
การถือใบรับรอง
พระวิหารที่เป็นปัจจุบัน  

ประเทศไทย

คือหน้าที่ของเรา
เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชน

เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชนแห่งสาวกเจ็ดสิบ

	 ะหว่างการประชุมฐานะปุโรหิตครั้งหนึ่งในวันอาทติย์

	 ไม่นานมานี้	อธกิารเชื้อเชญิให้ผูด้�ารงฐานะปโุรหติทกุคน

	 เรียนรู้หน้าที่ของเรา	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าค�าแนะน�าอันชาญ

ฉลาดของอธกิารรวมถงึความเข้าใจหน้าที่รบัผดิชอบฐานะปโุรหติ

ของเรา	การแสวงหาการเปิดเผยส่วนตวัโดยศกึษาพระคมัภรี์และ

ค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ยคุสดุท้าย	และการศกึษาค�าแนะน�า

จากหนงัสอืคู่มอื

	 ขณะข้าพเจ้านกึถงึค�าเชื้อเชญิจากอธกิารที่ให้เรยีนรูห้น้าที่	

ของเรา	 ข้าพเจ้าได้รับการเตือนถึงการเปิดเผยที่ศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ	สมธิให้ไว้ในพระคมัภรี์หลกัค�าสอนและพนัธสญัญาภาคที่	

107	 เมื่อปี	 1835	 เราอ่านเรื่องความส�าคัญของการเรียนรู้หน้าที่

ฐานะปุโรหิตในค�าเปิดเผยนี้	 การเปิดเผยระบุว่าผู ้ด�ารงฐานะ 

ปุโรหิตได้รับบัญชาให้ขยายการเรียกของเขาโดยการรับใช้อย่าง

ขยนัหมั่นเพยีร		พวกเขาต้องหนนุใจ	เสรมิสร้างความเข้มแขง็และ

บ�ารุงเลี้ยงความเชื่อมั่นด้านความชอบธรรมในชีวิตของบรรดาผู้ที่

พวกเขารับผิดชอบ	 	 พระเจ้าทรงบัญชาว่า	 “ให้ทุกคนพึงเรียนรู้

หน้าที่ของตน,	 และกระท�าในต�าแหน่งซึ่งตนได้รับการก�าหนดไว้,	

ด้วยความขยนัหมั่นเพยีรจนสดุความสามารถ”1		แม้พระบญัชานี้

จะประทานแก่ผูด้�ารงฐานะปโุรหติโดยเฉพาะ	แต่ข้าพเจ้าเชื่ออย่าง

แท้จริงว่าพระบัญชาดังกล่าวที่ให้เรียนรู้หน้าที่ของเราและกระท�า

ตามนั้นสามารถประยกุต์ใช้กบัสมาชกิทกุคนของศาสนจกัร

หน้าที่ของสมาชิกศาสนจักร

	 ในฐานะสมาชกิศาสนจกัร	เรามหีน้าที่หลายอย่างต้องท�า	

––บางอย่างเป็นกิจวัตร	 บางอย่างส�าคัญกว่าและมีความหมาย

มากกว่า		เอล็เดอร์คลอดโิอ	อาร์.	เอม็.	คอสตา	แห่งสาวกเจด็สบิ	

อ้างองิค�าสอนของประธานกอร์ดอน	บ.ี	ฮงิค์ลยี์ที่กล่าวแก่ผู้ด�ารง

ฐานะปโุรหติเมื่อวนัที่	21	มถินุายน	ค.ศ.	2003	ในการประชมุอบรม

ผู้น�าทั่วโลก	เกี่ยวกบัความรบัผดิชอบสี่ประการของเรา	“เราแต่ละ

คนมคีวามรบัผดิชอบสี่ประการ	ประการแรกเรามคีวามรบัผดิชอบ

ต่อครอบครัวของเรา	 ประการที่สองเรามีความรับผิดชอบต่อ

นายจ้างของเรา	 ประการที่สามเรามีความรับผิดชอบต่องานของ

พระเจ้า	ประการที่สี่เรามคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง”2

	 เรามหีน้าที่ส�าคญัอื่นๆ	เช่นกนั	อาท	ิความมุง่มั่นในแต่ละ

วันที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์	 โดยการเป็นแบบอย่างที่ดี	 และ

แสวงหาโอกาสที่จะช่วยเหลอืผู้อื่นในแต่ละวนั		เราสามารถท�าสิ่ง

นี้ด้วยการกล่าวถ้อยค�าที่ให้ก�าลงัใจ	ชมเชยหรอืท�าสิ่งเรยีบง่ายที่มา

จากความเมตตา		เราได้รบัการเตอืนให้ระลกึว่าการท�าหน้าที่ของ

เราต่อพระผูเ้ป็นเจ้าไม่เพยีงเป็นความรบัผดิชอบที่จรงิจงัมากเท่านั้น 
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แต่เป็นสิทธิพิเศษที่ล�้าเลิศด้วย	 	 หน้าที่ส�าคัญมากอย่างหนึ่งของ

