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24 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2017

หัวข ้อ
“เมือ
D เราทําตามแบบอย่างของ
พระผู ้ชว่ ยให ้รอดและดําเนินชวี ต
ิ
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D ระองค์ทรงดําเนินและ
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ทรงสอน แสงสว่างนัน
่ งทาง ให ้
ภายในเราและจะสอ
ผู ้อืน
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ั , “จงเป็ นแบบอย่างและแสงสว่าง,”
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ิ ชวน
หัวข ้อ #ทําให ้โลกสว่าง ดําเนินต่อจากปี ทแ
ีD ล ้ว ขอเชญ
ิ พิจารณาพร ้อมสวดอ ้อนวอนวิธท
สมาชก
ี พ
ีD วกเขาจะทําตาม
แบบอย่างของพระผู ้ชว่ ยให ้รอดและแบ่งปั นแสงสว่างของพระ
เยซูคริสต์แก่ผู ้อืน
D ระหว่างชว่ งเทศกาลคริสต์มาส
่ เดียวกับปี ทผ
เชน
ีD า่ นๆ มา ปี นจ
ีR ะมีวด
ี ท
ิ ศ
ั น์ใหม่ใน 33 ภาษา
ต่อไปนีค
R อ
ื ตัวอย่างของวีดท
ิ ศ
ั น์ #ทําให ้โลกสว่าง วีดท
ิ ศ
ั น์
ัD เต็มจะเริม
เวอร์ชน
D เผยแพร่ในวันศุกร์ท ีD 24 พฤศจิกายน

ดาวน์โหลด “ตัวอย่าง” วีดท
ิ ศ
ั น์จาก
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ทําตามแบบอย่างของพระผู ้ชว่ ยให ้รอด
ืR เชญ
ิ ท่าน
“เทศกาลคริสต์มาสนีข
R ้าพเจ ้าเชอ
ให ้แสวงหาโอกาสเพือ
D ‘ทําให ้โลกสว่าง’ เริม
D
[24 พฤศจิกายน] และต่อเนือ
D งไปจนถึงวัน
คริสต์มาส ท่านสามารถเรียนรู ้วิธ ี ‘ทําให ้ทาง
สว่างสําหรับผู ้อืน
D ’ ได ้โดยเข ้าชมทีD
mormon.org

เดวิด เอ. เบดนาร์, “Light the World,”
Ensign, December 2016

้ 25 วัน
25 วิธรี ับใชใน
แต่ละวัน mormon.org จะยก
คําสอนของพระผู ้ชว่ ยให ้รอดพร ้อม
ั R ๆ แสดงตัวอย่างของ
วีดท
ิ ศ
ั น์สน
การสอนในทางปฎิบต
ั ิ พร ้อมด ้วย
แนวคิดการรับใช ้

การสนทนา
•

ในฐานะบุคคลและครอบครัว เราจะทําให ้เดือนธันวาคม
เป็ นเดือนทีม
D พ
ี ระคริสต์เป็ นศูนย์กลางโดยการรับใชผู้ ้อืน
D
ได ้อย่างไร

•

ในฐานะวอร์ด (หรือองค์การในวอร์ด) เราจะรับใชร่้ วมกัน
กับเพือ
D นบ ้านได ้อย่างไร

แบ่งปั นให ้ผู ้อืน
D
ิ แบ่งปั นประสบการณ์ของท่านในสอ
ืD
“เชญ
้
สงั คมออนไลน์โดยใชแฮชแท็
ก #ทําให ้โลก
สว่าง เพือ
D ผู ้อืน
D จะสามารถเรียนรู ้เกีย
D วกับ ‘ข่าว
ประเสริฐ’ ของการประสูตข
ิ องพระผู ้ชว่ ยใช ้
ี ของพระองค์ และการชดใช ้
รอด พระชนม์ชพ
ทีส
D มบูรณ์แบบของพระองค์เพือ
D มนุษยชาติทงั R
ปวง”
เดวิด เอ. เบดนาร์, “Light the World,”
Ensign, December 2016

ข ้อมูลสําหรับแบ่งปั น
25 WAYS, 25 DAYS

§ วีดท
ิ ศ
ั น์ทน
ีD ่าสนใจ

Each Christmas, we celebrate the life of Jesus Christ, the Light of the World.
By following His teachings, we let His light shine—in our lives and in the lives
of others. This Christmas season, use this calendar for inspiration as you plan
activities to help #LightTheWorld by serving those in need.

MATTHEW 10:8

“Freely have ye
received, freely give.”
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MATTHEW 7:1

“Judge not, that ye be
not judged.”
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MATTHEW 25:35

SAT
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MATTHEW 25:35

“I was thirsty and ye
gave me drink.”

THUR
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MARK 10:14

SUN
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MATTHEW 12:12

“Wherefore it is lawful
to do well on the
sabbath days.”
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MATTHEW 5:44
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MATTHEW 5:4
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LUKE 12:15
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3 NEPHI 18:22

“[I was] naked and ye
clothed me.”

“ Ye shall meet
together oft.”

THUR
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MATTHEW 25:35

“For I was an
hungered and ye
gave me meat.”

10

MATTHEW 25:36

TUE

“Blessed are they
that mourn.”
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3 NEPHI 27:21

“That which ye have
seen me do, even
that shall ye do.”
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MATTHEW 6:14

“Forgive men their
trespasses.”
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MATTHEW 25:36

“I was in prison and ye
came unto me.”
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MATTHEW 6:21

SUN
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3 NEPHI 18:15

“Ye must watch and
pray always.”

20

MON

วอร์ดและเยาวชน

MATTHEW 7:12

“A man’s life consisteth
not in the abundance
of the things which
he possesseth.”
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§ ปฏิทน
ิ เพือ
D ชว่ ยวางแผนกิจกรรม

MATTHEW 5:7

TUE

“Rejoice, and be
exceeding glad.”

ืD สงั คมออนไลน์
§ รูปภาพสําหรับสอ

JOHN 5:39

“Blessed are the
merciful.”

19

วีดท
ิ ศ
ั น์

“Search the
scriptures; for in
them ye think ye
have eternal life.”

“For where your
treasure is, there will
your heart be also.”

MATTHEW 5:12

้
§ แนวคิดการรับใชประจํ
าวันและ

MATTHEW 15:4

“Honor thy father
and thy mother.”

“I was sick and ye
visited me.”

12

TUE

05

“Thou shalt love thy
neighbour as thyself.”

“Suﬀer the little
children to come
unto me.”

“I was a stranger and
ye took me in.”
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MATTHEW 22:39

“Love your enemies,
bless them that curse
you, do good to them
that hate you, and
pray for them that
despitefully use you.”

“All things whatsoever
ye would that men
should do to you, do
ye even so to them.”

MATTHEW 25:36

MON

04

MATTHEW 5:16

“Let your light so shine
before men, that they
may see your good
works, and glorify
your Father which is
in heaven.”
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§ โปสเตอร์

Discover new ways to serve daily at

mormon.org

ทีD mormon.org/download เริม
D ต ้น 8 ตุลาคม

การสนทนา
•

ืR เชญ
ิ ให ้แบ่งปั น “ทําให ้โลกสว่าง” แก่
เราจะตอบรับคําเชอ
ั พันธ์ด ้วยในสอ
ืD สงั คม
ครอบครัว เพือ
D นบ ้าน และผู ้คนทีเD รามีปฏิสม
ออนไลน์ได ้อย่างไร

•

ท่านมีประสบการณ์อะไรบ ้างในการมีสว่ นร่วมกับข่าวสาร
คริสต์มาสปี ทแ
ีD ล ้ว

