
ข่าวสารจากผู้นำาภาค

 

“เพราะจิตวิญญาณเรา
เบิกบานในเพลงจากใจ” 
(คพ. 25:12)
โดย เอ็ลเดอร์โจชัว สุบรันดรีโย
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

นับตั้งแต่สมัยพันธสัญญาเดิมจนถึงสมัยการประทาน 

ยุคสุดท้าย บทเพลงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเป็นส่วน 

หนึ่งของพระกิตติคุณมาโดยตลอด  พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง 

ในพันธสัญญาเดิมขอให้เรา “เปล่งเสียงช่ืนบานถวายแด่พระเจ้า 

เปล่งเป็นเสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ” (สดุดี 98:4)   

ในพันธสัญญาใหม่ เปาโลแนะนำาวิสุทธิชนในโคโลสีว่า “จงให้ 

พระวาทะของพระคริสต์ดำารงอยู่ในตัวท่าน … จงสั่งสอนและ

เตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น  จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ  

และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 

3:16)

ในเดือนกรกฎาคม 1830 เพียงสามเดือนหลังจากจัดตั้ง

ศาสนจักร พระเจ้าทรงแนะนำาผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

ถึงเอมมาภรรยาของท่านดังนี้ “และจะให้แก่เจ้า, เช่นกัน, ที่จะ

เลือกเพลงสวดอันศักดิ์สิทธิ์, ดังที่จะให้แก่เจ้า, ซึ่งเป็นที่พอใจ

แก่เรา, ที่จะให้มีในศาสนจักรของเรา. เพราะจิตวิญญาณเรา

เบิกบานในเพลงจากใจ; แท้จริงแล้ว, เพลงจากคนชอบธรรม

เป็นคำาสวดอ้อนวอนต่อเรา, และจะได้รับตอบด้วยพรบนศีรษะ

พวกเขา.” (คพ. 25:11-12) พระคัมภีร์ข้อนี้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า

เพลงสวดเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

คำานำาของฝ่ายประธานสูงสุดในหนังสือเพลงสวดของเรา 

กล่าวว่า “ดนตรีอันให้การดลใจเป็นส่วนสำาคัญของการประชุม

ศาสนจักรของเรา  เพลงสวดทูลเชิญพระวิญญาณพระเจ้า สร้าง

ความรู้สึกแห่งความคารวะ ให้ความสามัคคีแก่เราในฐานะ 

สมาชิก และจัดหาหนทางให้เราที่จะถวายการสรรเสริญแด่

พระเจ้า

“คำาเทศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบางอย่างเป็นการเทศนาโดย 

การร้องเพลงสวด  เพลงสวดนำาเราไปสู่การกลับใจและงานดี 

สร้างประจักษ์พยานและศรัทธา ปลอบโยนผู้เหน่ือยหน่าย ปลอบ 

ประโลมผู้โศกเศร้า และดลใจให้เราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 

…

“ดนตรีมีพลังอันไม่มีขอบเขตที่จะช่วยให้ครอบครัวมี 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณมากขึ้นและอุทิศตนมากขึ้นต่อพระ 

กิตติคุณ  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะทำาให้บ้านของพวกเขาเต็มไป 

ด้วยเสียงดนตรีที่มีค่าควร…

“สอนลูกๆ ของท่านให้รักเพลงสวด  ร้องเพลงสวดใน

วันสะบาโต ในคืนสังสรรค์ในครอบครัว ระหว่างการศึกษาพระ 

คัมภีร์ ในเวลาสวดอ้อนวอน  ร้องเพลงขณะทำางาน ขณะเล่น  

และขณะท่ีท่านเดินทางร่วมกัน  ร้องเพลงสวดเพ่ือกล่อมเด็ก เพ่ือ 

สร้างศรัทธาและประจักษ์พยานในลูกเล็กๆ ของท่าน

“นอกจากเป็นพรแก่เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรและ 

ครอบครัวแล้ว เพลงสวดสามารถเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ 

เราในฐานะส่วนบุคคลได้ด้วย  เพลงสวดสามารถยกวิญญาณ 

ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์โจชัว สุบรันดรีโย
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ประเทศไทย 

ของเรา ให้ความกล้าหาญและ 

นำาเราไปสู่การกระทำาที่ชอบ- 

ธรรม เพลงสวดสามารถทำาให้ 

จิตวิญญาณของเราเต็มไปด้วย 

ความคิดแห่งสวรรค์และนำา

วิญญาณแห่งสันติมาให้เรา

“ เพลงสวดสามารถ

ช่ วย เ ราให้ ยื นหยัดต่ อการ

ล่อลวงของปฏิปักษ์ …” (ดู 

เพลงสวดของศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย, 1985, หน้าคำา

กล่าวของฝ่ายประธานสูงสุด)

