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โจเซฟ เอฟ. สมิธ
ผู้ รับใช้เป็นประธาน
ศาสนจักรต้ังแต่ปี 
1901 ถึง 1918 ภาพนี้
ถ่ายไว้หน่ึงปีก่อน
ท่านถึงแก่กรรมเม่ือ
อาย ุ80 ปี ไฮรัม สมิธ
บิดาท่านถกูสังหาร
เป็นมรณสักขีพร้อม
กับโจเซฟ สมิธในปี 
1844 เม่ืออาย ุ27 ปี 
โจเซฟ เอฟ. สมิธได้
รับการวางมือแต่งต้ัง
เป็นอัครสาวกในปี 
1866 โดยประธาน
บริคัม ยงัก์ และท่าน
รับใช้เป็นท่ีปรึกษา
ของประธาน
ศาสนจักรส่ีท่าน โดย
รับใช้เป็นเจ้าหน้าท่ี
ช้ันผู้ใหญ่นาน 52 ปี 
ค�าสอนมากมายของ
ท่านจึงได้รับการจัด
พิมพ์ในช่ือ Gospel 
Doctrine ท่านได้รับ
การเปิดเผยท่ีเวลานี้
บันทึกไว้หลกัค�าสอน
และพันธสัญญา 138 
เช่นกัน

ภาพถ่ายเอ้ือเฟ้ือโดยหอ
สมุดประวติัศาสนจกัร
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34 พระกติตคุิณของพระเยซูคริสต์: 
ทีพ่กัพงิและควำมคุ้มครอง
โดย เกตูลิโอ วอลเตอร์  
แจก็เฮอร์เอซิลวา
จากพระคมัภีรห์ลกัค�าสอนและ
พนัธสัญญา: เจ็ดวธีิทีสั่ญญาวา่เรา
จะไดร้บัความคุม้ครองในชีวติเรา

ปกิณกะ
8 กำรสอนในวธีิของพระผู้

ช่วยให้รอด: ยกระดบักำร
สนทนำของครอบครัวเรำ
โดย ดกั ฮาร์ท

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

44 ภำพแห่งศรัทธำ: โจเซฟีน เซียร์

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: องอำจ
ในอดุมกำรณ์ของพระคริสต์
โดย ประธานโจเซฟ สมิธ

เลียโฮนา ธนัวาคม 2017

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด:  

แสวงหำพระคริสต์ในช่วง
เทศกำลคริสต์มำส
โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคทด์อร์ฟ

7 ข่ำวเยีย่มสอน: เตม็ใจแบก
ภำระของกนัและกนั

บทความพิเศษ
10 พระสิริจงมแีด่พระเจ้ำในทีสู่งสุด

โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

16 สิบส่ีเหตุกำรณ์เกีย่วกบักำรประสูติ
โดย เจสซิกา กริฟฟิธ
ส�ารวจเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ก่อน
และหลังการประสูตขิองพระผู้
ช่วยใหร้อดตามทีเ่ล่าไว้ ในพระ
คมัภีร์

20 โจเซฟ สมธิ: ควำมเข้ม
แขง็จำกควำมอ่อนแอ
โดย เอล็เดอร์มาร์คสั บี. แนช
ปาฏหิารย์ิเช่นทีเ่คยเกิดกับ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟจะเกิด
ขึน้เมือ่เรายอมรบัและถวายความ
ออ่นแอของเราแดพ่ระเจ้า

28 เรำสำมำรถท�ำให้ดขีึน้ได้ ตอน 2:  
พบทีข่องท่ำนในศำสนจกัร
ของพระเยซูคริสต์
โดย เบตซี แวนเดนเบิร์ก
ทา่นเคยรูสึ้กเหมือนท่านไม่เขา้
พวกหรอืไม่ มีบางวธีิทีจ่ะพบกับ
ทางออก

ภำพปก
การประสูต ิโดย บรูซ ฮิกซ์สนั สมิธ
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46 Mongolia’s Got Talent!
โดย โป เนียน (เฟลิเป) ชู, เปตรา ชู 
และออดเจอเรล โอชิรจาฟ
คณะนักรอ้งหนุ่มสาวใช้เพลง
สะกดคนทัง้ประเทศ—และแบ่ง
ปันพระกติตคิณุอยา่งไร

48 ของขวญัทีด่ฉัินถวำยแด่
พระผู้ช่วยให้รอด
โดย เชอร์สแตน พิกซ์ตนั
ดฉัินตอ้งหยุดนึกถึงตวัเองและ
เริม่นึกถงึพีน้่องชายหญงิของ 
ดฉัิน

คนหนุ่มสำว

50 พบศรัทธำของเธออกีคร้ัง
โดย เดวดิ ดิกสนั
ประจักษ์พยานของเท  
โอราโนอาอ่อนลง แตเ่ธอยัง 
คงจ�าประสบการณ์อันหอมหวาน 
จากอดตีของเธอได้

52 มนต์ขลงัของเพลงคริสต์มำส
เรือ่งเล่าสองเรือ่งเกีย่วกับพรอันน่า
ประหลาดใจของการรอ้งเพลง

54 เหตุผลแปดประกำรทีค่ริสต์มำสเป็น
เวลำเหมำะจะเป็นผู้สอนศำสนำ
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
ใครจะรูว้า่การเป็นผู้สอนศาสนา
ท�าไดง่้ายมาก

58 โปสเตอร์: ถวำยห้องว่ำง

59 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร: วธีิรู้สึก
ถงึวญิญำณแท้จริงของคริสต์มำส
โดย ประธานโธมสั เอส. มอนสนั

60 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันสวดอ้อนวอนขอส่ิงส�าคญับาง
อยา่งมาตลอด แต่ไม่ทราบวา่ฉัน
ไดร้บัค�าตอบแล้วหรอืไม่ ฉันจะ
ทราบไดอ้ย่างไร

62 ห้องสนทนำ

เยำวชน

64 ผู้มำเยอืนในคนืคริสต์มำสอฟี
โดย ฮอลลี เค. เวร์ิธธิงตนั
ไม่นะ! คนืโปรดประจ�าปีของ 
คลาราจะพังแน่นอน

66 จงกล้ำและแบ่งปัน!
โดย เอล็เดอร์พอล บี. ไพเพอร์
ทา่นจะช่วยใหเ้พือ่นๆ เรยีนรูเ้กีย่ว
กับพระเยซูครสิตห์รอืไม่

67 บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร:  
ศำสนจกัรวนันี้

68 ตัว๋สีแดง
โดย ดาร์ซี เจนเซ็น มอร์ริส
มาเตโอตอ้งการเป็นเพือ่นทีด่ี
เหมือนพระเยซู เขาจะท�าได้
อย่างไร

70 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: กำรกลบัใจจะ
ช่วยให้ฉันรู้สึกมคีวำมสุขได้อย่ำงไร
โดย เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

72 ค�ำสอนของพระเยซู
น่ีเป็นวธีิทีส่นุกในการนับถอยหลงั
จนถงึวนัครสิตม์าสโดยท�าตามค�า
สอนบางประการของพระเยซู

74 เพลง: ถวำยห้องว่ำง
โดย ลาร์รีย ์ฮิลเลอร์และ 
ไมเคิล เอฟ. มูดีย์

75 หน้ำนีข้องหนู

76 เร่ืองรำวของพระเยซู:  
พระเยซูประสูตใินเบธเลเฮม
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี

เดก็

ดูวา่ท่านจะหาเลีย
โฮนาท่ีซ่อนอยู่

ในฉบับน้ีได้หรอื
ไม่ ค�าใบ้: พระ

วญิญาณบรสุิทธ์ิ
ทรงช่วยให้ท่าน
เป็นเพ่ือนท่ีดี

อย่างไร

48 76

54
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ศาสนจกัรเชิญชวนท่านสร้างงานศิลปะช้ินใหม่เขา้ร่วมการประกวดศิลปะนานาชาติ
คร้ังท่ี 11 ซ่ึงอุปถมัภโ์ดยพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสนจกัรในซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูาห์

•  หวัขอ้: “การใคร่ครวญความเช่ือ” ไดรั้บแรงบนัดาลใจจาก สดุดี 77:11–12 
ศาสนจกัรยนิดีรับส่ือศิลปะ ผลงานดา้นศิลปะ และแนววฒันธรรมทุกรูปแบบ

•  ก�าหนดส่งผลงาน: ตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ถึงวนัท่ี 1 มิถุนายน ค.ศ. 2018
•  อาย:ุ ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดตอ้งมีอายตุั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป
•  รางวลั: คณะกรรมการเป็นผูเ้ลือก โดยจะประกาศรางวลัในเดือนตุลาคม 2018 

ศาสนจกัรจะจดัแสดงผลงานท่ีไดรั้บคดัเลือกในพิพิธภณัฑป์ระวติัศาสนจกัรและ
ทางออนไลน์

เชิญชวนศิลปินทัว่โลก
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“ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจท้ังหลายของพระยาห์เวห์ ใช่แล้ว 
ข้าพระองค์จะระลึกถึงบรรดาการอัศจรรย์ของพระองค์ในสมยั

ก่อนๆ ข้าพระองค์จะใคร่ครวญถึงพระราชกิจท้ังส้ินของพระองค์ 
และตรึกตรองถึงกิจการของพระองค์” (สดดีุ 77:11–12)

ดูรายละเอียดกฎกติกา ขอ้ก�าหนดของการคดัเลือกผลงาน และการ
ลงทะเบียนออนไลนไ์ดท่ี้ lds .org/ artcompetition 

ธันวำคม 2017 ปีที ่23 เล่มที ่12
เลยีโฮนำ 14452 425

นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย ฉบบัพิมพภ์าษาไทย

ฝ่ำยประธำนสูงสุด: โธมสั เอส. มอนสนั, เฮนรีย ์บี. อายริงก,์  
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

โควรัมอคัรสำวกสิบสอง: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, ดลัลิน เอช. โอค๊ส์,  
เอม็. รัส เซลล ์บลัลาร์ด, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์  
เดวดิ เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนั, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด์

บรรณำธิกำร: ฮูโก อี. มาร์ติเนส
ผู้ช่วยบรรณำธิกำร: แรนดลัล ์เค. เบนเนตต,์ แครอล เอฟ. แมคคองกี
ทีป่รึกษำ: ไบรอนั เค. แอชตนั, บอนน่ี เอช. คอร์ดอน, เลอแกรนด ์อาร์. เค
อร ์ติส จูเนียร์, เอด็เวร์ิด ดูเบ, ชาราน ยแูบง, โดนลัด ์แอล. ฮอลลส์ตรอม, 
ดกัลาส ดี. โฮลม์ส์, เอริค ดบัเบิลย.ู โคพิชกา 

ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยนิตยสำรศำสนจกัร: อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จดักำรฝ่ำยธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณำธิกำรบริหำร: อดมั ซี. โอลสนั
ผู้ช่วยบรรณำธิกำรบริหำร: ไรอนั คารร์
ผู้ช่วยฝ่ำยพมิพ์เผยแพร่: เครมิลดา อมารัล
งำนเขยีนและงำนบรรณำธิกำร: เมอร์ริซ่า เดนนิส, เดวดิ ดิกสนั,  
เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตนั, ลอรี ฟลูเลอร์, การ์เรตต ์เอช. 
การ์ฟ, ลารีน พอร์เทอร์ กอนต,์ จอน ไรอนั เจนเซ็น, ชาร์ลอตต ์ 
ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลี จอห์นสนั โอดีเคิร์ก, อีริค บี.  
เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็.  
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ถึงทุกท่านผู้ประสงคจ์ะเข้าใจวา่เราเป็นใครในฐานะ
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้าย ข้าพเจ้าขอเสนอจุดเริม่ตน้โดยใช้ค�าสามค�าน้ี

คอื เราแสวงหาพระครสิต์
เราแสวงหาเพื่อเรยีนรูจ้ากพระองค ์เพื่อตดิตามพระองค ์

เพื่อจะเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้
เราแสวงหาพระองคท์ุกวนัตลอดปี แตแ่สวงหาเป็น

พิเศษในช่วงเวลาน้ีของปี—เทศกาลครสิตม์าส เมื่อเรา
เฉลิมฉลองการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดที่รกัของเรา—
ใจเราเอนเอียงไปหาพระองคม์ากขึน้

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการเตรยีมเฉลิมฉลองครสิตม์าส 
ขอให้เราพิจารณาวา่คนที่มีชีวติเมื่อสองพันปีก่อนเตรยีม
พรอ้มตอ้นรบัการมาถึงของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

คนเลีย้งแกะ
เรารู้ ไม่มากนักเกี่ยวกับคนเลีย้งแกะ รูเ้พียงวา่พวกเขา 

“อยู่กลางทุ่งก�าลังเฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน” 1 
คนเลีย้งแกะน่าจะเหมือนสามัญชนทั่วไป เหมือนคนน่า
ยกย่องสรรเสรญิทัง้หลายที่ออกไปท�ามาหาเลีย้งชีพตอน
กลางวนั

พวกเขาอาจจะเป็นตวัแทนของคนที่ครัง้หน่ึงอาจไม่
ขวนขวายแสวงหาพระครสิต ์แต่ ใจพวกเขาเปลี่ยนเมื่อฟ้า
สวรรคเ์ปิดและประกาศเรือ่งพระครสิตต์อ่พวกเขา

พวกเขาคอืคนที่ ไปเบธเลเฮมทันทีหลังจากไดย้ินเสียง
ของผู้ส่งสารจากสวรรค ์พวกเขาอยากไปด ู2

พวกนักปรำชญ์
พวกนักปราชญค์อืนักวชิาการทีศึ่กษาเรือ่งการเสด็จมา

ของพระเมสสิยาห ์พระบตุรของพระผูเ้ป็นเจา้ โดยผ่านการ
เรยีนรูข้องพวกเขา พวกเขาคน้พบเครือ่งหมายบง่บอกการ
ประสูตขิองพระองค ์เมือ่พวกเขาคน้พบ พวกเขาออกจาก
บา้นและเดนิทางไปเยรซูาเล็มพลางถามวา่ “พระกมุารผูท้ี่
ทรงบงัเกดิมาเป็นกษัตรย์ิของชนชาตยิวิน้ันอยูที่่ ไหน?” 3

ความรูเ้รือ่งพระครสิตข์องพวกเขาไม่เพียงเป็นแคห่ลัก
วชิาการเท่าน้ัน ทันทีที่เห็นเครือ่งหมายการประสูตขิอง
พระองค ์พวกเขาด�าเนินการ พวกเขาเริม่หาพระครสิต์

พวกนักปราชญ์อาจจะเป็นตวัแทนของคนที่แสวงหา
พระครสิตผ์่านการเรยีนรูแ้ละการศึกษาดา้นวชิาการ การ
ยึดมั่นความจรงิของพวกเขาน�าพวกเขาไปหาพระครสิต์ ใน
ที่สุดและนมัสการพระองค์ ในฐานะพระมหากษัตรยิ์เหนือ
กษัตรยิ์ทัง้หลาย พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาต ิ4

สิเมโอนกบัอนันำ
สิเมโอนกับอันนาอาจจะเป็นตวัแทนของคนที่แสวงหา

พระครสิตผ์่านพระวญิญาณ คนที่ยอดเยี่ยมเหล่าน้ีเลื่อมใส
ศาสนาและรอวนัเสด็จมาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
อย่างใจจดใจจ่อผ่านการอดอาหารและการสวดอ้อนวอน 
และโดยด�าเนินชีวติดว้ยความภักดแีละการเช่ือฟัง

เพราะความจงรกัภักด ีความอ่อนน้อมถ่อมตน และ
ศรทัธาพวกเขาจึงเฝ้ารอการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างอดทน

แสวงหาพระคริสตใ์น
ช่วงเทศกาลคริสตม์าส

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด

โดย ประธำน 
ดเีทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ

ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

เ ราจะแสวงหาพระคริสตต์ามท่ีประธานอุคทด์อร์ฟแนะน�าใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

ท่านอาจกระตุน้คนท่ีท่านสอนใหถ้ามตนเองวา่ “ฉนัก�าลงัแสวงหาพระคริสต์

อยา่งไร” ท่านอาจเช้ือเชิญใหพ้วกเขาเร่ิมแบ่งปันวา่พวกเขาแต่ละคนก�าลงั

แสวงหาพระคริสตร์ะหวา่งเวลาศึกษาพระคมัภีร์ประจ�าวนักบัครอบครัวอยา่งไร 

ท่านอาจจะชมวดิีทศันค์ริสตม์าส Mormon .org กบัคนท่ีท่านสอนและเช้ือเชิญ

ใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในโอกาสแสวงหาพระคริสตปี์น้ีโดยท�าตามค�าสอนของ

พระองค์

ในที่สุด พวกเขาไดร้บัผลตอบแทน
ความซ่ือสัตย์ของตนเมื่อมารยี์กับ 
โยเซฟมอบทารกน้อยให้พวกเขา  
ทารกผู้จะรบับาปของมนุษยชาติไว ้
กับพระองค์ ในวนัหน้า 5

ผู้เช่ือในหมู่ชำวนีไฟและชำวเลมนั
เรือ่งราวสะเทือนอารมณ์เกี่ยวกับผู้

เช่ือในโลกใหม่เฝ้ารอเครือ่งหมายการ
ประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดพบอยู่ ใน
พระคมัภีรม์อรมอน

ท่านคงจ�าได้ว่าผู้มีศรทัธาในพระ
คริสต์ถูกเย้ยหยันและถูกข่มเหง คน
รอบรู้สมัยน้ันกล่าวหาผู้เช่ือว่ายึด
ติดความเช่ืองมงายโง่เขลา อันที่
จริง ผู้ ไม่เช่ือกล่าววาจาเย้ยหยันจน
พวกเขาก่อ “ความวุ่นวายครัง้ใหญ่” 
ในแผ่นดิน (3 นีไฟ 1:7) พวกเขา
หัวเราะเยาะคนที่เช่ือว่าพระผู้ช่วยให้
รอดจะประสูติ

ความโกรธและความเดอืดดาลของ
พวกเขารนุแรงมากจนพวกเขาคดิจะ
ปิดปากทุกคนที่เช่ือในพระผู้ช่วยให้
รอด พระคมัภีรม์อรมอนบันทึกความ
เด็ดเดีย่วอันน่าทึ่ง 6

ผู้เช่ือที่มีชีวติอยู่ ในสมัยน้ีอาจจะ
เป็นตวัแทนของคนที่แสวงหาพระ
ครสิตแ์ม้เมื่อผู้อื่นหัวเราะ เยาะเย้ย วนั
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เฝ้ำรอพระเยซู

คนมากมายเฝ้ารอพระเยซู
ประสูติ เวลาน้ีเราเฝ้ารอ

พระองคเ์สดจ็มาอีกคร้ัง! เราจะ
เตรียมพร้อมไดโ้ดยเรียนรู้
เก่ียวกบัพระเยซูและท�าตาม 
พระองค ์ท่านท�าตามพระเยซู
อยา่งไร เขียนแนวคิดของท่านไว้
บนดวงดาว

และเหยียดหยาม พวกเขาแสวงหา
พระครสิตแ์ม้เมื่อผู้อื่นพยายามล้อ
เลียนพวกเขาวา่หัวทึบ อ่อนตอ่โลก 
หรอืเช่ือคนง่าย

แตก่ารดถููกเหยียดหยามของผู้อื่น
ไม่ไดท้�าให้ผู้เช่ือที่แท้จรงิท้อใจจนไม่
แสวงหาพระครสิต์

เรำแสวงหำพระคริสต์
ตลอดปีน้ี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในช่วงเทศกาลครสิตม์าสน้ี การถาม
อีกครัง้วา่ “ฉันก�าลังแสวงหาพระ
ครสิตอ์ย่างไร” น่าจะเป็นผลดตีอ่เรา

ในช่วงเวลายุง่ยากของชีวติ กษัตรยิ์
ดาวดิผูย้ิง่ใหญเ่ขยีนวา่ “ขา้แตพ่ระเจา้ 
พระองคท์รงเป็นพระเจา้ของขา้
พระองค ์ขา้พระองคจ์ะแสวงหา
พระองค ์จติใจของขา้พระองคก์ระหาย
หาพระองค ์เน้ือหนังของขา้พระองค์
กระเสือกกระสนหาพระองค”์ 7

บางทีเจตคตขิองการแสวงหาพระ
ผู้เป็นเจ้าเช่นน้ีน่าจะเป็นเหตผุลหน่ึง
ให้พูดถึงดาวดิวา่เขาเป็นคนชอบและ
ไม่ชอบส่ิงตา่งๆ เหมือนกับที่พระผู้
เป็นเจ้าทรงชอบและไม่ชอบ 8

ในช่วงเทศกาลครสิตม์าสน้ีและ
ตลอดปี ขอให้เราแสวงหาพระผู้ช่วย
ให้รอดที่รกัของเรา เจ้าชายแห่งสันต ิ
และพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอลดว้ย
ใจและจิตวญิญาณของเรา ส่วนใหญ่
แล้วความปรารถนาน้ีไม่เพียงนิยามวา่
เราเป็นใครในฐานะสมาชิกศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายเท่าน้ัน แตนิ่ยามวา่จรงิๆ แล้ว

เราเป็นใครในฐานะสานุศิษย์ของพระ
ครสิต ์◼

อ้ำงองิ
 1. ลูกา 2:8.
 2. ด ูลูกา 2:15.
 3. ด ูมัทธิว 2:1–2.
 4. ด ูมัทธิว 2:11.
 5. ด ูลูกา 2:22–38.
 6. ด ู3 นีไฟ 1.
 7. สดดุ ี63:1.
 8. ด ูกิจการของอัครทูต 13:22.
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ข่ำวเยีย่มสอน

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวด
อ้อนวอนและทูลขอการดลใจให้รูว้า่
จะแบ่งปันอะไร การเข้าใจจุดประสงค์
ของสมาคมสงเคราะห์จะเตรยีมธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าให้พรอ้มรบัพรแห่ง
ชีวตินิรนัดรอ์ย่างไร

“มีผู้ตอ้งการความเอาใจใส่ 
ก�าลังใจ ความช่วยเหลือ การ
ปลอบโยน ความเมตตาจาก
เราอยู่รายรอบ—ไม่วา่พวกเขา
จะเป็นสมาชิกในครอบครวั 
เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรอืคน
แปลกหน้า “เราคอืพระหัตถ์
ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลก
โดยมีพระบัญชาให้รบัใช้และให้
ก�าลังใจบุตรธิดาของพระองค ์
พระองคท์รงพึ่งเราแตล่ะคน” 1

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่
ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดกล่าววา่ “การเปลี่ยนแปลง
ครัง้ใหญ่เริม่ขึน้ในใจท่านเมื่อ
ท่านเข้ามาในศาสนจักร ท่านท�า
พันธสัญญา และท่านไดร้บัค�า
สัญญาที่เริม่เปลี่ยนอุปนิสัย
แท้จรงิของท่าน . . .

“. . . ท่านสัญญาวา่ท่านจะ
ช่วยพระเจ้าท�าให้ภาระ [ของผู้
อื่น] เบาลงและปลอบโยนพวก
เขา ท่านไดร้บัพลังความสามารถ
ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระเหล่าน้ัน
เมื่อท่านไดร้บัของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์” 2

“เราตอ้งการใช้ความสวา่งของ
พระกิตตคิณุมองผู้อื่นอย่างที่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงมอง—ดว้ย
ความสงสาร ความหวงั และ 
จิตกุศล” จีน บี. บิงแฮมประธาน

สมาคมสงเคราะห์สามัญกล่าว 
“วนัน้ันจะมาถึงเมื่อเราจะเข้าใจ
หัวใจของผู้อื่นอย่างสมบูรณ์
และจะขอบพระทัยที่ ไดร้บัพระ
เมตตา—เช่นเดยีวกับที่เราให้
ความคดิและค�าพูดที่มีจิตกุศล
แก่ผู้อื่นในชีวติน้ี . . .

“หน้าที่และสิทธิพิเศษของ
เราคอืยอมรบัการปรบัปรงุใน 
ทุกคน ขณะที่เราพยายามเป็น
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
มากขึน้” 3

เมื่อเราแบกภาระของกัน 
และกันและรกัษาพันธสัญญา
ของเรา เราตระหนักถึงพลัง 
แห่งการเยียวยาของพระเยซู
ครสิตม์ากขึน้ เอ็ลเดอรเ์จฟ - 
ฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมั
อัครสาวกสิบสองสอนวา่ “เมื่อ
พิจารณาการสูญเสียที่มิอาจ
เข้าใจไดข้องการตรงึกางเขน
และการชดใช้ ข้าพเจ้าสัญญา
กับท่านไดว้า่พระองคจ์ะไม่ทรง
หันพระปฤษฎางค์ ให้เราใน

เตม็ใจแบก
ภาระของ 
กนัและกนั

พจิำรณำส่ิงนี้

การช่วย

แบกภาระ

ของผูอ่ื้น

และการ

รักษาพนัธ-

สญัญาของ

เราเปิดทาง

ใหพ้ระเยซู

คริสตท์รง

เยยีวยาคน

ตกทุกขไ์ด้

ยากอยา่งไร

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “รบัใช้พระเจ้า

ดว้ยความรกั,” เลียโฮนา, ก.พ. 2014, 4.
 2. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระผู้

ปลอบโยน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 18.
 3. จีน บี. บิงแฮม, “ฉันจะน�าความสวา่ง

แห่งพระกิตตคิณุมาสู่บ้านของฉัน,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 2016, 6, 8.

 4. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “แตกสลาย 
แตซ่่อมได,้” เลียโฮนา, พ.ค. 2006, 86.

เวลาน้ี เมื่อพระองคต์รสักับคน
ยากจนทางวญิญาณวา่ ‘จงมาหา
เรา’ พระองคท์รงหมายความวา่
พระองคท์รงทราบทางออกและ
พระองคท์รงทราบทางที่จะขึน้
ไป พระองคท์รงทราบเพราะ
พระองคท์รงด�าเนินมาแล้ว 
พระองคท์รงทราบทางน้ันเพราะ
พระองค ์ทรงเป็น ทางน้ัน” 4

พระคมัภร์ีเพิม่เตมิ
มัทธิว 25:40; กาลาเทีย 6:2;  
โมไซยาห์ 2:17; 18:8–9
reliefsociety .lds .org

ศรัทธา  
ครอบครัว  

การบรรเทาทุกข์



8 เลียโฮนา

ยกระดบั 
เราจะช่วยให้ลูกๆ ของเรา
เรยีนพระกิตตคิณุดว้ยความ
กระตอืรอืรน้มากขึน้ได้
อย่างไร

โดย ดกั ฮำร์ท

เ มื่อไม่นานมาน้ี ผมกับภรรยา
เป็นห่วงรปูแบบพฤตกิรรมที่
เกิดขึน้กับลูกวยัรุน่บางคนของ

เราระหวา่งการศึกษาพระคมัภีร์
เป็นครอบครวั การสังสรรค์ ใน
ครอบครวั และแม้กระทั่งการสนทนา
พระกิตตคิณุสองตอ่สองโดยไม่ได้
ตระเตรยีมมาก่อน พวกเขาบรรลุ
มาตรฐานการเรยีนรูข้ัน้ต�า่—พวกเขา
แสดงตวั สบตาเป็นครัง้คราว และ
ถามค�าตอบค�า—แตพ่วกเขาไม่เรยีนรู้
ดว้ยความกระตอืรอืรน้

เรารูว้า่เพื่อให้พวกเขามีประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งและประสบการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสอันลึกซึง้เป็นส่วน
ตวัโดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พวกเขาตอ้งท�ามากขึน้ พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงตอ้งการให้สานุศิษย์

ของพระองค์ ไม่เพียงฟังพระค�าของ
พระองคเ์ท่าน้ัน—แตท่รงตอ้งการ
ให้พวกเขาปฏิบัตติามค�าสอนของ
พระองคด์ว้ยศรทัธา (ด ูการสอนในวธิี
ของพระผู้ช่วยให้รอด [2016], 30)

คนืหน่ึงเราพูดคยุกับพวกเขาเกี่ยว
กับความรูสึ้กของเรา เจตนาของเรา
คอืหารอืกับพวกเขาในการสนทนา
ที่ ให้พระวญิญาณทรงน�า แตก่าร
สนทนาของเราพลิกความคาดหมาย
อย่างรวดเรว็กลายเป็นการบรรยาย
ฝ่ายเดยีว ลูกชายของเราไดย้ินข่าวสาร 
แตค่วามนึกคดิและใจพวกเขายังคง
เหมือนเดมิไม่เปลี่ยนแปลง

ประสบการณ์ครัง้น้ันท�าใหเ้ราไม่
สบายใจ ผมกบัภรรยาจงึเริม่ไตรต่รอง
วา่เราจะช่วยใหล้กูๆ เป็นผูเ้รยีนรูพ้ระ
กติตคิณุในเชิงรกุไดอ้ยา่งไร โดยสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหพ้วกเขาท�าตามค�า
พูดและค�าส่ังสอนของเราแทนทีจ่ะ
ถกูกระท�า ค�าถามของเราน�าเราให้
พัฒนาแผนตามทีเ่ราเรยีนรูจ้ากการ
คน้ควา้พระคมัภรี ์ถอ้ยค�าของศาสดา
พยากรณ์ยคุสุดทา้ย และแหลง่ขอ้มลู

อืน่ของศาสนจกัรเกีย่วกบัการสอนและ
การเรยีนรู ้แผนของเราอา่นไดด้งัน้ี

การน�าลูกๆ ของเราให้แสวงหา
พระวญิญาณบรสุิทธ์ิ ในการสนทนา
ของครอบครวั

ปลูกฝังความรกัและความเคารพ 
ความรกัท�าให้ ใจอ่อนลง การแสดง
ความรกัจะช่วยเตรยีมลูกๆ ของ
เราให้พรอ้มรบัอิทธิพลของพระ
วญิญาณบรสุิทธ์ิ อีกทัง้หล่อเลีย้ง
ความปรารถนาและความเต็มใจของ
พวกเขาที่จะมีส่วนในการเรยีนรูท้าง
วญิญาณอย่างกระตือรอืรน้ การเคารพ
ลูกๆ ของเราโดยฟังและเห็นคุณค่า
มุมมองและความรูสึ้กของพวกเขาจะ
ช่วยให้พวกเขารูสึ้กปลอดภัยมากขึน้
และเต็มใจแบ่งปันมากขึน้วา่พวกเขา
ก�าลังรูสึ้กอย่างไร

สอนโดยพระวญิญาณ การสังเกต
อย่างถี่ถ้วนและตัง้ใจฟังลูกๆ ของเรา
จะเตรยีมเราให้พรอ้มแยกแยะโดย
พระวญิญาณวา่จะพูดอะไรตอ่ จะถาม
ค�าถามอะไร หรอืจะเชือ้เชิญให้ท�าอะไร
อันจะน�าพวกเขาให้แสวงหาอิทธิพล
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ในการเรยีนรู้

การสนทนา 

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด
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ให้การสนทนาทุกครัง้ยึดพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นหลัก ถึงแม้การ
แบ่งปันความคดิและความเห็นของ
เราเองเกี่ยวกับพระกิตตคิณุจะเป็น
ประโยชน์ แตพ่ระคมัภีรแ์ละถ้อยค�า
ของศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายมักจะ
ให้การเช่ือมโยงกับพระวญิญาณลึกซึง้
ขึน้และมีพลังมากขึน้ (ด ูคพ. 84:45)

ท�าให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นฐาน
ของการสนทนาพระกิตตคิณุทัง้หมด 
สาระและพลังจะมาสู่การสนทนา
ของเราเมื่อลูกๆ เห็นวา่ส่ิงที่เราก�าลัง
สนทนาเกี่ยวข้องอะไรกับพระผู้ช่วย
ให้รอดและการชดใช้ของพระองค์
อันเป็น “รากฐานของหลักค�าสอนใน
ครสิตศ์าสนา” (บอยด ์เค. แพคเกอร,์ 
“The Mediator,” Ensign, May 1977, 56)

ถามค�าถามทีส่รา้งแรงบันดาลใจ 
ค�าถามที่มีประสิทธิภาพจะน�าลูกๆ 
ของเราให้ดงึความจรงิและความ
เข้าใจมาจากพระคมัภีรก์ับถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์โดยตรงดว้ยความ
ช่วยเหลือของพระวญิญาณ ส่ิงที่พวก
เขาเรยีนรู้ ในวธิีน้ันจะมีความหมายตอ่
พวกเขามากกวา่ค�าอธิบายชัดเจนที่สุด
ของเราในเน้ือหาเดยีวกัน

กระตุน้ให้สมาชิกครอบครวัพูด  
เมื่อลูกๆ ของเราใช้ค�าพูดของพวกเขา
บอกส่ิงที่พวกเขาเห็น คดิ หรอืรูสึ้ก 
พวกเขาอัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์
ให้ช่วยพวกเขารูว้า่ตอ้งพูดอะไรและ
พูดอย่างไร กระบวนการดงักล่าวจะ
ช่วยให้พวกเขาเห็นและเข้าใจชัดขึน้วา่
พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาเรยีนรู้
อะไรและรูสึ้กอย่างไร

จงอดทน! พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
ทรงท�างานกับลูกๆ ของเราเมื่อพวก
เขาตรวจสอบความนึกคดิและจิตใจ
ของตนเองเพื่อคน้หาความจรงิและ
ความเข้าใจ เราจ�าเป็นตอ้งตอ่ตา้นการ
ล่อลวงให้จ�ากัดการคน้หาของพวกเขา

โดยตดับทพวกเขาดว้ยความเห็นส่วน
ตวัและทางออกที่เราคดิเอง

น�าโดยแบบอย่าง การพยายามเรยีน
รูแ้ละด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
แบบเดยีวกับที่เราขอให้ลูกๆ ท�าจะ
ช่วยให้เราคูค่วรรบัการสนับสนุนและ
การน�าทางจากพระวญิญาณในการ
สนทนาของเรา

เมื่อเราพยายามด�าเนินการตาม
แผน เราก�าลังเรยีนรูว้า่การเชือ้เชิญ
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้า
มาในการสนทนาของครอบครวัเราจะ
ตอ้งฝึกฝนและใช้เวลา แตเ่ราอย่ายอม
แพ้หรอืท้อแท้ มีอยู่คนืหน่ึง ลูกสาววยั 
10 ขวบของเราไดร้บัการกระตุน้เตอืน
จากข้อหน่ึงในพระคมัภีรม์อรมอนที่
เราอ่านดว้ยกันเป็นครอบครวัให้ถาม
ดว้ยความจรงิใจมากวา่ “คณุพ่อเรยีน
รู้ โดยพระวญิญาณบรสุิทธิ์อย่างไรคะ” 
ผมยิม้ ผมรูว้า่เราก�าลังก้าวหน้า! ◼
ปัจจุบันผู้เขียนรบัใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่บราซิล กูรตีบีา

คู่มือแนะแนวการสอนเล่มใหม่ การสอนในวิธี
ของพระผู้ช่วยให้รอด มีค �าแนะน�าส�าหรับการ
สอนวยัรุ่นและเดก็ ดู teaching .lds .org

ของครอบครัวเรา
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เ จ็ดรอ้ยปีก่อนการประสูตขิองพระเยซูครสิต์ ในเบธเลเฮมแควน้ยูเดยี ศาสดา
พยากรณ์อิสยาห์ประกาศวา่ “น่ีแน่ะ หญิงสาวคนหน่ึงจะตัง้ครรภ์ และคลอด
บุตรชายคนหน่ึง และคนจะเรยีกนามของเขาวา่อิมมานูเอล” (อิสยาห์ 7:14)

กษัตรยิ์เบ็นจามินพยากรณ์ ไวเ้มื่อ 125 ปีก่อนการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดวา่ 
“พระองคจ์ะทรงมีพระนามวา่พระเยซูครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดา
แห่งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก, พระผู้สรา้งสรรพส่ิงนับจากกาลเริม่ตน้; และมารดา
ของพระองคจ์ะมีนามวา่มารยี์” ( โมไซยาห์ 3:8)

ในวนัก่อนการประสูตขิองพระกุมารเยซู นีไฟบุตรของนีไฟไดย้ินพระสุรเสียง
ตรสัวา่ “ ในวนัพรุง่เราจะเข้ามาในโลก” (3 นีไฟ 1:13)

วนัรุง่ขึน้ พระกุมารพระครสิตป์ระสูติ ในที่อันไกลโพ้น ไม่มีความสงสัยใดๆ ทัง้สิน้
วา่มารยี์พระมารดาของพระองคม์องดทูารกแรกเกิดของเธอผู้ทรงเป็นพระบุตรองค์
เดยีวที่ถือก�าเนิดจากพระบิดาในเน้ือหนังดว้ยความพิศวง

บนเนินเขาแห่งยูเดยีล้อมรอบเบธเลเฮม ลูกาบอกเราวา่คนเลีย้งแกะอยู่กลาง
ทุ่ง (ด ูลูกา 2:8) คนเลีย้งแกะเหล่าน้ีเป็น “คนเที่ยงธรรมและบรสุิทธิ์” (ด ูแอลมา 
13:26) ผู้จะเป็นพยานถึงพระกุมารพระครสิต์

“มีทูตสวรรคอ์งคห์น่ึงขององคพ์ระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขา และพระรศัมี
ขององคพ์ระผู้เป็นเจ้าส่องล้อมรอบเขา และเขากลัวนัก

“ทูตสวรรคอ์งคน้ั์นกล่าวกับเขาทัง้หลายวา่ อย่ากลัวเลย เพราะเราน�าข่าวดมีายัง
พวกท่าน เป็นความยินดอีย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทัง้หลาย

“เพราะวา่ในวนัน้ีพระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคอืพระครสิตอ์งคพ์ระผู้เป็นเจ้า
มาประสูต ิ. . .

