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ความหมายที่แท้จริง
ของคริสต์มาส

เอ็ลเดอร์จุย-ชาง หยวน

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ส ำ�หรับคนส่วนใหญ่ คริสต์ม�ส
เป็นเพียงวันแห่งคว�มสุขวันหนึ่ง 
เท�่นั้น  เด็กๆ ตั้งต�รอของขวัญ 

คริสต์ม�ส ผู้ใหญ่รีบเร่งจับจ่�ยซื้อห� คน 
หนุ่มส�วจัดง�นเลี้ยงสนุกสน�นจนดึกดื่น  
สำ�หรับคนอื่นๆ นี่เป็นเพียงวันธรรมด�วัน 
หนึ่งที่ไม่มีคว�มหม�ยอะไรเป็นพิเศษ   
น้อยคนนักที่จะนึกถึงเหตุผลหลักของวัน
หยุดดังกล�่ว นั่นคือ พระเยซูคริสต์

ข้�พเจ้�จำ�ได้สมัยรับใช้เป็นประธ�น

สเตค วอร์ดหนึ่งจัดง�นเลี้ยงคริสต์ม�ส  

หลังจ�กมื้ออ�ห�รมีก�รแสดงเต้นรำ�ซึ่ง 

ข้�พเจ้�รู้สึกว่�ไม่ค่อยเหม�ะสมเท่�ใดนัก 

ข้�พเจ้�เร่ิมใคร่ครวญว่�เร�ในฐ�นะสม�- 

ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์พึงฉลอง

วันพิเศษนี้อย่�งไร

หลังจ�กประธ�นคณะเผยแผ่กับข้�พ- 

เจ�้ห�รือกันและได้รับก�รดลใจดีๆ เร�จึง 

ตัดสินใจจัดก�รแสดงเก่ียวกับคว�มหม�ย 

ท่ีแท้จริงของคริสต์ม�สท่ีล�นจอดรถของ

อ�ค�รประชุมวูคว�น  สม�ชิกศ�สนจักร 

และผู้สอนศ�สน�ทำ�ง�นด้วยกันเพื่อบอก 

เล่�เร่ืองร�วก�รประสูติของพระเยซูคริสต์

แก่ช�วโลกผ่�นดนตรีและก�รแสดงละคร 

พร้อมทั้งเปิดโอก�สให้สม�ชิก มิตรสห�ย 

และเพื่อนบ้�นที่ได้รับเชิญ ผู้คนที่สัญจร 

ไปม� และผู้สนใจได้มีโอก�สชมก�รแสดง 

ในวันที่อ�ก�ศหน�วเย็น และเข้�ม�ข้�ง

ในโบสถ์หลังจ�กนั้นเพื่อชมนิทรรศก�ร

เกี่ยวกับคริสต์ม�สที่เตรียมไว้เป็นพิเศษ  

ประเพณีดังกล่�วจัดขึ้นอย่�งต่อเนื่องม� 

ตลอดหล�ยปี ก�รแสดงสัมผัสใจผู้คน 

จำ�นวนไม่น้อยที่ในเวล�ต่อม�รับฟังพระ

กิตติคุณและเข้�ร่วมศ�สนจักร  ข้�พเจ้�

ดีใจที่เร�ได้ฉลองก�รประสูติของพระเยซู

คริสต์ด้วยวิธีนี้  แต่ละปีสม�ชิกศ�สนจักร

หล�ยคนตั้งต�รอให้ถึงวันพิเศษ ข้�พเจ้� 

ก็เช่นกัน  มีอยู่ปีหนึ่งเร�ถึงกับเช่�อูฐม� 

เพื่อให้บรรย�ก�ศดูสมจริง  เร�ให้อูฐอยู่ 

ตรงท�งเข้� ทำ�ให้คนเดินผ่�นไปม�สนใจ 

ม�ก แต่ไม่เคยเข้�ม�ชมก�รแสดงคริสต์- 

ม�สเลย  ปีต่อม�เร�จึงตัดสินใจไม่นำ�อูฐ 

ม�อีก

