


ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

แบบอย่างท่ีแสนดีของท่านช่วยให้ข้าพเจ้า 
มีรากฐานที่แข็งแกร่งในการรับใช้ผู้อื่นทุก

ครั้งที่ทำาได้
ความจองหองคืออุปสรรคที่จะสกัด

กั้นเราไม่ให้รับใช้ผู้อื่น  การรับใช้ด้วย
ความรักเรียกร้องให้เรามีความสงสาร 
ความเห็นใจ ความเข้าใจและเต็มใจที่จะ

ดำาเนินการช่วยเหลือ  ศาสดาพยากรณ์
โจเซฟกล่าวว่า “ศาสนาที่ไม่เรียกร้องการ
เสียสละทุกสิ่งไม่มีพลังเพียงพอที่จะสร้าง

ศรัทธาที่จำาเป็นต่อชีวิตและความรอด” 2

แบรนดอน ลูกชายคนสุดท้องของ
ข้าพเจ้าส่งใบสมัครผู้สอนศาสนาก่อน
อายุครบ 19  ปีเพื่อรับใช้งานเผยแผ่ แต่
ใบสมัครของเขาไม่ผ่านเพราะน้ำาหนักตัว
เกิน  ใบสมัครของเขาจะได้รับพิจารณา
อีกครั้งเมื่อเขาลดน้ำาหนักได้ 20 กิโลกรัม  
ข้าพเจ้าต้องบอกข่าวนี้แก่เขาและเขางง
อยู่พักหน่ึง เม่ือข้าพเจ้าถามว่ายังต้องการ 
รับใช้ในคณะเผยแผ่อยู่หรือไม่ เขาตอบ
ว่ายังต้องการ  ข้าพเจ้าบอกเขาว่าเขา
ควรเข้าโปรแกรมลดน้ำาหนักเพื่อขจัดน้ำา
หนักส่วนเกินของร่างกาย  ข้าพเจ้าสมัคร
สมาชิกศูนย์สุขภาพให้เขาพร้อมทั้งจ้าง
ครูฝึกส่วนตัวให้ด้วย  ชั่วเวลาไม่กี่เดือน 
เขาสามารถลดน้ำาหนักลงมาจนถึงเกณฑ์
ที่ทำาให้รับใช้งานเผยแผ่ได้ 

 เขาเต็มใจเสียสละและทำางานหนัก
เพื่อให้ตนเองมีคุณสมบัติพร้อมสำาหรับ
การรับใช้พระผู้เป็นเจ้าดังที่พบในภาค 4 

ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา “ฉะน้ัน, 
โอ้เจ้าที่เริ่มในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า, จง
ดูว่าเจ้ารับใช้พระองค์ด้วยสุดใจ, พลัง, 

โอกาสมากมายที่ได้รับใช้ในการเรียก 
ต่าง ๆ ของศาสนจักรและโอกาสเหล่านี้

ทำาให้ข้าพเจ้าใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้นและ
เป็นผู้รับใช้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน

โดยทุกโอกาสที่เกี่ยวข้องกับการรับใช ้

ผู้อื่น เรามีสิทธิพิเศษที่จะก้าวตามรอย

พระบาทพระผู้ช่วยให้รอดของเราในการ

ปฏิบัติต่อผู้อื่น  ขอให้เรามีที่ว่างในใจเรา

อยู่เสมอขณะได้รับเรียกให้ช่วยสถาปนา

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าที่นี่บนแผ่น

ดินโลก

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อท่าน

ว่าข้าพเจ้าทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 

พระชนม์ พระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วย

ให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา  เนื่องด้วย

ความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อ

เรา พระองค์จึงเต็มพระทัยสละพระบุตร

ของพระองค์เพื่อชดใช้บาปของเรา  พระ

เยซูคริสต์ทรงเป็นประมุขของศาสนจักร

และประธานมอนสันคือศาสดาพยากรณ์

ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน  เรามีพระคัมภีร์

มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

และเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ

พระเยซูคริสต์  อาณาจักรของพระองค ์

จะดำาเนินต่อไปเพื่อรุดหน้าเข้าไปสู่ทุก 

มุมโลก ในพระนามของพระเยซูคริสต์  

เอเมน   

อ้างอิง
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ความนึกคิดและพละกำาลังของเจ้า, เพื่อ
เจ้าจะยืนอย่างปราศจากข้อตำาหนิต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าในวันสุดท้าย.  
ฉะนั้น, หากเจ้ามีความปรารถนาจะรับใช้
พระผู้เป็นเจ้า เจ้าก็ได้รับเรียกมายังงาน 
… และศรัทธา, ความหวัง, จิตกุศลและ
ความรัก, โดยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพ

ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว, ย่อมทำาให้
เขาสมกับงาน.”3

ขณะนี้เอ็ลเดอร์ชานกำาลังรับใช้ใน
คณะเผยแผ่สิงคโปร์  ข้าพเจ้าต้ังตาคอยรับ 
อีเมลจากเขาทุกสัปดาห์  ข้าพเจ้าสามารถ 
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับเขาขณะ
เขาพยายามสร้างอาณาจักรของพระผู ้
เป็นเจ้าที่นี่  ในอีเมลฉบับหนึ่งที่ส่งมา 
เขาแสดงประจักษ์พยานว่า “ไม่มีความ
รักใดยิ่งใหญ่กว่าการรับใช้ผู้คน… และ
รับใช้พระเจ้า… ผมได้เรียนรู้บทเรียนที่

สำาคัญยิ่งในงานเผยแผ่ของผม  ผมเริ่ม
เรียนรู้มากยิ่งขึ้น …  ผมเริ่มตระหนักใน
ปีติ…และความเจ็บปวดในการทำางาน
สอนศาสนาเช่นกัน …  เวลานี้ผมเข้าใจ
อย่างถ่องแท้มากขึ้นเกี่ยวกับการชดใช้

และตระหนักด้วยว่าสิ่งนี้สำาคัญเพียงใด
เมื่อนำามาประยุกต์ใช้  ผมสำานึกคุณที่ได้
เคียงบ่าเคียงไหล่กับพระผู้ช่วยให้รอด
ของผมและมีพระองค์ (พระผู้ทรงเป็นผู้

สอนศาสนาที่ดีพร้อม) ทรงเป็นผู้นำาและ
นำาทางผม” 

ปีติจากการรับใช้ผู้อื่นด้วยความรัก 
ทำาให้เกิดการเสริมสร้างศรัทธาและ
ประจักษ์พยานในพระกิตติคุณของพระ-
เยซูคริสต์  ข้าพเจ้าสำานึกคุณสำาหรับ
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ประเทศไทย

เส้นทางชีวิตดิฉันไม่ได้จบลงเม่ือรับบัพติศมา
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เม่ือได้รับส่ิงท่ีคาดหวังไว้ ใช่ว่าทุกอย่างจะ 
สิ้นสุดลงเมื่อเรารับบัพติศมาแล้ว  ดิฉัน 
คิดว่าความกตัญญูเป็นสิ่งสำาคัญ  พระผู ้
เป็นเจ้าประทานให้เราได้ทุกสิ่งแม้แต่
พระชนม์ชีพของพระองค์  เส้นทางชีวิต
ดิฉันไม่ได้จบลงเมื่อดิฉันรับบัพติศมา  
ชีวิตดิฉันยังคงต้องก้าวต่อไป ยังต้องเดิน 
อยู่ในทางของพระผู้เป็นเจ้าต่อไป ตาม
แบบอย่างท่ีพระองค์ทรงวางไว้ให้เรา ดิฉัน 
รู้ว่าศาสนจักรแห่งนี้เป็นความจริง  ดิฉัน
รู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักดิฉันและ
ครอบครัว  ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อ 
ลูก ๆ ของพระองค์เป็นความรักที่ยิ่งใหญ ่
ไม่สามารถหาส่ิงใดมาเปรียบได้ พระองค์ 
คือพระผู้ช่วยให้รอดของดิฉัน 

วรรธนภร  ชอร์, อยุธยา

ได้รับพร้อมกับน้ำาตาที่ไหลออกมาด้วย
ความปลื้มปีติแสดงให้เห็นดิฉันทราบ
ว่าพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ ทรงเสียสละ
รับความทุกข์และความเจ็บปวดไว้กับ
พระองค์เองเพื่อดิฉัน  ดิฉันเริ่มอ่านพระ-

คัมภีร์มากขึ้นและทำาตามคำาแนะนำาของ
ผู้สอนศาสนาโดยสวดอ้อนวอนพระผู้
เป็นเจ้า เพิ่มพูนศรัทธา และตั้งเป้าหมาย
รับบัพติศมา 

ชีวิตดิฉันในเวลานี้เริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ 
หลังจากรับบัพติศมา ทั้งด้านสุขภาพ
ร่างกายจากที่เคยปวดศีรษะแบบไมเกรน
มานานถึง 25 ปี ด้านครอบครัว และด้าน
อารมณ์ท่ีดิฉันสามารถควบคุมให้เย็นลงได้ 
การที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะรับบัพติศมา

ก่อนที่ดิฉันจะมาเป็นผู้สนใจและเป็น 
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดิฉันเป็นคนที่มี
โลกส่วนตัวสูงมาก  ดิฉันปฎิเสธเอ็ลเดอร ์
ผู้สอนศาสนาไปถึงสองคู่  แม้จะรู้สึกดี
เมื่อผู้สอนศาสนาอีกคู่หนึ่งเข้ามาพูดคุย 
แต่สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เปิดประตู
โลกใบเล็ก ๆ ของดิฉันคือสามีและลูกชาย  

พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉัน
เริ่มอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนทุก

วัน  การทำาเช่นนี้ทำาให้ดิฉันรู้สึกถึงพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์  หลายต่อหลายครั้ง 
ไม่ว่าดิฉันจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ 

สิ่งแรกที่ดิฉันทำาคือสวดอ้อนวอนและ
ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า  คำาตอบที่ดิฉัน

การที่เราตั้งเป้าหมายว่าจะรับบัพติศมาเมื่อได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้  
ใช่ว่าทุกอย่างจะสิ้นสุดลงเมื่อเรารับบัพติศมาแล้ว
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โทรศัพท์จากคุณแม่
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กลางดึกคืนหนึ่งคุณแม่โทรศัพท์มา 
ขอให้ผมสมัครเป็นนักเรียนแลก 

เปลี่ยนซึ่งจะหมดเขตในวันรุ่งขึ้น  ผมทำา 
ตามคำาขอของท่าน และได้ไปเป็นนักเรียน 
แลกเปลี่ยนที่รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา  ผม
ไม่ทราบอะไรมากเกี่ยวกับเมืองนั้นและ
ศาสนามอรมอน  ครอบครัวที่ผมอาศัย
อยู่ด้วยชวนผมไปโบสถ์  และนั่นคือจุด 
เปลี่ยนของชีวิตผม  แบบอย่างของครอบ- 
ครัวนั้นสัมผัสชีวิตผมในหลาย ๆ ด้าน  
หลังจากไปโบสถ์นานหนึ่งปี ผมตัดสินใจ
เรียนพระกิตติคุณกับผู้สอนศาสนา  โดย
ผ่านการสวดอ้อนวอน ผมได้รับการแสดง

ให้ประจักษ์ด้วยอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิว่าน่ีคือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
ในยุคสุดท้ายและโจเซฟ สมิธคือศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ผมรับบัพติศมา 

เปล่า’ พวกเขาตอบว่าใช่” ผมเริ่มน้ำาตา
คลอ  คุณแม่เล่าว่าพวกเขาเป็นเด็กหนุ่ม
ที่ดีมาก  ท่านบอกพวกเขาไปว่า “ลูกชาย

ของฉันกำาลังจะไปเป็นผู้สอนศาสนาแบบ
พวกคุณ”  ครอบครัวของผมอนุญาตให ้
ผมรับใช้งานเผยแผ่ในที่สุด  และผม

สำานึกในพระกรุณาธิคุณของพระเจ้า
อย่างยิ่ง

ผมได้รับจดหมายเรียกให้รับใช้ที่คณะ 

เผยแผ่ออสเตรเลีย บริสเบน  ผมตื่นเต้น

มาก แต่ก็ยังไม่เข้าใจ เพราะเมื่อนึกถึง 

ปิตุพรที่บอกว่าผมจะเป็นดังผู้บุกเบิก 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในประ-

เทศบ้านเกิด ผมคิดว่าผมจะได้รับใช้ที่

ประเทศไทย  ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลัง

จากนั้น เจ้าหน้าที่ศาสนจักรโทรมาแจ้ง

ว่าวีซ่าของผมล่าช้า และผมต้องกลับไป

ประเทศไทย  ผมประหลาดใจมาก  ผม

ได้รับใช้ที่ประเทศไทยเป็นเวลาสี่เดือน 

และผู้สนใจคู่แรกของผมก็คือคุณพ่อคุณ

แม่นั่นเอง  แม้ว่าพวกท่านจะยังไม่น้อม

รับพระกิตติคุณในเวลานี้ แต่ผมทราบว่า

พวกท่านกำาลังได้รับการเตรียม  พระผู้

เป็นเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค ์  

รัชต์พงศ์ แก้วสุจริต, ยูทาห์อีกครั้งที่ผมได้รับ
โทรศัพท์จากคุณ

แม่  ท่านบอกผมใน
สิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืม

เมื่อเดือนกันยายน 2010 ด้วยความ 
ยินยอมจากคุณพ่อคุณแม่

ประจักษ์พยานของผมเติบโตขึ้น 
เรื่อย ๆ และผมเริ่มคิดเกี่ยวกับการเป็น 
ผู้สอนศาสนา แต่ทราบดีว่าคุณพ่อคุณ
แม่อยากให้ผมเรียนหนังสือมากกว่า 
เพราะพวกท่านไม่ใช่สมาชิกศาสนจักร  

