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มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า “ไปอีกทางแม้จะ

เร็วกว่า แต่จะตรงดิ่งลงเขาตลอดทาง”

ข้าพเจ้ายังไม่ทันได้ตอบ เขาก็เดินผ่าน

ข้าพเจ้าลงเขาไปแล้ว  ความคิดหนึ่งบอก

ข้าพเจ้าว่า “ตามเขาไป” และข้าพเจ้าเดิน

ตาม  ไม่นานก็รู้ว่ามีทางลงเขาอีกสองสาม

เส้นทาง แต่ชายคนน้ีมักจะใช้เส้นทางท่ี 

ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดเสมอ เขาเดิน

น�าหน้าข้าพเจ้าประมาณ 30-20 เมตร แต่

ไม่ว่าจะพยายามเพียงใด ข้าพเจ้าก็ไม่

สามารถเดินแซงเขาได้  เขาเหลียวกลับมา

มองหลายครั้งเพื่อดูว่าข้าพเจ้าตามเขาทัน

หรือไม่  เมื่อเราใกล้ถึงเชิงเขา ข้าพเจ้าต้อง

เดินช้าลงเพื่อผ่อนลมหายใจ และในที่สุด

ก็มองไม่เห็นเขา

ข้าพเจ้ารู้สึกอย่างแรงกล้าว่าขณะที่

ชายคนนี้รับรู้ว่าข้าพเจ้าต้องการความช่วย 

เหลือ เขาเปลี่ยนแผนและน�าข้าพเจ้าลง

เขาอย่างปลอดภัย  ข้าพเจ้าซาบซึ้งใจมาก 

ทีเ่ขาสมคัรใจน�าข้าพเจ้าและข้าพเจ้าเลอืก 

ได้ถูกต้องที่เดินตามเขา

ประสบการณ์นี้เตือนข้าพเจ้าให้นึกถึง

หลักธรรมส�าคัญสองสามข้อเกี่ยวกับการ

เลือก

1. เราต้องยอมรับผลจากการเลือกของ

เรา ไม่ว่าดีหรือเลว

การเลือกติดตามพระผู้ช่วยให้รอดใน 

การด�ารงอยู่ก่อนเกิดให้สิทธิ์เรามายังโลก

น้ีและประสบชีวิตมรรตัย (ดู อับราฮัม 

3:26)  เราเรียนรู้ในหลักค�าสอนและพันธ-

สัญญาว่า “มีกฎประกาศิตไว้ในสวรรค์

อย่างเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก่อนการวางราก 

ฐานของโลกนี้, ซึ่งในนั้นทรงก�าหนดพรไว ้

 

หากไม่มีความสามารถในการ 

ตัดสินใจ เราจะไม่มีโอกาสเรียนรู้  

และหากไม่ได้เรียนรู้จาก 

ประสบการณ์ในอดีต  

เราจะไม่เติบโตทางสติปัญญา 

หรือทางวิญญาณ 

ดังนั้นของประทานแห่ง 

สิทธิ์เสรีจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ 

ความสูงส่งของเรา 

เราต้องเห็นคุณค่าของประทาน 

อันล�้าเลิศนี้โดยใช้อย่างฉลาด

ทุกประการ—และเมื่อเราได้รับพรประการ 

ใดจากพระผูเ้ป็นเจ้า, ย่อมเป็นไปเน่ืองจาก 

การเชื่อฟังกฎนั้นซึ่งในนั้นทรงก�าหนดพร

ไว้” (คพ. 130:20-21)

หลกัธรรมเดยีวกันน้ีไม่เพียงประยกุต์ใช้ 

กับกฎซีเลสเชียลเท่านั้นแต่ในชีวิตประจ�า

วันของเราด้วย  ถ้าข้าพเจ้าเสีย่งเดนิไปตาม 

เส้นทางท่ีตรงดิ่งลงเขาโดยไม่พร้อมพอ 

ข้าพเจ้าอาจจะได้รับบาดเจ็บและต้องผ่าน

การพักฟื้นที่เจ็บปวด

2. การเลือกประจ�าวันของเราต้อง

สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของเรา

จุดประสงค์หลักของชีวิตนี้คือพิสูจน์

ตัวเรา “เพ่ือดูว่า [เรา] จะท�าสิ่งท้ังปวง

ไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า 

[ของเรา] จะทรงบัญชา [เรา] หรือไม่”  

