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การสวดอ้อนวอน–นำาเรา 
เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ายิ่งขึ้น
เอ็ลเดอร์ซุย ฮอง พอน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ฉะนั้นเจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึง 
พระบิดาเสมอในนามของเรา”  
(3 นีไฟ 18:19) นี่คือค�าสอน 

จากพระเจ้าของเรา พระเยซูคริสต์ การ 
สวดอ ้อนวอนเป ็นพรอันประเสริฐสุด 
ประการหนึ่งที่เราได้รับขณะเราอยู่ที่นี่บน 
แผ่นดินโลก  โดยผ่านการสวดอ้อนวอน
เราสามารถสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์
และแสวงหาการน�าทางจากพระองค์ทุก
วัน  การสวดอ้อนวอนคือการพูดคุยกับ
พระบิดาบนสวรรค์ของเราด้วยความรู้สึก
จากใจและจริงใจ

ข้าพเจ้าอยากจะแบ่งปันประสบการณ์
สองเรื่องเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนซึ่ง
เสริมสร้างศรัทธาและประจักษ์พยานใน
ชีวิตข้าพเจ้า

ในปี 1976 เมื่อข้าพเจ้าอายุประมาณ 
19 ปี ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคนได้แบ่ง 
ปันพระกติตคิณุกับข้าพเจ้า  หลงัจากสอน 
บทสนทนาของผู้สอนศาสนาทั้งหมดแล้ว 
ซึ่งใช้เวลามากกว่าสามเดือน พวกเธอขอ
ให้ข้าพเจ้าค้นหาประจักษ์พยานในพระ-
กิตติคุณของตนเอง  พวกเธอช่วยข้าพเจ้า 
ก�าหนดวันรับบัพติศมาและเชื้อเชิญให้
ข้าพเจ้าเตรยีมตวัทางวญิญาณส�าหรบัวนัน้ัน

สัปดาห์ก่อนวันรับบัพติศมา แม้ว่าจะ 
รูส้กึดใีนการเข้าร่วมศาสนจกัร แต่ข้าพเจ้า 
จ�าเป็นต้องขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่เพื่อ
จะรับบัพติศมาและเข้าร่วมศาสนจักร  แต่
โชคไม่ดีที่คุณพ่อคุณแม่และปู่ย่าตายาย 
ของข้าพเจ้าเคร่งครัดขนบธรรมเนียม
ประเพณีเรื่องการเคารพบรรพชนโดยการ
จุดธูปบูชาทุกวัน พวกท่านเกรงว่าข้าพเจ้า
จะไม่ปฏิบัติตามประเพณีของครอบครัว
หลงัจากเข้าร่วมศาสนจกัร  คณุยายต่อต้าน 
อย่างรุนแรงและถึงกับโทษคุณแม่ว่าไม่
สั่งสอนข้าพเจ้าอย่างถูกต้อง  ท่านคิดว่า
ข้าพเจ้าจะไม่จดุธปูบชูาท่านหลงัจากท่าน 
ตายถ้าข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนจกัร  คณุยาย 
ข้าพเจ้ารู ้สึกด้วยว่าข้าพเจ้าถูกผู ้สอน
ศาสนาหลอกดังที่ท่านเคยจ�าได้ว่าชาวจีน 
หลายคนเคยถูกชาวต่างชาติหลอกให้เดิน
ทางไปท�างานในเหมืองทองที่อเมริกา  
แม้ว่าข้าพเจ้าจะพยายามอย่างหนักที่จะ
อธิบายถึงความรู้สึกของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
ศาสนจักร แต่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งถูกต�าหนิ
จากคุณยาย รู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่เชื่อฟัง จึง
ไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วมศาสนจักร  
ด้วยความรู้สึกหมดหวังที่จะให้คุณพ่อคุณ
แม่ยอมรับและเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถียง

ที่รุนแรง ข้าพเจ้าจึงกลับไปที่ห้องอย่าง
ท้อใจ

เย็นวันถัดมาหลังกลับจากโรงเรียน 
การที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้า 
รับบัพติศมายังคงรบกวนจิตใจ  ข้าพเจ้า 
จึงเข ้าไปในห้องอีกครั้งและพยายาม
ไตร่ตรองถึงวิธีแก้ปัญหา  ขณะก�าลังไตร่- 
ตรอง ข้าพเจ้านึกถึงค�าสอนเกี่ยวกับการ 
สวดอ้อนวอน –– ด้วยศรัทธาพระบิดาบน 
สวรรค์จะทรงฟังค�าสวดอ้อนวอนของ 
ข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าคกุเข่าสวดอ้อนวอนด้วย 
ความนอบน้อมและทูลขอพระบิดาบน 
สวรรค์อย่างจรงิจงัให้ทรงส่งพระวญิญาณ 
ศักด์ิสิทธิ์มาช่วยข้าพเจ้าเปลี่ยนใจคุณ 
พ่อคุณแม่  ข้าพเจ้ายังคงคุกเข่าอยู่หลัง
จากสวดอ้อนวอนจนรู้สึกสงบและอบอุ่น 
ในใจ  จากนัน้ข้าพเจ้าจงึไปหาคณุแม่และ 
บอกท่านอย่างสภุาพและด้วยความเคารพ 
เกีย่วกบัความรูส้กึทีข้่าพเจ้ามีต่อศาสนจกัร 
ข้าพเจ้าบอกท่านว่าข้าพเจ้าจะเป็นลกูชาย 
ที่ดีขึ้นเพราะพระกิตติคุณ  คราวนี้ คุณแม่ 
ไม่ได้ต�าหนิข้าพเจ้าแต่บอกให้ข้าพเจ้าไป 
ขออนญุาตคณุพ่อ  ข้าพเจ้าบอกคณุแม่ว่า 
ข้าพเจ้าถือว่าคุณแม่อนุญาตให้ข้าพเจ้า
เข้าร่วมศาสนจักรแล้ว  ท่านไม่ปฏิเสธ

ประเทศไทย
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ข้าพเจ้าวิ่งไปหาคุณพ่อทันที  ข้าพเจ้า 

ไม่อยากเชื่อเลยว่าครั้งนี้ท่าทีของคุณพ่อ 

เปลีย่นไปเม่ือข้าพเจ้าบอกว่ารูส้กึอย่างไร 

เก่ียวกับศาสนจักรและปรารถนาจะเข้า 

ร่วม ท่านตอบว่าให้ข้าพเจ้าไปขออนุญาต 

จากคุณแม่ ข้าพเจ้าตอบท่านว่าได้รับ

อนุญาตจากคุณแม่แล้วและรอให้คุณ

พ่ออนุญาต  ท่านชะงักนิดหนึ่งแล้วจึง 

พูดว่าข้าพเจ้าโตพอแล้วและถ้ารู้สึกว่า

ศาสนจักรนี้จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นและเลือก 

ที่จะเข้าร่วม ท่านก็จะไม่ยับยั้งข้าพเจ้า  

ช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่หลวง 

จากเย็นวันก่อน!  เมื่อข้าพเจ้าไตร่ตรอง 

ว่าได้ท�าอะไรแตกต่างออกไป ข้าพเจ้า 

สรุปและยืนยันได้แต่เพียงว่าพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของ 

ข้าพเจ้า  พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทรงช่วย 

ให้ใจของคุณพ่อคุณแม่อ่อนลง  ประสบ- 

การณ์นี้สร้างประจักษ์พยานให้ข้าพเจ้า

ว ่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงฟังค�าสวด

อ้อนวอนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ

เราสวดอ้อนวอนด้วยความปรารถนาที่ 

ชอบธรรมและทูลขอสิ่งที่ชอบธรรม

ประสบการณ์ทีส่องเกดิขึน้เมือ่ข้าพเจ้า 

รับใช้เป็นอธิการเมื่อหลายปีมาแล้ว  เช้า 

วันเสาร์วันหนึ่ง ข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท ์

จากพี่น้องสตรีโสดคนหนึ่งที่ต้องการค�า

ปรึกษาในทันทีเกี่ยวกับการตัดสินใจครั้ง 

ส�าคัญในชีวิตของเธอ  เนื่องจากเธออยู ่

ไม่ไกลจากข้าพเจ้า เธอจึงมาที่บ้านของ

เราในไม่ช้า  เธอบอกว่าโดยผ่านการแนะ- 

น�าของเพื่อน เธอได้ออกเดทกับบราเดอร์ 

คนหนึ่งที่เพิ่งมาจากสหรัฐ  หลักจากออก

เดทเพียงสองวัน บราเดอร์คนนี้ก็ขอเธอ

แต่งงาน  เขาต้องการค�ายืนยันจากเธอ

ก่อนจะกลับไปสหรัฐเพื่อจะได้ก�าหนด 

รายละเอียดต่าง ๆ ในภายหลัง  บราเดอร์ 

คนนี้วางแผนจะกลับบ้านในวันรุ ่งขึ้น   

เธอสับสนมากว่าควรจะแต่งงานกับเขา 

หรือไม่และต้องการค�าปรึกษาจากข้าพ- 

เจ้า  ข้าพเจ้าประหลาดใจและสงสัยว่า

จะให้ค�าแนะน�าซึ่งอาจส่งผลต่ออนาคต

ของพี่น้องสตรีคนนี้ได้อย่างไร

เพื่อช ่วยให ้พี่น ้องสตรีคนนี้ เข ้าใจ

สถานการณ์ของเธอให้ดียิ่งขึ้น เราพูดถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและข้อกังวลที ่

