
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

 

บ้านคือรากฐานของ
ชีวิตอันชอบธรรม
โดย เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

การมีบ้านที่มีพระกิตติคุณเป็น 

ศูนย์กลางคือเป้าหมายและ 

ความฝันของสมาชิกทุกคนใน 

ศาสนจักร เมื่อข้าพเจ้ากับภรรยาพบกัน

ครั้งแรกในช่วงกลางวัยยี่สิบกว่า เราต่าง 

มีเป้าหมายร่วมกันในการสถาปนาบ้าน 

ที่มีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง หลังจาก

แต่งงานในพระวิหาร หลายปีต่อมาเราได้

ต้อนรับลูกสาวสองคน จากนั้นลูกชายอีก

สองคนเข้ามาสู่บ้านของเรา เราพยายาม

ทำาสุดความสามารถเพื่อบำารุงเลี้ยงพวก

เขาทั้งทางวิญญาณและทางกายภาพ

วันหนึ่ง เพื่อนของลูกเราคนหนึ่งอยู่ใน 

บ้านเราและพูดกับลูกสาวคนหนึ่งของเรา 

ว่า “ฉันประหลาดใจท่ีครอบครัวเธอสนทนา 

พระกิตติคุณกันในบ้านอย่างเปิดเผย” ใน 

บางครอบครัว การพูดคุยเกี่ยวกับพระ 

กิตติคุณจะเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงการประชุม 

ของศาสนจักรเท่านั้น มีพลังอันยิ่งใหญ่ 

เม่ือเรานำาการสนทนาเหล่าน้ันเข้ามาสู่บ้าน 

ของเราเป็นประจำาทุกวัน 

ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุม 

ใหญ่สเตคกับเอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง ท่านให้ข้อ 

สังเกตว่าในโลกเราทุกวันนี้ การเข้าร่วม 

ประชุมของศาสนจักรเท่านั้นยังไม่ถือว่า

เพียงพอสำาหรับเราและลูกๆ ของเรา ท่าน 

กล่าวว่าเราจำาเป็นต้องมีบ้านท่ีมีพระกิตติ- 

คุณเป็นศูนย์กลางวันละ 24 ชั่วโมง 

สัปดาห์ละเจ็ดวัน แล้วบ้านเช่นนั้นเป็น

แบบใดเล่า

ฝ่ายประธานสูงสุด “ขอให้บิดามารดา 

ทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ในการ 

สอนและเลี้ยงดูลูกๆ ของตนในหลักธรรม

พระกิตติคุณซึ่งจะทำาให้พวกเขาใกล้ชิด

กับศาสนจักร”1 ศาสนจักรจัดตั้งขึ้นในยุค

ของเราเพื่อเป็นที่คุ้มภัยและพักพิงจาก

พายุ (ดู คพ. 115:6) บิดามารดาและบุตร

จำาเป็นต้องเข้าใจถึงการปกป้องและความ

เข้มแข็งที่ศาสนจักรจะมีให้พวกเขา

มีประโยชน์มากมายที่เกี่ยวเนื่องกับ

การเข้าร่วมอย่างแข็งขันในศาสนจักร ทั้ง

เด็กและผู้ใหญ่ได้รับการสอนถึงอุดมคติ 

อันสูงส่ง เราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่สนใจ 

ความผาสุกของเรา เรามีโอกาสเรียนรู้จาก 

ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เรียนรู้จาก 

ผู้นำาที่เปี่ยมด้วยความรัก และจากการรับ 

ใช้ผู้อื่น ท้ายที่สุด เราเติบโตโดยผ่านการ 

ทำาสัญญา (พันธสัญญา) กับพระเจ้าและ

รับผิดชอบในการทูลชี้แจงต่อพระองค์

ฝ่ายประธานสูงสุดยังได้แนะนำาบิดา 

มารดาและลูก ๆ อีกว่าจงให้ความสำาคัญ 

สูงสุดต่อการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 

การสังสรรค์ในครอบครัว การเรียนการ 

สอนพระกิตติคุณ และกิจกรรมอันดีงาม

ของครอบครัว แบบแผนในการดำาเนิน 

ชีวิตตามพระกิตติคุณเหล่าน้ีมีความจำาเป็น 

ยิ่งกว่าเดิมในภาวะของแรงกดดันและการ

ท้าทายเช่นที่มีอยู่ในโลกทุกวันนี้ กระแส

ของโลกปัจจุบันเชี่ยวกรากจนอาจดึงผู้คน