เราในฐานะผู้ใหญ่คอืการถอืใบรบัรองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนั	 ไป

เยอืนพระวหิารบ่อยๆ	เมื่อเวลาและสภาพการณ์เอื้ออ�านวย

	 ประธานมอนสนัเตอืนเราถงึความส�าคญัของการถอืใบรบั

รองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนัและการไปพระวหิารบ่อยๆ		ในช่วงการ

ประชมุใหญ่สามญัเดอืนเมษายนที่ผ่านมาท่านกล่าวว่า	“ถ้าท่าน

ยังไม่เคยไปพระวิหาร	 หรือถ้าท่านเคยไปแล้ว	 แต่ปัจจุบันไม่มี

คณุสมบตัใินการถอืใบรบัรอง	ไม่มเีป้าหมายใดส�าคญัต่อท่านมาก

เท่าการมคี่าควรไปพระวหิาร	การเสยีสละของท่านอาจท�าให้ท่าน

ด�าเนนิชวีติตามข้อก�าหนดของการได้ใบรบัรอง		หรอือาจต้องละทิ้ง

นสิยัที่ตดิตวัมานานซึ่งท�าให้ท่านไม่คู่ควร		ท่านอาจต้องมศีรทัธา

และวินัยในการจ่ายส่วนสิบ	 	 ไม่ว่าอะไรก็ตามจงด�ารงตนให้มี

คณุสมบตัคิู่ควรเข้าพระวหิารของพระผู้เป็นเจ้า	 	 มใีบรบัรองพระ

วหิารและถอืว่านั่นเป็นสมบตัลิ�้าค่า	เพราะเป็นเช่นนั้น”3

	 มเีหตผุลหลายอย่างที่ว่าเหตใุดสมาชกิจงึไม่ต่อใบรบัรอง

พระวหิาร		ในหลายกรณสีมาชกิบางคนลมืต่ออายใุบรบัรองพระ

วิหาร	 	 บางคนไม่ต่ออายุใบรับรองพระวิหารเนื่องจากขาดความ

เข้าใจหลักค�าสอน	 พร	 และความส�าคัญของศาสนพิธีพระวิหาร

และการมใีบรบัรองพระวหิาร		อาจมบีางคนที่ก�าลงัพยายามอย่าง

ยากล�าบากในการรักษาพระบัญญัติ	 เช่น	 ส่วนสิบ	 พระค�าแห่ง

ปัญญา	การไม่เข้าร่วมประชมุฐานะปโุรหติและพธิศีลีระลกึ	เป็นต้น		

อาจมบีางคนที่รู้สกึว่าพวกเขาอยูห่่างไกลพระวหิารและไม่มโีอกาส

ไป	ดงันั้นพวกเขาจงึไม่เหน็ความจ�าเป็นที่จะต้องต่ออายใุบรบัรอง

พระวหิาร

 ข้าพเจ้ายงัจ�าได้ถงึเรื่องเล่าของซสิเตอร์แอนน์	เจ.	พงิกร	ี

เกี่ยวกบัวสิทุธชินชาวแอฟรกินัที่ซื่อสตัย์ผูเ้ข้าใจว่าการถอืใบรบัรอง

พระวหิารที่เป็นปัจจบุนัท�าให้พระเจ้าพอพระทยั		เธอเล่าว่าเธอกบั

สามีต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลเพื่อด�าเนินการสัมภาษณ์ใบรับ

รองพระวิหารกับสมาชิกในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย

ระหว่างงานเผยแผ่		

	 สมาชิกบางคนอาศัยอยู่ห่างออกไปประมาณ	 5,000	

กโิลเมตรจากพระวหิารใกล้ที่สดุที่โจฮนัเนสเบร์ิก	แอฟรกิาใต้		พวก

เขาหลายคนเป็นสมาชกิศาสนจกัรไม่ถงึสองปี		แม้ว่าสมาชกิเหล่า

นี้รู้วันก�าหนดนัดหมายแต่ละเดือนที่ประธานและซิสเตอร์พิงกร ี

จะมาสมัภาษณ์ที่ท้องถิ่นของตน	 แต่ไม่มใีครรูก้�าหนดเวลาแน่นอน

ที่พวกท่านจะมาถงึ	 	การโทรศพัท์เป็นเรื่องสดุวสิยัเพราะสมยันั้น

ในแอฟรกิาฝ่ังตะวนัตกแทบจะไม่มโีทรศพัท์		วสิทุธชินชาวแอฟรกิา

ผู้มีปณิธาณแน่วแน่จะมาแต่เช้าตรู่และอาจต้องรอตลอดวันเพื่อ

สัมภาษณ์ใบรับรองพระวิหารทั้งที่รู ้ว่าพวกเขาอาจจะไม่มีสิทธิ

พเิศษในการใช้ใบรบัรองนั่นเลย	 	ซสิเตอร์พงิกรกีล่าวว่าวสิทุธชิน

ชาวไนจีเรียผู้ซื่อสัตย์เหล่านี้เชื่อค�าแนะน�าของประธานฮาเวิร์ด	

ดบัเบลิยู.	ฮนัเตอร์ที่ว่า	“พระเจ้าพอพระทยัสมาชกิผู้ใหญ่ทกุคนที่

มคี่าควรและถอืใบรบัรองพระวหิารที่เป็นปัจจบุนั	แม้พระวหิารจะ

อยู่ห่างไกลและไม่เอื้ออ�านวยให้ไปได้ทนัทหีรอืบ่อยๆ”4
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หน้าที่ของผู้น�าฐานะปุโรหิตและสมาชิกสภาวอร์ด 

 ผู้น�าฐานะปุโรหิตและสมาชิกคนอื่นๆ	 ทั้งหมดของสภา

วอร์ดมหีน้าที่ให้ก�าลงัใจด้วยความรกัแก่ชายหญงิซึ่งได้รบัเอน็ดาว-

เม้นท์แล้วแต่ไม่มีใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันให้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมที่จะต่อใบรับรองพระวิหารและใช้ใบรับรองอย่าง

สม�่าเสมอถ้าพวกเขาอยู่ใกล้พระวิหาร	 พวกเขาต้องสอน	 ให้ค�า

ปรึกษา	 และอบรมสมาชิกตลอดจนครอบครัวของสมาชิก	 เพื่อที่

พวกเขาจะด�าเนนิชวีติอย่างมค่ีาควรแก่การถอืใบรบัรองพระวหิาร

ที่เป็นปัจจุบัน	 และเข้าสู่พระนิเวศน์ของพระเจ้าเพื่อรับศาสนพิธี

และพรเหลา่นี้ซึ่งน�าไปสูค่วามสงูส่งของครอบครวั		นอกเหนอืจาก

นี้	 พวกเขาควรได้รับค�าแนะน�าและการสนับสนุนให้กลับไปพระ 

วหิารบ่อยๆ	เพื่อยกระดบัทางวญิญาณอนัเป็นสิ่งที่ผู้เข้าพระวหิาร

จะได้รบั	เมื่อเรากลบัไปพระวหิารเพื่อประกอบศาสนพธิแีทนผู้อื่น	

เราฟื้นฟูความเข้มแข็งทางวิญญาณซึ่งน�าเราให้เข้าใกล้พระเจ้า

และพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซูครสิต์มากขึ้น

	 ข้าพเจ้าทราบว่าในฐานะผูน้�า	เรามหีน้าที่อนัศกัดิ์สทิธิ์ต่อ

พระผู้เป็นเจ้าที่จะช่วยหนนุใจ	 เสรมิสร้างความเข้มแขง็	 และเป็น

พรแก่ชวีติสมาชกิ		ข้าพเจ้านกึถงึสิ่งที่ประธานจอห์น	เทย์เลอร์สอน

ไว้เกี่ยวกับความส�าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น�า	 	 ท่าน

กล่าวว่า	“ถ้าท่านไม่ขยายการเรยีกของท่าน	พระผูเ้ป็นเจ้าจะถอืว่า

ท่านต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่ท่านอาจช่วยพวกเขาให้รอด	 หากท่าน

ท�าหน้าที่ของท่าน”		ข้าพเจ้ารูว่้าพระบดิาบนสววรค์ของเราจะทรง

ช่วยเราหากเราแสวงหาการดลใจและการน�าทางจากพระองค์โดย

การสวดอ้อนวอน	เมื่อเราขยายการเรยีกของเราให้เกดิสมัฤทธผิล

ในหน้าที่อนัศกัดิ์สทิธิ์

	 ข้าพเจ้าขอบพระทยัส�าหรบัพระวหิารศกัดิ์สทิธิ์และความ

รูท้ี่ว่าครอบครวัสามารถอยูด้่วยกนัชั่วนรินัดร์		ข้าพเจ้าขอบพระทยั

ส�าหรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์	 ผู้ทรงท�าให้พรพระวิหารมีไว้