อาจเกิดขึ้นกับเธอและครอบครัว  หลัง 

จากนั้นจึงบอกเธอว่าข้าพเจ้าจ�าเป็นต้อง 

ไตร่ตรองชั่วขณะ  ข้าพเจ้าลังเลท่ีจะให้

ค�าตอบแก่เธอ แต่การที่รู ้ว่าเธอก�าลัง

กระวนกระวายใจที่จะรู ้ว ่าเธอควรท�า 

อย่างไร ข้าพเจ้าจึงชวนเธอให้สวดอ้อน 

วอนด้วยกันเพื่อทูลขอการน�าทางจาก 

พระบิดาบนสวรรค์  เราคุกเข่าลงสวด 

อ้อนวอนด้วยความนอบน้อมเพื่อทูล 

ขอการน�าทาง  ข้าพเจ้าไม่ได้ลุกขึ้นยืน

หลังจากสวดอ้อนวอนแต่ตั้งใจฟังว่าจะมี

อะไรเข้ามาในความคิด  ข้าพเจ้าได้รับค�า

ตอบ  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค�าตอบนี้มี

ความส�าคัญต่อพี่น้องสตรีคนนี้ ข้าพเจ้า

จงึสวดอ้อนวอนอีกครัง้หนึง่คนเดยีวในใจ 

เพื่อทูลขอการยืนยันค�าตอบน้ี  ข้าพเจ้า

ทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ให้ประทานค�า 

ขอให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ายิ่งขึ้น 

และยอมให้ความคิด คำาพูด และ 

การกระทำาทั้งหมดได้รับอิทธิพล 

จากการสวดอ้อนวอนของเรา
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ตอบเดียวกันนี้แก่เธอด้วย  ข้าพเจ้าได้รับ 

ค�าตอบเดียวกันในครั้งที่สอง  หลังจากที่

เราทั้งคู่ลุกขึ้น  พี่น้องสตรีคนน้ีมองมาท่ี 

ข้าพเจ้าเพ่ือขอค�าตอบ  แทนทีจ่ะบอกเธอ 

ข้าพเจ้าถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรจากการ 

สวดอ้อนวอนครั้งนี้  เธอบอกว่าเธอมี 

ความรู้สึกว่าควรแต่งงานกับบราเดอร์คน 

นีแ้ต่เธอไม่มัน่ใจว่าค�าตอบน้ันถูกต้องหรือ 

ไม่ ข้าพเจ้าได้รับค�าตอบอย่างเดียวกัน

แทนที่จะบอกเธอว่าข้าพเจ้าได้รับค�า

ตอบอย่างเดียวกัน ข้าพเจ้ากระตุ้นให้เธอ

วางใจในค�าตอบที่เธอได้รับผ่านการสวด 

อ้อนวอนของเธอ  ข้าพเจ้าแนะน�าเพิม่เตมิ

ว่าเธออาจต้องใช้ศรัทธาในการตัดสินใจ

ครั้งส�าคัญดังกล่าวในชีวิต  หนึ่งปีต่อมา 

พี่น้องสตรีคนนี้แต่งงานกับบราเดอร์คน 

ดงักล่าวในพระวหิารและพวกเขามคีรอบ- 

ครัวที่มีความสุขร่วมกัน  ประสบการณ์นี้

ช่วยให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเราไม่เพียงสวด

อ้อนวอนให้ตนเองได้เท่านั้น เรายังสวด

อ้อนวอนให้คนอื่นได้ด้วยและทั้งสอง

ฝ่ายสามารถได้รับค�าตอบจากพระบิดา

บนสวรรค์ผู้เป็นที่รักของเรา

ในโมเสส 5:8 เราเรียนรู้ว่าเทพของ

พระเจ้าบัญชาให้อาดัมกับเอวากลับใจ 

และเรียกหาพระผู ้เป็นเจ้าในพระนาม

ของพระบุตร  นี่แสดงให้เห็นว่าการสวด

อ้อนวอนเป็นส่วนส�าคัญส่วนหน่ึงของ

พระกิตติคุณนับจากกาลเริ่มต้นของโลก  

พระบัญญัติเรื่องการสวดอ้อนวอนไม่เคย

ถูกน�าออกไป  เมื่อเราด�าเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และสวด

