
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

พรย่ิงใหญ่มาสู่เราและผู้คน 

รอบข้างเมื่อเราพ่ึงพาตนเอง

ทางโลกและทางวิญญาณ—

และรับใช้ผู้อื่นได้ 

ในศาสนจักร “การพึ่งพาตนเอง” ไม่

ได้ความว่าเราพ่ึงพาแต่ตนเองเท่าน้ัน  

ที่สุดแล้วหมายถึงศรัทธาและการพึ่งพา

พระเจ้า  การพ่ึงพาตนเองคือการท่ีเรา

เลือกมาหาพระเจ้าทั้งนี้เพื่อพระองค์จะ

ทรงช่วยให้เราช่วยเหลือผู้อื่นได้     

ระหว่างการอบรมเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่

ในการประชุมใหญ่สามญัเมือ่เดอืนตลุาคม 

ปี 2014 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม

อัครสาวกสิบสองเช้ือเชิญฝ่ายประธาน

ภาคและผู้อ�านวยการบริหารระดับภาคใน

แต่ละภาคของศาสนจักรให้เริ่มเตรียมรับ

การพึ่งพาตนเองระยะยาวของภาค  โดย

ฝ่ายประธานภาคและผู้อ�านวยการบริหาร

ระดับภาคต้องเริ่มต้นกับล�าดับความ

ส�าคัญของอาคารประชุม  ข้าพเจ้าจะ

อธิบายไว้ที่ด้านล่างว่าล�าดับความส�าคัญ

ของอาคารประชุมหมายความว่าอย่างไร 

ดังที่ท่านอาจจะทราบว่าภาคเอเชีย

ของเรามีประชากรมาก กว้างใหญ่ หลาก

หลาย และซับซ้อน  ภาคเอเชียของศาสน- 

จักรประกอบด้วย 22 ประเทศและเขต 

จากมองโกเลียตอนเหนือถึงอินโดนีเซีย

ตอนใต้ จากปากีสถานแถบตะวันตกถึง

จีนแถบตะวันออก  ภายในภาคของเรา 

ศาสนจักรมีประสบการณ์และการเติบโต

ในหลากหลายระดับ  เรามีสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน

มากเช่นกัน     

ในฐานะภาคหนึ่งของศาสนจักร เรา

ได้รับการเชื้อเชิญให้ช่วยเหลือกันทีละเล็ก

ทีละน้อยในระยะยาว เพ่ือน�าไปสู่การ

พึ่งพาตนเอง

การพึ่งพาตนเองหมายถึงบุคคลและ 

ครอบครวัทีม่ ี“ความสามารถ ค�ามัน่สญัญา 

และความพยายามในการจัดหาสิ่งจ�าเป็น

ต่อชวีติส�าหรบัตนเองและครอบครวั” และ 

“เมื่อสมาชิกพ่ึงพาตนเองได้ สมาชิก

สามารถรับใช้และดูแลผู้อื่นได้มากขึ้น

เช่นกัน”    

การพึ่งพาตนเองระยะยาวของภาค

มาจากสเตคและท้องถิ่นที่พึ่งพาตนเอง  

สเตคและท้องถิ่นที่พึ่งพาตนเองในที่สุด

ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัวที่พึ่งพา

ตนเอง  การพึ่งพาตนเองของภาครวมถึง

องค์ประกอบอื่นๆ ทางวิญญาณและทาง

โลกเช่นกัน  ตัวอย่างเช่น วิญญาณแห่ง

การพึ่งพาตนเองระยะยาวของภาครวม

ถึงการพึ่งพาตนเองในผู้สอนศาสนาท้องที่ 

พระวิหารท้องที่ คณะเผยแผ่ และความ

เป็นผู้น�าอื่นๆ ครอบครัวส่งรายชื่อส�าหรับ

งานพระวิหาร ฯลฯ ขณะที่ตระหนักว่า

พระเจ้าจะทรงเรียกผู้คนของพระองค์ให้

รับใช้ในที่ซึ่งพระองค์ทรงประสงค์   

การพึ่งพาตนเองระยะยาวของภาค

หมายถึงการมุ่งเน้นความส�าคัญไปที่

สมาชิกอย่างสม�่าเสมอ  เราถามอย่างต่อ 

เนื่องว่า “วิธีการนี้น่าจะเป็นอย่างไรในอีก 

10 ปี 20 ปี” “การตัดสนิใจนีจ้ะหมายความ 

ว่าอย่างไรในแง่ของเวลา ก�าลัง และค�า 

มั่นสัญญาทางการเงินของสมาชิกที่จะมี

ส่วนร่วมในศาสนจักรเวลานี้” 

