
ข่าวสารจากผู้นำาภาคเอเชีย

การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัดทำา- 

ลายห่วงโซ่แห่งบาปซึ่งผูกมัด

และบีบรัดศรัทธาของเรา  เมื่อ

บุคคลหนึ่งกลับใจจากบาปและดำาเนิน

ชีวิตสอดคล้องกับคำาสอนของพระเยซู

คริสต์ เขาได้รับความรู้ ปัญญา ความเข้ม

แข็ง และพลังที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต  เราอ่าน

ในอีเธอร์ 12:27 ว่า “และหากมนุษย์มา

หาเรา เราจะแสดงให้พวกเขาเห็นความ

อ่อนแอของพวกเขา. เราให้ความอ่อนแอ

แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาจะนอบน้อม; และ

พระคุณของเราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง

ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้าเรา; เพราะ

หากพวกเขานอบน้อมถ่อมตนต่อหน้า

เรา, และมีศรัทธาในเรา, เมื่อนั้นเราจะ

ทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำาหรับ

พวกเขา.”

แม้ในพระคัมภีร์ข้างต้นจะไม่ได้กล่าว

เจาะจงถึงคำาว่าการกลับใจ แต่หลักธรรม

สำาคัญน้ีมีกล่าวเป็นนัยอยู่ในข้อพระคัมภีร์ 

ดังกล่าว ซึ่งบอกว่านอกจากศรัทธาและ

ความนอบน้อมถ่อมตนแล้ว พระผู้เป็น

เจ้าทรงเปลี่ยนความอ่อนแอของเราให้

เป็นความเข้มแข็งอย่างไร  แอลมาผู้บุตร

และบรรดาบุตรของโมไซยาห์คือแบบ

อย่างที่ดีเยี่ยมของบุคคลที่อ่อนแอและไม่

เชื่อฟังแต่กลับเข้มแข็งและเป็นเครื่องมือ

ที่ทรงพลังในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ผ่านกระบวนการกลับใจ1

ในทำานองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง

อันน่าอัศจรรย์นี้สามารถเกิดขึ้นและต้อง

เกิดขึ้นในชีวิตเรา  เพียงความปรารถนา

อันชอบธรรมและความพยายามอันแรง

กล้าในการกลับใจเท่านั้นยังไม่พอที่จะ

ทำาให้เราเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้รอด   

ถ้าเราตั้งใจอ่านอีเธอร์ 12:27 อีกครั้ง  

เราจะสังเกตคำาสองคำานี้ “…พระคุณ 

ของเราเพียงพอสำาหรับคนทั้งปวง…” 

และ “…เมื่อนั้นเราจะทำาให้สิ่งที่อ่อนแอ

กลับเข้มแข็งสำาหรับพวกเขา…”  ทั้งสอง

คำานี้บอกเราว่าเมื่อเราทำาทุกอย่างสุด

ความสามารถแล้ว พระคริสต์ทรงเป็นผู้

มีอำานาจที่จะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อันสำาคัญยิ่งในเราซึ่งจะเปลี่ยนความ

