
วนัที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018

ถึง: เจ้าหน้าที่ชัน้ผู้ ใหญ่ ฝ่ายประธานองคก์ารช่วยสามัญ สาวกเจ็ดสิบภาค ประธานสเตค 
ประธานคณะเผยแผ่ ประธานท้องถิ่น อธิการ ประธานสาขา สภาสเตค และสภาวอรด์

(ส�ำหรบัอ่ำนในกำรประชุมศลีระลึก)

เรยีน พี่น้องทุกท่าน:

การปฏิบัตศิาสนกิจกับโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคและสมาคมสงเคราะห์ที่เข้มแข็ง
ขึน้

การปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นแบบอย่างของพระบัญญัตขิ้อส�าคญัสองข้อคอื 
“จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุดความคดิ
ของท่าน” และ “จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 22:37, 39) ดว้ยเจตนารมณ์ดงักล่าว 
พระเยซูทรงสอนเช่นกันวา่ “เจ้าคอืผู้ที่เราเลือกไวป้ฏิบัตติอ่คนเหล่าน้ี” (3 นีไฟ 13:25)

เพื่อให้งานของโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคและสมาคมสงเคราะห์มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ศาสนกิจตามที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอน เราขอประกาศการปรบัเปลี่ยนดงัตอ่ไปน้ี: 

• ท่ีระดับวอรด์ โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหน่ึงโควรมั ตอ่ไปน้ีสมาชิกของโคว- 
รมัเอ็ลเดอรแ์ละกลุ่มมหาปุโรหิตรวมกันเป็นหน่ึงโควรมัโดยมีฝ่ายประธานหน่ึงชุด โควรมั
น้ีช่ือวา่ “ โควรมัเอ็ลเดอร”์ และไม่มีกลุ่มมหาปุโรหิตวอรด์อีกตอ่ไป

• ท่ีระดับสเตค โควรมัมหาปุโรหิตหน่ึงโควรมั ฝ่ายประธานสเตคยังคงรบัใช้เป็นฝ่าย
ประธานโควรมัมหาปุโรหิต สมาชิกของโควรมัดงักล่าวมีเฉพาะมหาปุโรหิตที่ปัจจุบันรบัใช้
ในฝ่ายประธานสเตค ในฝ่ายอธิการ ในสภาสูง และเป็นผู้ประสาทพรที่ก�าลังปฏิบัตหิน้าที่

• การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจ�าบ้านและการเย่ียมสอน ตอ่ไปน้ีโปรแกรมแยก
ของการสอนประจ�าบ้านและการเยี่ยมสอนเป็นการประสานงานรว่มกันเรยีกวา่ “การปฏิบัติ
ศาสนกิจ” โดยมีฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เป็นผู้สอด
ส่องดแูลภายใตก้ารก�ากับดแูลของอธิการ การปฏิบัตศิาสนกิจคอืการดแูลผู้อื่นเหมือนพระ
ครสิตแ์ละหาทางช่วยเหลือตามความตอ้งการทางวญิญาณและทางโลกของพวกเขา
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• รวมเยาวชนไว้ ในการปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัตศิาสนกิจรวมกุลสตรแีละยุวนารี ให้เป็น
คูก่ับพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ และปุโรหิตกับผู้สอนยังคงเป็นคูก่ับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค

การปรบัเปลี่ยนโควรมัควรมีผลทันที การปรบัเปลี่ยนการปฏิบัตศิาสนกิจอาจใช้
เวลาพอสมควรแตพ่ึงด�าเนินการให้เป็นที่เรยีบรอ้ยเรว็ที่สุด ข้อมูลเพิ่มเตมิอ่านไดท้ี่ 
ministering.lds.org/tha

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประธานสูงสุด

http://www.lds.org/mycalling/ministering?lang=tha


การปฏิบัติศาสนกิจกับโควรมั 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและ
สมาคมสงเคราะห์ท่ีเข้มแข็งขึน้
ส่ิงที่ส่งมาพรอ้มกับจดหมายจาก
ฝ่ายประธานสูงสุดลงวนัที่ 2 เมษายน ค.ศ. 2018

พระชนม์ชีพและการปฏิบัตศิาสนกิจของพระเยซูเป็นแบบอย่างของพระบัญญัตขิ้อส�าคญั
สองข้อคอื “จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่าน ดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ย
สุดความคดิของท่าน” และ “จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 22:37, 39) ในฐานะ
สมาชิกศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอดที่ปรารถนาจะเป็นสานุศิษย์ของพระองคอ์ย่างแท้จรงิ 
เราควรท�าตามพระด�ารสัเตอืนของพระองค์ ให้รกัและรบัใช้พระบิดาในสวรรคแ์ละบุตรธิดา
ของพระองค ์“หากเจ้ารกัเราเจ้าจงรบัใช้เรา” พระผู้ช่วยให้รอดตรสั (คพ. 42:29) กษัตรยิ์เบ็น-
จามินสอนวา่ “เมื่อท่านอยู่ ในการรบัใช้เพื่อนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ ในการรบัใช้พระผู้
เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง” ( โมไซยาห์ 2:17) แอลมาสรปุหน้าที่ของเราโดยกล่าววา่ “พวกเขา
ดแูลผู้คนของตน, และบ�ารงุเลีย้งคนเหล่าน้ันดว้ยส่ิงที่เกี่ยวกับความชอบธรรม” ( โมไซยาห์ 
23:18)

