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“เรา . . . แสดงความส�านีก 
คุณต่อผูบุ้กเบิกวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยทัว่โลกผูส้ร้าง

—และก�าลงัสร้าง— 
เสน้ทางพระกิตติคุณ

ใหผู้อ่ื้นเดินตาม”

เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์

จาก “ศรัทธาท่ีจะผลกัดนัไปข้างหน้า” หน้า 24
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36 พระคมัภร์ีมอรมอนเปลีย่นชีวติ
ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสแบ่งปันวา่พระ
คมัภีรม์อรมอนช่วยใหพ้วกเขา
ยอมรบัพระกิตตคิณุอยา่งไร

ปกิณกะ
4 ภำพแห่งศรัทธำ:  

วคิเตอร์ บำร์บินยำกรำ

6 หลกัธรรมของกำรปฏบัิตศิำสนกจิ:  
ยืน่มอืช่วยด้วยควำมกำรุณย์

10 ทีแ่ท่นพูด:  
รู้ว่ำท่ำนเป็นใคร—และ
ท่ำนเป็นใครตลอดมำ
โดย เชอรี แอล. ดิว

40 เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

80 จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี:  
พระคมัภร์ีมอรมอนท�ำให้
เกดิควำมอุดมสมบูรณ์
โดย ประธานเอสรา แทฟท ์เบน็สนั

เลียโฮนา กรกฎาคม 2018

บทความพิเศษ
12 วสุิทธิชน: เร่ืองรำวของศำสนจกัร

—บทที ่5: หำยไปหมดแล้ว
หลงัจากเริม่แปลแผน่จารกึดว้ย
ความช่วยเหลอืของมารต์นิ แฮรร์สิ 
โจเซฟประสบผลทีเ่กดิขึน้เมือ่เขา
ปลอ่ยใหต้น้ฉบบัหลดุมอืไป

18 วธีิทีเ่รำประสบผลส�ำเร็จใน
กำรแบ่งปันพระกติตคุิณ
โดย เนเวอร์ ชิคนักโูว
เมือ่เราตัง้เป้าหมายดว้ยศรทัธา
เพือ่น�าผู้อืน่มาหาพระครสิต ์เรา
จะไดร้บัพรดว้ยปาฏิหารย์ิ

20 ขอให้เรำรู้สึก
โดย เอล็เดอร์ฮอร์เก เอฟ. เซบาโยส
ในโลกทีมี่เสียงดงัอยู่ตลอดเวลา 
เราตอ้งฟังสุรเสียงสงบแผ่วเบาจึง
จะรูพ้ระประสงคข์องพระบิดา

24 ศรัทธำทีจ่ะผลกัดนัไปข้ำงหน้ำ
โดย เอล็เดอร์โรนลัด ์เอ. ราสแบนด์
บรรพชนผู้บุกเบิกของเราทน
ความยากล�าบากแสนสาหัส
ขณะพวกเขาพยายามไป
รวมกันในไซอัน

30 จรรโลงศรัทธำในควำมโดดเดีย่ว
โดย ไรอนั ดบัเบิลย.ู ซอลทซ์กิฟเวอร์
แม้ ไม่มีอาคารของศาสนจักรหรอื
วอรด์ แตว่สุิทธิชนเหล่าน้ีท�างาน
หนักเพือ่สถาปนาศาสนจักรใน
บา้นเกิดของพวกเขา

ภำพปก
ภาพประกอบโดย เดวดิ กรนี
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44 กำรเดนิทำงของผู้บุกเบิก
สมยัใหม่สำมคน
โดย ซาราห์ คีแนน
การเขา้รว่มศาสนจักรในปัจจบัุน
เกีย่วขอ้งกบัความกลา้หาญและ
การเสียสละ เช่นเดยีวกบัผูบ้กุเบกิ
สมยัแรก

48 รู้สึกไม่เช่ือมต่อหรือ ลองช้ำลงสิ
โดย ชาร์ลอตต ์ลาร์คาบาล
ดฉัินตระหนักวา่การด�าเนินชีวติ
แบบเรง่รบีและวอกแวกท�าใหด้ฉัิน
เหนิหา่งจากพระผูเ้ป็นเจา้

50 ไขค�ำถำมทีต่อบยำก:  
หลกัปฏบัิต ิ3 ข้อทีช่่วยได้
การถามค�าถามเป็นวธีิทีด่ี ในการ
เสรมิสรา้งประจักษ์พยาน และการ
หนัไปขอค�าตอบจากพระเจ้าจะ
เปิดทางใหพ้ระวญิญาณช่วยทา่น

54 เมือ่ไม่อยำกรับใช้
โดย ไลกา ที. วลัเดซ
การรบัใช้คณุปู่ไม่สนุก—จน
กระท่ังดฉัินเปลีย่นเจตคติ

56 ค�ำแนะน�ำ 7 ข้อส�ำหรับกำรเป็นผู้พูด
โดย ซาราห์ แฮนซนั
การเป็นผู้พูดที่ โบสถอ์าจจะน่า
กลวั! แตท่า่นสามารถใช้ค�าแนะน�า
เหลา่น้ีเตรยีมพดูและพูดใหน่้า
สนใจ

58 กำรเตรียมชีวติ:  
เรำท�ำอะไรในพระวหิำร

60 ตวัอย่ำงของอำรมณ์
เศร้ำในวนัสะบำโต
โดย อาลีสซา นีลเซ็น
ดฉัินเรยีนรูว้า่จะเริม่ตัง้ตารอวนั 
สะบาโตแทนทีจ่ะกลัวไดอ้ย่างไร

62 โปสเตอร์: แผนผงั

63 ปัจฉิมวำทะ:  
ท่ำนสำมำรถมค่ีำควรเข้ำพระวหิำร
โดย เอล็เดอร์เควนทิน แอล. คุก

เยำวชน

64 กำรเดนิทำงของอซิำเบลลำ
โดย เจสซิกา ลาร์เซ็น
การเดนิทางจะยาวนาน แต่
ครอบครวัของอิซาเบลลารูว้า่การ
ไปพระวหิารจะคุม้คา่แน่นอน

66 คุณตำคุณยำยผู้ประเสริฐ
โดย เจนนา คอฟอร์ด
แอนดรวูกั์งวลมากเรือ่งวนัพา
ผู้ปกครองมาโรงเรยีน

68 เป็นครอบครัวช่ัวนิรันดร์จนได้
โดย เจน แมค็ไบรด์
มีอาชอบความรูสึ้กอบอุ่นในบา้น
ของโซอีเพือ่นของเธอ

70 ส่องแสงของท่ำน:  
เพือ่นและผู้สอนศำสนำ

72 อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
โดย เอล็เดอร์แกรีย ์อี. สตีเวนสนั

73 ชมรมอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอน:  
ฮีลำมนั 5:12

74 หน้ำนีข้องหนู

75 บัตรวรีบุรุษพนัธสัญญำเดมิ

76 เร่ืองรำวพระคมัภร์ี:  
ฮันนำห์กบัซำมูเอล
โดย คิม เวบ็บ ์รีด

79 หน้ำระบำยสี:  
ฉันสำมำรถแบ่งปันกบัผู้อืน่

เดก็

ดูวา่ท่านจะหา
เลียโฮนาท่ีซ่อน
อยู่ ในฉบับน้ีได้
หรอืไม่ ค�าใบ้: 

คุณตาของท่าน
ท�างานอะไร

44 68

59

คนหนุ่มสำว
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องักฤษ โปรตุเกส และสเปน) ท่ี 
facebook.com/liahona

ส่งค�าติชมมาท่ี  
liahona@ ldschurch .org

liahona.lds.org
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ภำพแห่งศรัทธำ

วคิเตอร ์บารบ์ินยากรา
เมืองคารค์ฟิ ยูเครน

ผมมีปัญหาเหมือนทุกคน ปัญหา
เหล่านั้นไม่ใหญ่ข้ึนหรือเลก็ลง 
และถึงแมเ้ราจะไม่สามารถแกไ้ข
ได ้100 เปอร์เซ็นต ์แต่ผมรู้วา่เรา
สามารถจดัการกบัปัญหาของเรา
ไดแ้ละเราสามารถกา้วหนา้ได้
แน่นอน

เพราะศาสนจกัร ผมจึงรู้วา่คุณ
มีความสุขไดไ้ม่วา่กรณีใด เพราะ
แผนของพระผูเ้ป็นเจา้คือแผนแห่ง
ความสุข ผมเช่ือวา่ความสุขเป็นส่ิง
ท่ีอยูใ่นตวัเรา ไม่ไดอ้ยูข่า้งนอก

ความสุขเกิดจากการมีศรัทธา 
วางใจพระผูเ้ป็นเจา้ และด�าเนิน
ชีวติตามพระกิตติคุณ ทั้งหมดน้ี
ช่วยใหเ้รามีเจตคติท่ีถกูตอ้งและใช้
ส่ิงท่ีเรามีเพื่อท�าใหต้วัเราดีข้ึน

วคิเตอรเ์กิดก่อนก�าหนดสามเดอืน ดว้ย
เหตน้ีุเขาจึงมีความพิการหลายอย่างและไม่
สามารถเดนิไดจ้นอายุเจ็ดขวบ แม้จะประสบ
ความท้าทายแตว่คิเตอรเ์ลือกเป็นคนทีม่ี
ความสุข เขาพบปีติ ในการยืน่มือช่วยเหลือ
และแสดงความรกัตอ่ผู้อืน่
เลสล ีนิลส์สัน, ช่ำงภำพ

คน้หาเพิ่มเติม
ดูเสน้ทางแห่งศรัทธาของวคิเตอร์เพิ่มเติมท่ี  
liahona .lds .org

เขา้ไปท่ี “แผนแห่งความรอด” ใน lds .org/ topics เพื่อดู
วา่แผนแห่งความรอดช่วยใหเ้ราพบความสุขอยา่งไร
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ความการณุย์คอืการมีความเข้าอก
เข้าใจความเดอืดรอ้นของผู้อื่น
ควบคูก่ับความปรารถนาจะแบ่ง

เบาหรอืบรรเทาความเดอืดรอ้นน้ัน พันธ
สัญญาจะตดิตามพระผู้ช่วยให้รอดเป็น 
พันธสัญญาของความการณุย์อยาก “แบก
ภาระของกันและกัน” ( โมไซยาห์ 18:8) 
งานมอบหมายให้ดแูลผู้อื่นเป็นโอกาสให้
ปฏิบัตศิาสน กิจเฉกเช่นพระเจ้าจะทรงท�า
ดว้ย “เมตตาคนที่ยังสงสัยอยู่” (ยูดา 1:22) 
พระเจ้าทรงบัญชาให้ “แสดงความ
กรณุาและความปรานีตอ่พี่น้องของตน” 
(เศคารยิาห์ 7:9)

ควำมกำรุณย์ของพระผู้ช่วยให้รอด
ความการณุย์เป็นแรงผลักดนัในการ

ปฏิบัตศิาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด (ด ู
กรอบส่ีเหลี่ยมดา้นข้าง “พระผู้ช่วยให้รอด
ที่ทรงการณุย์”) ความการณุย์เพื่อนมนุษย์
ของพระองคเ์ป็นเหตใุห้พระองคย์ื่นมือ
ช่วยเหลือคนรอบข้างพระองคนั์บครัง้ไม่
ถ้วน การเล็งเห็นความตอ้งการและความ
ปรารถนาของผู้คนส่งผลให้พระองคส์ามารถ

อวยพรพวกเขาและสอนพวกเขาในดา้นที่
ส�าคญัตอ่พวกเขามากที่สุด ความปรารถนา
จะบรรเทาความเดอืดรอ้นของเราน�าพระผู้
ช่วยให้รอดให้แสดงความการณุย์ขัน้สูงสุด 
น่ันคอื การชดใช้บาปและความทุกข์ของ
มวลมนุษย์

พระปรชีาสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของผูค้นเป็นส่ิงทีเ่ราสามารถ
ขวนขวายให้ ไดม้าขณะท่ีเรารบัใช้ เมือ่เรา
ด�าเนินชีวติอยา่งชอบธรรมและฟังการกระตุน้
เตอืนของพระวญิญาณ เราจะไดร้บัการดลใจ
ใหย้ืน่มอืช่วยเหลอือยา่งมคีวามหมาย

พนัธสัญญำของเรำเร่ืองควำมกำรุณย์
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้บุตร

ธิดาของพระองค์การณุย์กัน (ดู 1 โครนิธ์ 
12:25–27) เพือ่เป็นสานุศิษยท์ีแ่ทจ้รงิ เรา
ตอ้งพัฒนาและแสดงความการณุย์ผู้อื่น 
โดยเฉพาะคนตกทุกข์ ไดย้าก (คพ. 52:40)

โดยรบัพระนามของพระเยซูครสิต์ ไวก้ับ
ตวัเราผ่านพันธสัญญาบัพตศิมา เราเป็น
พยานวา่เราเต็มใจใช้ความการณุย์ ประธาน
เฮนรยี์ บี. อายรงิก์ที่ปรกึษาที่สองในฝ่าย

เม่ือท่านท�าตามแบบอย่างความการุณย์ของพระผู้ช่วยให้รอด 

ท่านจะพบว่าท่านสามารถสร้างสรรค์ส่ิงพิเศษในชีวิตผู้อ่ืน

หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ

ยืน่มือช่วยดว้ย
ความการุณย์
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หลกัธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจมุ่งช่วยเราเรียนรู้ท่ีจะ
ดูแลกนัและกนั—มิใช่เพ่ือแบ่งปันเป็นข่าวสาร เม่ือเรารู้จกั
คนท่ีเรารับใช ้พระวิญญาณบริสุทธ์ิจะทรงกระตุน้เตือนเรา 
ใหรู้้วา่ข่าวสารอะไรท่ีพวกเขาอาจตอ้งการนอกเหนือจาก
การดูและความการุณยข์องเรา
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ประธานสูงสุดสอนวา่ ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ช่วยให้เราท�าเช่นน้ัน “ท่าน
เป็นสมาชิกแห่งพันธสัญญาของศาสนจักร
ของพระเยซูครสิต ์. . .

“น่ันคอืเหตผุลทีว่า่เหตใุดทา่นจงึรูสึ้ก
ตอ้งการช่วยบุคคลหน่ึงทีก่�าลงัดิน้รนเพือ่
มุง่หน้าตอ่ไปภายใตภ้าระของความโศกเศรา้
และความยากล�าบาก ทา่นสัญญาวา่ท่านจะ
ช่วยพระเจา้ท�าใหภ้าระของพวกเขาเบาลง
และปลอบโยนพวกเขา ทา่นไดร้บัพลงัอ�านาจ
ทีจ่ะช่วยแบง่เบาภาระเหลา่น้ันเมือ่ทา่นไดร้บั
ของประทานแหง่พระวญิญาณบรสุิทธิ”์ 1

ตวัอย่างเช่น พี่น้องสตรคีนหน่ึงในรสัเซีย

พระผู้ช่วยให้รอดทีท่รง
กำรุณย์

ท่ำนอำจจะศึกษำพระคมัภร์ีบำงข้อต่อไปนี้
เพือ่ดูว่ำควำมกำรุณย์ของพระเยซูคริสต์ผลกัดนั
พระองค์ให้ทรงรักษำ ให้พร และสอนคนรอบ
ข้ำงในระหว่ำงกำรปฏิบัตศิำสนกจิของพระองค์
อย่ำงไร: มทัธิว 9:35–38; 14:14; 18:27, 33; 
20:30–34; มำระโก 1:40–42; 5:19; 6:30–42; 
9:22; ลูกำ 7:13; 10:33; 15:20

มีสถานการณ์ครอบครวัที่ล�าบากซ่ึงท�าให้
เธอไม่ไดเ้ข้ารว่มการประชุมที่ โบสถ์นาน
กวา่หน่ึงปี พี่น้องสตรอีีกคนหน่ึงในสาขา
ยื่นมือช่วยดว้ยความการณุย์ทุกวนัอาทิตย์
โดยโทรศัพท์เล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับค�าพูด 
บทเรยีน จดหมายเรยีกเป็นผู้สอนศาสนา 
เด็กเกิด และข่าวอื่นๆ ของศาสนจักร เมื่อ
สถานการณ์ครอบครวัของซิสเตอรท์ี่ ไม่ ได้
ออกจากบ้านคนน้ีดขีึน้ เธอรูสึ้กเหมือนเธอ
ยังเป็นส่วนหน่ึงของสาขาเพราะเพื่อนของ
เธอโทรศัพท์มาทุกสัปดาห ์◼
อ้ำงองิ
 1. เฮนรยี์ บี. อายรงิก์, “พระผู้ปลอบโยน,” เลียโฮนา, 

พ.ค. 2015, 18.
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ค�ำแนะน�ำส่ีประกำรส�ำหรับกำรพฒันำควำมกำรุณย์
ถึงแมค้วามการุณยม์กัจะเพิ่มข้ึนหลงัจากเราประสบการทดลองของเราเอง แต่มีบางอยา่งท่ีเรา

ท�าไดว้นัน้ีเพื่อพฒันาความการุณย ์คิดหาวธีิท่ีท่านจะประยกุตใ์ชห้ลกัธรรมทั้งส่ีขอ้น้ี

2. การปฏิบติั

3. การกระตุน้
เตือน

ความการุณย์4. มิตรภาพ

สวดอ้อนวอนทูลขอ ขณะท่านวงิวอน
พระบิดาบนสวรรค ์พระองคจ์ะทรง
เปิดใจท่าน และ “ท่านจะรู้สึกห่วงใย
ความผาสุกนิรันดร์และความสุขของ
ผูอ่ื้นอยา่งจริงจงั” (ส่ังสอนกิตติคุณ
ของเรา: แนวทางการรับใช้งานเผยแผ่
ศาสนา [2004], 128; ดู โมโรไน 7:48)

ปฏบัิต ิท่านสามารถแสดง
ความการุณยไ์ดโ้ดยฟัง
และเขา้ใจ วางตวัท่านใน
สถานการณ์ของพวกเขา
และพิจารณาวา่พวกเขาจะ
รู้สึกอยา่งไร ท่านอาจจะ
เสนอตวัช่วยบรรเทาความ
เจบ็ปวด ความทุกข ์หรือ
ความเดือดร้อนของพวกเขา
หากเหมาะกบัสถานการณ์
และจงัหวะเวลา

ท�ำตำมกำรกระตุ้นเตอืน พระเจา้ทรง
สามารถเปิดเผยวธีิแสดงความการุณยท่ี์ตวั
เราอาจไม่ทนัสงัเกต เม่ือท่านรู้สึกถึงการ
สะกิดจากพระวญิญาณใหช่้วยผูอ่ื้น อยา่
ลงัเลท่ีจะท�าตามนั้น

เป็นเพือ่นส่วนตวั การแสดง
ความการุณยท์�าไดง่้ายๆ อยา่ง
เช่นแสดงความสนใจชีวติผูอ่ื้น
จริงๆ ตั้งใจฟังใหดี้ (ดู “หลกั
ธรรมของการปฏิบติัศาสนกิจ:  
หา้ส่ิงท่ีผูฟั้งท่ีดีพึงท�า,” 
เลียโฮนา, มิ.ย. 2018, 6–9) 
ความรักท่ีท่านมีต่อพวกเขาจะ
เพิ่มข้ึน และท่านจะมองเห็นวธีิ
แสดงความรักนั้นง่ายข้ึน

1. การสวด
ออ้นวอน
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รู้วา่ท่านเป็นใคร— 
และท่านเป็นใครตลอดมา
โดย เชอรี แอล. ดวิ

ทีแ่ท่นพูด

เ มื่อเรว็ๆ น้ีเมแกนหลานสาววยั 16 ปี
ของดฉัินกับเพื่อนสองคนมาคา้งคนื

ที่บ้าน ขณะที่เราคยุกันค�า่วนัน้ัน หน่ึง
ในสามคนน้ันถามดฉัินวา่การเป็น
เด็กโตที่ฟารม์สมัยก่อนเป็นอย่างไร 
. . . ดฉัินบอกเมแกนกับเพื่อนๆ วา่
ใน “สมัยก่อน” ดฉัินเขินอายมากและ
ไม่มีความเช่ือมั่นในตวัเองแม้แตน้่อย

“แล้วคณุย่าเอาชนะความรูสึ้กแบบ
น้ันอย่างไรคะ” เมแกนถาม ดฉัิน
เกือบจะตอบสัน้ๆ ไปแล้ว แตรู่สึ้กวา่
เยาวชนหญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่าน้ีน่าจะ
รบัไดม้ากกวา่น้ัน ดฉัินจึงบอกพวก
เธอวา่มันเป็นเหตผุลทางวญิญาณ 
ความรูสึ้กตอ่ตวัเองและตอ่ชีวติคอ่ยๆ 
เปลี่ยนหลังจากย่าเริม่เข้าใจวา่พระเจ้า
ทรงรูสึ้กอย่างไรตอ่ย่า จากน้ันค�าถาม
ของพวกเธอก็ประดงัเข้ามา อาทิ ย่า 

รู ้ไดอ้ย่างไรวา่พระเจ้าทรงรูสึ้กอย่างไร 
และพวกเธอจะทราบไดอ้ย่างไรวา่
พระองคท์รงรูสึ้กอย่างไรตอ่พวกเธอ

เราใช้พระคมัภีรค์ยุกันหลาย
ช่ัวโมงเกี่ยวกับวธิีฟังสุรเสียงของ
พระวญิญาณ เกี่ยวกับวา่พระเจ้าทรง
ปรารถนาจะเผยความรูท้ี่เก็บไวอ้ย่าง
ปลอดภัยในวญิญาณของเราเพียงใด
ในเรือ่งที่วา่เราเป็นใคร พันธกิจของ
เราคอือะไร และเกี่ยวกับความแตก
ตา่งที่เปลี่ยนชีวติเราเมื่อเรารู้

. . . ไม่มีส่ิงใดส�าคญัตอ่ความส�าเรจ็
และความสุขของเราที่น่ีมากไปกวา่
การไดย้ินสุรเสียงของพระวญิญาณ 
พระวญิญาณคอืผู้ทรงเปิดเผยอัต
ลักษณ์ของเรา—ซ่ึงไม่เพียงเผยวา่เรา
เป็นใครเท่าน้ันแตเ่ราเป็นใครตลอด
มาดว้ย เมื่อเรารูเ้ช่นน้ัน ชีวติเราจะ

เกีย่วกบัซิสเตอร์ดวิ
 เชอรี ลินน ์ดิวเกิดท่ี
เมืองยลีูสเซส  
รัฐแคนซสั 
สหรัฐอเมริกา เม่ือปี 
1953 เธอเป็นบุตรคน 

โตในจ�านวนบุตรหา้ 
คน และเม่ือเธอเรียนจบ 

ชั้นประถมปีท่ีหา้ เธอขบั 
รถแทรกเตอร์ท่ีฟาร์มธญัพืช 

ของครอบครัว ในวนัอาทิตยม์ูดี ดิว 
คุณยา่ของเธอจะมารับเธอไปโบสถ ์
แต่เชา้ซ่ึงจดัในหอ้งประชุมเช่า พวก 
เธอจะช่วยกนัเกบ็กวาดกน้บุหร่ีและ 
กระป๋องเบียร์เพื่อเตรียมหอ้งส�าหรับ 
การประชุม การมีส่วนร่วมในสาขา 
เลก็ๆ หมายความวา่เธอตอ้งเป็นผู ้
พดูและผูส้อนบ่อยมาก เธอเป็นผู ้
เล่นเปียโนของสาขาเม่ือเป็นเยาวชน
หญิงและรับใชใ้นฝ่ายประธาน
ปฐมวยัสาขาเม่ืออาย ุ16 ปี

หลงัจากเรียนจบปริญญาสาขา
ประวติัศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยั 
บริคมั ยงักใ์นปี 1978 เธอไดง้าน
เป็นบรรณาธิการของ Bookcraft 
เธอเขา้ร่วม Deseret Book ในปี 
1988 และเป็นรองประธานฝ่าย
บริหารในปี 2000

เธออาย ุ35 ปีเม่ือเขา้ร่วมคณะ 
กรรมการสมาคมสงเคราะห์สามญั 
ในช่วงบาร์บารา ดบัเบิลย.ู วนิเดอร์ 
เป็นประธาน เธออายเุพียง 43 ปี 
เม่ือเป็นท่ีปรึกษาท่ีสองของแมรีย ์
เอลเลน็ สมูทในฝ่ายประธานสมาคม
สงเคราะห์สามญัเม่ือปี 1997

ซิสเตอร์ดิวชกัชวนสตรีให้
เขา้ใจคุณค่าของพวกเธอระหวา่ง
ปราศรัยท่ีการประชุมใหญ่ของสตรี
บีวายยใูนปี 2001 ซ่ึงคดัลอกมาไวท่ี้
น่ี (ปรับเคร่ืองหมายวรรคตอนตาม
มาตรฐานท่ีใชใ้นปัจจุบนั)

ข่าวเยีย่มสอนชุดน้ีเนน้ชีวติของสตรีท่ีอุทิศตนและข่าวสารของพวกเธอ คดัลอกมาจากหนงัสือ 
At the Pulpit: 185 Years of Discourses by Latter- day Saint Women (2017)
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ด�าเนินตามจุดประสงคอ์ย่างน่าทึ่งจน
เราไม่มีวนัเหมือนเดมิอีก

. . . วญิญาณของเราปรารถนาให้เรา
จดจ�าความจรงิวา่เราเป็นใคร เพราะวธิี
ที่เรามองตนเอง ส�านึกในอัตลักษณ์
ของเรา จะส่งผลตอ่ทุกส่ิงที่เราท�า . . . 
ส่งผลตอ่วธิีที่เราด�าเนินชีวติ ดว้ย
เหตน้ีุ วนัน้ีดฉัินจึงเชือ้เชิญให้ท่าน
ไตรต่รองใหม่ไม่เพียงท่านเป็นใคร
เท่าน้ันแตท่่านเป็นใครตลอดมาดว้ย

. . . ท่านนึกภาพออกหรอืไม่วา่
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงรูจ้ักเราอย่าง
สมบูรณ์ ทรงสงวนเราให้มาเวลาน้ี 
เวลาที่ความเส่ียงจะสูงขึน้และการตอ่
ตา้นจะรนุแรงมากกวา่แตก่่อน เวลา

ที่พระองคท์รงตอ้งการสตรผีู้จะช่วย
เลีย้งดแูละน�าทางรุน่ที่ทรงเลือกไว้ ใน
สภาพแวดล้อมที่อันตรายมากที่สุด
ทางวญิญาณ ท่านนึกภาพออกหรอืไม่
วา่พระองคท์รงเลือกเราเพราะทรงรูว้า่
เราจะไม่หวัน่เกรงในการสรา้งไซอัน

. . . จิตใจสูงและยิ่งใหญ่ กล้าหาญ
และมุ่งมั่น เป่ียมดว้ยศรทัธาและไม่
หวาดหวัน่ ท่านเป็นคนแบบน้ัน และ
ท่านเป็นแบบน้ันตลอดมา การเข้าใจ
ความจรงิดงักล่าวเปลี่ยนชีวติท่านได ้
เพราะความรูน้ี้ให้ความเช่ือมั่นที่ ไม่มี
วธิี ใดลอกเลียนแบบได้

. . . เมื่อท่านเข้าใจวา่ ท่าน ไดร้บั
เลือกและสงวนไวส้�าหรบัเวลาน้ี และ

เมื่อท่านด�าเนินชีวติสอดคล้องกับ
พันธกิจของท่าน ท่านจะมีความสุข
มากกวา่แตก่่อน

. . . พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระ
บิดาของเรา และพระบุตรองคเ์ดยีว
ที่ถือก�าเนิดจากพระองคท์รงเป็น
พระครสิต ์ขอให้เราช่ืนชมยินดี
อีกครัง้ขณะด�าเนินการแทนพระ
ผู้ช่วยให้รอดดว้ยความองอาจและ
รบัใช้ดว้ยความห้าวหาญและความ
กระฉับกระเฉงในสวนองุ่นของ
พระองค ์ขอเราอย่าไดห้วัน่เกรงใน
การเสรมิสรา้งไซอันของพระผู้เป็น
เจ้าของเรา—เพราะเรารูว้า่เราเป็นใคร
และเราเป็นใครตลอดมา ◼
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หลังจากโจเซฟน�าแผ่นจารกึทองค�ามาบ้าน พวก
แสวงหาสมบัติพยายามขโมยแผ่นจารกึอยู่หลาย
สัปดาห์ เพ่ือรกัษาบันทึกให้ปลอดภัย เขาต้อง

ย้ายแผ่นจารกึไปมา โดยซ่อนแผ่นจารกึไว้ ใต้เตาไฟ ใต้พืน้
รา้นของพ่อเขาและในกองธัญพืช เขาต้องระแวดระวงัอยู่
ตลอดเวลา

เพื่อนบ้านที่สนใจใครรู่แ้วะมาที่บ้านเพื่อขอดบูันทึก 
โจเซฟปฏิเสธตลอดเวลา แม้เมื่อบางคนเสนอวา่จะจ่ายเงิน
ให้เขา เขาตัง้ใจจะดแูลแผ่นจารกึโดยวางใจในค�าสัญญา
ของพระเจ้าวา่หากเขาท�าทุกส่ิงที่ท�าได ้พระองคจ์ะทรง
คุม้ครองแผ่นจารกึเหล่าน้ัน 1

บ่อยครัง้ การรบกวนเหล่าน้ีท�าให้เขาไม่สามารถตรวจ
สอบแผ่นจารกึและเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับอูรมิและทูมมิม 
เขารูว้า่เครือ่งแปลมีไวเ้พื่อช่วยเขาแปลแผ่นจารกึแตเ่ขาไม่
เคยใช้ศิลาผู้หยั่งรูอ้่านภาษาโบราณมาก่อน เขาตืน่เตน้ที่จะ
เริม่งาน แตเ่ขาไม่รูแ้น่ชัดวา่จะท�าอย่างไร 2

