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การครองชีพอย่างมอง 
การณ์ไกลเพื่อรับรอง 
ความปลอดภัยด้านการเงิน
เอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

เราอาศยัอยูใ่นช่วงเวลาแห่งการท้าทาย 
ทางเศรษฐกิจและการท�าลายล้าง 
ร้ายแรงอันเป็นผลมาจากแผ่นดินไหว 

และสนึาม ิ มผีูเ้ชีย่วชาญด้านการเงนิหลาย 
ท่านคาดการณ์ว่าผู้บริโภคท่ัวไปจะเผชิญ 
ปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าสูง 
ขึ้น และรายได้ที่ลดลง แม้เราไม่อาจควบ- 
คุมส่ิงที่เกิดขึ้นรอบด้าน แต่เรามีอ�านาจ 
ในการเลือกที่จะครองชีพอย่างมองการณ์ 
ไกลในช่วงเวลาแห่งการท้าทายนี้ เราควร 
ท�าตามค�าสอนจากงานมาตรฐานและ
ผู้น�าของเราเพ่ือที่เราจะเตรียมรับสภาพ 
อากาศในปัจจุบันและความยากล�าบาก
ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยู่เสมอ

ประธานโธมัส เอส. มอนสันสอนเราว่า 
แม้ชีวิตจะมีการท้าทายมากมายเพียงใด 
แต่ด้วยศรทัธาเราสามารถเอาชนะสิง่เหล่า 
นั้นทุกอย่าง ท่านกล่าวว่า “แม้เมฆลม 
มรสุมจะรวมตัวกัน และฝนอาจเทลงมา 
ต้องเรา แต่ความรู้ในพระกิตติคุณตลอด 
จนความรักที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์
และพระผู้ช่วยให้รอดจะปลอบโยนและ
ค�า้จุนเรา ทัง้จะน�าความสขุเข้ามาในใจเรา 
เมื่อเราด�าเนินชีวิตอย่างซื่อตรงและรักษา
พระบัญญัติ” 

เราเรียนรู้ว่ามีผู้สอนเรื่องการครองชีพ 
อย่างมองการณ์ไกลมาตั้งแต่สมัยพันธ
สัญญาเดิมเมื่อโยเซฟกระตุ้นชาวอียิปต์
ให้สะสมธัญพืชในช่วงเจ็ดปีแห่ง “ความ 
อุดมสมบูรณ์” เพื่อเตรียมรับมือกับหลาย
ปีแห่งความขาดแคลนทีจ่ะเกดิขึน้ (ดู ปฐก. 
 41:28-36) เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่ง 
โควรมัอคัรสาวกสบิสองเตอืนเราว่า “พระ- 
เจ้าทรงต้องการให้เรารับผิดชอบและเป็น 
อิสระ (ดู คพ. 78:14) พระองค์ทรงต้องการ
ให้เราครองชีพอย่างมองการณ์ไกล เพราะ 
ขณะท�าเช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่รับ
ผิดชอบ เอื้อเฟื้อ มีวุฒิภาวะ และมีเมตตา 
เพราะยิ่งเราพึ่งพาตนเองได้มากเท่าใด 
เราจะยิ่งช่วยครอบครัวเราและคนอื่นๆ ได้
มากขึ้นเท่านั้น เราจะให้อาหารคนหิวโหย 
ได้อย่างไรถ้าตัวเราเองกห็วิโหย เราจะแบ่ง 
ปันความรู้ให้ได้อย่างไรถ้าตัวเราเองก็ขาด
ความรู้ เราจะสร้างศรัทธาของผู้อื่นได ้
อย่างไรถ้าตัวเราเองก็ขาดศรัทธา”2

การครองชีพอย่างมองการณ์ไกลไม่ใช่ 
เพียงการเก็บอาหารไว้ส�าหรับความต้อง 
การในอนาคตเท่านั้น แต่รวมถึงทุกด้าน 
ในชีวิตเรา เช่น การศึกษาหาความรู้ การ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารการเงิน

และทรพัยากร การผลติของใช้ภายในบ้าน 

และคลังสะสม สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ความเข้มแข็งของอารมณ์ทางสังคมและ 