“ ในทันใดน้ัน ชาวสวรรคห์มู่หน่ึงมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรคอ์งคน้ั์นรว่มสรรเสรญิ
พระเจ้าวา่

โดย เอล็เดอร์
โรนัลด์ เอ.  
รำสแบนด์

แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

พระสิรจิงมีแด่
พระเจ้าในที่สูงสุด

เมือ่ใดก็ตามทีเ่ราปฏิบัตสิอดคล้องกับพระเจ้า—ท�าตามที่
พระองคท์รงขอ หนุนใจคนรอบข้าง—เราก�าลังเป็นพยานวา่

พระองคท์รงพระชนม์และพระองคท์รงรกัเรา

กา
รป

ระ
สู

ติ 
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“พระสิรจิงมีแดพ่ระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดนิ
โลก สันตสุิขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้หลาย” (ลูกา 2:9–11, 
13–14)

ลองนึกภาพเหตกุารณ์น้ันในยูเดยี—ท้องฟ้าเต็มไปดว้ย
ความสุกใสของดาวโชตช่ิวงดวงหน่ึงและคณะนักรอ้งจาก
สวรรคอ์ันเป็นหมายส�าคญัของเหตกุารณ์แปลกประหลาด
น้ี ตอ่จากน้ันคนเลีย้งแกะ “รบี” ไป (ลูกา 2:16) ดทูารก
น้อยนอนอยู่ ในรางหญ้า ตอ่มา “พวกเขาเล่าเรือ่ง” (ลูกา 
2:17) ที่ ไดย้ินและเห็น

ครสิตม์าสแตล่ะปีเราเพิ่มเตมิพยานของเราเข้ากับพยาน
ของคนเลีย้งแกะ—วา่พระเยซูครสิต ์พระบุตรองคจ์รงิของ
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เสด็จมามุมหน่ึงของโลกใน
แผ่นดนิที่เราเรยีกวา่แผ่นดนิศักดิสิ์ทธิ์

คนเลีย้งแกะไปนมัสการพระมหากษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์
ทัง้หลายในคอกสัตวด์ว้ยความเลื่อมใสศรทัธา เราจะ
นมัสการพระองค์ ในเทศกาลน้ีอย่างไร นมัสการโดยการจับ
จ่ายไม่สิน้สุดหรอื รบีตกแตง่บ้านและห่อของขวญัอย่างน้ัน
หรอื น่ันจะเป็นเครือ่งบรรณาการของเราแดพ่ระผู้ช่วยให้
รอดของเราหรอื หรอืเราจะน�าสันตสุิขมาสู่ ใจทีเ่ป็นทกุข ์น�า
ไมตรจีิตมาสู่คนที่ต้องการมีเป้าหมายสูงขึน้ และพระสิริ
ของพระผู้เป็นเจ้าน�าเราให้เต็มใจท�าตามที่พระองคท์รงขอ

พระเยซูตรสัเพียงวา่ “จงกลับมาตดิตามเรา” (ลูกา 
18:22)

พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตท์ี่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูผ่าน
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธก้องกังวานพรอ้มกับผู้เช่ือทั่ว
โลก ข้าพเจ้าเป็นพยานดว้ยตนเองถึงศรทัธาแรงกล้าของ
คนเหล่าน้ันจากหมู่เกาะโพ้นทะเลไปจนถึงความกวา้งใหญ่
ไพศาลของรสัเซียผู้น้อมรบัพระค�าอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระผู้
ช่วยให้รอด

ข่ำวสำรของคริสต์มำส
ในหมู่วสุิทธิชนยุคแรกที่มารวมกันยังไซอันมีฮันนาห์-

ลาสตค์อรน์าบีรวมอยู่ดว้ย เธอตัง้ถิ่นฐานในสแปนิชฟอรค์ 
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ในยุคแรกที่ยากล�าบากของศาสนจักร
ที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู บางครัง้ครสิตม์าสมีเพียงส้มล�า้คา่เพียง
ผลเดยีวหรอืไม่ก็ของเล่นแกะสลักหรอือาจจะมีเพียงตุก๊ตา
ผ้าขาดวิน่ตวัเดยีว—แต่ไม่เสมอไป ฮันนาห์เขียนเกี่ยวกับ
วนัที่ 25 ธันวาคม ปี 1856 ไวด้งัน้ี

“ครสิตม์าสอีฟมาถึงแล้ว และลูกรกัทัง้หลายของดฉัินผู้
มีศรทัธาประสาเด็กตา่งพากันแขวนถุงเท้ายาว พลางสงสัย
วา่ [ถุงเท้า] จะ [เต็ม] ไหม ดว้ยใจที่ปวดรา้ว ซ่ึงดฉัินปิดบัง
ไม่ ให้พวกเขารู ้ดฉัินรบัรองกับพวกเขาวา่พวกเขาจะไม่
ถูกลืม และพวกเขาหลับไปดว้ยความคาดหวงัอันเป่ียมปีติ
ส�าหรบัวนัรุง่ขึน้

“ดฉัินไม่ทราบจะท�าอย่างไรดเีพราะไม่มีของที่จะน�ามา
ท�าขนมหวานเลย แตพ่วกเขาตอ้งไม่ผิดหวงั จากน้ันดฉัิน
ก็นึกถึงฟักทองจ�านวนหน่ึงในบ้านซ่ึงดฉัินตม้ไว ้ดฉัินกรอง
เอาน� ้าออกแล้วน�าไปเคีย่วสองสามช่ัวโมงจนกลายเป็นน� ้า
เช่ือม ดฉัินใช้น� ้าเช่ือมฟักทองกับเครือ่งปรงุรสเล็กน้อย
ท�าเป็นขนมปังขิงซ่ึงเมื่อตดัออกมาหลายๆ แบบเท่าที่จะ
นึกออก และอบในกระทะดา้มยาว (ดฉัินไม่มีเตาอบ) แล้ว
น�ามาใส่ถุงเท้าของพวกเขาให้เต็มก็ท�าให้พวกเขาพอใจมาก
พอๆ กับลูกกวาดสีสันน่ากินที่สุด” 1

ส่ิงที่แฝงไว้ ในเรือ่งน้ีคอืเรือ่งราวของมารดาผู้ท�างาน
ตลอดคนืโดยไม่มีแม้กระทั่งเตาอบช่วยแบ่งเบาความเพียร
พยายามของเธอ ทวา่เธอตัง้ใจจะน�าปีตมิาให้ลูกๆ เสรมิ
ศรทัธาของพวกเขา และท�าให้บ้านของพวกเขามี “วนัสุข
ยิ่ง! ทุกอย่างด!ี” 2 น่ันไม่ ใช่ข่าวสารครสิตม์าสหรอกหรอื

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนวา่ “ โอกาสที่เราจะสละ
ตนเองช่วยคนอื่นๆ มี ไม่จ�ากัด แตเ่สียไปไดง้่ายๆ เช่นกัน 
มี ใจหลายดวงตอ้งท�าให้เบิกบาน มีปิยวาจาให้เอือ้นเอ่ย มี
ของขวญัตอ้งมอบให้” 3

เมื่อใดก็ตามที่เราท�าพรอ้มกับพระเจ้า—ท�าตามที่
พระองคท์รงขอ หนุนใจคนรอบข้าง—เราก�าลังเป็นพยาน
วา่พระองคท์รงพระชนม์และพระองคท์รงรกัเรา ไม่วา่เรา
จะมีความท้าทายทางโลกปานใดก็ตาม

หลังจากจอห์น เมนซีส์ แม็คฟารแ์ลนผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสชาวสก็อตตเ์ข้ารว่มศาสนจักรพรอ้มมารดาม่ายและ
น้องชายของเขา พวกเขาสามคนเดนิทางไปซอลท์เลคซิตี ้
รฐัยูทาห์ ในปี 1852 เขาอายุ 18 ปี ตลอดหลายปีน้ัน เขา
กลายเป็นนักส�ารวจ นักสรา้ง แม้กระทั่งผู้พิพากษาท้องถิ่น 
แตด่นตรที�าให้เขาโดดเดน่

เขาจัดตัง้คณะนักรอ้งประสานเสียงวงแรกในซีดารซิ์ต ี 
รฐัยูทาห์ และพาคณะนักแสดงของเขาเดนิทางไปทั่ว
ภาคใตข้องยูทาห์ หลังจากการแสดงครัง้หน่ึงในเซนต-์
จอรจ์ เอ็ลเดอร ์เออแรสตสั สโนว ์(1818–1888) ผู้เป็นทัง้
อัครสาวกและหัวหน้าอาณานิคม ไดข้อให้จอห์นย้ายมาอยู่
เซนตจ์อรจ์และพาครอบครวักับดนตรมีาดว้ย

สถานการณ์ย�่าแย่ ในปี 1869 เอ็ลเดอรส์โนวข์อให้บรา-
เดอรแ์ม็คฟารแ์ลนจัดโปรแกรมครสิตม์าสเพื่อยกระดบั
วญิญาณของผู้คน บราเดอรแ์ม็คฟารแ์ลนตอ้งการเพลง
ใหม่ที่น่าสนใจส�าหรบังานน้ี แต่ไม่วา่จะพยายามเพียงใด 
เขาก็ ไม่สามารถแตง่เพลงได ้เขาสวดอ้อนวอนขอการดลใจ
และสวดอ้อนวอนอีกครัง้

หลังจากน้ันคนืหน่ึงเขาปลุกภรรยาให้ตืน่และอุทาน
ดว้ยความตืน่เตน้วา่ “ผมมีเน้ือรอ้งแล้ว และผมคดิวา่ผม
มีท�านองดว้ย!” เขารบีไปที่คยี์บอรด์ในห้องรบัแขกห้อง
เล็กของพวกเขา เล่นและจดท�านองเพลงน้ันขณะภรรยา
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ถือดวงไฟรบิหรีจ่ากไตสั้กหลาดที่ก�าลังลุก
ไหม้และลอยอยู่ ในชามน� ้ามัน เน้ือรอ้งและ
ท�านองมีดงัน้ี

ไกลออกไป ณ ทีร่าบจูดยีาน้ัน
คนเลีย้งแกะไดย้ินเสียงเพลงสุขสันต์
สรรเสรญิพระเจ้า
สรรเสรญิพระเจ้า
สรรเสรญิพระเจ้าในทีสู่งสุด
สันตบินโลกและไมตรี
สันตบินโลกและไมตร!ี 4

บราเดอรแ์ม็คฟารแ์ลนไม่เคยไปยูเดยีจึง
ไม่เคยเห็นวา่ที่ราบเป็นเหมือนไหล่เขาที่เต็ม
ไปดว้ยหิน แตข่่าวสารที่ ไดร้บัการดลใจของ
เพลงน้ีพรัง่พรมูาจากจิตวญิญาณของเขาเพื่อ
เป็นพยานถึงการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้
รอดในเบธเลเฮม จุดเริม่ตน้ที่จะเปลี่ยนโลก
ตลอดกาล 5

จอห์น เมนซีส์ แม็คฟารแ์ลนเป็นพยาน
ถึงพระเยซูครสิตผ์่านบทเพลงของเขา และ

ฮันนาห์ ลาสตค์อรน์าบีเป็นพยานถึงพระ
ครสิตผ์่านการรบัใช้ลูกๆ ของเธอ เราสามารถ
รบัใช้พระเจ้าและเป็นพยานถึงพระองคผ์่าน
การกระท�าอันเรยีบง่ายของความไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตนไดเ้ช่นกัน เราสามารถ
สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษภายในครอบครวัเรา 
วอรด์ของเรา ที่ท�างานของเรา และความรบั
ผิดชอบดา้นอื่นของเราไดด้ว้ย

สร้ำงสรรค์ส่ิงพเิศษ
วธิีที่เรยีบง่ายวธิีหน่ึงที่เราสามารถ

สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษคอืมีส่วนรว่มในการ
รณรงคเ์รือ่งครสิตม์าสประจ�าปีผ่านส่ือสังคม
ของศาสนจักร การรณรงคอ์อกแบบไวช่้วย
ให้วสุิทธิชน—และบุตรธิดาของพระผู้เป็น
เจ้าทั่วโลก—จดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด ปีน้ี
ศาสนจักรเริม่อีกครัง้ทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลอง
การประสูตขิองพระครสิตแ์ละกระตุน้ให้
ผู้คนท�าตามพระองค์ โดยรบัใช้ผู้อื่นในช่วง
เทศกาลครสิตม์าส
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น้องสาวของข้าพเจ้าท�าผ้านวมสวยๆ ผนืหน่ึงเรียกว่า “นามเหนือนามทัง้
หลาย” ผ้านวมผนืน้ันมีพระนามของพระเยซูคริสต์ 26 พระนาม
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ศาสนจักรย�า้หัวข้อที่ประสบผลส�าเรจ็ของปีก่อน “ท�าให้
โลกสวา่ง” (ด ูMormon .org) หัวข้อมาจาก ยอห์น 8:12 ซ่ึง
อ่านวา่ “อีกครัง้หน่ึงพระเยซูตรสักับเขาทัง้หลายวา่ เราเป็น
ความสวา่งของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดนิในความมืด แต่
จะมีความสวา่งแห่งชีวติ”

การรณรงคร์วมถึงปฏิทินนับถอยหลังจนถึงวนัประสูติ
และข้อพระคมัภีรท์ี่เกี่ยวข้อง

“เราแตล่ะคนมาแผ่นดนิโลกโดยไดร้บัแสงสวา่งของ
พระครสิต”์ ประธานมอนสันกล่าว “เมื่อเราท�าตามแบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอดและด�าเนินชีวติแบบที่พระองค์
ทรงด�าเนินและทรงสอน แสงสวา่งน้ันจะรุม่รอ้นภายในเรา
และจะส่องทางให้ผู้อื่น” 6

เรามารูจ้ักพระผู้ช่วยให้รอดโดยท�าส่ิงที่พระองคท์รง
ท�า เมื่อเรารบัใช้ผู้อื่น เราน�าพวกเขา—และตวัเรา—มาใกล้
พระองคม์ากขึน้

“นำมเหนือนำมทั้งหลำย”
ในช่วงเทศกาลครสิตม์าส ข้าพเจ้าคดิถึงแพ็กซ์ตนัหลาน

ชายตวัน้อยของเราเป็นพิเศษ แพ็กซ์ตนัเกิดมาพรอ้มความ
ผิดปกตทิางพันธุกรรมซ่ึงไม่พบบ่อยนัก เขาทุกข์ทรมาน
จากปัญหาสุขภาพนับไม่ถ้วน พระบิดาบนสวรรคท์รงสอน
บทเรยีนพิเศษและละเอียดอ่อนมากมายแก่ครอบครวัเรา
ในช่วงสัน้ๆ สามปีที่แพ็กซ์ตนัเป็นพรแก่ชีวติเรา

แนนซี ชินดเ์ลอรน้์องสาวขา้พเจา้ท�าผา้นวมสวยๆ ผนื
หน่ึงเพือ่เป็นเกียรตแิกแ่พ็กซ์ตนั เธอเรยีกผา้นวมผนืน้ัน
วา่ “นามเหนือนามทัง้หลาย” ผา้นวมมพีระนามของพระเยซู
ครสิต ์26 พระนาม–พระนามทีเ่ริม่ดว้ยอกัษร A ถงึ Z ผา้นวม
ผนืน้ันเตอืนขา้พเจา้ใหนึ้กถงึการรวมครอบครวัในอนาคต
กบัแพ็กซ์ตนัซ่ึงเกดิขึน้ไดผ้า่นความทกุขเวทนา การพลี
พระชนมชี์พ และการฟ้ืนคนืพระชนมข์องพระผูช่้วยใหร้อด

ผ้านวมผืนน้ีดลใจให้ข้าพเจ้าเริม่ศึกษาพระนามของ
พระเยซูครสิตต์ามที่เปิดเผยไว้ ในพระคมัภีร ์การคน้ควา้
พระนามของพระองคก์ลายเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา
พระคมัภีรส่์วนตวัของข้าพเจ้า จนถึงเวลาน้ีข้าพเจ้าคน้
พบพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดหลายรอ้ยพระนาม

ความรบัผิดชอบประการหน่ึงของข้าพเจ้าในฐานะสมา
ชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองและดงัที่ระบุไว้ ในพระคมัภีร์
หลักค�าสอนและพันธสัญญาคอืแสดงประจักษ์พยานถึง
พระเยซูครสิต ์พระคมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญาระบุ
วา่ “สมาชิกสภาสัญจรสิบสองคนไดร้บัเรยีกเป็นอัครสาวก
สิบสอง, หรอื พยานพิเศษถึงพระนามของพระครสิต ์ในทั่ว
โลก” (คพ. 107:23; เน้นตวัเอน)

เมื่อเรว็ๆ น้ีผู้น�าขอให้ข้าพเจ้าพูดระหวา่งการประชุม
ศีลระลกึที่ โรงพยาบาลเด็กปฐมวยัในซอลท์เลคซิตี ้ขา้พเจา้

รูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืนให้พูดเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละ
พระนามอันเป่ียมดว้ยความหวงัของพระองค ์ข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดในฐานะ “ดาว
ประจ�ารุง่อันสุกใส” (ววิรณ์ 22:16) “มหาปุโรหิตแห่งบรรดา
ส่ิงประเสรฐิซ่ึงมาถึงแล้ว” (ฮีบร ู9:11) “พระผู้เป็นเจ้าแห่ง
ปาฏิหารยิ์” ผู้คนืพระชนม์ “พรอ้มดว้ยปีกของพระองค์
ที่รกัษาหาย” (2 นีไฟ 27:23; 25:13) “องคสั์นตริาช” 
(อิสยาห์ 9:6; 2 นีไฟ 19:6) และ “ชีวติและการเป็นขึน้จาก
ตาย” (ยอห์น 11:25)

ช่วงเทศกาลครสิตม์าส ข้าพเจ้าชอบท่องพระนามตา่งๆ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะเดนิไปกลับจากที่ท�างานผ่าน
ไฟครสิตม์าสบรเิวณเทมเปิลสแควร ์ข้าพเจ้าเริม่ดว้ยตวั 
A “Alpha and Omega (อัลฟาและโอเมกา)” (ววิรณ์ 1:8); 
B “babe (พระกุมาร)” แห่งเบธเลเฮม (ลูกา 2:12, 16); 
C “Counsellor (ที่ปรกึษา)” (อิสยาห์ 9:6; ด ู2 นีไฟ 19:6); 
D “Deliverer (พระผู้ช่วยกู้)” ( โรม 11:26); E “exalted one 
(คนที่ ไดร้บัยกย่อง)” (สดดุ ี89:19); F “the founder of peace 
(ผู้สรา้งสันต)ิ” ( โมไซยาห์ 15:18); เป็นตน้

ตัง้แตต่น้จนจบเทศกาลครสิตม์าสน้ี ข้าพเจ้าตัง้ตา
รอท่องพระนามของพระองคม์ากขึน้และรอโอกาสถวาย
พระเกียรตแิดพ่ระนามของพระองค ์เมื่อท่านพยายาม
สรา้งสรรคส่ิ์งพิเศษในช่วงเทศกาลครสิตม์าสน้ี ข้าพเจ้า
หวงัวา่ท่านจะท�าให้พระผู้ช่วยให้รอดเป็นศนูย์รวมความ
พยายามของท่านและท่านจะน�าพระสิรมิาสู่พระองคเ์มื่อ
ท่านรบัใช้ผู้อื่นในพระนามของพระองค์

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระบิดานิรนัดรข์องเราทรง
พระชนม์อยู่ แผนแห่งความสุขของพระองคเ์ป็นพร
อย่างสุดซึง้แก่ชีวติบุตรธิดาแตล่ะคนของพระองคท์ุก
รุน่ ข้าพเจ้ารูว้า่พระบุตรที่รกัของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ทารกที่ประสูติ ในเบธเลเฮมทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ ไถ่ของโลก

ถ้อยค�าสรรเสรญิเหล่าน้ีพูดความจรงิใส่หูข้าพเจ้าวา่ 
“พระสิริจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดินโลก 
สันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้ปวง” 7 ◼
จากค�าปราศรยัที ่BYU Management Society–Salt Lake Chapter  
ในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา เมือ่วนัที ่13 ธันวาคม ค.ศ. 2016

อ้ำงองิ
 1. ฮันนาห์ คอรน์าบี, Autobiography and Poems (1881), 45–46.
 2. “สิทธิชนมา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 17.
 3. โธมัส เอส. มอนสัน, “ขอให้เราด�าเนินชีวติเช่นน้ัน,” เลียโฮนา, ส.ค. 

2008, 5.
 4. “ ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดยีา,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 103.
 5. ด ูคาเรน็ ลีนน์ เดวดิสัน, Our Latter- Day Hymns: The Stories and the 

Messages (1988), 223–24.
 6. โธมัส เอส. มอนสัน, “จงเป็นแบบอย่างและแสงสวา่ง,” เลียโฮนา, พ.ย. 
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โดย เจสซิกำ กริฟฟิธ

เ ราเฉลมิฉลองการประสูตขิองพระเยซคูรสิต์
ทกุปี—เรารอ้งเพลงสวด เราชอบประเพณี
ครอบครวั และเราระลกึถงึพระเจา้ของเรา

โดยยกยอ่งการประสูตขิองพระองค ์แตเ่ราพบ
รายละเอียดอะไรบา้งเกีย่ว

กบัการประสูติ ในพระ
คมัภรี์

ยอห์นผูถ้วายบพัติศมาคือเอ-
ลีอสัหรือผูม้าก่อนพระคริสต ์ 
ทูตสวรรคก์าเบรียลบอก 
เศคาริยาห์บิดาของยอห์นวา่ 
เอลีซาเบธภรรยาของเขาจะมี 
บุตรและควรตั้งช่ือบุตรนั้นวา่
ยอห์น เศคาริยาห์ตอบสนอง
ดว้ยความสงสยั ซ่ึงส่งผล
ใหเ้ขาหูหนวกและเป็นใบ้

ปฐมกาล 49:10;  
อิสยาห์ 7:14; 
9:1–7; มีคาห์ 5:2;  
โมไซยาห์ 3:8; 
แอลมา 7:10;  
ฮีลามนั 14:2–5

กำรประสูตขิอง
พระองค์มพียำกรณ์ไว้

ทูตสวรรค์กำเบรียลมำ
เยอืนบิดำมำรดำของ
ยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำ

เยรูซาเลม็สมยัโบราณ
และอเมริกาสมยัโบราณ

ยเูดีย

มทัธิว 17:12–13; 
ลกูา 1:5–25 (โดย
เฉพาะ ขอ้ 17); 
หลกัค�าสอน
และพนัธสญัญา 
27:7; คู่มือพระ
คมัภีร์, “เอลีอสั”

เหตุการณ์

สถานท่ีเกิด

แก่นแท้ของคริสต์มำส

“ปีติของเราในเทศกาลน้ี
คือเพราะพระองคเ์สดจ็มา
ในโลก สนัติสุขท่ีมาจาก

พระองค ์ความรักอนัไม่มีขอบเขตของพระองค์
ซ่ึงเราแต่ละคนรู้สึกได ้และความส�านึกคุณ
ท่วมทน้ต่อส่ิงท่ีพระองคป์ระทานแก่เราเปล่าๆ 
ดว้ยการเสียสละพระองคอ์ยา่งมาก—น่ีคือแก่น
แทข้องคริสตม์าส”
ประธำนกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลย์ี (1910–2008), “The Wondrous and 
True Story of Christmas,” Liahona, Dec. 2000, 6.

หลายปีก่อนการประสูติของ 
พระผูช่้วยใหร้อด ศาสดา 
พยากรณ์หลายท่านไดรั้บ 
การเปิดเผยเก่ียวกบัพระ 
เยซูคริสต ์ศาสดาพยากรณ์ 
สมยัพนัธสญัญาเดิมพดู 
ถึงกษตัริยอ์งคห์น่ึงซ่ึงสืบ 
เช้ือสายมาจากกษตัริยด์าวดิผู ้
จะประสูติในเบธเลเฮม— 
พระเมสสิยาห์ ตามการ
ตีความของชาวยวิ พระเมส
สิยาห์องคน้ี์จะกลายเป็น
กษตัริยผ์ูจ้ะทรงปลดปล่อย
ชาวยวิผูค้นของพระองค์
จากการกดข่ีทางการเมือง
และทรงปกครองแผน่ดิน
โลกดว้ยความเท่ียงธรรม
แต่ชาวยวิสมยัโบราณไม่ 
คาดหวงัวา่องคก์ษตัริยจ์ะ 
ทรงปลดปล่อยผูค้นของ 
พระองคจ์ากการกดข่ีทาง 
วญิญาณ พระเยซูคริสต ์
ทรงมอบความรอดนิรันดร์
และอาณาจกัรของพระ 
บิดาแทนความรอดทางโลก
และอาณาจกัรทางโลก 

14 เหตุการณ์ 

การประสูติ
เก่ียวกบั  
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เม่ือเห็นสภาพครรภข์องมา
รียข์ณะท่ีเธอกลบัไปนาซา
เร็ธ โยเซฟชายท่ีหมั้นหมาย
กบัมารียต์ั้งใจจะ “ถอนหมั้น
เสียลบัๆ” แต่ก่อนท่ีเขาจะได้
ท�าเช่นนั้น ทูตสวรรคก์าเบ
รียลปรากฏต่อเขาในความ
ฝัน โดยเป็นพยานวา่มารียต์ั้ง
ครรภโ์ดยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และทารกจะเป็นผูช่้วยคน
ของพระองคใ์หร้อดจากบาป 
แทนท่ีจะแยกจากมารีย ์โยเซฟ
กลบัตดัสินใจแต่งงานกบัเธอ

หกเดือนต่อมากาเบรียลมา 
เยอืนมารียล์กูพี่ลกูนอ้งของ 
เอลีซาเบธ เขาบอกมารียว์า่
แมเ้ธอเป็นหญิงพรหมจารี 
แต่เธอจะมีบุตรโดยฤทธ์ิเดช
ของพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
และบุตรนั้นจะเป็นพระเยซู
คริสต ์มารียน์อ้มรับการเรียก
ของเธอในฐานะพระมารดา
ของพระบุตรของพระ
ผูเ้ป็นเจา้ ทูตสวรรค์
บอกเธอดว้ยวา่
เอลีซาเบธ
ลกูพี่ลกูนอ้ง
ของเธอตั้ง
ครรภแ์ลว้

หลงัจากทูตสวรรคม์าเยอืน
มารีย ์เธอออกจากนาซาเร็ธ
ไปเยีย่มเอลีซาเบธลกูพี่ลกู
นอ้งของเธอในยเูดียเป็นเวลา
สามเดือน ขณะมารียอ์ยูท่ี่
นัน่ เอลีซาเบธไดรั้บประจกัษ์
พยานผา่นพระวญิญาณ
บริสุทธ์ิวา่ทารกของมารีย์
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู ้
เป็นเจา้ มารียแ์สดงประจกัษ์

พยานของเธอ
ถึงพระผู ้

เป็นเจา้
เช่น

กนั

เม่ือยอห์นผูถ้วายบพัติศมา
เกิด ผูค้นคาดไวว้า่เขาจะมี
ช่ือวา่เศคาริยาห์ตามช่ือบิดา
ของเขา เอลีซาเบธไม่ยอมรับ
ช่ือนั้น โดยบอกมิตรสหาย
และเพื่อนบา้นวา่ช่ือของเขา
คือยอห์น เม่ือมิตรสหายและ
เพื่อนบา้นเหล่าน้ีถามเศ- 
คาริยาห์เร่ืองน้ี เขาเห็นดว้ย
กบัเอลีซาเบธ เพราะเขาท�า
ตามค�าแนะน�าของกาเบรียล
ส�าหรับการตั้งช่ือบุตรชาย 
เศคาริยาห์จึงพดูไดเ้หมือน
เดิม เขาไดย้นิอีกคร้ัง และ
กล่าวสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้

มทัธิว 1:18; 
ลกูา 1:26–38

ทูตสวรรค์กำเบรียลมำ
เยอืนบิดำมำรดำของ
ยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำ

ทูตสวรรค์กำเบรียล
ปรำกฏต่อมำรีย์

มำรีย์ไปเยีย่ม
เอลซีำเบธ

ยอห์นผู้ถวำย
บัพตศิมำเกดิ

ทูตสวรรค์กำเบรียล
ปรำกฏต่อโยเซฟ

ลกูา 1:57–80 มทัธิว 1:18–23

นาซาเร็ธและกาลิลี ยเูดีย ยเูดีย นาซาเร็ธ

ลกูา 1:39–56
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จดทะเบียน
ส�ำมะโนครัวทัว่
ทั้งแผ่นดนิ

ลกูา 2:1–4; 
เจมส์ อี.  
ทาลเมจ, Jesus 
the Christ 
(1916), 91–92

การจดทะเบียน
ส�ามะโนครัว
เป็นทั้งการข้ึน
ทะเบียนภาษีและ
การส�ารวจประชากรซ่ึง
ด�าเนินการโดยชาวโรมนั 
ปกติชาวโรมนัข้ึนทะเบียน
ประชากรตามสถานท่ีพ�านกั
ในปัจจุบนั แต่ธรรมเนียมยิว
ให้ข้ึนทะเบียนประชากร
ตามบา้นเกิดของพวกเขา 
เพราะเหตุน้ี เบธเลเฮมบา้น
เกิดของโยเซฟจึงมีคนเนือง
แน่นและโรงแรมเตม็

โยเซฟกบัมารียเ์ดินทาง
ไปเบธเลเฮมเพื่อจด
ทะเบียนส�ามะโนครัว เม่ือ
พระเยซูประสูติ มารียท์ �า
เปลชัว่คราวโดยวางพระ
เยซูไวใ้นรางหญา้ หรือราง
ใส่อาหารใหป้ศุสตัว ์ไม่
ไดก้ล่าววา่มีสตัวอ์ยูท่ี่นัน่

พระเยซูคริสต์
ประสูติ

ลกูา 2:6–7

เคร่ืองหมำยที่
พยำกรณ์ไว้ปรำกฎใน
พืน้ทีข่องทวปีอเมริกำ

ฮีลามนั 14:1–5; 
3 นีไฟ 1:15–21

ตามท่ีพยากรณ์ไว ้ใน
วนัท่ีพระคริสตป์ระสูติมี
ความสวา่งเจิดจา้หน่ึงวนั
กบัหน่ึงคืนและหน่ึงวนั
บนทวปีอเมริกา ดาวดวง
ใหม่ปรากฏในทอ้งฟ้า

คนเลีย้งแกะทรำบ
ข่ำวกำรประสูติ
ของพระคริสต์

ลกูา 2:8–17

ณ เวลาน้ีของปี คนเล้ียงแกะ 
ก�าลงัเฝ้าฝงูแกะของพวกเขาอยู ่
กลางแจง้ทั้งกลางวนัและกลาง 
คืน พวกเขาอยูท่ี่นัน่เม่ือทูต 
สวรรคป์รากฏต่อพวกเขาโดย 
บอกพวกเขาเร่ืองการประสูติ 
ของพระผูช่้วยใหร้อด หลงั 
จากค�าประกาศของทูตสวรรค ์ 
ทูตสวรรคจ์�านวนหน่ึงปรากฏ 
พลางสรรเสริญพระผูเ้ป็นเจา้  
หลงัจากไดย้นิเช่นน้ี คนเล้ียง 
แกะจึงรีบไปเฝ้าพระเยซูท่ี 
เบธเลเฮม เม่ือพวกเขาเขา้เฝ้า 
พระองคแ์ลว้ พวกเขาจาก 
โยเซฟกบัมารียไ์ปเป็นพยาน 
ต่อคนอ่ืนๆ ในส่ิงท่ีพวกเขาเห็น

พื้นท่ีของทวปีอเมริกา ใกลเ้บธเลเฮมนาซาเร็ธ เบธเล
เฮม และยเูดีย

จกัรวรรดิโรมนั

เบธเลเฮม หมายถึง “บ้าน
ขนมปัง” เป็นสถานท่ี
ประสูติของพระเมสสิยาห์ 
ตามท่ีพยากรณ์ไว้
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ทรงเข้ำสุหนัต ตั้งช่ือ  
และถวำยพระเยซู
ทีพ่ระวหิำร

ลกูา 2:21–38; 
เจมส์ อี. ทาลเมจ,  
Jesus the 
Christ, 95

นักปรำชญ์พบพระ
คริสต์และถวำย
ของขวญั

มทัธิว 2:9–12; 
Bible Dictionary, 
“Magi”

