
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

บางคนเข้าร่วมศาสนจักรและมี

ส่วนร่วมในช่วงเวลาหนึ่ง แต่มา

ถึงจุดที่พวกเขาไม่ด�าเนินต่อไป

ตามทางแห่งพระกิตติคุณ  มีหลายสาเหตุ

ว่าท�าไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น  บางครั้งพวกเขา

ขุ่นเคืองใจจากค�าพูดหรือการกระท�าของ

ใครบางคน  ในกรณอีืน่ ๆ นสิยัเก่ากลบัคนื 

มาและพวกเขาละอายใจท่ีไม่ได้ด�าเนิน 

ชีวิตตามมาตรฐานของพระกิตติคุณ  ใน

บางสถานการณ์  พวกเขาติดภารกิจใน

หน้าที่การงานและสูญเสียความเคยชิน

กับการมาโบสถ์  มีสาเหตุอื่นอีกหลาย

สาเหตุที่ว่าท�าไมผู้คนจึงแข็งขันน้อย 

ส่วนใหญ่เรารู้จักบางคนที่เดินตามทาง

สายนี้  พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อ

พระองค์ทรงเล่าอุปมาเรื่องแกะหาย  ใน

อุปมาเรื่องนี้  พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่า

พระองค์ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้

เพื่อออกไปช่วยชีวิตแกะหนึ่งตัวที่หายไป1  

พระองค์ทรงขอให้เราท�าเช่นเดียวกัน

เราได้ยินหัวข้อนี้จากประธานมอนสัน

ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน  เมื่อ

ไม่นานมานี้ท่านกล่าวว่า ‘ตลอดหลายป ี

ที่ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ ข้าพเจ้า

ได้เน้นถึงความจ�าเป็นของ “การช่วยชีวิต” 

พี่น้องของเราจากสถานการณ์ต่าง ๆ มาก 

มายซึ่งอาจท�าให้พวกเขาสูญเสียพรทุก

ประการที่พระกิตติคุณมอบให้  ตั้งแต่เป็น

ประธานศาสนจักรข้าพเจ้ารู้สึกถึงความ 

เร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นส�าหรับเราที่จะมี

ส่วนในการช่วยชีวิตนี้   เมื่อสมาชิกที่

ซื่อสัตย์ของศาสนจักรเอื้อมมือออกไป

ด้วยความรักความเข้าใจ หลายคนกลับ

มาแข็งขันอย่างเต็มที่และก�าลังชื่นชมพร

ที่เพิ่มเข้ามาในชีวิตพวกเขา  แต่ยังมีอีก

มากทีต้่องท�าในเรือ่งนี ้และข้าพเจ้ากระตุ้น 

ทุกคนให้เอื้อมออกไปช่วยชีวิต  พระเจ้า

ตรัสว่า “เมื่อท่านหันกลับแล้ว จงชูก�าลัง 

พี่น้องทั้งหลายของท่าน”’ (ลูกา 22:32)2

กระบวนการช่วยชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นกับ
บิดามารดาข้าพเจ้า  พวกท่านกลับมา
แข็งขันในศาสนจักรอย่างเต็มที่โดยผ่าน

ความพยายามของผู้สอนประจ�าบ้านและ
สมาชิกคนอื่น ๆ ที่รักพวกท่าน  เมื่อข้าพ-
เจ้าพดูกบัสมาชกิศาสนจกัรในหลายภมูภิาค 
ของโลก ข้าพเจ้าค้นพบอยู่เสมอว่าพวก
เขาหลายคนได้รับการ “ช่วยชีวิต” ในวิธี

เดียวกันกับบิดามารดาข้าพเจ้า  มีคนที่
กล้าหาญและพยายามเอื้อมมือออกไป
หาพวกเขา

สมัยเป็นวัยรุ่น ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เฝ้า
สังเกตวิธีการช่วยชีวิตใครสักคนขณะรับ
ใช้เป็นคู่สอนประจ�าบ้านของบิดาข้าพเจ้า  
เราได้รับมอบหมายให้สอนครอบครัวหนึ่ง
ที่แข็งขันน้อยในวอร์ดของเรา  เป็นเวลา
หลายปีมาแล้วที่พวกเขาเคยมาโบสถ์  
ข้าพเจ้าจ�าได้ถึงการต้อนรับอย่างเย็นชา
เมื่อเราไปเยี่ยมพวกเขาครั้งแรก  ระหว่าง
ที่เราก�าลังเยี่ยม บิดาข้าพเจ้าเห็นสวนครัว
ในสนามหลังบ้านและถามว่าพวกเขา
ปลูกอะไร  พวกเขาเสนอจะน�าเราออกไป
ข้างนอกและพาเราเดินชมสวนครัว

ขณะพาเราไปดูว่าพวกเขาปลูกอะไร 
ข้าพเจ้าสัมผัสได้ว่าเริ่มมีความสัมพันธ์
เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาคู่นี้กับบิดา
ข้าพเจ้า  ในการเยี่ยมครั้งต่อ ๆ มา ข้าพ-
เจ้าสงัเกตว่าพวกเขาเริม่มคีวามรูส้กึอบอุน่ 
ซึ่งไม่นานได้เบ่งบานจนกลายเป็นความ
สัมพันธ์ของความไว้วางใจและความรัก  

สิ่งนี้ท�าให้บิดาข้าพเจ้าสามารถเชื้อเชิญ
พวกเขาให้กลับมาแข็งขันในศาสนจักรได้  

ประเทศไทย

  ตุ ล า ค ม   2 0 1 3     ท1      

ช่วยชีวิตผู้แข็งขันน้อย
เอ็ลเดอร์แลร์รีย์ วาย. วิลสัน แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย



ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

พวกเขาตอบรับค�าเชื้อเชิญของบิดา
ข้าพเจ้าและกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีเยี่ยม
ของท่าน  บิดามารดาข้าพเจ้ารู้วิธีช่วยผู้
อื่นในสภาพการณ์คล้ายกันเพราะพวก
ท่านเคยได้รับการช่วยชีวิตมาก่อน

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้าได้สนทนากับ

อธิการของเราคนหนึ่งที่กรุงเทพฯ เกี่ยว

กับความพยายามที่เขาและสมาชิกใน

วอร์ดท�าในการช่วยชีวิตผู้อื่น  เขาเน้นย�้า

ให้ข้าพเจ้าฟังว่าความพยายามของเราจะ

มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเราเยี่ยมผู้

อื่นด้วยความรักและหาวิธีแสดงความรัก

นั้นแก่พวกเขา  นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ

บิดาข้าพเจ้าแสดงความสนใจครอบครัว

นี้โดยถามถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจ ซึ่งคือ

สวนครัวของพวกเขา

อธิการอีกท่านหนึ่งที่กรุงเทพฯ แบ่งปัน

ทัศนะที่มีค่าเกี่ยวกับวิธีการออกไปช่วย

ชีวิตผู้อื่น  เขาบอกว่าเราไม่เพียงเชื้อเชิญ

ผู้คนให้กลับมาโบสถ์เท่านั้น แต่เราต้อง

ช่วยให้พวกเขารู้ว่าท�าไมจึงควรท�าเช่นนั้น  

เราต้องน�าข่าวสารแห่งความหวังและปีติ

อันเป็นนิรันดร์ของพระผู้ช่วยให้รอดมาให้

พวกเขา  อธิการท่านนี้เน้นความส�าคัญ

ของการสอนเกี่ยวกับสิ่งดีงามที่มาสู่ชีวิต

เราผ่านทางพลังของการต่อพันธสัญญา 

ที่เราท�าไว้กับพระผู้เป็นเจ้าและความ 

เข้มแข็งที่มาจากการคบหากับผู้คนที่มุ่ง

มั่นด�าเนินชีวิตตามค�าสอนของพระผู้ช่วย

ให้รอด  เมื่อเราอธิบายถึงพรที่มาจากการ

มีส่วนร่วมในศาสนจักร เรามีแนวโน้ม

มากขึ้นที่จะได้เห็นผู้แข็งขันน้อยตอบรับ 

ค�าเชื้อเชิญของเรา    

พระเจ้าทรงนึกถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงเล่าอุปมา 

เรื่องแกะหาย  ในอุปมาเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าพระองค์ 

ทรงละแกะเก้าสิบเก้าตัวนั้นไว้เพื่อออกไปช่วยชีวิต 

แกะหนึ่งตัวที่หายไป  พระองค์ทรงขอให้เราทำาเช่นเดียวกัน



ประเทศไทย

  ตุ ล า ค ม   2 0 1 3     ท3      

เมื่อเราเริ่มงานแห่งการช่วยชีวิตผู้อื่น 

เราควรนึกถึงหลักธรรมส�าคัญบาง

ประการที่ประธานมอนสันเน้นย�า้ว่าต้อง

ท�าอย่างไร  เมื่อท่านพูดในการประชุม 

เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร เกือบ

ทุกครั้งท่านจะพูดถึงความส�าคัญของ 

การตามหาแกะหายของพระเจ้าเสมอ  

นอกจากนั้นท่านยังได้แบ่งปันกุญแจ 

บางอย่างที่ท่านคิดว่าเราต้องใช้ในวิธี

ช่วยชีวิตของเรา  ข้าพเจ้ามักจะได้ยิน

ท่านพูดว่า นอกเหนือจากการเชื้อเชิญ

ผู้คนให้กลับมา เราต้องให้พวกเขาท�า 

บางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายด้วย   

ซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่มีความหมายแต่ก็ 

ไม่ท�าให้พวกเขารู้สึกหนักใจจนเกินไป  

นอกเหนือจากนั้น ท่านยังย�า้ว่าเรา

ต้องช่วยพวกเขาให้ประสบความส�าเร็จ

ในหน้าที่รับผิดชอบหรืองานมอบหมาย 

ที่เราให้พวกเขา3  มีปัญญาที่ยิ่งใหญ่ใน

การท�าตามค�าแนะน�าของประธานมอน-

สัน  เราสามารถเรียกบางคนที่กลับมา

โบสถ์ให้ช่วยเหลือในกิจกรรมหนึ่ง ให้

สอนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในบทเรียนหรือให ้

รับใช้เป็นผู้ช่วยครูหรือผู้น�าซึ่งพวกเขา

สามารถรับประสบการณ์และเรียนรู้ 

จากการสังเกตวิธีท�าการเรียกให้ประสบ

ผลส�าเร็จของสมาชิกผู้มีประสบการณ์

มากกว่า 

สุดท้าย สมาชิกศาสนจักรผู้กลับมา
แข็งขันควรได้รู้ว่าเราต้องการพวกเขา  

ความร่วมมือของพวกเขาจะเสริมก�าลัง
ให้ชุมชนของวิสุทธิชนในวอร์ดหรือสาขา
ใดก็ตาม  ศรัทธาและการรับใช้ของพวก

อ้างอิง
1.  ดู ลูกา 15:4-5
2.  “Reach Out to Rescue,” http://www.lds.org/

prophets-and-apostles/unto-all-the-world/
monson-encourages-members-to-reach-
out?lang=eng

3. ดู ประธานมอนสัน, “มองผู้อื่นดังที่พวกเขา
จะเป็น,” เลียโฮนา, พ.ย. 2012, 68-69.

เขาสามารถสร้างความแตกต่างที่ดีใน
ชีวิตผู้อื่น  เราทุกคนจะเพิ่มพูนและได้รับ
พรเมื่อเราเติบโตด้วยกันเป็นผู้คนที่คู่ควร
แก่การรับพระผู้ช่วยให้รอด ณ การเสด็จ
มาครั้งที่สองของพระองค์

พระเจ้าตรัสกับเราในหลักค�าสอน 
และพันธสัญญาว่า “และหากเป็นไป 

ว่าเจ้าจะท�างานตลอดวันเวลาของเจ้า 
ในการป่าวร้องการกลับใจแก่คนพวกนี้, 

และน�า, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา, 
ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะใหญ่หลวง
เพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของ
เรา! และบัดนี้, หากปีติของเจ้าจะใหญ่

หลวงด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้าน�ามา
หาเราในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, 
ปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหาก

เจ้าจะน�าจิตวิญญาณมากมายมาหา
เรา!” (คพ. 18:15-16)

การน�าผู้แข็งขันน้อยกลับคืนมาอาจ 
จะดูเหมือนเป็นความท้าทายที่น่าหวาด-
หวั่น  อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับทุกสิ่ง 
ในชีวิต พระเจ้าทรงเปิดทางให้แก่ผู้ที่มา
หาพระองค์ด้วยศรัทธา  พวกเขาพบว่า

พระองค์ประทานถ้อยค�าแก่พวกเขาที่จะ
พูด ประทานเวลาอันเหมาะสมส�าหรับ
การแบ่งปันข่าวสารพระกติติคุณ ประทาน 
ความกล้าหาญที่จะเชื้อเชิญตรง ๆ และ
วิสัยทัศน์ในการเห็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้

เมื่อพวกเขาท�าตามแบบอย่างของพระ-
องค์ในการช่วยชีวิตแกะที่หลงหาย ข้าพ-
เจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะฟังค�าแนะน�า
ของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ของ
เราและอยู่ในบรรดาผู้ที่ “ออกไปช่วย
ชีวิต”  

บางคนจะพูด

ว่า “เราต้อง

ระมัดระวังกับ

คนอ่อนแอ 

ในบรรดา 

พวกเรา เป็น 

การดีกว่า 

ที่จะไม่เรียกพวกเขาสวดอ้อนวอนหรือ 

แสดงประจักษ์พยาน เพราะพวกเขาจะ

ตระหนก ต่อต้าน และจากเราไป” นั่น 

เป็นความเชื่อที่ผิด! . . .  เราทุกคนที่เป็น 

ผู้นำา . . . ต้องเปิดประตูให้แกะที่หายไป  

เลี่ยงมายืนข้าง ๆ เพื่อปล่อยให้พวกเขา 

เข้ามา เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ปิดกั้นประตู

ทางเข้า ประตูนั้นเป็นทางแคบ บางครั้ง 

เราพยายามดึงพวกเขาด้วยท่าทีเงอะงะ 

ให้เข้าประตูมาในขณะที่เรากำาลังยืนขวาง

ทางอยู่  ต่อเมื่อเรามีวิญญาณของการช่วย

ยกพวกเขาขึ้น ผลักดันพวกเขาไปข้างหน้า

เรา เห็นพวกเขาข้ึนไปอยู่เหนือเรา เม่ือน่ัน 

เราย่อมมีวิญญาณที่จะก่อเกิดประจักษ์

พยาน

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน 

โควรัมอัครสาวกสิบสอง, “การเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ผู้แข็งขันน้อย,” เลียโฮนา,  

ก.พ. 2011, 20.
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การถ่ายทอดส�าหรับผู้น�าทั่วโลก
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา
เน้นการท�างานเป็นหนึ่งเดียวกัน

ระหว่างผู้สอนศาสนาเต็มเวลา สมาชิก
ศาสนจักร ตลอดจนสมาชิกสภาสเตค
และสภาวอร์ดในการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

การรักษาให้คงอยู่ และการท�าให้แข็งขัน  

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สมาชิก

โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวถึงลักษณะ

ความเป็นหนึ่งเดียวของงานนี้ว่า “เราท�า 

งานร่วมกันด้วยศรัทธาและความสามัคค ี

---ศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงน�าทางในทุก

ย่างก้าวของเรา มีความสามัคคีกันและ

สามัคคีกับผู้สอนศาสนา มีแรงจูงใจด้วย

ความรักที่เรามีต่อ [พระเยซูคริสต์] ความ

รักที่เรามีให้กัน และความรักที่เรามีต่อผู้

ที่เรารับใช้เสมอ… บ่อยครั้งเหลือเกินที่

เราแยกงานของพระเจ้าออกเป็นส่วน ๆ 

เพราะคิดว่างานเหล่านั้นไม่สัมพันธ์กัน  

พวกเขาจัดท�าตารางติดประกาศให้

สมาชิกลงชื่อเวลาว่างที่สามารถออกไป

เยีย่มผูแ้ขง็ขนัน้อย  มกีารประชมุประสาน 

งานเป็นประจ�า ท�านัดหมายและติดตาม

ผลทางโทรศพัท์ และออกไปปฏบิตัศิาสน- 

กิจด้วยการผูกมิตรกับผู้แข็งขันน้อย รับ

ฟังปัญหา แบ่งปันข้อคิดทางวิญญาณ

จากพระคัมภีร์มอรมอน ทบทวนพันธ-

สัญญาบัพติศมา และเชื้อเชิญให้มารับ

ส่วนศีลระลึก  ส�าหรับผู้ท่ีอาศัยอยู่ไกล

เกนิกว่าจะเดินทางได้ พวกเขาท�าจดหมาย 

เยีย่มจากสาขาและส่งไปให้ทางไปรษณย์ี 

พี่น้องสตรีคนหนึ่งในรายชื่อกลับมาร่วม

กิจกรรมของสาขาหลังจากไม่แข็งขัน

มากว่าแปดปีเนื่องจากความพยายาม

ด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันในสภา

นอกจากนีเ้อ็ลเดอร์วศิษิฐ์ขอให้ซสิเตอร์ 

ผู้สอนศาสนาสาขาคนหน่ึงโทรศัพท์ติด 

ไม่ว่าการสั่งสอนพระกิตติคุณให้แก่ผู ้

ไม่เป็นสมาชิก การรับใช้กับผู้เปลี่ยนใจ

เลื่อมใสใหม่ การท�าให้ผู้แข็งขันน้อย 

กลับมาแข็งขัน การสอนและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้สมาชิกที่แข็งขัน หรือ

การท�ากิจกรรมประวัติครอบครัวและ 

งานพระวิหาร ล้วนแยกจากกันไม่ได้  

งานเหล่านี้ไม่ใช่งานคนละส่วน  แต่

ทั้งหมดอยู่ในงานแห่งความรอด”

เป็นหนึ่งเดียวกันในการช่วยชีวิต
ทีละคน

ทีส่าขามหาสารคาม ในความพยายาม 

ท�างานเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างผู้สอน

ศาสนาเต็มเวลากับสมาชิก  เอ็ลเดอร ์

วศิิษฐ์ คณาค�ารายงานว่า หลงัจากประชมุ 

ประสานงานกัน สมาชิกสภาได้เลือกชื่อ 

พี่น้องสตรีแข็งขันน้อยสองคนจากบันทึก

สมาชกิภาพเพือ่เริม่กระบวนการช่วยเหลอื 

ทีละคน  
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“งานเผยแผ่ศาสนาไม่ควรอยู่ในวาระการ
ประชุมของสภาวอร์ดเท่านั้น  แต่ควรอยู่ 
ในวาระการประชุมของโควรัมเอ็ลเดอร์ 
สมาคมสงเคราะห์ ตลอดจนโควรัม กลุ่ม  
และองค์การช่วยอื่น ๆ ด้วย” 

--- เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
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ตามสมาชิกที่ขาดการประชุมศีลระลึก 

ในนามของประธานสาขาเพื่อดูว่าพวก

เขาต้องการความช่วยเหลือหรือการ

สนับสนุนอย่างไร  จ�านวนผู้เข้าร่วมการ

ประชุมศีลระลึกของสาขาเพิ่มจ�านวน

มากขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา

ภายใต้การก�ากับดูแลของอธิการ 

สมาชิกสภาวอร์ดมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

ในการช่วยเหลือผู้สนใจ สมาชิกใหม่  

หรือสมาชิกที่กลับมาแข็งขันแต่ละคน 

ให้ก้าวหน้า  หัวหน้าเผยแผ่วอร์ดก�ากับ

ดูแลและประสานงานกับผู้สอนศาสนา

เต็มเวลาในงานเหล่านี้  “งานเผยแผ่

ศาสนาไม่ควรอยู่ในวาระการประชุม 

สามารถเตรียมเยาวชนคนหนุ่มสาวให้

เป็นผู้สอนศาสนาที่พระเจ้าจะทรงไว้วาง 

พระทัยได้โดยปลูกฝังให้พวกเขาเข้าใจ

วิสัยทัศน์ในงานแห่งความรอด และ

เตรยีมพวกเขาให้พร้อมเข้าสูส่นามเผยแผ่

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีกิจกรรม

เตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา (มินิเอ็มทีซี) 

จัดขึ้นในท้องถิ่นขอนแก่นและในท้องถิ่น

กรุงเทพเหนือเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและ

คนหนุ่มสาวเตรียมพร้อมเป็นผู้สอนศาสนา

เต็มเวลา  กิจกรรมด�าเนินด้วยเนื้อหาเพื่อ

มุ่งเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับงานเผยแผ่และ

เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติ

จริงนอกสถานที่  เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็น

ของสภาวอร์ดเท่านั้น แต่ควรอยู่ในวาระ

การประชุมของโควรัมเอ็ลเดอร์ สมาคม

สงเคราะห์ ตลอดจนโควรัม กลุ่ม และ

องค์การช่วยอื่น ๆ ด้วย” เอ็ลเดอร์เอ็ม.  

รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าว

เตรียมเยาวชนคนหนุ่มสาวให้
เข้าใจวิสัยทัศน์

เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็นขอให้

เรา “คิดถึงผู้สอนศาสนาเต็มเวลาและ

สวดอ้อนวอนให้พวกเขาเสมอ มอบความ

วางใจให้พวกเขาด้วยครอบครวัและเพือ่น ๆ 

[ของเรา] พระเจ้าทรงไว้ใจพวกเขาและ 

เรียกพวกเขามาให้สอนและเป็นพรแก่คน

ท่ีแสวงหาพระองค์”  สเตคและวอร์ด

กิจกรรมมินิเอ็มทีซีท้องถิ่นขอนแก่นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2013 ที่สาขาขอนแก่น มีเยาวชนห้าสาขาเข้าร่วมกว่า 40 คน
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รุ่นพี่อดีตผู้สอนศาสนาที่มาช่วยแบ่งปัน

ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และ

สอนบทเรียน  นอกจากนี้เยาวชนท้องถิ่น

กรุงเทพเหนือยังได้รับค�าเชื้อเชิญให้เข้า

ร่วมโครงการอ่านพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อ

ถวายเป็นของขวัญแด่พระผู้ช่วยให้รอด

เนื่องในวันคริสต์มาส

ท้องถิ่นอุดรธานีมีการจัดชั้นเรียนทุก
เย็นวันเสาร์ส�าหรับเยาวชนและหนุ่มสาว
โสดที่ต้องการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
โดยใช้คู่มือการเตรียมตัวเป็นผู้สอน
ศาสนา  มีประธานท้องถิ่นซึ่งเป็นอดีตผู้
สอนศาสนาและผู้สอนศาสนาเต็มเวลา
เป็นผู้ให้การอบรม

เมื่อเยาวชนมีความพร้อมและเข้าใจ
วิสัยทัศน์ของงานนี้อย่างถูกต้อง พวกเขา 
จะเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งใน
งานของพระผู้เป็นเจ้า

ท�าหน้าที่ของตนในการเชื้อเชิญ
ผู้คนมาหาพระคริสต์

สมาชิกและผู้สอนศาสนาสามารถ

เข้าใจบทบาทตนเองในงานได้เมื่อด�าเนิน

ชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างมีความสุข

ได้รับค�าเชื้อเชิญจากผู้สอนศาสนาสมัย

เป็นเยาวชนที่หนองคายให้รับบัพติศมา

แต่ครอบครัวเขาไม่อนุญาตให้รับบัพ- 

ติศมาในช่วงเวลานั้น  ตลอดระยะเวลา

สองปีเขาสวดอ้อนวอน อ่านพระคัมภีร์ 

และมาโบสถ์เป็นประจ�าโดยได้รับก�าลัง

ใจและแรงสนับสนุนจากสมาชิกในสาขา

อย่างต่อเนื่องจนได้รับอนุญาตให้รับ 

บัพติศมาในที่สุด  การท�างานอย่างต่อ

เนื่องของสมาชิกในสาขาจ�าเป็นเช่นกัน

ในการท�าให้ค�าเชื้อเชิญเกิดสัมฤทธิผล

ประธานโธมัส เอส. มอนสันกล่าวว่า 

“ความปรารถนาจะไม่ท�าให้เกิดผลเช่น

นั้น  พระเจ้าทรงคาดหวังความคิดของเรา  

พระองค์ทรงคาดหวังการกระท�าของเรา  

พระองค์ทรงคาดหวังการลงแรงท�างาน

ของเรา  พระองค์ทรงคาดหวังประจักษ์

พยานของเรา  พระองค์ทรงคาดหวังการ

อุทิศตนของเรา”  พระผู้เป็นเจ้าทรงคาด

หวังให้เราด�าเนินชีวิตเยี่ยงสานุศิษย์และ

มีส่วนเต็มที่ในงานแห่งความรอดของ

พระองค์   

และเชื้อเชิญผู้อื่นให้มาร่วมกิจกรรม การ

ประชุมของศาสนจักร และโอกาสอื่น ๆ  

เอ็ลเดอร์แสงสุวรรณเล่าประสบการณ์

ทางวิญญาณเมื่อเร็ว ๆ นี้หลังจากสวด

อ้อนวอนเกี่ยวกับรายชื่อสมาชิกที่ไม่แข็ง-

ขัน เขารู้สึกว่าต้องโทรศัพท์หาครอบครัว

หนึ่งและท�านัดหมายไปเยี่ยม  เขากับ

เอ็ลเดอร์แมนนิงก์ซึ่งเป็นคู่สอนประจ�า

บ้านออกไปเยี่ยมครอบครัวนี้ที่ไม่ได้มา

โบสถ์นานหลายปี และพบว่าเป็น

ครอบครัวเดียวกับที่เอ็ลเดอร์แมนนิงก์

พยายามเขียนจดหมายหามาแล้วหลาย

ฉบับก่อนหน้านี้ โดยเขียนเป็นภาษา

อังกฤษแล้วใช้เครื่องมือแปลใน Google  

ทั้งคู่เชื้อเชิญให้ครอบครัวนี้กลับมารับ

ส่วนผลของพระกิตติคุณอีกครั้ง  

การเชื้อเชิญคือจุดวัดความส�าเร็จที ่

แท้จริง ไม่ใช่การที่ผู้คนจะรับบัพติศมา

หรือแข็งขันอยู่ในศาสนจักร  บางครั้งค�า

เชื้อเชิญอาจไม่เกิดผลในระยะเวลาอัน

สั้น  สมาชิกคนหนึ่งในสาขาบางเขนเคย

กิจกรรมเตรียมตัวเป็นผู้สอนศาสนา 
ครั้งที่ 3 ของท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ 
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013  
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ผมเกิดมาในครอบครัวที่เป็น
สมาชิกแข็งขันในศาสนจักร  
เราไปโบสถ์ด้วยกันในวัน

อาทิตย์เสมอ  คุณพ่อคุณแม่เป็นแบบ
อย่างที่ดีให้แก่ผม  แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่มี
คือความปรารถนาที่จะรู้จักพระกิตติคุณ
อย่างแท้จริง  ผมท�าตามพ่อแม่เพยีงเพราะ 
รู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่ดี  ผมเพียงเชื่อโดยไม่ได้
รู้ตัวว่าผมขาดประจักษ์พยานที่แท้จริง

เมื่อถึงอายุ 19 ปี  ผมตัดสินใจเป็นผู้
สอนไม่ใช่เพราะความปรารถนาที่จะ 
แบ่งปันพระกิตติคุณ แต่เป็นเพราะผม
อยากหาประสบการณ์ ได้มีโอกาสไป
เที่ยวหลาย ๆ ที่ หรือถ้าได้รับเรียกไป 
ต่างประเทศก็จะมีโอกาสได้ฝึกภาษา 
ด้วย  นั่นเป็นความคิดของผมในเวลานั้น  

หนึง่เดือนต่อมาผมได้รบัจดหมายเรยีก  
ผมได้รับเรียกให้รับใช้ที่คณะเผยแผ่ประ-
เทศไทย กรุงเทพ  ความรู้สึกในตอนน้ัน
คือความผิดหวังในใจลึก ๆ ที่ไม่ได้รับใช้
ในต่างประเทศ  แต่ผมก็ตดัสนิใจเดนิหน้า 
ต่อไปในการเป็นผู้สอนศาสนา

เมือ่ผมไปทีศ่นูย์ฝึกอบรมผูส้อนศาสนา 
ที่นั่นเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�าคัญในชีวิตผม
ตลอดไป  มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชักจูง
ใจผมและเป็นแรงบันดาลใจให้ผม โดย
เฉพาะอย่างยิง่เพือ่นผูส้อนศาสนาทีอ่ยูใ่น 
กลุ่มเดียวกัน  ผมได้เห็นประจักษ์พยาน
ของพวกเขา ได้รู้สึกถึงอ�านาจของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์ และเข้าใจว่าพวกเขา
มาเป็นผู้สอนศาสนาเพื่ออะไร  หลายสิ่ง
หลายอย่างค่อย ๆ เข้ามาในจิตใจของผม  
ทุกครั้งที่เราเรียนบทเรียนจากครูผู้สอน

นัก  คุณแม่ของครอบครัวนี้เริ่มกลับไป
ปฏิบัติศาสนาเดิม  ตอนนั้นผมบอกตน 
เองในใจเสมอว่านี่เป็นครอบครัว ผมรู้ว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงอยากให้ครอบครัวนี้อยู่
ด้วยกันชั่วนิรันดร์ และผมรู้ว่าผมอยู่ที่นี่
ในตอนนี้เพื่อช่วยพวกเขา   

วันหนึ่งคุณแม่ของเด็กทั้งสามคนถาม
ผมเกีย่วกบัครอบครวัของผมว่าเป็นสมาชกิ 
หรือไม่  ผมได้มีโอกาสแสดงประจักษ์
พยานเกี่ยวกับครอบครัวของผม สิ่งที่ผม 
รู้ สิ่งที่ผมเป็น  ผมเป็นพยานต่อพวกเขา
ถึงพรของการมีพระกิตติคุณในครอบครัว  
หลังจากนั้นผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลง
ของครอบครัวนี้อย่างมาก  พวกเขามา
โบสถ์ประจ�าและลกู ๆ ทกุคนรบับพัตศิมา  
นอกจากนัน้ครอบครวันีย้งัได้แนะน�าเพือ่น 
คนหนึ่งให้เราสอน และเธอรับบัพติศมา
หลงัจากนัน้ไม่นาน  นัน่เป็นเพราะประจกัษ์ 
พยานที่ครอบครัวนี้ได้แบ่งปันกับเธอ

ผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะประจักษ์
พยานที่ผมมีในพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์  สิ่งที่ท�าให้ผมมีความสุขมากที่สุด
คือการได้ฟังประจักษ์พยานของผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสที่ผมสอน  ประจักษ์พยานคือ
สิ่งที่มีค่าที่สุดส�าหรับผม 

ผมจะรู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนอย่างแรง
กล้าจากพระวิญญาณให้ท�าตามหลัก
ธรรมเหล่านั้น  ผมสวดอ้อนวอนอย่าง
หนัก  ผมพยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง  
ผมอ่านพระคัมภีร์จนจบ  ผมกลับใจจาก
บาปที่เคยท�า  ผมถ่อมใจและเปิดใจมาก
ขึ้นที่จะฟังและเรียนรู้จากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  สิ่งเหล่านี้ท�าให้ผมรู้ด้วยตนเอง
ว่าพระบิดาบนสวรรค์เป็นพระผู้เป็นเจ้า 
ของเรา พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา และศาสนจักรแห่งนี้เป็น
ความจริง  ประจักษ์พยานเหล่านี้ท�าให้
ผมมีความสุขและอยากจะแบ่งปันกับผู้
อื่น  ผมได้เรียนรู้ว่าหากตัวเราเองไม่ได้
เปลีย่นใจเลือ่มใสในพระกติตคิณุ เราจะไม่ 
สามารถช่วยหรือปรารถนาจะช่วยคนอื่น
ให้เปลีย่นใจเลือ่มใสในพระกติติคุณได้เลย

ในเขตสุดท้ายที่ผมรับใช้ ผมมีโอกาส
ได้สอนครอบครัวหนึ่งที่พ่อแม่เป็นสมาชิก
แต่ไม่เข้มแข็ง  พวกเขามีลูกสามคนที่ยัง
ไม่ได้รับบัพติศมา  ครั้งแรกที่ผมกับคู่ไป
สอนครอบครัวนี้ ผมซื้อขนมโอรีโอไปแจก
ลูก ๆ ทั้งสามคนของพวกเขา  เด็กสาม
คนนั้นไม่พอใจและไม่ได้ขอบคุณผมแม้ 
แต่น้อย  ตอนนั้นผมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไร

ประจักษ์พยานคือสิ่ง
มีค่าที่สุดสำาหรับผม
โดย เบญจมินทร์ ไกวัลวรรธนะ

มาโนด เชื้อแดง  
(แถวหลังกลาง)  
เป็นผู้ให้บัพติศมา 
ลูก ๆ ทั้งสามคน 
พร้อมกันที่วอร์ดอโศก ภา
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เว็บไซต์เร่งงานแห่งความรอด

เว็บไซต์เร่งงานแห่งความรอดมีวีดิทัศน์และเนื้อหา 

ที่จะช่วยให้สมาชิกและผู้นำาเข้าใจวิสัยทัศน์ของงาน 

เข้าใจบทบาทของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ 

ให้ผู้อื่นมีส่วนร่วม  เข้าไปที่ http://www.lds.org/

training/wwlt/2013/hastening และเลือกภาษา

ไทยจากเมนูมุมบนขวา

คลังค้นคว้าพระกิตติคุณบนอุปกรณ์มือถือ

คลงัค้นคว้าพระกติตคิณุมเีมนใูนภาษาไทยแล้วและเนือ้หาบางส่วนสามารถดาวน์โหลด 

เป็นภาษาไทยได้ เช่น การประชุมใหญ่สามัญ เนื้อหาที่เป็นภาษาไทยจะมีให้อัพเดท 

อยู่เรื่อย ๆ  สำาหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถดาวน์โหลดได้จาก Market app  

และค้นคำาว่า Gospel Library  สำาหรับระบบปฏิบัติการ iOS สามารถดาวน์โหลดได้จาก  

App Store

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

อ อ น ไ ล น ์ ภ า ษ า ไ ท ย

ล่ า สุ ด
จากบทความในเลียโฮนาฉบับเดือนกรกฎาคม 2013 ข้อมูลล่าสุดของบุคคลที่ท่านสามารถติดต่อได้เพื่อขอความช่วยเหลือ
เรื่องกองทุนต่อเนื่องเพื่อการศึกษา มีดังนี้

เจ้าหน้าที ่กตศ. (ประเทศไทย) เอล็เดอร์/ซสิเตอร์มาร์เวล  rmarvel@ldschurch.org  088-874-5657, 081-259-5065
    เอ็ลเดอร์/ซิสเตอร์แสงสุวรรณ  utahismystate2010@gmail.com  090-418-2093
เจ้าหน้าที่สถาบันศาสนา  วงศกร จรัสอรุณฉาย  wongsagornj@ldschurch.org  083-404-9915
    อรุณ ทองมี  ThongmeeA@ldschurch.org   089-685-5678

หากท่านมีคำาถามเกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารของนักศึกษา ข้อมูลที่ต้องการจากสถานศึกษา หรือวิธีที่สถานศึกษาจะได้รับ
เงินกู้ โปรดติดต่อบราเดอร์พูนศักดิ์ ไตรยสาคร ที่ TriyasakornPo@ldschurch.org   081-848-6821