ความเข้มแขง็ทางวญิญาณ เมือ่เราบากบัน่ 

ขยันขันแข็งเพื่อเตรียมตัวเราให้พร้อมใน 

ด้านต่างๆ เหล่านี้ เราจะมีสันติสุขในใจได ้

เมื่อเราเผชิญกับความไม่แน่นอนของ 

อนาคต

ข้าพเจ้าหวังจะแบ่งปันความคิดบาง 

อย่างในห้าด้านที่ว่าเราจะครองชีพอย่าง 

มองการณ์ไกลโดยบริหารการเงินและ 

ทรัพยากรของเราอย่างฉลาดได้อย่างไร  

ห้าด้านนี้ได้แก่ การจ่ายส่วนสิบอย่าง

ซื่อสัตย์ การให้เงินบริจาคอดอาหารด้วย 

ใจเอื้อเฟื้อ การปลดหนี้และออกห่างจาก 

หนี้สิน การออมเงินให้มากขึ้นและใช้จ่าย

น้อยลง การท�าและดูแลงบประมาณ

1.	จ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์
ประธานแมเรียน จี. รอมนีย์ผู้เคยรับใช ้

เป็นทีป่รกึษาทีส่องของฝ่ายประธานสงูสดุ 
เล ่าเรื่องเกี่ยวกับบทสนทนาระหว ่าง
ประธานคณะเผยแผ่ในเม็กซิโกกับช่าง 
ตัดผม ช่างตัดผมบอกประธานคณะเผยแผ่ 
ว่าเขาก�าลงัเผชญิความยากล�าบากในการ 
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การครองชีพอย่างมองการณ์

ไกลไม่ใช่เพียงการเก็บอาหาร

ไว้สำาหรับความต้องการใน

อนาคตเท่าน้ัน แต่รวมถึงทุก

ด้านในชีวิตเรา

ท2      เ ลี ย โ ฮ น า

ช�าระบิลต่างๆ ด้วยรายได้ที่ไม่พอกับราย 
จ่าย ประธานคณะเผยแผ่ตอบว่า “ผมคง 
บอกคณุได้ถงึสิง่ทีจ่ะบอกสมาชกิในศาสน- 
จักรของผม และสิ่งที่ผมบอกเมื่อพวกเขา 
ถามค�าถามนี้–ผมบอกพวกเขาว่าสิ่งแรก 
ที่ต้องท�าคือจ่ายส่วนสิบ” หลังจากฟัง 
ประธานคณะเผยแผ่อธิบายช่างตัดผมก็
พูดอย่างเหลอือด “ช่างดอีะไรอย่างน้ี! ผม 
มาหาคุณด้วยค�าถามว่าจะช�าระบิลด้วย
รายได้อันน้อยนิดได้อย่างไร แต่คุณกลับ
มาเสนอความคิดเพ้อฝันว่าผมควรจะใช้ 
10 เปอร์เซ็นต์แรกของรายได้อย่างไร!”3

เมื่อเราเผชิญความยากล�าบากทาง 
การเงนิ บางครัง้เราอาจมปีฏิกิริยาเหมอืน 
กับช่างตัดผมคนนั้น แต่ถ้าเรามีศรัทธา
ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เราจะ 
รับรู ้ถึงปัญญาของค�าแนะน�านั้น–การ 
จ่ายส่วนสิบน�ามาซึ่งพรจากสวรรค์ พระ- 
เจ้าทรงสัญญากับเราว่าพระองค์จะทรง 
เปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์และเทพรยิง่ใหญ่ 
ให้แก่ผู้ที่จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคด้วย
ศรัทธา (ดู มาลาคี 3:10)

2.	ให้เงินบริจาคอดอาหารด้วยใจ
เอื้อเฟื้อ
เมื่อเราจ่ายเงินบริจาคอดอาหารด้วย 

การยืมเงินนั้นง่ายกว่าการใช้คืน เราควร

ปลดหนี้และออกห่างจากหนี้สิน 

4.	ออมเงินมากขึ้นและใช้จ่ายน้อยลง
สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกต้อง

เข้าใจถึงคุณค่าของการออมเงิน หากเรา 
ไม่ออมเงนิ ในความเป็นจรงิกค็อืเราไม่ได้ 
บริหารเงินแต่เราใช้จ่ายเงิน จงเรียนรู้ท่ี
จะแยกแยะระหว่างความจ�าเป็นกบัความ 
ต้องการ วิธีเตือนสติที่ดีคือให้นึกถึงสิ่งที ่
ร่างกายเราจะอยูร่อดไม่ได้หากปราศจาก 
สิ่งนั้น เช่น น�้า อาหาร เสื้อผ้าและที่อยู ่
อาศัย เราจะตระหนักว่าปัญหาไม่ใช่สิ่งที ่
เราจ�าเป็นต้องมีมากขึ้นแต่คือสิ่งท่ีเรา
อยากได้มากขึ้น