อ่อนแอของเราให้เป็นความเข้มแข็ง

ข้าพเจ้าทราบจากประสบการณ์ส่วน

ตัวว่าหลักธรรมนี้จริง  ข้าพเจ้าสามารถ

เอาชนะความอ่อนแอบางอย่างด้วยความ

ตั้งใจแน่วแน่และความพยายามของ

ตนเอง  อย่างไรก็ตาม มีความอ่อนแอ

อีกหลายอย่างซึ่งข้าพเจ้าทำาให้ก้าวหน้า

ไม่ได้ นับประสาอะไรจะเอาชนะได้หาก

ปราศจากการใช้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า

และวางใจในพระคุณของพระองค์  เรา

อาจเอาชนะสภาพการตกส่วนหนึ่งของ

เราได้เพื่อบรรลุมาตรฐานความประพฤติ

ส่วนตัวแบบเทอร์เรสเตรียล  แต่ไม่อยู่ใน

วิสัยที่จะเป็นสัตภาวะซีเลสเชียลและได้

รับความสูงส่งหากปราศจากพระเมตตา 

พระคุณ และการชดใช้ของพระคริสต์  

ศาสดาพยากรณ์โมโรไนเสริมว่า “… 

และในพระคริสต์สิ่งดีทุกอย่างจะเกิด

ขึ้น”2  ตัวอย่างของสิ่งดีเหล่านี้ประกอบ

ด้วย ศรัทธา ความอดทน ความอ่อนโยน 

ปัญญา จิตกุศล ความสามารถที่จะอดทน

นาน พลังที่จะรักและให้อภัย  สิ่งดีเหล่า

นี้ซึ่งมีเงื่อนไขอยู่ที่ศรัทธาและการกลับใจ

ของเราจะให้ความเข้มแข็งและปัญญา 

ในชีวิตประจำาวัน 

ข้าพเจ้าขอแบ่งปันคำาแนะนำาบางข้อ 

ถึงวิธีท่ีเราจะแน่ใจได้ว่าการท่ีเราพยายาม 

กลับใจจะทำาให้เราเข้มแข็งได้จริง
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ความเข้มแข็ง 
ผ่านการกลับใจ
เอ็ลเดอร์ลีโอนาร์ด วู
แห่งสาวกเจ็ดสิบ 