เพื่อช่วยให้เราแตล่ะคนขานรบัพระบัญชาให้ดแูลและรบัใช้ผู้อื่น ฝ่ายประธานสูงสุดจึง
ประกาศการปรบัเปลี่ยนดงัตอ่ไปน้ี โดยออกแบบให้งานของโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ- 
เดคและสมาคมสงเคราะห์มุ่งเน้นการปฏิบัตศิาสนกิจดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�า การปรบั
เปลี่ยนเหล่าน้ีไดแ้ก่

• ท่ีระดับวอรด์ โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหน่ึงโควรมั

• ท่ีระดับสเตค โควรมัมหาปุโรหิตหน่ึงโควรมั

• การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจ�าบ้านและการเย่ียมสอน

• รวมเยาวชนไว้ ในการปฏิบัติศาสนกิจ

ในการสนับสนุนการปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ี วอรด์และสเตคไม่จัดการประชุมคณะกรรมการ
บรหิารฐานะปุโรหิตอีกตอ่ไป กรณีวอรด์เกิดปัญหาพิเศษ เช่น ปัญหาครอบครวัที่ละเอียด
อ่อนหรอืความท้าทายดา้นสวสัดกิารที่ ไม่เป็นไปตามปกต ิอาจแก้ ไขปัญหาน้ีในการประชุม
ฝ่ายอธิการเพิ่มเตมิ ปัญหาอื่นๆ ที่ละเอียดอ่อนน้อยกวา่สามารถแก้ ไขในสภาวอรด์ การประชุม
ที่เรยีกวา่ “การประชุมคณะกรรมการบรหิารฐานะปุโรหิตสเตค” จะเรยีกวา่ “การประชุมสภา
สูง” (ดคู�าถามข้อ 7 และข้อ 15 ดา้นล่าง)

ข้อมูลเพิ่มเตมิมีอยู่ที่ ministering.lds.org/tha
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ท่ีระดับวอรด์ โควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคหน่ึงโควรมั
ประธานรสัเซลล์ เอ็ม. เนลสันสอนวา่ “การเปิดเผยไม่จ�าเป็นตอ้งมาในคราวเดยีว อาจจะมาอย่าง
คอ่ยเป็นคอ่ยไป” 1 เหตกุารณ์ตอ่เน่ืองเกี่ยวกับโควรมัฐานะปุโรหิตและความเข้าใจที่เพิ่มขึน้ใน
เรือ่งกุญแจฐานะปุโรหิตเป็นรปูแบบหน่ึงของการเปิดเผยที่มาอย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไป ตลอดประวตัิ
ศาสนจักร บ่อยครัง้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงคข์องพระองคเ์ป็นบรรทัดมาเตมิบรรทัด ทรง
อวยพรบุตรธิดาของพระองค์ ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึน้ทีละน้อยเกี่ยวกับวธิีประยุกต์ ใช้หลักธรรม
ของพระกิตตคิณุกับสภาวะปัจจุบัน (ด ูคพ. 46:15–16)

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสองไดพ้ิจารณาการปรบัเปลี่ยน
ที่อธิบายไวด้า้นล่าง ดว้ยการสวดอ้อนวอนอย่างมาก การศึกษาพืน้ฐานของโควรมัฐานะปุโรหิต
อย่างรอบคอบจากพระคมัภีร ์การยอมรบัเป็นเอกฉันท์ของผู้น�าศาสนจักรที่ควบคมุอยู่ และการ
ยืนยันวา่ทัง้หมดน้ีเป็นพระประสงคข์องพระเจ้าเท่าน้ัน ผู้น�าจึงเดนิหน้าปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง
ของโควรมัระดบัวอรด์และสเตค นับเป็นความตอ่เน่ืองอีกก้าวหน่ึงของการฟ้ืนฟู

 1. การปรบัเปล่ียนส�าหรบักลุ่มมหาปุโรหิตวอรด์และโควรมัเอ็ลเดอรมี์อะไรบ้าง

ในวอรด์ ตอ่ไปน้ีสมาชิกของโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละกลุ่มมหาปุโรหิตจะรวมกันเป็นหน่ึงโควรมั
โดยมีฝ่ายประธานหน่ึงชุด โควรมัน้ีที่เพิ่มตามจ�านวนและความเป็นเอกภาพจะมีช่ือวา่  

“ โควรมัเอ็ลเดอร”์ โดยจะไม่มีกลุ่มมหาปุโรหิตวอรด์อีกตอ่ไป

โควรมัเอ็ลเดอร์ ไดแ้ก่เอ็ลเดอรแ์ละผู้หวงัเป็นเอ็ลเดอรท์ุกคนในวอรด์ และมหาปุโรหิตที่
ปัจจุบันไม่ไดร้บัใช้ ในฝ่ายอธิการ ในฝ่ายประธานสเตค ในสภาสูง หรอืไม่ไดเ้ป็นผู้ประสาทพร
ที่ก�าลังปฏิบัตหิน้าที่

 2. ฝ่ายประธานของโควรมัเอ็ลเดอรจั์ดตัง้อย่างไร

ประธานสเตค โดยความช่วยเหลือจากที่ปรกึษา จะปลดฝ่ายหัวหน้ากลุ่มมหาปุโรหิตและฝ่าย
ประธานโควรมัชุดปัจจุบัน จากน้ันประธานสเตคจะเรยีกประธานโควรมัเอ็ลเดอรค์นใหม่ ใน
แตล่ะวอรด์ และประธานสเตค ที่ปรกึษาที่ ไดร้บัมอบหมายในฝ่ายประธานสเตค หรอืสมาชิก
สภาสูงที่ ไดร้บัมอบหมายจะเรยีกที่ปรกึษาที่ประธานโควรมัเสนอให้รบัใช้ ในฝ่ายประธาน 

