารดาทำา
เพื่อท่าน

• แก้ไขความขัดแย้งกับ
บิดามารดาหรือพี่น้อง
โดยไม่โกรธหรือโต้เถียง

• นับพรของท่าน—ตาม
ความจริง เขียนรายการ
สิ่งที่ท่านสามารถทำาได้
เพราะการสนับสนุนของ
บิดามารดา และบอก
บิดามารดาว่ามีอะไร
บ้าง ถ่า
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คนท้ังปวงก็จะกลับ
ได้ชีวิตเก่ียวเน่ืองกับ
พระคริสต์ฉันน้ัน

“ข้าพเจ้ายังสงสัยว่า 
เราซาบซึ้งถึงความสำา- 
คัญอย่างยิ่งยวดเกี่ยว 

กับความเชื่อของเราในการฟื้นคืนชีวิตท่ี 
เป็นสากลและจริงแท้แน่นอนหรือไม่ ความ 
แน่นอนเกี่ยวกับความเป็นอมตะเป็นพื้น
ฐานสำาหรับศรัทธาของเรา …

“ในการเดินทางสู่ความเป็นนิรันดร์ 
ของเรา การฟื้นคืนชีวิตเป็นป้ายบอกทาง 
ขนาดใหญ่ท่ีแสดงจุดส้ินสุดของความ 
เป็นมรรตัยและจุดเริ่มต้นของความเป็น
อมตะ … เรารู้จากการเปิดเผยในปัจจุบัน
ด้วยว่า หากวิญญาณและร่างกายของ
เราไม่กลับมารวมกันอีกครั้งในการฟื้นคืน
ชีวิต เราจะได้รับ ‘ความสมบูรณ์แห่งปีติ’ 
ไม่ได้ (คพ. 93:33–34)”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง, “การฟื้นคืนชีวิต,” เลียโฮนา, 
ก.ค. 2000, หน้า 18–19.

พระคริสต์ทรง 
ถูกชุบให้เป็นข้ึนมา
จากความตายแล้ว 

“ไม่มีถ้อยคำาใดในโลก 
คริสต์ศาสนามีความ 
หมายต่อข้าพเจ้ามาก 

ไปกว่าถ้อยคำาเหล่าน้ันท่ีทูตสวรรค์กล่าว
แก่มารีย์ชาวมักดาลาผู้กำาลังร่ำาไห้และ
มารีย์อีกคนหนึ่งขณะพวกเธอไปที่อุโมงค์
เพื่อดูแลพระศพของพระเจ้า ‘พวกท่าน 
แสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำาไมเล่า 
พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว’ 
(ลูกา 24:5–6)

“ด้วยคำาประกาศดังกล่าว คนที่เคยม ี

1 โครินธ์ 15:20–22
ในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้อัครสาวกเปาโลประกาศว่าการฟื้นคืนพระชนม ์

ของพระคริสต์หมายความว่าทุกคนจะฟื้นขึ้นอีกครั้ง
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หมายเหตุของบรรณาธิการ: หน้านี้ไม่มีเจตนาจะ
ให้เป็นคำาอธิบายครอบคลุมข้อพระคัมภีร์ที่เลือกไว้ 
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำาหรับการศึกษาของท่าน

บรรทัดมาเติมบรรทัด

คนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับ 
อาดัมฉันใด

เพราะอาดัมและเอวาตก มวลมนุษย- 
ชาติจึงต้องทนต่อความตายทางร่างกาย 
(ดู 2 นีไฟ 9:6; โมเสส 6:48)

ชีวิตและสิ้นชีวิตแล้ว คนที่มีชีวิตอยู่เวลา
นี้และวันหนึ่งจะสิ้นชีวิต คนที่ยังไม่เกิด
มาและยังไม่สิ้นชีวิตจึงได้รับการช่วยชีวิต

“สืบเนื่องจากชัยชนะของพระคริสต์
เหนือหลุมศพ เราทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต นี่
คือการไถ่จิตวิญญาณ”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ 
แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว,” เลียโฮนา, เม.ย. 2011, 
หน้า 4.

ผลแรกในพวกคนท้ังหลายท่ีได้ล่วง
หลับไปแล้วน้ัน

ผลแรก––ผลไม้ ผัก และธัญพืชที่สุก
ช่วงแรกในฤดูเก็บเกี่ยว

ภายใต้กฎของโมเสส ผลแรกถวาย
เป็นเครื่องพลีบูชาศักดิ ์สิทธิ์แด่พระเจ้า
เพื่อแสดงความกตัญญูและการอุทิศตน 
เนื่องจากผลแรกเป็นเครื่องหมายบ่งบอก
ว่าฤดูเก็บเกี่ยวเริ่มต้นแล้วและพืชผลอีก
มากจะตามมา อัครสาวกเปาโลจึงกล่าว
ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์แรกจาก
บรรดาคนตาย (“พวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วง 
หลับไปแล้วนั้น”) ที่จะทรงลุกขึ้นอีกครั้ง 
และคนอีกมากมายจะฟื้นคืนชีวิต

20 แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นข้ึน 
มาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกใน
พวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น
21 เพราะว่าความตายได้อุบัติข้ึน เพราะมนุษย์ 
คนหน่ึงเป็นเหตุฉันใด การเป็นข้ึนมาจากความตาย 
ก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้น
22 เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเก่ียวเนื่องกับ
อาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยว
เนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น



โดย ดัลลิน ซี. วิลค็อกซ์

ใ
นเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ผมกำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลาในเมืองลิงส์ รัฐเซาเปาลู ประเทศบราซิล วอร์ดและ 
สาขาในท้องที่ตัดสินใจเข้าร่วมโปรแกรมประจำาปี “Natal  

sem Fome” (คริสต์มาสสำาหรับผู้หิวโหย) ของบราซิล โดยร่วมมือ 
กับอีกหลายหน่วยงาน—รวมถึงทหารจากกองทัพบราซิล พนักงาน 
ไปรษณีย์ และสมาชิกนิกายอ่ืน—เราไปรวบรวมอาหารตามหมู่บ้าน 
ต่างๆ เพื่อจะมอบให้คนขัดสนของเมือง เราใช้โอกาสอันดีนี้แจก
บัตรเผยแผ่ หรือ “บัตรมิตรภาพ” ตามที่เรารียกด้วย เราแจกไป
ราว 2,000 ใบ

สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าพวกเขารู้สึกดีมากขณะ 
รับใช้และแบ่งปันวิญญาณของคริสต์มาสใต้แดดจ้าของประเทศ 
บราซิล ภาพที่น่าประทับใจคือการได้เห็นทหารแจกบัตรเผยแผ่
จากศาสนจักรที่พวกเขาไม่ได้เป็นสมาชิก

หนึ่งสัปดาห์ต่อมาเราได้รับคำาขอดีวีดีคริสต์มาส Joy to the  
World ที่คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลร้อง

โดยผ่านวิธีเล็กๆ น้อยๆ เราสามารถสนองความต้องการมากมายได้—ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ
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เพลงประกอบจำานวน 127 แผ่น สัปดาห์ต่อมาเราได้รับคำาขอ 
อีก 22 แผ่น ผมกับคู่เริ่มสอนคนเหล่านี้และสามารถเข้าไปใน 
บ้านหลายหลังได้เนื่องจากโครงการนี้

ผมจะไม่มีวันลืมปีติและความรักของโครงการพิเศษดังกล่าว 
เมื่อเราช่วยเผยแผ่พระกิตติคุณและบรรเทาความหิวโหยให้ 
หลายครอบครัว ความหิวโหยทั้งทางวิญญาณและร่างกายลด
น้อยลง

ผมทราบว่าโดยผ่านเร่ืองเล็กและเรียบง่าย (เช่นบัตรเผยแผ่) 
เรื่องน่าอัศจรรย์และสำาคัญยิ่งมากมาย (เช่นความรอดของจิต 
วิญญาณมนุษย์) บังเกิดขึ้น ประสบการณ์ครั้งนี้เป็นหลักฐาน 
ยืนยันว่ามีโอกาสมากมายรอบข้างเราในช่วงคริสต์มาสและ
เทศกาลอื่นๆ ให้นำางานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวงนี้ออก 
มา 

ดีวีด ีJoy to the World และบัตรเผยแผ่สำาหรับดีวีดีมีอยู่ที ่ 
store.lds.org

ให้อาหาร คน หิวโหย

จากสนามเผยแผ่
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1.8 ม.
(6′)

1.4 ม.
(4′8")

ถึงแม้พวกเขาดูต่างกันมาก แต่เยาวชนชาย 

สองคนนี้มีหลายอย่างท
ี่เหมือนกัน

ไ
ทเลอร์ ดับเบิลยู. สูงหกฟุต (1.8 เมตร) มีผมสีน้ำ�ตาลแดง 
สวมรองเท้าเบอร์ 13 เกอร์ริท  วี. สูงสี่ฟุตแปดนิ้ว (1.4  
เมตร) มีผมสีน ้ำ�ตาล สวมรองเท้าเบอร์ 2 ½ แต่ถึงแม้ 

พวกเขาจะต่างกันทางร่างกาย แต่ครอบครัวเรียกพวกเขาว่า  
“ฝาแฝด” เพราะพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันและมีหลายอย่างที่
เหมือนกัน

เกอร์ริทกับไทเลอร์อายุ 12 ปีเท่ากัน และอยู่ในโควรัมมัคนายก 
เดียวกัน ทั้งคู่ชอบเล่นกีฬา ใช้เวลากับครอบครัว และเรียนรู้สิ่ง 
ใหม่ๆ ทั้งคู่มีประจักษ์พยานในพระกิตติคุณและพยายามให ้
เกียรติฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน “เราต้องทำาหน้าที่ฐานะปุโรหิต 
ของเราให้เกิดสัมฤทธิผลเพื่อเราจะได้เรียนรู้” เกอร์ริทกล่าว

ทั้งสองมีความสุขกับการทำาหน้าที่เหล่านั้นให้เกิดสัมฤทธิผล
โดยส่งผ่านศีลระลึกและรวบรวมเงินบริจาคอดอาหาร

