
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

การพัฒนาความสัมพันธ์
ในครอบครัว
เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์สอนเราว่า
ครอบครัวเป็นหน่วยส�าคัญ

ที่สุดในกาลเวลาและนิรันดร  ไม่มีสิ่งใด
ส�าคัญกว่า หรือเป็นไปได้ว่ามีคุณค่า
มากกว่าหรือท้าทายกว่าการพัฒนา 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว

การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณช่วย
ให้เราเติบโต  เมื่อเราเติบโตในศรัทธา 
ความเข้าใจ ความเมตตา และจิตกุศล 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราจะ
พัฒนาใกล้ชิดและมีความหมายมากขึ้น
เช่นกัน  การสังสรรค์ในครอบครัว การ
ร่วมพิธีศีลระลึกทุกสัปดาห์ ใบรับรอง 
พระวิหารที่เป็นปัจจุบัน–ทุกสิ่งช่วยเสริม
สร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดา 
บนสวรรค์และสมาชิกในครอบครัวของ
เรา  พระคัมภีร์ คู่มือการเรียนการสอน
ของศาสนจกัร และ ‘ครอบครัว: ถ้อยแถลง 
ต่อโลก’ ทั้งหมดนี้ประกอบด้วยหลักธรรม
อันทรงอานุภาพที่จะช่วยท�าให้ครอบครัว
เราในเวลานี้เข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียว และ
เป็นครอบครัวตลอดกาลในนิรันดร

ความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูเกี่ยวกับครอบครัวประกอบด้วย

“ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระผู้เป็น
เจ้าและเป็นหน่วยส�าคัญที่สุดในกาลเวลา

และในนิรันดร”

 ก่อนเราเกิดมาบนแผ่นดินโลก เราเป็น
บุตรและธิดาทางวิญญาณของพระ-
บิดามารดาบนสวรรค์  เราเป็นส่วน
หนึ่งในครอบครัวของพระบิดาบน
สวรรค์

 ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ เรา
เกิดมาในครอบครัว  พระบิดาบน
สวรรค์ทรงจัดตั้งครอบครัวเพื่อน�า
ความสุขมาให้เรา ช่วยเราเรียนรู้หลัก
ธรรมที่ถูกต้องในบรรยากาศของ
ความรัก และเตรียมเราให้พร้อมรับ
ชีวิตนิรันดร์

 การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ท�าให้เรา
สามารถเอาชนะความตายทาง
ร่างกายและความตายทางวิญญาณ  
นั่นหมายถึงความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวจะยืนยงกว่าความตายและ
หลุมศพ  อีกทั้งหมายความว่า โดย
ผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร เมื่อเรารักษา
อย่างซื่อสัตย์ เราจะสามารถเป็นหนึ่ง
เดียวกับครอบครัวของเราชั่วนิรันดร์

ความจริงเกี่ยวกับการพัฒนาความ
สัมพันธ์ในครอบครัวประกอบด้วย
 เราพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว

โดยการพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้
และเติบโตไปด้วยกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวคนอื่น ๆ

เมื่อเรามีความลึกซึ้งในประจักษ์
พยานถึงพระเยซูคริสต์ เราพยายาม
อย่างมากที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระองค์และต้องการแบ่งปันพรของ
พระองค์กับครอบครัวของเราและ 
คนอื่น ๆ 

 การเติบโตทางวิญญาณส่วนตัวเกิด
ขึ้นเมื่อเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามาก
ขึ้น  เราเติบโตทางวิญญาณโดยผ่าน
การสวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ 
ไตร่ตรอง และเชื่อฟัง

 โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
เราจะได้รบัการช�าระให้บรสิทุธิจ์ากบาป  
การชดใช้ของพระผูช่้วยให้รอดสามารถ 
ช่วยให้เราเพิ่มทั้งความปรารถนาและ
ความสามารถในการพัฒนาความ
สัมพันธ์กับครอบครัวของเรา

 เราพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว
โดยการชักชวน  โดยความอดกลั้น 
โดยความสุภาพอ่อนน้อม โดยความ
อ่อนโยน และโดยความรกัทีไ่ม่เสแสร้ง 
เท่านั้น

เราพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบ-
ครัวโดยความกรุณาและความรู้ที่