เราต้องตระหนักว่าการใช้จ่ายให้น้อย
กว่ารายได้คือสิ่งส�าคัญเป็นพิเศษเมื่อเรา 
มีบัตรเครดิต เราต้องแน่ใจว่าเรามีเงินพอ 
จ่ายค่าอะไรกต็ามทีเ่ราจ่ายผ่านบตัรเครดติ 
ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเมื่อซื้อสินค้าด้วย
เครดิตท�าร้ายเราได้จริงๆ ประธานเอ็น. 
เอ็ลดอน แทนเนอร์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน
ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า “กุญแจของ
การใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้นั้นเรียบง่าย–  
สิง่นัน้เรยีกว่าวนิยั” ท่านยงัสอนเราเช่นกนั 
ว่ากุญแจของการมีเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่การ 
หาเงินเพิม่ขึน้แต่เป็น ”การใช้จ่ายน้อยกว่า 
รายได้ที่มีและเก็บไว้บ้างเผื่อวันฝนพร�า”5

5.	ท�าและดูแลงบประมาณ
จัดท�างบประมาณส่วนตัวหรืองบ

ประมาณครอบครัว สิ่งนี้จะช่วยท่านวาง 
แผนว่าจะต้องจ่ายส่วนสิบ เงินบริจาคอด
อาหารและเงินบรจิาคอ่ืนๆ ของศาสนจกัร 
เท่าไร จากนัน้ท่านยงัสามารถวางแผนว่า 
จะเก็บเงินไว้เท่าไรและจะใช้จ่ายเป็นค่า

ใจเอื้อเฟื้อ เราได้โอกาสแบ่งปันพรของ 
เรากับผู้ที่ขัดสน แม้เราจะเรียนรู้ว่าการ
บริจาคขั้นต�่าเทียบเท่ากับค่าอาหารสอง 
มื้อท่ีเราไม่รับประทานขณะอดอาหาร  
แต่ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
แนะน�าให้เราบรจิาค “มากกว่านัน้อีกมาก 
– มากกว่าสิบเท่าเมื่อเราอยู่ในฐานะที่จะ
ท�าได้”4

ข้าพเจ้าได้ประจักษ์ถึงการที่อธิการใช้ 

เงินบริจาคอดอาหารเพ่ือน�าพรมาสู่คน 

ขัดสน เงินนี้ช่วยพวกเขาในยามยาก 

ล�าบากโดยจัดหาความช่วยเหลือพื้นฐาน 

ที่จ�าเป็น ช่วยฟื้นฟูความเคารพตนเอง 

ของสมาชิกและช่วยให้สมาชิกพึ่งพา

ตนเอง เราพบพรยิ่งใหญ่มากมายที่มา 

จากการด�าเนินชีวิตตามกฏแห่งการอด 

อาหารที่สัญญาไว้ในหนังสืออิสยาห์ ค�า

สัญญาเหล่านี้รวมถึงความเข้มแข็งมาก 

ขึ้นในการต้านทานการล่อลวง ภาระของ

เราจะเบาลง สขุภาพร่างกายและวญิญาณ 

แข็งแรงขึ้น และเราจะได้รับการน�าทาง

จากพระเจ้าอย่างต่อเนื่อง (ดู อิสยาห์ 

58:6-11)

3.	ปลดหนี้และออกห่างจากหนี้สิน

เราเรยีนรูจ้ากประวติัศาสนจกัรยคุแรก 

เร่ิมว่าพระเจ้าทรงย�้าเตือนเราหลายครั้ง 

ไม่ให้มีหนี้สิน หลายคนมีหนี้สินเพราะ 

พวกเขาต้องการมเีงนิใช้ล่วงหน้าและยอม 

รับความเสี่ยงที่ไม่จ�าเป็น เรารับการสอน

มาว่าถ้าจ�าเป็นต้องมีหนี้สิน เช่น เพื่อซื้อ

บ้านหลังเล็กๆ ในราคาสมเหตุสมผลหรือ 

เพือ่ให้เรยีนจบการศึกษา เราควรจะช�าระ 

หนี้คืนให้เร็วที่สุด เราอาจพบเจอข้อเสนอ 

ล่อใจมากมายเพื่อให้เรายืมเงินได้ แต่ 
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อาหาร ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค ค่า
เดินทาง เครื่องนุ่งห่ม ค่าประกัน และ
อื่นๆ เท่าไร

เมื่อเราจดบันทึกค่าใช้จ่ายของเราไว ้
ทั้งหมด บันทึกนี้จะช่วยเราตัดสินใจว่า
จะลดการใช้จ่ายสิง่ไม่จ�าเป็นอย่างไร การ 
ใช้เงินอย่างฉลาดเริ่มด้วยการท�าบัญช ี
รายจ่ายทกุอย่างทีใ่ช้ไป เราสามารถใช้ใบ 
บันทึกงบประมาณแบบง่ายๆ เพื่อช่วย

