
     19 พฤษภาคม 2020

   เรียีน พี�น้องทุกุทุา่น

   การีกลับัมาจัดัปรีะชุมุแลัะกจิักรีรีมต่า่งๆ ของศาสนจักัรีอย่างปลัอดภยั

     เม่�อวันัทุี� 12 มนีาคม ค.ศ. 2020 ฝ่่ายปรีะธานสูงสุดแลัะโควัรีมัอคัรีสาวักสิบสองปรีะกาศ 

รีะงบัการีชุุมนุมในทุี�สาธารีณะทุั �งหมดของสมาชิุกศาสนจักัรีทุั�วัโลักเป็นการีชัุ�วัครีาวัเน่�องดว้ัยผลั 
กรีะทุบจัากการีแพรีร่ีะบาดของเชุ่ �อโควัดิ- 19 

  ต่ามทุี�กลัา่วัไวั้ ในจัดหมายฉบบันี� ฝ่่ายปรีะธานสูงสุดอนุญาต่ใหก้ลับัมาจัดัปรีะชุมุแลัะกจิักรีรีม
บางอย่างอกีครีั �งโดยมขีอ้จัำากดัวัา่ต่อ้งทุยอยจัดัดว้ัยควัามรีะมัดรีะวังั ฝ่่ายปรีะธานภาคจัะทุำางานกบั
สมาชิุกโควัรีมัอคัรีสาวักสิบสองแลัะฝ่่ายปรีะธานโควัรีมัสาวักเจ็ัดสิบผูด้แูลัฝ่่ายปรีะธานภาคในการี
ต่ดัสินใจัวัา่จัะเรีิ�มการีปรีะชุมุเม่�อใดแลัะทุี� ใดในภาคนั�นๆ โดยใชุ้ควัามรีะมัดรีะวังัแลัะต่ามกฎข้อ
บงัคบัในทุอ้งทุี� ฝ่่ายปรีะธานภาคจัะแจัง้ใหผู้น้ำ าสเต่คแลัะผูน้ำาวัอรีด์ทุรีาบวัา่เม่�อใดจัะใชุ้แนวัทุาง
รีะยะ 1 หรีอ่รีะยะ 2  แลัะเม่�อใดจัะกลับัมาใชุ้แนวัทุางปฏิบัิต่ติ่ามมาต่รีฐาน

  สิ�งทุี�ส่งมาพรีอ้มกบัจัดหมายฉบบันี�จัะใหห้ลักัการีแลัะรีายลัะเอียดเป็นแนวัทุางในขั �นต่อนนี�
 ซ่ึ่�งฝ่่ายปรีะธานภาคสามารีถปรีบัไดต้่ามสภาพการีณ์ ปรีะธานสเต่คแต่ล่ัะทุา่นจัะพิจัารีณาต่าม
แนวัทุางทุี�ฝ่ายปรีะธานภาคให้ ไวัร้ีวัมทุั �งการีหารีอ่กบัอธกิารีเรี่�องกำาหนดเวัลัาทุี�แน่นอนแลัะเหมาะ
สมต่อ่การีจัดัปรีะชุมุแลัะกจิักรีรีมต่า่งๆ ของวัอรีด์แลัะสเต่คอีกครีั �ง

  ฝ่่ายปรีะธานสูงสุดขอขอบคณุสำาหรีบัศรีทัุธาของสมาชิุกเม่�อพวักเขานมัสการีทุี�บา้นแลัะ
สำาน่กคณุต่อ่พรีทุี�จัะเกดิข่ �นเม่�อเรีามานมสัการีแลัะจัดักจิักรีรีมต่า่งๆ รีว่ัมกนั

    ขอแสดงควัามนับถอ่

  ฝ่่ายปรีะธานสูงสุด        
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   แนวทางการกลัับมาจััดประชุุมแลัะกิจักรรม
ต่่างๆ ของศาสนจัักรอย่่างปลัอดภััย่

  19 พฤษภาคม 2020

   เม่�อวันัทีุ� 12 มนีาคม ค.ศ. 2020 ฝ่่ายปรีะธานสูงสุดแลัะโควัรีมั
อคัรีสาวักสิบสองปรีะกาศรีะงบัการีชุมุนุมในทุี�สาธารีณะทุั �งหมด
ของสมาชิุกศาสนจัักรีทุั�วัโลักเป็นการีชัุ�วัครีาวัเน่�องดว้ัยผลักรีะทุบ 
จัากการีแพรีร่ีะบาดของเชุ่ �อโควัดิ- 19 

  เวัลัานี�เจัา้หน้าทุี�ชัุ �นผู้ ใหญ่อนุญาต่ใหจ้ัดัปรีะชุมุแลัะกิจักรีรีมต่า่งๆ อกีครีั �งโดยใชุ้วัธิทีุยอย
จัดั เมื่่�อกฎข้อ้บังัคับััข้องรัฐับัาลในท้อ้งท้่�ยินิยิอมื่และฝ่่ายิปรัะธานภาคัแจ้ง้ผู้้น้ำ าในท้อ้งท่้�
แลว้  เม่�อพ่ �นทุี�ของทุา่นไดร้ีบัอนุญาต่ ขอใหด้ำาเนินการีดว้ัยควัามรีะมัดรีะวังั วัางแผนแลัะ
ปรีะสานงานอยา่งรีอบคอบต่ามกฎข้อบงัคบัของรีฐับาลัในทุอ้งทุี�

   แนวทางทั�วไป
  กรีณุาดจูัดหมายจัากฝ่่ายปรีะธานสูงสุดลังวันัทุี� 16 เมษายน ค.ศ. 2020 “หลักัการี

บรีหิารีในชุ่วังเวัลัาทุา้ทุาย ” ทุี�ส่งมาพรีอ้มกบัจัดหมายฉบบันี� รีวัมทุั �งเอกสารีทุี�ส่งมาดว้ัย
สองฉบบัคอ่  “หลัักการีบรีหิารีในชุ่วังเวัลัาทุา้ทุาย ” แลัะ “คำาแนะนำาสำาหรีบัศาสนพธิทีุี�
จัำาเป็น การีใหพ้รี แลัะการีปฏิบัิต่หิน้าทุี�อ่�นในศาสนจักัรี ” อา้งองิเอกสารี “  Responding to 
COVID   -  19:     Answers to Questions  ” ดว้ัย