ขณะโจเซฟศึกษาแผ่นจารึก เจ้าของที่ดินซ่ึงเป็นที่
เคารพนับถือในพอลไมราช่ือมาร์ติน แฮร์ริสเริ่มสนใจ
งานของเขา มาร์ตินมีอายุพอที่จะเป็นพ่อของโจเซฟและ
บางครัง้เขาจ้างโจเซฟไปช่วยงานในที่ดินของเขา มาร์ติน
ได้ยินเกี่ยวกับแผ่นจารึกทองค�าแต่ ไม่ ได้คิดอะไรมากจน

กระทั่งมารดาของโจเซฟเชือ้เชิญให้เขาไปเยี่ยมลูกชาย
ของเธอ 3

โจเซฟออกไปท�างานเมื่อมารต์นิแวะมาหา เขาจึงถาม
เอ็มมาและสมาชิกครอบครวัคนอื่นๆ เกี่ยวกับแผ่นจารกึ 
เมื่อโจเซฟกลับมาบ้าน มารต์นิควา้แขนเขาและถามราย
ละเอียดเพิ่มเตมิ โจเซฟบอกเขาเกี่ยวกับแผ่นจารกึทองค�า
และค�าแนะน�าของโมโรไนให้แปลและพิมพ์งานเขียนที่อยู่
บนแผ่นจารกึ

“หากน่ีเป็นงานของมาร” มารต์นิกล่าว “ผมไม่อยาก
จะยุ่งดว้ย” แตห่ากน่ีคอืงานของพระเจ้า เขาตอ้งการช่วย
โจเซฟประกาศให้ โลกรู้

โจเซฟให้มารต์นิยกแผ่นจารกึในหีบใส่กุญแจ มารต์นิ 
บอกไดว้า่มีของหนัก แตเ่ขาไม่เช่ือวา่น่ันเป็นแผ่นจารกึ
ทองค�า “คณุอย่าวา่ผมที่ ไม่เช่ือค�าพูดของคณุนะครบั” 
เขาบอกโจเซฟ

เมื่อมารต์นิกลับถึงบ้านหลังจากเที่ยงคนื เขาคอ่ยๆ เดนิ
เข้าไปในห้องนอนและสวดอ้อนวอนโดยสัญญากับพระผู้
เป็นเจ้าวา่จะให้ทุกส่ิงที่เขามีหากเขาไดรู้ว้า่โจเซฟก�าลัง
ท�างานจากสวรรค์

เมื่อเขาสวดอ้อนวอน มารต์นิรูสึ้กถึงเสียงสงบแผ่วเบา
ตรสักับจิตวญิญาณของเขา เรารูท้ันทีวา่แผ่นจารกึมาจาก
พระผู้เป็นเจ้า—และเขารูว้า่เขาตอ้งช่วยโจเซฟแบ่งปัน
ข่าวสารจากแผ่นจารกึ 4

ปลายปี 1827 เอ็มมารูว้า่เธอตัง้ครรภ ์เธอเขยีนไปหาบดิา
มารดาของเธอ เป็นเวลาเกอืบหน่ึงปีแลว้ทีเ่ธอกบัโจเซฟ
แตง่งานกนั และบดิามารดาของเธอยงัคงไมพ่อใจ แตค่รอบ

บทท่ี 5

หายไปหมดแล้ว
บทน้ีเป็นบทที ่5 ของประวตัศิาสนจักรเชิงบรรยายสีเ่ล่มชุดใหม่ชือ่ วสุิทธิชน:  
เรือ่งราวของศาสนจักรของพระเยซูครสิต์ ในยุคสุดท้าย หนังสือจะมีอยู่ ใน
รปูแบบทีพ่ิมพ์แล้ว 14 ภาษา ในหมวดประวตัศิาสนจักรของแอปพลิเคชัน
คลังคน้ควา้พระกิตตคิณุ และออนไลน์ที ่วสุิทธิชน.lds .org อีกหลายบทจะจัด
พิมพ์ ในฉบับตอ่ๆ ไปจนกวา่จะออกเล่ม 1 ช่วงปลายปีน้ี บทเหล่าน้ันจะมี ให้
อ่าน 47 ภาษาในแอปพลิเคชันคลังคน้ควา้และที ่วสุิทธิชน.lds .org
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ครวัเฮลยอมใหคู้ส่ามภีรรยาหนุ่มสาวกลบัไปฮาร์ โมนียเ์พือ่
เอ็มมาจะไดค้ลอดบตุรใกลก้บัครอบครวัของเธอ

ถึงแม้เรือ่งน้ีจะท�าให้ โจเซฟตอ้งจากพ่อแม่และพี่น้อง
ของเขาไป แตเ่ขากระตอืรอืรน้ที่จะไป ผู้คนที่นิวยอรก์ยังคง
พยายามขโมยแผ่นจารกึ การย้ายไปที่ ใหม่อาจท�าให้เขาสงบ
และมีความเป็นส่วนตวัที่จ�าเป็นตอ่การท�างานของพระเจ้า 
แต่ โชครา้ย เขาเป็นหน้ีและไม่มีเงินย้าย 5

โดยหวงัวา่จะจัดการเรือ่งการเงินของเขา โจเซฟเข้าไป
ในเมืองเพื่อจ่ายหน้ีบางส่วน ขณะที่เขาก�าลังจ่ายเงินอยู่ ใน
รา้น มารต์นิ แฮรร์สิเดนิมาหาเขา “น่ีห้าสิบดอลลาห์ครบั 
คณุสมิธ” เขากล่าว “ผมให้คณุเพื่อท�างานของพระเจ้า”

โจเซฟรูสึ้กประหม่าที่จะรบัเงินและสัญญาวา่จะจ่ายคนื 
แตม่ารต์นิบอกไม่ ให้กังวลเรือ่งน้ัน เงินน้ันเป็นของขวญั 
เขาเรยีกให้ทุกคนที่อยู่ ในห้องเป็นพยาน
วา่เขาเต็มใจให ้6

ไม่นานหลังจากน้ัน โจเซฟจ่ายหน้ี
ของเขาและขนสัมภาระขึน้เกวยีน 
จากน้ันเขาและเอ็มมาออกเดนิทางไป
ฮาร์ โมนีย์พรอ้มกับแผ่นจารกึทองค�า
ซ่อนไว้ ในถังถั่ว 7

ทัง้คูเ่ดนิทางไปถึงบ้านหลังใหญ่ของ
ครอบครวัเฮลประมาณหน่ึงสัปดาห์
หลังจากน้ัน 8 ไม่นาน พ่อของเอ็มมาขอ
ดแูผ่นจารกึทองค�า แต่ โจเซฟบอกวา่
เขาจะดไูดเ้ฉพาะหีบที่เขาเก็บแผ่นจารกึเท่าน้ัน ดว้ยความ
ร�าคาญ ไอแซคยกหีบลั่นกุญแจและรูสึ้กถึงน� ้าหนักของหีบ
ใบน้ัน แตเ่ขายังคงสงสัย เขาบอกวา่โจเซฟเก็บมันไวท้ี่บ้าน
ไม่ไดเ้วน้แตจ่ะให้เขาดวูา่มีอะไรอยู่ข้างใน 9

โดยมีพ่อของเอ็มมาอยู่ดว้ย การแปลจะไม่ง่าย แต่ โจเซฟ 
ก็พยายามสุดความสามารถ เอ็มมาช่วยเขาคดัลอกอักขระ 
แปลกๆ จากแผ่นจารกึลงบนกระดาษเป็นจ�านวนมาก 10  
จากน้ัน เขาพยายามแปลอักขระเหลา่น้ันดว้ยอรูมิและทูมมมิ 
เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ขัน้ตอนดงักล่าวท�าให้เขาตอ้งท�า 
มากกวา่มองเข้าไปในเครือ่งแปล เขาตอ้งอ่อนน้อมถ่อมตน 
และใช้ศรทัธาเมื่อเขาศึกษาอักขระ 11

ไม่กี่เดอืนหลังจากน้ัน มารต์นิมาที่ฮาร์ โมนีย์ เขาบอก
วา่เขารูสึ้กวา่พระเจ้าทรงเรยีกให้เขาเดนิทางมาไกลถึง
นิวยอรก์ซิตีเ้พื่อปรกึษาผู้เช่ียวชาญภาษาโบราณ เขาหวงัวา่
คนเหล่าน้ันจะแปลอักขระได ้12

โจเซฟคดัลอกอักขระอีกหลายตวัจากแผ่นจารกึ เขียน
การแปลของเขาและยื่นกระดาษให้มารต์นิ จากน้ันเขาและ
เอ็มมามองดขูณะเพื่อนของพวกเขามุ่งไปทางตะวนัออก
เพื่อปรกึษากับนักวชิาการผู้มีช่ือเสียง 13

เมื่อมารต์นิมาถึงนิวยอรก์ซิตี ้เขาไปพบกับชารล์ส์ 
แอนธัน ศาสตราจารย์ภาษาละตนิและกรกีที่วทิยาลัย
โคลัมเบีย ศาสตราจารย์แอนธันเป็นชายหนุ่ม—อายุน้อย
กวา่มารต์นิประมาณสิบห้าปี—เขามีช่ือเสียงในเรือ่งการ
ตพีิมพ์สารานุกรมฉบับประชานิยมเกี่ยวกับวฒันธรรม
กรกีและโรมัน เขาเริม่รวบรวมเรือ่งราวของชาวอเมรกิัน
อินเดยีนดว้ย 14

แอนธันเป็นนักวชิาการที่เครง่ครดัซ่ึงไม่ชอบให้ ใครมา 
รบกวน แตเ่ขาตอ้นรบัมารต์นิและศึกษา
อักขระพรอ้มกับงานแปลที่ โจเซฟให ้
มา 15 แม้วา่ศาสตราจารย์ท่านน้ีไม่รูภ้าษา 
อียิปต ์แตเ่ขาเคยอ่านการศึกษาเกี่ยวกับ 
ภาษาน้ีและรูว้า่อักขระมีลักษณะอย่างไร  
โดยการดอูักขระเหล่าน้ี เขามองเห็น 
ความคล้ายคลึงกับภาษาอียิปตแ์ละ 
บอกมารต์นิวา่การแปลน้ันถูกตอ้ง

มาร์ตินให้เขาดูอักขระมากขึน้ และ 
แอนธันตรวจสอบอักขระเหล่าน้ัน เขา 
กล่าวว่ามันมีอักขระจากภาษาโบราณ 
หลายภาษาและมอบใบรับรองให้มาร์ติน 

เพื่อยืนยันว่าเป็นอักขระแท้ เขาแนะน�าให้มาร์ตินน�า
อักขระไปให้นักวิชาการอีกท่านหน่ึงช่ือซามูเอล มิทเชลล์
ดูด้วย นักวิชาการท่านน้ีเคยสอนที่ โคลัมเบีย 16

“เขามีความรูเ้ยอะมากเกี่ยวกับภาษาโบราณเหล่าน้ี” 
แอนธันกล่าว “และผมไม่สงสัยเลยวา่เขาจะสามาถท�าให้
คณุพอใจได”้ 17

มารต์นิเก็บใบรบัรองไว้ ในกระเป๋าของเขา แตท่ันทีที ่
เขาก�าลังจะออกไป แอนธันเรยีกเขากลับมา เขาอยากรูว้า่ 
โจเซฟพบแผ่นจารกึทองค�าไดอ้ย่างไร

“เทพองคห์น่ึงของพระผู้เป็นเจ้า” มารต์นิกล่าว “เปิด
เผยแก่เขา” เขาเป็นพยานวา่การแปลแผ่นจารกึจะเปลี่ยน
โลกและปกป้องโลกจากความพินาศ เวลาน้ีเขามีหลักฐาน
ยืนยันความเป็นจรงิของมัน เขาตัง้ใจขายที่นาของเขาและ
บรจิาคเงินเพื่อพิมพ์งานแปล

“ผมขอดใูบรบัรองฉบับน้ัน” แอนธันกล่าว

ขณะดอูักขระ ศาสตราจารย์ 
แอนธันมองเห็นความ

คล้ายคลึงบางอย่างกับภาษา 
อียิปต ์และบอกมารต์นิ 

แฮรร์สิวา่การแปลถูกตอ้ง
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มารต์นิล้วงเข้าไปในกระเป๋าและยื่นให้เขา แอนธันฉีก
มันเป็นชิน้ๆ และกล่าววา่ไม่มีส่ิงที่เรยีกวา่การปฏิบัตขิอง
เหล่าเทพ หากโจเซฟตอ้งการแปลแผ่นจารกึ เขาควร
น�าแผ่นจารกึมาที่ โคลัมเบียและให้นักวชิาการแปลแผ่น
จารกึเหล่าน้ัน

มารต์นิอธิบายวา่ส่วนหน่ึงของแผ่นจารกึไดร้บัการผนึก
ไวแ้ละโจเซฟไม่ไดร้บัอนุญาตให้น�าออกมาให้ ใครดู

‘ผมก็อ่านหนังสือที่ผนึกไว้ ไม่ได’้ แอนธันกล่าว เขา
เตอืนมารต์นิวา่โจเซฟน่าจะก�าลังฉ้อโกงเขา “ระวงัคนโกง” 
เขากล่าว 18

มารต์นิละจากศาสตราจารย์แอนธันและไปหาซามูเอล  
มิทเชลล์ เขาตอ้นรบัมารต์นิอย่างสุภาพ ฟังเรือ่งของเขา 
พลางดอูักขระและงานแปล เขาไม่สามารถแปลความ
หมายของอักขระได ้แตเ่ขาพูดวา่อักขระ
เหล่าน้ีท�าให้เขานึกถึงอักษรภาพอียิปต์
โบราณและเป็นงานเขียนของชนชาตทิี่
สูญหายไปแล้ว 19

มารต์นิออกจากเมืองไปไม่นานหลัง
จากน้ันและกลับไปฮาร์ โมนีย์ โดยมั่นใจ
มากกวา่เดมิวา่โจเซฟมีแผ่นจารกึทองค�า
โบราณและอ�านาจแปลแผ่นจารกึ เขา
บอกโจเซฟเกี่ยวกับการพูดคยุของเขากับ
ศาสตราจารย์ทัง้สองท่านและบอกเหตผุล
วา่หากชายที่มีการศึกษาที่สุดในอเมรกิา
แปลหนังสือน้ีไม่ได ้โจเซฟตอ้งแปล

“ผมท�าไม่ได”้ โจเซฟกล่าว “เพราะผม
ไม่ ใช่คนมีความรู”้ แตเ่ขารูว้า่พระเจ้าทรงเตรยีมเครือ่ง
แปลเพื่อวา่เขาจะแปลแผ่นจารกึได ้20

มารต์นิเห็นดว้ย เขาวางแผนกลับไปพอลไมรา จัดการ
ธุรกิจของเขาให้เรยีบรอ้ยและกลับมาเรว็ที่สุดเพื่อท�าหน้าที่
เป็นผู้จดค�าแปลให้ โจเซฟ 21

ในเดอืนเมษายน ปี 1828 เอ็มมาและโจเซฟอาศัยอยู่
ในบ้านเลียบชายฝ่ังแม่น� ้าซัสเควฮันนาไม่ไกลจากบ้าน
พ่อแม่ของเธอ 22 ตอนน้ีครรภ์เธอแก่ ใกล้คลอด เอ็มมามัก
ท�าหน้าที่เป็นผู้จดค�าแปลให้ โจเซฟหลังจากเขาเริม่แปล
บันทึก วนัหน่ึง ขณะที่เขาแปล ทันใดน้ันโจเซฟก็หน้าซีด 
“เอ็มมา เยรซูาเล็มมีก�าแพงล้อมรอบไหม” เขาถาม

“มี” เธอตอบ โดยทวนค�าบรรยายถึงก�าแพงในพระ
คมัภีร์ ไบเบิล

“ โอ้” โจเซฟพูดดว้ยความโล่งใจ “ผมกลัววา่ผมจะถูก
หลอก” 23

เอ็มมาประหลาดใจวา่การที่สามีเธอขาดความรูด้า้น
ประวตัศิาสตรแ์ละพระคมัภีร์ ไม่ ไดเ้ป็นอุปสรรคตอ่การ
แปล จดหมายสักฉบับก็ยังยากที่ โจเซฟจะเขียนให้อ่านรู้
เรือ่งได ้กระน้ันช่ัวโมงแล้วช่ัวโมงเล่าที่เธอน่ังใกล้กับเขา
ขณะที่เขาบอกค�าในบันทึกให้เธอจดโดยไม่มีความช่วย
เหลือจากหนังสือหรอืตน้ฉบับใดๆ ทัง้สิน้ เธอรูว้า่มีแตพ่ระ
ผู้เป็นเจ้าเท่าน้ันที่ดลใจให้เขาแปลอย่างที่เขาท�า 24

ไม่นาน มารต์นิกลับมาจากพอลไมราและท�าหน้าที่เป็นผู้
จดค�าแปลเพื่อให้เอ็มมามีโอกาสพักผ่อนก่อนคลอดบุตร 25  
แตก่ารพกัผอ่นก็ไม่ไดเ้กดิขึน้อย่างงา่ยดาย ลซีู ภรรยาของมาร์
ตนิยืนยันจะมาที่ฮาร์ โมนีย์กับเขา ทัง้นายและนางแฮรร์สิ 

มีบุคลิกที่แข็งกรา้ว 26 ลูซีสงสัยความ
ปรารถนาของมารต์นิที่จะสนับสนุน
โจเซฟทางการเงินและโกรธที่เขาไป
นิวยอรก์ซิตี ้โดยไม่พาเธอไปดว้ย เมื่อเขา
บอกเธอวา่เขาก�าลังจะไปฮาร์ โมนีย์เพื่อ
ช่วยงานแปล เธอขอไปดว้ยโดยตัง้ใจที่จะ
เห็นแผ่นจารกึ

ลูซีก�าลังสูญเสียการไดย้ิน และเมื่อเธอ
ไม่เข้าใจส่ิงที่คนก�าลังพูด บางครัง้เธอนึก
วา่พวกเขาวพิากษ์วจิารณ์เธอ เธอไม่คอ่ย
เคารพความเป็นส่วนตวัของคนอื่นเช่น
กัน หลังจากโจเซฟปฏิเสธที่จะให้เธอดู
แผ่นจารกึ เธอเริม่คน้หาทั่วบ้าน รือ้ชัน้ 

ตู ้และหีบเก็บเครือ่งใช้ของครอบครวั โจเซฟแทบไม่มีทาง
เลือกจึงตอ้งน�าแผ่นจารกึไปซ่อนในป่า 27

ไม่นานลูซีก็ออกจากบ้านไปพักอยู่กับเพื่อนบ้าน เอ็มมา
ไดชั้น้และตูก้ลับมาใช้อีกครัง้ แตต่อนน้ีลูซีบอกเพื่อนบ้าน
วา่โจเซฟก�าลังพยายามหลอกเอาเงินของมารต์นิ หลังจาก
สรา้งปัญหาหลายสัปดาห์ ลูซีกลับไปบ้านที่พอลไมรา

เมื่อความสงบสุขกลับคนืมา โจเซฟและมารต์นิแปลได้
เรว็ โจเซฟก�าลังเตบิโตในบทบาทอันสูงส่งของท่านในฐานะ
ผู้หยั่งรูแ้ละผู้เปิดเผย โดยมองเข้าไปในเครือ่งแปลหรอืศิลา
ผู้หยั่งรูอ้ีกก้อนหน่ึง เขาสามารถแปลได้ ไม่วา่แผ่นจารกึจะ
อยู่ตรงหน้าเขาหรอืห่ออยู่ ในผ้าลินินของเอ็มมาบนโตะ๊ 28

ตลอดเดอืนเมษายน พฤษภาคม และตน้มถินุายน เอ็มมา 
ฟังจังหวะเสียงของโจเซฟที่ก�าลังบอกให้จดบันทึก 29 เขา
พูดช้าๆ แตชั่ด หยุดเป็นครัง้คราวเพื่อรอให้มารต์นิพูดวา่ 

ส�าเนาอักขระจากแผ่นจารึกพระคมัภร์ี
มอรมอน
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“จดแล้ว” หลังจากที่เขาเขียนส่ิงที่ โจเซฟพูดจบ 30 เอ็มมา
ผลัดกันท�าหน้าที่ผู้จดค�าแปลดว้ย เธอแปลกใจวา่หลังจาก
ขัดจังหวะและหยุด โจเซฟสามารถเริม่แปลตอ่จากเดมิโดย
ไม่ตอ้งมีการเตอืนความจ�า 31

ไม่นานก็ถึงเวลาที่ลูกของเอ็มมาจะคลอด หน้าตน้ฉบับ
กองหนาขึน้ทุกที และมารต์นิเช่ือวา่หากเขาให้ภรรยาของ
เขาอ่านงานแปล เธอจะเห็นคณุคา่ของงานน้ีและหยุด
ก้าวก่ายงานของพวกเขา 32 เขาหวงัดว้ยวา่ลูซีจะพอใจกับวธิี
ที่เขาใช้เวลาและเงินของเขาเพื่อช่วยน�าพระค�าของพระผู้
เป็นเจ้าออกมา

วนัหน่ึง มารต์นิขออนุญาตโจเซฟน�าตน้ฉบบัไปพอลไมรา
สองสามสัปดาห ์33 โดยทีจ่�าไดว้า่ลซีู แฮรร์สิท�าตวัอย่างไรเมือ่
เธอมาเย่ียมบา้น โจเซฟกงัวลเก่ียวกบัความคดิน้ี แตเ่ขาก็
ตอ้งการสรา้งความพอใจใหม้ารต์นิ ผูท่ี้เช่ือ
เขาเมือ่คนมากมายสงสัยค�าพูดของเขา 34

โดยไมรู่ว้า่จะท�าอยา่งไร โจเซฟสวด
อ้อนวอนเพือ่ขอการน�าทางและพระเจา้
ตรสับอกเขาไม่ ใหม้ารต์นิน�าหน้าหนังสือ
เหล่าน้ันไป 35 แตม่ารต์นิมัน่ใจวา่การให้
ภรรยาเขาดตูน้ฉบับเหลา่น้ันจะเปลีย่นทกุ
ส่ิงและเขาออ้นวอนโจเซฟใหท้ลูขออีกครัง้ 
โจเซฟท�าเช่นน้ันแตค่�าตอบยังคงเป็นเช่น
เดมิ มารต์นิกดดนัใหเ้ขาถามครัง้ทีส่าม 
แต่ ในครัง้น้ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรงอนุญาตให้
พวกเขาท�าอยา่งท่ีพวกเขาพอใจ

โจเซฟบอกมารต์นิวา่เขาน�าตน้ฉบับไป
ไดส้องสัปดาห์หากเขาสัญญาวา่จะเก็บใส่กุญแจไวแ้ละให้
สมาชิกครอบครวับางคนดเูท่าน้ัน มารต์นิสัญญาและกลับ
ไปพอลไมราพรอ้มกับตน้ฉบับในมือ 36

หลังจากมารต์นิจากไป โมโรไนปรากฏตอ่โจเซฟและน�า
เครือ่งแปลไปจากเขา 37

วนัตอ่มาหลังจากมารต์นิจากไป เอ็มมาเจ็บปวดทรมาน
จากการคลอดและให้ก�าเนิดบุตรชาย เด็กทารกไม่แข็งแรง 
ป่วยและมีชีวติอยู่ ไม่นาน ประสบการณ์อันแสนสาหัสน้ีท�า
ให้เอ็มมาหมดแรงกายและทุกข์ ใจอย่างมาก ในช่วงน้ันดู
เหมือนวา่เธออาจจะสิน้ชีวติดว้ย โจเซฟดแูลเธอตลอดเวลา
โดยอยู่เคยีงข้างเธอไม่ห่าง 38

สองสัปดาห์หลังจากน้ัน สุขภาพของเอ็มมาดขีึน้ เธอจึง
นึกถึงมารต์นิและตน้ฉบับ “ดฉัินรูสึ้กไม่สบายใจเลย” เธอ

บอกโจเซฟ “ดฉัินพักผ่อนไม่ไดแ้ละคงไม่สบายใจจนกวา่
ดฉัินจะรูว้า่คณุแฮรร์สิท�าอะไรกับตน้ฉบับบ้าง”

เธอกระตุน้ให้ โจเซฟไปหามารต์นิแต่ โจเซฟไม่ตอ้งการ
ทิง้เธอไป “ ไปเรยีกแม่ดฉัินมา” เธอบอก “และเธอจะอยู่กับ
ดฉัินตอนที่คณุไม่อยู่” 39

โจเซฟขึน้รถม้าโดยสารไปทางเหนือ เขาไม่คอ่ยไดก้ิน
และนอนระหวา่งเดนิทาง เกรงวา่เขาไดท้�าให้พระเจ้าขุ่น
เคอืงพระทัยเพราะเขาไม่ฟังเมื่อพระองคต์รสัวา่ไม่ ให้
มารต์นิน�าตน้ฉบับไป 40

ดวงอาทิตย์ก�าลังขึน้เมื่อเขามาถึงบ้านพ่อแม่ของเขาใน
แมนเชสเตอร ์ครอบครวัสมิธก�าลังเตรยีมอาหารเช้าและส่ง
คนไปเชิญมารต์นิมารว่มรบัประทานกับพวกเขา ก่อนแปด
โมงเช้า อาหารอยู่บนโตะ๊แตม่ารต์นิยังไม่มา โจเซฟและ

ครอบครวัเริม่กังวลเมื่อพวกเขารอมารต์นิ
ในที่สุด หลังจากผ่านไปนานกว่าส่ี

ช่ัวโมง มองเห็นมาร์ตินในระยะไกล
ค่อยๆ เดินตรงมาที่บ้าน ตาของเขาจับ
จ้องอยู่ที่พืน้ตรงหน้าของเขา 41 เขาหยุด
ที่หน้าประตู น่ังบนรัว้ และดึงหมวกมา
บังสายตาเขา แล้วเขาก็เข้ามาข้างใน น่ัง
ลงเตรียมจะรับประทานอาหารโดยไม่
พูดอะไร

ครอบครวัเฝ้าดขูณะที่มารต์นิยกช้อน
ส้อมขึน้ เหมือนวา่พรอ้มจะรบัประทาน 
แตแ่ล้วก็ทิง้ช้อนส้อมลง “ผมสูญเสียจิต
วญิญาณแล้ว!” เขารอ้ง มือกุมขมับ “ผม

สูญเสียจิตวญิญาณแล้ว”
โจเซฟผุดลุกขึน้ “มารต์นิ คณุท�าตน้ฉบับหายหรอื”
“ครบั” มารต์นิพูด “ครบั หายไปแล้ว และผมไม่รูว้า่อยู่

ที่ ไหน”
“ โอ้ พระผู้เป็นเจ้าของผม พระผู้เป็นเจ้าของผม” 

โจเซฟคร�า่ครวญ ก�าหมัดแน่น “หายไปหมดแล้ว!”
เขาเริม่เดนิไปมา เขาไม่รูว้า่จะท�าอย่างไร “กลับไป” 

เขาส่ังมารต์นิ “คน้หาอีกครัง้”
“ ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว” มารต์นิรอ้ง “ผมคน้หาทุก

ซอกทุกมุมในบ้าน แม้กระทั่งฉีกที่นอนและหมอนออกด ู
และผมรูว้า่มันไม่อยู่ที่น่ัน”

“ผมตอ้งกลับไปบอกภรรยาผมเรือ่งน้ีหรอืน่ี” โจเซฟ
เกรงวา่ข่าวน้ีจะท�าให้เธอเสียชีวติ “และผมจะอยู่เบือ้งพระ
พักตรพ์ระเจ้าไดอ้ย่างไร”

บ้านของโจเซฟกบัเอ็มมา สมิธในเมือง
ฮาร์โมนีย์ รัฐเพนซิลเวเนีย
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มารดาพยายามปลอบใจเขา เธอบอกวา่บางทีพระเจ้าจะ
ทรงให้อภัยเขาหากเขากลับใจอย่างนอบน้อมถ่อมตน แต่
เวลาน้ีโจเซฟก�าลังสะอืน้ โกรธตนเองที่ ไม่เช่ือฟังพระเจ้า
ตัง้แตแ่รก ตลอดวนัน้ันทัง้วนัเขาแทบไม่กินอะไรเลย เขา
พักอยู่หน่ึงคนืและออกเดนิทางไปฮาร์ โมนีย์เช้าวนัรุง่ขึน้ 42

เมื่อลูซีมองดเูขาจากไป เธอหนักใจ ดเูหมือนวา่ทุกส่ิงที่
พวกเขาหวงัไว้ ในครอบครวั—ทุกส่ิงที่น�าปีตมิาสู่พวกเขา
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา—หายวบัไปในพรบิตา 43 ◼
งานชุดน้ีมีใหอ่้านเป็นภาษาองักฤษท่ี saints.lds .org

ค�าวา่ หัวข้อ ในอา้งอิงบ่งบอกวา่มีขอ้มูลออนไลนเ์พิม่เติมท่ี วสุิทธิชน.lds .org
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โดย เนเวอร์ ชิคนักโูว

ท่ีปรึกษาดา้นประวติัศาสนจกัร ซิมบบัเว

ผมกับเอเวอรจ์อยซ์ภรรยามาจากเมืองเล็กๆ ช่ือ 
มูตาเร บนเขตแดนตะวนัออกของซิมบับเว หลัง
จากเรารบับัพตศิมาและการยืนยันได้ ไม่นาน เรา

ตืน่เตน้กับการท�างานเผยแผ่ศาสนา 
เราอ่านวา่ “ทุ่งขาวพรอ้มที่จะเก็บ
เกี่ยว” (คพ. 33:7) และถึงแม้เรายัง
ไม่คอ่ยเข้าใจเกี่ยวกับวธิีเป็นผู้สอน
ศาสนา แตเ่ราตดัสินใจวา่เราตอ้ง “ยื่น
เคยีว [ของเรา] เข้ามา, และเก็บเกี่ยว
ดว้ยสุดพลัง, ความนึกคดิ, และพละ
ก�าลัง [ของเรา]”

