
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

หลายปีมาแล้วซิสเตอร์ฟังก์ไป

ร่วมงานแต่งงานของหลานสาว

คนหนึ่งในพระวิหารคาร์ดสตัน 

แอลเบอร์ตา ขณะอยู่ในแคนาดาตอนใต้ 

เธอมีโอกาสเดินเท้าไปที่ทะเลสาบคริปต ์

ในอุทยานแห่งชาติวอเทอร์ตันเลคส์  เมื่อ

เธอเล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงการไต่เขาที่สวย 

งามแต่ท้าทายเพื่อไปยังทะเลสาบแห่ง

นั้น เธออธิบายช่วงหนึ่งของการไต่เขาซึ่ง

จำาเป็นต้องปีนขึ้นไปบนกำาแพงหินตาม

ขอบหน้าผา ถ้าลื่นก็อาจจะพลัดตกลงมา

หลายร้อยฟุต โชคดีที่มีสายเคเบิลทำาด้วย

เหล็กยึดติดกับภูเขาเพื่อให้ผู้ไต่เขาจับไว้

เมื่อพวกเขาต้องผ่านช่วงอันตรายของการ

เดินทางนี้ 

ขณะซิสเตอร์ฟังก์เล่าประสบการณ์นี ้

เธอบอกว่าเธอคงไม่สามารถไปถึงทะเล 

สาบและช่ืนชมความงามของประสบการณ์ 

น้ันได้หากไม่มีความปลอดภัยอันเน่ืองจาก 

ราวเหล็ก  เธอยึดราวเหล็กนั้นไว้ตลอด

เวลาเพื่อเธอจะไปถึงที่หมายได้อย่าง

ปลอดภัย—ที่หมายซึ่งคุ้มค่ากับความ

พยายามดังกล่าว

เราร่วมกันสังเกตข้อเปรียบเทียบระหว่าง 

ประสบการณ์นั้นกับการเดินทางในชีวิต 

มรรตัยของเรา  พระบิดาบนสวรรรค์ผู้ทรง 

รักเราทรงสร้างโลกที่สวยงามนี้ให้เรา  

ด้วยร่างกายมรรตัย เราสามารถชื่นชม

ประสบการณ์อันล้ำาเลิศได้มากมาย เพราะ 

พระองค์ทรงทราบว่าจะมีช่วงเวลายาก

ลำาบากและอันตรายในบางครั้ง พระองค์

จึงประทานราวเหล็กให้เรายึดไว้ในการ

เดินทางของเรา  ราวเหล็กดังกล่าวคือ 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ดังที่เปิดเผย

