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การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
นำามาซึ่งความสุข
เอ็ลเดอร์โจชัว สุบันดรีโย
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ขณะข้าพเจ้าไปเย่ียมสาขาและ 
ท้องถิ่นต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย  
ข้าพเจ้าได้เห็นใบหน้าท่ีสว่างไสว 

ของวิสุทธิชนที่เชื่อฟังพระบัญญัติและ 
แน่วแน่ต่อพันธสัญญาของพระเจ้า ข้าพ-
เจ้าทราบว่าพวกเขาต้องเผชิญกับการ
ท้าทายต่างๆ บางอย่างก็หนักหนาสาหัสที 
เดยีว แต่พวกเขายงัคงเข้มแขง็และซือ่สตัย์ 
ข้าพเจ้าจึงไตร่ตรองถึงความคิดหนึ่งที่เข้า 
มาสู่จิตใจ ศรัทธาและการอุทิศตนของ 
พวกเขาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
มาสู่พระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร เราได้รับพร
อะไรหลังจากเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระ- 
กิตติคุณของพระเยซคูรสิต์ เราต้องท�าอะไร 
จึงจะเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์

ระหว่างศึกษา ข้าพเจ้าอ่านบท 
ความของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ซึ่ง
อ้างอิงค�าสอนจากประธานแมเรียน จี.  
รอมนีย์ (1897-1988) เกี่ยวกับการเปลี่ยน 
ใจเลื่อมใสดังนี้ “การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
หมายถึงหันจากความเชื่อหนึ่งหรืออุดม- 
การณ์แห่งการปฏบิตัหินึง่ไปสูอ่กีอย่างหนึง่ 
การเปลีย่นใจเลือ่มใสเป็นการเปลีย่นแปลง 
ทางวญิญาณและทางศลีธรรม การเปลีย่น- 
ใจเลื่อมใส ไม่ได้มีนัยยะเฉพาะการยอม 

รับทางจิตใจในพระเยซูและค�าสอนของ
พระองค์เท่าน้ันแต่เป็นแรงกระตุ้นศรัทธา 
ในพระองค์และพระกิตติคุณของพระองค์ 
ด้วย ศรทัธาทีน่�าไปสู่การเปลีย่นสภาพ การ 
เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงในความเข้าใจ 
ของบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับความหมายชีวิต
และในความจงรักภักดีที่เขามีต่อพระผู้ 
เป็นเจ้าด้านความสนใจ ความคิด และ 
ความประพฤติ คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ทั้งหมดอย่างแท้จริง ปรารถนาให้สารพัด
สิง่ทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อพระกติตคิณุของพระ- 
เยซูคริสต์สูญสิ้น และแทนที่ด้วยความรัก
ของพระผู้เป็นเจ้า พร้อมด้วยปณิธานอัน
แน่วแน่มั่นคงที่จะรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์”1

แบบอย่างที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของ
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือแอลมาผู้บุตรใน
พระคัมภีร์มอรมอน ตามทีบั่นทกึไว้ในพระ- 
คัมภีร์ว่า “และบัดนี้เหตุการณ์ได้บังเกิด
ขึ้นคือขณะที่ท่านก�าลังเที่ยวไปท�าลาย 
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะท่าน  
[แอลมา] เที่ยวไปกับบุตรของโมไซยาห์
อย่างลับ ๆ เพื่อหาทางท�าลายศาสนจักร, 
และเพื่อน�าผู ้คนของพระเจ้าให้หลงผิด,  
ท�าตรงกันข้ามกับพระบัญญัติของพระผู้

เป็นเจ้า, หรือแม้ของกษัตริย์—และบัดน้ี
แอลมาและคนที่อยู่กับท่านล้มลงกับพ้ืน 
ดิน, เพราะความฉงนของพวกเขาใหญ ่
หลวง; เพราะด้วยดวงตาของตนเองพวก 
เขาได้เหน็เทพของพระผูเ้ป็นเจ้า; และเสยีง 
ของท่านเหมือนดังฟ้าร้อง, ซึ่งท�าให้แผ่น
ดินโลกสั่นสะเทือน; และพวกเขารู้ว่าไม่มี
สิ่งใดนอกจากเดชานุภาพของพระผู้เป็น
เจ้าที่ท�าให้แผ่นดินโลกสั่นสะเทือนได้และ
ท�าให้มันสั่นไหวราวกับว่าจะแยกออก
จากกัน. และบัดนี้ความฉงนของแอลมา
นั้นใหญ่หลวงนักจนท่านกลายเป็นใบ้, 
จนท่านอ้าปากไม่ได้; แท้จริงแล้ว, และ
ท่านอ่อนเพลีย, แม้จนขยับมือของท่านไม่
ได้; ฉะนั้นคนที่อยู่กับท่านจึงพาท่านไป, 
และหามไปอย่างช่วยตนเองไม่ได้, แม้จน
วางท่านลงต่อหน้าบิดาท่าน.” (โมไซยาห์ 
27: 10, 18-19)

