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ต่อไปน้ีเป็นขอ้เทจ็จริงบางประการเก่ียวกบั
ศาสนจกัรในประเทศไทย:

พระวหิารก�าลงั
ก่อสร้างใน
กรุงเทพฯ

สมาชิกศาสนจกัร

กลุ่มผูเ้ขา้ร่วม 
การประชุม

คณะเผยแผ่

ภาษาหรือภาษา
ทอ้งถ่ินท่ีพดูใน
ประเทศไทย

ตวัอกัษรในช่ือท่ี
เป็นทางการของ
กรุงเทพฯ เม่ือเขียน
เป็นภาษาไทย
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ศาสนจกัรส่งผูส้อนศาสนาคนแรกมาท่ี
ประเทศไทย (เวลานั้นคือประเทศสยาม)1854

จดัตั้งทอ้งถ่ินประเทศไทย ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงคลี์ยอุ์ทิศประเทศเพื่อ
งานเผยแผศ่าสนา ผูเ้ปล่ียนใจเล่ือมใส
ชาวไทยคนแรกรับบพัติศมา
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จดัตั้งสเตคกรุงเทพ1995

พิธีเบิกดินพระวหิารกรุงเทพ 
ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม
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41
22,100

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัเยอืน
กรุงเทพ
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เราพบปีติและความสุขไดอ้ยา่งไร
ส�าหรับผมและอีกหลายคน บางคร้ังมีความซบัซอ้นมากข้ึนเม่ือพดูถึงความรู้สึกปีติหรือมีความ

สุข—แมห้ลงัจากเลือกใชชี้วติอยา่งชอบธรรม บางทีผมสงสยัวา่ “หากผมก�าลงัรักษาพระ
บญัญติั ท�าไมผมจึงรู้สึกมีความสุขไดย้าก”

ปัจจยัหลายอยา่งอาจท�าลายความรู้สึกมีความสุขหรือความผาสุกของเรา เช่น การตกงาน การส้ิน
ชีวติของคนท่ีเรารัก หรือสุขภาพกายและ/หรือจิตท่ีมีปัญหา แต่ผมเช่ือวา่ไม่วา่คุณก�าลงัผา่นเร่ืองยาก
อะไรอยู ่ยงัมีวนัท่ีดีกวา่รออยูข่า้งหนา้! ในบทความ “การคน้หาความสุข” ของผมในหนา้ 24 ผมแบ่ง
ปันมุมมองดา้นพระกิตติคุณประกอบกบังานวจิยัทางวทิยาศาสตร์โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาความ
สุข โดยเฉพาะเม่ือรู้สึกวา่เป็นไปไม่ได้

บทความของเอล็เดอร์เดวดิ เอ. เบดนาร์ในหนา้ 18 “พระ
เยซูคริสต:์ บ่อเกิดของปีติท่ีย ัง่ยนื” สอนเราเก่ียวกบัปีติท่ีแทจ้ริง
และยัง่ยนื เตม็ไปดว้ยขอ้คิดจากพระคมัภีร์และศาสดาพยากรณ์ 
บทความของท่านเตม็ไปดว้ยค�าแนะน�าท่ีส�าคญัต่อความผาสุก 
นิรันดร์ของเรารวมทั้งการพบปีติระหวา่งชีวติมรรตยั

“อาดมัตกเพื่อมนุษยจ์ะเป็นอยู”่ พระคมัภีร์กล่าวไว ้“และ
มนุษยเ์ป็นอยู,่ เพื่อพวกเขาจะมีปีติ”  (2 นีไฟ 2:25) หลงัจาก
ค�่าคืนอนัมืดมิด แสงสวา่งกลบัมาตอนรุ่งเชา้เสมอ

เดวดิ ดิกสนั
นิตยสารศาสนจกัร

ส่ิงทีเ่ร่ืองราวคริสต์มาส
สอนเราเกีย่วกบั 
การปฏิบัตศิาสนกจิ

12

การปฏิบัตศิาสนกจิแก่
เดก็และเยาวชน
โดย บริทานี บีทที

36

พระเยซูคริสต์: บ่อเกดิ
ของปีตทิีย่ัง่ยนื
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

18

ของขวญัส่ีประการจาก
พระผู้ช่วยให้รอด
โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

6
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5 โฉมหน้าหลากหลายของความสุข
อะไรท�าใหชี้วติมีความสุข

6 ของขวญัส่ีประการจากพระผู้ช่วยให้รอด
โดย ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน
การไดรั้บของขวญัจากพระเยซูคริสตจ์ะช่วยใหเ้ราเป็นเหมือนพระองคม์ากข้ึน

8 ดนตรี 
พระกมุารใครหนอ?
โดย วิลเลียม ซี. ดิกซ์

12 หลกัธรรมของการปฏบัิตศิาสนกจิ 
ส่ิงท่ีเร่ืองราวคริสตม์าสสอนเราเก่ียวกบัการปฏิบติัศาสนกิจ
ดูวา่ท่านจะท�าตามตวัอยา่งของคนท่ีรักพระผูช่้วยใหร้อด ณ การประสูติของ
พระองคไ์ดอ้ยา่งไร

16 ภาพแห่งศรัทธา 
ฟาตู กามานกา—จงัหวดัทางตะวนัออก เซียร์ราลีโอน
ฟาตูใชโ้ปรแกรมการอ่านออกเขียนไดแ้ละการพ่ึงพาตนเองของศาสนจกัรเพ่ือ
เปล่ียนชีวติเธอ ประจกัษพ์ยานของเธอใหค้วามมัน่ใจแก่เธอ

18 พระเยซูคริสต์: บ่อเกดิของปีตทิีย่ัง่ยนื
เอล็เดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
ปีติคืออะไร เราจะรับปีติไดอ้ยา่งไร

24 ตามล่าหาความสุข
โดย เดวิด ดิกสัน
กลยทุธ์เกา้ขอ้ท่ีจะช่วยท่านด�าเนินชีวติอยา่งมีความสุขมากข้ึนแมใ้นช่วงการ
ทดลอง

32 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย
ความรักประสานส่ิงท่ีแตกร้าว ใหข้องประทานนิรันดร์แก่แม่ของเธอ 
ความโดดเด่ียวเปิดทางสู่ความส�านึกคุณ การรับใชเ้ยยีวยาหวัใจของเธอ

36 การปฏบัิตศิาสนกจิแก่เดก็และเยาวชน
โดย บริทานี บีทที
ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีท่านจะสนบัสนุนและกระตุน้เยาวชนและเดก็รอบขา้งท่านให้
บรรลุศกัยภาพของพวกเขา

40 การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็ 
การเดินทางผา่นช่วงหวัเล้ียวหวัต่อ
ต่อไปน้ีเป็นบางส่ิงท่ีท่านท�าไดเ้พ่ือช่วยใหบุ้ตรธิดาของท่านผา่นช่วงหวัเล้ียว
หวัต่อท่ีส�าคญัในชีวติพวกเขา

คนหนุ่มสาว

42 
ทุกคนเคยรู้สึกโดดเดีย่ว แต่พระ
ผูเ้ป็นเจา้จะประทานก�าลงัใหเ้รา
มุ่งหนา้ต่อไป ใน
หมวดน้ี คนหนุ่ม
สาวแบ่งปันวธีิท่ี
พวกเขาจดัการกบั
ความโดดเด่ียว 
รวมถึง วธีิผูกมติร

เยาวชน

51 
พ่ีนอ้งชาย ก้าวหน้าไปด้วยกนั ในฐานะ
ปุโรหิต เยาวชนจากทัว่โลกแบ่งปัน 
วธีิทีพ่วกเขาเฉลมิฉลอง
คริสต์มาส พระเจา้ทรงคาด
หวงัความรัก ไม่ใช่การเยาะ
เย้ย นดับอดน�าชายหนุ่มคน
หน่ึงมาสู่พระกิตติคุณ 
และ จะตดัสินใจรับใช้งาน
เผยแผ่อย่างไร

เดก็

เพ่ือนเดก็
ส�ารวจสถานท่ี ซ่ึงพระเยซูทรง
ด�าเนิน อ่านเก่ียวกบัสมาชิกของ
ศาสนจกัรในโคลอมเบีย เฉลิม
ฉลองการประสูติ
ของพระเยซู แสง
สว่างของโลก

ภาพปก
ภาพประกอบโดย  

ชิอารา ริวา

เร่ืองสั้น

หมวดต่างๆ
สารบัญ
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บทความดจิทิลัเท่าน้ันของเดอืนธันวาคม

ตดิต่อเรา
อีเมลค�าถามและค�าติชมของท่านมาท่ี liahona@ 
ChurchofJesusChrist .org

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

เลยีโฮนาดจิทิลั

ค้นหาเพิม่เตมิ
ในแอปพลิเคชนัคลงัคน้ควา้พระกิตติคุณและท่ี 
liahona .ChurchofJesusChrist .org ท่านสามารถท�า
ดงัน้ี

• หาฉบบัปัจจุบนั

• คน้พบเน้ือหาดิจิทลัเท่านั้น

• คน้หาฉบบัท่ีผา่นมา

• ส่งเร่ืองราวและค�าติชมของท่าน

• บอกรับเป็นสมาชิกหรือบอกรับเป็นของขวญั

• ยกระดบัการศึกษาของท่านดว้ยเคร่ืองมือดิจิทลั

• แบ่งปันบทความและวดิีทศันท่ี์ช่ืนชอบ

• ดาวนโ์หลดหรือพิมพบ์ทความ

• ฟังบทความท่ีท่านช่ืนชอบ

liahona .ChurchofJesusChrist .org แอปคลงัค้นคว้าพระกติตคุิณ

5 เคลด็ลบัในการมคีวามสุขกบั
คริสต์มาสเมือ่ท่านอยู่ไกลบ้าน
โดย อเลก็แซนดรา พอลเมอร์
ต่อไปน้ีเป็นวธีิท่ีท่านจะรู้สึกเหมือนอยู่
บา้นเม่ือท่านอยูไ่กลบา้น

สมาชิกแบ่งปันพรจาก จงตามเรามา
โดย ชาเคลล์ วอร์ดลีจ
อ่านดูว่าการศึกษาพนัธสัญญาใหม่ส่ง
ผลต่อชีวติของสมาชิกในปีน้ีอยา่งไร!

ภาวะขาดออกซิเจนทางวญิญาณและ
ความส�าคญัของเพือ่นทีด่ี
โดย เบลลา ฮาร์วีย์
หญิงสาวคนหน่ึงจากออสเตรเลียแบ่งปัน
ขอ้คิดเก่ียวกบัคุณค่าของมิตรภาพ

facebook .com/ liahona

ธันวาคม 2019 ปีที ่25 เล่มที ่12
เลยีโฮนา 18612 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระ
เยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ฉบบั
พิมพภ์าษาไทย

ฝ่ายประธานสูงสุด: รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั,  
ดลัลิน เอช. โอค๊ส์, เฮนรีย ์บี. อายริงก์

โควรัมอคัรสาวกสิบสอง: เอม็. รัสเซลล ์
บลัลาร์ด, เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด,์ 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ, เดวดิ เอ. 
เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด ์
คริสทอฟเฟอร์สนั, นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, 
โรนลัด ์เอ. ราสแบนด,์ แกรีย ์อี. สตีเวนสนั, 
เดล จี. เรนลนัด,์ เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กอง, 
อลิูส์เสส ซวาเรส

บรรณาธิการ: แรนดี ดี. ฟังก์

ทีป่รึกษา: เบคก้ี เครเวน, แชรอน 
ยแูบงค,์ คริสตีนา บี. ฟรังโค, วอลเตอร์ 
เอฟ. กอนซาเลซ, แลร์รีย ์เอส. เคเชอร์, 
เอเดรียน โอชวา, ไมเคิล ที. ริงวดู, เวร์ิน พี. 
สแตนฟิลล์

ผู้อ�านวยการบริหาร: ริชาร์ด ไอ. ฮีตนั

ผู้อ�านวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจกัร: 
อลัเลน อาร์. ลอยบอร์ก

ผู้จดัการฝ่ายธุรกจิ: การ์ฟ แคนนอน

บรรณาธิการบริหาร: อดมั ซี. โอลสนั

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอนั คารร์

ผู้ช่วยฝ่ายพมิพ์เผยแพร่: คามิลา แคสตริลลอน

งานเขยีนและงานบรรณาธิการ: เดวดิ 
ดิกสนั, เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์, แมทธิว ดี. 
ฟลิตตนั, การ์เรตต ์เอช. การ์ฟ, จอน ไรอนั 
เจนเซ็น, แอรัน จอห์นสนั, ชาร์ลอตต ์
ลาร์คาบาล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, อีริค บี. 
เมอร์ดอกค,์ โจชวั เจ. เพอร์กีย,์ แจน 
พินโบโรห์, ริชาร์ด เอม็. รอมนีย,์ มินดี เซล,ู 
ลอรี ฟลูเลอร์ โซซา, เชเคลล ์วอร์ดเลย,์ 
มาริสซา วดิดิสนั

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สกอ็ตต ์
คนูดเซ็น

ผู้อ�านวยการฝ่ายศิลป์: แทดด ์อาร์. พีเตอร์สนั

งานออกแบบ: จีนเนตต ์แอนดรูวส์, เฟย ์พี. 
แอนดรัส, แมนดี เบน็ทลี์ย,์ ซี. คิมบลัล ์บอทท,์ 
โธมสั ไชลด,์ โจชวั เดนนิส, เดวดิ กรีน, 
คอลลีน ฮิงคลี์ย,์ เอริค พี. จอห์นเซ็น, ซูซาน 
ลอฟเกร็น, สกอ็ตต ์เอม็. มอย, เอม็มิล่ี ชิเอโค 
เร็มมิงตนั, มาร์ค ดบัเบิลย.ู โรบิสนั, เค. นิโคล 
วอลเคนฮอร์สต์

ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: 
โคลเลตต ์เนเบเกอร์ อนีู
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“ความสุขคอืจุดประสงค์ 
และแบบแผนของการ
ด�ารงอยู่  
‘มนุษยเ์ป็นอยู,่ 
เพื่อพวกเขาจะมีปีติ’ 
[2 นีไฟ 2:25] คุณธรรม 
ความซ่ือตรง ความ
ซ่ือสตัย ์ความศกัด์ิสิทธ์ิ 
และการรักษาพระ
บญัญติัของพระผูเ้ป็น
เจา้น�าไปสู่ชีวติท่ีมี
ความสุข”
ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย ์
Pathways to Happiness (1964)

“ในหมู่บา้นชาวแอฟริกา 
คนจะทกัทายโดยถามวา่ 
‘เราเป็นอย่างไรบ้าง’ 
ความเขา้ใจน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่
ความส�าเร็จหรือความสุข
ของคนอ่ืนเป็นเร่ืองของเรา
เองจริง ๆ”
เดสมอนด ์ทูทู อคัรมุขนายกเกียรติ
คุณแห่งเคปทาวน ์แอฟริกาใต ้ใน 
ดาไล ลามะ ท่ี 14, เดสมอนด ์ทูทู, 
The Book of Joy: Lasting Happiness in 
a Changing World (2016).

“หากท่านตอ้งการใหค้น
อ่ืนมีความสุข ใหมี้ความ
เมตตาสงสาร และหาก
ท่านตอ้งการใหต้นเอง 

มคีวามสุข ให้
มคีวามเมตตา
สงสาร”

ดาไล ลามะ ในดาไล ลามะและ
โฮเวร์ิด ซี. คทัเลอร์, The Art of 
Happiness: A Handbook for Living 
(2009).

“ปราศจากความคดิทีด่กี็

ไม่มสัีนตสุิข และปราศจาก

สนัติสุขกไ็ม่มีความสุข”
มหาตมะ คานธี The Selected Works of 
Mahatma Gandhi: The Voice of Truth (1968).

ต่อไปน้ีเป็น 
ข้อคดิสอง 
สามข้อวา่อะไร 
ท�าให้คนม ี

ความสุข ใน หน้า 24 เราส�ารวจ 
หัวข้อน้ีอย่างลึกซึง้รวมทัง้
กลยุทธ์เก้าข้อที่จะมีความสุข
มากขึน้

“ไม่ใช่ความสุขท่ีท�าใหเ้รา

ส�านึกคุณ แต่เป็น ความ
ส�านึกคุณ ท่ี ท�าให้
เรามคีวามสุข”

เดวดิ สตีนราส บาทหลวงเบเน
ดิกตินคาทอลิก “อยากมีความสุข
ไหม ใหส้�านึกคุณ” TEDGlobal 2013 
(วดิีทศัน)์, มิถุนายน 2013, ted.com.
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โดย ประธาน 
รัสเซลล์ เอม็. เนลสัน

ของขวญัสีป่ระการ  
จากพระผู้ช่วยให้รอด

พี่
น้องที่รกั น่ีคอืเทศกาลที่ล�า้คา่อย่างยิ่ง! ขอให้เราพิจารณา
รว่มกันถึงพรที่มาสู่เราเมื่อเรามุ่งความสนใจไปที่พระชนม์
ชีพ พระพันธกิจ หลักค�าสอน และการชดใช้ของพระเจ้า

พระเยซูครสิต์
ในช่วงเทศกาลน้ี ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านพิจารณาความ

ปรารถนาของตนเอง ท่านตอ้งการเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์
มากขึน้เรือ่ยๆ หรอืไม่ ท่านตอ้งการอยู่กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
ครอบครวัของท่านตลอดกาลและด�าเนินชีวติเหมือนพระองค์
หรอืไม่ หากท่านตอ้งการ ท่านจะอยากรบัของขวญัหลายประการ
ที่พระเจ้าประทานเพื่อช่วยท่านระหวา่งช่วงเวลาแห่งการทดสอบ
มรรตยัของท่าน เราจะมุ่งเน้นที่ของขวญั สี ่ประการซ่ึงพระเยซู
ครสิตป์ระทานแก่ทุกคนที่เต็มใจ รบั (ด ูหลักค�าสอนและ 
พันธสัญญา 88:33)

หน่ึง พระองคป์ระทานความสามารถทีจ่ะ รกั แบบไมจ่�ากดั 
แก่ท่านและข้าพเจ้า น่ันรวมถึงความสามารถที่จะรกัผู้ที่ ไม่น่ารกั
และผู้ที่ ไม่เพียง ไม ่รกัท่านเท่าน้ันแตย่ังข่มเหงและคดิรา้ยตอ่
ท่านดว้ย (ด ูมัทธิว 5:44–45)

ดว้ยความช่วยเหลือจากพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถเรยีนรู้
ที่จะรกัดงัที่พระองคท์รงรกัได ้ซ่ึงอาจเรยีกรอ้งการเปลี่ยนแปลง
ของใจ—การท�าให้ ใจของเราอ่อนลง—เมื่อพระผู้ช่วยให้รอด
ทรงสอนวธิีที่เราจะดแูลกัน อย่างแท้จรงิ พี่น้องที่รกั เราสามารถ
ปฏิบัตศิาสนกิจอย่างแท้จรงิในวธิีของพระเจ้าเมื่อเรารบัของขวญั
แห่งความรกัจากพระองค์

ของขวญัประการที่ สอง ที่พระผู้ช่วยให้รอดประทานแก่
ท่านคอืความสามารถที่จะ ให้อภัย โดยผ่านการชดใช้อันไม่สิน้
สุดของพระองค ์ท่านสามารถให้อภัยผู้ที่ท�ารา้ยท่านและผู้ที่ ไม่
ยอมรบัผิดชอบตอ่ความโหดรา้ยที่พวกเขาท�ากับท่านได ้พระผู้
ช่วยให้รอดประทานความสามารถให้ท่านที่จะให้อภัยทุกคนที่
กระท�าไม่ดตีอ่ท่านในทางใดก็ตาม
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ของขวญัประการที่ สาม จากพระผู้ช่วยให้รอดคอื การ 
กลับใจ พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เราเปลี่ยนแปลงความคดิ ความรู ้
วญิญาณ แม้แตล่มหายใจของเรา ตวัอย่างเช่น เมื่อเรากลับใจ เรา
หายใจดว้ยความส�านึกคณุตอ่พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงให้เรายืมลม
หายใจวนัแล้ววนัเล่า (ด ูโมไซยาห์ 2:21) เราปรารถนาจะใช้ลม
หายใจน้ันในการรบัใช้พระองคแ์ละบุตรธิดาของพระองค ์การ 
กลับใจเป็นของขวญัอันเจิดจรสั เป็นกระบวนการที่ ไม่มีอะไรน่า
กลัว เป็นของขวญัให้เรารบัดว้ยปีตแิละให้ ใช้—แม้น้อมรบัไว—้
ทุกวนัขณะที่เราพยายามเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้

ของขวญัประการที่ สี ่จากพระผู้ช่วยให้รอดคอืค�าสัญญา— 
สัญญาแห่ง ชีวตินิรนัดร ์ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติและประสบกับ 
ความเป็นอมตะ แตชี่วตินิรนัดรเ์ป็นมากกวา่การก�าหนดเวลา 
ชีวตินิรนัดรค์อืชีวติและคณุภาพชีวติในรปูแบบที่พระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงด�าเนินพระชนม์
ชีพ เมื่อพระบิดาประทานชีวตินิรนัดรแ์ก่เรา พระองคท์รง
หมายความวา่ “หากเจ้าเลือกตดิตามบุตรของเรา—หาก ความ
ปรารถนา ของเจ้าคอืการเป็นเหมือนพระองค ์อย่างแท้จรงิ—เมื่อ
น้ันเวลาจะมาถึงที่เจ้าจะด�าเนินชีวติเหมือนอย่างเราและควบคมุ
ดแูลโลกและอาณาจักรๆ ตา่งเหมือนที่เราท�า”

ของขวญัพิเศษส่ีประการน้ีจะน�าปีตมิาให้เรามากขึน้เมื่อเรารบั
ไว ้ของขวญัเหล่าน้ีเป็นไปไดเ้พราะพระเยโฮวาห์เสด็จมาแผ่นดนิ
โลกในฐานะพระกุมารเยซู พระองคท์รงถือก�าเนิดจากพระบิดา
ผู้เป็นอมตะกับมารดาผู้เป็นมรรตยั พระองคป์ระสูตทิี่เบธเลเฮม
ภายใตส้ภาวการณ์ที่ต�า่ตอ้ยที่สุด พระเยซูครสิตค์อืของขวญัที่
ประเสรฐิที่สุดจากพระผู้เป็นเจ้า—ของขวญัที่พระบิดาประทาน
แก่บุตรธิดาทุกคนของพระองค ์(ด ูยอห์น 3:16)

โดยที่ความคดิและความรูสึ้กของเราจดจ่ออยู่ที่พระผู้ช่วยให้
รอดของโลก ฉะน้ัน เรา ตอ้งท�าอะไรเพื่อจะไดร้บัของขวญัเหล่า
น้ีที่พระเยซูครสิตเ์ต็มพระทัยประทานให้เรา อะไรคอืกุญแจของ
การรกัดงัที่พระองคท์รงรกั ให้อภัยดงัที่พระองคท์รงให้อภัย กลับ
ใจเพื่อเป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ และท้ายที่สุด ด�าเนินชีวติอยู่
กับพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรคข์องเรา

กุญแจน้ันคอืการท�าและรกัษาพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์ เรา เลือก 
ที่จะด�าเนินชีวติและก้าวหน้าตามทางแห่งพันธสัญญาของ
พระเจ้าและคงอยู่บนทางน้ัน ไม่ ใช่ทางที่ซับซ้อน เป็นทาง เดยีว 
สู่ปีตทิี่แท้จรงิในชีวติน้ีและชีวตินิรนัดรข์้างหน้า

พี่น้องที่รกั ความปรารถนาสูงสุดของข้าพเจ้าคอืการให้บุตร
ธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคม์ี โอกาสไดฟ้ังพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตแ์ละปฏิบัตติามค�าสอนของพระองค ์และ
ข้าพเจ้าปรารถนาวา่เราจะเช่ือและรบัความรกัที่พระผู้ช่วยให้
รอดประทานให้เราแตล่ะคน ความรกัอันไม่สิน้สุดและสมบูรณ์
แบบของพระองคด์ลพระทัยให้พระองคท์รงชดใช้เพื่อท่านและ
ข้าพเจ้า ของขวญัดงักล่าว—การชดใช้ของพระองค—์ช่วยให้ของ
ขวญัอื่นๆ ของพระองคเ์ป็นของเราได ้◼
จากการให้ข้อคดิทางวญิญาณของฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองในเทศกาล
ครสิตม์าสปี 2018
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“น่ีคอืเวลาแห่งความชืน่บานหรรษา รอ้งเพลงเถิดครสิตม์าสก�าลังใกล้เข้ามา  
มาซิเล่าเรือ่งพระเยซูประสูตมิา ครัง้เป็นทารกพระเสด็จมาในหล้า”  
(“เพลงประสูตกิาล,” หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 32)

ช่วงครสิตม์าสเป็นช่วงเวลาวเิศษที่แกะ คนเลีย้งแกะ รางหญ้า และดวงดาว
มีความหมายใหม่ขึน้มาทันที ส่ิงเหล่าน้ีมีบทบาทส�าคญัในการเล่าเหตกุารณ์
ส�าคญัที่สุดเหตกุารณ์หน่ึงในประวตัศิาสตรข์องมนุษยชาต ิน่ันคอื การ

ประสูตขิองพระเยซูครสิต ์หลายครอบครวัจัดวางฉากจ�าลองการประสูติ ในบ้าน 
หลายคนตัง้ใจอ่านเรือ่งราวการประสูตขิองพระองคห์รอืมีส่วนรว่มในการแสดง 
เช่นเดยีวกับทุกเรือ่งเกี่ยวกับพระครสิต ์เรือ่งราวการประสูตขิองพระองคเ์ต็มไป
ดว้ยบทเรยีนที่เราสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจ เกี่ยวกับการแบ่งปัน
แสงสวา่งของพระองคเ์พื่อท�าให้ โลกสวา่ง “เรือ่งราวของครสิตม์าสเป็นเรือ่งราว
แห่งความรกั” ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์ ที่ปรกึษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
กล่าว

“. . . ในเรือ่งราวการประสูตขิองพระครสิต ์เราจะเห็นและรูสึ้กไดว้า่พระองคท์รง
เคยเป็นใครและเป็นใครในเวลาน้ี ซ่ึงจะบรรเทาภาระของเราตลอดทาง จะท�าให้
เราลืมตนเองและบรรเทาภาระผู้อื่น” 1

“ไม่มทีีว่่างในโรงแรม” (ดู ลูกา 2:7)
เจ้าของโรงแรมไม่สามารถหาที่วา่งให้พระผู้ช่วยให้รอด แตเ่ราไม่ตอ้งท�าผิด

พลาดเช่นน้ัน! เราสามารถหาที่วา่งในใจเราให้พระผู้ช่วยให้รอดโดยการให้ที่
วา่งส�าหรบัพี่น้องของเราที่ โตะ๊ของเรา ในบ้านของเรา และในประเพณีของเรา 
ประเพณีครอบครวัหลายอย่างจะหอมหวานและเป็นที่น่าจดจ�ายิ่งขึน้เมื่อให้คน

หลกัธรรมของการปฏิบัตศิาสนกจิ

ส่ิงท่ี  
เร่ืองราวคริสต์มาส  
สอนเราเก่ียวกบั  
การปฏิบัตศิาสนกจิ
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อื่นมีส่วนรว่ม ไดอานาและครอบครวัของเธอมี
ประเพณีเชือ้เชิญให้คนมาใช้ช่วงเวลาครสิตม์าส
กับพวกเขา ทุกเดอืนธันวาคม พวกเขาพูดคยุกัน
และตดัสินใจวา่จะเชิญใคร 2 ครอบครวัท่านอาจจะ
เริม่ประเพณีคล้ายกันน้ัน บางทีคนที่ท่านปฏิบัติ
ศาสนกิจคงอยากรอ้งเพลงครสิตม์าสโปรดกับ
ครอบครวัท่าน ท่านอาจจัดที่วา่งให้บางคนที่อาจ
ไม่มีครอบครวัอยู่ ในแถบน้ันมารบัประทานอาหาร
เย็นครสิตม์าสกับท่าน

วธิีเฉลิมฉลองเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดไม่มีวธิี
ใดดีไปกวา่การท�าตามแบบอย่างของพระองค์ ใน
การให้คนอื่นมีส่วนรว่ม พึงจดจ�าวา่พระองคท์รง
เชือ้เชิญ “พวกเขาทัง้หมดให้มาหาพระองคแ์ละรบั
ส่วนพระคณุความดขีองพระองค;์ และพระองค์ ไม่
ทรงปฏิเสธผู้ ใดที่มาหาพระองคเ์ลย, ไม่วา่ด�าและ
ขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง; และพระองคท์รง
ค�านึงถึงคนนอกศาสนา; และทุกคนเหมือนกันหมด
ส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 26:33) ให้ที่วา่งและ
ให้คนอื่นมีส่วนรว่ม

“ในแถบน้ันมพีวกคนเลีย้งแกะอยู่กลางทุ่งก�าลงั
เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคนื” (ลูกา 2:8)

ดูเหมาะสมแล้วที่คนเลีย้งแกะจะเป็นคนกลุ่ม
แรกที่ ได้นมัสการพระกุมารพระผู้ช่วยให้รอด 
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณเรยีกพระเยซูครสิต์วา่
ทรงเป็น “พระผู้ทรงเลีย้งดูอิสราเอลดุจเลีย้งแกะ” 
(สดุดี 80:1) และ “พระเมษบาลเดียวทั่วทัง้แผ่น
ดินโลก” (1 นีไฟ 13:41) และพระครสิต์พระองค์
เองตรสัวา่ “เราเป็นผู้เลีย้งที่ดี เรารูจ้ักแกะของเรา
และแกะของเราก็รูจ้ักเรา” (ยอห์น 10:14) การรูจ้ัก
แกะของเราและการเฝ้าดูเป็นส่วนส�าคัญของการ
เลีย้งแกะและปฏิบัติศาสนกิจดังที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงท�า

พรอ้มกับไฟระยิบระยับและของประดบัประดา 
มีหลายส่ิงให้ดใูนช่วงครสิตม์าส แตบ่างทีเราจะพบ
ความสวยงามที่สุดของเทศกาลเมื่อเราจดจ�าที่จะ
หันความสนใจของเราไปยังคนที่เราปฏิบัตศิาสนกิจข่า
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และเฝ้าดฝููงแกะของเราเอง การเฝ้าดอูาจเป็นการสังเกตเห็นขนมที่ ใครสักคน
โปรดปรานหรอืการถามเกี่ยวกับแผนวนัหยุดของบางคน เราเฝ้าดเูมื่อเราเห็น
และหาทางช่วยเหลือตามความตอ้งการของผู้อื่น—ทัง้ที่เห็นไดชั้ดและไม่ชัด

เมือ่เชอรลีสูญเสียนิค สามขีองเธออยา่งกะทนัหนั เธอหดหู่ ใจมาก เมือ่
ครสิตม์าสแรกที่ ไมม่เีขาใกลเ้ขา้มาเรือ่ยๆ ความรูสึ้กโดดเดีย่วก็เพิม่ขึน้ น่ายนิดทีี่
ชอนน่า ซิสเตอรผ์ูป้ฏบิตัศิาสนกจิของเธออยูท่ีน่ั่น ชอนน่าและจมิ สามขีองเธอ
เชือ้เชิญเชอรลีไปเทีย่ววนัหยดุหลายครัง้ พวกเขาสังเกตเห็นเสือ้กนัหนาวเกา่ๆ 
ของเชอรลีและตดัสินใจท�าบางอยา่งเกีย่วกบัส่ิงน้ัน สองสามวนักอ่นครสิตม์าส 
ชอนน่ากบัจมิน�าของขวญัครสิตม์าสมาใหเ้ชอรลี ซ่ึงคอื เสือ้กนัหนาวสวยงามตวั
ใหม ่พวกเขารูถ้งึความตอ้งการทางโลกของเชอรลี เธอตอ้งการเสือ้กนัหนาวที่
อบอุน่และความตอ้งการทางอารมณ์ของเธอทีต่อ้งการการปลอบโยนและเพือ่น 
พวกเขาท�าบางอยา่งเพือ่เตมิเต็มความตอ้งการเหลา่น้ันอยา่งดทีีสุ่ดเทา่ทีจ่ะ
ท�าไดแ้ละแสดงแบบอยา่งอนัสวยงามถงึวธิทีีเ่ราเองจะเฝ้าดแูกะของเราดว้ย 3

“บรรดาคนเลีย้งแกะกพู็ดกนัว่า ให้เราไปยงัเมอืงเบธเลเฮม” (ลูกา 2:15)
“ ให้เราไป” เป็นค�าเชือ้เชิญอย่างรา่เรงิ! คนเลีย้งแกะไม่ไดท้ึกทักวา่เพื่อนของ

พวกเขาเหน่ือยเกินกวา่จะเดนิทาง พวกเขาไม่ไดมุ้่งไปที่เบธเลเฮมดว้ยตนเอง
อย่างเงียบๆ พวกเขาหันไปหากันอย่างมีความสุขและพูดวา่ “ ให้เราไป!”

