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ใ
นโลกอันสับสนวุ่นวาย ศาสดา
พยากรณ์รู้หนทาง แม้อยู่ในวัย 
85 ปีแล้วก็ตาม

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา หัวข้อการประชุม
ศีลระลึกปฐมวัยของเราคือทำาตามศาสดา 
พยากรณ์ เด็กๆ เดินแถวเข้ามาทางหน้า 
ห้องนมัสการ แต่ละคนถือภาพขนาดใหญ่
ที่ตัดมาจากแผ่นโฟมพลาสติก จากนั้น 
เริ่มร้องเพลง “ทำาตามศาสดา”1 เมื่อร้อง
เพลงแต่ละข้อ เด็กจะพลิกแผ่นโฟมกลับ
ด้านจากภาพว่างเปล่ากลายเป็นภาพสี
ของศาสดาพยากรณ์

เพลงข้อแรกเริ่มจาก “[อาดัม] เป็น
ศาสดา ท่านแรกที่เรารู้” เมื่อพวกเขาร้อง
ถึงท่อนร้องประสาน เสียงจะดังขึ้นเพราะ
เด็กสามขวบก็สามารถร้องท่อนนี้ได้เสียง
ดังว่า “ทำาตามศาสดา ทำาตามศาสดา …
อย่าออกนอกทาง…ท่านรู้หนทาง” ข้อที ่
สองเร่ิมต้นด้วย “[เอโนค] เป็นศาสดา สอน 
สิ่งดีทั้งมวล” ท่อนร้องประสานเสียงยิ่งดัง 
ขึ้น จากนั้น “โนอาห์… ถูกเรียกให้สอน 
สั่ง” “อับราฮัม…ทูลขอบุตรชาย” เด็กๆ 
ยิ้มแย้มพลิกภาพของพวกเขาทีละคน 
อาดัม เอโนค โนอาห์ อับราฮัม โมเสส  
ซามูเอล โยนาห์ ดาเนียล…ทั้งหมดนี้จะ 
ตามด้วยท่อนร้องประสานซึ่งร้องซ้ำาอยู่ 
หลายคร้ังด้วยความเพลิดเพลินจนติดหูเรา 

ข้าพเจ้าคิดในใจว่า ศาสดาพยากรณ์เหล่า 
นี้ล้วนอยู่ในสมัยโบราณ ข้าพเจ้าสงสัย 
ว่าเหตุใดจึงไม่มีคำาร้องเกี่ยวกับศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบัน เมื่อร้องไปถึงข้อ 
สุดท้าย ข้าพเจ้าจึงเข้าใจมากขึ้น …

“เราอยู่ในโลกที่แสนสับสนเหลือประมาณ
ถ้าท่านไม่เชื่อสิ่งนี้จงคอยฟังข่าวสาร
เราจะได้รับการนำาตลอดทางของเรา
ตั้งใจฟังศาสดา—ทำาตามที่ท่านกล่าว”

เด็กทราบดีกว่าข้าพเจ้าว่าคำาสอนของ 
ศาสดาพยากรณ์ไม่เคยตกยุค ถ้าเราทำา 
ตามคำาสอนเหล่านั้นเราจะไม่ออกนอก
ทาง ข้าพเจ้าสังเกตว่ามีศาสดาพยากรณ์
ซึ่งเป็นที่รู้จักสามท่าน (จริงๆ แล้วสี่ท่าน) 
ผู้มีอายุ 85 ปีและยังช่วยเราไม่ให้ออก
นอกทางในเวลานี้

ลอเรนโซ สโนว์ (เมื่ออายุ 85 ปี)
ปีน้ี ระหว่างการประชุมสมาคมสงเคราะห์ 

และโควรัมฐานะปุโรหิต เราจะศึกษาชีวิต 
ของประธานลอเรนโซ สโนว์ ท่านได้รับ 
เรียกเป็นศาสดาพยากรณ์ก่อนอายุ 85 ปี 
ท่านรับใช้เพียงสามปี แต่ได้รับการเตรียม 
มาตลอดชีวิตนับต้ังแต่ท่านเข้าร่วมศาสน- 
จักรเมื่ออายุ 17 ปี ดังนั้นพระเจ้าจึงทรง
ใช้ท่านเป็นเครื่องมือในการช่วยวิสุทธิชน

