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เร่ืองรำวของพระเยซู:  
ผลงำนโดดเด่นจำกกำรประกวด
ศิลปะนำนำชำต,ิ น. 22
เตรียมใจและครอบครัวท่ำนให้พร้อมรับกำร
เสดจ็กลบัมำของพระผู้ช่วยให้รอด, น. 10

เอล็เดอร์บัลลำร์ดพูดถงึกำรศึกษำของศำสนจกัร
ในศตรวรรษที ่21, น. 28

ศรัทธำของคุณพ่อคุณแม่ดฉัิน:  
ผู้ลีภ้ยัจำกเช็กโกสโลวำเกยี, น. 36
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36 หนีไปหำศรัทธำและเสรีภำพ
โดย อีวา วอลเบอร์เกอร์
ในการหนีไปหาเสรภีาพ คณุพ่อคณุแม่
ของดฉัินประสบพรของพระกิตตคิณุ
มากกวา่หน่ึงดา้น

ปกิณกะ
8 กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด: 

เตรียมพบพระผู้เป็นเจ้ำ
โดยเดวนิ จี. เดอร์แรนท์

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี: พระลกัษณะ

ทีแ่ท้จริงของพระผู้เป็นเจ้ำ
โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนด์

เลียโฮนา ธนัวาคม 2016

ข่าวสาร
4 ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด: 

สันตสุิขในชีวตินี้
โดย ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์

7 ข่ำวเยีย่มสอน
ครอบครัวพบปีตใินควำมชอบธรรม

บทความพิเศษ
10 เตรียมทีใ่ห้พระเจ้ำ

โดย อธิการเจราลด ์คอสเซ
เราแตล่ะคนมีหน้าทีเ่ตรยีมรบัการ
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

14 เดชำนุภำพของพระคุณ
โดยเอล็เดอร์เจมส์ เจ. ฮามูลา
เราทุกคนตอ้งการพระคณุของ
พระเจ้า เราสามารถเข้าถึงเดชานุภาพ
อันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถน้ีได้
หกวธิี

22 กำรประกวดศิลปะนำนำชำตคิร้ังที ่

10: เล่ำเร่ืองพระเยซูให้ฉันฟัง
เพลิดเพลินกับภาพพระผู้ช่วยให้รอด 
16 ภาพทีเ่ลือกมา

28 โดยกำรศึกษำและโดยศรัทธำ
โดย เอล็เดอร์เอม็. รัสเซลล ์บลัลาร์ด
การเรยีนพระกิตตคิณุให้มี
ประสิทธิภาพตอ้งอาศยัทัง้การศกึษา
และศรทัธาครมูีบทบาทอันส�าคญัยิ่ง
ในการช่วยนักเรยีนผสมผสานทัง้สอง
อย่างน้ี

4

ภำพปก
ปกหน้า: ส่วนหน่ึงจากภาพ เชิญมาสักการะ
พระองค ์ โดย ดานา มาริโอ วูด้, เอือ้เฟ้ือโดย 
พิพิธภัณฑ์ประวตัศิาสตรศ์าสนจักร, ไม่อนุญาต
ให้ท�าส�าเนา ปกหน้าดา้นใน: ภาพจาก iStock/
Thinkstock



44 ศรัทธำ ควำมหวงั และจติกศุล: 

คุณธรรมผสมผสำน
โดย เอล็เดอร์ ชี ฮอง (แซม) วอง
เมือ่รอ้ยเรยีงเข้าดว้ยกัน ศรทัธา ความ
หวงั และจิตกุศลสามารถช่วยให้เราเป็น
ผู้ตดิตามทีด่ขีึน้ของพระครสิต์

48 สร้ำงตอนจบทีม่คีวำมสุข
โดย ยริู โกเตพอฟ
ผมตัง้ใจจะแตง่งานในพระวหิาร  
แตพ่ระเจ้าทรงน�าผมไปพบคูนิ่รนัดร์
ในวธิีทีผ่มคาดไม่ถึง

คนหนุ่มสำว

50 พลงัในกำรเลอืก
โดย ไมเคิล พิกเคทท์
ความฝันของผม—การเป็นนักเพาะ
กายอาชีพ—อยู่ตรงหน้าผม แตจ่ะท�า
อย่างไรกับใบสมัครผู้สอนศาสนาทีผ่ม
เพิ่งส่งไป

52 เป็นพระเอกหนังบู๊ ตวัจริง
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
การมุ่งหน้าหมายถึงการลงมือท�า แม้ส่ิง
น้ันจะดเูหมือนน่ากลัวหรอืไม่แน่นอน

56 ค�ำถำมและค�ำตอบ
ฉันก�าลังพยายามอย่างหนักเพือ่ศกึษา
พระคมัภีร ์เหตใุดการศกึษาพระคมัภีร์
จึงส�าคญั

58 ให้มำกกว่ำของขวญั
โดย เอม็มาลีน อาร์. วลิสนั
ท่านสัญญาจะให้ของขวญัอะไรใน
เทศกาลครสิตม์าสปีน้ี ใช้แบบสอบถาม
น้ีเพือ่ดวูา่ท่านเป็นผู้ ให้แบบใด

61 ผมต้องกำรกำรรับใช้ของผู้สอน

ศำสนำ
โดย กาเบรียล คอสตา ซิลวา
ผมเหงาและตอ้งการเพือ่น แตผ่มไม่
คดิเลยวา่ผู้สอนศาสนาจะเป็นค�าตอบ
การสวดอ้อนวอนของผม

62 โปสเตอร์: อย่ำรีรอ

63 ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร: วธีิอดทน
โดย ประธาน ดีเทอร์ เอฟ. อุคทด์อร์ฟ

เยำวชน

64 คริสต์มำสทีต่่ำงจำกเดมิ
โดย เจน แมค็ไบรด ์โชเอท
ทุกอย่างเปลีย่นไปตัง้แตห่ย่ารา้ง 
ครสิตม์าสจะดเีหมือนเดมิไดห้รอื

66 เดก็ๆ ทีย่นือย่ำงภำคภูม:ิ  

พรจำกเบลสซี

68 วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน:  

ค�ำท้ำของโมโรไน

69 ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้

70 ค�ำตอบจำกอคัรสำวก: ฉันจะรู้สึก

ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดมำกขึน้ได้

อย่ำงไร
เอล็เดอร์เดล จี. เรนลนัด์

71 บัตรพยำนพเิศษ

75 หน้ำนีข้องหนู

76 เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน: 

 ค�ำสัญญำพเิศษของโมโรไน

79 หน้ำระบำยสี:  

ฉันรักครอบครัวของฉัน

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 
ท่านแบ่งปัน
พระกิตติคุณ

กับผู้อ่ืนอย่างไร

48
64

62
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ออนไลนเ์พิ่มเติม
 เลียโฮนา และส่ืออ่ืน ๆ ของศาสนจกัรมีหลายภาษาท่ี languages. lds. org เยีย่มชม 
facebook.com/liahona.magazine (มีในภาษาองักฤษ โปรตุเกส และสเปน) เพื่อหา
ข่าวสารจากการดลใจ แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว และส่ือการเรียนการ
สอนท่ีท่านสามารถแบ่งปันกบัเพื่อนๆ และครอบครัวได้

หัวข้อพระกติตคุิณในเล่ม
ตวัเลขหมายถึงหน้าแรกของบทความ

การเสดจ็มาคร้ังทีส่อง, 10
ครอบครัว, 7, 40, 64, 79
คริสต์มาส, 10, 40, 41, 42, 43,  

58, 62, 64, 66, 69, 70, 75
ความชอบธรรม, 7
งานเผยแผ่ศาสนา, 36, 41, 

50, 61, 66
จติกศุล, 44
เดก็, 42, 64, 66, 75
แต่งงาน (การ), 28, 48
ทดลอง (การ), 4, 40, 43, 61
ประจกัษ์พยาน, 28
ผู้บุกเบิก, 36

ผู้ลีภ้ยั, 10, 36
พระคมัภร์ีมอรมอน, 41, 52, 

68, 76
พระคณุ, 14
พระเยซูคริสต์, 14, 22, 42, 

44, 58, 62, 69, 70, 80
พระวญิญาณบริสุทธ์ิ, 4
พระวหิาร, 10, 36, 48
รับใช้ (การ), 10, 58, 61, 64, 80
โรงเรียนวนัอาทติย์, 8, 28
ล�าดบัความส�าคญั, 8, 50
ศรัทธา, 14, 28, 36, 44, 48, 

50, 52

ศาสดาพยากรณ์, 71, 76
ศีลระลกึ, 4
ศึกษาพระคมัภร์ี (การ), 28, 

56, 69
สวดอ้อนวอน (การ), 48, 61
สอน (การ), 7, 28
สันติสุข, 4
หย่าร้าง (การ), 64
หวงั (ความ), 36, 44
อดทน (ความ), 48, 63
อัครสาวก, 71

“เตรียมทีใ่ห้พระเจ้ำ” หนา้ 10: อธิการ
คอสเซเตือนใหเ้รานึกถึงความรับผดิชอบ
ในการเตรียมรับการเสดจ็มาของพระผู ้
ช่วยใหร้อด วธีิหน่ึงในการเตรียมท่ีให้
พระเจา้คือช่วยคนท่ีตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั 
ท่านอาจเป็นอาสาสมคัรท่ีบา้นพกัคน
เร่ร่อน รวบรวมเคร่ืองอุปโภคบริโภคให้
ผูล้ี้ภยั ระดมทุนบริจาคเขา้กองทุนเพื่อ
มนุษยธรรมของศาสนจกัร หรือมีส่วน
ร่วมกิจกรรมบ�าเพญ็ประโยชนใ์นชุมชน
ของท่าน ท่านอาจสนทนาถึงวธีิระยะยาว
ท่ีท่านสามารถรับใชผู้พ้ลดัถ่ิน เช่น สร้าง
ความสมัพนัธ์ฉนัเพื่อน

“ฉันจะรู้สึกใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่ำงไร” หนา้ 70: พระเยซูคริสตท์รง
เป็นเหตุผลส�าหรับเทศกาลน้ีแน่นอน  
แต่ท่านอาจคิดหาวธีิท่ีท่านจะจดจ�าแบบ
อยา่งของพระผูช่้วยใหร้อดไดต้ลอดปี 
ท่านอาจช่วยกนัคิดหาวธีิสร้างบา้นท่ีมี
พระคริสตเ์ป็นศนูยก์ลางมากข้ึน เช่น  
ติดภาพพระผูช่้วยใหร้อดไวใ้นบา้น 
ท่องจ�าพระคมัภีร์ทุกสปัดาห์เก่ียวกบัพระ
ผูช่้วยใหร้อด หรือเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เร่ืองการเตรียมพร้อมส�าหรับวนัสะบาโต  
วางแผนน�าแนวคิดของท่านมาปฏิบติั
และเขียนลงในบนัทึกส่วนตวัวา่ความ
พยายามของท่านไดช่้วยใหท่้านใกลชิ้ด
พระคริสตม์ากข้ึนอยา่งไร

แนวคิดส�าหรับการสงัสรรคใ์นครอบครัว
ฉบับนีมี้บทความและกิจกรรมท่ีสามารถน�าไปใช้กับการสังสรรค์ในครอบครัวได้ 
ต่อไปนีคื้อตัวอย่างสองเร่ือง

ธันวำคม 2016 ปีที ่22 เล่มที ่12
เลยีโฮนำ 13292 425
นิตยสารนานาชาติของศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ย ฉบบัพิมพภ์าษาไทย
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4 เลียโฮนา

พระผู้ช่วยให้รอดตรสักับเราทุกคนที่เข้ามาใน
ความเป็นมรรตยัดงัน้ี “ ในโลกน้ีท่านจะประสบ
ความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33) ทวา่พระองค์ ได้

ประทานสัญญาที่วเิศษยิ่งน้ีแก่เหล่าสานุศิษย์ ในระหวา่ง
ปฏิบัตศิาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตยัวา่ “เรามอบสันตสุิข
ไวก้ับพวกท่าน สันตสุิขของเราที่ ให้กับท่านน้ัน เราไม่ได้
ให้อย่างที่ โลกให้” (ยอห์น 14:27) เราสบายใจที่รูว้า่สัญญา
ในเรือ่งสันตสุิขส่วนตวัน้ียังคงมี ให้สานุศิษย์ทุกคนของ
พระองค์ ในปัจจุบัน

พวกเราบางคนอยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่สงบสวยงาม แต่
ก็ยังประสบความวุน่วายใจ หลายคนรูสึ้กถึงสันตสุิขและ
ความเงียบสงบโดยสมบูรณ์ท่ามกลางการสูญเสียครัง้ใหญ่ 
เรือ่งโศกสลด และการทดลองที่มีมาไม่ขาดสาย

ท่านอาจเคยเห็นปาฏิหารยิ์ของสันตสุิขบนใบหน้าของ
สานุศิษย์คนหน่ึงของพระเยซูครสิตห์รอืไดย้ินสันตสุิขเช่น
น้ันในค�าพูดของเขา ข้าพเจ้าเคยเห็นมาแล้วหลายครัง้ บาง
ครัง้เห็นในห้องที่ โรงพยาบาลซ่ึงครอบครวัอยู่ห้อมล้อมผู้รบั
ใช้คนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าที่ ใกล้จะสิน้ใจ

ข้าพเจ้าจ�าไดค้ราวไปเยี่ยมสตรผีู้หน่ึงในโรงพยาบาลก่อน
เธอสิน้ชีวติดว้ยโรคมะเรง็ในอีกไม่กี่วนั ข้าพเจ้าพาลูกสาว
ตวัน้อยสองคนไปดว้ยเพราะสตรทีี่น่ารกัคนน้ีเคยเป็นครู
ปฐมวยัของพวกเธอ

สมาชิกครอบครวัมารวมกันรอบเตยีง ประสงคจ์ะอยู่
กับเธอในวาระสุดท้ายของเธอบนแผ่นดนิโลก ข้าพเจ้า
ประหลาดใจขณะที่เธอลุกขึน้น่ังบนเตยีง เธอเอือ้มมือ
มาหาลูกสาวของข้าพเจ้าและแนะน�าเธอทัง้สอง ทีละคน 
ให้รูจ้ักกับสมาชิกแตล่ะคนในครอบครวัของเธอ เธอพูด
ประหน่ึงลูกสาวของข้าพเจ้าเป็นราชนิกูลที่ก�าลังเข้าเฝ้า
พระราชินี เธอหาวธิีพูดบางอย่างเกี่ยวกับวธิีที่แตล่ะคนใน
ห้องเป็นสานุศิษย์ของพระผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้ายังจ�าพลัง 

ความอ่อนโยน และความรกัในน� ้าเสียงของเธอได ้และดว้ย
ความประหลาดใจข้าพเจ้าหวนนึกถึงรอยยิม้ที่เบิกบานของ
เธอทัง้ที่เธอรูว้า่เวลาในชีวติเธอเหลือน้อยนัก

เธอไดร้บัพรฐานะปุโรหิตแห่งการปลอบโยน แตเ่ธอมอบ
ประจักษ์พยานที่มีชีวติให้เราทุกคนวา่สัญญาเรือ่งสันตสุิข
ของพระเจ้าเป็นจรงิ น่ันคอื “เราบอกเรือ่งน้ีกับพวกท่าน 
เพื่อท่านจะไดม้ีสันตสุิขในเรา ในโลกน้ีท่านจะประสบความ
ทุกข์ยาก แตจ่งมี ใจกล้าเถิด เพราะวา่เราชนะโลกแล้ว” 
(ยอห์น 16:33) 

เธอยอมรบัพระด�ารสัเชือ้เชิญของพระองคเ์ช่นที่เราทุก
คนสามารถยอมรบัได้ ไม่วา่การทดลองและความทุกข์ยาก
เดอืดรอ้นของเราจะเป็นอะไรก็ตาม

“บรรดาผู้เหน็ดเหน่ือยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา 
และเราจะให้ท่านทัง้หลายไดห้ยุดพัก

“จงเอาแอกของเราแบกไว ้แล้วเรยีนจากเรา เพราะวา่เรา
สุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะ
ไดห้ยุดพัก” (มัทธิว 11:28–29)

โดยการตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ันที่เราจะพบ
สันตสุิขและความเงียบสงบในการทดลองที่จะมาถึง 
เราทุกคน

ค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึกช่วยให้เรารูว้ธิีพบสันตสุิขน้ัน
ท่ามกลางความทุกข์ยากของชีวติ ขณะรบัส่วนศีลระลึก 
เราตัง้ใจไดว้า่จะซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาวา่เราจะตดิตาม
พระองค์

เราแตล่ะคนสัญญาวา่จะระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด ท่าน
เลือกระลึกถึงพระองค์ ได้ ในวธิีที่ดงึใจท่านมาหาพระองค์
มากที่สุด บางครัง้วธิีที่ข้าพเจ้าใช้คอืนึกภาพพระองคก์�าลัง
คกุเข่าในสวนเกทเสมนีหรอืนึกภาพพระองคท์รงเรยีก
ลาซารสัให้ออกมาจากอุโมงค ์ขณะท�าเช่นน้ัน ข้าพเจ้า
รูสึ้กถึงความใกล้ชิดพระองคแ์ละความกตญัญูที่ท�าให้ ใจ

ประธำนเฮนรีย์  
บี. อำยริงก์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึงใน
ฝ่ายประธานสูงสุด

สันตสุิข  
ในชีวติน้ี

ข่ำวสำรจำกฝ่ำยประธำนสูงสุด
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กำรสอนจำกข่ำวสำรนี้

ประธานอายริงกส์อนวา่ค�าสวดออ้นวอนศีลระลึกจะช่วยใหเ้รารู้วธีิพบสนัติสุข

ในระหวา่งการทดลองของเรา อีกทั้งเตือนสติเราวา่เม่ือเรารักษาพนัธสญัญา 

เรามีสญัญาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีวา่พระวญิญาณบริสุทธ์ิจะสถิตกบัเรา ท่านอาจจะ

ถามคนท่ีท่านสอนวา่การมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิสถิตกบัเราจะช่วยใหเ้รามีสนัติสุข

ไดอ้ยา่งไร ท่านอาจจะแบ่งปันความคิดหรือประสบการณ์ของท่านเช่นกนัวา่พระ

วญิญาณบริสุทธ์ิทรงช่วยใหท่้านรู้สึกมีสนัติสุขในการทดลองอยา่งไร ท่านอาจ

กระตุน้ใหค้นท่ีท่านสอนไตร่ตรองข่าวสารขา้งตน้ในระหวา่งศีลระลึกสปัดาห์น้ี

ข้าพเจ้าเกิดสันตสุิข
ท่านสัญญาเช่นกันวา่จะรกัษาพระ

บัญญัตขิองพระองค ์ท่านสัญญาวา่
จะรบัพระนามของพระองค์ ไวก้ับ
ท่านและเป็นพยานของพระองค ์
พระองคท์รงสัญญาวา่เมื่อท่านรกัษา
พันธสัญญาที่ท�าไวก้ับพระองค ์พระ
วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์จะสถิตกับท่าน 
(ด ูคพ. 20:77, 79)

ส่ิงน้ีท�าให้เกิดสันตสุิขอย่างน้อย
สองดา้น พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรง
ช�าระเราให้สะอาดจากบาปเพราะการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ทรงสามารถประทาน
สันตสุิขที่มาจากการไดร้บัความเห็น
ชอบจากพระผู้เป็นเจ้าและความหวงั
ในชีวตินิรนัดร์

อัครสาวกเปาโลพูดถึงพรอันแสน
วเิศษน้ีวา่ “ส่วนผลของพระวญิญาณ
น้ันคอืความรกั ความยินด ีสันตสุิข 
ความอดทน ความกรณุา ความด ี

ความซ่ือสัตย์” (กาลาเทีย 5:22)
เมื่อเหล่าทูตสวรรคส์รรเสรญิการ

ประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอด พวก
เขาประกาศวา่ “พระสิรจิงมีแด่
พระเจ้าในที่สูงสุด ส่วนบนแผ่นดนิ
โลก สันตสุิข จงมีท่ามกลางมนุษย์
ทัง้หลาย” (ลูกา 2:14; เน้นตวัเอน) 

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานในฐานะ
พยานของพระเยซูครสิตว์า่พระบิดา
และพระบุตรที่รกัของพระองคท์รง
สามารถส่งพระวญิญาณมาช่วยให้เรา
พบสันตสุิขในชีวติน้ีได ้ไม่วา่จะเกิด
การทดสอบอะไรกับเราและกับคนที่
เรารกัก็ตาม ◼
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มำหำพระคริสต์

พระผูช่้วยใหร้อดทรงสญัญา
วา่จะประทานสนัติสุขแก่

เราเม่ือเรา “มาหา [พระองค]์” 
(มทัธิว 11:28) น่ีหมายถึงการท�า
ตามแบบอยา่งของพระองคแ์ละ
พยายามอยูใ่กลชิ้ดพระองค ์ตดั
บตัรใบน้ีออกและแขวนไวใ้น
บริเวณท่ีท่านจะมองเห็นไดเ้ป็น
ประจ�า ท่านจะมาหาพระคริสตไ์ด้
ดว้ยวธีิใดอีกบา้ง

สัปดำห์นีท่้ำนจะระลกึถงึพระผู้ช่วยให้
รอดอย่ำงไร

ประธานอายริงกก์ระตุน้ใหเ้รา “เลือกระลึกถึง [พระผูช่้วยให้
รอด] ในวธีิท่ีดึงใจท่านมาหาพระองคม์ากท่ีสุด”

ท่าน “ระลึกถึงพระองคต์ลอดเวลา” ทั้งสปัดาห์อยา่งไร 
(ดู คพ. 20:77, 79)

ท่านมีพระคมัภีร์ท่ีท่านช่ืนชอบเก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดหรือ
ไม่ สปัดาห์น้ีท่านอาจท�าเคร่ืองหมายพระคมัภีร์ในแต่ละวนัและ
แบ่งปันกบัคนบางคน

ท่านร้องเพลงสวดหรือเพลงท่ีหนุนใจในใจท่านหรือไม่เม่ือ
ท่านรู้สึกไม่มีความสุข สปัดาห์น้ีขอใหเ้ราเลือกเพลงหน่ึงเพลงท่ี
เก่ียวกบัพระผูช่้วยใหร้อดโดยเฉพาะ

ท่านไตร่ตรองพระชนมชี์พและการพลีพระชนมชี์พเพื่อการ
ชดใชข้องพระผูช่้วยใหร้อดในช่วงศีลระลึกทุกสปัดาห์หรือไม่ 
ท่านอาจจะเตรียมรับศีลระลึกโดยนึกถึงการเลือกของท่านตลอด
ทั้งสปัดาห์เพื่อระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดตลอดเวลาและกลบัใจ

เยำวชน

เดก็

เม่ือท่านมีปัญหาท่ีจะท�าเช่นนั้น
ท่านสวดออ้นวอนขอโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณทุกวนัหรือ

ไม่ สปัดาห์น้ีใหพ้ยายามสนทนาพระกิตติคุณท่ีเนน้เร่ืองพระ
ผูช่้วยใหร้อด ท่านอาจแสดงประจกัษพ์ยานเก่ียวกบัพระผูช่้วย
ใหร้อดระหวา่งการสงัสรรคใ์นครอบครัวหรือพดูคุยกบัเพื่อนท่ี
โรงเรียนเก่ียวกบัประสบการณ์ของท่านท่ีโบสถ์

สปัดาห์น้ีใหต้ั้งเป้าหมายวา่จะระลึกถึงพระผูช่้วยใหร้อดเป็น
พิเศษ บอกเป้าหมายของท่านกบับิดามารดา พี่นอ้ง ผูน้�า หรือ
เพื่อนสกัคน เม่ือส้ินสปัดาห์ใหบ้อกพวกเขาวา่เกิดอะไรข้ึน  
ท่านทั้งคู่จะรู้สึกถึงสนัติและความสุขท่ีประธานอายริงกพ์ดูถึง

•  มีความเคารพ
ระหวา่งศีลระลึก

•  เลือกมีเมตตา
และไม่ตดัสินผู ้
อ่ืน

•  อ่านเก่ียวกบั
พระผูช่้วยให้
รอดในพระ
คมัภีร์

•    
  
 

•    
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ครอบครัวพบ
ปีติในความชอบ
ธรรม

พระผู้เป็นเจ้า “ทรงสถาปนา
ครอบครวัเพื่อน�าความสุขมา

ให้เรา เพื่อช่วยให้เราเรยีนรูห้ลักธรรม
ที่ถูกตอ้งในบรรยากาศเป่ียมรกั และ
เพื่อเตรยีมเราส�าหรบัชีวตินิรนัดร”์ 1 
เกี่ยวกับ “แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความ
สุข” (แอลมา 42:8) ประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสัน ประธานโควรมัอัครสาวก
สิบสองกล่าววา่ “แผนของพระองค์
ประกาศวา่ชายหญิงเป็นอยู่ ‘เพื่อพวก
เขาจะมีปีต’ิ [2 นีไฟ 2:25] ปีตน้ัินเกิด
ขึน้เมื่อเราเลือกด�าเนินชีวติสอดคล้อง
กับแผนนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้า” 2

บ้านที่มีพระครสิตเ์ป็นศนูย์กลาง
มี โอกาสประสบความส�าเรจ็มากที่สุด 
เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–
2015) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง
พูดถึงบ้านเช่นน้ันวา่เป็น “บ้านที่สอน
พระกิตตคิณุ รกัษาพันธสัญญา และ
อบอวลดว้ยความรกั” บ้านที่ครอบครวั
สามารถด�าเนิน “ชีวติดว้ยการเช่ือฟัง” 
และ “หยั่งรากมั่นคงในพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต”์ 3

ประธานเฮนรยี์ บี. อายรงิก์  
ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่ายประธานสูงสุด

กล่าววา่ “เราตดัสินใจไดว้า่เราจะท�าสุด
ความสามารถเพื่อน�าพลังของสวรรค์
ลงมาให้ครอบครวั [ของเรา]” เราส่ง
เสรมิความรกั การรบัใช้ การเช่ือฟัง 
และความสุขในบ้านของเราไดม้าก
ทีเดยีวโดย “ ให้ [ลูกๆ ของเรา] ฟัง
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแล้วลอง
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธา ถ้าพวกเขาท�าเช่น
น้ัน ธรรมชาตวิสัิยของพวกเขาจะ
เปลี่ยนไปอันก่อให้เกิดความสุขที่พวก
เขาแสวงหา” 4

พระคมัภร์ีเพิม่เติม
3 ยอห์น 1:4; 1 นีไฟ 8:12;  
2 นีไฟ 5:27

ศกึษาเน้ือหาน้ีรว่มกับการสวดอ้อนวอนและแสวงหาการดลใจเพือ่ให้รูว้า่จะแบ่งปันอะไร การ
เข้าใจ “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก” จะเพิ่มพูนศรทัธาของท่านในพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพร
แก่คนทีท่่านดแูลผ่านการเยีย่มสอนอย่างไร ดขู้อมูลเพิ่มเตมิไดท้ี ่reliefsociety. lds. org

บ้านทีม่ีพระคริสต์เป็น
ศูนย์กลาง

เรามีตน้แบบของบา้นท่ีมีพระ
คริสตเ์ป็นศนูยก์ลางในพระคมัภีร์ 
หลงัจากลีไฮบิดาของท่านส้ินชีวติ 
นีไฟพาครอบครัวและคนอ่ืนๆ  
ท่ีเช่ือในพระด�ารัสเตือนและการ
เปิดเผยของพระผูเ้ป็นเจา้รวมทั้งคน
ท่ีสดบัฟังถอ้ยค�าของนีไฟออกจาก
แผน่ดินของชาวเลมนั ในสถานท่ี 
แห่งใหม่น้ี ชาวนีไฟรักษาค�า
พิพากษา กฎเกณฑ ์และพระ
บญัญติัของพระเจา้ในทุกส่ิง ตาม
กฎของโมเสส (ดู 2 นีไฟ 5:6–10) 
กระนั้นแมใ้นหมู่ชาวนีไฟกย็งัมี
บางคนไม่เช่ือฟัง

ถึงแมบ้างคร้ังสมาชิกครอบครัว
ของเราจะเหินห่างจากความชอบ
ธรรมเหมือนชาวนีไฟ แต่เอล็เดอร์
สกอ็ตตก์ล่าววา่ บา้นท่ีมีพระคริสต์
เป็นศนูยก์ลางกย็งั “ใหก้ารรับรอง
ไดดี้ท่ีสุดวา่เราจะมีสนัติสุขและท่ี
หลบภยัในบา้น” ท่านยอมรับวา่ 
“ความทา้ทายและความปวดร้าวยงั
มีอีกมาก แต่ท่ามกลางความสบัสน
วุน่วาย เรากย็งัมีสนัติสุขภายใน
และความสุขอนัลึกซ้ึงได”้ 5

พจิารณาส่ิงน้ี
เราจะท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อด�าเนิน

ชีวติในครอบครัวเราใหช้อบ

ธรรมมากข้ึน

ข่ำวเยีย่มสอน

อ้ำงองิ
 1. คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร (2010), 

1.1.4.
 2. รสัเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “การแตง่งานอาณาจักร

ชัน้สูง,” เลียโฮนา, พ.ย. 2008, 114.
 3. รชิารด์ จี. สก๊อตต,์ “เพื่อให้มีสันตสุิขในบ้าน,” 

เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 30, 31.
 4. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “The Teachings of ‘The 

Family: A Proclamation to the World,’” 
New Era, Sept. 2015, 5, 6.

 5. รชิารด์ จ.ี สก๊อตต,์ “เพือ่ใหม้สัีนตสุิขในบา้น,” 31.

ศรัทธำ ครอบครัว  
กำรบรรเทำทุกข์
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ใ นพระคมัภีรม์อรมอน อมิวเล็คกล่าว
โอวาทอันเป่ียมดว้ยพลังเกี่ยวกับ

การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(ด ูแอล-
มา 34) ในบรรดาข้อที่ ไพเราะในบท
น้ี ข้อหน่ึงที่ โดดเดน่ส�าหรบัข้าพเจ้า
คอืเมื่ออมิวเล็คกล่าววา่ “เพราะดเูถิด, 
ชีวติน้ีเป็นเวลาส�าหรบัมนุษย์ที่จะ
เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 
34:32)

โดยเช่ือวา่จุดประสงคข์องชีวติน้ีคอื 
“เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า” เราจึงอาจ
ถามค�าถามเหล่าน้ีในใจวา่ เราก�าลังท�า
อะไรในแตล่ะวนั แตล่ะสัปดาห์ และ
แตล่ะเดอืนเพื่อเตรยีมพบกับพระ
บิดาบนสวรรคข์องเราอีกครัง้ ฉันจะ
เลือกใช้เวลาอันมีคา่ที่จัดสรรให้ฉัน
อย่างไร

เรำจะเตรียมอย่ำงไร
มีหลายวธิีที่เราจะใช้เวลาของเรา

เตรยีมพบพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้า
เช่ือวา่แตล่ะสัปดาห์เราก�าหนดไดว้า่
จะใช้ช่ัวโมงส�าคญัที่สุดของสัปดาห์
เป็นเวลารบัส่วนศีลระลึก ตอ่พันธ-
สัญญาของเรากับพระบิดาบนสวรรค ์
ใครค่รวญความรกัที่เรารูสึ้กจาก
พระองค ์และความหวงัที่เราทุกคน
มีเน่ืองดว้ยการชดใช้ของพระบุตร
พระองค ์พระเยซูครสิต์

ข้าพเจ้าเช่ือเช่นกันวา่ช่ัวโมงที่เรา

ใช้ ในชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์จะมี
ผลตอ่การเตรยีมของเรามากกวา่ที่เรา
ตระหนัก แตเ่พื่อให้ ไดป้ระโยชน์จาก
โอกาสน้ัน เราอาจตอ้งส�ารวจวา่เราใช้
โรงเรยีนวนัอาทิตย์อย่างไร

จุดประสงคข์องโรงเรยีนวนัอาทิตย์
คอื “เสรมิสรา้งศรทัธาของแตล่ะ
บุคคลและครอบครวัในพระบิดาบน
สวรรคแ์ละพระเยซูครสิตผ์่านการ
สอน การเรยีนรู ้และการผูกมิตร”1 
องคป์ระกอบที่จ�าเป็นเหล่าน้ีของการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสมีความส�าคญัยิ่ง
ขณะที่เราพยายามเตรยีมพบพระ
ผู้เป็นเจ้า เราตืน่เตน้มากที่ครทูั่ว
ศาสนจักรก�าลังพยายามปรบัปรงุความ
สามารถในการสอนโดยใช้ การสอน
ในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอด และการ
ประชุมสภาครู

แตป่รบัปรงุการสอนอย่างเดยีวไม่
พอ เราตอ้งท�าควบคูก่ับความพยายาม
เรยีนรู้ ในวธิีของพระผู้ช่วยให้รอดดว้ย 
พระองคต์รสัวา่เราตอ้งเรยีนรู ้ 
“ โดยการศึกษาและโดยศรทัธา” 
(คพ. 109:7) ศรทัธาเป็นหลักธรรม
ของการปฏิบัต ิเราตอ้ง ท�า ถ้าเรา
ตอ้งการ รู ้(ด ูยอห์น 7:17)

ชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ของ
เราสามารถส่งเสรมิการสอนและการ
เรยีนรูแ้บบน้ีไดเ้มื่อชัน้เรยีนเหล่า
น้ันเป็นสถานที่ปลอดภัยให้แบ่งปัน

เตรียมพบพระผูเ้ป็นเจา้

กำรสอนในวธีิของพระผู้ช่วยให้รอด

โรงเรียนวนัอาทิตย์มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเรา ทุกคน เตรียมพบพระผู้
เป็นเจ้า ท่านท�าให้ส่ิงนีมี้ความส�าคัญเป็นอันดบัแรกหรือไม่

ประสบการณ์ที่เรามีและการดลใจที่
เรารูสึ้กระหวา่งสัปดาห์ขณะเรยีนรู้
และประยุกต์ ใช้พระคมัภีร์ ในการ 
เตรยีมมาชัน้เรยีน เมื่อเรา “สอนหลัก
ค�าสอนของอาณาจักรให้กัน . . . ทุก
คนจะรบัการจรรโลงใจจากทุกคน” 
(คพ. 88:77, 122)

เรียกสะบำโตว่ำวนัปีตยินิดี
 ไม่นานมาน้ี ฝ่ายประธานสูงสุดได้

เชือ้เชิญให้เราแตล่ะคน “เรยีกสะบา
โตวา่วนัปีตยิินด”ี (อิสยาห์ 58:13) ใน
ชีวติเรา ประสบการณ์ช่วงวนัอาทิตย์
สามช่ัวโมงช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย
น้ัน

ดว้ยเจตนาน้ีข้าพเจ้าจึงขอถามอีก
หน่ึงค�าถามวา่ เหตใุดบางครัง้เราจึง
เลือกไม่รบัโอกาสที่ โรงเรยีนวนัอาทิตย์
มอบให้

ไม่กี่ปีมาน้ี ข้าพเจ้าไดเ้ห็น “ทาง
เลือก” ตา่งๆ มากมายของโรงเรยีนวนั
อาทิตย์ ในช่วงเวลาโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
รวมไปถึงการพูดคยุตรงทางเดนิ  
ผู้น�าวอรด์ด�าเนินการสัมภาษณ์ ผู้น�า
สเตคอบรมองคก์ารตา่งๆ ในวอรด์ของ
เขา และผู้น�าเยาวชนไขข้อกังวลเรือ่ง
โปรแกรม

เน่ืองจากผู้น�ามีเวลาน้อย ข้าพเจ้า
จึงเข้าใจวา่เหตใุดพวกเขาจึงใช้เวลา
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ท�าส่ิงอื่น แตเ่ป็น

โดยเดวนิ จ.ี  
เดอร์แรนท์
ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง 
ฝ่ายประธาน
โรงเรียนวนัอาทิตย์
สามญั
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พรอย่างยิ่งส�าหรบัทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อผู้น�าวอรด์จัดให้มีเวลาหน่ึงช่ัวโมง
ไวร้ว่มสนทนาพระกิตตคิณุกับสมาชิก
ในฝูงของพวกเขา!