ส�าหรบัเราทกุคน		ขอให้เราด�าเนนิชวีติอย่างมค่ีาควรเพื่อจะมใีบรบั

รองพระวิหารที่เป็นปัจจุบันและกลับไปพระวิหารบ่อยครั้งเท่าที่

สภาพการณ์ของเราจะเอื้ออ�านวย		ขอให้เรามอบโอกาสให้ญาตพิี่

น้องผู้วายชนม์ของเราที่จะได้รบัศาสนพธิแีห่งความสูงส่ง	 	 ขอให้

เราชื่นชมยินดีความเข้มเข็งทางวิญญาณและการเปิดเผยที่เราได้

รับเมื่อเราเข้าพระวิหารเป็นประจ�า	 	 ขอให้เราด�ารงความซื่อสัตย์

ในการท�าและรักษาพันธสัญญาพระวิหารเพื่อจะได้รับพรโดย

สมบูรณ์ของการชดใช้		ขอให้เราท�าตามค�าแนะน�าอนัชาญฉลาด

ของอธกิารข้าพเจ้าและผูน้�าทกุคนของเราที่จะพยายามเรยีนรูแ้ละ

ท�าหน้าที่ของเราอย่างดี	ในพระนามของพระเยซูครสิต์	เอเมน	
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2. ดู เอล็เดอร์คลอดโิอ อาร์. เอม็. คอสตา, “ความรบัผดิชอบของ

ฐานะปโุรหติ,” เลยีโฮนา พ.ค. 2009, 69-72.

3. ดู ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์---

ประภาคารส่องโลก,” เลยีโฮนา พ.ค. 2011, 113-117.

4. ดู ซสิเตอร์แอน ซ.ี พงิกร,ี “ได้เหน็สิ่งที่ทรงสญัญาไว้ตั้งแต่ไกล,”  

เลยีโฮนา พ.ย. 2003, 15-18.
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โดย จิราภรณ์ เพ็ชร์พันธุ์
กรุงเทพฯ

พลังการสวดอ้อนวอน

ของเดก็ปฐมวยั

เมื่อเดอืนพฤษภาคมที่ผ่านมา	 ดฉินัพาเดก็ปฐมวยั	 9	 คนไป

ท�ากิจกรรมที่สวนสัตว์ดุสิต	 เด็กๆ	 ดูมีความสุขและตื่นเต้น 

มากที่ได้ไปสวนสัตว์	 เรามารวมตัวกันที่อาคารประชุมสาขา

บางเขนในตอนเช้าเพื่อสวดอ้อนวอนก่อนออกเดนิทาง

	 การเดนิทางครั้งนี้มเีพยีงดฉินักบัอาสาสมคัรหนุม่สาวโสด

อีก	3	คน		ในกิจกรรมดิฉันต้องการฝึกให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้การ 

เชื่อฟังผู้น�า	 ฝึกให้พวกเขารู้จักดูแลกันมากขึ้น	 และให้พี่ที่มีน้อง 

ไปด้วยดูแลน้องของตนเอง	 และที่ส�าคัญคือให้พวกเขาได้เรียนรู ้

มากขึ้นเกี่ยวกับการสร้างโลกของพระผู้เป็นเจ้าโดยเห็นสัตว์ชนิด

ต่างๆ	ที่สวนสตัว์แห่งนี้

	 หลงัจากเดนิทางออกจากอาคารประชมุได้เพยีง	10	นาท	ี

ฝนกต็กลงมา		เดก็ๆ	รวมทั้งดฉินัเองรู้สกึกงัวลมาก	เพราะหากฝน

ตกเช่นนี้จะเดินเที่ยวสวนสัตว์ได้อย่างไร	 	 เด็กๆ	 หลายคนแสดง

ความกงัวลออกมาอย่างเหน็ได้ชดัจนดฉินัต้องปลอบใจพวกเขาว่า	

“ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ	 ครูคิดว่าฝนตกแค่ตรงนี้	 พอรถขับไปเรื่อยๆ	

เดี๋ยวฝนกห็ยดุ”		แต่ดูเหมอืนสภาวการณ์จะไม่เป็นเช่นนั้น		

	 เมื่อเราเดนิทางมาได้ประมาณ	20	นาทฝีนกลบัตกหนกั

ขึ้นเรื่อยๆ	 	 คนขับรถถามดิฉันว่า	 ถ้าถึงแล้วฝนยังตกอยู่จะท�า

อย่างไร	 	 ไม่มีค�าตอบจากดิฉัน	 เพราะดิฉันไม่ได้วางแผนเผื่อ

เหตกุารณ์นี้เลย		บรรยากาศในรถเงยีบมาก	ไม่มเีสยีงเดก็พูดคยุ

กัน	 มีเพียงเสียงสายฝนจากภายนอก	 จนดิฉันเองยอมรับว่าเริ่ม

ใจเสยีจงึหนัไปดูเดก็ๆ	ซึ่งนั่งมองออกไปด้านนอก		ทนัใดนั้นดฉินั

สังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งก�าลังก้มหน้าหลับตา	 	 เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ	

