
ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

สิ่
งที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้ามาก
ที่สุดเกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัว
มาจากค�าสอนของเอ็ลเดอร์เบดนาร์ 

ข้าพเจ้าจ�าได้ว่าเมื่อสามปีก่อนท่านมาที่ 
สเตคไตชุงเพื่อควบคุมการประชุมใหญ่ 
สเตคของเรา  ท่านถามฝ่ายประธานสเตค
ของเราว่าท�าไมเราต้องมาการประชุมศีล
ระลึกก่อนเวลา  ข้าพเจ้าจ�าบางค�าตอบ
ของเราได้ คือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อ
น�าความคารวะมาสู่การประชุม และเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเราเคารพอธิการ  ท่าน
กล่าวว่านี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เป็นไปได้ 
แต่จากแง่คิดของหลักค�าสอน จุด
ประสงค์หลักของการมาถึงท่ีประชุมก่อน
เวลาคือเพื่อช่วยให้เราสงบจิตใจและ
พร้อมรับการเปิดเผยส่วนตัวของเรา  ท่าน
กล่าวว่าความส�าเร็จของการประชุมศีล
ระลึกมักขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาห้านาที
ก่อนการประชุมอย่างไร – เพลงก่อนการ
ประชุมเหมาะสมหรือไม่ (ระดับความดัง 
เพลงที่เลือก ความคุ้นเคย ความราบรื่น 
และส�าคัญที่สุดคือท่าทีแสดงความ
คารวะของผู้เล่นออร์แกน)  เจ้าหน้าที่
ต้อนรับท�างานของพวกเขาหรือไม่  การ 
เตรียมศีลระลึกเป็นไปด้วยความคารวะ

หรือไม่  สมาชิกในฝ่ายอธิการและคน 
อื่น ๆ ที่ควรนั่งบนยกพื้นนั่งประจ�าที่และ
ไม่คุยกันหรือไม่  ผู้เข้าร่วมประชุมนั่ง 
เงียบ ๆ ฟังเพลงก่อนการประชุม และ
เตรียมตนเองให้พร้อมรับสุรเสียงของ 
พระผู้เป็นเจ้า (การเปิดเผยส่วนตัว)  
หรือไม่  

ก่อนภาคเอ็นดาวเม้นท์ โดยปกติจะมี
ช่วงรอ  นั่นสามารถเป็นโอกาสอันดียิ่ง 
ให้รับการเปิดเผยส่วนตัวได้เช่นกัน  เมื่อ
เอ็ลเดอร์เบดนาร์สอนเรา ท่านกระตุ้นผู้มี
ส่วนร่วมให้ถามค�าถามด้วยเช่นกัน  ท่าน
กล่าวว่าไม่มีค�าถามใดดีหรือไม่ดี  ทุก
ค�าถามสามารถช่วยเราจรรโลงใจกัน  
บ่อยครั้งเราได้รับการเปิดเผยส่วนตัวผ่าน
ค�าตอบจากค�าถามของผู้อื่น

เมื่อเราคุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยความ
คารวะ การเปิดเผยที่เราต้องการอาจ
ปรากฏขึน้มาอย่างไม่คาดคดิในพระคมัภร์ี 
ที่เราอ่าน  สมัยข้าพเจ้าอายุยังน้อย ประ-
ธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์พูดที่
อนุสรณ์สถาน ดร. ซุนยัตเซ็นในไทเป  
ประธานคิมบัลล์เน้นด้วยเสียงแหบเครือ
อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านว่า “เยาวชน

ชายทุกคนควรรับใช้งานเผยแผ่!  เยาวชน

ชายทุกคนควรรับใช้งานเผยแผ่!”  ค�าพูด

เหล่านั้นจับใจเยาวชนชายอย่างข้าพเจ้า

ยิ่งนัก  การรับใช้งานเผยแผ่ดูเหมือนเป็น

ความฝันไกลเกินเอื้อมส�าหรับข้าพเจ้าใน

เวลานั้นเพราะข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบ

ในครอบครัวในฐานะลูกชายคนโตและ

คุณแม่เพิ่งเสียชีวิต แต่ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นคือ

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องท�าในชีวิตนี้  หลังจาก 

อดอาหารหนึ่งวัน ข้าพเจ้าเข้าไปสวด

อ้อนวอนในป่าก่อนพระอาทิตย์ขึ้น  

ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าสวดอ้อนวอนนาน

เท่าใด จ�าได้แต่เพียงว่าเมื่อฟ้าสาง 

ข้าพเจ้าเปิดพระคัมภีร์เห็นหลักค�าสอน

และพันธสัญญาภาคที่ 15

“จงสดับฟัง, ผู้รับใช้ของเรา จอห์น, และ

ฟังพระวจนะของพระเยซูคริสต์, 

พระเจ้าของเจ้าและพระผู้ไถ่ของเจ้า.

