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วิสุทธิชนยุคสุดทายจํานวนมากเดินทางไปตะวันตกสูหุบเขา

ซอลทเลคในชวงกลางศ ตวรรษที่ 19  หลายปกอนเมื่อวันที่ 1 

สิงหาคม  ค.ศ. 1831 ศาสดาพยากรณโจเซฟ สมิธพูดกับ

วิสุทธิชนในมิสซูรีโดยใหความหวังถึงอนาคตของพวกเขา

ในมิสซูรีแล ะการอพยพยายถิ่นฐานครั้งสุดทายไปตะวันตก

ในการเปดเผยตอทานศาสดาพยากรณ พระเจาตรัสดังนี้

ความหวังของไซอัน โดย มิโรสลาวา เมนซเ ซน-เบซาโควา

“เพราะหลังจากความยากลําบากมากมาย จึงบังเกิดพร.  ดังนั้น 
จึงมีวันที่เราจะสวมมงกุฎเจาดวยรัศมีภาพยิ่ง; ยังไมถึงโมงนั้น, แต
อยูแคเอื้อม.

“จงจําเรื่องนี้, ซึ่งเราบอกเจาไวกอน, เพื่อเจาจะใสใจครุนคิด, 
และรับสิ่งซึ่งจะตามมา” (คพ. 58:4–5)

ที่นี่เราเห็นคนที่ยังคงซื่อสัตยเหลานั้นบางคน และพวกเขาเปน
ตัวแทนของคนท้ังหมดผูกาวไปขางหนาดวยศรัทธาเพ่ือสรางไซอัน
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คนหนุมสาว เยาวชน เด็ก
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ในภาษาของทาน

ครอบครัวโกอิลาอาศัยอยูบนเกาะลอยนํา
ของทะเลสาบตีตีกากา  เกาะดัง กลาวทํา
จากตนกก  เ นนวานี่เปนบทเรียนเรื่องความ
ขยันหมั่นเพียร (ดู หนา 32) ดูภาพถาย
เพิ่มเติมไดที่ www.liahona.lds.org

โ มนิกา เซลิวัยสิบสองขวบเปนนักวายนํารุน
เยาวชั้นแนวหนาคนหนึ่งของนิวซีแ ลนด เมื่อ
บิดาเธอสิ้นชีวิตอยางคาดไม ถึง เธอเรียนรูวา 
“เ รื่องยากๆ ทําใหเราเขมแข็งขึ้นได  คุณเพียง
แตวายตอไป” (ดู หนา 58) ดูภาพถายเพิ่ม
เติมไดที่ www.liahona.lds.org

ทานสามารถหากิจกรรมของเด็กไดที่ 
www.liahona.lds.org

เลียโฮนา และหนังสือเลมอื่นของศาสนจักรมีใหอานหลายภาษาที่ 
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โดย ประธาน 
ดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด

เราทำาพันธสัญญากับพระเจ้าเมื่อเรารับบัพติศมาและเมื่อเราเข้า 

ไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ชายทำาพันธสัญญากับพระเจ้าเมื่อ 

ได้รับแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิต ไม่มีอะไรสำาคัญไปกว่าการรักษาคำาม่ัน 

สัญญาที่เราทำาไว้กับพระเจ้า ขอให้เราจดจำาคำาตอบที่ราเชลกับ 

เลอาห์ให้แก่ยาโคบในพันธสัญญาเดิม คำาตอบน้ันเรียบง่ายตรงไป 

ตรงมาและแสดงถึงคำามั่นสัญญาว่า “พระเจ้าตรัสสั่งท่านอย่างไร 

ก็ขอให้ทำาอย่างนั้นเถิด” (ปฐมกาล 31:16)

ผู้ที่ผูกมัดตนในพระกิตติคุณเพียงระดับหนึ่งอาจคาดหวังที่จะ 

รับพรจากประจักษ์พยาน ปีติ และสันติสุขได้เพียงระดับหนึ่ง 

หน้าต่างฟ้าสวรรค์อาจเปิดให้พวกเขาเพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ไม่ 

โง่เขลาหรอกหรือที่จะคิดว่า “เวลานี้ฉันจะผูกมัดตนเอง 50  

เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อพระคริสต์ทรงมาปรากฏในการเสด็จมาครั้งที่

สอง ฉันจึงจะผูกมัดตนเอง 100 เปอร์เซ็นต์”

การผูกมัดตัวเรากับพันธสัญญาที่ทำาไว้กับพระเจ้าเป็นผลจาก 

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา การผูกมัดกับพระผู้ช่วยให้รอดและ 

ศาสนจักรของพระองค์สร้างอุปนิสัยและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้วิญญาณเราเพื่อว่าเมื่อเราพบกับพระคริสต์ พระองค์จะทรง 

โอบกอดเราและตรัสว่า “ดีแล้ว เจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อ” (มัท- 

ธิว 25:21)

มีความแตกต่างอย่างหนึ่งระหว่างความตั้งใจและการกระทำา  

ผู้ที่เพียงแต่ตั้งใจว่าจะทำาอาจหาข้ออ้างได้ทุกเมื่อ ส่วนผู้ที่ตัดสิน 

ใจแน่วแน่อย่างแท้จริงเผชิญการท้าทายและกล่าวกับตนเองว่า  

“ใช่ นั่นอาจเป็นเหตุผลที่ดีมากในการผัดผ่อน แต่ฉันทำาพันธ- 

สัญญาแล้ว ดังนั้นฉันจะทำาสิ่งที่ฉันให้คำามั่นสัญญาไว้” พวกเขา 

ค้นคว้าพระคัมภีร์และแสวงหาการนำาทางจากพระบิดาบนสวรรค์ 

อย่างพากเพียร พวกเขายอมรับและขยายการเรียกของตนใน 

ศาสนจักร พวกเขาเข้าร่วมการประชุม และไปสอนประจำาบ้าน

หรือเยี่ยมสอน

เด็กชายสองคนพี่น้องยืนบนหน้าผาเล็กๆ แห่งหนึ่งซึ่งมองลง 

ไปเห็นผืนน้ำาทะเลสาบสีฟ้าสะอาดใส นี่คือจุดที่คนนิยมมา 

กระโดดน้ำา พี่น้องสองคนนี้มักจะคุยกันเรื่องการกระโดด—

อย่างที่เคยเห็นคนอื่นๆ ทำา

ถึงแม้ท้ังคู่ต้องการกระโดด แต่ไม่มีใครต้องการกระโดดเป็นคน 

แรก หน้าผาไม่สูงนัก แต่สำาหรับเด็กชายสองคนนี้ ดูเหมือนว่า 

ความสูงจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเริ่มชะโงกไปข้าง 

หน้า—และความกล้าก็พลันหายไป

ในที่สุด น้องชายก็ก้าวเท้าข้างหนึ่งไปเหยียบริมหน้าผาพลาง 

ขยับไปข้างหน้าอย่างหมายมั่น ช่วงเวลานั้นเอง พี่ของเขากระซิบ 

ว่า “บางทีเราน่าจะรอให้ถึงฤดูร้อนหน้า”

แต่ขณะน้ันแรงขับเคล่ือนได้ดึงน้องชายไปข้างหน้าแล้ว “พ่ีครับ” 

เขาตอบ “ผมตัดสินใจแน่วแน่แล้ว!”

เขาพุ่งตัวลงไปในน้ำาและโผล่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับ 

ตะโกนอย่างมีชัยชนะ พี่ชายรีบกระโดดตามลงไปทันที หลังจาก

นั้นทั้งคู่หัวเราะกับคำาพูดของเด็กชายคนแรกก่อนทั้งคู่จะกระโจน

ลงน้ำา “พี่ครับ ผมตัดสินใจแน่วแน่แล้ว”

คำามั่นสัญญาค่อนข้างคล้ายคลึงกับการกระโดดลงน้ำา ท่านจะ 

ผูกมัดตนเองหรือไม่ ท่านจะขยับไปข้างหน้าหรือยืนอยู่กับที่ ไม่มี 

คำาว่าครึ่งทาง เราทุกคนต่างเผชิญช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจซึ่ง 

เปลี่ยนแปลงชีวิตที่เหลือของเรา ในฐานะสมาชิกศาสนจักร เรา 

ต้องถามตนเองว่า “ฉันจะกระโดดลงไปหรือแค่ยืนอยู่ริมหน้าผา  

ฉันจะก้าวไปข้างหน้าหรือเพียงแต่หย่อนปลายเท้าลงไปแตะวัด 

อุณหภูมิของน้ำา”

บาปบางอย่างเกิดขึ้นเพราะเราทำาผิด บางอย่างเกิดขึ้นเพราะ 

เราไม่ทำาอะไรเลย การผูกมัดตนในพระกิตติคุณเพียงระดับหนึ่ง 

สามารถนำาไปสู่ความอึดอัดใจ ความทุกข์ และความรู้สึกผิด 

เร่ืองเช่นน้ีไม่ควรเกิดข้ึนกับเราเพราะเราเป็นผู้คนแห่งพันธสัญญา 

ตัดสินใจแน่วแน่แล้ว
พี่ครับ ผม
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การสอนจากข่าวสารนี้

วิธีหน่ึงในการช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักธรรม 

พระกิตติคุณคือให้เขาวาดภาพ การวาด 

ทำาให้เขาได้สำารวจและแสดงออกถึงความเข้า 

ใจและความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องราว 

พระกิตติคุณและหลักธรรมที่สนทนากัน” (ดู 

ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999]  

หน้า 166) ท่านอาจอ่านบทความนี้ สนทนา 

หลักธรรมเกี่ยวกับการผูกมัดตนเองต่อพระ 

กิตติคุณ แล้วขอให้ผู้ที่ต้องการทำาเช่นนั้นวาด 

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับพระกิตติคุณท่ีแสดงออก

ถึงการผูกมัดตนเอง อาจต้องแนะนำาเด็กเล็ก 

ว่าจะวาดรูปอะไร

สุภาษิตเยอรมันกล่าวว่า “คำาสัญญาเปรียบเสมือนเดือนเพ็ญ 
หากไม่รักษาไว้โดยพลันย่อมลบเลือนไปตามกาลเวลา” ในฐานะ 
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรา 
ให้คำาม่ันสัญญาท่ีจะเดินในเส้นทางของสานุศิษย์ เราให้คำาม่ันสัญ- 
ญาที่จะดำาเนินตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด ลองจินตนา- 
การดูว่าโลกจะได้รับพรและเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพียงใดเมื่อ 
สมาชิกทุกคนในศาสนจักรของพระเจ้าดำาเนินชีวิตตามศักยภาพ 
ที่แท้จริงของพวกเขา—โดยเปลี่ยนใจเลื่อมใสจากส่วนลึกของ 
จิตวิญญาณและผูกมัดตนเองในการสร้างอาณาจักรของพระ 
ผู้เป็นเจ้า

เราต่างยืนในจุดที่ต้องตัดสินใจเหนือผืนน้ำาในทางใดทางหนึ่ง  
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรามีศรัทธา ก้าวไปข้างหน้า เผชิญ
หน้ากับความกลัวและความเคลือบแคลงสงสัยด้วยความกล้า
หาญ จงกล่าวกับตนเองว่า “ฉันตัดสินใจแน่วแน่แล้ว!” ภา

พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

บีย
อร

์น 
ธอ

ร์เ
คล

สัน

09687_425_04-06_FPM_Uchtdorf.indd   5 6/20/11   2:01 PM



 

6   เ ล ีย โ ฮ น า ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 1   PB

ทั้งหมดที่ฉันให้ได้
โดย อาลีซซา แฮนเซ็น

ฉันกำาลังคิดหนักว่าจะจ่ายค่าสารพัดสิ่งที่
ฉันอยากทำาในช่วงฤดูร้อนอย่างไร อาทิ  

ชั้นเรียนต่างๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ค่ายฤดูร้อน และอื่นๆ ฉันคิดว่าฉันกำาลัง 
จะร้องไห้ แต่แล้วก็นึกถึงทุกอย่างที่เคย 
เรียนรู้มาเกี่ยวกับการวางใจและมีศรัทธา 
ในพระเจ้า ฉันตัดสินใจวางสถานการณ์ไว้
ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและวางใจว่าถ้าเป็น
พระประสงค์ของพระองค์ พระองค์จะทรง
จัดเตรียมหนทาง

ไม่นานหลังจากนั้น คุณแม่พบเช็คใบ

คุณทุ่มเทหรือไม่

เมื่อเราสัญญาว่าจะทำาตามพระเยซู
คริสต์ เราทำาสิ่งถูกต้องโดยไม่มี

ข้อแก้ตัว
เด็กสี่คนนี้มาสมทบกับ 

ชั้นเรียนปฐมวัยของพวกเขา 
เพื่อทำาความสะอาดสนามเด็ก 
เล่นในท้องที่ เด็กคนไหนดู
เหมือนไม่ทุ่มเทเลย? เพราะเหตุใด? 
เด็กคนอื่นๆ แสดงให้เห็นอย่างไร 
ว่าพวกเขาทุ่มเท

วงกลมห้าสิ่งที่จะช่วยให้เด็กคนนี้ 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำาเพ็ญประ- 
โยชน์พร้อมกับคนอื่นๆ ท่านหา 
คราด แปรงทาสี บันได ถัง และ 
พลั่วพบหรือไม่

เยาวชน

เพียงใด ปรารถนาจะสรรเสริญพระผู้เป็น
เจ้าจนสุดความสามารถ และบอกเล่าความ
รู้สึกนั้น คนอื่นๆ แสดงออกด้วยการแต่ง
เพลง เขียนบทกวี หรือวาดภาพ แต่ฉัน
รู้สึกว่าตนไม่มีความสามารถพอจะทำาสิ่ง
เหล่านั้นได้ ฉันตระหนักว่าสิ่งเดียวที่ฉันจะ
ให้ได้ซึ่งจะเป็นการสรรเสริญที่ดีพอคือให้
ชีวิตของฉัน—เป็น “แบบอย่างแก่คนที่เชื่อ
ทั้งปวง” (1 ทิโมธี 4:12) สละชีวิตของ
ฉันเพื่อพระคริสต์ นั่นคือทั้งหมดที่พระองค์
ทรงขอ และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะให้ได้

หนึ่งที่ยังไม่ได้นำาไปขึ้นเงินจากงานที่ฉัน
เคยทำาตอนต้นปีนั้น และวันรุ่งขึ้นฉันได้
รับรางวัลทางจดหมายเป็นเงินสดเล็กน้อย
เพราะได้อันดับสองในการประกวด นี่เป็น
ประจักษ์พยานที่ดีเยี่ยมต่อฉันว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงพระชนม์ พระองค์ทรงรักทรงห่วงใย
ฉันและจะทรงจัดเตรียมไว้ให้

ฉันเปี่ยมด้วยความสำานึกคุณและความ
รักต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระผู้ช่วยให้
รอด ฉันปลาบปลื้มจนแทบระเบิด! ฉัน
ปรารถนาจะแสดงให้เห็นว่าฉันขอบพระทัย
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มาพระวิหารและ
ขอรับพรของทาน

ศึกษาเนื้อหาเหลานี้และสนทนากับพี่นองสตรีที่ทาน
เยี่ยมตามความเหมาะสม ใชคําถามชวยทานเสริมสราง
ความเขมแข็งใหพี่นองสตรีของทานและทําใหสมาคม
สงเคราะหเกิดผลในชีวิตทาน

จากประวัติของเรา
ศาสดาพยากรณโจเซฟพูดกับพี่นองสตรีสมาคม

ส งเคราะหบอยครั้งที่การประชุมของพวกเธอ ระหวา ง
กอสรางพระวิหารนอวู ทานศาสดาพยากรณสอนหลักคํา
สอนใหพี่นองสตรีโดยเตรียมพวกเธอใหพรอมรับความ
รูเพิ่มเติมผานศาสนพิธีพระวิหาร ในป ค.ศ. 1842 ทาน
กลาวกับเมอรซีย ฟลดิงก ธอมพสันวา เอ็นดาวเมนท 
“จะนําคุณออกจากความมืดเขาไปสูความสวางอันนา
มหัศจรรย”3

วิสุทธิชนยุคสุดทายประมาณ 6,000 คนไดรับศาสน-
พิธีพระวิหารกอนอพยพออกจากนอวู ประธานบริคัม 
ยังก (1801–1877) กลาวดังนี้ “เหลาวิสุทธิชนไดแสดง
ใหเห็นถึงความกระตือรือรนที่จะรับศาสนพิธีดังกลาว 
และเราเองก็มีความกระตือรือรนท่ีจะประกอบศาสนพิธี
ใหพวกเขาจนถึงขนาดที่ขาพเจาอุทิศตนเองทั้งหมด
เพื่องานของพระเจาในพระวิหาร ทั้งกลางวันและกลาง
คืน โดยเฉลี่ยนอนหลับไมเกินวันละสี่ชั่วโมง และกลับ
บานเพียงสัปดาหละหนึ่งครั้งเทานั้น”4 พลังและอํานาจ
ของพันธสัญญาพระวิหารเสริมกําลังวิสุทธิชนเมื่อพวก
เขาทิ้งเมืองและพระวิหารของพวกเขาเพื่อเดินทางไป
ในดินแดนที่ไมรูจัก

อาง อิง
1. โรเบิรต ดี. เฮลส “พ รของพระวิหาร” เลียโฮนา ต.ค. 2009 

หนา 14
2.  บอยด เค. แพคเกอร The Holy Temp le (1980), 170, 171 
3.  คําสอนขอ งประธานศาสนาจักร:โจเซฟ  สมิธ (2007) หนา 446
4.  คําสอนของประธานศาสนาจ ักร: บริคัม ยัง (1 997) หนา 11

ฉันจะทําอะไร
ไดบาง
 1. ฉันจะบอกเลา
ประสบการณอะไร
เพื่อเพ ิ่มแรงจูงใจให
คนที่ฉันไปเยี่ยมเกิด
ความมุงมั่นที่จะ 
“มาพระวิหาร”

2. ฉันจะขอรับพร
พระวิหารของตนเอง
ไดอยางไร

พี่นองสตรีทั้งหลาย เราไดรับพรมากที่สุด พระผูชวย
ใหรอดทรงยืนเปนองคประมุขของศาสนจักรนี้

ศาสดาพยากรณที่มีชีวิตนําเรา เรามีพระคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 
และเรามีพระวิหารศักดิ์สิทธิ์จํานวนมากอยูทั่วโลกที่เรา
สามารถรับศาสนพิธีซึ่งจําเปนตอการชวยใหเร ากลับไป
หาพระบิดาบนสวรรค

เราไปพระวิหารเพื่อตัวเราเองกอน เอ็ลเดอรโรเบิรต
ดี. เฮลส แหงโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายวา “จุด
ประสงคเบ้ืองตนของพระวิหารคือจัดทําศาสนพิธีท่ีจําเปน
ตอความสูงสงของเราในอาณาจักรซีเลสเชียล ศาสนพิธี
พระวิหารนําทางเราไปหาพระผูชวยใหรอดและประทาน
พรที่มาถึงเราผานการชดใชของพระเยซูคริสต พระวิหาร
เปนมหาวิทยาลัยแหงใหญสุดของการเรียนรูท่ีมนุษยรูจัก
ใหความรูและปญญาแกเราเกี่ยวกับการสรางโลก คํา
แนะนําในเอ็นดาวเมนทใหแนวทางเกี่ยวกับวิธีที่เราควร
ดําเนินชีวิตที่นี่ในความเปนมรรตัย … ศาสนพิธีประกอบ
ดวยคําแนะนําตางๆ เก่ียวกับวิธีท่ีเราควรดําเนินชีวิตและ
พันธสัญญาที่เราทําเพื่อดําเนินชีวิตอยางชอบธรรมโดย
ทําตามพระผูชวยใหรอดของเรา”1

แตการรับใชของเราในพระวิหารหาไดสิ้นสุดที่นั่นไม 
ประธานบอยด เค. แพคเกอร ประธานโควรัมอัครสาวก
สิบสองสอนดังนี้ “การทําหนาที่เปนตัวแทนของคนบาง
คนผูลวงลับไปอยูหลังมาน ทานจะไดทบทวนพันธสัญญา
ท่ีทานเคยทํา ทานจะเนนยาํในความคิดทานถึงพรย่ิงใหญ
ทางวิญญาณที่เชื่อมโยงกับพระนิเวศนของพระเจา…
พรที่ทานขอรับในพระวิหารศักดิ์สิทธิ ์มีศูนยรวมอยูใน
พันธสัญญาและศาสนพิธี”2

จงมาพระวิหารแลวจงกลับมาอีก การทําและรักษา
พันธสัญญาพระวิหารจะประคองเราไวบนเสนทางสูพร
ประเสริฐสุดในบรรดาพรทั้งปวง—นั่นคือ ชีวิตนิรันดร

บารบารา ธอมพสัน ที่ปรึกษาที่สองในฝายประธานสมาคม
สงเคราะหสามัญ

ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ 
www.reliefsociety.
lds.org

จากพระคัมภีร
อิสยาห 2:3; 1 โครินธ 11:11; วิวรณ 7:13–15; 

หลักคําสอนและพันธสัญญา 109
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“โดยเรื่องเล็กและเรียบง่ายสิ่งสำาคัญจะเกิดขึ้น” 
(แอลมา 37:6)

พระวิหารแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย

จากบน: รูปอ่างบัพติศมา ลวดลาย
ประดับตกแต่ง และห้องซีเลสเชียลของ
พระวิหารแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย

วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2010 

พระวิหารแวนคูเวอร์ บริติช

โคลัมเบียกลายเป็นพร ะวิหารแห่งท่ี 

131 ที่ได้รับการอุทิศในสมัยการ

ประทานนี้ พระวิหารมีเนื้อที่ทั้งหมด

28,165 ตารางฟุต (2,617 ตารางเมตร)

และประกอบด้วยอ่างบัพติศมา ห้อง

ซีเลสเชียล ห้องเอ็นดาวเม้นท์สองห้อง

และห้องผนึกสองห้อง เฉดสีภายใน

เน้นสีเขียว สีฟาอ่อน และสีทองเพื่อ

ยกย่องความงามของผืนปา ผืนน้ำา

และผืนฟาทางฝังตะวันตกเฉียงเหนือ

ของแปซิฟิก ด็อกวูดแปซิฟิก ดอกไม้

ประจำาถ่ินของบริติชโคลัมเบีย ปรากฏ

อยู่ในภาพวาดและผืนผ้าทั่วอาคาร

คืนก่อนการอุทิศ เยาวชนมากกว่า

1,200 คนมีส่วนร่วมในงานฉลองทาง

วัฒนธรรม การแสดงชุด “ประภา-

คารส่องโลก” พรรณนาประวัติและ

ประชาชนของแคนาดา เมื่อเริ่มงาน

ฉลอง ประธานมอนสันเปลี่ย นเพลง

สวดเปิดเป็นเพลงชาติแคนาดา โดย

กล่าวว่า “เราอยู่ท่ีน่ีเพ่ือช่ืนชมแคนา-

ดาพร้อมกับพวกท่าน”

ในคำาสวดอ้อนวอนอุทิศ ประธาน

มอนสันกล่าวว่า “ขอให้ทุกคนที่เข้า

มามีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ ขอให้

ศรัทธาของพวกเขาเพ่ิมพูนขณะพวก

เขาทำางานอยู่ที่นี่แทนผู้วายชนม์ ขอ

ให้พวกเขาออกไปด้วยความรู้สึกถึง

สันติสุข สรรเสริญพระนามศักด์ิสิทธ์ิ

ของพระองค์”1

อ้างอิง
1. โธมัส เอส. มอนสัน “Dedicatory  

Prayer,” ldschurchtemples.com/ 
vancouver/prayer
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บันทึกการ 
อดอาหาร

การอดอาหารเคยเป็นเร่ืองยาก 
สำาหรับดิฉัน—จนกระท่ังดิฉัน 

เริ่มจดบันทึกการอดอาหาร เดี๋ยวนี้  
ก่อนเริ่มอดอาหารแต่ละครั้งดิฉัน 
จะจดจุดประสงค์ที่แน่ชัดสำาหรับ 
การอดอาหารของดิฉัน ตัวอย่างเช่น 
ดิฉันจะเขียนว่า “เพราะฉันกังวล 
มากเร่ืองการเรียกใหม่ในฐานะผู้ให้ 
คำาแนะนำายุวนารี ฉันจึงอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนขอพระเจ้าประ- 
ทานพรให้ฉันรู้สึกสงบ มั่นใจ และ
ไม่ตื่นเต้นเมื่อฉันสอนบทเรียนครั้ง
แรกวันพรุ่งนี้”

ตลอดการอดอาหาร ดิฉันจดสิ่ง 
ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันที่อุบัติขึ้น 
อาทิ ความนึกคิด ความรู้สึก ความ 
ประทับใจที่เข้ามาในความคิดและ
ในใจ พระคัมภีร์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง
เป็นพิเศษกับจุดประสงค์การอด 
อาหารของดิฉัน

ขณะท่ีดิฉันบอกความปรารถนา 
กับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์มัก 
จะประทานพรดิฉันอย่างที่ดิฉันนึก 
ไม่ถึง เหตุการณ์ทั้งหลายที่อาจดู
เหมือนเกิดขึ้นโดยบังเอิญในชีวิต 
ถูกนำามาเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได ้
ชัดเมื่อดิฉันจดเหตุการณ์เหล่านั้น 
และดูว่าท้ังหมดน้ีเอ้ือต่อการเติบโต 
และการพัฒนาของดิฉันอย่างไร 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1996 เมื่อดิฉันเริ่มจด
บันทึกการอดอาหารเป็นครั้งแรก 
ดิฉันได้เห็นว่าพระบิดาบนสวรรค์
ประทานพรแก่ชีวิตดิฉันอย่างไร 
ดิฉันยืนยันถึงพลังอันเหลือเชื่อทาง
วิญญาณของการอดอาหารและ
การสวดอ้อนวอน และถือว่าการ
อดอาหารเป็นโอกาสสำาหรับ “การ
ชื่นชมยินดีและการสวดอ้อนวอน” 
(คพ. 59:14)
เรนี ฮาร์ดิง, นอร์ทแคโรไลนา 
สหรัฐอเมริกา

แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ

บนสุด: แมรี  
ฟิลดิงก์ สมิธ 
ข้ามทุ่งราบ 
บน: โจเซฟ เอฟ.  
สมิธกับสมาชิก 
ครอบครัวที่บ้าน 
ซอลท์เลคซิตี้ 
ของแมรี ฟิลดิงก์ 
สมิธ ประมาณ  
ค.ศ. 1910

แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ สตรีวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์ ถูกทิ้งให้อยู่กับ
ลูกเล็กๆ หลายคนขณะสามีเธออยู่
ในคุกที่ลิเบอร์ตี้ช่วงฤดูหนาวปี ค.ศ.  
1838–1839 กลุ่มคนร้ายบุกเข้าบ้าน 
ของเธอ และลูกชายเธอเกือบเสียชีวิต 
เน่ืองจากการเข้าทำาร้ายคร้ังน้ี ในฐานะ 
ภรรยาของไฮรัม สมิธ แมรีถูกทิ้งให้ 
เป็นม่ายเมื่อสามีเธอถูกลอบสังหาร 
ที่คุกคาร์เทจวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ.  
1844 เธอกับเอ็มมา สมิธอดทนต่อ 
การทดลองมากมายเคียงข้างไฮรัม 
และโจเซฟ สมิธสามีของพวกเธอ  
ปัจจุบันแมรีได้รับยกย่องว่าเป็นผู้บุก 
เบิกท่ีเด็ดเด่ียวมากที่สุดคนหน่ึงของ 
ศาสนจักรสมัยเริ่มแรก

แมรีแต่งงานกับไฮรัม สมิธเม่ือวันท่ี 
24 ธันวาคม ค.ศ. 1837 เจรูชาภรรยา 
คนแรกของไฮรัมถึงแก่กรรมขณะ 
คลอดบุตร แมรีดูแลลูกน้อยของไฮรัม 
เสมือนหนึ่งเป็นลูกของเธอเอง ไฮรัม 
กับแมรีมีบุตรด้วยกันสองคน รวมทั้ง 
โจเซฟ เอฟ. สมิธผู้เป็นประธานศาสน- 
จักรคนที่หกในเวลาต่อมา

เมื่อวิสุทธิชนออกจากนอวูไปหุบ 
เขาซอลท์เลคหลังจากโจเซฟและไฮรัม 
เสียชีวิตเป็นมรณสักขี แมรีตัดสินใจ 
ว่าจะออกเดินทาง เธอกับครอบครัว 
ถูกจัดให้อยู่กับกลุ่มเดินทางกลุ่มหนึ่ง  
หัวหน้ากลุ่มบอกเธอว่าเธอจะเป็น 
ภาระของคนอื่นๆ และอย่าพยายาม
ทำาให้การเดินทางยุ่งยาก แมรีตอบว่า 
“ฉันจะไปให้ถึงหุบเขาก่อนคุณและจะ 
ไม่ขอความช่วยเหลือจากคุณเลย”1 
การเดินทางยากลำาบากจริงๆ แต่เธอ 
กับครอบครัวมาถึงซอลท์เลคเม่ือวันท่ี 
23 กันยายน ค.ศ. 1848 ก่อนหัวหน้า 
กลุ่มที่ปรามาสเธอหนึ่งวัน

แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ ยังคงซื่อสัตย์ 
จวบจนวาระสุดท้ายของชีวิต เธอจ่าย 
ส่วนสิบแม้ในความอัตคัดขัดสนของ 
เธอ เมื่อมีคนแนะนำาเธออย่างไม่สม 

ควรว่าอย่าบริจาคมันฝรั่งหนึ่งในสิบ 
ส่วนที่เธอปลูกปีนั้น เธอตอบว่า “คุณ 
น่าจะละอายแก่ใจบ้าง คุณไม่อยาก 
ให้ดิฉันได้รับพรหรืออย่างไรคะ… 
ดิฉันจ่ายส่วนสิบ ไม่เพียงเพราะนั่น 
เป็นกฎของพระผู้เป็นเจ้า แต่เพราะ 
ดิฉันคาดหวังพรจากการทำาเช่นนั้น 
ด้วย”2  เธอสร้างบ้านไร่ในหุบเขาซอลท์- 
เลคและสอนพระกิตติคุณแก่ลูกๆ  
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าวใน
เวลาต่อมาว่า “เธอสอนข้าพเจ้าถึง
ความมีเกียรติ คุณงามความดี ความ
จริง และคุณธรรมต่ออาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า เธอไม่ได้สอนข้าพเจ้า 
ด้วยวาจาเท่าน้ันแต่สอนด้วยแบบ 
อย่างของเธอ”3

อ้างอิง
1.  ดู ดอน เซซิล คอร์เบทท์ Mary Fielding 

Smith: Daughter of Britain (1966), 
หน้า 228

2.  แมรี ฟิลดิงก์ สมิธ อ้างโดย โจเซฟ เอฟ. 
สมิธ ใน Conference Report, เม.ย. 
1900, หน้า 48

3.  คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ 
เอฟ. สมิธ (1998) หน้า 40
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ดื่มด่ำ� 

น้ำ�ธำ�รงชีวิต

โดย แมทธิว ฮีพส์
หน่วยงานสวัสดิการ

งานอาชีพของผมนำาผมไปยังชุมชนต่างๆ 

ทั่วโลกที่ผู้คนไม่มีน้ำาสะอาดใช้ กลุ่ม 

ของเราทำางานกับรัฐบาลและประชาชน 

ในท้องถิ่นเพื่อจัดหาแหล่งน้ำาบริสุทธิ์ค้ำาจุน

ชีวิตที่พอจะบำารุงรักษาได้ เช่น บ่อน้ำาและ 

ที่เก็บกักน้ำาพุหรือน้ำาฝน

โครงการน้ำาเหล่านี้ทำาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

มากทีเดียว สุขภาพดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัดเพราะ 

น้ำาสะอาดหยุดการแพร่ระบาดของเช้ือไทฟอยด์ 

อหิวาตกโรค และโรคภัยอื่นๆ ที่มาจากน้ำา  

เศรษฐกิจดีขึ้นด้วยเพราะพ่อแม่ลูกที่แต่ก่อน 

ต้องเสียเวลาไปกับการลำาเลียงน้ำา ตอนนี้สา- 

มารถไปประกอบอาชีพและเรียนหนังสือได้ 

แล้ว แม้แต่ในชุมชนที่มีปัญหามากมายหลาย

เรื่อง ผู้คนก็ยังพูดเสมอว่าน้ำาสะอาดคือสิ่งที่ 

พวกเขาอยากได้มากที่สุด

พระผู้ช่วยให้รอดทรงใช้การปฏิบัติศาสนกิจ 

บนแผ่นดินโลกของพระองค์ในเวลาและสถาน- 

ที่ซึ่งผู้คนอาศัยน้ำาจากบ่อ ขณะทรงสอนหญิง 

ที่บ่อน้ำาโดยตรัสว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้แก่ 

เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 4:14)  

พระองค์ทรงกำาลังสอนเราด้วยหรือไม่ว่าพระ

กิตติคุณของพระองค์ดับความต้องการพ้ืนฐาน 

ที่สุดของเรา—อย่างถาวร—ผมเชื่อเช่นนั้น

ผมจะสำานึกคุณตลอดไปต่อสตรีคนหนึ่งใน 

เคนยา แอฟริกา เธอสอนผมเกี่ยวกับการ

เต็มใจทำางานเพื่อให้มีน้ำาใช้ ผมพบเธอที่งาน

ฉลองหลังจากติดตั้งบ่อน้ำาในชุมชนของเธอ 

เธอบอกผมด้วยความซาบซึ้งใจว่าบ่อใหม่จะ 

ย่นระยะการเดินทางเก้าไมล์ต่อวัน (14 กม.) 