พวกเขาช่วยผูกมิตรมัคนายกคนอื่นๆ ในวอร์ดเช่นกันโดย 
เชิญชวนคนเหล่านั้นมาหาพระคริสต์ “ถ้าบางคนไม่มา พวก 
เราคนหนึ่งจะเขียนจดหมายสั้นๆ บอกเขาทุกอย่างที่เราเรียนรู ้
ท่ีโบสถ์ จากน้ันเราจะนำาไปให้เขาโดยบอกว่า ‘มาโบสถ์เถอะนะ’” 
เกอร์ริทกล่าว

เกอร์ริทกับไทเลอร์มีส่วนร่วมในหน้าที่ต่อพระผู้เป็นเจ้าด้วย  
พวกเขาแต่ละคนวางแผนอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น “นั่นช่วยความ 
เชื่อของคุณได้จริงๆ และทำาให้ประจักษ์พยานของคุณเข้มแข็ง
ขึ้น” ไทเลอร์กล่าว

เยาวชนชายเหล่านี้เป็นมัคนายกเช่นเดียวกับท่านหรือคนที่ 
ท่านรู้จัก มีส่ิงท่ีทำาให้พวกเขาต่างกันและส่ิงท่ีทำาให้พวกเขาคล้าย 
กัน แต่สำาคัญท่ีสุดคือพวกเขาท้ังคู่เป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าและ 
ต้องการรับใช้พระองค์ เป็นหนึ่งเดียวในโควรัมฐานะปุโรหิตของ
พวกเขา 

เติบโต
ด้วยกัน
ฉันมัคนายก

วิธีสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในโควรัม
เมื่อท่านได้รับแต่งตั้งเป็นมัคนายกเหมือนไทเลอร์และเกอร์ริท ท่าน

กลายเป็นส่วนหนึ่งของโควรัมฐานะปุโรหิต แนวคิดบางอย่างต่อไปนี้

จะช่วยท่านสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในโควรัมของท่าน

• ถือว่าทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของกลุ่ม

• รับใช้ด้วยกัน
• ให้กำาลังใจ

• ฟังซึ่งกันและกัน
• ทำาตามคำาแนะนำาจากผู้นำา
• ช่วยกันดำาเนินชีวิตตาม

มาตรฐานพระกิตติคุณ
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เราเป็นพยานของพระ

เยซูคริสต์เมื่อเราดำาเนิน

ชีวิตเพื่อสะท้อนคำาสอน

ของพระองค์ วิธีที่เรา

กระทำา พูด ดู และแม ้

แต่คิดควรสะท้อนถึง

พระองค์และทางของ

พระองค์

ฉันจะเป็นพยาน 
ของพระเยซูคริสต์ 

ได้อย่างไร

พยานพิเศษ
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โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

สมาชิกโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองได้รับเรียก

ให้เป็นพยานพิเศษของ

พระเยซูคริสต์

เราเป็นพยานของพระ

เยซูคริสต์เมื่อเราพูดคุย

กับคนอื่นๆ เกี่ยวกับ

ความรู้สึกที่เราม ี

ต่อพระองค์

เราเป็นพยานของพระ

เยซูคริสต์เมื่อเราดำาเนิน

ชีวิตด้วยทัศนคติที่มี

ความสุขอันแสดงให ้

เห็นศรัทธาของเรา 

ในพระองค์

เราเป็นพยานของพระ

เยซูคริสต์เมื่อเราแสดง

ประจักษ์พยานต่อผู้อื่น

และช่วยให้พวกเขาเรียน

รู้จากพระองค์และทำา

ตามพระองค์

ดัดแปลงจาก “การเป็นพยานของพระคริสต์,”  เลียโฮนา, มี.ค. 2008, หน้า 58–63 ธ ัน ว  า ค ม   2 0 1 2           59



โดย ราเชล ลีนน์ บูเออร์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“ลูกพระเป็นเจ้า เข้าเฝ้าสักการ  
ถวายของขวัญแห่งรักชั่วกาล”  
(“The Shepherd’s Carol,” 
Children’s Songbook, 40)

ไ
ด้เวลาสังสรรค์ในครอบครัวแล้ว
นะ!” คุณพ่อเรียก

ฉันรีบไปที่ห้องนั่งเล่น เรา 
มักจะทำาอะไรสนุกๆ หลายอย่างที ่
การสังสรรค์ในครอบครัวครั้งแรก
ของเดือนธันวาคมเสมอ

มิเชลล์น้องสาวฉันวิ่งแซงหน้า และ

กระโดดขึ้นไปบนเก้าอี้นุ่มสีน้ำ�เงินมีที่

วางแขน

“ไม่ยุติธรรม!” ฉันโวยวาย “เธอนั่ง 

ตรงนั้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว คราวนี้ตาพี่”

“หนูมาถึงก่อน หนูต้องได้นั่งที่นี่”  

เธอเถียง “พี่นั่งบนโซฟาก็ได้”

“พี่ไม่อยากนั่งบนโซฟา” ฉันพูด

เสียงดัง

ฉันเดินปึงปังไปที่เก้าอี้โยกและ 

หมุนเก้าอี้เพื่อจะได้ไม่ต้องเห็นหน้า 

มิเชลล์ บางครั้งเธอทำาให้ฉันโกรธมาก  

เธอคิดว่าเธอจะได้ทุกอย่างที่ต้องการ  

ทุกครั้งที่ฉันบ่น คุณแม่จะบอกว่าฉัน 

ต้องไม่เห็นแก่ตัว

หลังจากครอบครัวร้องเพลงสวดและ 

สวดอ้อนวอนแล้ว คุณพ่อบอกว่า “คริสต์- 

มาสเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้น เราต้องจดจำา 

ความหมายที่แท้จริงของวันหยุดนี้ คืนนี้

เราจะเริ่มด้วยของขวัญถวายแด่พระเยซู”

ของขวัญถวายแด่พระเยซู ฉันลืมเรื่อง 

นั้นไปเลย!

“เราฉลองคริสต์มาสเพราะพระเยซู 
ประสูติ” คุณพ่อกล่าวต่อ “พระองค์ทรงทำา 
ให้เราได้รับของขวัญประเสริฐสุด—ชีวิต 
นิรันดร์กับพระบิดาบนสวรรค์”

“และพระองค์ทรงขอให้เราทำาอะไรตอบ 

ของขวัญ 
ถวายแด่

พระเยซู
แทน” คุณแม่ถาม

“ทำาตามพระองค์และรักษาพระบัญญัติ 
ของพระองค์” พี่ชายตอบ

คุณแม่แจกการ์ดและปากกาให้เราแต่ 
ละคน เราต้องเขียนว่าเราจะแสดงให้พระ ภา
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เยซูเห็นอย่างไรว่าเรารักพระองค์ นั่นคือ 
ของขวัญของเรา—เลือกบางอย่างที่เราจะ
ทำาเพื่อเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น

ฉันทราบทันทีว่าของขวัญของฉันควร 

จะเป็นอะไร พระเยซูทรงสอนให้เรารักผู้อ่ืน 

แม้พวกเขาจะทำาให้เราโกรธ แต่ฉันทราบ 

ว่าพระเยซูทรงต้องการให้ฉันรักน้องสาว 

ฉันเขียนว่า “ฉันจะดีกับมิเชลล์”

เรานำาการ์ดใส่กล่องๆ หนึ่งแล้วห่อด้วย 

กระดาษสีทอง เรานำากล่องวางไว้ใต้ต้น 

คริสต์มาส ทุกครั้งที่เรามองกล่องนั้นเรา

จะระลึกถึงของขวัญที่พระผู้ช่วยประทาน 

แก่เราและของขวัญท่ีเราถวายแด่พระองค์

ไม่กี่วันต่อมา ฉันเห็นมิเชลล์หยิบเสื้อ 

ตัวโปรดของฉันไปใส่โดยไม่ขอ ฉัน

อยากตะคอกใส่เธอ แต่ครั้นมองดู 

  กล่องสีทอง ฉันจึงระลึกได้ว่าฉัน

รักพระเยซูมากเพียงใด ฉัน

สามารถแสดงความรักต่อ

พระองค์ได้โดยเมตตาต่อ

น้องสาว ฉันบอกว่า “วันนี้

เธอดูดีมากเลยนะ มิเชลล์”

เธอยิ้ม “หนูขอโทษที่ไม่ได้ขอ

ใส่เสื้อของพี่ พี่ไม่อยู่ตอน 

หนูแต่งตัว หนูอยากดูด ี

เป็นพิเศษสำาหรับงานเล้ียงคริสต์มาสท่ีชั้น

เรียนวันนี้”

ฉันรู้สึกอบอุ่นใจ ฉันดีใจที่เลือกทำาดีกับ 

มิเชลล์แทนที่จะโกรธเธอ

ตลอดเดือนที่เหลือ ฉันพยายามจดจำา 

ความรู้สึกที่ดีนั้นและเป้าหมายท่ีจะเป็น

เหมือนพระเยซู  ฉันอดทนและรักได้ดีขึ้น

ในคืนคริสต์มาสอีฟ คุณพ่ออ่านเรื่อง 

ประสูติกาล และพวกเราท่ีเหลือทำาท่าประ- 

กอบ ฉันตัดสินใจเป็นเทพแทนที่จะเถียง 

กับมิเชลล์เรื่องใครจะแสดงบทมารีย์

ต่อจากนั้นเราแกะกล่องสีทองและอ่าน 

ออกเสียงของขวัญที่เราถวายแด่พระเยซู  

เมื่อฉันอ่านของตัวเอง คุณแม่พูดว่า “แม่ 

สังเกตเห็นว่าลูกทำาดีกับมิเชลล์เป็นพิเศษ 

แม่ภูมิใจในตัวลูกมาก!”