อ้อนวอนอยู่เสมอ เราจะมีปีติและความ

สุข  ขอให้เราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ายิ่งขึ้น

และยอมให้ความคิด ค�าพูด และการ 

กระท�าทั้งหมดได้รับอิทธิพลจากการสวด

อ้อนวอนของเรา  ในพระนามของพระเยซ ู

คริสต์  เอเมน 

พึ่งพาผ่านการสวดอ้อนวอน
สมัยเป็นผู้สอนศาสนา ผมมักจะมีประสบการณ์พิเศษเกี่ยว 

กับการสวดอ้อนวอนเสมอ  ผมกับคู่พึ่งพาความช่วยเหลือจาก 
พระผูเ้ป็นเจ้าทุกวนั และเราก็เห็นสิง่อศัจรรย์เกิดขึน้ทกุวนัเช่นกนั 
ผมประทับใจเหตุการณ์หนึ่งเป็นพิเศษช่วงที่รับใช้อยู่ขอนแก่น

ผมกับคู่ก�าลังจะออก

จากโบสถ์  วันนั้นเราไม่มี 

นัดสอนเพราะผู้สนใจขอ 

เลื่อนนัด  แผนส�ารอง 

ของเราคือออกไปหา 

ครอบครัวขนาดสี่คนที่

พร ้อมรับพระกิตติคุณ  

เราจึงเริ่มสวดอ้อนวอน

โดยไม่รู ้แน่ชัดว่าจะไป

ที่ไหนดี  ผมจ�าได้ว่าเรา

สวดอ้อนวอนขอการน�า 

 

ทางจากพระผูเ้ป็นเจ้าให้ไปเจอครอบครวัเช่นนัน้  เราเริม่ขีจ่กัรยาน 

ออกไป แล้วก็รู้สึกว่าต้องเลี้ยวเข้าไปในซอยเล็ก ๆ ท่ีเราไม่เคย 

เข้าไปมาก่อน  ซอยนั้นเล็กและค่อนข้างมืด  เราจอดจักรยาน

และสวดอ้อนวอนอีกครั้งเพื่อขอการน�าทาง  เม่ือสวดอ้อนวอน

เสร็จ เราหันไปเจอคนหนึ่งก�าลังท�างานอยู่หลังบ้าน  เราทักทาย

แล้วขอเข้าไปนั่งคุย  ครอบครัวนี้มีกันอยู่สี่คน (หนึ่งคนไม่ได้อยู่

ด้วยในขณะนั้น)  เมื่อเราเริ่มพูดคุย พวกเขาบอกว่ารู้สึกดีมาก ๆ 

ที่มีผู้สอนศาสนามาเยี่ยม และขอให้มาสอนบ่อย ๆ

ครอบครัวนี้เริ่มมาโบสถ์และเรียนพระกิตติคุณ พวกเขาตื่น- 

เต้นทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์หรือได้เรียนกับผู้สอนศาสนา  วันนั้น

เราสวดอ้อนวอนขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์อีกครั้งส�าหรับ 

ค�าตอบและการดลใจที่พระองค์ประทานให้  ผมรู้ว่าการสวด

อ้อนวอนมีพลังต่อผมมาก ๆ  พระองค์ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของเราจริง ๆ
- กัมปนาท ชมจ�าปี, กรุงเทพฯ –
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พระเจ้าทรงสัญญาเราใน คพ. 

38:30 ว่า “หากเจ้าพร้อม เจ้า 

จะไม่กลัว”  การท�าตามพระ 

ค�าของพระเจ้าและถ้อยค�าของศาสดา

พยากรณ์ยุคปัจจุบันจะน�าสันติสุขมาให้  

ภาวะฉุกเฉินขั้นรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วไป

ดเูหมอืนจะทวขีึน้เรือ่ยๆ ตามค�าพยากรณ์ 

ว่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้  

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ เตือนถึง 

ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นและแนะน�าให ้ 

สมาชิกเตรียมพร้อมดังน้ี “มีเค้าฝนฟ้า 

คะนองอยู่เบื้องหน้าที่เราต้องเอาใจใส่… 

ไม่มีใครรู ้ว่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเมื่อ 

ใด…จงเตรียมบ้านของท่านให้อยู ่ใน 

ระเบียบ  หากท่านช�าระหนี้สินแล้ว หาก 

ท่านมีทุนส�ารอง แม้เพียงน้อยนิดก็ตาม  

เมื่อพายุค�ารามอยู่เหนือศีรษะท่าน ท่าน 

จะมีที่ก�าบังให้ภรรยากับลูกๆ และม ี

สันติสุขในใจ  ข้าพเจ้าพูดได้เพียงเท่าน้ี 

แต่อยากจะเน้นสิ่งที่พูดไปด้วยสุดก�าลัง

ความสามารถของข้าพเจ้า” (Conference 

Report, ตุลาคม 1998)

วอร์ดและสเตค (สาขาและท้องถิ่น) 