(อับราฮัม 3:25)  ที่พิธีบัพติศมา เราท�า

พันธสัญญาว่าจะรับพระนามของพระ-

คริสต์ไว้กับเราและรับใช้พระองค์และ

เพื่อนมนุษย์ของเรา (ดู โมไซยาห์ 5:7-8 

และ 18:8-10) ในสาระส�าคัญ  เราต้อง

ถ่ายทอดความหมายของพันธสัญญา

เหล่านี้เป็นการกระท�าโดยประยุกต์ใช้หลัก

ธรรมพระกิตติคุณในชีวิตประจ�าวันและ

เตรียมตัวเราให้พร้อมรับใช้กัน

โดยเปรียบเทียบสิ่งนี้กับประสบการณ์

เดินเขาของข้าพเจ้า–เพียงมคีวามปรารถนา 

จะกลับบ้านหลังจากขึ้นไปถึงยอดเขาเท่า 

นั้นไม่พอ ข้าพเจ้าต้อง ‘หาและเดินตาม’ 

เส้นทางที่จะน�าข้าพเจ้าลงเขาอย่างปลอด 

ภัยด้วย
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ผนึกกำาลังสามท้องถ่ินอีสาน 
เตรียมพร้อมเป็นสเตค

                   อนเวลากลับไปในอดีต สมาชิกใน   
 แถบอีสานจะเหมารถเดินทางไกล

จากจังหวัดต่าง ๆ เพื่อมาประชุมใหญ่
รวมกันทุกปี  และมีกิจกรรมการแสดง
ทางวัฒนธรรมจากสาขาต่าง ๆ ในคืน
วันเสาร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในหมู่
สมาชิก  ผ่านมามากกว่าสิบปี นี่เป็นครั้ง
แรกที่สมาชิกแถบอีสานทั้งสามท้องถิ่น
มารวมตัวกันในลักษณะเช่นเดียวกับใน
อดีต  

“ไม่ง่ายนักที่คนนับพันจากทั่วสารทิศ
จะมารวมกันแบบนี้ แต่ทุกคนเต็มใจมา
และเชื่อฟังที่จะท�าตามโดยไม่สงสัย” 
เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณาค�า กล่าวในการ
ประชุมท่ีโรงแรมเจริญธานี จังหวัด
ขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 
2014  จากนั้นมีการประกาศแบ่งเขต
ใหม่โดยรวมให้เหลือเพียงสองท้องถิ่น 

โดยมีจุดประสงค์เร่งให้มีสเตคเพิ่มมาก
ขึ้นเพ่ือเตรียมประเทศไทยให้พร้อม
ส�าหรับพระวิหาร  และตั้งเป้าหมายว่า
จะเสนอท้องถิ่นอุบลให้เป็นสเตคภายใน
สามเดือน  แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อทุกคนสวดอ้อนวอนและช่วยกัน
ท�างาน

 “นี่คือวันแห่งประวัติศาสตร์”  เอ็ล-
เดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธาน
ภาคเอเชีย ผู้ควบคุมการประชุมทิ้งท้าย 
ด้วยโอวาทเตือนสมาชิกให้นึกถึงศาสน
พิธีท่ีเคยได้รับในพระวิหารขณะท่ีเรา
สวมชุดขาว “ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง
คณุธรรม ความสะอาด และความบรสิทุธ์ิ” 
โดยไม่ลืมว่าเราทุกคนคือบุตรธิดาของ 
พระผู้เป็นเจ้า  “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่า 
นั้น” (มาระโก 5:36) นี่คือค�าปลอบโยน
จากพระผู้ช่วยให้รอด 

ฝ่ายประธานท้องถิ่นอุบล 

จากซ้าย: ประวิทย์ สร้อยสน (ที่ปรึกษาที่ 1)
อัมพร ภาระพันธ์ (ประธาน)
ศิริเดช ศิริสุขประเสริฐ (ที่ปรึกษาที่ 2)

ฝ่ายประธานท้องถิ่นอุดร 

จากซ้าย: คัมภีร์ แก้วสุพรหม (ที่ปรึกษาที่ 1)
วงศกร จรัสอรุณฉาย (ประธาน) 
เอ็ลเดอร์เรย์ บราวน์ (ที่ปรึกษาที่ 2)