ยุคสุดท้ายให้พึ่งพาตนเองได้ ในช่วงเวลา 
ยากลำาบาก ศาสนจักรประสบภาวะหน้ีสิน 
ประธานสโนว์มีนิมิตและความกล้าหาญ
ที่จะสอนสมาชิกให้เชื่อฟังกฎส่วนสิบ
อย่างถูกต้องมากขึ้น

อนุชนรุ่นหลังท่ีสืบต่อกันมาของวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายเรียนรู้ว่าการจ่ายส่วนสิบเต็ม 
เป็นวิธีแน่นอนท่ีสุดท่ีจะทำาให้พ่ึงพาตนเอง 
ได้ เมื่อเราใช้ศรัทธา พระเจ้าทรงสามารถ
ทำาให้พรที่สัญญาไว้ของพระองค์เกิดสัม-
ฤทธิผล

เมื่ออายุ 85 ปี ประธานลอเรนโซ สโนว์
สอนในการประชุมใหญ่สามัญเมื่อวันที่ 6 
เมษายน ค.ศ. 1899 ว่า

“เม่ือท่านรู้สึกตัวว่าค่อนข้างหม่นหมอง 
จงเหลียวมองไปรอบๆ และหาคนที่อยู่ใน 
สภาพเลวร้ายกว่าตัวท่าน ไปหาเขาและ 
ดูว่าเขาเดือดร้อนเร่ืองใด จากน้ันพยายาม 
ขจัดความเดือดร้อนนั้นออกไปด้วยปัญ- 
ญาท่ีพระจ้าทรงมอบให้ท่าน ส่ิงแรกท่ีท่าน 
จะทราบคือความหม่นหมองของท่านหาย 
ไป ท่านรู้สึกถึงแสงสว่าง พระวิญญาณ 
ของพระเจ้าสถิตกับท่าน และทุกอย่างดู
สว่างไสว”2

ข่าวสารของประธานสโนว์เหมือนกับ 
คำาพูดอันโดดเด่นของศาสดาพยากรณ์ท่ี 

ประเทศไทย
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ประเทศไทย 

ยังมีชีวิตอยู่ของเราในวันนี้ “ออกไปช่วย
ชีวิต”3 ข้าพเจ้าเฝ้ารอที่จะเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับลอเรนโซ สโนว์และคำาสอนของ
ท่านในปีนี้

สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์  
(เมื่ออายุ 85 ปี)

เมื่อท่านอายุ 80 ปีและมีสุขภาพอ่อน- 
แอ ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
สอนเราว่า 

“เราต้องก้าวให้ยาวขึ้นและเราต้องทำา
เสียแต่บัดนี้”4

เมื่อประธานคิมบัลล์ อายุ 85 ปี มีการ 
จัดตารางการประชุมวันอาทิตย์ในรูปแบบ 
ใหม่โดยรวมการประชุมมาไว้ในวันเดียว 
กัน ก่อนหน้านั้นการประชุมองค์การช่วย 
จะจัดให้มีขึ้นระหว่างสัปดาห์ ส่วนการ 
ประชุมวันอาทิตย์จะจัดสองรอบของวัน 
นั้นในช่วงเวลาแตกต่างกัน การเปลี่ยน- 
แปลงที่เกิดจากการดลใจให้เป็นตาราง 
เวลารวมกันสามชั่วโมงช่วยให้สมาชิกที่ 
อยู่ในโลกแห่งความวุ่นวายตลอดเวลาได้
มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น

ในวันเกิดปีที่ 85 ของประธานคิมบัลล์  
ประธานเอสรา แทฟฟ์ เบ็นสันที่ปรึกษา
ของท่านสอนเราเรื่อง “หลักธรรมสิบสี ่
ประการในการทำาตามศาสดาพยากรณ์” 
ซึ่งได้แก่

1. ศาสดาพยากรณ์คือมนุษย์เพียง
คนเดียวที่พูดแทนพระเจ้าในทุกสิ่ง

2. ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่มี
ความสำาคัญต่อเรามากกว่างาน
มาตรฐาน

3. ศาดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่
มีความสำาคัญต่อเรามากกว่า
ศาสดาพยากรณ์ที่สิ้นชีวิตแล้ว

