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กระตือรือร้นเหล่านั้นรู้จักประวัติศาสนจักร
ของพวกเขาไหม—หรือพวกเขารู้ไหมว่าครอบ- 
ครัว ของพวกเขา มาเป็นสมาชิกศาสนจักรได ้
อย่างไร คงเป็นส่ิงวิเศษถ้าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ทุกคนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
บรรพชนพวกเขา

ไม่ว่าท่านเป็นลูกหลานของผู้บุกเบิกหรือ
ไม่ก็ตาม มรดกแห่งศรัทธาและการเสียสละ
ของผู้บุกเบิกชาวมอรมอนคือมรดกของท่าน  
เป็นมรดกอันประเสริฐของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

บทท่ีพิเศษท่ีสุดบทหน่ึงในประวัติศาสนจักร 
เกิดขึ้นเมื่อวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ อัครสาวกของ
พระเจ้า สอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์ตลอดทั่วเกรตบริเตนในป ี
1840—เพียง 10 ปีหลังการสถาปนาศาสนจักร

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์และอัครสาวกท่านอื่นๆ 
มุ่งเน้นงานของพวกท่านที่ย่านลิเวอร์พูลและ 
เพรสตันของประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ 
ผู้ซึ่งภายหลังเป็นประธานศาสนจักร กำาลัง
สวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำาท่านใน
งานอันสำาคัญนี้  คำาสวดอ้อนวอนของท่าน
นำาไปสู่การดลใจที่จะไปสอนพระกิตติคุณ

โดยเอ็ลเดอร์ วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้
าพเจ้าชอบประวัติศาสนจักร  เช่น
เดียวกับพวกท่านหลายๆ คน 
ศรัทธาของข้าพเจ้าเข้มแข็งขึ้นเมื่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอุทิศตนอันน่าทึ่งของ
บรรพชนของเราผู้ยอมรับพระกิตติคุณและ
ดำาเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา

เดือนที่แล้ว เยาวชนกว่า 12,000 คนจาก
เขตพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนาเฉลิมฉลอง
พระวิหารซึ่งสร้างเสร็จใหม่ด้วยการแสดงอัน
น่าตื่นตา เพื่อแสดงคำามั่นสัญญาของพวก
เขาที่จะดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  สาระ
สำาคัญของการเฉลิมฉลองคือ “ดำาเนินชีวิต
อย่างแน่วแน่—ต่อศรัทธา” 

เช่นเดียวกับที่เยาวชนชาวแอริโซนาผู้ซื่อ-
สัตย์ได้ทำา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนควร
ให้คำามั่นสัญญาที่จะ “ดำาเนินชีวิตอย่างแน่ว
แน่ต่อศรัทธา”

ถ้อยคำาจากเพลงสวดกล่าวว่า “จริงต่อ 
ศรัทธาท่ีพ่อแม่เราเฝ้าถนอม” (“จริงต่อศรัทธา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 129)

เราอาจใส่เพิ่มว่า “จริงต่อศรัทธาที่ปู่ย่าเรา
เฝ้าถนอม”

ข้าพเจ้าสงสัยว่าเยาวชนชาวแอริโซนาผู้

ดำาเนินชีวิตอย่าง  
แน่วแน่ต่อศรัทธา
เราแต่ละคนจะได้รับพรอย่างมากถ้าเรารู้เร่ืองราวแห่งศรัทธาและการเสียสละ 
ซึ่งนำาบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

ท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?’
“ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระ-

ผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใคร
ได้? พระองค์ทรงมีถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์

“และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้ว
ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” 
(ยอห์น 6:66-69)

เปโตรได้รับสิ่งซึ่งผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้
รอดแต่ละคนจะเรียนรู้ได้  ในการอุทิศตน
อย่างซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ เรายอมรับ
พระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ของเราและทำาทุก
สิ่งที่เราทำาได้เพื่อดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของ
พระองค์

ตลอดหลายปีท่ีข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ สอน และ 
รับใช้ หลังจากหลายล้านกิโลเมตรที่ข้าพเจ้า
ได้เดินทางทั่วโลก ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบ
มานั้น มีความจริงอันยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียว 
ที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปัน  นั่นคือพยานของข้าพ- 
เจ้าถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดันบันทึกสิ่งต่อ
ไปนี้หลังจากประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์

“และบัดน้ี, หลังจากประจักษ์พยานจำานวน 
มากที่ให้ไว้ถึงพระองค์, นี่คือประจักษ์พยาน, 
สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์: 
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!

