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สานุศิษย์ของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์
เอ็ลเดอร์โจเซฟ ชุง

แห่งสาวกเจ็ดสิบ

คร้ังหนึ่งข้าพเจ้าเคยคิดว่าชีวิตนี้
คือการเดินทาง โดยเริ่มต้นเมื่อ 
เกิดและสิ้นสุดลงเมื่อตาย นับ

ตั้งแต่ข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนจักร ข้าพเจ้า 
ค้นพบว่าชีวิตน้ีไม่มีการเร่ิมต้นและไม่มีการ 
สิ้นสุด แท้ที่จริงชีวิตนี้คือการเดินทาง แต่
ชีวิตก็เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองเช่นกัน

ข้าพเจ้าถามตนเองเช่นกันว่า “มีคนดี
มากมายในโลกที่เป็นคนชอบธรรมและมี
เมตตา หลายคนประสบความสำาเร็จและ 
บรรลุผลมากมาย แล้วเหตุใดเราจึงต้อง 
เลือกที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เล่า”

มีคำาตอบหนึ่งอยู่ในพันธสัญญาใหม่  
เมื่อสานุศิษย์บางคน “ไม่ติดตามพระองค ์
ต่อไปอีก” พระเยซูตรัสกับอัครสาวกสิบสอง 
ว่า “พวกท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?”  
ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า 
พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้?  
พระองค์ทรงมีถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์ และ 
พวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่า
พระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” 
(ยอห์น 6:66-69)

อีกคำาตอบหน่ึงอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน 
“ดังนั้น, จำาเป็นต้องมีการชดใช้อันไม่ม ี
ขอบเขต—เว้นแต่จะเป็นการชดใช้อันไม่มี 
ขอบเขต ความเน่าเปื่อยนี้จะสวมใส่ความ

ไม่เน่าเปื่อยไม่ได้,. . . และหากเป็นดังนั้น,  
เนื้อหนังนี้คงต้องนอนลงเพื่อเน่าเป่ือย
และสลายสู่แผ่นดินแม่ของมัน, เพื่อจะไม่
ลุกขึ้นอีกต่อไป” (2 นีไฟ 9:7) 

ส่ิงสำาคัญดังท่ีอธิบายไว้ข้างต้นคือ “การ 
ชดใช้อันไม่มีขอบเขต” พระเยซูคริสต์ทรง
ทำาการชดใช้นั้น!

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำาไม “พระเยซูตรัส 
กับเขาว่า เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง
และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้
นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6)

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่นอนว่าสิ่งสำาคัญ 
ที่สุดในชีวิตนี้คือการเลือกติดตามพระเยซู 
คริสต์และเชื้อเชิญทุกคนที่เต็มใจติดตาม
พระเยซูคริสต์ให้พยายามกลับไปหา 
พระบิดาบนสวรรค์

ดังน้ัน เราจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือติดตาม 
พระเยซูคริสต์

ชีวิตมรรตัยสั้นและเป็นพรอันยิ่งใหญ่
ที่เราสามารถติดตามพระผู้ช่วยให้รอดใน 
ชีวิตนี้ การที่ทราบว่าเราสามารถเข้าร่วม 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ผ่านทาง 
บัพติศมานับเป็นข่าวดีของปีติอันยิ่งใหญ่ 
ซึ่งเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งของเราใน
ชีวิตก่อนเกิดด้วย

พระเจ้าตรัสว่า “จงเข้าไปทางประตูแคบ 

. . . เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำาบาก 
นั้นนำาไปสู่ชีวิต และพวกที่หาพบก็มีน้อย” 
(มัทธิว 7:13, 14)

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงพบกับขุนนางผู้  
หนึ่งซึ่งถามว่า “ข้าพเจ้าจะทำาอย่างไรถึง
จะได้ชีวิตนิรันดร์?” พระเยซูทรงตอบเขา 
ว่าให้รักษาพระบัญญัติ ชายคนนั้นกล่าว
ว่า “ข้อเหล่านั้นข้าพเจ้าถือรักษาไว้ตั้งแต่
เด็ก” พระเยซูตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาด 
สิ่งหนึ่ง จงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านม ี
อยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจน ท่านถึงจะ 
มีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงกลับมา
ติดตามเรา” แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก ็
เป็นทุกข์ เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมาก (ดู 
ลูกา 18:18-23)