  กรีณุาพจิัารีณาหลัักการีแลัะแนวัทุางเพิ�มเต่มิต่อ่ไปนี�

    •   ใชุ้ควัามรีะมัดรีะวังัใหม้ากในการีป้องกนัสุขภาพแลัะควัามปลัอดภยัของสมาชิุก 
เอาใจัใส่เป็นพเิศษต่อ่สมาชิุกทุี�สุขภาพหรีอ่ชุ่วังวัยัอยู่ ในภาวัะทุี�มคีวัามเสี�ยงสูง

   •   แนะนำาคนทุี�รีูส่้กไมส่บาย หรีอ่ถกูขอใหก้กัต่วัั หรีอ่แสดงอาการีอยา่งใดอยา่งหน่�งต่อ่
ไปนี�วัา่พวักเขาไมค่วัรีเขา้รีว่ัมการีปรีะชุุม: มี ไข ้ ไอ หายใจัลัำาบาก ปวัดศีรีษะ นำ �ามกู
ไหลั หรีอ่เจ็ับคอ

   •   เวัน้รีะยะหา่งทุางสังคม ลัา้งมอ่ แลัะปฏิบิตั่ติ่ามแนวัทุางอ่�นๆ ทุี�รีะบไุวั้ ใน “มาต่รีการี
ป้องกันสำาหรีบัสมาชิุก ”
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   •   ปฏิบิตั่ติ่ามกฎขอ้บังคบัของรีฐับาลัในแต่ล่ัะพ่ �นทุี�เกี�ยวักับการีชุมุนุมสาธารีณะ รีวัม
ถง่ขนาด ควัามถี� แลัะรีะยะเวัลัาของการีปรีะชุุม กรีณุาทุำาต่ามกฎขอ้บงัคบัของ
รีฐับาลั

   •   ขอใหก้ลัับมาปฏิบัิต่ติ่ามปกต่อิย่างชุ้าๆ โดยยังคงปฏิบัิต่หิน้าทุี�ทุางไกลัดว้ัยเทุคโนโลัยี
ขณะทุยอยเรีิ�มการีปรีะชุมุแบบเจัอต่วััดงัอธบิายไวัด้า้นลัา่ง การีชุุมนุมแบบเจัอต่วััทุี�
ควัรีใหค้วัามสำาคญัเป็นอันดบัแรีกคอ่การีปรีะชุมุทุี�ต่อ้งปรีะกอบศาสนพธิ ีเชุ่น  
บพัต่ศิมาแลัะการีปรีะชุมุศีลัรีะลัก่

     วธีิีทย่อย่จััดการประชุุม
  เม่�อไดร้ีบัอนุมตั่จิัากสมาชิุกโควัรีมัอคัรีสาวักสิบสองแลัะฝ่่ายปรีะธานโควัรีมัสาวักเจ็ัด

สิบผูด้แูลัฝ่่ายปรีะธานภาค ฝ่่ายปรีะธานภาคจัะแจัง้ใหผู้น้ำ าสเต่คแลัะผูน้ำาวัอรีด์ทุรีาบวัา่
เม่�อใดจัะใชุ้รีะยะ 1 หรีอ่รีะยะ 2 แลัะเม่�อใดจัะกลับัมาใชุ้แนวัทุางปฏิบิตั่ติ่ามมาต่รีฐาน
 แผนภูมติ่อ่ไปนี�มตี่วััอยา่งแลัะฝ่่ายปรีะธานภาคอาจัปรีบัต่ามสภาพการีณ์ทุี�เหมาะสม
 ปรีะธานสเต่คแต่ล่ัะทุา่นจัะพจิัารีณาต่ามแนวัทุางทุี�ฝ่ายปรีะธานภาคให้ ไวัแ้ลัะในการี
หารีอ่กบัอธกิารีเรี่�องเวัลัาทุี�แน่นอนแลัะเหมาะสมต่อ่การีกลับัไปจัดัปรีะชุุมแลัะกิจักรีรีม
ต่า่งๆ ของวัอรีด์แลัะสเต่คอกีครีั �ง

  การประชุุม  ระย่ะ 1   ระย่ะ 2
  วันัสะบาโต่  การีปรีะชุมุสั�นลังทุี�อาคารี

ปรีะชุมุกบัผูเ้ขา้รีว่ัมถง่ 99 คน
 โดยปฏิบิตั่ติ่ามกฎขอ้บงัคบั
ของรีฐับาลัในทุอ้งทุี�

   การีปรีะชุมุทุี�อาคารีปรีะชุุมกบั
ผูเ้ขา้รีว่ัม 100 คนข่ �นไป โดย
ปฏิบิตั่ติ่ามกฎขอ้บงัคบัของ
รีฐับาลัในทุอ้งทุี�

   การีปรีะชุมุแลัะ
กจิักรีรีมอ่�นทุั �งหมด
 รีวัมทัุ�งงานศพ แลัะ
งานแต่ง่งาน

 การีปรีะชุมุสั�นลัง โดยปฏิบัิต่ิ
ต่ามกฎขอ้บงัคบัของรีฐับาลัใน
ทุอ้งทุี�หรีอ่อาจัจัดัทุางไกลัโดย
ใชุ้เทุคโนโลัยี

   อาจัจัดัการีปรีะชุมุทุี�อาคารี
ปรีะชุมุโดยปฏิบัิต่ติ่ามกฎขอ้
บงัคบัของรีฐับาลัในทุอ้งทุี�

   การัรักัษารัะยิะห่า่งท้างสัังคัมื่  คดิหาวัธิรีีกัษารีะยะห่างทุี�เหมาะสมในรีะหวัา่งการีปรีะชุมุ
แลัะชัุ�นเรียีนแลัะเม่�อเขา้ออกห้องนมสัการีแลัะห้องเรียีน คนจัากครีอบครีวััเดยีวักันอาจั
นั�งดว้ัยกนั แต่ค่นอ่�นจัะนั�งโดยเวัน้รีะยะห่างพอสมควัรี ขอแนะนำาใหร้ีะงับคณะนักรีอ้ง
ปรีะสานเสียงเป็นการีชัุ�วัครีาวั
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  เมื่่�อสัมื่าชิิกปรัารัถนาจ้ะเข้า้รัว่มื่มื่ากข้้ �น  เม่�อจัำานวันสมาชิุกทุี�ปรีารีถนาจัะเขา้รีว่ัมมี
มากกวัา่แนวัทุางขา้งต่น้อนุญาต่ ผูน้ำ าอาจัจัดัปรีะชุุมหลัายครีั �งรีะหวัา่งวันัหรีอ่เชิุญสมาชิุก
เขา้รีว่ัมสลับัสัปดาห์