เราท�าและดูแลงบประมาณ เราสามารถ
หาตัวอย่างของใบบันทึกงบประมาณ
และแหล่งช่วยอื่นๆได้จากเว็บไซต์ www.
providentliving.org

ขอพระเจ้าประทานพรเราทุกคนเมื่อ
เรามุ่งมั่นที่จะครองชีพอย่างมองการณ์
ไกลเพื่อเราจะพบกับความปลอดภัย
ทางการเงินได้ในช่วงเวลาแห่งความยาก
ล�าบากและการท้าทายเหล่านี้ ขอให้เรา

หาเวลาสอนครอบครัวเราถึงหลักธรรม

แห่งการครองชีพอย่างมองการณ์ไกล  

ขอให้เราแสดงความขอบคุณศาสดา 

พยากรณ์และอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ ผู้ท่ี 

พระเจ้าทรงเรียกให้น�าทางเราในยุคสุด 

ท้ายนี ้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระบดิาบนสวรรค์ 

และพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงปลอบโยน

และทรงค�้าจุนเรา และจะทรงน�าความ

สขุเข้ามาในใจเราเมือ่เราด�าเนนิชวีติอย่าง 

ซือ่ตรงและรกัษาพระบัญญัติ ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน  
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แบกแอกของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อถูกเลิกจ้างกะทันหัน ดิฉันมีเงินติดตัวเล็กน้อย จึงรีบหางานใหม่ทันทีโดยไม่เกี่ยงงาน ขอเพียงเป็นงานที่มี 

รายได้สุจริต แต่ดิฉันก็ยังขัดสนจนท�าให้ติดขัดในการจ่ายส่วนสิบ สภาวการณ์ในช่วงเวลานั้นยากล�าบากและ 

มองหาทางออกได้ยาก แต่ด้วยสิง่ทีเ่รียนรู้มาเก่ียวกับพระผูเ้ป็นเจ้า ดฉินัจงึตดัสนิใจรวบรวมเงนิทกุบาททกุสตางค์ 

ทีม่อียูเ่พยีงเลก็น้อยเพือ่น�าไปจ่ายส่วนสบิให้เตม็ และนัน่คอืจดุเริม่ต้นส�าคญัของดฉินัในการด�าเนนิชวีติแบบมอง 

การณ์ไกลตามวิธีของพระผู้เป็นเจ้า

ดิฉันน�าค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์มาใช้โดยไม่วิ่งเกินก�าลังของตนเอง ขยันท�ามาหากิน ด�าเนินชีวิตตามรายได้ ไม่สร้างหนี้สิน ที่ส�าคัญคือ 

จ่ายส่วนสิบและรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ส�าหรับดิฉันนั่นคือการเรียนรู้ที่จะแบกแอกของพระผู้เป็นเจ้า แอกของพระองค์ไม่หนัก และ 

ดิฉันรู้สึกว่าตนเองอยู่ได้สบายไม่ว่าสภาวการณ์จะหนักหนาขนาดไหนก็ตาม

เวลานี้ดิฉันรู้สึกมั่นคงทางเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะไม่มีเงินทองมากมาย นั่นเป็นเพราะดิฉันพึ่งพาตนเองได้ ศรัทธาของดิฉันเติบโตเพราะดิฉัน 

วางใจพระเจ้าโดยท�าสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้อง พระองค์ไม่เคยทรงทอดทิ้งดิฉันและคอยดูแลดิฉันให้อยู่ดีมีสุขเสมอ แน่นอนว่าความสุขที่เกิดขึ้น

คือความสุขในแบบของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งไม่ได้เกิดจากความร�่ารวยทางโลก 
–ทองใหม่ วงศาราช, มหาสารคาม
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ผมได้พบเธออกีครัง้และขอเธอออกเดท 