ในท่ีสุดนกัปราชญก์พ็บพระ
คริสต ์มทัธิวระบุวา่พวก
เขาพบพระเยซูในบา้นของ
พระองคข์ณะท่ีทรงเป็น “เดก็
เลก็” บอกเป็นนยัวา่พวก
เขามาหลงัจากพระคริสต์
ประสูติแลว้อยา่งนอ้ยหน่ึง
ปี พวกเขาถวายของขวญั
ล�้าค่า—ทองค�า ก�ายาน และ
มดยอบท่ีสมกบัฐานะกษตัริย์
ของพระเยซู ในความฝัน นกั
ปราชญรั์บแจง้วา่ตอ้งไม่บอก
เฮโรดเร่ืองท่ีพบพระองค์

โยเซฟได้รับกำรเตอืน
ให้หนีไปอยีปิต์

นักปราชญไ์ม่ไดร้ายงาน 
เฮโรดตามท่ีพวกเขาพดูไวแ้ต่ 
แรก เฮโรดจึงตอบโตโ้ดยออก 
ค�าสัง่ใหฆ่้าเดก็อายสุองขวบ 
ลงมาทุกคนท่ีเกิดในเบธเล-
เฮม โดยไดรั้บค�าเตือนใน 
นิมิตโยเซฟจึงพามารียก์บั 
พระเยซูไปอียปิต ์พวกท่านอยู ่
ท่ีนัน่จนเฮโรดส้ินพระชนม ์ 
เม่ือเฮโรดส้ินพระชนม ์ทูต 
สวรรคม์าหาโยเซฟในนิมิต 
บอกท่านวา่ปลอดภยัแลว้ท่ี 
จะยา้ยกลบัไปอิสราเอล แต่ 
พอทราบวา่โอรสของเฮโรด 
เป็นผูป้กครองคนปัจจุบนั  
โยเซฟจึงพาครอบครัวไป 
นาซาเร็ธในกาลิลีแทนท่ีจะไป 
ยเูดีย และดว้ยเหตุน้ีพระชนม์
ชีพของพระคริสตใ์นฐานะ
เยซูแห่งนาซาเร็ธจึงเร่ิมท่ีนัน่ 
หลายปีต่อมาพระองคท์รง
รับบพัติศมา แสดงปาฏิหาริย ์
และทรงท�าการชดใชนิ้รันดร์
อนัน่าพิศวงของพระองค์

นักปรำชญ์ถำมเฮ
โรดเร่ืองพระคริสต์

มทัธิว 2:1–10 มทัธิว 2:13–16, 
19–23

เบธเลเฮม เยรูซาเลม็ เบธเลเฮม เบธเลเฮม อียปิต ์
และนาซาเร็ธ

นักปราชญไ์ม่ทราบจ�านวน 
“จากทิศตะวนัออก” มาหา
พระคริสตท่ี์เยรูซาเลม็ พวก
เขาเห็นดาวดวงใหม่ใน
ทอ้งฟ้า ซ่ึงบ่งบอกวา่พระ
คริสตป์ระสูติแลว้ พวกเขา
ถามเฮโรดกษตัริยช์าวโรมนัท่ี
ไดรั้บแต่งตั้งใหป้กครองยเูดีย
วา่จะไปหาพระกมุารท่ีไหน 
เฮโรดกลวัเพราะเขาคิดวา่
พระเมสสิยาห์กษตัริยอ์งค์
ใหม่จะยดึครองอาณาจกัร
ของเขา เขาขอใหน้กัปราชญ์
แจง้ใหเ้ขาทราบวา่พบพระ
คริสตท่ี์ใดโดยไม่บอก
นกัปราชญใ์หรู้้วา่
เขากลวั เขาวางแผน
สงัหารพระองค์
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หลงัจากแปดวนั พระคริสต์
ทรงเขา้สุหนตัและรับการ
ตั้งช่ือตามธรรมเนียมชาว
ยวิ พระองคไ์ดรั้บการตั้ง
ช่ือวา่เยซู หรือ “Yeshua” 
ซ่ึงหมายถึง “พระผูช่้วย
ใหร้อด” ในภาษาฮีบรู
ธรรมเนียมชาวยวิก�าหนด
ใหส้ตรีตอ้งรอ 40 วนัหลงั
ใหก้�าเนิดบุตรจึงจะเขา้พระ
วหิารได ้หลงัจาก 40 วนั
ผา่นไป มารียก์บัโยเซฟ
น�าพระเยซูไปถวายท่ีพระ
วหิาร ท่ีนัน่พวกท่านพบ
สิเมโอนผูไ้ดรั้บสญัญาวา่
จะเห็นพระคริสต์ก่่อนเขา
ตาย เขาจ�าพระคริสตไ์ด ้เขา
อุม้พระองค ์และสรรเสริญ
พระผูเ้ป็นเจา้ เขาพยากรณ์
ถึงพระพนัธกิจบนแผน่ดิน
โลกของพระคริสตด์ว้ย
อนันาศาสดาพยากรณ์หญิง
เป็นพยานถึงพระคริสต์
ท่ีพระวหิารเช่นกนั เธอ
เป็นพยานถึงพระพนัธ-
กิจของพระองคด์ว้ย
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[หมายเหตผุู้แปล: บทความน้ีอ้างถึง
งานเขียนของโจเซฟ สมิธหลายครัง้ ใน
ภาษาอังกฤษข้อความอ้างอิงบางทีม่ีข้อ
ผิดพลาดในตวัสะกด เครือ่งหมายวรรคตอน ตวัพิมพ์ ใหญ่ (การสะกดในภาษาอังกฤษแบบ
อเมรกิันยังไม่ไดป้รบัมาตราฐานให้เหมือนกันจนกระทั่งปลายทศวรรษ 1820) อย่างไรก็ตาม 
เพือ่ความสะดวกในการอ่าน จึงแปลข้อความเหล่าน้ันโดยแก้ ไขข้อผิดพลาดแล้ว]

หลายพันปีก่อน โยเซฟสมัยโบราณพยากรณ์วา่ “พระเจ้าตรสักับข้าพเจ้าดงัน้ี: เรา
จะยกผู้หยั่งรูท้ี่เลิศเลอผู้หน่ึงขึน้จากเลือดเน้ือเชือ้ไขของเจ้า; . . . และเราจะให้
พลังความสามารถแก่เขาเพื่อน�าค�าของเราออกมา . . . และจากความอ่อนแอเรา

จะท�าให้เขาเข้มแข็ง” (2 นีไฟ 3:7, 11, 13)
ข้าพเจ้าสนใจและไดร้บัแรงบันดาลใจจากค�าพยากรณ์น้ีวา่ “จากความอ่อนแอเราจะท�าให้

เขาเข้มแข็ง” อาจดเูหมือนไม่มีเหตผุลที่พระเจ้าจะทรงขอให้คนอ่อนแอท�างานใหญ่ ให้ส�าเรจ็ 
ทวา่คนที่ยอมรบัความอ่อนแอของตน ความอ่อนแอน้ันจะผลักดนัให้เขาแสวงหาความเข้ม
เข็งของพระเจ้า ดว้ยเหตน้ีุพระองคผ์ู้ทรงมีเดชานุภาพทัง้มวลในสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกจึง
ทรงท�าให้คนนอบน้อมถ่อมตนในศรทัธาเข้มแข็ง (ด ูมัทธิว 28:18; โมไซยาห์ 4:9)1

ตัง้แตว่ยัเยาว์ โจเซฟ สมธิเขา้ใกลพ้ระเจา้ดว้ยเหตดุงัน้ี เมือ่โจเซฟอาย ุ15 ปี ทา่นโหยหา
การอภยับาปและปรารถนาจะเรยีนรูว้า่ศาสนจกัรใดถกูตอ้ง ทา่นเขยีนวา่ “แมว้า่ความรูสึ้กของ
ขา้พเจา้จะลกึซึง้และมกัจะแรงกลา้ . . . จนสุดวสัิยทีผู่อ้อ่นวยัอยา่งขา้พเจา้, และไมป่ระสาตอ่
มนุษยแ์ละเรือ่งตา่งๆ จะสรปุไดแ้น่ชัดวา่ใครถกูและใครผดิ” (ด ูโจเซฟ สมธิ—ประวตั ิ1:8)

โดยที่ทราบความอ่อนแอน้ีด ีท่านจึงเข้าไปในป่าศักดิสิ์ทธิ์เพื่อเรยีนรูว้า่ท่านจะพบ
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่ ใด ท่านทูลถามทัง้น้ีเพื่อท่าน
จะได ้ท�า บางส่ิงบางอย่างเกี่ยวกับเรือ่งน้ี ทัง้น้ีเพื่อท่านจะได ้
เข้ารว่ม ศาสนจักรน้ัน (ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:18) เพื่อ
ตอบค�าทูลวงิวอนที่จรงิใจและนอบน้อมของท่าน พระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาและพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิตท์รง
ปรากฏตอ่ท่าน ในการปรากฎน้ัน พระองคท์รงปลดปล่อย

โดย เอล็เดอร์
มำร์คสั บี. แนช

แห่งโควรัม
สาวกเจด็สิบโจเซฟ สมิธ:  

ถ้าเราจะยอมรบัความอ่อนแอ
เหมือนโจเซฟ สมิธและหันไป
พึง่พระเจ้าดว้ยศรทัธา เราจะ
เข้มแข็งเช่นกันส่
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ความเขม้แขง็จาก
ความอ่อนแอ



ท่านจากอ�านาจของมารและเตรยีมทางส�าหรบัการฟ้ืนฟู  
(ด ูโจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:14–19)

โจเซฟ สมิธไม่ โตแ้ย้งที่ท่านเป็นหน่ึงใน “ส่ิงอ่อนแอของ
โลก” (คพ. 1:19; 35:13) หลายปีตอ่มาพระเจ้าตรสักับท่าน
ท�านองน้ี “เพราะเพื่อจุดหมายน้ีเรายกเจ้าขึน้, เพื่อเราจะได้
แสดงปรชีาญาณของเราออกมาทางส่ิงอ่อนแอของแผ่นดนิ
โลก” (คพ. 124:1)

เดก็ซ่ึงไม่มใีครรู้จกั
โจเซฟบอกวา่ท่านเป็น “เด็กซ่ึงไม่มี ใครรูจ้ัก . . . ที่ตก

อยู่ ในชะตากรรมอันมีความจ�าเป็นตอ้งหาส่ิงประทังชีวติ
ขาดแคลนดว้ยแรงงานรายวนั” ( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ
1:23) ท่านเกิดมาในชนชัน้ล่างทางสังคมและศึกษาใน

ระบบอย่างจ�ากัด การพยายามเขียนประวตัขิองท่านครัง้
แรกเน้นย�า้สภาพความอ่อนแอซ่ึงจากสภาพน้ันท่านไดร้บั
เรยีกให้ท�างาน

“ข้าพเจ้าเกิดในเมืองชารอน ในรัฐเวอร์มอนต ์ 
อเมริกาเหนือเมื่อวันที่ยี่สิบสามธันวาคม ค.ศ. 1805 จาก 
บิดามารดาที่แสนประเสริฐผู้พยายามสอนข้าพเจ้าให้รูจ้ัก 
ศาสนาคริสต์ เมื่ออายุราวสิบขวบ โจเซฟ สมิธ ซีเนียร ์
บิดาข้าพเจ้าย้ายไปอยู่เทศมณฑลพอลไมรา ออนแทรีโอ 
ในรัฐนิวยอร์กและอยู่ ในสภาพข้นแค้นจนต้องท�างาน
หนักเพื่อจุนเจือครอบครัวใหญ่ที่มีลูกเก้าคนและ
เพราะต้องทุ่มเททัง้หมดจึงจะสามารถช่วยเหลือจุนเจือ
ครอบครัวได้ เราจึงไม่ ได้ประโยชน์ของการศึกษาจน
พอจะพูดได้ว่าข้าพเจ้ามีความรู้เพียงอ่านเขียนและกฎ
คณิตศาสตร์พืน้ฐานเท่าน้ัน” 2

โจเซฟรูสึ้กรนัทดใจอย่างยิ่งที่ขาดการศึกษาจนท่าน
คร�า่ครวญครัง้หน่ึงวา่การถูกขังอยู่ ใน “เรอืนจ�าเล็กๆ แคบๆ 
แทบจะเหมือนความมืดมนอนธกาลของกระดาษ ปากกา 
น� ้าหมึก และภาษาที่ขาดตกบกพรอ่ง เปะปะ กระท่อนกระ
แท่น และไรร้ะเบียบแบบแผน” 3 แตก่ระน้ันพระเจ้าทรง
เรยีกท่านให้แปลพระคมัภีรม์อรมอน—ครัง้แรกจัดพิมพ์
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีทัง้ 588 หน้า—ซ่ึงท่านแปลในเวลาไม่ถึง 
90 วนั

บุคคลใดที่คดิไดอ้ย่างถ่องแท้จะสรปุวา่เป็นเรือ่งสุดวสัิย
ที่ โจเซฟผู้ดอ้ยการศึกษาจะท�าส่ิงน้ีส�าเรจ็ดว้ยตนเอง และ
ค�าอธิบายที่บางคนคดิขึน้เช่ือไดย้ากยิ่งกวา่ค�าอธิบายที่แท้
จรงิวา่ ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้แปลโดยของประทาน
และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

พยำนของเอม็มำ
ในชีวติบัน้ปลาย เอ็มมา สมิธจ�าไดว้า่เวลาที่สามีเธอแปล

แผ่นจารกึทองค�า เขา “ ไม่สามารถเขียนหรอืบอกให้เขียน
ปะตดิปะตอ่กันดว้ยถ้อยค�าสละสลวยได ้นับประสาอะไรกับ
การบอกให้เขียนหนังสืออย่างพระคมัภีรม์อรมอน และแม้
ดฉัินจะเป็นคนหน่ึงผู้มีส่วนรว่มในเหตกุารณ์ที่อุบัตขิึน้ 
แตด่ฉัินก็ยังอัศจรรย์ ใจใน ‘การอัศจรรรย์และการอันน่า
พิศวง’ มากเท่าๆ กับคนอื่นๆ” 4

ซ้าย: ข้อมูลจากประวติัของโจเซฟ สมิธทีเ่ขยีนด้วยมือ
ท่านเอง หน้าตรงข้าม: หน้าจากบันทกึส่วนตัวของ 
โจเซฟ สมิธ ลองสังเกตค�าทีถู่กขดีฆ่า
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เบือ้งหลังของประวตัศิาสตรเ์รือ่งน้ีน่าสนใจตรงหน้า
หน่ึงของบันทึกส่วนตวัเล่มแรกของโจเซฟลงวนัที่ 27 
พฤศจิกายน ค.ศ. 1832 (ภาพดา้นขวา) ท่านเขียนบันทึกน้ี
หลังจบการแปลพระคมัภีรม์อรมอนไดป้ระมาณสามปีครึง่ 
จะเห็นวา่ท่านเขียนแล้วขีดฆ่าค�าตอ่ไปน้ี

“ โจเซฟ สมิธ จูเนียร—์ซือ้สมุดบันทึกมาเขียนสภาว 
การณ์เล็กๆ น้อยๆ ทัง้หมดที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็น”

ขณะข้าพเจ้าถือสมุดบันทึกเล่มน้ีและอ่านค�าเหล่าน้ี
ที่ถูกขีดฆ่า ข้าพเจ้าจินตนาการว่าโจเซฟน่ังอยู่ ในภาวะ
แวดล้อมแบบชนบทในเขตแดนอเมริกา พลางเขียน
ประโยคเริ่มต้นแล้วคิดว่า “ ไม่ ยังไม่ถูก เดี๋ยวลองเขียน
ใหม่” ท่านจึงขีดฆ่าประโยคน้ันและเขียนว่า “ โจเซฟ 
สมิธ จูเนียร์ซือ้สมุดบันทึกวันท่ี 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1832 เพื่อจดเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ทัง้หมดที่ข้าพเจ้า
สังเกตเห็น และ— —”

ในที่สุด อาจจะไม่พอใจโดยสิน้เชิงกับภาษาซ่ึงไม่สละ
สลวย กะพรอ่งกะแพรง่ที่พึ่งเขียน ท่านจึงเขียนวา่ “ โอ้ ขอ
พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ข้าพระองค์ ไดร้บัการน�าทางใน
ความคดิทัง้หมดของข้าพระองค ์ขอทรงอวยพรผู้รบัใช้ของ
พระองคด์ว้ยเถิด อาเมน” 5 ข้าพเจ้าสัมผัสได้ ในประโยคน้ี
วา่โจเซฟรูสึ้กถึงความไม่ดพีอและความอ่อนแอของท่าน 
และก�าลังเรยีกหาพระผู้เป็นเจ้าดว้ยศรทัธาขอให้ทรงน�า
ท่านในทัง้หมดที่ท่านท�า

ทีน้ีลองเปรียบเทียบข้อความในบันทึกน้ันกับส�าเนา
ต้นฉบับเดิมของพระคัมภีร์มอรมอนที่คัดลอกไว้ ในช่วง
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ปี 1829 (ภาพในหน้า
ถัดไป)

ลองสังเกตความเรยีงสละสลวย—ไม่มีการใช้เครือ่งหมาย
วรรคตอน ไม่มีการขีดฆ่า น่ีไม่ ใช่กวนิีพนธ์รอ้ยแก้ว  
โจเซฟบอกให้จดค�าตอ่ค�าขณะท่านมองเข้าไปในเครือ่ง
มือที่พระเจ้าทรงเตรยีมไว้ ให้ท่าน รวมทัง้อูรมิกับทูมมิม
และศิลาผู้หยั่งรูบ้างครัง้ โดยใช้หมวกบังตาท่านจากแสง
ภายนอกเพื่อจะไดเ้ห็นค�าตามที่ปรากฏอย่างชัดเจน (ด ู
2 นีไฟ 27:6, 19–22; โมไซยาห์ 28:13) เท่าที่ท่านเห็น มี
ความแตกตา่งอย่างมากระหวา่งงานแปลพระคมัภีรม์อร-
มอนกับข้อความในบันทึกส่วนตวั งานแปลเป็นผลงานของ
โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผย ส่วน
ข้อความในบันทึกเป็นผลงานของชายช่ือโจเซฟ สมิธ หาก
ท่านมองดตูน้ฉบับเดมิของงานแปลอย่างถี่ถ้วน ท่านจะ
อ่านพบค�าที่คงจะให้ก�าลังใจโจเซฟเสมอมา น่ันคอื

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืข้าพเจ้า, นีไฟ, กล่าวแก่
บิดาข้าพเจ้า : ข้าพเจ้าจะไปและท�าส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชา, 
เพราะข้าพเจ้ารูว้า่พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัตแิก่ลูกหลาน
มนุษย์, นอกจากพระองคจ์ะทรงเตรยีมทางไว้ ให้พวกเขา
เพื่อพวกเขาจะท�าส�าเรจ็ในส่ิงซ่ึงพระองคท์รงบัญชาพวก
เขา.” (1 นีไฟ 3:7)

ก่อนค�าเหล่าน้ีไม่นาน ท่านไดแ้ปลดงัน้ี “แตด่เูถิด, 
ข้าพเจ้า, นีไฟ, จะแสดงตอ่ท่านวา่พระเมตตาอันละเอียด
อ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนทัง้ปวงที่พระองคท์รงเลือก
ไว,้ เพราะศรทัธาของพวกเขา, เพื่อท�าให้พวกเขาแข็งแกรง่
แม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย” (1 นีไฟ 1:20)ส่
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ใช่แล้ว สาระส�าคัญของพระคัมภีร์—และชีวิตของ
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ—คือคนอ่อนแอที่แสวงหา
พระเจ้าอย่างนอบน้อมถ่อมตนในศรัทธา พระองค์จะ
ทรงท�าให้คนคนน้ันเข้มแข็ง แม้ยิ่งใหญ่ ในงานของ
พระเจ้า การท�าให้เข้มแข็งน้ีจะเกิดขึน้แม้ ในเรื่องที่ดู
เหมือนเล็กน้อย

ตวัอย่างเช่น โจเซฟเป็นคนสะกดค�าไม่เก่ง และท่าน
แก้ ไขตวัสะกดของช่ือ Coriantumr (ด ูฮีลามัน 1:15) ที่
ออลิเวอร ์คาวเดอรผีู้จดคนแรกของท่านเขียนไว ้ครัง้แรก
ที่ โจเซฟบอกให้ออลิเวอรเ์ขียนช่ือน้ี ออลิเวอรเ์ขียนวา่ 
Coriantummer นับวา่สมเหตสุมผลเพราะไม่มีค�าภาษา
อังกฤษที่ลงท้ายดว้ย “mr” แต่ โจเซฟ—ผู้สะกดค�าไม่เก่ง
พอจะยอมรบัตวัสะกดที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน—แก้ ไข
ตวัสะกดระหวา่งการแปล เวลาน้ีเรารูว้า่แม้น่ีจะเป็นตวัสะ
กดแปลกๆ ในภาษาอังกฤษ แตเ่ป็นตวัสะกดภาษาอียิปตท์ี่
ดสีมบูรณ์แบบและสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในโลกเก่า 
โจเซฟคงไม่รูเ้รือ่งน้ีนอกจากโดยการเปิดเผย 6

พระองค์ทรงท�ำให้เรำเข้มแขง็ได้
ปาฏิหารยิ์ของการแปลพระคมัภีรม์อรมอนเป็นตวัอย่าง

หน่ึงของการท�าให้ โจเซฟเข้มแข็งจากความอ่อนแอ มีอีก
บทเรยีนหน่ึงที่เป็นเรือ่งใกล้ตวัมากกวา่ น่ันคอื ถ้าเราจะ
ยอมรบัความอ่อนแอเหมือนโจเซฟและหันไปพึ่งพระเจ้า
ในศรทัธาดว้ยสุดใจของเรา ตัง้ใจจะท�าตามพระประสงค์
ของพระองค ์พระองคจ์ะทรงท�าให้เราเข้มแข็งจากความ
อ่อนแอดว้ย น่ีไม่จ�าเป็นตอ้งหมายความวา่ความอ่อนแอถูก
ลบทิง้ในความเป็นมรรตยั—แตห่มายความวา่พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงท�าให้บุคคลเช่นน้ันเข้มแข็ง

โจเซฟยอมรบัความบกพรอ่งของท่านอย่างนอบน้อม
ถ่อมตน ท่านกล่าววา่ในช่วงวยัเยาวท์่าน “แสดงความ
อ่อนแอของวยัเยาว,์ และจุดอ่อนของธรรมชาตมินุษย์”  
( โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:28) ตอ่มาในชีวติท่านบอกวสุิทธิ-
ชนในนอววูา่ ท่าน “เป็นแคม่นุษย์คนหน่ึง และพวกเขา
ตอ้งไม่คาดหวงัวา่ [ท่าน] จะเป็นคนดพีรอ้ม . . . แตถ่้า
พวกเขาจะอดทนตอ่ความบกพรอ่ง [ของท่าน] และความ
บกพรอ่งของพี่น้อง [ท่าน] จะอดทนตอ่ความบกพรอ่งของ
พวกเขาเช่นกัน” 7

โจเซฟไม่เสแสรง้วา่ดพีรอ้มหรอืไม่ท�าผิดพลาด แตท่่าน
ยอมรบัเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าที่ส�าแดงผ่านท่าน
เมื่อก�าลังท�าหน้าที่ศาสดาพยากรณ์ “เมื่อข้าพเจ้าพูดใน
ฐานะชายคนหน่ึง คนพูดคอืโจเซฟเท่าน้ัน แตเ่มื่อพระเจ้า
ตรสัผ่านข้าพเจ้า คนพูดไม่ ใช่ โจเซฟ สมิธ แตค่อืพระผู้
เป็นเจ้า” 8

ดว้ยเหตน้ีุ พระองคจ์ึงทรงท�าให้ โจเซฟเข้มแข็งจาก
ความอ่อนแอ—เข้มแข็งมากพอจะท�ามากกวา่ศาสดา
พยากรณ์ท่านอื่นใดในประวตัศิาสตรท์ัง้หมด “เพื่อความ
รอดของมนุษย์ ในโลกน้ี, ยิ่งกวา่คนอื่นใดที่เคยมีชีวติอยู่ ใน
โลก, ยกเวน้พระเยซูเท่าน้ัน” (คพ. 135:3) 

พระผู้เป็นเจ้าที่ ไม่ทรงเปลี่ยนแปลงของเราจะท�าให้ท่าน
และข้าพเจ้าเข้มแข็งจากความอ่อนแอเช่นกัน—หากเรา
หันไปพึ่งพระองค์ ในศรทัธาดว้ยความตัง้ใจเด็ดเดีย่วเฉก
เช่นโจเซฟ

ข้อความทีค่ดัลอกมาจากต้นฉบับพระคมัภร์ีมอรมอนตรง
กบั 1 นีไฟ 3:7
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กำรสวดอ้อนวอนและควำมนอบน้อมถ่อมตน
ตามวถิีซีเลสเชียลของพระองค ์พระเจ้าประทานความ

อ่อนแอให้เราเพื่อช่วยให้เราเข้มแข็งในวธิีเดยีวที่ส�าคญัใน
กาลเวลาและนิรนัดร—น่ันคอืโดยผ่านพระองค ์พระองค์
ตรสัวา่ “และหากมนุษย์มาหาเรา เราจะแสดงให้พวกเขา
เห็นความอ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความอ่อนแอแก่
มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และพระคณุของเราเพียง
พอส�าหรบัคนทัง้ปวงที่นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา; เพราะ
หากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมีศรทัธาใน
เรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งส�าหรบั
พวกเขา” (อีเธอร ์12:27)

ตามที่พระคมัภีรข์้อน้ีกล่าว เราไดร้บัความอ่อนแอเพื่อ
เราจะนอบน้อมถ่อมตน คนที่เลือกนอบน้อมถ่อมตนและ
ใช้ศรทัธาในพระองค ์พระองคจ์ะทรงท�าให้เข้มแข็ง ความ
นอบน้อมถ่อมตนตอ่พระผู้เป็นเจ้าเป็นตวัเรง่ที่จ�าเป็นตอ่

การท�าให้ความเข้มแข็งและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า
ประจักษ์ ในชีวติเรา

มีคนที่ “คดิวา่ตนฉลาด, และพวกเขาไม่สดบัฟังค�า
แนะน�าของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะพวกเขาเมินค�าแนะน�า
เหล่าน้ัน, โดยคดิวา่พวกเขารูด้ว้ยตนเอง, ดงัน้ัน, ปัญญา
ของพวกเขาคอืความโง่และมันหาเป็นประโยชน์แก่พวก
เขาไม่” (2 นีไฟ 9:28) ยาถอนพิษความจองหองคอืการ 
“พิจารณาตน [ตวัเรา] เป็นคนโง่ตอ่พระพักตรพ์ระผู้เป็น
เจ้า, และลงมาสู่ห้วงลึกแห่งความถ่อมตน” (2 นีไฟ 9:42)

ตัง้แตว่ยัเยาว์ โจเซฟเข้าใจวา่กุญแจดอกส�าคญัของการ
ปลูกฝังความนอบน้อมถ่อมตนคอืแสวงหาพระบิดาบน
สวรรคผ์่านการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจและตัง้ใจ ดาเนียล  
ไทเลอรส์มาชิกรุน่แรกของศาสนจักรจ�าครัง้หน่ึงใน 
เคริท์แลนด์ ไดเ้มื่อคนมากมายหันมาตอ่ตา้นท่านศาสดา
พยากรณ์ บราเดอร์ ไทเลอรอ์ยู่ ในการประชุมที่ท่านศาสดา
พยากรณ์สวดอ้อนวอนกับผู้เข้ารว่มประชุมเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากพระเจ้า เขาบรรยายประสบการณ์น้ันดงัน้ี

“ข้าพเจ้าเคยไดย้ินชายหญิงหลายคนสวดอ้อนวอน . . .  
แตจ่นถึงเวลาน้ันข้าพเจ้าไม่เคยไดย้ินใครพูดกับพระผู้
รงัสรรคข์องเขาประหน่ึงพระองคท์รงฟังอยู่ที่น่ันเสมือน
พ่อใจดฟีังความทุกข์ โศกของลูกกตญัญู เวลาน้ันโจเซฟ
ไม่มีการศึกษา แตก่ารสวดอ้อนวอนครัง้น้ัน ซ่ึงส่วนใหญ่
แล้วเป็นการสวดอ้อนวอนให้คนที่กล่าวหาวา่ท่านออก
นอกลู่นอกทาง . . . รบัการเรยีนรูแ้ละพลังโน้มน้าวของ
สวรรค ์. . . ส�าหรบัข้าพเจ้าดปูระหน่ึงม่านถูกน�าออกไป 
ข้าพเจ้าเห็นพระเจ้าประทับยืนตรงหน้าผู้รบัใช้ที่นอบน้อม
ที่สุดในบรรดาผู้รบัใช้ทัง้หมดที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมา” 9

ควำมเข้มแขง็จำกควำมอ่อนแอ
เมื่อโจเซฟอายุั 17 ปี โมโรไนบอกท่านวา่ “พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมีงานให้ข้าพเจ้าท�า; และช่ือข้าพเจ้าจะทัง้ดแีละช่ัวใน
บรรดาประชาชาต,ิ ตระกูล, และภาษาทัง้ปวง, หรอืจะมีผู้
เอ่ยถึงทัง้ในทางดแีละช่ัวในบรรดาผู้คนทัง้ปวง” ( โจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:33)

ข้าพเจ้าเช่ือมั่นวา่เวลาน้ันคนมากมายคดิวา่ค�าอ้างเช่น
น้ันเป็นหลักฐานยืนยันความหลงผิดคดิวา่ตนเขื่อง ทวา่
ในโลกปัจจุบันที่มีอินเทอรเ์น็ต ช่ือของเด็กชาวไรซ่ึ่งไม่มี ใคร
รูจ้ักน้ัน เป็น ที่รู้ ไปทั่วโลกและถูกพูดถึงทัง้ในทางดแีละช่ัว

ก่อนโจเซฟกับไฮรมั สมิธไปสู่ความตายที่คารเ์ทจ 
อิลลินอยส์ ไฮรมัอ่านให้ โจเซฟและคนอื่นๆ ในคกุที่อยู่ห้อง
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เดยีวกับพวกท่านฟัง จากน้ันก็พับหน้ากระดาษที่มีถ้อยค�า
ตอ่ไปน้ี

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
พระเจ้าขอให้พระองคป์ระทานพระคณุแก่คนตา่งชาต,ิ 
เพื่อพวกเขาจะมีจิตกุศล.

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืพระเจ้าตรสักับข้าพเจ้า
วา่ : หากพวกเขาไม่มีจิตกุศล ก็ ไม่ส�าคญัส�าหรบัเจ้า, เจ้า
ซ่ือสัตย์; ดงัน้ันเราจะท�าให้อาภรณ์ของเจ้าสะอาด. และ
เพราะเจ้าเห็นความอ่อนแอของเจ้า, เราจะท�าให้เจ้าเข้ม
แข็ง, แม้ ไปสู่การไดน่ั้งลงในสถานที่ซ่ึงเราเตรยีมไว้ ใน
ปราสาทพระบิดาของเรา” (อีเธอร ์12:36–37)

ในความเป็นจรงิแล้ว จากความอ่อนแอ น่ันเองที่
พระองคท์รงท�าให้ โจเซฟเข้มแข็ง โดยไดแ้รงกระตุน้ส่วน
หน่ึงจากความอ่อนแอของท่าน ท่านจึงแสวงหาความช่วย
เหลือจากพระเจ้าในศรทัธา ตัง้ใจท�าตามพระประสงคข์อง
พระองค ์ท่านเข้าใกล้พระบิดาในสวรรคข์องเราดว้ยเหตุ
เหล่าน้ีตลอดชีวติท่าน เพราะเหตน้ีุท่านจึงประสบนิมิต
แรก แปลพระคมัภีรม์อรมอน ไดร้บักุญแจฐานะปุโรหิต จัด
ตัง้ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระครสิต ์และน�าความ
สมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตม์าให้แผ่น
ดนิโลก ศาสดาพยากรณ์โจเซฟเข้มแข็งขึน้ พระองค์ ไม่ได้
ทรงท�าให้ท่านยิ่งใหญ่ ในช่ัวพรบิตา ความเข้มแข็งเกิดขึน้
กับท่านศาสดาพยากรณ์ กับท่านและข้าพเจ้าเป็น “บรรทัด
มาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์, ที่น่ีนิดและที่
น่ันหน่อย” (คพ. 128:21; ด ูอิสยาห์ 28:10; 2 นีไฟ 28:30)

ดงัน้ันจงอย่าท้อถอย เพราะกระบวนการท�าให้เข้มแข็ง
เกิดขึน้ทีละเล็กทีละน้อยและเรยีกรอ้งความอดทนดว้ย
ความตัง้ใจอันแน่วแน่วา่จะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดและ
ยอมท�าตามพระประสงคข์องพระองค์ ไม่วา่จะเกิดอะไรขึน้
ก็ตาม

ได้ของประทำนคนื
วลิเลียม ทีนเดลผู้แปลและจัดพิมพ์พระคมัภีร์ ไบเบิล

เป็นภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 16 กล่าวกับคนมีการศึกษา
ที่คดัคา้นไม่ ให้พระคมัภีร์ ไบเบิลไปอยู่ ในมือสามัญชน
วา่ “หากพระผู้เป็นเจ้าทรงไวชี้วติข้าพเจ้า ภายในไม่กี่ปี 
ข้าพเจ้าจะท�าให้เด็กไถนารูจ้ักพระคมัภีรม์ากกวา่ท่าน
เสียอีก!” 10

ในเหตุการณ์ที่น่าสนใจคล้ายกันน้ีในอีก 300 ปีต่อมา 
แนนซี โทว์เลนักเทศน์สัญจรที่มีช่ือเสียงในทศวรรษ 1830 

มาเยือนเคิร์ทแลนด์เพื่อสังเกต “ชาวมอรมอน” ด้วย
ตนเอง ในการสนทนากับโจเซฟ สมิธและผู้น� าศาสนจักร
ท่านอื่น เธอวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรด้วยวาจาเชือด
เฉือน

ตามบันทึกของโทวเ์ล โจเซฟไม่พูดอะไรจนกระทั่งเธอ
หันมามองท่านและเรยีกรอ้งให้ท่านสาบานวา่เทพแสดง
ให้ท่านเห็นวา่แผ่นจารกึทองค�าอยู่ที่ ไหน ท่านตอบอย่าง
อารมณ์ดวีา่ท่านไม่เคยสาบาน! เมื่อไม่สามารถท�าให้ท่าน
โมโหได ้เธอจึงพยายามดถููกเหยียดหยามท่าน “คณุไม่
ละอายใจบ้างหรอืกับการอวดอ้างเช่นน้ัน” เธอถาม “คณุก็
แคเ่ด็กไถนาโง่เง่าของประเทศเรา!”