เพื่อไปตักน้ำาให้เหลือหนึ่งไมล์ (1.6 กม.) เธอ

ดีใจอย่างยิ่งกับโอกาสที่จะเป็นของเธอเวลานี้

ผมอดคิดไม่ได้ว่าผมจะรู้สึกอย่างไรถ้า ผม 

ต้องเดินหนึ่งไมล์ไปตักน้ำา ผมรู้สึกประทับใจ

ที่เธอวางทุกอย่างไว้ก่อน—ตั้งแต่งานบ้านไป

จนถึงงานสวน—ขณะเดินทางไปตักน้ำา เธอรู้ 

ว่าเธอจะทำางานอ่ืนให้ลุล่วงไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำา ผม 

คิดว่าภาระของเธอหนักเหลือเกิน การลำาเลียง 

น้ำาต้องใช้พละกำาลังและความอดทน แต่เพื่อ 

เห็นแก่ครอบครัว เธอเต็มใจเดินเก้าไมล์ไปตัก

น้ำาทุกวัน

ผมสงสัยว่าเราผู้ได้น้ำาสะอาดจากก๊อกน้ำา 

ในบ้านของเราบางครั้งคาดว่าจะมาหาพระ

คริสต์ได้อย่างสะดวกสบายเหมือนการหมุน 

พระองค์ทรงเป็น 
น้ำ�ธำ�รงชีวิต

“ท่านประสงค์จะรับส่วนน้ำา 

ธำารงชีวิต [กล่าวไว้ใน ยอห์น  

4:14] และประสบกับบ่อน้ำาพุ

ศักดิ์สิทธิ์ในตัวท่านที่พลุ่งขึ้นถึง 

ชีวิตนิรันดร์หรือไม่ 

“ถ้าเช่นนั้นอย่ากลัว จงเชื่อ 

สุดหัวใจ พัฒนาศรัทธาอันไม่ 

สั่นคลอนในพระบุตรของพระ 

ผู้เป็นเจ้า และทุ่มเทใจท่านใน 

การสวดอ้อนวอนที่จริงใจ จง 

เติมความคิดท่านด้วยความรู้ 

เกี่ยวกับพระองค์ ทิ้งความอ่อน 

แอ เดินในความบริสุทธิ์และ 

ความสอดคล้องกับพระบัญญัติ

“จงดื่มด่ำาน้ำาธำารงชีวิตแห่ง 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์”

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–
2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
“ชีวิตที่บริบูรณ์” เลียโฮนา พ.ค.  
2006 หน้า 122

“ผู้ที่ดื่มน้ำ�ซึ่งเร�จะให้แก่เข�นั้นจะไม่กระห�ยอีกเลย” (ยอห์น 4:14)

เ ร า พ ูด ถึ ง พ ร ะ ค ริ ส ต์
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า “ผู้ที่ดื่มน้ำาซึ่งเราจะให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลย  
น้ำาซึ่งเราจะให้เขานั้นจะบังเกิดเป็นบ่อน้ำาพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 4:14)

น้ำ�ธำ�รงชีวิตเป็นพร 
แก่เร�อย่�งไร
แคธลีน เอช. ฮิวส์ อดีตที่ปรึกษา

ที่หนึ่งในฝ่ายประธานสมาคม

สงเคราะห์สามัญ ช่วยตอบคำา 

ถามนี้ในคำาปราศรัยการประชุม 

ใหญ่เรื่อง “พรจากน้ำาธำารงชีวิต”  

(เลียโฮนา พ.ค. 2003 หน้า 16)

1. น้ำาธำารงชีวิตเยียวยาเราผ่าน

อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

2. น้ำาธำารงชีวิตบำารุงเลี้ยงและ

ค้ำาจุนเรา (ดู มัทธิว 11:28)

3. น้ำาธำารงชีวิตนำาสันติสุขและ

ความปีติยินดีมาให้ (ดู ยอห์น 

14:27; คพ. 101:16)

ท่านอาจจะอ่าน 1 นีไฟ 

11:25 กับครอบครัวหรือเพื่อน 

สนทนาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

แหล่งน้ำาธำารงชีวิตกับต้นไม้แห่ง

ชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ใน 1 นีไฟ 8; 11; และริชาร์ด จี. สก็อตต์  
“อำานาจการเปลี่ยนแปลงของศรัทธาและอุปนิสัย” เลียโฮนา พ.ย. 2010 หน้า 54

น้ำ�ธำ�รงชีวิตคืออะไร

• น้ำาธำารงชีวิตคือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

• “แหล่งน้ำาแห่งชีวิต…เป็นสิ่งแทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า” (1 นีไฟ 11:25)

• น้ำาธำารงชีวิตสามารถนำา “ชีวิตอันเป็นนิจ” มาให้เราได้ (ยอห์น 4:14; คพ. 63:23)

ก๊อกรับน้ำาสักแก้วหรือไม่ หรือเราเต็มใจวาง 

งานอ่ืนไว้ก่อน แม้จะเป็นงานสำาคัญ เพ่ือพยา- 

ยามจะรู้จักพระเยซูคริสต์และพระบิดาของ

พระองค์หรือไม่

ผมรู้ว่าบ่อน้ำาธำารงชีวิตที่พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงมอบให้เราไม่เคยแห้งขอดหากแต่บริสุทธิ์ 

และค้ำาจุนชีวิต เม่ือเรามาหาพระองค์พร้อมแก้ว 

เปล่า พระองค์จะทรงเติมให้เต็ม บ่อยคร้ังก็ล้น 

จนเรารับไม่ไหว พระองค์ทรงเป็นน้ำาธำารงชีวิต

อย่างแท้จริง เป็นปรากฏการณ์แห่งความรัก

ของพระผู้เป็นเจ้า 
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¾ระบิดาบนสวรรคและพระเยซู
คริสตของเราทรงทํางานเพื่อ
สรางฟาสวรรคและแผนดินโลก

พระองคทรงสรางดวงอาทิตย ดวงจันทร 
และดวงดาว พระองคทรงรวมผืนนําและ
ทรงทําใหแผนดินแหงปรากฏและพืชผล
เติบโต จากนั้นพระองคทรงสรางสิ่งมีชีวิต
ทุกชนิดในทะเลและบนแผนดิน (ดู ปฐม-
กาล 1; โมเสส 2) แบบอยางของพระองค
แสดงใหเราเห็นวาการทํางานมีความสําคัญ
ในสวรรคและบนแผนดินโลก (ดู ยอหน
5:17; 9:4 ดวย)

เม่ือพระผูเปนเจาทรงสรางชายและหญิง
ตามรูปลักษณของพระองคเอง พระองค
ทรงวางพวกเขาไวในสวนเอเดน (ดู ปฐม-
กา ล 1:26–27; 2:8) ตอมา เมื่อพวกเขาถูก
ขับออกจากสวน พระเจาตรัสกับอาดัมวา
“เจาจะตองหากินดวยเหงื่ออาบหนา” 
(ปฐมกาล 3:19) นับแตน้ันเปนตนมา อาดัม
กับเอวาจึงทํางานเพ่ือจัดหาตามความตอง
การของตนและความตองการของบุตร
ธิดา” (ดู โมเสส 5:1)

การทํางานเปนวิถีชีวิตของเราทุกคน
บนแผนดินโลกมาตั้งแตสมัยของอาดัม
และเอวา เราทํางานเพื่อใหความผาสุก
ทางรางกาย ทางวิญญาณ และทางอา-
รมณแกตัวเราและครอบครัวของเรา บิดา
มารดาพยายามสรางบานท่ีสอนหลักธรรม
แหงการทํางาน การมอบหมายงานให
เหมาะแกความสามารถของบุตรธิดาและ
ชมเชยสิ่งที่พวกเขาทําสําเร็จชวยใหพวก
เขามีประสบการณทางบวกในการทํางาน 
สงผลใหพวกเขาสามารถพัฒนาจรรยา-

บรรณอันดีเดนในการทํางาน เจตคติที่ดี 
และทักษะพื้นฐาน

เราควรพยายามหาดุลย ภาพที่เหมาะ

สมระหวางการทํางานกับการพักผอนเชน

กัน พรมาถึงเราสัปดาหละหกวันไดเมื่อ

เราไมลืมผสมผสานการทํางานกับกิจกรรม

ที่ทําใหเราสดชื่นกระปรี้กระเปรา แตวัน

อาทิตย พระเจาทรงสัญญาพรพิเศษกับ

เราเม่ือเราเช่ือฟงพระบัญญัติของพระองค

ใหเวนจากการทํางานทางโลกและรักษา

วันสะบาโตใหศักดิ์สิทธิ์ (ดู อพยพ 20:9–

11; คพ. 59:9–19)
การทํางานเปนสวนหนึ่งในแผนของ

พระบิดาบนสวรรคสําหรับเรา
ในสวรรคและบนแผนดิน
โลก ถาเราชอบธรรมเราจะ
กลับไปอยูกับพระองค ที่นั่น
เราจะยังคงมีโอกาสทํา
งานขณะชวยสราง
อาณาจั กรของพระ
ผูเปนเจา (ดู 
โมเสส 1:39) 

เมื่อเราชวยเหลือกัน

และแบงเบาภาระ

การทํางานของเรา 

แมแตภ าระหนักที่สุด

ก็จะเบาลง

¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ เปนหลักธรรมนิรันดร
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เรามีหนาที่รับผิดชอบ
ดูแลตัวเราเองและ
ครอบครัวของเรา

1. บิดามารดามีหนาที่อัน

ศักดิ์สิทธิ์ในการดูแลบุตร

ธิดา (ดู คพ. 83)

2. บุตรธิดาจะไดรับพรเมื่อ

พวกเขาดูแลบิดามารดาที่แก

ชรา (ดู 1 ทิโมธี 5:3–4, 8)

3. เราควรชวยญาติพี่นองของ

เราเมื่ออยูในวิสัยที่ทําได

3. เราพรอมและพึ่งพาตนเ องมากขึ้นเมื่อเราสะสมเสบียงอาหาร นํา 

และสิ่งจําเปนอื่นๆ ใหใชไดนานสามเดือน

ดูขอมูลเพิ่มเติมใน หลักธรรมพระกิตติคุณ (2009) หนา 155–160; 

และ “ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก” เลียโฮนา พ.ย. 2010 หนา 165

พรมาถึงเรา
เนื่องจากการ
ทํางาน

1. เราเสริมสรางอุปนิสัย

และพัฒนาทักษะการทํางาน

2. เรารูสึกถึงปติของแผนซึ่ง

พระเปนผูเจาทรงมีใหเราบน

แผนดินโลก

“[มนุษย] จงใชม ือทํางานที ่ดีดีกวา 
เพื่อจะไดมีอะไรๆ แจกใหแกคนที่
ขัดสน” (เอเฟซัส 4:28)
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ดิฉันกับสามีเพ่ิงย้ายไปอยู่เมืองใหม่ 

และรู้สึกต่ืนเต้นท่ีจะได้ไปร่วมประ- 

ชุมในวอร์ดใหม่ของเรา แต่กลาย 

เป็นว่าเขตวอร์ดเปลี่ยน และมีการแยก 

วอร์ด
หลังเลิกโบสถ์ในวันอาทิตย์ที่สองของ 

เรา พนักงานวอร์ดนัดหมายให้เราเข้าพบ 
อธิการคนใหม่เย็นวันอังคาร หลังจากพูด 
คุยกันเล็กน้อย อธิการขออนุญาตสามีดิฉัน 
เพื่อเรียกดิฉันเป็นประธานปฐมวัยของ 
วอร์ดใหม่ จากนั้นเขาให้การเรียกแก่ดิฉัน  
ดิฉันตกใจมาก แต่ดิฉันได้รับการสอนมา 
ว่าอย่าปฏิเสธการเรียก ดิฉันจึงรับปากว่า
จะทำาสุดความสามารถ

อธิการให้รายชื่อและขอให้ดิฉันมาพบ 
เขาอีกสองวันพร้อมชื่อที่ดิฉันเลือกเป็นที่ 
ปรึกษาและเลขานุการ ดิฉันรู้สึกหนักใจ  
เมื่อเรากลับถึงบ้าน ดิฉันขังตัวเองอยู่ใน 
ห้องน้ำาและร้องไห้ จากนั้นก็ระบายความ 
ในใจกับพระบิดาบนสวรรค์โดยทูลให้ทราบ 
ความกังวลใจของดิฉันต่อการเรียกใหม่  
ดิฉันไม่รู้จักใครในวอร์ดใหม่ และต้องการ 
ความช่วยเหลือจากพระองค์ เม่ือสวดอ้อน 
วอนจบ ดิฉันมีสันติสุขเต็มหัวใจ

เช้าวันรุ่งขึ้นดิฉันสวดอ้อนวอน จากนั้น 

ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำางานบ้านตามปกติ ราย 

ช่ือท่ีอธิการให้มาวางอยู่บนโต๊ะในครัว และ 

ดิฉันชำาเลืองมองทุกครั้งที่เดินผ่าน หลัง 

จากดูรายช่ือหลายคร้ัง ดูเหมือนช่ือสองช่ือ 

จะสะดุดตาเป็นพิเศษ ดิฉันหยิบรายช่ือข้ึน 

มาและอ่านชื่อทั้งสองนั้น ขณะอ่านออก 

เสียง ความรู้สึกอบอุ่นเกิดขึ้นในใจ ดิฉัน 

ไม่เคยรู้สึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์แรง 

กล้าเท่านี้มาก่อน

ดิฉันทูลพระบิดาบนสวรรค์ในการสวด 

อ้อนวอนทันที น้ำาตาไหลอาบแก้มขณะพูด 

ช่ือท้ังสองน้ันอีกคร้ัง ดิฉันไม่รู้อะไรเลยเก่ียว 

กับสตรีสองคนนี้ แต่รู้ในใจว่าพวกเธอต้อง

เป็นที่ปรึกษาของดิฉัน

ค่ำาวันนั้นดิฉันทบทวนรายชื่อในหัว 

สมอง ช่ือหน่ึงเข้ามาในใจทุกคร้ังท่ีนึกภาพ 

รายชื่อ เธอจะเป็นเลขานุการของดิฉัน

ดิฉันเข้าพบอธิการวันถัดมาและบอก 

ชื่อที่ปรึกษาพร้อมเลขานุการของดิฉัน ยัง 

ความแปลกใจแก่ดิฉันเมื่อทราบว่าพวก 

เธอเป็นคนเดียวกับที่อธิการคิดว่าจะทำา 

งานได้ดีในปฐมวัย เมื่อดิฉันไปถึงโบสถ์วัน 

อาทิตย์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายอธิการยืน 

อยู่นอกโบสถ์กับดิฉัน พลางช้ีให้ดูท่ีปรึกษา 

และเลขานุการของดิฉันขณะพวกเธอมา 

ถึง เมื่อดิฉันเฝ้าดูพี่น้องสตรีเหล่านี้ ดิฉัน 

รู้สึกว่าดิฉันรู้จักพวกเธอแล้ว พระวิญญาณ 

ทรงยืนยันกับดิฉันอีกครั้งว่าสตรีเหล่านี้ได้

ได้รับเรียก จากพระผู้เป็นเจ้า

รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า

ดิฉันรู้ว่าเราสามารถทำางานรับใช้พระ 

เจ้าด้วยกันได้ดี—และเราทำาได้จริงๆ ถึง 

แม้พี่น้องสตรีเหล่านี้จะเป็นคนแปลกหน้า 

สำาหรับดิฉัน แต่พวกเธอเหมาะสมที่สุด 

สำาหรับการเรียกของพวกเธอ พระเจ้าทรง 

รู้จักคนที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะ 

เรียก นับเป็นประสบการณ์ที่ทำาให้ดิฉัน 

เติบโตอะไรเช่นนี้เมื่อเรียนรู้ด้วยตนเองว่า 

การได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยการ 

พยากรณ์หมายความว่าอย่างไร 

ดิฉันเรียนรู้ด้วยตนเองว่าการ “ได้รับเรียกจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า, โดยการพยากรณ์, และโดยการวางมือโดย 
ผู้มีสิทธิอำานาจ” (หลักแห่งความเชื่อข้อ 5) หมายถึง
อะไร 

โดย ราโมนา ดัตตัน

แสวงหาการนำาทางจาก
พระวิญญาณ
“บุคคลต้องได้รับการเรียกจากพระผู้เป็น 

เจ้าให้รับใช้ในศาสนจักร (ดู หลักแห่งความ 

เช่ือข้อ 5) ผู้นำาแสวงหาการนำาทางจากพระ 

วิญญาณขณะตัดสินใจว่าจะเรียกใคร ผู้นำา 

พิจารณาความมีค่าควรซึ่งจำาเป็นต่อการ 

เรียก รวมไปถึงสภาวการณ์ส่วนตัวหรือ 

สภาวการณ์ครอบครัวของสมาชิก การเรียก 

แต่ละอย่างควรมีประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้รับการ 

รับใช้ สมาชิก และครอบครัวของสมาชิก”
คู่มือเล่ม 2: การบริหารงานศาสนจักร 
(2010), 19.1.1
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โดย เปียห์โอลานี คาอูวาคา

คุณพ่อคุณแม่กระตุ้นพวกเราให้ประพฤติเหมือนผู้ 
สอนศาสนาตั้งแต่เนิ่นๆ ในชีวิต เราสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว 
ไปโบสถ์เสมอและตัดผมทรงผู้สอนศาสนา เมื่อเป็น 
ปุโรหิตผมจะให้พรศีลระลึก ส่วนน้องชายจะเตรียม 
และส่งผ่านศีลระลึกในฐานะผู้สอนและมัคนายก ผม 
เห็นคุณพ่อคุณแม่มองเราอยู่เพ่ือให้แน่ใจว่าเราทำาหน้า 
ที่ของเราครบถ้วนอย่างซื่อสัตย์

ก่อนผมไปเป็นผู้สอนศาสนา คุณแม่พูดว่า “ทำาส่วน 
ของลูกนะ และแม่จะทำาส่วนของแม่ แม่จะอดอาหาร 
และสวดอ้อนวอนให้ลูกพบคนให้สอน” เธอยังคงอด 
อาหารและสวดอ้อนวอนให้ลูกชายทั้งสี่คนในระหว่าง 
งานเผยแผ่ศาสนาของพวกเขา เราทุกคนรับใช้อย่าง
ซื่อสัตย์และกลับบ้านอย่างสมเกียรติ

ในระหว่างไปเยี่ยมท่านครั้งสุดท้ายก่อนท่านสิ้น 
ชีวิต คุณแม่พูดว่า “เปียห์โอลานี แม่สอนลูกทุกอย่าง 
ที่แม่รู้ว่าสำาคัญที่สุดในชีวิตนี้และชีวิตที่จะมาถึง พระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นความจริง พระโลหิต
แห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นความรอดต่อจิต 
วิญญาณของลูก จงให้เกียรติพันธสัญญาที่ลูกทำาไว ้
กับพระเจ้าในพระวิหาร ทำาเช่นนี้แล้วครอบครัวเราจะ 
ได้อยู่ด้วยกันอีก แม่รู้เรื่องนี้โดยไม่สงสัยเพราะพระ 
บิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์”

ประจักษ์พยานของผมสร้างบนพระกิตติคุณ โดย 
คำาทุกคำาที่คุณแม่และคุณพ่อของผมพูด ผมรู้ว่าสักวัน 
หนึ่งครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกันอีกครั้งเพราะคุณพ่อ 
คุณแม่บรรลุพันธกิจของพวกท่านในการสอนพระ
กิตติคุณแก่เราและนำาเราไปหาพระผู้ช่วยให้รอด 

พันธกิจชีวิต 
ของมารดาที่
เปี่ยมด้วยรัก

บ้ า น เ ร า  ค ร อ บ ค รั ว เ ร า

สมัยผมเติบโตในตองกา คุณแม่ช่วยสอนเซมิ- 
นารีเป็นครั้งคราว ตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบจนถึง 
อายุ 10 ขวบท่านมักจะปลุกผมก่อนเซมินารี 

และพาผมไปบ้านที่มีชั้นเรียน ถึงแม้จะเดินไปตามทาง 
ผ่านดงไม้ที่เต็มไปด้วยต้นฝรั่งไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ไมล์  
(0.4 กิโลเมตร) แต่ท่านจะถามผมว่า “ลูกกลัวไหม”  
ผมจะตอบอย่างกล้าหาญว่า “ไม่กลัวครับ”

จากนั้นท่านจะพูดว่า “สักวันหนึ่งลูกจะต้องกล้ารับ 
ใช้พระบิดาบนสวรรค์ของลูก พระองค์ทรงจัดเตรียมทุก 
อย่างไว้ให้เรา แม้กระทั่งแผนซึ่งเราจะสามารถกลับไป 
อยู่กับพระองค์ได้ สักวันหน่ึงลูกจะไปเป็นผู้สอนศาสนา 
และรับใช้พระองค์สุดใจ พลัง ความนึกคิด และพละ 
กำาลังของลูก ลูกต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เดี๋ยวนี้เพื่อจะ 
เป็นผู้สอนศาสนาที่ดี”

ในที่สุดคุณพ่อคุณแม่ของผมก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ 
ออนแทรีโอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คุณแม่พบว่า 
ตนเองอยู่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคย พูดภาษานั้นไม่เป็น
และสับสนในเรื่องวัฒนธรรม เหมือนแม่ไก่รวมลูกไก่ไว้ 
ใต้ปีกของมัน ท่านจะรวมลูกทุกคนมาคุกเข่ากับท่าน 
โดยทูลวิงวอนพระบิดาบนสวรรค์ว่าอย่าให้ลูกคนใดที่ 
พระองค์ประทานแก่ท่านต้องตกไปจากศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเลย คุณพ่อคุณ
แม่ของผมใช้การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การอ่าน 
พระคัมภีร์ประจำาวัน การอดอาหารเป็นประจำากับครอบ 
ครัว การสังสรรค์ในครอบครัวทุกสัปดาห์ และการ 
ประชุมต่างๆ ของศาสนจักรเพ่ือขอความช่วยเหลือจาก 
พระบิดาบนสวรรค์ให้ทรงเสริมกำาลังครอบครัวเรา
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บน: โมเสส 
บิดา, ลาวิเนีย 
มารดา และ
หลานสาว 
ของผู้เขียนใน
บริเวณพระ
วิหารลอส
แอนเจลิส 
แคลิฟอร์เนีย 
เมื่อปี 1999
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วิ
สุทธิชนยุคสุดท้ายในบทความน ี้

บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อมั่นและ

ความเชื่อของพวกเขาในพระกิตติ-

คุณของพระเยซูคริสต์ในงานนิทรรศการ

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่พิพิธภ ัณฑ์ประวัติศาสนจักร 

โดยรวมแล้วพวกเขาคือตัวแทนของวิสุทธิ-

ชนชาวลาตินอเมริกันหลายล้านคน

เรื่องราวทั้งยี่สิบสี่เรื่องจัดแส ดงที่พิพิ ธ-

ภัณฑ์ประวัติศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี้ 

ยูทาห์จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2011 ท่าน

ยังสามารถชมนิทรรศการมัลติมีเดียทาง

ออนไลน์ได้ที่ lds.org/churchhis tory/
muse um/exhibits/mividamihistoria

เรื่องราวเกี่ยวกับศรัทธาและการ
ดลใจจากวิสุทธิชนยุคสุดทาย
ชาวลาตินอเมริกัน

คาร์เมน เอชีเวอร์รีอา วูด
คาร์เมนเกิดในครอบครัวเคร่งศาสนาที่

กัวเตมาลาซ ิตี้ กัวเตมาลา เมื่อเธออายุ

เก้าขวบ ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาวิสุทธ ิชน

ยุคสุด ท้ายสอนพระกิตติคุณแก่ครอบครัว

เธอ เธอชอบชั้นเรียนปฐมวัยและพูดถึง

ความสุขที่เกิดขึ้นใหม่ในครอ บครัวเธอ ปี

ต่อมาครอบครัวรับบัพติศมา เธอกล่าวว่า 

“น่ีเป็นเวลาท่ีวิเศษสุดจริงๆ” เธอนึกถึงคร้ัง

ที่ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) 

ไปเยือ นกัวเตมาล าในปี ค.ศ. 1954 และ

สอนหลักธรรมเรื่องส่วนสิบแก่เด็กๆ ขณะ

อายุ 17 ปีเธอได้รับเรียกให้รับใช้ในคณะ

เผยแผ่อเมริกากลางและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้

แบ่งปน “ความหวังสำาหรับชีวิตที่ดีกว่า

และการอยู่ด้วยกันตลอดกาล”
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เนลสัน  
มูสเควซ

ไม่นานหลังจาก 

เนลสันเกิดที่อาซุน 

ซิออน ปารากวัย  

คุณพ่อคุณแม่ของ 

เ ข า ก็ พ บ ผู้ ส อ น

ศาสนา “วันหนึ่งคุณพ่อของผมอยู่ตรง 

ระเบียงบ้านและเห็นเอ็ลเดอร์ฮิกบีกับ 

เอ็ลเดอร์จอห์นสันแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็น 

ผู้สอนศาสนา” บราเดอร์มูสเควซเล่า  

“ท่านบอกน้องสาวผมให้ยกเก้าอี้ออกมา 

สองตัว ท่านพูดว่าเพราะ ‘คนหนุ่มสองคน 

นั้นจะเปลี่ยนชีวิตเรา’ เมื่อเอ็ลเดอร์มา 

ปรบมือหน้าประตู ท่านเปิดประตูและ

พูดว่า ‘เข้ามาสิ เรารอคุณอยู่’ คุณพ่อและ

ทุกคนในครอบครัวเข้าร่วมศาสนจักร”

มิเรียม เปอร์ตา 
อมาโต

มิ เรียมเป็นคน 

บราซิลโดยกำาเนิด  

เมื่อเธอต้องการรับ 

ใช้งานเผยแผ่ เธอ 

จึงกรอกใบสมัคร 

เจ็ดสัปดาห์ต่อมา ครอบครัวเธออยู่กันพร้อม 

หน้าที่บ้าน เธออ่านจดหมายเรียกเธอไป 

คณะเผยแผ่เทมเปิลสแควร์ ซอลท์เลคซิตี้  

เธอกล่าวว่า “เมื่อดิฉันอ่านจดหมาย น่า 

สนใจที่ครอบครัวส่งเสียงไชโยเหมือนเวลา 

ที่พวกเขาส่งเสียงเชียร์เมื่อทีมชาติฟุตบอล 

บราซิลยิงประตูได้ ดิฉันมีความสุขเช่นกัน  

และรู้ว่าพระเจ้าทรงส่งดิฉันไป”
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เออร์ซูลา ไบเดอร์ บร็อค
ซิสเตอร์บร็อคนึกถึงเวลาที่ 

เธอไตร่ตรองความหมายของ 

ชีวิตเมื่อเธออายุเพียงห้าขวบ 

สมัยเธอเป็นวัยรุ่นในเวเนซุ 

เอลา ผู้สอนศาสนาสอนพระ 

กิตติคุณแก่เธอและครอบครัว 

พวกเธอรับบัพติศมา เพราะเปี่ยมด้วยศรัทธาเธอจึง 

ได้รับเรียกเป็นประธานปฐมวัยสาขาขณะอายุ 16 ปี  

เวลานี้ หลังจากรับใช้มาชั่วชีวิต เธอตระหนักว่า 

สำาหรับเธอแล้ว “ศรัทธาคือการเลือก” เธออธิบาย  

“ดิฉันเลือกปล่อยที่ว่างให้พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต 

ดิฉัน ดิฉันเกิดความรู้ว่าการชดใช้เป็นการแสดง 

ความรักที่วิเศษสุดและไร้ความเห็นแก่ตัวต่อมวล 

มนุษย์พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของดิฉัน พระผู้

ประทานสันติสุข ทรงเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของดิฉัน—

เพื่อนที่ยั่งยืนสำาหรับดิฉัน”

โรบิน เมนโดซา
โรบินเติบโตมาท่ามกลาง 

ความอัตคัดขัดสนท่ีเอกวาดอร์ 

แต่เขาอยากทำาให้ชีวิตตนเอง 

ดีขึ้น ครั้งหนึ่ง ขณะทำางานอยู่ 

ที่ไร่วันละ 12 ชั่วโมง เขาสวด 

อ้อนวอนขอการนำาทาง และ 

เกิดฟ้าแลบระหว่างที่เขาสวดอ้อนวอน โรบินมองว่า 

นี่เป็นข่าวสารจากพระผู้เป็นเจ้าว่าชีวิตมีสัญญา “ผม 

รู้ว่าความรู้สึกของผมมาจากพระผู้เป็นเจ้า” โรบินนึก 

เขาเกิดความรู้ว่าโดยผ่านศรัทธา เขาสามารถเปลี่ยน 

ชีวิตได้ ขณะอายุ 16 ปีเขาไปทำางานที่ไกวย์อากิล 

และรับบัพติศมาที่นั่น การดลใจอย่างต่อเนื่องนำาเขา 

ไปมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ท่ีเขามีสัมฤทธิผลสมความ 

ปรารถนาในเรื่องการศึกษา
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ลินคอล์น ปเตอร์ส
ลินคอล์นอาศัยอยู่กับครอบครัว

ของเขาที่ซานเตียโก ชิลีจนกระทั่ง

คุณแม่ถึงแก่กรรมเมื่อเขาอายุ 10

ขวบ หลังจากนั้นเขาไปอยู่กับคุณ

ลุงคุณป้า เมื่อลินคอล์นอายุ 18 ปี 

เอ็ลเดอร์บาร ตั์นกับเอ็ลเดอร์เบนท์-

ลีย์มาท่ีบ้านของคุณลุงคุณป้า คุณ

ป้ากับคุณยายของลินคอล์นยอม

รับพระกิตติคุณทันที แต่ลินคอล์น

หลบหน้าผู้สอนศาสนา เช้าวัน

อาทิตย์วันหนึ่ง คุณยายซึ่งปกติ

เป็นคนอ่อนโยนเข้ามาในห้องของ

เขา ดึงผ้าห่มออกจากเตียง และ

บอกว่าเขาต้องไปโบสถ์พร้อมพวก

ท่าน อารามตกใจเพราะพฤติกรรม

ผิดธรรมดาของคุณยายและเน่ือง

จากเขาเคารพเธอ เขาจึงลุกข้ึนไป

โบสถ์ วันน้ันเขารู้สึกว่ามีบางอย่าง

แรงกล้ามากเกิดข้ึนใหม่ในจิตวิญ-

ญาณของเขาซึ่งเปลี่ยนชีวิตเขา 

ไม่นานเขาก็กลายเป็นผู้เปล่ียน

ใจเ ล่ือมใสรุ่นแรกคนหนึ่ งของ

ศาสนจักรในชิลี
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ลูอิส และ คาร์ลา 
เฮอร์นันเดซ

ลูอิสกับคาร์ลาพบกันสมัยเป็น

วัยรุ่นในฮอนดูรัส พวกเขาเร่ิมออก

เดทและไม่นานจึงแต่งงานกัน ลูอิส

ไม่เป็นสมาชิกของศาสนจักรแต่

ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ของคาร์ลา

ผู้ “ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ

และความ รัก สิ่งนี้ทำาให้ผมอยาก

เรียนรู้มาตรฐานของพวกท่าน” ไม่

นานลูอิสก็รับบัพติศมา คาร์ลากับ

ลูอิสได้รับการผนึกในพระวิหาร

กัวเตมาลาซิตี้ กัวเตมาลา ในช่วง

อายุ 30 เศษความสัมพันธ์ของทั้ง

คู่เริ่มตึงเครียด คาร์ลาออกจาก

บ้านพลางสงสัยว่าการแต่งงาน

สมัยเป็นวัยรุ่นของพวกเขาเป็น

ความผิดพลาดหรือไม่ ลูอิสอด

อาหารและสวดอ้อนวอนทูลขอ

พระผู้เป็นเจ้าให้ทรง “นำาคาร์ลา

กลับบ้าน พระองค์ทรงนำาเธอ

กลับมา พระองค์ทรงทำาเช่นนั้น” 

ปจจุบันชีวิตแต่งงานของพวกเขา

มั่นคงยิ่งกว่าเดิม
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โอมาร์ คาแนลส์
ในอุรุกวัยปี 1948  

คุณแม่ของโอมาร์ให้ 

ร่มของท่านแก่ซิสเตอร์ 

ผู้สอนศาสนาวิสุทธิ- 

ชนยุคสุดท้ายสองคน  

ด้วยเหตุนี้ท่านจึงเริ่ม 

พูดคุยกับผู้สอนศาสนา และพี่สาวของ 

โอมาร์รับบัพติศมาหลังจากนั้น โอมาร์เกิด 

ปี 1948 เป็นเด็กทารกคนแรกท่ีได้รับพรใน 

คณะเผยแผ่อุรุกวัยซึ่งเปิดในปี 1947 โอมาร์ 

กับคุณพ่อคุณแม่รับบัพติศมาเมื่อเขาอายุ 

แปดขวบ ไม่กี่ปีหลังจากโอมาร์แต่งงานกับ 

คนรักของเขา ทั้งสองอพยพไปสหรัฐ เวลา 

นั้นโอมาร์เป็นโฆษกสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แล้ว ศาสนจักรว่าจ้างเขาในปี 1973 และ 

เขาเป็นล่ามภาษาสเปนสำาหรับการประชุม 

ใหญ่สามัญ 

โนเอมี กุซแมน 
เด อาบรีอา

โนเอมีเกิดที่อาร์- 

เจนตินา ครอบครัว 

เธอเข้าร่วมศาสนจักร 

ที่นั่น พวกเขาอพยพ 

ไปสหรัฐสมัยเธอเป็น 

วัยรุ่น แม้จะชอบเป็นคนอเมริกัน แต่เธอมี

ความสุขที่สุดเมื่อได้พบเห็นวัฒนธรรมของ 

อาร์เจนตินา “ในลาตินอเมริกา ผู้คนอบอุ่น 

มากๆ พวกเขาต้อนรับคุณทันที พวกเขาเป็น 

มิตรกับคุณ พวกเขาผูกมิตรกับคุณ พวกเขา 

ชอบอยู่กับครอบครัวและเพื่อนๆ กินอาหาร

ดีดี นั่นวิเศษมาก การได้พบเห็นวัฒนธรรม

ส่วนนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่อยากแลกกับอะไร

เลย”
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นป 1849 เพียงสองปหลังจากวิสุทธิชนเข้าไปในหุบเขาซอลท์-

เลค เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองนำาคณะเดินทางคณะหนึ่งมุ่งหน้าไปทางใต้ ยิ่งเดินทาง

ไปทางใต้ไกลเท่าใด สภาพภูมิปร ะเทศยิ่งยากลำาบากมากขึ้นเท่า

นั้น หลังจากคนกลุ่มนี้มาหยุดที่ระยะทาง 3,000 ฟุต (914 ม.) 