โควรมัเอ็ลเดอร ์ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรช์ุดใหม่อาจไดแ้ก่เอ็ลเดอรแ์ละมหาปุโรหิต 
หลากหลายวยัและประสบการณ์ รบัใช้ดว้ยกันในฝ่ายประธานโควรมัหน่ึงชุด เอ็ลเดอรห์รอื 
มหาปุโรหิตอาจรบัใช้เป็นประธานโควรมัหรอืเป็นที่ปรกึษาได้ 2

 3. ใครก�ากับดูแลงานของประธานโควรมัเอ็ลเดอร์

ประธานโควรมัเอ็ลเดอรข์ึน้ตรงตอ่ประธานสเตคผู้ ให้การอบรมและการน�าทางจากฝ่าย
ประธานสเตคและผ่านสภาสูง อธิการในฐานะมหาปุโรหิตควบคมุในวอรด์ประชุมเป็นประจ�า
กับประธานโควรมัเอ็ลเดอรเ์ช่นกัน อธิการหารอืกับเขาและให้แนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
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วธิีที่จะรบัใช้และเป็นพรแก่สมาชิกวอรด์ไดด้ทีี่สุด โดยท�างานสอดคล้องกับองคก์ารวอรด์
ทัง้หมด (ด ูคูม่ือเล่ม 2, 7.3.1)

 4. การปรบัเปล่ียนโครงสรา้งโควรมัเปล่ียนต�าแหน่งฐานะปุโรหิตของสมาชิกโควรมัหรอื
ไม่

ไม่ เอ็ลเดอรย์ังคงเป็นเอ็ลเดอรแ์ละมหาปุโรหิตยังคงเป็นมหาปุโรหิตในแง่ของต�าแหน่ง
ฐานะปุโรหิต แตเ่อ็ลเดอรจ์ะยังคงไดร้บัการวางมือแตง่ตัง้เป็นมหาปุโรหิตเมื่อพวกเขาได้
รบัเรยีกให้อยู่ ในฝ่ายประธานสเตค สภาสูง หรอืฝ่ายอธิการ—หรอืในเวลาอื่นที่ประธานสเตค
ก�าหนดผ่านการพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนและการดลใจ

 5. วอรด์มีโควรมัเอ็ลเดอรม์ากกวา่หน่ึงโควรมัได้หรอืไม่

ได ้ตามเจตนารมณ์ของ หลักค�าสอนและพันธสัญญา 107:89 เมื่อวอรด์มีจ�านวนผู้ด�ารงฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคที่แข็งขันมากเป็นพิเศษ ผู้น�าอาจจัดตัง้โควรมัเอ็ลเดอรม์ากกวา่หน่ึง
โควรมั ในกรณีเช่นน้ีโควรมัเอ็ลเดอรค์วรมีดลุยภาพตามสมควรในแง่ของอายุ ประสบการณ์ 
ต�าแหน่งฐานะปุโรหิต และความเข้มแข็ง

ท่ีระดับสเตค โควรมัมหาปุโรหิตหน่ึงโควรมั
 6. การปรบัเปล่ียนส�าหรบัโควรมัมหาปุโรหิตสเตคมีอะไรบ้าง

ฝ่ายประธานสเตคยังคงรบัใช้เป็นฝ่ายประธานโควรมัมหาปุโรหิตสเตค สมาชิกของโควรมั
น้ันมีเฉพาะมหาปุโรหิตที่ปัจจุบันรบัใช้ ในฝ่ายประธานสเตค ในฝ่ายอธิการ ในสภาสูง และ
เป็นผู้ประสาทพรที่ก�าลังปฏิบัตหิน้าที่ พนักงานวอรด์ พนักงานสเตค และเลขาธิการสเตค
ไม่ ใช่สมาชิกของโควรมัมหาปุโรหิต

สมาชิกของโควรมัมหาปุโรหิตสเตคโดยปกตจิะประชุมกับโควรมัเอ็ลเดอรถ์้าไม่ไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปที่อื่น

 7. บทบาทของโควรมัมหาปุโรหิตสเตคคืออะไร

ในบทบาทควบคมุ ฝ่ายประธานสเตคประชุมตามความจ�าเป็นกับสมาชิกของโควรมัมหาปุโร-
หิตสเตคเพื่อให้การอบรมและช่วยเหลือสมาชิกโควรมัในการเรยีกของพวกเขา การประชุม 
สเตคที่อธิบายไว้ ใน คูม่ือเล่ม 2 หมวด 18.3 ยังคงเดมิโดยมีการปรบัเปลี่ยนดงัตอ่ไปน้ี

• การประชุมคณะกรรมการบรหิารฐานะปุโรหิตสเตคจะเรยีกวา่ “การประชุมสภาสูง”
• การประชุมประจ�าปีของมหาปุโรหิตที่ ไดร้บัแตง่ตัง้ทุกคนในสเตคจะไม่จัดอีกตอ่ไป 

แตฝ่่ายประธานสเตคจัดการประชุมประจ�าปีของโควรมัมหาปุโรหิตสเตค
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 8. อะไรคือจุดประสงค์ของการปรบัเปล่ียนโควรมัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

การมีฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคหน่ึงโควรมัในวอรด์ท�าให้ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตมีเอกภาพ
ในการท�างานแห่งความรอดครบทุกดา้น รวมถึงงานพระวหิารและประวตัคิรอบครวัที่หัวหน้า
กลุ่มมหาปุโรหิตประสานงานไวแ้ล้ว ช่วยให้สมาชิกโควรมัทุกวยัและทุกภูมิหลังไดป้ระโยชน์
จากมุมมองและประสบการณ์ของคนในช่วงตา่งๆ ของชีวติ นอกจากน้ียังเปิดโอกาสให้ผู้ด�ารง
ฐานะปุโรหิตที่มีประสบการณ์ ไดเ้ป็นครพูี่เลีย้งคนอื่นๆ รวมถึงผู้หวงัเป็นเอ็ลเดอร ์สมาชิก
ใหม่ เด็กหนุ่ม และคนที่กลับมาแข็งขันในศาสนจักร

