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เราเรียนรู้ใน มัทธิว 2:9–11 ว่าบรรดาโหราจารย์ถวายของขวัญ 

แด่พระเยซูคริสต์เมื่อครั้งพระองค์ทรงเป็นพระกุมารและดาว 

ดวงใหม่ที่ปรากฏ ณ การประสูติของพระองค์นำาพวกเขาไป

“ดาวซึ่ง [พวกโหราจารย์] ได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้ 

นำาหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น

พระราชสมภพของพระคริสต์ โดย ฟีลลิส ลุช

“เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้วก็มีความยินดียิ่งนัก

“ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบ 

ถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขาออกมา 

ถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำา กำายาน และ

มดยอบ”
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 12 รับใช้ในศาสนจักร: การรับใช้ 
  ของดิฉันในฐานะสมาชิกโสด

โดย จูลี เบอร์เดทท์

 14 เราพูดถึงพระคริสต์: คำาตอบ 
  เดียวสำาหรับทุกคำาถาม  
  “จะเป็นอย่างไรถ้า?” 

โดย ไมเคิล ดี. วูดเบอรีย์

 16 เร่ืองราวประทับใจในพระกิตติคุณ:  
  บทเรียนจากพระอาจารย์

โดย เอ็ลเดอร์มาร์วิน เจ. แอชตัน

 38 เสียงวิสุทธิชน

 74 ข่าวศาสนจักร

79 แนวคิดสำาหรับการสังสรรค ์
  ในครอบครัว

80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:  
  ความสว่างของพระบุตร

โดย เจฟฟ์ เอส. แมคอินทอช

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  การเลือกแสดงความกตัญญู

โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 7 ข่าวเยี่ยมสอน: ขอบเขตอัน 
  กว้างขวางของการกระทำา

บทความพิเศษ
 18 สันติสุขและปีติที่รู้ว่า 
  พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล ์เอ็ม. เนลสัน

พระบุตรผู้สูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์จะทรงรักท่าน ยกท่าน 
และจะทรงแสดงพระองค์ให้ประจักษ์
แก่ท่านหากท่านจะรักพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์

 24 ถนนสู่พระวิหาร
โดย แชด อี. ฟาเรส

ถึงแม้พวกเขาจะใช้เส้นทางต่างกัน 
แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยูเครนกำาลัง
พบว่าถนนแห่งความชอบธรรม 
ทุกสายนำาไปสู่พระวิหาร

 28 กุญแจสู่โอกาส: ฉลอง 10 ปี 
  กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

โดย เรเบคาห์ แอทคิน

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาซึ่ง
ประกาศในปี 2001 เป็นพรแก่ชีวิต
สมาชิกศาสนจักรหลายพันคน

 34 หายและพบ
โดย อาดัม ซี. โอลสัน

สามีภรรยาคู่หนึ่งเชื่อมโยงการตัดสิน
ใจแต่ละวันกับทัศนะในเรื่องจุดหมาย
ปลายทางนิรันดร์ของพวกเขาอย่างไร

ปกิณกะ
 8 เรื่องเล็กและเรียบง่าย

 11 บ้านเรา ครอบครัวเรา:  
  ผิดคีย์แต่ตรงเป้าหมาย

โดย จานีล บี. ฟรีแมน

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย แมทธิว ไรเออร์  
ปกหลัง: การประสูติของพระเยซู, โดย คาร์ล 
ไฮน์ริค บลอค, ใช้โดยได้รับอนุญาตจาก
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติที่ 
เฟรดริกส์เบิร์กในฮิลลาโรด เดนมาร์ก

พระวิหารเคียฟ ยูเครน
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42

50

ดูว่าท่านจะหา 
เลียโฮนาที่ซ่อนอยู่
ในฉบับนี้ได้หรือไม่ 
คำาใบ้: ของขวัญ 
ใต้ต้นไม้

 42 ท่านกล่าวกับเรา:  
  เชิญมาสักการะพระองค์

โดย เอ็ลเดอร์แพทริก เคียรอน

คนหนุ่มสาว

 46 คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะมีเจตคติในแง่บวกเกี่ยวกับ
อนาคตได้อย่างไร

 48 โปสเตอร์: ท่านไม่เคยโดดเดี่ยว

 49 ฉันรู้ได้อย่างไร: พระเจ้าทรงเทพร
โดย คิม ควง

 50 พยานที่แน่นอน
โดย เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. แพรทท์

คำาสัญญาของโมโรไนประยุกต์ใช ้
กับท่านได้หรือไม่

 52 นี่จะเป็นหมายสำาคัญแก่ท่าน 
  ทั้งหลาย

โดย วิทนีย์ ฮิงค์ลีย์

คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติของ 
พระเยซูคริสต์เกิดสัมฤทธิผลอย่าง
น่าอัศจรรย์อย่างไร

 55 ของขวัญช่างคิด
ความหมายเบื้องหลังทองคำา กำายาน 
และมดยอบที่ถวายแด่พระกุมาร 
พระคริสต์

 56 พวกเขา ควรเปลี่ยน
โดย ฟรานซิสโก จาเวียร์ ลารา  
เฮอร์นันเดซ

ผมเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัว 
ที่ยอมรับพระกิตติคุณ ผมต้องขบคิด
ว่าจะทำาอย่างไรเมื่อวิถีชีวิตของพวกเขา
ขัดแย้งกับหลักธรรมพระกิตติคุณ

 58 พบบราเดอร์โจเซฟ
ท่านอาจไม่รู้เรื่องบางเรื่องเหล่านี้ 
เกี่ยวกับท่านศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ

เยาวชน

 59 พยานพิเศษ: ฉันจะติดตาม 
  พระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก

 60 คำาพูด เหล่านั้น
โดย แองจี เบิร์กสตรอม มิลเลอร์

เชลบีจะทำาอะไรได้บ้างเมื่อเธอได้ยิน
เพื่อนสบถ

 62 หน้านี้ของหนู

 63 บัตรพระวิหาร

 64 นำาปฐมวัยกลับบ้าน: พระคัมภีร ์
  สอนฉันเกี่ยวกับการประสูติและ 
  การเสด็จมาครั้งที่สองของ 
  พระผู้ช่วยให้รอด

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์

 66 ต้นคริสต์มาส
โดย แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟ

ความทรงจำาในวัยเด็กของดิฉัน 
เกี่ยวกับคริสต์มาสในเยอรมนี

 68 ทุนเผยแผ่ของผม
โดย สเป็นเซอร์ เอส.

ท่านสามารถเริ่มออมเงินสำาหรับ 
งานเผยแผ่ของท่านในวันนี้ได้เลย

 69 หลักแห่งความเชื่อ
ความเชื่อหลักสิบสามข้อของเรา

 70 สำาหรับเด็กเล็ก

เด็ก

2   เ ล ีย โ ฮ น า



สำาหรับผู้ใหญ่

สำาหรับเยาวชน

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา ประสบ 
ความสำาเร็จมาเรื่อยๆ ตั้งแต่ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮิงค์ลีย์ประกาศกองทุนดังกล่าวเมื่อ 10 ปี
ก่อน (ดูหน้า 28) อ่านเรื่องราวความสำาเร็จ
และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีกู้เงิน กตศ.  
หรือวิธีบริจาคสมทบทุนที่ pef.lds.org

อ่านดูว่าพระวิหารเคียฟ ยูเครนเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวอย่างไร  
(ดูหน้า 24) และชม งานฉลองทาง
วัฒนธรรมของเยาวชน ที่จัดขึ้นก่อนอุทิศ 
พระวิหารเพื่อดูว่างานดังกล่าวเสริมสร้าง 
ประจักษ์พยานของบรรดาวัยรุ่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างไร ชมวีดิทัศน์สร้างแรงบันดาลใจได้
ใน youth.lds.org (ค้นหา “Kyiv Ukraine 
Temple”)

เพลิดเพลินกับเรื่องราวคริสต์มาสในหน้า 64, 
66 และ 70 จากนั้น ชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
คริสต์มาสครั้งแรก ที่เรียบเรียงเรื่องราว 
ตามลูกา 2 เข้าไปที่ lds.org/new- 
testament-videos

สำาหรับเด็ก

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนา และสิ่งพิมพ์เล่มอื่นของ
ศาสนจักรมีให้อ่านหลายภาษาที่ 
www.languages.lds.org 

หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ
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นิตยสารนานาชาติของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์, ดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์, 
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์,  
เดวิด เอ. เบดนาร์, เควนทิน แอล. คุก, ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: พอล บี. ไพเพอร์

ที่ปรึกษา: คีธ อาร์. เอ็ดเวิร์ดส์, คริสต์ทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์,  
แพร์ จี. มาล์ม

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์

ผู้อำานวยการบรรณาธิการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น

ผู้อำานวยการภาพกราฟิก: อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน

รองบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คารร์

กองบรรณาธิการ: บริททานี บีทที, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี.  
ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, แคร์รี คาสเต็น, เจนนิเฟอร์ แมดดีย์, 
ลีอา แม็คคลานาฮาน, เมลิสซา เมอร์ริล, ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, 
แซลลีย์ เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี.ฟาเรส, แจน พินบอรัฟ, 
พอล แวนเดนเบิร์จ, มาริสซา เอ. วิดดิสัน, เมลิสซา เซนเตโน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป ์เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น

ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: สก็อตต์ แวน แคมเพน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส

นักออกแบบอาวุโส: ซี. คิมบัลล์ บอทท์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. 
จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย
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พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงบัญชาเราให้ขอบพระทัย 
ในทุกส่ิง (ดู 1 เธสะโลนิกา 5:18) พระองค์ทรงเรียกร้อง 
ให้เราน้อมขอบพระทัยสำาหรับพรที่เราได้รับ (ดู คพ. 

46:32) เรารู้ว่าพระบัญญัติทุกข้อของพระองค์มีไว้เพื่อทำาให้เรามี 
ความสุข เรารู้เช่นกันว่าการละเมิดพระบัญญัตินำาไปสู่ความ 
เศร้าหมอง

ดังนั้นเพื่อให้มีความสุขและหลีกเลี่ยงความเศร้าหมอง เราจึง 
ต้องมีใจกตัญญู เราเคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างความกตัญญู 
กับความสุขในชีวิตเรามาแล้ว เราทุกคนใคร่จะรู้สึกถึงความ 
กตัญญู แต่ไม่ง่ายเลยที่จะมีความกตัญญูตลอดเวลาในทุกสิ่ง 
เมื่อชีวิตเผชิญการทดลอง ความป่วยไข้ ความผิดหวัง และการ 
สูญเสียคนที่เรารักเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในชีวิตเรา ความเศร้าโศก 
เสียใจทำาให้เราไม่ค่อยเห็นพรของเราและไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ 
พรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้เราในอนาคต

การนับพรของเราเป็นเรื่องท้าทายเพราะเรามีแนวโน้มที่จะไม่ 
ซาบซึ้งกับสิ่งดีๆ ทั้งหลายที่เราได้รับ เมื่อใดที่เราสูญเสียหลังคา 
คุ้มศีรษะ ไม่มีอาหารรับประทาน หรือขาดความอบอุ่นของมิตร 
สหายและครอบครัว เมื่อนั้นเราจะสำานึกว่าเราควรกตัญญูรู้คุณ 
เพียงใดยามที่เรามีสิ่งเหล่านี้

เหนือสิ่งอื่นใด บางครั้งพวกเราไม่ค่อยกตัญญูรู้คุณสักเท่าใด 
ต่อของประทานอันประเสริฐสุดที่เราได้รับ ซึ่งก็คือ การประสูติ 
ของพระเยซูคริสต์ การชดใช้ของพระองค์ คำาสัญญาถึงการฟ้ืนคืน 
ชีวิต โอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์กับครอบครัวของเรา และการฟื้นฟู 
พระกิตติคุณพร้อมด้วยฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต 
ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่เราจะเริ่ม 
รู้สึกได้ว่าพรเหล่านั้นมีความหมายอย่างไรต่อเราและต่อคนที่ 
เรารัก จากน้ันเราจึงหวังได้ว่าเราจะน้อมขอบพระทัยในทุกส่ิงและ 
ไม่ทำาให้พระผู้เป็นเจ้าขุ่นเคืองพระทัยอันเน่ืองจากความอกตัญญู 

ของเรา
เราพึงทูลขอในการสวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยเรา 

โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเห็นพรของเราชัดเจน 
แม้ท่ามกลางความยากลำาบากของเรา พระองค์ทรงช่วยเราได้โดย 
อำานาจของพระวิญญาณให้ตระหนักและกตัญญูรู้คุณต่อพรที่ 
เราเคยชินจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา สิ่งที่ช่วยข้าพเจ้ามากที่สุดคือ 
ทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอนว่า “โปรดทรงนำาข้า 
พระองค์ไปพบคนที่ข้าพระองค์จะช่วยแทนพระองค์ได้ด้วยเถิด” 
ข้าพเจ้ามองเห็นพรของตนเองชัดเจนขึ้นเมื่อข้าพเจ้าช่วยพระ 
ผู้เป็นเจ้าเป็นพรแก่ผู้อื่น

คำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้าได้รับคำาตอบเม่ือสามีภรรยาคู่หน่ึง 
ที่ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนชวนข้าพเจ้าไปโรงพยาบาล ที่นั่น 
ข้าพเจ้าพบเด็กทารกตัวเล็กขนาดอยู่ในมือข้าพเจ้าได้พอดี ในชีวิต 
เพียงไม่กี่สัปดาห์ เธอรับการผ่าตัดมาแล้วหลายครั้ง คณะแพทย์ 
บอกพ่อแม่ของเธอว่าจะต้องผ่าตัดอีกเพื่อให้หัวใจและปอดค้ำาจุน 
ชีวิตเด็กน้อยคนนั้นของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าให้พรฐานะปุโรหิตแก่เด็กทารกตามคำาขอของพ่อแม่  
พรที่ให้สัญญาด้วยว่าเด็กน้อยจะมีชีวิตต่อไป นอกจากจะให้พร 
แล้วข้าพเจ้ายังได้รับพรของการที่ข้าพเจ้ามีใจกตัญญูรู้คุณมาก
ขึ้นด้วย

ด้วยความช่วยเหลือของพระบิดา เราทุกคนเลือกได้ที่จะรู้สึก 
ขอบพระทัยมากขึ้น เราสามารถทูลขอให้พระองค์ทรงช่วยให้เรา 
มองเห็นพรของเราชัดเจนข้ึนไม่ว่าสภาวการณ์ของเราจะเป็นเช่นไร 
สำาหรับข้าพเจ้าแล้ววันนั้นข้าพเจ้าซาบซึ้งใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมา 
ก่อนต่อปาฏิหาริย์การทำางานของหัวใจและปอดของข้าพเจ้าเอง 
ระหว่างทางกลับบ้านข้าพเจ้าน้อมขอบพระทัยสำาหรับพรที่ให้แก ่
ลูกๆ ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าเห็นชัดขึ้นว่านั่นเป็นปาฏิหาริย์แห่ง
พระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าและจากคนดีๆ รอบตัวพวกเขา

การเลือกแสดง

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์

ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด

ความกตัญญู
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พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาประทานพระบุตรของพระองค์ และพระเยซูคริสต์ประทานการชดใช้แก่เรา ของประทานอันสำาคัญที่สุดในบรรดาของประทาน
ทั้งปวงและการให้ทั้งหมด

เหนือสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้ารู้สึกขอบพระทัยต่อหลักฐานยืนยันการ 
ชดใช้ที่เกิดผลในชีวิตบิดามารดาผู้วิตกกังวลเหล่านั้นและในชีวิต 
ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าเคยเห็นความหวังและความรักอันบริสุทธิ์ 
ของพระคริสต์ฉายส่องในสีหน้าของพวกเขา แม้ในการทดลองอัน 
น่าหวาดหวั่นของพวกเขา ข้าพเจ้ารู้สึกถึงหลักฐานที่ท่านจะรู้สึก
ได้ถ้าท่านทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงเปิดเผยต่อท่านว่าการชดใช้
ทำาให้ท่านรู้สึกได้ถึงความหวังและความรัก

เราทุกคนสามารถเลือกขอบพระทัยในการสวดอ้อนวอนและ
ทูลขอการนำาทางจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับใช้ผู้อื่นแทนพระองค์
—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปีเมื่อเราเฉลิมฉลองการ
ประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาประทานพระ 
บุตรของพระองค์ และพระเยซูคริสต์ประทานการชดใช้แก่เรา ของ 
ประทานอันสำาคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงและการให้
ทั้งปวง (ดู คพ. 14:7)

การน้อมขอบพระทัยในการสวดอ้อนวอนทำาให้เราเห็นความ 
สำาคัญของพรเหล่าน้ีและพรอ่ืนๆ ท้ังหมดของเราและรับของประทาน 
ด้วยใจกตัญญูรู้คุณมากขึ้น 

การสอนจากข่าวสารนี้

การจดประสบการณ์และพรของเราจะช่วยให้เราจำา 

ได้และมีบางเรื่องให้เอ่ยถึงอีก ท่านอาจขอให้คนที่ 

ท่านสอนจดสิ่งที่พวกเขารู้สึกขอบพระทัย—เพื่อช่วยให้ 

พวกเขาระลึกถึงพรที่พวกเขาได้รับ ตระหนักถึงพรใน

ปัจจุบัน และตั้งตารอพรในอนาคต

ท่านอาจกระตุ้นคนท่ีท่านสอนให้ทำาตามแบบอย่าง 

ของประธานอายริงก์ในการทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ 

ให้ทรงนำาทางพวกเขาไปพบคนบางคนที่พวกเขา 

สามารถช่วยเหลือหรือรับใช้
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ขอเราอย่าเพียงพูดเร่ืองการนับพระพรของเรา—แต่จงนับเถิด! 
เขียนถึงสิ่งที่ท่านขอบพระทัยมา 100 อย่าง ถ้าฟังเหมือน 

มากเกินไป ให้ลองทำาดังนี้
1. เขียนความสามารถทางกาย 10 อย่างที่ท่านขอบพระทัย

พระองค์
2. เขียนทรัพย์สินทางโลก 10 อย่างที่ท่านขอบพระทัยพระองค์
3. เขียนชื่อคนที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คนที่ท่านขอบพระทัยพระองค์
4. เขียนชื่อผู้วายชนม์ 10 คนที่ท่านขอบพระทัยพระองค์
5. เขียนถึงธรรมชาติ 10 อย่างที่ท่านขอบพระทัยพระองค์

6. เขียนเรื่องราว 10 อย่างเกี่ยวกับวันนี้ที่ท่านขอบพระทัย
พระองค์

7. เขียนสถานที่ 10 แห่งบนแผ่นดินโลกที่ท่านขอบพระทัย
พระองค์

8. เขียนนวัตกรรมสมัยใหม่ 10 อย่างที่ท่านขอบพระทัยพระองค์
9. เขียนอาหาร 10 อย่างที่ท่านขอบพระทัยพระองค์

10. เขียนเกี่ยวกับพระกิตติคุณ 10 ข้อที่ท่านขอบพระทัยพระองค์

เมื่อเราเขียนออกมาเป็นข้อๆ ในลักษณะนี้ เราจะพบว่าสิ่ง
ต่างๆ 100 อย่างเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้า 
ประทานแก่เรา

ช่วยให้ผมเห็นพรของผมที

เฟลิเปกำาลังทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงช่วยให้เขาเห็น 
พรในชีวิตเขา ช่วยเขาหาสิ่งที่เขาจะขอบพระทัยได้โดย

วงกลมรอบสิ่งเหล่านั้น หาสิ่งเหล่านี้ให้พบซึ่งซ่อนอยู่ในภาพ  
ได้แก่ บ้าน กล้วย สุนัข โบสถ์ โรงเรียน เสื้อผ้า จักรยาน  

กีตาร์ ลูกบอล และดอกไม้
ท่านอาจเขียนสิ่งที่ท่านขอบพระทัยออกมาเป็นข้อๆ และ

แบ่งปันกับครอบครัว

ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

อา
ดัม

 โ
คฟ

อร
์ด

ทำาแบบทดสอบแสดงความกตัญญู
โดย จอห์น ฮิลตันที่สาม และ แอนโธนี สเวท

เยาวชน

เด็ก
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ขอบเขตอันกว้างขวาง 
ของการกระทำา

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่าน
เยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคม
สงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

จากประวัติของเรา
เอไลซา อาร์. สโนว์ ซึ่งเคยรับใช้เป็นเลขานุการเมื่อ 

ครั้งจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ในนอวูได้รับเรียกจาก 
ประธานบริคัม  ยังก์  (1801–1877)  ให้เดินทางไปทั่ว 
ศาสนจักรเพื่อช่วยอธิการจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์ใน
วอร์ดของพวกเขา

ซิสเตอร์สโนว์สอนว่า  “ถ้าธิดาและมารดาคนใดใน 
อิสราเอลกำาลังรู้สึกถูกตีวง  [ถูกจำากัด]  อยู่ในขอบเขต 
ปัจจุบันของพวกเธอแม้เพียงเล็กน้อย  เวลานี้พวกเธอ 
จะพบขอบข่ายกว้างขวางของพลังอำานาจและความ
สามารถทุกอย่างในการทำาดีซึ่งประสาทให้พวกเธอ 
อย่างมากมายที่สุด…ประธานยังก์ได้ไขกุญแจเปิด 
ขอบเขตอันไพศาลท่ีเอ้ือต่อการกระทำาและคุณประโยชน์ 
นั้นแล้ว”5

อ้างอิง
1. ดู  เอ็ม.  รัสเซลล์  บัลลาร์ด  “สตรีแห่งความชอบธรรม”เลียโฮนา 

ธ.ค. 2002 หน้า 39
2.  เอไลซา อาร์. สโนว์ “An Address,” Woman’s Exponent, 15 ก.ย. 

1873 หน้า 62
3. เอไลซา อาร์. สโนว์, “Female Relief Society,” Deseret News, 22 

เม.ย. 1868 หน้า 81
4. เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด เลียโฮนา ธ.ค. 2002 หน้า 39
5. เอไลซา อาร์. สโนว์ Deseret News, 22 เม.ย. 1868 หน้า 81

ฉันจะทำาอะไร 
ได้บ้าง
1. ฉันจะช่วยให้พี่
น้องสตรีที่ฉันเยี่ยม
รู้จักและทำ�ต�ม
คว�มส�ม�รถของ
พวกเธอในก�รเป็น
อิทธิพลที่ชอบธรรม
ได้อย่�งไร
2. ฉันจะใช้ของ
ประท�นและ
พรสวรรค์ที่พิเศษสุด
ของฉันเป็นพรแก่ 
ผู้อื่นได้อย�่งไร

พระเจ้า  ศาสนจักรของพระองค์  ครอบครัว  และ 
ชุมชนต้องการอิทธิพลของสตรีที่ชอบธรรม  

แท้จริงแล้วเอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์  บัลลาร์ด  แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “พี่น้องสตรีทุกท่านใน 
ศาสนจักรนี้ที่ทำาพันธสัญญากับพระเจ้าได้รับบัญชา 
จากสวรรค์ให้ช่วยจิตวิญญาณให้รอด นำาสตรีของโลก  
เสริมสร้างบ้านแห่งไซอันและสร้างอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้า”1

พี่น้องสตรีบางคนอาจสงสัยว่าพวกเธอจะบรรลุ 
เป้าหมายอันสูงส่งเช่นนั้นได้หรือ แต่ดังที่เอไลซา อาร์.  
สโนว์  (1804–1887) ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
คนที่สองอธิบาย “ไม่มีพี่น้องสตรีคนใดโดดเดี่ยว และ 
ขอบเขตของเธอแคบเกินกว่าจะสามารถทำาสิ่งต่างๆ  
มากมายเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
บนแผ่นดินโลก”2  ซิสเตอร์สโนว์สอนด้วยว่าสมาคม
สงเคราะห์จัดตั้งขึ้น  “เพื่อทำางานดีและงานสูงส่งทุก 
อย่างให้สำาเร็จ”3

การมีส่วนร่วมในสมาคมสงเคราะห์ขยายขอบเขต 
อิทธิพลของเราโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องสตรีแต่ละคน 
ได้สร้างศรัทธา  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว 
และบ้าน  รับใช้ทั้งที่บ้านและทั่วโลก  โชคดีที่ความ 
พยายามของเราทั้งเป็นส่วนตัวและในฐานะสมาคม
สงเคราะห์ไม่จำาเป็นต้องใหญ่โตเกินกำาลัง  แต่ควรทำา 
อย่างตั้งใจและสม่ำาเสมอ  วิถีปฏิบัติที่ชอบธรรมเช่น  
การสวดอ้อนวอนทุกวันเป็นส่วนตัวและกับครอบครัว  
การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน  และขยายการเรียกใน 
ศาสนจักรอยู่เสมอจะช่วยเพิ่มพูนศรัทธาและสร้าง 
อาณาจักรของพระเจ้า

ถึงพี่น้องสตรีผู้สงสัยว่าการทำาคุณประโยชน์ที่ไม่ 
ค่อยเด่นชัดเหล่านี้จะมีผลอย่างใดหรือไม่  เอ็ลเดอร์ 
บัลลาร์ดประกาศยืนยันดังนี้  “พี่น้องสตรีทุกท่านที่ยืน 
หยัดเพื่อความจริงและความชอบธรรมย่อมทำาให้ 
อิทธิพลของความชั่วร้ายลดน้อยลง พี่น้องสตรีทุกท่าน 
ที่เสริมสร้างและปกป้องครอบครัวกำาลังทำางานของ 
พระผู้เป็นเจ้า  พ่ีน้องสตรีทุกท่านท่ีดำาเนินชีวิตเย่ียงสตรี 
ของพระผู้เป็นเจ้าย่อมเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นทำาตาม
และหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอิทธิพลชอบธรรมซึ่งจะออก
ผลให้เก็บเกี่ยวไปอีกหลายสิบปี”4

ข่�วเยี่ยมสอน

จากพระคัมภีร์
1 โครินธ์  
12:4–18; 1 ทิโมธี  
6:18–19; โมไซยาห์ 
4:27; หลักแห่ง
ความเชื่อข้อ 13

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
reliefsociety.lds.org
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“โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น”  
(แอลมา 37:6)

ป ร ะ วั ติ ศ า ส น จั ก ร ทั่ ว โ ล ก

เม็กซิโก

น้ียังคงซ่ือสัตย์ สเตคท่ีพูดภาษาสเปนแห่ง 
แรกของศาสนจักรคือสเตคเม็กซิโก จัดตั้ง 
ขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 1961  
ศาสนจักรเปิดโรงเรียนหลายแห่ง รวมทั้ง  
Benemérito de las Américas ซึ่งก่อตั้งใน 
เม็กซิโกซิตี้เมื่อปี ค.ศ. 1963 และยังเปิด
ดำาเนินการอยู่

พระวิหารแห่งแรกที่สร้างในเม็กซิโก 
ตั้งอยู่ในเม็กซิโกซิตี้ ได้รับการอุทิศเมื่อปี  
ค.ศ. 1983 ในปี ค.ศ. 2000 ศาสนจักรอุทิศ 
พระวิหารแปดแห่งในเม็กซิโก

ในปี ค.ศ. 2004 เม็กซิโกเป็นประเทศ
แรกนอกสหรัฐที่มีสมาชิกหนึ่งล้านคน

เลื่อมใส อีกกลุ่มหนึ่งให้บัพติศมาสมาชิก 
ศาสนจักรห้าคนแรกของเม็กซิโกที่เอร์โม- 
ซีโยโซโนรา สี่ปีต่อมา ผู้นำาคนหนึ่งที่ได้รับ 
สิ่งพิมพ์ของศาสนจักรเมื่อปี ค.ศ. 1875 ชื่อ 
โปลติโน ซี. โรดาคานาตี จากเม็กซิโกซิตี้ 
ขอรับบัพติศมาให้ตัวเองและคนอื่นๆ  
ก่อน ค.ศ. 1885 การแปลพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นภาษาสเปนเสร็จสมบูรณ์

ประเทศประสบภาวะตึงเครียดทางการ 
เมืองนานหลายปี แต่สมาชิกรุ่นแรกเหล่า

ผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายรุ่นแรก 
มาถึงเม็กซิโกในปี ค.ศ. 1875 พวกเขา 

แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งส่งงานที่ 
เลือกสรรของพระคัมภีร์มอรมอนในภาษา 
สเปนไปให้ผู้นำาที่มีอิทธิพลทั่วประเทศและ 
สอนคนมากมาย แต่ไม่มีใครเปลี่ยนใจ ผู้นำ�ศ�สนจักรมีส่วนร่วมในพิธีเบิกดิน 

สำ�หรับ Benemérito de las Américas  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิก�ยน ค.ศ. 1963

พระวิหารตีฮัวนา 
เม็กซิโก  
(ประกาศสร้าง)

พระวิหารเอร์โมซีโย โซโนรา 
เม็กซิโก

พระวิหารมอนเตร์เรย์ เม็กซิโก

พระวิหารตัมปีโก 
เม็กซิโก

พระวิหารเมรีดา เม็กซิโก

พระวิหารเวรากรุซ 
เม็กซิโก

พระวิหารบียาเอร์โมซา เม็กซิโก

พระวิหารตุซตลากูเตียเรซ เม็กซิโก

พระวิหารโออาซากา 
เม็กซิโก

เม็กซิโกซิตี้

พระวิหาร 
กวาดาลาฮารา เม็กซิโก

พระวิหารโคโลเนียฮัวเรซ  
ชิวาวา เม็กซิโก

พระวิหารซิวดัดฮัวเรซ 
เม็กซิโก

พระวิหารเม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก

1,234,545
23
221

2,009

ม
ห
าส มุทรแปซิฟิ ก
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สมาชิกภาพ
คณะเผยแผ่

สเตค
วอร์ดและสาขา

พระวิหาร

ศาสนจักรในเม็กซิโก

เปิดดำาเนินการ 12; 
ประกาศสร้าง 1
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หลายเดือนที่หนาวจัดทำาให้ผู้บุกเบิก 
ส่วนใหญ่ลำาบากมาก ทุนทรัพย์ 

สำาหรับซื้อของขวัญคริสต์มาสและจัดงาน 
ฉลองมักจะขาดแคลน แต่นั่นไม่ได้ทำาให้ 
ผู้บุกเบิกยุคแรกเลิกคิดจะสร้างความทรง 
จำาพิเศษในช่วงเทศกาลวันหยุด ต่อไปนี้ 
เป็นบันทึกเล็กๆ น้อยๆ ที่บอกว่าพวกเขา
ฉลองคริสต์มาสอย่างไรในช่วงบุกเบิก

คริสต์มาสที่ฉันมีความสุขที่สุด
“คริสต์มาสครั้งแรกของฉันที่หุบเขา  

[ซอลท์เลค] มาถึงในวันเสาร์ เราฉลองกัน 
ในวันสะบาโต เราทุกคนมารวมกันรอบ 
เสาธงที่อยู่กลางป้อม เราจัดการประชุม 
ที่นั่น เป็นการประชุมที่วิเศษมาก เราร้อง 
เพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า เราร่วมกัน 
สวดอ้อนวอนเปิด และผู้พูดวันนั้นอยู่ใน 
ความทรงจำาของฉันเสมอมา เขากล่าว 
ถ้อยคำาขอบพระทัยและให้กำาลังใจ มิได้ 
เอ่ยคำาพูดในแง่ลบเลย ผู้คนเปี่ยมด้วย 
ความหวังและร่าเริงเบิกบานเนื่องด้วย 
ศรัทธาท่ีมีต่ออนาคต หลังเลิกประชุมพวก 
เราทุกคนจับมือทักทายกันจนทั่ว บางคน 
หลั่งน้ำาตาด้วยปีติ เด็กๆ เล่นอยู่แถวนั้น 
และรอบๆ กองไฟคืนนั้น เรามาชุมนุมกัน 
และร้องเพลง ‘สิทธิชนมา อย่ากลัวงาน 
หนักแบบใด ดำาเนินต่อโดยสุขใจ’ เรามี 
เนื้อกระต่ายต้มและขนมปังเล็กน้อยเป็น 
อาหารเย็น เราทุกคนมีพอรับประทาน มี 
ความรู้สึกสงบอย่างยิ่งและมีไมตรีจิตต่อ 
กัน ฉันไม่เคยมีคริสต์มาสที่เป็นสุขมาก 
เท่านี้มาก่อนในชีวิต”
ไม่ทราบนามผู้เขียน อ้างอิงโดย ไบรอันท์ เอส. 
ฮิงค์ลีย์, ใน  

 

เวลาช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน
“คืนหนึ่งเมื่อฉันอายุสิบหกปี คุณพ่อ 

จัดงานเลี้ยงคริสต์มาสให้ลูกๆ กับครอบ- 
ครัวของพวกเขา และเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ 

สุด เราเต้นรำากัน บรรดาพี่ชายของฉันเป็น 
นักดนตรี เรารู้ว่าคุณพ่อตั้งใจจะให้เลิก 
งานเลี้ยงตอนสี่ทุ่ม ซึ่งท่านให้เลิกขณะที่
พวกเรากำาลังเต้นสแควร์แดนซ์กันอยู่พอดี 
โดยสั่งให้นักดนตรีหยุดเล่น แต่คุณพ่อไม่ 
ทราบว่าคืนนั้นพวกพี่ๆ ยกตัวฉันขึ้นไป 
หมุนนาฬิกากลับมาสามสิบนาทีอยู่หลาย 
ครั้ง ตอนที่งานเลี้ยงเลิกคงจะเลยเที่ยงคืน
ไปแล้ว”

จากบันทึกของครอบครัวคริสเตียน โอลเซ็น, ใน 
 

เวลาสนุกสนานครื้นเครง
“เม่ือเด็กๆ ต่ืนนอนตอนเช้าวันคริสต์มาส 

ในปี 1849 พวกเขาไม่พบตุ๊กตาสักตัวเดียว 
ไม่พบแม้กระท่ังแท่งลูกกวาด หรือแอปเป้ิล 
ในกระท่อม แต่เด็กๆ กับพ่อแม่ของพวก 
เขามีความสุขกับทั้งหมดที่มี พวกเขาดีใจ 
ที่ยังมีกินอยู่บ้าง และอนาคตข้างหน้าใน

บ้านหลังใหม่เริ่มสดใสมากขึ้นทุกวัน แต ่

ถ้าไม่มีตุ๊กตาหรือของเล่นให้เด็กๆ บรรดา 

พ่อแม่ทั้งหลายคงไม่อาจลืมคริสต์มาสได้ 

เลย และก่อนที่วันนั้นจะสิ้นสุดลงพวกเขา 

สนุกสนานครื้นเครงกันถ้วนหน้า

“ตอนเย็นพวกเขาพบกันที่กระท่อม 

ของจอห์น โรว์เบอร์รีย์ นี่เป็นบ้านที่จัดการ 

ประชุมครั้งแรก ที่นั่นพวกเขาเต้นรำาแบบ 

ดั้งเดิมเพื่อส่งท้ายวันนั้น ทุกคนในกลุ่ม 

เป็นคนสนุกสนานเฮฮามากที่สุดเท่าที่เคย

พบในการชุมนุมคริสต์มาส…แต่ข้อขัด

ข้องที่สำาคัญคือเสียงดนตรี พวกเขาไม่มี 

เครื่องดนตรีสักชิ้น ไซรัส คอลล์ผิวปากได้

เก่งมาก และเขาผิวปากเป็นเพลงขณะที่ผู้

บุกเบิกเต้นรำา”
ซาราห์ โทลแมน, ใน  

 

คริสต์มาสสำาหรับผู้บุกเบิกยุคแรก
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มอรมอนเล่มหนึ่งให้พระราชินีวิคตอเรีย
เอ็ลเดอร์สโนว์มีของประทานอันน่าทึ่ง 

ที่ท่านใช้เพื่อรับใช้พระเจ้า ในปิตุพรของ 
ท่านสัญญาว่าแม้ท่านจะมีชีวิตจนแก่ชรา  
แต่ท่านจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบของความ 
ชรานั้น กำาลังวังชาของท่านทำาให้ท่านยัง 
คงกระฉับกระเฉงในช่วงบั้นปลายชีวิตใน 
ฐานะอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ ท่าน 
ทำาให้หลายคนคืนชีพด้วยฐานะปุโรหิต

ในช่วงที่ประธานสโนว์ เป็นศาสดา 
พยากรณ์ วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยูทาห์ 
ตอนใต้กำาลังเดือดร้อนเนื่องจากความ
แห้งแล้ง ขณะพูดที่การประชุมใหญ่ใน 
เมืองเซนต์จอร์จทางใต้ของยูทาห์ ประธาน 
สโนว์ได้รับการดลใจให้สัญญากับวิสุทธิชน 
ว่าฝนจะตกและพวกเขาจะเก็บเกี่ยวได้ 
มากมายถ้าพวกเขาจะจ่ายส่วนสิบ ถึงแม้ 
สมาชิกจ่ายส่วนสิบแล้ว แต่หลายเดือน 
ผ่านไปโดยไม่มีฝน ประธานสโนว์ทูลวิงวอน 
พระบิดาบนสวรรค์ขอให้ทรงส่งฝนลงมา  
หลังจากนั้นท่านได้รับโทรเลขแจ้งว่า  
“ฝนตกที่เซนต์จอร์จ”

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Francis M. Gibbons,  
Lorenzo Snow: Spiritual Giant, Prophet of God 
(1982)