ครอบครัวช�วต่�งช�ติครอบครัวหนึ่ง 

ถ�มข้�พเจ้�ว่�รู้จักสถ�นเลี้ยงเด็กกำ�พร้�

หรือสถ�นที่อื่นที่ต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

เป็นพิเศษหรือไม่  ครอบครัวนี้มีประเพณี 

ช่วยเหลือคนย�กไร้ในวันคริสต์ม�ส  ข้�พ- 

เจ้�เช่ือว่�พวกเข�มีคว�มเข้�ใจอย่�งลึกซ้ึง 

เกี่ยวกับคว�มหม�ยที่แท้จริงของคริสต์- 

ม�ส  ผู้นำ�ศ�สนจักรคนหน่ึงเล่�ให้ข้�พเจ้� 

ฟังว่�ในคริสต์ม�สปีหนึ่งเข�รู้สึกถึงพระ

วิญญ�ณบริสุทธิ์ซึ่งผลักดันให้เข�กล้�ไป

ห�ผู้นำ�ที่เข�เคยทำ�ให้ขุ่นเคืองพร้อมกับ

กล่�วขอโทษทั้งน้ำ�ต�  เข�เชื่อว�่ก�รเป็น

ผู้สร้�งสันติคือของขวัญอันดีเยี่ยมที่เข� 

จะถว�ยแด่พระเยซูคริสต์ได้  เพร�ะพระ 

คริสต์ทรงเป็นองค์สันติร�ช เร�จึงควรดำ�- 

เนินต�มแบบอย่�งของพระองค์และเพียร

พย�ย�มท่ีจะเป็นวิสุทธิชนท่ีแท้จริงของ

พระคริสต์

สมัยเป็นนักศึกษ�ที่บีว�ยยู-ฮ�ว�ย 

ข้�พเจ้�มีโอก�สนำ�ของขวัญไปให้คนขัด 

สนพร้อมกับอธิก�ร  ข้�พเจ้�จำ�ได้ว่�หลัง

จ�กว�งของขวัญไว้ตรงธรณีประตูบ้�น 

สม�ชิกศ�สนจักรเหล่�นั้นและกดกริ่ง

แล้ววิ่งกลับไปเจอกับอธิก�รที่รถ จ�กนั้น 

ก็ออกไปทำ�ที่บ้�นหลังอื่นต่อ  ในฐ�นะผู ้

เลี้ยงแกะในศ�สนจักร เร�ทุกคนส�ม�รถ
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ประเทศไทย 

“วิญญาณของคริสต์มาสใส่

ความปรารถนาในใจเราที่จะ

มอบปีติให้ผู้อื่น การฉลอง

คริสต์มาสช่วยให้เรารักษา

สัญญาว่าจะระลึกถึงพระเจ้า

ตลอดเวลาและของประทาน

ต่างๆ ที่พระองค์ทรงมอบให้

เรา  ความทรงจำานั้นทำาให้เรา

ปรารถนาจะถวายของขวัญแด่

พระองค์”
-ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ จากคำาปราศรัย
ให้ข้อคิดทางวิญญาณโดยฝ่ายประธานสูงสุด
เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสปี 2010-

เรียนรู้จ�กแบบอย่�งของอธิก�รท่�นนี้ได้  
โดยผ่�นก�รดลใจจ�กพระวิญญ�ณ ห�ก 
เร�นำ�เพื่อนร่วมท�งไปด้วย (โดยเฉพ�ะ
เย�วชนคนหนุ่มส�ว) เร�จะกล�ยเป็นเทพ 
คริสต์ม�สผู้ส่งคว�มรักของพระคริสต์ไป
ยังบุตรธิด�อันล้ำ�ค่�ของพระองค์  ทั้งผู้ให้
และผู้รับย่อมได้รับปีติและคว�มอิ่มเอม
ใจอย�่งใหญ่หลวง