ประเทศไทย
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บริสุทธิ์ซึ่งจะขยายจิตวิญญาณออก
ไปอย่างกว้างขวางโดยปราศจาก
ความหน้าซื่อใจคดและปราศจาก
มารยา  ถ้าเราเห็นความจ�าเป็นที่ต้อง
ว่ากล่าวตักเตือนสมาชิกในครอบครัว
และรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ให้ท�าเช่นนั้น ใน
เวลาต่อมาให้เราแสดงความรักเพิ่ม
ขึ้นต่อคนที่เราว่ากล่าว

ในฐานะบุคคลและครอบครัว เรา
เปลี่ยนแปลงและเติบโตเร็วขึ้นด้วย
ผลอันยั่งยืนยิ่งกว่าเดิมเมื่อเรารู้สึกถึง
ความรักและก�าลังใจ  ในท�านอง
เดียวกัน ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเราจะพัฒนาเร็วขึ้นด้วยผลอัน
ยั่งยืนยิ่งกว่าเดิมเมื่อเราแสดงให้
ประจักษ์ถึงความรัก ความเชื่อมั่น 
และก�าลังใจที่มีให้กัน

 ความสัมพันธ์ในครอบครัวพัฒนา
เช่นกันเมื่อแต่ละคนที่เกี่ยวข้อง
แสดงออกและรับการสื่อสารที่ชัดเจน 
ชื่นชมกัน ปรับตัวเข้าหากัน รวมทั้ง
วิธีอื่นๆ ที่แต่ละคนมีเป้าหมาย
เดียวกันและท�างานเพื่อบรรลุเป้า
หมายร่วมกัน

ครอบครัวและสถานการณ์ใน
ครอบครัวของเราแตกต่างกันอย่างสิ้น
เชิง  บางครอบครัวประกอบด้วยบุคคล
คนเดียว—โสด แยกทาง หย่าร้างหรือ
เป็นม่าย  บางครอบครัวมีสามีและ
ภรรยา  บ้างก็มีลูก ๆ  บางครอบครัว
ประกอบด้วยคนหลายรุ่น –ปู่ย่าตายาย 
บิดามารดา และลูกๆ  บางครอบครัวทุก
คนเป็นสมาชิกศาสนจักร  บางครอบครัว
มีบางคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกศาสนจักร  
แต่ในทุกครอบครัว ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 

เป็นสมาชิกศาสนจักรหรือยังไม่เป็น
สมาชกิศาสนจกัร เมือ่เราด�าเนนิชวีติตาม 
หลกัธรรมพระกติตคิณุ เราสามารถพฒันา 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราได้

นีคื่อตัวอย่างบางตัวอย่างในภาคเอเชยี 
ของเรา

เยาวชนหญิง เยาวชนชาย หนุ่มสาว

โสด และบิดามารดา

ในภาคเอเชยีของเรา เยาวชนชายและ 
เยาวชนหญิง หนุ่มสาวโสด และผู้ใหญ่
โสดมากมายเข้าร่วมศาสนจักร หรือต้อง 
การเข้าร่วมศาสนจักร  ปัจจุบันหลาย
ท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรเพียงคนเดียว
ในครอบครวั  ในบางกรณ ีบดิาหรอืมารดา 
ของท่านอาจจะยังไม่เข้าใจศาสนจักร  
บางครั้งบิดาหรือมารดาของท่านอาจ
คัดค้านการเข้าร่วมศาสนจักรของท่าน  
บางครั้งเกิดความตึงเครียดบางอย่าง
หรือขาดความเข้าใจในครอบครัว

นี่คือตัวอย่างสองตัวอย่างของบุคคล
ในสถานการณ์นี้ซึ่งบอกวิธีพัฒนาความ
สัมพันธ์ในครอบครัวของพวกเขา

เยาวชนชายผู้ซื่อสัตย์ได้รับประจักษ์
พยานที่เข้มแข็งของพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟู  เขาต้องการเข้าร่วมศาสนจักร 
แต่บิดามารดาของเขาคัดค้าน  เขาพยา-
ยามเชื่อฟังพระบัญญัติที่ให้รักพระผู้เป็น

การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณใน

แต่ละวันเพิ่มความปรารถนาและ

ความสามารถของเราที่จะรักและให้

อภัยกัน  เมื่อเรารับใช้ เสียสละ และ

ชื่นชมกัน ครอบครัวเราจะใกล้ชิดกัน

มากขึ้น  เมื่อเราอ่อนน้อมถ่อมตน

และมีความกรุณาต่อกัน ครอบครัว

ของเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนและมี

ความกรุณามากขึ้น  



ประเทศไทย

เจ้าและพระบัญญตัทิีใ่ห้เคารพบดิามารดา  
เขากล่าวว่าเขาเรียนรู้วิธีที่จะท�าทั้งสอง
อย่าง  ทุกๆ เช้าเขาทักทายบิดามารดา
อย่างสุภาพ “สวัสดีครับคุณพ่อ” “สวัสดี
ครบัคุณแม่”  เขาขยันหมัน่เพยีรและเรยีน 
หนังสือเก่ง  บิดามารดาเห็นการเปลี่ยน-
แปลงในทางที่ดีของเขาจึงต้องการให้เขา
เข้าร่วมศาสนจักร  พวกเขาต้องการให้
บุตรชายมีค่าควรและแน่วแน่ต่อความ
เชื่อ  ซึ่งเขาก็ท�าได้

เยาวชนหญงิคนหนึง่เข้าร่วมศาสนจกัร 
 เธอเป็นคนเดยีวในครอบครัวท่ีท�าเช่นน้ัน  
ครั้งแรกที่เธอเรียนรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณ
และต้องการเข้าร่วมศาสนจักร บิดาของ
เธอไม่อนุญาต   เธอรออยู่นานหลาย
เดือนก่อนที่จะได้รับบัพติศมา  แต่เธอ
เคารพพระเจ้าและบิดามารดาของเธอ  
นับแต่นัน้มาสมาชกิคนอืน่ๆ ในครอบครัว 
ก็เข้าร่วมศาสนจักรเช่นเดียวกับเธอ  เธอ
ซื่อสัตย์ตลอดมาเป็นเวลาหลายปี  เวลา
นี้เธอเป็นคุณยายทวด  เนื่องด้วยศรัทธา
และการอุทิศตน บรรดาลูกหลานและ
เหลนทกุคนของเธอจงึได้เกดิในพนัธสญัญา

ท่านอาจเดาได้ว่าเยาวชนหญิงที่ข้าพ-
เจ้าเพิ่งกล่าวถึงเป็นมารดาของข้าพเจ้า
เอง  เราขอบคุณตลอดกาลที่เธอได้สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับเครือญาติและ
ครอบครัวโดยตรงของเธอตลอดระยะ
เวลาหลายปีด้วยความซื่อสัตย์

ตัวอย่างเหล่านี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ
การปฏิบัติตามพระบัญญัติทั้งข้อที่หนึ่ง
และข้อที่ห้าของพระบัญญัติสิบประการ  
พระบัญญัติข้อแรกเชื้อเชิญให้เราเชื่อฟัง
และรักพระบิดาบนสวรรค์ของเรา  พระ-
บัญญัติข้อที่ห้าเชื้อเชิญเราว่า  “จงให้
เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า เพื่ออายุ
ของเจ้าจะได้ยืนยาวบนแผ่นดิน ซึ่งพระ
ยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าประทานแก่เจ้า”  
เมื่อเรารักพระผู้เป็นเจ้าและให้เกียรติ

บิดามารดาของเรา เราสามารถเป็นผู้
บุกเบิกในการสร้างวัฒนธรรมพระกิตติ-
คุณ ขณะเดียวกันก็เคารพความสัมพันธ์
และประเพณีของคนรุ่นก่อน

สามีภรรยาปฏิบัติต่อกัน

ในภาคเอเชยีของเรา สมาชกิศาสนจกัร 
ที่ซื่อสัตย์หลายคนเข้าร่วมศาสนจักรก่อน
สามีหรือภรรยาของตน  พี่น้องชายหญิง
ผูอ้ทิุศตนเหล่านีม้คีวามซือ่สตัย์ต่อศาสน- 
จกัร  พวกเขารกั ช่วยเหลอื และสนบัสนนุ 
คู่ครองและครอบครัวของตนเช่นกัน  
การประชมุอบรมผูน้�าฐานะปโุรหติทัว่โลก 
สอนว่าการจัดล�าดับความส�าคัญส�าหรับ
บิดาและพี่น้องฐานะปุโรหิตควรเป็นดังนี้ 
หนึ่ง คู่สมรสและครอบครัว  สอง  การ
ท�างาน (เพื่อเลี้ยงดคูรอบครัวอย่างสม
เกียรติและพอเพียง)  สาม  การรับใช้
ศาสนจักร และสุดท้ายข้อสี่ งานอดิเรก
หรือความสนใจส่วนตัว