ผลของทิศทางใหม่ส�าหรับการพึ่งพา

ตนเองคือ ฝ่ายประธานภาคและผู้อ�านวย

การบริหารระดับภาคขอให้ทบทวนโครง 

การอาคารประชมุท้ังหมด  แต่ละโครงการ 

จะได้รับพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  บางอย่าง

อาจเปลี่ยนแปลง ประวิงเวลา หรือแม้แต่

ยกเลิกไปเนื่องจากล�าดับความส�าคัญของ

อาคารประชุมใหม่     

ประเทศไทย

การพึ่งพาตนเอง 
ทางวิญญาณ
เอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง
ประธานภาคเอเชีย  
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ภาค เป็นหมู่เหล่าผู้บุกเบิก

ในฐานะส่วนหนึ่งของการอบรมเจ้า

หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ เราเรียนรู้ว่าภาคต่างๆ 

ของศาสนจักรเป็นเหมือนหมู่เหล่าผู้บุก 

เบิก  ในช่วงเวลาที่ผู้บุกเบิกก�าลังเดินทาง 

ข้ามทุ่งราบไปยังหุบเขาซอลท์เลค พวก

เขาจัดแบ่งเป็นกลุ่มเรียกว่าหมู่เหล่า หลัก

ค�าสอนและพันธสัญญาภาค 136:3 บัน- 

ทึกไว้ว่า “ให้หมู่เหล่าวางระเบียบด้วย

ผู้บังคับพลหนึ่งร้อย, ผู้บังคับพลห้าสิบ, 

และผู้บังคับพลสิบ, พร้อมด้วยประธาน

หนึ่งคนและที่ปรึกษาสองคนของเขาเป็น

หัวหน้าพวกเขา, ภายใต้การก�ากับดูแล

ของอัครสาวกสิบสอง.” 

เช่นเดียวกับทุกวันนี้ ภาคของ

ศาสนจักรน�าโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่ได้

รับมอบหมายสามท่าน ภายใต้การก�ากับ

ดูแลของอัครสาวกสิบสอง  ในวิญญาณ

แห่งการพึ่งพาตนเอง ผู้บุกเบิกจัดเตรียม

ด้วยตนเอง และมีเหลือเพื่อช่วยผู้อื่น  

ปัจจุบัน เราได้รับค�าเชื้อเชิญให้ท�าเช่น

เดียวกัน

หลักธรรมน�าทาง

หลักธรรมน�าทางบางอย่างช่วยให้เรา

เป็นผู้บุกเบิกในภาคของเราได้

1. การพึ่งพาตนเอง—เมื่อภาคเจริญ

เติบโต ภาคควรพึ่งพาตนเองมากขึ้น

2. การจัดหาให้ผู้อื่น—ภาคที่เติบโตแล้ว

ควรช่วยเหลือภาคที่พัฒนาน้อยกว่า

ต่อไป

3. การตัดสินด้วยปัญญา—สิทธิอ�านาจ

และภาระรับผิดชอบควรควบคู่กับการ

ตัดสินด้วยปัญญาเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เอ็ลเดอร์ เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดสอน

ว่า “เมื่อวิสุทธิชนท�างานเพื่อพึ่งพาตนเอง

ได้อย่างสมบูรณ์ บางสิ่งที่พิเศษมากเกิด

ขึ้นเกินกว่าการลดค่าใช้จ่าย…สิ่งพิเศษ

บางอย่างเกิดขึ้นกับบุคคลหรือหน่วย

ศาสนจักรเมื่อคนเป็นอิสระและพ่ึงพา

ตนเองได้มากขึ้น พวกเขารู้สึกมั่นใจมาก

ขึ้น มองโลกในแง่ดี และมั่นคง พวกเขา

สะท้อนความรู้สึกเหล่านี้ออกมาในการ 

กระท�าของพวกเขา”    

ความรู้สึกมั่นใจ มองโลกในแง่ดี และ

มั่นคง ที่สะท้อนออกมาในการกระท�าของ 

เรา คือสิ่งที่เราหวังจากสมาชิกแต่ละคน 

ในภาคเอเชียของศาสนจักร

โอกาสของอาคารประชุม

ขั้นตอนแรกในการพึ่งพาตนเองระยะ

ยาวของภาคคือการตรวจสอบการใช้ ท่ี

ตั้ง ค่าใช้จ่าย และการซ่อมบ�ารุงอาคาร

ประชุมแต่ละแห่ง  แม้การตรวจสอบระยะ

แรกก็บ่งชี้ว่ามีโอกาสส�าคัญในการลดค่า

ใช้จ่ายและใช้อาคารประชุมของเราได้ดี

ขึ้น  กระบวนการตรวจสอบอาคารประชุม

อย่างถี่ถ้วนนี้จะต้องใช้ช่วงเวลาหลายปีใน

การด�าเนินงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปและ

ต่อเนื่องยาวนาน

ข้อพิจารณาอาคารประชุมซึ่งอยู่ใน

วิสัยที่ท�าได้

เมื่อเราตรวจสอบการใช้อาคารประชุม 

ข้อพิจารณาซึ่งอยู่ในวิสัยที่ท�าได้อาจรวม

ถึงสิ่งต่อไปนี้

1. เพ่ิมการใช้อาคารประชุมเป็น 4 สาขา
หรือวอร์ดศาสนจักร (แทนที่จะเป็น 2 
หรือ 3 สาขาหรือวอร์ด)