  ห่ลายิวอรัด์ห่รัอ่ห่ลายิสัาข้าในอาคัารัปรัะชุิมื่  เม่�อมมีากกวัา่หน่�งวัอรีด์หรีอ่หน่�งสาขา
เขา้รีว่ัมปรีะชุมุในอาคารีปรีะชุมุหน่�งหลังั ปรีะธานสเต่คควัรีปรีบัเวัลัาปรีะชุมุชัุ�วัครีาวัเพ่�อ
หลักีเลัี�ยงเวัลัาทุบัซ้ึ่อน

  ภาคัท่้�มื่ว่อรัด์ให่ญ่่  วัอรีด์ทุี�มผีูเ้ขา้รีว่ัมปรีะชุุมจัำานวันมากอาจัต่อ้งรีอเรีิ�มจัดัปรีะชุมุใน
รีะยะ 2 วัอรีด์เหล่ัานี�อาจัต่อ้งสลัับสัปดาหเ์ขา้รีว่ัมเพ่�อใหร้ีองรีบัสมาชิุกไดทุ้ั �งหมด ในวันั
อาทุติ่ยเ์ม่�อสมาชิุกไม่มีส่วันรีว่ัมทุี�อาคารีปรีะชุุม สมาชิุกสามารีถจัดัพธินีมสัการีทุี�บา้นแลัะ
เม่�ออธกิารีมอบอำานาจั ใหป้ฏิิบตั่ศีิลัรีะลัก่ทุี�บา้นโดยผูด้ำารีงฐานะปุโรีหติ่ทุี�มคีา่ควัรี

  ปฐมื่วยัิ  รีะหวัา่งรีะยะ 1 แลัะ 2 ผูน้ำ าอาจัพจิัารีณาวัา่จัะมชัีุ �นบรีบิาลัแลัะชัุ�นเรียีนปฐมวัยั
เด็กเล็ักบางชัุ �นหรีอ่ไม่ ผู้นำาอาจัพจิัารีณาเชุ่นกนัวัา่จัะจัดัทุั �งชุ่วังเวัลัารีอ้งเพลังแลัะชัุ�น
เรียีนหรีอ่ไม่

  รัะเบัย่ิบัปฏิบิัตัิดิา้นสุัข้อนามัื่ยิ  ผูน้ำ าพง่แน่ใจัวัา่ไดม้กีารีทุำาควัามสะอาดอาคารีอยา่งทุั�วั
ถง่หลังัการีปรีะชุมุแต่ล่ัะชุดุ โดยเฉพาะอย่างยิ�งบรีเิวัณจุัดสัมผสั เชุ่นลักูบดิปรีะต่ ูสวัติ่ช์ุ
ไฟ ตู่ก้ดนำ �า ไมโครีโฟน แลัะแทุน่พดู วัอรีด์จัะต่ดิป้ายในหอ้งนำ �าเพ่�อเต่อ่นใหล้ัา้งมอ่ หาก
อยู่ ในวัสัิยทุี�ทุำาไดค้วัรีจััดหาเจัลัทุำาควัามสะอาดมอ่ไวัต้่ามโถงทุางเดนิของอาคารีปรีะชุุม
 ศาสนจักัรีขอใหส้มาชิุกสวัมหน้ากากอนามยัต่ามกฎขอ้บงัคบัของรีฐับาลัในทุอ้งทุี� วัอรีด์
อาจัพจิัารีณายุต่ิโปรีแกรีมทุี�พมิพ์ ไวัจ้ันกวัา่สถานการีณ์จัะกลับัคน่สู่ภาวัะปกต่ิ

  การัให่พ้รัเด็ก  อธิการีอาจัมอบอำานาจัใหป้รีะกอบพิธี ใหพ้รีทุี�บา้นของครีอบครีวัันั�นหรีอ่
ทีุ�อาคารีปรีะชุมุ

  บัพัติศิมื่าและการัยิน่ยัิน  บพัต่ศิมาแลัะการียน่ยันต่อ้งไดร้ีบัอนุมตั่จิัากผูน้ำ าฐานะ
ปุโรีหติ่ซ่ึ่�งถอ่กุญแจัทุี�เหมาะสม พธิบีพัต่ศิมาอาจัจัดัโดยมีผูเ้ขา้รีว่ัมสี�คน หรีอ่มากกวัา่นั�น
หากไดร้ีบัอนุญาต่ คนอ่�นๆ จัะดบูพัต่ศิมาโดยใชุ้เทุคโนโลัยทีุางไกลั ผูเ้ปลัี�ยนใจัเลั่�อมใส
อาจัไดร้ีบัการียน่ยันหลังับพัต่ศิมาทัุนทุแีทุนทุี�จัะรีบัในการีปรีะชุมุศีลัรีะลัก่จันกวัา่จัะมกีารี
ปรีะชุมุศีลัรีะลัก่ต่ามปกต่ ิอาจัปรีะสาทุฐานะปุโรีหิต่แหง่อาโรีนใหชุ้ายทุี�อายเุหมาะสมต่อ่
จัากบพัต่ศิมาแลัะการียน่ยนัทุนัทุภีายใต่ก้ารีกำากบัดแูลัของอธกิารี
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แนวทางการกลัับมาจััดประชุุมแลัะกิจักรรมต่่างๆ ของศาสนจัักรอย่่างปลัอดภััย่

19 พฤษภาคม 2020

    การปฏิิบัติ่ศลีัระลึัก—หลัักการทั�วไป
  เพ่�อชุ่วัยใหส้มาชิุกมสุีขภาพดแีลัะปลัอดภยั ผูด้ำารีงฐานะปุโรีหติ่ในทุกุกรีณีจัะปฏิบัิต่ิ

