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“เม่ือข้าพเจ้าเห็น

โจเซฟ สมิธ หาก

กล่าวโดยอุปมา 

เสมือนหน่ึงท่าน 

นำาเอาสวรรค์ลง 

มาสู่แผ่นดินโลก 

และท่านนำาเอา 

แผ่นดินโลกข้ึนมา 

และด้วยความ

ชัดเจนเรียบง่าย 

ท่านเปิดเผยเร่ือง

ต่าง ๆ ของพระผู้

เป็นเจ้า และน่ันคือ

ความงามในพันธ-

กิจของท่าน”

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–77),  
Discourses of Brigham Young, 
รวบรวมโดย จอห์น เอ. วิดต์โซ 
(1954), 458–59.
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 34 แอฟริกา—ทวีปแห่งความหวังอัน	
	 	 เจิดจ้า

โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
แอฟริกาเป็นสถานที่ซึ่งเราสามารถ
เห็นปาฏิหาริย์แห่งการฟื้นฟูค่อย ๆ 
สำาแดง

ปกิณกะ

 8 ส่ิงท่ีเราเช่ือ:	พระเจ้าจะเสด็จกลับ	
	 	 แผ่นดินโลกในรัศมีภาพ

 10 บ้านเรา	ครอบครัวเรา:	ช่วยให้ลูก	ๆ		
	 	 รู้จักพระวิญญาณบริสุทธ์ิ

โดย เมอร์ริลี บราวน์ โบแย็ค

 13 การสอน	เพ่ือความเข้มแข็งของ	 	
	 	 เยาวชน	:	การกลับใจ

 14 ข่าวศาสนจักร
 40 เสียงวิสุทธิชน
 80 จนกว่าเราจะพบกันอีก:	การเดินทาง	
	 	 กลับบ้าน

โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์

ข่าวสาร

 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:			
	 	 ครอบครัวและมิตรตลอดกาล

 โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์

 7 ข่าวเย่ียมสอน:	พระพันธกิจอัน	 	
	 	 ศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซูคริสต์:		 	
	 	 พระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำาเนิด

บทความพิเศษ

 16 เชิญมาสักการะพระองค์
โดย เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เทอร์
สัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์สมัยโบราณ
นำาเสรีภาพมาสู่เชลยและนำาความหวัง
มาสู่ครอบครัวมนุษย์

 22 การทำาดัชนีสำาคัญย่ิง
โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์
สิ่งเรียบง่ายขนาดนั้นจะสร้างความแตก
ต่างให้ครอบครัวทั่วโลกได้จริงหรือ

 26 เป็นวิสุทธิชนท่ีดีข้ึนโดยรับใช้	 	
	 	 ร่วมกับศาสนาอ่ืน

โดย เบตซี แวนเดนเบิร์จ
การรับใช้ร่วมกับผู้นับถือศาสนาอื่นจะ
ทำาให้การเป็นสานุศิษย์ของเราลึกซึ้ง 
ขึ้นได้อย่างไร

 32 จาก	Mzungu	กลายเป็นเพ่ือน
โดย เดวิด ดิกสัน
ก็อดฟรีย์ไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับ
ศาสนจักร จนกระทั่งกิ่งไม้กองหนึ่ง
ช่วยเปลี่ยนความคิดเขา

ภาพปก
ปกหน้า:  The Light of the World, โดย เจย์  
ไบรอันต์ วอร์ด  ปกหลัง: Shepherds Told  
of Jesus’s Birth, โดย อาร์เธอร์ เอ. ดิกซอน   
ปกหน้าด้านใน: ภาพถ่ายพระวิหารนอวู  
อิลลินอยส์ โดย Scott Jarvie Photography
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 44 คำาสัญญาของคริสต์มาส
โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
ท่านจะสัญญาอะไรกับพระผู้ช่วย 
ให้รอดในเทศกาลคริสต์มาสนี้

 48 เตรียมรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง
โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
เพราะสมัยการประทานของเราเป็น
สมัยการประทานสุดท้ายและสำาคัญ 
ที่สุด เราจึงมีความรับผิดชอบใน 
การเตรียมศาสนจักรให้พร้อมรับ 
พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า

 52 คำาถามและคำาตอบ
ฉันจะต่อต้านการล่อลวงอย่างไร

 54 เพ่ือความเข้มแข็งของเยาวชน:			
	 	 ทิวทัศน์จากสุดปลายทาง

โดย เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์
ท่านกลับใจได้ และเมื่อท่านกลับใจ 
ทุกอย่างจะดีขึ้น

 56 เลิกเสพติด:	เส้นทางของฉันสู่	 	
	 	 การเอาชนะส่ือลามก

สงวนนาม
สมัยเป็นเยาวชนหญิง ดิฉันไม่เคยคิด
ว่าจะต้องต่อสู้กับสื่อลามก

 58 มากกว่าผู้ช่วย
คิดว่าคุณเป็นเพียงผู้ติดตามเมื่อไป
สอนประจำาบ้านอย่างนั้นหรือ?   
คิดใหม่อีกครั้ง

 60 ยืนอยู่ในสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
ภาพถ่ายจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า
เยาวชนกำาลังยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์

 64 เพลงคริสต์มาสสุดโปรด
โดย ซี. จี. ลินด์สตรอม
เมื่อซิสเตอร์คนหนึ่งเดินขึ้นไป
ร้องเพลง ดิฉันสงสัยอย่างที่ไม่ควร
สงสัยว่าเพลงจะออกมาดีหรือ

 66 พ่ีชายผมเป็นผู้สอนศาสนา
โดย เควิน วี.
ตอนนี้ผมมีห้องนอนของตนเองแล้ว  
ผมอาจจะไม่คิดถึงพี่ชายก็ได้—หรือว่า
ผมคิดถึง ?

 67 พยานพิเศษ:	เหตุใดการใช้เวลากับ	
	 	 ครอบครัวของเราจึงสำาคัญมาก

โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์

 68 นำาปฐมวัยกลับบ้าน:	ฉันรู้ว่าพระเยซู	
	 	 คริสต์จะเสด็จมาอีกคร้ัง

 71 หน้าน้ีของหนู
 72 เฝ้าคอยพระเยซู

โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน
พระกุมารเยซูอยู่ที่ไหน  เราไม่อาจ
ฉลองคริสต์มาสได้หากไม่มีพระองค์

 74 ตามรอยประวัติศาสตร์:		 	
	 	 ดิสอิสเดอะเพลซ!

โดย แอนนี เบียร์

 76 สำาหรับเด็กเล็ก
 81 ภาพศาสดาพยากรณ์:			 	
	 	 โจเซฟ	ฟิลดิงก์	สมิธ

ดูว่าท่านจะหา

เลียโฮนาที่ซ่อน

อยู่ ในฉบับนี้ได้

หรือไม่  คำาใบ้: 

ช่างตัดผม 

จะช่วยท่าน

คนหนุ ่มสาว เยาว ชน เด็ ก



แนวคิดสำ�หรับก�รสังสรรค์ในครอบครัว

กลับใจ (การ), 13, 16, 54, 56
การเสด็จมาครั้งที่สอง, 8, 48, 

68, 72
การุณยธรรม, 80
ครอบครัว, 10, 66, 67
คริสต์มาส, 4, 16, 40, 41, 43, 

44, 64, 72, 76
คำาพยากรณ,์ 44
งานเผยแผ่ศาสนา, 4, 32, 34
งานพระวิหาร, 22
เด็ก, 10
ทุพพลภาพ (ความ), 64

ปฐมวัย, 71
ประวัติครอบครัว, 22
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ศีลธรรม, 56

สมัยการประทาน, 48
สมิธ, โจเซฟ ฟิลดิงก์, 81
สอน (การ), 10
สอนประจำาบ้าน (การ), 58
สารภาพ (การ), 54
สิทธิ์เสร,ี 52
สื่อ, 56
สื่อลามก, 56
เสรีภาพ, 16
ให้อภัย (การ), 54
อธิการ, 54
แอฟริกา, 32, 34

“ช่วยให้ลูกๆ	รู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์” 
หน้า 10: หลังจากทบทวนบทความนี้แล้ว 
ท่านอาจวางแผนกิจกรรมเกี่ยวกับการได้ยิน 
การมองเห็น และการเคลื่อนไหวซึ่งจะช่วย 
ให้ลูก ๆ ของท่านรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ ์
ตรัสกับพวกเขาอย่างไร ท่านอาจจะอ่านและ
แสดงบทบาทสมมติตามเรื่องราวคริสต์มาส  
ท่านอาจฝึกร้องเพลงสวดและเพลงปฐมวัย 
เกี่ยวกับการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดและ
ร้องให้มิตรสหายและเพื่อนบ้านฟัง ท่านอาจ 
ดูภาพพระผู้ช่วยให้รอดด้วยกันหรือวางแบบ
จ�าลองพระราชสมภพไว้ในที่ซึ่งเห็นเด่นชัด 
ในบ้านของท่าน  ท่านอาจวางแผนรับใช้กับ
ครอบครัว  ไม่ว่าจะเลือกท�าอะไร จงช่วยให ้
ลูก ๆ ของท่านรับรู้เมื่อพวกเขาก�าลังรู้สึกถึง
พระวิญญาณ

“เป็นวิสุทธิชนที่ดีขึ้นโดยรับใช้ร่วมกับ
ศาสนาอื่น” หน้า 26: ลองหาวิธีปฏิสัมพันธ์
กับอีกศาสนาหนึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 
ปีนี้  ท่านอาจจะอ่านเรื่องราวคริสต์มาสหรือ
รับใช้กับชาวคริสต์อีกครอบครัวหนึ่ง  ท่าน
อาจเชิญครอบครัวหนึ่งจากศาสนาอื่นที่ไม่ใช่
ศาสนาคริสต์มาสังสรรค์ในครอบครัวกับ 
ท่านและผลัดกันเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อ 
และประเพณีของแต่ละฝ่าย  ลองสนทนากับ
ลูก ๆ ของท่านหลังจากนั้นว่าพวกเขาเรียนรู้
ความจริงอะไรจากเพื่อน ๆ ของท่าน
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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: เครก เอ. คาร์ดอน
ที่ปรึกษา: เมอร์วิน บี. อาร์โนลด์, เชย์น เอ็ม. โบเว็น,  
สแตนลีย์ จี. เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น จูเนียร์
ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด ที. วอร์เนอร์
ผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น
ผู้อำานวยการฝ่ายนิตยสารศาสนจักร:	อัลเลน อาร์. ลอยบอร์ก
ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ: การ์ฟ แคนนอน
บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน
ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ไรอัน คาร์, ลารีน พอร์เตอร์ กอนต์
งานเขียนและงานบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, บริททานี บีตตี,  
เดวิด ดิกสัน, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี. ฟลิตตัน, มินดีย์ ไรย์  
ฟรีดแมน, ลอรี ฟูลเลอร์, แกร์เร็ตต์ เอช. การ์ฟ, เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์, 
ไมเคิล อาร์. มอร์ริส, แซลลีย์ จอห์นสัน โอดีเคิร์ก, โจซัว เจ. เพอร์กีย์,  
แจน พนิบอรฟั, รชิาร์ด เอ็ม. รอมนีย์, พอล แวนเดนเบร์ิก, มารสิซา วิดดสินั

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป์: เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น
ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: แทดด์ อาร์. พีเตอร์สัน
งานออกแบบ: จนีเนตต์ แอนดรวูส์, เฟย์ พี. แอนดรสั, ซี. คมิบัลล์ บอตต์, 
โธมัส ไชลด์, เนต ไกนส์, คอลลีน ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. จอห์นเซ็น,  
ซูซาน ลอฟเกร็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย, มาร์ก ดับเบิลยู. โรบินสัน,  
แบรด เทียร์, เค. นิโคล วอลเก็นฮอร์สต์
ผู้ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา: โคลเลตต์ เนเบเกอร์ อูนี
ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส
งานผลติ: เควนิ ซ.ี แบงส์, คอนน ีโบว์ธอร์พ บรดิจ์, จลู ีเบอร์เดตต์,  
ไบรอนั ดบัเบลิย.ู กกี,ิ เดนิส เคอร์บี, จินนี เจ. นิลสัน,  
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หัวข้อพระกิตติคุณในเล่ม
ตัวเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

ฉบับนี้มีบทความและกิจกรรมที่สามารถน�าไปใช้ส�าหรับการสังสรรค์ในครอบครัว			
แนวคิดสองประการมีดังนี้

ในภาษาของท่าน
เลียโฮนาและสื่ออื่นๆ ของศาสนจักรมีหลายภาษาที่ 
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ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใด ท่านมีมิตรสหายผู้ก�าลังแสวงหาความสุข
มากขึ้นแบบที่ท่านพบในการด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  พวกเขาอาจจะไม่

สามารถอธิบายความสุขนั้นเป็นค�าพูดได้ แต่พวกเขารับรู้ได้เมื่อ
เห็นความสุขนั้นในชีวิตท่าน  พวกเขาจะอยากรู้ที่มาของความสุข
นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาเห็นว่าท่านเผชิญการทดลอง
เช่นเดียวกับพวกเขา

ท่านรู้สึกมีความสุขเมื่อท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  
นั่นคือผลที่สัญญาไว้ของการด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ (ดู โม- 
ไซยาห์ 2:41)  ท่านมิได้เชือ่ฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้าอย่างซือ่สัตย์ 
เพื่อให้คนอื่นเห็น แต่พระเจ้าทรงก�าลังเตรียมคนที่สังเกตเห็นความ
สุขของท่านให้พร้อมฟังข่าวประเสริฐของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

พรที่ท่านได้รับสร้างพันธะรับผิดชอบและโอกาสอันดีเยี่ยมให้
ท่าน  ในฐานะสานุศิษย์แห่งพันธสัญญาของพระเยซูคริสต์  ท่าน 
จ�าต้องขยายโอกาสให้ผูอ้ืน่พบความสขุมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มิตรสหายของท่านและสมาชิกในครอบครัวท่าน

พระเจ้าทรงเห็นโอกาสของท่านและตรัสถึงพันธะรับผิดชอบของ
ท่านด้วยพระบัญญัตินี้  “จ�าเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับการเตือนจะเตือน
เพื่อนบ้านของตน” (คพ. 88:81)

พระเจ้าทรงท�าให้ท่านเชื่อฟังพระบัญญัติดังกล่าวง่ายขึ้นผ่าน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจท่านเมื่อท่านยอมรับและด�าเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ด้วยเหตุนี้ ความรักท่ี 
ท่านมีต่อผู้อื่นจึงเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับความปรารถนาจะให้พวกเขา
มีความสุขเหมือนกับที่ท่านประสบมาแล้ว

ตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนั้นคือท่านยินดีรับโอกาสที ่
จะช่วยงานเผยแผ่ศาสนาของพระเจ้าอย่างไร  ผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาเรียนรู้ในไม่ช้าว่าพวกเขาสามารถคาดหวังได้ว่าผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่แท้จริงจะตอบรับค�าขอให้แนะน�าผู้สนใจเป็นอย่างดี   
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสปรารถนาให้มิตรสหายและสมาชิกครอบครัว 
มีความสุขเหมือนพวกเขา

เมื่อหัวหน้าเผยแผ่วอร์ดของท่านหรือผู้สอนศาสนามาขอชื่อคน
เพื่อจะสอน นั่นเป็นการยกย่องท่านมาก  พวกเขาทราบว่ามิตร
สหายเห็นความสุขของท่านและด้วยเหตุนี้มิตรสหายเหล่านั้นจึง
พร้อมที่จะฟังและเลือกยอมรับพระกิตติคุณ  พวกเขามีความเชื่อ
มัน่ว่าท่านจะเป็นมติรทีพ่วกเขาต้องมเีมือ่พวกเขาเข้ามาในอาณา-
จักร

ท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะเสียเพื่อนเมื่อเชิญผู้สอนศาสนามา 
พบพวกเขา  ข้าพเจ้ามีเพื่อนที่ไม่ยอมรับผู้สอนศาสนาแต่ขอบคุณ

โดย ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

ครอบครัวและมิตร

ตลอดกาล

4 เ ลี ย โ ฮ น า



การสอนจากข่าวสารน้ี

ประธานอายรงิก์อธบิายว่าเราสามารถ 

แสดงความกตัญญต่อพระผู้ช่วยให้

รอดได้โดยแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อ่ืน  

ท่านอาจจะสนทนากับคนท่ีท่านสอนว่า

ของขวัญพระกิตติคุณเป็นพรแก่ชีวิตพวก

เขาอย่างไร  ลองเชื้อเชิญพวกเขาให้ค้นหา

ร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึงคนที่พวกเขา

ต้องการแบ่งปันของขวัญพระกิตติคุณและ

วิธีที่จะท�าเช่นนั้น

ข้าพเจ้ามาตลอดหลายปีเพราะข้าพเจ้า
เสนอสิ่งที่พวกเขารู้ว่ามีค่าต่อข้าพเจ้ามาก  
ท่านสามารถเป็นมิตรได้ตลอดกาลโดยให้
พระกิตติคุณซึ่งพวกเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่น�า
ความสุขมาให้ท่าน  อย่าพลาดโอกาสเชื้อ
เชิญมิตรสหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิก
ครอบครัวให้เลอืกเดินตามแผนแห่งความสขุ

ไม่มีโอกาสใดให้ตอบรับค�าเชื้อเชิญนั้น 
ยิ่งกว่าในพระวิหารของศาสนจักร  ที่นั่น
พระเจ้าทรงสามารถประทานศาสนพิธีแห่ง
ความรอดให้บรรพชนของเราผู้ไม่อาจรับได้
เมื่อยังมีชีวิต  พวกเขามองดูท่านด้วยความ
รักและความหวัง  พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า
พวกเขาจะมีโอกาสเข้าในอาณาจักรของ
พระองค์ (ดู คพ. 137:7–8) และพระองค์ทรง
ปลูกความรักที่มีต่อพวกเขาไว้ในใจท่าน

พวกท่านจ�านวนมากเคยรู้สึกปีติในการ
มอบศาสนพิธีแห่งพระวิหารให้ผู้อื่น ท่าน

รู้สึกปีติเช่นกันเมื่อท่านให้ชื่อผู้คนแก่ผู้สอน
ศาสนาเพื่อไปพบ  ท่านรู้สึกปีติยิ่งขึ้นเมื่อ
ประกอบศาสนพิธีแทนบรรพชนของท่าน  
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับการเปิด
เผยว่าความสุขนิรันดร์ของเราเกิดขึ้นได้ก ็
ต่อเมื่อเราเสนอเส้นทางสู่การรับพรนั้นให ้
แก่บรรพชนของเราผ่านศาสนพิธีพระวิหาร
แทนคนตาย (ดู คพ. 128:18)

เทศกาลคริสต์มาสหันใจเราไปหาพระผู ้
ช่วยให้รอดและปีติที่พระกิตติคุณของพระ-
องค์น�ามาให้เรา  เราแสดงความกตัญญ ู
ต่อพระองค์ได้ดีที่สุดเมื่อเรามอบความสุข
น้ันให้ผู้อื่น  ความกตัญญูเปลี่ยนเป็นปีต ิ
เมื่อเราให้ชื่อแก่ผู้สอนศาสนาและเมื่อเรา 
น�าชื่อบรรพชนของเราไปพระวิหาร  หลัก
ฐานยืนยันความกตัญญูของเราสามารถ
ท�าให้เรามีมิตรสหายและครอบครัวที่ยั่งยืน
ตลอดกาล 
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เด็ก

แบ่งปันประจักษ์พยานของท่าน

ผมจะแบ่งปันพระคัมภีร์มอรมอนได้ไหม
โดย จอช อาร์เนตต์

ในช่วงที่ผมเรียนมัธยมปลาย
ปีแรก ครูเซมินารีเชื้อเชิญ

ให้ชั้นเรียนของผมมอบพระ-
คัมภีร์มอรมอนให้เพื่อนที่ไม่
เป็นสมาชิก  ถึงแม้ผมจะเป็น
คนขี้อายมาก แต่ผมก็ยอมรับ
ค�าเชื้อเชิญนั้น

ผมใช้เวลาสองวันรวบรวม
ความกล้า แต่ในที่สุดผมก็น�า
พระคัมภีร์ไปให้เพื่อนชื่อบริท-
นีย์ระหว่างช่วงพักกลางวันและ
แสดงประจักษ์พยานสั้น ๆ   
บริทนีย์ขอบคุณผมส�าหรับ
หนังสือเล่มนั้น

สิ้นปีการศึกษา บริทนีย์ย้าย 
แต่เรายังติดต่อกัน  เธอเล่า
เรื่องโรงเรียนใหม่ให้ผมฟังและ
บอกว่าเพื่อนเกือบทุกคนของ

คุณที่ได้รับการฟื้นฟู  ผมรู้ว่า 
ถ้าเราช่วยน�าแม้หนึ่งคนมาหา
พระเจ้า “ปีติ [ของเรา] พร้อม
กับเขา [หรือเธอ] จะ
ใหญ่หลวงเพียงใด 
ในอาณาจักรแห่ง
พระบิดาของเรา!” 
(คพ. 18:15)
ผู้เขียนอาศัยอยู่ใน
รัฐวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา

เธอเป็นสมาชิกศาสนจักร แต่
เธอไม่เคยพูดเรื่องทางวิญญาณ
กับผม

แต่สถานการณ์เปลี่ยนไป
ก่อนผมไปเป็นผู้สอนศาสนา  
ผมได้รับข้อความจากบริทนีย์ว่า
เธอมีข่าวใหญ่จะแจ้งผม นั่นคือ 
เธอจะรับบัพติศมา เธอต้องการ
ขอบคุณผมที่เป็นเพื่อนเธอและ
เป็นแบบอย่างที่ดี

พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้เด็กชาย
ข้ีอายวัย 15 ปีท่ีไม่มีประสบ-
การณ์เผยแผ่ศาสนาและทรงน�า
เขาให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับ
คนที่พระองค์ทรงทราบว่าจะ
ยอมรบั  ผมรูว่้าเมือ่เราฟังพระ- 
วิญญาณ เราทุกคนจะพบคน
รอบข้างผู้ก�าลงัรอเรยีนพระกติต-ิ 

พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้ผม รู้สึกสงบและมีความสุข และ ยังสามารถช่วยให้คุณรู้สึกมี ความสุขด้วย! 

รัก 
                          แมทธิว

คริสต์มาสนี้ท่านอาจแบ่งปันของขวัญพระกิตติ- 

คุณโดยมอบพระคัมภีร์มอรมอนให้มิตรสหาย

หรือเพื่อนบ้านพร้อมประจักษ์พยานที่ท่านเขียนไว ้

ในนั้น  ท�าตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเตรียมพร้อม

1. วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 4½ x 6½ 

นิ้ว (11½ x 16½ ซม.) บนกระดาษแผ่นหนึ่ง

และให้ผู้ใหญ่ช่วยท่านตัดออกมา 

2. ติดรูปของท่าน—ภาพวาดหรือภาพถ่ายก็ได้— 

ไว้บนสุดของหน้า

3. เขียนประจักษ์พยานของท่านไว้ใต้รูป

4. ให้ผู้ใหญ่ช่วยท่านติดกระดาษแผ่นนั้นไว้ที่ 

ปกในของพระคัมภีร์มอรมอน

6 เ ลี ย โ ฮ น า

เยาวชน
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พระพันธกิจอันศักดิ์สิทธิ ์
ของพระเยซูคริสต์:  
พระบุตรองค์เดียว 
ที่ถือกำ�เนิด
นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข่าวสารการเยี่ยมสอนที่เน้น
พระพันธกิจด้านต่าง ๆ ของพระผู้ช่วยให้รอด

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ 
ทรงได้รับการขนานนามว่าพระบุตร

องค์เดียวที่ถือก�าเนิดเพราะพระองค์ทรงเป็น
บุคคลเดียวบนแผ่นดินโลกที่ประสูติจาก 
มารดามรรตัยและพระบิดาอมตะ พระองค์
ทรงสืบทอดเดชานภุาพอนัสงูส่งจากพระผู ้
เป็นเจ้าพระบิดาของพระองค์  พระองค์ทรง
สบืทอดความเป็นมรรตยัจากมารย์ีพระมารดา
ของพระองค์ ต้องทรงประสบความหิว 
ความกระหาย ความเหนื่อยล้า ความ 
เจ็บปวด และความตาย1

เพราะพระเยซคูรสิต์ทรงเป็นพระบตุรองค์
เดยีวทีถ่อืก�าเนดิจากพระบดิา พระองค์จงึทรง
สามารถพลีพระชนม์ชีพและรับคืนอีก พระ-
คัมภีร์สอนว่าโดย  “ผ่านการชดใช้ของพระ-
คริสต์” เรา “ได้รับการฟื้นคืนชีวิต” (เจคอบ 
4:11)  เราเรียนรู้เช่นกันว่าพระองค์จะทรง  
“ยก [คนทั้งปวง] ขึ้นไปสู่ความเป็นอมตะไป 
สู่ชีวิตนิรันดร์” ถ้าเรา “จะเชื่อ” (คพ. 29:43)

เมื่อเราเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่าพระเยซ ู
ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือก�าเนิดจาก
พระบิดาหมายความว่าอย่างไร  ศรัทธาของ
เราในพระครสิต์จะเพิม่พนู  เอล็เดอร์ด.ี ทอดด์ 
คริสทอฟเฟอร์สัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองกล่าวว่า “ศรัทธาในพระเยซูคริสต์คือ
ความมั่นใจและความเชื่อมั่นใน (1) สถานะ
ของพระองค์ในการเป็นพระบุตรองค์เดียวท่ี
ถือก�าเนิดจากพระผู้เป็นเจ้า (2) การชดใช้อัน
ไม่มขีอบเขตของพระองค์ และ (3) การฟ้ืนคนื
พระชนม์จรงิ ๆ ของพระองค์”2 บรรดาศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันเป็นพยานว่า “[พระเยซู
คริสต์] ทรงเป็น…พระบุตรองค์เดียวที่ก�าเนิด
ในเนื้อหนัง พระผู้ไถ่ของโลก”3

จากพระคัมภีร์
ยอห์น 3:16; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

20:21–24; โมเสส 5:6–9

อ้างอิง
1.  ดู หลักธรรมพระกิตติคุณ (2009),  52–53.
2.  ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “สร้างศรัทธาใน 

พระคริสต์,” เลียโฮนา, ก.ย. 2012, 13.
3.  “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ 

อัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2–3.

ศึกษาเนื้อหานี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอนและทูลขอให้รู้ว่าจะแบ่งปันอะไร  การเข้าใจพระชนม์ชีพและ
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดจะเพิ่มพูนศรัทธาของท่านในพระองค์และเป็นพรแก่คนที่ท่านดูแล
ผ่านการเยี่ยมสอนอย่างไร  ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ reliefsociety .lds .org

จากประวัติของเรา
ในพนัธสญัญาใหม่เราอ่านเรือ่งของ

สตรี ทั้งเอ่ยนามและไม่เอ่ยนาม ผู้ใช้

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เรียนรู้และ

ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระองค์  

เป็นพยานถึงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ปาฏหิารย์ิ และพระบารมขีองพระองค์  

สตรเีหล่านีก้ลายเป็นสานศุษิย์ตวัอย่าง 

และเป็นพยานคนส�าคัญในงานแห่ง

ความรอด

ตัวอย่างเช่น มารธาแสดงประจักษ์

พยานอันแรงกล้าถึงความเป็นพระเจ้า

ของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเธอทูลพระ- 

องค์ว่า “ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์

เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า 

ที่เสด็จมาในโลก” (ยอห์น 11:27)

พยานสมัยแรกสุดบางคนที่ยืนยัน

ความเป็นพระเจ้าของพระผูช่้วยให้รอด

คือมารีย์พระมารดาของพระองค์ และ

เอลีซาเบธญาติของเธอ  ไม่นานหลัง

จากเทพกาเบรียลมาเยือนมารีย์ เธอ

จึงไปเยี่ยมเอลีซาเบธ  ทันทีที่เอลี-

ซาเบธได้ยินเสียงทักทายของมารีย์ 

เธอ “เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” 

(ลูกา 1:41) และแสดงประจักษ์

พยานว่ามารีย์จะได้เป็นมารดาแห่ง

พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า
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ศรัทธา ครอบครัว 
การบรรเทาทุกข์

ฉันจะทำาอะไรได้บ้าง

1. เหตุใดการเข้าใจบทบาทของ 

พระเยซูคริสต์จึงส�าคัญต่อฉัน

2. ศรัทธาของเราจะเพิ่มพูนได้

อย่างไรเมื่อเรารักษาพันธสัญญา
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จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง เหตุ- 
การณ์บางอย่างได้แก่

• การละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่ การเลิก
สนับสนุนความจริง (ดู 2 เธสะโลนิกา 
2:1–3; 2 ทิโมธี 4:3–4)

• การฟ้ืนฟพูระกติตคิณุและฐานะปโุรหติ 
เช่นเดียวกับการออกมาของพระคัมภีร์
มอรมอน (ดู อิสยาห์ 29:4–18; กิจการ 
3:19–21)

• การส่ังสอนพระกิตติคุณทั่วโลก (ดู 
มัทธิว 24:14)

• ช่วงเวลาแห่งสงคราม ความชั่วร้าย 
และภัยพิบัติ (ดู มัทธิว 24:6–7; 2  
ทิโมธี 3:1–7)

• “การอัศจรรย์ในท้องฟ้าและบนแผ่น 
ดิน” (โยเอล 2:30; ดู มัทธิว 24:29–
30; คพ. 29:14–16; 49:23 ด้วย)

ทงหมดที่เราท�าในศาสนจักร ไม่ว่าจะ 

เป็น—งานเผยแผ่ศาสนา งานพระ-

วิหารและประวัติครอบครัว การสอนพระ-

กิตติคุณ การด�าเนินชีวิตเหมือนพระคริสต์

—ล้วนเตรียมเราและคนอื่น ๆ ให้พร้อมรับ

ชีวิตนิรันดร์และการเสด็จมาครั้งที่สองของ

พระเจ้า1

การเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์—พระ- 

ชนม์ชีพมรรตัยของพระองค์—มีพยานรู้เห็น

ค่อนข้างน้อย  เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา 

“ด้วยรัศมีภาพและอ�านาจมากมาย” 

มนษุยชาติทัง้ปวงจะเป็นพยาน (คพ. 29:11)  

การเสด็จมาคร้ังที่สองจะน�าเข้าสู่ยุคมิลเล-

เนียมเมือ่พระผูช่้วยให้รอดจะทรง “ด�ารงอยู่

ในความชอบธรรมกบัมนุษย์บนแผ่นดนิโลก

หนึ่งพันปี” (คพ. 29:11)
พระคัมภีร์กล่าวถึงเหตุการณ์มากมายที่

พระเจ้าจะเสด็จกลับแผ่นดิน
โลกในรัศมีภาพ

ถงึแม้เราจะเหน็เครือ่งหมายว่าการเสดจ็
มาครั้งที่สองอยู่ใกล้ แต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่า
พระเจ้าจะเสด็จมาเมื่อใด “โมงและวันไม่มี
มนุษย์คนใดรู้, ทั้งเหล่าเทพในสวรรค์ก็ไม่รู้, 
และพวกเขาจะไม่รูจ้นกว่าพระองค์เสดจ็มา” 
(คพ. 49:7)

บางคนจะไม่พร้อมรับการเสด็จกลับมา
ของพระผู้ช่วยให้รอด  นั่นจะเป็นเวลาน่า
กลัวส�าหรับคนชั่วร้ายแต่เป็นเวลาแห่ง
สันติสุขและชัยชนะส�าหรับคนชอบธรรม   
ดังนั้นพระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ยุค
สุดท้ายจึงสอนให้เราด�าเนินชีวิตเพื่อที่เรา 
จะพร้อมพบพระผูช่้วยให้รอดของเราเมือ่ใด
ก็ตามที่พระองค์เสด็จมาอีกครั้ง  พระเจ้า
ทรงสอนว่า

“ในวนันัน้, เมือ่เราจะมาในรศัมภีาพของ
เรา, ค�าอุปมาซึ่งเราพูดไว้เกี่ยวกับหญิง
พรหมจารีสิบคนจะเกิดสัมฤทธิผล

“เพราะคนทีฉ่ลาดและรบัความจรงิ, และ
รับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้น�าทางของ
พวกเขา, และไม่ถกูหลอก—ตามจรงิแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ถูกโค่นและโยน
เข้าไปในไฟ, แต่จะทนอยู่ได้ในวันนั้น” (คพ. 
45:56–57; ดู มัทธิว 25:1–13 ด้วย) 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมใน ลูกา 21; 2 เปโตร 3; หลักค�า
สอนและพันธสัญญา 45:16–52; 88:87–107; 
133:17–56

อ้างอิง
1.  ดู, ตัวอย่างเช่น, เดวิด เอ. เบดนาร์, “ใจของลูกหลาน

จะหันไป,” เลียโฮนา, พ.ย. 2011, 29; และนีล แอล. 
แอนเดอร์เซ็น, “จงเตรียมโลกไว้ให้พร้อมรับการเสด็จ
มาครั้งที่สอง,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 62. จา
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“เราเป็นพยานว่าวันหนึ่ง [พระเยซูคริสต์] จะเสด็จกลับ
มายงัโลก ‘และจะเผยพระสริขิองพระเจ้าและมนษุย์ทัง้สิน้ 
จะได้เห็นด้วยกัน’ (อิสยาห์ 40:5)  พระองค์จะทรง
ปกครองอย่างจอมกษัตริย์และทรงครองบัลลังก์อย่าง 
จอมเจ้านาย  ทุกคนจะคุกเข่าลงและทุกลิ้นจะสรรเสริญ
พระเจ้าในการนมัสการต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์  เรา
แต่ละคนจะยืนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อรับค�า
พิพากษาตามงานของเรา และตามความปรารถนาของ 
ใจเรา” 

“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก,”  

เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 3.
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ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง 

จะมีแผ่นดินไหว พายุฝน

ฟ้าคะนอง ฟ้าค�ารนค�าราม 

และพายุสายฟ้าฟาด และ

คลื่นแห่งทะเลจะถั่งโถม 

“ขึ้นเหนือฝั่งของมัน”  

(ดู คพ. 88:89–90)

“ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นความมืด 

ดวงจันทร์กลายเป็นเลือด ก่อน 

วันแห่งพระยาห์เวห์จะมาถึง”  

(โยเอล 2:31)

พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จกลับใน 

รัศมีภาพ “รัศมีภาพแห่งการประทับ

อยู่ของพระองค์จะยิ่งใหญ่นักหนาจน

ดวงสรุยิาจะซ่อนหน้าด้วยความละอาย” 

(คพ. 133:49)

พระผู้ช่วยให้รอดจะประทับยืนบน 

ภูเขามะกอกเทศ และชาวยิวจะถาม

ว่า “แผลเหล่านี้ที่มือของท่านและที่

เท้าของท่านคืออะไร?”  พระองค์จะ

ตรัสตอบว่า “แผลเหล่านี้เป็นแผลซึ่ง

เราได้รับบาดเจ็บในบ้านของเพื่อน

เรา. . . เราคือเยซูที่ถูกตรึงกางเขน.” 