ฉันภูมิใจเช่นกัน ฉันยังไม่ได้แกะของ 

ขวัญเลย แต่ฉันได้รับสิ่งพิเศษบางอย่าง 

แล้ว นั่นคือ ความรู้สึกจากพระวิญญาณ 

บริสุทธ์ิท่ีบอกฉันว่าฉันได้ทำาส่ิงถูกต้อง 

“เทศกาลคริสต์มาสปีนี้  โดยผ่านประเพณีคริสต์มาสหลาก
หลายทั้งหมดของเรา ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะมีใจจดจ่อไปที่
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ก่อนเป็นอันดับแรก”

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
Christ the Savior Is Born,” New Era, ธ.ค. 2006, 2.
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พวกเขาชอบมองดูพระวิหาร

เด็กปฐมวัยของวอร์ดลาฟลอริดาที่สาม ใน 

เมืองซานเตียโก ชิลีไปเที่ยวชมบริเวณรอบๆ  

พระวิหารกับผู้นำาปฐมวัยและสมาชิกในฝ่ายอธิการ 

ขณะพวกเขาเดินชมสวนที่สวยงาม พวกเขาพูดถึงจุด

ประสงค์ของพระวิหาร และร้องเพลง “ฉันชอบมองดู

พระวิหาร” (หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก, หน้า 99) พวก

เขาชมวีดิทัศน์เก่ียวกับพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์

ด้วย

มาพระวิหาร

หนูส่งคำาอวยพรจาก 

พระวิหาร วันนี้เป็นวันดี

มากๆ ที่หนูกับเด็กคนอื่นๆ จาก

สเตคลีเบอร์ทาด เอกวาดอร์

สามารถมาเยี่ยมชมบริเวณรอบๆ 

พระวิหารกไกวย์อากิล เอกวาดอร์ 

เราเชิญชวนเด็กทุกคนในโลกให้

มาดูพระวิหารถ้าทำาได้—พระ 

วิหารเป็นสถานที่สวยงามมาก

ไอดา วี. อายุ 10 ขวบ,  
เอกวาดอร์

ชิงิริเอะ (ภาพปะติด) ของ
ประธานมอนสัน

ตลอดหลักสูตรหกเดือน เด็กปฐมวัย

จากวอร์ดฟูจิในเมืองชิซุโอะกะ ญี่ปุ่น

สร้าง chigiri-e ภาพจากกระดาษที่ฉีกเป็นชิ้น

เล็กๆ ติดเป็นรูปประธานโธมัส เอส. มอนสัน 

ภาพนี้ใช้เวลาทำานานมากแต่ทุกคนทำาด้วยกัน

ขณะคิดและเรียนรู้เกี่ยวกับประธานมอนสัน

การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน  
โดย เฟลิเป แอล. อายุ 12 ปี, บราซิลหนูจะสอนเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ในปฐมวัยเราฝึกเพลง “การสวดอ้อนวอนครั้งแรก

ของโจเซฟ สมิธ” (เพลงสวด, บทเพลงที่ 13) 

และตอนนี้เป็นเพลงโปรดของผม 

เมื่อผมเป็นผู้สอนศาสนา ผมจะ

เล่าเรื่องป่าศักดิ์สิทธิ์ให้คนที่ผม

สอนฟัง ผมรักพระเยซูคริสต์และ

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  

ผมรู้ว่าศาสนจักรแท้จริง

แอ๊กซ์เซล ซี. อายุ 5 ขวบ, เปรู

นี่คือคริสต์มาส—พระคริสต์ประสูต ิ
โดย โอลูชัควู โอ. อายุ 9 ขวบ, ไนจีเรีย

ป่าศักดิ์สิทธิ์, โดย แอ๊กซ์เซล ซี.

เธอชอบการสังสรรค์ในครอบครัว

เฮเลนา  ซี. อายุ 9 ขวบจากคอสตาริการู้สึกทันทีเหมือนเธอ

เป็นสมาชิกของศาสนจักรหลังจากคุณพ่อให้บัพติศมาเธอ 

เธอชอบบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 

เธอชอบไปโรงเรียนและเล่นกับเพื่อนๆ ด้วย ภา
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คมวาทะ

“จงมาหาพระคริสต์”
—โมโรไน 10:32



<!nps-playlist-sep!>

โดย คิมเบอร์ลีย์ รีด
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“เพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับ

อาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิต 

เกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้น”  

(1 โครินธ์ 15:22)

เอรินยืนอยู่ท่ีเทมเปิลสแควร์ในซอลท์- 
เลคซิต้ีกำ�ลังดูรูปปั้นขน�ดเท่�คน 
จริงของฉ�กพระร�ชสมภพ และ

กำ�ลังรอฟังเพลงกับเร่ืองเล่� ดวงไฟคริสต์- 
ม�สส่องแสงระยิบระยับรอบๆ เธอ แต่ไม ่
รู้สึกเหมือนเป็นช่วงคริสต์ม�สเลย

“สบ�ยดีหรือเปล่�ลูก” คุณแม่ถ�มเธอ
เอรินพยักหน้� แต่เธอไม่แน่ใจ

ไม่กี่วันที่ผ่�นม� เด็กผู้ช�ยคนหนึ่งจ�ก 

ชั้นเรียนของเอรินที่โรงเรียนเสียชีวิตใน

อุบัติเหตุท�งรถยนต์ เธอเห็นหล�ยคน 

ร้องไห้ที่ง�นศพ และตัวเธอร้องไห้ม�ก 

ด้วย เอรินไม่รู้จักเด็กผู้ช�ยคนนั้นดีนัก รู ้

เพียงว่�ครอบครัวของเข�รักเข�ม�กเท่�ๆ 

กับครอบครัวของเธอรักเธอ เธอรู้สึกกลัว 

ท่ีรู้ว่�เรื่องแบบนั้นอ�จเกิดขึ้นได้กับคนวัย

เดียวกับเธอ

ตอนน้ีเธอไม่รู้สึกต่ืนเต้นกับคริสต์ม�ส  

เธอรู้สึกกังวลตลอดเวล�—กลัวก�รเข้�ไป 

ในรถยนต์ กลัวถูกพร�กจ�กครอบครัว กลัว 

ก�รออกจ�กบ้�นเกรงจะเกิดเรื่องร้�ยกับ 

เธอขณะอยู่นอกบ้�น ดวงไฟคริสต์ม�ส 

ทั้งหมดที่เทมเปิลสแควร์ไม่อ�จลบคว�ม 

รู้สึกกังวลในใจเธอได้ เธอจะมีคว�มสุขใน

โลกที่เธอไม่ค่อยปลอดภัยได้อย่�งไร

ความสว่างของโลก

“จะเริ่มแล้วลูก” คุณพ่อบอก ท่�นชี้ไป
ที่ฉ�กพระร�ชสมภพ

เครื่องกระจ�ยเสียงดังแคร็กๆ และ
เสียงเริ่มพูด ดนตรีบรรเลง สปอตไลท์ส่อง
ไปที่รูปปั้นคนเลี้ยงแกะ โหร�จ�รย์ ม�รีย ์
และโยเซฟ เอรินฟังเรื่องร�วคุ้นหู พระ 
กุม�รเยซูประสูติและบรรทมในร�งหญ้�  
เหล่�เทพร้องเพลง คนเลี้ยงแกะกร�บ 
นมัสก�ร เหล่�โหร�จ�รย์ชื่นชมยินดี

เอรินมองหน้�คุณพ่อคุณแม่และฝูงชน 
ที่รวมตัวกันรอบฉ�กพระร�ชสมภพ ด ู
เหมือนทุกคนมีคว�มสุข แต่ทำ�ไมทุกคนมี
คว�มสุขกับพระกุม�รเยซูทั้งที่ก�รประสูติ
ของพระองค์ไม่ส�ม�รถหยุดเรื่องเลวร้�ย 
ที่เกิดขึ้น เอรินไม่ชอบคำ�ถ�มที่กำ�ลังวน
เวียนอยู่ในสมอง ทั้งหมดที่เธอต้องก�รคือ ภ�
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“พระเยซูคริสต์ทรงเป็น . . .  ความ 

สว่างของโลกเพราะแบบอย่างและ 

คำาสอนของพระองค์ส่องทางที่เรา 

ควรเดินกลับไปยังที่ประทับของ 

พระบิดาในสวรรค์ของเรา”
เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง,  
“The Light and Life of the World,” 
Ensign, พ.ย. 1987, 64.

หยุดคว�มรู้สึกกลัว

เร่ืองจบแล้ว เสียงท่ีบันทึกไว้ของศ�สด�- 

พย�กรณ์ดังม�จ�กเครื่องกระจ�ยเสียง  

ท่�นแสดงประจักษ์พย�นและอ่�นพระ 

คัมภีร์ข้อหน่ึงจ�กพระคัมภีร์ไบเบิล “เพร�ะ 

ว่�คนทั้งปวงต้องต�ยเกี่ยวเนื่องกับอ�ดัม 

ฉันใด คนท้ังปวงก็จะกลับได้ชีวิตเก่ียวเน่ือง 

กับพระคริสต์ฉันนั้น” (1 โครินธ์ 15:22)

หัวใจของเอรินเต้นเร็วขึ้น เธอพูดคำ� 

เหล่�น้ันอีกคร้ังในใจและพย�ย�มจำ� เพราะ 

ว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัม 

ฉันใด คนท้ังปวงก็จะกลับได้ชีวิตเก่ียวเน่ือง 

กับพระคริสต์ฉันนั้น

พระคัมภีร์กล่�วว่� ทุกคน จะต�ย—

คนเย�ว์วัย คนสูงวัย—ทุกคน เอรินรู้เช่น 

น้ัน แต่เธอไม่เคยคิดม�กเท่�น้ีม�ก่อน เธอ 

คิดว่�เธออ�ยุน้อยเกินกว่�จะคิดเร่ือง

พวกนี้ แต่เธอไม่ได้อ�ยุน้อยเกินกว่�จะ

มีประจักษ์พย�นถึงคว�มจริงที่ว่�เพร�ะ

พระเยซูคริสต์ ทุกคน จึงจะมีชีวิตอีกครั้ง 

นั่นคือส�เหตุที่บรรด�คนเลี้ยงแกะและ 

โหร�จ�รย์ชื่นชมยินดี พวกเข�เข้�ใจว่� 

พระเยซูเสด็จม�แผ่นดินโลกเพื่อทำ�อะไร

เอรินมองจ�กคอกสัตว์เล็กๆ ไปท�ง

หน้�ต่�งบ�นหนึ่งในศูนย์นักท่องเที่ยว

หลังฉ�กพระร�ชสมภพ ในอ�ค�รหลังนั้น

ไฟดวงหนึ่งส่องบนรูปปั้นขน�ดใหญ่ของ

พระเยซูขณะทรงยื่นพระหัตถ์ที่มีรอยแผล

ออกม� เอรินนึกถึงพระกุม�รน้อยในร�ง

หญ้�และวิธีที่พระองค์ทรงเติบโตเป็นผู้มี

เดช�นุภ�พทั้งปวง พระองค์ทรงเลือกพลี

พระชนม์ชีพเพื่อเธอ พระองค์ประสูติม�

เพื่อให้เธอมีชีวิตอีกครั้ง ไม่ว่�จะเกิดอะไร

ข้ึน เอรินส�ม�รถรู้สึกปลอดภัยในคว�มรัก 

ของพระเยซู

สันติสุขปกคลุมเธอ เธอไม่อ�จอธิบ�ย

ได้ว่�เพร�ะเหตุใด แต่คว�มกังวลห�ยไป 

เมื่อเธอมองดูรูปป้ันพระเยซูที่ส่องแสงจ้� 

กว่�ดวงไฟคริสต์ม�สระยิบระยับ เธอแทบ 

ไม่เห็นฟ้�มืดย�มร�ตรี เพร�ะเธอมัวแต ่

รู้สึกถึงคว�มอบอุ่นของคว�มหวังที่กำ�ลัง

พลิ้วไหวในตัวเธอ 
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ลองจินตนาการถึงการเดินทางข้ามทะเล 
ทราย การเดินทางนั้นยาวไกล การขี ่
หลังอูฐก็กระดอนไปมา และท่านไม่แม้ 