ถึงแม้จะเป็นประธานศาสนจักรคนท่ีห้า 
ในเวลาต่อมา แต่ลอเรนโซ สโนว์แทบ 

ไม่สนใจจะรับบัพติศมาเลยก่อนหน้านั้น 
จนกระทั ่งเอไลซาพี่สาวชวนท่านไปเข้า 
ชั้นเรียนภาษาฮีบรูที่ โรงเรียนศาสดา 
พยากรณ์ในเคิร์ทแลนด์ รัฐโอไฮโอ คนที่ 
เข้าเรียนด้วยคือโจเซฟ สมิธและผู ้นำา 
ศาสนจักรท่านอื่นๆ ไม่นานลอเรนโซก็ 
สนใจพระกิตติคุณและเข้าร่วมศาสนจักร 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1836  
เอ็ลเดอร์สโนว์รับใช้งานเผยแผ่ในอิตาลี  
หมู่เกาะแซนด์วิช (ปัจจุบันคือฮาวาย) และ 
เกรตบริ เตนที่ซึ่ งท่านมอบพระคัมภีร์ 

บน: ภ�พเหมือนของลอเรนโซ สโนว์ร�วปี 1865 
กล�ง: ประธ�นสโนว์ (กล�ง) กับที่ปรึกษ�ของ
ท่�นในฝ่�ยประธ�นสูงสุด จอร์จ คิว. แคนนอน 
(ซ�้ย) และโจเซฟ เอฟ. สมิธ (ขว�) ในปี 1900 
ล่�ง: วิสุทธิชนยุคสุดท้�ยได้รับพรเมื่อฝนตกให ้
พืชผลของพวกเข�หลังจ�กเอ�ใจใส่คำ�แนะนำ� 
ของประธ�นสโนว์ให้จ่�ยส่วนสิบ

ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901)

10   เ ล ีย โ ฮ น า

ชี วิ ต อั น ส ำา คั ญ ยิ่ ง ที่ พึ ง จ ด จ ำา



คุณพ่อร้องเพลงตามทำานองของ
ท่านเอง—ไม่ใช่ เสียงเทเนอร์ 
ไม่ใช่เสียงเบส แต่ก็ใกล้เคียงทั้ง 

สองเสียง ถึงแม้ท่านจะแยกไม่ออกระหว่าง 
ตัวซีกลางกับตัวเอแฟลต แต่ท่านก็ร้อง 
ออกมาดังๆ และหนักแน่น

ดิฉันจำาได้ว่าไม่เคยรู้สึกอายเพราะเสียง 
ร้องของคุณพ่อ แต่จำาได้ว่ารู้สึกขำาและ 
ฉงนสนเท่ห์กับเสียงร่าเริงสดใสของท่าน  
ท่านไม่รู้หรอกหรือว่ามีคนฟังอยู่

คุณพ่อรักเพลงสวดของพระกิตติคุณ  
และท่านไม่ยอมให้การขาดพรสวรรค์มา 
ขัดขวางการนมัสการผ่านเสียงเพลง ท่าน 
ร้องเพลงด้วยความปีติยินดี ความกระตือ- 
รือร้น และอารมณ์ความรู้สึก ดิฉันชอบ 
เวลาท่านร้องเพลงสวดเช่น “พระวิญญาณ 
พระเจ้า” ด้วยพลังและความเชื่อมั่นและ 
ไม่ก่ีนาทีต่อจากน้ันก็ร้องเพลงสวดศีล
ระลึกด้วยความอ่อนโยนและความคารวะ

บ่ายวันหนึ่งคุณพ่อสอนบทเรียนอัน 
ทรงพลังแก่ดิฉันผ่านเพลงสวดเพลงหนึ่ง  
ดิฉันกำาลังเล่นเปียโนอย่างที่ทำาบ่อยๆ  
เพื่อผ่อนคลายหลังเลิกเรียน คุณพ่อซึ่งมัก
จะพยายามหาเวลาอยู่กับดิฉันตามลำาพัง 
ก็เข้ามาร่วมวงด้วย กิจวัตรประจำาวันที่ 
ดิฉันคุ้นเคยคือท่านจะพลิกหน้าหนังสือ 
เพลงไปเรื่อยๆ เพื่อหาเพลงแล้วให้ดิฉัน 
เล่นขณะที่ท่านร้อง

แต่ในวันพิ เศษนี้คุณพ่อดึงหนังสือ 
เพลงสวดออกมาและเปิดไปที่เพลงสวด
เพลงหนึ่ง

ผิดคีย์แต่
ตรงเป้าหมาย

ใช้โอกาส
ต่างๆ ใน
การสอน
“นอกจากจะแสดงให้ 
เยาวชนเห็นแบบอย่าง 

แล้ว เราต้องนำาพวกเขาโดยเข้าใจจิตใจ 
ของพวกเขาและเดินเคียงข้างพวกเขา 
บนเส้นทางพระกิตติคุณ เพื่อจะเข้าใจ 
จิตใจของพวกเขาอย่างถ่องแท้ เราต้อง 
ไม่เพียงอยู่ในห้องเดียวกับเขาหรือเข้า 
ร่วมกิจกรรมเดียวกันในครอบครัวและ 
ศาสนจักร แต่เราต้องวางแผนและใช้ช่วง 
การสอนให้เป็นประโยชน์เพื่อฝากรอย
ประทับอันยั่งยืนไว้ในความคิดและในใจ
พวกเขา…

“ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะมีโอกาสแสดง 
ประจักษ์พยานว่าเรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงพระชนม์และพระเยซูคือพระคริสต์  
ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะแสดงประจักษ์พยาน 
ของเราเพื่อให้บุตรธิดาของเรารู้ว่าใจเรา 
อยู่ที่ไหนและเรารักพวกเขา ความรักอัน 
ประเสริฐสุดและคำาสอนอันประเสริฐสุด 
ควรอยู่ในบ้านของเรา”

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง “หน้าที่ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า: งาน 
เผยแผ่ของบิดามารดาและผู้นำาต่ออนุชนรุ่น
หลัง” เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 118, 121

บ้านเรา ครอบครัวเรา

“เพลงน้ีดีมากเลย เป็นเพลงโปรดเพลง 
หนึ่งของพ่อ” ท่านกล่าวพลางวางหนังสือ 
บนเปียโน เพลงชื่อว่า “ชายเศร้าโศกยาก- 
จนผู้ท่องไป” คุณพ่อบอกดิฉันว่านี่เป็น 
เพลงสวดเพลงโปรดของศาสดาพยากรณ ์
โจเซฟ สมิธและโจเซฟขอให้จอห์น เทย์เลอร์ 
ร้องเพลงนี้ที่คาร์เทจชั่วเวลาไม่นานก่อน
โจเซฟและไฮรัมจะถูกสังหารเป็นมรณสักขี

แล้วคุณพ่อก็ร้องทั้งเจ็ดข้อขณะที่ดิฉัน 
บรรเลงเปียโนให้ท่าน ขณะนั้นเกิดเรื่อง 
ประหลาดสองเรื่อง เรื่องแรกคือคุณพ่อ
ร้องทั้งเพลงโดยไม่ผิดเพี้ยน เอแฟลตของ 
คุณพ่อเป็นเสียงเอแฟลตจริงๆ! เสียงของ 
คุณพ่อไม่เสแสร้ง เรียบง่ายและฟังไพเราะ 
สำาหรับดิฉัน เรื่องประหลาดเรื่องที่สอง 
แปลกน้อยกว่าเร่ืองแรกแต่สำาคัญกว่ามาก 
ขณะคุณพ่อร้องเพลง ดิฉันรู้ว่าท่านรัก 
โจเซฟ สมิธและมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
การเรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟ 
พระวิญญาณเป็นพยานต่อดิฉันว่าโจเซฟ 
สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์

คุณพ่อถึงแก่กรรมในอีกไม่กี่ปีต่อมา  
ดิฉันมักจะนึกถึงวันนั้นและอิทธิพลที่วัน 
นั้นมีต่อดิฉัน ส่วนสำาคัญของประจักษ์- 
พยานในพระกิตติคุณของดิฉันต้ังม่ันเพราะ 
คุณพ่อที่ “ร้องเพลงไม่เก่ง” เลือกร้องเพลง 
ด้วยความรู้สึกทั้งหมดจากใจของท่าน 

โดย จานีล บี. ฟรีแมน
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ราวเจ็ดปีก่อน ตอนนั้นดิฉันอายุ  
29 ปี ดิฉันย้ายจากโอเรกอน สหรัฐ 
อเมริกามาอยู่ยูทาห์ หลังจากชั่ง 

น้ำาหนักทางเลือกของดิฉัน ดิฉันจึงตัดสินใจ 
เข้าวอร์ดครอบครัวในท้องที่โดยคิดว่า 
ดิฉันต้องเปลี่ยนจากวอร์ดคนโสดที่เคย
เข้าร่วม

คุณพ่อคุณแม่พร่ำาสอนดิฉันเสมอให้ 
ยอมรับการเรียกในศาสนจักร ด้วยเหตุนี้ 
ดิฉันจึงขอนัดกับอธิการเพื่อเรียนท่านว่า 
ดิฉันอยากทำางาน ไม่นานดิฉันก็พบว่า 
ตนเองกำาลังสอนเด็กวัยห้าขวบในปฐมวัย 
ซึ่งดิฉันมีความสุขมาก ห้าเดือนต่อมา 
อธิการเรียกดิฉันเป็นประธานปฐมวัย ดิฉัน 
ตกตะลึง “ฉันจะทำาได้หรือ” ดิฉันถาม
ตนเอง

โดยที่ เป็นโสดและไม่มีบุตรดิฉันจึง
สงสัยว่าดิฉันมีคุณสมบัติคู่ควรรับใช้ใน 
ตำาแหน่งน้ันหรือ จากประสบการณ์ในอดีต 
กับวอร์ดครอบครัว ประธานปฐมวัยคือ 
คุณแม่ที่มีความสุขในชีวิตสมรส ประสบ 
ความสำาเร็จ และทุ่มเท แต่พอนึกถึงสิ่งที่ 
คุณพ่อคุณแม่เคยสอน ดิฉันจึงยอมรับงาน 
มอบหมายใหม่ อธิการจริงจังมากกับคำา 
แนะนำาที่บอกว่าอธิการควร “หาการเรียก 
ที่มีความหมายให้หนุ่มสาวโสดทุกคน”1 

การเรียกอาจมีความหมายเกินกว่าที่ดิฉัน 
คาดไว้สักเล็กน้อย แต่ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจ 
กับการเรียกนี้

ขณะรับใช้ในการเรียกใหม่ ดิฉันประสบ 
กับช่วงเวลาอันน่าชื่นใจ สนุกสนาน และ 
สร้างแรงบันดาลใจมากมายกับเด็กๆ ปี 

การรับใช้ของดิฉัน
ในฐานะสมาชิกโสด

ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

โร
เจ

อร
์ ม

อต
ซ์ค

ัส

รับใช้ในศาสนจักร

หนึ่งในช่วงคริสต์มาส เราแสดงเรื่องราว 
พระราชสมภพของพระคริสต์ซ้ำาอีกครั้ง 
ในช่วงเวลาพิเศษของการแบ่งปัน เราร้อง 
เพลง เราแต่งตัวให้คนเล้ียงแกะและโยเซฟ 
โดยให้สวมเสื้อคลุมอาบน้ำาและใช้ผ้าเช็ด 
ตัวโพกศีรษะ เรามีมาลัยแวววาวครอบ 
ศีรษะของเหล่าเทพ เราทำามงกุฎจากกระ- 
ดาษแข็งห่อด้วยฟอยล์ให้เหล่าโหราจารย์

ขณะที่เราแสดงเรื่องราวคริสต์มาสซ้ำา 
อีกคร้ังและร้องเพลงศักด์ิสิทธ์ิของเทศกาล 
ดิฉันสังเกตเด็กผู้หญิงหน้าตาสะสวยที่รับ
บทมารีย์ แบบอย่างความคาระและความ
สุภาพอ่อนโยนของเธอขณะคุกเข่าพลาง
อุ้มตุ๊กตาซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูอย่าง 
เงียบๆ ทำาให้ดิฉันซาบซึ้งใจ ความรู้สึกใน 
ขณะนั้นทำาให้ดิฉันขอบพระทัยพระบิดา

โดย จูลี เบอร์เดทท์
นิตยสารศาสนจักร

เมื่อดิฉันได้รับการเรียกใหม่ ดิฉันตกตะลึง  
“ฉันจะทำาได้หรือ” ดิฉันถามตัวเอง
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บนสวรรค์ผู้ทรงรักเราสำาหรับพระผู้ช่วยให้ 
รอดและช่วยเสริมสร้างประจักษ์พยาน 
ของดิฉันเกี่ยวกับพระพันธกิจอันลึกซึ้ง 
และเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์ นอก 
จากนี้ยังทำาให้ดิฉันขอบพระทัยสำาหรับพร 
มากมายที่ได้รับจากการเรียกให้รับใช้และ 
สำาหรับอธิการที่ได้รับการดลใจซึ่งทำาให้ 
การรับใช้ดังกล่าวอยู่ในวิสัยที่ทำาได้

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญา เรา 
อ่านว่า “ฉะนั้น, หากเจ้ามีความปรารถนา 
จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมา 
ยังงาน” (คพ. 4:3) ถึงแม้ข้อนี้มักจะเกี่ยว 
ข้องกับงานเผยแผ่ศาสนา แต่ดิฉันชอบ 
คิดว่าข้อนี้กล่าวถึงการรับใช้บนพื้นฐาน 
พระกิตติคุณในรูปแบบอื่นๆ ด้วย

ไม่ว่าสถานภาพสมรสหรือสถานะทาง
สังคมของเราเป็นเช่นไร สิ่งสำาคัญอันดับ 

ความรัก
ความ
เอาใจใส่
“ถึงแม้ว่าสมาชิก 
ผู้ใหญ่โสดหลาย 

คนจะปรับตัวได้ดีกับชีวิตและปัญหา 
ของชีวิต แต่พวกเขายังคงต้องการ 
ความรักความเอาใจใส่จากศาสนจักร 
และจากสมาชิกเพื่อยืนยันอีกครั้งถึง 
ความมีประโยชน์ของพวกเขาและ 
ความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อ 
พวกเขาแต่ละคน”

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007)  
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด  
“ยินดีต้อนรับคนโสดทุกคน” เลียโฮนา 
ส.ค. 2007 หน้า 4

แรกคือเราแต่ละคนเป็นลูกของพระบิดา 
บนสวรรค์ผู้ทรงรักเราและทรงประสงค์ให้ 
เราเติบโต เป็นส่วนหนึ่ง พัฒนาพรสวรรค์ 
ของเรา รับใช้กัน และช่วยกันกลับไปหา
พระองค์

การยอมรับและความรักที่ดิฉันรู้สึกใน 
วอร์ดนั้นเกิดขึ้นทันทีและยังอยู่ในใจดิฉัน 
จนถึงทุกวันน้ี ความปรารถนาจะรับใช้เป็น 
ท่ีประจักษ์และเกิดประโยชน์ หลายคนย่ืน 
มือออกมาต้อนรับดิฉัน พระบิดาบนสวรรค์ 
ประทานพรดิฉันอย่างแท้จริง เพราะผู้นำา 
ที่เอาใจใส่และมีเมตตา ดิฉันจึงได้รับพร 
ให้สอนและเรียนรู้จากลูกที่วิเศษสุดบาง 
คนของพระองค์ 

อ้างอิง
1. คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร (2010) 

หมวด 16.3.3
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โดย ไมเคิล ดี. วูดเบอรีย์

หลายปีก่อนรถสกูตเตอร์ที่ผมขี่อยู่ 

แฉลบออกไป ส่งผลให้ผมหล่นลง 

ไปอยู่กลางถนน และถูกรถ—คัน 

ใหญ่—อีกคันหนึ่งชนเกือบจะทันทีและลาก 

ผมไปตามถนน คนรายงานข่าวอุบัติเหตุครั้ง

นี้ว่าผมเคราะห์ร้ายจนถึงแก่ชีวิต

เมื่อหน่วยกู้ชีพพบว่าผมยังมีชีวิตอยู่ พวก 

เขารีบนำาตัวผมส่งโรงพยาบาล ผมได้รับการ 

ผ่าตัดฉุกเฉินหลายคร้ังในช่วงท่ีอยู่โรงพยาบาล 

หลายวันติดต่อกัน แม้จะอยู่ด้วยเครื่องช่วย 

หายใจและไม่รู้สึกตัว แต่คุณพ่อกับคนอื่นๆ  

ได้วางมือและให้พรผมผ่านพลังอำานาจของ 

ฐานะปุโรหิต นับจากวินาทีนั้นขั้นตอนการ 

รักษาเป็นเหมือนปาฏิหาริย์ แต่สำาคัญยิ่งกว่า 

สิ่งที่เกิดขึ้นทางร่างกายผมคือสิ่งที่เกิดขึ้นทาง 

วิญญาณ

ประสบการณ์ครั้งนี้เปิดใจผมให้รับอิทธิพล 

ของพระผู้ช่วยให้รอด หนึ่งสัปดาห์หลังเกิด 

อุบัติเหตุผมรู้สึกตัวอีกครั้งและรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น  

ผมตระหนักว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองผมและ 

ทรงยอมให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อไปกับภรรยาและ

ลูกๆ บนแผ่นดินโลก ผมพบว่าพระผู้เป็นเจ้า

ทรงปลอบโยนผม ไม่ทรงทอดทิ้งผม แทนที่

จะรู้สึกบอบช้ำาทางใจและกลัดกลุ้มเพราะขั้น

ตอนการพักฟ้ืนท่ีอยู่ตรงหน้า ผมกลับรู้สึกสงบ

ในวันต่อๆ มา ความรักที่ผมมีต่อพระบิดา 

บนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม  

ความปรารถนาที่จะซื่อสัตย์ไปจนตลอดชีวิต 

แรงกล้าขึ้น ผมเห็นความรักของพระเจ้าผ่าน 

คนดีๆ ที่ผมพบเจอ ผมเห็นว่าพระบิดาบน 

สวรรค์ทรงได้ยิน ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอน 

และตอบการอดอาหารของคนท่ีนับถือศาสนา 

ต่างๆ เพื่อผม

เมื่อผมเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง คำาถาม “จะ 

เป็นอย่างไรถ้า?” ไม่มีวันจบสิ้น “จะเป็นอย่าง 

ไรถ้าคุณตาย” “จะเป็นอย่างไรถ้าคุณเดินไม่ได้” 

“และ [พระเยซูคริสต์] จะเสด็จออกไป, ทรงทนความเจ็บปวดและ 
ความทุกข์และการล่อลวงทุกอย่าง; และนี่ก็เพื่อคำาซึ่งกล่าวว่าพระองค ์
จะทรงรับความเจ็บปวดและความป่วยไข้ของผู้คนของพระองค์จะได้ 
เกิดสัมฤทธิผล” (แอลมา 7:11)

คำ�ตอบเดียว
สำ�หรับทุกคำ�ถ�ม
“จะเป็นอย่างไรถ้า?” 

เราพูดถึงพระคริสต์

อำ�น�จก�รรักษ�
อันเนื่องจ�กก�ร
ชดใช้
“[พระเยซูคริสต์] ทรงทราบ 

ถึงความปวดร้าวของเรา และ 

พระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเรา  

เหมือนกับชาวสะมาเรียผู้ใจดี

ในคำาอุปมาของพระองค์  

เมื่อพระองค์ทรงพบว่าเรา 

บาดเจ็บอยู่ริมถนน พระองค์ 

ทรงพันแผลให้เราและทรง

รักษาพยาบาลเรา (ดู ลูกา 

10:34) พี่น้องทั้งหลาย 

อำานาจการรักษาอันเนื่องจาก

การชดใช้ของพระองค์มีไว้ให้

ท่าน ให้เรา ให้คนทั้งปวง”

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง “พระองค ์
ทรงรักษาผู้ที่แบกภาระหนัก”  
เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 7
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“จะเป็นอย่างไรถ้าคุณต้องเจ็บปวดทรมาน 

มากตลอดชีวิตท่ีเหลือ” เร่ืองประหลาดสำาหรับ 

ผมคือการชดใช้ให้คำาตอบของคำาถาม “จะ 

เป็นอย่างไรถ้า?” ทุกข้อ

เนื่องด้วยการชดใช้ ผมจะฟื้นคืนชีวิตและ 

ความบกพร่องทางกายหรือความเจ็บปวดจะ 

หายไป ผมกับภรรยาและลูกๆ ได้รับการผนึก

ด้วยกันเป็นครอบครัวนิรันดร์ การชดใช้ทำาให้ 

สิ่งนั้นเป็นไปได้เช่นกัน ถ้าเราก้าวไปข้างหน้า 

ด้วยศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดขณะผ่านการ 

ทดลองของชีวิตและอดทนจนกว่าชีวิตจะหา 

ไม่ การชดใช้จะเตรียมทางท่ีเราจำาเป็นต้องเดิน 

ตาม โดยมีสัญญาอันรุ่งโรจน์ของชีวิตนิรันดร์ 

คอยอยู่ปลายทาง 

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหัวข้อน้ีใน มัทธิว 11:28-30; 
3 นีไฟ 17:7–9; และ Bruce C. Hafen, “Beauty 
for Ashes: The Atonement of Jesus Christ,” 
Liahona, เม.ย. 1997, 39

พระเจ้�ทรงเสริม
สร้�งคว�มเข้มแข็ง
ให้เร�อย่�งไร
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวสิบสอง ช่วยตอบ 
คำาถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุม 
ใหญ่สามัญเรื่อง “ในพลังของ
พระเจ้า” (เลียโฮนา พ.ย. 2004 
หน้า 94–96)

• “ในพลังของพระเจ้าเราทำา
ทุกสิ่งได้ อดทนทุกสิ่งได้ และ
เอาชนะทุกสิ่งได้”

• “พลังเสริมความเข้มแข็งและ
พลังความสามารถของการ
ชดใช้ช่วยให้เราเห็น ทำา และ
เป็นคนดีอย่างที่เราไม่มีวันรู้
หรือทำาได้ด้วยความสามารถ 
อันจำากัดของมนุษย์อย่างเรา”

• “ในพลังของพระเจ้าและโดย
ผ่านพระคุณของพระองค์ 
ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านและข้าพเจ้า 
จะได้รับพรเพื่อทำาทุกสิ่งให ้
บรรลุผล”

ท่านอาจแบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน
กับอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับพรที่เกิดขึ้นอันเป็น
ผลจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

“พระองค์จะทรงรับเอาความ
ตาย, เพื่อพระองค์จะทรง
ทำาให้สายรัดแห่งความตาย 
ที่ผูกมัดผู้คนของพระองค์
หลุดออก; และพระองค์จะ
ทรงรับเอาความทุพพลภาพ
ของพวกเขา, เพื่ออุทรของ
พระองค์จะเปี่ยมไปด้วยพระ
เมตตา, ตามเนื้อหนัง, เพื่อ
พระองค์จะทรงรู้ตามเนื้อ
หนังว่าจะทรงช่วยผู้คนของ
พระองค์ตามความทุพพลภาพ
ของพวกเขาได้อย่างไร”  
(แอลมา 7:12)
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เท่าที่ข้าพเจ้าจำาได้ ข้าพเจ้ามีความรักให้พระ 
เยซูคริสต์เป็นพิเศษมาโดยตลอด ข้าพเจ้าได้ 
รับการสอนว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของ 

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ข้าพเจ้าได้รับการสอน 
ว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนข้าพเจ้า ครูข้าพเจ้า และ 
ความเข้มแข็งของข้าพเจ้า หลายปีที่ผ่านมา เมื่อ 
การเรียกและหน้าที่รับผิดชอบตลอดจนเกียรติใน 
การเป็นพยานพิเศษเกี่ยวกับพระองค์มาสู่ชีวิต 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเพียรพยายามที่จะเรียนรู้จาก 
พระชนม์ชีพของพระองค์และโดยวิธีของพระองค์ 
พระองค์ทรงเป็นพระปรมาจารย์อย่างแท้จริง เพื่อ
ช่วยในการทำางานและการอุทิศตนของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าพบว่าตนเองหันไปหาหนังสือยอห์นบทที่
แปดในพันธสัญญาใหม่อยู่บ่อยครั้งเพื่อขอความ
เข้มแข็ง การนำาทาง และแบบอย่าง ขอให้เราอ่าน
ข้อพระคัมภีร์บางข้อด้วยกันเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชีวิตเราและกระชับความสัมพันธ์ของ
เรากับพระเยซู ประโยคและถ้อยคำาเหล่านี้ช่วยให้
ข้าพเจ้าเข้าใจพระองค์มากขึ้น ตลอดจนมีความ
ปรารถนาที่จะทำาและเป็นเหมือนพระองค์มาก
ขึ้น…

[พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี] พาหญิงที่ล่วง 

ประเวณีมาหาพระองค์ ศัตรูเหล่านี้ … พยายาม 
ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับพระองค์ พวกเขาจับหญิงคนนั้น 
นั่งลงท่ามกลางผู้คนเพื่อประจานในฐานะคนบาป 
ในฐานะคนมีมลทิน พระองค์มิได้ทรงหลบไปจาก 
นาง … นางถูกจับ—ขณะกำาลังล่วงประเวณี นาง 
มีความผิดอย่างไม่ต้องสงสัย พวกเขาสร้างสถาน- 
การณ์ให้พระองค์ตกอยู่ในที่นั ่งลำาบาก กฎของ 
โมเสสบอกให้ขว้างหินใส่นางจนตาย “ส่วนท่าน 
จะว่าอย่างไรในเรื่องนี้” [ยอห์น 8:5] พวกเขาถาม  
ทดสอบพระองค์ ล่อพระองค์ให้ติดกับ—ทำาให้ 
พระองค์ตกอยู่ในภาวะเข้าตาจน

ไม่ว่าพระองค์จะตรัสอย่างไร พระองค์จะทรง 
ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิด ตัดสินผิด พวกเขากำาลัง 
ทดสอบพระองค์เพื่อดูว่าจะทำาให้พระองค์ทรง 
หมดความอดทนจนลืมว่าพระองค์เป็นใครได้หรือ 
ไม่ การขว้างหินใส่นางจนตายเป็นการกระทำาที่ 
โหดร้าย แต่การไม่เอาโทษนางย่อมเป็นการไม่ถูก 
ต้อง … พระองค์ทรงน้อมพระกายลงเอาน้ิวพระหัตถ์ 
เขียนบนดินราวกับว่าพระองค์ไม่ทรงได้ยินพวกเขา 
(ดึงความสนใจของพวกเขาและเตรียมทุกคนที่นั่น 
ให้ได้รับการสอน) … แม้จะมีความเงียบงัน แต่ 
พวกเขายังคงทูลถามพระองค์อยู่ไม่หยุด ข้าพเจ้า 
นึกคำาถามก่อกวนเหล่านั้นออกว่าคงเป็นเช่นนี้ 
“พูดมาเสียทีเถิด ท่านจนมุมแล้ว ท่านกลัวที่จะ 
ตอบคำาถามหรืออย่างไร” แต่พระเยซูทรงเป็นผู้คุม
สถานการณ์ …

พระเยซูทรงลุกขึ้นด้วยพระเดชานุภาพอันอ่อน 
น้อมถ่อมตนในที และทรงมีพระดำารัสอันทรงพลัง 

บทเรียนจาก 

โดย เอ็ลเดอร์มาร์วิน 
เจ. แอชตัน 
(1915–1994)
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

เรื่องราวประทับใจในพระกิตติค ุณ

มาร์วิน เจ. แอชตัน ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครสาวก
เมื่อวันที ่2 ธันวาคม ค.ศ. 1971 บทความต่อไป
นี้คัดลอกบางส่วนมาจากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทาง
วิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ซึ่งให้ไว้เมื่อ 
วันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1988
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ที่สุดดังนี้ว่า “ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิด ก็ให้ผู้นั้น 
เอาหินขว้างเขาก่อน” [ยอห์น 8:7] คำาตอบสมบูรณ์ 
แบบจากบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ

ปัจจุบันในหน้าที่รับผิดชอบ สถานการณ์ และ 
การเรียกของเรา เราต้องได้รับการเตือนให้นึกถึง 
เรื่องนี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อเราต้องรับมือกับคนทั้ง
ปวง ให้ผู้ที่ไม่มีความผิดบาปวิพากษ์วิจารณ์หรือ
จับผิดหรือดูถูกก่อน…พระองค์ทรงน้อมพระกาย 
ลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนบนดิน พวกเขาได้ยินสิ่ง 
ที่พระองค์ตรัส พวกเขาสัมผัสได้ถึงอิทธิพลจาก
ความสงบเยือกเย็นของพระองค์ขณะที่พระองค์ไม่
ได้ตรัสอะไร ด้วยพวกเขารู้สำานึกโดยมโนธรรมของ 
ตนเอง จึงออกไปเองโดยไม่ต้องไล่ เขาทั้งหลาย 
ออกไปทีละคน—มิใช่เพื่อไปหาก้อนหินแต่เพื่อ
หลบไปรักษาบาดแผลทางวิญญาณ

พวกเขาทิ้งพระองค์ให้อยู่ตามลำาพังกับหญิง 
นั้น ข้าพเจ้าดีใจที่พระคัมภีร์บันทึกเรื่องนี้ไว้ เรา 
บางคนมีแนวโน้มท่ีจะหลีกเล่ียงการอยู่กับผู้ท่ีเส่ือม 
เสีย…พระองค์ตรัสว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาไปไหน 
หมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ” [ยอห์น 8:10] 
…พระเยซูคริสต์ทรงใช้เวลาในการถามและฟัง 
ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะทำาได้มากกว่านั้น! คำาตอบ
ของเราคงจะง่ายมาก และดีขึ้นกว่าเดิมมาก …

หญิงล่วงประเวณีทูลตอบคำาถามของพระเจ้า 
เก่ียวกับผู้กล่าวโทษของนางโดยกล่าวว่า “พระองค์ 
เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเลย” จากนั้นพระดำารัสอันทรง 
พลังนี้จึงเกิดขึ้น “จงไปเถิดและอย่าทำาผิดอีก”  
[ยอห์น 8:11] พระอาจารย์ทรงกำาลังสอนในวันนั้น 
และทรงกำาลังสอนในเวลานี้ด้วย ข่าวสารสำาคัญ 
ของพระองค์คือ จงเกลียดชังบาป แต่ให้รักคนบาป 
ข้าพเจ้าหวังว่าข่าวสารน้ีจะมอบพลังและความเช่ือ 
มั่นให้แก่เรา ทำาให้เรามีสัมพันธภาพใกล้ชิดกับ 
พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามากขึ้น  
พระเยซูมิได้ทรงยอมให้มีการล่วงประเวณี แต่พระ 
องค์ทรงมอบความรักให้หญิงคนนั้นแทนที่จะเป็น 
การสั่งสอนอย่างใช้อำานาจ นางกับผู้กล่าวโทษ 
เหล่าน้ันต้องได้รับบทเรียนในความรัก สถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นเรียกหาความเมตตาและการุณยธรรม  
ช่างมีคุณค่าเพียงใดท่ีรู้ว่าพระเยซูทรงเช่ือว่ามนุษย์ 
ดีกว่าบาปทั้งปวงที่เขาทำา ไม่น่าสงสัยเลยมิใช่หรือ 
ที่พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญานามว่าเป็น “พระ 

เมษบาลที่ดี” พระองค์ทรงรักแกะทั้งหมดของพระ 
องค์ไม่ว่าพวกเขาจะหลงทาง หิวโหย อับจน เหน็บ 
หนาว หรือเสียขวัญเพียงใด

ในบทสรุปของประสบการณ์การสอนคร้ังย่ิงใหญ่ 
และบทเรียนแห่งความรักความการุณย์นี้ คือข้อ
พระคัมภีร์สำาคัญข้อหนึ่ง

“อีกครั้งหนึ่งพระเยซูตรัสกับเขาทั้งหลายว่า เรา 
เป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดิน 
ในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 
8:12)

ขอให้เราดำาเนินตามความสว่างของพระองค์ 
ขอให้เรานึกถึงถ้อยคำาไม่กี่คำานี้บ่อยๆ ข้าพเจ้า
กล่าวคำาพยานต่อท่านว่าถ้อยคำาเหล่านี้เก็บรักษา
ไว้เพื่อประโยชน์ของทุกคน 
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ใ
นฐานะอัครสาวกสิบสอง ข้าพเจ้าสามารถพูด 
ได้ว่าสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองชื่นชม 
สิทธิพิเศษที่ได้สอนและเป็นพยานถึงพระผู้ 

ช่วยให้รอดที่รักของเรา เรายินดีแบ่งปันประจักษ์ 
พยานของเราเกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระองค์  
การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ และพระพันธกิจ
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก

เราเฉลิมฉลองการประสูติอันอ่อนน้อมของ 
พระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเวลานี้ของปี แม้เราจะรู้ว่า 
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมก็ตาม  
พระเจ้าน่าจะประสูติในเดือนเมษายนเสียมากกว่า 
เพราะพยานหลักฐานทางพระคัมภีร์และทาง 
ประวัติศาสตร์บ่งบอกว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของปี  
ใกล้เทศกาลปัสกาของชาวยิว (ดู คพ. 20:1)

พระคัมภีร์ประกาศว่ามารีย์พระมารดาของ 
พระองค์หมั้นหมายอยู่กับโยเซฟ (ดู มัทธิว 1:18;  
ลูกา 1:27) การหมั้นหมายของทั้งคู่อาจเปรียบได้ 
กับการหมั้นในปัจจุบัน ซึ่งตามด้วยพิธีแต่งงาน 
จริงๆ ในเวลาต่อมา

เรื่องราวของลูกาบันทึกเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์ 
กาเบรียลมาปรากฏต่อมารีย์เมื่อเธอทราบถึง 
พันธกิจที่ต้องทำาในชีวิตมรรตัย

“ทูตสวรรค์เข้าบ้านมาถึงหญิงพรหมจารีนั้น 
แล้วว่า เธอผู้ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดปรานมาก จง
จำาเริญเถิด พระเป็นเจ้าทรงสถิตอยู่กับเธอ…

“แล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่เธอว่า มารีย์เอ๋ย 
อย่ากลัวเลย เพราะเธอเป็นที่พระเจ้าทรงโปรด 
ปรานแล้ว

“ดูเถิด เธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย จง
ตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู

“บุตรนั้นจะเป็นใหญ่ และจะทรงเรียกว่าเป็น
บุตรของพระเจ้าสูงสุด” (ลูกา 1:28, 30–32)

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็น พระเจ้า
สูงสุด พระเยซูทรงเป็น พระบุตร ของ พระเจ้า 
สูงสุด 

“ฝ่ายมารีย์ทูลทูตสวรรค์นั้นว่า เหตุการณ์นั้น 
จะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้ร่วม 
กับชายไม่

โดย เอ็ลเดอร์ 
รัสเซลล์ เอ็ม.
เนลสัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงพระชนม์

สันติสุขและปีติที่รู้ว่า

ในฐานะพยานพิเศษถึงพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าพระเยซูพระคริสต์ทรงเป็น
พระบุตรผู้สูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรงพระชนม์ 
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“ทูตสวรรค์จึงตอบนางว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมา

บนเธอ และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ เหตุฉะนั้นบุตรที่จะ

เกิดมานั้นจะได้เรียกว่าวิสุทธิ์และเรียกว่าพระบุตรของพระเจ้า” 

(ลูกา 1:34–35)

ก่อนโยเซฟกับมารีย์แต่งงานกัน เธอกำาลังตั้งครรภ์พระบุตร 

ผู้วิสุทธิ์พระองค์นั้น โยเซฟปรารถนาจะปกป้องมารีย์ (ดู มัทธิว  

1:18–19) โดยหวังจะช่วยให้เธอรอดพ้นจากบทลงโทษซึ่งตัดสิน 

หญิงที่ตั้งครรภ์โดยยังไม่ได้แต่งงานอย่างเป็นทางการ ขณะเขา

กำาลังไตร่ตรองเรื่องเหล่านี้ ทูตสวรรค์กาเบรียลมาปรากฏต่อ 

โยเซฟ กล่าวว่า

“โยเซฟบุตรดาวิด อย่ากลัวท่ีจะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของเจ้า 

เลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์
“เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจง 

เรียกนามท่านว่าเยซู เพราะว่าท่านเป็น 
ผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอด 
จากความผิดบาปของเขา” (มัทธิว 
1:20–21)

มารีย์กับโยเซฟไม่จำาเป็นต้องได้รับ
การสอนถึงความสำาคัญอันล้ำาลึกของ
พระนาม พระเยซ ูคำานี้มาจากรากศัพท์
ฮีบรูว่า Yehoshua หรือ Jehosua ซึ่ง 
หมายความว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็น 
ความรอด”1 ดังน้ันงานของพระเยโฮวาห์ 
พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งอีกไม่นานจะ
ได้รับพระนามว่าพระเยซู คือความรอด  
พระองค์ประสูติมาเพื่อเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดของโลก

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านบทสนทนาของนีไฟกับเทพองค์ 

หนึ่งซึ่งถามว่า “เจ้ารู้จักพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็น 

เจ้าไหม?”

นีไฟตอบว่า “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรงรักลูกๆ ของพระองค์; 

กระนั้นก็ตาม,ข้าพเจ้าไม่รู้ความหมายของเรื่องทั้งหมด.

“และท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้า: ดูเถิด, หญิงพรหมจารีที่ท่านเห็น

คือมารดาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ตามสภาพแห่งเนื้อ 

หนัง.
“ข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์ทรงพานางไปในพระวิญญาณ; และ 

หลังจากพระองค์ทรงพานางไปในพระวิญญาณช่วงเวลาหนึ่ง
แล้วเทพพูดกับข้าพเจ้า, มีความว่า : ดูนั่นสิ!

“และข้าพเจ้าดูและเห็นหญิงพรหมจารีอีก, กำาลังอุ้มเด็กไว้ใน
อ้อมแขนของนาง.

“และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า: จงดูพระเมษโปดกของพระผู้เป็น 
เจ้า, แท้จริงแล้ว, แม้พระบุตรของพระบิดานิรันดร์!” (1 นีไฟ  
11:16–21)

ข้อคิดจากลูกา

ข้อคิดอันลำ้าค่าเพิ่มเติมมาจากเรื่องราวที่เราคุ้นเคยและชอบ 
เล่าในช่วงเวลาคริสต์มาสดังที่บันทึกไว้ในหนังสือลูกาบทที่ 2 ว่า  
“อยู่มาคราวนั้น มีรับสั่งจากมหาจักรพรรดิซีซาร์ ออกัสตัส ให้จด

ทะเบียนสำามะโนครัวทั่วทั้งแผ่นดิน” (ลูกา 2:1)
จริงๆ แล้วนี่คือการเก็บภาษีรายหัว และการจดทะเบียน— 

หรือขึ้นทะเบียนสำามะโนประชากรของจักรวรรดิโรมัน กษัตริย์ 
เฮโรดมีคำาสั่งให้นับจำานวนประชาชนในแผ่นดินของบรรพชน
พวกเขานั่นเอง มารีย์กับโยเซฟซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองนาซาเร็ธ ณ  
ช่วงเวลานั้น ต้องเดินทางมุ่งใต้ไปยังเมืองของดาวิดในระยะทาง 
ประมาณ 90 ไมล์ (145 กม.) บางทีทั้งคู่อาจเดินทางไกลยิ่งกว่านั้น 
หากพวกเขาต้องอ้อมแคว้นที่เกลียดชังกันอย่างแคว้นสะมาเรีย 
ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
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ค่อนข้างแน่นอนว่าพวกเขาเดินทางไปกับญาติซึ่งถูกเรียกตัว 
ไปยังแผ่นดินของบรรพชนเช่นกัน ไม่น่าสงสัยเลยที่การเดินทาง 
อันยากลำาบากครั้งนี้ต้องอาศัยสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขและลา เป็นไป 
ได้ว่าพวกเขาค้างแรมข้างนอกอยู่หลายคืนเพราะการเดินทางคง 
ต้องใช้เวลาสามถึงสี่วัน เมื่อพวกเขามาถึงเมืองเบธเลเฮม เวลา
ประสูติของทารกผู้วิสุทธิ์พระองค์นั้นก็มาถึง

“นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในราง 
หญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม” (ลูกา 2:7) 

พระคัมภีร์ข้อนี้เต็มไปด้วยความหมาย ซึ่งมีความหมายมาก 
ขึ้นด้วยการรู้จักคำาหนึ่งจากภาษากรีกต้นฉบับของพันธสัญญา 
ใหม่และความเข้าใจวัฒนธรรมของช่วงเวลาและสถานที่นั้น คำา 
ว่า “โรงแรม” แปลจากคำาว่า kataluma (คาตาลูมา)2 คำาอุปสรรค 
ในภาษากรีก kata (หรือ cata) หมายถึง “ลดลง” ในเรื่องของ 
เวลาหรือสถานที่ เมื่อ kata มารวมกับ luma คำานี้จึงหมายถึง
สถานที่ซึ่งผู้คนแยกย้ายกันเดินทาง หรือพักจากการเดินทาง ใน
พันธสัญญาใหม่ภาษากรีก คำาว่า kataluma ปรากฏอยู่ในข้อ
ความอื่นๆ อีกเพียงสองข้อความ ซึ่งในแต่ละกรณีไม่ได้แปลว่า 
“โรงแรม” แต่ใช้คำาว่า “ห้อง” (มาระโก 14:14; ลูกา 22:11)

ในช่วงเวลาและสถานที่ดังกล่าว โรงแรมแถบเอเชียไม่เหมือน
กับโรงแรมในสมัยปัจจุบัน ที่พักในสมัยนั้นอำานวยความสะดวก 
ให้แก่กองคาราวานทั้งคนและสัตว์ กองคาราวานพักอยู่ที่ซึ่งใน 
สมัยนั้นเรียก (และยังคงเรียก) ว่า คาราวานซารี หรือ แคน  
พจนานุกรมนิยามคำาเหล่านี้ว่าเป็นโรงแรมเล็กๆ ตั้งอยู่รอบลาน
กว้างในประเทศฝั่งตะวันออก (หรือฝั่งเอเชีย) ซึ่งกองคาราวานใช้
เป็นที่พักค้างคืน3

อาคารดังกล่าวโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลาน 

ตรงกลางไว้สำาหรับสัตว์ รายรอบด้วยคูหาเรียงรายเป็นกำาแพงไว้ 

ให้คนพัก คูหาเหล่านี้ช่วยยกระดับให้แขกที่มาพักได้อยู่สูงกว่า 

สัตว์ของพวกเขาเล็กน้อย โดยมีทางเข้าออกเปิดโล่งให้เจ้าของได้ 

เฝ้าดูสัตว์ของตน งานแปลของโจเซฟ สมิธใน ลูกา 2:7 ระบุว่า 

ไม่มีห้องให้พวกเขาใน “โรงแรม” ซึ่งบ่งบอกว่าคูหาของคาราวาน

ซารีเต็มหมดทุกห้อง

ความคิดที่ว่าเจ้าของโรงแรมไม่เอื้อเฟื้อหรือแม้แต่ไม่ต้อนรับ 

อาจไม่ถูกต้อง ผู้คนที่นั่นในเวลานั้นมีใจเอื้อเฟื้อ—เช่นเดียวกับ 

ที่พวกเขาเป็นอยู่ในเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ 

ประชากรโดยทั่วไปในเยรูซาเล็มและเมืองเบธเลเฮมซึ่งอยู่ใกล้

เคียงเต็มล้นไปด้วยญาติพี่น้องมากมายของประชาชนในท้องที่

ที่คาราวานซารีในแถบเอเชียจะผูกสัตว์ไว้ตอนกลางคืนตรง

มุมลาน ในลานนั้นคงมีลา สุนัข แกะ และอาจมีอูฐกับวัว พร้อม

ด้วยมูลสัตว์และกลิ่นสัตว์เหล่านั้น

เนื่องจากห้องรอบๆ ลานเต็มหมดแล้ว โยเซฟอาจตัดสินใจ 

ดูแลให้มารีย์คลอดตรงลานกลางคาราวานซารีกับสัตว์ทั้งหลาย  

อาจเป็นไปได้ด้วยประการทั้งปวงว่าพระเมษโปดกประสูติมาใน

สภาวการณ์อันต่ำาต้อยเช่นนั้น

ในหนังสือ ลูกา 2 กล่าวถึงผ้าอ้อมไว้สองครั้ง ข้อความที่ว่า  

“เอาผ้าอ้อมพัน [พระองค์]” (ลูกา 2:7) หมายความว่าอย่างไร 

ข้าพเจ้ารู้สึกได้ถึงความสำาคัญอันมากกว่าการใช้ผ้าอ้อมธรรมดา 

หรือผ้าพันทารกแรกเกิด วลีดังกล่าวมีสามคำาในภาษาไทย แต่

ใช้เพียงคำาเดียวในพันธสัญญาใหม่ภาษากรีก คำานั้นคือ สปาร์

กันโอโอ (sparganoo) เป็นคำากริยาซึ่งหมายถึงห่อทารกแรกเกิด

ไว้ด้วยผ้าพิเศษ เป็นแถบผ้าพันจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง4 ผ้า

คาราวานซารีที่มารีย์กับโยเซฟน่าจะได้พัก  
โดยทั่วไปมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีลาน 
ตรงกลางไว้สำาหรับสัตว์ รายรอบด้วยคูหา 
เรียงรายเป็นกำาแพงไว้ให้คนพัก 
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นั้นอาจมีอัตลักษณ์พิเศษของตระกูล วิธีปฏิบัติดังกล่าวใช้กับ

การกำาเนิดบุตรชายหัวปีโดยเฉพาะ

เทพประกาศว่า “นี่จะเป็นหมายสำาคัญแก่ท่านทั้งหลาย คือ 

ท่านจะได้พบพระกุมารนั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลูกา 

2:12) ผ้าท่ีใช้พันพระองค์ย่อมต้องมีลักษณะให้จดจำาได้และพิเศษ 

กว่าผ้าอื่นๆ เป็นแน่แท้

แล้วรางหญ้าเล่า “รางหญ้า” เป็นรางหรือภาชนะไม่มีฝาปิด

ในคอกสัตว์ซึ่งมีไว้เพื่อใส่อาหารสัตว์ เนื่องจากยกสูงขึ้นจากพื้น

ลานอันเปรอะเปื้อน รางหญ้าจึงอาจเป็นที่สะอาดที่สุดเท่าที่มีอยู่ 

รางให้อาหารสัตว์เช่นนั้นกลายเป็นเปลนอนให้พระเจ้าของเรา!

เชื้อสายสุดพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอด
ที่สำาคัญกว่าสถานที่ประสูติอันต่ำาต้อยของพระผู้ช่วยให้รอด 

คือเชื้อสายสุดพิเศษของพระองค์ พระคัมภีร์หลายข้อถาม 

คำาถามว่า “ใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้” (อิสยาห์ 53:8; 

กิจการ 8:33; โมไซยาห์ 14:8; 15:10) ซึ่งหมายความว่า “ใครจะ

บอกลำาดับเชื้อสายของท่านได้” ในเวลานี้เป็นเวลาสองพันปีต่อ 

มา เราประกาศว่าพระเยซูพระคริสต์ประสูติจากพระบิดาผู้ทรง

เป็นอมตะและมารดาผู้เป็นมรรตัย พระเยซูทรงสืบทอดพลัง 

อำานาจในการมีชีวิตอยู่ตลอดไปจากพระบิดาผู้ทรงเป็นอมตะ 

และทรงสืบทอดจุดจบแห่งความตายทางร่างกายจากมารดาผู้

เป็นมรรตัย

พระเยซูทรงยอมรับขณะความเป็นจริงเหล่านี้ส่งผลต่อพระ 

ชนม์ชีพของพระองค์เองว่า “ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไปจากเราได้” พระ 

องค์ตรัส “แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิที่ 

จะสละชีวิตนั้น และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก คำากำาชับนี้ เราได้รับมา

จากพระบิดาของเรา” (ยอห์น 10:18)

พระคุณลักษณะพิเศษสุดเหล่านั้นจากเชื้อสายของพระองค์ 

จำาเป็นอย่างยิ่งต่อพระพันธกิจที่พระองค์ต้องชดใช้บาปของ 

มนุษย์ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ พระเยซูพระคริสต์จึงประสูติมาเพื่อจะ 

สิ้นพระชนม์แล้วฟื้นขึ้นอีกครั้งสู่ชีวิตนิรันดร์ (ดู 3 นีไฟ 27:13–15) 

พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อให้เรามีชีวิตอีกครั้ง พระองค์ประสูติมา

เพื่อให้คนทั้งปวงได้รับการปลดปล่อยจากเหล็กไนแห่งความตาย 

และมีชีวิตเหนือหลุมฝังศพ (ดู 1 โครินธ์ 15:55; โมไซยาห์  

16:7–8; แอลมา 22:14; มอรมอน 7:5) 

การชดใช้ของพระองค์เกิดขึ้นในเกทเสมนี ที่นั่นพระองค์ทรง 

หลั่งพระเสโทเป็นโลหิตเม็ดใหญ่ (ดู ลูกา 22:44) และบนกลโกธา  

(หรือคัลวารี) ซ่ึงพระวรกายของพระองค์ถูกยกข้ึนบนกางเขนเหนือ 

“เนินกระโหลกศีรษะ” ซึ่งบ่งบอกถึงความตาย (มาระโก 15:22;  

มัทธิว 27:33; ดู 3 นีไฟ 27:14 ด้วย) การชดใช้อันไม่มีขอบเขต 

นี้จะปลดปล่อยมนุษย์จากความตายอันไม่มีที่สิ้นสุด (ดู 2 นีไฟ  

9:7) การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทำาให้การฟื้นคืนชีวิตเป็นจริง

และชีวิตนิรันดร์เป็นไปได้สำาหรับทุกคน การชดใช้ของพระองค์ 

กลายเป็นการกระทำาที่สำาคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวล

มนุษย์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเน้นถึงความสำาคัญของการชดใช้ 

ว่า “หลักธรรมพ้ืนฐานของศาสนาเราคือ ประจักษ์พยาน ของอัคร 

สาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ที่ว่าพระองค์ 

สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง ทรงฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งในวันที่สาม  

และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเรา 

ล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าว”5

คำาประกาศน้ีเป็นการดลใจท่ีหนุนเน่ืองและนำาทางฝ่ายประธาน 

สูงสุดกับโควรัมอัครสาวกสิบสองเมื่อหลายปีก่อนขณะเรากำาลัง 

จะครบรอบปีที่ 2,000 ของการประสูติพระผู้ช่วยให้รอด เราชาย  

15 คนซึ่งพระเจ้าทรงฝากฝังกุญแจของอาณาจักรเตรียมเขียน 

ประจักษ์พยานของเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยให้ชื่อว่า “พระ

คริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก”6 จากนั้น

อัครสาวกทั้ง 15 คนลงลายมือชื่อประทับลงในประจักษ์พยานดัง

กล่าว

แต่ละคนที่มีประจักษ์พยานในพระเจ้ามีสิทธิพิเศษในศรัทธา 

ที่จะรู้ถึงเชื้อสายอันสูงส่งของพระองค์และเป็นพยานว่าพระ 

เยซูทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ประจักษ์ 

พยานที่แท้จริงรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าพระบิดาและพระบุตรทรง 

มาปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ซึ่งเราฉลองวันเกิด

ของท่านไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ประจักษ์พยานนั้นรวมถึงข้อ 

เท็จจริงที่ว่าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เป็นความจริงและนำาโดยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์โดยทางการ

พยากรณ์และการเปิดเผยผ่านผู้ปฏิบัติศาสนกิจที่มีสิทธิอำานาจ

และตอบรับการนำาทางจากพระองค์

แม้ในช่วงเวลาที่ยุ่งยากที่สุดในชีวิตปัจจุบัน ความรู้นี้ยังนำา 

สันติสุขและปีติมาสู่เรา “จงรื่นเริงเถิด,” พระอาจารย์ตรัส “และ

อย่ากลัวเลย, เพราะเราพระเจ้าอยู่กับเจ้า, และจะยืนเคียงข้าง

เจ้า; และเจ้าจะกล่าวคำาพยานถึงเรา, แม้พระเยซูคริสต์, ว่าเรา 
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คือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์, ว่าเราเคยดำารงอยู่, 

ว่าเราดำารงอยู่, และว่าเราจะมา” (คพ. 68:6) เรายึดมั่นต่อคำา

สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ด้วยความรัก

ของขวัญที่เราถวายแด่พระองค์
วันอันยากลำาบากรออยู่เบื้องหน้า บาปมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  

เปาโลมองเห็นล่วงหน้าว่าสมาชิกศาสนจักรจะต้องทนต่อการ

ข่มเหง (ดู 2 ทิโมธี 3:1–13; คพ. 112:24–26) เปโตรแนะนำาว่า  

“แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะมีชื่อว่าเป็นคริสตชน ก็อย่าให้ผู้นั้น 

มีความละอายเลย แต่ให้ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะชื่อ

นั้น” (1 เปโตร 4:16) ขณะพระเยซูเสด็จลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวงเพื่อที่

จะเสด็จขึ้นสูงเหนือสิ่งทั้งปวง พระองค์ทรงคาดหวังให้เราทำาตาม 

แบบอย่างของพระองค์ เมื่อแบกแอกกับพระองค์ เราแต่ละคนจะ 

สามารถขึ้นไปอยู่เหนือการท้าทายทั้งปวงที่เราเผชิญ ไม่ว่าการ

ท้าทายเหล่านั้นจะยากลำาบากเพียงใด (ดู มัทธิว 11:29–30)

พิจารณาสิ่งทั้งปวงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา—และยังคงทำา 

—เพื่อเรา เราจะทำาอะไรถวายแด่พระองค์ได้บ้าง ของขวัญยิ่ง 

ใหญ่ที่สุดที่เราจะถวายแด่พระเจ้าเนื่องในคริสต์มาสหรือใน 

โอกาสอื่นๆ คือการรักษาตัวให้หมดจดจากโลก ให้มีค่าควรเข้า

พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ของขวัญที่พระองค์ประทานให้

เราจะเป็นสันติสุขของการได้รู้ว่าเราพร้อมที่จะพบพระองค์ได้ทุก

เมื่อ

ความบริบูรณ์ของการปฏิบัติศาสนกิจของพระอาจารย์รออยู่ 

ในอนาคต คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ 

องค์ยังไม่เกิดสัมฤทธิผล แน่นอนว่าในวันคริสต์มาสเราให้ความ 

สนใจการประสูติของพระองค์เป็นหลัก พระองค์จะเสด็จมายัง 

โลกนี้อีกครั้ง ในการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์ พระเยซูเสด็จ

มาโดยแทบไม่มีใครรู้ มีเพียงมนุษย์ไม่กี่คนที่รู้ถึงการประสูติของ

พระองค์ ในการเสด็จมาครั้งที่สอง มนุษยชาติทั้งปวงจะรู้ถึงการ

เสด็จกลับมาของพระองค์ แล้วพระองค์จะเสด็จมามิใช่ดัง “ชาย

ที่สัญจรไปมาบนแผ่นดินโลก” (คพ. 49:22) แต่ “จะเผยพระสิริ

ของพระเจ้า และมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกัน” (อิสยาห์ 40:5; 

ดู คพ. 101:23) 

ในฐานะพยานพิเศษถึงพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์  

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรผู้สูงส่ง 

ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ พระองค์จะทรงรักท่าน ยกท่าน 

และจะทรงแสดงพระองค์ให้ประจักษ์แก่ท่านหากท่านจะรักพระ 

องค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:21) โดยแท้

แล้ว ชายหญิงผู้มีปัญญาทั้งหลายยังคงเทิดทูนพระองค์ 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
ค.ศ. 2002 ดูฉบับเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่ speeches.byu.edu
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การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทำาให้การ 
ฟื้นคืนชีวิตเป็นจริงและชีวิตนิรันดร์เป็นไป
ได้สำาหรับทุกคน การชดใช้ของพระองค์
กลายเป็นการกระทำาที่สำาคัญที่สุดใน
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ถนนสู ่
พระวิหาร

ถึงแม้สมาชิกจะใช้เส้นทางต่างกัน 
แต่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยูเครนกำาลังพบว่าถนนแห่ง 

ความความชอบธรรมทุกสายนำาไปสู่พระวิหาร

การขับรถก่อนฟ้าสางไปตามถนนคิลท- 

เซวาในเคียฟ ยูเครน ทำาให้คนเดินทาง 

อยู่บนเส้นทางที่ค่อนข้างเงียบในการไป 

พระวิหารเคียฟ ยูเครน ไฟหน้ารถเพียงไม่กี่คันส่อง 

ผ่านหมอกยามเช้าขณะยานพาหนะหลบหลีกหลุม

เล็กๆ ที่กระจายอยู่ตามถนน

แสงเรืองรองของพระวิหารที่อยู่เบื้องหน้าเป็น 

เหมือนประภาคารส่องนำาทางคนเดินทางไปพระ

วิหารให้รู้ว่าต้องไปทางไหน

แม้บางคนได้รับพรให้ไปพระวิหารตามเส้นทาง 

อันเงียบสงบนี้ตั้งแต่พระวิหารได้รับการอุทิศเมื่อ 

เดือนสิงหาคม ค.ศ. 2010 แต่หลายคนพิสูจน์ให้

เห็นว่าเส้นทางไปพระวิหารของพวกเขาไม่สงบเลย

ขณะเริ่มต้นวันใหม่และดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบ 

ฟ้า รถยนต์และรถประจำาทางหลั่งไหลมาบนถนน 

คิลทเซวา ตอนนี้ท้องถนนเต็มไปด้วยยานพาหนะ 

เส้นทางที่ เคยเงียบสงบจึงกลายเป็นที่จอดรถ

จ้อกแจ้กจอแจ

แม้จะรู้ว่าการจราจรเส้นน้ันติดขัดแน่นอน แต่คน 

ไปพระวิหารหลายคนยังอยู่บนถนนและเคลื่อนรถ 

ไปทีละเมตรด้วยความอดทนก่อนจะต้องหยุดรถอีก

ครั้ง พระวิหารยังคงเป็นจุดหมาย แต่รถขับเคลื่อน

ไปได้อย่างช้าๆ

หลายคนเลือกเส้นทางอื่น ด้านหลังพระวิหาร 

เป็นถนนลูกรังและอยู่ห่างถนนใหญ่ ถนนเส้นนั้น 

ไม่มีป้ายบอกทางชัดเจน และคนขับมักเลี้ยวผิด

ง่ายๆ อย่างไรก็ดี ถ้าคนขับแหงนมองขึ้นไป เขา 
จะเห็นยอดแหลมของพระวิหาร ซึ่งใช้เป็นเครื่องนำา 

ทางที่เชื้อเชิญคนทั้งปวงให้มาพระวิหาร

เส้นทางทางวิญญาณที่สมาชิกในยูเครนใช้เดิน 

ทางไปพระนิเวศน์ของพระเจ้าไม่แตกต่างไปจาก 

ถนนรอบพระวิหาร

แม้สมาชิกรุ่นเยาว์บางคนจะเติบโตในศาสนจักร 

และเวลานี้สามารถเข้าพระวิหารเคียฟ ยูเครนเพื่อ 

ไปทำางานศาสนพิธีของพวกเขาได้ แต่อีกหลายคน 

ต้องขับรถผ่านเส้นทางที่การจราจรติดขัดทาง

วิญญาณอย่างมากกว่าจะไปถึงพระวิหาร

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)  

ประกาศสร้างพระวิหารแห่งนี้ในปี 1998 และสร้าง 

เสร็จในปี 2010 ในช่วง 12 ปีนั้นสมาชิกหลายคน 

โดย แชด อี. ฟาเรส
นิตยสารศาสนจักร
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จากสเตคเคียฟ ยูเครนยังอยู่บนทางแคบ—ที่ดูเหมือนจะไปได้ค่อนข้างช้า— 

โดยอดทนรอให้พระวิหารสร้างจนเสร็จ หลายคนใช้เส้นทางอื่นและละสายตา

ไปจากเป้าหมายพระวิหารชั่วครั้งชั่วคราว
ถึงแม้เส้นทางทางวิญญาณที่สมาชิกใช้เดินทางไปพระวิหารจะต่างกัน แต่

สมาชิกที่ซื่อสัตย์ในยูเครนกำาลังพบว่าถนนแห่งความชอบธรรมทุกสายล้วนนำา
พวกเขากลับไปสู่พระวิหาร

ทางตรง
สมาชิกหนุ่มสาวหลายคนในยุโรปตะวันออกรู้จักพระกิตติคุณเมื่ออายุ 

ยังน้อย การรู้พระกิตติคุณแต่เนิ่นๆ ช่วยให้พวกเขาไม่เพียงปลูกฝังประจักษ์ 
พยานแต่เยาว์วัยเท่านั้นแต่ยังสร้างเจตนารมณ์อันแน่วแน่ว่าจะแต่งงานในพระ 
วิหารด้วย

ท้ังนิโคไล เชเมซอฟ กับ อาซิยาภรรยา จากวอร์ดคาร์คิฟสคีฟได้รับการแนะนำา 
ให้รู้จักพระกิตติคุณแต่เยาว์วัย—นิโคไลช่วงอายุแปดขวบ ส่วนอาซิยาช่วงเป็น
วัยรุ่น

“ต้ังแต่รับบัพติศมา ผมรู้ว่าแผนของพระบิดาบนสวรรค์คือเส้นทางไปสู่ความ 
สูงส่ง” บราเดอร์เชเมซอฟกล่าว “คำาสอนของศาสนจักรเรื่องพันธกิจอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวสำาคัญต่อผมมาโดยตลอด”

ซิสเตอร์เชเมโซวาตระหนักถึงความสำาคัญของครอบครัวนิรันดร์ตั้งแต่อายุ 
ยังน้อย “เมื่อดิฉันเข้าโบสถ์สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉันได้รับการสอนว่าการ 
เข้าสู่พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารสำาคัญเพียงใด” เธอกล่าว “ดิฉัน 
ฝันถึงการแต่งงานในพระวิหารเสมอ และดิฉันพยายามมีค่าควรเสมอเพื่อจะ
สามารถแต่งงานในพระวิหาร”

ชายหญิงคู่นี้เริ่มออกเดทในปี 2009 ขณะที่ความรักเบ่งบานและการสนทนา 
เริ่มมุ่งไปสู่เรื่องแต่งงาน ทั้งสองรู้แล้วว่าขั้นต่อไปจะทำาอะไร “เมื่อพวกเขา 
ประกาศว่าจะอุทิศพระวิหารเคียฟในเดือนสิงหาคม ปี 2010 เราตัดสินใจว่าจะ
ไปผนึกที่นั่น” ซิสเตอร์เชเมโซวากล่าว

“ดีที่เราไม่ต้องรอนานนัก” บราเดอร์เชเมซอฟเสริม
ชายหญิงคู่นี้ได้รับการผนึกในการแต่งงานเมื่อวันที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2010
“วันนั้นเป็นวันที่วิเศษสุดในชีวิตผม” บราเดอร์เชเมซอฟกล่าว “ผมรู้สึกมี 

ความสุขเมื่อได้จูงมืออซิยาที่รักของผมและพาเธอไปพระนิเวศน์ของพระเจ้า  
ผมบอกได้เลยว่าวันน้ันฝันของผมเป็นจริง—ฝันของการสร้างครอบครัวนิรันดร์”

ทางไกล
ถึงแม้เส้นทางสู่การแต่งงานนิรันดร์จะเป็นเส้นทางตรงสำาหรับเปตรากับ 

อดาลินา มิคาอิเลนโก สมาชิกของวอร์ดวืยโนห์ราดาร์สคีฟ แต่ถนนมีเส้นทาง 

ยาวไกลกว่ามาก ครอบครัวมิคาอิเลนโกเป็นหนึ่งในครอบครัวรุ่นแรกๆ ที่เข้า 

จากบน: อซิยา กับ นิโคไล เชเมซอฟ ได้รับการผนึก

ในพระวิหารเคียฟ ยูเครนหลังจากอุทิศได้สามวัน, 

เปตรา กับ อดาลินา มิคาอิเลนโก ซาบซึ้งใจที่มาชา

หลานสาวของพวกเขาจะได้เข้าพระวิหารในบ้านเกิด

ของเธอ, แอนดรี กับ วาเลนตินา ดุดคา ไปดูบริเวณ 

ที่กำาลังก่อสร้างพระวิหารบ่อยๆ 
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ร่วมศาสนจักรในยูเครน พวกเขารับบัพติศมาในปี 

1993—เพียงสองปีหลังจากตั้งสาขาแรกในเคียฟ

อย่างไรก็ดี ระยะทางจากพระวิหารและปัจจัย 

อื่นๆ ทำาให้สามีภรรยาคู่นี้ยังไม่ได้ผนึกเป็นเวลา 

หลายปี แต่พวกเขายังคงให้คำามั่นต่อกันและตั้งใจ

จะแต่งงานนิรันดร์ตามความฝันของพวกเขา

“ผมรอคอยพระวิหารอย่างอดทน” บราเดอร์ 

มิคาอิเลนโกกล่าว “ไม่เคยคิดจะไปจากศาสนจักร 

เส้นทางชัดเจนมาโดยตลอด”

หลังจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน อุทิศพระ 

วิหารในเดือนสิงหาคม ปี 2010 ชายหญิงคู่นี้ไม่ 

อาจสกัดกั้นความปรารถนาจะรับการผนึกเอาไว้ได้ “เรามาแต ่

เช้าในวันที่เราจะรับการผนึกแต่พระวิหารยังไม่เปิด” ซิสเตอร ์

มิคาอิเลนโกกล่าว

พวกเขาไม่โดดเดี่ยว เพื่อนสมาชิกหลายคนที่วอร์ดมาพระ 

วิหารวันนั้นด้วย และตื่นเต้นที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ 

ครอบครัวมิคาอิเลนโก

“การผนึกยอดเยี่ยมมาก” ซิสเตอร์มิคาอิเลนโกกล่าว “มี

ความรู้สึกคล้ายกับว่าคุณไม่เคยรักคู่ชีวิตของคุณเหมือนที่คุณ

รักเขาในขณะนั้น”

ความรู้สึกรักคงอยู่นับแต่วันนั้น “มีความแตกต่างอย่างเห็น 

ได้ชัดในความสัมพันธ์ของเรา” บราเดอร์มิคาอิเลนโกกล่าว “เรา 

แต่งงานกันมานาน แต่ตอนนี้ความรู้สึกต่างจากเดิม เราต้อง 
การทำาสิ่งต่างๆ ให้กันมากขึ้น และเราทำาด้วยความรักมากขึ้น”

ย้อนกลับทางเดิม
เพื่อนบ้านแนะนำาแอนดรีกับวาเลนตินา ดุดคา จากวอร์ด 

วืยโนห์ราดาร์สคีฟให้รู้จักพระกิตติคุณในปี 2003 หลังจากพบ

กับผู้สอนศาสนานานหลายสัปดาห์ ทั้งคู่จึงตัดสินใจเข้าร่วม 

ศาสนจักร

ถึงแม้สามีภรรยาดุดคาจะตื่นเต้นที่ได้เรียนความจริงพระ 

กิตติคุณ เช่น ความจำาเป็นของการมีพระวิหารยุคสุดท้ายและ 

ความเป็นไปได้ของการมีครอบครัวนิรันดร์ แต่พวกเขาก็ยังถลำา 

ไปสู่ความไม่แข็งขันทีละน้อย “เราเพิ่งพบสาเหตุที่เราไม่ไป 

โบสถ์” ซิสเตอร์ดุดคากล่าว “เราปล่อยให้สภาพบางอย่างเกิด

ขึ้น—เช่นเราเหนื่อยเกินไปหรือมีรายการทีวีที่เราอยากดู”

ความไม่แข็งขันของสามีภรรยาดุดคาส่งผลเสีย 

ต่อความสุขของพวกเขา “เราเริ่มเห็นความแตก 

ต่างจริงๆ ระหว่างชีวิตศาสนจักรกับชีวิตทางโลก

หลังเราออกจากศาสนจักร” บราเดอร์ดุดคากล่าว 

“เราไม่มีความสุข”

หลังจากไม่ได้ไปโบสถ์ประมาณส่ีเดือน ซิสเตอร์ 

ดุดคาก็มาถึงจุดเปลี่ยน “วันอาทิตย์วันหนึ่ง ดิฉัน 

พูดว่า ‘ถ้าฉันไม่ไปโบสถ์วันนี้ ฉันคงอยู่ไม่รอด 

แน่’” เธอกล่าว “ดิฉันเหมือนคนไม่ได้ดื่มน้ำามา

หลายวัน ดิฉันต้องการนำ้า”

หลังจากกลับมาแข็งขัน ซิสเตอร์ดุดคาสวด

อ้อนวอนอย่างอดทนและกระตุ้นสามีให้กลับมาที่โบสถ์กับเธอ  

ประมาณหน่ึงปีคร่ึงหลังจากกลับมาท่ีโบสถ์ สามีเธอก็กลับมาด้วย

“คำาสวดอ้อนวอนของภรรยามีผลต่อผม” บราเดอร์ดุดคากล่าว 

“ผมทราบดีว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคอย่างผมมี 

หน้าที่ต้องเป็นสมาชิกที่แข็งขัน ผมตระหนักว่าหากปราศจาก 

พระผู้เป็นเจ้า ผมคงทำาอะไรไม่ได้เลย”

หลังจากครอบครัวดุดคากลับมาศาสนจักร ความคิดของพวก 

เขาหวนกลับไปสู่ศาสนพิธีแห่งความรอดในพระวิหาร พวกเขา 

กับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวยูเครนคนอื่นๆ ไปร่วมชื่นชมยินดีใน

พิธีเบิกดินสร้างพระวิหารในปี 2007

“หลังจากพวกเขาเริ่มสร้างพระวิหาร เราจะแวะไปดูงานก่อ

สร้างบ่อยๆ ” บราเดอร์ดุดคากล่าว

“ดิฉันกระโดดตัวลอยเมื่อเห็นพวกเขาวางศิลาก้อนแรก”  

ซิสเตอร์ดุดคาเสริม

เมื่อวางรูปปั้นเทพโมโรไนบนยอดพระวิหาร วิสุทธิชนพากัน 

สวมกอดและหล่ังน้ำาตามากมาย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในครอบครัว 

ดุดคา

“ในที่สุดเมื่อพวกเขาสร้างพระวิหารเสร็จ เราโล่งอกมากที่รู้ว่า

เรามีค่าควรจะเข้าไป” บราเดอร์ดุดคากล่าว

ครอบครัวดุดคากล่าวว่าการผนึกในพระวิหารทำาให้พวกเขามี 

มุมมองนิรันดร์เกี่ยวกับชีวิตชัดเจนขึ้น “คุณเข้าใจว่าครอบครัว 

ของคุณไม่ได้มีแค่คุณกับสามีอีกแล้ว—เวลานี้มีพระเจ้าเป็นส่วน

หนึ่งของครอบครัวเช่นกัน” ซิสเตอร์ดุดคากล่าว “เดี๋ยวนี้เรามอง

กันด้วยดวงตานิรันดร์” 

พระวิหารเคียฟ 
ยูเครน พระวิหาร
ที่เปิดดำาเนินการ
แห่งที่ 134 ของ
ศาสนจักร รับใช้ 
สมาชิกในเก้า 
ประเทศ
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คริสต์ศักราช 1850 หลังจากมาถึงหุบเขา 

ซอลท์เลคได้เพียงสามปี ประธานบริคัม 

ยังก์ (1801–1877) ได้เริ่มก่อตั้งสถาน 

ศึกษาและมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้แก่วิสุทธิชน 

ยุคสุดท้าย ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านในสมัยการ 

ประทานน้ีสนับสนุนการศึกษาของสมาชิกศาสนจักร

หนึ่งในนั้นคือประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  

(1910–2008) ผู้แนะนำากองทุนต่อเน่ืองเพ่ือการศึกษา 

(กตศ.) ตามแบบกองทุนต่อเนื่องเพื่อการอพยพอัน 

เป็นโครงการในศตวรรษที่ 19 อีกโครงการหนึ่งของ 

บริคัม ยังก์ ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 

กองทุนการศึกษาแบบใหม่นี้จะกลายเป็นเครื่อง 

หมายอันโดดเด่นอย่างหนึ่งในการบริหารงานของ 

ประธานฮิงค์ลีย์1 ประธานฮิงค์ลีย์เห็นว่าความยากไร้ 

ความขาดการศึกษาและการฝึกอบรมทำาให้คนหนุ่ม 

สาวจำานวนมากในศาสนจักรไม่บรรลุศักยภาพของ

ตน ท่านจึงทูลขอคำาตอบจากพระเจ้า

ในการประชุมใหญ่สามัญวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.  
2001 ประธานฮิงค์ลีย์ประกาศวิสัยทัศน์ของท่าน 
สำาหรับโปรแกรมดังกล่าว ท่านยอมรับว่านี่เป็น  
“การเริ่มต้นที่อาจหาญ” แต่ถือว่า “การศึกษาเป็น 
กุญแจสู่โอกาส”2 ประธานฮิงค์ลีย์เชื้อเชิญทุกคน 
ที่ประสงค์จะบริจาคสมทบทุนให้บริจาคเพื่อการนี้  
และโปรแกรมดำาเนินต่อไป

10 ปีต่อมา เงินสมทบทุนมากน้อยจากผู้บริจาค 
ทั่วโลกช่วยให้โครงการดังกล่าว—และผู้กู้—ประสบ 
ความสำาเร็จมาเรื่อยๆ เอ็ลเดอร์จอห์น เค. คาร์แม็ค  
สมาชิกเกียรติคุณแห่งสาวกเจ็ดสิบและผู้อำานวย 
การบริหาร กตศ. กล่าวว่ากองทุน “กำาลังช่วย 
วิสุทธิชนให้รอดพ้นหายนะของความยากไร้” เร็กซ์  
อัลเลน ผู้อำานวยการอาสาด้านการอบรมและการ 
ส่ือสารของ กตศ. กล่าวว่าโครงการประสบผลสำาเร็จ 
ในการช่วยเหลือดังกล่าวเพราะก่อต้ังตามหลักธรรม 
นิรันดร์และมาพร้อมคำาสัญญาของศาสดาพยากรณ์ 
ซึ่งมี “ประสิทธิผลยาวไกลเกินกว่าที่เราจะเข้าใจ”

กุญแจสู่
โอกาส

หนึ่งทศวรรษหลังจากประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ประกาศตั้งกองทุนต่อเนื่อง 
เพื่อการศึกษา โครงการและผู้กู้ประสบความสำาเร็จมาเรื่อยๆ

โดย เรเบคาห์ 
แอทคิน
นิตยสารศาสนจักร
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10 ปี
กองทุนต่อนื่อง
เพื่อการศึกษา

28   เ ล ีย โ ฮ น า



50,000+

ในช่วงสิบปีตั้งแต่ก่อตั้ง 
กองทุนต่อเนื่องเพื่อการ
ศึกษาทำาให้ชีวิตของผู้กู้
ราว 50,000 คนใน 51 
ประเทศดีขึ้น เช่น เควิน 
มัวร์ จากเวสต์อินดีส
และผู้กู้จากเปรู (ซ้าย)

2001  จำานวนสะสมของผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามปี 2011



 

การเริ่มต้นที่อาจหาญ
ดังที่ประธานฮิงค์ลีย์อธิบายไว้ในปี 2001 กอง 

ทุนเกิดจากเงินบริจาค ดอกเบี้ยที่งอกเงยจากเงิน 
ก้อนนั้นนำามาให้ผู้ที่จะเป็นนักศึกษากู้

คนหนุ่มสาวที่สนใจจะเข้าร่วมสามารถพูดคุย 
กับผู้นำาฐานะปุโรหิตและผู้อำานวยการสถาบันใน 
ท้องที่ได้ ด้วยการลงนามรับรองของคนเหล่านั้น  
“หนุ่มสาวที่มุ่งมั่น” ซึ่งหลายคนเป็นอดีตผู้สอน
ศาสนา จะได้รับเงินกู้ยืมให้เข้าเรียนในชุมชนของ 
ตน3 พวกเขาเริ่มจ่ายคืนเงินกู้ขณะยังเรียนอยู่ ส่ง 
ผลให้นักเรียนคนอื่นๆ ได้ใช้เงินทุนส่วนนั้นด้วย

ในช่วงสิบปีตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน โปรแกรมดัง 
กล่าวทำาให้ชีวิตของผู้กู้ราว 50,000 คนในมากกว่า 
50 ประเทศดีขึ้น โดยช่วยให้พวกเขา “ออกจาก
ความยากจนที่ตัวเขาและบรรพบุรุษรู้จัก” ดังที่
ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวว่าจะเป็นเช่นนั้น4

บราเดอร์อัลเลนกล่าวถึง กตศ. ดังนี้ “ศาสดา 
พยากรณ์ทำาสิ่งที่ไม่ธรรมดาในวันนั้น นานมาแล้ว
โมเสสยื่นไม้เท้าไปที่ทะเลแดงและน้ำาแยกออก  
ประธานฮิงค์ลีย์สะท้อนให้เห็นศรัทธาเดียวกันนี้ 
เมื่อเปรียบเทียบว่าท่านถือเสื้อคลุมของศาสดา 
พยากรณ์เหนือท้องทะเลอันมืดมิดของความยากไร้ 
และริเริ่ม กตศ.”