การปรบัเปลี่ยนเหล่าน้ีช่วยให้ โควรมัเอ็ลเดอรแ์ละสมาคมสงเคราะห์ประสานงานกัน ท�าให้
การประสานงานของโควรมักับฝ่ายอธิการและสภาวอรด์ง่ายขึน้ ทัง้ยังช่วยให้อธิการไดม้อบ
หมายความรบัผิดชอบแก่ประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละประธานสมาคมสงเคราะห์ ไดม้ากขึน้
ทัง้น้ีเพื่อให้เขากับที่ปรกึษาจะไดจ้ดจ่อกับหน้าที่หลักของตน—โดยเฉพาะการควบคมุฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรนและเยาวชนหญิง

การปฏิบัติศาสนกิจแทนการสอนประจ�าบ้านและการเย่ียมสอน
เป็นเวลาหลายปีที่ผู้สอนประจ�าบ้านและผู้เยี่ยมสอนขานรบังานมอบหมายให้ ไปเยี่ยมบ้านของ
สมาชิกแตล่ะคนทุกเดอืน ให้ข่าวสาร และความช่วยเหลือตามตอ้งการ พวกเขาสละเวลานับไม่
ถ้วนให้กับการทุ่มเทรบัใช้ โดยไม่ค�านึงถึงตนเองในงานอันส�าคญัยิ่งน้ี

โดยอาศัยความทุ่มเทดงักล่าว ผู้น�าศาสนจักรจึงขอให้สมาชิกเน้นมากขึน้เรือ่งการดแูลผู้อื่น
เหมือนพระครสิตท์รงดแูล ทัง้ฝ่ายโลกและฝ่ายวญิญาณ (ด ูคูม่ือเล่ม 2, 3.2.3) เพื่อเน้นเรือ่งน้ี 
ตอ่ไปน้ีโปรแกรมเดมิของการสอนประจ�าบ้านและการเยี่ยมสอนจึงเป็นงานที่ท�ารว่มกันเรยีกวา่ 
“การปฏิบัตศิาสนกิจ” โดยมีฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เป็น
ผู้สอดส่องดแูลภายใตก้ารก�ากับดแูลของอธิการ

 9. “การปฏิบัติศาสนกิจ” คืออะไร

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงแบบอย่างให้เห็นวา่การปฏิบัตศิาสนกิจหมายความวา่อย่างไรเมื่อ
ทรงรบัใช้ดว้ยความรกัที่มีตอ่พระบิดาและตอ่บุคคลแตล่ะคน (ด ูยอห์น 15:9–10) พระองค์
ทรงรกั ทรงสอน ทรงสวดอ้อนวอนให้ ทรงปลอบโยน และทรงให้พรคนรอบข้าง โดยทรงเชือ้
เชิญให้ทุกคนตดิตามพระองค ์(ด ูมาระโก 8:34) เมื่อสมาชิกศาสนจักรปฏิบัตศิาสนกิจ พวก
เขาพยายามรบัใช้รว่มกับการสวดอ้อนวอนดงัที่พระองคจ์ะทรงรบัใช้—เพื่อ “ปลอบโยนคนที่
ตอ้งการการปลอบโยน” “ดแูลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและท�าให้พวกเขาเข้มแข็ง
ขึน้” “เยี่ยมบ้านสมาชิกแตล่ะคน” และช่วยให้แตล่ะคนเป็นสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิต ์( โมไซยาห์ 18:9; คพ. 20:51, 53; ด ูยอห์น 13:35 ดว้ย)
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เมื่อสมาชิกปฏิบัตศิาสนกิจ พวกเขาก�าหนดความถี่และรปูแบบการตดิตอ่ที่มีกับคนที่พวก
เขาให้การดแูลผ่านการส่ือสารและการดลใจ พวกเขาหารอืกับผู้น�าของตนเองและเล่าให้ฟัง
อย่างน้อยไตรมาสละครัง้เกี่ยวกับการรบัใช้ของพวกเขา ความตอ้งการตลอดจนความเข้ม
แข็งของคนที่พวกเขาไดร้บัการเชือ้เชิญให้ดแูล ผู้น�ารายงานการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ
เหล่าน้ีทุกไตรมาส พวกเขาไม่รายงานจ�านวนการเยี่ยมหรอืการตดิตอ่กับแตล่ะบุคคลและ
ครอบครวัอีกตอ่ไป นอกจากน้ี โดยผ่านการเช่ือมโยงฐานะปุโรหิตกับสมาชิกแตล่ะคน  
บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจสรา้งเครอืข่ายการส่ือสารที่ผู้น�าอาจจะใช้ ในยาม
คบัขันหรอืเกิดอันตรายดว้ย

 10. จะเรยีกผู้ปฏิบัติศาสนกิจเหล่าน้ันวา่อะไร

เรยีกผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตวา่ “บราเดอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ” และเรยีกพี่น้องสตรสีมาคม
สงเคราะห์วา่ “ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ” ปกตจิะเรยีกช่ือของพวกเขาเท่าน้ันเช่น  
“บราเดอร์ โจนส์” และ “ซิสเตอรส์มิธ” จะไม่เรยีกพวกเขาวา่ “ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ”

 11. การปฏิบัติศาสนกิจคล้ายคลึงและแตกต่างจากการสอนประจ�าบ้านและการเย่ียมสอน
อย่างไร