4. ศาสดาพยากรณ์จะไม่มีวันนำา
ศาสนจักรออกนอกทาง

5. ศาสดาพยากรณ์ไม่ต้องได้รับการ
อบรมหรือมีหนังสือรับรองใดๆ 
ก่อนจะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ
กระทำาการสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่า 
เมื่อใดก็ตาม

6. ศาสดาพยากรณ์ไม่จำาเป็นต้องพูด
ว่า “เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้” เพื่อ
ให้พระคัมภีร์แก่เรา

7. ศาสดาพยากรณ์บอกเราถึงสิ่งที่
เราจำาเป็นต้องรู้ แต่อาจไม่ใช่สิ่งที่
เราต้องการรู้เสมอไป

8. ศาสดาพยากรณ์ไม่ถูกจำากัดด้วย
เหตุผลของมนุษย์

9. ศาสดาพยากรณ์สามารถได้รับ
การเปิดเผยทุกเรื่อง ทั้งทางโลก
หรือทางวิญญาณ

10. ศาสดาพยากรณ์อาจให้คำาแนะนำา
เรื่องบ้านเมือง

11. มีคนสองกลุ่มที่มีความยากลำาบาก
ยิ่งในการทำาตามศาสดาพยากรณ์
คือผู้ที่ทะนงตนว่ามีการศึกษาและ
ผู้ที่หลงลำาพองว่าตนเองร่ำารวย

12. ศาสดาพยากรณ์ไม่จำาเป็นต้องมีช่ือ 
เสียงต่อโลกหรือมีชื่อเสียงทางโลก

13. ศาสดาพยากรณ์และที่ปรึกษา
ของท่านประกอบเป็นฝ่ายประธาน
สูงสุด—อันเป็นโควรัมสูงสุดใน
ศาสนจักร

14. ศาสดาพยากรณ์และฝ่ายประธาน
—ซึ่งหมายถึงศาสดาพยากรณ์
และฝ่ายประธานสูงสุดที่ยังมีชีวิต
อยู่—เมื่อทำาตามพวกท่านเราจะ
ได้รับพร—แต่ปฏิเสธพวกท่าน 
เราจะได้รับทุกข์ทรมาน

โธมัส เอส. มอนสัน (เมื่ออายุ 85 ปี)
ปัจจุบันนี้ศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต 

อยู่ของเรา ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  
เพิ่งฉลองวันเกิดปีที่ 85 เมื่อไม่นานมานี้ 
บนผนังห้องทำางานของประธานมอนสัน 
มีภาพพระผู้ช่วยให้รอดแขวนไว้ ศาสดา 
พยากรณ์ของเรากล่าวว่า “เมื่อเผชิญหน้า 
กับสถานการณ์ยากลำาบาก ข้าพเจ้ามัก 
มองไปที่นั่น [รูปภาพ] และถามตนเอง
ว่า ‘พระองค์จะทรงทำาอย่างไร’ จากนั้น 
ข้าพเจ้าจะพยายามทำาตามน้ัน” ความหวัง 
ของประธานมอนสันสำาหรับตนเองคือ  
“ขอให้ข้าพเจ้าพบว่าตนเอง ‘ทำากิจธุระ 
ของพระเจ้า’ อยู่เสมอ”

ข้อประกาศล่าสุดของท่านคือ “เยาวชน 
ชายทุกคนที่สามารถและมีค่าควร…มี 
ทางเลือกที่จะขอคำารับรองเพื่อรับใช้งาน 
เผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มท่ี 
18 ปี แทน 19… เยาวชนหญิงที่สามารถ 
และมีค่าควร ผู้มีความปรารถนาจะรับใช้ 
สามารถได้รับการรับรองเพื่อรับใช้งาน
เผยแผ่ศาสนาโดยกำาหนดอายุให้เริ่มท่ี 
19 ปีแทน 21 ปี”6 ยังความตื่นเต้นให้แก่
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วทุกคน