หลักธรรม
กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาสร้างขึ้นบน 

รากฐานของหลักธรรมพระกิตติคุณ—ศรัทธาและ 
ความหวังในพระเยซูคริสต์ การศึกษา การทำางาน  
การเสียสละ การพึ่งพาตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการรับใช้ ผู้กู้ กตศ. และนักเรียนนักศึกษาที่
สำาเร็จแล้วทั่วโลกกำาลังทำาให้หลักธรรมเหล่านี้เกิด
ผลในชีวิตพวกเขา

แคโรไลนา เทลโล วาร์กัส บัณฑิตจากโคลัมเบีย 
กล่าวว่า กตศ.เป็น “แสงแห่งความหวัง” และเป็น
หลักฐานยืนยันความช่วยเหลือจากพระบิดาบน
สวรรค์ผู้ทรง “นำาทาง [เธอ] และเปิดทางสู่ความ 
เจริญก้าวหน้า”

เธอเข้าใจความสำาคัญของการศึกษา การทำางาน 

และการเสียสละ ก่อนกู้เงิน กตศ. แคโรไลนา

ทำางานหลายอย่างและขายอัญมณีทุกชนิดเพื่อจะ 

เรียนกฎหมาย ครอบครัวเธอเสียสละเช่นกัน

“ดิฉันรู้ว่าเพื่อให้ได้เรียนหนังสือดิฉันควรเสีย 

สละ” แคโรไลนาอธิบาย “ดิฉันยินดีทำาเช่นนั้นเพื่อ 

ว่าในอนาคตดิฉันจะมีโอกาสได้งานที่ดีขึ้น”

แต่แล้วก็เกิดปัญหาในครอบครัวช่วงที่เธอเรียน 

ปีสุดท้าย เมื่อเธอไม่สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้  

เธอได้รับเงินกู้ กตศ. และใช้เงินนั้นเรียนจนจบ

ปริญญา

เชอร์ลีย์ มเวลาเซ จากแอฟริกาใต้เป็นแบบ 

อย่างของหลักธรรมเหล่านี้เช่นกัน เธอใช้เงินกู้ยืม  

กตศ. เพื่อเรียนหลักสูตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

หลังจากได้งานท่ีบริษัทประกันแล้ว เธอจ่ายคืนเงิน 

กู้ท่ีเหลือทันที และน่ันช่วยให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นคน 

“น่าเชื่อถือและไว้ใจได้”

เชอร์ลีย์อธิบายว่า “งานที่ให้ค่าตอบแทนดีขึ้น 

หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น นั่นหมายความว่า 

ดิฉันสามารถช่วยคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวได้ 

ทักษะความสามารถและมารยาทที่ได้จากการ 

ทำางานช่วยให้ดิฉันรับใช้ในการเรียกทั้งหมดของ 

ศาสนจักรได้ดีขึ้นมาก”

ดิฉันประสบความสำาเร็จมากในการทำางาน 

เป็นนักเขียนโปรแกรม เธอกล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกว่า 

ถ้าไม่ใช่เพราะการศึกษาและการมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ำาเสมอที่โบสถ์ ดิฉันคงไม่มีงานทำา และไม่

สามารถประสบสิ่งดีๆ แบบนี้ได้”

คำาสัญญาและพร
เมื่อประธานฮิงค์ลีย์ประกาศกองทุนต่อเนื่อง 

เพื่อการศึกษา ท่านสัญญาว่ากองทุนดังกล่าวจะ 

นำาพรมาให้บุคคลแต่ละคน ครอบครัว ชุมชน และ 

ให้ศาสนจักรทั้งหมดผ่านโอกาสในการประกอบ

อาชีพ การรับใช้ และการเป็นผู้นำา

ประธานฮิงค์ลีย์สัญญาว่าผู้กู้ “จะได้รับการศึกษา 

ตัวเลขเกี่ยวกับ
ผู้กู้ กตศ. 

กองทุนต่อเนื่อง
เพื่อการศึกษา

เป็นพรแก่ชีวิตผู้กู้กว่า 
50,000 คนใน 51 
ประเทศในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา ต่อไปนี้เป็น
สถิติเกี่ยวกับคนหนุ่ม
สาวเหล่านี้

• 47 เปอร์เซ็นต์
เป็นผู้ชาย 53 
เปอร์เซ็นต์เป็น 
ผู้หญิง

• 34 เปอร์เซ็นต์
แต่งงานแล้ว

• 80 เปอร์เซ็นต์ของ
ผู้ชายเป็นอดีต 
ผู้สอนศาสนา

• 82 เปอร์เซ็นต์
ทำางานและเรียน 
ไปด้วย

• อายุเฉลี่ยของ 
ผู้กู้คือ 24.5 ปี

• ผู้กู้ใช้เวลาโดย
เฉลี่ย 2.6 ปีเพื่อ
เรียนให้จบ

• ผู้กู้มีรายได้เพิ่มขึ้น
สามถึงสี่เท่าหลัง
จากเรียนจบ
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ประสิทธิผล 10 ข้อใน  
10 ปีแรก

เอ็ลเดอร์จอห์น เค. คาร์แม็ค ผู้อำานวยการ 
บริหาร กตศ. กล่าวว่ากองทุนสร้าง 

ประสิทธิผลดังนี้
1. สร้างการพึ่งพาตนเองและความซื่อสัตย์

สุจริต: ทำาตามพันธะรับผิดชอบและ
เลี้ยงดูครอบครัว

2. ส่งเสริมความก้าวหน้านิรันดร์: ได้
ความรู้แจ้งในชีวิตนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในชีวิตหน้า (ดู คพ. 130:18–19)

3. สร้างผู้นำาที่มีความสามารถ: ได้งานที่ดี
กว่าเดิมซึ่งทำาให้มีเวลารับใช้ศาสนจักร

4. เปิดโอกาสผ่านการศึกษา: ทำาให้มี
คุณสมบัติเหมาะกับงานที่ต้องอาศัย
การฝึกฝนและทักษะบางอย่าง

5. ยกระดับชีวิต: ขยายความเข้าใจและ
เปิดความคิด

6. ส่งเสริมเจตนารมณ์ของกฎแห่งการ
อุทิศถวาย: เชื้อเชิญทุกคนให้ร่วม
บริจาค เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้น 
(ดู คพ. 38:27)

7. ช่วยดูแลคนยากจน: มีสัมฤทธิผลใน
ภาระรับผิดชอบสำาคัญของศาสนจักร 
(ดู คพ. 81:5; 83:6)

8. สร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมากขึ้น: 
ทำาลายวัฏจักรของความยากไร้

9. สร้างประเพณีของความเป็นเลิศ:  
นำาหลักธรรมพระกิตติคุณมาปฏิบัติ

10. ทำาตามแบบอย่างการเสียสละของ 
พระผู้ช่วยให้รอด: ให้สิ่งที่เรามีเพื่อ 
ช่วยผู้อื่น

ที่ดีซึ่งจะยกพวกเขาออกจากปลักของความยากจน 

… เขาจะแต่งงานและออกไปพร้อมกับความ 

สามารถที่จะทำาให้เขามีรายได้ดีและมีฐานะทาง

สังคมที่ทำาให้เขาสามารถมีส่วนช่วยเหลือได้มาก”5

คำาสัญญาดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผลแก่ผู้กู้ กตศ.  

หลายพันคน รวมทั้งปาโบล เบนิเตซ จากอุรุกวัย 

ด้วย ปาโบลทำางานวันละ 12 ชั่วโมงที่ร้านขายของ 

ชำาแต่แทบไม่พอประทังชีวิต ตอนนั้นเองที่เขาตัด 

สินใจเปลี่ยนชีวิต เขาเริ่มไปเรียนหนังสือ แต่เมื่อค่า

ใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มขึ้น เขาพบว่าเขา

ไม่สามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้ด้วย

ตนเอง

โดยผ่าน กตศ. เขาสามารถเรียนจบปริญญา 

พลศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงได้รับงานหลายอย่างตลอด 

หลายปีที่ผ่านมา งานแต่ละอย่างทำาให้เขามีรายได้ 

เพิ่มขึ้น เขารายงานว่า “ผมมักจะได้งานที่เสนอให้ 

ทำาเต็มเวลาหรือทำาแทนคนอื่นแต่ผมไม่สามารถ 

รับงานได้เพราะไม่มีเวลาพอ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ  

กตศ. และโอกาสที่เปิดให้ผมเพราะการเรียนของ

ผม”

มิเรียม เออร์ควิซา  
อดีตผู้สอนศาสนาจาก 
ฟิลิปปินส์ ได้รับว่าจ้าง 
ที่สำานักงานท่องเที่ยว 
ชั่วโมงทำางานที่นั่น 
เอื้อต่อการให้เธอ 
ได้รับใช้เป็นประธาน 
เยาวชนหญิงและ 
ครูสถาบัน
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เนื่องด้วยโอกาสที่ได้จากการศึกษา ปาโบลจึง

สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ขณะรับใช้และสร้าง

ชุมชนของตนในฐานะครู

การทำางานหลายชั่วโมงเพื่อให้ได้เงินพอจ่าย 

ค่าครองชีพและส่วนสิบสามารถทำาให้การรับใช้ 

ในศาสนจักรเป็นปัญหาใหญ่ได้ บราเดอร์อัลเลน 

กล่าว นี่เป็นความลำาบากของสมาชิกจำานวนมาก

ทั่วโลก แต่ประธานฮิงค์ลีย์ให้สัญญาเกี่ยวกับผู้กู้ 

กตศ. ดังน้ี “เขาจะกลายเป็นผู้นำาในงานอันย่ิงใหญ่ 

นี้ในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง เขาจะจ่ายส่วน 

สิบและเงินบริจาค ซึ่งจะทำาให้ศาสนจักรขยาย 

งานออกไปทั่วโลกได้”6

ผู้กู้หลายคนกำาลังพบว่าการศึกษาที่ได้รับผ่าน  

กตศ. ทำาให้พวกเขาได้งานที่ดีขึ้น มีเวลารับใช้ใน 

ศาสนจักรมากขึ้น มิเรียม เออร์ควิซา อดีตผู้สอน 

ศาสนาจากฟิลิปปินส์เรียนจบโปรแกรมออกแบบ 

เว็บไซต์สองปี และโดยผ่าน “การสวดอ้อนวอน 

อย่างสุดกำาลัง” เธอได้งานที่สำานักงานท่องเที่ยว  

ตำาแหน่งนี้ทำาให้เธอสามารถเลี้ยงดูครอบครัวและ 

 

วิธีเข้าร่วมโปรแกรม

กตศ.กำาหนดขั้นตอนห้าขั้นสำาหรับ
ผู้อยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับอนุมัติให้ร่วม

โปรแกรม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้น
ตอนหรือคุณสมบัติที่ pef.lds.org ท่าน 
เริ่มได้โดยพูดคุยกับผู้นำาฐานะปุโรหิตหรือ 
ผู้อำานวยการสถาบันในท้องที่ของท่าน

ขั้นตอนที่ 1: ฝัน—เรียนรู้เกี่ยวกับ
โปรแกรม กตศ. และโอกาสเข้าร่วม 
โปรแกรมนี้ในพื้นที่ของท่าน เข้าร่วม
ไฟร์ไซด์การศึกษาและการจ้างงาน 
ของสเตค

ขั้นตอนที่ 2: วางแผนและมีคุณสมบัติ
เหมาะสม—เข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการวางแผนเพื่อความ
สำาเร็จที่สถาบันของท่าน ขอการลงนาม
รับรองและคำาแนะนำาจากผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตของท่าน

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นคำาร้อง—กรอกข้อมูล
ยื่นคำาร้องขอกู้เงิน กตศ. ทางออนไลน์ 
ตามที่ท่านเรียนรู้ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการด้านการวางแผนเพื่อความ
สำาเร็จ

ขั้นตอนที่ 4: ให้คำามั่นสัญญา—ถ้าได้รับ
อนุมัติแล้ว ให้เข้ารับการสัมภาษณ์เรื่อง
กู้เงิน กตศ. เพื่อรับปากว่าจะทำาตาม
คำามั่นสัญญาที่ให้ไว้

ขั้นตอนที่ 5: ศึกษา เรียนให้จบ 
ปรับปรุงการทำางาน และคืนเงินกู้
—ใช้ศรัทธาของท่านและแสดงให้เห็น
ความพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมุ่งมั่น และการพึ่งพาตนเอง 
ทำางานหนักเพื่อให้ฝันของท่านเป็นจริง

แวนเดอร์ลี ไลรา จาก 

บราซิลรับใช้เป็นประธาน 

สาขาหกปีขณะทำางาน 

เป็นกรรมกร หลังจาก

ศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้ 

เงินกู้ กตศ. เขาได้งาน 

ใหม่พร้อมกับเงินเดือน 

ที่เพิ่มขึ้น ประธานสเตค

ของเขาเรียกเขาว่า  

“ยักษ์ใหญ่ที่เป็นอิสระ 

เพราะโอกาส”
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มีเวลารับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิง

และครูสถาบัน

แวนเดอร์ลี ไลรา จากบราซิลรับใช้ 

เป็นประธานสาขาหกปี โดยช่วยให้สาขา 

ของเขาเติบโตจากสมาชิกที่แข็งขัน 

18 คนเป็น 110 คน ขณะทำางานเป็น 

กรรมกรเพราะขาดความรู้ เมื่อประกาศ  

กตศ. เขาสามารถศึกษาหาความรู้ด้าน 

ความปลอดภัยในงานอาชีพและได้งาน 

ใหม่ซึ่งช่วยให้เขามีเงินเดือนเพิ่มขึ้นและ

คืนเงินกู้อย่างรวดเร็ว เขายังคงรับใช้ใน 

ศาสนจักรจนถึงทุกวันนี้ ประธานสเตค

ของเขาบอกว่าเขาเป็นผู้นำาและบิดาที่

ยอดเยี่ยม เป็น “ยักษ์ใหญ่ที่เป็นอิสระ

เพราะโอกาส”

ประธานฮิงค์ลีย์บอกสมาชิกศาสนจักร 

ว่าโปรแกรมจะประสบผลสำาเร็จเพราะ

ศาสนจักรมี “องค์กร…และมีผู้รับใช้ที่ 

อุทิศตนต่อพระเจ้า” อันจำาเป็นต่อความ 

สำาเร็จ7 โดยแท้แล้วกองทุนต่อเนื่องเพื่อ 

การศึกษาประสบผลสำาเร็จเพราะเกี่ยว 

ข้องกับความร่วมมือของผู้กู้และผู้นำา 

ฐานะปุโรหิตในท้องที่ภายใต้การกำากับ 

ดูแลของฝ่ายประธานสูงสุด โควรัมอัคร 

สาวกสิบสอง และผู้นำาศาสนจักรระดับ 

สามัญท่านอื่นๆ ศูนย์ข้อมูลการจ้างงาน 

ของศาสนจักร เซมินารีและสถาบัน ล้วน 

มีส่วนเต็มที่ในงานนี้เช่นกัน

ประสิทธิผลของกองทุนเกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่องไม่เฉพาะทางการเงินเท่านั้น  

เมื่อผู้กู้จ่ายคืนแล้วให้นักศึกษาคนอื่นๆ 

กู้ แต่มีผลต่อเน่ืองทางวิญญาณและทาง 

สังคมด้วยขณะผู้กู้ ผู้บริจาค ผู้บริหาร 

และคนอื่นๆ อีกนับไม่ถ้วนได้รับพรทาง 

วิธีบริจาค

ความสำาเร็จของกองทุนส่วนใหญ่

ขึ้นอยู่กับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

และความช่วยเหลือของสมาชิกกับอาสา

สมัครทั่วโลก วิธีที่ท่านจะสามารถช่วย

ได้มีดังนี้

• อาสาชว่ยงานนอกเวลาทีศ่นูยบ์รกิาร 

กตศ. ในท้องที่

•  รับใช้เต็มเวลากับคู่สมรสของท่าน  

ในฐานะคู่ผู้สอนศาสนาอาวุโส 

ในโปรแกรม กตศ.

•  บริจาคเข้ากองทุนต่อเนื่อง 

เพื่อการศึกษา

อ้อม “การศึกษาเป็นกุญแจ” บราเดอร์ 

อัลเลนกล่าว “เปิดประตูที่อยู่ในกำาแพง 

แน่นหนา ไม่เพียงเปิดให้แต่ละบุคคล

เท่านั้น แต่เปิดให้ครอบครัวและชุมชน

ของพวกเขาด้วย”

ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยี 

และประสบการณ์ได้ช่วยกลั่นกรอง 

กระบวนการสำาหรับผู้กู้และผู้อำานวยความ 

สะดวก แต่กองทุนต่อเน่ืองเพ่ือการศึกษา 

ยังคงพยายามทำาให้เกิดสัมฤทธิผลตาม 

วิสัยทัศน์ของศาสดาพยากรณ์เมื่อครั้ง 

จัดตั้งกองทุนนี้ “การเริ่มต้นที่อาจหาญ” 

จะยังดำาเนินต่อไปตามความมุ่งมั่นของ 

ศาสดาพยากรณ์ ประธานมอนสันสาน 

ต่องานของกองทุนซึ่งท่านกล่าวว่า จะ 

“ไปไกลในอนาคต”8  
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อนาคตที่
สดใสกว่า
“กองทุนต่อเนื่อง

เพื่อการศึกษา 

…ทำาลายวงจร

ความยากจน

ของสมาชิกใน

หลายภูมิภาคทั่วโลก และจัดให้มีการ

อบรมความรู้ความชำานาญ ซึ่งช่วยให้

เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งชายและหญิง

มีคุณสมบัติเหมาะกับงานอาชีพที่เป็น

ประโยชน์ แผนงานจากการดลใจนี้ได้

จุดประกายความหวังในดวงตาของผู้ที่

รู้สึกว่าตนด้อยโอกาส แต่บัดนี้มีโอกาส

เห็นอนาคตที่สดใสกว่า”

ดู ประธานโธมัสเอส. มอนสัน “ท่านเหล่านั้น
กำาหนดวิถีให้ดำาเนินตาม” เลียโฮนา ต.ค. 2007 
หน้า 6
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อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจากผู้กู้ กตศ. และเรียนรู้
วิธีเข้าไปมีส่วนร่วมได้ที่ pef.lds.org 
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เราหลงทางได้ง่ายถ้าการตัดสินใจ 
ในแต่ละวันไม่เชื่อมโยงกับ 

จุดหมายนิรันดร์ของเรา
หาย &พบ
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โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

ไ
ม่นานก่อนอายุครบ 30 ปี โรเบอร์ตา ตูอิลิมู  

รู้ตัวว่าเธอไม่มีความสุข เธอมีลูกที่น่ารักสามคน 

และเธอรักดาเนียล เนปิอา คุณพ่อของลูก แต่ 

โรเบอร์ตากับดาเนียลไม่ได้แต่งงานกัน ดาเนียลไม่ได้ 

เป็นสมาชิกศาสนจักรและโรเบอร์ตามาโบสถ์เป็น 

ประจำานานแล้ว

เธอห่างไกลจากการแต่งงานในพระวิหารที่เธอฝัน 

ถึงเสมอเมื่อครั้งเป็นเด็กสาวที่ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์กับ 

คุณพ่อคุณแม่ในโอกแลนด์ นิวซีแลนด์ แต่การหันหลัง 

ให้เป้าหมายนิรันดร์ของเธอไม่ใช่การตัดสินใจครั้ง 

เดียว แต่ค่อยๆ เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนอย่างช้าๆ ผ่านการ 

ตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ ที่เธอทำาในแต่ละวันภา
พถ

่าย
โด

ย 
อา

ดัม
 ซ

ี. 
โอ

ลส
ัน
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การตัดสินใจไม่เชื่อมโยงกัน
สำาหรับโรเบอร์ตาการตัดสินใจอย่างหนึ่งโดดเด่นชัดเจนว่า 

เป็นก้าวแรกท่ีเธอก้าวออกจากเส้นทางพระกิตติคุณ แม้การเลือก 

อื่นๆ ดูเหมือนจะนำาเธอมาถึงจุดนั้นก็ตาม สมัยเป็นวัยรุ่นโรเบอร์-

ตาขาดโบสถ์สองอาทิตย์เพื่อทำาการบ้าน “น่าสนใจตรงที่เรื่องนี้

เริ่มจากสิ่งที่ดูคล้ายกับจะเป็นเรื่องเล็กในตอนนั้น” เธอกล่าว

หลังจากขาดไปสองอาทิตย์ก็ง่ายขึ้นมากที่เธอจะไม่ไปใน 

อาทิตย์ถัดมา การเข้าร่วมนานๆ ครั้งในหลายสัปดาห์กลายเป็น 

หลายเดือน หลังจากเธออายุ 18 ปี เพื่อนๆ ชวนเธอไปผับช่วงดึก 

คืนวันเสาร์ ซึ่งทำาให้เธอไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ยากยิ่งกว่าเดิม ทั้ง

ยังชักจูงเธอให้เริ่มดื่มอีกด้วย

“ดิฉันรู้ว่าไม่ถูกต้อง แต่ดิฉันคิดว่าดิฉันสามารถเลิกดื่มได้ทันที 

ที่ต้องการ” เธอกล่าว “ดิฉันพยายามแก้ตัวให้การตัดสินใจของ 

ตนเอง”

เธอมีวิถีชีวิตไม่เหมาะกับการเข้าพระวิหาร แต่หลังจากพบ 

ดาเนียล เธอพาเขาไปเที่ยวชมรอบพระวิหารแฮมิลตัน นิวซีแลนด์

และบอกเขาว่าเธออยากแต่งงานที่นั่น

“ดิฉันรู้ว่าน่ันคือท่ีซ่ึงดิฉันอยากไป” เธอกล่าว แต่การตัดสินใจ 

ไม่ดีแต่ละครั้งดูเหมือนจะทำาให้การตัดสินใจไม่ดีครั้งต่อไปง่าย 

ขึ้น—ชักนำาเธอให้ออกห่างจากจุดหมายที่เธอปรารถนามากขึ้น 

เรื่อยๆ ไม่นานโรเบอร์ตากับดาเนียลก็มาอยู่ด้วยกัน

“มีความขัดแย้งกันระหว่างสิ่งที่ดิฉันต้องการ—สิ่งที่ดิฉันรู้ว่า 

ถูกต้อง—กับการตัดสินใจที่ดิฉันทำาอยู่” เธอกล่าว “ดิฉันอยู่กับ 

ปัจจุบัน ดิฉันไม่เช่ือมโยงการตัดสินใจปัจจุบันกับจุดท่ีการตัดสินใจ 

เหล่านั้นจะพาดิฉันไป”

พระเจ้าทรงเที่ยวหาคนหลงหาย
ตราบใดที่เธอมาจากที่ซึ่งเธอตั้งใจจะไป โรเบอร์ตาจะไม่หลง 

หายไปจากพระเจ้า ถึงแม้เวลานั้นดาเนียลกับโรเบอร์ตาไม่ทราบ
ว่าพระเมษบาลผู้ประเสริฐซึ่งเสด็จมา “เที่ยวหาและช่วยผู้ที่หลง 

หายไปนั้นให้รอด” (ลูกา 19:10) ได้เสาะหาพวกเขามาตลอด
ก็ตาม

พระวิญญาณทำางานกับดาเนียลเรื่อยมา เช่นเมื่อโรเบอร์ตา 
พาเขาไปเที่ยวชมรอบพระวิหารและเมื่อพ่อของโรเบอร์ตาให้พร 
ลูกๆ ของพวกเขา แม้พวกเขาย้ายมาแล้วหลายครั้ง แต่ทุกครั้ง 
ที่ย้ายพวกเขาพบผู้สอนศาสนา และบางครั้งศึกษากับผู้สอน
ศาสนาด้วย

ต่อมา หลังจากย้ายที่อยู่อีกครั้งในปี 2006 พวกเขาพบแดน 
กับลิซา นาธาน อดีตเพื่อนร่วมชั้นผู้เป็นสมาชิกที่แข็งขันของ 
ศาสนจักร ดาเนียลกับโรเบอร์ตาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเขตวอร์ด
ของครอบครัวนาธาน

เป็นเวลาสามสัปดาห์ที่โรเบอร์ตาปฏิเสธคำาชวนของลิซาให้ 
ไปโบสถ์กับเธอ “ดิฉันไม่อยากที่จะต้องอธิบายสถานการณ์ของ 
ดิฉัน” เธอกล่าว “แต่ดิฉันตัดสินใจว่าอยากให้ลูกๆ ไปปฐมวัย”

ไม่นานดาเนียลกับโรเบอร์ตาจึงพบกับผู้สอนศาสนาอีกครั้ง  
ดาเนียลเริ่มไปโบสถ์ ครูคนเก่งคนหนึ่งที่สอนหลักธรรมพระกิตติ- 
คุณทำาให้ทุกอย่างต่างจากเดิม ผู้เยี่ยมสอนมาเยี่ยมทุกเดือน ทั้ง 
สองพบเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ระหว่างการให้ข้อคิดทางวิญญาณครั้งพิเศษครั้งหนึ่ง

โรเบอร์ตาเห็นหลักฐานในประสบการณ์ของพวกเขาที่ยืนยัน
ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียม “คนดีมากมายไว้ช่วยเรา”

พิจารณาดูว่าทางของท่านเป็นอย่างไร
โดยผ่านประสบการณ์หลากหลายและผู้คนมากมาย พระ 

บิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมโอกาสให้ดาเนียลกับโรเบอร์ตา “พิจารณา 
ดูว่าทางของ [พวกเขา] เป็นอย่างไร” (ฮักกัย 1:7) แต่พวกเขาต้อง  
“มอบทาง [ของพวกเขา] ไว้กับพระเจ้า” (สดุดี 37:5) ก่อนพวก 
เขาจะก้าวหน้าได้

“ดิฉันรู้ว่าทางของดิฉันไม่ใช่วิถีของพระองค์” โรเบอร์ตากล่าว 
(ดู อิสยาห์ 55:8–9) “แต่ดิฉันไม่รู้วิธีเชื่อมต่อทั้งสองทางเข้าด้วย
กัน”

“ เราจะเที่ยวหาแกะที่หาย และเราจะนำาแกะที่หลงกลับมา  

และเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกำาลังแกะ 

ที่อ่อนเพลีย” (เอเสเคียล 34:16)
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จุดพลิกผันมาถึงเม่ือผู้สอนศาสนาขอให้ดาเนียล 

กับโรเบอร์ตาตัดสินใจว่าพวกเขาอยากไปที่ใดเมื่อ 

พูดถึงเรื่องทางวิญญาณ และพวกเขาต้องทำาอะไร 

เพื่อไปที่นั่น

“เมื่อเราตัดสินใจในท้ายที่สุดว่าสิ่งที่เราต้องการ 

คืออยู่ตรงทางที่พระองค์ทรงนำาไป” เธอกล่าว “เรา 

เริ่มดูว่าต้องทำาอะไรจึงจะตามทางของพระองค์ไป

ถึงที่นั่นได้”

ในช่วงหลายเดือนต่อจากน้ัน โรเบอร์ตาพยายาม 

หันหลังให้การตัดสินใจที่ย่ำาแย่ในอดีตและหวนคืน 

สู่เส้นทางที่เธอจากมาเมื่อสิบกว่าปีก่อน เช่นเดียว 

กับการหันเหออกจากเส้นทางพระกิตติคุณสมัย 

เป็นวัยรุ่นด้วยการตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ การหวน

คืนสู่เส้นทางของโรเบอร์ตาเริ่มด้วยการทำาสิ่งที่ดู

เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยในแต่ละวัน

“เมื่อดิฉันเริ่มพยายามทำาเรื่องพื้นฐานทุกวัน— 

การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับครอบครัว  

อ่านพระคัมภีร์ พาลูกๆ ไปโบสถ์ ช่วยคนอื่นเมื่อ 

ดิฉันช่วยได้—ดิฉันรู้สึกได้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ 

ทรงดูแลเราและทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของเรา” 

โรเบอร์ตากล่าว “ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น”

การตัดสินใจเล็กๆ น้อยๆ เหล่าน้ันช่วยให้ดาเนียล 

กับโรเบอร์ตาเข้มแข็งขึ้นเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจ 

ในเรื่องสำาคัญๆ พวกเขาตัดสินใจแต่งงานกัน จาก 

นั้น ราวหนึ่งปีหลังจากดาเนียลกับโรเบอร์ตาเริ่มพบ 

กับผู้สอนศาสนา ความปรารถนาจะอยู่กับครอบครัว 

ของพวกเขาตลอดกาลทำาให้ดาเนียลรับบัพติศมา

ในที่สุด หลังจากพยายามอยู่สองปีเพื่อปรับสิ่งที่ 

พวกเขาทำาในแต่ละวันให้เข้ากับสิ่งที่พวกเขาต้อง 

การในอนาคต ดาเนียลกับโรเบอร์ตาได้รับการผนึก 

ในพระวิหาร—ทำาให้ฝันในวัยเด็กของโรเบอร์ตา 

เป็นจริง

ดำาเนินชีวิตวันนี้เพื่อนิรันดร
แผนส่วนหนึ่งของพระบิดาบนสวรรค์คือให้ 

ดาเนียลกับโรเบอร์ตามีโอกาสตัดสินใจในแต่ละวัน 

ว่าพวกเขาจะเลือกทางใด—ทางของพวกเขาหรือ 

ของพระองค์ เวลานี้ทั้งคู่ตระหนักมากขึ้นถึงทิศทาง 

ที่การเลือกในแต่ละวันจะนำาพวกเขาไป

จากประสบการณ์ส่วนตัวพวกเขาเข้าใจว่าพวก 

เขาหลงทางง่ายเพียงใดเมื่อตัดสินใจในแต่ละวัน 

โดยไม่พิจารณาถึงผลกระทบต่อจุดหมายนิรันดร์  

แต่พวกเขาขอบพระทัยเช่นกันที่ได้เรียนรู้ว่ามีทาง

กลับ

“ดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักดิฉันและทรงต้องการ 

ให้ดิฉันกลับเพราะพระองค์ประทานพรแก่ชีวิตเรา

ด้วยคนที่เราพบระหว่างการเดินทางซึ่งช่วยให้เรา 

กลับมา” โรเบอร์ตากล่าว “พระองค์ทรงไม่เคยลืม 

ดิฉันในช่วงที่ดิฉันเหินห่างจากศาสนจักร”

เพราะความรัก—และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ

ชดใช้—ของพระเมษบาลผู้ประเสริฐ “คนอธรรม  

[จึงสามารถ] ละทิ้งทางของเขาและ…กลับยัง

พระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงกรุณาเขา…เพราะ

พระองค์จะทรงอภัยอย่างล้นเหลือ” (อิสยาห์ 55:7)

เวลานี้ครอบครัวเนปิอากำาลังพยายามเพ่งมอง

จุดที่พวกเขาอยากไป “เมื่อคุณตระหนักว่าชีวิตนี้

มีอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ เดี๋ยวนี้” ดาเนียลกล่าว 

“นั่นเปลี่ยนการเลือกของคุณ” ภา
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ปลายทาง
“มีผู้กล่าวไว้ว่า ประตู

แห่งประวัติศาสตร์ขึ้น

อยู่กับบานพับบาน

เล็กๆ ชีวิตของผู้คน

ก็เช่นกัน ชีวิตเราจะ
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นี่เป็นคริสต์มาสครั้งแรกของเราบน 

เกาะเหนือของนิวซีแลนด์—ดินแดน 

ที่สวยงามมีเสน่ห์น่าหลงใหล แต่ทั้งที่เห็น 

แสงแดดและนำ้าใจของสมาชิกศาสนจักร  

ดิฉันกลับรู้สึกอ้างว้างอยู่ลึกๆ เพราะคิดถึง 

คุณพ่อคุณแม่และพี่น้อง เราย้ายมาจาก 

สหรัฐต้นปีนั้นและดิฉันรู้สึกคิดถึงบ้าน

ในละแวกที่เราไปอยู่ใหม่ ดิฉันกับสามี 

เป็นเพื่อนกับครอบครัววิลสัน ครอบครัว 

หนุ่มสาวชาวไอริชที่นับถือศาสนาคริสต์ 

อีกนิกายหนึ่งและเพิ่งมาอยู่นิวซีแลนด์ 

เช่นเดียวกับเรา โนลีน วิลสัน เป็นเพื่อน 

ร่วมงานของดิฉัน ไม่นานเราก็เป็นเพื่อน 

สนิท เราพูดคุยกันเกี่ยวกับประสบการณ์ 

การอพยพโยกย้ายและความรักที่เรามี 

ต่อบ้านใหม่ของเรา ขณะที่มิตรภาพเรา 

แน่นแฟ้นขึ้น ดิฉันได้ทราบว่าครอบครัว

ของพวกเขารู้สึกอ้างว้างและหนักใจเช่น 

เดียวกัน พวกเขามีลูกเล็กๆ สามคนและ 

คนที่สี่อยู่ในครรภ์

เย็นวันหนึ่งเมื่อดิฉันรู้สึกเหงาและหม่น 

หมองเป็นพิเศษ ดิฉันมีความรู้สึกว่าวิธีที่ 

ดีที่สุดในการเอาชนะความเหงาคือรับใช้ 

กัน—โดยเฉพาะครอบครัววิลสัน ดิฉัน 

กับสามีตัดสินใจในคืนนั้นที่จะเริ่มฉลอง

คริสต์มาส 12 วันกับครอบครัววิลสันโดย

การนำาข้อความและของขวัญเล็กๆ น้อยๆ  

ไปวางไว้ที่บันไดหน้าบ้านของพวกเขาโดย 

ไม่บอกให้ทราบ แต่ละคืนความเหงาของ 

ดิฉันถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความ 

คาดหวังขณะที่เราแอบไปบ้านของพวก 

เขา วางข่าวสารและของขวัญ เคาะประตู  

แล้ววิ่งหนีไปพร้อมกับรอยยิ้มกว้างบน

ใบหน้า

แต่ละวันในที่ทำางานโนลีนจะเล่าให้ 

ดิฉันฟังเกี่ยวกับ “เอลฟ์คริสต์มาส” ที่มา 

เยี่ยมเมื่อคืนก่อนอย่างไร้ร่องรอย เธอจะ 

ถ่ายทอดเรื่องราวที่ลูกๆ รอคอยผู้มาเยือน 

ผู้ทำาให้คริสต์มาสของครอบครัวเป็นคริสต์- 

มาสที่มีความสุข หลายคืนที่เยาวชนใน

วอร์ดมาร่วมสนุกกับเรา

ในคืนสุดท้าย คืนคริสต์มาสอีฟ ครอบ- 

ครัววิลสันท้ิงข้อความและคุกก้ีไว้บนบันได 

บ้านโดยขอพบเอลฟ์ของพวกเขา เมื่อเรา

กับเยาวชนมาถึงเพื่อร้องเพลงคริสต์มาส 

ให้เป็นของขวัญชิ้นสุดท้าย เด็กๆ ดีอก 

ดีใจและเพื่อนๆ ของเราสวมกอดเราด้วย 

น้ำาตาแห่งความขอบคุณ ความเหงาในใจ 

ดิฉันถูกแทนที่ด้วยความรักและความปีติ 

ยินดี ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างครอบ- 

ครัวเราแน่นแฟ้นขึ้น

ต่อมาเราได้รับอีเมลจากชายคนหนึ่ง 

ในโบสถ์ของครอบครัววิลสันว่าเขาซาบซึ้ง 

มากกับสิ่งที่เราทำาให้ครอบครัวนั้นถึงขั้น 

สอบถามเรื่องศาสนจักรของเราและการ

รับใช้ท่ีเราทำาให้คนอ่ืนๆ คนท่ีโบสถ์ของเขา 

ไม่เคยได้ยินเรื่องคริสต์มาส 12 วัน แต่

เวลานี้พวกเขาเชื่อมโยงประเพณีดังกล่าว

กับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ดิฉันไม่มีวันลืมคริสต์มาสครั้งแรกนั้น 