ให้พลัดพรากจากท่าเรือของตนหากเราไม่

ยึดสมอไว้กับสิ่งมีค่าอันเป็นนิรันดร์โดย

การดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณทุกวัน 

ที่บ้าน

เราสามารถสถาปนาบ้านให้เป็นราก 

ฐานของชีวิตอันชอบธรรมโดยมุ่งเน้นสิ่ง 

ประเทศไทย

ต ุล า ค ม   2 0 1 2        ท1      



ประเทศไทย 

ต่อไปนี้

1. สร้างสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความรัก

2. พูดถึงพระกิตติคุณและสอนพระกิตติ- 

คุณอย่างแข็งขัน

3. ปลูกฝังแบบแผนของการดำาเนินชีวิต

ตามพระกิตติคุณ

สร้างสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความรัก

เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เพื่อนคนหนึ่ง 

กล่าวกับข้าพเจ้าว่าสิ่งสำาคัญที่สุดที่บิดา 

หรือมารดาสามารถทำาเพื่อลูกคือรักคู่

ครองของตน ตลอดเวลาหลายปีนั้น  

ข้าพเจ้าตระหนักถึงความชาญฉลาดของ 

ถ้อยคำาดังกล่าว ความรักระหว่างสามี 

ภรรยาสรรค์สร้างสภาพแวดล้อมของการ 

อบรมเล้ียงดูในบ้านซ่ึงวางรากฐานสำาหรับ 

บ้านท่ีมีพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง

ซิสเตอร์อีเลน เอส. ดัลตัน ประธาน 

เยาวชนหญิงสามัญ กล่าวถึงหลักธรรมนี้ 

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม 

ปีที่แล้ว เธอกล่าวโดยอ้างอิงคำาพูดของ 

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ว่า “สิ่งสำาคัญ

ที่สุดที่บิดาจะทำาได้เพื่อ [บุตรสาว] ของ

ตนคือรักมารดา [ของเธอ] ด้วยวิธีที่ท่าน

รักมารดาของเธอ ท่านจะสอนบุตรสาว

ของท่านถึงความอ่อนโยน ความซื่อสัตย์ 

ความเคารพ ความเมตตากรุณา และ

ความจงรักภักดี … ท่านกำาลังแสดงให้เธอ

เห็นว่าเธอเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์

ของเรา ผู้ทรงรักเธอ”2

ในบรรดาสิ่งทั้งหมดที่เราสามารถมีได้

ในบ้านของเรา ไม่มีสิ่งใดเหนือกว่าคุณค่า

ของความรัก พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าการ

รักซึ่งกันและกันเป็นเครื่องหมายสำาคัญ 

ของสานุศิษย์ของพระองค์ (ดู ยอห์น  

13:35) แบบอย่างของพระองค์ในเรื่อง 

ความรักคือสิ่งที่เราควรพยายามเลียน

แบบตลอดเวลาในบ้านของเรา

พูดถึงพระกิตติคุณและสอนพระกิตติ- 

คุณอย่างแข็งขัน 

แต่ละวันเราใช้เวลามากเพียงใดในการ 

พูดถึงพระกิตติคุณด้วยกัน สมาชิกใน 

ครอบครัวแบ่งปันค่านิยมของเราร่วมกัน 

ได้โดยการสนทนาถึงความจริงนิรันดร์ 

พระคัมภีร์กล่าวว่า “จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่ 

เบื้องบน ไม่ใช่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก”  

(โคโลสี 3:2) ในการปฏิสัมพันธ์ของเรา 

แต่ละวัน บิดามารดาที่ฉลาดจะชี้ให้เห็น 

ว่าโดยธรรมชาติแล้วโลกแสดงให้ประจักษ์ 

ถึงพระผู้เป็นเจ้าในทุกสิ่งอย่างไร เมื่อเรา

กล่าวถึงความสวยงามของอาทิตย์อัสดง 

เราซาบซึ้งในพระหัตถ์ของพระผู้สร้าง 

ผู้ประทานอาทิตย์อัสดงดวงนั้นให้เราไหม

ในพระคัมภีร์มอรมอน อมิวเล็คบอกให้ 

เรา “มีชีวิตอยู่ด้วยการน้อมขอบพระทัย 

ทุกวัน, สำาหรับพระเมตตาและพรหลาย

ประการซึ่งพระองค์ประสาทให้ท่าน.”  