ความจริงคือไม่ว่าการเสียสละใดใน 
ความเป็นมรรตัยก็เปรียบไม่ได้เลยกับพร 
นิรันดร์ที่พระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
แก่เรา และเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข ์
ยากของคนเหล่านั้นที่พระบิดาบนสวรรค์
ทรงคาดหวังให้เราไปช่วย นี่ยังไม่เอ่ยถึง
การเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดที่ทรง 
ทำาเพื่อเรา ซึ่งเหนือจินตนาการของเรา  
เพราะพระองค์ทรงมอบพระองค์เองเป็น
เครื่องพลีบูชาให้แก่บาปของเรา (ดู 2 นีไฟ 
2:7)
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ประเทศไทย 

ความซ่ือสัตย์และความแน่วแน่ 

ของสานุศิษย์พระองค์จะหา 

ไม่พบภายใต้สภาวการณ์ปกติ 

ต่อเมื่อพวกเขาเอาชนะการ

ทดลองได้นั่นเองที่พิสูจน์ว่า

พวกเขาเป็นสานุศิษย์ที่แท้จริง

ของพระองค์ 

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

ความซื่อสัตย์และความแน่วแน่ของ 
สานุศิษย์พระองค์จะหาไม่พบภายใต้ 
สภาวการณ์ปกติ ต่อเมื่อพวกเขาเอาชนะ
การทดลองได้นั่นเองท่ีพิสูจน์ว่าพวกเขา
เป็นสานุศิษย์ที่แท้จริงของพระองค์ 

ประการท่ีสอง เหตุใดเราจึงต้องเช้ือเชิญ 
ให้ผู้อื่นติดตามพระเยซูคริสต์

กล่าวโดยท่ัวไปคือ เป็นเพราะธรรมชาติ 
วิสัย ดังเช่นลีไฮ หลังจากรับส่วนผลของ 
ต้นไม้แห่งชีวิต ท่านปรารถนาในทันทีที่
จะแบ่งปันให้ครอบครัว (ดู 1 นีไฟ 8:12) 
อย่างไรก็ตาม เรายังจำาเป็นต้องหาและ
พัฒนาความปรารถนานี้

หลังจากบัพติศมา เราได้รับพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ผ่านการวางมือโดยผู้มีสิทธ ิ
อำานาจ และนี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวน- 
การมหัศจรรย์ “ส่ิงท่ีตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน 
และส่ิงท่ีใจมนุษย์คิดไม่ถึง คือส่ิงท่ีพระเจ้า 
ทรงจัดเตรียมไว้สำาหรับคนท้ังหลายท่ีรัก
พระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำาแดงสิ่งเหล่านี ้
กับเราทางพระวิญญาณ. . . พระดำาริของ 
พระเจ้าก็ไม่มีใครหยั่งรู้ได้เว้นแต่พระ- 
วิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน” (1 โครินธ์  
2:9-11) กระบวนการนี้เป็นประสบการณ์ 
ใหม่ทั้งหมด เป็นการเปลี่ยนแปลงอันล้ำา- 
ลึกภายในใจ และเป็นส่ิงเหลือเช่ือสำาหรับ 
คนที่ไม่ปรารถนาจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า 
และผู้ที่ลบหลู่พระผู้เป็นเจ้า

ก่อนรับบัพติศมา ความรักของเราอาจ 
จำากัดเฉพาะคนกลุ่มเล็กๆ แต่หลังจาก 
บัพติศมา ความรักและความสามารถท่ีจะ 
รักของเราขยายและเติบโตข้ึน เราสามารถ 
ให้อภัยคนที่เราเกลียดชัง เราให้ความรัก
ความเอาใจใส่คนที่เราไม่รู้จัก หากไม่ใช่
เพราะพระคริสต์แล้วการเปลี่ยนแปลง
อันน่าอัศจรรย์นี้ย่อมไม่อยู่ในวิสัยที่ทำาได้

