
ข่าวสารจากฝ่ายประธานภาคเอเชีย

วั
	 นที่	27	มิถุนายน	ค.ศ.	1844			
		นาโอมี	โฮลแมน	นอนอยู่บนเตียง	
		กับลูกชายตัวน้อยอายุเก้าวัน	 

ซึ่งต่อมาจะเป็นปู่ทวดของข้าพเจ้า	ขณะ 
นั้นเธอเห็นชายกลุ่มหนึ่งมอมหน้าและ 
พูดจาหยาบคายเดินผ่านบ้านของพวก 
เขาไปทางคาร์เทจ		ประมาณ		17.00	น.	 
ฝูงชนบุกไปที่คุกคาร์เทจสังหารศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ	สมิธและไฮรัมพี่ชาย 
ของท่าน
เอ็ลเดอร์จอห์น	เทย์เลอร์สมาชิกสภา

อัครสาวกสิบสองและประธานศาสนจักร
ในอนาคตถูกยิงสี่นัดแต่รอดชีวิต		ท่าน
บันทึกเหตุการณ์ในวันแห่งเคราะห์กรรม
นั้นไว้ซึ่งปัจจุบันคือภาคที่	135	ของหลัก
ค�าสอนและพันธสัญญา
“เพื่อผนึกประจักษ์พยานหนังสือเล่ม 

นี้และพระคัมภีร์มอรมอน,	เราประกาศ
มรณสกัขีของโจเซฟ	สมธิศาสดาพยากรณ์, 
และไฮรัม	สมิธ	ผู้ประสาทพร	ท่านทั้งสอง
ถูกยิงในคุกคาร์เทจ	,	วันที่	27	มิถุนายน,	
คริสต์ศักราช	1844,	เวลาประมาณห้าโมง
เย็น,	โดยกลุ่มคนร้ายติดอาวุธ—มอมหน้า
สีด�า—ประมาณ	150	ถึง	200	คน.	.	.

-	 รวมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายพัน
คน,	ก่อตั้งเมืองอันยิ่งใหญ่เมือง
หนึ่ง,	และฝากเกียรติคุณกับชื่อ
เสียงที่ไม่มีวันตายไว้.

ท่านด�าเนินชีวิตอย่างสูงส่ง,	และท่าน
ตายอย่างสูงส่งในสายพระเนตรของ 
พระผู้เป็นเจ้าและผู้คนของท่าน	.	.	.”2

เมื่อไม่นานมานี้นิตยสารสมิธโซเนียน	
นิตยสารชื่อดังของสหรัฐได้จัดพิมพ์ฉบับ
นักสะสมขึ้นในชื่อว่า	“100	บุคคลส�าคัญ
ที่สุดตลอดกาลชาวอเมริกัน”		โจเซฟ	สมิธ
ได้รับการจัดไว้เป็นอันดับแรกในประเภท	
“บุคคลส�าคัญทางศาสนา”3		เมื่อโจเซฟ
อายุ		17	ปี	เทพโมโรไนบอก	[ท่าน]	ว่า	 
“พระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานให้ท่านท�า;	 
และชื่อ	[ของท่าน]	จะทั้งดีและชั่วใน
บรรดาประชาชาติ,	ตระกูล,	และภาษา
ทั้งปวง.	.	.”4	เกือบสองร้อยปีต่อมาเรา
ได้เห็นสัมฤทธิผลของข้อความนั้นอย่าง
ต่อเนื่อง
โจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์แห่ง

การฟื้นฟู		ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจในสิ่งที่ท่าน
ต้องอดทนและทุกสิ่งที่ท่านท�าส�าเร็จภาย
ใต้สภาวการณ์ที่ยากล�าบากและในช่วง

โจเซฟ	สมิธ	ศาสดาพยากรณ์	และผู้
หยั่งรู้ของพระเจ้า,	ท�าเพื่อความรอดของ
มนุษย์ในโลกนี้,	ยิ่งกว่าคนอื่นใดที่เคยมี
ชีวิตอยู่ในโลก,	ยกเว้นพระเยซูเท่านั้น.”1

จอห์น	เทย์เลอร์บันทึกต่อไปด้วยข้อ
สรุปของงานอันน่าประทับใจท่ีศาสดา
พยากรณ์โจเซฟท�าส�าเร็จในช่วงชีวิตของ
ท่านว่า

“ในช่วงเวลาสั้น	ๆ	ยี่สิบปี,	ท่าน:
-			น�าพระคัมภีร์มอรมอนออกมา,	ซึ่ง	
ท่านแปลโดยของประทานและ
อ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า,	และเป็น					