ฝ่ายประธานคณะเผยแผ่ประเทศ กรุงเทพ

จากซ้าย: 
วิศาล วิศาลบรรณวิทย์ (ที่ปรึกษาที่ 1) 
เดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ (ประธาน)
เอ็ลเดอร์สโตเกอร์ (ที่ปรึกษาที่ 2)

สาขาเวียงจันทน์

สาขาหนองคาย

สาขาอุดร 1 & 2
สาขากุมภวาปี

สาขาขอนแก่น

สาขาสกลนคร

สาขากาฬสินธุ์

สาขามหาสารคาม

สาขาร้อยเอ็ด

สาขาโคราช

สาขาบุรีรัมย์

สาขาสุรินทร์
สาขาศรีสะเกษ

สาขายโสธร

สาขาอุบล
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ผู้ดำ�รงฐ�นะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่ได้

รับก�รแต่งตั้งและก�รสนับสนุนในก�ร

ประชุมใหญ่ครั้งนี้ถ่�ยภ�พร่วมกับผู้นำ�

ประมวลภ�พก�รแสดงท�งวัฒนธรรม ก�รอบรม และนิทรรศก�รต่�งๆ ในวันเส�ร์ที่ 18 ตุล�คม  
ณ อ�ค�รประชุมที่ว่�ก�รอำ�เภอ จังหวัดขอนแก่น ดูภ�พเพิ่มเติมได้ที่ Lds.or.th และ Facebook.com/mormonthai

วิสุทธิชนกว่� 900 คนจ�ก 16 ส�ข�ยกมือสนับสนุนผู้นำ�ในก�รประชุมภ�ควันอ�ทิตย์
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“ประเทศไทย 5000”

เ ป้าหมายประเทศไทย 5000 คน คือเป้าหมายที่ผู้น�าคาดหวัง
ให้สมาชิกในประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมศีลระลึกให้มาก

ที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน และ 21 ธันวาคม 2014 
เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ฉลองครบรอบ 50 ปีของศาสนจักรใน
ประเทศไทย  โดยรวบรวมภาพหมู่หน้าอาคารประชุมของแต่ละ
หน่วยมาเก็บไว้ในสมุดภาพและ Facebook ของศาสนจักร

หากมองเพียงผิวเผิน สิ่งที่ได้อาจเป็นภาพและตัวเลขที่น่า
ประทับใจของวิสุทธิชนจ�านวนมาก  แต่เบื้องหลังตัวเลขและ
ภาพที่สวยงามเหล่านั้นคือพรที่ผู้คนได้จากการยอมรับพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์  ต่อไปนี้คือภาพส่วนหนึ่งจากวัน
อาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2014 

วอร์ดบ�งกะปิ

วอร์ดสะพ�นสูง
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ส�ข�ศรีสะเกษ

ส�ข�เวียงจันทน์ ส�ข�มห�ส�รค�ม

ส�ข� 
เชียง 
ใหม่  1
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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) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพข์้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

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

ฟื้นฟูสภาพสายตาคนยากไร้ด้วยเครื่องสลายต้อกระจก

เ มื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014 ศาสนจักรของพระเยซ ู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบริจาคเครื่องสลายต้อ 

กระจกชุดละ 1.6 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว.  โดยมีบริษัทเฟิร์สท 

อายเซอร์จิคัล จ�ากัด ร่วมบริจาคอุปกรณ์เสริมต่างๆ อีก

มูลค่า 318,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่น 

ทุรกันดารให้ได้รับการฟื้นฟูสภาพสายตาภายใต้โครงการ

รณรงค์ผ่าตัดตาต้อกระจกของมูลนิธิ พอ.สว. ซึ่งจัดตั้งขึ้น

เนื่องจากหน่วยบริการของรัฐไม่สามารถผ่าตัดต้อกระจก

ให้กับประชาชนหรือผู้ป่วยได้เพียงพอ ส่งผลให้มีผู้ป่วย

ต้อกระจกตกค้างและรอคิวผ่าตัดจ�านวนมาก  

ศาสนจักรแอลดีเอสด�าเนินโครงการบริจาคเคร่ืองมอื

แพทย์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  

แล้ว 

  น�ยแพทย์ยุทธ โพธ�ร�มิก เลข�ธิก�รมูลนิธิ พอ.สว. ขณะสนทน�
กับเจ้�หน้�ที่ศ�สนจักรในพิธีรับมอบ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ของอ�ค�รมูลนิธิ พอ.สว.

ชุดเครื่องสล�ยต้อกระจก