ต่ามแนวัทุางทุั�วัไปเหลัา่นี� ในการีเต่รียีมแลัะส่งผา่นศีลัรีะลัก่ไมว่ัา่จัะปฏิบิตั่ศีิลัรีะลัก่ทุี� ใด
ก็ต่าม:

    •   ผูด้ำารีงฐานะปุโรีหติ่ทุี�รีูส่้กไมส่บายควัรีอยูทุ่ี�บา้น

   •   หากอยู่ ในวัสัิยทุี�ทุำาได ้ผู้ดำารีงฐานะปุโรีหติ่จัะสวัมหน้ากากอนามยัขณะเต่รียีม ใหพ้รี 
แลัะส่งผา่นศีลัรีะลัก่

   •   กอ่นเต่รียีม ใหพ้รี หรีอ่ส่งผา่นศีลัรีะลัก่ ผูด้ำารีงฐานะปุโรีหิต่จัะลัา้งมอ่ใหส้ะอาดดว้ัย
สบูแ่ลัะนำ �าอยา่งน้อย 20 วันิาทุ ีถา้ลัา้งมอ่ไม่ได ้พวักเขาควัรีใชุ้เจัลัทุี�มแีอลักอฮอลั์
ทุำาควัามสะอาดม่อ จัากนั�นพวักเขาจัะหลีักเลัี�ยงการีจับัมอ่ทุกัทุายหรีอ่การีสัมผสั
ดวังต่า จัมกู หรีอ่ปากก่อนเต่รียีม ใหพ้รี หรีอ่ส่งผา่นศีลัรีะลัก่

   •   ทุุกคนควัรีใชุ้กรีะดาษทิุชุชุปิูดปากหรีอ่จัมกูเวัลัาไอหรีอ่จัาม จัากนั�นควัรีทุิ �งกรีะดาษ
ทุชิุชูุลังในถงัขยะ แลัะลัา้งมอ่หรีอ่เช็ุดดว้ัยเจัลัทุำาต่ามควัามสะอาด ควัรีทุำาควัาม
สะอาดแลัะฆ่า่เชุ่ �อถาดศีลัรีะลัก่รีวัมทุั �งทุี�จับับอ่ยๆ

     การปฏิิบัติ่ศลีัระลึักในบ้าน

   •   สมาชิุกบางคนอาจัไมส่ามารีถมารีว่ัมชุุมนุมเป็นการีชัุ�วัครีาวัแลัะควัรีปฏิบัิต่ศิาสนกจิั
เป็นรีายบคุคลั ในกรีณีทุี�จัำาเป็น อธกิารีจัะยังคงมอบอำานาจัใหผู้ด้ำารีงฐานะปุโรีหติ่ทุี�มี
คา่ควัรีเต่รียีมแลัะปฏิบิตั่ศีิลัรีะลัก่ทุี�บา้น ถา้ในบา้นไมม่ผีูด้ำารีงฐานะปุโรีหติ่ทุี�มคีา่
ควัรี อธกิารีอาจัมอบอำานาจัใหผู้ด้ำารีงฐานะปุโรีหิต่ทุี�มคีา่ควัรีคนอ่�นในวัอรีด์เต่รียีม
แลัะปฏิบิตั่ศีิลัรีะล่ักในบา้นของสมาชิุกทุี�ขอ

     การปฏิิบัติ่ศลีัระลึักในอาคารประชุุม * 

   •   อธกิารีอาจัพิจัารีณาปรีบัการีส่งผา่นศีลัรีะลัก่ ต่วััอย่างเชุ่น อาจัขอใหส้มาชิุกนั�งเกา้อี �
หา่งกันต่วััเวัน้ต่วัั หรีอ่มช่ีุองวัา่งรีะหวัา่งเกา้อี �เพ่�อใหผู้ด้ำารีงฐานะปุโรีหิต่สามารีถย่�น
ถาดใหส้มาชิุกทุกุคน แทุนทุี�จัะใหส้มาชิุกส่งถาดไปต่ามแถวั      

  *   ภาพถ่ายิสัาธิติวธิ่ ใช้ิห่ลกัการัเห่ลา่น่�อยิา่งถก้ติอ้งมื่อ่ยิ้ท่่้�  Newsroom   .ChurchofJesusChrist   .org   



     วันัที่่� 16 เมษายน ค.ศ. 2020

    ถึงึ:   เจ้า้หน้าที่่�ชัั้ �นผู้้้ ใหญ่ ่เจ้า้หน้าที่่�ระดับัสามญั่ สาวักเจ็้ดัสิบภาค ประธานสเตค ประธานคณะเผู้ยแผู้ ่ประธาน

ที่อ้งถึิ�น ประธานพระวัหิาร อธกิาร และประธานสาขา

   เรย่น เจ้า้หน้าที่่�ที่กุที่า่น

   หลกัการบรหิารในช่ั้วังเวัลาที่า้ที่าย

     ฝ่่ายประธานส้งสุดัขอขอบคณุที่่�ที่า่นที่ั �งหลายพยายามปฏิบิตัติามคำาแนะนำาจ้ากผู้้น้ำาระดับัประเที่ศ รฐั และ

ที่อ้งที่่� ในหลายประเที่ศอยา่งเครง่ครดััขณะรบัมอืกบัการระบาดัของโควัดิั- 19 ศาสนจ้กัรของพระเยซู้ครสิตแ์หง่ 

วัสุิที่ธชิั้นยคุสุดัที่า้ยกำาลงัใช้ั้มาตรการป้องกนัที่่�เหมาะสมและใหค้วัามช่ั้วัยเหลอืคนตกทุี่กข์ ไดัย้ากเช่ั้นกนั

  ภายใตส้ภาวัการณ์ปัจ้จ้บุนัและสถึานการณ์ที่่�อาจ้มอ่ย้่ ในอนาคต ศาสนจ้กัรและสมาชิั้กจ้ะตั �งใจ้เป็นพลเมอืง

ดัแ่ละเพื�อนบา้นที่่�ดั่

  สิ�งที่่�ส่งมาพรอ้มกบัจ้ดัหมายฉบบัน่�คอืเอกสารอธิบายหลกัการบรหิารศาสนจ้กัรในช่ั้วังเวัลาท้ี่าที่าย ในเอกสาร