ถึงแม้เราไม่อาจเชือ้เชิญให้เพื่อนของเรามาดพูระกุมารพระผู้ช่วยให้รอด 
แตเ่ราสามารถเชือ้เชิญให้พวกเขารูสึ้กถึงวญิญาณแห่งครสิตม์าส (หรอืพระ
วญิญาณของพระครสิต)์ โดยการรบัใช้กับเรา “วธิีเพิ่มพูนวญิญาณครสิตม์าส
คอืการเอือ้มออกไปหาคนรอบตวัเราอย่างเอือ้เฟ้ือและเสียสละตนเอง” ซิสเตอร์
บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น อดตีประธานเยาวชนหญิงสามัญกล่าว 4 ให้จินตนาการ
วา่ท่านก�าลังถือเทียนอยู่ คนอื่นสามารถเห็นและไดป้ระโยชน์จากแสงสวา่งของ
เทียนท่านอย่างแน่นอน แต่ ให้จินตนาการถึงความอบอุ่นที่พวกเขาจะรูสึ้กได้
หากท่านใช้เทียนของท่านจุดเทียนให้พวกเขาและช่วยให้พวกเขาชูแสงสวา่ง
ดว้ยตนเอง

พระครสิตเ์องทรงสอนวา่คนที่ตดิตามพระองคจ์ะมีความสวา่งแห่งชีวติ 
(ด ูยอห์น 8:12) การรบัใช้ดงัที่พระองคท์รงท�าเป็นวธิีหน่ึงที่เราจะตดิตาม
พระองคแ์ละช่ืนชมแสงสวา่งที่สัญญาไวน้ั้น ดงัน้ัน จงแบ่งปันแสงสวา่งโดยเชือ้
เชิญผู้อื่นให้รบัใช้กับท่าน! ท่านและคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจจะรบัใช้ดว้ยกันได้
อย่างไร ท่านสามารถเตรยีมอาหารโปรดหรอืท�าให้บางคนประหลาดใจดว้ยของ
ขวญัเล็กๆ หรอืข้อความสัน้ๆ ดว้ย ท่านทัง้สองจะรูสึ้กถึงแสงสวา่งที่มาจากการ
ท�าตามแบบอย่างของพระครสิต์ ในการรบัใช้ดว้ยกัน
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“จงึเล่าเร่ืองทีเ่ขาได้ยนิถงึพระกมุารน้ัน” (ลูกา 2:17)
เป็นเรือ่งง่ายที่จะนึกภาพความตืน่เตน้ยินดขีองคนเลีย้งแกะขณะที่พวก

เขาแบ่งปันข่าวสารอันน่าทึ่งเกี่ยวกับการประสูตขิองพระครสิตก์ับหลายคน
เท่าที่พวกเขาท�าได ้ทูตสวรรคป์ระกาศ พระเมสสิยาห์ที่พยากรณ์ ไวเ้สด็จมา! 
พระองคท์รงอยู่ที่น่ี! อันที่จรงิ การแบ่งปันข่าวประเสรฐิเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้
รอดเป็นหัวข้อใหญ่ของเรือ่งราวการประสูต ิทูตสวรรคป่์าวรอ้ง ดวงดาวชีท้าง 
และคนเลีย้งแกะเล่าเรือ่ง

เราสามารถใส่เสียงของเราลงไปในเรือ่งราวครสิตม์าสโดยการแบ่งปัน
ข่าวประเสรฐิและเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด “เมื่อท่านไดร้บัสิทธิพิเศษ
ให้เป็นตวัแทนของพระผู้ช่วยให้รอดในงานปฏิบัตศิาสนกิจของท่าน ขอให้
ถามตวัท่านเองวา่ ‘ฉันจะแบ่งปันแสงสวา่งของพระกิตตคิณุให้คนน้ีหรอื
ครอบครวัน้ีไดอ้ย่างไร’” ซิสเตอรจ์ีน บี. บิงแฮม ประธานสมาคมสงเคราะห์
สามัญสอน “พระวญิญาณทรงดลใจให้ฉันท�าอะไร”  5

ตอ่ไปน้ีเป็นค�าแนะน�าสองสามข้อเพื่อให้ท่านไตรต่รองขณะที่อยากรูว้า่
ท่านจะแบ่งปันประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและพระกิตตคิณุ
ของพระองค์ ไดอ้ย่างไร

•  หาข้อพระคมัภีรท์ี่บอกความรูสึ้กของท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
หรอืแสดงเหตผุลที่ท่านส�านึกคณุตอ่พระองค ์แบ่งปันกับคนที่ท่าน
ปฏิบัตศิาสนกิจ

•  ส่งข้อความหรอืข้อความในส่ือสังคมไปพรอ้มกับวดีทิัศน์ครสิตม์าส  
มีวดีทิัศน์ที่ยอดเยี่ยมบางเรือ่งใน ChurchofJesusChrist .org!

•  เล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับความทรงจ�าหรอืประเพณีพิเศษที่ท�าให้ท่าน
นึกถึงพระครสิต์

มีศรทัธาวา่พระวญิญาณบรสุิทธิ์จะเป็นพยานถึงความจรงิของประจักษ์
พยานของท่าน ดงัที่พระองคท์รงเป็นพยานตอ่สิเมโอนและอันนาวา่พระ
กุมารเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด (ด ูลูกา 2:26, 38)

“เพื่อเชิดชูการเสด็จมาในโลก [ของพระเยซูครสิต]์ เราตอ้งท�าดงัที่
พระองคท์รงท�าและยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ดว้ยความเมตตาสงสาร” 
เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “เราท�า
ส่ิงน้ีไดทุ้กวนั ทัง้โดยค�าพูดและการกระท�า ขอให้ส่ิงน้ีกลายเป็นประเพณี
ครสิตม์าสของเรา ไม่วา่เราอยู่ที่ ใด—มีน� ้าใจมากขึน้ ให้อภัยมากขึน้ ตดัสิน
น้อยลง ส�านึกคณุมากขึน้ เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่มากขึน้ในการแบ่งปันความอุดม
สมบูรณ์ของเรากับคนขัดสน” 6 ◼
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อ้างองิ
 1. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “Christmas Stories” (การให้ข้อคดิทาง

วญิญาณจากฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองในเทศกาลครสิตม์าส 
6 ธ.ค. 2009), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org.

 2. ด ูไดอานา เมลินา อัลบอรน์อซ ไดแอส, “แบ่งปันครสิตม์าส” 
เลียโฮนา, ธ.ค. 2007, 17.

 3. ด ูเชอรลี บอยล์, “He Would Have Bought It for You,” Ensign, 
Dec. 2001, 57.

 4. บอนน่ี แอล. ออสคารสั์น, “Christmas Is Christlike 
Love” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณจากฝ่ายประธานสูงสุด
เน่ืองในเทศกาลครสิตม์าส 7 ธ.ค. 2014), broadcasts 
.ChurchofJesusChrist .org

 5. จีน บี. บิงแฮม, “การปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงท�า,” เลียโฮนา, พ.ค. 2018, 104.

 6. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “Scatter Your Crumbs” (การให้
ข้อคดิทางวญิญาณจากฝ่ายประธานสูงสุดเน่ืองในเทศกาล
ครสิตม์าส 3 ธ.ค. 2017), broadcasts .ChurchofJesusChrist .org

แบ่งปันประสบการณ์ของท่าน
ส่งประสบการณ์เม่ือท่านปฏิบติัศาสนกิจต่อ 
ผูอ่ื้นหรือผูอ่ื้นปฏิบติัศาสนกิจต่อท่านมาใหเ้รา 
ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และคลิก 
“Submit an Article or Feedback”
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ฟาตู กามานกา
จังหวดัทางตะวนัออก เซียร์ราลีโอน

ค้นคว้าเพิม่เตมิ

ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเสน้ทางศรัทธา
ของฟาตูและภาพถ่ายเพิ่มเติมในคลงั
คน้ควา้พระกิตติคุณหรือฉบบัออนไลน์
ของบทความน้ีท่ี ChurchofJesusChrist 
.org/ go/ 121916

เรียนรู้เก่ียวกบัประโยชนด์า้นการปฏิบติั
และดา้นวญิญาณของการพึ่งพาตนเอง
ไดท่ี้ ChurchofJesusChrist .org/ self 
- reliance

โดยผ่านโปรแกรมอ่านออกเขียนไดเ้รือ่งพระ
กิตตคิณุ ฟาตไูม่เพียงเรยีนการอ่านและเขียน
แตเ่ธอเรยีนเกีย่วกับพระกิตตคิณุของพระ
เยซูครสิต์ด้วย ก่อนเข้ารว่มศาสนจักร ฟาตู
ตอ้งดิน้รนเลีย้งดคูรอบครวัของเธอ ตอนน้ีเธอ
พัฒนาทักษะการพึง่พาตนเองและมีธุรกิจส่วน
ตวัในการผลิตและขายพรมทอมือทีส่วยงาม 
เธอรบัใช้เป็นประธานสมาคมสงเคราะห์ ใน
สาขาของเธอดว้ย
คริสตนิา สมธิ ช่างภาพ

ภาพแห่งศรัทธา

ก่อนดิฉนัเขา้ร่วมกบัศาสนจกัร ดิฉนัพยายาม 
หารายไดโ้ดยขายพรมทอมือแต่ดิฉนัไม่มีเงิน
ซ้ือวสัดุ ดิฉนัเคยบอกคนวา่ “ถา้คุณอยากได้
พรม ใหไ้ปซ้ือวสัดุและน�ามาใหฉ้นัแลว้ฉนัจะ
ท�าใหคุ้ณ เม่ือฉนัท�าเสร็จแลว้คุณค่อยจ่ายเงิน
ใหฉ้นั”

เวลาน้ีดิฉนัอยูท่ี่น่ีในศาสนจกัรของพระเยซู
คริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย ดิฉนัเรียนรู้เก่ียว
กบัการพึ่งพาตนเอง ศาสนจกัรช่วยใหดิ้ฉนั
อดทนฝึกอ่าน เขียน พดู และพยายามท�าบาง
ส่ิงดว้ยตนเองเพื่อพึ่งพาตนเอง ตอนน้ี ดิฉนัไป
ท่ีร้านตดัเส้ือและขอเศษผา้ท่ีพวกเขาตดัออก
จากผา้และท้ิงไวต้ามพื้น ดิฉนัซ้ือเศษผา้ราคา
ถกูและใชเ้ศษผา้เหล่าน้ีท�าพรม ดิฉนัขายได้
มากกวา่เคย

ตั้งแต่ดิฉนัเขา้ร่วมกบัศาสนจกัร ชีวติดิฉนั
เปล่ียนไป ดิฉนัเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน
มาก! ดิฉนัภมิูใจในพระเยซูคริสตแ์ละภมิูใจใน
ศาสนจกัรของพระองค ์ดิฉนัขอบคุณศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเป็น
อยา่งยิง่
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เ มื่อไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้าอยู่ ในการประชุมแสดงประจักษ์พยานที่ทรงพลังทางวญิญาณ
ข้าพเจ้าตัง้ใจฟังเมื่อซิสเตอรผ์ู้อุทิศตนท่านหน่ึงประกาศวา่ “ดฉัินมีปีตทิี่ยิ่งใหญ่
เน่ืองจากแผนแห่งความรอดของพระบิดา” 

ข้าพเจ้าเห็นไดชั้ดโดยพลันวา่สตรที่านน้ีไม่ไดเ้พียงพูดค�าที่คุน้เคย แสงสวา่งที่ฉายส่อง
จากดวงตาของเธอ น� ้าเสียงอันสง่างามทางวญิญาณของเธอ สีหน้าสดใสและสงบของเธอ
—ทุกส่ิงเกี่ยวกับเธอยืนยันความสัตย์จรงิของส่ิงที่เธอก�าลังพูด เธอเป่ียมดว้ยปีต ิเธอฉายปีติ
ออกมา ในความเป็นจรงิ เธอก�าลังเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดมากขึน้และไดร้บัรปูลักษณ์
ของพระองค์ ไว้ ในสีหน้าเธอ (ด ูแอลมา 5:14) ส่วนหน่ึงคอืการเป็นคนเบิกบาน

การแสดงออกถึงศรทัธาของเธอท�าให้ข้าพเจ้านึกถึงค�ารอ้งของเพลงสวดที่คุน้เคยหลาย
บทเพลง

เรายึดราวเหล็กไวด้ว้ยศรทัธา
พบความยินดปีรดีา 1

สิทธิชนมา อย่ากลัวงานหนักแบบใด
ด�าเนินตอ่โดยสุขใจ . . .
ให้พยายามก�าจัดกังวล
เป็นประโยชน์กวา่วติกทุกข์ทน
หัวใจจะเบิกบานเพราะค�าน้ี—
ทุกอย่างด!ี ทุกอย่างด!ี 2

โอ้ข้อความหวานน้ีแสนสุขล้น
“ฉันรูพ้ระผู้ ไถ่ทรงพระชนม์!” 3

โดย เอล็เดอร์ 
เดวดิ เอ. เบดนาร์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

พระเยซูครสิต์
บ่อเกิดของปีตทิี่ยั่งยืน

สมาชิกของศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเจ้าทุกคน
ที่มุ่งมั่นระลึกถึงและให้เกียรตพิันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์และ
รกัษาพระบัญญัตจิะไดร้บัของประทานแห่งปีตทิี่ยั่งยืน
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และในเทศกาลครสิตม์าสน้ี เราจะรอ้งวา่

“ข่าวอันน่ายินดแีห่งความปรดียีิ่ง
เราน�าสู่ท่านและมนุษยชาต”ิ 4

และ

พระทรงบังเกิด โลกจงสุขี
ชุลีน้อมรบัพระเจ้า! . . .
สะท้อนเพลงก้องกังวาน
สะท้อนเพลงก้องกังวาน
สะท้อน สะท้อนเพลงก้องกังวาน 5

ตัง้แตเ่ป็นประธานศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันมอบค�าเชือ้เชิญคนทั่ว
โลกซ่ึงมีค�าสัญญาถึงปีตวิา่ “ข่าวสารของเราตอ่โลกเรยีบง่ายและ
จรงิใจ น่ันคอื เราเชือ้เชิญให้บุตรธิดาทัง้ปวงของพระผู้เป็นเจ้า
ทัง้สองดา้นของม่านมาหาพระผู้ช่วยให้รอด รบัพรของพระวหิาร
ศักดิสิ์ทธิ์ มี ปีตทิีย่ั่งยืน และคูค่วรแก่การรบัชีวตินิรนัดร”์ 6

อะไรกันแน่คอืปีตน้ีิที่เรารอ้งและสอนและที่เรามีหน้าที่มอบ
ให้มนุษยชาตทิัง้ปวง และจะมีปีติไดอ้ย่างไร ตอนน้ีขอให้เรา
พิจารณาค�าตอบของค�าถามส�าคญัสองข้อน้ีดว้ยกัน

ปีตคิอือะไร
นิยามของปีตจิากพจนานุกรมทั่วไปคอื “ความรูสึ้กพอใจ 

[หรอื] มีความสุขมาก” 7 เมื่อเปรยีบเทียบกับคูม่ือพระคมัภีร์
อธิบายวา่ปีตเิป็น “ สภาพ ความสุขใหญ่หลวง [ซ่ึงเกิด] จากการ
ด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม” 8 น่าสนใจที่มุมมองทางพระกิตตคิณุ
ของเราช่วยให้เราเข้าใจวา่ปีตเิป็นมากกวา่ความรูสึ้กหรอือารมณ์
ช่ัวประเดีย๋วแตเ่ป็นของประทานฝ่ายวญิญาณและสภาพการเป็น
อยู่ ดว้ยเหตน้ีุ ข้าพเจ้าจึงบรรยายถึงซิสเตอรท์ี่แสดงประจักษ์
พยานวา่เป่ียมไปดว้ยและฉายส่องปีติ

ในฐานะบิดาผู้ชาญฉลาดและรกับุตรธิดา ลี ไฮสอนบรรดาบุตร
ของเขาวา่จุดประสงคข์องชีวติมรรตยัคอืเพื่อให้ทุกคนมีปีติ

“แตด่เูถิด, ส่ิงทัง้ปวงกระท�าไปโดยปรชีาญาณของพระองค์
ผู้ทรงรูแ้จ้งในสรรพส่ิง.

“อาดมัตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่; และมนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวก
เขาจะมีปีต”ิ (2 นีไฟ 2:24–25)

อาดมักับเอวาสรปุบทเรยีนส�าคญัที่พวกเขาเรยีนรูจ้ากพระบิดา
นิรนัดรแ์ละจากประสบการณ์ของพวกเขาเอง อาดมัประกาศวา่ 

“ขอพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเจรญิดว้ยพระสิรเิถิด, เพราะ
เน่ืองจากการล่วงละเมิดของข้าพเจ้า ดวงตาของข้าพเจ้าจึงเปิด, 
และในชีวติน้ี ข้าพเจ้าจะมีปีต,ิ และอีกครัง้ในเน้ือหนังข้าพเจ้าจะ
เห็นพระผู้เป็นเจ้า ( โมเสส 5:10; เน้นตวัเอน)

และเอวากล่าววา่ “หากมิ ใช่เพราะการล่วงละเมิดของเรา เรา
จะไม่มีวนัไดม้ีพงศ์พันธุ์, และจะไม่มีวนัรูค้วามดแีละความช่ัว, 
และ ปีตขิองการไถ ่ของเรา, และชีวตินิรนัดรซ่ึ์งพระผู้เป็นเจ้า
ประทานแก่ปวงชนที่เช่ือฟัง” ( โมเสส 5:11; เน้นตวัเอน)

แผนแห่งความสุขของพระบิดาท�าให้บุตรธิดาของพระองค์ ได้
รบัรา่งกายและไดร้บัประสบการณ์ทางมรรตยั ไดเ้ลือกความชอบ
ธรรมโดยมีความช่ัวรา้ยและการทดลองอยู่ และไดช่้วยพระบิดา
บนสวรรค์ ในแผนอันยิ่งใหญ่ของพระองคผ์่านการแตง่งานและ
การเป็นบิดามารดาอันมีเกียรติ 9 ในที่สุด เมื่อถึงการฟ้ืนคนืชีวติ
ของเรา “วญิญาณและรา่งกายจะรวมเป็นหน่ึงเดยีวกันไม่มีวนั
แยกจากกันอีกเลย, เพื่อพวกเขาจะไดร้บั ความสมบูรณ์แห่งปีติ” 
(หลักค�าสอนและพันธสัญญา 138:17; เน้นตวัเอน)

จะมปีีตไิด้อย่างไร
ข้าพเจ้าเช่ือวา่ความแตกตา่งระหวา่งปีตอิันชอบธรรมกับความ

สนุกทางโลกเป็นบทเรยีนและช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาตขิองปีติ
ที่แท้จรงิ ปีตมิาจากการใช้ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์การ
รบัศาสนพิธีและพันธสัญญาอย่างมีคา่ควรและให้เกียรตอิย่าง
ซ่ือสัตย์ การมุ่งมั่นเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระผู้ช่วยให้รอดและจุด
ประสงคข์องพระองคอ์ย่างลึกซึง้ ความสนุกเกิดจาก “ความ
บันเทิง” “การกระท�าหรอืค�าพูดเล่น [และ] มักจะครืน้เครง” หรอื
ความเพลิดเพลินส�าราญ 10 การไปเล่นเครือ่งเล่นที่ดสินีย์แลนด์
หน่ึงวนัเป็นเรือ่งสนุก การเตรยีมตวัและมีส่วนรว่มในศาสนพิธี
ศีลระลึกอย่างมีคา่ควรท�าให้เกิดปีติ

ปีตส่ิวนใหญ่เป็นเรือ่งทางวญิญาณ ความสนุกส่วนใหญ่เป็น
เรือ่งทางโลก ปีตส่ิวนใหญ่ยั่งยืน ความสนุกส่วนใหญ่ช่ัวคราว ปีติ
ส่วนใหญ่ลึกซึง้และมีคา่ ความสนุกส่วนใหญ่ผิวเผิน ปีตส่ิวนใหญ่
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ความสนุกส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ปีตส่ิวน
ใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นมรรตยัและความเป็นนิรนัดร ์ความ
สนุกเกี่ยวข้องกับความเป็นมรรตยัเท่าน้ัน

เป็นส่ิงส�าคญัยิ่งส�าหรบัเราที่จะไม่มีวนัสับสนหรอืแลกปีตอิัน
ยั่งยืนลึกซึง้จากการเป็นสานุศิษย์กับความสนุกช่ัวคราวผิวเผิน

พระผู้ ไถ่ทรงเป็นบ่อเกิดเพียงหน่ึงเดยีวและสูงสุดของปีต ิ
นิรนัดร ์ศาสดาพยากรณ์เจคอบเป็นพยานวา่ “แต,่ ดเูถดิ, คนชอบ 
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ธรรม, วสุิทธิชนของพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, พวกเขาที่เช่ือ
แล้วในพระผู้บรสุิทธิ์แห่งอิสราเอล, พวกเขาที่อดทนตอ่กางเขน
ทัง้หลายของโลกมาแล้ว, และเกลียดชังความน่าอับอายของมัน, 
พวกเขาจะสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก, ซ่ึง
เตรยีมไวส้�าหรบัพวกเขานับแตก่ารวางรากฐานของโลก, และปีติ
ของพวกเขาจะเป่ียมอยู่ตลอดกาล” (2 นีไฟ 9:18; เน้นตวัเอน)

บ่อเกดิทีแ่ท้จริงของปีติ
เน่ืองจากแผนของพระบิดาบนสวรรคแ์ละการชดใช้ของพระ

ผู้ช่วยให้รอด การกลับใจอย่างจรงิใจเชือ้เชิญให้เรากลับไปหาและ
พึ่งพาพระเยซูครสิต ์บ่อเกิดที่แท้จรงิของปีต ิให้พิจารณาอย่าง
ถี่ถ้วนถึงค�าตอบของผู้คนของกษัตรยิ์เบ็นจามินตอ่ค�าสอนของ
เขาเกี่ยวกับการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ดงัน้ี

“และบัดน้ี, เหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืเมื่อกษัตรยิ์เบ็นจามิน 

กล่าวถอ้ยค�าซ่ึงทา่นไดร้บัมอบจากเทพของพระเจา้จบแลว้, ทา่นจงึ 
กวาดสายตาไปรอบ ๆ เพื่อมองดฝููงชน, และดเูถิดพวกเขาล้มลง
กับพืน้ดนิ, เพราะพวกเขาเกิดความเกรงกลัวพระเจ้า.

“และพวกเขาเห็นตนเองอยู่ ในสภาพทางเน้ือหนังของตน, 
แม้น้อยกวา่ผงธุลีของแผ่นดนิโลก. และพวกเขาทัง้หมดรอ้ง
ออกมาเป็นเสียงเดยีวกัน, มีความวา่ : โอ้ทรงโปรดเมตตา, แล้ว

เน่ืองจากการชดใช้
ของพระผู้ช่วยให้
รอด ความท้าทาย

และความทุกข์
เชือ้เชิญให้เราเงย
ตามองดพูระเยซู

ครสิต ์บ่อเกิดทีแ่ท้
จรงิของปีติ

พ
ระ

อง
ค์ก

ท็
รง

รัก
ษ

าเ
ขา

ทั้
งห

ลา
ยใ

ห้
ห

าย
โร

คทุ
กค

น
, โ

ดย
 ไ

มเ
คิล

 ม
าล

ม์



22 เลียโฮนา

ทรงโปรดใช้พระโลหิตที่ชดใช้ของพระครสิตเ์พื่อ
พวกข้าพระองคจ์ะไดร้บัการให้อภัยบาปของพวก
ข้าพระองค,์ และใจพวกข้าพระองคจ์ะถูกท�าให้
บรสุิทธิ์; เพราะพวกข้าพระองคเ์ช่ือในพระเยซู
ครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรงสรา้งฟ้า
สวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก, และส่ิงทัง้ปวง; ผู้จะเสด็จ
ลงมาในบรรดาลูกหลานมนุษย์.

“และเหตกุารณ์ ไดบ้ังเกิดขึน้คอืหลังจากพวก
เขาพูดถ้อยค�าน้ีแล้วพระวญิญาณของพระเจ้าเสด็จ
มาบนพวกเขา, และพวกเขาเป่ียมดว้ยปีต,ิ โดยที่
ไดร้บัการปลดบาปของพวกเขา, และโดยที่มีความ
สงบในมโนธรรม, เพราะศรทัธายิ่งที่พวกเขามี ใน
พระเยซูครสิตผ์ู้จะเสด็จมา, ตามถ้อยค�าซ่ึงกษัตรยิ์
เบ็นจามินไดก้ล่าวแก่พวกเขา.” ( โมไซยาห์ 4:1–3; 
เน้นตวัเอน)

เน่ืองจากแผนของพระบดิาบนสวรรคแ์ละการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยใหร้อด การเช่ือฟังเชือ้เชิญใหเ้รา
ตดิตามพระเยซูครสิต ์บ่อเกดิทีแ่ทจ้รงิของปีต ิพระ
ผูช่้วยใหร้อดทรงประกาศกับสาวกของพระองคว์า่ 

“ถ้าพวกท่านประพฤตติามบัญญัตขิองเรา ท่านก็
จะตดิสนิทอยู่กับความรกัของเรา เหมือนอย่างที่เรา
ประพฤตติามบัญญัตขิองพระบิดาและตดิสนิทอยู่
กับความรกัของพระองค์

“เราบอกส่ิงเหล่าน้ีกับพวกท่านแล้ว เพื่อให้
ความยินดขีองเราอยู่ ในท่าน และ ให้ความยินดขีอง
ท่านเต็มเป่ียม” (ยอห์น 15:10) (ยอห์น 15:10–11; 
เน้นตวัเอน)

“และไม่มีมนุษย์คนใดไดร้บัความสมบูรณ์เวน้
แตเ่ขารกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์

“คนที่รกัษาพระบัญญัตขิองพระองค์ ไดร้บั
ความจรงิและแสงสวา่ง, จนเขารุง่โรจน์ในความ
จรงิและรูส่ิ้งทัง้ปวง” (หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
93:27–28)

เน่ืองจากแผนของพระบิดาบนสวรรค์และการ
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด การรบัใช้เชือ้เชิญให้เรา
ท�าตามพระอุปนิสัยของพระเยซูครสิต์ ผู้ทรงเป็น
บ่อเกิดที่แท้จรงิของปีติ เมื่อไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้า
อ่านข้อความของเควนิ เจ. เวริธ์เธน อธิการบดีของ
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มหาวทิยาลัยบรคิัม ยังก์เกี่ยวกับปีติอัน
ลึกซึง้ เขากล่าววา่ “ข้าพเจ้าเช่ือวา่มาตร
วดัอย่างหน่ึงของความก้าวหน้านิรนัดร์
ของเราคือเรามีปีติเท่าใดจากการรบัใช้” 11

แอลมาผู้บุตรบอกฮีลามัน บุตรชาย
ของเขาวา่ “พ่อท�างานโดยไม่หยุด, เพื่อ
พ่อจะไดน้�าจิตวญิญาณมาสู่การกลับใจ; 
เพื่อพ่อจะน�าพวกเขามาลิม้รสของ ปีตยิิ่ง 
ซ่ึงพ่อลิม้รสแล้ว; เพื่อพวกเขาจะไดเ้กิด
จากพระผู้เป็นเจ้าดว้ย, และเป่ียมไปดว้ย
พระวญิญาณบรสุิทธิ์” (แอลมา 36:24; 
เน้นตวัเอน)

ท่านจ�าความช่ืนชมยินดขีองแอมัน
เมื่อเขาเล่าเรือ่งงานเผยแผ่ศาสนาของเขาท่ามกลางชาวเลมันวา่

“แตด่เูถิด, ปีตขิองข้าพเจ้าเต็มเป่ียม, แท้จรงิแล้ว, ใจข้าพเจ้า
ปริม่ดว้ยปีต,ิ และข้าพเจ้าจะช่ืนชมยินดี ในพระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพเจ้า . . .

“ดเูถิด, พี่น้องเรากี่พันคนแล้วที่พระองคท์รงปลดเปลือ้งจาก
ความเจ็บปวดแห่งนรก; และน�าพวกเขามารอ้งสดดุคีวามรกัที่ ไถ่, 
และน่ีเพราะพลังแห่งพระวจนะของพระองคซ่ึ์งอยู่ ในเรา, ฉะน้ัน
เราไม่มี เหตผุลอันหนักแน่นทีจ่ะชืน่ชมยินด ีหรอื ? . . .

“. . . บัดน้ี น่ีคอืปีตขิองข้าพเจ้า, และการน้อมขอบพระทัย
เป็นล้นพ้นของข้าพเจ้า; แท้จรงิแล้ว, และข้าพเจ้าจะน้อม
ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าตลอดกาล” (แอลมา 
26:11, 13, 37; เน้นตวัเอน)

เน่ืองจากแผนของพระบิดาบนสวรรค์และการชดใช้ของพระ
ผู้ช่วยให้รอด ความท้าทายและความทุกข์เชือ้เชิญให้เราเงยตา
ของเรา (ดู อิสยาห์ 40:26; สดุดี 123:1–2) มองดูพระเยซูคริสต ์
บ่อเกิดที่แท้จริงของปีติ มุมมองอันมีค่าซ่ึงพระกิตติคุณที่ ได้
รับการฟ้ืนฟูให้กับเราท�าให้เราเรียนรู้บทเรียนซ่ึงจะช่วยเตรียม
เราส�าหรับความเป็นนิรนัดร์ผ่านความยากล�าบากของความเป็น
มรรตัย การทนทุกข์และความอาภัพของเราจะ “ถูกกลืนเข้าไป
ในปีติของพระคริสต์” (แอลมา 31:38) และอุทิศถวายเพื่อเป็น
พรแก่เรา (ดู 2 นีไฟ 2:2) “เพื่อการกระท�า [ของเรา] จะเป็นไป
เพื่อความผาสุกของจิตวิญญาณ [ของเรา]” (2 นีไฟ 32:9) ดัง
น้ัน ปีติจึงย่ังยืนในช่วงเวลาและผ่านประสบการณ์ทัง้ดีและไม่
ดีเพราะความรู้ของเราเกี่ยวกับแผนของพระบิดาและการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์

ศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์การ 
กลับใจ การเช่ือฟัง การรบัใช้ และมุมมอง
พระกิตตคิณุเกี่ยวกับการทดลองที่เรา
เผชิญในความเป็นมรรตยัล้วนเชือ้เชิญให้
เรามาสู่บ่อเกิดของปีตทิี่ยั่งยืน—พระเยซู
ครสิต ์ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านระบุ ศึกษา 
และไตรต่รองรว่มกับการสวดอ้อนวอนถึง
หลักธรรมเพิ่มเตมิที่จะท�าให้เราไดร้บัของ
ประทานฝ่ายวญิญาณแห่งปีตทิี่ส�าคญัน้ี

ค�าสัญญาทีเ่ป่ียมปีติ
ปีตอิันยั่งยืนไม่ ใช่พรที่สงวนไวเ้ฉพาะ

คนไม่กี่คนที่ ไดร้บัเลือก แตส่มาชิกทุก
คนของศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟูของพระเจ้าที่มุ่งมั่นระลึกถึง
และให้เกียรตพิันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์และรกัษาพันธสัญญาสามารถ
ไดร้บัของประทานน้ีตามพระประสงคแ์ละจังหวะเวลาของพระ
ผู้เป็นเจ้า เน่ืองในเทศกาลครสิตม์าสน้ี ขอให้เราแตล่ะคนมุ่งมั่น
ช่ืนชมของประทานแห่งปีตจิากเบือ้งบนอย่างเต็มเป่ียมยิ่งขึน้ 
ขณะที่เราท�าเช่นน้ัน ขอให้เราเริม่มองดว้ยตาดวงใหม่และฟัง
ดว้ยหูคู่ ใหม่เมื่อ “เราและเทพรอ้งเพลง” เมื่อเรา “สะท้อนเพลง
ก้องกังวาน” และเมื่อเรา “กราบไหวพ้ระผู้เป็นเจ้า” 12

ข้าพเจ้าประกาศการเป็นพยานอันมั่นคงของข้าพเจ้าถึงการ
ด�ารงอยู่จรงิและความเป็นพระเจ้าของพระเจ้าพระเยซูครสิต ์
ข้าพเจ้าขอประกาศไวด้งัน้ีดว้ยปีต ิ◼

จากค�าปราศรยัการให้ข้อคดิทางวญิญาณเรือ่ง “เพือ่พวกเขาจะมีปีต”ิ 
ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ เมือ่วนัที ่4 ธันวาคม ค.ศ. 2018
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โดย เดวดิ ดกิสัน

นิตยสารศาสนจกัร

กลางดกึแล้ว ขณะที่นอนหลับๆ ตืน่ๆ ทันใดน้ันตาของผมก็เปิดกวา้ง “ โอ้ ไม่นะ” 
ผมภาวนา “ ไม่อีกนะ”

แตผ่มก็เริม่ส่ันเกือบจะในทันที ผมเริม่ตวัส่ันอย่างน่ากลัว อาการของผม
สับสนและแปลก พรอ้มๆ กับมีอาการอ่อนเปลีย้ รา่งกายเริม่กระตกุเหมือนก�าลัง

ชัก มือและเท้าของผมรอ้นเป็นไฟโดยไม่รูส้าเหต ุภรรยาของผมสะดุง้ตืน่และกอดผมแน่น 
ท�าให้ผมสงบลงดว้ยการอยู่เป็นเพื่อนผมอย่างเงียบๆ 

ความสุข ส่ิงที่ครัง้หน่ึงผมคดิวา่เป็นจุดเริม่ตน้ของการมีชีวติ เวลาน้ีผมมองไม่เห็น
ถ้าผมมีค�าถามหน่ึงข้อในคนืมืดมนคนืน้ัน—แทนที่จะสงสัยวา่เกิดอะไรขึน้กับรา่งกาย

ผม (ซ่ึงผมรู้ ในเวลาตอ่มา)—คงจะเป็นการถามวา่ท�าไมผมจึงรูสึ้กไม่มีความสุขเมื่อผมก�าลัง
พยายามด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

วถิีของความสุขมีอุปสรรคหลายอย่างเกิดขึน้ได ้ความช่ัวรา้ยเป็นหน่ึงในน้ันอย่างแน่นอน 
(ด ูแอลมา 41:10) ทวา่แม้แตค่นซ่ือสัตย์ บางครัง้ความสุขก็รูสึ้กวา่ไกลเกินเอือ้ม

เราทุกคนมีช่ัวขณะที่เราต้องการได้ยินว่าช่วงเวลาของความสุขมากกว่าน้ีรอเราอยู่เบือ้ง
หน้า บางทีเวลาน้ีท่านอาจก�าลังใช้ชีวิตผ่านช่วงเวลาน้ัน หากเป็นเช่นน้ัน ขอให้ผมบอก
ด้วยความจริงใจว่าจริงๆ แล้ววันที่สดใสกว่า ก�าลัง มาหาท่าน ผมหวังว่าท่านจะทนอ่าน
เรื่องราวของผมต่ออีกสักหน่อยก่อนจะเลิกใส่ ใจถ้อยค�าคร�่าครวญเช่นน้ันว่าเป็นเรื่องโง่
เขลาหรือไร้สาระ

ผมเช่ือจรงิๆ วา่ ไม่วา่ท่านก�าลังประสบอะไร ท่านสามารถไดร้บัความสุขมากกวา่น้ัน
ให้ผมอธิบายวา่เพราะเหตใุด