ข้าพเจ้ามั่นใจวา่ท่านเคยประสบ
พบเห็นตวัอย่างอื่นของ “การไม่
สนใจโรงเรยีนวนัอาทิตย์” มาแล้ว 
ไม่วา่จะดว้ยเหตผุลใดก็ตาม พวก
เราหลายคนเคยรูสึ้กหลายครัง้วา่เรา
ไม่ไดป้ระโยชน์มากเท่าที่เราอยาก
ไดจ้ากชัน้เรยีนโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
ข้าพเจ้าเรยีนรูม้าวา่ความล�า้คา่ของ
ประสบการณ์โรงเรยีนวนัอาทิตย์
วดัไดจ้ากการเตรยีมและการมีส่วน
รว่มของข้าพเจ้ามากเท่าๆ กับของ
คร ูบราเดอรแ์ทด อาร.์ คอลลิสเตอร์
ประธานโรงเรยีนวนัอาทิตย์สามัญ
เขียนไวว้า่ “ทุกครัง้ที่เราศึกษาพระ
คมัภีร ์เตรยีมมาชัน้เรยีนให้พรอ้ม
มากขึน้อีกนิด มีส่วนรว่มในการ

สนทนา ถามค�าถาม และบันทึกความ
ประทับใจอันศักดิสิ์ทธิ์ เราก�าลังเป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้ ดว้ย
เหตน้ีุจึงท�าให้เราสามารถประสบปีตทิี่
พระองคท์รงรูสึ้กไดม้ากขึน้” 2

เตรียมรับและปกป้องช่ัวโมงโรงเรียน
วนัอำทติย์

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านท�าสุด
ความสามารถเพื่อเตรยีมรบัและ
ปกป้องช่ัวโมงโรงเรยีนวนัอาทิตย์ 
สมาชิกแตล่ะคนในวอรด์และสาขา 
รวมไปถึงผู้น�าของเรา ควรไดร้บัพร
อันหอมหวานของการเตรยีมพบพระ
ผู้เป็นเจ้าในช่ัวโมงส�าคญัน้ีของแตล่ะ
สัปดาห ์◼

อ้ำงองิ
 1. คูม่ือเล่ม 2: การบรหิารงานศาสนจักร 

(2010), 12.1.
 2. แทด อาร.์ คอลลิสเตอร,์ “ปีตขิองการเรยีนรู,้” 

เลียโฮนา, ต.ค. 2016, 14.

เ รียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั การสอน

ในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด  

และการประชุมสภาครูท่ี  

การสอน. lds. org
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เตรียมท่ีให ้ 

พระเจ้า
ทุกครัง้ทีข่้าพเจ้าไดย้ิน
เรือ่งราวการประสูตแิละ
การปฏิบัตศิาสนกิจบน
แผ่นดนิโลกของพระผู้
ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าจะ
นึกถึงความรบัผิดชอบ

ของตวัเราในการเตรยีมที่
ไวต้อ้นรบัพระองค์ ในวนั
ทีพ่ระองคเ์สด็จกลับมา

โดย อธิกำร 
เจรำลด์ คอสเซ
อธิการควบคุม
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ที่แล้วก่อนครสิตม์าส ข้าพเจ้ารว่มรบัประทานอาหาร
ค�า่เพื่อเป็นเกียรตแิก่ข้าราชการระดบัสูงของฝรัง่เศส
คนหน่ึงที่ ไม่ ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร อาหารค�า่

จัดในอาคารร�าลึกถึงโจเซฟ สมิธในซอลท์เลคซิตี ้ยูทาห์
ก่อนน่ังรบัประทานอาหาร เราพาแขกของเราขึน้ไป

บนชัน้ 10 ซ่ึงเป็นหน้าตา่งกระจกให้นักท่องเที่ยวไดช้ม
ทัศนียภาพที่สวยงามของเทมเปิลสแควร ์ทิวทัศน์สวยงาม
ราวกับภาพฝัน มีพระวหิารซอลท์เลคตัง้ตระหง่าน
ท่ามกลางแสงไฟระยิบระยับนับไม่ถ้วน เรายืนอยู่ที่น่ัน
หลายนาที แทบไม่มี ใครพูดอะไร

เมือ่กลบัมาทีห่อ้งจดัเลีย้ง ขา้ราชการคนน้ันถามค�าถาม
ที่เรานึกไม่ถึงวา่ “คณุเช่ือเรือ่งอวสานของโลกหรอืเปล่า” 
ค�าถามดงักล่าวน�าไปสู่การสนทนาเรือ่งการเสด็จมาครัง้ที่
สองของพระเจ้าและความส�าคญัที่เราทุกคนตอ้งเตรยีม
ตอ้นรบัพระองค์ ในวนัที่พระองคเ์สด็จกลับมา

ขณะข้าพเจ้านึกถึงพระวหิารที่เราเพิ่งช่ืนชม ความ
คดิที่ดมีากอย่างหน่ึงเข้ามาในใจข้าพเจ้า “เมื่อพระเยซู
เสด็จกลับมา ในทีสุ่ด พระองคจ์ะทรงมีสถานที่สวยงามให้
ประทับในน้ัน!”

คูม่ือพระคมัภีรบ์อกวา่พระวหิาร “ความหมายตรงตวั  
คอืพระนิเวศน์ของพระเจ้า”1 กล่าวอีกนัยหน่ึงคอื พระ
วหิารไม่เพียงเป็นสถานที่เชิงสัญลักษณ์เท่าน้ัน พระวหิาร
ในสมัยการประทานของเราเป็นบ้านที่เตรยีมและอุทิศถวาย
ไว้ ให้พระองคเ์สด็จมาประทับ พระเจ้าตรสัวา่ศาสนจักร
ของพระองคค์วรไดร้บัการสถาปนา “เพื่อผู้คนแห่งพันธ
สัญญาของเราจะมารวมไวเ้ป็นหน่ึงเดยีวในวนัน้ัน เมือ่เรา
จะมายังวหิารของเรา” (คพ. 42:36; เน้นตวัเอน)

ช่างแตกตา่งอย่างชัดเจนกับการเริม่ตน้อันต�า่ตอ้ยของ
พระผู้ช่วยให้รอดในความเป็นมรรตยั พระองคผ์ู้ทรงเป็น
พระมหากษัตรยิ์ของกษัตรยิ์ทัง้หลายและพระเจ้าของ
เจ้านายทัง้หลายประสูติ ในคอกสัตวแ์ละนอนในรางหญ้า 
“เพราะวา่ไม่มีที่วา่งในโรงแรม” (ลูกา 2:7) ในช่วงวยัเด็ก 
พระเยซูมักไม่ไดอ้ยู่สะดวกสบายในบ้านถาวร เช่นเมื่อ
ครอบครวัของพระองคห์นีไปอียิปต์ ให้พ้นความโหดรา้ย
ของผู้ปกครองที่เผด็จการ (ด ูมัทธิว 2:13–14)

เราไมรู่ร้ายละเอียดของช่วงเวลาที่ครอบครวัของพระองค์
อยู่ ในอียิปต ์แตพ่ระองคแ์ละบิดามารดาของพระองค์ ใช้
ชีวติอย่างยากล�าบากในฐานะผู้ลีภ้ัย—ชีวติเทียบไดก้ับชีวติ

เตรียมท่ีให ้ 

พระเจ้า
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ของผู้อพยพจ�านวนมากในสมัยของเราผู้หนีภัยสงคราม
และความขัดแย้งในประเทศแอฟรกิาและตะวนัออกกลาง

แม้ ในช่วงเป็นผู้ ใหญ่ พระเยซูทรงบอกเป็นนัยวา่
พระองค์ ไม่มีบ้านอยู่ประจ�า วนัหน่ึง ชายคนหน่ึงมาหา
พระองคแ์ละทูลวา่ “ท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่าน
ไปทางน้ัน” พระผู้ช่วยให้รอดตรสัตอบวา่ “หมาจิง้จอกยังมี
โพรงและนกในอากาศก็ยังมีรงั แตบุ่ตรมนุษย์ ไม่มีที่ที่จะ
วางศีรษะ” (ลูกา 9:57, 58)

พี่น้องทัง้หลาย ทุกครัง้ที่ข้าพเจ้าไดย้ินเรือ่งราวการ
ประสูตแิละการปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลกของพระผู้
ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าจะนึกถึงความรบัผิดชอบของตวัเราใน
การเตรยีมสถานที่ ไวต้อ้นรบัพระองค์ ในวนัที่พระองคเ์สด็จ
กลับมา เราจะท�าอะไรไดบ้้าง

ไปพระวหิำร
หน่ึง ขอให้เราพรอ้มตอ้นรบัพระองค์ ในพระนิเวศน์ของ

พระองค—์พระวหิาร ใครในพวกเราไม่เคยฝันถึงการไป
เยือนสถานที่ซ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดประสูต ิด�าเนินพระชนม์
ชีพ และทรงปฏิบัตศิาสนกิจบนแผ่นดนิโลก หลายคน
เสียสละมากเพื่อเดนิทางไปแผ่นดนิศักดิสิ์ทธิ์ แตส่�าคญั
เพียงใดที่เราจะไปเยือนสถานที่ซ่ึงวนัหน่ึงพระองคจ์ะเสด็จ
กลับมาที่น่ัน หน่ึงในวธิีที่ดทีี่สุดซ่ึงเราเหล่าสานุศิษย์ของ
พระองคส์ามารถเตรยีมรบัการเสด็จมาครัง้ที่สองไดค้อืไป
พระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคเ์ป็นประจ�าและผูกมัด
ตวัเรากับพระองคผ์่านพันธสัญญาศักดิสิ์ทธิ์

เตรียมบ้ำนของท่ำน
สอง เราสามารถท�าให้บ้านของเราเป็นสถานที่ซ่ึงพระเจ้า

ทรงประสงคจ์ะประทับ ในพระคมัภีร ์เราอ่านเรือ่งราว
มากมายของคนที่ตอ้นรบัและเลีย้งอาหารพระผู้ช่วยให้รอด
ในบ้านของพวกเขา ฉะน้ันขอให้เราถามตวัเราดงัน้ี บ้าน
ของฉันเป็นที่ยอมรบัจากพระเจ้าไดห้รอืไม่ บ้านของฉัน
เป็นสถานที่ปลอดภัย สงบสุข และเป่ียมดว้ยพระวญิญาณ
ซ่ึงพระองคจ์ะรูสึ้กสบายหรอืไม่ บ้านของเราไม่จ�าเป็นตอ้ง
โอ่อ่ากวา้งขวาง ที่พักอาศัยธรรมดา ที่มีพระกิตตคิณุเป็น
ศนูย์กลาง เต็มไปดว้ยครอบครวัและมิตรสหายที่ห่วงใยกัน 
จะท�าให้พระองคท์รงมีความสุข

รวบรวมผู้ทีท่รงเลอืกไว้
สาม เราสามารถช่วยรวบรวมผู้ที่พระองคท์รงเลือก

ไวจ้ากทั่วโลก—แม้น่ันหมายถึงการจากบ้านไปช่ัวระยะ

เวลาหน่ึงเพื่อช่วยสรา้งอาณาจักรของพระองคบ์นแผ่น
ดนิโลก ประวตัศิาสตรข์องผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ประวตัศิาสตรข์องวสุิทธิชนผู้พรอ้มเสมอและเต็มใจไป
ที่ ใดก็ตามที่พระเจ้าทรงตอ้งการให้พวกเขาไป ข้าพเจ้า
นึกถึงศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ เช่น อับราฮัม อิสอัค 
ยาโคบ โยเซฟ โมเสส ลี ไฮ และอีกหลายท่าน ข้าพเจ้า
นึกถึงเหล่าอัครสาวกของพระเจ้าในความเรอืงโรจน์แห่ง
เวลาผู้เผยแพรพ่ระกิตตคิณุทั่วเมดเิตอรเ์รเนียนอย่างไม่รู้
เหน็ดเหน่ือย

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคสุดท้าย พรอ้มกับผู้
สอนศาสนาหลายพันคน ไดน้�าและยังคงน�าข่าวสารของ
พระครสิต์ ไปส่ีมุมโลก พวกเขาเต็มใจทิง้ความสะดวก
สบายของบ้านไปรบัใช้ ในสวนองุ่นของพระเจ้า

ช่วยคนตกทุกข์ได้ยำก
สุดท้าย วธิีที่ดมีากในการเตรยีมสถานที่ ให้พระเจ้าคอื

ช่วยเพื่อนบ้านที่ ไม่มีบ้าน ยุคแรกของการฟ้ืนฟูรวมไปถึง
ช่วงเวลาที่วสุิทธิชนไม่มีที่พักอาศัย ในการแสวงหาไซอัน 
ความใจแคบและความช่ัวรา้ยของศัตรมูักบีบให้พวกเขา
ตอ้งออกจากบ้าน

ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) ใช้ถ้อยค�ากินใจเหล่า
น้ีบรรยายสภาพตกอับของพวกเขา “เราถูกไล่ออกจากบ้าน
ที่สงบสุขของเราครัง้แล้วครัง้เล่า พวกผู้หญิงและลูกๆ ของ
เราจ�าตอ้งใช้ชีวติบนที่ราบกวา้งใหญ่ ในป่า บนถนน และ
ในกระโจมในช่วงหนาวสุดของฤดหูนาว ประสบความยาก
ล�าบากทุกรปูแบบ แม้กระทั่งความตาย”2

เหตกุารณ์สะเทือนใจที่สุดเหตกุารณ์หน่ึงจากยุคน้ีเกิด
ขึน้ที่หมู่บ้านเล็กๆ ของเมืองควนิซี รฐัอิลลินอยส์ ในช่วง
ฤดหูนาวปี ค.ศ. 1839 เวลาน้ัน ผู้ตัง้ถิ่นฐานและเกษตรกร
กลุ่มน้ีประมาณ 1,500 คนมีชีวติอยู่อย่างลุ่มๆ ดอนๆ รมิฝ่ัง
แม่น� ้ามิสซิสซิปปี ในช่วงฤดหูนาวที่ ไรค้วามปรานี พวกเขา
พบสมาชิกศาสนจักรอย่างคาดไม่ถึงประมาณ 5,000 คน
ที่มาถึงจากการหลบหนีค�าส่ังขุดรากถอนโคนของผู้วา่การ
รฐัมิสซูร ีวสุิทธิชนอยู่ ในสภาพยากจนข้นแคน้และทุกข์ ใจ 
พวกเขาเดนิข้ามแม่น� ้ามิสซิสซิปปีที่เย็นจัดจนเป็นน� ้าแข็ง 
ชาวเมืองควนิซีโอบอ้อมอารมีาก พวกเขาอ้าแขนตอ้นรบั
คนเหล่าน้ันโดยเปิดบ้านให้พักและแบ่งปันเสบียงอาหารที่
มีน้อยนิด

คนหน่ึงที่อาศัยอยู่ ในเมืองควนิซีพูดถึงผู้ลีภ้ัยเหล่าน้ี
วา่ “วสุิทธิชนจ�านวนมากดี ใจที่ ไดห้ลบพายุในบ้านของผม
จนกวา่พวกเขาจะหาที่อยู่ ได ้หลายคนืมากที่พืน้ชัน้บน
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และชัน้ล่างเต็มไปดว้ยเตยีงวางชิดกันจนเป็นไปไม่ไดท้ี่ ไม่
ตอ้งเดนิบนเตยีง”3

ส�าหรบัพวกเราที่ ไดร้บัพรให้อยู่ ในสภาพสงบรม่เย็นและ
รุง่เรอืงกวา่ เรือ่งราวเหล่าน้ีมีความส�าคญัมาก เรือ่งราวเหล่า
น้ีสอนให้เราเป็นคนที่พรอ้มจะยื่นมือช่วยเหลือคนไม่มีบ้าน
และคนยากจนข้นแคน้เสมอ ไม่วา่เราจะอยู่ ในบรเิวณที่มีผู้
ลีภ้ัยหลั่งไหลเข้ามามากหรอืในชุมชนเล็กๆ ที่อยู่ โดดเดีย่ว 
มีมากมายหลายวธิี ให้เราสามารถรบัใช้คนที่ดิน้รนให้ ไดส่ิ้ง
จ�าเป็นขัน้ต�า่สุดของชีวติ เราสามารถบรจิาคเข้ากองทุน
เพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรได ้เราสามารถท�างานกับคน
อื่นๆ ในชุมชนของเราผู้รบัใช้คนตกทุกข์ ไดย้ากดว้ยความ
รกั เราสามารถแสดงไมตรจีิตตอ่คนที่ตอ้งพลัดพรากจาก
ถิ่นที่อยู่เมื่อพวกเขาเข้ามาในชุมชนของเรา เราสามารถ
ตอ้นรบัคนแปลกหน้าที่มาเยี่ยมวอรด์และสาขาของเรา

เพลงสวดไพเราะที่สุดเพลงหน่ึงของเราเล่าเรือ่งราวของ
คนแปลกหน้าผู้ ไดห้ลบภัยอยู่กับคนที่มีจิตกุศลมากคน
หน่ึง

น� ้าท่วมไหลบ่าในราตรกีาล
พายุลมหนาวน้ันพัดจัดจ้า
ฉันยินเสียงท่านแล้ววิง่ไปหา
เชิญท่านเข้ามาพักในเรอืนฉัน

ให้ความอบอุ่นหนุนในอาภรณ์
ให้ท่านนอนบนเตยีงฉันนิทรา
ส่วนฉันนอนลงบนพืน้โลกา
ในฝันเหมือนวา่ในสวนอีเดน . . .

บัดดลน้ันฉันไดเ้ห็นดว้ยตา
ชายแปลกหน้าเริม่เผยตวัให้ดู
รอยบนฝ่ามือของท่านฉันรู้
พระผู้ช่วยยืนอยู่เบือ้งหน้าฉัน
ตรสัและเรยีกนามฉันอันยากไร้
“เจ้าไม่ไดล้ะอายในตวัเรา
การน้ีเป็นอนุสรณ์ของเจ้า
อย่ากลัวเจ้าท�าส่ิงน้ีตอ่เรา”4

ข้าพเจ้าภูมิ ใจกับการเป็นสมาชิกของศาสนจักรที่ ไม่เคย
หยุดยื่นมือช่วยเหลือคนยากไรแ้ละคนขัดสนของแผ่นดนิ
โลก ข้าพเจ้าเจียมตนกับการแสดงความรกัและจิตกุศลนับ
ไม่ถ้วนทัง้ใหญ่น้อยทุกวนัของศาสนจักรและสมาชิก การ 
กระท�าเหล่าน้ีจะเป็นส่วนจ�าเป็นในพันธกิจของศาสนจักร
เสมอเพราะน่ีคอืศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ละเรา
พยายามท�าตามแบบอย่างของพระองค์

พระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา 
ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่พระองคป์ระสูติ ในความเรอืงโรจน์
แห่งเวลา พระองคท์รงพระชนม์ และวนัหน่ึงพระองค์
จะเสด็จกลับมาในรศัมีภาพเพื่อปกครองอาณาจักรของ
พระองคบ์นแผ่นดนิโลก

ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านเตรยีมไปพระนิเวศน์ศักดิสิ์ทธิ์
ของพระองคบ์่อยขึน้ สรา้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มี
ความรกั และความสงบสุขในบ้านของท่าน และมีส่วน
รว่มในการรวบรวมผู้ที่พระองคท์รงเลือกไวจ้ากส่ีมุมของ
แผ่นดนิโลก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเช่นกันวา่ขอให้ท่าน
รูสึ้กปรารถนาเป็นพิเศษที่จะแสดงน� ้าใจดว้ยความรกัความ
ห่วงใยช่วยเหลือคนที่ยากจนข้นแคน้และไรท้ี่พักพิงเหล่า
น้ันที่อยู่ท่ามกลางเรา การท�าเช่นน้ันเท่ากับท่านเตรยีม
ที่ ในใจและในบ้านท่านให้พรอ้มตอ้นรบัพระผู้ช่วยให้รอด 
และการเสด็จกลับมาของพระองคจ์ะเป็นวนัยิ่งใหญ่และน่า
อัศจรรย์อย่างแท้จรงิ ◼
อ้ำงองิ
 1. คูม่ือพระคมัภีร,์ “พระวหิาร”; เน้นตวัเอน.
 2. Brigham Young, in B. H. Roberts, A Comprehensive History of 

the Church, 2:509.
 3. Wandle Mace, in Ora H. Barlow, The Israel Barlow Story and 

Mormon Mores (1968), 156; ด ู154–155 ดว้ย.
 4. “ชายเศรา้โศกยากจนผู้ท่องไป,” เพลงสวด, บทเพลงที่ 16.
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ใ นบรรดาคณุลักษณะทัง้หมดของพระเยซูครสิต ์คณุลักษณะที่น่าจะส�าคญั
ที่สุดคอื พระองคท์รง “บรบิูรณ์ดว้ยพระคณุ” (ยอห์น 1:14) ในพระคมัภีร ์ 
ค�าวา่ พระคณุ ส่วนใหญ่หมายถึงแนวโน้มและเดชานุภาพของพระเจ้าใน

การให้พร มอบของประทาน หรอืกระท�าประโยชน์ประการอื่นตอ่มนุษย์ Bible 
Dictionary กล่าวดงัน้ี “แนวคดิหลักของค�าวา่ [พระคณุ] คอืวธิีช่วยเหลือหรอื
พลังอ�านาจจากเบือ้งบน . . . พระคณุคอืพระเดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีา
สามารถ” (“พระคณุ”) พระคณุท�าให้ผู้รบัสามารถท�าและเป็นอย่างที่เขาไม่สามารถ
ท�าไดแ้ละไม่สามารถเป็นไดห้ากปล่อยให้ท�าตามวธิีของตนเอง

เราทุกคนตอ้งการพระเดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระปรชีาสามารถเช่นน้ัน  
เราเป็นบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ดว้ยเหตน้ีุเราจึงมีศักยภาพที่จะเป็นเหมือน
พระองค์

โดยเอล็เดอร์
เจมส์ เจ. ฮำมูลำ
แห่งสาวกเจด็สิบ

พระคณุมีไวเ้พือ่ให้เราสามารถรกัษาพระบัญญัติไดค้รบถ้วน
สมบูรณ์มากขึน้และด�าเนินชีวติเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้

จนเราบรรลุสภาพอันบรบิูรณ์ของพระครสิต์

เดชานุภาพของ  

ส่
วน

ห
นึ่

งจ
าก

ภา
พ

 พ
วก

เข
าน

�าเ
ดก็

เล
ก็ๆ

 ม
า 

โด
ย 

วอ
ลเ

ตอ
ร์ 

เร
น

 ไ
ม่อ

นุ
ญ

าต
ให

ท้
�าส

�าเ
น

า

พระคุณ



16 เลียโฮนา

กำรไร้ควำมสำมำรถของเรำในวญิญำณและร่ำงกำย
แมจ้ะคาดหวงัใหเ้ราบรรล ุ“ความบรบิรูณ์ของพระครสิต”์ 

(เอเฟซัส 4:13) แตเ่ราบรรลดุว้ยตนเองไม่ได ้เราแตล่ะคน 
ประกอบดว้ยสองส่ิง—วญิญาณนิรนัดรก์บัรา่งกายมรรตยั 
(ด ูอบัราฮัม 3:18) วญิญาณนิรนัดรข์องเรามาในโลกอนัเป็น
ผลจากการเลอืกท่ีเราท�าในโลกก่อนเกิด การเลอืกก่อนเกดิ
เหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบุคลกิภาพ อุปนิสัย และความรู้
แจง้ทางวญิญาณของเรา ทีส่�าคญัคอืไมม่วีญิญาณใดเหมอืน
กนั (ด ูอบัราฮัม 3:19) วญิญาณแตล่ะดวงครอบครองระดบั
ความรูแ้จง้ทางวญิญาณหรอืความสวา่งและความจรงิตา่งกัน 
(ด ูคพ. 93:36) ตามการเลอืกก่อนเกิด แมว้ญิญาณของเรา
แตล่ะคนจะสะอาดและบรสุิทธิข์ณะมารบัรา่งกายมรรตยั ถงึ
แมจ้ะสง่าและยิง่ใหญ่ แต่ไมม่วีญิญาณดวงใดพัฒนาอยา่ง
สมบูรณ์จนบรรลคุวามบรบิรูณ์ของพระครสิต ์การท�าให้
วญิญาณสมบรูณ์แบบด�าเนินตอ่เน่ืองในช่วงศึกษาเรยีนรู้
ของความเป็นมรรตยัและประสบการณ์เพิม่เตมิของโลก
วญิญาณ แตสุ่ดท้ายแลว้การท�าใหว้ญิญาณสมบรูณ์แบบจะ
ไมบ่รรลผุลจนกวา่จะฟ้ืนคนืชีวติ

นอกจากความไม่สมบูรณ์แบบของวญิญาณในเวลาน้ี
แล้ว รา่งกายมรรตยัของเราก็ ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกัน  

รา่งกายมรรตยัของเราแม้จะน่าพิศวง แตก็่ตอ้งประสบ
ความเน่าเป่ือย ความเส่ือมโทรม และความตาย ประสบ
ความปรารถนา ความอยาก และตณัหาที่เราไม่เคยรูม้าก่อน  
ภายใตส้ภาพเช่นน้ัน จึงยากมากที่จะให้รา่งกายยอมตาม
ความประสงคข์องวญิญาณ บ่อยเหลือเกินที่วญิญาณจ�านน
ตอ่ค�าส่ังของรา่งกาย วญิญาณยิ่งใหญ่ที่สุดบางดวงที่มา

ยังแผ่นดนิโลกพยายามมากเพื่อเอาชนะรา่งกายของตน 
“ ใจข้าพเจ้าสลดเพราะเน้ือหนังข้าพเจ้า” นีไฟรอ้งครวญ 
“ข้าพเจ้าถูกห้อมล้อม, เน่ืองจากการล่อลวงและบาปซ่ึงได้
รกุรานข้าพเจ้าโดยง่าย” (2 นีไฟ 4:17, 18; ด ูข้อ 27ดว้ย)

ข้อเท็จจรงิอีกประการหน่ึงของความเป็นมรรตัยท�าให้
สงครามระหวา่งวญิญาณกับรา่งกายยากขึน้ รา่งกายของ
เราสรา้งจากสสารของโลกที่ “ตกแล้ว” ซ่ึงให้ “พลังความ
สามารถ [แก่ซาตาน] ท่ีจะจับเป็นเชลย” (2 นีไฟ 2:29) 
ประธานบรคิัม ยังก์ (1801–1877) ตัง้ข้อสังเกตดังน้ี  
“อย่าคิดวา่ในเน้ือหนังเราจะเป็นอิสระตลอดกาลจากการ
ล่อลวงให้ท�าบาป” ท่านกล่าว “บางคนคิดวา่ในเน้ือหนัง
พวกเขาสามารถช�าระรา่งกายและวญิญาณให้ศักดิ์สิทธิ์
ได้และบรสุิทธ์ิจนพวกเขาจะไม่มีวนัรูสึ้กถึงผลของพลัง
อ�านาจของปฏิปักษ์แห่งความจรงิอีก หากบุคคลหน่ึงบรรลุ
ความสมบูรณ์แบบระดับน้ีได้ ในเน้ือหนังเขาจะไม่ตาย 
และจะไม่อยู่ ในโลกท่ีบาปครอบง�า . . . ข้าพเจ้าคิดวา่เราจะ
รูสึ้กถึงผลของบาปไม่มากก็น้อยตราบที่เรามีชีวติอยู่  
และต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดของความตายใน
ท้ายที่สุด”1

เดชำนุภำพของพระคุณ
เราตอ้งการเดชานุภาพที่สามารถเปลี่ยนจิตวญิญาณที่มี

ความอ่อนแอและความบกพรอ่งสารพัดของเราให้เป็นพระ
ผู้เป็นเจ้าที่มีความเข้มแข็ง ความดงีาม และความสามารถ 
น่ายินดทีี่เดชานุภาพเช่นน้ันมีอยู่จรงิ น่ันคอืพระคณุของ
พระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านของประทานแห่งพระคณุของพระ
ผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่เรา “ ไดร้บัเพิ่มเตมิ” (อับราฮัม 3:26) 
ดว้ยเหตน้ีุเราจึงบรรลุความบรบิูรณ์ของพระครสิต์ ในที่สุด 
โดยแท้แล้วน่ีคอืวธิีที่พระครสิตท์รงบรรลุความบรบิูรณ์ของ
พระองค์

ดงัที่พระเจ้ารบัส่ังกับโจเซฟ สมิธ “คนที่รบัความสวา่ง, 
และด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตอ่ไป, รบัความสวา่งมาก
ขึน้; และความสวา่งน้ันเจิดจ้ายิ่งขึน้ๆ จนถึงวนัที่สมบูรณ์” 
(คพ. 50:24) แตถ่้าเราไม่สนใจ เพิกเฉย หรอืมองข้ามพร
อันเป่ียมดว้ยเมตตาที่เราไดร้บัจากพระเจ้า เมื่อน้ัน  
“เรือ่งที่ยิ่งใหญ่กวา่จึง [จะถูก] กันไว”้ จากเรา (3 นีไฟ 
26:10) ในสภาวการณ์เช่นน้ัน เรารบั “พระคณุของพระเจ้า
โดยไม่เกิดประโยชน์” (2 โครนิธ์ 6:1) และ “ตกจาก
พระคณุ” (คพ. 20:32) ไปโดยสิน้เชิง

ทัง้หมดน้ีแนะวา่เราตอ้งเรยีนรูค้วามอดทนกับตวัเรา
เองและผู้อื่นในความอ่อนแอและความไม่สมบูรณ์แบบ
ของเราในปัจจุบัน เราตอ้งเรยีนรูค้วามมานะบากบั่นใน
กระบวนการเตบิโตแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปจนบรรลุความ
สมบูรณ์แบบ

เมือ่เปโตรจับสายตาอยู่ทีพ่ระเจ้าและ
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธา เขามีพลังท�าส่ิงที่
เขาไม่สามารถท�าเองได—้น่ันคอืเดนิ
บนน� ้า พระคณุของพระเจ้ามี ให้เรา

เช่นน้ันในยามทีเ่ราตอ้งการ
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ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
การเข้าใจวา่เราไดพ้ระคณุอย่างไรช่วย

ให้เราเข้าใจวา่หลักธรรมบางข้อเปิดทาง
ให้พระคณุเตมิเต็มเรา ศรทัธาในพระเยซู
ครสิตเ์ป็นหลักธรรมข้อแรกที่น�าเราให้ ได้
รบัพระคณุ (ด ูโรม 5:1–2) ความจรงิ ความ
หวงั การปฏิบัต ิและพยานยืนยันเป็นองค์
ประกอบจ�าเป็นของศรทัธาและเป็นหนทาง
ไดร้บัพระคณุของพระเจ้า

ตวัอย่างเช่น ลองพิจารณาประสบการณ์
ของเปโตรขณะเดนิบนน� ้าไปหาพระเจ้า  
เฉกเช่นเราบางครัง้ เปโตรกับเหล่าสาวกอยู่
กลางทะเลที่ป่ันป่วน พระเยซูเสด็จมาหา
พวกเขา ทรงด�าเนินบนน� ้าและทรงเรยีกพวก
เขาให้มาหาพระองค ์เปโตรออกจากเรอืเดนิ
ลงทะเลอันบ้าคลั่งไปหาพระเจ้าดว้ยความ
หวงั ความหวงัของเขาในพระครสิต ์ควบคู่
กับการตัง้ใจปฏิบัต ิยินยอมให้เขาไดร้บัพลัง
ของการเดนิบนน� ้า แตเ่มื่อเห็นลมพัดแรง 
เปโตรสงสัยและเริม่จม “องคพ์ระผู้เป็นเจ้า 

ช่วยข้าพระองคด์ว้ย” เขารอ้ง พระคมัภีร์
บันทึกวา่ “พระเยซูจึงเอือ้มพระหัตถ์จับเขา
ไวท้ันที” (มัทธิว 14:30–31) เมื่อเปโตรจับ
สายตาอยู่ที่พระเจ้าและปฏิบัตดิว้ยศรทัธา 
เขามีพลังท�าส่ิงที่เขาไม่สามารถท�าเองได—้
น่ันคอืเดนิบนน� ้า