มค่ำาแนะนำาสำาหรบัศาสนพธิท่ี่่�จ้ำาเป็น การใหพ้ร และการปฏิบิตัหิน้าที่่�อื�นในศาสนจ้กัรเพื�อเป็นแนวัที่างใหผู้้้้นำา

ผู้า่นพน้วักิฤตปิัจ้จ้บุนัและวันัเวัลาแหง่ควัามที่า้ที่ายที่่�อย้ข่า้งหน้า

  ศาสนจ้กัรออกเอกสารเหลา่น่�เพื�อตอบรบัควัามสับสนในวัธิด่ัำาเนินการของศาสนจ้กัรและกจิ้กรรมของสมาชิั้ก

อนัเนื�องจ้ากโควัดิั- 19 ที่่�ระบาดัไปที่ั�วัโลก อก่ที่ั �งใช้ั้เป็นแนวัที่างตราบเที่า่ที่่� โรคยงัระบาดัในประเที่ศใดัประเที่ศ

หนึ�งหรอืภม้ภิาคใดัภม้ภิาคหนึ�ง   คำาแนะนำาอื�นจ้ะตามมาภายหลงั

    ขอแสดังควัามนับถึอื

  ฝ่่ายประธานส้งสุดั         
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   หลัักการบรหิารในช่่วงเวลัาท้้าท้าย

 16 เมษายน 2020

   ศาสนจ้กัรของพระเยซูค้รสิตแ์หง่วัสุิที่ธิชั้นยคุสุดัที่า้ยมุง่เน้นควัามรบัผู้ดิัชั้อบที่่�

พระองคท์ี่รงกำาหนดัใหช่้ั้วัยเหลือสมาชิั้กขณะพวักเขากา้วัหน้าบนเส้นที่างพนัธ-

สัญ่ญ่าส่้ช่ั้วัตินิรนัดัร ์เพื�อช่ั้วัยใหบ้รรลจุ้ดุัประสงคอ์นัส้งส่งน่� ศาสนจ้กัรและผู้้น้ำาจ้งึ

ใหสิ้ที่ธอิำานาจ้และกญุ่แจ้ฐานะปุโรหติ พนัธสัญ่ญ่าและศาสนพธิ ่และการนำาที่าง

จ้ากศาสดัาพยากรณ์ ศาสนจ้กัรเชืั้ �อเชิั้ญ่ใหค้นที่ั �งปวังมาหาพระเยซูค้รสิตแ์ละเชืั้�อ

ฟังพระบัญ่ญ่ตัขิองพระองคอ์ยา่งซืู�อสัตย์

  ช่่วงเวลัาท้้าท้าย

  พระคมัภร่บ์อกชัั้ดัเจ้นวัา่ในสมยัการประที่านน่�เราจ้ะประสบช่ั้วังเวัลาท้ี่าที่าย ที่า่มกลางสภาวัการณ์ยากลำาบาก

น่�ศาสนจ้กัรจ้ะประกาศหลกัธรรมพื �นฐานและประกอบศาสนพธิท่ี่่�จ้ำาเป็นเพื�อเป็นพรแกบ่ตุรธดิัาของพระบดิัาบน

สวัรรค ์ไมว่ัา่เวัลาหรอืสภาวัการณ์ใดั มบ่างอยา่งจ้ำาเป็นในศาสนจ้กัรของพระเจ้า้ บางอยา่งเหลา่น่�รวัมถึงึหลกัคำา

สอนและศาสนพธิศั่กดัิ�สิที่ธิ�ดัว้ัย

   ความรบัผิิดช่อบของพลัเมืองทั้�วโลัก

  สมาชิั้กของศาสนจ้กัรสำานึกคณุตอ่กฎหมายของหลายประเที่ศที่ั�วัโลกที่่�คุม้ครองเสรภ่าพที่างศาสนาและ

เคารพเสรภ่าพอันศักดัิ�สิที่ธิ�ของมโนธรรม

  ศาสนจ้กัรสอนใหส้มาชิั้กสนับสนุนและส่งเสรมิกฎหมายในพื �นที่่�ซึู�งตนพำานัก รฐับาลเหลา่น่�ออกฎหมายตาม

ดัลุยพนิิจ้ของพวักเขาโดัยยดึัประโยชั้น์ของสาธารณชั้นเป็นหลกั  เรายอมรบัวัา่ในสภาวัการณ์ที่่� ไมป่กตน่ิ�อาจ้ม่

การจ้ำากัดัสิที่ธส่ิวันบคุคลอยา่งสมเหตสุมผู้ลไปชัั้�วัระยะหนึ�งเพื�อคุม้ครองควัามปลอดัภยัของสาธารณชั้นโดัยรวัม

  ในช่ั้วังเกดิัการระบาดัหรอืภยัธรรมชั้าต ิศาสนจ้กัรจ้ะขานรบัคำาสั�งของที่างการใหด้ัำาเนินการที่่�จ้ำาเป็น เช่ั้น

 ยกเลกิหรอืเลื�อนการประชั้มุหรอืการชั้มุนุมอื�นๆ  ศาสนจ้กัรและสมาชิั้กตั �งใจ้จ้ะเป็นพลเมอืงดัแ่ละเพื�อนบา้นที่่�ดั ่  

ศาสนจ้กัรมป่ระวัตัอินัยาวันานของการยื�นมอืใหค้วัามช่ั้วัยเหลอืคนตกทุี่กข์ ไดัย้าก

  พรอ้มกบัควัามตั �งใจ้เป็นพลเมอืงดัข่องโลก เรายืนยนัดัว้ัยควัามเคารพวัา่เราจ้ะอำานวัยควัามสะดัวักตาม

สมควัรใหค้นที่กุศาสนาขณะพวักเขามส่่วันรว่ัมในพธิก่รรมตา่งๆ อนัเป็นรากฐานศาสนาของพวักเขา

    พระเจ้้าท้รงเตรยีมศาสนจั้กรของพระองค์ ไวแ้ล้ัว

  การนำาที่างดัว้ัยการดัลใจ้ตลอดัหลายป่ที่่�ผู้า่นมาไดัเ้ตรย่มศาสนจ้กัรของพระเจ้า้และสมาชิั้กที่ั �งฝ่่ายโลกและ