ประเทศไทย

ท2 เ ลี ย โ ฮ น า

1. เพื่อนไม่ใช่ศัตรู: ข้อแรก เราต้อง

ปฏิบัติต่อการกลับใจในฐานะกัลยาณมิตร

ที่เรายอมรับ ไม่ใช่ศัตรูที่เราหลีกเลี่ยง  วิธี

ที่เรามองการกลับใจจะกำาหนดว่าหลัก

ธรรมอันมีพลังสำาคัญนี้จะเกิดผลดีเพียงใด

ในชีวิตเรา  ถ้าเรามองการกลับใจเสมือน

มิตรแท้ที่ยั่งยืน ในเริ่มแรกการกลับใจจะ

ช่วยเราจากบาปร้ายแรง จากนั้นจึงเป็น

บาปและความอ่อนแอที่เล็กลงมา เพราะ

เราไม่น่าจะดีพร้อมได้ในชีวิตน้ี การกลับใจ 

จึงจำาเป็นสำาหรับเราจนกว่าการเดินทางใน

ชีวิตมรรตัยของเราสิ้นสุดลง

2. สำานึกผิดหรือเสียใจ: การสำานึกผิด 

หรือความเสียใจจากบาปตามพระประสงค์ 

ของพระผู้เป็นเจ้าคือส่วนสำาคัญของการ 

กลับใจ  ความรู้สึกปวดร้าวอย่างสุดซึ้ง

จากการสำานึกผิดจะเป็นแรงกระตุ้นให้

แสวงหาการให้อภัยและการชดเชยบาป  

การสำานึกผิดมีพลังชำาระล้างอย่างยิ่งยวด

เมื่อเราปล่อยให้ดำาเนินไปจนสุดทาง หาก

เรารู้สึกเสียใจเพราะถูกจับได้หรือเพราะ

ผลของการลงโทษที่รุนแรง เราก็จะไม่ได้

รับความเข้มแข็งจากการกลับใจ  “เพราะ

ว่าความเสียใจตามพระประสงค์ของพระ- 

เจ้าทำาให้เกิดการกลับใจซึ่งจะนำาไปสู่

ความรอด … แต่ความเสียใจอย่างโลก 

นั้นย่อมนำาไปสู่ความตาย”3

3. อ่อนน้อมถ่อมตนหรืออับอายขาย

หน้า: ในการกลับใจที่จริงใจ เราต้อง

อ่อนน้อมถ่อมตนพอที่จะยินยอมต่อทุก

รีบทำาก่อน  บาปเป็นเหมือนห่วงโซ่ที่ผูกมัด

เราไว้  ซึ่งจะหนาขึ้นเรื่อย ๆ ทุกครั้งที่เรา

ผัดวัน จึงทำาให้ยากขึ้นที่เราจะตัดให้ขาด

เป็นสิ่งสำาคัญที่เราจะรู้ว่าเราไม่ต้อง
ฝ่าฟันกระบวนการกลับใจอย่างเดียวดาย  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบและเข้าพระทัย
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน ความ
บอบช้ำา  และความปวดร้าวใจของเรา 
พระองค์ทรงทนทุกข์เหล่านั้นเพื่อเรา มีคน
อีกหลายคนที่เต็มใจ ที่สามารถช่วยและ
กระตือรือร้นที่จะช่วย  บางคนเช่นอธิการ 
พ่อแม่ คู่สมรส พี่น้อง ผู้สอนประจำาบ้าน 
และผู้เยี่ยมสอน ต่างได้รับความสามารถ
พิเศษในการเล็งเห็นและมีอำานาจที่จะช่วย
เหลือเรา  โดยเฉพาะอธิการของเรา ซึ่งได้
รับกุญแจ การเล็งเห็น และอำานาจเฉพาะ
ที่จะช่วยเราในกระบวนการกลับใจ

เพราะการกลับใจเป็นหลักธรรมสำาคัญ
ของความรอด ซาตานจึงพยายามทำาทุก
อย่างที่ทำาได้เพื่อกีดกันเราไม่ให้น้อมรับ
การกลับใจ  โดยใส่ความนึกคิดในจิตใจ
เราเพื่อชักจูงเราให้เชื่อว่าไม่มีความหวัง
สำาหรับเราแล้ว เราอ่อนแอและไม่มีพลังที่
จะกลับใจ หรือว่าบาปของเราไม่ร้ายแรง
พอที่จะต้องกลับใจ และอื่นๆ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโดยผ่านศรัทธา

ในพระคริสต์และการกลับใจอย่างต่อเนื่อง 

เราจะมีค่าควรที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ ์

เป็นเพ่ือน  เม่ือเราใกล้ชิดกับพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์ เราจะอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย 

เชื่อฟัง เป็นที่ไว้วางใจ ฉลาด กระตือรือร้น

อย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์จะให้

เกิดขึ้นกับเรา และไม่อับอายผลลัพธ์ที่

ตามมาซึ่งจะทำาให้เรา “ขายหน้า” ครอบ-

ครัวหรือเพื่อนในศาสนจักร

4. เข้มแข็งหรือเคร่งเครียด: บางคน

มองการกลับใจเป็นเรื่องเครียด  บางคน

มองเป็นโอกาสที่จะกระชับสายสัมพันธ ์

กับพระผู้ช่วยให้รอดและเข้าถึงพลังความ

เข้มแข็งของพระองค์เพื่อให้มีศรัทธาแรง

กล้ากว่าเดิม  ใช่แล้ว การกลับใจอาจทำา 

ให้รู้สึกเจ็บปวดและต่ำาต้อย โดยเฉพาะ 

ในช่วงแรกเริ่ม แต่ความสงบ การปลอบ- 

โยน และการเยียวยาด้วย “ยารักษาแห่ง 

กิเลอาด”4 จะเทมาในไม่ช้าและจะนำา

ความเข้มแข็งตลอดจนสันติสุขที่ “เกิน

ความเข้าใจ”5 มาสู่ชีวิตเรา 

เป็นสิ่งสำาคัญมากที่ผู้กระทำาบาปจะ

ตอ้งรูว้า่พระผูเ้ปน็เจา้ทรงรกัคนบาปทกุคน

อย่างไม่มีขอบเขต ถึงแม้พระองค์ไม่อาจ 

มองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็ก

น้อยที่สุดก็ตาม6  แต่เราต้องกลับใจเดี๋ยว

นี้ หาไม่แล้วจะพินาศในภายหลัง  แอลมา 

แสดงความรู้สึกอย่างลึกซ้ึงเก่ียวกับวิสุทธิชน 

ผู้ผัดวันแห่งการกลับใจ  ท่านกล่าวว่า 

“ข้าพเจ้าปรารถนาจากในส่วนลึกที่สุดของ

ใจข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, ด้วยความห่วงใย

อย่างใหญ่หลวงแม้ถึงความเจ็บปวด, ให้

ท่านสดับฟังถ้อยคำาของข้าพเจ้า, และทิ้ง

บาปของท่าน, และไม่ผัดวันแห่งการกลับ

ใจของท่าน;”7  การกลับใจจะง่ายขึ้นถ้าเรา
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ท่ีจะรักษาพระบัญญัติทุกข้อ และทำาความ 

ดีเสมอ  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าในพระคริสต์ 

สิ่งดีทุกอย่างเกิดขึ้น  ขอให้เราปฏิบัติต่อ

การกลับใจในฐานะเพื่อนและไม่ประวิง

เวลาในการกลับใจของเรา  เราจะเข้มแข็ง

ขึ้นและมีความสุขมากขึ้นหลังจากเราทำา

กระบวนการกลับใจที่จำาเป็นแต่ละครั้ง

สำาเร็จ 

อ้างอิง
1.	 ดู	โมไซยาห์	27.