เมือ่เหน็สิง่ทีเ่กดิขึน้กบับตุรของท่าน 
ศาสดาพยากรณ์แอลมาจึงขอให้ปุโรหิต
อดอาหารและสวดอ้อนวอน หลังจากนั้น
สองวัน แอลมาผู้บุตรก็ฟื้นก�าลัง เขาลุก
ขึ้นยืนและเริ่มพูด “ข้าพเจ้ากลับใจจาก
บาปของข้าพเจ้า, และได้รับการไถ่แล้ว
จากพระเจ้า; ดูเถิดข้าพเจ้าเกิดจากพระ-
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วิญญาณ. จิตวิญญาณข้าพเจ้าได้รับการ 
ไถ่จากดีแห่งความขมขื่นและพันธนาการ 
แห่งความชั่วช้าสามานย์. ข้าพเจ้าอยู่ใน 
เหวลึกอันมืดที่สุด; แต่บัดนี้ข้าพเจ้าเห็น
ความสว่างอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้า. 
จิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกทรมานอยู่ด้วย
ความทรมานนิรันดร์; แต่พระเจ้าทรงดึง
ข้าพเจ้ามา, และจิตวิญญาณข้าพเจ้าไม่
เจ็บปวดอีกต่อไป.” (โมไซยาห์ 27:23-
24, 29)

มีเพียงไม่กี่คนในพวกเราที่อาจ
ประสบกระบวนการอันน่าท่ึงในระยะ
เวลาค่อนข้างสั้นเหมือนกับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของแอลมาผู้บุตร แต่พวกเรา
ส่วนใหญ่อาจได้รับการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆ เกิดขึ้น
ในใจเราทีละเล็กละน้อยท่ีคอยยกระดับ
ศรัทธาและประจักษ์พยานของเรา แต ่
ผลที่เกิดขึ้นก็ยิ่งใหญ่และเป็นรูปธรรม 
เฉกเช่นการเปลีย่นใจเลือ่มใสของแอลมา 
ผู้บุตร

การกลับใจส่งผลให้เกิดการไถ่
และการเกิดใหม่ผ่านทางพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้า การเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของแอลมาน�ามาซึ่งปีติและความสุขใน
ชีวิตของเขา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
สอนว่า “ความสุขเป็นเป้าหมายและจุด
ประสงค์ในการด�ารงอยู่ของเรา และจะ
เป็นจุดหมายปลายทางหากเรามุ่งหน้า
ไปตามเส้นทางท่ีน�าไปสู่ความสุข เส้น
ทางที่ว่านี้คือคุณธรรม ความซื่อตรง 
ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ และการ
รักษาพระบัญญัติทุกข้อของพระผู ้เป็น
เจ้า”2

หลายเดือนที่ผ่านมาข้าพเจ้าเข้า

ร่วมการประชุมใหญ่ท้องถิ่นแห่งหน่ึง 

ค�าถามหนึ่งที่เราสนทนากันระหว่างการ

ประชุมอบรมคือ “เรารู้สึกอย่างไรเม่ือมี

พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในใจ

เรา” ไม่นานหลังจากการประชุม ข้าพเจ้า 

ได้รบัอเีมลจากผูส้อนศาสนาคู่สามีภรรยา 

คู่หนึ่งในท้องที่นั้นเขียนมาตอบค�าถาม

ดังกล่าว

·	 โดยรวมเรารู ้สึกมีความสุขและ

สะอาด

·	 เปี่ยมด้วยความสว่าง

·	 ความคิดชัดเจน

·	 เรารู้สึกรักพระเจ้าและรักผู้อื่น

·	 รู้สึกโอบอ้อมอารี

·	 ไม่มีใครท�าให้เราขุ่นเคืองได้

·	 เรามีใจให้อภัยและมีเมตตามาก

·	 รู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เราท�าอยู่

·	 เราไม่รู้สึกอะไรถ้าคนอ่ืนเห็นสิ่งท่ี

เราก�าลังท�า

·	 เราต้องการอยู่กับสมาชิกครอบ- 

ครัว

·	 เราต้องการช่วยให้ผู ้อื่นมีความ 

สขุและอยากแบ่งปันพระกติตคิณุ 

ของพระเจ้า

·	 เรายินดีเมื่อผู ้ อ่ืนประสบความ

ส�าเร็จ

·	 เราเต็มใจท�างานรับใช้ศาสนจักร

และขยายการเรียกของเรา

·	 เรารู้สึกอยากสวดอ้อนวอนและ

อ่านพระคัมภีร์

พระองค์ทรงเอาชนะด้วย 

ชัยชนะเหนือบาปและความตาย  

ความหวังอันยิ่งใหญ่นี้ประทานแก่

มนุษยชาติทั้งปวง! ทำาให้เราได้รับ 

ความเป็นอมตะ และหากเรา 

มีค่าควรและอดทนจนกว่าชีวิต 

จะหาไม่ เราจะได้รับชีวิตนิรันดร์
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·	 เราปรารถนาจะรกัษาพระบญัญตัิ 
ของพระเจ้าได้ทุกข้อ