(ดู คพ. 45:48–52)
คนชอบธรรมจะฟื้นคืน

ชีวิตและพระองค์จะ

ทรงพาขึ้นไปเฝ้าพระผู้

ช่วยให้รอดในเมฆ  

(ดู คพ. 88:95–97)



ดิฉันกับสามีเป็นพ่อแม่ของลูกชายสี่คน
และมักจะหาวิธีช่วยให้ลูก ๆ ของเรา

รู้สึกถึงพระวิญญาณและได้รับประจักษ์
พยาน  เรามีพัฒนาการอย่างมากในความ
เข้าใจเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดา ดิฉันก�าลัง
ยืนอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่งเมื่อการกระตุ้น
เตือนมาถึง

คะแนนวิชาสังคมศึกษาของลูกชายคน 

โตน้อยลง  เราพูดคุยกับเขาเรื่องนี้โดย

กระตุ้นเขาให้ขยันเรียนมากขึ้น แต่ก็ยังไม ่

ดีขึน้  เราสวดอ้อนวอนขอความคดิเพือ่ช่วย

เขา  วนัหนึง่ในร้านหนงัสอื ดฉินัมคีวามรูส้กึ

แรงกล้าว่าต้องซื้อหนังสือเล่มหนึ่งจากกอง

หนังสือที่ลดราคา

หนังสือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เรา

แต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกัน ผู้คน

จ�านวนมากเป็นผู้เรียนรู้ทางสายตา หมาย 

ความว่าพวกเขาเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดจากสิ่งท่ี 

เห็น  ผูเ้รยีนรูเ้หล่านีม้กัจะรักศลิปะและการ

อ่าน  บางคนเรียนรู้ได้ดีที่สุดทางการได้ยิน  

พวกเขาประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิ-

ผลมากที่สุดเมื่อได้ยิน  คนเหล่านี้มักจะรัก

ดนตรี  สุดท้าย ผู้เรียนรู้บางคนเป็นผู้เรียนรู้

ทางการเคลือ่นไหว  พวกเขาเรยีนรูไ้ด้ดทีีส่ดุ

เมื่อมีการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมเข้ามา

เกี่ยวข้องด้วย  ผู้เรียนรู้เหล่านี้บางครั้งมี

ปัญหาที่โรงเรียนเมื่อครูยืนกรานให้พวกเขา

ช่วยให้ลูกๆ รู้จักพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
โดย เมอร์ริลี บราวน์ โบแย็ค

เราสามารถใช้วิธีต่าง ๆ ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสื่อสารในการช่วยให้ลูกๆ ของเราพัฒนาประจักษ์พยาน

นัง่นิง่ ๆ  พวกเขาเรยีนรูไ้ด้ดีทีส่ดุเมือ่พวกเขา
เคลื่อนไหว 

นั่นคือค�าตอบ! เห็นชัดว่าลูกชายของเรา
เป็นผู้เรียนรู้ทางการได้ยิน—เขารักดนตรี
และการพูดคุย  เราค้นพบว่าเขามักจะถูก 
ดึงออกนอกชั้นเรียนไปท�ากิจกรรมอื่นใน

ชั่วโมงสังคมศึกษาและจากนั้นครูจึงบอก
ให้กลับไปอ่านเนื้อหาที่บ้าน  เขาประสบ
ปัญหาเพราะไม่ได้ยินการสนทนาใน 
ชั้นเรียน  เมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ เราจึงกระตุ้น
เขาให้อ่านการบ้านออกเสียงแล้วสนทนา 
กับเรา  คะแนนของเขาดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ส่งเสริมประสบการณ์ทางวิญญาณ
แต่ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับรูปแบบ

การเรียนรู้ไม่หยุดเท่านั้น  เมื่อเราศึกษา 
เรื่องนี้มากขึ้นและสังเกตลูก ๆ ของเรา เรา
ตระหนักว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มักจะทรง
สอนลูก ๆ ของเราในวิธีที่พวกเขาเรียนรู้ได ้
ดีที่สุด  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอน 
ว่าพระวิญญาณตรัสกับเราในภาษาของ 
เราและในวิธีที่เราสามารถเข้าใจได้  พระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรับภาษาให้ทุกคน
เข้าใจแม้กระทั่งเด็กเล็ก  “พระบิดาบน
สวรรค์ของเราทรงพร้อมช่วยเราเสมอ  พระ-
องค์ทรงปรับให้เข้ากับระดบัความเข้าใจของ
เรา  ‘ถ้าพระองค์เสด็จมาหาเด็กเล็ก ๆ คน
หนึ่ง พระองค์จะทรงปรับพระองค์เองให้เข้า
กับภาษาและความสามารถของเด็กคนนั้น’ 
(โจเซฟ สมิธ, ใน History of the Church, 
3:392)”1

การรู้ว่าพระวิญญาณทรงปรับการสื่อ 
สารของพระองค์ให้เหมาะกับความเข้าใจ
ของเราสามารถกระตุ้นพ่อแม่ให้สร้างโอกาส
ให้ลูก ๆ ได้ฟังค�าสอนจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ในวิธีที่พวกเขาจะเข้าใจได้ดีท่ีสุด  
“บตุรทกุคนของเจ้าจะได้รบัการสัง่สอนจาก
พระยาห์เวห์ และบุตรทัง้หลายของเจ้าจะมี
สวัสดิภาพเป็นอย่างมาก” (อิสยาห์ 54:13)

ตามที่ดิฉันกล่าวไว้ข้างต้น วิธีเรียนรู้ขั้น
ต้นของลูกชายคนโตของเราคืออาศัยการ
ได้ยิน  ทั้งเขาและลูกชายคนที่สามของเรา
รักดนตรี ด้วยเหตุนี้ในบ้านของเราจึงมักจะ
เปิดเพลงเพราะ ๆ จากคณะนกัร้องประสาน
เสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิลและเพลง
คลาสสิก  พวกเขารู้สึกถึงพระวิญญาณ
อย่างแรงกล้าในสภาพแวดล้อมน้ี  เราม ี
การสนทนาอย่างออกรสหลายครั้งเกี่ยวกับ

พระกติตคิณุ และสิง่นีช่้วยให้พวกเขาเรยีนรู้
ความจริงที่พระวิญญาณทรงเสริมขณะ
พวกเขาได้ยินได้ฟัง

ลูกชายอีกคนเป็นผู้เรียนรู้ทางสายตา

เป็นหลัก  เขาชอบอ่านหนังสือและจะรู้สึก

ถึงพระวิญญาณได้ดีที่สุดขณะอ่านพระ-

คัมภีร์หรือหนังสือเกี่ยวกับพระกิตติคุณ   

เราจัดหาหนังสือให้เขาอ่านหลายเล่มเพื่อ

ช่วยให้เขารู้สึกถึงพระวิญญาณและได้รับ

ประจักษ์พยาน  เราติดภาพพระกิตติคุณ

และค�าพดูต่าง ๆ ไว้บนผนงัเพือ่ให้บ้านของ

เรากลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสายตา

ลูกชายคนที่สองของเราเป็นผู้เรียนรู้ทาง

สายตาและทางการเคลื่อนไหว  เขาเป็นเด็ก

กระฉับกระเฉงมากและมีความสุขที่สุดเมื่อ

ปั่นจักรยานภูเขาหรือไปเดินเล่นกับพ่อ   

เราค้นพบว่าเขารู้สึกถึงพระวิญญาณได้ดี

ท่ีสุดเมื่อเขาได้ออกนอกบ้านและเคลื่อน 

ไหว  ครอบครัวเราไปตั้งค่ายพักแรมหลาย

ครั้ง ที่นั่นเราพูดคุยกันเกี่ยวกับพระเยซู

คริสต์ การสร้าง และแผนแห่งความรอด  

ข่าวสารเหล่านี้มาถึงลูกชายคนที่สองของ

เราอย่างมีประสิทธิผลเมื่อเขามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเหล่านี้

ดิฉันกับสามีค้นพบเช่นกันว่าการเรียนรู้

ทางการเคลือ่นไหวเกดิขึน้ได้เมือ่เราบ�าเพญ็

ประโยชน์   ด้วยเหตุนี้เราจึงท�ากิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์มากมายกับลูก ๆ เพื่อให้

พวกเขาได้เห็น ได้ยิน และมีส่วนร่วม  นับ

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมให้

ลูกชายทุกคนของเราได้น�าบทเรียนเรื่องจิต

กุศลและการรับใช้เฉกเช่นพระคริสต์มาใช้

ในชีวิต โครงการเหล่านี้ได้ผลอย่างยิ่งกับ

ลูกชายคนที่สองของเรา

การได้ยินและการเข้าใจ
เราเรียนรู้เช่นกันว่าผู้คน “ได้ยิน” พระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ในหลากหลายรูปแบบ  
ดิฉันก�าลังสอนบทเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์
ให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ค่อนข้างใหม่ และ
ดิฉันถามว่า  “คุณรู้สึกถึงพระวิญญาณ
อย่างไร”  ค�าตอบของพวกเขามีประโยชน์
มาก  คนหนึ่งตอบว่า “ผมรู้สึกถึงความ
ชัดเจนในความคิด”  อีกคนหนึ่งตอบว่า 
“ดิฉันรู้สึกอบอุ่นในใจ”  ส่วนอีกคนหน่ึง
บอกว่า “ดิฉันรู้สึกมีสันติสุขมาก”  สตรีที่
เพิ่งเป็นสมาชิกได้ไม่กี่เดือนตอบว่า “ดิฉัน
รู้สึกจี๊ด ๆ ทั้งตัว!”  หลายคนบอกว่าบาง
ครั้งพวกเขาจะ “ได้ยิน” เสียงหน่ึงพูดกับ
พวกเขาหรือมีความคิดใหม่ ๆ เกิดขึ้น

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองสอนว่า “ในรูปแบบที่เรา
คุ้นเคยมากกว่าคือ การเปิดเผยหรือการ
ดลใจมาโดยค�าพูดหรือความคิดที่สื่อถึง
จิตใจ (ดู อีนัส 1:10; คพ. 8:2–3) โดยการ
ท�าให้ความคิดสว่างในฉับพลัน (ดู คพ. 6: 
14–15) โดยความรู้สึกในแง่บวกหรือลบ
เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติที่ตั้งใจว่าจะท�า หรือแม้
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โดยการแสดงที่สร้างแรงบันดาลใจ เช่นใน
ศิลปะการแสดง . . .  ‘การดลใจมาเป็นความ
รู้สึกมากกว่าเสียง’”2

เห็นได้ชัดว่าเราแต่ละคนอาจจะได้ยิน
และรู้สึกถึงการสื่อสารของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์หลากหลายรูปแบบ  เราควรท�า
มากกว่าเพียงสอนลูก ๆ ว่าพวกเขาจะม ี
ความรู้สึกอบอุ่น เพราะพวกเขาอาจไม่
ประสบความรู้สึกนั้น แต่อาจได้รับการ
ดลใจต่างออกไป

เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น อดีตฝ่ายประ-
ธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เล่าเรื่องเกี่ยวกับ
สมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองท่านหนึ่งที่
ก�าลังเดินทางเยี่ยมคณะเผยแผ่  ในระหว่าง
การประชุมโซน อัครสาวกท่านนี้หันมาพูด

กับสมาชิกสาวกเจ็ดสิบที่เคยพูดในการ
ประชุมใหญ่ครั้งก่อนว่า “ผมสงสัยว่าคุณ
คงทิ้งความคิดอะไรไว้กับผู้สอนศาสนาซึ่ง
ได้สร้างปัญหาเกินกว่าที่คุณจะแก้ไขได้
เสียแล้ว  เมื่อผมเดินทางไปทั่วศาสนจักร 
น้อยคนนักที่ประสบกับการเผาไหม้ใน
ทรวงอก  ความจริงคือ มีหลายคนบอกผม
ว่าพวกเขาท้อใจเพราะไม่เคยรู้สึกเช่นนั้น
เลยแม้จะสวดอ้อนวอนหรืออดอาหารมา
เป็นเวลานานแล้วกต็าม”  เอ็ลเดอร์เจนเซน็
กล่าวต่อไปว่า “ตลอดหลายปีมานี้ ผม
พยายามเรียนรู้วิธีต่าง ๆ ที่พระวิญญาณ
ของพระเจ้าทรงท�างาน  แน่นอนว่าพระผู้
เป็นเจ้าตรัสจากสวรรค์ แต่พระองค์ทรง
แสดงให้ประจักษ์ ยืนยัน หรือให้การน�า 

ทางหลากหลายรูปแบบ”3  เป็นสิ่งส�าคัญ
มากที่เราต้องสอนลูก ๆ ว่าพวกเขาต้องฝึก
ฟังพระวิญญาณในแบบที่พระองค์ตรัสกับ
พวกเขา

ขณะที่เราสอนลูก ๆ เราแบ่งปันหลัก
ธรรมแห่งศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา 
และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์  
การสอนพวกเขาให้ได้ยินและเข้าใจการ 
กระตุ้นเตือนที่เกิดขึ้นจ�าเป็นต่อการพัฒนา
ทางวิญญาณของพวกเขา  ประธานกอร์-
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์  (1910–2008) แนะน�า 
เราว่า “[ลูก ๆ ของท่าน] จะต้องได้รับพลัง
ทั้งหมดและศรัทธาทั้งหมดที่ท่านจะให้ได้
ขณะพวกเขายังอยู่ใกล้ท่าน  และพวกเขา
จะต้องได้รับพลังมากขึ้นเช่นกันจากพลัง
อ�านาจที่สูงกว่า”4

การได้รับการน�าทางและการชี้น�าจาก
พระบิดาบนสวรรค์ผ่านพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นพรประเสริฐในชีวิตเรา  เมื่อเรา
สอนลูก ๆ ให้รู้วิธีรับและเอาใจใส่การกระ- 
ตุ้นเตือน ความรู้สึก และค�าแนะน�าสั่งสอน
เหล่านี้  พวกเขาสามารถได้รับประจักษ์
พยานส่วนตัวอันจะให้พลังแก่พวกเขาใน
อนาคต  พระวญิญาณบรสิทุธิส์ามารถเป็น
เพื่อนที่ยั่งยืนของพวกเขา และพวกเขาจะ
ได้ยินพระองค์ชัดมากขึ้น  ในฐานะบิดา
มารดาเราสามารถช่วยในขั้นตอนน้ีและ
ช่วยเป็นพรแก่ลูก ๆ ของเราได ้
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อ้างอิง
1.	 เจราลด์	คอสเซ,	“แม้แต่เด็กก็เข้าใจได้,”	เลียโฮนา, 

พ.ย.	2008,	40.
2.	 ดัลลิน เอช.	โอ๊คส์,	“Eight	Reasons	for	Revelation,”	

Liahona,	ก.ย.	2004,	8.
3.		 เจย์ อี.	เจนเซ็น,	“Have	I	Received	an	Answer	from	

the	Spirit?”	Ensign,	เม.ย.	1989,	21–22.
4.		กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,		“เด็กเล็กๆ	เหล่านี้ของเรา,”	

เลียโฮนา,	ธ.ค.	2007,	7.
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การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซู
คริสต์ท�าให้การกลับใจเกิดขึ้นได้ และ

เราทุกคนต้องกลับใจ
บางครั้งเรากลัวเมื่อสภาพร้ายแรงของ

บาปเรียกร้องให้สารภาพต่ออธิการหรือ
ประธานสาขา เอ็ลเดอร์แบรดลีย์ ดี. ฟอส-
เตอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายในบทความ
ฉบับเดือนนี้หน้า 54–55  อย่างไรก็ดี “คน 
ที่เคยเดินตามเส้นทางการกลับใจจะบอก
ท่านว่าไม่เพียงการเดินทางเป็นไปได้เท่านั้น 
แต่เมื่อท่านเคยเดินเส้นทางนั้นแล้วและ
เหลียวกลับไปมอง นี่คือสิ่งที่ท่านจะเห็น

“ท่านท�าได้ และเมื่อท่านท�า ทุกอย่าง 

จะดีขึ้น…

“ทันทีที่ท่านเริ่ม ท่านจะรู้สึกโล่งอก…

“อธิการของท่านจะช่วยท่านผ่านไปได้  

ท่านจะรักเขาและไม่มีวันลืมเขาเลย”

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเย�วชน
อ่านหมวดเกี่ยวกับการกลับใจใน  เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน กับลูกวัยรุ่นของ
ท่าน  สนทนาถึงพรที่เราจะได้รับผ่านการ
ชดใช้ และการกลับใจท�าให้สิ่งเหล่านี้เกิด
ขึ้นได้อย่างไร

ท่านอาจจะแบ่งปันประจักษ์พยานของ
ท่านเรื่องการกลับใจและการชดใช้ด้วย  
สองสิ่งนี้มีความหมายอะไรในชีวิตท่าน  
ท่านอาจต้องการขอให้ลูกวัยรุ่นแบ่งปัน

การกลับใจ

ประจักษ์พยานกับท่านเรื่องการกลับใจ 
และเมื่อเห็นสมควรท่านอาจเชิญลูกวัยรุ่น
ให้ช่วยน้องชายและน้องสาวท�ากิจกรรม
ต่อไปนี้

คำ�แนะนำ�สำ�หรับสอนเด็ก
เพือ่สาธติว่าการอยูบ่นเส้นทางทีพ่ระเจ้า 

ทรงบัญชาให้เราเดินตามหมายความว่า
อย่างไร ท่านอาจจะใช้รถยนต์ของเล่น 
(หรือเครื่องบิน เรือ หรือเกวียน) เป็นอุป-
กรณ์ประกอบบทเรียน  ใช้แผนที่และขอ
ให้เด็กขยับรถจากจุดหนึ่งบนแผนที่ไปยัง
อีกจุดหน่ึง  ถามว่า “ต้องท�าอย่างไรถ้า  
พาหนะเริ่มออกนอกเส้นทาง”

เมื่อเห็นชัดว่าถ้าพาหนะเริ่มเฉออกนอก
ทาง  ท่านต้องน�ากลับเข้ามาในเส้นทางที่
ถูกต้อง ถามว่านี่เหมือนกับการกลับใจ
อย่างไร  อธิบายว่าบางครั้งเมื่อเราเดิน
ทางผ่านชีวิต เราต้องเปลี่ยนทิศทางเพื่อ
ให้แน่ใจว่าเราบ่ายหน้าไปในทางที่ถูกต้อง  
บางครั้งเราท�าสิ่งนี้ได้ด้วยตนเอง แต่บาง
คราวเราต้องการความช่วยเหลือ  ขอให้
ลูก ๆ เล่าเรื่องราวเมื่อพวกเขาท�าได้ด้วย
ตนเอง เมื่อคนอื่น ๆ ช่วยพวกเขา และวิธ ี
ท่ีพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์
ทรงช่วยพวกเขาได้  เมื่อท่านสอนหัวข้อนี้ 
พึงระลึกเสมอว่าเด็กอายุต�่ากว่าแปดขวบ
ไม่สามารถรบัผดิชอบได้และไม่ต้องกลบัใจ 

แต่การเรียนรู้หลักธรรมแห่งการกลับใจ 
มีค่าส�าหรับพวกเขา

สนทนาค�าตอบกับพวกเขาและพูดคุย
กันว่าการกลับใจเป็นของประทานจาก
พระบิดาบนสวรรค์และจากพระเยซูคริสต์
ที่ท�าให้เราทุกคนได้กลับไปหาพระองค์อีก
ครั้งอย่างไร ภา
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ข้อพระคัมภีร์เก่ียวกับ
ก�รกลับใจ
สุภาษิต 28:13

อิสยาห์ 1:16–18

อีนัส 1:2–8

โมไซยาห์ 4:1–3; 26:30–31

แอลมา 34:32–33

ฮีลามัน 12:23

3 นีไฟ 9:20–22

หลักค�าสอนและพันธสัญญา 
18:10–13; 58:42–43
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เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดปราศรัยกับวิสุทธิชนในยุโรป

ศรัทธาที่แสดงให้ประจักษ์โดยผู้บุกเบิกชาวยุโรป 
ในยุคแรกเป็นสิ่งจำาเป็นในปัจจุบันถ้าวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายต้องการให้ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้  
เป็นเจ้ารุดหน้า เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวระหว่างการถ่ายทอดไป
ยังสมาชิกศาสนจักรในสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และ
นอร์เวย์

“จากนี้ไปอีก 20 ปี ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในประเทศของท่านจะเป็นอย่างไร” 
เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดกล่าว “เราจะตอบสมาชิกศาสนจักร   

ชาวสแกนดิเนเวียในยุคแรกอย่างไรถ้าเราไม่สามารถ
รายงานได้ว่า ศรัทธา ความกล้าหาญ การกระทำาของเรา
ไม่ต่างอะไรไปจากของพวกเขา ว่าเราได้พากเพียรสุด
ความสามารถที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศาสนจักร
ในทุกวอร์ด ทุกสาขา ทุกสเตค และทุกท้องถิ่น”

การถ่ายทอดคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเยือนสตอกโฮล์ม 
สวีเดน;  ลอนดอน อังกฤษ; และปารีส ฝร่ังเศสของเอ็ลเดอร์ 
บัลลาร์ดเมื่อไม่นานมานี้

เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดพบผู้สอนศาสนาที่รับใช้ในสวีเดน
และพูดกับหนุ่มสาวโสดในสตอกโฮล์ม การประชุมครั้ง
นั้นถ่ายทอดไปยังอาคารประชุม 402 แห่งในภูมิภาค
ยุโรป  ท่านพูดถึงความสำาคัญของการแต่งงานและเน้น
ว่าการเลือกของคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตตาม
หลักธรรมพระกิตติคุณจะตัดสินอนาคตของศาสนจักร  
ท่านท้าทายพวกเขาแต่ละคนให้เลือกระหว่างการนำา
บุคคลหนึ่งเข้ามาสู่ศาสนจักรหรือไม่ก็นำาบางคนกลับมา 
สู่ศาสนจักรก่อนสิ้นปีนี้

นอกจากนี้เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดยังได้กล่าวปราศรัยกับ 
สมาชิกศาสนจักรในการประชุมใหญ่ยุโรปเหนือซ่ึงถ่ายทอด 
ไปยังอาคารประชุมทุกแห่งในสวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์
และนอร์เวย์  สมาชิกภาพของศาสนจักรในประเทศแถบ
ยุโรปเหนือมีจำานวนมากกว่า 23,000 คน ในการประชุม 
123 แห่ง

ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดและ
เอ็ลเดอร์โฮเซ เทียเซียรา ประธานภาคยุโรปพบกับผู้สอน 
ศาสนาที่รับใช้ในคณะเผยแผ่ลอนดอนและคณะเผยแผ่
ลอนดอนใต้  ผู้สอนศาสนาหลายร้อยคนฟังประจักษ์พยาน 
ของเอ็ลเดอร์บัลลาร์ดและรู้สึกได้ถึงความกระตือรือร้น
ของท่านในงานเผยแผ่ศาสนา

ในฝรั่งเศสเอ็ลเดอร์บัลลาร์ดพบกับผู้สอนศาสนาใน 
แวร์ซาย  ท่านแวะเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างพระวิหารปารีส 
ฝรั่งเศสในอนาคต  ซึ่งประกาศสร้างในการประชุมใหญ่
สามัญเมื่อเดือนตุลาคม 2011 ด้วย
จากเรื่องโดยซาราห์ เจน วีเวอร์, ข่าวศาสนจักร

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ยืนท่ามกลางสมาชิกศาสนจักรหลังจากการประชุมในสวีเดน

เมื่อเดือนมิถุนายน
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ข่าวศาสนจักร
ดูข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของศาสนจักรเพ่ิมเติมท่ี lds.org



	 ธั	น	ว า ค ม 	 2 0 1 3    15

ฉลองปฐมวัย 135 ปี

ในฟาร์มิงตัน ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา เมื่อ 
135 ปีก่อน อธิการจอห์น ดับเบิลยู. 

เฮสส์มีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
เด็ก ๆ ในวอร์ดของเขา  เขาเรียกมารดาใน
วอร์ดมาประชุมกันและสนทนาถึงความ
สำาคัญของการนำาทางความคิดของเด็ก 
เล็ก ๆ 

ออรีเลีย สเป็นเซอร์ โรเจอร์รับฟังและ
จากนั้นจึงสนทนาเรื่องนี้กับเอไลซา อาร์.  
สโนว์ ซึ่งไปเยี่ยมฟาร์มิงตันในฤดูใบไม้ผล ิ
ปี 1878  ซิสเตอร์สโนว์ดำาเนินงานต่อไป 
โดยเข้าพบประธานศาสนจักรจอห์น เทย์-
เลอร์ ผู้มอบอำานาจให้อธิการเฮสส์จัดตั้ง

พระคัมภีร ์
มอรมอนจัดพิมพ ์
ในภาษามาเลย์

ศาสนจักรประกาศจัดพิมพ์พระคัมภีร ์
มอรมอนในภาษามาเลย์ทำาให้ภาษา 

นี้เป็นภาษาที่ 109 สำาหรับพระคัมภีร์เล่ม 
นี้  พระคัมภีร์มอรมอนภาษาสโลวาเกียจะ
พร้อมใช้ในเดือนมีนาคมปีนี้  ภาษามาเลย ์
เป็นภาษาที่พูดในประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย และอินเดีย

ขณะน้ีพระคัมภีร์มอรมอนภาษามาเลย์
พร้อมจำาหน่ายผ่านศูนย์หนังสือของ 
ศาสนจักรในท้องที่และร้านค้าออนไลน์  
ที่ store.lds.org (หมายเลข 35607348) 
และที่ scriptures. lds. org

แหล่งช่วยเพ่ือการสอน 
เด็กใน LDS.org

นานหลายทศวรรษที่ครู ผู้นำา และบิดา
มารดาอาศัยนิตยสาร Friend และ  

เลียโฮนา มาเป็นส่วนเสริมในการสอนพระ-
กิตติคุณ  ปัจจุบันแหล่งช่วยเดียวกันนี้บาง 
เล่มมีออนไลน์ที่ LDS.org และจัดไว้ให้ง่าย 
ต่อการค้นหาความช่วยเหลือสำาหรับบทเรียน 
ที่ท่านต้องการ

ท่านสามารถค้นหาแหล่งช่วยจากหัวข้อ 
ประเภท และจากหมายเลขบทเรียนปฐมวัย
ในภาษาอังกฤษได้เช่นกันโดยป้อนคำาว่า 
“Resources for Teaching Children (แหล่ง
ช่วยเพื่อการสอนเด็ก)” ในแถบค้นหาที่  
LDS.org ท่านสามารถเข้าสู่หน้านี้ได้จาก 
หน้าคู่มือปฐมวัยเช่นกัน

ส่วนที่เป็นหัวข้อของแหล่งช่วยเพื่อการ 
สอนเด็กมีในภาษาสเปนและภาษาโปรตุเกส
เช่นกัน ท่านสามารถเข้าไปใช้งานได้ทั้งจาก 
LDS.org หรือจากโฮมเพจของ เลียโฮนา ใน
ภาษาดังกล่าว

แหล่งช่วยได้แก่ เร่ืองเล่า กิจกรรม บทความ 
จาก เลียโฮนา และสื่ออื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัต ิ
จากศาสนจักร สำาหรับการสอนเด็กท่ีบ้านหรือ 
ที่โบสถ์ หัวข้อเรื่องจะมีเพิ่มเติมทุกเดือน
จากเร่ืองโดยคามิลล์ เวสต์,  ข่าวและเหตุการณ์ LDS.org

องค์การสำาหรับเด็กขึ้นในวอร์ดของเขา  
องค์การปฐมวัยวอร์ดฟาร์มิงตันจัดตั้งขึ้น
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี 
1878 โดยมีซิสเตอร์โรเจอร์เป็นประธาน

ปัจจุบัน ในแต่ละสัปดาห์เด็กประมาณ
หนึ่งล้านคนทั่วโลกได้รับประโยชน์จาก
ปฐมวัย  ผู้นำาและครูปฐมวัยพยายามอย่าง
หนักที่จะช่วยสนับสนุนบทบาทของบิดา
มารดาเพื่อช่วยให้เด็กได้รับประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ 
และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

จากเร่ืองโดยโรสแมรี เอ็ม. วิกซอม,  จีน เอ. สตีเวนส์ 
และเชริล เอ. เอสพลิน ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ
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700 กว่าปีก่อนการประสูติของพระเยซูคริสต์ อิสยาห์
พยากรณ์ถึงพระองค์ในเนื้อร้องที่จอร์จ ฟรีเดริค แฮนเดล
ใช้ในบทบรรเลงขับร้องชื่อ The Messiah: “ด้วยมีเด็กคน

หนึ่งเกิดมาเพื่อเรา  มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการ
ปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า  
ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และ
องค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

นอกจากนี้ Messiah ของแฮนเดลยังน�าเสนอค�าแนะน�าต่อไป 
นี้ผ่านการแสดงบทเพลงอันไพเราะ โดยอ้างจาก อิสยาห์ 40:9 
“โอ ศิโยนผู้น�าข่าวดี…โอ เยรูซาเล็มผู้น�าข่าวดี จงเปล่งเสียงเถิด 
อย่ากลัวเลย จงพูดกับเมืองทั้งหลายของยูดาห์ว่า ดูเถิด พระเจ้า
ของพวกเจ้า!”1

ดเูถดิพระผูเ้ป็นเจ้าของท่าน ประสติูเป็นทารกในเบธเลเฮมและ
มีผ้าอ้อมพันกาย  ดูเถิดพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน ประสูติใน
ความยากไร้และความเรียบง่ายที่พระองค์อาจจะเสด็จพระราช- 
ด�าเนินไปในหมู่คนทั่วไปเสมือนคนธรรมดาสามัญ  ดูเถิดพระผู้
เป็นเจ้าของท่าน แม้พระผู้ไถ่นิรันดร์และไร้ขอบเขต ทรงมีพระ-
วรกายและเสด็จมาอยู่บนแผ่นดินโลกที่พระองค์ทรงสร้าง

กลับไปที่คริสต์มาสแรกอันศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยกันในเบธเลเฮม
เพื่อตรึกตรองการประสูติของพระเจ้าของเรา  พระองค์เสด็จมาใน
ความเงียบสงัดยามราตรี ในความเรืองโรจน์แห่งเวลา พระองค์ผู้
ทรงเป็นอิมมานูเอล (ดู อิสยาห์ 7:14) ตอของเจสซี (ดู อิสยาห์ 
11:1) แสงอรุณ (ดู ลูกา 1:78) พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ (ดู 2  

โดย เอ็ลเดอร์
บรูซ ดี. พอร์เทอร์

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สิ่งใดก็ตามที่ผูกมัดเรา—บาป สภาวการณ์ หรือเหตุการณ์

ในอดีต—พระเจ้าพระเยซูคริสต์ อิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่  

ได้เสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ

เชญิมา
สักการะพระองค์
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โครินธ์ 6:18)  การประสูติของพระองค์ถือเป็นการ
เสด็จเยือนแผ่นดินโลกตามสัญญาของพระผู้สร้าง 
พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้าต่อ
มนุษย์ (ดู 1 นีไฟ 11:16–27)  ดังอิสยาห์เขียนเล่า
เหตุการณ์ดังนี้ “ชนชาติที่ด�าเนินในความมืดเห็น
ความสว่างยิ่งใหญ่  บรรดาคนที่อาศัยอยู่ในแผ่น
ดินแห่งเงามัจจุราช  แสงสว่างส่องมาบนเขาทั้ง
หลาย” (อิสยาห์ 9:2)

เรารู้จากการเปิดเผยยุคปัจจุบันว่ากษัตริย์แห่ง
อิสราเอลที่ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าเสด็จมาแผ่นดิน
โลกในฤดูใบไม้ผลิ (ดู คพ. 20:1)  มีคาห์พยากรณ์
ว่าพระองค์จะประสูติในเบธเลเฮม—“หน่วยเล็กใน
บรรดาตระกูลของยูดาห์” (มีคาห์ 5:2)  หมู่บ้าน
ที่พระองค์ประสูติอยู่ใกล้เยรูซาเล็ม ขึ้นเหนือไป
ประมาณห้าไมล์ (8 กิโลเมตร)  เยรูซาเล็มเป็น
เมืองหลวงของจูเดีย ที่ตั้งของพระวิหารและป้อม
ปราการของโรมมหาอ�านาจ  ส่วนเบธเลเฮมเป็น
เมอืงแห่งท้องทุง่ ปลกูพชืและเลีย้งสตัว์  เบธเลเฮม 
มช่ืีอเสยีงเพียงเรือ่งเดยีวคอืเป็นสถานทีป่ระสตูขิอง 
ดาวิด กษัตริย์อิสราเอลสมัยโบราณผู้ซึ่งพระคริสต์
ประสูติผ่านเชื้อสายของเขา ด้วยเหตุนี้คนทั่วไปจึง
เรียกหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งน้ีว่าเมืองของดาวิด  ชื่อ
ภาษาฮีบรูของเมืองนี้คือ Beth Lechem หมายถึง 
“บ้านแห่งอาหาร”2  ชื่อที่ไม่มีความส�าคัญใด ๆ 
เป็นพเิศษ จนกระท่ังพระองค์ผูจ้ะเป็นท่ีรูจ้กัในนาม 
อาหารแห่งชีวิตประสูติที่นั่น

ท้องทุ่งรายรอบเบธเลเฮมเป็นบ้านของฝูงแกะ
จ�านวนมาก และต้นฤดูใบไม้ผลิเป็นฤดูที่สัตว์เกิด  
คนเลี้ยงแกะจะไม่นอนตอนกลางคืน แต่จะเฝ้า
แกะของเขาใต้ผืนฟ้ายามราตรี เพราะฉะนั้นเหล่า
เทพที่ป่าวประกาศการประสูติของพระผู้ช่วยให้
รอดจึงไม่จ�าเป็นต้องปลุกพวกเขา

พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า
พระกุมารผู้ประสูติในฤดูกาลนี้มีพระนามว่า 

“พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า” (ยอห์น 1:29; 
1 นีไฟ 11:31; คพ. 88:106)  พระนามน้ีมีความ
ส�าคัญอย่างลึกซึ้ง เพราะพระองค์เสด็จมาพร้อม
บรรดาลูกแกะและสักวันหนึ่งจะ “เหมือนลูกแกะ 
ที่ถูกน�าไปฆ่า” (อิสยาห์ 53:7)  แต่ตรงกันข้าม
พระองค์ทรงเป็นพระเมษบาลผูป้ระเสรฐิ (ด ูยอห์น 
10:11) ผูท้รงดแูลลกูแกะเช่นกนั  ฉะนัน้ สัญลกัษณ์ 
คู่นี้แห่งพระชนม์ชีพของพระองค์จึงแทนทั้งคนที่
รับใช้และคนที่ได้รับการรับใช้  เป็นการถูกต้อง
แล้วที่พระคริสต์จะทรงแสดงบทบาททั้งสองอย่าง
นี้ เพราะในพระชนม์ชีพ พระองค์ “เสด็จลงต�่ากว่า
สิ่งทั้งปวง” (คพ. 88:6) และในนิรันดร  พระองค์ 
“เสด็จขึ้นสูง” ทรงอยู่ในและผ่านและ “รายรอบสิ่ง
ทั้งปวง” (คพ. 88:6, 41)  พระองค์ทรงรู้จักชีวิตทุก
แง่มุม ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง  พระองค์ผู้ทรง
เป็นใหญ่ที่สุดทรงท�าให้พระองค์เองต�่าต้อยท่ีสุด
—พระเมษบาลแห่งสวรรค์ผูท้รงเป็นพระเมษโปดก

พระผู้ช่วยให้

รอดทรงรู้จัก

ชีวิตทุกแง่

มุม ทั้งเบื้อง

บนและเบื้อง

ล่าง  พระองค์

ผู้ทรงเป็นใหญ่

ที่สุดทรงทำาให้

พระองค์เอง

ต่ำาต้อยที่สุด—

พระเมษบาล

แห่งสวรรค์

ผู้ทรงกลาย

เป็นพระเมษ
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การเสด็จมาของพระองค์เป็นมากกว่าเพียงการ
เกิดของศาสดาพยากรณ์ผู้ยิ่งใหญ่  การมาของ
ทายาทที่สัญญาไว้ผู้สืบทอดบัลลังก์ หรือแม้แต่
การมาของคนดีพร้อมเพียงคนเดียวผู้เคยด�าเนิน
บนแผ่นดินโลก  หากนั่นคือการเสด็จมาของพระผู้
เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ “เพื่อย่างเหยียบเดินผืน
แผ่นดิน เป็นอย่างคนธรรมดา”3

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างโลกและพระ-
เยโฮวาห์ที่ยิ่งใหญ่แห่งพันธสัญญาเดิม  สุรเสียง
ของพระองค์ดังก้องบนเขาซีนาย เดชานุภาพของ
พระองค์ค�้าจุนอิสราเอลท่ีทรงเลือกไว้ขณะก�าลัง
ระหกระเหิน  และการปรากฏพระองค์ต่อเอโนค 
อิสยาห์ และศาสดาพยากรณ์ทุกคนเผยรัศมีภาพ
ของสิง่ทีจ่ะมาถงึ  และในนัน้คอืปาฏหิารย์ิครัง้ใหญ่ 
สุดของพระราชสมภพ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าและพระ-
ผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทรงเผยพระองค์
คร้ังแรกต่อโลก พระองค์ทรงเลือกท�าเช่นน้ันใน
ลักษณะของทารก—ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และ
ต้องพึ่งพาผู้อื่น