เมื่อเปโตรละสายตาจากพระเจ้าและสงสัย 
เปโตรตดัตนเองจากพลังอ�านาจน้ัน ถูกทิง้ 
ไวก้ับตนเอง และเริม่จม ลองสังเกตการตอบ
สนองของพระเจ้าตอ่การรอ้งขอความช่วย 
เหลือของเปโตร พระเจ้าเอือ้มพระหัตถ์ ไป
ช่วยเขา “ทันที” พระคณุของพระเจ้ามี ให้เรา
เช่นน้ันในยามที่เราตอ้งการ

การกลบัใจ 
การกลับใจเป็นหลักธรรมข้อสองที่เปิด

ทางให้พระคณุอุดช่องวา่งให้เราได ้มอรมอน
สอนวา่ “คนทัง้หลายที่จะกลับใจและสดบั
ฟังสุรเสียงของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขาเป็นสุข; เพราะคนเหล่าน้ีคอืคนที่จะ
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ไดร้บัการช่วยให้รอด. และขอพระผู้เป็นเจ้า
โปรดประทาน, ในความบรบิูรณ์อันหาที่สุด
มิไดข้องพระองค,์ เพื่อจะน�ามนุษย์มาสู่การ 
กลับใจและงานด,ี เพื่อจะน�าพวกเขากลับสู่
พระคณุแทนพระคณุ, ตามงานของพวกเขา”  
(ฮีลามัน 12:23–24) จากพระคมัภีรข์้อน้ี  
เห็นชัดวา่ใจที่กลับใจและงานดเีข้ากันไดด้ี
กับพระคณุ

ลองพิจารณาตัวอย่างของแอลมาผู้บุตร 
เขากับพวกบุตรของโมไซยาห์ “เป็นคนบาป
ที่ช่ัวช้าที่สุดจรงิๆ” ( โมไซยาห์ 28:4)  
เมื่อเทพของพระเจ้าปรากฏต่อแอลมา  
เขาเผชิญกับบาปและความช่ัวช้าสามานย์
ทัง้หมดของชีวติเขา ในขณะน้ันเขา  
“ถูกทรมานอยู่ด้วยความทรมานนิรนัดร”์ 
(แอลมา 36:12) “ความคิดท่ีจะเข้าไปในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าของพ่อ” เขากล่าว 
“ทรมานจิตวญิญาณพ่อด้วยความสะพรงึ
กลัวอันเกินกวา่จะพรรณนาได้” (แอลมา 
36:14) แต่แอลมาจ�าที่บิดาของเขาพูดไว้ ได้

เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูครสิต์เพื่อ
ชดใช้บาปของโลก ความจ�าดังกล่าวท�าให้เขา
รอ้งอยู่ภายในใจวา่ “ข้าแต่พระเยซู, พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้า, ขอพระองค์ทรงเมตตา
ข้าพระองค์” (แอลมา 36:18) ฉับพลันน้ัน
เขา “จ�าความเจ็บปวด [ของเขา] ไม่ ได้อีก”  

และ “ ไม่ปวดรา้วด้วยความทรงจ�าถึงบาป 
[ของเขา] อีก” (แอลมา 36:19)

การกลับใจที่บีบคัน้จิตวญิญาณของแอลมา
ท�าให้เขาได้รบัพลังท่ีช�าระเขาให้สะอาด 
และเปลี่ยนเขาเป็นคนใหม่ เขาไม่หาทาง
ท�าลายศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อ
ไป แต่แอลมาท�างานตลอดชีวติที่เหลือเพื่อ
เสรมิสรา้งศาสนจักรโดยท�างานเพื่อช่วย
ให้คนอ่ืนๆ กลับใจและได้รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธ์ิ การเปลี่ยนใจเล่ือมใสของแอลมา
ผู้บุตรจากคนบาปท่ีช่ัวช้าที่สุดเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านับเป็นตัวอย่าง
ที่น่าประทับใจของเดชานุภาพแห่งพระคุณ
ของพระเจ้าทัง้ในการแก้ต่างและช�าระเราทุก
คนให้บรสุิทธ์ิ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน 
หลักธรรมข้อสามคอืความอ่อนน้อมถ่อม

ตน พระเจ้าทรงสอนโมโรไนวา่ “พระคณุของ
เราเพียงพอส�าหรบัคนทัง้ปวงที่นอบน้อม
ถ่อมตนตอ่หน้าเรา; เพราะหากพวกเขา
นอบน้อมถ่อมตนตอ่หน้าเรา, และมีศรทัธา
ในเรา, เมื่อน้ันเราจะท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับ
เข้มแข็งส�าหรบัพวกเขา” (อีเธอร ์12:27)  
การท�าให้ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งเป็นงาน
ของพระคณุ

ถ้าความอ่อนน้อมถ่อมตนจ�าเป็น เราอาจ
ถามวา่ความอ่อนน้อมถ่อมตนคอือะไร  
กล่าวโดยสังเขป ความอ่อนน้อมถ่อมตนคอื
การยอมให้ความประสงคข์องตนเองขึน้อยู่
กับพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าและถวาย
เกียรตพิระองคส์�าหรบัส่ิงที่ท�าส�าเรจ็  
ในประเด็นน้ี พระเยซูครสิตท์รงเป็นแบบ
อย่างที่ประเสรฐิสุดของเรา ความอ่อนน้อม
ถ่อมตนและความวา่ง่ายของพระองค์
ประจักษ์ชัดในช่วงการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
การชดใช้ของพระองค ์“ โอพระบิดาของ 
ขา้พระองค”์ พระเยซทูรงสวดออ้นวอน 
“ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยน้ีเลื่อนพ้นไปจากข้า
พระองคเ์ถิด แตอ่ย่างไรก็ด ีอย่าให้เป็นไป
ตามใจปรารถนาของข้าพระองค ์แต่ ให้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค”์ (มัทธิว 26:39) 
ความบรบิูรณ์แห่งพระคณุของพระผู้เป็นเจ้า
ท่วมท้นพระครสิต์ ในครัง้น้ี

ศรทัธาในพระเยซูครสิตเ์ป็นหลักธรรม
ข้อแรกทีน่� าเราให้ ไดร้บัพระคณุ การ 

กลับใจเป็นหลักธรรมข้อสองทีเ่ปิดทาง
ให้พระคณุเตมิเต็มเรา
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ความขยนัหมั่นเพยีร 
หลักธรรมข้อส่ีคอืความขยันหมั่นเพียร 

ตามที่นีไฟสอนผู้คนของเขา “ โดยพระคณุ
น่ันเองที่เราไดร้บัการช่วยให้รอด, หลังจาก
เราท�าทุกส่ิงจนสุดความสามารถแล้ว”  
(2 นีไฟ 25:23) บางคนอาจจะอ่านพระ
คมัภีรข์้อน้ีเพื่อหมายความวา่พระคณุของ
พระผู้เป็นเจ้าถูกกันไวจ้นกวา่เราไดพ้ยายาม
สุดความสามารถแล้ว ข้าพเจ้าไม่ไดอ้่าน
แบบน้ัน มีตวัอย่างมากมายเหลือเกินของ
การเผื่อแผ่พระคณุของพระผู้เป็นเจ้ามา
ถึงมนุษย์ โดยที่เขาคนน้ันไม่ไดท้�าอะไร
เลย ตวัอย่างเช่น พลังอ�านาจของการฟ้ืน
คนืชีวติมี ให้ทุกคนโดยพระคณุของพระผู้
เป็นเจ้า โดยไม่ค�านึงถึงความพยายามของ
แตล่ะบุคคล ข้าพเจ้าเข้าใจวา่ “ท�าทุกส่ิง
จนสุดความสามารถ” ของนีไฟหมายความ
วา่พระคณุของพระผู้เป็นเจ้าเผื่อแผ่มาถึง
เราเมื่อเราขยันหมั่นเพียร ดงัที่เอ็ลเดอร์
บรซู ซี. ฮาเฟน อดตีสมาชิกแห่งสาวกเจ็ด
สิบเขียนไว ้“ของประทานแห่งพระคณุของ
พระผู้ช่วยให้รอดที่มอบให้เราไม่จ�าเป็นตอ้ง
จ�ากัดในเวลา ‘หลังจาก’ เราท�าทุกส่ิงจนสุด
ความสามารถแล้ว เราอาจไดร้บัพระคณุ
ก่อน ระหวา่ง และหลังจากเวลาที่เราได้
พยายามแล้ว” 2

ลองพิจารณาตวัอย่างของพี่ชายเจเรด็  
เขาไดร้บับัญชาให้ตอ่เรอืและใช้เรอืเหล่าน้ัน
ข้ามมหาสมุทร พี่ชายของเจเรด็ขยันหมั่น
เพียรทีละขัน้ทีละตอนในการท�าตามพระ
บัญชาของพระเจ้า เมื่อตอ่เรอืเสรจ็ พี่ชาย
ของเจเรด็กังวลเรือ่งความมืดในเรอืและทูล
ขอให้พระเจ้าประทานแสงสวา่ง แม้พระเจ้า
จะประทานวธิีแก้ ไขให้พี่ชายของเจเรด็ได้
อยู่แล้ว แตพ่ระองคก์ลับตรสัถามวา่ “เจ้า
อยากให้เราท�าอะไรเพื่อเจ้าจะมีแสงสวา่งใน
พาหนะของเจ้า?” (อีเธอร ์2:23) เพื่อตอบ
พระด�ารสัน้ัน พี่ชายของเจเรด็จึงเตรยีม
หิน 16 ก้อนอย่างขยันหมั่นเพียร น�าไปถวาย
พระเจ้า และทูลขอให้พระองคท์รงสัมผัส
ก้อนหินเหล่าน้ัน “เพื่อมันจะส่องแสงออก
มาในความมืด” (ด ูอีเธอร ์3:1–4)

พี่ชายของเจเรด็ไม่ไดท้�าทัง้หมดที่
พระเจ้าทรงให้ท�า แตพ่ระเจ้าทรงแสดงส่
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เดชานุภาพของพระองคเ์พื่อเห็นแก่พี่ชาย
ของเจเรด็ โดยทรงสัมผัสหินแตล่ะก้อนและ
ท�าให้เกิดแสงสวา่งที่จ�าเป็นตอ่การเดนิทางที่
คาดไว ้ในการท�าเช่นน้ัน พระเจ้าทรงแสดง
ให้เห็นวา่พระองคเ์ต็มพระทัยและพรอ้มจะ
แสดงเดชานุภาพของพระองคต์อ่เราเมื่อเรา
ท�าสุดความสามารถอย่างขยันหมั่นเพียร

การเช่ือฟัง
หลักธรรมข้อห้าคอืการเช่ือฟัง “หากเจ้า

รกัษาบัญญัตขิองเรา” พระเจ้าตรสั “เจ้าจะได้
รบัพระคณุแทนพระคณุ” (คพ. 93:20)  
โมโรไนกล่าวดงัน้ี “หากท่านจะปฏิเสธตนจาก
ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, 
และรกัพระผู้เป็นเจ้าดว้ยสุดพลัง, ความ
นึกคดิ, และพละก�าลังของท่าน, เมื่อน้ัน
พระคณุของพระองคจ์งึเพยีงพอส�าหรบัทา่น,  
เพื่อโดยพระคณุของพระองคท์่านจะดพีรอ้ม
ในพระครสิต”์ ( โมโรไน 10:32)

เราควรเข้าใจโดยไม่ลดคา่พระบัญชาของ
พระเจ้าให้รกัษาพระบัญญัตหิรอืลดคา่โอวาท
ของโมโรไนให้ปฏิเสธตนจากความไม่เป็น
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างวา่พระคณุไม่
ขึน้อยู่กับการท�าตามโดยครบถ้วนของเรา 
ถ้าพระคณุขึน้อยู่กับการรกัษาพระบัญญัติ
โดยครบถ้วนหรอืการปฏิเสธตนโดยสิน้เชิง
จากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุก
อย่าง ความไม่ดพีรอ้มที่เรามีอยู่ ในความเป็น
มรรตยัคงจะขัดขวางไม่ ให้เราไดร้บัพระคณุ
ตลอดกาลแน่นอน แตพ่ระคณุมีไวเ้พื่อให้
เราสามารถรกัษาพระบัญญัติไดส้มบูรณ์ครบ
ถ้วนมากขึน้และด�าเนินชีวติเหมือนพระผู้
เป็นเจ้ามากขึน้จนเราบรรลุสภาพอันบรบิูรณ์
ของพระครสิต ์

เราตอ้งเข้าใจพระบัญชาของพระเจ้าให้
รกัษาพระบัญญัตแิละโอวาทของโมโรไนให้
ปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็น
เจ้าทุกอย่างขณะท�าส่ิงเหล่าน้ีจนสุดความ
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สามารถ แม้การกระท�าของเราจะส�าคญั แตท่ี่ส�าคญักวา่น้ัน
คอืเจตนาของใจเรา

การรับพระวญิญาณบริสุทธ์ิและแสวงหาของประทานแห่ง
พระวญิญาณ

หลักธรรมข้อสุดท้ายคอืการรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
และแสวงหาของประทานแห่งพระวญิญาณ (ด ูโมไซยาห์ 
18:16) โดยแท้แล้ว เราเป่ียมดว้ยพระคณุของพระผู้เป็น
เจ้าเมื่อเรารบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เพราะพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์คอืผู้แจกจ่ายและน�าเดชานุภาพอันกอปรดว้ยพระ
ปรชีาสามารถของพระผู้เป็นเจ้าในการช�าระเราให้บรสุิทธิ์
และดพีรอ้มมาให้เรา

ในประเด็นน้ี เอ็ลเดอรพ์ารล์ีย์ พี. แพรทท์ (1807–1857) 
แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนดงัน้ี “ของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ . . . ฟ้ืนความสามารถดา้นสติ
ปัญญาทัง้หมด เพิ่ม เสรมิ ขยาย และท�าให้ความหลงใหล
และความเสน่หาตามธรรมชาตทิัง้หมดบรสุิทธิ์ และปรบั
ให้ ใช้ ไดอ้ย่างถูกตอ้งโดยของประทานแห่งปัญญา ของ
ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ดลบันดาล พัฒนา  
ปลูกฝัง และท�าให้ความเห็นอกเห็นใจ ปีต ิรสนิยมที่ดี
งามทัง้หลาย ความรูสึ้กฉันญาต ิและความเสน่หาตาม
ธรรมชาตขิองเราเตบิโต ของประทานดงักล่าวดลบันดาล
ความบรสุิทธิ์ ความกรณุา ความดงีาม ความอ่อนโยน ความ
สุภาพ และจิตกุศล พัฒนาความงามของบุคคล รปูลักษณ์ 
และคณุสมบัต ิโน้มน�าให้เกิดสุขภาพด ีก�าลังวงัชา ความมี
ชีวติชีวา และความรูสึ้กทางสังคม ปลุกพลังความสามารถ
ทัง้หมดของรา่งกายและสตปิัญญาของมนุษย์ เสรมิสรา้ง
และท�าให้เส้นประสาทแข็งแรง สรปุคอื ของประทานแห่ง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้ ไขแก่กระดกู ให้ปีตแิก่ ใจ ให้แสง
สวา่งแก่ดวงตา ให้เสียงเพลงแก่หู และให้ชีวติแก่การด�ารง
อยู่ทัง้หมด” 3

พรเช่นน้ันมาถึงเราเมื่อเรารบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์หลัง
จากรบับัพตศิมาและการยืนยัน เอ็ลเดอรอ์อรสั์น  
แพรทท์ (1811–1881) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ 
“เมื่อใดก็ตามที่พระวญิญาณบรสุิทธิ์สถิตในบุคคลใด  
พระวญิญาณบรสุิทธิ์ ไม่เพียงช�าระเขาให้สะอาด ศักดิสิ์ทธิ์ 
และบรสุิทธิ์ตามระดบัที่เขายอมตอ่อิทธิพลของพระองค์
เท่าน้ัน แตท่รงมอบของประทานบางอย่างให้เขาดว้ย
เพื่อประโยชน์ของตวัเขาและผู้อื่น . . . ของประทานฝ่าย
วญิญาณเหล่าน้ีกระจายอยูในหมู่สมาชิกของศาสนจักร  
ตามความซ่ือสัตย์ สภาวการณ์ ความสามารถตามธรรมชาต ิ
หน้าที่ และการเรยีกของพวกเขา เพื่อทุกคนจะไดร้บัการ
สอนอย่างถูกตอ้ง การยืนยัน การท�าให้ดพีรอ้ม  
และรอด” 4

ควำมเพยีงพอของพระคุณของพระผู้เป็นเจ้ำ
พระเยซูครสิตท์รงเป่ียมดว้ยพระคณุ พระครสิตท์รง

ไดพ้ระคณุมากมายจากพระบิดาและทรงได ้“พระคณุ
แทนพระคณุ” (คพ. 93:12) เราไดร้บัพระคณุแทน
พระคณุในท�านองเดยีวกัน เราจะไดร้บัคณุลักษณะ
และคณุสมบัตทิุกอย่างของพระผู้เป็นเจ้า สุดท้าย พลัง
ที่ท�าให้สามารถและดพีรอ้มของพระคณุมี ให้ผ่าน
หลักธรรมแห่งศรทัธา การกลับใจ ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน ความขยันหมั่นเพียร การเช่ือฟัง การแสวงหาพระ
วญิญาณและของประทานแห่งพระวญิญาณ

พระคณุของพระเจ้าเพียงพอจะยกท่านขึน้จากความ
ตายและบาป และประทานพรท่านดว้ยชีวตินิรนัดร ์
เพียงพอที่จะเปลี่ยนท่าน แก้ ไขท่าน และท�าให้ท่าน
ดพีรอ้ม เพียงพอที่จะท�าให้ท่านสามารถตระหนักใน
ศักยภาพอันสูงส่งของท่านในฐานะบุตรหรอืธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า ◼

จากค�าปราศรยัให้ข้อคดิทางวญิญาณระบบการศกึษาของศาสนจักรเรือ่ง 
“พระคณุของพระองคเ์พียงพอส�าหรบัท่าน” ทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–
ฮาวาย เมือ่วนัที ่3 มิถุนายน ค.ศ. 2014 ดบูทความเต็มเป็นภาษาอังกฤษที ่
devotional. byuh. edu
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พระคณุของพระเจ้าเพียงพอจะยก
ท่านขึน้จากความตายและบาป  

และประทานพรท่านดว้ยชีวตินิรนัดร ์
เพียงพอทีจ่ะเปลีย่นท่าน แก้ ไขท่าน 

และท�าให้ท่านดพีรอ้ม

อ้ำงองิ
 1. Brigham Young, ใน Deseret News, June 3, 1863.
 2. Bruce C. Hafen, The Broken Heart: Applying the Atonement to 

Life’s Experiences (1989), 155–56.
 3. Parley P. Pratt, Key to the Science of Theology: A Voice of Warning 

(1978), 61.
 4. Orson Pratt, ใน Masterful Discourses and Writings of Orson 

Pratt, comp. N. Lundwall (1962), 570, 571.
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จอรเ์ก ออรล์ันโด ก็อกโก ซานตนัเจโล, 
การเรยีก (ด ูมัทธิว 4:19–20), อารเ์จนตนิา, 
ผู้ ไดร้บัรางวลั Purchase Award 

พระเยซู
การประกวดศิลปะ 

นานาชาติคร้ังท่ี 10:  
เล่าใหฉ้นั
ฟังเร่ือง



ต่อไปน้ีเป็นตวัอย่างงานศิลปะ
จากการประกวดศิลปะ
นานาชาตคิรัง้ที่ 10 ซ่ึงจัด

แสดงเมื่อเรว็ๆ น้ีที่พิพิธภัณฑ์
ประวตัศิาสตรศ์าสนจักรในซอลท์เลค
ซิตี ้ยูทาห์ งานศิลปะเก้าสิบแปดชิน้
ไดร้บัคดัเลือกจากผลงานทัง้หมด 944 
ชิน้จาก 40 ประเทศทั่วโลก ศิลปินจะ
เลือกเรือ่งใดก็ ไดจ้ากพระชนม์ชีพ
ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูครสิต์
มาเป็นหัวข้อการสรา้งผลงานของพวก
เขา จากน้ันจึงสะท้อนเรือ่งราวเหล่า
น้ีออกมาในภาพเขียน ภาพลายเส้น 
ประตมิากรรม เซรามิก ภาพถ่าย ภาพ
ปะตดิ งานเย็บปักถักรอ้ย กระจกสี 
และดจิิทัล 

ท่านสามารถดนิูทรรศการออนไลน์
ไดท้ี่ lds. org/ go/ 10art

ซาบรนิา จิลล์  
สไควรส์, พระ
กระยาหารมือ้

สุดท้าย (ด ูยอห์น 
13:1–35), สหรฐั

เมแกน รธู เกทซ์, 
เราตอ้งมานมัสการ
พระองค ์(ด ูมัทธิว 

2:1–2), สหรฐั



ไมเคลิ มาล์ม,  
อยู่กับพระผู้เป็นเจ้า  

(ด ูงานแปลของ 
โจเซฟ สมิธ, มัทธิว 4:1  

[ ใน Matthew 4:1, 
footnote b]), สหรฐั, 

ผู้ ไดร้บัรางวลั 
Purchase Award 

โรบิน เบอรเ์รลล์, เธออบ
ขนมปังและตากปลาให้แห้ง 
(ด ูยอห์น 6:9–14), สหรฐั;
รอ็บ อดมัสัน, ภูเขาแห่งการ
เปลี่ยนสภาพ (ด ูมัทธิว  
17:2), สหรฐั
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เคทลิน แม็กซ์ฟิลด ์ 
คอนนอลลี,  
หญิงที่เช่ือ  

(ด ูมัทธิว 9:22), 
สหรฐั, ผู้ ไดร้างวลั 

Purchase Award 

เอลสเพธ ยังก์, แกะอื่นที่เราม ี 
(ด ูยอห์น 10:16), สหรฐั

แมทธิว ไฮรมั เดลล์, 
แผนแห่งความรอด 

(ด ูยอห์น 3:16), 
ออสเตรเลีย

เอรนิ มีดส์, เงินเลีย้งชีพ
ทัง้หมด: เหรยีญทองแดงของ
หญิงม่าย (ด ูมาระโก 12:44),  
สหรฐั
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เคธลีน ปีเตอรสั์น, 
พระเยซูและหญิง 

ที่ ไดร้บัยกโทษ  
(ด ูยอห์น 8:11),  

สหรฐั

มิชาล ไดแอน  
ออนยอน, พระเมษบาล 

ผู้ประเสรฐิ  
(ด ูลูกา 15:4), สหรฐั



ดาเนียล แอลมา  
วลิสัน, แสงสวา่งใน
ความมืด (ด ูยอห์น 

8:12), สหรฐั

คลารก์ เคลลีย์ ไพรซ์, 
ท่านผู้น้ีเป็นบุตร 

ของพระผู้เป็นเจ้า 
จรงิๆ (ด ูมาระโก  

15:39), สหรฐั

คาซูโกะ โควงิตนั, 
ช่ัวกัลปาวสาน  
(ด ูโมเสส 2), ญีปุ่่น

เลสเตอร ์ลี โยคมั, 
ในสวน (ด ูมัทธิว 
26:36–39), สหรฐั
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โดย เอล็เดอร์
เอม็. รัสเซลล์  
บัลลำร์ด
แห่งโควรัมอคัร
สาวกสิบสอง

โดยการศึกษาและ  

ขอให้ท่านพบปีตแิละสันตสุิขทีม่าจากการรูว้า่โดยผ่านการสอน
ของท่าน ท่านไดสั้มผัสชีวติและหนุนใจลูกคนหน่ึงของพระบิดา

บนสวรรคร์ะหวา่งเดนิทางกลับไปทีป่ระทับของพระองค์

โดยศรัทธำ

ใ นการประชุมอบรมเจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ประธานกอรด์อน 
บี. ฮิงคล์ีย์ (1910–2008) กล่าวเกี่ยวกับการสอนหลักค�าสอน
ของศาสนจักรวา่ “เราตอ้งระวงัให้มาก เราตอ้งคอยดวูา่เรา

ไม่ออกนอก [หลักสูตร] ขณะที่เราพยายามเป็นตวัของตวัเอง 
สรา้งสรรค ์และแตกตา่ง เราอาจสอนส่ิงที่อาจไม่สอดคล้องโดย
สิน้เชิงกับหลักค�าสอนพืน้ฐานของศาสนจักรที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์. . . เราควรจะระวงัให้มากขึน้ . . . เราตอ้งเป็น
ยามบนหอสูง” 1

ขณะที่การศึกษาของศาสนจักรรดุหน้าในศตวรรษที่ 21 
นักการศึกษาของเราตอ้งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาควร
ท�าในวธิีที่พวกเขาเตรยีมสอน วธิีที่พวกเขาสอน และส่ิงที่พวก
เขาสอนถ้าพวกเขาจะสรา้งศรทัธาอันไม่ส่ันคลอนในชีวติเยาวชน
ที่ล�า้คา่ของเรา

หมดยุคที่นักเรยีนถามค�าถามที่จรงิใจและครตูอบวา่ “อย่าห่วง
เรือ่งน้ันเลย!” หมดยุคที่นักเรยีนเอ่ยข้อกังวลที่จรงิใจและครู
ตอบโดยแสดงประจักษ์พยานของเขาเพื่อเลี่ยงประเด็นน้ัน  
หมดยุคที่นักเรยีนไดร้บัความคุม้ครองจากคนที่ โจมตศีาสนจักร

ในค�ากล่าวตอ่ไปน้ีกับนักการศกึษาศาสนาระบบการศกึษาของศาสนจักร เอ็ลเดอรบ์ัล-
ลารด์แบ่งปันหลักธรรมและค�าแนะน�าทีป่ระยุกต์ ใช้ ไดก้ับทุกคนทีส่อนในศาสนจักร
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โชคดทีี่พระเจ้าไดป้ระทานค�าแนะน�าที่ทันสมัย
และไม่ตกยุคน้ี “และเน่ืองจากคนทัง้ปวงไม่มีศรทัธา, 
เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียรและสอนถ้อยค�า
แห่งปัญญาให้กัน; แท้จรงิแล้ว, เจ้าจงแสวงหาถ้อยค�า
แห่งปัญญาจากหนังสือดทีี่สุด, แสวงหาการเรยีนรูแ้ม้
โดยการศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย” (คพ. 88:118)

ส่ิงน้ีประยุกต์ ใช้ ไดเ้ป็นพิเศษกับปัจจุบันเพราะ
ใช่วา่นักเรยีนทุกคนของเรามีศรทัธาที่จ�าเป็นตอ้ง
ใช้เผชิญความท้าทายข้างหน้าและเพราะนักเรยีน
หลายคนเปิดรบัพลังกัดกรอ่นของโลกไปแล้วผ่าน
อินเทอรเ์น็ตซ่ึงนับวนัจะเป็นปฏิปักษ์ตอ่ศรทัธา 
ครอบครวั และมาตรฐานพระกิตตคิณุมากขึน้ 
อินเทอรเ์น็ตก�าลังขยายอิทธิพลไปทั่วโลกเข้าไปใน
บ้านเกือบทุกหลัง เข้าไปในมือและความคดิของ
นักเรยีนของเรา

ท่านสามารถช่วยนักเรยีนได้ โดยสอนพวกเขาวา่การ
ผสมผสานการศึกษาและศรทัธาขณะพวกเขาเรยีนรู้
หมายความวา่อย่างไร สอนพวกเขาโดยจ�าลองทักษะ
และวธิีน้ีในชัน้เรยีน

ประธานฮาโรลด ์บี. ลี (1899–1973) ให้ความเห็นวา่
“เราขอเตอืนท่านวา่การไดค้วามรู้ โดยศรทัธาไม่ได้

เป็นทางราบไปสู่การเรยีนรู ้ตอ้งพยายามอย่างมากและ
ขวนขวายไม่หยุดยัง้โดยศรทัธา . . .

“การเรียนรู้ โดยศรัทธาไม่ ใช่งานส�าหรับชาย  
[หรอืหญงิ] ทีเ่กยีจครา้น มคีนกลา่ววา่กระบวนการ 
เช่นน้ันเรยีกรอ้งให้ทุ่มเททัง้จิตวญิญาณ เช่ือมโยง
ความคดิและความรูสึ้กในส่วนลึกที่สุดของบุคคลน้ัน
กับพระผู้เป็นเจ้า—ตอ้งสรา้งการเช่ือมโยงที่ถูกตอ้ง 
แล้วเมื่อน้ัน ‘ความรู้ โดยศรทัธา’ จะเกิดขึน้” 2

ความรู้ โดยศรทัธาจะก่อให้เกิดประจักษ์พยานที่
บรสุิทธิ์ และประจักษ์พยานที่บรสุิทธิ์มีพลังเปลี่ยน
ชีวติดงัอธิบายไว้ ในเรือ่งเล่าสัน้ๆ ตอ่ไปน้ี

เร่ืองเล่ำสำมเร่ือง
ฟีบี คารเ์ตอรอ์อกจากบ้านของเธอในรฐัเมน 

สหรฐัอเมรกิาไปรวมกับวสุิทธิชนในรฐัโอไฮโอใน
ทศวรรษ 1830 เธอจ�าไดว้า่ “เพื่อนๆ ประหลาดใจกับ
การตดัสินใจครัง้น้ี ดฉัินเองก็ประหลาดใจ แตม่ีบาง
อย่างในตวัดฉัินบีบคัน้ให้ท�าเช่นน้ัน ดฉัินแทบจะทน
ดคูวามเศรา้โศกของคณุแม่ขณะที่ดฉัินออกจากบ้าน
ไม่ไหว และถ้าไม่ ใช่เพราะพระวญิญาณที่อยู่ ในใจ
ดฉัินคงจะใจอ่อนไปแล้ว”3
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ฟีบีตดิตามศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและมารวมกับ 
วสุิทธิชนในรฐัโอไฮโฮและตอ่มาในรฐัยูทาห์ เธอสิน้ชีวติที ่
น่ันในฐานะวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยทีซ่ื่อสัตยแ์ละเทยีมแอก
เสมอกันในฐานะภรรยาของวลิฟอรด์ วดูรฟัฟ์ประธาน
ศาสนจักร (1807–1898)

สมัยเป็นนักศึกษามหาวทิยาลัย มาเรยีน จี. รอมนีย์ 
(1897–1988) ตดัสินใจจะไม่รบัใช้งานเผยแผ่เพราะ
สถานะการเงินของครอบครวั แตค่รัง้หน่ึงท่านไดย้ิน 
เอ็ลเดอรเ์มลวนิ เจ. บัลลารด์ (1873–1939) พูด ชีวประวตัิ
เขียนวา่ “[มาเรยีน] ไม่รูเ้ลยวา่วถิีชีวติของท่านในช่วงเวลา
สัน้มากน้ันจะเปลี่ยนไปโดยสิน้เชิง”

เรือ่งราวด�าเนินตอ่ไปวา่ “เพราะเป็นครัง้แรกที่มาเรยีน 
. . . เข้าใจอย่างถ่องแท้วา่การอยู่ ใตอ้ิทธิพลของการดลใจน้ัน 
[เป็น] อย่างไร ความรูสึ้กเจ็บแปลบซาบซ่านอัดแน่นจิต

วญิญาณของเขา  
เขา . . . ไม่เคยซาบซึง้
ใจเท่าน้ีมาก่อนขณะ
ฟังค�าพูดของอัครสาวก
คนใหม่ล่าสุด . . .