“เพราะเราเห็นพระองค์” (ค.พ. 76:22-23)
ถ้อยคำาของพวกท่านคือถ้อยคำาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า เชื่อและ ข้าพเจ้า มั่นใจว่าพระเยซ ู

คือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และ 
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ทรงเป็น
องค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระบิดา และว่า 
“โดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, และ
จากพระองค์, โลกต่างๆ สร้างขึ้นมาและเคย
สร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยในนั้นเป็น
บุตรและธิดาที่ถือกำาเนิดของพระผู้เป็นเจ้า” 
(ค.พ. 76:24)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
พระชนม์อยู่  ข้าพเจ้า รู้จัก พระเจ้า  ข้าพเจ้า
คือพยานของพระองค์  ข้าพเจ้ารู้ถึงการพลี
พระชนม์ชีพอันยิ่งใหญ่และความรักนิรันดร์
ของพระองค์ที่มีให้กับบุตรธิดาทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรค์  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยาน
พิเศษด้วยความนอบน้อมถ่อมตนแต่มั่นใจ
อย่างที่สุด ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ในที่อื่น
ประธานมอนสันสอนเราว่าเมื่อเราได้รับ

การดลใจจากสวรรค์ให้ทำาสิ่งใด—ให้เราทำา
เดี๋ยวนั้น—เราไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  นั่นคือสิ่ง 
ที่วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ทำา  ด้วยการทรงนำาอย่าง
ชัดเจนจากพระวิญญาณให้ “ไป…ทางใต้” 
เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ออกจากที่นั่นทันทีและเดิน
ทางไปที่ส่วนหนึ่งของอังกฤษซึ่งเรียกว่า  
เฮริฟอร์ดไชร์—ถิ่นทำาฟาร์มทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอังกฤษ  ที่นี่ท่านพบกับชาวนา
ผู้มั่งคั่งชื่อจอห์น เบนโบว์  ซึ่งต้อนรับท่าน 
“ด้วยใจที่ยินดีและขอบพระทัย” (วิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์, ใน Matthias F. Cowley, Wilford 
Woodruff: History of His Life and Labors 
as Recorded in His Daily Journals 

[1909], 117)
ผู้คนกลุ่มหน่ึงจำานวนกว่า 600 คน ซ่ึงเรียก 

ว่ายูไนเต็ดเบรเธร็น “สวดอ้อนวอนขอความ
สว่างและความจริง” (วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์, ใน 
คำาสอนของประธานศาสนจักร: วิลฟอร์ด  

วูดรัฟฟ์  [2004], 93) พระเจ้าทรงส่งวิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์เพ่ือตอบคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขา 

คำาสอนของเอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ให้ผลในทันที 
และคนจำานวนมากรับบัพติศมา  บริคัม ยังก์
และวิลลาร์ด ริชาร์ดส์มาพบท่านที่เฮริฟอร์ด
ไชร์ และอัครสาวกทั้งสามท่านประสบความ
สำาเร็จอย่างน่าอัศจรรย์

ภายในไม่ก่ีเดือน พวกท่านจัดต้ัง 33 สาขา 
สำาหรับสมาชิก 541คนท่ีเข้าร่วมกับศาสนจักร 
งานอันน่าอัศจรรย์ของพวกท่านดำาเนินต่อไป 

และในที่สุดสมาชิกยูไนเต็ดเบรเธร็นเกือบทุก 
คนก็รับบัพติศมาสู่ศาสนจักรของพระเยซู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