แต่จะตามแผนที่! ท่านกลับไปตามดาวดวงหนึ่ง  
ท่านจะรู้สึกอย่างไร ท่านจะมีศรัทธาที่จะมุ่งหน้าไป
เรื่อยๆ หรือไม่

สองพันปีที่แล้ว โหราจารย์ทำาอย่างนั้น พวกเขา 
เห็นดาวจรัสแสงดวงหน่ึงทางทิศตะวันออกจึงเดิน 
ทางไปเบธเลเฮ็มเพื่อถวายนมัสการพระกุมารพระ 
คริสต์ด้วยเคร่ืองบรรณาการ และก็ไม่ได้มีเพียงพวก 
โหราจารย์ที่เฝ้ามองดาวดวงนั้น ข้ามฝั่งมหาสมุทร
ไปยังทวีปอเมริกา ชาวนีไฟก็เห็นดาวดวงนั้นและรู้
ว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าประสูติ
แล้ว

เวลานี้ ดาวดวงนั้นช่วยเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให ้
รอด ดวงดาวส่องแสงในความมืดและช้ีทางให้เหล่า 
โหราจารย์ เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ที่ทรงชี้ทาง 
ให้เราดำาเนินชีวิต ดาวดวงนั้นยังมั่นคงแน่วแน่อีก 
ด้วย เช่นเดียวกับความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงม ี
ต่อเรา คราวหน้าเม่ือท่านมองไปยังดวงดาว ขอให้ 
ระลึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้าและความสว่างของโลก! 

พระเยซูคริสต์ ทรงเป็น  
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น
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ท่านสามารถใช้บทเรียนและ
กิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ

สาระสำาคัญของปฐมวัยเดือนนี้

เพลงและพระคัมภีร์
•	 “The	Nativity	Song,”	Children’s Songbook,		

52–53
•	 หลักคำาสอนและพันธสัญญา	11:28

กิจกรรม ลสด: สัญลักษณ์ของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบพระองค์เองกับหลายสิ่ง	 โดยการศึกษาการเปรียบเทียบเหล่า

นี้	 เราเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระองค์	 อ่านข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เป็นครอบครัวแล้วแลก

เปลี่ยนความเห็นกันว่าสัญลักษณ์เหล่านี้บอกอะไรกับเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด

คนเลี้ยงแกะ	(ดู	เพลงสดุดี	23:1)

ลูกแกะ	(ดู	ยอห์น	1:29)

น้ำา	(ดู	ยอห์น	4:14)

ขนมปัง	(ดู	ยอห์น	6:51)

ศิลา	(ดู	2 นีไฟ	8:1)
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ท่านเท่านั้น
ประดิษฐ์ของตกแต่งคริสต์มาสเพื่อระลึกว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร	ตัดรูปดาวออกมาแล้ว	

ติดลงบนกระดาษแข็ง	ติดภาพของท่านหรือครอบครัวท่านด้านหลังพร้อมกับบรรยายว่าท่านอยากทำาอะไรเพื่อทำาตามพระเยซูคริสต	์

ผู้ทรงเป็นความสว่างของโลก	เจาะรูด้านบนแล้วร้อยเชือกเป็นอันเสร็จเรียบร้อย
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โดย เพ็กกี ชอนเคน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“พระเจ้าจะทรงระลึกถึงคำาสวดอ้อนวอน
ของคนชอบธรรม, ซึ่งวิงวอนพระองค์
เพื่อพวกเขา” (มอรมอน 5:21)

เพ็กกีตื่นนอนตอนเช้าวันคริสต์มาส 

เธอตื่นเต้นที่จะได้ของเล่นสนุกๆ ชิ้น

ใหม่และรับประทานอาหารมื้อใหญ่

สำาหรับคริสต์มาส แต่ขณะมองไปรอบๆ 

เธอรู้ว่าปีนี้จะไม่เหมือนเดิม ถึงแม้คุณพ่อ

ทำางานหนัก แต่ครอบครัวเธอก็ยังขัดสน

เงินทอง

ไม่มีว่ีแววว่าจะมีอาหารม้ือใหญ่สำาหรับ 

คริสต์มาส ถาดผักว่างเปล่าและไม่มีอาหาร 

ในตู้เย็น

เพ็กกีกับมัลคอล์มน้องชายเดินไปที่

ประตูห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่และเห็น 

พวกท่านคุกเข่าอยู่ข้างเตียง พวกเขานิ่ง 

ฟังขณะคุณแม่กับคุณพ่อสวดอ้อนวอนขอ 

ให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้ครอบ- 

ครัวมีอาหาร

“มานี่” เพ็กกีบอกมัลคอล์ม “ไปข้าง 

นอกกัน”

เพ็กกีกับมัลคอล์มออกไปเก็บเฟิร์นป่า 

ที่ขึ้นใกล้ๆ สวน ปีนี้อาจจะไม่มีของเล่น

คำ�สวดอ้อนวอน 
คริสต์มาส

ได้รับคำ�ตอบ
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เลย แต่พวกเขายังสามารถทำาบ้านให้รู้สึก

เหมือนคริสต์มาสได้

พวกเขารู้สึกดีขึ้นหลังจากตกแต่งบ้าน

ด้วยเฟิร์นสีเขียว แต่ยังไม่มีว่ีแววของอาหาร

“พระเจ้าจะทรงจัดหา” คุณแม่บอก 

“ตอนนี้เรามาจัดโต๊ะกันเถอะ”

คุณพ่อวางจานบนโต๊ะขณะคุณแม่จัด

เรียงช้อนส้อม

เด็กๆ มองหน้ากันด้วยสายตางุนงง โต๊ะ 

พร้อมแล้ว แต่ยังไม่มีอาหาร อาหารม้ือเช้า 

ผ่านไปไม่นาน และมื้อกลางวันใกล้เข้ามา 

เพ็กกีรู้สึกหิวจนแสบท้องนิดหน่อย เธอ 

สงสัยว่าครอบครัวเธอจะมีอาหารได้อย่างไร

นาฬิกาเดินไปถึง 12:00 น. แล้วก็ 

12:30 น. แล้วก็ 12:45 น. ยังไม่มีอะไร 

จากนั้นเพ็กกีก็ได้ยินเสียงเคาะประตู

เธอรีบเปิดประตูและตกใจเมื่อเห็น 

ครอบครัวเคิร์คยืนอยู่ท่ีน่ัน พวกเขาถือแฮม 

ขนมปัง เนื้อไก่ สลัด และขนมหวาน เพ็กกี

แทบไม่เชื่อสายตาตนเอง

“เรากำาลังนั่งรับประทานอาหารคริสต์- 

มาสแล้วก็นึกถึงพวกคุณ” บราเดอร์เคิร์ค 

กล่าว “เราหวังว่าพวกคุณจะใช้อาหารน้ีได้”

คุณพ่อจับมือทักทายบราเดอร์เคิร์ค 

คุณแม่เริ่มจัดวางอาหารบนโต๊ะ เพ็กกียัง

ตกใจไม่หาย เธอเบิกตาโตมองคุณแม่กับ

คุณพ่อ แต่ดูเหมือนพวกท่านคาดไว้แล้ว

ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้

เพ็กกีรู้ว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนเช้า 

ถูกต้อง คริสต์มาสปีนี้ คง ไม่เหมือนเดิม  

นี่เป็นคริสต์มาสที่เธอเรียนรู้ว่าพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงได้ยินและทรงตอบคำาสวด 

อ้อนวอน นั่นเป็นของขวัญดีที่สุดเท่าที่เธอ

เคยได้รับ 
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์

“การสวดอ้อนวอนที่นอบน้อมและ
วางใจจะได้รับแนวทางและสันติสุข”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “การใช้ของประทาน
อันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,” 
เลียโฮนา, พ.ค. 2007, หน้า 9.
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3. 

2. 

1. 

โดย ไฮดี โพลแมน
เรียบเรียงตามเรื่องจริง
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สำาหรับเด็กเล็ก

วิลเลียมกระโดดขึ้นรถไปนั่งติด
กับเจเรมีและคาดเข็มขัดตรงที่
นั่งของเขา

ทุกคนพร้อมไปโรงเรียนหรือยังจ๊ะ

พร้อมครับ!

พร้อมครับ!

คุณแม่ของเจเรมีเริ่มขับรถไปตามถนน วิลเลียมเปิดกล่องอาหารกลางวันของเขา  
เขาหยิบแซนด์วิชเนยถั่วกับแยมขึ้นมากัดคำาโต

เจเรมีมอง
แซนด์วิชของ 
วิลเลียม ดูน่า
อร่อย เจเรมีหิว
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7. 

6. 

5. 

4. คุณแม่ครับ ผมหิว คุณแม่มีอะไร 
ให้ผมกินไหมครับ

ไม่มีจ้ะเจเรมี เรากินก่อนออกมาแล้ว 
นี่จ๊ะ แม่ไม่มีอะไรอีกแล้ว

ไม่เป็นไรครับ

เจเรมีเศร้า เขาอยากกินแซนด์วิชด้วย

วิลเลียมเห็นเจเรมีเศร้า เขาจึงแบ่งแซนด์วิช 
ครึ่งหนึ่งยื่นให้เจเรมี

เอานี่ไป!