ผมจึงสวดอ้อนวอนขอการนำาทาง  และ
เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ  ขณะผมเข้า
ร่วมทัวร์สถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์
ของศาสนจักรในสหรัฐ ความรู้สึกว่าผม 
ควรไปเป็นผู้สอนศาสนาเกิดขึ้นอีกครั้ง   
เม่ือกลับมา ผมจึงโทรศัพท์หาคุณแม่ ผม 
บอกเล่าความรู้สึกเกี่ยวกับทัวร์ครั้งนั้น
ให้ท่านฟัง  ก่อนวางสาย ผมได้รับการ 
กระตุ้นเตือนให้ขออนุญาตไปรับใช้งาน
เผยแผ่  ท่านไม่เห็นด้วย และผมผิดหวัง
มาก  แต่ก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียว

สัปดาห์ต่อมา เป็นอีกครั้งที่
ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณ

แม่  ท่านบอกผมในสิ่งที่
ผมจะไม่มีวันลืม  “แม่

เจอเด็กหนุ่มสองคนที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต  พวก
เขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว  
แม่จึงถามว่า ‘พวกคุณ

เป็นชาวมอรมอนหรือ
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ประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่านเพื่อลงใน

เว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

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

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

เก้าอี้เข็นเป็นพรอย่างต่อเนื่องแก่คนพิการ

เก้าอี้เข็นกว่าสองพันคันทยอยสร้าง 

ล้อใหม่ให้คนไทยหลายชีวิตขับเคล่ือน 

ได้ตลอดช่วงปี 2013 ที่ผ่านมา  ด้วย

การจัดหาจากศาสนจักรของพระเยซู

คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเพื่อผู้

พิการที่ขัดสน โดยได้รับความร่วมมือ

และความช่วยเหลือด้านการดำาเนินงาน

จากหลายองค์กรในประเทศไทย เช่น 

สโมสรโรตารี สมาคมคนพิการทางการ

เคลื่อนไหวสากล (APDI) และมูลนิธิ

เซนต์โยเซฟ

ช่วงปีที่ผ่านมาศาสนจักรแอลดีเอส

จัดหาเก้าอี้รถเข็นให้แก่ผู้พิการใน 54 

ประเทศทั่วโลกกว่า 57,000 คัน และ

มากกว่า 70,000 คันในปี 2012 ด้วย

เงินบริจาคจากสมาชิกและผู้มีจิตศรัทธา

ทั่วโลก 

  7 ต.ค. 2013  พิธีมอบเก้าอี้เข็น 52 คัน 
ที่สมุทรปราการโดยความร่วมมือกับสโมสร
โรตารีห้าแห่งและสมาคม APDI

  23 ต.ค. 2013 ครอบครัวผู้ได้รับเก้าอี้เข็น
ในพิธีมอบท่ีจังหวัดอุบลราชธานีจากจำานวน 50 
ครอบครัวที่ได้รับบริจาคในครั้งน้ัน

  7 ธ.ค. 2013 เอ็ลเดอร์กูดสัน 

ในพิธีมอบเก้าอี้รถเข็นที่ชุมพรผ่าน 

สมาคม APDI ซึ่งดำาเนินการผ่าน

องค์กรนี้มาแล้วทั้งสิ้นกว่า 300 คัน 

ทั้งที่จังหวัดพะเยา เชียงใหม่ และ

นครราชสีมา

แ ก้ ไ ข
คำาบรรยายภาพบทความ

หน้า ท6 ฉบับเดือนมกราคม 

2014 ควรเป็นดังนี้  จากซ้าย: 

ประธานสาธิต ไกวัลวรรธนะ, 

ประธานศราวุธ กัญญาพันธุ์,  

คุณสุมาลี ตังคณานุรักษ์,       

คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์, 

ประธานเดวิด เอ็ม. ซีเนียร์, 

พญ.ชนิกา ตู้จินดา, 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

นพ.มนตรี ตู้จินดา