“. . . สีหน้าเปล่งปลั่ง
ของอัครสาวกและ
ความจรงิใจในประจักษ์
พยาน [ของ] ท่าน
ท�าให้เขาเป่ียมดว้ย
ความปรารถนาจะไป
เป็นผู้สอนศาสนาจน
สุดจะตา้นไหว . . . เขา
รูว้า่ตอ้งเลื่อนแผนการ
ศึกษาตอ่ออกไปก่อน”4

ไม่นาน มาเรยีน
เดนิทางไปออสเตรเลีย 
เขารบัใช้ที่น่ันอย่าง
ซ่ือสัตย์ ตอ่มาเขากลาย

เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่และเป็นสมาชิกในฝ่ายประธาน
สูงสุด

เรือ่งสุดท้ายมาจากประธานบอยด ์เค. แพคเกอร ์(1924–
2015) ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองเกี่ยวกับอิทธิพล
ของครสููงวยัที่มีตอ่วลิเลียม อี. แบรเ์รตต ์ครผูู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสจากนอรเ์วย์มีทักษะภาษาอังกฤษไม่ดนัีก แม้ครจูะ
มีข้อจ�ากัด ประธานแพคเกอรจ์�าได ้แตบ่ราเดอรแ์บเรตต์
เป็นพยานถึงครคูนน้ีวา่ “เราท�าให้มือเราอุ่นไดด้ว้ยไฟแห่ง
ศรทัธาของเขา” 5

ตอ่มา วลิเลียมกลายเป็นหัวหน้าของเซมินาร ีสถาบัน 
และสถานศึกษาของศาสนจักร

ส�าหรบัฟีบี มาเรยีน และวลิเลียม การไดฟ้ังประจักษ์
พยานที่บรสุิทธิ์กลายเป็นแรงกระตุน้ที่เปลี่ยนชีวติพวกเขา
ตลอดกาล ส่ิงเดยีวกันน้ีเกิดขึน้ไดก้ับคนที่ท่านสอน แต่
จากความเป็นจรงิของโลกทุกวนัน้ี ประจักษ์พยานที่บรสุิทธิ์
อาจไม่พอเสมอไป ฟีบี มาเรยีน และวลิเลียมสะอาดบรสุิทธิ์
และเป็นอิสระจากส่ือลามกและกลิ่นอายของโลกขณะน่ัง
อยู่แทบเท้าผู้สอนศาสนา คร ูและผู้น�าที่ ไดร้บัการดลใจ 
พระวญิญาณจึงแทรกซึมเข้าไปในใจที่อ่อนโยนและบรสุิทธิ์
ของพวกเขาโดยง่าย

ปัจจุบันเรือ่งราวตา่งจากน้ันมาก นักเรยีนบางคนของ
ท่านไดร้บัผลกระทบจากส่ือลามกและกลิ่นอายของโลกไป
แล้วก่อนที่พวกเขาจะมาถึงชัน้เรยีนของท่าน

ยุคก่อนคนหนุ่มสาวของเราเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ประวตัศิาสตร ์หลักค�าสอน และแนวทางปฏิบัติไดเ้ฉพาะ
ในส่ือการเรยีนการสอนที่ศาสนจักรพิมพ์ออกมาเท่าน้ัน มี
นักเรยีนไม่กี่คนที่ ไดสั้มผัสกับการตคีวามแบบอื่น ส่วนใหญ่
แล้วคนหนุ่มสาวของเรามีชีวติอยู่ ในที่ก�าบัง

หลักสูตรของเราสมัยน้ัน แม้จะมีเจตนาด ีแต่ไม่ได้
เตรยีมนักเรยีนให้พรอ้มส�าหรบัวนัน้ี—วนัที่พวกเขาเข้าถึง
ทุกอย่างเกี่ยวกับศาสนจักรไดท้ันทีจากทุกมุมมองเท่าที่จะ
เป็นไปได ้ทุกวนัน้ีส่ิงที่พวกเขามองเห็นบนอุปกรณ์พกพา
มีแนวโน้มวา่จะท้าทายศรทัธามากเท่าๆ กับส่งเสรมิศรทัธา 
คนหนุ่มสาวจ�านวนมากของเราคุน้เคยกับกูเกิลมากกวา่
พระกิตตคิณุ เคยชินกับอินเทอรเ์น็ตมากกวา่การดลใจ 
และเกี่ยวข้องกับเฟซบุคมากกวา่ศรทัธา

ผู้เช่ียวชำญหลกัค�ำสอน
เน่ืองจากความท้าทายเหล่าน้ี คณะกรรมการการศึกษา

ของศาสนจักรจึงอนุมัติโครงการหน่ึงเมื่อเรว็ๆ น้ีในเซ-
มินารเีรยีกวา่ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอน โครงการใหม่น้ีใช้
ส่ิงที่ท�าไวแ้ล้วในผู้เช่ียวชาญพระคมัภีรเ์ป็นพืน้ฐาน เน้น
เรือ่งการสรา้งและเสรมิสรา้งศรทัธาของนักเรยีนในพระ
เยซูครสิต ์เพิ่มพลังความสามารถให้พวกเขาด�าเนินชีวติ
และประยุกต์ ใช้พระกิตตคิณุในชีวติ พวกเขาจะเรยีนรูว้ธิี
ปฏิบัตดิว้ยศรทัธาในพระครสิตเ์พื่อให้ ไดม้าซ่ึงความรูท้าง
วญิญาณและความเข้าใจในพระกิตตคิณุของพระองค์ โดย
อาศัยพระคมัภีรแ์ละถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ พวกเขา
จะมีโอกาสเรยีนรูว้ธิีประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนของพระครสิต์
และหลักธรรมพระกิตตคิณุกับค�าถามและความท้าทายที่
พวกเขาไดย้ินและเห็นอยู่ทุกวนัในหมู่เพื่อนและส่ือสังคม

คนหนุ่มสาวจ�านวนมากของเราคุ้น
เคยกบักเูกลิมากกว่าพระกติติคณุ 
เปิดรับอินเทอร์เน็ตมากกว่าการ
ดลใจ และเกีย่วข้องกบัเฟซบุค 
มากกว่าศรัทธา



โครงการน้ีไดร้บัการดลใจและเหมาะกับ
ยุคสมัย จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งตอ่คนหนุ่มสาว
ของเรา แตค่วามส�าเรจ็ของผู้เช่ียวชาญหลัก
ค�าสอน และโปรแกรมการศึกษาอื่นทัง้หมด
ในระบบการศึกษาของศาสนจักร จะขึน้อยู่
กับครขูองเราเป็นส�าคญั

ในขณะเผชิญความทา้ทายเหลา่น้ี ครู
สอนพระกติตคิณุมีโอกาสและความรบัผดิ
ชอบอะไรบา้งในศตวรรษที ่21 แน่นอนวา่
ครอูยา่งทา่นตอ้งรกัพระเจา้ ศาสนจกัรของ
พระองค ์และนักเรยีนของทา่น ทา่นตอ้ง
แสดงประจกัษ์พยานทีบ่รสุิทธิอ์ยา่งจรงิใจ
และบอ่ยครัง้เช่นกนั นอกจากน้ี มากกวา่ยคุ
ใดในประวตัศิาสตรข์องเรา นักเรยีนของทา่น
จ�าเป็นตอ้งไดร้บัพรจากการเรยีนเน้ือหาและ
บรบิทดา้นหลกัค�าสอนและประวตัศิาสตร์
โดยการศึกษาและโดยศรทัธาควบคูก่บั
ประจกัษ์พยานทีบ่รสุิทธิท์ัง้น้ีเพือ่พวกเขาจะ
ประสบกบัการเปลีย่นใจเลือ่มใสพระกติตคิณุ
อยา่งยัง่ยนืและสุกงอม และมคีวามตัง้ใจ
แน่วแน่วา่จะตดิตามพระเยซคูรสิตช่ั์วชีวติ 
การเปลีย่นใจเลือ่มใสอยา่งยัง่ยนืและสุกงอม
หมายความวา่พวกเขาจะ “อยู่ ในเรอืและจบัให้
แน่น” ตลอดชีวติ6

เพือ่ให ้ทา่น เขา้ใจเน้ือหาและบรบิทดา้น
หลกัค�าสอนและประวตัศิาสตรข์องพระคมัภรี์
และประวตัขิองเรา ท่านจะตอ้งศึกษาจาก 
“หนังสือดทีีสุ่ด” ตามทีพ่ระเจา้ทรงแนะน�า 
(คพ. 88:118) “หนังสือดทีีสุ่ด” ไดแ้กพ่ระ
คมัภรี ์ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์และอคัร
สาวกยคุปัจจบุนั และจากผลงานดา้นวชิาการ
แอลดเีอสทีด่ทีีสุ่ด การหมัน่เรยีนรู้ โดยการ
ศึกษาและโดยศรทัธาของทา่นจะช่วยให้
นักเรยีนของทา่นไดเ้รยีนรูท้กัษะและเจตคติ
ทีจ่�าเป็นตอ้งใช้แยกแยะระหวา่งขอ้มลูทีเ่ช่ือ
ถอืไดซ่ึ้งจะยกพวกเขาขึน้กบัความจรงิเพียง
ครึง่เดยีวและการตคีวามผดิๆ เกีย่วกบัหลกั
ค�าสอน ประวตัศิาสตร ์และแนวทางปฏบิตัซ่ึิง
จะท�าใหพ้วกเขาสูญเสียศรทัธา

จงสอนพวกเขาเกี่ยวกับความท้าทายที่
พวกเขาพบเจอเมื่อก�าลังใช้อินเทอรเ์น็ตตอบ
ค�าถามที่มีความส�าคญันิรนัดร ์เตอืนพวกเขา
วา่ยากอบไม่ไดก้ล่าววา่ “ถ้าใครในพวกท่าน
ขาดสตปิัญญา ให้คนน้ันไปหากูเกิล!”  
(ด ูยากอบ 1:5)

คนฉลาดไม่ ใช้อินเทอรเ์น็ตวนิิจฉัย
และแก้ ไขปัญหาดา้นอารมณ์ จิตใจ และ
สุขภาพกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่
คกุคามชีวติ แตพ่วกเขาไปหาผู้เช่ียวชาญ
ดา้นสุขภาพ ผู้ ไดร้บัการฝึกฝนและได้
รบัใบอนุญาตจากแพทยสภาประจ�ารฐัที่มี
ใบรบัรอง แม้กระน้ันคนรอบคอบก็ยังขอ
ความเห็นที่สอง

ถ้าน่ันเป็นแนวทางที่สมเหตสุมผลในการ
หาค�าตอบของปัญหาดา้นอารมณ์ จิตใจ  
และสุขภาพกายแล้วละก็ เรายิ่งตอ้งท�า
มากกวา่น้ันเมื่อมีชีวตินิรนัดรเ์ป็นเดมิพัน 
เมื่อมีบางอย่างคกุคามชีวติทางวญิญาณของ
เรา ความสัมพันธ์อันล�า้คา่ที่สุดของครอบครวั
เรา และการเป็นสมาชิกของเราในอาณาจักร 
เราควรไปขอให้ผู้น�าศาสนจักรที่ละเอียด
รอบคอบและซ่ือสัตย์ช่วยเรา หากจ�าเป็นเรา
ควรขอความช่วยเหลือจากผู้ ไดร้บัการอบรม
ที่เหมาะสมดา้นวชิาการ มีประสบการณ์ และ
เช่ียวชาญ

น่ีคอืส่ิงที่ข้าพเจ้าท�าเมื่อตอ้งการค�า
ตอบส�าหรบัค�าถามที่ข้าพเจ้าตอบเองไม่ได ้
ข้าพเจ้าขอความช่วยเหลือจากพี่น้องใน 
โควรมัอัครสาวกสิบสองและจากผู้เช่ียวชาญ
ในสาขาประวตัศิาสตรแ์ละหลักค�าสอนของ
ศาสนจักร

ครสูอนพระกิตตคิณุควรเป็นคนแรก—
นอกจากครอบครวัของนักเรยีน—ที่แนะน�า
แหลง่เช่ือถอืไดเ้กีย่วกบัหวัขอ้ทีอ่าจรูก้นัน้อย
มากหรอืก่อให้เกิดการโต้แย้งทัง้น้ีเพ่ือให้
นักเรยีนประเมินส่ิงที่พวกเขาจะไดย้ินหรอื
อ่านในภายหลังกับส่ิงที่พวกเขาไดร้บัการสอน
มาแล้ว

โดยการศึกษาแสวงหาการเรียนรู้  
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กำรฉีดวคัซีนทำงวญิญำณ
เราให้วคัซีนแก่ผู้สอนศาสนาอันเป็นที่รกั

ของเราก่อนส่งพวกเขาไปในสนามเผยแผ่
เพื่อป้องกันไม่ ให้พวกเขาตดิโรคที่เป็น
อันตราย ในท�านองเดยีวกัน ก่อนท่านส่ง
นักเรยีนเข้าไปในโลก จงฉีดวคัซีนให้พวกเขา
โดยให้ค�าอธิบายที่ถูกตอ้ง ละเอียด และเช่ือ
ถือไดเ้กี่ยวกับหลักค�าสอนพระกิตตคิณุ  
พระคมัภีร ์ประวตัขิองเรา และหัวข้อเหล่า
น้ันที่บางครัง้เข้าใจกันผิด

ข้าพเจ้าก�าลังพูดถึงหัวข้อที่รูก้ันน้อยมาก
หรอืก่อให้เกิดการโตแ้ย้ง อย่างเช่น การแตง่
ภรรยาหลายคน ศิลาพยากรณ์ เรือ่งราวตา่ง
กันของนิมิตแรก ขัน้ตอนการแปลพระคมัภีร์
มอรมอนหรอืหนังสือของอับราฮัม ประเด็น
เรือ่งเพศ เชือ้ชาตกิับฐานะปุโรหิต  
และพระมารดาบนสวรรค์

การพยายามฉีดวคัซีนให้คนหนุ่มสาว
ของเรามักจะตกเป็นหน้าที่ของครรูะบบ
การศึกษาของศาสนจักร ดว้ยเหตน้ีุท่านจึง
ตอ้งหาเวลาขบคดิเกี่ยวกับโอกาสของท่าน
และความรบัผิดชอบของท่าน

ผู้น�าศาสนจักรทุกวนัน้ีรูอ้ยู่เต็มอกเรือ่ง
การเข้าถึงข้อมูลได้ ไม่จ�ากัด และเราก�าลัง
พยายามเป็นพิเศษเพื่อให้บรบิทและความ
เข้าใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับค�าสอนเรือ่งการ
ฟ้ืนฟู ตวัอย่างที่ดมีากของความพยายามน้ี
คอืบทความเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตตคิณุ 11 
หัวข้อที่ LDS.org7 ให้ค�าอธิบายที่เช่ือถือไดแ้ละ
เป็นธรรมของข้อเท็จจรงิในเรือ่งที่เกี่ยวข้อง
กับศาสนจักรซ่ึงก่อให้เกิดการโตแ้ย้งและไม่
คุน้เคย

ส�าคญัที่ท่านตอ้งรูเ้น้ือหาของบทความ
เหล่าน้ี หากท่านมีค�าถามเกี่ยวกับบทความดงั
กล่าว ขอให้ถามคนที่ศึกษามาแล้วและเข้าใจ 
กล่าวอีกนัยหน่ึงคอืจง “แสวงหาการเรยีนรู,้ 
แม้ โดยการศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย”  
(คพ. 88:118) ขณะที่ท่านท�าให้ตนรอบรู้
เน้ือหาของบทความเหล่าน้ี

ท่านควรคุน้เคยกับเวบ็ไซต ์Joseph Smith 
Papers 8 หมวดประวตัศิาสนจักรที่ LDS. org 
และแหล่งข้อมูลอื่นจากนักวชิาการแอลดเีอส
ที่ซ่ือสัตย์ดว้ย

การพยายามให้ความโปรง่ใสเกี่ยวกับพระ
กิตตคิณุและการฉีดวคัซีนทางวญิญาณผ่าน
การศึกษาหลักค�าสอนและประวตัศิาสตร ์
ควบคูก่ับประจักษ์พยานที่ลุกโชน เป็นยา
ถอนพิษขนานเอกที่เรามี ไวช่้วยให้นักเรยีน
หลีกเลี่ยงและรบัมือกับค�าถาม ความสงสัย 
หรอืวกิฤตศรทัธาที่พวกเขาอาจพบเจอในยุค
ข้อมูลน้ี

เมื่อครอูย่างท่านพยายามเข้าใจ
ประวตัศิาสตร ์หลักค�าสอน และแนวทาง
ปฏิบัตขิองเรามากขึน้—มากกวา่ตอนน้ี—
ท่านจะพรอ้มให้ค�าตอบที่ละเอียด  
ถูกตอ้ง และไดร้บัการดลใจแก่ค�าถามของ
นักเรยีน

วธิีหน่ึงที่จะรูว้า่นักเรยีนของท่านมีค�าถาม
อะไรบ้างคอืตัง้ใจฟังพวกเขา ครทูี่ดทีุกคน
ตอ้งเป็นผู้ฟังที่ด ีนอกจากจะฟังนักเรยีนของ
ท่านแล้ว จงกระตุน้พวกเขาในชัน้เรยีนหรอื
เป็นส่วนตวัให้ถามท่านเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ ได ้
ค�าถามส�าคญัที่สุดข้อหน่ึงที่นักเรยีนอาจถาม
คอื “ท�าไม” เมื่อถามดว้ยความปรารถนาจะ
เข้าใจ “ท�าไม” จึงเป็นค�าถามที่ดมีาก  
เป็นค�าถามที่ผู้สอนศาสนาตอ้งการให้ผู้สนใจ
ถาม ท�าไมเราอยู่ที่น่ี ท�าไมเรือ่งรา้ยๆ จึงเกิด
กับคนด ีท�าไมเราควรสวดอ้อนวอน ท�าไม
เราควรตดิตามพระครสิต ์บ่อยครัง้ค�าถาม 
“ท�าไม” น�าไปสู่การดลใจและการเปิดเผย 
การรูแ้ผนแห่งความรอดของพระบิดาบน
สวรรคจ์ะช่วยท่านตอบค�าถาม “ท�าไม”  
ไดเ้กือบทัง้หมด

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อสังเกตสุดท้ายประการหน่ึง
เกี่ยวกับการตอบค�าถาม ส�าคญัที่ตอ้งสอน
นักเรยีนวา่แม้พระกิตตคิณุจะให้ค�าตอบ
มากมายส�าหรบัค�าถามส�าคญัที่สุดของชีวติ  
แม้ ไม่ได้ ให้ค�าตอบส่วนใหญ่ แตพ่ระ

โดยศรัทธา
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นับวา่ฉลาดเสมอถ้าจะสรา้งนิสัยของการศึกษาถ้อยค�าของ
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวติ ตดิตามประเด็น 
นโยบาย และถ้อยแถลงปัจจุบันของศาสนจักรผ่าน mor-
monnewsroom. org และ LDS. org คน้ควา้ผลงานของนัก
วชิาการแอลดเีอสที่ซ่ือสัตย์ รอบคอบ และไดร้บัการยอมรบั
เพื่อให้แน่ใจวา่ท่านไม่สอนส่ิงที่ ไม่จรงิ ล้าสมัย หรอืแปลก
ประหลาด

ผู้เขียนงานวจิัยเรือ่งการอวดรูต้ัง้ข้อสังเกตวา่  
“แนวโน้มที่จะอวดรู ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่คดิวา่ตน
เป็นผู้เช่ียวชาญ . . . อาจขัดขวางไม่ ให้บุคคลน้ันศึกษา
หาความรู้ ในดา้นที่พวกเขาคดิวา่ตนรูด้”ี 10

นอกจากจะเป็นผู้เรยีนช่ัวชีวติแล้ว ท่านตอ้งท�าส่ิง
เหล่าน้ันในชีวติส่วนตวัของท่านดว้ยเพื่อให้พระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์ท�างานในท่าน อย่างเช่น สวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจ
ทุกวนั อดอาหารอย่างซ่ือสัตย์ ศึกษาและไตรต่รองพระ
คมัภีรต์ลอดจนถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติเป็น
ประจ�า ท�าให้วนัสะบาโตเป็นวนัปีตยิินด ีรบัส่วนศีลระลึก
ดว้ยความอ่อนน้อมถ่อมตนและระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอด
ตลอดเวลา นมัสการในพระวหิารให้บ่อยที่สุด และสุดท้าย 
ยื่นมือช่วยเหลือคนขัดสน คนยากไร ้และคนเหงา—ทัง้คน
ใกล้ชิดและคนทั่วโลก

เพื่อให้ โอกาสและความรบัผิดชอบของท่านเกิดสัมฤทธิ-
ผลอย่างเหมาะสม ท่านตอ้งปฏิบัตส่ิิงที่ท่านสอน!

จงกล้าขอค�าปรกึษาและการแก้ ไขจากคนที่ท่านไว้ ใจ 
อาทิ คูส่มรส ผู้น�าฐานะปุโรหิต หรอืหัวหน้างาน ถามพวก
เขาวา่ท่านจะปรบัปรงุอะไรไดบ้้างในการเป็นสานุศิษย์ของ
ท่าน หลีกเลี่ยงส่ิงใดก็ตามที่ขับพระวญิญาณออกไป

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอแนะน�าให้ท่านสัมภาษณ์ตวัท่าน
เองสักครัง้และทบทวน 2 นีไฟ 26:29–32, แอลมา 5:14–
30, และ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 121:33–46 การท�า 
เช่นน้ันจะช่วยท่านแยกแยะการล่อลวงรปูแบบตา่งๆ  
ที่เราทุกคนอาจพบเจอ ถ้ามีส่ิงใดตอ้งเปลี่ยนในชีวติท่าน 
จงตัง้ใจแก้ ไข

หลีกเลี่ยงการล่อลวงให้สงสัยเจตนาของผู้รว่มงาน แต่
มองลึกเข้าไปในใจท่าน คน้หาความปรารถนาและเจตนา
ของท่านเอง พระผู้ช่วยให้รอดเท่าน้ันทรงสามารถเปลี่ยน
ใจท่าน ทรงท�าให้ความปรารถนาและเจตนาของท่าน
สอดคล้องกับพระองค์

คนรุน่ใหม่จ�าเป็นตอ้งรู ้เข้าใจ น้อมรบั และมีส่วนรว่มใน
แผนแห่งความรอดของพระผู้เป็นเจ้า การเข้าใจแผนจะ
ให้ความเข้าใจอันลึกซึง้แก่พวกเขาซ่ึงจะท�าให้พวกเขามอง
ตนเองในฐานะบุตรและธิดาของพระผู้เป็นเจ้า ซ่ึงจะให้

กิตตคิณุตอบค�าถามบางข้อไม่ได้ ในความเป็นมรรตยั
เพราะเราขาดข้อมูลที่จ�าเป็นตอ่การไดร้บัค�าตอบที่เหมาะ
สม ดงัที่เราเรยีนรู้ ในเจคอบวา่ “ดเูถิด, งานของพระเจ้า
ส�าคญัยิ่งและน่าอัศจรรย์ ห้วงลึกแห่งความลีล้ับของ
พระองคสุ์ดจะหยั่งถึง; และเป็นไปไม่ไดท้ี่มนุษย์จะคน้
พบทางของพระองคท์ัง้หมด. และหาไดม้ี ใครรูจ้ักทางของ
พระองค์ ไม่นอกจากจะทรงเปิดเผยให้เขา” (เจคอบ 4:8;  
ด ูคพ. 101:32–34ดว้ย)

ค�ำเตอืน
ตอ่ไปน้ีเป็นค�าเตอืน โปรดรบัรูว้า่ท่านอาจเช่ือเช่นเดยีว

กับนักเรยีนหลายๆ คนของท่านวา่ท่านเป็นผู้เช่ียวชาญพระ
คมัภีร ์หลักค�าสอน และประวตัศิาสตร ์การศึกษาเมื่อเรว็ๆ 
น้ีเปิดเผยวา่ “ยิ่งคนคดิวา่พวกเขารูห้ัวข้อหน่ึงมากเท่าใด 

พวกเขายิ่งมีแนวโน้มจะอ้างวา่เข้าใจนอกเหนือส่ิงที่รูม้าก
เพียงน้ัน แม้ถึงกับแสรง้ท�าเป็นรู ้. . . และเสกสรรป้ันแตง่
ข้อมูลขึน้มาเอง” 9

ครสูอนพระกิตตคิณุของเราพึงหลีกเลี่ยงการล่อลวง
น้ีที่เรยีกวา่ อวดรู ้ถูกตอ้งอย่างยิ่งที่จะพูดวา่ “ผมไม่รู”้ 
อย่างไรก็ด ีเคยมีคนกล่าววา่ ท่านมีความรบัผิดชอบใน
การหาค�าตอบที่ดทีี่สุดให้ค�าถามน่าคดิที่นักเรยีนถาม 
(ด ูคพ. 101:32–34)

ขณะสอนนักเรยีนและตอบค�าถามของพวกเขา ข้าพเจ้า
ขอเตอืนท่านวา่อย่าส่งตอ่ข่าวลือที่ตัง้ใจจะส่งเสรมิศรทัธา
แต่ไม่เป็นความจรงิหรอืความเข้าใจและค�าอธิบายที่ล้าสมัย
เกี่ยวกับหลักค�าสอนและแนวทางปฏิบัตขิองเราในอดตี 

บทความเกีย่วกบัหัวข้อพระกติติคณุ 11 หัวข้อที ่LDS.org ให้ค�า
อธิบายทีเ่ช่ือถอืได้และเป็นธรรมของข้อเทจ็จริงในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบั
ศาสนจกัรซ่ึงก่อให้เกดิการโต้แย้งและไม่คุ้นเคย
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เลนส์ขยายความเข้าใจในหลักค�าสอน แนวทางปฏิบัต ิและ
นโยบายเกือบทุกข้อของศาสนจักร

ครสูอนพระกิตตคิณุทุกวนัน้ีตอ้งยอมรบัโอกาสและ
ความรบัผิดชอบในการสอนหลักธรรมที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับ
แผนแก่คนหนุ่มสาวของศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงหลักค�า
สอนที่บรสุิทธิ์เรือ่งการแตง่งานและบทบาทของครอบครวั
ดงัที่นิยามไว้ ในถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั11

หลกัค�ำสอนเร่ืองกำรแต่งงำนนิรันดร์
หลักค�าสอนเรือ่งการแตง่งานนิรนัดรแ์ละครอบครวัเป็น

ส่วนส�าคญัยิ่งในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า รวม
ถึงครอบครวัของเราเองที่ผนึกแล้วในพระวหิารอันเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครวันิรนัดรข์องพระบิดาบนสวรรค์ ใน
อาณาจักรซีเลสเชียล เพราะหลักค�าสอนเรือ่งน้ีเกี่ยวข้อง

โดยตรงกับครอบครวั
ของพระองคแ์ละบุตร
ธิดาทางวญิญาณของ
พระองค ์เราจึงไดร้บั
การสอนในปฐมกาลวา่ 
พระองค ์“ทรงสรา้งให้
เป็นชายและหญิง”  
และทรงบัญชาท่านบิดา
อาดมัและท่านมารดา
เอวาให้ “มีลูกดกทวมีาก
ขึน้จนเต็มแผ่นดนิ”  
(ด ูปฐมกาล 1:27–28)

มีกล่าวไวว้า่แผนแห่ง
ความสุขเริม่ตน้และสิน้
สุดที่ครอบครวั ความ
จรงิแล้วครอบครวัเริม่
ตน้ในโลกก่อนเกิด 
ซ่ึงเราอยู่เป็นสมาชิก
ครอบครวัของบิดา
มารดาสวรรคข์องเรา 

ในที่สุด ค�ามั่นสัญญาภายในครอบครวัและความสัมพันธ์
อันเป่ียมดว้ยรกัจะไม่เพียงด�าเนินตอ่ไปเท่าน้ันแตจ่ะ
เพิ่มทวผี่านกระบวนการให้ก�าเนิดดว้ย (ด ูคพ. 131:1–4; 
132:19)

จุดส�าคญัที่เช่ือมโยงทัง้หมด—ซ่ึงแผนของพระผู้เป็น
เจ้าและจุดหมายนิรนัดรข์องเรารวมทัง้ส่ิงอื่นทัง้หมดขึน้
อยู่กับจุดน้ัน—คอืพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูครสิต ์
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองคท์�าให้ทุก

อย่างเป็นไปได ้รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเฉพาะการแตง่งาน 
นิรนัดรแ์ละครอบครวัที่รกัและห่วงใยกันเท่าน้ัน

พระเจ้าทรงสอนเราวา่คนๆ เดยีวจะไม่ไดร้บัทัง้หมดที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงมี ให้บุตรธิดาของพระองค ์ไม่วา่
เขาจะมีความชอบธรรมเพียงใดก็ตาม คนเดยีวเท่ากับครึง่
เดยีว ไม่สามารถอยู่ ในระดบัสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียล 
ได ้(ด ู1 โครนิธ์ 11:11; คพ. 131:1–4)

นักเรยีนของท่านตอ้งเข้าใจวา่จุดประสงคข์องความเป็น
มรรตยัคอืเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามากขึน้โดยรบัรา่งกาย 
ใช้สิทธิ์เสร ีและยอมรบับทบาทที่เคยเป็นของบิดามารดา
สวรรคเ์ท่าน้ัน—น่ันคอืบทบาทของสามี ภรรยา และบิดา
มารดา

ศาสดาพยากรณ์ยืนยันวา่ทุกคนที่มีคา่ควรและพึ่งพา
พระเยซูครสิตแ์ต่ไม่สามารถรบัการผนึกกับคูชี่วติหรอืไม่
สามารถมีบุตรธิดาในชีวติน้ีจะ มีโอกาสน้ันในโลกที่จะมาถึง

จงสอนคนหนุ่มสาววา่ในศาสนจักรของพระเจ้ามีที่ ให้
ทุกคนนมัสการ รบัใช้ และเตบิโตดว้ยกันฉันพี่น้องใน
พระกิตตคิณุ เตอืนพวกเขาให้จดจ�าส่ิงที่ลี ไฮสอน—วา่
เป้าหมายและความหวงัของพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบับุตร
ธิดาทุกคนของพระองคส์รปุไดว้า่ “อาดมัตกเพื่อมนุษย์
จะเป็นอยู่; และมนุษย์เป็นอยู่, เพื่อพวกเขาจะมีปีต”ิ 
(2 นีไฟ 2:25)

พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เรายอมรบันิยาม
การแตง่งานของพระองคแ์ละเช่ือฟังพระบัญชาแรกของ
พระองค์ ให้ “มีลูกดกทวมีากขึน้” (ปฐมกาล 1:28)— 
ไม่เพียงท�าให้แผนของพระองคเ์กิดสัมฤทธิผลเท่าน้ันแต่
พบปีตทิี่แผนของพระองคอ์อกแบบไว้ ให้บุตรและธิดาของ
พระองคด์ว้ย

ในฐานะนักการศึกษาของศาสนจักร จงช่วยให้เยาวชน
ของเรามีความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับแผนแห่งความสุขของ
พระผู้เป็นเจ้าซ่ึงท�าให้บุตรธิดาของพระองคเ์กิดปีตแิท้จรงิ 
จงช่วยให้พวกเขารู ้น้อมรบั มีส่วนรว่ม และปกป้องแผนน้ี 
จากประสบการณ์ 40 ปีของข้าพเจ้าในฐานะเจ้าหน้าที่ชัน้
ผู้ ใหญ่ ข้าพเจ้าเป็นห่วงสมาชิกศาสนจักรจ�านวนมากของ
เรา ทัง้หนุ่มสาวและสูงวยั ผู้ ไม่เข้าใจแผนส�าหรบัจุดหมาย
นิรนัดรอ์ันสูงส่งของพวกเขา

ด้วยเหตุน้ี เพื่อนครูทัง้หลาย เราควรมองหาและใช้
โอกาสเหล่าน้ีอธบิายทัง้ดา้นหลกัค�าสอนและทางวญิญาณ 
วา่เหตใุดเราจึงเช่ือวา่ความรูเ้รือ่งแผนอันส�าคญัยิ่งแห่ง
ความสุขของพระผู้เป็นเจ้าจึงตอบค�าถาม “ท�าไม”  
ไดเ้กือบทุกข้อที่มีคนถามเรา การแสดงความเช่ือของเรา
ในชีวติก่อนเกิดที่เราอยู่ ในฐานะบุตรธิดาทางวญิญาณของ

จงกล้าขอค�าปรึกษาและการแก้ไข
จากคนทีท่่านไว้ใจ อาท ิคู่สมรส 
ผู้น�าฐานะปุโรหิต หรือหัวหน้างาน 
ถามพวกเขาว่าท่านจะปรับปรุง
อะไรได้บ้างในการเป็นสานุศิษย์
ของท่าน
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พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระมารดาบนสวรรค์
ช่วยให้เราอธิบายไดว้า่ท�าไมจึงสรา้งโลกน้ี จุด
ประสงคจ์�าเป็นประการหน่ึงของชีวติมรรตยั
คอืเพื่อให้เรามีประสบการณ์สรา้งครอบครวั
ดว้ยตนเอง เฉพาะเวลาน้ีเท่าน้ันที่เราจะเป็น
บิดามารดาไม่ ใช่แคบุ่ตรธิดา จงส่ังสมความ
เข้าใจพืน้ฐานของท่านในเรือ่งหลักค�าสอน
และจุดประสงคข์องแผนพระบิดาบนสวรรค์
เพื่อความสุขนิรนัดรข์องเรา และยังคงสอน
ตอ่ไป

สรุป
ข้าพเจ้าขอสรปุประเด็นที่ ไดแ้บ่งปันกับ

ท่านดงัน้ี
•  สอนให้นักเรยีนผสมผสานการเรยีนรู้

โดยการศึกษาและศรทัธากับประจักษ์
พยานที่บรสุิทธิ์

•  สอนให้นักเรยีนอยู่ ในเรอืและจับให้
แน่น!