แก่ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด

เผยในสมัยโบราณและในยุคสมัยของเรา

ในช่วงต้นของพระคัมภีร์มอรมอน เรา

เรียนรู้นิมิตของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่ง

ชีวิต “ซึ่งมีผลอันพึงปรารถนาที่จะทำาให้

คนเป็นสุข”1  ในนิมิตนั้นมีคนอยู่สามกลุ่ม

ซึ่งกำาลังมุ่งหน้าไปยังต้นไม้  กลุ่มแรกเริ่ม

ต้นเดินในทางนั้น แต่แล้วก็พลัดออกนอก

ทางจนหลงไป2  กลุ่มที่สองจับราวเหล็ก

จนมาถึงจุดหมายและชิมผลของต้นไม้นั้น 

แต่แล้วก็ “กวาดตาของพวกเขาไปรอบ ๆ 

ประหนึ่งว่าพวกเขามีความละอาย” และ 

“ตกลงไปในทางที่ต้องห้ามและหายไป”3

ข้าพเจ้าสังเกตถึงการตอบรับที่คล้าย 

คลึงกันของคนสองกลุ่มนี้  กลุ่มแรกคือ

ผู้ที่สนใจพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

และดูเหมือนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่

ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  โดยปกติ 

พวกเขาล้มเหลวที่จะก้าวหน้าต่อไปสู ่

พันธสัญญาแห่งบัพติศมาและในที่สุดก็

เลิกสนใจ

กลุ่มที่สองคือผู้ที่เริ่มอ่านพระคัมภีร์  

ได้รับประจักษ์พยานถึงความจริงและเข้า

สู่น้ำาแห่งบัพติศมา แต่แล้วก็ล้มเหลวที่จะ

ดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป  

พวกเขาไม่ได้หยั่งรากลึก  พวกเขาเป็น

เหมือนคนเหล่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

อธิบายไว้ในอุปมาเรื่องผู้หว่านเมล็ดพืช  

พวกเขางอกงามขึ้นมาแต่เนื่องจากไม่มี

ราก จึงทนอยู่เพียงชั่วคราว และเมื่อเกิด

ความยากลำาบากหรือการข่มเหง “พวก

เขาก็เลิกเสียทันที”4

กลุ่มที่สามประกอบด้วยผู้ที่ “มุ่งหน้า

ไปในทางของพวกเขา, โดยยึดราวเหล็ก
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จงยึดราวเหล็กไว้แน่น
ตลอดเวลา
เอ็ลเดอร์แรนดีย์ ดี. ฟังก์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานภาคเอเชีย
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ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

ไว้แน่นตลอดเวลา, จนพวกเขาเข้ามา

และทรุดตัวลงและรับส่วนผลของต้นไม้

นั้น.”5  สังเกตว่ากลุ่มนี้ยึดราวเหล็กไว้

แน่น ตลอดเวลา  ดังที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. 

เบดนาร์กล่าวไว้ว่า “นี่คือกลุ่มคนที่ท่าน

กับข้าพเจ้าควรพยายามเข้าร่วม”6

นีไฟเรียนรู้ว่าราวเหล็กคือพระวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งนำาไปสู่แหล่งน้ำา

แห่งชีวิต, หรือสู่ต้นไม้แห่งชีวิต” ซึ่ง “เป็น

สิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า.”7

ข้าพเจ้าขออธิบายวิธีการสำาคัญสาม

ข้อซึ่งการศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์เป็น

ประจำาจะช่วยให้เราพยายามอยู่บนทาง 

ที่นำาเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นได้

ข้อแรกคือการศึกษาพระคัมภีร์เป็น

ประจำาสม่ำาเสมอจะให้ช่วยเรารู้สึกถึง 

พระวิญญาณของพระเจ้า เราเรียนรู้เรื่อง

นี้ในบทแรกของพระคัมภีร์มอรมอน  เมื่อ

ลีไฮสวดอ้อนวอน “เพื่อผู้คนของท่าน” 

ท่านได้รับนิมิตซึ่ง “ท่านเห็นพระองค์หนึ่ง

ลงมาจากท่ามกลางฟ้าสวรรค์” พร้อม 

“คนอีกสิบสองคนตามพระองค์ลงมา

ด้วย” และคนเหล่านั้น “ให้หนังสือแก่

ท่านเล่มหนึ่ง, และบอกท่านว่าท่านควร

อ่าน.  และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ

ขณะที่ท่านอ่าน, ท่านเปี่ยมไปด้วยพระ-

วิญญาณของพระเจ้า.”8  เราจะรู้สึกถึง

พระวิญญาณเช่นกันเมื่อเราอ่านจาก 

พระคัมภีร์

คัมภีร์ตลอดทั้งเล่มมีประโยชน์มาก แต่

ข้าพเจ้าพบว่าเป็นประสบการณ์การเปิด

เผยเป็นพิเศษเมื่อข้าพเจ้า “ไตร่ตรอง 

พระคัมภีร์” และปล่อยให้การไตร่ตรอง

ของข้าพเจ้านำาไปสู่คำาสอนท่ีพระวิญญาณ 

จะทรงนำาทางข้าพเจ้าในเวลานั้น  

พรที่สามอยู่ในคำาสัญญาของโมโรไน
ในช่วงท้ายของพระคัมภีร์มอรมอน  โม-
โรไนกระตุ้นเตือนให้เราอ่าน จดจำาและ
ไตร่ตรองคำาสอนของพระคัมภีร์และจาก
นั้นทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยใจจริง ด้วย
เจตนาแท้จริง โดยมีศรัทธาในพระคริสต์
ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่  ท่านสัญญาว่า  

“โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ความจริงของทุกเรื่อง”11

คำานำาของพระคัมภีร์มอรมอนสรุปการ 
กระตุ้นเตือนนี้และกล่าวว่า “บรรดาผู้ทำา 
ตามวิธีนี้และทูลถามด้วยศรัทธาจะได้รับ 
ประจักษ์พยานในความจริงและความ
ศักดิ์สิทธิ์ของ [พระคัมภีร์มอรมอน] โดย

อำานาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”  จาก
นั้นเสริมว่า “บรรดาผู้ที่ได้รับการเป็น
พยานจากสวรรค์จากพระวิญญาณ

ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มรู้โดยอำานาจเดียวกันนี้
ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอด
ของโลก, ว่าโจเซฟ สมิธ คือผู้เปิดเผย
และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ใน
ยุคสุดท้ายนี้, และว่าศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
คืออาณาจักรของพระเจ้าซึ่งได้รับการ

สถาปนาขึ้นอีกบนแผ่นดินโลก…”

ข้อที่สอง เมื่อเราไตร่ตรองพระคัมภีร์ 

เราได้รับการดลใจ  หนึ่งวันก่อนการ

ประชุมใหญ่สามัญในเดือนตุลาคม ปี 

1918 ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกำาลัง

เตรียมการประชุมใหญ่ สงครามโลกครั้ง

ที่หนึ่งใกล้จะสิ้นสุดแต่ผู้คนอีกมากมาย

กำาลังจะตายเนื่องจากการแพร่ระบาด

ของไข้หวัดใหญ่  มีหลายสิ่งที่ประธาน

ศาสนจักรจะทำาได้ในวันนั้น แต่ในหลัก

คำาสอนและพันธสัญญาภาคที่ 138 บอก

ถึงสิ่งที่ท่านทำาดังนี้ “ข้าพเจ้านั่งไตร่ตรอง

พระคัมภีร์อยู่ในห้อง”9  เมื่อท่านทำาเช่น

นั้น ท่านครุ่นคิดถึงการพลีพระชนม์ชีพ

เพื่อการชดใช้อันสำาคัญยิ่งของพระผู้ช่วย 

ให้รอดและความรักของพระบิดาและ

พระบุตร  ท่านนึกถึงถ้อยคำาของเปโตร 

ในพันธสัญญาใหม่และหันไปอ่านเรื่อง

ราวเหล่านั้น  ประธานสมิธบันทึกไว้ว่า 

“ขณะข้าพเจ้าไตร่ตรองถึงเรื่องเหล่านี ้

ซึ่งมีเขียนไว้, พระวิญญาณทรงเปิด

ดวงตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้า, 

และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตบน

ข้าพเจ้า…”10  จากนั้นท่านได้รับการ 

เปิดเผยสำาคัญว่าจะสอนพระกิตติคุณ 

แก่ผู้คนในโลกวิญญาณอย่างไร  

เราจะไม่ได้รับการเปิดเผยสำาหรับ

ศาสนจักร แต่เราจะได้รับคำาตอบต่อคำา

สวดอ้อนวอนของเราและการนำาทางใน

ชีวิตทุกด้านเมื่อเราทำาตามรูปแบบของ

การไตร่ตรองพระคัมภีร์  การอ่านพระ-
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พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงสร้าง 

โลกที่สวยงามให้เราอยู่อาศัย  อย่างไร

ก็ตามใช่ว่าจะปราศจากเส้นทางปีนป่าย 

ที่ยากลำาบากและท้าทาย  เพราะพระองค์ 

ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก

—พระคัมภีร์และถ้อยคำาของศาสดา

พยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อเรายึดพระ-

วจนะของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอด

เวลา เราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์ 

เราจะได้รับการดลใจที่จำาเป็น เราจะ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง และไปถึง

จุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของ

เราอย่างปลอดภัย 

อ้างอิง
1.  1 นีไฟ 8:10
2.  ดู 1 นีไฟ 8:21—23
3.  ดู 1 นีไฟ 8:24—28
4.  มาระโก 4:17
5.  1 นีไฟ 8:30
6.  ดู เดวิด เอ. เบดนาร์, “A Reservoir of  

Living Water,” (ไฟร์ไซด์ระบบการศึกษา 
ของศาสนัจกรสำาหรับคนหนุ่มสาว,  
4 กุมภาพันธ์ 2007), lds.org/broadcasts/
archive/ces-devotionals/2007/01.