การปฏิบัตศิาสนกิจคล้ายคลึงกับการสอนประจ�าบ้านและการเยี่ยมสอนในแง่ที่แตล่ะครวั
เรอืนจะมีพี่น้องชายฐานะปุโรหิต—บราเดอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ—ไปปฏิบัตศิาสนกิจและดแูล
ครอบครวัหรอืแตล่ะบุคคลที่อาศัยอยู่ ในครวัเรอืนน้ัน (ด ูคพ. 20:47, 59) ผู้ ใหญ่สตรแีตล่ะ
คนจะมีสมาชิกของสมาคมสงเคราะห์—ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ—ไปปฏิบัตศิาสนกิจและ
ดแูลเธอ โดยส่งเสรมิการปฏิบัตศิาสนกิจที่ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญเน้นเมื่อตน้
เดอืนมกราคม ปี 2018 (ด ู“ตดิตอ่กับเธอทุกเมื่อ ทุกที่ ทุกทาง,” เลียโฮนำ, ม.ค. 2018, 7)

นอกจากน้ียังไดป้รบัเปลี่ยนข้อก�าหนดบางอย่างของการสอนประจ�าบ้านและการเยี่ยมสอน
ดว้ยเพื่อช่วยให้สมาชิกปฏิบัตศิาสนกิจโดยมุ่งเน้นมากขึน้เรือ่งการหาทางช่วยเหลือตามความ
ตอ้งการ การตดิตอ่ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นการเยี่ยมอย่างเป็นทางการเสมอไป อาจเยี่ยมไดท้ี่บ้าน 
ที่ โบสถ์ หรอืในสภาวะแวดล้อมอื่นที่ปลอดภัย สะดวก และตดิตอ่ได ้ดงัที่เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ 
อาร.์ ฮอลแลนดส์อน “[ส่ิง] ส�าคญัที่สุดคอืวธิีที่ท่านเป็นพรและดแูลผู้ที่อยู่ภายใตก้ารดแูล
ของท่าน ซ่ึงอันที่จรงิไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตารางเวลาเฉพาะอย่างหรอืพืน้ที่เฉพาะแห่งเลย 
ส่ิงส�าคญัคอืท่านรกัผู้คนของท่าน และท�าตามพระบัญญัตทิี่จะ ‘ดแูลศาสนจักรเสมอ’” 3

สรปุ การปฏิบัตศิาสนกิจน�าโดยพระวญิญาณ ยืดหยุ่นได ้และปรบัตามความตอ้งการของ
สมาชิกแตล่ะคน
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 12. การปฏิบัติศาสนกิจน�าโดยพระวญิญาณอย่างไร

เมื่อสมาชิกปฏิบัตศิาสนกิจ พวกเขาแสวงหาการดลใจให้รูว้ธิียื่นมือช่วยเหลือและหาทางช่วย
เหลือตามความตอ้งการของผู้อื่นไดด้ทีี่สุด การเยี่ยมตามก�าหนดเวลาและการโทรศัพท์หาพี่
น้องสตรสูีงวยัที่อยู่ตามล�าพังเป็นประจ�าจะให้ความสัมพันธ์ที่เธอตอ้งการหรอืไม่ การเชือ้เชิญ
คนหนุ่มสาวที่แข็งขันน้อยให้มารว่มโครงการชุมชนจะเป็นการตดิตอ่ที่เกิดประโยชน์มาก
ที่สุดหรอืไม่ การสนับสนุนการแข่งฟุตบอลของเยาวชนจะช่วยทัง้เยาวชนและบิดามารดา
ของพวกเขาหรอืไม่ การส่งข้อพระคมัภีรท์ี่เต็มไปดว้ยความหวงัให้คนบางคนจะช่วยให้ภาระ
ของเขาเบาลงหรอืไม่ ข้อความหรอืการด์หรอือีเมลจะแสดงความห่วงใยที่เป็นประโยชน์หรอื
ไม่ พระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ ให้ผู้รบัใช้ของพระองคท์�าอะไร การหาค�าตอบให้กับค�าถาม
เหล่าน้ันและการใช้ทุกวธิีที่มีเพื่อตดิตอ่กับคนที่พวกเขาไดร้บัมอบหมายเป็นหัวใจของการ
ปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยการดลใจ เพื่อให้การรบัใช้เหมือนพระครสิต ์บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้
ปฏิบัตศิาสนกิจจะอาศัยการเยี่ยมเป็นประจ�าหรอืข่าวสารที่ก�าหนดไวล้่วงหน้าไม่ได ้พวกเขา
ตอ้งแสวงหาการดลใจและหารอืกับสมาชิกครอบครวัจึงจะดแูลคนที่พวกเขาไดร้บัมอบหมาย
ไดด้ทีี่สุด—โดยใช้เวลาและแหล่งช่วยที่มี

 13. การปฏิบัติศาสนกิจยืดหยุ่นได้อย่างไร

บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจมี โอกาสท�าส่ิงที่ ไดผ้ลที่สุด แตล่ะคนที่พวกเขาได้
รบัเชิญให้ดแูลอาจตอ้งการความเอาใจใส่ไม่เท่ากัน ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์ท�างานกับฝ่ายอธิการและสภาวอรด์โดยบอกล�าดบัความส�าคญั
ก่อนหลังให้บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจทราบเพื่อให้พวกเขารบัรูว้า่ใครตอ้งการ
พวกเขามากที่สุด เรามักจะให้ความส�าคญัสูงสุดกับสมาชิกใหม่ สมาชิกที่แข็งขันน้อยผู้อาจ
จะเปิดใจรบั และคนอื่นๆ เช่น พ่อหรอืแม่ตวัคนเดยีว หญิงม่าย และพ่อม่าย ผู้น�าอาจมอบ
หมายให้ผู้น�าเยาวชนไปเยี่ยมครอบครวัที่เยาวชนชายหรอืเยาวชนหญิงก�าลังประสบความ
ท้าทาย และพวกเขามอบหมายให้บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจไปเยี่ยมผู้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสใหม่ทันที พวกเขาสามารถมอบหมายสมาชิกคนใดคนหน่ึงของโควรมัเอ็ลเดอร—์
มหาปุโรหิตและเอ็ลเดอร—์ไปปฏิบัตศิาสนกิจเช่นน้ัน