ควรมแีผนรบัมอืกับเหตกุารณ์ฉกุเฉนิ  แผน 

ดังกล่าวจัดเตรียมโดยคณะกรรมการ

สวัสดิการของวอร์ดและสเตคภายใต้การ

ก�ากับดูแลของอธิการหรือประธานสเตค 

และมกีารปรบัแผนให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่รือ่ยๆ

หลังจากระบุได้ว่ามีภัยพิบัติอะไรที่

อาจเกิดขึ้นได้แล้ว คณะกรรมการต้อง 

รวบรวมข้อมูลส�าคัญๆ เช่น ข้อมูลการ 

ติดต่อผู้น�าทุกคนในเขต แผนที่เขต ตัว 

แทนดูแลสิ่งอ�านวยความสะดวกของ

ศาสนจักร หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วย

งานหลักที่ดูแลเรื่องสภาวการณ์ฉุกเฉิน

แผนต้องมีโครงร่างงานมอบหมาย

และขั้นตอนที่ต ้องปฏิบัติตามเมื่อเกิด 

ภาวะฉุกเฉิน  ควรก�าหนดสถานที่หลัก 

และสถานที่ส�ารองไว้ให้สมาชิกสภามา

รวมกันเพื่อเป็นศูนย์บัญชาการบรรเทา

ทุกข์  โดยทั่วไปผู้สอนประจ�าบ้าน จะ

รายงานความต้องการของสมาชิกไปยังผู้

น�าโควรัม จากนั้นผู้น�าโควรัมจะรายงาน 

ไปยังอธิการหรือประธานสาขา ซึ่งจะ 

รายงานต ่อไปยังประธานสเตคหรือ

ประธานท้องถิ่น จากนั้นจะมีการรายงาน 

ต่อไปยังผู้น�าระดับภาค  ผังการติดต่อ 

(calling tree) มีประโยชน์อย่างมากใน

การติดต่อสื่อสารช่วงเกิดภัยพิบัติ

สมาชิกศาสนจักรแต่ละคนมีหน้าที่รับ 

ผิดชอบในการเตรียมรับมือเช่นกัน  แต่ 

ละครอบครัวหรือแต่ละบุคคลควรมีชุด

ยังชีพพื้นฐานของตนเอง ซึ่งควรประกอบ

แผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินของ
วอร์ดและสเตค
โดย ซิสเตอร์แคเธอรีน นอร์ดา
ผู้สอนศาสนาบำาเพ็ญประโยชน์ด้านมนุษยธรรม

แนวทางวางแผนรับมือ
สภาวการณ์ฉุกเฉินส�าหรับสเตค
และวอร์ด (ท้องถิ่นและสาขา)

ขั้นตอนที่ 1   ระบุภัยพิบัติที่อาจเกิด 
 ขึ้นในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2   รวบรวมข้อมูลส�าคัญๆ  
 เช่น ข้อมูลติดต่อผู้น�า  
 และสมาชิก หน่วยงาน 
 ส�าคัญ ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 3  วางโครงร่างงาน 
 มอบหมายและขัน้ตอน 
 ปฏิบัติ

ขัน้ตอนที ่4  ก�าหนดวธิตีดิต่อสือ่สาร 
 ในภาวะฉุกเฉิน  
 (เช่น Calling tree)

ขั้นตอนที่ 5 กระตุ้นสมาชิกให้ 
 เตรียมพร้อมรับมือ
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คุณค่าเก้าประการ

ช่วยให้ดิฉันเป็น

ธิดาที่ดีขึ้น

เมื่อดิฉันเป็นเยาวชนหญิง
ตอนอายุสิบสองปี ดิฉัน

ได้รับหนังสือ ความก้าวหน้า
ส่วนบุคคล แต่ไม่ได้ใส่ใจ
อย่างจริงจัง  พออายุสิบห้าปี
เมื่อไม่กี่ปีก่อน ดิฉันเริ่มตระหนักถึงความส�าคัญของหนังสือ 
เล่มนี้มากขึ้น เพราะอีกไม่กี่ปีก็จะพ้นจากการเป็นยาวชน 
แล้วแต่ดิฉันยังไม่ได้เริ่มท�าความก้าวหน้าส่วนบุคคลเลย  
นั่นท�าให้ดิฉันตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะต้องท�าให้ส�าเร็จ

ดิฉันจึงเริ่มท�าลงมือท�าแล้วค้นพบว่าดิฉันได้รับประจักษ์
พยานและประสบการณ์มากมายจากโปรแกรมนี้ ดิฉัน
สามารถรู ้ได้ว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นได้อย่างไร
จากการท�าความก้าวหน้าส่วนบุคคล  และที่ส�าคัญสิ่งนี้ช่วย
กระตุ้นให้ดิฉันศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้นด้วย  