7.  1 นีไฟ 11:25
8.  ดู 1 นีไฟ 1:5, 9—12
9. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138:1

10. หลักคำาสอนและพันธสัญญา 138:11  
11. โมโรไน 10:5

เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์จึงประทานราวเหล็ก—พระคัมภีร์และ

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่  เมื่อเรายึดพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้าไว้แน่นตลอดเวลาเราจะรู้สึกถึงความรักของพระองค์  

เราจะได้รับการดลใจที่จ�าเป็น เราจะเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้ง  

และไปถึงจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตนิรันดร์ของเราอย่างปลอดภัย
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ดิฉันเต็มใจรักษาวันสะบาโตให้ศักด์ิสิทธ์ิ

ท4 เ ลี ย โ ฮ น า

เช่นเดียวกัน ถึงแม้จะรู้ว่าไม่มีทางอ่าน

หนังสือสอบทันแน่นอน แต่ดิฉันก็เต็มใจ

จะรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  ดิฉัน

สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา 

และทูลขอคำาแนะนำาและการนำาทางจาก

พระองค์ในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ ซึ่ง

เป็นการสอบระดับประเทศที่มีผู้เข้าสอบ

แข่งขันเป็นจำานวนมากและข้อสอบยาก  

ถ้าดิฉันไม่พร้อม นั่นหมายความว่าจะ

ต้องรออีกหนึ่งปีจึงจะได้สอบใหม่อีกครั้ง  

ดิฉันไปหาหนังสือเตรียมสอบที่ร้านชั้น

นำาหลายแห่ง และได้รับการดลใจให้หยิบ

หนังสือของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

มาอ่านและพบว่านี่คือหนังสือที่ถูกต้อง  

ข้อสอบส่วนใหญ่มาจากหนังสือเหล่านั้น

ทั้งสิ้น แต่กระนั้นดิฉันก็รู้ตัวว่าทำาข้อสอบ

ได้ประมาณ  40% เท่านั้น ซึ่งไม่เพียง

พอที่จะได้สอบสัมภาษณ์  จากจุดนี้ดิฉัน

ตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราไม่ควรพึ่งพา

เนื้อหนังของตนเอง แต่ควรเชื่อฟังและ

พึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า ดิฉันจึงอดอาหาร

และสวดอ้อนวอนอย่างหนักเพื่อทูลขอ

พระเมตตาจากพระองค์ในเรื่องนี้  

และเมื่อผลการสอบออกมา ดิฉัน

ร้องไห้ด้วยความรู้สึกดีใจ ตื้นตันใจ และ

สำานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นที่สุด  

สุชีรา แก้วเชือกหนัง, รังสิต กรุงเทพฯ

วันเสาร์เป็นวันที่ดิฉันจะมีเวลาอ่าน
หนังสือมากที่สุด แต่ดิฉันไม่สามารถอ่าน 
หนังสือสอบในวันอาทิตย์ได้ เพราะต้อง-
การรักษาวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์  ดิฉัน
ได้แรงบันดาลใจจากประจักษ์พยานของ 
วิสุทธิชนคนหนึ่งที่เป็นนักวิ่งแข่งขัน
โอลิมปิก เขาไม่ยอมซ้อมว่ิงในวันสะบาโต 
แม้ว่าจะต้องมีปัญหาขัดใจกับครูฝึก 
แต่สุดท้ายเขากลับเป็นผู้ชนะในสนาม
แข่งขัน  

ถึงแม้จะรู้ว่า
ไม่มีทาง 

อ่านหนังสือสอบ
ทันแน่นอน แต่
ดิฉันก็เต็มใจจะ
รักษาวันสะบาโต
ให้ศักดิ์สิทธิ์

เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดิฉันตัด-

สินใจเข้าสู่สนามสอบเพื่อรับราชการ

ครูซึ่งจะจัดขึ้นในอีกสองเดือนถัดไป  

ดิฉันจึงจัดตารางอ่านหนังสืออย่างหนัก

เนื่องจากมีเวลาค่อนข้างน้อย  แต่ละวัน

ดิฉันต้องทำางานประจำาคือสอนหนังสือที่

โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ตกเย็นกลับมา

บ้านดิฉันจะมีเวลาอ่านหนังสือไม่เกิน 

วันละ 3 ชั่วโมง ก่อนต้องรีบเข้านอน 

เพื่อตื่นไปทำางานตอนตีห้าครึ่ง 

ของทุกวัน 
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วันที่  30 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม  