ข้าพเจ้าเร่ิมพัฒนาความ 

รักที่มีต่อการร้องเพลงสวด

ของศาสนจักรหลังจากแต่งงานได้ไม่นาน เมื่อ

ครอบครัวเรามีลูก การร้องเพลงสวดก่อนสวดอ้อน 

วอนที่การสังสรรค์ในครอบครัวกลายเป็นประเพณี 

ของครอบครัว  ข้าพเจ้าได้รับพรที่สัญญาไว้จากการ 

ร้องเพลงสวด

เม่ือไม่นานมาน้ีเราไปเย่ียมครอบครัวเปล่ียนใจ 

เล่ือมใสใหม่ในซีบู มาเลเซียตะวันออก  หลังจากแนะ- 

นำาตัว เราตัดสินใจร้องเพลงสวด  ก่อนร้องเพลง ผู้ 

เป็นมารดาบอกเราว่าเธอมีแผ่นซีดีเพลงสวดของ 

ศาสนจักรในภาษาท้องถิ่น ซึ่งจัดทำาโดยผู้สอนศาสนา 

เธอเปิดเพลงสวดที่ครอบครัวเธอชื่นชอบ “บ้านเป็น

สวรรค์บนโลกได้” (เพลงสวด, 1985, หน้า 146)  เรา

นั่งลงกับพื้นและเริ่มร้องเพลง  ขณะร้องเรารู้สึกถึง 

วิญญาณแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันใน

บ้านเล็กๆ หลังนี้

แอลมาซ่ึงสอนสมาชิกใหม่ของศาสนจักรใน 

เซราเฮ็มลาต้ังคำาถามว่า “…พ่ีน้องข้าพเจ้า, หากท่าน

ประสบกับการเปล่ียนแปลงใน 

ใจแล้ว, และหากท่านรู้สึกอยาก 

ร้องเพลงสดุดีความรักที่ ไถ่ , 

ข้าพเจ้าจะถาม, ท่านรู้สึกเช่น 

น้ันขณะน้ีได้หรือไม่?” (แอลมา 

5:26) ขณะร้องเพลงสวดใน 

ศาสนจักรหรือในครอบครัวหรือ 

เป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะออกเสียง

หรือร้องในใจ เราจะรู้สึกได้ถึง

ความรักของพระผู้ช่วยให้รอด  

ความรักอันบริสุทธิ์ของพระ

คริสต์ที่ไหลผ่านเข้ามาในใจเรา

จะนำาสันติสุข การปลอบโยน 

และกำาลังใจให้เรารับมือกับ

การท้าทายในชีวิต

เพลงสวดสามารถเป็นคู่มือการเรียนรู้ได้เช่น 

กัน  เพลงสำาหรับเด็กซ่ึงรู้จักกันดี “ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า” 

มีหลักคำาสอนรากฐานของพระกิตติคุณซึ่งเรียบง่าย 

และเข้าใจได้ทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีภูมิหลัง 

ทางการศึกษาอย่างไร ซิสเตอร์เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์ 

ขณะบรรยายที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ศาสนจักร 

เมื่อวันที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2011 อ้างคำาสอนของ 

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ที่ว่า “เรารู้สึกและเรียนรู้

ได้อย่างรวดเร็วผ่านดนตรี … สิ่งทางวิญญาณบาง 

อย่างที่เราคงเรียนรู้ได้ช้ามากผ่านวิธีอื่น”

ข้าพเจ้ารู้ว่าการร้องเพลงสวดของศาสนจักร

หรือเพลงสำาหรับเด็กนำาความรู้สึกสวรรค์มาสู่ใจเรา  

ความรู้สึกที่นำาเราเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์และ

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา และ “นำาเรากลับบ้านใน

สวรรค์ ที่เราฝันใฝ่เนา” (เพลงสวด, 1985, หน้า 146)  

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

การร้องเพลงสวดของ

ศาสนจักรหรือเพลง 

สำาหรับเด็กนำาความรู้สึก 

สวรรค์มาสู่ใจเรา  ความ

รู้สึกที่นำาเราเข้าใกล้ 

พระบิดาบนสวรรค์ 

และพระผู้ช่วยให้รอด

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า



บทความพิเศษ

จนกว่าเราจะพบกันอีก

—โดย ประธานไมเคิล เอส. สมิธ และ ซิสเตอร์เจนิส เจ. สมิธ

 