จากริมเกรตเบซินถึงจุดบรรจบกันของแม่น้ำาเวอร์จินกับแม่น้ำา

ซานตาแคลรา (ทางใต้ของเซนต์จอร์จ ยูทาห์ในปัจจุบัน) สภาพ

ภูมิประเทศกลับแห้งแล้งเต็มไปด้วยทราย สภาพอันเกิดจากภูเขา

ไฟและความขรุขระ กลุ่มสังเกตการณ์ไม่ประทับใจสภาพเช่นนี้ 

บันทึกกล่าวว่า

“ผ่าน…พื้นที่ขรุขระเต็มไปด้วยหินและทรายจนเกือบสุดจะ

พรรณนา ทำาให้เกิดความสับสนอันน่าหวาดกลัว…

“เรื่องสับสนขยายวงกว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนินเขาขนาดใหญ่ 

ทะเลทราย [แดง] ความเหี่ยวแห้ง ทุ่งราบ ผาสูงชัน ผืนดินแห้ง

แล้งแตกระแหง…หินทราย…เรียงรายสับสนอย่างเหลือเชื่อ—

สรุปคือ พื้นที่แถบนั้นเสื่อมโทรม…ข้างในเป็นข้างนอก กลับหัว

กลับหางจากการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงในอดีต”1

แม้ ว่าดินแดนทางตอนใต้จะมีลักษณะตะปุมตะป่ำา แต่ลมแรง 

ซอกเขาที่แ คบ และหุบผาลึกซึ่งมีอยู่มากมายในซานฮวนไปทาง

ตะวันออกยังดูยากลำาบากยิ่งกว่า ผู้นำาในศาสนจักรรู้ว่าการหัก

ร้างถางพงที่รกร้างตรงมุมหนึ่งของเขตแดนซึ่งยังไม่มีการรังวัด

ย่อมเป็นเรื่องยาก แต่กระนั้นพวกเขายังต้องการสร้างชุมชน

สำาหรับศาสนจักรท่ีน่ัน ท่ีการประชุมใหญ่สเตคปาโรวานในป 1879 

ผู้คน 250 คน ยอมรับการเรียกจากประธานจอห์น เทย์เลอร์ให้

จัดตั้งคณะเผยแผ่ซานฮวน ด้วยรถลาก 80 คันพร้อมทั้งวัวกับ

ม้าเกือบ 1,000 ตัว พวกเขาเริ่มตัดเส้นทางผ่านไปยังดินแดนตั้ง

เราทุกคนตองมีความเชื่อมั่นเผาไหม
ในใจว่านี่คืองานของพระผูเปนเจา
และงานนี้เรียกรองสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา
เพื่อสราง “แผ่นดินรกรางในไซอัน” 
ขึ้นมาใหม่
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โดย เอ็ลเดอร
เจฟฟรีย อาร. ฮอลแลนด

แหงโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

ตระหง่านและยังไม่เคยผ่านการสำารวจซึ่งมีลักษณะเป็น

เทือกเขาปกคลุมด้วยหิมะและแท่งหินสูงลิบ

ในการค้นหาเส้นทางส้ันท่ีสุดไปซานฮวน นักสำารวจกลุ่ม

แรกฝาฟันอุปสรรคครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ต่อมาไม่นานก็ต้อง

เผชิญกับส่ิงกีดข วางขนาดใหญ่ท่ีสุดและน่าหวาดหว่ันท่ีสุด

นั่นคือ เหวลึกซึ่งไม่อาจข้ามได้ของช่องแคบที่มีแม ่น้ำา

โคโรลาโดไหลผ่าน น่าอัศจรรย์ท่ีกลุ่มสำารวจเส้นทางของ

พว กเขาพบทางยาวแคบๆ ในหุบผาชัน—ซึ่งเป ็นรอยแยก

ทอดยาวลงมา 2,000 ฟุต (610 ม.) จากผาแดงสู่แม่น้ำา

โคโรลาโดเบื้องล่าง ดูเ หมือนว่า “ช่องหิน” อัน ปราศจาก

ผู้คนและแทบเป็นเขตมรณะแ ห่งนี้เป็นเพียงเส้ นทางเดียว

ที่สามารถนำาไปสู่ฝังตะวันออก

โดยส่วนใหญ่ แผ่นหินทรายแคบเกินไปสำาหรั บม้าเดิน

ผ่านและในบางแห่งแคบเกินไปสำาหรับคนเดินผ่าน ดูเหมือน

ผาลาดชันราว 75 ฟุต ( 23 ม.) จะยากเกินไปสำาหรับแกะ

ภูเขา ยิ่งรถลากบรรทุกของหนั กยิ่งไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำาได้ 

แต่วิสุทธิชนผู้ทรหดไม่ยอมหันหลังกลับ เกือบตลอดช่วง

เดือนธันวาคม 1879 และเดือนมกราคม 1880 พวกเขา

ใช้ผงดินระเบิดและเครื่องมือช่วยกันตัดถนนหยาบๆ และ

อันตรายไปสู่ด้านหน้าของหุบผาชัน

เมื่อทำาพื้นถนนเสร็จดังนั้นแล้ว งานต่อไปคือนำารถลาก 

40 คันแรกลงมาตาม “ช่อง” นั้น ส่วนรถลากคันอื่นๆ ซึ่ง

รออยู่ห่างออกไปห้าไมล์ (8 กม.) ที่ฟิฟตี้-ไมล์สปริงก์จะ

ตามมาหลังจากนั้น

พวกเขาจัด “คนอย่างน้อยสิบสองคนรั้งท้ายรถลาก” 

โดยมีเชือกเส้นยาวไว้ชะลอการไหลของรถลาก จากนั้น

ห้ามล้อด้วยโซ่ ซึ่งจะทำาให้รถลากเลื่อนลงไปแต่หลีกเลี่ยง
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อันตรายจากการที่ล้อหมุน

ในช่วงเวลาสำาคัญช่วงเวลาหนึ่งของประวัติผู้บุกเบิก กลุ่ม

คาราวานนำารถลากลงจากผาอันตรายทีละคัน เม่ือลงมาถึงเบ้ือง

ล่างหุบผาชัน พวกเขารีบเร่งออกเรือข้ามแม่น้ำาไปบนเรือลากซึ่ง

ออกแบบมาเพ่ือจุดประสงค์น้ีเป็นการเฉพาะ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือครอบ

ครัวโจเซฟ สแตนฟอร์ด สมิธอยู่ในรถลากคันสุดท้ายท่ีลงมาวันน้ัน

สแตนฟอร์ด สมิธช่วยให้ข้ันตอนนำารถลากลงมาเป็นระบบ แต่

ปรากฏว่าด้วยเหตุผลบางประการกลุ่มรถลากลืมไปว่าครอบครัว

บราเดอร์สมิธยังจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนื่องจากอยู่รั้ง

ท้าย ด้วยความว้าวุ่นใจอย่างมากที่ดูเหมือนว่าเขากับครอบครัว

จะถูกทอดทิ้ง สแตนฟอร์ดจึงเคลื่อนกลุ่มม้าของเขาพร้อมกั บรถ

ลากและครอบครัวมาที่ริมหน้าผา โดยจัดให้กลุ่มม้าอยู่ด้านหน้า

และม้าตัวที่สามผูกเทียมไว้ หลัง รถลากกับเพลารถด้านหลัง 

ครอบครัวสมิธยืนอยู่ครู่หนึ่งและมองลงไปที่ช่องเขาอันตราย 

สแตนฟอร์ดหันไปบอกภรรยาว่า “ผมคิดว่าเราคงไปไม่รอด”

เธอตอบว่า “แต่เราต้องทำาให้ได้ค่ะ”

เขาบอกว่า “ถ้ามีคนสักสองสามคนคอยรั้งรถลาก เรา คง ไป

รอด”

ภรรยาตอบว่า “ฉันจะ รั้งไว้เองค่ะ”

เธอวางผ้านวมลงบนพื้น วางทารกลูกชายของเธอไว้บนนั้น

แล้วยื่นให้รอย ลูกวัยสามขวบกับเอดาวัยห้าขวบดูแล “อุ้มน้อง

ไว้นะลูก จนกว่าคุณพ่อจะกลับมารับ” เธอกล่าว จากนั้นเบลล์ 

สมิธ ไปยืนหลังรถลาก คว้าสายบังเหียนม้ามาผูกไว้หลังรถม้า 

สแตนฟอร์ดเริ่มพากลุ่มม้าเคลื่อนลงไปตามช่อง รถลากเอียงวูบ

ลงไปข้างหน้า กระตุกเพียงครั้งแรกม้าตัวหลังก็ล้มลง ซิสเตอร์

สมิธรีบวิ่งตามม้าและรถลาก ดึงเชือกสุดกำาลังและความกล้าที่มี

อยู่ ไม่นานเธอก็ล้มตามไปด้วย ขณะถูกลากไปกับม้า หินแหลม

คมบาดขาเธอเป็นทางยาวจากส้นเท้าจนถึงสะโพกอย่างทารุณ 

เราเห็นอะไรบางในแบบอย่างของผูบุกเบิกที่ซื่อสัตย์
เหล่านี้ เรากำาลังเห็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อวิสุทธิชน
หลบหนีจากนิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย โอไฮโอ 
และมิสซูรี จากนั้นหลบหนีขามแม่นำาซึ่งปกคลุม
ดวยนำาแข็งเขาไปในเมืองนอวูที่พวกเขารักและ
ไม่นานพระวิหารก็ถูกเผาอยู่ไม่ไกลนัก
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สตรีใจเด็ดเสื้อผ้าขาดวิ่นพร้อมด้วยบาด

แผลสาหัสผู้นี้รั้งเชือกไว้สุดพละกำาลังและ

ศรัทธาของเธอตลอดระยะทางลาดไปจน

ถึงริมฝัง แม่น้ำา

เมื่อพวกเขามาถึงด้านล่างและแทบไม่

เช่ือในความสำาเร็จของตนเอง  สแตนฟอร์ด

เมื่อมีการเรียกเกิดขึ้น
คณะเดินทางผ่านช่องหินเป็นเพียงตัว

อย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นและการอุทิศ

ตนอันน่าทึ่งของวิสุทธิชนสมัยก่อนที่ขาน

รับการเรียกจากศาสดาพยากรณ์เมื่อการ

เรียกมาถึง อีกตัวอย่างหนึ่งคือการตั้งและ

การเรียกไปยังคณะเผยแผ่มัดดีย์ในเนวาดา

ปัจจุบัน เช่นเดียวกับการตั้งรกรากหลาย

แห่งของผู้บุกเบิกสมัยก่อน ชีวิตในมัดดีย์

ยากลำาบากมากแน่นอน และต้องตรวจ

สอบจิตวิญญาณของตนเองอย่างมากที

เดียวเมื่อได้รับเรียกให้มาตั้งรกรากที่นี่

บางคนที่ได้รับเรียกในทศวรรษ 1860 

ย่อมต้องเคยถามว่า “ไม่มีที่ไหนแล้วหรือ

บนแผ่นดินโลก ทำาไมถึงต้องเป็นมัดดีย์” 

อันที่จริงมีเหตุผลหลายประการ ประการ

แรก สงครามกลางเมืองในอเมริกาส่งผล

ให้โอกาสลำาเลียงเคร่ืองอุปโภคบริโภคทาง

เรือผ่านแม่น้ำาโคโรลาโดเป็นไปได้สูง สอง 

สมัยที่สงครามทำาให้แหล่งทรัพยากรเดิม

สำาหรับวัตถุดิบส่ิงทอประสบปัญหา ศาสน-

จักรจัดตั้งคณะเผยแผ่คอตตอนห่างออก

ไปไม่กี่กิโลเมตรในเมืองต่างๆ ของเซนต์-

จอร์จและวอชิงตัน จึงอนุมานว่าต้นฝ้าย

สำาหรับคณะเผยแผ่นั้นน่าจะเติบโตได้ใน

เขตมัดดีย์ สาม วิสุทธิชนยุคสุดท้ายรู้ สึก

อย่างแรงกล้าถึงพันธะรับผิดชอบท่ีต้องทำา

งานกับชาวอเมริกันเผ่าพ้ืนเมืองในภูมิภาค

นั้น โดยช่วยเลี้ยงอาหารและหวังจะให้

การศึกษาแก่พวกเขา

แต่กระนั้นก็ตาม ภูมิภาคดังกล่าวเป็น

ดินแดนรกร้าง โดดเดี่ยวและแห้งแล้ง ดู

แทบไม่มีอะไรให้เลยนอกจากความร้อน

เมื่อบิดาของเธอไดรับเรียกให
ยายครอบครัวไปคณะเผยแผ่
มัดดีย์ที่ยากลำาบากซึ่งปจจุบัน
อยู่ในเนวาดา สหรัฐอเมริกา 
เอลิซาเบธ แคลริดก์ (บน) 
รองไหแต่ยังกล่าวว่า “ฉันไม่
ควรยอมรับท่านเปนพ่อถาท่าน
ไม่ไปตามที่ไดรับเรียก”

รีบวิ่งขึ้นไปบนยอดผา 2,000 ฟุต (607 ม.)

ด้วยความเป็นห่วงลูกๆ เมื่อปนขึ้นมาถึง

ริมผาก็พบพวกเขายืนอยู่ที ่เดิมไม่ขยับไป

ไหน เขาอุ้มลูกน้อยโดยมีลูกสองคนเกาะ

อยู่ใกล้ๆ และพาพวกเขา ลงมาตามร่องหิน

เพื่อไปหาแม่ที่เฝ้ารออยู่ด้านล่าง ระหว่าง

ทางพวกเขาเห็นชายห้าคนถือโซ่กับเชือก

เดินตรงมาหา ชายเหล่านี้มาช่วยเนื่อง

จากนึกขึ้นได้ว่าครอบครัวสมิธตกอยู่ใน

สภาพเช่นไร แต่สแตนฟอร์ดร้องบอกไป

ว่า “ช่างเถิดเพื่อนเอย เราจัดการได้สบาย 

[เบลล์] คนเดียวช่วยได้ทุกอย่าง [สำาหรับ

การเดินทางครั้งนี้]”2
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และงานหนัก อีกทั้งอยู่ห่างไกลผู้คน พื้นที่

ส่วนใหญ่รกร้างว่างเปล่า และแม่น้ำาซึ่ง

เป็นชื่อคณะเผยแผ่ก็มีลักษณะสมกับชื่อ

ด้วยวิธีใด ด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่น

ใดที่จัดตั้งมัดดีย์ขึ้นมา ข้าพเจ้าจะให้ผู้ตั้ง

ถิ่นฐานคนหนึ่งเป็นผู้บอกเล่า เธอเป็นตัว

แทนของความมุ่งม่ัน ความกล้าหาญ และ

ความเชื่อมั่นทางศีลธรรมที่ทั้งคนรุ่นเยาว์

และคนสูงวัยมีอยู่—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

คนรุ่นเยาว์ในกรณีนี้ เอลิซาเบธ แคลริดก์ 

แมคคูน เขียนเกี่ยวกับการที่บิดาเธอได้รับ

เรียกให้ไปตั้งรกรากในมัดดีย์ดังนี้

“ไม่มีสถานที่ใดบนแผ่นดินโลกที่ดูมีค่า

เหลือเกินสำาหรับดิฉันในวัยสิบห้าปเท่ากับ 

[เมือง] นีไฟเก่าแก่อันเป็นที่รัก [ในเทศ

มลฑลจูแอบ ยูทาห์] เราเฝ้าคอยอย่าง

กระตือรือร้นเหลือเกินให้ประธานบริคัม 

ยังก์กับคณะของท่านมาเยี่ยมเป็นครั้ง

คราว … 

“ …บ.บริคัม บ.คิมบัลล์ และบ.เวลส์

พร้อมด้วยคณะทุกคนลงมาจากรถม้า

และเดินข้ามถนนที่เต็มไปด้ วยดอกไม้ …  

มายังบ้านเรา [ซึ่ง] จัดเตรียมอาหารค่ำาไว้

รั บรอง … 

“เราทุกคนเข้าร่วมการประชุมช่วงบ่าย 

[วันอาทิตย์] เด็กผู้หญิงสวมชุดขาวได้นั่ง

ด้านหน้าซึ่งสำารองไว้ ผู้มาฟังคำาปราศรัย

มีจำานวนมาก เรามีความสุขจนกระทั่ง

ประธานยังก์ประกาศว่าท่านจะอ่านราย

ชื่อชายที่ได้รับเรียกและให้มีการสนับสนุน

ในฐานะผู้สอนศาสนาเพื่อไปตั้งถิ่นฐาน

ใน… ‘มัดดีย์’ เรื่องนี้ทำาให้หัวใจทุกคนที่

นั่นแทบหยุดเต้น ผู้คนของเราจำานวนมาก

ได้รับเรียกให้ไปตั้งถิ่นฐานในเขตชนบท

ดิกซีย์—แต่มัดดีย์อยู่ห่างออกไปทางใต้

เป็นระยะทางไกลมาก! และเลวร้ายยิ่ง

กว่านั้นหลายเท่า! โอ! ดิฉันไม่ได้ยินชื่อ

คนอื่นเลยนอกจาก ‘ซามูเอล แคลริดก์’ 

แล้วดิฉันก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นโดยไม่สน

ใจว่าน้ำาตาจะเปอนชุดใหม่สีขาวอย่างไร

คุณพ่อของเด็กหญิงที่นั่งข้างดิฉันได้รับ

เรียกเช่นกัน เด็กหญิงคนนั้นพูดว่า “เธอ
ร้องไห้ทำาไม ฉันไม่เห็นจะร้องเลย ฉันรู้ว่า
พ่อของฉันไม่ไปหรอก’ ‘ไม่เหมือนกันนี่นา’
ดิฉันบอก ‘ฉันรู้ว่าพ่อของฉัน จะ  ไปและ
ไม่มีอะไรมาห้ามท่านได้ และฉันไม่ควร
ยอมรับท่านเป็นพ่อถ้าท่านไม่ไปตามที่ได้
รับเรียก’ แล้วดิฉันก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อ
ไปอีก … 

“เวลาน้ันเราเพ่ิงย้ายมาบ้านหลังใหม่ได้
ไม่นานและลงหลักปักฐานอยู่อย่างสะดวก
สบาย เพื่อนของเราหลายคนจึงพยายาม
ชักชวนคุณพ่อให้เก็บบ้านและฟาร์มเอาไว้
ไปอยู่ทางใต้สักพักแล้วกลับมาใหม่ แต่
คุณพ่อรู้ว่าพันธกิจที่ท่านได้รับเรียกให้ทำา
ไม่เป็นเช่นนั้น ‘ผมจะขายทุกอย่างที่มีอยู่’ 
ท่านกล่าว ‘และนำาทรัพย์สมบัติของผม
ไปช่วยสร้างแผ่นดินรกร้างในไซอันขึ้นมา
ใหม่’”3

ห ัวใจสำาคัญของความเชื่อมั่น
ที่เรามีคืองานไม่เพียงจะออก
ไปเท่านั้นแต่งานยังสามารถ
ออกไปและจะตองออกไปดวย 
ขาพเจาไม่รูว่าจะมีเหตุผลอื่น
ใดอีกที่บิดามารดาทิ้งลูกนอย
ไวในหลุมฝงศพเฉพาะหนา
บนทุ่งราบ จากนั้นมองดูครั้ง
สุดทายแลวเดินรองไหมุ่งไป
สู่ไซอัน 
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ศรัทธาในงาน
สิ่งใดหรือที่ก่อให้เกิดความจงรักภักดีและการอุทิศตนในช่วง

เวลานั้นและในเวลานี้ของเด็กหญิงวัย 15 ปกับครอบครัวที่เธอ

ถือกำาเนิดมา สิ่งใดหรือที่ทำาให้เธอหันไปบอกเพื่อนที่เด็ดเดี่ยว

น้อยกว่าเธอเล็กน้อยว่า ‘ฉันรู้ว่าพ่อของฉัน จะ ไปและไม่มีอะไร

มาห้ามท่านได้” เธอได้ความกล้าหาญมาจากไหนที่ทำาให้เธอพูด

ต่อไปได้ว่า “ฉันไม่ควรยอมรับท่านเป็นพ่อถ้าท่านไม่ไปตามที่ได้

รับเรียก”

สิ่งใดหรือที่เด็กเล็กๆ สามคนนั้นมีเมื่อพวกเขาเฝ้ามองบิดา

มารดาหายไปในรถลากริมช่องเขาของแม่น้ำาโคโรลาโดนอกเสีย

จากความเชื่อมั่นในสิ่งที่มารดาบอก พวกเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่าง

เด็ดเดี่ยว ตัดสินใจไม่ลุกไปไหนหรือร้องไห้โดยไม่หวั่นสิ่งที่พวก

เขาหวาดกลัวอย่างยิ่ง

เราเห็นอะไรบ้างในแบบอย่างของผู้บุกเบิกท่ีซ่ือสัตย์เหล่าน้ี ส่ิง

นั้นคือสิ่งที่เราเห็นมาตลอดทุกสมัยการประทานแห่งเวลาและ

แน่นอน ว่าจนถึงสมัยการประทานนี้ เรากำาลังเห็นสิ่งที่เราเห็นเมื่อ

วิสุทธิชนหลบหนีจากนิวยอร์ก เพนซิลเวเนีย โอไฮโอ และมิสซูรี 

จากนั้นหลบหนีข้ามแม่น้ำาซึ่งปกคลุมด้วยน้ำาแข็งเข้าไปในเมือง

นอวูที่พวกเขารักและไม่นานพระวิหารก็ถูกเผาอยู่ไม่ไกลนัก1 สิ่ง

นั้นคือสิ่งที่เราเห็นเมื่อคนกลุ่มเดียวกันนี้ฝังคนตายจำานวนมากที่

วินเทอร์ควอร์เตอร์ส ตามด้วยการทิ้งหลุมฝังศพไว้อย่างโดดเดี่ยว

ในไวโอมิงใกล้ชิมนีย์ร็อคหรือตรงทางข้ามจุดหนึ่งของแม่น้ำาสวีต-

วอเตอร์หรือในเนินหิมะท่ีถ ้ำามาร์ติน บางคร้ังหลุมศพก็มีขนาดเล็ก

เท่าๆ กับกล่องขนมปัง

สิ่งที่เราเห็นเวลานั้นและสิ่งที่เราเห็นเวลานี้ในบรรดาวิสุทธิชน

ท่ีได้รับพรท่ัวโลกคือศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาในพระเจ้าพระ

เยซูคริสต์ ศรัทธาในศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ศรัทธาในความ

จริงของงานน้ีและสัจธรรมของข่าวสารในงาน2 ศรัทธาน่ันเองท่ีทำา

ให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้าไปสวดอ้อนวอนในปา และศรัทธานั่นเอง

ที่ทำาให้เขาสามารถลุกขึ้นยืน ยอมตนให้อยู่ในอุ้งพระหัตถ์พระผู้

เป็นเจ้าเพ่ือการฟนฟูพระกิตติคุณ จนในท่ีสุดเดินหน้าเข้าหามรณะ

สักขีของตนเองในระยะเวลาแทบไม่ถึงยี่สิบสี่ปหลังจากนั้น

ไม่น่าแปลกใจที่ศรัทธามักจะเป็นหลักธรรมข้อแรกและหลัก

ธรรมอันยั่งยืนของพระกิตติคุณกับงานของเรามาโดยตลอดและ

จะเป็นเช่นนี้ตลอดไป หัวใจสำาคัญของความเชื่อมั่นท ่ีเรามีคือ
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สิ่งที่เราเห็นในผูบุกเบิกและ
สิ่งที่เราเห็นเวลานี้ในบรรดา
วิสุทธิชนที่ไดรับพรทั่วโลก
คือศรัทธาในพระผูเปนเจา 
ศรัทธาในพระเจาพระเยซู
คริสต์ ศรัทธาในศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ศรัทธาในความจริงของ
งานนี้และสัจธรรมของ
ข่าวสารในงาน
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งานไม่เพียงจะออกไปเท่านั้นแต่งานยัง 

สามารถออกไปและจะต้องออกไปด้วย
ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอื่นใดอีกที่ 

บิดามารดาทิ้งลูกน้อยไว้ในหลุมฝังศพ 
เฉพาะหน้าบนทุ่งราบ จากนั้นมองดูครั้ง 
สุดท้ายแล้วเดินร้องไห้มุ่งไปสู่ไซอัน ข้าพ- 
เจ้าไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอื่นใดอีกที่สตรีเช่น 
เบลล์ สมิธปล่อยให้ลูกยืนอยู่ริมผาและ 
ออกแรงช่วยรถลากให้เคลื่อนลงไปตาม 
ทางลาดท่ีอันตราย ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะมีเหตุ 
ผลอื่นใดอีกที่ซามูเอล แคลริดก์สามารถ 
ขายทุกอย่างที่มีและรุดหน้าไปสร้างไซอัน 
ในคณะเผยแผ่มัดดีย์อันทุรกันดาร แรง
ขับเคลื่อนสำาคัญในเรื่องราวเหล่านี้คือ 
ศรัทธา—อันแข็งแกร่งดั่งหินผา หลอม 
บริสุทธิ์ ผ่านเหตุการณ์มาอย่างโชกโชน 
ศรัทธาเข้มแข็งทางวิญญาณที่ว่านี้คือ 
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า และเมื่อท่านได้รับเรียก ท่านไป

การเรียกให้มีความเชื่อมั่น
ยังคงมี “แผ่นดินรกร้างในไซอัน [หลาย 

แห่ง]” ให้สร้างขึ้นมาใหม่ บางแห่งอยู่ใกล้ 
กว่าคณะเผยแผ่มัดดีย์หรือคณะเผยแผ่ 
ซานฮวน บางแห่งอยู่ในใจเราและในบ้าน
เรา

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเรียกให้มีความ 
เชื่อมั่นที่ต้องเผาไหม้ในใจเราทุกคนว่านี่ 
คืองานของพระผู้เป็นเจ้าและงานนี้เรียก 
ร้องการทำางานสุดความสามารถของเรา  
ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านบำารุงเลี้ยงความ 
เข้มแข็งทางร่างกายและทางวิญญาณ
ของท่านเพื่อที่ท่านจะมีบ่อสะสมศรัทธา 
ไว้พึ่งพาเมื่อภารกิจหรือการท้าทายหรือ
ความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น 
จงสวดอ้อนวอนมากข้ึนสักเล็กน้อย ศึกษา 
มากขึ้นสักเล็กน้อย ปิดตัวเองจากเสียงรบ 
กวนและปิดเสียงอึกทึก ชื่นชมธรรมชาติ  

ทูลขอการเปิดเผยส่วนตัว ตรวจสอบจิต 
วิญญาณของตนเอง และค้นหาประจักษ์ 
พยานในสวรรค์ซึ่งนำาบิดามารดาผู้บุกเบิก 
ของท่าน จากน้ัน เม่ือท่านจำาเป็นต้องเอ้ือม 
ลงไปให้ลึกกว่าเดิมเล็กน้อยเพื่อเผชิญกับ 
ชีวิตและทำางานของท่าน ท่านจะแน่ใจว่า 
มีบางอย่างในบ่อนั้นที่ท่านจะพึ่งพาได้

เม่ือท่านมีศรัทธาของตนเอง ท่านก็พร้อม 
จะเป็นพรให้ครอบครัวของท่าน ข้อบ่งชี้
อย่างเดียวที่เด่นชัดที่สุดของกิจกรรมและ 
การรับใช้ตลอดจนการอุทิศตนและความ 
จงรักภักดีในศาสนจักรน้ียังคงเป็นการดำารง 
อยู่ของสายสัมพันธ์ครอบครัวที่แน่นแฟ้น  
ข้าพเจ้ากล่าวเช่นน้ันโดยรู้ดีว่าส่วนท่ีย่ิงใหญ่ 
ของศาสนจักรนี้อยู่ในตัวสมาชิก แต่ละคน 
บางคร้ังสมาชิกคนน้ันเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือม 
ใสใหม่ บางครั้งเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
เพียงคนเดียวในครอบครัว บางคนในที่ใด
สักแห่งต้องปักธงแห่งศรัทธาและสร้างคน
รุ่นใหม่ในพระกิตติคุณ แต่ข้อเท็จจริงคือ 
ศรัทธาได้รับการบำารุงเลี้ยงดีกว่า ได้รับ 
การปกป้องมากกว่า และยั่งยืนกว่าเมื่อมี 
ครอบครัวท้ังครอบครัวคอยส่งเสริม ดังน้ัน 
หลังจากที่ท่านต้องยืนอย่างโดดเดี่ยว จง 
ทำางานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อจะได้เห็น 
คนอื่นๆ ในครอบครัวของท่าน ไม่ต้อง ยืน 
อย่างโดดเด่ียว จงสร้างครอบครัวของท่าน 
และทำาให้ครอบครัวมีศรัทธาเข้มแข็ง

เมื่อทำาเช่นนั้นสำาเร็จ เราสามารถรับใช้
ศาสนจักรในพื้นที่ใกล้เคียงหรือห่างไกล
ออกไปเมื่อได้รับเรียก เมื่อนั้นเราจะค้นหา 
แกะที่หายไป—ทั้งที่เป็นสมาชิกหรือไม่ 
เป็นสมาชิก ทั้งคนเป็นหรือคนตาย สิ่งนี้ 
จะเกิดขึ้นด้วยปัญญาและเป็นไปด้วยดีก็
ต่อเมื่อลูกแกะตัวอื่นๆ อีก 99 ตัวรวมทั้ง
ฝูงแกะเล็กๆ ของเราเองอยู่ในคอกอย่าง
ปลอดภัยขณะเราออกไปค้นหา หากเรารัก 
และสอนคนเหล่านั้นที่บ้านมาโดยตลอด 

พวกเขาจะเข้าใจเช่นเดียวกับเด็กหญิง 
เอลิซาเบธ แคลริดก์ น่ันคือ เม่ือมีการเรียก 
เกิดขึ้น ท่านแน่ใจได้ว่าพ่อแม่พี่น้องของ
ท่านจะไป

มีงานท่ีต้องทำาให้ลุล่วง เราไม่อาจกล่าว 
ได้ว่าเพ่ือนบ้านของเราทุกคนมีศรัทธาหย่ัง 
ลึก ทุกคนมีครอบครัวเข้มแข็ง ทุกคนทั้ง
ใกล้และไกลได้ยินข่าวสารพระกิตติคุณ
และมาเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่เชื่อ สอน 
และไปพระวิหาร โลกกำาลังชั่วร้ายขึ้นทุก 
วัน และวันเวลาข้างหน้าจะทดลองส่วนที่ 
ดีที่สุดของเรา แต่กำาลังความชอบธรรม 
ย่อมมีชัยเสมอเม่ือคนเช่นสแตนฟอร์ดและ 
เบลล์ สมิธ คนเช่นซามูเอล แคลริดก์และ
เอลิซาเบธ ธิดาผู้กล้าหาญของเขายังชนะ
ได้

เราต้องมีศรัทธาในงานน้ี—ศรัทธาในส่ิง 
ที่คนที่เชื่อทั้งปวงได้รับเรียกให้ทำา ศรัทธา
ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ และในพระบิดา
ในสวรรค์ เราต้องปรับความประสงค์ของ 
เราให้เข้ากับพระประสงค์ของพระองค์ 
แล้วทำาให้ความประสงค์นั้นแข็งแกร่งดั่ง 
หินผาและผู้บุกเบิก หากเราทำาเช่นนั้น  
ข้าพเจ้ารู้ว่าเราจะปลอดภัยและมั่นคงใน 
การเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดย้ังของ 
ศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าบนแผ่นดินโลก 

จากคำาปราศรัยในการถ่ายทอดการประชุมใหญ่ 
สเตคระดับภาคเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2010  
ณ มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์

อ้างอิง
1.	 ใน	มิลตัน	อาร์.	ฮันเตอร์	Brigham Young the 

Colonizer	(1973)	หน้า	47
2.	 ดู	เดวิด	อี.	มิลเลอร์	Hole-in-the-Rock: An Epic 

in the Colonization of the Great American 
West	(1959)	หน้า	101–18;	เน้นตัวหนา
และปรับเครื่องหมายวรรคตอนให้ตรงตาม
มาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน

3.	 เอลิซาเบธ	แคลริดก์	แมคคูน,	ใน	ซูซา	ยังก	์
เกตส์	Young Woman’s Journal,	ก.ค.	1898,	
292,	293;	ปรับเครื่องหมายวรรคตอนให้ตรง 
ตามมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบัน
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ดิ
ฉันเคยมีเพื่อนร่วมห้องที่น่ารัก 

คนหนึ่ง แต่แทบทุกอย่างที่ดิฉัน 

ทำาดูเหมือนจะทำาให้เธอหงุดหงิด 

รำาคาญใจ ดิฉันคิดว่า “ฉันจะทำาให้เธอ 

หงุดหงิดรำาคาญใจได้อย่างไร ฉันเป็นคน 

สบายๆ ที่ใครก็อยู่ด้วยได้นี่นา ใช่ไหมคะ”

เพราะเธอไม่ชอบดิฉันเอามากๆ ดิฉัน

จึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อจะไม่รักเธอ  

โชคดีที่ดิฉันนึกถึงคำาแนะนำาของอธิการ 

ระหว่างการประชุมศีลระลึกสมัยดิฉันเรียน 

อยู่ในวิทยาลัยได้ ดิฉันจำาคำาแนะนำาของ 

เขาได้อย่างแม่นยำา “ถ้าคุณรักคนบางคน 

ไม่มาก แสดงว่าคุณอาจจะยังไม่ได้รับใช้

บุคคลนั้นมากพอ ถ้าคุณรับใช้ใคร คุณจะ

รักคนนั้น”

หลังจากใคร่ครวญคำาแนะนำาของอธิการ 

ดิฉันตัดสินใจว่าจะต้องรับใช้เพ่ือนร่วมห้อง 

คนน้ีและทดสอบคำาแนะนำาของอธิการ ดิฉัน 

เริ่มมองหาวิธีเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยเพื่อน

“เรารักเจ้า
ทัง้หลายมาแล้ว
อย่างไร”

โดย บาร์บารา ธอมพ์สัน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่าย

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

ร่วมห้องของดิฉัน แสดงน้ำาใจต่อเธอ และ

ตอบสนองมากขึ้นต่อสิ่งที่เธอเรียกร้อง

ต้องการ
หลังจากนั้นปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเกือบทัน 

ที! ดิฉันเรียนรู้ว่าที่แท้แล้วดิฉันรักเธอ เธอ 
เป็นคนดีมากและมีพรสวรรค์ นับเป็นพร 
ของดิฉันที่ได้อยู่อพาร์ตเม้นต์เดียวกับเธอ  
ดิฉันประหลาดใจที่ทัศนะเกี่ยวกับเธอ
เปลี่ยนไปในเวลาอันสั้น

รักและรับใช้ผู้อื่น
เมื่อเราสำารวจ ยอห์น 13 เราเรียนรู้บท 

เรียนสำาคัญที่สุดบางบทที่พระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงสอนในระหว่างการปฏิบัติศาสน- 
กิจของพระองค์บนแผ่นดินโลก อาทิ

1. รับใช้กัน
2. รักกัน

ขณะพระผู้ช่วยให้รอดและอัครสาวก 

ของพระองค์มาพบกันเพื่อรับประทาน 

ความรักและการรับใช้คือ 
สิ่งที่ทำาให้เราโดดเด่น
ในฐานะสานุศิษย์ของ
พระคริสต์
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อาหารปัสกา บรรยากาศในห้องเงียบสงบพอสมควร 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบว่าใกล้ถึงเวลาที่พระองค์จะ 

ถูกมอบและตรึงกางเขน ดิฉันมั่นใจว่าแม้อัครสาวกก ็

ยังไม่เข้าใจในตอนนั้นถึงความสำาคัญของเหตุการณ์ใน 

คืนดังกล่าว แต่ไม่นานพวกเขาก็เรียนรู้และเข้าใจถ่อง

แท้มากขึ้นถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด
หลังจากพระกระยาหาร พระเยซูทรงนำาผ้าเช็ดตัวมา 

ผืนหนึ่ง ทรงเทน้ำาใส่อ่าง และล้างเท้าชายแต่ละคนที่ 

นั่น พระผู้ช่วยให้รอดทรงล้างเท้าด้วยความคารวะและ 
ความอ่อนน้อมขณะที่ทรงรับมือกับความรู้สึกโทมนัส 
เพราะเหตุการณ์อันจะอุบัติขึ้นในไม่ช้า รวมถึงการ 
ทรยศที่จะเกิดขึ้นด้วย