2. เริ่มออกแบบและก่อสร้างอาคาร
ประชุมหลังจากมี 3 สาขาหรือวอร์ด
พร้อมท่ีจะเข้าใช้เท่านั้น

3. ปล่อยให้มีสมาชิกเต็มอาคารประชุม
ที่มีอยู่

4. เช่าระยะยาวหรอืซือ้ทีด่นิพร้อมสิง่ปลกู 
สร้างที่มีอยู่แล้วในท�าเลที่เหมาะสม

5. ปรับเวลาเดินทางเพ่ือใช้อาคาร
ประชุมได้ดีขึ้น

ในแต่ละกรณี เราต้องการให้อาคาร
ประชุมอยู่ใกล้และสะดวกที่สุดส�าหรับ
สมาชิกของเราเท่าที่เป็นไปได้  ในขณะ
เดียวกัน เราทราบว่ามีหลายแห่งในโลก 
รวมถึงประเทศที่ก�าลังพัฒนาในภาค
เอเชียของเรา ยังไม่มีสถานท่ีให้สมาชิก
ของเราประชุมกัน  อาจต้องมีการเสียสละ
บ้างส�าหรับเขตที่พัฒนาแล้วซึ่งมีอาคาร
ประชุมศาสนจักรหลายแห่ง เพื่อช่วยให้
เขตที่ก�าลังพัฒนามีสถานที่ให้สมาชิก
ศาสนจักรประชุมเช่นกัน

พรของความซื่อสัตย์ต่อกฎส่วนสิบ

ส่วนสิบของเราใช้เพื่อสร้างและบ�ารุง
รักษาอาคารประชุมท่ีเราประชุมและ
นมัสการร่วมกัน  เราแต่ละคนได้รับพร 
เมื่อเราเชื่อฟังกฎส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์
—เมื่อเราซื่อสัตย์ต่อการจ่ายส่วนสิบ  
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวถึงเรื่อง
นี้ไว้อย่างชัดเจนว่า “ศาสนจักรมีทรัพย์สิน
สร้างอาคารต่างๆ  แต่คนจะไม่ได้รับพร
ยกเว้นพวกเขาจะรักษากฎส่วนสิบของ
พระเจ้า”   



ประเทศไทย

พรของการอดอาหารและเงินบริจาค

เราได้รับบัญชาให้ “ดูแลคนจนและคน

ขัดสน, และช่วยสงเคราะห์เพื่อคลายความ

ทุกข์ยากของคนเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะไม่

ต้องทนทุกข์”  เรายังทราบด้วยว่า “พรที่

ควบคู่มากับกฎแห่งการอดอาหาร ได้แก่ 

ความใกล้ชิดพระเจ้า ความเข้มแข็งทาง

วิญญาณที่เพิ่มพูน ความผาสุกทางโลก 

การุณยธรรมที่มากกว่าเดิม และความ

ปรารถนาอันแรงกล้าที่จะรับใช้”   

พระเจ้าพระองค์เองตรสักับเราว่า  “เรา, 

พระเจ้า, กางฟ้าสวรรค์ออก, และสร้าง

แผ่นดินโลก, ฝีมือของเราอย่างแท้จริง; 

และสิ่งทั้งปวงในนั้นเป็นของเรา. และเป็น

จุดประสงค์ของเราที่จะจัดหาให้วิสุทธิชน

ของเรา, เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นของเรา. แต่

จ�าเป็นต้องท�าในวิธีของเราเอง…เพราะ

แผ่นดินโลกเต็มเปี่ยม, และมีเพียงพอและ

เกินพอ…”     

พระเจ้าทรงก�าหนดให้บุตรธิดาของ

พระองค์ทุกคนมีโอกาสรับพระกิตติคุณที่

ได้รับการฟื้นฟู  พระองค์ยังทรงประกาศิต

ให้จัดหาหนทางที่จ�าเป็นทั้งทางวิญญาณ

และทางโลกเพ่ือให้ท�าเช่นน้ันแก่ “ทุก

ประชาชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน”  

ใน “วิธีของพระองค์เอง” 

