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สมาชิกร่วมแรงร่วมใจใน
งานเผยแผ่

โดย เอ็ลเดอร์ซุย ฮอง พอน 

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้พ่อในพระคัมภีร์ 

มอรมอนช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจความหมายของการเปล่ียนใจ 

เลื่อมใสอย่างแท้จริงมาสู่พระกิตติคุณ  เรื่องราวดังกล่าว 

สะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงทำาให้เกิดความ

ปรารถนาที่จะแบ่งปันประจักษ์พยาน สอนพระกิตติคุณแก่ผู้อื่น 

และช่วยเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

แอลมาผู้พ่อเป็นปุโรหิตของกษัตริย์โนอาห์ผู้ชั่วร้ายและ 

เป็นผู้สืบเชื้อสายของนีไฟ (ดู โมไซยาห์ 17:1-2) ท่านอยู่ที่นั่น 

เมื่ออบินาไดให้ประจักษ์พยานต่อหน้ากษัตริย์โนอาห์  หลังจาก

แอลมาได้ยินและเชื่อถ้อยคำาของอบินาได ท่านถูกขับออกไป 

เพราะกษัตริย์ต้องการชีวิตท่าน  ท่านหนีไปหลบซ่อนและเขียน 

คำาของอบินาได (ดู โมไซยาห์ 17:3-4) ท่านกลับใจจากบาปและ 

ความชั่วช้าสามานย์ของท่าน ระหกระเหินไปอย่างเดียวดาย 

ในหมู่ผู้คนและเริ่มสั่งสอนคำาของอบินาได (ดู โมไซยาห์ 18:1)  

ท่านให้บัพติศมาผู้ที่เชื่อคำาสอนของท่านที่ผืนน้ำาแห่งมอรมอน  

(ดูโมไซยาห์ 18:12-16)  โดยผ่านบัพติศมา แอลมาผู้พ่อทำาพันธ- 

สัญญา “เต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า; แท้จริงแล้ว,  

และปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน, และยืนเป็นพยาน 

เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่งที่ 

ท่านอยู่, แม้จนถึงความตาย” (โมไซยาห์ 18:9)  ครั้นแล้วท่านจึง

สถาปนาศาสนจักร (ดู โมไซยาห์ 18:17-29)

เราทุกคนมีเรื่องราวการเปลี่ยนใสเลื่อมใสของเราเอง  

ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคนเคยผ่านขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน–นั่นคือ  

หลังจากที่ใครสักคนแบ่งปันประจักษ์พยานและสอนเราถึงพระ 

กิตติคุณ เราเชื่อในสิ่งที่เขาสอน  เรากลับใจ และเราเต็มใจรับ 

บัพติศมา  โดยผ่านกระบวนการนี้ เรานำาพระกิตติคุณเข้ามามี

ผลในชีวิตและเริ่มเปลี่ยนแปลงในความนึกคิดและในใจของเรา

เพื่อให้ได้รับประจักษ์พยาน  การนำาพระกิตติคุณเข้ามามีผลใน

ชีวิตและประจักษ์พยานที่เราได้รับให้ความเข้มแข็งและความ

ปรารถนาที่จะแบ่งปันประจักษ์พยานของเรากับผู้อื่น  เมื่อผู้อื่น

เต็มใจฟังและยอมรับสิ่งที่เราแบ่งปัน ย่อมทำาให้กระบวนการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสภายในพวกเขาเริ่มต้นขึ้น

นีไฟเตือนให้เราระลึกว่าหลังจากเปล่ียนใจเล่ือมใส “ท่าน 

ต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้า 

อันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อ 

มนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หากท่านจะมุ่งหน้า, ดื่มด่ำาพระวจนะของ 

พระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระ 

บิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.” (2 นีไฟ 31:20)  เรารู้ว่า

ชีวิตนิรันดร์คือของประทานสำาคัญที่สุดที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน

แก่มนุษย์

เมื่อเรารับบัพติศมาเข้าสู่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์  

เราปวารณาตนให้แก่พันธสัญญาเดียวกันกับที่แอลมาทำา – ว่า 

เราเต็มใจที่จะโศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า และปลอบโยนคนที่ 