คนนั้น	ลมืตาขึ้นและบอกดฉินัว่าเธอสวดอ้อนวอนขอพระบดิาบน

สวรรค์ให้ฝนหยดุตก

		 ดิฉันไม่นึกว่าเด็กตัวเท่านี้จะนึกถึงการสวดอ้อนวอนขอ

ความช่วยเหลือจากพระบิดาบนสวรรค์ขณะที่ดิฉันมัวแต่กังวลจน

นกึไม่ถงึเรื่องนี้

	 ฝนด้านนอกยงัคงตกหนกั		ดฉินัพยายามตั้งสตคิดิว่าจะ

ท�าอย่างไรถ้าไปถงึสวนสตัว์แล้วฝนยงัตกหนกัเช่นนี้	 	ดฉินัตดัสนิ

ใจหลับตาสวดอ้อนวอนขอการน�าทาง		ขณะหลับตาลงเหมือนมี

บางเสยีงบอกดฉินัให้ลมืตา		เสยีงนั้นชดัเจนมากจนดฉินัต้องลมืตา

ขึ้น	 	 สิ่งที่ดฉินัเหน็คอืฝนค่อยๆ	 ซาลงขณะรถวิ่งไปเรื่อยๆ	 พร้อม 

กบัเสยีงเดก็แย่งกนัพูด	“ฝนหยดุแล้ว	เย้	ฝนหยดุแล้ว”		ดฉินัอด

ยิ้มออกมาด้วยความปลื้มปีตไิม่ได้		สิ่งอศัจรรย์เกดิขึ้นภายในไม่กี่

นาทหีลงัจากการสวดอ้อนวอนของเดก็ผู้หญงิคนนั้น

	 ดิฉันได้เห็นและสัมผัสถึงพลังของการสวดอ้อนวอน		นี่

คอืพลงัจากจติวญิญาณที่บรสิทุธิ์ของเดก็ปฐมวยั		แม้จะเป็นเรื่อง

เล็กๆ	 น้อยๆ	 แต่หากเราสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาที่แท้จริง	 สิ่ง

อศัจรรย์จะเกดิขึ้น	
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 ลายปีที่ผ่านมาสมาชกิศาสนจกัรในประเทศไทยสร้างหน้าเฟซบคุอย่างไม่เป็นทางการมากมายส�าหรบักลุ่มวสิทุธชินในพื้นที่

	 ต่างๆ	หรอืเพื่อพูดคยุหวัข้อเกี่ยวกบัศาสนจกัร		เวลานี้ศาสนจกัรของพระเยซูครสิต์แห่งวสิทุธชินยคุสดุท้ายในประเทศไทยมี

	 หน้าเฟซบคุอย่างเป็นทางการแล้วที่	Facebook.com/mormonthai	เพื่อแบ่งปันข่าวสารการฟ้ืนฟแูละเนื้อหาต่างๆ	ของศาสนจกัร

เป็นภาษาไทย:

						วดีทิศัน์	จาก	YouTube	Mormon	Channel	(Mormon	Messages,	

วดีทิศัน์	Mormon.org,	การประชมุใหญ่สามญั

							ข้อพระคมัภรี์และข้อความอ้างองิจากการประชมุใหญ่สามญั	

							ข่าวสารเกี่ยวกบัศาสนจกัร

							เตอืนเกี่ยวกบัการถ่ายทอดการประชมุต่างๆ

							แนะน�าแหล่งช่วยต่างๆ	ในเวบ็ไซต์ของศาสนจกัร

							อพัเดทจาก	LDS.or.th

	 หน้าเฟซบุคหลักอย่างเป็นทางการขององค์กรศาสนจักร 

แอลดเีอสโดยรวมคอื	Facebook.com/LDS	ซึ่งมสีมาชกิเกอืบหกแสน

คนในปัจจุบัน	 	 นอกจากนี้ศาสนจักรยังมีหน้าเฟซบุคอย่างเป็น

ทางการเพื่อจดุประสงค์ต่างๆ	เช่น

						ศาสนจกัรแอลดเีอส—http://www.facebook.com/LDS

						Mormon.org—http://www.facebook.com/Mormon

						LDS	Newsroom—http://www.facebook.com/LDSNewsroom

						Mormon	Messages—http://www.facebook.com/LDS

						Mormon	Channel—http://www.facebook.com/mormonchannel

						นติยสาร	Ensign—http://www.facebook.com/ensign.magazine

						นติยสาร	New	Era—http://www.facebook.com/newera.magazine

						นติยสาร	Friend—http://www.facebook.com/friend.magazine

						นติยสาร	Liahona—http://www.facebook.com/liahona.magazine

						พพิธิภนัฑ์ประวตัศิาสตร์ศาสนจกัร—http://www.facebook.com/churchhistorymuseum

						หอสมดุประวตัศิาสนจกัร—http://www.facebook.com/pages/Family-History-Library/169173515997?v=wall