สิ่งที่คนฮีบรูสมัยโบราณเล่าสืบต่อกันมาคือ
พระเมสสิยาห์จะประสูติช่วงปัสกา  เรารู้ว่าเดือน
เมษายนนั้นในความเรืองโรจน์แห่งเวลาตรงกับ
สัปดาห์ของเทศกาลปัสกาพอดี—พิธีฉลองอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวเนื่องด้วยอิสราเอลรอดจาก
เทพผู้ท�าลายที่น�าความตายมาสู่บุตรหัวปีของ
อียิปต์  ชาวอิสราเอลแต่ละครอบครัวที่ถวายลูก
แกะเป็นเครื่องบูชาและป้ายเลือดแกะที่วงกบ 
ประตูบ้านของพวกเขาได้รับการละเว้น (ดู อพยพ 
12:3–30)  สามสิบสามปีหลังจากการประสูติช่วง
ปัสกาของพระครสิต์ พระโลหติของพระองค์ถกูป้าย 
บนเสาไม้กางเขนเพือ่ช่วยให้ผูค้นของพระองค์รอด 
จากเทพผู้ท�าลายของความตายและบาป

งานฉลองปัสกาอาจจะเป็นเหตุให้มารีย์และ 
โยเซฟไม่มีห้องพักในโรงแรม  ประชากรของเยรู- 
ซาเล็มเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนในช่วงปัสกา ท�าให้
นักเดินทางต้องหาที่พักแรมนอกเมือง  มารีย์และ

โยเซฟไปเบธเลเฮม บ้านของบรรพบุรุษของโยเซฟ เพื่อท�า
ตามข้อก�าหนดของการจดทะเบียนส�ามะโนครัวท่ัวราช-
อาณาจักรตามค�าสั่งของจักรพรรดิออกัสตัส  ข้อก�าหนด
ของการจดทะเบียนส�ามะโนครัวอนุญาตให้พวกเขาไป 
เบธเลเฮมในช่วงใดก็ได้ของปี แต่พวกเขาเลือกเทศกาล 
ปัสกาเพราะกฎของโมเสสเรยีกร้องให้ชายทกุคนมาปรากฏ 
ตัวที่ปัสกาในเยรูซาเล็ม4 เพราะเบธเลเฮมอยู่ใกล้นคร
ศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก สามีภรรยาจากนาซาเร็ธคู่นี้จึงท�า
ภารกิจทั้งสองให้เสร็จพร้อมกันในคราวเดียว

เจ้าของโรงแรมได้ชื่อว่าเป็นคนไม่น่าชื่นชอบเท่าใดนัก  
แต่เนือ่งด้วยแถบนัน้มคีนหนาแน่นในช่วงปัสกา เราจงึต�าหน ิ
เขาไม่ได้เลยที่ไม่มีห้องพักให้คู่สามีภรรยาจากนาซาเร็ธ  
ขณะที่ผู้เดินทางมาปัสกาส่วนใหญ่ตั้งเต็นท์หลายพันหลัง
บนทีร่าบรอบเยรซูาเลม็ อกีหลายพนัคนหาทีพ่กัตามโรงแรม 
เลก็ ๆ แถวนัน้ ซึง่เรยีกกนัว่าคาราวานซารหีรอืแคน  โรงแรม 
ในเบธเลเฮมจึงล้นอย่างไม่ต้องสงสัย และการที่เจ้าของ
โรงแรมเสนอให้พักในคอกสัตว์จึงน่าจะเป็นการแสดงความ
เมตตาจากใจจริง

สิ่งที่คนฮีบรูเล่า

สืบต่อกันมาคือ

พระเมสสิยาห์

จะประสูติช่วง

ปัสกา  เรารู้ว่า

เดือนเมษายน

นั้นในความ

เรืองโรจน์แห่ง

เวลาตรงกับ

สัปดาห์ของ

เทศกาลปัสกา

พอดี
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แม้หากคู่สามีภรรยาหาห้องพักในโรงแรมได้ ก็คงได้เพียงห้อง
พักเก่า ๆ  ที่พักโดยทั่วไปในสมัยนั้นเป็นโครงหินประกอบด้วยห้อง
เล็ก ๆ เรียงกันมีผนังกั้นเพียงสามด้านและอีกด้านเปิดให้เห็น
ทิวทัศน์  แต่คอกสัตว์เป็นลานกั้นหรืออาจเป็นถ�้าหินปูนไว้เก็บสัตว์
ของแขกที่มาพักแรม5  ไม่ว่าจะในลาน ถ�้า หรือท่ีพักพิงแบบใด 
การประสูติของพระคริสต์ท่ามกลางสัตว์ท้ังหลายมีข้อดีเด่นชัด
ประการหนึ่งเหนือด้านในโรงแรมท่ีแออัด น่ันคือ อย่างน้อยก็มี
ความสงบและความเป็นส่วนตัว  ในแง่นี้ การให้พักในคอกสัตว ์
จึงเป็นพรให้การประสูติอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์
เกิดขึ้นในสถานวิเวกน่าย�าเกรง

อิสรภาพแก่บรรดาเชลย
เจ็ดร้อยปีก่อนคริสต์มาสแรกนั้น ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์เขียน

ค�าพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ที่ต่อมาพระผู้ช่วยให้รอดทรง
อ่านให้เพื่อนบ้านชาวนาซาเร็ธของพระองค์ฟังว่า “พระวิญญาณ
ของพระยาห์เวห์ องค์เจ้านายทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระ-
ยาห์เวห์ทรงเจมิข้าพเจ้าไว้เพือ่น�าข่าวดมีายังคนท่ีทุกข์ใจ พระองค์
ทรงส่งข้าพเจ้าไปเพื่อปลอบโยนคนชอกช�้าใจ และเพื่อประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลย ทั้งประกาศการเปิดเรือนจ�าแก่ผู้ที่ถูก
จ�าจอง” (อิสยาห์ 61:1; ดู ลูกา 4:18–19 ด้วย) 

เมื่อเราอ่านเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระคริสต์ในการประกาศ
อิสรภาพแก่บรรดาเชลยและเปิดเรือนจ�าแก่ผู้ที่ถูกจองจ�า แรกที
เดียวเราอาจจะนึกถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ในโลก
วิญญาณท่ามกลางคนตาย   แต่เราทุกคนล้วนเป็นเชลย—เชลย
ของความเน่าเปื่อยและความอ่อนแอของร่างกายมรรตัยและต้อง
ประสบการล่อลวงของเนื้อหนัง ความทุพพลภาพ และสุดท้ายคือ
ความตาย—เราทกุคนจำาเป็นต้องได้รบัการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ผูกมัดเรา—บาป สภาวการณ์ หรือเหตุการณ์
ในอดีต—พระเจ้าพระเยซูคริสต์ อิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่ ได้เสด็จมา
เพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ  พระองค์ทรงประกาศอิสรภาพแก่
บรรดาเชลยและเสรีภาพจากพันธนาการแห่งความตายและเรือน
จ�าของบาป ความเขลา ความจองหอง และความผิดพลาด  มี
พยากรณ์ไว้ว่าพระองค์จะตรัสแก่ผู้ถูกจองจ�าว่า “จงออกมา” (อิส-
ยาห์ 49:9)  เงื่อนไขเดียวของเสรีภาพของเราคือให้เรามาหาพระ-
องค์ด้วยใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิด กลับใจ และหมาย
มั่นท�าตามพระประสงค์ของพระองค์

ประมาณ 30 ปีที่แล้วข้าพเจ้าพบชายคนหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าจะเรียก
ว่าโธมัส  ตอนนั้นเขาอายุ 45 ปี  ยี่สิบปีก่อนพ่อแม่ของเขาเข้าร่วม

ศาสนจักร  โธมัสไม่สนใจศาสนาใหม่ของพ่อแม่  แต่พ่อแม่รักเขา 
และมคีวามหวังว่าสกัวนัลกูชายจะถกูน�ามาสูค่วามรูเ้รือ่งความจรงิ
ของพระกติตคิณุทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟ ู  หลายปีผ่านไป พวกเขาพยายาม 
ชักชวนหลายครั้งอย่างน้อยก็เพื่อให้เขาพบกับผู้สอนศาสนาและ
ฟังข่าวสาร  เขาปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่า และเขาเยาะเย้ยพ่อแม ่
ในเรื่องความเชื่อทางศาสนา

วนัหนึง่แม่ของเขาพดูด้วยความสิน้หวงัว่า “โธมสั ถ้าลกูจะเรยีน
บทสนทนากับผู้สอนศาสนาสักครั้ง แม่จะไม่พูดเรื่องศาสนจักรกับ
ลูกอีกเลย”  โธมัสตัดสินใจว่านี่เป็นการต่อรองที่ดีและยอมพบกับ 
ผู้สอนศาสนา  ในช่วงบทสนทนาสามบทแรก เขาเพียงแต่นั่งอยู่ที่
นัน่ด้วยความจองหอง บางครัง้กห็วัเราะเยาะสิง่ทีเ่อ็ลเดอร์ก�าลงัสอน

ระหว่างบทสนทนาที่สี่  เรื่องการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และ
หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ โธมัสไม่พูดอะไรเลยได้แต่น่ัง
เงียบผิดปกติและตั้งใจฟัง  เมื่อจบบทเรียน เอ็ลเดอร์แสดงประ- 
จักษ์พยานเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด จากนั้นผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง
กไ็ด้รบัการกระตุน้เตอืนให้เปิดพระคมัภร์ีไบเบลิและอ่านข้อความนี้

“บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเรา
จะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรยีนจากเรา เพราะว่าเราสภุาพ
อ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก” 
(แมทธิว 11:28-29)

โธมัสน�้าตาไหลพรากทันที “คุณก�าลังพยายามบอกว่าพระคริสต์
ทรงให้อภัยบาป ของผม  ได้อย่างนั้นหรือ” เขาถาม  “ผมด�าเนิน
ชีวิตแย่มาก  ความทรงจ�าเกี่ยวกับบาปหลอกหลอนผม  ผมอยาก
ท�าอะไรก็ได้เพื่อเอาความรู้สึกผิดนั้นออกไป”

ความจองหองของเขาเป็นเปลือกนอกที่ปกปิดจิตวิญญาณอัน
เป็นเชลยของบาปและความรู้สึกผิด  เอ็ลเดอร์รับรองกับโธมัสว่า
พระคริสต์จะทรงให้อภัยเขาและจะทรงปลดปล่อยเขาจากภาระ
ของความรูส้กึผดิถ้าเขาเพยีงแต่กลบัใจ รบับัพติศมาและการยนืยนั 
เอ็ลเดอร์แสดงประจักษ์พยานต่อจากนั้นถึงพลังแห่งการชดใช้   
นับจากวินาทีนั้น ทุกอย่างในชีวิตของโธมัสเปลี่ยนไป  เขามีสิ่ง
มากมายที่ต้องกลับใจและเอาชนะ แต่โดยผ่านพรของพระเจ้า  
เขาจึงมีคุณสมบัติคู่ควรรับบัพติศมา

20 กว่าปีต่อมา ขณะนัง่อยูใ่นห้องนมสัการของพระวหิารแฟรงก์- 
เฟิร์ต เยอรมนี ชายผมสีดอกเลาข้างหน้าข้าพเจ้าเหลียวมาพูดว่า 
“คุณคือเอ็ลเดอร์พอร์เทอร์ใช่ไหมครับ”  ยังความปีติยินดียิ่งแก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจ�าโธมัสได้—ชายผู้เป็นอิสระจากพันธนาการ 
โดยเดชานุภาพของพระเยซูคริสต์ และยังคงซื่อสัตย์ในศาสนจักร
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บทเพลงและข่าวสารซาบซึ้งสุดใจ ข้าพเจ้าน�้าตาไหลขณะ
ตรึกตรองการพลีพระชนม์ชีพอันน่าสรรเสริญและพระชนม์
ชีพที่ดีพร้อมของพระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล—พระองค์ผู้ประสูติ
มาเป็นสหายของคนต�่าต้อยและความหวังของคนอ่อนโยน  
ข้าพเจ้านึกถึงประสบการณ์ในเยรูซาเล็ม และความรักท่วม-
ท้นความรูส้กึนกึคิดทัง้หมดทีข้่าพเจ้ามต่ีอพระองค์ผูเ้สดจ็มา 
ยังแผ่นดินโลกและทรงรับภาระของเราทุกคนไว้กับพระองค์  
ข้าพเจ้าต้ืนตันเมื่อคิดว่าพระองค์อาจจะทรงถือว่าข้าพเจ้า
เป็นสหาย  ข้าพเจ้าไม่เคยลืมความรู้สึกอ่อนโยนของเช้าตรู่
วันอาทิตย์นั้นซึ่งเป็นพยานบริสุทธิ์เท่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมา

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดของโลก  
ข้าพเจ้าทราบว่าพระองค์ทรงพระชนม์  ข้าพเจ้าทราบว่า
พระองค์ทรงได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าก่อนการสร้างโลกให้
ประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย  ข้าพเจ้ากล่าวถึงการ
ประสูติและพระชนม์ชีพของพระองค์ว่า “เชิญมาสักการะ
พระองค์”7 

จากคำาปราศรัยให้ข้อคิดทางวิญญาณเรื่อง “A Child Is Born (เด็กคน
หน่ึงเกิดมา)” เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ท่ีมหาวิทยาลัยบริคัมยังก์   
ดูบทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที่
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บางทีเทศกาล

คริสต์มาสปีนี้

เราแต่ละคน

อาจจะตั้งใจเข้า

ใกล้พระบิดาใน

สวรรค์ในการ

สวดอ้อนวอน

อย่างนอบน้อม

และวิงวอนขอ

เดชานุภาพแห่ง

พระบุตรที่รัก

ของพระองค์

ให้อยู่กับเราใน

ชีวิตประจำาวัน

และปลดปล่อย

เราจากการเป็น

เชลยของเราใน

รูปแบบต่าง ๆ 

ไม่ว่าเรื่องใหญ่

หรือเรื่องเล็ก

ของพระเจ้า
บางทีเทศกาลคริสต์มาสปีนี้เราแต่ละคนอาจจะ

ต้ังใจเข้าใกล้พระบดิาในสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน
อย่างนอบน้อมและวิงวอนขอเดชานุภาพแห่งพระ-
บุตรที่รักของพระองค์ให้อยู่กับเราในชีวิตประจ�าวัน 
และปลดปล่อยเราจากการเป็นเชลยส่วนตัวในรูป
แบบต่าง ๆ ไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก

โอ้ คืนศักด์ิสิทธ์ิ
ในเดือนธันวาคม ปี 1987 ราวสองสัปดาห์ก่อน

คริสต์มาส ข้าพเจ้าเดินทางไปท�าธุระท่ีอิสราเอล  
น่าเสียดายทีใ่นแผ่นดนิศกัดิส์ทิธ์ิยามน้ันไม่สงบสขุ  
มีการเดินขบวนในเวสต์แบงก์  ถนนหนทางใน
เยรูซาเล็มเก่าร้างผู้คน และร้านรวงต่าง ๆ เอาไม้
กระดานมาปิด  ความตึงเครียดทางการเมืองแผ่
ไปทั่ว เหตุการณ์เลวร้ายลงไปอีกเมื่อฝนฤดูหนาว
ตกปรอย ๆ เกอืบทัง้สปัดาห์  ด้วยกลวัความรนุแรง 
นักท่องเที่ยวจึงอยู่ห่างจากย่านนั้น  แต่ขณะข้าพ- 
เจ้าเดนิผ่านเยรซูาเลม็ สนัตสิขุอดัแน่นหัวใจข้าพเจ้า
เพราะรู้ว่านี่เป็นเมืองที่พระผู้ไถ่ทรงรักมาก

ข้าพเจ้ากลบัถงึสหรฐัตอนดกึของคนืวนัศกุร์ก่อน
คริสต์มาส  เมื่อถึงวันสะบาโตในอีกสองวันต่อมา 
เสียงนาฬิกาปลุกข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาด้วยเพลง “O 
Holy Night”

จอมกษัตริย์นอนอยู่ในรางหญ้าอันตำ่าต้อย

ประสูติเป็นสหายเราในการทดลอง 6



โดย เจนนิเฟอร์ เกรซ โจนส์
นิตยสารศาสนจักร

ข
อความสั้น ๆ บนคีย์บอร์ดอ่านว่า “จองคอมพิวเตอร์ตัวนี ้
ไว้ให้แซมิวเอลใช้ตอนตีห้า”  เพื่อขานรับค�าท้าทายของ
ประธานสเตคที่ให้สเตคท�าดัชนีหนึ่งล้านชื่อ แซมิวเอล บี. 

วัย 14 ปีจากยูทาห์จึงเริ่มตื่นตีห้าเพื่อเขาจะได้ท�าดัชนีก่อนไป 
โรงเรียน  ด้วยเหตุที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวในบ้านและพี่น้อง 
หกคนต้องใช้ท�าการบ้าน แซมิวเอลจึงต้องเสียสละการนอนบาง
ส่วนเพื่อจะได้มีเวลาใช้คอมพิวเตอร์

แต่ความกระตือรือร้นของแซมิวเอลแผ่ขยายไปถึงคนที่เหลือ 
ในครอบครัว  ไม่นานนาธานพี่ชายก็สละเวลาเล่นบาสเกตบอล
และไอวีลีนน้องสาวสละเวลาอ่านหนังสือมาท�าดัชนี  “ผมไม่เคย 
ได้รับการท้าทายจากลูก ๆ มากเท่านี้มาก่อน”  คุณพ่อของแซมิว-
เอลกล่าว “ผมคิดว่าการท�าดัชนีเป็นเรื่องยากจนกระท่ังพวกเขา 
เข้ามาเกี่ยวข้อง  พวกเขาสอนผมว่างานนี้ท�าได้ง่าย ๆ และสนุก”  
คืนก่อนปีใหม่ เด็กเหล่านี้เร่งท�าเป้าหมายการท�าดัชนีของปีเก่าให้
เสร็จก่อนเที่ยงคืน

ห่างออกไปหลายพันไมล์  ครอบครัวลานูซาในกัวเตมาลามี
ความกระตือรือร้นแบบเดียวกัน  ครอบครัวนี้มีเก้าคน—ลูกห้าคน 
แม่ พ่อ ยาย และตา—ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน  เนื่องด้วย 
ลูก ๆ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ท�าการบ้าน แม่ก�าลังศึกษาระดับมหา-
วิทยาลัย และพ่อท�างาน คอมพิวเตอร์จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก 
แต่ละคนในครอบครัวผลัดกันท�าดัชนี  ครอบครัวนี้ท�าดัชนีให้
บันทึกกว่า 37,000 บันทึกในปี 2011

เด็ก ๆ เหล่านี้และครอบครัวพวกเขาลุกขึ้นมารับค�าท้าทายของ
เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองที่ให้แก่

เยาวชนของศาสนจักรในเดือนตุลาคม ปี 2011 ว่า

“หลายท่านอาจคิดว่างานประวัติครอบครัวต้องท�าโดยผู้ใหญ่

เป็นหลกั  แต่ข้าพเจ้าไม่เหน็ข้อจ�ากดัเรือ่งอายบุอกไว้ในพระคมัภร์ี

หรือแนวทางที่ผู้น�าศาสนจักรประกาศว่างานส�าคัญนี้ก�าหนดไว้

เฉพาะผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะเท่านั้น  . . .

“ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เยาวชนของศาสนจักรเรียนรู้และมีประสบ-

การณ์ในวิญญาณแห่งเอลียาห์”1

ประวัติครอบครัวง่ายและรวดเร็ว

การท�าดัชนีเป็นวิธีง่าย ๆ ให้ทุกคนได้เริ่มท�าประวัติครอบครัว

และรู้สึกถึงวิญญาณของเอลียาห์  รัฐบาลและศาสนจักรเก็บ

บันทึกของประชาชนและครอบครัวไว้หลายศตวรรษ แต่บันทึก

เหล่านี้เข้าถึงยากและเสียเวลาคัดแยก  ก่อนหน้านี้คนท่ีถูกแยก

ทางภูมิศาสตร์จากแผ่นดินบรรพชนของพวกเขาต้องเดินทางไป

สถานที่เหล่านั้นและตระเวนค้นหาบันทึกโดยไม่มีอะไรรับประกัน

ว่าพวกเขาจะพบชื่อครอบครัวสักหนึ่งชื่อหรือไม่

การเริ่มท�าดัชนี  FamilySearch ในปี 2006 เร่งการค้นคว้า

ประวัติครอบครัวให้เร็วขึ้น  ชื่อที่เคยซ่อนไว้ในบันทึกท่ีเขียนลง

กระดาษและเก็บไว้ในสถานที่ห่างไกลถูกน�ามาคัดลอก (ท�าดัชนี) 

และเวลานีค้้นหาได้แล้วโดยใช้คอมพวิเตอร์  เพือ่ให้งานนีบ้รรลผุล 

ผู้อาสาท�าดัชนีจะดาวน์โหลด “ชุด (batch)” บันทึกที่มีประมาณ 

10 ถงึ 50 ชือ่ลงในคอมพวิเตอร์ทีบ้่าน  พวกเขาพมิพ์ชือ่ วนัเดอืนปี 

และข้อมูลอื่น ๆ ลงในฐานข้อมูล FamilySearch ท�าให้สามารถ

สร้างดัชนีอิเล็กทรอนิกส์ที่ค้นหาได้

การท�าดชัน ีการท�าดัชนีท�าให้เข้าถึงบันทึก

ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ทั้งนี ้

เพื่อให้สมาชิกสามารถหาและ

น�าชื่อครอบครัวไปพระวิหารได้สำ�คัญย่ิง
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ก่อนเปิดตวัการท�าดชัน ีFamilySearch การใช้เทคนคิคดัรายชือ่
แบบเดิมสร้างดัชนีที่ค้นหาได้แม้เพียงชุดเดียวก็อาจจะใช้เวลา
หลายปี  ไมเคิล จัดสัน ผู้จัดการดัชนี FamilySearch กล่าวว่าใช้
เวลา 11 ปีในการท�าดัชนี Freedman Bank Records (บันทึก
สหรัฐของทาสที่ได้รับการปลดแอกผู้เปิดบัญชีธนาคาร)  เวลานี้
เขาคะเนว่าคงใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน

อาสาสมัครทั่วโลกท�าดัชนีไปแล้วหนึ่งพันล้านบันทึกตั้งแต่ปี 
2006 แต่มีงานอีกมากให้ท�า  บันทึกอีกหลายพันล้านชุดก�าลังรอ
อยู่ใน Granite Mountain Records Vault (อุโมงค์เก็บบันทึกที่
เขาหินแกรนิต) ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ นอกจากนี้ยังมีบันทึกที่
พบในหอจดหมายเหตุอีกหลายแห่งท่ัวโลก ซึ่งแผนกประวัติ
ครอบครัวก�าลังถ่ายเป็นภาพดิจิทัลเฉลี่ยเดือนละ 35 ล้านภาพ

สภาวการณ์พิเศษ พรพิเศษ
ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “ศาสนจักรสนับสนุนให้สมาชิกมี

ส่วนร่วมในการท�าดัชนี FamilySearch  ซึ่งส�าคัญยิ่งต่องานพระ-
วิหารและประวัติครอบครัว”2  สมาชิกจากทั่วโลกก�าลังขานรับค�า
แนะน�านี้และได้รับพรอย่างเห็นได้ชัด

วิสุทธิชนในยูเครนก�าลังท�างานหนักเพื่อสร้างดัชนีอิเล็กทรอ-



นิกส์ที่จะท�าให้การค้นคว้าประวัติครอบครัวในยุโรปตะวันออกเร็ว
ขึ้น  ครอบครัวรูเดนโคในเคียฟก�าลังเป็นแบบอย่างท่ีมีอิทธิพล
อย่างมาก  พวกเขายอมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเพื่อจะได้ท�าดัชนีราย
ชื่อกับลูก ๆ ได้  ซิสเตอร์รูเดนโควางแล็ปท็อปของครอบครัวไว้ที่
โต๊ะในครัวเพื่อให้เธอสามารถท�าดัชนีในช่วงเวลาว่างระหว่างวัน  
เธอใช้มือหนึ่งพิมพ์ชื่อขณะที่อีกมือหนึ่งก�าลังอุ้มลูก  ลูกชายวัย 
16  ปีและลูกสาววัย 12 ปีของพวกเขาท�าดัชนีเป็นประจ�าด้วย 
และบางครั้งครอบครัวไปที่หอจดหมายเหตุของรัฐบาลเพื่อค้นหา
รายชื่อครอบครัว  ครอบครัวรูเดนโคส่งชื่อไปพระวิหารเป็นประจ�า
และประกอบศาสนพิธีแทนชื่อเหล่าน้ัน บางครั้งพวกเขาไปพระ-
วิหารสัปดาห์ละหลายครั้ง

ซิสเตอร์รูเดนโคพูดถึงพรที่เธอได้รับผ่านงานประวัติครอบครัว
ดังน้ี “ดิฉันเชื่อว่าการท�าดัชนีและงานประวัติครอบครัวคุ้มครอง
เรา  ดิฉันได้รับสัญญาในปิตุพรว่าการท�างานน้ีจะคุ้มครองดิฉัน
และลูก ๆ  ความคดิของพวกเขาจะสะอาดและพวกเขาจะสามารถ 
ต้านอิทธิพลไม่ดีของโลกนี้ได้ . . .  [ลูกๆ ของดิฉัน] มีพลังของพระ-
ผู้เป็นเจ้าจากงานนี้”

สมาชิกจ�านวนมากก�าลังค้นพบว่าการท�าดัชนีให้โอกาสการรับ
ใช้ทีม่คีวามหมายโดยไม่ค�านงึถงึทกัษะหรอืสภาวการณ์  มาลนิดา 
เพอร์รีย์จากยูทาห์ สหรัฐอเมริกาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ
อายุ 24 ปีท�าให้ซีกซ้ายเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมา  ขณะปรับตัว
เข้ากับวิถีชีวิตใหม่นี้ ซิสเตอร์เพอร์รีย์สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับวิธีที่
เธอจะรับใช้ได้  เธอได้รับค�าตอบเมื่อเรย์ลีน แอนเดอร์สัน จาก
ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สเตคไปเยี่ยมเธอและสอนเธอท�า
ดัชนี  เวลานี้ซิสเตอร์เพอร์รีย์ใช้เวลาที่คอมพิวเตอร์ทุกวันโดยใช้
เทปกาวพันไม้ติดกับมือและขยับมือพอให้พิมพ์ได้  เธอท�าดัชนี
รายชื่อวันละชุด

“แทนที่จะสนใจแต่ตัวเองเหมือนที่เคย ความสนใจของดิฉัน
เปลี่ยนมาเป็นการรับใช้ผู้อื่น” ซิสเตอร์เพอร์รีย์กล่าว  “ดิฉันรัก
พระเจ้า และดิฉันชอบขยายพรของพระองค์ไปถึงผู้อื่นผ่านการ 
ท�าดัชนี”

ขณะฟังการน�าเสนอเรื่องประวัติครอบครัว เดวิด พิคอัพ ประ-
ธานสเตคในชอร์ลีย์ ประเทศอังกฤษ รู้สึกแรงกล้าว่าการท�าดัชนี
สามารถช่วยให้สมาชิกสเตคเพิ่มความปรารถนาจะนมัสการใน
พระวิหาร  แต่เขาสงสัยว่าสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการป้อนข้อมูล
ธรรมดา ๆ จะน�าผู้คนไปพระวิหารอย่างไร ภา
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เขาตัดสินใจลองท�าดัชนีและพบว่าสิ่งน้ีน�าวิญญาณของเอลี- 
ยาห์เข้ามาในชีวิตเขามากขึ้น  ส�าหรับเขาการท�าดัชนีกลายเป็น
งาน “ขัดเกลา” งานหนึ่ง “คุณไม่สามารถท�าดัชนีโดยไม่นึกถึงชื่อ
เหล่านัน้ ไม่เพยีงชือ่ทีค่ณุก�าลงัท�าดชันีเท่าน้ันแต่ชือ่ของครอบครวั 
คุณเช่นกัน” เขากล่าว

ประธานพิคอัพท้าทายสมาชิกในสเตคของเขาให้ใช้การท�า
ดัชนีเป็นวิธีมีส่วนร่วมในงานประวัติครอบครัว  ภายในเวลาอัน
สั้นเขากับผู้น�าสเตคคนอื่น ๆ สังเกตเห็นความมีค่าควรในการถือ
ใบรับรองพระวิหารและจ�านวนผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึกเพิ่ม
ขึ้นอย่างมาก  พวกเขาสังเกตเห็นว่าสมาชิกผู้มีส่วนร่วมในการท�า
ดัชนีเริ่มมีความปรารถนาจะน�าชื่อครอบครัวของตนไปพระวิหาร

แม็คเคนซี เอช. วัยสิบเจ็ดปีเกิดความฝังจิตฝังใจในค�าท้าทาย
ของประธานพิคอัพและเริ่มท�าดัชนี  เธอช่วยให้พี่ ๆ น้อง ๆ พ่อแม่ 
และปู่ย่าตายายเข้ามามีส่วนร่วมด้วย  ไม่ถึงสองปีแม็คเคนซีท�า
ดัชนีไปแล้วกว่า 44,000 ชื่อ  ส�าคัญกว่านั้นคือแม็คเคนซีกับ
ครอบครัวรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้เสาะหาชื่อครอบครัวของ
พวกเขาเอง น�าชื่อไปพระวิหาร และมีส่วนร่วมในศาสนพิธีแห่ง
ความรอด

การท�าดัชนีช่วยสมาชิกสเตคชอร์ลีย์โดยน�าพระวิญญาณเข้า
มาในชีวิตพวกเขาเพิ่มมากขึ้นและให้เครื่องมือที่พวกเขาจ�าเป็น
ต้องใช้เพื่อน�าช่ือครอบครัวไปพระวิหาร  “คุณไม่จ�าเป็นต้องมีค่า
ควรเข้าพระวิหารจึงจะท�าดัชนีได้” ประธานพิคอัพกล่าว  “แต่เมื่อ
คุณท�าดัชนี สิ่งนั้นจะขัดเกลาคุณ และคุณจะต้องการมีค่าควรเข้า
พระวิหาร คุณจะต้องการไปพระวิหาร คุณจะต้องการท�างานเพื่อ
บรรพชนของคุณ … ผมรู้เช่นนี้เพราะนั่นเกิดขึ้นกับผมมาแล้ว”

การทำาดัชนีช่วยทุกคน
พระเจ้าทรงสัญญาว่า “ดูเถิด, เราจะเร่งงานของเราเมื่อถึง

เวลา” (คพ. 88:73)  การท�าดัชนีเป็นวิธีหน่ึงท่ีพระเจ้าทรงก�าลัง
ท�าให้สัญญาดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผล  ผู้คนค้นหาบรรพชนของ
ตนเองและอาจจะฝากคนอื่นหาให้ แต่การท�าดัชนีอ�านวยความ
สะดวกและเร่งการค้นคว้าประวัติครอบครัวให้ทุกคน  “พระเจ้าได้
ประทานเทคโนโลยีแก่เราเพื่อความก้าวหน้าอย่างยิ่งในการหา
ชื่อ” บราเดอร์จัดสันกล่าว  “คุณไม่เพียงท�างานประวัติครอบครัว
ของคุณเองเวลานี้เท่านั้น แต่การท�าดัชนีเป็นความพยายามร่วม
กันเพื่อช่วยลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ด้วย” 

มากกว่าเพียงป้อนข้อมูล

ตอนแรกการท�าดัชนีอาจดูคล้ายกับการป้อนข้อมูล

ธรรมดา แต่ผู้ท�าดัชนีที่มีประสบการณ์เป็นพยาน 

บ่อยครั้งว่าการท�าดัชนีเป็นการด�าเนินกิจกรรมทาง 

วิญญาณที่เป็นพรแก่ชีวิตทั้งสองด้านของม่าน

ด้านล่างเป็นข้อเสนอแนะบางประการที่จะช่วยให้การ 

ท�าดชันีกลายเป็นประสบการณ์ทีมี่สมัฤทธผิลทางวญิญาณ

1. เริ่มด้วยการสวดอ้อนวอน  ท่านอาจต้องสวดอ้อน 

วอนอย่างเฉพาะเจาะจงขอให้รู้สึกถึงวิญญาณของ 

เอลียาห์เพื่อให้ใจท่านหันไปหาบรรพชน

2. ขจัดสิ่งที่ท�าให้เขว  รวมถึงโทรทัศน์และเพลงที่จะ

ท�าให้ท่านเขวไปจากพระวิญญาณ

3. ท�าดัชนีกับครอบครัวหรือเพื่อนๆ  นี่ไม่เพียงจะ 

ช่วยท่านอ่านลายมือที่อ่านยากเท่านั้น แต่อาจจะ 

เปิดประตูให้ท่านสนทนาเรื่องประวัติครอบครัวของ

ท่านด้วย

4. พึงระลึกว่าทุกชื่อที่ท่านท�าดัชนีแทนบุคคลหนึ่งซึ่ง 

ลูกหลานที่ยังมีชีวิตจะหาพบและรับศาสนพิธีแทน 

ในพระวิหาร

5. จ�าไว้ว่าพระเจ้าจะทรงช่วยท่าน โดยผ่านพระผู้ช่วย 

ให้รอดท่านสามารถเอาชนะการท้าทายทุกอย่างที่

ท่านอาจพบเจอขณะท�าดัชนี (ดู 2 โครินธ์ 12:9–

10)

การท�าดัชนีมีในภาษาดัทช์ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน 

อิตาลี ญีปุ่น่ โปแลนด์ โปรตเุกส รสัเซยี สเปน และสวเีดน  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ familysearch .org/ indexing

อ้างอิง
1.	 เดวิด เอ.	เบดนาร์,	“ใจของลูกหลานจะหันไป,”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	32.
2.	 จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด,	29	ก.พ.	2012.
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ที่แทเบอร์นาเคิลออนเทมเปิลสแควร์ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์  

ดร. เดวิด อาร์. พาร์คเกอร์ รองผู้อำานวยการของ Eunice Kennedy 

Shriver National Center for Community of Caring ส่งสัญญาณ  

“ให้มีสันติภาพบนแผ่นดินโลก” ขณะผู้ฟังร้องเพลง  งานนี้จัด 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ภายใต้การกำากับดูแลของ  

Salt Lake Interfaith Roundtable



โดย เบตซี แวนเดนเบิร์จ

ผู้
 
น�ำศำสนจักรมักขอร้องอยู่เสมอให้สมำชิกร่วมมือกับผู้มีใจซื่อสัตย์—โดยไม่ค�ำนึงถึง		
	 ศำสนำ—ในกำรรบัใช้และในอุดมกำรณ์เกีย่วกบัประเด็นทำงศีลธรรม		ผูน้�ำศำสนจกัร 
	 เป็นแบบอย่ำงอยู่บ่อยครั้ง		เมื่อไม่นำนมำนี้ประธำนดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟ	พร้อม

แฮร์เรียตภรรยำ	ได้รับรำงวัลผู้มีมนุษยธรรมแห่งปีจำก	Catholic	Community	Services	ท่ำน
พูดถึงสถำนกำรณ์อันแปลกประหลำดนี้ว่ำ	“คนเยอรมันสองคน	อดีตผู้นับถือนิกำยลูเธอรัน	
เวลำนี้เป็นมอรมอนที่ยึดมั่นศำสนำก�ำลังได้รับยกย่องจำกนิกำยคำทอลิกในสหรัฐอเมริกำ”1

สมำชิกทั่วโลกได้ขำนรับอย่ำงน่ำยกย่องต่อค�ำขอร้องให้รับใช้เคียงบ่ำเคียงไหล่กับสมำชิก
องค์กรอื่น		ดิฉันซำบซึ้งใจกับรำยงำนที่ว่ำวอร์ดแอลดีเอสก�ำลังปลูกสวนให้ชุมชน	จัดประชุม
ระหว่ำงศำสนำเกี่ยวกับคุณค่ำทำงศีลธรรม	และท�ำควำมสะอำดชุมชนร่วมกับกลุ่มศำสนำอื่น
ในกำรรับใช้กับผู้นับถือศำสนำอื่น	ดิฉันพบว่ำค�ำพูดจูงใจจำกเอ็ลเดอร์เควนทิน	แอล.	คุก	

แห่งโควรมัอคัรสำวกสบิสองเป็นจรงิ	ท่ำนกล่ำวว่ำ	กำรรบัใช้ทีจ่รงิใจด้วยควำมนบัถอืกนัระหว่ำง 
ศำสนำไม่เพียงเสริมสร้ำงชุมชนของเรำเท่ำนั้นแต่ท�ำให้เรำสำมำรถเพิ่มทวีควำมรักต่อพระผู้
เป็นเจ้ำและลูก	ๆ	ของพระองค์ทั้งโดยส่วนตัวและโดยรวมด้วย2

ทำ�ให้โลกน่�อยู่ข้ึน
ไม่กี่ปีก่อน	ศำสนำจำรย์นิกำยเพรสไบทีเรียนคนหนึ่งย้ำยเข้ำมำอยู่ในชุมชนของดิฉัน		เธอ