ต้องการการปลอบโยน และยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

ทุกเวลา และในทุกสิ่ง และในทุกแห่งที่เราอยู่  

แม้จนถึงความตาย (ดู โมไซยาห์ 18:9) ดังนั้น 

เรามีพันธะรับผิดชอบท่ีจะแบ่งปันพระกิตติคุณ 

ต่อสมาชิกครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ   

โดยผ่านการเปิดเผยยุคสุดท้าย เราเข้าใจ 

ด้วยว่า “หากเป็นไปว่าเจ้าจะทำางานตลอด 

วันเวลาของเจ้าในการป่าวร้องการกลับใจ 

แก่คนพวกนี้, และนำา, แม้จิตวิญญาณเดียว 

มาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่

หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ

เรา!” (คพ. 18:15)  ด้วยเหตุนี้การแบ่งปันพระ

กิตติคุณจึงนำามาซึ่งความสุขและพร

ถึงแม้เราจะเผชิญสิ่งท้าทายในการ 

แบ่งปันพระกิตติคุณ เช่น ประเด็นทางการ 

เมือง ศาสนาซ่ึงมีอิทธิพลในประเทศ ข้อจำากัด 

มิให้เข้าถึงบ้านเรือนของผู้คน ความเข้าใจผิด 

ต่อความเชื่อของเราหรือเหตุผลอื่นๆ แต่ขอ 

ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและมีส่วนร่วมในงาน 

สำาคัญของการแบ่งปันพระกิตติคุณนี้  ไม่ว่า 

เราจะเป็นเด็ก เยาวชน หรือผู้ใหญ่ เรา 

สามารถทำางานนี้ให้สำาเร็จได้ด้วยความเข้ม

แข็งและความปรารถนาอย่างยิ่งยวดซึ่งเราได้

รับผ่านการเปลี่ยนใจเสื่อมใสที่แท้จริงของเรา  

พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะทรงนำาทางเราไปสู่

ผู้ที่เต็มใจยอมรับพระกิตติคุณเมื่อเราดำาเนิน

ชีวิตอย่างมีค่าควรและมีใจบริสุทธิ์  พระเจ้า

จะทรงเตรียมทางให้เราทำางานของพระองค์

ได้สำาเร็จ (ดู 1 นีไฟ 3:7)

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ข่าวสารพระ 

กิตติคุณสามารถฝ่าข้อจำากัดต่างๆ ไปถึงบ้าน

เรือนของผู้คนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพวก 

เขา  ด้วยเหตุนี้เราจึงได้รับการกระตุ้นให้แบ่ง 

ปันประจักษ์พยานและพระกิตติคุณผ่านทาง 

สื่อสังคมและแหล่งออนไลน์อื่นๆ  เราได้รับ 

การกระตุ้นให้แบ่งปันข่าวสารที่สร้างแรงบัน- 

ดาลใจของผู้นำาศาสนจักร หลักธรรมคำาสอน 

พระกิตติคุณ วีดิทัศน์และบทเพลงศักดิ์สิทธิ์ 

ของศาสนจักรกับญาติมิตรและสมาชิกครอบ- 

ครัวผ่านส่ือสังคมออนไลน์  เราสามารถเช้ือเชิญ 

พวกเขาให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของศาสนจักร 

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วย 

สมาชิกครอบครัวและมิตรสหายของเรา  เวลา 

น้ีเราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณจากเคร่ือง 

คอมพิวเตอร์ทุกเวลาหรือทุกสถานที่ ใน 

ลักษณะที่เหมาะสม  ขอให้เราไม่เพียงพร้อม 

ที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณและประจักษ์พยาน 

ด้วยวาจาของเราเท่านั้น แต่ด้วยการเรียนรู้ 

และใช้ เทคโนโลยีเพื่อทำาให้ภารกิจเช่นนี้

สำาเร็จ 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

แอลมาให้บัพติศมาผู้คนที่ 

ผืนน้ำาแห่งมอรมอน



 