2013  เป็นวันสำาคัญที่เราสมาชิก

ท้องถิ่นอุบลหลายคนรอคอยอย่างใจ

จดใจจ่อ---วันที่เราจะได้เดินทางไป

พระวิหารฮ่องกง ประเทศจีน  แต่ก็มี

เหตุการณ์ทำาให้เราหวั่นใจ นั่นคือมีมรสุม

และพายุหนักช่วงก่อนวันเดินทาง  ถนน

หลายสายวิ่งไม่ได้  ทางรถไฟถูกตัดขาด

เพราะน้ำาท่วม  สถานีรถไฟประกาศให้ผู้

โดยสารมารับเงินคืนได้  เราจองตั๋วรถไฟ

เพื่อเดินทางไปสนามบินไว้แล้ว  หลาย

คนตัดสินใจเลื่อนตั๋วเครื่องบิน  แต่หลาย

คนไม่มีเงินพอจะทำาเช่นนั้นเพราะต้อง

เพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นจำานวนมาก  

เราช่วยกันสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า 

ขอให้มรสุมผ่านไปและสามารถเดินทาง

ได้  แล้วพรนั้นก็เกิดขึ้น  เราสามารถเดิน

ทางได้ตามกำาหนด ระหว่างการเดินทาง

เรานึกว่ากำาลังโดยสารเรือเพราะสองข้าง 

ทางมีน้ำาท่วมเต็มไปหมด แต่เราก็เดินทาง 

ไปสนามบินได้อย่างปลอดภัย  

เราตระหนักถึงพันธสัญญาอันยิ่งใหญ่

ของพระผู้เป็นเจ้า การเสียสละของพระ-

เยซูคริสต์ และแผนแห่งความรอดที่จะนำา

เรากลับบ้าน บ้านที่มีพระบิดามารดาบน

สวรรค์คอยเราอยู่ที่นั่น 

จุรีรัตน์ สร้อยสน, อุบลราชธานี

นี่แหละคือปาฏิหาริย์ที่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงสามารถปัดเป่าได้ทุกสิ่ง เมื่อเราทำา

ในสิ่งที่ถูกต้อง   เราทุกคนต่างมีความสุข

และได้รับประสบการณ์แตกต่างกันใน

การไปพระวิหารครั้งนี้  แต่ที่สำาคัญที่สุด

คือ เราได้กลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 

ได้ช่วยเหลือวิญญาณของบรรพชนผู้ล่วง

ลับที่รอคอยเรามานานให้ทำาศาสนพิธี

แห่งความรอดให้พวกเขาในพระวิหาร  

ที่
ส�าคัญที่สุดคือ  
เราได้กลับไปหา 

พระบิดาบนสวรรค์  
ได้ช่วยเหลือวิญญาณ 
ของบรรพชนผู้ล่วงลับ
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ครอบครัววีโรธัย  ลูกชายสองคนกำาลังรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา ล่างซ้าย: ณัฐ วีโรธัย  
รับใช้ที่คณะเผยแผ่เกาหลี โซล ล่างขวา: ชัด วีโรธัย รับใช้ที่คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

ลูกชายผู้สอนศาสนาของเรา 
โดย จงสถิต วีโรธัย

มารดาจนสุดความสามารถของเรา โดย
พยายามเตรียมพวกเขาให้มุ่งไปสู่เป้า
หมายของการเป็นผู้สอนศาสนาตามการ
เรียกของศาสดาพยากรณ์

ไม่มีการเรียกใดย่ิงใหญ่กว่าการสอนไม่ 
มงีานใดทีจ่ะสรา้งปตีแิละพรใหแ้กผู่ร้บัใช้ 
ท่ีเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ได้เท่ากับ 

การนำาจิตวิญญาณมาสู่พระองค์ และลูก ๆ 
ของเรา คนในครอบครัวเรา กำาลังช่วยกัน 
ทำาสิ่งนั้นด้วยความอดทนต่อแรงต้านของ 
โลก  น่ีเป็นความสุขท่ีครอบครัวเราปฏิเสธ 
ไม่ได้ และไม่มีใครเอาไปจากเราได้จริง ๆ 
เรารักศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายและภูมิใจที่เป็นส่วน
หนึ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า 