·	 เ ร า ค ว บ คุ ม ค ว า ม อ ย า ก แ ล ะ
อารมณ์ รู้สึกสงบ ควบคุมค�าพูด
ของเรา

·	 เราพูดดีและคิดดีเกี่ยวกับผู้อื่น

·	 เรารู้สึกเสียใจเมื่อผู ้อื่นมีปัญหา
และปรารถนาอย่างจรงิใจทีจ่ะช่วย 
พวกเขา

·	 เราตระหนักว ่าความคิดและ
การกระท�าของเราเปิดรับพระผู้
เป็นเจ้า

ประธานอุคท์ดอร์ฟสอนเราว่า  

“เราเพิ่มพูนความรักท่ีเรามีต่อพระบิดา

บนสวรรค์ของเราและแสดงออกถึงความ

รักนั้นโดยปรับความคิดและการกระท�า

ของเราให้สอดคล้องกับพระวจนะของ

พระผู ้เป็นเจ้า ความรักอันบริสุทธิ์ของ 

พระองค์จะช้ีน�าและกระตุ้นเราให้เป็นคน

สะอาดบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธ์ิยิ่งขึ้น เป็น

แรงบันดาลใจให้เราเดินในทางท่ีชอบ

ธรรม-ไม่ใช่เพราะความกลัวหรือพันธะ 

รับผดิชอบ แต่ออกมาจากความปรารถนา 

อย่างจริงจังที่จะเป็นเหมือนพระองค์มาก

ยิ่งขึ้นเพราะเรารักพระองค์ โดยการท�า

เช่นนี้เราจะสามารถ “เกิดใหม่…[และ] 

สะอาดโดยพระโลหิต, แม้พระโลหิตของ 

พระองค์เดียวที่ถือก�าเนิดของเรา; เพื่อ 

[เรา]จะได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์จาก

บาปทัง้ปวง, และยนิดกีบัถ้อยค�าแห่งชวีติ 

นิรันดร์ในโลกนี้, และชีวิตนิรันดร์ในโลก

ที่จะมาถึง, แม้รัศมีภาพอมตะ” (โมเสส 

6:59) พี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าท้อถอย

หากท่านต้องสะดุดบ้างในบางครั้ง อย่า

รู้สึกหดหู่หรือสิ้นหวังหากท่านรู้สึกไม่มี

ค่าควรที่จะเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์

ได้ตลอดเวลา ก้าวแรกที่จะเดินในความ

ชอบธรรมเป็นก้าวง่าย ๆ ของความพยา- 

ยาม เราต้องพยายาม…”3

ในเทศกาลอีสเตอร์นี ้ เราได้รบัการ 

เตือนให้ไตร่ตรองถึงพระอาจารย์ ผู้สิ้น 

พระชนม์บนกางเขนที่กลโกธา ดูเหมือน 

ว่าทุกอย่างจะเต็มไปด้วยโทมนัส ความ

เจ็บปวด ความสิ้นหวัง และความตาย นี่

คือกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากคืนก่อน

หน้านั้น ด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ

พระบิดาบนสวรรค์และต่อเราทุกคน เมื่อ

พระองค์ทรงสวดอ้อนวอนและทนทุกข์

ในเกทเสมนีเพื่อความรอดและการไถ่

มนษุยชาติ ท้ายทีส่ดุในวนัทีส่ามพระองค์

ฟื ้นคืนพระชนม์ พระองค์ทรงเอาชนะ

ด้วยชัยชนะเหนือบาปและความตาย 

ความหวัง อันยิ่ งใหญ ่นี้ประทานแก ่

มนุษยชาติทั้งปวง! ท�าให้เราได้รับความ

เป็นอมตะ และหากเรามีค่าควรและ

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เราจะได้รับ

ชีวิตนิรันดร์

ขอให้เราพยายามอย่างสุดความ 

สามารถในชีวิตมรรตัยนี้ แม้จะมีการ 

ท้าทายมากมายทุกอย่าง ขอให้เรา

เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งทั้งในใจ

และในการกระท�าต่อพระเจ้า พระองค์

ประทานความหวังให้เราและหนทางสู่

ชวีติอันเป็นนจิผ่านทางการชดใช้ ข้าพเจ้า 

 

ขอเป็นพยานว่ายิ่งเราเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ต่อพระเจ้าลึกซึ้งมากขึ้นเท่าไร ความ

แข็งแกร่งที่พระวิญญาณจะเข้าถึงเรา

และในที่สุดจะน�าเราไปสู่ความสุขก็จะมี

มากขึ้นเท่านั้น

นี่คือถ้อยค�าปลอบประโลมอย่าง 

แท้จริงจากพระอาจารย์ “เรามอบสนัตสิขุ 

ไว้กับพวกท่าน สันติสุขของเราท่ีให้กับ

ท่านนั้น เราไม่ได้ให้อย่างที่โลกให้ อย่า

ให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย” 

(ยอห์น 14:27)

ข ้าพเจ ้าทราบว่าพระองค์ทรง

พระชนม์อยู่และทรงรักเรา ข้าพเจ้าเป็น

พยานถึงสิ่งนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์

ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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สิ่งที่เกิดขึ้น ในความคิดมีแต่ค�าถามว่า 
ท�าไมเกิดขึ้นตลอดเวลา ดิฉันพบค�าตอบ
ในพระคมัภีร์หลกัค�าสอนและพนัธสญัญา 
98:1-3 