ความสุขคอือะไร
จรงิๆ แล้ว ความสุข คอื อะไร ความสุขคอืความรูสึ้กที่คณุมีเมื่อใครบางคนแอบเอาขนมที่

คณุโปรดปรานมาใส่กล่องอาหารกลางวนัของคณุใช่หรอืไม่ ความสุขคอืการเลื่อนต�าแหน่งที่
ท�างานหรอื คอืการไดแ้ตง่งานกับคูชี่วตินิรนัดรข์องคณุหรอื ความรูสึ้กสะอาดจากบาปผ่าน
เดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระเยซูครสิตห์รอื

หรอืที่กล่าวมาทัง้หมดน้ีถูกทุกข้อ

ผมด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ  
ท�าไมความสุขจึงยังดเูหมือนภาพลวงตา
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การสนทนาน้ีจะดส่ิูงที่พระกิตตคิณุและวทิยาศาสตรจ์ิตวทิยา
จะสอนเราไดเ้กี่ยวกับความสุข ในหน้า 18 ของฉบับน้ี เอ็ลเดอร์
เดวดิ เอ. เบดนารแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนเราถึงความ
จรงิที่ส�าคญัอย่างยิ่งวา่ปีตทิี่แท้จรงิคอืชีวติที่มีศนูย์กลางอยู่ ในพระ
เยซูครสิต์

ในท�านองเดยีวกัน เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโคว
รมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ความสุขสูงสุด สันตสุิขแท้จรงิ และ
ส่ิงใดก็ตามที่ ใกล้เคยีงมากกับปีตทิี่พระคมัภีรก์ล่าวถึงพบไดเ้ป็น
อันดบัแรก มากที่สุด และตลอดไปในการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ปรชัญาและระบบความเช่ืออื่นไดร้บั
การทดสอบมาแล้วมากมาย จึงดเูหมือนจะพูดได้ ไม่ผิดวา่ ปรชัญา
และระบบอื่นทัง้หมดไดร้บัการทดสอบมาตลอดประวตัศิาสตร์
หลายศตวรรษ” 1

หากปรชัญาอื่น ทัง้หมด ไดร้บัการทดสอบแล้ว คงไม่สามารถ
จดรายละเอียดได ้กระน้ันก็ตาม ขอให้เราพิจารณาความเช่ือผิดๆ 
ของโลกสองสามข้อเกี่ยวกับวธิีที่จะมีความสุข

ตามที่ โลกบอก เราจะพบความสุขที่ยั่งยืนได้ โดย

•  มีความมั่งคัง่ทางการเงิน โดยเฉพาะหากมี มาก กวา่คน
รอบข้าง

•  มีช่ือเสียงเป็นที่นิยมชมชอบ
•  ด�าเนินชีวติอย่างสะดวกสบายและตืน่เตน้
•  การเดนิทางท่องเที่ยวและประสบส่ิงมหัศจรรย์ของโลก

หลายแห่งดว้ยตนเอง
•  ประสบความส�าเรจ็ดว้ยต�าแหน่งที่มีอ�านาจหรอือิทธิพลใน

งานอาชีพ ชุมชน หรอืวงการอื่นๆ
•  การเปลี่ยนรา่งกายให้มีรปูแบบเฉพาะตน

กลยุทธ์หลากหลายเหล่าน้ันมีอะไรเหมือนกันหรอื เรือ่งหน่ึงคอื
ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเช่ือมโยงกับสภาวการณ์ แตเ่หมือนกับที่ประธาน
รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ “ปีตทิี่เรารูสึ้กแทบไม่เกี่ยวกับสภาพ
การณ์ในชีวติและทุกอย่างที่เราท�ากับศนูย์กลางชีวติเรา” 2

ศนูย์กลางของเราควรอยู่ที่ ใดเพื่อพบปีตน้ัิน ประธานเนลสัน
สอนวา่ “ส�าหรบัวสุิทธิชนยุคสุดท้าย พระเยซูครสิตค์อืปีต!ิ” 3

ปีติไม่ ใช่แคอ่ารมณ์ซ่ึงคงจะดหีากท่านมีได ้ไม่เลย ประธาน
เนลสันอธิบายวา่ปีตเิป็น “หลักธรรมหน่ึงซ่ึงเป็นกุญแจสู่การอยู่
รอดทางวญิญาณของเรา” 4

ดงัน้ันปีตแิละความสุขจึงคุม้ตอ่การดิน้รนที่จะไดม้า และเรา
ส่วนใหญ่เต็มใจพยายาม แล้วเหตใุดหลายคน—รวมทัง้คนชอบ
ธรรม—จึงยังดิน้รนอยู่

ส่ิงหน่ึงคอืการดิน้รนน้ันเป็นกุญแจสู่สาเหตทุี่เราอยู่ที่น่ี
ตัง้แตแ่รก

อยู่ทีน่ี่เพือ่เตบิโต
บางครัง้เรานึกวา่ความสุขเป็นชีวติที่ปราศจากปัญหาหรอื

ความยากล�าบาก แตชี่วติที่ปราศจากการตอ่สู้ดิน้รนจะไม่ท�าให้เรา
เตบิโตซ่ึงเรามาที่น่ีก็เพื่อรบัประสบการณ์น้ี

เอ็ลเดอรนี์ล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรมั 
อัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ี

“ชีวติคนเรา . . . จะทัง้เป่ียมดว้ยศรทัธาและปราศจาก
ความเครยีดไม่ได ้. . .

“. . . ท่านและข้าพเจ้าจะคาดหวงัชีวติที่ราบรืน่ไดอ้ย่างไร 
ประหน่ึงจะพูดวา่ ‘พระเจ้า โปรดประทานประสบการณ์ให้
ข้าพระองคเ์ถิด แต่ไม่เอาความเศรา้โศก โทมนัส ความเจ็บ
ปวด การตอ่ตา้น การทรยศหักหลัง และที่แน่ๆ คอือย่าทอดทิง้
ข้าพระองคเ์ป็นอันขาด พระเจ้า ขออย่าให้ข้าพระองค์ ไดร้บั
ประสบการณ์ทัง้หมดน้ันซ่ึงท�าให้พระองคท์รงเป็นอยู่! แตข่อให้
ข้าพระองค์ ไดม้าอยู่กับพระองคแ์ละมีปีตเิช่นพระองค!์’” 5

เห็นไดชั้ดวา่เราจ�าเป็นตอ้งตอ่สู้ดิน้รนในชีวติเพือ่เตบิโตและการ
เป็นคนชอบธรรมเฉยๆ ไม่ไดท้�าใหเ้ราหลดุพน้จากความทกุข์ จง
ส�ารวจดชีูวติของโจเซฟ สมธิ, โยบ ผูค้นของแอลมา และโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่พระชนมชี์พของพระผูช่้วยใหร้อดพระเยซคูรสิตข์องเรา 6

ไม่เลย การด�าเนินชีวติอย่างชอบธรรม ไม่ได ้ท�าให้เราหลุดพ้น 
จากปัญหาและการทดลองทัง้หมด ไม่มี ใครหลุดพ้น กระน้ันท่าน 
สามารถคาดหวงัความช่วยเหลือและการเยียวยาจากพระผู้เป็น 
เจา้ไดเ้ช่นกนั (ด ูแอลมา 36:3, 27) เอ็ลเดอรนี์ล แอล. แอนเดอร์
เซ็นแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ส�าหรบัท่าน ผู้ชอบ
ธรรม พระผู้ทรงเยียวยาจิตวญิญาณเราจะทรงรกัษาบาดแผล
ทัง้หมดของท่าน ในเวลาและในวธิีของพระองค”์ 7

หากท่านรูสึ้กวา่บาดเจ็บ การเยียวยาอยู่แคเ่อือ้ม ท่านมั่นใจใน
เรือ่งน้ีได ้(ด ูโมไซยาห์ 14:4–5)

ความสุขและพนัธุกรรม
เรือ่งหน่ึงที่ตอ้งพิจารณาก่อนคอื การวจิัยแสดงให้เห็นวา่

พันธุกรรมส่งผลตอ่ส่วนส�าคญัของอารมณ์พืน้ฐาน สุขภาพจิต 
และความสุขที่สอดคล้องกันในแง่ของการท�างานแตล่ะวนั

ใช่วา่ทุกคนจะมีรปูรา่งหรอืสีผมเหมือนกัน ในท�านองเดยีวกัน 
ใช่วา่ทุกคนจะมีนิสัยรา่เรงิโดยธรรมชาตเิหมือนกัน แตน่ั่นเป็น
แคชิ่น้ภาพปรศินาชิน้หน่ึง
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ศาสตราจารย์แฮงก์ สมิธจากมหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์เขียนไวว้า่ 
“แล้วถ้าคณุบังเอิญโชครา้ยในเรือ่งดเีอ็นเอล่ะ น่ันหมายความวา่
คณุแก้ ไขอะไรไม่ไดเ้ลย—คณุจะไม่มีวนัมีความสุขและคณุท�า
อะไรไม่ไดเ้ลยใช่ไหม แน่นอนวา่ไม่ . . . หากสารเคมี ในสมองของ
คณุไม่ท�างานดงัที่มันควรเป็นเน่ืองจากแนวโน้มที่ ไดร้บัมาแต่

ก�าเนิด (เช่น ซึมเศรา้ วติกกังวล เป็นตน้) มียาและการรกัษาที่จะ
ท�าให้สารเคมีเหล่าน้ันอยู่ ในระดบัที่ดตีอ่สุขภาพได”้ 8

ขอให้เราส�ารวจกลยุทธ์ที่เกิดจากความตัง้ใจบางอย่าง—กลยุทธ์
บางอย่างมาจากพระกิตตคิณุ บางอย่างมาจากการศึกษาทาง
วทิยาศาสตร—์ซ่ึงจะเพิ่มโอกาสของเราที่จะมีความสุข

กลยทุธ์ 1: ด�าเนินชีวติตามพระกติติคณุ
ดงัทีป่ระธานเนลสัน เอ็ลเดอรฮ์อลแลนด ์เอ็ลเดอรเ์บดนาร ์

และคนอืน่ๆ สอน ความสุขที่แท้จรงิมาจากการด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุ พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตเ์รยีกวา่เป็น 
“แผนแห่งความสุข” เช่นกัน (ด ูแอลมา 42:8) พระคมัภีรเ์ต็ม
ไปดว้ยค�าแนะน�าวา่ความชอบธรรมจ�าเป็นส�าหรบัความสุขที่แท้
จรงิ (ด ู2 นีไฟ 2:13 และ โมไซยาห์ 2:41 เป็นตวัอย่างสองข้อใน 
หลายๆ ข้อ)

ส่ิงที่เรยีบง่าย ทรงพลัง และเป็นพืน้ฐาน การน้อมรบัและ
ด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตอ์ย่างเต็มที่เป็น
ขัน้ตอนส�าคญัที่สุดที่ท่านท�าได้ ในการคน้พบปีตแิละความสุขที่
ยิ่งใหญ่ ในชีวติน้ีและในชีวติที่จะมาถึง

กลยทุธ์ 2: ใช้เวลาของท่าน “ทุ่มเทในอดุมการณ์ด”ี (หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 58:27)
การไดร้บัมรดกมากมายที่ท�าให้ท่านสามารถเดนิทอดน่องบนชายหาดไดต้ลอดกาลอาจจะเป็นภัยตอ่ความสุขของท่านอย่างแน่แท้—

แม้วา่ตรรกของโลกจะบอกอีกแบบหน่ึง ความจรงิคอื เราจ�าเป็นตอ้งมีส่วนรว่มในงานที่มีความหมายตอ่ไปเพื่อจะมีความสุข
“แฟรงคลิน ด.ี รสูเวลท์กล่าวไวอ้ย่างถูกตอ้งวา่ ‘ความสุขไม่ไดเ้กิดจากการมีเงินเท่าน้ัน แตเ่กิดจากปีตทิี่มาจากความส�าเรจ็ 

ความตืน่เตน้จากผลงานสรา้งสรรค’์” 9

งานที่มีความหมายท�าให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงเราหาไม่ไดจ้ากวธิีอื่น
เอ็ลเดอรอ์ูลิส์เสส ซวาเรสแห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “การไดร้บัความสุข โดยปกตแิล้วเกี่ยวข้องกับความพยายามตอ่เน่ือง

ยาวนานเพื่อให้ ไดส่ิ้งส�าคญัมากกวา่ในชีวติ” 10 งานที่มีความหมายเช่นน้ันอาจเป็นมากกวา่ประเภทของงานหรอือาชีพ อาทิ การเลีย้งลูก 
การรบัใช้ ในศาสนจักร หรอืงานอาสาสมัครที่ตอ้งสละเวลาและพรสวรรคข์องท่าน

กลยุทธ์เก้าข้อของคนทีม่คีวามสุข
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กลยทุธ์ 3: เลอืกความส�านึกคณุ
พลังของการเลือกด�าเนินชีวติดว้ยความส�านึกคณุเป็นส่ิงที่

ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ความคดิในแตล่ะวนัซ่ึงการปฏิบัติ
น้ันมักจะเรยีกวา่เป็นวธิี “เช่ือมระบบใหม่ ให้สมอง”

พูดจากใจจรงิ—แม้เมื่อชีวติด�าเนินไปอย่างราบรืน่ ดวงตา
แหลมคมก็ยังสามารถจับผิดบางอย่างเพื่อมาบ่นวา่ได ้อย่างไร
ก็ตาม ในทางกลับกันก็เป็นจรงิดว้ยวา่ ไม่วา่เรือ่งตา่งๆ จะยาก
เพียงใด เราจะพบบางส่ิงที่เราส�านึกคณุได ้เสมอ 

และส่ิงที่สวยงามเกิดขึน้ตรงน้ัน
ตอ่ไปน้ีเป็นการทดลองทีเ่รยีบงา่ยแตท่รงพลงั น่ันคอื พยายาม

จดบนัทกึความส�านึกคณุ ทกุวนัเป็นเวลาอยา่งน้อยสามสัปดาห์ 
ใหจ้ดส่ิงทีท่า่นส�านึกคณุสามอยา่งซ่ึงเกดิขึน้ใน วนัน้ัน นอกเหนือ
จากน้ัน ใหเ้พิม่ส่ิงตา่งๆ ทีพ่บเห็นโดยทัว่ไปสองสามอยา่งทีท่า่น
ส�านึกคณุ เช่น ดอกไม ้ครอบครวั หรอือาหาร

ไม่ช้า ท่านจะพบวา่ท่านไม่เพียงสังเกตเห็นส่ิงเหล่าน้ันที่
สามารถเพิ่มในรายการของท่านไดง้่ายขึน้ แตท่่านเริม่คาดหวงั
จรงิๆ วา่ท่านจะพบ การด�าเนินชีวติดว้ยความส�านึกคณุมากขึน้
ช่วยท่านพบปีติไดด้ขีึน้ในสภาวการณ์ปัจจุบันของท่านซ่ึงมีผล
ส�าคญัโดยตรงตอ่ความสุขของท่านเอง 11

นิตยสาร Forbes รายงานวา่ “การบ่มเพาะความส�านึกคณุไม่เสีย
เงินและไม่ตอ้งใช้เวลามาก แตผ่ลตอบแทนมหาศาล” 12

ท่านส�านึกคณุส�าหรบัอะไรในวนัน้ี

กลยทุธ์ 4: ใช้เวลาข้างนอก
การใช้เวลาข้างนอก โดยเฉพาะในธรรมชาตจิะเกิดประโยชน์

หลายอย่าง เช่น ลดความเครยีดและอัตราการเตน้ของหัวใจหรอื
ท�าให้สมองโล่ง

นิตยสาร Time รายงานการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถของ
ธรรมชาตทิี่จะฟ้ืนฟูตวัเรา จากการศึกษาพบวา่ “คนจะเริม่รูสึ้กวา่
ไดร้บัการฟ้ืนฟูทางจิตหลังจากออกไปน่ังข้างนอกไม่วา่จะในสวน
สาธารณะหรอืป่าแค ่15 นาที” 13

เป็นเรือ่งยากที่จะรูสึ้กมีความสุขหากเรารูสึ้กอ่อนเพลียและ
เครยีดอยู่ตลอดเวลา พยายามออกไปข้างนอกสักครึง่ช่ัวโมงหรอื
ในวนัส่วนใหญ่ของสัปดาห์หรอืมากกวา่น้ันถ้าท่านท�าได ้ท�าไมจึง
ไม่ออกไปข้างนอกและมีความสุขบ่อยขึน้อีกสักนิด
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กลยทุธ์ 5: จ�ากดัเวลาดูหน้าจอ
การใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปไม่ดตีอ่ความสุขของเรา เวลาที่ท่านใช้ ในการจ้องมองจอทีว ีคอมพิวเตอร ์แท็บเล็ท หรอืโทรศัพท์มี

ผลมากและจะส่งผลดา้นลบตอ่สุขภาพจิตของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นส่ือสังคมออนไลน์ จีน เอ็ม. ทเวงก์ นักเขียนที่มียอดขาย
ดทีี่สุดคนหน่ึงศึกษาหัวข้อน้ีอย่างลึกซึง้ เขาอธิบายวา่ “ยิ่ง [คน] ใช้เวลาดหูน้าจอมากเท่าใด ดเูหมือนเขาจะยิ่งมีอาการซึมเศรา้มากขึน้
เท่าน้ัน” 14

ประธานเนลสันกล่าววา่ “ถ้าท่านสนใจข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน์มากกวา่เสียงกระซิบของพระวญิญาณ ท่านก�าลังท�าให้ตนเอง
ตกอยู่ ในอันตรายทางวญิญาณ—รวมถึงอันตรายจากการประสบความโดดเดีย่วและความซึมเศรา้อย่างรนุแรง” 15

ดงัน้ัน จงให้เวลาตวัท่านเองออกห่างจากหน้าจอของท่าน ท่านจะขอบคณุตนเองในภายหลัง

กลยทุธ์ 5: อยู่กบัปัจจบุัน
หากท่านเป็นมนุษย์ มี โอกาส 100 เปอรเ์ซ็นตท์ี่ท่านจะพูด

หรอืท�าบางส่ิงที่หากย้อนเวลากลับไปไดท้่านจะไม่พูดหรอืท�าส่ิง
น้ัน น่าจะมีมากทีเดยีว แตท่ี่น่าแปลกคอื กี่ครัง้ที่คนส่วนใหญ่
เลือกหวนกลับไปนึกถึงช่วงเวลาน้ัน

จอห์น บายเดอะเวย์ นักเขียนวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเขียนเกี่ยว
กับปัญหาของความฝังใจกับอดตีวา่ “คนที่เศรา้หมองมีถังขยะ
รีไซเคลิที่เต็มไปดว้ยความผิดพลาดในอดตี ทุกวนัพวกเขานึกถึง
แตค่วามเสียใจในอดตีและแปรรปูความส�านึกผิดกลับมาใช้อีก
ครัง้ ภาษาของพวกเขาเต็มไปดว้ยวลีเช่น ‘ฉันควรจะ’ ‘ฉันน่าจะ’ 
‘ฉันอาจจะ’ ‘ท�าไมฉันไม่’ และ ‘แสนเสียดาย’ พวกเขาไม่เคยมอง
วา่พวกเขาก�าลังจะไปไหนเน่ืองจากพวกเขาถอนสายตาจากที่ซ่ึง
พวกเขาจากมาไม่ได”้ 16

เขาเขียนถึงปัญหาท�านองเดยีวกันน้ีเกี่ยวกับความฝังใจกับ
อนาคตมากเกินไปวา่ “คนที่เศรา้หมองมองหาเหตกุารณ์บางอย่าง
ดา้นนอกที่ท�าให้พวกเขามีความสุข ‘ทันทีที่ฉันเรยีนจบ ฉันจะ
มีความสุข’ หลังจากพวกเขาเรยีนจบ พวกเขาพูดวา่ ‘ทันทีที่ฉัน
ไดง้าน ฉันจะมีความสุข’ หลังจากพวกเขาไดง้าน พวกเขาพูดวา่ 
‘ทันทีที่ฉันแตง่งาน ฉันจะมีความสุข’ . . . ถ้าท่านตัง้ใจจะเศรา้
หมองแล้วละก็จงคดิวา่ชีวติเป็นห้องน่ังรอและความสุขเป็นหมอ
ของท่าน” 17

เรามีแนวโน้มที่จะพบความสุขและความผาสุกอย่างที่สุดเมื่อ
เราด�าเนินชีวติให้อยู่กับปัจจุบันและจดจ่อกับส่ิงที่เกิดขึน้ในชีวติ
เรา ณ ปัจจุบัน

ในแวดวงสุขภาพจิตและจิตเวช ค�าวา่ “สต”ิ เป็นวธิีย่อค�า
สัญลักษณ์เมื่อบรรยายถึงการทุ่มเทเต็มที่ ในช่ัวขณะน้ัน

ผู้เช่ียวชาญดา้นสุขภาพจิตแนะน�าวา่ “ความกลัวและความไม่
มั่นใจเกี่ยวกับอดตีและอนาคตจะท�าให้เป็นเรือ่งยากที่จะมีความ
สุขเต็มที่กับปัจจุบัน” 18

ตอ่ไปน้ีเป็นเกรด็น่ารูส้องสามข้อในการฝึกด�าเนินชีวติดว้ยสติ

1. ให้จดบันทึกความส�านึกคณุ (ดกูลยุทธ์ 3 ดา้นบน) โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเขียนหลายๆ ส่ิงที่ท่านส�านึกคณุส�าหรบั
วนัน้ัน

2. ใช้เวลาท�าสมาธิทุกวนั หาที่น่ังสงบปราศจากส่ิงดงึดดูความ
สนใจ หลับตาและก�าหนดลมหายใจเข้าออกของท่าน หากมี
ความคดิเข้ามา ให้รบัรูแ้ละปล่อยความคดิน้ันออกไปแล้ว 
กลับมาสนใจการก�าหนดลมหายใจของท่าน อาจฟังดแูปลก 
แตเ่ป็นการฝึกจิตที่ดเียี่ยมเพื่อให้จิตของท่านจดจ่ออยู่กับ
ปัจจุบัน

3. ใส่ ใจมากขึน้โดยอัตโนมัตกิับกิจวตัรที่ท่านท�าเป็นปกต ิเช่น
การล้างจาน การขับรถ หรอืแม้แตก่ารกิน ให้รูสึ้กถึงน� ้าสบู่ที่
ไหลผ่านมือของท่าน ขณะขับรถ ให้สังเกตตน้ไม้ ผู้คน และ
ตกึรามบ้านช่อง เคีย้วอาหารช้าๆ สัมผัสรสชาตแิละเครือ่ง
ปรงุของอาหารแตล่ะค�า

4. สวดอ้อนวอนให้สังเกตเห็นคนที่ตอ้งการความช่วยเหลือจาก
ท่านในวนัน้ัน จากน้ันเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพรอ้มจะ
ลงมือท�า

5. เปลี่ยนกิจวตัรของท่านเป็นครัง้คราว ลองใช้เส้นทางใหม่
กลับบ้าน จัดรา้นให้ดตูา่งกับรา้นของช�าอื่น หรอืเปลี่ยน
กิจกรรมช่วงเย็นที่ท่านเคยท�าเป็นประจ�า
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กลยทุธ์ 7: เช่ือมความสัมพนัธ์กบัผู้ อ่ืน
ในแง่ความสุขและสุขภาพโดยทั่วไป การมุ่งเน้นความสัมพันธ์

ที่มีความหมายเป็นส่ิงส�าคญัยิ่ง
ดร. เอ็มมา เซ็บปาลา เขียนวา่ “การเช่ือมความสัมพันธ์ทาง

สังคมที่เข้มแข็ง:

•  น�าไปสู่โอกาสเพิ่มขึน้ที่จะมีอายุยืน 50% 
•  เพิ่มความแข็งแกรง่ให้ระบบภูมิคุม้กันของท่าน . . .
•  ช่วยให้ท่านหายจากโรคเรว็ขึน้”

เธอเขียนตอ่ไปวา่ “คนที่รูสึ้กวา่เช่ือมความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้
มากกวา่จะมีระดบัความวติกกังวลและการซึมเศรา้ต�า่กวา่” 19

เมื่อกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ความสัมพันธ์ลึกซึง้
ที่มีอยู่ ไม่มากจะดกีวา่ความสัมพันธ์ผิวเผินที่มีอยู่มากมาย เราไม่

จ�าเป็นตอ้งวางแผนเวลาวา่งของเราให้กิจกรรมทางสังคมจนแน่น
เกินไป แตเ่ราจ�าเป็นตอ้งมีการเช่ือมความสัมพันธ์กับมนุษย์อย่าง
มาก แม้แตค่นที่มี โลกส่วนตวัสูงก็ยังมีหลายวธิีที่จะเช่ือมความ
สัมพันธ์ ให้แน่นแฟ้นในแวดวงของเพื่อนและครอบครวั

เมื่อพูดถึงครอบครวั ครัง้หน่ึงเอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ.  
อุคท์ดอรฟ์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ ในความ 
สัมพันธ์ของครอบครวั ความรกั สะกดดว้ยค�าวา่ เ- ว- ล- า เวลา” 20

เน่ืองจากท่านมีเวลาเพิ่มมากขึน้จากการลดเวลาหน้าจอ (ดัง
ที่ผมแนะน�า) ท่านอาจใช้เวลาเหล่าน้ันบางช่วงไปปฏิสัมพันธ์
ด้วยตนเอง การเยี่ยมเยียนด้วยการปฏิบัติศาสนกิจ การแข่งขัน
กีฬา ชมรมสะสมสแตมป์ . . . หรอือะไรก็ตามที่ท�าให้ท่านเช่ือม
ความสัมพันธ์กับคนอื่นสามารถช่วยเพิ่มความสุขและความ
ผาสุกของท่าน

กลยทุธ์ 8: ดูแลวหิารของท่าน
การให้รา่งกายของท่านนอนหลับอย่างมีคณุภาพ โภชนาการที่เหมาะสม และ

การออกก�าลังกายที่เพียงพอจะท�าให้ ไดร้บัความสุขอย่างมาก อารมณ์ของเรามี
จุดศนูย์กลางอยู่ที่สมองเหมือนกับอวยัวะอื่นของรา่งกายเรา ไดป้ระโยชน์จากวธิี
ปฏิบัตทิี่ดขีึน้ในดา้นสุขภาพ 

ขัน้ตอนเหล่าน้ีที่ท่านท�าเพื่อพัฒนาสุขภาพรา่งกายในที่สุดจะรวมถึงการ
พัฒนาสมองซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรา่งกายท่าน จะช่วยให้ท่านคดิไดชั้ดเจนมาก
ขึน้ จดจ่อกับส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดเ้รว็ขึน้ และท�าให้อารมณ์ของท่านมั่นคง

ในเรือ่งกิจวตัรดา้นสุขภาพ มาตรการที่ดคีอืเริม่ช้าๆ และเปลี่ยนทีละอย่าง 
เริม่จากส่ิงเล็กๆ เช่น เดนิมากขึน้หรอืปรบัเปลี่ยนส่ิงที่ท่านรบัประทาน หากอยู่
ในวสัิยที่ท�าได ้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ มีผลใหญ่หลวง

กลยทุธ์ 9: มองออกไปข้างนอก
กลยุทธ์แปดข้อที่ผ่านมาอาจดชัูดเจนกวา่กลยุทธ์ข้อสุดท้ายน้ี แตเ่รามักจะพบความสุขเมื่อเราไม่ไดจ้ดจ่ออยู่กับเรือ่งน้ีโดยตรง
เอ็ลเดอรฮ์อลแลนดส์อนวา่ “ความสุขไม่ ใช่วิง่เข้าหาก็เจอไดง้่าย ความสุขมักจะหายากมาก ไม่จีรงั ละเอียดอ่อนมาก หากท่านไม่เคย

เรยีนรูเ้รือ่งความสุข ท่านจะเรยีนรู้ ในอนาคตข้างหน้าวา่ส่วนใหญ่แล้วความสุขเกิดขึน้กับเราเมื่อเราคาดหวงัน้อยที่สุด เมื่อเราจดจ่ออยู่
กับการท�าส่ิงอื่น ความสุขมักจะเเป็นผลของความพยายามในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงเสมอ” 21

เมื่อเป็นไปได้ ให้ท�าทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่อบ่มเพาะกลยุทธ์และนิสัยเพื่อให้มีความสุข หลังจากท�าทุกส่ิงที่เราท�าไดแ้ล้ว ถึงเวลาที่เราจะ
หันออกไปและปล่อยให้ความสุขพบเราขณะที่เราพยายามช่วยผู้อื่น
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ความสุขและความเจบ็ป่วยทางจติ
เมื่อกล่าวถึงสภาพความเจ็บป่วย เช่น ซึมเศรา้และวติกกังวล 

ความสุขกลายเป็นส่ิงที่ซับซ้อนยิ่งขึน้ อาการส่ันเทากลางดกึที่ผม
กล่าวก่อนหน้าน้ันกลายเป็นอาการจากความวติกกังวลที่เกิดจาก
ภาวะซึมเศรา้

ในชีวติผม เมื่อผมก�าลังเจ็บปวดเต็มที่จากความมืดและความ
ไม่แน่นอนน่ันคอืภาวะซึมเศรา้ ผมไม่สามารถ “เลือกที่จะรูสึ้ก
มีความสุข” เหมือนกับที่ผมไม่สามารถเลือกความสูงหรอืสีตา
ของผม

แตส่ิ่งที่ผมเลือกได ้เสมอ คอืการตอ่สู้กับความมืดน้ัน ผม
สามารถเอือ้มไปหาพระผู้เป็นเจ้า ผมสามารถใช้เครือ่งมือทุก
อย่างตัง้แตศ่รทัธาและการสวดอ้อนวอนจนถึงการแพทย์แผน
ปัจจุบัน

ส�าหรบัผม การหลุดออกมาจากภาวะซึมเศรา้ไดส้�าเรจ็ตลอด
หลายปีที่ผ่านมาตอ้งใช้หลากหลายวธิี ผมตอ้งดแูลสุขภาพ
รา่งกายของผม (ออกก�าลังกาย โภชนาการ การนอนหลับ) 
สุขภาพดา้นการรกัษาพยาบาลของผม (การรกัษา วติามิน การ
ปรกึษากับแพทย์) สุขภาพทางอารมณ์ของผม (การขอค�าปรกึษา 
การเช่ือมความสัมพันธ์กับผู้อื่น) และสุขภาพทางวญิญาณ
ของผม (การสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคมัภีร ์การรบัใช้ ใน
ศาสนจักร เวลาในพระวหิาร) ในวธิีที่สมดลุ

ถึงแม้ผมจะประสบกับช่วงเวลาตกต�า่ที่เจ็บปวดตลอดหลาย 
ปีจากโรคซึมเศรา้ แตผ่มไดร้บัพรที่ ไดป้ระสบกับความสุขและ 
ดา้นด ีในเวลาส่วนใหญ่! ผมรูสึ้กเจ็บปวดแทนท่านที่ ไดร้บัผล 
กระทบจากอาการป่วยทางจติทีร่นุแรงและเรือ้รงักวา่ผม แมแ้ตก่บั 
ท่าน ผมเช่ือเต็มเป่ียมวา่เจ้าชายแห่งสันตจิะรกัษาความโศกเศรา้
ทัง้หมดของท่าน (ด ูยอห์น 14:27)

โรคซึมเศรา้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหลายอย่างเกี่ยวกับความสุข 
มันยืนยันวา่ทุกส่ิงจะไม่มีวนัดขีึน้ ยาถอนพิษขนานเอกส�าหรบั
ข้อมูลเท็จน้ี—อย่างน้อยก็ส�าหรบัผม—อยู่ ในเพลงสวดที่ผมช่ืน
ชอบ “Be Still, My Soul”

จิตวญิญาณข้าจงสงบ พระผู้เป็นเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้
เพือ่น�าทางอนาคตดงัทีท่รงท�าในอดตี
ความหวงั ความมั่นใจของท่านอย่าให้ส่ิงใดมาส่ันคลอน
บัดน้ีความลีล้ับทัง้ปวงจะพลันกระจ่าง 22

เป็นความจรงิที่สวยงามมิ ใช่หรอื ขณะที่ผมมองย้อนกลับไป
ดชีูวติผม ผมไม่สงสัยเลยวา่พระผู้เป็นเจ้าประทานพร ประทาน
ความเข้มแข็ง และทรงน�าผมมาตลอดทาง ดงัน้ัน ผมจึงรูว้า่
พระองคจ์ะทรงอยู่ที่น่ันเพื่อผมในอนาคต ดงัที่ผมรูว้า่พระผู้เป็น
เจ้าจะทรงน�าท่านตลอดทางสู่วนัที่มีความสุขยิ่งกวา่

โดยผ่านพระองค ์สักวนัหน่ึงความสุขของท่านจะสมบูรณ์ ◼

อ้างองิ
 1. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เส้นทางพระกิตตคิณุสู่ความสุข,” เลียโฮนา, 

ก.ย. 2017, 17.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่รอดทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2016, 82.
 3. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่รอดทางวญิญาณ,” 82.
 4. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่รอดทางวญิญาณ,” 81.
 5. Neal A. Maxwell, “Lest Ye Be Wearied and Faint in Your Minds,” Ensign, 

May 1991, 88.
 6. ด ูอิสยาห์ 53:7; โมไซยาห์ 23–24; และ โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1.
 7. นีล แอล. แอนเดอรเ์ซ็น, “บาดแผล,” เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 86.
 8. แฮงก์ สมิธ, Be Happy (2017), 17–18.
 9. อาเธอร ์ซี. บุ๊กส์, “A Formula for Happiness,” New York Times, Dec. 14, 2013, 

nytimes.com.
 10. อูลิส์เสส ซวาเรส, “เส้นทางสู่ความสุขที่แท้จรงิ,” เลียโฮนา, เม.ย. 2018, 46.
 11. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “ปีตแิละการอยู่รอดทางวญิญาณ,” เลียโฮนา, 

พ.ย. 2016, 81–84.
 12. เอมี โมรนิ, “7 Scientifically Proven Benefits of Gratitude That Will 

Motivate You to Give Thanks Year- Round,” Forbes, Nov. 23, 2014,  
forbes.com.

 13. ฟลอเรนซ์ วลิเลียมส์, “How Just 15 Minutes in Nature Can Make You 
Happier,” Time, Feb. 7, 2017, time.com.

 14. จีน เอ็ม. ทเวงก์, “Have Smartphones Destroyed a Generation?” 
The Atlantic, Sept. 2017, theatlantic.com.