หลักค�าสอนพื้นฐานจะไม่เปลี่ยน  แต่

วิธีการและรูปแบบของการสถาปนาพระ-

กิตติคุณและการบริหารศาสนจักรจะปรับ

เปลี่ยนและน�ามาใช้  หลักธรรมการพึ่งพา

ตนเองเพ่ิมพูนแหล่งช่วยทางวิญญาณ

โดยลดการพึ่งพาแหล่งช่วยทางโลกที่บีบ

บังคับ  การดลใจและการเปิดเผยต่อเนื่อง

สามารถรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของ

หลักค�าสอนและการปฏิบัติศาสนกิจทาง

วิญญาณขณะที่การบริหารโปรแกรมปรับ

เปลี่ยนตามความเหมาะสม เริ่มจากล�าดับ

ความส�าคัญของอาคารประชุม    

การพึ่งพาตนเองระยะยาวของภาค

เอเชียสามารถลดค่าใช้จ่ายโครงสร้างการ

บริหารโปรแกรมของศาสนจักรเมื่อมีการ

ปรับเปลี่ยนในท้องที่  พระกิตติคุณและ

ศาสนจักรสามารถมาสู่ภาคเอเชียทั้งหมด

ในวิธีท่ีเร่งด่วนและย่ังยืน  ในระยะเวลา

หลายปีข้างหน้า เราจะพบว่าแหล่งช่วย

ทางวิญญาณและทางโลกที่จ�าเป็นต่อการ

สถาปนาพระกิตติคุณและศาสนจักรใน

ภาคเอเชียนั้นมีอยู่ที่นี่แล้ว  พระเจ้าทรงมี

และจะทรงจัดหา

เราจะแบ่งปันมากขึ้นเก่ียวกับการ

พึ่งพาตนเองระยะยาวของภาคในหลาย

เดือนและหลายปีที่จะมาถึง  ในระหว่าง

นี้ เราต้องการให้สมาชิกแต่ละคนทราบ

ว่าเรารักท่าน  เราชื่นชมท่าน  เราส�านึก

คุณท่าน  และเราขอบพระทัยที่เราต่างมี

โอกาสและพรที่จะพึ่งพาตนเองทั้งทางโลก

และทางวิญญาณ ทั้งนี้เพื่อเราจะได้รับ

พรจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เราจะรับใช้

และเป็นพรต่อกัน ดังที่พระองค์จะทรงท�า  

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

1.  ดู คู่มือเล่ม  , 6.1.1
2.  Ibid.
3.  See M. Russell Ballad, “Sacrifice and Self-

Sufficiency,” Ensign, Nov. 1987 (www.
lds.org/ensign/11/1987/sacrifice-and-slf-
sufficiency).

4.  Presiding Bishopric Presentation, General 
Authority Training, October 2014 ,7; also 
see Gordon B. Hinckley, “The State of the 
Church,” Ensign, May 1991 (www.lds.org/

ensign/05/1991/the-state-of-the-church).
5.  ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 38:35;  

เน้นตัวเอน.
6.  คู่มือเล่ม 6.1.2 ,2.
7.  ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 17-104:14.
8.  ดู 1 นีไฟ 19:17; ดู หลักค�าสอนและ 

พันธสัญญา 90:11 ด้วย. 
9.  ดู หลักค�าสอนและพันธสัญญา 104:16.
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หลักธรรมท่ีช่วยเราตัดสินใจอย่างถูกต้อง 
สำาหรับการแต่งงานนิรันดร์

ผมกับภรรยาพบกันที่มหาวิทยาลัย
บริคัมยังก์-ฮาวาย  เธอมาจาก

ประเทศไทย ส่วนผมมาจากประเทศ
จีน  หลังจากเราพบกันได้สองเทอม เรา
ตัดสินใจแต่งงานกันในเดือนกันยายน
ปี 2012 ที่พระวิหารลาเอีย ฮาวาย แต่
นั่นไม่ใช่การตัดสินใจท่ีง่ายเลย  เรา
ต่างเป็นนักศึกษาในเวลานั้น และเรา
ไม่มีอาชีพการงานที่มั่นคง ไม่มีเงินและ
ทรัพย์สมบัติมากมาย  ในสังคมคนไทย
และคนจีนมักไม่ยอมรับการแต่งงานของ
นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ  เรารู้ว่าหาก
เราแต่งงานกันเราจะถูกตัดสินจากเพื่อน
และครอบครัวที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร  
อนาคตที่ไม่แน่นอนก็เป็นสิ่งท้าทายอีก
อย่างหนึ่ง  แต่หลังจากเราสวดอ้อนวอน 
อดอาหาร และใคร่ครวญอย่างมาก พร้อม 
กับวางแผนส�าหรับอนาคต เราต่างรู้สึก
ว่าเราควรแต่งงานกัน และพระบิดาบน

สวรรค์จะทรงน�าทางเราและทรงช่วย
เหลือเราเอาชนะการท้าทายทั้งหมดนั้น
อย่างแน่นอน  เราเชื่อว่าเมื่อเรารักษา
พระบัญญัติของพระองค์และท�าตาม
ค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์ ชีวิต
แต่งงานของเราจะประสบความส�าเร็จ