เมื่อถึงช่วงสุดท้ายของงานเผยแผ่  

ข้าพเจ้ากับซิส เตอร์สมิธลาด้วย 

ความรู้สึกหลายอย่างระคนกัน  เรา 

มีความสุขทุกช่วงเวลาที่อยู่ประเทศไทย  

เรารักสมาชิกศาสนจักรทุกคน ทั้งใน 

ประเทศไทย ลาว และพม่า ศาสดา

พยากรณ์เจคอบอธิบายได้ดีที่สุดเมื่อ

ท่านกล่าวว่า “ชีวิตเราที่ล่วงไปดุจดังฝัน” 

(เจคอบ 7:26)

เป้าหมายหนึ่งของเราคือไปเยี่ยม 

และรับส่วนศีลระลึกกับทุกวอร์ดทุกสาขา 

ในคณะเผยแผ่  ทั้งหมดใช้เวลาสามป ี

แต่เราทำาเป้าหมายนั้นสำาเร็จ  การได้พบ 

กับสมาชิกในวอร์ดและสาขาของพวกเขา 

เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสจิตวิญญาณ

มากที่สุดประสบการณ์หนึ่งของเรา

ท่านเป็นแรงบันดาลใจให้ เรา 

เพราะศรัทธาและความเต็มใจรับใช้ 

พระเจ้าของท่าน แม้หลายครั้งจะตกอยู่

ในสภาวการณ์ยากลำาบาก  เราประสบ 

โศกนาฏกรรมการจลาจลด้วยกันในปี 

2009 และอีกครั้งช่วงน้ำาท่วมปี 2011  แต่ 

เราได้เห็นถึงศรัทธาที่หลั่ง 

ไหลมาอย่างมากมายของ 

สมาชิกและผู้สอนศาสนา 

ขณะทำางานด้วยกันเพื่อรับใช้ผู้อื่น โดย 

ไม่คำานึงว่าพวกเขาเป็นสมาชิกศาสนจักร 

หรือไม่

เราได้เห็นถึงพรของอัครสาวกที่     

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ แห่งโควรัม  

อัครสาวกสิบสอง ให้แก่ประเทศไทยช่วง

ท้ายการประชุมอบรมผู้นำาฐานะปุโรหิต

สำาหรับฝ่ายประธานสเตคและฝ่าย

ประธานท้องถิ่น

เป็นสิ่งยอดเยี่ยมที่ได้เห็นความ  

ก้าวหน้าของศาสนจักรเมื่อจำานวนผู้เข้า 

ร่วมการประชุมศีลระลึกเพิ่มขึ้นอย่างต่อ 

เนื่อง  สมาชิกได้ช่วยเหลืองานเผยแผ่

ศาสนาอย่างมากโดยเชื้อเชิญมิตรสหาย

กับเพื่อนบ้านให้มาโบสถ์และเรียนรู้พระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

การเติบโตที่แท้จริงในศาสนจักร 

เห็นได้จากการจัดตั้งท้องถิ่นกรุงเทพ 

เหนือภายใต้การนำาของประธานศราวุธ 

กัญญาพันธุ์ 

(ประธาน 

สเตค

กรุงเทพ) 

และประธาน

สาธิต ไกวัล-

วรรธนะ 

(ประธานท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ)  วิสัย

ทัศน์ที่ผู้นำาเรามองเห็นคือเสริมสร้าง

แต่ละหน่วยเพื่อให้เราสามารถมุ่งหวังถึง

ความเป็นไปได้ที่จะมีสเตค 3 แห่งใน

ภาคกลางในอนาคต

เรามุ่งหวังให้มีการแบ่งสาขาใน

ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยเพื่อจะนำาไปสู่สเตคอีก

หลายสเตคในอนาคตเช่นกัน

เราได้รับเกียรติให้ทำางานกับผู้สอน 

ศาสนาที่ดีที่สุดในโลก ในที่นี้รวมถึงผู้

สอนศาสนาชาวไทยและชาวลาวหลาย

คนที่เป็นสมาชิกศาสนจักรรุ่นที่ 2 และ

รุ่นที่ 3  อนุชนรุ่นหลังซึ่งเป็นเยาวชนที่ 

ซื่อสัตย์ในวอร์ดและสาขาของเราเป็น 

ความหวังอันสดใสให้การเติบโตใน

อนาคตของศาสนจักรในประเทศไทย 

ลาว และพม่า 

เราหวังด้วยใจจริงว่าวันหน่ึงจะได้ 

กลับมาประเทศไทยและรับใช้เป็นผู้สอน

ศาสนาในพระวิหาร  ขอขอบคุณสมาชิก

ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกัน  ขอ

พระเจ้าประทานพรท่านและคุ้มครอง

ท่านจนกว่าเราจะพบกันอีก 

ประธานและซิสเตอร์สมิธที่งานคริสต์มาสโอเพ่นเฮาส์
สาขาร้อยเอ็ด
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ประธานและซิสเตอร์สมิธกับสมาชิก 
สาขาสกลนคร