(แอลมา 34:38) การน้อมขอบพระทัยด้วย 

วาจาย่อมดีกว่าเก็บเงียบไว้ เพื่อลูกของ 

ท่านจะได้ประโยชน์จากการแสดงออก

อย่างแข็งขันถึงความกตัญญูของเรา

ครั้งหนึ่งเราจัดสังสรรค์ในครอบครัวซึ่ง 

เราสอนลูกเล็กๆ ของเราเกี่ยวกับความ 

ฝันเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตของลีไฮ (ดู 1 นีไฟ 

8) ในความฝันนั้น ท่านเห็นราวเหล็ก ซึ่ง

หากยึดไว้แน่นก็จะนำาผู้คนผ่านพ้นหมอก

แห่งความมืดไปยังต้นไม้แห่งชีวิตและ

ผลอันน่าอัศจรรย์ของพระกิตติคุณ—นั่น

คือ ความรักของพระผู้เป็นเจ้า ราวเหล็ก

คือภาพอันทรงพลังแทนพระคำาของพระผู้

เป็นเจ้าและความสำาคัญของพระคำานั้นใน

ฐานะเครื่องนำาทางประจำาวัน

เมื่อเรากล่าวถึงข่าวสารอันงดงามนี้ 

ลูกสาววัยเยาว์ของเราเงยหน้ามองเรา

แล้วถามว่า “ราวเหล็กนั้นอยู่ต่ำาพอที่เด็ก 

จะยึดจับไว้ได้ไหมคะ” เราจึงสอนเธอว่า

เธอเกาะยึดราวเหล็กได้แน่นอนไม่ว่าเธอ

จะอายุเท่าไร

เมื่อเราพูดคุยและสอนพระกิตติคุณใน

บ้านของเราอย่างแข็งขัน เรากำาลังแสดง

ให้ทุกคนในครอบครัวเห็นว่าจะเกาะยึด

ราวเหล็กไว้ได้อย่างไร คำาสัญญาที่นีไฟให้

ไว้กับเราคือผู้ใดที่ “สดับฟังพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระวจนะนั้น

แล้ว … จะไม่พินาศเลย; ทั้ง … ปฏิปักษ์ก็

ไม่อาจครอบงำาพวกเขา … เพื่อชักจูงพวก

เขาไปสู่ความพินาศได้.” (ดู 1 นีไฟ 15:24)

ปลูกฝังแบบแผนของการดำาเนินชีวิต

ตามพระกิตติคุณ

ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัวกล่าวว่า  

“ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะ

สำาเร็จได้เมื่อมีพื้นฐานบนคำาสอนของ

พระเจ้า พระเยซูคริสต์ การแต่งงานและ

ครอบครัวที่ประสบความสำาเร็จได้รับการ

สถาปนาและธำารงไว้ด้วยหลักธรรมแห่ง 

ศรัทธา การสวดอ้อนวอน การกลับใจ  

การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความ 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า



 