ประโยคสุดท้ายในข้อพระคัมภีร์ “…
และสิ่งทั้งปวงซึ่งด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านั้น
ที่เจ้าเป็นทุกข์มาก็จะร่วมกันส่งผลเพื่อ
ความดีของเจ้า” ตรงกับปิตุพรของดิฉันที่
บอกไว้ว่าดิฉันจะพบกับการทดลองและ
ความยากล�าบากต่างๆ แต่มันจะเป็นไป
เพื่อความดีของดิฉัน และพระผู้เป็นเจ้า
ทรงยอมให้ดิฉันทนทุกข์ในสิ่งเหล่านี้ก็
เพื่อประโยชน์ของดิฉันเอง  ในเวลาน้ัน
ดิฉันไม่อาจทราบได้ว่าประโยชน์ที่จะได้
รับคืออะไร ดิฉันรู้แต่เพียงว่าต้องเชื่อฟัง
และท�าตาม อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตเราจะเริ่มต้น
อย่างไร 

เวลานั้นดิฉันรู้สึกเหมือนเป็นเด็กเริ่ม
หัดเดินใหม่อีกครั้ง มีสิ่งต้องท�าต้องเรียน
รู้ใหม่อีกมากมาย ดิฉันต้องอาศัยความ
กล้าหาญที่จะเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต
หลังจากนั้น ทุกครั้งที่มีความสงสัยและ 

นั
บตั้งแต่ปลายปี ค.ศ. 1989 ชีวิต
ดิฉันเปลี่ยนไปหลังรับบัพติศมา
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ-

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ก่อน
หน้านี้ดิฉันคลุกคลีสนุกสนานกับเพื่อนท่ี
เป็นสมาชิกนานถึง 6 ปีโดยที่ไม่เคยเรียน
บทสนทนากับผู้สอนศาสนาเลย แม้ดิฉัน
จะรับรู้และเข้าใจวิถีการด�าเนินชีวิตของ
สมาชิกแต่นั่นคงยังไม่ใช่เวลา  จนกระทั่ง
เพื่อนสนิทคนหนึ่งของดิฉันเข้ารับใช้เป็น
ผู้สอนศาสนา เธอเป็นคนแรกท่ีท้าทาย
ให้ดิฉันเรียนบทสนทนา  ดิฉันรับปาก
อย่างเสียไม่ได้และคิดว่าคงจะถึงเวลาที่
เหมาะสมแล้ว ดิฉันเรียนรู้โดยปราศจาก
ข้อกังวลและไม่สามารถปฎิเสธอ�านาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เลย

กลางปี ค.ศ. 1991 ดิฉันแต่งงานที่

พระวิหารฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทาย
มากเนื่องจากดิฉันเพิ่งเป็นสมาชิกได้ไม่
นาน  ดิฉันงุนงงสงสัย ต้องการค�าอธิบาย 
และยังต้องเรียนรู้อีกมาก สองปีต่อมา 
ดิฉันอุ ้มท้องลูกคนที่สองไปพระวิหาร 
อีกครั้งพร้อมกบัรบัปิตพุรด้วย ดฉินัได้รบั 
ค�าตอบ ปิตุพรกลายเป็นเข็มทิศในการ 
ด�าเนนิชวีติของดิฉัน  ในวันที่ 31 สิงหาคม 
ปีเดียวกันนั้นเอง ดิฉันคลอดลูกสาวที่มี
สุขภาพแข็งแรงมากตามที่ปิตุพรบอกไว้  

แต่ทุกอย่างในชีวิตดิฉันต้องเปลี่ยน 
ไปอีกครั้งในเวลาเพียงสี่วันหลังจากนั้น  
เกือบสี่ปีที่ผ่านมาของการเป็นสมาชิก  
ดิฉันได้ผนึกที่พระวิหาร มีลูกชายและ 
ลูกสาว เป็นช่วงเวลาที่เร่งรีบและผ่านไป
อย่างรวดเร็วเหมือนติวหลักสูตรเร่งรัด
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นหน่วยรบพิเศษ  
ดิฉันกับสามีประสบอุบัติเหตุพร้อมกับ
คุณแม่ของดิฉันและเพื่อนรักอีกสองคนที่
เป็นคู่สามีภรรยากัน เราสูญเสียเพื่อนทั้ง 
สองคนไปจากอบุตัเิหตคุรัง้นี ้ อาการบาด 
เจ็บท�าให้สามีดิฉันทุลพลภาพสูญเสีย 
สมรรถภาพร่างกายไปถึง 85 เปอร์เซ็นต์
จนไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้และ
ดิฉันเองก็บาดเจ็บไม่น้อย ขณะพักรักษา
ตัวที่โรงพยาบาล ปิตุพรฉบับแปลเป็น
ภาษาไทยส่งมาถึงดิฉัน    

บาดแผลจากการกระทบกระเทือน 
บริเวณศีรษะท�าให้ต้องใช้เวลาเป็นเดือน 
กว่าดิฉันจะเข้าใจสภาพความเป็นจริง 
เวลานั้น  เมื่อคุณหมออธิบายอาการของ
สามี ดิฉันตกใจและเศร้าโศกแทบล้มทั้ง
ยืน ดิฉันเพียรหาค�าตอบเพื่อให้เข้าใจ 