เปโตรทราบว่าพระเยซูทรงเป็นพระเมสสิยาห์และ 

พระผู้ช่วยให้รอดที่สัญญาไว้ เปโตรจึงต้องการรับใช้ 

พระเจ้าแทนที่จะให้พระเจ้ารับใช้เขา “ถ้าเราไม่ล้าง 

ท่านแล้ว” พระผู้ช่วยให้รอดตรัส “ท่านจะมีส่วนในเรา

พระเยซูทรงต้องการ
ให้อัครสาวกสิบสอง 
—และพระองค์
ทรงต้องการให้เรา
แต่ละคน—เรียนรู้
ว่าความอ่อนน้อม
ถ่อมตนและการรับ
ใช้เป็นคุณสมบัติอัน
ทรงคุณค่าที่เราควร
พากเพียรให้ได้มา 
พระองค์ทรงสอนว่า
ไม่มีใครสำาคัญเกิน
กว่าจะรับใช้ผู้อื่น 

พ
ระ

เย
ซูท

รง
ล้า

งเ
ท้า

อัค
รส

าว
ก 

 
โด

ย 
เด

ล 
พ
าร

์สัน
 

 IR
I

09687_425_29-31_Thompson.indd   30 6/17/11   2:35 PM



30   เ ล ีย โ ฮ น า ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 1   31

เผื่อแผ่ความรัก 
เช่นพระคริสต์

“ขอให้เรารักกันตลอดเวลา โดย

เฉพาะอย่างยิ่งขอให้เราอยู่ที่นั่นเพื่อ 

พี่น้องของเราในยามทุกข์ยาก … 

“ขณะที่เรายื่นมือและใจไปหาผู้อื่น 

ด้วยความรักเหมือนอย่างพระคริสต์  

มีสิ่งยอดเยี่ยมเกิดขึ้นกับเรา วิญญาณ

ของเราเองจะได้รับการเยียวยา ทำาให้

บริสุทธิ์ และเข้มแข็งมากขึ้น เรามี

ความสุข มีสันติสุข และเปิดรับต่อ 

เสียงกระซิบของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

มากขึ้น”

ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด “เจ้าคือมือของเรา”  
เลียโฮนา พ.ค. 2010 หน้า 88

ไม่ได้” (ยอห์น 13:8) เปโตรจึงยอมรับการ 

รับใช้ด้วยความรักของพระผู้ช่วยให้รอด

โดยไม่ลังเล
หลังจากนั้นพระเยซูทรงอธิบายว่า
“ท่านทั้งหลายเรียกเราว่าพระอาจารย์ 

และองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว 
เพราะเราเป็นเช่นนั้น

“ฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
และพระอาจารย์ของท่านได้ล้างเท้าของ
พวกท่าน พวกท่านก็ควรจะล้างเท้าของ
กันและกันด้วย

“เพราะว่าเราได้วางแบบแก่ท่านแล้ว 
เพื่อให้ท่านทำาเหมือนดังที่เราได้กระทำาแก่
ท่านด้วย” (ยอห์น 13:13–15)

พระเยซูทรงต้องการให้อัครสาวกสิบ 
สอง—และพระองค์ทรงต้องการให้เราแต่ 
ละคน—เรียนรู้ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และการรับใช้เป็นคุณสมบัติอันทรงคุณค่า 
ที่เราควรพากเพียรให้ได้มา พระองค์ทรง 
สอนว่าไม่มีใครสำาคัญเกินกว่าจะรับใช้ผู้ 
อื่น อันที่จริงสิ่งหนึ่งที่ทำาให้เรายิ่งใหญ่คือ 
การเต็มใจรับใช้และอุทิศตน ดังที่พระผู้
ช่วยให้รอดตรัสว่า “ผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ 
ในพวกท่าน ผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้ง 
หลาย” (มัทธิว 23:11; ดู ลูกา 22:26)

ทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วย
ให้รอด

เรื่องนี้ทำาให้นึกถึงการรับใช้หลังเกิดภัย 
พิบัติทางธรรมชาติบางกรณีในช่วงหลาย 
เดือนและหลายปีที่ผ่านมา เราเห็นพายุ  
แผ่นดินไหว ความอดอยาก และโรคระบาด 
มีเรื่องราวมากมายของผู้คนที่แม้ตนเอง 
จะทุกข์ยากเดือดร้อนแต่ก็ยังดูแลผู้อื่นที่ 
ได้รับบาดเจ็บ ป่วยไข้ หรือขัดสน

หลังจากแผ่นดินไหวในเปรูทำาลายบ้าน 
เรือนหลายพันหลัง อธิการคนหนึ่งละทิ้ง 
บ้านของเขาที่พังจนเหลือแต่ซากและรีบ 

ไปดูแลสมาชิกวอร์ด ให้พร และปลอบโยน
แกะฝูงเล็กๆ ของเขา

ขณะที่มารดาคนหนึ่งในเฮติเศร้าโศก 
กับการสูญเสียสมาชิกครอบครัวหลังเกิด 
แผ่นดินไหว เธอยังแสดงน้ำาใจช่วยระงับ 
ความหวาดกลัวและปลอบใจที่ชอกช้ำา
ของผู้อื่น โดยให้กำาลังใจผู้รอดชีวิตพร้อม
กับช่วยให้พวกเขามีอาหารและที่พัก

คนหนุ่มสาวในชิลีรีบไปช่วยแจกอาหาร 
และโภคภัณฑ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบมากที่ 
สุดจากแผ่นดินไหวท่ีน่ัน ขณะสมาชิกเหล่า 
นี้รับใช้ สีหน้าที่มีความสุขและมือที่เต็มใจ 
ช่วยเหลือของพวกเขาซ่อนความเป็นจริง 
ท่ีว่าสภาวการณ์ส่วนตัวของพวกเขาก็หม่ิน 
เหม่อันตรายเช่นกัน

คนทั้งหมดนี้และอีกหลายคนทำาตาม 
พระดำารัสวิงวอนของพระผู้ช่วยให้รอดให้  
“ทำาดังที่เราได้กระทำาแก่ท่าน” (ยอห์น 13: 
15) ต่อมาในยอห์นบทที่ 13 เราอ่านได้ว่า

“เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย  
คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน เรารักเจ้าทั้ง 
หลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกัน 
ด้วยอย่างนั้น

“ถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้  
แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลาย
เป็นสาวกของเรา” (ข้อ 34–35)

ท่านเคยสังเกตหรือไม่ว่าบ่อยเพียงใด
ที่ผู้นำาศาสนจักร—ตั้งแต่ประธานโธมัส  
เอส. มอนสันไปจนถึงอัครสาวกสิบสอง ไป 
จนถึงฝ่ายประธาน ฝ่ายอธิการ และครู 
ในท้องท่ี—แสดงความรักต่อคนท่ีพวกท่าน 
รับใช้ ความรักนี้เกิดจากการทำาตามแบบ 
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

การรับใช้ผู้อื่นเป็นวิธีที่เราแสดงความ 
รักต่อพวกเขา บางทีความรักและการรับ
ใช้อาจจะเป็นอย่างเดียวกัน โดยแท้แล้วน่ี 
คือส่ิงท่ีทำาให้เราโดดเด่นในฐานะสานุศิษย์ 
ของพระคริสต์ พ
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หมู่เกาะแห่งศรัทธา:  
เรื่องราวของความขยันหมั่นเพียร

ครอบครัวโกอิลาต้องต่อเติมเกาะเป็นประจำาเท่านั้น 
จึงจะรอดพ้นจากการจมน้ำา

หมู่เกาะลอยน้ำาของชาวอูรอส
อุตามาเป็นเกาะลอยน้ำาแห่งหนึ่งจากประมาณ 50 เกาะในชุมชนเกาะลอยน้ำา 

ที่เป็นบ้านของลูกหลานชาวอูรอสหลายร้อยคน ชาวอูรอสคือชนเผ่าก่อนอินคาผู้อาศัยอยู่ 

บนเกาะลักษณะนี้มาหลายร้อยปี

โดยปกติ ครอบครัวผสมซึ่งมักเกี่ยวดองกันจะอาศัยอยู่บนเกาะเดียวและ 

ช่วยกันทะนุบำารุง อีกครอบครัวหนึ่งแบ่งเกาะอุตามาอยู่กับครอบครัวโกอิลาคนละครึ่ง  

เกาะใหญ่ที่สุดรองรับได้มากถึง 10 ครอบครัว

หมู่เกาะจะมีเชือกยาวผูกหลวมๆ ทอดสมอลงไปใต้ท้องทะเลสาบ ทว่าในปี 2010  

พวกเขาทำาให้สมอแข็งแรงขึ้นหลังจากพายุเกลพัดแรงผิดปกติ ทำาให้เกาะกว่า 40 เกาะหลุด 

ออกจากบริเวณที่เคยอยู่และถูกซัดลอยไปหลายกิโลเมตร

เนลสันกับโดรา โกอิลาอาศัยอยู่บน 

เกาะแห่งหนึ่ง—ไม่ใช่เกาะแบบที่ 

เป็นโขดหินโผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทร 

หรือทะเลสาบ—แต่เป็นเกาะเล็กจิ๋วที่พวก 

เขาสร้างขึ้นเองจากต้นกกล้วนๆ บนทะเล 

สาบตีตีกากาในเปรู

การสร้างเกาะและทำาให้เกาะเป็นบ้าน

ต้องอาศัยศรัทธา ต้นกกท่ีซ้อนกันเป็นช้ันๆ 

หนาประมาณสี่ฟุต (1.2 ม.) ทำาให้ครอบ 

ครัวของพวกเขาและคนอีกหนึ่งโหลหรือ 

กระท่อมบนเกาะของพวกเขาลอยอยู่เหนือ

น้ำาอุณหภูมิ 50 องศา (10 องศาเซลเซียส) 

และสภาพลมฟ้าอากาศคอยคุกคามที่จะ

ทำาให้บ้านเกาะของพวกเขาพังทลายได้ 

ทุกเมื่อ
แต่สำาหรับเนลสันกับโดราแล้ว เกาะของ 

พวกเขาเป็นตัวแทนทางกายภาพของสิ่ง 
ที่พวกเขาพยายามสร้างทางวิญญาณให้ 
ครอบครัวตนเอง นั่นคือเกาะแห่งศรัทธาที่ 
จะผนึกกำาลังกันต้านโลก

สิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในระหว่างนั้นคือ 
การสร้างศรัทธาต้องตามด้วยการหมั่น
บำารุงรักษาเสมอ

ภา
พ
ถ่า

ยโ
ดย

 อ
าด

ัม 
ซี.

 โ
อล

สัน

เนลสัน โกอิลา (ซ้าย) เติมต้นกกโตโตราสดๆ หนึ่งชั้นบน 
เกาะลอยน้ำาอุตามาที่เขากับครอบครัว (บน) อาศัยอยู่ในทะเลสาบตีตีกากา

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร
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เหตผุลของความเสมอตน้เสมอปลาย
สำาหรับชาวอูรอสที่สร้างและอาศัยอยู่ 

บนเกาะเหล่านี้มาหลายชั่วคน ต้นกกโต- 
โตราเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการดำาเนิน
ชีวิตประจำาวัน ต้นกกซึ่งเติบโตในน้ำาตื้น 
ของทะเลสาบตีตีกากาสามารถนำามาใช้ 
เป็นเช้ือเพลิงก่อไฟปรุงอาหาร รากของมัน 
กินได้ เปลือกของมันใช้เป็นยา และแน่ 
นอนว่าเกือบทุกอย่างทำาจากต้นกก ไม่ว่า 
จะเป็นที่อยู่อาศัย เรือแบบดั้งเดิม หอ 
นาฬิกา หมู่เกาะ และแม้แต่ตะกร้าใส่ขยะ
ของพวกเขา

ชาวอูรอสสร้างเกาะโดยวางต้นกกซ้อน 
กันเป็นชั้นๆ หากเปรียบเทียบกับวัสดุก่อ 
สร้างอื่นๆ ถือว่าต้นกกโตโตราไม่คงทน 
ถาวร ดวงอาทิตย์แผดเผาต้นกกในหน้าร้อน 
ความชื้นช่วงหน้าฝนทำาให้ต้นกกผุเร็วขึ้น 

และต้นกกชั้นล่างที่อยู่ใต้น้ำาจะค่อยๆ เน่า

เป่ือยทีละน้อย ความท่ีเกาะของครอบครัว 

โกอิลาผุพังอยู่เรื่อยๆ เนลสันจึงต้องวาง

ต้นกกชั้นใหม่ทุก 10 ถึง 15 วัน

“การสร้างเกาะเป็นเพียงการเริ่มต้น”  

เขากล่าว “ถ้าผมหยุดเติมต้นกก เกาะจะ 

พังไปเรื่อยๆ แต่ยิ่งวางซ้อนกันมากขึ้นเท่า 

ไร เกาะก็ยิ่งแข็งแกร่งตามกาลเวลามาก 

ขึ้นเท่านั้น”

อันตรายของการผัดวันประกันพรุ่ง

การเติมต้นกกหน่ึงช้ันไม่ใช่เร่ืองซับซ้อน 

หรือยุ่งยาก แต่คือการทำางาน ความล่าช้า

จึงเกิดขึ้นง่ายๆ 

อย่างไรก็ตาม การผัดวันประกันพรุ่งจะ 

เพิ่มความเสี่ยงของการที่เท้าของสมาชิก 

ครอบครัวจะลอดทะลุส่วนที่ผุพังลงไปใน 

น้ำาเย็น ซ่ึงอย่างมากก็แค่ทำาให้ผู้ใหญ่รำาคาญ 

แต่เด็กเล็กๆ อย่างอีเมอร์สันลูกชายวัย 

สองขวบของครอบครัวโกอิลาอาจเป็น 

อันตรายถึงชีวิต

ด้วยเหตุนี้เนลสันจึงเติมต้นกกหนึ่งชั้น 

ทุกวันโดยรู้ว่าความปลอดภัยของสมาชิก 

แต่ละคนในครอบครัวขึ้นอยู่กับการเติม

ต้นกกในวันรุ่งขึ้น

นี่เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความขยันหมั่น

เพียรที่มีผลต่อชีวิตของครอบครัวโกอิลา

ผลของความขยันหมั่นเพียร
ความขยันหม่ันเพียร คือการยืนหยัดทำา 

บางสิ่งบางอย่างทั้งที่มีการต่อต้าน1 โดรา 

เรียนรู้แต่แรกว่าความขยันหม่ันเพียรสำาคัญ 

เพียงใด—และยากเพียงใด—หลังจากเธอ

รับบัพติศมาในปี 1998

เมื่อโดราอายุ 17 ปี เธอกับอลิเซียน้อง 

สาวรับบัพติศมา—อันช่วยนำาไปสู่การเติบ 

โตของศาสนจักรในหมู่เกาะอูรอส แต่ราว 

หนึ่งเดือนให้หลัง คุณพ่อห้ามพวกเธอข้อง 

แวะกับศาสนจักรอีก

สำาหรับครอบครัวโกอิลา—เนลสัน โดรา อีเมอร์สัน—และชาวอูรอสที่อยู่ในทะเลสาบตีตีกากา 
ต้นกกโตโตราสำาคัญต่อการค ้ำ�จุนชีวิต แต่เฉกเช่นหลักธรรมพระกิตติคุณ เราต้องประยุกต์ใช้เป็นประจำา

34   เ ล ีย โ ฮ น า
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เสริมสร้าง
ศรัทธาอย่าง 
ต่อเนื่อง
“ไม่ว่าขณะนี้ศรัทธาที่ 
จะปฏิบัติตามพระผู้เป็น 

เจ้าของเราจะมีมากเพียงใด เราจำาเป็นต้อง 
เสริมสร้างศรัทธานั้นให้แข็งแกร่งอยู่เสมอ และ
รักษาให้มีพลังสดชื่นอยู่ตลอดเวลา…สิ่งสำาคัญ
ของการเตรียมพร้อมทางวิญญาณคือการเรียน
รู้ที่จะเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ และมุ่งมั่น การผัดวัน
ประกันพรุ่งและความไม่เสมอต้นเสมอปลาย
คือศัตรูในโลกมนุษย์ของการเตรียมตัวนี้”

ประธานเฮนรีย ์บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานสูงสุด “การเตรียมพร้อมทางวิญญาณ: 
เริ่มต้นแต่เนิ่นๆ และมุ่งมั่น” เลียโฮนา พ.ย. 
2005 หน้า 46

แต่มีเรื่องแปลกบางอย่างเกิดกับเด็ก 

สาวทั้งสอง จู่ๆ พวกเธอก็ไม่ค่อยแจ่มใส 

เบิกบานและชอบเถียง คุณพ่อของพวก 

เธอเห็นว่าในช่วงท่ีพวกเธอเข้าร่วมกิจกรรม 

ศาสนจักร พวกเธอเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน

“นั่นเปลี่ยนความคิดท่าน” โดรากล่าว 

“ท่านเริ่มปลุกพวกเราแต่เช้าเพื่อให้เราไป

โบสถ์ทันเวลา”

โดราถือว่าการเปลี่ยนแปลงที่พระ 

กิตติคุณทำาให้เกิดขึ้นในชีวิตพวกเธอสืบ 

เน่ืองจากเร่ืองเล็กๆ น้อยๆ ท่ีเธอกับอลิเซีย 

ทำาเป็นประจำา เช่น การจ่ายส่วนสิบ  

สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ รักษาวัน

สะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ และต่อพันธสัญญา

ของพวกเธอทุกสัปดาห์โดยการรับศีล

ระลึก

ต่อมา โดยที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอัน 

เน่ืองจากศรัทธาและความขยันหม่ันเพียร2  

คุณพ่อของโดราจึงเข้าร่วมศาสนจักรพร้อม 

กับคนอื่นๆ ในครอบครัว

รางวัลของความขยันหมั่นเพียร
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าจำาเป็น 

ต้องยืนหยัดทำาสิ่งถูกต้อง—ทั้งที่มีการต่อ

ต้าน อย่างไรก็ดี พระเจ้าทรงสัญญาพร

มากมายแก่ผู้ขยันหมั่นเพียรในการสวด

อ้อนวอน3 ในการรักษาพระบัญญัติ4 ใน

การเอาใจใส่การเปิดเผย5 ในการค้นคว้า 

พระคัมภีร์6 และในความมุมานะทำางาน

ของพระองค์7

จากประสบการณ์ของครอบครัวโกอิลา 

ในการบำารุงรักษาเกาะแห่งศรัทธาของ 

พวกเขาทั้งในความเป็นจริงและในเชิง 

เปรียบเทียบ พวกเขาพบว่ารางวัลแห่ง

ความขยันหมั่นเพียรมีอยู่จริง “บางครั้ง 

กิจวัตรประจำาวันของการทำางาน ทำาอาหาร 

และอื่นๆ ทำาให้เราอึดอัดหายใจไม่ออก”  

เนลสันกล่าว “เมื่อเราลืมพระผู้เป็นเจ้า  

สถานการณ์จะยุ่งเหยิงไปหมด มีปัญหา

มากขึ้น และสถานการณ์เริ่มแย่ลง”

เนลสันหยุดครู่หนึ่งเพื่อชี้ให้ดูต้นกกชั้น 

ใหม่ที่เขาวางไว้เมื่อเช้า “ถ้าเราเสมอต้น 

เสมอปลาย” เขากล่าว “ถ้าเราสวดอ้อน 

วอน ศึกษา อดอาหาร และจัดสังสรรค์ใน 

ครอบครัวเป็นประจำา เราจะเข้มแข็งขึ้น”

อ้างอิง
1.	 ดู	Merriam-Webster’s Collegiate 

Dictionary, 11th ed. (2003), “diligence”; 
ดู	“persevere”	ด้วย

2.	 ดู	แอลมา	32:41–43
3.	 ดู	1	นีไฟ	2:18–19;	10:17–19;	อีนัส	1:12
4.	 ดู	1	นีไฟ	15:8–11;	16:28–29;	อีนัส	1:10;	

โมไซยาห์	1:11;	4:6
5.	 ดู	โมไซยาห์	1:16;	แอลมา	12:9–11
6.	 ดู	โมไซยาห์	1:6–7;	แอลมา	17:2
7.	 ดู	เจคอบ	1:19;	5:75;	โมโรไน	9:6ดูภาพเพิ่มเติม จากเรื่องนี้ได้ที่ liahona.lds.org

ครอบครัวที่
ซื่อสัตย์
“ข้าพเจ้ารู้สึกถ่อมตน
อย่างยิ่งบนเกาะลอยน้ำา
ของทะเลสาบตีตีกากา

เมื่อครอบครัววิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์เหล่านี้ขอให้
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนเพื่อเกาะอาปูอินตี และ
ทูลขอพระเจ้าประทานพรบ้านและครอบครัว 
[ของพวกเขา]”

ดู เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ แห่งฝ่าย
ประธานสาวกเจ็ดสิบ “ประสบการณ์พิเศษ”  
เลียโฮนา พ.ค. 2008 หน้า 14

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการไปเยือนหมู่เกาะชาว 
อูรอสของเอ็ลเดอร์ราสแบนด์ได้ที่ conference.
lds.org และหาอ่านคำาปราศรัยของท่านได้ในการ 
ประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายน 2008
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โจเซฟวัยเจ็ดขวบโตมากับน้ำา ถ้าจะพูด 

ให้ถูกคือเขาโตมาก็มีน้ำาอยู่รอบตัว เขา 

—มีน้ำาเย็นของทะเลสาบตีตีกากาในเปรู 

ล้อมรอบ นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่บน

เกาะเล็กๆ ที่ทำาจากต้นกกลอยน้ำา

โจเซฟกับครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของ 

ชาวอูรอสผู้สร้างและอาศัยอยู่บนเกาะลอย 

น้ำาในทะเลสาบตีตีกากามาหลายร้อยปี 

พวกเขาตกปลาในทะเลสาบ พวกเขาอาบ 

น้ำาในทะเลสาบ พวกเขาพายเรือข้ามทะเล 

สาบจากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่ง

คุณอาจคิดว่าเพราะชินกับน้ำาโจเซฟจึง

ไม่น่าจะกลัวการยืนอยู่ในอ่างบัพติศมา 

เพื่อรับบัพติศมาในอีกไม่กี่เดือน แต่เขา 

รู้สึกเหมือนกันกับเด็กอีกหลายคน

“ผมตื่นเต้น” เขากล่าว “แต่ผมกังวล

มากเมื่อต้องอยู่ใต้น้ำา”

เนื่องจากมีน้ำาทุกหนทุกแห่งรายรอบ 

พวกเขา เด็กชาวอูรอสจึงได้รับการสอนให้ 

ระวังเร่ืองน้ำา ด้วยเหตุน้ีหลังจากโจเซฟบอก 

คุณพ่อคุณแม่ให้รู้ความกังวลของเขา  

ครอบครัวจึงพูดเร่ืองบัพติศมาระหว่างการ 

สังสรรค์ในครอบครัว และโจเซฟกับคุณ 

พ่อฝึกสิ่งที่ต้องทำา

“คุณพ่อจะให้บัพติศมาผม” โจเซฟบอก 

 “ท่านช่วยไม่ให้ผมกลัวมากเกินไป”

ขณะนี้โจเซฟกำาลังพยายามเตรียมตัว 

รับบัพติศมา เขาพยายามเอาใจใส่มากเป็น 

พิเศษในช่วงปฐมวัยและเรียนหลักแห่ง

ความเชื่อ เขารู้ว่าสิ่งนั้นจะช่วยเขาเวลานี้

และในอนาคต

“ผมจะเป็นผู้สอนศาสนา” เขากล่าว 

“เหมือนนีไฟบอก ผมจะไปและทำาสิ่งที่

พระเจ้าทรงบัญชา” (ดู 1 นีไฟ 3:7)

ไม่กังวลเรื่องน้ำ�
โจเซฟจากเกาะอาปู อินตี, ทะเลสาบตีตีกากา เปรู

บางสิ่งที่โจเซฟ 
ชอบเป็นพิเศษ
•  เรื่องราวของนีไฟที่ไป 

เอาแผ่นจารึกทองเหลือง  
(ดู 1 นีไฟ 3–4)

• หลักแห่งความเชื่อข้อสิบ
• เล่นกับน้องสาว หลานสาว 

(บน) และหลานชาย
• กินปลาเทราต์ทอดกับ 

มันฝรั่ง
• ดูแลลูกแกะของเขา
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 โ
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สัน

โดย อาดัม ซี. โอลสัน
นิตยสารศาสนจักร

เ ด ็ก

36   เ ล ีย โ ฮ น า
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เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น

สมัยผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย  

โปรแกรมเกียรตินิยมท่ีผมลงทะเบียน 

เรียนต้องให้นักศึกษาเขียนสารนิพนธ์  

สารนิพนธ์ของนักศึกษาแต่ละคนต้องให ้

อาจารย์สองท่านตรวจและอนุมัติ

สำาหรับสารนิพนธ์ของผม ผมเลือกค้น 

คว้าและวิเคราะห์เร่ืองสงครามในพระคัมภีร์ 

มอรมอน ผมหารือกับอาจารย์ท่านหนึ่ง 

เก่ียวกับแนวคิดน้ี และท่านยินดีเป็นผู้ตรวจ 

คนหน่ึงของผม ท่านแนะนำาอาจารย์อีกคน 

หนึ่งให้เป็นผู้ตรวจคนที่สองของผมด้วย

ผมเข้าพบอาจารย์คนท่ีสองเพ่ืออธิบาย 

หัวข้อสารนิพนธ์ของผมให้ฟัง ทันทีที่ผม 

เอ่ยชื่อพระคัมภีร์มอรมอน ท่าทีของเขา 

เปลี่ยนไปและเขาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ 

ศาสนจักร ผมฟังอย่างเงียบๆ จนกระทั่ง 

เขาพูดจบ จากนั้นจึงอธิบายสั้นๆ ว่าผม 

รู้สึกว่าเขาเข้าใจความเชื่อของเราผิด เขา 

ดูเหมือนไม่มั่นใจ แต่ยังความแปลกใจแก่ 

ผมเมื่อเขายอมเป็นผู้ตรวจสารนิพนธ์ของ

ผม

หลังจากค้นคว้าและเขียนเกือบปี ผม 

ส่งสารนิพนธ์เพื่อขออนุมัติจากอาจารย์ 

ในช่วงปีนั้นโรงเรียนกฎหมายรับผมเข้า 

เรียนแล้ว และผมต้องทำาโครงการน้ีให้เสร็จ 

จึงจะจบการศึกษาและเรียนต่อได้

อาจารย์เริ่มโจมตีอย่างดุเดือดเกือบ
จะทันที—ไม่ใช่โจมตีสารนิพนธ์ของ
ผมแต่โจมตีพระคัมภีร์มอรมอน  
ผมแสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์มอรมอนอย่างใจเย็น 
เท่าที่ผมจะทำาได้

ภา
พ
ปร

ะก
อบ

โด
ย 

บีย
อร

์น 
ธอ

ร์เ
คล

สัน

ปกป้องสารนิพนธ์ของผม—และ
พระคัมภีร์มอรมอน
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เมื่อดิฉันพบ
น้องชายอีกคร้ัง
สมัยที่ดิฉันยังเด็ก ดิฉันอยากให้ฮวน  

เฟอร์นันโดน้องชายของดิฉันได้วิ่ง 

เล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆ เมื่อดิฉันถามคุณ 

แม่ว่าทำาไมเขาวิ่งไม่ได้ ท่านตอบว่าขณะ 

ที่เขาเกิด สมองของเขามีอาการบาดเจ็บ 

ขั้นรุนแรงเพราะขาดออกซิเจนและคงไม่

สามารถทำาสิ่งเหล่านั้นได้เลย

น้องชายของดิฉันอยู่บนเตียงทั้งชีวิต  

เพราะดิฉันเติบโตในศาสนจักร ดิฉันจึงเข้า 

ใจและยอมรับสภาพของเขา รู้ถึงความย่ิง

ใหญ่ของวิญญาณเขา ถึงกระนั้นก็ตาม 

หัวใจดวงน้อยของดิฉันก็ยังอยากให้เขา

เป็นเหมือนคนอื่นๆ ถึงแม้จะนึกภาพไม่

ออกว่าจะเป็นอย่างไรถ้าดิฉันเห็นเขาเดิน 

หรือวิ่ง หรือพูด

ดิฉันเป็นห่วงว่าใครจะดูแลเขาถ้าคน

อื่นๆ ในครอบครัวเสียชีวิตก่อนเขา ในคำา

สวดอ้อนวอนที่จริงใจดิฉันทูลวิงวอนพระ

บิดาบนสวรรค์ขออย่าทรงนำาเราไปก่อน

จะทรงนำาฮวน เฟอร์นันโดไป ดิฉันรู้ว่า

พระองค์จะทรงตอบดิฉัน

น้องชายของดิฉันอายุ 16 ปีเมื่อเขาสิ้น

ชีวิตตอนบ่ายวันหนึ่งของฤดูหนาว เหลือ

ไว้แต่ความว่างเปล่าในครอบครัว เราโศก

เศร้าแต่ยังมีความหวัง ไม่ก่ีวันหลังจากเขา 

สิ้นชีวิต ดิฉันม่อยหลับไปขณะนึกถึงเขา

และฝันดีมากเรื่องหนึ่ง

ดิฉันเดินอยู่ แต่ภาพที่เห็นดูเลือนราง

เพราะกลุ่มเมฆ ดิฉันเห็นอะไรบางอย่าง

อยู่ไกลๆ ด้วยเหตุนี้จึงค่อยๆ เดินไปที่นั่น  

ขณะเดินเข้าไปใกล้ ดิฉันเห็นรถม้าคันหน่ึง 

บรรทุกดอกไม้เต็มคัน ขณะจ้องมองดอกไม้ 

ดิฉันเห็นหนุ่มรูปงามคนหน่ึง สวมชุดสีขาว 

ยืนอยู่ข้างรถม้า ดิฉันหยุดครู่หน่ึง พยายาม 

นึกว่าเขาเป็นใคร และแล้วก็นึกออกว่าเขา 

คือน้องชายของดิฉัน ดิฉันมีความสุขที่ได้

เห็นเขา เขาพูดกับดิฉัน ดิฉันต้องการกอด

เขาและจูบเขา จากนั้นดิฉันก็ตื่น

ดิฉันดีใจมากที่ได้ยินเสียงเขาและเห็น

ว่าเขาสบายดี ดิฉันนึกภาพออกทันทีเมื่อ

เราจะพบกันอีก ดิฉันม่ันใจว่าจะมีการสวม 

กอด การจูบ และถ้อยคำาแสดงความรัก

—ทั้งหมดนี้เนื่องด้วยการชดใช้ของพระ

เยซูคริสต์ เนื่องจากพระผู้ช่วยให้รอดเรา

ทุกคนจะลุกขึ้นจากหลุมศพและจะได้อยู่

กับครอบครัวอีกครั้ง ไม่มีวันแยกจากกัน

อีกเลย

ดิฉันนึกถึงถ้อยคำาของอมิวเล็ค “วิญ- 

ญาณและร่างกายจะรวมกันอีกในรูปแบบ

อันสมบูรณ์; ทั้งแขนขาและข้อต่อจะกลับ

คืนสู่โครงร่างอันถูกต้อง” (แอลมา 11:43)

ดิฉันขอบพระทัยสำาหรับพระกิตติคุณ

ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์ ซึ่งนำา

สันติสุขมาสู่จิตวิญญาณของดิฉัน ดิฉันรู้

ว่าดิฉันจะได้พบน้องชายอีกครั้งในวันข้าง

หน้า 

มาเรีย อิซาเบล ปาร์ราเดอุริเบ, เม็กซิโก

ในสัปดาห์น้ันผมได้รับอีเมลจากอาจารย์ 

ที่วิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักร เขาขอให้ผม

ไปพบที่ห้องทำางาน

เมื่อไปถึง เขาขอให้ผมปิดประตูและนั่ง 

ลง เขาเร่ิมโจมตีเกือบจะทันที—ไม่ใช่โจมตี 

สารนิพนธ์ของผมแต่โจมตีพระคัมภีร์ 

มอรมอน ผมแสดงประจักษ์พยานเกี่ยว 

กับพระคัมภีร์มอรมอนอย่างใจเย็นเท่าที่

ผมจะทำาได้

ผมถามอาจารย์อย่างลังเลว่าเขาจะยัง

อนุมัติสารนิพนธ์ของผมหรือไม่ เขาตอบ

ว่าเขาจะไม่อนุมัติ

ผมกลับบ้านด้วยความรู้สึกหดหู่และ 

ไม่ทราบจะทำาอย่างไรดี หากชายคนนี้ไม่ 

อนุมัติ ผมอาจเสียโอกาสเรียนจบโปรแกรม 

เกียรตินิยมและเรียนกฎหมาย ผมสวด

อ้อนวอนขอให้ทุกอย่างจบลงด้วยดี

เมื่อผมอธิบายสถานการณ์ให้อาจารย์ 

อีกท่านหนึ่งที่ตรวจสารนิพนธ์ของผมฟัง 

ท่านแนะนำาให้ไปหาอาจารย์ท่านน้ันในวัน 

รุ่งขึ้นและให้โอกาสเขาอนุมัติสารนิพนธ์

ของผมอีกครั้ง

เช้าวันรุ่งขึ้นผมรออยู่นอกห้องทำางาน

ของอาจารย์ท่านนั้น ผมประหม่ามาก ไม่ 

แน่ใจว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเห็น 

ผมอีกครั้ง พอมาถึง เขาเปิดห้องทำางาน 

อย่างเงียบๆ พลางบุ้ยใบ้ให้ผมเข้าไป เขา 

หยิบปากกาออกมาเซ็นสารนิพนธ์ของผม 

เพื่ออนุมัติอย่างเป็นทางการโดยไม่พูด 

แม้แต่คำาเดียว เขาไม่ได้อธิบายว่าอะไรทำา 

ให้เขาเปลี่ยนใจแต่ยิ้มให้ผมเมื่อผมกล่าว

ลา

ผมรู้สึกซาบซึ้งที่ผมมีโอกาสแสดงประ- 

จักษ์พยานต่อชายผู้นี้ ผมรู้ว่าเมื่อเราสนับ 

สนุนสิ่งที่เราเชื่อ พระบิดาบนสวรรค์จะ 

ทรงทำาให้เราเข้มแข็งและประทานพรแก่

เรา 

สก็อตต์ แมคโดนัลด์, แคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา
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ดิฉันเกิดในเมืองเล็กๆ ทางภาคเหนือ 