หากเห็นสมควร คูส่มรสอาจไดร้บัมอบหมายให้ ไปเยี่ยมครอบครวัหรอืแตล่ะบุคคล นอกจาก
น้ี กุลสตรแีละยุวนารอีาจท�าคณุประโยชน์ส�าคญัโดยรบัใช้เป็นคูก่ับพี่น้องสตรสีมาคม
สงเคราะห์ เช่นเดยีวกับปุโรหิตและผู้สอนรบัใช้กับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค (ดู
ค�าถามข้อ 22 ดา้นล่าง)



7

 14. จะปรบัการปฏิบัติศาสนกิจตามความต้องการของสมาชิกแต่ละคนอย่างไร

บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจพยายามท�าส่ิงที่เป็นการช่วยเหลือตามความตอ้งการ
ของแตล่ะบุคคลไดด้ทีี่สุด การส่ือสารทุกรปูแบบมีไวเ้พื่อขานรบัการกระตุน้เตอืนของพระ
วญิญาณและหาทางช่วยเหลือตามความตอ้งการของคนที่พวกเขารบัใช้ การหาทางช่วยเหลือ
ตามความตอ้งการเหล่าน้ันเริม่ดว้ยการพิจารณารว่มกับการสวดอ้อนวอนและดว้ยการสนทนา
กับครอบครวัและแตล่ะบุคคลที่พวกเขาไดร้บัมอบหมายเพื่อทราบข้อมูล ในการสนทนาดงั
กล่าวและในการตดิตอ่หลังจากน้ัน พวกเขาฟังคนที่พวกเขาปฏิบัตศิาสนกิจให้เพื่อจะเข้าใจ
วธิีรบัใช้ ไดด้ทีี่สุด ความถี่และรปูแบบการตดิตอ่ที่คนเหล่าน้ันปรารถนา และความตอ้งการ
ตลอดจนเน้ือหาของข่าวสารที่พวกเขาแบ่งปัน ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจตอ้งแน่ใจวา่การส่ือสาร
ทัง้หมดกับสมาชิกครอบครวัคนใดก็ตามหมาะแก่กาลเทศะ

บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจมุ่งหมายจะช่วยแตล่ะบุคคลแะครอบครวัเตรยีมรบั
ศาสนพิธีตอ่ไปของพวกเขา รกัษาพันธสัญญาที่พวกเขาท�าไว ้และพึ่งพาตนเอง ความช่วย
เหลือดงักล่าวอาจรวมถึงการแบ่งปันข่าวสารทางวญิญาณที่ปรบัตามความตอ้งการของแตล่ะ
บุคคลและครอบครวั ถึงแม้การปฏิบัตศิาสนกิจจะไม่ ใช่งานมอบหมายให้แบ่งปันข่าวสารเป็น
หลัก เลียโฮนำ และ Ensign จะไม่มีข่าวสารให้ ใช้ ในการปฏิบัตศิาสนกิจอีกตอ่ไป

 15. ผู้น� าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและผู้น�าสมาคมสงเคราะห์ท�าให้งานของพวกเขา
เป็นเอกภาพอย่างไร

ความสามารถในการปฏิบัตศิาสนกิจตอ่ผู้อื่นไดด้ขีึน้เป็นผลตามธรรมชาตแิละตามเจตนา
ประการหน่ึงของความเข้มแข็งที่เพิ่มขึน้ในโควรมัฐานะปุโรหิตที่ปรบัโครงสรา้งใหม่และ
ความเป็นเอกภาพที่เกิดขึน้หลังจากน้ันกับสมาคมสงเคราะห์ การปฏิบัตศิาสนกิจกลาย
เป็นการประสานงานเพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลในหน้าที่ฐานะปุโรหิตในการ “เยี่ยมบ้านสมาชิก
แตล่ะคน” และ “ดแูลศาสนจักรเสมอ, และอยู่กับพวกเขาและท�าให้พวกเขาเข้มแข็งขึน้” 
บรรลุจุดประสงคข์องสมาคมสงเคราะห์ ในการ “เพิ่มศรทัธาในพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์เสรมิสรา้งความเข้มแข็งให้ครอบครวัและบ้านผ่าน
ศาสนพิธีและพันธสัญญา และท�างานเป็นหน่ึงเดยีวกันเพื่อช่วยคนขัดสน” (คพ. 20:47, 53; 
คูม่ือเล่ม 2, 9.1.1)

โดยท�างานดว้ยกันและภายใตก้ารก�ากับดแูลของอธิการ ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่าย
ประธานสมาคมสงเคราะห์มี โอกาสไดร้บัการดลใจ วางระเบียบ และประสานงานกันในการ
พยายามดแูลแตล่ะบุคคลและครอบครวั การประสานงานกันรวมถึงการท�างานดว้ยกันในวธิี
ตอ่ไปน้ี
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• ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรเ์สนองานมอบหมายการปฏิบัตศิาสนกิจส�าหรบัแตล่ะ
บุคคลและครอบครวัของวอรด์ ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เสนองานมอบหมายการ
ปฏิบัตศิาสนกิจส�าหรบัพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ หากที่ ใดมีความตอ้งการพิเศษ 
ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์อาจสนทนางานมอบ
หมายที่เฉพาะเจาะจงก่อนก�าหนดแผน

• ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์เสนองานมอบหมาย
การปฏิบัตศิาสนกิจให้อธิการอนุมัติ

• บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจอาจสนทนาสภาวการณ์พิเศษของแตล่ะบุคคล
ตามความจ�าเป็นและตดิตอ่ผู้น�าโควรมัหรอืผู้น�าสมาคมสงเคราะห์ของพวกเขาเมื่อ
จ�าเป็นเพื่อขอความช่วยเหลือและข้อมูลเพิ่มเตมิ

• ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์ประชุมกันทุกไตรมาส
เพื่อสนทนาความตอ้งการของแตล่ะบุคคลและครอบครวัที่ทราบผ่านการสัมภาษณ์ผู้
ปฏิบัตศิาสนกิจ

• หลังจากการประชุมน้ัน ประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละประธานสมาคมสงเคราะห์
ประชุมกับอธิการทุกไตรมาสเพื่อแก้ ไขความตอ้งการของแตล่ะบุคคลและครอบครวั

• ผู้น�าโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละผู้น�าสมาคมสงเคราะห์หารอืกับสภาวอรด์ตามความจ�าเป็น
เกี่ยวกับความเข้มแข็งและความตอ้งการที่ระบุไว้ ในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ 
วางแผน และด�าเนินแผนการรบัใช้และเป็นพรแก่สมาชิกวอรด์

เพื่อท�าให้การประสานงานง่ายขึน้ วอรด์เน้นเรือ่งการประชุมสภาวอรด์และไม่จัดการประชุม
คณะกรรมการบรหิารฐานะปุโรหิตอีกตอ่ไป วาระการประชุมที่จัดไวก้่อนแล้วในการประชุม
คณะกรรมการบรหิารฐานะปุโรหิตจะน�ามาสนทนาเท่าที่จ�าเป็นในการประชุมฝ่ายอธิการ
เพิ่มเตมิ สภาวอรด์ หรอืการประชุมประจ�าไตรมาสของอธิการ ประธานโควรมัเอ็ลเดอร ์และ
ประธานสมาคมสงเคราะห์

 16. สมาชิกได้รบังานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจอย่างไร

ผู้น�าประชุมกับบราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ—อาจจะกับคูข่องพวกเขาดว้ย—เพื่อ
แบ่งงานมอบหมายให้พวกเขาและหารอืเกี่ยวกับความเข้มแข็ง ความตอ้งการ และความ
ท้าทายของคนที่พวกเขาปฏิบัตศิาสนกิจให้ การสนทนาน้ีอาจเกิดขึน้ในการสัมภาษณ์ผู้
ปฏิบัตศิาสนกิจ (ดคู�าถามข้อ 20 ดา้นล่าง) หรอืเมื่อจ�าเป็น

 17. บทบาทของการเย่ียมในบ้านคืออะไร

เมื่อพิจารณาจ�านวน ระยะทาง ความปลอดภัย และข้อควรค�านึงอื่นๆ แล้ว การเยี่ยมบ้าน 

ทุกหลังทุกเดอืนอาจไม่อยู่ ในวสัิยที่ท�าไดห้รอืปฏิบัติได ้กระน้ันก็ตาม การเยี่ยมส่วนตวัก็ 
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ส�าคญัเมื่อสามารถท�าได ้เพื่อรบัใช้ดงัที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงรบัใช้ บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้
ปฏิบัตศิาสนกิจพิจารณาความเป็นไปไดทุ้กอย่างส�าหรบัการดแูลและการตดิตอ่กับคนที่พวก
เขาไดร้บัมอบหมาย

 18. การปฏิบัติศาสนกิจรวมการแบ่งปันข่าวสารไวด้้วยเสมอหรอืไม่

ไม่ เมื่อบราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจรูจ้ักคนที่พวกเขาไดร้บัมอบหมายแล้ว พวก
เขาทราบความตอ้งการของคนเหล่าน้ัน และพระวญิญาณบรสุิทธิ์อาจกระตุน้เตอืนให้สอน
หลักธรรมพระกิตตคิณุ บิดาหรอืมารดาอาจขอหัวข้อจ�าเพาะส�าหรบัครอบครวัของเขาไดเ้ช่น
กัน แต ่“ข่าวสาร” ที่ดทีี่สุดคอืความห่วงใยและความเห็นใจ

 19. บราเดอรแ์ละซิสเตอรผู้์ปฏิบัติศาสนกิจรายงานการท�างานของพวกเขาอย่างไร

ผู้น�าไม่รวบรวมรายงานของครอบครวัและแตล่ะบุคคลที่ ไดร้บัการเยี่ยมในช่วงเดอืนที่
ก�าหนดอีกตอ่ไป แตบ่ราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจมี โอกาสหารอืกับผู้น�าโควรมั
เอ็ลเดอรแ์ละผู้น�าสมาคมสงเคราะห์ของพวกเขาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของคนที่พวกเขารบั
ใช้และเกี่ยวกับงานปฏิบัตศิาสนกิจตอ่เน่ืองของพวกเขา การหารอืกันน้ีเกิดขึน้อย่างน้อย
ไตรมาสละครัง้ในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจและเวลาอื่นเมื่อจ�าเป็นตอ้งส่ือสาร