แฮนนาห์ มาเรีย อีเกิลส์ แฮร์ริสคุณย่าทวด 
ของข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในคนแรกที่ฟังวิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์  เธอบอกโรเบิร์ต แฮร์ริส จูเนียร์สามี
ว่าเธอได้ยินพระคำาของพระผู้เป็นเจ้าและเธอ 
ต้องการรับบัพติศมา  โรเบิร์ตไม่พอใจท่ีได้ยิน 
คำาของภรรยา เขาบอกเธอว่าเขาจะไปกับเธอ 
ที่การเทศนาครั้งต่อไปของผู้สอนศาสนาชาว
มอรมอนคนนั้น และจะจับผิดเขา 

โดยที่นั่งอยู่เกือบข้างหน้าที่ประชุมพร้อม 
กับต้ังใจท่ีจะไม่เขวและคิดจะก่อกวนนักเทศน์ 
ที่มาเยี่ยม แต่พระวิญญาณทรงสัมผัสใจของ
โรเบิร์ตทันที เช่นเดียวกับภรรยาของเขา  เขา
รู้ว่าข่าวสารแห่งการฟื้นฟูเป็นความจริง เขา
กับภรรยารับบัพติศมา

เรื่องราวแห่งศรัทธาและการอุทิศตนของ
พวกเขาเหมือนกับคนอีกหลายพันคน เมื่อ
พวกเขาได้ยินข่าวสารพระกิตติคุณ พวกเขารู้
ว่าเป็นความจริง!

ดังที่พระเจ้าตรัสว่า “แกะของเราย่อมฟัง
เสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะ
นั้นก็ตามเรา” (ยอห์น 10:27)

โดยท่ีได้ยินเสียงของพระเมษบาล พวกเขา 
ให้คำาม่ันสัญญาท่ีจะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติ- 
คุณและทำาตามการนำาของศาสดาพยากรณ์
ของพระเจ้า  โดยตอบรับการเรียกที่ให้ “มา
รวมกันท่ีไซอัน” พวกเขาท้ิงบ้านท่ีอังกฤษ ข้าม 
มหาสมุทรแอตแลนติก และมารวมกับวิสุทธิ- 
ชนที่นอวู อิลลินอยส์

พวกเขาเปิดใจรับพระกิตติคุณอย่างสุดใจ  
ขณะพยายามสร้างบ้านในแผ่นดินใหม่ของ
พวกเขา พวกเขาช่วยสร้างพระวิหารนอวูโดย 
ลงแรงแทนส่วนสิบ—โดยทำางานก่อสร้างพระ- 
วิหารทุกๆ 10 วัน

ใจพวกเขาแตกสลายเมื่อทราบข่าวการ
ตายของศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รัก โจเซฟ 
สมิธและไฮรัมพี่ชายของท่าน  แต่พวกเขา
ยังซื่อสัตย์ต่อไป  พวกเขายังคงแน่วแน่ต่อ
ศรัทธา

เมื่อวิสุทธิชนถูกข่มเหงและถูกขับไล่ออก
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จากนอวู โรเบิร์ตกับมาเรียรู้สึกได้รับพรมากที ่
ได้รับเอ็นดาวเม้นท์ในพระวิหารไม่นานก่อน 
ที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำามิสซิสซิปปีและมุ่งไป
ทางตะวันตก  แม้พวกเขาไม่มั่นใจว่าอนาคต
จะเป็นอย่างไร แต่พวกเขามั่นใจในศรัทธา
และประจักษ์พยานของพวกเขา

พร้อมกับลูกท้ังหกคน พวกเขาเดินลุยโคลน 
ขณะข้ามไอโอวาระหว่างทางไปฝั่งตะวันตก  
พวกเขาสร้างที่พักข้างแม่น้ำามิสซูรีซึ่งกลาย
เป็นที่รู้จักกันว่าวินเทอร์ควอร์เตอร์ส