				เครื่องมือให้พิมพ์เผยแพร่ในสอง
ทวีป;	

-		ส่งความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ
อันเป็นนิจ,	ซึ่งมีอยู่ในนั้น,	ไปยังสี่
เสี้ยวของแผ่นดินโลก;	

-		น�าการเปิดเผยและพระบัญญัติออก
มาซึ่งรวมเป็นหนังสือหลักค�าสอน
และพันธสัญญาเล่มนี้,	และเอกสาร		
และค�าแนะน�าแห่งปัญญาอื่น	ๆ 
มากมายเพื่อประโยชน์ของลูก
หลานมนุษย์;	

ประเทศไทย

โจเซฟ สมิธ---    
ศาสดาพยากรณ ์
และผู้เปิดเผย
เอ็ลเดอร์แรนดี ดี. ฟังก์ แห่งสาวกเจ็ดสิบ
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานภาคเอเชีย
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เวลาสั้นๆ	เช่นนั้น		ท่านไม่สามารถท�าสิ่ง
เหล่านั้นให้ส�าเร็จลุล่วงได้และจะท�าไม่ได้
หากไม่มีการน�าทางที่ชัดเจนโดยตรงจาก
พระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตร
ของพระองค์พระเยซูคริสต์

โจเซฟเป็นศาสดาพยากรณ์
บทบาทแรกของศาสดาพยากรณ์

ตลอดประวัติศาสตร์โลกคือเป็นพยานถึง

พระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์	

และสอนหลักค�าสอนของพระองค์		ในคืน

ก่อนที่พระคริสต์จะประสูติ	พระเมสสิยาห์

แห่งโลกก่อนเกิดประกาศต่อนีไฟว่า	“ใน

วันพรุ่งเราจะเข้ามาในโลก,	เพื่อแสดงแก่

โลกว่าเราจะท�าให้ทุกสิ่งซึ่งเราให้ปากของ

ศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธ์ิของเราพูดไว้

เกิดสัมฤทธิผล”5		เมื่อพระองค์ทรงปรากฏ

ต่อชาวนีไฟหลังการฟื้นคืนพระชนม์อัน

รุ่งโรจน์	พระวจนะแรกท่ีตรัสคือ	“ดูเถิด,	

เราคือพระเยซูคริสต์,	ผู้ที่ศาสดาพยากรณ์

เป็นพยานว่าจะมาในโลก”6		พระผู้ช่วยให้

รอดทรงรักและให้เกียรติศาสดาพยากรณ์

ของพระองค์—ชายผู้องอาจกล้าหาญซึ่ง

เสียสละอย่างมากเป็นการส่วนตัวและมัก

จะด้วยชีวิตของพวกเขาเพ่ือกล่าวค�าพยาน

ถึงพระครสิต์		ดังนั้นพระเยซูทรงยืนยันกับ

ชาวนีไฟว่าศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

ในยคุโบราณกล่าวความจริงและพระองค์

เสด็จมาแล้วดังที่ศาสดาพยากรณ์กล่าว

ว่าพระองค์จะเสด็จมา
ในท�านองเดียวกัน	จากช่วงเวลาของ

นิมิตแรกขณะโจเซฟอายุ	14	ปีจนถึงมรณ
สักขีของท่าน	24	ปีหลังจากนั้น		ท่านสอน
อย่างแน่วแน่และเป็นพยานถึงพระเยซู
คริสต์		การชดใช้และหลักค�าสอนของ

พระองค์			สิ่งส�าคัญที่สุดในบรรดาความ
ส�าเร็จมากมายของท่าน	โจเซฟเป็นศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

โจเซฟเป็นผู้เปิดเผย
การเปิดเผยหมายถึงการท�าให้เป็นที่รู้

หรือเปิดสิ่งท่ีถูกปิดบังไว้ออกมา7		ผู้เปิด

เผยคือผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงท�าให้ความ

จริงที่หายไปหรือถูกซ่อนไว้เป็นที่รู้หรือเปิด

เผยผ่านท่าน		ในบรรดาสิ่งที่โดดเด่นอื่นๆ	

ทั้งหมดซึ่งโจเซฟ	สมิธบรรลุผลส�าเร็จ	สิ่ง

ส�าคัญอันเป็นรากฐานคือการที่ท่านได้รับ

การเปิดเผยถึงพระบุคลิกลักษณะที่แท้จริง

ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร

ของพระองค์พระเยซูคริสต์8		ในช่วงเวลา

แห่งความสับสนยิ่ง		เมื่อหลายคนก�าลัง 

โต้เถียงกันเรื่องนี้		พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด

เผยผ่านโจเซฟ	สมิธถึงความเข้าใจที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ในการเดินทางไปในหมู่สมาชิกศาสน- 