ต้องกำรรับใช้เพื่อนบ้ำนทุกคนของเธอ	ไม่เฉพำะคนในศำสนจักรของเธอเท่ำนั้น		ขณะที่เธอยื่น
มือช่วยเหลือคนในละแวกแอลดีเอสของเรำด้วยควำมเป็นมิตร	เสนอควำมช่วยเหลือ	และเชิญ
ไปงำนเลี้ยงแถวบ้ำน	สมำชิกวอร์ดก็เริ่มมีส่วนร่วมในโครงกำรรับใช้ของคนในโบสถ์เธอเช่นกัน		
เธอกับเพื่อนบ้ำนต่ำงศำสนำร่วมมือกันจัดหำทุนช่วยครอบครัวแอลดีเอสที่ต้องจ่ำยค่ำรักษำ
พยำบำลเร่งด่วน

เป็นวิสุทธิชนที่ดีขึ้นโดย 

เมื่อเรารับใช้เคียงคู่กับผู้นับถือศาสนาอื่น  

เราไม่เพียงสร้างชุมชนของเราและปรับปรุงความสัมพันธ ์

ของเราเท่านั้นแต่ตัวเรากลายเป็นสานุศิษย์ที่ดีขึ้นด้วย
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รบัใช้ร่วมกบั
ศาสนาอื่น



อัครสำวกออร์สัน	เอฟ.	วิทนีย์		(1855–1931)	กล่ำวว่ำ	“พระผู้
เป็นเจ้ำทรงใช้มำกกว่ำหนึ่งคนท�ำงำนอันยิ่งใหญ่และน่ำอัศจรรย์
ของพระองค์ให้ส�ำเร็จ		. . . 	งำนนี้ยิ่งใหญ่ไพศำลและล�ำบำกมำก
ส�ำหรับคน	ๆ	เดียว”3		สิ่งส�ำคัญยิ่งจะส�ำเร็จได้เมื่อคนดีร่วมแรง
ร่วมใจกัน		ควำมพยำยำมของศำสนำจำรย์เพื่อนบ้ำนของเรำน�ำ 
ไปสู่กำรก่อตั้งคณะกรรมกำรชุมชนระหว่ำงศำสนำที่ร่วมมือกับ
สมำคมสงเครำะห์สเตคของเรำจัดกำรประชุมของสตรีเพื่อจัดชุด 
สุขอนำมยัและหนงัสอืให้หน่วยงำนผูล้ีภั้ย		ควำมเชือ่มโยงระหว่ำง
ศำสนำเหล่ำนี้เปิดทำงให้สมำชิกสเตคได้ช่วยศำสนิกชนเลี้ยง
อำหำรผู้ลี้ภัยกลุ่มใหญ่ที่มำรวมกลุ่มกันและก้ำวเข้ำไปเมื่ออีก
นิกำยหนึ่งต้องกำรอำสำสมัครเพิ่มที่บ้ำนพักคนอนำถำ
“เรำมีหน้ำที่รับผิดชอบ	. . . 	ในกำรท�ำงำนร่วมกับนิกำยและ

องค์กรอื่น”	ประธำนโธมัส	เอส.	มอนสันบอกสมำชิก4		กำรยื่นมือ
ช่วยเหลือเช่นนี้เป็นพรแก่โลกนอกเหนือจำกกำรบ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่อมนุษยธรรม		ในกำรปรำศรัยต่อผู้น�ำศำสนำคริสต์ในสหรัฐ	
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์	อำร์.	ฮอลแลนด์	แห่งโควรัมอัครสำวกสิบสอง 
ได้พูดถึงกำรอภิปรำยระหว่ำงนิกำยอีแวนเจลิสกับแอลดีเอสซึ่งจัด
ขึ้นหลำยครั้งที่มหำวิทยำลัยบริคัมยังก์5		ผลลัพธ์ประกำรหนึ่งของ
กำรประชุมอภิปรำยเหล่ำนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้น�ำศำสนำที่มีชื่อเสียงคน
หนึ่งขอโทษศำสนจักรที่บำงคนในชุมชนของเขำพูดถึงศำสนำ 
มอรมอนในทำงที่ผิด6		เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่ำวถึงกำรสร้ำง
สะพำนเชื่อมเช่นนั้นว่ำ	“ข้ำพเจ้ำอดเชื่อไม่ได้ว่ำนี่เป็นส่วนหนึ่ง 
ของเหตุกำรณ์ที่เบื้องบนเตรียมไว้ในยำมวุ่นวำยเช่นนี้”7

ทำ�ให้คว�มสัมพันธ์ของเร�ดีข้ึน
เมือ่เรำรับใช้กับผูอ้ืน่	แนวทำงทีแ่น่ชดัจะช่วยเรำท�ำให้ปฏิสมัพนัธ์ 

ของเรำมีควำมหมำยมำกขึ้นได้และหลีกเลี่ยงกำรก่อให้เกิดควำม

ขุน่เคือง		ดิฉนัเคยอยูใ่นเมอืงใหญ่เมอืงหนึง่และอำสำเข้ำโปรแกรม 
สอนพิเศษเพื่อคนทั่วไปของนิกำยหนึ่งในท้องที่—เพียงเพื่อพบว่ำ
เจ้ำของโปรแกรมไม่ยอมรับดิฉันเมื่อทรำบว่ำดิฉันเป็นสมำชิก
ศำสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธิชนยคุสดุท้ำย ประสบกำรณ์ 
ครั้งนั้นท�ำให้ดิฉันเห็นค่ำควำมช่วยเหลือของทุกคนไม่ว่ำเขำจะ
นบัถอืศำสนำใด	(หรอืไม่มศีำสนำ)		ดฉินัตดิตำมควำมสนใจใคร่รู้
ของผู้อื่นเกี่ยวกับศำสนจักรด้วยควำมซำบซึ้งใจ	แต่ดิฉันทรำบ
เช่นกันว่ำเรำเหล่ำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยจริงจังกับหน้ำที่ซึ่งพระเยซู
ทรงมอบหมำยให้รักเพื่อนบ้ำนของเรำ	ให้เสื้อผ้ำคนเปลือยเปล่ำ	
เลี้ยงอำหำรคนหิวโหย	และเยี่ยมคนถูกจองจ�ำ	(ดู	มัทธิว	25: 
34–36)	โดยไม่คำดหวังให้ผู้รับหรือคนที่รับใช้กับเรำเปลี่ยนใจ
เลือ่มใส	ควำมร่วมมือที่จริงใจด้วยควำมนับถือกันระหว่ำงศำสนำ
ไม่เรียกร้องให้กลุ่มใด	รวมทั้งกลุ่มของเรำ	ละทิ้งควำมเชื่อของตน	
แต่ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนร่วม		“อย่ำขัดแย้งกับศำสนจักรใดเลย”	
(คพ.	18:20)	และ	“ห่อหุ้มตนเองด้วยพันธะแห่งจิตกุศล”	(คพ.	
88:125)

Holladay Matters (ในฮอลลาเดย์ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา) ตั้งขึ้นเพื่อ

ต้อนรับคนทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม 

ในละแวกใกล้เคียง  ในภาพคือสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง บรรดาสตรีของ

นิกายต่าง ๆ   

ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2011 เด็ก ๆ จาก Immaculate Conception 

Catholic Church ในนิวเจอร์ซีย์ สหรัฐอเมริกา แสดงโปรแกรมคริสต์มาส

ร่วมกับเด็ก ๆ จากกลุ่มศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค

สุดท้าย  คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ช่วยรวบรวมอาหารให้ห้องเก็บอาหาร

ในท้องที่

28 เ ลี ย โ ฮ น า



อีกแนวทำงหนึง่ทีเ่ป็นประโยชน์มำจำกผูน้�ำสเตค 
ที่เฉลียวฉลำดคนหนึ่งในละแวกแอลดีเอสของเรำ		
เขำแนะน�ำสมำชิกที่รับใช้กับศำสนำอื่นไม่ให้	“เข้ำ
ควบคุม”	โดยครอบง�ำกำรตัดสินใจหรือยกตนเป็น
ผู้น�ำแต่ท�ำงำนในสภำและเปิดให้ทุกคน	“มีอภิสิทธิ์
เท่ำเทียมกัน”	(คพ.	88:122)		ผู้น�ำท่ำนนี้มีประสบ-
กำรณ์กว้ำงไกลในกำรท�ำงำนกับนิกำยอื่น		เขำ
กระตุ้นสมำชิกให้พัฒนำควำมสัมพันธ์อันดีเช่นกัน		
เขำค้นพบว่ำคนที่ร่วมมือกับวิสุทธิชนยุคสุดท้ำย 
พบว่ำพวกเรำขยันขันแข็งและน่ำคบ	แต่สนใจจะ
ท�ำงำนให้ลุล่วงมำกกว่ำพัฒนำมิตรภำพ
ประสบกำรณ์ของดิฉันในชุมชนและอุดมกำรณ์

ด้ำนกำรศึกษำท�ำให้ดิฉันเชื่อมั่นว่ำพระวิญญำณ
แรงกล้ำเมื่อคนมำกหน้ำหลำยตำเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในพันธกิจอันคุ้มค่ำ		ควำมรักฉันพี่น้องและเจตนำ
ที่บริสุทธิ์ขับเคลื่อนกำรรับใช้มำกยิ่งกว่ำกำรท�ำงำน
ที่ขยันขันแข็ง8

ผู้พูดแอลดีเอสคนหนึ่งที่กำรประชุมวิชำกำร
ระหว่ำงศำสนำตั้งข้อสังเกตว่ำกำรเชื่อมสัมพันธ ์
กับผู้อื่นช่วยให้คนนอกศำสนจักรเข้ำใจเรำดีขึ้น9	 

นักวิชำกำรอีกคนที่นับถือศำสนำต่ำงจำกเรำสอน
กำรสัมมนำเรื่องควำมเชื่อของชำวมอรมอนที่มหำ-
วิทยำลัยมีชื่อแห่งหนึ่งของอเมริกำ		เธอค้นพบว่ำ
นักศึกษำต้องกำรเรียนรู้เกี่ยวกับศำสนจักรของเรำ	
“ในขั้นต้น	. . . เพรำะพวกเขำถูกเล้ียงดูมำให้เชื่อว่ำ
ศำสนำนี้เป็นกลุ่มลัทธิที่มีควำมเชื่อแปลก	ๆ	แต่
ประสบกำรณ์ที่พวกเขำมีกับมิตรสหำยและเพื่อน
ร่วมงำนชำวมอรมอนไม่ตรงกับควำมคิดฝังใจดัง
กล่ำว”10

ทำ�ให้ตัวเร�ดีข้ึน
กำรรับใช้เคียงคู่ผู้อื่นไม่เพียงช่วยให้พวกเขำเข้ำ	

ใจเรำเท่ำนั้น	แต่กระตุ้นให้เรำเรียนรู้จำกพวกเขำ
ด้วยและตระหนักมำกขึ้นว่ำพระผู้เป็นเจ้ำ	“มิได้
เลือกที่รักมักที่ชังผู้ใด”	(คพ.	1:35)		พระองค์ทรง
ช่วยเหลือคนดีในทุกศำสนำและวัฒนธรรมเมื่อ
พวกเขำพยำยำมท�ำให้ชีวิตบุตรธิดำของพระองค ์
ดีขึ้น
กำรยอมรับควำมดีในผู้อื่นช่วยให้เรำอ่อนน้อม

ถ่อมตนอยู่เสมอ—ตรงข้ำมกับพวกฟำริสีที่พระเยซู
ทรงประณำมเพรำะควำมจองหองทำงวิญญำณ
ของพวกเขำ	(ดู	มัทธิว	23)	หรือชำวโซรัมผู้ซึ่งหนัง-
สือแอลมำพรรณนำว่ำเป็นพวกถือดีและยโส	(ด	ู 
แอลมำ	31)		กำรเปิดรับควำมดีในผู้อื่นท�ำให้เรำ

ประเด็นหลักคำ�สอน
•	 พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ผู้ม	ี

ใจซื่อสัตย์ในทุกนิกาย

และทุกวัฒนธรรมเพื่อ	

ส่งเสรมิงานของพระองค์

บนแผ่นดินโลก

•	 การท�างานกับผู้นับถือ

ศาสนาต่างจากเราเพื่อ	

ส่งเสริมอุดมการณ์ดีจะ

เปิดทางให้เราสามารถ

ท�าดีได้มากกว่าที่เราจะ

ท�าโดยล�าพัง

•	 ความร่วมมือฉันมิตร	

ด้วยความนับถือกัน	

ระหว่างศาสนาลดความ	

เข้าใจผิด	สร้างความรู้สึก

ของความเป็นพี่น้อง	และ

ดึงเราให้ใกล้ชิดพระบิดา

ของเราทุกคนมากขึ้น

ผู้มีส่วนร่วมพูดถึงการ

ปกป้องเสรีภาพทาง

ศาสนาในการประชุม

ระหว่างศาสนาที่จัดใน 

เซาเปาลู บราซิล เมื่อ

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2013
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สำมำรถเป็นคนดีขึ้นได้
ควำมรักของเรำไม่เพียงขยำยจำกแวดวงใกล้ชิด

ของครอบครัวไปถึงมิตรสหำยของเรำได้เท่ำนั้นแต่
ถึงเพื่อนบ้ำนของเรำด้วย—และแม้กระทั่งศัตรูของ
เรำ		สมำชิกศำสนจักรคนหนึ่งที่ประจ�ำกำรกองทัพ
อเมริกันในญี่ปุ่นหลังสงครำมโลกครั้งที่	2	เล่ำเรื่อง
กำรต่อสู้กับควำมเคียดแค้นที่เขำมีต่อคนญ่ีปุ่น		
หลังจำกชำวเมืองญี่ปุ่นต้อนรับเขำเข้ำมำในสถำน
นมัสกำร	เขำพบว่ำ	“จิตใจของพวกเขำสัมผัสจิตใจ
ของผม	และผมรู้สึกถึงกำรเปลี่ยนแปลงอันน่ำ
พิศวงในควำมรู้สึกที่ผมมีต่อพวกเขำ		ควำมเคียด	
แค้นมลำยหำยไป	. . . 	ผมตรึกตรองสิ่งที่เกิดขึ้นใน
สถำนที่แห่งนั้นและกำรเปลี่ยนแปลงอันน่ำพิศวง 
ที่ผมรู้สึกต่อคนที่นั่น”11

ท�ำนองเดียวกัน	เมื่อเรำต้อนรับผู้อื่นอย่ำงจริงใจ
ให้เข้ำมำอยู่ท่ำมกลำงพวกเรำ	พวกเขำสำมำรถ
ประสบกับกำรเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน		ชำวคริสต์
นิกำยอีแวนเจลิสคนหน่ึงผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวทิยำลยับรคิมัยงัก์เขยีนบทควำมหนึง่เกีย่วกบั
ประสบกำรณ์ของเธอและพูดถึงกำรที่เธอต่อต้ำน
นักศึกษำแอลดีเอสตั้งแต่แรก		แต่ในที่สุดหลังจำก
สร้ำงมิตรภำพที่มีควำมหมำย	เธอกลับชื่นชม	“สิ่ง 

ที่ดิฉันรู้สึกว่ำวิสุทธิชนยุคสุดท้ำยเน้นเรื่องควำม
ใกล้ชิดของพระผู้เป็นเจ้ำกับมนุษย์		ดิฉันเริ่มยอม	
รับว่ำขณะดิฉันพยำยำมรักษำควำมล�้ำเลิศของ 
พระผู้เป็นเจ้ำเอำไว้ในควำมคิด	ดิฉันกลับมองข้ำม
ควำมใกล้ชิดของพระองค์กับดิฉัน—และกำร
ตระหนักเช่นนี้มีผลต่อดิฉันอย่ำงลึกซึ้ง”12

ในกำรปรำศรัยต่อผู้น�ำคริสต์ศำสนิกชน	เอ็ล- 
เดอร์ฮอลแลนด์รับรู้ถึง	“ควำมเสี่ยงอันเน่ืองจำก
กำรเรยีนรูส้ิง่ใหม่เกีย่วกบัคนอืน่		ควำมเข้ำใจใหม่	ๆ 
มักส่งผลต่อทัศนคติเดิม	ๆ		จึงหนีไม่พ้นที่เรำต้อง
คิดใหม่	จัดกำรใหม่	และปรับโครงสร้ำงใหม่ให้แก่
ทัศนะทำงโลกของเรำ”13		ในกำรเป็นเพื่อนกับผู้นับ	
ถือศำสนำอื่น	ดิฉันมักจะรู้สึกตัวว่ำก�ำลังวิเครำะห์
ควำมแตกต่ำงของเรำ	โดยพยำยำมแยกแยะขดีขัน้
ทำงวฒันธรรมออกจำกขดีขัน้ทำงหลกัค�ำสอน	ขณะ 
เดียวกนักพ็ยำยำมเหน็ค่ำทกุสิง่ทีเ่ป็นคุณธรรมและ
งดงำมทีพ่วกเขำมใีห้		จรงิอยูท่ีก่ำรพยำยำมท�ำเช่น
นั้นบำงครั้งรู้สึกเสี่ยง	แต่ก็คุ้มค่ำเสมอ		ในขั้นตอน
กำรปรบัโครงสร้ำงกระบวนทศัน์ใหม่ของดฉินั		ดฉินั 
รู้สึกตัวว่ำก�ำลังทิ้งแนวโน้มผิวเผินทำงวัฒนธรรม
ของตนและเข้ำใกล้แก่นสำรของพระกิตติคุณมำก
ขึ้น

ล่าง จากซ้าย: นักเต้น 

Bharatanatyam แสดงใน

ซอลท์เลคแทเบอร์นาเคิล

ระหว่าง Interfaith Music 

Tribute ในเดือนกุมภาพันธ์ 

ค.ศ. 2010 สมาชิกที่เข้า

ชมชื่นชอบการแสดงครั้ง

นี้  ในวีดิทัศน์ Mormon 

Messages คนหนุ่มสาว

จากหลายศาสนาพูดถึง

ความสำาคัญของความ

บริสุทธิ์ทางเพศ ผู้เข้าร่วม 

Interfaith Charity Quilting 

Bee ประจำาปีท่ีจัดในฮิวสตัน 

เทกซัส สหรัฐอเมริกา ช่วย

กันทำาผ้านวมให้ครอบครัว

ที่ขัดสน



กลุ่มแอลดีเอสหลำยกลุ่มเชิญเพื่อนศำสนำจำรย์ของดิฉันไป

พูดในหัวข้อเรื่อง	“รักเพื่อนบ้ำนของเรำแม้นับถือศำสนำต่ำงกัน”	

และเธอได้รับกำรยอมรับอย่ำงมำกจำกผู้เข้ำร่วม			ต่อจำกนั้นเธอ

ได้เชญิวิสทุธชินยุคสดุท้ำยหลำยคน	รวมทัง้ดฉินั	ไปพดูกบัศำสนกิชน 

กลุ่มอื่นในหัวข้อเดียวกัน		หลังจำกกำรรับใช้	ดิฉันพบว่ำตนเอง

รำยล้อมไปด้วยผู้เข้ำร่วมประชุมท่ีต้องกำรพูดคุยกับดิฉัน	สวม	

กอดดิฉัน	และแม้กระท่ังหลั่งน�้ำตำแห่งควำมรักควำมเข้ำใจกัน		

ในประสบกำรณ์เช่นนี้ดิฉันพบว่ำข้อสรุปของเอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์

เป็นจริงที่ว่ำ

“เมือ่เรำมองข้ำมสผีวิ	กลุม่ชำตพินัธุ	์แวดวงสงัคม	โบสถ์	ธรรม- 

ศำลำ	สเุหร่ำ	ข้อบญัญตัทิำงศำสนำ	และถ้อยแถลงแห่งควำมเชือ่ 

เมื่อเรำพยำยำมสุดควำมสำมำรถเพื่อมองเห็นตัวเขำและสิ่งที่

พวกเขำเป็น—นั่นคือลูกของพระผู้เป็นเจ้ำองค์เดียวกัน—เมื่อนั้น

ส่ิงดีและคุ้มค่ำย่อมเกิดขึ้นในตัวเรำ	ด้วยเหตุน้ีจึงท�ำให้เรำเชื่อม

รวมกันใกล้ชิดมำกขึ้นกับพระผู้เป็นเจ้ำพระองค์นั้นผู้ทรงเป็น 

พระบิดำของเรำทุกคน”14 

ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายสามคนเข้าร่วม Faith Feast งานเลี้ยงอาหารค่ำาระหว่างวัฒนธรรม 

ในสโปแคน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา  พวกเธอและผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ไปเยือนสุเหร่าอิสลาม

ในท้องที่ Sikh gurdwara และโบสถ์เพรสไบทีเรียน
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32 เ ลี ย โ ฮ น า

โดย เดวิด ดิกสัน
นิตยสารศาสนจักรmzungu อยู่บนต้นไม้?  mzungu ขึ้นไปท�ำอะไรบน

ต้นไม้?  และเครื่องมือที่เขำใช้ตัดกิ่งไม้ได้เร็วขนำด
นั้นคืออะไร?

ค�ำถำมเช่นนั้นโลดแล่นอยู่ในควำมคิดของชำวยูกันดำผู้ก�ำลัง 
ดูคนต่ำงชำติ (mzungu) ใช้เลื่อยยนต์ตัดกิ่งไม้ที่แห้งตำยออกจำก 
ไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงำ  เครื่องมือตัวนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ส�ำหรับคนใน 
ท้องที่  หลำยคนไม่เคยเห็นเครื่องมือแบบนี้มำก่อน

แต่ที่ท�ำให้พวกเขำทึ่งยิ่งกว่ำนั้นคือตัว mzungu เอง  เอ็ลเดอร ์
โรแลนด์ แฮร์ริส ผู้สอนศำสนำอำวุโสจำกยูทำห์ สหรัฐอเมริกำตัด
กิ่งไม้แห้งตำยออกจำกคบไม้สูงกิ่งแล้วกิ่งเล่ำ  คนอยู่ข้ำงล่ำง
ประหลำดใจที่คนแปลกหน้ำท�ำเรื่องแบบนั้นให้คนของพวกเขำ

ในที่สุดกำรกำรรับใช้อันเรียบง่ำยของเอ็ลเดอร์แฮร์ริสก็กลำย
เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภำพกับคนที่ไม่ต้องกำรเกี่ยวข้องกับศำสน-
จักรหรือคนในศำสนจักร

ทำ�คว�มรู้จักก็อดฟรีย์
เอ็ลเดอร์โรแลนด์ แฮร์ริสและซิสเตอร์เจเน็ต แฮร์ริสก�ำลังรับใช้

งำนเผยแผ่ 23 เดือนในคณะเผยแผ่ยูกันดำ กัมปำลำ ซิสเตอร ์
แฮร์ริสเป็นพยำบำลวิชำชีพ เธอได้รับเรียกเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำด้ำน
กำรแพทย์แก่ผู้สอนศำสนำ  เอ็ลเดอร์แฮร์ริสเป็นผู้ควบคุมงำนก่อ 
สร้ำงที่เกษียณแล้ว สำมำรถซ่อมได้เกือบทุกอย่ำงในจักรวำล เขำ
ดูแลสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกของศำสนจักรและยำนพำหนะของ
คณะเผยแผ่

หลังจำกมำถึงยูกันดำได้ไม่นำน เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แฮร์ริส 
ก็ว่ำจ้ำงแมรีย์สมำชิกศำสนจักรในท้องที่ให้มำช่วยท�ำควำม 

สะอำดบ้ำน
แมรีย์รับบัพติศมำเมื่อสำมปีก่อน  “เรำรักเธอมำกขึ้นเรื่อย ๆ”  

ซิสเตอร์แฮร์ริสกล่ำว  “เธอช่วยสอนวิถีของยูกันดำแก่เรำ”
ยิ่งเรำรู้จักแมรีย์ มิตรภำพของเรำยิ่งแน่นแฟ้น  พวกเขำเรียนรู้

อย่ำงรวดเรว็เกีย่วกบักอ็ดฟรย์ีสำมเีธอ—ว่ำเป็นชำยทีดี่ผูร้กัษำระยะ 
ห่ำงจำกสมำชิกศำสนจักร  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกับผู้สอนศำสนำ  
“เขำไม่ยอมให้ผู้สอนศำสนำเข้ำบ้ำน” ซิสเตอร์แฮร์ริสอธิบำย  แต่
แมรีย์ยังต้องกำรให้ก็อดฟรีย์พบกับพวกเขำ

เธอเชิญครอบครัวแฮร์ริสมำเยี่ยมชั่วประเด๋ียว  “เรำไม่ได้คำด
หวังอะไร” ซิสเตอร์แฮร์ริสอธิบำย  “เรำบอกก็อดฟรีย์ว่ำแมรีย์เป็น
เพื่อนรักของเรำตอนนี้และเรำต้องกำรรู้จักครอบครัวของเธอ”   
ก็อดฟรีย์คุยกับพวกเขำแต่ไม่สนใจจะท�ำควำมรู้จักกับคนทั้งสอง
มำกไปกว่ำกำรเป็นคนรู้จัก

ทั้งหมดนั้นเปลี่ยนไปในวันที่เอ็ลเดอร์แฮร์ริสปรำกฏตัวพร้อม
เครื่องมือ บันได และกำรเสนอตัวรับใช้

จุดพลิกผัน
บ้ำนของก็อดฟรีย์กับแมรีย์รำยล้อมไปด้วยต้นไม้ที่ให้ร่มเงำสูง

ใหญ่เต็มไปด้วยกิ่งไม้แห้งตำยและกิ่งใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมหลังคำ 
จนน่ำกลัวอันตรำย

เอ็ลเดอร์แฮร์ริสลงมือท�ำงำนทันที  เขำใช้เวลำสี่ชั่วโมงบนยอด
ไม้เพื่อตัดกิ่งที่มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงถึง 10 นิ้ว (25 ซม.)  นี่เป็นงำนที่
ควรจะท�ำตั้งนำนแล้ว  “ผมอยู่สูงจำกพื้นอย่ำงน้อย 20 ฟุต (6 ม.)” 
เอ็ลเดอร์แฮร์ริสกล่ำว  ขณะผู้คนเดินผ่ำนไปมำ พวกเขำแทบไม่
เชื่อสำยตำตัวเอง

การรับใช้ที่เรียบง่ายจากผู้สอนศาสนาอาวุโสฝากรอยประทับไม่รู้เลือน

กลายเป็นเพ่ือน

จาก Mzungu 
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โดยส่วนตัวแล้วก็อดฟรีย์
ประหลำดใจ “เขำขอบคุณเรำ
อย่ำงมำก” ซิสเตอร์แฮร์ริสกล่ำว  
แม้แต่กิจกรรมที่ไม่ค่อยมีอะไร
มำกอย่ำงตัดกิ่งไม้ก็สำมำรถท�ำให้เกิดอันตรำยร้ำยแรง
ได้  “พวกเขำไม่มีเงินค่ำรักษำพยำบำล” ซิสเตอร์แฮร์- 
ริสอธิบำย  ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำมีคนตกต้นไม้และแขนหัก
หรือขำหัก พวกเขำอำจจะต้องรักษำตัวเอง

กิ่งไม้กองโตบนพื้นวำงรำกฐำนส�ำหรับมิตรภำพ 
อันน่ำชื่นชม  “ก็อดฟรีย์จะออกมำทักทำยเรำนับแต่
น้ัน” เอ็ลเดอร์แฮร์ริสกล่ำว  ก็อดฟรีย์กับแมรีย์เริ่ม
ต้อนรับสมำชิกศำสนจักรคนอื่น ๆ ที่บ้ำนด้วย

ข้�มแม่น้ำ�ไนล์
เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แฮร์ริสสนิทกับก็อดฟรีย์และ

แมรีย์มำกขึ้นทุกวันตำมเวลำที่ผ่ำนไป  ในที่สุดมิตร-
ภำพนี้ก็กลำยเป็นพลังและแรงใจส�ำหรับครอบครัว 
แฮร์ริสตลอดช่วงครึ่งหลังงำนเผยแผ่ของพวกเขำเมื่อ
เกิดเรื่องเศร้ำอย่ำงไม่คำดคิด  พวกเขำได้รับข่ำวว่ำ 
แบรดลูกชำยเสียชีวิตในอุบัติเหตุบนทำงหลวง

ทันทีที่แมรีย์และก็อดฟรีย์ทรำบข่ำวน้ี ท้ังคู่สวม
เส้ือผ้ำที่ดีที่สุดและออกเดินทำงฝ่ำอันตรำยไปอยู ่
เคียงข้ำงเพื่อนรักของพวกเขำ

ในยกัูนดำ น้อยคนมพีำหนะ  พวกเขำเดนิหรอืไม่ก ็
นั่งแท็กซี่  แท็กซี่ส่วนใหญ่เป็น boda boda มอเตอร์-

ไซด์ที่เรำเห็นบ่อย ๆ ว่ำขนคนได้มำกถึงหกคน 
ในครำวเดียว

“กำรขี่ boda boda  ในควำมมืดถือว่ำอันตรำย”  
ซิสเตอร์แฮร์ริสอธิบำย  “พวกเขำข้ำมแม่น�้ำไนล์ด้วย 
boda boda ในควำมมืด”

หลงัจำกเดินทำงบนถนนอันตรำยในควำมเงยีบสงดั
ยำมค�่ำคืนด้วยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวแพงลิ่ว ก็อดฟรีย ์
กับแมรีย์ก็ปรำกฏตัวเพื่อ  “โศกเศร้ำกับคนที่โศก- 

เศร้ำ” และ “ปลอบโยนคนที่ต้องกำรกำรปลอบโยน” 
(โมไซยำห์ 18:9)  คืนนั้นควำมเห็นอกเห็นใจ และ 
ควำมรักย้อนกลับมำหำอย่ำงแท้จริง  แมรีย์และ 
ก็อดฟรย์ีเป็นฝ่ำยรบัใช้  “นัน่น่ำทึง่ทเีดยีว” ซสิเตอร์   
แฮร์รสิกล่ำว  แมรีย์เสนอให้เรำทุกคนคุกเข่ำสวด
อ้อนวอนด้วยกัน  ก็อดฟรีย์เข้ำร่วมโดยไม่ลังเล

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แฮร์ริสไปร่วมงำนศพของ 
แบรดในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ  หลังจำกนั้นจึง
กลบัมำยกูนัดำเพือ่ท�ำงำนเผยแผ่ให้ส�ำเรจ็ลลุ่วง เวลำ 
นี้โรแลนด์และเจเน็ต แฮร์ริสกลับบ้ำนในยูทำห์แล้ว 
แต่ยังคงสนิทสนมกับแมรีย์และก็อดฟรีย์เหมือนเดิม

กำรรับใช้เป็นกุญแจที่สำมำรถเปิดประตูให้เรำ 
มิฉะนั้นเรำจะถูกปิดกั้น  ดังที่ประธำนโธมัส เอส.  
มอนสันสอนว่ำ “เมื่อกำรรับใช้อย่ำงไม่เห็นแก่ตัวขจัด
ควำมเห็นแก่ตัว อ�ำนำจของพระผู้เป็นเจ้ำย่อมท�ำให้
บรรลุจุดประสงค์ของพระองค์” (“จงเต็มใจและมีค่ำ

ควรแก่กำรรับใช้,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 68) ภำ
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ศรัทธาและการเชื่อฟัง 

ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน

แอฟริกาและมาดากัสการ์

เป็นแบบอย่างสำาหรับสมาชิก

ศาสนจักรทุกหนแห่ง

แอฟรกิา

เรารักคนแอฟริกาได้ไม่ยาก”1  เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวในฟรี-
ทาวน์ เซียร์ราลีโอนระหว่างงานมอบหมาย ซึ่งรวมถึง 

การไปเยือนไลบีเรียและกานาด้วย
ท่านกล่าวว่าศรทัธาและการเชือ่ฟังของวสิทุธิชนยคุสดุท้าย 

ชาวแอฟริกาอันเกิดจากความรักที่พวกเขามีต่อพระกิตติคุณ
ถือเป็นแบบอย่างส�าหรับสมาชิกทุกคนของศาสนจักร
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โดย ริชาร์ด เอ็ม. รอมนีย์
นิตยสารศาสนจักร

ทวีปแห่งความหวังอันเจิดจ้า
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เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่า น่าประทับใจที่ “เห็นว่าพระกิตติ- 
คุณมีความหมายต่อพวกเขามาก การได้เห็นสิ่งที่พวกเขาท�ากับ
พระกติตคิณุ วธิทีีพ่วกเขายดึมัน่พระกติตคิณุ ได้เหน็ความซือ่สตัย์
ของพวกเขาในเรือ่งส่วนสบิและการรบัใช้ ในการไปพระวหิาร—ซึง่
ข้าพเจ้าคิดว่าพระวิหารเป็นมโนภาพสูงสุด—จากนั้นได้เห็นพวก
เขาเลี้ยงดูบุตรธิดาในศาสนจักรและส่งบุตรธิดาไปเป็นผู้สอน
ศาสนา  นั่นเป็นหลักฐานยืนยันความซื่อสัตย์ของพวกเขาได้อย่าง
ดีเยี่ยม”2

ต่อหน้าต่อตาท่าน
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สังเกตว่าศาสนจักรอยู่ในแอฟริกาไม่ถึง 30 

ปี ยกเว้นแอฟริกาใต้ (ซึ่งจัดตั้งสเตคในปี 1970)  ด้วยเหตุนี้ศาสน- 
จกัรทีน่ีจ่งึ “เกดิต่อหน้าต่อตาท่านในระยะเวลาอันสัน้” และ “แอฟ- 
รกิาเป็นหนึง่ในสถานทีพ่เิศษเหล่านัน้ทีท่่านจะได้เหน็รศัมภีาพของ
พระเจ้า การอันน่าพิศวงและปาฏิหาริย์แห่งการฟื้นฟู เผยต่อหน้า
ต่อตาท่านอย่างแท้จริง”3

ท่านกล่าวว่าท่านจะจดจ�าตลอดไปเมื่อครั้งอยู่ในอักกรา กานา
กับประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008)  ครั้งนั้นท่านประ-
กาศว่าจะสร้างพระวิหารที่นั่น  “[ผู้คน] ลุกขึ้นยืนโห่ร้อง ร�่าไห้และ
เต้นร�า จับมือกัน และร้องไห้  วิญญาณนั้นยังคงอยู่ต่อไป  นั่นคือ

พันธสัญญาแห่งบัพติศมาเปิดประตูรับพรมากมาย 

และการศึกษาพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์เปิดประตู

เช่นกัน



ความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อคนแอฟริกา—นั่น
คือปีติอันแน่วแน่ของพวกเขาในพระกิตติ-
คุณ  พวกเขาส่วนใหญ่มีทรัพย์สินทางโลก
น้อยมากในชวีติ แต่เมือ่พวกเขาได้รบัพระ- 
กิตติคุณ พวกเขาน้อมรับ . . .  และพวกเขา 
ยังคงน้อมรับ  พวกเขาน้อมรับมาจนถึงทุก
วันนี้”4

คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกท่านอื่น

ผู้ท�างานมอบหมายในแอฟริกาต่างพูดถึง
ทวีปนี้ว่าเป็นสถานที่ซ่ึงค�าพยากรณ์ของ
พระเจ้าก�าลังเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง

“คนแอฟริกาใจดีและอดทน” เอ็ลเดอร์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองกล่าวหลังจากพูดคุยกับสมาชิก
ศาสนจักรในโมซัมบิกและไนจีเรีย  “พวก
เขามีรายได้หรือก�าลังทรัพย์ไม่มากพอให้
มีเงินท�าสิ่งต่าง ๆ  พวกเขาจึงท�าจากความ
พยายามด้วยความมุ่งมั่น  พวกเขาจะเดิน
หลายต่อหลายไมล์ไปท�าสิ่งท่ีได้รับการ 
กระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณให้ท�าเพื่อ 
ส่งเสริมงานนี้”5

เอล็เดอร์สกอ็ตต์กล่าวว่าในปี 1999 เมือ่ 
ท่านอทุศิโมซัมบิกเพ่ือการสัง่สอนพระกติต-ิ 
คุณ มีสมาชิกที่นั่นเพียง 40 คน และประ- 
เทศนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของคณะเผยแผ่แอฟรกิา 
ใต้ โจฮันเนสเบิร์ก  คราวท่านไปเยือนครั้ง
ที่สองในเดือนมกราคม ค.ศ. 2011 ศาสน- 
จกัรในโมซัมบิกเติบโตจนมสีมาชกิมากกว่า 
5,000 คนกระจายทั่วท้องถิ่นสองแห่งและ
สาขา 19  แห่งที่ประชุมอยู่ทั่วประเทศ  
นอกจากนี้โมซัมบิกยังเป็นส�านักงานใหญ่
ของคณะเผยแผ่โมซัมบิก มาปูโต ซึ่งม ี
ประเทศแองโกลารวมอยู่ในนั้นด้วย6