พระเยซูคริสต์ทรงกระตุ้นสานุศิษย์ 

ของพระองค์ว่า “เจ้าทั้งหลายจงออกไป 

ทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุก

คน” (มาระโก 16:15)  ศาสดาพยากรณ์ 

สอนเราเช่นกันให้ “ประกาศกิตติคุณของ 

เราจากแผ่นดินหนึ่งไปยังอีกแผ่นดินหนึ่ง 

. . . แสดงประจักษ์พยานในทุกแห่ง, แก่

ผู้คนทุกหมู่เหล่า” (คพ. 66:5, 7) และ  

“เตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะ

สามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่า ท่านมี

ความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด” 

(1 เปโตร 3:15)

เยาวชนชายทั้งหลาย โปรดเตรียม 

ตัวของท่านเพื่อท่านจะสามารถรับใช้งาน 

เผยแผ่ศาสนาเต็มเวลาเมื่ออายุ 19 ปี  สอง 

ปีในงานเผยแผ่ศาสนาจะเป็นช่วงเวลาแห่ง 

พรอันมีค่าที่สุดในชีวิตท่าน  งานเผยแผ่ 

ของท่านจะช่วยให้ท่านดำาเนินชีวิตได้ดีขึ้น

ไม่ว่าจะมีสิ่งท้าทายหรือการทดลองใดๆ ที่ 

ท่านอาจเผชิญในอนาคต  ถึงแม้เทคโนโลยี 

จะช่วยแนะนำาพระกิตติคุณไปสู่ผู้คน แต่ 

ไม่สามารถแทนที่พลังอันยิ่งใหญ่ของการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสอันเกิดจากการพบปะกัน 

ซ่ึงหน้าและสอนด้วยพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิ 

ซึ่งสัมผัสใจผู้คนและจรรโลงใจทั้งผู้สอน 

และผู้เรียน (ดู คพ. 50:17-22) การรับใช้ 

งานเผยแผ่ศาสนาจะช่วยให้ผู้สอนศาสนา

เข้าใจและมีประสบการณ์สักเล็กน้อยใน 

สิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงผ่านพบในพระ 

ชนม์ชีพของพระองค์  แน่นอนว่าประสบ- 

การณ์ดังกล่าวน้ีจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้ประจักษ์พยานของท่ านและช่ วย 

 

ท่านให้ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น 

ประสบการณ์ส่วนตัวเหล่านี้ไม่สามารถ

แทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยี

พี่น้องชายหญิงที่รักของข้าพเจ้า 

ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันและเร่งงานสอน

ศาสนาให้รุดหน้าไม่ว่าเราจะเป็นสมาชิก 

ผู้นำา หรือผู้สอนศาสนาเต็มเวลา  ขอให้ 

เราจำาไว้เสมอว่า “เราพูดถึงพระคริสต์, เรา 

ชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่อง 

พระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, 

และเราเขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, 

เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะมอง

หาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา” 

(2 นีไฟ 25:26)

ข้าพเจ้ารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรง 

ประสงค์ให้เราทำา  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์ 

พยานต่อท่านว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ทรง

พระชนม์ พระองค์ทรงรักเราและทรงเป็น

พระผู้ช่วยให้รอดของเรา  เมื่อเราทุ่มเทตน

ในงานของพระเจ้า เราจะได้รับพรและได้

รับรางวัลด้วยของประทานสำาคัญที่สุดแห่ง

ชีวิตนิรันดร์  ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยาน

นี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน  

กั น ย า ย น   2 0 1 2        ท3      

ประเทศไทย

“เวลานี้เราสามารถ 

แบ่งปันพระกิตติคุณจาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเวลา

หรือทุกสถานที่ในลักษณะ 

ที่เหมาะสม  ขอให้เราไม่ 

เพียงพร้อมที่จะแบ่งปัน 

พระกิตติคุณและประจักษ์ 

พยานด้วยวาจาของเรา 

เท่านั้น แต่ด้วยการเรียนรู้ 

และใช้เทคโนโลยีเพื่อทำาให้

ภารกิจเช่นนี้สำาเร็จ”