ขอบใจ วิลเลียม  
นายใจดีจัง

ไม่มีปัญหา นั่นคือ 
สิ่งที่เพื่อนทำาให้กัน!
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วิธีหนึ่งที่ท่านจะเป็นเพื่อนได้คือช่วยเด็กคนอื่นๆ 
วิลเลียมกับเจเรมีอยากทำาสิ่งดีๆ ให้เด็กคนอื่นๆ 

ที่สนามเด็กเล่น วงกลมรูปเด็กตรงสนามเด็กเล่นที ่
ต้องการความช่วยเหลือ

เป็นเพ่ือน
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ค
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โจเซฟ สมิธเห็นและเป็น

พยานถึงพระเยซูคริสต์

“พระองค์ทรงพระชนม์อยู่! 
เพราะเราเห็นพระองค์, แม้
ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็น
เจ้า; และเราได้ยินเสียงรับสั่ง
คำาพยานว่าพระองค์ทรงเป็น
พระองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจาก
พระบิดา” (คพ. 76:22–23) 

หน้าระบายสี
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ใ
นฐานะหัวหน้าแผนกบริหารวัสด ุ
อุปกรณ์ของศาสนจักรในประเทศ 
ไทย กนกวรรณ วงศ์วิรภาพทำางาน

และดูแลข้อเรียกร้องต่างๆ จากสมาชิก
เป็นประจำาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ของ 
ศาสนจักร อาทิ วัตถาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์และ
สิ่งพิมพ์แอลดีเอส

แต่วันหนึ่ง เธอรู้สึกประหลาดใจเมื่อม ี
สตรีท่านหนึ่งมาที่สำานักงานเพ่ือต่ออายุ 
การเป็นสมาชิกนิตยสารศาสนจักร  โดย 
ปกติในภูมิภาคนั้นของโลก สมาชิกจะต่อ 
อายุสมาชิกนิตยสารผ่านตัวแทนนิตยสาร 
ของหน่วย  อย่างไรก็ตาม สตรีท่านนี้เล่า 
ให้ฟังว่า เธอไม่มีตัวแทนวอร์ด  เธอเป็นชาว 
พุทธและรู้จักนิตยสารศาสนจักรเมื่อเพื่อน 
คนหนึ่งซึ่งเป็นสมาชิกศาสนจักรสมัคร 
นิตยสารเป็นของขวัญให้เธอ

“เธอเริ่มเล่าถึงสิ่งยอดเยี่ยมต่างๆ เกี่ยว 
กับนิตยสารศาสนจักรให้ดิฉันฟังว่านิตย- 
สารมีคุณค่ามากมายเพียงใดต่อลูกๆ ของ 
เธอ” ซิสเตอร์วงศ์วิรภาพกล่าว  “เมื่อลูกๆ 
ของเธอกลับจากโรงเรียนและเห็นนิตยสาร 
พวกเขาตื่นเต้นมากและอ่านจนจบเล่ม
อย่างรวดเร็ว”

สตรีผู้นี้ยกย่องนิตยสารศาสนจักรว่า 
เป็นนิตยสารอัน “ทรงคุณค่า” ซึ่งสอนให ้
ลูกๆ ของเธอได้เรียนรู้ศีลธรรมอันดีงาม 
และคำาศัพท์  เธอประทับใจมากจนต่ออาย ุ

สมาชิกของเธอเอง พร้อมท้ังสมัครเป็นของ 
ขวัญให้เพื่อนร่วมงานเพื่อให้ลูกๆ ของ
พวกเขาได้รับประโยชน์เช่นกัน

“แม้แต่ผู้ท่ีไม่เป็นสมาชิกยังสามารถรู้สึก 
และเห็นคุณค่า [ของนิตยสาร] และอยาก 
แบ่งปันให้ผู้อื่น” ซิสเตอร์วงศ์วิรภาพเขียน

ผู้นำาศาสนจักรกระตุ้นสมาชิกศาสนจักร 
อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดให้อ่านนิตย- 
สารศาสนจักรและแบ่งปันกับผู้อื่น

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโคว- 
รัมอัครสาวกสิบสองเน้นถึงประโยชน์อัน 
ลึกซึ้งของนิตยสาร  “วิญญาณที่ดีในนิตย- 
สารเหล่านี้จะช่วยเติมความอบอุ่น ความ 
รัก และความเข้มแข็งในพระกิตติคุณให ้

บ้านของท่าน” ท่านกล่าว (ดู “ความสำาคัญ 
ของครอบครัว,”  เลียโฮนา, พ.ค. 2003, 51)

เอ็ลเดอร์เครก  เอ. คาร์ดอน แห่งสาวก 
เจ็ดสิบ รับใช้ในตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการ 
บริหารในแผนกฐานะปุโรหิตและบรรณา– 
ธิการนิตยสารศาสนจักร  ท่านมองเห็น 
คุณค่าที่นิตยสารมีต่อบุคคลถ้วนหน้า

“นิตยสารศาสนจักรเป็นส่วนสำาคัญของ 
เสียงอันทรงอำานาจแห่งศาสนจักรผ่านคำา 
แนะนำาเชิงพยากรณ์จากพระเจ้าซึ่งเป็น 
ประโยชน์ต่อบุตรธิดาของพระบิดาทุกยุค 
สมัยในเร่ืองราวท่ีเหมาะกับโลกยุคปัจจุบัน” 
ท่านกล่าว “แต่ละเดือน บทความโดดเด่น
และน่าสนใจกล่าวถึงสภาวการณ์ท่ัวไปท่ี 
เกิดขึ้นกับผู้คนทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ในหรือ 
นอกศาสนจักรก็ตาม  ผู้ต้ังใจแสวงหาความ 
จริงทุกคนจะได้รับประโยชน์อย่างใหญ่
หลวงโดยคำาสอนที่ได้รับการดลใจและ
การนำาทางที่พบในนั้น”

หากสมาชิกนิตยสารศาสนจักรทุกคน 
สมัครสมาชิกนิตยสารเป็นของขวัญให้ 
เพ่ือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิกหรือญาติพ่ีน้อง  ผู้
สมัครสมาชิกใหม่เกือบหนึ่งล้านเจ็ดแสน 
คนจะได้รับการติดต่อกับศาสนจักรด้วย
ไมตรีจิตทุกเดือน

โดยผ่านออนไลน์สโตร์ของศาสนจักร
—store.lds.org—ทุกคนสามารถสมัคร 
เป็นสมาชิกนิตยสารหนึ่งฉบับหรือมาก 
กว่าน้ันหรือบอกรับเป็นของขวัญให้สมาชิก 
ครอบครัวหรือเพื่อนได้อย่างรวดเร็วและ
ง่ายดาย  นิตยสาร  Friend, New Era, และ 
Ensign มีจำาหน่ายเฉพาะภาษาอังกฤษ 
เท่านั้น ขณะที่ เลียโฮนา  ซึ่งมีบทความ 
มากมายตีพิมพ์ช่วงเดียวกันกับนิตยสาร

ถ่า
ยภ

าพ
โด

ย 
ริค

 ว
อล

เล
ซ

นอกจากนี้ ท่านสามารถขอรับ 
ความช่วยเหลือโดยติดต่อตัวแทน
นิตยสารในท้องที่  ทางอีเมล   
help@store.lds.org หรือโทรศัพท ์
ติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าใน 
ประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ของ
ตัวแทนเหล่านี้มีอยู่ใน store.
lds.org คลิกที่ Contact Us ใต้ 
Customer Support ตรงด้านล่าง
ของหน้าเว็บ แล้วคลิกลิงก์ by 
telephone ใต้ Contact Us

ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี news.lds.org

สมาชิกได้รับเชิญให้แบ่งปันพระกิตติคุณ 
ผ่านการสมัครสมาชิกนิตยสาร
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
ข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ ของศาสนจักร
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สามฉบับที่มีเฉพาะภาษาอังกฤษ  มีให ้
อ่านหลายสิบภาษา

อธิการท่านหนึ่งในสเตคพีโอเรีย รัฐ 
แอริโซนา พบว่าการสมัครสมาชิกนิตยสาร  
Friend เป็นของขวัญท้ังปีให้เด็กๆ ในวอร์ด 
เป็นวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการช่วยโอบเด็ก 
เหล่าน้ันไว้ด้วยถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
และอัครสาวกที่มีชีวิต

เพเนโลเป  บี. วูดวอร์ด แห่งรัฐเทกซัส  
สหรัฐอเมริกา เคยบอกรับเป็นสมาชิก 
นิตยสาร เลียโฮนา เป็นของขวัญส่งให้ลูก 
พี่ลูกน้องของเธอ  รวมถึงส่งให้เพื่อนและ 

แจ้งความจำานงออนไลน์จะอธิบายให้ท่าน 
ทราบวิธีต่ออายุสมาชิก การสมัครสมาชิก
ใหม่ และการบอกรับเป็นของขวัญ 

Store.lds.org มีเฉพาะภาษาจีน อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี  
โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน บุคคลที่พูด 
ภาษาอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น
หรือเข้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่ได้สามารถ 
แจ้งความจำานงหรือบอกรับเป็นของขวัญ 
โดยติดต่อหรือไปท่ีศูนย์หนังสือของศาสน- 
จักรซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศ

อาจารย์ที่อยู่ต่างประเทศ
“ดิฉันหวังว่านิตยสารจะช่วยให้ [ลูกพี ่

ลูกน้องของดิฉัน]  เรียนรู้ความสำาคัญของ 
การทำาและรักษาพันธสัญญา” เธอเขียน  
เธอกล่าวต่อไปว่าการบอกรับนิตยสารเป็น 
ของขวัญคือวิธี  “เตรียมทางให้ [เพื่อน
ดิฉัน] เพื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้ยินและ 
ยอมรับพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู”

ท่านสามารถแจ้งความจำานงหรือบอก 
รับเป็นของขวัญได้ที ่store.lds.org  ข้อมูล 
ในการแจ้งความจำานงเกี่ยวกับนิตยสาร 
อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าเว็บ  ขั้นตอนการ 

สมาชิกได้รับการกระตุ้นให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับมิตรสหายและครอบครัวที่ไม่ได้เป็นสมาชิกทุกวัย  ทุกศาสนา และทุกพื้นเพ
ผ่านการสมัครสมาชิกนิตยสารศาสนจักรให้เป็นของขวัญ
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หน้าภาษาต่างๆ มีสิ่งพิมพ์ของศาสนจักร 
มากกว่า 100 ภาษา