ของประเทศอังกฤษในปี ค.ศ. 1947  

เมื่ออายุ 15 ปีดิฉันรู้จักผู้สอนศาสนาผ่าน 

เพื่อนๆ และเข้าร่วมศาสนจักร แต่ครอบ 

ครัวไม่เข้าร่วม

ขณะเรียนเก่ียวกับผู้บุกเบิกสมัยเร่ิมแรก 

ของศาสนจักร ดิฉันรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมเลย 

ท่ีดิฉันไม่มีมรดกของบรรพชนท่ีข้ามทุ่งราบ 

แต่เม่ือดิฉันก้าวหน้าในพระกิตติคุณ ความ 

รู้สึกของดิฉันจึงเปลี่ยนไป

ดิฉันเกิดความเข้าใจว่าผู้บุกเบิกสมัย 

เริ่มแรกบุกบั่นให้คนอย่างดิฉันได้เข้าร่วม 

ศาสนจักร ผู้สอนศาสนาสองคนที่แนะนำา 

ดิฉันให้รู้จักพระกิตติคุณเป็นลูกหลานของ

ผู้บุกเบิกเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงเป็นหนี้ 

บุญคุณผู้บุกเบิกอย่างมาก ดิฉันเกิดความ 

รู้สึกเชื่อมโยงเป็นพิเศษกับพวกเขา

ดิฉันตระหนักเช่นกันว่าดิฉัน มี มรดก 

ของผู้คนที่เอื้อเฟื้อและทำางานหนัก ผู้เสีย 

สละ ตรากตรำา และแม้ต่อสู้ในสงคราม

เพื่อให้ดิฉันได้มีสิ่งที่พวกเขาไม่เคยมีและ

ให้เสรีภาพที่ดิฉันชื่นชมอยู่เวลานี้ คุณพ่อ 

คุณแม่ของดิฉันไม่เข้าร่วมศาสนจักร แต่ 

พวกท่านเลี้ยงดูดิฉันด้วยทัศนะและหลัก 

ธรรมที่ดีซึ่งเตรียมดิฉันให้พร้อมรับพระ 

กิตติคุณ

สุดท้าย ดิฉันเรียนรู้ว่ามีผู้บุกเบิกหลาย 

แบบ ดิฉันเป็นสมาชิกรุ่นแรกของศาสนจักร 

ครอบครัวไม่มีความสุขกับการตัดสินใจ 

รับบัพติศมาของดิฉัน ซึ่งทำาให้ดิฉันเข้า 

ร่วมการประชุมได้ยาก สาขาเล็กๆ ของ

วันผู้บุกเบิกของดิฉัน 
ในแคลกะรี

เราลำาบากเพราะขาดสมาชิก  

โดยเฉพาะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต  

จนในท้ายที่สุดส่งผลให้คณะ 

เผยแผ่ต้องปิดสาขาของเรา

ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงตัดสินใจ 

ย้ายไปแคนาดา ซึ่งเป็นเรื่องที่ 

ดิฉันตัดสินใจยากที่สุดเรื่องหนึ่ง

เท่าที่เคยทำามา ดิฉันเป็นลูกคน 

เดียวและรักคุณพ่อคุณแม่มาก พวกท่าน 

รักดิฉันเช่นกัน แต่ประจักษ์พยานของ 

ดิฉันคงอยู่ในภาวะหมิ่นเหม่อันตราย ถ้า 

ยังอยู่ในภูมิภาคท่ีดิฉันไปโบสถ์ไม่ได้ ดิฉัน 

ยังจำาคืนที่จากมาได้—คุณพ่อวิ่งอยู่ข้างๆ 

รถไฟพลางส่งจูบให้ดิฉันขณะคุณแม่มอง 

ดูเฉยๆ ใจของดิฉันกำาลังแตกสลายแต่ดิฉัน

รู้ว่าต้องจากมา

ดิฉันมาถึงแคลกะรี แอลเบอร์ตา ตรง 

กับวันแม่ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1967  

ดิฉันไปโบสถ์กับสมาชิกที่ดิฉันพักอยู่ด้วย 

และร้องไห้ตลอดการประชุม ดิฉันจำาได้ 

ตอนเขียนจดหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ขณะ

น้ำาตาไหลอาบแก้ม เพื่อบอกพวกท่าน 

ว่าดิฉันรักแคนาดาแต่คิดถึงอังกฤษและ

ครอบครัวของดิฉันมากเหลือเกิน

ดิฉันพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่  

ทุกข์ใจเพราะคิดถึงบ้าน เหงา และผิดหวัง 

แต่ดิฉันยังคงแน่วแน่ต่อพระกิตติคุณ ดิฉัน 

เข้าร่วมการประชุมทุกการประชุมและยอม 

 

รับการเรียก นี่คือวันผู้บุกเบิกของดิฉัน

ในที่สุดดิฉันก็พบสามี เรารับการผนึก 

ในพระวิหารคาร์ดสตัน แอลเบอร์ตา และ

เลี้ยงดูบุตรธิดาสามคนในศาสนจักร

ทุกครั้งที่กลับไปอังกฤษ ดิฉันท่วมท้น

ด้วยความทรงจำาเกี่ยวกับการเปลี่ยนใจ

เลื่อมใสของตนเองและอดซาบซึ้งไม่ได้ต่อ

พรของดิฉัน วันนี้ดิฉันจะอยู่ที่ไหนถ้าดิฉัน

ไม่กล้าทำาการเลือกที่ยากขนาดนั้นและทำา

ตามพระวิญญาณ

ดิฉันจะสำานึกคุณชั่วนิรันดร์สำาหรับผู้ 

บุกเบิกสมัยเริ่มแรกทั้งในและนอกศาสน- 

จักรผู้ปูทางให้ดิฉันกับคนแบบดิฉันได้ยิน 

พระกิตติคุณ คนที่มาก่อนเปิดโอกาสและ 

ทำาให้ดิฉันกล้าเป็นผู้บุกเบิกยุคปัจจุบัน 

ลอร์เรน กิลมัวร์, ออนแทรีโอ แคนาดา

ดิฉันยังจำาคืนที่จากมาได้—คุณพ่อวิ่ง 
อยู่ข้างๆ รถไฟพลางส่งจูบให้ดิฉันขณะ
คุณแม่มองดูเฉยๆ ใจของดิฉันกำาลัง 
แตกสลาย แต่ดิฉันรู้ว่าต้องจากมา
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เฉกเช่นนอวู รัฐอิลลินอยส์ เมืองแนทเชซ 

รัฐมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่บน 

ชะโงกผามองลงมาเห็นแม่น้ำามิสซิสซิปปี  

วิสุทธิชนสมัยเริ่มแรกที่มาจากอังกฤษ 

มักผ่านแนทเชซระหว่างทางต้นน้ำาจาก 

นิวออร์ลีนส์ไปนอวู ความจริงมีอยู่ว่าในปี 

ค.ศ. 1844 อันธพาลกลุ่มหนึ่งจุดไฟเผา 

เรือลำาหนึ่งซึ่งเทียบท่าอยู่ที่แนทเชซและ

กำาลังบรรทุกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำานวน

หนึ่ง

เมื่อดิฉันมาถึงแนทเชซเพื่อรับงานที่ทำา 

กับ U.S. National Park Service ในใจ 

ดิฉันแฝงไว้ด้วยความสงสัยและความกลัว 

ดิฉันท้ิงทุกอย่างท่ีสะดวกสบายและคุ้นเคย 

ในยูทาห์ ขณะตั้งถิ่นฐานในเมืองต่างถิ่น

แห่งใหม่นี้ ดิฉันรู้สึกท้อใจและโดดเดี่ยว

ในการอบรมวันแรก เจ้าหน้าท่ีดูแลสวน 

ป่าเริ่มการอบรมโดยพาดิฉันชมคฤหาสน์

ยุคสงครามกลางเมืองของสวนป่าแห่งนี้ 

และสาธิตวิธีพาทัวร์ในแบบที่ดิฉันจะต้อง 

ทำาอีกไม่นาน ตอนท่ีเราสำารวจช้ันแรกเสร็จ 

ดิฉันจำารายละเอียดทั้งหมดไม่ค่อยได้ 

ตั้งแต่เครื่องเรือนแบบโรโกโกในยุค

ฟื้นฟูของชาวฝรั่งเศสไปจนถึงเครื่อง 

เมืองสองเมืองและพระเมตตา
อันละเอียดอ่อน

ลายครามของชาวอังกฤษ บ้านสวยหรู 

บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองทางภาคใต้— 

และดิฉันหนักใจตลอด พอนึกว่าเรายัง 

ต้องดูชั้นสองของบ้านอีก ดิฉันก็ยิ่งรู้สึก

ท้อแท้และคิดถึงบ้าน

ขณะเดินขึ้นบันไดอันโอ่โถง จิตรกรรม 

สีน้ำามันภาพทิวทัศน์ของเมืองๆ หน่ึงดึงดูด 

ความสนใจของดิฉัน ดิฉันไม่เคยเห็นภาพ 

น้ีมาก่อนแต่มีบางอย่างคุ้นตา สายตาของ 

ดิฉันจับอยู่ตรงอาคารหลังใหญ่เหนือชะโงก 

ผาของเมือง และจำาความคดเคี้ยวของ 

แม่น้ำารอบเมืองได้ เป็นอย่างท่ีดิฉันคิดจริง

หรือ

ดิฉันถามว่าภาพนี้เป็นภาพเมืองนอวู 

ใช่หรือไม่ ผู้ดูแลตกตะลึงกับคำาถามของ 

ดิฉันและตอบว่าใช่ ไม่นานดิฉันจึงทราบ 

ว่าเจ้าของบ้านคนต่อมาซื้อภาพนี้เพราะ

คะเนว่าวาดไว้ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 

และทิวทัศน์ของแม่น้ำาคล้ายกันมากกับ

ภูมิทัศน์ของเมืองแนทเชซ

วิสุทธิชนผู้ผ่านเมืองแนทเชซท่ามกลาง

การข่มเหงต้องรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจและ

สำานึกคุณมากแน่นอนเมื่อพวกเขามาถึง

นอวูในที่สุด ทำานองเดียวกัน ดิฉันรู้สึก

สบายใจเมื่อเห็นภาพวาดเมืองนอวูใน

คฤหาสน์ที่เมืองแนทเชซ การได้เห็นภาพ

นั้นช่วยให้ดิฉันรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์

ทรงทราบสถานการณ์ของดิฉันดีและจะ

ประทานพลังให้ดิฉันเอาชนะโรคคิดถึง

บ้าน ความกลัว และความสงสัย ดิฉัน

รู้ว่าภาพวาดเมืองนอวูคือพระเมตตาอัน

ละเอียดอ่อนของพระเจ้า 

ทิฟฟานี เทย์เลอร์ โบว์เลส, อิลลินอยส์ 
สหรัฐอเมริกา

ขณะเดินขึ้นบันไดอันโอ่โถง 
จิตรกรรมสีน้ำามันภาพทิวทัศน์
ของเมืองๆ หนึ่งดึงดูดความสนใจ
ของดิฉัน ทิวทัศน์ในภาพนั้น 
เป็นอย่างที่ดิฉันคิดจริงหรือ

เ สี ย ง วิ สุ ท ธิ ช น

09687_425_38-41_LDSVoices.indd   41 6/17/11   2:49 PM



เรื่องนี้พูดถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่ม 

ชูชีพกลุ่มหนึ่ง ชายหญิงที่กล้าหาญ 

เหล่านี้ต่อสู้กับไฟป่าโดยกระโดดร่ม 

ลงไปบนพื้นที่เหนือไฟและดับไฟจากข้าง 

บนลงมาข้างล่าง ขณะที่คนอื่นๆ ดับไฟ 

จากข้างล่างขึ้นข้างบน

ในช่วงเกิดไฟป่าครั้งใหญ่ที่ผิดปกติครั้ง 

หนึ่ง ทีมเก่งสุดของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุด 

ร่มชูชีพมาชุมนุมกันเพ่ือฟังคำาแนะนำาก่อน 

ขึ้นเครื่องบิน ผู้อำานวยการดับเพลิง—ซึ่ง 

เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ฉลาดและมีประ 

สบการณ์—บอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่ม 

ชูชีพว่าสถานการณ์เอาแน่ไม่ได้เลยและ 

เขาไม่อาจให้คำาแนะนำาที่แน่ชัดได้ แต่ผู้ 

อำานวยการดับเพลิงแนะนำาว่า เจ้าหน้าที่

ดับเพลิงชุดร่มชูชีพควรจะติดต่อเขาทาง

วิทยุทันทีที่โดดร่มลงไปบนสันเขาเหนือไฟ 

แล้วเขาจะให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเส้นทางที่

พวกเขาควรใช้เพื่อเริ่มดับไฟ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่มชูชีพขึ้นเครื่อง 

ของพวกเขาอย่างรวดเร็ว โดดร่มลงไปบน 

สันเขาเหนือไฟที่กำาลังโหมกระหน่ำา และ 

รวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติการ เมื่อพวกเขา 

มองไฟจากข้างบน พวกเขาเห็นว่ามีประ- 

มาณหกเส้นทางที่พวกเขาจะใช้เริ่มงานได้

เพ่ือทำาตามข้อตกลงท่ีให้ไว้กับผู้อำานวย 

การดับเพลิง หัวหน้าทีมจึงหยิบวิทยุแบบ 

พกพาออกมาหาความถี่ที่เหมาะสม และ 

เรียกผู้อำานวยการดับเพลิงเพื่อขอคำาแนะ 

นำาว่าจะใช้เส้นทางไหน แต่มีเพียงเสียง 

รบกวนดังมาจากวิทยุเท่านั้น พวกเขาไม่

ได้ยินเสียงผู้อำานวยการดับเพลิงเลย

เนื่องจากคิดว่าผู้อำานวยการดับเพลิง 

คงยุ่งกับภารกิจอื่น เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุด 

ร่มชูชีพจึงตัดสินใจรอ 10 นาทีและลอง 

ใหม่ แต่เมื่อลองติดต่อครั้งที่สอง พวกเขา

ได้รับผลเหมือนเดิม—ไม่มีสัญญาณ มีแต่

เสียงรบกวน และไม่มีคำาแนะนำา

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่มชูชีพหารือกัน 

พวกเขายังคงเห็นเส้นทางลงเขาหลาย 

เส้นซ่ึงจะทำาให้พวกเขาอยู่ในทำาเลท่ีเหมาะ 

แก่การดับเพลิง แต่พวกเขาเป็นกังวลที่ไม่ 

มีคำาแนะนำาใดๆ จากผู้อำานวยการดับเพลิง 

เลย พวกเขาเป็นกังวลว่าถ้าเริ่มเคลื่อนลง 

ไปตามเส้นทางที่ดูดีที่สุด พวกเขาอาจ 

เคลื่อนไปคนละทางกับที่ผู้อำานวยการดับ

เพลิงต้องการให้พวกเขาไปและจะถูกบีบ

ให้ต้องเดินย้อนกลับเส้นทางเดิม

ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงตัดสินใจรออยู่บน 

สันเขา สิบห้านาทีต่อมาพวกเขาลองติดต่อ 

ผู้อำานวยการดับเพลิงอีกคร้ัง ไม่มีอะไรเกิด 

ขึ้น พวกเขาถอดกระเป๋าสะพายหลังแล้ว

หาที่นั่ง สามสิบนาทีกลายเป็นหนึ่งชั่วโมง 

หนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสองชั่วโมง พวกเขา

ลองติดต่อผู้อำานวยการดับเพลิงอยู่เรื่อยๆ 

แต่เช่นเดียวกับครั้งก่อน พวกเขาได้ยินแต่

เสียงรบกวน

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่มชูชีพตัดสินใจ 

กินอาหารกลางวัน หลังจากนั้นเมื่อพวก 

เขายังไม่สามารถติดต่อผู้อำานวยการดับ 

เพลิงได้ พวกเขาก็เลยเอนหลังบนกระเป๋า 

สะพายหลังและงีบหลับ พวกเขากระวน 

กระวายใจ ถ้าผู้อำานวยการดับเพลิงจะเอา 

ใจใส่พวกเขาบ้างและบอกพวกเขาว่าจะ 

ไปทางไหน พวกเขาก็จะไปตามเส้นทาง 

นั้นอย่างสบายใจและเริ่มงานดับเพลิง แต่ 

ผู้อำานวยการดับเพลิงดูเหมือนไม่สนใจ

พวกเขาเลย อาจจะมัวสนใจแต่คนอ่ืน พวก 

เขาตัดสินใจว่าจะไม่เคลื่อนไปไหนจนกว่า

จะได้รับคำาสั่งจากผู้อำานวยการดับเพลิง 

เพราะเขาสัญญาไว้แล้วก่อนพวกเขาจะ

โดดร่มลงบนสันเขา

เจ็ดชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ชุดร่มชูชีพมาถึงยอดเขา หัวหน้าใหญ่ของ

ท่ า น ก ล่ า ว กั บ เ ร า

โดย เอ็ลเดอร์วอน จี. คีทช์
สาวกเจ็ดสิบภาค ภาคซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

การพักผ่อนอยู่บนสันเขาดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ปลอดภัย 
ในการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด แต่เป็นวิธีหลีกเลี่ยง 
ความก้าวหน้าเช่นกัน

เดินไป
เริ่ม 
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กลุ่มที่กำาลังดับเพลิงอยู่ด้านล่างเดินขึ้น

มาตามเส้นทางอย่างอ่อนล้าและพบเจ้า

หน้าท่ีดับเพลิงชุดร่มชูชีพ เขาประหลาดใจ

มาก เขาเดินเข้ามาหาหัวหน้ากลุ่มพลาง

ถามว่า “คุณมาทำาอะไรอยู่แถวสันเขา เรา

ต้ องการความช่วยเหลือของคุณนะ เราสกัด

แทบไม่อยู่เพราะไม่มีคนช่วย ในเวลาแบบ

นี้พวกคุณมัวแต่พักผ่อนอยู่บนสันเขาได้

อย่างไร”

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่มชูชีพ

อธิบายสถานการณ์ให้หัวหน้าใหญ่ของ

กลุ่มดับเพลิงฟัง ผู้อำานวยการดับเพลิง

สัญญาว่าจะให้คำาแนะนำาแก่พวกเขา

พวกเขาพยายามติดต่อไปเพื่อขอคำาแนะ

นำา แต่ผู้อำานวยการดับเพลิงไม่สนใจ ไม่

ตอบรับเสียงเรียกของพวกเขา พวกเขาเห็น

เส้นทา งลงไปดับเพลิงหลายเส้นทาง แต่

เกรงจะไปผิดเส้นทาง ด้วยเหตุนี้จึงตัดสิน

ใจรอจนกว่าจะได้รับคำาแนะนำาที่ผู้อำานวย

การดับเพลิงสัญญาไว้

หัวหน้าใหญ่ย่ืนมือออกมารับวิทยุเคร่ือง

เล็กที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุดร่มชูชีพใ ช้ จาก

นั้นก็เดินไปประมาณ 50 หลา (45 เมตร) 

ตามทางเส้นหน่ึงซ่ึงพาไปถึงจุดท่ีเกิดเพลิง

ไหม้ เขาหยุดและลองวิทยุ เสียงของผู้

อำานวยการดับเพลิงดังชัดเจนออกมาจาก

วิทยุ จากนั้นหัวหน้าใหญ่ก็เดินกลับไปบน

สันเขาและเดินไปอีกเส้นทางหน่ึงห่างประ-

มาณ 50 หลา เขาหยุดและเรียกผู้อำานวย

การดับเพลิง เสียงผู้อำานวยการดับเพลิง

ตอบกลับมาทันที

หัวหน้าใหญ่เดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่

ดับเพลิงชุดร่มชูชีพและโยนวิทยุให้หัวหน้า

พลา งพูดว่า “คุณอยู่ตรงจุดบอดสัญญาณ

ท้ังหมดท่ีคุณต้องทำาคือเร่ิมเดินไปตามเส้น

ทางใดเส้นทางหนึ่ง ผู้อำานวยการดับเพลิง

จะให้คำาแนะนำาคุณได้สะดวกและนำาคุณ

เข้าไปในจุดท่ีเราต้องการคุณ แทนท่ีจะพัก

รอกันอยู่บนน้ี และไม่ทำาประโยชน์อะไรให้

เราเลย”

บ่อยคร้ังในยามท่ีเราต้องการคำาแนะนำา

และการนำาทางทางวิญญาณ เราอาจถูก

ล่อลวงให้ทำาอย่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชุด

ร่มชูชีพทำา เราพบว่าตนเองอยู่ในดินแดน

ที่ ไม่คุ้นเคย เราเห็นเส้นทางหลายเส้นทาง

ที่เราใช้ได้ แต่เราไม่แน่ใจว่าจะใช้เส้นทาง

ไหน เราได้รับสัญญาจากพระบิดาบนสวรรค์

ว่าจะประทานการดลใจและความช่วย

เหลือแก่เรา แต่มักจะไม่มาทันที เราเริ่ม

กระวนกระวายใจและตัดสินใจนั่งรออยู่

เฉยๆ จนกว่าการนำาทางที่สัญญาไว้จะมา

ถึง เรารอแล้วร อเล่าพลางสงสัยว่าเหตุใด

พระผู้ทรงอำา นวยการดับเพลิงจึงไม่ทรง

ช่วยบอกวิถีทางแก่เรา

ในการทำาเช่นนั้นเท่ากับเราเพิกเฉย 

หลักธรรมสำาคัญของการเปดเผย พระบ ิดา

ในสวรรค์ทรงคาดหวังให้เราใช้สติป ัญญา 

ความสามารถ และประสบการณ์ของเรา

วางผังวิถีทางของเราก่อน ขณะมุ่งหน้าไป

ตามเส้นทา งที่เราเลือกไว้ เราย่อมอยู่ใน

ทำาเลที่เหมาะมากขึ้นที่จะรับการแก้ไขวิถี

ทางซึ่งพระองค์อาจมีให้เรา แต่ถ้า เรานั่ง

นิ่งอยู่บนสันเขาและเอนหลังบนกระเป๋า

สะพายหลังจนกว่าพระองค์จะประทาน

คำาแนะนำา เราย่อมเสี่ยงต่อการพบตนเอง

อยู่ในจุดบอดทางวิญญาณ

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธาน

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนเราว่า

“ขอให้เราใช้ความสว่างและความรู้ที่

เรามีอยู่แล้วมาแก้ไขปัญหาในชีวิตเรา เรา

ไม่ควรต้องการการเปดเผยเพื่อแนะนำาเรา

ให้ลุกขึ้นมาทำาหน้าที่ของเราอย่างแข็งขัน 

เพราะในพระคัมภีร์บอกเราแล้วว่าต้องทำา

คําแนะนําที่ดีที่สุด
และชัดเจนที่สุด
จะไมเขามาใน
ชีวิตเราเมื่อเรา
มัวแตรอใหพระ
บิดาบนสวรรค
ทรงสงความชวย
เหลือและการนํา
ทาง แตมาเมื่อเรา
ทํางานอยางทุมเท
โดยจดจอกับงาน
ที่เราทํา 
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อะไร ทั้งไมควรคาดหวังการเปดเผยเพื่อ

แทนที่ความรูแจงทางวิญญาณและทาง

โลกที่เราไดรับแลว—เพียงเพื่อใหมีเพิ่ม

ขึ้น เราพึงดําเนินชีวิตตามปกติธรรมดา 

ตามกิจวัตร วิถีทาง กฎเกณฑ และขอ

บังคับที่ปกครองชีวิต

“กฎเกณฑ ขอบังคับ และพระบัญ-

ญัติเปนเครื่องคุมครองที่มีคา หากเรา

 ตองการใหเปดเผยคําแนะนําเพ่ือเปล่ียน

วิถีของเรา เราตองรอจนกวาจะมาถึงจุด

ที่เราจําเปนตองไดรับ”1

ขาพเจาเปนพยานวาคําแนะนําที่ดีที่

สุดและชัดเจนที่สุดจะไมเขามาในชีวิต

เราเม่ือเรามัวแตรอใหพระบิดาบนสวรรค

ทรงสงความชวยเหลือและการนําทาง 

แตมาเมื่อเราทํางานอยางทุมเทโดยจด

จอกับงานที่เราทํา สําหรับทานที่กําลัง

รอการนําทางจากพระเจาในชีวิตทาน

—ทานที่ตองการความชวยเหลือในการ

ตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือคําถามสําคัญ

—ขาพเจาขอทาทาย ทานดังนี้ จงใชสติ

ปญญาของทานและแหลงชวยของทาน

อยางรอบคอบรวมกับการสวดออนวอน

เพื่อเลือกเสนทางที่ทานเห็นวาถูกตอง 

จากนั้นจงทํางานอยางทุมเทขณะเดิน

อยูในเสนทางนั้น (ดู คพ. 58:26–28) 

เมื่อถึงเวลาตองแกไขวิถีทาง พระองค

จะทรงอยูที่นั่นเพื่อชวยทานและนําทาง

ทาน 

อางอิง
1.  บอยด เค. แพคเกอร “การแสวงหาความรู

ทางวิญญาณ” เลียโฮนา ม.ค. 2007  
หนา 16

โดย ลอเรล ทูสเชอร

ดิฉันคิดวาทุกอยางดําเนินไปดวยดี

ดิฉันรับใชงานเผยแผ เรียนจบวิทยา-

ลัย มีงานเต็มเวลา และไดยายเขาไปอยู

อพารตเมนตของต นเองในที่สุด ดิฉันไป

โบสถทุกวันอาทิตยและไปรวมกิจกรรม

บางครั้ง ดิฉันมีเพื่อนมากหนาหลายตา 

ทั้งโสดและแตงงานแลว ดิฉันนึกไมถึงวา

จะมีเวลาอานหนังสือมากข้ึนซ่ึงดิฉันชอบ

ทําเปนพิเศษตั้งแตเด็ก แตถึงแมจะทํา

กิจกรรมทั้งหมดนี้ ดิฉันก็ยังรูสึกทอใจ

ในแอลมาบทที่ 37 เราอานพบคําแนะ

นําของแอลมาถึงฮีลามันบุตรชาย ในขอ 

41–42 แอลมาพูดถึงครอบครัวของลีไฮ

กับเลียโฮนา เขาอธิบายวาเลียโฮนาจะ

ไมทํางานเมื่อ “พวกเขา…เกียจคราน, 

และลืมใชศรัทธาและความขยันหมั่น

เพียรของตน” และ “พวกเขาจึงไมกาว

หนาในการเดินทางของตน; ฉะนั้น, พวก

เขาจึงคง อยูในแดนทุรกันดาร, หรือไมได

เดินทางไปตามวิถีตรง” การอานขอความ

เหลานี้ชวยใหดิฉันตระหนักวาดิฉันไม

กาวหนา ดิฉันไมใชศรัทธาหรือไมขยัน

หมั่นเพียรสักเรื่องเดียวในชีวิต ดิฉันหยุด

การทํางานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดิฉันมัว

แตรอใหบางสิ่งบางอยางเกิดขึ้น

ไมมีเวลากําหนดตายตัวเมื่อดิฉันทํา

รายการและจดทุกอยางท่ีตองการเปล่ียน

แตการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นเกิดขึ้นทีละ

โดยวิธีเล็กนอย

นอย แรกสุด ดิฉันเริ่มตื่นแตเชา ออกไป

วิ่งหรือไมก็ออกกําลังกายแบบอื่น ตอมา

ดิฉันเริ่มหาโปรแกรมการศ ึกษาอบรมที่

อาจจะชวยใหดิฉันกาวหนาในงานอาชีพ

หรือไดงานตางจากเดิม ดิฉันพบโปรแกรม

หนึ่งแลวใชเวลาเตรียมตัวสอบเพื่อสมัคร

เรียน การศึกษาพระคัมภีรและการสวด

ออนวอนมีความสําคัญตอดิฉันมากขึ้น 

ดิฉันพยายามใชเวลาด่ืมดาํพระวจนะของ

พระคริสตและพยายามรูสึกถึงพระวิญ-

ญาณทุกวัน ดิฉันพยายามเปนพิเศษเพื่อ

มีสวนรวมในวอรดมากขึ้น—แมอาจจะ

ตองสละเวลาสวนตัวบางก็ตาม

ตั้งแตดิฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ 

นอยๆ เหลานี้ ดิฉันรูสึกมีความสุขมาก

ขึ้น ดิฉันรูสึกวาตนเองกําลังกาวหนาและ

พระบิดาบนสวรรคกําลังประทานการ

ทาทายใหมๆ แกดิฉัน ดิฉันสามารถ

เผชิญการทาทายเหลานั้นดวยความหวัง 

ไมใชความกลัวหรือความทอแทสิ้นหวัง 

ดิฉันเรียนรูวาเมื่อเราหยุดทํางานหรือ

หยุดใชศรัทธาและไมเดินไปทางใดทาง

หนึ่ง พระบิดาบนสวรรคจะทรงชวยให

เรากาวหนาไมไดและเราจะไมบรรลุจุด

หมาย ดิฉันซาบซ้ึงใจตอการเปล่ียนแปลง

เล็กๆ นอยๆ ในช ีวิตที่ชวยใหดิฉันมอง

เห็นทางขางหนา 
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46   เ ล ีย โ ฮ น า

ท่านอาจเคยเข้าร่วมพิธีบัพ- 

ติศมาที่ผู้รับบัพติศมาต้อง 

รับศาสนพิธีถึงสองครั้งเพราะเขาไม่ 

ได้ลงไปในน้ำาจนมิดตัวในครั้งแรก  

เนื่องจากบัพติศมาเป็นศาสนพิธี   

 แห่งความรอด จึงเป็นสิ่ง 

สำาคัญท่ีต้องประกอบ 

ศาสนพิธีดังกล่าวอย่างถูกต้องและ

ไม่ผิดพลาด

บัพติศมาเป็นการกระทำาเชิงสัญ- 

ลักษณ์ “สัญลักษณ์ของความตาย 

การฝัง และการฟื้นคืนชีวิต และจะ 

ทำาโดยการลงไปในน้ำาท้ังตัวเท่าน้ัน” 

(Bible Dictionary, “Baptism”) การลง 

ไปใต้น้ำาหมายถึงการสิ้นพระชนม์ 

และการฝังพระเยซูคริสต์ แต่หมาย 

ถึงความตายของตัวเราตามธรรมชาติ 

ด้วย (ดู โรม 6:3–6) การนำาขึ้นมา 

จากน้ำาอีกคร้ังเป็นสัญลักษณ์ของการ 

ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ 

และหมายถึงการเกิดใหม่อีกคร้ัง 

ในฐานะสานุศิษย์ตามพันธสัญญา 

ของพระองค์ พยานสองคนที่ยืนอยู่ 

ข้างอ่างบัพติศมาจะคอยดูเพื่อให้

แน่ใจว่าผู้รับบัพติศมาลงไปในน้ำา

จนมิดตัว อันเป็นสัญลักษณ์ของการ 

เกิดใหม่อย่างสมบูรณ์

เมื่อเรารับบัพติศมา เราทำาตาม 

แบบฉบับท่ีกำาหนดโดยพระผู้ช่วยให้ 

รอดผู้ทรงรับบัพติศมาโดยลงไปใน 

แม่น้ำาจอร์แดนทั้งตัว (ดู มัทธิว 3:13 

–17) พระบิดาบนสวรรค์ทรงปรารถนา 

ให้ลูกทุกคนของพระองค์ได้รับการ 

ชำาระให้สะอาดจากบาปเพ่ือพวกเขา 

จะได้อยู่กับพระองค์อีกครั้ง การรับ

บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเฉก 

เช่นพระคริสต์ คือส่วนท่ีขาดไม่ได้ใน 

แผนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 

          เหตุใดเรา
     จึงต้องอยู่ 

ใต้น้ำาจนมิดเมื่อ  
เรา รับบัพติศมา
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พระวิญญาณ
    บริสุทธิ์ ควร

จะเปน เพื่อนที่
  ยั่งยืนของเรา 
    แตฉันรูวาฉันไมได
รูสึกถึงพระวิญญาณ
      ตลอดเวลา ฉันมี
ปญหาอะไรหรือ

ถาทานมีคาควรแตไมรูสึกถึง

พระวญิญาณตลอดเวลา อาจ

หมายความวาทานยังกําลังเรียนรู

ท่ีจะตระหนักและกระทําตามการนํา

ทางของพระผูปลอบโยน เอ็ลเดอร

เดวิด เอ. เบดนาร แหงโควรัมอัคร

สาวกสิบสองอธิบายวา “แมขณะที่

เราพยายามซื่อสัตยและเชื่อฟง บาง

ครั้งก็ใชวาจะตระหนักถึงการชี้ทาง

การรับรอง และสันติสุขจากพระวิญ-

ญาณไดงายนักในชีวิตเรา” (“เพื่อ

เราจะมีพระวิญญาณของพระองค

อยูกับเราตลอดเวลา” เลียโฮนา  พ.ค.