‘เราเป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์’ ท�าให้ดิฉัน
ตระหนกัอยูเ่สมอว่าดฉินัเป็นใคร  ‘เราจะยนืเป็นพยานของ 
พระผูเ้ป็นเจ้า’ เป็นค�าสญัญาว่าดฉินัจะเป็นพยานถงึพระองค์ 
และคุณค่าทั้งเก้าประการของเยาวชนหญิงช่วยให้ดิฉันเป็น
ธิดาที่ดีของบิดาบนสวรรค์

-อมฤตรา จันทร์ศรีระมี, กรุงเทพฯ-

ขอเชิญเยาวชนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทางวิญญาณ

เกี่ยวกับความก้าวหน้าส่วนบุคคล หน้าที่ต่อพระผู้เป็น

เจ้า และเพื่อความเข้มแข็งของเยาวชนเพื่อลงบทความ

ในคอลัมน์ มุมเยาวชน

ประเทศไทย

ด้วยน�้าดื่มและอาหารที่เน่าเสียยากส�าหรับสามวัน ไฟฉาย ชุด 

ปฐมพยาบาล นกหวีด หน้ากากอนามัย ถุงขยะ ที่เปิดกระป๋อง  

(หากมอีาหารกระป๋อง) ผ้ายางและเทปผ้าเพือ่ท�าทีก่�าบงั เอกสาร 

ส�าคัญ และสิ่งจ�าเป็นเฉพาะครอบครัว เช่น ยารักษาโรค นมผง 

หรือผ้าอ้อมส�าเร็จรูป  

สมาชิกอาจด�าเนินบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวเพื่อช่วย 

ให้ทุกคนเข้าใจแผนและวิธีติดต่อกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

นอกเหนือจากถุงยังชีพ 72 ชั่วโมง ทุกครอบครัวควรพยายาม 

เตรียมอาหารและเงินส�ารองไว้ให้เพียงพอส�าหรับสามเดือน  

โดยสามารถซื้อเพิ่มจากเดิมทีละน้อยเพื่อเก็บสะสมไว้แต่ละ

สัปดาห์

ในปี 2011 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย สมาชิก

จ�านวนมากต้องอพยพย้ายที่อยู่อาศัยไปพ�านักพักพิงที่อ่ืน มี

บทเรียนหลายอย่างท่ีเราเรียนรู้ได้จากประสบการณ์นั้น  เราได ้

รับการเตือนจากศาสดาพยากรณ์ให้เตรียมพร้อม ในลูกา 6:46  

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “ท�าไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู ้

เป็นเจ้า แต่ไม่ท�าตามสิ่งท่ีเราบอกน้ัน?” เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

ครั้งต่อไปในชีวิต เราต้องพร้อมที่จะรับมือ หาไม่แล้วพระผู้ช่วย
ให้รอดจะตรัสกับเราว่า “ท�าไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระ-

ผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ท�าตามสิ่งท่ีเราบอก” 

มุมเยาวชน

ศาสนจกัร
กระตุน้ให้
สมาชกิ
สะสมอาหาร
ให้เพยีงพอ
ส�าหรบัสาม
เดือนถงึ 
หนึง่ปี
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หลังจากสมาชิกใช้โรงแรมและ 
สถานที่ของ YWCA จัดการ
ประชุมของศาสนจักรมาตลอด

หลายปี  ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห ่งวิสุทธิชนยุคสุดท ้ายได ้ก ่อสร ้าง
อาคารประชุมแห่งแรกในประเทศไทย 
บนที่ดินของศาสนจักรในซอยอโศก 21 
ตรอกจุลินทร์ 72 ตามชื่อที่เรียกกันใน
เวลานั้น (ปัจจุบันคือซอยสุขุมวิท 21) 
งบประมาณการสร ้างอาคารหลังนี้ 
นอกจากจะมาจากเงินทุนส่วนสิบของ 
สมาชิกทัว่โลก ส่วนหนึง่ยงัมาจากสมาชกิ 
ศาสนจกัรในประเทศไทยทีร่่วมกนับรจิาค 
เพื่อกรณีนี้เป็นพิเศษอีกด้วย 

เอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจท์ ผู้ช่วยโควรัม
อัครสาวกสิบสองในเวลานั้นเดินทางมา

อุทิศอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม ค.ศ. 1974 หลังจากเปิดใช้
งานมาแล้วกว่าสองปี  สมาชิกจากทั่ว
เขตกรุงเทพเดินทางมาร่วมพิธีในวันดัง
กล่าว  หลังจากพิธีอุทิศเอ็ลเดอร์เฮจท์ขอ
พบผู้สอนศาสนาและแนะน�าให้ผู ้สอน
ศาสนาออกไปท�างานด้วยศรัทธาที่มาก 
ขึน้โดยเชือ่ว่างานนีจ้ะประสบความส�าเรจ็ 
แม้ในช่วงนั้นจะยังมีจ�านวนสมาชิกเพียง 
ไม่กี่ร้อยคน และต้องอาศัยผู้น�าที่เป็น
ชาวต่างชาติ แต่ศาสนจักรก็ยังเติบโต
ขึ้นเรื่อย ๆ ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งปี 
ศาสนจักรได้จัดต้ังคณะเผยแผ่แห่งใหม่
ในประเทศไทย  นั่นบ่งบอกว่าศาสนจักร
จดัตัง้อย่างมัน่คงมากขึน้ในสยามประเทศ 
ณ เวลานั้น