สำาหรับสมาชิกท่ัวโลกท่ีไม่ได้พูดภาษาใดภาษา 
หนึ่งใน 10 ภาษาต่อไปนี้—ภาษาจีน อังกฤษ  
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี 

โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน—อาจคิดว่าการค้นหาสิ่ง 

พิมพ์ของศาสนจักรในภาษาถิ่นของตนเองเป็นเรื่อง

ยาก แต่ผู้ที่ทราบถึงหน้าภาษาของ LDS.org  สามารถ

เข้าถึงสิ่งพิมพ์หลักๆ ของศาสนจักรได้โดยการคลิก 

เพียงสองสามครั้งเท่านั้น

ที่ด้านบนขวาหรือปุ่มด้านซ้ายของหน้าหลักใน  LDS. 

org  คลิก ภาพลูกโลก เพื่อค้นหาลิงก์เชื่อมต่อกับหน้า 

ภาษาต่างๆ ที่มีอยู่ใน LDS.org  ก่อนสิ้นปี 2012  ทีมงาน 

LDS.org คาดว่าจะมีหน้าภาษา108 หน้า รวมถึงภาษา 

เฮอร์วัตสกี (โครเอเชีย)  มาลากาซี (พูดในมาดากัสการ์) 

และ ทวิ (พูดในกานา)

ในปีนี้เราเพิ่มรายการใหม่ล่าสุดบางรายการในหน้า

ภาษา รวมถึง เลียโฮนา ฉบับไฟล์  PDF บนหน้าเว็บ

ท้องที่มากกว่า 40 ภาษาและไฟล์ PDF แบบข้อความ

ธรรมดาของคำาปราศรัยจากการประชุมใหญ่สามัญ 

เดือนเมษายน 2012 มากกว่า 90 ภาษา  ไฟล์ PDF ของ 

พระคัมภีร์มอรมอน 99 ภาษาทำาให้มีหน้าภาษาเพิ่มขึ้น

อีก 24 หน้าจากที่มีอยู่แล้วใน  LDS.org 

รายการที่แปลแล้วมีอยู่ในเว็บไซต์ตามแผนงานท่ัว 

โลกของศาสนจักรเพื่อแนะนำาสิ่งพิมพ์ของศาสนจักรใน

ภาษานั้นๆ

ในแผนซึ่งดำาเนินงานเป็นระยะนี้มีรายการสำาคัญๆ  

อาทิ—คำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก หลักแห่งความเชื่อ 

คู่มือ Gospel Fundamentals คำาปราศัยการประชุม 

ใหญ่สามัญที่คัดเลือกมา และแผ่นพับ ประจักษ์พยาน 

ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นต้น—ทั้งหมดนี ้

เป็นรายการสำาคัญลำาดับแรกในการแปล

สิ่งพิมพ์เล่มอื่นๆ ที่แปลแล้ว เช่น พระคัมภีร์ เพลง  

“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก” ข่าวสารจากฝ่ายประธาน 

สูงสุด และข่าวเยี่ยมสอนจะมีมาเพิ่มเติมเมื่อจำานวน 

สมาชิกศาสนจักรที่พูดภาษานั้นมีเพิ่มขึ้น

สิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้รับการแปลและมีในเว็บไซต์ตามที่ 

ได้รับอนุมัติจากฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก 

สิบสอง  ฝ่ายประธานภาคสามารถร้องขอให้แปลส่ิงพิมพ์ 

บางอย่างในภาษาใดภาษาหนึ่งได้เช่นกันหากเห็นว่ามี 

ความจำาเป็น

“หน้าเว็บไซต์เหล่านี้เปิดให้สมาชิกทุกคนใช้ส่วนตัว 

และในวันอาทิตย์” แมทท์ โรบินสัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย 

ผลิตสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์กล่าว  “ผู้นำาท้องที่อาจใช ้

แหล่งช่วยนี้เพื่อศึกษาส่วนตัวและแนะนำาให้สมาชิกใช้

ในการเรียกและในครอบครัวได้”

ซาร์กิส อายวาซยาน ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธาน 

ท้องถิ่นเยเรวาน อาร์เมเนีย รายงานว่า สมาชิกชอบใช้ 

หน้าภาษาอาร์เมเนียเพื่อพิมพ์เนื้อหาต่างๆ ที่ช่วยให้ 

พวกเขามีสัมฤทธิผลในการเรียก  พวกเขาใช้เว็บไซต์เพ่ือ 

รับและอ่านข้อมูลเกี่ยวกับศาสนจักรและหาคำาปราศรัย

การประชุมใหญ่สามัญในภาษาของตนเองเช่นกัน 

มีส่ิงพิมพ์ 
ใหม่ๆ ให้พิมพ์ 
และดาวน์โหลด
ได้อีกหลายสิบ

รายการและ 
จะเพ่ิมเติมไว้ใน
หน้าภาษาของ

เว็บไซต์ LDS.org 
ท่ีมีมากกว่า  
100 หน้า
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ฉลองชีวิตประธานมอนสันด้วย 
ค่ำาคืนแห่งสดุดี ดนตรี และบทเพลง
โดยเจอร์รีย์ เอแวนท์  
บรรณาธิการ ข่าวศาสนจักร

แทนพระเจ้าไปเยี่ยมเยียนผู้คน” ซึ่ง 
มักจะรวมถึงเด็กๆ ในอีกซีกโลกหนึ่ง 
ด้วย “ท่านไม่เพียงมอบช่วงเวลาอัน
ล้ำาค่าให้คนที่ท่านทักทายเท่านั้น แต ่
ได้มอบให้ผู้ เห็นเหตุการณ์ด้วย”  
ท่านกล่าว “ข้าพเจ้าเปลี่ยนไปจาก 
เดิม ผู้ที่มาร่วมเหตุการณ์ในวันน้ัน 
ก็เช่นกัน เพราะเราต่างรู้สึกถึงความ 
รักนั้น การเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้น
กับเรา”

ประธานดีเทอร์  เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด 
แสดงความยินดีกับประธานมอนสัน 
เช่นกัน “ช่วงชีวิตที่เต็มไปด้วยวัน 
พิเศษ . . .  ประธานมอนสันครับ  ท่าน 
คือมิตรที่นำาความสว่างมาสู่ความ
มืด ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าในยุคสมัยของเรา เรา 
รักและสนับสนุนท่าน เราสวดอ้อน- 

ใ
นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ 
และเพื่อเป็นเกียรติในวันเกิด 
ปีที่ 85 ของประธานโธมัส 

เอส. มอนสัน พื้นที่ศูนย์การประชุม 
ใหญ่รองรับผู้ชมประมาณ 20,000  
คน  เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม ค.ศ. 2012 
เพ่ือเข้าชมค่ำาคืนแห่งสดุดี ลำานำา และ 
บทเพลงในโปรแกรมชื่อ  “Golden 
Days: A Celebration of Life”

การแสดงประกอบด้วยดนตรีและ 
ข้อความบางตอนจากการแสดง 
บรอดเวย์ที่ประธานมอนสันโปรด- 
ปรานรวมถึงบทเพลงสร้างแรงบัน- 
ดาลใจที่รวบรวมไว้ในการฉลองวัน 
เกิดปีที่ 85 ของท่านซึ่งตรงกับวันที่ 
21 สิงหาคม

ประธานมอนสันกับฟรานเซส  
จอห์นสัน มอนสัน ภรรยาของท่าน  
และสมาชิกในครอบครัวน่ังแถวหน้า 
ในบรรดาผู้ชม

ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์ ที่
ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด 
กล่าวสรรเสริญประธานมอนสันใน
สิ่งที่ท่านเห็นบน “ถนนอันไกลโพ้น 
ในเขตทะเลทรายแอริโซนา” ที่ซึ่ง 
ประธานมอนสันแวะจับมือทักทาย
คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งกับลูกเล็กๆ ของ
พวกเขา แต่สุดท้ายท่านได้ทักทาย
กับอีกหลายคนซึ่งมาในวันน้ันด้วย
ความอดทน

ประธานอายริงก์กล่าวว่าท่านเห็น 
ถึงการที่ประธานมอนสัน “เป็นตัว 

วอนเพื่อท่าน”  ท่านกล่าว
ผู้นำาศาสนจักร ผู้นำาศาสนา และ 

ผู้นำาพลเรือนท่านอื่นๆ ซึ่งเป็นเพื่อน 
กันมานาน กล่าวสรรเสริญประธาน 
มอนสันผ่านวีดิทัศน์ที่บันทึกไว้ล่วง
หน้า  ท่านได้รับยกย่องเช่นกันจาก 
การมีส่วนร่วมในงานลูกเสือเป็น 
เวลาหลายปี

ในช่วงท้ายของโปรแกรม ประธาน 
มอนสันย้ำาถ้อยคำาของนักเขียนและ 
กวีชาวสก็อตแลนด์  เจมส์ แบร์รี ผู ้
เขียนว่า “พระผู้เป็นเจ้าประทานความ 
ทรงจำาแก่เรา เพื่อให้เรารำาลึกถึง 
ความเบิกบานหรรษายามชีวิตเห่ียว 
เฉาโรยรา” (ดู ลอเรนซ์  เจ. ปีเตอร์,  
comp.,  Peter’s Quotations: Ideas 
for Our Time (1977), 335)

“คืนนี้ข้าพเจ้าได้รับความทรงจำา 
อันชื่นบานมากมาย”  ประธานมอน- 
สันกล่าว

สิ่งที่ตกแต่งไว้เกือบทุกพื้นที่บน
ยกพื้นของศูนย์การประชุมใหญ่คือ
ดอกกุหลาบสีเหลืองหลายร้อยดอก 
ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของวัน “พิเศษ” ใน 
ชีวิตท่าน 

“Golden Days: 
A Celebra-
tion of Life” 
ชวนให้ย้อน
รำาลึกถึงชีวิต
ของประธาน
มอนสันช่วง
—วัยเด็ก ชีวิต
แต่งงาน การ
รับใช้ชาติ และ
การรับใช้ใน
ศาสนจักรของ
ท่าน—ผ่าน
บทเพลงและ
เสียงดนตรี
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ข่าววงใน

จัดตั้งสเตคแห่งแรกในเคปเวิร์ด
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2012  