ท่านสามารถเผยแพร่ข่าวสารพระกิตติคุณออนไลน์โดยแบ่งปัน  Mormon 

Message คำาปราศรัยการประชุมใหญ่สามัญ ข่าวสารเกี่ยวกับศาสนจักร

จาก      Facebook.com/mormonthai หรอื Lds.or.th หรอืบอกเลา่ประสบการณ์ 

หรือประจักษ์พยานส่วนตัวในส่ือสังคมออนไลน์และบล็อกส่วนตัวของ

ท่าน หรือเข้าไปสร้างแฟ้มประวัติส่วนตัวได้ที่ Mormon.org
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 บทความพิเศษ

ศาสนจักรของพระเยซู                                       

คริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายเป็น

ชุมชนของผู้คนหลาย 

ล้านคน  ส่วนหนึ่งในนั้น 

คือคนไทยที่อาศัยอยู่ 

ทั่ ว โ ล ก ซึ่ ง ย อ ม รั บ                                                  

พ ร ะ กิ ต ติ คุ ณ ข อ ง 

พระเยซูคริสต์ แต่ยัง

มีคนไทยอีกจำานวนมาก

ที่ยังไม่รู้จักพระกิตติคุณหรือ

ศาสนจักรที่แท้จริงบนโลกนี้

แบ่งปันพระกิตติคุณออนไลน์ 

ขณะผู้สอนศาสนาออกไปแบ่งปันพระกิตติคุณตาม 

บ้านเรือนและท้องถนน แต่อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาส

ให้ผู้คนเข้ามาเคาะประตูทำาความรู้จักศาสนจักร

และสมาชิกได้เพียงใช้ปลายนิ้ว  ศาสนจักรมีโครง- 

การ “I’m a Mormon (ฉันเป็นมอรมอน)” ใน 

Mormon.org ให้สมาชิกเข้ามาสร้างแฟ้มประวัติ 

ของตนเอง โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แบ่งปัน 

ความเชื่อและประสบการณ์ในพระกิตติคุณกับผู้

นับถือศาสนาอื่น

หนึ่งในคนไทยที่เข้าไปสร้างแฟ้มประวัติในเว็บไซต์นี้

 

คือจันจิรา จากกรุงเทพฯ สมาชิก 

ศาสนจักร เพียงคนเดียวใน 

ครอบครัวเธอบอกเล่าความ 

รู้สึกที่มีต่อพระกิตติคุณ  โดย 

เขียนว่า “การเข้าร่วมศาสน- 

จักร เป็นการตัดสินใจที่ดี 

ท่ีสุดในชีวิต”  เธอรู้จักศาสน- 

จักรตั้งแต่อายุ 13 ปี  พระ 

กิตติคุณช่วยเธอเผชิญความ 

ยากลำาบากและเป็นพรให้เธอ

มาโดยตลอด

บอกเล่าเกี่ยวกับตัวท่าน

บนหน้าแฟ้มประวัติ สมาชิกสามารถอัพโหลด 

ภาพถ่ายของตนเองและเขียนเร่ืองราวเก่ียวกับตนเองเพ่ือสร้าง 

จุดเชื่อมโยงกับผู้เยี่ยมชมที่มีภูมิหลังหรือประสบการณ์

คล้ายกัน เช่น อายุ อาชีพ พื้นเพทางศาสนา เชื้อชาติ 

ความสนใจ ถิ่นที่อยู่ สถานภาพ  การศึกษา เป็นต้น

นฤมลคนไทยอีกคนหน่ึงเล่าว่าเธอเกิดและเติบโต 

ในครอบครัวที่เคร่งศาสนาพุทธที่เมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งใน 

ประเทศไทย เธอได้พบกับผู้สอนศาสนาเมื่ออายุ 18 ปี 

และค้นพบจุดประสงค์ของชีวิตพร้อมกับคำาตอบของคำาถามที่ 

เธอเคยมีตั้งแต่สมัยยังเด็ก   

ท4      เ ลี ย โ ฮ น า

โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

ฉันเป็นมอรมอน [ชาวไทย]
ร่วมเป็นอีกเสียงหนึ่งของคนไทยบอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อพระกิตติคุณให้โลกรู้
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คามิเขียนว่าเดิมทีเธอกับ 

