
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

 

เม่ือทา่นไดห้นักลับแล้ว
โดย เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญเปโตร 

สาวกของพระองค์ว่า “เมื่อท่านได้หันกลับแล้ว จง 

ชูกำาลังพี่น้องทั้งหลายของท่าน” (ลูกา 22:32) และ

พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ทรงเชื้อเชิญเราว่าเมื่อท่านได้หัน

กลับแล้ว จงชูกำาลังพี่น้องชายหญิงทั้งหลายของท่าน

ในฐานะบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ เรามีความ 

สามารถจากเบื้องบนให้เติบโตและเปลี่ยนแปลง  เราเติบโตได้ 

ในความสว่างและความรู้  เราเปลี่ยนแปลงได้ในความโน้มเอียง  

ความสามารถ และนิสัยเพื่อจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ 

ของเรามากขึ้น  เราหันกลับได้  เราชูกำาลังผู้อื่นได้

ขอให้เราพิจารณาคำาถามสามข้อนี้  การหันกลับคืออะไร 

พระคัมภีร์พูดถึงการหันกลับว่าอย่างไร การหันกลับและชูกำาลัง

ผู้อื่นเกี่ยวข้องกันอย่างไร

การหันกลับคืออะไร

การหันกลับเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนรู้ว่าพระกิตติคุณของ 

พระเยซูคริสต์เป็นความจริง   การเรียนรู้ว่าพระกิตติคุณของพระ 

เยซูคริสต์เป็นความจริงเกี่ยวข้องกับการรู้ การทำา และการเป็น 

ตัวอย่างเช่น การสวดอ้อนวอน  อันดับแรก เราเรียนรู้ 

ว่าการสวดอ้อนวอนคืออะไร  ในรูปแบบเรียบง่ายที่สุด การสวด 

อ้อนวอนคือการเรียกพระนามพระบิดาบนสวรรค์เพื่อแสดง 

 

ความกตัญญู ทูลขอสิ่งที่เราหรือครอบครัวเราต้องการ และจบ

ในพระนามของพระเยซูคริสต์  

ขั้นต่อไปเราฝึกสวดอ้อนวอน  เพื่อแสดงความจริงใจของ 

เรา เรามักจะคุกเข่าเมื่อเราสวดอ้อนวอน โดยปกติจะทำาใน 

สถานที่เงียบสงบ  เราอาจจะอยู่คนเดียว อยู่กับครอบครัวเรา  

หรือคนอ่ืนๆ  การสวดอ้อนวอนเป็นมากกว่าเพียงแต่รู้ว่าการสวด 

อ้อนวอนคืออะไร  การสวดอ้อนวอนคือการทำาและปฏิบัติด้วย 

ศรัทธา      

เม่ือเราสวดอ้อนวอนทุกเช้าค่ำา การสวดอ้อนวอนจะกลาย 

เป็นส่วนหน่ึงของตัวเรา  เรารู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์  

เราเปี่ยมด้วยศรัทธาและมีความรักมากขึ้น  เราต้องการเป็นพร 

แก่ครอบครัวเราและคนรอบข้าง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือกฎส่วนสิบ  เราเริ่มโดยยอมรับว่าทั้ง 

หมดที่เรามีมาจากพระบิดาบนสวรรค์  ส่วนสิบเป็นพระบัญญัติ 

เกี่ยวกับศรัทธา เพื่อคืนสิบเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่เรามีเพิ่มขึ้น

ถวายแด่พระบิดาบนสวรรค์ผ่านประธานสาขาหรืออธิการ     

เราทำา เราปฏิบัติ เมื่อเราใช้ศรัทธา จ่ายส่วนสิบเต็มและ 

ซื่อสัตย์  อาจไม่ง่ายนัก แต่เมื่อเราปฏิบัติด้วยศรัทธา การจ่าย 

ส่วนสิบจะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา  เราได้รับประจักษ์พยานเรื่อง 

ส่วนสิบ  เราพบว่าสัญญาของพระเจ้าเป็นจริง  พระองค์ทรง 

เปิดหน้าต่างสวรรค์และเทพรมาให้จนบางครั้งไม่มีที่พอจะรับ 

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

พรนั้น (มาลาคี 3:10; 3 นีไฟ 24:10) 