•  สอนให้นักเรยีนควบคมุอุปกรณ์มือ
ถือของพวกเขาและเน้นให้เช่ือมตอ่
กับพระวญิญาณศักดิสิ์ทธิ์มากกวา่
อินเทอรเ์น็ต

•  ฉีดวคัซีนให้นักเรยีนดว้ยความจรงิ
เรือ่งแผนแห่งความรอดที่พบในพระ
กิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

•  จ�าไวว้า่ “ท�าไม” สามารถเป็นค�าถามที่ดี
มากที่ท�าให้เข้าใจพระกิตตคิณุ

•  รอบรูเ้น้ือหาในบทความเกี่ยวกับหัวข้อ
พระกิตตคิณุ

•  อย่าอวดรูแ้ละอย่ากลัวที่จะพูดวา่  
“ผมไม่รู”้

•  เป็นผู้เรยีนช่ัวชีวติ
•  ขอค�าปรกึษาและการแก้ ไขจากคนที่

ท่านไว้ ใจ
•  สัมภาษณ์ตนเองเป็นครัง้คราวเพื่อ

ทบทวนความพรอ้มทางวญิญาณของ
ท่าน ความขยันหมั่นเพียรของท่าน 
และความมีประสิทธิผลของท่าน

•  สอนวา่แผนแห่งความสุขเริม่ตน้และ
สิน้สุดที่ครอบครวั นึกถึงแผนแห่ง
ความรอดตลอดเวลา

•  สอนวา่การแตง่งานและครอบครวัท�าให้
เกิดปีตทิี่ยืนยาวและยั่งยืน

จ�าไวว้า่ การผสมผสานการเรยีนรู้ โดยการ
ศึกษา โดยศรทัธา และโดยประจักษ์พยาน
ที่บรสุิทธิ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ที่แท้จรงิ ยาวนาน และยั่งยืน เหนือส่ิงอื่นใด 
ศรทัธาที่เข้มแข็งในการชดใช้ของพระเจ้า
พระเยซูครสิตจ์�าเป็นตอ่ความเข้มแข็งและ
การเตบิโตทางวญิญาณของเรา

ขอให้ท่านพบปีตแิละสันตสุิขที่มาจาก
การรูว้า่โดยผ่านการสอนของท่าน ท่านได้
สัมผัสชีวติและหนุนใจบุตรธิดาคนหน่ึงของ
พระบิดาบนสวรรคร์ะหวา่งเดนิทางกลับไปที่
ประทับของพระองค ์◼
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โดย อวีำ วอลเบอร์เกอร์

ดิฉันกับพี่ๆ น้องๆ โตมากับการไดย้ินวา่พ่อแม่ของเรา
เสียสละอย่างไรเพื่อด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุ
และเราไดร้บัพรเพราะความพยายามของพวกท่าน 

ดฉัินพัฒนาความรูสึ้กส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ตอ่ทัง้หมดที่
พวกท่านและวสุิทธิชนยุคสุดท้ายชาวเช็กสมัยเริม่แรกท�า
เพื่อให้ลูกหลานไดร้บัพรของพระกิตตคิณุ

คณุแม่ของดฉัินเกิดในเมืองป๊อปรดัของเช็กโกสโลวา-
เกียในอดตี (ปัจจุบันคอืสโลวาเกีย) คณุพ่อของท่านประจ�า
การกองทัพเช็กช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 และครอบครวั
ท่านเป็นหน่ึงในครอบครวัทหารที่หนีเข้าป่าแถวน้ันเพื่อ
ให้ปลอดภัยจากพวกยึดครองชาวเยอรมัน คณุตาคณุยาย
เบียดกันอยู่ ใตผ้้าห่มผืนหน่ึงนานห้าวนักับคณุแม่ของ
ดฉัินซ่ึงตอนน้ันอายุหน่ึงขวบและพี่สาววยัห้าขวบโดยกิน
น� ้าตาลก้อนที่ ไดร้บัปันส่วน

เวลาน้ันคณุตาคณุยายไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักร 
และพวกท่านสวดอ้อนวอนไม่บ่อยนัก แต่ ในช่วงเวลาที่ยาก
ล�าบากเช่นน้ี ใจพวกท่านอ่อนลง คณุยายเขียนในบันทึก
ส่วนตวัของท่านวา่ “คนืน้ีดฉัินรูสึ้กอยากคกุเข่าทูลขอความ
ช่วยเหลือจากผู้มีอ�านาจสูงกวา่ ดฉัินจึงเดนิเข้าไปบรเิวณ
ชายป่า คกุเข่า และสวดอ้อนวอนดว้ยใจที่ชอกช�า้และ
วญิญาณที่ส�านึกผิด ดฉัินทูลวงิวอนขอความช่วยเหลือ”

ค�าสวดอ้อนวอนของท่านไดร้บัค�าตอบ บางครอบครวัที่
อยู่ ในป่าถูกฆ่าเมื่อพวกทหารเจอตวั แตค่ณุตาคณุยายกับ
ลูกสาวสองคนของท่านรอดมาได้ โดยไดร้บัการปกป้องอย่าง

ขณะแสวงหาเสรภีาพทางศาสนา พ่อแม่
ของดฉัินไดร้บัน� ้าใจและการยอมรบัจาก 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายรอบข้าง ตัง้แตเ่ช็กโก-
สโลวาเกียไปจนถึงแคนาดา
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น่าอัศจรรย์ พระเจ้าทรงหวา่นเมล็ดแห่งศรทัธาและความ
วางใจไว้ ในใจคณุตาคณุยายของดฉัินผ่านประสบการณ์ที่
ยากล�าบากและน่าท้อใจครัง้น้ี

ศรัทธำและควำมคุ้มครอง
หลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 สิน้สุดในอีกไม่กี่ปีตอ่มา คณุตา

คณุยายยังอยู่ ในเช็กโกสโลวาเกียเมื่อผู้สอนศาสนาวยัหนุ่ม
สองคนมาเคาะประตบู้าน หลังจากเข้ารว่มประชุมในสาขา
เล็กๆ และเรยีนบทสนทนา พวกท่านไดร้บัพยานถึงความ
จรงิของพระกิตตคิณุและตดัสินใจรบับัพตศิมา แตเ่ย็นวนั
สัมภาษณ์รบับัพตศิมา ผู้สอนศาสนาและผู้น�าศาสนจักร
ไม่มา ที่การประชุมสาขาครัง้ตอ่มา คณุตาคณุยายทราบ
วา่เพราะความวุน่วายทางการเมือง ผู้สอนศาสนาทุกคนจึง
ตอ้งออกนอกประเทศ อีกทัง้ห้ามปฏิบัตกิารใดๆ ทางศาสนา
ดว้ย กระน้ันก็ตามวสุิทธิชนกลุ่มเล็กในพืน้ที่ยังจรรโลง

หนีไปหา  

ศรทัธา  
และเสรีภาพ

ในเดอืนสิงหาคม ปี 1968 ครอบครัวของดฉัินกล่าวลาบ้านของเราใน
เมืองปรากและแอบออกมาเงียบๆ บ่ายหน้าไปออสเตรีย
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ศรทัธาของตน ซ่ึงเวลาน้ีก�ากับดแูลโดยผู้น�าในท้องที่และ
กุญแจฐานะปุโรหิต คณุตาคณุยายกับคณุป้าของดฉัินรบั
บัพตศิมาอย่างลับๆ ในปี 1950

ตลอดหลายปีที่ตามมา บางครัง้สมาชิกในสาขา  
รวมทัง้คณุยายกับคณุแม่ของดฉัิน (ตอนน้ีเป็นวยัรุน่)  
ถูกต�ารวจลับจับตวัไปไตส่วนเรือ่งการปฏิบัตศิาสนา  
ครัง้หน่ึงเขาไตส่วนคณุยายอย่างก้าวรา้วนานห้าช่ัวโมง  
คนไตส่วนบอกท่านวา่พวกเขาจะจับท่านเข้าคกุห้าปีถ้ารูว้า่
ท่านสอนศาสนาให้ลูกๆ

ท่านบันทึกวา่ “ดฉัินอยู่ ในอาการสงบและพูดวา่ ‘ถ้าคณุ
คดิวา่ดฉัินท�าผิดที่สอนศาสนาให้ลูกๆ คณุก็ขังดฉัินได้
เลย’ พวกเขาไม่ตอบ นับจากน้ันเป็นตน้มาพวกเขาเรยีก
ดฉัินเข้าไปพบบ่อยๆ พวกเขาพูดตอ่ตา้นศาสนจักร และ
พยายามท�าให้เราหมดศรทัธา ยิ่งพวกเขาพยายามเท่าไร
ดฉัินยิ่งภักดตีอ่ศาสนจักรมากขึน้ [เพราะ] ศาสนจักรที่แท้
จรงิมักจะถูกข่มเหงเสมอ”

คณุแม่ของดฉัินเขียนในบันทึกส่วนตวัของท่านวา่  
“ ในช่วงหลายปีซ่ึงยากที่สุดน้ี สมาชิกประชุมกันวนัอาทิตย์
ในอพารต์เมนตข์องประธานสาขา เรารอ้งเพลงเสียงดงั
ไม่ได ้จึงตอ้งกระซิบ เราไม่ตอ้งการให้ประธานสาขาตดิ
คกุ เราชุมนุมกันแบบน้ันนาน 18 ปี และเราฝันถึงเวลา
ที่เราทุกคนจะสามารถไปเทือกเขารอ็กกีและตัง้รกราก
ใน [ซอลท์เลคซิตี]้” พวกท่านมีความหวงัแม้ ในเวลาน้ัน
แทบจะไม่มีครอบครวัใดไดร้บัเอกสารอนุญาตให้ออกนอก
ประเทศ

ขณะที่คณุแม่ย่างเข้าสู่วยัยี่สิบ ท่านสวดอ้อนวอนดว้ย
ใจปรารถนาจะไดแ้ตง่งานกับสมาชิกศาสนจักรและรบัการ
ผนึกในพระวหิาร

พบชีวติใหม่
คณุพ่อของดฉัินเตบิใหญ่ ในหมู่บ้านเกษตรกรรม  

ท่านมาเข้าโรงเรยีนในเมืองเมื่อท่านพบคณุแม่ของดฉัิน 
คณุแม่เริม่งานอาชีพของท่านดว้ยการเป็นนักรอ้งโอเปรา 
เมื่อพวกท่านรูจ้ักกันแล้ว คณุแม่ก็แนะน�าคณุพ่อให้รูจ้ัก
ศาสนจักร แม้คณุพ่อจะยังไม่รบับัพตศิมา แตค่ณุพ่อกับ
คณุแม่แตง่งานกันเมื่อวนัที่ 18 กุมภาพันธ์ ปี 1967

ปลายปีน้ันพวกท่านไดร้บัพรดว้ยการให้ก�าเนิดพี่ชาย
ของดฉัิน แปดเดอืนหลังจากเขาเกิด ประธานสาขาไดร้บั
การเปิดเผยวา่สมาชิกควรเตรยีมออกนอกประเทศไปอยู่ ใน
ที่ซ่ึงพวกเขาจะนมัสการไดอ้ย่างเสร ีในเดอืนสิงหาคม  

ปี 1968 ชาวรสัเซียรกุรานเช็กโกสโลวาเกีย ก่อให้เกิด
ความวุน่วายแถบชายแดนและทั่วประเทศ สมาชิก
สาขาที่เช่ือฟังและเตรยีมพรอ้มแล้วก็ ไดห้นีไปอยู่เมือง
เวยีนนา ประเทศออสเตรยี

คณุยายของดฉัินออกนอกประเทศพรอ้มคณุพ่อคณุ
แม่ของดฉัิน ท่านเขียนวา่ “คนืที่ทุกคนในอพารต์เมนต์
หลับ เรากล่าวลาบ้านของเราและแอบออกมาอย่าง
เงียบๆ ดว้ยความกลัววา่ลูกน้อยของเราจะเริม่รอ้งไห้ 
เราตอ้งท�าทัง้หมดน้ีอย่างลับๆ เพราะเรามีสายลับสาม
คนในตกึที่ท�างานให้ต�ารวจลับ เราไดร้บัพรจากพระเจ้า 
เราหนีออกมาได ้ตอนเราจากมาเรารูว้า่เรา [จะ] ไม่กลับ
ไป แตเ่ราไม่รูว้า่จากเวยีนนาแล้วเราจะไปที่ ไหน ตอน
น้ันเราไม่ห่วงเรือ่งน้ี พระเจ้าทรงเปิดเผยตอ่ประธาน

พ่อแม่ของดฉัินมาถงึเมืองแคลกะรีพร้อมกระเป๋าเดนิทางหน่ึงใบ รถ
เขน็เดก็ และเงินไม่กีเ่หรียญ สมาชิกชาวแคนาดาเร่ิมช่วยครอบครัว
ของดฉัินทนัทเีร่ืองการเดนิทาง การซ้ือของ และหาบ้าน
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รับใช้ผู้ลีภ้ยั

“เราหวงัวา่ท่านจะ
ตดัสินใจร่วมกบั
การสวดออ้นวอน
วา่ท่านจะท�าอะไร
ไดบ้า้ง—ตามเวลา
และสภาวการณ์ของ
ท่านเอง—ท่ีจะรับ
ใชผู้ล้ี้ภยัท่ีอาศยัอยู่
ในละแวกบา้นและ
ชุมชนของท่าน  
น่ีเป็นโอกาสใหรั้บ
ใชต้วัต่อตวั ใน 
ครอบครัว และ 
โดยองคก์รเพื่อผกู
มิตร ใหค้ �าปรึกษา 
และบ�าเพญ็ประ- 
โยชนอ่ื์นๆ เหมือน
พระคริสต”์
ลนิดำ เค. เบอร์ตนั, ประธำน
สมำคมสงเครำะห์สำมญั, 
“เรำเป็นแขกแปลกหน้ำ,”  
เลยีโฮนา, พ.ค. 2016, 14

สาขาวา่จะรกัษาสัญญากับเราถ้าเราซ่ือสัตย์ตอ่
พระองค”์

ยนิดต้ีอนรับสู่แผ่นดนิใหม่
คณุยาย คณุพ่อคณุแม่ และอีกสอง

ครอบครวัอาศัยอยู่ ในห้องใตด้นิของโบสถ์ 
Böcklinstrasse ในเวยีนนาราวหน่ึงเดอืน  
ช่วงเดอืนน้ีคณุพ่อเรยีนบทสนทนากับผู้
สอนศาสนาและรบับัพตศิมา สมาชิกหลาย
คนของทัง้สามครอบครวัไดง้านท�า และพวก
เขาน�าเงินคา่จ้างมาหุ้นกันจนพวกเขาทุก
คนสามารถอพยพไปเมืองแคลกะร ีรฐัแอล-
เบอรต์า ประเทศแคนาดาได ้เน่ืองจากสภาพ
อากาศที่เลวรา้ยในเมืองแคลกะร ีเครือ่งบิน
ของพวกเขาจึงลงจอดที่เมืองเอดมันตนัวนัที่ 
5 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968

การทิง้ญาติๆ  วฒันธรรม และแผ่นดนิ
ที่พวกเขารกัไวเ้บือ้งหลังนับเป็นการเสีย
สละมากล้น แตค่วามยากล�าบากเพิ่งเริม่ตน้
ในหลายๆ ดา้น เมื่อมาถึงแคลกะรพีรอ้ม
กระเป๋าเดนิทางหน่ึงใบ รถเข็นเด็ก และเงิน 
32 ดอลลาร ์คณุพ่อคณุแม่ขัดสนมาก

สมาชิกชาวแคนาดาเริม่รบัใช้ครอบครวั
ของดฉัินทันที โดยเอือ้เฟ้ือช่วยเหลือเรือ่ง
การเดนิทาง การซือ้ของ และการหาบ้านเช่า 
ภายในหน่ึงสัปดาห์คณุพ่อคณุแม่และคณุ
ยายมีบ้านพรอ้มเตยีง โตะ๊เก้าอี ้โซฟา เตยีง
เด็ก เครือ่งนอน จานชาม และแม้กระทั่ง
อาหารในตู ้คณุแม่เขียนในบันทึกส่วนตวัวา่
ท่านประหลาดใจและตืน่เตน้มากที่ ไดเ้ห็น
เครือ่งเรอืนเหล่าน้ีและซาบซึง้ใจอย่างยิ่งกับ
การรบัใช้ที่ ไดร้บั

แตม่ีอารมณ์ความรูสึ้กอื่นรว่มกับความ
ส�านึกคณุอย่างสุดซึง้ พวกเขาตอ้งปรบัตวั
รบัวฒันธรรมที่ตา่งจากเดมิมากและยากจะ
รบัไหว ปีแรกที่อยู่ ในแคลกะรเีต็มไปดว้ยชัน้
เรยีนภาษาอังกฤษและคณุพ่อตอ้งเดนิหนาว
ส่ันไปท�างาน พวกท่านท�าทุกอย่างที่ท�าไดเ้พื่อ
ให้เกิดความรูสึ้กวา่ที่น่ันเป็นบ้าน แตก็่ยัง
เป็นเวลาที่ยากมากเพราะมีการเปลี่ยนแปลง

มากมาย วสุิทธิชนของวอรด์ใหม่ ในแคลกะรี
ท�างานผ่านอุปสรรคดา้นภาษาเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือสมาชิกที่เพิ่งมาใหม่ ทุกวนัอาทิตย์
ครอบครวัของดฉัินเข้มแข็งขึน้ขณะเข้ารว่ม
การประชุมศีลระลึกเพื่อตอ่พันธสัญญา  
โดยพึ่งพาพระวญิญาณให้ทรงสอนภาษา
อังกฤษแก่พวกเขา

พรของควำมเป็นนิรันดร์
ทัง้ห้าคนในครอบครวัเราไดร้บัการผนึก

ดว้ยกันในพระวหิารคารด์สตนั แอลเบอร-์
ตาเมื่อเดอืนตลุาคม ค.ศ. 1976 คณุแม่
เฝ้ารอวนัน้ีมานานกวา่ 20 ปี และในที่สุด
ค�าสวดอ้อนวอนของท่านไดร้บัค�าตอบใน
ประเทศและภาษาที่ท่านไม่เคยนึกฝัน
เมื่อครัง้เยาวว์ยั เวลาน้ันดฉัินอายุเกือบ
แปดขวบแล้ว ดฉัินจ�ารอยยิม้และดวงตา
เป็นประกายของพ่อแม่ไดชั้ดเจนขณะ
พวกเราลูกๆ เข้าไปในห้องผนึก

คณุยายอยู่ที่พระวหิารวนัน้ันดว้ย ดฉัิน
จ�าความตืน่เตน้ของท่านไดข้ณะเห็นไฟ
พระวหิารเมื่อเรามาถึงคารด์สตนั หลายปีตอ่
มา หลังเกษียณจากงานของท่านในแคลกะ
ร ีคณุยายย้ายไปอยู่คารด์สตนัและอุทิศเวลา
หลายช่ัวโมงรบัใช้ ในพระวหิาร ท่านชอบเล่น
ออรแ์กนและช่วยสรา้งแรงบันดาลใจให้เกิด
ความคารวะที่น่ัน ประจักษ์พยานและความ
รกัที่ท่านมีตอ่พระผู้ช่วยให้รอดประจักษ์ชัด
ผ่านความเมตตาของท่านตอ่ทุกคนที่อยู่รอบ
ข้าง ท่านเป็นแบบอย่างของสตรวีสุิทธิชนยุค
สุดท้ายที่เข้มแข็งส�าหรบัดฉัิน

ดฉัินรูสึ้กส�านึกคณุเป็นล้นพ้นตอ่คณุ
พ่อคณุแม่—ผู้บุกเบิกในครอบครวัของดฉัิน
—ที่พวกท่านเสียสละงานอาชีพ ญาตพิี่น้อง 
บ้านเกิด และทรพัย์สินเงินทอง ดเูหมือน
พวกท่านละทิง้มากมาย แตพ่ระเจ้าประทาน
พรพวกท่าน—และลูกหลานของพวกท่าน—
อย่างท่วมท้นส�าหรบัการด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัไอดาโฮ สหรฐัอเมรกิา
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พ่อแม่ของดฉัินเห็นไม่ตรงกันเรือ่ง
ตกแตง่บ้านช่วงครสิตม์าส คณุ

พ่อตาบอดสี ดว้ยเหตน้ีุท่านจึงเห็นสี
แดง เขียว และน� ้าตาลคล้ายๆ กันและ
ดหูมอง แตท่่านกลับเห็นสีน� ้าเงินเป็น
สีสวยสดใส ท่านเป็นแฟนตวัยงของ
ฟุตบอลมหาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์ ซ่ึงสี
ประจ�ามหาวทิยาลัยมีสีน� ้าเงินรวมอยู่
ดว้ย

เน่ืองจากสีน� ้าเงินเป็นสีโปรดของ
ท่าน ท่านจึงอยากตดิดวงไฟสีน� ้าเงิน 
แตค่ณุแม่บอกวา่สีน� ้าเงินไม่ ใช่สี
ครสิตม์าส ดว้ยเหตน้ีุทุกปีคณุพ่อจึง
แขวนสายไฟครสิตม์าสสีแดง เขียว 
และขาวอย่างเป็นระเบียบไปตาม
หลังคา เพื่อหยอกคณุแม่ ท่านจึง
เอาหลอดไฟสีน� ้าเงินสดใส่แทนไฟ
หลอดหน่ึง ถ้ามองดีๆ  คณุจะเห็นไฟ

หลอดไฟสีน�้าเงินหน่ึงหลอด
สีน� ้าเงินหลอดหน่ึงอยู่ท่ามกลางไฟสี
แดง เขียว และขาว

ทุกปีหลอดไฟสีน� ้าเงินจะส่องแสง
ตา่งที่กัน บางครัง้ซ่อนอยู่ตรงมุมที่
ไม่มี ใครสังเกตเห็น แตบ่างคราวท่าน
ก็แขวนไวเ้หนือโรงรถหรอืระเบียงหน้า
บ้าน น่ันเป็นการเล่นสนุกๆ ระหวา่ง
คณุพ่อกับคณุแม่

ปีหน่ึงคณุพ่อสิน้ชีวติกะทันหัน
ก่อนครสิตม์าสสองวนั ที่งานศพของ
ท่าน มีผู้เล่าเรือ่งหลอดไฟสีน� ้าเงิน
หน่ึงหลอดที่ท่านจะแขวนทุกปี คนื
ตอ่มา คณุแม่มองออกไปนอกหน้าตา่ง 
บนถนนฝ่ังตรงข้ามไฟสีน� ้าเงินดวง
หน่ึงส่องสวา่งท่ามกลางไฟสีขาวเหนือ
ระเบียงของเพื่อนบ้าน ภายในไม่กี่วนั
เพื่อนบ้านและมิตรสหายหลายคน
เพิ่มหลอดไฟสีน� ้าเงินเข้ากับสายไฟ

ถ้ ามองดีๆ คุณจะเห็นไฟสีน�้าเงิน
หลอดหน่ึงอยูท่่ามกลางไฟสี

แดง เขียว และขาว

ครสิตม์าสของพวกเขา บางคนถึงกับ
ตกแตง่ทัง้ตน้ดว้ยสีน� ้าเงิน

ดฉัินซาบซึง้ใจทีม่ติรสหายและ
เพือ่นบา้นของคณุแมแ่สดงความ
รกัตอ่พวกทา่นโดยตกแตง่ดว้ยไฟ
สีน� ้าเงนิ พวกเขาช่วยใหด้ฉัินรูว้า่ 
“ โศกเศรา้กบัคนที่ โศกเศรา้; . . . และ
ปลอบโยนคนท่ีตอ้งการการปลอบโยน” 
( โมไซยาห ์18:9) หมายความวา่อย่างไร 
ดฉัินส�านึกคณุทีพ่ระบดิาบนสวรรค์
ทรงมอบของประทานแหง่พระบุตร
องคเ์ดยีวใหเ้รา เพราะพระเยซคูรสิต์
ดฉัินจะไดพ้บคณุพอ่อกีครัง้ ◼
เอมี บราวน,์ รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา
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แจกปีติ

ขณะท่ีเธอเดินจากไป เราเห็น
เธอถือพระคมัภีร์ไวแ้นบอก

ดิฉันกับสามีเป็นผู้สอนศาสนา
รบัใช้ ในเมืองตารบ์ ฝรัง่เศส

ในเทือกเขาปีเรเน คนืน้ันตรงกับ
ครสิตม์าสอีฟ เราตดัสินใจเข้าเมือง
ไปที่แวรด์นัพลาซ่าเพื่อแจกพระ
คมัภีรม์อรมอน ถนนรา้งผู้คน และ
เราเริม่ถามตวัเองวา่เราจะท�าอะไร
กับหนังสือพวกน้ี ทันใดน้ันเราเห็น
ชายหนุ่มคนหน่ึงที่ดเูหมือนไม่รูจ้ะ
ไปที่ ไหน

เราเดนิเข้าไปหาและส่งพระ
คมัภีรม์อรมอนให้เขา เขามีความสุข

มากขณะฟังเราพูดถึงพระกิตตคิณุ 
เขาอธิบายวา่ครสิตม์าสคนืน้ันเขา 
อยู่คนเดยีว เขาจะอ่านพระคมัภีร ์
มอรมอนและไม่รูสึ้กโดดเดีย่ว

เมื่อเขาจากไปแล้วเรามองไปรอบๆ 
อีกครัง้และเห็นผู้หญิงคนหน่ึงเดนิ
ช้าๆ ตรงมาหาเราในคนืที่หนาวเย็น 
ความสุขฉายในแววตาของเธอเมื่อเรา
มอบพระคมัภีรม์อรมอนให้เธอ เธอ
บอกเราวา่เธอเพิ่งตกพุ่มม่ายและมี
ความสุขที่เราห่วงใยเธอ เธอบอกวา่
เธอขอบคณุเรามาก ขณะที่เธอเดนิ

จากไป เราเห็นเธอถือพระคมัภีร์ ไว้
แนบอก

คนืน้ันเราแจกพระคมัภีรม์อรมอน 
ทุกเล่มที่น�ามาดว้ย คนส่วนใหญ่ที่
เราให้พระคมัภีรม์อรมอนอยู่คนเดยีว 
ทุกข์ ใจ และตอ้งการความรกัอย่าง
มาก เรากลับบ้านคนืน้ันดว้ยความ
รูสึ้กวา่เราไดร้บัของขวญัครสิตม์าสที่
ประเสรฐิที่สุดเพราะปีตทิี่เรามอบให้
ผู้อื่น ◼

ฌองนีน เดนิส เฟเบรอ,  
แซงตอ์งัเดรเลแวร์เช่ ฝร่ังเศส



หลังจากรอคอยมาหลายสัปดาห์ 
ในที่สุดก็ถึงครสิตม์าสอีฟ เกือบ

ทุกคนในครอบครวัอยู่กับเรา—คณุ
ตาคณุยายเฟลทเชอร ์ลูกสาวสามคน
ของเรา กับสามีและลูกๆ ของพวกเธอ 
ค�า่แล้วและถนนสวา่งไสว บ้านเรอืน
เปล่งประกายดว้ยส่ิงประดบัสวยงาม 
ขณะที่ตน้ครสิตม์าสทอแสงระยิบ
ระยับตามหน้าตา่ง

เราพรอ้มจะไปชมการแสดงกลาง
แจ้งเรือ่งการประสูตซ่ึิงศาสนจักรจัด
มาหลายปีในเมืองแคลกะร ีรฐั 
แอลเบอรต์า แคนาดา ครสิตม์าส 
อีฟทุกปีเราเฝ้ารอไปรว่มชมการ
แสดงกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบดว้ยลา 
แกะ นักปราชญ์ คนเลีย้งแกะ ทหาร
โรมัน เหล่าเทพ และระบบเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ ส่ิงเหล่าน้ันน�าวญิญาณ

ทกัทายพระเยซู
ของสันตสุิข ความรกั และความหมาย
แท้จรงิของครสิตม์าสมาสู่งานฉลอง
อันน่าตืน่ตาตืน่ใจของเรา

เรามาถึงเฮรเิทจพารค์ที่ ใช้จัดการ 
แสดงกลางแจ้ง ไม่นานเราก็เพลิด 
เพลินกับบทเพลงไพเราะของคณะ 
นักรอ้งประสานเสียงมอรมอน 
แทเบอรน์าเคลิและเรือ่งราวการ
ประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอด ตอนน้ัน 
ลอเรนหลานคนโตของเราอายุสาม
ขวบ เธอหลงใหลภาพ เสียง และเรือ่ง
ราวที่แสดงตรงหน้าเรา ลมหายใจของ
เรากลายเป็นไอใตท้้องฟ้าปลอดโปรง่มี
แสงดาว เราเฝ้าดขูณะคนแสดงเป็น
โยเซฟกับมารยี์ท�าตามค�าส่ังของซีซาร์
ออกัสตสัให้ ไปจดทะเบียนส�ามะโน
ครวัที่เบธเลเฮม ผู้หญิงที่แสดงเป็น
มารยี์ “ก�าลังตัง้ครรภ์” (ด ูลูกา 2:5)  

และแห่งเดยีวที่พวกเขาจะพักไดค้อื
คอกสัตวอ์ันต�า่ตอ้ย ที่น่ัน “นางจึง
ประสูตบิุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพัน
และวางไว้ ในรางหญ้า” (ด ูลูกา 2:7)  
สปอตไลท์ส่องบนเนินให้เรามอง
เห็นคนเลีย้งแกะก�าลังเฝ้า “ฝูงแกะ
ของเขาในเวลากลางคนื” (ด ูลูก
า 2:8) ทันใดน้ัน นักแสดงที่แตง่
ตวัเป็นเทพปรากฏตวัในอากาศ ไฟ
สวา่งจ้าส่องที่เขา ลอเรนรอ้งออกมา
ดว้ยความรกัทันทีวา่ “พระเยซู  
หนูเองคะ่ ลอเรน!”

ทุกคนรอบตวัเราไดย้ินค�าทักทาย
ของเธอและหัวเราะเบาๆ ดว้ยความ
ประหลาดใจ น่ันเป็นความเข้าใจ
ผิดแบบไรเ้ดยีงสาขาของเธอ แต่
ส�าหรบัเราแล้วค�าทักทายดงักล่าวยก
ระดบัการแสดงกลางแจ้งปีน้ันจน ภา
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ทันใดนั้น นกัแสดงท่ีแต่งตวัเป็น
เทพปรากฏตวัในอากาศ ไฟ

สวา่งจา้ส่องท่ีเขา

การประชุมศีลระลึกของเหล่าเทพ
ลืมไม่ลง ลอเรนรูว้า่พระเยซูทรงรูจ้ัก
เธอ และน่ันเตอืนให้เรารูว้า่พระองค์
ทรงรูจ้ักเราแตล่ะคน เราสงสัยวา่
ลอเรนจ�าพระผู้ช่วยให้รอดของเธอเมื่อ
สามปีก่อนไดห้รอืไม่ ค�าทักทายโดย
ฉับพลันของลอเรนให้ความหวงัแก่
เราวา่เราจะจ�าพระองค์ ไดด้ว้ยเมื่อเรา
พบพระองค ์ความรกัที่เธอมีตอ่พระ
ผู้ช่วยให้รอด และความรกัที่พระองค์
ทรงมีตอ่เธอท�าให้ ใจเราอบอุ่นในคนื
ครสิตม์าสอีฟที่หนาวเหน็บปีน้ัน ◼
เกรก พรินซ์, รัฐแอลเบอร์ตา แคนาดา

ไ ม่กี่วนัหลังจากวนัขอบคณุพระเจ้า 
ดรลููกชายวยัสามขวบของดฉัินเริม่

ป่วย เขาตืน่นอนทุกเช้า รบัประทาน
อาหารเช้า แตง่ตวัส�าหรบัวนัน้ันและดู
เหมือนจะสบายด ีแตพ่อตกบ่าย เขาก็
เริม่เซ่ืองซึมและไม่ยอมกินอาหาร

เป็นเช่นน้ีอยู่หลายสัปดาห์ จนใน
ที่สุด วนัศกุรท์ี่ 18 ธันวาคม ดฉัินพา 
ดรไูปพบแพทย์ประมาณบ่ายสามโมง 
ดรยูืนไม่ไหว เดนิไม่ได ้และผิวซีด
เผือด

ดฉัินมองหน้าคณุหมอและพูดวา่ 
“เขาเป็นแบบน้ีทุกบ่ายและทุกเย็น
นานสามอาทิตย์แล้วคะ่” คณุหมอ
ตรวจดรแูละรบัเขาเข้ารกัษาตวัที่ โรง
พยาบาลทันที พวกเขาเริม่ตรวจหลาย
อย่างแต่ไม่พบส่ิงผิดปกติ

วนัตอ่มา ดรยู้ายไปอีกโรงพยาบาล
หน่ึง เช้าวนัอาทิตย์น้ัน ดฉัินรูสึ้ก
อ่อนใจ หลังจากตรวจมากมายสอง
วนัจากโรงพยาบาลสองแห่ง ไม่มี ใคร
รูว้า่ลูกชายของดฉัินมีอะไรผิดปกต ิ
ที่น่าหนักใจที่สุดคอืวนัน้ันตรงกับ
วนัอาทิตย์ก่อนครสิตม์าสพอด ีการ
ประชุมศีลระลึกที่ดฉัินชอบมากที่สุด
ของปีคอืโปรแกรมครสิตม์าสและ
ดฉัินจะไม่ไดฟ้ังบทเพลงไพเราะและ
ผู้พูดในวอรด์ของเรา

ขณะที่ดฉัินกับสามีเดนิไปห้อง
จัดการประชุมศีลระลึกในโรงพยาบาล

กับดร ูดฉัินเศรา้ใจมาก ดฉัินมาถึง
โตะ๊วางสูจิบัตร หยิบมาหน่ึงแผ่น และ
ขณะเดนิไปข้างหน้าแตต่ามองพืน้ 
ดฉัินเดนิชนคนคนหน่ึง

ดฉัินเงยหน้าและพูดวา่ “ขอโทษ
คะ่” แต่ไม่มี ใครอยู่ตรงน้ัน ขณะมอง
เข้าไปในห้องที่จัดศีลระลึก ห้องน้ัน
เหมือนห้องบรรยาย บนเวทีมีเก้าอี ้
ส�าหรบัผู้พูด เปียโน และโตะ๊จัดศีล
ระลึกพรอ้มเก้าอีส้องสามตวัอยู่หลัง
โตะ๊ ห้องน้ันมีเด็กป่วยกับผู้ปกครอง
น่ังอยู่ประปราย หลายคนมีสายน� ้า
เกลือห้อยอยู่กับเครือ่งให้สารน� ้าแบบ
เคลื่อนย้ายได้

ขณะดฉัินมองไปรอบๆ ห้อง ดฉัิน
รูสึ้กวา่เหล่าเทพอยู่ที่น่ัน เราไปน่ังที่
และน� ้าตาไหลอาบแก้มดฉัินเพราะ
รูสึ้กถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าตอ่
บุตรธิดาที่เจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ตอ้ง
อยู่ โรงพยาบาลดว้ยความเจ็บป่วย
สารพัดในช่วงเวลาวเิศษสุดน้ีของปี

ที่น่ันกลับกลายเป็นการประชุมศีล
ระลึกที่สวยงามที่สุดของชีวติดฉัิน

คณะแพทย์ ไม่ทราบวา่ดรปู่วยเป็น
อะไร เขาไดร้บัยารกัษาตามอาการและ
ออกจากโรงพยาบาลในวนัรุง่ขึน้ นับ
จากน้ันเขาไม่มีอาการแบบเดมิอีก
เลย แตก่ารประชุมศีลระลึกครสิตม์าส
คราวน้ันจะอยู่กับดฉัินตลอดไป ◼
แคร์รี เคทชมั, รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา
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ถึ
งแม้หนังสือของโมโรไนในพระ
คมัภีรม์อรมอนคอ่นข้างสัน้  
มีเพียง 10 บท แต่ ให้ค�าแนะน�าที่

ยอดเยี่ยมมากมาย โมโรไนและ 
มอรมอนตา่งก็สอนหลักธรรมอันทรง
คณุคา่ของพระกิตตคิณุ ขณะที ่
มอรมอนก�าลังย่อพระคมัภีรม์อรมอน 
ของบิดาใหเ้สรจ็ ทา่นนึกถงึค�าสอนของ 
บิดาหลายครัง้เกี่ยวกับความเช่ือมโยง
ระหวา่งศรทัธา ความหวงั และจิตกุศล 
มอรมอนกับโมโรไนตอ้งการเน้นความ
ส�าคญัของหลักธรรมทัง้สามน้ีอย่าง
เห็นไดชั้ด

ในการศึกษาพระคมัภรีม์อรมอน 
ที่ผ่านๆ มา ข้าพเจ้ามักคดิวา่หลัก
ธรรมสามข้อน้ีเป็นเหมือนอิฐ
ก่อสรา้ง ศรทัธาจะมาก่อน ตาม 
ดว้ยความหวงั และจิตกุศล  
ดเูหมือนจะเป็นความก้าวหน้า
ตามหลักเหตผุล ขณะที่ศรทัธา
ของเราเตบิโต เราเพิ่มการศึกษา
และความรู ้เราเริม่ประยุกต์ ใช้
หลักธรรมแห่งความหวงั ศรทัธา
และความหวงัหล่อหลอมเราและ
น�าเราในเส้นทางที่พระผู้ช่วยให้