อาดัมเป็นศาสดาพยากรณ์ อับราฮัม 
เป็นศาสดาพยากรณ์…ทำาตามศาสดา 
พยากรณ์ อย่าออกนอกทาง โมเสส  
โนอาห์…ทำาตามศาสดาพยากรณ์ ท่านรู้ 
หนทาง นับตั้งแต่การฟื้นฟูพระกิตติคุณ 
ในความสมบูรณ์แห่งเวลาโดยเร่ิมต้นด้วย 
โจเซฟ สมิธ เราได้รับพรด้วยศาสดา 
พยากรณ์ 16 ท่านผู้สอนเราและนำาเราด้วย 
นิมิตและความแจ้งชัด แม้เมื่อส่วนใหญ่ 
ท่านอายุมากกว่า 85 ปีแล้วก็ตาม … ทำา
ตามศาสดาพยากรณ์ อย่าออกนอกทาง

ปัจจุบันน้ีเราได้รับพรโดยมีศาสดา 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า



 

พยากรณ์ผู้ยังมีชีวิตอยู่—ซึ่งเวลานี้อายุ  
85 ปี ข้าพเจ้ารักประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ข้าพเจ้ายกย่องท่านและสนับสนุน 
ท่านในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
—“เพราะคำา ขอ ง เขา เจ้า จง รับ, ราวกับ มา 
จาก ปาก เรา เอง, ด้วย ความ อดทน อย่าง 
ที่สุด และ ศรัทธา.”7

เมื่อข้าพเจ้านึกถึงประธานมอนสัน 
ความทรงจำาถึงเด็กปฐมวัยถือภาพศาสดา 
พยากรณ์บนแผ่นโฟมทำาให้ข้าพเจ้าต้อง 
การทำาตามศาสดาพยากรณ์ของเรามาก 
กว่าที่เคย ประธานมอนสันเป็นเหมือน 
อาดัม เอโนค โนอาห์ อับราฮัม โมเสส  
ซามูเอล โยนาห์ และดาเนียลอย่างแท้จริง  
ทำาตามศาสดาพยากรณ์ อย่าออกนอก 
ทาง ทำาตามศาสดาพยากรณ์ ท่านรู้

หนทาง 
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Fundamentals in Following the Prophet” 
(คำาปราศรัยเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 
1980 ที่มหาวิทยาลัยบริคัมยังก์); Liahona, 
มิ.ย. 1981.

6.  โธมัส เอส. มอนสัน, “ขอต้อนรับสู่การ
ประชุมใหญ่,” ในการประชุมใหญ่สามัญ  
(6 ต.ค. 2012), http://www.lds.org/
general-conference/2012/10/ 
welcome-to-conference.

7.  หลักคำาสอนและพันธสัญญา 21:5
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ตลอดระยะเวลาในการเป็น
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ดิฉันภาคภูมิใจที่ลูกชายของดิฉันเติบโต
มาบนพื้นฐานพระกิตติคุณ

ดิฉันเลี้ยงลูกโดยลำาพังมาตลอด 20 ปี
หลังจากสามีเดินออกจากชีวิตไปโดยไม่
เคยกลับมาอีกเลย ดิฉันเศร้าสียใจ แต่ยัง
สามารถประคับประคองชีวิตอยู่ได้อย่าง 
มีความสุขกับลูกชายในบ้านสวนริมคลอง 
หลังเล็กๆ แม้จะมีความทุกข์บ้าง แต่ดิฉัน
ทราบดีว่านั่นคือประสบการณ์ที่เราต้อง 
เรียนรู้ และต้องผ่านไปให้ได้ เพื่อหล่อ
หลอมให้เราเป็นคนดีขึ้น

ส่ิงสำาคัญที่ช่วยให้ดิฉันกับลูกก้าวต่อ
ไปคือพระกิตติคุณและโปรแกรมต่างๆ 
ของศาสนจักร วันแล้ววันเล่า ดิฉันจูงมือ
ลูกเดินไปตามทางคับแคบที่พระผู้เป็น

เจ้าทรงเตรียมไว้โดยยึดราวเหล็กไว้แน่น
เพื่อมุ่งตรงไปยังต้นไม้แห่งชีวิต 

ทุกครั้งที่อ่อนล้า เราจะทนได้ เพราะมี
ความหวังเสมอว่าเมื่อถึงวันอาทิตย์ เรา
จะได้ไปพักผ่อนจิตวิญญาณที่บ้านของ
พระผู้เป็นเจ้า ไปนมัสการพระองค์เพื่อ 
จะมีพลังออกไปต่อสู้ชีวิตอีกหกวันข้าง 
หน้า และกลับมาหาพระองค์อีกทุกๆ วัน
สะบาโต