ด้วยความช่วยเหลือจากพระบิดาบน
สวรรค์ เราเอาชนะการท้าทายและการ
ทดลองในชีวิตแต่งงานของเราด้วยกัน  
ความรู้ทั้งทางโลกและทางวิญญาณของ
เราเติบโตขึ้นอย่างมาก และความรักที่
เรามีต่อกันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อแต่งงาน
กันใหม่ๆ เราถูกตัดสินและถูกวิพากษ์
วิจารณ์ตามคาด แต่เราไม่ได้โต้เถียงกับ 
คนเหล่านั้นและพยายามเต็มที่เพื่อด�าเนิน
ชีวิตตามเส้นทางของพระบิดาบนสวรรค์  
ผมแน่ใจว่าหากผมกับภรรยาไม่ได้แต่ง 
งานกันเวลานั้น เราคงไม่มีความสุขและ
ได้รับพรอย่างที่เราเป็นเวลานี้  ต่อไปนี้คือ

หลักธรรมสามข้อที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้
อย่างถูกต้องในการแต่งงานที่พระวิหาร

1.	 สวดอ้อนวอน

หลังจากที่เราวางแผนแต่งงานกัน เรา 

สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์

เป็นส่วนตัวเพ่ือทูลถามว่าน่ีคือการ

ตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่  เราใช้ความ

รู้ทั้งหมดท่ีมีในการไตร่ตรองและ

วางแผนว่าจะด�าเนินชีวิตอย่างไรหลัง

จากแต่งงาน จากนั้นจึงขอการยืนยัน

จากพระองค์  เราเรียนรู้จากหลักค�า

สอนและพันธสญัญาภาคที ่8-7 :9 เมือ่ 

พระเจ้าตรัสกับออลิเวอร์ คาวเดอรีย์

ว่า “ดูเถิด, เจ้าไม่เข้าใจ; เจ้าคิดเอา

ว่าเราจะให้สิ่งนี้แก่เจ้า, เมื่อเจ้าไม่ใช้

ความคิดนอกจากจะถามเรา.  แต่, 

ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าต้อง

ศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; 

จากนั้นเจ้าต้องถามเราว่ามันถูกต้อง

หรือไม่, และหากมันถูกต้องเราจะ

ท�าให้ทรวงอกของเจ้าเผาไหม้อยู่

ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึกว่ามัน

ถูกต้อง.”  ค�าสวดอ้อนวอนที่จริงใจ

ของผมกับภรรยาได้รับค�าตอบจาก

พระบิดาบนสวรรค์ด้วยความรู้สึกที่ถูก

ต้องโดยไม่มีข้อสงสัย  ผมเป็นพยาน

ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบค�าสวดอ้อน 

วอนของเราเสมอ

2.	 ศรัทธา

เรามีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค ์

จะประทานพรการตัดสินใจและการ 

กระท�าที่ชอบธรรมของเรา  ศรัทธาที่

ปราศจากการกระท�าย่อมไร้ผล เราจึง

ไม่เพียงแต่สวดอ้อนวอนอย่างเดียว 

เมื่อแต่งงานกัน 

ใหม่ๆ เราถูกตัดสิน

และถูกวิพากษ์วิจารณ ์

ตามคาด แต่เราไม่ได ้

โต้เถียงกับคนเหล่านั้น

และพยายามเต็มที่เพื่อ

ดำาเนินชีวิตตามเส้นทาง

ของพระบิดาบนสวรรค์
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“เมื่อซาตาน

แผ่อิทธิพล 

ในใจมนุษย์

ด้วยวิธ ี

แปลกใหม่

และแยบยล 

การเลือก

และการตัดสินใจของเราต้องทำาอย่าง

รอบคอบ สอดคล้องกับเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่เราประกาศว่าจะดำาเนิน

ชีวิตตามนั้น เราต้องมีคำามั่นสัญญาที่

ชัดเจนต่อพระบัญญัติและปฏิบัติตาม

พันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์อย่างเคร่งครัด 

เมื่อเราปล่อยให้เหตุผลปิดกั้นเราจาก

เอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร งานเผยแผ่ที่

มีค่าควร และการแต่งงานในพระวิหาร 

สิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายอย่างยิ่ง. . .

. . . บางคนเลื่อนการแต่งงานไปจน

จบการศึกษาและมีงานทำา ขณะเป็น

ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในโลก แต่

เหตุผลนี้ไม่ได้แสดงศรัทธา ไม่ได้ยอม

ทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์

ในปัจจุบัน และขัดแย้งกับหลักคำาสอน 

ที่มีความหมาย”