เราเป็นผู้สำานึกคุณและเปี่ยมด้วยศรัทธา

มากขึ้น

หรือตัวอย่างที่สาม การต่อพันธ- 

สัญญาบัพติศมาอันศักดิ์สิทธิ์ทุกสัปดาห์ 

ผ่านการรับส่วนศีลระลึก  เมื่อการต่อพันธ- 

สัญญาทุกวันอาทิตย์ท่ีการประชุมศีลระลึก 

เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา เราจะเปี่ยมด้วย 

ความกตัญญู  เราระลึกถึงและถวายเกียรติ 

พระผู้ช่วยให้รอดและการเสียสละของ 

พระองค์  เราอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นเมื่อ 

เราใคร่ครวญการกระทำาของเราและกลับ

ใจจากบาปของเรา    

แบบอย่างทั้งสามของการสวด

อ้อนวอน ส่วนสิบ และการต่อพันธสัญญา 

ศีลระลึกทุกสัปดาห์เตือนเราให้นึกถึงการ

หันกลับ อันได้แก่ การรู้ การทำา และการ

เป็น  

พระคัมภีร์พูดถึงการหันกลับว่าอย่างไร

พระคัมภีร์แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 

การหันกลับเป็นยิ่งกว่าเพียงเชื่อหรือเชื่อ 

มั่นในความจริงของพระกิตติคุณ  การหัน

กลับเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานใน 

ความประพฤติและในสิ่งที่เราเป็น  การ 

ศึกษาพระคัมภีร์ที่ เกี่ยวข้องกับการหัน

กลับจะช่วยให้เราหันกลับมากขึ้น

ในพระคัมภีร์ไบเบิล สดุดี 19:7 กล่าว 

ว่า “กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบและ 

ฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้า 

นั้นแน่นอน กระทำาให้คนรู้น้อยมีปัญญา”  

มัทธิว 18:3 บอกเราว่าการหันกลับ

คือการ “เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ”   

พระคัมภีร์มอรมอน โมไซยาห์  

3:19 กล่าวว่าการ “กลายเป็นดังเด็ก” คือ 

“ว่าง่าย, อ่อนโยน, ถ่อมตน, อดทน, เปี่ยม

ด้วยความรัก, เต็มใจยอมในสิ่งทั้งปวง” 

(ในมัทธิว 18:3 และโมไซยาห์ 3:19 เรา

เห็นอีกครั้งว่า “เป็น” และ “กลายเป็น” 

คือส่วนสำาคัญของการหันกลับ)

เราหมายมั่นจะเป็นเหมือนลูกของ

พระผู้เป็นเจ้า—โดยเปิดเผย เชื่อ และ

วางใจพระบิดาในสวรรค์ของเราหรือไม่

ฮีลามัน 6:3 พูดถึงผู้คนของศาสน- 

จักรเมื่อเพื่อนบ้านของพวกเขาหันกลับว่า 

“พวกเขาผูกมิตรกัน, และชื่นชมยินดีร่วม

กัน, และมีความปรีดียิ่ง.”

เราต้อนรับผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่

ด้วยการผูกมิตร ชื่นชมยินดี และปรีดีหรือ

ไม่

ในแอลมา 23:6 ผู้ที่ “เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสมาหาพระเจ้า, จะไม่เคยตกเลย”  

การหันกลับที่ยั่งยืนมาจากการสั่งสอนสิ่ง 

ซึ่ง “นำามาเข้าถึงความรู้เรื่องความจริง”  

“ตามวิญญาณแห่งการเปิดเผยและการ 

พยากรณ์” “และเดชานุภาพของพระผู้เป็น 

เจ้าที่ทำาปาฏิหาริย์ในคนเหล่านั้น”

เราแสวงหาความรู้เรื่องความจริง 

วิญญาณแห่งการเปิดเผยและการพยากรณ์ 

และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิต 

เรามากข้ึนเพ่ือให้การหันกลับของเราลึกซ้ึง 

 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

โดยปกติการหันกลับ 

เกิดขึ้นทีละน้อย  บ่อยครั้ง 

เราประสบและเล็งเห็น 

การหันกลับเมื่อเวลาผ่าน

ไปแล้วช่วงหนึ่ง  การ

เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้ง 

ในใจเกิดขึ้นทีละน้อยเช่นกัน

เมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน

และมอบ “ความไว้วางใจ 

ในพระผู้เป็นเจ้าองค์จริง 

และทรงพระชนม์อยู่”