พระกิตติคุณของพระผู้ช่วยให้รอด

และพระอุปนิสัยอันสูงส่งตลอดจนความ
สุจริตของพระองค์เปรียบเสมือนแสง
อาทิตย์อบอุ่นและสายลมอ่อนโยนซึ่ง
ทำาให้คนมีความต้องการตามธรรมชาติที ่
จะเข้ามาหาและยอมรับพระองค์ ปรารถนา 
จะติดตามและดำาเนินตามแบบอย่างของ 
พระองค์ ดังเช่นปราชญ์ชาวจีนโบราณ
กล่าวไว้ว่า “สัมพันธภาพระหว่างผู้อยู่
เบื้องบนกับผู้ต่ำาต้อยเบื้องล่างเปรียบดัง 
สายลมกับกอหญ้า กอหญ้าต้องโอนอ่อน
เม่ือสายลมพัดผ่าน” (Book 12, Yen Yuan, 
Confucian Analects)

พระกิตติคุณของพระองค์ทรงพลังและ 
มีแรงโน้มน้าวในการกระตุ้นผู้คนให้หันไป 
สู่ความดีงามได้มากกว่านักปกครองผู้
เข้มงวด ไม้เรียวของครู หรือแม้แต่อาวุธ
หรือเรือนจำา

ข้าพเจ้าประทับใจอย่างสุดซึ้งในเพลง
สวดบทนี้เสมอมา

“พระคำาอันล้ำาเลิศ วางฐานมั่นคง 

หนักหนา

สำาหรับศรัทธาของสิทธิชนของพระเจ้า

จะให้ตรัสไรเล่ามากเกินกว่าที่ตรัสไว้

ใครหลบลี้ภัยไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด?

ใครหลบลี้ภัยไปพึ่งพระผู้ช่วยให้รอด” 

(เพลงสวด, บทเพลงที่ 33,  

“ฐานมั่นคงหนักหนา”)

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าพระเยซูไม่ 
เพียงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่และมิตรแท้เท่านั้น  
แต่พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์และพระ- 
เมสสิยาห์ด้วย พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วย 
ให้รอดและพระผู้ไถ่ของเราผู้ทรงพลี 
พระชนม์ชีพเพื่อไถ่เรา วันนั้นจะมาถึง 
เมื่อเราจะเห็นว่าพระอาจารย์ผู้ที่ เรา
ติดตามนั้น โดยแท้แล้วคือจอมกษัตริย์
และพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหลาย! 



 

 ครูไม่จำาเป็นต้องกังวลเก่ียวกับ

ทักษะของตนเอง แต่ให้ระลึก

ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน

อย่างไร

ประเทศไทย

ก ุ ม ภ า พั น ธ์   2 0 1 3        ท3      

ภา
พ
ถ่า

ยโ
ดย

 ว
ิศา

ล 
วิศ

าล
บร

รณ
วิท

ย์

วั
นที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ที่
ผ่านมา ซิสเตอร์แมรีย์ เอ็น. คุก 
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธาน

เยาวชนหญิงสามัญ และเอ็ลเดอร์เคนท์ 
ดี. วัทสัน ประธานภาคเอเชีย มาเยือน 
ประเทศไทยระหว่างเดินทางพบปะสมาชิก 
และผู้นำาของศาสนจักรในประเทศอื่นๆ 
ทั่วเอเชีย โดยมีเอ็ลเดอร์ริชาร์ด อี. คุก 
อดีตสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ สามีของ
ซิสเตอร์คุกร่วมเดินทางมาด้วย 

เยาวชนชายหญิง ผู้นำา และผู้ปกครอง 
ของเยาวชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จำานวนมากมาร่วมการประชุมพิเศษครั้ง 
นี้ที่อาคารประชุมวอร์ดอโศก โดยมีการ 
ถ่ายทอดผ่านเว็บแคสต์ไปยังท้องถ่ินและ 
สาขาต่างๆ ทั่วประเทศไทย ในขณะ
เดียวกันทั่วโลกสามารถรับชมได้เช่นกัน 
ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต 

ความท้าทายหน่ึงของเยาวชนส่วนใหญ่ 
ที่ซิสเตอร์คุกรับทราบระหว่างพบปะกับ
ผู้นำาเยาวชนหญิงของสเตคกรุงเทพและ
ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือก่อนเริ่มการประชุม 
คือ ‘แรงกดดันจากเพื่อนวัยเดียวกัน’ ซึ่ง 
ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ งสำาหรับ 
เยาวชนในประเทศไทยเนื่องจากหลาย
คนเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวในโรงเรียน 
ชั้นเรียน หรือครอบครัว