เพ่ิงเร่ิมต้นแต่กำาลังเติบโต
“เราเพิ่งเริ่มต้นที่นี่” 7 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์

เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าวขณะไปเยือนมาดากัสการ์ มาลาวี 
และเคนยา “เราก�าลังเฝ้าดูพระเจ้าทรง
ด�าเนินงานบนแอฟริกาทวีปใหญ่นี้เพื่อ
ประทานพรผู้คน ... ด้วยความจริง ความ 
สว่างของพระกิตติคุณ [ตลอดจน] ศาสน-
พิธีแห่งความรอดและความสูงส่ง”8  ท่าน
กล่าวว่าท่านประทับใจเป็นพิเศษกับความ
เข้มแข็งของผู้น�าศาสนจักรในแอฟริกา 
“ข้าพเจ้าบอกท่านไม่ได้ว่าเราส�านึกคุณ
เพียงใดส�าหรับผู้น�า [ท้องที่] เหล่านี้ผู้สละ
เวลาและพรสวรรค์ในการรับใช้พระเจ้า
เพื่อเป็นพรแก่ชีวิตคนเหล่านี้”9

เอ็ลเดอร์เนลสัน  “มองในแง่ดีมาก” 
เกี่ยวกับอนาคตของศาสนจักรและผู้คนใน
แอฟรกิาและมาดากสัการ์เพราะศรทัธาของ 
พวกเขาเข้มแขง็กว่าการท้าทายทีเ่ผชญิอยู ่
“ท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า ลูกหลาน 
ของอิสราเอลในพันธสัญญาอย่างแท้จริง  
ผู้พร้อมท่ีจะพบพระเจ้าพระเยซูคริสต์กับ
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์ของเรา และ
อยู่ในที่ประทับของพระองค์กับครอบครัว 
[ของท่าน]”10 ท่านกล่าวที่การประชุมใน
มาดากัสการ์  เอ็ลเดอร์เนลสันกล่าวด้วย
ว่า “คนเหล่านี้มีศักยภาพมาก  พวกเขามี
ศรัทธา  พวกเขามีความรักต่อพระผู้เป็น
เจ้า และพวกเขามีทั้งหมดที่ต้องมีในการ
ท�าให้ผู้คนเข้มแข็งจริง ๆ”11

ระหว่างการสมัภาษณ์ครัง้หนึง่ในไนโรบ ี
เคนยา เอ็ลเดอร์เนลสันแสดงความเห็น
ดังน้ี “เรามีอาคารนมัสการของวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายแล้ว  เรามีหนึ่งสเตคที่นี่ [ใน] 
ไนโรบี  เรามีการประชุมใหญ่สเตควันนี้  
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น่าต่ืนเต้นมากที่ได้พบกับผู้คนเหล่านี้  มากกว่าหนึ่งพันคนมา
ชุมนุมกัน [และพวกเขา] มีความคารวะมาก [และมี] คณะนักร้อง
ประสานเสียงที่โดดเด่น ฝ่ายประธานสเตคที่ยอดเยี่ยม [และ] ผู้
ประสาทพรบนยกพื้น  ข้าพเจ้าจะกล่าวแสดงความปลาบปลื้ม
ยินดีอย่างไรเล่าเมื่อเห็นความก้าวหน้าเช่นนี้”12

แม้มีความยากลำาบาก
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่าศาสนจักรในแอฟริกาก�าลังรุ่งเรือง

แม้เผชญิการท้าทาย  ท่านยกตวัอย่างหนึง่คอื “ทัง้ทีส่งครามกลาง 
เมืองก�าลังเดือดพล่านในโกตดิวัวร์ [ไอโวรีโคสต์]  วิสุทธิชนยุค
สุดท้าย . . .ก็ยังมาพระวิหาร  พวกเขาน่ายกย่องมาก  ข้าพเจ้า
พิศวงยิ่งนัก”13

เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์พูดถึงเซียร์ราลีโอนและไลบีเรียว่า “เพราะ
พวกเขาเพิ่งมีอดีตเหตุการณ์นองเลือด โหดร้าย และบอบช�้าจาก
สงคราม นั่นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่พระกิตติคุณเริ่มมีผลอย่างแจ้ง
ชัด  พวกเขาได้เห็นสิ่งที่ชีวิต  ไม่ ควรจะเป็น และเวลาน้ีเม่ือมีผู้
สอนศาสนาและสมาชกิเป็นพยาน พวกเขาได้เหน็สิง่ทีช่วีติ สามารถ 
เป็นได้  ฟ้าสวรรค์สามารถเปลี่ยน [การทดลองของพวกเขา] เป็น
พร พวกเขาก�าลังท�าให้ตนเองหลุดพ้นจากความยุ่งเหยิงทางการ
เมืองและความขัดแย้งของบ้านเมือง”14

การพยายามระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดตลอด

เวลาทำาให้สมาชิกเข้มแข็งและมีพลังอีกครั้ง

โดยการรับส่วนศีลระลึก



พระวิหาร
เปิดด�ำเนินกำร
อักกรา กานา, อุทิศเมื่อ 7 สิงหาคม 2005
อาบา ไนจีเรีย, อุทิศเมื่อ 11 มกราคม 2004
โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกา, อุทิศเมื่อ 24–25 

สิงหาคม 1985
ประกำศสร้ำง
เดอร์บัน แอฟริกาใต้
กินชาซา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ภาคแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้และ
ตะวันตก*

สมาชิก: 381,417 
สเตค: 70 
วอร์ด: 508
คณะเผยแผ่: 22 
ท้องถิ่น: 60 
สาขา: 646 
ส�านักงานใหญ่: โจฮันเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ 

และอักกรา กานา
*ณ เดือนเมษายน 2013

นอกจากนี ้เอล็เดอร์ฮอลแลนด์ยังได้ชีใ้ห้
เห็นว่าการเติบโตของศาสนจักรในโมซัมบิก
ด�าเนินต่อไปแม้มีความยากล�าบากในช่วง
ไม่กี่ปีที่ผ่านมา  “ศาสนจักรเจริญรุ่งเรือง  
เรามีการเติบโต เรามีสเตค เรามีคณะเผย 
แผ่  นั่นคือสิ่งที่ก�าลังเกิดขึ้นทั่วแอฟริกา”15

ส่ังสอนพระกิตติคุณ
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์กล่าวว่า กุญแจดอก

หนึง่สูค่วามส�าเรจ็ของศาสนจกัรในแอฟรกิา 
คือ “เราไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับปัญหาการ 
เมืองที่เห็นได้ชัดในสังคม  เราสั่งสอนพระ- 
กิตติคุณ  เราเป็นห่วงเรื่องความยุติธรรม  
เราเป็นห่วงเรื่องโอกาสและความเท่าเทียม
ทางสังคม  แต่เราคิดว่า [ค�าตอบต่าง ๆ พบ
ในพระกิตติคุณ] ด้วยเหตุนี้เราจึงเพียงแต่
สั่งสอนพระกิตติคุณ  น่ันเป็นจริงกับท่ีอื่น
และเป็นจริงในแอฟริกาคือ ผู้คนเกิดความ
เข้าใจอันลึกซึ้ง  ได้รับพร และความสว่าง 
นั้นในชีวิตพวกเขา สถานการณ์เริ่มเปลี่ยน
ทันทีและชีวิตพวกเขาได้รับพร”16

คำาสัญญาของพระเจ้า 
เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์อ้างพระด�ารัสของ

พระผู้ช่วยให้รอดที่ตรัสว่า “คนที่เป็นคน
สุดท้ายจะกลับเป็นคนแรก และคนท่ีเป็น
คนแรกจะกลับเป็นคนสุดท้าย” (มัทธิว 20: 
16)

“ในบางด้าน” ท่านกล่าว “พระกิตติคุณ
มาถงึแอฟรกิาช้า อย่างน้อยกเ็มือ่เราสามารถ 
ท�าได้ตามตารางเวลาของพระเจ้า—และน่ัน
คือตารางเวลาของพระเจ้า ข้าพเจ้ายืนยัน
ได้   เมื่อเร็ว ๆ นี้ชาวแอฟริกาเริ่มมีคณะ
เผยแผ่และผู้สอนศาสนา  พรของฐานะ
ปุโรหิต และอื่น ๆ  แอฟริกาเป็นทวีปใหญ่
และเรายังต้องไปอีกไกล  แต่ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าการเติบโตที่เราเห็นในแอฟริกาเวลานี้

เป็นส่วนหนึ่งของสัมฤทธิผลแห่งค�าสัญญา
ของพระเจ้า  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายชาวแอฟ-
ริกาก�าลังออกมาด้วยศรัทธา  พวกเขาก้าว
ไปข้างหน้า  พวกเขาก�าลังรับมือกับการ
ท้าทายของการรบัพระกติตคิณุได้เป็นอย่าง
ดีและท�าให้พระกิตติคุณชัดเจนในชีวิต 
พวกเขา”17 
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ในวันที่สดใสของเดือนกันยายน เอริกา
ลูกสาวคนเล็กของเราประสบอุบัติเหตุ

ร้ายแรงทางรถยนต์  เธอถูกน�าส่งโรงพยา- 
บาล และหลังจากการผ่าตัดฉุกเฉินหลาย
ช่ัวโมง เราได้รบัข่าวร้ายว่าลกูสาวแสนสวย
มีชีวิตชีวาวัย 17 ปีของเราเสียชีวิตแล้ว

สามสีเ่ดือนต่อจากนัน้เป็นความปวดร้าว
ส�าหรับเรา  เราทนอยู่กับวันคล้ายวันเกิด
ของเธอและวันขอบคุณพระเจ้า เราเตรียม
ตัวรับคริสต์มาสครั้งแรกโดยไม่มีเธอ  คน
อื่นเตือนเราว่าวันหยุดจะเป็นเรื่องยาก แต่
ไม่มีค�าเตือนใดท�าให้เราพร้อมรับได้

นอกจากจะรู้สึกโศกเศร้าและสิ้นหวัง
อย่างรนุแรงแล้ว ดิฉนัยังอจิฉาครอบครวัอืน่
ที่อยู่กันพร้อมหน้าและฉลองอย่างมีความ
สขุด้วย  ดิฉนัขมขืน่ใจพลางสงสยัว่า “ท�าไม
ต้องเป็นเรา  ท�าไมเราไม่ได้รับปาฏิหาริย์
เหมือนที่คนอื่นๆ พูดถึง”

ท่ามกลางความสิ้นหวัง ดิฉันนึกถึงครั้ง
หน่ึงท่ีวอร์ดของเราจัดกิจกรรมเรียกว่า 
“คริสต์มาสในเบธเลเฮม” สมาชิกวอร์ดแต่ง
ตัวมาร่วมงานประหนึ่งพวกเขามีชีวิตอยู่ใน
สมัยที่พระเยซูประสูติ  เวลานั้นเอริกาอาย ุ
สี่ขวบ เธอสวมชุดยาวสีขาวที่มีคนให้มา
และโพกศีรษะด้วยผ้าพันคอ  ตอนส�าคัญ
ของงานคืนนั้นคือการแสดงเกี่ยวกับพระ-
ราชสมภพในคอกสัตว์จ�าลองที่ตกแต่งด้วย
มัดฟางและรางหญ้า  หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่ลูก
เพ่ิงเกิดแสดงบทเป็นมารีย์ โยเซฟ และ 
พระเยซูทารกน้อย

เมื่อเรามารวมกันรอบ ๆ การ 
แสดงพระราชสมภพ ดิฉันสังเกต 
ว่าเอริกาไม่ได้อยู่ข้างดิฉัน  ดิฉัน
ตกใจมากจนกระทั่งสังเกตเห็น

ชุดขาวของเธอใกล้ ๆ ฉากพระราชสมภพ  
ความตกใจของดิฉันเปลี่ยนเป็นความกลัว
ว่าเธอจะรบกวนการแสดง  ดิฉันก�าลังจะ
เรียกเธอ แต่ก็หยุดและจับตามองขณะเธอ
เดินไปที่รางหญ้า

เอริกาคุกเข่าเงียบ ๆ ข้างมารีย์และเงย 
หน้ามองเธอประหนึ่งขออนุญาต  จากนั้น 
เอริกาก็เอื้อมมือไปลูบทารกที่ก�าลังนอน
หลับอย่างแผ่วเบา  ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวที่
สังเกตเห็น  ไม่นานคนอื่น ๆ ก็เงียบและ
จับตามองขณะเอริกาคุกเข่าอยู่ใกล้ทารก  
ความรู้สึกอ่อนโยนแผ่ซ่านไปทั่วขณะพวก
เขาตระหนักว่าทารกนี้คือพระกุมารเยซู
ส�าหรับเอริกา

ในความเศร้าโศกของดิฉัน ความทรงจ�า
เกี่ยวกับคริสต์มาสครั้งนี้ท�าให้เกิดความ
รู้สึกสงบและสบายใจขณะหวนนึกถึงความ
ภักดีของลูกสาว  ความคิดของดิฉัน
เต็มไปด้วยค�าถามเกี่ยวกับ
ชีวิตและความตาย—
ค�าถามที่ดูเหมือนไม่
ส�าคัญมากนักก่อน 

เอริกาเสียชีวิต ขณะไตร่ตรองการฟื้นคืน
พระชนม์และการตรึงกางเขน ดิฉันรู้สึก
เข้าใจมารีย์  เธอรักพระบุตรแรกเกิดของ
เธอ  เธอทนรับความเจ็บปวดและความ
ปวดร้าวอันน่ากลวัเมือ่เหน็ความทกุข์ทรมาน 
และความตายของพระองค์  พระคริสต์ไม่
ได้รับการละเว้นจากกางเขน และมารีย์ไม่
ได้รับการละเว้นจากความเศร้าโศกของเธอ

เนื่องในคริสต์มาส เราฉลองการเริ่มต้น
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดบนแผ่น
ดินโลก แต่ส�าหรับดิฉัน เวลานี้การประสูติ
ของพระองค์จะถูกห่อหุ้มไว้ด้วยความทุกข-
เวทนา การสิน้พระชนม์ และการฟ้ืนคนืพระ- 
ชนม์—การชดใช้ตลอดไป  เพราะพระผูช่้วย
ให้รอดทรงท�าให้สายรัดแห่งความตายขาด 
ดิฉันจึงทราบว่าความตายของเอริกาจะไม ่
ใช่จุดสิ้นสุด  นั่นคือปาฏิหาริย์ที่ต้องขอบ 
          พระทัย—ปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่สุด 

ตลอดกาล 
 เอลเลน เนลล์, ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

ปาฏิหาริย์คร้ังใหญ่สุด

ความรู้สึกอ่อนโยน 
แผ่ซ่านไปทั่วขณะ

พวกเขาตระหนักว่า 
ทารกนี้คือพระกุมาร 
เยซูส�าหรับเอริกา

40 เ ลี ย โ ฮ น า
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ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเขา

ดิฉันไม่ได้รู้สึกถึงวิญญาณของคริสต์- 
มาส  เดือนธันวาคมปีนั้นดิฉันเรียน 

ชั้นมัธยมปลายปีสุดท้าย การสมัครเรียน
มหาวิทยาลัยและโครงการสุดท้ายของ
กุลสตรีปรากฏให้เห็นเลือนรางอยู่ตรงหน้า  
ดฉินัหวังว่าจะมโีอกาสเป็นอาสาสมคัรซึง่จะ
น�ามาเขียนในใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย 
ได้และเขียนในโครงการกุลสตรีของดิฉันได้
อีกทาง  โชคดีที่ผู้ให้ค�าปรึกษาสภานักเรียน
ขอให้ดิฉันกับเพื่อนชื่อเจสซิกาจัดกิจกรรม 
รบับรจิาคของเล่นโรงเรยีนให้มลูนธิแิห่งหนึง่
ในท้องที่

ดิฉันมอบหมายงานส่วนใหญ่ให้คณะ
กรรมการโครงการ  ดิฉนัให้พวกเขาท�าบอร์ด
ตดิประกาศเป็นรูปเทอร์โมมเิตอร์ขนาดใหญ่
แสดงจ�านวนของเล่นที่ได้รับบริจาค  เราคิด
ว่าโฆษณาเท่านั้นพอแล้วและเราใช้เวลา
ช่วงอาหารกลางวันทุกวันรวบรวมของบริ- 
จาค  แต่นักเรียนบริจาคของเล่นไม่มาก  
เทอร์โมมิเตอร์ยังต�่าอยู่

น่าแปลกทีผู่ใ้ห้ค�าปรกึษาของเราเริม่แยก
ของเล่นบางส่วนออก  เมื่อดิฉันกับเจสซิกา
ถามว่าเธอมแีผนจะท�าอะไรกบัของเล่นพวก
นั้น เธอบอกเราว่าครูคนหนึ่งที่โรงเรียนเพิ่ง
ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง  หลังจาก
พยายามสอนอย่างล�าบากทัง้ทีก่�าลงัรบัการ
บ�าบดั เขาตัดสนิใจว่าจะออกจากงาน  เนือ่ง 
จากใกล้ถงึวนัหยดุและบลิค่ารกัษาพอกพนู 
ครอบครัวของเขาจึงมีของขวัญคริสต์มาส 
ไม่มาก  ผู้ให้ค�าปรึกษาของเราแนะน�าให ้
เราห่อของขวัญเก็บไว้ให้พวกเขา

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งใจ  ก่อนหน้านี้ดิฉันมอง
ว่าโครงการรับใช้ของดิฉนัเป็นวธิรีบัใช้ตนเอง
เท่าน้ัน ไม่ใช่ผู้อื่น  ดิฉันตัดสินใจเพิ่มเป้า-

หมายข้อสามส�าหรับของเล่นที่ได้รับบริจาค 
และเริ่มเรี่ยไรเงินให้ครูคนนั้นกับครอบครัว
ของเขา

ดิฉันกับเจสซิกาไปเยี่ยมห้องเรียนต่าง ๆ 
และพูดส่งเสริมจุดประสงค์ของเรา  การ
ตอบรับดีมาก  ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน 
ให้ของเล่นและเงินมาช่วยครอบครัวนั้น ไม่
นานเราก็ได้ของเล่นเกินเป้าหมายจนท�าให้
มูลนิธิประหลาดใจ  นอกจากนี้เรายังรวบ 
รวมได้มากกว่า 1,000 ดอลลาร์ส�าหรับ
ครอบครัวนั้นด้วย

ขณะที่เราบรรจงห่อของขวัญที่
รวบรวมได้และซื้อมา ดิฉันรู้แน่
แก่ใจว่าประจักษ์พยานเกี่ยว
กับการรับใช้ที่ดิฉันก�าลังได้รับ

ขณะที่เราห่อของขวัญ 
ดิฉันตระหนักว่า

ประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
การรับใช้ที่ดิฉัน
ก�าลังได้รับยิ่งใหญ่
เท่าของขวัญที ่
เราก�าลังให้

ยิง่ใหญ่เท่ากบัของขวญัทีเ่ราก�าลงัให้  ดฉินั
ไม่สามารถบรรยายความตื่นเต้นท่ีรู้สึกได้
เมื่อเราแอบดูครอบครัวนั้นพบของขวัญท่ี 
เราน�าไปวางไว้บนระเบียงบ้านของพวกเขา
โดยไม่ระบุชื่อ

ไม่กีเ่ดือนต่อมา มผีูข้อให้ดิฉนักบัเจสซกิา
สอนการสัมมนาเรื่องโครงการรับใช้  เรา
อธิบายสิ่งที่ท�าโดยไม่เอ่ยชื่อครู  เด็กผู้หญิง
คนหนึง่ยกมอืและลกุขึน้ยนื  น�า้ตาไหลขณะ
ที่เธอพูด  ครูคนนั้นคือคุณอาของเธอ และ
เธอบอกว่าการรับใช้ของเรามีความหมาย 
   ต่อเธอมากเพียงใด  เธอกล่าวว่านั่นคือ 
         ค�าตอบการสวดอ้อนวอนของเขา

            นับเป็นความปีติยินดียิ่งที่เทศ- 
             กาลวันหยุดปีนั้นเราได้ร่วมแรง 
               ร่วมใจกันรับใช้ด้วยความจริงใจ 
               และรู้ว่าเราได้สร้างความแตก 
                                ต่างให้เกิดขึ้น 
                                     ลินด์ซีย์ เลวิตต์,       
                                            เนวาดา  
                                              สหรัฐ 
                                               อเมริกา



คาวันนั้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หิมะ
ปกคลมุผวิดินหนาเตอะ  เป็นเวลาหลาย 

เดือนที่ผมกับคู่ฝ่าอากาศหนาวของเยอรมนี 
เคาะประตู  และแจกพระคัมภีร์มอรมอน  
แม้ตอนนั้นสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดไป
แล้ว 15 ปี แต่คนเยอรมันจ�านวนมากยัง
หวาดกลัวคนอเมริกัน

คืนนั้น อิงเบิร์ก เบียนมูลเลอร์ต้องรับ 
บัพติศมา  แต่เธอเงียบมาตลอดทางขณะ
น่ังรถประจ�าทางมาฐานทัพอากาศสหรัฐ  
ผมรู้สึกได้ว่าเธอกังวลใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

ขณะที่เราใกล้ถึงป้ายรถประจ�าทาง อิง-
เบร์ิกเหลยีวมามองเราและพดูว่า “คณุรูไ้หม 
เรื่องนี้ยากแค่ไหนส�าหรับดิฉัน  กองทัพ

ดิฉันท�าได้!
พันธมิตรฆ่าสามีดิฉันในสงคราม  และ
เครื่องบินทิ้งระเบิดฆ่าคนอื่นในครอบครัว
อีกมากมาย”

เธอแตะขาของเธอ  “ดิฉันโดนเศษระเบิด
ก�ามะถัน  ขาของดิฉันจะไม่มีวันหายเป็น
ปกติ  ดิฉันไม่รู้ว่าจะสามารถเข้าไปในนั้น 
ได้รึเปล่า”

เรานั่งเงียบขณะไตร่ตรองสิ่งที่เธอพูด
และรถประจ�าทางมาถึงป้าย  อิงเบิร์กนั่งตัว
แข็ง  ใจผมเต้นตูมตาม  ผมสวดอ้อนวอน
ขอให้เธอไม่วิ่งหนีด้วยความกลัว

เธอลกุจากทีน่ัง่แล้วประกาศว่า “พระบดิา 
บนสวรรค์ได้ประทานประจักษ์พยานเกี่ยว
กับความจริงของการฟื้นฟูให้ดิฉัน ดิฉันรู้ว่า

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง  ดิฉันท�า 
ได้!  เอ็ลเดอร์แอทคิน ช่วยพยุงดิฉันเดิน
หน่อยค่ะ”

เราเดินไกลกว่าจะถึงประตู ลมหายใจ
ของอิงเบิร์กหนักหน่วงขณะที่เราเดินผ่าน
ยาม  เราเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวและพบสระ
น�้าที่ฐานทัพ  สระน�้ากลายเป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ สันติสุขครอบง�าเรา  ความกังวล
ใจในสีหน้าของอิงเบิร์กเปลี่ยนเป็นปีติขณะ
ที่เธอก้าวลงไปในน�้าและรับบัพติศมาเป็น
สมาชิกศาสนจักร

“คืนที่เอ็ลเดอร์ทิ้งพระคัมภีร์มอรมอนไว้
กบัดิฉนั ดิฉนัต่ืนเต้นมาก” เธอบอกเราขณะ
เรานั่งรถกลับบ้าน  “ดิฉันอ่านจนมาถึง  
โมไซยาห์ 18 ที่แอลมาเชื้อเชิญให้ผู้คนรับ
บัพติศมา ‘ดูเถิด, นี่คือผืนน�้าแห่งมอรมอน 
 . . .  และบัดนี้, เมื่อท่านปรารถนาจะเข้า
มาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่า
เป็นผู้คนของพระองค์,  . . .  ท่านมีอะไร
ขัดข้องเล่าที่จะรับบัพติศมา?’” (โมไซยาห์ 
18:8, 10)

เธอพูดต่ออย่างแผ่วเบาว่า “ดิฉันหลับ 
 ไปขณะอ่านถ้อยค�าเหล่านั้น และดิฉันฝัน
ว่าก�าลังยืนอยู่ใกล้ผืนน�้าที่สวยงามเหมือน
ผืนน�้าแห่งมอรมอน  อีกด้านหนึ่งของแม่น�้า
มีคนสวมชุดขาวยืนอยู่—ครอบครัวของ
ดิฉัน!  สามีดิฉันผู้เสียชีวิตในสงครามก�าลัง
ยิม้และกวกัมอืเรยีกดิฉนัให้มารบับพัตศิมา”

คืนนั้นซิสเตอร์เบียนมูลเลอร์กลายเป็น
สมาชิกสาขาเวือร์ซบูร์ก และเป็นคนหนึ่ง
จากหลายคนในเยอรมนีที่เอาชนะความ
กลัวและเข้าร่วมศาสนจักรในท้ายที่สุด 
รอย แอทคิน, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

อิงเบิร์กเหลียวมามองเราและพูดว่า “คุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้ยากแค่ไหนส�าหรับดิฉัน”
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สมัยที่ผมเป็นสมาชิกในฝ่ายประธาน
ท้องถิ่น ผมช่วยประสานงานกิจกรรม

ที่สมาชิกในท้องถิ่นของเราบริจาคของเล่น
ให้เด็กยากจนในเมืองเซาชา  โคลอมเบีย  
เราได้การตอบรับที่ดีมากจากสมาชิกทุกคน  
ของขวัญไม่ใช่ของใหม่ทุกชิ้น แต่ส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพดี

เมื่อเราขนของขวัญขึ้นรถบัสที่จะพาเรา
เข้าเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว เด็กผู้หญิงคน
หนึ่งเดินมาหาผมพร้อม

เรามารับของขวัญครับ
ลูกบอลพลาสติกที่ใช้จนโทรมและมีรอยขีด
ข่วน  ผมถือลูกบอลไว้ในมือ พลางสงสัยว่า
ใครจะบริจาคลูกบอลเก่าขนาดนี้  ผมโยน
ไว้ใต้ที่นั่งอย่างดูแคลน

พอเรามาถงึ เยาวชนของเราเริม่ร้องเพลง 
สวดคริสต์มาส  เสียงเพลงพร้อมด้วยหมวก
คริสต์มาสของพวกเขาดึงดูดความสนใจ
ของเดก็กลุ่มใหญ่  เมือ่เราเริม่แจกของขวญั 
เด็กเหล่านั้นร้องเรียกเด็กคนอื่น ๆ  ไม่นาน
เราก็แจกของขวัญหมด

ขณะที่เราก�าลังจะไป ผมเห็นเด็กผู้ชาย
อายุประมาณแปดขวบวิ่งตรงมาหาเรา
พลางจูงมือน้องชายมาด้วย  เมื่อพวก
เขามาถึง พี่ชายพูดว่า “เรามารับของ

ขวัญครับ”  ความไร้เดียงสาของเขาท�าให้
ผมพูดไม่ออกและสะเทือนใจมาก

ผมอธิบายว่าของขวัญหมดแล้ว  เขา
ตอบว่า “ผมไม่ได้ของขวัญก็ไม่เป็นไรครับ 
แต่น้องชายของผมต้องได้ของขวัญ”

จากนั้นผมก็นึกถึงลูกบอลที่ผมโยนไว ้
ใต้ทีน่ัง่  ผมบอกเดก็ทัง้สองว่าผมมขีองขวญั 
อีกชิ้นแต่มันเก่ามาก

“อะไรก็ได้ครับ” เขาบอก “น่ันคือของ
ขวัญเหมือนกัน”

ผมขึ้นไปบนรถบัสและหาลูกบอล  เมื่อ
ผมยื่นให้เด็กชายคนน้อง เขาดีใจมาก  เขา
กระโดดโลดเต้นด้วยความขอบคุณพลาง
พูดว่า “ลูกบอล!  นั่นเป็นของขวัญที่ผมขอ
ให้พระกุมารพระคริสต์น�ามาให้ผม”  เขายัง
คงเต้นไปรอบ ๆ อย่างมีความสุขขณะที่เขา
กับพี่ชายเดินจากไปพร้อมของขวัญล�้าค่า
ของพวกเขา

ผมนั่งเงียบ ๆ อยู่ที่นั่นและน�้าตาไหล
ขณะที่ความรู้สึกอบอุ่นแห่งสันติสุขและ
ความกตัญญูห้อมล้อมผม  ความห่วงใย
และความเอาใจใส่โดยไม่ค�านึงถึงตนเองที่
พี่ชายมีต่อน้องชายท�าให้ผมซาบซึ้งใจ ผม
หวังใจว่าผมจะปรารถนาเป็นพรแก่ผู้อ่ืน 
เช่นเดียวกับที่พี่ชายคนนั้นเป็นพรแก่น้อง
ชายเขา

ขณะที่เด็กทั้งสองเดินจากไปอย่างมี
ความสุข ผมนึกถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงมีต่อเรา  พระองค์ไม่ทรงลืมแม้
กระทั่งเด็กเล็กริมเชิงเขาผู้ทูลขอลูกบอล
ส�าหรับคริสต์มาส 
วอลเตอร์ เอมิลโอ ปาซาดา รอดริเกซ, 
โคลอมเบีย

ผมหวังใจว่าผมจะ
ปรารถนาเป็นพร 

แก่ผู้อื่นเช่นเดียวกับที ่
พี่ชายคนนั้นเป็นพรแก ่
น้องชายเขา
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เราไม่สามารถเข้าใจความหมายของคริสต์มาสได้อย่างถ่องแท้เว้นแต่เราจะเข้าใจความ
หมายของพระชนม์ชีพ การชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

ข้าพเจ้าไม่สามารถนึกถึงการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอดได้โดยไม่นึกถึงพระด�ารัส
ของพระองค์ต่อปีลาตที่ว่า “เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเป็นพยานให้กับ
สัจจะ  ทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเรา” (ยอห์น 18:37)

ขณะที่เราเริ่มต้นเทศกาลคริสต์มาส ขอให้เราพิจารณาค�าพยากรณ์ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับ
พระผูช่้วยให้รอด  ค�าพยากรณ์เหล่านัน้ไม่เพยีงเป็นข้อความทีป่ระจวบเหมาะอย่างประหลาด 
แต่เป็นถ้อยแถลงอันลึกซึ้งแห่งจุดประสงค์และค�าสัญญาเกี่ยวกับพระชนม์ชีพและพระพันธ-
กิจของพระองค์ตลอดจนสิ่งที่พระองค์ทรงมุ่งหมายจะท�าเพื่อเราแต่ละคน

คำ�พย�กรณ์เก่ียวกับก�รเสด็จม�ของพระองค์
การเสด็จมาของพระคริสต์มีบอกไว้ล่วงหน้าหลายพันปี  ราว 2,000 ปีก่อนการประสูติของ

พระเยซูคริสต์ อับราฮัมสอนเกี่ยวกับบทบาทของพระองค์ในแผนแห่งความรอด  ราว 1,400 
ปีก่อนการประสูติของพระองค์  โมเสสสอนความจริงอันล�้าเลิศเดียวกัน  ราว 700 ปีก่อนการ
ประสูติของพระองค์ อิสยาห์เปิดเผยสภาพการณ์ของการประสูติ พระชนม์ชีพ และการสิ้น 
พระชนม์ของพระองค์ 

ภา
พถ

่าย
โด

ย 
แม

ทธ
ิว 

ไร
เอ

อร
์

ค�ำสัญญำของ  

คริสต์มำส

โดย เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ขอให้เราใช้เวลาในเทศกาลคริสต์มาสนี้ต่อพันธสัญญาว่า

จะติดตามพระผู้ช่วยให้รอดและทำาตามพระประสงค์ของ

พระองค์ เฉกเช่นพระองค์ทรงทำาตามพระประสงค์ของ 

พระบิดาบนสวรรค์ 
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“เพราะฉะนั้นองค์เจ้านายจะประทาน
หมายส�าคญัด้วยพระองค์เอง  น่ีแน่ะ หญงิ
สาวคนหนึง่จะตัง้ครรภ์ และคลอดบตุรชาย
คนหนึ่ง และคนจะเรียกนามของเขาว่าอิม-
มานูเอล” (อิสยาห์ 7:14)

“ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตร
ชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการ
ปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะ
ขนานนามของท่านว่า ที่ปรึกษามหัศจรรย์ 
พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ 
และองค์สันติราช” (อิสยาห์ 9:6)

“ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดท้ิง เป็นคน 
ท่ีรับความเจ็บปวด และคุ้นเคยกับความ
ทุกข์ยาก  . . .

“แน่ทีเดียวท่านแบกความเจ็บไข้ของ
พวกเราและหอบความเจ็บปวดของเราไป 
กระนั้นพวกเรายังคิดว่าท่านถูกตี คือถูก
พระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ

“แต่ท่านถูกแทงเพราะความทรยศของ
เรา ท่านบอบช�้าเพราะความบาปผิดของ
เรา . . .และที่ท่านถูกเฆี่ยนตีก็ท�าให้เราได้
รับการรักษา  . . .

“ . . .  เหมือนลูกแกะที่ถูกน�าไปฆ่า และ
เหมือนแกะที่เป็นใบ้ต่อหน้าผู้ตัดขนของมัน
เช่นใด ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยเช่นนั้น

“ท่านถูกน�าตัวไปด้วยการบังคับและการ
ตัดสิน  . . .

“และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคน
อธรรม  และเขาจัดท่านไว้กับเศรษฐีใน
ความตายของท่าน แม้ว่าท่านไม่ได้ท�าการ
ทารุณใด ๆ และไม่มีการหลอกลวงใด ๆ  
ในปากของท่าน” (อิสยาห์ 53:3–5, 7–9)

ไม่นานหลังจากค�าพยากรณ์ของอิสยาห์ 
ศาสดาพยากรณ์ลีไฮมีความฝันอันลึกซึ้ง
และสอนสิ่งที่ท่านเรียนรู้แก่ครอบครัว นีไฟ
บันทึกว่า “หกร้อยปีหลังจากเวลาที่บิดา
ข้าพเจ้าจากเยรูซาเล็มมา, พระเจ้าพระผู้
เป็นเจ้าจะทรงยกศาสดาพยากรณ์ผู้หนึ่งขึ้น

ในบรรดาชาวยิว—แม้พระเมสสิยาห์องค์
หน่ึง, หรือ, อีกนัยหนึ่ง, พระผู้ช่วยให้รอด
องค์หนึ่งของโลก” (1 นีไฟ 10:4)

ลไีฮพดูเกีย่วกบัศาสดาพยากรณ์จ�านวน
มากเช่นกัน พวกเขาเป็นพยานเกีย่วกบัการ
เสด็จมาของพระผู้ไถ่ของโลก (ดู 1 นีไฟ 
10:5)

คำ�สัญญ�ของคริสต์ม�ส
หนังสือกิตติคุณลูกาบันทึกว่าก่อนการ

ประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด พระมารดา
ของพระองค์เดินทางอย่างเร่งรีบไปเยี่ยม
ลูกพี่ลูกน้องชื่อเอลีซาเบธ

“เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินค�าทักทายของ
มารีย์ ทารกในครรภ์ของนางก็ดิ้น และนาง
เอลีซาเบธก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์

“จึงร้องเสียงดังว่า ในบรรดาสตรีเธอได้
รับพรมาก และทารกในครรภ์ของเธอก็ได้
รับพระพรด้วย” (ลูกา 1:41–42)

เฉกเช่นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็น
พยานต่อเอลซีาเบธ พระองค์ทรงเป็นพยาน
ต่อเราว่าถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เกิด
สัมฤทธิผลแล้ว  พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมา
แล้วและทรงท�างานที่พระบิดาทรงส่งพระ-
องค์มาท�า

นไีฟบนัทึกเกีย่วกบัพระผูช่้วยให้รอดดังนี้
“และข้าพเจ้าดูและเห็นหญิงพรหมจารี

อีก, ก�าลังอุ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนของนาง.
“และเทพกล่าวแก่ข้าพเจ้า: จงดูพระเมษ

โปดกของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว, แม้
พระบุตรของพระบิดานิรันดร์!” (1 นีไฟ 11: 
20–21)

เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดพระชนมายุ 12 
พรรษา พระองค์ทรงสอนในพระวหิาร  พระ- 
องค์ทรงอธิบายให้บิดามารดาที่กระวนกระ- 
วายใจของพระองค์ฟังว่าพระองค์ทรงก�าลัง
ท�าธุระให้พระบิดาของพระองค์ (ดู ลูกา 2: 

แต่ละสัปดาห์ขณะที่เราเข้าร่วม 

ศาสนพิธี ศีลระลึก เราต่อคำาสัญญา 

แห่งการประสูติของพระผู้ช่วย 

ให้รอดในชีวิตเราเอง  
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42–49)
ธุระนั้นส�าเร็จลุล่วงเมื่อพระองค์เสด็จ

ออกไปท�าพระพันธกิจบนแผ่นดินโลกจน
เกิดสัมฤทธิผล  พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึง 
จุดสูงสดุแห่งพระพนัธกจิน้ันด้วยพระด�ารสั
ปลุกใจดังนี้

“เรามาหาคนของเรา, และคนของเราหา
รับเราไม่.  และพระคัมภีร์เกี่ยวกับการมา
ของเราจึงเกิดสัมฤทธิผล.