 

ยิ่งขึ้นหรือไม่

ใน 3 นีไฟ 9:20 การหันกลับเกิด 

ขึ้นเมื่อเรามี “ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณ 

ที่สำานึกผิด” จากนั้นพระองค์จึงทรง 

สามารถให้บัพติศมาเราด้วย “ไฟและ

ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์” และด้วย 

“เดชานุภาพและพระวิญญาณของพระ 

ผู้เป็นเจ้า” (3 นีไฟ 7:21)  

เราใช้เวลารู้สึกถึง “ใจที่ชอกช้ำา 

และวิญญาณที่สำานึกผิด” หรือไม่—อ่อน 

โยนและนอบน้อมในพระวิญญาณ สำานึก 

ในพระคุณความดีและความยิ่งใหญ่ของ 

พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่  เราใช้เวลารู้สึกถึง 

ความสุข ความปีติยินดี และรู้ว่าพระ

กิตติคุณเป็นความจริงหรือไม่

เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์เกี่ยวกับ

การหันกลับ เราเรียนรู้คุณลักษณะและ

พรของการหันกลับ

การหันกลับและการชูกำาลังเก่ียวข้อง

กันอย่างไร

เรามักนึกถึงพระดำารัสเช้ือเชิญของ 

พระผู้ช่วยให้รอดให้มุ่งเน้นการหันกลับ 

ของเราก่อน จากนั้นจึงค่อยชูกำาลังคน 

รอบข้าง  แน่นอนว่าเราต้องยืนอยู่บนพื้น 

ที่ทางวิญญาณซึ่งสูงกว่าจึงจะช่วยยก 

ผู้อื่นขึ้นได้

ทว่าในการช่วยให้ผู้อื่นรู้ ทำา และ 

เป็นนั้น เราเองจะเรียนรู้มากขึ้นเช่นกัน 

ว่าจะรู้ ทำา และเป็นอย่างไร  ในการสอน

เราเรียนรู้ ในการเรียนรู้เราสอน  ผู้เรียน 

และผู้สอนเข้าใจ จรรโลงใจ และชื่นชม 

ยินดีด้วยกัน (ค.พ. 50:22) 

บางทีเราอาจจะอ่านไม่เก่ง  สมาชิก 

ครอบครัวสามารถอ่านกับเราได้  ทั้งเรา 

และพวกเขาต่างได้รับการยกขึ้นและ 

หันกลับ

บางทีเรามีประจักษ์พยานในหลัก 

ธรรมพระกิตติคุณข้อหนึ่ง  สมาชิกครอบ- 

ครัวหรือเพ่ือนอาจรู้หลักธรรมพระกิตติคุณ 

อีกข้อหนึ่ง  เราทั้งคู่สามารถหันกลับและ

ชูกำาลังกันได้

การรู้ ทำา และเปลี่ยนแปลงใน 

ด้านต่างๆ ที่เกื้อกูลกันสามารถช่วยให้

เราทุกคนเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้

จริงได้

ประจักษ์พยานท้ิงท้าย 

ในการประชุมใหญ่สามัญ เอ็ลเดอร์ 

เดวิด เอ. เบดนาร์สอนว่าบางคร้ังวิญญาณ 

แห่งการเปิดเผยแสดงให้ประจักษ์โดยฉับ

พลัน เหมือนการเปิดสวิตช์ไฟในห้องมืด  

หลายครั้งเราประสบวิญญาณแห่งการ

เปิดเผยทีละน้อย เหมือนอรุณรุ่งยามเช้า 

(“วิญญาณแห่งการเปิดเผย,” เลียโฮนา 

พ.ค. 2011 หน้า 109-113)