ประเทศไทย 

“เอ็มทีซีแจ้งวัฒนะ” ต้อนรับอนาคตผู้สอนศาสนากว่าห้าสิบคน
—โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

เ พ่ือตอบรับคำาเช้ือเชิญของฝ่ายประธาน 

 ภาคเรื่องการเตรียมเยาวชนให้มีค่า 

 ควรรับใช้งานเผยแผ่  เมื่อวันที่ 7 

มีนาคม 2012 ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ประ- 

เทศไทยจึงได้จัดกิจกรรมจำาลองอาคาร 

ประชุมแจ้งวัฒนะเป็น “ศูนย์ฝึกอบรม  

[หลักสูตรเตรียมตัวเป็น] ผู้สอนศาสนา  

(เอ็มทีซี)” เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเตรียมรับ 

ใช้งานเผยแผ่  เยาวชนกว่า 50 คนสมัคร 

เข้าร่วมกิจกรรมจาก 7 สาขาในท้องถิ่น 

ในจำานวนนี้มีผู้สนใจ 3 คนรวมอยู่ด้วย  

กิจกรรมนี้เคยจัดขึ้นอย่างประสบความ

สำาเร็จมาแล้วที่สาขาปากเกร็ดเมื่อปีที่

ผ่านมา

จำ�ลองประสบก�รณ์จริง

การได้กรอกใบสมัครจริงของผู้สอน 

ศาสนาทำาให้เยาวชนตระหนักถึงความ 

พร้อมของตนเอง หมายเรียกส่งไปที่บ้าน 

ของแต่ละคนเพื่อแจ้งประเทศที่ได้รับเรียก 

ไปรับใช้ แนะนำามาตรฐานการแต่งกาย  

แจ้งกำาหนดการ พร้อมด้วยจดหมายถึง

ผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการ 

เตรียมเยาวชนแต่เนิ่นๆ ตามคำาแนะนำา

ของผู้นำาศาสนจักร

เวลา 6.00 น. ผู้ปกครองมาส่งเยาวชน 

ที่อาคารแจ้งวัฒนะเพื่อรับการปฐมนิเทศ   

เยาวชนต้องเตรียมแนะนำาตนเองในภาษา

ของประเทศที่ได้รับเรียก  จากนั้นได้รับ 

มอบหมายเป็นคู่ๆ เพื่อร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียน โดยเยาวชนต้องรักษามาตรฐาน

เดียวกันกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลาทั่วไป

ตลอดกิจกรรม 

หลักสูตรเน้นก�รเตรียมท�งโลกและ

ท�งวิญญ�ณ

หลักสูตรพื้นฐานประกอบด้วยการ 

เรียนรู้ต่างๆ ที่จะช่วยเยาวชนเตรียมตัวได้ 

ดียิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นวิธีวางแผนประจำาวัน 

โดยใช้สมุดพกผู้สอนศาสนา แหล่งช่วย 

ต่างๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับงานเผยแผ่ วิธีศึกษา 

ส่วนตัว วิธีออมเงินสำาหรับงานเผยแผ่  

การวางแผนงบประมาณ วิธีทำาอาหารเมนู 

ง่ายๆ ตลอดจนวิธีแสดงประจักษ์พยาน 

แบ่งปันข้อพระคัมภีร์ และเขียนบันทึก

ประจำาวัน 

ผู้ปกครองเข้าร่วมฟังการให้ข้อคิดทาง 

วิญญาณในช่วงเย็นจากประธานไมเคิล  

เอส. สมิธ คณะเผยแผ่ประเทศไทย ซึ่ง 

ให้ข้อคิดเกี่ยวกับพรสำาคัญสามประการ 

จากพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรารับใช้งานเผยแผ่ 

ด้วยสุดจิตวิญญาณว่าบาปของเราจะได้ 

รับการให้อภัย เราจะเก็บเกี่ยวพรในงาน

ของเรา และครอบครัวเราจะได้รับการดูแล 

(ดู คพ. 31:5)  นอกจากนี้ประสบการณ์จาก 

การเป็นผู้สอนศาสนาจะ “เปรียบเสมือน

ทั่งตีเหล็กที่หล่อหลอมศรัทธาของเรา” 