ปัจจุบันอาคารประชุมรับใช้สมาชิก
วอร์ดอโศกและวอร์ดกรุงเทพ (ภาษา
อังกฤษ) หลังเว้นช่วงเพื่อการบูรณะครั้ง
ใหญ่ล่าสุดในปี 2009 ซึ่งระหว่างนั้น
สมาชิกใช้อาคารเพชรบุรีเป็นสถานที ่
ประชมุชัว่คราวร่วมกบัสาขาดนิแดง ภาย
หลังสาขาดินแดงรวมเป็นวอร์ดเดียวกัน
กับวอร์ดอโศก

ณ เวลานี้ ในประเทศไทยมีอาคาร
ประชุมที่ศาสนจักรเป็นเจ้าของ 18 แห่ง 
และเช่าอาคารอีกหลายแห่งให้สมาชิก
มาร่วมชุมนุมกันเพื่อแนะน�าและจรรโลง
ใจกัน เพื่อเรียนรู้วิธีก�ากับดูแลศาสนจักร 
ของพระเจ้า และกระท�าตามกฎบัญญัติ
ต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงก�าหนดไว้ (คพ. 
43:8) 

รำาลึกอาคารประชุมหลังแรก
โดย สุพันธนิดา แก่นจักร เรียบเรียงข้อมูลจากซิสเตอร์แสงสุวรรณ 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมส่งข้อมูล ภาพถ่าย เรื่องราวที่อาจเป็นประโยชน์ส�าหรับบทความในคอลัมน์ บันทึกประวัติ

ศาสนจักรในประเทศไทย เพื่อแบ่งปันเรื่องราวในอดีตของศาสนจักรในประเทศไทยแก่ผู้อ่านเลียโฮนา
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จากซ้าย: บัตรเชิญร่วมพิธีอุทิศอาคารอโศกวันที่ 28 สิงหาคม  

ค.ศ. 1974 เวลา 19.00 น.; บริเวณอาคารอโศกด้านนอกสมัยก่อน; 

ห้องนมัสการในอาคารอโศกสมัยก่อน

บันทึกประวัติศาสนจักรในประเทศไทย
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ช่
วงระหว่างวนัท่ี 23-24 กุมภาพันธ์ 

ทีผ่่านมา เอล็เดอร์เกอร์รทิ ดบัเบลิย.ู 

กอง ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประ- 

ธานภาคเอเชยี และเอล็เดอร์เดวดิ อวีานส์ 

ผู้อ�านวยการบริหารแผนกผู้สอนศาสนา

ของศาสนจักร เดินทางมาประเทศไทย

เพื่อประชุมกับผู้สอนศาสนาในภูมิภาคท่ี

อาคารประชุมอโศก ต่อจากน้ันเดินทาง

ไปจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับประธานคณะ

เผยแผ่เพื่อประชุมกับผู ้สอนศาสนาอีก

กลุ่มหนึ่ง รวมทั้งพบปะกับสมาชิกสาขา

เชียงใหม่ 1 และ 2, หนุ่มสาวโสดและ

เยาวชน

ที่อาคารประชุมอโศกเอ็ลเดอร์อีวานส์ 

แนะน�าผู้สอนศาสนาว่าวิธีหน่ึงท่ีจะขอบ 

พระทัยพระผู้เป็นเจ้าคือท�าตามพระประ- 

สงค์ของพระองค์ และวิธีหนึ่งที่จะท�าให ้

จุดประสงค์งานเผยแผ่ของศาสนจักรเกิด

สัมฤทธิผลในการเชื้อเชิญผู ้อื่นมาหา 

พระคริสต์คือ การช่วยให้ผู้คนได้รับพระ- 

กิตติคุณที่ได ้ รับการฟื ้นฟูโดยสอนให้ 

พวกเขาตระหนักถึงการท�างานของ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต  แต่ทั้งนี ้