ในนิวซีแลนด์ ที่นั่นดิฉันได้เรียนรู้อย่างไม่ 

คาดฝันถึงวิธีลืมนึกถึงตนเอง ไปทำางาน  

และ “ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบ- 

โยน” (โมไซยาห์ 18:9)—เฉกเช่นพระเยซู 

คริสต์ทรงปลอบโยนเราในยามที่เราต้อง 

การและในยามที่เราโดดเดี่ยวอ้างว้าง 

แองเจลา ฟอลเลนไทน์, นิวซีแลนด์

เมื่อพระคริสต์ทรงปลอบโยนเรา

เมื่อเรากับเยาวชน

มาถึงเพื่อร้องเพลง

คริสต์มาสให้เป็น

ของขวัญชิ้นสุดท้าย 

เด็กๆ ดีอกดีใจและ

เพื่อนๆ ของเรา 

สวมกอดเรา

เสียงวิสุทธิชน



ขณะที่ผมรับใช้งานเผยแผ่ในเม็กซิโก  

ผมกับคู่พบชายคนหน่ึงจากโอเบรกอน 

เมืองทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ 

เม็กซิโกใกล้อ่าวแคลิฟอร์เนีย เขาสนใจ 

ข่าวสารของเราเก่ียวกับการฟ้ืนฟูพระกิตติ- 

คุณ แต่เขามีเวลาพูดคุยเพียง 10 นาท ี

เพราะต้องไปขึ้นรถไฟให้ทัน เราสอนเขา 

เท่าที่เราจะทำาได้ในช่วงเวลาสั้นๆ และให้ 

พระคัมภีร์มอรมอนหนึ่งเล่มพร้อมจุลสาร 

ทั้งหมดที่เรามี ตอนนั้นคณะเผยแผ่ของ 

เราไม่มีผู้สอนศาสนาในโอเบรกอน

หลายเดือนต่อมาผมได้รับการ์ดคริสต์- 

มาสจากใครบางคนในโอเบรกอน ผมมอง 

ดูการ์ดและสงสัยว่าใครส่งมา แต่แล้วก็นึก 

ขึ้นได้ว่าชายที่เราคุยด้วย 10 นาทีเป็นคน 

ส่งมาให้ ผมติดการ์ดไว้ในอพาร์ตเม้นต์ 

รวมกับการ์ดคริสต์มาสที่ผมกับเอ็ลเดอร์

คนอื่นๆ ได้รับ

หลังจากคริสต์มาสผมกำาลังจะโยนการ์ด 

ทิ้งแต่รู ้สึกว่าต้องเก็บไว้ ความรู้สึกนั้น 

ไม่ใช่เสียงที่ได้ยินแต่เป็นความรู้สึกในใจ 

แทนที่จะโยนการ์ดทิ้งผมกลับเก็บไว้ใน

กระเป๋าเสื้อผ้า

ไม่กี่ เดือนต่อมาขณะอ่านจดหมาย 

ประจำาเดือนจากคณะเผยแผ่ ผมเห็น

ประกาศว่างานเผยแผ่ศาสนาจะเปิดใน 

โอเบรกอน อีกครั้งที่ผมคิดว่า “เมืองนั้น 

เกี่ยวอะไรกับผม” แต่แล้วก็นึกถึงชายคน 

ที่เราพบที่นั่น ผมค้นกระเป๋าเสื้อผ้าและ 

พบการ์ดคริสต์มาสใบนั้น ผมเขียนบน 

การ์ดว่า “เอ็ลเดอร์เหล่านี้เป็นเพื่อนของ

การ์ดคริสต์มาส 
ของผมจากโอเบรกอน

ผม ผมส่งพวกเขาไปสอนคุณให้รู้จักพระ 

กิตติคุณมากขึ้น” จากนั้นจึงส่งการ์ดไป 

ให้เอ็ลเดอร์ที่ได้รับมอบหมายไปรับใช้ใน 

โอเบรกอนโดยบอกพวกเขาให้นำาการ์ด

ติดตัวไปด้วยและไปเยี่ยมชายคนดังกล่าว

จากนั้นไม่นานผมได้รับจดหมายจาก

เอ็ลเดอร์ในโอเบรกอน เขียนว่า “เอ็ลเดอร์ 

รามอส งานที่นี่ยากมากถึงขนาดว่าประ- 

ธานคณะเผยแผ่มีแผนจะถอนพวกเรา

ออกมาจนกระทั่งเราได้รับการ์ดของคุณ 

เราไปพบบราเดอร์คนนี้ และเขาตื่นเต้น

มากกับข่าวสารของเราถึงขนาดพาเรา

ไปพบทุกคนในครอบครัวกับเพื่อนๆ ของ

เขา เพราะบราเดอร์คนนี้ เราจึงได้เริ่มตั้ง

สาขา”

หลายปีผ่านไป และตอนนี้มีสเตคสาม

แห่งจัดตั้งในโอเบรกอน ผมรู้สึกนอบน้อม

ที่รู้ว่าเพราะผมฟังการกระตุ้นเตือนของ

พระวิญญาณ ผมจึงได้มีส่วนเล็กน้อยใน

การช่วยให้พี่น้องชายหญิงในโอเบรกอน

ได้รับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

โรเบิร์ต รามอส, โอเรกอน สหรัฐอเมริกา

หลังจากคริสต์มาสผมกำาลังจะโยนการ์ดทิ้งแต่รู้สึกว่าต้องเก็บไว้
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ดิฉันตื่นแต่เช้าในวันก่อนคริสต์มาส 

พร้อมด้วยความวิตกกังวลเพราะ 

เราไม่มีอาหารมื้อเย็นสำาหรับคริสต์มาส 

คืนนั้นและเราไม่มีเงินซื้ออาหาร ตอนนั้น 

ดิฉันอาศัยอยู่กับเอดิกตาน้องสาวของ 

ดิฉันในมาราไกโบ เวเนซุเอลา

เม่ือลุกจากเตียงแล้ว ดิฉันจึงคุกเข่าและ 

เร่ิมสวดอ้อนวอน ดิฉันวิงวอนพระบิดาบน 

สวรรค์ขอให้ทรงนึกถึงเรา ดิฉันทูลขอพระ- 

องค์ให้ประทานอาหารแก่เราอย่างน้อยก็ 

สำาหรับวันพิเศษยิ่งวันนั้น la Noche Buena 

(คริสต์มาสอีฟ)

ขณะสวดอ้อนวอน ดิฉันเปี่ยมด้วยสันติ 

คล้ายกับได้ยินเสียงแผ่วเบาบอกดิฉันว่า  

“ทุกอย่างจะดี อย่าวิตกเลย” เมื่อสวด 

อ้อนวอนจบ ดิฉันรู้ว่าเรื่องดีบางอย่างจะ

เกิดขึ้นในวันนั้น

หลังจากปลุกน้องสาว ดิฉันออกไป 

กวาดระเบียงหน้าบ้าน เพื่อนบ้านฝั่งตรง 
ข้ามเห็นดิฉันเธอจึงนำาเงิน 1,000 โบลิวา- 

เรสที่ติดค้างดิฉันมาให้เป็นค่าผ้าปูโต๊ะ 

คริสต์มาสและของตกแต่งที่ดิฉันปักให้ 

เธอ ดิฉันแปลกใจเพราะจำาไม่ได้ว่าเธอ

เป็นหนี้ดิฉัน

ดิฉันวิ่งไปที่ห้องน้องสาวและเอาเงินที่ 

ได้รับให้เธอดู เธอถามด้วยความแปลกใจ 

ว่าดิฉันได้เงินนี้มาจากไหน ดิฉันตอบว่า  

“พระเจ้าทรงกระทำาให้สำาเร็จได้ทุกสิ่ง”  

(มัทธิว 19:26)

ไม่กี่นาทีต่อมา เราได้ยินเสียงเรียกน้อง 

สาวของดิฉันอยู่นอกบ้าน เม่ือทราบว่าเป็น 

เพื่อนบ้านคนเดิม เราจึงออกไปพูดคุยกับ 

เธอ แล้วเธอก็จ่ายให้น้องสาวของดิฉัน 

1,000 โบลิวาเรสเป็นค่าเย็บปักถักร้อย

เราไม่มีอะไรกิน

บางอย่าง ดิฉันกับน้องสาวมีความสุขมาก 

เพราะตอนนี้เราสามารถซื้ออาหารเช้า 

กลางวัน และ อาหารเย็นได้แล้ว

หลังกลับจากซื้ออาหาร เราพบเพื่อน 

คนหนึ่งรอเราอยู่ เขาถามว่าเขาจะอยู่ la  

Noche Buena กับเราได้หรือไม่เพราะเขา 

ไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวในวันคริสต์มาส 

อีฟ เราอธิบายว่าที่บ้านเรามีอาหารเย็น 

มื้อเล็กๆ เท่านั้นแต่ก็ยินดีให้เขามารับ

ประทานร่วมกับเรา เขามอบเงิน 2,000  

โบลิวาเรสให้เราเพื่อช่วยจ่ายค่าอาหาร 

เย็น เราแทบไม่อยากเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ประทานพรเรามากมายเหลือเกิน

ต่อมาหลานสาวของดิฉันโทรมาบอก 

ว่าเธอจะมาถึงคืนนั้นและจะเอาเนื้อหมัก 

33 ปอนด์ (15 กิโลกรัม) มาด้วย ตอน 

 

เท่ียงหลานชายดิฉันมากับภรรยาและลูกๆ 

พวกเขาถามว่าจะกลับมาตอนเย็นพร้อม

อาหารและฉลองคริสต์มาสอีฟกับเราได้

หรือไม่
“เราไม่ได้มีอาหารมื้อใหญ่หรอกนะ” 

เราตอบ “แต่เราจะมีพอสำาหรับทุกคน”

ค่ำาวันนั้นดิฉันกับเอดิกตาทำาไก่อบ 

สลัดมันฝรั่ง ขนมสูตรรสมะนาว กับ 

majarete พุดดิ้งมะพร้าวแบบดั้งเดิม เรา 

รับประทานกับแขกทุกคนของเราอย่างมี 

ความสุข แต่ก่อนอื่นเราขอบพระทัยพระ 

บิดาบนสวรรค์สำาหรับพรมากมายที่พระ 

องค์ประทานแก่เรา วันนั้นพระองค์ทรง

เตือนเราว่าถ้าเรามีศรัทธาและไม่สงสัย  

พระองค์จะประทานพรเราเมื่อเราทูลขอ 

ความช่วยเหลือจากพระองค์ 
เอสติลิตา ชากิน ฮาร์ท, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อลุกจากเตียงแล้ว 
ดิฉันจึงคุกเข่าและ 
เริ่มสวดอ้อนวอน 
ดิฉันวิงวอนพระบิดา 
บนสวรรค์ขอให้ 
ทรงนึกถึงเรา

40   เ ล ีย โ ฮ น า

เสียงวิสุทธิชน



ในช่วงเรียนปีสองท่ีมหาวิทยาลัยบริคัม 

ยังก์ ฝ่ายอธิการวอร์ดของเราเซ็นชื่อ 

ให้วอร์ดเข้าร่วมโปรแกรมตัวแทนซานต้า 

เพื่อมอบของขวัญคริสต์มาสให้ครอบครัว

ที่ขัดสน

อย่างไรก็ดี ชื่อวอร์ดของเราไม่ปรากฏ 

ในรายช่ืออาสาสมัคร เม่ือใกล้ถึงคริสต์มาส 

เรายังไม่มีครอบครัวให้ช่วย ครั้นแล้วที่ 

ปรึกษาคนหนึ่งของอธิการก็บอกเราเรื่อง

ครอบครัวที่อาจจะใช้ความช่วยเหลือของ 

เราแทน เม่ือเราทราบเร่ืองครอบครัวน้ี เรา 

ทุกคนรู้สึกมั่นใจว่าเราควรมุ่งความสนใจ

ไปที่พวกเขา

ลินดา (นามสมมุติ) มีบุตรชายอายุ

ตั้งแต่ 9 ถึง 15 ปี เธอต่อสู้มาอย่างทรหด 

กับมะเร็งเต้านม ในช่วงตึงเครียดของความ 

เจ็บป่วย สามีทิ้งเธอไป เธอเพิ่งย้ายจาก 

รัฐหนึ่งมารับงานในโพรโว ยูทาห์ แต่งาน

ล้มเหลวและเธอไม่มีรายได้

ตอนเราพบลินดา เราเข้าใจเธอทันที 

เราได้เห็นวิธีที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา 

เพ่ือเธอ—ในฐานะวิญญาณท่ีย่ิงใหญ่และ 

สูงส่งผู้เอาชนะการท้าทายยากๆ มากมาย

มาแล้ว เธอไม่ใช่ โครงการ สำาหรับเรา แต่

เธอเป็นเพื่อนชั่วนิรันดร์ สมาชิกทุกคนใน 

วอร์ดบริจาคสิ่งของบางอย่างเพื่อช่วยเธอ 

กับลูกชาย เราทุกคนเป็นนักศึกษาวิทยาลัย 

ที่อายุยังน้อยและยากจน แต่เรายินดีให้ 

เพราะเรารักเธอ

ลินดามางานเลี้ยงคริสต์มาสที่วอร์ด 

ของเรา ซึ่งเป็นช่วงที่สมาชิกวอร์ดหลาย

คนไปอพาร์ตเม้นต์ของเธอและนำาอาหาร 

คริสต์มาสครั้ง
สุดท้ายของลินดา

ใส่ตู้กับข้าวและตู้เย็นไว้ให้เธอจนเต็ม  

พวกเขาตกแต่งต้นคริสต์มาสและวาง 

ของขวัญไว้รอบๆ ต้นสำาหรับทุกคนใน

ครอบครัว ฝากยางรถยนต์เส้นใหม่ไว้สี่

เส้นด้วยและจ่ายค่าเช่าให้เธอหลายเดือน  

ดิฉันไม่แน่ใจการบริจาคเล็กๆ น้อยๆ ของ 

เราทำาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้อย่างไร แต่รู้ 

ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงใช้การเสียสละ

ของเราเพื่อเป็นพรแก่เธอ

ปีต่อมาดิฉันอยู่ในวอร์ดนักศึกษาอีก 

วอร์ดหนึ่ง แต่กลับไปช่วงเทศกาลคริสต์- 

มาสเพื่อเยี่ยมฝ่ายอธิการชุดก่อนของดิฉัน 

ดิฉันทราบว่าสามีของลินดากลับมาหา

ครอบครัวแล้วและการเงินของพวกเขา 

มั่นคงดี แต่แล้วมะเร็งก็กลับมาทวงชีวิต 

เธอ ดิฉันตระหนักว่าเราได้ช่วยกันให้ 

คริสต์มาสครั้งสุดท้ายแก่ลินดา

โดยรู้สึกถึง “ความรักอันบริสุทธิ์ของ

พระคริสต์” (โมโรไน 7:47) อย่างแรงกล้า 

ผ่านประสบการณ์คราวนั้น ดิฉันเรียนรู้ว่า 

จิตกุศลที่แท้จริงเป็นของประทานทาง 

วิญญาณอันประมาณค่ามิได้ที่ผลักดัน 

เราให้กระทำาแทนพระผู้ช่วยให้รอด  

เจ. ออเดรย์ แฮมเมอร์, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ขณะลินดาอยู่ที่งานเลี้ยงคริสต์มาสของวอร์ด สมาชิกวอร์ดหลายคนไปที่อพาร์ตเม้นต์ของเธอและ 

นำาอาหารใส่ตู้กับข้าวและตู้เย็นให้เธอจนเต็ม
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คริสต์มาสที่ผ่านมาขณะรับใช้ที่สำานักงาน 
ใหญ่ของศาสนจักรในซอลท์เลคซิต้ี ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าเผชิญกับสภาพ 

อากาศประจำาถิ่นที่เรียกว่าอากาศผกผัน อากาศ 
ผกผันคือสภาพที่อากาศใกล้พื้นดินเย็นกว่าอากาศ 
ท่ีอยู่สูงข้ึนไป เป็นสภาพตรงข้าม—หรือสภาพผกผัน 
—กับสภาพปกติ อากาศผกผันไม่ใช่เรื่องแปลกใน 
ซอลท์เลคซิต้ี แต่มีประกาศว่าเกิดมากข้ึนเพราะเมือง 
ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีเทือกเขาสูงกั้นอยู่ สภาพเช่นนี้
ทำาให้เมืองอยู่ในหมอกควันและหมอกควันลอยอยู่ 
เหนือพื้นหุบเขา ส่งผลให้เมฆหนาทึบและเย็นจัด 
ปกคลุมเมืองและบริเวณโดยรอบ หมอกควันเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนที่หายใจลำาบากและมี
ผลต่อขวัญกำาลังใจของหลายคนเนื่องด้วยอากาศ
ให้ความรู้สึกสกปรกและบางครั้งดวงอาทิตย์หาย
ไปทีละหลายวันหรือแม้หลายสัปดาห์

แต่พอขับรถขึ้นเขาได้ไม่นานก็จะเห็นว่าหมอก 
ควันหนาเพียงไม่กี่ร้อยฟุตเท่านั้น ในไม่กี่นาทีท่าน 
จะอยู่ท่ามกลางแสงแดดจ้า ได้สูดอากาศท่ีใสเหมือน 
แก้วผลึก พลางเขม้นมองเทือกเขาที่งดงามเป็น 
ธรรมชาติและมีหิมะปกคลุม เมื่อเทียบกับหุบเขา 
เบ้ืองล่างแล้วถือว่าสภาพอากาศดีมาก ขณะท่ีท่าน 
ไต่เขาสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมองลงไปท่านจะเห็นหมอก 
ควันในหุบเขาเบื้องล่าง ดูคล้ายผ้าห่มสกปรกใต้ฟ้า
สีคราม

มีหลายคร้ังในชีวิตท่ีเราพบตนเองติดอยู่ในหุบเขา 

เชิญมา
สักการะพระองค์

ใต้ความมืดครึ้มของความมืดสลัวอันเนื่องจาก 

หมอกควัน เพราะการเลือกไม่ดีที่เราทำา ความประ- 

พฤติท่ีทำาให้พระวิญญาณขุ่นเคือง หรือการตัดสินใจ 

ที่เจ็บปวดติดต่อกันหลายครั้งและการท้าทายที่เป็น 

เรื่องธรรมดาของชีวิตมรรตัย เราจึงรู้สึกเหมือนติด 

อยู่ในหมอกหนาท่ีทำาให้หายใจไม่ออก เราเห็นไม่ชัด 

เรารู้สึกสับสน และเรารู้สึกว่าเราทำาให้ตัวเราออก 

ห่างจากแสงสว่างและความอบอุ่นแห่งรักของพระ 

บิดาบนสวรรค์ เราลืมไปว่าแสงบริสุทธิ์ของพระเจ้า 

รอเราอยู่ ส่งสัญญาณเรียกเรา และอยู่ห่างออกไป 

เพียงไม่กี่ย่างก้าวของศรัทธา เราพึงตระหนักว่า 

เรามีพลังความสามารถนำาตัวเราออกจากอากาศ

สกปรกของหุบเขาเข้าสู่แสงแดดเจิดจ้าของสันติสุข 

และความหวังที่พบโดยการมาหาพระผู้ช่วยให้รอด 

เท่านั้น

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ เราชื่นชมยินดีใน 

การประสูติของพระเยซูคริสต์ ความสว่างของโลก 

ผู้ทรงเชื้อเชิญเราทุกคนให้มาหาพระองค์และมาสู่ 

แสงสว่าง เราสามารถอ่านพระคัมภีร์เกี่ยวกับชาย 

หญิงผู้ได้รับพรให้มาหาพระองค์จริงๆ เม่ือคร้ังเสด็จ 

พระราชสมภพ บางคนมาไกล หลายคนอยู่ใกล้ 

กว่านั้น บางคนได้รับการเยือนจากเทพ และหลาย 

คนทำาตามการเปิดเผยส่วนตัว แต่ทุกคนยอมรับ 

พระดำารัสเชื้อเชิญให้มาหาพระองค์

เราเรียนรู้อะไรบ้างจากคนเลี้ยงแกะ สิเมโอน  

ท่านกล่าวกับเรา

โดย เอ็ลเดอร์ 
แพทริก เคียรอน

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เราพึงตระหนักว่าเรา 
มีพลังความสามารถ 
นำาตัวเราออกจาก 
อากาศสกปรกของ
หุบเขาเข้าสู่แสงแดด
เจิดจ้าของสันติสุข
และความหวังที่พบ
โดยการมาหาพระ 
ผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น
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อันนา และเหล่าโหราจารย์ คนทั้งหมดนี้ได้รับสิทธิ 

พิเศษให้มาดูพระกุมารพระคริสต์ด้วยตาตนเอง  

ขณะที่เราไตร่ตรองการตอบสนองอย่างซื่อสัตย์ที่ 

พวกเขามีต่อพระดำารัสเชื้อเชิญให้มาหาพระคริสต์  

เราสามารถเรียนรู้ที่จะยกตัวเราออกจากสภาพ 

ผกผันของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ออก 

จากความมืดคร้ึมและความสับสนท่ีเรากำาลังประสบ 

และนำาตัวเราเข้าไปในความหวังอันบริสุทธิ์ชัดเจน

ที่องค์ความสว่างของโลกทรงมอบให้ ที่นั่น เมื่ออยู ่

กับพระองค์ เราจะรู้สึกว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร 

และเราเหมาะกับส่วนไหนในภาพนิรันดร์ ความ

ผกผันของเราพลิกกลับ  

และมุมมองที่ถูกต้องกลับ 

คืนมา

คนเลี้ยงแกะ
ในข้อที่ รู้จักกันดีจาก  

ลูกา 2 เราเรียนรู้ข้อเท็จ 

จ ริ ง ที่ สำ า คัญ เ ก ี่ ย ว กั บ 

พยานกลุ่มแรกที่ยืนยัน 

การประสูติของพระคริสต์  

กลุ่มนั้นคือคนเลี้ยงแกะ 

ในทุ่งใกล้เบธเลเฮม เมื่อ 

“มีทูตองค์หนึ่งของพระ 

เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา 

…เขากลัวนัก” (ข้อ 9) แต่พวกเขาได้ยิน “ข่าวดี… 
คือความปรีดียิ่ง” ว่าพระผู้ช่วยให้รอดที่ทำานายไว้ 

นานแล้ว พระเมสสิยาห์ พระคริสต์ประสูติแล้ว (ข้อ  

10) พวกเขาฟังเพื่อรู้เครื่องหมายซึ่งจะทำาให้พวก 

เขาจำาพระผู้ช่วยให้รอดได้ ว่าพระองค์จะ “พันผ้า 

อ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ข้อ 12) เมื่อชาวสวรรค ์

หมู่หนึ่งจบคำาประกาศอันน่ายินดีของพวกเขา คน 

เลี้ยงแกะตอบสนองทันทีโดยกล่าวว่า “ให้เราไปยัง

เมืองเบธเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น” (ข้อ 15) 

พวกเขา “รีบไป” (ข้อ 16) และพบพระกุมารพระ 

คริสต์ตามที่ทูตสวรรค์บอกไว้ จากนั้นพวกเขาจึง 

การเป็นสานุศิษย์
ของเรามิได้เรียก
ร้องให้เราทิ้งแกะไว้
ในทุ่งหรือข้ามทะเล
ทราย การเดินทาง
ของเราไปหาพระ
ผู้ช่วยให้รอดไม่ใช่
ทางกาย แต่เป็นทาง
วิญญาณและความ
ประพฤติ เกี่ยวข้อง
กับการยอมรับและ
น้อมรับการชดใช้
ของพระองค์
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“กลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า” (ข้อ 20) ความ 

ที่ต้องการบอกข่าวอันน่ายินดีเกี่ยวกับการประสูติ 

ของพระผู้ช่วยให้รอดพวกเขาจึง “เล่า [เรื่อง] ซึ่ง

เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้น” (ข้อ 17)

เช่นเดียวกับคนเลี้ยงแกะ เราต้องตอบสนองทัน 

ที ด้วยความเร่งรีบ เมื่อใดก็ตามที่พระวิญญาณ 

ตรัสกับเรา ในถ้อยคำาของประธานโธมัส เอส.  

มอนสัน เราต้อง “อย่า อย่า อย่าถ่วงเวลาทำาตาม 

การกระตุ้นเตือน”1 บางครั้งหลังจากเอาใจใส่การ 

กระตุ้นเตือน เราเห็นไม่ชัดว่าเหตุใดพระวิญญาณ 

จึงทรงนำาทางเราให้ทำาเช่นนั้น แต่เช่นเดียวกับคน 

เลี้ยงแกะ บ่อยครั้งเราเห็นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นและ 

การตอบสนองอย่างซื่อสัตย์ต่อการกระตุ้นเตือน 

ได้รับการยืนยัน ต่อจากนั้นเราย่อมสามารถใช้ 

โอกาสแบ่งปันปีติและพยานของเรากับคนอื่นๆ ได้ 

การทำาเช่นนี้จะเสริมสร้างศรัทธาและความหวัง

ของผู้อื่น โดยยืนยันประจักษ์พยานของเราและนำา

เราให้ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดและวิถีของพระองค์

มากขึ้น

สิเมโอน
พยานที่ได้รับสิทธิพิเศษอีกคนหนึ่งของพระ 

กุมารพระคริสต์คือสิเมโอน เขาเป็นคน “ชอบธรรม 

และเกรงกลัวพระเจ้า” เขาได้รับการสื่อสารเป็น

ประจำาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ลูกา 2:25) เขา 

ได้รับการเปิดเผยว่าเขา “จะไม่ตายจนกว่าจะได้ 

เห็นพระคริสต์ของพระเป็นเจ้า” (ข้อ 26) เขามีชีวิต 

อยู่ด้วยความหวังและรอคอยเหตุการณ์อันเป็นพร 

นั้น พระวิญญาณกระตุ้นเตือนเขาให้มาพระวิหาร 

ในวันที่มารีย์และโยเซฟนำาพระกุมารเยซูในวัย 

ทารกมาเยรูซาเล็มเพื่อ “ถวายแด่พระเจ้า” (ข้อ  

22) สิเมโอนจำาได้ว่าพระกุมารคือพระเมสสิยาห์ที่ 

สัญญาไว้ เขาจึง “อุ้มพระกุมาร และสรรเสริญ 

พระเป็นเจ้า” (ข้อ 28) โดยพยากรณ์ว่าพระกุมาร 

ศักดิ์สิทธิ์พระองค์นี้จะทรง “เป็นสว่างส่องแสง 

แก่คนต่างชาติและเป็นศักดิ์ศรีของพวกอิสราเอล

ชนชาติของพระองค์” (ข้อ 32)

ชีวิตที่ชอบธรรมและซื่อสัตย์ของสิเมโอนทำาให้ 

เขาได้อยู่ในพระวิหารเพื่อเป็นพยานถึงองค์ความ 

สว่างนั้นเมื่อเขาพบพระองค์ในท้ายที่สุด เราก ็

เหมือนสิเมโอน เราสามารถพยายามทำาให้ตัวเรา 

รู้สึกไวและเช่ือฟังสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ได้มากขึ้นเพื่อชีวิตเราจะสามารถเดินใน 

เส้นทางที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีพระดำาริสำาหรับ 

เรา เพราะสิเมโอนปลูกฝังความสามารถในการ 

ได้ยินและตอบสนองพระวิญญาณ เขาจึงอยู่ใน 

สถานท่ีถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสม และพระสัญญา 

ที่พระเจ้าทรงมีต่อเขาจึงเกิดสัมฤทธิผลอย่างน่า 

ยินดีที่สุด

โอกาสเดียวกันนี้มีให้เราแต่ละคนและเอื้อ 

อำานวยให้แผนของพระเจ้าเผยออกมาในชีวิตเรา 

เช่นกัน เมื่อเราเผชิญกับการตัดสินใจที่มีความ 

สำาคัญช่ัวนิรันดร์ เม่ือเราอยู่ตรงทางแยกในชีวิตเรา 

เราต้องมีความชัดเจนในวิธีคิดและมุมมองท่ีถูกต้อง 

บางครั้งลักษณะของการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญๆ  

เหล่านี้ทำาให้เรารู้สึกไม่มั่นใจ ไม่มั่นคง และแม้ไม่ 

สามารถลงมือทำา หรือลงไปในหุบเขาอันมืดมิดใต้ 

สภาพความผกผันได้ แต่เมื่อเราก้าวด้วยศรัทธา 

และทำาตามหลักการอันชอบธรรม เราจะค่อยๆ  

เห็นแผนของพระผู้เป็นเจ้าเป็นรูปเป็นร่างในชีวิต 

เรา และนำาเราเข้าสู่แสงแดดจ้าแห่งความรักของ 

พระผู้เป็นเจ้า

อันนา
อันนาเป็นหญิง “ชรามากแล้ว” หญิงม่ายที่ 

เรียกว่า “ผู้เผยพระวจนะหญิง” (ลูกา 2:36) ชีวิตที่ 

ซื่อสัตย์และยืนยาวของนางเห็นได้จากความเสมอ

ต้นเสมอปลายของนางในการอดอาหารและสวด

อ้อนวอน และนาง “มิได้ไปจากบริเวณพระวิหาร

เลย” (ข้อ 37) เมื่อเห็นพระกุมารเยซูในพระวิหาร 

นาง “โมทนา” พระกุมารพระคริสต์ “และกล่าว 

ถึงพระกุมารให้คนทั้งปวงที่คอยการทรงไถ่กรุง

เยรูซาเล็มฟัง” (ข้อ 38)

เราเรียนรู้จากประสบการณ์ของอันนาว่าเรา 

สามารถดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ได้ทุกสภาพ 

การณ์ถ้าเราเสมอต้นเสมอปลายในการอดอาหาร

และสวดอ้อนวอน ถ้าเราไม่ไปจากวิหารในใจเรา แจ
้งข
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ถ้าเรายังไม่มีโอกาสเดินทางไปพระวิหารและรับพร 

พระวิหาร เราสามารถชื่นชมพรที่หลั่งไหลมาสู่ชีวิต 

เราได้เมื่อเราถือใบรับรองพระวิหารอย่างมีค่าควร 

ศาสดาพยากรณ์เชื้อเชิญเราครั้งแล้วครั้งเล่าให้ถือ 

ใบรับรองพระวิหารแม้สภาวการณ์ของเราจะไม่เอื้อ 

อำานวยให้เราได้เข้าพระวิหารก็ตาม2 เราสามารถ 

ยกตัวเราออกจากช่วงเวลาอันมืดมนเข้าไปสู่แสง 

แห่งความกตัญญูรู้คุณผ่านการนมัสการในพระ

วิหารและผ่านการเป็นพยานถึงพระเยซูต่อทุกคนที่

มองหาสันติและความหวัง

เหล่าโหราจารย์
สุดท้าย ใน มัทธิว 2 เราอ่านเรื่องราวของเหล่า 

โหราจารย์ผู้เดินทางมาไกล เพราะ “เห็นดาว

ปรากฏขึ้น” และเข้าใจเครื่องหมายนั้น (ข้อ 2) พวก 

เขามาเฝ้าพระองค์พร้อมเครื่องบรรณาการและ 

ถวายนมัสการ โดยถามว่า “กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็น 

กษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน” (ข้อ 2) เมื่อ

การค้นหาสิ้นสุดลงและพวกเขาพบพระกุมารพระ

คริสต์ พวกเขา “จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น”  

และถวายทรัพย์ของพวกเขา (ข้อ 11) ถึงแม้พวก

เขาจะพบกับความหลอกลวงของเฮโรด แต่พวก 

เขา “ได้ยินคำาเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้า

เฮโรด” แต่ควรกลับบ้าน “ทางอื่น” (ข้อ 12) เหล่า 

โหราจารย์ทำาตามการเปิดเผยนี้จากพระผู้เป็นเจ้า 

และคุ้มครองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์จากเจตนาอัน 

ชั่วร้ายของเฮโรด

มีเรื่องราวมากมายที่ เราเรียนรู้ได้จากเหล่า 

โหราจารย์ เช่นเดียวกับพวกเขา เราควรศึกษา

พระคัมภีร์และรู้เครื่องหมายเพื่อเฝ้าระวังขณะที่ 

เราทุกคนเตรียมแผ่นดินโลกให้พร้อมรับการเสด็จ 

มาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด จากนั้น ขณะที ่

เราค้นคว้าและไตร่ตรองพระคัมภีร์ เราย่อมมีความ 

ปรารถนาอันเต็มเป่ียมกว่าเดิมท่ีจะแสวงหาพระเจ้า 

ทุกวันในชีวิตเราและทิ้งความเห็นแก่ตัว ความจอง 

หอง และความดื้อรั้นของเราเพื่อเป็นของขวัญแด่ 

พระองค์ เมื่อการเปิดเผยส่วนตัวมาถึงเพื่อปรับ

เปลี่ยนแผนที่เราวางไว้ เราพึงเชื่อฟังโดยมีศรัทธา 

และวางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบว่าอะไรดีที่สุด 

สำาหรับเรา และสุดท้าย โดยผ่านชีวิตของการเป็น 

สานุศิษย์ที่แท้จริง เราพึงกราบนมัสการพระผู้ช่วย 

ให้รอดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความรัก

การเป็นสานุศิษย์มิได้เรียกร้องให้เราทิ้งแกะไว้ 

ในทุ่งหรือข้ามทะเลทราย การเดินทางของเราไปหา 

พระองค์ไม่ใช่ทางกาย แต่เป็นทางวิญญาณและ 

ความประพฤติ เกี่ยวข้องกับการยอมรับและน้อม 

รับความจริงที่ว่าการชดใช้ของพระองค์ไร้ขอบเขต 

และครอบคลุมทุกด้านของชีวิตเรา—ไม่ว่าจะเป็น 

บาป ความอ่อนแอ ความเจ็บปวด ความป่วยไข้  

และความทุพพลภาพของเรา (ดู แอลมา 7:11–13)  

นี่หมายความว่าเราสามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านั้น 

ที่ดึงเราลงมาในหมอกอันมืดครึ้มแห่งสภาพความ 

ผกผันของตัวเราเองและดำาเนินชีวิตในความอบอุ่น 

และความรักจากองค์ความสว่างของโลก ดังประธาน 

เฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน 

สูงสุด สอนว่า “คำาว่า ‘มาสู่พระคริสต์’ เป็นคำาเชื้อ 

เชิญสำาคัญที่สุดที่ท่านจะให้แก่อีกคนหนึ่งได้ เป็น 

คำาเชื้อเชิญสำาคัญที่สุดที่ใครๆ จะยอมรับได้”3 
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“ฉันจะมีเจตคติในแง่บวกเก่ียวกับ
อนาคตได้อย่างไร”

เราต่างประสบกับเวลาที่ดูเหมือนจะมีความท้อแท้และข่าวร้าย 

เทกระหน่ำามาไม่ขาดสายท้ังระดับส่วนตัวและบางคร้ังก็ระดับโลก 

แต่เราพึงระลึกว่าเรามีเหตุให้หวังเนื่องด้วยศรัทธาที่เรามีต่อ

พระเจ้าพระเยซูคริสต์

ณ การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน ปี 2009 ประธาน 

โธมัส เอส. มอนสัน เตือนเราให้นึกถึงพระบัญชาของพระเจ้าที่ว่า “จงรื่นเริง 

เถิด” (คพ. 68:6) และให้กำาลังใจเราด้วยถ้อยคำาต่อไปนี้ “แม้เมฆมรสุมจะ 

รวมตัวกัน และฝนเทลงมาถูกเรา ความรู้ในพระกิตติคุณและความรักที่เรามี 

ต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและคำ้าจุนเรา และ

จะนำาความสุขเข้ามาในใจเราขณะที่เราดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรักษา 

พระบัญญัติ จะไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ชนะเราได้”

แม้เม่ือสภาพบางอย่างดูเหมือนโหดร้ายท่ีสุด ไม่มีแม้ช่ัวขณะของการหยุด 

พักในมรสุมบนเส้นขอบฟ้า แต่ความเข้าใจพระกิตติคุณของเราจะช่วยให้เรา 

มีเจตคติในทางบวกเกี่ยวกับอนาคตเสมอ ดังที่ประธานมอนสันกล่าวไว้ใน 

คำาปราศรัยเรื่องเดียวกันว่า “อนาคตสดใสเท่าศรัทธาของท่าน” (“จงรื่นเริง 

เถิด” เลียโฮนา พ.ค. 2009 หน้า 113)

อ่าน สวดอ้อนวอน ยิ้ม
สามส่ีปีก่อน ฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญได้ให้การท้าทาย 

100 เปอร์เซ็นต์กับเรา ได้แก่ อ่านพระคัมภีร์มอรมอนทุกวัน  

สวดอ้อนวอนทุกวัน และยิ้ม ดิฉันคิดจะลองทำาและทำาสม่ำา 

เสมอเท่าที่จะทำาได้ ยังความแปลกใจแก่ดิฉันเมื่อการท้าทาย 

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในชีวิต ดิฉันมีความสุข 

มากขึ้น ดิฉันมีพระวิญญาณอยู่ด้วย และดิฉันมีเจตคติในทางบวก ถึงแม้จะ 

ยังต้องเผชิญกับความยากลำาบาก แต่พลังของพระวิญญาณช่วยให้ดิฉัน

อดทนอย่างมีความสุข

อาเรียนา จี. อายุ 16 ปี, เวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา

มีความหวัง
ผมคิดว่าสิ่งสำาคัญที่สุดที่เราทำาได้เพื่อให้มีเจตคติใน 
ทางบวกเสมอคือยิ้มและมีความหวัง! ความหวัง 
ช่วยผมตลอดชีวิตในด้านต่างๆ นับไม่ถ้วน เราต้อง 
คิดด้วยว่าเราได้รับพรมากเพียงใดและรู้ว่าพระบิดา 
บนสวรรค์ทรงรักเรามากเพียงใด เราสามารถหันไป 
ขอสันติสุขจากพระองค์ได้ทุกสถานการณ์ พระบุตร 
ของพระองค์ทรงทนทุกข์เพื่อเรา ดังนั้นพระองค์จึง 
ทรงทราบความเจ็บปวดของเรา โดยผ่านพระองค์
เราจะได้รับความหวัง ได้รับการรักษา และมีความ
สุขแน่นอน