จักรในเอเชีย		ข้าพเจ้าได้ยินสมาชิกหลาย

ท่านเป็นพยานถึงความรู้ของตนเกี่ยวกับ 

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา	พระบุตร	และ

พระวิญญาณบริสุทธิ์	ทั้งยังเป็นพยานถึง

ธรรมชาติวิสัยและพระคุณลักษณะที่แตก

ต่างกันของแต่ละพระองค์		ข้าพเจ้าสังเกต

เหน็ความส�านกึคุณท่ีแท้จรงิในหมูว่สิทุธิชน 

ยุคสุดท้ายส�าหรับความรู้นั้น
ประจักษ์พยานเหล่านี้เตือนให้ข้าพเจ้า

นึกถึงถ้อยค�าใน	Lectures on Faith	ซึ่ง
เราอ่านได้ว่า	“.	.	.	สามสิ่งนั้นจ�าเป็นเพื่อ
ที่ว่าสัตภาวะผู้มีเหตุผลและปัญญาจะใช้
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับชีวิตและ
ความรอด
“หนึ่ง	แนวคิดที่ว่าพระองค์ทรงด�ารง

 

โดยผ่านศาสดาพยากรณ ์

โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ ์

และผู้เปิดเผย---พระลักษณะและ 

พระบุคลิกภาพที่แท้จริงของ 

พระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิดเผย 

ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟ ู

และเราแต่ละคนสามารถรู้ถึง 

สิ่งเหล่านี้ต้วยตัวเราเอง
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อยู่จริง
“สอง	แนวคิดท่ีถูกต้อง	เรื่องพระ-

บุคลิกภาพ		ความดีพร้อมและพระคุณ
ลักษณะของพระองค์
“สาม		ความรู้ที่แท้จริงว่าเส้นทางชีวิต 

ที่เขาเดินตามไปนั้นย่อมเป็นไปตามพระ- 
ประสงค์ของพระองค์---เพราะหากไม่มี
ความคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงที่ส�าคัญสาม
ข้อนี้	ศรัทธาของสัตภาวะที่มีเหตุผลล้วน
ต้องบกพร่องไปและไม่เกิดผลใดๆ	แต่ด้วย
ความเข้าใจนี้		ศรัทธานั้นจะดีพร้อมและ
เกิดผลเต็มที่		อุดมสมบูรณ์ในความชอบ
ธรรมสู่การสรรเสริญและรัศมีภาพแห่ง
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระเจ้าพระ-
เยซูคริสต์”9

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าสมาชิกศาสนจักร
ที่ซื่อสัตย์รู้สึกปีติยินดีอย่างยิ่งที่รู้ว่าพวก
เขาเป็นบุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้ทรงรักพวกเขา	ทรงสร้างพวกเขาตามรูป
ลักษณ์ของพระองค์		พวกเขารู้สึกรักและ
ส�านึกคุณส�าหรับพระผู้ช่วยให้รอดและ
พยายามปฏิบัติตามพระองค์	ดังนั้นพวก
เขาจึงมีความสุขกับการเป็นเพื่อนของ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิต		พวกเขาม ี
ความซาบซึ้งอย่างยิ่งส�าหรับศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ	สมิธ	ผู้เป็นศาสดา
พยากรณ์และผู้เปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า	
ที่ท�าให้ความจริงนิรันดร์เกี่ยวกับพระผู้- 
เป็นเจ้าสามพระองค์เป็นที่รู้
เช่นเดียวกับพวกเขา	ข้าพเจ้าส�านึก

คุณอย่างลึกซึ้งต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ	
สมิธ		ข้าพเจ้าเคยเดินอยู่ในป่าศักดิ์สิทธิ ์
ที่ท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ 
พระบุตรของพระองค์พระเยซูคริสต	์	
ข้าพเจ้าเคยไปที่คุกคาร์เทจท่ีท่านเป็น