เอ็ลเดอร์เอริค ดับเบิลยู. โคพิชกา  ประธาน 

ภาคยุโรปในเวลานั้นจัดตั้งสเตคแห่งแรกใน 

เคปเวิร์ด (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คาโบเวิร์ด) 

ในเมืองหลวงไปรอา มีวิสุทธิชนเข้าร่วมมาก 

กว่า 1,000 คน

มีการเรียกและวางมือมอบหน้าที่เพื่อควบ 

คุมสเตคไปรอา เคปเวิร์ดที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นแก ่

โรซีเวลต์ เทียเซียราในฐานะประธานสเตค 

พร้อมด้วยอาดิลสัน มอนเทียโร ที่ปรึกษาที่

หนึ่ง และโฮเซ เปอเรส ที่ปรึกษาที่สอง

การอุทิศซ้ำาโบสถ์ลอนดอนแผ่ขยาย

พระกิตติคุณไปสู่ผู้คนมากมาย

โบสถ์ไฮด์พาร์คในประวัติศาสตร์ของ 

ศาสนจักรที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  

ดำาเนินการบูรณะต่อเติมและอุทิศซ้ำาเมื่อวันที่ 

1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 เพื่อเป็นสถานที่ 

ประกอบพิธีนมัสการและเป็นศูนย์ต้อนรับ 

นักท่องเที่ยวก่อนโอลิมปิก 2012 

เอ็ลเดอร์เอริค  ดับเบิลยู. โคพิชกา แห่ง 

สาวกเจ็ดสิบ ประธานภาคยุโรปในเวลานั้น 

เป็นผู้อุทิศซ้ำาอาคารประชุมหลังดังกล่าว   

“ข้าพเจ้าหวังว่าผู้คนหลายแสนคนตลอด 

ระยะเวลาหลายปีจะเข้ามาในอาคารหลังนี้ 

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณของพระเยซู

คริสต์” ท่านกล่าว 

นิวแคลิโดเนียฉลองการเติบโต 

ของศาสนจักร

วันท่ี 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 เอ็ลเดอร์ 

เจมส์  เจ. ฮามูลา แห่งสาวกเจ็ดสิบ ประธาน

ภาคแปซิฟิก จัดตั้งสเตคแห่งแรกในนิวแคลิ- 

โดเนีย โดยมีสมาชิกศาสนจักรร่วมพิธี 800 คน

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและผู้คนทั้งหมดใน

นิวแคลิโดเนียจะได้รับพรเมื่อมีการสอนพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์และผู้คนน้อมรับ

พระกิตติคุณมากขึ้นเรื่อยๆ” เอ็ลเดอร์ฮามูลา
กล่าว

สเตคนูเมอา นิวแคลิโดเนีย สเตคแห่งใหม่
ประกอบด้วยสมาชิก 2,000 คนและอาคาร
ประชุมแปดแห่ง

“พันธกิจสำาคัญที่สุดของเราคือส่ังสอน
พระกิตติคุณและหลักธรรมทั้งหมดแก่ผู้คน
ในนิวแคลิโดเนีย ซ่ึงจะนำาความสุขมาสู่พวกเขา 

ครอบครัวของพวกเขา  สิ่งแวดล้อมในการ
ทำางานและชุมชนของพวกเขา” จอร์จี กีดี ซึ่ง
ได้รับเรียกเป็นประธานสเตคคนแรกกล่าว  
มาร์ค มอเซลลิน และ เธียร์รีย์ โกโรดีย์  
ได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษา

อาคารประชุมแอลดีเอสหลังแรก 
ในเอธิโอเปีย

สมาชิกในเอธิโอเปียกำาลังมองเห็นพรมาก 
มายท่ีมาจากอาคารประชุมหลังแรกของประ- 
เทศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางหลวงระหว่างเมือง 
ต่างๆ  ของอาดดิสอาบาบาและอาดามา อาคาร 
มีสามชั้นและชั้นใต้ดินเป็นสถานที่จอดรถ

แต่สิ่งที่สำาคัญกว่าเทคนิคด้านต่างๆ ของ 
อาคารประชุมคืออาคารหลังน้ีเป็นสัญลักษณ์ 
แห่งศรัทธาให้สมาชิกในสาขาซ่ึงเคยจัดประชุม 
ในอาคารที่พักอาศัยไม่ไกลจากอาคารใหม่
หลังนี้

เดบรี เซอิท ประธานสาขาอิเฟรม เอมีโร- 
เมโกเนนกล่าวว่า  “ทุกครั้งที่ผมผ่านอาคาร 
ประชุมหลังใหม่ ทำาให้ผมนึกถึงพันธสัญญา
ของเรา  เหมือนตอนที่แม่ทัพโมโรไนชูธงแห่ง
เสรีภาพ ทำาให้ผมเข้มแข็งขึ้น”

สมาชิกฝ่ายประธานสเตคไปรอาเคปเวิร์ด (จากซ้ายไปขวา): อดิลสัน มอนเทียโร  
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง;โรซีเวลต์ เทียเซียรา ประธาน; และโฮเซ เปอเรส ท่ีปรึกษาท่ีสอง

ล่าสุด

ฝ่ายประธานสูงสุดประกาศการ

เปลี่ยนแปลงในฝ่ายประธาน

ภาคอเมริกากลาง  โดยมอบหมาย

ให้เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ซี. เกย์ มารับ

หน้าที่ในสำานักงานใหญ่ศาสนจักร

อีกครั้งและเรียกเอ็ลเดอร์เควิน อาร์. 

ดันแคน เป็นที่ปรึกษาที่สองแทน  

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีระบุไว้ใน

แผนภูมิงานมอบหมายระดับภาค 

ตีพิมพ์ในนิตยสาร Ensign และ  

เลียโฮนา ฉบับเดือนสิงหาคม
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัว

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัว

ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลียโฮนา มีคำ�ตอบ

ฉันเป็นสมาชิกศาสนจักรโดยกำาเนิด 
บางครั้งฉันไม่เห็นคุณค่าของพรมากมาย
จากพระกิตติคุณในชีวิต และเมื่อนึกถึง
สิ่งเหล่านี้ทีไร ฉันทราบดีว่าจะไม่มีวัน
ขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ได้เพียงพอ
สำาหรับทุกสิ่งที่ฉันมี หนึ่งในพรเหล่านั้น
คือนิตยสาร เลียโฮนา ที่มาจากการดลใจ  
เหลือเชื่อจริงๆ ที่ฉันได้รับคำาตอบแน่นอน
ทุกครั้งที่อ่าน ขอบคุณสำาหรับข่าวสาร 
เหล่านี้
ลุดมิล� แอล. อ�ยุ 13 ปี, อ�ร์เจนติน�

ประจักษ์พย�นของเร�เติบโต
นิตยสาร เลียโฮนา เปลี่ยนชีวิตดิฉัน 

และครอบครัว นิตยสารฉบับนี้เป็นเครื่อง
มืออันยอดเยี่ยมที่ช่วยให้คนเรียนรู้และได้
รับความรู้  นิตยสารฉบับนี้เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้เรา ประจักษ์พยานถึง
ศาสนจักรของเราจึงเติบโต
แอนน� ม�ร์เซล� เอคินิค โฮโยส, 
โคลัมเบีย

“ประเพณีเกี่ยวกับความสว่างและประ- 

จักษ์พยาน” หน้า 10: สรุปบทความและเช้ือ- 

เชิญให้ครอบครัวของท่านสร้างส่ือทัศนูปกรณ์ 

เพื่อสาธิตจุดประสงค์ของโครงค้ำา สนทนาถึง

วิธีที่ศาสนจักรเป็น “โครงค้ำา” ให้ครอบครัว

ท่านเอื้อมได้สูงขึ้นในการสร้างครอบครัวและ

ด้านอื่นๆ ของชีวิตท่าน

“ศาสดาพยากรณ์ช่วงเทศกาลคริสต์มาส” 

หน้า 20: หลังจากอ่านเรื่องราวมากมายจาก 

ชีวิตศาสดาพยากรณ์ ท่านอาจแบ่งปันประ- 

สบการณ์บางอย่างซึ่งชีวิตท่านหรือชีวิตผู้อ่ืน 

สัมผัสประสบการณ์พิเศษช่วงคริสต์มาสที่ 

ผ่านมา  ท่านอาจพูดถึงวิธีท่ีเราจะทำาตามแบบ 

อย่างศาสดาพยากรณ์ของเราในช่วงเทศกาลน้ี

“ความปลอดภัยและสันติสุขจากการ

รักษาพระบัญญัติ” หน้า 32: ท่านที่ลูกยัง 

เด็กอยู่สามารถให้พวกเขาวาดรูปผู้คนกำาลัง 

ทำาสิ่งชอบธรรมบนถนนที่นำาไปสู่พระวิหาร   

บางครอบครัวอาจจะอ่านบทความทั้งหมด

และสนทนากันโดยเน้น 

ว่า “เส้นทางสู่ความสุขเริ่มต้นด้วย . . .  การ

เชื่อฟังพระบัญญัติ” 

“วิธีถวายของขวัญแด่พระคริสต์” หน้า  

48: อ่านบทความจากประธานเฮนรีย์  บี.  