ทุกคร้ังท่ีข้�พเจ้�ได้ยินเพลงสวดคริสต์- 

ม�ส ใจข้�พเจ้�เปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณ

บริสุทธิ์  ข้�พเจ้�ทร�บว่�ผู้ประพันธ์เนื้อ- 

ร้องและทำ�นองของเพลงสวดเหล่�นั้น

เป็นส�นุศิษย์ผู้อ่อนน้อมของพระคริสต์

และเป็นผู้มีคว�มรักอันลึกซึ้งต่อพระผู้

ช่วยให้รอด  พวกเข�ประพันธ์ถ้อยคำ�สละ- 

สลวยจับใจเหล่�นี้ภ�ยใต้ก�รดลใจจ�ก 

พระวิญญ�ณ  ถึงแม้โดยปกติเร�จะร้อง 

เพลงสวดคริสต์ม�สเฉพ�ะช่วงเทศก�ล 

คริสต์ม�สเท่�น้ัน แต่ท่วงทำ�นองอันไพเร�ะ 

ของบทเพลงจะกังว�นอยู่ในโสตของเร� 

ได้ตลอดทั้งปี  ข้�พเจ้�เป็นพย�นว่�พระ 

เยซูคริสต์พระบุตรของพระบิด�บนสวรรค์

ประสูติม�บนแผ่นดินโลก  นี่คือก�รแสดง

ให้ประจักษ์ถึงคว�มรักอันยิ่งใหญ่ที่พระ

บิด�ทรงมีต่อเร� (ยอห์น 3:16)  พระคริสต์

ประสูติม�เพื่อเร�และส้ินพระชนม์เพื่อเร� 

พระร�ชกิจของพระองค์ คำ�สอนของพระ 

องค์ และสิ่งอัศจรรย์ที่ทรงบันด�ลให้เกิด 

ขึ้นล้วนนำ�เร�ไปสู่ของประท�นอันยิ่งใหญ่ 

ที่สุดในชีวิต  ข้�พเจ้�ซ�บซึ้งใจที่ได้เป็น 

ส�นุศิษย์ของพระองค์และซ�บซึ้งใจที่ได้

ทร�บคว�มหม�ยท่ีแท้จริงของคริสต์ม�ส  

คริสต์ม�สปีนี้ ขอให้เร�ถว�ยของขวัญดี 

ท่ีสุดท่ีเร�จะทำ�ได้แด่พระผู้ช่วยให้รอด เพ่ือ 

เป็นส�นุศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์  

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

ซานตาคลอสในคราบผู้สอนศาสนา 

สมัยเป็นผู้สอนศาสนา ดิฉันกับคู่ได้รับของขวัญและอาหารมากมายจากสมาชิก 

เน่ืองในวันคริสต์มาส  เราจึงตัดสินใจว่าจะนำาอาหารและของขวัญส่วนใหญ่ไป 

ให้ครอบครัวท่ีต้องการส่ิงเหล่าน้ันมากกว่าเรา  ดังน้ันหน่ึงช่ัวโมงก่อนถึงเวลากลับเข้า 

บ้าน เราจึงแอบเอาของขวัญหรืออาหารพร้อมการ์ดเล็กๆ เขียนข้อความในพระคัมภีร์ 

เก่ียวกับพระผู้ช่วยให้รอดไปวางตรงหน้าประตูบ้านผู้คนเหล่าน้ัน จากน้ันกดกร่ิงแล้ว 

รีบว่ิงกลับไปท่ีรถและขับออกไป  หรือบางทีหากมีท่ีซ่อน เราจะแอบซุ่มอยู่อีกด้านหน่ึง 

เพ่ือดูปฏิกิริยาของผู้รับท่ีออกมาดูด้วยสีหน้าสงสัยและกลับเข้าไปด้วยใบหน้าเป้ือนย้ิม 

และหลายครั้งมีเสียงดีใจของเด็กๆ ดังตามออกมาจากในบ้าน เรากลับบ้านด้วย 

ความสุขใจและขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงให้โอกาสเราได้เป็นซานตาคลอส

ของพระองค์ในค่ำาคืนเหล่านั้น 

-สงวนนาม-



 

เว็บไซต์อย่�งเป็นท�งก�รของศ�สน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้�ยสำ�หรับผู้สนใจและบุคคล 

ทั่วไปมีออนไลน์ในภ�ษ�ไทยแล้วตั้งแต่

เดือนกันย�ยนที่ผ่�นม�
เว็บไซต์นี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อแนะนำ�ศ�สน- 

จักรต่อช�วโลก  หมวด  “ผู้คนของเรา” แนะ 
นำ�ผู้อ่�นให้รู้จักช�วมอรมอนท่ีบอกเล่�
เรื่องร�วของตนว่�พระกิตติคุณของพระ 
เยซูคริสต์เป็นพรในชีวิตพวกเข�อย่�งไร   
“ค่านิยมของเรา” เน้นลำ�ดับคว�มสำ�คัญ 