วันสำาคัญที่สุดในชีวิตดิฉันคือวันท่ีลูก 
ชายได้รับหมายเรียกจากศาสดาพยากรณ์ 
ให้ไปเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ดิฉันรู้สึก 
ราวกับว่าเราได้เดินทางมาถึงต้นไม้แห่ง
ชีวิตแล้ว ใจดิฉันเปี่ยมปีติอย่างยิ่ง การ
ทำาหน้าที่มารดาของดิฉันให้ผลคุ้มค่า 
จริงๆ เมื่อสองมือของดิฉันสามารถพาลูก
มาถึงจุดที่เขาได้เป็นส่วนหนึ่งในงานอัน
ยิ่งใหญ่ของพระองค์ 

ปีติบนเส้นท�งของพระผู้เป็นเจ้�
โดย สุนีย์ เขียนนิล
นนทบุรี

ซิสเตอร์สุนีย์ เขียนนิล กับเอ็ลเดอร์ธนาวุฒิ เขียนนิล 
ลูกชายที่กำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ที่ประเทศไทย ภา
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เป็นเวลาหน่ึงปีกว่าแล้วท่ีสมาชิกรับ 
ผิดชอบในการทำาความสะอาดอาคาร 
ประชุมทุกแห่งของศาสนจักรใน 

ประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2011 ฝ่าย 
ประธานภาคเอเชียออกจดหมายเน้นให้
สมาชิกรับผิดชอบมากขึ้นในงานนี้ พร้อม
กับขอให้ฝ่ายอธิการและฝ่ายประธาน
สาขาดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทำาความสะอาดประจำาสัปดาห์ 

จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 กล่าว
ว่า 

“โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
เยาวชนหญิงควรมีบทบาทเด่นชัดในการ
ทำาหน้าที่รับผิดชอบนี้ให้เกิดสัมฤทธิผล 
เยาวชนอาจมีส่วนร่วมในหน้าที่ดังกล่าว 

งานของตัวแทนสิ่งอำานวยความสะดวก
ทางกายภาพ (พีเอฟอาร์) ของสเตค 
หรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคคลที่จะช่วยสอน 
มาตรฐานการใช้และดูแลอาคารประชุม
พร้อมกับนำามาตรฐานดังกล่าวมาปฏิบัติ  
ตลอดจนอบรมหน้า ท่ีให้แก่ตัวแทน
อาคารประชุมวอร์ดและสาขา2

อันที่จริงโปรแกรมนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ใน 
ศาสนจักร ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ไม่นาน  
สมาชิกโดยส่วนใหญ่มีส่วนดูแลอาคาร 
ประชุมในรูปแบบของการจ่ายส่วนสิบ
และกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์เป็นครั้ง
คราว แต่หลายปีในอดีต อาคารประชุม
สร้างและดูแลโดยการเสียสละและการ 
ร่วมมือร่วมใจทำางานของสมาชิกในวอร์ด/ 
สาขา

เป็นครอบครัว เป็นโควรัม หรือเป็นชั้น 
เรียน จากการรับใช้นี้คนรุ่นเยาว์จะเกิด
ความรู้สึกเคารพและมีความคารวะพระ 
นิเวศน์ของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”1

แต่ละหน่วยมีวิธีมอบหมายหน้าที่รับ 
ผิดชอบแตกต่างกันไป ในอาคารท่ีใช้งาน 
ร่วมกันหลายหน่วยจะผลัดเปลี่ยนหมุน- 
เวียนกันทำาความสะอาดในแต่ละเดือน 
หรือแต่ละไตรมาส บางแห่งจัดเป็น 
กิจกรรมทำาความสะอาดของสาขาหรือ 
องค์กรหลายแห่งมอบหมายหน้าที่รับ- 
ผิดชอบชัดเจนในแต่ละสัปดาห์ให้บุคคล 
ครอบครัว หรือองค์การ บางหน่วยใช้วิธี 
ขออาสาสมัคร 

ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกำากับดูแล
ของผู้นำาฐานะปุโรหิตและการประสาน