มารดา “พบกับซิสเตอร์ผู้สอน 

ศาสนาเพราะตั้งใจจะเรียนภาษา

อังกฤษ” และคิดว่าจะไม่เข้าร่วม

ศาสนจักร แต่ต่อมาเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสเนื่องจากไม่อาจปฏิเสธ

ความรู้สึกที่ เธอได้รับจากพระ

วิญญาณบริสุทธิ์

กนกพลเคยเรียนที่ประเทศ 

จีนหลายปีและต่อมาพบกับศาสน- 

จักรผ่านครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ 

ด้วยระหว่างศึกษามัธยมปลายที่ 

สหรัฐอเมริกา  เขาพัฒนาศรัทธา 

อย่างช้าๆ ขณะค้นหาความจริงเป็น 

เวลาสามปีก่อนตัดสินใจยอมรับ 

พระกิตติคุณในที่สุด  กนกพลเขียนบอกเหตุผลของการ 

ตัดสินใจว่า “ผมเป็นมอรมอน เพราะผมรู้ว่าศาสนจักรนี้ 

เป็นความจริง!”  

ตอบคำาถามเกี่ยวกับ 

พระกิตติคุณ

นอกจากน้ีใน Mormon.org 

สมาชิกสามารถเข้าไปตอบคำาถาม 

พระกิตติคุณที่จะช่วยให้ผู้อื่น

เข้าใจความเชื่อของเรามากขึ้นได้

เช่นกัน เอ็ลเดอร์ศิลาวงศ์ ผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย 

ซ่ึงกำาลังรับใช้อยู่ประเทศออสเตรเลียตอบคำาถามในเว็บไซต์ 

นี้ว่าเหตุใดผู้สอนศาสนาจึงทำางานเผยแผ่และเขียนป็น 

พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอนไว้ในแฟ้มประวัติส่วนตัว

แฟ้มประวัติของสมาชิกชาวไทย

เวลานี้มีสมาชิกชาวไทยจำานวนหนึ่งสร้างแฟ้ม 

ประวัติบอกเล่าเรื่องราวของตนเอง เหตุผลที่เข้ามาเป็น 

สมาชิกในศาสนจักร และวิธีที่พวกเขาดำาเนินชีวิตตาม 

ศรัทธาเพื่อให้ผู้คนที่มีภูมิหลังคล้ายกันได้สัมผัสพระกิตติ- 

คุณผ่านชีวิตพวกเขา  อ่านเรื่องราวของสมาชิกเหล่านี้และ 

สมาชิกคนอื่นๆ จากทั่วโลกหรือสร้างแฟ้มประวัติของท่าน

เองได้ที่ Mormon.org  

กั น ย า ย น   2 0 1 2        ท5      

ตัวอย่างแฟ้มประวัติใน         
Mormon.org

ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์และภรรยา 

เล่าเรื่องราวชีวิตเกี่ยวกับพระกิตติคุณในแฟ้ม 

ประวัติ โดยบอกถึงชีวิตครอบครัว งานอาชีพ  

เหตุผลที่ท่านยังคงเป็นสมาชิกในศาสนจักร 

ตลอดจนวิธีที่ท่านดำาเนินชีวิตตามศรัทธาด้วย

การรับใช้ในศาสนจักร และอุทิศเวลาให้พระผู้

เป็นเจ้าในงานเผยแผ่ศาสนาด้วยการ 

รับใช้เป็นประธานคณะเผยแผ่ที่ประเทศไทย
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ท6      เ ลี ย โ ฮ น า

 

สั่งสอนพระกิตติคุณ
ทุกประชาชาติ และ                   
ทุกภาษา
โดย เดวิด มาร์ก ซีเนียร์ และ เชลลีย์ มารี  

อัลเลน ซีเนียร์

พระเจ้าทรงประกาศว่า “จะสั่งสอนพระ 

กิตติคุณ [ของพระองค์] แก่ทุกประชาชาติ, 

ทุกตระกูล, และภาษา, และผู้คน.”1 พระ 

บัญชานี้จากสวรรค์ซึ่งประทานแก่ศาสดาพยากรณ์ 

โจเซฟ สมิธในยุคสุดท้ายต่อเนื่องมาจากพระบัญญัติ

ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ประทานแก่เปโตรให้ “เลี้ยง 

ลูกแกะของเรา ดูแลแกะของเรา”2  

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012 ข้าพเจ้า 

กับภรรยาได้รับการเรียกจากประธานเฮนรีย์ บี.  