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก, โควรัม 
อัครสาวกสิบสอง, “เลือกอย่างฉลาด,”  
เลียโฮนา พ.ย. 2014,.
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แต่เราวางแผนอย่างรอบคอบส�าหรับ
อนาคตของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ 
ศึกษา การบริหารจัดการเงิน แหล่งที่
อยู่ วิธีเลี้ยงดูบุตร และการท�าตาม 
ค�าสอนของศาสนจักร  เราเชื่อว่า 
พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเรา 
ให้ประสบความส�าเร็จตามความ
พยายามของเราและตามพระประสงค ์
ของพระองค์  ถึงแม้เราจะไม่ได้มี
ความรู้อันสมบูรณ์ว่าอนาคตข้างหน้า 
จะเป็นอย่างไร แต่เราเชื่อว่าพระบิดา 
บนสวรรค์จะทรงช่วยเหลือและ
ประทานพรเราเมื่อเราท�าสุดความ
สามารถ  แอลมาบอกว่า “ศรัทธา
ไม่ใช่การมีความรู้อันสมบูรณ์ของ 
สิ่งต่าง ๆ; ฉะนั้นหากท่านมีศรัทธา
ท่านย่อมหวังในสิ่งที่ไม่เห็น, ซึ่งจริง.” 
(แอลมา 32:21)  ศรัทธาที่เรามีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าช่วยเราเอาชนะความ
กลัวต่ออนาคตที่ไม่แน่นอน  ผมเป็น
ประจักษ์พยานว่าเมื่อเราใช้ศรัทธาใน
พระผู้เป็นเจ้า ความส�าเร็จทุกอย่าง
ย่อมเป็นไปได้

3.	 การแต่งงานนิรันดร์จ�าเป็นอย่างยิ่ง 
ต่อการเข้าอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า
การแต่งงานนิรันดร์จะน�าความสุข 
อันยิ่งใหญ่มาให้  การแต่งงานนิรันดร์
มิได้เป็นเพียงพระบัญญัติเท่านั้น แต่
ยังเป็นของประทานอันส�าคัญยิ่งจาก
พระบิดาบนสวรรค์อีกด้วย  เอ็ลเดอร์
ริชาร์ด จี. สก็อตต์ กล่าวว่า “หลักค�า
สอนที่งดงามที่สุด ปลอบโยนที่สุดข้อ
หน่ึงของพระเจ้า--- หลกัค�าสอนท่ีน�ามา 
ซึ่งสันติอันล้นเหลือ ความสุข และปีต ิ
อันไม่มขีดีจ�ากัด--- คอืหลกัธรรมท่ีเรียก 

ว่าการแต่งงานนิรันดร์”  ผมเป็นพยาน
ว่าการแต่งงานนิรันดร์น�าความสุขมา
สู่ครอบครัวผมเกินกว่าที่จิตนาการ
ไว้  พระบิดาบนสวรรค์จะประทาน
หนทางให้เราประสบความส�าเร็จใน
การแต่งงานนิรันดร์เมื่อเราฟังและท�า
ตามค�าสอนของพระองค์  นีไฟกล่าว
ว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�าสิ่งที่พระเจ้า
ทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้า
ไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, 
นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทาง
ไว้ให้พวกเขาเพื่อพวกเขาจะท�าส�าเร็จ
ในสิ่งซึ่งพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา.” 
(1 นีไฟ 3:7)  การแต่งงานนิรันดร์เป็น
ศาสนพิธีที่จ�าเป็นต่อบุตรธิดาของพระ
ผู้เป็นเจ้าในการเข้าสู่ระดับสูงสุดของ
อาณาจักรซีเลสเชียล  ในชีวิตแต่งงาน
ของผม พระบิดาบนสวรรค์ได้ทรง
แสดงให้ผมกับภรรยาเห็นแล้วว่าเส้น
ทางกลับสู่ที่ประทับของพระองค์คือ
เส้นทางใด

ผมกับภรรยาไม่ได้มีทรัพย์สินมากมาย
เมื่อเราแต่งงานกันใหม่ๆ แต่เราทั้งคู่มี
ศรัทธาที่มั่นคงในพระบิดาบนสวรรค์ และ
ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะสร้างครอบครัว
บนมาตรฐานพระกิตติคุณ  เราแต่งงาน 
กันมาได้สองปีครึ่งแล้ว และยังไม่ได้ร�่ารวย
อะไร แต่พระบิดาบนสวรรค์ประทานพร 
ให้เรามีเพียงพอกับความต้องการของเรา  
ที่ส�าคัญกว่านั้น เรามีความความสุขมาก
ด้วยกัน  เราต่างรู้ว่าชีวิตแต่งงานของเรา
จะไม่สิ้นสุดหลังจากชีวิตนี้ และเราจะได้
อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์เมื่อเรามีค่าควรและ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์  