 15. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน “ความหวงัอิสราเอล” (การให้ข้อคดิทาง
วญิญาณส�าหรบัเยาวชนทั่วโลก 3 มิถุนายน 2018) HopeofIsrael 
.ChurchofJesusChrist .org .

 16. จอห์น บายเดอะเวย์, How to Be Totally Miserable (2007), 57.
 17. จอห์น บายเดอะเวย์, How to Be Totally Miserable, 33.
 18. “Mindfulness,” psychologytoday.com.
 19. เอ็มมา เซ็บปาลา, “Connectedness & Health: The Science of Social 

Connection Infographic,” Apr. 11, 2014, emmaseppala.com.
 20. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เกี่ยวกับส่ิงส�าคญัที่สุด,” เลียโฮนา,  

พ.ย. 2010, 23.
 21. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “เส้นทางพระกิตตคิณุสู่ความสุข,” เลียโฮนา, 

ก.ย. 2017, 16.
 22. “Be Still, My Soul,” Hymns, no. 124.



32 เลียโฮนา

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้าย

คณุแม่รบีเข้ามาในห้องน่ังเล่น เมื่อเธอ
เห็นส่ิงที่เกิดขึน้ เธอรอ้งไห้และเข้าไปใน
ห้องของเธอ เธอรูว้า่มันเป็นอุบัตเิหต ุแต่
ความเสียหายเกิดขึน้แล้ว

คืนน้ัน หลังจากเราเข้านอนกันหมด
แล้ว คุณพ่อน�าเอาที่ โกยผงและไม้กวาด
มากวาดเศษชิน้ส่วนไว ้แล้วท่านก็ ไม่
นอนทัง้คืนเพื่อติดกาวเศษชิน้ส่วนเข้า
ด้วยกัน

ฉากการประสูติยังมีรอยแตกอยู่ ววัไม่มี
หู ชิน้ส่วนบนใบหน้าของนักปราชญ์คน
หน่ึงหายไป คนเลีย้งแกะคนหน่ึงมีกาว
มากกวา่กระเบือ้งเคลือบในบางจุด แต่
ช่างน่าอัศจรรย์นัก  รปูป้ันที่แตกทุกชิน้
ซ่อมได้

สมัยเป็นเด็ก ดฉัินแทบจะรอ
ครสิตม์าสไม่ไหว เมื่อคณุแม่น�าเอา

กล่องของตกแตง่ออกมา พี่ชายน้องชาย
ห้าคนและดฉัินรูว้า่ครสิตม์าสเริม่ขึน้แล้ว 
เราจะช่วยกันจัดวางตน้ครสิตม์าสเป็น
ครอบครวัเสมอ ดฉัินยังจ�าของตกแตง่ท�า
เองเหล่าน้ันไดร้วมทัง้บรรดาลูกแก้วหลาก
สีทอประกายสดใส

แตส่่วนหน่ึงของการตกแตง่คณุแม่จะ
ดแูลเอง คณุยายของดฉัินท�าฉากจ�าลอง
การประสูตจิากกระเบือ้งเคลือบสีขาว
สวยงามให้คณุแม่ ทุกๆ ปี คณุแม่จะจัด
วางฉากการประสูติไวบ้นหิง้ขนาดใหญ่บน
เตาผิงในห้องน่ังเล่น ดฉัินชอบน่ังมอง
คณุแม่วางรปูป้ันแตล่ะชิน้เข้าที่ ใตร้ปู

ฉากการประสูตทิีแ่ตกกระจาย
ป้ันแตล่ะชิน้ เธอวางไฟสีขาวดวงเล็กๆ 
จากสายไฟ เธอตดิเทปกาวตรงปลายของ
หลอดไฟไวก้ับหิง้เพื่อไม่ ให้หลุด จากน้ัน
เธอเสียบปลั๊กไวห้ลังเก้าอีต้รงมุมห้อง เมื่อ
หิง้ส่องสวา่ง ภาพน้ันสวยงามยิ่งนัก!

คนืหน่ึงใกล้วนัครสิตม์าส พี่ชายกับ
น้องชายของดฉัินเล่นซนกัน พวกพี่ชาย
ไล่จับน้องชาย ขณะก�าลังไล่จับ เขาไป
ซ่อนอยู่หลังเก้าอีข้้างหิง้ เมื่อพวกพี่ชาย
เจอเขา เขารบีหนีแตเ่ท้าของเขาเกี่ยวสาย
ไฟใตฉ้ากการประสูต ิเทปกาวชิน้เล็กๆ 
ตา้นแรงดงึของเท้าเขาไม่ได ้ฉากการ
ประสูตทิี่บอบบางกระเด็นจากหิง้ลงมาบน
อิฐสีแดงดา้นล่างและแตกกระจายเป็นชิน้
เล็กชิน้น้อย

คุณพ่อไม่นอนทัง้คืนเพือ่ติดเศษ
ชิน้ส่วนจากฉากการประสูติเข้า

ด้วยกัน
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เ มื่อดฉัินและครอบครวัเริม่เข้ารว่ม
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิ

ชนยุคสุดท้าย ดฉัินรูสึ้กอยู่ ในใจวา่คณุแม่
ของดฉัินน�าเราไปที่น่ัน

คณุแม่สิน้ชีวติกะทันหันในวนั
ครสิตม์าสสองปีก่อนหน้า เธอเป็นผู้
ตดิตามที่ซ่ือสัตย์และอ่อนน้อมถ่อมตน
อย่างยิ่งของพระเยซูครสิต ์แตเ่ธอไม่เคย
เรยีนรูพ้ระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู หลัง
จากเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร 11 เดอืน 
ดฉัินกับนาวดิ สามีและเคที ลูกสาวดฉัิน
รบับัพตศิมาในวนัครสิตม์าส วนัที่เคยเป็น
วนัแห่งความเศรา้เน่ืองจากการสิน้ชีวติ
ของคณุแม่ เวลาน้ีกลายเป็นวนัแห่งความ
สุขส�าหรบัครอบครวัเราเน่ืองจากชีวติใหม่
ของเราในพระกิตตคิณุ

มีคนมากมายรว่มพิธีบัพตศิมาของเรา 
ดฉัินตกใจที่เห็นคนมากกวา่ 100 คนมาที่
น่ันเมื่อ 10:00 น. ในเช้าวนัครสิตม์าส! เรา
ไม่เคยรูสึ้กถึงความรกัมากเช่นน้ีมาก่อน

ก่อนบัพตศิมาของเรา ที่ปรกึษาประวตัิ
ครอบครวัและพระวหิารสเตคช่วยดฉัิน
เตรยีมช่ือของคณุแม่และรายช่ือบรรพชน
ผู้ล่วงลับหลายคนเพื่อน�าไปประกอบพิธี
บัพตศิมาในพระวหิาร

ยี่สิบห้าวนัหลังจากเรารบับัพตศิมา ใน
วนัที่ 19 มกราคม ปี 2018 ซ่ึงเป็นวนัเกิด
ของคณุแม่ เราเดนิทางไปพระวหิารนิว

พอรต์บีช แคลิฟอรเ์นียเป็นครัง้แรก ดฉัิน
ตืน่เตน้และไม่รูว้า่จะเจออะไร แตเ่มื่อ
ดฉัินเดนิเข้าไปในพระวหิาร ดฉัินรูสึ้ก
สงบมาก ที่น่ันไม่เหมือนที่อื่นใดที่ดฉัิน
เคยไป กลุ่มของเรารวมตวักันที่อ่างบัพ
ตศิมาซ่ึงประธานพระวหิารอธิบายความ
ส�าคญัของบัพตศิมาแทนคนตายและพร
ที่เกี่ยวข้อง ดฉัินสะอืน้ไห้ดว้ยปีตเิมื่อนึก
วา่บัพตศิมาเหล่าน้ีจะเป็นพรแก่ครอบครวั
เราอย่างไร

หลังจากนาวดิรบับัพตศิมาแทนสมาชิก 
ชายบางคนของครอบครวัดฉัิน เขาให ้
บพัตศิมาดฉัินแทนสมาชิกครอบครวัหญงิ 
บางคน คนแรกที่ดฉัินรบับัพตศิมาแทน
คอืคณุแม่ที่รกัของดฉัิน เมื่อดฉัินไดย้ิน
ค�าวา่ “ผู้วายชนม์” ดฉัินสะอืน้ การไดย้ิน
ค�าน้ันท�าให้การสิน้ชีวติของคณุแม่ดเูป็น
จรงิจนเจ็บปวด แตแ่ล้วดฉัินก็คดิวา่ จะมี
ของขวญัวนัเกิดชิน้ใดที่ยอดเยี่ยมไปกวา่น้ี
ที่ดฉัินจะมอบให้คณุแม่นอกจากของขวญั
แห่งบัพตศิมาในพระวหิาร

ดฉัินตัง้ตารอไปพระวหิารอีกหลาย
ครัง้ ดฉัินส�านึกคณุที่ ไดรู้ว้า่ดฉัินสามารถ
ช่วยมอบพรให้คนที่จากไปก่อนดฉัินผ่าน
ศาสนพิธีของพระวหิารได ้ช่างเป็นของ
ขวญัที่วเิศษมาก! ◼
ไดแอน ดาวานี, รัฐแคลฟิอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ของขวญัทีด่ทีีสุ่ดทีฉั่นให้ได้

คุณยายเสนอที่จะท�าฉากจ�าลองการ
ประสูติ ให้ ใหม่ แต่คุณแม่ปฏิเสธ เธอ
บอกวา่เวลาน้ีฉากการประสูติของเธอ
ย่ิงมีความหมายต่อเธอมากขึน้ น่ีเป็น
เครือ่งหมายการอุทิศตนของสามีท่ีรกัเธอ
และเป็นเครือ่งเตือนใจถึงพระผู้ช่วยให้
รอดผู้ทรงรกัเรา

ขณะที่เราแตล่ะคนซวนเซผ่านชีวติน้ี 
เราอาจแตกรา้วในบางอย่าง เราอาจจะรูสึ้ก
แตกกระจายไม่มีชิน้ด ีแตเ่รามีพระผู้ช่วย
ให้รอดและเราสามารถกลับมาสมบูรณ์ ได้
ผ่านพระหัตถ์อันเป่ียมดว้ยความรกัของ
พระองค ์◼

เอลซิาเบธ ลอยด์ ลนัด์, รัฐยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ท่านตอ้งการแบ่งปันประสบการณ์พระกิตติคุณท่ีเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหท่้าน
หรือไม่ ท่านสามารถส่งมาท่ี liahona.ChurchofJesusChrist.org.
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ผมน� ้าตาคลอขณะที่ผมสวดอ้อนวอน
พระบิดาบนสวรรคข์องผม ผมขอบพระทัย
พระองคส์�าหรบัการเสียสละที่พระองค์
ทรงท�าเพื่อให้พระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือ
ก�าเนิดจากพระองคเ์สด็จมาแผ่นดนิโลก
และส�าหรบัพระชนม์ชีพอันแสนอัศจรรย์
แห่งการเสียสละและพระเมตตาของ
พระบุตรของพระองค ์ข้อเท็จจรงิที่วา่ผม
อยู่คนเดยีวและห่างจากครอบครวัในวนั
ครสิตม์าสยังท�าให้ผมเศรา้ แตก็่ท�าให้พระ
บิดาบนสวรรคท์รงสอนบทเรยีนที่ผมไม่
เคยเรยีนรูเ้มื่อมีครอบครวัอยู่พรอ้มหน้า
น่ันคอื พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นเหตผุลที่
ผมสามารถมีครอบครวัได!้

ผมส�านึกคณุทีก่ารอยูค่นเดยีวในวนั
ครสิตม์าสท�าใหผ้มเขา้ใจดขีึน้อกีนิดถงึของ
ประทานทีร่กัและไมม่ทีีสิ่น้สุดจากพระบดิา
บนสวรรค ์ซ่ึงไดแ้กพ่ระบตุรของพระองค ์◼
ไทเลอร์ คอลลนิส์, รัฐมอนแทนา 
สหรัฐอเมริกา

ผมตดัสินใจดหูนังทวีี ในหอ้งพกัของผม
ที่ โรงแรม ในหนัง ตวัละครคนหน่ึงพดูวา่
ส�าคญัมากทีเ่ราตอ้งน้อมขอบพระทยั ตรง
น้ีไม่ ใช่ประเด็นหลกัของหนังและไม่ได้
เป็นฉากทีซ่าบซึง้อะไรเป็นพเิศษ แต่ไมม่ี
อะไรทีจ่ะประทบัใจผมมากไปกวา่น้ันแลว้

ช่ัวขณะน้ัน ผมตระหนักวา่ผมไม่เคย
คกุเข่าในวนัครสิตม์าสเพื่อขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรคส์�าหรบัของประทาน
แห่งพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์
ตลอดเวลาหลายปีที่ผมฉลองครสิตม์าส 
ผมค�านึงถึงแตค่รอบครวัผม ของขวญั 
และเกมเท่าน้ันจรงิๆ ถึงแม้พ่อแม่และ
ปู่ย่าตายายผมจะพร�า่สอนอย่างดทีี่สุด 
แตผ่มไม่เคยซาบซึง้ใจอย่างแท้จรงิวา่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงส�าคญัเพียงใดตอ่
ครสิตม์าส เราอ่านเรือ่งราวการประสูตขิอง
พระองค์ ในพระคมัภีรเ์ป็นครอบครวัแต่
ผมไม่เคยใส่ ใจอะไรมากตอ่ความส�าคญั
ของการประสูติ ในวนัครสิตม์าส

ช่วงทีผ่มก�าลงัเตบิใหญ ่ครสิตม์าส
เป็นช่วงเวลาวเิศษทีสุ่ดของปี—ไม่

เพยีงเพราะของขวญัเทา่น้ัน แตเ่พราะ
ครสิตม์าสเป็นเวลาทีผ่มจะไดอ้ยูก่บั
ครอบครวัซ่ึงเป็นคนส�าคญัทีสุ่ดในชีวติผม

ครอบครวัมคีวามหมายมากตอ่ผมและ
ตลอดหลายปีทีผ่า่นมา ประเพณีครสิตม์าส
เป็นการวางแผนทีด่เียีย่มเสมอเพือ่ความ
สนุกสนานในครอบครวั เป็นความทรงจ�า
ดีๆ  ทีย่งัตราตรงึอยู่ ในใจผมตลอดมา

แตค่รสิตม์าสที่ผ่านมาตา่งออกไป ผม
ไดง้านใหม่ที่ท�าให้ผมตอ้งออกไปอยู่ตา่ง
เมืองในวนัครสิตม์าส ตัง้แตเ่กิดจนถึง
ตอนน้ี ผมพลาดครสิตม์าสกับครอบครวั
ผมแคส่องครัง้—ทัง้สองครัง้เกิดขึน้ขณะ
ที่ผมอยู่ ในสนามเผยแผ่ แม้ก่อนที่ผมจะ
เดนิทางไปท�างาน ผมก็ปวดใจและคดิถึง
บ้านแล้ว ตลอดวนัครสิตม์าสผมคดิวา่ 
“น่าเสียดายจรงิ!” ไม่มีงานอะไรจะคุม้คา่
เท่าน้ีหรอก!

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

ดา
เรี

ย 
เค

อแ
พ

ช

อยู่คนเดยีวและส�านึกคุณช่วงคริสต์มาส

ง านใหม่ของ
ผมท�าให้

ผมตอ้งออกไป
อยู่ตา่งเมืองใน
วนัครสิตม์าส 
แม้ก่อนทีผ่ม
จะไป ผมก็ปวด
ใจและคดิถึง
บ้านแล้ว
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เ มือ่ดฉัินไดย้นิเกีย่วกบัโปรแกรม
ครสิตม์าส “แสงส่องโลก” และวนับ�าเพ็ญ

ประโยชน์ทัว่โลกของศาสนจกัร ดฉัินคดิ
วา่ “ช่างเป็นความคดิทีด่ ีฉันจะท�า”

สองสามวนัก่อนวนับ�าเพ็ญประโยชน์
ทั่วโลกในวนัที่ 1 ธันวาคม ดฉัินฉุกคดิถึง
คนที่ดฉัินตอ้งช่วย โดยฉับพลันน้ัน ดฉัิน
คดิวา่ “ ใครก็ ไดย้กเวน้เขา!” บุคคลคนน้ี
ท�ารา้ยดฉัินอย่างรนุแรงมาหลายปี แตย่ิ่ง
ช่ือของเขากวนใจดฉัินมากเท่าใด ดฉัินยิ่ง
รูว้า่ความคดิน้ีมาจากพระวญิญาณ

ดฉัินบอกสามีถึงส่ิงที่ดฉัินคดิและเขา
บอกวา่การรบัใช้ชายคนน้ีจะดสี�าหรบัฉัน 
แตด่ฉัินยังรูสึ้กกังวลมากเกี่ยวกับความคดิ
ที่วา่จะช่วยเขา ดฉัินรูว้า่ดฉัินท�าส่ิงน้ีเอง
ไม่ได ้ดฉัินจึงสวดอ้อนวอนทูลขอความ
เข้มแข็งและขอให้บางคนไปกับดฉัิน ใน
ที่สุด ดฉัินโทรหาซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนา
และพวกเธอยินดีไปกับดฉัิน

เมื่อถึงวันที่ 1 ธันวาคมดิฉันกังวล
มากจนรู้สึกว่าตัวส่ันขณะขับรถ เรา
สวดอ้อนวอนด้วยกันเมื่อเราไปถึง
อพาร์ตเมนต์ ดิฉันสูดลมหายใจลึกๆ 
สองสามครัง้และเคาะประตู ชายคนน้ัน
เปิดประตู แต่ดูเหมือนเขาจะจ�าดิฉัน
ไม่ ได้ ดิฉันถามว่าเขารู้ ไหมว่าดิฉันเป็น
ใคร เขาคิดว่าดิฉันเป็นซิสเตอร์ผู้สอน
ศาสนาคนหน่ึง เมื่อดิฉันบอกเขาว่าดิฉัน
เป็นใคร เขาประหลาดใจแต่ก็ดี ใจที่
ดิฉันมาเยี่ยมเขา ช่วงเวลาอึดอัดใจเกิด
ขึน้เมื่อดิฉันบอกเขาว่าน่ีเป็นวันบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ัวโลกและเราต้องการช่วย
อะไรเขาก็ ได้ที่เราท�าได้

ดฉัินแบ่งงานให้ผู้สอนศาสนา เรา
เข้าไปท�าความสะอาดอพารต์เมนตข์อง
เขา สองช่ัวโมงผ่านไป เราท�าเสรจ็และ
ออกมา ดฉัินมารูสึ้กตวัวา่ดฉัินหัวเราะ
และมีความสุขขณะขับรถกลับบ้าน ดฉัิน

ตระหนักวา่ พระบิดาบนสวรรคท์รงน�าเอา
ความรวดรา้ว เจ็บปวด ขมขื่น และความ
เศรา้เสียใจทัง้หมดออกไป ไม่มีอะไรหลง
เหลือ! และดฉัินเป็นอิสระจากความเจ็บ
ปวดทัง้หมดที่ดฉัินแบกไวห้ลายปี พระ
บิดาบนสวรรคป์ระทานพรดฉัินดว้ยความ
เข้มแข็งเพื่อให้อภัยบุคคลน้ีในที่สุด เป็น
เรือ่งอัศจรรย์ที่ดฉัินรูสึ้กโล่งอก

ดฉัินส�านึกคณุอย่างมากที่ดฉัินท�าตาม
การกระตุน้เตอืนให้ช่วยชายคนน้ี พระ
บิดาบนสวรรคท์ี่รกัของดฉัินรูว้า่ดฉัิน
จ�าเป็นตอ้งมีประสบการณ์น้ีเพื่อดฉัินจะ
เตบิโตและเป็นคนที่พระองคท์รงตอ้งการ
ให้ดฉัินเป็นมากขึน้ ◼
มาร์ชา แลง, รัฐเพนซิลเวเนีย 
สหรัฐอเมริกา

ดิฉันสวดอ้อนวอนทลูขอความเข้ม
แข็งและขอให้บางคนไปกับดฉัิน 

ดฉัินโทรหาซิสเตอรผ์ูส้อนศาสนา
และพวกเธอยนิดีไปกับดฉัิน
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ใครกไ็ด้ยกเว้นเขา!
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โดย บริทานี บีทที
แผนกฐานะปุโรหิตและครอบครัว

พระบิดาบนสวรรคป์ระทานพรสวรรค ์ของประทาน 
ความรกั และความสนใจพิเศษแก่เราแตล่ะคน 
พรสวรรคเ์หล่าน้ีท�าให้เราสามารถปฏิบัตศิาสนกิจแก่

คนรอบข้างขณะที่เราพยายามมี “จิตใจเดยีวและความคดิเดยีว” 
ในการตดิตามพระเยซูครสิต ์( โมเสส 7:18) ซ่ึงรวมถึงความ
พยายามในการปฏิบัตศิาสนกิจแก่เด็กและเยาวชน

ไม่วา่ท่านจะเป็นครปูฐมวยั ผู้น�าเยาวชน บราเดอรห์รอื 
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ หรอืท่านแคป่ฏิสัมพันธ์กับเด็กและ
เยาวชนที่ โบสถ์ ท่านมีความสามารถที่จะเป็นแรงบัลดาลใจ 
กระตุน้ หนุนใจ และช่วยให้เด็กและเยาวชนเป็นทุกอย่างที่พระ
บิดาบนสวรรคท์รงประสงค์ ให้พวกเขาเป็น

ก�าลังใจและการปฏิบัตศิาสนกิจของท่านสามารถเป็นส่วน
หน่ึงในดา้นความพยายามให้บ้านเป็นศนูย์กลางและศาสนจักร
สนับสนุน พึงจดจ�าวา่บิดามารดามีบทบาทศักดิสิ์ทธิ์เบือ้งตน้
ในการน�าทางและสนับสนุนการเตบิโตของบุตรธิดา น่ันเป็น
ความจรงิแม้วา่บิดามารดาไม่ ใช่สมาชิกศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายหรอืถึงแม้พวกเขาไม่แข็งขันใน
ศาสนจักร ดงัน้ัน การสนับสนุนจากศาสนจักรมีลักษณะอย่างไร 
และเราแตล่ะคนจะมีส่วนรว่มไดอ้ย่างไร

แนวคดิส่ีข้อน้ีช่วยได:้

1. ท�าความรู้จกัเดก็และเยาวชน
เป็นเรือ่งยากที่จะสนับสนุนผู้อื่นจนกระทั่งท่านรูว้า่พวกเขา

ตอ้งการให้สนับสนุนเรือ่งใด ท่านรูจ้ักเด็กและเยาวชนรอบตวั

ผู้ ใหญ่ทุกคนไม่วา่จะมีการเรยีกอะไรสามารถสนับสนุน
พัฒนาการของเด็กและเยาวชนในวอรด์ของพวกเขาได้

ท่านดพีอหรอืไม่ที่จะรูว้า่พวกเขาพยายามบรรลุเป้าหมายใด พวก
เขาตอ้งการความช่วยเหลืออะไร หรอืส่ิงใดส�าคญัตอ่พวกเขา อีก
ดา้นหน่ึง ท่านรูถ้ึงจุดแข็งและความสนใจของพวกเขาหรอืไม่
เพื่อท่านจะช่วยบุคคลเหล่าน้ันเช่ือมความสัมพันธ์เมื่อพวกเขามี
โอกาสสนับสนุนกัน

ตวัอย่างเช่น เจสสิกา โอแคมโปจากกัวเตมาลา อาสาดแูลเดวดิ 
ลูกชายของลิสเบ็ทท์เพื่อนของเธอขณะที่ลิสเบ็ทท์รบัใช้ที่คา่ย
เยาวชนหญิง เจสสิกาถามวา่มีอะไรที่เธอท�าไดเ้พื่อช่วยเดวดิใน
ช่วงน้ันหรอืไมแ่ละลสิเบ็ททบ์อกวา่เดวดิไมเ่คยหดัขีจ่กัรยาน เจส
สิกาชวนลูกชายของเธอมาช่วยและพวกเขาสอนเดวดิขี่จักรยาน 
พวกเขารูด้ว้ยวา่เดวดิเล่นอยู่ ในทีมบาสเก็ตบอลวอรด์และก�าลัง
เตรยีมแข่งขัน พวกเขาจึงใช้เวลาวนัหน่ึงช่วยเขาเตรยีม เดวดิ
อาจไม่ไดเ้ก่งบาสเก็ตบอลมากขึน้ในวนัเดยีวน้ันแตเ่ขาบอกวา่ 
“พวกเขาแสดงให้ผมเห็นวา่พวกเขาใส่ ใจจรงิๆ ครบั” เขาเสรมิ
ดว้ยวา่ “ผมยังมีวดิี โอในโทรศัพท์ของผมตอนที่ผมหัดขี่จักรยาน”

แนวคดิอ่ืนๆ 
•  พึงแน่ใจวา่ท่านไดร้บัอนุญาตจากผู้ปกครองในการ

ปฏิสัมพันธ์ ใดๆ กับลูกของพวกเขานอกชัน้เรยีนหรอื
กิจกรรมของศาสนจักร หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อยู่สอง
ตอ่สองกับเด็กและเยาวชน การให้ผู้ปกครองหน่ึงคน
ของเด็กอยู่ดว้ยเมื่อท่านสนับสนุนลูกของเขาเป็นส่ิงที่
เหมาะสม ควรดแูลเรือ่งมาตรการความปลอดภัยดว้ย

การปฏิบัตศิาสนกิจแก่  
เด็กและเยาวชน
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•  ทักทายเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ปกครองของพวก
เขาที่ โบสถ์ ทราบช่ือของพวกเขาและถามพวกเขาถึง
สัปดาห์ที่ผ่านมา

•  ถามคนที่ท่านปฏิบัตศิาสนกิจและครอบครวัวา่พวกเขา
ตืน่เตน้ กังวล หรอืสนใจที่สุดเกี่ยวกับอะไร พึงรูว้า่พวก
เขาก�าลังเตรยีมตวัส�าหรบัส่ิงใด จากน้ันให้พูดกับพวก
เขาและสวดอ้อนวอนเพื่อรูว้า่มีอะไรที่ท่านท�าไดเ้พื่อ
สนับสนุนพวกเขาดว้ย

2. แบ่งปันพรสวรรค์ของท่านและมองหาความสัมพนัธ์ที่
จะช่วยให้คนอืน่มส่ีวนร่วม

ท่านใช้เวลาทัง้ชีวติเพื่อพัฒนาทักษะและพรสวรค ์ท่านมี
ประสบการณ์พิเศษที่ ให้ข้อคดิและความรูแ้ก่ท่านเกี่ยวกับเรือ่ง
ตา่งๆ หลายเรือ่ง ท่านจะแบ่งปันพรสวรรคแ์ละปัญญาของท่าน
กับเด็กหรอืเยาวชนเพื่อช่วยพวกเขาในแผนการเจรญิเตบิโตของ
พวกเขาไดห้รอืไม่ ท่านจะช่วยพวกเขามองเห็นโอกาสซ่ึงจะช่วย
ให้พวกเขาเตบิโตอย่างที่ตอ้งการไดห้รอืไม่

ตวัอย่างเช่น โอลาเลคาน บาบาทุนเดจากโอซัน ไนจีเรยีเป็น
นักกฎหมาย สเตคของเขามีส่วนรว่มในการทดสอบเบือ้งตน้
ส�าหรบัเด็กและเยาวชน เมื่อเขาไดย้ินวา่ส่ิงน้ีไดเ้ป็นแรงบันดาล

ใจให้เด็กหนุ่มคนหน่ึงในวอรด์ของเขาเป็นทนาย โอลาเลคาน
เข้าไปเสนอความช่วยเหลือแก่เด็กคนน้ัน โอลาเลคานช่วยเขา
เรยีนรูส่ิ้งที่ตอ้งท�าเพื่อเตรยีมเข้าเรยีนนิตศิาสตร์

มาเรีย วาชเชนโคจากเคียฟ ยูเครน สังเกตเห็นอิทธิพลของ
ผู้หญิงคนหน่ึงที่มองเห็นความสามารถทางดนตรีของลูกชาย
วัย 13 ปีของเธอ ผู้หญิงคนน้ีเชิญเขาเล่นเปียโนให้การเฉลิม
ฉลองทางวัฒนธรรมก่อนการอุทิศพระวิหารเคียฟ ยูเครน ใน
ตอนน้ันเขาก�าลังคิดหนักว่าจะเลิกเล่นดนตรีแต่เขาตกลง
รับค�าเชิญของเธอ

“น่ีเป็นจุดเปลี่ยนส�าหรับชีวิตลูกชายดิฉัน” มาเรยีกล่าว 
“คอนเสิร์ตยอดเยี่ยมมาก! หลังจากน้ัน เราบอกลูกชายว่าเขา
เลิกเล่นดนตรีได้นะตอนน้ีแต่เขาตอบว่าเขาจะไม่เลิก เขาเรียน
จบจากวิทยาลัยดนตรีด้วยเกรดดีเยี่ยม เช่ียวชาญเครื่องดนตรี
หลายชิน้มากขึน้ เริ่มแต่งท�านองดนตรีและเพลง และตัง้วง
ดนตรี เมื่อเขาไปรับใช้งานเผยแผ่ เขาจัดกิจกรรมดนตรี เล่น
เพลงสวดที่การประชุมศีลระลึก อ�านวยเพลงให้คณะนักร้อง
ประสานเสียงผู้สอนศาสนา และสอนผู้สนใจให้เล่นกีตาร์และ
เปียโน เราจะส�านึกคุณตลอดไปส�าหรับซิสเตอร์คนที่ช่วยลูกชาย
เราพัฒนาพรสวรรค์ของเขา” ซิสเตอร์ที่มีอิทธิพลสร้างความ
แตกต่างเพียงเพราะรู้ทักษะของเด็กหนุ่มและเชือ้เชิญให้เขาใช้
ทักษะน้ีเป็นพรแก่ผู้อื่น

แนวคดิอ่ืนๆ
•  อาสาสอนเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับทักษะของท่านใน

กิจกรรมหน่ึงของพวกเขาหรอืให้พวกเขาแบ่งปันทักษะ
ของตนเองกับสมาคมสงเคราะห์หรอืโควรมัเอ็ลเดอร์

•  ทบทวนปิตพุรของท่านเพื่อใครค่รวญถึงพรสวรรคแ์ละ
ของประทานแห่งพระวญิญาณที่จะช่วยสนับสนุนผู้อื่น
ในการเจรญิเตบิโตของพวกเขา—แม้แตข่องประทานที่
คนอื่นอาจมองไม่เห็น เช่น การเป็นผู้ฟังที่ดี

•  ท�ารายการจุดเดน่ของบุคคลตา่งๆ—ของท่านและคน
อื่นๆ—เพื่อจะพรอ้มสนับสนุนผู้ที่อาจไดป้ระโยชน์จาก
ความรูข้องอีกคนหน่ึง อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส�าหรบั
ครอบครวั สภาวอรด์ ชัน้เรยีนเยาวชนและฝ่ายประธาน
โควรมัที่จะท�าดว้ยกัน
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3. สนใจและให้ก�าลงัใจ
พึงจดจ�าวา่เด็กหรอืเยาวชนมีเรือ่งส�าคัญที่จะ

เกิดขึน้เมื่อใด แล้วให้ติดตามผล ส่งข้อความให้
ก�าลังใจ ถามวา่แผนในสัปดาห์น้ันเป็นอย่างไร ให้
ตื่นเต้นกับการเติบโตของพวกเขาและกระตุ้น
ให้พวกเขาท�าต่อไปแม้ ไม่สมหวงั ท่านไม่จ�าเป็น
ต้องรูร้ายละเอียดเพื่อจะให้พวกเขารูว้า่ท่าน
สนับสนุน

ครัง้หน่ึง เมื่อดฉัินก�าลังพยายามพัฒนานิสัย
การนอนแตห่ัวค�า่ สมาชิกวอรด์ท่านหน่ึงไดย้ิน
ดฉัินพูดในวนัอาทิตย์วนัหน่ึงเกี่ยวกับความหวงั
ที่ดฉัินตอ้งการนอนมากขึน้ในสัปดาห์น้ัน เขา
ถามดฉัินวา่ดฉัินจะท�าให้เกิดขึน้ไดอ้ย่างไร ดฉัิน
ให้ค�ามั่นที่จะเข้านอนในเวลาที่ดฉัินตอ้งการอย่าง
น้อยหน่ึงคนืในสัปดาห์น้ัน “ผมจะถามคณุเกี่ยว
กับเรือ่งน้ีสัปดาห์หน้า” เขากล่าว ดฉัินเช่ือวา่เขา
จะถาม ดฉัินจึงรกัษาค�ามั่นสัญญาของดฉัิน

แน่นอน สัปดาห์ถัดไปที่ โบสถ์เขาถามวา่ดฉัิน
ท�าตามเป้าหมายไดห้รอืไม่ (ดฉัินท�าได!้) แล้วเขา
ถามวา่ดฉัินจะท�าอีกหรอืไม่สัปดาห์หน้า ดฉัิน
รูว้า่เขาจะตดิตามผล ดฉัินจึงท�า สัปดาห์ถัดไป 
เขากระตุน้ให้ดฉัินท�าตามเป้าหมายสองครัง้ใน
สัปดาห์น้ัน แล้วสัปดาห์ถัดไปเล่า เขาให้ดฉัิน
รบัปากวา่จะท�าสามคนื เขากระตุน้ดฉัินตอ่ไปทุก
สัปดาห์จนแผนของดฉัินกลายเป็นนิสัยจรงิๆ

หลายปีตอ่มา ดฉัินเล่าเรือ่งน้ันให้เพื่อนอีกคน
ที่ โบสถ์ฟังเพราะดฉัินเลิกนิสัยดีๆ  น้ันไปแล้ว
และรูว้า่ดฉัินตอ้งเริม่ใหม่ “ฉันจะช่วยให้เธอรบั
ผิดชอบ” เธอบอก แตล่ะสัปดาห์ เธอจึงตดิตาม
ผลกับดฉัินจนกระทั่งดฉัินพัฒนานิสัยการนอน
ที่ดขีึน้มาอีกครัง้ ตลอดหลายปีน้ี ครอบครวัและ
เพื่อนสนิทช่วยดฉัินท�าตามเป้าหมายที่จะนอนให้
เพียงพอ แตส่องครัง้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คอืเมื่อสมาชิกวอรด์—คนที่ดฉัินไม่ไดส้นิทดว้ย
เป็นพิเศษ—ช่วยดฉัินตัง้เป้าหมายและท�าตาม
น้ันแล้วตดิตามผลกับดฉัินในวธิีที่ ให้ก�าลังใจ