2.		 โมโรไน	7:22.

3.	 ดู	2	โครินธ์	7:9-10.

4.	 ดู	เยเรมีย์	8:22,	46:11,	51:8.

5.	 ดู	ฟีลิปปี	4:7.

6.	 ดู	หลักคำาสอนและพันธสัญญา	1:31.

7.	 แอลมา	13:27.

การกลับใจเป็นเหมือนมีดตัด

ท�าลายห่วงโซ่แห่งบาปซ่ึงผูกมัด

และบีบรัดศรัทธาของเรา

เรียนรู้เกี่ยวกับการกลับใจ 

จากการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุด

“ลมหมุนที่เลวร้ายที่สุดคือการล่อลวงของปฏิปักษ์  บาป

เป็นส่วนหนึ่งของโลกเสมอมา แต่ไม่เคยเข้าถึงง่ายเท่านี้   

ไม่เคยละโมบเท่านี้ และเป็นที่ยอมรับมากเท่านี้ แน่นอน 

ว่ามีอำานาจอันทรงพลังที่จะกำาราบลมหมุนแห่งบาป 

สิ่งนั้นเรียกว่าการกลับใจ”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น, “ลมหมุนทางวิญญาณ,” เลียโฮนา,  
พ.ค. 2014, 18.

“เมื่อเรากลับใจโดยหันไปจากการไม่เชื่อฟังและเริ่มมา 
เชื่อฟังอีกครั้ง เราแสดงความรักต่อพระองค์”
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตาม
บัญญัติของเรา,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 35.

“ความผิดพลาดบางอย่างร้ายแรงมาก และถ้าแก้ไขไม่ทัน 

สิ่งเหล่าน้ันจะนำาเราออกจากทางที่ถูกต้องจนไม่อาจหวน

กลับมา  ถ้าเรากลับใจและยอมรับการแก้ไข ประสบการณ์

เหล่านี้จะช่วยให้เราเองเป็นคนนอบน้อม เปลี่ยนการกระทำา

ของเรา และชักนำาเราให้ใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์ของเรา

อีกครั้ง”
เอ็ลเดอร์คลอดิโอ ดี. ซิวิค, “อย่าเดินทางผิด,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 39.

“บางทีท่านอาจรู้ตัวว่ามีหลายสิ่งในชีวิตที่กำาลังคุกคาม

เพื่อถ่วงหรือหยุดความก้าวหน้าทางวิญญาณของท่าน  

หากเป็นเช่นนั้น จงทำาตามคำาแนะนำาจากพระคัมภีร์ที่ว่า 

‘ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่  และบาปที่เกาะแน่น  

ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขัน 

ที่อยู่ข้างหน้าเรา’ ยังไม่สายเกินไปที่จะกลับใจ แต่ไม่นาน

มันอาจจะสายเกินไป เพราะไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าเมื่อใดที่สี่นาทีของเราจะสิ้นสุดลง”
อธิการแกรีย์ อี. สตีเวนสัน, “สี่นาทีของท่าน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 84.



ประเทศไทย

พระผู้เป็นเจ้าทรงมาตามผมแล้ว
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ผมรู้จักศาสนจักรของพระเยซูคริสต ์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผ่านช้ันเรียน 

ภาษาอังกฤษ   ผมกรอกแบบสอบถาม
ไปว่าสนใจอยากเรียนพระกิตติคุณด้วย
เพื่อจะได้ถือโอกาสเรียนภาษาเพิ่มเติม  
แต่พอเรียนได้ระยะหนึ่งผู้สอนศาสนาก็
นัดวันรับบัพติศมา ผมลังเลใจจึงขอเลื่อน
ออกไปจนเปลี่ยนผู้สอนศาสนารุ่นแล้ว
รุ่นเล่า  ครั้งหนึ่งผมไม่ได้ปฏิเสธทั้งที่ใน
ใจยังไม่เชื่อเต็มร้อย  แต่เพราะผมอยาก
ติดตามผู้สอนศาสนา โดยที่ไม่ได้คิดจะ
ติดตามพระผู้เป็นเจ้าเลยแม้แต่น้อย  