เห็นอกเห็นใจ การทำางาน และกิจกรรม 

นันทนาการที่ดีงาม”3 บิดามารดาที่ปฏิ- 

บัติตามหลักธรรมเหล่านี้เชื้อเชิญพระ 

วิญญาณของพระเจ้าเข้ามาสู่บ้านของ 

ตนและเติมเต็มบ้านด้วยสมบัติทางวิญ- 

ญาณมากกว่าทางโลก 

บิดามารดาช่วยลูกๆ ของตนพัฒนา

ศรัทธาได้โดยสอนแบบแผนการสวดอ้อน 

วอนส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ และ 

การรักษาพระบัญญัติ ทั้งยังสอนสมาชิก

ในครอบครัวได้ด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

เป็นอย่างไรโดยผ่านทางลักษณะการ

ปฏิสัมพันธ์กับพวกเขา หากลูกๆ รู้สึกถึง

ความรักของบิดามารดา พวกเขาก็จะ

รู้สึกถึงความรักของพระบิดาบนสวรรค์

ได้โดยง่าย

ช่วยลูกๆ ค้นพบว่าการสวดอ้อนวอน 

เป็นแหล่งช่วยอย่างหนึ่ง แสดงออกให้ 

พวกเขาเห็นว่าท่านหันไปพึ่งพระผู้เป็น

เจ้าบ่อยเพียงไรเมื่อมีการท้าทายเกิดขึ้น 

ในชีวิตของท่านเอง กระตุ้นให้พวกเขา 

ค้นหาแหล่งนำาทางอย่างเดียวกันนี้

ประการสุดท้าย จงช่วยให้ผู้อื่นมอง 

เห็นว่าพระกิตติคุณมีความช่วยเหลือ 

สำาหรับผู้ที่อยู่ในครอบครัวแตกแยกหรือ 

ไม่สมบูรณ์ เราทุกคนสามารถเป็นบุตร 

ในครอบครัวของพระผู้เป็นเจ้า (ดู วิวรณ์ 

21:6-7) หากเราจำาเป็นต้องละท้ิงแบบแผน 

บางอย่างจากครอบครัวทางโลกของเรา  

พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาและเลี้ยงดูเรา

ได้อีกครั้ง

ขอให้เราแน่วแน่ที่จะสร้างบ้านซึ่งมี 

พระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง ที่พักพิงอัน

ปลอดภัยจากพายุของปฏิปักษ์  

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	“การสังสรรค์

ครอบครัว,”	Liahona,	มี.ค.	2003,	4.
2.	 อีเลน	เอส.	ดัลตัน,	“จงรักมารดาของเธอ,”	

เลียโฮนา,	พ.ย.	2011,	98.
3.	 “ครอบครัว:	ถ้อยแถลงต่อโลก,”	เลียโฮนา,	

ต.ค.	2009,	พ4.
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บิดามารดาช่วยลูก ๆ ของ 

ตนพัฒนาศรัทธาได้โดยสอน 

แบบแผนการสวดอ้อนวอน 

ส่วนตัว การศึกษาพระคัมภีร์ 

และการรักษาพระบัญญัติ  

ทั้งยังสอนสมาชิกในครอบครัว 

ได้ด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

เป็นอย่างไรโดยผ่านทาง

ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับ 

พวกเขา หากลูกๆ รู้สึกถึง

ความรักของบิดามารดา  

พวกเขาก็จะรู้สึกถึงความรัก

ของพระบิดาบนสวรรค์ 

ได้โดยง่าย
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Family Values Award 
รางวัลยกย่องบุคคลท่ีกระทำาคุณประโยชน์ 
แก่สถาบันครอบครัว

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจัดพิธีมอบ 

รางวัล Family Values Award  

ปีแรกในประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่ 16  

มิถุนายน ค.ศ. 2012 เพื่อยกย่องบุคคล 

ทั่วไปที่กระทำาคุณประโยชน์แก่สถาบัน 

ครอบครัว  โดยมีบุคคลสำาคัญรวมถึง

เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชนจำานวน 

มากมาร่วมแสดงความยินดี  รางวัลดัง 

กล่าวสะท้อนให้ เห็นสิ่ งที่ศาสนจักร 

ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก นั่นคือ

“ครอบครัว”