2006 หนา 35)

ถาทานไมรูวาพระวิญญาณบริ-

สุทธิ์อยูกับ ทานหรือไม จงนิ่งและฟง

     ศาสนจักร
ตอตาน 

วิดีโอเกม
ทุกชนิดหรือเฉพาะวิดีโอ
เกมที่รุนแรง

มีวิดีโอเกมมากมายท ี่สะอาด 

ทาทาย และสนุก เกมบาง

เกมที่เลนไดหลายคนสามารถเปน

กิจกรรมทางสังคมที่ใหความเพลิด

เพลินได ศาสนจักรไมไดตอตาน

วิดีโอเกม แตขอรองใหเยาวชนฉลาด

ในการเลือกเกมและชวงเวลาที่พวก

เขาใชกับเรื่องนี้ เราไดรับบัญชาให

ใชเวลาอยางฉลาด (ดู คพ. 60:13) 

เพียงเพราะบางสิ่งบางอยางสะอาด

และสนุกก็มิไดหมายความวาคุมคา

ที่จะทํา

เอ็ลเดอรเอ็ม. รัสเซลล บัลลารด 

แหงโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย

วา “วิธีหน่ึงท่ีซาตาน…บ่ันทอนพลัง

 ทางวิญญาณของทานคือยุยงทานให

ใชชวงเวลาสวนใหญทําสิ่งที่ไมคอย

สลักสําคัญ ขาพเจาพูดถึงเร่ืองอยาง

เชนการนั่งดูโทรทัศนหรือวีดิทัศน 

นานหลายชั่วโมง เลนวีดิโอเกมทั้ง

วันท้ังคืน [หรือ] ทองอินเทอรเน็ต”

(“Be Strong in the Lord,” Ensign, 

ก.ค. 2004 หนา 13)

ไมผิดอะไรถาจะใชเวลาบางสวน

เล น วิ ดี โ อ เ กมที่ ส อดคล อ งกั บ

มาตรฐานสื่อใน เพื่อความเขมแข็ง

ของเยาวชน แตจงยอมวางที่บังคับ

หรือปดคอมพิวเตอรและขยับตัวไป

ทําอยางอื่นบาง อยาปลอยใหวิดีโอ

เกมขัดขวางทานไมใหทํากิจกรรมอัน

ทรงคุณคาอยางเชน การออกกําลัง

กาย ศึกษาพระกิตติคุณ ทําการบาน 

หรือใชเวลากับครอบครัว 

สักครู ทานอาจรูสึกถึงอิทธิพลของ

พระวิญญาณเสมือนหนึ่งเปนความ

มั่นใจเงียบๆ และเปยมดวยสันติ จง

พยายามรูจักสุรเสียงสงบแผวเบา

เมื่อทานกําลังทําสิ่งที่อัญเชิญพระ

วิญญาณ เชน สวดออนวอน ศึกษา

พระคัมภีร หรือเขารวมการประชุม

ศีลระลึก เมื่อทานทําตามการกระ

ตุนเตือนและฝกฟงพระวิญญาณ 

ทานสามารถแยกแยะความรูสึก

เงียบสงบและละเอียดออนเหลานั้น

ไดดีขึ้น

ทานพึงดําเนินชีวิตอยางมีคาควร

เพื่อพระวิญญาณจะอยูกับทาน (ดู 

โม ไซยาห 2:36) ถาทานไมรูสึกถึง

อิทธิพลของพระวิญญาณในชีวิต

ทาน นี่อาจเปนสัญญาณเตือนวา

ทานตองกลับใจและประเมินลําดับ

ความสําคัญของทานอีกครั้ง ทาน

สามารถอัญเชิญพระวิญญาณเขา

มาในชีวิตทานไดดวยการกลับใจ

อยางจริงใจ การสวดออนวอน ศึกษา

พระคัมภีร และกิจกรรมจรรโลงใจ

อื่นๆ 
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ผมถายรูปนี้ที่เมืองเทสซาโลนีกี 
ประเทศกรีซ รูปนี้เตือนผมใหนึกถึง
หมอกแหงความมืดในความฝนของลีไฮ 
(ดู 1 นีไฟ 8:22–24)
เควิน เค., เยอรมนี

วิธีทําให
ความคิดสะอาด

ถึงแมความคิดไมดีจะ

มาเคาะประตู แตเรา

ไมควรเชื้อเชิญใหเขามานั่ง 

เวลาที่เหมาะจะปองกันตัว

เราจากการลอลวงมากที่สุด

คือเมื่อความคิดนั้นเริ่มกอตัว 

จงทําลายเมล็ด และพืชจะ

ไมเติบโต เมื่อผมรูตัววา

เขาไปอยูในสถานการณ

เชนนี้ ผมจะรองเพลง

สวดที่ผมชอบเปนพิเศษ

และพยายามนึกภาพพระ

เยซูในใจจนกวาจะตอตานได

ถาเรายืนหยัดตอตานความ

คิดที่ไมดี มันจะออกไป

จอรจ จี., เวเนซุเ อลา

พระคัมภีรขอโปรดของฉัน
2 นีไฟ 2:11

พระคัมภีรขอนี้เปนเครื่องนําทางและเปนแรงบันดาลใจของดิฉันมาตลอดไมวาดิฉัน
จะเกิดความสงสัย ความสิ้นหวัง หรืออยูในสถานการณยุงยาก ดิฉันชื่นชอบขอความนี้

เปนพิเศษเพราะดิฉันสงสัยวาเหตุใดตองมีการตรงกันขาม เหตุใดจึงมีความขัดแยง 
เหตุใดชีวิตจึงไมไดมีแตแงบวก มีแตความสุข มีแตความสะดวกสบาย และมีแตสิ่งที่ดี

เหตุใดจึงตองมีความเลวราย
พระคัมภีรขอนี้ชวยใหดิฉันเขาใจชีวิตและความซับซอนของชีวิต ชวยใหดิฉันเห็นคุณคา

เหตุใดจึงตองมีความเลวราย
พระคัมภีรขอนี้ชวยใหดิฉันเขาใจชีวิตและความซับซอนของชีวิต ชวยใหดิฉันเห็นคุณคา

เหตุใดจึงตองมีความเลวราย

ความหมายของชีวิตมากขึ้น ทําใหดิฉันตระหนักถึงจุดประสงคของการตรงกันขามและ
พระคัมภีรขอนี้ชวยใหดิฉันเขาใจชีวิตและความซับซอนของชีวิต ชวยใหดิฉันเห็นคุณคา
ความหมายของชีวิตมากขึ้น ทําใหดิฉันตระหนักถึงจุดประสงคของการตรงกันขามและ
พระคัมภีรขอนี้ชวยใหดิฉันเขาใจชีวิตและความซับซอนของชีวิต ชวยใหดิฉันเห็นคุณคา

ดิฉันควรขอบพระทัยสําหรับสิ่งนี้ เพราะหากไมมีการตรงกันขาม เราคงไมรูแกนแท
ความหมายของชีวิตมากขึ้น ทําใหดิฉันตระหนักถึงจุดประสงคของการตรงกันขามและ

ดิฉันควรขอบพระทัยสําหรับสิ่งนี้ เพราะหากไมมีการตรงกันขาม เราคงไมรูแกนแท
ความหมายของชีวิตมากขึ้น ทําใหดิฉันตระหนักถึงจุดประสงคของการตรงกันขามและ

และความสวยงามของชีวิต หากปราศจากการตรงกันขาม เราคงไมรูวิธีรัก 
วิธีมีความสุข หรือวิธีประสบความสําเร็จ ดิฉันเรียนรูที่จะรักชีวิต 

ยอมรับชีวิตอยางที่เปนอยูและวางใจพระเจาเพราะ
พระปรีชาญาณของพระองคไรขอกังขา

ชีนา พี., ฟลิปปนส

สงเรื่องเลา  ภาพถาย หรือคําติชมของทานมาไดที่liahona@ldschurch.org 
พรอมชื่อนามสกุล วอรดหรือสาขา สเตคหรือทองถิ่น และคําอนุญาตของผูปกครอง 

(สงทางอีเมลได) ศาสนจักร
อาจแกไขความยาวหรือความชัดเจนของคําตอบที่สงมา

ขาพเจาขอแนะนําใหเรา

ทุกคนมองไปที่ประภาคาร

ของพระเจา ไมมีหมอกใด

หนาเกินไป ไมมีคําคืนใดมืดมิด

เกินไป ไมมีลมพายุใดรุนแรงเกิน

ไป หรือชาวเรือคนใดอับจนเกิน

วิสัยที่แสงประทีปจากประภาคาร

จะชวยได แส งประทีปท่ีสงสัญญาณ

ผานพายุแหงชีวิต ประภาคาร

ของพระเจาสงสัญญาณมาให

รูไดอยางงายดายและไมเคย

พลาด”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“คําปราศรัยปดการประชุม” 
เลียโฮนา พ.ค. 2010 หนา 141
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ฉั น รู้ ได้ อ ย่ า ง ไ ร

ตอนน้ันเป็นเวลาห้าทุ่ม ดิฉันอยู่ 

ในห้องนอนหลังจากออกไป 

กับเพื่อนมัธยมปลายไม่กี่คน  

ดิฉันรู้ว่าคืนน้ันการตัดสินใจของดิฉันไม่ได้ 

ดีที่สุด “แต่” ดิฉันให้เหตุผล “ก็ไม่ถึงกับ

แย่ที่สุดนี่นา”

ดิฉันหยิบการบ้านขึ ้นมาด้วยความ

ท้อแท้ ดิฉันเหนื่อยมากจนอยากจะรีบทำา 

ให้เสร็จแล้วเข้านอน “ฉันยังต้องอ่านพระ 

คัมภีร์อีก แต่จะไม่อ่านคืนนี้หรอก” ดิฉัน

คิด

ดิฉันเริ่มคิดถึงทุกอย่างที่ดิฉันต้องทำา  

อ่านพระคัมภีร์ ไปเรียนเซมินารีตอนเช้า 

ตรู่ ไปโบสถ์และเข้าร่วมสหกิจกรรม เรียน

ให้ได้เกรดดีๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอก

หลักสูตร ทำางานนอกเวลา … และอีก

หลายอย่าง

ดิฉันรู้สึกกดดันมากเหลือเกินในชีวิต 

ทุกด้าน โดยเฉพาะในฐานะสตรีวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายเพียงคนเดียวในโรงเรียนมัธยม 

ปลาย ดิฉันเตือนตนเองคร้ังแล้วคร้ังเล่าว่า 

ดิฉันอาจจะเป็นสตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

เพียงคนเดียวที่เพื่อนวัยเดียวกันเคยพบ  

ด้วยเหตุนี้จึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดี แต่

ดิฉันรู้ว่าดิฉันกำาลังเริ่มไถลออกนอกทาง

“ฉันอยากมีอิสระไร้กังวลเหมือนเพ่ือนๆ” 

ดิฉันคิด ดิฉันไม่อยากรู้สึกแย่เมื่อต้องไป 

งานเลี้ยงหรือใช้คำาพูดไม่ดี แต่ความจริง 

คือดิฉันรู้สึกแย่ นั่นทำาให้ดิฉันรู้สึกป่วย 

ทางกายเมื่อดิฉันเลือกทำาสิ่งที่รู้ว่าไม่ถูก

ต้อง แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างดิฉันก็ยังทำา

เหมือนเดิม

เกือบเที่ยงคืนตอนที่ดิฉันทำาการบ้าน 

เสร็จ อีกห้าชั่วโมงนาฬิกาปลุกจะส่งเสียง  

ดิฉันจะต้องตื่นนอน ลากสังขารไปเรียน 

เซมินารี และพยายามผ่านไปให้ได้อีกหน่ึง 

วันที่โรงเรียนมัธยมปลาย 

จากนั้นดิฉันเริ่มคิด ดิฉันไม่ต้องปฏิบัติ 

ตามกฎเกณฑ์ท้ังหมด ดิฉันจะเลิกไปโบสถ์ 

เลิกเรียนเซมินารี และเลิกไปสหกิจกรรมก็ 

ได้ถ้าอยากทำาอย่างน้ัน เพียงเพราะครอบ 

ครัวของดิฉันไปก็ใช่ว่าดิฉันจะต้องไปด้วย

นั่นเป็นความคิดที่ให้อิสระมากเลย  

ดิฉันคลานไปนอนและเกือบจะหลับอยู่ 

แล้วเมื่อมีความรู้สึกแรงกล้าว่าต้องอ่าน

พระคัมภีร์ “ไม่” ดิฉันคิด “ฉันไม่ไหว

แล้ว”

ดิฉันรู้สึกอีกครั้ง คราวนี้ดิฉันคิดว่า “นี่ 

อาจเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้”

ในเซมินารีปีนั้น เราศึกษาพันธสัญญา 

คำ�ตอบ
ในข้อแปด

ใหม่ ดิฉันเปิดตรงที่คั่นไว้ในยากอบบทที่ 

1 นี่เป็นบทที่โจเซฟ สมิธอ่าน บทนี้ดลใจ 

ท่านให้ไปยังป่าศักด์ิสิทธ์ิและระบายความ 

ในใจกับพระบิดาบนสวรรค์ “แปลกจริง” 

ดิฉันคิด ดิฉันเริ่มอ่าน

ข้อ 5 เป็นข้อที่ดิฉันรู้จักดี “ถ้าผู้ใดใน

พวกท่านขาดสติปัญญา…” แต่เป็นข้อที่  

8 ที่เปิดตาดิฉันในคืนนั้น ซึ่งอ่านว่า “เขา 

เป็นคนสองใจไม่มั่นคงในบรรดาทางที่ตน

ประพฤตินั้น” ดิฉันรู้สึกหนาวสะท้าน จาก

นั้นก็อ่านซ้ำา

ดิฉันกำาลังเป็นคนสองใจ ดิฉันอ้างว่า

เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย แต่การกระทำาเร่ิม 

บอกว่าไม่ใช่ และถ้าดิฉันขืนเป็นแบบนี้ต่อ 

ไป ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน ดิฉันคงโลเล 

ไม่มั่นใจ และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความสุข

เลย

ดิฉันจำาเป็นต้องรู้ว่าพระกิตติคุณเป็น 

จริงหรือไม่ ดิฉันจำาเป็นต้องรู้ว่าการตื่นตี 

5 ทุกเช้าเพื่อไปศึกษาพระกิตติคุณคุ้มค่า 

หรือไม่ ดิฉันจำาเป็นต้องรู้ว่าดิฉันกำาลัง 

พยายามดำาเนินชีวิตสุดความสามารถหรือ 

ไม่ แม้จะถูกเย้ยหยันตลอดเวลา เพราะนี่

จะนำาความสุขและปีติสูงสุดมาให้ดิฉัน

เกือบตีหนึ่งในเช้าวันนั้น ดิฉันคุกเข่า

โดย แองเจลิกา เนลสัน
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โจเซฟ สมิธพบคำ�ตอบของท่�นใน ย�กอบ 1:5 
ดิฉันพบคำ�ตอบของดิฉันในอีกสองส�มข้อถัดม�
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ลงข้างเตียงและระบายความในใจกับพระ

บิดาในสวรรค์ ดิฉันทูลขอพระองค์ทรงช่วย

ให้ดิฉันรู้ว่าอะไรถูกต้อง ให้รู้ว่าจะเดินเส้น

ทางไหน และขอทรงจูงมือพาดิฉันออก

จากความสับสนที่ดิฉันกำาลังรู้สึก

ความคิดที่เรียบง่าย ชัดเจน และเปียม

ด้วยสันติเข้ามาในสมองของดิฉัน  “เจ้ารู้

อยู่แล้ว” และดิฉันก็รู้อยู่แล้ว

ดิฉันลุกขึ้น ปิดไฟ และเข้านอน สี่

ช่ัวโมงต่อมานาฬิกาก็ปลุก ดิฉันกดปิดอย่าง

งัวเงีย หน่ึงนาทีต่อมาดิฉันลุกข้ึนมาเตรียม

รับวันใหม่ รวมทั้งเซมินารีภาคเช้าตรู่ด้วย

ผ่านมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่ประสบ

การณ์อันแสนวิเศษตอนเที่ยงคืนคราวนั้น 

ประจักษ์พยานของดิฉันยังคงเติบโตต่อ

  ไป บางครั้งเข้มแข็งกว่าครั้ง อื่นๆ ความ

แตกต่างคือดิฉันรู้และดิฉันไม่เคยมอง

ย้อนกลับไป 
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ความทุกข์ยากลำาบากของผู้บุกเบิก
“นักประวัติศาสตร์ถือว่าการเดินทาง 

ครั้งแรกของปี ค.ศ. 1847 ซึ่งจัดกลุ่มและ 
นำาโดยบริคัม ยังก์ เป็นเร่ืองราวของวีรกรรม 
อันย่ิงใหญ่เร่ืองหน่ึงในประวัติศาสตร์สหรัฐ 
ผู้บุกเบิกมอรมอนหลายร้อยคนทนทุกข์ 
ทรมานและเสียชีวิตจากโรคภัย สภาพ 
อากาศที่เลวร้าย หรือไม่ก็ความอดอยาก 
มีบางคนขาดเกวียนและรถม้า พวกเขาจึง 
ต้องเดิน 1,300 ไมล์ [2,092 กม.] ข้ามทุ่ง 
ราบ ทั้งเข็นและดึงรถลากผ่านเทือกเขา”1

จรรโลงศรัทธา
“เราต่างเรียนรู้ ได้มากที เดียวจาก 

บรรพชนผู้บุกเบิกสมัยเริ่มแรกของเรา ผู้ 
เผชิญการต่อสู้ดิ้นรนและความปวดร้าวใจ 
ของพวกเขาด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 
และศรัทธาแน่วแน่ในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 
พระชนม์…เยาวชนและเด็กอยู่ท่ามกลาง 
คนหลายพันคนที่ดึงและเข็นรถลากหรือ
ไม่ก็เดินไปตามเส้นทางผู้บุกเบิก เฉกเช่น 
เยาวชนและเด็กในหมู่วิสุทธิชนยุคปัจจุบัน 
ซึ่งกำาลังบุกเบิกพื้นที่ของตนทั่วโลก ข้าพ- 
เจ้าคิดว่าในทุกวันน้ีคงไม่มีสมาชิกศาสนจักร 
คนใดไม่ต้ืนตันใจกับเร่ืองราวของผู้บุกเบิก 
ยุคแรก แน่นอนว่าผู้ที่ทำามานักต่อนักเพื่อ

ประโยชน์ของทุกคนล้วนมีเป้าหมายว่าจะ 
จรรโลงศรัทธา คนเหล่าน้ันบรรลุเป้าหมาย 
ด้วยวิธีที่ยอดเยี่ยม”2

เผชิญความยากลำาบาก
“หน้าบันทึกเป้ือนฝุ่นของผู้บุกเบิกซ่ึงเก่า 

แก่ตามกาลเวลากล่าวไว้อย่างน่าประทับ 
ใจว่า ‘เราค้อมกายลงสวดอ้อนวอนอย่าง 
นอบน้อมต่อพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุ- 
ภาพโดยมีใจเปี่ยมด้วยการน้อมขอบพระ 
ทัยพระองค์ และอุทิศแผ่นดินนี้แด่พระ 
องค์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำาหรับผู้คนของ
พระองค์’

“ผู้อยู่ที่นั่นสมัยเด็กบรรยายสภาพบ้าน 
ที่สร้างไว้อย่างหยาบๆ ด้วยคำาพูดต่อไปนี้  
‘ไม่มีหน้าต่างทุกชนิดในบ้านของเรา ไม่มี 
ประตูด้วย คุณแม่ขึงผ้าห่มเก่าๆ ผืนหนึ่ง 
ซึ่งใช้เป็นประตูสำาหรับหน้าหนาวปีแรก นี่ 
เป็นห้องนอนของเรา ห้องรับแขกของเรา  
ห้องนั่งเล่นของเรา ห้องครัวของเรา ห้อง
พักผ่อนของเรา ทุกอย่างอยู่ในห้องขนาด  
12 คูณ 16 ฟุต [3.6 คูณ 4.9 ม.] ผมไม่รู้ 
ว่าเราอยู่กันในบ้านแบบนั้นได้อย่างไร ผม
จำาได้ว่าคุณแม่วัยชราที่รักของเรากล่าวว่า
ไม่เคยมีราชินีคนใดที่เข้าวังของนางแล้ว
จะมีความสุขหรือความภาคภูมิใจในร่ม

มรดกผู้บุกเบิก 

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน

ไม้ชายคาและพรของพระเจ้ามากไปกว่า
ท่านเมื่อท่านเข้าไปในบ้านใต้เนินเขาที่ 
สมบูรณ์หลังนั้น’

“นั่นคือการทดลอง ความยากลำาบาก  
การต่อสู้ดิ้นรน และความปวดร้าวใจใน 
อดีต พวกเราเผชิญสิ่งเหล่านั้นด้วยความ 
กล้าหาญเด็ดเดี่ยวและศรัทธาแน่วแน่ใน
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์”3

ผู้บุกเบิกยุคปัจจุบัน
“เรายกย่องคนเหล่าน้ันผู้อดทนต่อความ 

ยากลำาบากอย่างเหลือเชื่อ เราสรรเสริญ 
นามของพวกเขาและครุ่นคิดถึงการเสีย 
สละของพวกเขา

“แล้วยุคสมัยของเราเล่า มีประสบการณ์ 
การบุกเบิกสำาหรับเราหรือไม่ คนรุ่นต่อไป 
ในอนาคตจะครุ่นคิดถึงความพยายามของ 
เรา แบบอย่างของเรา ด้วยความสำานึกคุณ 
หรือไม่ [คน] รุ่นเยาว์อย่างท่านสามารถ
เป็นผู้บุกเบิกที่แท้จริงในความกล้าหาญ  
ในศรัทธา ในจิตกุศล และในความตั้งใจ
แน่วแน่

“ท่านสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กันได้ ท่านมีความสามารถในการสังเกต 
เห็นผู้ที่คนอื่นมองไม่เห็น เมื่อท่านมีตาไว้ 
ดู มีหูไว้ฟัง และมีใจให้รู้สึก ท่านสามารถ

เราต่างเรียนรู้ได้มากทีเดียวจากบรรพชนผู้บุกเบิกยุคแรกของเรา ผู้เผชิญการ 
ต่อสู้ด้ินรนและความปวดร้าวใจด้วยความกล้าหาญเด็ดเด่ียวและศรัทธาแน่วแน่ 
ในพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์

ที่น่ายกย่อง ของเรา
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ยื่นมือออกไปช่วยคนในวัยเดียวกับท่าน
ได้”4

ผู้บุกเบิกที่สูงสงที่สุด
“เมื่อดูประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ตั้ง

แต่หน้าแรก จนถึงหน้าสุดท้าย เราเรียนรู้
เรื่องราวของผู้บุกเบิกที่สูงส่งที่สุด—แม้
พระเยซูคริสต์ การประสูติของพระองค์
พยากรณ์ไว้โดยศาสดาพยากรณ์ในสมัย
โบราณและประกาศโดยทูตสวรรค์ พระ
ชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจของพระ
องค์เปลี่ยนแปลงโลกทั้งโลก …

“ประโยคหนึ่งจากหนังสือกิจการกล่าว
ดังน้ี พระเยซู ‘เสด็จไปกระทำาคุณประโยชน์
…เพราะว่า พระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์’ 
(กิจการ 10:38) …

“พระพันธกิจ การปฏิบัติศาสนกิจ คำา
สอนแห่งความจริง การกระทำาแห่งความ
เมตตา และความรักอันไม่สั่นคลอนของ
พระองค์ทำาให้เราเกิดความซาบซึ้งและทำา
ให้จิตใจของเราอบอุ่น พระเยซูคริสต์ พระ
ผู้ช่วยให้รอดของโลก—แม้พระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า—ทรงเป็นผู้บุกเบิกท่ีย่ิงใหญ่
ที่สุดเพราะพระองค์ทรงไปก่อน และทรง
แสดงหนทางให้ผู้อ่ืนเดินตาม ขอให้เราเดิน
ตามพร ะองค์ตลอดกาล”5 

อ้างอิง
1. “Come Follow Me,”  Ensign, ก.ค. 1988 หนา 

2; ดู Tam buli, พ.ย. 1988 หนา 2 ดวย
2. “สอนลูกของเรา” เลียโฮนา ต.ค . 2004 หนา 4
3. Ensign, ก.ค. 1988 หนา 4; ดู Tambuli, พ.ย. 

1988 หนา 3 ดวย
4. “Pioneers All,” Ensign, พ.ค. 1997 หนา 93
5.  “นําโดยผูบุกเบิกทางวิญญาณ” เลียโฮนา ส.ค. 

2006 หนา 8

ที่น่ายกย่อง ของเรา
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โดย เอ็ลเดอร์ชาร์ลส์  
และ ซิสเตอร์แครอล เควิช
ผู้สอนศาสนาอาวุโส ภาคเอเชีย

คราวพายุร้ายและไต้ฝุ่นทำาลายภาคใต้ 

ของอินเดียเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ. 

2009 เยาวชนชายและคนหนุ่มสาว 

จากท้องถิ่นไฮเดอราบาดและบังคาลอร์ อินเดีย 

ต่างรีบรุดไปช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ตามคำาบอกเล่าของประธานปราซาดา กูเดย์  

ท้องถิ่นไฮเดอราบาด อินเดีย “เยาวชนชายของ 

เราทำางานได้ยอดเยี่ยมในการส่งมอบอาหารและ 

น้ำาให้คนตกทุกข์ได้ยาก มีคนบริจาคสิ่งของส่งมา 

ให้จังหวัดนั้นแต่รัฐบาลไม่สามารถส่งมอบให้ผู้ 

ประสบภัยหลายพันคนในค่ายอพยพกว่า 200 แห่ง 

ได้ สมาชิกของเราเด่นสะดุดตาด้วยเส้ือก๊ักมือท่ีช่วย 

เหลือของมอรมอนขณะปฏิบัติงานอย่างมีประ- 

สิทธิภาพในการแจกจ่ายอาหารและน้ำาให้ทุกคน”

เยาวชนชายและคนหนุ่มสาวบางคนที่รับใช้ 

แสดงความเห็นว่าการรับใช้ทำาให้เพลิดเพลินและ 

เกิดสัมฤทธิผลอย่างมาก 

ช่วยกันใน
ล่าง: สมาชิกศาสนจักรหกสิบคนเดินทางไปค่ายอพยพทางภาคเหนือ 

ของรัฐกรณาฏกะ พวกเขาส่งมอบผ้าห่ม ผ้าใบกันน้ำ� และชุดสุขอนามัยที่ 
สมาชิกศาสนจักรรวบรวมไว้ เยาวชนชายคนหนึ่งอุทานว่า “ไม่น่าเชื่อเลย 
ที่ผมได้ช่วยโครงการบรรเทาทุกข์จากอุทกภัยครั้งนี้ ผมปรารถนาจะช่วย 
และรับใช้ผู้อื่นมาตลอด ผมซาบซึ้งใจมากที่สามารถรับใช้ ผมน ้ ำ�ตาคลอ 
เมื่อผมเห็นคนเหล่านั้นผู้สูญเสียทุกอย่างไปกับน ้ ำ�ท่วม นับเป็นพรอย่าง
ยิ่งที่สามารถช่วยคนในประเทศของผมได้”

ขวา: “ดิฉันมีความสุขมากที่ได้มีโอกาสรับใช้เพื่อน 
มนุษย์ ดิฉันมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและเรียนรู้หลาย 
อย่างจากการรับใช้ ขณะเดียวกันเราก็มีความสุขที่ได้อยู่ 
กับเพ่ือนๆ ช่วยกันบรรจุอาหารและของใช้ที่จำาเป็น ดิฉัน
รู้สึกถึงความรักของพระผู้ช่วยให้รอดและสันติสุขขณะ
รับใช้ผู้อื่น” —วีนัส อาร์มสตรอง

“ดิฉันมีความสุขมากที่สามารถช่วยโครงการนี้ได้ ทำา 
ให้ดิฉันเกิดปีติอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าดิฉันกำาลังช่วยรับใช้คนที่ 
เดือดร้อนมาก ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ผู้คนได้รับพร”—
วิชาล นัคคา

อินเดีย
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ทานรูไหม

ศาสดาพยากรณโจเซฟ   สมิธสอนวา
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แท้จริง “ต้อง

เลี้ยงดูคนหิวโหย ให้เสื้อผ้าคนเปลือยเปลา 
จดัหาให้หญิงมาย   ซับน้ําตาเด็กกําพร้า 
ปลอบโยนคนทุกขใจ   ไมวาในศาสนจักรน้ี 
หรือในที่อื่นหรือในคนไมมีศาสนา ทุกที่ที่
เขาพบคนเหลาน้ัน” (คำ�สอนของประธ�น
ศ�สน�จักร: โจเซฟ สมิธ  [2007]  หน้า 
459)  เพราะเราปรารถนาจะรับใช้ผู้อื ่น 
ศาสนจักรจึงอุปถัมภการบรรเทาทุกขเพื่อ
มนุษยธรรมแล ะโครงการพัฒนาทั่วโลก 
ตัวอยางในป 2009 เชน

• บริจาคแรงงาน 763,737 วันที่สิ่ง
อํานวยความสะดวกด้านสวัสดิการ
ของศาสนจักร

• ผู้สอนศาสนากวา 8,000 คนรับใช้
ในโครงการบําเพ็ญประโยชนด้าน
สวัสดิการ

ระหวางป 1985 ถึง 2010 ศาสนจักร
ให้ความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมใน 178 
ประเทศ โครงการบางอยางได้แก

• จัดหาสิ่งของบรรเทาทุกขหลังเกิดแผน
ดินไหวในเฮติ อินโดนีเซีย และชิลี หลัง
เกิดสึนามิในซามัว และหลังเกิดไต้ฝุน
ในฟลิปปนส

• ให้ทุนรณรงคเรื่องการฉีดวัคซีนโรคหัด
ในแอฟริกา

• จัดสงชุดสุขอนามัย ชุดของใช้สําหรับ
เด็กแรกเกิด และชุดอุปกรณการเรียน 
10.3 ล้านชุด

• แจกจายอาหารกวา 61,000 ตัน 
เวชภัณฑกวา 13,000 ตัน และ
เครื่องนุงหมกวา 89,000 ตัน

บน: “เมื่อผมบอกเพื่อนๆ ที่วิทยาลัยเรื่องโครงการรับใช้ พวกเขามีความสุขแทนผม ผม
อธิบายส่ิงท่ีเราทำาอยู่และแบ่งปนหลักธรรมของศาสนจักรกับพวกเขา ผมรู้สึกดีมากเมื่อผมกำาลัง
ช่วยคนในโครงการ ต้องยกนิ้วให้องค์กรศาสนจักรที่เปดโอกาสนี้ให้เรารับใช้”—ดีภัค ชาร์มา

ขวา: “รู้สึกดีมากครับที่ได้รับ
ใช้โครง การบรรเทาทุกข์จาก
อุทกภัย ผมช่วยทาสีและแจ ก
อาหารมากมาย นับเป็นพรอย่าง
ยิ่งที่ได้อยู่ที่ น่ันกับพี่น้องฐานะ
ปุโรหิตคนอื่นๆ สามารถช่วย
และรับใช้คนที่เดือดร้อนมาก
ได้”—อวีนัช โธมัส

อินเดีย
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ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ
สวัสดิการของศาสนจักรไดที่ 
www.providentliving.org
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โดย แอนเดรจ โบเซนอฟ

วันนั้นเปนวันที่อากาศรอนในฤดู

รอนชวงที่ผมเปนผูสอนศาสนา 

ผมกับคู เดินไปทั่วถนนในเมือง

เซนตปเตอรสเบิรก รัสเซียโดยหวังวาจะ

พบผูสนใจคนใหม เย็นวันนั้นเราพบชาย

สูงอายุใกลบานของเราและเริ่มพูดคุยกับ

เขา ถึงแมเขาจะไมแสดงออกวาสนใจพระ

กิตติคุณ แตเราทั้งคูรูสึกวาตองม อบพระ

คัมภีรมอรมอนใหเขา ดานในของหนังสือ

เราเขีย นความปรารถนาดีที่มีตอเขา

ประจักษพยานของเรา และขอมูลติดตอ

กับเรา

ตอมาเราไมรูวาในเย็นวันเดียวกัน มี

เด็กหนุมคนหนึ่งชื่ออิลยาออกมาขางนอก

กับพี่ชาย ขณะเดินไปตามถนนใตดินที่มี

แสงริบหร่ี อิลยาสังเกตเห็นแสงสีทองระยิบ

ระยับบนปกหนังสื อเลมหนึ่งบนพื้น เขา

กมลงมองเพื่อจะเห็นไดชัดขึ้นและอานตัว

อักษรสลักลายนูนสีทองบนหนังสือ—พระ

ขยะของคนหนึ่งเปน

สมบัติลําคา ของอีกคนหนึ่ง
คัมภีรมอรมอน: พยานหลักฐานอีกเลม

หน่ึงของพระเยซูคริสต เขาหยิบข้ึนมาและ

นํากลับบาน

วันรุงขึ้น ผมกับคูกําลังคิดใครครวญวา

เราจะหาผูสนใจคนใหมอยางไร ความคิด

แวบเขามาในสมองวา “เราพยายามคนหา

โอกาสใหมๆ สุดฝมือ แลวผลเปนอยางไร

เลา เราอาจจะตองเปลี่ยนบางอยางที่ทํา

อยู”

ครูตอมาเสียงโทรศัพทดังขึ้น ผมยกหู 

เสียงปลายสายถามวา “นี่เอ็ลเดอรใชไหม

ครับ ผมพบหนังสือที่คุณทําหายอยูตรง

ทางขามถนนใตดิน ผมอยาก คืนใหครับ”

ผมชําเลืองมองหิ้งที่วางพระคัมภีรทันที 

“ผมคิดวาผมไมไดทําพระคัมภีรหายแถว

นั้นนะครับ” ผมตอบ “ไมใชครับ ผมไมได

ทําพระคัมภีรมอรมอนของผมหาย แตคุณ

เก็บเอาไวอานไดครับ”

เด็กหนุมคนนั้นบอกวาเขาชื่ออิลยา

และอธิบายวาเดิมทีเขามาจากออสค 

รัสเซีย และมาทํางานท่ีเซนตปเตอรสเบิรก

“ผมอยากเรียนรูมากข้ึนเก่ียวกับหนังสือ

เลมน้ีและศาสนจักรของคุณ” เขาบอก “ผม

ขอพบคุณได ไหมครับ”

ผมกระโดดดวยความตื่นเตน ใชวาทุก

ว ันจะมีผูสนใจโทรมาขอนัดพบเพื่อเรียน

รูมากขึ้นเกี่ยวกับศาสนจักร

“ไดแนนอนครับ เราพบกันไดอิลยา!” 