สม�ชิกดูแลอ�ค�รประชุมศ�สนจักร
โดย วิศ�ล วิศ�ลบรรณวิทย์

ถ้าท่านเป็นคนเปิด

ท่านต้องเป็นคนปิด

ถ้าท่านทำาหล่น

ท่านต้องเก็บ   

ถ้าท่านทำาสกปรก

ท่านต้องทำาความสะอาด  

ถ้าท่านเป็นคนนำาไปใช้

ท่านต้องเก็บเข้าที่
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โดยทั่วไปแล้วโปรแกรมนี้เป็นเรื่อง 
ง่ายๆ อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน กล่าว
ในปี 1999 เมื่อครั้งฝ่ายประธานสูงสุด 
ขอให้สมาชิกในสหรัฐและแคนาดามี 
ส่วนร่วมมากข้ึนในการดูแลอาคารประชุม 
ว่า “ศาสนจักรเชื้อเชิญให้สมาชิกมีส่วน 
ร่วมทำาความสะอาดอาคารประชุมของ 
ตนในวิธีท่ีสมาชิกจะให้เกียรติ เคารพ และ 
รักบ้านแห่งการนมัสการที่สวยงามเหล่า
นี้ผ่านการเสียสละ”

“ส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีต้องเข้าใจคือ โปรแกรม 
น้ีมิได้มีจุดประสงค์หลักเพ่ือประหยัดเงิน 
โปรแกรมนี้มีขึ้นเพื่อพัฒนาอุปนิสัยส่วน 
ตัวและรับพรนิรันดร์ ผู้นำาฐานะปุโรหิต 
จะประสบความสำาเร็จในการทำางานน้ี 
เม่ือสอนผู้คนว่าน่ีคือโอกาสในการเสียสละ 

และการสร้างอาณาจักร”3 

อ้�งอิง
1.  จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย,  

25 พ.ค. 2011
2.  จดหมายจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย, 

25 พ.ค. 2011
3.  บทสนทนากับอธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน, 

ใน “Conversation: Caring for Church 
Meetinghouses,” Ensign, มิ.ย. 1999.
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“ไม่ว่าผู้คนจะผ่านมาพบเห็นอาคารของเรา ณ ที่ใดก็ตาม  

พวกเขาควรจะกล่าวได้ว่า ผู้คนที่มานมัสการที่นี่เป็นคนที่เชื่อ 

ในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม 

และความเคารพ”

กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์, 
(Ensign, พ.ย. 1995, 51)

ส่งบทความบอกเล่าประสบการณ์ 
ทางวิญญาณและความรู้สึก 

ของท่านในการทำาความสะอาด
อาคารประชุมได้ที่  
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ซิสเตอร์เดโบราห์ เทเบอร์ ผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านประวัติครอบครัว 
ในประเทศไทยกำาลังแสดงภาพรายนามการเกิดของเด็ก 

ซึ่งเขียนไว้ด้วยลายมือในบันทึกตระกูลของเธอ

เม่ือวันเสาร์ท่ี 29 กันยายน ค.ศ. 2012 
สเตคกรุงเทพจัดการประชุมพิเศษ
ในหัวข้อประวัติครอบครัวสเตค ณ  

อาคารประชุมอโศก เพ่ือแนะนำาการใช้งาน 
โปรแกรม PAF5 คู่มือประวัติครอบครัว 
เล่มใหม่ รวมถึงโปรแกรม ROOTMAGIC5 
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในการ
เก็บบันทึกประวัติครอบครัวและงานสืบ
ลำาดับเชื้อสาย และมีการรายงานความ
ก้าวหน้าของโครงการ Family Tree Go 
Green ในสเตคให้รับทราบทั่วกัน

โครงการ Family Tree Go Green จัด
ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้สมาชิกในสเตคเข้าไป 
ลงทะเบียนทำางานประวัติครอบครัวใน 
เว็บไซต์ New.Familysearch.org โดย 
รายงานสถิติจำานวนผู้ลงทะเบียนแทน 