แนวคดิอ่ืนๆ
•  หากบุคคลหน่ึงแบ่งปันทักษะของพวกเขาระหวา่งการแสดงหรอืการ

แข่งขัน ให้เข้าชมและให้ก�าลังใจพวกเขา
•  ให้สังเกตเห็นการเตบิโตของผู้อื่นและชมเชยความพยายามของพวก

เขา เช่น การพูดที่ โบสถ์หรอืบทเรยีน กิจกรรมที่พวกเขาช่วยวางแผน 
โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ที่พวกเขามีส่วนรว่ม หรอืในความส�าเรจ็ดา้น
การศึกษาที่ท่านไดย้ิน ค�าพูดของท่านจะเป็นแรงจูงใจส�าคญัที่พวกเขา
จะตามหาเป้าหมายของตนเองตอ่ไปในวนัที่ยากล�าบาก

•  หากท่านวางแผนกิจกรรมครอบครวัที่จะช่วยลูกของท่านเรยีนรูท้ักษะ
ใหม่ ท่านอาจเชิญคนอื่นๆ มารว่มกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าส่ิงน้ัน
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของพวกเขา

4. ท�าตามพระวญิญาณบริสุทธ์ิ
เหนือส่ิงอื่นใด ให้แสวงหาพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ

ผู้ช่วยให้รอดทรงทราบจุดแข็งของท่านและความตอ้งการของผู้อื่น พระองค์
ทรงทราบความสามารถของท่านที่จะเป็นพรแก่เด็กและเยาวชนในชีวติท่าน 
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รูว้ธิีที่ท่านจะสนับสนุนและเป็นพรแก่คนเหล่าน้ัน จากน้ัน
ลงมือท�าดว้ยศรทัธา พระวญิญาณจะทรงน�าท่านในความพยายามเล็กๆ และ
เรยีบง่ายของท่านเพื่อท�าให้เกิดส่ิงอัศจรรย์ (ด ูแอลมา 37:6)

การเรยีกของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อมี “จิตใจเดยีวและความคดิเดยีว” 
( โมเสส 7:18) เชือ้เชิญเรา—วยัหนุ่มสาวและสูงวยั—ให้เป็นหน่ึงเดยีวกันใน
ความพยายามของเราเพื่อเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอดและท�าตามทางของ
พระองค ์ขณะที่เราปฏิบัตศิาสนกิจแก่เด็กและเยาวชน พยายามช่วยให้พวกเขา
เตบิโต เราอาจพบวา่เราเตบิโตมากเช่นกันเป็นการตอบแทน

แนวคดิอ่ืนๆ
•  ด�าเนินชีวติให้มีคา่ควรตอ่การมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน

ตลอดเวลา
•  จัดเวลาในแตล่ะสัปดาห์เพื่อไตรต่รองวธิีสนับสนุนการเตบิโตของลูก

ท่านหรอืเด็กและเยาวชนในครอบครวัเครอืญาต ิวอรด์ หรอืชุมชน
ของท่าน

•  พึ่งพาพระวญิญาณในการมุ่งมั่นพัฒนาตวัท่านเอง เรยีนรูจ้ากความล้ม
เหลวและก้าวหน้าผ่านความล้มเหลวตอ่ไปโดยแสวงหาพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ที่จะช่วยท่านขณะท่านเตบิโต ◼
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เ ริม่เข้าโรงเรยีน จบปฐมวยั ไปพระวหิาร 
ไดง้านใหม่ จบจากโรงเรยีนมัธยมปลาย 

รบัใช้งานเผยแผ่
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเหตกุารณ์ส�าคญับาง

ส่วนที่ลูกๆ ของท่านจะพบเจอในชีวติและ
ทุกอย่างตอ้งใช้การเตรยีมเป็นพิเศษ การ
เปลี่ยนแปลงเป็นเรือ่งน่ากลัวแตเ่ครือ่ง
มือสองสามอย่างจะช่วยเราเดนิทางผ่านไป
ดว้ยความส�าเรจ็ ตอ่ไปน้ีเกรด็เล็กๆ น้อยๆ 
บางข้อที่จะช่วยท่านน�าทางลูกของท่าน
ผ่านช่วงหัวเลีย้วหัวตอ่ของชีวติ

•  ฟังความรูส้กึของพวกเขา เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน ถามพวกเขาวา่พวกเขาตืน่
เตน้เกี่ยวกับอะไรและพวกเขากังวลเกี่ยวกับอะไร ให้ก�าลังใจแต่ ให้เข้าใจความกังวล
ของพวกเขา บางครัง้พวกเขาแคต่อ้งการคนฟังอย่างเห็นอกเห็นใจเพื่อรูสึ้กสบายใจ
ขึน้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง

•  ให้ข้อมูลกับพวกเขามากเท่าท่ีท�าได้ เกี่ยวกับส่ิงที่พวกเขาสามารถคาดหวงักับ
ส่ิงใหม่ ตวัอย่างเช่น หากลูกของท่านจะไปท�าบัพตศิมาที่พระวหิารเป็นครัง้แรก 
ทบทวนทีละขัน้ตอนกับพวกเขาถึงส่ิงที่จะเกิดขึน้เมื่อพวกเขาอยู่ ในพระวหิาร หาก
ท่านจะย้ายไปเมืองใหม่ ให้หาข้อมูลที่หาไดเ้กี่ยวกับโรงเรยีน วอรด์ และเพื่อนบ้าน
ใหม่ของพวกเขา เมื่อท่านลดส่ิงที่ท่านไม่รู ้ท่านขจัดที่มาของความกังวล ความรู้
ใหม่ของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจประสบการณ์ใหม่ที่จะมี

การเดินทางผา่น  

การสอนวยัรุ่นและเดก็เลก็

ช่วงหัวเลีย้วหัวต่อ
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ใน เลียโฮนา:

•  “สมาคมสงเคราะห์จะน่าเบ่ือ
หรือเปล่า” มิ.ย. 2018, 50.

•  “วนัแรกของผมในโควรัม
เอล็เดอร์,” มิ.ย., 52.

•  “วยัรุ่นกบัพนัธสญัญาพระ
วหิาร,” ต.ค. 2013, 18.

ดูแหล่งขอ้มูลอ่ืนท่ี youth 
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•  วางแผน จัดการสถานการณ์ใหม่ ให้คาดการณ์ถึงปัญหาที่เป็นไปไดแ้ละระดม
ความคดิเกี่ยวกับวธิีจัดการกับปัญหา ช่วยลูกๆ คดิการแก้ปัญหากับค�าถาม “ถ้าเกิด
วา่” ของพวกเขา เช่น “ถ้าเกิดฉันขึน้รถโดยสารผิดล่ะ” “ถ้าเกิดฉันรูสึ้กเหงาที่คา่ย
ล่ะ” “ถ้าเกิดฉันไม่ชอบครใูหม่ของฉันล่ะ” ให้คดิแผนส�ารองไวเ้พื่อวา่พวกเขาจะ
รูสึ้กสบายใจมากขึน้ เช่น “หากลูกเครยีด ให้ โทรหาพ่อ (แม่)” “ถ้าชัน้เรยีนยากเกิน
ไป เราพูดกับครขูองลูกเกี่ยวกับเรือ่งน้ีได”้

•  ให้พลังพวกเขา โดยเตอืนความจ�าพวกเขาถึงเหตกุารณ์ส�าคญัที่พวกเขาผ่านมา
ก่อนหน้าและเครือ่งมือที่พวกเขามีตอนน้ีที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความส�าเรจ็ 
ใช้ภาษาเชิงบวก ให้ก�าลังใจ เช่น “ลูกผ่านตรงน้ันมาไดแ้ล้ว ลูกจะผ่านตรงน้ีไปได!้” 

“ลูกท�าเรือ่งยากๆ ได!้” “ลูกมีส่ิงที่ลูกจะเป็น ลูกพรอ้มแล้ว” “พ่อ (แม่) เช่ือในตวัลูก”
•  ให้ความม่ันใจกับพวกเขา วา่ทุกส่ิงจะด ีผู้คนมากมายเอาชนะปัญหาที่คล้ายกัน 

เราก็จะเอาชนะไดเ้ช่นกัน! เตอืนพวกเขาวา่พวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนพระบิดา
บนสวรรคเ์พื่อทูลขอความช่วยเหลือเวลาใด ที่ ใด หรอืเกี่ยวกับอะไรก็ ได้

•  สรา้งระบบสนับสนุน เพื่อให้ลูกของท่านไม่รูสึ้กโดดเดีย่วเมื่อพวกเขามีปัญหา 
หากท่านเคยประสบส่ิงที่คล้ายกัน เล่าให้พวกเขาฟัง ท่านรูสึ้กอย่างไร ท่านปรบั
ตวัอย่างไร พยายามหาบางคนที่จะเป็น “คูหู่ช่วงเปลี่ยนผ่าน” ของลูกท่าน พวกเขา
หาเพื่อนสักคนที่จะอยู่กับพวกเขาในชัน้เรยีนปฐมวยัใหม่ไดห้รอืไม่ มี ใครสักคนที่
ท่านรูจ้ักที่อาจเป็นพี่เลีย้งพวกเขาผ่านการท�างานหรอืชัน้เรยีนของพวกเขาหรอืไม่ 
ใครจะเป็นเพื่อนรว่มห้องพักในวทิยาลัยของพวกเขา

•  ไปตามอัตราความเรว็ของพวกเขา ลูกของท่านอาจจ�าเป็นตอ้งถูกผลักให้เดนิ
ไปข้างหน้าหรอืไดร้บัการเตอืนให้เดนิช้าลง แตพ่ยายามอย่าเปลี่ยนความเรว็ตาม
ธรรมชาตขิองพวกเขามากเกินไป เดนิตามพวกเขา หากพวกเขาตอ้งการท�าดว้ย
ตนเอง พึงแน่ใจวา่พวกเขามีทุกส่ิงที่พวกเขาจ�าเป็นเพื่อท�าเช่นน้ัน หากพวกเขา
ยังไม่รูสึ้กพรอ้มที่จะก้าวตอ่ไป อย่าบังคบัพวกเขาท�าทุกอย่าง กระตุน้พวกเขาอย่าง
อ่อนโยนให้ออกจากอาณาเขตที่พวกเขาคุน้เคยและคอ่ยๆ ไป ปรบัเปลี่ยนตาม
ความตอ้งการของลูกท่านและแสวงหาการน�าทางจากพระวญิญาณเพื่อรูว้ธิีที่จะ
ช่วยไดด้ทีี่สุด ◼
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แบ่งปันเร่ืองราวของท่าน
ท่านมีเร่ืองราวดีๆ ท่ีอยากแบ่งปัน 
หรือไม่ หรือท่านตอ้งการเห็น
บทความเก่ียวกบัหวัขอ้ใดหวัขอ้
หน่ึงหรือไม่ หากตอ้งการ เราอยาก
ฟังเร่ืองราวจากท่าน! ส่งบทความ
หรือค�าติชมของท่านมาท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org

เ ม่ือถึงเวลาท่ีดิฉนัเป็นหญิงสาว ดิฉนันึกวา่ดิฉนัเขา้ใจความโดดเด่ียว ดิฉนัยา้ย
บ่อยมากในช่วงเติบใหญ่ ดิฉนัจึงมีประสบการณ์มากมายเก่ียวกบัการออกจาก
อาณาเขตคุน้เคยของตนเองและผกูมิตร และเม่ือดิฉนัแต่งงานกบัชายหนุ่มท่ีดี
ท่ีสุดท่ีเคยพบ ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัจะไม่รู้สึกโดดเด่ียวอีกเลย ใช่หรือไม่

ผดิ
ความโดดเดีย่วในคนหนุ่มสาวเป็นส่ิงเลีย่งไม่ได้ แมว้า่จะอยูเ่พียงครู่หน่ึง เรา 

มีหลายส่ิงท่ีตอ้งท�าซ่ึงท�าใหเ้รายุง่ เรามีบทบาทใหม่ ไดแ้ก่ นกัศึกษา คู่สามีภรรยา 
พนกังาน หรือบิดามารดา เราออกห่างจากบา้นและครอบครัว เราตอ้งรับมือกบัการ
ตดัสินใจกบัปัญหา—ใหญ่—เพียงคนเดียว นอกจากนั้น เรายงัคงรู้สึกหวัน่ไหวต่อ
การทดลองของชีวติท่ีเกิดข้ึนทุกวนัและไม่ไดเ้กิดข้ึนทุกวนั ทั้งหมดน้ีส่งผลใหเ้กิด
ความโดดเด่ียว ความรู้สึกอยา่งหน่ึงท่ีแพร่หลายท่ีสุดในบรรดาคนหนุ่มสาวทุกวนัน้ี 
เป็นเร่ืองโชคดี มวีธีิต่อสู้กบัความโดดเดีย่ว และน่ีเป็นส่ิงท่ีหมวดน้ีจะกล่าวถึง

ในหนา้ 44 เชล่าแบ่งปันวา่การเขา้ร่วมกบัศาสนจกัรช่วยเธอเอาชนะความโดด
เด่ียวไดอ้ยา่งไร ในหนา้ 48 มินดีสอนเราถึงวธีิท่ี เราจะพบและเห็นคุณค่าของ
มติรภาพ ดงัท่ีพระคริสตท์รงท�า และในบทความดิจิตอลเท่านั้น เบลลาเขียนถึงผล
ของมิตรภาพท่ีดีท่ีมีต่อเราและดิฉนัจะใหเ้คลด็ลบัสองสามขอ้ส�าหรับคนท่ีอา้งวา้ง
เม่ืออยูห่่างจากคนท่ีรักในช่วงเทศกาลคริสตม์าส

มีวธีิเอาชนะความโดดเด่ียว—ไม่วา่จะเป็นการออกไปขา้งนอกและหาเพื่อนใหม่ 
สร้างความสมัพนัธ์ท่ีจริงใจทุกวนั หรือพฒันาสมัพนัธภาพท่ีใกลชิ้ดมากข้ึนกบัพระ
ผูช่้วยใหร้อด เม่ือเราตระหนกัวา่ พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กบัเราเสมอ เม่ือเราเห็นวา่เรา
จะไม่มีวนัอยูค่นเดียวเลยจริงๆ เราจะมีความเขม้แขง็ท่ีจะออกไปขา้งนอกเอง หล่อ
หลอมสมัพนัธภาพอนัดี และเป็นพรแก่ชีวติของคนรอบขา้ง

จากคนท่ีเช่ือในท่าน
อเลก็แซนดรา พอลเมอร์

คนหนุ่มสาว

คุณไม่ได้อยู่ตามล�าพงั—เช่ือฉัน

หาบทความเหล่าน้ีและบทความอ่ืน:
•  ท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org
•  ใน YA Weekly (ใตห้มวดคนหนุ่มสาวใน

คลงัคน้ควา้พระกิตติคุณ)

•  ท่ี facebook.com/liahona

ในหมวดนี้

44 การต่อสู้กบัความโดดเดีย่วใน
แต่ละวนัของดฉัิน
โดย เชล่า มาฮาเบียร์

48 แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้
รอดในการผูกมติร
โดย มินดี เซลู

ออนไลน์เท่าน้ัน

ภาวะขาดออกซิเจนทางวญิญาณ
และความส�าคญัของเพือ่นทีด่ี
โดย เบลลา ฮาร์วยี ์

เคลด็ลบั 5 ข้อในการมคีวามสุขกบั
คริสต์มาสเมือ่ท่านอยู่ห่างจากบ้าน

โดย อเลก็แซนดรา พอลเมอร์
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โดย เชล่า มาฮาเบียร์

เ กือบตลอดชีวติ ดิฉนัรู้สึก
เหมือนอยูต่วัคนเดียว ตอน
แรก ความโดดเด่ียวเป็น
ความรู้สึกใหม่ส�าหรับ
ดิฉนั เน่ืองจากดิฉนัมาจาก

ครอบครัวท่ีมีสมาชิกหา้คน ดงั
นั้นสมยัเป็นเดก็ ดิฉนัจึงชอบอยู่
ท่ามกลางคนมากๆ และส่งเสียงดงัท่ี
บา้น ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัไม่ไดอ้ยูค่นเดียว

น่าเศร้า พอ่แม่ของดิฉนัเลิก
กนัช่วงท่ีดิฉนัเป็นวยัรุ่น หลงัจาก
นั้น ดิฉนัเร่ิมรู้สึกโดดเด่ียว ดิฉนั
พยายามคิดวา่จะท�าอะไรเพื่อออก
จากอาณาเขตท่ีคุน้เคยของดิฉนัเพื่อ
ผกูมิตรท่ีโรงเรียน ดิฉนัหวงัวา่จะมี
ความสุขกบัความเคยชินของการมี
ผูค้นมากมายท่ีโรงเรียนเหมือนเวลา
อยูท่ี่บา้น แต่ถึงแมผู้ค้นจะหอ้มลอ้ม
ดิฉนัอยู ่ดิฉนักย็งัรู้สึกโดดเด่ียว 

ความรู้สึกน้ีลดลงไปสองสามปีต่อ
มาเม่ือดิฉนัพบกบัศาสนจกัร

วนัหน่ึงซิสเตอร์ผูส้อนศาสนามา
เคาะประตูบา้นดิฉนัและคุณแม่ดิฉนั
ขานรับ ดิฉนัจ�าไดว้า่เธอบอกพวก
เขาวา่ “จริงๆ แลว้ ดิฉนัไม่สนใจแต่
ลกูสาวดิฉนัน่าจะสนใจ รอสกัครู่ค่ะ 
ดิฉนัจะไปตามเธอ”

เม่ือดิฉนัเร่ิมพดูกบัพวกเธอ ดิฉนั
รู้สึกไดว้า่พระวญิญาณทรงบอกให้
ดิฉนัฟัง สองสามเดือนหลงัจากฟัง
และเรียนรู้ ดิฉนัทราบวา่น่ีคือส่ิงท่ี
ดิฉนัเฝ้ามองหามาตลอด แมว้า่ตอน
แรกดิฉนัไม่ไดรู้้สึกแบบนั้น แต่การ
ตดัสินใจท่ีจะรับบพัติศมาช่วยให้
ดิฉนัไม่เพียงเขา้ใกลพ้ระเจา้มากข้ึน
เท่านั้นแต่ยงัเขา้ใกลจุ้ดจบของการ
ต่อสูก้บัความโดดเด่ียวท่ีดิฉนัเผชิญ
อยูด่ว้ย

การเขา้ร่วม
ศาสนจกัรเพิ่ม
ความโดดเด่ียว
ท่ีดิฉนัเคยรู้สึก
ตั้งแต่การหยา่
ร้างของพอ่แม่
ในหลายๆ ทาง  
แต่กช่็วยใหดิ้ฉนั
หาทางออกจาก
ความโดดเด่ียว
ของดิฉนัดว้ย
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การต่อสู้กบั 
ความโดดเดีย่ว  
ในแต่ละวนัของดิฉนั



46 เลียโฮนา

รูส้กึโดดเด่ียวเม่ือเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส
เม่ือดิฉนัตดัสินใจวา่ดิฉนัตอ้งการรับบพัติศมา 

ครอบครัวดิฉนัไม่ไดต่ื้นเตน้เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แมว้า่
คุณแม่และพี่ชายคนหน่ึงเขา้ร่วมพิธีบพัติศมาของ
ดิฉนั แต่สมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ ปฏิเสธเพราะ
เราไม่ไดน้บัถือศาสนาเดียวกนัอีกต่อไป

ในตอนแรก น่ีเป็นเร่ืองยากและดิฉนัรู้สึกโดด
เด่ียวกวา่ท่ีเคย แต่ไม่นาน ลกูพี่ลกูนอ้งคนหน่ึง
ของดิฉนัตดัสินใจเปล่ียนไปนบัถือศาสนาฮินดูซ่ึง
ต่างไปจากส่ิงท่ีคนอ่ืนๆ ท่ีเหลืออยูใ่นครอบครัว
เราถือปฏิบติัเช่นกนั เขาเคารพการเลือกของดิฉนั
ท่ีเขา้ร่วมศาสนจกัรเพราะเขากต็ดัสินใจคลา้ยกนั 
เน่ืองจากแบบอยา่งของความรักท่ีเขามีต่อดิฉนั 
สมาชิกครอบครัวบางคนจึงเลิกเมินเฉยต่อดิฉนั

ท่ีโรงเรียน ดิฉนัตระหนกัวา่ดิฉนัเขา้กบัคนอ่ืน
ไม่ไดอี้กต่อไป และท่ีท�างาน ผูค้นมองดิฉนัแปลกๆ 
เม่ือดิฉนับอกพวกเขาวา่ดิฉนัรับบพัติศมา ดิฉนัไม่
ไดรู้้สึกละอาย—การตดัสินใจของดิฉนัไม่ผดิและ
ดิฉนัรู้จากส่วนลึกของใจดิฉนั—แต่เพื่อนๆ ไม่
เขา้ใจวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไปของดิฉนัและพวกเขาส่วน
ใหญ่ตดัสินใจเลิกเป็นเพื่อนกบัดิฉนั

ผูกมิตรเพ่ือนใหม่
โดยผา่นประสบการณ์ท่ียากล�าบากทั้งหมด

น้ี ดิฉนัสวดออ้นวอนต่อไปและดิฉนัรู้สึกถึงการ
ปลอบประโลมท่ีสญัญาไวจ้ากพระวญิญาณในพร
ฐานะปุโรหิตท่ีดิฉนัไดรั้บ วนัหน่ึงดิฉนักลา้ถาม
ค�าถามในค�าสวดออ้นวอนวา่ “ท�าไมขา้พระองค์
รู้สึกโดดเด่ียวเหลือเกิน” และดิฉนัไดรั้บค�าตอบ
หรือจะเรียกวา่ค�าสญัญากไ็ด—้วา่ดิฉนัจะมีเพื่อน
ใหม่ เพื่อนท่ีจะเขา้ใจดิฉนั

และดิฉนักมี็! ดิฉนัมีเพื่อนใหม่ บางคนท่ีไม่ใช่
สมาชิกของศาสนจกัรแต่ยงัเคารพและรักดิฉนั 
ดิฉนัมีเพื่อนในศาสนจกัรเช่นกนั พวกเขาเป็น
เหมือนครอบครัวของดิฉนั

การท่ีดิฉนัเป็นคนเกบ็ตวัและตอ้งพดูคุยกบัคน
ไม่ใช่เร่ืองง่ายส�าหรับดิฉนัเลย ส่วนใหญ่ดิฉนัให้
คนเขา้มาผกูมิตรก่อน แต่ตอนอยูม่ธัยมปลายไม่
ค่อยมีใครอยากคุยกบัดิฉนั ดิฉนัจึงมีความสุขเม่ือ
นึกถึงกลยทุธ์เก่าท่ีดิฉนัเคยเรียนรู้—ดิฉนัยิม้ ยิง่
บางคนยิม้มากข้ึนเท่าใด คนนั้นจะยิง่ผกูมิตรไดง่้าย
เท่านั้น ดิฉนัตระหนกัวา่ยิง่ดิฉนัยิม้ใหค้นมากเท่าใด 
พวกเขาจะเร่ิมพดูคุยกบัดิฉนัมากข้ึนและดิฉนัจะ
กลายเป็นเพื่อนของพวกเขาไดง่้ายข้ึน
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ยืนกับพระบิดาบนสวรรค์
ค�าตอบท่ีดีกวา่ส�าหรับค�าสวดออ้นวอนของ

ดิฉนัคือค�าปราศยัของประธานโธมสั เอส. มอนสนั 
(1927–2018) “กลา้ยนืคนเดียว,” (เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, 77–85) ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ค�าปราศยัน้ีสอน
ดิฉนัถึงส่ิงท่ีส�าคญัมากเก่ียวกบัความโดดเด่ียววา่ 
เราไม่มีวนัยนืคนเดียวเม่ือเรายนือยูก่บัพระเจา้

ยงัมีวนัเวลาท่ีเป็นเร่ืองยากส�าหรับดิฉนัท่ีจะยนื
กบัพระองค ์ความกลวัวา่คนอ่ืนจะเยย้หยนัและ
ความเช่ือของดิฉนัเป็นเร่ืองยาก มีคนบอกดิฉนัวา่
ศาสนาของดิฉนัไร้สาระและดิฉนัถูกจูงไปเหมือน
แกะโง่ หลงัจากรู้เก่ียวกบัศาสนาของดิฉนั บางคน
ปฏิบติักบัดิฉนัราวกบัวา่ดิฉนัเป็นโรคติดต่อร้าย
แรง ประสบการณ์เหล่าน้ีทั้งหมดท�าใหดิ้ฉนัรู้สึก
ไม่มัน่ใจและโดดเด่ียวเลก็นอ้ย มนัเป็นการต่อสู้
รายวนัแต่เป็นการต่อสู้ท่ีดิฉนัชนะทุกวนั คร้ังแลว้
คร้ังเล่าดว้ยความช่วยเหลือและการสนบัสนุนเตม็
ท่ีจากพระเจา้

ในแต่ละวนั ดิฉนัพยายามท�าตาม 
พระวญิญาณ เม่ือใดกต็ามท่ีดิฉนัฟังพระ 
วิญญาณและพดูกบัผูค้น การดลใจจาก
พระวิญญาณท�าใหดิ้ฉนัสามารถรับ
ใชผู้อ่ื้นได ้เปิดโอกาสใหดิ้ฉนัจดจ�า
วา่ดิฉนัไม่โดดเด่ียว ส่ิงส�าคญัท่ีสุดคือ 
การฟังพระวิญญาณใหโ้อกาสดิฉนั

แบ่งปันประจกัษพ์ยานเสมอ ดิฉนัตระหนกัวา่การ
แบ่งปันความเช่ือของดิฉนัดว้ยวิธีน้ีช่วยใหดิ้ฉนั
กลวันอ้ยลงและคนอ่ืนเขา้ใจดิฉนัมากข้ึน รู้ตวัอีก
ทีดิฉนัก็ไม่โดดเด่ียวแลว้—เม่ือพดูกบัใครก็ตาม
ท่ีดิฉนัพดูในขณะนั้น—ดิฉนัก�าลงัยนือยูก่บัพระ
วิญญาณ โดยมีพระวิญญาณอยูข่า้งท่าน ท่านจะ
ไม่มีวนัโดดเด่ียว

ตลอดหลายปีและช่วงเวลาท่ีรู้สึกโดดเด่ียว พระเจา้
ทรงบอกดิฉนัซ�้าแลว้ซ�้าเล่าวา่ดิฉนัเป็นธิดาท่ีรักของ
พระองคแ์ละพระองคท์รงรักดิฉนั ดิฉนัจะรู้สึกโดด
เด่ียวไดอ้ยา่งไรหากมีพระบิดายนือยูก่บัดิฉนั ดิฉนัจะ
รู้สึกโดดเด่ียวไดอ้ยา่งไรหากพระองคท์รงอยูห่่างจาก
เราแค่ค�าสวดออ้นวอนท่ีเรียบง่ายเท่านั้น

การต่อสูก้บัความโดดเด่ียวในแต่ละวนั ดิฉนัเรียก
หาพระบิดาบนสวรรคไ์ม่เพียงใหท้รงยนือยูข่า้งดิฉนั
เท่านั้นแต่ใหท้รงช่วยดิฉนัยนืเคียงขา้งพระองคเ์สมอ 
ดิฉนัทราบวา่พระองคไ์ม่เคยท้ิงดิฉนัใหต่้อสูต้าม
ล�าพงั ทรงยนือยูข่า้งดิฉนั และรักดิฉนัเสมอ ◼
ผู้เขยีนอาศัยอยู่ในเมืองปราก สาธารณรัฐเช็ก
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แบบอยา่งของพระผูช่้วย
ใหร้อดใน การผูกมติร

โดย มนิด ีเซลู
นิตยสารศาสนจกัร

ใ 
นฐานะคนหนุ่มสาว เราทุกคนลว้นผา่นช่วง
เวลาโดดเด่ียว—การยา้ยไปเรียน กลบัจาก
งานเผยแผ ่ผา่นการเลิกรา การเป็นสมาชิก
ศาสนจกัรคนเดียวในพื้นท่ี เป็นคนใหม่ใน
วอร์ด การเป็นคนโสด แต่งงานกบัคนท่ีไม่

ค่อยอยูบ่า้น การเป็นพอ่แม่มือใหม่ และอ่ืนๆ อีก
มากมาย ไม่ใช่เร่ืองง่ายเลยท่ีจะผกูมิตรในบางช่วง
เวลาของชีวติ

แต่นัน่ไม่ไดห้มายความวา่เป็นไปไม่ได ้ค �าตอบ
อยูใ่นการท�าตามพระผูช่้วยใหร้อด เช่นเดียวกบัทุก
เร่ือง เอล็เดอร์โรนลั เอ. ราสแบนดแ์ห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสองกล่าววา่ “เช่นเดียวกบัหลกัธรรมพระ
กิตติคุณทุกขอ้ พระเยซูคริสตคื์อพระผูท้รงเป็นแบบ
อยา่งเร่ืองมิตรภาพ” 1 ต่อไปน้ีเป็นส่ิงท่ีเราเรียนรู้สอง
สามเร่ืองจากแบบอยา่งของพระผูช่้วยใหร้อดเก่ียว
กบัการผกูมิตร

ออกไปหาพวกเขา
พระเยซูทรงเห็นค่ามิตรภาพ พระองคท์รงตอ้งการ

ความช่วยเหลือและการสนบัสนุนจากผูอ่ื้น (เหมือน
กบัเราทุกคน) เพ่ือท�าใหก้ารปฏิบติัศาสนกิจบนแผน่
ดินโลกของพระองคเ์กิดสมัฤทธิผล แต่แทนท่ีจะรอ
ใหค้นท่ีใช่ปรากฏตวัท่ีประตูของพระองค ์พระองค์

คนหนุ่มสาว

ทรงออกไปพบกบัพวกเขา! พระองคเ์สดจ็ไปสถานท่ีซ่ึงโดยปกติพระองคไ์ม่เสดจ็
ไป (ดู ลกูา 5:3–10) พระองคท์รงด�าเนินรอบ (ดู มาระโก 1:16; ยอห์น 1:36) และ
กระทัง่ทรงเชิญคนใหม้าและดูสถานท่ีซ่ึงพระองคป์ระทบัอยู ่(ดู ยอห์น 1:39)

เราอาจไม่ตอ้งการเพื่อนดว้ยเหตุผลเดียวกนักบัพระผูช่้วยใหร้อด แต่ยงัเป็น
เร่ืองส�าคญัส�าหรับเราท่ีจะอยูใ่นแวดวงของคนดี หากท่านก�าลงัอยูใ่นช่วงใหม่
ของชีวติท่ีท่านพบวา่ตนเองตอ้งการเพื่อน ใหอ้อกไปหาพวกเขา มีส่วนร่วมใน
ศาสนจกัรและกิจกรรมอ่ืนๆ แนะน�าตวั ลองส่ิงใหม่ จดัเล้ียงพบปะสงัสรรคก์นั 
ปฏิบติัศาสนกิจอยา่งจริงใจ (ใครกต็ามท่ีท่านปฏิบติัศาสนกิจกบัเขากค็งตอ้งการ
เพื่อนเช่นกนั!) และท่านจะพบวา่ตวัท่านเองอยูใ่นแวดวงของคนท่ีจะเป็นเพื่อน
ท่านไดม้ากข้ึนเร่ือยๆ

ชี ้ให้เห็นความดีของผู้อ่ืน
ดิฉนัชอบเม่ือพระเยซูทรงพบนาธานาเอลและตรัสวา่ “น่ีแหละชาวอิสราเอล

แท ้ในตวัเขาไม่มีอุบาย” (ยอห์น 1:47) เม่ือใดกต็ามท่ีดิฉนันึกถึงขอ้น้ี พระคมัภีร์
เตือนดิฉนัวา่ดิฉนัควรมองหาและท�าใหค้วามดีท่ีดิฉนัเห็นในผูอ่ื้น
เป็นท่ีประจกัษ์

“มิสเตอร์” เฟร็ด โรเจอร์สผูเ้ช่ียวชาญในการผกูมิตร 
ช้ีใหเ้ห็นเช่นกนัวา่การมองหาส่ิงท่ีดีท่ีสุดในผูอ่ื้นเป็น
คุณลกัษณะเหมือนพระคริสตอ์ยา่งไร “ผมเช่ือวา่ความ
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ประกาศิตจากสวรรคใ์หรั้กกนั (ดู ยอห์น 13:34) 
หากท่านก�าลงัต่อสูก้บัช่วงเวลาแห่งความโดด

เด่ียวตอนน้ี ใหม้องไปท่ีแบบอยา่งของพระผูช่้วยให้
รอด เหนือคนอ่ืนใด ท�าใหพ้ระองคท์รงเป็นเพื่อน
ท่าน พระองค—์พระบิดาบนสวรรคข์องเรา—จะไม่
ทรงทอดท้ิงท่านใหโ้ดดเด่ียว ◼

อ้างองิ
 1. โรนัลด ์เอ. ราสแบนด,์ “True Friendship,” New Era, 

Oct. 2016, 5.
 2. เฟรด็ โรเจอรส์, ค�าปราศรยัพิธีรบัปรญิญาที่ Marquette 

University, 2001, marquette.edu/universityhonors/
speakers- rogers.shtml.