ประธานสมิธกล่าว

กิจกรรมไม่เพียงเน้นให้เยาวชนเตรียม 

ตนเองเท่านั้น แต่ยังกระตุ้นให้ผู้ปกครอง 

จริงจังมากขึ้นกับการเตรียมบุตรหลานให้

พร้อมเป็นทหารของพระคริสต์  “ชั้นเรียน 

เซมินารีมีส่วนช่วยอย่างมาก”   ซิสเตอร์ 
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รำาไพ วัฒนวงศ์วรกุล มารดาของผู้สอน

ศาสนาสองคนจากสาขาปากเกร็ดให้ความ

เห็น

ประจักษ์พย�นจ�กเย�วชน  

บทเพลงพิเศษจากคณะเยาวชนและ

จากคณะนักร้องสาขาแจ้งวัฒนะนำาพระ

วิญญาณสัมผัสใจผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมี

ทั้งบิดามารดา ผู้นำา และผู้สนใจหลายท่าน  

ปิดท้ายด้วยประจักษ์พยานของเยาวชนสี่

คน  

“ผมไม่เคยคิดจะเป็นผู้สอนศาสนาเลย 

จนกระทั่งได้ร่วมกิจกรรมนี้เมื่อปีที่แล้ว  ตั้ง 

แต่นั้นผมพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง  

และเริ่มมีเป้าหมายมากขึ้น ผมรู้ว่าพระกิต- 

ติคุณเป็นความจริง ผมพยายามอ่านพระ 

คัมภีร์ คู่มือ สั่งสอนกิตติคุณของเรา และ

ท่องผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เพื่อเตรียมตัว

เป็นผู้สอนศาสนา”—จักรพันธ์ เชื้อทอง

“คุณพ่อคุณแม่อยากให้ผมเป็นผู้สอน 

ศาสนา ขณะที่ผมคิดว่าเป็นการเสียเวลา 

ไปถึงสองปี  แต่เมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเองว่า 

ศาสนจักรแห่งนี้ให้ความสุขที่แท้จริงแก่

ชีวิตผม  ทำาให้ผมได้รับความรักจากพระผู้ 

เป็นเจ้าและมีครอบครัวที่มีความสุข  ผมจึง 

คิดได้ว่าเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ มา เราก็มีหน้า- 

ท่ีออกไปแบ่งปันกับคนอ่ืน”—ไชยา จรุงเกียรติ- 

สกล

“หนึ่ง ผมรู้สึกว่าต้องเป็นผู้สอนศาสนา 

เพื่อพ่อแม่ สองเพราะเป็นหน้าที่ และสาม 

ผมต้องทำาเพื่อพระผู้เป็นเจ้า  กิจกรรมนี้ทำา 

ให้ผมรู้สึกเข้าใกล้พระองค์มากขึ้น  รู้สึก

สบายใจเมื่ออยู่ท่ามกลางเพื่อนที่ดีทาง 

วิญญาณ  ผมรู้สึกม่ันคงมากข้ึนในเป้าหมาย 

ของการเป็นผู้สอนศาสนา”—ฎาวิล วิศาล-

บรรณวิทย์

“ผมรู้สึกว่าควรเป็นผู้สอนศาสนาตั้งแต่ 

มาร่วมกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วสมัย 

เป็นผู้สนใจ  กิจกรรมนี้ช่วยยกระดับจิตวิญ- 

ญาณและเตรียมผมให้พร้อมมากขึ้น  ผม 

รู้ว่าเราทุกคนจะเป็นผู้สอนศาสนาที่ดีได้ 

และรู้ว่าผู้สอนศาสนาเป็นตัวแทนของพระ

ผู้เป็นเจ้าจริงๆ”—คมสุภัฐ สิริจุฑาลักษณ์ 

ดูภาพและอ่านประจักษ์พยานเพิ่มเติม

ที่ Lds.or.th






  




 
 
   







 
  
 

 
   

 


  
 
 



  
 

 
 
  
 
  



  
 
   
   
 
   

   
   
 
   
  
   









 
 

 















 

 






จากบนสุด: เยาวชนเรียนรู้ 

เมนูผู้สอนศาสนา; อนาคตเอ็ลเดอร์ 

นำาเสนอสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษา 

ส่วนตัว ; เยาวชนสวดอ้อนวอนกับคู่

ล่าง: ศึกษาพระกิตติคุณ 

ด้วยกันกับคู่
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เยาวชน 49 คน  
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม



นำาจิตวิญญาณมาสู่พระคริสต์ ประเทศไทย





พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    พระกิตตคิณุบานสะพรัง่ใน    

ชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงูชุมชนหนองจกิโคกสงู    




   



  

 
 






เริ่มจากชัน้เรยีนภาษาองักฤษเริ่มจากชัน้เรยีนภาษาองักฤษเริ่มจากชัน้เรยีนภาษาองักฤษเริ่มจากชัน้เรยีนภาษาองักฤษ    

 
  


  
 

  
 
   

  


เริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวัเริ่มจากหนึง่ครอบครวั    


 
  
 
 
 
  
 

 

เริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิเริ่มจากการรบัใชของสมาชกิ
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ที่
สาขาร้อยเอ็ด หลังจากสมาชิกมาต่อพันธสัญญากับ 

พระผู้เป็นเจ้าและเรียนชั้นเรียนต่างๆ เสร็จแล้ว ผู้คน 

ต่างแยกย้ายกันกลับบ้าน  รถกระบะคันหนึ่งวิ่งมา 

จอดรับสมาชิกและผู้สนใจจนเต็มที่นั่งด้านหน้าและกระบะ

ท้ายรถ  นับดูแล้วน่าจะประมาณ 15-16 คน  ผมถามเจ้าของ

รถคันนั้นว่า “เหนื่อยไหมครับกับงานรับใช้” เขายิ้มแล้วตอบ

ว่า “ไม่เหนื่อยครับ งานรับใช้ยิ่งทำามากเท่าไร ยิ่งได้รับพร

มากเท่านั้น ผมมีความสุขมาก”  นั่นคือคำาตอบจากบราเดอร ์

เลอสรร โทนหงสา ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานท้องถิ่น 

ขอนแก่น  ทุกวันอาทิตย์และวันที่มีกิจกรรมสาขา เขามักจะ 

อาสาขับรถไปรับสมาชิกและผู้สนใจจากชุมชนบ้านหนองจิก 

โคกสูงมาร่วมการประชุม  เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำาบาก

เพราะมียานพาหนะไม่เพียงพอ 

เริ่มจ�กชั้นเรียนภ�ษ�อังกฤษ

ชุมชนบ้านหนองจิกโคกสูงเป็นชุมชนเล็กๆ ในตำาบลดงลาน 

อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากตัวเมืองไปกลับ 

ประมาณ 22 กิโลเมตร  ปัจจุบันมีสมาชิกแข็งขันสิบกว่าคน  

และมีผู้สนใจจำานวนหนึ่งกำาลังเรียนพระกิตติคุณกับผู้สอน

ศาสนา  ความสำาเร็จนี้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาหนึ่งปี โดยเริ่ม

ต้นจากเอ็ลเดอร์โควลีกับเอ็ลเดอร์แมโรสอนพระกิตติคุณให้

แก่ครอบครัวนิยมพงษ์  

ครอบครัวนี้เริ่มรู้จักศาสนจักรด้วยการอนุญาตให้ลูกชาย 

และลูกสาวมาเรียนภาษาอังกฤษที่โบสถ์ จากนั้นเยาวชนสอง

คนนี้สนใจพระกิตติคุณจึงเริ่มเรียนรู้  ทุกครั้งที่คุณพ่อคุณแม่ 

มารับกลับบ้าน พวกเขาได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้สอนศาสนา  

จากนั้นทั้งครอบครัวจึงเริ่มเรียนพระกิตติคุณด้วยกันและรับ

บัพติศมาในที่สุด 

เริ่มจ�กหนึ่งครอบครัว

พระกิตติคุณขยายออกไปในชุมชนเริ่มจากครอบครัวเล็กๆ  

น้ี  ลูกของครอบครัวนิยมพงษ์ชักชวนเพ่ือนท้ังในและนอกชุมชน 

มาช้ันเรียนภาษาอังกฤษ  พวกเขามีโอกาสเรียนรู้พระกิตติคุณ 

เช่นกัน  ผู้สอนศาสนาทำางานกับครอบครัวเยาวชนเหล่านั้น 

โดยมีบราเดอร์เลอสรรคอยช่วยสอนและรับส่งมาโบสถ์เป็น 

ประจำา  ผู้สนใจเริ่มมีมากขึ้นในชุมชนจากการเป็นแบบอย่างที่ 

ดีของเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกใหม่ในศาสนจักรของพระเยซู 

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ผู้คนต่างแปลกใจสงสัยเม่ือเห็น 