“หลายครั้งเยาวชนอาจรู้สึกโดดเดี่ยว 
และแตกต่างจากคนอื่นๆ” ซิสเตอร์คุก 
กล่าวขณะแนะนำาวิธีเอาชนะแรงกดดัน 
ดังกล่าว “ดิฉันท้าทายให้ท่านทำาดังเช่น 
ประธานมอนสันคือ ‘กล้ายืนอย่างโดดเด่ียว’ 
เพื่อพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ เมื่อ
ท่านทำาเช่นนี้ ท่านจะพบปีติที่แท้จริง…
ความสุขที่แท้จริงมาจากการดำาเนินชีวิต
ตามพระเยซูคริสต์” 

สาระสำาคัญของการประชุมครั้งน้ีเน้น 
ท่ีการแนะนำาหลักสูตรใหม่สำาหรับเยาวชน 
“จงตามเรามา: แหล่งช่วยการเรียนรู ้
สำาหรับเยาวชน” แหล่งช่วยน้ีมีจุดประสงค์ 
เพื่อให้เยาวชนเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ที่แท้จริง อันเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของ 
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ “ดังนั้นเยาวชน
และผู้นำาต้องเตรียมพร้อมทางวิญญาณ 
ให้มีค่าควรรับพยานจากพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์” ซิสเตอร์คุกเน้นระหว่างสอน 
เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ 

ซิสเตอร์คุกแนะนำาหลักสูตรใหม่สำาหรับเยาวชน 
ในการประชุมพิเศษผ่านเว็บแคสต์
โดย สุพันธนิดา แก่นจักร

ซิสเตอร์แมรีย์ เอ็น. คุก กับเยาวชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมการประชุมพิเศษ วันที่ 7 พฤศจิกายน ที่อาคารประชุมวอร์ดอโศก
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เนื่องจากรูปแบบของหลักสูตรใหม่ที่ 
ต่างไปจากเดิมมาก ทำาให้ผู้นำาเยาวชน 
กังวลว่าการสอนอาจจะยากขึ้นและครู 
จำาเป็นต้องมีทักษะความสามารถที่ดียิ่ง 
กว่าเดิม ในเรื่องนี้ซิสเตอร์คุกแนะนำาว่า  
“ครูไม่จำาเป็นต้องกังวลเก่ียวกับทักษะของ 
ตนเอง แต่ให้ระลึกว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอนอย่างไร: รักคนท่ีท่านสอน เข้าใจ 
ความต้องการของพวกเขา และเตรียม
พร้อมทางวิญญาณเพื่อรับการนำาทาง”

ส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมเช่นนั้น 
คือการศึกษาแหล่งช่วยเล่มใหม่ให้ละเอียด 
ซิสเตอร์คุกให้คำาแนะนำาส่วนตัวว่าสิ่งท่ี
ท่านจะทำาคือเลือกหัวข้อคำาถามสำาหรับ 
เดือนนั้นร่วมกับการสวดอ้อนวอน โดย 
อาจนำาคำาถามที่คิดไว้ไปหารือกันในสภา 
วอร์ด หรือปรึกษากับอธิการหรือผู้ปกครอง 
เพ่ือให้รู้ว่าควรสอนอะไรในเดือนน้ันๆ  
แต่สำาคัญที่สุดคือถามเยาวชนว่าเรื่องใด 
สำาคัญที่พวกเขาต้องเรียนรู้ จากนั้น
แสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิ โดยมีศรัทธาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
ช่วย “แต่ท่านต้องเตรียมพร้อมทางวิญญาณ 
ให้มากที่สุดและยอมให้พระวิญญาณ
ทรงนำาทาง” ซิสเตอร์คุกเน้นอีกครั้ง

ช่วงท้ายการประชุม ซิสเตอร์คุกและ 
เอ็ลเดอร์วัทสันตอบข้อซักถามจากผู้เข้า 
ร่วมการประชุมและคำาถามจากผู้ท่ีรับ
ชมผ่านเว็บแคสต์ในภูมิภาคอื่นๆ ของ 
ประเทศไทย ท้ังสองท่านช้ีให้เห็นว่าปัญหา 
บางเรื่องผู้นำาต้องหารือกันในสภา และ
แนะนำาว่าเราไม่จำาเป็นต้องตอบคำาถาม
ทุกข้อของเยาวชน แต่สามารถช่วยชี้แนะ
ให้พวกเขาค้นพบคำาตอบด้วยตนเองแล้ว
นำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