อดีตท่านทูตศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์และ 

ม.ร.ว. คุณหญิงเบญจาภา ไกรฤกษ์ เป็น

คู่สามีภรรยาตัวอย่างที่ได้รับรางวัลในปี

นี้  คุณหญิงเบญจาภาเคยได้รับรางวัล 

พระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระ-

องค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ 

ในฐานะแม่ดี เด่นสาขาแม่ผู้ เสียสละ 

ประจำาปี 2009 จากการอุทิศตนดูแล 

บุตรชายที่เป็นอัมพาตเนื่องจากประสบ 

อุบัติเหตุ  นอกจากนี้ทั้งคู่ยังใช้ประสบ- 

การณ์นี้มาช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง 

ในฐานะประธานและกรรมการมูลนิธิ 

สถาบันแสงสว่าง  และเป็นบุคคลที่คอย 

ช่วยประสานงานให้ศาสนจักรในโครงการ 

เพื่อมนุษยธรรมหลายโครงการ

บุคคลอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลคือ 

ดร.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ ผู้ดำาเนิน 

งานช่วยชีวิตเด็กแรกเกิดด้วยโครงการ 

ฝึกอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่ 

แพทย์และพยาบาลทั่วประเทศ  แรงบัน- 

ดาลใจของท่านมาจากการกู้ชีพบุตรสาว
คุณสุรพล วานิชเสนีมอบดอกไม้ให้คุณศักดิ์ทิพย์ และ  
ม.ร.ว.คุณหญิง เบญจาภา ไกรฤกษ์

ผู้สอนศาสนาแอลดีเอสถ่ายภาพร่วมกับผู้รับรางวัลและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
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 ประเทศไทย

ให้รอดในช่วงแรกเกิดนั่นเอง โดยมีคติใน 

การทำางานน้ีว่า “การช่วยชีวิตเด็กให้รอด

คือการช่วยให้ชาติคงอยู่ หรือ ‘Save a 

baby, Save a Generation’ เด็กคือนาคต 

ของชาติ การปกป้องครอบครัวเริ่มต้น

จากการปกป้องเด็กให้ปลอดภัย ช่วยให้

หลายครอบครัวไม่ต้องพบกับการสูญ

เสียและปัญหาอันเนื่องจากมีบุตรพิการ”

บุคคลสุดท้ายคือคุณสุภาวดี หาญเมธี 

สตรีนักพัฒนาผู้อ่อนน้อมถ่อมตน ก้าว

ทันสื่อ และผลิตสื่อสร้างสรรค์ตลอด  

30 ปี ที่ผ่านมา  สตรีท่านนี้มีหลักคิด

เรื่องครอบครัวครอบคลุมทุกด้าน ดำาเนิน

ธุรกิจโดยไม่มุ่งหวังเพียงผลกำาไร แต่มุ่ง 

เน้นคุณภาพและสร้างสรรค์สังคม นอก 

จากนี้ยังทำางานเพื่อสังคมในรูปแบบของ 

มูลนิธิและองค์กรทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนหลายแห่งเพื่อส่งเสริมครอบครัว

และการศึกษา

ไมเคิล เอส. สมิธ ประธานคณะ

เผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพเป็นผู้มอบ

โล่และเกียรติบัตรให้ผู้รับรางวัล โดยมีผู้

มอบดอกไม้แสดงความยินดี ได้แก่ นาย

สุรพล วานิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัด

นนทบุรี คุณรัชธร พลสิทธิ์ ผู้อำานวยการ

สำานักงานคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและ

เด็ก และพลเอกธวัชชัย บุญศรี รองผู้

บังคับการหน่วยทหารพัฒนา กองทัพ

ไทย 

Family Values Award ครั้งต่อไปจะ 

จัดขึ้นในเดือนเมษายนปี 2013 ซึ่งเป็น 

เดือนที่มีวันครอบครัวของประเทศไทย  

เพ่ือรณรงค์ให้หลายภาคส่วนหันมาสนใจ 

และสนับสนุนสถาบันครอบครัวไทยให้ 

เข้มแข็งมากขึ้น  ศาสนจักรแอลดีเอสจัด 

งานดังกล่าวในประเทศอื่นๆ มาแล้ว 

หลายปี ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา  

รวมท้ังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ 

ประชาชนลาว 

คุณรัชธร พลสิทธิ์ มอบดอกไม้ให้คุณสุภาวดี หาญเมธี

ประธานไมเคิล เอส. สมิธ มอบโล่และเกียรติบัตรให้ผู้รับรางวัล:  
(จากซ้ายไปขวา) คุณศักดิ์ทิพย์ และ ม.ร.ว.คุณหญิง เบญจาภา ไกรฤกษ์,  

ดร.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ และ คุณสุภาวดี หาญเมธี

พลเอกธวัชชัย บุญศรีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ  
ดร. สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
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ท้องถ่ินอุบลเรียนรู้จากผู้บุกเบิกในการประชุมใหญ่ 
ท้องถ่ินประจำาก่ึงปี

ก่อนการประชุมภาคเช้าวันเสาร์ของการประชุมใหญ่ประจำา 

กึ่งปีท้องถิ่นอุบลเมื่อวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน ค.ศ.  