ผมตอบดวยความยินดี

เมื่อเราพบอิลยา เขาตั้งใจฟงและซัก

ถาม เราดีใจที่เขาพรอมรับพระกิตติคุณ

ระหวางสอนบทเรียนชวงหนึ่ง ผมเปด

พระคัมภีรมอรมอนของอิลยา ขณะผม

พลิกไปหนาแรก ผมเหลือบไปเห็นลายมือ

คุนๆ—ลายมือของผมเอง! ผมนึกออกแลว

วานี่เปนหนังสือเลมเดียวกับที่เราใหชาย

สูงอายุเมื่อวันกอน ผมรูเลยวาชายคนนั้น

ทิ้งหนังสือซึ่งไมนานนักอิลยาก็ไปพบเขา 

ผมเปยมดวยความสํานึกคุณที่ผมกับคู

เลือกฝากหนังสือไวกับชายสูงอายุ ถึงแม

ตอนนั้นเราจะ ไมเขาใจเหตุผล

จ า ก ส น า ม เ ผ ย แ ผ

หนังสือที่มีตัวอักษร สีทองอยูบนปกกลายเปนสมบัติลําคาของผูแสวงหาความจริง

56   เ ล ีย โ ฮ น า
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ไมนานนักอิลยาก็เลือกเขารวมศาสน-

จักร เขาเริ่มแบงปนขาวสารพระกิตติคุณ

ดวยความกระตือรือรนกับญาติๆ และ

เพื่อนๆ ของเขา

ผมเรียนรูวาพระบิดาบนสวรรคทรงรูวา

เมื่อใดคนหนึ่งจะพรอมรับพระวจนะของ

พระองค พระองคทรงเรียกร องจาก

เราในฐานะผูสอนศาสนาและ

สมาชิกศาสนจักรของพระ

องคเพียงใหปฏิบัติตามพระ

บัญญัติของพระองคและยอม

ทําตามพระประสงคของพระ

องคขณะที่เราพยายามแบงปน

พระกิตติคุณ ในกรณีนี้พระผูเปน

เจาทรงรูวาถึงแมผูไดรับพระคัมภีร

มอรมอนคนแรกจะมองขามคุณคา

ของพระคัมภีร แตอิลยาจะไมมองขาม 

(ดู 1 นีไฟ 19:7) 
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โ
มนิกา เซลิ วัยสิบสองขวบชอบวาย

นํา เธอเปนนักวายนํารุนเยาวติด

อันดับสูงสุดคนหนึ่งของนิวซีแลนด 

เธออาจมีบางสวนเปนปลาก็ได

มีบางสวนเปนปลาไมนาจะจริง แตคํา

อธิบายอยางเดียวถึงเหตุที่เธอวายนําเกง

คือ เพราะเธอฝก หนักมาก

เธออยูท ี่สระสองช ั่วโมงทุกเชาวันจันทร 

วันพุธ และวันศุกรตอนตีหา ในวันอังคาร 

วันพฤหัสบดี และวันเสารเธอจะวิ่งลูหรือ

วิ่ งวิบากหลั งเลิกเรียน

การฝกวายนําที่เธอชอบนอยที่สุดคือ

เมื่อตองวายทาผีเสื้อด วยแขนขา งเดียว 

เงยคางตลอด และเปลี่ยนแขนทุก 100 

เมตร “คุณจะปวดไหลมาก” เธอกลาว

แตเธอ เรียนรูว าเมื่อหนทางยากลําบาก 

การยอมแพไมไดทําใหชีวิตงายขึ้น  ความ

มุมาน ะตางหากที่ทําใหเธอแข็งแกรงขึ้น

ความมุมานะและชวงเวลาที่ยาก
ทั้งหมดนั้นความมุมานะชวยไ ด เธอ

เริ่มไดเหรียญทองเมื่ออายุ 10 ขวบ พอ

อายุ 11 ขวบเธอติดอันดับหนึ่งใน 10 ของ

ประเทศสําหรับกลุมอายุเดียวกันในทา

เพียงแต
วายตอไป

ผีเสื้อ ขณะอายุ 12 ขวบเธอไดรับเลือกไป

คายพัฒนาการวายนํากับทีมระดับชาติ

และไดรับเลือกใหวายในการแขงขันกีฬา

โอเชียเนียที่ซามัวแขงกับนักวายนําจาก

ประเทศอื่นๆ

เธอกลาววา “คุณพอพูดเสมอวา ‘ความ

สําเร็จมาพรอมความมุม านะ ไมใชอยูเฉยๆ

ก็ไดมา”

 โมนิกาเรียนรูวาเปนอยางนั้นจริงๆ สํา

 หรับการวายนาํ และเธอพบว าในชีวิตก็เปน

อยางนั้นเชนกันเมื่อคุณ พอเธอสิ้นชีวิต

อยางคาดไมถึงหลังวันเกิดปที่ 11 ของเธอ

ไมกี่เดือน

“ฉันสนิทกับพอมา ก” โมนิกากลาว 

“ทานทําใหฉันเริ่มวายนํา ทานพาฉันไป

ฝกแล ะแขงทุกครั้ง เมื่อทานจากไป ฉัน

รูสึกคลายกับไมมีใครจะพูดดวย”

อยายอมแพ
การสูญเสียคุณพอเปนเร่ืองทําใจลําบาก

แตโมนิกาไมยอมแพในชวงการฝกที่ยาก 

ดวยเหตุน้ีเม่ือคุณพอส้ินชีวิต เธอจึงไมยอม

แพแตดําเนินตอไปดวยศรัทธาในพระบิดา

บนสวรรค
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โมนิกา เซลิ เรียนรูวาการยอมแพ
เมื่อสถานการณยุงยากไมไดทําให
ชีวิตงายขึ้น
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อยา
ยอมแพ!
“บางครั้ง เรา

 ตางก็มีวันยากๆ 

สําหรับเรา อยา

สิ้นหวัง อยายอมแพ จงมองหาแสง

อาทิตยผานเมฆหมอก”

ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย 
(1910–2008), “The Continuing 
Search for Truth,” Tambuli, ก.พ. 1986 
หนา 9

“คุณพอเปนแบบอยางของฉัน” เธอกลาว “ทานสอนฉันใหรู

วิธีดําเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ”

ต้ังแตคุณพอส้ินชีวิต โมนิกาเร่ิมศึกษาพระคัมภีรกอนเขานอน

“พยามยามทําใหเปนนิสัย” เธอกลาว เธอยืนหยัดอยูกับความเช่ือ

ของเธอที่โรงเรียน “ฉันไดรับคําถามมากมายเกี่ยวกับศาสนจักร” 

เธอกลาว และเธอรับใชเปนผูอํานวยเพลงวอรด

“ฉันไดรับพรเพราะการเปนสมาชิก” โมนิกากลาว “ฉันไดรับ

การปลอบโยนเมื่อฉันเครียดเกินไป”

เขมแข็งขึ้นในที่สุด
โมนิกายังคงคิดถึงคุณพอ แตดวยกําลังใจจากคุณแมและ

ครอบครัว เธอจึงเดินหนาตอไป

ชีวิตเธอเต็มไปดวยการเรียนเปยโนและไวโอลิน การประชุม

สภานักเรียน การวายนํา ความกาวหนาสวนบุคคล และการนํา

เพลงในระหวางการประชุมศีลระลึก

เธอยังไมรูวาการวายนําจะพาเธอไปไกลเพียงใดหรือเธอจะ

อยูกับการทําเชนนี้นานเทาใด แตเมื่อเกี่ยวของกับพระกิตติคุณ

แลว เธอตั้งใจวาจะอยูกับพระกิตติคุณไปจนถึง ที่สุด

“บางครั้งชีวิตก็ยาก” โมนิกากลาว “แตการทําเรื่องยากๆ จะ

ทําใหเราเขมแข็งขึ้น คุณเพียงแตวายตอไป” 

ดวยความชวยเหลือของคุณแม 
โมนิกาจึงผานพนชวงเวลาที่ยาก
ลําบากมาได ระหวางทางเธอเรียนรู
วาเรื่องยากทั้งหลายไมสามารถขัด
ขวางเธอจากความสุขได

ดูภาพเพิ่มเติมของเรื่องนี้ไดที่ liahona.lds.org
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เอ็ลเดอรดัลลิน 
เอช. โอคส แหง
โควรัมอัครสาวก
สิบสอง ใหขอคิด
บางอยางเกี่ยวกับ
เรื่องนี้

พ ย า น พิ เ ศ ษ

จาก “การรับใชอยางไมเห็นแกตัว” เลียโฮนา พ.ค. 2009 หนา 114–118

เหตุใดการรับใชผูอื่น
จึงสําคัญ

พระผูชวยใหรอด
ของเราทรงอุทิศ
พระองครับใช
อยา งไมเห็นแกตัว 
พระองคทรงสอน
วาเราทุกคนควรทํา
ตามพระองคโดยไม
เห็นแกผลประโยชน
สวนตนทั้งนี้เพื่อรับ
ใชผูอื่น

ในการรับสวนศีล
ระลึกทุกวันอาทิตย 
เราเปนพยานวาจะ
ตั้งใจรับใชพระเจา
และเพื่อนมนุษย
ของเรา

พระเยซูทรงสอน
วาเราผูติดตาม
พระองคควรมีคา
และแตกตางจาก
คนอื่นๆ โดยการ
สองสวางแกคน
ทั้งปวง

เรามีความสุขมาก
ขึ้นและอิ่มเอมใจ
มากขึ้นเมื่อเรา
กระทําและรับใช
เพราะสิ่งที่เราให 
ไมใชเพราะสิ่งที่
เราไดรับ
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พระบิดาบนสวรรคผูทรง

รักเราทรงตอง การใหลูก

ทางวิญญาณทุกคนของ

พระองคกลับบานไปหาพระองคอีกครั้ง

พระองคทรงสงพระเยซูคริสตพระบุตร

ของพระองคมาทําใหทางปลอดภัย พระ

องคทรงวางผูนําทางและผูชวยชีวิตไวดวย

เพื่อชวยลูกๆ ของพระองคระหวางทาง 

บิดามารดา พี่นองชายหญิง ปูยาตายาย 

และลุงปานาอาเปนผูนําทางและผูชวย

ชีวิตที่มีประสิทธิภาพ

เจาหนาท่ีปฐมวัยชวยนําทางเด็กๆ  เชน

กัน สตรีผูหน่ึงอยูในคณะกรรมการปฐมวัย

สามัญเม่ืออายุยังนอยและชวยต้ังคติพจน

ลสด เธอสอนในปฐมวัยวอรดจนอายุเกือบ

90 ป เด็กเล็กๆ รูสึกไดถึงความรักที่

เธอมีตอพวกเขา เหนือสิ่งอื่นใด 

ไปพบ

ผูชวยชีว
ิต!

เพราะแบบอยางของเธอพวกเขาจึงรูสึก

และรูจักพระวิญญาณบริสุทธิ์

บายวันหนึ่ง ภรรยาขาพเจาพาลูกชาย

คนโตของเราไปบานของสตรีผูหนึ่งท ี่สอน

เขาอานหนังสือ ขาพเจาตองไปรับเขาหลัง

เลิกงาน

เขาเรียนเสร็จเร็วกวาท่ีเราคาด เขารูสึก

มั่นใจวาเขารูทางกลับบาน เขาจึงเริ่มเดิน 

หลังจากเดินไปไดเกือบครึ่งไมล (0.8 กม.) 

ทางเริ่มมืด เขายังอยูหางจากบานมาก

แสงไฟของรถที่ขับผานเขาพรามัวไป

หมดเพราะนําตา เขารูตัววาเขาตองการ

ความชวยเหลือ เขาจึงหลบเขาขางทาง

และพบที่หนึ่งใหคุกเขา

เขาไดยินเสียงผานพุมไมดังมาถึงเขา 

เด็กหนุมสองคนไดยินเขารองไห พวกเขา

ถามวา “ใหชวยอะไรไหม” เขาบอกสอง

โดย ประธานเฮนรีย บี. อายริงก
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝายประธานสูงสุด
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ไปพบ

ผูชวยชีว
ิต! ใครคือผูนําทางท าน

ประธานอายริงกกลาววาพระบิดาบนสวรรคทรงวางผูนํา
ทางและผูชวยชีวิตไวบนแผนดินโลกเพื่อชวยใหลูกๆ 

กลับไปหาพระองค ทานอาจจะวาดรูปคนบางคนที่พระบิดา
บนสวรรคประทานใหนําทางทาน หรือทานอาจเขียนจดหมาย
สั้นๆ เพื่อขอบคุณคนใดคนหนึ่งในบรรดาผูคนเหลานี้สําหร ับ
สิ่งที่เขาทําเพื่อชวยทาน

เครื่องนําทาง ลสด

ประธานอายริงกเลาเรื่องครูปฐมวัยคนหนึ่งที่ชวยตั้งคติ
พจน ลสด หรือ เลือกสิ่งดี คติพจนดังกลาวชวยนําทาง

เด็กๆ มานานหลายปใหทําการเลือกที่ดี แหวน ลสด ในภาพ
นี้เปนภาษาเยอรมัน ฟนแลนด อังกฤษ ฝรั่งเศส และอิตาลี

บ ิด า ม า ร ด า ห ร ือ ส ม า ช ิก
 ค ร อ บ ค ร ัว

ผู น ํา ศ า ส น จั ก ร ห ร ือ ส ม า ช ิก
 ค น อื ่น ๆ ใ น ศ า ส น จั ก ร

ค รู

บิ ด า ม า ร ด า ห ร ือ 
ส ม า ช ิก ค ร อ บ ค ร ัว

คนนั้นวาเขาหลงทางและอยากกลับบาน พวกเขา

ถามวารูเบอรโทรที่บานหรือที่อยูไหม  เขาไมรู พวก

เขาจึงพาไปบานของพวกเขาซึ่งอยูละแวกนั้น พวก

เขาพบชื่อครอบครัวเราในสมุดโทรศัพท

เมื่อขาพเจาไดรับโทรศัพท ขาพเจารีบไปพบผู

ชวยชีวิต ขอบพระทัยพระองคที่ทรงวางคนมีนําใจ

ไวระหวางทางกลับบาน ขาพเจาขอบพระทัยเสมอ

ที่ได สอนเขาใหสวดออนวอนดวยศรัทธาเพื่อเขาจะ

ไดรับความชวยเหลือเมื่อหลงทาง

ขาพเจาเปนพยานวาพระเจาทรงรักทานและลูก

ทุกคนของพระผูเปนเจา เมื่อทานทําตามคําแนะนํา

ที่ไดรับการดลใจในศาสนจักรที่แทจริงแหงนี้ของ

พระเยซูคริสต ทานจะกลับบานไดอยางปลอดภัย

ไปอยูกับพระบิดาบนสวรรคและพระผูชวยใหรอด 

จากคําปราศรัยการประชุมใหญเดือนเมษายน 2010
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โดย โจแอน ไชลด และ คริสตินา 
ฟรังโก

ทา นรูสึกอยางไรเมื่อเห็นความ

สวยงามของพระวิหาร เนื้อ

เพลงเหลานี้เขามาในความ

คิดทานหรือไม “ฉันชอบมองดูพระวิหาร 

ฉันตองการไปที่นั่น”

บางครั้งเมื่อเด็กๆ รองเพลง “ฉันชอบ

มองดูพระวิหาร”1 พวกเขาตองการไปพระ

วิหารในวันใดวันหนึ่ง แตพวกเขาไมเขาใจ

วาเหตุใดตองมีพระวิหาร เกิดอะไรขึ้นใน

พระวิหาร หรือพวกเขาตองทําอะไรจึงจะ

สามารถเขาไปในนั้นได เราลองมาหาราย

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระวิหาร

เหตุใดตองมีพระวิหาร
พระเจาตรัสวา “สรา งพระนิเวศนแด

นามของเรา, เพื่อพระผูสูงสุดจ ะทรง

พํานักในนั้น” (คพ. 124:27) พระ

วิญญาณของพระเจาทรงพํานัก

ในพระวิหารของพระองค 

พระวิหารเปนพระนิเวศน

ของพระผู เปนเจา 

เปนสถานที่ซึ่งเรา

พระวิหารเปนพระนิเวศนของพระผูเปนเจา

ทุกอยางที่ทําในพระวิหารทําโดยฐานะ

ปุโรหิตหรือสิทธิอํานาจของพระผูเปนเจา

ฉันจะเตรียมตัวเขาพระวิหารในวัน
หนาอยางไร

เพื่อเขาไปในพระวิหาร ทานตองอายุ

อยางนอย 12 ป ทานตองรับบัพติศมา

และการยืนยัน ทานตองเชื่อในพระบิดา

บนสวรรคและพระบุตรของพระองค พระ

เยซูคริสต ทานตองเชื่อในศาสนจักรของ

พระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย 

ทานตองด ําเนินชีวิตตามพระบัญญัติของ

พระบิดาบนสวรรค อธิการหรือประธาน

สาขาของทานจะสัมภาษณทานเพื่อให

แนใจวาทานมีคาควรเขาพ ระวิหาร และ

ทานจะไดใบรับรองพระวิห ารไปแสดงที่

พระวิหาร การมีใบรับรองหมายความวา

ทานดําเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควรเพื่อจะ

 เขาไปในนั้น

เมื อ่ทานอยูบนเสนทางท่ีพาทานไปพระ

วิหาร ทานจะพร อมไปที่นั่น “เพื่อจะ

สัมผัสพระวิญญาณศัก ดิ์สิทธิ์ เพื่อฟงและ

สวดออนวอน เพราะพระวิหารเปนพระ

นิเวศนของพระผูเปนเจา บานแห ง

ความรักและความสวยงาม”2 

อางอิง
1. “ฉันชอบมองดูพระ 
 วิ หาร” หนังสือเพลง
 สําหรับเด็ก หนา 99
2. ดู “ฉันชอบมองดู
 พระวิหาร” หนา 99

น ํา ป ฐ ม วั ย ก ลั บ บ า น

ทานสามารถใชบทเรียนและกิจกรรมนี้เพื่อเรียนรูมาก
ขึ้นเกี่ยวกับสาระสําคัญของปฐมวัยเดือนนี้
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“ศาสนพิธีและพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่มี
อยูในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทําใหเกิด
ความเปนไปไดสําหรับแตละบุคคลที่จะ
กลับไปยังท่ีประทับของพระผูเปนเจาและ
เพื่อที่ครอบครัวจะเปนหนึ่งเดียวชั่วนิ-
รันดร” (“ครอบครัว: ถอยแถลงตอโลก”)

ทําพันธสัญญา (หรือสัญญา) กับพระบิดา

บนสวรรค ถาเรารักษาพันธสัญญาของ

เรา เราจะสามารถอยูกับพระองคไดอีก

เกิดอะไรขึ้นในพระวิหาร
ทุกคนตองรับบัพติศมาจึงจะกลับไป

หาพระบิดาบนสวรรคได ลูกจํานวนมาก

ของพระบิดาบนสวรรคตายไปโดยที่ยังไม

ไดรับบัพติศมา หลังจากอายุครบ 12 ป

ทานสามารถรับบัพติศมาในพระวิหาร

แทนคนเหลานั้นไดเพื่อพวกเขาจะไดรับ

พรเดียวกัน

ในพระวิหารเราไดรับเอ็นดาวเมนทหรือ

ของประทานดวย ของประ ทานดังกลาว

คือสัญญาวาถาเรารักษาพระบัญญัติ เรา

จะมีชีวิตนิรัน ดร

ในพ ระวิหารสามีกับภรรยาไดรับการ

ผนึกเปนครอบครัวเพ่ือกาลเวลาและนิรันดร

นั่นหมายความวาถาพว กเขาอยูอยางมี

คาควร พวกเขาจะแตงงานก ันตลอดกาล

และจะอยูกับลูกๆ ของพวกเขาเปนครอบ

ครัวนิรันดร
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กิจกรรม
ดูรูปทั้งสองรูป ครอบครัวใดพรอมจะไปโอเพนเฮาสพระวิหาร (1) ในรูป

แรก วงกลมสิ่งที่กําลังชวยครอบครัวเตรียมตัวไปพระวิหาร (2) ในรูปที่สอง 

วงกลมสิ่งที่ครอบครัวตองเปลี่ยนเพื่อใหพรอมไปพระวิหาร (3) คิดถึงสิ่งที่

ทานทําไดสองสิ่งเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหารเมื่อทานอายุมากกวานี้ เขียนสิ่ง

เหลานั้นไวใตรูป

สิ่งหนึ่งที่ฉันจะทําเพื่อเตรียมตัวไปพร ะวิหารคือ 
_____________________________ 

สิ่งหนึ่งที่ฉันจะทําเพื่อเตรียมตัวไปพระวิหารคือ 
_____________________________ 
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โดย มารีอา ที. มูดีย

วันผูบุกเบิกใน 

เด็กผูหญิงบางคนสวมกระโปรงและสวมหมวกผู กสายใต
คางแบบผูบุกเบิก

เด็กผูชายบางคนสวมหมวกและผูกผาพันคอ

เด็กผูชายเหลานี้ลากเกวียนมีประทุนของวอรดในขบวนพาเห รด

ครอบครัวนี้มีหมวก ผากันเปอน และสายดึงกางเกงลายเดียวกัน

เด็กๆ ในสเตคปาเปเอเต ตาฮีตีรักผู

บุกเบิก! พวกเขากับคุณพอคุณแม

มารวมกิจกรรมวันผูบุกเบิกของ

สเตคเพื่อเชิดชูเก ียรติผูบุกเบิกที่เดินทาง

ไปหุบเขาซอลทเลคในป ค.ศ. 1847

แตละวอรดสรางเกวียนผูบุกเบิก—

เกวียนบางเลมทําจากลอจักรยานและ

เกวียนเลมหนึ่งทําจากมากระดาษแข็ง 

เด็กๆ เดินขบวนพาเหรด เลนเกมผูบุกเบิก 

และรับประทานอาหารอยางเอร็ดอรอย

วันผูบุกเบิกเปนวันพิเศษเพื่อระลึกถึง

คนในทุกประเทศที่ยอมรับพระกิตติคุณ

และชวยสอนพระกิตติคุณใหคนอื่นๆ คน

ทั้งหมดนี้เปนผูบุกเบิกเชนกัน! 
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หนานี้ ของหนู
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ซาราห ดี. อายุ 6 ขวบ, บราซิล

กิลเลอรโม ที. อายุ 8 ขวบ, เวเ นซุเอลา

จาเอียร โอ. อายุ 10 ขวบ, เปรู

มารเซีย วี. อายุ 5 ขวบ
จากเปรู คือความภาคภูมิ
ใจและความปติยินดีของ
แพทริเซียกับราอูลคุณ
พอคุณแมของเธอ เธอ
อยูชั้น ลสด ในปฐมวัย 
เธอมีแหวน ลสด เธอชอบ
ระบายสีใน เลียโฮนา และ 
เพลงสวดเพลงโปรดของ

เธอคือ “ฉันลูกพระผูเปนเจา”
เธอชอบชวยดูแลเด็กที่เล็กกวา เธอชวยครู

ลบกระดาน เธอเลนไวโอลิน มารเซียชอบการ
สังสรรคในครอบครัวและไปโบสถ เธอรักพระ
บิดาบนสวรรคและรูวาพระองคท รงรักเธอเชน
กัน

ครอบครัวตลอดกาล

วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2008 ครอบครัวผมไดรับการผนึกใน
พระวิหารซอลทเลค ยูทาห นั่นคือฝนที่เปนจริงของเรา เราเดิน

ทางขามโลก—เปนการเดินทางที่ยาวนานและเหน็ดเหนื่อยมาก แต
ก็คุมคา เราไปถึงยูทาหตอนกลางคืน และอยางแรกที่เราทําคือไปดู
พระวิหาร พระวิหารสวยมากตอนกลางคืน ไฟทุกดวงสวางไสว สอง
วันตอมาเราไดรับการผนึก ซิ สเตอรท่ีดูแลเด็กในพระวิหารชวยผมกับ
นองสาวแตงตัวดวยชุดขาว จากนั้นเราก็ไปอยูกับคุณพอคุณแม ผม
รูสึกเหมือนกําลังจะเขาเฝาพระเยซู เรามีความสุขมากท่ีไดรับการผนึก!
เวลานี้ผมรูวาผมจะไดอยูกับครอบครัวของผมตลอดกาล
ดีน เอฟ. อายุ 5 ขวบ,  ศรีลังกา

อีเมลภาพวาด ภาพถาย 

ประสบการณ ประจักษ

พยาน หรือจดหมายของทาน

มาที่ liahona@ldschurch.org

โดยเขียนตรงบรรทัดชื่อเรื่อง

วา “Our Page” ทุกครั้งที่สง

ตองระบุชื่อนามสกุล เพศ 

และอายุของเด็ก ชื่อบิดา

มารดา วอรดหรือสาขา และ

สเตคหรือทองถิ่น พรอม

คําอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษรของบิดามารดาใหใช

รูปของเด็กและสิ่งที่สงมา 

(สงทางอีเมลได) ศาสนจักร

อาจแกไขความยาวหรือ

ควา มชัดเจนของ

จดหมายที่ตีพิมพ
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ไ
อแซค ไอแซค” นั่นคือเสียงของคุณแม “คุณ

พออยากใหลูกไปที่คอกสัตวนะจะ”

ไอแซคเงยหนาขึ้นและมองออกไปนอก

หนาตาง ดวงอาทิตยกําลังขึ้น นั่นหมายความวา

ไดเวลาทํางานแลว ไอแซคโซเซลุกจากเตียงไปสวม

เสื้อเชิ้ต เขาไดยินเสียงวัวรองมอมอ

ขณะออกจากประตูครัว เขาเห็นคุณพอกําลังจูง

เจาเฒาทอรัสเดินผานประตูบาน

“จะไปไหนแตเชาหรือครับพอ” ไอแซคถาม

“แคเดินมาที่รั้วนะลูก พออยากใหลูกชวยถือถัง

อาหารหนอย เจาทอรัสจะไดยืนนิ่งๆ”

วัวสงเสียงรองคลายกับกําลังถามวา “เชานี้มี

อะไรหรือ” แตเม่ือไอแซคถือถังไวใตจมูกของมัน เจา

ทอรัสก็สงบลงและเริ่มเอาลิ้นยาวๆ ของมันเลีย

อาหาร ขณะที่วัวกินอาหารอยูนั้น พอก็ผูกเชือกที่

คลองคอวัวไวกับรั้ว

เมื่อคุณแมเดินออกมาจากประตูหนาบาน คุณ

พอถามวา “ผมมีโครงการพิเศษ เ อมีลีน คุณชวย

หยิบดินสอชางไมที่โตะใหผมหนอย”

เมื่อคุณแมเดินกลับมาพรอมดินสอ คุณพอวาง

แผนไมไวบนพื้น หลังจากมองเจาทอรัสอยางถวนถี่

แลวทานก็เริ่มวาดรูปบนแผนไมเรียบๆ สีเหลือง

“พอทําอะไรหรือครับ” ไอแซคถาม

“พอกับบราเดอรฟอรดแฮมไดรับงานมอบหมาย

สําคัญสําหรับพระวิหาร” คุณพออธิบาย “เราจะ

ชวยทํารูปปนวัว 12 ตัวยืนแบกอางในหองบัพติศมา

พอกําลังวาดแบบ และเจาทอรัสเปนแบบของพ อ”

เมื่อไดยิน ชื่อตัวเอ งเจาทอรัสจึงผงกหัว จากนั้น

ก็กลับไปกินอาหารเชาตามเดิม

ไอแซคมองคุณพอรางเสนกวางๆ ยาวๆ “เริ่ม

จะเหมื อนเจาทอร ัสแลวละครับ” ไอแซคบอก “แต

ทําไมเลือกเจาทอรัสละครับ”

“เพราะม ันแข็งแรงและเปนวัวดี ที่สุดเทาที่พอ

เคยเห็นมา ดูทายืนของมันสิ เหมือนจะรูตัววา

สําคัญ เจาทอรัสเชื่อฟงดวย”

“โครงการนี้เปนการเรียกที่พิเศษมากใชไหม

ครับพอ”

“ใชแลวลูกพอ พอขอบพระทัยที่ไดชวย”

ไอแซคเคาะที่คอเจาทอรัส เขารูสึกไดวากลาม

เน้ือของมันแข็งแรง “เจาไดรับเกียรติมากเลยนะ เจา

วัวเฒา” เขากระซิบ

ไอแซคทํางานเสร็จอยางรวดเร็ว แมถึงกับทําไม

หนีบผาสองโหลอยางท่ีเขาทําเปนประจําไดเร็วกวา

ปกติ เขารูวาเมื่อเสร็จแลวเขาจะมีเวลาทําอยางที่

ใจปรารถนา

วันน้ีไอแซคอยากวาดรูป คุณพอคุณแมอนุญาต

ใหเขาวาดบนพ้ืนขางเตาผิงโดยใชเศษถานจากทอน

ไมที่ไหมแลว ถานลาง ออกงาย และเขาสามารถใช

ลากเสนกวางหรือแคบก็ได

ขณะไอแซควาดรูปเจาทอรัส เขานึกถึงคุณพอ

และพระวิหารสวยงามที่กําลังสรางในนอวู ถ า

ไอแซคเขมแข็งและเช่ือฟงเหมือนเจาทอรัส พระเจา

อาจจะทรงเลือกเขาใหทํางานพระวิหารเหมือนคุณ

พอก็ได 

“ใหสรางนิเวศนแดนามของเรา, 
แมในสถานที่แหงนี้, เพื่อเจาจะ
พิสูจนตัวเจาตอเราวาเจาซื่อสัตย
ในสิ่งทั้งปวงไมวาอะไรก็ตามที่
เราบัญชาเจา” (คพ. 124:55)

โดย โครีน พิวจ
เรียบเรียงตามเรื่องจ ริงของจอหน คารลิงกผูบุกเบิก ภา
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จงแบงปนพรสวรรค
ของทาน เ พราะสิ่งที่

เรายินดีแบงปนจะอยูกับเรา
ตอไป”
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
“The Spirit of Relief Society,” 
Ensign, พ.ค. 1992 หนา 101
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ส ํา ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก

โดย รีเบคกา คอรนิช ทอลลีย
เรียบเรียง ตามเรื่องจริง

“เขาจะหันใจบรรพบุรุษมาหาลูกหลาน, และใจลูกหลานมาหา
บรรพบุรุษ” (3 นีไฟ 25:6)

อยูดวยกัน ตลอดกาล

1. 

2. 

3. 

กอนพระวิหารใกลบานไดรับการอุทิศ 

โอลิเวียชวนคุณยาย มาโอเพนเฮาส

พระวิหารกับเธอ ดวย

Ë¹ÙÁÕ¤ÇÒÁ
ÊØ¢¨Ñ§¤‹Ð·Õè
¤Ø³ÂÒÂÁÒ
âÍà¾‹¹àÎÒÊ�

¡ÑºàÃÒ

¢Íºã¨¹Ð¨�Ð·ÕèªÇ¹
ÂÒÂÁÒ ÂÒÂàË§Ò
¹Ô´Ë¹‹ÍÂµÑé§áµ‹
¤Ø³µÒ¨Ò¡ä»

Ë¹Ù¡ç¤Ô´¶Ö§ ¤Ø³µÒ
àËÁ×Í¹¡Ñ¹¤‹Ð

àÁ×èÍË¹ÙÍÒÂØ¤Ãº 12 »‚ Ë¹Ù¨Ðä´ŒÁÒ
·Õè¹ÕèáÅÐ·íÒºÑ¾µÔÈÁÒá·¹¤¹µÒÂ

µ×è¹àµŒ¹¨Ñ§àÅÂ¤‹Ð

¤Ø³áÁ‹ºÍ¡Ë¹ÙÇ‹ÒàÁ×èÍ·‹Ò¹¡Ñº
¤Ø³¾‹ÍÁÒ¾ÃÐÇÔËÒÃ ¾Ç¡·‹Ò¹

ÊÇÁªØ´ÊÕ¢ÒÇ

ãª‹¨ŒÐ
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4. 

5. 
6. 

ãª‹¨ŒÐ ÂÒ ÂÃÙŒÊÖ¡¢Íº¾ÃÐ·ÑÂÍÂ‹Ò§ÂÔè§
ÊíÒËÃÑº¾ÃÐÇÔËÒÃ ÊíÒËÃÑºâÍà¾‹¹àÎÒÊ� 

áÅÐÊíÒËÃÑºË¹Ù

ภาพประกอบโดย สกอตต เพค

¡ÒÃ¼¹Ö¡¨Ð·íÒã¹ËŒÍ§¹Õé Â×¹ÍÂÙ‹Ë¹ŒÒ
¡ÃÐ¨¡ºÒ¹¹ÕéÊÔ¤ÃÑºáÅŒÇÁÍ§¡ÃÐ¨¡
´ŒÒ¹µÃ§¢ŒÒÁ àËç¹ÍÐäÃºŒÒ§¤ÃÑº ¤ÅŒÒÂ¡ÑºàÃÒ¨ÐÍÂÙ‹ä »

µÅÍ´¡ÒÅ

àËÁ×Í¹¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒãª‹äËÁ¤Ð 
àÃÒ¨Ðä´Œ¾º¤Ø³µÒÍÕ¡¤ÃÑé§á¹‹¹Í¹

¶Ù¡áÅŒÇ¨ŒÐ ¶ŒÒàÃÒÃÑ¡ÉÒ¾ÃÐºÑÞÞÑµÔ 
àÃÒ¨Ðä´ŒÍÂÙ‹¡Ñº¤Ø³µÒáÅÐ·Ø¡¤¹ã¹
¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒà¾ÃÒÐàÃÒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¼¹Ö¡

ã¹¾ÃÐÇÔËÒÃáÅŒÇ

โอลิเวียกับคุณยายเดินตามมัคคุเทศกเขาไป
ในหองซีเลสเชียลของพระวิหาร

Ë ¹ÙªÍº¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ã¹¹Õé 
Ë¹ÙÃÙŒÊÖ¡ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

ÂÒÂ¡çàËÁ×Í¹¡Ñ¹

Ë¹ÙÃÑ¡¾ÃÐÇÔËÒÃ¤‹Ð¤Ø³ÂÒÂ ÇÑ¹Ë¹Öè§ àÁ×èÍË¹Ùâ µ
¢Öé¹ Ë¹Ù¨Ð¡ÅÑºÁÒáµ‹§§Ò¹·Õè¹Õè Ë¹ÙÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢

·Õè·Ø¡¤¹ã¹¤ÃÍº¤ÃÑÇàÃÒ¨Ðä´ŒÍÂÙ‹´ŒÇÂ¡Ñ¹
µÅÍ´¡ÒÅ—áÁŒáµ‹¤Ø³µÒ
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ส ํา ห รั บ เ ด็ ก เ ล็ ก 

สรางพระวิหาร

ผูตั้งถิ่นฐานในหุบเขาซอลทเลคกล ุมแรกๆ สรางพระ

วิหารซอลทเลค 40 ป ใหตัดชิ้นสวนเหลานี้ดวย

ความชวยเหลือจาก ผูใหญแลวนํามาตอกันเพื่อสรางแบบ
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รูปพระวิหารท ี่ซอนอยู

ครอบครัวนี้ชอบเวล าที่ไดอยูดวยกันรอบๆ 
พระวิหาร ดูวาทานจะหาสิ่งของต อไปนี้

ในรูปไดหรือไม: แหวน ลสด เกวียนมี ประทุน 
ถวยศีลระลึก แผนจารึกทองค ํา หนังสือเพลงสวด 
ขนมปงหนึ่งแถว แผนภูมิสืบสกุล รวงผึ้ง
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PB L i a h o n a

“เพื่อนเยาวชน … ทั้งหลาย … จงมีพระวิหาร
อยู่ในสายตาท่านเสมอ  อย่าทำาสิ่งใดซึ่งจะ
ทำาให้ท่านเข้าประตูพระวิหารและรับส่วน 
พรนิรันดร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นไม่ได้”

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

บัตรข้อความที่น่าสนใจจากการประชุมใหญ่
ท่านสามารถตัดบัตรเหล่านี้มาใช้เพื่อเตือนท่านถึงสิ่งที่เรียนรู้ในการประชุมใหญ่สามัญ

“จากการเลือกที่ดูเหมือนเล็กน้อยสำาหรับ
ท่าน พระเจ้าจะทรงนำาท่านไปสู่ความสุขที่ท่าน
ต้องการ  โดยผ่านการเลือกของท่าน พระองค์
จะสามารถประทานพรแก่ผู้คนนับไม่ถ้วน”
ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่ง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด

“อย่าปล่อยให้วันใดผ่านไปโดยไม่ทำาตาม 
การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ”
ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง
ในฝ่ายประธานสูงสุด

“ท่านมาแผ่นดินโลกในเวลานี้ … และพระเจ้า
ทรงลงพระหัตถ์ในการเตรียมโลกให้พร้อมรับ
การเสด็จกลับอันรุ่งโรจน์ของพระองค์  นี่คือ
วันเวลาของโอกาสอันยิ่งใหญ่และความรับ 
ผิดชอบอันสำาคัญยิ่ง  นี่คือวันเวลาของท่าน”
เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

“นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เป็นชาวคริสต์
และดำาเนินชีวิตตามแบบสานุศิษย์ที่แท้
จริงของพระคริสต์”
เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

“เราผูกมิตรกับคนที่เรารับใช้โดยผ่านความ
เมตตาและการรับใช้ที่จริงใจ  มิตรภาพ 
เหล่านี้จะทำาให้พวกเขาเข้าใจการอุทิศตนที่
เรามีต่อพระกิตติคุณมากขึ้นและปรารถนา
จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรามากขึ้น”

เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง

“เราไม่เห็นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา แต่
เราสามารถฟังสุรเสียงของพระองค์ได้เพื่อ
ให้พลังที่เราต้องใช้รับมือกับการท้าทาย 
ของชีวิต”

จีน เอ. สตีเวนส์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งใน 
ฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

“ท่านไม่โดดเดี่ยว! … ขณะท่านรักษาพันธ-
สัญญาที่ทำาไว้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรง
นำาทางและพิทักษ์ท่าน  ท่านจะแวดล้อม 
ไปด้วยเหล่าเทพจากสวรรค์”

