
ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

ข้
าพเจ้าจ�าได้อย่างแม่นย�าถึงค�า

ปราศรัยท่ีประธานฮิงค์ลีย์พูดถึง

เรื่องส่วนสิบ  ข้าพเจ้าเกือบจะ

เห็นภาพของคู่สามีภรรยาและสิ่งท่ีเกิดขึ้น

กับพวกเขา   

“เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งกลับจากงานเผย 

แผ่ใหม่ ๆ  เขาพบหญิงสาวที่เขาต้องการ

แต่งงานด้วย คนทั้งสองมีความสุขแต่

ยากจน  แล้วเวลาที่ยากล�าบากก็เกิดขึ้น

เมื่ออาหารและเงินไม่มีเหลือ  วันน้ันเป็น

วันเสาร์และตู้กับข้าวว่างเปล่า  เรเนรู้สึก

ว้าวุ ่นใจมากเมื่อเห็นภรรยาสาวสุดที่รัก

หิว  เขาตัดสินใจว่าไม่มีทางเลือกใดดีกว่า

น�าเงินส่วนสิบไปซื้ออาหาร  ขณะก�าลังจะ

ออกจากบ้าน ภรรยาเรียกเขาและถามว่า

จะไปไหน เขาตอบว่าจะไปซื้ออาหาร  เธอ 

ถามว่าเอาเงินมาจากไหน  เขาบอกเธอว่า

นั่นเป็นเงินส่วนสิบ  เธอพูดว่า “นั่นเป็นเงิน

ของพระเจ ้า—คุณจะน�าเงินนั้นไปซื้อ

อาหารไม่ได้” ศรัทธาของเธอแข็งแกร่ง

กว่าเขา  เขาน�าเงินไปเก็บไว้ที่เดิมและคน

ทั้งสองก็เข้านอนในคืนนั้นด้วยความหิว 

“เช้าวนัรุง่ขึน้พวกเขาไม่มอีาหารเช้ารบั- 

ประทาน  พวกเขาอดอาหารไปโบสถ์  เรเน

มอบเงินส่วนสิบให้อธิการ  แต่เขาหยิ่งเกิน

กว่าจะบอกอธิการว่าเขาก�าลังล�าบาก  

หลังเลิกประชุมเขากับภรรยาออกจาก

โบสถ์และเริ่มเดินกลับบ้าน   พวกเขาไป

ได้ไม่ไกลนักเมื่อสมาชิกใหม่คนหนึ่งร้อง

เรียกจากบ้านของเขา  ชายคนนี้เป็นชาว

ประมงและบอกว่าเขามีปลามากเกิน

ความต้องการ เขาเอาหนงัสอืพมิพ์ห่อปลา 

ตัวเล็ก ๆ ห้าตัวให้คนทั้งสอง  พวกเขา

ขอบคุณชายคนนัน้  ขณะเดินต่อไปเรือ่ย ๆ 

มีสมาชิกอีกคนหนึ่งร้องเรียกและให้แผ่น

ทอทียา  จากนั้นมีอีกคนหนึ่งร้องเรียกและ

ให้ข้าวสาร สมาชิกอีกคนหนึ่งเห็นพวกเขา

และให้ถั่ว 

“เมื่อกลับถึงบ้าน  พวกเขามีอาหารพอ

ส�าหรับสองสัปดาห์  พวกเขาแปลกใจยิ่ง

กว่านั้นเมื่อแกะห่อปลาออกและพบปลา

ตัวใหญ่สองตัว  ไม่ใช่ตัวเล็กห้าตัวอย่างที่

พวกเขาคิดว่าพวกเขาเห็น  พวกเขาหั่น

ปลาเป็นท่อน ๆ ฝากเก็บไว้ในตู้เย็นของ 

 

เพื่อนบ้าน  พวกเขาเป็นพยานหลายครั้ง

ว่านับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาไม่เคย

ต้องหิวอีกเลย” 

พระบิดาบนสวรรค์ผู ้ทรงรักเรามักจะ

หาทางประทานพรให้เรา  ขณะที่เรารักษา

กฎส ่วนสิบ เราจะได ้ รับพรมากมาย  

ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในชีวิตเราขณะที่เรา

พากเพียรรักษากฎส่วนสิบด้วยศรัทธา  

“ในเดือนตุลาคมปี 1998 เฮอร์ริเคน

มทิช์ท�าลายล้างหลายภมูภิาคของอเมรกิา 

กลาง  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เป็น

ห่วงผู้ประสบภัยครั้งนี้มาก  หลายคนสูญ

เสียทุกสิ่ง — ทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ

ข้าวของในบ้าน  ท่านไปเยี่ยมวิสุทธิชนใน

เมืองซานเปโดรซูลาและเตกูซีกัลปา  

ฮอนดูรัส  และนามากัว นิการากัว  เช่น

เดียวกับศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ผู ้ มี

ความรักต่อหญิงม่ายที่อดอยาก  ข่าวสาร

ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันท่านน้ีใน

เมืองต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน  นั่นคือเสียสละ

และเชื่อฟังกฎส่วนสิบ 

“แต่ท่านจะขอให้คนยากไร้ขนาดนั้น 

 

ประเทศไทย
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กฎส่วนสิบ–
พรในทุกทาง 
เอ็ลเดอร์แซม วอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ



ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

เสียสละได้อย่างไร  ประธานฮิงค์ลีย์ทราบ

ว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่ส่งไปจะช่วย

ให้พวกเขารอดพ้นวิกฤต  แต่ความห่วงใย

และความรักของท่านมีมากกว่านั้น  ที่

ส�าคัญเท่า ๆ กับความช่วยเหลือเพื่อ

มนุษยธรรมคือท่านทราบว่าความช่วย

เหลือที่ส�าคัญที่สุดมาจากพระผู้เป็นเจ้า

ไม่ใช่จากมนษุย์  ศาสดาพยากรณ์ต้องการ 

ช่วยพวกเขาเปิดหน้าต่างสวรรค์ดังท่ี

พระเจ้าทรงสัญญาไว้ในหนังสือมาลาคี 

(ดู  มาลาคี 3:10) ประธานฮิงค์ลีย์สอนว่า

ถ้าพวกเขาจะจ่ายส่วนสิบ  พวกเขาจะมี

อาหารบนโต๊ะเสมอ  จะมีเสื้อผ้าสวมใส่

เสมอ  และจะมีหลังคาคุ้มศีรษะเสมอ”2 

ส่วนสบิเป็นพรทีส่มาชกิทกุคนสามารถ 

อ้างสิทธิ์ผ่านการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ของ

การจ่ายส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์   ผู้น�าของ

เราชอบเห็นเราได้รับพรอันประเสริฐจาก

พระบิดาบนสวรรค์ของเรา  ดังท่ีกล่าวไว้

ในหลักค�าสอนและพันธสัญญา 130:20-

21 ว่า, “มีกฎ, ประกาศิตไว้ในสวรรค์ 

อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก ่อนการวาง 

รากฐาน ของ โลก นี้, ซึ่ง ใน นั้น ทรง ก�าหนด

พร ไว้ ทุก ประการ— และ เมื่อ เรา ได้ รับ พร 

ประการ ใด จาก พระผู้เป็นเจ้า, ย่อม เป็น ไป 

เนื่องจาก การ เชื่อฟัง กฎ นั้น ซึ่ง ใน นั้น ทรง 

ก�าหนด พร ไว้.”

เพื่อจะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์ เราต้อง

จ่ายส่วนสบิของเรา  การจ่ายส่วนสบิอย่าง 

ซื่อสัตย์เป็นกุญแจ  ขอให้เราอ้างสิทธ์ิพร

ของเรา  ในชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสบ

กับสถานการณ์คล้ายกันในฐานะคู่สามี

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้เราทุกคนมี

ศรัทธาเพื่ออ้างสิทธิ์พรทุกประการของกฎ

ส่วนสิบ  ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระ

เยซูคริสต์  เอเมน ■
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ภรรยาที่ยากจนเมื่อเราประสบปัญหา

ด้านการเงินที่บีวายยูฮาวายสมัยที่เรา

แต่งงานกันใหม่ ๆ  เมื่อข้าพเจ้ารับใช้เป็น

อธิการ ข้าพเจ้าเห็นผู้คนเอาชนะปัญหา

ด้านการเงินเมื่อพวกเขาจ่ายส่วนสิบ

อย่างซื่อสัตย์  ข้าพเจ้าได้ยินสมาชิกทั้ง

หนุ ่มสาวและผู ้สูงวัยแสดงประจักษ ์

พยานเรื่องส่วนสิบระหว่างการสัมภาษณ์

สรุปส่วนสิบสิ้นปี  เป็นความจริงที่กฎส่วน

สิบเป็นพรในทุกทาง 

เพื่อเป็นการสรุป ข้าพเจ้าขออ้างอิง

ถ ้อยค�าของประธานมอนสันเกี่ยวกับ 

ส่วนสิบ “จงแข็งขันในศาสนจักรอยู่เสมอ  

ข้าพเจ้าจะให้สูตรที่จะรับประกันว่าท่าน

จะประสบความส�าเร็จอย่างมากในสัม- 

ฤทธิผลของค�ามั่นสัญญานั้น เป็นสิ่งที่

เรียบง่าย ประกอบด้วยค�าสามค�า นั่นคือ

จ่ายส่วนสิบ อธิการทุกคนสามารถบอก

ท่านจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขาว่า

เมื่อสมาชิกของศาสนจักรจ่ายส่วนสิบ

อย่างซื่อสัตย์ด้วยศรัทธา พวกเขาจะมี

ความยากล�าบากเพียงเล็กน้อยในการ

รักษาพระบัญญัติอ่ืน ๆ ของพระผู้เป็น 

เจ้า ข้าพเจ้าเรยีกสิง่นีว่้าพระบญัญตัเิกณฑ์ 

มาตรฐาน” 3

 

“. . . ประธานฮิงค์ลีย์สอนว่าถ้าพวกเขาจะจ่ายส่วน

สิบ  พวกเขาจะมีอาหารบนโต๊ะเสมอ  จะมีเสื้อผ้า

สวมใส่เสมอ  และจะมีหลังคาคุ้มศีรษะเสมอ”
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สิ่งที่ดิฉันเรียนรู้จากผู้รับใช้ของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะคนโสด
โดย นภสร มะนะโส

  ธั น ว า ค ม   2 0 1 3     ท3      

เมื่อทราบข่าวว่าเอ็ลเดอร์เลโอนาร์ด วู 

สาวกเจ็ดสิบภาค จะเดินทางมาเยี่ยม

คนโสดในท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ ดิฉันรู้สึก

ดีใจและตื้นตันที่ท่านเห็นความส�าคัญ 

ของคนโสดในประเทศไทย เมือ่เวลามาถงึ 

ดิฉันรู้สึกเกร็งมาก แต่ท่านบอกว่าอยาก

ให้การพบปะครั้งน้ีมีลักษณะเป็นกันเอง 

ท�าให้ดิฉันรู ้สึกผ่อนคลายและอยากท�า 

ความรู้จักท่านมากขึ้น 

เราเตรียมบทเพลงพิเศษไว้มอบให้

เอ็ลเดอร์วู  บทเพลงนั้นท�าให้บรรยากาศ

ในห้องเปี ่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์  

ท่านสอนเราว่า “เพลงสวดสามารถส่งเสรมิ 

และยกระดับจิตใจของเรา เพลงสวด

สามารถท�าให้เราหายจากอารมณ์โกรธ 

หงุดหงิด หรือซึมเศร้าได้  ขอให้เราเลือก

เพลงสวดเพลงหนึ่งและพยายามจดจ�า

เนื้อเพลงนั้นให้ได้ เพื่อที่เวลาเราประสบ

ความท้าทายหรอืการล่อลวง เราจะสามารถ 

นึก ถึง เพลงนั้น เพื่ อน�าพระวิญญาณ

บริสทุธิก์ลบัมาสถติกบัเราอกีครัง้”  นัน่เป็น 

ค�าแนะน�าที่ดีมากซึ่งดิฉันไม่เคยนึกถึงมา

ก่อน 

เอ็ลเดอร์วูเล่าเรื่องของท่านให้เราฟัง

ว่าท่านเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ประเทศ

สิงคโปร์และต่อมาท่านได้แต่งงานกับ

ภรรยาที่พระวิหาร เมื่อดิฉันถามท่านว่า 

“ท่านรับใช้ที่ไหน” ท่านตอบว่า “ผมไม่ได้

รับใช้เป็นผู ้สอนศาสนาเต็มเวลาด้วย

เหตุผลหลายประการ  แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็น

ชีวิตแต่งงานคือการเสียสละ และการรัก

ซึ่งกันและกัน”  ค�าตอบนี้ท�าให้ดิฉันฉุกคิด

ถึงเจตคติของตนเองที่มีต่อชีวิตแต่งงาน

ว่าผิดมาโดยตลอด และดิฉันได้เปลี่ยน

ความคิดเหล่านั้น  

การมาครั้งนี้ของเอ็ลเดอร์วูเพิ่มพูน

ประจักษ์พยานมากมายให้ดิฉันเกี่ยวกับ

เพลงสวด ชีวิตแต่งงานที่มีพระบิดาและ

พระเยซคูรสิต์เป็นศนูย์กลาง และทีส่�าคญั 

ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อดิฉัน  วันน้ัน

ดิฉันสัมผัสได้ถึงความรักของพระบิดา 

เพราะพระองค์ทรงส่งผู้รับใช้ของพระองค์

มาเพื่อเตือนและให้ค�าแนะน�าแก่คนโสด  

นั่นแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทอดพระเนตร

ดูเราอยู่ตลอดเวลา  พระองค์ทรงทราบว่า

เราต้องการสิ่งใดในเวลานั้น  เพราะพระ-

องค์ทรงรักลูก ๆ ทุกคนของพระองค์ ■

ปมด้อยของผมเลย เพราะผมเชื่อว่าพระผู้

เป็นเจ้าทรงมอบหมายงานอื่นที่ส�าคัญ

เช่นเดียวกันให้ผมท�า”   ค�าตอบของท่าน

ท�าให้ดิฉันตระหนักว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงเตรียมทางและแผนไว้ให้ลูกแต่ละคน

ของพระองค์แตกต่างกัน  ดิฉันเริ่มใคร่- 

ครวญว่าพระองค์ทรงอยากให้ดิฉันท�า

อะไรในเวลานี ้ และแผนซึง่พระองค์เตรยีม 

ไว้ให้ดิฉันคืออะไร 

สิ่งหนึ่งที่ดิฉันชอบมากคือเมื่อท่านพูด

ถึงเรื่องการออกเดทและชีวิตแต่งงาน 

เพราะนั่นท�าให้ดิฉันอยากเตรียมตัวให้

พร ้อมมากขึ้นส�าหรับการแต่งงานใน

อนาคต  มีค�าพูดหนึ่งที่ท่านพูดและดิฉัน

จดจ�าได้ขึ้นใจนับแต่วันนั้นว่า “เมื่อใด 

ที่ท ่านแสวงหาความยุติธรรมในชีวิต

แต่งงานท่านจะประสบแต่ปัญหา เพราะ

เอ็ลเดอร์วูถ่ายภาพร่วมกับผู้นำาและสมาชิกหนุ่มสาวโสดท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

ระหว่างการสนทนายามค่ำา
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เทศกาลครสิต์มาสเป็นช่วงเวลาให้เราใคร่ครวญถึงพรและโอกาสท้ังหลายท่ีเรามอีนัเนือ่งมาจากการประสตู ิพระชนม์ชพี 

การชดใช้ และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์  นี่คือช่วงเวลาท่ีเราเฉลิมฉลองการประสูติ

ของพระองค์  คริสต์มาสจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อเราพยายามท�าตามแบบอย่างของพระองค์และด�าเนินชีวิตตามค�า

สอนของพระองค์

สัมผัสวิญญาณคริสต์มาสที่แท้จริง

คริสต์มาสปีท่ีแล้วผมกับภรรยาเพิ่งแต่งงานกันจึงไม่มีเงิน
มากพอจะซื้อของขวัญหรือท�าอะไรพิเศษ  เราสวดอ้อนวอนเพื่อ
ให้รู้ว่าควรท�าอะไรเพื่อสัมผัสถึงวิญญาณคริสต์มาสที่แท้จริง  
วันนั้นเรารู้สึกว่าต้องไปเยี่ยมสามีภรรยาสูงอายุคู่หนึ่งในสาขา  
การเยี่ยมครั้งน้ันเรียบง่าย  เราแบ่งปันเรื่องราวชีวิตให้กันฟัง   
ถึงแม้สามีภรรยาคู่น้ีจะมีปัญหาด้านสุขภาพและเศรษฐกิจใน

ครอบครัว แต่พวกเขายังด�าเนินต่อไปด้วยศรัทธาโดยการไป
โบสถ์ทุกอาทิตย์ อ่านพระคัมภีร์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนบ้าน  

เราดูภาพยนตร์ของศาสนจักรเรื่อง The Testaments: Of 
One Fold and One Shepherd ด้วยกัน  เราสนทนาถึงการ
ประสูติของพระองค์ การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์บนแผ่น
ดินโลก และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์  
การสนทนาเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ และเราสัมผัสได้ถึงการ
ชดใช้ที่เกิดผลในชีวิตพวกเขา  ผมกับภรรยารู้สึกว่าเราได้สัมผัส
ถึงวิญญาณคริสต์มาสที่แท้จริงแล้ว  สามีภรรยาสูงอายุคู่นี้เป็น
แบบอย่างที่ดีให้แก่เราจริง ๆ  เราสองคนรักพระเยซูคริสต์   
พระองค์ทรงเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเรา

    - นรินทร์ ยันตะพันธ์-

การมอบความสุขท�าให้เราจดจ�าคริสต์มาส

ดิฉันเคยคิดว่า “คริสต์มาส” เป็นเพียงเทศกาลหน่ึงท่ีผู้คน

ออกมาฉลอง รื่นเริง กิน ดื่มกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ตนเองมีความ

สุข…แต่เมื่อดิฉันได้เรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาส 

ท�าให้ดิฉันตระหนักว่าความสุขจากงานรื่นเริงนั้นเพียงชั่วข้ามวัน

ก็หมดไป  แต่การฉลองที่แท้จริงคือการได้ออกไปท�าให้ผู้อ่ืนมี

ความสุขตามพรสวรรค์ที่เรามี 

คริสต์มาสที่ผ่านมา ดิฉันอนุญาตให้ลูกสาววัย 8 ขวบเข้า 

ร่วมกลุ่มร้องเพลงคริสต์มาสกับเพื่อนปฐมวัย โดยไปร้องเพลง 

คริสต์มาสตามห้องต่าง ๆ ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง  ทุกครั้งที่ร้องเพลง 

จบจะมีเสียงปรบมือและรอยยิ้มของผู้ฟังท�าให้เด็ก ๆ ยิ่งมีความ

สุข  แม้จะดึกแล้ว แต่ก็ยังไม่มีใครง่วงนอน มีแต่รอยยิ้มและ

แววตาแห่งความสุข  ผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งเดินมาลูบหัวเด็ก ๆ 

พร้อมพูดว่า “เก่งมาก ขอบใจนะที่ท�าให้ลุงมีความสุข”  ดิฉัน

เชื่อว่าอีกหลายคนก็คงอยากพูดค�านั้นเหมือนกัน…

ดิฉันซื้อของขวัญคริสต์มาสให้ลูกสาวในปีน้ันด้วย แต่เม่ือ

ดิฉันถามลูกสาวว่าปีนี้อยากได้อะไร เธอตอบว่า ”หนูอยากไป

ร้องเพลงอีก”…ของขวัญไม่ได้ท�าให้เราจดจ�าคริสต์มาส แต่การ

มอบความสุข ท�าให้ผู้คนมีรอยยิ้ม ท�าให้เรานึกถึงอยู่เสมอว่า

ความสุขของคริสต์มาสเป็นอย่างไร

-อัศมาพรรณ ณ สงขลา-
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คริสต์มาสท�าให้รู้สึกถึงความรักและความสุข

เมื่อใกล้ช่วงเวลาพิเศษในเดือนธันวาคม ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อสัมผัสได้ถึงวิญญาณ 
คริสต์มาสที่จะมาถึง  งานรื่นเริงเป็นสิ่งที่ดิฉันจะนึกถึงน้อยที่สุด แต่ดิฉันจะนึกถึงความหมาย 
เกี่ยวกับการประสูติและพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ ข่าวสารของพระองค์และการเสียสละ 
ของพระองค์  ในฐานะเยาวชนหญิง ดิฉันเชื่ออย่างไม่สงสัยในความรักของพระเยซูคริสต์   
ดิฉันรักช่วงเวลาคริสต์มาส!

-วัชราภรณ์ วรอนุ-

วนัครสิต์มาสคอืวนัแห่งความสขุ วนัประสติูของพระเยซคูรสิต์  พระองค์ประสติูในรางหญ้า 

ท่ีต�่าต้อยแต่แสนอบอุ่น  ถึงพระองค์จะเสด็จมาบนโลกอย่างต้อยต�่าแต่พระองค์เสด็จขึ้น

สวรรค์ไปด้วยรัศมีภาพอันสูงส่ง  ผมประทับใจสิ่งที่พระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยให้เรารอด  

ผมชอบบรรยากาศวันคริสต์มาสเพราะท�าให้ผมมีความสุข และผมรู้ว่าความสุขจะมาหา

ผมทุก ๆ ปี

-ปิตุพร ขาวเมืองน้อย-

คริสต์มาสปีท่ีแล้ว ดิฉันยังเป็นเพียงผู้สนใจ แต่มีโอกาสได้มาร่วมงานคริสต์มาส 

กับสมาชิกท่ีอุดร  ดิฉันสัมผัสได้ถึงความรักที่ทุกคนมีต่อพระเจ้าของพวกเขา  และ 

พอได้เรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ดิฉันจึงได้รู้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากกว่า 

ที่เราจะเข้าใจได้

           -พนิดา ชัยสนั่น-
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ศาสนจักรแอลดีเอสอบรมการให้บริการเก้าอี้เข็นส�าหรับคนพิการ

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมกับศูนย์สิรินธร

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวง

สาธารณสุข จัดให้มีการอบรมเบื้องต้นเรื่องการให้บริการเก้าอ้ีเข็นส�าหรับ

คนพิการเมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 โดยมุ่งเน้นที่การเตรียม

บุคลากรและอาสาสมัครจากองค์กรร่วมในพื้นที่ให้สามารถประเมินผู้รับ

เก้าอี้เข็น การเลือกขนาด วิธีการใช้งาน การให้ความรู้แก่ผู้ใช้งาน การ

ติดตามผล และรายละเอียดส่วนอื่น ๆ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติขององค์การอนามัยโลก 

ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ 

บุคลากรจากหน่วยงานท้องถิ่น สมาชิกศาสนจักร และอาสาสมัคร

จากสโมสรโรตารี รวม 20 คน  โดยมีแมทธิว เบดเดส และคริสตี 

เบดเดส วิทยากรจากสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ให้การอบรมในครั้งนี้ ■

การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม FamilySearch

ศูนย์ประวัติครอบครัวท้องถิ่นกรุงเทพเหนือจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม 

FamilySearch เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ณ อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ  ผู้เข้ารับ 

การอบรมได้แก่ ผู้ให้ค�าแนะน�าด้านประวัติครอบครัวของสาขาดอนเมือง บางเขน รังสิต 

บางบัวทอง อยุธยา และลพบุรี รวม 17 คน 

ในการอบรมครั้งนี้ผู้ให้ค�าปรึกษาด้านประวัติครอบครัวของประเทศไทยช้ีแจง 

เป้าหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับงานประวัติครอบครัว 3 ข้อ ได้แก่ 1) ใช้ผู้ให้ค�า

แนะน�าด้านประวัติครอบครัวในการกระตุ้นและช่วยเหลือสมาชิกใหม่และสมาชิกที่

กลับมาแข็งขันให้ท�าแผนภูมิครอบครัวอย่างน้อย 2-4 รุ่นอายุ และน�ารายชื่อบรรพชนไปประกอบศาสนพิธีพระวิหาร  2) 

เปิดโอกาสให้เยาวชนทกุคนมปีระสบการณ์ด้านงานประวตัคิรอบครวัโดยการเตรยีมรายชือ่ของตนเองเพือ่ประกอบพธิบีพัตศิมาที่

พระวหิาร  3) กระตุ้นหนุ่มสาวโสดให้รับใช้เป็นผู้ให้ค�าแนะน�าด้านประวัติครอบครัวเพื่อช่วยเหลือสมาชิก มิตรสหาย ตลอด

จนผู้แข็งขันน้อยให้รู้จักวิธีใช้ FamilyTree 

หลังจากน้ันมีการอบรมการใช้โปรแกรม FamilySearch โดยให้ทุกคนมีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงในคอมพิวเตอร์ ■

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

วิทยากรสอนวิธีเคลื่อนเก้าอี้เข็นขึ้นลงทางลาดหรือเนิน

ผู้เข้าร่วมการอบรมเรียนรู้วิธีตรวจสมดุลร่างกายส่วนบน  
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บียอนด์ไฟว์ทัวร์เอเชีย

บียอนด์ไฟว์ (Beyond 5) กลุ่มนักร้องเด็กหนุ่มมากพรสวรรค ์

อายุระหว่าง 14-18 ปีห้าคนจากรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา ออกทัวร์

คอนเสิร์ตการกุศลร้องเพลงเนื้อหาสะอาดและดนตรีสร้างแรงบันดาล

ใจทั่วทวีปเอเชียตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยจัดไฟร์ไซด์พิเศษ 

ที่อาคารอโศกเมื่อวันที่ 13 และคอนเสิร์ตที่จังหวัดพิษณุโลกและ

กรุงเทพฯ ในวันที่ 14, 16 ตามล�าดับ

การทัวร์คอนเสิร์ตครั้งนี้มีศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นเจ้าภาพให้การสนับสนุน  

โดยเริ่มจากประเทศมองโกเลีย มาเลเซีย สิงคโปร์  

ประเทศไทย กัมพูชา ฮ่องกง และจบลงที่ไต้หวัน  

รวมทั้งสิ้น 23 คอนเสิร์ต

นอกจากนี้ บียอนด์ไฟว์ยังร่วมมือกับมูลนิธิ Make a World  

of Difference จัดหาหนังสือกว่า 12,000 เล่มให้แก ่

เด็กด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนองค์กรการกุศลในท้องที่   

โดยผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตได้รับการเชื้อเชิญ 

ให้ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ด้วย ■

ประเทศไทย

บียอนด์ไฟว์ขณะแสดงคอนเสิร์ตที่หอประชุมใหญ่ทีโอที 
ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหคาคม 2013

บียอนด์ไฟว์ระหว่างรอพบปะและแจกลายเซ็นผู้ชม 
หน้าคอนเสิร์ต

คณะนักร้องประสานเสียงสมาชิกศาสนจักรและผู้สอนศาสนาร้องเพลง 
ช่วงเปิดคอนเสิร์ตที่กรุงเทพฯ

คอนเสิร์ตการกุศลที่จังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับความร่วมมือ
จากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2013
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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

หนุ่มสาวโสดสนทนายามค�่ากับสาวกเจ็ดสิบภาค

กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เอ็ลเดอร ์

เลโอนาร์ด วู สาวกเจ็ดสิบภาค เดินทางจากประเทศ 

สิงค์โปร์มาพบปะผู้น�าและหนุ่มสาวโสดในท้องถิ่น 

กรุงเทพเหนือ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้คน 

หนุ่มสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน

t บทเพลงพิเศษจากหนุ่มสาวโสดและเยาวชน

ในการพบปะครั้งนี้เอ็ลเดอร์วูร่วมรับประทาน 

อาหารและพูดคุยกับสมาชิกหนุ่มสาวโสดอย่างเป็น

กันเอง โดยแลกเปลี่ยนความคิดและให้ค�าแนะน�า 

เกี่ยวกับหลักธรรมต่าง ๆ ที่หนุ่มสาวโสดจะสามารถ 

น�าไปประยุกต์ใช้ได้ในการเผชิญความท้าทายและ 

เตรียมพร้อมส�าหรับชีวิตแต่งงานในอนาคต ■

t บรรยากาศการสนทนายามคำ่ากับสาวกเจ็ดสิบภาค  

        ณ อาคารแจ้งวัฒนะภา
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