ท�งวัฒนธรรมบ�งอย่�งของช�วมอรมอน 
เช่น ครอบครัวที่เข้มแข็ง ก�รบำ�เพ็ญ
ประโยชน์และก�รเป็นพลเมืองดี  พร้อม 
ทั้งนำ�เสนอแก่นหลักคำ�สอนที่สนับสนุน
คว�มเชื่อของศ�สนจักรในหมวด “คว�ม
เชื่อของเร�”  เว็บไซต์นี้จะเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีในก�รค้นห�ข้อมูลเกี่ยวกับศ�สนจักร  
เพิ่มเติมด้วยก�รติดต่อกับผู้สอนศ�สน� 
และก�รม�ร่วมพิธีที่โบสถ์

นอกจ�กนี้ในเว็บไซต์ยังมีแฟ้มประวัติ 
เรื่องร�วเกี่ยวกับศรัทธ�ในชีวิตประจำ�วัน 

ของช�วมอรมอนท่ัวโลก  ซ่ึงมีภูมิหลังและ 
ประสบก�รณ์แตกต่�งหล�กหล�ย แต่มี 
คำ�มั่นสัญญ�เดียวกันอย่�งลึกซึ้งต่อพระ 
เยซูคริสต์  ในส่วนน้ีสม�ชิกส�ม�รถเข้�ไป 
สร้�งแฟ้มประวัติเพื่อบอกเล่�เรื่องร�ว
ของตนเองได้เช่นกัน

ท่�นส�ม�รถแนะนำ�เว็บไซต์นี้กับมิตร 
สห�ย ครอบครัว และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับศ�สนจักร โดย 
แบ่งปันลิงก์หรือแนะนำ�ให้เข้�ไปเย่ียมชม 

ที่ Mormon.org/tha   

ศาสนจักรเป็นเจ้าของและดำาเนินงานหลายเว็บไซต์ เว็บไซต์ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดส่วนหนึ่งได้แก่

LDS.org – สื่อส�รกับสม�ชิกศ�สนจักรเป็นหลัก นำ�เสนอข�่วส�รจ�กผู้นำ�ศ�สนจักร กลุ่มเว็บไซต์สำ�หรับกลุ่มผู้ร่วมประชุมใน 
ท้องที่ และมีแหล่งช่วยสำ�หรับผู้ศึกษ�พระกิตติคุณหรือเตรียมบทเรียน

Newsroom.LDS.org – มีเรื่องร�วข่�วส�รและข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับศ�สนจักร

Familysearch.org – องค์กรลำ�ดับก�รสืบเชื้อส�ยแห่งใหญ่ที่สุดในโลก มีบันทึกและบริก�รต่�งๆ ไว้ให้ส�ธ�รณชนที่สนใจค้นคว้�
ประวัติครอบครัว
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Mormon.org มีในภาษาไทยแล้ว



ประเทศไทย
 

ท4      เ ลี ย โ ฮ น า

หนุ่มส�วโสดกว่� 170 คนจ�ก 
ท่ัวประเทศท่ีเข้�ร่วมก�รประชุม 
ใหญ่ YSA ตอบรับคำ�เชื้อเชิญ 

จ�กฝ่�ยประธ�นภ�คที่จะช่วยนำ�เพื่อน 
หนุ่มส�วโสดที่แข็งขันน้อยให้กลับม�มี
ส่วนร่วมในศ�สนจักร

นับเป็นก�รรวมตัวครั้งสำ�คัญในประ- 

เทศไทยของคนหนุ่มส�วในศ�สนจักรของ 

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย 

ในก�รประชุมใหญ่หนุ่มส�วโสด (YSA)  