จนในที่สุดผมขอเธอแต่งงาน เราสองคน

ก�าหนดวันและเขียนในปฏิทินของเราว่า 

“พระวิหารฮ่องกง	 8	 พ.ย.	 2012	 เป็น

นดัทีเ่ลือ่นไม่ได้” นัน่คอืวนัทีผ่มกบัภรรยา 

ได้ผนกึและแต่งงานกนัทีพ่ระวหิารฮ่องกง 

ประเทศจนี ช่วงเวลาทีเ่ราผนกึกนัเพือ่กาล

เวลาและนิรันดรเป็นช่วงเวลาที่วิเศษ

จริงๆ ผมรู้ว่าเมื่อเลือกพระองค์มาก่อนใน 

ชีวิต รักษาศรัทธา เชื่อฟังค�าสอนของ 

พระองค์ผ่านศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต

อยู่และผู้น�าของพระองค์ เราจะได้รับพร

มากมายจริงๆ

เธอ
-วันเพ็ญ ยันตะพันธ์-

ดิฉันรับบัพติศมาในวันที่ 26 พฤศจิ- 

กายน 2006 เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสและ 

สมาชิกคนเดียวในครอบครัวเช่นเดียวกับ

สามี ช่วงนั้นเราสองคนยังเป็นเพียงเพื่อน 

ที่ดีต่อกันเหมือนกับสมาชิกหนุ่มสาวโสด

คนอ่ืนๆ ทีม่คีวามสขุเมือ่ออกไปรบัใช้และ 

ร่วมกิจกรรมของศาสนจักร

ดิฉันชอบอ่านจุลสาร เพื่อความเข้ม- 

แข็งของเยาวชน และชอบภาพพระวิหาร 

ที่อยู่บนหน้าปก เพราะนั่นท�าให้ดิฉันมี 

เป้าหมายทีจ่ะแต่งงานในพระวหิาร จลุสาร 

เล่มนีเ้ปรยีบเสมอืนคู่มอืในการด�าเนนิชวีติ 

ของดิฉัน เมื่อเขาจบจากการเป็นผู้สอน

ศาสนาและขอดิฉันออกเดท ดิฉันยังคง

ใช้คู่มือเล่มนี้ในการออกเดทกับเขา 

เขาเป็นสุภาพบุรุษและให้เกียรติดิฉัน

กับคนรอบข้างเสมอต้นเสมอปลาย และ 

ที่ส�าคัญเขารักพระผู้เป็นเจ้าสุดจิตสุดใจ 

ดิฉันคิดว่าเมื่อเขารักพระผู้เป็นเจ้ามาก 

ครอบครัว:	 ถ้อยแถลงต่อโลก 

ระบุว่า “การแต่งงานระหว่าง 

ชายและหญิงได้รับการแต่ง 

ตั้งจากพระผู้เป็นเจ้า” เมื่อชายและหญิง 

แต่งงานกันในพระวิหาร ครอบครัวจะ

สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์ นี่เป็นเป้า- 

หมายของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน การ 

ตัดสินใจแต่งงานจึงเป็นเรื่องสำาคัญยิ่ง 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์บอกว่าการ

เลือกคู่แต่งงาน “จะเป็นการตัดสินใจครั้ง

สำาคัญที่สุดในชีวิต [เรา] ไม่มีอะไรมา

ทดแทนการแต่งงานในพระวิหาร นี่คือ

สถานที่เพียงแห่งเดียวที่การแต่งงานจะ

ประกอบพิธีเพื่อนิรันดรได้…จงแต่งงาน 

กบัคนท่ีถูกต้อง ในสถานทีถ่กูต้อง ณ เวลา 

ที่ถูกต้อง…จงเลือกคู ่ครองที่มีศรัทธา

เดียวกัน” 1

นรินทร์และวันเพ็ญ ยันตะพันธ์ อดีต

หนุ่มสาวโสดจากสาขาบางเขน ท้องถิ่น

กรุงเทพเหนือ คู่แต่งงานใหม่ที่เพิ่งรับการ

ผนึกที่พระวิหารเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เขา

และเธอจะมาบอกเล่าถึงการค้นพบคนที่

ถูกต้องจนได้แต่งงานในสถานที่ถูกต้อง 

ณ เวลาที่ถูกต้อง

เขา
-นรินทร์ ยันตะพันธ-์

ผมรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 
ค.ศ. 2006 เนื่องจากผมกับภรรยาเป็นผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน 
จึงมีโอกาสออกไปรับใช้และร่วมกิจกรรม

ของศาสนจักรด้วยกันบ่อยๆ จนท�าให ้
ผมเริ่มมองเห็นความงามภายในจิตใจ 
นอกเหนือจากความงามภายนอกของเธอ 

เธอท�าให้ผมคิดและตระนักถึงค�าว่า  
“คนที่ถูกต้อง” เวลาที่อยู่ใกล้ๆ เธอ ผม 
รู ้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นและท�าสิ่งที่ดี 
มากขึ้นในทุกๆ วัน สิ่งส�าคัญคือเธอรัก 
พระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์มาก แต่ 
ผมมคีวามตัง้ใจและตัง้เป้าหมายทีจ่ะเป็น 
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในเวลานั้น ผมจึง
ได้แต่เก็บความรู้สึกคนที่ถูกต้องไว้ในใจ 