โดยการปฏิบัติต่อคู่สมรสและสมาชิก
ครอบครัวเสมอืนหนึง่พวกเขาเป็นสมาชกิ 
ศาสนจักรแล้ว เราอาจช่วยให้พวกเขา
ยอมรับพระกิตติคุณก็เป็นได้  บางครั้ง
ความรักและศรัทธาช่วยให้สามีภรรยา
และสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ เข้าใจ
และยอมรับพระกิตติคุณและพระวิหาร
ในอีกหลายปีต่อมา  ไม่ว่าสถานการณ์
ครอบครัวจะเป็นอย่างไร พระกิตติคุณ
สอนให้เรามีเมตตา ร่าเริง มีความเคารพ 
และสนับสนุนกัน

พระกิตติคุณสอนสามีภรรยาให้ภักดี
และรักษาค�ามั่นสัญญาต่อกันในทุกๆ 
ด้าน ซึ่งรวมถึงความซื่อสัตย์ทางอารมณ์
และจิตใจต่อคู่ครอง  วิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งต่อ
การพัฒนาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ของเราคือซื่อสัตย์และภักดีต่อคู่ครองทั้ง
โดยความคิดและการกระท�า  จากนั้นลูก
ของเราจะรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในความรักใคร่ที่บิดามารดา

มีให้กัน
พระกิตติคุณ และโดยผ่านการชดใช้

ของพระผู้ช่วยให้รอด สามารถช่วยให้เรา
เป็นคนดีขึ้น  ถ้าเราพลาดพลั้งหรือเพียง
แต่ปรารถนาจะท�าหรอืเป็นคนดขีึน้ ความ 
รักและการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดจะ
ช่วยเราได้  เมื่อใจและความรักของเรา
มั่นคงอยู่กับคู่ครองและครอบครัวของ
เรา ความสัมพันธ์ของเรากับครอบครัว
จะยิ่งใกล้ชิดและหวานชื่นกว่าเดิม

การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณใน
แต่ละวันเพิ่มความปรารถนาและความ
สามารถของเราที่จะรักและให้อภัยกัน  
เมื่อเรารับใช้ เสียสละ และชื่นชมกัน 
ครอบครัวเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้น  เมื่อ
เราอ่อนน้อมถ่อมตนและมีความกรุณา
ต่อกัน  ครอบครัวของเราจะอ่อนน้อม
ถ่อมตนและมีความกรุณามากขึ้น  พร
อันประเสริฐสุดข้อหนึ่งที่เราสามารถมีได้
ในกาลเวลาและนิรันดรคือการได้เป็น
ส่วนหนึ่งของครอบครัว  โดยผ่านพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู
คริสต์ เราสามารถรับหลักธรรม พระบัญ-
ญัติ และพันธสัญญาที่จะช่วยเราพัฒนา
ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราทุกวัน
จนถึงนิรันดร

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เรารกั ให้ก�าลงั 
ใจ สนบัสนนุ และเคารพสมาชกิในครอบ- 
ครัวทุกคน สามีหรือภรรยาของเรา ตลอด
จนสมาชิกในครอบครัวรุ่นเดียวกับเรา  
เมื่อเราท�าเช่นนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานพรเราให้
ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีความหวานชื่น
มากขึ้นในครอบครัว  ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 อพยพ	20:12
2.	 เอ็ลเดอร์เควนทิน	แอล.	คุก	“Selected Principles 

from	the	New	Handbooks”,	2010;	Worldwide	
Leadership	Training	Meeting,	2010,	lds.org.
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ประเทศไทย

ชาวสวนยูทาห์เก็บเกี่ยวทุ่งขาว 
ในประเทศไทย
โดย เอ็ลเดอร์โรเบอร์ และ ซิสเตอร์ลินดา มาร์เวล
ผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านการจ้างงานและกองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา

ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

เรามาถึงประเทศไทยเมื่อวันท่ี   23 
ตุลาคม ค.ศ. 2012 จากเซาท์วีเบอร์ 
รัฐยูทาห์  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผมกับซิสเตอร์มาร์เวลมีฟาร์มเล็ก ๆ  
ที่เราเลี้ยงแพะไว้รีดนมและเลี้ยงไก่ไว้
เก็บไข่  นอกจากนี้เรายังมีสวนผลไม้
ขนาดใหญ่ซึ่งปลูกต้นแอปเปิ้ล ต้นแพร์ 
ต้นพลัม ต้นพีช และต้นเชอร์รี่  ถัดจาก
สวนผลไม้เป็นแปลงเบอร์รี่หลายชนิด  
ทั้งสตรอเบอร์รี่ แบล็คเบอร์รี่ และราส-
เบอร์รี่  สวนเล็ก ๆ ปลูกองุ่นสี่ชนิด และ
สวนผักเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ที่ซิส- 
เตอร์มาร์เวลปลูกทุกอย่างไว้รับประทาน
เอง ยกเว้นธัญพืช