เราเป็นสมาชิกของสาขาแดน 
กัมวูราที่ตัง้ใหม่ ในเขตชุมชนแห่ง
หน่ึงของมูตาเร เวลาน้ัน ในปี 1991 
สาขามีสมาชิก 25 คน ไม่นานเราก็ ได้รับเรียกให้เป็นผู้
สอนศาสนาสาขา เราเรยีนรูม้ากมายจากผู้สอนศาสนา
อาวุโสคู่หน่ึงที่รับใช้ ในเขตของเรา ข้อหน่ึงที่พวกเขา
แนะน�าคือให้เราตัง้เป้าหมาย

เราตอ้งการแบ่งปันพระกิตตคิณุกับทุกคน เราจึงตัง้เป้า
หมายจะแบ่งปันกับคน 100 คนในช่วงปีแรกที่เราเป็นผู้
สอนศาสนาสาขา เราอาจจะดอ้ยประสบการณ์ แตเ่ราน่าจะ
ท�าได ้เราวางใจวา่พระเจ้าจะทรงช่วยเรา

การรอ้งเพลงสวดที่การประชุมของศาสนจักรท�าให้เรา
คน้พบวา่เรามีพรสวรรคแ์อบแฝงดา้นดนตร ีเราตดัสินใจ

ใช้พรสวรรคข์องเรา ดงัน้ันเราจึงเริม่รอ้งเพลงให้—และ
กับ—คนที่สนใจพระกิตตคิณุขณะที่เราพบเพื่อสอนพวก
เขา พระวญิญาณสถิตกับเราขณะที่เรารอ้งเพลงศักดิสิ์ทธิ์ 

พระองคท์รงสัมผัสใจคนที่เราก�าลัง
สอน ข่าวสารของพระกิตตคิณุที่ ได้
รบัการฟ้ืนฟูสัมผัสใจพวกเขาเช่นกัน 
เรากระตุน้ให้ทุกคนเข้ารว่มคณะนัก
รอ้งประสานเสียงสาขา และหลายคน
เข้ารว่ม ไม่วา่พวกเขาจะเป็นวสุิทธิชน
ยคุสุดทา้ยหรอืไมเ่ป็นก็ตาม เมือ่มีคน
เรยีนพระกิตตคิณุมากขึน้ หลายคน
เข้าสู่น� ้าแห่งบัพตศิมา

ขณะท่ีเราท�างานเผยแผ่ศาสนาของ
เราอยา่งตอ่เน่ือง เราอดอาหารและ

สวดออ้นวอนใหค้รอบครวัท่ีเขา้รว่มศาสนจกัรดว้ย เรารูสึ้กวา่
หลายคนในชมุชนเห็นแบบอยา่งอนัชอบธรรมของครอบครวั
เหลา่น้ี เราไดร้บัค�าเชิญให้สอนครอบครวัมากขึน้เรือ่ยๆ และ
กลุม่ทีเ่ราสอนเต็มไปดว้ยผู้มุง่หวงัจะเป็นสมาชิก

เน่ืองจากการเรยีนรูแ้ละการด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ คูส่ามีภรรยาที่รบับัพตศิมาใหม่จึงสนิทกันและ
รกักันมากขึน้ พ่อแม่สามารถทิง้ประเพณีที่ ไม่สอดคล้อง
กับวฒันธรรมพระกิตตคิณุ พวกเขาเลิกดืม่เหล้าและเลิก
สูบบุหรี ่พวกเขาสอนหลักธรรมที่ถูกตอ้งให้ลูกๆ หลายคน
ที่เคยหมกมุ่นกับส่ิงของทางโลกมากเกินไปบัดน้ีสามารถ

วธีิท่ีเราประสบผลส�าเร็จใน 
การแบ่งปันพระกิตติคุณ

ผมกับภรรยาเป็นผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่และยังไม่คอ่ยเข้าใจเกีย่วกับ
วธิีเป็นผู้สอนศาสนา แตเ่ราตัง้เป้าหมายแบ่งปันกับคน 100 คน

เนเวอร์กบัเอเวอร์จอยซ์ ชิคนักโูว
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ยอมรบัการเรยีกในศาสนจักรไดแ้ล้ว พวกเขากลายเป็นพร
ของสาขา และ ชุมชนของพวกเขา พระหัตถ์ของพระเจ้า
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ตอ่ชีวติพวกเขา

ถึงแม้เวลาน้ันเกิดการข่มเหงมากในมูตาเร แต่ไม่ได้
ท�าให้การเตบิโตของศาสนจักรหยุดชะงัก ดเูหมือนวา่ยิ่ง
ตอ่ตา้น จ�านวนคนที่ตอ้งการเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักรยิ่ง
มากขึน้ ตวัอย่างเช่น เมื่อทหารจากกองทัพประจ�าชาตแิฝง
ตวัเข้ามาสอดส่องการท�าผิดของศาสนจักร พวกเขารูสึ้ก
ถึงพระวญิญาณ ตอ่มาหลายคนรบับัพตศิมาและไดร้บัการ
วางมือแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิต

ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า เราจึงแบ่งปันพระ
กิตตคิณุไดม้ากกวา่ที่ตัง้เป้าหมายไวแ้ตแ่รก เพราะเรา
เต็มใจมองหาวธิีที่เราจะเอือ้มไปหาผู้อื่น เราจึงสามารถเห็น
การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้ในชีวติคนมากมายในชุมชน
ทัง้หมดของเรา ◼

หมายเหตบุรรณาธิการ: การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของสาขาแดนกัมวรูา 
น�าไปสู่การสรา้งโบสถ์หลังจากน้ันไม่นาน งานเผยแผ่ศาสนาขยาย
ไปหลายเขต และในปี 1995 เมืองมูตาเรถูกจัดให้อยู่ ในท้องถิ่นทีม่ี
แปดหน่วยภา
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วั  นที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010 เวลา 3:34 นาฬิกา เกิด
แผ่นดนิไหวขนาด 8.8 ท�าให้ชิลีเกือบทัง้ประเทศส่ัน
สะเทือนอย่างรนุแรง ส่งผลให้ประชาชนหลายล้าน

คนเกิดความตืน่ตระหนก หวาดกลัว และวติกกังวล
ไม่กี่วนัตอ่มาข้าพเจ้าไดร้บัมอบหมายให้ ไปเป็นประธาน

ควบคมุการประชุมใหญ่สเตคแห่งหน่ึงใกล้จุดศนูย์กลาง
ของแผ่นดนิไหวครัง้ใหญ่น้ี ข้าพเจ้าสงสัยวา่แผ่นดนิไหว
และอาฟเตอรช็์อกที่ตามมาตอ่เน่ืองจะส่งผลตอ่จ�านวนผู้
เข้ารว่มการประชุมใหญ่หรอืไม่ ข้าพเจ้าประหลาดใจเมื่อผู้
เข้ารว่มการประชุมใหญ่แตล่ะภาคมีมากกวา่ที่เคยเข้ารว่ม
การประชุมใหญ่ครัง้ก่อนๆ

เห็นได้ชัดว่าแผ่นดินไหวเตือนสติสมาชิกสเตค อย่าง
น้อยก็ช่ัวคราว ให้เห็นความส�าคัญของการใกล้ชิดพระผู้
เป็นเจ้า การช�าระวันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ และการเข้า
ร่วมการประชุม หลายสัปดาห์ต่อมาข้าพเจ้าคุยโทรศัพท์
กับประธานสเตค ข้าพเจ้าถามว่าผู้เข้าร่วมการประชุม
ที่ โบสถ์ยังมากเหมือนเดิมหรือเปล่า เขาตอบว่าจ�านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมที่ โบสถ์ลดลงตามจ�านวนและขนาด
ของอาฟเตอร์ช็อก

พฤตกิรรมคล้ายกันน้ีเกิดตามหลังเหตกุารณ์อันน่าเศรา้
ที่ท�าลายเวริล์ดเ์ทรดเซ็นเตอร์ ในนิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา
เมื่อเดอืนกันยายนปี 2001 ประชาชนหลายพันคนกลับ
มาโบสถ์เพื่อคน้หาสันตสุิขในใจและการปลอบโยนที่พวก
เขาตอ้งการอย่างยิ่ง แตพ่อเวลาผ่านไป การคน้หาลดลง

และสถานการณ์กลับสู่ปกต ิแผ่นดนิไหว วาตภัย หรอืภัย
พิบัตแิละโศกนาฏกรรม ไม่วา่ตามธรรมชาตหิรอืดว้ยน� ้ามือ
มนุษย์ ไม่ไดท้�าให้เกิดศรทัธา ประจักษ์พยาน และการ
เปลี่ยนแปลงอันยั่งยืน

เอลยีำห์กบัสุรเสียงสงบแผ่วเบำ
ในสมัยของศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ อาหับเป็นกษัตรย์ิ

ของอิสราเอล อาหับแต่งงานกับเยเซเบลเจ้าหญิงชาวฟินี
เชีย เธอแนะน�าชาวอิสราเอลให้รูจ้ักวิถีของชาวฟินีเชีย 
รวมถึงการกราบไหว้รูปเคารพ หลังจากเอลียาห์ท้าทาย
และเอาชนะเหล่าปุ โรหิตของพระบาอัลผู้รุ่งเรืองอยู่
ในราชส�านักของกษัตริย์อาหับ เยเซเบลขู่จะเอาชีวิต
ศาสดาพยากรณ์ ท่านจึงหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร 
(ดู 1 พงศ์กษัตริย์ 18:4, 13, 19, 21–40; 19:1–4)

หลังจากทูตสวรรคเ์ลีย้งดเูอลียาห์ ในถิ่นทุรกันดาร  
ท่านเดนิ 40 วนั 40 คนืไปภูเขาโฮเรบ (ด ู1 พงศ์กษัตรยิ์  
19:5–8) ในถิ่นทุรกันดาร พระด�ารสัของพระเจ้ามาถึง
เอลียาห์ รบัส่ังให้ท่านออกจากถ�า้ที่ท่านพักคนืน้ัน ขณะยืน
อยู่บนภูเขาตอ่พระพักตรพ์ระเจ้า “ลมพายุรนุแรง” เกิดขึน้ 
แรงมากจนท�าให้ก้อนหินแตกและภูเขาพังทลาย “แตพ่ระ
ยาเวห์ ไม่ไดส้ถิตในลมน้ัน” ตามมาดว้ยแผ่นดนิไหว “แต่
พระยาห์เวห์ ไม่ไดส้ถิตในแผ่นดนิไหวน้ัน” ตามมาดว้ย
ไฟ “แตพ่ระยาห์เวห์ ไม่ไดส้ถิตในไฟน้ัน” (1 พงศ์กษัตรยิ์ 
19:11–12) แม้จะมีความรนุแรงของลม แผ่นดนิไหว และ

โดย เอล็เดอร์ฮอร์เก 
เอฟ. เซบำโยส

แห่งสาวกเจด็สิบ

มีพลังอ�านาจอย่างหน่ึงทรงอานุภาพมากกวา่แผ่นดนิไหว ลมกระโชก หรอืเพลิงเผาผลาญ 
แตส่งบแผ่วเบา และเราตอ้งเอาใจใส่หากเราตอ้งการให้พลังอ�านาจน้ันน�าทางเรา
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ไฟ แตน่ั่นไม่ ใช่ปรากฏการณ์แห่งสุรเสียงของพระเจ้าตอ่
ศาสดาพยากรณ์

หลังจากการแสดงพลังอ�านาจอันทรงอานุภาพของ
ธรรมชาตแิล้ว “เสียงเบาๆ” มาถึงเอลียาห์ และท่านไดย้ิน 
(ด ู1 พงศ์กษัตรยิ์ 19:12–13) พระสุรเสียงปลอบประโลม
ของพระเจ้าตรสับอกท่านวา่จะเจิมใครเป็นกษัตรยิ์องคต์อ่
ไปของซีเรยี จะเจิมใครเป็นกษัตรยิ์องคต์อ่ไปของอิสราเอล 
และท่านควรเจิมเอลีชาเป็นศาสดาพยากรณ์ผู้จะสืบทอด
ตอ่จากท่าน

พบพระสุรเสียง
พระสุรเสียงเดยีวกนักบัทีม่าถงึเอลยีาห—์พระสุรเสียง

ทีบ่อกทา่นวา่ตอ้งท�าอะไรในเวลายากล�าบากในชีวติและการ
ปฏบิตัศิาสนกจิของทา่น—ยงัคงมาถงึบตุรธดิาทกุคนของ
พระผูเ้ป็นเจา้ผูต้อ้งการท�าตามพระประสงคข์องพระบดิา
อยา่งจรงิใจ แตท่า่มกลางเสียงดงัมากมายหลายเสียงทาง
โลกทีเ่ชือ้เชิญใหเ้ราเดนิไปตามทางมดืและสับสน เราจะพบ
สุรเสียงสงบแผว่เบาท่ีจะบอกส่ิงทีเ่ราตอ้งท�า ส่ิงทีเ่ราตอ้ง
พดู และส่ิงทีพ่ระผูเ้ป็นเจา้ทรงตอ้งการใหเ้ราไดจ้ากที่ ไหน

นีไฟแนะน�าให้เรา “ดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต;์ 
เพราะดเูถิด, พระวจนะของพระครสิตจ์ะบอกท่านทุกส่ิงที่
ท่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:3)

และเราจะหาพระวจนะของพระครสิตท์ี่เราสามารถ
ดืม่ด�า่ไดจ้ากที่ ใดเล่า เราสามารถอ่านพระคมัภีร ์โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพระคมัภีรม์อรมอน ซ่ึงเขียนและเก็บรกัษาไว้ ใน
ความบรสุิทธิ์เพื่อเราผู้อยู่อาศัยของคนรุน่น้ี เราสดบัฟัง
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันเช่นกัน ผู้บอกให้เรา
รูค้วามปรารถนาของพระบิดานิรนัดรแ์ละพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูครสิตข์องเราในทุกวนัน้ี

ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติน�าทางเราเมื่อเรา
ประสบความท้าทายใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ตวัอย่างเช่น เมื่อไม่
กี่ปีมาน้ี ถึงแม้ความสับสนที่เกิดขึน้ทั่วโลกและปรชัญา
ของโลกมุ่งหมายจะเปลี่ยนแนวคดิเรือ่งการแตง่งานและ
ครอบครวัอย่างถาวร แตถ่้อยค�าของศาสดาพยากรณ์เน้น
อย่างกล้าหาญหนักแน่นและดว้ยความรกัธรรมชาตวิสัิย
อันศักดิสิ์ทธิ์ของครอบครวั โดยประกาศวา่ “การแตง่งาน

ระหวา่งชายและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้าและ
วา่ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่แผนของพระผู้สรา้งเพื่อจุด
หมายปลายทางนิรนัดรข์องบุตรธิดาของพระองค”์ 1

ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบันไดเ้น้นเช่นกัน
ถึงความส�าคญัของการถือปฏิบัตวินัสะบาโตทัง้ที่บ้านและ
ที่ โบสถ์ รวมทัง้ความรอดของบรรพชนผ่านงานพระวหิาร
และประวตัคิรอบครวั ที่การประชุมใหญ่สามัญทุกครัง้ พวก
ท่านจัดเตรยีมค�าแนะน�าเพิ่มเตมิทางวญิญาณให้ศาสนจักร

พระวญิญำณบริสุทธ์ิจะทรงน�ำทำงท่ำน
นีไฟสอนเพิ่มเตมิวา่ “หากท่านจะเข้าไปโดยทางน้ัน, 

และรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์, พระองคจ์ะทรงแสดงแก่
ท่านถึงส่ิงทัง้ปวงที่ท่านควรท�า” (2 นีไฟ 32:5) ในข้อน้ีนีไฟ
เสรมิความส�าคญัของการแสวงหาพระวจนะของพระครสิต์
โดยสอนเราเรือ่งการส่ือสารโดยตรงเป็นส่วนตวัที่เราตอ้งมี
กับพระวญิญาณบรสุิทธิ์สมาชิกองคท์ี่สามของพระผู้เป็น
เจ้าสามพระองค์

นีไฟรูแ้น่นอนวา่เขาก�าลังพูดเรือ่งอะไร ราว 30 หรอื 40 
ปีก่อน ขณะครอบครวัของเขายังอยู่ ในทะเลทรายและเขา
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ก�าลังสรา้งเรอืที่จะพาครอบครวัไปแผ่นดนิที่สัญญาไว ้นีไฟ
ต�าหนิพี่ชายที่ท�าความช่ัวช้าสามานย์หลังจากไดย้ินเสียง
ของเทพแล้ว

นีไฟกล่าวกับพวกเขาวา่ “พี่วอ่งไวในการท�าความช่ัว
ช้าสามานย์แตเ่ช่ืองช้าในการระลึกถึงพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของพี่. พี่เห็นเทพแล้ว, และท่านพูดกับพี่; แท้จรงิ
แลว้, พี่ ไดย้นิเสียงทา่นเป็นครัง้คราว; และท่านพดูกบัพี่
ดว้ยเสียงสงบแผ่วเบา, แต่ ใจพี่เกินกวา่จะรูสึ้ก, พี่จึงสัมผัส
พระวจนะของพระองค์ ไม่ได;้ ดงัน้ัน, พระองคจ์ึงรบัส่ังกับ
พี่ดว้ยเสียงของฟ้ารอ้ง, ซ่ึงท�าให้แผ่นดนิโลกส่ันสะเทือน
ประหน่ึงจะแยกออกจากกัน” (1 นีไฟ 17:45)

เรำอย่ำหยุดรู้สึก
การส่ือสารของพระผู้เป็นเจ้ากับบุตรธิดาของพระองค์

มักจะมาผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ผู้ส่ือสารกับเราบ่อยที่สุด
ในสุรเสียงที่เข้าถึงจิตใจเรา “เสียงสงบแผ่วเบา, ซ่ึงกระซิบ
ผ่านและเสียดแทงส่ิงทัง้ปวง” (คพ. 85:6) ขอให้เราฟัง
พระสุรเสียงนุ่มนวลน้ันและไม่รอจนบางคนตอ้งพูดกับเรา
ดว้ยเสียงฟ้ารอ้ง! จ�าไวว้า่ เอลียาห์เรยีนรูว้า่พระสุรเสียงของ

พระเจ้าไม่อยู่ ในลม แผ่นดนิไหว หรอืไฟ พระเจ้าตรสักับ
เขาผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระสุรเสียงสงบแผ่วเบา

“สุรเสียงของพระวญิญาณมาในลักษณะของ ความรูสึ้ก 
ไม่ ใช่เสียง” ประธาน บอยด ์เค. แพคเกอร ์(1924–2015) 
ประธานโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว “ท่านจะเรยีนรูเ้ช่น
เดยีวกับข้าพเจ้าวา่ตอ้ง ‘ฟัง’ เสียงที่ท่าน รูสึ้ก ไม่ ใช่เสียงที่
ท่าน ไดย้ิน. . .

“. . . เสียงทางวญิญาณที่เข้ามาสู่จิตใจคอืความคดิหรอื
ความรูสึ้กที่ ใส่ไว้ ในใจท่าน” 2

เรา รู้สึก ถึงถ้อยค�าจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มากกว่า
ถ้อยค�าที่เรา ได้ยิน กับหู เรารู้สึกในจิตใจเรา ขอให้เรารู้สึก
ถึงการกระตุ้นเตือนเหล่าน้ัน! ขอให้เราเปิดจิตใจเรารับ
ถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ ขอให้เรายอมให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์สอนเราต่อไปผ่านสุรเสียงสงบแผ่วเบา ขณะพระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์เกี่ยวกับ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ซ่ึงจะส่งมาให้พวกเขาหลังจาก
พระองค์ทรงจากไปแล้ว พระองค์รบัส่ังกับพวกเขาว่า 
“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่ึงพระบิดาจะทรง
ใช้มาในนามของเราน้ัน จะทรงสอนท่านทัง้หลายทุกส่ิง 
และจะให้ท่านระลึกถึงทุกส่ิงที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว” 
(ยอห์น 14:26)

สมาชิกที่ซ่ือสัตย์ทุกคนของศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายมีสิทธิ์และพรของการไดร้บั
การน�าทางส่วนตวั การดลใจ และการเปิดเผยส่วนตวัจาก
สวรรคผ์่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

ประธานโธมัส เอส. มอนสัน (1927–2018) กล่าววา่ 
“จงให้สุรเสียงสงบแผ่วเบามีอิทธิพลตอ่ท่าน พึงจ�าไวว้า่ผู้
มีสิทธิอ�านาจวางมือบนศีรษะท่านเมื่อครัง้รบัการยืนยัน
และกล่าววา่ ‘จงรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์’ จงเปิดใจ แม้
เปิดจิตวญิญาณของท่านรบัเสียงพิเศษน้ันซ่ึงเป็นพยาน
ถึงความจรงิ ดงัที่ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์สัญญาวา่ ‘หูของ
เจ้าจะไดย้ินวจนะ . . . วา่น่ีเป็นหนทาง จงเดนิในทางน้ี’ 
[อิสยาห์ 30:21]” 3 ◼
อ้ำงองิ
 1. “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2017, 145.
 2. บอยด ์เค. แพคเกอร,์ “ค�าแนะน�าส�าหรบัเยาวชน,” เลยีโฮนา พ.ย. 2011, 21.
 3. โธมสั เอส. มอนสั น, “เช่ือ เช่ือฟัง และอดทน,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2012, 129.
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สมาชิกของกลุ่มรถลากวลิลีเข็นรถไปข้างหน้าฝ่าความยากล�าบากและความหิวโหย
โดยมีประจักษ์พยานในพระเจ้าพระเยซูครสิตเ์ป็นแรงผลักดนั

ศรทัธา  
ท่ีจะผลกัดนัไปขา้งหนา้



เ รือ่งราวที่ข้าพเจ้าประสงคจ์ะแบ่งปันเริม่ตน้ในแถบชนบทเขียว 
ชะอุ่มบนเนินเขาของอังกฤษ ที่ซ่ึงจอห์น เบ็นเนตต ์ฮ็อวค์นิส์ 
เกิดในเมืองกลอสเตอรเ์มื่อปี 1825 เขารบับัพตศิมาเป็นสมาชิก 

ของศาสนจกัรในปี 1849 และเดนิทางไปอเมรกิาปีน้ันพรอ้มวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายกลุ่มหน่ึงบนเรอื เฮนรยี์ แวร ์เขามาถึงยูทาห์ ในเดอืน
สิงหาคม ปี 1852 และเป็นช่างตเีหล็กยุคบุกเบิกคนหน่ึงในช่วง
แรกๆ ของถิ่นฐานยูทาห์

ซาราห์ เอลิซาเบธ มูลตนัเจ้าสาวในอนาคตของเขามาจากแถบ
ชนบทของอังกฤษเช่นกัน ไอรเ์ชสเตอรเ์ป็นหมู่บ้านเล็กๆ ใกล้แม่
น� ้าเนเน อยู่ทางเหนือของลอนดอนราว 65 ไมล์ (105 กิ โลเมตร) 
และอยู่ทางตะวนัออกของเบอรม์ิงแฮมในระยะทางเท่ากัน ซาราห์ 
เอลิซาเบธเกิดที่น่ันเมื่อปี 1837 เป็นธิดาของโธมัส มูลตนักับเอส
เธอร ์มารช์ มารดาของซาราห์ เอลิซาเบธสิน้ชีวติเมื่อเธออายุเพียง
สองขวบ และในปี 1840 บิดาของเธอแตง่งานกับซาราห์ เดนตนั

ในเดอืนมิถุนายน ปี 1837 เอ็ลเดอรฮี์เบอร ์ซี. คมิบัลล์ (1801–
1868) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองและผู้น�าศาสนจักรท่านอื่นๆ  
อยู่ท�างานเผยแผ่ศาสนาในอังกฤษ ในบรรดาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
จ�านวนมากที่ผู้สอนศาสนาเหล่าน้ีสอนคอืครอบครวัหน่ึงซ่ึงไดร้บั 

หนังสือเล่มเล็กช่ือวา่ เสียงแห่งการเตอืน จากเอ็ลเดอรพ์ารล์ีย์ พี.  
แพรทท์ (1807–1857) แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสอง เมื่อไดอ้่าน 
หนังสือเล่มน้ัน โธมัสกับซาราห์เปลี่ยนใจเลื่อมใสและรบับัพตศิมา 
เมื่อวนัที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1841 เวลาน้ันครอบครวัมีบุตรเพียง
สองคน—คอืซาราห์ เอลิซาเบธ อายุส่ีขวบ กับแมรยี์ แอน อายุเจ็ด
เดอืน

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสในยุโรปตัง้ใจแน่วแน่ที่จะไปรวมกับวสุิทธิชน 
คนอื่นๆ ความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาคอือพยพไป
อเมรกิา ซ่ึงพวกเขาจะไดอ้ยู่กับวสุิทธิชนส่วนใหญ่ เช่นเดยีวกับคน
อื่นๆ อีกหลายคน ครอบครวัมูลตนัมีเงินไม่มากพอจะท�าฝันน้ีให้
เป็นจรงิ แตพ่วกเขาตัง้ใจแน่วแน่และเริม่ออมเงินไว้ ในโหลผลไม้

กองทุนต่อเน่ืองเพือ่กำรอพยพ
ครสิตศั์กราช 1849 ประธานบรคิมั ยังก์ (1801–1877) จัดตัง้

กองทุนตอ่เน่ืองเพื่อการอพยพเพื่อช่วยให้สมาชิกศาสนจักรเดนิ
ทางโดยปลอดภัยไปถึงอเมรกิา กลุ่มแรกที่เดนิทางดว้ยความช่วย
เหลือของกองทุนน้ีเดนิทางโดยขบวนเกวยีน แตว่ธิีน้ีล่าช้าและ
ใช้เงินมาก แม้จะไดค้วามช่วยเหลือจากกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อการ
อพยพ แตม่ี ไม่กี่คนที่มีทุนทรพัย์พอจะเดนิทางได ้ผู้น�าศาสนจักร

โดย เอล็เดอร์
โรนัลด์ เอ. รำสแบนด์

แห่งโควรัม 
อคัรสาวกสิบสอง

ศรทัธา  
ท่ีจะผลกัดนัไปขา้งหนา้

ซ้าย: กลอสเตอร์ยคุปัจจบุัน ประเทศอังกฤษ ชนบท
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เข้ามาดเูรือ่งการใช้รถลากและทราบวา่รถลากจะท�าให้การ
เดนิทางเรว็ขึน้และเสียคา่ใช้จ่ายน้อยลง

ตอนน้ันครอบครวัมูลตนัมีบุตรเจ็ดคน แตด่ว้ยเงินออม
ในโหลผลไม้ ความช่วยเหลือจากกองทุนตอ่เน่ืองเพื่อการ
อพยพ และวธิีเดนิทางที่ถูกลง ความฝันเรือ่งการอพยพ
ของพวกเขาจึงเป็นไปได ้ส�าหรบัครอบครวัที่มีเก้าคน ตอ้ง
วางแผนอย่างรอบคอบเพื่อเตรยีมเดนิทาง เพื่อออมเงิน
มากขึน้ส�าหรบัซือ้ส่ิงที่จ�าเป็น พวกเขาจึงกินแป้งจากข้าว
บารเ์ลย์เป็นอาหารหลักเกือบหน่ึงปี

เมื่อถึงเวลาออกเดนิทาง โธมัสลังเลเพราะภรรยาของ
เขาก�าลังใกล้คลอด แตซ่าราห์ เดนตนั มูลตนัเป็นสตรทีี่มี
ศรทัธาและไม่อาจยับยัง้เธอได ้ก่อนพวกเขาออกจากอังกฤษ 
ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงให้พรซาราห์ซ่ึงเขาสัญญาวา่ถ้าเธอ
จะไปยูทาห์ เธอจะเดนิทางปลอดภัยโดยไม่สูญเสียสมาชิก
ในครอบครวัแม้แตค่นเดยีว—น่ันเป็นพรที่สัญญาไวก้ับ
ครอบครวัที่อีกไม่นานจะมี 10 คน!