มรณสักขี		ข้าพเจ้ามีบรรพชนที่รู้จัก 

บราเดอร์โจเซฟ		แต่ประจักษ์พยานของ

ข้าพเจ้าถึงบทบาทของท่านในฐานะ

ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าเกิด

ขึ้นในวิธีเดียวกับผู้ไม่เคยมีประสบการณ์

เหล่านั้น--คือจากการเป็นพยานยืนยัน

ของพระวิญญาณบริสุทธิ์		ข้าพเจ้าส�านึก

คุณส�าหรับการเป็นพยานนั้นและส�าหรับ

ข้อเท็จจริงที่ว่าโดยผ่านศาสดาพยากรณ์

โจเซฟ---ผู้เป็นศาสดาพยากรณ์และผู้เปิด

เผย---พระลักษณะและพระบุคลิกภาพ

ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการเปิด

เผย	ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟู	และเรา

แต่ละคนสามารถรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ต้วยตัว

เราเอง

ประจักษ์พยานนี้ท�าให้เรามีศรัทธาที่

จ�าเป็นต่อการปฏิบัติตามหลักธรรมและ

ศาสนพิธีของพระกิตติคุณที่เราอาจพบ 

ปีติและสันติสุขในเวลาน้ีและตลอด

นิรันดร	

อ้างอิง
1.	 ดู	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�		135:1,3
2.	 ดู	หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	135:3	

ดัดแปลงรูปแบบ
3.	 ดู	“Religious	Figures,”	Smithsonian, 

Spring	2015	Collector’s	Edition,	66.
4.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ----ประวัติ	1:33
5.	 ดู	3	นีไฟ	1:13
6.	 3	นีไฟ	1:13
7.	 ดู	Bible	Dictionary,	“Revelation.”
8.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ----ประวัติ	1:17,	25;	 

หลักคำ�สอนและพันธสัญญ�	76:19-24
9.	 Joseph	Smith	Jr.,	Lectures	on	Faith	 

(Deseret	Book	Company,	1985),	38	 
(first	published	in	1835,	and	as	part 
of	subsequent	editions	of	the	Doctrine	 
and	Covenants	prior	to	1921).
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แ น ะ น� า แ ห ล่ ง ช ่ว ย

The Life of Jesus Christ  
Bible Videos
ดีวีดีชุดนี้คัดเลือกตอนสั้นๆ 50 ตอนจาก 

The Life of Jesus Christ Bible Videos 

เพื่อแสดงเหตุการณ์ช่วงส�าคัญต่างๆ ใน

พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดและค�า

สอนของพระองค์จากหนังสือกิตติคุณทั้ง 

สี่เล่ม  มีตอนยาวที่เรียบเรียงไว้ทั้งหมด 

หกตอน  สามารถใช้เสริมในการสังสรรค์

ครอบครัว รวมถึงการศึกษาพันธสัญญา

ใหม่เป็นครอบครัวและในชั้นเรียน ท่าน

สามารถดาวน์โหลดวิดีโอและรูปภาพ

ต่างๆ เกี่ยวกับวิดีโอนี้ได้ที่ BibleVideos.

org (ภาษาอังกฤษ)

พระคัมภีร์มาตรฐานสี่เล่มฉบับกระเป๋า: 

พนัธสญัญาเดิม พนัธสญัญาใหม่ พระคัมภร์ี

มอรมอน หลักค�าสอนและพันธสัญญา  

ไข่มุกอันล�้าค่า (ภาษาอังกฤษ)

สดี�า ปกอ่อน ขนาด 8/3 3 นิว้ x 8/1 5 นิว้
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ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่กลับมา 
รับใช้ประเทศไทย