การดูแลฟาร์มเป็นเรื่องสนุกมาก  
เพื่อนบ้านทุกคนชอบมาเยี่ยมเราเพื่อ
แบ่งปันผลผลิตจากเราไปใช้ โดยเฉพาะ
เด็ก ๆ ที่ชอบเล่นกับสัตว์

เมื่อเดือนมีนาคมปี  2012  อธิการ 
เรียกเราเข้าไปในห้องท�างานและขอให้
เราพิจารณารับใช้งานเผยแผ่เป็นผู้สอน
ศาสนาคู่สามีภรรยา  เราตระหนักทันท ี

ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราท�า  
เราจึงกรอกใบสมัครออนไลน์ส่งไปที่
ส�านักงานใหญ่ของศาสนจักรแอลดีเอส

ทันทีที่ส่งใบสมัครไปแล้ว ผมกับซิส-

เตอร์มาร์เวลคอยตรวจตู้จดหมายเพื่อดู

ว่ามีจดหมายเรียกจากส�านักงานใหญ่ 

มาถึงหรือไม่   ประมาณหกสัปดาห์ให้

หลังเราจึงได้รับ “จดหมาย” จากประธาน

โธมัส  เอส.  มอนสันเพื่อแจ้งสถานที่

ท�างานเผยแผ่ของเรา  เราโทรศัพท์หา

ลูก ๆ และขอให้พวกเขามาที่บ้านเพื่อ 

แจ้งข่าวพิเศษ

เมือ่ครอบครวัเรามาถงึ  ผมกบัซสิเตอร์ 

มาร์เวลจึงเปิดจดหมาย  ผมอ่านประโยค

แรก  ทุกคนในครอบครัวตั้งใจฟังด้วย

ความกระตือรือร้น  เมื่อผมอ่านข้อความ

ว่า “ท่านได้รบัเรยีกให้รบัใช้ในคณะเผยแผ่ 

ประเทศไทย กรงุเทพ”  ทกุคนในครอบครวั 

เริ่มกระโดดโลดเต้นและโห่ร้องด้วยความ

ตื่นเต้น!   นั่นเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม

และมีความสุขซึ่งเราจะตราตรึงไว้ใน

ความทรงจ�าตลอดไป 

เราได้รับเรียกให้รับใช้เป็นเจ้าหน้าที่

ด้านการจ้างงานและกองทุนต่อเนื่องเพื่อ

การศึกษา  นั่นเป็นโอกาสยอดเยี่ยมที่

เราจะได้รับใช้ผู้คนในประเทศไทย และ

ช่วยให้พวกเขาได้รับการศึกษาตลอดจน

หางานที่จะช่วยให้พวกเขาพึ่งพาตนเอง

ได้  นอกจากนี้เรายังให้การอบรมแก่ผู้

ที่สนใจเริ่มธุรกิจขนาดเล็กด้วยเช่นกัน  

และมีชั้นเรียนที่จะช่วยพวกเขาตัดสินใจ

เลือกวิธีเสริมรายได้ทางธุรกิจ

การพึ่งพาตนเองจะเป็นค�าเรียกใหม่ที่

ครอบคลุมทุกด้านที่กล่าวมา รวมถึงการ

ปลดหนี้สิน การท�าสวน การสะสมอาหาร 

และการเตรียมรับมือภาวะฉุกเฉิน  เรา

ให้การอบรมแก่ตัวแทนของแต่ละวอร์ด

และแต่ละสาขาเพื่อช่วยให้สมาชิกได้รับ

ความรู้และทักษะเพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ 

เหล่านี้

ผมกับซิสเตอร์มาร์เวลรู้สึกส�านึกคุณ

อย่างยิ่งส�าหรับการเรียกนี้ซึ่งเปิดโอกาส

ให้เราได้รับใช้ผู้คนในประเทศไทยในวิธ ี

ที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้ผู้คนพ้น 

จากสภาพยากล�าบากและอยู่บนเส้นทาง 

ที่ท�าให้พวกเขาตระหนักถึงศักยภาพที่

พระผู้เป็นเจ้าประทานให้

เราขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าทุกวัน

ส�าหรับสิทธิพิเศษและโอกาสที่ได้รับใช้

พระผู้เป็นเจ้าในประเทศไทย 
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ครอบครัวมาร์เวลมารวมกันในวันเปิด
จดหมายเรียก