						การท�าดชัน	ีFamilySearch—http://www.facebook.com/familysearchindexing

						เซมนิารแีอลดเีอส—http://www.facebook.com/ldsseminary

						สถาบนัศาสนาแอลดเีอส—http://www.facebook.com/ldsinstitute

หน้า Facebook
อย่างเป็นทางการของ  
ศาสนจักรในประเทศไทย
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การประชุมใหญ่เยาวชน

ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

ประเทศไทย

ท้
องถิ่นกรุงเทพเหนือ	 ประเทศไทยจัดการประชุม

ใหญ่เยาวชนชายหญงิระหว่างวนัที่	3-5	พฤษภาคม	

2012	ที่สวนไทรโยค	จงัหวดักาญจนบรุี	ในหวัข้อ	

“จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป”	 (ค.พ.	 115:5)	 โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ผูกมิตรกับเพื่อนต่างสาขา	

เสริมสร้างศรัทธา	 และเสริมสร้างประจักษ์พยานในพระ

กติตคิณุ		มเียาวชนเข้าร่วมการประชมุทั้งสิ้น	37	คน	

	 การประชุมครั้งนี้มีการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

เช่น	วธิใีช้เทคโนโลย	ีFacebook	ช่วยเพื่อนที่แขง็ขนัน้อยให้

กลบัมาแขง็ขนัในพระกติตคิณุ	เรยีนรูว้ธิที�าประวตัคิรอบครวั

บนอินเทอร์เน็ต	 บทเรียนการยึดราวเหล็กจากเจ้าหน้าที่ 

เอสแอนด์ไอ	 ตลอดจนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรม 

เต้นไลน์แดนซ์และการล่องแพ	 ซึ่งในกจิกรรมหลงันี้เยาวชน 

ได้ประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณหลายอย่างกับสถาน-

การณ์ที่เกดิขึ้นขณะร่วมกจิกรรม

	 นอกจากนี้ยังมีโอกาสฉายส่องแสงสว่างด้วยการท�ากิจกรรม 

บ�าเพ็ญประโยชน์โดยท�าความสะอาดรอบสถานีต�ารวจภูธรไทรโยค	 

ร่วมฝึกซ้อมร้องเพลง	 ‘Arise	 &	 Shine	 Forth’	 ซึ่งเป็นหวัข้อการประชมุ	

และน�าเสนอความคดิสร้างสรรค์ในการท�าธงประจ�ากลุ่ม	

	 หลงักลบัจากกจิกรรม	เยาวชนมโีอกาสแบ่งปันประจกัษ์พยาน

ในสาขาของตนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในการประชุมใหญ่เยาวชนครั้งนี้	

ซึ่งจะเสรมิสร้างศรทัธาของพวกเขาในพระกติตคิณุต่อไป

(จากซ้ายบน) รวมตวัพร้อมธงประจ�ากลุ่ม, กจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ที่สถานตี�ารวจภูธรไทรโยค;
(จากซ้ายแถวกลาง) ฝึกเต้นไลน์แดนซ์, กจิกรรมล่องแพที่แม่น�้าแควน้อย; (ล่าง) : เยาวชน 37 คนที่เข้าร่วมกจิกรรม
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สนับสนุนฝ่ายประธานท้องถิ่นชุดใหม่

ฝ่
ายประธานท้องถิ่นอุดรชุดใหม่ได้รับการยกมือสนับสนุน 

จากสมาชิก	 6	 สาขาในการประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดรธาน ี

ภาคทั่วไปครั้งที่ผ่านมา

 การประชุมใหญ่ท้องถิ่นอุดรธานีจัดขึ้นเมื่อวันที่	 5-6	

พฤษภาคม	 ค.ศ.	 2012	 ที่อาคารประชุมสาขาอุดรภายใต้การ

ควบคุมของประธานไมเคิล	 เอส.	 สมิธ	 ประธานคณะเผยแผ่

ประเทศไทย	กรงุเทพ	โดยมสีมาชกิกว่า	360	คนเข้าร่วมการประชมุ	

	 ในวันอาทิตย์ภาคทั่วไปภายใต้หัวข้อการประชุม	 “การ

เต็มใจขยายการเรียกและการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า”	 ฝ่ายประธาน

ท้องถิ่นชดุใหม่ได้รบัการยกมอืสนบัสนนุเพื่อท�าหน้าที่	ได้แก่	วงศกร		

จรสัอรณุฉาย	ประธานท้องถิ่น,	คมัภรี์	แก้วสพุรม	ที่ปรกึษาที่หนึ่ง	

และจอร์น	เอน็.	ฮาร์ทที่	3	ที่ปรกึษาที่สอง	แทนฝ่ายประธานท้อง

ถิ่นชดุเดมิ	ประธานอานนัต์	มาตรวงัแสง,	วงศกร	จรสัอรณุฉาย	ที่

ปรกึษาที่หนึ่ง	และประดษิฐ์	อนิทร์สริิ	ที่ปรกึษาที่สอง	ซึ่งได้รบัการ

ปลดพร้อมด้วยค�าขอบคณุส�าหรบัการรบัใช้ที่ผ่านมา

	 ประธานวงศกรให้วิสัยทัศน์ของฝ่ายประธานท้องถิ่นว่า

ต้องการช่วยสมาชิกท้องถิ่นอุดรเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ	 โดย 