ฝ่่ายวัญิ่ญ่าณใหพ้รอ้มรบัช่ั้วังเวัลาเปล่�ยนแปลงและที่า้ที่าย



2

 นอกจ้ากคำาแนะนำาระยะยาวัใหส้มาชิั้กสะสมอาหารในบา้นแลว้ั ศาสนจ้กัรยงัเน้นใหส้มาชิั้กถึอืปฏิบิตัวิันั 

สะบาโต ปฏิบัิตศิาสนกจิ้ตอ่ผู้้อ้ื�น และเสรมิสรา้งควัามเขม้แข็งให้ โควัรมัฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซูเดัคและ

สมาคมสงเคราะห์เช่ั้นกนั พระเจ้า้ที่รงเน้นเพิ�มมากขึ �นผู้า่นศาสดัาพยากรณ์ของพระองค์ ใหส้มาชิั้กเรย่นร้แ้ละ

ดัำาเนินช่ั้วัติตามพระกติตคิณุโดัยมบ่า้นเป็นศน้ยก์ลางและศาสนจ้กัรสนับสนุน อก่ที่ั �งกระตุน้สมาชิั้กใหท้ี่ำาบา้น

ของตนเป็นสถึานศักดัิ�สิที่ธิ�แหง่ศรทัี่ธาอยา่งแที่จ้้รงิที่่�สอนพระกติตคิณุแกเ่ด็ักและเยาวัชั้น หลักส้ตร จงตามเรา

มา  ใหต้น้แบบที่่�สมาชิั้กที่กุแหง่ไดัเ้รย่นพระกติตคิณุในบา้นของพวักเขาและที่่� โบสถึ ์ โปรแกรมเด็ักและเยาวัชั้น

มบ่า้นเป็นศน้ยก์ลางเช่ั้นกนัโดัยใหบ้ดิัามารดัาบำารงุเล่ �ยงบตุรธดิัาที่างวัญิ่ญ่าณ สตปิัญ่ญ่า รา่งกาย และสังคม

  ศาสนจ้กัรกระตุน้ใหส้มาชิั้กใช้ั้เที่คโนโลยแ่บง่ปันขา่วัสารพระกติตคิณุตามปกตแิละเป็นธรรมชั้าต ิผู้้ส้อน

ศาสนาไดัร้บัอปุกรณ์สื�อสารที่่�อนุญ่าตใหพ้วักเขาหาและสอนแม้จ้ะตดิัตอ่แบบเจ้อตวััไม่ไดั ้สมาชิั้กสามารถึที่ำางาน

ประวัตัคิรอบครวััจ้ากบา้นของพวักเขาไดัเ้ช่ั้นกนั

  เมื�อเรามองดัแ้บบแผู้นที่่�เชืั้�อมโยงกันของควัามพยายามเหลา่น่�และอก่มากมาย เราจ้ะเห็นวัธิท่ี่่�พระเจ้า้ที่รง

เตรย่มการและจ้ดััลำาดับัอยา่งรอบคอบใหเ้ราพรอ้มรบัช่ั้วังเวัลาท้ี่าที่าย

    หลัักธรรมแลัะศาสนพิธีพื�นฐาน

  ศาสนจ้กัรของพระเยซูค้รสิตแ์หง่วัสุิที่ธิชั้นยคุสุดัที่า้ยเป็นศาสนจ้กัรแหง่ระเบย่บ ศาสนพธิแ่ละการให้

พรเป็นการปฏิบัิตอินัศักดัิ�สิที่ธิ� โดัยผู้้ม้สิ่ที่ธิอำานาจ้ของฐานะปุโรหติ   แมว้ัธิด่ัำาเนินการอาจ้เปล่�ยนบา้งตาม

สภาวัการณ์ แตต่อ้งคุม้ครองหลกัคำาสอนพื �นฐาน หลักธรรม และศาสนพธิ่

  หลายศาสนพธิต่อ้งวัางมอืบนศ่รษะ เช่ั้น การยนืยนั การแตง่ตั �ง การใหพ้ร การวัางมอืมอบหน้าที่่� และการ

ประสาที่กุญ่แจ้ฐานะปุโรหติ ศาสนพธิเ่หลา่นั�นกำาหนดัวัา่ผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติที่่�ประกอบศาสนพธิต่อ้งอย้ท่ี่่�เดัย่วั

กบัผู้้ร้บั เราจ้ะใช้ั้เที่คโนโลยป่ระกอบศาสนพธิฐ่านะปุโรหติที่างไกลไม่ไดั ้เมื�อสภาวัการณ์เรย่กรอ้งคนอื�นๆ อาจ้ดั้

ศาสนพธิท่ี่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลยห่ากผู้้ม้อ่ำานาจ้ควับคมุอนุญ่าต

  ในช่ั้วังเวัลาที่า้ที่ายเหลา่น่� ผู้้ม้อ่ำานาจ้ควับคมุตอ้งใช้ั้ปัญ่ญ่าพจิ้ารณาวัา่ควัรเลื�อนศาสนพธิ่ ใดัออกไปเป็นการ

ชัั้�วัคราวัก่อน ในกรณ่ที่่�กงัวัลเรื�องโรคตดิัตอ่ ผู้้ป้ระกอบศาสนพธิค่วัรใช้ั้มาตรการที่่�จ้ำาเป็นเพื�อคุม้ครองตนเอง

และผู้้อ้ื�น

  เอกสารที่่�ส่งมาพรอ้มกนัน่�เป็นคำาแนะนำาสำาหรบัศาสนพธิท่ี่่�จ้ำาเป็น การใหพ้ร และการปฏิบิตัหิน้าที่่�อื�นใน

ศาสนจ้กัร

  ศาสนจ้กัรออกเอกสารเหลา่น่�เพื�อตอบรบัควัามสับสนในวัธิด่ัำาเนินการของศาสนจ้กัรและกจิ้กรรมของสมาชิั้ก

อนัเนื�องจ้ากโควัดิั- 19 ที่่�ระบาดัไปที่ั�วัโลก อก่ที่ั �งใช้ั้เป็นแนวัที่างตราบเที่า่ที่่� โรคยงัระบาดัและยงัมข่อ้จ้ำากดััอยา่ง
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เป็นที่างการเก่�ยวัเนื�องกบัโรคน่� ในเรื�องการประชั้มุตา่งๆ ของศาสนจ้กัรและโอกาสตดิัโรคในประเที่ศใดัประเที่ศ