ประเทศไทย

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา 

(กตศ.) เป็นโปรแกรมที่ประธาน

ฮิงค์ลีย์ได้รับการดลใจให้ก่อตั้ง

ขึ้นในปี 2001  เป้าหมายของโปรแกรมนี้

คือช่วยคนหนุ่มสาวให้ได้รับการฝึกอบรม

ที่จ�าเป็น ได้รับทักษะที่จ�าเป็นต่อการมี

ชีวิตที่ดี การหาเลี้ยงครอบครัว และการ

เป็นผู้น�าในศาสนจกัรและชมุชนทีอ่าศยัอยู่

สมาชิกเข้าสู่กระบวนการน้ีโดยนัด

หมายกับอธิการหรือประธานสาขาเพื่อ

รับการสัมภาษณ์  ระหว่างสัมภาษณ์ 

สมาชิกจะต้องตอบค�าถามเกี่ยวกับเป้า

หมายงานอาชีพ การฝึกอบรมที่จ�าเป็น

ต้องได้รับ สถานะทางการเงิน และความ

มีค่าควรของตนเอง   การสัมภาษณ์เหล่า

นี้กระท�าด้วยความรักเพื่อตัดสินใจว่าจะ

ใช้ทรัพยากรใดของศาสนจักรมาช่วย

สมาชิกท�าความฝันให้เป็นจริงได้ดีที่สุด

หลังการสัมภาษณ์ สมาชิกจะต้องเข้า

ร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การวางแผน 

เพื่อความส�าเร็จ” ซึ่งจะใช้เวลาสัปดาห์

ละหนึ่งวันต่อเนื่องกันสี่สัปดาห์ตาม

ตารางเวลาที่เจ้าหน้าที่เซมินารีและ

สถาบันศาสนาก�าหนด  ในการอบรมดัง

กล่าวสมาชิกจะพัฒนาแผนสามแผน  

คือ แผนการท�างาน แผนการศึกษา และ

แผนการเงิน  แต่ละแผนมีจุดประสงค์

เพื่อช่วยสมาชิกสร้างเส้นทางอาชีพที่

เหมาะกับภาวะความต้องการของตนเอง

เมื่อทั้งสามแผนได้รับอนุมัติแล้ว 

สมาชิกจะพร้อมสมัครทางออนไลน์เพื่อ

ขอกู้ยืมกองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา  

ความรู้ที่ได้จากการอบรมจะช่วยในการ

สมัครได้อย่างมาก  การกรอกใบสมัคร

อาจค่อนข้างยาก แต่เจ้าหน้าที่และผู้น�า

ฐานะปุโรหิตพร้อมช่วยท่านเสมอ

เมือ่ส่งใบสมคัรออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่ 

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษาในท้องที่ 

(ซึง่เวลานีค้อืเอล็เดอร์และซสิเตอร์มาร์เวล) 

 จะเป็นผู้พิจารณา  จากนั้นเจ้าหน้าที่ชั้น

ผู้ใหญ่ประจ�าภาคในฮ่องกงจะพิจารณา

ใบสมัครอีกครั้ง   หากทุกอย่างเป็นไป

ด้วยดี ซึ่งมักจะเป็นเช่นนั้น  เจ้าหน้าท่ี

กองทนุต่อเนือ่งเพือ่การศึกษาทีส่�านกังาน 

ใหญ่ของศาสนจกัรจะพจิารณาใบสมัคร

เพื่อการอนุมัติครั้งสุดท้าย

เมื่อเงินกู้ยืมได้รับอนุมัติ  สมาชิกซึ่ง 

ต่อมาเราจะเรียกว่าผู้ร่วมโปรแกรม ต้อง

รวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาหรือมหา-

วิทยาลัยที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อด�าเนิน

ขั้นตอนการกู้ยืมและเบิกจ่ายเงินทุน  

อนึ่ง ส�านักงานคณะเผยแผ่พร้อมให้

ความช่วยเหลือผู้ร่วมโปรแกรมเพื่อให้

สถานศึกษาได้รับค่าเล่าเรียนช�าระตาม

ก�าหนดเวลา

โปรแกรมกองทุนต่อเนื่องเพื่อการ

ศึกษาได้รับการดลใจจากพระเจ้าเพื่อ

ช่วยสมาชิกให้ประสบความส�าเร็จและ

กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา— 
โอกาสสู่ความสำาเร็จ
โดย เอ็ลเดอร์โรเบอร์ และ ซิสเตอร์ลินดา มาร์เวล
ผู้สอนศาสนาอาวุโสด้านการจ้างงานและกองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา
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อนาคตที่สดใสกว่า
“กองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา…ท�าลายวัฏจักรความยากจนของ