ช่วงที่เรียนพระกิตติคุณ ผมสวดอ้อน 
วอน แต่เป็นการสวดอ้อนวอนขอปาฏิหาริย์ 
มากกว่าอยากจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้า  ผม
รับบัพติศมาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 
2009  ข่วงนั้นผมรู้สึกมีความสุขมาก ทว่า
ไม่ใช่จากการเรียนรู้พระกิตติคุณ ไม่ใช่
จากการดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้า แต่เป็นเพราะได้สนิทสนมกับผู้สอน
ศาสนา  เมื่อผู้สอนศาสนาที่ผมสนิทด้วย
ย้ายไป  ผมจึงรู้สึกไม่มีเพื่อนและคิดถึง
พวกเขา  ความชื่นบานที่เคยมีในการรับ
ใช้ก็หายไปด้วย  ผมเริ่มเสียดายเงินส่วน
สิบ  ผมไม่ได้คิดว่าเรากำาลังจ่ายส่วนสิบ 
ถวายพระผู้เป็นเจ้า แต่กลับคิดว่าเรา
กำาลังจ่ายให้ผู้นำาและกำาลังถูกหลอก  
หลังจากนั้นเมื่อมีผู้สอนศาสนาคนใหม่
มา  ผมจึงเริ่มปฏิเสธนัดไม่ไปช่วยพวก
เขาสอน  แล้วผมก็ไปจากโบสถ์โดยทิ้ง
ความทรงจำาดี ๆ ทุกอย่างไว้เบื้องหลัง

เมื่อเพื่อนที่ทำางานเดินมาพูดสิ่ง

หนึ่งกับผม ผมฉุกคิดทันทีว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงมาตามผมแล้ว 

โดยผ่านคำาพูดของคน ๆ นั้น

และเดินหน้าไปหาบาปเต็มกำาลัง 
ผมคิดว่าน่ันคือความสุขท่ีแท้จริง  เป็น 

ความสุขที่หอมหวาน ถ้าตายไปคงไม่มี
โอกาสได้ทำาอีกแล้ว  ผมทั้งดื่มและเที่ยว 
กลางคืน ทำางานพิเศษในวันสะบาโต  
ช่วงปีแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ในบาป ผมเคย
คุกเข่าสวดอ้อนวอนว่าจะเลิกทำาบางสิ่ง
ที่ไม่ดี แล้วผมก็เลิกการกระทำาอันชั่วร้าย
นั้น  แต่ก็ไม่ได้สวดอ้อนวอนอีกเลย  