หนึ�งหรอืในภม้ภิาคใดัภม้ภิาคหนึ�งของประเที่ศ คำาแนะนำาอื�นจ้ะตามมาภายหลงั

    สรปุ

  ดังัที่่�ศาสดัาพยากรณ์น่ไฟกล่าวั “พระเจ้า้ไม่ที่รงใหบ้ญั่ญ่ตัแิกล่ก้หลานมนุษย,์ นอกจ้ากพระองคจ์้ะที่รง

เตรย่มที่างไวั้ ใหพ้วักเขาเพื�อพวักเขาจ้ะที่ำาสำาเรจ็้ในสิ�งซึู�งพระองคท์ี่รงบญั่ชั้าพวักเขา” ( 1   น่ไฟ 3:7 ) พระเจ้า้จ้ะ

ที่รงช่ั้วัยเหลอืเรา พลงัอำานาจ้ของฐานะปุโรหติและควัามชั้อบธรรมของสมาชิั้กจ้ะช่ั้วัยใหเ้ราดัำาเนินตอ่ไปในวันั

เวัลาที่่�อย้ข่า้งหน้า  



   คำาแนะนำาสำาหรบัศาสนพิธีที้�จ้ำาเป็น การให้พร แลัะการปฏิิบัติ
หน้าที้�อื�นในศาสนจั้กร

 16 เมษายน 2020

   ในช่ั้วังเวัลาที่่� ไมป่กตก็ิอาจ้ที่ำาศาสนพธิ่ ไดัข้ณะใช้ั้มาตรการป้องกนัที่่�จ้ำาเป็น ตวััอยา่ง

เช่ั้นในกรณ่ที่่�กงัวัลเรื�องโรคตดิัตอ่ ผู้้ป้ระกอบศาสนพธิค่วัรลา้งมอืใหส้ะอาดั อาจ้

สวัมถุึงมอืและใส่หน้ากากอนามยัดัว้ัย

   บัพติศมาแลัะการยืนยัน

  บพัตศิมาและการยนืยนัตอ้งไดัร้บัอนุมตัจิ้ากผู้้น้ำ าฐานะปุโรหติซึู�งถึอืกญุ่แจ้ที่่�เหมาะสม เมื�อจ้ำาเป็น อาจ้

ดัำาเนินพธิบ่พัตศิมาโดัยมผู่้้เ้ขา้รว่ัมเพย่งส่�คน คอื ผู้้ร้บับพัตศิมา ปุโรหติหรอืผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซู-

เดัคที่่�ประกอบพิธบ่พัตศิมา และพยานสองคน บพัตศิมาประกอบภายใตก้ารมอบอำานาจ้ของอธกิารหรอืประธาน

คณะเผู้ยแผู้ผู่้้ถ้ึอืกญุ่แจ้ฐานะปุโรหติที่่�จ้ำาเป็น อธกิารหรอืประธานคณะเผู้ยแผู่้หรอืบคุคลที่่�พวักเขากำาหนดั (อาจ้

เป็นหนึ�งในพยานสองคนนั�น) ตอ้งดัแ้ละบนัที่กึการบพัตศิมาและการยนืยนั หากจ้ำาเป็นผู้้ม้อบอำานาจ้อาจ้ที่ำาการ

มอบอำานาจ้จ้ากที่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลย ่ผู้้น้ำ า ครอบครวัั และมติรสหายอาจ้ดัท้ี่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลย ่เมื�อการ

ประชั้มุศ่ลระลึกถึก้ระงบัชัั้�วัคราวั ผู้้เ้ปล่�ยนใจ้เลื�อมใสจ้ะไดัร้บัการยนืยนัที่นัที่ห่ลงับพัตศิมา

    การแต่งตั�งฐานะปุโรหิตแลัะการวางมือมอบหน้าที้�

  การแตง่ตั �งฐานะปุโรหติและการวัางมอืมอบหน้าที่่�ตอ้งไดัร้บัอนุมตัลิว่ังหน้าจ้ากผู้้ถ้ึอืกญุ่แจ้ฐานะปุโรหติที่่�

เหมาะสม อก่ที่ั �งตอ้งไดัร้บัการวัางมอืจ้รงิๆ โดัยผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติที่่� ไดัร้บัมอบอำานาจ้ ผู้้ถ้ึอืกญุ่แจ้ฐานะปุโรหติ

หรอืบคุคลที่่�เขากำาหนดัตอ้งดัแ้ละบนัที่กึศาสนพธิด่ังักลา่วั หากจ้ำาเป็น บคุคลผู้้น่้�จ้ะดัศ้าสนพธิท่ี่างไกลโดัยใช้ั้

เที่คโนโลย ่ ผู้้น้ำ า ครอบครวัั และมติรสหายอาจ้ดัท้ี่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลย่

  อาจ้ที่ำาการแตง่ตั �ง การเรย่ก และการวัางมอืมอบหน้าที่่� โดัยไมต่อ้งมก่ารสนับสนุนในวัอรด์ัหรอืสเตคกอ่นหาก

ผู้้ถ้ึอืกญุ่แจ้ฐานะปุโรหติที่่�เหมาะสมอนุมตัลิว่ังหน้า ที่ั �งน่�จ้ะที่ำาใหง้านของพระเจ้า้เดันิหน้าตอ่ไป และจ้ะรบัรอง

การดัำาเนินการเมื�อมก่ารประชั้มุอก่ครั �ง

    การให้พรผ้้ิป่วย

  การใหพ้รฐานะปุโรหติตอ้งวัางมอืบนศ่รษะจ้รงิๆ โดัยปกตผิู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซูเดัคสองคนขึ �นไป

จ้ะวัางมอื แตค่นเดัย่วัก็วัางมอืไดั ้หลงัจ้ากใช้ั้มาตรการป้องกนัที่่�จ้ำาเป็นที่ั �งหมดัแลว้ั ในกรณ่ที่่�วัางมอืบนศ่รษะไม่

ไดั ้ที่า่นสามารถึกล่าวัคำาสวัดัออ้นวัอน อก่ที่ั �งใช้ั้เที่คโนโลย่ ไดัด้ัว้ัย น่�ถึอืเป็นการสวัดัออ้นวัอนดัว้ัยศรทัี่ธาไม่ ใช่ั้การ