ซาบซ้ึงใจเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” เขาบอก “การท่ีเรามองหาส่ิงดีในคนท่ีเราบงัเอิญอยู่
ดว้ยในเวลานั้น เราก�าลงัท�าส่ิงท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�า ดงันั้น เราก�าลงัมีส่วนร่วม
ในบางส่ิงท่ีศกัด์ิสิทธ์ิจริงๆ ในความรักและความซาบซ้ึงใจเพ่ือนบา้นของเรา” 2

สวดอ้อนวอนให้เพ่ือน
ประสบการณ์บนแผน่ดินโลกท่ีน่าจดจ�าท่ีสุดบางเร่ืองกบัพระผูช่้วยใหร้อด

คงเป็นเม่ือพระองคท์รงสวดออ้นวอนใหผู้อ่ื้น ชาวนีไฟบนัทึกไวว้า่ “ไม่มี
ใคร [จะ] เขา้ใจถึงปีติซ่ึงเตม็จิตวญิญาณ [พวกเขา] ในเวลาท่ี [พวกเขา] ไดย้นิ
พระองคท์รงสวดออ้นวอนถึงพระบิดาเพื่อ [พวกเขา]” (3 นีไฟ 17:17) ค �าสวด
ออ้นวอนของเราอาจไม่น่าประทบัใจเท่าของพระองค ์แต่เรายงัคงสามารถใช้
เวลาสวดออ้นวอนใหค้นท่ีเราห่วงใย

นอกจากสวดออ้นวอนใหเ้พื่อนของท่าน ท่านสวดออ้นวอนเพื่อมีเพื่อน
ไดด้ว้ย ขณะท่ีท่าน “ปรึกษาพระเจา้ในการกระท�าทั้งหมดของลูก” (แอลมา 
37:37)—รวมถึงความกงัวลของท่านเก่ียวกบัความโดดเด่ียวและตอ้งการเพื่อน
—พระองคจ์ะไม่เพียง “ช้ีทางให ้[ท่าน] เพื่อความดี” แต่พระองคจ์ะทรงช้ีทาง 
ไปสู่ ความดี—คนท่ีดีผูจ้ะเป็นเพื่อนท่ีดีได้

มองไปท่ีพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูทรงทราบวา่เรารู้สึกอยา่งไรเม่ือเรารู้สึกโดดเด่ียวเน่ืองจากพระองค์

เองก ็“คุน้เคยกบัความโศกเศร้า” และความโดดเด่ียว (โมไซยาห์ 14:3) ดงันั้น
แมว้า่เราจะเก่งในการเป็นเพื่อน เราน่าจะยงัมีช่วงเวลาหรือชัว่ขณะท่ีโดดเด่ียว 

แต่ความโดดเด่ียวสามารถเป็นเคร่ืองเตือนใจเราถึง

เราทุกคนลว้นผา่นช่วงเวลา
โดดเด่ียว แต่แบบอยา่งของ
พระผูช่้วยใหร้อดมีส่ิงท่ี
สอนเราสองสามเร่ืองเก่ียว
กบัการผกูมิตร
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52 ก้าวหน้าด้วยกนั

โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็ก  
และริชาร์ด เอม็. รอมนีย์

54 คริสต์มาสทัว่โลก

58 คุณไม่อยากเป็นคนทีถู่ก 
เยาะเย้ยเป็นประจ�า

โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์

60 นัดบอดกบัหญงิสาว 
วสุิทธิชนยุคสุดท้าย

โดย เอล็เดอร์ 
วาควนิ อี. คอสตา

62 ค�าถามและค�าตอบ:  
รับใช้งานเผยแผ่หรือไม่ 
เข้าใจหนังสือววิรณ์หรือไม่

64 ปัจฉิมวาทะ:  
พระพนัธกจิของพระเยซู
คริสต์เพือ่แสดงความรักของ
พระผู้เป็นเจ้า

โดย เอล็เดอร์ 
เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์

ดฉัินรักพระวหิาร  
เพราะพระวหิารเป็นสถานท่ีหน่ึงท่ีคุณจะรู้สึก
ถึงพระวญิญาณไดอ้ยา่งแทจ้ริง พระวหิารเป็น
สถานท่ีแห่งความบริสุทธ์ิซ่ึงคุณจะรู้สึกถึงความ
รักของพระคริสต์

ดิฉนัมีโอกาสอยูใ่นสหรัฐหน่ึงปี หลงัจาก
ดิฉนัไปถึงท่ีนัน่ ดิฉนัรู้สึกเหงามากอยูพ่กัหน่ึง 
ดิฉนัคิดถึงครอบครัวและบา้นของดิฉนั แต่
ดิฉนัมีปัญหายิง่กวา่นั้น ดิฉนัมีเพื่อนไม่มากท่ี
โรงเรียน ดิฉนัมีปัญหากบัภาษาและวฒันธรรม 
และดิฉนัมีปัญหาเลก็นอ้ยกบัครอบครัวท่ีดิฉนั
อยูด่ว้ย

แมแ้ต่ท่ีโบสถ ์บางคร้ังดิฉนักย็งัรู้สึกโดด
เด่ียว ดิฉนัรู้สึกอยากกลบับา้น ดิฉนัอยากเจอ
ครอบครัวของดิฉนัอีกคร้ังจริงๆ 

แต่ดิฉนัเร่ิมนึกถึงพระเยซูคริสต ์พระองค์
ทรงทนทุกขเ์พื่อดิฉนัเพียงใด ดิฉนัสวด
ออ้นวอนและพระผูเ้ป็นเจา้ทรงปลอบโยนดิฉนั 
บริเวณท่ีดิฉนัอยู ่พระวหิารอยูใ่กลม้าก—ห่างแค่
หกนาที ดิฉนัตดัสินใจไปพระวหิารสปัดาห์ละ
คร้ังและนัน่เป็นพรในชีวติของดิฉนัจริงๆ 

ส่ิงต่างๆ เร่ิมเปล่ียนไป ดิฉนัเจอกบัเพื่อน
ท่ีดีบางคนและพระผูเ้ป็นเจา้ทรงท�าใหเ้ป็นไป
ไดท่ี้ดิฉนัจะอยูไ่ปจนจบช่วงเวลาท่ีห่างจากบา้น
น้ี ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัรู้สึกถึงการปลอบโยนเน่ืองจาก
พระเยซูคริสต ์พระองคป์ระทานความช่วยเหลือ
และความเขม้แขง็ใหดิ้ฉนัและนัน่ท�าใหดิ้ฉนักลา้
หาญ บางคร้ังผูค้นคิดวา่การชดใชข้องพระเยซู
คริสตเ์ก่ียวกบัการกลบัใจเท่านั้น แต่พระคริสต์
ทรงเป็นแหล่งของการปลอบโยนท่ียิง่ใหญ่ดว้ย 
ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัไม่สามารถเขา้ใจทุกส่ิงท่ีพระองค์
ทนทุกขไ์ดแ้ต่พระองคเ์ขา้พระทยัดิฉนั

โยนา ซี., 17, ฝร่ังเศส

เยาวชน

ในหมวดนี้
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โดย เอริค บี. เมอร์ดอ็กและริชาร์ด เอม็. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจกัร
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วนัแห่งคร้ังแรก
ในเดือนมกราคม ปี 2019 แมทธิว แอนดรู  

และไอแซคลว้นประสบกบัวนัแห่งคร้ังแรก 

แอนดรูบอกวา่ “แมทธิวเป็นปุโรหิต ผมเป็น

ผูส้อน และไอแซคเป็นมคันายกพร้อมกนั 

ก่อนหนา้น้ีไม่มีใครท่ีอายเุท่าเราไดเ้ล่ือนขั้น

มาก่อน”

“ในวนัแรกท่ีผมเป็นปุโรหิต” แมทธิว 

กล่าว “ผมฉีกขนมปังศีลระลึกและใหพ้ร  

ผมค่อนขา้งประหม่า มือผมสัน่เลก็นอ้ยเม่ือ 
ผมกล่าวค�าสวดออ้นวอนแต่มนัยอดเยีย่ม 

จริงๆ ครับ”

เน่ืองจากเพิ่งไดรั้บฐานะปุโรหิตแห่งอา

โรน ตอนน้ีไอแซคมีโอกาสเรียนรู้จากพี่ชาย 

“ยอดเยีย่มมากครับเพราะผมอยูก่บัพี่ชายและ

เพื่อนๆ บางคนของพวกเขา” ไอแซคบอก 

“ผมรู้สึกถึงพระวญิญาณเม่ือผมส่งผา่น 

ศีลระลึกเป็นคร้ังแรก”

“ผมให้บัพตศิมาน้องชายผม!”
พร้อมกบัการไดรั้บฐานะปุโรหิตแห่ง

อาโรนและการส่งผา่นศีลระลึก ไอแซคเขา้

พระวหิารเพื่อประกอบพิธีบพัติศมาดว้ย คุณ

พอ่ของเขาบพัติศมาเขาก่อนแต่แลว้กมี็เร่ือง

ประหลาดใจ

“ผมใหบ้พัติศมานอ้งชายผม!” แมทธิวกล่าว

“ผมไม่เคยคิดวา่แมทธิวจะใหบ้พัติศมา 

ผม” ไอแซคบอก “แต่ตอนน้ีเขาเป็น 
ปุโรหิต เขาจึงใหไ้ด ้นัน่เป็นประสบการณ์ 
ท่ียอดเยีย่มครับ ผมรู้สึกไดถึ้งพระวญิญาณ 

บริสุทธ์ิ”

ทุกเช้าก่อนเซมนิารี
แมทธิว แอนดรู และไอแซคไม่ใช่แค่พี่

นอ้งท่ีอยูใ่นครอบครัวคลาร์กสนั ยงัมีอีกส่ีคน 

ไดแ้ก่ ลีไว (9) อีไล (7) แซม (4) และไทตสั 

(2) และอีกหน่ึงคนท่ีก�าลงัจะเกิด

ก ารเปล่ียนแปลงอนัน่าต่ืนเตน้หลาย

อยา่งเกิดข้ึนกบัศาสนจกัรเพราะ

การดลใจท่ีประธานรัสเซลล ์เอม็. 

เนลสนัไดรั้บ การเปล่ียนแปลงสองอยา่ง

มีผลโดยตรงกบัพี่นอ้งสกลุคลาร์กสนัจาก

แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

1.  ตอนน้ีเยาวชนชายจะไดรั้บแต่งตั้งสู่

ต �าแหน่งฐานะปุโรหิตในเดือนมกราคม

ของปีท่ีพวกเขาจะมีอาย ุ12, 14 และ 16 ปี

2.  เยาวชนจะมีสิทธ์ิไดรั้บใบรับรองพระ

วหิารจ�ากดัการใช ้โดยเร่ิมตน้ในเดือน

มกราคมของปีท่ีพวกเขาอายคุรบ 12 ปี

ส�าหรับพี่นอ้งแมทธิว (15) แอนดรู (13) 

และไอแซค (11) การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีน�า

โอกาสการรับใชแ้ละกา้วหนา้ใหม่ในพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต—์ไม่ใช่เฉพาะตวั

พวกเขาเองแต่ ด้วยกัน

ก้าวหน้า ด้วยกนั



 ธนัวาคม 2019 53

เม่ือประธานเนลสนัเช้ือเชิญสตรีของ

ศาสนจกัรในการประชุมใหญ่สามญัเดือน

ตุลาคม ปี 2018 ใหอ่้านพระคมัภีร์มอรมอน 

ก่อนส้ินปี แมทธิว แอนครู และไอแซค 
รวมทั้งคุณพอ่และนอ้งชายของเขาตดัสินใจ 
สนบัสนุนคุณแม่ “เราจะอ่านพระคมัภีร์กบั

คุณแม่ครับ!” พวกเขาบอก ทุกเชา้ก่อนเซมิ

นารี พวกเขาต่ืนข้ึนมาอ่านพระคมัภีร์ดว้ยกนั

การท้าทายทีเ่ปลีย่นชีวติ
“เม่ือเราท�าตามการทา้ทายน้ี ผมคิดวา่จะใช้

เวลานานมาก” แอนดรูกล่าว “ผมกงัวลวา่ผม

จะมีเวลาไม่พอท่ีจะท�าทุกอยา่งท่ีผมอยากท�า 

เช่น เล่นกีตาร์หรือเล่นกบัเพื่อนของผม แต่ผม

รู้วา่ไม่ไดเ้ป็นอยา่งนั้น ยิง่ผมใหเ้วลาอ่านพระ

คมัภีร์มอรมอนมากเท่าใด ดูเหมือนวา่ผมจะ

มีเวลามากข้ึนเท่านั้น ผมตระหนกัวา่หากผม

อ่านพระคมัภีร์ต่อไปมากเท่าท่ีจะท�าได ้ชีวติ

ผมจะสมดุล ผมมีเวลามากข้ึนในแต่ละวนั”

แมทธิวก�าลงัมีปัญหาเม่ือครอบครัวเร่ิม

อ่านดว้ยกนัทุกเชา้ เขาบอกวา่ “ผมจะเรียนได้

ไม่ดี ผมมีปัญหากบัการศึกษาพระคมัภีร์ส่วน

ตวัและความสมัพนัธ์ของผมกบัพระบิดาบน

สวรรค ์ผมเกบ็เร่ืองน้ีไวค้นเดียว ผมไม่ไดคุ้ย

เร่ืองน้ีกบัพอ่แม่ของผม”

อยา่งไรกต็าม เม่ือแมทธิวใชเ้วลามากข้ึน

เพื่ออ่านพระคมัภีร์มอรมอน พระกิตติคุณ

เร่ิมเป็นความส�าคญัอนัดบัแรกในชีวติเขา เขา

ตั้งใจเรียนมากข้ึน เขาท�างานหนกัและเกรด

เขาดีข้ึน

“ผมตระหนกัดว้ยวา่พระบิดาบนสวรรค์

และพอ่แม่ของผมรักผมมากเพียงใดและพวก

ท่านช่วยผมมากเพียงใด ผมมีประจกัษพ์ยาน

มากข้ึนในพระเยซูคริสต ์พระองคท์รงช่วย

ผมเอาชนะนิสยัไม่ดีและช่วยผมด�าเนินชีวติ

ไปในทางท่ีถกูตอ้ง “ผมดีใจท่ีเรารับค�าทา้ทาย

ของประธานเนลสนัเป็นครอบครัว นัน่

เปล่ียนชีวติผม”

“โอ้โห เยอะเชียว!”
การรับค�าเชิญของประธานเนลสนัเสริม

สร้างประจกัษพ์ยานของไอแซคดว้ย “เรา

วงกลมค�าวา่ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า พระผู้ไถ่ 

พระผู้ช่วยให้รอด และ พระคริสต์ ทุกคร้ังท่ี

เราพบ” เขาบอก “ในวนัท่ีเราอ่านจบ ผมพลิก

ดูหนา้ในพระคมัภีร์มอรมอนและเห็นทุกค�า

ท่ีผมวงไว ้ผมคิดวา่ “โอโ้ห เยอะเชียว!” ผม

ไม่เคยสงัเกตมาก่อนวา่เยอะขนาดไหน ผม

รู้สึกเขม้แขง็ทางวญิญาณมากข้ึนเม่ืออ่านพระ

คมัภีร์มอรมอน ผมดีใจท่ีเราอ่าน”

พ่ีน้องสกลุคลาร์กสันได้รับพรจากการรับใช้ในโควรัมฐานะปุโรหิตของ
พวกเขาและการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน

ชีวติดขีึน้มาก
แมทธิว แอนดรู และไอแซคอศัจรรยใ์จท่ี 

ครอบครัวของพวกเขาอ่านพระคมัภีร์มอร

มอนจบแค่สองเดือน “ปกติเราใชเ้วลาเป็นปี” 

ไอแซคบอก พวกเขาคน้พบพรจากการท�าตาม

ค�าเช้ือเชิญของศาสดาพยากรณ์ดว้ยกนั

“หากคุณท�าส่ิงท่ีคุณควรท�า” แอนดรูบอก 

“เช่นการสร้างความสมัพนัธ์กบัพระบิดาบน

สวรรคผ์า่นการสวดออ้นวอน ศึกษาพระ

คมัภีร์ และเขม้แขง็เตม็ท่ีในศาสนจกัร ชีวติจะ

ดีข้ึนมาก”

พี่นอ้งชายสามคนน้ีช่วยกนักา้วหนา้ใน

พระกิตติคุณ พวกเขาท�าตามศาสดาพยากรณ์

ผูเ้รียกใหส้มาชิก “เพิ่มพนูศรัทธาในพระเจา้

พระเยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองค ์

เพื่อ . . . [ท�า] และ [รักษา] พนัธสญัญาของ

พวกเขากบัพระผูเ้ป็นเจา้ ตลอดจนเสริมสร้าง 

. . . ครอบครัวของพวกเขา 1 ◼

อ้างองิ
 1. รัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “ค�ากล่าวเปิดการประชุม,” 

เลียโฮนา, พ.ย. 2018, 7.
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ท่านตอ้งการแบ่งปันวธีิท่ีท่านฉลองคริสตม์าสในบา้นเมืองของ

ท่านหรือไม่ ส่งภาพพร้อมเร่ืองราวของท่านมาใหเ้รา และเราอาจใช้

ในปีหนา้! ส่งไปท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org
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คริสต์มาส  

ทัว่  

โลก

“เดือนธันวาคม แสดงถึงความเป็นหน่ึงเดียวกนัใน

ครอบครัวดิฉนั เราชอบด�าเนินชีวิตโดยท�าตามแบบอยา่งของ

พระคริสตแ์ละเราพยายามเตือนตนเองถึงการกระท�าท่ีพระองค์

ทรงท�าเพ่ือเราและพรมากมายท่ีเราไดรั้บเสมอ ในหอ้งนัง่เล่น

ของเรามีภาพพระผูช่้วยใหร้อดรายลอ้มไปดว้ยหวัใจสีแดง

ประมาณ 20 ดวง

“เม่ือเราเตรียมพร้อมท่ีจะแกะห่อของขวญัตอนเท่ียงคืน ดิฉนั

มองไปท่ีครอบครัวดิฉนัก่อนแลว้มองไปท่ีภาพพระคริสต ์ดิฉนั

ภมิูใจท่ีมีรูปภาพของพระองคใ์นหอ้งนั้น ภมิูใจท่ีสามารถพดู

กบัตนเองไดว้า่ส่ิงท่ีพระองคท์รงตอ้งการเป็นอยา่งมากส�าหรับ

ครอบครัวของดิฉนัก�าลงัเกิดข้ึน

“ดิฉนัวางแผนรับใชง้านเผยแผเ่ตม็เวลา ช่วงเวลาท่ีเราแบ่ง

ปันในคริสตม์าสท�าใหดิ้ฉนัมีความปรารถนามากข้ึนท่ีจะแบ่ง

ปันพระกิตติคุณกบัผูอ่ื้น คริสตม์าสใหค้วามรู้สึกต่างออก

ไปเม่ือมีพระกิตติคุณ เม่ือมีพระกิตติคุณ ทุกอยา่งเก่ียวกบั

คริสตม์าสมีศนูยก์ลางอยูท่ี่พระคริสตแ์ละครอบครัว ส่ิงนั้นน�า

การปลอบโยนมาสู่ดิฉนัมากข้ึน”

มิเรียม จี., ปารีส ฝร่ังเศส
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มี
ประเพณีคริสตม์าสอะไรท่ีท่านชอบเป็นพิเศษ สวมเส้ือหนาๆ เพื่อไปร้องเพลงคริสตม์าส

เป็นครอบครัว เล่นเล่ือนหิมะตามดว้ยโกโกร้้อน ไปบาร์บีคิวท่ีชายหาด

ต่างจากภาพท่ีเห็นในการ์ดอวยพรวนัหยดุของบริษทัผูผ้ลิต มีการเฉลิมฉลองคริสตม์าส

ในทุกสภาพอากาศ วฒันธรรม และสถานท่ี—บ่อยคร้ังปราศจากวีแ่ววของหิมะหรือกล่ินจางๆ 

ของตน้สน

ต่อไปน้ีท่านจะไดเ้ห็นบางวธีิท่ีเยาวชนทัว่โลกเฉลิมฉลองการประสูติของพระผูช่้วยใหร้อด

“เราชวนเดก็เลก็ๆ ใหว้างพระกมุารเยซูใน

เปลตอนเท่ียงคืนวนัท่ี 25 ธนัวาคม เราอวยพร 

‘สุขสนัตค์ริสตม์าส’ ใหก้บัสมาชิกครอบครัว

เราแต่ละคน ตดัเคก้ คุยกนัทั้งคืน และเขา้

นอนช่วงสายของวนันั้น

“เราส�านึกคุณอยา่งยิง่ท่ีเรามีพระเยซูคริสต์

เป็นส่วนหน่ึงของชีวติเรา โดยผา่นพระองค์

เราพบปีติอนัเป็นนิจ”

อันคิตา เค., บังกาลอร์ อินเดีย

“คริสต์มาส 2018 เป็นคริสตม์าสท่ี

สวยงามท่ีสุดของผม มีความรู้สึกของการอยู่

ดว้ยกนัและเป็นมิตร ผมมีส่วนร่วมในงาน

ส�าหรับผูอ้พยพ

“ผมท�ารองเทา้กระดาษสีแดงและสอน

ใหค้นท่ีไดรั้บเชิญมารับประทานอาหารเยน็

ท�ารองเทา้เหล่าน้ีส�าหรับวางบนจานใบละ

หน่ึงช้ิน แขกรับเชิญท่ีมางานในค�่าวนันั้นน�า

เป้สะพายหลงับรรจุชุดสุขอนามยัส่วนตวัมา

ดว้ยเพื่อเตรียมไวส้�าหรับแจกวนัอาทิตย์

“เราดูภาพยนตร์เก่ียวกบัพระคริสตก์บัผู ้

อพยพอนัเป็นส่วนหน่ึงของค�่าคืนนั้น เป็น

คริสตม์าสท่ีดีในความทรงจ�า”

อเลก็ซิส แอล., ปารีส ฝร่ังเศส

“ในบังกาลอร์ มีการเฉลิมฉลอง

คริสตม์าสทัว่เมือง ทุกคนเฉลิมฉลอง ไม่วา่

จะเป็นชาวฮินดู มุสลิม หรือชาวคริสต ์หลาย

คนตกแต่งตน้คริสตม์าสและแขวนดาวไวใ้น

บา้นของพวกเขา

“ประเพณีหน่ึงท่ีเราท�าในครอบครัวของ

เราคือการมีส่วนร่วมในปฏิทินแสงส่องโลก

ท่ีศาสนจกัรจดัไว ้คุณแม่ดิฉนัเร่ิมเตรียมเคก้

ส�าหรับเพื่อนบา้น เพื่อนร่วมงาน มิตรสหาย 

และครอบครัวเราดว้ย ในวนัคริสตม์าสอีฟ 

เราเชิญสมาชิกครอบครัวของเราทั้งหมดมาท่ี

บา้นเรา เราเร่ิมใหข้อ้คิดทางวญิญาณเน่ืองใน

เทศกาลคริสตม์าสเวลา 22.30 น. ต่อจากนั้น

เราร้องเพลงสวด อ่านพระคมัภีร์ ดูวดิีทศัน์

คริสตม์าสบางเร่ือง และพดูคุย
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“เราท�า ชั้นวางน�้ามะนาวน้ีไวเ้พื่อใชใ้นช่วงฤดู

ร้อน แต่ช่วงคริสตม์าสเป็นโอกาสเหมาะท่ีจะใช้

ส�าหรับแจกคุก้ก้ีและช็อกโกแลตร้อน! ดิฉนัรู้สึก

ใกลชิ้ดกบัพระผูช่้วยใหร้อดของดิฉนัมากข้ึนเม่ือ

ดิฉนัพบวธีิท่ีสร้างสรรคใ์นการรับใชผู้อ่ื้น”

บรู้กลิน เอช., อัลเบอร์ตา แคนาดา

“ผมชอบใช้เวลา กบัพี่สาวนอ้งสาวผม 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเราเล่นเกมดว้ยกนั ช่วง

คริสตม์าสเรารับประทานอาหารเยน็ใตแ้สง

เทียนทุกคืน ผมรู้สึกสงบ แสงเทียนเตือนใจ

ผมใหร้ะลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดของเราผูท้รง

เป็นแสงสวา่งของโลก”

เดน เอช., อัลเบอร์ตา แคนาดา

“หลายคนคดิว่า ภเูขาเป็นสถานท่ีสงบสุขซ่ึงพวกเขาส่ือสารกบัธรรมชาติและคน้พบ

ความสวยงามจากงานสร้างของพระผูเ้ป็นเจา้ แต่ท่ีน่ีในฮาวาย เรารู้สึกและซาบซ้ึงใจต่อพลงั

อ�านาจของพระผูเ้ป็นเจา้ในทะเลและในส่ิงอศัจรรยท์ั้งหมดท่ีมีอยูใ่นนั้น

“เวลาท่ีท่านอยูก่บัธรรมชาติและครอบครัว นัน่คือ ประสบการณ์ของความผกูพนั ท่าน

ตดัขาดจากส่ิงกวนใจในชีวติและสนใจกแ็ต่ความงามรอบตวัท่าน ทั้งในส่ิงท่ีท่านเห็นและใน

ผูค้นท่ีท่านแบ่งปันประสบการณ์ดว้ย

“จะมีเวลาใดดีไปกวา่ช่วงเวลาคริสตม์าสท่ีจะรู้สึกกระชบัความสมัพนัธ์กบัโลกน้ีและกบั

ครอบครัวเรา เม่ือเราเขา้ใจวา่ทั้งสองส่ิงมีบทบาทส�าคญัในแผนซ่ึงพระบิดาในสวรรคแ์ละ

พระผูช่้วยใหร้อดพระเยซูคริสตท์รงวางไว”้

ไดแอน เอ., พร้อมด้วยภาพถ่ายของไซรัส เอ., รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

“ครอบครัวของผม มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการรับใชบ้างอยา่งในช่วง

คริสตม์าสเสมอ ส่ิงหน่ึงท่ีเราท�าคือเตรียม

อาหารและส่ิงของเคร่ืองใชเ้พื่อคนขดัสน 

ผา่นการรับใชผู้อ่ื้น เราสามารถแสดงความ

รักของพระผูเ้ป็นเจา้ พอ่แม่ของผมสอนผม

ถึงความหมายของคริสตม์าสโดยการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีและรับใชผู้อ่ื้น ประสบการณ์

น้ีช่วยใหผ้มเขา้ใจบทบาทของผมบน

แผน่ดินโลกและความหมายท่ีแทจ้ริงของ

คริสตม์าส”

อารอน เอส., บังกาลอร์ อินเดีย
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หลายคนในเม็กซิโกมารวมกนัเป็นครอบครัวและเพือ่นเพือ่ตีพอีาต้าให้แตกซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการฉลองคริสต์มาส

“ดฉัินช่วย ล �าเลียงและจดัการของเล่น

บริจาคหลายคนัรถ จากนั้นเราเปิดประตู

ใหทุ้กคนเขา้มา สนุกจริงๆ ท่ีไดเ้ฝ้ามอง

เดก็ทุกคน ดวงตาพวกเขาเป็นประกาย 

พวกเขาต่ืนเตน้มาก! ดิฉนัมีความสุขท่ีได้

เห็นพวกเขามีความสุขและใจดิฉนัสงบ

หลงัจากตอ้งผา่นเร่ืองเลวร้าย”

ออเดรย์ วี.

“บางคร้ังเน่ืองจากเราเป็น
ครอบครัวใหญ่ เราทุกคนมารวมกนัใน

บา้นหลงัน้ีและหลงัถดัไป เราเปิดเพลง เรา

เตน้ร�า เราอยูด่ว้ยกนัเป็นครอบครัวเสมอมาก

เท่าท่ีจะท�าไดใ้นเดือนธนัวาคมเพราะเราไม่

ตอ้งไปเรียน

“เราเล่นกนั เราคุยกนั เราหวัเราะ เรากิน 

นัน่เป็นประเพณีของเรา เม่ือผมไปเรียน ผม

ไม่มีเวลาท�าส่ิงเหล่าน้ีกบัครอบครัวผม เรา

จึงพยายามรักษาประเพณีน้ีต่อไป ครอบครัว

เป็นส่ิงส�าคญัท่ีสุด ประเพณีเหล่าน้ีช่วยใหเ้รา

อยูด่ว้ยกนัเป็นครอบครัว”

ฮวน ซี., บาร์รันกียา โคลอมเบีย

“หลงัจากไฟป่า ดิฉนัตระหนกัวา่ส่ิง

ส�าคญัท่ีสุดคือครอบครัวและเพื่อน ถึงแม้

เราจะไม่มีของขวญัมากมาย แต่เรากสุ็ขใจ

ท่ีไดอ้ยูพ่ร้อมหนา้กบัครอบครัว ช่วงเวลา

นั้นเรายงัมีความสุข ถึงแมจ้ะไม่เหมือน

คริสตม์าสตามปกติของเรา”

ราเชล ดบัเบิลย.ู

“เป็นเร่ืองดทีีไ่ด้เห็น ทุกคนมาอยู่

ดว้ยกนัและพ่ึงพากนัทางสงัคม . . . ผม

เรียนรู้วา่วตัถุส่ิงของไม่ส�าคญั การรับใช ้

ครอบครัว และเวลาท่ีใชร่้วมกนัส�าคญักวา่ 

ชีวติมีค่า ส่ิงต่างๆ อาจเปล่ียนไปในทาง

ไม่ดีไดเ้สมอ เราจึงตอ้งพยายามมีความสุข

กบัช่วงเวลาดีๆ ท่ีเราอยูด่ว้ยกนั เราเป็นคน

ท�าใหเ้กิดช่วงเวลาดีๆ เหล่านั้น!”

บิลล่ี เอ.

หมายเหต:ุ เยาวชนต่อไปนีจ้ากพาราไดซ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาใคร่ครวญถึงความหมายของคริสต์มาส
หลงัจากไฟป่าท่ีก่อความเสียหายมากท่ีสุดในประวติัศาสตร์แคลิฟอร์เนียเผาชุมชนของพวกเขา
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โดย เดวดิ เอ. เอด็เวร์ิดส์
นิตยสารศาสนจกัร

ท่
 านบอกช่ือเคร่ืองหมายของยคุสุดทา้ยไดบ้า้งหรือไม่ มีเคร่ืองหมาย

ไม่ก่ีอยา่งซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัดี ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟ ูการออกมาของพระคมัภีร์

มอรมอน ภยัพิบติัหลากหลาย การเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณ 

และความชัว่ร้ายโดยทัว่ไป ต่อไปน้ีเป็นเคร่ืองหมายอยา่งหน่ึงท่ีท่านอาจ

นึกไม่ถึงคือ การเยาะเยย้

ผูเ้ขียนพนัธสญัญาใหม่สองท่านพดูวา่จะมีพวกท่ีชอบเยาะเยย้ในยคุ

สุดทา้ย (ดู 2 เปโตร 3:3; ยดูา 1:18) กล่าวคือ จะมีคนท่ีเยาะเยย้หรือเยย้หยนั

พระเยซูคริสต ์ค�าสอนของพระองค ์และผูติ้ดตามพระองค ์แต่ในฐานะ ภา
พ

ถ่า
ยป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
เด

วดิ
 ส

โต
เก

อร์

ไม่อยากเป็น  

คนทีถู่ก

เป็นประจ�า

การเยาะเย้ยเป็นท่ีนิยม—ยกเว้นใน

สายพระเนตรของพระเจ้า

คุณ 

เยาะเย้ย
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สานุศิษยข์องพระองค ์มีคนบอกใหเ้ราอด

กลั้นและอดทน (ดู 2 เปโตร 3:11–15) โดยตั้ง

ตารอการเสดจ็มาของพระองคแ์ละสมัฤทธิผล 

แห่งค�าสญัญาของพระองค ์ยดึมัน่ในพระ

เมตตาของพระองคแ์ละมีความเมตตาสงสาร

ผูอ่ื้น (ดู ยดูา 1:22)

แน่นอนวา่การเยาะเยย้ไม่ใช่เร่ืองใหม่แต่

ดูเหมือนจะแพร่กระจายอยา่งเห็นไดช้ดั และ

แมว้า่ท่านอาจไม่เคยเยาะเยย้เร่ืองของพระผู ้

เป็นเจา้ แต่รูปแบบของชีวิตท่ีชอบเยาะเยย้

ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีสานุศิษยข์องพระเยซูคริสต์

ท�าตาม

เยาะเย้ยต่อไปไหม ไม่ ขอบคุณ
การเยาะเยย้หมายถึงหวัเราะเยาะ ลอ้เลียน 

หรือเสียดสี บางคร้ังรวมถึงการลอ้เลียนตรงๆ 

กลบัใจหรือเขาจะรับการช่วยใหร้อดไม่ได!้” 

(แอลมา 5:30–31)

การเยาะเยย้เป็นอาการของบาปท่ีจะน�า

ไปสู่ความจองหอง และความรู้สึกทัว่ไปท่ี

อยูเ่บ้ืองหลงัการเยาะเยย้คือการเหยยีดหยาม

—ดูถกูคนอ่ืน—กล่าวคือ เป็นการดูถกู คน ไม่

เพียงแค่ไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีเขาพดูหรือท�า

น่ีไม่ใช่ส่ิงท่ีพระเจา้ทรงตอ้งการ พระองค์

ตรัสวา่ “ใหม้นุษยทุ์กคนนบัถือพ่ีนอ้งของเขา

เสมือนหน่ึงนบัถือตนเอง” (หลกัค�าสอนและ

พนัธสัญญา 38:24) เราทุกคนมีค่าเท่าเทียม

กนั แอลมาถามวา่ “ท่านจะขืนคิดอยูห่รือวา่

ท่านเป็นคนดีกวา่คนอ่ืน [?]” (แอลมา 5:54) 

ความคิดประเภทใดน�าไปสู่การเยาะเยย้ การ

เยาะเยย้คนเป็นวิธีหน่ึงท่ีผูค้นพยายามยกตน

ข่มท่าน

มากกวา่นั้น ผูท่ี้เยาะเยย้มกัก�าลงัพยายาม

ใหค้นอ่ืนเขา้ขา้งเขา สญัลกัษณ์หน่ึงจากความ

ฝันของลีไฮแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงน้ี ผูค้นท่ีอยู่

ในอาคารใหญ่และกวา้ง “อยูใ่นอากปักิริยา

ลอ้เลียนและช้ีน้ิวของพวกเขา” (1 นีไฟ 8:27) 

การช้ีน้ิวเป็นการวาดเสน้แบ่งเรา กบั พวกเขา

โดยพดูวา่ “ท่านตอ้งอยูข่า้งเราหรือท่านจะถกู

ท�าใหอ้บัอายและถกูหวัเราะเยาะ” ผูท่ี้เยาะเยย้

กอ็ยากใหค้นอ่ืนเป็นเหมือนตนเอง นัน่เป็น

เพราะส่วนหน่ึงลึกๆ แลว้ คนจองหองมกัขาด

ความมัน่ใจอยา่งมาก

จงอ่อนน้อม อย่าเยาะเย้ย
เพราะมีการเยาะเยย้อยูข่า้งนอกนัน่ อาจ

เป็นเร่ืองล่อลวงใจใหเ้ขา้ร่วมกบัพวกเขา ดู

เหมือนวา่พวกเขาก�าลงัสนุก ใช่หรือไม่ ทุกคน

ท�ากนั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอินเทอร์เน็ตและ

ในส่ือสงัคมออนไลน ์เราอาจถกูล่อลวงให้

ต่อสูก้บัไฟดว้ยไฟ—ใหใ้ชอ้าวธุของโลกต่อสู้

กบัโลก ใหช้ี้น้ิวกลบัไปหาคนท่ีช้ีน้ิวในอาคาร

ใหญ่และกวา้งเพ่ือดูวา่พวกเขาชอบรสชาติยา

บ�าบดัโรคเยาะเยย้ของตนเองแค่ไหน

แต่นัน่ไม่ใช่วธีิของพระเจา้

“อยา่สบประมาทคนเหล่านั้นท่ีสบ

ประมาท” (หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 31:9)

“จงรักศตัรูของท่าน อวยพรคนท่ีสาป

แช่งท่าน ท�าดีต่อคนท่ีเกลียดชงัท่าน และจง

อธิษฐานเพื่อ คนท่ีใชท่้านอยา่งดูหม่ินและ  
ผูท่ี้ข่มเหงท่าน” (มทัธิว 5:44)

นัน่เป็นมาตรฐานท่ีสูงกวา่มาตรฐานของ

โลกซ่ึงดูเหมือนจะบอกวา่ “เยาะเยย้ทุกคน

และทุกอยา่งท่ีต่างจากคุณในทุกทาง” 

อาจเป็นเร่ืองยากท่ีจะทนต่อการเยาะ

เยย้ของคนอ่ืนและไม่ตอบโตด้ว้ยการเยาะ

เยย้ เน่ืองจากวฒันธรรมของเราจะท�าใหเ้ช่ือ

วา่การเยาะเยย้ท่ีฉลาดท่ีสุด เจบ็ปวดท่ีสุดจะ

ชนะการแข่งขนัเพื่อใหไ้ดค้วามสนใจและ

ความเคารพจากผูค้น แต่นัน่ไม่จริง พระเจา้

ทรงสอนเรา—และทรงแสดงแก่เรา—วา่

ความรัก ความอ่อนนอ้ม ความอดทน และ

ความอดกลั้นคือวธีิของพระองค์

หากเราเป็นผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริงของพระเยซู

คริสต ์เราจะไม่เยาะเยย้พี่นอ้งของเรา เพราะ

ใจเราจะเป่ียมไปดว้ยความรักอนับริสุทธ์ิของ

พระองค ์(ดู โมโรไน 7:47–48) ◼

เช่นการเลียนแบบคนบางคนและใชเ้สียงตลก

หรือท�ากิริยาท่าทางหรือภาพพจนเ์กินจริง เรา

ทุกคนเคยเห็นมาแลว้ มีอยูทุ่กท่ี ดูเหมือนคน

จะชอบ

แต่พระเจา้ไม่พอพระทยั

ไม่มีท่ีใดในพระคมัภีร์ท่ียอมรับการเยาะ

เยย้ อนัท่ีจริง เร่ืองน้ีถกูประณามไวอ้ยา่ง

เจาะจง ตวัอยา่งเช่น แอลมาผูบุ้ตรสอนวา่

“มีใครในบรรดาพวกท่านท่ีลอ้เลียนพี่นอ้ง

ของเขา . . . 