ครอบครวัผู้ โดยสารเรอื ธอรน์ตนั จากเมืองลิเวอรพ์ูล  
อังกฤษในปี 1856 ตอ้นรบับุตรชายแรกคลอดหลังจากเดนิ 
ทางไดเ้พยีงสามวนั เรอื ธอรน์ตนั เช่ามาเพือ่ขนส่งวสุิทธชิน 
ชาวเดนมารก์ สวเีดน และอังกฤษ 764 คน พวกเขาอยู ่
ภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้สอนศาสนาคนหน่ึงช่ือเจมส์ 
เกรย์ วลิลี

หกสัปดาห์ตอ่มา ธอรน์ตนั แล่นเข้าสู่ท่าเรอืนิวยอรก์ 
จากน้ันครอบครวัมูลตนัขึน้รถไฟเดนิทางไกลไปตะวนัตก 
พวกเขามาถึงไอโอวาซิต ีรฐัไอโอวาในเดอืนมิถุนายน ปี  
1856 ซ่ึงเป็นจุดเริม่ตน้ส�าหรบัคณะรถลาก เพียงสามวนั 
ก่อนพวกเขามาถึง คณะรถลากของกัปตนัเอ็ดเวริด์ 
บังเคอรอ์อกจากไอโอวาซิตีโดยใช้รถลากเป็นจ�านวนมาก

เร่ืองปวดศีรษะเกีย่วกบัรถลำก
ราวสองสัปดาห์ ให้หลัง วสุิทธิชนอีกกลุ่มหน่ึงภายใต้

การก�ากับดแูลของเอ็ดเวริด์ มารต์นิมาสมทบกับคณะวลิลี 
ตวัแทนศาสนจักรที่ ไอโอวาซิตผีู้ท�างานไม่หยุดเพื่อจัดหา
และส่งคณะรถลากสามคณะแรกออกไป บัดน้ีตอ้งท�างาน
จนหัวป่ันเพื่อจัดหารถลากให้คนกลุ่มใหญ่อย่างคาดไม่ถึงที่
จะมาภายหลัง พวกเขาตอ้งตอ่รถลากให้เสรจ็ 250 คนั  
วสุิทธิชนเหล่าน้ีจึงจะเดนิทางตอ่ได้

ชายก�าย�าทุกคนตอ้งช่วยตอ่รถลาก ส่วนผู้หญิงท�าเต็นท์
หลายสิบหลังส�าหรบัการเดนิทาง ช่างตอ่รถลากสมัครเล่น
หลายคนไม่ท�าตามคณุสมบัตทิี่ก�าหนดแตท่�าออกมาหลาย
ขนาดและแข็งแรงไม่เท่ากัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาภาย
หลัง เพราะเหตจุ�าเป็นพวกเขาจึงตอ้งตอ่รถลากจ�านวน
หน่ึงจากไม้สดที่ยังไม่แห้ง และในบางกรณีตอ้งใช้หนังดบิ
และดบีุกท�าล้อ รถลากแตล่ะคนับรรทุกอาหารและข้าวของ
ทัง้หมดของวสุิทธิชนจ�านวนมาก

บ่อยครัง้รถลากแตล่ะคนัตอ้งบรรทุกแป้ง เครือ่งนอน 
เครือ่งครวั และเครือ่งนุ่งห่ม 400 ถึง 500 ปอนด ์(180 ถึง 
230 กิ โลกรมั) แตล่ะคนไดร้บัอนุญาตให้วางกระเป๋าเดนิ
ทางไวบ้นรถลากไดเ้พียง 17 ปอนด ์(8 กิ โลกรมั) เท่าน้ัน

โธมัส มูลตนักับครอบครวั 10 คนของเขาไดร้บัมอบ
หมายให้ ไปกับคณะรถลากกลุ่มที่ส่ีภายใต้การก�ากับดูแล
ของกปัตนัวลิลอีกีครัง้ คณะน้ีประกอบดว้ยวสุิทธชิน 400 
คน มีจ�านวนผู้สูงวยัมากกวา่ปกต ิรายงานในเดอืนกันยายน
ของปีน้ันระบุวา่ “คน 404 คน เกวยีน 6 เล่ม รถลาก 87 คนั 
ววัเทียมแอก 6 คู ่แม่ววั 32 ตวั และล่อ 5 ตวั” 1

ครอบครัวมูลตันได้รับอนุญาตให้ ใช้รถลากเปิดประทุน
หน่ึงคันกับรถลากมีหลังคาหน่ึงคัน โธมัสกับภรรยาลาก

อนุสาวรีย์แห่งชาติสกอ็ตส์บลฟัฟ์ทางตะวนัตกของรัฐเนแบรสกา สหรัฐอเมริกา
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รถที่มีหลังคา ทารกแรกเกิดชาร์ลส์กับลิซซีพี่สาว ( โซเฟีย 
เอลิซาเบธ) อยู่ ในรถลากคันน้ี ลอตตี (ชาร์ลอตต์) จะ
ขึน้รถลากได้ก็ต่อเมื่อรถลากก�าลังลงเขา เจมส์ ฮีเบอร์วัย
แปดขวบเดินอยู่ข้างหลังโดยมีเชือกผูกรอบเอวเพื่อกันไม่
ให้เขาพลัดหลง รถลากหนักๆ อีกคันลากโดยลูกสาวคน
โตสองคน—ซาราห์ เอลิซาเบธ (19 ปี) และแมรีย์ แอน 
(15 ปี)—กับน้องชายสองคนคือวิลเลียม (12 ขวบ) และ
โจเซฟ (10 ขวบ)

ในเดอืนกรกฎาคม ปี 1856 ครอบครวัมูลตนัอ�าลาไอโอวา
ซิตแีละเริม่เดนิทาง 1,300 ไมล์ (2,090 กิ โลเมตร) ไปตะวนั
ตก หลังจากเดนิทางได ้26 วนั พวกเขามาถึงวนิเทอรค์วอร์
เตอรส์ (ฟลอเรนซ์) รฐัเนแบรสกา พวกเขาใช้เวลาหลายวนั
ที่น่ันซ่อมรถลากและเพิ่มเสบียงเน่ืองจากไม่มีเมืองใหญ่
ระหวา่งวนิเทอรค์วอรเ์ตอรส์กับซอลท์เลคซิตี ้

กวา่คณะวลิลีจะพรอ้มออกจากวนิเทอรค์วอรเ์ตอรส์ก็
เข้าปลายฤดูแล้วจึงต้องจัดสภาเพื่อตัดสินใจวา่ควรไปหรอื
อยู่จนกวา่จะถึงฤดูใบไม้ผลิ บางคนที่เคยเดินทางเส้นน้ัน
เตือนให้พวกเขาระวงัอันตรายของการเดินทางปลายฤด ู
แต่กัปตันวลิลีและสมาชิกอีกหลายคนในคณะรูสึ้กวา่พวก
เขาควรเดินทางต่อเพราะไม่มีท่ี ให้พักช่วงฤดูหนาวใน
ฟลอเรนซ์

เสบียงร่อยหรอ
เน่ืองจากเสบียงไม่พอ สมาชิกของคณะวลิลีจึงเริม่เดนิ

ทางอีกครัง้วนัที่ 18 สิงหาคมโดยคดิวา่พวกเขาจะเพิ่ม
เสบียงไดท้ี่ฟอรต์ลารามี (ทางเหนือของลารามีปัจจุบัน 
รฐัไวโอมิง) เพราะค�าเตอืนที่พวกเขาไดร้บั พวกเขาจึงวาง
ถุงแป้งอีก 100 ปอนด ์(45 กิ โลกรมั) ไว้ ในรถลากแตล่ะคนั

และวางใจวา่พวกเขาจะพบเกวยีนเสบียงที่ถูกส่งมาจาก 
ซอทล์เลคซิตี ้แตค่นขับเกวยีนเสบียงคดิวา่ไม่มีผู้อพยพ
มาอีกแล้วพวกเขาจึงกลับไปซอลท์เลคซิตีป้ลายเดอืน
กันยายนก่อนคณะวลิลีจะมาถึงพวกเขา

ในเมืองฟลอเรนซ์ ครอบครวัมูลตนัพบวา่น่าจะทิง้
เสบียงกล่องหน่ึงไวเ้พราะสัมภาระที่พวกเขาตอ้งลากให้
ครอบครวั 10 คนมีน� ้าหนักมากเกิน ตอนน้ันพวกเขาทิง้
กระเป๋าเดนิทางไวท้ี่ท่าเรอืในลิเวอรพ์ูล ทิง้เสือ้ผ้ากล่องหน่ึง
ไวบ้นเรอื ทิง้เสือ้ผ้าหีบหน่ึงไวท้ี่นิวยอรก์ซิต ีและทิง้ข้าว
ของส่วนตวัหีบหน่ึงไวท้ี่ ไอโอวาซิต ีพวกเขามองหาวธิีผ่อน
ภาระของพวกเขาระหวา่งทางดว้ย

คนที่ชอบความสบายทุกอย่างของชีวติสมัยใหม่นึกภาพ
ความทุกข์แตล่ะวนัของครอบครวัมูลตนั และชายหญิงคน
อื่นๆ ของคณะรถลากเหล่าน้ันไม่ออกแน่นอน เรานึกภาพ
มือเท้าระบม กล้ามเน้ืออักเสบ ฝุ่นและกรวด ผิวเกรยีม
แดด แมลงและยุง ฝูงววัแตกตืน่ และการเผชิญหน้ากับ
ชาวอินเดยีนแดงออกหรอืไม่ เรานึกภาพการข้ามแม่น� ้า 
ความยากของทรายและหินลื่นขณะพยายามเข็นรถข้าม
แม่น� ้าลึกหรอืไหลเช่ียวออกหรอืไม่ เราเข้าใจความอ่อนล้าที่
เกิดจากภาวะทุพโภชนาการหรอืไม่

ระหวา่งการเดนิทาง ลูกๆ ของครอบครวัมูลตนัเข้าเก็บ
รวงข้าวสาลีป่าที่หล่นในทุ่งกับคุณแม่ของพวกเขาเพื่อ
เพิม่อาหารใหก้บัเสบยีงทีร่อ่ยหรออยา่งรวดเรว็ ช่วงหน่ึง
ครอบครวัมีเพียงขนมปังบารเ์ลย์กับแอปเป้ิลให้สมาชิก
ครอบครวักินสามคนตอ่หน่ึงผลเท่าน้ัน

ก่อนค�า่ของวนัที่ 12 กันยายน ผู้สอนศาสนากลุ่มหน่ึง
กลับจากคณะเผยแผ่บรติชิมาถึงคา่ย หัวหน้ากลุ่มคอื
เอ็ลเดอรแ์ฟรงคลิน ด.ี รชิารด์ส์ (1821–1899) แห่งโควรมัภา
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อัครสาวกสิบสองซ่ึงเป็นคณุพ่อของคณุตาทวดของภรรยา
ข้าพเจ้า เมื่อเอ็ลเดอรร์ชิารด์ส์กับคนอื่นๆ เห็นความยาก
ล�าบากของคณะรถลาก พวกเขาสัญญาจะรบีไปให้ถึงหุบ
เขาซอลท์เลคและส่งคนมาช่วยเรว็ที่สุด

วนัที่ 30 กันยายน คณะวลิลีมาถึงฟอรต์ลารามี รฐั 
ไวโอมิง อยู่ทางตะวนัออกของซอลท์เลคซิตี ้400 ไมล์  
(645 กิ โลเมตร)

ตน้เดอืนตลุาคม ย่างเข้าฤดหูนาว และความยากล�าบาก
ทวคีณูขณะที่คณะรถลากพยายามเดนิตอ่ไป เสบียงเหลือ
น้อยมากจนกัปตนัวลิลีตอ้งลดอัตราส่วนของแป้งให้เหลือ 
15 ออนซ์ (425 กรมั) ส�าหรบัผู้ชาย 13 ออนซ์ส�าหรบัผู้หญิง 
9 ออนซ์ส�าหรบัเด็ก และ 5 ออนซ์ส�าหรบัทารก ไม่นานพวก
เขาก็เผชิญกับลมอือ้อึงและหิมะโปรยปราย เช้าวนัที่ 20 
ตลุาคม หิมะหนา 4 น้ิว (10 เซนตเิมตร) เต็นท์และหลังคา
เกวยีนล่มเพราะน� ้าหนักหิมะ สมาชิกห้าคนในคณะและ
สัตวล์ากรถบางตวัเสียชีวติเพราะความหนาวเย็นและความ
อดอยากในคนืก่อนเกิดพายุ และสมาชิกอีกห้าคนเสียชีวติ
ตลอดสามวนัตดิตอ่กัน ชายที่ยังแข็งแรงหลายคนตอ้งสละ
อาหารให้สตร ีเด็ก และคนป่วยกิน

กลุ่มบรรเทำทุกข์ออกเดนิทำง
สองไมล์ (3 กิ โลเมตร) ทางตอนใตข้องเทือกเขารอ็กก ี

บนแม่น� ้าสวทีวอเทอร ์คณะตัง้คา่ยรอท่ามกลางความ
อดอยาก ความหนาวเย็น และความทุกข์ยากเพื่อให้พายุ
ผ่านไป

เมื่อกลุ่มของแฟรงคลิน ด.ี รชิารด์ส์มาถึงซอลท์เลคซิตี ้
พวกเขารายงานประธานยังก์ทันทีเรือ่งสภาพที่ ไม่ปลอดภัย
ของผู้อพยพ วสุิทธิชนในหุบเขาไม่คดิวา่จะมีผู้อพยพอีก

จนกระทั่งปีตอ่มา และข่าวสถานการณ์เลวรา้ยของพวกเขา
แพร่ไปเหมือนไฟป่า

สองวันต่อมา วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ. 1856 การประชุม
ใหญ่สามัญจัดในแทเบอรน์าเคิลหลังเก่า จากแท่นพูด
ประธานยังก์ขอก�าลังคน อาหาร และเสบียงใส่เกวียนที่
ลากด้วยม้าหรือล่อเพื่อออกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ
ในวันถัดไป 2

จอห์น เบ็นเนตต ์ฮอวค์นิส์อยู่ ในแทเบอรน์าเคลิหลังเก่า 
วนัน้ันและตอบรบัค�าขอให้ช่วย เขาเป็นหน่ึงในหลายรอ้ย 
คนในกลุ่มบรรเทาทุกข์ที่ออกเดนิทางจากซอลท์เลคซิตี ้ 
ช่วงเย็นวนัที่ 21 ตลุาคม ขบวนเกวยีนช่วยชีวติมาถึงคณะ 
วลิลี ผู้รอดชีวติที่หิวโซและหนาวจัดตอ้นรบัพวกเขาดว้ย 
ความยินดแีละความส�านึกคณุ น่ีเป็นการพบกันครัง้แรก 
ของจอห์น เบ็นเนตต ์ฮอวค์นิส์กับซาราห์ เอลิซาเบธ 
มูลตนัผู้กลายเป็นคณุตาคณุยายทวดของข้าพเจ้า

วนัที่ 22 ตลุาคม ผู้ช่วยชีวติบางคนรบีไปช่วยคณะรถลาก
คณะอื่น ส่วนวลิเลียม เอช. คมิบัลล์กับเกวยีนที่เหลือเริม่
พาคณะวลิลีกลับไปซอลท์เลคซิตี ้

คนที่อ่อนแรงเกินกวา่จะลากรถตา่งวางทรพัย์สมบัติ
ของพวกเขาไว้ ในเกวยีนและเดนิอยู่ข้างเกวยีน คนที่เดนิ
ไม่ไหวจะน่ังในเกวยีน เมื่อพวกเขามาถึงสันเขารอ็กกี พายุ
หิมะน่ากลัวอีกลูกหน่ึงพัดกระหน�่ าพวกเขา ขณะพวกเขา
พยายามปีนขึน้ไปดา้นข้างสันเขา พวกเขาตอ้งห่อตวัดว้ย
ผ้าห่มเพื่อไม่ ให้หนาวตาย คนในคณะรถลากเสียชีวติไป
แล้วราว 40 คน 3

อากาศหนาวมากจนวสุิทธิชนจ�านวนมากถูกหิมะกัด
มือ เท้า และใบหน้าขณะข้ามสันเขา สตรคีนหน่ึงตาบอด
เพราะความหนาวจัด

แม่น�้าสวทีวอเทอร์ใกล้มาร์ตินส์โคฟ รัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา
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เรานึกภาพครอบครัวมูลตันออก ครอบครัวที่มีลูก
แปดคนทัง้ลากและเข็นรถลากสองคันของพวกเขาขณะ
พยายามฝ่าหิมะหนาเตอะ โธมัสกับภรรยาลากรถคันหน่ึง
ที่มีของล�า้ค่าอยู่ ในน้ัน—คือลอตตี ลิซซี และลูกอ่อน
ช่ือชาร์ลส์—กับเด็กน้อยเจมส์ ฮีเบอร์ที่เดินล้มลุกคลุก
คลานและถูกลากไปตามเชือกที่มัดไว้รอบเอว ซาราห์ 
เอลิซาเบธกับลูกอีกสามคนลากและเข็นรถอีกคัน สตรี
สูงวัยใจดีคนหน่ึงเมื่อเห็นเด็กน้อยเจมส์ ฮีเบอร์ ในสภาพ
น้ัน จึงคว้ามือเขาไว้ขณะที่เขาล้มลุกคลุกคลานอยู่หลังรถ
ลาก ความมีน� ้าใจครัง้น้ีช่วยไม่ ให้มือขวาของเขาแข็งตาย
ภายใต้สภาพอากาศต�่ากว่าศูนย์องศา แต่ช่วยมือซ้ายไว้ ไม่
ได้ เมื่อพวกเขามาถึงซอลท์เลคซิตี ้เขาถูกตัดน้ิวที่มือข้าง
น้ันหลายน้ิว

ช่วงบ่ายของวนัที่ 9 พฤศจิกายน เกวยีนของผู้ประสบ 
ภัยหยุดอยู่หน้าตกึส�านักงานส่วนสิบ ปัจจุบันคอือาคาร 
โจเซฟ สมิธเมโมเรยีลซ่ึงตัง้อยู่ ในซอลท์เลคซิตี ้หลายคน
มาถึงพรอ้มกับแขนขาที่ ไรค้วามรูสึ้ก หกสิบเก้าคนเสียชีวติ
ระหวา่งทาง แตค่�าสัญญากับครอบครวัมูลตนัในพรน้ันใน
อังกฤษเป็นจรงิ โธมัสกับซาราห์ เดนตนั มูลตนัไม่เสียลูก
แม้แตค่นเดยีว

จำกกำรช่วยชีวติเป็นรักหวำนช่ืน
พลเมืองซอลท์เลคหลายรอ้ยคนที่รอคณะรถลากอย่างใจ

จดจ่อพากันออกมาตอ้นรบัและพรอ้มช่วยดแูลพวกเขา ใน
ไม่ช้าความซาบซึง้ใจและความส�านึกคณุตอ่วรีบุรษุวยัหนุ่ม
คนหน่ึงผู้เคยช่วยครอบครวัมูลตนัจากเงือ้มมือมัจจุราชก็
กลายเป็นความรกัหวานช่ืนส�าหรบัซาราห์ เอลิซาเบธ

วนัที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 1856 ท่ามกลางค�าอวยพรของคน

ที่รกัเธอ ซาราห์ เอลิซาเบธแตง่งานกับจอห์น เบ็นเนตต ์
ฮอวค์นิส์ผู้ช่วยชีวติเธอ พวกเขาไดร้บัการผนึกเพื่อกาลเวลา
และนิรนัดรในเดอืนกรกฎาคมตอ่มาที่บ้านเอ็นดาวเม้นท์ 
พวกเขาสรา้งครอบครวัในซอลท์เลคซิตีแ้ละไดร้บัพรให้มี
บุตรชายสามคนกับบุตรสาวเจ็ดคน บุตรสาวหน่ึงในน้ันคอื
เอสเธอร ์เอมิลี เธอแตง่งานกับชารล์ส์ ราสแบนดค์ณุปู่ของ
ข้าพเจ้าในปี 1891

วนัที่ 24 กรกฎาคม เราเฉลิมฉลองวนัผู้บุกเบิก และเรา 
แสดงความส�านึกคณุตอ่ผู้บุกเบิกจ�านวนมากที่สละทุกส่ิง 
เพื่อสรา้งหุบเขาซอลท์เลคและอีกหลายชุมชนทางตะวนั 
ตกของสหรฐั เราแสดงความส�านึกคณุตอ่ผูบ้กุเบกิวสุิทธชิน 
ยุคสุดท้ายทั่วโลกเช่นกัน ผู้เบิกทาง—และก�าลังเบิก—เส้น
ทางพระกิตตคิณุให้ผู้อื่นเดนิตาม

อะไรท�าให้พวกเขาเดนิหน้าตอ่ไป อะไรผลักดนัพวกเขา
ไปข้างหน้า ค�าตอบคอืประจักษ์พยานในพระเจ้าพระเยซู
ครสิต ์ในฐานะเหลนของผู้บุกเบิก ข้าพเจ้าเสรมิค�าพยาน
และประจักษ์พยานของข้าพเจ้าวา่ความบากบั่นของท่าน
เหล่าน้ันไม่สูญเปล่า ส่ิงที่พวกท่านรูสึ้ก ข้าพเจ้ารูสึ้ก ส่ิงที่
พวกท่านรู ้ข้าพเจ้ารูแ้ละเป็นพยาน ◼
จากข่าวสารการประชุมพิเศษตอนเช้าตรูข่องวนัผู้บุกเบิกทีแ่ทเบอรน์าเคลิใน
ซอลท์เลคซิตี ้เมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม ค.ศ. 2007

อ้ำงองิ
 1. Report by F.D. Richards and Daniel Spencer, “Smith, Marilyn Austin, 

Faithful Stewards—the Life of James Gray Willie and Elizabeth Ann 
Pettit, 95–120,” history .lds .org.

 2. ด ูBrigham Young, “Remarks,” Deseret News, Oct. 15, 1856, 252; see also 
LeRoy R. Hafen and Ann W. Hafen, Handcarts to Zion (1981), 120–121.

 3. ในจ�านวนน้ี 19 คนเสียชีวติก่อนคณะรถลากมาถึงฟอรต์ลารามี อีก 7 คน
เสียชีวติระหวา่งเดนิทางกลางมหาสมุทรและ 4 คนเสียชีวติที่ ไอโอวาซิต ี 
อีก 19 คนเสียชีวติระหวา่งฟอรต์ลารามีและตน้ฤดหูนาว ส่วนใหญ่เสีย
ชีวติก่อนวนัที่ผู้ช่วยชีวติมาถึง
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วิสุทธิชนส่วนใหญ่ ในปัจจุบันนมัสการใน
วอรด์และสาขาตา่งๆ ที่พวกเขาสามารถ 
“ประชุมกันบ่อย, เพื่ออดอาหารและเพื่อ

สวดอ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยวกับความผาสุก
ของจิตวญิญาณพวกเขา” ( โมโรไน 6:5) แต ่
โมโรไน ศาสดาพยากรณ์ผู้เขียนถ้อยค�าเหล่า
น้ัน ท�างานยั่งยืนที่สุดบางอย่างเมื่อเหลือเขา
เป็นสานุศิษย์คนเดยีวหลังจากความพินาศ
ของผู้คนของเขา

ตลอดประวตัศิาสนจักร วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
จ�านวนมากจรรโลงศรทัธาตามล�าพังเมื่อ
สภาวการณ์ทิง้ให้พวกเขาโดดเดีย่ว บางคนใช้
วนัเวลาของพวกเขาเหมือนโมโรไนในการเป็น
พยานและแบบอย่างส�าหรบัคนรุน่ตอ่ๆ ไป อีก
หลายคนมีชีวติอยู่จนถึงวนัที่พวกเขาสามารถ
แบ่งปันศรทัธาของพวกเขาไดอ้ีกครัง้

กำรสวดอ้อนวอนหลำยปีเพือ่ขอให้มวีนันี้
ฟรานทิสกา โบรดิโลวาแทบมองไม่เห็น

บทบาทที่เธอจะมี ในประวตัศิาสนจักรเมื่อ

เมือ่สงคราม โรคภัยไข้เจ็บ หรอื
สภาวการณ์อืน่ปล่อยสมาชิก
ศาสนจักรเหล่าน้ีไวต้ามล�าพังใน
ประเทศของพวกเขา ตอ่ไปน้ีเป็น
วธิีทีพ่วกเขาจรรโลงศรทัธา
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ความ 

โดดเดีย่ว

ใน  

โดย ไรอนั ดบัเบิลยู. ซอลท์ซกฟิเวอร์
แผนกประวติัศาสนจกัร
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ผู้สอนศาสนาเคาะประตบู้านของเธอใน
เวยีนนาปี 1913 ปีหลังจากเธอเปลี่ยนใจ
เลื่อมใส สงครามโลกครัง้ที่ 1 กระทบทั่ว
จักรวรรดอิอสเตรยี ฮังการ ีผู้สอนศาสนากลับ
บ้าน และสมาชิกชายหลายคนถูกเรยีกไปเป็น
ทหาร ปล่อยให้ฟรานทิสกากับสตรอีีกไม่กี่คน
ตอ้งเผชิญชีวติตามล�าพัง

หลายปีน้ันฟรานทิสกาตดิตอ่กับสมาชิก 
ศาสนจักรมากทีสุ่ด หลงัสงคราม ฟรานทิสเชก 
สามขีองฟรานทิสกาไดร้บัสัญญาวา่จะด�ารง
ต�าแหน่งในรฐับาลใหม่ของเชโกสโลวะเกีย 
หลงัจากพวกเขายา้ยไปปราก ฟรานทสิกา
จงึเป็นสมาชิกศาสนจกัรเพียงคนเดยีวใน
ประเทศ ฟรานทสิเชกสิน้ชีวติในอกีไมก่ี่เดอืน
ตอ่มา และฟรานทสิกาถกูทิง้ใหด้แูลลกูสาวยัง
เล็กสองคน—คอืฟรานเซสและเจน

ฟรานทิสกาสอนพระกิตตคิณุให้ลูกสาว
ดว้ยตนเอง “ดฉัินเตบิใหญ่ ในศาสนจักร” 
ฟรานเซสจ�าได ้“ศาสนจักรเป็นบ้านของเรา!” 

1 ฟรานทิสกาเขียนถึงผู้น�าภา
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ฟรานทิสกา โบรดิโลวาเข้ารว่ม
ศาสนจักรในเวยีนนาปี 1913— 
หน่ึงปีก่อนเริม่สงครามโลกครัง้ที ่1
—และไม่ไดต้ดิตอ่กับสมาชิก
ศาสนจักรคนอืน่ๆ จนถึงปี 1929
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ศาสนจักรในออสเตรยีเพื่อ
ขอให้ส่งผู้สอนศาสนามาเช
โกสโลวะเกีย ผู้น�าศาสนจักร
ลังเลเพราะผู้สอนศาสนาคน
สุดท้ายในปราก ประมาณ 
40 ปีก่อนถูกจ�าคกุเพราะส่ังสอน จากน้ันจึงถูกเนรเทศ
ออกจากเมือง แม้จะมีรฐับาลใหม่ แตผู่้น�าศาสนจักร
เกรงวา่ไม่มีอะไรเปลี่ยน

ฟรานทิสกาไม่ย่อท้อ เธอยังคงเขียนจดหมายและ
สวดอ้อนวอนขอให้มีการจัดตัง้คณะเผยแผ่ ในปี 1928 
หลังจากฟรานทิสกาท�าส่วนของเธอมาสิบปี โธมัส 
บีซิงเกอรว์ยั 83 ปี—ผู้สอนศาสนาคนเดยีวกับที่ส่ังสอน
ในปรากเมื่อหลายปีก่อน—กลับมา ดเูหมือนความโดด
เดีย่วของครอบครวัเธอสิน้สุดลงแล้ว แตต่อ่มาไม่นาน 
สุขภาพที่ทรดุโทรมของเอ็ลเดอรบ์ีซิงเกอรท์�าให้เขา
ตอ้งจากประเทศน้ีไป

ฟรานทิสกาท้อแท้แต่ตัดสินใจเขียนจดหมายถึง
สมาชิกและผู้น� าศาสนจักรที่อยู่ต่างแดนต่อไปเรื่อยๆ 
ความไม่ย่อท้อของเธอเกิดผล วันท่ี 24 กรกฎาคม 
ปี 1929 เอ็ลเดอร์จอห์น เอ. วิดท์ โซ (1872–1952) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองมาถึงปรากพร้อมผู้สอน
ศาสนากลุ่มหน่ึง เย็นวันน้ัน ฟรานทิสกากับกลุ่มดัง
กล่าวเดินขึน้เนินเขาใกล้ปราสาทคาร์ลสเตน ที่ซ่ึง
เอ็ลเดอร์วิดท์ โซอุทิศเชโกสโลวะเกียเพื่อการส่ังสอน
พระกิตติคุณและจัดตัง้คณะเผยแผ่อย่างเป็นทางการ 
“มี ไม่กี่คนรู้ซึง้ถึงปีติที่เรารู้สึก” ฟรานทิสกาเขียนใน
เวลาต่อมา “เราสวดอ้อนวอนมานานหลายปีเพื่อให้มี
วันน้ี” 2

สาขาประชุมกันในบ้านของฟรานทิสกาเกือบ
หกเดอืน ฟรานทิสกาช่วยลูกสาวของเธอแปลพระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นภาษาเช็กและวางรากฐานส�าหรบั
ศาสนจักรในที่ซ่ึงเวลาน้ีคอืสาธารณรฐัเช็ก

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจ�านวนมากอดทนต่อความโดด
เดี่ยวเช่นเดียวกับฟรานทิสกา ชายหญิงต่อไปน้ีอยู่ ใน
คนกลุ่มแรกที่แบ่งปันพระกิตติคุณและวางรากฐาน
ของศาสนจักรในแผ่นดินเกิดของตน ซ่ึงต่อมาเอือ้
อ�านวยให้คนอื่นๆ ได้มีส่วนในความเป็นมิตรของ
วิสุทธิชน

ฟรานทิสกาอยู่ ในเหตกุารณ์ขณะ
เอ็ลเดอรจ์อห์น เอ. วดิท์ โซ (ทัง้สอง 
คนอยู่แถวกลาง) อทุศิเชโกสโลวะเกีย 
เพือ่การส่ังสอนพระกิตตคิณุใน
ปี 1929
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ของประทำนอนัยัง่ยนื
แห่งศรัทธำทีแ่ท้จริง

เมื่อปิดคณะเผยแผ่ญี่ปุ่นในปี 1924 
สมาชิกจ�านวนมากรูสึ้กสิน้หวงัและ
ถูกทอดทิง้ การเป็นผู้น�าของสมาชิก
ประมาณ 160 คนในญี่ปุ่นตกอยู่กับ
ฟูจิยะ นาระ เอ็ลเดอรค์วบคมุใน
ประเทศ งานที่เขาท�ากับบรษัิททาง
รถไฟเอือ้อ�านวยให้เขาไปเยี่ยมสมาชิก
ที่อยู่กระจัดกระจายได ้เมื่อไม่สามารถ
ไปเยี่ยมได ้ฟูจิยะตดิตอ่โดยจัดพิมพ์
นิตยสารช่ือ Shuro ( ใบปาล์ม) ซ่ึงเขา
ใช้แบ่งปันข่าวสารพระกิตตคิณุและ
ใหก้�าลงัใจวสุิทธิชนทีเ่หลอืตลอดหลาย
ปีที่สับสนวุน่วายหลังจากน้ัน

หลังจากงานอาชีพย้ายฟูจิยะไป
แมนจูเรยีและการท�าหน้าที่เอ็ลเดอร์
ควบคมุของเขาสิน้สุดลงในปี 1937 
การตดิตอ่กับสมาชิกในญี่ปุ่นจึงขาด
หายไป “ถึงแม้เราไม่ไดต้ดิตอ่กันทาง
จดหมายกับซอลท์เลคซิตี”้ ฟูจิยะ
กล่าว “. . . แตเ่รามีความเช่ือมั่นวา่
ศาสนจักรจะเปิดอีกครัง้ [ที่น่ี]” 3

ในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 ฟูจิยะ 
กลับมาโตเกียว ที่น่ันเขาส่ังสอนเพื่อน

บ้านและจัดการ
ประชุมโรงเรยีนวนั
อาทิตย์สัปดาห์ละ
ครัง้ หลังสงคราม 
ฟูจิยะพบประกาศ
จากเอ็ดเวริด์  
แอล. ครสิโซลด์
—วสุิทธิชนยุค
สุดท้ายที่เป็นทหาร
อเมรกิัน—เชิญชวน
สมาชิกศาสนจักร
ในประเทศให้ตดิตอ่
เขา ฟูจิยะไปเยี่ยม

เอ็ดเวริด์ในห้องพักที่ โรงแรมทันที 
เมื่อเอ็ดเวริด์เข้ารว่มการประชุม
ของวสุิทธิชนยุคสุดท้ายในโตเกียว 
เขาประหลาดใจที่พบผู้เข้ารว่มการ
ประชุมราว 100 คน

“ ในบรรดาทัง้หมดน้ัน” ฟูจิยะ
กล่าวในเวลาตอ่มา “ของประทานยิ่ง
ใหญ่ที่สุด และของประทานอันมั่นคง
ถาวร คอืการรูแ้ละน้อมรบัศรทัธาที่แท้
จรงิ—น่ันหมายถึงการรูจ้ักพระบิดา
บนสวรรค ์พระเยซูครสิต ์และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” 4

กำรสร้ำงศำสนจกัรในฮำวำย
โจนาธาน เอช. นาเปลาเป็นผู้

พพิากษาท่ีคนเคารพนับถือบนเกาะ
เมาอกีอ่นเขากบัคติภิรรยารบับพัตศิมา
ในปี 1851 หลงัจากโจนาธานจ�าตอ้งลา
ออกจากการเป็นผูพ้พิากษาเพือ่เขา้รว่ม
ศาสนจกัร เขาทุ่มเทพลงังานเพือ่สรา้ง
ศาสนจกัรในบรรดาคนท่ีพดูภาษาฮาวาย 
โจนาธานสอนภาษาใหผู้ส้อนศาสนา
ช่ือจอรจ์ ควิ. แคนนอน ช่วยแปลพระ
คมัภรีม์อรมอน และพฒันาโปรแกรม
แรกส�าหรบัอบรมภาษาตา่งประเทศให้ผู้
สอนศาสนา

ดว้ยเหตน้ีุ ชาวฮาวายโดยก�าเนิด
กวา่ 3,000 คนจึงเข้ารว่มศาสนจักร
ภายในสามปี “ท�าให้เราเห็นชัดเจน
วา่น่ีคอืศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า” 
โจนาธานเขียน “มีคนจ�านวนมากบน
เกาะเหล่าน้ีผู้มีศรทัธาแรงกล้าเพราะ
พระคณุของพระผู้เป็นเจ้า ผ่านพระ
เยซูครสิตพ์ระเจ้าวา่เราจะไดร้บัพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์” 5

ในปี 1872 คติ ินาเปลาตดิโรคเรือ้น
และตอ้งย้ายไปอยู่นิคมโรคเรือ้นบน
เกาะโมโลไก แทนที่จะอยู่ท่ามกลาง 

หลังจากสามีสิน้ชีวติ ฟรานทิสกา
เลีย้งดบูุตรสาวสองคนตามล�าพัง

ในฐานะเอ็ลเดอรค์วบคมุ ฟูจยิะ นาระ  
( ในชุดสูทสีเขม้) รบัผดิชอบเรือ่งการ
ตดิตอ่กบัสมาชิกหลงัจากปิดคณะ
เผยแผญี่ปุ่่นในปี 1924

วสุิทธิชนยุคสุดท้าย
จ�านวนมากอดทน
ตอ่ความโดดเดีย่ว
เช่นเดยีวกับฟราน
ทิสกา ชายหญิงเหล่า
น้ีบ�ารงุเลีย้งไฟแห่ง
ศรทัธาของพวกเขา 
แบง่ปันพระกติตคิณุ 
และสรา้งศาสนจักร
ในบ้านเกิดของตน
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วสุิทธิชน โจนาธานกลับขอให้นิคมรบัเขา
ไวด้ว้ย “ช่วงเวลาสัน้ๆ ที่เหลือ” เขาเขียน
ถึงคณะกรรมการสุขภาพ “ผมอยากอยู่
กับภรรยาผม” 6 ค�าขอไดร้บัอนุมัต ิและโจ
นาธานกลายเป็นประธานสาขาในโมโล ไก  
โจนาธานท�างานใกล้ชิดกับบาทหลวง
คาทอลิกในท้องที่ช่ือคณุพ่อดาเมียนเพื่อดแูลช่วย
เหลือทุกคนที่เป็นโรคน้ี โจนาธานสิน้ชีวติในบัน้ปลาย
จากโรคเรือ้นที่เขาตดิในนิคมแห่งน้ี

“ผมยนิดเีป็นเคร่ืองมอืใน 
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้ำ”

ครอบครวัของเฟรดรชิส์ 
กับโฮปเปเป็นวสุิทธิชน
ยุคสุดท้ายเพียงสอง
ครอบครวัในอารเ์จนตนิา
เมื่อพวกเขาย้ายจาก 
เยอรมนีไปอยู่ที่น่ันเมื่อ 
ตน้ทศวรรษ 1920 วลิเฮลม์  
เฟรดรชิส์กับเอมิล โฮปเป
พยายามแบ่งปันพระ
กิตตคิณุในประเทศใหม่
ของพวกเขา โดยแจก
จุลสารและชวนคนอื่นๆ 
มารว่มการประชุม “ผมมีความไวว้างใจเต็มที่ ในพระ
บิดาบนสวรรคว์า่พระองคจ์ะทรงส่งเพื่อนที่จรงิใจผู้จะ
ยอมรบัพระกิตตคิณุมาให้ผม” วลิเฮล์มเขียน “เพราะ
ผมยินดเีป็นเครือ่งมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า” 7

แตม่ีความท้าทายอย่างมาก สองครอบครวัอาศัยอยู่
ไกลกันและตอ้งเดนิทางสองช่ัวโมงมาประชุมรว่มกัน 
เพราะเอมิลเป็นมัคนายกและวลิเฮล์มเป็นผู้สอนใน
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน พวกเขาจึงไม่สามารถปฏิบัติ
ศาสนพิธีเช่นศีลระลึกหรอืให้พรฐานะปุโรหิตได้

ในปี 1924 ฮิลเดอการเ์ด โฮปเปให้ก�าเนิดลูกสาว
ที่สิน้ชีวติในอีกสองเดอืนตอ่มา ขณะที่ฮิลเดอการเ์ด
โศกเศรา้ เธอถามวา่เราจะรวมช่ือลูกสาวไว้ ในบันทึก
ของศาสนจักรอย่างไร ดว้ยเหตน้ีุ วลิเฮล์มจึงเริม่เขียน
จดหมายสอบถามผู้น�าศาสนจักรในซอลท์เลคซิตี ้

ขวา: โจนาธาน นาเปลาผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสรุน่แรกคน 
หน่ึงในฮาวายช่วยแปลพระคมัภีรม์อรมอนเป็นภาษา 
ฮาวาย ล่าง: วลิเฮล์ม ฟรดิรชิส์ (คนทีส่องจากซ้าย)  
และเอมิล โฮปเป (กลาง แถวหลัง) เข้ารว่มพิธ ี
บัพตศิมาครัง้แรกในอารเ์จนตนิา
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หน่ึงปีครึ่งต่อมา ศาสนจักร
ส่งเอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด 
(1873–1939) แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองมาพร้อมผู้สอนศาสนาคน
อื่นๆ เพื่อพบกับกลุ่มผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสที่เพิ่มขึน้ในบัวโนสไอเรส 
เมื่อพวกเขามาถึงในเดือนธันวาคม ปี 
1925 เอ็ลเดอร์บัลลาร์ดให้บัพติศมาผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสหลายคนและจัดตัง้
สาขา ในวนัครสิตม์าส เอ็ลเดอรบ์ลัลารด์ 
อุทิศอเมริกาใต้เพื่องานเผยแผ่
ศาสนาและจัดตัง้คณะเผยแผ่แห่ง
แรกบนทวีปน้ี

กำรน�ำพระกติตคุิณกลบั
มำให้ผู้คนของเขำ

ฟิลลิปเปกับอนาลิส อัสซารด์มีชีวติ
ที่สุขสบายแล้วเมื่อผู้สอนศาสนามา
เคาะประตบู้านของพวกเขาในเมือง
เคลิ์น เยอรมนี ในปี 1980 พวกเขา
น้อมรบัพระกิตตคิณุอย่างรวดเรว็ 
และรูสึ้กถึง “พรล้นเหลือ” ไม่นาน
นักฟิลลิปเปรูสึ้กถึงความปรารถนา
อย่างแรงกล้าที่จะกลับไปประเทศ
บ้านเกิดที่ โคทดวิวัรเ์พื่อแบ่งปันพระ

กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู “ดว้ยเหตุ
น้ีในปี 1986 หลังจากสวดอ้อนวอน
และอดอาหารกับภรรยาหลายครัง้” 
ฟิลลิปเปจ�าได ้“ผมตดัสินใจกลับไปที่
ไอวอรีโคสตเ์พื่อให้ส่ิงที่ผมไดร้บั เพื่อ
ท�าให้หลายคนในครอบครวัผมและ
คนของผมดขีึน้” 8

ก่อนออกจากเยอรมนี ฟิลลิปเป
หารือกับผู้น� าศาสนจักร แม้ ไม่มี
หน่วยศาสนจักรในโคทดิวัวร์แต่มี
สมาชิกจ�านวนหน่ึงท่ีน่ันผู้เข้าร่วม
ศาสนจักรขณะอยู่ ในประเทศอื่น 
ครอบครัวอัสซาร์ดได้รับรายช่ือเหล่า
น้ันและปีต่อมาพวกเขาหมั่นเขียน
ถึงกัน ครอบครัวอัสซาร์ดจุดประกาย
ศรัทธาในผู้อ่ืนทีละเล็กทีละน้อยและ
ได้รับอนุญาตให้เริ่มจัดการประชุม
วันอาทิตย์ ในบ้านของพวกเขา วอร์ด
และสาขาต่างๆ ตามมา และในปี 
1997 ศาสนจักรจัดตัง้สเตคแรกใน
โคทดิวัวร์ ◼
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นีแ้ละคนอืน่ๆ ทัว่โลกใน
ประวตัปิระเทศ หมวด
ประวตัศิำสนจกัรของ
แอปพลเิคชันคลงัค้นคว้ำ 
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เมือ่ฟิลิปเปกับอนาลิส อัสซารด์ 
(ซ้าย) พบลูเซียนกับอกาเฟ 
อัฟโฟเอในโคทดลิววัร ์ทัง้สองคู่
ดี ใจทีรู่ว้า่พวกเขาไม่ โดดเดีย่วใน
ศาสนจักรทีน่ั่น

ความวริยิะอุตสาหะ
ของพวกเขาใน
การวางรากฐาน
ของศาสนจักรเอือ้
อ�านวยให้คนอืน่ๆ 
มีส่วนในความเป็น
มิตรของวสุิทธิชน
ในเวลาตอ่มา
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พระคมัภีรม์อรมอนเป็นของประทานที่มุ่ง
หมายจะน�าเราผู้เป็นบุตรธิดาของพระผู้
เป็นเจ้ามาสู่ความรูเ้รือ่งพระกิตตคิณุที่แท้

จรงิของพระเยซูครสิต ์เอนรเิก เซอรป์า บัสตามันเต 
สมาชิกจากลิมา เปร ูคดิวา่พระคมัภีรม์อรมอนเป็น
จดหมายจากพ่อแม่ที่รกัเรา “พระบิดาบนสวรรคข์อง
เราทรงเขียน ‘จดหมาย’ ผ่านศาสดาพยากรณ์ ประทาน
ค�าแนะน�า ค�าปลอบโยน และการน�าทางเพื่อประโยชน์
และพรของเราทุกครัง้ พระองคท์รงพระปรชีาญาณ
ในแผนของพระองคจ์ึงทรงทราบวธิีประทานบรรดา
จดหมายแห่งความรกัเหล่าน้ีตรงกับเวลาที่ ใจเราพรอ้ม
เข้าใจพรของพระองคแ์ละพระกิตตคิณุของพระองค”์

ตอ่ไปน้ีเป็นประจักษ์พยานบางส่วนจากผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหลายคนทั่วโลกเกี่ยวกับค�าสอนจากพระคมัภีร์
มอรมอนที่พวกเขาประทับใจเป็นพิเศษเมื่อพวกเขา
เรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร

พยำนหลกัฐำนอกีเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต์

ผมเห็นพระคมัภรีม์อรมอนทีบ้่านของหลานสาวใน
เมอืงอบีาดนั ไนจเีรยี ผมเป็นคนชอบอ่าน ผมจงึอยาก

เขา้ใจวา่ท�าไมหนังสือเล่มน้ันบอกวา่เป็น “พยานหลกัฐาน
อกีเลม่หน่ึงของพระเยซคูรสิต”์ ผมจงึหยิบมาอ่าน

ช่ือรอง “พยานหลักฐานอีกเล่มหน่ึงของพระเยซู
ครสิต”์ เปิดจิตใจให้ผมยอมรบัวา่พระองคน่์าจะทรง
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทัง้โลกไม่เฉพาะพระผู้
ช่วยให้รอดของชาวอิสราเอล ซ่ึงเป็นเรือ่งที่ผมสนใจมาก

พระคมัภีรม์อรมอน 

ผู้เปลีย่นใจเลือ่มใสเหล่าน้ีพัฒนาศรทัธา
ผ่านการอ่านพระคมัภีรม์อรมอน

 เปล่ียนชีวติ

ในเวลาน้ัน การเสด็จเยือนชาวนีไฟและการสถาปนากฎ
ตลอดจนศาสนพิธีของพระองคท์่ามกลางคนเหล่าน้ัน
ท�าให้ผมตอ้งการรูม้ากขึน้เกี่ยวกับการปฏิบัตศิาสนกิจ
ของพระองค์

ช่ือรองดงักล่าวน�าผมให้เรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับ
ศาสนจักร ผมเริม่รูสึ้กถึงพระวญิญาณเมื่อผมเช่ือฟังค�า
ตกัเตอืนที่เขียนไว้ ในพระคมัภีรม์อรมอน อย่างเช่น การ
สวดอ้อนวอนเพื่อรูค้วามจรงิดว้ยตวัผมเอง (ด ูโมโรไน 
10:4) เวลาน้ีผมรูแ้ล้ววา่พระผู้ช่วยให้รอดทรงพระชนม์
และทรงรกัเราทุกคน
เอเซเคียล อาเคห์, รัฐไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

1 นีไฟ 8—ผล “เหนือกว่ำทุกส่ิงทีพ่่อเคยชิมรสมำ”

ใน 1 นีไฟ 8:11–12 ลี ไฮกล่าวถึงผลของตน้ไม้แห่ง
ชีวติวา่ “หวานที่สุด, เหนือกวา่ทุกส่ิงที่พ่อเคยชิมรส

มา . . . จิตวญิญาณของพ่อเต็มไปดว้ยความปรดียีิ่งนัก” 
เมื่อดฉัินอ่านข้อเหล่าน้ี ดฉัินรูสึ้กอย่างแรงกล้าวา่ผลน้ี
พิเศษมากและดฉัินปรารถนาจะรบัประทานผลน้ันดว้ย

ดฉัินรูสึ้กเห็นใจลี ไฮมาก ดฉัินคดิวา่จะเป็นอย่างไรถ้า
ดฉัินเป็นลีไฮและมีผลน้ี ดฉัินคงรูสึ้กเหมือนท่านและ
คงอยากให้ครอบครวัรบัประทานผลน้ันเช่นกัน ดฉัิน
รูสึ้กอย่างน้ันจรงิๆ เพราะพ่อแม่ของดฉัินยังไม่ไดเ้ป็น
สมาชิกศาสนจักร ดว้ยเหตน้ีุเมื่อดฉัินอ่านข้อเหล่าน้ี 
จงึดเูหมอืนจะพูดส่ิงทีอ่ยู่ ในใจดฉัิน

ดิฉันรู้ว่าผลน้ีพิเศษ ก่อนจะรู้ด้วยซ�า้ว่าผลน้ันหมาย
ถึงความรกัของพระผู้เป็นเจ้าและพระกิตตคิณุของ
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ระหวา่งชัน้เรยีน ผมเห็นบนกระดานข่าวแจ้งการเปิดเผยที่
ประธานโธมัส เอส. มอนสันไดร้บัเกี่ยวกับการลดอายุผู้สอน
ศาสนา

เมื่อผมอ่าน เจคอบ 5:74 คนืน้ัน ผมรูว้า่ผมตอ้งรบัใช้
พระผู้เป็นเจ้า และเมื่อเห็นผู้สอนศาสนา—ชายหนุ่มสอง
คนที่อายุเท่าผม—ถวายชีวติแดพ่ระองค ์ผมรูว้า่ผมก็ท�าได้
เหมือนกัน คนืก่อนการประชุมศาสนจักรวนัน้ัน ผมตดัสิน
ใจรบับัพตศิมา คนืหลังการประชุม ผมตดัสินใจเป็นผู้สอน
ศาสนา ตอนน้ีผมกลับบ้านอย่างสมเกียรตหิลังจากรบัใช้
ผู้คนที่ยอดเยี่ยมของคณะเผยแผ่ฟิลิปปินส์ เซบูตะวนัออก
โจเซฟ กติูเออร์เรซ, เมืองบาตงักสั ฟิลิปปินส์

หนังสือของอนัีส—กำรให้อภยับำป

เมื่อดฉัินอ่านพระคมัภีรม์อรมอนครัง้แรก ดฉัินไม่ทราบ
จะเริม่ตรงไหน ดฉัินก�าลังประสบปัญหาเรือ่งการให้อภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้อภัยตนเองและรูว้า่ดฉัินมีคา่
ควรไดร้บัการให้อภัยหรอืไม่ ซิสเตอรผ์ู้สอนศาสนาคนหน่ึง
บอกดฉัินวา่ดฉัินจะไดร้บัค�าตอบในพระคมัภีรแ์ละถ้าดฉัิน
ไม่รูจ้ะเริม่ตรงไหน ดฉัินควรสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับเรือ่ง
น้ีและดฉัินจะเจอข้อพระคมัภีรท์ี่ตอ้งการ ดฉัินตดัสินใจ
พลิกหน้าไปเรือ่ยๆ และอ่านตรงที่หยุดพลิก—หนังสือของ 
อีนัส ข้อ 4–6 ดฉัินรูว้า่พระคมัภีรม์อรมอนเป็นความจรงิ
ทันทีหลังจากอ่าน
เจนนิเฟอร์ แอนเดรสกี, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

โมไซยำห์ 27—โอกำสเปลีย่นแปลง

เมื่อดฉัินอ่านพระคมัภีรม์อรมอนครัง้แรก พระคมัภีร์
มอรมอนตอนที่ดฉัินชอบมากที่สุดอยู่ ในโมไซยาห์เมื่อ

บุตรชายของแอลมาละทิง้และพยายามท�าลายศาสนจักร 
แตม่ีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ในเขา—เขารูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และเขาเปลี่ยนเป็นผู้เช่ือ ดฉัินชอบเรือ่งน้ี
มากเพราะควรให้ทุกคนมีโอกาสเปลี่ยน
มาเรีย การ์เซีย เฮนริเก กอนซาเลซ, เมืองมอลี ชิลี

พระองค ์ตอ่มา ทันทีที่ดฉัินเข้าใจความหมายของผลดงั
กล่าว ดฉัินคดิวา่พระคมัภีรบ์รรยายไวอ้ย่างถูกตอ้ง

พระคมัภีรเ์ป็นบันทึกความจรงิจากศาสดาพยากรณ์และ
มีพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ ในน้ัน
อึน จิน ยอม จงัหวดัคยอ็งกี เกาหลีใต้

เจคอบ 5:74—ควำมปรำรถนำจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้ำ

เมื่อผมก�าลังเรยีนรูเ้กี่ยวกับศาสนจักร ผมอ่าน เจคอบ 
5:74 ข้อน้ีตดิอยู่ ในใจผมนับตัง้แตว่นิาทีที่ผมอ่าน ผม

เป็นสมาชิกที่แข็งขันมากของศาสนาเดมิมาตลอดชีวติและ
มีความปรารถนาจะรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าเสมอ ผมหวงัแม้
กระทั่งวา่สักวนัจะศึกษาปรชัญาและศาสนศาสตรเ์พื่อจะได้
รบัใช้พระองค ์ผมผ่านการสอบเข้าศึกษาปรชัญาแล้ว

แตผ่มจะไม่มีวนัลืมเมื่อผมอ่านพระคมัภีรเ์ล่มน้ัน
ครัง้แรก ผมจ�าไดว้า่ผมอ่านในคนืหลังจากผมเข้ารว่มการ
ประชุมของศาสนจักรแอลดเีอสครัง้แรก ช่วงพักช่วงหน่ึง
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ควำมจริงทีท่รงพลงัในพระคมัภร์ีมอรมอน

“บางส่ิงท่ีทรงพลงัเกิดข้ึนเม่ือลกูคนหน่ึง
ของพระผูเ้ป็นเจา้พยายามจะรู้มากข้ึนเก่ียว
กบัพระองคแ์ละพระบุตรท่ีรักของพระองค ์
ไม่มีท่ีใดสอนความจริงเหล่านั้นไดช้ดัเจน
และทรงพลงัเท่าพระคมัภีร์มอรมอน . . .

“พี่นอ้งท่ีรักทั้งหลาย ขา้พเจา้เป็นพยานวา่พระคมัภีร์
มอรมอนเป็นพระค�าของพระผูเ้ป็นเจา้จริงๆ ในนั้นมีค�า
ตอบของค�าถามส�าคญัท่ีสุดในชีวติ”
ประธำนรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน, “พระคมัภร์ีมอรมอน: ชีวติท่ำนจะเป็นอย่ำงไรหำก
ปรำศจำกพระคมัภร์ีเล่มนี”้ เลยีโฮนา, พ.ย. 2017, 61, 62.

โมไซยำห์ 27:28–29—ควำมสุขและกำรไถ่

ใ นฐานะสมาชิกใหม่ ดฉัินประทับใจ โมไซยาห์ 27:28–29 
ดฉัินเคยขอบพระทัย—และยังคงขอบพระทัย—

ที่พระเจ้าทรงเมตตาดฉัินและทรงไถ่ดฉัินจากชีวติที่มีบาป  
กอ่นรบับพัตศิมา ดฉัินคดิวา่ตนเองมคีวามสุข แต่ไมม่ี
ส่ิงใดเทียบไดก้ับความสุขซ่ึงดฉัินรูสึ้กทันทีที่ยอมรบัพระ
กิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู ดฉัินไม่เคยรูสึ้กมั่นใจและแน่ใจ
มากขนาดน้ันวา่อนาคตที่สดใสรออยู่

หลังจากยอมรบัค�าเชือ้เชิญของแอลมาให้ “มาและรบั
บัพตศิมาสู่การกลับใจ, เพื่อท่านจะเป็นผู้รบัส่วนผลของ
ตน้ไม้แห่งชีวติดว้ย” (แอลมา 5:62) ดฉัินประสบการปลด
ปล่อยที่ปลอบโยนและเป่ียมดว้ยสันตสุิขเหมือนแอลมาผู้
บุตรเมื่อท่านเขียนวา่ “ข้าพเจ้าอยู่ ในเหวลึกอันมืดที่สุด; 
แตบ่ัดน้ีข้าพเจ้าเห็นความสวา่งอัศจรรย์ของพระผู้เป็น
เจ้า. จิตวญิญาณข้าพเจ้าถูกทรมานอยู่ดว้ยความทรมาน
นิรนัดร;์ แตพ่ระเจ้าทรงดงึข้าพเจ้ามา, และจิตวญิญาณ
ข้าพเจ้าไม่เจ็บปวดอีกตอ่ไป” ( โมไซยาห์ 27:29) ข้อความ
น้ีช่วยให้ดฉัินเข้าใจวา่การเริม่ตน้ชีวติใหม่และความสุขที่
เพิ่งพบตัง้มั่นอยู่บนการยอมรบัวา่พระเยซูครสิตท์รงเป็น
พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของดฉัิน เวลาน้ีดฉัินส�านึก
คณุอย่างหาที่สุดมิไดท้ี่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจ่ายคา่ความ
ยตุธิรรมและทรงยอมใหด้ฉัินรูสึ้กครัง้แลว้ครัง้เลา่ถงึความ
รกัเดียวกันน้ันที่ ไถ่ดิฉันทุกครัง้ที่กลับใจ
มารี- แชนทอล โฮก,ู เมืองออนแทรีโอ แคนาดา

หนังสือสีน�ำ้เงนิเล่มเลก็

ผมเตบิโตในอินเดยีที่ผมพบผู้สอนศาสนาและเข้ารว่ม
การประชุมของศาสนจักรเป็นครัง้แรก วนัอาทิตย์

น้ันตรงกับวนัอาทิตย์อีสเตอรพ์อด ีเพราะตารางงานของ
ผม ผมจึงมาโบสถ์สายและเข้าชัน้เรยีนเยาวชนโรงเรยีน

วนัอาทิตย์ ผู้สอนศาสนาคนหน่ึงสอนบทเรยีน เขาอ้างพระ
คมัภีรบ์างข้อจากหนังสือเล่มสีน� ้าเงินที่ผมไม่เคยเห็นมา
ก่อนแตฟ่ังเหมือนพระคมัภีร์ ไบเบิล ขณะที่เขาสอน ผม
รูสึ้กแรงกล้าในใจและรูว้า่ผมควรมีหนังสือเล่มน้ีดว้ย

ผมไปหาเขาหลังเลิกเรยีนและบอกวา่ “ผมอยากได้
หนังสือเล่มน้ัน” เน่ืองจากหนังสือเล่มน้ันเป็นพระคมัภีร์
ของเขา เขาจึงให้ ไม่ได ้แตเ่ขาให้ผมดแูละจับ ผมเห็นตวั
หนังสือสีทองบนหน้าปกเขียนวา่ “พระคมัภีรม์อรมอน” 
ผมเกิดความรูสึ้กเหมือนเดมิอีกครัง้วา่ผมตอ้งการหนังสือ
เล่มน้ันให้ตวัผม ผู้สอนศาสนาขอที่อยู่และสัญญาจะน�ามา
ให้ผม ผู้สอนศาสนามาบ้านผมหลังจากน้ันไม่นานและให้
พระคมัภีรม์อรมอนผมหน่ึงเล่ม ตอ่จากน้ันพวกเขาเริม่
สอนบทสนทนา

ปีน้ัน อีสเตอรน์�าพรเหลือเช่ือเข้ามาในชีวติผม น่ันคอื 
พระคมัภีรม์อรมอน หนังสือสีน� ้าเงินเล่มเล็กน�าวญิญาณ
ของชีวติเข้ามาในชีวติผม และผมขอบพระทัยที่ผมมี
โอกาสไดเ้รยีนรูจ้ากหนังสือเล่มน้ัน ◼

เวนู บหาสคาร์ นคัคา, รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

เอเซเคยีล อำเคห์ เจนนิเฟอร์ แอนเดรสกี เวนู บหำสคำร์ นัคคำโจเซฟ กตูเิออร์เรซ มำรี- แชนทอล โฮกู
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เ มื่อผมอายุประมาณ 12 ขวบ ผม
เห็นภาพยนตรศ์าสนจักรเรือ่งหน่ึง

ที่ประธานลอเรนโซ สโนว ์(1814– 
1901) ก�าลังสวดอ้อนวอนให้วสุิทธิชน 
ยุคสุดท้ายในเซนตจ์อรจ์ ยูทาห์ 
สหรฐัอเมรกิาผู้ก�าลังประสบภัยแล้ง
แสนสาหัส

“พระเจ้า” ประธานสโนวส์วด
อ้อนวอน “ขอทรงอวยพรคนดแีห่ง
เซนตจ์อรจ์”

วลี “คนดแีห่งเซนตจ์อรจ์” ฝาก
รอยประทับไม่รูล้ืมในใจเด็กอย่างผม 
เน่ืองจากผมอยู่ ในชิลี ผมจึงพยายาม
นึกภาพเอาเองวา่วสุิทธิชนที่ซ่ือสัตย์ 
“คนดแีห่งเซนตจ์อรจ์” ตอ้งเป็นแบบ
ใด ผมตอ้งการพบพวกเขา

30 กวา่ปีตอ่มา ในปี 2005 ผมกับ
ครอบครวัพาลูกชายคนที่สองของเรา
ไปอยู่ โพรโว ยูทาห์กับพี่ชายของเขาผู้
ก�าลังศึกษาที่มหาวทิยาลัยบรคิมัยังก์ 
ช่วงเย็นหลังจากเราไปถึง ผมพูดวา่ 
“พ่ออยากไปดคูนดแีห่งเซนตจ์อรจ์”

“แตพ่่อครบั” ลูกชายคนโตคา้น 
“เซนตจ์อรจ์อยู่ ไกลนะครบั”

“ฟังพ่อนะ” ผมตอบ “พ่อจ่ายคา่ตัว๋
เครือ่งบินให้แล้ว พ่อจะจ่ายคา่อาหาร 
พ่อจะจ่ายคา่น� ้ามัน พ่ออยากไดแ้ค่
อย่างเดยีวให้ตวัเอง พ่ออยากพบคนดี
แห่งเซนตจ์อรจ์!”