อายริงก์ให้รับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลา  เราไม่คิดฝันมา 

ก่อนว่าจะมีโอกาสพิเศษได้รับใช้กับผู้คนชาวไทย 

เราตื่นเต้นและกระตือรือร้นที่จะได้ทำางานด้วยกัน 

เพ่ือบรรลุผลการ “สถาปนาศาสนจักร [ในประเทศไทย] 

ให้เข้มแข็งในศรัทธา”3 

ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงการเรียกเมื่อ 33 ปีที่ 

แล้วขณะเริ่มงานรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาใน 

ประเทศญี่ปุ่น  ช่วงที่ข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม 

พระวิหารโตเกียวได้รับการอุทิศเป็นแห่งแรกในญี่ปุ่น  

และข้าพเจ้าได้เห็นพระวิญญาณพระเจ้าแสดงให้ 

ประจักษ์แก่ประชาชาตินั้น  ผลที่เกิดขึ้นคืองานสอน 

ศาสนาเพิ่มมากขึ้นและคนเป็นอันมากเข้าร่วม 

ศาสนจักร  พระวิญญาณเดียวกันนั้นยังสถิตอยู่ในใจ 

ข้าพเจ้าทุกวันนี้และข้าพเจ้าตั้งตาคอยอย่างใจจดจ่อ 

ที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในใจและพรจากสวรรค์

ซึ่งจะหลั่งลงมาสู่ปวงชนชาวไทยเมื่อพวกเขาน้อมรับ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

เมื่อข้าพเจ้ากับภรรยาได้รับมอบหมายให้ 

รับใช้ในประเทศไทย เราตื่นเต้นมากแต่ก็ประหม่าใน 

เวลาเดียวกัน  ข้าพเจ้าพูดภาษาญ่ีปุ่นและเราท้ังคู่ค่อน 

ข้างคล่องภาษาอังกฤษ!  ภาษาไทยจึงเป็นความท้า- 

ทายใหม่ให้เราถามตนเองว่า “เหตุใดพระเจ้าจึงทรง 

เรียกเราผู้ขาดคุณสมบัติเช่นนี้”  แต่ขณะที่เราน้อม 

ขอคำาแนะนำาจากพระเจ้า เราสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยน 

แปลงทางกายภาพอย่างหนึ่ง ใจเราเริ่ม “ผูกพัน”4  

กับผู้สอนศาสนาและสมาชิกที่เราจะรับใช้  เราได้รับ 

การปลอบโยนจากพระวิญญาณพระเจ้าและได้รับ 

กำาลังใจว่าสมาชิกในประเทศไทยจะเป็นแรงสนับสนุน 

ที่ดี  สมาชิกชาวไทยจะดำาเนินต่อไปด้วยศรัทธาใน 

การนำาศาสนจักรไปสู่พรมากมายยิ่งขึ้นที่พระผู้เป็น- 

เจ้าทรงเตรียมไว้  เรารู้สึกเป็นพรและขอบพระทัย 

สำาหรับสมาชิกศาสนจักรที่ยอดเยี่ยมในประเทศไทย   

ภายใต้การกำากับดูแลของพระเจ้า เราจะสามารถสื่อ

ข่าวสารพระกิตติคุณได้ในวิธีซึ่งจะถ่ายทอดประจักษ์

พยานของเราในพระคริสต์

เราหวังจะได้เห็นพระประสงค์ของพระเจ้าเกิด 

สัมฤทธิผลด้วยการสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ 

ให้มั่นคงยิ่งขึ้นในประเทศไทย  พระเจ้าทรงขอให้ผู้ 

สอนศาสนาของพระองค์และสมาชิกพูดในพระนาม 

ของพระองค์ “เพื่อศรัทธาจะได้เพิ่มพูนในแผ่นดิน 
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ซิสเตอร์ซีเนียร์   