รอดทรงด�าเนิน และเราเริม่น้อมรบั
คณุสมบัตขิองจิตกุศล

อย่างไรก็ด ีการศึกษาเมื่อเรว็ๆ  
น้ีท�าให้ข้าพเจ้าเข้าใจเรือ่งศรทัธา 
ความหวงั และจิตกุศลตา่งจากเดมิ 
เวลาน้ีข้าพเจ้าคดิวา่ทัง้สามเป็น
คณุธรรมผสมผสาน แตล่ะอย่างมี
บทบาทส�าคญัยิ่งในการพัฒนาและ
นิยามประจักษ์พยานของเรา

จอยลูกสาวของเราชอบน�าลูกโป่ง
มาบิดเป็นรปูสัตวแ์ละส่ิงของ วนัหน่ึง
ขณะข้าพเจ้าดเูธอบิดลูกโป่ง ข้าพเจ้า
คดิวา่ดา้ยหลายเส้นตเีกลียวออกมา
เป็นเชือกไดอ้ย่างไร น่ีช่วยให้ข้าพเจ้า
เกิดภาพความเข้าใจใหม่เรือ่งศรทัธา 
ความหวงั และจิตกุศลเมื่อตเีกลียว
ดา้ยแตล่ะเส้นให้กลายเป็นเชือกที่
แข็งแรง

ศรัทธำ: “เจ้ำจะมพีลงัควำมสำมำรถ”
ศรทัธาในพระบิดาบนสวรรคแ์ละ

พระเจ้าพระเยซูครสิต์ ไม่เพียงส�าคญั
ตอ่การไดร้บัชีวตินิรนัดรเ์ท่าน้ันแต่
ส�าคญัตอ่ชีวติเราบนแผ่นดนิโลก
ดว้ย “และพระครสิตต์รสัไวว้า่: หาก

เจ้าจะมีศรทัธาในเราเจ้าจะมีพลัง
ความสามารถท�าส่ิงใดก็ตามที่เรา
เห็นสมควร” ( โมโรไน 7:33) ข้าพเจ้า
ประยุกต์ ใช้พลังความสามารถน้ีผ่าน
ศรทัธาหลายครัง้ในชีวติข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าอาศัยศรทัธาน�าข้าพเจ้าผ่าน
ช่วงเวลายากๆ บางช่วง

ขณะศึกษาที่มหาวทิยาลัยบรคิมั 
ยังก์—ฮาวาย ข้าพเจ้าอยู่ ในสภาพ
แวดล้อมใหม่และภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สอง น่ันท้าทายมาก ข้าพเจ้ารู้ ภา
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เมือ่เรำร้อยเรียงศรัทธำ 
ควำมหวงั และจติกศุล

เข้ำด้วยกนัในชีวติประจ�ำ
วนัของเรำ เรำกลำยเป็นผู้

ตดิตำมทีแ่ท้จริงของพระผู้
ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

โดย เอล็เดอร์ ชี 
ฮอง (แซม) วอง
แห่งสาวกเจด็สิบ

ศรัทธา ความหวงั และจิตกศุล:  
คุณธรรมผสมผสำน
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วา่ตอ้งไดค้วามช่วยเหลือดา้นวชิาการ
ถ้ายังอยากจะรกัษาทุนการศึกษาเอา
ไว ้ถ้าไม่มีทุน ข้าพเจ้าจะไม่สามารถ
เรยีนตอ่ได ้นอกจากน้ีข้าพเจ้ายังได้
ท�าค�ามั่นสัญญาไวว้า่จะไม่ศึกษาในวนั
อาทิตย์ดว้ย

วนัหน่ึงขณะก�าลังอ่านพระ
คมัภีรห์ลักค�าสอนและพันธสัญญา  
มพีระคมัภรีข์อ้หน่ึงทีท่�าใหข้า้พเจา้ 
ประทับใจมาก ขณะอ่านในภาค 
109 ข้อ 7 ข้าพเจ้าเห็นบรรทัดน้ี 
“แสวงหาการเรยีนรูแ้ม้ โดยการ
ศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย” ข้อน้ัน
กลายเป็นกุญแจไขความส�าเรจ็ดา้น
วชิาการของข้าพเจ้า ดว้ยศรทัธา
และหมั่นศึกษาสัปดาห์ละหกวนั 
ข้าพเจ้าไดร้บัพรเรือ่งเรยีน บาง
คนในชัน้สงสัยวา่ข้าพเจ้าเรยีนเก่ง
ไดอ้ย่างไรโดยไม่ศึกษาวนัอาทิตย์ 
ขณะที่พวกเขาศึกษา ส่ิงที่ข้าพเจ้า
เรยีนรูค้อืการเรยีนรู้ โดยศรทัธา
สามารถเอาชนะความท้าทาย
มากมายได้

ประสบการณ์คล้ายกันเกิดขึน้ขณะ
ข้าพเจ้าท�างานเพื่อประกอบอาชีพ

ดา้นธุรกิจ มีคนเสนองานที่ดมีาก
ให้ข้าพเจ้า แตข่้าพเจ้าจะตอ้ง
ท�างานวนัอาทิตย์ ข้าพเจ้าท�าค�ามั่น
สัญญาไวแ้ล้ววา่จะไม่ท�างานใน
วนัสะบาโต ในที่สุดข้าพเจ้าก็ตอ้ง
ปฏิเสธข้อเสนอ ข้าพเจ้าไม่อาจทิง้
ค�ามั่นสัญญาวา่จะรกัษาวนัสะบาโต 
ให้ศักดิสิ์ทธิ์ ได ้เน่ืองดว้ยค�ามั่น
สัญญาเมื่อครัง้เรยีนมหาวทิยาลัย 
ตอ่มาข้าพเจ้าจึงไดร้บัพรให้มี
โอกาสอีกมากมายทางธุรกิจที่ ไม่ ได้
เรยีกรอ้งให้ข้าพเจ้าทิง้ค�ามั่นสัญญา
น้ันและยอมให้ข้าพเจ้าอุทิศวนั
อาทิตย์เพื่อนมัสการพระเจ้า

ขณะที่เราสรา้งเชือกในจินตนาการ
เพื่อเช่ือมโยงเรากับพรจากสวรรค ์ 
ขอให้เราเริม่ดว้ยเกลียวที่แข็งแรงของ
ศรทัธา

ควำมหวงั: “เพือ่ยกท่ำนขึน้สู่นิรันดร
แห่งชีวติ”

เราหวงัหลายส่ิง อาทิ หวงัวา่เราจะ
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หวงัวา่ลูกๆ 
จะประสบความส�าเรจ็ หวงัวา่เราจะ
บรรลุความคาดหวงัเรือ่งการรบัใช้ ใน

ศาสนจักร จะยังมีสุขภาพด ีและจะมี
ส่ิงที่เราจ�าเป็นตอ้งใช้ประทังชีวติและ
หาเลีย้งครอบครวัของเรา แตร่ปูแบบ
สูงสุดของความหวงัมาจากที่ ใดหรอื 
และจะน�าเราไปที่ ใด

มอรมอนกล่าววา่ “ข้าพเจ้าจะพูด
กับท่านผู้เป็นของศาสนจักร, ซ่ึงเป็น
ผู้ตดิตามที่มี ใจสงบสุขของพระครสิต,์ 
และซ่ึงไดร้บัความหวงัอย่างเพียงพอ
ซ่ึงดว้ยความหวงัน้ีท่านจะเข้าไปใน
สถานพักผ่อนของพระเจ้าได”้  
( โมโรไน 7:3)

ขณะที่มอรมอนยังคงเชือ้เชิญให้
เราเป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระ
ครสิต ์เขากลับไปพูดเรือ่งความหวงั
อีกครัง้เมื่อเขาถามวา่ “และอะไรเล่า
ที่ท่านจะหวงั?” ตอ่จากน้ันเขาตอบ
ค�าถามส�าคญัมากข้อน้ี “ดเูถิดข้าพเจ้า
กล่าวแก่ท่านวา่ท่านจะมีความหวงั
โดยผ่านการชดใช้ของพระครสิตแ์ละ
เดชานุภาพแห่งการฟ้ืนคนืพระชนม์
ของพระองค,์ เพื่อยกท่านขึน้สู่
นิรนัดรแห่งชีวติ, และน่ีเพราะศรทัธา
ของท่านในพระองคต์ามสัญญา” 
 ( โมโรไน 7:41)

ความหวงัแบบน้ีตา่งจากความหวงั
ธรรมดา ความหวงัอันสูงคา่ดงักล่าว
ผ่านมาทางการชดใช้ของพระเยซู
ครสิต ์เป็นความหวงันิรนัดร ์ 
หากปราศจากความหวงัเช่นน้ันเราจะ
มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ โดยไม่รู้ว่าพรน่า
อศัจรรยทั์ง้หมดน้ีอยูแ่คเ่อือ้ม  
โดยผ่านพระครสิตค์วามหวงัของเรา
จะน�าเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์
และชีวตินิรนัดร์

ในค�าปราศรยัการประชุมใหญ่
สามัญเมื่อเรว็ๆ น้ี ประธานเฮนรยี์ 
บี. อายรงิก์ ที่ปรกึษาที่หน่ึงในฝ่าย
ประธานสูงสุดกล่าววา่ “[พระบิดา] ภา
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ทรงอนุญาตให้พระบุตร ซ่ึงโดยการ
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค ์ให้ความหวงัที่ปลอบโยนเรา
ไม่วา่หนทางกลับบ้านไปหาพระองค์
จะยากล�าบากเพียงใดก็ตาม”1 โดย
ผ่านความหวงัเราจะไดเ้ห็นพรและ
โอกาสรอเราอยู่ขณะที่เราซ่ือตรงตอ่
พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละ
รบัใช้พระองคสุ์ดใจ พลัง ความนึกคดิ 
และพละก�าลังของเรา

ดว้ยความเข้าใจเช่นน้ัน ขอให้เรา
เพิ่มอีกเกลียวหน่ึงให้กับเชือกของเรา 
น่ันคอืความหวงั

จติกศุล: มอบให้ผู้ตดิตำมทีแ่ท้จริง
คณุธรรมข้อสามที่จะเพิ่มความแข็ง

แรงให้เชือกของเราคอืจิตกุศล เราเริม่
พัฒนาของประทานแห่งจิตกุศลผ่าน
การพยายามตัง้ใจเลียนแบบพระผู้
ช่วยให้รอด อย่างไรก็ด ีพระผู้เป็นเจ้า
ทรงมอบของประทานน้ีให้เราเต็มที่
เมื่อเราแสวงหาอย่างจรงิจังในการสวด
อ้อนวอน ขณะที่เราตดิตามพระองคผ์ู้
สละพระชนม์ชีพเพื่อเรา เราเริม่เรยีน
รูค้วามหมายแท้จรงิของจิตกุศลซ่ึงคอื 
“ความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต”์ 
( โมโรไน 7:47)

มอรมอนสอนดงัน้ี “จงสวด
อ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ 
[ท่าน], เพื่อท่านจะเป่ียมดว้ยความรกั
น้ี, ซ่ึงพระองคป์ระทานให้ทุกคนซ่ึง
เป็นผู้ตดิตามที่แท้จรงิของพระบุตร
ของพระองค,์ พระเยซูครสิต;์ เพื่อ
ท่านจะกลับกลายเป็นบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า” ( โมโรไน 7:48) ในฐานะผู้
ตดิตามที่ มี ใจสงบสุข เราอาจไดค้วาม
หวงัมากพอ แตเ่พื่อให้ ไดม้าพรอ้มจิต
กุศล เราตอ้งเป็นผู้ตดิตามที่ แท้จรงิ 
ถ้าเราเป็นผู้ตดิตามที่ แท้จรงิ เราจะ

เป็นเหมือนพระองคม์ากขึน้ น่ันคอื
จุดประสงคข์องชีวติ

โดยปลูกฝังความรกัอันบรสุิทธิ์
ของพระครสิต์ ไว้ ในใจเรา เรามี
แนวโน้มจะน้อมรบัจิตกุศลอันเป็น
คณุลักษณะเหมือนพระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึน้—รบัใช้ทัง้เพื่อนมนุษย์และพระผู้
เป็นเจ้าของเรา “หากผู้ ใดมีความอ่อน
โยนและใจนอบน้อม, และสารภาพ
โดยอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์
วา่พระเยซูคอืพระครสิต,์ เขาจ�าตอ้ง
มีจิตกุศล; เพราะหากเขาไม่มีจิตกุศล
เขาก็ ไม่เป็นอะไรเลย; ดงัน้ันเขาตอ้งมี
จิตกุศล” ( โมโรไน 7:44)

เวลาน้ีเรามีเกลียวเชือกที่จ�าเป็น
สามเกลียวแล้ว ขอให้เราดวูา่ทัง้สาม
ท�างานดว้ยกันอย่างไร

ทั้งสำมท�ำงำนด้วยกนั
“ดงัน้ัน, จึงตอ้งมีศรทัธา; และหาก

ตอ้งมีศรทัธาก็ตอ้งมีความหวงัดว้ย; 
และหากตอ้งมีความหวงัก็ตอ้งมีจิต
กุศลดว้ย.

“และเวน้แตท่่านจะมีจิตกุศล
ท่านจะไม่มีทางไดร้บัการช่วย
ให้รอดในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้าได;้ ทัง้ท่านจะไดร้บัการ
ช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระ
ผู้เป็นเจ้าไม่ไดห้ากท่านไม่มี
ศรทัธา; ทัง้ท่านจะรอดไม่ไดห้าก
ท่านไม่มีความหวงั” ( โมโรไน 
10:20- 21)

เมื่อน�ามารวมกัน ศรทัธา 
ความหวงั และจิตกุศลไม่เหมือน
อิฐก่อสรา้งส�าหรบัข้าพเจ้าอีกตอ่
ไป แตเ่กี่ยวพันกันจนแยกจาก
กันไม่ออก เราไม่จบที่การสรา้ง
ศรทัธา เรามีความหวงัตอ่จากน้ัน 
หรอืหลังจากมีความหวงั สุดท้าย
เราพัฒนาจิตกุศล ทัง้หมดท�างาน
ดว้ยกัน และเมื่อผสมผสานกัน 
ทัง้หมดช่วยเราสรา้งอุปนิสัยและ
ประจักษ์พยานของเรา ◼

อ้ำงองิ
 1. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระผู้ปลอบโยน,”  

เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 20.
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โดย ยูริ โกเตพอฟ

ผมเป็นสมาชิกของศาสนจักร
มา 10 ปีเมื่อไดร้บัการ
ยืนยันวา่ผมตอ้งเริม่หา

คู ่ผมเข้าใจหลักค�าสอนเรือ่งการ
แตง่งานซีเลสเชียล และผมสวด
อ้อนวอนดว้ยศรทัธาแรงกล้าขอให้
มีการแตง่งานเช่นน้ันและสามารถ
สรา้งครอบครวัได ้ผมไม่ทราบวา่
จะพบสตรวีสุิทธิชนยุคสุดท้ายใน
เมืองซามารา รสัเซียที่ผมอยู่ ได้
อย่างไร แตผ่มวางใจวา่พระเจ้าจะ
ทรงช่วยผม (ด ู1 นีไฟ 3:7)

ในปี 2009 ผมไดร้บัเชิญให้ ไป
รว่มการประชุมผู้ ใหญ่ โสดที่จัด
ตดิตอ่กัน 10 เมืองทั่วคณะเผยแผ่
รสัเซีย ซามารา ผมหวงัวา่กิจกรรม
เหล่าน้ีจะเป็นหนทางให้ผมไดพ้บคู่
นิรนัดรข์องผม

ผมมีความสุขที่ ไดเ้ข้ารว่มการ
ประชุมเหล่าน้ัน ซ่ึงเกิดสัมฤทธิผล
ในหลายๆ ดา้น แตห่ลายเดอืนผ่าน
ไปและผมยังไม่มีความสัมพันธ์ถึง
ขัน้ออกเดทกับใคร

ผมเริม่กังวลและทูลขอให้
พระเจ้าทรงช่วยผม เพื่อตอบค�า
สวดอ้อนวอน มีความคดิเข้ามา
ในใจเตอืนผมวา่ผมจะถูกล่อลวง
ให้หาความสัมพันธ์นอกศาสนจักร

ผมรูว้า่ศาสดาพยากรณ์สอน
ไวว้า่เราควรพยายามแตง่งานใน
พระวหิาร ผมรูว้า่ความบรบิูรณ์
แห่งปีตจิะเกิดขึน้ไม่ไดถ้้าผมกับ
คูค่รองไม่เป็นหน่ึงเดยีวกันในการ
พยายามตดิตามพระครสิต ์ผม
ยังคงสวดอ้อนวอนขอให้มีความ
เข้มแข็งทางวญิญาณเพื่อตา้นการ
ล่อลวงเช่นน้ันและขอให้พระเจ้า
ทรงช่วยผมท�าตามแผนของ
พระองคเ์พื่อผม

ระหวา่งน้ันผมเริม่เตรยีมตวั
เดนิทางไปพระวหิารเฮลซิงกิ 
ฟินแลนด์ โดยปรกต ิผมจะใช้
เวลาที่น่ันหน่ึงสัปดาห์

บนรถไฟผมพบเพื่อนรว่มทาง
อีกสามคน รวมทัง้ผู้หญิงช่ือมาร-ิ
ยา ผมรูว้า่เธอเป็นโสด เธอมีเสน่ห์
ทัง้ทางรา่งกายและทางวญิญาณ 

ผมสงสัยวา่ท�าไมผมไม่เคยพบผู้
หญิงแบบเธอ ผมนึกถึงค�าเตอืน
ก่อนหน้าน้ีวา่ผมจะถูกล่อลวงให้หา
ความสัมพันธ์นอกศาสนจักร

“เข้มแข็งเข้าไว”้ ผมคดิ “ซ่ือตรง
ตอ่หลักธรรมของคณุ แล้วคณุ
จะพบสตรทีี่ดแีละมีคา่ควรใน
ศาสนจักร”

ขณะคดิวา่อย่างน้อยผมก็เป็น
สมาชิกผู้สอนศาสนาที่ดี ได ้ผมน่าจะ ภา

พ
ป

ระ
กอ

บ
โด

ย 
โจ

ชวั
 เด

น
นิ

ส

ผมสวดอ้อนวอนมำ
นำนขอให้พบคู่นิรันดร์  

แต่ไม่คดิว่ำจะพบ 
เธอน่ังใกล้กบัผมบน
รถไฟไปพระวหิำร!

สร้างตอนจบท่ีมีความสุข
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แผนทีค่วำมสุขของ
พระผู้เป็นเจ้ำ

“เราทุกคนแสวงหา
ความสุขและเรา
ทุกคนพยายาม
หา ‘ความสุขชัว่

กาลนาน’ ของเรา ความจริงคือพระผู ้
เป็นเจา้ทรงทราบวา่จะไปถึงท่ีนัน่ได้
อยา่งไร พระองคท์รงสร้างแผนท่ีให้
ท่าน พระองคท์รงรู้จกัทาง พระองค์
คือพระบิดาบนสวรรคท่ี์รักของท่าน 
ผูท้รงแสวงหาความดีและความสุขของ
ท่าน ดว้ยความรักของพระบิดาผูท้รง
ดีพร้อมและบริสุทธ์ิ พระองคท์รง
ประสงคใ์หท่้านไปถึงจุดหมายปลาย
ทางอนัสูงส่ง แผนท่ีมีไวใ้หทุ้กคน”
ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ทีป่รึกษำทีส่องใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุด, “ควำมสุขช่ัวกำลนำนของท่ำน,” 
เลยีโฮนา พ.ค. 2010, 156

แบ่งปันพระกิตตคิณุกับเธอ และตอ้ง
ไดร้บัการดลใจ ผมจึงหยิบพระคมัภีร์
มอรมอนออกมาอ่านพลางสงสัยวา่เธอ
จะสังเกตหรอืไม่ ยังความประหลาดใจ
แก่ผม มารยิารอ้งอุทานออกมาวา่  
“ฉันคดิวา่ฉันรูน้ะวา่คณุจะไปที่ ไหน!”

ผมเงยหน้าและเห็นเธอก�าลังถือ
พระคมัภีรม์อรมอนของเธอเอง  
เธอเป็นสมาชิกศาสนจักรเช่นกันและ
ก�าลังไปพระวหิารเหมือนผม

เช้าวนัรุง่ขึน้เราเดนิทางตอ่ไป
เฮลซิงกิดว้ยรถโดยสาร ผมทราบวา่
มารยิามาจากโวโรเนซ เมืองหน่ึงใน
คณะเผยแผ่รสัเซีย มอสโกตะวนัตก 
ผมชอบเธอทันทีและสวดอ้อนวอน
ดว้ยศรทัธาแรงกล้าเพื่อขอการน�าทาง 
ผมประสบความรูสึ้กที่ดี ในใจผม

“ข้าแตพ่ระเจ้า พวกข้าพระองคม์ี
เพียงสัปดาห์เดยีวที่พระวหิาร” ผม
สวดอ้อนวอน “ โปรดช่วยให้พวกข้า
พระองค์ ไดรู้จ้ักกันมากขึน้ในช่วงน้ี”

และเรารูจ้ักกันมากขึน้ ระหวา่ง
ช่วงพักในพระวหิาร เราไปเดนิเล่น 
รบัประทานอาหารดว้ยกัน ไปซือ้ของ 
และพูดคยุกัน เมื่อหน่ึงสัปดาห์จบ
ลง เราตา่งกลับบ้าน—มารยิากลับไป
โวโรเนซ ส่วนผมกลับไปซามารา แต่
เราเดนิทางไปเมืองของอีกฝ่ายเพื่อ
ท�าความรูจ้ักกันมากขึน้ และวนัที่ 
14 กันยายน ปี 2010 เราแตง่งานกัน
ในพระวหิารเคยีฟ ยูเครนที่เพิ่งอุทิศ
ใหม่

เวลาน้ีมารยิากับผมอยู่ ในโวโรเนซ
และมีความสุข เราเข้าใจวา่น่ีเป็น
นิทานที่จบลงดว้ยวลี “และพวกเขา
อยู่อย่างมีความสุขช่ัวกาลนาน” ใน
ชีวติจรงิ เราสรา้งตอนจบที่มีความ
สุขผ่านการพิสูจน์ให้พระเจ้าเห็นวา่

เราซ่ือสัตย์ โดยรกัษาพันธสัญญา
พระวหิาร ท�างานอย่างตอ่เน่ืองเพื่อ
เสรมิสรา้งชีวติแตง่งานของเรา และ
พยายามเป็นเหมือนพระเยซูครสิต์

เรารูสึ้กส�านึกคณุที่ ไดพ้บกัน
อย่างไม่คาดฝันและหวงัวา่เรือ่ง
ราวของเราจะจุดประกายความหวงั
และให้พลังแก่คนที่ก�าลังคน้หาคู่
นิรนัดรข์องพวกเขา เรือ่งราวของ
คนอื่นๆ อาจไม่เหมือนเรือ่งราวของ
เรา แตผ่มกับมารยิารูว้า่ไม่วา่จะ
เกิดความท้าทายอะไร พระเจ้าทรง
ไดย้ินค�าสวดอ้อนวอนที่จรงิใจของ
เรา พระองคท์รงรกัเราแตล่ะคน
และทรงห่วงใยเราแตล่ะคน  
ถ้าเรายอม พระองคจ์ะทรงน�าทาง
เราและทรงปล่อยให้ส่ิงทัง้ปวง
ท�างานดว้ยกันเพื่อความดขีองเรา 
(ด ูคพ. 90:24) ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมืองโวโรเนซ รสัเซีย
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เยาวชน

โดย ไมเคลิ พกิเคทท์

ผมดี ใจมากเมื่อมีชายคนหน่ึงโทรมาหาผมและบอก
วา่เขาเคยเห็นโชวก์ารเพาะกายของผมและอยาก
เป็นสปอนเซอร์ ให้ผม เขาจะจ่ายคา่เสือ้ผ้าและ

โปรตนี และให้ผมบินไปยุโรปเพื่อโชวท์ี่น่ัน เขาบอกดว้ยวา่
ผมจะไดล้งในนิตยสาร การเพาะกายเป็นความหลงใหลของ
ผม และน่ีเป็นความฝันของผม! ปัญหาเดยีวคอืผมส่งใบ
สมัครเป็นผู้สอนศาสนาไปแล้วเมื่อไม่กี่วนัก่อน ผมบอกเขา
วา่ผมจะขอคดิดกู่อนและจะโทรกลับ

ผมเผชิญกับการตดัสินใจที่ยากที่สุดของชีวติ  
พ่อแม่ของผมเห็นวา่ผมไม่ควรยอมรบัสปอนเซอร ์
พวกท่านบอกวา่ “ลูกจะมีโอกาสน้ันหลังจาก
งานเผยแผ่” แตผ่มอดคดิเรือ่งน้ีไม่ได ้
ผมรูว้า่ผมควรไปเป็นผู้สอนศาสนา
และรบัใช้พระเจ้า แตค่วามฝันอยู่
ตรงหน้าผม

ผมถามเพื่อนหลายคนวา่พวก
เขาคดิวา่ผมควรท�าอย่างไร บาง
คนบอกวา่ผมควรรบัสปอนเซอร ์
หลายคนบอกวา่ซาตานก�าลัง
ท�างานกับผมเพราะเขาไม่อยากให้
ผมรบัใช้งานเผยแผ่

วนัหน่ึง เพื่อนที่ดมีากคนหน่ึงของ
ผมแบ่งปันค�าพูดอ้างอิงจากประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899– 1994) กับผม  
“ชายหญิงผู้ถวายชีวติแดพ่ระผู้เป็นเจ้าจะพบวา่
พระองคท์รงสามารถรงัสรรคจ์ากชีวติพวกเขาไดม้ากกวา่ที่
พวกเขาจะท�าได ้พระองคจ์ะทรงท�าให้ปีตขิองพวกเขาลึก
ซึง้ยิ่งขึน้ ขยายวสัิยทัศน์ของพวกเขา ประทานความคดิที่
ฉับไวแก่พวกเขา ท�าให้กล้ามเน้ือของพวกเขาแข็งแรง ยก
ระดบัวญิญาณของพวกเขา ทวพีรของพวกเขา เพิ่มโอกาส
ของพวกเขา ปลอบโยนจิตวญิญาณของพวกเขา เพิ่มมิตร
สหาย และหลั่งรนิสันตสุิข”1

ค�าพูดน้ีกระทบจิตใจผมมาก ข้อพระคมัภีรท์ี่ผมอ่าน
ในพระคมัภีรม์อรมอนกระทบจิตใจผมเช่นกัน “และ
หากเป็นไปวา่ลูกหลานมนุษย์รกัษาพระบัญญัตขิองพระ
ผู้เป็นเจ้าแล้วพระองคย์่อมทรงบ�ารงุเลีย้งพวกเขา, และ
เสรมิสรา้งพละก�าลังแก่พวกเขา, และทรงจัดหาหนทาง
ซ่ึงโดยหนทางเหล่าน้ันพวกเขาจะท�าส�าเรจ็ได้ ในส่ิงซ่ึง
พระองคท์รงบัญชาพวกเขา” (1 นีไฟ 17:3)

ดว้ยความช่วยเหลือของค�าพูดอ้างอิงและพระคมัภีรข์้อ
น้ี ตลอดจนการสนับสนุนของเพื่อนๆ และครอบครวั ผม

จึงตดัสินใจรบัใช้งานเผยแผ่และไดร้บัเรยีกให้ ไป
รบัใช้ ในคณะเผยแผ่ โบลิเวยี โกชาบัมบา 

การรบัใช้งานเผยแผ่เป็นการเลือก
ซ่ึงดทีี่สุดเท่าที่ผมเคยท�ามา  

ผมเห็นพรนับไม่ถ้วนขณะรบัใช้ 
รวมถึงการเรยีนภาษาสเปนได้
อย่างรวดเรว็

พระเจ้าประทานพรแก่
ครอบครวัผมเช่นกัน ขณะอยู่
ในงานเผยแผ่ ผมไดร้บัอีเมล

จากพ่อแม่บอกผมวา่พี่ชายผมไป
โบสถ์เป็นครัง้แรกในรอบ 12 ปี  

ตอ่มาเขาเปลี่ยนตารางการท�างาน
เพื่อจะได้ ไปโบสถ์ทุกวนัอาทิตย์ และ

เขาตัง้เป้าหมายอ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
น้องชายผมที่ก�าลังมีปัญหาไดเ้ปลี่ยนแปลงบางอย่าง

ในชีวติและมีศรทัธาแรงกล้าขึน้เช่นกัน ลูกพี่ลูกน้องของ
ผมกลับมาแข็งขันอีกครัง้และเริม่ไปพระวหิารทุกสัปดาห์
เพื่อรบับัพตศิมาแทนคนตาย เราไดร้บัพรอย่างแท้จรงิ
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัแคลิฟอรเ์นีย สหรฐัอเมรกิา ◼

อ้ำงองิ
 1. ค�าสอนของประธานศาสนจักร: เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (2014),  

42–43; เน้นตวัเอน.

พลงัในกำรเลอืก

รับใช้งานเผยแผ่หรือเป็น
นักเพาะกายมืออาชีพ 

พระคัมภีร์ข้อหน่ึงและ
ข้อความอ้างอิงท่ีเพ่ือน

ของผมยกมาแบ่งปันกับ
ผมช่วยผมตัดสินใจ
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เป็นพระเอกหนงับู ๊ 

โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

ลองนึกถึงพระเอกหนังบู๊ที่ท่านช่ืน
ชอบ นึกออกไหม! ท่านนึกถึงคน
บ้าระห�่าก�าลังพยายามเอาชนะฝ่าย

ตรงข้ามที่ปราบไดย้ากหรอืไม่ หรอือาจ
จะนึกถึงนักผจญภัยเจ้าเสน่ห์ที่มีทรงผม
เรยีบรอ้ยหรอืไม่ ท่านนึกถึงคนใดคนหน่ึง
จากพระคมัภีรห์รอืไม่

นีไฟ โนอาห์ เอบิช หรอืเปโตรเล่า  
พวกเขาเป็นอย่างไร พวกเขาไม่ไดต้อ่สู้กับ
กองทหารดว้ยก�าป้ันและคารมเท่าน้ัน  
แตพ่วกเขาเป็นอย่างที่พวกท่านเรยีกไดว้า่
พระเอกหนังบู๊ ตวัจรงิ พวกเขาใช้ศรทัธา 
วางใจพระผู้เป็นเจ้า และลงมือท�า พวกเขา
ด�าเนินการ

ท่านเคยหลีกเลี่ยงไม่ยอมเริม่ลงมือท�า
เพราะท่านไม่ไดร้บัค�าแนะน�าที่ชัดเจนเป็น
ขัน้เป็นตอนหรอืไม่ อาจจะมีบางคนในชัน้
เรยีนหรอืโควรมัของท่านที่ ไม่ ไดม้าโบสถ์
นานแล้ว ท่านลังเลไม่ยอมยื่นมือช่วยเหลือ
พวกเขาเพราะท่านไม่แน่ใจวา่จะท�าอย่างไร

ตัวจริง 
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เยาวชนการมุ่งหน้าไม่ใช่กิจกรรมท่ีให้ยืนมองอย่างเดียว ลกุขึน้และลงมือท�า!

เป็นพระเอกหนงับู ๊ 
หรอืไม่ การดลใจเป็นเรือ่งส�าคญั และเราควร
แสวงหาการดลใจเสมอ แตน่ั่นไม่ไดห้มาย
ถึงน่ังรอข้อความจากเทพก่อนแล้วคอ่ยออก
ไปท�าคณุประโยชน์ พระบิดาบนสวรรคท์รง
ตอ้งการให้ท่านเป็นเพื่อนกับคนน้ัน พระองค์
ทรงตอ้งการให้เราเดนิเข้าไปใกล้ๆ และ
ด�าเนินการ!

จะเป็นอย่างไรถ้านีไฟ โนอาห์ เอบิช  
และเปโตรรอ พวกเขามีงานยากตอ้งท�า 
สมมตวิา่พวกเขาเลือกจะน่ังกินเครือ่งดืม่
และคกุกีจ้นกวา่จะไดค้�าแนะน�าเพิ่มเตมิ 
สถานการณ์จะตา่งจากน้ันมาก . . .