ทุกๆ	ปีจะมีคู่สามีภรรยาจ�านวนมาก
ที่ต้องจากบ้าน	งานอาชีพ	หรือชีวิต

หลังเกษียณ	และแม้แต่ครอบครัวตนเอง

มารับใช้ศาสนจักรเป็นผู้น�าของผู้สอน

ศาสนาในคณะเผยแผ่ต่างๆ	ทั่วโลกโดย

ไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลาสามปี		บางคน

ได้รับเรียกให้รับใช้ในภูมิภาคที่ตนเคย

เป็นผู้สอนศาสนามาก่อนช่วงสมัยหนุ่ม	

เช่นเดียวกับประธานคณะเผยแผ่คนใหม่

ของประเทศไทยที่จะมารับหน้าที่ต่อจาก

ประธานเดวิด	เอ็ม.	ซีเนียร์และภรรยาใน

เดือนกรกฎาคมนี้

ประธานเคลลีย์ อาร์. จอห์นสัน 

เกิดและเติบโตที่รัฐออกเด็น	ยูทาห์		เคย

รับใช้เป็นผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่

ประเทศไทย	กรุงเทพ	ช่วงปี	ค.ศ.	1982- 

1983	ในเขตพระโขนง	สามเสน	เชยีงใหม่ 

และอโศก		น่าสนใจด้วยว่าคุณพ่อคุณ

แม่ของประธานจอห์นสันก็เคยรับใช้เป็น

ผู้สอนศาสนาอาวุโสที่ประเทศไทยด้วย

เช่นกัน	โดยรับใช้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

ตลอดงานเผยแผ่

หลังจบจากการเป็นผู้สอนศาสนา	

ประธานจอห์นสันศึกษาต่อจนจบ

ปริญญาตรีด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัย 

วีเบอร์สเตท		และจบบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบริคัมยังก ์

จากนั้นท�างานเป็นผู้ตรวจสอบทุจริตทาง

บัญชีมาโดยตลอด	โดยได้รับว่าจ้างให้

เป็นพยานผู้ช�านาญการมากกว่า	2,000	

ครั้ง	และให้การเป็นพยานในชั้นศาล

มากกว่า	200	ครั้ง		นอกจากนี้ยังเป็นหุ้น

ส่วนในบริษัท	Norman,	Townsend	&	

Johnson,	LLC	ที่ซอลท์เลคซิตี้	รัฐยูทาห์

ประธานจอห์นสันเคยรับใช้การเรียก

ในศาสนจักรมาแล้วหลายหน้าที่	รวมถึง

หัวหน้าเผยแผ่วอร์ด	ประธานสเตค	 

ที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสเตค	สภาสูง 

อธิการ	ท่ีปรึกษาในฝ่ายอธิการ	และ

ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์		ทัศนคติของ

ท่านที่มีต่อการเรียกท�าให้ท่านพบความ

สุขในการรับใช้		“ผมเติบโตอย่างมากจาก

โอกาสรับใช้ในการเรียกต่างๆ	มากมาย 

ในศาสนจักร		ผมไม่เคยมองว่าการเรียก

ในศาสนจักรเป็นภาระ	แต่เป็นพรที่น�า 

จุดประสงค์และความอิ่มเอมมาสู่ชีวิต”		

เมื่อกล่าวถึงประจักษ์พยานส่วนตัว	

ท่านกล่าวว่า	“ประจักษ์พยานของผม 

ในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มั่นคง		

ผมได้รับการยืนยันเป็นส่วนตัวจากพระ-

วิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงพระชนม์และทรงรักผม	พระเยซูคริสต์

ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของผม	และผม

จะได้รับการให้อภัยจากบาปด้วยอ�านาจ

ของการชดใช้	ผมรักพระคัมภีร์และเรียนรู ้

จากพระคัมภีร์ทุกวัน		ผมรู้ว่าพระเจ้า

ประทานพรผมเมื่อผมรักและเชื่อฟัง

พระองค์”

ประธานจอห์นสันพบเทเรสซา	(เทอร์รี) 

บาร์ตรัม	สมัยเป็นสมาชิกคณะนักร้อง

ประสานเสียงสถาบันแอลดีเอสออกเด็น

ด้วยกัน		หกเดือนต่อมาท้ังคู่แต่งงาน 

กันเมื่อวันที่	27	มีนาคม	1986		ซิสเตอร ์

จอห์นสันเกิดที่เมืองซัมเตอร์	เซาท์-

แคโรไลนา		คุณพ่อของเธอประจ�าการ

ในกองทัพ	ท�าให้เธอต้องย้ายที่อยู่อาศัย

บ่อยครั้งทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศ

ญี่ปุ่น		เธอรับบัพติศมาเมื่ออายุ	9	ขวบ	

หลังจากผู้สอนศาสนาพบและสอนพระ-

กิตติคุณให้แก่ครอบครัวเธอ		เธอศึกษา

ที่มหาวิทยาลัยวีเบอร์สเตท		เธอชอบ

ท�างานกับเยาวชนหญิงและเคยรับใช้เป็น

ประธานและที่ปรึกษาของเยาวชนหญิง

วอร์ด		นอกจากนี้ยังรับใช้เป็นที่ปรึกษาใน

ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์	ผู้น�าเพลง

ปฐมวัย	และหัวหน้าในชั้นบริบาลวอร์ด

อีกด้วย 
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ประธานและซิสเตอร์จอห์นสันมีบุตรธิดาห้าคน  ทั้งคู่ชอบเดินเขา แค้มปิ้ง ทำาสวน ท่องเที่ยว และใช้เวลากับครอบครัว

แ น ะ น� า ผู้ ส อ น ศ า ส น า จ า ก ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