“และมากเท่าที่รับเรา, เราให้แก่พวกเขา
เพื่อมาเป็นบุตร [และธิดา] ของพระผู้เป็น
เจ้า; และแม้เช่นนั้นเราจะให้แก่มากเท่าท่ี
เชื่อในนามของเรา, เพราะดูเถิด, การไถ่มา
โดยเรา, และในเรากฎของโมเสสจงึสมบรูณ์” 
(3 นีไฟ 9:16–17)

พระสัญญาของพระองค์ที่ว่าเราสามารถ
กลับกลายเป็นบุตรและธิดาของพระองค ์
จะเป็นจริงเมื่อเราเชื่อในพระองค์และใช้
ศรทัธาในพระองค์จนถึงการเชือ่ฟัง  จากนัน้
เราย่อมพร้อมได้รับของประทานแห่งชีวิต 
นิรันดร์

พระองค์ตรัสว่า “ดูเถิด, เราคือผู้ที่ทรง
เตรียมไว้นับแต่การวางรากฐานของโลก 
เพื่อไถ่ผู้คนของเรา.  ดูเถิด, เราคือพระเยซู
คริสต์. . . . ในเรามนษุยชาตทิัง้ปวงจะมชีวีติ, 
และนั่นเป็นนิรันดร์,  แม้คนที่เชื่อในนาม 
ของเรา; และพวกเขาจะกลบักลายเป็นบตุร
ของเราและธิดาของเรา” (อีเธอร์ 3:14)

คว�มหม�ยของคริสต์ม�ส
คริสต์มาสเป็นเวลามอบของขวัญ เสริม

สร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่น และท�าส่วนของ
เราในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า  คริสต์- 
มาสเป็นเวลาที่เราแสดงความรักต่อผู้อื่น
และแสดงประจักษ์พยานของเราเกี่ยวกับ
พระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

วธิหีนึง่ทีเ่ราสามารถแสดงประจกัษ์พยาน 
ของเราคือ มภีาพหรือแบบจ�าลองพระราช-
สมภพในบ้านของเราเพื่อเราจะเริ่มการ

สนทนาเกี่ยวกับการประสูติของพระเจ้า 
ได้  อีกวิธีหนึ่งคือเล่าเรื่องอย่างเช่นเรื่อง
ของจอห์น เวทแมนใน The Mansion 
(คฤหาสน์)

จอห์น เวทแมน เป็นชายที่ประสบความ
ส�าเร็จ จิตกุศลของเขาท�าให้เขามีชื่อเสียง
และเป็นจดุสนใจ  เยน็วนัหนึง่หลงัจากอ่าน
ข่าวยกย่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเขาที่
ตัดมาจากหนังสือพิมพ์กองหนึ่ง เขาหยิบ
พระคัมภีร์ไบเบิลขึ้นมาอ่าน  ไม่นานก็หลับ
หลังจากอ่านพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้
รอดว่า “อย่าสะสมทรพัย์สมบตัเิพือ่ตวัพวก
ท่านเองไว้ในโลก  ที่อาจเป็นสนิมและที่
แมลงกินเสยีได้ และทีข่โมยอาจทะลวงลกั
เอาไปได้” (มัทธิว 6:19)

ขณะนอนหลับ จอห์นรู้สึกตัวว่าอยู่ใน 
“เมืองสวรรค์” ก�าลังเดินทางกับคนอื่น ๆ 
ขณะคนเหล่านั้นได้รับคฤหาสน์ของตน  
เมือ่องค์ทวารบาลทรงหยดุอยูห่น้ากระท่อม
หลังเล็กมากที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้ ท่าน
กล่าวกับจอห์นว่า “นี่คือคฤหาสน์ของเจ้า”

จอห์นทักท้วง พลางแจกแจงสิ่งต่าง ๆ 
มากมายที่เขาบริจาคให้สาธารณชน

“ทั้งหมดนี้ไม่ได้บันทึกไว้แล้วอย่างดีบน
แผ่นดินโลกให้เจ้ามีชื่อเสียงเกียรติยศมาก
ขึ้นหรอกหรือ” องค์ทวารบาลถาม  “เจ้าได้
รบัรางวลัส�าหรบัสิง่เหล่านัน้แล้ว  เจ้าสมควร 
ได้รางวัลสองเท่าหรือ?”1

ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีนี้ ข้าพเจ้า
หวังว่าเราแต่ละคนจะมีโอกาสให้โดยไม่
ประสงค์จะออกนาม

ได้รับคำ�สัญญ�
แต่ละสัปดาห์ขณะที่เราเข้าร่วมศาสนพิธี

ศีลระลึก เราต่อค�าสัญญาแห่งการประสูติ
ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเราเอง  เรารับ
พระนามของพระองค์ไว้กับเรา เราต่อพันธ- 
สัญญาของการเชื่อฟังและค�าสัญญาว่า 
เราจะระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา

พระกิตติคุณดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์
หลักค�าสอนและพันธสัญญากล่าวดังน้ี 

“ว่าพระองค์เสด็จมาในโลก, แม้พระเยซ,ู 
เพื่อถูกตรึงกางเขนเพื่อโลก, และเพื่อแบก
รับบาปของโลก, และเพื่อช�าระโลกให้บริ- 
สุทธิ์, และเพื่อท�าให้สะอาดจากความไม่
ชอบธรรมทั้งปวง;

“ว่าโดยผ่านพระองค์คนทั้งปวงจะได้รับ
การช่วยให้รอด” (คพ. 76:41–42)

ขอให้เราใช้เวลาในเทศกาลคริสต์มาส 
ปีนี้ต่อพันธสัญญาของเราว่าจะติดตาม 
พระผู้ช่วยให้รอดและท�าตามพระประสงค์
ของพระองค์ เฉกเช่นพระองค์ทรงท�าตาม
พระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา  ขณะท�าเช่นนัน้ถ้อยค�าผูค้นของกษตัรย์ิ 
เบ็นจามิน ดังบันทึกไว้เมื่อ 125 ปีก่อนการ
ประสติูของพระผูช่้วยให้รอด จะเกดิสมัฤทธ-ิ 
ผลกับเราวันนี้: “โอ้ทรงโปรดเมตตา, แล้ว
ทรงโปรดใช้พระโลหติทีช่ดใช้ของพระครสิต์
เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้รับการให้อภัย
บาปของพวกข้าพระองค์, และใจพวกข้า
พระองค์จะถูกท�าให้บริสุทธิ์; เพราะพวกข้า
พระองค์เชือ่ในพระเยซคูรสิต์, พระบตุรของ
พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่นดินโลก, และสิ่งทั้งปวง; ผู้จะเสด็จลง
มาในบรรดาลูกหลานมนุษย์” (โมไซยาห์ 
4:2)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอด
เสด็จลงมาในความเรืองโรจน์แห่งเวลาและ
พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง  ข้าพเจ้ากล่าว
ค�าพยานว่าศาสนจักรของพระองค์ซึ่งได้รับ
การฟื้นฟูในสมัยการประทานสุดท้ายก่อน
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์คือ  
“งานอัศจรรย์และการอันน่าพศิวง” (2 นไีฟ 
25:17) ซึ่งเราเหล่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมี
ส่วนในงานนั้น 

อ้างอิง
1.	 เฮนรีย์	แวน	ไดค์,	“The	Mansion,”	ใน	Inspirational 

Classics for Latter-day Saints,	comp.	Jack M.	Lyon	
(2000),	54–57,	62–63.



เราก�าลังปรากฏตัวบนเวทีของความเป็นมรรตัยในสมัยการ
ประทานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระกิตติคุณเท่าที่เคยประทาน
แก่มนุษยชาติ และเราจ�าเป็นต้องท�าให้เกิดประโยชน์มาก

ที่สุด
ข้าพเจ้าชอบบรรทัดหนึ่งจากค�าพูดของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธที่ว่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์สมัยก่อน  
“ตั้งตาคอยวันที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความคาดหวังอันเปี่ยมปีติ  
พวกท่านร้องเพลง เขียน และพยากรณ์ถึงยุคสมัยของเราโดยได ้
รับแรงบันดาลใจจากความคาดหวังอันเปี่ยมปีติและล�้าเลิศ”1  
สังเกตการยืนยันคล้ายกันนี้จากประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ “พระ-
เนตรของพระผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยาการณ์ผู้บริสุทธ์ิทั้งหลาย
ก�าลังเฝ้าดูเราอยู่  นี่เป็นสมัยการประทานอันส�าคัญยิ่งที่พูดถึง
ตั้งแต่โลกเริ่มต้น”2

ข้าพเจ้ามีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับสมัยการประทานก่อนหน้านี้รวม
ถงึผู้น�า ครอบครวั และผู้คนท่ีมชีวีติอยู่เวลาน้ัน  ข้าพเจ้านกึถงึพวก
เขาบ่อยครั้งและสภาพอันตรายท่ีอยู่ตรงหน้าพวกเขา  พวกเขา
ประสบช่วงเวลาที่ยากล�าบากอย่างยิ่ง และส่วนใหญ่ไม่ประสบ
ความส�าเรจ็ในสมยัการประทานของพวกเขา  โดยแท้แล้วประเดน็
ทั้งหมดของการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้ายนี้คือพระกิตติคุณ
ไม่สามารถอยู่รอดได้ในสมัยก่อน  ด้วยเหตุน้ีจึงต้องได้รับการ
สถาปนาในยุคสุดท้ายแห่งชัยชนะ

   เตรียมรับการ     

สมัยการประทานท่ีจะไม่ล้มเหลว
สรปุคอื การละทิง้ความเชือ่และการท�าลายล้างแบบใดแบบหนึง่ 

คือชะตากรรมสุดท้ายของทุกสมัยการประทานที่เราเคยมีมา  แต่
ต่อไปนี้คือทฤษฎีของข้าพเจ้า ทฤษฎีของข้าพเจ้าคือชายหญิงที่ยิ่ง
ใหญ่เหล่านั้น ผู้น�าในอดีตกาลเหล่านั้น สามารถด�าเนินชีวิตต่อไป 
เป็นพยานต่อไป และพยายามท�าสุดความสามารถต่อไปได้ ไม่ใช่
เพราะพวกเขารู้ว่า พวกเขา จะประสบความส�าเร็จแต่เพราะพวก
เขารู้ว่า ท่าน จะประสบความส�าเร็จ  ข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกเขาไม่ได้
เกิดความกล้าและความหวังจากสภาวการณ์ของตนเองมากเท่า 
กับที่ได้จากสภาวการณ์ของท่าน—ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวกลุ่มใหญ่
หลายแสนคนทั่วโลกที่มาร่วมชุมนุมกันด้วยความตั้งใจว่าจะได้
เห็นพระกิตติคุณฟุ้งเฟื่องและมีชัย

โมโรไนเคยกล่าวถึงเราผู้จะได้รับบันทึกของเขาในวันเวลา
สุดท้ายว่า 

“ดูเถิด, พระเจ้าทรงแสดงเรื่องส�าคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับ
สิ่งที่จะต้องเกิดในไม่ช้าแก่ข้าพเจ้า, ในวันนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้จะออก
มาในบรรดาพวกท่าน.

“ดเูถดิ, ข้าพเจ้าพดูกบัท่านราวกบัท่านอยูต่่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้
อยู่. แต่ดูเถิด, พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และ
ข้าพเจ้ารู้การกระท�าของท่าน” (มอรมอน 8:34–35)

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์
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 เสด็จม
าคร้ังท่ีสองSECOND COMING

ชายหญิงผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตกาลสามารถดำาเนินชีวิตต่อไป เป็นพยานต่อไป และ 

พยายามทำาสุดความสามารถต่อไปได้ ไม่ใช่เพราะพวกเขารู้ว่าจะประสบความสำาเร็จ 

แต่เพราะพวกเขารู้ว่าท่านจะประสบความสำาเร็จ
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ด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าคิดว่าโดยแท้
แล้วศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกสมัย
เร่ิมแรก ทุกคน มีช่วงท่ีเห็นนิมิตเกี่ยวกับ
สมัยของเรา—ภาพที่ท�าให้เขาเหล่านั้นเกิด
ความกล้าในยุคที่ประสบความส�าเร็จน้อย
กว่า  พี่น้องชายสมัยเริ่มแรกเหล่านั้นรู้อะไร
มากมายเกี่ยวกับเรา  ศาสดาพยากรณ์เช่น 
โมเสส นีไฟ  และพี่ชายของเจเร็ดเห็นยุค
สุดท้ายในนิมิตที่มีรายละเอียดมาก  บาง
อย่างที่พวกเขาเห็นไม่น่ายินดี แต่แน่นอน
ว่าคนรุ่นก่อนหน้านี้ทุกรุ่นเกิดความกล้า
จากการรู้ว่าในที่สุดแล้วจะมีสมัยการประ-
ทานหนึ่งซึ่งจะไม่ล้มเหลว

วันของเรา ไม่ใช่ของพวกเขา คือวันที่ให้ 
“ความคาดหวังอันเปี่ยมปีติและล�้าเลิศ” 
แก่พวกเขาและเป็นเหตใุห้พวกเขาร้องเพลง 
และพยากรณ์ถึงชัยชนะ  วันของเรา กล่าว
โดยรวม  คือวันที่บรรดาศาสดาพยากรณ ์
ตั้งตาคอยนับตั้งแต่กาลเริ่มต้น และพี่น้อง
ชายสมัยเริ่มแรกเหล่านั้นยังคงอยู่ให้ก�าลัง
ใจเราที่นั่น!  ในความเป็นจริงแล้ว โอกาส 
ที่พวกเขาจะถือว่าตนประสบความส�าเร็จ
อย่างเต็มที่ขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์และชัย 
ชนะของเรา  ข้าพเจ้าชอบแนวคิดการร่วม
รบในวันเวลาสุดท้ายโดยเป็นตัวแทนของ
แอลมาและอบินาไดกับสิ่งที่พวกเขาร้อง 
ขอ เป็นตัวแทนของเปโตรและเปาโลกับ
การเสียสละที่พวกเขาท�า  หากท่านไม่
สามารถตื่นเต้นกับงานมอบหมายเช่นนั้น
ในบทประวัติศาสตร์  ท่านคงไม่สามารถ 
ตื่นเต้นได้อีกแล้ว!

เตรียมศาสนจักรของพระคริสต์ให้
พร้อมรับการเสด็จมาของพระองค์

ข้าพเจ้าขอพูดถึงองค์ประกอบอีกอย่าง
หนึ่งของภาพสมัยการประทานน้ีท่ีน่าจะ
ตามมาโดยอัตโนมัติ  เพราะสมัยการประ-
ทานของเราเป็นสมัยการประทานสุดท้าย
และส�าคัญที่สุดในบรรดาสมัยการประทาน

ทั้งหมด เพราะสุดท้ายแล้วสิ่งทั้งปวงจะ
บรรลุจุดสูงสุดและเกิดสัมฤทธิผลในยุค
ของเรา ด้วยเหตุนี้จึงมีความรับผิดชอบ
พิเศษเฉพาะมากประการหนึ่งตกอยู่กับ
พวกเราในศาสนจักรเวลานี้แต่ไม่อยู่บนบ่า
ของสมาชิกศาสนจักรในสมัยเริ่มแรก  ไม่
เหมือนศาสนจักรในสมัยของอับราฮัมหรือ
โมเสส อิสยาห์หรือเอเสเคียล หรือแม้แต ่
ในสมัยพันธสัญญาใหม่ของยากอบและ
ยอห์น เรามีความรับผิดชอบในการเตรียม

ศาสนจักรของพระเมษโปดกของพระผู้เป็น

เจ้าให้พร้อมรับพระเมษโปดกของพระผู้

เป็นเจ้า—ที่เสด็จมาด้วยพระองค์เองใน
รัศมีภาพแห่งชัยชนะ ในบทบาทยุคมิลเล-
เนียมของพระองค์ในฐานะพระเจ้าเหนือ
พระเจ้าทั้งหลายและกษัตริย์เหนือกษัตริย์
ทั้งหลาย  ไม่มีสมัยการประทานอื่นใดเคย
มีหน้าที่ดังกล่าว

ในภาษาพระคัมภีร์ เราคือผู้ถูกก�าหนด
ไว้ในประวัติศาสตร์ทั้งมวลที่ต้องเตรียม
เจ้าสาวให้พร้อมรับการมาขององค์เจ้า
บ่าวและคู่ควรรับค�าเชิญให้ไปงานสมรส 
(ดู มัทธิว 25:1–12; 22:2–14; คพ. 88:92, 
96)  กล่าวโดยรวมคือ—ไม่ว่าในชั่วชีวิต
ของเราหรือของลูกหลานของเราหรือเมื่อ

ใดก็ตาม—ศาสนจักรและเราที่เป็นเหล่า
สมาชิกศาสนจักรมีความรับผิดชอบที่ต้อง
ด�ารงตนให้คู่ควรที่พระคริสต์จะเสด็จมาหา
เรา คู่ควรให้พระองค์ทรงทักทายเรา ให้
พระองค์ทรงยอมรับ ต้อนรับ และโอบกอด
เรา  ชีวิตที่เราถวายแด่พระองค์ในโมงอัน
ศักดิ์สิทธิ์นั้น ต้อง คู่ควรกับพระองค์!

เราต้องเป็นท่ียอมรับของพระองค์
ข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความย�าเกรง ด้วย

ส�านึกอันท่วมท้นในหน้าที่ซึ่งต้องเตรียม
ชีวิตตนเอง (และช่วยเตรียมชีวิตสมาชิก
ศาสนจักรตามก�าลังความสามารถของ
ข้าพเจ้า) ให้พร้อมรับวันที่พยากรณ์ไว้นาน
แล้ว รับการถ่ายโอนสิทธิอ�านาจ รับเวลา
ที่เราจะน้อมถวายศาสนจักรแด่พระองค์
ผู้ทรงเป็นเจ้าของศาสนจักร

เมือ่พระครสิต์เสด็จมา สมาชกิศาสนจกัร 
ของพระองค์ต้องมีลักษณะเหมือนและ
ประพฤติตนเหมือนที่สมาชิกศาสนจักรของ
พระองค์พึงเป็นหากเราต้องการให้พระองค์
ทรงยอมรับ  เราต้องท�างานของพระองค์ 
และเราต้องด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของ
พระองค์   พระองค์ต้องทรงทราบได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดายว่าเราเป็นสานุศิษย์
ของพระองค์จริง ๆ ดังประธานเจ. รูเบ็น 
คลาร์ก จเูนยีร์ (1871–1961) อดตีทีป่รกึษา 
ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดเคยแนะน�าว่า 
ศรัทธาของเราต้องสังเกตได้ ไม ่ยาก3

ใช่ ถ้าในโมงสุดท้ายอันยิ่งใหญ่นั้นเรา
กล่าวว่าเราเป็นผู้เชื่อ เราน่าจะแสดงให้
เห็นเช่นนั้นมาก่อนหน้านี้  พระเมษบาล
ทรงรู้จักแกะของพระองค์ เราต้องเป็นที่
รูจ้กัในวนัอันยิง่ใหญ่นัน้ว่าเราเปน็ผูต้ดิตาม
พระองค์ทั้งในการกระท�าและค�าพูด

เพื่อนหนุ่มสาวที่รักทั้งหลาย  น่ีคือยุค
สุดท้าย ท่านและข้าพเจ้าพึงเป็น วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้  ได้
โปรดเน้นที่ค�าว่า วิสุทธิชน ภา
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เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการ 

เตรียมศาสนจักรของพระเมษ

โปดกของพระผู้เป็นเจ้าให้พร้อม

รับพระเมษโปดกของพระผู้เป็น

เจ้า—ที่เสด็จมาด้วยพระองค์

เองในรัศมีภาพแห่งชัยชนะ 

ในบทบาทยุคมิลเลเนียมของ

พระองค์
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ทั้งหมดนี้จะสิ้นสุดเมื่อใด  พระคริสต์จะ

ทรงปรากฏต่อสาธารณชนอย่างผู้มีชัยเมื่อ

ใด และมิลเลเนียมจะเริ่มเมื่อใด  ข้าพเจ้า

ไม่ทราบ  สิง่ทีข้่าพเจ้าทราบคอืช่วงแรกของ

เหตุการณ์นั้นเริ่มต้นเมื่อ 193 ปีมาแล้ว  

ข้าพเจ้าทราบว่าเนื่องด้วยนิมิตแรกและสิ่ง

ท่ีตามมาหลงัจากนัน้ เราจงึอยู่ในยุคของพร

ท่ีไม่เคยมมีาก่อน—พรท่ีประทานแก่เราเพือ่

ให้เราด�าเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์และบริสุทธิ์

เพื่อว่าเมื่อองค์เจ้าบ่าวเสด็จมาอย่างผู้มีชัย

ในท้ายทีส่ดุ พระองค์จะทรงมเีหตผุลสมควร 

ให้เชิญเราไปงานสมรสได้ด้วยพระองค์เอง

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าฝากความรัก

และประจักษ์พยานไว้กับท่านว่าพระผู้เป็น

เจ้าไม่เพียงทรงพระชนม์เท่านั้น แต่พระองค์

ทรงรักเรา  พระองค์ทรงรัก ท่าน  ทุกอย่าง 

ที่พระองค์ทรงท�าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

ข้าพเจ้าชอบแนวคิดการร่วมรบ 

ในวันเวลาสุดท้ายโดยเป็นตัวแทน

ของแอลมาและอบินาไดกับสิ่งที่

พวกเขาร้องขอ  เป็นตัวแทนของ

เปโตรและเปาโลกับการเสียสละ 

ที่พวกเขาทำา  หากท่านไม่สามารถ

ตื่นเต้นกับงานมอบหมายเช่นนั้น

ในบทประวัติศาสตร์ ท่านคงไม่

สามารถตื่นเต้นได้อีกแล้ว!

เราและเพื่อคุ้มครองเรา  มีความชั่วร้ายและ

โทมนัสในโลก แต่ไม่มีความชั่วร้ายหรือภัย

ใด ๆ ในพระองค์  พระองค์ทรงเป็นพระบิดา

ของเรา—พระบิดาผูดี้พร้อม—และพระองค์

จะทรงเป็นที่ก�าบังให้เราจากพายุ

แท้จริงแล้ว ข้อกังวลเพียงหนึ่งเดียวที่

ข้าพเจ้าขอให้เราพิจารณาเป็นเรื่องส่วนตัว

มาก นั่นคือ เราจะด�าเนินชีวิตให้ครบถ้วน

มากขึ้นและซื่อสัตย์มากขึ้นได้อย่างไร ทั้งนี้

เพื่อพรทั้งหมดของสมัยการประทานอันยิ่ง

ใหญ่นี้จะโปรยปรายมาให้เราแต่ละคนรวม

ถึงคนที่เราสัมผัสชีวิตพวกเขา

“อย่ากลัวเลย, เจ้าฝูงแกะน้อย . . .จงดู 

ท่ี [พระคริสต์]  ในความนึกคิดทุกอย่าง; 

อย่าสงสัย, อย่ากลัว” “เจ้ายังไม่เข้าใจว่า

พระบิดาทรงมีพรส�าคัญยิ่งเพียงใด . . .

เตรียมไว้ให้เจ้า” (คพ. 6:34, 36; 78:17)

ข้าพเจ้าฝากพร ความรัก และพยานใน

ฐานะอัครสาวกถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้ 

ว่าสมัยการประทานของเราจะไม่ล้มเหลว 

คนที่ด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระคริสต์

และท�างานของพระองค์ย่อมคู่ควรกับค�า

เชิญให้ไปงานสมรสเมื่อองค์เจ้าบ่าวเสด็จ

มา 
จากไฟร์ไซด์ระบบการศึกษาของศาสนจักรสำาหรับคน
หนุ่มสาว “ Terror, Triumph, and a Wedding Feast (ความ
หวาดกลัว ชัยชนะ และงานเลี้ยงสมรส)” ปราศรัย
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2004  ดูบทความฉบับเต็ม
เป็นภาษาอังกฤษที่ speeches .byu .edu

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ	ใน	History of the Church,  4:609–410.
2.	 วิลฟอร์ด	วูดรัฟฟ์,	ใน	James R.	Clark,	comp.,	

Messages of the First Presidency of The Church  
of Jesus Christ of Latter-day Saints,	6	vols.	(1965–
75),	3:258;	ดู	กอร์ดอน บี.	ฮิงค์ลีย์,	“อรุณรุ่งของ 
วันที่สดใสกว่า,”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2004,	103	ด้วย.

3.	 ดู	เจ. รูเบ็น	คลาร์ก	จูเนียร์,	The Charted Course of 
the Church in Education,	rev.	ed.	(1994),	7.
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“ฉันจะต่อต้านการล่อลวงอย่างไร”

อาจจะฟังดูแปลก แต่การล่อลวงเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการ
เติบโตทางวิญญาณของเรา  หากเราไม่ถูกล่อลวง 
เราก็ไม่สามารถเลือกระหว่างความดีกับความชั่วได้ 
(ดู คพ. 29:39)  และถ้าเราไม่สามารถเลือกความดี
เมื่อมีทางเลือกอื่นเข้ามา เราก็ไม่สามารถเติบโตทาง

วิญญาณได้ (ดู 2 นีไฟ 2:11–30)
กุญแจอย่างหนึ่งในการต่อต้านการล่อลวงคือการเชื่อฟังอย่างสม�่า- 

เสมอ  บางครั้งถ้าท่านยอม ก็ยากขึ้นที่จะต่อต้านการล่อลวงในอนาคต  
ถ้าท่านต่อต้านอย่างสม�่าเสมอ ท่านจะแข็งแกร่งขึ้นและง่ายขึ้นที่จะต่อ
ต้านในอนาคต  ความแขง็แกร่งในการต่อต้านส่วนใหญ่มาจากการชดใช้ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ท�างานอยู่ในชีวิตท่าน  เมื่อท่านท�าสุดความ
สามารถท่ีจะเรียนรู้ค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอดและท�าตามพระองค์ 
พระเจ้าจะทรงเสริมก�าลังท่านให้ทนต่อการล่อลวง

พระคัมภีร์สอนวิธีอื่นในการต่อต้านการล่อลวงดังนี้
“สวดอ้อนวอนเสมอ, เพือ่เจ้าจะออกมาอย่างผูช้นะ; แท้จรงิแล้ว, เพือ่ 

เจ้าจะชนะซาตาน” (คพ. 10:5)
“ผู้ใดที่สดับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระวจนะ

นั้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวงและลูกศรเพลิงของปฏิ- 
ปักษ์ก็ไม่อาจครอบง�าพวกเขา” (1 นีไฟ 15:24)

“จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป พวกท่านจงเข้าใกล้พระเจ้า 
แล้วพระองค์จะเสด็จเข้ามาใกล้ท่าน” (ยากอบ 4:7–8)

เป็นสิ่งส�าคัญเช่นกันที่ต้องรู้ว่าการถูกล่อลวงนั้นไม่ผิด  แม้พระเยซูก็
ทรงถูกล่อลวง “พระองค์ทรงทนรับการล่อลวงแต่มิทรงเอาพระทัยใส่สิ่ง
เหล่านั้น”  (คพ. 20:22)  ท่านสามารถมองดูแบบอย่างของพระองค์— 
และแบบอย่างของอีกหลาย ๆ คนในพระคัมภีร์—เพื่อช่วยท่าน

สวดอ้อนวอนขอพละกำ�ลัง
เพื่อให้ทนต่อการล่อลวง ก่อนอื่นเราต้องมีความตั้งใจ
และความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเลือกสิ่งที่ถูกต้อง  
เป็นสิ่งที่ช่วยดิฉันมากถ้าดิฉันนึกสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
แล้วเลือกสิ่งที่ถูกต้อง  อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยดิฉันคือการสวด
อ้อนวอน  หากเราสวดอ้อนวอนขอพละก�าลัง แสวงหา

การบ�ารงุเลีย้งทางวญิญาณ และเลอืกสถานทีท่ีเ่ราชอบไปอย่างรอบคอบ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนซึ่งจะอยู่กับเราและตัก-
เตือนเราได้
เอสเธอร์ จี. อายุ 18 ปี, โลว์เออร์แซกโซนี เยอรมนี

สนับสนุนกัน
ดิฉันคิดว่าโดยการอ่านพระ-
คัมภีร์ทุกวัน สวดอ้อนวอน 
ฝึกควบคุมตนเอง และท�า
ตามค�าของศาสดาพยากรณ์ 
เราสามารถต่อต้านการล่อ 

ลวงได้  การต่อต้านการล่อลวงเสริมสร้าง
ศรทัธาของคุณและแสดงค�ามัน่สญัญาของ
คุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ที่จะรักษาพันธ-
สัญญาซึ่งคุณท�าไว้  การผูกมิตรกับเพื่อน 
ในศาสนจักรก็สามารถช่วยเราได้เพราะเรา
สามารถสนับสนุนกัน  ต้องใช้ความกล้า
หาญอย่างมากที่จะปฏิเสธ  พึงระลึกว่า 
“พระเจ้าไม่ได้ประทานใจที่ขาดกลัวแก่เรา 
แต่ประทานใจที่ประกอบด้วยฤทธานุภาพ 
ความรัก และการบังคับตนเองแก่เรา”  
(2 ทิโมธี 1:7)  เมื่อเราเอาชนะการล่อลวง 
ได้ เราจะเข้าใกล้พระเยซคูรสิต์และพระบดิา
บนสวรรค์ของเรามากขึ้น
แนนซีย์ เอส. อายุ 19 ปี, ตูลติตแลน เม็กซิโก

แบ่งปันคว�มเช่ือของท่�น
ในโรงเรียนมัธยมปลาย เพื่อนร่วมชั้นของ 
ผมเกอืบทัง้หมดชวนผมดืม่แอลกอฮอล์และ
ดูสื่อลามก  ผมปฏิเสธเสมอเพราะผมท�าใน
สิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงต้องการให้ผมท�า  
ผมจดจ�าพระองค์และรกัษาพนัธสญัญาของ
ผม  บางครั้งเพื่อน ๆ และเพื่อนร่วมชั้นของ
ผมไม่ล่อลวงผมเพราะพวกเขารูว่้าผมนบัถอื
ศาสนาอะไร  การแบ่งปันความเชื่อและ
ประจกัษ์พยานของเรากบัผูอ่ื้น—โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับเพื่อน เพื่อนร่วมชั้น เพื่อนบ้าน 
และครอบครัว—จะช่วยลดการล่อลวงรอบ
ข้างเรา  ผมรูว่้าโดยการด�าเนนิชวีติตามพระ- 
กิตติคุณ เราสามารถเอาชนะการล่อลวงใน
ชีวิตของเราได้
โรมีโอ พี. อายุ 19 ปี, เนโกรส ออกซีเดนตัล ฟิลิปปินส์

คำาตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักคำาสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร



ฟังพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ
ฉนัพบว่าเมือ่การล่อลวงเกิดขึน้ พระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ทรงพยายามเตือนฉันให้เลือกสิ่งถูก
ต้อง  ท�าสิ่งต่าง ๆ—เช่น การสวดอ้อนวอน
และอ่านพระคัมภร์ี—ซึง่รกัษาพระวญิญาณ
ไว้กับคุณและหลีกเลี่ยงสถานที่ซึ่งพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถมาได้
เรเชล โอ. อายุ 13 ปี, เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ยืนอยู่ในสถ�นท่ีศักด์ิสิทธ์ิ
พี่ชายผมบอกผมเสมอให้ 
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์”  
ผมพบว่าสิ่งนี้หมายถึงการ
ยืนในสถานที่ซึ่งการล่อลวง 
มีน้อยและไม่ร้ายแรงมาก  

ประธานสเตคของผมบอกว่า “อย่าต่อต้าน
การล่อลวงเพียงอย่างเดียว—จงหลีกเลี่ยง
การล่อลวงด้วย”  มีช่วงเวลาที่ต้องต่อต้าน
การล่อลวง แต่จะง่ายกว่าในการด�าเนนิชวีติ
ตามพระกิตติคุณเมื่อไม่มีการล่อลวงมา
หลอกล่อเรา 
แอรัน แอล. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เร�เป็นผู้ตัดสินใจเสมอ
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วย
เราแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งดีกับ
สิง่ไม่ดีและช่วยเรารับรู้ว่าเมือ่ใดเราก�าลงัถกู
ล่อลวง  เราควรระลึกว่าการล่อลวงคือบท
ทดสอบซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าเมื่อใดเราท�าสิ่งดี
และเมื่อใดที่เราไม่ได้ท�า  เราควรทราบว่า
เมื่อเราท�าตามพระเจ้า พระองค์จะไม่ทรง 
ให้เราถูกล่อลวงเกินกว่าที่เราจะทนได้ (ดู 
1 โครินธ์ 10:13) เราเป็นผู้ตัดสินใจเสมอ 
ว่าจะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแทนที่จะเลือก
เส้นทางผิด
ฮวน ที. อายุ 19 ปี, มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย

จงตัดสินใจแต่เน่ินๆ 
ท่ีจะใช้ศรัทธ�
“ต้องใช้ศรัทธาที่มั่น 

คงในพระเจ้าพระเยซู

คริสต์ในการเลือกทาง 

สู่ชีวิตนิรันดร์ . . .  โดยการใช้ศรัทธา

นัน้เราจะรูพ้ระประสงค์ของพระผูเ้ป็น

เจ้า และโดยการใช้ศรทัธาน้ันในพระ-

เยซูคริสต์เราสามารถต่อต้านการ

ล่อลวงและได้รับการให้อภัยผ่านทาง 

การชดใช้ . . .

“เวลาที่ดีที่สุดของการต่อต้านการ

ล่อลวงคือท�าแต่เนิ่นๆ เวลาที่ดีที่สุด

ของการกลับใจคือเดี๋ยวนี้  ศัตรูร้าย

ของจติวญิญาณเราจะวางความคดิไว้ 

ในใจเพื่อล่อลวงเรา  เราตัดสินใจได ้

แต่เนิน่ๆ ทีจ่ะใช้ศรทัธาขบัไล่ความคิด 

ชั่วร้ายออกไปก่อนที่เราจะท�าตาม

ความคิดนั้น”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์, ที่ปรึกษาที่หนึ่ง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “การเตรียมพร้อมทาง
วิญญาณ: เริ่มต้นแต่เนิ่น ๆ และมุ่งมั่น,”  
เลียโฮนา, พ.ย. 2005, 45, 47.

