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เกินไปสำาหรับเขา  คู่ผู้สอนประจำาบ้าน

อาวุโสของเขาจากโควรัมเอ็ลเดอร์และผู้

สอนศาสนาเต็มเวลาที่รูปร่างสูงใหญ่จาก

สหรัฐจะช่วยดันอย่างสุดแรงจากด้านล่าง  

พี่น้องสตรีจากสมาคมสงเคราะห์จะคอย

เตือนให้ระวังและพูดให้กำาลังใจพวกเขา  

จากนั้นพวกผู้ชายจะเปิดหลังคา พี่น้อง

สตรียังคงปลอบโยนคนง่อยต่อไปขณะ

ที่เขารอรับการรักษาให้หาย -- เพื่อที่จะ

เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองและเป็นอิสระ

งานมอบหมายในการช่วยเหลือนี้ต้อง 

การให้ทุกคนทำางานร่วมกัน  ในช่วงวิกฤติ 

จะต้องใช้การประสานงานอย่างรอบคอบ

เพื่อหย่อนคนง่อยลงจากหลังคา  จะต้อง

ใช้การประสานงานอย่างรอบคอบที่ทั้งสี่

คนต้องทำางานด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน

และประสานสอดคล้องกันโดยสมบูรณ์  

ต้องไม่มีความขัดแย้งกันในบรรดาสี่คน

นี้  พวกเขาจะต้องหย่อนชายคนนี้ลงไป

พร้อมๆ กัน  ถ้ามีบางคนปล่อยเชือกเร็ว

กว่าอีกสามคน ชายคนนี้จะหล่นจากเตียง  

เขายึดอะไรไว้ไม่ได้เพราะเขาพิการ  ใน

การช่วยพระคริสต์ เราต้องทำางานด้วย

ความเป็นหนึ่งเดียวกันและประสานสอด 

คล้องกันโดยสมบูรณ์  ทุกคน ทุกตำาแหน่ง 

ทุกการเรียกมีความสำาคัญ  เราต้องเป็น

หนึ่งเดียวกัน ภายใต้พระเจ้าของเรา  

พระเยซูคริสต์

ในที่สุด พวกเขาจึงวางชายที่ป่วยเป็น

ง่อยน้ันไว้เบ้ืองพระพักตร์พระเยซู--มาระโก 

2:5 “เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความ

เชื้อเชิญให้สมาชิกแต่ละคนของสภาวอร์ด

นำารายชื่อของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

มาที่สภา  สมาชิกสภาวอร์ดจะปรึกษากัน 

อย่างรอบคอบถึงวิธีดีที่สุดที่จะช่วยพวก

เขา  อธิการจะตั้งใจฟังแนวคิดและมอบ

หมายงานหลังจากหารือกัน ผู้สอนศาสนา 

เต็มเวลาเป็นแหล่งช่วยสำาคัญของวอร์ด

ในงานแห่งการช่วยเหลือเหล่านี้ พวกเขา

ยังหนุ่มและเปี่ยมด้วยพละกำาลัง  พวกเขา 

ชอบทำางานกับรายชื่อที่กำาหนดไว้เป็น

พิเศษ พวกเขาช่ืนชมการทำางานกับสมาชิก 

วอร์ด  พวกเขารู้ว่านี่คือโอกาสที่ดีเยี่ยม

ของพวกเขาในการ ‘ค้นหา’  พวกเขาอุทิศ

ตนในการสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า  

พวกเขามีประจักษ์พยานที่เข้มแข็งว่าพวก

เขาจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเมื่อ

พวกเขามีส่วนร่วมในงานแห่งการช่วย

เหลือเหล่านี้

เพื่อเป็นการสรุป ข้าพเจ้าขอแบ่งปัน 

กับท่านถึงสมบัติที่ซ่อนไว้ในพระคัมภีร์  

ซ่ึงอยู่ในข้อท่ี 5 “เม่ือพระเยซูทอดพระเนตร 

เห็นความเชื่อของพวกเขา”  ข้าพเจ้าไม่ทัน

สังเกตมาก่อน---ความเชื่อ (ศรัทธา) ของ

พวกเขา  ศรัทธาร่วมกันของเราจะมีผลต่อ 

ความผาสุกของผู้อื่นเช่นกัน  พระเยซูรับ 

สั่งถึงผู้คนที่ไหนหรือ  อาจจะหมายถึงคน

ทั้งสี่ที่หามคนง่อยมา  คนง่อยเอง  ผู้คนที่

สวดอ้อนวอนให้เขา รวมทั้งทุกคนในที่นั้น

ที่ฟังคำาสั่งสอนของพระเยซูและแอบให้

กำาลังใจอยู่เงียบๆ สำาหรับปาฎิหาริย์ที่จะ

เกิดขึ้นในไม่ช้า  อาจรวมถึงคู่สมรส บิดา

ในการช่วยพระคริสต์  

เราต้องทำางานด้วยความเป็นหนึ่ง

เดียวกันและประสานสอดคล้องกัน

โดยสมบูรณ์  ทุกคน ทุกตำาแหน่ง  

ทุกการเรียกมีความสำาคัญ 

เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