แบ่งออกเป็น	 “4	 ต.	 (4	 be’)	 ได้แก่	 เตรียมพร้อมรับใช้พระเจ้า 

และบุตรธิดาของพระองค์	 เตรียมพร้อมต่อพันธสัญญาของเรา	 

(ศีลระลึก)	 เตรียมพร้อมเข้าสู่พระวิหาร	 และเตรียมพร้อมเป็นผู้

ตดิตามที่แท้จรงิของพระครสิต์”

	 ปัจจุบันท้องถิ่นอุดรมีทั้งหมด	 6	 สาขาทางภาคอีสาน 

ตอนบนของประเทศไทย	 คือ	 สาขาอุดร1	 อุดร2	หนองคาย	 

กมุภวาปี	เวยีงจนัทน์	และสกลนคร	

(กลาง) วงศกร  จรัสอรุณฉาย ประธาน
ท้องถิ่น (ซ้าย) คมัภรี์ แก้วสพุรม ที่ปรกึษา
ที่หนึ่ง (ขวา) และจอร์น เอ็น. ฮาร์ทที่ 3  
ที่ปรกึษาที่สอง

อุดร
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หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ โปรดส่งบทความหรือข่าวมา

พร้อมรูปภาพ หรือบันทึกวีดิโอ และงานศิลป์ประกอบ

หมายเหตุ
 หากมรีปูภาพโปรดระบคุำาบรรยายภาพ  ใชภ้าพทีม่ี

ความละเอยีดสงู  บคุคลในภาพควรรกัษามาตรฐาน
ศาสนจักร  เช่น การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง 
พฤติกรรม ความเคารพสถานที่ เป็นต้น

 หากใชข้้อความอา้งองิ โปรดระบุแหลง่อา้งองิใหค้รบ
ถ้วนและอ้างอิงอย่างถูกต้อง 

 การส่งบทความหรอืภาพถา่ยถอืเป็นการบรจิาคงาน
ใหศ้าสนจกัรและใหส้ทิธิศ์าสนจกัรดำาเนนิการกบัผล
งานของท่านตามที่เห็นสมควร โดยผู้ส่งไม่ได้รับค่า
จ้างตอบแทน

 ไมค่วรสง่ผลงานทีท่า่นไมใ่ชเ่จา้ของลขิสทิธิห์รอืไมม่ี
สิทธิ์ดำาเนินการในผลงานนั้น เช่น ภาพถ่ายหรือ
บทความของผู้อื่น หรือภาพบุคคลหรือสถานที่ซึ่ง
ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำามาเผยแพร่ เป็นต้น

 โปรดระบุชื่อ-สกุล อีเมล และวันเดือนปีเกิด สาขา/
ท้องถิ่น วอร์ด/สเตค พร้อมระบุข้อความอนุญาตให้
ศาสนจักรจัดพิมพ์ หรือเผยแพร่

 อาจมกีารแกไ้ขความชดัเจนและความยาวของเนือ้หา
ให้เหมาะสม

 หากท่านต้องการความช่วยเหลือในการเขียนบทความ	 พิมพ์และส่ง
บทความในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	แจ้งข่าวสาร	หรืออื่นๆ	โปรดติดต่อบุคคล
ต่อไปนี้ในท้องถิ่นของท่าน

ท้องถิ่นขอนแก่น: 
เดชติพงษ์	ค�าเขื่อน	dechtipong@hotmail.com	(081-1331686)
ท้องถิ่นเชียงใหม่: 
วธิรา	อินทวิชัย	iwatirafar@gmail.com	(089-5558137)
ท้องถิ่นอุดร: 
กฤษฎา	พูนศรี	kitsada_poonsri1988@hotmail.com	(081-872	8067)	
ท้องถิ่นอุบล: 
จุรีรัตน์	สร้อยสน	janjiratangmo@hotmail.com	(086-648	0339)
ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ: 
วิภารัตน์	รัตนพรหมมา	viparats@gmail.com	(081-926	0785)	
สเตคกรุงเทพ: (อยู่ในระหว่างพิจารณาการเรียก)

ส่งบทความของท่าน ค�าแนะน�าติชม และข้อซักถามมาที่ 
บรรณาธิการเนื้อหา:    สุพันธนิดา แก่นจักร 
อีเมล:     KaenjakSu@ldschurch.org
โทรศัพท์:  086-556-4269