ผู้บุกเบิกผู้กล้าหาญเหล่านี้กำาลังรอการนำา
ของอัครสาวกว่าพวกเขาจะเดินทางไปทาง
ตะวันตกได้อย่างไรและไปเมื่อไหร่  แผนของ
ทุกคนเปลี่ยนเมื่อบริคัม ยังก์ ประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสองประกาศเรียกบรรดาชายที่
จะอาสาสมัครรับใช้ในกองทัพสหรัฐ ซึ่งกลาย
เป็นที่รู้จักกันว่า กองทหารมอรมอน

โรเบิร์ต แฮร์ริส จูเนียร์เป็นหน่ึงในผู้บุกเบิก 
ชายชาวมอรมอนกว่า 500 คนที่ตอบรับการ
เรียกจากบริคัม ยังก์  เขาสมัครเข้าเป็นทหาร 
แม้เขาจะต้องทิ้งภรรยาที่กำาลังท้องและลูก
เล็กอีกหกคนของเขาไป

เพราะเหตุใดเขาและชายคนอื่นๆ ถึงทำา
สิ่งเช่นนั้นได้

คำาตอบมีอยู่ในถ้อยคำาของคุณปู่ทวดของ
ข้าพเจ้า  ในจดหมายท่ีเขาเขียนถึงภรรยาเม่ือ 
กองทหารกำาลังเดินทางไปยังเมืองแซนตาเฟ 
เขาเขียนว่า “ศรัทธาของผมเข้มแข็งกว่าที ่
เคยเป็น [เมื่อนึกถึงสิ่งที่บริคัม ยังก์บอกเรา]  
ผมเช่ือส่ิงน้ันราวกับว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้ย่ิงใหญ่ 
ตรัสกับผมเอง”

สรุปแล้ว เขารู้ว่าเขากำาลังฟังศาสดา- 
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับ 
ชายอื่นๆ  นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาทำาเช่น
นั้น! พวกเขารู้ว่าศาสดาพยากรณ์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้านำาพวกเขาอยู่

ในจดหมายเดียวกัน เขาแสดงความรู้สึก
รักใคร่ต่อภรรยาและลูกๆ และพูดถึงคำาสวด
อ้อนวอนประจำาของเขาว่าเธอกับลูกๆ จะได้
รับพร

ต่อมาในจดหมายนั้น เขาให้ถ้อยคำาที่ทรง
พลังว่า “เราต้องไม่ลืมสิ่งที่คุณกับผมได้ยิน

และ [ประสบ] ในพระวิหารของพระเจ้า”
เมื่อนำามารวมกับประจักษ์พยานของเขา

ก่อนหน้านั้นว่า “ศาสดาพยากรณ์ของพระ- 
ผู้เป็นเจ้านำาเรา” โอวาทอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง
อย่างนี้เป็นเสมือนพระคัมภีร์แก่ข้าพเจ้า

สิบแปดเดือนหลังจากไปกับกองทหาร  
โรเบิร์ต แฮร์ริสก็กลับมาหามาเรีย ภรรยาท่ีรัก 
ของเขาอย่างปลอดภัย  พวกเขาแน่วแน่และ 
ซ่ือสัตย์ต่อพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟ้ืนฟูตลอด 
ชีวิต  พวกเขามีลูก 15 คน 13 คนเติบโตเป็น 
ผู้ใหญ่  แฟนนีย์ วอล์กเกอร์ คุณย่าของข้าพ- 
เจ้าจากเมืองเรย์มอนด์ แอลเบอร์ตา แคนาดา 
คือหนึ่งในหลาน 136 คนของพวกเขา

คุณย่าวอล์กเกอร์ภูมิใจที่คุณปู่ ของเธอ 
รับใช้ในกองทหารมอรมอน และเธอต้องการ
ให้หลานๆ ทุกคนรู้  ตอนนี้ข้าพเจ้าเป็นคุณปู่
แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าทำาไมสิ่งนี้ถึงสำาคัญกับ
เธอมาก  เธอต้องการหันใจลูกหลานมาหา
บรรพบุรุษ  เธอต้องการให้หลานๆ ของเธอรู้
ถึงมรดกอันชอบธรรมของพวกเขา—เพราะ

เธอรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพรแก่ชีวิตของพวกเขา 
ย่ิงเรารู้สึกเช่ือมต่อกับบรรพชนผู้ชอบธรรม 

ของเรามากเท่าไหร่ เราก็จะย่ิงเลือกอย่างฉลาด 
และชอบธรรมมากเท่านั้น

นี่เป็นความจริง  เราแต่ละคนจะได้รับพร
อย่างมากถ้าเรารู้เร่ืองราวแห่งศรัทธาและการ 
เสียสละซ่ึงนำาบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักร 
ของพระเจ้า

ต้ังแต่คร้ังแรกท่ีโรเบิร์ตกับมาเรียได้ยินวิล- 
ฟอร์ด วูดรัฟฟ์สอนและเป็นพยานถึงการฟ้ืนฟู 
ของพระกิตติคุณ พวกเขาว่าพระกิตติคุณเป็น 
ความจริง

พวกเขารู้ด้วยว่า  ไม่ว่าการทดลองหรือ
ความยากลำาบากใดๆ มาสู่พวกเขา พวกเขา
จะได้รับพรเพราะพวกเขาแน่วแน่ต่อศรัทธา  
ราวกับว่าพวกเขาได้ยินถ้อยคำาของศาสดา
พยากรณ์ของเราในทุกวันนี้ ซึ่งกล่าวว่า “ไม่มี
การเสียสละใดมากเกินไป…เพื่อให้ได้รับพร 
[ของพระวิหาร]” (โธมัส เอส. มอนสัน, “พระ-
วิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่องโลก,”  
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นั่นเตือนใจข้าพเจ้าเสมอให้นึกถึงความเป็น 
นิรันดร์ของหน่วยครอบครัว

เมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ ข้าพเจ้ามีความสัม-
พันธ์พิเศษกับคุณตา ข้าพเจ้าเป็นลูกชายคน 
โตของครอบครัว  ข้าพเจ้าต้องตักหิมะออก
จากทางเดินในฤดูหนาวและดูแลสนามหญ้า
ในฤดูร้อนให้บ้านเรา บ้านของคุณตา กับบ้าน 
ของคุณป้าสองคน  คุณตามักจะนั่งอยู่บน
ระเบียงหน้าบ้านขณะข้าพเจ้าตัดหญ้า  เมื่อ
ข้าพเจ้าตัดหญ้าเสร็จข้าพเจ้าจะนั่งบนบันได
หน้าบ้านและพูดคุยกับท่าน  ช่วงเวลาเหล่า
นั้นเป็นความทรงจำาที่ข้าพเจ้าหวงแหน

วันหนึ่งข้าพเจ้าถามคุณตาว่าข้าพเจ้าจะ
รู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าทำาสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
เพราะชีวิตมีให้เลือกมากมายเหลือเกิน  คุณ
ตาตอบด้วยประสบการณ์จากชีวิตเกษตรกร
ของท่านเหมือนเคย

ท่านสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฝึกม้าลาก 
สองตัวให้ทำางานด้วยกันเป็นทีม ท่านอธิบาย 
ว่าม้าลากต้องรู้เสมอว่าใครคุมอยู่  สิ่งจำาเป็น
อย่างหนึ่งในการควบคุมม้าคือบังเหียนและ 
เหล็กขวางปากม้า ถ้าตัวหน่ึงเช่ือว่าไม่จำาเป็น 
ต้องทำาตามคำาสั่งของผู้ขี่รถเทียมม้า ม้าจะ

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การสังสรรค์ในครอบครัวที่ซิสเตอร์ 
เพอร์รีย์กับข้าพเจ้าจัดทุกคืนวันจันทร์ 
จู่ๆ ก็มีคนเพิ่มขึ้น  น้องชายข้าพเจ้า 