ในทำานองเดียวกัน บางครั้งการ 

หันกลับอาจรู้สึกได้ทันทีและแรงกล้า 

บางโอกาสเราอาจประสบ “การเปลี่ยน- 

แปลงอันลึกซึ้งในใจ” แบบฉับพลัน  เมื่อ 

สิ่งนี้เกิดขึ้น เราย่อม “ไม่มีใจที่จะทำา 

ความชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด” 

(โมไซยาห์ 5:2) 

โดยปกติการหันกลับเกิดขึ้นทีละ 

น้อย  บ่อยครั้งเราประสบและเล็งเห็นการ 

หันกลับเมื่อเวลาผ่านไปแล้วช่วงหนึ่ง   

การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจเกิดขึ้นที 

ละน้อยเช่นกันเมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน 

และมอบ “ความไว้วางใจในพระผู้เป็นเจ้า 

องค์จริงและทรงพระชนม์อยู่” (แอลมา 

5:13)  

เกือบตลอดเวลา การหันกลับมี 

ช่วงเวลาสำาคัญเม่ือเรารู้สึกและรู้ถึงความ 

รักของพระผู้เป็นเจ้าและความจริงของ 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์  แต่โดย 

ทั่วไปเราจะรู้สึกไปตลอดชีวิตเช่นกันว่า 

ต้องอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เมื่อเรา

เพ่ิมพูนความรู้ การเช่ือฟัง และคุณลักษณะ 

เหมือนพระคริสต์

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการหันกลับ

เกิดขึ้นทั้งโดยฉับพลันและทีละน้อย เมื่อ

เราเชื่อ เมื่อเรารู้ เมื่อเราปฏิบัติและทำา  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเป็น 

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าการศึกษา

พระคัมภีร์เกี่ยวกับการหันกลับจะช่วยให้

เราเข้าใจและได้รับพรของการหันกลับ

และข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเมื่อการ

หันกลับและการให้คำามั่นของเราต่อพระ

ผู้ช่วยให้รอดเพิ่มพูน เราจะชูกำาลังผู้อื่น

ได้มากขึ้น และในทางกลับกัน พวกเขา

จะชูกำาลังเราเช่นกัน

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน ¢ 
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ฉลองครบรอบ 170 ปีสมาคมสงเคราะห์

สมาคมสงเคราะห์ฉลองครบรอบ 170 ปีเมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา  พี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห์ทั่วโลก 

และในประเทศไทยร่วมฉลองด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานของสมาคมสงเคราะห์  กิจกรรมดังกล่าว 

จัดขึ้นภายใต้การกำากับดูแลของผู้นำาฐานะปุโรหิตในท้องที่และปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของ 

สมาชิก ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมบางส่วนที่จัดขึ้นตามหน่วยต่างๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย
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วอร์ดบางกะปิ-นิทรรศการ
ประวัติสมาคมสงเคราะห์ 
การเตรียมสิ่งจำาเป็นภายใน
บ้านเพื่อรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉิน การจัดการด้าน
การเงิน การทำาถุงยังชีพ  
72 ชั่วโมง สาธิตวิธีทำา 
ข้าวซอย ทับทิมกรอบ 
และการเพ้นท์กระเป๋า 
ใส่พระคัมภีร์

สาขาสะพานสูง-เรียนรู้
เกี่ยวกับองค์การสมาคม
สงเคราะห์  สาธิตวิธ ี
ถนอมอาหาร
(ทำาแหนม)

(ล่าง) สาขาปากเกร็ด - การประชุมในหัวข้อ “กล้ายืนคนเดียว” 
และนำาสิ่งของสภาพดีที่ไม่ใช้แล้วมาแลกเปลี่ยนกัน

ท้องถิ่นเชียงใหม่ - ชมวีดิทัศน์ประวัติสมาคมสงเคราะห ์
ของแต่ละสาขาในท้องถิ่น ชมการแสดงจากแต่ละสาขา 
และสาธิตวิธีทำาอาหารสี่ภาค

วอร์ดศรีนครินทร์ - แบ่งกลุ่มออกไปเยี่ยมสอน 
ช่วงเช้า และเชิญชวนพี่น้องสตรีให้มาร่วม
กิจกรรมช่วงบ่าย