เมื่อวันที่  2-4 สิงห�คม 2012 ณ ภูแก้ว 

รีสอร์ท อำ�เภอเข�ค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์   

สม�ชิกโสดวัย 18-30 ปี กว่� 170 คนจ�ก

สเตคและท้องถิ่นท่ัวประเทศได้มีโอก�ส

ทำ�คว�มรู้จักผ่�นกิจกรรม เรียนรู้ร่วมกัน 

รับใช้ร่วมกัน และตอบรับคำ�เชื้อเชิญจ�ก 

ฝ่�ยประธ�นภ�คท่ีจะ “ค้นห�หนุ่มส�วโสด 

ท่ีแข็งขันน้อยกว่�และเช้ือเชิญให้คนเหล่� 

นั้นมีส่วนร่วมในก�รประชุมศีลระลึกท่ี 

เปี่ยมด้วยพระวิญญ�ณ  ก�รเรียนรู้พระ 

กิตติคุณที่ได้รับก�รดลใจ และกิจกรรม 

พบปะสังสรรค์”

ทำาความรู้จักกันผ่านกิจกรรม

เนื่องจ�กวอร์ดและส�ข�ส่วนใหญ่อยู่ 

ห่�งไกลกัน จึงทำ�ให้ก�รชุมนุมท่ัวประเทศ 

จัดขึ้นไม่บ่อยนัก  เมื่อมีกิจกรรมเช่นนี้เกิด 

ขึ้น หล�ยคนจึงมีโอก�สพบปะเพื่อนสม�- 

ชิกต่�งถิ่นผ่�นกิจกรรมนันทน�ก�รหล�ก 

หล�ยไม่ว่�จะเป็นก�รเต้นรำ� ว่�ยน้ำ� ร้อง

ค�ร�โอเกะ แสดงพรสวรรค์ แสดงละคร

สั้น และอื่นๆ ซึ่งเป็นโอก�สดีให้สม�ชิก 

โสดท่ีดำ�เนินชีวิตต�มม�ตรฐ�นและคว�ม 

เช่ือเดียวกันได้รู้จักกันในวงกว้�งม�กขึ้น  

ศิริรัตน์ คุ่มภะวัน จ�กส�ข�รังสิตกล่�ว

ว�่กิจกรรมครั้งนี้ทำ�ให้เธอ “กล้�ทำ�คว�ม 

รู้จักกับผู้อื่นก่อน เปิดใจมองผู้อื่นโดยไม่

สนใจรูปลักษณ์ภ�ยนอก ตลอดจนเรียนรู้

ที่จะแบ่งปันและร่วมมือช่วยเหลือกันโดย

ไม่ต้องร้องขอ” 

เรียนรู้และรับใช้ร่วมกัน

“ผมรู้จักจุดประสงค์และเป้�หม�ยของ 

ก�รดำ�เนินชีวิตม�กขึ้น” “ดิฉันได้เรียนรู้ 

ว่�เร�ควรทำ�อะไรก็ต�มท่ีทำ�ได้เพ่ือชุมชน 

ของเร�” เกรียงไกร แก้วประทุม ส�ข� 

เชียงใหม่ และเจสซิก� ลัว สม�ชิกช�วจีน 

ที่กำ�ลังศึกษ�อยู่ในประเทศไทยบอกเล่� 

สิ่งที่ได้จ�กก�รร่วมกิจกรรมครั้งนี้  นอก 

จ�กคว�มสนุกสน�น กิจกรรมยังมุ่งช่วย 

ให้สม�ชิกโสดเตรียมพร้อมทั้งท�งโลก

และท�งวิญญ�ณเพื่อจะส�ม�รถกระทำ�

หนุ่มสาวโสดจากสเตคและท้องถิ่นทั่วประเทศไทยในการ   ประชุมใหญ่หนุ่มสาวโสดที่อำ

การประชุมใหญ่หนุ่มสาวโสดทั่วประเทศให้คำามั่น 
จะติดตามผู้แข็งขันน้อย



 ประเทศไทย

คุณประโยชน์ให้ศ�สนจักรและชุมชนได้    

กิจกรรมประกอบด้วยฐ�นเรียนรู้ซึ่ง 

ดำ�เนินกิจกรรมโดยเจ้�หน้�ท่ีเซมิน�รีและ 

สถ�บันโดยเน้นหลักธรรมพระกิตติคุณ 

ที่สำ�คัญต่อคนหนุ่มส�ว  ช่วงแนะนำ�วิธี 

แบ่งปันพระกิตติคุณผ่�นสื่อสังคมออน- 

ไลน์ (https://www.facebook.com/ 

mormonthai) ช่วงแนะนำ�กองทุนต่อ 

เนื่องเพื่อก�รศึกษ� (กตศ.) ซึ่งจัดตั้งขึ้น 

เพ่ือสนับสนุนคนหนุ่มส�วของศ�สนจักร 

ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับก�รศึกษ�และ 

มีง�นอ�ชีพที่ดี  ช่วงแนะนำ�วิธีทำ�ประวัติ 

ครอบครัวผ่�นเว็บไซต์ Familysearch.