2012 ณ อาคารประชุมสาขาอุบล เอ็ลเดอร์สตีฟ แอล. โทรอน- 

โต สาวกเจ็ดสิบภาค ผู้ควบคุมการประชุมในครั้งนี้จัดคู่เย่ียม 

เฉพาะกิจร่วมกับฝ่ายประธานท้องถ่ินและฝ่ายประธานคณะ 

เผยแผ่ออกเย่ียมสมาชิกแข็งขันน้อยและสมาชิกรุ่นบุกเบิกของ 

ท้องถ่ินอุบลเพ่ือเชิญชวนให้มาเข้าร่วมประชุมใหญ่ท้องถ่ิน ทุก

ครอบครัวท่ีได้รับการเย่ียมวันน้ันมาร่วมการประชุมในวันถัดมา

ในการปราศรัยภาคท่ัวไปวันอาทิตย์ เอ็ลเดอร์โทรอนโต 

ขอให้คณะนักร้องปฐมวัยที่นั่งอยู่แถวหน้ายืนขึ้นแล้วหันไป 

มองสมาชิกจำานวนมากท่ีน่ังอยู่ด้านหลัง พร้อมกับบอกให้เด็กๆ 

และที่ประชุมเรียนรู้จากผู้บุกเบิกจากรุ่นสู่รุ่น  ท่านยกตัวอย่าง

โดยอ่านจดหมายจากลายมือของสมาชิกสตรีรุ่นบุกเบิกคน 

หนึ่งซึ่งแบ่งปันว่าขั้นตอนของการมีประจักษ์พยานที่แท้จริง

จะต้องอาศัย “การสวดอ้อนวอน การเรียนรู้ และการรับใช้”  

หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจทำาให้สูญเสียประจักษ์พยานได้

หลังเลิกการประชุมมีสมาชิกหลายคนประทับใจและขอทำา 

สำาเนาจดหมายฉบับนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรียนรู้จากผู้

บุกเบิก

ในการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกศาสนจักรแอลดีเอส 

กว่า 300 คนจากห้าสาขาเดินทางมาร่วมการประชุม พร้อม

ด้วยประธานไมเคิล เอส. สมิธ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ใน

ฐานะประธานคณะเผยแผ่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจบงานเผยแผ่

ที่ประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 

เอ็ลเดอร์สตีฟ แอล.  

โทรอนโต สาวกเจ็ดสิบ

ภาค ถ่ายภาพร่วมกับ

ประธานและ 

ซิสเตอร์สมิธ พร้อม

ด้วยคณะนักร้อง

ปฐมวัยท้องถิ่นอุบล

หลังการประชุมภาค

ทั่วไปวันอาทิตย์

โดย พัชรินทร์ แก่นจักร
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การประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพ เอ็ลเดอร์วัทสัน 
กระตุ้นให้สมาชิกอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน

การประชุมใหญ่กึ่งปีของสเตคกรุง- 
เทพเมื่อวันที่ 9 และ 10 มิถุนายน  

ค.ศ. 2012 จัดขึ้นที่อาคารประชุมอโศกใน 
วันเสาร์และที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คใน 
วันอาทิตย์  ผู้ควบคุมการประชุมคือเอ็ล- 
เดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน ประธานภาคเอเชีย 
โดยมีเอ็ลเดอร์โจชัว สุบันดรีโย สาวกเจ็ด
สิบภาค เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  ผู้
เข้าร่วมประชุมในภาคทั่วไปรวมทั้งสิ้น 
580 คน 

ในการประชุมภาคผู้ใหญ่วันเสาร์  
เอ็ลเดอร์สุบันดรีโยสอนให้สมาชิกเผชิญ
การท้าทายในชีวิตโดยใช้คำาแนะนำาจาก
พระคัมภีร์เสมอ  ท่านยกตัวอย่างแต่ละ
ช่วงชีวิตของท่านตั้งแต่การเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส การออกไปสู่สนามเผยแผ่ ชีวิต 
การทำางาน จนถึงการตัดสินใจแต่งงาน ซ่ึง 
ในแต่ละช่วงชีวิตท่านพึ่งพาคำาแนะนำา
จากพระคัมภีร์เสมอมา