ทุกสิ่งจะร่วมกันส่งผล 
เพื่อความดีของดิฉัน
โดย จุฑามาส ไกวัลวรรธนะ
ปทุมธานี

จุฑามาส และสาธิต ไกวัลวรรธนะกับ 
เอ็ลเดอร์เบญจมินทร์ บุตรชายที่รับใช้เป็น
ผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่ประเทศไทย
กรุงเทพ
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เบญจรินทร์หรือบีม บุตรสาวของครอบครัว
เพิ่งอายุครบ 19 ปีและสมัครเป็นผู้สอน
ศาสนาทันทีหลังจากประกาศลดอายุ 
ผู้สอนศาสนา บีมจะเริ่มรับใช้ในเดือน
พฤษภาคม 2013 ที่คณะเผยแผ่วอชิงตัน  
ทาโคมา ประเทศสหรัฐอเมริกา



 

เมื่อต้องเข้าสู่สนามเผยแผ่เร็วขึ้นขณะอายุครบ 18 ปี เยาวชนชายหลายคนที่อยู่ใน 
วัยหรือก�าลังย่างเข้าสู่วัยผู้สอนศาสนาอาจรู้สึกว่ามีเวลาเตรียมตัวน้อยลง แต่หาก 
การเตรียมเริ่มมาตั้งแต่เนิ่น ๆ ผู้ที่พร้อมย่อม “จะไม่กลัว” (คพ. 38:30)
“ผมอายุครบ 18 ปีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา––ประมาณสองเดือนก่อนศาสดา 

พยากรณ์ประกาศลดอายุผู้สอนศาสนา ผมทั้งตกใจและตื่นเต้น แม้จะเตรียมตัวเองมา 
สักพักหนึ่งแล้ว แต่พอรู้ตัวว่ามีเวลาเหลือน้อยลงก็คิดว่าต้องปรับแผนหลายอย่างให ้
เหมาะกับเวลา ก็เหมือนกับการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบ ถ้าการสอบเลื่อนเวลาใกล้
เข้ามา เราก็ต้องปรับแผนการอ่านหนังสือให้กระชับขึ้น เมื่อเราตั้งใจจริง ก็ไม่ต้องกลัว
ว่าจะไม่พร้อม 

“ผมมพีีช่ายเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุ้น เวลานีเ้ขาก�าลังรบัใช้เป็นผูส้อนศาสนา 
ในประเทศไทย ผมเคยคุยกับพ่อว่าถ้าเราไม่มีพระกิตติคุณตลอดสิบปีมานี้ ครอบครัว
เราจะเป็นอย่างไร พ่อบอกว่าผมคงจะยังไม่กลับบ้าน และคงก�าลังส�ามะเลเทเมาที่ไหน
สักแห่ง ผมรู้ว่าพระเจ้าทรงต้องการผู้ช่วยในงานนี้ ช่วยน�าผู้คนมาสู่พระองค์ มารู้จัก
พระกิตติคุณของพระองค์” – ณัฐ วีโรทัย วอร์ดบางกะปิ

“คืนก่อนที่ผมจะรู้ข่าวการลดอายุผู้สอนศาสนา ผมเพิ่งได้คุยกับแม่ว่าเมื่อผมเรียน 
จบมัธยมปลาย ผมคงต้องรออีกหนึ่งปีจึงจะสมัครเป็นผู้สอนศาสนาได้ เราคุยกันไม่
ค่อยเข้าใจเท่าไรนัก เพราะยังนึกไม่ออกว่าผมจะท�าอะไรในช่วงเวลาหนึ่งปีนั้นที่ว่างอยู่ 
ผมจึงคุกเข่าสวดอ้อนวอนในคืนนั้น 

“พอตื่นเช้าขึ้นมา แม่บอกผมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอายุผู้สอนศาสนาชายเป็น 18 ปี 
ผมตกใจอยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็คิดว่าดีจังไม่ต้องรอหนึ่งปีแล้ว ผมจึงเขียนใบสมัครทันที ตอน

นี้ผมอายุครบ 18 ปีและส่ง 
ใบสมัครผู้สอนศาสนาเรียบ 
ร้อยแล้ว ขณะนี้ก�าลังรอ 
หมายเรยีก ผมรูส้กึดมีากกบั 
การเปลี่ยนแปลงอายุครั้งนี้  
เพราะท�าให้ผมไม่เสยีโอกาส 
ทางการศึกษา ท�าให้ทุก 
อย่างง่ายขึน้ เมือ่ผมจบจาก 
เป็นผู้สอนศาสนา ผมจะ
กลับมาเรียนต่อแน่นอน” – 
กฤช กฤษณะโลม สาขา
ปากเกร็ด 

ประเทศไทย
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เหนือ่ยล้า ดิฉนัไม่รอช้าท่ีจะสวดอ้อนวอน 
และทบทวนปิตพุรของตนเอง ดฉินัได้รับ 
ค�าตอบจากการอ่านปิตุพรเสมอ 

ดิฉันรู้ว่าจ�าเป็นมากเพียงใดที่ต้องน�า
ค�าสอนค�าแนะน�าของศาสดาพยากรณ์
และผู้น�าศาสนจักรมาใช้ในการด�าเนิน 
ชีวิต  สิ่งหนึ่งที่ครอบครัวเรายึดถือคือการ 
ท�าให้บ้านเป็นบ้านแห่งระเบยีบ บ้านแห่ง 
การสวดอ้อนวอน   เวลาน้ันในสภาพท่ีผูน้�า 
ครอบครัวมีร่างกายไม่สมบูรณ์ ดิฉันมี
แขนซ้ายโก่งงอ ขาขวาหักเดินไม่ปรกติ  
และมแีผลยาวตรงหน้าผาก พร้อมกบัลกู 
ชายวัยสองขวบและลูกสาวเจ็ดเดือน 
ครอบครัวเราคงด�าเนินต่อมาไม่ได้เลย
หากขาดระเบียบ