ใหพ้รฐานะปุโรหิต   ใครๆ ก็สามารถึสวัดัออ้นวัอน อดัอาหาร หรอืใหพ้รผู้้อ้ื�นไดัท้ี่กุเวัลา



    การปฏิิบัติศลีัระลึัก

  สมาชิั้กควัรไดัร้บัพรของการเขา้รว่ัมการประชั้มุศ่ลระลกึและการรบัส่วันศ่ลระลกึทุี่กสัปดัาหเ์มื�ออย้่ ในวัสัิยที่่�

ที่ำาไดั ้ในสภาวัการณ์ที่่� ไมป่กต ิเมื�อไมจ่้ดััการประชั้มุศ่ลระลกึวัอรด์ัเป็นเวัลานาน อธิการอาจ้มอบอำานาจ้ใหผู้้้ด้ัำารง

ฐานะปุโรหติที่่�มค่า่ควัรในวัอรด์ัเตรย่มและปฏิบัิตศ่ิลระลกึในบา้นของพวักเขาหรอืในบา้นของสมาชิั้กวัอรด์ัคน

อื�นๆ ที่่� ไมม่ปุ่ โรหิตหรอืผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซูเดัคที่่�มค่า่ควัรในบา้น (ดั ้คู่่�มอืทั่่�วไป,  18.9.1) เมื�อจ้ำาเป็น

อาจ้ปฏิบิตัศ่ิลระลกึโดัยปุโรหติหรอืผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซูเดัคเพย่งคนเดัย่วั

  สมาชิั้กจ้ะจั้ดัเตรย่มขนมปังและนำ �าเอง   แตผู่้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติแหง่เมลคเ่ซูเดัคที่่� ไดัร้บัมอบอำานาจ้จ้ะ

เป็นผู้้เ้ตรย่มศ่ลระลกึ  ผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติที่่�ปฏิบิตัศ่ิลระลกึตอ้งอย้่ ในที่่�เดัย่วักบัผู้้้ ไดัร้บัศ่ลระลกึเมื�อพวักเขาฉ่ก

ขนมปัง กลา่วัคำาสวัดัออ้นวัอน และส่งผู้า่นศ่ลระลกึ ในสภาวัการณ์ ไมป่กตเิมื�อไมม่ศ่่ลระลกึ สมาชิั้กสามารถึรบั

การปลอบโยนจ้ากการศึกษาคำาสวัดัออ้นวัอนศ่ลระลกึ การใหค้ำามั�นอก่ครั �งวัา่จ้ะดัำาเนินช่ั้วัติตามพนัธสัญ่ญ่าที่่�ที่ำาไวั ้

และการสวัดัอ้อนวัอนขอวันัที่่�พวักเขาจ้ะรบัศ่ลระลกึดัว้ัยตนเองซึู�งปฏิบิตัอิยา่งถึก้ตอ้งโดัยฐานะปุโรหติอก่ครั �ง

  บคุคลและครอบครวััไดัร้บัพรเมื�อพวักเขาสามารถึจ้ดััพธิน่มสัการวันัสะบาโตเป็นส่วันตวััที่่�มบ่า้นเป็น

ศน้ยก์ลางดัว้ัยตนเองหรอืที่างไกล การนมสัการเช่ั้นนั�นอาจ้จ้ะรวัมการสวัดัอ้อนวัอน เพลงสวัดั และการศึกษา

พระกิตตคิณุไวัด้ัว้ัย เมื�อผู้้ด้ัำารงฐานะปุโรหติที่่� ไดัร้บัมอบอำานาจ้อย้ท่ี่่�นั�นดัว้ัย พวักเขาจ้ะใหพ้รและส่งผู้า่นศ่ล

ระลกึไดั้

    การปฏิิบัติหน้าที้�อื�นในศาสนจั้กร

  การประชุ่ม  ในสภาวัการณ์รา้ยแรง ผู้้น้ำ าอาจ้ระงบัการประชั้มุและกจิ้กรรมเป็นการชัั้�วัคราวั  เมื�อสถึานการณ์

เรย่กรอ้งพวักเขาอาจ้จั้ดัการประชั้มุฝ่่ายอธกิาร การสัมภาษณ์ และการประชั้มุสภาวัอรด์ัแบบที่างไกลโดัยใช้ั้

เที่คโนโลย ่เช่ั้น โที่รศัพที่ห์รอืวัดิั่ โอคอล อธกิารและผู้้น้ำาวัอรด์ัอาจ้ใช้ั้เที่คโนโลย่ ใหข้า่วัสารเสรมิการนมสัการที่่�ม่

บา้นเป็นศน้ยก์ลางของสมาชิั้ก

  การปฏิิบัติศาสนกิจ้  บราเดัอรแ์ละซิูสเตอรผ์ู้้ป้ฏิบิตัศิาสนกจิ้จ้ะคน้พบวัา่มห่ลายวัธิ่ ใหส้นับสนุนบคุคลและ

ครอบครวััที่่�พวักเขาไดัร้บัมอบหมาย  ไมว่ัา่จ้ะที่ำาการปฏิบิตัศิาสนกจิ้แบบเจ้อตวััหรอืที่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลยล้่วัน

ขึ �นอย้ก่บัสภาวัการณ์ในที่อ้งที่่� ควัามจ้ำาเป็น ควัามปรารถึนา และสุขภาพของผู้้เ้ก่�ยวัขอ้ง การสัมภาษณ์ผู้้ป้ฏิิบตัิ

ศาสนกิจ้จ้ะที่ำาที่างไกลโดัยใช้ั้เที่คโนโลยเ่มื�อจ้ำาเป็น   ในกรณ่รา้ยแรง การปฏิบิตัศิาสนกจิ้แบบเจ้อตวััจ้ะจ้ำากดััให้

ดัแ้ลเฉพาะควัามจ้ำาเป็นเรง่ดัว่ันที่างรา่งกาย จ้ติใจ้ หรอือารมณ์เที่า่นั�น บราเดัอรแ์ละซิูสเตอรผ์ู้้ป้ฏิบิตัศิาสนกจิ้

ควัรแสดังควัามรกัและการสนับสนุนในวัธิท่ี่่�เหมาะสม  

5