รอและดูอยา่งนั้นหรือ
“ข้าพเจ้าจะ รอ ท�าส่ิงทีพ่ระเจ้าทรงบัญชา, 

เพราะข้าพเจ้ารูว้า่พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติ
แก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองคจ์ะทรง
เตรยีมทางไว้ ให้พวกเขา, ดว้ยเหตน้ีุข้าพเจ้า
จะไม่ท�าอะไรจนกวา่จะรูแ้น่ชัดวา่ทางน้ันคอื
อะไร” (ข้อความน้ีไม่ไดอ้ยู่ ใน 1 นีไฟ 3:7)

หลังจากครอบครวัของลี ไฮออกจากบ้านใน
เยรซูาเล็มได้ ไม่นาน พระเจ้าทรงบัญชาพวก
บุตรของลี ไฮให้กลับไปเอาแผ่นจารกึจากเล-
บัน แตเ่ท่าที่ท่านทราบ พระองค์ ไม่ไดท้รง
บอกใบ้วา่ตอ้งท�าอย่างไร ทัง้หมดที่นีไฟและ
พี่ๆ ของท่านรูค้อืพระเจ้าทรงบัญชาให้ ไปเอา
แผ่นจารกึ ท่านเคยรูสึ้กเหมือนคดิไม่ออก
ไหมวา่จะท�าส่ิงที่ควรท�าอย่างไร (น่ันอาจเป็น
เหตผุลหน่ึงที่เลมันกับเลมิวเอลพร�า่บ่น!)  
ถึงคราวที่นีไฟตอ้งใช้สมอง ใช้ศรทัธา และ
ไปท�า แตจ่ะเป็นอย่างไรถ้าเขาอยู่เฉยๆ และ
ท�าเป็นอ้อยอิ่ง จะเป็นอย่างไรถ้านีไฟไม่
ขยับเขยือ้นแม้แตน้่อยจนกวา่พระผู้เป็นเจ้า

จะประทานแผนแก่เขา การไปเอาแผ่น
จารกึเป็นงานยาก! เขากับพี่ๆ พยายาม
สองครัง้และล้มเหลว! จะเป็นอย่างไรถ้า
นีไฟเอาแตน่ั่งทอดอาลัยอยู่ข้างก�าแพง
เยรซูาเล็มและรอพระผู้เป็นเจ้ารบัส่ังวา่
ตอ้งท�าอะไร

แผ่นจารกึอาจจะยังอยู่ ในคลังสมบัตขิอง
เลบันก็เป็นได ้ดทีี่นีไฟไม่ไดร้อ

แตเ่ขาท�าตามพระวญิญาณ “ โดยหารู้
ล่วงหน้าไม่ถึงส่ิงที่ข้าพเจ้าควรท�า. กระน้ัน
ก็ตาม ข้าพเจ้าก็เข้าไป” (1 นีไฟ 4:6–7; 
เน้นตวัเอน) เขาไม่รออยู่บรเิวณน้ัน เขาไม่
ยอมให้ส่ิงที่เขาไม่รูห้ยุดยัง้เขา เขารูว้า่พระ
ผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรยีมทาง และเขาพูด
ถูก ทันทีที่นีไฟขยับ ลงมือท�า และมุ่งหน้า 
พระเจ้าทรงน�าทางและช่วยเขา

ท�าไมพระเจา้ขา้
“ โนอาห ์สงสัย ทีพ่ระยาห์เวห์ทรงบัญชา

ท่านทุกประการ” (ข้อความน้ีไม่ไดอ้ยู่ ใน 
ปฐมกาล 7:5)

บางครัง้พระผู้เป็นเจ้าประทานค�าแนะน�า
ที่แน่ชัด ดโูนอาห์เป็นตวัอย่าง เมื่อพระผู้เป็น
เจ้าทรงบัญชาให้ โนอาห์ตอ่เรอื พระผู้เป็น
เจ้าทรงบอกขนาด อธิบายวา่จะใช้วสัดอุะไร 
และแม้ ให้รายช่ือผู้ โดยสารแก่ โนอาห์ดว้ย 
ท่านอาจเคยไดร้บัการกระตุน้เตอืนที่เฉพาะ
เจาะจงแบบน้ัน และเราทุกคนเคยไดร้บั
พระบัญญัตทิี่เฉพาะเจาะจงเช่นหลักธรรมใน
จุลสาร เพือ่ความเข้มแข็งของเยาวชน แตทั่ง้
ที่ท่านรูแ้น่ชัดวา่ควรท�าอะไร ท่าน ยัง ลังเล
หรอืไม่ ท่านเคยถูกล่อลวงให้สงสัยพระเจ้า
แทนที่จะเช่ือฟังพระองคห์รอืไม่
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จะเป็นอย่างไรถ้าโนอาห์ ไดย้ินพระเจ้าและทูลวา่  
“ท�าไมพระเจ้าข้า ข้าพระองค์ ไม่เข้าใจ” จะเป็นอย่างไรถ้า
เขานอนเหยียดบนโซฟาและไม่ขยับจนกวา่จะเข้าใจแน่ชัด
วา่ ท�าไม พระเจ้าทรงส่งน� ้าท่วมมา พลางสงสัยตลอดเวลา
วา่ค�าแนะน�าน้ันมาจากพระผู้เป็นเจ้าจรงิหรอื

จะเกิดน� ้าท่วมแน่นอน แตจ่ะตอ้งมีเรอืดว้ยหรอื และ
เผ่าพันธุ์มนุษย์เล่า ด ีจรงิๆ ที่ โนอาห์ ไม่ไดน่ั้งอยู่เฉยๆ 
และสงสัยทุกเรือ่ง

แตเ่ขา “ท�าตามที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชา [เขา]  
ทุกประการ” (ปฐมกาล 7:5) เขาไม่สงสัย เขาท�าดว้ย
ศรทัธา ถ้าถามดว้ยเจตนาที่ถูกตอ้ง ค�าถามเป็นเรือ่งด ี
ค�าถามจะช่วยให้เราเตบิโตและน�าเราให้พบความจรงิ
มากขึน้ แตเ่มื่อเราไม่ท�าอะไรจนกวา่จะไดร้บัค�าตอบ
ที่ตอ้งการ ความสงสัยจะยัง้เราไว ้โนอาห์อาจมีค�าถาม 
แตเ่ขาไม่ปล่อยให้ค�าถามหยุดยัง้เขา แม้จะฟังดแูปลก 
แตเ่ขาตอ่เรอืบนดนิแห้ง รวบรวมสัตวท์ัง้หมดและให้
ครอบครวัอยู่ ในเรอื เมื่อฝนเริม่ตก เขาคงจะดี ใจมากที่
ไดท้�าเช่นน้ัน โนอาห์ปฏิบัตดิว้ยศรทัธา และพระผู้เป็น
เจ้าประทานพรเขากับทุกคนในครอบครวั

ยนืดูอยูเ่ฉยๆ หรือ
“เมือ่นางเห็นวา่ผู้รบัใช้ของลาโมไนทุกคนล้มอยู่กับพืน้

ดนิ, . . . นางรูว้า่เป็นเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า; และ
โดยคดิวา่ . . . การเห็นภาพน้ี . . . จะท�าให้ [คนอืน่ๆ] เชือ่
ในเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, ฉะน้ันนาง จึงยืนเฉย
และหวงัให้ ใครสักคนไปเรยีกคนมาชุมนุมกัน” (ข้อความน้ี
ไม่ไดอ้ยู่ ใน แอลมา 19:17)

เอบิชเป็นหญิงชาวเลมัน เธอเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระเจ้า
มาหลายปีแล้ว แตเ่พราะเธออยู่ ในหมู่ชาวเลมันที่ ไม่เช่ือ 
เธอจึงเก็บเรือ่งน้ีไวเ้ป็นความลับ เมื่อแอมันสอนพระ
กิตตคิณุแก่กษัตรยิ์ลาโมไน กษัตรยิ์กับครวัเรอืของเขา
หมดก�าลังดว้ยเดชานุภาพของพระเจ้า เอบิชทราบดวีา่น่ี
เป็นโอกาสที่เพื่อนบ้านกับมิตรสหายของเธอจะไดเ้ห็นและ
เช่ือในเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ถึงคราวที่เธอตอ้งไป
เรยีกคนมาดปูาฏิหารยิ์

แตจ่ะเป็นอย่างไรถ้าเธอไม่ไป หลังจากปกปิดความเช่ือ
มานานหลายปี การวิง่จากบ้านหน่ึงไปอีกบ้านหน่ึงเพื่อบอก
ทุกคนอาจน่ากลัวอยู่บ้าง! ท่านเคยไดร้บัการกระตุน้เตอืน
ให้พูดออกมาแตรู่สึ้กประหม่าหรอืไม่ การแบ่งปันความเช่ือ
ของท่านอาจเป็นเรือ่งยากได!้ จะเป็นอย่างไรถ้าเอบิชยืนอยู่
เฉยๆ และหวงัวา่ผู้คนจะเดนิมาเอง หรอืจะมีคนพูดอะไร
บางอย่าง

คงไม่มี ใครมาดกูษัตรยิ์ลาโมไนกับคนในครอบครวัของ
เขานอนอยู่ตรงน้ันประหน่ึงตายแล้วหรอืการที่พวกเขาฟ้ืน
ขึน้มาอย่างน่าอัศจรรย์ พวกเขาคงไม่ไดอ้ยู่ที่น่ันเพื่อฟัง
กษัตรยิ์ลาโมไน ราชินี และแอมันสอนพระกิตตคิณุ

ดทีี่เธอไม่ไดย้ืนอยู่เฉยๆ แตเ่ธอ “วิง่ จากบ้านหน่ึงไป
อีกบ้านหน่ึง, ท�าให้เป็นที่รูแ้ก่ผู้คน” (แอลมา 19:17; เน้น
ตวัเอน) เธอมีประจักษ์พยานในพระเจ้า และเธอไม่ปล่อย
ให้ความกลัวหยุดยัง้เธอ เธอไม่ไดร้อให้ ใครบางคนพูดบาง
อย่าง เมื่อเธอมีโอกาส เธอไม่ลังเล—เธอวิง่! เอบิชท�า และ
พระเจ้าประทานพรให้เธอเห็นคนมากมายในประเทศของ
เธอเปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตตคิณุ (ด ูแอลมา 19)

ฟังโลกหรือ
“[พระเยซู] ตรสัวา่ มาเถิด เปโตรจึง น่ังใน เรอื เขา  

ไม่เดนิ บนน� ้าไปหาพระเยซู” (ข้อความน้ีไม่ไดอ้ยู่ ใน มัทธิว 
14:29)

เปโตรเป็นชาวประมง เขาจึงรูเ้รือ่งเรอืไม่น้อย ตวัอย่าง
เช่น เปโตรรูว้า่เมื่อเกิดพายุบ้าคลั่งที่ทะเล ท่านตอ้งอยู่ ใน
เรอื เขารูว้า่คนที่ลงไปในน� ้าจะจมทันที ท่านนึกภาพออก
ไหมวา่เขาคดิอะไรเมื่อเห็นพระครสิตเ์ดนิบนน� ้า

แตจ่ะเป็นอย่างไรถ้าเขาอยู่ ในเรอื ทุกคนรูว้า่คนเราเดนิ
บนน� ้าไม่ได ้จะเป็นอย่างไรถ้าเปโตรสนใจแตส่ิ่งที่ชาวโลก 
“รู”้ บางครัง้ค�าสอนของพระครสิตแ์ละศาสดาพยากรณ์
ของพระองคด์เูหมือนจะขัดกับส่ิงที่่ชาวโลกก�าลังพูด และ
ชาวโลกพูดโน้มน้าวจนเราฟัง จะเป็นอย่างไรถ้าเปโตรบอก
พระครสิตว์า่การเดนิบนน� ้าไม่ถูกหลักวทิยาศาสตรห์รอืไม่
ชอบดว้ยเหตผุล จะเป็นอย่างไรถ้าเปโตรกลัวเกินกวา่จะ
ก้าวเดนิไปหาพระครสิต์



เยาวชน

เขาคงไม่ไดร้บัประสบการณ์อันเหลือเช่ือ
กับพระอาจารย์ เขาคงพลาดโอกาสเสรมิสรา้ง
ศรทัธา และเขาอาจสงสัยศรทัธาของเขาใน
อนาคตเมื่อเขาตอ้งตดัสินใจ ดทีี่เปโตรไม่ได้
อยู่ ในเรอื แม้จะมีคลื่น พายุ และประสบการณ์
ของเขาที่ทะเล แตเ่ปโตรตอ้งการปีนออกจาก
เรอืและเดนิไปหาพระครสิต ์แม้ชาวโลก “รู”้  
ทุกอย่าง แตเ่ปโตรก็เดนิบนน� ้า แม้เมื่อเขา
เดนิโซเซ พระครสิตท์รงอยู่ที่น่ันเพื่อจับเขาไว ้
(ด ูมัทธิว 14:28– 31)

ฉนัหรือ พระเอกหนงับูห๊รือ
ท่านถูกส่งมาที่น่ีเพื่อเป็นพระเอกหนังบู๊

ของชีวติที่บู๊ดเุดอืดของท่าน! น่ันไม่ไดห้มาย
ถึงการกระโดดลงจากตกึที่ก�าลังระเบิดหรอืขับ
รถหนีการไล่ล่าทุกวนั แตห่มายถึงการเลือก 
ด�าเนินการ และมุ่งหน้า

พระเจ้าทรงสอนวา่เรา “ควรท�างานอย่าง
ทุ่มเทในอุดมการณ์ด”ี พระองค์ ไม่ไดต้รสั
แน่ชัดวา่อะไรควรเป็นอุดมการณ์ดแีตท่รง
ตอ้งการให้เรา “ท�าส่ิงสารพันดว้ยเจตจ�านง
อิสระ (ของเรา), และท�าให้เกิดความชอบธรรม
ยิ่ง” (คพ. 58:27) น่ันหมายความวา่พระองค์
ทรงวางใจท่านให้ตดัสินใจเองและตดัสินใจวา่
ท่านจะท�าให้เกิดความชอบธรรมอย่างไร บ่อย
ครัง้ความช่วยเหลือมาหลังจากเราใช้ศรทัธา
และก้าวไปบ้างแล้ว

พระเจ้าทรงอยู่ที่น่ันเสมอเพื่อน�าทางเรา
เมื่อเราตอ้งการ แตถ่้าเราไม่ท�าและไม่มุ่งหน้า
ดว้ยตนเอง แตค่าดหวงัให้พระผู้เป็นเจ้า
ทรงบอกเรือ่งเล็กน้อยทุกเรือ่งที่ท่านตอ้งท�า 
เท่ากับท่านเป็น “ผู้รบัใช้ที่เกียจครา้นและไม่
ฉลาด” (ด ูคพ. 58:26) ใครจะอยากเป็นผู้รบั
ใช้ที่เกียจครา้นทัง้ที่ท่านสามารถเป็นพระเอก
หนังบู๊ ได ้◼
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ฉนัก�าลงัพยายามอยา่ง
หนกัเพื่อศึกษาพระ
คมัภีร์ เหตุใดการศึกษา
พระคมัภีร์จึงส�าคญั

จ ากหัวข้อสหกิจกรรมปีน้ี ท่านไดเ้รยีนรูว้ธิี “มุ่งหน้า
ดว้ยความแน่วแน่ในพระครสิต”์ (2 นีไฟ 31:20)  
พระคมัภีรข์้อน้ีสอนวา่การมุ่งหน้ารวมถึงการ “ดืม่ด�า่
พระวจนะของพระครสิต”์ ดว้ย เหตใุดการดืม่ด�า่พระ
วจนะจึงส�าคญั ตอ่ไปน้ีเป็นบางวธิีที่การศึกษาพระ

คมัภีรช่์วยให้เรามุ่งหน้า

•  ประธานโธมัส เอส.มอนสันสอนวา่ “ถ้าท่านหมั่นศึกษาพระ
คมัภีร ์ท่านจะมีอ�านาจหลีกเลี่ยงการล่อลวงและรบัการน�าทาง
จากพระวญิญาณบรสุิทธิ์มากขึน้ในทุกส่ิงที่ท่านท�า” (“เป็นตวั
ของตวัเองให้ดทีี่สุด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 84)

•  ท่านสามารถมีประจักษ์พยานและเสรมิสรา้งศรทัธาของท่านได้
เมื่อท่านศึกษาพระคมัภีรร์ว่มกับการสวดอ้อนวอน การศึกษา
พระคมัภีรม์อรมอนโดยเฉพาะและการมีประจักษ์พยานถึง
ความจรงิของพระคมัภีรเ์ล่มน้ีจะช่วยให้ท่านรูว้า่พระเยซูคอื
พระครสิต ์โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ และศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายเป็นศาสนจักรที่แท้
จรงิ (ท่านสามารถเรยีนรูสั้ญญาเหล่าน้ีเพิ่มเตมิได้ ในค�าน�าของ
พระคมัภีรม์อรมอน)

•  ท่านสามารถรบัการดลใจส่วนตวัและค�าตอบส�าหรบัค�าถาม
ของท่านผ่านพระคมัภีร ์เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ือสารกับท่าน
ผ่านพระคมัภีรแ์ละผ่านพระวญิญาณของพระองค ์ท่านจะเกิด
ความเช่ือมั่นและมีพลังมุ่งหน้าฟันฝ่าอุปสรรคที่ท่านพบเจอ

•  เหตผุลส�าคญัที่สุดที่ตอ้งศึกษาพระคมัภีรอ์าจเป็นเพราะพระ
คมัภีรส์อนท่านเกี่ยวกับพระเยซูครสิตแ์ละวธิีที่ท่านจะท�าตาม
แบบอย่างและค�าสอนของพระองค ์การด�าเนินชีวติตามหลัก
ธรรมที่ท่านอ่านจะช่วยให้ท่านเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด
มากขึน้

ค�าตอบส�าหรับค�าถามของดิฉนั
ถ้าดฉัินมีค�าถาม ดฉัินรูว้า่ดฉัิน
สามารถหันไปพึ่งพระคมัภีรแ์ละหา
ค�าตอบในน้ันได ้พระคมัภีรเ์ป็นพระ
วจนะของพระเจ้า และหลักค�าสอน
ของพระองค์ ไม่มีวนัเปลี่ยน ดฉัินรู้
วา่ไม่วา่ดฉัินก�าลังประสบส่ิงตรงกัน
ข้ามเรือ่งใด พระคมัภีรม์ีค�าตอบให้
ดฉัินเสมอ พระคมัภีรต์อบค�าถามดว้ย
วา่ศาสนจักรมีจุดยืนอย่างไรเกี่ยวกับ
เรือ่งตา่งๆ ดฉัินรูว้า่ถ้าดฉัินตัง้ใจอ่าน
พระคมัภีร ์น่ันจะช่วยให้ดฉัินมีพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์สถิตอยู่ดว้ย ซ่ึงช่วย
ให้ดฉัินรูว้า่อะไรถูกอะไรผิด
เอมิลี เอ. อาย ุ17 ปี, รัฐวอชิงตัน 
สหรัฐอเมริกา

พลงัพระคมัภีร์
น่ีเป็นครัง้แรกที่ดฉัินพยายามอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอน บทที่ดฉัินชอบ
มากเป็นพิเศษคอื 2 นีไฟ 25–33  
บทเหล่าน้ันท�าให้ดฉัินเข้มแข็งมาก
ที่สุด เพลงปฐมวยัช่ือ “พลังพระ
คมัภีร”์ ไม่เคยตรงกับดฉัินมากเท่า
น้ีมาก่อน ดฉัินเป็นพยานถึงความ
จรงิของพระคมัภีรม์อรมอนและขอ
แนะน�าให้คณุศึกษาทุกวนั
ซาไรยาห์ เจ. อาย ุ13 ปี, รัฐแอริโซนา 
สหรัฐอเมริกา 

ภาระของดิฉนัเบาลง
ปีการศึกษาหน่ึงดฉัิน
เริม่รูสึ้กกังวลกับเรือ่ง
เครยีดๆ ของชีวติ ใน
ช่วงวนัเครยีดๆ เหล่า

น้ันวนัหน่ึง ดฉัินสวดอ้อนวอนและ
อ่านพระคมัภีรม์อรมอนเป็นเวลา 
10 นาที ขณะอ่าน ดฉัินรูสึ้กอบอุ่นใจ
อย่างไม่น่าเช่ือ ดฉัินรูสึ้กถึงความรกั 
การหนุนใจ และความสุขทัง้ที่มีการ
ทดลองมากมาย ดฉัินรูสึ้กสงบอย่าง
ที่ ไม่เคยรูสึ้กมาก่อน ประสบการณ์น้ี
ท�าให้ดฉัินเข้าใจในที่สุดวา่พระผู้ช่วย

ค�าตอบมีเจตนาจะช่วยสะท้อนมุมมอง ไม่ถือเป็นการประกาศหลักค�าสอนอย่างเป็นทางการของศาสนจักร

ค�ำถำม & ค�ำตอบ



เยาวชนให้รอดทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์
ตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้กับพวก
ทา่น สันตสุิขของเราที ่    ใหก้ับทา่น” 
(ยอห์น 14:27) สามส่ีสัปดาห์ตอ่มา 
ดฉัินมีประสบการณ์น้ีหลายครัง้  
และน่ันท�าให้ดฉัินฟันฝ่าความยุ่งยาก
ทัง้หลายไปได้
ชโล เค. อาย ุ18 ปี, รัฐวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา

ความรักของพระผู ้
เป็นเจา้
โดยพลัง ตวัอย่าง และ
ค�าสอนในพระคมัภีร ์
ผมสามารถรูสึ้กถึงพระ

วญิญาณศักดิสิ์ทธิ์ พระคมัภีรม์ีพลัง
ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงใช้น�าทางและ
สอนเราได ้เมื่อใดก็ตามที่คณุรูสึ้ก
เหงาหรอืถูกทอดทิง้ ให้อ่านพระคมัภีร ์
จากน้ันให้จดจ�าวา่พระบิดาในสวรรค์
ของคณุทรงสงวนพระคมัภีร์ ไว้ ให้
คณุโดยเฉพาะเพื่อให้คณุรูว้า่พระองค์
ทรงรกัคณุ
สกอ็ตต์ เอช. อาย ุ19 ปี, รัฐวิสคอนซิน 
สหรัฐอเมริกา

ความดีและความสวา่ง
ดฉัินเริม่อ่านพระคมัภีรม์อรมอน 
ครัง้แรกเมื่อเป็นดรณีุ ดฉัินอ่านตัง้ 
แตห่น้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายและ
คดิวา่อ่านจบแล้ว แตด่ฉัินคดิผิด  
ดเูหมือนชีวติดฉัินจะขาดอะไรบาง
อย่าง ดฉัินจึงตดัสินใจเริม่อ่านอีก
รอบ รอบน้ีตัง้ใจอ่านมากขึน้ ขณะ
ท�าเช่นน้ัน ชีวติดฉัินเต็มไปดว้ย
ความสวา่งที่รบิหรี่ ไปแล้วตัง้แตอ่่าน
รอบแรกจบ ดฉัินเข้าใจมากขึน้และ
รกัพระคมัภีรม์อรมอนจรงิๆ จงอ่าน
พระคมัภีรม์อรมอนอย่างตอ่เน่ือง
และคณุจะมีความดแีละความสวา่ง
ในชีวติ
เคลลี เอม็. อาย ุ15 ปี, รัฐยทูาห์ 
สหรัฐอเมริกา

น�ำ้พแุห่งควำมรู้
“เราควรหิวกระหายความรู้ทาง
วญิญาณทุกวนั การแสวงหาความ
รู้น้ีอยูท่ี่การศึกษา พินิจไตร่ตรอง 
และสวดออ้นวอน บางคร้ังเราอาจ
ถกูล่อลวงใหคิ้ดวา่ ‘ฉนัไม่จ�าเป็น
ตอ้งศึกษาพระคมัภีร์วนัน้ี ฉนัเคย
อ่านมาหมดแลว้’ . . .

“แต่พระกิตติคุณเป็นน�้าพแุห่ง
ความรู้ท่ีไม่มีวนัเหือดแหง้ มีส่ิง
ใหม่ใหเ้รียนรู้และรู้สึกเสมอ . . . 
ในพระคมัภีร์ทุกขอ้”
อธิการเจราลด ์คอสเซ อธิการควบคุม,  
“ส่ิงน้ียงัน่าพิศวงส�าหรับท่านหรือไม่”  
เลียโฮนา, พ.ค. 2015, 99–100

พลงัท่ีจะเปล่ียน
ดิฉันไม่เคยมีประจักษ์พยานในพระ
คัมภีรม์อรมอนมาก่อน แต่เมื่อดิฉัน
สวดอ้อนวอนอย่างจรงิใจเพื่อขอ
การน�าทางจากพระวญิญาณบรสุิทธ์ิ 
ดิฉันมีความรูสึ้กท่ีดีมากเกี่ยวกับพระ
คัมภีรม์อรมอน ดิฉันอยากรูอ้ยู่แล้ววา่
พระคัมภีรเ์ล่มน้ีจรงิ ดิฉันจึงเริม่อ่าน
และศึกษารว่มกับการสวดอ้อนวอน 
จากบรรทัดมาเติมบรรทัด กฎเกณฑ์
มาเติมกฎเกณฑ์ ดิฉันได้รบัการเปิด
เผยส่วนตัววา่พระคัมภีรม์อรมอน
เป็นความจรงิ (ดู 2 นีไฟ 28:30)  
ดิฉันรกัพระคัมภีรม์อรมอน ดิฉัน
ส่ังสมค�าสอนท่ี ได้รบัขณะศึกษาพระ
คัมภีรม์อรมอน พระคัมภีรม์อรมอนมี
พลังที่สามารถท�าให้เราเปล่ียนเป็น
คนดีขึน้
เอเรียล แคนดาวาน ที. อาย ุ18 ปี, 
ฟิลิปปินส์

เอาชนะการล่อลวง
การศึกษาพระคมัภีร์
ช่วยให้ผมด�าเนินชีวติ
ตามพระกิตตคิณุที่
โรงเรยีน ผมเพิ่งเริม่

เรยีนมัธยมตน้ มีส่ิงไม่ดแีละการ
ล่อลวงมากมาย เมื่อผมตอ่ตา้นการ
ล่อลวงไดย้าก ผมพยายามอ่านเรือ่ง
ราวพระคมัภีรเ์พื่อหาค�าตอบให้ปัญหา

ส่งค�าตอบของท่านและภาพความละเอียดสูงตาม
ความประสงคข์องท่านมาก่อน 15 มกราคม 2017  
ท่ี liahona. lds. org (คลิก “Submit an Article”) หรือส่ง
ทางอีเมลท่ี liahona@ ldschurch. org

(1) ช่ือนามสกลุ (2) วนัเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือ
สาขา (4) สเตคหรือทอ้งถ่ิน (5) ค �าอนุญาตเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรของท่าน และถา้ท่านอายตุ �่ากวา่ 18 ปี
ตอ้งมีค�าอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรของผูป้กครอง
ใหพ้ิมพค์ �าตอบและรูปถ่าย (ส่งทางอีเมลได)้

อาจมีการแกไ้ขความยาวหรือความชดัเจนของค�า
ตอบท่ีส่งมา

ของผม พระคมัภีรช่์วยขจัดการล่อลวง
และหันเข้าหาพระกิตตคิณุ
เบลค ซี. อาย ุ12 ขวบ, รัฐไอดาโฮ, 
สหรัฐอเมริกา

ค�ำถำมคร้ังต่อไป

“ฉนัสวดออ้นวอนขอบาง

อยา่งท่ีส�าคญัมาตลอด แต่

ไม่ทราบวา่ฉนัไดรั้บค�า

ตอบแลว้หรือไม่ ฉนัจะ

ทราบไดอ้ยา่งไร”
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โดย เอม็มำลนี อำร์. วลิสัน

ท่านต้องการเป็นผู้ให้แบบใด
ใหม้ากกวา่ ของขวญั

เ ทศกาลครสิตม์าสเกี่ยวข้องกับพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูครสิต ์และวญิญาณของการให้ แม้การให้และรบั
ของขวญัจะเป็นเรือ่งด ีแตจ่�าไวว้า่เราสามารถให้ ไดม้ากกวา่ของขวญัที่จับตอ้งได ้ทุกวนัเราสามารถให้เวลา 
พรสวรรค ์และความเมตตาของเราได—้และน่ันเป็นเพียงบางวธิีที่เราสามารถรบัใช้ ไดอ้ย่างมีความหมาย

ดงัน้ันท่านท�าไดด้เีพียงใดกับการเอาใจใส่เรือ่งการให้ โดยไม่เห็นแก่ตวั ลองท�าแบบสอบถามตอ่ไปน้ี
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คุณก�าลังเตรยีมตวัไปโรงเรยีน คณุแม่ขอให้คณุมากินอาหารเช้า และท่านใช้เวลาเตรยีมอาหารโปรดให้คณุ 
คณุท�าอย่างไร

ก. ตะโกนบอกวา่ “หนูยงัไม่
เสร็จค่ะ!” แลว้คุณกใ็ชเ้วลา
เตรียมตวัต่อ กินอาหาร
ชา้กวา่ปรกติ เลยพลาดรถ
ประจ�าทาง ท่านจึงตอ้งขบัรถ
ไปส่งคุณท่ีโรงเรียน

ข. กินอาหารเชา้เร็วๆ แลว้
รีบออกจากบา้น แม่ท�า
แบบน้ีอยูเ่ร่ือย—แม่
ทั้งหลายกท็�าแบบน้ี

ค. ขอบคุณแม่ รีบเตรียมตวั
ใหพ้ร้อม แลว้ใชเ้วลากิน
อาหารกบัครอบครัว
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ก. ไม่สนใจเธอ คุณเครียด
พอแลว้และตอ้งคร�่ า
เคร่งกบัการสอบ

ค. ถามวา่เธอก�าลงัหาอะไรอยู่
หรือเปล่า เม่ือคุณไดย้นิวา่
เธอตอ้งการดินสอ คุณให้
ดินสอของคุณแก่เธอหน่ึง
แท่ง “เกบ็ไวใ้ชเ้ลยนะ”  
คุณบอกเธอดว้ยรอยยิม้

3 4

ก. ง่ายมาก คุณรีบไปหยบิบาสเกตบอล
ลกูใหม่ท่ีคุณหมายตาไวห้ลายเดือน
แลว้ . . . เธอน่าจะชอบนะ

ข. เลือกของราคาถกูท่ีสุดใหเ้ธอ—เธอจะไม่
ผดิหวงั และคุณไม่ตอ้งเสียเงินเยอะ

ค. หาหนงัสือเล่มใหม่ล่าสุดท่ีเขียนโดยนกั
เขียนคนโปรดของเธอ คุณอดใจรอดู
สีหนา้ต่ืนเตน้ของนอ้งสาวขณะแกะห่อ
ของขวญัแทบไม่ไหว!

เ วลา 10:00 น. ครขูองคณุก�าลังจะแจกข้อสอบ คณุไม่คอ่ยรูจ้ักคนที่น่ังใกล้คณุ แตค่ณุเห็นเธอก�าลังคน้เป้
สะพายหลังของเธออย่างลนลาน คณุท�าอย่างไร

ข. ขอใหเ้ธอโชคดี

ก. บอกเขาวา่คุณไม่วา่ง ไวว้นัหลงั

ข. รับปากอยา่งไม่เตม็ใจและส่งบอลใหเ้ขาไม่
ก่ีลกู ใหค้ �าแนะน�าเร็วๆ หน่ึงขอ้ก่อนจะรีบ
ไปเท่ียวกบัเพื่อนของคุณ

ค. ใชเ้วลาหลายนาทีใหค้ �าแนะน�าและนดัเขามา
ฝึกดว้ยกนัอีกคร้ัง

หลังโรงเรยีนเลิกนักฟุตบอลคนหน่ึงในทีม
ของคณุมีปัญหาเรือ่งการส่งบอลให้แม่นย�า

—ซ่ึงเป็นเรือ่งที่คณุถนัด เขามาหาคณุหลังฝึก
และถามวา่คณุจะช่วยเขาได้ ไหม คณุพูดอะไร

เ วลา 17:30 น. คณุแม่ของคณุมาส่งคณุที่รา้น
เพื่อซือ้ของขวญัครสิตม์าสให้น้องสาวของคณุ 

คณุซือ้อะไร
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ให้โดยไม่หวงัส่ิงตอบแทน
“ขา้พเจา้สวดออ้นวอนขอให้
ความรู้สึกของผูอ่ื้นสมัผสัใจ
เรา เพื่อเราจะใหโ้ดยไม่รู้สึก
ถกูบีบบงัคบัหรือคาดหวงัผล
ประโยชน ์และเพื่อเราจะรู้
วา่การเสียสละท่ีเราท�านั้นน่าช่ืน
ใจเม่ือเราเห็นค่าปีติท่ีการเสีย
สละนั้นน�ามาสู่ใจอีกดวงหน่ึง”
ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก ์ท่ีปรึกษาท่ีหน่ึง
ในฝ่ายประธานสูงสุด, “เตรียมของขวญัให้
ครอบครัวในอนาคตของท่าน,”  
เลียโฮนา, ม.ค. 2014, 49

ไ ดเ้วลาเข้านอนแล้วและคณุเหน่ือยมาก คณุยังไม่ไดอ้่านพระคมัภีร ์คณุท�าอย่างไร

5

ก. นบัท่ีคุณอ่าน
ในวนัอาทิตยแ์ทน

ข. ขณะมองหาพระคมัภีร์ คุณ
บงัเอิญเห็นนิยายเร่ืองโปรด
ของคุณ สามสิบนาทีต่อมา
คุณนึกถึงพระคมัภีร์และรีบ
อ่านขอ้สั้นๆ ก่อนปิดไฟ

ค. เห็นทั้งพระคมัภีร์และนิยาย
เร่ืองโปรด แต่ตดัสินใจให้
ความส�าคญักบัพระบิดา
บนสวรรคก่์อน และสวด
ออ้นวอนทนัทีก่อนเร่ิมอ่าน 
คุณจดความคิดบางอยา่งขณะ
ศึกษา และคุณสวดออ้นวอน
ขอบพระทยัพระองคอี์ก
คร้ังก่อนเขา้นอน

เฉลย!
ถ้าคณุตอบ (ก)เป็นส่วนใหญ่ คณุอาจตอ้งหันมาสนใจผู้อื่นมากขึน้อีก

นิด จ�าไวว้า่ การให้และการรบัใช้ผู้อื่นจะท�าให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุข
มากขึน้ (ด ูมัทธิว 25:34– 46)

ถ้าคณุตอบ (ข)เป็นส่วนใหญ่ ให้พิจารณาวา่ “ท่านทัง้หลายไดร้บั
เปล่าๆ ก็จงให้เปล่าๆ” (มัทธิว 10:8) คดิดวูา่การให้ดว้ยความเต็มใจมากขึน้
จะช่วยให้ท่านพบปีตมิากขึน้ไดอ้ย่างไร

ถ้าท่านตอบ (ค)เป็นส่วนใหญ่ ให้ท�าตอ่ไป! การกระท�าของท่านแสดง
ให้เห็นวญิญาณแท้จรงิของครสิตม์าส

พิจารณาวา่ท่านจะให้ของขวญัจากใจแก่คนรอบข้างในเทศกาล
ครสิตม์าสปีน้ีไดอ้ย่างไร ไม่วา่ท่านมีพรสวรรคอ์ะไร ท่านสามารถหาวธิี
แสดงความรกัและความขอบคณุผู้อื่นไดท้ัง้โดยของขวญัที่ท่านให้และวธิี
ที่ท่านให้พวกเขาในแตล่ะวนั การให้กลายเป็นพรและไม่ ใช่เรือ่งยากเมื่อ
เราเข้าใจวา่โดยการรบัใช้ผู้อื่น เราก�าลังรบัใช้พระบิดาบนสวรรคข์องเรา
จรงิๆ (ด ูโมไซยาห์ 2:17)
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา ◼
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เรา และผมยังคงใช้เวลากับผู้สอน
ศาสนา พวกเขาให้ก�าลังใจ สอน และ
สนับสนุนผม พวกเขาช่วยให้ผมรูสึ้ก
ดขีึน้ในวนัยากๆ แม้จะมีอุปสรรคเรือ่ง

ภาษาและตารางงานยุ่งๆ ของพวกเขา 
แตผู่้สอนศาสนาพยายามช่วยผม  
ผู้สอนศาสนาช่วยให้ผมรูว้า่ผมไม่ โดด
เดีย่ว พระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
บุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ 
ทรงดูแลผมและช่วยผมผ่านคนอื่นๆ

เมือ่เอ็ลเดอร์ ใหมค่นน้ันยา้ย  
ผมขอบคณุเขาส�าหรบัการเป็นเครือ่ง
มือในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพื่อช่วย
ผม ผมขอบคณุที่เขามามิชช่ันน้ัน
เพราะเขาเป็นพรแก่ผม

ก่อนหน้าน้ี ผมแทบไม่มีความ
ปรารถนาจะรบัใช้งานเผยแผ่ แตเ่มื่อ
เฝ้ามองผู้สอนศาสนาเหล่าน้ี ความ
ปรารถนาจะรบัใช้เพิ่มขึน้ ผมจะไป
เป็นผู้สอนศาสนาเรว็ๆ น้ี ผมตัง้ใจจะ
สละทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแบบเดยีวกับ
ที่ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ันท�า

ก่อนผู้สอนศาสนาชุดแรกน้ันมา
บ้านผม ผมจ�าไดว้า่คนืหน่ึงผมรูสึ้ก
เหงาและสวดอ้อนวอน ผมทูลขอพระ
ผู้เป็นเจ้าสุดใจให้ส่งใครสักคนมาช่วย
และสนับสนุนผม พระเจ้าทรงตอบค�า
สวดอ้ออนวอนของผมในวธิีที่ผมคาด
ไม่ถึง—น่ันคอื ส่งผู้สอนศาสนามา  
ผมรูว้า่พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์
และผู้สอนศาสนาเป็นผู้รบัใช้ของ
พระองค ์◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเซาเปาลู บราซิล

 ผมตอ้งการ  

โดย กำเบรียล คอสตำ ซิลวำ

เ มื่อผมอายุครบ 17 ปี เพื่อนๆ  
ของผมหายไปหมด พวกเขาย้าย
ไปไกลมาก รบัใช้งานเผยแผ่ ไม่ก็

เพิ่งหยุดเป็นเพื่อนกับผม ถึงแม้ผมมี
ครอบครวัของผม แตผ่มก็ยังรูสึ้กโดด
เดีย่ว ผมรูสึ้กวา่ไม่ไดร้บัการสนับสนุน
จากคนนอกครอบครวั ผมเข้ากับคน
อื่นไม่ไดท้ัง้ที่ผมพยายามแล้ว

วนัหน่ึงผู้สอนศาสนาที่เพิ่งย้ายเข้า
มาวอรด์ของเราแวะมาที่บ้านเราเพื่อ
แนะน�าตวั พวกเขาถามวา่จะช่วยอะไร
เราไดบ้้าง ผมไม่สนใจวา่พวกเขาพูด
อะไรอยู่เพราะผมคดิเพียงวา่ผมรูสึ้ก
เศรา้และเหงามาก จากน้ันผู้สอน
ศาสนาพูดวา่พวกเขาอยากให้ผมช่วย
สอนบทเรยีนบางบทของพวกเขา ผม
ประหลาดใจ! ท�าไมพวกเขาขอความ
ช่วยเหลือจากคนที่เห็นชัดวา่อารมณ์
ไม่ดเีลย

ผมรบัปาก และผมไปสอนบทเรยีน
บางบทกับพวกเขา ผู้สอนศาสนาไม่
เพียงช่วยคนที่พวกเขาก�าลังสอน
เท่าน้ันแตก่�าลังเป็นอิทธิพลดตีอ่ผม
ดว้ย

เมื่อเอ็ลเดอรค์นหน่ึงย้าย ผมรูเ้ลย
วา่ชีวติผมดขีึน้ตัง้แตเ่ริม่ใช้เวลากับผู้
สอนศาสนา ผมมีหลายอย่างเหมือน
กับเอ็ลเดอรค์นใหม่ที่ย้ายมาเขตของ

ผมเป็นสมาชิกศาสนจักร แต่ผมต้องการผู้สอนศาสนาด้วย

การรับใชข้องผูส้อนศาสนา
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คนเล้ียงแกะไดย้นิข่าวสารและ  
“รีบไปพบ” พระเยซู ท่านท�าไดเ้ช่นกนั  

(ดู ลกูา 2:15–16.)