- ฉีเอิน หลิว, สกลนคร



ประเทศไทย

ท6 เ ลี ย โ ฮ น า

 นอากาศแจ่มใสวันหน่ึง ดิฉันกับคู่เห็นว่าเราน่าจะออกไป 

พูดคุยกับผู้คนตามท้องถนน  เราเลือกเวลาและท�าตามแผน  

เราเดินจากหัวถนน มองหาผู้คน และพูดคุยไปเรื่อยๆ  ไม่มีใคร

สนใจ ไม่มีใครรับฟัง  เราเดินต่อไปจนสุดถนน โบกมือให้ผู้คนไป 

ตลอดทาง จนกระทั่งเดินกลับ เราก็ยังหาผู้สนใจไม่ได้ แต่เรารู้สึก

ว่าต้องวนกลับไปอีกรอบ  เรามาหยุดที่ซุ้มขายกระจกและพูดคุย

กับคนขายกระจกอยู่พักใหญ่  ระหว่างท่ีเราก�าลังคุยอยู่นั้นมีรถ

คันหนึ่งเลี้ยวเข้ามา  คนขายกระจกขอตัวเพื่อไปต้อนรับ แต่เขา

เดินกลับมาบอกว่าชายที่ขับรถคันนั้นเป็นลูกค้าของเรา ดิฉันกับ

คู่งงเล็กน้อยแต่ก็เข้าไปพูดคุย ชายคนน้ันเห็นเราเดินอยู่ตาม

ถนนและรู้ว่าเราเป็นผู้สอนศาสนา  เขาบอกเราว่าน้องสาวเขา

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาด้วยและบอกให้เขาลองอ่านพระคัมภีร์

มอรมอน เขาต้องการขอพระคัมภีร์มอรมอนจากเรา  เขามีภรรยา

ที่สนใจมากและอยากให้เราไปหาเธอที่บ้านเพื่อพูดคุยมากขึ้น

เก่ียวกับพระกิตติคุณ  เราดีใจมากและรู้ว่าน่ีคือแผนของพระผู้

เป็นเจ้าที่ทรงให้เราไปอยู่ที่นั่นในเวลานั้นเพื่อที่เขาจะสามารถเห็น

เราและกล้าเข้ามาคุยกับเรา

เราเริ่มสอนครอบครัวนี้ ภรรยาสนใจมากและมีค�าถามมาก 

มาย แต่เธอไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าเนื่องจากประสบการณ์เลว 

ร้ายในอดีต  เราสอน ไปเย่ียม และเชื้อเชิญเธอมาท่ีโบสถ์  เรา

เตรียมบทเรียนและ

ท�าทุกอย่างเพื่อเสริม

สร้างประจักษ์พยาน

ในพระกิตติคุณให้

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ่

พระคำาของพระองค์จะเปล่ียนใจเรา

เธอยอมทิ้งบุหรี่ ชา กาแฟทั้งหมด

ที่มีในบ้าน จากที่เคยบอกว่าจะ

ไม่มีวันเลิกเด็ดขาด  เธอต้องการ

เป็นคนสะอาดและทำาทุกอย่าง เพื่อ 

เข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์มากขึ้น

เธอ  เราเชื้อเชิญให้เธออ่านพระคัมภีร์ และเราอ่านกับเธอด้วย

เวลาผ่านไป 3 เดือน ดิฉันจะต้องย้ายไปเขตใหม่ เธอโทรหา

เราแต่เช้าและบอกถึงความเศร้าโศกเสียใจเรื่องญาติคนหน่ึง

ที่เพิ่งเสียชีวิต  เราพูดคุยและปลอบโยนเธอโดยแบ่งปันข้อพระ-

คัมภีร์  ตลอดเช้าวันน้ันเธอได้คุยกับญาติอีกคนท่ีเป็นสมาชิก

ศาสนจักรเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด  เธอสัมผัสได้ถึงความรัก

ของพระผู้เป็นเจ้าที่เราเคยพยายามบอกเธอมาตลอด  ในตอน

บ่ายเราได้รับโทรศัพท์จากเธอว่า “ฉันอยากรับบัพติศมา”

เธอพยายามอ่านพระคัมภีร์มอรมอนและรู้สึกว่ามันเป็น 

ความจริง  เมื่อเราไปที่บ้าน เธอยอมทิ้งบุหรี่ ชา กาแฟท้ังหมด 

ทีม่ใีนบ้าน จากท่ีเคยบอกว่าจะไม่มวัีนเลกิเดด็ขาด เธอต้องการ 

เป็นคนสะอาดและท�าทุกอย่างเพื่อเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์

มากขึ้น

ดิฉันขอบพระทัยพระบิดาบนสวรรค์ที่ประทานพรให้ดิฉัน

ได้รับประสบการณ์ที่ดีเช่นนี้  ดิฉันเรียนรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์  ความจริงของพระองค์มี

พลังยิ่งกว่าสิ่งใด  พระค�าของพระองค์จะเปลี่ยนใจเรา ไม่ใช ่

สิ่งทางโลกหรืออิทธิพลจากผู้อื่น  น่ีคือเรื่องระหว่างเรากับ 

พระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา นั่นคือสิ่งที่

ดิฉันได้เรียนรู้  

เบญจรินทร์ ไกวัลวรรธนะ
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ผู้     สอนศาสนาอาวุโสจากคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ  