แสดงบทบ�ทสมมติเลือกส่ิงดี
ดิฉันคิดว่าสิ่งส�าคัญคือต้อง
นึกตัดสินใจไว้ล่วงหน้าเกี่ยว
กบัการเลอืกทีดิ่ฉนัต้องเผชญิ  
ดฉินัเคยเผชญิกบัสถานการณ์ 
ยากอย่างคาดไม่ถึง แต่ผล 

ออกมาดีเพราะดิฉันนึกตัดสินใจไว้แล้วว่า 
จะไม่ลดมาตรฐานของตนเอง  ถึงแม้บาง
ครั้งจะอึดอัดใจอยู่บ้าง แต่ครอบครัวดิฉัน 
ฝึกแสดงบทบาทสมมติเพื่อดิฉันจะรู้ว่าควร
พูดหรือท�าอะไรเมื่อเผชิญกับการล่อลวง
เอมีลีน พี. อายุ 14 ปี, ไวโอมิง สหรัฐอเมริกา

มีเพ่ือนดี
การมีเพื่อนดีผู้เลือกสิ่งที่ถูกต้องคือบางสิ่ง 
ที่คุณท�าได้เพื่อต่อต้านการล่อลวง  พวกเขา
เป็นแบบอย่างที่ดี  คุณสามารถโทรศัพท์หา
พวกเขาได้เมื่อถูกล่อลวง  พวกเขาจะช่วย
คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้อง  เพื่อนที่ดีสามารถ
เตือนคุณให้สวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ 
และเชื่อฟังได้
แซม อี. อายุ 17 ปี, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

“ฉันควรทำ�อย่�งไรเมื่อถูก 
เย�ะเย้ยที่โรงเรียนเพร�ะ 
ทำ�ต�มม�ตรฐ�นของ
ศ�สนจักร”

ส่งคำ�ตอบของท่�นและภ�พคว�มละเอียดสูงต�ม 
คว�มประสงค์ของท่�นม�ก่อน 15 มกร�คม 2014   
ท่ี liahona. lds.org ท�งอีเมลท่ี liahona@ ldschurch .org 
หรือส่งท�งไปรษณีย์ (ดูท่ีอยู่ในหน้� 3)

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือคว�มชัดเจนของคำ�ตอบท่ีส่งม�

ระบุข้อมูลและคำ�อนุญ�ตต่อไปน้ีไว้ในอีเมลหรือจดหม�ย 
ของท่�น (1) ช่ือน�มสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ด 
หรือส�ข� (4) สเตคหรือท้องถ่ิน (5) คำ�อนุญ�ตเป็นล�ย
ลักษณ์อักษรของท่�น และถ้�ท่�นอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปีต้องมีคำ�
อนุญ�ตเป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กผู้ปกครองให้พิมพ์คำ�ตอบ
และภ�พถ่�ย (ส่งท�งอีเมลได้)
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“อธิการครับ ผมจะไม่ลืมคุณเลย  
คุณช่วยชีวิตผมไว้”

ชายคนที่กล่าวค�านั้นในวันน้ีไม่ได้รู้สึก
อย่างนั้นในตอนแรก  เมื่อยังเป็นวัยรุ่นเขา
กลัวมาก  เขารู้ว่าเขาต้องกลับใจ  ตอนนั้น
ข้าพเจ้าเป็นอธิการ เขารู้ว่าเราต้องคุยกัน  
แต่เขาเต็มไปด้วยความสงสัย  

“อธิการจะคิดอย่างไรกับผม”
“เขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับไหม”
“ผมจะมองหน้าเขาได้อีกต่อไปไหม” 
ข้อกังวลเหล่านี้อาจท�าให้รู้สึกหนักใจ 

ท�าให้ดูเหมือนแทบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะรวบ 
รวมความกล้าอันจ�าเป็นต่อการเดินทาง
บนเส้นทางสู่การกลับใจ

มองไปเส้นทางข้างหน้า
แต่เราลองมาดเูส้นทางสายน้ัน  บางช่วง

ของการกลับใจง่ายกว่าช่วงอื่น ๆ  ก้าวหนึ่ง
คือการยอมรับ  ปกติเรารู้ตัวเมื่อเราก�าลัง 
ท�าผิด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยเรารับ 
รู้ได้  เราต้องเปลี่ยนแปลง โดยปกติความ
ปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นแรงกล้า

จากนัน้ก้าวต่อ ๆ ไปเร่ิมยากขึน้  พระเจ้า

ทิวทัศน์จาก
สุดปลายทาง

ตรสัว่าเราต้องสารภาพและละทิง้  ดเูหมอืน
ง่ายที่จะสารภาพกับพระบิดาบนสวรรค์ใน
การสวดอ้อนวอนของเรา เราสามารถแก้ไข
บาปมากมายด้วยวธินีี ้แสวงหาการให้อภยั 
ชดใช้คืน และปรับปรุงความประพฤติจน 
กว่าพระวิญญาณทรงยืนยันว่าเราท�าทุก
อย่างเต็มที่แล้ว   

แต่การสารภาพบางอย่างท่านต้องคุยกบั
อธกิารหรอืประธานสาขาของท่าน  และนัน่
คอืสิง่ทีช่ายหนุม่คนนีก้�าลงัประสบ  เขาต้อง 
การความช่วยเหลือที่นอกเหนือจากความ
สามารถของเขาเอง และเขาต้องรู้ว่าการ
เดินทางนี้อยู่ในวิสัยที่ท�าได้ 

ความหวังบนทางสายหลัก
ผู้ที่เคยเดินทางบนเส้นทางแห่งการกลับ

ใจจะบอกท่านว่าการเดินทางนี้ไม่เพียงอยู่
ในวิสัยท่ีท�าได้เท่านั้น แต่เมื่อท่านไปถึงที่
หมายและมองย้อนกลับมา นี่คือสิ่งที่ท่าน
จะเห็น

ท่านท�าได้  และเมื่อท่านท�า ทุกสิ่งจะดีขึ้น

พระเจ้าทรงบัญชาให้เรากลับใจเพราะ
พระองค์ทรงรักเรา  ผ่านทางการชดใช้ของ

พระองค์ พระองค์ทรงจ่ายค่าบาปของเรา 
ดังนั้นพระองค์ทรงทราบว่าการกลับใจท�า 
ให้เราเป็นอิสระ  พระองค์จะทรงเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ใครก็ตามที่หันมาหาพระ-
องค์  แอลมาสอนว่าหากเราจะรบัประโยชน์
จากการชดใช้ เราต้องกลับใจ—เราทุกคน 
(ดู แอลมา 5:33–34)  เส้นทางอาจยาก
ล�าบาก แต่อธิการจะเดินบนเส้นทางน้ัน 
กับท่าน  ม ีความช่วยเหลือตลอดทาง

โดย เอ็ลเดอร ์
แบรดลีย์ ดี. ฟอสเตอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข่าวสารจากสุดปลายทางนั้นชัดเจน “ท่านสามารถทำาได้  และเมื่อท่านทำา  

ทุกสิ่งจะดีขึ้น” 

เราควรย้ิม
“การกลับใจเป็นของประทานอันสูงส่ง 

เราควรมีรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อกล่าวถึง

เรื่องนี้”
ดู เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ของประทาน
อันสูงส่งแห่งการกลับใจ,” เลียโฮนา, พ.ย. 
2011, 48.
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ทันทีที่ท่านเริ่มท�า ท่านจะรู้สึกโล่งใจ

จงหันไปหาอธิการของท่าน  ท่านจะพบ

กับคนที่รักและเคารพท่าน  ความไว้วางใจ

ท่ีท่านสามารถให้ไว้กบัอธิการเป็นสิง่ท่ีแน่น 

แฟ้น  สิ่งนั้นจะยั่งยืนตลอดไป และจะช่วย

ให้ท่านรู้สึกสบายใจกับอธิการคนอื่นใน

อนาคต  ท่านจะได้รับฟังมุมมองที่ต่างออก

ไปในสถานการณ์ของท่าน  ด้วยปัญญา

และประสบการณ์ของเขา พร้อมด้วยการ

ดลใจจากพระเจ้า อธิการจะช่วยให้ท่าน 

มองด้วยมุมมองที่ถูกต้องว่าสิ่งที่ท่านคิดว่า

เป็นจุดจบของโลกอาจเป็นเพียงสิ่งกีดขวาง

บนเส้นทางเท่านั้น

อธิการจะช่วยให้ท่านเข้าใจอย่างแท้จริง

ว่าพระผู้ช่วยให้รอดคือความสว่างของโลก  

โดยการที่ท่านรับประโยชน์จากการชดใช้ 

ชีวิตท่านจะสว่างไสว อนาคตของท่านจะดี 

และท่านจะเข้าใจว่าการมศีรทัธาในพระเจ้า

พระเยซูคริสต์คือหนึ่งในจุดประสงค์ส�าคัญ

ยิ่งส�าหรับการมาอยู่บนแผ่นดินโลก

อธกิารของท่านจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นเรือ่ง

นี้ไปได้  ท่านจะรักเขาและไม่มีวันลืมเขา

ข้าพเจ้าเชื่อว่าผู้คนที่ช่วยเหลือท่านใน

ยามวกิฤตจิะผกูพนัใจท่าน  อธิการจะผกูพัน

ใจท่านมากกว่าเพียงใดเล่าเมื่อเขาช่วยให้

ท่านผ่านพ้นวิกฤติทางวิญญาณ  พระเจ้า

ทรงขยายความเมตตาและความสามารถ

ของอธิการในการน�าทางท่านได้ อธิการจะ

เป็นเพื่อนของท่านไปตลอดกาล

ส�าหรับท่านทั้งหลายที่เป็นชายหนุ่มและ

สักวันหนึ่งจะเป็นอธิการหรือประธานสเตค 

ประสบการณ์ของท่านกับอธิการจะฝึกฝน

ท่านส�าหรับเวลานั้นเมื่อท่านอาจจะอยู่อีก

ฝั่งหนึ่งของโต๊ะ

ข้าพเจ้าขอจบด้วยการเล่าเรื่องเพิ่มเติม

อีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการไปเยี่ยมชายหนุ่ม

คนนัน้  เขาพดูว่า “อธิการครบั คุณจะเกลยีด 

ผมแน่ในสิ่งที่ผมต้องบอกคุณ  คุณจะไม่

สามารถมองหน้าผมได้อีกเลย และถ้าคุณ

น�าสิ่งที่ผมพูดไปเล่าให้ใครฟัง ผมจะฆ่าตัว

ตาย” 

ข้าพเจ้าบอกว่า “ผมสัญญาว่าจะไม่ม ี

วันเปิดเผยความลับของคุณ  ผมจะตาย 

ไปพร้อมกับมัน”ภา
พป

ระ
กอ
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ดย

 เก
รก

 น
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ด์

เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีไม่

ค่อยร้ายแรงมากและเฝ้าดูปฏิกิริยาของ

ข้าพเจ้า  เมื่อข้าพเจ้าบอกว่า “ผมรู้ว่าคุณ

ก�าลังเผชิญกับอะไรอยู่  ผมช่วยคุณได้”  

เขาเล่าต่ออย่างช้า ๆ จนถึงเรื่องที่เขาต้อง 

การจะปรึกษาจริง ๆ  ข้าพเจ้าย�้าเตือนเขา

หลายครัง้ว่าข้าพเจ้าชืน่ชมเขาทีม่าสารภาพ

และต้องการเปลี่ยนแปลง  แม้ดูราวกับว่า

เขาพร้อมจะวิ่งหนีได้ทุกขณะ  แต่เราก็

ครอบคลมุเรือ่งราวทีเ่ขาต้องการเล่าทัง้หมด

ด้วยกัน  

เป็นเรื่องใหญ่ใช่หรือไม่  ใช่ส�าหรับเขา  

แต่เมื่อเราคุยกัน เขาเริ่มเข้าใจพระเมตตา 

ทีพ่ระเจ้าประทานแก่ผูท้ีก่ลบัใจอย่างจรงิใจ  

หลังจากการพบกันครั้งแรก เราพยายาม

ร่วมกัน เมื่อเวลาผ่านไปการกลับใจของเขา

จึงสมบูรณ์  วันนี้เขายังโทรศัพท์มาทักทาย

ข้าพเจ้า เรามีความสุขจากการพูดคุยกัน

เป็นโอกาสพิเศษที่ข้าพเจ้าได้ช่วยให้เขา

เรยีนรูว่้าเราทกุคนต้องพึง่พาการชดใช้ และ 

ข้าพเจ้ากับเขาร่วมกันเปล่งเสียงสรรเสริญ

พระเยซูคริสต์ ผู้ที่ทรงช่วยชีวิตเขาจริง ๆ 
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สงวนนาม

เลิก
: 

เส้นทางของฉันสู่
การเอาชนะสื่อลามก

ดิ
ฉันไม่เคยคิดว่าการเสพติดสื่อ
ลามกจะเป็นปัญหาส�าหรับเด็ก
สาว  ดิฉันได้รับการพิสูจน์แล้ว

ว่านั่นไม่จริงสมัยที่ดิฉันอายุประมาณ 16 
ปี  ดิฉันเจอวิดีโอสื่อลามก เนื่องจากดิฉัน
อยู่คนเดียวและอยากรู้อยากเห็น ดิฉันจึง
เอามาดู  หลังจากครั้งแรก ดิฉันก็รู้สึกว่า
ดิฉันต้องดูบางอย่างทุกวัน  ดิฉันกลาย
เป็นคนเสพติดสื่อลามกไปแล้ว

ในฐานะเยาวชนหญิง  

ดิฉันไม่เคยคิดว่าสื่อลามก

จะเป็นสิ่งที่ดิฉันต้องดิ้นรน

ต่อสู้ด้วย
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การดูสื่อลามกท�าให้ดิฉันรู้สึกแย่ ดิฉัน 
รู้ว่ามันผิด  แต่ดิฉันก็ไม่ได้ท�าอะไรที่จะ

เปลี่ยนแปลง  ดิฉันไม่มีความสุขเลย และ

ดฉินัรูส้กึไม่สะอาดราวกบัตดิเชือ้การล่อลวง 

อันโสโครกของซาตาน  แต่ดฉินัยงัหาทางดู

เพื่อจะเติมเต็มความหิวกระหายของดิฉัน  

การเสพติดของดิฉันน�าไปสู่การกระท�าที่ผิด

มากขึน้  ดฉินัโกหกทกุคน ท้ังพีช่าย คณุแม่ 

และทีแ่ย่ทีส่ดุ พระเจ้าและตวัดฉินัเอง ดฉินั 

บอกตนเองว่าดูอีกสักเรื่องคงไม่ท�าร้ายดิฉัน

ได้ เรื่องสกปรกอีกสักเรื่องคงไม่แย่นักหรอก 

ดิฉันยังคงไปโบสถ์  สหกิจกรรม  และ 

เซมนิาร ีแต่ดฉินัไม่มเีจตคตทิีด่หีรอืพระวญิ- 

ญาณอยู่กับดิฉัน ดิฉันจึงไม่ได้อะไรจากบท

เรียน  ดิฉันหยุดจ่ายส่วนสิบ หยุดสวดอ้อน 

วอน และหยุดอ่านพระคัมภีร์  ดิฉันรู้สึกผิด 

แต่ดิฉันก็ยังไม่สามารถเลิกได้ ดิฉันดึงตน 

เองต�่าลงทุกวัน  

ในที่สุดหนทางเข้าสู่สื่อลามกของดิฉัน

ถูกจ�ากัด  ตอนแรกดิฉันรู้สึกเหมือนถูกตัด

สิทธิ์เพราะไม่มีสื่อลามก แต่จากนั้นดิฉันก็

ตระหนักได้ว่าสิ่งต่าง ๆ เปลี่ยนไปเพื่อสิ่งที ่

ดีกว่า  กิจวัตรประจ�าวันของดิฉันต่างออก

ไป  ดิฉันไม่ได้ดูสื่อลามกทุกวัน  ดิฉันมีแรง

กระตุ้นที่จะดู แต่ดิฉันต่อต้านมันได้ดีขึ้น  

ในที่สุดหลังจากสองปีแห่งการเสพติดสื่อ

ลามก ดิฉนัเร่ิมสวดอ้อนวอนอย่างสม�า่เสมอ 

เพื่อทูลขอพลังและหยุดดูอย่างเด็ดขาด   

แต่ในใจดิฉันยังรู้สึกไม่สะอาด  ดิฉันต้อง 

คุยกับอธิการ  แต่ดิฉันแค่ไม่สามารถบอก

ตัวเองให้ท�าได้  

ในทีส่ดุหลงัจากได้ยนิหลายคนพดูถงึการ 

ผ่านขั้นตอนการกลับใจและการเอาชนะ

การทดลองของพวกเขา ดิฉันก็รู้สึกว่าต้อง

พบกับอธิการจริง ๆ  ดิฉันยังตระหนักด้วย

ว่าดิฉันพลาดพรส�าคัญยิ่งในศาสนจักร  

นั่นคือปิตุพรของดิฉัน

ดิฉันท�านัดหมายเพื่อขอพบอธิการ

คืนวันสัมภาษณ์นั้นดิฉันรู้สึกละอายใจ

ขณะเดินไปที่ห้องท�างานของอธิการ  ดิฉัน

เกรงว่าเขาจะแค่มองแล้วบอกว่าไม่มีความ

หวังในกรณีของดิฉันและดิฉันได้ขุดหลุมลึก

เกินกว่าที่จะปีนออกมาได้  ดิฉันเกรงว่าเขา

จะไม่มองดิฉันเหมือนเดิมอีก  แต่ขณะที่

ดิฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟัง เขามองดิฉัน

ด้วยรอยยิ้มแห่งความรักและตั้งใจฟัง  เขา

เอาใจใส่ดิฉันจริง ๆ  หลังจากได้คุยกับ

อธิการและท�าสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ ใน

ที่สุดเขาก็บอกว่าดิฉันสะอาดแล้ว 

ช่วงเวลาที่ดิฉันเสพติดสื่อลามกคือช่วง

ยากล�าบากที่สุดในชีวิต  แต่ดิฉันรู้สึกดีมาก

เมื่อออกจากห้องท�างานของอธิการและรู้สึก

สะอาด  เหมือนกับว่าน�้าหนักที่ดิฉันแบกมา

เป็นปี ๆ  ได้ถูกยกออกไปจากบ่าของดิฉัน  

ดฉินัดใีจทีส่ามารถรบัปิตุพร รบัส่วนศีลระลกึ 

อย่างมีค่าควรและมีพระวิญญาณอีกครั้ง  

ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่  คนอื่น ๆ ถึง

กบัพดูว่าดิฉนัดูเปลีย่นไปและดูเปล่งปลัง่ไม่ 

เหมือนเดิม  ดิฉันมีความสุขมากขึ้นตลอด 

เวลาและมีเจตคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทุกสิ่ง 

ดิฉันทราบว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลง

และเอาชนะสิ่งเสพติดด้วยความช่วยเหลือ

จากพระเจ้า  เราไม่ต้องกังวลที่จะพูดกับ

อธิการ เพราะเขาจะช่วยเราเมื่อเรากลับใจ

เพื่อให้เรารู้สึกสะอาดได้อีกครั้งโดยผ่านการ

ชดใช้ของพระเยซูคริสต ์

การกลับใจคืออะไร
“โดยผ่านการชดใช้ท่านจะได้รบัการให้

อภัยและการช�าระให้สะอาดจากบาป

ของท่านเมื่อท่านกลับใจ

“การกลับใจเป็นมากกว่าการเพียง

แต่ยอมรับว่าท่านท�าผิด . . . รวมถึง

การหันหลังให้บาปและการหันไปหา

พระผู้เป็นเจ้าเพื่อขออภัย. . .

“ . . .  ถ้าท่านท�าบาป ยิ่งท่านกลับ

ใจเร็วเท่าใด ท่านย่อมกลับเนื้อกลับ

ตัว พบสันติสุขและปีติที่มากับการให้

อภัยได้เร็วเท่านั้น . . .

“ . . .  ขณะพยายามกลับใจ จงขอ

ความช่วยเหลือและค�าแนะน�าจากผู้

ปกครองของท่าน บาปร้ายแรง เช่น 

การล่วงละเมิดทางเพศหรือการใช้สื่อ

ลามก ต้องสารภาพต่ออธิการ จงพูด

ความจริงกับเขาให้ครบถ้วน เขาจะ

ช่วยให้ท่านกลับใจ”
เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน  
(จุลสาร, 2011), 28, 29.
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ท่
านเคยเหน็ในนยิายหรอืภาพยนตร์
มาแล้วหลายสบิครัง้  มปัีญหาใหญ่ 
น่ากลัวลอยอยู่เหมือนเมฆครึ้มห่าง

ไกล  หายนะดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้  
จากนั้นพระเอกก็มาพิชิตภัยและท�าให้
สถานการณ์เลวร้ายกลับกลายเป็นดี

บ่อยครั้งพระเอกจะมีผู้ช่วย ตัวละครนี้
โดยปกติจะมีทักษะพื้นฐานไม่กี่อย่าง แต่ที่
ส�าคัญคือมีไว้เพื่อโยนอาวุธให้พระเอกเมื่อ
เหล่าศัตรูเริ่มเข้ามารุมล้อม 

ในฐานะคู่สอนประจ�าบ้านรุ่นน้อง  ท่าน
อาจจะคิดว่าตนเองเป็นเพียงผู้ช่วยพระเอก  
นอกจากนั้นแล้ว คู่ผู้ใหญ่ของท่านก็อยู่มา
นานกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าท่าน  
ดังนั้นเขาควรเป็นคนแก้สถานการณ์ใช่ไหม

ก็ไม่เชิง
เมื่อพูดถึงการสอนประจ�าบ้าน ไม่มีอะไร

อย่างเช่นยอดพระเอก (คู่ที่อายุมากกว่า
ท่าน) กับผู้ช่วยของเขา (ตัวท่าน) —มีเพียง
ยอดพระเอกสองคนผู้สามารถเปลี่ยนแปลง
โลกร่วมกันได้จริง ๆ

มากกว่า
ผู้ช่วย

ไม่ว่าท่านเป็นใครหรือมีภูมิหลังเช่นไร 
โดยส่วนตัวแล้วท่านมีสิ่งที่สามารถใช้สร้าง
ความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงในชีวิตคนที่
ท่านไปเยี่ยม

ไม่มีการเรียกใดสำาคัญกว่า
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–

1994) กล่าวว่า “ไม่มีการเรียกใดในศาสน- 
จกัรส�าคัญไปกว่าการเป็นผูส้อนประจ�าบ้าน”1

ผูส้อนประจ�าบ้านท�ามากกว่าการแบ่งปัน
ข่าวสารทางวิญญาณ  พวกเขาช่วยแต่ละ
ครอบครัวให้รู้ว่ายังมีเพื่อนที่สามารถพึ่งพา
ได้

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 
“เพื่อนท�ามากกว่าหน้าที่ในการไปเยี่ยม
แต่ละเดือน . . . เพื่อนมีความห่วงใย  เพื่อน 
มีความรัก  เพื่อนยอมรับฟัง  และเพื่อน
พยายามช่วยเหลือเสมอ”2

แน่นอนมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่สามารถเกิด
ขึ้นได้กับทุกวัย

รับใช้ในฐานะเพ่ือน
ฌอน ซ.ี เด็กหนุม่อาย ุ16 ปีจากรฐัยทูาห์

ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา รู้ว่าจะเป็นทั้ง
เพื่อนและผู้สอนประจ�าบ้านได้อย่างไร   
ฌอนมีความสนใจหลายอย่างรวมถึงการ
แข่งขันขี่ม้าล้อมปศุสัตว์ กีฬามวยปล�้า 
ท�างานปศุสัตว์ และซ่อมรถ  นอกจากนี้เขา

“ผมรู้ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนและผู้สอน 
ประจำาบ้านได้อย่างไร ผมชอบดูว่าผม 
จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น”

คิดว่าท่านเป็นเพียงผู้ติดตาม

เมื่อออกไปสอนประจำาบ
้าน

เท่านั้นหรือ จงค
ิดใหม่
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ยังชอบสร้างมิตรภาพกับผู้คนที่เขาสอน
ประจ�าบ้านด้วย

“ผมชอบพูดคุยกับผู้คนและดูว่าผม
สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้บ้าง” ฌอน 
กล่าว

คู่สอนประจ�าบ้านคืออธิการในวอร์ด ใน
การเยี่ยมบ้านหลังหนึ่ง ภรรยาเป็นสมาชิก
ศาสนจักรแต่สามีไม่ใช่  ฌอนผูกมิตรกับ 
ฟลอยด์ผูเ้ป็นสามใีนการเยีย่มครัง้แรก  เมือ่ 
ฟลอยด์เริ่มพูดถึงรถจี๊ปของเขา ฌอนสนใจ
ขึ้นมาทันที “เราแค่รู้สึกว่าเข้ากันได้” ฌอน 
บอก

ในปีที่ฌอนและอธิการไปเยี่ยมฟลอยด์
กับภรรยาของเขา ฌอนได้เสริมสร้างมิตร-
ภาพนัน้—รวมถึงการช่วยฟลอยด์ซ่อมเครือ่ง 
ยนต์ในบางโอกาสด้วย

หนึ่งในข้อพระคัมภีร์ที่ฌอนชื่นชอบเกี่ยว
กับการรับใช้คือ “เมื่อท่านอยู่ในการรับใช้
เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้
พระผู้เป็นเจ้าของท่านนั่นเอง” (โมไซยาห์ 
2:17)

ฌอนอธิบายว่า “ทุกคนต้องมองหาวิธี 
รับใช้”

ของประทานฝ่ายวิญญาณของท่าน
เราทุกคนมีของประทานฝ่ายวิญญาณ

และพรสวรรค์  นอกจากน้ันเรายังมีความ
สนใจและงานอดิเรกที่ไม่เหมือนกัน  เรา
แต่ละคนมีสิ่งพิเศษบางอย่างที่จะมอบให ้
ซึ่งไม่มีใครท�าได้แบบเดียวกับเรา

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่
หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า “ทุกคน
แตกต่างและเอื้อประโยชน์ได้แตกต่างกัน 
ไป  ไม่มีใครถูกลิขิตมาให้ล้มเหลว”3 การ
สอนประจ�าบ้านสามารถเป็นโอกาสให้ท่าน

ใช้ของประทานเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้อื่น

ตวัอย่างเช่น เมือ่ถงึคราวทีท่่านต้องแบ่ง
ปันข่าวสารทางวิญญาณ ท่านอาจสวด
อ้อนวอนล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านจะพูด
เพื่อให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแก่คนที่ท่าน
เยี่ยม 

บ่อยครั้งท่านจะมีประสบการณ์ส่วนตัว
เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ซึ่งท่านสามารถเล่าให้
ครอบครัวนั้นฟังได้  ให้แสงสว่างของท่าน
ฉายส่อง!  จงแบ่งปันสิ่งที่ท่านรู้

ท่านยังสามารถหาวิธีรับใช้ครอบครัวที่
ท่านเยีย่มอย่างสร้างสรรค์และมคีวามหมาย
ได้ด้วย  ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีใครคนหนึ่ง
ในบรรดาครอบครัวที่ท่านสอนประจ�าบ้าน
อยากเรียนเล่นกีตาร์  บังเอิญว่าท่านก็เล่น
กตีาร์มาหลายปี  ในสถานการณ์เช่นนี ้เกรด็
ความรู้ทางดนตรีเล็กน้อยในบางโอกาสก็
อาจเป็นประโยชน์เช่นเดียวกับการกวาด
หิมะออกจากทางเข้าบ้านหรือตัดกิ่งไม้ให้
พวกเขา   

เมื่อไปสอนประจ�าบ้าน คู่ที่อาวุโสกว่า
ท่านอาจเป็นผู้มีพลังทางวิญญาณสูงมากก็
จริง  แต่จงเข้าใจว่า  ท่านเป็นลูกของพระผู้
เป็นเจ้าและเท่าเทียมกันในหน้าที่รับผิดชอบ
ของการเป็นผู้สอนประจ�าบ้าน

ท่านจะมีสิ่งเหลือเชื่อมาคอยเพิ่มเติม
เสมอ 
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ตลอดเดือนธันวาคม  ชั้นเรียนวัน 

อาทติย์ของท่านจะมุ่งเน้นทีก่ารสร้าง

อาณาจกัรของพระผูเ้ป็นเจ้า การสอนประจ�า

บ้านคือวิธีหนึ่งในการท�าสิ่งนี้ แต่ทุกคน

สามารถสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 

โดยผ่านการกระท�าต่าง ๆ ทีเ่ป็นการรบัใช้ 

ทุกวันได้  เมื่อท่านสวดอ้อนวอนเพื่อผู้อื่น 

พระวิญญาณอาจท�าให้ท่านนึกถึงบางสิ่งที่

ท่านท�าได้  ขอให้จ�าค�าแนะน�าจากซิสเตอร ์

ลินดา เค. เบอร์ตัน ประธานสมาคม

สงเคราะห์สามัญ เรื่อง “สังเกตก่อน แล้ว 

รับใช้”4 ท่านพบวิธีใดบ้างที่จะสังเกตแล้ว 

รบัใช้ในการสร้างอาณาจักรของพระผูเ้ป็นเจ้า  

จงเตรียมตัวแบ่งปันประสบการณ์ในวอร์ด 

ของท่าน กับครอบครัวท่าน หรือกับเยาวชน

คนอื่น ๆ

บทเรียนวันอาทิตย์หัวข้อประจำ�เดือนนี้: การสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุค สุดท้าย

ร่วมวงสนทนา
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ยืนอยู่ใน

1 ทุกครั้งที่ดิฉันมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีงาม  
โดยเฉพาะกับครอบครัว  ดิฉันก�าลังยืนอยู่ใน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ลาเร อาร์, อายุ 16 ปี, บริติชโคลัมเบีย แคนาดา

2 ผมยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมเห็น
คุณค่าของสิ่งที่มีค่านิรันดร์มากกว่าสิ่งต่าง ๆ 

ของโลก
เคิร์ค เอ็ม. อายุ 18 ปี, เนโกรสออกซิเดนตัล ฟิลิปปินส์

3 ส�าหรับดิฉันแล้ว  การยืนอยู่ในสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์หมายถึงการรับใช้  วิธีรับใช้ที่ดิฉัน

โปรดปรานอยู่ในพระวิหาร  ดิฉันสามารถสัมผัส
ถึงพระวิญญาณอันแรงกล้าเมื่อดิฉันก�าลังท�างาน
ของพระเจ้าในพระนิเวศน์ของพระองค์
คีอานา บี. อายุ 15 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

ปีนี้นิตยสารศาสนจักรเชื้อเชิญ 

เยาวชนจากทั่วโลกให้ส่งภาพถ่าย 

ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขายืนอยู่ใน 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร ลองดูภาพ 

ที่ส่งเข้ามาบางภาพและดูว่าเยาวชน 

ทำาอะไรเพื่อดำาเนินชีวิตตามสาระ 

สำาคัญของสหกิจกรรมปี 2013
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4 ผมก�าลังยืนอยู่ข้างอ่างบัพติศมาที่ผมเคยรับ
บัพติศมา  ผมถอืว่าอ่างนีเ้ป็นสถานทีศ่กัดิ-์ 

สทิธิ์เพราะเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนท�าพันธสัญญากับ
พระผู้เป็นเจ้าและกลายเป็นคนใหม่
โจ-สมิธ อี. อายุ 17 ปี, อะกวาอีโบม ไนจีเรีย

5  เมื่อใดก็ตามที่ดิฉันขึ้นไปบนภูเขาและแยก
ตวัออกจากโลก ดฉินัตระหนกัว่าทีน่ัน่สามารถ 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสงบสุขได้
เอ็มมา พี. อายุ 17 ปี, ออริกอน สหรัฐอเมริกา

6  ผมชอบอยู่กลางแจ้ง และเมื่อใดก็ตามที่ผม
อยู่ในสถานที่เหมือนเช่นที่นี่ (เดลิเคตอาร์ค 

ในโมอับ ยูทาห์) ผมรู้สึกเชื่อมโยงกับพระบิดาบน
สวรรค์มากขึ้น  การได้เห็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระบิดา
บนสวรรค์ทรงสร้างมาเพื่อเราช่วยให้ผมรู้สึกถึง
พระวิญญาณ
จอห์น ที. อายุ 18 ปี, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

7บ้านของดฉินัคอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิเ์พราะดฉินั 
รู้สึกสงบและมีความสุขที่นี่  และเมื่อดิฉัน

อ่านพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันรู้สึกถึงความเงียบ
สงบผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมลิซา ดี. อายุ 13, โคโซโว
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8 ภาพนี้มาจาก New Beginnings (การเริ่มต้น
ใหม่)  ส�าหรับดิฉันอาคารศาสนจักรคือสถาน

ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ดิฉันเรียนรู้คุณค่าของเยาวชนหญิงและ
หลกัธรรมพระกติตคิณุ  ทีโ่บสถ์ ดฉินัสร้างมติรภาพ 
กับเยาวชนหญงิคนอืน่ ๆ ทีม่คีวามเชือ่เดยีวกนัด้วย
ลุยซี เอส. อายุ 12 ปี, ริอูกรันดีดูซูล บราซิล

9ผมยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมช่วยเหลือ 
ผู้คนและสนุกกับเพื่อนดี ๆ

เจมส์ อาร์. อายุ 17 ปี, นอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

10 ผมยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมอยู่
กับเพื่อนที่ด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ  

พวกเขาช่วยให้ผมยงัคงตดิต่อกบัพระบดิาบนสวรรค์
ของเราและเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์
มากขึ้น
โยนาธาน เอ็น. อายุ 17 ปี, บัวโนสไอเรส อาร์เจนตินา

11 ดิฉันยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อดิฉันเล่น
เปียโนในการประชุมศีลระลึก  ท�านองเพลง

และเน้ือร้องของเพลงสวดเสริมสร้างศรัทธาและ
ประจักษ์พยานของดิฉัน
เชลซี เอ. อายุ 13 ปี, บันเตน อินโดนีเซีย

12ดิฉันยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อดิฉัน
อ�านวยเพลงในการประชุมศีลระลึกเพราะ

ใจดฉินัสมัผสัถงึการร้องเพลงอนัไพเราะของทีป่ระชมุ
จีโอวานิ ดับเบิลยู. อายุ 15 ปี, บันเตน อินโดนีเซีย

13 ผมยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อผมสอน
ชั้นเรียนโควรัมในวันอาทิตย์  ผมชอบแบ่ง

ปันพระกิตติคุณ
ราโมน เอ็ม. อายุ 16 ปี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิอ่ืนๆ

นี่
คือถ้อยค�าที่เยาวชนคนอื่น ๆ ใช้ขึ้นต้นประโยค “ฉันยืนอยู่
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อ . . . ”

• “ผมแบ่งปันพระกติตคิณุกบัเพือ่น” จอห์น บี. อาย ุ17 ปี, 
เซอารา บราซิล

• “ผมยืนอยู่กับผู้สอนศาสนา เพราะการได้ท�างานกับพวก
เขาท�าให้ผมมีประสบการณ์ในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
มากขึ้น และอีกไม่นานผมก็จะเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา” 
โจเซฟ เอช. อายุ 18 ปี, จาการ์ตา อินโดนีเซีย

• “ดิฉันอยู่ในสนามบาสเก็ตบอลคอยช่วยเพื่อนร่วมทีมของ
ดิฉันและแสดงน�้าใจนักกีฬากับผู้เล่น แม้กับอีกทีมหนึ่ง” 
เอมิลี ซี. อายุ 12, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

• “เราแสดงในคณะนักร้องประสานเสียงของโรงเรียนมัธยม
ปลายและแบ่งปันพรสวรรค์ของเรา” แทนเนอร์ เอม็. อายุ 
17 ปี; เคลีนน์ เอส. อายุ 15 ปี; เล็กซี เจ. อายุ 17 ปี; 
สเป็นเซอร์ เอ็ม. อายุ 17 ปี; ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

• “ดิฉันไปค่ายเยาวชนหญิง  ดิฉันมีโอกาสพบเยาวชนหญิง
คนอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและค่านิยมเดียวกัน ดิฉันพบผู้น�า
ที่สอนหลักธรรมให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะท�าสิ่งถูกต้อง” 
นอร์มา วี. อายุ 17 ปี, ไกวย์อัส เอกวาดอร์

• “ดิฉันเข้าเรียนเซมินารี  ชั้นเรียนนี้ช่วยให้ดิฉันรักษา 
พระวิญญาณตลอดวัน!” ซะวันนาห์ เอฟ. อายุ 17 ปี, 
แอริโซนา สหรัฐอเมริกา

• “ดิฉันบอกเพื่อนร่วมทีมที่การฝึกซ้อมเชียร์ของ 
โรงเรียนให้รู้ว่าดิฉันยืนหยัดเพื่ออะไร” แมเคนนา 
เอฟ. อายุ 15 ปี, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

• “ผมส่งผ่านศีลระลึกและค�านึงถึงการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์” แอ็กเซล เอส. อายุ 14 ปี,  
จาการ์ตา อินโดนีเซีย

• “ดิฉันรักษาตนเองให้สะอาดและเลือกสิ่งดี 
เพราะดิฉันรู้ว่าถ้าดิฉันท�าต่อไป สักวัน
หนึ่งดิฉันจะได้แต่งงานในพระวิหาร”  
วิทนีย์ เอช. อายุ 15 ปี, ยูทาห์ 
สหรัฐอเมริกา

• “ผมรักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็น
เจ้า” มาร์ค เอ็ม. อายุ 17 ปี,  
ออริกอน สหรัฐอเมริกา