ผมไม่รู้และไม่ได้คาดหวังว่าพระองค์ 
จะประทานพรอะไรให้ ผมรูแ้ต่เพยีงว่าผม 
เลือกพระองค์มาก่อนในชีวิตเพราะผมรัก 
พระองค์มาก ผมออกไปรับใช้เป็นผู้สอน 
ศาสนาเตม็เวลาในปี 2008–2010 นัน่เป็น 
สองปีที่ดีที่สุดส�าหรับผม หลังจบจากการ 
เป็นผู้สอนศาสนา ผมจึงได้รู้ว่าพรที่พระ- 
องค์ประทานให้ผมยิ่งใหญ่เหลือเกิน

นัดท่ีเล่ือนไม่ได้กับคนท่ีถูกต้อง  
ในสถานท่ีถูกต้อง ณ เวลาท่ีถูกต้อง
โดย สุพันธนิดา แก่นจักร
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จงแต่งงานกับคนท่ีถูกต้อง	

ในสถานท่ีถูกต้อง	ณ	เวลาท่ี

ถูกต้อง…	จงเลือกคู่ครองท่ีมี

ศรัทธาเดียวกัน

––กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์
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ได้เร็วขึ้นคือผู้ชายอายุ 18 ปีและผู้หญิง 
อายุ 19 ปี ท�าให้ดิฉันรู้สึกถึงความรักของ 
พระบิดาบนสวรรค์และขอบพระทัยพระ- 
องค์ ดฉินัตัง้ใจว่าจะเตรยีมตนเองให้พร้อม 
แต่เนิ่นๆ เพื่อรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลา” 

เบญจรินทร์ (บีม): “งายเผยแผ่เป็น 
งานที่ดิฉันปรารถนาจะท�าและพยายาม 
ท�ามาโดยตลอด เป็นความสุขอย่างหนึ่ง
ที่ดิฉันแบ่งปันได้ไม่มีวันหมด เมื่อฟังการ
ประชุมใหญ่สามัญ ดิฉันรู้สึกถึงพลังอัน
ยิ่งใหญ่ที่เรียกดิฉันมาสู ่งานอัศจรรย์นี้ 
โปรแกรมปฐมวัย เซมินารี และเยาวชน
หญิงช่วยเตรียมดิฉันมาตั้งแต่เด็ก เมื่อมี 
การประกาศเปลี่ยนแปลงอายุ ดิฉันจึง 
รูส้กึพร้อม และรูส้กึเป็นพรเพราะเรยีนจบ 
มัธยมปลายพอดี ดิฉันตัดสินใจได้ทันที 
การวางแผนชวีติทกุอย่างดลูงตวัราวกบัว่า 
พระองค์ทรงเตรยีมไว้แล้วส�าหรบัดฉินั” 

เข้าไปอ่านค�าแนะน�าในการเตรียมตัวรับใช้
ส�าหรับเยาวชนหญิงได้ที ่ https://www.lds.
org/youth/article/preparing-to-serve-
suggestions-for-young-women

หลังจากศาสดาพยากรณ์ประ- 
กาศลดอายุผู้สอนศาสนาเพื่อ 
ขยายโอกาสให้เยาวชนศาสน- 

จักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายรับใช้งานเผยแผ่เต็มเวลาได้มาก
ขึ้น แม้งานเผยแผ่จะเป็นโอกาส ไม่ใช่ข้อ
ผูกมัดส�าหรับเยาวชนหญิง แต่มีเยาวชน
หญิงหลายคนขานรับค�าประกาศนี้ด้วย
ความตื่นเต้น

วรรณภา (ยุ้ย): “ตั้งแต่รับบัพติศมา
ได้ระยะหนึ่ง ดิฉันก็มีเป้าหมายจะเป็นผู้
สอนศาสนาของพระคริสต์ เพราะรู้สึกว่า
ถ้าได้รับใช้ เชื้อเชิญ และแบ่งปันพระ-
กิตติคุณ ดิฉันคงมีความสุขมาก ดิฉันรู้ว่า
น่ีคืองานที่ยิ่งใหญ่และส�าคัญมากใน
ชีวิต เมื่อวันนั้นมาถึง พระผู้เป็นเจ้าคงพอ
พระทัยกับสิ่งที่ดิฉันท�า ดิฉันดีใจที่มีการ
เปิดเผยใหม่ในการเป็นผู ้สอนศาสนา 
เพราะว่าเหลืออีกแค่ 4 ปีดิฉันก็จะได้เป็น
ผู้สอนศาสนาแล้ว” 

นพวรรณ (ดรีม): “ดิฉันรู้สึกตื่นเต้น
กับการประกาศของประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน ว่าเราสามารถเป็นผู้สอนศาสนา

เยาวชนหญิงรู้สึกอย่างไรเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุผู้สอนศาสนา