ด้วยใบไม้สีเขียว และผลไม้สีแดงหมาย 
ถึงจำานวนรายช่ือบรรพชนท่ีส่งไปประกอบ 
ศาสนพิธีในพระวิหารจากทุกหน่วยใน 
สเตคกรุงเทพ เม่ือมีใบไม้สีเขียวและผลไม้ 
สีแดงจำานวนมาก ย่อมแสดงให้เห็นถึง 
ความก้าวหน้าของงานสำาคัญนี้ที่กำาลัง 
เกิดขึ้นในภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย

ผลลัพธ์ที่คาดหวังในกิจกรรมครั้งนี้
คือต้องการให้สมาชิกตื่นตัวมากขึ้นใน 
การค้นหารายชื่อบรรพชนผู้ล่วงลับเพื่อ 
ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้พวก 
เขา ดังที่เปาโลกล่าวไว้ว่า “พวกเขาโดย 
ไม่มีเรา พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อม
ไม่ได้---ทั้งเราโดยไม่มีคนตายของเรา 
พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมก็ไม่ได้.” 
(คพ. 128:15) 

ประวัติครอบครัวสเตค 
Family Tree Go Green

ในประเทศไทยมีศูนย์ 

ประวัติครอบครัวประจำ� 

ในแต่ละท้องถิ่น/สเตค 

แต่ละวอร์ด/ส�ข�มีผู้ให้ 

คำ�แนะนำ�ด้�นประวัติครอบครัว 

ที่จะช่วยท่�นเริ่มต้นทำ�ง�น 

ประวัติครอบครัวและง�น 

สืบลำ�ดับเชื้อส�ยของท่�น 

เข้�ไปที่ Familysearch.org  

เพื่อค้นห�ศูนย์ประวัต ิ

ครอบครัวใกล้บ้�นหรือ 

เรียนรู้ม�กขึ้นเกี่ยวกับ 

ง�นสืบลำ�ดับเชื้อส�ย
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ทั่วประเทศไทย

การประชุมใหญ่ท้องถิ่นกระตุ้นให้สมาชิกออกไปช่วยชีวิต
กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่กึ่งปีของท้องถิ่นกรุงเทพเหนือที่อาคารแจ้งวัฒนะ  
เอ็ลเดอร์เคนท์ ดี. วัทสัน สาวกเจ็ดสิบ ประธานภาคเอเชีย ให้ข้อคิดแก่สมาชิกว่าเราทุกคนสามารถ 
เป็นพระหัตถ์ของพระผู้ช่วยให้รอดในการยื่นมือออกไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้มาหาพระคริสต์ พร้อมกับ 
แนะนำาให้สมาชิกกลับไปอ่านคู่มือแนะแนวครอบครัวและนำาหลักธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติ

2

 ประธานเคนท์ ดี. วัทสันและซิสเตอร์คอนนี วัทสัน ภรรยา ทักทายสมาชิกหลังเลิกการประชุม

ท้องถ่ินเชียงใหม่จัดการประชุมใหญ่ท้องถ่ินในช่วงกลางเดือนกันยายน ณ อาคารประชุมสาขาเชียงใหม่ 
โดยมีเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเป็นผู้ควบคุมการประชุม  
หัวข้อการประชุมท้ังสองภาคเน้นเรื่องการหันใจของลูกหลานไปหาบรรพชนโดยผ่านการทำางาน 
พระวิหารและประวัติครอบครัวเพื่อช่วยให้บรรพชนมีโอกาสรับศาสนพิธีแห่งความรอด ซึ่งจำาเป็นเช่น
กันที่สมาชิกต้องเตรียมตัวให้มีค่าควรเพื่อเข้าสู่พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า

2

 เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กองและซิสเตอร์ซูซาน กอง (ขวาสุด) ถ่ายภาพร่วมกับผู้สอนศาสนาท้องถิ่น 
 เชียงใหม่และประธานคณะเผยแผ่กับภรรยา

การรักษาให้คงอยู่ผ่านการสอนประจำาบ้านและการเยี่ยมสอนเป็นสิ่งที่เอ็ลเดอร์โจชัว สุบันดรีโย สาวก
เจ็ดสิบภาคเน้นความสำาคัญระหว่างการประชุมใหญ่ท้องถิ่นขอนแก่นเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา 
โดยชี้ให้เห็นจากอุปมาเรื่องแกะหนึ่งตัวที่หายไปในบรรดาร้อยตัว แม้ว่าเราจะต้องออกไปช่วยแกะตัว
นั้นกลับมา แต่แกะที่เหลืออีก 99 ตัวก็มีความสำาคัญเช่นกันที่เราต้องรักษาไว้ไม่ให้หลงหายไป