“เพราะดูเถิด, เราพูดกับเจ้าด้วยความเฉียบ

ขาดและด้วยอ�านาจ, เพราะแขนของ

เราแผ่ไพศาลไปทั้งแผ่นดินโลก.

“และเราจะบอกเจ้าถึงเรื่องซึ่งไม่มีใครรู้

นอกจากเราและเจ้าเท่านั้น—

ประเทศไทย

 สิ ง ห า ค ม   2 0 1 3     ท1      

การเปิดเผยส่วนตัว
เอ็ลเดอร์จุย-ชาง ฮวน
แห่งสาวกเจ็ดสิบ
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“เพราะหลายครั้งแล้วเจ้าเคยปรารถนาจาก

เราที่จะรู้ถึงสิ่งซึ่งจะล�า้ค่าที่สุดส�าหรับ

เจ้า.

“ดูเถิด, เจ้าเป็นสุขเพราะเรื่องนี้, และ

เพราะการพูดถ้อยค�าของเราซึ่งเราให้

เจ้าไว้ตามบัญญัติของเรา.

เมื่อเราคุกเข่าสวดอ้อนวอนด้วยความคารวะ การเปิดเผยที่เราต้องการอาจปรากฏ

ขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดในพระคัมภีร์ที่เราอ่าน

ข้าพเจ้ารู้ว่านี่คือการเปิดเผยส่วนตัว

จากพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วย

ความรัก ข้าพเจ้าจึงกลับบ้านอย่างตื่น

เต้น  ข้าพเจ้าคุกเข่าอีกครั้งในห้องนอน

และกล่าวค�าสวดอ้อนวอน  คร้ังนีข้้าพเจ้า 

ได้รับการเปิดเผยชัดเจนว่าจะสื่อสารกับ

คุณพ่ออย่างไร  อย่างแรก เป็นพยานว่า

พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์  สอง เป็น

พยานว่าศาสดาพยากรณ์คือผู้ที่พูดแทน

พระผูเ้ป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลก สาม ศาสดา 

พยากรณ์ที่มีชีวิตขอให้เยาวชนชายทุก

คนรับใช้งานเผยแผ่และข้าพเจ้าต้องเชื่อ

ฟังค�าของท่าน  สี่ เมื่อข้าพเจ้าเผยแผ ่

พระกิตติคุณในต่างแดน ข้าพเจ้าจะพบ

การปฏิเสธและการทดลอง  แต่เมื่อข้าพ-

เจ้าเรียนรู้ที่จะรักคนแปลกหน้าเหล่านั้น 

ข้าพเจ้าจะเรียนรู้ที่จะรักครอบครัวตนเอง

มากขึ้น  ห้า ข้าพเจ้าจะมีคู่เป็นคนต่าง

ชาติ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของข้าพเจ้าจะดีขึ้นมาก

ในอดีต ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าพูดคุยกับ

คุณพ่อ มักจะลงเอยด้วยการโต้เถียง

ภายในไม่กี่ค�า  ครั้งนี้ยังความประหลาด

ใจแก่ข้าพเจ้าที่การพูดคุยเป็นไปอย่าง

สันติและราบรื่นอย่างมาก  ไม่มีการ

ทะเลาะเบาะแว้งหรือความรู้สึกไม่ดี  

หลังจากฟังประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 

คุณพ่อยอมให้ข้าพเจ้าไปเป็นผู้สอน

ศาสนา  และงานเผยแผ่ของข้าพเจ้า

เปลีย่นข้าพเจ้าทัง้ชวีติ  นัน่ช่วยให้ข้าพเจ้า 

รู้จริง ๆ ว่าข้าพเจ้าเป็นลูกของพระบิดา

บนสวรรค์ และพระองค์ทรงเป็นบิดาของ

“และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าสิ่ง

ซึ่งจะล�้าค่าที่สุดส�าหรับเจ้าคือประกาศ

การกลับใจแก่คนพวกนี้, เพื่อเจ้าจะน�า

จิตวิญญาณทั้งหลายมาสู่เรา, เพื่อเจ้า

จะพักผ่อนกับพวกเขาในอาณาจักร

แห่งพระบิดาของเรา. เอเมน.”
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ข้าพเจ้า และพระคริสต์ทรงเป็นพี่ชายคนโตของข้าพเจ้า พระผู้

ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้า

พรอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าได้รับเนื่องจากงานเผยแผ่ ได้แก่ การ

แต่งงานในพระวิหาร โอกาสทางการศกึษาทีด่ขีึน้ทีม่หาวทิยาลยั 

บริคัมยังก์ ลูกที่ยอดเยี่ยมสี่คน (พวกเขาเป็นมรดกจากพระเจ้า  

สองคนกลับจากงานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ คนหนึ่งก�าลังรับใช้ 

และคนสุดท้ายก�าลังเตรียมรับใช้) หลานชายสุดที่รักหนึ่งคน  

(คุณพ่อของเขาตั้งชื่อว่าฉงเชี่ยนซึ่งหมายถึงความภักดีและความ

อ่อนน้อมถ่อมตน) ความพอใจด้านอาชีพ (ข้าพเจ้าได้กินอาหาร

ด้วยหยาดเหงื่อจากหน้าข้าพเจ้า ได้เป็นเจ้านายตนเอง และได้

ท�างานที่ข้าพเจ้ารัก) ตลอดจนโอกาสเรียนรู้และเติบโตผ่านการ

เรียกต่าง ๆ ในศาสนจักร (ข้าพเจ้าถือว่านี่เป็นเพราะพระบิดา 

บนสวรรค์ทรงวางใจข้าพเจ้า ตลอดจนความอดทนและความรัก 

ที่ข้าพเจ้าได้รับจากผู้น�าในศาสนจักร)

พรทัง้หมดน้ีเกิดขึน้เน่ืองด้วยบพัตศิมาของข้าพเจ้าเมือ่อายุ  

16 ปีและงานเผยแผ่ของข้าพเจ้าเมื่ออายุ 23 ปี  พระผู้เป็นเจ้า

ทรงตอบความปรารถนาท่ีจริงใจของเยาวชนชายคนหนึ่งที่ต้อง 

การทราบพระประสงค์ของพระองค์ผ่านการเปิดเผยส่วนตัว  

การเปิดเผยส่วนตัวเป็นพระวจนะโดยตรงจากพระบิดาถึงบุตร

ธิดาที่รักของพระองค์  ของประทานอันทรงพลังนี้มาถึงเราผ่าน

สุรเสียงสงบแผ่วเบา ผ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และผ่านปากของ 

ผู้อื่น

ขอให้เราท�าส่วนของเรา – ศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอน

อย่างมีความหมายเสมอ ด�าเนินชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ เป็นเครื่อง

มือในพระหัตถ์ของพระองค์ และท�างานกับพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้

ได้รับการเปิดเผยส่วนตัวจากพระองค์อันจะน�าทางเราไปสู่แสง

สว่างเพื่อจะอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ และได้อยู่กับพระองค์ใน

วันหนึ่งข้างหน้า  

ในการประชุมใหญ่สามัญเดือน

เมษายน 2012 เอ็ลเดอร์ริชาร์ด 

จี. สก็อตต์ แนะนำาหลักธรรมบาง

ประการที่เป็นประโยชน์ต่อการ 

ได้รับการเปิดเผยส่วนตัวไว้ดังนี้

 “การยอมจำานนต่ออารมณ์ความรู้สึก เช่น ความโกรธ ความ 

เจ็บปวด หรือความรู้สึกต่อต้านที่จะขับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ออกไป เราต้องกำาจัดอารมณ์เหล่านั้น มิฉะนั้นโอกาสที่เรา 

จะได้รับการเปิดเผยมีน้อยมาก”

 “ระมัดระวังอารมณ์ขัน  อาการขบขันเกินเหตุเกินควรจะ 

ทำาให้พระวิญญาณขุ่นเคือง อารมณ์ขันท่ีดีเอ้ือต่อการเปิดเผย 

ตรงข้ามกับอาการขบขันเกินเหตุ  อารมณ์ขันคือช่องทางหลบ

เลี่ยงแรงกดดันในชีวิต”

 “ศัตรูอีกอย่างหนึ่งของการเปิดเผยมาจากการพูดจาโอ้อวด

หรือพูดเสียงดัง คำาพูดเบา ๆ ด้วยความระมัดระวังจะหนุนนำา

ให้ได้รับการเปิดเผย”

 “การสื่อสารทางวิญญาณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการ

ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดี การออกกำาลังกาย นอนหลับอย่าง

เพียงพอ และนิสัยการกินที่ดีจะเพิ่มความสามารถของเราใน

การรับและเข้าใจการเปิดเผย”

 “เม่ือเรากระทำาตนเป็นเคร่ืองมือแทนผู้อ่ืน เราจะรับการดลใจ

ได้ง่ายกว่าเมื่อเรานึกถึงแต่ตนเอง”

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยส่วนตัวได้ที่ ริชาร์ด จี. สก็อตต์, “วิธีได้รับ
การเปิดเผยและการดลใจในชีวิตส่วนตัวของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2012, 45.
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เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นและเอ็ลเดอร์เคลย์ตัน
เยือนประเทศไทย
เรียบเรียงข้อมูลจากซิสเตอร์กูดสัน เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์แมนนิงก์ 
ผู้สอนศาสนาอาวุโสคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
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อั
ครสาวกศาสนจักรของพระเยซู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น 

ท้าทายให้สมาชิกพูดกับผู้อื่นถึงพระเยซู

คริสต์และเสริมสร้างศาสนจักรด้วยการ

แบ่งปันความหวังท่ีมีต่อชีวิตนิรันดร์

ระหว่างการมาเยี่ยมประเทศไทยเมื่อ 

วันที่ 18-20 พฤษภาคมที่ผ่านมา

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นเดินทางมา
พร้อมกับเคธี วิลเลียมส์ แอนเดอร์เซ็น 
ภรรยา, เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน 
ฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบและ
ภรรยา, เอล็เดอร์เคนท์ ด.ี วทัสนั ประธาน 
ภาคเอเชีย และภรรยา, เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ 
วาย. วลิสนั ทีป่รกึษาทีส่องในฝ่ายประธาน 
ภาคเอเชีย และภรรยา, และเอ็ลเดอร ์
ลีโอนาร์ด วู สาวกเจ็ดสิบภาค

เจ้าหน้าท่ีชั้นผู้ใหญ่และภรรยาพูด 
ในการประชุมพิเศษส�าหรับเยาวชนและ
หนุ่มสาวโสด การประชุมอบรมผู้น�าฐานะ
ปุโรหิต การประชุมผู้สอนศาสนา การ
ประชุมพิเศษระหว่างท้องถิ่นขอนแก่น 
กับท้องถิ่นอุดรธานี และการประชุม
พิเศษระหว่างสเตคกรุงเทพกับท้องถิ่น
กรงุเทพเหนอื

ต่อไปนี้คือใจความที่คัดเลือกมาจาก

แต่ละการประชุม

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นขอให้สมาชิก

รับใช้ผู้อื่นเฉกเช่นพระคริสต์จะทรงท�า

ครั้งเนื่องจากพระเยซูคริสต์  เราทุกคน

ต้องตาย  แต่คนชอบธรรมจะไปอยู่ใน

ครอบครัวนิรันดร์”   ในการนี้สมาชิกต้อง

มั่นคงต่อพระเยซูคริสต์ ม่ันคงต่อพันธ-

สัญญาในพระนิเวศน์ของพระเจ้า สวด

อ้อนวอนด้วยศรทัธา เสรมิสร้างและขยาย 

วิสัยทัศน์ พูดถึงของประทานอันสักดิ์สิทธิ์

และน�าผู้อื่นมาสู่พระคริสต์  เราต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงอันลึกล�้าในใจ มิใช่เพียงรับ

บัพติศมาเท่านั้น

เมื่อสมาชิกพูดถึงพระคริสต์และอ่าน

เกี่ยวกับพระองค์ สมาชิกจะสัมผัสได้ถึง

ความรักของพระองค์  การเติบโตใน

ประเทศไทยค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ

ภูมิภาคอื่น ๆ  “เราต้องการพลังและ

และเป็นพยานถึงพระคริสต์ (ดู กิจการ 

26:16) ท่านกล่าวว่า “ในฐานะสานุศิษย์

ของพระเยซูคริสต์ เรารู้สิ่งที่ผู้อื่นไม่รู้  เรา

ต้องแสดงตนว่าเรายอมรับพระองค์ พูด

ถึงพระองค์ และภาคภูมิใจในพระองค์”  

ท่านเล่าถึงอัครสาวกเปาโลที่ต้องสั่งสอน

ในประชาชาติซึ่งไม่ใช่ชาวคริสต์ ไม่แตก

ต่างจากประเทศไทยในปัจจุบัน  วันหนึ่ง

ทุกชีวิตจะคุกเข่าลงแทบพระบาทพระเยซู

คริสต์ และพระคริสต์จะรับสั่งกับแต่ละ

คนในภาษาของพวกเขาเอง

ท่านสอนว่าเมือ่เราเข้าใจเรือ่งการชดใช้ 

มากขึ้น เราจะมีความปรารถนามากขึ้นที่

จะแบ่งปันพระกิตติคุณ  “ท่านโชคดีที่

สามารถบอกผู้คนได้ว่าท่านจะมีชีวิตอีก

เอ็ลเดอร์แอนนีล แอล. แอนเดอร์เซ็นในการประชุมพิเศษระหว่างสเตคกรุงเทพและท้องถิ่น
กรุงเทพเหนือในวันที่ 19 พฤษภาคม 2013 ที่อาคารอิมแพคฟอรัม  

มีสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 1300 คน
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ศรัทธาของสมาชิกชาวไทยในการแบกรับ

งานของศาสนจักรที่นี่  นี่คือช่วงเวลา

ส�าคัญในประเทศไทย  ศาสนจักรต้อง 

ส่งผ่านงานทั้งหมดให้ผู้คนชาวไทยดูแล

อย่างเต็มที่ … ในช่วงชีวิตของข้าพเจ้าจะ

ต้องมีประธานคณะเผยแผ่เป็นคนไทย 

และสาวกเจ็ดสิบเป็นคนไทย” เอ็ลเดอร์

แอนเดอร์เซ็นกล่าว

ท่านกล่าวชื่นชมว่าประเทศไทยเป็น

สถานที่พิเศษ  เป็นประเทศท่ีเขียวชอุ่ม

สวยงาม  ชาวไทยมีประวัติศาสตร์อัน

สงบสุขและเปิดกว้าง  ไม่เคยถูกยึดครอง

จากอ�านาจของชาวตะวันตก  มีกษัตริย ์

ที่ดีและเป็นที่เคารพเทิดทูนของชาวไทย  

ต้องรักษาพันธสัญญาของตนเอง เสริม

สร้างกันและกัน และมั่นคงในค�ามั่น

สัญญาที่มีต่อพระเยซูคริสต์”  นอกจากนี้ 

สมาชิกต้องเต็มใจค้นคว้าประวัติครอบ-

ครัวและส่งรายชื่อครอบครัวไปท�างาน

พระวิหารตั้งแต่ตอนนี้

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นรับรองกับ

สมาชิกว่า “ชีวิตด�าเนินต่อไป  ท่านเป็น

บตุรธดิาของพระบดิาบนสวรรค์  พระบดิา 

บนสวรรค์ทรงรักท่าน  ในฐานะอัครสาวก

ของพระคริสต์ พระองค์ทรงรักข้าพเจ้าไม่

มากไม่น้อยไปกว่าท่าน  จิตวิญญาณของ

เราเป็นนิรันดร์ ไม่มีวันตายหรือเปลี่ยน-

แปลงเป็นคนอื่นไปได้ … เราจะยังเป็นตัว

เราเองตลอดไป”

เอ็ลเดอร์เคลย์ตันแนะน�าให้ผู้น�า
กระตุ้นสมาชิกที่จะเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้ครอบครัว ช่วยให้เกิดความเข้าใจ
หลักธรรมพระกิตติคุณ สอนพวกเขาให้
สวดอ้อนวอน และสอนด้วยพระวญิญาณ 
 ผู้น�าควรเป็นแบบอย่างที่ดีและท�าให้เกิด
สัมฤทธิผลในหน้าที่ฐานะปุโรหิต  นอก 
จากนี้ท่านแนะน�าสมาชิกในการประชุม
พิเศษที่ขอนแก่นว่า เมื่อเรายกมือสนับ-
สนุนผู้น�า นั่นหมายรวมถึงเราจะไม่
วิพากษ์วิจารณ์ผู้น�า และผู้น�าจะได้รับ
การปกป้องในครอบครัวเราด้วย

ประเทศไทยมีต้นไม้และน�า้มากมาย  

เอ็ลเดอร์วัทสันยกตัวอย่างที่ต้นไม้ต้อง 

การอาหารและน�้า และต้องหยั่งรากลึก

ลงไปเพื่อดูดซึมน�้าให้ได้  “เราต่างต้อง

เผชิญกับไอร้อนแผดเผาในชีวิตผ่าน

ปัญหา การทดลอง และการท้าทายต่าง ๆ 

มีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับการมีพระ-

วิหารในประเทศไทย  เอ็ลเดอร์แอนเดอร์-

เซน็กล่าวในการประชุมพิเศษวันอาทิตย์

ว่า “การตัดสินใจสร้างพระนิเวศน์ของ

พระเจ้าในกรุงเทพเป็นเรื่องระหว่าง

พระเจ้ากบัศาสดาพยากรณ์ของพระองค์”  

แต่ท่านจะเป็นผู้วิงวอนแทนคนไทยอย่าง

แน่นอน  ค�าถามไม่ใช่อยู่ที่จะมีพระวิหาร

ท่ีประเทศไทยหรือไม่ แต่อยู่ที่เมื่อไหร่

ประเทศไทยจะมีพระวิหาร   ผู้น�าต้อง

สร้างแกนก�าลังของตนเพราะคนไทยต้อง

สามารถดูแลพระวิหารนั้นได้ด้วยตนเอง  

“พระเจ้าจะพอพระทัยเป็นอย่างมากเมื่อ

มีพระนิเวศน์ของพระองค์ที่นี่  สมาชิก

(บน) เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นและเอ็ลเดอร์เคลย์ตันในการประชุมอบรมผู้นำาฐานะปุโรหิต 
ทั่วประเทศไทย (ล่าง) การประชุมกับผู้สอนศาสนาคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ
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ความร้อนท�าให้ทุกคนหิวกระหายอาหาร

และน�า้ทางวญิญาณ  พระคมัภีร์มอรมอน 

ช่วยให้เราพบอาหารและน�า้ทางวญิญาณ 

นั้น” ท่านกล่าว

นอกจากนี้ท่านกระตุ้นให้สมาชิกเป็น

พยานถึงพระผู้เป็นเจ้า  “เราเป็นพยาน

เมื่อเราสวดอ้อนวอนด้วยกัน เมื่อเรารับ

ส่วนศีลระลึก และเมื่อเรารักษาพระบัญ-

ญัติ  จงอย่าท้อถอย  เราจะไม่ได้รับ

พยานจนกว่าจะได้รับการทดลองศรัทธา  

ข้าพเจ้าเห็นพระเยซูคริสต์ขณะจับมือกับ

ท่านและมองหน้าท่านเมื่อเราพบกันวันนี้  

ท่านรู้จักพระเยซูแบบเดียวกับที่ข้าพเจ้า

รู้จัก  พระวิญญาณทรงเป็นพยานต่อ

จิตใจและความคิดของท่าน”

เอ็ลเดอร์วิลสันอธิบายในการอบรม

ผู้น�าถึงหลักสูตรใหม่ของเยาวชนและ

ความพยายามที่จะให้เยาวชนมีส่วนร่วม  

การมีส่วนรวมของเยาวชนจะท�าให้

เยาวชนเกดิการเปลีย่นใจเลือ่มใส  เยาวชน 

ชีวิตดิฉันได้รับพรในแบบที่พิเศษจริง ๆ”   
ซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นแบ่งปันประจักษ์
พยานกับสมาชิกเป็นภาษาไทยในการ
ประชุมสองครั้ง

ซิสเตอร์วัทสันเล่าถึงการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของเธอมาสู่ศาสนจักร  การจ่าย
ส่วนสิบเป็นการทดสอบ  “เราทุกคนต่าง
ยากจนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นทาง
โลกหรือทางวิญญาณ”

ซิสเตอร์เคลย์ตันซึ่งมีความรักให้แก่
ประเทศไทยผ่านบุตรชายที่เคยรับใช้เป็น
ผู้สอนศาสนาที่นี่แบ่งปันว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนสอนให้รู้ว่า “ดิฉันเป็นใคร ดิฉัน
เป็นธดิาของพระผูเ้ป็นเจ้า ประจกัษ์พยาน 
ในเรื่องนี้ของดิฉันแข็งแกร่งข้ึน และดิฉัน
เรยีนรูท้ีจ่ะฟังเสยีงกระซบิของพระวญิญาณ 
 และเรียนรู้ที่จะสวดอ้อนวอน”  

คืออนาคตของศาสนจักร  สมาชิกจะ

เรียนรู้ได้ด้วยการสอน

เอล็เดอร์วกูล่าวว่าพระเจ้าทรงต้องการ 

อวยพรเรา แต่เราต้องวางใจพระองค์และ

จ่ายส่วนสิบเต็ม  “ไม่ฉลาดเลยที่จะเก็บ

ทกุอย่างไว้กบัตวัเอง”  ท่านกล่าว  พระเจ้า 

ทรงมีอ�านาจที่จะยกผู้คนออกจากความ

ยากจน  เราต้องวางใจในพระเจ้า

หลงัจากทราบข่าวการถงึแก่กรรมของ 

ซิสเตอร์มอนสันในวันที่ 17 พฤษภาคม  

ซิสเตอร์แอนเดอร์เซ็นกล่าวถึงซิสเตอร์

มอนสันว่าเธอ “เป็นแบบอย่างอันงดงาม

ของสตรีผู้พอใจที่ได้ยืนเคียงข้างสามีของ

เธอ  ไม่มีคู่ชีวิตคนไหนที่ภักดียิ่งกว่านี้อีก

แล้ว”  ในการประชุมพิเศษคืนวันศุกร์กับ

เยาวชนและคนหนุ่มสาวเธอเล่าว่า “ดิฉัน 

อ่านพระคัมภีร์มอรมอนหกครั้งในหนึ่งปี

เมือ่อยูเ่ซมนิาร ี นัน่ท�าให้ชีวติดฉินัเปลีย่น 

ไปอย่างมาก  ดิฉันมีประจักษ์พยานใน

พระเยซูคริสต์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  

เอ็ลเดอร์แอนเดอร์เซ็นจับมือทักทายเด็กและเยาวชนหลังการประชุมภาควันอาทิตย์

เอ็ลเดอร์เคลย์ตันทักทายเยาวชนที่การประชุม
พิเศษระหว่างท้องถิ่นขอนแก่นและท้องถิ่น

อุดรเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2013

ภา
พ
ถ่า

ยโ
ดย

 ก
ิตต

ิพ
ันธ

ุ์ ก
งแ

ก้ว
; ภ

าพ
เอ

็ลเ
ดอ

ร์เ
คล

ย์ต
ันก

ับเ
ยา

วช
นโ

ดย
 ส

ุขส
ันต

์ ด
้วง

คำา
จัน

ทร
์



 สิ ง ห า ค ม   2 0 1 3     ท7      

ประเทศไทย

นับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 
2005 เป็นเวลาหกปีแล้วที่ผม
กับภรรยาเข้ามาเป็นสมาชิก

ศาสนจักรของพระเยซคูรสิต์แห่งวสิทุธิชน 
ยุคสุดท้าย  โดยผ่านการแนะน�าจาก
เอ็ลเดอร์เดวิสและเอ็ลเดอร์เฮิร์ด

ในช่วงที่เป็นผู้สนใจ ผมกับภรรยา
เปรียบเสมือนเมล็ดพืชที่ตกอยู่บนพื้นหิน
และตามหนทาง ท�าให้เมื่อได้ยินพระค�า
ของพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่เข้าใจ ไม่หยั่ง
ราก  มีขวากหนามของโลกท�าให้เกิด
ความกังวลและเขวออกไปจากพระ-
กิตติคุณ  

แต่ผมกับภรรยาได้รับค�าแนะน�าจาก
ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่และผู้สอน
ศาสนาเต็มเวลาที่บอกให้ครอบครัวของ
เราสวดอ้อนวอนต่อไป อ่านพระคัมภีร์  
ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์ และท�างานประวัติ
ครอบครัว  การท�าสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้
ท�าให้ครอบครัวเราเข้มแข็งขึ้น และ
เตรียมเราส�าหรับก้าวต่อไปของพันธ-
สญัญาศกัดิส์ทิธ์ิท่ีจะต้องท�าในพระวหิาร

เมื่อเป็นสมาชิกครบหนึ่งปี เราได้รับ
การสัมภาษณ์จากประธานสาขาและ
ประธานคณะเผยแผ่เพื่อขอใบรับรอง
พระวิหาร  การได้ผนึกกับภรรยาท่ีพระ-
วิหารฮ่องกงในปี 2006 ได้บัพติศมา
แทนญาติพี่น้องท่ีเสียชีวิตไปแล้วและ
บุคคลอื่น ๆ  ท�าให้ครอบครัวเราเข้มแข็ง
ขึ้น  การได้น�าพระกิตติคุณแห่งการกลับ

หนามทางวิญญาณจนสามารถหยั่งราก
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์จนไปถึงพระ-
วิหาร สถานที่ซึ่งเราได้รับศาสนพิธีอัน
สูงส่ง สถานที่ซึ่งเราได้เรียนรู้ลึกซึ้งมาก
ขึ้นว่าเราเป็นใคร เรามาจากไหน เรามา
โลกนี้ท�าไม เสียชีวิตแล้วจะไปไหน  เรา
เข้าใจ เราไม่กลัวในการด�าเนินชีวิตใน
โลกปัจจุบันที่มีแต่ความเลวร้าย เพราะ
เราเช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตร 
มองดูเราอยู่  พระองค์ทรงทราบว่าเรา 
มีศรัทธาและซื่อสัตย์ต่อพระองค์  

ใจเผื่อแผ่ไปยังผู้อื่นและขยายการเรียก

ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท�าให้เรา

เอาใจใส่การรับใช้มากขึ้นและไม่อยู่นิ่ง

เฉยในศาสนจักร  ผมกับภรรยาระลึก

เสมอว่าเมื่อมีงานที่เกินความสามารถ

ของเรา พระองค์จะทรงจัดหาเติมเต็มให้

สิ่งที่เราขาดตกบกพร่องด้วยความรักที่

พระองค์ทรงมีต่อบุตรธิดาทุกคน  ขอ

เพียงแต่เรารับใช้อย่างซื่อสัตย์เท่านั้น

เราขอบพระทัยที่ได้ก้าวผ่านขวาก

หยั่งรากศรัทธาในพระคริสต์
โดย ถวัลศักดิ์ แสงเวียน
ศรีสะเกษ

ถวัลศักดิ์ แสงเวียน 
กับภรรยาที่ 
พระวิหารฮ่องกง   
ประเทศจีน
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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

ลงนามข้อตกลงบริจาคอุปกรณ์รักษาสายตาให้ พอ.สว.

จะมีคนไทยอีกจำานวนมากที่มีสายตาดีขึ้นเนื่องมาจากการลงนามในข้อตกลง

ร่วมกันระหว่างมูลนิธิศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ในประเทศไทย (แอลดีเอส) กับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา-

บรมราชชนนี (พอ.สว.)  โดยมีนายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ 

พอ.สว. พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์กูดสัน ตัวแทนจากมูลนิธิแอลดีเอส 

ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 30 เมษายน 2013  

ข้อตกลงดังกล่าวจัดทำาขึ้นเพื่อการบริจาคอุปกรณ์พิเศษในการรักษาสายตา 

ได้แก่ ตัวชี้วัดทางชีวภาพ 1 เครื่อง เครื่องดูดความชื้นความถี่สูง 2 เครื่อง และกล้องผ่าตัดผ่านจุลทรรศน์ 1 เครื่อง  อุปกรณ์

เหล่านี้และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ทางมูลนิธิแอลดีเอสบริจาคมาแล้ว จะช่วยให้แพทย์ พอ.สว. สามารถออกไปรักษาตามพื้นที่

ชนบทของประเทศและทำาการผ่าตัดต้อกระจกได้

อาสาสมัครแอลดีเอสเป็นพรให้นักเรียนตาบอด

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา นักเรียนตาบอด 39 คนของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำาปางได้

สนุกกับการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษจากอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยบริคัมยังก์ 

ผู้สอนศาสนาแอลดีเอส และเจ้าหน้าที่สโมสรโรตารี โดยมีผู้นำาและสมาชิกจากสาขาเชียงใหม่

และลำาปางร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

พิธีมอบเก้าอี้เข็นและรถสามล้อที่อยุธยา

พิธีมอบเก้าอี้เข็นจัดขึ้นอีกครั้งด้วยความร่วมมือระหว่างสโมสรโรตารีกับมูลนิธิศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ที่บิ๊กซีจังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา  

โดยมีผู้นำาศาสนจักรในท้องที่ ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เจ้าหน้าที่โรตารี และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

ประจำาจังหวัดร่วมพิธีมอบเก้าอี้เข็นในครั้งนี้ โดยบริจาคเป็นเก้าอี้เข็น 38 คัน และรถสามล้อ  

6 คันให้แก่ผู้ทุพพลภาพ 

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

ชายวัย 81 ปีขี่รถสามล้อด้วยความ
ตื่นเต้นดีใจหลังการรับบริจาค
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