เยาวชนหญิง 

สาขาปากเกร็ด 

ในกิจกรรมเตรียม 

ตัวเป็นผู้สอน 

ศาสนา “My 

Mission” เมื่อปี 

2011 ปัจจุบัน 

ส่งใบสมัครเป็น 

ผู้สอนศาสนา 

แล้วสองคน

เขาก็จะรักดิฉันมากด้วย จนในที่สุดดิฉัน

ตอบตกลงแต่งงานกับเขา เพราะดิฉันคิด

ว่าได้พบคนที่ถูกต้องที่สามารถพาดิฉัน

ไปแต่งงานที่พระวิหารได้
ดิฉันขอขอบคุณค�าพูดของผู้น�าท่ีการ

ประชุมใหญ่หนุ ่มสาวโสดที่สอนดิฉัน
และเพื่อน ๆ ว่า “หากเราอยากพบและ
แต่งงานกับคนที่ถูกต้อง ก็จงเป็นคนที่
ถูกต้องก่อน เช่น ถ้ามีค�าว่า ผู้ชาย สุภาพ
บุรุษ และวีรบุรุษ คุณชอบค�าไหน ถ้าคุณ
ชอบค�าว่าผู้ชาย จงเป็นผู้หญิง ถ้าคุณ
ชอบค�าว่าสุภาพบุรุษ จงเป็นสุภาพสตรี 
และถ้าคุณชอบค�าว่าวีรบุรุษก็จงเป็น
วีรสตรีเสียก่อน” 

ดิฉันรู้ว่าพระวิหารเป็นพระนิเวศน์ของ 
พระผูเ้ป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกอย่างแท้จรงิ 
และความศกัดิส์ทิธิใ์นนัน้ส�าคญัมากกว่า 
ความสวยงามที่เราเห็นมากนัก ดิฉันรู้ว่า 
พรจากการแต่งงานที่พระวิหารจะน�าพร 
มากมายมาสู่ชีวิตครอบครัว ตราบที่ทั้ง 
สองฝ่ายยังซื่อสัตย ์ต ่อพันธสัญญาที ่
เราท�าไว้กับพระองค์ท่ีน่ัน “ครอบครัว 
สามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์” 

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์,	Ensign,	ก.พ.	1999,	2.

https://www.lds.org/youth/article/preparing-to-serve-suggestions-for-young-women?lang=eng
https://www.lds.org/youth/article/preparing-to-serve-suggestions-for-young-women?lang=eng
https://www.lds.org/youth/article/preparing-to-serve-suggestions-for-young-women?lang=eng
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บทเพลงคริสต์มาสในงาน นอกจากนี้ยัง