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของเพื่อนบ้านแต่ละครอบครัว

ที่รับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร

เริ่มจ�กก�รรับใช้ของสม�ชิก  

เมื่อผู้สนใจในชุมชนมีมากขึ้น ทำาให้ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 

ต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกมากขึ้นเช่นกัน   บราเดอร์ 

สุเทพ สายโสภา ประธานสาขาร้อยเอ็ดและภรรยาเป็นอีก 

พระกิตติคุณบานสะพรั่งใน   
ชุมชนหนองจิกโคกสูง

—โดย เดชติพงษ์ คำาเขื่อน
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สมาชิกและผู้สนใจจากชุมชนหนองจิกบนรถกระบะของ

สมาชิกที่อาสารับส่งเมื่อมีกิจกรรมและการประชุมต่างๆ



การที่พระกิตติคุณ 

จะเบ่งบานในชุมชน

ได้หรือไม่นั้น  ไม่

ได้มาจากการทำางาน

ของผู้สอนศาสนา

เพียงอย่างเดียว
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ครอบครัวหนึ่งที่ออกไปช่วยสอนและรับส่งสมาชิกกับผู้สนใจ 

จากชุมชนนี้อย่างแข็งขัน  นอกจากนี้ยังมีสมาชิกในสาขาอีก 

หลายคนที่ทำางานช่วยผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเช่นกัน  หาก

ปราศจากความช่วยเหลือจากสมาชิก งานเผยแผ่คงไม่ราบร่ืน

ก่อนจบงานเผยแผ่ เอ็ลเดอร์โควลีกล่าวถึงความสำาเร็จที่ 

เกิดขึ้นในชุมชนหนองจิกโคกสูงว่า “นี่คืองานของพระผู้เป็น 

เจ้า เป็นงานสำาคัญที่สุดซึ่งคนไม่ค่อยเข้าใจ … ความเปลี่ยน 

แปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเราเสียสละ … การเสียสละคือการที่เรา

จะก้าวจากสิ่งที่พอใช้ได้ (ซึ่งไม่ค่อยดีสักเท่าไร) ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  

ยอดเยี่ยมกว่า … ในชีวิต เราเสียสละความเป็นมนุษย์ปุถุชน 

เพื่อให้ได้รับความรอด … เพราะครอบครัวนี้รู้ว่าเป้าหมาย 

ของครอบครัวคืออะไร พวกเขาจึงตั้งใจทำาตามเป้าหมายนั้น

เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่า นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์  

“ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนิยมพงษ์ซึ่งเป็น 

สมาชิกครอบครัวแรกในชุมชนหนองจิก  พวกเขาอ่านพระ 

คัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุกวันจนมีศรัทธาด้วยตนเองและ 

พวกเขารับบัพติศมา  สิ่งสำาคัญที่สุดในงานเผยแผ่คือคนที่ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสจริงๆ ไม่ใช่จำานวนคนที่รับบัพติศมา”

องค์ประกอบหลายอย่างมีส่วนทำาให้พระกิตติคุณเบ่ง 

บานในชุมชนแห่งน้ี มิได้มาจากการทำางานของผู้สอนศาสนา 

เพียงอย่างเดียว  หากรวมถึงแบบอย่างของผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

ใหม่ การเชื้อเชิญของสมาชิก และสมาชิกผู้ยินดีรับใช้อย่าง 

แข็งขัน  “วันนี้ผมมีโอกาสเป็นผู้ให้ก่อน ผมจึงขอรับใช้พวก 

เขาก่อน  การรับใช้ทางโลกจะช่วยสนับสนุนทางวิญญานให้ 

เข้มแข็งข้ึน  งานเผยแผ่พระกิตติคุณสำาคัญมากสำาหรับสมาชิก 

แต่ละคน” บราเดอร์เลอสรรกล่าว 

ในนิตยสาร   Ensign  ฉบับมีนาคม 

2003   เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้คำา

แนะนำาว่า “สมาชิกต้องมีบทบาท 

อย่างแข็งขันมากขึ้นในงานเผยแผ ่

ศาสนาทุกขั้นตอน” ดังต่อไปนี้

 ผูกมิตรกับผู้คนศาสนาอื่น

 แบ่งปันสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ 

ของศาสนจักร

 แบ่งปันความรู้สึกเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณ

 เชิญเพื่อนมาร่วมกิจกรรมและ

การประชุมที่โบสถ์

 แนะนำาผู้สอนศาสนาให้รู้จักกับ

เพื่อน

 เชื้อเชิญให้เพื่อนเหล่านั้นมา

เรียนพระกิตติคุณที่บ้าน

 ผูกมิตรและเสริมสร้างความเข้ม- 

แข็งให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

ล่าง: ผู้รับบัพติศมาบางคนจากชุมชนบ้านหนองจิกโคกสูง ผู้สอนศาสนา และสมาชิกสาขาร้อยเอ็ด

