
ข่าวสารผู้นำาภาคเอเชีย

ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

พระชนม์เป็นของประทานจาก

พระผู้เป็นเจ้าที่ได้มาโดยผ่าน

ความเชื่อ การเชื่อฟัง และงานที่ชอบธรรม  

เพียงแต่มีศรัทธาในสิ่งใดก็ได้นั้นไม่เพียง

พอ แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่พระบิดาในสวรรค์

และพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ

พระองค์ พระเยซูคริสต์  ดังที่เอ็ลเดอร ์

ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ อธิบายไว้ว่า “หลักธรรม 

ข้อแรกของพระกิตติคุณไม่ใช่ ‘ศรัทธา’  

หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณคือ 

‘ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์’  ศรัทธา

เป็นคำาที่อยู่โดด ๆ ไม่ได้  ศรัทธาต้องมี

กรรมมารับ  ต้องเป็นศรัทธาในบางสิ่ง

หรือบางคน ในแง่นี้ ศรัทธาคล้ายกับคำา

ว่ารัก  คำาว่ารักอยู่คำาเดียวโดด ๆ ไม่ได้

โดยไม่มีกรรมมารับ”1

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนว่า 

“จงเริ่มกับบุตรธิดาของท่าน บิดามารดา 

มีความรับผิดชอบเบ้ืองต้นในการเสริมสร้าง 

ศรัทธาของพวกเขา  จงให้พวกเขารู้สึก 

ว่าท่านมีศรัทธาแม้ในยามยากลำาบาก  

จงให้ศรัทธาของท่านมีศูนย์รวมอยู่ใน

พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความ

รักและพระบุตรที่รักของพระองค์พระเจ้า

พระเยซูคริสต์  จงสอนศรัทธาดังกล่าว

ด้วยความเชื่อมั่นเต็มที่  สอนบุตรชาย

หญิงที่ล้ำาค่าแต่ละคนว่าเขาหรือเธอเป็น

ลูกของพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการสร้างตาม

รูปลักษณ์ของพระองค์ มีจุดประสงค์และ 

ศักยภาพอันศักดิ์สิทธิ์ แต่ละคนเกิดมา

พร้อมการท้าทายที่ต้องเอาชนะและ

ศรัทธาที่ต้องพัฒนา”2

ถึงแม้ยังเป็นเด็ก แดเนียล รีด เฮลสเต็น 

ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาเพื่อศาสนจักร  ทุกครั้งที่เขาพูด 

ว่าเขาต้องการเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลา

ในประเทศจีน คนอ่ืนจะหัวเราะเยาะความ 

คิดของเขาโดยเห็นเป็นเรื่องขบขัน  เมื่อ

อายุครบในการเป็นผู้สอนศาสนาและถึง

เวลายื่นเอกสารเพื่อเข้าคณะเผยแผ่  เขา

ไม่ลืมความฝันของเขา  ในที่สุดการเรียก

ก็มาถึง  ไม่ใช่ประเทศจีน!  แม้บางคนจะ

หัวเราะเยาะ แต่ไม่มีผลอะไรกับศรัทธา

ของเขาในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 

เพราะประจักษ์พยานของเขาไม่ได้ขึ้นอยู่

กับผลลัพธ์  เขายอมรับการเรียกของคณะ

เผยแผ่และพยายามอย่างมากที่จะเป็น

เครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในพระหัตถ์

ของพระเจ้า ขณะงานเผยแผ่ของเขาเหลือ 

อีกเพียงไม่กี่เดือน ข้าพเจ้าก็ได้รับเรียก

เป็นประธานคณะเผยแผ่ของเขา  ช่ือคณะ 

เผยแผ่นั้นเปลี่ยนเป็นคณะเผยแผ่จีน 

ฮ่องกง เพราะอังกฤษคืนฮ่องกงให้จีนเมื่อ

วันที่ 1 กรกฎาคม 1997! 