มีซุ้มอาหารที่ดูแลโดยสมาคมสงเคราะห์ 

สเตคกรุงเทพและกิจกรรมส�าหรับเด็ก 

และเยาวชน เช่น เกมโยนปิงปอง เกมตก

ปลา กิจกรรมพับกระดาษโอริกามิ ซุ้ม

ถ่ายรูปเพื่อท�าไปรษณียบัตรคริสต์มาส 

และการตกแต่งคัพเค้ก

ภายในห้องวัฒนธรรมในอาคารคลา- 

คล�่าไปด้วยสมาชิกและผู้สนใจที่รับบัตร 

มาชมการแสดงละครเวทีประกอบ

บทเพลงเรื่อง “ผู้ช่วยให้รอด (Christmas  

Savior)” ซึ่งเปิดการแสดงวันละสองรอบ  

ละครสือ่เรือ่งราวเกีย่วกบัครสิต์มาสในอีก 

มุมมองหนึ่งผ ่านตัวละครสี่คนพร ้อม

บทเพลงประกอบจากนักแสดงและคณะ

นักร้องประสานเสียงที่ฝึกซ้อมมานานนับ

เดือน 

นักแสดงน�าชายสองคนไม่ใช่สมาชิก 

ศาสนจักร รวมถึงคณะนักร้องหนึ่งใน 

สามที่มาจาก ‘คณะนักร้องประสานเสียง

สยาม’ ซึ่งทุกคนต่างเสียสละมาเป็นส่วน

หนึ่งของคริสต์มาสคร้ังนี้ด้วยใจเช่นเดียว

กับสมาชิกโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ 

ทั้งสิ้น 

กิ
จกรรมฉลองเทศกาลคริสต์มาส 

ประจ�าปีช่วงเย็นวันที่ 14-15  

ธันวาคม 2012 ผ่านไปด้วยการ 

ส่งความสุขให้แก่ผู้คนนับพัน ณ อาคาร 

ประชุมแจ้งวัฒนะ โดยการร่วมมือร่วมใจ 

ของสเตคกรุงเทพและท้องถิ่นกรุงเทพ

เหนือที่ตั้ งใจให ้วิญญาณคริสต ์มาส

สัมผัสใจทุกคนที่มาร่วมงาน

บรรยากาศภายนอกมีเวทีส�าหรับการ 

แสดงทั่วไปซึ่งนอกจากจะได้รับความ 

ร่วมมอืจากวอร์ดและสาขาต่างๆ ในสเตค 

กรุงเทพแล้ว ยังมีการแสดงจากหน่วย

งานและองค์กรอื่นๆ ที่มาร่วมสร้างสีสัน 

และความสนุกสนานในครั้งนี้เช่นกัน เช่น  

ชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียนหอวังนนทบุรี  

มาดาซบลูแบนด์ สโมสรโรตารีบางรัก  

ตลอดจนแมรี่ อึ้งรังษี ที่มาขับกล่อม 

งานฉลองคริสต์มาสประจำาปีนำาเสนอละคร “ผู้ช่วยให้รอด”
โดย วิภาพัชร ไชยทิพย์ และ สุพันธนิดา แก่นจักร
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ประมวลภาพบรรยากาศภายนอกและการแสดงละครภายในห้องวัฒนธรรมของการฉลองคริสต์มาส ประจ�าปี 2012
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณ
ของท่านเพื่อลงในเว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน
ให้พิมพ์ข้อความและรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ในฝ่ายประธานสเตค ฤทธิรงค์ วงศ์สุวรรณจากวอร์ดบางกะปิ 
ได้รับเรียกเป็นที่ปรึกษาที่สองคนใหม่ในฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพประเทศไทย โดยได้รับ 
การยกมือสนับสนุนจากสมาชิกในการประชุมใหญ่สเตคกรุงเทพเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่
ผ่านมา

2

ฝ่ายประธานสเตคกรุงเทพประเทศไทย: (จากซ้าย) ภัทร ไชยทิพย์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง;  
ศราวุธ กัญญาพันธุ์ ประธานสเตค; ฤทธิรงค์ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาที่สอง

บรจิาครถสามล้อโยกให้คนพกิารสามจังหวดั ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธชิน 
ยุคสุดท้ายบริจาครถสามล้อโยกจ�านวน 20 คันให้แก่คนพิการในสามจังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพมหานคร (5 คัน) บุรีรัมย์ (7 คัน) และนครราชสีมา (8 คัน) โดยด�าเนินงานผ่าน
สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.) และมีผู้น�าศาสนจักรในท้องที่เป็น
ตัวแทนในการมอบแต่ละครั้ง––ข่าวโดย วิศาล วิศาลบรรณวิทย์, กรุงเทพ

2

พิธีมอบรถสามล้อโยกที่องค์การบริหารส่วนตำาบลหลุ่งประดู่ อำาเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคมท่ีผ่านมา โดยมีฝ่ายประธานสาขาโคราชเป็นตัวแทนมอบ

การประชมุใหญ่ท้องถิน่อบุล การประชมุใหญ่ประจ�ากึง่ปีของท้องถิน่อบุลจดัขึน้วนัที ่ 8-9 
ธันวาคมท่ีผ่านมาโดยมีประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย
กรงุเทพ เป็นเจ้าหน้าทีค่วบคมุการประชมุภายใต้หวัข้อ “เราได้รบับญัชาให้รกัษาวนัสะบาโต 
ให้ศักดิ์สิทธิ์” (คพ. 59:9-10) โดยมีจ�านวนสมาชิกเดินทางมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ 314 
คนจากห้าสาขา––ข่าวโดย รัฐมณี แสงสุวรรณ, บางเขน

เชียงใหม่ร่วมสร้างห่วงโซ่สายใยครอบครัว สาขาเชียงใหม่ 1 และ 2 ร่วมกันจัดกิจกรรม
ไฟร์ไซด์ประวัติครอบครัวเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2012 ณ ห้องวัฒนธรรม สาขา

เชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ค�าแนะน�าด้านประวัติครอบครัวของแต่ละสาขามาให้ความรู้และแนะน�า Family Tree โปรแกรมประวัต ิ
ครอบครัวอันล่าสุดให้แก่สมาชิก รวมถึงวิธีท�าประวัติครอบครัวและงานพระวิหาร ตลอดจนรับฟังประจักษ์พยานที่ได้จากการ 
ท�างานนี้ นอกจากนี้สมาชิกยังได้เพลิดเพลินกับเกมส์ “ห่วงโซ่สายใยครอบครัว” และลงมือปฏิบัติจริงในการเข้าไปลงทะเบียนและ
ใช้งานโปรแกรม Family Tree ในงานประวัติครอบครัวของตนเอง––ข่าวโดย ประภาพรรณ เชื้อจิ๋ว, เชียงใหม่
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