โครีย์ ดี. อาย ุ18 ปี, ยูทาห ์สหรัฐอเมริกา

นึกถึงการชดใช้
การไตร่ตรองการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะให้ 
ความหวังเสมอและจะช่วยให้เรามองโลกในแง่ดี  
เราทุกคนกำาลังประสบการทดลองในชีวิตนี้ แต่โดย 
ผ่านการชดใช้ การทดลองและปัญหาทุกอย่างทั้ง 
ทางโลกและทางวิญญาณล้วนมีทางออก การชดใช ้
ทำาให้เราสามารถเห็นทางออกเหล่านี้ การชดใช้เป็น 
การแสดงความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของ 
พระองค์ การชดใช้ไม่มีขอบเขตและเป็นความรักที ่
พระองค์ทรงมีต่อเรา จะให้ความกล้าหาญและพลัง 
แก่เราเพื่อเผชิญอนาคตโดยไม่กลัว

ดารีล เอ. อายุ 18 ปี, ลากูนา ฟิลิปปินส์

ยังคงซื่อสัตย์
ช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวายเหล่านี้เป็น
ส่วนหน่ึงในแผนของพระเจ้าและบอก 
ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สมัยพันธสัญญา 
เดิม ในพระคัมภีร์ทุกเล่มและตลอด
ทั้งเล่ม พระเจ้าทรงสัญญาว่าคน 
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ชอบธรรมจะได้รับพรและได้รับการปกปัก 
รักษา เมื่อคุณยังคงซื่อสัตย์ พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์จะอยู่ที่นั่นเพื่อนำาทางคุณผ่านช่วง 
เวลาวุ่นวายเหล่านี้ ปลอบโยนคุณ และ 
เตือนคุณว่าพระเจ้าทรงมีแผนสำาหรับคุณ  
ถ้าคุณได้รับปิตุพรแล้ว ให้ศึกษาปิตุพรนั้น 
เพื่อดูว่าพระเจ้าทรงเตรียมอะไรไว้ให้คุณ

ราเอ บี. อายุ 17 ปี, วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา

ใคร่ครวญพรของคุณ

สิ่งหนึ่งที่ให้ปีติและความ 
หวังแก่ดิฉันในช่วงเวลาที่ 
สับสนวุ่นวายนี้คือหยุดสัก 
ครู่และใคร่ครวญพรของ 
ดิฉันและความรู้ ในพระ 

กิตติคุณ สิ่งที่เรียบง่ายบางอย่างเช่นการ 
มีเพื่อนสนิทหรือสิ่งสำาคัญยิ่งบางอย่าง 
เช่นแผนแห่งความรอดทำาให้ดิฉันเปี่ยม 
ปีติและอยากแบ่งปันปีตินั้น นี่คือสิ่งที่ทำา 
ให้ดิฉันมีเจตคติในทางบวกเสมอ
แอนเนตตา เอ็ม. อาย ุ15 ปี, มิชิแกน 
สหรัฐอเมริกา

ระลึกถึงพระวิหาร

เมื่อดิฉันท้อแท้ ดิฉันคิด

ทบทวนถ้อยคำาที่อยู่ตอน 

ท้ายสาระสำาคัญเยาวชน 

หญิง “เราเชื่อว่าเมื่อเรา 

เรียนรู้ที่ จะยอมรับและ 

ปฏิบัติตามคุณค่าเหล่านี้ เราจะมีความ 

พร้อมที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้บ้าน 

และครอบครัว ทำาและรักษาพันธสัญญา 

ศักดิ์สิทธิ์ รับศาสนพิธีแห่งพระวิหาร และ 

มีสิทธิ์ได้รับพรแห่งความสูงส่ง” ดิฉันพบ 

การปลอบโยนในถ้อยคำาเหล่านี้ และรู้ว่า 

จะเกิดสัมฤทธิผลในชีวิตดิฉันและในชีวิต 

เยาวชนหญิงท่ีมีความบริสุทธ์ิทุกคน แน่นอน 

ว่าดิฉันมีความหวังในศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์

ของพระวิหาร พรแห่งชีวิตที่ชอบธรรมไม่ 

อนาคตที่ดี
เยี่ยมของท่าน
“เพื่อนรุ่นเยาว์ทั้งหลาย  
พระเจ้าทรงประสงค์ 
ให้ท่านมีใจปรารถนา 

ที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้และดำาเนินชีวิต
ตามความจริงของพระกิตติคุณที่พบใน 
พระคัมภีร์ เมื่อท่านทำาสิ่งนี้ท่านจะเห็น 
การณ์ไกล และท่านจะเห็นอนาคตสดใส 
และดีเยี่ยมพร้อมโอกาสและความรับผิด
ชอบอันยิ่งใหญ่ ท่านจะเต็มใจทำางานหนัก
และอดทนนาน ท่านจะมองชีวิตในแง่บวก”
ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่
สองในฝ่ายประธานสูงสุด “เห็นจุดสิ้นสุดจาก
จุดเริ่มต้น” เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน้า 54

สิ้นสุดและเมื่อดิฉันนึกถึงสิ่งเหล่านี้ ใจ

ดิฉันเปี่ยมไปด้วยปีติ ความหวัง ความรัก 

และความกล้าหาญ

นาธาเลีย เอ็ม. อายุ 18 ปี, เมรีดา เวเนซุเอลา

อยู่ในทีมชนะ

เพื่อให้มีเจตคติในทางบวก 
เสมอ คุณต้องรู้ความจริง 
อันเรียบง่ายนี้ นั่นคือ ทีม 
ของพระเจ้าคือผู้ชนะในที่ 
สุด นั่นง่ายมาก ซาตาน 

ไม่มีอำานาจเหนือพระผู้เป็นเจ้า เพราะเรา
รู้จักผู้ชนะแล้ว เราจึงต้องตั้งใจจะอยู่ใน
ทีมของพระเจ้า เมื่อเราดำาเนินชีวิตให้มีค่า
ควรแก่การเข้าพระวิหาร เท่ากับเรากำาลัง
สวมเครื่องแบบที่แสดงให้พระเจ้าเห็นว่า
เราอยู่ในทีมของพระองค์ การอ่านพระ
คัมภีร์ กล่าวคำาสวดอ้อนวอน และรับใช้พี่
น้องชายหญิงจะช่วยให้เราพบความสุข
ที่แท้จริงซึ่งทำาให้มีเจตคติในทางบวกได้
ง่ายขึ้น
เบรย์เดน เอฟ. อาย ุ17 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

พัฒนาเจตคติของความกตัญญูรู้คุณ
อย่าจดจ่อกับช่วงเวลาที่สับสนวุ่นวาย  
ดิฉันจด “บันทึกขอบพระทัย” เล่มหนึ่ง  
ทุกวันดิฉันจะจดอย่างน้อยหนึ่งอย่างที่ 

ดิฉันขอบพระทัยสำาหรับวันนั้น ไม่ว่าวัน
นั้นจะแย่เพียงใด ดิฉันมักจะพบบางสิ่ง 
บางอย่างให้ซาบซ้ึงใจเสมอ นับพระพรของ 
คุณ การพัฒนาเจตคติของความกตัญญู
รู้คุณจะช่วยให้คุณจดจ่อกับสิ่งดีๆ ในชีวิต
แอชลี เอช. อายุ 18 ปี, โอคลาโฮมา 
สหรัฐอเมริกา

“ฉันจะตอบคำ�ถ�มของเพื่อน 
เกี่ยวกับพระวิห�รได้อย�่งไร 
ทั้งที่ตัวฉันเองก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ 
ม�กนัก”

คำ�ถ�มครั้งต่อไป
ส่งคำาตอบของท่านมาให้เราก่อนวันที่ 15 มกราคม 2012  
ตามที่อยู่ต่อไปนี้

Liahona, Questions & Answers 1/12
50 E. North Temple St., Rm. 2420
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
หรืออีเมลมาที:่ liahona@ldschurch.org

ศาสนจักรอาจแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของ 
คำาตอบที่ส่งมา

ระบุข้อมูลและคำาอนุญาตต่อไปนี้ไว้ในอีเมลหรือจดหมาย 
ของท่าน (1) ชื่อนามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด 
หรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็น 
ลายลักษณ์อักษรของท่าน และถ้าท่านอายุต่ำากว่า 18 ป ี
ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง 
ให้พิมพ์คำาตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได้)
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“เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว
เราจะมาหาท่าน”
(ยอห์น 14:18)
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ท่านไม่มีวัน
โดดเดี่ยว
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ฉันรู้ได้อย่างไร

โดย คิม ควง

ผมเกิดในกัมพูชา ประเทศที่คน 

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  

หลังจากกลุ่มเขมรแดงฆ่าคน 

มากมาย ผู้รอดชีวิตจำานวนมากไม่เข้าใจ 

ว่าถ้ามีพระผู้เป็นเจ้า เหตุใดพระองค์ทรง 

ปล่อยให้เรื่องเช่นนี้เกิดกับผู้คนของเรา 

คนวัย 14 ปีอย่างผมสงสัยเรื่องเดียวกัน

หลังจากกลุ่มเขมรแดงสิ้นสุด หลาย 

ศาสนาเร่ิมเป็นท่ียอมรับในกัมพูชา ผมรู้สึก 

สับสนเพราะนิกายต่างๆ สอนต่างกันมาก  

ครอบครัวของผมยังคงนับถือศาสนาพุทธ  

แต่ผมต้องการตอบข้อสงสัยในใจผมว่า  

เรามาจากไหน เราอยู่ที่นี่ทำาไม และเรา 

จะไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้
วันหนึ่งขณะกลับจากโรงเรียน 

คุณป้าของผมบอกว่าคนหนุ่มสอง
คนสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเนกไทมา
ที่บ้านของท่านเพื่อพูดคุยเรื่อง
พระเยซูคริสต์ ท่านแปลกใจ
เพราะพวกเขาพูดภาษาเขมร
เก่งมาก ผมอยากเรียนเรื่อง
พระคริสต์ ผมอยากรู้ว่าใคร
สร้างเรา ผมสงสัยว่า  
“พระผู้เป็นเจ้าเป็นใคร 
พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ 
หรือเทพเจ้าองค์ใดกันแน่”

พระเจ้า ทรงเท 
พร

ผมกับคุณป้าต้อนรับผู้สอนศาสนา ใน 

ระหว่างการสนทนาครั้งแรก เรารู้สึกว่า 

พระวิญญาณกำาลังบอกเราว่าส่ิงท่ีพวกเขา 

พูดเป็นความจริง พวกเขาให้พระคัมภีร์

มอรมอนมาหนึ่งเล่มและสัญญาว่าถ้า 

เราอ่าน ไตร่ตรอง และทูลถามพระผู้เป็น 

เจ้าด้วยใจจริง โดยมีศรัทธาในพระองค์  

พระองค์จะทรงแสดงความจริงให้ประจักษ์ 

ต่อเรา นั่นมีความหมายต่อผมมาก ผม 

ยอมรับพระกิตติคุณพร้อมคุณป้ากับลูกๆ  

ของท่าน หนึ่งเดือนต่อมา เราทุกคนรับ 

บัพติศมาและการยืนยัน

ผมเรียนเซมินารีสี่ปี เรียนสถาบันหนึ่ง 

ปีและรับใช้เป็นครูสอนเซมินารี เมื่อผม 

อายุ 19 ปีผมรู้สึกว่าผมควรไปเป็นผู้สอน 

ศาสนา ผมพูดกับคุณพ่อคุณแม่และท่าน 

บอกว่านั่นน่าจะเป็นความคิดที่ดี ผมจึง 

กรอกใบสมัคร หนึ่งเดือนต่อมาผมได้รับ

เรียกให้รับใช้ในคณะเผยแผ่แซคราเมนโต 

แคลิฟอร์เนีย พูดภาษาอังกฤษและภาษา

เขมร

เพราะผมยอมรับการเรียก พระผู้เป็น 

เจ้าจึงประทานพรมากมายแก่ผม น้องชาย 

ผมกำาลังทำาการตัดสินใจที่ไม่ดีเลย ผม 

อดอาหารและสวดอ้อนวอนให้เขา ปาฏิ- 

หาริย์เกิดขึ้นก่อนผมไปเป็นผู้สอนศาสนา  

ผมให้บัพติศมาเขา เวลานี้เขาแข็งขันใน 

ศาสนจักรและเรียนเซมินารี ครอบครัว 

ผมได้รับพรอื่นๆ อีกมากมาย และ 

พระเจ้าทรงเทพรมาให้ผมในช่วงที่

ผมเป็นผู้สอนศาสนา

พระเยซูคือพระคริสต์ พระ 

องค์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรง 

รักเราแต่ละคนและทรงรู้จัก 

ชื่อเรา พระองค์ทรงทราบ 

ถึงการท้าทายและอุปสรรค 

ของเรา ผมรู้ว่าพระองค์ 

จะประทานพรเราเมื่อเรา

พยายามรักษาพระบัญญัติ

ของพระองค์ 
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ผมสงสัยว่า “พระผู้เป็นเจ้าเป็นใคร 
พระพุทธเจ้า พระเยซูคริสต์ หรือ
เทพเจ้าองค์ใดกันแน่”



โดย เอ็ลเดอร ์
คาร์ล บี. แพรทท์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

พยาน
ที่แน่นอน
เน่ืองจากได้รับการเล้ียงดูในครอบครัว 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายท่ีแข็งขัน ข้าพเจ้า 
จึงคิดว่าข้าพเจ้ามีประจักษ์พยาน 

มาตลอด ข้าพเจ้าไม่เคยสงสัยจริงจังเก่ียว 
กับความจริงของพระกิตติคุณ ข้าพเจ้าก็ 
เหมือนวัยรุ่นหลายคนคือบางครั้งในความ
คิดข้าพเจ้ามีข้อสงสัยอยู่หลายเรื่องแต่ไม่
เคยรู้สึกว่าศาสนจักรไม่จริง

ศรัทธาเช่นนี้นี่ เองที่เป็นแรงบันดาล 
ใจให้ข้าพเจ้ารับใช้งานเผยแผ่ ข้าพเจ้ารู้ 
ว่าต้องรับใช้ แต่ถึงแม้จะไม่มีความสงสัย 
จริงจังเกี่ยวกับศาสนจักร แต่ข้าพเจ้า
ตระหนักว่าข้าพเจ้าต้องมีประจักษ์พยาน
ของตนเอง

ข้าพเจ้าเริ่มงานเผยแผ่ในเดือนกุมภา- 
พันธ์ ค.ศ. 1961 ออกจากฤดูหนาวใน 
ซอลท์เลคซิตี้ไปรับความร้อนของฤดูร้อน 
ในอาร์เจนตินา สมัยนั้นไม่มีการฝึกภาษา 
สำาหรับผู้สอนศาสนา แต่ประธานคณะ 
เผยแผ่สัญญากับเราว่าเราจะพูดภาษา 
สเปนได้คล่องหลังจากอ่านออกเสียงพระ 
คัมภีร์มอรมอนทั้งเล่ม ข้าพเจ้าเคยเรียน

ภาษาสเปนเมื่อเป็นเด็กและพูดได้คล่อง 
ภายในไม่กี่สัปดาห์แรก แต่ข้าพเจ้ายังคง 
ทำาตามคำาแนะนำาของประธานคณะเผยแผ่

ในเมืองแรกที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย  
ข้าพเจ้ากับคู่อยู่ในเขตบ้านพักหลังร้าน 
เก่าๆ ร้านหนึ่ง เราไม่สามารถเผยแผ่ใน 
ช่วงบ่ายซึ่งเป็นเวลานอนกลางวันของชาว 
อาร์เจนตินา ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงใช้เวลา 
นั้นสวดอ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนอยู่หน้าทางเข้าร้านเก่าๆ แห่งนั้น

วันหนึ่ง ห่างจากบ้านหลายพันไมล์ที่ 
หน้าร้านนั้น ข้าพเจ้านิ่งคิดถึงสิ่งที่กำาลัง
อ่าน เมื่อท่านสวดอ้อนวอนและไตร่ตรอง 
พระคัมภีร์มอรมอน พระวิญญาณสามารถ 
มีอิทธิพลต่อท่านได้ ข้าพเจ้าไตร่ตรองสิ่ง 
ที่พระคัมภีร์มอรมอนกำาลังสอน ข้าพเจ้า 
นึกถึงโจเซฟ สมิธกำาลังแปลแผ่นจารึก และ 
ข้าพเจ้าเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งขึ้นมาใน 
ฉับพลัน ขณะนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าทุกอย่างที่ได้ 
รับการสอนมาชั่วชีวิตเป็นความจริง เรื่อง 
ท่ีชัดเจนต่อข้าพเจ้าในทันทีคือโจเซฟ สมิธ 
เป็นศาสดาพยากรณ์และข้าพเจ้ากำาลัง

อ่านพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งหมด
นั้นเป็นความจริง

ความรู้สึกในฉับพลันน้ันน่าต่ืนเต้นอย่าง 
ยิ่ง ไม่ใช่ความหนาวสะท้าน และไม่ใช่การ 
เผาไหม้ แต่เป็นพยานที่แน่นอน

ข้าพเจ้าไม่เคยลืมวันนั้น และข้าพเจ้า 
รู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์หลายครั้ง 
นับแต่นั้น เพราะประสบการณ์ดังกล่าว 
ข้าพเจ้าจึงจำาพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เมื่อ 
พระองค์ทรงเป็นพยานต่อข้าพเจ้า ความ 
รู้สึกดังกล่าวไม่ เหมือนกันทุกครั้ งแต่ 
อบอุ่นและมั่นคงเสมอ

ถึงแม้พระวิญญาณจะพูดกับเราเป็น 
การส่วนตัว แต่คำาสัญญาของโมโรไนมา 
ถึงทุกคน (ดู โมโรไน 10:3–5) คำาสัญญา 
ของโมโรไนในพระคัมภีร์มอรมอนคือพระ 
วิญญาณจะเป็นพยานต่อท่านถึงความ 
จริงของพระคัมภีร์มอรมอนถ้าท่านจะ 
อ่าน ศึกษา ไตร่ตรอง แล้วสวดอ้อนวอน 
ด้วยเจตนาแท้จริง คำาสัญญาดังกล่าวใช้ได้ 
กับข้าพเจ้า กับท่าน และกับทุกคนในโลก 
พยานที่แน่นอนจะมาถึงคนที่แสวงหา 
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เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้น
“ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือ
ใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่ง
ศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้ 
เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการ 
ของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งว่าหนังสือเล่มอื่นใด” 

โจเซฟ สมิธ, ใน คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: 
โจเซฟ สมิธ (2007) หน้า 67
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โดย วิทนีย์ ฮิงค์ลีย์

คริสต์มาสเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยการเฝ้ารอ—การเฝ้ารอ 
ของขวัญ อาหารอร่อยๆ และงานฉลอง บางคร้ังดูเหมือน 
ว่า 24 วันแรกของเดือนธันวาคมนานเกินรอ สมมติว่า

ท่านต้องรอถึง 1,000 ปีเล่า!
คริสต์มาสครั้งแรก—การประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด—มี 

พยากรณ์ไว้หลายร้อยปีมาแล้ว ตั้งแต่อิสยาห์ในพันธสัญญาเดิม 
มาจนถึงแซมิวเอลชาวเลมันในพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์ 
สมัยก่อนรู้จักและเฝ้ารอเคร่ืองหมายการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ 
อย่างอดทน พวกท่านพยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระองค์เพื่อ 
ที่คนอื่นๆ จะสามารถรู้จักเครื่องหมายและร่วมยินดีกับการรู้ว่า 
พระองค์เสด็จมาแล้ว! สัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เหล่านั้นเป็น
ประจักษ์พยานยืนยันการเรียกอันสูงส่งของพระองค์ในฐานะ 
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่

อ่านคำาพยากรณ์ต่อไปน้ีเก่ียวกับการประสูติของพระเยซูคริสต์ 
และสภาวะแวดล้อมอันน่าอัศจรรย์ตลอดจนเรียนรู้ว่าคำาพยากรณ์ 
เหล่านี้เกิดสัมฤทธิผลอย่างไร

ประสูติจากมารีย์ หญิงพรหมจารี
คำ�พย�กรณ์: เจ็ดร้อยปีก่อนมารีย์เกิด มีคำาพยากรณ์ว่าเธอจะ 

เป็นมารดาของพระคริสต์ อิสยาห์เขียนดังนี้ “องค์พระผู้เป็นเจ้า 
จะประทานหมายสำาคัญเอง ดูเถิด หญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์  
และคลอดบุตรชายคนหนึ่ง และเขาจะเรียกนามของท่านว่า 
อิมมานูเอล” (อิสยาห์ 7:14)

แอลมาผู้บุตรบอกไว้เช่นกันเมื่อประมาณ 80 ปีก่อนพระเยซู 
ประสูติ ว่ามารีย์จะเป็นมารดาของพระผู้ช่วยให้รอด และอีกซีก 

หนึ่งของโลกจากอิสยาห์ “พระองค์จะประสูติจากมารีย์,… โดย 
ที่นางเป็นหญิงพรหมจารี, เป็นภาชนะอันมีค่าและเลือกสรรแล้ว,  
ผู้ที่อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะบังนางไว้และทำาให้นางตั้ง 
ครรภ์, และให้กำาเนิดบุตรคนหนึ่ง, แท้ริงแล้ว, แม้พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 7:10)

สัมฤทธิผล: แปดทศวรรษต่อมา เทพกาเบรียลมาปรากฏต่อ 
“หญิงพรหมจารีคนหนึ่งที่ได้หมั้นกันไว้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟ 
…หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์” (ลูกา 1:27) มารีย์เป็นมารดาของ 
พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

เด็กคนหนึ่งจะเกิดมาเพื่อเรา
คำ�พย�กรณ์: อิสยาห์พยากรณ์ถึงการประสูติของพระเมสสิยาห์ 

ดังน้ี “ด้วยมีเด็กคนหน่ึงเกิดมาเพ่ือเรา มีบุตรชายคนหน่ึงประทาน 

มาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่าน และท่านจะเรียก 

นามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  

พระบิดานิรันดร์ องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

สัมฤทธิผล: การปฏิบัติศาสนกิจของพระผู ้ช่วยให้รอดมี 

สัมฤทธิผลครบถ้วนดังอิสยาห์พยากรณ์ไว้ แม้พระคริสต์ประสูติมา 

ในสภาพการณ์อันต่ำาต้อย “เพราะว่าในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของ 

ท่านทั้งหลายคือ พระคริสตเจ้ามาบังเกิดที่เมืองดาวิด…ท่านจะ

ได้พบพระกุมารน้ันพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรางหญ้า” (ลูกา 2:11–12)

ประสูติในเบธเลเฮม
คำ�พย�กรณ์: ศาสดาพยากรณ์มีคาห์มีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับ 

อิสยาห์ ท่านพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม 

“ศาสดาพยากรณ์ทั้งปวงท่ีพยากรณ์ไว้นับแต่โลกเร่ิมต้น—พวกท่านไม่พูดถึง
เรื่องเหล่านี้ไว้ไม่มากก็น้อยหรือ?” (โมไซยาห์ 13:33)

พ
ระ

ร�
ชส

มภ
พ
ขอ

งพ
ระ

คร
ิสต

์ โ
ดย

 ก
ัสต

าเ
ว 

โด
เร

นี่จะเป็นหมายสำาคัญ

แก่ท่านทั้งหลาย



ธั น ว า ค ม   2 0 1 1   53

 

“โอ เบธเลเฮม เอฟราธาห์ แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็ก 
ในบรรดาตระกูลของยูดาห์ จากเจ้าจะมีผู้หน่ึงออก 
มาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดั้งเดิม
ของท่านมาจากสมัยเก่า จากสมัยโบราณกาล”  
(มีคาห์ 5:2)

สัมฤทธิผล: เจ็ดร้อยปีต่อมา เฮโรดสั่งพวก 
ธรรมาจารย์ให้บอกว่าจะพบผู้ปกครองคนใหม่ได้ 
ที่ไหน โดย “ตรัสถามเขาว่าผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะ 
บังเกิดแห่งใด เขาทูลว่าท่ีบ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย” 
(มัทธิว 2:4–5)

จากพงศ์พันธุ์ของดาวิด
คำ�พย�กรณ์: พระเจ้ารับสั่งกับเยเรมีย์เมื่อหก 

ศตวรรษก่อนการประสูติของพระคริสต์ว่าพระองค์ 
จะมาจากเชื้อสายของดาวิด “ในวันเหล่านั้นและ 
ในเวลาน้ันเราจะให้อังกูรชอบธรรมเกิดมาเพ่ือดาวิด 
และท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรม
ในแผ่นดินนั้น” (เยเรมีย์ 33:15)

สัมฤทธิผล: มัทธิวให้ลำาดับพงศ์พันธุ์ของพระ 
คริสต์แก่เราโดยแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงสืบ 
ตระกูลมาจากกษัตริย์องค์นั้นอย่างไรเมื่อนานมา 
แล้ว “หนังสือลำาดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ ผู้เป็น 
เชื้อสายของดาวิด ผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับรา- 
ฮัม…ดังนั้น ตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดจึง 
เป็นสิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึง พ
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ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุงบาบิโลนเป็นเวลา
สิบสี่ชั่วคน และนับตั้งแต่ต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย
ยังกรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสต์เป็นสิบสี่ชั่วคน” 
(มัทธิว 1:1, 17)

พระราชาทั้งหลายเข้าเฝ้าพระองค์
คำ�พย�กรณ์: ถึงแม้พระองค์ประสูติในสภาพ- 

การณ์อันต่ำาต้อย แต่ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย 
ประกาศว่ากษัตริย์ท้ังหลายจะมาเข้าเฝ้าพระคริสต์ 
“และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของ 
เจ้า และพระราชาทั้งหลายยังความสุกใสแห่งการ 
ขึ้นของเจ้า” (อิสยาห์ 60:3)

แซมิวเอลชาวเลมันบอกชาวนีไฟห้าปีก่อนการ 
ประสูติของพระคริสต์เกี่ยวกับเครื่องหมายที่จะ 
เกิดข้ึนก่อนการเสด็จมาของพระองค์ หน่ึงในเคร่ือง 
หมายเหล่านี้คือดวงดาวที่เหล่าโหราจารย์ติดตาม 
“จะมีดาวดวงใหม่ขึ้นมา, ซึ่งเป็นดาวที่ท่านไม่เคย 
เห็นเช่นนี้มาก่อน; และนี่จะเป็นเครื่องหมายต่อ 
ท่านด้วย” (ฮีลามัน 14:5)

สัมฤทธิผล: เหล่าโหราจารย์รู้ว่าจะมองหาเคร่ือง 
หมายใดเพราะพวกเขาคงมองหาสัมฤทธิผลของ 
คำาพยากรณ์มาโดยตลอด พวกเขากล่าวว่า “กุมาร 
ผู้ท่ีบังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวน้ันอยู่ท่ีไหน 
เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะ
นมัสการท่าน” (มัทธิว 2:2)

ในทวีปอเมริกา ชาวนีไฟจำาเครื่องหมายได้และ 
รู้ว่าคำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล “และเหตุการณ์ได้ 
บังเกิดขึ้นแล้ว, แท้จริง, สิ่งทั้งหมด, ทุกตัวอักษร,  
ตามถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์. และเหตุการณ์ 
ได้บังเกิดขึ้นด้วยคือดาวดวงใหม่ดวงหนึ่งปรากฏ
ขึ้น, ตามถ้อยคำา” (3 นีไฟ 1:20–21)

ลองนึกดูว่าท่านชื่นชมยินดีเพียงใดเมื่อในที่สุด 
ท่านก็ได้เปิดของขวัญคริสต์มาส น่ันจะเปรียบเทียบ 
อย่างไรถ้าท่านเฝ้ารอเครื่องหมายการประสูติของ 
พระคริสต์และเห็นสัมฤทธิผลในที่สุด พระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงเตรียมเครื่องหมายเหล่านี้ล่วง 
หน้าไม่เพียงเพื่อให้ผู้ซื่อสัตย์ทั่วโลกร่วมชื่นชม 
ยินดีในการประสูติของพระบุตรพระองค์เท่านั้นแต่ 
เพื่อเป็นพยานถึงการเรียกอันสูงส่งของพระคริสต์
ด้วย ดว
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เหตุใดเหล่าโหราจารย์จึงมอบ
ทองคำา กำายาน และมดยอบให ้
โยเซฟกับมารีย์

คนมากมายเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ 
ต้องใช้ความคิดเมื่อพูดถึงการ 
มอบของขวัญ อาจเป็นเพราะ 

ความคิดที่อยู่เบื้องหลังของขวัญทำาให้ 
ของขวัญเป็นมากกว่าของที่มีประโยชน์ 
หรือน่าสนใจก็ได้—ทำาให้ของขวัญเป็น 
สัญลักษณ์แทนความรักหรือความใส่ใจ 
ของผู้ให้ที่มีต่อผู้รับ ของขวัญบางอย่างมี
ความหมายมากกว่าความคิดที่อยู่เบื้อง- 
หลังของขวัญ ของขวัญลักษณะนี้มีการ 
แทนสัญลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับกันอย่าง 
กว้างขวางซึ่งทำาให้มีความหมายมากยิ่ง 
กว่าเดิม เมื่อของขวัญมีคุณสมบัติครบทั้ง 
สามข้อ—น่ันคือ ใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่า 
ต่อตัวเรา และมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
—นั่นอาจเป็นของขวัญที่มาจากความ 
ช่างคิดและน่าชื่นชมยิ่งกว่าของขวัญอื่น
ใดทั้งหมด

พึงพิจารณาความคิด 
เบื้องหลังทองคำา 

กำายาน และมดยอบซึ่งเป็นของขวัญที่ 
เหล่าโหราจารย์ถวายแด่พระกุมารพระ 
คริสต์ (ดู มัทธิว 2:11) พระคัมภีร์ไบเบิล 
ไม่ได้บอกว่าเหตุใดเหล่าโหราจารย์จึงนำา 
ของขวัญพิเศษเหล่าน้ีมาถวาย แต่ของขวัญ 
ทั้งสามอย่างมีคุณประโยชน์และอาจมี 
ความหมายเชิงสัญลักษณ์สำาหรับพระ 
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าและบิดามารดา 
ทางโลกของพระองค์ก็เป็นได้

ทองคำ�
การใช้ประโยชน์ได้จริง: สำาหรับหนุ่ม

สาวคู่หนึ่งที่ไม่นานจะต้องใช้จ่ายในการ 
เดินทางไปอียิปต์เพื่อหลีกเลี่ยงความโกรธ 
เกรี้ยวของเฮโรด ทองคำาน่าจะเป็นของ 
ขวัญที่มีค่าเหลือล้น

ความหมายเชิงสัญลักษณ์: ทองคำา 
เป็นของขวัญตามแบบฉบับที่ถวายแด่ 
กษัตริย์ทั้งหลาย (ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 9:14,  
28) เพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการ 
เป็นกษัตริย์และราชนิกูล—เป็นของขวัญ 
ที่เหมาะสมกับ “พระมหากษัตริย์
เหนือกษัตริย์ทั้งปวง” 
(1 ทิโมธี 6:15)

กำ�ย�น
การใช้ประโยชน์ได้จริง: นอกจากกำายาน 

จะมีคุณค่าตามระบบเงินตราแล้ว ยังใช้

กำายานเป็นเครื่องหอมและน้ำาหอมด้วย

ความหมายเชิงสัญลักษณ์: กำายานมา 

จากยางไม้หอมและใช้ในศาสนพิธีฐานะ 

ปุโรหิต ในเครื่องเผาบูชา (ดู เลวีนิติ 2:1)  

และในน้ำามันสำาหรับเจิมปุโรหิต ด้วยเหตุ

นี้กำายานจึงสามารถเป็นสัญลักษณ์แทน

ฐานะปุโรหิตของพระเจ้าและบทบาทของ

พระองค์ในฐานะพระเมษโปดกของพระ

ผู้เป็นเจ้าที่ทรงเสียสละเพื่อเรา (ดู ยอห์น 

1:29)

มดยอบ
การใช้ประโยชน์ได้จริง: มดยอบ น้ำามัน 

ขมจากยางไม้ มีค่าทางเศรษฐกิจแต่อาจ 

มีประโยชน์ต่อมารีย์และโยเซฟสำาหรับใช้ 

ในการรักษาโรคมากกว่า

ความหมายเชิงสัญลักษณ์: ในพันธ- 

สัญญาใหม่ มดยอบมักเกี่ยวข้องกับการ 

ดองศพและการฝังศพเนื่องจากมดยอบมี 

คุณสมบัติป้องกันการเน่าเสีย (ดู ยอห์น 

19:39–40) ประโยชน์ทางยาของมดยอบ 

สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แทนบทบาทของ 

พระคริสต์ในฐานะพระผู้เชี่ยวชาญการ 

รักษา และประโยชน์ของมดยอบในการ 

ฝังศพสามารถใช้เป็นสัญลักษณ์แทน 

“ถ้วยอันขมขื่น” ที่พระองค์จะทรงดื่มเมื่อ

พระองค์ทรงทนทุกข์เพราะบาปของเรา  

(ดู คพ. 19:18–19) 
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โดย ฟรานซิสโก จาเวียร์ ลารา เฮอร์นันเดซ

เมื่อผมรับบัพติศมา ผมเป็นสมาชิกคนเดียวในครอบครัวที ่

ยอมรับพระกิตติคุณ ผมอายุ 19 ปีและมีความสุขกับ 

บัพติศมาของผม พี่น้องชายหญิงในสาขาปานูโกที่หนึ่งใน 

เวรากรุซ เม็กซิโกต้อนรับผม นอกจากนี้ ผมกำาลังเริ่มเตรียมรับ 

ใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาทันทีที่ผมเป็นสมาชิกศาสนจักรครบหนึ่ง

ปี การได้รู้จักศาสนจักรที่แท้จริงถือว่าวิเศษมาก และผมต้องการ 

แบ่งปันพระกิตติคุณกับคนอื่นๆ

คุณพ่อของผม แม่เลี้ยง (แม่จริงของผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ  

12 ปี) และน้องชายสามคนของผมไม่ยอมรับศาสนจักรเมื่อผมรับ 

บัพติศมา น่าเสียดายที่ผมตอบสนองไม่ดี ผมไม่เคารพพวกเขา  

ผมไม่คำานึงถึงความรู้สึกของคุณพ่อหรือความคิดเห็นของท่าน  

เมื่อผมบอกท่านว่าอีกไม่นานผมจะรับใช้งานเผยแผ่ ท่านไม่มี 

ความสุขเลยเพราะผมต้องหยุดทำางานและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผมต้องจากไปไกล ผมลำาบากใจทุกครั้งที่วิถีชีวิตของครอบครัว 

ขัดกับหลักธรรมของผม เช่น เมื่อพวกเขาดูโทรทัศน์หรือฟังเพลง

ที่ผมรู้สึกว่าไม่เหมาะกับวันอาทิตย์หรือเมื่อคุณพ่อชวนผมรับ

ประทานอาหารกลางวันในวันอาทิตย์อดอาหาร

ผมหาเหตุแก้ตัวให้ท่าทีความรู้สึกในแง่ลบที่ผมมีต่อครอบครัว 

โดยบอกตนเองว่าผมไม่ได้ทำาอะไรผิด—ในฐานะสมาชิกศาสนจักร 

ผมควรดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณแม้คนในครอบครัว 

จะทำาให้ผมลำาบากใจก็ตาม ผมบอกตัวเองว่า พวกเขา ต่างหาก 

ที่ควรเปลี่ยน ด้วยเหตุนี้ ความสัมพันธ์ของผมกับคุณพ่อจึงไม่ดี  

และหนักยิ่งกว่าเดิมเพราะท่าทีและความจองหองของผม ผมยัง 

คงทำาแบบนั้น—โดยไม่สนใจความผาสุกทางวิญญาณของท่าน 

เลย

วันหนึ่งขณะที่ผมกำาลังศึกษาสำาหรับชั้นเรียนสถาบัน ผมมา 

ถึง 1 นีไฟ 16 ตอนที่นีไฟทำาคันธนูเหล็กกล้าหัก ส่งผลให้หา

อาหารได้ยาก ทุกคนเริ่มพร่ำาบ่น—เลมันกับเลมิวเอลพร่ำาบ่นตาม 

นิสัย ศาสดาพยากรณ์ลีไฮบิดาของพวกเขาพร่ำาบ่นเช่นกัน นีไฟ 

ตอบสนองโดยทำาคันธนูและลูกธนูจากไม้ ท่านถามบิดาว่าควร 

ไปหาอาหารทางไหน บิดาท่านสวดอ้อนวอนขอการนำาทางและ 

พระเจ้าทรงตำาหนิที่ท่านพร่ำาบ่น ลีไฮตอบสนองอย่างเหมาะสม

และได้บทบาทคืนในฐานะผู้นำาครอบครัวและศาสดาพยากรณ์

ของพระเจ้า นีไฟไม่ตัดสินบิดาในสภาพที่บิดาอ่อนแอ ทั้งไม่คิด

ว่าท่านไม่ควรเป็นศาสดาพยากรณ์อีกต่อไปทั้งที่นีไฟได้พูดกับ

พระเจ้าและได้รับนิมิต

เมื่อผมอ่านและเข้าใจเรื่องนี้ ผมคิดทันทีว่าผมประพฤติตนต่อ

ครอบครัวไม่ดีเลย ผมอายมากกับท่าทีของผม—ที่ผมรู้สึกว่าผม

ดีกว่าพวกเขา—และรู้สึกไม่ดีอย่างยิ่งที่ผมไม่ได้ปฏิบัติต่อคุณพ่อ

ด้วยความเคารพ ผมเสียใจที่ไม่ได้ทำาให้การแบ่งปันพระกิตติคุณ

กับพวกเขามาก่อนสิ่งอื่น

ผมไม่ได้มองครอบครัวอย่างที่พวกเขาจะเป็น ผมสนใจแต่ 

ความอ่อนแอของพวกเขา นับจากวันนั้นเป็นต้นมาท่าทีและ

เมื่อผมรับบัพติศมา ครอบครัวผมไม่ยอมรับ
ศาสนจักร ผมต้องขบคิดว่าจะทำาอย่างไร 
เมื่อวิถีชีวิตของพวกเขาขัดแย้งกับหลักธรรม 
พระกิตติคุณ
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พฤติกรรมของผมค่อยๆ เปลี่ยน ผมพยายามเคารพความ 