กับบุตรชายทั้งสี่คน 

และบุตรสะใภ้
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โลกด้วย; เพื่อพันธสัญญาอันเป็นนิจของ [พระองค์] จะได้รับการ

สถาปนา; เพื่อความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของ [พระองค์] จะได้รับ 

การประกาศโดยคนอ่อนแอและคนต่ำาต้อยถึงสุดแดนแผ่นดินโลก,  

และต่อหน้ากษัตริย์และผู้ปกครอง.”5  เราหวังว่าโดยการอุทิศตน 

และความแข็งขันของสมาชิก พระเจ้าจะทรงยื่นพระหัตถ์ออกมา

ประทานพรให้ผู้คนของพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่น้อมรับพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์แต่ลา “พักร้อน” ไปจากศาสนจักรจะกลับมาอีก

ครั้งผ่านการปฏิบัติศาสนกิจของเรา6

ข้าพเจ้าเช่ือม่ันในศรัทธา จิตใจอันม่ันคง และประจักษ์พยาน 

ของผู้สอนศาสนาท่ีทำางานให้พระเจ้าในประเทศไทย  พวกเขาทุ่มเท 

ศึกษาและสวดอ้อนวอนอย่างมากตลอดจนมีความรักอันแน่นแฟ้น

ให้แก่คนไทย7  พระเจ้าทรงบัญชาให้เรา “ขยาย ทำาให้กว้างออก  

ต่อให้ยาว และทำาให้มั่นคง”8  เราสวดอ้อนวอนขอให้งานอัศจรรย์

และการอันน่าพิศวงของพระบิดาในสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอด

พระเยซูคริสต์ของเราบรรลุผลสำาเร็จด้วยการผนึกศรัทธาและการ

ทำางานของผู้สอนศาสนาและสมาชิก 

อ้างอิง
1. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 133:37
2. ดู ยอห์น 21:15-17
3. ดู กิจการ 16:5
4. โมไซยาห์ 18:21
5. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 1:21-23
6. ดู 3 นีไฟ 18:32
7. ดู ฮีลามัน 3:35
8. ดู 3 นีไฟ 22:2

เกี่ยวกับประธานและ 
ซิสเตอร์ซีเนียร์

ประธานและซิสเตอร ์

ซีเนียร์แต่งงานกันมาแล้ว 

กว่า 30 ปี ประธานซีเนียร์ 

จบปริญญาตรีสาขาธุรกิจและปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขา 

การเงินระหว่างประเทศ  เริ่มงานอาชีพในแผนกวาณิชธนกิจ

ของบริษัทลงทุนหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น  ในที่สุด 

ค่อยๆ ผันไปสู่อาชีพที่มุ่งเน้นการลงทุนภาคเอกชนใน 

สินทรัพย์ทั่วสหรัฐ ญี่ปุ่น จีน และภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้  ประธานซีเนียร์เป็นอาจารย์สาขาวิชา 

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก ์

ท่านเคยรับใช้เป็นอธิการ สภาสูง และผู้แนะนำาบทเรียนใน

องค์การต่างๆ 

ซิสเตอร์ซีเนียร์จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเนวาดา

ลาสเวกัส (UNLV) สาขาธุรกิจและมีประกาศนียบัตรรับรอง

เป็นมัณฑนากร  ความสำาเร็จสูงสุดของเธอเกิดขึ้นที่บ้านโดย 

การอบรมเลี้ยงดูบุตรชาย 4 คนซึ่งรับใช้งานเผยแผ่ที่มอนแทนา 

เม็กซิโก และสเปน  เธอรับใช้การเรียกในศาสนจักรมากมาย  

โดยรับใช้เป็นครูเซมินารี ครูปฐมวัย และประธานเยาวชนหญิง

หลายสมัย
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 ประสบการณ์ครั้งที่สองที่พระวิหาร 
	 	 การไปพระวิหารครั้งที่สองของดิฉันที่ฮ่องกงเหมือนได้กลับบ้านไปหาพระบิดาอีกครั้ง	 