ผู ้ สอนศาสนาต ้องด� า เนินชี วิ ตตาม 

พระกิตติคุณก่อนจึงจะท�าเช่นนั้นได้

เอ็ลเดอร์กองเน้นกระตุ ้นให้ผู ้สอน

ศาสนาเป็นคู่ที่ดีที่สุดให้แก่กัน และมี

ศรัทธาในกันและกัน เพื่อที่ว่าเมื่อกลับ

มาพบกันอีกครั้งในหลายปีข้างหน้า พวก

เขาจะได้พูดถึงสิ่งดี ๆ ที่ท�าส�าเร็จด้วยกัน

ในคณะเผยแผ่

ในการประชุมที่เชียงใหม่ เอ็ลเดอร ์

อีวานส์กระตุ้นให้ผู้สอนศาสนา “อ่าน

พระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่ต้นจนจบ รวม

ทั้งอ่านประจักษ์พยานของพยานสามคน

และพยานแปดคน ตลอดจนประจักษ์

พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ”  

ประชุมผู้สอนศาสนากับเอ็ลเดอร์กอง 
และเอ็ลเดอร์อีวานส์
โดย ซิสเตอร์ลินดา แมนนิงก์
ผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านประชาสัมพันธ์

จากนั้นเป็นช่วงถามตอบกับเอ็ลเดอร์

กองและเอ็ลเดอร์อีวานส์

สาขาเชียงใหม่ 1 และเชียงใหม่ 2 

ประชุมร่วมกันในวันอาทิตย์ภายใต้การ

ควบคมุของเอล็เดอร์กอง เอล็เดอร์อวีานส์ 

แนะน�าสมาชิกให้พิจารณารับใช้เป็นผู ้

สอนศาสนาอาวุโสหรือผู ้สอนศาสนา 

คู่สามีภรรยา  หลังจากนั้นมีการประชุม

พิเศษร่วมกับหนุ่มสาวโสดและเยาวชน

โดยเน้นถึงเรื่องเสียงเรียกจากศาสดา

พยากรณ์ให้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของ

พระเจ้า  

เอ็ลเดอร์กอง เอ็ลเดอร์อีวานส์ ประธานซีเนียร์ และภรรยาของทั้งสามท่านถ่ายภาพร่วมกับ 

ผู้สอนศาสนาหลังการประชุม

ภาพ
ถ่ายโดย วิศาล วิศาลบรรณ

วิทย์
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน
เว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org
อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

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

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

ขยายพรผู้สอนศาสนาในหลายเขต
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพส่งผู้สอนศาสนาเต็มเวลาไปท�างานเผยแผ่ในอ�าเภอกุมภวาปี จังหวัด 

อุดรธานีอีกครั้งหลังจากเว้นระยะมาช่วงหนึ่ง  และส่งเอ็ลเดอร์ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 4 คนไปสมทบกับผู้สอนศาสนาอาวุโสใน

งานช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว  

เนื่องจากการประกาศลดอายุผู ้สอนศาสนา เดือนเมษายนปีนี้คณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพจึงมีผู้สอนศาสนาใหม่เริม่

ท�างานเผยแผ่พร้อมกนัมากกว่าสามสบิคน

เปิดโรงเรียนผู้น�าในอาคารแจ้งวัฒนะ
หน่วยงานเซมินารีและสถาบันศาสนาร่วมกับท้องถิ่น

กรุงเทพเหนือเปิดชั้นเรียนหลักสูตรหลักธรรมการเป็น

ผู้น�าส�าหรับคนโสดอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้ชื่อชั้นเรียนว่า 

“โรงเรียนผู ้น�า”  เพื่อเตรียมผู ้น�าที่มีประสิทธิภาพให ้

ศาสนจกัรในอนาคต ก่อนเริม่ช้ันเรยีนมกีจิกรรมนนัทนาการ 

และกีฬาให้คนหนุ่มสาวได้สนุกสนานร่วมกัน การเรียน

การสอนเริ่มในเดือนมีนาคม และได้รับการตอบรับจาก

สมาชิกโสดเป็นอย่างดี  

อุดรร่วมไว้อาลัยทหารผ่านศึก
ตัวแทนศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 

สุดท้ายท้องถิ่นอุดรร่วมวางพวงมาลาเน่ืองใน “วันทหาร 

ผ่านศึก” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ  มลฑลทหาร

บกที่  24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  โดยมี

ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ต�ารวจ องค์กรปกครองท้องถิ่น 

องค์กรเอกชน พ่อค้า ประชาชน และตัวแทนสื่อมวลชนเข้า

ร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

ชี้แจงความชัดเจน
จากข่าวท้องที่ฉบับเดือนมกราคม 2013 ที่กล่าวถึง

โปรแกรมสบืล�าดบัเชือ้สาย ROOTMAGIC5 เพือ่ความชดัเจนและป้องกันความเข้าใจผิด โปรแกรมนี้ไม่ใช่โปรแกรมของศาสนจักร 
หากแต่เป็นโปรแกรมทางเลือกหนึ่งที่แนะน�าในกิจกรรมดังกล่าวเท่านั้น

ทั่วประเทศไทย
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