โจเซฟตอบอย่างใจเย็นวา่ “เหมือนในสมัยก่อนที่ชาว
ประมงผู้ ไม่รูห้นังสือไดข้องประทานคนือีกครัง้” 11

ก่อนโจเซฟกบัไฮรัม สมิธไปสู่ความตายทีค่าร์เทจ อิลลนิอยส์ ไฮรัม
อ่านจากพระคมัภร์ีมอรมอนเล่มน้ีให้โจเซฟและคนอ่ืนๆ ในคกุทีอ่ยู่
ห้องเดยีวกบัพวกท่านฟัง
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ดว้ยเหตน้ีุถ้อยค�าของทีนเดลจึงบอกล่วงหน้าวา่เด็ก
ไถนาน่าจะรูพ้ระคมัภีรม์ากกวา่ทุกคนที่เคยมีชีวติ ยกเวน้
พระผู้ช่วยให้รอด

แน่นอนวา่ศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูและพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ไม่ ใช่งาน ของ โจเซฟ สมิธ “เด็กไถนา” 
ของเขตแดนอเมรกิา แตเ่ป็นงานของพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์ไดร้บัการฟ้ืนฟู ผ่าน โจเซฟ สมิธศาสดาพยากรณ์ 
ขณะใครค่รวญชีวติท่าน โจเซฟอาจเห็นพ้องกับความเห็น
ของเจคอบที่วา่ “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้ายังทรงแสดงให้เรา
เห็นความอ่อนแอของเราเพื่อเราจะรูว้า่โดยพระคณุของ
พระองค,์ และพระจรยิวตัรอันอ่อนน้อมหาที่สุดมิไดข้อง
พระองคท์ี่มีตอ่ลูกหลานมนุษย์, เราจึงมีพลังความสามารถ
ท�าส่ิงเหล่าน้ี” (เจคอบ 4:7)

ข้าพเจ้ารู้ว่าโจเซฟ สมิธเคยเป็นและยังคงเป็น
ศาสดาพยากรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้เข้มแข็งจาก
ความอ่อนแอ ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าว
ว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกอยากตะโกนฮาเลลูยาห์ตลอดเวลา
เมื่อข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเคยรู้จักโจเซฟ สมิธศาสดา
พยากรณ์” 12 แม้ข้าพเจ้าไม่เคยมีสิทธิพิเศษเช่นน้ันใน
ความเป็นมรรตัย แต่ข้าพเจ้าได้รับการปลอบใจในค�า
สัญญาที่ว่า “คนนับล้านจะรู้จักโจเซฟอีก” 13 ข้าพเจ้า
ส�านึกคุณอย่างสุดซึง้ต่อท่านศาสดาพยากรณ์และความ
นอบน้อมถ่อมตนของท่านต่อพระผู้เป็นเจ้าของเราผู้
ท�าให้ท่านเข้มแข็ง ข้าพเจ้าได้รับก�าลังใจจากประวัติน้ี
และหลักค�าสอนที่ว่าพระเจ้าจะทรงท�าให้เราแต่ละคน
เข้มแข็งจากความอ่อนแอหากเรานอบน้อมถ่อมตน
ต่อพระองค์ ในท�านองเดียวกันและใช้ศรัทธาของเรา

ในพระองค์ด้วยความตัง้ใจแน่วแน่วว่าจะท�าตามพระ
ประสงค์ของพระองค์ ◼
จากค�าปราศรยัเรือ่ง “Out of Weakness He Shall Be Made Strong” ทีก่ารให้
ข้อคดิทางวญิญาณร�าลึกถึงโจเซฟ สมิธประจ�าปีครัง้ที ่70 ในโลแกน ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา วนัที ่10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013
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เราสามารถท�าใหดี้ข้ึนได ้ตอน 2:  

อย่าปล่อยให้ผู้อืน่หยุดยัง้ท่านไม่ ให้ ไดร้บัพรของการเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระครสิต์

พบท่ีของท่าน  
ในศาสนจกัรของพระเยซูคริสต์
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โดย เบตซี แวนเดนเบิร์ก

หมายเหตบุรรณาธิการ: ไม่ส�าคญัวา่ความเชือ่ของเราใน
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์รงกล้าเพียงใด การมี
ศรทัธาอยู่เสมอจะยากหากเรารูสึ้กไม่เข้าพวก เมือ่เรว็ๆ น้ี
ผู้น�าศาสนจักรพูดถึงความท้าทายเรือ่งน้ีในชุดวดีทิัศน์ชือ่ 
ความเป็นหน่ึงเดยีวในความตา่ง ในฉบับเดอืนกันยายน 
2017 “เราสามารถท�าให้ดขีึน้ได:้ ตอ้นรบัผู้อืน่เข้ามาในฝูง” 
ส�ารวจความรบัผิดชอบของเราในการตอ้นรบัผู้อืน่ บทความ
น้ี ตอน 2 ตรวจสอบวา่เราจะรบัผิดชอบศรทัธาของเราเอง
ไดอ้ย่างไรโดยไม่ค�านึงวา่เรารูสึ้กเข้าพวกหรอืไม่

หลังจากไม่ไดม้าโบสถ์แปดปี เปาโล (นามสมมต)ิ 
ไดร้บัโทรศัพท์จากอธิการของเขาในบราซิลถาม
วา่เขาเป็นอย่างไรบ้าง เปาโลอยากกลับไปมากแต่

ความกังวลหลายเรือ่งท�าให้เขาไม่เข็งขันเต็มที่ เขาจะหลีก
เลี่ยงการเปรยีบเทียบตวัเองที่ยังโสดกับคนที่แตง่งานแล้ว

และมีบุตรไดอ้ย่างไร เขาจะพบเพื่อนที่ โบสถ์ ไหมหลังจาก
ไม่ได้ ไปนานและหากพบ คนเหล่าน้ันจะคดิกับเขาอย่างไร 
เขาจะยังสามารถรูสึ้กถึงพระวญิญาณเหมือนที่เคยรูสึ้กใน
ช่วงเปลี่ยนใจเลื่อมใสและเป็นผู้สอนศาสนาหรอืมีศรทัธา
มากพอจะยอมรบัการเรยีกหรอืไม่

หน่ึงเดอืนหลังจากไดร้บัโทรศัพท์ เปาโลชมค�าปราศรยั
การประชุมใหญ่ของประธานดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่
ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด เรือ่ง “เชิญมารว่มกับ
เรา” 1 “ค�าพูดน้ันโดนใจผม” เขาจ�าได ้และภายในไม่กี่
สัปดาห์เขาพบตนเองน่ังตวัส่ันอยู่ ในลานจอดรถที่ โบสถ์ 
และกล่าวค�าสวดอ้อนวอนในใจขอให้มีเรีย่วแรงลงจากรถ
เข้าไปในอาคาร

“ทุกอย่างไม่สมบูรณ์แบบ” เขานึกถึงปีแรกหลังจากกลับ
มา ไม่ง่ายที่จะเข้ากับคนอื่น ทวา่ความรูสึ้กเช่ือมสัมพันธ์กับ
พระผู้ช่วยให้รอดและความปรารถนาแรงกล้าอยากได้ ใบรบั
รองพระวหิารช่วยให้เขาเอาชนะความไม่มั่นใจของตนเอง 
เขาเริม่อ่านพระคมัภีรแ์ละสวดอ้อนวอนอีกครัง้ “ถ้าคณุไม่
ยอมแพ้ คณุจะมีพลังและรูสึ้กไดว้า่พระเจ้าก�าลังอวยพร
คณุ” เขาแนะน�าคนที่พยายามท�าให้ตนเป็นที่ยอมรบั “ผม
มีประจักษ์พยานวา่น่ีคอืศาสนจักรของพระครสิต ์แตค่ณุ
จะพบความเข้าพวกที่แท้จรงิในพระองค”์

เรือ่งราวของเปาโลแสดงให้เห็นหลายประเด็นที่ผู้น� า
ศาสนจักรอธิบายในชุดวดีิทัศน์ ความเป็นหน่ึงเดียว
ในความต่าง ข่าวสารของพวกท่านให้ความหวงัและค�า
แนะน�าแก่คนที่รูสึ้กไม่เข้าพวก บางครัง้เรารูสึ้กวา้เหวแ่ม้
ในศาสนจักร แต่ตามท่ีผู้น� าเหล่าน้ีและสมาชิกชี ้ให้เห็น มี
ส่ิงท่ีเราท�าได้เพ่ือช่วยให้ตัวเราผ่านพ้นความท้าทายต่างๆ 
เช่นการกีดกันหรอืการปฏิบัติไม่ดีของผู้อื่น เราสามารถ
หลีกเล่ียงการเปรยีบเทียบ ก้าวต่อไปในความไม่มั่นใจ รูว้า่
เรากลับมาได้ทุกเมื่อ และเหนือส่ิงอื่นใด จงวางใจพระผู้
ช่วยให้รอด

หลกีเลีย่งกำรเปรียบเทยีบ: เรำทุกคนจะได้รับพรในท้ำยทีสุ่ด
“เม่ือท่านเร่ิมเป รียบเทียบตัวท่าน เป รียบเทียบกัน ส่ิงน้ัน

น�าไปสู่ความท้อแท้ไม่กน็�าไปสู่ความจองหอง . . . พรมาใน
อนาคตอันใกล้ พรมาในระยะยาว ข้าพเจ้าเช่ือว่าบางคร้ังพร
มีเตรียมไว้ให้เราหลงัจากเราผ่านม่านไปแล้ว . . . สุดท้าย
แล้ว เรามัน่ใจได้ว่าสัญญาของชีวิตนิรันดร์มีให้ทุกคน”
—เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนัแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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โรเชลล์ย้ายเข้าไปอยู่บ้านขนาดเล็กในแถบคนร�า่รวยทาง
ตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิาหลังออกจากบ้านพักคนจรจัด 
เธอหย่ารา้งและเลีย้งดลููกหลายคน เธอท�างานสองที่ บาง
ครัง้ก็สาม เพื่อจะมีเงินพอส�าหรบัคา่อาหารและที่พัก และ
แข็งขันน้อยในการไปโบสถ์เป็นครัง้คราวตัง้แตเ่ธอเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส

“แม้วา่แทบจะทุกคนในวอรด์ใหม่จะมีฐานะดกีวา่ฉัน” 
เธออธิบาย “แตพ่วกเขาเข้ามาคยุกับฉันและยอมรบัในวธิีที่
ฉันแตง่ตวั ทุกคนห่วงใยฉันอย่างแท้จรงิ”

แม้จะอยู่ภายใต้ความกดดันทางการเงินอย่าง
หนักหน่วง โรเชลล์ ไม่เคยรู้สึกขุ่นเคืองที่ผู้อื่นอยู่ ใน
สภาวการณ์ที่สะดวกสบายกว่า “แน่นอนว่าฉันต้องการ
ความมั่นคง แต่ฉันไม่เคยมองที่บ้านของเพื่อนบ้านแล้ว
รู้สึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทอดทิง้ฉัน” เธอกล่าว “ฉันสามารถ
รู้สึกได้ว่าพระองค์ทรงเดินเคียงข้างฉันแม้ฉันจะเลือก
ทางที่ ไม่ค่อยดี”

แม้ตารางท�างานของโรเชลล์จะท้าทายบ้างในบางครัง้ แต่
ในที่สุดผู้น�าและเพื่อนในวอรด์ช่วยให้เธอไดท้�าตามความ
ปรารถนายิ่งของเธอในการไปพระวหิาร “การไปพระวหิาร
เป็นประจ�าช่วยฉันส�านึกคณุวา่ฉันมาไกลขนาดไหน” เธอ
ตัง้ข้อสังเกต “ฉันไม่กังวลวา่คนอื่นอาจดเูหมือนจะล�า้หน้า
ไปก่อนแล้ว”

โรเชลล์ยอมรบัวา่เธอกับลูกสาวตอ้งดิน้รนและ “ ไม่ ใช่
ครอบครวัแอลดเีอสที่ดพีรอ้ม” แตเ่ธอตระหนักดว้ยวา่ 

“ทุกคนมีปัญหาและไม่มีครอบครวัไหนที่ดพีรอ้มจรงิๆ” มุม
มองน้ันปลดเธอเป็นอิสระจากการมองผู้คนรอบข้างและให้
เธอมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ของเธอกับพระผู้เป็นเจ้า

“ลูกสาวของฉันสามารถเห็นความแตกตา่งที่พระ
กิตตคิณุมีตอ่ชีวติฉัน” เธอกล่าว “ฉันรูสึ้กถึงความแตกตา่ง
ไดเ้ช่นกันและฉันยุ่งมากกับงาน ครอบครวั และโบสถ์จน
ฉันไม่มีเวลาเปรยีบเทียบ ฉันเพียงแคม่ีความสุขที่ ไดอ้ยู่ ใน
ทางที่ถูกตอ้ง”

อยู่อย่ำงเข้มแขง็: พระคริสต์ทรงเปลีย่นท่ำนได้
“คนน่ังใกล้ข้าพเจ้าไม่สนใจข้าพเจ้าหรือแม้กระท่ังอยาก

เขยิบออกห่าง . . . คนๆ นีไ้ม่ได้เปล่ียนความจริงท่ีว่าพระ
คริสต์ทรงรู้สึกอย่างไรต่อข้าพเจ้าและส่ิงท่ีข้าพเจ้าท�าได้
เพราะพระคริสต์ . . . ทุกคนต้องต้ังใจว่าพวกเขาจะต้องมีท่ี
ในอาณาจักรของพระผู้ เป็นเจ้า [และใน] พระกายของพระ
คริสต์ และคนท่ีไม่นึกถึงใครหรือไม่สนใจใครหรือแย่กว่า
ใครจะหยดุยัง้ไม่ได้”
—เอล็เดอร์ดี. ทอดด ์คริสทอฟเฟอร์สนัแห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ขณะเตบิใหญ่ แมทธิวเข้าโบสถ์ ในสาขาเล็กๆ เขากับ
ภรรยาที่เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสจากยูเครนคุน้กับการเรยีก
มากมายและการมีส่วนรว่มเต็มที่กับชุมชนนานาชาต ิ
แอลดเีอส แตจ่ากน้ันก็ย้ายไปอยู่สหรฐั วอรด์ใหญ่และความ
คาดหวงัทางวฒันธรรมอันแตกตา่งท�าให้พวกเขารูสึ้ก “ ไม่
เป็นที่ตอ้งการและเควง้ควา้ง” เขาจ�าได ้“ดเูหมือนเราไม่
สามารถเข้ากับคนอื่นได ้เรารูสึ้กถูกมองข้าม ขาดการหนุน
ใจและการเช่ือมสัมพันธ์ ในวนัอาทิตย์”

ความคับข้องใจของพวกเขาถึงจุดแตกหักหลังจากย้าย
มาอยู่อีกเมืองหน่ึงเมื่อแมทธิวกับภรรยาตัง้ตารอการเยี่ยม
จากผู้น�าฐานะปุโรหิตในท้องที่คนหน่ึงซ่ึงในท่ีสุดก็บอกจุด
ประสงค์ของการมาเยี่ยมวา่เพ่ือขอให้พวกเขาควบคุมลูก
วยัหัดเดินให้อยู่น่ิงๆ ระหวา่งการประชุมศีลระลึก แมทธิว
เสียใจมากและคิดวา่จะไม่กลับไปอาคารประชุมหลังน้ันอีก 
“ส่ิงท่ีหยุดความคิดน้ัน” เขาอธิบาย “คือประจักษ์พยาน
ของผมท่ีวา่น่ีเป็นศาสนจักรของพระเจ้าและพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงต้องการให้ผมอยู่ท่ีน่ัน การมีส่วนรว่มในพระ
กิตติคุณมีผลเหนือความเสียใจหรอืส่ิงท่ีผมประสบพบเจอ
ในชีวติน้ี”

สถานการณ์ในศาสนจักรบางครัง้ท�าให้เรารูสึ้กวา้เหว ่
ไม่มีความส�าคัญ และไม่เป็นท่ีต้องการ สภาวการณ์ที่ ไม่
ได้เกิดเฉพาะกับวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเท่าน้ัน เดวดิ มิลส์
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นักเขียนนิกายคาทอลิกพูดถึงความท้าทายที่คนไปโบสถ์
ประสบในการปฏิสัมพันธ์กับคนที่ “รวยกวา่หรอืจนกวา่ มี
การศึกษามากกวา่หรอืน้อยกวา่คุณ พวกเขาอาจจะมีเชือ้
ชาติ เผ่าพันธุ์ หรอือายุต่างจากคุณ” เราอาจจะไม่เลือก
พวกเขาเป็นเครอืข่ายสังคมของเรา เขาอธิบาย แต่ค�ามั่น
สัญญาทางศาสนาครอบคลุมถึงการปฏิสัมพันธ์กับคนที่เรา
ไม่เลือกและ “เหลือที่สักแห่งไว้ ให้เหมือนชุมชนมากกวา่
เครอืข่าย . . . คุณต้องเรยีนรูท้ี่จะรกัคนเหล่าน้ี หรอือย่าง
น้อยก็แสดงความรกัทัง้ที่คุณไม่อยากท�า” 2 การพึ่งพา
พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านไม่สามารถปิดกัน้หรอืเลิกติดตาม
คนในชุมชนศาสนาของท่านมักเป็นหนทางเดียวของการ
เอาชนะความท้าทายเรือ่งน้ี

แมทธวิพบวา่การพึง่พาพระเจา้ส�าคญัย่ิงตอ่การอยู่อยา่ง
แข็งขันในศาสนจกัร “ส่ิงเดยีวทีห่ยุดยัง้ผมไม่ ให้ ไปบางครัง้
คอืประจกัษ์พยานของผมในพระครสิต”์ เขาอธบิาย “พระ
กติตคิณุใหญก่วา่พวกเรา พระครสิตท์รงเห็นส่ิงทีเ่รามองไม่
เห็น ทรงทราบวา่เราจะเป็นอะไรได ้และมทีีว่า่งใหเ้ราทุกคน”

แจสมินสมาชิกทางภาคใต้ของสหรฐัยอมรบัวา่ “ดิฉัน
ไม่ลงรอยกบัพีน้่องสตรคีนหน่ึงในวอรด์ทีด่เูหมอืนจะเขา้มา
จุ้นจ้านในชีวติดฉัินมากเกินเหต ุและดฉัินยอมให้ส่ิงน้ัน
ผลักไสไล่ส่งดฉัิน” แตเ่มื่อความเป็นห่วงลูกชายตวัน้อยเริม่
มีน� ้าหนักมากกวา่ความไม่มั่นใจวา่จะเป็นอย่างไรเมื่อกลับ
มา แจสมินรูว้า่ถึงเวลาแล้วที่ตอ้ง “ ไม่ปล่อยให้ความเห็น

ของผู้อื่นตอ่ดฉัินท�าให้ดฉัินหันหลังให้พระครสิต—์ไม่วา่
ดฉัินจะรูสึ้กวา่มีคนในวอรด์ดถููกดฉัินก็ตาม”

เธอรวบรวมความกล้าจนมากพอจะฝ่าพายุลูกใหญ่ ใน
วนัอาทิตย์วนัหน่ึงไปจนถึงวนัที่ซ่ึงครอบครวัเล็กๆ ของเธอ
รูสึ้กทันทีถึงการยอมรบัจากเพื่อนๆ ผู้ช่วยให้พวกเขาเตบิโต
ในศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์“ดฉัินเสียดายที่ออกไป” 
เธอกล่าว “แตด่ฉัินรูสึ้กขอบคณุที่ ไม่ยอมแพ้และไม่ละ
ความพยายาม เพราะพระกิตตคิณุไม่เกี่ยวกับผู้อื่น—หรอื
แม้แตด่ฉัิน—แตเ่กี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดของดฉัิน”

ก้ำวเข้ำไปในควำมมดื: แสงสว่ำงจะตำมมำ
“ปุถชุนชายหญิงพูดว่า ‘ฉันไม่มีทางก้าวเข้าไปในความ

มืดจนกว่าแสงสว่างจะปรากฏและฉันมองเห็นว่าฉันก�าลงั
ไปทางไหน ข้อก�าหนดคือให้เราก้าวเดิน โดยคาดหวงัว่า
เม่ือเท้าของเราเหยียบพืน้ แสงสว่างจะปรากฏ”
—เอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

บางครัง้ยากที่สมาชิกใหม่จะหยั่งรากในพระกิตตคิณุ
เมื่อพวกเขาไม่มั่นใจเลยวา่อนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
การเรยีนรูเ้กี่ยวกับศรทัธาในแง่น้ีส�าหรบัเหม่ยซินแม่บ้าน
ในไตห้วนัเกี่ยวข้องกับค�าตกัเตอืนในพระกิตตคิณุให้น�า
เด็กเข้ามาในโลก ซ่ึงเป็นก้าวที่ท้าทายเพราะ “คนจ�านวน
มากในวฒันธรรมของดฉัินมีลูกคนเดยีวหรอืไม่ก็เลีย้งสัตว์
แทน” เธอตัง้ข้อสังเกต การตัง้ครรภ์แตล่ะครัง้เรยีกรอ้ง
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ให้เธอมีศรทัธาจะท�าส่ิงที่เธอไม่รูด้ว้ยซ�า้วา่จะเกิดอะไรขึน้
และบางครัง้ตอ้งไม่ ใส่ ใจเสียงวพิากษ์วจิารณ์อย่างหนักจาก
ญาติๆ  และวฒันธรรมส่วนใหญ่

บ่อยครัง้การเดินหน้าต่อไปเรยีกรอ้งให้ท�าส่ิงที่พวก
เขาไม่รูด้้วยซ�า้วา่จะเกิดอะไรขึน้ ซ่ึงจะน่ากลัวส�าหรบั
คนใหม่ ในศาสนา อีกทัง้เรยีกรอ้งให้วางใจวา่พระเจ้าจะ
ทรงช่วยพวกเขาระหวา่งทาง เอ็ลเดอรเ์บดนารร์บัรองวา่ 
การมีความกังวลใจและความไม่มั่นใจเป็นเรือ่งปกติของ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละเติบโตของเรา แต่บางครัง้การท�า
ส่ิงที่เราไม่รูด้้วยซ�า้วา่จะเกิดอะไรขึน้—ไม่วา่จะเกี่ยวข้อง
กับการสรา้งครอบครวัหรอืกลับมามีส่วนรว่มในศาสนจักร
—จะน่าหวาดหวัน่เป็นพิเศษเพราะพยานมาหลังจากการ
ทดลองศรทัธาของเรา (ดู อีเธอร ์12:6) เหม่ยซินกับสามี
เธอได้รบัพยานเช่นน้ันหลังจากสรา้งครอบครวั “เรามี
ความสุขและปลืม้ลูกๆ ของเรามาก” เธอกล่าว “เราได้เรยีน
รูว้า่ต้องด�าเนินชีวติอย่างประหยัดมัธยัสถ์ ช่วยเหลือและ
รกักัน ดิฉันส�านึกคุณที่เราน�าพวกเขาเข้ามาในโลก”

บ่อยครัง้ก้าวแรกๆ น้ันยากที่สุด “ครัง้แรกที่เรา [ก้าว
เข้าไปในความมืด]” ตามที่เอ็ลเดอรเ์บดนารก์ล่าว “มัน
ไม่ ใช่ความสงสัย แตม่ีความไม่มั่นใจนิดๆ มีแม้กระทั่ง
ความหวาดวติกหน่อยๆ ซ่ึงเป็นเรือ่งปกตมิาก” แม้
กระบวนการเดนิหน้าตอ่ไปจะไม่ราบรืน่ไปเสียทัง้หมด 
(“ ไม่ ใช่วงจรที่ ไม่เคยถูกขัดจังหวะ” เขาอธิบาย) เรา

สามารถเตบิโตทีละน้อย “บรรทัดมาเตมิบรรทัด” โดยมี
ศรทัธาเพิ่มขึน้

ลาซารจ์ากจอรเ์จียเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในประเทศ
แถบชายแดนรสัเซียและยุโรปแนะน�าวา่การเดนิหน้าตอ่ไป
ตอ้งอาศัยการปฏิบัต ิการฝึกวางใจเพื่อนแอลดเีอสเป็นก้าว
แรกของเขาหลังจากเขาตกลงใจยอมรบัพรฐานะปุโรหิต 
“ผมเดนิหน้าตอ่จากน้ันโดยเรยีนบทสนทนากับผู้สอน
ศาสนา” เขาอธิบาย เมื่อลาซารม์ีศรทัธาในพระเยซูครสิต์
เพิ่มขึน้ “ผมเดนิก้าวใหญ่ของบัพตศิมาทัง้ที่ผมไม่แน่ใจ 
100 เปอรเ์ซ็นต ์แตพ่ระเจ้าประทานความกล้าให้ผมใน
แตล่ะช่วง และผมส�านึกคณุอย่างยิ่งที่ผมเดนิก้าวน้ัน”

อย่ำยอมแพ้
“คนท่ัวไปท่ีคิดว่าพวกเขาท�าบาปมากหรือไปไกลเกิน

หรืออยู่ห่างเกินไปแล้วและไม่สามารถกลบัเข้ามาในวงจร
ได้ ค�าประกาศของข้าพเจ้าคือไม่มีใครตกต�า่เกินกว่าแสง
สว่างของพระคริสต์จะส่องถึง เป็นไปไม่ได้”
—เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด ์แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ไบรอันเตบิโตในครอบครวัแอลดเีอสที่เครง่ศาสนา เขา
รูสึ้กวา่ศาสนาจักรไม่เหมาะกับเขา “ผมชอบเกมแฟนตาซี 
ภาพยนตร ์และดนตรรีอ็ค” เขากล่าว “ ไม่ชอบลูกเสือ พระ
คมัภีร ์เซมินาร ีและกีฬา” ทันทีที่เขาออกจากบ้านได ้เขา
ย้ายเข้าไปอยู่อพารต์เมนตแ์ละ “ยอมรบัวถิีของโลก รวม
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ทัง้เรือ่งเพศและยาเสพตดิ” หลังจากช่วงเวลายาวนานที่
ไบรอันเรยีกวา่ “การใช้ชีวติเสเพลและการทดลอง” เขา
ประสบปัญหาการเงินและพ่อแม่น�าตวัเขากลับบ้านอีกครัง้ 
แตเ่ขาไม่กลับไปโบสถ์

การเกิดของน้องสาวท�าให้ ไบรอันประเมินทัศนะของ
ตนเองอีกครัง้ เมื่อเขาอุ้มเธอครัง้แรก เขานึกวา่ “ผมรูว้า่
เธอไม่ไดเ้ป็นแคสั่ตวอ์ีกชนิดหน่ึงเท่าน้ัน” เขาเข้ารว่มการ
ให้พรน้องสาวอย่างประหวัน่พรัน่พรงึ และเมื่อศีลระลึกมา
ถึงเขา “ผมส่งตอ่โดยไม่รบัส่วน แตส่่วนหน่ึงของผมรูสึ้ก
หิวโหยทางวญิญาณ”

ไบรอันพยายามแยกแยะความรูสึ้กขัดแย้งของตนและ
เริม่จดบันทึกส่วนตวั “คนืหน่ึงผมอยู่ดกึเพื่อเขียนภาวะ
วกิฤตทางวญิญาณของผม” เขากล่าว “ผมมีประสบการณ์
ทางวญิญาณครัง้แรก แม้จะไม่ ใช่ประสบการณ์ดา้นดี
ก็ตาม” เขารูสึ้กวา่พลังความช่ัวรา้ย ความโกรธ และความ
เกลียดชังครอบง�าจิตวญิญาณของเขา “หลังจากน้ัน” เขา
อธิบาย “ผมรูว้า่ผมตอ้งการพระเจ้า” แตเ่พราะหลงทางมา
ไกลมาก ไบรอันจึงสงสัยวา่ “ผมจะมีคา่ควรรบัความช่วย
เหลือและความคุม้ครองจากพระองคห์รอื” เขาสงสัยดว้ยวา่
เขาจะรบัส่วนศีลระลึกไดอ้ีกครัง้หรอืไม่

ถนนวกกลับมันยาก การเลิกบุหรี่ ไม่ง่าย การสารภาพตอ่
อธิการตอ้งอาศัยความกล้าหาญ และการหันหลังให้เพื่อน
เก่าและกิจกรรมเดมิก็ยากเช่นกัน ครอบครวั แฟนสาว 
และอธิการของไบรอันล้วนสนับสนุนเขา แตเ่ขาคน้พบ
แหล่งใหญ่ของพลังในพระเยซูครสิต์

“ผมพบวา่พระเจ้าทรงปรารถนาจะช่วยผม” เขาจ�าได ้
“ โอกาสใหม่ๆ เปิดกวา้งทดแทนส่ิงที่ผมเคยแสวงหา ยิ่งผม
พยายามด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุมากเพียงใด เส้นทาง
ของผมยิ่งชัดเจนเพียงน้ัน” เมื่อไบรอันวางใจพระเจ้าและ
คน้พบวา่พระองคเ์ต็มพระทัยให้อภัยและเยียวยา ศีลระลึก
จึงมีความหมายตอ่เขามากขึน้และช่วยท�าให้เขาใกล้ชิด
พระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้ “แม้ผมจะเคยกินขนมปังและน� ้า
ที่ โบสถ์หลายรอ้ยครัง้สมัยเด็ก แต่ ในที่สุดผมก็สามารถรบั
ส่วนศีลระลึกไดเ้หมือนผมรบัศีลระลึกครัง้แรก”

ไม่มใีครท�ำหน้ำทีแ่ทนท่ำนได้
การก้าวลงจากรถและเข้าไปในโบสถ์ การยื่นมือช่วยเหลือ

สมาชิกคนอื่นๆ การเอาชนะสถานการณ์ที่เจ็บปวด การ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุโดยไม่มั่นใจเลยวา่อนาคต
ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร และการสารภาพบาป—เราทุกคน

ล้วนล้วนเดนิบนเส้นทางยากๆ ที่ ไม่แน่นอนระหวา่งทางไป
ถึงตน้ไม้แห่งชีวติ (ด ู1 นีไฟ 8)

ค�ามั่นสัญญาของตวัเราวา่จะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอด
จ�าเป็นตอ่การมาถึงอย่างปลอดภัย แม้ก�าลังใจ ความรกั 
และการยอมรบัจากเพื่อนสมาชิกและผู้น�าจะส�าคญั ทวา่เรา
แตล่ะคนอาจประสบหลายครัง้เมื่อเราตอ้งเต็มใจตดิตาม
พระผู้ช่วยให้รอด แม้เรารูสึ้กวา่เราตดิตามเพียงล�าพัง

ท�าหน้าที่ของท่านในศาสนจักรของพระเยซูครสิต ์อย่า
เปรยีบเทียบ ยอมให้พระครสิตเ์ปลี่ยนท่าน ก้าวเดนิดว้ย
ศรทัธาเพื่อจะไดร้บัรางวลั และรูว้า่ไม่มีวนัสายเกินกวา่จะ
กลับมา “ดงัน้ัน, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดืม่ด�า่พระวจนะของ
พระครสิต,์ และอดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่แล้ว, ดเูถิด, 
พระบิดาตรสัดงัน้ี: เจ้าจะมีชีวตินิรนัดร”์(2 นีไฟ 31:20) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
อ้ำงองิ
 1. ด ูดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เชิญมารว่มกับเรา,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2013, 21–24.
 2. เดวดิ มิลส์, “Go to Church, Meet Annoying People,” Feb. 1, 2017, 

aleteia.org/2017/02/01/go- to- church- meet- annoying- people.
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 พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต ์ 

ท่ีพกัพิงและความ
คุม้ครอง

โดย เกตูลโิอ วอลเตอร์ แจก็เฮอร์
เอซิลวำ

เซมินารีและสถาบนั

พระเจ้าทรงต้องการ
คุ้มครองผู้คนของ
พระองค์ ในช่วง

เวลาของการข่มเหงครัง้ใหญ่
ในศาสนจักร พระองค์ทรง
เน้นความส�าคัญของการรวม
กันยังไซอัน “เพื่อ การคุ้ม
ภัย, และเพื่อเป็น ทีพ่ักพิง 
จากพายุ” (คพ. 115:6; เน้น
ตัวเอน)

ที่พักพิงและความคุม้ครอง
ดงักล่าวไดจ้ากการด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิตข์ณะที่เรา 
“คน้ควา้พระบัญญัตเิหล่าน้ี” 

และน�าจิตวญิญาณของเจ้าลง
ไปสู่ความพินาศ” (คพ. 8:4) 
สังเกตวา่โดยสุรเสียงของพระ
วญิญาณ ออลิเวอร ์คาวเดอรี
จะไดร้บัความคุม้ครองจาก
ความตายและบาป

การรบัความจรงิผ่านอ�านาจ
ของพระวญิญาณบรสุิทธิ์จะ
คุม้ครองเราจากกฎเกณฑ์
ของมนุษย์ จากค�าเท็จและค�า
หลอกลวงของซาตาน พระเจ้า
ทรงสัญญาวา่ “เพราะคนที่
ฉลาดและรบัความจรงิ, และ 
รบัพระวญิญาณศกัดิสิ์ทธิ์เป็น
ผู้น�าทางของพวกเขา, และ
ไม่ถูกหลอก—ตามจรงิแล้ว
เรากล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะ
ไม่ถูกโคน่และโยนเข้าไปใน
ไฟ, แตจ่ะทนอยู่ ได้ ในวนั
น้ัน” (คพ. 45:57; เน้นตวั
เอน) อ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์เขียนความจรงิในใจ
เราและคุม้ครองเราจากการ
หลอกลวง

(คพ. 1:37) ดว้ยเหตน้ีุจึงขอ
ให้เราส�ารวจหลักธรรมบาง
ประการที่พบในพระคมัภีร์
หลักค�าสอนและพันธสัญญา
ซ่ึง หากเข้าใจและด�าเนิน
ตาม จะน�าความคุม้ครองมา
ให้เราและจะเป็นที่พักพิงจาก
การล่อลวง ความช่ัวรา้ย และ
อันตรายอื่นๆ ที่เราพบเจอใน
ปัจจุบัน

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
แสวงหำพระวญิญำณบริสุทธ์ิ

การมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์
สถิตกับเราสามารถเป็นที่พัก
พิงและความคุม้ครองจากโลก 
พระเจ้าทรงสัญญาวา่ถ้าออ-
ลิเวอร ์คาวเดอรจีะ “น�า [ของ
ประทานแห่งการเปิดเผย] มา
ใช้” “ส่ิงน้ีจะปลดปล่อยเจ้า
ออกจากเงือ้มมือพวกศัตรู
ของเจ้า, ทวา่, หากไม่เป็นเช่น
น้ัน, พวกเขาจะสังหารเจ้า
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แตก่ารเอาใจใส่การกระ
ตุน้เตอืนของพระวญิญาณ
มิไดห้มายความวา่เราจะไดร้บั
ความคุม้ครองจากการทดลอง
ทุกอย่าง ภาค 122 ของพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธ
สัญญาแสดงให้เห็นวา่แม้เมื่อ
มีคา่ควร เราก็ยังจะประสบ
ความทุกข์ โศกและความ
ท้าทาย ในทรรศนะและพระ
ปรชีาญาณของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรง “ทราบเรือ่งทัง้หลายทัง้
ปวงเหล่าน้ี” (คพ. 127:2) “ส่ิง
ทัง้หลายทัง้ปวงเหล่าน้ีจะเป็น
ประสบการณ์แก่ [เรา], และ
จะเกิดขึน้เพื่อความด ี[ของ
เรา]” (คพ. 122:7)

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่
เรำท�ำตำมศำสดำพยำกรณ์ทีม่ี
ชีวติอยู่

ในวนัจัดตัง้ศาสนจักร 
พระเจ้าทรงบัญชาวสุิทธิชนให้
ฟังศาสดาพยากรณ์ดงัน้ี

“เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยค�าและ
บัญญัตทิัง้หมดของเขา ซ่ึง
เขาจะให้แก่เจ้าเมื่อเขาได้
รบัมัน, โดยเดนิอยู่ ในความ
บรสุิทธิ์ทัง้มวลตอ่หน้าเรา;

“เพราะค�าของ [ประธาน
ศาสนจักร] เจ้าจงรบั, ราวกับ
มาจากปากเราเอง, ดว้ยความ
อดทนอย่างที่สุดและศรทัธา.