สมาชิกในหลายภูมิภาคทั่วโลก และจัดให้มีการอบรมความรู้

ความช�านาญซึ่งช่วยให้เยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งชายและหญิงมี

คุณสมบัติเหมาะกับงานอาชีพทีเ่ป็นประโยชน์  แผนงานจากการ

ดลใจนี้ได้จุดประกายความหวังในดวงตาผู้ที่รู้สึกว่าตนด้อยโอกาส แต่บัดนี้มีโอกาส

เห็นอนาคตที่สดใสกว่า” 
ดู ประธานโธมัส เอส. มอนสัน, “ท่านเหล่านัน้ก�าหนดวถิใีห้ด�าเนนิตาม,”  เลียโฮนา, ต.ค. 
2007, 6.
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ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
  มีค่าควร มีภาวะจ�าเป็น มีความมุ่งมั่น และเป็นสมาชิก

ศาสนจักร

 เป็นนักศึกษาสถาบันศาสนาที่แข็งขัน

  อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

  ผู้ชายต้องอายุไม่เกิน 26 ปี และต้องเป็นอดีตผู้สอนศาสนา

หรือได้รับการยกเว้น

  ต้องมีการเรียกในศาสนจักร

  อาศัยอยู่ในประเทศที่ได้รับอนุมัติกองทุน กตศ.

  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวางแผนเพื่อความ

ส�าเร็จ

  จ่ายคืนเงินกู้ยืม

กู้ยืมได้เท่าใด
  ผู้กู้สามารถกู้ได้สูงสุด 57,600 บาทต่อปีการศึกษา และรวม

ทั้งสิ้นไม่เกิน 187,000 บาท

  ผู้กู้ต้องขอกู้ใหม่ในแต่ละปี

ใครที่ช่วยท่านได้
  เจ้าหน้าที ่กตศ. (ประเทศไทย) เอล็เดอร์/ซสิเตอร์มาร์เวล

  rmarvel@ldschurch.org
  088-874-5657
  081-259-5065

  เจ้าหน้าที่สถาบันศาสนา วงศกร จรัสอรุณฉาย
  wongsagornj@ldschurch.org
  083-404-9915

  อรุณ ทองมี
  thongmeea@ldschurch.org
  089-685-5678

  กฤตยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
  085-006-7768

ภาพ
ถ่ายกิจกรรมเยาวชนหญ

ิงโดย จารุวรรณ
 จันทศร

ท้องถิน่อบุลเตรยีมเยาวชนหญงิ 
รอรบัพรพระวหิาร

การประชุมพิเศษส�าหรับเยาวชนหญิงท้องถิ่นอุบลจาก  

5 สาขาจัดขึ้นในวันที่ 6 เมษายนที่ผ่านมาเพื่อกระตุ้นให้

เยาวชนหญิงเตรียมรับพรพระวิหาร  เยาวชนหญิงกว่า 23  

คนพร้อมด้วยมารดาเดินทางมาร่วมการประชมุทีส่าขา

ศรีสะเกษซึ่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งวัน  

ผู้พูดเยาวชนหญิงเน้นความส�าคัญของจุลสารเพ่ือความ 

เข้มแขง็ของเยาวชนและการท�าโปรแกรมความก้าวหน้าส่วน

บคุคล  จากนั้นเยาวชนหญิงและมารดาช่วยกันท�าไม้แขวน

เสื้อแฟนซีเพื่อเก็บไว้แขวนชดุแต่งงานพระวหิาร  บรเิวณห้อง

เยาวชนหญิงและมารดาในกิจกรรมทำาไม้แขวนเสื้อแฟนซี 
สำาหรับแขวนชุดแต่งงานพระวิหาร

เป็นพรต่อตนเองและครอบครัว นอกจากนี้สมาชิกยังจะมีโอกาส

พัฒนาไปสู่การเป็นผูน้�าทีเ่ข้มแขง็ในศาสนจกัรอกีด้วย 

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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ผูส้อนศาสนากลุม่ใหญ่จากเอม็ทซี ี
พร้อมลงสนามเผยแผ่

วันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2013  ผู้สอนศาสนาจาก

ประเทศไทย 5 คน และสาธารณรัฐประชาชนลาว 1 คน 

เดินทางกลับมาประเทศไทยหลงัรบัการอบรมในศนูย์ฝึก

อบรมผูส้อน ศาสนา (เอ็มทีซี) ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็น

เวลาสองสัปดาห์  โดยสามคนในจ�านวนนี้เป็นผู้สอนศาสนา

เมื่ออายุ 18 และ 19 ปีตามเกณฑ์อายุใหม่ที่ศาสนจักร 

ก�าหนด  ทั้งหกคนเข้าสู่สนามเผยแผ่ทันทีพร้อมกับผู้สอน

ศาสนาชาวต่างประเทศจ�านวน 29 คนที่เดินทางมาจาก 

เอ็มทีซีโพรโว ยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา  

จ�านวนผู้สอนศาสนาที่มาพร้อมกันในครั้งนี้มีจ�านวนมาก

ที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทย 

กลุ่มผู้สอนศาสนาหนุ่มสาว 29 คน จากเอ็มทีซีโพรโวได้รับการ
ต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประธานคณะเผยแผ่และผู้สอนศาสนา

อาวุโส เมื่อเดินทางมาถึงวันแรกในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2013

จากซ้าย: เอ็ลเดอร์ธนวัฒน์ แซ่ก๊วย (บางบัวทอง), เอ็ลเดอร์ 
อรรถสิทธิ์ สละวาสี (อโศก), ซิสเตอร์ศรารัตน์ เชื้อทอง (ดอนเมือง), 
เอ็ลเดอร์อังคัม คมประดิษฐ์ (ประเทศลาว), เอ็ลเดอร์กฤช กฤษณะโลม 

(ดอนเมือง), เอ็ลเดอร์บรรณกร กนกนาฎกุล (เชียงราย)

ประชมุมคีอมพวิเตอร์เตรยีมไว้ให้เยาวชนลงทะเบียนประวัติ

ครอบครัว  รวมทั้งซุ้มถ่ายรูปให้พิมพ์ภาพออกมาโดยมีพื้น

หลังเป็นพระวิหารที่เยาวชนเลือกและตกแต่งกรอบรูปเอง

เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจถึงค�ามั่นสัญญาที่จะด�าเนินชีวิตให ้

มีค่าควรต่อพรของการแต่งงานในพระวิหาร

ในตอนท้ายเยาวชนหญิงและมารดาร่วมชมบันทึกการ

ถ่ายทอดการประชุมเยาวชนหญิงสามัญซึ่งเน้นสาระส�าคัญ

ตามหัวข้อสหกิจกรรมปี 2013 : “เจ้าจงยืนอยู่ในสถานที่

ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่นไหว” (คพ. 87:8)  

เยาวชนหญิงและมารดาร่วมชมบันทึกการถ่ายทอดการประชุม 
เยาวชนหญิงสามัญ

ประเทศไทย
ภาพ

ผู้สอนศาสนาโดย 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) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและ 

รูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

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

แบ่งเขตใหม่สามสาขาในท้องถิน่
กรงุเทพเหนอื

ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือจัดการประชุม

พิเศษระหว่างสาขาปากเกร็ดและสาขา

ดอนเมอืงเมือ่วนัท่ี 3 มนีาคม ค.ศ. 2013 

ที่ผ่านมาเพื่อประกาศการแบ่งเขตพื้นที่

ใหม่ระหว่างสามสาขา ได้แก่ ปากเกร็ด 

ดอนเมือง และบางบัวทอง  ซึ่งการ 

แบ่งเขตครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ 

สมาชิกภาพในสาขาบางบัวทอง

จุดประสงค์ส�าคัญของการแบ่งเขต

ใหม่ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเติบโตของ

สาขาในการเตรียมเป็นวอร์ด อันจะส่ง

ผลต่อการเป็นสเตคตามวิสัยทัศน์ของ

ผู้น�าต่อไปและจะน�าพรมากข้ึนมาสู่

สมาชิก

ในการประชุมพิเศษครั้งนี้ด�าเนินการ

ปลดการเรียกทุกต�าแหน่งยกเว้น

ต�าแหน่งประธานสาขาของท้ังสองสาขา 

และเสนอชื่อต�าแหน่งส�าคัญบาง

ต�าแหน่งให้ได้รับการสนับสนุนจาก

สมาชิกในสาขาตามเขตใหม่  