หลังจากสามีพักฟื้นในโรงพยาบาล 
นานเจ็ดเดือน ไม่ง่ายเลยกบัภาระอนัหนกั 
อึ้งที่รออยู่ ดิฉันต้องใช้สมาธิอย่างมากใน
การเรียนรู้และจดจ�าวิธีดูแลสามีและลูก
เล็ก ๆ ในเวลาเดียวกัน แต่ดิฉันวางใจ
เสมอมาว่าอย่างไรก็ตามพระผู้เป็นเจ้า
จะทรงมีค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดให้เป็นทาง
เลือกหนึ่งของเราเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะ
เลือกทางนั้นหรือไม่ สามีดิฉันได้กลับไป
ท�างานที่เดิมอีกครั้งโดยค�ารับรองจาก
แพทย์ทีร่กัษา น่ันเป็นพรแก่ครอบครัวเรา 
มาจนถึงทุกวันน้ี ถึงตอนน้ีดิฉันมีความ
สุขมากที่ลูกชายคนโตก�าลังรับใช้เป็นผู้
สอนศาสนาเต็มเวลา และลูกสาวได้รับ
หมายเรียกให้ไปรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา
ในปีนี้เช่นกัน  ครอบครัวของเราเต็มใจ
และพร้อมเสมอเพื่อรับใช ้ศาสนจักร
จนถึงที่สุด 

ทุกครั้งที่มีความสงสัยและ 

เหนื่อยล้า ดิฉันไม่รอช้าที่จะ 

สวดอ้อนวอนและทบทวนปิตุพร 

ของตนเอง  ดิฉันได้รับคำาตอบ 

จากการอ่านปิตุพรเสมอ 

เยาวชนชายขานรับการเรียกให้เป็น 
ผู้สอนศาสนาเร็วขึ้น

กฤชได้รับหมายเรียกให้รับ
ใช้ในคณะเผยแผ่ประเทศไทย
กรุงเทพ โดยเริ่มรับใช้ใน
เดือนเมษายน 2013
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ภาพจากกิจกรรมเอ็มทีซี
จำาลองปี 2012 ณัฐ (ซ้าย)  
และชัด วีโรทัย (ขวา) พี่ชาย
ที่กำาลังรับใช้ในคณะเผยแผ่
ประเทศไทยกรุงเทพ
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ผมรู ้สึกว่าบางครั้งพระผู ้เป็น
เจ้าทรงยอมให้วันส�าคัญของ 
พระองค์ก�าหนดโดยคนท่ีไม ่

เช่ือในพระองค์ เช่นในพระคมัภร์ีมอรมอน 
เมื่อครั้งที่แซมิวเอลชาวเลมันพยากรณ์ 
ถึงเครื่องหมายการประสูติมาของพระ- 
เยซูคริสต์ที่จะมีวันหน่ึงในเวลากลางคืน
ไม่มีความมืด กลุ่มคนที่ไม่เชื่อว่าวันนั้น
จะเกิดขึ้นตามค�าพยากรณ์ได้ก�าหนดวัน 
หนึ่งขึ้นเพื่อเป็นเส้นตายส�าหรับผู้ท่ีเชื่อ 
ค�าพยากรณ์นัน้ พระคมัภร์ีกล่าวว่า “บดันี ้
เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือมีอยู่วันหนึ่งซึ่ง 
พวกที่ไม่เชื่อก�าหนดไว้, เพื่อคนที่เชื่อใน 
ประเพณีเหล่านั้นจะถูกฆ่า เว้นแต่เครื่อง 
หมาย, ซึ่งแซมิวเอลศาสดาพยากรณ์ให้
ไว้จะบังเกิดขึ้น.” (3 นีไฟ 1:9) 

ในที่สุดเครื่องหมายนั้นได้เกิดขึ้นตาม

ค�าพยากรณ์ของแซมิวเอลจริง วันที่ตั้งไว้

เพื่อท�าลายผู ้คนที่เชื่อใกล้เคียงกับวัน

ประสูติของพระเยซูคริสต์ ซึ่งจากการเปิด

เผยในยุคสุดท้ายเรารู้ว่าตรงกับวันที่ 6 

เมษายน โลกปัจจุบันผู้คนที่เชื่อในพระ-

เยซูคริสต์รวมทั้งผู ้ที่ไม ่เชื่อต่างเฉลิม

ฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์ในวัน

ที่ 25 ธันวาคม ซึ่งเรียกว่าวันคริสต์มาส 

และนับวันขึ้นศกใหม่ในวันที่ 1 มกราคม 

ซึ่งอยู่ถัดจากวันคริสต์มาส 7 วัน

วันที่ 6 เมษายน ซึ่งเป็นวันประสูติวัน 
จริงของพระเยซูคริสต ์และวันก ่อตั้ ง
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ- 

ชนยุคสุดท้ายตรงกับวันจักรีของไทย  
และคนไทยเคยนับเอาวันที่ 13 เมษายน 
ซึ่งอยู่ถัดจากวันคล้ายวันประสูติของพระ
เยซูคริสต์ 7 วัน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือ
วันตรุษสงกรานต์ 