“ ไดค้รบัพ่อ” ลูกชายตอบหลังจาก
เขารูว้า่ผมเอาจรงิ

วนัรุง่ขึน้เราขบัรถ 260 ไมล ์(418 
กิโลเมตร) หลงัจากมาถงึเซนตจ์อรจ์ 
เราไปทีศ่นูยต์อ้นรบันักทอ่งเทีย่วที่
พระวหิารและเดนิชมบา้นพกัฤดหูนาว
ของประธานบรคิมั ยงัก ์(1801–1877) 
เราไปเยีย่มชมแทเบอรน์าเคลิดว้ย ที่
น่ันผมไดร้บัเชิญใหพ้ดูกบัครอบครวั
ผมหน่ึงนาทจีากแทน่พดูแทน่เดยีว
กบัทีป่ระธานสโนวพ์ดูถงึ “คนดแีหง่
เซนตจ์อรจ์” เราเดนิชมรอบเมอืง เฝ้า
ดแูละพบปะผูค้น พวกเขาเหมอืน 
วสุิทธชินยคุสุดทา้ยทีซ่ื่อสัตยท์ัว่ไป

ผมมีความสุขที่ ได้ ไป แตเ่มื่อเรา

กลับมาชิลี ผมตระหนักวา่ผมเคยเห็น 
“คนดแีห่งเซนตจ์อรจ์” มาก่อน

เพราะงานและการเรยีกของผมใน
ศาสนจักร ผมจึงเดนิทางไปทั่วชิลี ใน
เมืองกาลามาผมเคยเห็นคนหนุ่มสาว
ที่พยายามรกัษาพระบัญญัต ิในเมือง
ลาเซเรนาผมเคยเห็นพ่อแม่ที่อุทิศตน
ผู้มาเข้ารว่มการประชุมของศาสนจักร
แตเ่ช้าพรอ้มกับลูกๆ ของพวกเขา  
ในเมืองอันโตฟากัสตา ผมเคยเห็น 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่ตอ่สู้เพื่อส่ิงถูก 
ตอ้งทุกวนั ในเมืองบาเยนาร ์เมือง 
โกเปียโป เมืองกัลเดรา เมืองโตโกปิล
ลา และเมืองอื่นๆ ผมเคยเห็นสมาชิก
ที่คกุเข่าสวดอ้อนวอนแล้วลงมือท�าแม้
สถานการณ์ ไม่เอือ้อ�านวย

เมื่อผมเห็นวสุิทธิชนยุคสุดท้ายที่
เช่ือฟังและอดทน—ไม่วา่พวกเขา
อาศัยอยู่ที่ ใดหรอืเผชิญความท้าทาย
อะไร—ผมพูดกับตวัเองวา่ “น่ีแหละ
คนดแีห่งเซนตจ์อรจ์” ◼
คลอดิโอ กอนซาเลซ, เมืองอนัโตฟากสัตา ชิลี ภา
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คนดีแห่งเซนตจ์อร์จ

เสียงวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย

เ ม่ือผมเห็นวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยท่ีซ่ือสตัย—์ 

ไม่วา่พวกเขาอยุท่ี่ใด— 
ผมพดูกบัตวัเองวา่  
“น่ีแหละคนดีแห่ง 
เซนตจ์อร์จ”
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ดิฉันเพิ่งน่ังบนรถโดยสารเมื่อชาย
คนหน่ึงที่น่ังอยู่ฝ่ังตรงข้ามเอนตวั

มาพูดวา่ “คณุมีจิตใจงาม”
ไม่ตอ้งพูดก็รูว้า่ดฉัินประหลาดใจ 

ดฉัินไม่เคยไดย้ินใครชมจิตใจดฉัินมา
ก่อน ดฉัินไม่ทราบจะตอบอย่างไรจึง
พูดเพียงวา่ “ขอบคณุคะ่”

ชายคนน้ันบอกดฉัินวา่เขาบอกได้
เพราะเขาท�างานกับกลุ่มศาสนาของ
เขา ดฉัินฟังเขาขณะเขาแนะน�าดฉัิน
เกี่ยวกับการรกัษาจิตใจของดฉัินให้
สวยงามอยู่เสมอ

เมื่อรถโดยสารเข้าป้าย เราทัง้คูย่ืน
ตรงทางออกและเขาบอกความคดิ
สุดท้ายกับดฉัินวา่ “คณุอย่าฟัง 
มอรมอนพวกน้ันนะ”

เวลาดเูหมอืนจะหยดุน่ิงไปช่ัวครู ่
ชายคนน้ีเห็นส่ิงพิเศษบางอย่างใน
สีหน้าของดฉัิน แตเ่ขาไม่ทราบวา่น่ัน 
เพราะ ศาสนาของดฉัิน

ดฉัินจะตอบอย่างไรด ีพูดตามตรง 
ความคดิแรกของดฉัินคอืไม่พูดอะไร
และแสรง้ท�าเป็นไม่ไดย้ินเขา ดฉัิน
กังวลวา่ถ้าบอกเขาวา่ดฉัินเป็นสมาชิก
ของศาสนจักร เขาอาจมีปฏิกิรยิาใน
ทางลบหรอืถึงกับหยาบคาย

แตพ่ระคมัภีรข์้อหน่ึงเข้ามาในใจ 
“ข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรือ่งข่าว
ประเสรฐิ เพราะวา่ข่าวประเสรฐิน้ัน
เป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า เพื่อให้
ทุกคนที่เช่ือไดร้บัความรอด” ( โรม 
1:16) ดฉัินรูแ้น่แก่ ใจวา่ดฉัินไม่มี
ความละอายในเรือ่งพระกิตตคิณุ และ
รูว้า่จิตใจของดฉัินจะไม่ส่องสวา่งหาก
ดฉัินไม่ยืนเป็นพยาน ดฉัินมองดชูาย
คนน้ันดว้ยความตัง้ใจใหม่และพูดวา่ 
“ดฉัินก็เป็นคนหน่ึงคะ่”

”ดิฉนักเ็ป็นคนหน่ึงค่ะ”

เขาจ้องหน้าดฉัินและดฉัินจ้อง
กลับ ยังความประหลาดใจแก่ดฉัิน 
เขาหัวเราะและพูดวา่เขาเข้ารว่ม
ศาสนจักรไม่ไดเ้พราะเขาชอบดืม่
กาแฟมาก ดฉัินหัวเราะดว้ย และเรา
แยกกันไปคนละทาง

ดฉัินดี ใจจนถึงวนัน้ีกับการเลือกที่

ดฉัินท�า ดฉัินรูว้า่การเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรอาจจะยาก บางครัง้น่ากลัว
มาก! แตเ่มื่อเราสนับสนุนพระผู้เป็น
เจ้า จิตวญิญาณเราจะสวา่งเหมือน
แสงส่องโลก ◼
แอบบี ธอร์น, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ดิฉนัรู้
วา่จิต

วญิญาณของ
ดิฉนัไม่อาจ
ส่องสวา่งได้
ถา้ดิฉนัไม่
ยนืเป็นพยาน
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วั  นหน่ึง ขณะมองหาที่วิง่ ผมตดัสิน 
  ใจลองไปวิง่ที่ลานจอดรถของโบสถ์

แห่งหน่ึงแถวบ้าน ผมชอบเพราะที่
น่ันสวา่งและปูพืน้ ผมพบวา่การวิง่ 10 
ถึง 15 เที่ยวรอบอาคารจะท�าให้ผมวิง่
ครบสามไมล์ (4.8 กิ โลเมตร)

ผมวิง่ในลานจอดรถตอ่เน่ืองเป็น
ประจ�านานสามปี ทุกครัง้ผมจะเห็น
คนในลานจอดรถเพราะบางครัง้ผม
จะวิง่ในช่วงพิธีและกิจกรรมอื่นๆ 
ของศาสนจักร

หลายครัง้ผมมีความรูสึ้กวา่ผมตอ้ง
พูดคยุกับบางคนเกี่ยวกับศาสนจักร 
แตผ่มไม่ทราบวา่จะพูดอย่างไร เย็น
วนัหน่ึงระหวา่งกลับจากที่ท�างาน ผม
ตดัสินใจแวะดวูา่ผมจะพบใครที่น่ัน
บ้าง เมื่อเดนิเข้าไปในอาคาร ผมพบ
ผู้สอนศาสนาขณะพวกเขาสัมภาษณ์
กับประธานคณะเผยแผ่เสรจ็พอด ี

เจอโบสถโ์ดยบงัเอิญ
ผมแนะน�าตวัจากน้ันเราน่ังในห้องโถง 
พวกเขาสอนพระกิตตคิณุบทแรกให้
กับผม

ผมพบกับผู้สอนศาสนาตลอดช่วง
สองสัปดาห์ตดิตอ่กัน เมื่อผมเข้ารว่ม
การประชุมศีลระลึก สมาชิกวอรด์
แสดงความรกั การยอมรบั ความเป็น
มิตร และก�าลังใจ เมื่อผมนึกถึงส่ิงที่
ก�าลังเรยีนรู ้ผมตระหนักวา่ความสนใจ
ใครรู่เ้กี่ยวกับศาสนจักรเพิ่มขึน้จนผม
ตอ้งตดัสินใจรบับัพตศิมา ผมรูว้า่พระ
วญิญาณทรงกระตุน้เตอืนให้ท�าส่ิงที่
พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้ผม
ท�า แตผ่มก็ยังลังเล ผมรบับัพตศิมา
ในท้ายที่สุดในเดอืนพฤศจิกายน 2001 
เมื่ออายุ 36 ปี

การตดัสินใจวิง่ที่ลานจอดรถของ
ศาสนจักรดเูหมือนไม่สลักส�าคญัใน
เวลาน้ัน แตน่ั่นท�าให้ผมไดร้บัพร

ประเสรฐิสุดหลายอย่าง อาทิ ผมได้
เป็นสมาชิกของศาสนจักร ไดพ้บกับ
เจนเนเฟอรภ์รรยาที่ยอดเยี่ยมของ
ผม และไดร้บัการผนึกกับเธอเพื่อกาล
เวลาและนิรนัดรในพระวหิาร 
แซนดเีอโก แคลิฟอรเ์นีย

ฉะน้ันถ้าท่านบังเอิญเห็นคนออก
ก�าลังกายที่ลานจอดรถของอาคาร
ประชุม จงแนะน�าตวั! ท่านไม่มีวนัรู—้
อีกไม่นานเขาอาจจะกลายเป็นสมาชิก
คนล่าสุดของวอรด์ท่านก็ได!้ ◼
ดาเนียล อาร์. ธอมพส์นั, รัฐแคลิฟอร์เนีย 
สหรัฐอเมริกา

ผมวิง่ท่ีลานจอดรถ
ต่อเน่ืองเป็นประจ�า

นานสามปี
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เ มื่อดฉัินกับสามีตดัสินใจเริม่ธุรกิจ
ของเราเอง สามปีแรกล�าบากมาก 

เราไม่มีก�าไรและเป็นหน้ี เราท�างาน
หนัก แตป่ัญหาที่นึกไม่ถึงท�าให้เวลา
น้ันเป็นช่วงยากที่สุดของชีวติเรา

แย่หนักกวา่เดมิเมื่อคณุแม่ของ
สามีสิน้ชีวติในวนัหลังครสิตม์าสและ
อีกหน่ึงสัปดาห์ ให้หลัง ตรงกับวนัส่ง
ท้ายปีเก่า ดฉัินป่วยหนัก ตอนน้ัน
เราไม่มีเงิน เราสูญเสียรถยนตข์อง
เรา และแย่ที่สุดคอืเราสูญเสียประกัน
สุขภาพดว้ย

แพทย์วนิิจฉัยวา่ดฉัินเป็นมะเรง็
ระยะลุกลามที่เป็นมาแล้วอย่างน้อย
ห้าปี รนุแรงมากและตอ้งผ่าตดัทันที 
ดฉัินไม่เหลือเวลาอีกแล้ว เราไม่มีเงิน
จ่ายคา่รกัษาแพงขนาดน้ัน

ดฉัินกับสามีเข้าพบอธิการและ
ขอความช่วยเหลือ เราอธิบายวา่เรือ่ง
น้ีเกี่ยวข้องกับความเป็นความตาย 
อธิการเป็นห่วง แตเ่ขาบอกเราวา่เขา
รูสึ้กวา่ตอ้งรออีกสักหน่อยก่อนจะ
ให้ความช่วยเหลือเพื่อดวูา่จะมีทาง
อื่นเปิดให้เราหรอืไม่ เขารบัรองวา่ถ้า
ศรทัธาของเรามากพอ พระเจ้าจะทรง
เตรยีมทางให้ดฉัินไดค้วามช่วยเหลือ
ที่ตอ้งการ

ตอนแรก ค�าตอบของอธิการท�าให้
ดิฉันโกรธและไม่พอใจมาก ดิฉันรูสึ้ก
วา่ทัง้เขาและพระเจ้าทอดทิง้ดิฉัน 
แต่ดิฉันมีประจักษ์พยานในพระ
กิตติคุณ และเช่ือวา่อธิการของเรา
ได้รบัเรยีกจากพระผู้เป็นเจ้า แม้จะ
ปวดรา้ว แต่ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยให้ดิฉัน
รกั เคารพ และสนับสนุนอธิการต่อไป 

ค�าแนะน�าท่ีดิฉนัไม่อยากไดย้นิ
เมื่อดิฉันสวดอ้อนวอนขอส่ิงน้ี ดิฉัน
สบายใจและรูสึ้กวา่พระเจ้าจะทรง
ช่วยดิฉัน

ดิฉันกับสามีเดินหน้าด้วยศรัทธา 
ดิฉันได้รบัการตรวจที่จ�าเป็นและ
ก�าหนดวันผ่าตัดทัง้ที่ ไม่มีเงิน วัน
ก่อนผ่าตัด เราขายธุรกิจได้ราคาด ี
ซ่ึงท�าให้เรามีเงินจ่ายคา่รกัษาทัง้หมด

ตอนน้ีดฉัินเข้าใจแล้ววา่ท�าไม
อธิการลังเลที่จะช่วย เขาท�าตามการ
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ดิฉนัไม่เหลือเวลา
อีกแลว้ เราไม่มี

เงินจ่ายค่ารักษาแพง
ขนาดนั้น

ดลใจเพื่อให้ดฉัินมีประสบการณ์ล�า้คา่
ทางวญิญาณ ประสบการณ์น้ันสอน
ดฉัินให้วางใจพระผู้ช่วยให้รอดแม้
เมื่อเส้นทางดเูหมือนน่าท้อใจและน่า
กลัว ดฉัินขอบคณุค�าแนะน�าที่ดฉัิน
ไม่อยากไดย้ินจากอธิการ ดฉัินรูแ้ล้ววา่
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า
แห่งปาฏิหารยิ์และพระองค์ ไม่มีวนั
ทอดทิง้ดฉัิน ◼
สงวนนาม เมืองโปร์ตูอาเลเกร บราซิล
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การเดินทางของผูบุ้กเบิก
สมยัใหม่สามคน
โดย ซำรำห์ คแีนน

ขณะรบัใช้งานเผยแผ่ ใน
เมืองเมลเบิรน์ ออสเตรเลีย 
ดฉัินอยู่ ในวอรด์ที่มี

นักเรยีนหลายชาตเิข้ารว่ม เมื่อ
พวกเขาก�าลังเรยีนเรือ่งผู้บุกเบิกใน
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ ดฉัินสงสัยวา่พวก
เขาจะสนใจแค่ไหน—พวกเขาเป็นผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่เกือบทัง้หมด 
และไม่มีสักคนที่บรรพชนของพวก
เขาข้ามทุ่งราบของอเมรกิาเหนือ

น่าแปลกที่นักเรยีนนานาชาตส่ิวน
ใหญ่สนใจเรือ่งราวที่แบ่งปันมาก บาง
คนบอกวา่พวกเขาเกี่ยวข้องเป็นส่วน
ตวักับวสุิทธิชนสมัยแรก นักเรยีน
นานาชาตเิหล่าน้ีเป็นผู้เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสใหม่เหมือนผู้บุกเบิกและ
ท�าการเสียสละเพื่อสถาปนาศาสนจักร
ในพืน้ที่ซ่ึงพวกเขาอยู่ ส�าหรบัสมาชิก
เหล่าน้ีบางคน ศาสนจักรยังเล็กหรอื
ไม่มีอยู่ ในบ้านเกิดของพวกเขา พวก
เขาเป็นผู้บุกเบิกสมัยใหม่ ก�าลังสรา้ง
มรดกใหม่ทางศาสนาให้คนรุน่ตอ่ๆ ไป

ตอ่ไปน้ีเป็นประสบการณ์จากผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสสามคนที่เข้ารว่ม
ขบวนผู้บุกเบิกสมัยใหม่

ใหเ้กียรติครอบครัว
ในแบบใหม่
นามี ชาน, เมืองเตา้หยวน ไตห้วนั

ครอบครัวของดิฉนักบัญาติหลาย
คนในไตห้วนันบัถือศาสนาพทุธ 

เม่ือดิฉนัยงัเดก็ ดิฉนัจ�าไดว้า่ช่วยเตรียม
ของไหวบ้รรพบุรุษและไหวเ้จา้ในวนั
หยดุปีใหม่ของจีนและวนัอ่ืนๆ นัน่เป็น
ประเพณีครอบครัวของเรา และเป็นวธีิ
ระลึกถึงบรรพบุรุษ น�าความสงบและ
ความรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัว

เม่ือญาติบางคนของดิฉนัเขา้ร่วม
ศาสนาคริสตนิ์กายหน่ึง ตอนแรก
ไม่มีผลใดๆ ต่อครอบครัวของดิฉนั 
แต่ในช่วงเทศกาลเช็งเมง้ เม่ือไหว้

บรรพบุรุษและเผาเคร่ืองหอมท่ีหลุม
ศพ ญาติท่ีนบัถือศาสนาคริสตไ์ม่
ยอมเขา้ร่วม พวกเขาบอกว่าพวกเขา
ให้ค �ามัน่ว่าจะท�าตามพระบญัญติัสิบ
ประการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง “ห้าม
มีพระเจา้อ่ืนใดนอกเหนือจากเรา” 
(อพยพ 20:3) ครอบครัวของดิฉนัไม่
เคยคุยกนัเร่ืองความเช่ืออ่ืนมาก่อน 
แต่นบัจากวนันั้นเป็นตน้มา ศาสนา

คนหนุ่มสำวสำมคน
เล่ำเร่ืองรำวกำรเข้ำ
ร่วมศำสนจกัรของ

พวกเขำและกำรสร้ำง
มรดกแห่งศรัทธำให้
ตนเองและครอบครัว
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คริสตก์ลายเป็นตวัท�าลายประเพณี
ในสายตาของครอบครัวดิฉนัและถูก
มองในแง่ลบ

เม่ือดิฉนัเขา้เรียนมหาวทิยาลยั  
ดิฉนัพบผูส้อนศาสนาแอลดีเอสบน 
ทอ้งถนน ปกติดิฉนัจะไม่สนใจส่ิง
ท่ีพวกเขาพดู แต่ประสบการณ์บาง
อยา่งท�าใหใ้จดิฉนัพร้อมรับข่าวสาร
ของพวกเขา ขณะพบกบัพวกเขา 
ดิฉนัรับปากวา่จะสวดออ้นวอนและ
อ่านพระคมัภีร์มอรมอน ดิฉนัเร่ิมมี
ประจกัษพ์ยานส่วนตวัในส่ิงท่ีพวก
เขาสอนดิฉนั แต่เพราะความรู้สึกต่อ
ตา้นศาสนาคริสตข์องพอ่แม่ ดิฉนัจึง
ไม่อยากบอกพวกท่านวา่ดิฉนัตอ้งการ
รับบพัติศมา หลายเดือนหลงัจากพบผู ้
สอนศาสนาคร้ังแรก ในท่ีสุดดิฉนับอก
พอ่แม่วา่ดิฉนัตอ้งการรับบพัติศมาและ
ตอ้งการรับใชง้านเผยแผ ่พวกท่าน

ไม่พอใจมาก แต่ดิฉนัรู้วา่ดิฉนัก�าลงั
เลือกส่ิงท่ีถกูตอ้ง

ดิฉนัไม่มีบรรพบุรุษผูบุ้กเบิก 
แต่รู้สึกเหมือนเขา้ใจการเสียสละ
ของพวกเขา เป็นเร่ืองยากท่ีจะท้ิง
ประเพณีบางอยา่งและเผชิญการ
ต่อตา้นจากสมาชิกครอบครัว แม้
กระทัง่ปัจจุบนั หา้ปีหลงัจากเขา้ร่วม
ศาสนจกัร ในช่วงท่ีดิฉนัรับใชง้าน
เผยแผ ่ครอบครัวไม่สนบัสนุนการ
ตดัสินใจของดิฉนัเลย แต่พวกเขาจ�า
ตอ้งยอมรับ การเขา้ร่วมศาสนจกัร
ช่วยใหดิ้ฉนัใชว้ธีิใหม่ในการให้
เกียรติครอบครัว โดยท�าประวติั
ครอบครัวและคน้หาบรรพชนของ
ดิฉนั ประจกัษพ์ยานของดิฉนัในพระ
เยซูคริสตแ์ละการชดใชข้องพระองค์
ช่วยดิฉนัแกไ้ขความขดัแยง้ทุกเร่ือง
ท่ีอาจมีกบัครอบครัว
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พบปีติจากพระ
กิตติคุณ
แฮรีย ์กวน, รัฐยทูาห์ สหรัฐอเมริกา

ผมเติบโตในจีนและถือวา่ผมเป็น
คริสตศ์าสนิกชนทั้งท่ีผมไม่เคย

ไปโบสถ ์ผมสนใจพระผูเ้ป็นเจา้และ
พระเยซูคริสต ์ผมคิดวา่หลกัค�าสอนของ
ศาสนาคริสตใ์หค้วามอบอุ่นใจมาก

เม่ือผมยา้ยไปเรียนมหาวทิยาลยั
ท่ีสหรัฐ ผมเร่ิมเขา้ร่วมการประชุม
ของโบสถค์ริสตนิ์กายหน่ึง หลงัจาก
นั้นไม่ก่ีเดือน ผมไดย้นิช่ือศาสนจกัร
ของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ
สุดทา้ยจากเพื่อนบางคนท่ีคิดจะเขา้
เรียนมหาวทิยาลยับริคมัยงัก ์ผมถาม
เพื่อนสองสามคนท่ีโบสถค์ริสตเ์ก่ียว
กบัวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยและประหลาด
ใจเม่ือพวกเขาเตือนผมจริงจงัวา่ให้
อยูห่่างๆ “พวกมอรมอน” ตอนแรก
ผมฟังค�าแนะน�าเหล่านั้น แต่เม่ือผม
เขา้ไปดูส่ือสงัคมราวหน่ึงสปัดาห์ให้
หลงั ผมบงัเอิญเห็นค�าปราศรัยของ
เอล็เดอร์เจฟฟรีย ์อาร์. ฮอลแลนดแ์ห่ง
โควรัมอคัรสาวกสิบสอง ในค�าพดู
นั้น ท่านบอกวา่สมาชิกของศาสนจกัร
ควรเคารพศาสนาอ่ืน (ดู “ศรัทธา 
ครอบครัว และเสรีภาพทางศาสนา” 
lds .org/ prophets - and - apostles) ขณะฟัง
เอล็เดอร์ฮอลแลนด ์ผมรู้สึกบางอยา่งท่ี
ผมรู้แลว้วา่คือพระวญิญาณและตดัสิน

ใจวา่ผมตอ้งเรียนรู้มากข้ึนเก่ียว
กบัศาสนจกัร

ผมไปโบสถแ์ละพบกบัผูส้อน

ศาสนาต่อจากนั้น ผมซาบซ้ึงกบัค�าสอน
ของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่แผน
แห่งความรอด พอ่แม่ผมไม่มีความสุข
เลยเม่ือผมตดัสินใจรับบพัติศมา แต่
พวกท่านยอมรับวา่ผมโตพอจะตดัสิน
ใจดว้ยตนเอง เม่ือคุณปู่คุณยา่มาเยีย่ม
ผมในอเมริกาอีกไม่ก่ีเดือนต่อมา ผม
สามารถสอนพระกิตติคุณพวกท่านได ้
ท่านทั้งสองตดัสินใจรับบพัติศมา

พระกิตติคุณท�าใหผ้มเกิดปีติอยา่ง
ยิง่และน�าผมไปพบวา่ท่ีภรรยาของผม 
ซ่ึงคุม้กบัการเสียสละทุกอยา่งท่ีผมท�า
ไปแลว้หรือจะท�า

ปูทางใหค้น 
รุ่นต่อๆ ไป
บรูค คินิคินิ, รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ดิฉนัเขา้ร่วมศาสนจกัรเม่ืออาย ุ15 ปี 
แต่ไปโบสถ ์มีศรัทธาและประจกัษ์

พยานตั้งแต่เดก็ ถึงแมจ้ะเป็นสมาชิกคน
เดียวในครอบครัว แต่เพ่ือนท่ีมีศรัทธา
รักดิฉนัและน�าดิฉนัโดยแบบอยา่ง
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ดิฉนัไม่เคยเดินไปกบัรถลากขา้ม
ทุ่งราบท่ีเป็นน�้าแขง็เหมือนผูบุ้กเบิก
สมยัก่อน ดิฉนัไม่ไดป้ระสบความยาก
ล�าบากมากมายเม่ือเขา้ร่วมศาสนจกัร 
ท่ีแน่ๆ คือดิฉนัสูญเสียเพื่อนบางคน 
ตอ้งไปโบสถค์นเดียว และไปเรียน
เซมินารีเอง แต่เม่ือนึกถึงผลกระทบ
ท่ีเคยมีและยงัคงมีต่อครอบครัวของ
ดิฉนั ดิฉนัรู้วา่น่ีเป็นการตดัสินใจท่ีดี
ท่ีสุดคร้ังหน่ึงเท่าท่ีดิฉนัเคยท�ามา การ
ตดัสินใจรับบพัติศมา รับการผนึกใน
พระวหิาร และยงัคงซ่ือสตัยต่์อ 
พนัธสญัญาของดิฉนัไดส้ร้างปฏิกิริยา
ห่วงโซ่ท่ีจะส่งผลดีต่อชีวติลกูท่ีน่า
รักสามคนของดิฉนั และคนรุ่นต่อๆ 
ไป ตลอดกาล

การเป็นผูบุ้กเบิกเก่ียวขอ้งกบัการ
ปูทางใหผู้อ่ื้น ดิฉนัชอบคิดวา่หน่ึงใน
พรมากมายท่ีดิฉนัไดรั้บเพราะเป็น
สมาชิกท่ีซ่ือสตัยข์องศาสนจกัรคือดิฉนั
สามารถช่วยน�าผูอ่ื้นมาหาพระคริสต ์
เหตุการณ์ท่ีดูเหมือนเลก็นอ้ย—เช่น
บพัติศมาของเดก็สาววยั 15 ปีในเมาอี 
ฮาวาย  หรือการสวดออ้นวอนดว้ย
ความนอบนอ้มของเดก็หนุ่มวยั 14 ปี
ในป่า—สามารถเปล่ียนชีวติของหลายๆ 
ครอบครัวในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต

ฉายานามผู้บุกเบิกสมัยใหม่ไม่เพียง
สงวนไวส้�าหรบัผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
เท่าน้ัน ขณะที่เราพยายามสรา้งมรดก
อันยั่งยืนของศรทัธาให้คนรุน่ตอ่ๆ ไป 
เราทุกคนสามารถเป็นผู้บุกเบิกได ้◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงสิทธ์ิรับมรดกผู้
บุกเบิกของเรำ

“ขา้พเจา้รักและ
ยกยอ่งศรัทธาและ
ความกลา้หาญของ
ผูบุ้กเบิกรุ่นแรก

เหล่านั้นของศาสนจกัร บรรพชน
ของขา้พเจา้เวลานั้นอยูอี่กฟากหน่ึง
ของมหาสมุทร . . . ไม่มีใครเดินทาง
ขา้มทุ่งราบ แต่ในฐานะสมาชิกของ
ศาสนจกัร ขา้พเจา้ขออา้งสิทธ์ิรับ
มรดกผูบุ้กเบิกน้ีมาเป็นของตนดว้ย
ความส�านึกคุณและความภาคภมิูใจ

“ดว้ยปีติเดียวกนัน้ี ขา้พเจา้ขออา้ง
สิทธ์ิรับมรดกผูบุ้กเบิกยคุปัจจุบนั
ของศาสนจกัรในทุกวนัน้ีผูอ้ยูใ่นทุก
ประเทศและผูซ่ึ้งเกียรติประวติัดา้น
ความมานะบากบัน่ ศรัทธา และการ
เสียสละของพวกเขาเพิ่มค�าร้องอนั
แสนไพเราะท่อนใหม่ใหแ้ก่สร้อย
เพลงสรรเสริญอาณาจกัรของพระผู ้
เป็นเจา้ในยคุสุดทา้ย”
เอล็เดอร์ดเีทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ, แห่งโควรัม
อคัรสำวกสิบสอง, “ควำมเช่ือของพระบิดำเรำ” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2008, 89.
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โดย ชำร์ลอตต์ ลำร์คำบำล
นิตยสารศาสนจกัร

ถ ้  าคณุจัดล�าดบัวา่การยืนเข้า
แถวรอที่ยาวน่ากลัวพอๆ กับ
แมงมุมและงู คณุก็เหมือนกับ

อีกหลายๆ คน
ไม่วา่เราก�าลังยืนเข้าแถวรอ รถตดิ 

หรอืรอรถโดยสาร เราเกลียดการรอ
คอย

ถงึแมก้ารรอคอยเป็นเหมอืนฝัน
รา้ย แต่โชคดทีีเ่ราไมต่อ้งประสบเรือ่ง
น่ากลวัเช่นน้ีทกุวนั เราอยู่ ในยคุที่ ไมม่ี
เวลารอ เทคโนโลยที�าใหท้กุอยา่งเรว็
ขึน้มากจนเรามช่ีวงความสนใจสัน้กวา่
ปลาทอง (น่ีเรือ่งจรงิ)1 เมือ่ตอ้งรอ เรา
พยายามท�าส่ิงอืน่เพือ่เตมิเวลาใหเ้ต็ม
—โดยมกัจะหนัมาใช้อุปกรณ์มอืถอื