อย่ำรีรอ
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ก ารรอคอยเป็นเรือ่งยาก เด็กรู้
ด ีและผู้ ใหญ่ก็รูเ้ช่นกัน เรา
มีชีวติอยู่ ในโลกที่น�าเสนอ

อาหารจานดว่น ข้อความโตต้อบฉับ
พลัน ภาพยนตรต์ามส่ัง และค�าตอบ
ที่ ไดท้ันทีไม่วา่ค�าถามจะส�าคญัหรอื
ไม่ก็ตาม เราไม่ชอบรอ บางคนรูสึ้กวา่
ความดนัขึน้เมื่อแถวของพวกเขาใน
รา้นขายของช�าเคลื่อนช้ากวา่แถวที่อยู่
รอบๆ

ความอดทน—ความสามารถ
ในการยบัย ั้งความปรารถนาไว้
ชัว่เวลาหน่ึง—เป็นคณุธรรมล�า้คา่
และหาไดย้าก เราอยากไดส่ิ้งที่อยาก
ได ้และเราอยากไดเ้ดีย๋วน้ัน ฉะน้ัน 
แนวคดิเรือ่งความอดทนจึงอาจดู
เหมือนไม่น่าอภิรมย์และขมขื่นบาง
ครัง้

กระน้ันก็ตาม ถ้าปราศจากความ
อดทน เราจะท�าให้พระผู้เป็นเจ้าพอ
พระทัยไม่ได ้เราจะดพีรอ้มไม่ได ้
แท้จรงิแล้ว ความอดทนเป็นกระบวน
การท�าให้บรสุิทธิ์ที่ขัดเกลาความเข้าใจ 
ท�าให้ความสุขลึกซึง้ เน้นการกระท�า 
และหวงัสันติ

ความอดทนไม่ ใช่แคร่อ ความ
อดทนไม่ ใช่การยอมรบัสภาพที่ ไม่

วธีิ อดทน

โดย ประธำนดเีทอร์  
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่าย
ประธานสูงสุด

ค�ำตอบจำกผู้น�ำศำสนจกัร

พึงใจโดยไม่คดิจะท�าอะไร ทัง้ไม่ ใช่
การไม่ลงมือท�าเพราะกลัว ความ
อดทนหมายถึง การรอคอย และ  
มีความอดกลั้น หมายถึงอยู่กับบาง
ส่ิงและท�าสุดความสามารถ—ท�างาน 
หวงั และใช้ศรทัธา อดทนตอ่ความ
ยากล�าบากดว้ยความไม่ย่อท้อแม้เมื่อ
ความปรารถนาของใจเกิดขึน้ช้า ความ
อดทนไม่เพียงมีความอดกลัน้เท่าน้ัน 
แต ่อดทนดว้ยดี! ความอดทนหมาย
ถึงการยืนหยัดในบางส่ิงจนถึงที่สุด 
หมายถึงการยืดเวลาสนองความพอใจ
เดีย๋วน้ันไวร้บัพรในอนาคต หมายถึง
การควบคมุความโกรธ และยับยัง้ค�า
พูดที่ ไรเ้มตตา หมายถึงการตอ่ตา้น
ความช่ัว แม้ดเูหมือนจะท�าให้คนอื่น
ร�า่รวย

ความอดทนหมายถึงการยอมรบั
ส่ิงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดแ้ละ
เผชิญส่ิงน้ันดว้ยความกล้าหาญ  
ความสง่างาม และศรทัธา หมาย
ถึงการ “เต็มใจยอมในส่ิงทัง้ปวงที่
พระเจ้าทรงเห็นควรจะอุบัตแิก่ [เรา], 
แม้ดงัเด็กยินยอมตอ่บิดาตน” [ โมไซ-
ยาห์ 3:19] สุดท้าย ความอดทนหมาย
ถึง “มัน่คงและแน่วแน่, และ
ไม่หวัน่ไหวในการรักษาพระ

บญัญติัของพระเจา้” (1 นีไฟ 2:10] 
ทุกวนัเวลา แม้ ในยามที่ยากจะท�าเช่น
น้ัน

งานของความอดทนสรปุไดด้งัน้ี 
รกัษาพระบัญญัต ิวางใจในพระผู้เป็น
เจ้าพระบิดาบนสวรรคข์องเรา รบัใช้
พระองคด์ว้ยความอ่อนโยนและความ
รกัเหมือนพระครสิต ์ใช้ศรทัธาและ
ความหวงัในพระผู้ช่วยให้รอด และ
ไม่ยอมแพ้ บทเรยีนที่เราไดจ้ากความ
อดทนจะสรา้งอุปนิสัย ยกระดบัชีวติ 
และเพิ่มความสุขของเรา ส่ิงเหล่าน้ีจะ
ช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่ซ่ือสัตย์ของ
พระอาจารย์ของเราพระเยซูครสิต ์◼

จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2010
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“ระลึกถึงพระองค ์เมือ่ท่านนึกภาพครสิตม์าสปีน้ี” 
(Children’s Songbook, 50)

ใกล้ถึงครสิตม์าสแล้วแตด่เิอโกไม่รูสึ้กตืน่เตน้เลย  
น่ีเป็นครสิตม์าสครัง้แรกตัง้แตพ่่อแม่ของเขาหย่ากัน 

เขารูสึ้กวา่ไม่มีอะไรเหมือนเดมิ ครสิตม์าสปีน้ีเขากับ 
ซามูเอลน้องชายจะไม่ไดเ้จอคณุแม่

“ทุกอย่างตา่งจากเดมิ” ดเิอโกบอกพ่อ
“พ่อรู”้ ตาพ่อเศรา้ “บางครัง้

สถานการณ์เปลี่ยนก่อนจะดขีึน้” 
เขาเงียบไปครูห่น่ึง แล้วก็ยิม้ 
“ครสิตม์าสปีน้ี จะ ตา่ง

จากเดมิ แต่ไม่ไดห้มายความวา่เราจะไม่สนุก เราจะยัง
ฉลองการประสูตขิองพระผู้ช่วยให้รอดเหมือนเดมิ”

ดเิอโกพยักหน้า คงท�าใจยากที่จะไม่ไดเ้จอแม่  
แตค่รสิตม์าสจะยังคงด ีได ้ตามที่พ่อบอก ดเิอโก
ตอ้งการช่วยท�าให้ครสิตม์าสปีน้ีมีความสุข

เขาเข้าไปคดิในห้องของเขา บางครัง้
ครอบครวัของพวกเขาท�าโครงการ

บ�าเพ็ญประโยชน์ในช่วงครสิตม์าส 
ปีน้ีพวกเขาจะท�าอะไรไดบ้้าง

 ดเิอโกมองไปรอบๆ ห้อง  
เขาเห็นรถของเล่นที่เขาไม่

คริสตม์าสท่ีตา่งจากเดิม
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คงท�าใจยากทีจ่ะไม่ไดเ้จอแม่ แตค่รสิตม์าส
จะยังคงดีได้
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เดก็คริสตม์าสท่ีตา่งจากเดิม

กำรเป็นแบบอย่ำง
พ่อของผมไม่ได้ ไปโบสถ์ แตผ่ม
พยายามรกัษาพระบัญญัตเิมื่อผมอยู่
ที่บ้านพ่อโดยเป็นแบบอย่างให้เห็นวา่
ผมด�าเนินชีวติตามพระกิตตคิณุของ

พระเยซูครสิตอ์ย่างไร
ดำชเชล พ.ี อำยุ 6 ขวบ, รัฐโคโลรำโด สหรัฐอเมริกำ

ไดเ้ล่นแล้ว เขาหยิบขึน้มาหมุนล้อ 
ยังดอียู่เลย เขากับพ่อและซามูเอล
อาจจะเอาของเล่นบางชิน้ไปให้เด็ก
ที่ ไม่มีของเล่น! เขาพบของเล่นอีก
สองสามชิน้จึงหยิบใส่ถุงรวมกับรถ

เมื่อเก็บเสรจ็แล้ว เขาถือถุง
ไปที่ห้องของซามูเอล “พี่จะช่วย
ท�าความสะอาดห้องเอาไหม”  
เขาถาม “จะท�าให้พ่อประหลาดใจ”

ซามูเอลเงยหน้าจากรปูที่เขา
ก�าลังวาด “เอาสิ”

เด็กทัง้สองช่วยกันท�าความ
สะอาดห้องของซามูเอล ดเิอโกบอกแผนให้เขารู ้พวก
เขาพบของเล่นอีกสองสามชิน้ที่ซามูเอลไม่เล่นแล้วจึง
ใส่เพิ่มลงไปในถุง

เมื่อเก็บเสรจ็แล้วพวกเขาแบกถุงลงไปชัน้ล่าง  
“พ่อครบั” ดเิอโกพูด “เราเจอของเล่นบางชิน้ที่ ไม่ ได้
เล่นแล้ว เราจะเอาของเล่นพวกน้ีไปให้เด็กที่ ไม่มีของ
เล่นไดห้รอืเปล่าครบั”

พ่อมองดว้ยความประหลาดใจและมีความสุข  
“น่ันเป็นความคดิที่ดมีาก! บ่ายน้ีเราจะเอาไปให้บ้านพัก
คนเรร่อ่นกัน”

เราสนุกเมื่อไปเยี่ยมบ้านพักคนเรร่อ่น ดเิอโกกับซามู-
เอลเล่นกับเด็กบางคนขณะพ่อพูดคยุกับพวกผู้ ใหญ่

ระหวา่งกลับบ้าน พ่อถามวา่พวกเขาจะท�าอะไรอีกเพื่อ
ให้ครสิตม์าสปีน้ีพิเศษ

“ครสิตม์าสปีที่แล้วเราท�าขนมแจกเพื่อนบ้าน”  
ดเิอโกบอก

“เราจะท�าอย่างน้ันก็ ได”้ พ่อพูด “งัน้เราไปซือ้ของมา
ท�าคกุกีก้ัน”

ซามูเอลคดิวา่คกุกีเ้ป็นความคดิที่ ดมีาก 
พวกเขาช่วยพ่อซือ้ส่วนผสมที่รา้น ที่บ้านพวกเขาท�า

แป้งคกุกีแ้ล้วตดัออกมาเป็นรปูดาวและตน้ไม้ ดเิอโกกับ
ซามูเอลโรยน� ้าตาลสีเหลืองและเขียวบนคกุกี ้จากน้ันจึง
เอาคกุกี ้ใส่ถุงไปแจกเพื่อนบ้าน

เมื่อสิน้วนั ดเิอโกเหน่ือยแตม่ีความสุข เขากับซามู-
เอลและพ่อท�าหลายอย่างดว้ยกันเป็นครอบครวัและได้
ช่วยเหลือผู้อื่น พ่อพูดถูก ครสิตม์าสตา่งจากเดมิ แตย่ัง
ดเีหมือนเดมิ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา

โดย เจน แมค็ไบรด์ โชเอท

เรียบเรียงตามเร่ืองจริง



หนูอยู่ ในอินเดยีกับครอบครวั หนูวางแผน
กิจกรรมพิเศษครสิตม์าสให้ โรงเรยีนและ

แบ่งปันพระกิตตคิณุกับเพื่อนๆ

พร  
จาก  

เบลสซี

เดก็ๆ ทีย่นือย่ำงภำคภูมิ

ผู้สอนศำสนำ 
รุ่นเยำว์
ผู้น�าปฐมวยัของหนู
สอนว่าเราควรเป็นผู้ 
สอนศาสนา บางคร้ัง
หนูชวนเพือ่นๆ ไป
โบสถ์ ส่วนมากพวก
เขาจะปฏิเสธ หนูคดิ
ว่าน่ันอาจเป็นเพราะ
หนูอายนุ้อยเกนิกว่า
จะเป็นผู้สอนศาสนา

ท้ำทำยครอบครัว
ทีก่ารสังสรรค์ในครอบครัว คณุพ่อ
ท้าทายครอบครัวเราให้ชวนคนคนหน่ึง
มาโบสถ์ทุกเดอืน หนูอยากท�า แต่ท�า
ยาก! หนูขอให้คณุพ่อช่วย คณุพ่อบอก
ให้หนูสวดอ้อนวอน หนูสวดอ้อนวอน 

สวสัดค่ีะ!  
หนูช่ือเบลสซี!

1

2



 ธนัวาคม 2016 67

เดก็

เคลด็ลบักำรยนือย่ำงภำคภูมขิองเบลสซี
•  สวดออ้นวอนทูลขอความช่วยเหลือ
•  ชวนคนมาโบสถแ์มคุ้ณคิดวา่พวกเขาจะปฏิเสธ
•  จ�าไวว้า่พระบิดาบนสวรรคจ์ะทรงช่วยคุณ

ควำมเห็น
วนัรุ่งขึน้ทีโ่รงเรียน ครูใหญ่ขอความเห็นเร่ืองกจิกรรมคริสต์มาส
ของโรงเรียน หนูมีความเห็นทีด่มีาก! หนูบอกครูใหญ่ว่าเดก็
ปฐมวยัทุกคนมาเยีย่มโบสถ์ของหนูได้ เธอโทรหาพ่อแม่ของหนู 
และพ่อกบัแม่บอกอธิการให้วางแผนกจิกรรม ผู้น�าปฐมวยัของเรา
และผู้สอนศาสนากช่็วยอีกแรง

พร้อมหน้ำกนัทีโ่บสถ์
ทีโ่บสถ์เราดูวดีทิศัน์เกีย่วกบัการ
ประสูติของพระเยซูคริสต์ คน
หนุ่มสาวและผู้สอนศาสนาร้อง
เพลงคริสต์มาส อธิการกบัคณุ
พ่อเป็นผู้พูดเร่ืองพระเยซูทรงรัก
เดก็ๆ อย่างไรและเราควรรักกนั 
หนูเป็นผู้พูดเร่ืองคริสต์มาส ทุก
คนสนุกมาก! ครูใหญ่กบัครูของ
หนูถามผู้สอนศาสนาหลายข้อ

วนัทีน่่ำตืน่เต้น
ไม่นานกถ็งึวนัน้ัน หนูรู้สึกประหม่า
และต่ืนเต้นไปพร้อมๆ กนั เมื่อคณุ
พ่อพาหนูไปโรงเรียน หนูเห็นทุก
คนอยู่ทีน่ั่นและพร้อมจะไปโบสถ์ 
นักเรียนและครูเกอืบ 500 คนมา
โบสถ์!
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หลังจากมอรมอนบิดาของท่านสิน้ชีวติ โมโรไนจึงเขียนบนแผ่นจารกึทองค�า เขาเขียนเกี่ยวกับฐานะปุโรหิต 
ศีลระลึก และบัพตศิมา เขาท้าทายให้เราอ่านพระคมัภีรม์อรมอนและทูลถามพระบิดาบนสวรรคว์า่จรงิ

หรอืไม่ ถ้าเราสวดอ้อนวอนและฟังค�าตอบ พระวญิญาณจะทรงบอกเราวา่จรงิ โมโรไนฝังแผ่นจารกึไว้ ในดนิเพื่อ
เก็บรกัษาให้ปลอดภัย

ค�าทา้ของโมโรไน
วรีบุรุษพระคมัภร์ีมอรมอน
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□  ท่องจ�า โมโรไน 10:5

□  ท�าตามค�าทา้ของโมโรไน สวดออ้นวอน
ขอใหพ้ระวญิญาณบริสุทธ์ิช่วยใหคุ้ณรู้
วา่พระคมัภีร์มอรมอนเป็นความจริง

□  เขา้ไปท่ี scripturestories. lds. org เพื่อดู
วดิีทศัน ์53–54 ของเร่ืองราวพระคมัภีร์
มอรมอน

□ ฉนัทา้ทายตนเองให ้. . .

ผมอ่านพระคมัภีร์กบัคุณ
พอ่ทุกวนั นัน่ช่วยใหผ้ม
มีประจกัษพ์ยาน ผมจะ
ไม่เลิกท�า

สเป็นเซอร์ พ.ี อำยุ 10 ขวบ, 
รัฐวสิคอนซิน สหรัฐอเมริกำ

ฉันยอมรับค�ำท้ำ!

โมโรไน

ตดั พบั และเกบ็บตัรค�าทา้แผน่น้ีไว!้
“แผ่นจารึกทองค�า” เจคอบ ด.ี อาย ุ11 ขวบ, โนวาสโกเชีย แคนาดา
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เดก็

เ มื่อมารยี์กับโยเซฟเดนิทางไปเบธเลเฮม สถานที่แห่งเดยีวที่พวก
เขาพบวา่จะพักไดค้อืคอกสัตว ์พระเยซูครสิตป์ระสูติ ในคอก

สัตวแ์ละนอนในรางหญ้า บรรดาคนเลีย้งแกะและนักปราชญ์ตาม
ดาวดวงหน่ึงไปหาพระเยซู ชาวนีไฟเห็นดาวดวงน้ีเช่นกันและรู้
วา่พระเยซูประสูตแิล้ว เราเฉลิมฉลองครสิตม์าสเพื่อระลึกถึงการ
ประสูตขิองพระองค ์◼
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ท่านสามารถพิมพส์�าเนาเพิ่มเติมไดท่ี้ liahona. lds. org

นึกภำพคอกสัตว์

หัวข้อของเดอืนนี้
หลงัจากอ่านพระคมัภีร์หน่ึงขอ้  
ใหร้ะบายสีบริเวณตวัเลขท่ีตรงกบัขอ้
นั้นเก่ียวกบัเร่ืองราวการประสูติ!

1  1 นีไฟ 11:14–28

2  2 นีไฟ 19:6

3  โมไซยาห์ 15:1–4

4  แอลมา 5:48

5  3 นีไฟ 9:15

6  มทัธิว 1:19–25

7  มทัธิว 2:7–11

8  ลูกา 1:27–31

1

22

3

5

7

4

8

6

ฉันอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอนได้
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จาก “เพือ่เราจะดงึมนุษย์ทัง้ปวงมาหา
เรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 39–42

ค�ำตอบจำกอคัรสำวก

โดย เอล็เดอร์เดล จ.ี  
เรนลนัด์
แห่งโควรัมอคัรสาวก
สิบสอง

เรำสำมำรถรู้ได้ว่ำพระผู้ช่วย

ให้รอดทรงอยู่ใกล้ตลอดเวลำเรำสำมำรถระลกึได้ว่ำ

พระองค์ทรงทนทุกข์เพือ่ให้

เรำได้รับกำรให้อภยัอย่ำงไร

เรำสำมำรถระลกึถงึพระองค์เมือ่เรำรับศีลระลกึ

เรำสำมำรถนึกภำพคอกสัตว์

ในเบธเลเฮมทีพ่ระองค์ประสูติ

ฉันจะรูสึ้กใกลช้ดิ  
พระผูช้ว่ยใหร้อด 
มากขึน้ไดอ้ยา่งไร
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“เดก็คนหน่ึงเกดิมำ” โดย โซเฟีย เอม็. อำยุ 7 ขวบ, กอร์เตส, ฮอนดูรัส

หนา้น้ีของหนู

ทุกวนัเปาลาจะฟังซีดเีพลงปฐมวยัและฝึก
ร้องหลายๆ เพลง เธอชอบเพลง “ท�าตาม
ศาสดา” มาก เธอชอบอ่าน เร่ืองรำวพระ
คมัภร์ีมอรมอน กบัคณุแม่ของเธอเช่นกนั 
เมื่อเร็วๆ น้ีเธอไปเยีย่มญาติบางคนและเล่า
เร่ืองของแอมันกบัชาวเลมันให้พวกเขาฟัง

เปำลำ ซี., อำยุ 3 ขวบ, รัฐโออำซำกำ 
เมก็ซิโก

โดย โลฮำน บี. อำยุ 9 ขวบ, เซำเปำลู บรำซิล

โดย ดำนีลำ เอม็. อำยุ 9 ขวบ,  
กอร์เตส, ฮอนดูรัส

เดก็ปฐมวยัในโรม อติำล ีร่วมมอืร่วมใจกนัท�ำต้นคริสต์มำส
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ค�าสญัญาพิเศษของโมโรไน
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ีมอรมอน

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เอ
พ

ริล
 ส

ตอ็
ตต

์

โมโรไนเขียนค�าสวด
อ้อนวอนศีลระลึกลงไปดว้ย 
เขาเขียนวา่ส่ิงดทีุกอย่างมา
จากพระผู้เป็นเจ้า

มอรมอนมีบุตรชายคน
หน่ึงช่ือโมโรไน หลังจาก
มอรมอนสิน้ชีวติ โมโรไน
เขียนบนแผ่นจารกึทองค�า
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เดก็

โมโรไนให้ค�าสัญญาพิเศษ 
เขาเขียนวา่ถ้าเราอ่านพระ
คมัภีรม์อรมอนและทูลถาม
พระผู้เป็นเจ้า พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์จะทรงบอกเราวา่
พระคมัภีรเ์ล่มน้ีจรงิ หลัง
จากน้ันโมโรไนฝังแผ่นจารกึ
ไว้ ในเนินเขาคาโมราห์เพื่อ
เก็บรกัษาให้ปลอดภัย

โมโรไนเขียนวา่พระเยซู
ทรงรกัเด็กทุกคน เขา
กล่าววา่เราสามารถสวด
อ้อนวอนให้มีความรกัใน
ใจเราได้
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หลายปีตอ่มาโมโรไนเป็นเทพมาแผ่นดนิโลก ท่านแสดงให้ โจเซฟ สมิธเห็น
วา่แผ่นจารกึทองค�าฝังอยู่ที่ ไหน พระผู้เป็นเจ้าประทานพลังอ�านาจในการแปล
ถ้อยค�าบนแผ่นจารกึให้ โจเซฟ ทุกวนัน้ีเราสามารถอ่านถ้อยค�าของโมโรไนได้
จากพระคมัภีรม์อรมอน! ◼
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80 เลียโฮนา

พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เห็น
ความห่วงใยของพระบิดาผู้ทรงดี
พร้อมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

หลังจากศาสดาพยากรณ์หลายรุน่
พยายามสอนครอบครวัมนุษย์ ให้

รูพ้ระประสงคแ์ละทางของพระบิดา 
โดยมักจะประสบความส�าเรจ็เพียง
เล็กน้อย พระผู้เป็นเจ้าทรงพยายาม
อย่างยิ่งเพื่อให้เรารูจ้ักพระองค์ โดย
ทรงส่งพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด
จากพระองคแ์ละดพีรอ้ม ผู้ที่พระองค์
ทรงสรา้งตามรปูลักษณ์ของพระองค์
และเหมือนกับพระองค ์ให้มาอยู่รบั
ใช้ท่ามกลางมนุษย์ ในความท้าทาย
ประจ�าวนัของชีวติ

การเสด็จมาแผ่นดนิโลกพรอ้ม
ความรบัผิดชอบเช่นน้ัน การท�าหน้า
ที่เอโลฮิม—ตรสัดงัที่พระองคจ์ะตรสั 
พิพากษาและรบัใช้ รกัและเตอืน  
อดกลัน้และให้อภัยดงัที่พระองค์
จะท�า—หน้าที่น้ีใหญ่หลวงเกินกวา่
ท่านและข้าพเจ้าจะเข้าใจได ้แต่ ใน
ความภักดแีละความแน่วแน่อันเป็น
คณุลักษณะของบุตรพระผู้เป็นเจ้า 
พระเยซูเข้าพระทัยและทรงท�าหน้าที่
ดงักล่าว ตอ่จากน้ันเมื่อค�ายกย่อง
สรรเสรญิเริม่มีมา พระองคท์รงยก
ความดคีวามชอบทัง้หมดให้พระบิดา
ดว้ยความนอบน้อมถ่อมตน

“พระบิดา . . . ทรงท�าพระราชกิจ
ของพระองค”์ พระองคต์รสัอย่าง
จรงิจัง “พระบุตรจะท�าส่ิงใดตามใจ
ไม่ไดน้อกจากที่ ไดเ้ห็นพระบิดาท�า 
เพราะส่ิงใดที่พระบิดาท�า ส่ิงน้ันพระ
บุตรจะท�าเหมือนกัน” [ยอห์น 14:10; 
ยอห์น 5:19] พระเยซูตรสัอีกวาระ
หน่ึงวา่ “เราพูดถึงส่ิงที่เราเห็นเมื่ออยู่
กับพระบิดา” [ยอห์น 8:38] . . .

. . . บางคนในโลกปัจจุบันทนทุกข์
จากความเข้าใจผิดอันน่าเศรา้เกี่ยวกับ 
[พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดรข์อง
เรา] ในหมู่คนเหล่าน้ีมีแนวโน้มวา่จะ
รูสึ้กเหินห่างจากพระบิดา แม้แปลก
แยกจากพระองคถ์้าพวกเขาไม่เช่ือ
ในพระองคเ์ลย . . . การตคีวามพระ
คมัภีร์ ไบเบิลไม่ถูกตอ้ง (และแน่นอน
วา่บางกรณีแปลคลาดเคลื่อน)  
คนเหล่าน้ีมองวา่พระบิดาและพระ
เยซูครสิตพ์ระบุตรของพระองคท์รง

พระลกัษณะ
ท่ีแทจ้ริงของ
พระผูเ้ป็นเจา้

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ด�าเนินงานตา่งกันมาก ทัง้ที่ ในความ
เป็นจรงิแล้วพระบุตรของพระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นองคเ์ดยีวกันทัง้ในพันธ
สัญญาเดมิและพันธสัญญาใหม่  
ทรงกระท�าดงัที่พระองคท์รงท�าภาย
ใตก้ารน�าทางของพระบิดาผู้ทรงเป็น
เหมือนเดมิ “วนัวาน, วนัน้ี, และ
ตลอดกาล” 1 . . .

เมื่อพระครสิตป์ระทานอาหาร
แก่คนหิวโหย รกัษาคนป่วย ต�าหนิ
ความหน้าซ่ือใจคด วงิวอนขอศรทัธา
—พระครสิตผ์ู้ทรงก�าลังแสดงให้เรา
เห็นทางของพระบิดาผู้ทรง “เป่ียม
ดว้ยพระเมตตากรณุา กริว้ช้า อดทน
นาน และเป่ียมดว้ยพระกรณุาธิคณุ”2 
ในพระชนม์ชีพของพระองคแ์ละ
โดยเฉพาะในการสิน้พระชนม์ของ
พระองค ์พระครสิตท์รงประกาศวา่ 
“น่ีคอืพระเมตตา ของพระผู้เป็นเจ้า 
ที่เราแสดงให้ท่านเห็น เช่นเดยีวกับ
พระเมตตาของเราเอง” การที่พระ
บุตรผู้ทรงดพีรอ้มทรงแสดงให้เห็น
ความห่วงใยของพระบิดาผู้ทรงดี
พรอ้ม ในความทุกข์และความเศรา้
โศกของทัง้สองพระองคเ์พราะบาป
และความปวดรา้วใจของเรา ท�าให้
เราเข้าใจความหมายสูงสุดของค�า
ประกาศที่วา่ “พระเจ้าทรงรกัโลกดงัน้ี 
คอืไดป้ระทานพระบุตรองคเ์ดยีวของ
พระองค ์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระ
บุตรน้ันจะไม่พินาศ แตม่ีชีวตินิรนัดร ์ 
เพราะวา่พระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้า
มาในโลก ไม่ ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่
เพื่อช่วยกู้ โลกให้รอดโดยพระบุตร
น้ัน” [ยอห์น 3:16–17] ◼
จาก “ความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า,” เลียโฮนา, 
พ.ย. 2003, 84–87

อ้ำงองิ
 1. ตวัอย่างเช่น 1 นีไฟ 32:5; 2 นีไฟ 27:23; โมโร-

ไน 10:19; หลักค�าสอนและพันธสัญญา 20:12
 2. Lecture on Faith (1985), 42. W
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โดย เอล็เดอร์เจฟฟรีย์  
อำร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอคัรสาวก 
สิบสอง



ข้อคดิ

“ครอบครัวไม่ไดห้มายถึงการท�าใหทุ้กส่ิงด�าเนินไปอยา่งราบร่ืนบนแผน่ดินโลกและโยนท้ิงไปเม่ือเราไปถึง
สวรรค ์แต่ในทางกลบักนั ส่ิงเหล่าน้ีคือ ระเบียบ ของสวรรค ์เป็นเสียงสะทอ้นของแบบแผนซีเลสเชียล และภาพ
จ�าลองครอบครัวนิรันดร์ของพระผูเ้ป็นเจา้”

ครอบครัว: แบบแผนซีเลสเชียล

ประธำนดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, ท่ีปรึกษาท่ีสองในฝ่ายประธานสูงสุด, “สรรเสริญผูท่ี้ช่วยใหร้อด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2016, 77.
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อ่ืน ๆ ในฉบบัน้ี
ส�ำหรับคนหนุ่มสำว

ส�ำหรับเยำวชน

ส�ำหรับเดก็

ศรัทธา ความหวงั และจิตกศุล: 
คุณธรรมผสมผสำน
เราไม่ตั้งศรัทธาไวบ้นความหวงับนจิตกศุลเหมือน
เราก่ออิฐ—คุณธรรมส�าคญัเหล่าน้ีตอ้งผสมผสาน
กนัในชีวติเราเพื่อช่วยใหเ้ราเป็นผูติ้ดตามท่ีแทจ้ริง
ของพระผูช่้วยใหร้อด

เป็นพระเอกหนงับู ๊ 

สมมติหน่ึงนาทีวา่ศาสดาพยากรณ์สมยั
โบราณไม่ไดเ้ช่ือฟังเท่ากบัท่ีพวกท่านเช่ือ
จริงๆ โชคดีส�าหรับเราท่ีพวกท่านไม่ไดน้ัง่
เฉย แต่—เหมือนซุปเปอร์ฮีโร่—พวกท่าน
ลงมือท�า ท่านท�าไดเ้ช่นกนั

คริสตม์าส 
ท่ีตา่งจากเดิม
ดิเอโกไม่รู้วา่คริสตม์าสท่ีไม่มีแม่อยู่
ดว้ยจะเหมือนเดิมหรือไม่ แต่แลว้
เขากมี็ความคิดวา่ตอ้งช่วยท�าให้
คริสตม์าสดีข้ึนส�าหรับคนอ่ืนๆ!

น. 44

น. 52

น. 64

ตัวจริง 
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