	 ดิฉันตื้นตันจนแอบน้ำาตาเล็ดพร้อมกับหัวใจพองโตคับอกถึงกับพูดออกมาดังๆ	 ว่า	 ‘เหมือน 
	 ได้กลับบ้านมาหาพ่อ’	 	 เมื่อดิฉันประกอบศาสนพิธีในพระวิหาร	 แม้จะมีอุปสรรคทางด้าน 
	 ภาษาแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างราบรื่นด้วยความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเตรียม 
	 ทุกอย่างเพื่อให้งานนี้สำาเร็จ

	 	 ขณะประกอบศาสนพิธีแทนผู้วายชนม์	 ดิฉันรู้สึกราวกับว่าตนเองเป็นบุคคลนั้นที่ดิฉัน 
	 รับศาสนพิธีแทน		นอกจากนี้ดิฉันยังได้รับการเปิดเผยพิเศษในเรื่องที่ดิฉันไม่เคยทราบมา 
ก่อน	 	 ดิฉันรู้ว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องตั้งใจและจดจ่ออยู่กับศาสนพิธีนั้น	 	 และเราต้องไปพระวิหารให้บ่อยเท่าที่จะทำาได้เพื่อรู้

ความลับลึกที่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยให้เราทีละนิดผ่านศาสนพิธีต่างๆ	ในพระวิหาร 

จารุวรรณ จันทศร, ศรีสะเกษ

จารุวรรณ จันทศรและสามีที่พระวิหารฮ่องกง 
ประเทศจีน

ภาพถ่ายเอื้อเฟื้อโดย จารุวรรณ จันทศร

กั น ย า ย น   2 0 1 2        ท7      



 

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมใน 

สาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  

เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และ

ประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน

เพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

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

บน: เด็กปฐมวัยสาขาอยุธยาแสดงพรสวรรค์ 
ด้วยการเล่นอังกะลุง

ล่าง: เด็กปฐมวัยสาขาดอนเมืองแสดงละคร
ประกอบเพลง; สาขาบางเขนรับรางวัล 
หลังจากการแสดง

จากฉบับเดือนสิงหาคม สมาชิกสเตคกรุงเทพสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนบทความหรือแจ้งข่าวสารกิจกรรมได้ที่ 
ซิสเตอร์วิภาพัชร ไชยทิพย ์give_wi@hotmail.com โทรศัพท์: 085-818-5614

ทั่วประเทศไทย

อบรมพัฒนาครูห้าสาขาใน 
ท้องถิ่นอุบล

ครูและผู้ให้คำาแนะนำาบทเรียน

องค์การต่างๆ ในท้องถิ่นอุบลของ

ศาสนจักรแอลดีเอสสาขาอุบล สุรินทร์ 

ยโสธร บุรีรัมย์ และศรีสะเกษกว่า 

30 คนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครู

ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในระดับท้องถิ่นที่

สาขาศรีสะเกษเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2012 ที่ผ่านมา

โดยปกติสมาขิกในฝ่ายประธาน 

โรงเรียนวันอาทิตย์วอร์ด/สาขาทำา

หน้าที่ดูแลด้านการปรับปรุงการเรียน 

การสอนพระกิตติคุณในแต่ละหน่วย  

ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ คำาแนะนำา 

และการอบรมตามคำาร้องขอจากผู้นำา 

(ดู คู่มือการบริหารงานศาสนจักร  

เล่ม 2, 12.5)  

ปฐมวัยท้องถ่ินกรุงเทพเหนือ 
แสดงพรสวรรค์

เด็กปฐมวัยอายุไม่เกิน 12 ปี  

ในท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ประเทศไทย

ร่วมกิจกรรม “Primary’s Got Talent” 

ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2012 โดยมีผู้ปกครองและผู้สนใจ 

เข้าร่วมชมการแสดงกว่าหนึ่งร้อยคน

กิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนการ

พัฒนาพรสวรรค์ของเด็กๆ ตลอดจน 

ส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อน 

วัยเดียวกัน ผู้นำา และครอบครัว 

ตามจุดประสงค์ของศาสนจักร  

(ดู คู่มือการบริหารงานศาสนจักร  

เล่ม 2, 13.1) 

บน: ประวิทย์ สร้อยสนให้การอบรมพัฒนา 
ครูท้องถิ่นอุบล
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