“วบิติัแก่คนเช่นนั้น, เพราะ . . . เขาตอ้ง

พระเจ้าทรงสอน
เรา . . . ว่าความรัก 
ความอ่อนน้อม 
ความอดทน และ
ความอดกลัน้คอื
วธีิของพระองค์
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ข้
  าพเจา้ไม่ไดเ้ติบโตมาในฐานะสมาชิกศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ย แต่

ผา่นสมาชิกบางคนท่ีขา้พเจา้พบ ขา้พเจา้เรียนรู้วา่เม่ือบางคนด�าเนินชีวติอยา่งสะอาด บริสุทธ์ิ แสง

สวา่งของพระคริสตฉ์ายส่องในพวกเขา พวกเขากลายเป็นแบบอยา่งท่ีทรงพลงั

ขา้พเจา้รู้จกักบัศาสนจกัรคร้ังแรกผา่นเพื่อนในมหาวทิยาลยั เขาเป็นสมาชิกท่ีดีมากของศาสนจกัร

และเคยรับใชง้านเผยแผ ่ขา้พเจา้เติบโตในครอบครัวคาทอลิก เขาจึงพยายามเร่ิมคุยกบัขา้พเจา้เก่ียว

กบัศาสนาบ่อยคร้ัง แต่ขา้พเจา้ไม่ไดส้นใจจริงๆ เพื่อนขา้พเจา้ฉลาดมาก เขาพยายามอีกคร้ังท่ีจะ

แนะน�าใหข้า้พเจา้รู้จกัศาสนจกัร—โดยจดัใหข้า้พเจา้นดับอดกบัหญิงสาววสุิทธิชนยคุสุดทา้ย

การออกเดทคร้ังแรกของเรา

นาทีท่ีขา้พเจา้กบัเรเน่ไปออกเดทคร้ังแรก ขา้พเจา้ตกหลุมรักเธอเตม็ๆ ขา้พเจา้คิดวา่เธอสวยมาก 

ขา้พเจา้บอกไดว้า่มีบางส่ิงท่ีพิเศษเก่ียวกบัเธอ ไม่นานหลงัจากนั้น ขา้พเจา้พร้อมท่ีจะจริงจงักบัเธอ

และสร้างครอบครัว—แต่หลงัจากไปเดทหลายคร้ัง เธอบอกวา่เราไม่ควรเดทกนัอีกต่อไปเพราะ

เธอชอบขา้พเจา้ “มากเกินไป” และเธอตอ้งการแต่งงานในพระวหิาร แยย่ิง่กวา่นั้นส�าหรับ

ขา้พเจา้คือ ไม่นานเธอกอ็อกไปรับใชง้านเผยแผ ่หลงัจากนั้น ขา้พเจา้ตดัสินใจวา่ขา้พเจา้ ไม่ 

ชอบวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยเลย

เม่ือเธอกลบัจากงานเผยแผ ่เพื่อนท่ีรู้จกัพวกเราเชิญขา้พเจา้ไปงานเล้ียงเพื่อ

ขา้พเจา้จะไดเ้จอเรเน่และเราเร่ิมใชเ้วลาดว้ยกนัอีกคร้ัง ขา้พเจา้เรียนจบจากวทิยาลยั

แลว้และมีงานท่ีดี อีกคร้ังท่ีขา้พเจา้รู้สึกวา่พร้อมจะแต่งงาน ขา้พเจา้คิดวา่ขา้พเจา้เป็น

ตวัเลือกท่ีดี ขา้พเจา้จึงขอแต่งงาน เธอตอบปฏิเสธ

พบกบัผู้สอนศาสนาอย่างไม่เตม็ใจ

เพื่อใหค้วามสมัพนัธ์ของเราด�าเนินต่อไป ขา้พเจา้รับค�าเชิญไปฟังผูส้อนศาสนา คร้ัง

หน่ึงเธอมากบัขา้พเจา้ แสดงประจกัษพ์ยานเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนและขอร้องให้

ขา้พเจา้อ่านดว้ยน�้าตาคลอ เธอตอ้งการใหข้า้พเจา้มีประจกัษพ์ยานในพระกิตติคุณเพื่อเธอ

จะท�าใหค้วามปรารถนาของเธอท่ีจะแต่งงานในพระวหิารเกิดสมัฤทธิผล ขา้พเจา้รักเธอและ

ไม่ตอ้งการท�าใหเ้ธอผดิหวงั ขา้พเจา้จึงบอกวา่ขา้พเจา้จะท�า แต่ถึงแมข้า้พเจา้ยอมพบกบัผู ้

สอนศาสนา ทีแรกขา้พเจา้พบกบัพวกเขาเพื่อวา่ขา้พเจา้จะยื้อเวลาโนม้นา้วเธอใหแ้ต่งงานกบั

ขา้พเจา้เท่านั้น ขา้พเจา้ไม่มีเจตนาท่ีจะเขา้ร่วมศาสนาใหม่

ความมุ่งมัน่ของเรเน่ในการด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเปล่ียนชีวิตข้าพเจ้า

โดย เอล็เดอร์ 
วาควนิ อ.ี คอสตา
แห่งสาวกเจด็สิบ
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 นัดบอด  
กบัหญิงสาววสุิทธิชนยคุสุดทา้ย
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หลงัจากนดัสองสามคร้ังกบัผูส้อนศาสนา ขา้พเจา้ยงัคงไม่สนใจ ขา้พเจา้นัง่ฟังบท

เรียนของพวกเขาจนจบแต่ไม่ไดใ้ส่ใจนกัหรือพยายามรู้สึกถึงพระวญิญาณ ขา้พเจา้ปิดใจ

เน่ืองจากขา้พเจา้ไม่ไดฟั้งผูส้อนศาสนาเพื่อตนเอง ขา้พเจา้ฟังพวกเขาเพื่อเรเน่ ไม่มีอะไร

คืบหนา้และขา้พเจา้ยงัโนม้นา้วเรเน่ไม่ไดว้า่ขา้พเจา้จะเป็นสามีท่ีดีต่อเธอโดยไม่ตอ้ง

รับบพัติศมา เธอยดึมัน่ในความเช่ือของเธอ

ประยุกต์ใช้พระคมัภร์ีมอรมอนให้เข้ากบัตนเอง

จากนั้นมีการเปล่ียนผูส้อนศาสนา ผูส้อนศาสนาคนใหม่มาสอนขา้พเจา้ และเขา

นึกอะไรข้ึนมาได ้เขาใหข้า้พเจา้เปิดพระคมัภีร์ไปท่ี แอลมา 42 แลว้เขาถามขา้พเจา้

วา่ขา้พเจา้จะอ่านออกเสียงบทนั้นใหพ้วกเขาฟังทีละขอ้ไดห้รือไม่ แต่แทนท่ี

จะอ่านตามตวัอกัษร เขาตอ้งการใหข้า้พเจา้ใส่ช่ือ ของข้าพเจ้า ลงไปในนั้น 

ขา้พเจา้ไม่อยากท�า แต่เขายนืกราน

ขา้พเจา้จึงเร่ิมกบัขอ้แรก “และบดัน้ี, วาควนิ . . .” ทนัทีท่ีขา้พเจา้เร่ิม

อ่านถอ้ยค�าเหล่านั้น พระคมัภีร์เร่ิมพดูกบัขา้พเขา้ เม่ือขา้พเจา้ใส่ช่ือขา้พเจา้

เขา้ไป ขา้พเจา้รู้สึกถึงพลงัอ�านาจของประจกัษพ์ยานส่วนตวั

ในส่วนต่อไปของ แอลมา 42 สอนเร่ืองการตกของอาดมักบัเอวาและแผน

แห่งการไถ่มาทา้ยสุด เม่ือขา้พเจา้อ่านมาถึงขอ้ 29 และอ่านวา่  “และบดัน้ี, วาควนิ, พอ่

ปรารถนาวา่ลกูจะไม่ใหส่ิ้งเหล่าน้ีเป็นท่ีล�าบากใจลกูอีกต่อไป,” ขา้พเจา้เร่ิมร้องไห้

เหมือนเดก็เลก็ๆ ขา้พเจา้ไม่เคยร้องไหแ้บบนั้นมาก่อน ขา้พเจา้รู้วา่พระคมัภีร์มอรมอน

เป็นความจริง—แต่ขา้พเจา้อ่านบทนั้นใหจ้บไม่ไดเ้ลย เม่ือขา้พเจา้ตั้งสติได ้ขา้พเจา้บอกผูส้อน

ศาสนาวา่ขา้พเจา้ตอ้งการรับบพัติศมา เรเน่มีความสุขมาก ขา้พเจา้รับบพัติศมาและเธอตกลง

แต่งงานกบัขา้พเจา้ในท่ีสุด หน่ึงปีต่อมา เราผนึกกนัในพระวหิารบวัโนสไอเรส อาร์เจนตินา

ผมส�านึกคุณอยา่งยิง่ส�าหรับค�ามัน่ของเรเน่ท่ีจะด�าเนินชีวติตามพระกิตติคุณและแต่งงาน

ในพระวหิาร ค�ามัน่ในการออกเดทอยา่งซ่ือสตัยข์องเธอไม่เพียงท�าใหส้มัพนัธภาพของ

เธอกบัพระผูเ้ป็นเจา้และพระกิตติคุณแน่นแฟ้นเท่านั้นแต่ไดเ้ช้ือเชิญใหข้า้พเจา้เรียนรู้พระ

กิตติคุณเช่นกนั ขา้พเจา้รู้วา่สาเหตุท่ีเธอสวยงามมากส�าหรับขา้พเจา้คือ เน่ืองจากเธอสะอาด 

มีความรัก และบริสุทธ์ิมาก เน่ืองจากความซ่ือสตัยข์องเธอ ขา้พเจา้สามารถพฒันาประจกัษ์

พยานส่วนตวัเก่ียวกบัพระคมัภีร์มอรมอนและศาสนจกัรน้ี ◼

เน่ืองจากความซ่ือสัตย์ของเรเน่ 
ข้าพเจ้าสามารถพัฒนาประจักษ์
พยานส่วนตัวเก่ียวกับพระคัมภีร์ 
มอรมอนและศาสนจักรนี้
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จงเตม็ใจทีจ่ะถาม
ด้วยความจริงใจ
งานเผยแผไ่ม่ไดมี้ไวส้�าหรับ

ทุกคน แต่ส่ิงท่ีมีไวส้�าหรับ

ทุกคนคือการคน้หาอยา่ง

ซ่ือสตัยว์า่งานเผยแผมี่ไวส้�าหรับท่านหรือ

ไม่! บางคร้ังเราไม่ตอ้งการไป เราจึงไม่ถาม

เลยหรือเราถามโดยไม่เปิดช่องวา่งใหพ้ระ

วญิญาณทรงตอบจริงๆ เราตอ้งถามดว้ยความ

จริงใจ! หากท่านพบค�าตอบของท่านผา่นการ

แสวงหาอยา่งซ่ือสตัย ์ท่านจะมีสนัติสุขและ

ความมัน่ใจวา่พระเจา้จะทรงบอกท่านใหท้�า

อะไร—ใหอ้ยูห่รือใหไ้ป
อาล ีบี. อาย ุ22 ปี รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ฉันตดัสินใจ
อย่างไรว่าจะ
รับใช้งานเผยแผ่
หรือไม่

ค�าถาม & ค�าตอบ

กลบัใจ
ส่ิงหน่ึงท่ีช่วยผมตดัสินใจรับ

ใชง้านเผยแผคื่อการเรียนรู้

เก่ียวกบัการกลบัใจท่ีแทจ้ริง

และประสบการณ์ในเร่ืองน้ี 

เม่ือผมศึกษาเก่ียวกบัการชดใชข้องพระผูช่้วย

ใหร้อดและประยกุตใ์ชส่ิ้งท่ีผมเรียนรู้ในชีวติ 

ผมรู้สึกถึงสนัติสุขเกินบรรยาย ขณะท่ีผมรู้สึก

เช่นน้ี ผมตอ้งการใหค้นอ่ืนรู้สึกถึงสนัติสุข

เดียวกนั
เอ็ลเดอร์ เบอร์เดโจ อาย ุ21 ปี ลมิา เปรู

ตดิต่อกบัพระเจ้าอยู่เสมอ
พระบิดาบนสวรรคส์ามารถประทานค�าตอบ

แก่ท่านผา่นพระคมัภีร์ ข่าวสารของเจา้หนา้ท่ี

ชั้นผูใ้หญ่ หรือแมแ้ต่ประจกัษพ์ยานของคน

อ่ืน ท่านสามารถรับการดลใจจากการท่ีท่าน

ติดต่อกบัพระเจา้อยูเ่สมอ
แซมิวเอล เอช. อาย ุ14 ปี รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

เรายืนยนัว่างานสอน
ศาสนาคือหน้าท่ีของ
ฐานะปุโรหิต—เรา
สนับสนุนให้ชายหนุ่ม
ทุกคนท่ีมีค่าควร มี
สภาพร่างกายและจิตใจ
สามารถท�าได้และตอบ
รับการเรียกให้รับใช้ 
สตรีสาวหลายคนรับ
ใช้ แต่ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติ
เดียวกันกับชายหนุ่ม เรา
ขอยืนยนักับซิสเตอร์
อายนุ้อยท้ังหลายของ
ศาสนจักรว่า การเป็น 
ผู้สอนศาสนาของท่าน 
คือคุณูปการอันล�า้ค่า”
ประธานโธมสั เอส. มอนสัน (1927–2018) 
“ขอต้อนรับสู่การประชุมใหญ่,” 
เลยีโฮนา พ.ย. 2012, 5.
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จ�าไว้ว่าพระองค์จะทรง
ตอบท่าน
ก่อนท่ีดิฉนัจะมารับใชง้าน

เผยแผ่ ดิฉนัขวนขวายท่ีจะ

รู้ว่าควรไปหรือไม่ ในท่ีสุด 

ดิฉนัตดัสินใจทูลถามพระบิดาบนสวรรค ์

ผูท้รงทราบทุกอยา่งท่ีเราเผชิญจริงๆ และ

ทรงทราบว่าเราจ�าเป็นตอ้งรับใชง้านเผยแผ่

หรือไม่ ผ่านค�าสวดออ้นวอน ดิฉนัไดรั้บ

การยืนยนัว่าดิฉนัตอ้งไป ดิฉนัทราบว่าพระ

บิดาบนสวรรคท์รงตอบค�าสวดออ้นวอน 

สวดออ้นวอนพระองคพ์ร้อมดว้ยค�าถาม

ของท่าน พระองคจ์ะทรงตอบท่านตาม

ศรัทธาของท่านและพระประสงคแ์ละ

จงัหวะเวลาของพระองค์
ซิสเตอร์เทอร์เพน็ด์ อาย ุ21 ปี คณะเผยแผ่จาเมกา 
คงิส์ตัน

ดูครอบครัวของท่านและปิตุพร
ครอบครัวดิฉนัและปิตุพรของดิฉนัช่วย

ดิฉนัตดัสินใจ พ่ีสาวของดิฉนัก�าลงัรับใช้

งานเผยแผ่ตอนน้ี แบบอยา่งและประจกัษ์

พยานเก่ียวกบังานสอนศาสนาของเธอเป็น

แรงบนัดาลใจให้ดิฉนั ความปรารถนาของ

ดิฉนัในการรับใชมี้มากข้ึนเม่ือดิฉนัไดรั้บ

ปิตุพรซ่ึงบอกว่าดิฉนัสามารถแบ่งปันพระ

กิตติคุณกบัผูอ่ื้น
จเูลยีนา พ.ี อาย ุ16 ปี รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา

อะไรจะช่วยให้ฉันเข้าใจ
หนังสือววิรณ์ได้
เน่ืองจากเรามีศาสดาพยากรณ์ยคุปัจจุบนั เราจึงมีแหล่งช่วยใหเ้ขา้ใจหนงัสือววิรณ์ 

โจเซฟ สมิธมอบกญุแจส�าคญับางอยา่งใหเ้ราเก่ียวกบัหนงัสือน้ี ตวัอยา่งเช่น

•  หลกัค�าสอนและพันธสัญญา 77 การเปิดเผยน้ีเป็นรูปแบบค�าถาม และ ค�าตอบ

และใหค้วามเขา้ใจท่ีส�าคญัแก่เราเก่ียวกบัหนงัสือววิรณ์ โดยจะอธิบายส่วน

ต่างๆ ของ บทท่ี 4–11 และเนน้วา่เก่ียวขอ้งกบังานของพระเจา้ในยคุสุดทา้ย

อยา่งไร

•  งานแปลของโจเซฟ สมิธ มีหลายขอ้ในหนงัสือววิรณ์ท่ีโจเซฟ สมิธช่วย

ใหค้วามกระจ่างผา่นกระบวนการแปลพระคมัภีร์ไบเบิลท่ีท่านไดรั้บ

การดลใจ ท่านสามารถพบส่ิงเหล่าน้ีในแหล่งช่วยศึกษาท่ี scriptures 
.ChurchofJesusChrist .org

โจเซฟ สมิธช่วยใหเ้ราเห็นวา่หนงัสือววิรณ์ไม่ไดเ้ป็นความล�้าลึกเกินจะหยัง่รู้

ดงัท่ีบางคนคิด ท่านสอนเราดว้ยวา่หากพระผูเ้ป็นเจา้ไม่ประทานการแปลนิมิต เรา

จะไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อการรู้เร่ืองน้ี (ดู History of the Church, 5:343) ท่านช่วยให้

เราเห็นวา่ศนูยก์ลางหลกัของหนงัสือคือพระเยซูคริสต—์ความหวงัท่ีเรามีผา่นทาง

พระองคเ์พื่อเอาชนะโลกและกลบัไปหาพระบิดาบนสวรรค์

ดู คู่มือพระคมัภีร์ “ววิรณ์ซ่ึงทรงส�าแดงแก่ยอห์น” และบทต่างๆ ใน จงตามเรามา 

—ส�าหรับบคุคลและครอบครัว: พันธสัญญาใหม่ 2019 เก่ียวกบัหนงัสือววิรณ์

คณุก�าลงัคดิอะไรอยู่

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความ
ละเอียดสูงตามความประสงคข์องท่าน
มาก่อน 15 มกราคม 2020 ท่ี liahona 
.ChurchofJesusChrist .org (คลิก 
“Submit an Article or Feedback”)

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจน
ของค�าตอบท่ีส่งมา

“ฉนัมีเพื่อนบางคนท่ีไม่ไดเ้ป็น
อิทธิพลดี แต่เราสนิทกนัและฉนัยงั
ตอ้งการเป็นเพื่อนกบัพวกเขา ฉนั
ควรท�าอะไร”
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ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมมุมอง ไม่ถือเป็นการประกาศ
หลกัค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร
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จุดประสงคอ์นัล�้าเลิศมากมายท่ีส�าเร็จในพระชนม์

ชีพและการปฏิบติัศาสนกิจของพระเจา้พระเยซู

คริสตน์ั้น มีพนัธกิจดา้นหน่ึงท่ีไม่มีใครกล่าวถึง 

เวลานั้นผูติ้ดตามพระองคไ์ม่เขา้ใจพนัธกิจดงักล่าวอยา่ง

ถ่องแท ้และคริสตศ์าสนิกชนจ�านวนมากในปัจจุบนักไ็ม่

เขา้ใจ แต่พระผูช่้วยใหร้อดตรัสย �้าเร่ืองน้ีหลายต่อหลาย

คร้ัง นัน่คือความจริงอนัยิง่ใหญ่ท่ีวา่ ในทุกส่ิงท่ีพระเยซู

เสดจ็มาเพื่อตรัสและท�า รวมถึงและโดยเฉพาะในการ

ทนทุกขแ์ละการพลีพระชนมชี์พเพื่อการชดใช ้พระองค์

ทรงแสดงใหเ้ราเห็นวา่พระผูเ้ป็นเจา้พระบิดานิรันดร์

ของเราทรงเป็นใครและทรงเป็นอยา่งไร พระบิดาทรง

ทุ่มเทใหบุ้ตรธิดาของพระองคม์ากเพียงใดในทุกยคุทุก

สมยัและในทุกประชาชาติ พระเยซูทรงพยายามเปิดเผย

และทรงท�าใหพ้ระอุปนิสยัท่ีแทจ้ริงของพระบิดาของ

พระองค ์พระบิดาในสวรรคข์องเราเป็นเร่ืองใกลต้วัเรา

ทั้งในค�าพดูและการกระท�า

พระเยซูเสดจ็มาเพื่อขอร้องใหม้นุษยรั์กพระบิดาบน

สวรรคด์งัท่ีพระองคท์รงรักพวกเขาตลอดมาและจะรัก

ตลอดไป  พวกเขามีโอกาสเขา้ใจแผนของพระผูเ้ป็นเจา้ 

เดชานุภาพของพระผูเ้ป็นเจา้ ความศกัด์ิสิทธ์ิของพระผู ้

เป็นเจา้ แมพ้ระพิโรธและการพิพากษาของพระผูเ้ป็นเจา้ 

แต่ยงัไม่รู้ถ่องแทถึ้งความรักของพระผูเ้ป็นเจา้และการ

ทุ่มเทอยา่งลึกซ้ึงเพื่อบุตรธิดาของพระองค—์จนกระทัง่

พระคริสตเ์สดจ็มา

เม่ือพระคริสตป์ระทานอาหารแก่คนหิวโหย รักษา

คนป่วย ต�าหนิความหนา้ซ่ือใจคด วงิวอนขอศรัทธา— 

น่ีคือพระคริสตผ์ูท้รงก�าลงัแสดงใหเ้ราเห็นทางของพระ

บิดาผูท้รง “เป่ียมดว้ยพระเมตตากรุณา กร้ิวชา้ อดทน

นาน และเป่ียมดว้ยพระกรุณาธิคุณ” 1 ในพระชนมชี์พ

ของพระองคแ์ละโดยเฉพาะในการส้ินพระชนมข์อง

พระองค ์พระคริสตท์รงประกาศวา่ “น่ีคือพระเมตตา 

ของพระผู้ เป็นเจ้า ท่ีเราแสดงใหท่้านเห็น เช่นเดียวกบั

พระเมตตาของเราเอง”

ขา้พเจา้เป็นพยานส่วนตวัวนัน้ีถึงพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รง

พระชนมท่ี์เรารู้จกัเป็นส่วนตวั ผูท้รงรู้จกัช่ือเรา ไดย้นิ

และตอบค�าสวดออ้นวอนของเรา และทะนุถนอมเราไว้

ชัว่นิรันดร์ในฐานะลกูทางวญิญาณของพระองค ์ขา้พเจา้

เป็นพยานวา่ ท่ามกลางงานซบัซอ้นอนัน่าอศัจรรยข์อง

พระองคใ์นจกัรวาล พระองคท์รงตอ้งการใหเ้รามีความ

สุขยิง่กวา่เร่ืองอ่ืนทั้งหมดท่ีพระองคท์รงห่วงใย

ในวญิญาณแห่งความเป็นอคัรสาวกศกัด์ิสิทธ์ิ 

ขา้พเจา้พดูเช่นเดียวกบัผูด้ �ารงต�าแหน่งน้ีในสมยัก่อน

วา่ “ความรักท่ีขา้พเจา้พดูถึงน้ีไม่ใช่ท่ีเรารักพระเจา้ แต่

ท่ีพระองคท์รงรักเรา และทรงใชพ้ระบุตรของพระองค์

มา เพื่อเป็นเคร่ืองบูชาลบบาปของเรา ท่านท่ีรักทั้งหลาย 

ถา้พระเจา้ทรงรักเราอยา่งนั้น เรากค็วรจะรักกนัและกนั

ดว้ย” (1 ยอห์น 4:10–11)—และรักพระองคต์ลอดไป ◼
จากค�าปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตุลาคม 2003

อ้างองิ
 1. Lecture on Faith (1985), 42.

พระพนัธกจิของพระเยซูคริสต์เพือ่
แสดงความรักของพระผู้เป็นเจ้า

โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง

ปัจฉิมวาทะ
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ท่านจะแสดงความรักได้อย่างไร

พระคริสตป์ระทาน
อาหารแก่คนหิวโหย

ท่านแบ่งปันอาหารกลางวนักบั
เพื่อนท่ีลืมอาหารของพวกเขา

ท่านหาโอกาสแบ่งปัน
ประจกัษพ์ยานของท่าน

พระคริสตท์รงรักษาผูป่้วย

ท่านสามารถไปเยีย่มหรือปลอบโยน
บางคนท่ีป่วยหรือบาดเจบ็

พระคริสตท์รงขอ
ใหเ้รามีศรัทธา

เอล็เดอร์ฮอลแลนดส์อนวา่พระเยซูทรงแสดงใหเ้ราเห็นทาง

ของพระบิดาโดยทรงแสดงความรักในทุกส่ิงท่ีพระองคต์รัส

และท�า พระองคท์รงเช้ือเชิญใหเ้รารักพระผูเ้ป็นเจา้และรักกนั

พระคริสตท์รงสอนความจริง

ท่านสามารถชวน
เพื่อนมาโบสถ์



คนหนุ่มสาว

รู้สึกโดดเดีย่วหรือ

ไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงฤดใูด
ของชีวิต ท่านสามารถเอาชนะ

ความโดดเด่ียวโดยการเอือ้มออก
ไปและเช่ือมความสัมพันธ์ท่ี

จริงใจ ต่อไปนีคื้อวิธีท�าเช่นน้ัน

42

เยาวชน

การเฉลมิฉลอง
คริสต์มาสทัว่โลก

54
จงตามเรามา

ความเข้าใจเกีย่วกบั
หนังสือยูดาและววิรณ์

58, 63
เดก็

เร่ืองราว 7 เร่ืองและ
กจิกรรมส�าหรับ

คริสต์มาส

เพ่ือนเดก็
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โคลอมเบีย!

ดูหนา้ พ15–พ19



พ2 เพื่อนเดก็

จากฝ่ายประธานสูงสุด

โดยประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีสองใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

แ สงสวา่งเป็นหน่ึงในสัญลักษณ์ที่
สวยงามที่สุดแห่งการประสูตขิองพระ

เยซูครสิต ์เมื่อพระเยซูประสูต ิพระองค์
ทรงน�าแสงสวา่งมาสู่โลกอันมืดมิด

ศาสดาพยากรณ์สอนวา่แสงสวา่งจะเป็น
เครือ่งหมายการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้
รอด หลายปีก่อนพระเยซูประสูต ิซามูเอล
ชาวเลมันพยากรณ์วา่

“จะมีแสงสวา่งเจิดจ้าในฟ้าสวรรค,์ ถึง
ขนาดที่ ในคนืก่อนที่พระองคเ์สด็จมาจะ
ไม่มีความมืด, ถึงขนาดที่มันจะปรากฏแก่
มนุษย์ประหน่ึงวา่เป็นกลางวนั

“และดเูถิด, จะมีดาวดวงใหม่ขึน้มา, ซ่ึง
เป็นดาวที่ท่านไม่เคยเห็นเช่นน้ีมาก่อน” 
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(ฮีลามัน 14:3, 5)
ดาวดวงน้ีน�าทางนักปราชญม์าสู่พระเยซู

เพื่อนมัสการพระองค ์พวกเขาถวายของ
ขวญัมีคา่ยิ่งแดพ่ระองคเ์ป็นทองค�า ก�ายาน 
และมดยอบ

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระเยซูคอืพระ
ครสิตผ์ู้ทรงพระชนม์ เราสามารถระลึก
ถึงพระองคแ์ละพยายามสุดใจเราที่จะรกั
ดงัที่พระองคท์รงรกั น่ันคอืวญิญาณแห่ง
ครสิตม์าส น่ันคอืวญิญาณของความสุข
ที่แท้จรงิในแตล่ะวนั ●

ดดัแปลงจากการให้ข้อคดิทางวญิญาณของฝ่ายประธาน
สูงสุดเน่ืองในเทศกาลครสิตม์าสปี 2011

แสงสวา่งของโลก
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เดนิตามดวงดาว

เม่ือพระเยซูประสูติ นกัปราชญเ์ดินตามดวงดาว  ระบายสีดาวดา้นล่างเพื่อช่วยนกัปราชญห์าพระเยซู
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ในรอย
พระบาทของ

พระเยซู

จากการสัมภาษณ์โดย 

เอมี ่เจน เลวติต์

หนูชือ่มารยี ์หนูอยู่ ในอสิราเอลกบัครอบครวั เรามีประสบการณ์พเิศษมากมายขณะเดนิในที่ซึง่พระเยซทูรงด�าเนินเมือ่นานมาแลว้

เบธเลเฮม
สถานที่พิเศษแห่งหน่ึงที่เราไปคอืเบธเลเฮม ที่พระเยซู

ประสูต ิมารยี์กับโยเซฟตอ้งเดนิทาง 90 ไมล์ (144 ก.ม.) ไป
ที่น่ันจากบ้านของพวกเขาในนาซาเรธ็ เราไปเยี่ยมโบสถ์ที่
สรา้งในสถานที่ซ่ึงคนเช่ือวา่เคยเป็นคอกสัตว์

เราไดเ้ห็นทุ่งใกล้เบธเลเฮมดว้ย คนเลีย้งแกะยังคง
ดแูลฝูงแกะที่น่ันเหมือนที่พวกเขาท�าในคนืก่อนพระเยซู
ประสูต ิเราไดย้ินเสียงแกะรอ้ง แบๆ  ขณะที่เรารอ้งเพลง 
“ ไกลออกไป ณ ที่ราบจูดยีา” (เพลงสวด บทเพลงที่ 103) 
หนูจะจดจ�าไวเ้สมอวา่หนูรูสึ้กอย่างไรเมื่อรอ้งเพลงน้ัน
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ท่านสามารถดูวดิีทศันเ์ก่ียวกบั
สถานท่ีซ่ึงพระเยซูทรงด�าเนินไดท่ี้ 

ChurchofJesusChrist .org ดู “คน
เล้ียงแกะเรียนรู้เก่ียวกบัการประสูติ

ของพระคริสต”์ “ท�าใหพ้ายสุงบ” และ 
“พระเยซูทรงฟ้ืนคืนพระชนม”์

ทะเลกาลิลี
น่ีคอืทะเลกาลิลี ทะเลสาบสวยงามซ่ึงพระเยซูทรงสอน

ผู้คนหลายพันคนและท�าส่ิงอัศจรรย์หลายอย่าง หนูรูสึ้กถึง
พระวญิญาณที่น่ันไดจ้รงิๆ  เป็นความรูสึ้กสงบสุขที่บอกหนู
วา่ส่ิงศักดิสิ์ทธิ์เกิดขึน้ที่น่ัน

หนูชอบไปสถานที่ซ่ึงพระเยซูทรงด�าเนิน เช่น แม่น� ้า
จอรแ์ดน พระเยซูทรงรบับัพตศิมาที่แม่น� ้าแห่งน้ี เมื่อหนู
อยู่ ในสถานที่เหล่าน้ี หนูเดนิรอบบรเิวณอย่างเงียบๆ ใกล้กับ
ผู้คนที่ก�าลังนมัสการพระเยซูโดยการจุดเทียนและคกุเข่า
สวดอ้อนวอน หนูรูสึ้กในใจเสมอวา่พระบิดาบนสวรรคแ์ละ
พระเยซูทรงมีความสุขกับคนที่แสดงความรกัของพวกเขา
ตอ่พระองค์

เยรูซาเลม็
เยรซูาเล็มเป็นเมืองใหญ่ ในวนัอาทิตย์ก่อนพระองคถ์ูก

ตรงึกางเขน พระเยซูทรงลาเข้าไปที่น่ัน (ด ูมัทธิว 21:1–11) 
ผู้คนตอ้นรบัพระองคเ์ข้าไปในเมืองโดยโบกใบปาล์มและ
รอ้งตะโกน “ โฮซันนา!”