 20. การสมัภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจคืออะไร

การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจจัดขึน้เพื่อ (1) หารอืเกี่ยวกับความเข้มแข็ง ความตอ้งการ 
และความท้าทายของครอบครวัและแตล่ะบุคคลที่ ไดร้บัมอบหมาย (2) พิจารณาความ
ตอ้งการที่ โควรมั สมาคมสงเคราะห์ หรอืสภาวอรด์จะช่วยได ้และ (3) เรยีนรูจ้ากผู้น�าและรบั
ก�าลังใจในงานปฏิบัตศิาสนกิจ

บราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจพบกับผู้น�าของโควรมัเอ็ลเดอรห์รอืสมาคม
สงเคราะห์อย่างน้อยไตรมาสละครัง้ในการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ อาจจะคนเดยีวและ
กับคูข่องพวกเขาไดเ้ช่นกัน คูส่มรสที่ปฏิบัตศิาสนกิจดว้ยกันสามารถพบกับผู้น�าของโควรมั
เอ็ลเดอรห์รอืผู้น�าของสมาคมสงเคราะห์หรอืทัง้สอง ระหวา่งการสัมภาษณ์ บราเดอรแ์ละ
ซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจแจ้งข้อมูลอื่นตามความจ�าเป็น—ดว้ยตนเองหรอืผ่านโทรศัพท์ 
ส่งข้อความ อีเมล หรอืวธิีอื่น พวกเขาบอกข้อมูลที่ ไม่พึงเปิดเผยเฉพาะกับประธานโควรมั
เอ็ลเดอรห์รอืประธานสมาคมสงเคราะห์เท่าน้ัน—หรอืกับอธิการโดยตรง

 21. ผู้น� าจดบันทึกการสมัภาษณ์ผู้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างไร

ฝ่ายประธานโควรมัเอ็ลเดอรแ์ละฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์จดบันทึกการสัมภาษณ์ที่
พวกเขาจัดกับบราเดอรแ์ละซิสเตอรผ์ู้ปฏิบัตศิาสนกิจ ผู้น�าก�าหนดเดอืนที่จัดสัมภาษณ์และ
ผู้มีส่วนในการสัมภาษณ์ พวกเขารายงานวา่คูน้ั่นไดร้บัการสัมภาษณ์แล้วถ้าสัมภาษณ์อย่าง
น้อยคูล่ะหน่ึงคนในระหวา่งไตรมาส
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ก่อนวนัที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2018 อัพเดทของแอปพลิเคชัน LDS Tools กับแหล่งช่วยผู้น�า
และสมาชิกบน LDS.org จะมี ให้รายงานเช่นน้ัน การเปลี่ยนแปลงในรายงานประจ�าไตรมาส
จะมี ให้กลางปี 2018 เช่นกัน รายละเอียดเพิ่มเตมิส�าหรบัผู้น�าและพนักงานจะมี ให้ ใน
ประกาศแจ้งที่จะมาจากส�านักงานใหญ่ของศาสนจักร

การรวมเยาวชนไว้ ในการปฏิบัติศาสนกิจ
 22. จะรวมเยาวชนไว้ ในงานมอบหมายการปฏิบัติศาสนกิจได้อย่างไร

ผู้น�าอาจเลือกมอบหมายให้กุลสตรแีละยุวนารเีป็นคูก่ับพี่น้องสตรสีมาคมสงเคราะห์ ส่วน
ปุโรหิตและผู้สอนเวลาน้ีไดร้บัมอบหมายให้เป็นคูก่ับผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 
เยาวชนแบ่งปันของประทานเฉพาะตวัและเตบิโตทางวญิญาณเมื่อพวกเขารบัใช้เคยีงข้าง
ผู้ ใหญ่ ในงานแห่งความรอดและเมื่อพวกเขาหารอืเกี่ยวกับการรบัใช้น้ันในการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัตศิาสนกิจ นอกจากน้ี การให้เยาวชนมีส่วนในงานมอบหมายการปฏิบัตศิาสนกิจยัง
ท�าให้การดแูลผู้อื่นทั่วถึงมากขึน้ดว้ยโดยการเพิ่มจ�านวนสมาชิกที่มีส่วนรว่ม ทัง้จะท�าให้งาน
เหล่าน้ีง่ายขึน้และมั่นคงขึน้ในครอบครวัเมื่อมารดากับบุตรสาว—และบิดากับบุตรชาย—รบั
ใช้ดว้ยกัน

 23. เยาวชนควรมีบราเดอรผู้์ปฏิบัติศาสนกิจและ/หรอืซิสเตอรผู้์ปฏิบัติศาสนกิจส�าหรบั
เขาโดยเฉพาะหรอืไม่

ไม่ เยาวชนชายและเยาวชนหญิงไดร้บัการปฏิบัตศิาสนกิจจากคนที่ปฏิบัตศิาสนกิจตอ่
ครอบครวัของพวกเขาและไดร้บัการดแูลจากผู้น�าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและผู้น�าเยาวชน
หญิงของพวกเขาเช่นกัน

การปรบัเปล่ียนโควรมัควรมีผลทันที การปรบัเปล่ียนการปฏิบัติศาสนกิจอาจใช้
เวลาพอสมควรแต่พึงด�าเนินการให้เป็นท่ีเรยีบรอ้ยเรว็ท่ีสุด ข้อมูลเพ่ิมเติมมีอยู่ท่ี 
ministering.lds.org/tha

อน่ึง เมือ่กล่ำวถึงวอรด์และอธิกำรให้หมำยถึงสำขำและประธำนสำขำดว้ย เมือ่กล่ำวถึงสเตค
ให้หมำยถึงท้องถิ่นดว้ย และเมือ่กล่ำวถึงประธำนสเตคให้หมำยถึงประธำนคณะเผยแผ่และ
ประธำนท้องถิ่นดว้ย
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