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเลียโฮนา

และเว็บไซต์
	 ขอเชิญชวนให้สมาชิกบอกเล ่าเรื่องราวหรือ
ประสบการณ์ส่วนตวัหรอืข่าวกจิกรรมในหน่วยของท่านเพื่อ
เป็นเนื้อหาลง	นติยสารเลยีโฮนา	หรอื	เวบ็ไซต์ศาสนจกัร 
ในประเทศไทย		เรื่องราวที่เราก�าลงัมองหาคอื
 1. การประยุกต์ใช้พระกิตติคุณ	 	 แบ่งปัน
ประจกัษ์พยานและบรรยายถงึพรที่ได้รบัจากการเชื่อฟังหลกั
ธรรมพระกิตติคุณ	 ไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะการท้าทายทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ	 การเปลี่ยนใจเลื่อมใส	 การกลับมา
แขง็ขนั	การปรบัเปลี่ยนวถิชีวีติ—โดยแสดงให้เหน็ถงึอ�านาจ
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ ในการเป ็นพรและ
เปลี่ยนแปลงชวีติท่าน	(ความยาว	1,000–1,600	ค�า)
 2. ชวีติแต่งงาน		ท่านอาจเป็นสามแีละ/หรอืภรรยา	
หรือผู้ให้ค�าปรึกษามืออาชีพ	 หรือครู	 โดยเขียนเรื่องราว
ประสบการณ์ชีวิตจริง	 เรื่องเล่า	 หรือน�าเสนอตัวอย่าง	 วิธี
ปฏบิตัทิี่เป็นประโยชน์	 (How-to)	 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้อ่าน
น�าหลกัธรรมต่างๆ	ไปใช้	(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 3. การเป็นบดิามารดา		อาจเขยีนโดยบดิามารดา

หรอืผูท้ี่มเีดก็อยูใ่นความดแูล	เป็นบทความ
จากประสบการณ์จริง	 เรื่องเล่า	 หรือ
ตัวอย่างที่จะช่วยให้ผู้อ่านเชื่อมโยงได้กับ
สถานการณ์ของตนเอง	 การเสนอแนะวิธี
ปฏบิตัทิี่เป็นประโยชน์	(How-to)	ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นให้ผู้อ่านน�าหลักธรรมต่างๆ	 ไปใช้	
(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 4. คนโสด		บทความที่น่าสนใจ
ส�าหรบัผูไ้ม่ได้แต่งงาน	(ยงัไม่แต่งงาน	หย่า
ร้าง	หรอืเป็นม่าย)	โดยเฉพาะบทความจาก
สมาชิกโสด	 	 ควรบอกเล่าข้อคิดที่เป็น
ประโยชน์และวธิทีี่สร้างสรรค์ในการเผชญิ
การท้าทายของการเป็นสมาชิกโสดแอล- 
ดเีอส	(ความยาวไม่เกนิ	2,000	ค�า)
 5. ข่าว 	ข่าวกจิกรรมที่น่าสนใจ
ของศาสนจักรในท้องที่ของท่าน	 แจ้ง
กิจกรรมที่ก�าลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อให้
เจ้าหน้าที่เตรียมท�าข่าว	 หรือส่งรายงาน
ข่าวกจิกรรมล่าสดุโดยเรว็ที่สดุ	โดยระบวุ่า
ใคร	ท�าอะไร	ที่ไหน	อย่างไร	เมื่อใด	ตลอด
จนข้อมูลอื่นๆ	 ที่น่าสนใจ	 	 ทั้งนี้ควรเป็น
กิจกรรมที่ศาสนจักรให้การสนับสนุน	

(สมาชกิไม่ได้จดัขึ้นเอง)	
 6 .  พิ เ ศษสำ าหรั บ
เยาวชน	 	 บทความที่เขียนขึ้น
โดยเยาวชนหรอืเพื่อเยาวชน	โดย
เฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกบัเยาวชนที่
สร้างความแตกต่างที่โรงเรียน	
ครอบครัว	 หรือชุมชนด้วยการ
ด�าเนินชีวิตตามมาตรฐานพระ
กิตติคุณ	 อาจเป็นเรื่องราวสั้นๆ	
จากเยาวชนซึ่งบอกเล่าว่าค้นพบ
ประโยชน์จากการด�าเนินชีวิต
ตามพระกิตติคุณอย่างไร	 หรือ
เอาชนะการทดลองโดยการ
ประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ข้อใดข้อ
หนึ่งอย่างไร
 7. เด็ก 	 เรื่องราวของ
เด็กๆ	 ที่บอกเล่าว่าพยายามท�า
ตามแบบอย่างของพระเยซคูรสิต์
อย่างไร	 อาจเป็นภาพวาดของ
เด็กเกี่ยวกับหัวข้อพระกิตติคุณ	
โดยเฉพาะเดก็วยั	9-12	ขวบ
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