ทุกปีในวนัอาทิตย์ก่อนวนัอีสเตอร ์ผู้คนจะเดนิตามเส้น
ทางของพระเยซูเข้าสู่เยรซูาเล็ม พวกเขาถือใบปาล์มและ
รอ้งเพลงเกี่ยวกับพระเยซู ปีหน่ึงครอบครวัของหนูเข้ารว่ม
กับครสิตศ์าสนิกชนอื่นๆ ในการเดนิน้ี เราซาบซึง้ใจมากเมื่อ
รูสึ้กถึงความรกัที่ทุกคนมีตอ่พระผู้ช่วยให้รอด

ท่านไม่จ�าเป็นตอ้งเดนิในที่ซ่ึงพระเยซูทรงด�าเนินเพื่อ
เดนิตามรอยพระบาทของพระองค ์ท่านท�าตามแบบอย่าง
ของพระองค์ ไดทุ้กที่! ●
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ดู คู่มอืศึกษาครอบครัว จงตามเรามา  
หน้า 194–197

แบ่งปันวา่เหตุ
ใดท่านจึงรู้สึก
ขอบพระทยั

ส�าหรับพระเยซู

อ่านพระด�ารัสท่ี
พระเยซูตรัสไวใ้น

พระคมัภีร์

วาดภาพพระ
กมุารเยซู

ทบทวนค�า
ปราศรัยจากการ

ใหข้อ้คิดทาง
วญิญาณของฝ่าย
ประธานสูงสุด *

ใหใ้จดีเป็นพิเศษ
ในวนัน้ี เหมือน

พระเยซู

ช่วยผูป่้วยหรือคน
ไร้ท่ีพึ่ง เหมือนท่ี

พระเยซูจะทรงช่วย

แสดงเร่ืองราวการ
ประสูติ (ดู ลกูา 2)

ร้องเพลง
คริสตม์าสหรือ

เพลงสวด

แบ่งปันพระคมัภีร์ท่ี
ท่านช่ืนชอบหน่ึงขอ้

เก่ียวกบัพระเยซู

ดูวดิีทศันเ์ร่ือง  
“The Nativity”  *

* หาวดีทิศัน์เหลา่น้ีไดท้ี ่ChurchofJesusChrist .org

คริสตม์าส  
10 วนั

ช่วยครอบครวัท่านเตรยีมรบัครสิตม์าส! 
เริม่ตัง้แตว่นัที่ 15 ธันวาคม ให้ท�ากิจกรรม
ตอ่ไปน้ีหน่ึงอย่างดว้ยกันในแตล่ะวนั 
จากน้ันให้ระบายสีดวงดาว
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โดย อฟี เดย์ตนั
(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)

“เมือ่เราเจ็บป่วยท่านก็มาดแูลเรา” (มัทธิว 25:36)

อีฟรกัช่วงเวลาครสิตม์าส ชัน้เรยีนที่ โรงเรยีนเธอใช้
เวลาช่วงเช้าระบายสีการด์และฟังเพลงสนุก

“ถึงเวลาอ่านหนังสือแล้ว” มิสซิสกรนิูก 
บอก “ถ้าพวกหนูอ่านหนังสือของวนั
น้ีและพรุง่น้ีจบหมด พวกหนูจะไม่มี
การบ้านในช่วงหยุดเทศกาล”

เด็กทุกคนในชัน้เรยีนรอ้งดี ใจ 
แตอ่ีฟไม่รูสึ้กดี ใจเท่าไรนัก เธอ
หนาวส่ันนิดหน่อยเมื่อเธอดงึ
หนังสือออกมาอ่าน เธอรูสึ้กหนาว
มากและเจ็บคอ ตาของเธอรอ้นผ่าว
ขณะที่เธอจ้องตวัหนังสือในหน้า
กระดาษ พอถึงเวลาเลิกเรยีน 
ท้องของอีฟรูสึ้กไม่ดดีว้ย

ในที่สุดก็ถึงเวลาเดนิ
กลับบ้านกับทิมและ 
วลิมา พี่ชายกับพี่สาว 
ของเธอ ปกตพิวกเขาจะ
สนุกกันขณะกลับบ้าน 
พวกเขาจะเล่นไล่จับ
หรอืท�ามนุษย์หิมะ แต่
วนัน้ี ส่ิงที่อีฟอยากท�าคอื
กลับบ้านและนอน

เมื่ออีฟถึงบ้าน แม่มา
แตะหน้าผากเธอ

“หนูมีไข”้ เธอบอก “หนูตอ้งดืม่น� ้าและพกัผอ่นมากๆ”
อีฟปีนขึน้ไปบนเตยีงและหลับทันที เช้าวนัรุง่ขึน้ ทุก

คนในครอบครวัเธอเตรยีมตวัส�าหรบัวนัน้ัน แตแ่ม่บอก
วา่อีฟไม่สบายเกินกวา่จะไปโรงเรยีนได้

จากน้ันอีฟนึกบางอย่างขึน้ไดแ้ละ
น่ันท�าให้เธอเศรา้ วนัน้ีเป็นวนังานเลีย้ง
ครสิตม์าสที่ โรงเรยีน! พวกเขาจะท�า
โครงการศิลปะให้เสรจ็ จากน้ันก็จะรอ้ง
เพลงและกินขนม เธอ ตอ้ง ไป!

แตแ่ม่ไม่เปลี่ยนใจ
“แม่เสียใจที่ลูกพลาดงานเลีย้ง ลูกรกั” 

เธอพูด “แตสุ่ขภาพของลูกส�าคญักวา่”
อีฟเริม่รอ้งไห้ คณุแม่
พยายามช่วยให้เธอรูสึ้ก

ดีขึน้ด้วยซุปอร่อย แต่
ทัง้หมดทีอ่ฟีนึกถงึคอื
ความสนุกของเพื่อนๆ 
โดยไม่มีเธอ

ช่วงบ่าย ทิมกับวลิมา
กลับจากโรงเรยีน แก้ม
ของพวกเขาแดงจาก
การเล่นในหิมะ

“งานเลีย้งที่ โรงเรยีน
สนุกมาก” วลิมาบอก 
“เราพับนกกระดาษสี
แดงเพื่อแขวนที่บ้าน”

นกกระดาษ
สีแดง
ทัง้หมดท่ีอีฟนึกถึงคือ
ความสนุกของเพ่ือนๆ 

โดยไม่มีเธอ
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ทิมดงึบางอย่างออกจากกระเป๋าของเขา
“ดน่ีูสิ—มิสซิสกรนิูกส่งเรากลับบ้านพรอ้มของขวญั

พิเศษให้น้อง น้องจะไดท้�านกกระดาษสีแดงดว้ย!”
อีฟยิม้ “ท�าให้หนูดไูด้ ไหมคะ”
ทิมและวลิมาสอนวธิีตดัตามรอยประและพับให้อีฟด ู

พวกเขาช่วยเธอผูกเชือกเข้าในห่วง
“แม่คะ ดูที่หนูท�าสิ!” อีฟพูดและให้ดูของประดับ

ครสิตม์าสชิน้ใหมท่ีเ่ธอช่ืนชอบ

อีฟนึกถึงความใจดขีองมิสซิสกรนิูกที่ ไม่ลืมเธอเมื่อ
เธอป่วยและส่ิงที่ทิมกับวลิมาช่วยเธอดว้ย ตอนน้ีเมื่อใด
ก็ตามที่อีฟมองไปที่นกกระดาษสีแดงของเธอ เธอจะ
รูสึ้กถึงความรกัมากมาย ●

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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ลิว

ท�านกกระดาษสีแดง!

1. ตดัออกแล้วทากาวตดิกบักระดาษสีแดง 
จากน้ันตดัตวันกและปีกออกมา

2. ค่อยๆ ตดัรอยแยกตามเส้นประบนตวันก 
ใส่ปีกเข้าไปในรอยแยก

3. เจาะห่วงเหนือปีกและร้อยเชือกผ่านห่วง
เพือ่ให้แขวนได้
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เด็กปฐมวยัใน อิม
บาบูรา เอกวาดอร ์
รอ้งเพลงครสิตม์าส
ที่บ้านพักคนชรา
และแจกคกุกี ้

ใหด้แูลว้บอก

เซเลสเต ว.ี, อายุ 7 ขวบ, กอร์เรียนเตส อาร์เจนตนิา

โยชู โธมัส จี. 
อายุ 6 ขวบ, และ
อเล็กแซนดรา ซี. 
อายุ 13 ปี, ดูรงัโก 
เม็กซิโก เป็น
ลูกพี่ลูกน้องและ
เพื่อนสนิทกัน 
เมื่อพวกเขาดกูาร

ประชุมใหญ่สามัญ อเล็กแซนดราบอกวา่เธอ
รูสึ้กถึงพระวญิญาณเมื่อศาสดาพยากรณ์
ประกาศพระวหิารใหม่ โธมัสชอบเรือ่งราวที่
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกแบ่งปัน

หนูมีส่วนรว่มในโครงการรว่มมือ
รว่มใจและช่วยทาสีก�าแพงที่

โรงเรยีน หนูชอบไปโบสถ์วนัอาทิตย์
จาเรเด อาร์. อายุ 6 ขวบ, ปารานา บราซิล

หนูรูว้า่พระ
บิดาบน

สวรรคท์รงรกัหนู
สเตฟานี อาร์. อายุ 10 
ขวบ, ลมิา เปรู

ผมสวด
อ้อนวอน

กับน้องสาวของ
ผมและพยายาม
เป็นแบบอย่างที่
ดสี�าหรบัเธอ เรา

ชอบไปเดนิดงูานสรา้งของพระบิดา
บนสวรรค์
วอีานกาและเอวริล ซี. อายุ 8 ขวบและ 
4 ขวบ, โบโกตา โคลอมเบีย

ลว
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โดย เอล็เดอร์ 
เวร์ิน พ.ี สแตนฟิลล์

แห่งโควรัมสาวกเจด็สิบ

แกะและเมษบาล
ของพวกเขา

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เช
น

 เค
ลส

เต
อร์

ผมเติบโตที่ฟาร์มปศุสัตว์ ในรัฐมอนแทนา 
สหรัฐอเมริกา เรามีแกะประมาณ 300 ตัวใน

ฟาร์มด้วย คุณแม่ผมเลีย้งแกะเหล่าน้ีเพื่อเก็บเงินไว้
ส�าหรับงานเผยแผ่ของเรา

งานของเราคอืตอ้งดแูลลูกแกะที่ ไม่มีแม่ดแูลพวก
มัน เมื่อแกะมีลูกมากกวา่หน่ึงตวั บางครัง้มันไม่ดแูลลูก
แกะของมันทุกตวั ผมจึงดแูลลูกแกะพวกน้ัน มีลูกแกะ
ประมาณ 5 ถึง 10 ตวัในแตล่ะปี

ทุกวนั ผมจะขับรถสีน� ้าเงินคันเล็กของเราที่เรยีกวา่
รถเต่าโฟล์กสวาเกนไปที่ทุ่งและบีบแตร จากน้ันผมก็
เปิดประตูรถ ไม่วา่ลูกแกะเหล่าน้ันจะอยู่ตรงไหนในทุ่ง
พวกมันจะมาทันที พวกมันรูจ้ักเสียงรถโฟล์กสวาเกน

คันเก่าน้ัน พวกมันจะโดดเข้ามาในด้านหลังของรถ ผม
จะขับพาพวกมันไปโรงนาและให้อาหารพวกมัน

เราเป็นเหมือนลูกแกะเล็กๆ เหล่าน้ัน เราอยู่ ในสถาน
ที่ตา่งกันและมีความท้าทายตา่งกันในชีวติเรา แตพ่ระ
เยซูทรงเอือ้มมาหาเราแตล่ะคน เราสามารถเรยีนรูท้ี่จะ
ฟังสุรเสียงของพระองค ์เราสามารถหันไปหาพระองค์
เพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัย เราจะรูสึ้กวา่พระองค์
และพระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเรา

ขณะที่ผมมองไปที่พระเยซูในฐานะพระเมษบาลใน 
ชีวติผม ชีวติของผมเปลี่ยนไป เมื่อเราวางชีวติเราใน
พระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอด เราจะรูสึ้กถึงความรกั
ของพระองคแ์ละเรยีนรูท้ี่จะวางใจพระองค ์●

จากการสัมภาษณ์กับครสิตนิา ครอสแลนด์

“พระยาห์เวห์ทรงเลีย้งดขู้าพเจ้าดจุเลีย้งแกะ”  
(สดดุ ี23:1) 
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เรื่องราวของพระเยซู
 1. นกพริาบบินในท้องฟ้า (ดู มทัธิว 3:16)

 2. ชายบาดเจบ็อุ้มลา (ดู ลกูา 10:30–37)

 3. หินข้างๆ หญงิทีบ่่อน�า้ (ดู ยอห์น 8:7)

 4. นกกนิเมลด็พชืบนพืน้ (ดู มทัธิว 13:1–9)

 5. หญงิถอืตะเกยีงและขวดน�า้มนั (ดู มทัธิว 25:1–13)

 6. ชายน่ังอยู่ข้างหมู (ดู ลกูา 15:11–32)

ภาพประกอบโดย ดิลลีน มาร์ช
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เรื่องราวของพระเยซู
 1. นกพริาบบินในท้องฟ้า (ดู มทัธิว 3:16)

 2. ชายบาดเจบ็อุ้มลา (ดู ลกูา 10:30–37)

 3. หินข้างๆ หญงิทีบ่่อน�า้ (ดู ยอห์น 8:7)

 4. นกกนิเมลด็พชืบนพืน้ (ดู มทัธิว 13:1–9)

 5. หญงิถอืตะเกยีงและขวดน�า้มนั (ดู มทัธิว 25:1–13)

 6. ชายน่ังอยู่ข้างหมู (ดู ลกูา 15:11–32)

 7. ตะกร้าเตม็ไปด้วยขนมปังและปลา (ดู ลกูา 9:13–17)

 8. เดก็สาวจบัชุดของมารดาเธอ (ดู มาระโก 5:39 42)

 9. เดก็ชายมองไปทีพ่ระเยซู (ดู มาระโก 10:13–16)

 10. ไก่ (ดู ลกูา 22:54–62)

 11. ชายร�่ารวยยนือยู่บนระเบียง (ดู ลกูา 12:16–21)

 12. เรือ (ดู มาระโก 4:35–41)

หน้าระบายสีน้ีมาจากหน้าตา่งกระจกสีที่สวยงามในศนูย์นักท่องเที่ยวของพระวหิารโรม อิตาลี 
หน้าตา่งบานน้ีเต็มไปดว้ยเรือ่งราวที่พระเยซูทรงสอนและส่วนส�าคญัอื่นๆ ในพระชนม์ชีพ

ของพระองค ์ท่านหาฉากเหล่าน้ีพบหรอืไม่ ฉากเหล่าน้ีสอนอะไรเราเกี่ยวกับพระเยซู
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เอ็ลเดอรก์องเยือน 
อิตาลี

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

อคัรสาวกเดินทางไปทัว่ 
โลกเพื่อปฏิบติัศาสนกิจ 

ต่อผูค้นและสอนคนเหล่า 
นั้นเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์

เอล็เดอร์เกอร์ริท ดบัเบิลย.ู กองและซิสเตอร์
ซูซาน กองเดินทางไปอิตาลีเม่ืออุทิศพระ
วหิารโรม อิตาลี พระวหิารน้ีเป็นพระวหิาร
แห่งแรกท่ีสร้างในสถานท่ีซ่ึงอคัรสาวกของ
พระเยซูสอนในสมยัพระคมัภีร์ไบเบิล!

หาวดิีทศัน ์“ขอ้ความคดัลอก
จาก ‘พระคริสตผ์ูท้รงพระชนม:์ 
ประจกัษพ์ยานของอคัรสาวก’” 
ท่ี ChurchofJesusChrist .org

เอล็เดอร์กอง ฝ่าย
ประธานสูงสุดและ
อคัรสาวกท่านอ่ืนๆ 

ถ่ายรูปร่วมกนัในศนูย์
ขอ้มูลนกัท่องเท่ียว

แห่งใหม่ พวกท่านยนื
อยูเ่บ้ืองหนา้รูปป้ัน
พระเยซูคริสตแ์ละ 

อคัรสาวกของพระองค์

เดก็เหล่าน้ีมากบัครอบครัวพวกเขาเพื่อ
ฟังประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัอุทิศ

พระวหิารใหม่ เม่ือพวกเขาโตพอ พวกเขา
สามารถท�าบพัติศมาในพระวหิารท่ีนัน่!

“เรารูสึ้กถึงความ
รกัของพระเยซท่ีู
ทรงมีตอ่เด็กแตล่ะ
คนเม่ือเราพบเด็ก
จากทกุท่ีในโลก”



 ธนัวาคม 2019 พ15

เอ็ลเดอรซ์วาเรสเยือน 
โคลอมเบีย

อคัรสาวกเดนิทางไปทัว่โลก

อคัรสาวกเดินทางไปทัว่
โลกเพื่อปฏิบติัศาสนกิจ

ต่อผูค้นและสอนคนเหล่า
นั้นเก่ียวกบัพระเยซูคริสต์

“ไม่วา่ทา่นจะ
ท�าอะไร อยา่ละ
สายตาของทา่น
ไปจากพระวิหาร”

มีเดก็หลายคนมากบับิดามารดา
เพื่อดูการอุทิศพระวหิารใหม่

ประธานโอค๊ส์เชิญเดก็ชายและเดก็
หญิงเพื่อช่วยผนึกศิลามุมเอกเขา้ท่ี 

พระวหิารสร้างเสร็จแลว้!

เอล็เดอร์ซวาเรสกล่าวค�าปราศยั
ในพระวหิารหลงัจากพิธีผนึกศิลา

มุมเอก จากนั้นประธานโอค๊ส์
กล่าวค�าสวดออ้นวอนอุทิศพระ

วหิารแด่พระเจา้ เวลาน้ีพระวหิาร
เป็นพระนิเวศนข์องพระเจา้

อีกไม่นานเดก็ๆ จะสามารถ
เขา้ไปขา้งในเพื่อผนึกกบั

ครอบครัวของพวกเขาและ
ท�าบพัติศมาในพระวหิาร!

เอล็เดอร์อลิูส์เสส ซวาเรสเดินทางกบั
ประธานดลัลิน เอช. โอค๊ส์เพื่อช่วยอุทิศ
พระวหิารแห่งใหม่ในโคลอมเบีย ใน
เมืองบาร์รันกียา
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ของเลน่  
สดุโปรด  

ของมารติ์น

“พระเยซูตรสัไวว้า่ มีส่ิงทีทุ่กคนให้ ได”้  
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 116)

มาร์ตินรู้สึกเศร้าเมื่อพ่อแม่บอกเขาว่าครอบครัว
ก�าลังจะย้ายไปอีกเมืองหน่ึงในโคลอมเบีย เขา

ไม่อยากจากเพื่อนของเขา บ้านของเขา และสถานที่
ซ่ึงเขาเติบโตมา แทนที่จะอยู่ ในเขตภูเขาอากาศเย็น
สบาย ตอนน้ีมาร์ตินกลับต้องอยู่ ใกล้ทะเลที่มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวตลอดทัง้ปี เขาต้องแลกซุปร้อนกับน� ้าเย็น  
และเสือ้กันหนาวกับกางเกงขาสัน้ นอกจากน้ี ยังม ี
โรงเรียนใหม่ วอร์ดใหม่ และชัน้เรียนปฐมวัยใหม่  
ฟังดูเหมือนน่ากลัว

วนัหน่ึงคณุแม่กับคณุพ่อถามมารต์นิวา่รูสึ้กอย่าง 
ไรเกี่ยวกับการย้าย

“ผมไม่ชอบครบั” มารต์นิบอก “ผมไม่อยากให้ทุกส่ิง
เปลี่ยนไป”

“พ่อรูว้า่การย้ายเป็นเรือ่งยาก” พ่อบอก “หลายส่ิงจะ
เปลี่ยนไป แต่ไม่ ใช่ ทุกส่ิง ลูกยังมีพวกเราอยู่!”

“จรงิครบั” มารต์นิบอก
“ลูกยังมีส่ิงตา่งๆ ของลูก” คณุแม่บอก
มารต์นิคดิเรือ่งน้ันครูห่น่ึง เขาจะยงัมเีสือ้ผา้ของเขา  

รองเท้าของเขา และส่ิงอื่นๆ ท่ีเขาคุ้นเคยที่บ้านเก่า
หลังน้ี—โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเล่นของเขา มารต์นิ
ดี ใจที่เขาน�าของเล่นสุดโปรดของเขาไปได ้เขาเก็บ
อย่างระมัดระวงัเป็นพิเศษเมื่อพวกเขาย้าย

ไม่นานนัก มารต์นิเริม่คุน้เคยกับบ้านใหม่และเมือง
ใหม่ของเขา เขาดี ใจที่การย้ายไม่ไดย้ากหรอืน่ากลัวอย่าง

ที่เขาคดิวา่จะเป็น
วนัอาทิตย์วนัหน่ึงเมื่อครอบครวัของเขา

ไปโบสถ์ มารต์นิสังเกตเห็นหลายคนที่เขา
ไม่เคยเห็นมาก่อน ปฐมวยัเต็มไปดว้ยเด็ก
ใหม่ เขาสงสัยวา่เด็กเหล่าน้ีมาจากไหน 
เขาไดย้ินผู้คนที่เขารูจ้ักพูดเกี่ยวกับการ

บรจิาคอาหาร เสือ้ผ้า และรองเท้า หลัง
กลับจากโบสถ์ มาร์ตินถามคุณแม่

เกีย่วกับคนใหมท่ัง้หมดน้ี
“พวกเขาตอ้งออกจากประเทศ
ของพวกเขา” คณุแม่ตอบ  
“มีหลายคนทิง้ทุกอย่าง เวลา
น้ีพวกเขาไม่มีอะไรเลย”

เจ. ไรอนั เจนเซ็น
นิตยสารศาสนจกัร

(เรียบเรียงตามเร่ืองจริง)
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“น่ันเป็นเหตผุลที่ทุกคน
อยากจะช่วยพวกเขาหรอื
ครบั” มารต์นิถาม

“ ใช่จ้ะ พระเยซูทรงสอนเรา
ว่าเราควรช่วยคนท่ีขัดสน เรา
สามารถท�าตามแบบอย่างของ

พระองค์และแบ่งปันส่ิงท่ีเรามี”
มารต์นิคดิวา่น่ันเป็นเรือ่งดี

ที่จะท�า
คณุแม่บอกอีกวา่ “เด็กปฐมวยั

หลายคนมีแคข่องที่ ใส่ ในเป้
สะพายหลังใบเดยีวเท่าน้ัน พวกเขา

ตอ้งทิง้ของเล่น ลูกคดิวา่ลูกมีของเล่น
บางชิน้ที่จะให้ ได้ ไหมจ๊ะ”

“ ไม่ครบั!” น่ันมันของเล่นของผม!”  
มารต์นิพดู เขาหนัหลังและวิง่เขา้หอ้งของเขา

มารต์นิมองไปรอบห้อง น� ้าตาคลอหน่วย 
เขาไม่อยากให้ของเล่นของเขา เขา

อุตส่าห์หอบหิว้ของเล่นมา
จากบ้านหลังเดมิ

เขาไปที่กล่องของเล่น
และมองดใูนกล่อง เขา
เห็นรถกระบะของเล่นของ
เขา โยโย่ของเขา ทรอมโป 

(ปลายหมุน) ของเขา ถุง
ลูกแก้วของเขา และของเล่น

อื่นๆ อีกมากมายที่เขาโปรดปราน 
เขาชอบมันทุกชิน้ ไม่วา่ชิน้ไหนเขา
ก็ ให้มันไม่ได!้

แล้วมารต์นิก็คดิวา่ “แล้วถ้าฉัน
ตอ้งทิง้บ้านและของเล่นสุดโปรด

ของฉันล่ะ”
สองสามนาทีตอ่มา เขาไปหาคณุแม่พรอ้ม

กับของเล่นเต็มอ้อมแขน—ไม่ ใช่แคข่อง

การกระท�าทีเ่รียบง่าย

“ขอใหเ้ราแสดงความรักและความ
ซาบซ้ึงต่อพระผูช่้วยใหร้อด . . . ผา่น
การุณยธรรมอนัเรียบง่ายของการรับใช้
พี่นอ้งชายหญิงของเราท่ีบา้น ท่ีโบสถ ์
และในชุมชนของเรา”

ประธานเอม็. รัสเซลล์ บัลลาร์ด รักษาการประธาน
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง “พบปีตผ่ิานการรับใช้ด้วย
ความรัก” เลยีโฮนา, พ.ค. 2011, 59.

เลน่เกา่—แตเ่ป็นของเล่นท่ีเขาเลน่ประจ�า
คณุแม่ดแูปลกใจ “ลูกไม่จ�าเป็นตอ้งให้

ของเล่นที่ลูกชอบนะจ๊ะ”
มารต์นิวางของเล่นไวบ้นพืน้ “เด็กคน

อื่นก็มีของเล่นสุดโปรดดว้ยครบั” เขาบอก 
“ผมอยากให้เขาไดข้องเล่นสุดโปรดของ
ผมเพื่อพวกเขาจะมีความสุขขึน้อีกนิด!”

คณุแม่กอดมารต์นิ “แม่ภูมิ ใจในตวัลูก
มากจ้ะ”

มารต์นิรูสึ้กอบอุ่นใจ เขารูว้า่การให้ผู้อื่น
เป็นส่ิงที่พระเยซูจะทรงท�าและน่ันท�าให้
เขามีความสุข ●
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โคลอมเบียเป็นเขตร้อนช้ืน
มีพืชและสตัวต่์างๆ มากมาย อนัท่ี

จริง ประเทศน้ีมีนกหลากหลายชนิดมากกวา่
ประเทศอ่ืน นกหลายชนิดไม่มีอยูใ่นภมิูภาคอ่ืน
ของโลก เช่นนกทานาเจอร์หลากสีตวัน้ี

โคลอมเบีย อยูท่างภาคเหนือของ
อเมริกาใต ้ประเทศท่ีพดูภาษาสเปนน้ีมี
ประชากรประมาณ 49 ลา้นคน มีสมาชิก
ศาสนจกัรประมาณ 2 แสนคน

สวสัดี 
จาก 

โคลอมเบีย!

เดก็หญิงคนน้ีก�าลงักิน อาเรปา อาหารอร่อย
ท�าจากแป้งขา้วโพด น�าไปทอดหรือป้ิง คนใน

โคลอมเบียนิยมกินกบัเนยแขง็และเน้ือ

สวสัดี เรา

ชื่อมารโ์กกบั

เปาโล
เชญิร่วมเดิน 
ทางไปส�ารวจ 

โคลอมเบียกบัเรา!
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เดือนน้ีครบรอบหน่ึงปีตั้งแต่อุทิศพระวหิาร
บาร์รันกียา โคลอมเบีย

ในโคลอมเบีย วนัท่ี 7 ธนัวาคมเป็นวนั 
el Día de las Velitas (วนัแห่งเทียน

ดวงนอ้ย) ผูค้นจะจุดเทียนหลายพนัดวง
ตามถนนเพ่ือเร่ิมเทศกาลคริสตม์าส ท่านมาจากโคลอมเบียหรือไม่ ช่วยเขยีน

บอกเราท!ี เราอยากฟังเร่ืองราวจากท่าน!

น่ีคือภาพของพระวหิารใหม่ 
โคลอมเบียมีพระวหิารอีกหน่ึง
แห่งในเมืองหลวงช่ือโบโกตา

พบเพือ่นบางคน
จากโคลอมเบีย!

“ผมรู้ดว้ยสุดใจของผมวา่พระ
บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซู
คริสตท์รงพระชนมแ์ละทรงรัก
เรา พระองคป์ระทานการเปิด
เผยแก่โจเซฟ สมิธเพื่อแปลพระ
คมัภีร์มอรมอนและมีพร้อมให้
ทุกคน”
หลุยซ์ ว.ี อายุ 12 ปี, บาเยเดล
เกากา โคลอมเบีย

“หนูรู้สึกไดรั้บพรและมีความ
สุขท่ีมีพระกิตติคุณในชีวติ
หนู หนูรู้วา่พระเยซูคริสตท์รง
พระชนมแ์ละทรงรักเรา ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธฟ้ืนฟู
ศาสนจกัร หนูซาบซ้ึงใจท่ีเรามี
ศาสดาพยากรณ์ท่ีน�าทางเรา”
คามลิา อาร์. อายุ 10 ขวบ, 
บาเยเดลเกากา โคลอมเบีย

ขอบคณุที่มาเยือน
โคลอมเบียกบัเรา! 

แลว้พบกนัใหม่ปีหน้า!
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พระเยซปูระสติู
เร่ืองราวในพระคมัภร์ี

ในช่วงครสิตม์าส เราเฉลิมฉลองการประสูตขิองพระเยซูครสิต์

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์



 ธนัวาคม 2019 พ21

พระเยซูประสูติ ในเบธเลเฮม  
มารดาของพระองคช่ื์อมารยี์ 
และโยเซฟเป็นสามีของนาง

มารยี์กับโยเซฟน�าพระกุมารเยซูไปพระ
วหิารในกรงุเยรซูาเล็ม ที่น่ัน ชายคนหน่ึง
ช่ือสิเมโอนอุ้มพระกุมารเยซู เขารูสึ้กวา่
พระวญิญาณตรสับอกเขาวา่พระเยซูคอื
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
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หญิงคนหน่ึงช่ืออันนา
เห็นพระกุมารเยซูเช่น

กัน เธอรูว้า่พระองคท์รง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

เธอไปบอกคนอื่นๆ  
เกี่ยวกับพระองค์
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ฉันนึกถึงพระเยซูในช่วงครสิตม์าส  
พระองคท์รงพระชนม์จรงิๆ พระองคท์รงรกัฉัน! ●

ดู คู่มอืศึกษาส�าหรับครอบครัว จงตามเรามา หน้า 194–197; คู่มอืปฐมวยั หน้า 193–196.
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หน้าระบายสี

คริสตม์าส 
เกีย่วกบัพระเยซู
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เดอืนน้ี ศาสนจกัรเฉลมิฉลองการประสูตขิองพระเยซคูรสิต ์พระองคท์รงเป็นแสง
สวา่งของโลก พระเมษบาลผูป้ระเสรฐิของเรา ศาสนจกัรหวงัวา่หน้าเหลา่น้ีของ 
เพือ่นเด็ก จะช่วยใหค้รอบครวัของท่านระลกึถงึพระองคต์ลอดทัง้เดอืน:

•  ข่าวสารจากประธานอายรงิก์ (หน้า พ2)
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับพระกุมารเยซู (หน้า พ20)
•  เรือ่งราวเกี่ยวกับสถานที่ประทับของพระเยซู (หน้า พ4)
•  กิจกรรมและงานฝีมือ (หน้า พ3, พ6, พ9)
•  หน้าระบายสี (หน้า พ12 และ พ23)
•  เพลงครสิตม์าส (หน้า พ7)

บตุรธดิาของทา่นพบทกุครัง้ที่ ใช้ค�าวา่ พระเยซคูรสิต ์หรอื ครสิตม์าส ใน
นิตยสารหรอืไม ่ทา่นอาจช่วยพวกเขาเขียนวา่ “ฉันรกัพระเยซเูพราะ . . .” แลว้
วาดหรอืเขยีนส่ิงทีพ่วกเขารกัเกีย่วกบัพระองค์

เรารกัคณุ!
เพือ่นเด็ก

เรียน บิดามารดาทุกท่าน

สารบัญ

พ2 จากฝ่ายประธานสูงสุด: แสงสวา่งของ
โลก

พ4 ในรอยพระบาทของพระเยซู

พ6 คริสตม์าส 10 วนั

พ7 เพลง: ประจกัษพ์ยานคริสตม์าสของฉนั

พ8 นกกระดาษสีแดง

พ10 ใหดู้แลว้บอก

พ11 แกะและเมษบาลของพวกเขา

พ12 เร่ืองราวของพระเยซู

พ14 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก: เอล็เดอร์
กองเยอืนอิตาลี

พ15 อคัรสาวกเดินทางไปทัว่โลก: เอล็เดอร์ 
ซวาเรสเยอืนโคลอมเบีย

พ16 ของเล่นสุดโปรดของมาร์ติน

พ18 สวสัดีจากโคลอมเบีย!

พ20 เร่ืองราวในพระคมัภีร์: พระเยซูประสูติ

พ23 หนา้ระบายสี: คริสตม์าสเก่ียวกบัพระเยซู
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หาเลยีโฮนาทีซ่่อนอยู่ข้างใน!

ภาพปก เพือ่นเดก็
ภาพประกอบโดย สเตฟานี เดเฮนนิน

วธีิส่งงานศิลปะหรือประสบการณ์
ของบุตรธิดามาให้ เลยีโฮนา
ไปท่ี liahona .ChurchofJesusChrist .org และคลิก  
“Submit an Article or Feedback” หรืออีเมลมา
ท่ี liahona@ ChurchofJesusChrist .org พร้อม
ระบุช่ือนามสกลุของบุตรธิดา อาย ุเมืองท่ีอยู ่และ
ค�าอนุญาตน้ี “ขา้พเจา้ [ใส่ช่ือของท่าน] อนุญาต
ใหศ้าสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยใชส่ิ้งท่ีบุตรธิดาของขา้พเจา้ส่งมาใน
นิตยสารศาสนจกัร บนเวบ็ไซตศ์าสนจกัรและ
แพลตฟอร์มส่ือสงัคม” เรารอฟังเร่ืองราวจากท่าน!