org ตลอดจนก�รรับใช้ชุมชนโดยทำ�ง�น

ผ่�นผู้นำ�ศ�สนจักรในหน่วยของตน

สำ�หรับคนบ�ป ไม่ใช่คนที่สะอ�ดแล้ว   

ขอเร�อย่�ออกห่�งจ�กศ�สนจักร  เม่ือ 

ท่�นมีบ�ป ยิ่งเป็นเวล�ที่ท�่นต้องเข�้ห� 

ศ�สนจักร  อย่�ตกไปจ�กศ�สนจักร  ท่�น 

ต้องเข�้ม�เพื่อรับก�รบำ�รุงเลี้ยง”  

ตอบรับคำาเชื้อเชิญจากฝ่ายประธาน

ภาค

หนุ่มส�วโสดในปัจจุบันเผชิญกับก�ร 

ท้�ท�ยเป็นอันม�ก ทำ�ให้หล�ยคนเหิน 

ห่�งจ�กศ�สนจักร  กิจกรรมช่วงระดม 

คว�มคิดเปิดโอก�สให้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม

สนทน�กันถึงปัญห�และวิธีช่วยเหลือ

ผู้คนเหล่�นั้นให้กลับม�แข็งขันอีกครั้ง ซึ่ง 

สอดคล้องกับคำ�เช้ือเชิญของฝ่�ยประธ�น 

ภ�คดังที่กล่�วไว้ข้�งต้น  

สืบเนื่องจ�กกิจกรรมนี้ หนุ่มส�วโสด 

แต่ละวอร์ดแต่ละส�ข�ทั่วประเทศให้คำ� 

มั่นสัญญ�ร่วมกันว่� “ … จะค้นห�ร�ย

ชื่อหนุ่มส�วโสดที่แข็งขันน้อย 3 คนใน

วอร์ดหรือส�ข�ของตนเองพร้อมข้อมูลท่ี

อยู่ เบอร์โทรศัพท์ วันเกิด และติดต่อกับ

คนเหล่�นี้เป็นประจำ� โดยท�งโทรศัพท ์

หรือไปเยี่ยมที่บ้�นด้วยคว�มรัก คว�ม

จริงใจ คว�มอดทน และเชื้อเชิญคนเหล�่ 

นี้ให้ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรม ชั้นเรียน  

หรือก�รประชุมศีลระลึก และตัวแทน

หนุ่มส�วโสดแต่ละวอร์ดหรือส�ข�จะ

ร�ยง�นผลให้อธิก�รหรือประธ�นส�ข�

ทร�บคว�มคืบหน้�เป็นประจำ�ในก�ร

ประชุมสภ�วอร์ดหรือสภ�ส�ข�”  คำ�มั่น

สัญญ�นี้จะมีก�รแจ้งให้ผู้นำ�ในแต่ละ

หน่วยรับทร�บโดยทั่วกันเพื่อติดต�มผล

และให้คว�มช่วยเหลือต่อไป
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ในครั้งนี้ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมได้มีโอก�ส 