เมื่อลูกชายสองคนของเราได้รับเรียก
เป็นผู้สอนศาสนา หัวใจเราผู้เป็นพ่อ

แม่เปี่ยมด้วยความปิติยินดี เพราะสิ่งนี้
เกิดข้ึนจากความปรารถนาของพวกเขาเอง

เราช่วยลูก ๆ เตรียมสิ่งของจำาเป็นที ่
ต้องนำาไปใช้ในสนามเผยแผ่  ทุกคนอด 
ไม่ได้ที่จะมีส่วนร่วมด้วย เพราะเป็นเรื่อง 
สนุกมาก พ่อ แม่ และปู่ กลับมามีบท-
บาทในชีวิตส่วนตัวของพวกเขามากขึ้น  

เราต้องทำางานกันเป็นทีม เพราะในช่วง
สองปีในสนามเผยแผ่นั้น ยังมีเอกสาร
การเรียนและการทหารที่จะต้องจัดการ
ให้แล้วเสร็จด้วย  เราปรึกษากันเรื่องค่า

ใช้จ่ายของผู้สอนศาสนา  เรานำาเงินเก็บ
ที่ลูก ๆ สะสมไว้เพื่อจุดประสงค์นี้มารวม
กับเงินที่พ่อแม่เตรียมไว้  เรารู้ว่าพวกเขา
จะต้องเตรียมความพร้อมทางวิญญาณ

และร่างกายด้วยตนเอง  เรากำาชับให้พวก
เขาดูแลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ และ
อดไม่ได้ที่จะให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมวันละ
นิดวันละหน่อย  เราพยายามไม่ให้มีสิ่ง
ใด แม้แต่ตัวเราเอง ที่จะทำาให้พวกเขา
หันเหไปจากงานเผยแผ่

ระหว่างพวกเขารับใช้ในสนามเผยแผ่ 
ผู้นำาคณะเผยแผ่มักจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ
ผู้สอนศาสนาของเรา ทำาให้เรารู้ว่าลูก ๆ 
ของเราเติบโตขึ้นเพียงไร  เราประทับใจ

และอุ่นใจที่ได้สัมผัสถึงความรักที่ผู้นำามี
ต่อลูก ๆ ของเราตลอดจนผู้สอนศาสนา
ทุกคน  เราไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะเรา 

รู้ว่าพวกเขาจะปลอดภัยที่สุด กฎระเบียบ 
ของผู้สอนศาสนาสามารถปกป้องคนของ 
พระผู้เป็นเจ้าได้จริง ๆ  พวกเขาเขียน
จดหมายมาหาเราสัปดาห์ละครั้ง นั่นไม่
เพียงพอที่จะให้เราคลายความคิดถึง แต่

มากพอที่จะทำาให้เรารับรู้ถึงความรักที ่
ลูก ๆ มีต่อเรา

เราถึงขนาดเคยคิดกันว่า หากเรามี
ลูกชายสัก 5 คน แต่ละคนอายุต่างกัน 
2 ปี เมื่อถึงวัยที่พวกเขาต้องเป็นผู้สอน
ศาสนา เราจะมีช่วงเวลาแห่งความสุข
แบบนี้ยาวนานต่อเนื่องถึง 10 ปี  เราอาจ
ไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีพร้อม แต่ลูก ๆ รู้ว่าเรารัก 

และยำาเกรงพระเจ้าเพียงไร  เราพยายาม
ทำาการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ในฐานะบิดา
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บริจาคเพื่อคนยากไร้ในเขตนนทบุรี

เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ตัวแทนศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายร่วมบริจาค

สิ่งของกับส�านักจัดหางานจังหวัดนนทบุรีในโครงการ

ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสนในเขต

พื้นที่  รายการบริจาคได้แก่ กระเป๋าเป้สะพายหลัง 50 ใบ 

หม้อหุงข้าว 5 ใบ กระติกน้�าร้อน 3 อัน พัดลม 4 ตัว และ

โทรทัศน์ LED 1 เครื่อง  

รวมกลุ่มหนุ่มสาวโสด: สนุกสนานอย่างมีสาระ
หนุ่มสาวโสดจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือไม่เพียงท�า

กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันใน “Lullaby Night Party” เมื่อ

วันที่ 16 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสท�า

ตามค�าเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานภาคในการชักชวนเพื่อน

หนุ่มสาวโสดที่แข็งขันน้อยมาร่วมกิจกรรมด้วย พร้อมทั้ง

สนทนากันมากขึ้นถึงวิธีช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้กลับมา

แข็งขันในศาสนจักร

อบรมเจ้าหน้าที่ข่าวสาขา/วอร์ด
การจัดอบรมเจ้าหน้าที่ข่าวประจ�าสาขา/วอร์ดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อ

ช่วยให้เจ้าหน้าที่ข่าวทราบบทบาทหน้าที่ การช่วยสมาชิกให้มีส่วนร่วม 

ตลอดจนวิธีเบื้องต้นในการเขียนรายงานข่าวและบทความส�าหรับลงสื่อ

อย่างเป็นทางการของศาสนจักรในประเทศไทย ได้แก่ หน้าบทความ

ท้องที่ในเลียโฮนา เว็บไซต์ และ Facebook 

จุดประสงค์หลักของงานเบื้องหลังสื่อเหล่านี้คือ เพื่อให้สมาชิกใน

ประเทศไทยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักร รับรู้การเติบโตในพื้นที ่

ของตนเอง รู้จักสมาชิกต่างท้องถิ่น และเรียนรู้ความความส�าเร็จจาก

หน่วยอื่น ๆ ในประเทศ  

ประเทศไทย

ภา
พ
ข่า

วบ
ริจ

าค
โด

ย 
ลิน

ดา
 แ

มน
นิง

ก์;
 ข

่าว
กิจ

กร
รม

หน
ุ่มส

าว
โส

ดแ
ละ

กา
รอ

บร
มโ

ดย
 ว

ิศา
ล 

วิศ
าล
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ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

t วิศาล วิศาลบรรณวิทย์ (ซ้าย) และกลุ่มผู้สอนศาสนาเป็นตัว
แทนศาสนจักรมอบสิ่งของผ่านนางพิไรสรรค์ จินดาสวัสดิ์ 
(ขวา) จัดหางานจังหวัดนนทบุรี

 หนุ่มสาวโสดวัย 18-35 ปี จำานวน 35 คนร่วมกิจกรรมที่ห้องวัฒนธรรม อาคารแจ้งวัฒนะ

   ผู้เข้าร่วมการอบรมจากท้องถิ่นกรุงเทพเหนือและ 
สเตคกรุงเทพ 13 คนที่อาคารแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่  
16 พ.ย. 2013
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จงตามเรามา: แหล่งข้อมูลการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน

แหล่งข้อมูลออนไลน์ที่จะช่วยท่านในการสอนพระกิตติคุณ

ให้แก่เยาวชนตามวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด ในชั้นเรียนฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน เยาวชนหญิง และโรงเรียนวันอาทิตย์ ใน

เว็บไซต์ประกอบด้วยคู่มือออนไลน์ วีดิทัศน์แนะน�าการสอน 

วิดีทัศน์แนะน�าหลักสูตรทั้งส�าหรับเยาวชนและบิดามารดา 

ตลอดจนเนื้อหาอื่น ๆ ที่จะช่วยให้ท่านสอนเยาวชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  เข้าไปที่ lds.org/youth/learn และ

เลือกภาษาไทยจากมุมบนขวา

คลังข้อมูลการประชุมใหญ่สามัญออนไลน์

อ่าน ชม หรือฟังข่าวสารที่ได้รับการดลใจจากการ 

ประชุมใหญ่สามัญเป็นภาษาไทยทางออนไลน์ได้แล้ว 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียง ไฟล์วีดิทัศน์ หรือ 

พิมพ์เนื้อหาของการประชุมใหญ่ตั้งแต่เดือนเมษายน 

2011 จนถึงการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดที่ lds.org/

general-conference แล้วเลือกภาษาไทยจากมุมบนขวา 

หรือเข้าไปที่ https://www.lds.org/general-conference/

conferences?lang=eng&clang=tha

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

แ น ะ น� า สื่ อ ภ า ษ า ไ ท ย