ต่อไปนี้ขอให้นึกถึงสิ่งที่ ท่าน ได้เรียน
รู้จากสาระส�าคัญของสหกิจกรรมปีนี้  
อะไรคอืสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องท่าน  
ท่านสามารถยืนอยู่ในสถานที่
ศกัดิส์ทิธิต่์อไปได้อย่างไร ท่าน
อาจต้องการบันทึกความคิด 
ของท่านไว้ในสมุดบันทึก
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คุณแม่เริ่มนับจังหวะเบา ๆ  เด็กชายถอนหายใจ 

หันไปหาเปียโน และเล่นเพลง “Up on the 

Housetop [บนหลังคาบ้าน]” ในแบบที่ดีที่สุด

ของเขา 

การแสดงต่อไปคือหนึ่งในเพลงโปรดของดิฉัน

—“C-h-r-i-s-t-m-a-s” [คริสต์มาส]

ดิฉนัเงยหน้าขึน้มาเหน็ซสิเตอร์คนหนึง่ก้มศรีษะ 

แนบมือข้างหนึ่งไว้ข้างล�าตัว เดินก้าวยาว ๆ อย่าง

งุ่มง่ามมายืนข้างเปียโน  เธอยืนพักสะโพกข้าง

หนึ่งและยิ้มด้วยมุมปากข้างเดียวก่อนจะเริ่ม  

ดิฉันยอมรับว่าคิดผิดว่าเพลงคงจะออกมาไม่

เพราะ

“ครั้งในวัยเยาว์ คริสต์มาสมีความหมายเดียว” 

เธอร้อง  เพลงด�าเนินต่อไปเล่าเรื่องราวเด็กคน

หนึ่งที่เรียนวิธีสะกดค�าว่า คริสต์มาส และค้นพบ

ว่าที่จริงแล้วเทศกาลวันหยุดนี้เกี่ยวกับอะไร

ปากเธอหย่อนข้างหนึ่ง และพยายามเอ่ยค�า

ออกมาอย่างยากล�าบาก

ดิฉันค่อย ๆ หันไปมองรอบห้องและดูสีหน้า

สมาชิกวอร์ดของเธอ  ไม่มีใครอึดอัดใจ  อันที่จริง 

พวกเขานั่งยิ้มและตั้งใจฟัง

เธอร้องเพลงต่อไปพลางแหงนหน้ามองข้างบน 

โดย ซี. จี. ลินด์สตรอม

สุดโปรด
เพลงคริสต์มาส 

ดิฉันไม่ได้ชื่นชอบ 

เพลงของเธอจน 

กระทั่งได้ทราบว่า 

จริง ๆ แล้วเธอกำาลัง

ร้องให้ใคร

ดิฉันจ�าได้ว่าเป็นงานสังสรรค์คริสต์มาส

ทั่วไปของวอร์ด มีกระดาษสีเขียวสีแดง 

ปูอยู่บนโต๊ะ อาหารเย็นเสิร์ฟบนจาน

กระดาษ เด็กเล็ก ๆ วิ่งพล่านไปทั่ว และเสียง

สมาชิกพูดคุยกันอย่างมีความสุข  แต่ก็มีคนหนึ่ง

สามารถท�าให้ทุกอย่างเงียบได้เพื่อให้พรอาหาร 

จากนั้นทุกคนก็รับประทานกัน  การแสดงก�าลัง

จะเริ่ม

น่ีไม่ใช่วอร์ดของดิฉัน  ดิฉันไปงานสังสรรค์ที่

วอร์ดของเพื่อน จึงไม่ค่อยรู้จักใครมากนัก  เรา

อยากกลับเร็วขึ้นแต่คุณแม่ของเธอขอให้เราอยู่

ต่อเพื่อดูการแสดง

การแสดงชุดแรกแสดงโดยเด็กปฐมวัยซึ่งเดิน

ขึ้นมาบนเวทีพร้อมมงกุฎรัศมีสีทองบนศีรษะ  

เด็ก ๆ ร้องเพลงจากนั้นเดินเบียดกันไปมาพลาง

หัวเราะคิกคักออกจากเวทีไป ทิ้งกากเพชรสีทอง

ตามทาง

ต่อมาผู้เล่นเปียโนสองคนเล่นเพลงท่วงท�านอง

รื่นเริง  คนแรกเล่น “ขอเชิญท่านผู้วางใจ” (เพลง

สวด บทเพลงที่ 97) โดยเล่นไม่ผิดเลยสักโน้ต  

อีกคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชาย นั่งลงที่เปียโนพลางมอง

ผ่านไหล่ไปที่คุณแม่ของเขาด้วยความร้อนรน 
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ดวงตาเธอจ้องไปที่จุดใดสักแห่งบนเพดาน   

ช่ัวขณะหนึ่งดิฉันเงยหน้าขึ้นมองด้วย แต่ดิฉัน 

เห็นแต่ฝ้าเพดาน  เมื่อดิฉันมองกลับมาท่ีเธอ  

ดิฉันสังเกตเห็นดวงตาเธอมีน�้าตาคลอ 

เมื่อเธอร้องเสร็จ ทั้งห้องปรบมือ  แก้มเธอเป็น

สีแดง  ขณะที่เธอเดินกลับไปที่นั่ง สมาชิกวอร์ด

ยื่นมือออกไปจับแขนหรือไหล่เธอเพื่อแสดงความ

ขอบคุณอย่างจริงใจ  ซิสเตอร์คนหนึ่งที่นั่งใกล้

ดิฉันบอกเธอว่าเธอร้องได้ดีมาก ซึ่งเธอตอบกลับ

เบา ๆ ว่า “ขอบคุณค่ะ ดฉินัหวงัว่าพระองค์จะชอบ” 

พระองค์หรือ? เธอร้องให้ใครฟัง แม้จะถามตัว

เองแต่ดิฉันก็รู้ค�าตอบ  ดิฉันตระหนักว่าเธอไม่ได้

ร้องให้ใครในห้องฟัง  เธอไม่ได้แสดงเพื่อให้ได้รับ

การยอมรับจากผู้ชม  แต่เธอร้องให้พระผู้ช่วยให้

รอดฟังเพื่อสรรเสริญพระองค์

คริสต์มาสหลายปีผ่านไปตั้งแต่งานสังสรรค์

วอร์ดครั้งนั้น และดิฉันได้ยินเพลง “C-h-r-

i-s-t-m-a-s” จากหลายคนที่ฝึกมาเป็น

อย่างดี  แต่เพลงนี้ที่ดิฉันได้ยินในคริสต์มาส

ครั้งนั้น ซึ่งร้องโดยบุคคลที่การแสดงของเธอ

ไม่ปกติแต่จริงใจ คือเพลงที่ดิฉันจดจ�าได้ดี 

ที่สุด  
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในรัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกาภา
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โดย เควิน วี. อายุ 11 ปี, เม็กซิโก

“ฉันหวังจะแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนที่
ต้องการรู้ความจริง” (“ฉันหวังจะเป็นผู้สอน
ศาสนา” หนังสือเพลงสำ�หรับเด็ก,  91)

ครอบครัวของเรา—คุณพ่อคุณ
แม่ พี่ชายผมและผม—เตรียม 
กันมานานเพื่อให้พี่ชายผมได้

รับใช้งานเผยแผ่  เมื่อใดก็ตามที่เราคุยกัน
เรื่องที่เขาจะเป็นผู้สอนศาสนา ผมจะพูด
เล่นโดยบอกว่าผมจะไม่คิดถึงเขาและผม
จะดีใจมากที่ได้อยู่คนเดียว 

ในที่สุดก็ถึงวันที่เขาจะต้องส่งใบสมัคร
เป็นผู้สอนศาสนา  เขาพยายามเรียนให้ดี
ที่โรงเรียน และเราทุกคนท�างานหนักเพื่อ
เก็บเงินไว้ส�าหรับงานเผยแผ่ของเขา

วันหนึ่งประธานสเตคโทรศัพท์มาหาเรา

และบอกว่าจดหมายเรียกมาถึงแล้ว  พี่

ชายผมตัดสินใจเปิดจดหมายหลังอาหาร

เย็นที่บ้าน เขาได้รับเรียกให้รับใช้ในคณะ

เผยแผ่เม็กซิโกซิตี้ตะวันออก

ไม่นานหลังจากนั้นเราไปส่งเขาที่สนาม

บินและกล่าวค�าอ�าลา  ระหว่างทางกลับ

บ้านคุณแม่ไม่อาจกลั้นน�้าตาไว้ได้ ผมไม่

ร้องไห้  แต่แค่สองชั่วโมงถัดมาเมื่อผมอยู่

ในห้องที่เคยอยู่กับพี่ชาย ผมเพิ่งรู้ตัวว่าผม

จะไม่ได้เจอเขาอีกนาน  แล้วผมกลับเป็น

คนที่กลั้นน�้าตาไม่อยู่ ผมปล่อยให้ตัวเอง

ร้องไห้ต่อไป  คณุพ่อคณุแม่กอดผมไว้และ 

ปลอบโยนผม เราทุกคนสัมผัสถึงปีติและ

พี่ชายผม
เป็นผู้สอนศาสนา

ความเศร้าอย่างสุดซึ้งในคราวเดียวกัน

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ผมสวด

อ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ ทูลขอให้

พระองค์ทรงดูแลพี่ชายผมขณะเขารับใช้ 

พี่ชายผมสอนว่าผมต้องเตรียมตัว

ส�าหรับงานเผยแผ่ด้วย  ผมต้องมีค่าควร

รับฐานะปุโรหิต เข้าเรียนเซมินารี และ

บรรลุเป้าหมายใน สัมฤทธิผลในหน้าที่

ของฉันต่อพระผู้เป็นเจ้า เขาสอนผมให้

ท�างานและเก็บเงิน อ่านพระคัมภีร์ และ

เชื่อฟังผู้น�าของผม 

ผมต้องการรับใช้งานเผยแผ่เช่นกันเพื่อ

ให้ผู้อื่นสามารถมีพรแห่งพระกิตติคุณและ

รู้ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง 

ภา
พป

ระ
กอ

บโ
ดย

 แ
บร

ด 
เท

ียร
์



	 ธั	น	ว า ค ม 	 2 0 1 3    67

เวลาของครอบครัวเป็นเวลาศักดิ์สิทธิ์  

แผนแห่งความสุขคือแผนส�าหรับครอบครัว

ครอบครัวคือองค์กรพื้นฐานในกาลเวลาและในนิรันดร

เราส่งเสริมให้สมาชิกของเราแสดงออกถึงการอุทิศตนให้ครอบครัว

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ครอบครัวของศาสนจักรได้รับพร ทั้งบิดามารดาและลูก ๆ
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เหตุใดการใช้เวลา 
กับครอบครัวของเรา 
จึงสำาคัญมาก

บอยด์ เค. แพคเกอร์, “และเด็กเล็ก ๆ จะนำามันไป,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 8.



ลองนึกภาพพระเยซูทรงโอบกอด 
ท่านไว้ในพระพาหุของพระองค ์
และประทานพรท่าน นั่นคือสิ่ง

ที่พระองค์ทรงท�าแก่เด็ก ๆ ชาวนีไฟใน 
พระคัมภีร์มอรมอนหลังจากพระองค์ฟื้น
คืนพระชนม์ 

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพระองค์
ทรงบัญชาให้น�าเด็กเล็ก ๆ ของพวกเขามา

“ดงันัน้พวกเขาน�าเด็กเลก็ ๆ ของพวกเขา 
มาวางบนพื้นดินรอบๆ พระองค์, และพระ- 
 

เยซูทรงยืนอยู่ตรงกลาง  . . .  

“และพระองค์ทรงพาเดก็เลก็ ๆ ของพวก

เขามา, ทลีะคน, และประทานพรให้พวกเขา, 

และทรงสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวก

เขา” (3 นีไฟ 17:11 12, 21)

เราทราบว่าพระเยซูจะเสด็จมาอีกครั้ง

และอาศัยอยู่กับเราบนแผ่นดินโลก  พระ-

องค์จะทรงเป็นกษัตริย์และผู้ปกครองของ 

เรา  จะมีเวลาแห่งสันติสุขและความสุข 

 

ฉันรู้ว่า 
พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาอีกคร้ัง
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ท่านสามารถใช้บทเรยีนและกจิกรรมนี ้
เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับสาระส�าคัญ 
ของปฐมวัยเดือนนี้

แนวคิดส�ำหรับกำรพูดคุยในครอบครัว
พูดคุยกับครอบครัวของท่านว่าโลกจะเป็นอย่างไรเมื่อพระเยซูประทับอยู่ที่นี่ท่ามกลาง

พวกเรา  ท่านสามารถอ่านใน 2 นีไฟ 21:6–9  จากนั้น ท่านสามารถพูดคุยว่าผู้คนจะ

ปฏบัิติต่อกันอย่างไร  สตัว์ต่าง ๆ จะมพีฤตกิรรมอย่างไร และโลกจะปลอดภยัเพยีงใด ให้ 

สมาชิกครอบครัวผลัดกันพูดถึงสิ่งที่เขาตั้งตารอเมื่อพระเยซูเสด็จมาอีกครั้ง 

บทเพลงและ 
ข้อพระคัมภีร์

• “คราพระเสด็จมา”  

(หนังสือเพลงส�ำหรับเด็ก,  

46–47)

• มัทธิว 16:27

ส�าหรับผู้ที่เตรียมพร้อมจะพบพระองค์

พระเยซูทรงรักท่านเช่นเดียวกับที่พระ-

องค์ทรงรักเด็ก ๆ ชาวนีไฟ  ท่านสามารถ

เตรียมพบพระองค์ได้เมื่อพระองค์เสด็จมา

อีกครั้งโดยการมีเมตตาต่อผู้อื่น โดยการ 

เชื่อฟัง โดยการกล่าวค�าสวดอ้อนวอน 

ของท่าน และโดยการเลือกสิ่งท่ีถูกต้อง  

แล้วท่านจะพร้อมเมื่อพระองค์เสด็จมา 

อีกครั้ง! 
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ครำพระเสด็จมำ
โดย เมอร์ลา กรีนวูด เธน

เพราะพระองค์ทรงมีบัญชาให้  
“พวกเด็กจงเข้ามาหาเรา” 

ฉันสงสัยหากดาวดวงหนึ่งนั้น 
ประกายเจิดจ้าบนฟ้า

ยามทิวาจะนานถึงราตรี



ฉันแน่ใจพระจะเรียกเด็กมา 
เข้าหาอยู่ใกล้พระองค์

ฉันสงสัยคราพระเสด็จมา 
เทวาร้องเพลงหรือไม่

โลกนี้จะขาวด้วย 
เกล็ดหิมะ หรือ
พฤกษาจะผลิบาน

นกจักหนีรังหรือไม่
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ฉันชอบอ่านหน้าของเด็กเก่ียวกับชีวิตศาสดาพยากรณ์ 
และพระเยซูคริสต์  เม่ือฉันอ่านประจักษ์พยานของ 
ผู้อ่ืน ประจักษ์พยานของฉันเข้มแข็งข้ึน เลียโฮนา ช่วย 
ให้ฉันเลือกสิ่งที่ถูกต้องและรักษามาตรฐานของ
ศาสนจักร  และยังช่วยให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดพระบิดา
บนสวรรค์มากข้ึนอีกด้วย
คามิลลา เค. อายุ 11 ขวบ,  
มาเลเซียฝั่งตะวันตก

ไอลิน ซี. อายุ 8 ขวบ, กัวเตมาลา

วันหนึ่งปฐมวัยของเราไป
เยี่ยมพระวิหารเซาเปาลู 
บราซิล  สวนท่ีน่ันสวยกว่า
ท่ีผมเคยเห็นมา  เราเรียนรู้
ว่าโดยผ่านพันธสัญญาท่ีเรา
ทำาในพระวิหาร เราสามารถ

อยู่กับครอบครัวเราช่ัวนิรันดร์  ประธานพระวิหาร
พูดกับเราในห้องน่ังรอ ท่ีน่ันเราเห็นภาพวาดสวย ๆ 
ผมรู้สึกอบอุ่นใจและมีความสุข คุณแม่บอกผมว่า
น่ันเพราะพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพยานกับผม
ว่าส่ิงท่ีผมเรียนรู้เป็นความจริง  ผมได้รับประจักษ์
พยานว่าพระวิหารคือพระนิเวศน์ของพระเจ้า
เรนาโต บี. อายุ 8 ขวบ, บราซิล

เมาริซิโอ เอช. อายุ 7 ขวบ จากเม็กซิโก  
มีความปรารถนาจะรับบัพติศมาและเชื่อ
ฟังเพื่อวันหนึ่งเขาจะได้เข้าพระวิหาร เขา
พยายามเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ดาเนียล 
น้องชายของเขา

แดเนียล อายุ 3 
ขวบ จากฮ่องกง 
เป็นลูกคนสุดท้อง
ในครอบครัว เขา
ใจดีและยิ้มสวย 
เขาชอบรับใช้ผู้
อื่น  เขาอาสาที่จะ
สวดอ้อนวอนเสมอ

ทั้งที่โบสถ์และที่บ้าน เขาชอบยืนกับคุณพ่อ
และทักทายสมาชิกวอร์ดก่อนการประชุม
ศีลระลึก  เขายังชอบเก็บหนังสือเพลงสวด
และทำาความสะอาดอาคารประชุมหลังเลิก
โบสถ์อีกด้วย วันหนึ่งเขาเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่คุณแม่ของเขาเมื่อเขาเชื้อเชิญเด็กชาย 
ตัวเล็กๆ ที่เขาพบระหว่างทางให้ไปโบสถ์
กับเขา

เด็ก ๆ จากสาขากาแยน ในเฟรนช์เกียนาชอบนำาเสนอการประชุมศีลระลึกปฐมวัย  พวกเขามีความสุขที่ได้
อ่านบทและร้องเพลงดีมาก  พวกเขารักปฐมวัย  หนึ่งในเพลงโปรดของพวกเขาคือ “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 
(เพลงสวด, บทเพลงที่ 149)

ทิมา บี. อายุ 6 ขวบ ยูเครน

เรนาโตกับครอบครัวที่พิธ ี
บัพติศมาของเขา

หน้าน้ีของหนู
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โดย แมทธิว ดี. ฟลิตตัน
นิตยสารศาสนจักร
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“เพราะว่าเมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วย 

พระรัศมีของพระบิดาพร้อมด้วยบรรดา 

ทูตสวรรค์ของพระองค์” (มัทธิว 16:27)

เคทีรื้อค้นกล่องเก็บของ มองหาในกอง
กระดาษยับยู่ยี่อย่างละเอียด แต่เธอยัง
ไม่พบสิ่งที่เธอก�าลังค้นหา

เธอเก็บทุกอย่างกลับใส่กล่องและไปหา
คุณแม่

เคทีไปดูที่ด้านหลังเปียโน ใต้โซฟา แม ้
แต่ในเปลของโธมัส  สิ่งนั้นหายไปแล้ว   
เธอต้องไปบอกคุณแม่

“คุณแม่คะ พระกุมารเยซูหายไปค่ะ”
เคทีพาคุณแม่ไปดูแบบจ�าลองฉากพระ-

ราชสมภพในห้องนั่งเล่น  มีโยเซฟ มารีย์ 
และคนเลี้ยงแกะอยู่ที่นั่น  นักปราชญ์–แม ้

แต่อูฐและลา—ก็อยู่ที่นั่น  ตุ๊กตาทุกตัวรวม
กันอยู่รอบรางหญ้าที่ว่างเปล่า

“ดูเหมือนว่าตุ๊กตาหายไปใช่ไหมล่ะจ๊ะ” 
แม่บอก

“ใช่ค่ะ หนูหาไม่พบเลยสักที่ หนูหาแล้ว
หาอีก” แบบจ�าลองฉากพระราชสมภพนั้น
ไร้ประโยชน์หากไม่มีพระกุมารเยซู

คุณแม่ไปที่ชั้นหนังสือ “พระองค์ไม่ได้
หายไปสักหน่อยจ้ะ” เธอบอกขณะเอื้อมมือ
ไปหยิบบางสิ่งจากชั้นบนสุด

เคทีถอนหายใจอย่างโล่งอก “พระองค์
อยู่นี่เอง!” เธอพูด “หนูจะน�าพระองค์ไปวาง
ไว้ในรางหญ้า”

เธอเอื้อมมือไปหาตุ๊กตา แต่คุณแม่วาง
กลับไปไว้บนชั้นหนังสือ  “ปีนี้เราจะวาง 

พระกุมารเยซูไว้ในรางหญ้าตอนเช้าวัน
คริสต์มาสจ้ะ” คุณแม่บอก  “ตามประเพณี
ที่คุณพ่อเรียนรู้มาในฝรั่งเศส”

“ท�าไมล่ะคะ ทกุคนดูเศร้ามากเลยนะคะ”
“แม่ไม่รู้ว่าพวกเขาเศร้าหรือเปล่านะจ๊ะ” 

คุณแม่บอก  “ส�าหรับแม่แล้ว ดูเหมือนพวก
เขาก�าลังเฝ้าคอยมากกว่า”

เคทีส�ารวจตุ๊กตา  เธอเห็นที่ว่างเปล่าใน
รางหญ้าซึ่งเป็นของพระกุมารเยซู  ตุ๊กตา
บางตัวก�าลังเอื้อมมือออกไปที่จุดนั้น

“หนูก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะ” เคทีบอก
“จ�าได้ไหมก่อนที่โธมัสเกิด ลูกตื่นเต้น

มากแค่ไหนที่น้องจะมา” คุณแม่ถาม
เคทียิ้มให้น้องชายตัวน้อยของเธอที่
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ก�าลงัเล่นอยูบ่นผ้าห่ม “จ�าได้ค่ะ รูส้กึเหมอืน 
ต้องรอนานมาก” 

“ลูกรู้ไหมจ๊ะว่าเหล่าศาสดาพยากรณ ์
เฝ้าคอยพระเยซูมาหลายพันปีกว่าที่พระ- 
องค์จะเสด็จมาเพื่อช่วยเรากลับไปอยู่กับ
พระบิดาบนสวรรค์”

เคทีจ�าได้ว่าเคยเห็นรูปศาสดาพยากรณ์
ก�าลังเขียนเกี่ยวกับการประสูติของพระผู้
ช่วยให้รอดในชั้นเรียนปฐมวัย “หนูคิดว่า
ทราบค่ะ” เธอบอก

“ศาสดาพยากรณ์เช่นอิสยาห์คิดเกีย่วกบั
เรื่องน้ีและเขียนสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงท�าเมื่อพระองค์เสด็จมา”  คุณแม่บอก 
“พวกท่านใช้เวลาทัง้ชวีติเฝ้าคอยให้พระองค์ 
มาประสูติ  นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เราจัดวาง
แบบจ�าลองฉากพระราชสมภพแบบนี้ เพื่อ
ย�้าเตือนเราว่ามีผู้คนจ�านวนมากเฝ้ารอ
การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดอย่าง
ยาวนาน” 

“หนูคงจะเหนื่อยที่ต้องรอคอยทั้งชีวิต
แน่ ๆ ค่ะ” เคทีบอก พลางมองดูคนเลี้ยง

แกะที่ก�าลังเฝ้าคอยพระเยซู
“แต่มีอีกเหตุผลหนึ่งที่เราท�าแบบนี้ด้วย” 

คุณแม่บอก
“อะไรหรือคะ”
“ลกูจ�าได้ไหมทีก่ารสงัสรรค์ในครอบครวั 

เราพูดคุยเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่สอง”
เคทีนึกอยู่ครู่หนึ่ง  “ที่พระเยซูเสด็จมา 

อีกครั้งใช่ไหมคะ”
“ใช่จ้ะ” คุณแม่บอก 
“จะเกิดขึ้นเมื่อไรหรือคะ”
“เราไม่รูจ้้ะ  แต่เราเฝ้าคอยพระเยซเูสด็จ

มา เช่นเดียวกับคนเลี้ยงแกะรอคอยการ

ประสติูมาของพระครสิต์และเช่นเดยีวกบั
ศาสดาพยากรณ์ครั้งโบราณที่อยู่ในฉาก
พระราชสมภพนั่งไงจ๊ะ  นั่นคืออีกเหตุผล
หนึ่งที่เรารอจนกว่าจะถึงคริสต์มาสเพื่อ 
จะได้วางพระกุมารเยซูไว้ในแบบจ�าลอง
ฉากพระราชสมภพ—เพื่อย�้าเตือนว่าเรา
ก�าลังเฝ้าคอยพระเยซูเช่นกัน” 

“พระองค์จะเสด็จมาทีร่างหญ้าอกีไหม
คะ” เคทีถาม

“ไม่จ้ะ พระองค์จะไม่เป็นพระกมุารอกี  
ครั้งต่อไปที่พระเยซูเสด็จมา พระองค์จะ 
ฟื้นคืนพระชนม์  แต่รางหญ้าที่ว่างเปล่า 
ในแบบจ�าลองฉากพระราชสมภพย�า้เตอืน
เราว่าตอนนี้เราก�าลังเฝ้ารอให้พระองค์
เสด็จมาอีกครั้ง เหมือนที่ลูกก�าลังเฝ้ารอ 
เช้าวันคริสต์มาส และเหมือนที่ผู้คนเฝ้า 
รอพระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินโลก  เรา 
ไม่ได้ท�าพระกุมารเยซูหาย นี่คือส่วน 
หนึ่งของวิธีที่ครอบครัวของเราจะจดจ�า 
พระองค์”

“เราแค่ต้องรอ” เคทีบอกพร้อมกับยิ้ม
“ถูกต้องจ้ะ” คุณแม่บอก
“ขณะที่เรารอ เราท�าคุกกี้น�้าตาลกัน 

ได้ไหมคะ” 

“เราประกาศว่า
พระองค์จะเสด็จมา
แผ่นดินโลกอีกครั้ง 
คราวนี้เสด็จมาใน
ฤทธานุภาพ พระ-
บารมี และรัศมีภาพ

เพื่อปกครองในฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์
ทัง้หลาย และพระเจ้าแห่งพระเจ้าทัง้หลาย”

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “ยืนหยัดด้วยกัน
เพื่ออุดมการณ์ของพระคริสต์,” เลียโฮนา,  
ส.ค. 2012, 28.
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มาสำารวจสถานที่สำาคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสนจักรพร้อมกับเรา!

ช่างตัดผมของเมืองส่งเศษ
ผมที่เหลือจากการตัดและ
โกนไปให้คนท�าของเล่นใช้
ท�าเป็นผมของตุ๊กตา

เอลีส และไคล์ เอช. อายุ 9 และ 6 ขวบ ก�าลังเดินตามทางที่เต็มไปด้วยหิมะในหมู่บ้านผู้บุกเบิกจ�าลองที่ซอลท์เลค

ซิตี้ ยูทาห์ ดูเหมือนพวกเขาได้ย้อนเวลากลับไปในกลางทศวรรษ 1800  นั่นคือช่วงที่ผู้บุกเบิกก�าลังตั้งรกรากใน 

หุบเขาซอลท์เลค  เชิญมาร่วมส�ารวจ This Is the Place Heritage Park (อุทยานมรดกดิสอิสเดอะเพลซ) กับ 

เอลีสและไคล์เพื่อค้นหาว่าการเป็นเด็กสมัยผู้บุกเบิกเป็นอย่างไร 

ดิสอิส
เดอะเพลซ!

โดย แอนนี เบียร์
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อร่อย! เด็ก ๆ ผู้
บุกเบิกชอบขนม
หวานด้วย!

เด็ก ๆ ผู้บุกเบิกมักจะไปโรงเรียนในอาคารที่มี
ห้องเดียว  เด็กทุกวัยเรียนในห้องเดียวกันนั้น— 
ถึงแม้พวกเขาจะเรียนกันคนละเรื่อง 

ผู้บุกเบิกกลุ่มแรกสิ้นสุด
การเดินทางสู่ตะวันตกใน
ปี 1847  เมื่อบริคัม ยังก์
เห็นหุบเขาซอลท์เลคครั้ง
แรกท่านบอกว่า “ณ ที่นี้ 
ถูกต้องแล้ว”  อนุสาวรีย์นี้
ออกแบบโดยหลานชาย
ของบริคัม ยังก์ เพื่อเป็น
เกียรติแก่เหล่าผู้บุกเบิก 
ผู้กล้าหาญ 

ครอบครัวขนาด 12 
คนอาศัยอยู่ในบ้าน 
ผู้บุกเบิกหลังเล็กนี้  
เด็ก ๆ ต้องออกไป 
ข้างนอกและปีนบันได
ขึ้นไปยังห้องนอนใต้
หลังคา

หลังจากเด็ก ๆ ผู้บุกเบิก ท�างานบ้านเสร็จแล้วก็มาเล่นของเล่น  ของ
เล่นที่ไคล์ชอบคือตุ๊กตาหมีที่ชักด้วยเชือกสองเส้น  ของเล่นชิ้นนี้ช่วย
เด็กผู้บุกเบิกเรียนรู้วิธีรีดนมวัว!
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พระเยซูประสูติ
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โดย ชาร์ล็อตต์ แม เชพพาร์ด 

มารีย์กับโยเซฟเดินทาง 
สู่เบธเลเฮม นั่นเป็นหนทาง 
ที่ยาวไกล  มารีย์ก�าลังจะให ้
ก�าเนิดบุตรในไม่ช้า

โรงแรมทุกแห่งเต็มหมด   
มารีย์กับโยเซฟอยู่ในคอก 
สัตว์  ขณะพวกเขาอยู่ที่นั่น 
พระเยซูก็ประสูติมา
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ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งก�าลัง 
เฝ้าฝูงแกะของพวกเขา เทพองค์หนึ่งมาปรากฏ 
และบอกให้พวกเขาไปเฝ้าพระกุมารองค์ใหม ่
ที่เบธเลเฮม

คนเลี้ยงแกะพบคอกสัตว์ที่มารีย์กับโยเซฟพัก 
อยู่  ในรางหญ้ามีพระกุมารเยซูพันด้วยผ้าอ้อม  
พระองค์จะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของทั้งโลก
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ในช่วงคริสต์มาสบางครั้งครอบครัวและเพื่อน ๆ ให ้
ของขวัญเรา  แต่ของขวัญที่ดีที่สุดเหนือส่ิงทั้งปวงคือ 
สิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์ประทานแก่เรา  พระองค์ทรง 
ส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ มาประสูติบน 
แผ่นดินโลก 
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เหตุผลสำ�หรับฤดูก�ลน้ี
โดย วัล แชดวิค แบ็กลีย์

หาและวงกลมสิ่งของเหล่านี้ที่ซ่อนอยู่ในภาพ
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การเดินทางกลับบ้านจากท่ีท�างานของดิฉัน
ด้วยรถประจ�าทางเริ่มต้นเหมือนกับคนอื่น ๆ  

ดิฉันพิงศีรษะแนบหน้าต่างและไม่นานการออกรถ 
ที่วิ่งไปอย่างตะกุกตะกักก็กล่อมดิฉันให้หลับภายใน
ห้านาท ี ดิฉนัก�าลงัปรับตวักบัความรบัผดิชอบใหม่ ๆ 
ท่ีเกดิขึน้หลงัจากแต่งงานได้ไม่นานขณะต้องท�างาน 
และเรียนเต็มเวลาไปด้วย  บางวันดิฉันอดไม่ได้ที่จะ
หลับบนรถประจ�าทางตลอดทางไปท�างานและกลับ
บ้าน 

ขณะที่ดิฉันก�าลังหลับ ๆ ตื่น ๆ ดิฉันได้ยินเสียง
คนตะโกนบอกทาง  ไม่นานดิฉันก็ตระหนักได้ว่าคน
ขับรถประจ�าทางคนใหม่ต้องมีคนคอยบอกทางทุก
แยก ทุกถนน และทุก ๆ ป้ายตลอดสายรถประจ�า
ทางที่ยาว 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) สายนี้ 

ดิฉันเริ่มหงุดหงิดขึ้นมาในทันทีเพราะรู้ว่ากว่าจะ
ถงึบ้านคงใช้เวลานานกว่าชัว่โมงครึง่ตามปกต ิความ 
คิดดิฉันเต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับความสามารถ
ของคนขับรถ  เสียงตะโกนบอกทางท�าให้ดิฉันหลับ
ต่อไปไม่ได้   

อย่างไรก็ตาม ไม่นานดฉินักส็งัเกตว่าเสยีงตะโกน 
บอกทางยุติลง  ดิฉันเงยหน้าขึ้นมองเห็นผู้หญิงคน
หนึ่งที่นั่งอยู่สองแถวข้างหน้าดิฉันก�าลังบอกทางคน
ขับรถอย่างสุภาพอ่อนโยน  ดิฉันมองดูขณะที่เธอ
บอกทางชายคนนั้นอย่างอ่อนหวานและอ่อนโยน 

แล้วก่อนจะลงทีป้่ายของเธอ เธอบอกทางเขาอกีสอง 
สามป้ายถัดไปตามถนนสายนั้น  นานทีเดียวหลัง
จากกลบัถงึบ้าน ดิฉนัไม่สบายใจกบัการทีด่ฉินัต�าหน ิ
ติเตียนเมือ่เทยีบกบัการชีท้างด้วยความรกัของผูห้ญงิ 
คนนั้น

ดิฉันตระหนักว่าตนเองก็เป็นเหมือนคนขับรถ
ประจ�าทางคนนั้น—ดิฉันไม่รู้จักเส้นทางชีวิตมากไป
กว่าคนขับรถที่ไม่รู้จักเส้นทางสายใหม่ของเขา  เรา
ทั้งสองต่างอยู่บนถนนที่ไม่คุ้นเคย  ดิฉันมั่นใจว่าเขา
รู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อคนที่เคยผ่านถนนเส้นน้ีมาก่อน
แล้ว เต็มใจที่จะบอกทางด้วยความอดทนเกี่ยวกับ
หนทางข้างหน้า

พระคริสต์ทรงท�าเช่นเดียวกันเพื่อเรา เมื่อเราไม่รู้
ว่าจะไปทางไหน แบบอย่างของพระองค์แสดงทาง
นั้นแก่เรา พระองค์ประทานค�าตอบด้วยความรัก มี
กี่ครั้งที่พระองค์ทรงเหนื่อยล้าหลังจากการเดินทาง
ไกล แต่ก็ยังทรงพยายามท�าให้ความต้องการของ 
ผู้อื่นบรรลุผล

ตั้งแต่วันนั้น เรามีคนขับรถประจ�าทางคนใหม่
สองสามคน  บางครั้งพวกเขาต้องการคนบอกทาง 
ขอบคุณสตรีผู้เปี่ยมด้วยความรักคนนั้นท่ีเป็นแบบ
อย่างให้ดิฉัน  และขอบพระทัยส�าหรับแบบอย่าง
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ท�าให้ดิฉันเต็มใจบอกทาง  
ผู้เขียนอาศัยอยู่ในยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

เมื่อเราไม่รู้ว่าจะหัน

ไปทางใด พระเยซู

คริสต์ทรงแสดงทาง

นั้นแก่เรา 
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การเดินทาง 
กลับบ้าน
โดย เฮเธอร์ วิทเทิล ริกลีย์
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โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ เรียนรู้การท�างานหนักเมื่อยังเป็นหนุ่ม  มารดาของท่านดูแล 
สตรีผู้ก�าลังให้ก�าเนิดบุตร และโจเซฟขับรถม้าพามารดาไปเยี่ยมสตรีเหล่าน้ัน  เม่ือ
ท่านเติบโตขึ้น โจเซฟเริ่มรักพระคัมภีร์  ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับหลักค�าสอนของ
ศาสนจักรหลายเล่ม  สมัยเป็นประธานศาสนจักร ท่านเขียนค�าอุทิศพระวิหารโพรโว  
ยูทาห์



ทวยเทพประกาศการประสูติของพระ- 

ผู้ช่วยให้รอดแก่คนเลี้ยงแกะที่กำาลัง

ดูแลลูกแกะแรกเกิดในทุ่งใกล้เบธเลเฮม 

“พระกุมารผู้ประสูติในฤดูกาลนี้มีพระนามว่า 

‘พระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า’” เอ็ลเดอร ์

บรูซ ดี. พอร์เตอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบเขียนไว ้

“พระนามนี้มีความสำาคัญอย่างลึกซึ้ง เพราะ

พระองค์เสด็จมาพร้อมบรรดาลูกแกะและสัก

วันหนึ่งจะ “เหมือนลูกแกะที่ถูกนำาไปฆ่า’. . . 

พระองค์ผู้ทรงเป็นใหญ่ที่สุดทรงทำาให้พระองค ์

เองต่ำาต้อยที่สุด—พระเมษบาลแห่งสวรรค์ผู ้

ทรงเป็นพระเมษโปดก” ดู “เชิญมาสักการะ

พระองค์” หน้า 16
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