คิดเห็นของคุณพ่อเสมอ แม้จะมีหลายครั้งที่ผมไม่เห็นด้วย 

กับท่าน ถ้าท่านชวนผมรับประทานอาหารกลางวันตอนผม 

อดอาหารผมจะบอกว่าผมขอโทษที่ไม่สามารถรับประทาน 

อาหารมื้อนั้นกับท่านได้ รายการหรือเพลงที่พวกเขาดูหรือ

ฟังวันอาทิตย์ไม่ทำาให้ผมลำาบากใจอีกเลย เพราะผมระลึก

ว่าพวกเขายังไม่ได้ทำาพันธสัญญากับพระบิดาบนสวรรค์

อย่างที่ผมทำา

เช้าวันหนึ่งขณะที่ผมกำาลังช่วยคุณพ่อเตรียมอาหาร ผม 

บอกท่านว่าผมรักท่านมากและผมขอโทษที่ทำาตัวหยาบ 

คายต่อท่าน ผมบอกท่านว่าผมภูมิใจที่ท่านเป็นพ่อของผม 

และผมอยากมีสัมพันธภาพอันสงบสุขกับท่าน

ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป การโต้เถียงน้อยลงและหมดไป 

ถึงแม้ผมคิดว่าคงอีกนานกว่าครอบครัวจะเข้าร่วมศาสนจักร 

แต่เจตคติที่พวกเขามีต่อศาสนจักรดีขึ้น การเปลี่ยนแปลง

เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าผมไม่เปลี่ยนแปลงก่อน

หลังจากเป็นสมาชิกของศาสนจักรได้หนึ่งปี ผมไปรับใช้ 

เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในคณะเผยแผ่ตีฮัวนา เม็กซิโก  

สามเดือนก่อนกลับบ้าน ผมได้รับจดหมายบอกว่าครอบครัว 

ผมยอมรับพระกิตติคุณแล้วและจะรับบัพติศมา เม่ือผมกลับ 

มาพวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักรแล้ว

ในการเป็นสมาชิกศาสนจักรมา 15 ปี บทเรียนสำาคัญ 

ที่สุดบทหนึ่งของผมมาจากการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 

และมากับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าที่ใกล้ชิดผมมากที่สุด นั่น 

คือ ครอบครัวของผม 

ท่าทีและพฤติกรรมของผมค่อยๆ เปลี่ยน  
ผมพยายามเคารพความคิดเห็นของคุณพ่อ
เสมอ แม้จะมีหลายครั้งที่ผมไม่เห็นด้วย 
กับท่าน 
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ท่
านรู้ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา 
พยากรณ์คนแรกในยุคสุดท้าย 
นี้ แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า 

ศาสดาพยากรณ์ท่านนี้ชอบหัวเราะและ 
ทำาให้คนอื่นหัวเราะ ทราบหรือไม่ว่าท่าน 
กับเอมมารับเด็กฝาแฝดมาเป็นบุตรบุญ- 
ธรรม เร่ืองบางเร่ืองท่ีท่านอาจไม่รู้เก่ียวกับ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟมีดังนี้
• โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ เกิดเมื่อวันที่ 23  

ธันวาคม ค.ศ. 1805 ในเมืองชารอน  
รัฐเวอร์มอนต์ สหรัฐอเมริกา ท่านมีชื่อ 
ตามบิดาท่าน พี่น้องของโจเซฟเรียง 
ตามลำาดับอายุได้แก่ อัลวิน, ไฮรัม,  
โซโฟรเนีย, แซมิวเอล แฮร์ริสัน, เอฟรา- 
อิม, วิลเลียม, แคเธอรีน, ดอน คาร์ลอส, 

และลูซี
• เมื่อโจเซฟอายุเจ็ดขวบ ท่านป่วยเป็น 

ไข้ไทฟอยด์ ท่านหายไข้แต่เกิดการติด 
เชื้อที่ขาข้างซ้าย แพทย์ผ่าตัดกระดูก 
เก้าชิ้นออกมาโดยไม่ใช้ยาชา (ยาระงับ 
ปวด) ท่านเดินขากระเผลกเล็กน้อย 
ตลอดชีวิตที่เหลือของท่าน1

• โจเซฟอายุ 14 ปีเมื่อท่านสวดอ้อนวอน 
ออกเสียงเป็นครั้งแรกและเห็นพระบิดา 
บนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ (ดู โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:17)

• อัลวินพี่ชายคนโตของโจเซฟสิ้นชีวิต 
เมื่อโจเซฟอายุ 17 ปี เกือบ 13 ปีต่อมา 
โจเซฟเห็นอัลวินในนิมิตเก่ียวกับอาณา- 
จักรซีเลสเชียล (ดูคพ. 137:5–7)

• ไอแซค เฮล บิดาของเอมมาไม่ยอมรับ 
โจเซฟและไม่ต้องการให้ท้ังสองแต่งงาน 
กัน โจเซฟกับเอมมาจึงตัดสินใจหนีออก 
จากบ้านและแต่งงานกันเมื่อวันที่ 18 
มกราคม ค.ศ. 18272

• เอมมากับโจเซฟแต่งงานกันได้ 17 ปี  
มีบุตรธิดา 11 คน หกคนเสียชีวิตตั้งแต่
ยังเด็ก

• หลังจากฟันของท่านบิ่นตอนถูกฝูงชน 
ทำาร้ายในปี 1832 โจเซฟจึงออกเสียง 
บางคำาไม่ชัด3

• โจเซฟชอบเล่นเกม อย่างเช่น เล่นบอล 
มวยปล้ำา ขว้างหิมะ ตกปลา และดึง
ไม้4

• วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสมัยเริ่มแรกคน
หนึ่งบอกว่าเสียงของโจเซฟเหมือน 
“เสียงคำารนคำารามของฟ้าสวรรค์”5

• โจเซฟแข็งแรงและสูงประมาณ 6 ฟุต  
2 นิ้ว (1.9 เมตร) น้ำาหนักประมาณ 200 
ปอนด์ (91 กิโลกรัม)6

• โจเซฟไม่เพียงเป็นประธานศาสนจักร 
เท่านั้น แต่ท่านเข้าชิงตำาแหน่งประธา- 
นาธิบดีของสหรัฐด้วย7
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• หลังจากโจเซฟถูกสังหารเป็นมรณสักขี 
เอ็ลเดอร์จอห์น เทย์เลอร์ (1808–1887) 
เวลานั้นอยู่ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
เขียนเกี่ยวกับท่านว่า “โจเซฟ สมิธ  
ศาสดาพยากรณ์ และผู้หยั่งรู้ของพระ 
เจ้า, ทำาเพื่อความรอดของมนุษย์ใน 
โลกนี้, ยิ่งกว่าคนอื่นใดที่เคยมีชีวิตอยู่
ในโลก, ยกเว้นพระเยซูเท่านั้น” (คพ. 
135:3) 

อ้างอิง
1.	 ด	ูPresidents of the Church (Church 

Educational System student manual, 2003), 
3–4

2.	 ด	ู“Life	of	the	Prophet:	Joseph	and	Emma,”	
JosephSmith.net

3.	 ด	ู“Life	of	the	Prophet:	Friend	of	Man,”	
JosephSmith.net

4.	 ด	ูอเล็กซานเดอร	์แอล.	บัฟ,	“Joseph	Smith’s	
Athletic	Nature,”	ใน	Joseph Smith: The 
Prophet, the Man,	ed.	ซูซาน	อีสตัน	และ	
ชาร์ลส	์ดี.	เทท	จูเนียร์	(1993),	137

5.	 โจเซฟ	แอล.	โรบินสัน,	ใน	“Life	of	
the	Prophet:	Teacher	of	God’s	Truth,”	
JosephSmith.net

6.	 ด	ูบัฟ,	“Joseph	Smith’s	Athletic	Nature,”	
138–139

7.	 ด	ู“Life	of	the	Prophet:	Leading	with	
Love,”	JosephSmith.net
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พยานพิเศษ

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. 
คุก แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้ข้อคิด
บางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้

ฉันจะติดตาม
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พระผู้ช่วย
ให้รอดได้อย่างไร

จาก “เราทำาตามพระเยซู” เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 103, 105;  
“จงมีชีวิตดำารงอยู่โดยความเชื่อและมิใช่โดยความกลัว” เลียโฮนา พ.ย. 2007 หน้า 73

เราแสดงความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า 
เมื่อเรารักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์และรับใช้ลูกๆ ของ 
พระองค์

ศีลระลึกเปิดโอกาสให้เราเป็นพยาน
ต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะระลึกถึง 
พระบุตรของพระองค์และรักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ขณะที่เรา 
ต่อพันธสัญญาบัพติศมาของเรา

พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศว่าเรา 
จะได้ชื่อว่าเป็นสานุศิษย์ของพระองค์
ถ้าเรารักกัน

จงทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของเรา 
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ท่านเป็นแบบ
อย่างอันดีเลิศของผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด

เราต้องรับพระนามของพระเยซูคริสต์และ
รับรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ในสีหน้าของเรา
เพื่อว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาเราจะเป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้น

ธั น ว า ค ม   2 0 1 1   59
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โดย แองจี เบิร์กสตรอม มิลเลอร์
เรียบเรียงตามเรื่องจริง

“อย่าสาบานออกนามของเราเป็นความเท็จ กระทำาให้
พระนามพระเจ้าของเจ้าเป็นที่เหยียดหยาม” (เลวีนิติ 19:12)

เชลบีไม่ชอบฟังคำ�พูดไม่ดี โดยเฉพ�ะเมื่อเพื่อนๆ ที่

โรงเรียนเอ่ยพระน�มของพระเจ้�อย่�งไม่สมควร

“ได้โปรดอย่�เอ่ยคำ�พูดเหล่�นั้นให้ฉันได้ยินเลย

นะ” เธอบอกเพื่อนๆ

แต่บ�งครั้งพวกเข�ลืม และเธอต้องเตือนพวกเข�

วันหนึ่งเบธเพื่อนของเชลบีกลอกต�พล�งพูดว่� “อ้อ ใช่ 

ฉันลืมไปว่�ไม่มีใครเอ่ยคำ�พูด เหล่าน้ัน ต่อหน้�เชลบี เธอกำ�ลัง

พย�ย�มทำ�ให้พวกเร�เป็น คนดี เหมือนเธอ”

เด็กผู้หญิงคนอื่นๆ พ�กันหัวเร�ะ

เชลบีรู้สึกอ�ย เธอรู้สึกไม่ดีที่มักจะขอร้องเพื่อนๆ ไม่ให้เอ่ยคำ�พูด

เหล่�นั้นให้เธอได้ยิน—โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อพวกเข�ไม่คิดว่�คำ�พูด

เหล่�นั้นไม่ดี

เมื่อเชลบีกลับถึงบ้�น เธอทิ้งตัวลงบนเตียงนอน ไม่กี่น�ทีหลังจ�ก

นั้นคุณแม่เข้�ม�ในห้อง เชลบีเล่�เรื่องที่เกิดขึ้นให้ท่�นฟัง

“อย่�คิดม�กสิจ๊ะ” คุณแม่บอก “ขอเพียงลูกทำ�สิ่งถูกต้องต่อไป ใน

ที่สุดเพื่อนๆ ก็จะไม่อย�กเอ่ยคำ�พูดเหล่�นั้น”

“สำ�คัญนักหรือคะถ้�เพื่อนๆ จะพูดอย่�งนั้น” เชลบีถ�ม “หนูไม่ได้กำ�ลัง

สบถเองสักหน่อย”

“ศ�สด�พย�กรณ์สอนเร�ว่�เร�ควรรักษ�ตัวให้มีค่�ควรแก่ก�รรู้สึกถึง 

พระวิญญ�ณตลอดเวล� คำ�พูดไม่ดีทำ�ให้พระวิญญ�ณขุ่นเคือง” คุณแม่บอก

เชลบีนึกถึงหล�ยครั้งที่เธอเคยรู้สึกถึงพระวิญญ�ณ เช่น ที่ก�รสังสรรค์

ในครอบครัว เมื่อเธอแสดงประจักษ์พย�น และเมื่อเธอได้รับพรจ�กคุณ

พ่อ เชลบีชอบรู้สึกถึงพระวิญญ�ณ เธอไม่ต้องก�รทำ�สิ่งใดที่จะขัดขว�งก�ร

ปลอบโยนที่ทำ�ให้รู้สึกสงบและอบอุ่นนั้น
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เธอตัดสินใจว่�จะเป็นแบบอย่�งแก่เพื่อนๆ ต่อไปและช่วย

ให้พวกเข�เข้�ใจว่�เธอไม่ชอบฟังคำ�พูดเหล่�นั้น

วันรุ่งขึ้นที่โรงเรียน เธอได้ยินคำ�พูดเหล่�นั้นอีก

“ได้โปรดอย่�เอ่ยคำ�พูดเหล่�นั้นให้ฉันได้ยิน” เชลบีขอร้อง 

เบกก�

เบกก�จ้องหน้�เชลบี แล้วทำ�เป็นไม่สนใจ เชลบีดีใจที่เธอได้

พูดบ�งอย่�งแต่รู้สึกไม่ดีที่ทำ�ให้เพื่อนของเธออ�รมณ์เสีย

ในช่วงหยุดพัก เชลบีได้ยินคนเอ่ยคำ�พูดเหล่�นั้นอีก ครั้งนี้คือ

เบธ

“ได้โปรดอย่�พูดอย่�งนั้นให้ฉันได้ยิน” เชลบีบอก

“ขอโทษ” เบธบอกพล�งกลอกต�

เชลบีรู้สึกเหมือนเป็นคนโง่อีกครั้ง

ตอนฝึกซอฟต์บอลหลังเลิกเรียน เชลบีตีลูกกระเด้งไปถูกฐ�น

แรกก่อนที่เชลบีจะไปถึง เชลบีได้ยินบอนนีเด็กใหม่ในทีมเอ่ย 

พระน�มของพระเจ้�อย่�งไม่สมควร

เชลบีลังเล เธอเบ่ือท่ีจะขอร้องพวกเข�ไม่ให้เอ่ยคำ�พูดเหล่�น้ัน 

ให้เธอได้ยิน เธอไม่อย�กให้เด็กผู้หญิงคนอื่นๆ หัวเร�ะเย�ะเธอ

“ได้โปรดอย่�เอ่ยคำ�พูดเหล่�นั้นให้เธอได้ยิน”

เชลบีเหลียวไปมองคนพูด

เบธกำ�ลังบอกบอนนีว่�เชลบีเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย เธอไม่พูด 

คำ�เหล่�นั้นและรู้สึกไม่สบ�ยใจเมื่อได้ยินคำ�พูดเหล่�นั้นเช่นกัน

บอนนีหันม�มองเชลบี “ขอโทษนะ เชลบี ฉันไม่รู้ม�ก่อน”

เบธยิ้มกว้�งให้เชลบี “ฉันคิดว่�เร�ทุกคนกำ�ลังจะ 

เหมือนเธอเข้�ไปทุกที” เบธบอก

เชลบียิ้ม เธอมีคว�มสุขที่ได้ตัดสินใจเป็นแบบอย่�ง 

ที่ดีแก่เพื่อนๆ และทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของศ�สด�

พย�กรณ์เพื่อให้พระวิญญ�ณอยู่กับเธอเสมอ 

ฉันจะเอ่ยพระนามของ 
พระบิดาบนสวรรค์และ 

พระเยซูคริสต์ด้วยความคารวะ 
ฉันจะไม่สบถ หรือพูดจา 
หยาบคาย”

มาตรฐานพระกิตติคุณ 
ของฉัน
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แองจี ดี. อายุ 11 ขวบ, เปรู

รีเบกกา เอ. อายุ 7 ขวบ, เวเนซุเอลา

การประสูติของพระเยซ ูโดย แองเจเลส  
อาร์. อายุ 10 ขวบ, โบลิเวีย

อาเรียนา เอ. อายุ 9 ขวบ,  
บราซิล

คริสต์มาสครั้งหนึ่งหนูให้บัตรเผยแผ่กับเพื่อนๆ และครูที่โรงเรียน 
ไปหลายใบ ในเดือนมกราคมครูที่หนูให้บัตรบอกหนูว่าเธอโทรศัพท์ 
ไปตามหมายเลขที่อยู่บนบัตรและได้รับดีวีดีคริสต์มาสมาหนึ่งแผ่น  
เธอดูแล้วชอบมาก หนูคิดว่าบัตรเผยแผ่เป็นบัตรที่พิเศษ 
เมื่อหนูแจกบัตรเหล่านั้นหนูรู้สึกถึงพระวิญญาณ ทำาให ้
หนูมีความสุขที่ได้แบ่งปันพระกิตติคุณ หนูรู้ว่าพระเยซู
คริสต์ทรงพระชนม์และรักเราทุกคน
ราอีอาเน อาร์. อายุ 11 ขวบ, บราซิล
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ส่งภาพวาด ภาพถ่าย หรือ 
ประสบการณ์ของท่านมาให้ 

หน้านี้ของหนูที่ liahona@ldschurch.org 
โดยระบุไว้ตรงบรรทัดชื่อเรื่องว่า  
“Our page” หรือส่งไปรษณีย์มาที่

Liahona, Our Page 
50 E. North Temple St., Rm. 2420 
Salt Lake City, UT 84150-0024, USA
ทุกครั้งที่ส่งต้องระบุชื่อนามสกุล เพศ  

และอายุของเด็ก (ต้องอายุตั้งแต่ 3 ขวบ
ถึง 12 ขวบ) พร้อมทั้งชื่อบิดามารดา 
วอร์ดหรือสาขา สเตคหรือท้องถิ่น และ
คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก
บิดามารดาให้ใช้รูปของเด็กและสิ่งที่ 
ส่งมา (ส่งทางอีเมลได้) ศาสนจักร 
อาจแก้ไขความยาวหรือความชัดเจน 
ของข้อความที่ส่งมา



วิธีทำ�บัตรพระวิห�รของท่�นเอง ดึงหน้�นี้ออกจ�กนิตยส�ร ท�ก�วติดกับกระด�ษแข็ง แล้วตัดก�ร์ดออก ท่�นส�ม�รถเพิ่ม

ก�ร์ดเหล่�นี้ไว้กับก�ร์ดที่อยู่ในฉบับปี 2003 ทุกฉบับและในฉบับเดือนเมษ�ยน 2005 และเดือนกันย�ยน 2007 พิมพ์ก�ร์ดเพิ่มได้

โดยเข้�ไปที่ liahona.lds.org
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พระวิหารเร็กซ์เบิร์ก ไอดาโฮ
อุทิศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารกูรีตีบา บราซิล
อุทิศเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2008

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารทวินฟอลส์ ไอดาโฮ
อุทิศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2008

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารเดรเปอร์ ยูทาห์
อุทิศเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2009

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารโอเคอร์เมาน์เทน ยูทาห์
อุทิศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2009

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารปานามาซิตี้ ปานามา
อุทิศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ. 2008

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารแวนคูเวอร์ บริติช
โคลัมเบีย

อุทิศเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารเดอะฮีลาแวลลีย์ 
แอริโซนา

อุทิศเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2010
โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พระวิหารเซบู ฟิลิปปินส์
อุทิศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ค.ศ. 2010

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน
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นำ�ปฐมวัยกลับบ้�น

โดย เจนนิเฟอร์ แมดดีย์
นิตยส�รศ�สนจักร

“เหตุว่าเม่ือบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วย
พระสิริแห่งพระบิดา และพร้อมด้วยทูต
สวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นจะประทาน
บำาเหน็จให้ทุกคนตามการกระทำาของ
ตน” (มัทธิว 16:27)

เป็ น เ วลาหลายพั นปี ที่ ศ าสดา

พยากรณ์ทั้งหลายเป็นพยานว่า 

พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระผู้ 

เป็นเจ้า จะประสูติบนแผ่นดินโลก ในพระ 

คัมภีร์เราจะได้อ่านสิ่งที่ศาสดาพยากรณ์ 

เหล่านี้กล่าว ในพันธสัญญาเดิม อิสยาห์ 

กล่าวว่าพระเยซูจะทรงเป็นเจ้าชายแห่ง 

สันติและพระองค์จะทรงเป็นพระประมุข 

ของศาสนจักรที่แท้จริง ในพระคัมภีร์ 

มอรมอนนีไฟเห็นมารีย์ มารดาของพระ

เยซู และในนิมิตท่านเห็นพระเยซูทรงกำาลัง 

สอนผู้คนบนแผ่นดินโลก กษัตริย์เบ็นจามิน 

สอนผู้คนของท่านเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่ 

พระคริสต์จะทรงกระทำาเมื่อพระองค์เสด็จ 

มาแผ่นดินโลก

ไม่กี่ปีก่อนพระผู้ช่วยให้รอดประสูติ  

ศาสดาพยากรณ์แซมิวเอลยืนอยู่บนกำาแพง 

เพื่อบอกชาวนีไฟเกี่ยวกับเครื่องหมายที่ 

จะปรากฏ ท่านกล่าวว่าเมื่อพระผู้ช่วยให้ 

รอดประสูติ ดาวดวงใหม่จะปรากฏใน 

ท้องฟ้า ในพันธสัญญาใหม่เราได้อ่านเร่ือง 

ดาวดวงเดียวกัน—เหล่าโหราจารย์ตาม

ดาวดวงนั้นไปจนพบกระกุมารพระคริสต์

ในพระคัมภีร์ ศาสดาพยากรณ์สอน 

เร่ืองการเสด็จมาคร้ังท่ีสองบนแผ่นดินโลก 

ของพระเยซูคริสต์เช่นกัน ในพระคัมภีร์

พระคัมภีร์สอนฉันเกี่ยวกับ
 

 

มอรมอน โมโรไนเป็นพยานถึงการเสด็จ 

กลับมาของพระผู้ช่วยให้รอด ในพันธ- 

สัญญาเดิม มาลาคีพูดถึงส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนใน 

วันเวลาสุดท้ายก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง

พระคัมภีร์บรรจุประจักษ์พยานของ 

ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายเกี่ยวกับพระ 

เยซูคริสต์จากหลายยุคหลายสมัยใน 

ประวัติศาสตร์ ในพระคัมภีร์เราจะได้อ่าน

เกี่ยวกับแบบอย่างของพระเยซูเช่นกัน 

เราต้องทำาตามแบบอย่างของพระองค์

ขณะเตรียมต้อนรับเมื่อพระองค์เสด็จมา

ประทับบนแผ่นดินโลกอีกครั้ง

กิจกรรม
ท่านสามารถทำาสมุดภาพของท่านเอง 

เกี่ยวกับพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์  

ตัดรูปภาพในหน้า 65 ออก เจาะรูแต่ละ

หน้าตรงที่กำาหนดไว้และเรียงหน้าตาม

ลำาดับ ใช้เชือกสอดตรงรูที่เจาะไว้แล้วผูก

แต่ละหน้าเข้าด้วยกัน ท่านอาจดูหนังสือ

เล่มนี้กับครอบครัวระหว่างการสังสรรค์ใน

ครอบครัวและพูดคุยกันเกี่ยวกับพระชนม ์

ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด 

ท�่นส�ม�รถใช้บทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรู ้
ม�กขึ้นเกี่ยวกับส�ระสำ�คัญของปฐมวัยเดือนนี้
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โดย แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟ

ใ
นเวลาน้ันสงครามโลกคร้ังท่ีสองเพ่ิง 

สิ้นสุด และคนส่วนใหญ่ในเยอรมนี 

มีอาหารหรือเงินน้อยมาก วันคล้าย 

วันเกิดของดิฉันกำาลังจะมาถึงก่อนคริสต์- 

มาสเพียงไม่กี่สัปดาห์ ดิฉันไม่คาดหวังจะ 

ได้รับของขวัญคริสต์มาสหรือของขวัญวัน 

เกิดเพราะทราบดี—แม้จะยังเด็ก—ว่าคุณ 

พ่อคุณแม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนเพื่อ 

จัดหาส่ิงจำาเป็นพ้ืนฐานให้เรา ในเมืองใหญ่ 

ของเรา ผู้คนที่หิวโหยมีให้เห็นทั่วไป นั่น 

เป็นเวลาที่น่าเศร้าใจและมืดมน

ในวันคล้ายวันเกิดของดิฉัน ยังความ 

ประหลาดใจระคนดีใจท่ีมีของขวัญอันแสน 

วิเศษ—เฉพาะสำาหรับดิฉัน—วางอยู่บนโต๊ะ 

ในครัว ของขวัญชิ้นนั้นสวยที่สุดเท่า

ที่ดิฉันวาดฝันไว้ เป็น วีนอกชท์บวม ต้น 

คริสต์มาสเล็กจิ๋ว สูงเพียงหนึ่งฟุต (30  

เซนติเมตร) ตกแต่งด้วยของประดับซึ่งเป็น 

งานฝีมือชิ้นเล็กๆ ทำาจากแผ่นอลูมิเนียม 

แผ่นอลูมิเนียมสะท้อนแสงจากห้องน่ังเล่น 

ชวนให้มองเพลิน ขณะที่ดิฉันสำารวจของ 

ประดับจากแผ่นอลูมิเนียมเหล่านั้น ดิฉัน 

ประหลาดใจอย่างมากเม่ือเห็นของประดับ 

เหล่านั้นเต็มไปด้วยน้ำาตาลคาราเมลชิ้น 

เล็กๆ ราวกับเป็นปาฏิหาริย์ คุณแม่ท่าน 

ได้ต้นสนเขียวเล็กจิ๋วต้นนี้ แผ่นอลูมิเนียม 

และของหายากอย่างน้ำาตาลพวกนั้นมา

จากไหน

จนถึงวันน้ีดิฉันยังไม่ทราบว่าท่านทำาให้ 

ปาฏิหาริย์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรในยาม 

ที่ไม่น่าจะมีของมีค่าแบบนั้น ของขวัญ 

ดังกล่าวยังคงเป็นสัญลักษณ์อยู่ในใจ 

ต้น คริสต์มาส
ดิฉันอันแสดงถึงความรักอย่างลึกซึ้งที่คุณ 

พ่อคุณแม่มีให้ สัญลักษณ์แห่งความหวัง  

ความรัก และความหมายที่แท้จริงของ 

คริสต์มาส

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส เรายังคงมี 

ต้นคริสต์มาสอยู่ในบ้านของเรา แต่เวลานี้ 

ตกแต่งด้วยแสงไฟและของประดับหลาก 

หลายชนิด เมื่อเรากับลูกๆ หลานๆ มาอยู่ 

กันพร้อมหน้า ความสวยงามของต้นไม้ 

และแสงไฟระยิบระยับทำาให้ใจดิฉันอบอุ่น 

และหวนระลึกถึงความทรงจำาอันแสนหวาน 

ของช่วงเวลาแห่งความสุขในครอบครัวซึ่ง

มาจากต้นคริสต์มาสเล็กจิ๋วที่ประดับด้วย

แผ่นอลูมิิเนียมแวววาวต้นนั้น 
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จาก แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟ “‘Der Weihnachtsbaum’: Memories Linger of Small Tree,” Church News, ธ.ค. 12, 2009 หน้า 11

แฮร์เรียต อาร์. อุคท์ดอร์ฟแต่งงานกับประธานดีเทอร์ 
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด
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ของประดับ 
ทำาเอง

ทำ�ให้ครอบครัวท่�นประหล�ดใจด้วยก�รทำ�ของประดับ
ด้วยมือของท่�นเอง นี่คือสิ่งที่ท่�นต้องใช้

ที่ตัดคุกกี้รูปต�มเทศก�ลหรือแก้วน้ำ�เล็กๆ
กระด�ษแข็ง เช่น ก�ร์ดสีพื้นหรือแผ่นโปสเตอร์
ดินสอ
กรรไกร
แผ่นอลูมิเนียม (ไม่ใช้ก็ได้)
ก�วเหลวสีข�ว
สีเมจิก (หรือสีเทียน ดินสอสี)
ด�้ย ริบบิ้น หรือเชือกเส้นเล็กๆ

1. ล�กเส้นต�มขอบตัวตัดคุกกี้หรือแก้วน้ำ�บนกระด�ษแข็ง
2. ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยตัดรูปนั้นออกม�
3. ฉีกแผ่นอลูมิเนียมออกม�หน่ึงช้ินแล้วนำ�ม�หุ้มกระด�ษท่ีตัดไว้ 

ติดก�วต�มขอบแผ่นอลูมิเนียมที่ด้�นหลังของประดับ (ถ้�ท�่น 
ไม่ใช้แผ่นอลูมิเนียมให้ข้�มข้ันตอนน้ีแล้วทำ�ต�มข้ันตอนท่ีเหลือ)

4. โรยก�วเป็นเส้นว�ดที่ด้�นหน้�ของประดับ ทิ้งไว้ให้ก�วแห้ง
สนิท

5. ใช้สีเมจิกระบ�ยระหว่�งแนวก�ว (ถ้�ไม่ใช้แผ่นอลูมิเนียม
ส�ม�รถใช้สีเทียนหรือดินสอสีได้)

6. ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเจ�ะรูด้�นบนของประดับ สอดด้�ย ริบบ้ิน 
 หรือเชือกเส้นเล็กๆ ตรงส่วนที่เจ�ะไว้แล้วผูกให้แน่น

7. แขวนของประดับไว้บน วีนอกชท์บวม ของครอบครัวหรือมอบ
เป็นของขวัญ
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โดย สเปนเซอร์ เอส.

ผมรู้ว่านี่อาจฟังดูแปลกๆ 

แตผ่มเกบ็เงนิสำาหรบั

งานเผยแผ่ของผม 

ตั้งแต่ผมยังไม่เกิด เมื่อคุณแม่

ทราบว่าท่านจะมีลูก ท่านนำากระป๋อง 

นมเปล่าๆ มาใบหนึ่ง เจาะรู แล้วเขียน

ป้ายติดที่กระป๋องว่า “ทุนเผยแผ่” ตั้งแต่

วันนั้นผมกับครอบครัวจึงเก็บเงินสำาหรับ

งานเผยแผ่ของผมเรื่อยมา

การเก็บเงินสำาหรับงานเผยแผ่ 

ของผมเป็นความพยายามของ 

ครอบครัว หลังจากผมเกิด ลุง 

ป้านาอาที่มาเยี่ยมจะหยอดเงิน 

เปโซฟิลิปปินส์ใส่กระป๋องทุน 

เผยแผ่ และเมื่อถึงวันหยุดอย่าง 

เช่นคริสต์มาสหรือปีใหม่ สมาชิก 

ครอบครัวจะให้เงินผมเพื่อเพิ่ม

ทุนเผยแผ่ของผม

บางครั้งปู่ย่าตายายจะให้เงิน 

ผมเมื่อผมได้คะแนนดีและชนะ 

การแข่งขัน ของขวัญเหล่านี้เข้า 

ไปอยู่ในทุนเผยแผ่ของผมเช่น 

กัน ครั้งหนึ่งเมื่อผมได้รับเหรียญ 

รางวัลหลายเหรียญ คุณป้านับ

เหรียญรางวัลทั้งหมดที่ผมได้และให้เงิน 

ผมสำาหรับแต่ละเหรียญ หลังจาก 

จ่ายส่วนสิบ เงินส่วนนี้ก็เข้าไปอยู่

ในทุนเผยแผ่ของผมเช่นกัน

เม่ือผมรับบัพติศมา ความปรารถนา 

จะรับใช้งานเผยแผ่ของผมแรงกล้ายิ่ง 

กว่าเดิม ครอบครัวผมตั้งเป้าหมายเก็บ 

เงินให้มากพอจะจ่ายเต็มให้ค่างานเผยแผ่ 

ของผม เพราะตอนนี้ผมมีพี่น้อง 

เงินที่เราเก็บออมจึงเพิ่มเข้าไป 

ในทุนเผยแผ่ของพวกเขาด้วย

เวลานี้ผมอายุเก้าขวบและ 

อีกครึ่งทางผมก็จะได้รับใช้งาน 

เผยแผ่ ความปรารถนาจะรับใช้ 

งานเผยแผ่เพิ่มขึ้นเพราะผมรู้ว่า

มีคนมากมายช่วยบริจาคสมทบ

ทุนงานเผยแผ่ของผม

ผมจะเก็บเงินสำาหรับงาน 

เผยแผ่ของผมต่อไป ผมรู้ว่าพระ 

บิดาบนสวรรค์จะทรงอวยพรให้ 

ผมได้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของ 

พระองค์ในวันหนึ่งข้างหน้า 

ทุน 
เผยแผ่
ของผม
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ทนุเผยแผ่
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เราเชื่อในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และใน 
พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และในพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์.

2  เราเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษเพราะบาปของตน, และ
มิใช่เพราะการล่วงละเมิดของอาดัม.

3  เราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติ 
ทั้งมวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลาย 
ของพระกิตติคุณ. 

4 เราเชื่อว่าหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิต- 
ติคุณคือ: หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์; สอง,  
การกลับใจ; สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเพื่อการ 
ปลดบาป; สี่, การวางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์.

5 เราเชื่อว่ามนุษย์ต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า,  
โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดยผู้มีสิทธิอำานาจ,  
เพื่อสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระกิตติ- 
คุณนั้น.

6 เราเชื่อในการวางระเบียบอย่างเดียวกับที่ดำารงอยู่ใน
ศาสนจักรสมัยต้น, นั่นคือ, อัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์,  
ศิษยาภิบาล, ผู้สอน, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, และอื่นๆ.

7 เราเช่ือในของประทานแห่งการพูดภาษา, การพยากรณ์, 
การเปิดเผย, นิมิต, การบำาบัดรักษา, การแปลภาษา, และอ่ืนๆ.

8 เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำาของพระผู้เป็น
เจ้าตราบเท่าที่แปลไว้อย่างถูกต้อง; เราเชื่อด้วยว่าพระคัมภีร์
มอรมอนเป็นพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า.

9 เราเชื่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่ง 

ที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้, และเราเชื่อว่าพระองค์จะยัง 

ทรงเปิดเผยเรื่องสำาคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับ

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า.

10 เราเชื่อในการรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมของอิสราเอล 

และในการนำากลับคืนมาของเผ่าทั้งสิบ; ว่าไซอัน (เยรูซาเล็ม 

ใหม่) จะสร้างข้ึนในทวีปอเมริกา; ว่าพระคริสต์จะทรงปกครอง 

แผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง; และ, ว่าแผ่นดินโลกจะกลับ

คืนสู่สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม.

11 เราอ้างเอกสิทธิ์แห่งการนมัสการพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 

ฤทธานุภาพตามการวินิจฉัยจากมโนธรรมของเราเอง, และ 

ยอมให้มนุษย์ทั้งปวงมีเอกสิทธิ์เช่นเดียวกัน, ให้พวกเขา

นมัสการโดยวิธีใด, ณ สถานที่ใด, หรือสิ่งใดก็ได้ที่พวกเขา

จะนมัสการ.

12 เราเชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี,  

ผู้ปกครอง, และฝ่ายปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การ 

ยกย่อง, และการสนับสนุนกฎหมาย.

13 เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, ม ี

เมตตา, มีคุณธรรม, และในการทำาดีต่อมนุษย์ทั้งปวง; โดย 

แท้แล้ว, เราอาจกล่าวได้ว่าเราทำาตามคำาแนะนำาของเปาโล

—เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุกสิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง,  

และหวังว่าจะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง. หากมีสิ่งใดที่เป็น 

คุณธรรม, งดงาม, หรือกล่าวขวัญกันว่าดี หรือควรค่าแก่การ

สรรเสริญ, เราแสวงหาสิ่งเหล่านี้.

โจเซฟ สมิธ

หลักแห่ง  
ความเชื่อ 
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ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย



สำ�หรับเด็กเล็ก

1.	คาร์ลอสตื่นเต้นกับคริสต์มาส	ปีนี้มีบางอย่างในบ้านของเขาต่าง
ไปจากเดิม	ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ทำาจากกระดาษสีเขียวแวววาวติดอยู่
ที่ประตู
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ย	
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ต์	
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โดย เอลียนา ออสบอร์น
เรียบเรียงต�มเรื่องจริง

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา”  
(มัทธิว 11:29) 

ต้นคริสต์มาส 
ต่างชนิด 

 
แม่ครับ ทำ�ไมมีต้นไม้ติดอยู่

ที่ประตูล่ะครับ

 
เร�จะทำ�บ�งอย่�งต่�งจ�กเดิม

เล็กน้อยสำ�หรับคริสต์ม�สปีนี้จ้ะ

2.	คาร์ลอสสงสัยว่าจะต่าง
จากเดิมอย่างไร	 อราเกลี 
น้องสาวของเขากับดิเอโก 
น้องชายก็สงสัยเหมือน
กัน

3. 
 

แม่ทำ�ของประดับ
ต้นไม้เหล่�นี้จ�กกระด�ษ 

แต่ละวันเร�จะเขียนบ�งอย่�งเกี่ยว
กับพระเยซูคริสต์ไว้ที่ของประดับ 
แล้วนำ�ไปติดที่ต้นไม้ เมื่อถึง 
คริสต์ม�สอีฟ ต้นไม้ทั้งต้นจะมี

ของประดับเต็มไปหมด!

4.	คาร์ลอสชอบความคิดนั้น	อราเกลีวิ่งไปที่ของประดับ 
และหยิบดินสอสีแดงมาเขียน

พระเยซูทรงรับ 
บัพติศม�
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เยี่ยมเลยจ้ะ ลูกทั้งสองมี
คว�มคิดยอดเยี่ยมจริงๆ!

5. 