 รับใช้ในกิจกรรม American Western Country Dancing 

สำาหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบูรณะรำาลึก จังหวัดตรัง ในงาน 

บร.วิชาการ เมื่อวันที่ 20-19 มกราคมที่ผ่านมา  โดยซิสเตอร ์

สโตเกอร์ซึ่งเคยเป็นครูสอนเต้นรำาที่สหรัฐอเมริกาใช้เวลากว่า 

ผู้สอนศาสนาอาวุโสร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการแก่เด็กนักเรียนตรัง

14 ช่ัวโมงสอนการเต้นรำาสไตล์คันทร่ีให้แก่นักเรียน  

1,200 คนและครู 20 คน  จากแบบประเมินของทาง

โรงเรียน กิจกรรมได้รับการตอบรับและความสนใจจาก

นักเรียนในระดับดีมาก 

การประชุมอบรมผู้นำาองค์การช่วยสเตคกรุงเทพเหนือ

ผูน้ำาองค์การช่วยกว่า 120 คนจากแปดสาขาในท้องถิน่กรงุเทพเหนือพร้อมใจ 

กันเข้าร่วมการประชุมอบรมผู้นำาองค์การช่วยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ 

อาคารประชุมแจ้งวัฒนะ  “นับเป็นย่างก้าวแห่งศรัทธาครั้งสำาคัญที่มีผู้เข้าร่วม

การอบรมจำานวนมากขนาดนี้” ประธานสาธิต ไกวัลวรรธนะ ประธานสเตคกล่าว  

การอบรมเน้นประเด็นสำาคัญตามความต้องการของแต่ละองค์การเพื่อเร่งงาน

แห่งความรอด  นอกจากน้ีมีการกระตุ้นให้ผู้นำาเห็นความสำาคัญของการศึกษา

และทำาความเข้าใจคู่มือของศาสนจักร เพื่อทุกฝ่ายจะได้ทำางานได้อย่างถูกต้อง 

ตามนโยบายที่ศาสนจักรกำาหนดไว ้

ผู้นำ�องค์ก�ร

ช่วยฝ่�ย

ปฐมวัย

กิจกรรมประกอบด้วยก�รเต้นไลน์แดนซ์  สแควร์แดนซ์ และวอลซ์ 
โดยแบ่งนักเรียนเป็นรอบๆ 

ผู้นำ�องค์ก�ร

ช่วยฝ่�ย

สม�คม

สงเคร�ะห์

เอ็ลเดอร์วิศิษฐ์ คณ�คำ� มอบเกียรติบัตรรับรองก�รเข้�ร่วม 
กิจกรรมให้แก่นักเรียน
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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

แ น ะ นำ า แ ห ล่ ง ช ่ว ย

คู่มือส�าหรับนักเรียน: การ

แต่งงานนิรันดร์ (35311)

คู่มือเล่มน้ีรวบรวม

บทความจากเจ้าหน้าที่ชั้น

ผู้ใหญ่แบ่งเป็นหัวข้อต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม

ตัวสำาหรับการแต่งงานใน

พระวิหารและการสร้างชีวิต

แต่งงานนิรันดร์  สำาหรับ

ช้ันเรียนสถาบันศาสนา

หลักสูตร 234 และ 235  

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์

สำาหรับการศึกษาส่วนตัว

และศึกษาเป็นครอบครัว

แนวทางศึกษาของผู้เข้าร่วม: 

การแต่งงานและความ 

สัมพันธ์ในครอบครัว 

(36357)

แนวทางศกึษาเล่มน้ีประกอบ 

ด้วยงานอ่านมอบหมายประจำา

สัปดาห์และคำาแนะนำาเพื่อช่วย

ให้ผู้เข้าร่วมชั้นเรียนประยุกต์

ใช้หลักธรรมที่สอนในหลักสูตร

การแต่งงานและความสัมพันธ์

ในครอบครัว  หนังสือจะแจกให้

แก่ผู้สอนและผู้เรียนในชั้นเรียน

จงเตรียมสิ่งที่จ�าเป็น

ทุกอย่าง: การเงินของ

ครอบครัว (04007)

แนวทางสี่หน้านี้

อธิบายขั้นตอนง่ายๆ 

สำาหรับการบริหาร

ทรัพยากรทางการเงิน

อย่างฉลาด และมีใบจัด

ทำางบประมาณเพื่อช่วย

ในการวางแผน

จงเตรียมสิ่งที่จ�าเป็น 

ทุกอย่าง: การสะสม 

สิ่งจ�าเป็นของครอบครัว

ภายในบ้าน (04008)

แนวทางสี่หน้านี้สรุป

สาระสังเขปของหลักธรรม 

บางประการเกี่ยวกับการ 

สะสมสิง่จำาเป็นของครอบครัว 

ภายในบ้าน และกระตุ้นให ้

สมาชิกเริ่มสะสมเสบียง

อาหารสำาหรับครอบครัว