โดยเน้ือแท้แล้วเทคโนโลยีหรอื
ความมีประสิทธิภาพไม่ไดท้�าให้เกิด
ปัญหา แตชี่วติที่เรง่รบีและจิตใจที่
วอกแวกตลอดเวลาอาจขัดขวางเราไม่
ให้ท�าส่ิงที่ส�าคญักวา่

มำกกว่ำพระคมัภร์ีทีพู่ดตดิปำก
เมื่อไม่นานมาน้ีดฉัินรูสึ้กเควง้ควา้ง

ทางวญิญาณ ดฉัินไม่สามารถเข้าใจ
ความรูสึ้กน้ันได ้ดฉัินไปโบสถ์ สวด
อ้อนวอนสัน้ๆ และอ่านพระคมัภีร์

ผ่านๆ ดฉัินรูสึ้กถึงการกระตุน้เตอืน
ทางวญิญาณเป็นครัง้คราวแต่ โดยรวม
แล้วรูสึ้กไม่เช่ือมตอ่

ขณะทูลพระบิดาบนสวรรค์ ในการ
สวดอ้อนวอนดว้ยความกระวนกระวาย
ใจ ถ้อยค�าเหล่าน้ีเข้ามาในใจดฉัิน 
“จงน่ิงเสียและรูเ้ถิดวา่เราคอืพระเจ้า” 
(สดดุ ี46:10)

ประหน่ึงค�าวา่ น่ิง ถูกแรเงา ขีด
เส้นใต ้และเป็นตวัหนา

ดฉัินอาจจะท�าทุกอย่างไดถู้กตอ้ง 
แตด่ฉัินท�าเรว็มากและไม่จดจ่อ ดฉัิน
วอกแวกขณะด�าเนินชีวติตามพระ
กิตตคิณุ

การปฏิบัตศิาสนาไม่อาจท�าให้ดฉัิน
เช่ือมตอ่ลึกซึง้ทางวญิญาณไดถ้้า
ดฉัินเข้ารว่มพอเป็นพิธีและวอกแวก 
น่ันเป็นยิ่งกวา่ข้อพระคมัภีรท์ี่พูด
ตดิปาก เพื่อรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าและ
เช่ือมตอ่กับความรูจ้ากเบือ้งบนที่ดฉัิน
ปรารถนาและท�าให้จิตวญิญาณอิ่มเอม 
ดฉัินตอ้งช้าลงและน่ิง

การเอาใจใส่การกระตุน้เตอืนไม่ ใช่
เรือ่งง่าย แตส่่งผลดทีั่วทุกดา้น

ตอนนี ้เรำต้องช้ำลง . . .
นีไฟสอนวา่คนที่ “แสวงหาอย่าง

ขยันหมั่นเพียร จะพบ; และความ

ลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้าจะ ส�าแดง แก่
พวกเขา, โดยอ�านาจของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์” (1 นีไฟ 10:19; เน้นตวัเอน)

เราลองส�ารวจข้อน้ี: การเรยีนรูค้วาม
ลีล้ับของพระผู้เป็นเจ้าเรยีกรอ้งการ 
แสวงหาอย่างขยันหมั่นเพียร เราตอ้ง
ตัง้ใจปฏบิตัสิม�า่เสมอ ไม่ ใช่กูเกลิแค่
ครัง้เดียว ข้อต่อไปคือ ความลีล้ับไม่
เกิดขึน้ทันที แต ่ส�าแดง ทีละเล็กทีละ
น้อย ขัน้ตอนน้ีใช้เวลา และเวลาน้ัน
ส�าคญัยิ่ง! เวลา ที่เราใช้ ไตรต่รองและ
แสวงหาจะให้ เวลา เราเช่ือมตอ่กับ
พระวญิญาณ ซ่ึงค�าตอบมาโดยอ�านาจ
ของพระองค์
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ไม่มใีครเคยพูดว่ำ  
“ฉันชอบรอ”  
แต่พวกเขำ

อำจจะต้องพูด

รู้สึกไม่เช่ือมต่อหรือ  
ลองช้ำลงสิ
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คน
ห
นุ่
มสาวประธานเดวดิ โอ. แมคเคย์ 

(1873–1970) ประกาศวา่การตรกึ
ตรอง—“การใครค่รวญสาระส�าคญัทาง
ศาสนาอย่างลึกซึง้และตอ่เน่ือง”—
เป็น “ประต ู. . . ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดบาน
หน่ึงซ่ึงเราใช้ผ่านเข้าสู่ที่ประทับของ
พระเจ้า” 2 ถ้าเราช้าลง เราสามารถเปิด
ประตรูบัการเปิดเผย เราสามารถอยู่
เหนือหลักการที่แพรห่ลายของโลก

และเช่ือมตอ่กับเบือ้งบน เรา ตอ้งการ 
ประตน้ัูน เราตอ้งช้าลง

ต้องใช้ควำมพยำยำม
ส�าหรับดิฉัน การช้าลงหมายถึง

คุกเข่าและพูดออกเสียงขณะที่ดิฉัน
สวดอ้อนวอน ท่าทางที่แสดงความ
คารวะและค�าพูดที่ดิฉันได้ยินช่วยให้
ดิฉันจดจ่อมากขึน้ การช้าลงหมายถึง

ศึกษาจากพระคัมภีร์ที่พิมพ์เป็นรูป
เล่มและจดบันทึก การท�าเช่นน้ีต้อง
ใช้ความพยายามและเวลามากขึน้ แต่
ความพยายามและเวลาที่เพ่ิมขึน้เป็น
วิธีที่ท�าให้ท่าน “ตื่นและปลุกพลัง
ของท่าน” ด้วยเหตุน้ีจึงเอือ้อ�านวยให้
พระวิญญาณและความปรารถนาจะ
ได้ความจริง “เกิดผลในท่าน” และ
เมล็ดแห่งประจักษ์พยาน “แตก
ราก, และเติบโตขึน้, และออกผล” 
(แอลมา 32:27, 37)

เราสามารถพบข้อมูลแทบทุกอย่าง
ด้วยการเคาะแป้นพิมพ์ ไม่กี่ที แต่
ความเข้าใจทางวิญญาณและการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเรียกร้อง เวลา และ 
ความ [เพียร] พยายาม ท่านช้าลง
และทุ่มเทให้พระกิตติคุณ อย่างไร 
น้ันไม่ส�าคัญ ขอเพียงท่านท�า! เมื่อมี
คนป้อนข้อมูลให้เรา เราจะตัดการมี
ส่วนร่วมของเราลงไปมากในการเรยีน
รู้ของเราเอง เราตัดโอกาสเช่ือมต่อ
กับพระวิญญาณ

แน่นอนวา่เราสามารถใช้เทคโนโลยี
และยอมรับความก้าวหน้าที่ท�าให้
งานประจ�าวันง่ายขึน้และท�าให้เรา
ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ แต่เราไม่สามารถใช้ชีวิตวอกแวก
และคิดตืน้ๆ อันเป็นผลสืบเน่ืองจาก
การใช้เทคโนโลยีเหล่าน้ันได้ แทนท่ี
จะกลัวเมื่อต้องรอ เราสามารถใช้การ
รอคอยเป็นโอกาสให้เราช้าลง ตรึก
ตรอง และท�าให้การเช่ือมต่อกับพระ
วิญญาณลึกซึง้ขึน้ ◼

อ้ำงองิ
 1. ด ูLeon Watson, “Humans Have Shorter 

Attention Span Than Goldfish, Thanks to 
Smartphones,” The Telegraph, May 15, 2015, 
telegraph.co.uk.

 2. ค�าสอนของประธานศาสนาจักร: เดวดิ โอ. 
แมคเคย ์(2011), 34
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ท่  านเคยมีค�าถามเกี่ยวกับพระกิตติคุณหรือ
ศาสนจักรหรือไม่ ท่านเคยกังวลหรือไม่
ว่าค�าถามของท่านหมายความว่าท่านมี

ศรัทธาไม่มากพอหรือประจักษ์พยานของท่านไม่
เข้มแข็งพอ

ค�าถามเป็นเรือ่งปกตแิละจ�าเป็นตอ่การเดนิทาง
ผ่านความเป็นมรรตยัของท่าน ค�าถามสามารถท�าให้

ภา
พ

พ
ื ้น

ห
ลงั

จา
ก 

G
ET

TY
 IM

AG
ES

ต่อไปนีเ้ป็นวิธีหาค�าตอบในแบบท่ีเสริมสร้างศรัทธาของท่าน

ไขค�ำถำมที่ตอบยำก:  

ท่านเกิดความเข้าใจลึกซึง้ขึน้และมีศรทัธามากขึน้ 
แตเ่จตคต ิแรงจูงใจ และขัน้ตอนการหาค�าตอบของ
ท่านมีอิทธิพลตอ่ผลที่ตามมา

ในเซมินารที่านจะเรยีนรูห้ลักปฏิบัตสิามข้อน้ีจาก
ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนที่สามารถช่วยน�าทางท่านไป
พบความจรงินิรนัดร์

หลกัปฏิบติั 3 ขอ้ท่ีช่วยได้
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เยาวชน1. กระท�ำดว้ยศรทัธำ
เมื่อท่านมีค�าถาม ท่านสามารถกระท�าดว้ยศรทัธา
โดยเลือกวางใจพระผู้เป็นเจ้าและหันไปขอค�า
ตอบจากพระองคก์่อน พระผู้เป็นเจ้าประทานค�า
ตอบ “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มาเตมิกฎ
เกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30) ส่ิงส�าคญัคอืท่านตอ้งพึ่ง
ประจักษ์พยานที่ท่านมีอยู่แล้วในยามสงสัย

“ โปรดจงสงสัยความสงสัยของท่านก่อนที่ท่านจะ
สงสัยศรทัธาของท่านเอง” 1  
—เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์
“จงยึดมั่นในส่ิงที่ท่านรูอ้ยู่แล้ว และยืนหยัด
จนกวา่ความรูเ้พิ่มเตมิจะมาถึง” 2  
—เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด์

2. พินิจแนวคิดและค�ำถำมดว้ยมุมมองพระกิตติคณุ
หากท่านพิจารณาค�าถามในบรบิทของแผนแห่ง
ความรอดและค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด ท่าน
จะเริม่มองเห็นแบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมองเห็น 
จะช่วยให้ท่านพินิจค�าถามอีกครัง้โดยใช้มาตรฐาน
ความจรงิของพระผู้เป็นเจ้าไม่ ใช่ของโลก
“การตรงึแน่นกบัความจรงินิรนัดร ์. . . จะให้
สันตสุิขทีม่าจากศรทัธาในพระเยซคูรสิตแ์ละความ
รูแ้ก่เราวา่เราอยูบ่นเส้นทางสู่ชีวตินิรนัดร”์ 3  
—ประธานดลัลนิ เอช. โอ๊คส์

“ถ้าท่านคน้พบส่ิงใดก็ตามที่ดเูหมือนจะปิดกัน้
ปีตแิละแสงสวา่งของพระกิตตคิณุในชีวติ ท่าน 
ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้พินิจส่ิงน้ันในมุมมองพระ
กิตตคิณุ มองผ่านเลนส์พระกิตตคิณุและจงระวงั
อย่าปล่อยให้ส่ิงไม่ส�าคญัหรอืส่ิงไรส้าระในชีวติมา
ปิดกัน้ทัศนะนิรนัดรข์องแผนอันส�าคญัยิ่งแห่ง
ความสุข” 4 —เอ็ลเดอรแ์กรยี์ อี. สตเีวนสัน

3. แสวงหำควำมเขำ้ใจเพิ่มเติมผ่ำนแหล่งชว่ยที่
ก�ำหนดไวจ้ำกสวรรค ์
พระผู้เป็นเจ้าประทานแหล่งช่วยมากมายให้ท่าน
ใช้ขณะแสวงหาความจรงิ แหล่งช่วยเหล่าน้ีรวม
ถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระคมัภีร ์ครอบครวั
ท่าน ผู้น�าศาสนจักร และแม้กระทั่งแหล่งช่วย
นอกศาสนจักรที่เสรมิสรา้งศรทัธาของท่านในพระ
เยซูครสิต ์เมื่อมองหาค�าตอบ จงแยกแยะให้ออก

ระหวา่งแหล่งช่วยที่เช่ือถือไม่ไดก้ับแหล่งช่วยที่
เช่ือถือได ้ซ่ึงจะเสรมิสรา้งศรทัธาของท่านและ
อัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์เข้ามาในชีวติท่าน
“ประโยชน์มากมาย . . . มาจากการพยายามขยาย 
เพิ่มเตมิ และเพิ่มพูนความเข้าใจของท่านในเรือ่ง
ความจรงิ จงใช้พระคมัภีรแ์ละค�าประกาศของ
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ศาสดาพยากรณ์แผ่ขยายความรูข้องท่าน” 5  
—เอ็ลเดอรร์ชิารด์ จี. สก็อตต ์(1928–2015)
“เราแสวงหาความจรงิอย่างตอ่เน่ืองจากหนังสือ
ที่ดทีัง้หมดและแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์

อื่นๆ ‘หากมีส่ิงใดที่เป็นคณุธรรม, งดงาม, หรอื
กล่าวขวญักันวา่ดหีรอืควรคา่แก่การสรรเสรญิ, 
เราแสวงหาส่ิงเหล่าน้ี’ [หลักแห่งความเช่ือ 1: 13]” 6  
—เอ็ลเดอรด์เีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์

ลองดว้ยตวัท่ำนเอง!
ตวัอย่างตอ่ไปน้ีแสดงให้เห็นวธิีที่ท่านท�าได ้พึงทราบ
วา่น่ีไม่ ใช่ค�าตอบที่สมบูรณ์ เป็นเพียงตวัอย่างวธิีที่
เยาวชนชายหรอืเยาวชนหญิงพยายามตอบค�าถาม

เหล่าน้ีดว้ยตนเอง ท่านจะตอ้งศึกษาและสวด
อ้อนวอนตอ่ไปเกี่ยวกับหัวข้อที่ท่านมีค�าถามเพื่อหา
ค�าตอบและเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของท่าน

เหตใุดพระบิดำบนสวรรคผู์ท้รงรกั
เรำทรงปล่อยใหเ้ร่ืองไม่ดีเกิดขึน้
แสดงศรทัธา: ฉันรูสึ้กวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงรกั
ฉันและรูว้า่พระองคท์รงด�ารงอยู่ ทัง้ที่ฉันไม่
เข้าใจวา่เหตใุดพระผู้เป็นเจ้าทรงปล่อยให้เรือ่ง
ไม่ดเีกิดขึน้
พินิจแนวคิดและค�าถามด้วยมุมมองพระ
กิตติคุณ: สิทธิ์เสรเีป็นส่วนส�าคญัของแผน
แห่งความรอด พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเรามาแผ่น
ดนิโลกเพื่อประสบการทดลอง ท�าการตดัสิน
ใจ และรบัรา่งกาย แตก่ารยอมให้เราตดัสินใจ
หมายความวา่บางครัง้เราจะเลือกผิดและส่ง
ผลกระทบตอ่ชีวติผู้อื่น การทดลองที่ ไม่ ไดเ้ป็น
ผลจากการเลือกไม่ด—ีเช่นภัยธรรมชาต ิความ
พิการ และความตาย—จะให้ โอกาสเราไดเ้สรมิ
สรา้งประจักษ์ของเราและวางใจพระผู้เป็นเจ้า

แสวงหาความเข้าใจเพ่ิมเติมผ่านแหล่งช่วย
ท่ีก�าหนดไวจ้ากสวรรค์: พระคมัภีรแ์ละศาสดา
พยากรณ์ยุคปัจจุบันกล่าวอะไรเกี่ยวกับสาเหตุ
ที่เราประสบความยุ่งยากนานัปการ “ความยาก
ล�าบากของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียง
ช่ัวครู;่ และจากน้ัน, หากเจ้าอดทนมันดว้ย
ด,ี พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบือ้ง
บน” (คพ. 121:7–8) เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ 
ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองกล่าว 
“พระผู้เป็นเจ้าไม่เคยทอดทิง้เราไวเ้ดยีวดายหรอื
ไรท้ี่พึ่งในยามที่เราเผชิญความท้าทายตา่งๆ” 7 
ฉันไม่รูเ้หตผุลส�าหรบัการทดลองทัง้หมดของ
ฉัน แตฉั่นเช่ือวา่พระเยซูครสิตท์รงท�าการ
ชดใช้เพื่อฉันและเพื่อทุกคน ฉันสามารถหันไป
ขอสันตสุิข ความเข้มแข็ง และการสนับสนุน
จากพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรคร์ะหวา่งการ
ทดลองของฉัน (ด ูแอลมา 7:11–12)
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เยาวชน

ดูว่ำได้ผลอย่ำงไร
ชมวดิีทศันเ์ร่ือง “Madison’s Story” ดูเยาวชนหญิง

คนหน่ึงผา่นขั้นตอนน้ีเพื่อตอบค�าถามของเธอเอง 

เขา้ไปท่ี lds .org/ go/ 71853.

ฉนัจะบอกไดอ้ย่ำงไรวำ่พระ
วิญญำณบริสุทธิก์�ำลงัตรสักบัฉนั
กระท�าด้วยศรทัธา: ถึงแม้บางครัง้จะบอกไดย้าก
วา่ฉันก�าลังไดร้บัการดลใจ แตฉั่นรูจ้ากการฟัง
ประจักษ์พยานของผู้อื่นและการอ่านพระคมัภีร์
วา่พระวญิญาณจะทรงช่วยให้ฉันเข้าใจถ้าฉัน
พยายามฟังค�าแนะน�าของพระองคต์อ่ไป
พินิจแนวคิดและค�าถามด้วยมุมมองพระ
กิตติคุณ: พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบของประทาน
แห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เราเพื่อเราจะ
สามารถรบัการดลใจให้ท�าส่ิงถูกตอ้ง ถ้าฉันไดร้บั
การกระตุน้เตอืนให้ท�าดบีางอย่าง ฉันสามารถ
รู้ ไดว้า่น่ันมาจากพระวญิญาณ แม้จะฟังเหมือน
เป็นความคดิของฉันเอง
แสวงหาความเข้าใจเพ่ิมเติมผ่านแหล่งช่วย
ท่ีก�าหนดไวจ้ากสวรรค์: พระคมัภีรส์อนวา่ “เจ้า
จงอ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าของเจ้าจะทรงจูงมือน�าเจ้าไป, และให้ค�าตอบ
ค�าสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า” (คพ. 112:10) 
เอ็ลเดอรเ์ดวดิ เอ. เบดนาร ์แห่งโควรมัอัครสาวก
สิบสองสอนวา่ “ความปรารถนาจากใจจรงิและ
ความมีคา่ควรเชือ้เชิญวญิญาณแห่งการเปิดเผย
เข้ามาในชีวติเรา” 8 ถ้าฉันพยายามอ่อนน้อมถ่อม
ตนและท�าสุดความสามารถเพื่อให้คูค่วรรบัพระ
วญิญาณ พระเจ้าจะทรงช่วยน�าฉันไปหาค�าตอบ 
พระองคจ์ะทรงสอนให้ฉันรูว้า่พระวญิญาณตรสั
กับฉันเป็นพิเศษอย่างไร

สรุป
ค�าถามไม่ ใช่สัญญาณบ่งบอกวา่ขาดศรทัธา 
แตบ่่อยครัง้เป็นเครือ่งหมายแสดงให้เห็นวา่
ประจักษ์พยานก�าลังเตบิโต เมื่อท่านแสดง
ศรทัธา พินิจแนวคดิและค�าถามดว้ยมุมมองพระ
กิตตคิณุ และแสวงหาความเข้าใจเพิ่มเตมิผ่าน
แหล่งช่วยที่ก�าหนดไวจ้ากสวรรค ์ท่านจะพบค�า
ตอบที่เกือ้กูลค�าถามของท่านและมีศรทัธามาก
ขึน้ในพระเยซูครสิต ์◼

อ้ำงองิ
 1. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “เชิญมารว่มกับเรา,” การประชุม

ใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2013
 2. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “ข้าพเจ้าเช่ือ,” การประชุม

ใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2013
 3. ดลัลิน เอช. โอ๊คส์, “ตามที่เขาคดิในใจ” (การให้ข้อคดิทาง

วญิญาณระบบการศึกษาของศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่มสาว, 
8 ก.พ., 2013), lds .org/ prophets  and  apostles

 4. แกรยี์ อี. สตเีวนสัน, “อุปราคาทางวญิญาณ,” การประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2017

 5. รชิารด์ จี. สก็อตต,์ “Acquiring Spiritual Knowledge,” การ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 1993

 6. ดเีทอร ์เอฟ. อุคท์ดอรฟ์, “ความจรงิคอือะไร” (การให้ข้อคดิ
ทางวญิญาณระบบการศึกษาของศาสนจักรส�าหรบัคนหนุ่ม
สาว, 13 ม.ค., 2013), broadcasts .lds .org

 7. เจฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนด,์ “การปฏิบัตขิองเหล่าเทพ,” การ
ประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2008

 8. เดวดิ เอ. เบดนาร,์ “วญิญาณแห่งการเปิดเผย,” การประชุม
ใหญ่สามัญเดอืนเมษายน 2011
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โดย ไลกำ ท.ี วลัเดซ

เ รือ่งท้าทายที่สุดเรือ่งหน่ึงที่ดฉัินเคยเอาชนะมาแล้วคอืเจตคต ิ“ฉันไม่สน” ของดฉัิน 
ถ้าดฉัินไม่ชอบส่ิงที่ท�าอยู่ ดฉัินจะไม่แยแสและไม่อดทนกับใคร

ทัง้หมดน้ีเปลี่ยนไปในช่วงปิดเทอมครัง้หน่ึงเมื่อครอบครวัขอให้ดฉัินดแูลคณุปู่วยั 
76 ปี “ดาด”ี ตามที่เราเรยีกท่าน เคยมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน ซ่ึงท�าให้
ท่านเป็นอัมพาตครึง่ตวั เมื่อครอบครวัของดฉัินขอให้ดฉัินดแูลท่านสองเดอืน ดฉัินนึก
ภาพไม่ออกวา่ท�าอย่างไร!

ดฉัินตอ้งตืน่แตเ่ช้ามาเตรยีมอาหารเช้า อา่งอาบน� ้า และยาใหท้า่น ดฉัินช่วยพาทา่นไป
เดนิออกก�าลงัทกุวนั เพราะทา่นเคลือ่นไหวล�าบาก ดฉัินจงึตอ้งอยูข่า้งทา่นตลอดเวลา รวม
ไปถงึช่วงทีท่า่นอาบน� ้าและเขา้หอ้งน� ้าดว้ย งานส่วนน้ียากทีสุ่ดส�าหรบัหญงิสาววยั 18 ปี

มิหน�าซ�า้ท่านเป็นคนที่อยู่ดว้ยยากอีกดว้ย ท่านไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของศาสนจักรและมี
หลักธรรมตา่งจากดฉัิน ท่านมีแตค่วามเศรา้เสียใจ—ชอบตะโกน ไม่ยิม้ และพร�า่พูดแต่
วา่ “ฉันก�าลังจะตาย!” เพราะเจตคตน้ีิเราจึงสานสัมพันธ์กับท่านไดย้าก

ตอนแรก ดฉัินท�าทุกอย่างเพื่อเลี่ยงงานน้ี แต่ไม่ไดผ้ล ดฉัินจึงตดัสินใจเปลี่ยนเจตคติ
ของตนเองและพยายามสุดความสามารถ

หลังจากมีเจตคติ ใหม่หน่ึงสัปดาห์ การรบัใช้ดาดกีลายเป็นความเบิกบานใจ ความ ภา
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ดิฉันจะดแูลคนท่ีมีเจตคติ
แย่ๆ แบบน้ันได้อย่างไร

เม่ือไม่อยาก  

รับใช้
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อดทนของดฉัินเพิ่มขึน้ และดฉัินเข้าใจความทุกข์ของท่าน เมื่อดฉัินรบัใช้ท่าน ดฉัิน
เลิกคดิวา่การอยู่กับท่านเป็นภาระแตค่ดิวา่เป็นโอกาสสรา้งเวลาดีๆ  กับท่าน

ดาดเีปลี่ยนเช่นกัน คนแก่หน้าน่ิวคิว้ขมวดกลายเป็นคณุปู่ที่อ่อนโยนและอารมณ์ด ี
ท่านถึงขัน้ชอบฟังเพลง Especially for Youth ดว้ย!

คนืหน่ึงดฉัินไดย้ินเสียงท่านพูดบางอย่าง จึงมองเข้าไปในห้องและเห็นวา่ท่านก�าลัง
ท�าอะไรอยู่ ท่านก�าลังสวดอ้อนวอนเป็นครัง้แรก ดฉัินไดร้บัแรงบันดาลใจทุกวนัจาก
การเปลี่ยนแปลงน้ี

ตอนน้ีดฉัินกลับไปเรยีนแล้ว แตย่ังไปเยี่ยมดาดกีับครอบครวัของดฉัินเดอืนละสอง
ครัง้ เรารบัประทานอาหารกับท่านและรอ้งเพลงให้ท่านฟัง สุขภาพของท่านทรดุลง 
เวลาน้ีความช่วยเหลือที่ ไดผ้ลที่สุดที่ดฉัินจะให้ ไดค้อืสวดอ้อนวอนให้ท่าน

ดฉัินส�านึกคณุตอ่โอกาสที่ ไดด้แูลดาดเีพราะน่ันช่วยให้ดฉัินมองเห็นส่ิงที่ดฉัิน
สามารถจะให้ ได ้ความรกัมีอานุภาพมาก—ท�าให้ ใจดฉัินและใจดาดอี่อนโยนลง ดฉัิน
ไดเ้รยีนรูค้วามหมายของการเสียสละและความเห็นใจ จิตกุศลท�าให้ ใจทุกดวงส่อง
สวา่งอย่างแท้จรงิ! ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในเมือง 
ซานเตยีโก ฟิลิปปินส์

รับใช้ครอบครัวของท่ำน
“จงเร่ิมรับใชใ้นบา้นของท่าน
เองและภายในครอบครัวท่าน 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความสมัพนัธ์ท่ี
สามารถด�ารงอยูช่ัว่นิรันดร์ ถึง
แม—้และถา้—สถานการณ์
ครอบครัวท่านไม่ดีนกั ท่าน
สามารถหาวธีิรับใช ้ยก และ
ท�าใหเ้ขม้แขง็ได ้จงเร่ิมตรง
ท่ีท่านอยู ่รักพวกเขาอยา่งท่ี
พวกเขาเป็น และเตรียมสร้าง
ครอบครัวท่ีท่านตอ้งการมีใน
วนัขา้งหนา้”
บอนน่ี แอล. ออสคำร์สัน, อดตีประธำน
เยำวชนหญงิสำมญั, “ควำมต้องกำรตรง
หน้ำเรำ,” กำรประชุมใหญ่สำมญัเดอืน
ตุลำคม 2017
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จะพูดในการประชุม 
ศีลระลึกเร็วๆ นีห้รือ?  
ลองค�าแนะน�าต่อไปนี้

7  

ค �าแนะน�า  

ฉันไม่รูจ้ักคณุ แตเ่มื่อฉันไดร้บัมอบหมาย
ให้เป็นผู้พูดในการประชุมศีลระลึก ฉัน
รูสึ้กกังวลมาก—ไม่ไดก้ังวลเรือ่งเขียนค�า

พูดแตก่ังวลเรือ่งการ น�าเสนอ ส่ิงที่จะพูด ฉัน
วติกกังวลทุกครัง้วา่ “จะเป็นอย่างไรถ้าฉันพูด
น่าเบื่อมาก จะเป็นอย่างไรถ้าฉันลืมพูดบางอย่าง 
จะเป็นอย่างไรถ้าฉันพูดไม่รูเ้รือ่ง”

คณุเคยรูสึ้กแบบน้ีหรอืไม่ (หวงัวา่ไม่ ใช่ฉัน
คนเดยีวที่เคย) น่ีไม่ ใช่เรือ่งคอขาดบาดตาย! 
ลองตรวจสอบค�าแนะน�าทัง้เจ็ดข้อตอ่ไปน้ีเพื่อ

1. ใช้พระคมัภร์ีและค�ำสอนของศำสดำ
พยำกรณ์ยุคปัจจุบัน (ดู คพ. 52:9) น่ีเป็นหวัใจ
ของส่ิงท่ีคุณพดู เพราะเหตุผลหลกัประการ
หน่ึงท่ีเราอยูท่ี่โบสถ—์คือเพื่อสอนและเรียน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์คุณสามารถ
ศึกษาหวัขอ้ของคุณดว้ยความช่วยเหลือจาก
คู่มือพระคมัภีร์ (ท่ี scriptures .lds .org) และค�า
พดูการประชุมใหญ่สามญั (คน้หาตามหวัขอ้ท่ี 
gc .lds .org) คุณตอ้งเขา้ใจพระคมัภีร์และค�าพดู
อา้งอิงท่ีคุณวางแผนจะใชใ้นเร่ืองท่ีคุณพดู ถา้
คุณตอ้งการความช่วยเหลือ จงขอใหพ้อ่แม่หรือ
ผูน้�าศาสนจกัรช่วย

2. อญัเชิญพระวญิญำณ การสวดออ้นวอนและ
เตรียมล่วงหนา้เพ่ือใหมี้พระวญิญาณอยูก่บัคุณ
ขณะพดูเป็นความคิดท่ีดีเสมอ พระวญิญาณไม่
เพียงท�าใหคุ้ณคลายกงัวลเท่านั้นแต่ทรงเป็นพยาน
ถึงความจริงดว้ย (ดู คพ. 42:14) จงอญัเชิญพระ
วญิญาณเขา้มาในการประชุมศีลระลึกของคุณโดย
แสดงประจกัษพ์ยานถึงส่ิงท่ีคุณเช่ือวา่จริง

3. นึกถงึเร่ืองส่วนตวั วธีิดีท่ีสุดวธีิหน่ึงใน
การเช่ือมสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้นคือเล่าเร่ือง เราชอบ
ฟังประสบการณ์ของผูอ่ื้นและชีวติของพวกเขา 
ฉะนั้นลองนึกถึงประสบการณ์สนุกๆ พิเศษ หรือ
ทา้ทายของคุณซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัหลกัธรรมพระ
กิตติคุณท่ีคุณไดรั้บมอบหมายใหพ้ดู คุณเรียนรู้
อะไรจากประสบการณ์นั้น ประสบการณ์ดงักล่าว
ช่วยคุณอยา่งไร น่ีเป็นวธีิท่ีใชเ้กร่ินน�าค�าพดูไดดี้
มากถา้คุณไม่ทราบจะเร่ิมตน้อยา่งไร

4. ฝึกพูด ฝึกพูด ฝึกพูด! หลงัจากคุณเขียนค�าพดู
แลว้ คุณอาจจะตอ้งฝึกพดูออกเสียง จากนั้นจึงฝึก
พดูต่อหนา้สมาชิกครอบครัวหรือเพ่ือนๆ คุณจะได้
ทราบวา่ค�าพดูของคุณอยูภ่ายในเวลาท่ีก�าหนดให้
หรือไม่และมีบางช่วงบางตอนท่ีตอ้งอธิบายความ
หรือไม่ ถา้อธิการเห็นดว้ย คุณสามารถไปโบสถ์
ก่อนเวลาเพ่ือลองพดูท่ีแท่นพดู!