หลักสูตรใหม่สำาหรับเยาวชนเริ่มใช้ 
ทั่วโลกในเดือนมกราคมปี 2013 

แม้ต้องเจอกับคำาถามและแรงกดดันมาก 

มายจากเพื่อนวัยเดียวกัน พวกเขายังมา 

ร่วมการประชุมศาสนจักรอย่างแข็งขัน 

ช่วยผู้สอนศาสนาเต็มเวลาเผยแผ่พระ- 

กิตติคุณ และเข้าร่วมกิจกรรมศาสนจักร 

อย่างสม่ำาเสมอ เยาวชนกลุ่มนี้เคยเข้า 

ร่วมการอบรมเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา 

(Mini MTC) ของท้องถิ่นขอนแก่นเมื่อ 

หนึ่งปีก่อน และยังคงแข็งขันมาจนถึง 

ทุกวันนี้พร้อมกับมีจำานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  

ทำาให้ผู้นำาหลายคนถึงกับสงสัยว่าอะไรที่ 

คอยตรึงเด็กเหล่านี้ไว้อย่างเหนียวแน่น

ในศาสนจักรและในกลุ่มเพื่อนเยาวชนท่ี 

เยาวชนในศาสนจักรของพระเยซู  

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมัก 

เจอคำาถามจากเพื่อนวัยเดียวกันว่า  

“ที่โบสถ์มีอะไรดี” “เป็นไปได้หรือที่ไม่มี 

ใครดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือน้ำาชา 

กาแฟ” “ทำาไมถึงไปโบสถ์อยู่ได้ทุกวัน 

อาทิตย์” แทนที่จะไปเที่ยวตามประสา 

วัยรุ่นท่ีบอกว่าต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเพราะ 

เกิดมาหนเดียว ชีวิตวัยรุ่นก็มีหนเดียว อีก

หน่อยโตขึ้นก็ต้องทำางานและมีครอบครัว

แล้ว

เยาวชนสาขาร้อยเอ็ดกว่า 23 คนคือ 

ส่วนหนึ่งที่ยังคงรักษามาตรฐานเช่นนั้น 

เยาวชนเหล่าน้ียังคงแข็งขันอยู่ใน
ศาสนจักรได้อย่างไร
โดย เดชติพงษ์ คำาเขื่อน

(บนและล่าง) เยาวชนสาขาร้อยเอ็ดและเยาวชนคนอื่นๆ  ในท้องถิ่นขอนแก่น  
ระหว่างร่วมกิจกรรมมินิเอ็มทีซี
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รักษามาตรฐานเดียวกัน
นพวรรณ หรือดรีมบอกว่าเธอต้อง 

ขอบคุณเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลน์  
เช่น Facebook และ Skype ที่เชื่อมโยง 
เยาวชนในสาขาให้ติดต่อกันอยู่เสมอ 
พวกเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาใน Facebook 
สำาหรับเยาวชนและผู้นำาเยาวชนโดยต้ังกฎ 
ว่าทุกคนต้องแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หรือ 
ข้อคิดทางวิญญาณทุกคร้ังท่ีเข้ามาใช้งาน 
“เรามีการพูดคุยแจ้งข่าวสารกันอยู่เสมอ 
และคอยให้กำาลังกันในยามท้อแท้โดย 
ผ่านสื่อเหล่านี้” ดรีมกล่าวขณะเล่าถึง
บทบาทของเทคโนโลยีในกลุ่มเยาวชนท่ี
โบสถ์ของเธอ

อีกคำาตอบหน่ึงอาจพบได้จากข้อความ 
ในเฟซบุคของอภิชัย หนึ่งในเยาวชนชาย
สาขาร้อยเอ็ดซึ่งประกาศอย่างมั่นคงว่า  
“เพ่ือนๆ ถามผมว่าทำาไมต้องไปโบสถ์ทุก 
วันอาทิตย์ ผมขอตอบว่าเพราะผมรัก 
พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสต์ ทุกคนท่ีโบสถ์ 

คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ 
ก�รใช้สื่อจ�กจุลส�ร  
เพื่อความเข้มแข็ง 
ของเยาวชน [2011]

 ระวังอย่าใช้สื่อสังคมออนไลน ์

แทนการใช้เวลากับครอบครัว 

และมิตรสหาย  

 ดูแลความปลอดภัยโดยระวังให ้

มากเกี่ยวกับข้อมูลและภาพ 

ส่วนตัวที่แบ่งปันผ่านเทคโนโลยี

 อย่าสื่อสารสิ่งที่ไม่สมควรผ่าน

อินเทอร์เน็ตหรือการส่งข้อความ

 เชื่อฟังกฎหมายที่ควรคุมการ 

แบ่งปันเพลง ภาพยนตร์ หรือ 

ผลงานที่มีลิขสิทธิ์

 จงเลือกอย่างฉลาด ควรเลือก 

เฉพาะสื่อที่ยกระดับจิตใจ  

ไม่ขัดขวางการสื่อสารจาก 

พระวิญญาณ

คือครอบครัวของผม” 

ในขณะที่ดรีมรู้สึกว่าโบสถ์เป็นเสมือน 

บ้านอีกหลังหนึ่งของเธอเพราะ “เป็น

สถานท่ีให้เราพบปะทำากิจกรรมสร้าง- 

สรรค์ร่วมกันระหว่างสัปดาห์นอกเหนือ 

จากการมานมัสการทุกวันอาทิตย์” เธอ

กล่าว “ที่โบสถ์เรามีเพื่อนที่มีศรัทธา 

เดียวกัน คอยพูดคุยกันตลอดเวลาท้ังกลุ่ม 

เราเป็นพี่น้องกันจริงๆ ทำาให้ไม่รู้สึกเหงา  

และไม่ต้องกังวลว่าจะโกรธหรือทะเลาะ 

กันจนต้องเลิกคบ การเป็นเยาวชนใน

ศาสนจักร เรามีมาตรฐาน เรารักกัน และ

ให้อภัยกันได้ทุกครั้งเมื่อเพื่อนทำาผิด” 

แม้เทคโนโลยีจะมีทั้งคุณและโทษ แต่ 

เยาวชนเหล่านี้เลือกใช้เทคโนโลยีให้เป็น 

ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้กันขณะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 

เพื่อช่วยกันเอาชนะแรงกดดันจากภาย 

นอกและยังคงแข็งขันในศาสนจักร 
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มอบเครื่องปั่นไฟที่เชียงราย

ฉุกเฉินกว่า 1,000 ชุดแจกจ่ายไปยัง 7 
หมู่บ้านที่ประสบภัยนำ้าท่วมในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

 ช่วยซ่อมแซมบ้านทีไ่ด้รบัความเสยีหาย 
จากอุทกภัยในโครงการของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ประจำาจังหวัดนครศรีธรรมราช
กว่าสิบหลัง

 สนับสนุนโครงการรักษาสายตา โดย
บริจาคอุปกรณ์เครื่องมือที่จำาเป็นเพิ่ม
เติมให้แก่มูลนิธิ พอ.สว.

 โครงการบริจาคเก้าอี้เข็นกำาลังปรับ 
ขั้นตอนให้เป็นไปตามคำาแนะนำาของ 
องค์การอนามยัโลกในเรือ่งการบรจิาค 
และการอบรมวิธีใช้ โดยเริ่มให้การ
อบรมแก่ผู ้รับเก้าอี้ เข็นที่ เชียงใหม่  

กรุงเทพฯ และอุบลราชธานี ศาสน- 
จักรยังคงดำาเนินการเพื่อบริจาคเก้าอ้ี
เข็นให้แก่ผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง

 บรจิาคเครือ่งป่ันไฟแก่บ้านเดก็กำาพร้า 
ชาวเขาในจังหวัดเชียงราย

 สร้างสุขาและทาสีสถานพินิจและคุ้ม- 
ครองเดก็และเยาวชน จงัหวดันครพนม

โปรแกรมความช่วยเหลือเพื่อมนุษย- 
ธรรมของศาสนจกัรอาศัยความช่วยเหลอื 
จากประชาชนทั่วไปผู ้ต้องการบรรเทา 
ความทุกข์ความเดือดร้อนบางอย่างใน 
โลก โดยไม่เลือกปฏิบัติตามศาสนา เชื้อ 
ชาติ หรือสัญชาติเมื่อให้ความช่วยเหลือ 
ทั้งไม่เลือกปฏิบัติเมื่อยอมรับความช่วย
เหลือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความช่วย 
เหลือเพื่อมนุษยธรรมของศาสนจักรได้ที ่
http://mormon.org/tha/chuoyluea- 
darn-manusayatham 

ใ
นปี 2012 ที่ผ่านมาศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายในประเทศไทยซึ่งดำาเนิน

งานในรูปแบบของมูลนิธิให้ความช่วย
เหลือเพื่อมนุษยธรรมมากมายหลายรูป
แบบเพื่อช่วยเหลือตามอุดมการณ์จิต
กุศลตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด
ดังที่โจเซฟ สมิธ ศาสดาพยากรณ์ยุค 
สุดท้ายกล่าวว่าเราต้อง “ให้อาหารคน 
หิวโหย ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปล่า จัดหา
ให้หญงิม่าย เชด็น้ำตาเดก็กำาพร้า ปลอบ- 
โยนคนมีทุกข์ ไม่ว่าในศาสนจักรนี้ หรือ
ในศาสนจักรอื่น หรือคนที่ไม่ได้อยู่ใน
ศาสนจักรใดเลย…” 
 ช่วงต้นปีเมื่อเกิดอุกทกภัยในภาคใต้ 
ศาสนจักรอนุมัติชุดความช่วยเหลือ

ขยายจติกศุลเฉกเช่นพระครสิต์
โดย สุพันธนิดา แก่นจักร รวบรวมข้อมูลจากเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์นอร์ดา  
ผู้สอนศาสนาด้านมนุษยธรรมและสวัสดิการในประเทศไทย

โรงสุขาที่จังหวัดนครพนม
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อบรมวิธีใช้เก้าอี้เข็นให้แก่ผู้รับบริจาคที่อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ
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ทั่วประเทศไทย

การประชุมสมาคมสงเคราะห์สเตคกรุงเทพ สตรีสมาคมสงเคราะห ์
สเตคกรุงเทพแต่งกายในชุดไทยและชุดประจำาชาติต่างๆ มาร่วมกิจกรรม 
และชมเทปบันทึกการประชุมสมาคมสงเคราะห์สามัญครั้งล่าสุดปี 2012 
จากนั้นมีกิจกรรมตลาดนัดพรสวรรค์ให้สมาชิกนำาผลงานจากฝีมือตนเอง
มาแลกเปลี่ยนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหวานหลากหลายชนิด ดอกไม้ประดิษฐ์ เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ พร้อมด้วย 
การแสดงพรสวรรค์บนเวทีอย่างสนุกสนาน
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กิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ท้องถิ่นขอนแก่น สมาชิกและผู้สอนศาสนาท้องถิ่นขอนแก่นร่วมกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ด้วยความ 
เป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน โดยรื้อและซ่อมเเซมโครงสร้างหลังคาที่ชำารุดของหอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 
ต.ดงลาน จ.ร้อยเอ็ด โดยมุ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมบนพื้นฐานหลักธรรมการรับใช้ในโมไซยาห์ 2:17
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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) คำาอนุญาตเป็น 

ลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ 

ข้อความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี)

หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมี 

คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร 

จากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th

ไฟร์ไซด์เตรียมเป็นสเตค ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ สมาชิกท้องถิ่นกรุงเทพเหนือกว่า 200 คนร่วมการประชุมไฟร์ไซด์พิเศษใน 
หัวข้อ “การเตรียมพร้อมเป็นสเตค” ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ และฝ่ายประธานท้องถิ่นกรงุเทพเหนอืเป็น 
ผู้พูดในการประชุม โดยกระตุ้นให้สมาชิกพิจารณาว่าแต่ละคนจะมีส่วนอย่างไรในการทำาให้ท้องถิ่นก้าวมาเป็นสเตค และท้องถิ่น 
ต้องมคีณุสมบตัอิย่างไรจึงจะเป็นสเตคได้  การประชุมจบลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันของสมาชิก 
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