“เพราะโดยท�าส่ิงเหล่าน้ี
ประตแูห่งนรกจะเอาชนะ

ค�าสอนในพระคมัภีรห์ลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา
สามารถคุม้ครองเราจาก
ความยุ่งยากทัง้หลายที่
เราจะประสบขณะเตรยีม
รบัการเสด็จมาครัง้ทีส่อง
ของพระเจ้า

เจ้าไม่ได;้ แท้จรงิแล้ว, และ
พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงท�าให้พลังแห่งความมืด
กระจายไปตอ่หน้าเจ้า, และ
ท�าให้ฟ้าสวรรคส่ั์นสะเทือน
เพื่อความดขีองเจ้า, และ
รศัมีภาพของพระนามของ
พระองค”์ (คพ. 21:4–6)

พระเจ้ารบัส่ังกับเราในพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธ
สัญญาวา่ “เขาทัง้หลายผู้ที่ ไม่
ยอมฟังสุรเสียงของพระเจ้า, 
ทัง้ไม่ยอมฟังเสียงผู้รบัใช้ของ
พระองค,์ ทัง้ไม่ ใส่ ใจ ถ้อยค�า
ของบรรดาศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก, จะถูกตดัขาด
จากบรรดาผู้คน” (คพ. 1:14; 
เน้นตวัเอน)

การฟังและประยุกต์ ใช้ค�า
สอนของศาสดาพยากรณ์ที่มี
ชีวติอยู่จะน�าความคุม้ครอง
และความปลอดภัยมาให้ 
เพราะท่านเหล่าน้ันพูดถึง
ปัญหาปัจจุบันของเราและ
บอกเราวา่ตอ้งท�าอะไรเพื่อ
เอาชนะความท้าทายเหล่าน้ี 
นับเป็นพรอย่างยิ่งที่มี โองการ
ที่มีชีวติอยู่ของพระเจ้า

ใน หลกัค�าสอนและพนัธ-
สัญญา 101:43–62พระเจ้าทรง
ใช้อุปมาเรือ่งสวนมะกอกแสดง
ใหเ้ห็นความส�าคญัของการ
ฟังศาสดาพยากรณ์ทีม่ชีีวติ
อยู่ อุปมาเปรยีบเทียบศาสดา
พยากรณ์กบัยามบนหอสูง ใน
สมยัโบราณผูค้นสรา้งหอสูง
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เพือ่ใหย้ามเห็นทัง้เมอืงและ
เตอืนผู้คนเมือ่ศัตรใูกลเ้ขา้มา

อุปมาเริม่ดงัน้ี “สรา้งหอสูง, 
เพื่อคนหน่ึงจะมองเห็นแผ่น
ดนิโดยรอบ, เพื่อ เป็นยามบน
หอสูง, เพื่อตน้มะกอกของเรา
จะไม่ถูกหักโคน่เมื่อศัตรจูะ
มาปล้นสะดมและน�าผลจาก
สวนองุ่นของเราไปเป็นของ
ตนเอง” (ข้อ 45; เน้นตวัเอน)

เอ็ลเดอรเ์อ็ม. รสัเซลล์  
บัลลารด์แห่งโควรมัอัคร
สาวกสิบสองสอนเรือ่งความ
คุม้ครองและพรที่มาจาก
การท�าตามค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติอยู่
ดงัน้ี “พี่น้องชายหญิง ไม่ ใช่
เรือ่งเล็กที่มีศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้าท่ามกลาง
พวกเรา . . . เมื่อเราไดย้ิน

ค�าแนะน�าของพระเจ้าผ่าน
ถ้อยค�าของประธานศาสนจักร 
เราควรตอบรบัทันทีดว้ยความ
ยินด ีเรือ่งราวในอดตีแสดงให้
เห็นวา่มีความปลอดภัย สันต ิ
ความรุง่เรอืง และความสุข
ในการตอบรบัค�าแนะน�าของ
ศาสดาพยากรณ์เช่นนีไฟสมัย
ก่อนตอบรบั” 1

ส�าคญักวา่ความคุม้ครอง
ทางกายที่มาจากการฟัง
ศาสดาพยากรณ์คอืความ
คุม้ครองทางวญิญาณ เรา
ตอ้งการความคุม้ครองทาง
วญิญาณอย่างยิ่ง เพราะ 
“ซาตานหมายมั่นจะหลอก
ลวงเจ้าดว้ย, เพื่อเขาจะไดล้้ม
ล้างเจ้า” (คพ. 50:3) การฟัง
ศาสดาพยากรณ์คุม้ครองเรา
จากปรชัญาของโลกและ “เล่ห์
กลอันแยบยลของมนุษย์, ซ่ึง
โดยการน้ันพวกเขาซุ่มคอยที
หลอกลวง” (คพ. 123:12)

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
ซ่ือสัตย์ในชีวติแต่งงำน

พระเจ้าทรงสัญญากบั
เราวา่พนัธสัญญาใหมแ่ละ
เป็นนิจของการแตง่งาน
สามารถด�ารงอยู่ช่ัวนิรนัดร ์
(ด ูคพ. 132:19) หลกัค�า
สอนเรือ่งความสูงส่งน้ีเป็น

ทีพ่กัพงิจากความสัมพนัธ์
ผดิๆ ท่ีระบาดท่ัวโลก ถงึ

แมเ้สียงมากมายของโลกอา้ง
วา่การแตง่งานเป็นเรือ่งลา้
สมยั ไมส่ะดวก หรอืไมจ่�าเป็น 

สุรเสียงของพระเจา้ประกาศ
วา่ “ผู้ ใดทีห่า้มการแตง่งาน
มิไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็น
เจา้, เพราะการแตง่งานไดร้บั
แตง่ตัง้จากพระผูเ้ป็นเจา้เพือ่
มนุษย”์ (คพ. 49:15)

พระเจ้าทรงสอนให้เรารู้
วธิีคุม้ครองชีวติแตง่งานของ
เราดงัน้ี “เจ้าจงรกัภรรยาของ
เจ้าดว้ยสุดใจของเจ้า, และจง
แนบสนิทกับนางและหาใช่
ใครอื่นไม่” (คพ. 42:22)

ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบลิย.ู  
คมิบลัล ์(1895–1985) อธบิาย
ความหมายโดยรวมของพระ
บญัญตัขิอ้น้ีวา่

“เมื่อ พระเจ้าตรสัวา่ สุด 
ใจของเจ้า น่ันหมายความวา่
จะไม่ปันใจหรอืแบ่งให้หรอื
ถอดถอน และข้อน้ีหมายถึง
สตรดีว้ย ‘เจ้าจงรกัสามีของ
เจ้าดว้ย สุด ใจของเจ้า, และ
จงแนบสนิทกับเขาและหาใช่
ใครอื่นไม่’

“ค�าวา่ หาใช่ ใครอืน่ไม ่ตดั
ทุกคนและทุกอย่างออกไป ดงั
น้ันคูส่มรสจึงมาก่อนส่ิงอื่น
ใดในชีวติของสามีหรอืภรรยา 
ไม่วา่จะเป็นชีวติทางสังคม 
อาชีพการงาน ชีวติทางการ
เมือง หรอืความสนใจใดๆ ไม่
วา่จะเป็นผู้คนหรอืส่ิงของ ส่ิง
เหล่าน้ีจะตอ้งไม่มีอิทธิพล
เหนือคูส่มรสเป็นอันขาด” 2

ส่ิงทีเ่ราดมูผีลตอ่เราอย่าง
มากไมว่า่ดหีรอืช่ัว ผมคดิวา่น่ี
คอืสาเหตทุีพ่ระเจา้ทรงเตอืน
เราในขอ้ตอ่ไปน้ี “คนที ่มองด ู ส่
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มดืมน, ในรา่งกาย, แขนขา, 
หรอืขอ้ตอ่; และผมบนศีรษะ
ของเขาสักเส้นเดยีวก็จะไม่
รว่งลงพืน้โดยไมสั่งเกตเห็น. 
และพวกเขาจะไมห่วิโหย, 
หรอืกระหายเลย” (คพ. 84:80) 
สังเกตวา่พระเจา้ไมท่รง
ยกเวน้เราจากความยุง่ยากทัง้
หลายแตท่รงสัญญาวา่เราจะ
อยู่ ในความดแูลของพระองค์

พระองคท์รงเพิม่เตมิ
วา่ “เราจะอยูท่างขวามอืเจา้
และทางซ้ายเจา้, และพระ
วญิญาณของเราจะอยู่ ในใจ
เจา้, และเหลา่เทพของเรา
หอ้มลอ้มเจา้, เพือ่ประคองเจา้
ไว”้ (คพ. 84:88) หากเรารบัใช้
พระองค ์“เหตกุารณ์จะบงัเกิด
ขึน้คอืพลงัจะอยูก่บัเจา้; เจา้จะ
มศีรทัธามัน่คง, และเราจะอยู่
กบัเจา้และไปเบือ้งหน้าเจา้” 
(คพ. 39:12) คนทีร่บัใช้งาน
เผยแผด่ว้ยสุดใจของพวกเขา
ไดร้บัสัญญาวา่พวกเขา “จะได้
รบัพรทัง้ทางวญิญาณและทาง
โลก” (คพ. 14:11)

พระเจ้าทรงขยายความ
คุม้ครองดงักล่าวน้ีไปถึง
ครอบครวัของคนที่รบัใช้
ดว้ย “เรา, พระเจ้า, ให้สัญญา
แก่พวกเขาวา่เราจะจัดหา
ให้ครอบครวัพวกเขา; และ
ประตทูี่ ให้ประสิทธิผลจะเปิด
แก่พวกเขา, นับแตน้ี่ไป” 
(คพ. 118:3)

หญงิดว้ยตณัหาราคะในนางจะ
ปฎเิสธความเช่ือ, และจะไมม่ี
พระวญิญาณ; และหากเขาไม่
กลบัใจ เขาพงึถกูขบัออกไป” 
(คพ. 42:23; เน้นตวัเอน)

เพื่อไดร้บัความคุม้ครอง
จากการโจมตขีองศัตร ูดวงตา
และใจเราควรหันมามองคู่
สมรสและพระเจ้าเท่าน้ัน เรา
ตอ้งไม่ยอมให้ดวงตาของเรา
สอดส่ายหรอืปรารถนาคนบาง
คนมากกวา่คูส่มรสของเรา เรา
ตอ้งปิดประตใูจและความคดิ
ของเราไวเ้พื่อคุม้ครองเราจาก
การล่อลวง น่ีคอืสูตรส�าเรจ็
ของพระเจ้าในชีวติแตง่งาน

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
รับใช้งำนเผยแผ่

เรามี โอกาสมากมายให้
รบัใช้พระเจ้าในศาสนจักร 
และพระเจ้าทรง “ยินดจีะ
ยกย่องคนเหล่าน้ันที่รบัใช้ 
[พระองค]์” (คพ. 76:5) หลัก
ธรรมส�าคญัยิ่งหลายข้อมีสอน
ไว้ ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอน
และพันธสัญญาเกี่ยวกับการ
รบัใช้งานเผยแผ่

พระเจา้ทรงสัญญาวา่ 
“มนุษยค์นใดทีจ่ะไปส่ังสอน
กติตคิณุน้ีของอาณาจกัร, 
และไมล่ม้เหลวทีจ่ะซ่ือสัตย์
ตอ่ไปในส่ิงทัง้ปวง, จะไม่
เหน่ือยลา้ในความคดิ, ทัง้ไม่

และผู้สอนศาสนาที่ซ่ือสัตย์
ไดร้บัสัญญาวา่ “บาปของเจ้า
ไดร้บัการให้อภัยแล้ว, และ
เจ้าจะหนักอึง้ไปดว้ยฟ่อน
ข้าวบนหลังเจ้า” (คพ. 31:5) 
พรน้ีเป็นที่พักพิงส�าหรบัจิต
วญิญาณของเรา

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
เช่ือฟังกฎส่วนสิบ

ในพระคมัภีรห์ลักค�าสอน
และพันธสัญญาเราพบค�า
สอนตอ่ไปน้ีเกี่ยวกับส่วนสิบ  
“ดเูถิด, บัดน้ี เรยีกวา่วนัน้ี
จนกวา่การเสด็จมาของบุตร
แห่งพระมหาบุรษุ, และตาม
จรงิแล้วเป็นวนัแห่งการเสีย
สละ, และวนัที่เราจะเก็บ
ส่วนสิบจากผู้คนของเรา” 
(คพ. 64:23)

ผมชอบพดูวา่กฎส่วนสิบ
ตรงขา้มกบัคณิตศาสตรเ์พราะ 
90 จะมากกวา่ 100 เมือ่เรา
ถวายรายไดข้องเราแดพ่ระเจ้า 
10 เปอรเ์ซ็นต ์พระองคท์รง
สัญญาวา่จะ “เปิดหน้าตา่งใน
ฟ้าสวรรค์ ใหเ้จา้ และเทพร 
อยา่งลน้ไหลมาใหเ้จา้จนไมม่ ี
ทีพ่อรบัมนั” (มาลาค ี3:10;  
ด ู3 นีไฟ 24:10 ดว้ย)

เพื่อประเมินวา่ศรทัธา
ของเราแรงกล้าเพียงใด เรา
สามารถมองดเูจตคตทิี่เรามี
ตอ่กฎส่วนสิบได ้การจ่าย 
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ส่วนสิบไม่ ใช่ค�าถามเรือ่งเงิน 
แตเ่ป็นเรือ่งของศรทัธา

ประธานเฮนรยี ์บ.ี อายรงิก์  
ทีป่รกึษาทีห่น่ึงในฝ่ายประธาน
สูงสุดสอนเราวา่ “ถา้เราตดัสิน
ใจเดีย๋วน้ีวา่จะเป็นผูจ้า่ยส่วน
สิบเต็มและพยายามเช่ือ
ฟังเสมอ เราจะเขม้แข็งใน
ศรทัธาและในไมช้่าใจเราจะ
ออ่นลง นอกเหนือจากการ
บรจิาคเงนิหรอืส่ิงของแลว้ การ
เปลีย่นแปลงในใจเราผ่านการ
ชดใช้ของพระเยซคูรสิตท์�าให้
พระเจ้าทรงสัญญากบัผูจ้า่ย
ส่วนสิบเต็มวา่จะคุม้ครองพวก
เขาในวนัเวลาสุดท้าย [ด ูคพ. 
64:23] เรามคีวามมัน่ใจไดว้า่
เราจะคูค่วรกบัพรของความ
คุม้ครองน้ันหากเราใหค้�ามัน่
เดีย๋วน้ีวา่จะจา่ยส่วนสิบเต็ม
และมุง่มัน่ท�าเช่นน้ัน” 3

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
เช่ือฟังพระค�ำแห่งปัญญำ

เรามีชีวติอยู่ ในยุคสมัยที่
สารอันตรายมากมายคกุคาม
สุขภาพของเรา พระเจ้า
ทรงทราบวา่เราตอ้งพบเจอ
อะไรบ้าง จึงทรงสอนศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธในปี 
1833 วา่ “เน่ืองจากความช่ัว
และแผนซ่ึงมีและจะมีอยู่ ใน
ใจคนช่างคบคดิในวนัเวลา
สุดท้าย, เราเตอืนเจ้าแล้ว, 
และเตอืนเจ้าล่วงหน้า, โดย
ให้ค�าแห่งปัญญาน้ีแก่เจ้า” 
(คพ. 89:4)

คนที่รกัษากฎแห่งสุขภาพ
ของพระเจ้ามีสัญญาวา่พวก
เขา “จะไดร้บัพลานามัยใน
สะดอืพวกเขาและไขแก่
กระดกูพวกเขา [สุขภาพ
รา่งกาย]; และจะพบปัญญา
และขุมทรพัย์แห่งความรู,้ แม้
ทรพัย์ที่ซ่อนอยู่ [พรดา้นสติ
ปัญญาและวญิญาณ]; และ
จะวิง่และไม่เหน็ดเหน่ือย, 
และจะเดนิและไม่อ่อนล้า 
[สุขภาพรา่งกาย]

และพระเจ้าทรงสัญญา
ความปลอดภัยกับคนที่เช่ือ
ฟังกฎน้ีวา่ “และเรา, พระเจ้า, 
ให้สัญญาแก่พวกเขา, วา่เทพ
ผู้ท�าลายจะผ่านพวกเขาไป, 
ดงัลูกหลานของอิสราเอล, 
และไม่สังหารพวกเขา” 
(คพ. 89:18–21)

สัญญาน้ีไม่ ได้หมายความ 
ว่าเราจะไม่ตาย เพราะความ 
ตายเป็นส่วนหน่ึงของแผน 
นิรันดร์ แต่ “เทพผู้ท�าลาย  
ผู้มาลงโทษคนอธรรมเพราะ
บาปของพวกเขา เช่นที่
เขาท�าให้เกิดวบิัติแก่ชาว
อียิปต์ ในสมัยก่อนในความ
ช่ัวร้ายของคนเหล่าน้ัน 
[ดู อพยพ 12:23, 29] จะผ่าน
วิสุทธิชนไป” 4

เรำได้รับควำมคุ้มครองเมือ่เรำ
ยนือยู่ในสถำนทีศั่กดิ์สิทธ์ิ

พระเจ้าทรงบัญชาเราครัง้
แล้วครัง้เล่าให้ “ยืนอยู่ ใน
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์” (ด ูคพ. 

เหมือนยามบนหอสูง ศาสดา
พยากรณ์มองเห็นแต่ไกลและ
เตือนว่าศัตรูก�าลงัมา
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45:32; 87:8; 101:22) โดยแท้
แล้วพระวหิารของเราเป็น
สถานที่ศักดิสิ์ทธิ์ ประธาน 
โจเซฟ ฟิลดงิก์ สมิธ (1876–
1972) สอนดงัน้ี

“หากเราตระหนักวา่เวลา
น้ันเราก�าลงัท�าอะไร เอ็นดาวน์-
เมน้ทจ์ะคุม้ครองเราตลอด
ชีวติ—การคุม้ครองซ่ึงคนไม่
ไปพระวหิารไมม่ี

“ข้าพเจ้าไดย้ินบิดาข้าพเจ้า 
[ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ] 
กล่าววา่ในโมงยามของการ
ทดลอง ในโมงยามของการ
ล่อลวง ท่านจะคดิถึงสัญญา 
พันธสัญญาที่ท่านท�าในพระ
นิเวศน์ของพระเจ้าและส่ิงน้ี
คุม้ครองท่าน” 5

โบสถ์และห้องเรียนใน
อาคารประชุมของศาสนจักร
และบ้านของเราได้รับการ
อุทิศให้เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์
เช่นเดียวกับพระวิหาร สถาน
ที่เหล่าน้ีศักดิ์สิทธิ์หากคน
ที่อยู่ ในน้ันมี ใจบริสุทธิ์และ
ด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติ
ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรา
รักษาพระบัญญัติ เราได้
รับความเป็นเพื่อน การน�า
ทาง และการปลอบโยนของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ หาก
พระองค์ทรงสามารถเป็น
เพื่อนเราได้เสมอ เมื่อน้ันเรา
จะยืนอยู่ ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
แน่นอน

สรุป
เราเคยเห็นความคุม้ครอง

หลายรปูแบบในพระคมัภีร์
หลักค�าสอนและพันธ-
สัญญาที่พระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ ให้เราเมื่อ
เราหมายมั่นเรยีนรูแ้ละ
ด�าเนินชีวติตามหลักธรรม
เหล่าน้ี เราอาจถามวา่จะพบ
ความคุม้ครองน้ีที่ ไหน

พระเจ้าผู้ทรงแสดงความ
รกัและความเมตตาตอ่วสุิทธิ
ชนทรงสัญญาวา่พระองคจ์ะ
ทรงอยู่กับเรา “จงรืน่เรงิเถิด, 
เด็กน้อยเอ๋ย; เพราะเราอยู่
ท่ามกลางเจ้า, และเรามิได้
ทอดทิง้เจ้า” (คพ. 61:36) “จง
สดบัฟัง, . . . พระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าของเจ้าตรสั, แม้พระ
เยซูครสิต,์ ผู้วงิวอนแทนเจ้า, 
ผู้รูค้วามอ่อนแอของมนุษย์
และรูว้า่จะช่วยคนเหล่า
น้ันที่ถูกล่อลวงไดอ้ย่างไร” 
(คพ. 62:1)

เมื่อเราน�าการชดใช้และ
ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตม์าใช้ ในชีวติ
เรา เราจะไดร้บัความคุม้ครอง
และที่พักพิงซ่ึงให้พลังเรา
ปลดเปลือ้งภาระของเรา 
เอาชนะบาปและความยุ่งยาก
ทัง้หลาย และท�าให้เราเป็น 
วสุิทธิชน ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองกูรตีบีา 
บราซิล

อ้ำงองิ
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เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

ผมตืน่เตน้ที่ ไดม้ีส่วนรว่มในการ
รณรงคว์นัครสิตม์าส “ท�าให้ โลก

สวา่ง” ของศาสนจักรปี 2016 ผมนึก
หวงัวา่จะท�าค�าท้าประจ�าวนัให้ส�าเรจ็ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวนัที่ห้า “พระเยซู
ทรงช่วยเหลือคนเจ็บป่วย ท่านท�าได้
เช่นกัน”

วนัน้ันผมออกจากที่ท�างานเดนิ
ผ่านถนนของเมืองเก่าขณะวางแผน
จะไปเยี่ยมคณุปู่คณุย่าของผม ผม
รูสึ้กดมีาก ตอนน้ันเป็นช่วงเทศกาล
ครสิตม์าสและโลกสวยงาม  เสียง
ระฆังมูลนิธิกังวานไปทั่ว เมื่อผมเข้า
ใกล้ชานชาลารถรางไฟฟ้า เสียงระฆัง
ถูกกลบดว้ยเสียงของหญิงเรร่อ่นคน
หน่ึงก�าลังตะโกนใส่คนเคาะระฆัง

“คณุเป็นคนหลอกลวง!” เธอแผด
เสียง “ฉันหิว ฉันหนาว และคณุเอา
ทุกอย่างไปหมด! คณุเป็นคนหลอก
ลวง!”

คนส่วนใหญ่ไม่สนใจเธอ และคน
เคาะระฆังยังคงเคาะตอ่ไป ผมสวมหู
ฟัง แตก็่ยังไดย้ินผู้หญิงคนน้ันตะโกน
วา่ “คณุเป็นคนหลอกลวง! ฉันหิว ฉัน
หนาว”

ผมจ�าไดว้า่ผมมีธนบัตร 20 ดอลลาร์
ใบหน่ึงอยู่ ในกระเป๋า ผมคดิวา่จะให้ผู้
หญิงคนน้ัน “ ไม่นะ” ผมคดิ “ถ้าผม
จะให้เงินน้ีกับใครสักคน ผมจะให้กับ
คนที่นิสัยด”ี จากน้ันพระวญิญาณทรง
เตอืนผมให้นึกถึงค�าท้าและคนที่ผม
พยายามจะเป็นเหมือน พระเยซูทรง
เป็นพระมหากษัตรยิ์เหนือกษัตรยิ์

ทัง้หลาย แตพ่ระองคท์รงรบัใช้คน
ต�า่ตอ้ยที่สุด ผมรูว้า่ผมตอ้งท�าอะไร

ผมเดนิไปหาผู้หญิงคนน้ัน เธอไม่
ตะโกนแล้วตอนน้ี แตห่ลับตาและ
น� ้าตาไหลอาบแก้มเธอ ผมดงึธนบัตร 
20 ดอลลารอ์อกจากกระเป๋าและยื่น
ให้เธอ

“วนัน้ีแย่หรอืครบั” ผมถาม
เธอเงยหน้ามองผม “คะ่” เธอตอบ
“ผมเสียใจ” ผมบอก ผมโอบเธอ 

และเธอรอ้งไห้ซบไหล่ผมจนรถราง
ไฟฟ้ามา

แบ่งปันความรักของพระผูช่้วยใหร้อดในวนัคริสตม์าส
“ขอบคณุคะ่” ผู้หญิงคนน้ันพูดเมื่อ

เราลาจากกัน “และไม่ ใช่แคเ่งินนะ
คะ แตข่อบคณุที่คณุกอดดฉัิน ดฉัิน
ตอ้งการให้คนกอด”

การสวมกอดใครสักคนบนทอ้งถนน
ไม่ ใช่ส่ิงทีผ่มวางแผนวา่จะท�า แตผ่มรู้
วา่น่ันเป็นส่ิงทีพ่ระเยซจูะทรงท�า ผม
ขอบพระทยัพระเจา้ทีป่ระทานโอกาส
ใหผ้มไดร้บัใช้เฉกเช่นพระองค ์พระ
เยซทูรงช่วยเหลอืคนเจ็บป่วย คนจน 
และคนขดัสน ผมท�าไดเ้ช่นกัน ◼
จอร์แดน ไรท,์ รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ผมเดินไปหาผูห้ญิงคนนั้น เธอ
ไม่ตะโกนแลว้ตอนน้ี แต่น�้าตา

ไหลอาบแกม้เธอ
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ดิฉันรบัใช้ ในคณะเผยแผ่
แคลิฟอรเ์นีย แซคราเมนโตช่วง

เทศกาลครสิตม์าสปี 2003 คูข่องดฉัิน
กับซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนาอีกสองคนที่
อยู่อพารต์เมนตเ์ดยีวกับเราเริม่ไดร้บั
ของขวญัและจดหมายจากญาตแิละ
เพื่อนๆ  ดฉัินรูว้า่ดฉัินจะไม่ไดร้บั
เหมือนพวกเธอ

ครอบครวัของดฉัินในอารเ์จนตนิา
มีเงินไม่มาก และจดหมายของพวก
เขาปกตจิะมาช้าราวสองถึงสามเดอืน 
ดฉัินอยู่ห่างครอบครวั แตม่ีความสุขที่
ได้ ใช้ครสิตม์าสในการรบัใช้พระเยซู
ครสิต์

ในคนืครสิตม์าสอีฟ เราก�าลังจะเข้า
นอนเมื่อซิสเตอรค์นหน่ึงบอกดฉัิน
วา่มีคนวางห่อของไวท้ี่ประตมูีช่ือของ
ดฉัินเขียนอยู่ที่ห่อ

ห่อของคริสตม์าสของฉนัหรือคะ
“ของฉันหรอื ไม่น่าจะใช่!” ดฉัิน

พูดดว้ยความแปลกใจ
กล่องใหญ่สองกล่องมีช่ือของดฉัิน

เขียนอยู่บนน้ันแต่ไม่มีที่อยู่ของผู้
ส่ง ดฉัินตืน่เตน้ ซิสเตอรอ์ีกสองคน
พลอยตืน่เตน้ไปกับดฉัินดว้ย ดฉัิน
แกะกล่อง ซ่ึงเต็มไปดว้ยของขวญั 
ขนมหวาน ภาพวาดของเด็กๆ และอีก
หลายอย่าง! ดฉัินกลัน้น� ้าตาไม่อยู่

“ ใครส่งของพวกน้ีมาให้ฉันนะ” 
ดฉัินสงสัย พวกเราไม่รู ้แตเ่ราทุกคน
ดี ใจเพราะความโอบอ้อมอารี

หลายวนัหลังครสิตม์าส ดฉัินยัง
ไม่ทราบวา่ใครส่งของมาให้ ดฉัินจึง
โทรศัพท์ ไปที่ส�านักงานคณะเผยแผ่
และถามเลขานุการวา่เธอจะบอกช่ือ
ผู้ส่งที่ลึกลับคนน้ันได้ ไหม เธอบอก
วา่สมาชิกหลายคนในวอรด์หน่ึงที่ ไม่

กล่องใหญ่สอง
กล่องมีช่ือของ

ดิฉนัเขียนอยูบ่นนั้น
แต่ไม่มีท่ีอยูข่องผูส่้ง

ตอ้งการเปิดเผยช่ือตดัสินใจส่งของ
ขวญัครสิตม์าสมาให้ดฉัิน ดฉัินจะ
ขอบคณุความโอบอ้อมอารขีองวอรด์
น้ันตลอดไปที่ส่งความรกัมากมายมา
ให้ ในคนืครสิตม์าสอีฟและขอบคณุ
การสนับสนุนที่ดฉัินไดร้บัระหวา่งงาน
เผยแผ่

ดิฉันเรียนรูว้่าสมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรสามารถท�าให้ผู้สอนศาสนา
—แม้อยู่ ไกลบ้าน—รู้สึกอุ่นใจเหมือน
อยู่บ้านผ่านก�าลังใจและการรับใช้
ของพวกเขา น่ันเป็นคริสต์มาสที่
ดีที่สุดครัง้หน่ึงในชีวิตดิฉัน ดิฉัน
ก�าลังรับใช้พระผู้ช่วยให้รอดและรู้สึก
ถึงความรักของพระองค์ผ่านสมาชิก
ศาสนจักร ◼

เอลิซาเบต็ แอนเดอร์เซ็น โบกาโด, เมือง 
เนวเกน อาร์เจนตินา
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ส์ผมกับครอบครวัเดนิเข้าไปใน
โรงนาแห่งหน่ึงอย่างสงบเพื่อดู

การแสดงสดเกี่ยวกับการประสูต ิสัตว์
ตา่งๆ ยืนเรยีงรายอยู่ ในคอก ชายหญิง
คูห่น่ึงแตง่ตวัเป็นโยเซฟกับมารยี์ ยืน
อยู่กับทารกพันผ้าอ้อมอยู่ ในอ้อมแขน
ของหญิงคนน้ัน ทัง้สองยืนน่ิงและ
จ้องมองพระกุมาร บรรยากาศโดยรวม
สงบเงียบมาก

ผมกับภรรยาและลูกที่ โตแล้วยืน
ขณะลูกสาวคนเล็กน่ังอยู่บนฟาง
ฟ่อนหน่ึงตรงหน้าเรา เธอน่ังน่ิงเงียบ 
และดวงตาจ้องมองทารกน้ัน เมื่อคน
อื่นในครอบครวัก�าลังจะไป ผมวางมือ
บนบ่าลูกสาวและกระซิบวา่ตอ้งไป
แล้ว เธอตอบวา่เธออยากอยู่กับพระ
กุมารเยซู ค�าพูดของเธอตรงึใจผม 
และผมตดัสินใจอยู่กับเธอ

ไม่กี่นาทีตอ่มา ผมจับมือลูกสาว
อย่างแผ่วเบาและบอกเธอวา่เราตอ้ง
ไปแล้ว เธอตอบวา่เธออยากจะอยู่ตอ่ 
ผมโอบเธอและคกุเข่าข้างๆ เธอ

คริสตม์าสในสายตาของลกูสาวผม
ไมน่านผมก็รูสึ้กประหน่ึงผมเดนิ

ทางย้อนเวลาไปอยูก่บัมารยีแ์ละโย
เซฟ ผมจงึเขา้ใจวา่ท�าไมลกูสาวอยาก
อยู่ตอ่ ผมรูสึ้กวา่พระวญิญาณสถติกบั
ผม ทีน่ั่นผมรูสึ้กวา่ผมอยูเ่บือ้งพระ
พกัตรพ์ระผูช่้วยใหร้อด น� ้าตาวาววบัใน
ดวงตาของผมขณะผมรูสึ้กถงึความรกั
ของพระองค ์ในท่ีสุดเมือ่ถงึเวลากลบั 
ผมอุม้ลูกสาวตวัน้อย ขณะเลีย้วไป
ทางออก ผมไดย้นิเธอบอกลาพระกมุาร
เยซแูละพดูวา่เธอรกัพระองคม์าก

ค�า่วนัน้ันผมมีประสบการณ์รว่ม
กับลูกสาวที่ผมจะจดจ�าไปช่ัวชีวติและ
ผมเกือบจะพลาดประสบการณ์น้ัน 
คนืน้ันผมไดร้บัของขวญัชิน้หน่ึง ผม
รูสึ้กใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้และ
รูสึ้กวา่พระองคท์รงรกัผม ผมส�านึก
คณุตอ่พระผู้ช่วยให้รอดและโอกาส
ที่ ไดร้ะลึกถึงการประสูติ
ของพระองค ์ผมรูว้า่
พระชนม์ชีพ แบบอย่าง 
และการชดใช้ของพระ

ลูกสาวผมนัง่น่ิงเงียบ 
และดวงตาเธอจอ้ง

มองพระกมุารเยซู
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ผู้ช่วยให้รอดเป็นของขวญัสุดวเิศษ
จากความรกัไม่รูจ้บที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีตอ่บุตรธิดาทุกคนของพระองค ์
ผมจะทะนุถนอมของขวญัชิน้น้ีไว้ ใน
ใจผมตลอดไป ◼

แอรัน อดมัส์, เซาทแ์คโรไลนา สหรัฐอเมริกา

ของขวญัท่ีครอบครัวถวายแด่
พระผูช่้วยใหร้อด

เ มื่อใกล้ถึงเดอืนธันวาคม ดฉัินวุน่
อยู่กับการเตรยีมรบัความเรง่รบีของ

เทศกาลครสิตม์าส เทศกาลครสิตม์าส
จัดในบ้านเรามาส่ีปี แตปี่น้ีดฉัิน
รูสึ้กหนักใจ เมื่อดฉัินหารอืกับสามี
ทุกอย่างที่เราตอ้งท�า—ซือ้ของขวญั 
เตรยีมอาหาร และท�าอีกสารพัด—เรา
ตดัสินใจยกเลิกงานเลีย้งครสิตม์าส
และท�าบางอย่างตา่งจากเดมิส�าหรบั
ครสิตม์าสปีน้ี เราตอ้งการท�าบางส่ิงที่
เราจะสามารถมอบเป็นของขวญัแด่
พระผู้ช่วยให้รอดได้

ตลอดเดอืนธันวาคม เราจัด
สังสรรค์ ในครอบครวัเกี่ยวกับ
พระชนม์ชีพของพระเยซูครสิต ์ไป
พระวหิาร และวางแผนโครงการรบัใช้
ให้ครอบครวั เวลาน้ันสามีดฉัินเป็น
อธิการ เราตดัสินใจวา่ในวนัครสิตม์าส
เราจะรอ้งเพลงให้หญิงม่ายทุกคนใน
วอรด์ฟัง ครอบครวัเราเริม่ฝึกเพลง
สวดหลายเพลงที่เราจะรอ้ง ลูกๆ ของ
ดฉัินชอบรอ้งเพลง “ ในรางหญ้า” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 98)

คนืครสิตม์าสอีฟ เราท�าการด์ที่มี
ข่าวสารพิเศษของครสิตม์าส และ
เตรยีมขนมเพื่อน�าไปเยี่ยมดว้ย ดฉัิน
ดี ใจที่เห็นครอบครวัเราเป็นหน่ึง
เดยีวกันและมีความสุขที่ ไดร้บัใช้ผู้
อื่นดว้ยความรกัเช่นน้ัน ดฉัินรูสึ้กถึง
วญิญาณของครสิตม์าส

ในวนัครสิตม์าสลูกของเราอยาก
ไปเยี่ยมมาก แตล่ะบ้านที่เราไปเยี่ยม
ท�าให้เรามีความสุขมากขึน้ และดู
เหมือนเพลงสวดจะเพราะขึน้ทุกครัง้
ที่เรารอ้ง เมื่อเรามาถึงบ้านหลังสุดท้าย 
ดเูหมือนไม่มี ใครอยู่ เรารอสามส่ี
นาที และลูกๆ เริม่กระสับกระส่าย ใน
ที่สุดหญิงม่ายสูงอายุคนหน่ึงก็ออก
มาพบเราในชุดวนัอาทิตย์และหวผีม
เรยีบรอ้ย เมื่อเธอเห็นเรา เธอน� ้าตา
คลอ ดฉัินพลอยสะเทือนอารมณ์ ไป
ดว้ยจนแทบจะรอ้งเพลงไม่ออก

ขณะกลับบ้าน ลูกสาววยัห้าขวบ
ของเราบอกวา่เธอไม่อยากกลับบ้าน
แตอ่ยากรอ้งเพลงตอ่ ดฉัินยังไม่ทัน
ตอบ ลูกวยัเก้าขวบพูดขึน้มาวา่ “เรา
จะท�าแบบน้ีอีกครัง้ปีหน้า!”

ส�าหรบัครอบครวัเรา น่ีเป็น
ครสิตม์าสที่ลืมไม่ลงเพราะเราหนุน
ใจผู้อื่นและแสดงความรกัที่เรามีตอ่
พระเยซูครสิต ์ขณะดฉัินใครค่รวญ
เหตกุารณ์วนัน้ัน ดฉัินรูสึ้กถึงความรกั
ของพระเจ้าและนึกถึงพระด�ารสัของ
พระองคท์ี่วา่ “ซ่ึงท่านไดท้�ากับคนใด
คนหน่ึงที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของ
เราน้ีก็เหมือนท�ากับเราดว้ย” (มัทธิว 
25:40) ◼

มาเรีย อปาเรซิดา ดา คิยามา ซิลวา,  
เมืองเซาเปาลู บราซิล
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ภำพแห่งศรัทธำ

โจเซฟีน เซียร์
รฐัเพนซิลเวเนีย สหรฐัอเมรกิา

ดิฉนัเกิดมาในความทุกขย์ากล�าบาก 
คุณแม่เป็นผูอ้พยพจากไลบีเรีย เรา
ยากจน และสมยัเดก็ดิฉนัถกูกระท�า
ทารุณกรรมขณะออกไปอยูใ่นความ
ดูแลของคนท่ีคุณแม่คิดวา่เธอไวใ้จ
ได ้ซ่ึงท�าใหเ้ร่ืองบางเร่ืองยากแสน
สาหสัในชีวติดิฉนั

ส่ิงท่ีท�าใหดิ้ฉนัยงัคงตั้งใจด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตติคุณคือการทดลอง
ของดิฉนั

ชีวติยากไม่วา่คุณจะเป็นวสุิทธิชน 
ยคุสุดทา้ยหรือไม่กต็าม พลงัของ
ดิฉนัมาจากความสมัพนัธ์กบัพระผู ้
ช่วยใหร้อดและกบัอีนิคลกูชาย การ
รักษาพนัธสญัญาท่ีดิฉนัท�าไวใ้น
พระวหิารใหพ้ลงัแก่ดิฉนัเช่นกนั

ความจริงคือความจริงวนัยงั
ค�่า คุณไม่ตอ้งโตแ้ยง้ความจริง คุณ
ไม่ตอ้งพิสูจนค์วามจริง มนัคือ
ความจริง มนัเป็นจริง และเป็นจริง
ส�าหรับทุกคน เป็นจริงส�าหรับคนท่ี
อยูใ่นซอลทเ์ลคซิต้ี ยทูาห์ และเป็น
จริงส�าหรับคนท่ีอยูใ่นชุมชนแออดั
ของฟิลาเดลเฟีย ดิฉนัคิดวา่ความ
จริงควรผลกัดนัเรา

การอุทิศพระวหิารฟิลาเดลเฟีย เพนซิล
เวเนียในปี 2016 ท�าให้ โจเซฟีนมีโอกาส
เข้าพระวหิารทุกสัปดาห์ ในพระวหิารเธอ
พบพลังและการเยียวยาเพือ่รบัมือกับการ
ทดลองของชีวติ
เลสล ีนิลส์สัน, ช่ำงภำพ
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โดย โป เนียน (เฟลเิป) ชู, เปตรำ ชู และ
ออดเจอเรล โอชิรจำฟ

เ ดอืนธันวาคมปีที่แล้วคณะนัก
รอ้งประสานเสียงจากสเตคอลูาน-
บาตอร ์มองโกเลียอีสตแ์ละเวสต์

เข้าถึงรอบรองสุดท้ายของรายการ
ทีวรีะดบัประเทศช่ือ Mongolia’s Got 
Talent คณะนักรอ้งประสานเสียง
—ประกอบดว้ยนักเรยีนเซมินารแีละ
สถาบัน กึ่งหน่ึงเป็นอดตีผู้สอนศาสนา
—ไม่คดิวา่พวกเขาจะมีโอกาสแบ่งปัน
ความเช่ือและพรสวรรคข์องพวกเขา

ในปี 2015 สาวกเจ็ดสิบภาคคนหน่ึง
ไปเยี่ยมมองโกเลียและให้การอบรม
เรือ่งงานประชาสัมพันธ์ของศาสนจักร 
ออดเจอเรล โอชิรจาฟประธานสเตค 
อูลานบาตอร ์มองโกเลียเวสต์ ไม่ทราบ
จะด�าเนินการอย่างไร จากน้ันในเดอืน
มกราคม ปี 2016 น้องเขยของเขาโทร
มาและพูดวา่ “ผมก�าลังด ูMongolia’s 
Got Talent  . . . ผมมีความรูสึ้กแรง
กล้าวา่คณะนักรอ้งประสานเสียงของ
ศาสนจักรพี่ควรเข้ารว่มการแข่งขัน”

ประธานโอชิรจาฟสนทนาแนวคิด
น้ีกับซิสเตอรอ์ูนูรจารก์ัล ปูเรฟผู้
อ�านวยการคณะนักรอ้งประสานเสียง 
เธอกับสมาชิกคณะนักรอ้งตื่นเต้นกับ

โอกาสน้ี คณะนักรอ้งประสานเสียง
คณะน้ีรูจั้กกันในช่ือวา่ไซอัน หรอื 
“SION” ตัวย่อในภาษามองโกเลียของ 
วญิญาณ ศรทัธา จิตใจ และ ความ
สามัคคี

รอบแรก
รอบแรกของการประกวดในเดอืน

มีนาคม 2016 SION รอ้งสองเพลงผสม
กัน ผู้ตดัสินคนหน่ึงบอกวา่ “ผมเห็น
ใบหน้าของพวกคณุสวา่งไสว! . . . เรา
ตอ้งน�าวดิี โอของพวกคณุลงยูทูปเพื่อ
ให้ชาวโลกไดเ้ห็นการแสดงครัง้น้ี”

ผู้ตดัสินอีกคนหน่ึงถามคณะนัก
รอ้งวา่พวกเขาจะท�าอะไรถ้าชนะ
รางวลัใหญ่ 50,000 ดอลลาร ์เขา
ประทับใจเมื่อคณะนักรอ้งตอบวา่
พวกเขาตอ้งการบรจิาคเงินทัง้หมดให้
สถานเลีย้งเด็กก�าพรา้แห่งหน่ึงเพื่อ
เป็นของขวญัพิเศษวนัครสิตม์าส

รอบสอง
ในบรรดาผู้เข้าประกวด 400 คน 

SION เป็นหน่ึงใน 200 ที่ผ่านเข้ารอบ
สอง แตก่�าหนดการแสดงของพวกเขา
ตรงกับการประชุมเยาวชนพหุสเตค
ซ่ึงครึง่หน่ึงของสมาชิกคณะนักรอ้ง 
35 ชีวติตอ้งเข้ารว่ม คณะนักรอ้ง
ตดัสินใจไปแข่งรอบสอง พวกเขา
วา่จ้างรถโดยสารคนัหน่ึงและ
หลังจากการแสดงพวกเขา

เดนิทางแปดช่ัวโมงไปรว่มการประชุม
เยาวชน

จากการแสดง 200 รายการ SION 
เป็นหน่ึงใน 32 รายการที่เข้ารอบรอง
สุดท้าย คณะนักรอ้งเริม่เป็นจุดสนใจ
ในส่ือสังคมเกี่ยวกับ Mongolia’s Got 
Talent

มชีำวมองโกเลยีไม่
กีค่นรู้จกัศำสนจกัร 

แต่คณะนักร้อง
ประสำนเสียงคณะ
นีช่้วยเปลีย่นควำม

ไม่รู้น้ัน

Mongolia’s  
Got Talent!
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รอบรองสุดท้ำย
พวกเขาฝึกตัง้แตเ่ดอืนมิถุนายนถึง

เดอืนกันยายนเพื่อเตรยีมการแข่งขัน
รอบรองสุดท้าย ในวนัแสดง พวกเขา
ตืน่ต ี4 ในสภาพอากาศ - 29 องศา
ฟาเรนไฮต ์(- 34 องศาเซลเซียส)  
ซิสเตอร์ โนมูอันเจอเรล เอคตวูชิน
สมาชิกคณะนักรอ้งกล่าววา่ “หลาย
คนในกลุ่มของเราเป็นหวดั แตพ่วก
เขาดขีึน้เมื่อเราสวดอ้อนวอนให้”

คนทั่วมองโกเลียดกูารแสดงและส่ง
ข้อความโหวต“

บราเดอรชิ์เชียร ์เปเรฟดอรจ์กล่าว 
วา่ “ทีวรีายการน้ีส่งผลให้คนจ�านวน
มากปลูกฝังทัศนคตทิี่ดตีอ่ศาสนจักร”

พร
ตัวสมาชิกคณะนักร้องเองก็ ได้

รับพรเช่นกัน บราเดอร์ออดเจอเรล 
ตู มูรซูคห์กล่าวว่า “เราทุ่มเทความ
สนใจและเวลาตลอดปีขณะบริหาร
จัดการงานของเราและชีวิตด้านอื่น 
แม้จะยากแต่เราก็ ได้รบัพรมากมาย 

ผมได้ฝึกบริหารเวลาของผมและเสีย
สละเพื่อพระเจ้า”

นอกจากจะเพิ่มพูนศรทัธาของ
สมาชิกในคณะนักรอ้งประสานเสียง
แล้ว พวกเขามีความเช่ือมั่นในตนเอง
มากขึน้ พัฒนามิตรภาพ และเรยีนรู้
ความสามัคคเีช่นกัน “การรอ้งเพลงใน
คณะนักรอ้งประสานเสียงช่วยให้เรา
เรยีนรูก้ารให้อภัยและสนับสนุนกัน” 
บราเดอรแ์กนบาตาร ์อูลซีดเูรนกล่าว 
“เราสามัคคกีันมากขึน้” ซิสเตอรบ์ิลกู-
อันซายา ตนุกาลากตลูเรยีนรู ้“วา่ดฉัิน
ไม่ควรสงสัยตนเองหรอืคดิวา่ดฉัินท�า
บางอย่างไม่ได”้

บราเดอรบ์ายารต์สกต ์ลหาจวาจาฟ 
กล่าววา่ “การรอ้งเพลงในคณะนัก
รอ้งประสานเสียงน�าพรมากมายมาให้
ครอบครวัผม อีกทัง้ช่วยให้ผมไดร้บัค�า
ตอบที่ผมแสวงหามานานพอสมควร 
ผู้น�าของเราเสนอทางออกให้เรา . . . 
เป็นการยืนยันประจักษ์พยานของผม
วา่ผู้น�าของเราไดร้บัเรยีกจากพระผู้
เป็นเจ้า”

“เมื่อดฉัินเข้ารว่มใน Mongolia’s 
Got Talent ” ซิสเตอร์ โอนอน ดาลาอค ู
กล่าว “ดฉัินเรยีนรูว้า่การให้ก�าลังใจ
และสนับสนุนกัน [เป็น] กุญแจสู่
ความส�าเรจ็ [ของเรา]” ความรบัผิด
ชอบของซิสเตอรด์าลาอคคูรอบคลุม
ถึงการจัดระเบียบสมาชิกในกลุ่ม ซ่ึง
ช่วยเพิ่มพลังความสามารถในการเป็น
ผู้น�าของเธอ เธอเสรมิวา่ “เรารูสึ้กวา่
พระเจ้าทรงน�าทางและมีอิทธิพลตอ่
เรา พวกเราหลายคนป่วย มีงานยุ่ง 
เหน่ือย และรูสึ้กหนักใจ แตเ่มื่อเรา
สวดอ้อนวอนดว้ยกัน เราจะพบพลัง
มากขึน้และปรารถนาจะอดทน”

ถึงแม้คณะนักรอ้งไดร้บัเสียง
โหวตไม่มากพอจะเข้ารอบสุดท้าย 
แตก่ารแสดงของพวกเขาท�าให้
ศาสนจักรปรากฏแก่สายตาประชาชน
ทั่วมองโกเลีย ประธานโอชีรจาฟ
อธิบายวา่ “เราเช่ือฟังงานมอบหมาย
จากผู้น�าฐานะปุโรหิต และพระเจ้า
ทรงเตรยีมทาง . . . เวลาน้ีทัง้เมือง 
[อูลานบาตอร]์ พูดถึงการเข้ารว่ม 
Mongolia’s Got Talent ของคณะนัก
รอ้งประสานเสียงมอรมอน ◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิา และเมือง

อูลานบาตอร ์มองโกเลีย
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โดย เชอร์สแตน พกิซ์ตนั

รั  สเซียหนาวมากในฤดหูนาวและ
บอ่ยครัง้มเีมฆมาก ท�าใหห้ลายวนั
มดืครึม้ชวนหดหู ่ช่วงปลายเดอืน

พฤศจกิายนนอกจากสภาพอากาศที่
หงอยเหงาเศรา้ซึมแลว้ ดฉัินยงัรูสึ้ก
วา้เหว ่ไมคู่ค่วร และไมส่ามารถเป็นผู้
สอนศาสนาทีด่ี ได ้ดฉัินเพิง่ไดร้บัมอบ
หมายใหอ้บรมคูค่นใหม ่ถงึแมซิ้สเตอร ์
ฮารต์จะเป็นคนดมีาก แตด่ฉัินถกู
กดดนัใหฝึ้กภาษามากขึน้ เป็นแบบ
อยา่ง และหาคนเรยีน—ใครก็ได้

เราเพิ่งทราบข่าววา่ประธานคณะ
เผยแผ่คนใหม่ของเราจะจัดการ
ประชุมโซนในเยคาเตรนิเบิรก์ ห่าง
จากเขตเปียรม์ของเราห้าช่ัวโมง เช้า
ตรูท่ี่เย็นยะเยือกของเดอืนธันวาคม 
ดฉัินกับซิสเตอรฮ์ารต์ไปสถานีรถไฟ

ดฉัินไตรต่รองความรูสึ้กทีม่ขีณะ
รอรถไฟ ดฉัินนึกถงึวนัหยดุทีจ่ะมาถงึ

และความปรารถนาจะอยูก่บัครอบครวั
ของดฉัิน ความตืน่เตน้กบัการเป็นผู้
สอนศาสนาจางหายไปและเวลาน้ีดฉัิน
รูสึ้กเหมอืนตนเองเป็นผูส้อนศาสนา
ทีป่ระสบความส�าเรจ็ไมม่ากนักในเกา้
เดอืนทีผ่า่นมา ในทีสุ่ดเสียงสัญญาณ
รถไฟทีม่าถงึก็ดงัขึน้ เราจงึขึน้รถไฟ
และน่ังทีข่องเรา ดฉัินพบวา่ตนเอง
ก�าลงันึกถงึพระผูช่้วยใหร้อด ดฉัิน
หลบัตาสวดออ้นวอนขอใหด้ฉัินรูว้า่
จะสามารถขจดัความรูสึ้กเหลา่น้ีและ
จดจอ่กบัพระองคม์ากขึน้ไดอ้ยา่งไร

ที่การประชุมโซนวนัตอ่มา ค�าพูด
ของประธานรสัตด์มีากและจรงิใจ เมื่อ
ซิสเตอรร์สัตล์ุกขึน้พูด เธอเล่าเรือ่ง
ง่ายๆ วา่พระผู้ช่วยให้รอดเป็นคนเลีย้ง
แกะผู้ ไปตามหาแกะหน่ึงตวัที่หลง
ฝูงและน�าแกะตวัน้ันกลับเข้าฝูง เธอ
พูดถึงการเสียสละที่พระผู้ช่วยให้รอด

ทรงท�าเพื่อเรา และสุดท้ายเธอแสดง
ประจักษ์พยานอันเป่ียมดว้ยพลังถึง
โอกาสที่เราเหล่าผู้สอนศาสนาไดร้บัใช้
พระองค์ โดยน�าแกะหลงหายกลับเข้า
ฝูง ซิสเตอรร์สัตท์้าทายให้เราคดิวา่เรา
จะถวายอะไรเป็นของขวญัแดพ่ระผู้

ดฉัินรู้สึกไม่คู่ควร
จะเป็นผู้สอนศำสนำ 
ดฉัินจะท�ำอะไรได้

บ้ำงเพือ่เลกิจดจ่อกบั
ตวัเองและเร่ิมจดจ่อ
กบัพระผู้ช่วยให้รอด

ของขวญั ท่ีดิฉนัถวายแด่พระผูช่้วยใหร้อด
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ช่วยให้รอดส�าหรบัเทศกาลครสิตม์าส
เมื่อเธอให้ค�าท้าน้ัน ดฉัินรูสึ้กแรง

กล้าที่สุดวา่ของขวญัที่ดฉัินจะถวาย
แดพ่ระผู้ช่วยให้รอดคอืพูดกับคนมาก
ขึน้ จนถึงจุดน้ันดฉัินกลัวมาตลอด
เมื่อตอ้งเริม่สนทนากับคนแปลกหน้า
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษารสัเซีย! 
ดฉัินไม่ตอ้งการให้พวกเขาคดิวา่ดฉัิน
โง่เพราะไม่เข้าใจพวกเขา ดว้ยเหตน้ีุ
ไม่พูดเลยจะง่ายกวา่ แตด่ฉัินรู้ โดย
ฉับพลันวา่ดฉัินตอ้งท�าอะไร ดฉัิน
ตอ้งหยุดนึกถึงตนเองและเริม่นึกถึง
พี่น้องชายหญิงของดฉัิน ดฉัินตั ้ง้เป้า
หมายวา่จะพูดเรือ่งพระกิตตคิณุกับ
คนบนรถโดยสารทุกคนั
ที่ดฉัินขึน้ไปใน
วนัที่เหลือของ
เดอืนน้ัน

และอุทิศตนเป็นของขวญัครสิตม์าส
ถวายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด

เมื่อซิสเตอรฮ์ารต์กับดฉัินโดยสาร
รถไฟอีกขบวนหน่ึงกลับเปียรม์ในวนั
รุง่ขึน้ ดฉัินเริม่ท�าตามเป้าหมายโดย
พูดคยุกับคนที่น่ังใกล้ๆ พวกเขาไม่
สนใจส่ิงที่ดฉัินแบ่งปัน แตอ่ย่างน้อย
ดฉัินก็พยายาม!

ดฉัินตอ้งพยายามทุกวนัเพื่อถวาย
ของขวญัแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด แต่
ดฉัินคอ่ยๆ พบวา่ดฉัินมีความสุข
มากขึน้และมั่นใจมากขึน้—ดฉัินรูสึ้ก
วา่ดฉัินท�าการเรยีกในฐานะผู้สอน
ศาสนาไดด้ขีึน้ ครสิตม์าสมาแล้วก็

ผ่านไป แตด่ฉัินตดัสิน
ใจวา่จะพูด

คยุกับผู้คน

ตอ่ไป ดฉัินเริม่พูดคยุกับพวกเขาไม่
เฉพาะเมื่ออยูบ่นรถโดยสารเท่าน้ันแต่
ตามท้องถนน ในรา้นคา้ ที่ห้องสมุด 
และทุกแห่งที่ ไปดว้ย

เราไม่พบคนเรยีนจากการพูดคยุ
มากขึน้ แตด่ฉัินรูสึ้กวา่ดฉัินไดห้วา่น
เมล็ดพระกิตตคิณุ เราผูกมิตรกับ
คนขับรถโดยสาร คนที่รา้นขายของช�า 
และอีกหลายคน ส่วนดทีี่สุดคอืเมื่อ
เราเห็นบางคนอีกครัง้ เรามักจะเห็น
พวกเขายิม้ และพวกเขาจะเป็นคน
ทักทายเราก่อน ดฉัินมีศรทัธาวา่
เมล็ดเหล่าน้ันที่เราหวา่นสักวนัหน่ึง
จะผลิดอกออกผลเมื่อคนเหล่าน้ันมี
โอกาสเรยีนพระกิตตคิณุอีกครัง้ พระ
บิดาบนสวรรคท์รงท�างานในวธิีเล็กๆ 
น้อยๆ และเรยีบง่าย บางครัง้เราเพียง
เริม่ดว้ยค�าวา่ “สวสัด”ี

เวลาน้ีเมื่อนึกถึงช่วงที่อยู่บน
รถไฟไปเยคาเตรนิเบิรก์ ดฉัิน
ทราบดวีา่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ
ดฉัิน พระองคท์รงช่วยให้
ดฉัินเห็นวา่งานเผยแผ่ศาสนา

ไม่เกี่ยวกับดฉัิน—ไม่เกี่ยวกับผู้
อื่น และเมื่อเราให้ผู้อื่นมาก่อนตวั

เรา ก่อนความกังวลและความทุกข์
โศกของเรา เราจะพบความสุขที่เรา
ทุกคนแสวงหา ดฉัินอัศจรรย์ ใจกับ
การให้ของพระผู้ช่วยให้รอด เพราะ
แม้เมื่อเราพยายามถวายทุกส่ิงแด่
พระองค ์พระองคก็์ยังทรงอวยพรเรา
และคนืให้เรารอ้ยเท่า ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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โดย เดวดิ ดคิสัน
นิตยสารศาสนจกัร

ค �ากล่าวที่วา่ “[การตกลง] ไป
ในทางที่ตอ้งห้ามและหาย 
[ไป] ” (1 นีไฟ 8:28) อาจจะ

ฟังเหมือนไม่ ให้ความหวงัแก่พวกเรา
ส่วนใหญ่ขณะที่เราอ่านค�าเหล่าน้ันใน
พระคมัภีรม์อรมอน แท้จรงิแล้วไม่ ใช่ 
เราวาดภาพจุดจบอันน่าเศรา้ของคน
กลุ่มน้ีที่บรรยายไว้ ในนิมิตของลี ไฮ
เกี่ยวกับตน้ไม้แห่งชีวติได้ ไม่ยาก—
กลุ่มคนที่ลิม้รสผลไม้แล้วไม่น�าไปดว้ย

แตเ่ท โอราโนอา เอ็ม. อายุ 17 ปีจาก
นิวซีแลนดม์ีความเข้าใจตา่งจากน้ัน 
“ส่ิงที่ดลใจดฉัินเกี่ยวกับพระคมัภีร์
ข้อน้ี” เธอกล่าว “คอืข้อน้ีไม่ไดบ้อกวา่
พวกเขาหายไปตลอดกาล”

ช่างเป็นความเข้าใจที่ลึกซึง้เหลือ
เช่ือ! และความเข้าใจเช่นน้ันเกิดจาก
ประสบการณ์ส่วนตวั “ตวัดฉัินเองตก
ไปจากศาสนจักร” เธอกล่าว “แตด่ฉัิน
สามารถกลับมาได”้

เลือนหายไป
เท โอราโนอาเตบิโตในศาสนจักร

และพูดถึงการไดป้ระจักษ์พยานของ
เธอและแม้กระทั่งการตัง้เป้าหมาย
ทางวญิญาณ “แตป่ระจักษ์พยานน้ัน
อ่อนลง” เธอกล่าว

เธอพบวา่ตวัเธอมีบางดา้นคล้ายกับ
อมิวเล็ค โดยเฉพาะในดา้นที่เขาบอก
ผู้คนของแอมันไนฮาห์วา่ “ข้าพเจ้า
ท�าใจตนแข็งกระดา้ง, เพราะข้าพเจ้า
ไดร้บัเรยีกหลายครัง้แล้วและข้าพเจ้า
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ไม่ยอมฟัง; ดงัน้ัน ข้าพเจ้ารูเ้กี่ยวกับ
เรือ่งเหล่าน้ี, แตข่้าพเจ้ายังไม่ยอมรู”้ 
(แอลมา 10:6)

ส�าหรบัเท โอราโนอา พระคมัภีรข์้อ
น้ีเป็นเรือ่งใกล้ตวัมาก “ดฉัินเหมือน 
อมิวเล็ค ดฉัินรูเ้รือ่งทางวญิญาณเหล่า
น้ีทัง้หมด และพระวญิญาณก�าลังบอก
ให้ดฉัินท�าบางอย่าง แตเ่พราะดฉัิน
ดือ้นิดๆ และจองหองหน่อยๆ ดฉัินจึง
ไม่ท�า หลังจากน้ันประจักษ์พยานของ
ดฉัินเลือนหายไป”

ในที่สุดเรือ่งราวของอมิวเล็คไม่
เพียงเป็นเรือ่งที่เท โอราโนอาฟังคุน้
หูเท่าน้ัน แตก่ลายเป็นจุดเปลี่ยนของ
เธอดว้ย

พบความทรงจ�าท่ีอบอุ่น
แม้ ในช่วงที่ศรทัธาของเธออ่อนลง 

เธอก็ยังจ�าประสบการณ์อันหอมหวาน
ก่อนหน้าน้ันได ้เท โอราโนอาไม่เคย
ลืมวา่เธอรูสึ้กอย่างไรเมื่อเข้าพระวหิาร

กับกลุ่มเยาวชนหรอืไปการประชุม
เยาวชน

“มีรปูแบบ” เธอกล่าว “ดฉัินรูสึ้กดี
มากเมื่อมาโบสถ์ แตรู่สึ้กไม่ดเีมื่อขาด
โบสถ์”

ในที่สุดก็ถึงวนัที่เท โอราโนอา
ตดัสินใจดวูา่เธอจะเช่ือมตอ่กับความ
รูสึ้กดีๆ  เหล่าน้ันอีกครัง้ไดห้รอืไม่ ส่ิง
แรกที่เธอท�าคอือ่านค�าปราศรยัการ
ประชุมใหญ่สามัญครัง้ล่าสุด

ค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญ
เดอืนตลุาคม 2016 “เรยีนรูจ้ากแอลมา
และอมิวเล็ค” โดยประธานดเีทอร ์ 
เอฟ. อุคท์ดอรฟ์ ที่ปรกึษาที่สองใน
ฝ่ายประธานสูงสุดปลุกบางอย่างใน
จิตวญิญาณของเท โอราโนอา เธอ
ยอมรบัวา่ชีวติและความรูสึ้กของเธอ
เหมือนมากกับที่ประธานอุคท์ดอรฟ์
อธิบายวา่ศรทัธาของอมิวเล็คเลือน
หายไปอย่างไร เธอจ�าความสุขที่เคยมี
ไดม้ากกวา่เดมิดว้ยเมื่อศรทัธาของเธอ

ทางกลบัไม่ง่ายเสมอไป 
แต่อยู่ ท่ีน่ันเสมอ

พบ ศรทัธำ  
ของเธออีกคร้ัง
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เยาวชน

เข้มแข็งขึน้ เธอตอ้งการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
เดีย๋วน้ัน

“ดฉัินหวงัจะพบบางอย่างจุดประกายไฟ
ประจักษ์พยานของดฉัิน” เธออธิบาย “ดฉัินจึง
อ่านค�าพูดของประธานอุคท์ดอรฟ์ และใช่เลย 
ดฉัินรูสึ้กตืน่เตน้ทางวญิญาณ!”

หวงัความเป็นนิรันดร์
เส้นทางหวนคนืสู่ศรทัธาของเท โอราโนอาไม่

ง่ายเสมอไป แตม่ีแสงพิเศษที่ปลายอุโมงคซ่ึ์ง
ท�าให้เธอเดนิตอ่ไป แสงน้ันคอืความหวงัเรือ่ง
ครอบครวันิรนัดร์

“ครอบครวัสามารถอยู่ดว้ยกันช่ัวนิรนัดร”์ 
เธอกล่าว “น่ันเป็นความฝันอันสูงสุดของดฉัิน 
ความหวงัอันสูงสุดในชีวติ เมื่อใดก็ตามที่ดฉัิน
ตอ้งการเรยีนรูบ้างอย่าง หรอืพบหลักค�าสอนที่
เข้าใจยาก ดฉัินพยายามโยงกลับไปหาครอบครวั
นิรนัดร ์ตวัอย่างเช่น เหตใุดการชดใช้ของพระ
เยซูครสิตจ์ึงส�าคญัตอ่ดฉัิน อีกอย่างหน่ึงคอื 
ดฉัินตอ้งการการชดใช้ของพระองค์ ในชีวติ
ทัง้น้ีเพื่อดฉัินจะมีคา่ควรเข้าพระวหิารและได้
รบัการผนึกกับครอบครวัของฉันช่ัวนิจนิรนัดร”

หนัมาหาพระผูเ้ป็นเจา้
บางทีเราควรจดจ�าวา่ผู้คนในนิมิตของลี ไฮผู้

ตกไปหลังจากลิม้รสผลไม้ยังคง รูร้ส ผลไม้น้ัน 
พวกเขาตอ้งรูส่้วนดขีองผลไม้น้ัน แม้จะรูเ้พียง
ช่วงสัน้ๆ ก็ตาม พวกเขาสามารถคน้พบไดอ้ีก
ครัง้ น่ันคอืความหวงัที่เท โอราโนอาปรารถนา
ให้ตนเองและผู้อื่นมี

“คณุไม่จ�าเป็นตอ้งไปตามทางตอ้งห้ามเหล่า
น้ันตลอดชีวติที่เหลือ” เธอกล่าว “คณุสามารถ
หันกลับมาหาพระเจ้าไดทุ้กเมื่อที่ตอ้งการ” ◼

“คณุสำมำรถ
หนักลบัมำหำ
พระเจำ้ไดท้กุ
เม่ือท่ีตอ้งกำร”
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เพลงส�าหรับโจควนิ
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การรอ้งเพลงตามบ้านไม่ ใช่
ประเพณีครสิตม์าสของ
อารเ์จนตนิา ครสิตม์าสที่น่ี

ตา่งจากภาพหิมะขาวโพลนที่ท่าน
นึกถึงมากทีเดยีว เพราะเราอยู่ ในซีก
โลกใต ้ครสิตม์าสจึงมักจะท�าให้ ดฉัิน 
นึกถึงสลัดผลไม้จานใหญ่!