บำ�เพ็ญประโยชน์โดยก�รท�สีและทำ� 

คว�มสะอ�ดโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขต 

เข�ค้อ ซึ่งเกล็ดด�ว ดังชัยภูมิ จ�กส�ข�

บุรีรัมย์บอกว่�เป็นกิจกรรมที่เธอชอบ 

ม�กที่สุดเพร�ะได้  “แบ่งปันคว�มสุขให้ 

แก่สังคม”  นอกจ�กคว�มสุขใจที่ได้รับใช้ 

ผู้อื่น ประธ�นเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธ�น

คณะเผยแผ่ ผู้พูดหลักในก�รประชุมใหญ่ 

ครั้งนี้ให้ข้อคิดว่�

“เมื่อเร�ท�สี แม้พื้นผิวเดิมจะเก่�ม�ก 

แต่เมื่อท�สีทับลงไป อ�ค�รดูใหม่และ 

สวยง�มขึ้นทันที  เร�ทุกคนต่�งมีบ�ป แต่ 

เร�ส�ม�รถกลับใจเป็นคนใหม่ได้  ขอให้ 

นึกว่�ศ�สนจักรแห่งนี้เป็นโรงพย�บ�ล

หนุ่มสาวโสดจากสเตคและท้องถิ่นทั่วประเทศไทยในการ   ประชุมใหญ่หนุ่มสาวโสดที่อำาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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เรียนรู้หลักธรรมพระกิตติคุณระหว่างกิจกรรมประจำาฐานกิจกรรมนันทนาการระหว่างการประชุมใหญ่

หนุ่มสาวโสดบำาเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนโดยการทาสีและทำาความสะอาดโรงเรียน

ดูเหมือนว่�บรรย�ก�ศก�รประชุมจะเต็มไปด้วย 

คว�มมุ่งมั่นและประจักษ์พย�นของคนหนุ่มส�วผู้  

ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รนำ�บุตรธิด�ของพระ 

ผู้เป็นเจ้�กลับม�  “ไม่มีส่ิงใดจะม�ลดทอนพลังและคว�ม 

ต้ังใจอันแรงกล้�ของหนุ่มส�วผู้แข็งขันเหล่�น้ีได้” 

ประธ�นส�ธิต ไกวัลวรรธนะ ประธ�นท้องถิ่นกรุงเทพ

เหนือกล่�วสรุป 

อ่านประจักษ์พยานของหนุ่มสาวโสดเพิ่มเติมที่ 
Lds.or.th 
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 ประเทศไทย

ดิฉันแต่งง�นกับส�มีช�วเนป�ล 
และเป็นสม�ชิกวอร์ดกรุงเทพ 
ในปี  2007  หลักธรรมพระกิตติ- 

คุณทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงม�กม�ย 
กับชีวิตเร�ท้ังคู่ก่อนและหลังรับบัพติศม� 
ก่อนยอมรับพระกิตติคุณ ดิฉันกับส�มี
อยู่ด้วยกันก่อนแต่งง�น  ในเวล�นั้นดิฉัน
คิดว่�พิธีแต่งง�นไม่ใช่เร่ืองสลักสำ�คัญ
นัก ขอเพียงแต่คนสองคนรักกัน คนที่เร�
รักเป็นคนดีและรักดิฉันม�กๆ ก็พอแล้ว  

แต่หลังจ�กได้เรียนรู้พระกิตติคุณจ�ก 
ผู้สอนศ�สน� เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัว 
นิรันดร์ ชีวิตแต่งง�น ก�รผนึกที่พระวิห�ร  
และที่สำ�คัญคือกฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�ง 
เพศซ่ึงห้�มช�ยหญิงอยู่กินกันก่อนแต่ง 
ง�นต�มกฎหม�ย  ดิฉันจึงตระหนักว่�เร� 
กำ�ลังดำ�เนินชีวิตผิดครรลอง  ทำ�ให้ดิฉัน
กับส�มียังไม่ส�ม�รถรับบัพติศม�ได้  ผู้
สอนศ�สน�แนะนำ�ให้เร�สวดอ้อนวอน

นภากับสามีหน้าพระวิหาร 
ซอลท์เลค รัฐยูทาห์

ทูลถ�มพระผู้เป็นเจ้�อย่�งสุดจิตสุดใจถึง 
เรื่องนี้เพื่อแก้ไขตนเองให้พร้อมรับบัพ- 
ติศม�

เร�สองคนคุกเข่�ทูลถ�มพระผู้เป็นเจ้� 
และได้รับคำ�ตอบว่�วิธีดีที่สุดคือเร�ต้อง
แยกกันอยู่เพื่อเตรียมตัวและทำ�ร่�งก�ย 
ให้บริสุทธิ์  ก�รแยกกันอยู่ไม่ได้หม�ยถึง 
ก�รหมดรักกัน แต่เป็นก�รแสดงถึงก�ร 
กลับใจให้เร�สะอ�ดก่อนรับบัพติศม�  ดิฉัน 
กับส�มีแยกกันอยู่ประม�ณ 3 ถึง 4 เดือน   
ระหว่�งน้ันผู้สอนศ�สน�ม�สอนหลักธรรม 
พระกิตติคุณจนดิฉันรู้สึกว่�คว�มสะอ�ด
ท�งร่�งก�ยที่พระผู้เป็นเจ้�ประท�นให้
ช่�งวิเศษเหลือเกิน  เหนือสิ่งอื่นใดดิฉัน
ต้องก�รคว�มสะอ�ดท�งจิตใจด้วย  เร�
จึงบอกกับผู้สอนศ�สน�ว่�เร�พร้อมรับ 
พระน�มของพระองค์แล้ว  นั่นเป็นคว�ม 
รู้สึกท่ีวิเศษม�ก  ก�รกลับใจจ�กบ�ปของ 

เร�มีส่วนสำ�คัญ  ก�รให้อภัยของพระผู้ 

ช่วยให้รอดสอนให้ดิฉันรู้จักคว�มรักที่ 

บริสุทธิ์อย่�งแท้จริง  พระองค์ทรงรักเร� 

ม�ก และพร้อมจะยื่นพระหัตถ์ม�ช่วย 

ลูกๆ ของพระองค์เสมอ

ปัจจุบันดิฉันกับส�มีมีคว�มเช่ือเหมือน 

กันคือครอบครัวส�ม�รถอยู่ด้วยกันชั่ว

นิรันดร์อย่�งแน่นอน  เร�ได้รับก�รผนึก 

ที่พระวิห�รซอลท์เลคเมื่อปี 2010 ก�ร

ทำ�ต�มพระบัญญัติและก�รดำ�เนินชีวิต 

อย่�งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยสำ�คัญต่อเร�ไม่ 

ว่�จะเกิดปัญห�อะไรในชีวิต หลักธรรม

พระกิตติคุณจะคอยสอนเร�ได้ดีในทุก 

เรื่อง  ตร�บใดที่เร�อดทนจนกว่�ชีวิตจะ 

ห�ไม่ในก�รทำ�ในสิ่งถูกต้องต่อไป  
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นภา และชานดรา ปรากรา ชาร์มา คะนาล์กับมิตรสหายและครอบครัว 
ในวันผนึกที่พระวิหารซอลท์เลค

ดำาเนินชีวิตอย่างสะอาดผ่านพระกิตติคุณ
โดย นภา ชามาร์ คะนาล์ 
กรุงเทพฯ
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ 
ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร  อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 
ของท่านให้พิมพ์บทความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th หรือติดตามที่ Facebook.com/mormonthai

สวนองุ่น 
ยังต้องการ 
คนงานอีกมาก

เวล�นี้ LDS Community 
Translation กลุ่มอ�ส�สมัคร 
ทำ�ง�นแปลแอลดีเอสในเว็บไซต์ 

อ�ส�สมัครสำ�หรับสม�ชิกศ�สนจักร
ทั่วโลก Vineyard.lds.org มีง�นที่
ต้องแปลเป็นภ�ษ�ไทยม�กกว่�สิบ
ร�ยก�รให้ท่�นเข้�ไปช่วย ห�กท่�น 
มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจภ�ษ�อังกฤษ
และภ�ษ�ไทยในระดับที่ดี  ง�น
ดังกล่�วรวมถึง Teachings of the 
Living Prophets Student Manual 
และ Mormon Messages หล�ย
ร�ยก�ร

นอกจ�กนี้ท�่นส�ม�รถช่วยโดย
ก�รโหวตคำ�แปลจ�กอ�ส�สมัคร
ท�่นอื่นได้เช่นกัน  คำ�แปลทั้งหมด
ต้องได้รับก�รโหวตอย่�งน้อยสอง
คะแนนก่อนได้รับพิจ�รณ�เป็นคำ�
แปลขั้นสุดท�้ย  อ�่นคำ�แนะนำ�ใน
ก�รแปลและแหล่งช่วยต่�งๆ ได้ที่ 
https://vineyard.lds.org/trl/wiki/
Main_Page 