เอ็ลเดอร์วัทสันให้คำาแนะนำาสมาชิก 

เอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน ประธานภาคเอเชีย  
ทักทายสมาชิกรุ่นบุกเบิกของสเตคกรุงเทพ

ฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพบนที่นั่งยกพื้นพร้อมด้วย 
เอ็ลเดอร์วัทสันและเอ็ลเดอร์สุบรันดีโย

สมาชิกร้องเพลงคั่นการประชุมในการประชุมใหญ่สเตคภาคทั่วไปวันอาทิตย์

ในการประชุมภาคทั่วไปวันอาทิตย์ โดย
เน้นให้อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน เริ่มต้นวันละ
สองนาที  เมื่อทำาเช่นนี้จะทำาให้สมาชิกมี
ความปรารถนาจะอ่านพระคัมภีร์มากขึ้น
ในอนาคต  นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติม
อีกว่าเมื่อศึกษาพระคัมภีร์อย่างถี่ถ้วน 

เราจะพบว่าคนชั่วร้ายในพระคัมภีร์มอร- 
มอนส่วนใหญ่รู้จักบันทึกศักดิ์สิทธิ์แต่ 
พวกเขาไม่เข้าใจบันทึกเหล่านั้น สมาชิก
ทุกคนจึงต้องศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำา
เพื่อทำาความเข้าใจพระคำาของพระผู้เป็น
เจ้าและนำาไปใช้อย่างถูกต้อง  

โดย วิภาพัชร ไชยทิพย์
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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

ทั่วประเทศไทย

ย้ายท่ีต้ังสำานักบริหารงาน 
และสำานักงานคณะเผยแผ่ 
ประจำาประเทศไทย

ส ำานักบริหารงานของศาสนจักรหรือศูนย์ 
	บริการประจำาประเทศไทยและสำานักงาน 

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	 กรุงเทพ	 ย้ายที่ตั้ง 

จากอาคารท่ีเมืองทองธานีไปยังอาคารศาสน- 

จักรบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่อย่างเป็นทาง 

การเมื่อวันที่	 2	 กรกฎาคม	 ค.ศ.	 2012	 ที่ 

ผ่านมา		อาคารดังกล่าวเคยเป็นอาคารประชุม 

ช่ัวคราวและได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะ 

สำานักงานในเวลานี้	 ผู้นำาศาสนจักรในท้อง

ที่และสมาชิกสามารถติดต่อในเวลาทำาการ

ได้ที่:	

เลขที่	 1645/6	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์:	0-2652-7722	(อัตโนมัติ)	
แฟกซ์:	0-2652-7720 

เช่ือมโยงหัวข้อสหกิจกรรม
เยาวชนกับงานศิลปะ

เมื่อวันเสาร์ที่	23	มิถุนายนที่ผ่านมา	

เยาวชน

ชายหญิง

กว่า	60	

คนเข้าร่วม

กิจกรรมซึ่ง

จัดขึ้นร่วม

กันระหว่าง 

สเตคกรุงเทพ 

และท้องถิ่น

กรุงเทพเหนือ	ณ	อาคารประชุมอโศก	ใน

หัวข้อ	“จงลุกขึ้นและฉายส่องออกไป”	

กิจกรรมเชื่อมโยงหัวข้อสหกิจกรรม 

ปีนี้ของเยาวชนเข้ากับงานศิลปะ	โดย

อธิบายว่าแสงมีบทบาทอย่างไรในการ

แสดงให้เห็นคุณลักษณะของสิ่งๆ	หนึ่ง	 

	ผู้เชี่ยวชาญ

ที่ศึกษาวิชา

ศิลปะเป็น

วิทยากรให้

ความรู้เกี่ยว

กับประวัติ

ศิลปะ	การ

วาดภาพ	

การใช้สีน้ำา	

และการ

ถ่ายภาพ	

เยาวชนได้มีโอกาสทำางานเป็นกลุ่ม	

สร้างสรรค์ผลงาน	และนำาเสนอสิ่งที่ได้

เรียนรู้กับเพื่อนวัยเดียวกัน 
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