ดว้ยเหตน้ีุเมื่อพ่อแม่เสนอให้
ครอบครวัเราลองรอ้งเพลงตามบ้าน 
ดฉัินกับพี่ๆ น้องๆ จึงรูสึ้กสับสน
ระคนตืน่เตน้ เราไม่มั่นใจเรือ่งความ
สามารถดา้นดนตรขีองเรา เราจึง
ตดัสินใจท�าคกุกีแ้ละน�าไปให้คนที่เรา
เยี่ยม อย่างน้อยก็เพื่อให้พวกเขายิม้ได้

ชายคนหน่ึงช่ือโจควนิเป็นสมาชิก
วอรด์ของเรามานานเท่าที่ดฉัินจ�าได ้
เดอืนธันวาคมปีน้ันเขาป่วยหนักและ
ไม่สามารถเข้ารว่มการประชุมศีลระลึก
ไดอ้ีก คณุพ่อของดฉัินกับพี่ชายอยู่ ใน
กลุ่มคนที่ตอ้งน�าศีลระลึกไปให้เขาใน
โรงพยาบาลหลังเลิกโบสถ์วนัอาทิตย์

มนตข์ลงัของ  

เพลง

ในวนัอาทิตย์ก่อนครสิตม์าส ทุก
คนในครอบครวัเราพากันขึน้รถไป
เยี่ยมโจควนิ โดยหวงัจะน�าวญิญาณ
ครสิตม์าสที่อบอุ่นไปให้เขา เมื่อมาถึง 
พยาบาลพาเราไปที่เตยีงของเขา เขา
มีพระคมัภีรแ์ละหนังสือเพลงสวดอยู่
ข้างเตยีงประหน่ึงคาดหวงัวา่เราจะมา

เขามีความสุขอย่างเห็นไดชั้ดเมื่อ
เราอยู่ที่น่ัน และเราทุกคนรูสึ้กรกัเขา
ทันที พี่ชายของดฉัินเตรยีม ให้พร 
และส่งผ่านศีลระลึก ก่อนกลับ เราขับ
ขานท่วงท�านองไพเราะในเพลง “ ไกล
ออกไป ณ ที่ราบจูดยีา”: “สรรเสรญิ
พระเจ้าในที่สูงสุด สันตบินโลกและ
ไมตร”ี (เพลงสวด, บทเพลงที่ 103)

แน่นอนวา่สันตแิละไมตรเีข้ามา
ในใจเราขณะที่เขาเรยีกเราวา่ “ทูต
สวรรค”์ และขอบคณุที่เรามาเยี่ยม
เมื่อเราทุกคนตอ้งการน�าความรูสึ้ก
เหล่าน้ันมาให้เขา
จเูลยี จ.ี, บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

เยำวชนเหลำ่นีไ้ม่คิดวำ่พวกเขำจะน�ำควำมชืน่บำนมำใหไ้ดม้ำกขนำดนีด้ว้ยเพลงเพียงไม่กีเ่พลง

คริสตม์าส



เยำวชน

จุดสุดทา้ยท่ีแวะคืนนั้น

คื
นน้ันเป็นครสิตม์าสอีฟ ดฉัิน 
ไม ่ตอ้งการออกไปรอ้งเพลงตาม
บ้าน

แตค่ณุแม่คดิวา่จะสนุกถ้า
ครอบครวัเบียดกันอยู่ ในรถเก่าๆ ของ
เราและขับไปตามถนนแถวบ้านที่มี
น� ้าแข็งปกคลุมเพื่อรอ้งเพลงให้หญิง
ม่ายสามคนในวอรด์ของเราฟัง คณุพ่อ
ของดฉัินยินดสีนับสนุนข้อเสนอของ
คณุแม่

ดฉัินรูสึ้กอึดอัด ใครจะอยากฟังเรา 
ดฉัินคงรูสึ้กเขินมากถ้าเห็นคนที่ดฉัิน
รูจ้ัก ดฉัินคลานเข้าไปน่ังเบาะหลัง
กับพี่ชายและน้องสาวพลางบ่นพึมพ�า
และอารมณ์ขุ่นมัว

อพารต์เมนตแ์รกอยู่ห่างจากบ้าน
เราเพียงสองสามช่วงตกึ ไม่มี ใคร
ขานรบั เราขับไปจุดที่สอง ไม่มี ใคร
ขานรบัเช่นกัน ดฉัินเริม่อารมณ์เสีย

ขณะที่เราจอดรถข้างทางแคบๆ 
ของจุดสุดท้ายที่เราแวะ ดฉัินคดิวา่ 
“ขออย่าให้มี ใครอยู่บ้านเลย” 

ตอนน้ีนอกบ้านมืด ขณะคณุแม่
เคาะประตแูละรอ ระเบียงหน้ายังมืด
เหมือนเดมิ ด ีอีกไม่นานเราจะไดก้ลับ
บ้าน ดฉัินจะไดห้ลบเข้าไปในห้อง
นอนเสียที

ทันใดน้ันแสงไฟสวา่งขึน้ที่ระเบียง
และประตเูปิด ดฉัินเขินมาก ดฉัิน
รูสึ้กวา่เรารบกวนเธอ

“เข้ามาก่อนสิคะ เชิญตะ่” สตรรีา่ง
เล็กบอบบางบอก เธอชี ้ไปที่อัพไรท์
เปียโนเก่าๆ ของเธอ

“เล่นเป็นไหมคะ” เธอถามคุณ
แม่ “เรามาร้องเพลงรอบๆ เปียโนกัน
เถอะค่ะ” 

ความอบอุ่นและความกระตอืรอืรน้

ของเธอท�าให้ ใจดฉัินอ่อนลง บางที
เธออาจจะไม่รงัเกียจก็ ไดท้ี่เรามาหา
เธอ เรารอ้งไดส้องสามเพลงเมื่อเธอยก
ช็อกโกแลตรอ้นมาให้เรา

“หนูมาช่วยหน่อยได้ ไหมคะ” เธอ
ถามดฉัิน ขณะที่เราเข้าไปในครวั 
ดฉัินตกตะลึงเมื่อเห็นโตะ๊สวยชุด
หน่ึงตกแตง่ไวอ้ย่างน่ารกัส�าหรบั
ครสิตม์าส เหมาะกับเทศกาลมาก! มี
ของขวญัชิน้เล็กๆ ห่อไวอ้ย่างดจีัดวาง
อยู่บนโตะ๊

“น่ีส�าหรบัใครคะ” ดฉัินถาม ดฉัินรู้
วา่เธออยู่คนเดยีว

“ส�าหรบัเพ่ือนบ้านของป้าค่ะ” เธอ
อธิบาย “ครสิต์มาสทุกปีป้าจะเชิญ
คนแบบเดียวกับป้า—คนที่ ไม่มี
ครอบครวัอยู่ ใกล้ๆ—มารบัประทาน
อาหารเช้าครสิต์มาสและขนมนิด
หน่อย” 

เด็กวยั 13 ปีอย่างดฉัินตืน่เตน้มาก
กับความคดิน้ี ความช่ืนชมอัดแน่น
ในใจที่ดือ้ดงึของดฉัิน ห้องน้ีสวยงาม
เหลือเกิน ซิสเตอรสู์งวยัรา่งเล็ก
บอบบางคนน้ีสวยงามยิ่งนัก ดเีหลือ
เกินที่คณุแม่ของดฉัินน�าเรามาที่น่ี 
ดฉัินมีความสุขในท้ายที่สุด

ที่ โบสถ์เดอืนตอ่มาซิสเตอรท์่านน้ี
ขอบคณุพวกเราอีกครัง้ที่ ไปเยี่ยมเธอ 
เธอบอกเราวา่ปีน้ันเราเป็นครอบครวั
เดยีวที่นึกถึง เธอ ไม่กี่เดอืนตอ่มาเธอ
สิน้ชีวติกะทันหัน

ดฉัินนึกถึงครสิตม์าสคราวน้ันและ
รูสึ้กขอบคณุพ่อแม่ที่แสนดแีละ 
ซิสเตอรสู์งวยัคนน้ี แตล่ะท่านตอ้ง 
การน�าความเบิกบานของครสิตม์าส 
มาให้ผู้อื่น ◼
บรูค เค., รัฐยทูาห์, สหรัฐอเมริกา
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มีบางอย่างเก่ียวกับวนัหยดุ
ท่ีท�าให้การแบ่งปันพระ

กิตติคุณดีขึน้!

เหตุผลแปดประการท่ี
คริสตม์าสเป็น  

เวลำเหมำะ จะเป็น  
ผู้สอนศำสนำ
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เยาวชน

โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

ท่ านรกัเพื่อนๆ ของท่าน ท่าน
รกัพระกิตตคิณุ และท่าน
ไม่รูว้ธิีน�าทัง้สองมารวมกันได้

อย่างไร
ถ้าฟังแล้วรูสึ้กวา่ใช่ท่าน ไม่ ใช่ท่าน

คนเดยีว คนจ�านวนมากตอ้งการแบ่ง
ปันพระกิตตคิณุกับเพื่อนแตก่ลัว
จะเหมือนกดดนัเพื่อนหรอืเป็นตวั
ประหลาด การแบ่งปันพระกิตตคิณุ
ท�าให้วติกกังวลได้

แตอ่ย่ากลัว! ถึงแม้ท่านไม่เคยพูด
เรือ่งศาสนจักรกับใครมาก่อน แต่
ท่านสามารถท�าให้เทศกาลวนัหยุด
ของท่านเต็มไปดว้ยช่วงเวลาเผยแผ่
ศาสนาที่เป็นธรรมชาต ิง่าย และ
ท�าได ้อย่างไร

อย่างแรกที่ตอ้งท�าคอืสวดอ้อนวอน 
พยายามทูลขอโอกาสจากพระบิดา
บนสวรรคเ์พื่อแบ่งปันพระกิตตคิณุ 
สวดอ้อนวอนให้รูว้า่จะพูดกับใครหรอื
เชือ้เชิญใครและสวดอ้อนวอนขอให้
กล้าท�าจรงิๆ!

อย่างที่สองคอืเริม่ท�า และเริม่ 
เดีย๋วน้ี น่ีเป็นเคล็ดลับ: งานเผยแผ่
ศาสนา ง่ายมาก ในช่วงครสิตม์าส 
เพราะเหตใุด เรามีเหตผุลแปด
ประการ

ทุกก้ำวของทำงน้ัน

ดิฉนัพดูคุยกบัเพื่อนบา้นคนหน่ึงท่ี
สนใจพระกิตติคุณมาก ดิฉนัชวน

เธอมาสหกิจกรรม แต่มกัจะมีบางอยา่ง
หยดุย ั้งไม่ใหเ้ธอมา คืนหน่ึงดิฉนัรู้ตวั
วา่ดิฉนัไม่ไดส้วดออ้นวอนเก่ียวกบั
เร่ืองน้ี ดิฉนัคุกเข่าเด๋ียวนั้นและสวด
ออ้นวอนขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิ
สถิตกบัดิฉนัและน�าทางดิฉนั หลงัจาก
สวดออ้นวอนดิฉนัรอค�าตอบแต่ไม่ 
ไดรั้บ ดิฉนัสบัสน ดว้ยเหตุน้ีจึงลอง 
อีกคร้ัง แต่คราวน้ีดิฉนัรู้สึกถึงการ 
กระตุน้เตือนใหข้อบพระทยัพระผูเ้ป็น
เจา้ส�าหรับพรทั้งหมดท่ีดิฉนัไดรั้บ 
ดิฉนัสวดออ้นวอนเช่นกนัขอใหดิ้ฉนั
สามารถช่วยใหผู้อ่ื้นรับรู้ถึงพรมากมาย
ท่ีพวกเขาไดรั้บและพรทั้งหลายท่ีพวก
เขาจะไดรั้บเน่ืองดว้ยเดชานุภาพของ
พระผูช่้วยใหร้อด ดิฉนัรู้สึกแรงกลา้วา่
ไม่ส�าคญัวา่จะไกลเพียงใด แต่พระบิดา
ในสวรรคจ์ะทรงอยูก่บัดิฉนัทุกกา้ว
ของทางนั้น โดยประทานความอดทน
และพรแก่ดิฉนัมากข้ึน ไม่นานหลงั
จากสวดออ้นวอนคราวนั้น เพื่อนของ
ดิฉนัมาสหกิจกรรมดว้ย!

เอโลรา ซี. อายุ 14 ปี, รฐัแอริโซนา 
สหรฐัอเมรกิา

2. การชวนคนมาโบสถ์ ในช่วง
ครสิต์มาสเป็นเรือ่งปกติ

มีบางอย่างเกี่ยวกับครสิตม์าส
ที่ท�าให้คนอยากมาโบสถ์! เป็น
เวลาเหมาะสมที่จะให้เพื่อนๆ ของ
ท่านรูว้า่เรายินดี ให้พวกเขามาดู
วา่สมาชิกของศาสนจักรนมัสการ
พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

1. ทุกคนชอบงานเลีย้งท่ีดี

วอรด์ของท่านหรอืแม้แต่
ครอบครวัท่านมีโอกาสวางแผน
งานเลีย้งครสิตม์าส ชวนเพื่อน
คนหน่ึงมารว่มสนุกดว้ย! อาจจะ
มีเพลงหรอืข่าวสารเกี่ยวกับพระ
ผู้ช่วยให้รอดและน่าจะเป็นส่ิงที่
เพื่อนของท่านตอ้งการไดย้ิน
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อำจจะเหมอืนไม่มำก

เ ม่ือไม่นานมาน้ี เพื่อนผมจากศาสนจกัรยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน และเหลือผมเป็นมอรมอน

คนเดียวท่ีโรงเรียน ครูโรงเรียนวนัอาทิตยพ์ดูกบัเราเม่ือเร็วๆ น้ีวา่เราจะแบ่งปันพระ

กิตติคุณกบัเพื่อนของเราไดอ้ยา่งไร ผมสวดออ้นวอนใหรู้้วา่จะแบ่งปันไดอ้ยา่งไร 

และผมไดรั้บค�าตอบอยา่งชดัเจน ผมก�าลงัคุยกบัเพื่อนคนหน่ึง และเราเร่ิมพดูถึง

ทศันคติเร่ืองการออกเดทของเขา ผมอธิบายวา่ผมไม่เช่ือเร่ืองการออกเดทจนกวา่จะ

อาย ุ16 ปี และผมแปลกใจท่ีพบวา่เขามีมาตรฐานบางอยา่งเหมือนผม อาจจะเหมือน

ไม่มาก แต่นัน่เป็นค�าตอบการสวดออ้นวอนของผมจริงๆ และประจกัษพ์ยานเร่ือง

การสวดออ้นวอนของผมเขม้แขง็ข้ึน

เดวดิ เอส. อายุ 13 ปี, รฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา

5. ไฟประดับและโกโก้นิยมกัน
ในบางพืน้ท่ี

ดืม่โกโก้หรอืดกูารประดบั
ประดาในช่วงเทศกาลครสิตม์าส
รอบๆ เมืองส�าหรบัการสังสรรค์
ในครอบครวัหรอืสหกิจกรรม 
กิจกรรมวนัหยุดสนุกส�าหรบัทุก
คน และเป็นวธิีที่ดทีี่จะช่วยให้
เพื่อนเห็นวา่ท่านด�าเนินชีวติตาม
ศาสนาอย่างไร

4. ครอบครวัมักจะมารวมตัวกัน

การใช้เวลากับครอบครวั
เป็นส่วนส�าคญัของประเพณี
ครสิตม์าส ดว้ยเหตน้ีุจึงง่ายมาก
ที่จะพูดเรือ่งครอบครวั ประเพณี
วนัหยุดของท่าน และความเช่ือ
ของท่านเกี่ยวกับครอบครวั

3. ขนมครสิต์มาสเป็นวธีิท่ี
เหมาะจะท�าให้การเชือ้เชิญหรอื
ข่าวสารพระกิตติคุณดีขึน้อีก
นิด

คกุกีห้น่ึงจานพรอ้มพระ
คมัภีรข์้อโปรดของท่านได้ ไหม 
ขนมหวานกับข้อความอ้างอิง
เกี่ยวกับครสิตม์าสได้ ไหม ได้
เลย!
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เทศกำลของกำรเฉลมิฉลอง
“น่ีเป็นเทศกาลของการช่ืนชม
ยนิดี! เทศกาลของการเฉลิม
ฉลอง! เวลาสุดวเิศษเม่ือเรา
ยอมรับวา่พระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง
ฤทธานุภาพของเราทรงส่งพระ
เยซูคริสตพ์ระบุตรองคเ์ดียวท่ีถือ
ก�าเนิดจากพระองคม์าไถ่โลก! 
มาไถ่เรา!”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อคุท์ดอร์ฟ ทีป่รึกษำ
ทีส่องในฝ่ำยประธำนสูงสุด “เรำเห็นพระ
คริสต์ในคริสต์มำสหรือไม่” (กำรให้ข้อคดิทำง
วญิญำณจำกฝ่ำยประธำนสูงสุดเน่ืองในเทศกำล
คริสต์มำส, 6 ธ.ค. 2009), broadcasts .lds .org

7. ครสิต์มาสเป็นการยกย่อง
สรรเสรญิพระผู้ช่วยให้รอด

แลว้ท่านจะรออะไร
เพราะพระกิตตคิณุท่านจึงรูจ้ักพระเยซูครสิตแ์ละความหวงัทัง้หมด

ที่พระองคท์รงน�ามา เป็นของขวญัอันน่าพิศวง และเป็นของขวญัที่ท่าน
มอบให้ผู้อื่นได ้หากท่านทูลขอโอกาสแบ่งปันพระกิตตคิณุจากพระบิดาบน
สวรรคอ์ย่างจรงิใจ พระองคจ์ะทรงดลใจท่านให้รูว้า่ท่านจะพูดกับใครไดบ้้าง 
ครสิตม์าสเป็นช่วงเวลาของการแบ่งปัน การให้ และการระลึกถึงพระเยซู
ครสิต ์◼

8. มีหลายวธีิ ให้แบ่งปันและรบัใช้
ในช่วงครสิต์มาส!

6. ข่าวสารมอรมอนช่วง
ครสิต์มาสเป็นข่าวสารท่ียอด
เย่ียมและแบ่งปันง่าย

การรบัใช้เป็นวธิีที่น่าทึ่งของ
การเป็นผู้สอนศาสนาและมี
หลายโอกาสให้รบัใช้ผู้อื่นใน
ช่วงวนัหยุด ท่านอาจจะไป
เยี่ยมสถานพยาบาล รอ้งเพลง
ครสิตม์าสให้เพื่อนบ้านฟัง หรอื
บรจิาคของให้สถานสงเคราะห์
ในท้องที่ ท่านสามารถหาแนวคดิ
การรบัใช้ส�าหรบั 25 วนัแรก
ในเดอืนธันวาคมโดยเข้าไปที่ 
Mormon .org

ครสิตศ์าสนิกชนจ�านวนมาก
จะจดจ่อกับพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้อีกนิดในช่วงครสิตม์าส 
นอกจากแบ่งปันแนวคดิเรือ่งการ
รบัใช้ประจ�าวนัแล้ว Mormon.org 
จะเน้นค�าสอนของพระผู้ช่วยให้
รอดและวธิี “ส่องโลก” เช่นกัน 
อาจจะตรงกับที่เพื่อนๆ ของท่าน
ก�าลังมองหาเพื่อยกย่องสรรเสรญิ
พระครสิต์ ในช่วงครสิตม์าส

น�าวญิญาณครสิตม์าสเข้ามา
ในส่ือสังคมโดยแบ่งปัน “พระ
ผู้ช่วยให้รอดประสูต—ิวดีทิัศน์
ครสิตม์าส”! เพื่อนเฟซบุ๊กของ
ท่านกี่คนชอบดเูทพตวัน้อย
ช่วยภารโรงอารมณ์รา้ยใน “The 
Reason Behind Christmas” 
หรอืเรือ่งราวน่ารกัเกี่ยวกับความ
ไม่เห็นแก่ตวัใน “The Coat: A 
Story of Charity” คน้หาข่าวสาร
ครสิตม์าสเหล่าน้ีและอื่นๆ เพื่อ
แบ่งปันไดท้ี่ LDS.org หรอื 
Mormon Channel 
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เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์เวลล ์(1926–2004)  
“Settle This in Your Hearts,” การประชุมใหญ่สามญั 

เดือนตุลาคม 1992

เราแต่ละคนเป็น  
เจา้ของโรงแรม  

ผูต้ดัสินใจวา่

ถวายแด่
พระเยซู 

หรือไม่!

มีหอ้งวา่ง  
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เ ทศกาลครสิตม์าสเป็นช่วงเวลา

อันน่าปลืม้ปีตแิห่งปี เป็นช่วง

เวลาที่พวกเราส่วนใหญ่มีงาน

ยุ่งเช่นกัน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนและ

หวงัวา่เราจะไม่ตดิอยู่กับแรงกดดนั

ของเทศกาลจนเราเน้นเรือ่งไม่ควร

เน้นและพลาดปีตอิันเรยีบง่ายของ

การระลึกถึงการประสูตขิองพระผู้

บรสุิทธิ์แห่งเบธเลเฮม

ปีตทิี่แท้จรงิของเทศกาลครสิตม์าส

ไม่อยู่ ในความรบีรอ้นและเรง่รบีให้

งานส�าเรจ็มากขึน้ เราพบปีตแิท้จรงิ

ของครสิตม์าสเมื่อเรา ท�าใหพ้ระ
ผูช่้วยใหร้อดเป็นจุดศนูย์
รวมของเทศกาล

การเฉลิมฉลองครสิตม์าสของเรา

ควรสะท้อนความรกัและความไม่

เห็นแก่ตวัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

วธีิ  

รู้สึกถงึวญิญำณแท้จริง
ของคริสต์มำส

โดย ประธำน
โธมสั เอส. มอนสัน

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

สอน การให ้ไม่ ใช่การรบั ท�าให้

วญิญาณครสิตม์าสเบ่งบานเต็มที่ เรา 

รู้สึกเมตตา กันมากขึน้ เราหยิบ

ยื่นความรกัเพื่อช่วยคนโชคดน้ีอย

กวา่ ใจเราอ่อนลง เราให้อภัย

ศัตร ูนึกถึงมิตรสหาย และเช่ือฟัง

พระผู้เป็นเจ้า วญิญาณของครสิตม์าส

ท�าให้หน้าตา่งภาพของจิตวญิญาณ

แวววาว เราหันไปมองชีวติที่ยุ่งเหยิง

ของชาวโลกและสนใจผู้คนมากกวา่

ส่ิงของ เพื่อเข้าใจความหมายแท้จรงิ

ของวญิญาณครสิตม์าส เราตอ้ง 

แสวงหาพระวญิญาณของ
พระคริสตเ์ท่าน้ัน

เราจง ใหเ้ฉกเช่นพระผูช่้วย
ใหร้อด การให้ตวัเราเองคอืของ

ขวญัอันศักดิสิ์ทธิ์ เราให้เพื่อเป็นการ

ระลึกถึงทุกส่ิงที่พระผู้ช่วยให้รอด

ประทาน เราจงให้ของขวญัที่มีคณุคา่

นิรนัดร ์ควบคูก่ับของขวญัที่สุดท้าย

แล้วจะแตกหักหรอืถูกลืม โลกจะน่า

อยู่มากขึน้เพียงใดถ้าเราทุกคนให้ของ

ขวญัแห่งความเข้าใจและความเห็นใจ 

การรบัใช้และมิตรภาพ ความเมตตา

และความอ่อนโยน

ขณะที่เทศกาลครสิตม์าสล้อมเรา

ไวด้ว้ยความงดงามของเทศกาล ขอ

ให้เราท�าเฉกเช่นนักปราชญ์ มองหา

ดาวเจิดจ้าดวงหน่ึงให้น�าทางเราใน

การเฉลิมฉลองการประสูตขิองพระผู้

ช่วยให้รอด ขอให้เราทุกคนเดนิทาง

ไปเบธเลเฮมทางวญิญาณ น�าใจที่อ่อน

โยนและห่วงใยผู้อื่นเป็นของขวญั

ถวายแดพ่ระผู้ช่วยให้รอด ◼

จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณของฝ่ายประธาน
สูงสุดเน่ืองในเทศกาลครสิตม์าสปี 2013
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“ฉนัสวดออ้นวอนขอส่ิง
ส�าคญับางอยา่งมาตลอด 
แต่ไม่ทราบวา่ฉนัไดรั้บ 
ค�าตอบแลว้หรือไม่ ฉนัจะ
ทราบไดอ้ยา่งไร”

ก ารไดร้บัค�าตอบการสวดอ้อนวอนมีอธิบายไวเ้ป็น
ขัน้ตอนดงัน้ี หน่ึง ท่านศึกษาค�าถามในความ
คดิ จากน้ันท่านทูลถามพระผู้เป็นเจ้าวา่ค�าตอบ
ของท่านถูกตอ้งหรอืไม่ หากค�าตอบของท่านถูก
ตอ้ง พระเจ้าจะ “พูดให้ความสงบแก่จิตใจเจ้า” 

(คพ. 6:23)
แตจ่ะเป็นอย่างไรหากท่านไม่รูสึ้กสงบอย่างท่วมท้น หรอืจะ

เป็นอย่างไรหากท่านรูสึ้กเหมือนท่านมีค�าตอบ แตท่่านไม่แน่ใจ
วา่เป็นท่านหรอืพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ตามที่เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
กล่าว “การเปิดเผยเพิ่มเตมิมาทีละน้อยตามเวลาและประทาน
ให้ตามความปรารถนา ความมีคา่ควร และการเตรยีมพรอ้มของ
เรา” 1 การเปิดเผยมักไม่มาทันที ส่วนใหญ่มาเป็น “บรรทัดมา
เตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30) และ
บ่อยครัง้ท่านตอ้งก้าวไปทางหน่ึง ก่อน จึงจะรูสึ้กเหมือนท่านมี
ค�าตอบครบถ้วน บางครัง้ท่านอาจจะไม่ไดค้�าตอบใดๆ—น่ันเป็น
เวลาที่ท่านตอ้งลงมือท�าโดยมีศรทัธาวา่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบ
เมื่อเวลาเหมาะสม

หากท่านกังวลวา่ค�าตอบของท่านมาจากท่านหรอืจากพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ จ�าไวว้า่ค�าตอบที่ดทีี่สุดจะเป็นค�าตอบที่ “เชือ้
เชิญและชักจูงให้ [ท่าน] ท�าด,ี และรกัพระผู้เป็นเจ้า, และรบัใช้
พระองค”์ ( โมโรไน 7:13)
อ้ำงองิ
 1. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่งการเปิดเผย,” การประชุมใหญ่สามัญเดอืน

เมษายน 2011.

วางใจพระวญิญาณ
เมื่อคณุฝึกวางใจพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และ
พัฒนาความสามารถใน
การรบัรูว้ธิีที่พระบิดา

บนสวรรคท์รงตอบคณุ คณุจะเห็น
วา่พระวญิญาณเข้าใกล้คณุได ้พระ
สุรเสียงของพระองคก์ระตุน้เตอืนเรา
อย่างแผ่วเบาวา่หากเราหมกมุ่นกับส่ิง
ตา่งๆ ของโลก เราจะไม่สังเกตพระ
สุรเสียงกระซิบและความรูสึ้กละเอียด
อ่อนที่มาจากเบือ้งบน อย่างไรก็ด ีถ้า
เราด�าเนินชีวติอย่างที่ควร เมื่อน้ันเรา
จะมีสัญญาเสมอวา่เราจะรู้ ในใจเราวา่
พระวญิญาณก�าลังตรสัตอบค�าวงิวอน
ของเราวา่อย่างไร
ซิสเตอร์ริเบโร อาย ุ24 ปี, คณะเผยแผ่
บราซิล โปร์ตูอาเลเกรเซาธ์

ลองดู!
บางครัง้พระเจ้าทรง
เรยีกรอ้งให้เราแสดง
ศรทัธาก่อนเราจึงจะ
ไดค้�าตอบทัง้หมด คณุ

ตอ้งการรู้ ไหมวา่พระค�าแห่งปัญญา
เป็นพระบัญญัตจิากพระผู้เป็นเจ้า
จรงิหรอืไม่ ลองด�าเนินชีวติตามน้ัน! 
คณุตอ้งการรู้ ไหมวา่พระคมัภีรม์อร-
มอนเป็นความจรงิหรอืไม่ ลองอ่าน
ด!ู จงวางใจค�าสัญญาใน ยอห์น 7:17 
ที่วา่ “ถ้าใครตัง้ใจประพฤตติามพระ
ประสงคข์องพระองค ์คนน้ันก็จะรูว้า่
ค�าสอนน้ันมาจากพระเจ้า หรอืวา่เรา
พูดตามใจชอบเอง” 
เพรสตัน โอ. อาย ุ19 ปี, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

สวดออ้นวอนทูลขอความช่วย
เหลือ

ดฉัินสวดออ้นวอนและไดร้บัค�าตอบ
หลายเรือ่ง แตต่วัอยา่งทีเ่ดน่ชัดท่ีสุด

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ
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เกีย่วขอ้งกบังานโรงเรยีน กอ่นสอบ 
ดฉัินจะสวดออ้นวอนให้ ใจสงบและ
สามารถจ�าขอ้มลูทีศึ่กษามาแลว้ได ้
หลายครัง้ดฉัินจ�าขอ้มลูไดท้กุยอ่หน้าที่
ดฉัินรูว้า่จะไมม่วีนัจ�าไดห้ากปราศจาก
ความช่วยเหลอืของพระองค ์พระองค์
ประทานพรแกชี่วติดฉัินอยา่งมาก 
และดฉัินเห็นคณุคา่ของพลงัการสวด
ออ้นวอนและอทิธพิลของพระองคท์ี่
ดฉัินรูสึ้กผา่นการสวดออ้นวอน
เอมิลี บี. อาย ุ18 ปี, ควีนส์แลนด์ 
ออสเตรเลีย

โดยเดชานุภาพของ
พระคริสต์

ดฉัินชมการถ่ายทอด 
Face to Face กับเอ็ล-

เดอรร์าสแบนดแ์ละซิสเตอรอ์อสคาร-์
สันเมือ่เยาวชนคนหน่ึงถามค�าถาม
เดยีวกันน้ีเกีย่วกบัการไดร้บัค�าตอบ  
ซิสเตอรอ์อสคารสั์นอา้งอิงจาก โมโรไน  
7:16 วา่ “ โดยเดชานุภาพและของ
ประทานของพระครสิต ์. . . ทา่นจะรู้
ดว้ยความรูอ้นัสมบรูณ์วา่น่ีเป็นของ
พระผู้เป็นเจา้” พระคมัภรีข์อ้น้ัน
แสดงใหเ้ราเห็นวา่เราจะสามารถรูพ้ระ
ประสงคท์ีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงมตีอ่เราได้
ดว้ยความรูอ้นัสมบรูณ์ จงสัมผสัพระ
วญิญาณแลว้คณุจะรูค้�าตอบ
ซารา เอส. อาย ุ17 ปี,  
เมืองซานตากาตารินา บราซิล

จงอดทนและช่าง
สงัเกต

เมื่อไม่นานมาน้ี ดฉัิน
ท้าทายตนเองให้สวด

อ้อนวอนขอโอกาสรบัใช้ ดฉัินคดิ
หลายวธิีที่จะช่วยคนอื่นๆ แต่ไม่ไดร้บั
ส่ิงที่ดฉัินเช่ือวา่เป็นการกระตุน้เตอืน 
ดฉัินก�าลังท้อใจเมื่อคณุแม่แบ่งปัน 

กำรดลใจเกดิขึน้
ทลีะนิด
“เม่ือเราแสวงหา
การดลใจใหช่้วย
ท�าการตดัสิน

ใจ พระเจา้จะประทานการกระตุน้
เตือนท่ีแผว่เบา เรียกร้องใหเ้ราคิด 
ใชศ้รัทธา ท�างาน พยายามหลายๆ 
คร้ัง และลงมือท�า เรามกัไม่ไดค้ �า
ตอบทั้งหมดในคราวเดียวของเร่ือง
ท่ีส�าคญัมากหรือปัญหาซบัซอ้น 
บ่อยกวา่นั้น ค �าตอบจะมาทีละนิด
โดยท่ีเรามองไม่เห็นผลลพัธ์”
เอล็เดอร์ริชำร์ด จ.ี สกอ็ตต์ (1928–2015) แห่ง 
โควรัมอคัรสำวกสิบสอง “Learning to 
Recognize Answers to Prayer” กำรประชุม
ใหญ่สำมญัเดอืนตุลำคม 1989

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

แอลมา 5:40 กับดฉัิน “อะไรก็ตามที่ดี
มาจากพระผู้เป็นเจ้า” ดฉัินทราบดวีา่
ความคดิในใจเรือ่งการรบัใช้เป็นการ
กระตุน้เตอืนจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์
จรงิๆ ดฉัินรูว้า่การสวดอ้อนวอนได้
รบัค�าตอบเสมอ เราเพียงแตต่อ้ง
อดทน ช่างสังเกต และวางใจพระเจ้า
ลีบี บี. อาย ุ16 ปี, รัฐออริกอน 
สหรัฐอเมริกา

ตดัสินใจและรอ
พระวญิญาณ

ฤดรูอ้นปีหน่ึงดฉัินรูสึ้ก
เหมือนพระเจ้าไม่ได้

ประทานค�าตอบเกี่ยวกับการตดัสินใจ
เรือ่งส�าคญั ดฉัินสวดอ้อนวอนอย่าง
จรงิใจทุกวนัเพื่อให้รูพ้ระประสงคข์อง
พระองคส์�าหรบัดฉัิน และดฉัินบอก
พระองคว์า่ดฉัินปรารถนาจะท�าอะไร 
ดฉัินตดัสินใจโดยที่ยังไม่ไดค้�าตอบ
แน่ชัด ดฉัินรูสึ้กทันทีวา่พระวญิญาณ
ทรงเป็นพยานตอ่ดฉัินวา่การตดัสิน
ใจที่ท�าน้ันจะช่วยให้ดฉัินเตบิโตและ
เป็นเหมือนพระบิดาในสวรรคข์อง
ดฉัินมากขึน้ บางครัง้เราตอ้งลงมือ
ท�าจึงจะไดร้บัค�าตอบ—พระบิดาบน
สวรรคท์รงเคารพสิทธิ์เสรขีองเรา
และความปรารถนาอันชอบธรรมของ
เรา หากเราด�าเนินชีวติอย่างมีคา่ควร 

“บางคร้ังฉนัรู้สึกไม่
คู่ควรใหพ้ระผูช่้วย
ใหร้อดทรงรัก ฉนัจะ
เอาชนะความรู้สึกน้ี
และเห็นคุณค่าของ
ตนเองไดอ้ยา่งไร”

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูง
ตามความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 มกราคม 
2018 ท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an 
Article”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของ
ค�าตอบท่ีส่งมา

พระวญิญาณของพระองคจ์ะทรง
น�าทางเราผ่านความปรารถนาของ
เราเพราะจะทรงท�าให้ความปรารถนา
น้ันสอดคล้องกับความปรารถนาของ
พระองค์
อแมนดา เอช. อาย ุ16 ปี, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา
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หอ้งสนทนา

ผกูมิตรเพื่อนใหม่

เ มื่อพ่อแม่บอกฉันวา่ครอบครวัเราจะ
ย้ายบ้าน ฉันตืน่เตน้มากที่จะไดผู้ก

มิตรเพื่อนใหม่ เมื่อเรามาถึงเมืองใหม่ 
เราไปโบสถ์ ฉันรูสึ้กถึงพระวญิญาณ
แรงกล้ามากที่น่ัน และรูว้า่ทุกอย่างจะ
ด�าเนินไปดว้ยดี

ไม่นานหลังจากน้ัน ฉันเริม่เรยีน
ที่ โรงเรยีนใหม่ ฉันเป็นมอรมอนคน
เดยีวในโรงเรยีน เมื่อเดนิเข้าไป ฉัน
รูสึ้กแปลกแยก ฉันบอกไดว้า่ฉันตา่ง
จากนักเรยีนคนอื่นๆ

ช่วงสัปดาห์แรกหรอืราวๆ น้ันฉัน
พยายามผูกมิตร แตรู่สึ้กขัดเขินมาก! 
ฉันพยายามน่ังข้างคนไม่ซ�า้หน้าใน
แตล่ะชัน้และเปลี่ยนโตะ๊รบัประทาน

อาหารกลางวนัทุกวนั ดเูหมือนฉันไม่
ก้าวหน้าเลย

ฉันตดัสินใจวา่จะพยายามเป็นแบบ
อย่างที่ดขีึน้ ฉันเน้นความก้าวหน้า
ส่วนบุคคลและหมั่นศึกษาพระคมัภีร ์
เมื่อฉันมุ่งมั่นตัง้ใจ ฉันตระหนักมาก
ขึน้วา่ฉันเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
และพระองคท์รงรกัฉัน

เมื่อเวลาผ่านไป และฉันยังคงท�า
ส่ิงเหล่าน้ี ฉันสังเกตเห็นวา่ฉันเริม่มี
เพื่อนที่ โรงเรยีน เหมือนคนเหล่าน้ัน
ถูกดงึมาหาฉัน พวกเขาแสดงความ
คดิเห็นวา่ฉันโดดเดน่อย่างไร ฉัน 
ทราบดวีา่น่ันเป็นเพราะฉันให้แสง
ของฉันส่อง ฉันมีนิสัยตา่งจากเพื่อน

รว่มชัน้ ฉันแตง่กายสุภาพ ฉันใช้ค�า
พูดที่ด ีและฉันมีเมตตาตอ่ผู้อื่น

เราทุกคนเป็นลูกพระผู้เป็นเจ้า ฉัน
ซาบซึง้ใจอย่างยิ่งที่ฉันให้แสงของ
ฉันส่อง ทัง้ที่ฉันรูสึ้กแปลกแยก ฉัน
รูว้า่เราไม่มีวนัโดดเดีย่วถ้าเราอยู่ฝ่าย
พระเจ้า! ◼
เรเบคาห์ ซี., พรินซ์เอดเวิร์ดไอแลนด์ 

แคนาดา
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ฉนัจะแบ่งปัน
พระคมัภีร์ 
มอรมอนไดห้รือ ลาพกัจากการเรียนเปียโน

ถึงคราวของท่าน
เลียโฮนา ยนิดีรับประสบการณ์และขอ้คิดของท่าน ท่านมีพระคมัภีร์ท่ีท่าน
ช่ืนชอบหรือไม่ ท่านไดรั้บค�าตอบการสวดออ้นวอนหรือไม่ ท่านแสดงความ
กลา้หาญในการด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณหรือไม่ ส่งเร่ืองราวของท่านมาท่ี 
liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article or Feedback”) ภา

พ
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ระหวา่งสหกิจกรรม เราไดร้บังาน
มอบหมายให้เป็นผู้สอนศาสนา

โดยหาคู่ ไปดว้ย แบ่งปันประจักษ์
พยานกับผู้ ไม่เป็นสมาชิก และให้
พระคมัภีรม์อรมอนกับเพื่อนที่ ไม่
เป็นสมาชิก

หลังเลิกสหกิจกรรม ฉันขอค�า
แนะน�าบางอย่างจากคณุแม่ ท่าน
สัญญากับฉันวา่ถ้าฉันสวดอ้อนวอน
ดว้ยศรทัธาและทูลถามพระบิดาบน
สวรรค ์พระองคจ์ะทรงตอบแน่นอน