 
อันนี้ดีจัง ผมจะเขียนว่�

พระเยซูทรงทำ�สิ่งอัศจรรย์ม�กม�ย
ได้ไหมครับ

6.		ทุกคืนหลังอาหารเย็น	 อราเกลีกับคาร์ลอสจะทำาของประดับ
อีกหนึ่งอย่างและติดไว้ที่ต้นไม้	 ดิเอโกช่วยโดยบอกพี่ๆ	 ว่า
เขารักพระเยซู

7.	เมื่อนึกไม่ออกแล้ว	พวกเขาเปิด

ดูจากพระคัมภีร์	คาร์ลอสไม่ 

รู้มาก่อนว่ามีพระคัมภีร์

หลายข้อเกี่ยวกับ 

พระเยซู!

8.	ในคืนคริสต์มาสอีฟ	ทั้งครอบครัวร้องเพลงและอ่าน 
ของประดับที่พวกเขาติดไว้บนต้นไม้	คาร์ลอสมี
ความสุขที่ได้รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับ 
พระเยซู	เขารู้ว่าเขา 
พร้อมสำาหรับ
คริสต์มาสปีนี้
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หาจุดต่าง
เด็กๆ	 เหล่าน้ีกำาลังเรียนเร่ืองการประสูติของพระเยซูคริสต์ 

โดยแสดงท่าทางประกอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพระ 

เยซูประสูติ	 ดูว่าท่านจะพบจุดต่างเก้าจุดระหว่างภาพวาด 

สองภาพนี้ได้หรือไม่

ซ้า
ย:
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ความช่วยเหลือสำาหรับบิดามารดา
อ่านเรื่องคริสต์มาสครั้งแรกใน	ลูกา	2	ขณะที่ท่านอ่าน	ช่วยให้เด็กคอยฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ 

ที่เห็นในภาพสองภาพและให้เด็กมีเวลาระบายสี

หน้�ระบ�ยสี

เรื่องราวเกี่ยวกับคริสต์มาส
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ประธานคณะเผยแผ่ใหม่ได้รับพรในการใช้ศรัทธา
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
นิตยสารศาสนจักร

ใ
นเดือนมิถุนายนประธานคณะเผยแผ่ใหม่ 128 

ท่านและภรรยาได้รับเชิญไปศูนย์อบรมผู ้สอน

ศาสนาในโพรโว ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เพื่อรับคำา

แนะนำาก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน เปิดการสัมมนาสี่วัน 

ต้ังแต่วันท่ี 22 ถึง 26 มิถุนายน ค.ศ. 2011 โดยกล่าวว่า 

“ท่านได้รับเลือกจากบรรดาผู้ท่ีซ่ือสัตย์ท่ีสุดในศาสนจักร 

และบัดนี้ท่านมีโอกาสออกไปในทุ่งแห่งการเก็บเกี่ยว

ของพระเจ้า…ข้าพเจ้าทราบว่าไม่มีทุ่งใดที่สรรค์สร้าง

กุหลาบหอมกรุ่นบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งได้มากไปกว่า

สนามเผยแผ่ที่ท่านได้รับการเรียก”

คู่สามีภรรยาเหล่านี้มาจากประเทศต่างๆ—22 

ประเทศ—ทั่วโลกและจะรับใช้ทั่วโลกใน 18 ภาษา 

พื้นเพของพวกท่านหลากหลาย แต่พวกท่านมีบางสิ่งที่

เหมือนกัน

ขณะท่ีประธานคณะเผยแผ่ใหม่และภรรยาได้เสียสละ 

เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางโลกและทางวิญญาณ 

พวกท่านเห็นพรจากการใช้ศรัทธาเกือบจะทันที

เสียสละ
การรับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่เป็นงานมอบหมาย 

สามปีท่ีมีท้ังการท้าทายและความเบิกบานทางวิญญาณ 

ในการอุทิศตนเพื่อการเรียกนี้ คู่สามีภรรยาหลายคู่ต้อง 

หยุดพักการดำาเนินชีวิตแบบเดิมของพวกท่านชั่วคราว  

รวมทั้งหน้าที่การงานและครอบครัว

ใบบางกรณี การชะงักงันทางอาชีพหมายถึงการสูญ 

เสียทางการเงิน แม้ศาสนจักรจะจัดสรรค่าครองชีพขั้น 

ต่ำาให้ประธานคณะเผยแผ่ แต่โดยปกติ คู่สามีภรรยา

มักจะมีรายได้มาสมทบค่าครองชีพดังกล่าวด้วยเงินทุน

ของตนเอง

 

เมื่อมาร์คัส มาร์ตินส์และมิเรียนภรรยาของท่านได้
รับเรียกไปคณะเผยแผ่บราซิล เซาเปาลูเหนือ เนื่องจาก 
อาศัยอยู่ที่ลาเอีย ฮาวาย สหรัฐอเมริกา พวกท่านจึง 
ได้รับคำาแนะนำาจากเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองว่าพวกท่านคงต้องเสียสละ 
แต่อย่าเสียสละมากจนเกินไป

สองสามีภรรยามาร์ตินส์กลับมาบ้านและสวดอ้อน- 
วอนเพื่อให้ทราบว่าท่านจะมีเงินทุนเพียงพอที่จะรับ 
โอกาสนี้ได้อย่างไร ท่านขายทุกสิ่ง “เป็นพร—เราขาย
ทุกสิ่งได้ในวันเดียว” ซิสเตอร์มาร์ตินส์กล่าว “นี่คือสิ่ง
อัศจรรย์สำาหรับเรา”

อาจไม่ใช่ทุกคนท่ีต้องเสียสละทางการเงิน แต่ประธาน 
คณะเผยแผ่ทุกท่านและภรรยาจะเผชิญกับการเสีย
สละที่ทดสอบศรัทธาไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง

สำาหรับแกรีย์และพาเมลา ราสมุสเซ็น จากทูซอน  
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา การยอมรับการเรียกไปคณะ
เผยแผ่ญ่ีปุ่น เซ็นดะอิ หมายถึงการต้องจากลูกๆ หกคน 
และหลานอีก 23 คน

“ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์สามารถดูแลลูก 
หลานได้ดีกว่าดิฉัน” ซิสเตอร์ราสมุสเซ็นกล่าว “ดังนั้น  
เราจึงมีความสุขที่ได้ทำาสิ่งนี้และรู้สึกว่านี่จะเป็นพรอัน
ยิ่งใหญ่ต่อพวกเขา”

หลายคนที่รับการเรียกให้รับใช้เป็นประธานคณะ
เผยแผ่และคู่ของประธานคณะเผยแผ่แสดงเจตคติของ
การเต็มใจเสียสละ

“บางครั้ง ผมสงสัยว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นการเสีย
สละ เพราะบางสิ่งที่ยากมากสำาหรับบางคนแต่อาจจะ
ไม่ยากสำาหรับอีกคน” ประธานมาร์ตินส์กล่าว “หลาย
ครั้งในชีวิตเรา…เราเคยกล่าวว่าเราจะให้พระเจ้ามา
ก่อนและเพื่อพระเจ้าเราจะทำาทุกอย่าง เราจะไปทุกที่ 
ดังนั้นเราไม่ได้คิดในเชิงของการเสียสละเลย…นี่คือ

สิทธิพิเศษ เป็นเกียรติที่ได้ละวางทุกสิ่ง”
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เตรียมพร้อม
ในช่วงก่อนที่ประธานคณะเผยแผ่และภรรยาจะเริ่ม 

งานเผยแผ่มีการเตรียมตัวทางโลกและทางวิญญาณ 

เกิดขึ้น โดยปกติประธานคณะเผยแผ่ได้รับการเรียก

ล่วงหน้ากว่าหกเดือน แต่บางครั้งช่วงการเตรียมก็ถูก 

บีบให้สั้นลง เบร็นท์และแอนน์ สก็อตต์ จากเอเดน  

ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ได้รับเรียกให้ดูแลคณะเผยแผ่ 

โทรอนโต แคนาดาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการสัมมนา

ประธานคณะเผยแผ่และสองเดือนก่อนที่พวกท่านจะ

เริ่มการรับใช้

ระหว่างที่บอกมิตรสหายกับครอบครัวและพยายาม 

จัดการเร่ืองบ้าน พวกท่านศึกษาคู่มือ ฟังซีดี และเตรียม 

ความพร้อมทางวิญญาณในเรื่องอื่นๆ แต่พวกท่าน

กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมที่สำาคัญที่สุดของพวก 

ท่านคือการสัมมนาที่ศูนย์อบรมผู้สอนศาสนา

“การสัมมนาเป็นเรื่องความรู้ทางวิญญาณล้วนๆ”  

ประธานสก็อตต์กล่าว “การได้อยู่กับกลุ่มคนผู้ [เสียสละ 

รับใช้พระเจ้า] และได้รับการสอนจากศาสดาพยากรณ์ 

ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย…เป็นประสบการณ์ครั้งสำาคัญ

ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยทีเดียว”

เรียนรู้ปัญญา
ตลอดการสัมมนาสี่วันในเดือนมิถุนายน ประธาน 

คณะเผยแผ่และภรรยาได้รับอาหารทางวิญญาณด้วย
ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุดและสมาชิกโควรัมอัคร
สาวกสิบสองหลายท่าน

“เราฟังพวกท่าน ขณะที่พวกท่านสอนเรา [เรารู้สึก]  
ว่าพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ 
ว่านี่คืองานของพระองค์ คนเหล่านี้คือผู้รับใช้ของ
พระองค์ และเรามีเอกสิทธิ์ที่จะออกไปเป็นตัวแทนพระ 
ผู้ช่วยให้รอดของเรา” ซิสเตอร์สก็อตต์กล่าว

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง บอกถึงความหวังที่ท่านมีต่อประธานคณะเผย 
แผ่และคู่ซึ่งกำาลังจะออกไป

“ขอให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และ 
วิญญาณ [และ] ประสบความสำาเร็จในการเรียนรู้ การ 
สอน และการประยุกต์ใช้หลักคำาสอนของพระเยซูคริสต์” 
ท่านกล่าว “ความหวังของข้าพเจ้ารวมถึงความสามารถ 
ของท่านที่จะนำาพลังของสมาชิกมาใช้ มุ่งเน้นไปที่ 
ศาสนพิธีต่างๆ [และ] เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า สมาชิก 
ศาสนจักร และผู้สอนศาสนาที่ล้ำาค่าเหล่านั้นที่ฝากฝัง 
ไว้ให้ท่านดูแล” 
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ประธานคณะเผยแผ่

ที่ได้รับเรียกใหม่

เข้าร่วมการประชุม

อบรมสี่วันที่ศูนย์

อบรมผู้สอนศาสนา

ในโพรโว ยูทาห์ 

สหรัฐอเมริกา  

ไม่นานก่อนที่ 

พวกท่านจะเข้าสู่ 

สนามเผยแผ่
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ดาวลูกไก่ หรือดาวพ่ีน้องท้ังเจ็ด 

 เป็นกลุ่มดาวเจ็ดดวงไกลโพ้น  

แสงของกลุ่มดาวเหล่านี้ใช้ 

เวลา 350 ปีที่จะมาถึงโลก

โดยมีอายุไล่เลี่ยกันตั้งแต่ยี่สิบต้นๆ ถึง 

สามสิบปลายๆ ซิสเตอร์เหล่านี้กำาลังฉาย 

ส่องแสงสว่างในครอบครัวพวกเธอและใน 

สนามเผยแผ่ขณะแบ่งปันพระกิตติคุณกับ 

ผู้คนในห้าประเทศ

มาริโซล (โอซอร์โน ชิลี), แอนโทเนีย  

(อาร์เจนตินา เรซิสเต็นเซีย), ดาเนียลา 

(คอสตาริกา ซานโฮเซ), ฟลอเรนเซีย 

(ฮอนดูรัส โกมายากีลา), เวโรนิกา (ชิลี  

ซานเตียโกตะวันออก), อาไน (กัวเตมาลา 

ซิตี้เหนือ) และบัลบินา นาวา อากิลาร์  

(อาร์เจนตินา บาเอียบลังกา) ล้วนมาจาก 

เม็กซิโกและรับใช้งานเผยแผ่ให้ศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ในช่วงเวลาเดียวกัน
ซิสเตอร์เหล่านี้ติดต่อกับผู้สอนศาสนา 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายครั้งแรกเมื่อพวกเธอ 
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่อาคารประชุม 
ในท้องที่ เมื่อปี 2006 พวกเธอ—พร้อม 
ด้วยพ่ีสาวอีกคนและน้องชายรับบัพติศมา 
คุณพ่อคุณแม่ของพวกเธอ อัลบิโน นาวา  
และไอซิดรา อากีลาร์ซ่ึงเป็นสมาชิกศาสน- 
จักรมาสามสิบปีก่อนหน้านี้ กลับมาแข็ง 
ขันอีกครั้งในช่วงเวลานั้น

ซิสเตอร์อากีลาร์กล่าวว่าเธอสามารถ 
เห็นประโยชน์ที่ได้มาจากการส่งลูกสาว 
เจ็ดคนไปทำางานเผยแผ่

“ลูกๆ อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า กำาลัง 
ทำางาน กำาลังส่ังสอนพระกิตติคุณของพระ 
องค์เพื่อนำาจิตวิญญาณ [มาสู่พระองค์] 
มากขึ้น” เธอกล่าว

“ดิฉันรักพระกิตติคุณ ดิฉันทราบว่างาน 
นี้สามารถเปลี่ยนชีวิต” ฟลอเรนเซียกล่าว 
“งานน้ีเปล่ียนชีวิตดิฉัน และจะเปล่ียนชีวิต 
คนเหล่านั้นที่ดิฉันสอน”

ซิสเตอร์เหล่านี้เริ่มทยอยกลับบ้านใน
ช่วงปลายปี 2011 

คำาปราศรัยวันนี้

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ไปเยี่ยมสมาชิกศาสนจักร 
ทั่วโลกเป็นประจำา รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพวกท่านมีอยู่ที่ news.lds.org และ Prophets 
and Apostles Speak Today ที่ prophets.lds.
org ในภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี 
โปรตุเกส และสเปน ต่อไปนี้เป็นรายงานสรุป 
การเดินทางของพวกท่านเมื่อไม่นานมานี้

• วันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 
ประธานดีเทอร ์เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษา 
ที่สองในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวกับผู้นำา 
ชุมชน ผู้นำาธุรกิจ และผู้นำาศาสนา 800 คน 
ที่เข้าร่วม Los Angeles World Affairs Council 
องค์กรไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริม 
ให้เกิดความเข้าใจกันในโลกมากขึ้น ประธาน 
อุคท์ดอร์ฟพูดเกี่ยวกับการเติบโตของศาสนจักร 
ตั้งแต่ปี 1830 จนถึงปัจจุบัน ค้นหา  
“Uchtdorf, Los Angeles” ใน news.lds.org

• เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ปี 2011 เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล ์เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง จัดตั้งสเตคมอสโก รัสเซีย—เป็นแห่งแรก 
ในรัสเซียและแห่งที่สองในพื้นที่ในเขตสหภาพ
โซเวียตเก่า มีผู้คนกว่า 1,100 คนเข้าร่วม  
ค้นหา “Nelson, Moscow” ใน news.lds.org

• ในเดือนพฤษภาคม เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง  
ไปเยือนอินเดีย ฮ่องกง (เอ็ลเดอร์เดวิด เอ.  
เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองตามมา
สมทบที่ฮ่องกง) จากนั้นเดินทางไปมองโกเลีย 
ค้นหา “Holland, India” ใน news.lds.org

• เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2011  
อธิการควบคุมเอช. เดวิด เบอร์ตัน ไปเยือน 
ฮิงะชิมะสึยะมะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อประเมิน 
สภาพบ้านเมืองตั้งแต่เกิดหตุแผ่นดินไหว 
และสึนามิ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พร้อม 
ทั้งสังเกตการณ์หน่วยงานบรรเทาทุกข์ของ 
ศาสนจักรซึ่งทำางานอยู่ที่นั่น ค้นหา “Burton, 
Japan” ใน news.lds.org 

ซิสเตอร์เจ็ดคนฉายส่องแสงสว่าง 
ในสนามเผยแผ่
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อุทิศฉากภาพยนตร์
เยรูซาเล็ม

ฉากภาพยนตร์เยรูซาเล็มซ่ึงสร้าง 
โดยศาสนจักรสำาหรับการผลิตภาพ- 
ยนตร์เกี่ยวกับพระกิตติคุณได้รับ 
การอุทิศและกำาลังใช้ในการถ่ายทำา  
ในเบื้องต้นมีการนำาฉากนี้มาใช้ถ่าย
ทำาโครงการคลังค้นคว้าพระคัมภีร์
พันธสัญญาใหม่—ชุดวีดิทัศน์แสดง 
ฉากสำาคัญจากพระชนม์ชีพของ
พระเยซูคริสต์และเหล่าอัครสาวก

ฉากตั้งอยู่ที่ LDS Motion Picture 

Studio South สหรัฐอเมริกา สถานที่ 

ในเขตโกเชน ยูทาห์ อยู่ห่างสำานัก 

งานใหญ่ศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ 

ไปทางใต้ไม่ถึง 60 ไมล์ (97 กิโล- 

เมตร) ฉากนี้ไม่ใช่แบบจำาลองของ 

เยรูซาเลม็ แต่เป็นการสร้างสถานที ่

สำาคัญๆ ในเมืองเยรูซาเล็มข้ึนมาใหม่

เมืองเล็กในโกเชนได้รับคัดเลือก

เนื่องจากบริเวณโดยรอบคล้ายคลึง

กับภูมิประเทศของเยรูซาเลม็—เนิน

เขาเป็นทิวพื้นที่ราบ ป่าซีดาร์ เนิน

ทราย และธารนำ้า ทะเลสาบยูทาห์

ที่อยู่ใกล้ๆ จะใช้แทนทะเลกาลิลี

ในบางกรณี ภาพที่ใช้เทคนิค

พิเศษจากคอมพิวเตอร์จะเติมเต็ม

รายละเอียดซึ่งไม่มีอยู่ในฉาก 

เปลี่ยนนโยบายการ
รับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนาอาวุโส

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 
อัครสาวกสิบสองเพิ่งอนุมัติการ 
เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับระยะ

ข่าววงใน

เวลาการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

อาวุโสและนโยบายเกี่ยวกับบ้านพัก 

ผู้สอนศาสนาเพื่อกระตุ้นให้คู่สามี 

ภรรยารับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลามาก 

ขึ้นและได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น

นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ค.ศ.  

2011 เป็นต้นไป คู่สามีภรรยาสามารถ 

รับใช้เป็นเวลา 6 เดือน 12 เดือน 18  

เดือน หรือ 23 เดือน นอกเหนือจาก 

นี้ยังกำาหนดเงินค่าเช่าบ้านให้สูงสุด 

เดือนละ 1,400 เหรียญสหรัฐ แต่คู่ 

สามีภรรยาจะยังคงจ่ายค่าอาหารและ 

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วยตนเอง

ในอดีต นโยบายกำาหนดไว้ว่าคู่ 

สามีภรรยาที่รับใช้นอกประเทศของ 

ตนเองได้รับเรียกให้อยู่อย่างน้อย 

18 เดือน ปัจจุบันผู้ที่ปรารถนาจะ 

รับใช้นอกประเทศน้อยกว่า 18 เดือน 

สามารถทำาได้หากจ่ายค่าเดินทาง

ไปกลับสนามเผยแผ่ด้วยตนเอง
คำาถามเกี่ยวกับผู้สอนศาสนา 

อาวุโสสามารถส่งไปที่ seniormis- 
sionaryservices@ldschurch.org 

ฉากภาพยนตร์

เรื่องใหม่ของ

ศาสนจักรใน

โกเชน ยูทาห์ 

ใช้ในการถ่าย

ทำาฉากจาก

พระชนม์ชีพ 

ของพระเยซู

คริสต์ตามที่

บันทึกอยู่ใน

พันธสัญญาใหม่

©
 IR

I
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ประกาศอุทิศพระวิหาร 
เกตซัลเตนังโกและโอเพ่นเฮาส์

เพื่อเฉลิมฉลองการอุทิศพระวิหาร 
เกตซัลเตนังโก กัวเตมาลา เยาวชน 
ของศาสนจักรในประเทศจะร่วมแสดง
ดนตรีและการเต้นรำาในวันเสาร์ที่ 10 
ธันวาคม 2011

หลังจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 11 
ธันวาคม 2011 จะอุทิศพระวิหารใน
สามภาค ซึ่งจะถ่ายทอดไปทุกหน่วยใน
กัวเตมาลา

หลังจากการอุทิศ พระวิหารจะเปิด
ให้ประกอบศาสนพิธีในวันอังคารที่ 13 
ธันวาคม 2011

ศาสนจักรหวังจะสร้าง 
พระวิหารในฝรั่งเศส

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ประกาศ 
เมื่อเดือนกรกฎาคมว่าศาสนจักรหวัง 
จะสร้างพระวิหารแห่งแรกของศาสนจักร 
ในฝรั่งเศสบนที่ดินชานกรุงปารีส

ศาสนจักรดำาเนินงานกับเจ้าหน้าที่
ในพื้นที่มาเป็นเวลาหลายเดือน

ข่าวสั้นทันโลก

ในอดีต ศาสนจักรมีความพยายาม 
หลายครั้งในการหาสถานที่เหมาะสม
สำาหรับพระวิหารฝรั่งเศส แต่ยังหาข้อ
สรุปไม่ได้ โดยปกติสมาชิกชาวฝรั่งเศส
ของศาสนจักรที่ปรารถนาจะไปพระ 
วิหารต้องเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน
ในยุโรป

พระคัมภีร์เสียงรูปแบบใหม่
สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

ศาสนจักรเสนองานมาตรฐานฉบับ
เสียงให้ดาวน์โหลดใน iTunes ในรูป
แบบหนังสือเสียง (เรียกว่า “enhanced 
audio content” ใน iTunes) หรือรูป
แบบ MP3 

งานมาตรฐานฉบับเสียงมีในภาษา
อังกฤษและสเปน นอกจากนี้ยังมีฉบับ
เสียงของภาษาญี่ปุ่น โปรตุเกส และ
เกาหลีซึ่งเป็นฉบับรวมสามเล่มด้วย

เพ่ือเข้าถึงแหล่งช่วยใหม่เหล่าน้ี ท่าน 
สามารถเข้าไปที่หมวดพระคัมภีร์ของ
ช่องศาสนจักรใน iTunes.lds.org 

ศาสนจักรเพิ่ม
บริการออนไลน์
หลายภาษา

LDS.org มีบริการในภาษาต่างๆ  

มากขึ้น ปัจจุบันเพิ่มหน้าหลักอีก 48 

ภาษาเข้าสู่ เว็บไซต์ทางการของ

ศาสนจักร โดยคลิกภาษาใดก็ได้ใต้ 

ลิงก์ “Languages” ตรงมุมบนขวา

หน้าใดก็ได้ของ LDS.org ผู้เข้าชม

จะสามารถมองเห็นลิงก์ไปสู่เนื้อหา

สิ่งพิมพ์ของศาสนจักรที่มีออนไลน์

ในภาษานั้น

ในท่ีสุดหมวดต่างๆ ของ LDS.org  

จะมี 10 ถึง 15 ภาษา เมื่อถึงเวลา

นั้นหน้าภาษาสำาหรับภาษาเหล่า

นั้นจะหมดไป (เช่น จะไม่มีหน้า 

ภาษาสำาหรับภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมัน อิตาลี โปรตุเกส หรือสเปน 

เพราะภาษาเหล่านั้นจะมีเนื้อหา

ของ LDS.org ในภาษาของตนเอง

มากอยู่แล้ว)

พนักงานศาสนจักรกำาลังดำาเนิน

งานเพื่อให้นิตยสารและสิ่งพิมพ์

อื่นๆ ที่ได้รับการแปลจาก LDS.org 

มีไว้สำาหรับอุปกรณ์พกพาต่างๆ 

มีงานมาตรฐานฉบับเสียงหลายภาษาใน iTunes.lds.org
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แนวคิดสำาหรับการสังสรรค์ในครอบครัวข้อคิดเห็นทั่วไป

ผมตื้นตันด้วยความขอบคุณ
เสียงวิสุทธิชนเป็นบทความแรกๆ ที่ 

ผมเปิดอ่านเมื่อนิตยสารของผมมาถึงใน
แต่ละเดือน เช่น ในตอนที่ผมอ่าน “คุณ
คือทูตสวรรค์” (เลียโฮนา ธ.ค. 2010 
หน้า 38) เรื่องนี้เสียดแทงผมด้วยพลัง
ทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่ ผมตื้นตันด้วย 
ความขอบคุณพระพันธกิจของพระผู้ช่วย 
ให้รอดและคนเหล่าน้ันที่รับใช้อย่างไม่ 
เห็นแก่เหน็ดเหน่ือยในพระนามของ 
พระองค์ ผมขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อไฮดี 
วินดิช เฟอร์นันเดซ ที่แบ่งปันประสบ- 

การณ์มหัศจรรย์ของเธอ

ลาร์รีย์ ดี. คัมพ์, เวสต์เวอร์จิเนีย 
สหรัฐอเมริกา

เลียโฮนา ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

ข่าวสารจาก เลียโฮนา สนับสนุนผม 
ในฐานะที่เป็นคนๆ หนึ่ง เป็นพ่อ สามี  
และผู้นำา ฉบับการประชุมใหญ่สามัญนำา 
วิญญาณพิเศษมาสู่บ้านของเรา ผมสั่ง 
ฉบับการประชุมใหญ่สามัญแยกต่าง
หากสำาหรับผม ภรรยา และลูกชายแต ่
ละคนเพ่ือว่าพวกเราจะได้อ่านและทำา 
เครื่องหมายข้อความที่เราต้องการและ 
เพ่ือเราจะได้ไม่ต้องผลัดกันอ่านนิตยสาร 
ฉบับนั้น ในตอนสิ้นปีเราเย็บหนังสือเข้า 
ด้วยกันและมอบเล่มที่เกินให้แก่เพื่อนท่ี 
แข็งขันน้อยหรือเพ่ือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก 
ผมเป็นพยานว่า เลียโฮนา ทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในชีวิตพวกเรา

ฟาบิโอ อัลเลเกร็ตติ คูเปอร์, บราซิล

โปรดส่งคำ�ติชมหรือคำ�แนะนำ�ของ
ท่�นม�ที่ liahona@ldschurch.org 
ศ�สนจักรอ�จแก้ไขคว�มย�วหรือ 
คว�มชัดเจนของเนื้อคว�มที่ส่งม� 

“การรับใช้ของดิฉันในฐานะสมาชิกโสด” 
หน้า 12: หลังจากอ่านเรื่องของซิสเตอร์เบอร์- 
เดทท์ ท่านอาจสนทนาถึงพรที่มาจากการรับใช้ 
ในศาสนจักร ท่านสามารถเชื้อเชิญให้สมาชิก 
ครอบครัวเล่าประสบการณ์ที่มีความหมายขณะ
พวกเขารับใช้การเรียก

“สันติสุขและปีติที่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงพระชนม์” หน้า 18: ท่านอาจถามสมาชิก
ครอบครัวว่าพวกเขาจะทำาอะไรให้พระผู้ช่วยให้
รอดปีหน้า อ่านย่อหน้าสุดท้ายของบทความใต้
เร่ือง “ของขวัญท่ีเราถวายแด่พระองค์” เอ็ลเดอร์ 
เนลสันบอกว่าของขวัญอันล้ำาค่าที่สุดที่ เรา
สามารถถวายแด่พระเจ้าคืออะไร

“เชิญมาสักการะพระองค์” หน้า 42: ก่อน 
บทเรียน เลือกหมวดใดหมวดหนึ่งหรือหลาย 
หมวดร่วมกับการสวดอ้อนวอนที่จะประยุกต์ใช้ 
กับครอบครัวของท่านได้ดีที่สุด หากเลือกหมวด 
ท่ีเก่ียวกับคนเล้ียงแกะ ท่านอาจจะอยากแบ่งปัน 
คำาแนะนำาของประธานมอนสัน “อย่าถ่วงเวลา

นิตยส�รฉบับนี้มีบทคว�มและกิจกรรมที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้กับก�รสังสรรค์ในครอบครัว 
ดังตัวอย่�งต่อไปนี้

ทำาตามการกระตุ้นเตือน” 
สนทนากับครอบครัวถึง
ความสำาคัญของข้อความดัง 
กล่าว เพื่อสาธิตให้เด็ก 
เข้าใจประเด็นนี้ กระซิบ 
คำาสั่งที่หูของเด็กและกระตุ้นให้เด็กทำาตาม

“พบบราเดอร์โจเซฟ” หน้า 58: ท่านอาจ 
แสดงภาพโจเซฟ สมิธขณะอ่านข้อเท็จจริงต่างๆ  
เกี่ยวกับท่านจากบทความ และเล่นเกมหลัง 
จากบทเรียนเพื่อดูว่าครอบครัวของท่านจำาข้อ
เท็จจริงเหล่านั้นได้กี่ข้อ

“คำาพูด เหล่านั้น” หน้า 60: หลังจากอ่าน 
เร่ืองน้ีด้วยกันเป็นครอบครัวแล้ว ท่านอาจสนทนา 
ว่าสมาชิกในครอบครัวจะกล่าวอะไรได้บ้างหาก 
มีคนบางคนในแวดวงเดียวกันกล่าววาจาไม่ดี 
ท่านอาจอธิบายให้เด็กเล็กๆ ฟังว่าพระองค์ทรง
บัญชาเราใน อพยพ 20:7 ว่าอย่าออกพระนาม
พระเจ้าอย่างไม่สมควร (และดู คพ. 63:60– 
64) 

แบ่งปันการเปลี่ยนใจเลื่อมใสและพระวิญญาณ

เมื่อดิฉันอยู่ในวอร์ดคนหนุ่มสาว ดิฉันมีการ
สังสรรค์ในครอบครัวกับครอบครัววอร์ดของ
ดิฉัน การสังสรรค์ในครอบครัวครั้งหนึ่งที่อยู่ใน
ความทรงจำามากที่สุดเท่าที่ดิฉันเคยเข้าร่วมเป็น
คืนที่ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเป็นผู้ดูแล

เอ็ลเดอร์เชิญผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสหลายคนใน
วอร์ดของเราให้แบ่งปันเรื่องราวการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส ขณะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสพูด เราปฏิเสธ
ไม่ได้ว่ามีพระวิญญาณอยู่ที่นั่น

หลังจากแบ่งปันเร่ืองราว ดิฉันนึกถึงประสบ- 
การณ์สมัยเป็นผู้สอนศาสนา—ท้ังการเป็นผู้สอน 

ศาสนาเต็มเวลาและการเป็นผู้สอนศาสนา 
ตลอดชีวิต ดิฉันประเมินการกระทำาของดิฉัน 
เกี่ยวกับการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นประจำาทุก
วันและยังคงนึกถึงเรื่องราวเหล่าน้ันในอีกหลาย
อาทิตย์ต่อมา 

เม่ือดิฉันได้รับเรียกให้เป็นผู้ดูแลการสังสรรค์ 
ในครอบครัวของวอร์ดหลังจากนั้น ดิฉันตั้งใจ
จะทำากิจกรรม “คืนแห่งเรื่องราวการเปลี่ยนใจ 
เล่ือมใส” ต่อไปเป็นระยะๆ โดยขอให้ผู้เปล่ียนใจ 
เลื่อมใสคนอื่นๆ ในวอร์ดมีส่วนร่วม 
แจนนา แม็กเฟอร์สัน, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา



จนกว่าเราจะพบกันอีก

โดย เจฟฟ์ เอส. แม็คอินทอช

หลังจากทำางานขายเสื้อผ้าบุรุษในห้าง 

สรรพสินค้ามาหลายปี ผมจึงชำานาญ 

มากในการจัดเสื้อเชิ้ตและเน็กไทให้เข้า 

ชุดกับสูทที่ผมขาย การเลือกให้เข้าชุดกันถือว่าให้ 

ผลคุ้มค่า และลูกค้าหลายคนมักพอใจกับการเลือก

ที่ผมเสนอ

อย่างไรก็ดี ในร้านๆ หนึ่ง ชุดสูทอยู่ในบริเวณ 

ที่ใช้ไฟเรืองแสงส่อง แต่เสื้อเชิ้ตกับเน็กไทอยู่อีก 

บริเวณหนึ่งใต้หลอดไฟธรรมดา ความแตกต่างใน 

การใช้แสงส่งผลให้การเลือกชุดเป็นเรื่องท้าทายพอ

สมควร

หลังจากลูกค้าตัดสินใจเลือกสูทหนึ่งตัวหรือ 

สองตัวแล้ว สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือ ผมจะไปเลือก 

เสื้อเชิ้ตและเน็กไทที่คิดว่าเข้ากันได้ดี แต่พอนำาทั้ง 

สองอย่างออกจากบริเวณหนึ่งไปวางไว้ใกล้ๆ สูทที่

อยู่อีกบริเวณหนึ่ง ผลที่ได้น่าแปลกมาก—สีต่างๆ 

“เปลี่ยนไป” เมื่อถูกแสงอีกที่หนึ่งและไม่เข้ากันเลย

การนำาสูทไปยังบริเวณที่ตั้งโชว์เสื้อเชิ้ตและ 

เน็กไทได้ผลกว่า แต่แม้จะใช้วิธีนี้ลูกค้าก็มักจะ

สับสนเพราะเห็นว่าสูทที่เราถืออยู่ในมือดูไม่เหมือน 

ตัวท่ีพวกเขาเลือกไว้เลย สูทท่ีดูเป็นสีเขียวมะกอกใต้ 

แสงไฟเรืองแสงตอนน้ีกลายเป็นสีเทา สีน้ำาตาลหม่น 

หรือสีน้ำาตาลเมื่อดูใต้แสงของหลอดไฟธรรมดา สูท 

สีดำา สีเทาดำา และสีกรมท่าก็เปลี่ยนสีในทำานอง 

เดียวกัน

ส่วนใหญ่ผมต้องแก้ไขปัญหาโดยพาลูกค้าออก

ไปนอกประตูที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อดูสูทที่พวกเขาเลือก 

ท่ามกลางแสงแดด เม่ือดูด้วยแสงแดดเราจะแยกแยะ 

สีจริงได้อย่างรวดเร็วและเลือกได้อย่างเหมาะสม

ในโลกที่เป็นจริงนอกห้างสรรพสินค้า เราเผชิญ 

กับการเลือกทุกวัน บางคร้ังการเลือกเหล่าน้ันผิดไป 

จากสีเดิมเพราะกฎเกณฑ์ของมนุษย์ การเลือก 

หลายอย่างถูกการล่อลวงของโลกนี้บดบัง ตัวเลือก 

ที่วางอยู่ตรงหน้าเราอาจไม่ถูกต้องเสมอไป หรือเรา 

อาจสับสนว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริง เราอาจสงสัย 

ว่าจะแยกแยะได้อย่างไรว่าอะไรจริง

ผมพบว่าวิธีแก้ไขคือมองดูตัวเลือกเหล่านั้น 

ด้วยความสว่างหรือแบบอย่างของพระบุตร เพราะ 

พระองค์ทรงสัญญาว่า “เรา จะเป็น ความสว่าง  

ของเจ้าในแดนทุรกันดารด้วย; และเราจะเตรียม

ทางข้างหน้าเจ้า, หากเป็นไปว่าเจ้าจะรักษาบัญญัติ 

ของเรา;…และเจ้าจะรู้ว่าโดยเราที่นำาเจ้าไป”  

(1 นีไฟ 17:13; เน้นตัวเอน)

การพยายามเลือกด้วยแสงจริงจะช่วยให้เรา 

เลือกได้อย่างถูกต้องเพื่อครอบครัวเราและตัวเรา 

เอง โดยมองไปที่พระผู้เป็นเจ้าผ่านการนำาทางของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะไม่ถูกหลอกแต่จะรู้ 

ความดีจากความชั่ว (ดู โมโรไน 7:16)

เมื่อเราเลือกติดตามพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอด 

ผู้ทรงรักเราได้ทรงสัญญาไว้ว่าจะทรงแบ่งปันความ 

สว่างของพระองค์ให้แก่เรา “ส่ิงซ่ึงมาจากพระผู้เป็น 

เจ้าเป็นความสว่าง; และคนที่รับความสว่าง, และ 

ดำาเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รับความสว่าง 

มากขึ้น; และความสว่างนั้นเจิดจ้ายิ่งขึ้นๆ จนถึงวัน

ที่สมบูรณ์” (คพ. 50:24) 

ความสว่าง 
ของพระบุตร

ถ่า
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าพ
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อบ
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ย 

เด
วิด

 ส
โต

เค
อร

์

แสงสว่างช่วยให้
เรามองเห็นความ
จริง—และเห็นชัด
มากขึ้น
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“ดูเถิด, เรามาหาผู้คนของเรา, เพื่อทำาให้ทุกสิ่งเกิด 

สัมฤทธิผลซึ่งเราทำาให้เป็นที่รู้แก่ลูกหลานมนุษย์นับแต่ 

การวางรากฐานของโลก, และเพ่ือทำาตามน้ำาพระทัย, ของ 

ทั้งพระบิดาและของพระบุตร—ของพระบิดาเพราะเรา, 

พระวจนะของพระคริสต์

ในอ้อมแขนของมารีย์  โดย ไซมอน ดิวอีย์

และของพระบุตรเพราะเน้ือหนังของเรา. และดูเถิด, เวลา 

อยู่แค่เอื้อม, และคืนนี้จะมีเครื่องหมายประทานมาให้” 

(3 นีไฟ 1:14)



“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรผู้สูงส่งของพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์” เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเขียน 
“พระองค์จะทรงรักท่าน ยกท่าน และจะทรงแสดงพระองค์ให้ประจักษ์แก่ท่านหากท่าน
จะรักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ (ดู ยอห์น 14:21) โดยแท้แล้ว 

ชายหญิงผู้มีปัญญาทั้งหลายยังคงเทิดทูนพระองค์” ดู “สันติสุขและปีติที่รู้ว่า 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์” หน้า 18
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