อายริงก์ ด้วยกัน อาจให้ลูกๆ ของท่านเขียน 

ถึงส่ิงที่พวกเขาอยากถวายแด่พระผู้ช่วยให้ 

รอดในวันคริสต์มาสและห่อคำามั่นสัญญา 

ของพวกเขาเหมือนของขวัญคริสต์มาส  ท่าน 

อาจสนทนาถึงผู้คนที่พวกเขารู้จัก ผู้ที่ช่วย 

เหลือเขาได้ทางกายหรือทางวิญญาณหรือทั้ง

สองอย่าง

“คำาสวดอ้อนวอนคริสต์มาสได้รับคำา

ตอบ” หน้า 68: อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับเพ็กกี 

ชอนเคนร่วมกับครอบครัวของท่าน ท่านอาจ

แบ่งปันประสบการณ์เมื่อท่านได้รับคำาตอบ

จากการสวดอ้อนวอนและกระตุ้นให้ลูกๆ ทำา

เช่นเดียวกัน  ติดตามทุกคำาตอบที่ครอบครัว

ได้รับจากการสวดอ้อนวอนในช่วงคริสต์มาส

ข้อคิดเห็นท่ัวไป

ประจักษ์พย�นท่ีปร�ศจ�กคำ�พูด
ดีเรคลูกชายของดิฉันพูดไม่ชัด ซึ่งหมายความว่าเขามีความยากลำาบากในการพูด ดีเรค 

ชอบการสังสรรค์ในครอบครัวและใช้เวลาหลายเดือนในการเตรียมบทเรียนเพ่ือแบ่งปันกับ

ครอบครัว

บทเรียนบทหนึ่งของเขาที่น่าจดจำามากที่สุดคือ “ความฝันของลีไฮ” เขาผูกเชือกโยงไปทั่ว 

บ้านและนอกบ้านด้วย  เราเริ่มบทเรียนด้วยการฟังเพลงสวดจากซีดี “ฉันเชื่อในพระคริสต์”  

พลางมองไปยังภาพความฝันของลีไฮที่จัดแสดงไว้บนโต๊ะ จากนั้นดีเรคพาเราเดินไปตามเชือก

ทีละคน

ขณะที่เราเดินไป มีภาพของพระคริสต์อยู่ด้านหนึ่งและมีสิ่งล่อลวงมากมาย (เช่น วิทยุ  

โทรทัศน์ และเกม) อยู่อีกด้านหนึ่ง  เรารู้ว่าเรามาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อเราได้ยินเสียงเพลง 

—ที่ดีเรคโปรดปราน “ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรงพระชนม์”

หลังจากทุกคนผ่านพ้นมาแล้ว ดีเรคเปิดดีวีดี  The Testaments (พยานหลักฐาน) ให้เรา 

ชมตอนท้ายของเร่ือง  เป็นตอนท่ีพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อผู้คนในทวีปอเมริกา พระวิญญาณ 

แรงกล้ามากขณะลูกชายเราถ่ายทอดประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดโดยไม่ต้องใช้คำา

พูดใดๆ เลย
เวนดีย์ ธอมพ์สัน, สหรัฐอเมริก�

ต้องการแนวคิด
สำาหรับการสังสรรค์
ในครอบครัว

นิตยสาร เลียโฮนา กำาลังมองหา 
แนวคิดและประสบการณ์การสังสรรค ์
ในครอบครัวของท่าน  อาจเป็นแนวคิด 
สั้นๆ—เล่าถึงการสังสรรค์ในครอบครัว 
ที่ประสบความสำาเร็จหรือมีความหมาย 
หรือท่านดัดแปลงการสังสรรค์ใน 
ครอบครัวอย่างไรเพื่อให้เหมาะกับ 
ความต้องการในครอบครัวของท่าน

โปรดส่งแนวคิดและประสบการณ์
ของท่าน (ภาษาใดก็ได้) มาที่ liahona@
ldschurch.org  กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล 
อีเมล วอร์ดหรือสาขา และสเตคหรือ 
ท้องถิ่นมาด้วย
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ไ
ม่กี่ปีก่อนเมื่อเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ด 

กับข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่ผู้ให้คำาปรึกษา 

แก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ศาสนจักร เราทราบว่า 

ช่องทางสื่อมักติดต่อคนไม่เป็นสมาชิกศาสนจักรให ้

สืบหาความจริงเกี่ยวกับศาสนจักร เนื่องจากเรา 

ปรารถนาจะเปลี่ยน เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกับข้าพเจ้า 

จึงเริ่มไปเย่ียมกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ 

หลักๆ ภายใต้การกำากับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด 

เพ่ือบอกข่าวสารว่าเราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น 

กลางทางการเมือง เราไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไม่ว่าจะเป็น

ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง อย่างไรก็ดี เราต้องการ

เป็นคนอธิบายความเชื่อของเราเอง “เราต้องการให้

คุณ” เราบอกพวกเขา “มาพูดคุยกับเราถ้าคุณจะ

พูดถึงสิ่งที่เราเชื่อ”

พวกเขาต้อนรับการเยือนเหล่านั้นเป็นอย่างดี 

และเราพบว่าพวกเขาทำาตามคำาขอร้องของเรา เวลา 

นี้ เราพบว่าสื่อมีความเข้าใจวิสุทธิชนดีขึ้นมาก  

กรอบประเพณีเก่าๆ ถูกทำาลายบ้างแล้ว เราเห็นคน 

อื่นๆ ยอมรับว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะเฉพาะ

ตัวผู้พยายามดำาเนินชีวิตตามทัศนะที่เราศึกษาและ 

เรียนรู้มา เราสังเกตเห็นความตระหนักนอกศาสน- 

จักรเช่นกันว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่เหมือนกันทั้ง 

หมด คนของเราต่างกันมากในทางที่ดีและน่าสนใจ

ด้วยท่าทีที่เปลี่ยนไปเหล่านี้ การเป็นสมาชิก 

ศาสนจักรและการที่สมาชิกได้พูดและตอบคำาถาม 

จากมิตรสหายและเพื่อนบ้านเก่ียวกับความเชื่อ 

ของพวกเขาจึงถือเป็นโอกาสอันดียิ่ง ขณะทำาเช่น 

นั้นย่อมไม่มีสิ่งใดสำาคัญกว่าการที่เรารู้สึกปีติและ

ชื่นชมยินดีในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เรา 

ทราบว่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไร เราทราบว่าพระ

เยซูคริสต์คือใคร และเรามีโอกาสให้พระบิดาใน

สวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักทรงอวยพรเรา
ข้าพเจ้าพบว่าน่าสนใจที่สมาชิกผู้สอนศาสนาที่

ดีที่สุดของเรา ผู้ใช้โอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณ มัก 
เป็นคนท่ีเป่ียมด้วยปีติ สมัยข้าพเจ้าเป็นผู้อำานวยการ 
บริหารแผนกผู้สอนศาสนา เราสังเกตเห็นทันทีว่า 
มีบัพติศมาพอสมควรในปารีส ฝรั่งเศส เราสงสัย 
ระคนตื่นเต้นเกี่ยวกับสาเหตุที่เป็นเช่นนั้น และม ี
หลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักอย่างหนึ่งอยู่ที่พี่น้อง 
สตรีคนหนึ่งผู้ไปทำางานตอนเช้าวันจันทร์และพูดถึง 
ชั้นเรียนอรุโณทัย หลังจากวันสะบาโตเธอจะเล่า 
ประสบการณ์การสอนเด็กเล็กเมื่อวันก่อนให้เพื่อน 
ร่วมงานฟัง—ด้วยความปีติยินดีย่ิง—ไม่นานเพ่ือนๆ 
ก็แทบอดใจรอเธอเล่าเรื่องอรุโณทัยไม่ไหว นั่นทำา 
ให้เกิดอะไรขึ้นเช่นนั้นหรือ นี่คือกลุ่มคนที่มีชีวิตอยู ่
กับข้อกังวลเหมือนเราทุกคนเกี่ยวกับโลกของเรา 
และอนาคต จู่ๆ ก็มีคนคนหนึ่งผู้ไม่เพียงเปี่ยมด้วย 
ปีติเท่านั้นแต่เปี่ยมด้วยปีติเกี่ยวกับเด็กๆ—ผู้เป็น 
ตัวแทนของอนาคต พ่ีน้องสตรีคนน้ีรักพระผู้ช่วยให้ 
รอดอย่างเห็นได้ชัด และความรักนั้นฉายออกมา 
เพื่อนร่วมงานของเธอจึงอยากรู้มากขึ้น

หากเราชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรามี หากเรารู้สึกปีต ิ
และแสดงให้เห็น เราจะมีความสุขมากขึ้น เราทำา 
สิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำา เราเป็นคนดีขึ้น  
โดยการคบหาสมาคมกัน คนรอบข้างเรา—ลูกๆ  
มิตรสหาย และเพื่อนบ้านของเรามีความสุขมากขึ้น 
ปีติคือกุญแจ เมื่อเราแบ่งปันปีติของพระกิตติคุณ
เราบรรลุผลสำาเร็จในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เรา
บรรลุผลสำาเร็จ 
ดัดแปลงจากการสัมภาษณ์ทาง Mormon Channel  
ฟังการสัมภาษณ์ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษได้ที่
mormonchannel.org/conversations/27

อรุโณทัย ประชาสัมพันธ์  
และปีติของพระกิตติคุณ

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน 
แอล. คุก
แห่งโควรัม 

อัครสาวกสิบสอง

จนกว่าเราจะพบกันอีก

อรุโณทัยเกี่ยว 

ข้องอะไรกับ 

ประชาสัมพันธ์  

เกี่ยวข้องมาก 

เมื่อหมายถึงปีติ

ของพระกิตติคุณ



ภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอน ของประทานจากพระบิดาบนสวรรค์ 
โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:29–35, 42–54, 59–60

ปีนี้ เลียโฮนา หลายฉบับมีชุดภาพบุคคลและสิ่งของในพระคัมภีร์มอรมอน เพื่อทำาให้ภาพเหล่านี้แข็งแรงและใช้สะดวก ให้ตัดภาพ
ออกมา ทากาวหรือใช้เทปแปะกับกระดาษแข็ง ถุงกระดาษถุงเล็กๆ หรือแผ่นไม้ติดงานประดิษฐ์ เก็บแต่ละชุดไว้ในซองหรือถุงพร้อม
แผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่บอกว่าจะหาเรื่องราวพระคัมภีร์เกี่ยวกับภาพเหล่านั้นได้ที่ไหน
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เฉกเช่นดวงไฟท่ีประดับประดารอบพระวิหาร 

บางแห่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เชิญชวน 

นักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมสันติสุขแห่งปีติที ่

นั่น พระเยซูคริสต์ทรงส่องแสงเป็นความ 

สว่างของโลก โดยเชิญชวนทุกคนให้มารับ

สันติสุขและปีติที่พระองค์ทรงมอบผ่านศาสนพิธีพระกิตติคุณ โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงคนท่ีได้รับในพระนิเวศน์ศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ ในบรรดาปีติสูงสุด 

ที่คนๆ หนึ่งจะประสบได้คือการรู้ว่าโดยผ่านศาสนพิธีผนึกของพระวิหาร 

การแต่งงานสามารถย่ังยืนต่อไปได้หลังจากความตาย และสายใยครอบครัว 

ดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์ ดู “การเปลี่ยนสภาพอันศักดิ์สิทธิ์” หน้า 24; “มุ่งเน้น

ครอบครัวนิรันดร์” หน้า 28; “ความสว่างของโลก” หน้า 64
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