จนกระทั่งผ่านไปประมาณสองป ี

เพื่อนรุ่นน้องที่กินเที่ยวด้วยกันขับรถชน

เด็กเสียชีวิต  เขาเศร้ามากจนตัดสินใจ

เลิกอบายมุขทุกอย่าง แม้จะเห็นเช่นนั้น 

ผมก็ยังคงอยู่ในบาปเช่นเดิม  แต่จู่ ๆ วัน

หนึ่งเพื่อนที่ทำางานคนหนึ่งเดินมาหาผม 

และพูดขึ้นมาว่าใคร ๆ  ก็หันหลังให้

อบายมุขกันหมดแล้ว ทำาไมผมไม่เอา

อย่างคนอื่นบ้าง  คำาพูดนั้นทำาให้ผมฉุก 

คิดถึงพระผู้เป็นเจ้าขึ้นมาทันที  ผมรู้ว่า

พระองค์ทรงมาตามผมแล้วโดยทรงดลใจ 

ผ่านคำาพูดของคนนั้น  วันรุ่งขึ้นผมจึง

                     ตั้งใจเลิกทุกสิ่งที่ทำาให ้

       พระผู้เป็นเจ้าเสีย

พระทัย  ผมก้าวเดินออกจากการเป็นคน

ของโลกหันมาหาพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้

ช่วยให้รอดอีกครั้ง 
จากเหตุการณ์ครั้งนั้นผมรู้ได้เลยว่า 

พระผู้เป็นเจ้าทรงรักและทรงเฝ้ารอให้
ผมกลับมาสู่คอกของพระองค์อีกครั้ง  
พระองค์ทรงรู้จักเราทุกคน ไม่ว่าเราจะ
รู้จักพระองค์หรือไม่ก็ตาม  ผมกลับมา 
ที่โบสถ์และสารภาพผิดทุกอย่างกับ
ประธานสาขา  ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และรู้สึกถึงการให้อภัยบาปของ
พระองค์จากการที่ผมกลับใจ ผมรู้ว่าผม
จะไม่กลับไปทำามันอีก  ผมสามารถสร้าง
เกราะป้องกันให้ตนเองด้วยการไปโบสถ์
ทุกอาทิตย์  อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำา 
รักษาพระบัญญัติ และสวดอ้อนวอนขอ
การทำาทางจากพระองค์  ผมกลับมาเข้ม
แข็งในศาสนจักรโดยไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล
หรือใครทั้งนั้น  ผมรู้แต่เพียงว่าผมต้อง 
ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด  
และเมื่อเราพบว่ามีรูปเคารพในใจเรา 
อย่าลังเลที่จะเอามันออกไป ไม่ว่าสิ่งนั้น

จะดูมีค่าต่อเราเพียงใดก็ตาม 

บุญเกิด พาธาศรี, เชียงใหม่
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รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่
เดวิด เอ็ม. ซีเนียร ์
ประธานคณะเผยแผ่ประเทศไทย กรุงเทพ

เ  ม่ือวันท่ี 2 พฤศจิกายนปี 1966 เอ็ลเดอร์ 

 กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อุทิศแผ่นดินประ-

เทศไทยสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนา  ใน 

คำาสวดอ้อนวอนอุทิศนั้นท่านกล่าวว่า 

“พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนขอ 

พระวิญญาณของพระองค์ทรงพำานัก

บนแผ่นดินนี้และประชาชาตินี้…โปรด

ประทานพรคนเหล่านั้นผู้จะสอนพระ-

กิตติคุณของพระองค์ ผู้สอนศาสนาซึ่ง

พระองค์จะทรงส่งมาที่นี่…โปรดประทาน

พรพวกเขาเพื่อบังเกิดประสิทธิผลในการ

ประกาศพระวจนะของพระองค์ และขอให้ 

มีหลายคน พระบิดา แท้จริงแล้ว หลาย

พันหลายหมื่นคน  ผู้จะสดับฟังข่าวสาร

ของพวกเขา”

21 ปีต่อมา ประธานกอร์ดอน บี.  

ฮิงค์ลีย์กลับมาภูมิภาคนี้อีกเพื่ออุทิศ

ประเทศพม่าสำาหรับงานเผยแผ่ศาสนา  

โดยทราบว่าพรที่ขอไว้ให้ประเทศไทย 

ยังไม่เป็นรูปธรรม ประธานฮิงค์ลีย์จึง 

อุทิศส่วนหนึ่งของคำาสวดอ้อนวอนอุทิศ

ให้แก่ประเทศไทย มีความว่า 

“พระบิดา พวกข้าพระองค์เปล่งเสียง

อีกครั้งในคำาสวดอ้อนวอนอุทิศเกี่ยวกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศไทย ซึ่งได้รับ 

การอุทิศเพื่องานของพระองค์เมื่อหลายปี

มาแล้วโดยผู้รับใช้ของพระองค์ และสวด

อ้อนวอนขอให้พรซึ่งกล่าวไว้ในครั้งนั้น

เกิดขึ้นจริงด้วยเถิด … พวกข้าพระองค์

สวดอ้อนวอนขอให้งานของพระองค์เติบโต 

ในแผ่นดินโบราณแห่งเอเชียเหล่านี้เพื่อ

เป็นพรแก่ บุตรธิดาหลายล้านคนของ

พระองค”์

ยุคที่ประธานฮิงค์ลีย์สวดอ้อนวอนขอ

ได้มาถึงแล้วถ้าเราจะรับไว้  เราไม่อาจ

เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่เฝ้ามองการ 

เร่งงานของพระองค์ เพราะพระเจ้า พระ- 
ผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจะทรงทำาให้