ท้องถิ่นอุบล-ชมวีดิทัศน์ 
กระตุ้นการเตรียมพร้อม
รับมือสภาวการณ์
ฉุกเฉิน และการนำาผู้คน
กลับมาสู่พระคริสต์ มี
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อวางแผนเยี่ยมสอน
สมาชิกให้กลับมาแข็ง-
ขัน และแสดงผลงาน
เคหศาสตร์ของแต่ละ
สาขา

วอร์ดบางนา-
กิจกรรมเรื่องการ
สะสมน้ำามันใน
ตะเกียงของหญิง
พรหมจารีสิบคน 
เพื่อกระตุ้นให้พี่น้อง
สตรีเตรียมพร้อมอยู่
เสมอ
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แบ่งสาขาเชียงใหม่    
ภายใต้ฝ่ายประธาน
ท้องถิ่นชุดใหม่        

ฝ่ายประธานท้องถิ่นเชียงใหม่ 

ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่หลังจาก 

ได้รับการสนับสนุนในการ

ประชุมใหญ่ท้องถิ่นเมื่อวันที่ 24-25 

มีนาคมท่ีผ่านมา โดยมีบัณฑิต ซาวแดง 

ดำารงตำาแหน่งประธานท้องถิ่น สุพัฒน์  

กาญจนกฤต ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และ 

เจมส์ พรินซ์ ที่ปรึกษาที่สอง หลัง 

จากนั้นสองสัปดาห์มีการแบ่งสาขา

เชียงใหม่ออกเป็นสองสาขาเมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2012 ดำาเนินการ 

โดยประธานไมเคิล เอส. สมิธ ประธาน

คณะเผยแผ่ ภายใต้การกำากับดูแลของ

ฝ่ายประธานภาคเอเชีย  การแบ่งสาขา

ครั้งนี้ทำาให้ศาสนจักรในประเทศไทย

มีกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 

หน่วย

สาขาเชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 

2 จัดตั้งขึ้นจากการแบ่งสาขาเชียงใหม่

ซึ่งเดิมมีผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึก

โดยเฉลี่ย 140 คน โดยพิจารณาตาม

จำานวนฐานะปุโรหิตที่แข็งขัน สัดส่วน

ของจำานวนสมาชิกที่สามารถดำาเนิน

งานในองค์การช่วย และโอกาสเติบโต

ในอนาคต  การแบ่งเขต

ใช้เส้นแบ่งตรง 

กึ่งกลาง
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ฝ่ายประธานสาขาเชียงใหม่ 1

อภิวัฒน์ บัวลอย ประธานสาขา (ขวา)

ธีรวุฒิ ศรีสมบัติ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย)

ฝ่ายประธานสาขาเชียงใหม่ 2

ธนะชัย สว่างภักดี ประธานสาขา (กลาง)

อนุชา สวัสดีนฤมล ที่ปรึกษาที่หนึ่ง (ซ้าย)

ณัฐพงษ์ ปันทะกุล ที่ปรึกษาที่สอง (ขวา)

ฝ่ายประธาน   
ท้องถิ่นเชียงใหม่ 

(กลาง) บัณฑิต ซาวแดง 
ประธานท้องถิ่น

(ซ้าย) สุพัฒน์ กาญจนกฤต 
ที่ปรึกษาที่หนึ่ง               

(ขวา) เจมส์ พรินซ์            
ที่ปรึกษาที่สอง

เมืองเชียงใหม่เป็นฝั่งเหนือและฝั่งใต้ 

สมาชิกทั้งสองสาขายังคงใช้อาคาร 

ประชุมหลังเดิมโดยแบ่งการประชุม

ออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย

“การแบ่งสาขาในครั้งนี้ . . . เป็น

พรให้สมาชิกมีโอกาสรับใช้และพัฒนา 

ตนเองมากขึ้น  เราจำาเป็นที่จะต้องมอง 

ไปท่ีการเติบโตและการขยายอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้า” บัณฑิต ซาวแดง 