อีเลน เอส. ดัลตัน ประธานเยาวชนหญิง
สามัญ
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โดย ฮิคาริ ลอฟตัส
นิตยสารศาสนจักร

เม่ือสมาชิกศาสนจักรนึกถึงผู้บุกเบิก โดยท่ัวไปพวก 

เขามักจะจินตนาการถึงผู้ที่เดินทางสู่ภาคตะวัน

ตกของสหรัฐ ทางเรือหรือเดินเท้าในศตวรรษที่

สิบเก้า

หลายคนอาจไม่ได้ตระหนักว่าตนเองคือผู้บุกเบิกที่

พรมแดนของยุคสมัยนี้

ปัจจุบันแผนกประวัติศาสนจักรกำาลังค้นหาประวัติ

ของผู้บุกเบิกสมัยใหม่ ทางแผนกยินดีต้อนรับประวัติ 

ส่วนตัวของทุกคนที่ส่งเข้ามา แต่สนใจเป็นพิเศษในประ 

วัติของผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส ผู้คนที่กำาลังอาศัยอยู่ในพื้น 

ที่ซึ่งพระวิหารใหม่กำาลังสร้างหรือสร้างเสร็จแล้ว ผู้สอน 

ศาสนาที่กำาลังรับใช้ในคณะเผยแผ่ใหม่ และผู้ที่กำาลังนำา 

พระกิตติคุณมาใช้ในชีวิตโดยไม่ได้อาศัยอยู่กับวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายคนอื่นๆ อีกเป็นจำานวนมาก

“ประวัติส่วนตัวของผู้อื่นสามารถช่วยผู้ที่เคยผ่าน 

ศาสนจักรค้นหาประวัติ 
ผู้บุกเบิกสมัยใหม่

ประสบการณ์อย่างเดียวกันมาแล้ว หรือเคยอาศัยอยู่ใน 

สถานที่เดียวกันหรือยุคสมัยเดียวกัน” แบรด เวสวู้ด 

ผู้จัดการฝ่ายรวบรวมข้อมูล แผนกประวัติศาสนจักร

กล่าว

ประวัติส่วนตัวอาจเป็นชีวประวัติสมบูรณ์หรือเกร็ด 

ประวัติและส่วนย่อยต่างๆ อาทิ ความทรงจำาจากงาน 

เผยแผ่ศาสนา ประสบการณ์ส่วนตัวในฐานะบิดามารดา 

หรือเร่ืองราวพิเศษอ่ืนๆ ท่ีเป็นสภาวะแวดล้อมเหตุการณ์ 

สำาคัญในชีวิต บราเดอร์เวสวู้ดกล่าว

“เราเชื่อว่าลูกๆ ทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าทัดเทียมกัน 

ในสายพระเนตรของพระองค์” บราเดอร์เวสวู้ดกล่าว 

“เราทุกคนมีเร่ืองสำาคัญท่ีจะบอกเล่า เราทุกคนมีประสบ 

การณ์เพ่ือการทดสอบในโลกน้ี และเรารู้ว่าประวัติศาสตร์ 

ช่วยสร้างประจักษ์พยาน”

หนึ่งร้อยปีนับจากนี้ บราเดอร์เวสวู้ดกล่าว ใครบาง 

ภา
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จา

กว
ีดิท

ัศน
์ขอ

งโ
จเ

ซฟ
 ม

ิลเ
ล็ต

ต์

ภาพยนตร์สั้น

เกี่ยวกับชีวิตของ

โจเซฟ มิลเล็ตต์ 

มีในภาคภาษา

อังกฤษที่ news.

lds.org บอกเล่า

เรื่องราวส่งเสริม

ศรัทธาซึ่งดำารง 

อยู่ได้ในวันนี้ก็

เพราะการรักษา 

ไว้โดยผ่าน 

ประวัติส่วนตัว
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คนที่ไม่มีบันทึกประวัติครอบครัวของตนเอง อาจอ่าน 

บันทึกของท่านและพูดว่า “ดังน้ีน่ีเอง ผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

เป็นอย่างนี้”

เมื่อผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับญาติพี่น้องของพวกเขาหรือ 

ผู้บุกเบิกคนอื่นๆ รวมถึงการต่อสู้ดิ้นรนที่คนเหล่านั้น 

เผชิญ บทเรียนท่ีพวกเขารับรู้และปัญญาท่ีได้รับสามารถ 

ช่วยให้พวกเขาพบคำาแนะนำาและความช่วยเหลือสำาหรับ 

ชีวิตของตนเอง

เม่ือมีผู้ส่งประวัติมาท่ีหอสมุด ทางแผนกจะจัดหมวด 

หมู่ตามรายชื่อเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้ามาอ่านได้ ต้นฉบับ 

หรือสมุดบันทึกเหล่าน้ีจะเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดประวัติ 

ศาสนจักรในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิเพื่อ

อนุรักษ์ไว้ให้ยาวนาน

บราเดอร์เวสวู้ดเสนอคำาแนะนำาดังนี้ให้ผู้ที่กำาลัง 

พิจารณาส่งประวัติส่วนตัวมาให้หอสมุดประวัติศาสนจักร

เขียนเพื่อสาธารณประโยชน์ ถึงแม้บันทึกประจำาวัน 

และบนัทกึสว่นตวัจะเปน็แหลง่ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร์

ที่ยอดเยี่ยม แต่บันทึกเหล่านี้มักจะเป็นเรื่องราวประจำา

วันและความนึกคิดส่วนตัวที่อาจจะไม่เหมาะสมต่อ 

สาธารณชนเสมอไป บางคร้ังส่ิงเหล่าน้ีอาจทำาร้ายความ 

เป็นส่วนตัวของบุคคลบางคน หากประวัติศาสตร์มีข้อมูล 

ที่สามารถทำาลายชื่อเสียงของใครบางคน อาจพิจารณา

รับไว้แต่จะไม่นำามาเปิดเผยต่อสาธารณชน

เขียนเรื่องราวทีละส่วนและเป็นตอนๆ บ่อยครั้งการ

พยายามเริ่มต้นที่ความทรงจำาในวัยเด็กของท่านและ 

ครอบคลุมทุกสิ่งจนปัจจุบันอาจเป็นเรื่องน่าหวั่นใจ จง 

เริ่มไปทีละเรื่องในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น เริ่มโดยการ 

เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับงานเผยแผ่ของท่านเท่านั้น เมื่อ

เขียนเสร็จจึงคืบหน้าต่อไปในส่วนที่แตกต่างจากชีวิต

ท่าน

ใช้แหล่งข้อมูลพื้นฐาน ถ้าท่านมีจดหมาย ให้คัดลอก 

หรือใส่ไว้ในสมุดบันทึก ถ้าท่านมีรูปภาพ ให้รวมไว้ด้วย 

ถ้าท่านใช้ข้อมูลจากหนังสือเล่มใดเล่มหน่ึงให้ระบุหมาย 

เหตุไว้ สมุดติดภาพสามารถเป็นส่วนหน่ึงในประวัติส่วน 

ตัว อย่างไรก็ตามคนที่ทำาสมุดติดภาพตามปกติจะไม่ใส่ 

เนื้อความหรือเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในภาพ บราเดอร์ 

เวสวู้ดแนะนำาให้ใช้เวลาสักสองสามนาทีเขียนเล่าเหตุ 

การณ์ในภาพซึ่งติดไว้ในสมุด
ปรึกษาและสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน “โดยท่ัวไปเราจะนึก 

ถึงประวัติส่วนตัวตามมุมมองของเรา แต่เมื่อท่านมีมุม 
มองมากขึ้นในเรื่องนี้ เรื่องราวจะมีน้ำาหนักมากขึ้น”  
บราเดอร์เวสวู้ดกล่าว การสัมภาษณ์บุคคลอื่นทำาให้ม ี
มุมมองใหม่และอาจช่วยท่านเขียนชีวประวัติได้ดีขึ้น

เขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณ ช่วงเวลา 
สำาคัญ และองค์ประกอบสำาคัญต่างๆ ผู้คนและเหตุ 
การณ์ต่างๆ “ผู้คนชอบเร่ืองราวท่ีเล่าไว้อย่างดี” บราเดอร์ 
เวสวู้ดกล่าว เล่าประสบการณ์จากจุดเริ่มต้น ตอนกลาง 
ของเรื่อง และตอนจบ “อย่าเขียนยาวหกสิบหน้าเกี่ยว 
กับชีวิตท่านก่อนอายุสองขวบ บางทีท่านคงไม่เขียนไว้  
และคนจะไม่อ่าน”

เขียนเรื่องราวที่ท่านชื่นชอบ บราเดอร์เวสวู้ดแนะนำา
ว่า แทนที่จะเขียนเรียงลำาดับเวลาของเหตุการณ์ ท่าน

อาจเขียนตามประเด็นหรือหัวข้อสำาคัญที่
ท่านสนใจ

สำาคัญท่ีสุดคือ สมาชิกจะไม่ส่งชีวประวัติ 
หรือประวัติครอบครัวมาให้ศาสนจักรโดย
ไม่แจกจ่ายในหมู่สมาชิกครอบครัวก่อน  
เพราะเรื่องราวเหล่านั้นควรเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวซึ่งเป็นที่มาของ
เรื่องราวดังกล่าว

บราเดอร์เวสวู้ดเชื่อว่า ผู้ที่ใช้เวลาบันทึก
ประวัติส่วนตัว โดยเขียนอย่างตรงไปตรงมา 

ทั้งในยามยากลำาบากและสุขสบายจะสามารถเห็น
พระหัตถ์ของพระเจ้าในชีวิตพวกเขา และจะฝากมรดก 
ตลอดจนความทรงจำาที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ครอบครัวของพวกเขาและสมาชิกคนอื่นๆ ของ 
ศาสนจักร

ถ้าท่านเป็นผู้บุกเบิกสมัยใหม่และประสงค์จะแบ่ง
ปันประสบการณ์ของท่าน ส่งประวัติของท่านไปท่ีแผนก 
ประวัติศาสนจักร

ท่านสามารถนำาส่งหรือส่งประวัติของท่านทางไปรษ- 
ณีย์ไปตามที่อยู่ดังนี้ Church History Library, 15 East 
North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150-1600, 
USA, Attention: Acquisitions

ท่านสามารถนำาส่งด้วยตนเองในเวลาทำาการระหว่าง
9:00 ถึง 17:00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์

ท่านสามารถส่งประวัติของท่านทางอีเมลที่ Church 
HistoryAcquisitions@ldschurch.org หรือโทรศัพท์ไปที่ 
Church History Acquisitions Call Center 1-801-240-
5696 

ประวัติส่วนตัว
สามารถช่วยผู้อื่น
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในศรัทธา
ของพวกเขา
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ถึง คนทั้งโลก

คนหนุ่มสาวต้องเป็นรุ่นสำาคัญที่สุด 
เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์กล่าว

“ข้าพเจ้าเห็นพลังทางวิญญาณอันแรงกล้าของคน

หนุ่มสาวในศาสนจักรนี้” เอ็ลเดอร์ แอล. ทอม เพอร์รีย์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวในการประชุมไฟร์ไซด์ 

ของระบบการศึกษาศาสนจักร ถ่ายทอดสดเพื่อคน

หนุ่มสาวเมื่อวันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2011 “ข้าพเจ้ารู้ถึง

สมรรถภาพของพวกท่าน”

ท่านสอนสิ่งสำาคัญสี่ประการที่จะช่วยให้คนหนุ่มสาว

มีสัมฤทธิผลในศักยภาพของพวกเขาและช่วยผู้อื่นให้มี

ศรัทธาในพระคริสต์คืนมา นั่นคือ การสวดอ้อนวอนทุก

วัน ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน มีค่าควรเข้าพระวิหาร และ

รับใช้ทุกวัน

“ท่านคือผู้คนในรุ่นที่พระเจ้าทรงรักษาไว้เพื่อวัน

เวลานี้…ข้าพเจ้าท้าทายท่านที่จะเป็น ‘รุ่นสำาคัญที่ 

สุด’” เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์กล่าว

อ่าน ฟัง หรือดูคำาปราศรัยนี้ที่ institute.lds.org ใน

ภาษาต่างๆ คลิกท่ี “CES Firesides” จากน้ันเลือกภาษา

พระกิตติคุณนำาปีติมาให้ เอ็ลเดอร์ 
คุก กล่าวกับวิสุทธิชนชาวเอเชีย

จากวันท่ี 12 ถึง 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เอ็ลเดอร์ 

เควนทิน แอล. คุก แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง เยี่ยม 

วิสุทธิชนที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น

ท่านสอนสมาชิกศาสนจักรที่กรุงโซล เกาหลี ว่าเรา

ควรสำานึกคุณสิ่งที่เรามีมากกว่าจะใส่ใจสิ่งที่เราไม่มี 

ท่านเตือนใจพวกเขาว่าพระกิตติคุณนำามาซึ่งปีติ ความ

สุข และสันติซึ่งเราทุกคนแสวงหา

นอกจากนี้เอ็ลเดอร์คุกยังพบกับนักข่าวจากหนังสือ 

พิมพ์หลายฉบับเพื่อเปิดการแถลงข่าวและตอบข้อซัก

ถาม

เอ็ลเดอร์คุกใช้เวลาในการสอน แนะนำา และตอบข้อ

ซักถามจากผู้สอนศาสนาในคณะเผยแผ่เดจอง เกาหลี 

และเข้าร่วมการประชุมผู้นำาฐานะปุโรหิตสำาหรับเขต

คณะเผยแผ่เดจอง เกาหลี

การเยี่ยมสิ้นสุดเมื่อเอ็ลเดอร์คุกเข้าร่วมการประชุม 

สเตคซ่ึงจัดข้ึนโดยสเตคชองจู เกาหลี เป็นการเย่ียมจาก 

อัครสาวกครั้งแรกของสเตคนี้

เอ็ลเดอร์คุกเข้าร่วมการประชุมผู้นำาฐานะปุโรหิตที่

เมืองโกเบ ประเทศญ่ีปุ่นด้วย รวมท้ังเข้าร่วมการประชุม 

สเตคโอกะยะมะ ญี่ปุ่น เยือนปูชนียสถานเมจิในกรุง

โตเกียว ญี่ปุ่น และเยือนเวียดนามช่วงสั้นๆ

กฎหมายเอื้ออำานวยให้ 
เราบรรลุศักยภาพของเรา  
เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว

“พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบโอกาสและความรับผิดชอบ

ให้เรา ลูกๆ ของพระองค์กระทำาการสถาปนากฎหมาย

และระบบนิติธรรมเพื่อดูแลสัมพันธภาพและพฤติกรรม

มนุษย์” เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวในคำาปราศรัยต่อสมาชิก 

สมาคมกฎหมาย เจ. รูเบน คลาร์ก ในวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 

ท่านกล่าวถึงบทบาทที่กฎหมายเอื้ออำานวยให้บุคคล

บรรลุศักยภาพอย่างเต็มที่ในชีวิตนี้และชีวิตหน้า

เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์สันเตือนใจผู้ฟังว่า “เราไม่

สามารถบรรลุความยุติธรรมขั้นสูงสุดโดยไม่มีพระเยซู

คริสต์” และว่า “สิ่งดีงามที่สุดซึ่งเราทำาได้ในการช่วย

ระหว่างการเดินทางเยือนเกาหลีใต้ เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุกเตือนใจ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่า พระกิตติคุณนำามาซึ่งปีติและสันติสุขที่เราแสวงหา  
ดูภาพเพิ่มเติมที่ news.lsd.org
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ผู้อื่นให้เป็นในสิ่งที่เขาสามารถเป็นได้ คือ การนำาพวก

เขามาสู่พระผู้ช่วยให้รอด” ท่านแสดงประจักษ์พยาน

ถึงพลังอำานาจของพระผู้ช่วยให้รอดในการแก้ไขสิ่งผิด

ให้ถูกต้อง และ “ชดเชยความไม่คู่ควรของเรา ตลอดจน 

แก้ต่างให้เราต่อกฎนั้น ซึ่งทำาให้เราสามารถเป็นทายาท

ร่วมชีวิตนิรันดร์กับพระองค์” ท่านทิ้งท้ายคำาปราศรัย

โดยเป็นพยานว่า พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์
ระหว่างการประชุมไฟร์ไซด์ เอ็ลเดอร์คริสทอฟเฟอร์-

สันได้รับรางวัลเกียรติคุณแห่งการรับใช้ (Distinguished 
Service Award) จากสมาคมกฎหมาย เจ. รูเบน คลาร์ก 
เนื่องจากการบำาเพ็ญประโยชน์ของท่านในสาขากฎ- 
หมาย

ซิสเตอร์เบค ย้ำาบทบาทของสมาคม
สงเคราะห์ในแผนของพระผู้เป็นเจ้า

ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ จูลี บี. เบค พบกับ
พี่น้องสตรีและผู้นำาเกือบหนึ่งหมื่นคน ที่มหาวิทยาลัย
บริคัม ยังก์ วิทยาเขตไอดาโฮ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 2011 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศรัทธาของ
พี่น้องสตรี และเป็นกำาลังใจให้บทบาทของพวกเธอใน
สมาคมสงเคราะห์และในแผนแห่งความรอด

ในการประชุมภาคทั่วไปและการประชุมอบรมผู้นำา 
ซิสเตอร์เบคเปิดรับคำาถามจากผู้นำาสตรีและผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตที่มาจาก 40 กว่าสเตคในภาคตะวันออกเฉียงใต้
ของรัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

ซิสเตอร์เบคเป็นพยานว่า เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน
ของสมาคมสงเคราะห์ยึดมั่นพระประสงค์ของพระเจ้า
ไว้ในใจและความคิดของพวกเธอ พร้อมท้ังมีสัมฤทธิผล 
ในจุดประสงค์ของพระองค์ที่นี่บนแผ่นดินโลก พวกเธอ
จะได้รับพร พลังความเข้มแข็ง การชำาระให้สะอาด และ 
การเยียวยารักษา

“เรามีองค์การที่สถาปนาโดยพระเจ้าเพื่อประทาน
พรให้ธิดาของพระองค์” เธอกล่าว “พระเจ้าทรงทราบ
ว่าท่านคือใครเพราะนี่คืองานของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่านและขยายท่าน”

อ่านเพิ่มเติมสิ่งที่ซิสเตอร์เบคสอนและชมวีดิทัศน์
พิเศษประกอบคำาปราศรัยที่ news.lds.org (ทั้งวีดิทัศน์
และบทความมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

ทั่ว ศาสนจักร

จักรเย็บผ้าส่งเสริมการ
พึ่งพาตนเอง

โดยการบริจาคจักรเย็บผ้า 60 
เครื่องของศาสนจักรให้กระทรวง
สวัสดิการสังคมของฟีจิในปี 2010 
และการบริจาคเพิ่มเติมที่จะตาม
มาอีก 50 เครื่อง การพึ่งพาตน 
เองและโอกาสการจ้าง 
งานจึงจะกระเตื้อง
ขึ้ นสำ าหรับสตรีที่
อาศัยอยู่ในเขต 
ชนบทของฟีจิ

การบริจาคของ
สมาชิกศาสนจักร
ผ่านกองทุนเพื่อมนุษยธรรม 
ทำาให้ศาสนจักรสามารถสนองความ 
จำาเป็นทั่วโลกด้วยโครงการต่างๆ 
เช่นการบริจาคจักรเย็บผ้า ตัวแทน
ของศาสนจักรทำางานใกล้ชิดกับผู้ 
นำาหมู่บ้านและรัฐบาลเพื่อจะเข้าใจ 
สภาพการณ์ในท้องที่และเคารพ
ความปรารถนาของสมาชิกในชุมชน

“เราทำาสิ่งนี้และโครงการที่คล้าย 

กันนี้เพราะเราคือผู้ติดตามของพระ 

เยซูคริสต์” เอ็ลเดอร์ทาเนียลา บี.  

วาโคโล สาวกเจ็ดสิบภาคกล่าวในการ 

ให้สัมภาษณ์ หนังสือพิมพ์ฟิจิไทม์ส 

“ศรัทธาของเรา…นำาเราไปสู่การ

ทำาดีในโลกนี้”

สมาชิกชาวญี่ปุ่นได้รับ
รางวัล

วันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 
สี่เดือนก่อนมหันตภัยแผ่นดินไหว
ในญี่ปุ่น โยจิ ซูกิยามา สมาชิก 
สเตคฟูจิซาวาประเทศญี่ปุ่นได้รับ
รางวัลชั้นกลางของ The Order of 
the Sacred Treasure สำาหรับการ

รับใช้อันมีคุณูปการต่อประเทศของ
เขา

ในฐานะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นเวลา
นานปี บราเดอร์ซูกิยามาได้เข้ามา
มีส่วนอย่างแข็งขันในการเจรจา
สนธิสัญญาและบำาเพ็ญประโยชน์

 ในฐานะอัครราชทูตผู้มี
อำานาจเต็มของประเทศ
ญี่ปุ่น

บราเดอร์ซูกิยามา 
ยอมรับว่า พระเจ้า 
ทรงจัดเตรียมโอกาส 

ให้เราทุกคนท่ีจะกระทำา 
สิ่งดีงามในแวดวงของเรา 

เอง เขากล่าวว่า “บางครั้งพระเจ้า 
ประทานความยากลำาบากให้เรา
เพื่อเราจะสามารถพบสิ่งที่เราต้อง 
การ หากปราศจากความจำาเป็น
และโอกาสเหล่านั้นเพื่อจะหาวิธี
แก้ไขที่ดี มนุษย์ก็ไม่ก้าวหน้าและ
ไม่นำาความสุขมาสู่โลกนี้”

องค์กรการกุศลวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายจัดหาน้ำาสะอาด

ผู้คนเกือบหนึ่งพันล้านคนบน 
แผ่นดินโลกขาดการเข้าถึงน้ำาสะอาด 
บ่อยครั้งมีผลทำาให้เกิดโรคภัยที่มา 
กับน้ำา เช่น อหิวาตกโรค โรคท้อง 
ร่วงและไทฟอยด์ แต่นับจากปี 2002 
ศาสนจักรช่วยผู้คนเกือบเจ็ดล้าน 
คนในชุมชนมากกว่าห้าพันแห่งให้
เข้าถึงแหล่งน้ำาสะอาด วีดิทัศน์ น้ำา
คือความสุข (Water Is Happiness) มี 
เฉพาะภาษาอังกฤษที่ news.lds.org  
แสดงให้เห็นเรื่องราวขององค์กร 
การกุศลวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในการ 
นำาน้ำาสะอาดมาสู่หมู่บ้านที่เซียร์รา
ลีโอน 
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ทางศาสนาจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 

กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ท่ีแทเบอร์นาเคิล

เทมเปิลสแควร์

งานพิธีจำานวนหนึ่งจัดที่มัสยิดใน

ท้องท่ี โบ สถ์ วิหารฮินดูและศาสนสถาน

อื่นๆ ดำาเนินการโดยมีคอนเสิร์ตวัน

อาทิตย์ และจัดแสดงประเพณีชุมชน

ของศาสนาต่างๆ ในยูทาห์ 

ข่าวสั้น ทันโ ลก 

คำาสอนของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิต 
ข่าวล่าสุด

ระบบการศึกษาศาสนจักรได้ออกคู่-

มือสี่สี คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ที่มี

ชีวิต ค ู่มือฉบับใหม่นี้เน้นความสำาคัญ

ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน อธิบาย

บทบาทของฝ่ายประธานสูงสุดและ

โควรัมอัครสาวกสิบสองตลอดจนการ

สืบทอดตำาแหน่งในฝ่ายประธานสูงสุด

คู่มือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ store.
lds.org หรือที่ศูนย์หนังสือทั่วสหรัฐ ปัจ-

จุบันคู่มือ เล่มนี้มีเฉพาะภาษาอังกฤษ

และภาษาสเปน ภาษาอื่นๆ อยู่ระหว่าง

การแปล

ศาสนจักรเปนเจ้าภาพงาน
เชิดชูเกียรติองค์การศาสนาโลก

งานเชิดชูเกียรติองค์การศาสนาโลก

ประกอบด้วยบทเพลง การร่ายรำา คัมภีร์ 

และคำาสวดจากหลากหลายประเพณี

ข้อคิดเห็นทั่วไป

แนวคิดสำาหรับ 
การสังสรรค์ใน
ครอบครัว
นิตยสารฉบับนี้มีบทความและกิจกรรม
ที่สามารถนําไปใชไดกับการสังสรรค
ในครอบครัว ดังตัวอยางตอไปนี้

“ เ ร่ิ ม เ ดิ น ไ ป ” 
หน้า 42 โดยเป็นส่วน
หนึ่งของบทเรียน อาจ
เล่นเกมไซมอนเซย์  
เพื่อสาธิตการรอให้
บางคนบอกท่านให้ทำาท่าทาง (เพื่อเล่นเกม
นี้ คนหนึ่งจะพูดว่า “ไซมอนเซย…์” แล้วจึง
บอกคนอื่นๆ ให้ทำาท่าบางอย่าง เช่น ยกมือ
ขึ้น บุคคลนี้จะทำาลักษณะนี้อีกสองสามครั้ง
แล้วหลอกล่อให้คนอ่ืนๆ ทำาท่าทางโดยไม่ต้อง
พูดขึ้นก่อนว่า “ไซมอนเซย์” ตัวอย่างเช่น 
“ไซมอนเซย์ ยกมือขึ้น ไซมอนเซย์ ตบมือ 
กระทืบเท้า”) แสดงประจักษ์พยานของท่าน
เกี่ยวกับเวลาที่ท่านได้รับการนำาทางขณะก้าว
ไปข้างหน้า 

“คำาตอบในข้อแปด ” หน้า 50 อ่านบท
ความด้วยกัน จากนั้นจึงอ่าน เจคอบ 1:8 
สนทนาความหมายของคำาว่าเป็นคนสอง ใจ
ท่านอาจจะอ่าน มัทธิว 6:24 และ โยชูวา 24:
15 ด้วย บทความนี้สอนอะไรเราถึงความ
เ ก่ียวข้องกันระหว่างการเลือกกับความ
ปรารถนาของเรา สอนอะไรเกี่ยวกับพระบิดา
บนสวรรค์ของเรา แองเจลิกาทำาอะไรเพื่อหา
คำาตอบให้คำาถามของเธอ แสดงประจักษ์พยาน
ถึงความสำาคัญของการศึกษาพระคัมภีร์และ
การสวดอ้อนวอน

“การเรียก” หน้า 68 เล่าเรื่องนี้ สนทนา
ว่าพรสวรรค์ของสมาชิกในครอบครัวสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยผ่านการรับใช้และ
การเรียกในศาสนจักรได้อย่างไร ให้คำามั่น
สัญญาว่าจะเรียนรู้หรือปรับปรุงทักษะและพร
สวรรค์ 

บ้านและชีวิตแต่งงานที่มีพื้น
ฐานจากพระผู้ช่วยให้รอด

ดิฉันและสามีใช้ เลียโฮนา สำาหรับการ

ประชุมสังสรรค์ในครอบครัว นับเป็นประ-

สบการณ์จรรโลงใจ ในข่าวส ารจากฝาย

ประธานสูงสุด เรามองหาถ้อยคำาจากการ

ดลใจเพื่อช่วยเรารับมือกับปญหาในชีวิต

ประจำาวัน ด้วยเหตุนี้เราจึงเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้บ้านและชีวิตแต่งงานซึ่งมีพื้น

ฐานจากพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์
แพทริเชีย โอลิเวียรา เดอ ซูซา บาลีนา ลีอัล, 

บราซิล

งานเชิดชูเกียรติองค์การศาสนาโลกถือ
กำาเนิดระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปก
ในปีค.ศ. 2 002 และจัดต่อมาในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี

ความสุขท่ามกลางความเสียใจ
ข่าวสารใน เลียโฮนา ทำาให้ดิฉันเข้มแข็ง

ขึ้นจริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่คุณแม่

ดิฉันจากไป แม้ท่ามกลางความเสียใจ ดิฉัน

ก็เป็นสุขที่เป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่นี้

และการที่มีพรทั้งปวงแห่งพระกิตติคุณใน

ชีวิตดิฉัน ดิฉันรู้ว่าถ้าดิฉันอดทนจนกว่าชีวิต

จะหาไม่ก็จะได้อยู่กับคุณแม่ของดิฉันอีก 
ไดนาเบล เซลายา, ฮอนดูรัส

โปรดสงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ทานไปที่ liahona@ldsc hurch.org ความคิด
เห็นที่ทานสงเขามาอาจไดรับการแกไขเพื่อ
ใหมีความกระชับหรือชัดเจน

©
 2

00
7 

IR
I

ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 1   79

09687_425_75-79_General.indd   79 6/20/11   2:21 PM



80   เ ล ีย โ ฮ น า ก ร ก ฎ า ค ม  2 0 1 1   PB

โดย มองต์ พอลเซ็น

สมัยที่ผมเติบใหญ่ในลีไฮ ยูทาห์ สหรัฐ 

อเมริกา ครอบครัวผมมีสวนใหญ่พอที่เรา 

จะปลูกข้าวโพดและมันฝรั่งหมุนเวียนกัน 

ทุกปี วันหนึ่งคุณพ่อบอกผมให้ถอนวัชพืชออกจาก 

ข้าวโพด ส่วนท่านจะถอนวัชพืชออกจากมันฝร่ัง ขณะ 

ผมทำางานไปตามแถวข้าวโพดสูงหกนิ้ว (15 ซม.) 

ผมพบต้นมันฝรั่งขึ้นโดดๆ อยู่ต้นหนึ่ง ต้นใหญ่และ

งามกว่ามันฝรั่งต้นอื่นๆ ในสวนของคุณพ่อ ผมร้อง

เรียกคุณพ่อและถามว่า “ผมควรจะทำาอย่างไรกับ

ต้นนี้ครับ”

คุณพ่อแทบไม่เงยหน้า “ถอนทิ้ง”

ท่านไม่ได้ดูต้นมันฝรั่งที่ผมชี้ให้ดูด้วยซ้ำา ผมจึง 

ค้านว่า “แต่พ่อครับ นั่นไม่ใช่วัชพืชนะครับ มันคือ 

ต้นมันฝรั่ง” ท่านตอบอีกครั้งโดยไม่เงยหน้าว่า “ไม่ 

ใช่ปีนี้ ปีนี้มันคือวัชพืช ถอนทิ้งซะ” ผมจึงทำาตาม

นับแต่นั้นเป็นต้นมาผมมักไตร่ตรองความเฉลียว

ฉลาดในคำาพูดของคุณพ่อเสมอ ผมตระหนักว่าการ

เชื่อฟังไม่ได้เป็นเพียงการเลือกที่ถูกต้องเท่านั้นแต่

เป็นการเลือกที่ถูกต้อง ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เมื่อ

ผมพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์

ทรงประสงค์ให้ผมทำาในชีวิตนี้ การทำาในเวลาที่ถูก 

ต้องดูเหมือนจะสำาคัญเท่าๆ กับการทำาให้

ครบถ้วน อย่างเช่น การรับใช้งานเผยแผ่ 

ออกเดท แต่งงาน มีลูก ศึกษาเล่าเรียน 

และเริ่มงานอาชีพเต็มเวลาล้วนเป็นการ

เลือกที่ถูกต้อง แต่เมื่อผู้คนทำาสิ่งดีๆ เหล่า

นี้ผิดลำาดับ ผลที่เกิดขึ้นมักเสียหายร้ายแรง

กษัตริย์เบ็นจามินสอนว่าเราควร “ดูว่าทำาสิ่งทั้ง 

หมดนี้ด้วยปัญญาและระเบียบ” (โมไซยาห์ 4:27) 

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แมกซ์เวลล์ (1926–2004) แห่ง 

โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “ศรัทธารวมถึง

ความวางใจในจังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้าด้วย 

เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘สิ่งทั้งปวงต้องบังเกิดขึ้นใน

เวลาของมัน’ (คพ. 64:32)”1

ผมเชื่อว่าซาตานหลอกเราโดยโน้มน้าวใจเราให้

ทำาสิ่งถูกต้องผิดลำาดับ อาทิ มีความสัมพันธ์ทาง

เพศก่อนแต่งงาน ออกเดทก่อนอายุ 16 ปี เป็นพ่อ

แม่แล้วจึงแต่งงาน และอื่นๆ พระบัญญัติข้อใหญ่

สุดของพระผู้เป็นเจ้าจะกลายเป็นต้นไม้ที่เติบโต

นอกฤดูกาล—หรือวัชพืชเมื่อเราหย่อนยานหรือ

ทำาให้แปดเปื้อน เมื่อผมถูกล่อลวงให้ทำาสิ่งถูกต้อง

ผิดจังหวะ ผมรู้สึกขอบคุณที่ได้รับบทเรียนสำาคัญ

จากคุณพ่อ “ไม่ใช่ปีนี้ ปีนี้มันคือวัชพืช ถอนทิ้ง 

ซะ” 

อ้างอิง
1. นีล เอ. แมกซ์เวลล์ “Lest Ye Be Wearied and Faint in 

Your Minds,” Ensign, พ.ค. 1991 หน้า 90

ปีนี้มันคือ
วัชพืช—
ถอนทิ้งซะ

จ น ก ว่ า เ ร า จ ะ พ บ กั น อี ก

เมื่อผมพิจารณา

ทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่พระบิดาบน

สวรรค์ทรง

ประสงค์ให้ผม 

ทำาในชีวิตนี้  

การทำาในเวลาที่

ถูกต้องดูเหมือน

จะสำาคัญเท่าๆ  

กับการทำาให้ 

ครบถ้วน 
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“อยาใหใจของทานวิตก และอยากลัวเลย” 
(ย อหน 14:27)

“เราไดบอกเรื่องนี้แกทานเพื่อทานจะไดมี

สตรีทุกชาติทะนุบํารุงสันติสุข โดย เอ็มมา อัลเลเบส

สันติสุขในเรา ในโลกนี้ทานจะประสบความทุกข
ยาก แตจงชื่นใจเถิดเพราะวาเราไดชนะโลกแลว” 
(ยอหน 16:33)
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ÇÔคเตอร วาสเควซ (บน) 

และรูธ โลเปซ แอนเดอรสัน 

(หนาปก) เปนวิสุทธิชนยุค

สุดทายชาวลาตินอเมริกัน 2 คน

จา ก 24 คนผูบอกเลาเรื่องราวที่สราง

แรงบันดาลใจและประจักษพยาน

ของพวกเขาสําหรับ Mi Vida, Mi 

Historia—นิทรรศการซึ่งจัดแสดงเมื่อ

เร็วๆ นี้ที่พิพิธภัณฑประวัติศาสนจักร

ในซอลทเลคซิตี้ อานเรื่องราวเก ี่ยวกับ

วิสุทธิชนยุคสุดทาย 9 คนเหลานี้ได

ในหนา 16 –21 ทานสามารถดูการ

แสดงนิทรรศการทั้งหมดออนไลน

ในภาษาสเปนหรือภาษาอังกฤษที่ 

lds.org/churchhistory/museum/

exhibits/mividamihistoria

ศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย • กรกฎาคม 2011
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