ฉันใช้เวลาสองสัปดาห์หาคนที่จะ
ยอมรบัพระคมัภีรม์อรมอน ทีแรก
ฉันถูกปฏิเสธครัง้แล้วครัง้เล่า ฉัน
เหน่ือยหน่ายกับความเสียใจจนอยาก
จะยอมแพ้

คนืหน่ึง ฉันฝันเห็นผูห้ญิงคน
หน่ึงทีเ่ป็นเพือ่นสนิทกบัครอบครวั
ฉัน ขณะฝันฉันทราบวา่เธอเป็นคนที่
ฉันกบัคูต่อ้งไปเยีย่ม เมือ่ตืน่นอนฉัน
ขอบพระทยัพระเจา้ทีท่รงช่วยฉัน

ที่สหกิจกรรมครัง้ตอ่มา ฉันกับ
คูเ่ขียนประจักษ์พยานไวบ้นหน้า
แรกของหนังสือและท�าตะกรา้ผล
ไม้ ให้ผู้หญิงคนน้ัน เราไปบ้านเธอ 
เคาะประต ูและรอ ถึงแม้จะกลัวเธอ
ปฏิเสธ แตฉั่นบอกตนเองวา่ตอ้งมี
ศรทัธาสักนิด ในที่สุดเธอก็ออกมา
ดว้ยสีหน้ายิม้แย้มและยอมรบัพระ
คมัภีรม์อรมอน

ฉันเรยีนรูผ้่านประสบการณ์น้ีวา่
เมื่อคุณมีศรทัธาสักหน่อยและคุณ
รูว้า่พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่ที่น่ัน 
คุณจะรูสึ้กโดยง่ายวา่เรือ่งสุดวสัิย
เกิดขึน้ได้ ◼
ราพันเซล แอล., อเมริกันซามวั

สัปดาห์หน่ึง ผมตดัสินใจประกาศหยุดฝึกเปียโน ครสูอนเปียโนของผมไม่
อนุญาตและคณุแม่ก็ ไม่อนุญาตเช่นกัน ตลอดสัปดาห์น้ันผมไม่ไดฝึ้ก

เลย ผมคดิวา่เป็นเรือ่งดเีพราะผมจะไดม้ีเวลาพักผ่อนและท�าอย่างอื่น
ความสนุกยุตลิงในคนืวนัพฤหัสบดเีมื่อคณุแม่เตอืนวา่พรุง่น้ีเช้าตอ้งเรยีน

เปียโน ผมคดิวา่ผมมีทางออก ผมตืน่ก่อนหน่ึงช่ัวโมงและเริม่ฝึก แตผ่มรูต้วั
วา่ความพยายามของผมน้อยเกินไป และสายเกินแก้ ผมชอบมีอิสระที่จะ
เลือก แตผ่มไม่นึกถึงผลที่จะตามมา

เช้าวนัรุง่ขึน้เมื่อผมพบกับคร ูผมจึงเริม่เห็นผล ผมตอ้งยอมรบัวา่ผมไม่ได้
ฝึก และครบูอกวา่ผมควรฝึกชดเชยจากเวลาฝึกทัง้หมดที่ขาด เพิ่มจากเวลาที่
ผมฝึกประจ�า

ผมขอบคณุบทเรยีนที่ ไดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกับสิทธิ์เสร ีหน้าที่รบัผิดชอบ และ
ภาระรบัผิดชอบ การเลือกทุกอย่างมีผลตามมา ผมเรยีนรูว้า่ผมจะตดัสินใจได้
ดขีึน้ถ้าผมใช้เวลานึกถึงผลที่ตามมาก่อนจะตดัสินใจ ◼
เบลค เอช., รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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โดย ฮอลล ีเค. วอร์ธิงตนั
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“รอ้งเพลงสรรเสรญิพระกุมาร ให้เพือ่นบ้านรูว้า่ท่าน
ใส่ ใจ” (Children’s Songbook, 51)

คลารารกัประเพณีครสิตม์าสอีฟของครอบครวัเธอ 
พวกเขารบัประทานปลาอบเป็นอาหารเย็นตามดว้ย

คกุกีค้รสิตม์าสเป็นของหวาน จากน้ันพวกเขาจะไปเที่ยว
ตลาดครสิตม์าส เมื่อกลับถึงบ้าน พวกเขาอ่านเรือ่งราว
ครสิตม์าสจากพระคมัภีร์ ไบเบิลดว้ยกัน ก่อนเข้านอน
พวกเขาเปิดไฟตน้ครสิตม์าสเป็นครัง้แรกและแกะของ
ขวญัของแตล่ะคน เป็นคนืโปรดประจ�าปีของคลารา เธอ
แทบอดใจรอไม่ไหว

จนกระทั่งคณุแม่ประกาศวา่
“ปีน้ีเราจะมีแขกพิเศษในคนืครสิตม์าสอีฟ จ�าคณุน้า

เรนเนอร์ ได้ ไหม”

คลาราท�าเสียงคราง “เพื่อนบ้านที่คณุพ่อชวนไปโบสถ์
อาทิตย์ที่แล้วหรอืคะ

“ ใช่จ้ะ คณุพ่อก�าลังไปรบัเธอ”
คลาราทิง้ตวัลงบนเก้าอี ้เธอจะพักผ่อนและสนุกโดย

มีคนแปลกหน้าอยู่ดว้ยไดอ้ย่างไร ครสิตม์าสอีฟพังหมด! 
คณุน้าเรนเนอร์ ไม่ไดม้าโบสถ์เมื่อคณุพ่อชวน คราวน้ี
เธออาจจะไม่มาก็ ได้

แตเ่มื่อคณุพ่อเดนิเข้าประต ู“แขกพิเศษ” มากับท่าน 
คณุน้าเรเนเนอรด์เูหน่ือยและเศรา้ คลาราทักทาย แต่
เธอไม่ตอ้งการพูดอะไรอีก เมื่อถึงเวลารบัประทานอาหาร
เธอจดจ่อกับอาหารขณะคณุแม่กับคณุพ่อคยุกับคณุน้า
เรนเนอร์

“หนูเคยเรยีนเตน้ร�าหรอืเปล่าคะ” เสียงนุ่มนวลเอ่ย 
ถาม คลาราเห็นวา่คณุน้าเรนเนอรก์�าลังรอเธอตอบ เธอ 

ผูม้ำเยือนใน
คืนคริสตม์ำส 
อีฟ

ครสิตม์าสอีฟมักจะเป็นคนืทีด่ี
ทีสุ่ดของปี แตต่อนน้ีพังหมด!
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จึงพยักหน้าและก้มมองจานอาหารของเธอดงัเดมิ
“น้าก็เคยเรยีน” คณุน้าบอก เสียงของเธอเบาเช่นเดมิ 

“คณุน้าชอบเตน้แบบไหนคะ”
คลารายักไหล่และเขี่ยผักไวข้้างจาน
“น้าชอบบัลเล่ตค์ะ่” คณุน้าเรนเนอรต์อบ “น้าอยู่ ใน

ทีมเตน้ร�าที่มหาวทิยาลัย ปีหน่ึงเราเดนิทางไปทั่วยุโรป 
น่าทึ่งมาก”

คลาราเงยหน้า ดเูหมือนจะน่าทึ่งจรงิๆ
“น้าชอบอะไรอีกคะ” คลาราถาม
คณุน้าเรนเนอรย์ิม้นิดๆ “ชอบเล่นเปียโน และ

คณิตศาสตร”์
คลาราท�าตาโต “จรงิหรอืคะ คณิตศาสตรเ์ป็นวชิา

โปรดของหนู!”
คลาราคยุกับคณุน้าเรนเนอรจ์นรบัประทานอาหาร

หนูแสดงความรักต่อเพื่อนบา้นท่ีอยูค่น
เดียวโดยไปเยีย่มเธอและวาดรูปใหเ้ธอ!
จลิล์ เค. อำยุ 10 ขวบ, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกำ

เสรจ็ เธอพบวา่คณุน้าเรนเนอรจ์บปรญิญาคณิตศาสตร์
และก�าลังเรยีนเป็นอาจารย์คณิตศาสตรเ์มื่อเธอพบสามี 
เขาท�าการเลือกที่ ไม่ดบีางอย่างและเวลาน้ีอยู่ ในเรอืนจ�า

หลังจากรบัประทานอาหารคลาราอยู่ข้างๆ คณุน้า 
เรนเนอรข์ณะพวกเขาไปเดนิเที่ยวตลาดครสิตม์าส เมื่อ
พวกเขาอ่านเรือ่งราวครสิตม์าส เธอแบ่งพระคมัภีร์ ให้
คณุน้าดตูาม

ไม่นานก็ถึงเวลาแกะของขวญั คลาราไดชุ้ดนอนสีม่วง
อุ่นสบาย เธอแทบจะรอสวมชุดพวกน้ันไม่ไหว! แตเ่ธอ
รูสึ้กไม่คอ่ยดทีี่คณุน้าเรนเนอร์ ไม่มีของขวญั

และแล้วคณุแม่ก็ยื่นของขวญัให้คณุน้าเรนเนอร ์คณุ
น้าเรนเนอรย์ิม้อายๆ และแกะห่อถุงเท้าสีน� ้าเงินเข้มคู่
หน่ึง เธอเงยหน้ามองคณุแม่ น� ้าตาคลอ “ขอบคณุคะ่ 
คณุไม่จ�าเป็นตอ้งให้อะไรดฉัินเลยคะ่”

คลาราเข้าไปในห้องนอนและสวมชุดนอนชุดใหม่ เธอ
อดคดิถึงคณุน้าเรนเนอร์ ไม่ได ้ดเูหมือนเธอจะตืน้ตนั
ใจมากส�าหรบัถุงเท้าครสิตม์าส!

ขณะคลารารบีสวมถุงเท้าขนสักหลาดของเธอ เธอ
ไดย้ินเสียงเพลงไพเราะเริม่บรรเลง เธอวิง่ลงไปข้างล่าง
เห็นคณุแม่กับคณุพ่อรอ้งเพลงครสิตม์าสขณะคณุน้า
เรนเนอรเ์ล่นเปียโน คลารารว่มรอ้งดว้ย ขณะที่เธอรอ้ง 
ความรูสึ้กอบอุ่นเกิดขึน้ในใจเธอ “ฉันคดิวา่การมีแขกมา
เยือนในคนืครสิตม์าสอีฟไม่ไดเ้ลวรา้ยอะไรเลย” เธอคดิ

วนัอาทิตย์ คณุน้าเรนเนอรม์าโบสถ์และน่ังกับ
ครอบครวัของคลาราระหวา่งการประชุมศีลระลึก เธอดมูี
ความสุขมาก คลารายิม้ขณะเธอใช้หนังสือเพลงสวดเล่ม
เดยีวกับคณุน้าเรนเนอร ์อาจจะถึงเวลาเพิ่มประเพณี
ใหม่ของครสิตม์าสอีฟแล้วก็ ได ้◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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ครอบครวัเราเคยอยู่มาหลายที่ทั่วโลก เราพบคน
มากหน้าหลายตาและมีโอกาสมากมายให้แบ่งปัน

พระกิตตคิณุ ลูกๆ ของเราเป็นพรแก่ผู้อื่นโดยแบ่งปัน
ประจักษ์พยานของพวกเขา

เมื่อลูกๆ ของเรายังเด็ก เราอยู่ ในประเทศคาซัคสถาน 
สมัยน้ันไม่มีผู้สอนศาสนาที่น่ัน เมื่อมิตรสหายหรอื
เพื่อนบ้านตอ้งการไดย้ินพระกิตตคิณุ เรา ตอ้งเป็นผู้
สอนศาสนา!

มารเ์นลูกสาวของเราแบ่งปันพระกิตตคิณุกับอัลโยนา
เพื่อนของเธอ อัลโยนาตดัสินใจรบับัพตศิมาโดยไดร้บั
อนุญาตจากคณุแม่ผู้รบับัพตศิมาหลังจากน้ันพรอ้มน้อง
สาวของอัลโยนา เมื่อไม่นานมาน้ีอัลโยนาแตง่งานกับ
ชายหนุ่มที่ชอบธรรมในพระวหิารแมนแฮตตนั นิวยอรก์ 
และมารเ์นไปรว่มงานที่น่ัน! เธอมีความสุขมากที่ ไดช่้วย
ให้เพื่อนรูจ้ักพระเยซูครสิต์

เมื่อเราอยู่ ในรฐัเวอรจ์ิเนีย สหรัฐอเมรกิา คริสลูกชาย 
ของเราอยู่ ในปฐมวัย เพื่อนคนหน่ึงของคริสกับ
ครอบครัวของเขาเริ่มพบกับผู้สอนศาสนา คริสช่วย
สอนครอบครัวน้ัน เขาเตรียมก่อนบทเรียนแต่ครัง้และ
ช่วยตอบค�าถาม ครอบครัวน้ันตัดสินใจรับบัพติศมา 
หลังจากน้ันคริสไม่กังวลว่าเขาจะรับใช้งานเผยแผ่ ได้
หรือไม่ เขารู้ว่าเขาท�าได้!

อีกครัง้มีชายคนหน่ึงมาท�างานที่บ้านเรา ภรรยา
ข้าพเจ้าขอบคณุเมื่อเขาท�างานเสรจ็ “เราอยากให้ของ
ขวญัคณุ” เธอบอก เธอให้พระคมัภีรม์อรมอนแก่เขา

ชายคนน้ันคาดไม่ถึง เขาไม่เข้าใจส่ิงที่เราเช่ือ เขาคดิ
วา่เราไม่เช่ือในพระเยซูครสิต์

ครสิกล้าแบ่งปันประจักษ์พยานกับชายคนน้ัน ครสิ 
บอกวา่เขาเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย เขาบอกวา่เขาเช่ือในพระเยซู

บุตรธิดาจ�านวนมากของพระบิดาบนสวรรค์ ไม่รูจ้ัก
พระกิตตคิณุ หลายคนไม่รูว้า่เราเช่ือในพระเยซู คน
เหล่าน้ีตอ้งการให้คนบางคนแสดงน� ้าใจและพูดคยุกับ
พวกเขา เราสามารถเป็นคนกล้าและแบ่งปันประจักษ์
พยานของเรา เราสามารถช่วยให้คนอื่นๆ เรยีนรูเ้กี่ยวกับ
พระเยซูครสิต!์ ◼

จงกลำ้และ 
โดย เอล็เดอร์

พอล บี. ไพเพอร์
แห่งโควรัมสาวก

เจด็สิบ

แบง่ปัน!
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วสุิทธิชนสรา้งเมืองงามในหุบเขาซอลท์เลคและใช้เวลา 40 ปีสรา้งพระวหิารซอลท์เลค ศาสนจักรเตบิโต 
มากนับตัง้แตยุ่คแรกๆ ปัจจุบันมีพระวหิารสรา้งเสรจ็ทั่วโลก 156 แห่งและแปลพระคมัภีรม์อรมอนไปแล้ว 
110 ภาษา! ประธานโธมัส เอส. มอนสันเป็นศาสดาพยากรณ์ของเราในปัจจุบัน ท่านจะช่วยให้ศาสนจักร
เตบิโตตอ่ไปไดอ้ย่างไร

ศำสนจกัรวนันี้
ใช้บุคคลเหล่าน้ีแบ่งปันเรือ่ง

ราวประวตัศิาสนจักร!

บุคคลส�ำคญัในประวตัศิำสนจกัร
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เราหวงัวา่ท่านจะชอบภาพบุคคลส�าคญัในประวติัศาสนจกัรปีน้ี! ท่าน
สามารถหาภาพบุคคลส�าคญัท่ีผา่นมาไดจ้าก liahona .lds .org

ประธานมอนสนั
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โดย ดำร์ซี เจนเซ็น มอร์ริส
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง
“เมือ่ฉันเป็นคนดมีีเมตตาช่วยผู้อืน่ ฉันรูสึ้กสุขใจ 
ยิ่งนัก” (Children’s Songbook, 197)

มาเตโอดโูจทย์คณิตศาสตรบ์นกระดานและเขียนลง
ในสมุดจดอย่างรวดเรว็ คณิตศาสตรเ์ป็นวชิาโปรด

ของเขา เขาจึงตัง้ใจเรยีนเป็นพิเศษ แตเ่ขาไม่คอ่ยไดย้ิน
ครซูานตอสพูดเพราะดาเนียลเพื่อนของเขาก�าลังคยุอยู่

“เงียบ! ดาเนียล ฉันไม่ไดย้ิน!” มาเตโอกระซิบ แต ่
ดาเนียลก็ยังคยุตอ่ จนครซูานตอสไดย้ินเขา

“ดาเนียล รบกวนอีกแล้ว” ครซูานตอสพูด “ครเูตอืน
เธอแล้วนะ ตอนน้ีเธอต้องเอาตั๋วให้ครูใบหน่ึง”

ดาเนียลลว้งใต้ โตะ๊อยา่งช้าๆ และยืน่ตัว๋สีแดงให้
คร ูเขาหอ่ไหล ่และกม้มองพืน้ ครซูานตอสแจกตัว๋ให้
นักเรยีนทีป่ระพฤตดิแีละท�าตามค�าแนะน�า นักเรยีน
เขยีนช่ือของตนบนตัว๋และใส่ไว้ ในขวดโหลทกุวนั แตค่ณุ
ตอ้งคนืตัว๋ถา้ท�าตวัไมด่ ีทกุวนัศกุรค์รซูานตอสหยิบตัว๋
ใบหน่ึงจากขวดโหล และคนทีม่ช่ืีออยูบ่นตัว๋ใบน้ันจะได้
เลอืกรางวลัชิน้หน่ึงจากหบีสมบตัขิองหอ้งเรยีน! ดาเนียล
ตอ้งคนืตัว๋หลายใบเพราะคยุเกง่ ช่ือของเขาจงึถกูหยบิขึน้

ตัว๋ สีแดง 
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แย่แล้ว! ดาเนียล
ก�าลังเสียตัว๋อีกใบ
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มาไมบ่่อยนัก มาเตโอรูสึ้กไมด่ท่ีีดาเนียลเสียตัว๋อกีใบ
ช่วงหยุดพักมาเตโอวิง่ออกไปเล่นฟุตบอลที่สนาม เขา

เห็นดาเนียลยืนคนเดยีวข้างชิงช้า เขาบอกไดว้า่ดาเนียล
ก�าลังรอ้งไห้ มาเตโอตอ้งการช่วยให้ดาเนียลรูสึ้กดขีึน้

“อยากเล่นฟุตบอลไหม” มาเตโอถาม
ดาเนียลไม่ตอบ มาเตโอพยายามพูดกับเขามากขึน้ 

แตด่าเนียลเบือนหน้าหนี
“ฉันจะอยู่ที่สนามฟุตบอลนะ เผื่อนายเปลี่ยนใจ”
มาเตโอไปเล่นกับเพือ่นคนอืน่ๆ แตก็่ยงัคดิถงึดาเนียล  

มาเตโอจะอายุครบแปดขวบและจะรบับัพติศมาอีก 
ไม่นาน เขาต้องการเป็นเหมือนพระเยซูและเป็นเพื่อน
ที่ดี มีอะไรที่เขาจะท�าได้อีกบ้างเพื่อช่วยไม่ ให้ดาเนียล
กังวลใจ

วนัรุง่ขึน้ ชัน้เรยีนอ่านเรือ่งเล่าเป็นกลุ่มเล็กๆ แทนที่
จะอ่าน ดาเนียลกลับโยนหนังสือเล่น

มาเตโอพยายามหยุดเขา “ดาเนียล เราตอ้งอ่าน
หนังสือ อย่าเล่นสิ”

ดาเนียลโยนหนังสืออีก ครซูานตอสเห็นหนังสือเกือบ
จะชนเพดาน เธอเดินมาหาดาเนียลและยื่นมือมาขอตั๋ว 
ดาเนียลล้วงเข้าไปในโต๊ะ เขาท�าหน้าตกใจขณะควาน
หาตั๋ว

“ ไม่นะ!” ตัว๋เขาหมดแน่เลย!” มาเตโอคดิ ตัว๋หมด

พระเยซูทรงชดใช้ให้เรำ
มาเตโอใหต้ัว๋แทนดาเนียลเพราะเขาห่วงใยดา
เนียล เราชดใชบ้าปแทนคนอ่ืนไม่ได ้แต่พระ
เยซูคริสตท์รงท�าได!้ เพราะพระเยซูทรงรักเรา 
พระองคจึ์งทรงชดใชบ้าปแทนเราทุกคน เม่ือเรา
ท�าผดิ เราสามารถกลบัใจและไดรั้บการใหอ้ภยั 
พระเยซูทรงช่วยใหเ้ราท�าดีข้ึนได!้

หมายความวา่ดาเนียลจะตอ้งอยู่ ในห้องช่วงหยุดพัก  
มาเตโอเริม่คดิหนัก เขาจะท�าอะไรไดบ้้าง จากน้ันเขาจึง
นึกขึน้ได้

“ดาเนียล” ครซูานตอสพูด “ถ้าหนูไม่มีตัว๋ให้คร ูหนู
ตอ้ง—”

มาเตโอหายใจเข้าลึกๆ “ผมเอาตัว๋ของผมให้แทนได้
ไหมครบัคร”ู เขาถาม

ชัน้เรยีนเงียบกรบิ ไม่มี ใครเคยขอแบบน้ันมาก่อน  
มาเตโอไม่ทราบวา่ครจูะตอบอย่างไร

ครซูานตอสมองดว้ยความประหลาดใจ แล้วก็ยิม้ “หนู
เป็นเพื่อนที่ดมีาก ไดค้ะ่ หนูให้ตัว๋ของหนูแทนดาเนียล
ได”้ มาเตโอยื่นตัว๋ใบหน่ึงของเขาให้ครซูานตอส

“ขอบใจนะ มาเตโอ” ดาเนียลพูด
“ชัวร!์” มาเตโอตอบ “นายอยากอ่านดว้ยกันตอนน้ี

ไหม”
ดาเนียลพยักหน้าและหยิบหนังสือของเขาขึน้มา
ขณะดาเนียลเริม่อ่าน มาเตโอรูสึ้กอบอุ่นและมีความ

สุขในใจ ความคดิที่ดน้ัีนมาจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์! 
มาเตโอรูว้า่พระเยซูทรงตอ้งการให้เขาช่วยดาเนียล—
เพราะพระองคท์รงรกัดาเนียล และมาเตโอรูสึ้กถึงความ
รกัของพระเยซูเช่นกัน! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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จาก “การกลับใจ: การ
เลือกอันน่าปีติยินดี,” 
เลียโฮนา, พ.ย. 
2016, 121–124

กำรกลบัใจจะชว่ยใหฉั้น 
รูสึ้กมีควำมสขุไดอ้ยำ่งไร

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

โดย เอล็เดอร์ 
เดล จ.ี เรนลนัด์

แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

เม่ือพระองคท์รงใหอ้ภยัเรา 
เราจะรู้สึกมีความสุขเช่นกนั

พระองคท์รงมีความสุขเม่ือ
เราเลือกกลบัใจ

พระเยซูทรงใหอ้ภยัเราไดเ้พราะทรง
จ่ายราคาค่าบาปของเรา พระองคท์รง
ตอ้งการใหอ้ภยัเราเพราะทรงรักเรา

การกลบัใจหมายถึงเราหนัหลงัให้
บาปและหนัใจไปหาพระผูเ้ป็นเจา้

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ดิล
ลีน

 ม
าร์

ช
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เ มื่อเอ็ลเดอรเ์ดล จี. เรนลันดอ์ายุ 12 ปี ครอบครวัท่าน
อยู่ ในสวเีดน วนัอาทิตย์วนัหน่ึง สเตฟฟานเพื่อน 

ของเดลน�าประทัดอันใหญ่และไม้ขีดไฟเข้ามาในอาคาร
ศาสนจักร เดลตืน่เตน้ เดลรบัประทัดไปและจุดชนวน 
เขาก�าลังจุดชนวน แต่ไฟไหม้มือเขา เขาจึงปล่อย
ประทัด! เดลกับสเตฟฟานมองดว้ยความอกส่ันขวญั
แขวนขณะชนวนก�าลังไหม้

ประทัดระเบิด! กลิ่นไหม้ตลบอบอวลไปทั่วโบสถ์ เดล
กับสเตฟฟานรบีเก็บเศษประทัดและเปิดหน้าตา่ง
ระบายกลิ่น พวกเขาหวงัวา่จะไม่มี ใครสังเกต

เมื่อผู้คนมาการประชุมศีลระลึก พวกเขาสังเกตเห็น 
แน่นอน  กลิ่นแรงมากจนผู้คนจดจ่อกับการประชุมไม่
ได ้เดลหน้าเจื่อนและรูสึ้กอายมาก เขารูว้า่ส่ิงที่เขาท�าลง
ไปท�าให้พระบิดาบนสวรรคท์รงผิดหวงั

หลังเลิกโบสถ์ ประธานสาขาช่ือลินดเ์บิรก์ขอให้เด
ลมาที่ห้องท�างานของท่านเพราะท่านรูว้า่มีบางอย่างผิด
ปกต ิเดลบอกประธานลินดเ์บิรก์วา่เขาเสียใจมากเรือ่ง
ประทัด

ประธานลินดเ์บิรก์ใจด ีท่านเปิดพระคมัภีรแ์ละขอให้
เดลอ่านข้อที่ขีดเส้นใต้ ไว ้เดลอ่านวา่ “ดเูถิด, คนที่กลับ
ใจจากบาปของเขา, คนคนน้ันไดร้บัการให้อภัย, และเรา, 

พระเจ้า, ไม่จ�ามันอีก. โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรูว้า่ถ้าคนกลับใจ
จากบาปของเขา—ดเูถิด, เขาจะสารภาพและละทิง้มัน” 
(คพ. 58:42–43)

เมื่อเดลอ่านจบ เขาเห็นประธานลินดเ์บิรก์ยิม้ เขา
รูสึ้กไดร้บัการให้อภัย ขณะเดลออกจากห้องน้ัน เขารูสึ้ก
มีความสุข

เอ็ลเดอรเ์รนลันดเ์รยีนรูว้า่ท่านจะรบัการให้อภัยได้
เมื่อท่านท�าผิด ท่านจะรูสึ้กมีความสุขเมื่อท่านกลับใจ
และรกัษาพระบัญญัตขิองพระบิดาบนสวรรค ์◼

ประทดั
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เราพูดถงึความส�าคญัของพระ
วหิารในชีวติและครอบครัวเรา 
เราท�าแบบจ�าลองพระวหิารกบั
ครอบครัวเรา

เดก็ปฐมวยัในวอร์ดหน่ึงใน 
เซำเปำลู บรำซิล

หนา้น้ีของหนู

เราไปทะเลช่วงวนัหยดุและท�าโล่ ลสด ในทราย

โซเฟีย, มำเทยีส และโทมสั โอ., อำร์เจนตนิำ

ผมแสดงความรักต่อน้อง
ชายน้องสาวเสมอโดยช่วย
พวกเขาท�าการบ้าน ยิม้!

เบ็นจำมนิ เอส. อำยุ 11 
ขวบ, เคนยำ

พระผู้ทรงฤทธำนุภำพ
ทุกคนถามตนเองว่า “ใครคอื

พระผู้ทรงฤทธานุภาพ”
หลายคนไม่รู้

พวกเขาไม่รู้ว่าพระองค์ทรง
อยู่ในสายตาของเดก็ๆ

เม่ือคณุสัมผสัเสียงกระซิบเบาๆ
ในใจของคนกล้า

ในรอยยิม้ของคนทีค่ณุรัก
และคณุไม่เรียกพระองค์เพยีง 
“พระผู้เป็นเจ้า” หรือ “พระ
ผู้ทรงฤทธานุภาพ” เท่าน้ัน

แต่เรียกพระองค์ว่า . . . “พระ
บิดาบนสวรรค์ของฉัน” ด้วย

อำเดรียนำ จ.ี อำยุ 9 ขวบ, ชิลี
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พระเยซปูระสติูในเบธเลเฮม
เร่ืองรำวของพระเยซู
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มารยี์กับโยเซฟเดนิทาง
ไปเบธเลเฮม จวนไดเ้วลา

ที่พระเยซูประสูต ิมีคน
มากมายมาที่เบธเลเฮม

จนมารยี์กับโยเซฟไม่
สามารถหาห้องพักได ้

เจ้าของโรงแรมให้พวก
ท่านพักในคอกสัตว์

เทพมาหามารยี์และบอกเธอวา่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีความสุขเพราะเธอ เธอจะเป็น
พระมารดาของพระเยซู!

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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เทพบอกคนเลีย้งแกะบางคน
วา่พระเยซูประสูต ิพวกเขารบี
ไปเฝ้าพระกุมารเยซูที่บรรทม
ในรางหญ้า

ไม่นานพระเยซูก็ประสูต ิดาวสุกใสดวงใหม่ปรากฏเพื่อ
บอกทุกคนวา่แสงสวา่งของโลกไดเ้ข้ามาในโลกแล้ว
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พระเยซูเสด็จมาแผ่นดนิโลกเพราะพระองคท์รงรกัฉัน ฉันจะตดิตาม
แสงสวา่งของพระองค์ ในครสิตม์าสน้ีและตลอดปี! ◼

จาก ลูกา 1:26–38; 2:1–20
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“[คนเลีย้งแกะ] ก็รีบไป แลว้พบนำงมำรียก์บัโยเซฟ  

และพบพระกมุำรน้ันนอนอยูใ่นรำงหญำ้” (ลกูำ 2:16)ภา
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หน้ำระบำยสี
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ข้ าพเจ้าเป็นคนรกัอุดมการณ์ของ
พระครสิต ์รกัคณุธรรม ความ

บรสุิทธิ์ และระเบียบแบบแผนที่ตรง
ไปตรงมาและเช่ือถือไดข้องความ
ประพฤต ิและการด�าเนินชีวตที่
บรสุิทธิ์

ข้าพเจ้าเช่ือในการด�าเนินชีวิต
ที่มีคุณธรรม ตรงไปตรงมา และ
บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า 
และรู้สึกว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่ชักชวน
ทุกคนที่อยู่ ในอ�านาจของข้าพเจ้า
ให้ท�าแบบเดียวกัน เพื่อพวกเขาจะ
หยุดท�าความช่ัว เรียนรู้ที่จะท�าความ
ดี และเลิกท�าบาปด้วยการท�าความ
ชอบธรรม

การเสรมิสรา้งศรทัธาของเรา
โดยเพิ่มคณุสมบัตอิันดทีุกอย่างที่
ตกแแตง่ลูกหลานของพระเยซูท�าให้
เราสวดอ้อนวอนได้ ในเวลาที่ตอ้ง
สวดอ้อนวอน สามารถรกัเพื่อนบ้าน
เหมือนรกัตนเอง และซ่ือสัตย์ ใน
ความยากล�าบากโดยรูว้า่รางวลัของ
คนเช่นน้ันยิ่งใหญ่กวา่ในอาณาจักร
สวรรค ์ช่างเป็นการปลอบประโลม

อย่างยิ่ง! ช่างเป็นความปีตยิินดอีย่าง
ยิ่ง! ขอให้ข้าพเจ้ามีชีวติแบบคนชอบ
ธรรม และขอให้รางวลัของข้าพเจ้า
เหมือนของเขา! . . .

ในฐานะที่เป็นคนหน่ึงซ่ึง
ปรารถนาความรอดของมนุษย์อย่าง
มาก ข้าพเจ้าขอเตอืนทุกท่านให้
แสวงหาคณุธรรม ความบรสุิทธิ์ และ
พระบัญญัตขิองพระเจ้าดว้ยความ
กระตอืรอืรน้อย่างที่ชอบพระทัยพระ
ผู้เป็นเจ้า จงเป็นคนด ีฉลาด ยุตธิรรม 
และใจกวา้ง [เผื่อแผ่ทรพัย์สินของ
ท่าน] เหนือส่ิงอื่นใดคอืจงมีจิตกุศล 
เต็มไปดว้ยงานดอียู่เสมอ . . .

จงอ่อนโยนและเจียมตวั ตรงไปตรง
มาและบรสุิทธิ์ ท�าความดตีอบแทน
ความช่ัว . . . จงอ่อนน้อมถ่อมตนและ
อดทนในสภาพการณ์ทัง้หมดของ

องอาจใน
อุดมการณ์ของ
พระคริสต์
ท่านไม่ได้ดีเกินไป

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ชีวติ แล้วเราจะเกิดความปีตยิินดยีิ่ง
ขึน้เพราะชัยชนะของเรา

เราขอห้าวหาญชักชวนพี่น้อง [ชาย
หญิง] ของเราให้อ่อนน้อมถ่อมตน
และสวดอ้อนวอน ด�าเนินชีวติเหมือน
บุตรของความสวา่งและของกลางวนั 
เพื่อพวกเขาจะมีพระคณุตา้นทาน
การล่อลวงทุกอย่าง และเอาชนะความ
ช่ัวรา้ยทุกอย่างในพระนามอันมีคา่ควร
ของพระเจ้าพระเยซูครสิต์

ความคดิที่วา่ทุกคนจะไดร้บัตาม
ความพากเพียรและความบากบั่นของ
เขาขณะอยู่ ในสวนองุ่นควรเป็นแรง
บันดาลใจให้ทุกคนที่ ไดร้บัเรยีกให้
เป็นผู้ประกาศข่าวประเสรฐิ . . .

ความวางใจของเราอยู่ ในพระผู้เป็น
เจ้า และโดยที่ทรงพระกรณุาช่วย
เหลือเรา เราจึงตัง้ใจแน่วแน่วา่จะยึด
มั่นอุดมการณ์และซ่ือสัตย์จนถึงที่สุด
เพื่อเราจะไดส้วมมงกุฎแห่งรศัมีภาพ
ชัน้สูง และเข้าสู่ที่พ�านักซ่ึงเตรยีมไว้
ให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า . . .

ท่านไม่ไดด้เีกินไป ความอดทน
เป็นส่ิงประเสรฐิ การเช่ือฟังน้ันสูงส่ง 
การให้อภัยคอืความเมตตา และความ
สูงส่งเป็นส่ิงที่มาจากพระผู้เป็นเจ้า 
และคนที่ซ่ือสัตย์จนถึงที่สุดจะไม่มี
ทางสูญเสียรางวลัของเขาเลย คนด ี
[ชายหรอืหญิง] จะอดทนทุกเรือ่งเพื่อ
ถวายเกียรตพิระครสิต ์◼
จาก ค�าสอนของประธานศาสนาจักร:  
โจเซฟ สมิธ (2011), 377–384

โดย โจเซฟ สมธิ  
(1805–1844)

ประธานศาสนจกัร 
คนท่ีหน่ึง



“ข้าแต่องค์เจ้านาย บัดนีข้อทรงให้ทาสของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระด�ารัสของพระองค์
“เพราะว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้ว
“ซ่ึงพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติท้ังหลาย
“เป็นความสว่างท่ีส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักด์ิศรีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์”
—ลกูา 2:29–32; ด ูข้อ 25–35ด้วย

กำรถวำยพระเยซูในพระวหิำร,  
โดย คริสเตน็ ดำล์สกำร์ด
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