ประธานท้องถิ่นกล่าว

ฝ่ายประธานท้องถ่ินวางวิสัยทัศน์ 

ให้เชียงใหม่มี 3 สาขาภายใน 5 ปี  

หรือเร็วกว่านั้นเพื่อเตรียมท้องถิ่ น 

เชียงใหม่ให้เป็นสเตคต่อไป โดยวาง 

แผนช่วยให้สมาชิกพัฒนาภาวะความ 

เป็นผู้นำา เข้าใจและดำาเนินชีวิตตาม 

วัฒนธรรมอันเรียบง่ายของพระกิตติคุณ 

ตลอดจนนำาหลักธรรมพื้นฐานที่เรียนรู้

มาประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประจักษ์พยาน ¢
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เยาวชนท้องถิ่นแถบอีสานเรียนรู้ประสบการณ์จากค่ายสวนสัตว์

เยาวชนชายหญิงอายุ

ระหว่าง 14-17 ปี จาก

ท้องถิ่นขอนแก่น ท้องถิ่น

อุดร และท้องถิ่นอุบลจำานวน 

122 คนร่วมกิจกรรมเยาวชน

ที่ค่ายสวนสัตว์ จังหวัด

นครราชสีมาเมื่อวันที่ 22-24 

มีนาคมที่ผ่านมา

กิจกรรมเยาวชนครั้ง 

นี้เปิดโอกาสให้เยาวชนใน 

แต่ละท้องถิ่นของศาสนจักร

ทางภาคอีสานได้พบปะและ 

เรียนรู้ร่วมกันผ่านบทเรียน 

จากผู้สอนศาสนา เจ้าหน้า

ที่เอสแอนด์ไอ และวิทยากร

จากสวนสัตว์  ภายใต้

หัวข้อ “เพื่อความเข้มแข็ง

ของเยาวชน”  โดยเน้นให้

เยาวชนเห็นความสำาคัญ 

ของการอ่านพระคัมภีร์  

การเรียนเซมินารี และการ

ดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน 

ดังที่ระบุไว้ในจุลสาร เพื่อ

ความเข้มแข็งของเยาวชน  

และพระคัมภีร์ของศาสนจักร  

นอกจากนี้ เยาวชน

ได้รับประสบการณ์พิเศษ

จากการอยู่ท่ามกลางสัตว์

ต่างๆ ในค่ายสวนสัตว์และ

ความรู้จากวิทยากร  ปลูก

สำานึกให้เยาวชนเห็นคุณค่า

ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสัตว์ป่าซึ่งเป็นงานสร้าง

ของพระผู้เป็นเจ้า

*********************

“ผมรู้ว่าเมื่อผม 

ทำาตามพระคำาของ 

พระผู้เป็นเจ้า ผมมี 

ความสุขมากขึ้น”  

— ฉัตรชัย ห.  

เยาวชนชายท้องถิ่น 

ขอนแก่น

“ดิฉันอยากเข้า 

ร่วมกิจกรรมเยาวชน 

ของศาสนจักรมาโดย 

ตลอด แต่ไม่มีโอกาส   

ดิฉันสวดอ้อนวอน 

เพื่อให้ได้มาร่วม 

กิจกรรมในครั้งนี้   

ดิฉันประทับใจมาก 

และรู้สึกว่ามี 

ประจักษ์พยาน 

เข้มแข็งขึ้น”—  

ชนัญชิดา ว. 

เยาวชนหญิง 

ท้องถิ่นอุดร  ¡

(บน) เยาวชนและผู้นำาจาก 3 ท้องถิ่น 

(ล่าง) เยาวชนศึกษาพระคัมภีร์ร่วมกัน, 

ร่วมกิจกรรมนันทนาการและฐานการ

เรียนรู้ต่างๆ ที่ผู้นำาเยาวชนเตรียมไว้ให้
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ผู้สอนศาสนาชาว
ไทยเตรียมพร้อม
เป็นผู้นำาในอนาคต
โดย เอ็ลเดอร์แสงสุวรรณ
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