นั่นคือความละม้ายคล้ายกันอย่างไม่
น่าเชื่อ ถึงแม้ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่จะ
นับเอาวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่
แทนวันที่ 13 เมษายน แต่ประเพณีวัน
ตรุษสงกรานต์ยังคงมีอยู ่ เหมือนเดิม 
นอกจากนี้ วันที่ 14 เมษายน ในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ยังก�าหนดว่าเป็นวัน
ครอบครวัอีกด้วย จงึนบัได้ว่าประเทศไทย 
ของเรามีวันดี ๆ ส�าหรับวิสุทธิชนคนไทย
ยุคนี้อย่างเหมาะเจาะจริง ๆ 

สิ่งที่เราวิสุทธิชนชาวไทยท�าได้และ
ควรท�าในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือกลับ
ไปเยี่ยมภูมิล�าเนาเดิม ไปเยี่ยมคุณพ่อ  
คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่อยู่ห่างไกลเพื่อ
แสดงความกตัญญูรู้คุณ แสดงให้ท่าน
เห็นว่าเราซาบซึ้งในครอบครัวและความ 
สัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนี้เรายัง
สามารถถือโอกาสนี้จดบันทึกประวัติ
ครอบครัวและท�าล�าดับการสืบเชื้อสาย
กับญาติพี่น ้องเพื่อ เตรียมรายชื่อไป 
ท�าศาสนพิธีในพระวิหารให้บรรพชนผู ้
ล่วงลับ

นอกจากความภาคภูมิใจที่ผมมี 
ต่อวันปีใหม่ไทยซึ่งอยู่ถัดจากวันประสูติ
จริงของพระเยซูคริสต์ 7 วัน เหมือนกับปี

สงกรานต์ ครอบครัว ศาสนจักร และพระเยซูคริสต์ 
โดย ทิพย์รัตน์ กิจสวัสดิ์
กรุงเทพฯ

ใหม่สากลซึ่งอยู่ห่างจากวันที่โลกฉลอง
เป็นวันคริสต์มาส 7 วัน เราสามารถใช้ 
โอกาสในวนัสงกรานต์แสดงให้ผูค้นรูว่้าเรา 
ยกย่องและสนับสนุนสถาบันครอบครัว 
เรารูแ้ละด�าเนนิชวีติตามวธิท่ีีท�าให้ครอบ- 
ครัวสามารถอยู่ด้วยกันได้ชั่วนิรันดร ์
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ทิพรัตน์ และบัวทอง กิจสวัสดิ์ กับลูก ๆ  
สามคนผนึกที่พระวิหารฟิลิปปินส์ 
เมื่อปี ค.ศ. 1992
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ใ
นหลักค�าสอนและพันธสัญญา 
21:1 พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเรา 
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมธิว่า

“ดูเถิด, จะต้องมกีารเขยีนบนัทกึในบรรดา 
พวกเจ้า” เนื่องจากการท�าบันทึกและเก็บ 
รกัษาบนัทกึเป็นส่วนหน่ึงของพระบญัญตัิ 
พระผู้เป็นเจ้า สมาชิกศาสนจักรของพระ- 
องค์จงึควรท�าบนัทกึตลอดไปอย่างซือ่สตัย์

จุดประสงค์ของการท�าประวัติศาสน- 
จักรคือเพื่อน�าสมาชิกให้เข้าใกล้พระผู้ 
เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ และเก็บประวัต ิ
ของศาสนจักรเพื่อเป็นบันทึกความทรง
จ�าเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อท่ีเราจะทราบ
และระลึกว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงท�างานใน 
เราแต่ละคนและประทานพรให้เราอย่างไร 

สิ่งที่ เราบันทึกไว้ไม่ว ่าจะเกี่ยวกับ 
สมาชิกของสาขา ประจักษ์พยาน หรือ 
การท้าทายท่ีเกิดขึ้นกับสมาชิกแต่ละ
ท่าน หรือการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 
กิจกรรมต่าง ๆ  ของสมาชิกแต่ละองค์การ 
เร่ืองราวกลุ่มสมาชิกที่เดินทางไปพระ-
วิหารเพื่อประกอบศาสนพิธี หรือแม้แต่
ข้อมูลที่สมาชิกในวอร์ดหรือสาขาอาจไม่
ทราบ เช่น สาขาจัดตั้งขึ้นเมื่อใด โบสถ์
ใหม่สร้างหรือปรับปรุงครั้งใหญ่เมื่อใด 
ใครเป็นอธกิาร ประธานสาขา หรอืประธาน 
สมาคมสงเคราะห์คนแรก 

ผูท้ีแ่สวงหาข้อมลูสามารถทราบข้อมลู 
จากพนักงานวอร์ด/สาขา ซึ่งเป็นผู ้ท�า
หน้าที่เก็บรักษาบันทึกในแต่ละไตรมาส 

ทุกปี แต่ละปีพนักงานจะเก็บบันทึกเก็บ 
ไว้ที่วอร์ด/สาขาของตนหนึ่งชุด ข้อมูลดัง
กล่าวตามความถูกต้องจะส่งไปยังส�านัก 
งานใหญ่ของศาสนจักรที่ซอลท์เลคซิตี้  
ยูทาห์