เอ็ลเดอร์คธาวุธ พูลแสง
สาขาสุรินทร์

คณะเผยแผ่แคลิฟอร์เนีย ลองบีช 
(2015-2017)

ซิสเตอร์ศันสนีย์ พุ่มพวง 
วอร์ดอุบล

คณะเผยแผ่ศูนย์นักท่องเที่ยวฮิลคาโมราห์ 
(2014-2016)

เอ็ลเดอร์นพพล มณีคำา
สาขาสุรินทร์

คณะเผยแผ่ยูทาห์ ออกเด็น 
(2014-2016)

Elder Khamsanong Linkhaisong
สาขาเวียงจันทน์

คณะเผยแผ่ออสเตรเลีย เมลเบิร์น
(2015-2017)

ซิสเตอร์อมฤตรา จันทร์ศรีระมี 
สาขาอโศก

คณะเผยแผ่ยูทาห์ ซอลท์เลคซิต้ี เทมเปิลสแควร์ 
(2015-2016)

ซิสเตอร์ศรัญญา ยลถวิล
สาขากาฬสินธุ์

คณะเผยแผ่ออสเตรเลียซิดนีย์เซาท์
(2015-2016)
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ผมกับซิสเตอร์บุญมี ภรรยาของผม ได้รับการเชื้อเชิญให้
เรียนพระกิตติคุณกับผู้สอนศาสนาจากประธานสาขา

ในขณะนั้นซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพ  เราปฏิเสธอย่าง
สิ้นเชิงในตอนแรก แต่ด้วยความรักความอดทนของเขา เราจึง
เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมาในเวลาต่อมา 

ทุกอย่างดีขึ้นโดยเฉพาะความรักที่มีในครอบครัว  สุขภาพ
ของผมดีขี้นอย่างมากจากการรักษาพระค�าแห่งปัญญา  เรา
ด�าเนินชีวิตรับประสบการณ์ด้วยความสุขถึงแม้จะขัดสนและ 
มีอุปสรรคในชีวิตอยู่บ่อยๆ 

ช่วงต้นปี 2014 เพื่อนต่างศาสนาชักชวนเราให้เปิดร้านขาย
ของช�า เราตื่นเต้นและอยากท�าเพราะช่วงนั้นผมก�าลังคิดอยาก
มีรายได้เพิ่มเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น  เราตอบตกลงอย่าง
รวดเร็ว  แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปซื้อสินค้ามาขาย ผมตกใจเมื่อ
เห็นรายการสิ่งที่ต้องซื้อ  สินค้าหลายอย่างไม่สอดคล้องกับกฎ
พระค�าแห่งปัญญา เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ กาแฟ ฯลฯ  
ผมถามเพื่อนและได้รับค�าตอบว่า “ไม่ขายพวกนี้แล้วจะขาย
อะไร”  ตอนนั้นเราได้ตกลงกันมาหลายอย่างแล้ว ท�าให้เป็น
เรื่องยากที่จะกลับค�า  เราจึงต้องจ�าใจท�า

ช่วงเวลานั้นผมทุกข์ใจมากเพราะไม่อยากหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูก
ต้องให้คนซื้อ  ภรรยาปลอบใจผมและบอกให้ผมอดทนสักระยะ
หนึ่งก่อน  ผมยอมตามภรรยา แต่ใจผมคิดหนัก คิดไปมากมาย
ว่าตนเองเป็นวิสุทธิชน ควรเป็นแบบอย่างที่ดี  แต่เมื่อเราขาย
สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะไปแนะน�าใครได้  ผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่า
ควรที่จะประกอบศาสนพิธีใดๆ ไม่มีค่าควรที่จะน�าชั้นเรียนหรือ
ไปช่วยสอน ไม่มีค่าควรที่จะรับใช้  เมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ ข้อ
พระคัมภีร์ทิ่มแทงจิตวิญญาณผม  ผมรู้สึกห่างเหินกับโบสถ์แต่
ก็ยังไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และรับใช้ในการเรียกเช่นเดิม

ผมเริ่มหงุดหงิดง่าย ใจร้อนขึ้น และถกเถียงเรื่องนี้กับภรรยา
บ่อยๆ  เธอปลอบใจผมเช่นเดิมและให้อดทนรับประสบการณ์
ไปก่อน  เราสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยจากพระองค์ ขอ
การช่วยเหลือจากพระองค์ และคิดว่าสักวันพระองค์จะช่วยให้
ผมและภรรยาหลุดพ้นจากภาวะเช่นนี้

หลายเดือนต่อมาผมได้รับโทรศัพท์เยี่ยมจากเอ็ลเดอร์วิศิษฐ ์
คณาค�า แห่งสาวกเจ็ดสิบ  ผมพูดคุยกับท่านและเล่าให้ท่าน
ฟังถึงสภาพจิตวิญญาณในขณะนั้น  ท่านฟังผมอย่างสงบและ

ผมจะขายของชำาหรือรักษาจิตวิญญาณ?