ผู้
สอนศาสนาเต็มเวลาชาวไทย 

กว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของคณะ 

เผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

ร่วมด้วยสมาชิกหนุ่มสาวโสดที่กำาลัง

รอหมายเรียกเป็นผู้สอนศาสนารวม 

30 คนมาประชุมกัน ณ อาคารประชุม 

แจ้งวัฒนะเมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม  

2012  ภายใต้การควบคุมของประธาน 

ไมเคิล เอส. สมิธ ประธานคณะเผยแผ่

การประชุมครั้งนี้มุ่งให้ผู้สอน 

ศาสนาและอนาคตผู้สอนศาสนาชาว 

ไทยซ่ึงจะเป็นกำาลังสำาคัญให้ศาสนจักร 

ในอนาคตเห็นถึงความสำาคัญของ 

การเตรียมพร้อมเพื่อการเป็นผู้นำาใน 

ท้องที่ของตนหลังจบงานเผยแผ่

ผู้พูดในการประชุมเป็นผู้นำาซึ่ง 

เป็นอดีตผู้สอนศาสนาสามท่าน  สาธิต 

ไกวัลวรรธนะ ประธานท้องถ่ินกรุงเทพ 

เหนือ ผู้พูดคนแรกให้คำาแนะนำาเกี่ยว 

กับการดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตาม 

 

หลักธรรมพระกิตติคุณ ความสำาคัญ

ของการหาคู่ครองที่พร้อมแต่งงานใน 

พระวิหาร การศึกษาต่อและการเลือก 

อาชีพที่ชอบหลังจบงานเผยแผ่  

อรุณ ทองมี อธิการวอร์ด 

ธนบุรีเน้นความสำาคัญของการเป็น

แบบอย่างที่ดี มีความจริงจังในงาน

ของพระผู้เป็นเจ้าและการรักษาพระ

บัญญัติของพระองค์

ศราวุธ กัญญาพันธุ์ ประธาน 

สเตคกรุงเทพ แนะนำาให้ผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาตระหนักว่าเป็นเรื่องสำาคัญ

ที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับหลักธรรม 

พระกิตติคุณ เลียนแบบพระเยซูคริสต์ 

ในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน มีความ 

รักต่อเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ รักงานที่ 

ทำาและสนุกกับงานไม่ว่าจะทำาอาชีพ

ใด

ปิดท้ายการประชุมประธาน

สมิธชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในงาน

ของพระผู้เป็นเจ้าที่ประเทศไทย เมื่อ

มีผู้สอนศาสนาคนไทยจำานวนมาก

พอที่จะจัดการประชุมผู้สอนศาสนา

คนไทย พูดภาษาไทย และนำาการ

ประชุมโดยคนไทยเช่นในครั้งนี้ และนี่

คือสิ่งควรจะได้เห็นตลอดไป ¢ 
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ผู้สอนศาสนาอาวุโส 
คู่แรกจากประเทศไทย

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ และ 

ซิสเตอร์สุมามาลย์  

คณาคำา คือสามี

ภรรยาจากประเทศไทย

คู่แรกที่ได้รับเรียกเป็นผู้

สอนศาสนาอาวุโสเต็ม

เวลา  ทั้งคู่ได้รับหมายเรียกเมื่อเดือนมีนาคม

ให้รับใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

โดยเดินทาง ไปรายงานตัวและรับการอบรมที่

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนาประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2012 ที่ผ่านมา  

“ผมปรารถนาจะเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ 

กับซิสเตอร์สุมามาลย์ออกไปเล่าให้ผู้คนฟังว่า 

ในชีวิตนี้เรามีสิทธิ์ได้รับพรและมีความสุขที่ 

แท้จริงภายใต้พระคุณของพระเยซูคริสต์ ขอ 

เพียงแต่เราเข้าใจแผนแห่งความรอด ไม่ปฎิเสธ 

การชดใช้ของพระองค์ น้อมรับอุปสรรคและ

การท้าทายต่างๆ ในชีวิตอันเป็นองค์ประกอบ

สำาคัญของการเรียนรู้และเติบโตของเรา”

“หลังจากเตรียมตัวมานาน ดิฉันกับ

สามีตัดสินถวายของขวัญพิเศษแด่พระเยซู 

คริสต์ด้วยการสมัครเป็นผู้สอนศาสนาด้วย 

กันในปี 2011 . . .  ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้

แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้คน . . .  ดิฉันจะไปที่ 

ซึ่งพระองค์ทรงบัญชา พูดสิ่งที่พระองค์ทรง 

บัญชา ทำาตามน้ำาพระทัยอย่างจริงจัง และจะ

เป็นดังพระองค์ทรงบัญชา” ทั้งคู่กล่าวในการ

ประชุมใหญ่ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือก่อนได้รับ

หมายเรียก

เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์คณาคำาจะรับใช้

เป็นเวลา 18 เดือน ¢ 
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กลุ่มผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ผู้สมัครเป็นผู้สอนศาสนา และอดีตผู้สอนศาสนาชาวไทย
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ทั่วประเทศไทย