ประเทศไทย



ประเทศไทย
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ทั่วประเทศไทย

สมทบทุนสร้าง “อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” 

ตัวแทนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง      

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพร้อมด้วย ม.ร.ว. เบญจาภา 

ไกรฤกษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าราชินีฯ และ

คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธ

วิทยาลัย มอบเงิน 1 ล้านบาทแก่ พญ.ศิราภรณ์ 

สวัสดิวร ผู้อำานวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง

ชาติมหาราชินี เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี” 

เงินจำานวน

นี้เป็นรายได้ 

จากการแสดง 

ที่ศาลาเฉลิม

กรุงเมื่อปี 

2011 ชุด “Capture the Magic” โดยบีวายยู 

บอลรูมแดนซ์คอมพานี มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ 

ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  

ผู้สอน 
ศาสนา 
แอลดีเอส 
อาสา 
สมัครที่  
สคร. 6 ขอนแก่น

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สอนศาสนา

สองคนจากศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับเชิญในรายการเสียง

ตามสายประจำาสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 

6 จังหวัดขอนแก่นเพื่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ใน

องค์กรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ

ในท่ีน้ีผู้สอนศาสนามีโอกาสประชาสัมพันธ์ 

เกี่ยวกับชั้นเรียนภาษาอังกฤษซึ่งผู้สอนศาสนา

ดำาเนินการสอนที่อาคารประชุมศาสนจักรทั่ว

ประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

การอบรมเชิงปฏิบัติการของหน่วยบริการข้อมูลการจ้างงาน (อีอาร์เอส)

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพรท่านด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่จะหาเลี้ยงตนเองและ

ครอบครัว การอบรมเชิงปฏิบัติการของอีอาร์เอสจัดขึ้นทุกเดือนตาม

หน่วยต่างๆ ของศาสนจักรทั่วประเทศเพื่อช่วยสมาชิกและบุคคลทั่วไป

ฟื้นฟูทักษะความสามารถและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง ผู้

เชี่ยวชาญในวอร์ดและสาขาของท่านสามารถช่วยท่านในเรื่องต่อไปนี้:

 เตรียมประวัติการเรียนและการทำางานให้น่าประทับใจ

 รู้จักวิธีสร้างเครือข่าย  

 แนะนำาการเลือกอาชีพและชี้แจงทักษะที่ต้องใช้ประกอบอาชีพนั้นๆ

 ช่วยตั้งเป้าหมายและวิธีพัฒนาแผนปฏิบัติการ 

 รู้วิธีสร้างความประทับใจและวิธีสัมภาษณ์เข้าทำางานหรือเข้าเรียนใน 

 สถาบันการศึกษา 

 สร้างความประทับใจแรกพบ และแนะนำาตนเองในวิธีที่ได้ผล “30 วินาทีนี่คือฉัน”

 วิธีเขียนจดหมายขอบคุณและจดหมายสมัครงาน

ติดต่อขอตารางการอบรมได้จากผู้เชี่ยวชาญอีอาร์เอสในวอร์ดหรือสาขาของท่าน หรือทางอีเมลที ่

lds.jobbangkok1@ldsmail.net; หรือโทรศัพท์หมายเลข 088-874-5657  ท่านสามารถเข้าร่วม

     การอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือ 

เลียโฮนาได้ที่

บรรณ�ธิก�รเนื้อห�: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อ�จมีก�รแก้ไขคว�มย�วหรือ

คว�มชัดเจนของเนื้อคว�ม 

ที่ส่งม�

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปี

เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

คำาตอบและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่�นบทคว�มเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

มาร์ก อลัน 

เบิร์นไฮเซิล และ 

จูลี เคิร์กแฮม 

เบิร์นไฮเซิล จาก

วอร์ดริเวอร์วิว 

สเตคแบรนดอน ฟลอริดา จะรับ

ตำาแหน่งประธานคณะเผยแผ่ 

กรุงเทพ ประเทศไทยต่อจากประธาน

ไมเคิล เอส. สมิธ ในเดือนกรกฎาคม

นี้  บราเดอร์เบิร์นไฮเซิลเป็นอดีตผู้

สอนศาสนาคณะเผยแผ่เอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้