ในสมัยโบราณศาสดาพยากรณ์ได้รับ 
การดลใจให้บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ไม่ว่า 
จะเป็นนมิติ การเปิดเผยจากพระผูเ้ป็นเจ้า 
เหตุการณ์ส�าคัญ และอื่น ๆ เราคงไม่มี
โอกาสเรียนรู ้ถึงความรักความเมตตา
ของพระผู้เป็นเจ้าจากบันทึกเหล่านั้น—ที่
เรียกว่าพระคัมภีร์—ดังเช่นในปัจจุบัน 
หากไม่เป็นเพราะท่านเหล่านั้นเชื่อฟัง
พระผู ้เป็นเจ้าในการท�าและเก็บรักษา
บันทึก

การทำาประวัติศาสนจักรของสาขา
สำาคัญอย่างไร
โดย ซิสเตอร์แสงสุวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสนจักรประเทศไทย

“โดยสั่งสอนและอรรถาธิบาย,  

เขียน, คัดลอก, เลือก, และได้รับ 

สิ่งทั้งปวงมาซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ของศาสนจักร, และเพื่ออนุชน 

รุ่นหลังที่จะเติบใหญ่บนแผ่นดิน 

แห่งไซอัน, เพื่อครอบครองสิ่งนี้ 

จากรุ่นสู่รุ่น, ตลอดกาลและตลอดไป” 

(หลักคำาสอนและพันธสัญญา 69:8)

เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เราไม่อาจ 
มองเหน็อนาคต แต่เรามอีดตีให้จดจ�าและ 
เก็บรักษาไว้ได้ อดีตของเราจะให้มุมมอง
แก่เรา ถ้าเราเขียนบันทึกอย่างมีความ
หมาย เมือ่ลกูหลานของเรามาอ่านพบเข้า 
ก็จะได้ประโยชน์ด้วยกันท้ังสิ้น แม้การ
ท�าบนัทกึส่วนตวัหรอืการท�าบนัทึกประวติั 
ครอบครัวของบรรพชนก็เช่นกัน 
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ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน
เว็บไซต์หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org
อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความและ 
รูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

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

การประชุมอบรมผู้น�าภาคประจ�าปี 2013
ฝ่ายประธานสเตค ฝ่ายประธานท้องถิ่นจากทั่วประเทศ รวมทั้งประธาน

สาขาและอธิการในท้องถิ่นกรุงเทพเหนือและสเตคกรุงเทพเข้าร่วมการประชุม
อบรมผู้น�าภาคประจ�าปีเมื่อวันท่ี 12 มกราคมที่ผ่านมา ณ อาคารประชุม
แจ้งวัฒนะ ควบคุมการประชุมโดยเอ็ลเดอร์แลร์รีย์ แอล. วิลสัน ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานภาคเอเชีย ซึ่งเป็นผู้ให้การอบรมร่วมกับเอ็ลเดอร์วิคเตอร์ เชน 
สาวกเจ็ดสิบภาค ภายใต้หัวข้อจากพระคัมภีร์ เจคอบ 1:19 

การประชุมเน้นวิสัยทัศน์ของภาคเอเชียและค�าเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานภาคซึ่งสานต่อมาจากปี 2012 และแนะน�าหลักสูตรใหม่ส�าหรับเยาวชนที่
จะใช้ในปี 2013 ––ข่าวโดย รัฐมณี แสงสุวรรณ  

ต้อนรับฝ่ายประธานท้องถิ่นขอนแก่นชุดใหม่

ฝ่ายประธานท้องถิ่นขอนแก่นชุดใหม่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือการยกมือสนับสนุน 
จากสมาชกิห้าสาขาในการประชมุท้องถิน่ประจ�ากึง่ปีระหว่างวนัที ่19-20 มกราคม 
ที่ผ่านมา ภายใต้การควบคุมของประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์ โดยฝ่ายประธาน 
ท้องถิ่นชุดเก่าได้รับการยกมือแสดงความขอบคุณในการรับใช้เกือบตลอดสี่ปีที่
ผ่านมา ––ข่าวโดย วิศิษฐ์ คณาค�า

(กลาง) อัมพร ภาระพันธ์ ประธานท้องถิ่น; (ซ้าย) เลอสรร โทนหงสา  
                 ที่ปรึกษาที่หนึ่ง;  (ขวา) ศิริเดช ศิริสุขประเสริฐ ที่ปรึกษาที่สอง
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ทั่วประเทศไทย

t สมาชิกใหม่กว่า 90 คนเข้าร่วมการประชุมกับประธาน
คณะเผยแผ่ในภาคเช้าวันอาทิตย์ ก่อนการประชุมภาคทั่วไป

ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือมุ่งเน้นการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่แท้จริง
เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ท้องถิ่นกรุงเทพเหนือ 
ประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่ท้องถิ่นประจ�ากึ่งปีโดยเน้นให้
สมาชิกในท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริงใน
พระกิตติคุณผ่านศาสนพิธีและพันธสัญญา มีสมาชิกมากกว่า 
400 คนจากห้าสาขาเข้าร่วมการประชุม ณ อาคารแจ้งวัฒนะ
ภายใต้การควบคุมของประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์