ให้แสงสว่างแก่เด็กบ้านนานา

ตั
วแทนองค์การกุศลวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายเดินทางไปมอบเครื่องปั่น 

ไฟให้แก่มูลนิธิพันธกิจเด็กและ 

ชุมชน บ้านนานา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

โดยมีนายกรรจร เจียมรัมย์ ประธานและ 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิดังกล่าวให้ความช่วยเหลือ

เด็กด้อยโอกาสทางสังคมตามบริเวณแนว

ตะเข็บชายแดน และมีเด็กในความดูแลกว่า 

120 คน   ¢

เลียโฮนาและคู่มือภาษาไทย 
มีให้ดาวน์โหลดออนไลน์

นิตยสารเลียโฮนาและคู่มือการเรียน 

การสอนฉบับภาษาไทยของศาสนจักร

หลายเล่มมีให้ดาวน์โหลดออนไลน์ในรูป

แบบไฟล์พีดีเอฟ (PDF) ที่เว็บไซต์อย่าง

เป็นทางการของศาสนจักรในประเทศไทย 

Lds.or.th  โดยสามารถนำาไปใช้หรือแบ่ง 

ปันในกรณีไม่หวังผลเชิงพาณิชย์     

สมาชิกสามารถเก็บไฟล์ดังกล่าว

ไว้ในอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ส่วน

ตัวหรือพิมพ์ออกมาใช้ศึกษาและประกอบ

การเรียนการสอน  นิตยสารเลียโฮนามีให้

ดาวน์โหลดทุกต้นเดือนก่อนฉบับพิมพ์จะ

เผยแพร่ ¢

เปลี่ยนแปลงประธาน 
คณะเผยแผ่คนใหม่ต่อจาก
ไมเคิล เอส. สมิธ

มาร์ค เอ. และจูลี เค. เบิร์นไฮเซล  
ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดูแลคณะเผยแผ่ 
นอร์ทแคโรไลนา ราลี แทนเดวิด เอ็ม. และ 
เชลลี เอ. ซีเนียร์ ซึ่งจะมารับหน้าที่ดูแล 
คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ ในเดือน
กรกฎาคม 2012 ต่อจากประธานไมเคิล 
เอส. สมิธ  

เดวิด มาร์ก ซีเนียร์ วัย 51 ปี และ 
เชลลีย์ มารี อัลเลน ซีเนียร์ มาจากวอร์ด 
นอร์ทพอยท์ สเตคเมซาแอริโซนาซิตรัส 
ไฮท์ส มีบุตร 4 คน บราเดอร์ซีเนียร ์
เคยรับใช้เป็นครูและเลขานุการกลุ่มมหา
ปุโรหิต สภาสูง อธิการ ที่ปรึกษาในฝ่าย
อธิการ ประธานเยาวชนชาย และผู้สอน
ศาสนาในคณะเผยแผ่ญี่ปุ่น นาโงะยะ เคย 
ดำารงตำาแหน่งประธานบริหารคอนเซนซัส-
โกลบอล  เกิดที่ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

ซิสเตอร์ 

ซีเนียร์เคย 

รับใช้เป็นที่ 

ปรึกษาใน 

ฝ่ายประธาน

เยาวชนหญิง  

     ประธาน

ปฐมวัย ประธานเยาวชนหญิง ผู้ให้คำา 

ปรึกษาเยาวชนหญิง ครูสมาคม

สงเคราะห์ และครูเซมินารี เกิดที่โรม 

นิวยอร์ก ¢ 

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือ 

เลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: 

สุพันธนิดา แก่นจักร            

อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือ

ความชัดเจนของเนื้อความ 

ที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปี

เกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตค 

หรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลาย

ลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

คำาตอบและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำา

อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

เชลลีย์ เอ. และเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์