แนะน�าให้ผมสวดอ้อนวอนและอ่านพระคัมภีร์ทุกครั้ง  ผม
ซาบซึง้กบัก�าลังใจ พร้อมทัง้ค�าแนะน�าทีเ่รียบง่ายและไม่ตัดสนิ 
ของท่าน หลงัจากน้ันท่านได้ส่งอีเมลมาเยีย่มผมกบัครอบครัว 
และให้ข้อพระคัมภีร์ที่เป็นก�าลังใจอย่างมากใน มัทธิว 12: 
46-50; มาระโก 3:31-35; ลูกา 8:19-21; แอลมา 34:21; 
แอลมา 37:37 และ 2 นีไฟ 32:3-4 ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้
กระตุน้เตือนให้ผมกบับุญมีรูส้กึว่าต้องรีบเปล่ียนแปลงโดยเร็ว

ประธานสาขาพูดคุยกับเราและให้ก�าลังใจ เพื่อนสมาชิกที ่

ใกล้ชิดคอยเป็นเพือ่นทีดี่และไม่ต�าหนิหรือตัดสนิผมแม้แต่น้อย  

ต่อมาผมกับภรรยาตัดสินใจว่าจะต้องเลิกขายของช�าให้ได ้

ถึงแม้จะล�าบากด้านการเงิน เราออกหาที่อยู่ใหม่ หางานใหม ่

เพือ่นรุ่นน้องต่างศาสนจกัรชวนให้ภรรยาผมไปขายส้มต�าและ 

อาหารอีสานแทนเขาที่ก�าลังจะเลิกขาย เราดีใจกับโอกาส 

น้ีและตอบตกลงทนัท ีผมรู้ว่านีเ่ป็นความช่วยเหลอืจากพระบดิา 

บนสวรรค์  

ไม่นานเราก็ย้ายออกจากที่เดิม เลิกขายของช�า  ภรรยาผม

ขายอาหารอีสานและอาหารตามสั่ง  เพื่อนพี่น้องสมาชิกมา

ช่วยอุดหนุนและเป็นก�าลังใจให้อยู่เรื่อยๆ  ปัจจุบันการค้าขาย

ของเราเริ่มอยู่ตัว  ภรรยาของผมมีความสุขที่ได้ท�าอาหารขาย 

เพราะมีโอกาสรับใช้ด้วยการเพิ่มปริมาณอาหารและแถมบาง 

อย่างให้ลูกค้า  เรากลับมามีความสุขมากขึ้น ผมส�านึกคุณ 

พระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงดูแลผมและครอบครัว ส�านึกคุณ 

ผูร้บัใช้พระองค์ ส�านึกคุณในความรักจากพีน้่องสมาชิกทกุท่าน 

ผมรู้ว่าถ้าเรารักษาพระบญัญติั พระองค์จะประทานพรมากมาย 

ให้เรา และดูแลเราให้ด�าเนินชีวิตอย่างราบร่ืนและมคีวามสขุ 

ประกิต กระจ่างรัตน์
ร้อยเอ็ด

ผมทุกข์ใจมากเพราะ 
ไม่อยากหยิบยื่นสิ่ง 

ที่ไม่ถูกต้องให้คนซื้อ ผม
ควรเป็นแบบอย่างที่ดี แต่
เมื่อเราขายสิ่งเหล่านี้แล้ว
เราจะไปแนะน�าใครได้  
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แ     ม้เพิ่งจะมีข่าวอันน่ายินดีไม่นานมานี้ เมื่อประธานโธมัส 

 เอส. มอนสันประกาศสร้างพระวิหารที่กรุงเทพฯ 

ประเทศไทยในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนที่ผ่านมา หลัง

จากนั้นไม่กี่เดือน สมาชิกชาวไทยก็ได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์