ลูกสาวของเขา น้องชายของบาร์บารา และ
หลานสาวกับสามีเธอย้ายเข้ามาอยู่คอนโด
ตึกเดียวกับเรา   นั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้า 
มีครอบครัวอยู่ใกล้ตั้งแต่เป็นเด็ก  เวลานั้น 
ครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ช่วงถนนเดียวกับสมาชิก 
หลายคนของญาติฝ่ายมารดา  บ้านของคุณ
ตาซอนเนอยู่ติดเราทางทิศเหนือ และบ้าน
ของคุณป้าเอ็มมาอยู่ติดเราทางทิศใต้ คุณป้า
โจเซฟีนอยู่ช่วงถนนฝั่งใต้ และคุณลุงแอลมา
อยู่ช่วงถนนฝั่งตะวันออก 

ในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้าปฏิสัมพันธ์กับญาติๆ 
ของเราทุกวันและมีช่วงเวลาของการทำางาน 
เล่น และพูดคุยกัน เราจะเกเรมากไม่ได้เพราะ 
จะมีรายงานถึงคุณแม่ของเราเร็วมาก  เวลา
นี้โลกเราไม่เหมือนเดิม—สมาชิกครอบครัว
ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจาย  แม้พวกเขา
ค่อนข้างอยู่ใกล้กัน แต่มักไม่อยู่ชิดติดกัน  
ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าวัยเด็กและสถานการณ์
ปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆ 
สมาชิกครอบครัวที่เรารักอาศัยอยู่ใกล้กัน  

การเชื่อฟังผ่านศรัทธา
ของเรา
การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของ
ผู้มีอำานาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า
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ข้อความจารึกไว้ด้านข้างว่า “ยืนบนไหล่ของ
ยักษ์”  เมื่อข้าพเจ้านึกถึงบรรพบุรุษผู้บุกเบิก
ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ข้าพเร้ารู้สึกว่าเรา ทุกคน 
กำาลังยืนบนไหล่ของยักษ์

แม้ว่าโอวาทนั้นจะมาจากจดหมายของ
โรเบิร์ต แฮร์ริส แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรพชน
อีกนับไม่ถ้วนจะส่งข่าวสารแบบเดียวกันแก่
ลูกหลานของพวกเขาว่า หนึ่ง เราต้องไม่ลืม
ประสบการณ์ที่เราได้รับในพระวิหาร และเรา 
ต้องไม่ลืมคำาสัญญาและพรที่จะมาสู่เราแต ่
ละคนเพราะพระวิหาร  สอง เราต้องไม่ลืมว่า
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านำาเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรา ได้รับ การนำาโดย 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า
ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองค์ในยุคสุดท้าย 
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเราต้อง 
ไม่ลืมว่าศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายของพระผู้- 
เป็นเจ้านำาเรามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โจเซฟ
จนถึงบริคัม ตลอดจนประธานศาสนจักรแต ่
ละคนที่ตามมาจนถึงศาสดาพยากรณ์ของ
เราในวันนี้—โธมัส เอส. มอนสัน  ข้าพเจ้า
รู้จักท่าน ข้าพเจ้ายกย่องท่าน และข้าพเจ้า
รักท่าน  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านคือศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าบนโลกในวันนี้

ข้าพเจ้าปรารถนาจากใจ พร้อมกับลูก
หลานของข้าพเจ้า ว่าเราจะยกย่องมรดก
ของบรรพชนผู้ชอบธรรมของเรา—ผู้บุกเบิก
ชาวมอรมอนผู้ซื่อสัตย์ผู้ยอมถวายทุกสิ่งบน
แท่นบูชาเพื่อเสียสละและปกป้องพระผู้เป็น
เจ้าและศรัทธาของพวกเขา  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนว่าเราแต่ละคนจะดำาเนินชีวิตอย่าง
แน่วแน่ต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม  ใน
พระนามอันบริสุทธ์ิและศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซู 
คริสต์ เอเมน 