สัญญาของพระองค์เกิดสัมฤทธิผลผ่านเรา 

“ดังน้ัน, เราจึงเรียกส่ิงอ่อนแอของโลก, 

คนเหล่าน้ันท่ีไม่มีการศึกษาและถูกดูหม่ิน, 

เพื่อย่ำาประชาชาติให้หลุดออกจากรวง

โดยอำานาจแห่งพระวิญญาณของเรา” 

(คพ. 35:13)

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทอด

พระเนตรมายังประเทศไทย  พระองค์ทรง

กำาลังนำาหลายคนมาสู่ความรู้เรื่องความ

จริง ขอให้เราพร้อมใจกันทำาให้การเร่งงาน 

อันสำาคัญยิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย 

คณะเผยแผ่ประเทศไทย

เอ็ลเดอร์คนไทย/คนลาว   11 คน

ซิสเตอร์คนไทย/คนลาว   4  คน

เอ็ลเดอร์ชาวต่างชาติ   97  คน

ซิสเตอร์ชาวต่างชาติ   45  คน

เอ็ลเดอร์ในประเทศลาว   3  คน

คู่ผู้สอนศาสนาอาวุโส  22  คน

บัพติศมาในประเทศไทย

มกราคม    165  คน

กุมภาพันธ์    145  คน

มีนาคม    220  คน

เมษายน 124  คน

รวม	 654	คน

ณ เดือนพฤษภาคม 2014

จำนวนสมาชิกภาพในประเทศไทย
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ยุวทูตบีวายยูประสบความสำาเร็จจากทัวร์
การแสดง “HEARTSONGS”

นั     บตั้งแต่เดินทางมาถึงประเทศไทย คณะยุวทูตจากมหา-  

 วิทยาลัยบริคัมยังก์ก็นำาความสุขและพรมาสู่ผู้คนจำานวน

มากผ่านการแสดงคอนเสิร์ต 90 นาทีที่นำาบทเพลงสากล

ไพเราะคุ้นหูมากมายและเพลงที่โด่งดังจากละครบรอดเวย์มา

ร้อยเรียงประกอบการแสดงจินตลีลาซึ่งมีการออกแบบท่าเต้น

ยุคใหม่พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายสีสันสดใส  นอกจากนี้ยังมี

บทเพลงที่ฝึกขับร้องมาเป็นพิเศษในภาษาไทยเพื่อคนไทย

โดยเฉพาะในรูปแบบอะแคปเปลลา คือ เพลงพระราชนิพนธ์ 

สายฝน และเพลงฉันรู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วย จากหนังสือ

เพลงสำาหรับเด็กของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน

ยุคสุดท้าย

บทเพลงของคณะยุวทูตบีวายยูได้ฝากความประทับใจไว ้

ด้วยข่าวสารแห่งความรักที่จะดังกังวานอยู่ในใจผู้ชมหลาย 

พันคน

กรุงเทพฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

(รพ.เด็ก) โดยความร่วมมือกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (แอลดีเอส) ระดมทุนได้มากกว่า

สองล้านบาทจากคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อสมทบทุนการจัดหา

ครุภัณฑ์และการพัฒนาทางการแพทย์  ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่  

30 เมษายนท่ีโรงมหรสพ ศาลาเฉลิมกรุง โดยมีพระเจ้าวรวงศ์- 

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรง

เป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดง  

ในวันที่ 2 พฤษภาคม สโมสรโรตารีเป็นเจ้าภาพนำาคณะ 

ยุวทูตไปจัดการแสดงเพ่ือระดมทุนสำาหรับการกุศล 4 โครงการ

ท่ีหัวหิน 
ค่ำาวันที่ 3 พฤษภาคม สโมสรโรตารีบางรัก มูลนิธิเซ็นต ์

โยเซฟ  และศาสนจักรแอลดีเอสร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดคอนเสิร์ตการกุศล “จินตนาการ

แห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ใจประสานใจ” (Heartsongs The 

Melodies of Love Charity Concert) ท่ีหอประชุมมหิศร อาคาร 

เอสซีบีปาร์ค เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องฟอกไตให้แก่คณะ

แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำาหรับผู้ป่วยด้อย

โอกาส คอนเสิร์ตคร้ังน้ีประสบความสำาเร็จด้วยดี โดยสามารถ

จัดซื้อเครื่องฟอกไตได้ถึง 2 เครื่องและเครื่องช่วยหายใจอีก 

1 เครื่อง  สมาชิกโรตารีบางท่านประทับใจมากถึงกับมาร่วม

การประชุมไฟร์ไซด์พิเศษของคณะยุวทูตที่อาคารประชุม

แจ้งวัฒนะในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม  ท่านหนึ่งบอกว่า 

รู้สึกได้ถึงบางสิ่งพิเศษในการประชุมครั้งนั้นและเป็นไฟรไ์ซด์ 

ที่ยอดเยี่ยมมาก

เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงในวันที ่

6 พฤษภาคม ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำาไปสมทบกองทุน 50 ปี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อจัดสร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ

ศาสนจักรแจ้งว่าทุกครั้งที่คณะยุวทูตมาเยือน มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพคอยเอื้อเฟื้อสนับสนุนคณะยุวทูตบีวายยู

เสมอมา  เย็นวันต่อมามีการแสดงจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-

เชียงใหม่ โดยทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ

ขอนแก่น

การแสดงรอบสุดท้ายในประเทศไทยจัดขึ้นในวันที่ 9  

พฤษภาคม ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยความร่วมมือ

ระหว่างวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เทศบาลนครขอนแก่น 

ฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และศาสนจักร 

แอลดีเอสเพื่อฉลองการก่อตั้งปีที่ 50 ของวิทยาลัย โดยมี

นายกเทศมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ในครั้งนี ้

คณะยุวทูตได้มีโอกาสร่วมทำากิจกรรมกับเด็กกำาพร้าด้อย

โอกาสในท้องที่ด้วย 

ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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ยุวทูตบีวายยูเยี่ยมเด็กที่สถาบันเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

คณะกรรมการผู้จัดงานและนักแสดงคอนเสิร์ต “จินตนาการแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ ใจประสานใจ” มอบเช็ค 2,700,000 บาทแก่ 
คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อเครื่องฟอกไต
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แนะนำาผู้สอนศาสนาจากประเทศไทย

ส่งบทความหรือข่าวกิจกรรมในสาขา/วอร์ด หรือ ท้องถิ่น/สเตค  เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใส และประสบการณ์ทางวิญญาณของท่าน 

เพื่อลงในเว็บไซต์ Facebook หรือเลียโฮนาได้ที่

บรรณาธิการเนื้อหา: สุพันธนิดา แก่นจักร   อีเมล: kaenjaksu@ldschurch.org

อาจมีการแก้ไขความยาวหรือความชัดเจนของเนื้อความที่ส่งมา

ระบุ: (1) ชื่อ-นามสกุล (2) วันเดือนปีเกิด (3) วอร์ดหรือสาขา (4) สเตคหรือท้องถิ่น (5) คำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรของท่านให้พิมพ์ข้อความ 

และรูปถ่ายที่ส่งมา (ถ้ามี) หากอายุต่ำากว่า 18 ปี ต้องมีคำาอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง

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

ต่อไปนี้ท่านสามารถส่งข้อมูลผู้สอนศาสนาที่รับใช้จากหน่วยหรือครอบครัวของท่านมาที่บรรณาธิการเนื้อหา พร้อมด้วยภาพถ่ายหรือ 

ประจักษ์พยานสั้น ๆ ของผู้สอนศาสนาคนนั้นสำาหรับลงเลียโฮนาและและสื่ออื่น ๆ ของศาสนจักรในประเทศไทย

Christopher Donghee Kim
สาขาแจ้งวัฒนะ

คณะเผยแผ่ไทเป	ไตซุง
(2012-2014)

เบญจรินทร์ ไกวัลวรรธนะ
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่วอชิงตัน	ทาโคมา
(2013-2014)

Saleam Ajy Kettawong 
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2012-2014)

ธนวัฒน์ แซ่ก๊วย
สาขาบางบัวทอง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

นิรุต โมฆรัตน์
สาขาสมุทรปราการ

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2012-2014)

กฤช กฤษณะโลม
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

Angkham Kompadithy
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2015)

ศรารัตน์ เชื้อทอง
สาขาดอนเมือง

คณะเผยแผ่ประเทศไทย	กรุงเทพ
(2013-2014)