หน้าใหม่อีกครั้งเมื่อเอ็ลเดอร์เกอร์ริท ดับเบิลยู. กอง ประธาน

ภาคเอเชีย เดินทางมาประกาศแต่งต้ังสเตคแห่งที่ 3 ของ

ประเทศไทยในแผ่นดินอิสาน ที่ผืนดินอาจจะแห้งแล้ง แต่ไม ่

เคยแล้งไปด้วยพลังของวิสุทธิชน

วันที่ 13 และ 14 มิถุนายนของปีน้ีจะเป็นที่จดจ�าของ

สมาชิกท้องถิ่นอุบล—ซึ่งเวลานี้คือสเตคอุบล ประเทศไทย—ไป

อีกนาน  วิสุทธิชนเกือบห้าร้อยคนจาก 8 สาขาเดินทางมาร่วม

การประชุมภาคพิเศษในค�่าวันเสาร์ที่จังหวัดอุบล ซึ่งสมาชิกได้

รับค�าสอนเน้นย�้าถึงความส�าคัญของศาสนพิธีศีลระลึก  ในช่วง

บ่ายก่อนหน้านั้นมีการอภิปรายพิเศษในหมู่สตรีเรื่องพระวิหาร 

และการสนทนาเร่ืองมหาปุโรหิตในกลุ่มผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต

เพื่อเตรียมผู้คนให้พร้อมต่อการเป็นสเตคและการมีพระวิหาร

ในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของศาสนจักรประเทศไทย
สเตคแห่งแรกของท้องถิ่นอิสาน

สมาชิกจ�านวนหน่ึงเดินทางมาสมทบท�าให้มีผู้เข้าร่วม

ประชุมเกือบเจ็ดร้อยคนในภาคเช้าวันอาทิตย์  เอ็ลเดอร ์

วิศิษฐ์ คณาค�า สาวกเจ็ดสิบภาคเสนอชื่อฝ่ายประธานสเตค 

พร้อมด้วยอธิการและประธานสาขาทั้ง 8 หน่วยเพ่ือการ

ยกมือสนับสนุน  เอ็ลเดอร์กองกล่าวว่าผู้น�าทุกท่านที่ได้รับ

การสัมภาษณ์ล้วนมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นฝ่ายประธาน 

สเตคทุกคน แต่เวลานี้ฝ่ายประธานสเตคสามท่านนี้คือคนที่

ได้รับเรียกให้เป็นผู้น�าของสเตคอุบล

นอกจากนี้ท่านขอให้สมาชิกมองผู้อื่นแบบที่พระผู้เป็นเจ้า

ทรงมอง “โลกตัดสินเราจากรูปลักษณ์ภายนอกและสิ่งที่เรามี 

แต่พระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่จิตใจและทรงเห็นว่าเราต่างก็

เป็นบุตรธิดาที่มีค่ายิ่งส�าหรับพระองค์” เอ็ลเดอร์กองกล่าว

ท่านทิ้งท้ายให้สมาชิกตระหนักว่าพระผู้เป็นเจ้าประทาน

พระบุตรของพระองค์เป็นของขวัญแก่เรา และของขวัญแห่ง

พระบุตรกับของขวัญแห่งวันสะบาโตมาบรรจบร่วมกันในวันที่

เจ็ดเพื่อเป็นพรแก่บุตรธิดาทุกคนของพระองค์ 

สมาชิกยกมือสนับสนุนฝ่ายประธานสเตคแห่งแรกของท้องถิ่นอิสานที่ได้รับจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา



ท8 เ ลี ย โ ฮ น า

ประเทศไทย

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
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ครอบครัวสมาชิกสี่ชั่วอายุคนจากวอร์ดมหาสารคามและวอร์ดอุบล ได้รับเชิญให้ขึ้นมาแสดงประจักษ์พยาน ในการประชุม

สมาชิกสตรีร่วมกิจกรรมทำารูปพระวิหารประดับบ้านเพื่อเตือนใจ 

ให้ดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควร

ฝ่ายประธานสเตค: อัมพร ภาระพันธ์  ประธาน (กลาง),  

ประวิทย์ สร้อยสน ที่ปรึกษาที่ 1 (ซ้าย),  

เลอสรร โทนหงสา ที่ปรึกษาที่ 2 (ขวา)

สเตคอุบล ประเทศไทย ประกอบด้วยหน่วยต่างๆ 9 หน่วย ดังน้ี: วอร์ดโคราช วอร์ดบุรีรัมย์ 
วอร์ดมหาสารคาม วอร์ดศรีสะเกษ วอร์ดอุบล วอร์ดร้อยเอ็ด สาขาสุรินทร์ สาขากาฬสินธุ์  
สาขายโสธร