ภายใต้พระเจ้าของเรา  

พระเยซูคริสต์

เชื่อของพวกเขา  พระองค์จึงตรัสกับคน

ง่อยว่า ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้รับการอภัย

แล้ว”    พระเยซูทรงมีพระเมตตาต่อเขา

และทรงรักษาเขา  ไม่เพียงทางร่างกาย

เท่านั้น แต่ทางวิญญาณด้วย--“ลูกเอ๋ย 

บาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว”  นั่นเป็น

สิ่งที่ยอดเยี่ยมใช่ไหม เราต้องการให้สิ่ง 

น้ันเกิดขึ้นกับเราทุกคนเช่นกันมิใช่หรือ  

แน่นอนว่าเราอยากให้เกิดขึ้น

เรารู้จักใครบ้างในชีวิตเราที่อาจเป็น

ง่อยทางวิญญาณ  ผู้ที่ไม่สามารถกลับมา

โบสถ์ได้ด้วยตนเอง  เขาอาจเป็นลูกของ

เรา พ่อแม่ของเรา คู่ครองของเรา ญาติ

หรือเพื่อนของเรา

โดยที่แต่ละหน่วยของศาสนจักรใน 

ปัจจุบันมีผู้สอนศาสนาเต็มเวลาอยู่มาก 

กว่าเดิม  จะเป็นการฉลาดถ้าอธิการและ

ประธานสาขาใช้สภาวอร์ดและสภาสาขา

ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น  อธิการสามารถ
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มารดา บุตรธิดา ผู้สอนศาสนา ประธาน

โควรัม ประธานสมาคมสงเคราะห์ อธิการ 

และเพ่ือนท่ีอยู่ห่างไกล  เราทุกคนสามารถ 

ช่วยเหลือกัน  เราควรมีส่วนร่วมอย่าง

กระตือรือร้นเสมอที่จะยื่นมือออกไปช่วย

เหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์

ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์  

พระองค์ทรงรักเราทุกคนและทรงมีฤทธา-

นุภาพที่จะช่วยให้รอดและรักษา ทั้งทาง

ร่างกายและทางวิญญาณ  เมื่อเราช่วย

พระองค์ในพระพันธกิจของการช่วยจิต 

วิญญาณให้รอด  เราเองจะได้รับความ

ช่วยเหลือในกระบวนการนั้นเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

เอ็ลเดอร์ชี ฮอง (แซม) วอง
โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เคยรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบภาคใน

ภาคเอเชียก่อนได้รับการสนับสนุน

เข้าสู่โควรัมที่หนึ่งแห่งสาวกเจ็ดสิบ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 2014  

ตั้งแต่เข้าร่วมศาสนจักรในปี 1982 

เอ็ลเดอร์วองรับใช้ในการเรียกของ

ศาสนจักรมากมายหลายตำาแหน่ง 

รวมถึงพนักงานฝ่ายการเงินวอร์ด 

ประธานโรงเรียนวันอาทิตย์ ประธาน

เยาวชนชาย ที่ปรึกษาอธิการ อธิการ 

ที่ปรึกษาประธานสเตค และประธาน

สเตค

เอ็ลเดอร์วองจบการศึกษาวิทยา 

ศาสตร์บัณฑิตสาขาการบัญชีและ

อนุปริญญาวิทยาศาสตร์สาขาวิทยา 

ศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย

บริคัมยังก์-ฮาวาย  จบบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยโอเพ่น

แห่งฮ่องกง  เป็นผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วน

ในบริษัทให้คำาปรึกษาด้านธุรกิจและ

คุณภาพ นอกจากนี้ยังทำางานในกลุ่ม

ตรวจสอบและการทดสอบวัสดุด้วย

เช่นกัน

เอ็ลเดอร์วองเกิดในเขตปกครอง

พิเศษฮ่องกง ประเทศจีน  แต่งงานกับ

แครอล ลู มีบุตรธิดาสี่คนและหลาน

สาวหนึ่งคน

แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค ์

เพราะมีคนมาก พวกเขาจึงเจาะดาดฟ้า 

ตรงที่พระองค์ประทับนั้น และเมื่อทำาเป็นช่องแล้ว 

พวกเขาก็หย่อนแคร่ที่คนง่อยนอนอยู่ลงไป  

(มาระโก 2:4)
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แม้บ้านครอบครัวแซ่ด่านจะไม่ใช ่

ศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา (เอ็มทีซี) 

อย่างเป็นทางการ แต่อาจมีคนคิดว่าเป็น

เช่นนั้นถ้าได้รู้ว่าลูกสามคนของครอบครัว

นี้รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาในช่วง

เดียวกัน  ลูกชายคนหนึ่งจบจากการเป็น

ผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ประเทศไทย 

กรุงเทพเม่ือเดือนเมษายนท่ีผ่านมา ลูกสาว 

คนหนึ่งกำาลังรับใช้อยู่คณะเผยแผ่แคลิ- 

ฟอร์เนีย แซนดีเอโก หลังจากนั้นสอง

สัปดาห์ ลูกชายอีกคนก็จากไปรับใช้ใน

คณะเผยแผ่ยูทาห์ เซนต์จอร์จ  

หลายคนถามว่าบราเดอร์สมชัย แซ่ด่าน 

กับซิสเตอร์สุดที่รัก แซ่ด่าน บิดามารดา

ของผู้สอนศาสนาทั้งสามคนเตรียมครอบ- 

ครัวของพวกเขาอย่างไรให้พร้อมสำาหรับ

ช่วงเวลาพิเศษนี้

การเตรียมเริ่มต้นเมื่อ  27 ปีที่แล้ว

ด้วยบัพติศมาของบราเดอร์สมชัยในวันที่ 

30 กันยายน ค.ศ. 1987 ที่สาขาเชียงใหม่ 

และโอกาสได้รู้จักกับซิสเตอร์สุดที่รักที่

โบสถ์หลังจากเคยพบกันที่ตลาดแห่งหนึ่ง  

ทั้งคู่เริ่มออกเดทกัน

ซิสเตอร์สุดที่รักเล่าถึงการเข้ามาสู่

ศาสนจักรของเธอว่าวันหนึ่งขณะกำาลัง

เดินมากับครอบครัว เธอเห็นป้าย ๆ หนึ่ง

แล้วเกิดคำาถามว่าเรามาจากไหน เรามา

อยู่บนโลกน้ีทำาไม เราจะไปท่ีไหนหลังจาก 

ชีวิตนี้  คำาถามเหล่านี้ทำาให้เธอค้นหาคำา

ตอบและจบลงด้วยการรับบัพติศมาเมื่อ

วันที่ 18 กันยายน ปี 1988  สามีภรรยาคู่

นี้แต่งงานและผนึกกันที่พระวิหารมะนิลา 

ฟิลิปปินส์  ลูกทั้งสี่คนที่เกิดจากพวกเขา

จึงเกิดมาในพันธสัญญา

ปัจจุบันบราเดอร์สมชัยรับใช้เป็น 

ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ในสาขาเชียงใหม่ 1 

หลังจากเคยรับใช้เป็นประธานสาขา

สองครั้งและประธานท้องถิ่นสองครั้ง   

ครอบครัวแซ่ด่าน จากซ้าย: ยอดรัก (คณะเผยแผ่ยูทาห์ เซนต์จอร์จ), รักชนก (คณะเผยแผ่
แคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก), สุดที่รัก, สมชัย, รักที่สุด, สุริยา (คณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ)
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เซมินารีสกลนคร

เซมินารีบางกะปิ

สถาบันศาสนาปากเกร็ด+ดอนเมือง   

สถาบันศาสนามหาสารคาม

เซมินารีเชียงราย

เซมินารีศรีสะเกษ

เซมินารีเชียงใหม่

เซมินารีอุบล

เซมินารีหนองคาย

เซมินารีกาฬสินธุ์

เซมินารีลำาปาง

สถาบันศาสนาอุดร
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ Lds.or.th  หรือติดตามข่าวสารที่ facebook.com/mormonthai

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

คืนความสุขให้โรงเรียนในลาวด้วยน้ำาสะอาดและห้องสุขา

เด็กนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาโพนงามและโรงเรียน 

ประถมศึกษาคำาฮุงของประเทศลาวได้รับของขวัญจากองค์กร 

การกุศลเดเซเร็ทอินเตอร์เนชั่นแนล (DIC) ของศาสนจักรของ

พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายคือน้ำาสะอาดจากแหล่ง

น้ำาในชุมชนและห้องสุขาใหม่ในโรงเรียน  โดยมีการส่งมอบ

โครงการเมื่อเดือนช่วงต้นปีที่ผ่านมา   

เด็กนักเรียนแสดงการละเล่นพื้นเมืองในพิธีส่งมอบโครงการน้ำาสะอาดและห้องสุขาในประเทศลาว (ล่าง)