เอ็ลเดอร์โนริมิชิ นากานิชิมาจากโตเกียว 

ประเทศญี่ปุ่น  เขาเป็นผู้สอนศาสนาชาว

ญ่ีปุ่นรับใช้ในคณะเผยแผ่จีน ฮ่องกง ขณะ 

ที่ข้าพเจ้าเป็นประธานคณะเผยแผ่  ข้าพ- 

เจ้าไม่มีวันลืมการสัมภาษณ์ฐานะปุโรหิต

ส่วนตัวครั้งแรกของเขากับข้าพเจ้า  เขา

ไม่เข้าใจภาษากวางตุ้ง ภาษาอังกฤษก็ไม่

เข้าใจ ตอนแรกเราไม่สามารถสื่อสารกัน

ได้เลย  เราเงียบ—ข้าพเจ้ามองเขา เขา

ยิ้มตอบ  อย่างไรก็ตามเราพบว่าอักษร 

‘คันจิ’ ในภาษาญี่ปุ่นเหมือนอักษรจีน 

มาก เราจึงจบการสัมภาษณ์โดยใช้ภาษา 

กายและกระดาษกับปากกา  แม้จะมีความ 

ยากลำาบากด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่

ประเทศไทย
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ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 
เอ็ลเดอร์สแตนลีย์ วาน
ผู้อำ�นวยก�รหน่วยบริห�รง�นประจำ�ประเทศจีน
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ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

ศรัทธาของเอ็ลเดอร์นากามิชิยังคงมีศูนย ์

กลางอยู่ที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

และไม่พึ่งพลังของตนเองเพียงอย่างเดียว 

ภายในไม่กี่เดือนเขาสามารถสอนพระ-

กิตติคุณด้วยภาษากวางตุ้งได้อย่างสบาย  

ภาษาองักฤษของเขากพ็ฒันาขึน้หลงัจาก

อาศัยอยู่กับผู้สอนศาสนาชาวอเมริกัน  

อุปสรรคเรื่องภาษาไม่อาจทำาให้เขาท้อ 

ถอยต่อการรับใช้อย่างซื่อสัตย์ได้ ในการ 

สัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้ากับเขา 

เขาไม่เพียงพูดภาษากวางตุ้งได้อย่าง

คล่องแคล่วมากแต่ยังเข้าใจภาษาอังกฤษ 

อย่างดีอีกด้วย  เราพูดเล่นกับเขาว่าเขา

ต้องกลับไปทบทวนภาษาญี่ปุ่นใหม่เมื่อ

กลับโตเกียว!