2

 คณะนักร้องเยาวชนและปฐมวัยท้องถิ่นขอนแก่นระหว่างการประชุมใหญ่ท้องถิ่นภาคทั่วไปวันอาทิตย ์

ที่ปรึกษาฝ่ายประธานคณะเผยแผ่คนใหม่
ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2012 ที่ผ่านมา ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย
กรุงเทพ เรียกที่ปรึกษาในฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ ได้แก่ วิศิษฐ์ คณาคำา ที่ปรึกษาที่หนึ่ง และรัฐมณี 
แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่สอง โดยทั้งคู่ได้รับการยกมือสนับสนุนจากสมาชิกในการประชุมใหญ่ของ
แต่ละท้องถิ่น

2

 (จากซ้าย) ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ: วิศิษฐ์ คณาคำา ที่ปรึกษาที่หนึ่ง; เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์  
 ประธาน; รัฐมณี แสงสุวรรณ ที่ปรึกษาที่สอง

สร้างเสริมสมาชิกโสดผ่านกิจกรรม
ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือจัดกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชนสำาหรับผู้ใหญ่โสดวัย 31 ถึง 45 ปีเมื่อ 
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา โดยการป้อนอาหารเด็กพิการและบริจาคสิ่งของที่บ้าน 
นนทภูมิ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และร่วมทำากิจกรรมนันทนาการด้วยกันในช่วงบ่าย 

วันสาร์ที่ 15 กันยายน 2012 สมาชิกโสดกว่า 30 คนในสเตคกรุงเทพแข่งขันตำาส้มตำาที่อาคารประชุม
วอร์ดอโศก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างมิตรภาพผ่านความสนุกสนานและเชิญชวนสมาชิกโสดที่แข็งขัน
น้อยมาร่วมกิจกรรม

2

 บน: สมาชิกโสดท้องถิ่นกรุงเทพเหนือที่บ้านนนทภูมิ;   
 ล่าง: หนุ่มสาวโสดสเตคกรุงเทพ ณ อาคารประชุมอโศก



ประเทศไทย

ท8      เ ลี ย โ ฮ น า

 

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ 

ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร  อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

ของท่านให้พิมพ์บทความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th หรือติดตามที่ Facebook.com/mormonthai

ข้อประกาศศูนย์หนังสือ

เรื่อง การติดตามเงินฝากเข้าบัญชีศูนย์หนังสือภายในเวลา 1 เดือน

เนื่องจากมีการโอนและฝากเงินเข้าบัญชีของศาสนจักรผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อสั่งซื้อ 

วัสดุอุปกรณ์และส่ิงพิมพ์จากศูนย์หนังสือโดยไม่มีใบแจ้งความจำานง ทางศูนย์หนังสือจึงไม่สามารถ 

ระบุได้ว่ายอดเงินเหล่าน้ีเป็นการส่ังซ้ือจากหน่วยใด ทำาให้ยอดเงินค้างอยู่เป็นระยะเวลานานหลาย 

เดือน เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาดังกล่าว ศูนย์บริการใคร่ขอความร่วมมือให้สมาชิกแจ้งความจำานงและ 

ชำาระค่าวัสดุอุปกรณ์และสิ่งพิมพ์ผ่านตัวแทนในหน่วยของท่าน ซึ่งตัวแทนหน่วยจะส่งสำาเนาใบ 

นำาฝากหรอืหลกัฐานการโอนเงนิพรอ้มใบแจง้ความจำานงมายงัศนูยห์นงัสอืทนัทหีลงัจากนำาฝากเงนิ 

เข้าธนาคาร หากไม่มีการติดตามหรือแจ้งให้ทางศูนย์หนังสือทราบภายในระยะเวลา 30 วัน 

นับแต่วันนำาฝาก ศูนย์บริการจะยกยอดเงินดังกล่าวไปไว้ในหมวดเงินบริจาคอื่นๆ ของศาสนจักร 

ข้อประกาศนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการประเทศไทย