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างแรงกล้าว่า

พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด ผู้สอน

ศาสนาทุกคนไม่ว่าจะมาจากที่ใด  พวก

เขาต่างมีสิทธิ์ได้รับของประทานแห่งพูด 

ภาษาเพื่อทำาให้งานมอบหมายของพวก 

เขาสำาเร็จ  เมื่อพวกเขามีศรัทธาในพระ- 

เจ้าพระเยซูคริสต์และทำางานด้วยสุดใจ 

พลัง ความนึกคิดและพละกำาลังของพวก

เขา พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยพวก

เขาแก้ปัญหาด้านภาษาและด้านอื่น ๆ 

เพื่อที่พวกเขาจะเผยแผ่พระกิตติคุณไป

ทั่วทุกมุมโลก

ศรัทธาที่แท้จริงคือความเชื่อบวกกับ

การกระทำา พระเยซูตรัสว่า “ไม่ใช่ทุกคน 

ที่เรียกเราว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า จะได้เข้า 

ชื่อที่จะสวดอ้อนวอนในพระวิหาร  มีคน 

สวดอ้อนวอนให้เธอหลายร้อยคนให้สุข- 

ภาพของเธอดีขึ้น  และผมรู้ว่าครอบครัว 

นี้มีศรัทธาพอที่เธอจะหายเว้นแต่นี่คือ

พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะนำาเธอกลับ 

บ้านในเวลานี้”  เอ็ลเดอร์โอ๊คส์รู้สึกถึง

ความวางใจอย่างเดียวกันในถ้อยคำาของ 

บิดาหญิงสาวที่ดีอีกคนหนึ่งซึ่งเสียชีวิต 

ด้วยโรคมะเร็งขณะยังเป็นวัยรุ่น  บิดา

ท่านน้ันประกาศว่า “ศรัทธาของครอบครัว 

เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ และไม่ได้ขึ้นอยู่

กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น”4

ทุกวันนี้ เราไม่ได้เป็นทาสของฟาโรห์ 
เราไม่ต้องกลัวจะถูกทรมานเหมือนสมัย 

โมเสส ทั้งไม่ต้องกลัวว่าเทพแห่งการทำา- 
ลายจะนำาความตายมาให้บุตรหัวปี  เรื่อง
ท้าทายที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้แตกต่าง
และเข้าใจยากกว่ามาก  เพราะอำานาจที่
ฉลาดแกมโกงและเจตนาร้ายของซาตาน  
เราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความวุ่นวาย  เรา
ได้ยินเรื่องสงครามและข่าวลือเรื่อง
สงคราม ทุพภิกขภัย โรคระบาด  แผ่นดิน 
ไหว สึนามิ  โรคภัยไข้เจ็บ  การโกงกิน 
ความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ  ครอบครัว
ตกอยู่ใต้การโจมตี และอัตราการหย่าร้าง

พุ่งสูง . . . ฯลฯ  เรามีเหตุผลสำาคัญมาก
พอที่จะกลัว แต่อย่าปล่อยให้ความกลัว
เข้ามาแทนที่ศรัทธาของเรา  เราสามารถ
ต่อสู้กับความกลัวเหล่านั้นได้โดยเสริม
สร้างศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง

พระชนม์!

ในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระ- 

ทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึง

จะเข้าได้”3  น่าเสียดายที่บางคนไม่ได้

ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งเรื่อง

โศกเศร้าแสนสาหัสเข้ามาในวิถีชีวิตของ 

ตน  เรื่องผิดปกติที่น่าเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่ง

ในยุคสมัยของเราคือความมืดบอดของ

มนุษย์ต่อความแท้จริงของความจริง เรา

ลืมความรักและพระเมตตาของพระผู้- 

เป็นเจ้าง่ายเพียงใดเมื่อเราอยู่ในช่วงสุข 

สบาย!   แม้กระนั้นบันทึกที่รู้จักกันดีเรื่อง 

โยบในพันธสัญญาเดิมยังได้เปิดเผยต่อ 

เราว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเคยทอดทิ้ง

มนุษย์ให้สิ้นหวัง ตราบใดที่เขายังคงแน่ว 

แน่และซื่อสัตย์ต่อพระองค์  ในศาสนจักร 

สิ่งนี้ทำาให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็ง

ขึ้นเสมอ เมื่อเราเป็นพยานว่าครอบครัว

ที่ซื่อสัตย์จัดการกับความยากลำาบากที่

หนักหนาอย่างไร

ศรัทธาหมายถึงการวางใจในพระเจ้า

พระเยซูคริสต์เช่นกัน  เอ็ลเดอร์ดัลลิน 

เอช. โอ๊คส์กล่าวว่า ท่านรู้สึกวางใจเช่น 

นั้นในคำาพูดของลูกพี่ลูกน้องของท่านที ่

กล่าวในพิธีศพของหญิงสาววัยรุ่นผู้เสีย 

ชีวิตจากโรคร้าย    ลูกพี่ลูกน้องของท่าน 

กล่าวถ้อยคำาต่อไปนี้ที่ตอนแรกท่านประ- 

หลาดใจจากนั้นรู้สึกจรรโลงใจ “ผมรู้ว่า 

นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่เธอเสีย

ชีวิต  เธอได้รับการรักษาอย่างดี  เธอได ้

รับพรฐานะปุโรหิต  ชื่อของเธออยู่ในราย
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งานที่ชอบธรรมและงานดีนำาไปสู่

ศรัทธาอันแรงกล้ายิ่งขึ้น ส่วนบาปและ

ความชั่วร้ายบั่นทอนศรัทธา  ประธาน

บริคัม ยังก์กล่าวว่า  “ถ้าวิสุทธิชนยุค

สุดท้ายจะดำาเนินขึ้นไปตามสิทธิพิเศษ

ของพวกเขาและใช้ศรัทธาในพระนาม

ของพระเยซูคริสต์  และดำาเนินชีวิตอยู่

ในความเบิกบานแห่งความสมบูรณ์ของ

พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสม่ำาเสมอ

มิได้ขาด  จะไม่มีสิ่งใดบนพื้นพิภพนี้ที่

พวกเขาจะขอแล้วไม่ได้รับ  พระเจ้าทรง

รอคอยที่จะใช้พระคุณอันท่วมท้นต่อคน

เหล่านี้ และจะทรงเทความอุดมสมบูรณ์ 

เกียรติยศ ความรุ่งโรจน์ และพลังมาบน 

พวกเขา พวกเขาจะครอบครองแม้ทุกสิ่ง 

ตามพระสัญญาที่ประทานผ่านอัครสาวก 

และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์”
 5   

พระองค์ทรงเป็นทางเดียวที่เราสามารถ

ดำาเนินตามเพื่อกลับไปอยู่กับพระบิดา 

บนสวรรค์ของเรา  ในพระนามของพระ-

เยซูคริสต์ เอเมน 
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ประธานยังก์กล่าวอีกว่า “ทุกคนที่ดำาเนิน

ชีวิตอยู่ในศาสนจักรนี้ต้องซื่อสัตย์  พวก

เขาจะดำาเนินการไปตามที่ปรากฏแก่สาย 

ตาไม่ได้ แต่ต้องใช้ศรัทธาอย่างแท้จริงใน

พระเจ้าพระเยซูคริสต์  เพื่อจะเบิกบาน

ในความสว่างของพระวิญญาณบริสุทธิ์  

เมื่อพวกเขาเพิกเฉยต่อเรื่องนี้ วิญญาณ

ของโลกจะเข้าครอบงำาพวกเขา  และ

พวกเขาจะเย็นชาและไร้ผล และค่อย ๆ 

จมลงสู่ความมืดมนและความตายทาง

วิญญาณ”6  

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานอันหนัก

แน่นของข้าพเจ้าว่าเมื่อเรามีศรัทธาใน

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์  เราไม่ต้อง

กลัว!  ข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง

พระชนม์  พระเยซูคริสต์คือพระนาม

ที่จะนำาความรอดมาสู่พวกเราทุกคน  

อย�่ปล่อยให้คว�มกลัวเข�้ม�แทนที่

ศรัทธ�ของเร�  เร�ส�ม�รถต่อสู้กับ

คว�มกลัวเหล�่นั้นได้โดยเสริมสร้�ง

ศรัทธ�ของเร�ในพระผู้เป็นเจ�้ผู้ทรง

พระชนม์!
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บราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประสาทพร

คนแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1995  

โดยเอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์ และเอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม.  

เนลสัน อัครสาวกสิบสองในช่วงเวลานั้น  แม้ดวงตาจะมองไม่

เห็น แต่ดูเหมือนว่าอุปสรรคดังกล่าวไม่สามารถกีดขวางศรัทธา

ในการรับใช้ของชายผู้น้ีตลอดเวลากว่า 17 ปีท่ีผ่านมา เขาม่ันใจ 

ว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

ตั้งแต่อายุ 12 ขวบบราเดอร์พรชัยก็ไม่มีปู่ ย่า ตา ยายอยู่

ด้วยแล้ว พออายุ 14 ปี  เขาสูญเสียบิดามารดา และสายตาเริ่ม

เสื่อม  ก่อนเข้ามาเป็นสมาชิกศาสนจักร บราเดอร์พรชัยใช้เวลา

ศึกษาพระกิตติคุณเป็นเวลา 4 เดือน และรับบัพติศมาเมื่อวันที่ 

6 ธันวาคม ค.ศ. 1975 

ชีวิตมหาวิทยาลัย

เขาได้รับการตอบรับให้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยบริคัม

ยังก์-ฮาวายด้วยคะแนนภาษาอังกฤษสูงถึง 90 คะแนนจากการ

ขวนขวายหาความรู้ส่วนตัว  “ผมเรียนภาษาอังกฤษเองตั้งแต่

อายุเก้าขวบ โดยมีคุณพ่อสอนความรู้เบื้องต้นให้  ผมเรียนจาก

แผ่นเสียงลิงกัวโฟน เรียนจากวิทยุวีโอเอ เรียนจากบีบีซีเวิลด์

เซอร์วิส”  บราเดอร์พรชัยเล่าถึงพรที่ได้รับว่า “ผมไม่ได้รับการ

สนับสนุนใด ๆ จากครอบครัวในการไปศึกษาครั้งนี้ เพราะไม่มี

ใครเชื่อว่าจะมีมหาวิทยาลัยที่ให้เรียนฟรี ผมจึงเขียนจดหมาย

ไปขอตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแพนแอม (Pan American 

World Airways) และผมก็ได้รับ”

แม้จะเป็นนักศึกษาตาบอดคนแรกและคนเดียวในมหาวิทยาลัย 

แต่บราเดอร์พรชัยดำาเนินชีวิตเช่นคนปกติทั่วไป  สิทธิพิเศษ

เพียงอย่างเดียวที่เขาได้รับคือ มีป้ายเขียนติดไว้ตรงเก้าอี้ตัว

หนึ่งที่โรงอาหาร: “Please save this seat for Ponchai (โปรด

สำารองที่นั่งตรงนี้ไว้สำาหรับพรชัย)  เขาเล่าถึงประสบการณ์ความ

สำาเร็จช่วงเป็นนักศึกษาที่บีวายยู-ฮาวายว่า “ผมพิมพ์ดีดภาษา

อังกฤษเก่งมาก หน้าหนึ่งจะผิดแค่ 1-2 คำา จนอาจารย์ยอมรับ  

ผมทำางานสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง โดยเป็นผู้ถอดความจากเทป

บันทึกเสียงของโครงการ Oral Church History in the Pacific 

(ประวัติศาสนจักรในแปซิฟิกจากคำาบอกเล่า)  ผมชนะการแข่ง-

ขันฮูลาฮูป ได้ที่ 1  ได้รางวัลเขียนบทความและบทกวี 3 ปีซ้อน

ในหนังสือ Kula Manu ปี 1981-1983”  

แต่อุปสรรคในการเรียนก็มีเช่นกัน  “ผมสอบตกวิชาเชคเปียร ์

เพราะเขาให้เรียนเก่ียวกับบทละคร  ซ่ึงเป็นโศกนาฏกรรม 4 เร่ือง 

ชีวิตผมเศร้าหมองมากพอแล้ว จึงผ่านมาได้แบบหวุดหวิด  และ

ยังมีปัญหาในการเรียนวิชาชีววิทยาด้วย เพราะไม่สามารถมอง

เห็นภาพเกี่ยวกับเซลล์และสายดีเอนเอชนิดต่าง ๆ ได้  แต่โชคด ี

ที่วิชาเอกของผมบังคับให้เรียนคณิตศาสตร์เพียงตัวเดียว” 

เขาบอกว่าที่เล่าเรื่องนี้เพราะอยากให้เด็ก ๆ ตระหนักว่าความ

สามารถที่เราได้รับมาแตกต่างกัน “เราทุกคนไม่ได้เก่งทุกอย่าง  

บางอย่างเราเก่งกว่าคนอื่น แต่บางอย่างคนอื่นเก่งกว่าเรา” เขา

กล่าว

โดยได้รับความช่วยเหลือจากฮาร์วี ดี. บราวน์ อดีตประธาน 

คณะเผยแผ่ บราเดอร์พรชัยได้ศึกษาต่อปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัย 

บริคัมยังก์-โพรโว  แต่ครั้งนี้ไม่มีที่นั่งสำารองในโรงอาหารและ 

ต้องเดินไปตึกเรียนเองโดยใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง  “ครั้งหนึ่งหิมะ

ตกหนักมาก ทำาให้ไม้เท้าไม่สามารถแยกได้ว่าส่วนไหนเป็นปูน

ส่วนไหนเป็นหญ้าข้างทาง  ผมจึงลื่นไถลล้มกลิ้งลงไปตามทาง

ลาด  หลังจากนั้นผมจึงใส่หมวกกันน็อคตลอด และมักจะถูก

หัวเราะเยาะ  แต่ผมไม่รู้สึกอะไร  เพราะต้องทำาตัวให้ปลอดภัย

ที่สุด” บราเดอร์พรชัยบอกว่าที่เขาตัดสินใจเช่นนี้เพราะ “โอกาส
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ที่ผมจะล้มมีมากกว่าคนธรรมดา ผมจึงใส่หมวกไว้ โดยไม่ต้อง

อายใคร”  บางครั้งในชีวิตเราก็เช่นกัน เราอาจต้องใช้ศรัทธา

รักษามาตรฐานพระกิตติคุณต่อไปเพื่อความปลอดภัยทาง

วิญญาณ แม้คนอื่นอาจเห็นเป็นเรื่องน่าขัน 

ชีวิตการรับใช้ 

เม่ือกลับมาประเทศไทยและได้รับเรียกเป็นผู้ประสาทพรสเตค 

กรุงเทพ ประเทศไทยในเวลาต่อมา บราเดอร์พรชัยบอกว่า “ผม

มั่นใจว่าทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้น พระผู้เป็นเจ้าทรงกำาหนดมา

แล้วว่าผมต้องรับใช้ในการเรียกนี้”  แม้จะมีความผิดพลาด แต่

เขารู้ว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นได้  “นั่นเป็นความอ่อนแอในเนื้อ

หนังของมนุษย์” เขากล่าว “ข้อควรระวังคือ อย่าทำาผิดซ้ำา และ

อย่าทำาผิดมากขึ้นอีก  ชีวิตของเราทุกคนคือการทดสอบ และ

เป้าหมายคือผ่านการทดสอบ”  

ในเวลานั้นนอกจากคนไทยแล้วยังมีสมาชิกจากประเทศลาว 

กัมพูชา ศรีลังกา ฟิลิปปินส์ และพม่ามารับปิตุพรจากเขาด้วย

เช่นกัน  “ผมให้กำาลังใจเด็ก ๆ พยายามให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษา 

ท่ีดีท่ีสุด สูงท่ีสุดตามศักยภาพของตน เพ่ือพวกเขาจะได้ทำาหน้าท่ี 

และพัฒนาศาสนจักรต่อไป  ผมขอบคุณขวัญใจ ภรรยาของผม 

 

ที่ขับรถพาผมไปทำาหน้าที่ผู้ประสาทพรเสมอมา  ขอบคุณอธิการ

สมชาย ซึ่งเป็นผู้ถอดความปิตุพรส่วนใหญ่ของผู้คนที่รับพรใน

ประเทศไทย”

ประจักษ์พยานทิ้งท้าย

แม้ชีวิตต้องผ่านความยากลำาบากมามากมาย แต่บราเดอร์

พรชัยยังมีประจักษ์พยานมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้า “พระบิดาบน

สวรรค์ทรงรักเรา  พระผู้ช่วยให้รอดของท่านทรงรักเรา พระองค์

ทั้งสองทรงดูแลเราตลอดเวลา  หน้าที่ของเราคือพยายามทำา

ส่วนของเราให้ดีที่สุด อดทน อดออม และเรียนรู้ที่จะรอคอย  ผม

ไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้โดยมิได้เรียนรู้ว่า  ชีวิตยากลำาบากและเจ็บ

ปวด … วันนี้ผมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวที่มีความสุข และ

มีความหวังในชีวิตนิรันดร์  ผมให้ประจักษ์พยานถึงความจริง

ของพระผู้เป็นเจ้า และพระเยซูคริสต์  และพระวิญญาณบริสุทธิ์   

ความรักและพระกรุณาของพระองค์  แน่นอนว่ามีหลายสิ่งที ่

เราไม่สามารถเข้าใจได้ และมีคำาถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิต 

มรรตัยของเรา ถ้าเราวางใจในพระองค์  โดยการรักษาบัญญัติ

ของพระองค์ เพื่อเราจะยังคงเป็นลูกที่ดีของพระองค์” เขากล่าว

ทิ้งท้าย “เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในที่สุด” 

บราเดอร์พรชัย จันทราทิพย์และ 
ปิตุพร บุตรชาย
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งานมอบรางวัลผูส่้งเสรมิสถาบนัครอบครวัดเีด่นประจ�าปี 2013

เป็นอีกหน่ึงปีท่ีศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้�ยได้จัดพิธีมอบร�งวัลผู้ส่งเสริมคุณค่�สถ�บัน

ครอบครัวดีเด่น หรือ Family Values Awards เพื่อยกย่อง

เชิดชูเกียรติผู้ที่มีครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง แล้วเผื่อแผ่ไป 

ยังสม�ชิกในสถ�บันครอบครัวและสังคม โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง

เด็กและเย�วชน 

ผู้รับร�งวัลสำ�หรับปีนี้ท่�นแรกคือศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 

แพทย์หญิงชนิก� ตู้จินด� ผู้กระทำ�คุณประโยชน์ให้แก่วงก�ร

กุม�รเวชศ�สตร์ของไทย โดยแต่งตำ�ร�ท�งวิช�ก�รม�กม�ย

เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อและกุม�รเวชศ�สตร์ ตอบปัญห�เกี่ยวกับ 

เด็กและครอบครัว จัดร�ยก�รคุยกับคุณหมอชนิก� และเขียน 

คู่มือก�รเลี้ยงลูกจนเป็นที่ครองใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ม�

เป็นเวล�น�น  นอกจ�กนี้ยังมีโครงก�รก�รกุศลเพื่อรักษ�

เด็กพิก�ร เด็กพิเศษ และเด็กย�กไร้  พญ.ชนิก�มีครอบครัว 

ที่อบอุ่น เป็นคุณแม่ของลูก ๆ 3 คนที่ส�ม�รถรักษ�สมดุล

ระหว่�งก�รทำ�ง�นและครอบครัวได้เป็นอย่�งดี

ผู้รับร�งวัลอีกท่�นคือคุณวัลลภ ตังคณ�นุรักษ์ ซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก 

ดีในน�ม “ครูหยุย” ผู้ชุบชีวิตและให้โอก�สเด็กๆ ท่ีข�ดโอก�ส 

คืนสิทธิ์ที่เด็กพึงได้รับจ�กสังคมเพื่อให้เด็กปลอดภัย มีบ้�น 

กินอิ่ม นอนหลับ ได้รับก�รศึกษ� พัฒน�ทักษะชีวิต และ

พึ่งพ�ตนเอง  โดยทำ�หน้�ที่ทั้งในฐ�นะวุฒิสม�ชิก ผู้ก่อตั้ง

มูลนิธิสร้�งสรรค์เด็ก ประธ�นอนุกรรมก�รติดต�มก�ร 

จัดทำ�แผนเพื่อเด็กและเย�วชนระดับช�ติ ผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมก�รขจัดก�รใช้แรงง�นเด็ก และอื่น ๆ  นอกจ�ก

มีครอบครัวที่อบอุ่นกับลูกส�วหนึ่งคน ครูหยุยยังมีลูกอีกนับ

ร้อยคนที่บ้�นสร้�งสรรค์เด็กที่หลักสี่และรังสิต โดยให้ก�ร

ดูแลดุจคนในครอบครัวและสนับสนุนให้ทุกคนได้เรียน

หนังสือจนจบปริญญ�ตรีต�มศักยภ�พของเด็ก         

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

จากซ้าย: ประธานสาธิต 

ไกวัลวรรธนะ, ประธาน

ศราวุธ กัญญาพันธุ์,  

คุณสุภาวดี หาญเมธี,  

คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์, 

ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์, 

พญ.ชนิกา ตู้จินดา,  

พลโท ธวัชชัย บุญศรี
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ผู้มอบร�งวัลในครั้งนี้คือ เดวิด ม�ร์ค ซีเนียร์ 

ประธ�นคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ โดยม ี

ผู้รับร�งวัลปีที่แล้วเป็นผู้มอบดอกไม้แสดงคว�ม 

ยินดี คือ คุณสุภ�วดี ห�ญเมธี ประธ�นกรรมก�ร 

บริห�รในเครือรักลูกกรุ๊ป และพลโท ธวัชชัย  

บุญศรี รองผู้บัญช�ก�รหน่วยทห�รพัฒน� 

กองทัพไทย  แขกที่ม�ร่วมง�นแสดงคว�ม

ยินดีม�จ�กหน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องกับ

ครอบครัวและก�รพัฒน�สังคม สโมสรโรต�รี 

นักธุรกิจ นักวิช�ก�ร และนักก�รเมือง ตลอด 

จนสม�ชิกของศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย

ผู้พูดในพิธีได้แก่ ส�ธิต  ไกวัลวรรธนะ โดย

เน้นถึงคว�มสำ�คัญของครอบครัวและคำ�สอนที ่

ส่งเสริมคุณค่�ของเด็กและเย�วชน เพื่อปกป้อง 

พวกเข�ให้เลือกสิ่งที่ถูกต้อง  บทเพลงในก�ร 

ประชุมจ�กคณะนักร้องประส�นเสียงจ�กท้องถ่ิน

กรุงเทพเหนือ  และบทเพลงพิเศษจ�กแมรีย์  

เจนส์ อึ้งรังษี  

ปิดท้�ยด้วยผู้รับร�งวัลทั้งสองท�่นกล่�วแบ่ง

ปันประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นและแง่คิดเรื่องก�ร

ดูแลครอบครัวว่�เร�ต้องออกไปช่วยเหลือคนอ่ืน

ด้วย เพร�ะถึงแม้เร�จะเป็นครอบครัวที่มีคว�ม

สุข แต่ห�กเร�ไม่ออกไปช่วยเหลือครอบครัวที่มี

ปัญห� หรือเด็ก ๆ จ�กครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์  

ก็จะมีผลกระทบกลับม�ห�เร�เช่นกัน ก�รดูแล

เด็กและเย�วชนจึงเป็นก�รส่งเสริมครอบครัวให้

เข้มแข็งอีกท�งหนึ่ง 

ประเทศไทย

คณะนักร้องเด็กปฐมวัยจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ

นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติครอบครัว  สมาคมสงเคราะห์ และเยาวชนเพื่อแนะนำา 

ให้ผู้มาร่วมงานได้รู้จักงานของศาสนจักรเกี่ยวกับครอบครัว
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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

 วนัแม่สือ่ความรกัจากพระบดิาถงึมารดา

ส�ข�อุบลจัดกิจกรรมวันแม่เมื่อวันที่ 12 สิงห�คมที่ผ่�นม�เพื่อ

สื่อคว�มรักของพระบิด�ที่มีต่อม�รด�ทั้งหล�ย และเสริมสร้�ง

คว�มรักคว�มอบอุ่นในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผูส้อนศาสนา ไทย-ลาว จากเอม็ทซีฟิีลปิปินส์

ผู้สอนศ�สน�จ�กประเทศไทยและประเทศล�วหกคนกลับจ�ก

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศ�สน�ที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 25 กันย�ยน 

2013 ที่ผ�่นม� เพื่อเริ่มทำ�ง�นในคณะเผยแผ่ประเทศไทยกรุงเทพ

Phavadee Duangthipphavong
สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว

สมพร	สุพรรณ
สาขาอุดร 2

Nintha Kettavong
เวียงจันทน์ ประเทศลาว

จิรายุส	กันดุล
วอร์ดบางกะปิ

วิจิตรา	สว่างวงศ์
สาขาอุบล

บวรวงศ	์	ง้าวสุวรรณ
วอร์ดบางกะปิ
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