โดย ซำรำห์ แฮนซัน

ขอ้ส�าหรับ
การเป็นผูพ้ดู

การเตรียมพดู
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ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐั
ยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

5. หลกีเลีย่งค�ำขึน้ต้นว่ำ “ฉันไม่อยำกขึน้
มำพูด” ค �าข้ึนตน้เช่นน้ีพดูไดห้ลายแบบ แต่ผู ้
ฟังส่วนใหญ่รับรู้ทนัที โดยปกติจะเป็นค�าพดู
ท�านองวา่ “เม่ืออธิการเรียกฉนัไปถามวา่ฉนั
จะเป็นผูพ้ดูไดไ้หม ฉนัพยายามคิดหาขอ้อา้ง
บางอยา่งเพ่ือจะไม่ตอ้งพดู” สมาชิกศาสนจกัร
ส่วนมากเขา้ใจดีวา่คุณอึดอดัใจเพียงใดเม่ือ
ตอ้งเป็นผูพ้ดู แต่เม่ือคุณพดูวา่ “ฉนัไม่อยาก
อยูท่ี่น่ี” คนอาจจะไดย้นิวา่ “ไดโ้ปรดอยา่ฟัง
ฉนั” ทางท่ีดีใหห้ลีกเล่ียงค�าข้ึนตน้ท�านองน้ี—
จงกระตือรือร้นกบัหวัขอ้ของคุณ!

6. พูดชัดถ้อยชัดค�ำ ไม่แปลกท่ีบางคนจะพดู
เร็วมากหรือเบามากเพราะประหม่า ฉนัเขา้ใจได!้ 
แต่ส�าคญัท่ีตอ้งพดูชดัถอ้ยชดัค�าเพ่ือผูเ้ขา้ร่วม
การประชุมจะเขา้ใจได ้พยายามตั้งสติและพดูชา้
ลง ออกเสียงชดัเจน และดงัพอท่ีทุกคนจะไดย้นิ 
(แมจ้ะใชไ้มโครโฟนแต่กอ็าจจะเบาเกินไปได)้ 
ผูฟั้งตอ้งการไดย้นิส่ิงท่ีคุณจะพดู!

7. เงยหน้ำไว้ การสบตาเป็นส่วนส�าคญัมาก
ของการส่ือสารท่ีดี นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่คุณจดจ่อ
และสนใจการสนทนาดว้ยความจริงใจ คุณ
ไม่จ�าเป็นตอ้งสบตากบัทุกคนในหอ้งประชุม
ขณะท่ีคุณพดู แต่ถา้คุณเงยหนา้มองหลงัหอ้ง
หรือหนา้หอ้งบ่อยๆ คุณจะเป็นผูพ้ดูท่ีน่าสนใจ
มากยิง่ข้ึน อยา่มองแต่ค�าพดูท่ีคุณจดไว!้ ผูฟั้ง
ตอ้งการเห็นรอยยิม้ของคุณ ไม่ใช่กระหม่อม
ของคุณ

ปรบัปรงุทักษะการพูดของคณุและ
ท�าให้คณุพูดไดน่้าสนใจ

แม้จะมีค�าแนะน�า
ทัง้เจ็ดข้อน้ี แตค่ณุ
อาจจะท�าผิดพลาด
หรอืสังเกตเห็นคนน่ัง
สัปหงกในแถวที่สาม 
แตน่ั่นหมายความวา่
คณุเป็นผู้พูดที่แย่มาก
อย่างน้ันหรอื ไม่ ใช่
แน่นอน!

เมื่อเราออกจาก
โซนสบายของเราเล็ก
น้อย เป็นธรรมดาที่เรา
จะรูสึ้กประหม่าหรอื
ท�าผิดพลาดบ้าง แต่
ตราบใดที่คณุพยายาม
สุดความสามารถและ
อัญเชิญพระวญิญาณ 
ไม่ ใช่เรือ่งใหญ่โตอะไร
ถ้าคณุพูดตะกุกตะกัก
หรอืลืมพูดบางอย่าง 
คณุก�าลังท�างานของ
พระผู้เป็นเจ้าและ
ช่วยให้บุตรธิดาของ
พระองคเ์รยีนรูม้ากขึน้
เกี่ยวกับพระกิตตคิณุ

ถ้าคณุสอนและ
เป็นพยานถึงส่ิงที่คณุ
เช่ือ ทุกอย่างจะออก
มาด ี◼

การเป็นผูพ้ดู
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พระวหิารเป็นสถานที่ศักดิสิ์ทธิ์
ที่เราสามารถเข้าใกล้พระ

บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์
มากขึน้ ในพระวหิาร เราไดร้บั
การสอนให้รูค้วามจรงิส�าคญัๆ 
หลายเรือ่ง มีส่วนรว่มในศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต (พิธีการศักดิสิ์ทธิ์) 
และท�าพันธสัญญา (ค�าสัญญา
ศักดิสิ์ทธิ์) กับพระผู้เป็นเจ้าซ่ึง
เตรยีมเราให้พรอ้มกลับไปที่ประทับ
ของพระองค์

เราสามารถรบัศาสนพิธีพระวหิาร 
เพื่อตวัเราและเพื่อบรรพชนของ 
เรา ตวัอย่างเช่น เยาวชนสามารถรบั 
บัพตศิมาแทนบรรพชนของพวกเขา 
และคนที่ ไม่มี โอกาสไดร้บับัพตศิมา 
โดยสิทธิอ�านาจที่ถูกตอ้งเมื่อพวกเขา 
ยังมีชีวติอยู่ ส�าหรบัผู้ ใหญ่ ศาสนพิธ ี
อืน่ของพระวหิารรวมถงึเอ็นดาวเมน้ท ์
และการผนึก (เช่นการแตง่งานใน
พระวหิาร) ดว้ย

เราท�า
อะไรใน
พระวิหาร

กำรเตรียมชีวติ

บพัติศมำและกำรยืนยนัส�ำหรบับรรพชนของเรำ
บัพตศิมาและการยืนยันจ�าเป็นตอ่ความรอดของคนที่รบัผิดชอบได้

ทุกคนที่เคยมีชีวติบนแผ่นดนิโลก (ด ูยอห์น 3:5) แตค่นจ�านวนมากสิน้
ชีวติโดยไม่มี โอกาสไดย้ินพระกิตตคิณุหรอืรบัศาสนพิธีเหล่าน้ี โดยผ่าน
พระคณุและพระเมตตาของพระเยซูครสิต ์มีวธิีเตรยีมไว้ ให้ทุกคนไดร้บั
พรเหล่าน้ี ในพระวหิาร สมาชิกที่มีคา่ควรของศาสนจักรสามารถรบับัพ
ตศิมาแทนผู้วายชนม์ ในโลกวญิญาณมีการส่ังสอนพระกิตตคิณุ (ด ูคพ. 
138) และคนที่ ไดย้ินพระกิตตคิณุสามารถเลือกยอมรบัและให้ประกอบ
ศาสนพิธี ในนามของพวกเขา
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พระวหิำร: สัญลกัษณ์ของศรัทธำ
“พระวหิารแต่ละแห่งเป็นสญัลกัษณ์ของศรัทธาท่ีเรามีใน
พระผูเ้ป็นเจา้และเป็นหลกัฐานยนืยนัศรัทธาของเรา พระ
วหิารเป็นจุดมุ่งหมายของกิจกรรมทุกอยา่ง บทเรียนทุกบท 
และความกา้วหนา้ทุกยา่งกา้วในศาสนจกัร งานทุกอยา่งท่ีเรา
ท�าในการประกาศพระกิตติคุณ การท�าใหว้สุิทธิชนดีพร้อม 
และการไถ่คนตาย ลว้นน�าไปสู่พระวหิารศกัด์ิสิทธ์ิ”
ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนั, “เตรียมรับพรของพระวหิาร,” 
 เลียโฮนา ต.ค. 2010, 41

ท่ำนก�ำลงั 
เตรียมอย่ำงไร

การรักษาพนัธสญัญาบพัติศมาช่วย
ท่านเตรียมรับศาสนพิธีพระวหิาร
อยา่งไร

ท่านตอ้งท�าอะไรอีกบา้งจึงจะ
พร้อมรับศาสนพิธีพระวหิาร

ใบรับรองพระวหิารของท่านยงั
ใชไ้ดห้รือไม่ ถา้ท่านไม่มีใบรับ
รอง ท่านสามารถนดัหมายกบั
อธิการหรือประธานสาขาของท่าน

เรียนรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการไป
พระวิหารคร้ังแรกได้ใน  
“Inside Temples” ท่ี lds .org/ temples.

เอน็ดำวเมน้ท ์
ค�าวา่ เอ็นดาวเม้นท ์หมายถึง “ของขวญั” เอ็นดาวเม้นท์พระวหิาร

เป็นของขวญัจากพระผู้เป็นเจ้า พระองคท์รงมอบพรพิเศษให้ท่าน 
รวมทัง้ "อ�านาจจากเบือ้งบน" ( คพ. 95:8)

เมือ่ท่านเข้ารว่มศาสนจกัร ท่านไดร้บัศาสนพธิสีองอย่าง—คอืบัพตศิมา 
และการยืนยัน เอ็นดาวเม้นท์พระวหิารมีสองส่วนให้รบัเช่นกัน ส่วน
แรก ท่านไดร้บัศาสนพิธีขัน้เตรยีมซ่ึงเป็นเครือ่งหมายแสดงวา่ท่านได้
รบัการ “ชะล้าง” ให้สะอาดและไดร้บัพรพิเศษเกี่ยวกับมรดกอันสูงคา่
และศักยภาพนิรนัดรข์องท่าน ในส่วนที่สอง ท่านไดร้บัเอ็นดาวเม้นท์
ส่วนที่เหลือขณะท่านเรยีนรูม้ากขึน้เกี่ยวกับแผนแห่งความรอด รวมไป
ถึงการสรา้ง จุดประสงคข์องเราบนแผ่นดนิโลก ตลอดจนพระพันธกิจ
และการชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ระหวา่งเอ็นดาวเม้นท์ เราท�าสัญญาจรงิจังวา่จะเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า 
ตดิตามพระเยซูครสิต ์บรสุิทธิ์ทางศีลธรรม และช่วยสรา้งอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า ถ้าเรารกัษาพันธสัญญาของเรา เราย่อมมีสัญญาของการได้
รบัพรนิรนัดรท์ุกประการของพระผู้เป็นเจ้า

กำรผนึก
ครอบครวัส�าคญัตอ่แผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุขของเรา การ

รวมครอบครวัเป็นหน่ึงเดยีวช่ัวนิรนัดรเ์ป็นพรสูงสุดที่มี ให้ ในพระวหิาร
ผ่านสิทธิอ�านาจการผนึกของฐานะปุโรหิต—สิทธิอ�านาจเดยีวกันกับที่
พระเยซูรบัส่ังกับเหล่าอัครสาวกของพระองค ์(ด ูมัทธิว 16:19) การผนึก
ในพระวหิารเปิดทางให้สามีภรรยาและบุตรธิดากับบิดามารดาไดอ้ยู่ดว้ย
กันช่ัวนิรนัดรผ์่านความซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาของพวกเขา ◼
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โดย อลสีซำ นีลเซ็น

พระคมัภรีก์ลา่ววา่วนัสะบาโต 
เป็นวนัศักดิสิ์ทธิ์ วนัเบิก
บานและวนัปีตยิินด ีวนั

พักผ่อน วนัเฉลิมฉลอง 1 แต่ไม่กี่ปี
ก่อน ขณะอยู่ ในช่วงวยัรุน่ตอนปลาย 
ดฉัินพบวา่วนัอาทิตย์เป็นวนัเศรา้
หมอง แทนที่จะสงบ ดฉัินกลับรูสึ้ก
เครยีด แทนที่จะเบิกบาน ดฉัินกลับ
เศรา้ใจ แทนที่จะหวงั ดฉัินกลับรูสึ้ก
ผิด ดฉัินมีตวัอย่างของอารมณ์เศรา้
ในวนัสะบาโต

ทุกเช้าวนัอาทิตย์ หลังแอบอยู่ ใต้
ผ้าห่มดว้ยความอึดอัดใจนานพอ
สมควรแล้ว ดฉัินจะยอมรบัในท้าย
ที่สุดวา่วนัน้ีเป็นวนัอาทิตย์และแตง่
ตวัไปโบสถ์ ที่ โบสถ์ ดฉัินจะทบทวน ภา

พ
ถ่า

ยป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

เด
วดิ

 ส
โต

เก
อร์

สัปดาห์ที่ผ่านมา ระหวา่งศีลระลึก 
ดฉัินจะนับความล้มเหลวของตน จน
ผู้พูดคนแรกลุกขึน้ดฉัินก็ยังนับไม่
เสรจ็ เวลาที่เหลือกลายเป็นเวลาของ
การพยายามกลัน้น� ้าตาขณะความรูสึ้ก
ผดิรนุแรงขึน้ตามความเสียใจทีเ่พิง่
เกิดเพราะรูสึ้กไม่มีความสุขที่ โบสถ์

ตอนบ่ายก็ยังรูสึ้กเหมือนเดมิ ดฉัิน
รูสึ้กผิดเกี่ยวกับการเลือกในอดตี 
เครยีดเรือ่งการเลือกในอนาคต และ
เสียใจกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ถ้าไม่ได้
ไปเรยีนหรอืท�ากิจกรรมนอกหลักสูตร 
ดฉัินจะใช้เวลาหมกมุ่นอยู่กับความ
คดิในดา้นลบ

หลังจากฟัง อ่าน และอ่านทวน
ค�าพูดการประชุมใหญ่สามัญเดอืน

ตลุาคม 2015 ของประธานรสัเซลล์ 
เอ็ม. เนลสันวา่วนัสะบาโตเป็นวนัปีติ
ยินดอีย่างไร ดฉัินสวดอ้อนวอนขอให้
มีสันตสุิขในวนัสะบาโตและรกัวนั 
สะบาโตแทนที่จะเศรา้หมองอย่างที่
รูสึ้กในปัจจุบัน 2 และค�าตอบมา

จดจ่ออยูก่บัพระบิดาบนสวรรค์
และพระเยซูคริสต์

ดฉัินรูสึ้กไดร้บัการกระตุน้เตอืนให้
จดจ่ออยู่กับความสัมพันธ์กับพระบิดา
บนสวรรคแ์ละพระผู้ช่วยให้รอดไม่ ใช่
ความเศรา้หมองของตน แทนที่จะ
ไตรต่รองความล้มเหลวของตน ดฉัิน
ใช้เวลาไตรต่รองความเกี่ยวข้องของ
พระองค์ ในชีวติดฉัิน

ดิฉันทราบว่า
ดิฉันควรรักวนั
สะบาโต แต่ดิฉัน
ไม่ทราบจะท�า
อย่างไร อำรมณ์เศร้ำในวนัสะบาโต

ตวัอยา่งของ  
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เมือ่ความคดิในดา้นลบเกดิขึน้ 
ดฉัินย�า้เตอืนตนเองให้นึกถงึส่ิงที่
ดฉัินรูแ้ละเช่ือเกีย่วกบัพระผูเ้ป็นเจา้
และพระเยซคูรสิต ์น่ันคอื ดฉัินเป็น
ลกูของพระผูเ้ป็นเจา้ พระองคท์รง
รกัดฉัิน พระเยซคูรสิตท์รงเป็นพี่
ชายของดฉัิน และทรงชดใช้ ใหด้ฉัิน 
ทัง้สองพระองคท์รงตอ้งการให้ดฉัินมี
ความสุขและกลบัไปหาพระองค ์วนั 
สะบาโตเป็นของขวญัจากพระผูเ้ป็นเจา้

ดฉัินเริม่ใช้ศรทัธาในประจักษ์
พยานน้ี

ยอมรับศีลระลึกอยา่งกระตือรือร้น
การเปลี่ยนส่ิงที่ดฉัินมุ่งให้ความ

ส�าคญัท�าให้ดฉัินหันมาพิจารณาอีก

ครัง้วา่ดฉัินปฏิบัตติอ่ศีลระลึกอย่างไร 
นานทีเดยีวที่ดฉัินปฏิบัตติอ่ศีลระลึก
เหมือนเป็นเวลาลงโทษตนเอง แต่
น่ันไม่ ใช่จุดประสงคข์องศีลระลึก 
ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีศักดิสิ์ทธิ์ ให้
ตอ่พันธสัญญาของเรา เป็นโอกาสให้
สะอาดอีกครัง้ผ่านเดชานุภาพการ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ขณะจดจ่อ
อยู่กับศาสนพิธีและพันธสัญญาดว้ย
ศรทัธาและใจที่กลับใจ ดฉัินตระหนัก
วา่ศีลระลึกให้สันตสุิขเมื่อดฉัินยอมรบั
ของประทานแห่งการให้อภัย รกัษา
พันธสัญญา และรบัพระวญิญาณของ
พระเจ้า (ด ูคพ. 20:77, 79)

การนึกถงึการชดใช้ของพระครสิต์
ระหวา่งศีลระลกึน�าของขวญัอกีอยา่ง

หน่ึงมาใหด้ฉัิน ดฉัินไมเ่พยีงไดร้บั
การใหอ้ภยัเทา่น้ัน แตส่ามารถรบั
การเยยีวยาไดเ้ช่นกนัเพราะพระผู้
ช่วยใหร้อดทรงรบัเอาความเจ็บปวด
และความทพุพลภาพของดฉัินไวก้บั
พระองค ์(ด ูแอลมา 7:11–12) โดยผา่น
การชดใช้ของพระองคแ์ละศีลระลกึ  
ดฉัินจะไดพ้บสันตสุิขและความเขม้
แข็งในวนัสะบาโต—หรอืในวนัอืน่—
ไม่ ใช่ความเครยีดและความเสียใจ

ดฉัินพบสันตสุิขน้ัน พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงอยู่ที่น่ันเพื่อดฉัินในวนั
อาทิตย์และตลอดไป!

ปฏิบติัศรัทธาดว้ยความอดทน
น่ีไม่ ใช่ปัญหาที่แก้ ได้ ในหน่ึง

สัปดาห์ ตอ้งพยายาม และใช้เวลา 
“แตถ่้าเราหวงัวา่จะไดส่ิ้งที่ยังไม่เห็น 
เราจึงมีความอดทนคอยส่ิงน้ัน” ( โรม 
8:25) ดฉัินพยายามจดจ่อและสวด
อ้อนวอนให้รูสึ้กรกัวนัสะบาโตอยู่เสมอ

ในท่ีสุดดิฉันก็ ได้พบสันติสุขและ
ความปีติยินดี ในวนัศักดิ์สิทธิ์ แต่
ดิฉันจะหยุดอยู่ตรงน้ันไม่ ได้หาไม่
แล้วดิฉันจะกลับไปซึมเศรา้ในวนั 
สะบาโตอีก แต่ละสัปดาห์เรยีกรอ้งให้
จดจ่ออยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดและจุด
ประสงค์ของวนัสะบาโต แต่ดิฉันรูว้า่
ค�าสัญญาเรือ่งสันติสุขและความเบิก
บานเกิดขึน้จรงิ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา

อ้ำงองิ
 1. ด ูอพยพ 20:11; อพยพ 31:15; เลวนิีต ิ23:32; 

อสิยาห์ 58:13; หลักค�าสอนและพนัธสัญญา 59:13.
 2. ด ูรสัเซลล ์เอ็ม. เนลสัน, “สะบาโตคอืวนัปีติ

ยนิด,ี” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 129–132

อำรมณ์เศร้ำในวนัสะบาโต
ตวัอยา่งของ  
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เยาวชน

เ ราปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิก
ของศาสนจักรด�าเนินชีวติคูค่วร
แก่การถือใบรบัรองพระวหิาร ขอ

อย่ามองวา่พระวหิารเป็นเป้าหมายที่
ไกลเกินเอือ้ม โดยท�างานกับอธิการ 
สมาชิกส่วนใหญ่สามารถบรรลุข้อ
ก�าหนดอันชอบธรรมทัง้หมดในช่วง
เวลาคอ่นข้างสัน้ถ้าพวกเขาตัง้ใจจะ
ท�าให้ ไดแ้ละกลับใจอย่างเต็มที่จาก
การล่วงละเมิด ซ่ึงรวมถึงการยอมให้
อภัยตนเองและไม่จดจ่อกับความไม่
ดพีรอ้มหรอืบาปของเราอันจะท�าให้
เรารูสึ้กขาดคณุสมบัติ ในการเข้าพระ
วหิารศักดิสิ์ทธิ์

การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด
เกิดสัมฤทธิผลก็เพื่อบุตรธิดาทุกคน
ของพระผู้เป็นเจ้า การพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการไถ่สนองข้อเรยีกรอ้งของ
ความยุตธิรรมส�าหรบัทุกคนที่กลับใจ
อย่างแท้จรงิ พระคมัภีรบ์รรยายส่ิงน้ีไว้
ไพเราะที่สุดวา่

“ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดง
เข้มก็จะขาวอย่างหิมะ” (อิสยาห์ 1:18)

“และจะไม่จดจ�าบาป [เหล่าน้ัน] 
อีกตอ่ไป” (เยเรมีย์ 31:34)

เรายืนยันกับท่านวา่การด�าเนินชีวติ
ตามหลักธรรมที่ชอบธรรมจะน�าความ
สุข ความส�าเรจ็ และสันตสุิขมาให้
ท่านและครอบครวั สมาชิกทัง้ผู้ ใหญ่
และเยาวชนรบัรองความมีคา่ควร
ของตนเองเมื่อพวกเขาตอบค�าถาม
ใบรบัรองพระวหิาร ข้อก�าหนดส�าคญั

ท่านสามารถมีค่า
ควรเขา้พระวหิาร

โดย เอล็เดอร์เควนทนิ แอล. คุก
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง
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คอืเพิ่มพูนประจักษ์พยานของเราใน
พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระบุตรของ
พระองคพ์ระเยซูครสิต ์การฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุ และประสบการปฏิบัตขิอง
พระวญิญาณบรสุิทธิ์

ขอให้ทราบวา่เราปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
ที่จ�าเป็นเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าพระวหิาร 
จงทบทวนรว่มกับการสวดอ้อนวอน
วา่ชีวติท่านอยู่ตรงจุดไหน แสวงหา
การน�าทางของพระวญิญาณ และพูด
คยุกับอธิการเกี่ยวกับการเตรยีมตวัไป
พระวหิาร ประธานโธมัส เอส. มอนสัน 
(1927–2018) กล่าววา่ “ ไม่มีเป้าหมาย
ใดส�าคญัตอ่ท่านมากไปกวา่การมีคา่
ควรเข้าพระวหิาร” 1

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เรา
แตล่ะคนถวายเกียรตพิระผู้ช่วย
ให้รอดและเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
ที่จ�าเป็นเพื่อมองเห็นตวัเราในพระ
วหิารศักดิสิ์ทธิ์ของพระองค ์ขณะท�า
เช่นน้ันเราสามารถบรรลุจุดประสงค์
ศักดิสิ์ทธิ์ของพระองคแ์ละเตรยีม
ตวัเรากับครอบครวัให้พรอ้มรบัพร
ทัง้หมดที่พระเจ้าและศาสนจักร
สามารถมอบให้ ได้ ในชีวติน้ีและ
นิรนัดร ◼
จากค�าปราศรยัการประชุมใหญ่สามัญเดอืน
เมษายน 2016

อ้ำงองิ
 1. โธมัส เอส. มอนสัน, “พระวหิารศักดิสิ์ทธิ์

—ประภาคารส่องโลก,” การประชุมใหญ่สามัญ
เดอืนเมษายน 2011

เกิดใน  

โลแกน ยูทำห ์
วนัท่ี 8 กันยายน  
ค.ศ. 1940

ได้รับการสนับสนุนเป็นสมาชิก 
โควรมัอคัร
สำวกสิบสอง  
วนัท่ี 6 ตลุาคม  
ค.ศ. 2007

แต่งงานกับแมรีย์ 
แกดดีใน พระ 

วิหำรโลแกน 
ยูทำห ์วนัท่ี 

30 พฤศจิกายน ค.ศ. 
1962เล่นในการ

แข่งขนัชิงแชมป์
ระดบัชาติท้ัง 

ฟุตบอล และ 
บำสเกต
บอล ในมธัยม

ปลาย

ท่านรับใช้ใน  
คณะเผยแผ่
บริติช ต้ังแต่ ค.ศ. 1960  
ถึง ค.ศ. 1962 และเอล็เดอร์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
เป็นคู่คนหน่ึงของท่าน

มี บุตร 3 คน และ 
หลำน 11 คน
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โดย เจสซิกำ ลำร์เซ็น
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

บราซิล ค.ศ. 1992

อิซาเบลลาหรีต่าแหงนมองฟ้าสีคราม ไม่เห็นเมฆสัก
ก้อน เธอเลียรมิฝีปากแห้งผากของเธอ

พ่อแม่ก�าลังพูดคยุเบาๆ กับประธานซานตอิาโก 
ประธานสเตค เครือ่งยนตเ์รอืเสียงดงัมากจนเธอไม่
ไดย้ินพวกท่าน แตเ่ธอรูว้า่พวกท่านก�าลังคยุกันเรือ่ง
อะไร น� ้าดืม่หมดแล้ว

อิซาเบลลาพยายามจดจ่อกับเหตผุลของการเดนิทาง
ครัง้น้ี พวกเขาก�าลังจะไปพระวหิารเพื่อรบัการผนึกเป็น
ครอบครวั! เธอจ�าไดว้า่ไดย้ินพ่อแม่คยุกันเกี่ยวกับพระ 
วหิารที่สวยงามในเซาเปาลูตัง้แตเ่ธอยังเล็ก การไปที ่
น่ันแทบจะเหมือนนิทานหลอกเด็ก ครอบครวัของ 
อิซาเบลลาอาศัยอยู่ ในเมืองมาเนาส์ ลึกเข้าไปในป่าฝน 
แอมะซอน พระวหิารอยู่ห่างออกไปกวา่ 2,000 ไมล์  
(3,219 กิ โลเมตร)

เวลาน้ันประธานซานตอิาโกวางแผนเดนิทางหกวนั
ไปที่น่ัน สมาชิกกวา่ 100 คนตดัสินใจไป “น่ันจะเป็นการ
เสียสละ” มาม ีบอกเธอ “แตก่ารเสียสละน�ามาซ่ึงพร”

ตอนแรก การเดนิทางน่าตืน่เตน้ พวกเขานอนหลับ
ในเปลญวณบนดาดฟ้าเรอื รอ้งเพลงสวด และอ่านพระ
คมัภีร์

แตจ่ากน้ันน� ้าดืม่ก็หมด และน� ้าในแม่น� ้าสกปรกเกิน
กวา่จะดืม่

อิซาเบลลารูสึ้กวา่ มาม ีแตะแขนเธอ “ประธาน 
ซานตอิาโกขอให้เราทุกคนไปรวมกัน” ท่านบอก  
“เราจะสวดอ้อนวอนขอฝน”

อิซาเบลลาไปเข้ากลุ่ม และพวกเขาเริม่สวดอ้อนวอน 
หลังจากสวดอ้อนวอนจบ เธอรูสึ้กวา่ลมเย็นปะทะคอเธอ 
เธอรบีวิง่ไปข้างเรอืและอ้าปากคา้ง เมฆฝนสีเทาก�าลัง
เคลื่อนตวัเข้ามาหาพวกเขา ไม่นานฝนก็เริม่เทลงมา! 
เธออ้าปากให้ลิน้โดนเม็ดฝน

“เรว็!” มามรีอ้งบอก “ ไปเอาถังน� ้า กระทะ—อะไรก็ ได้
มารองน� ้าฝน!”

อิซาเบลลาควา้กระทะใบหน่ึงมารองน� ้าฝน เธอ
ตอ้งการรองน� ้าให้ ไดม้ากที่สุด ทุกคนช่วยกัน พลาง
หัวเราะและช่ืนชมยินด ีพวกเขามีปารต์ีเ้ปียกฝนทันที! 
พายุพัดมา 15 นาที นานพอให้พวกเขาไดน้� ้าทัง้หมดที่
ตอ้งการ น่ันคอืปาฏิหารยิ์

ไม่นานเรอืก็ถึงฝ่ัง แตพ่วกเขายังตอ้งไปอีก 1,500 ไมล์ 
(2,414 กิ โลเมตร) ทุกคนขึน้รถโดยสารเพื่อเดนิทางตอ่ 
รถโดยสารโคลงเคลงไปมาบนถนนขรขุระอยู่หลายวนั 

การเดินทางของอิซาเบลลา
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เดก็

ครัง้หน่ึงรถโดยสารกระดอนแรงมากจนกระจกหน้ารถ
แตก! บางครัง้พวกเขาน่ังรถผ่านเมืองที่รอ้นอบอ้าวและ
จอแจ แตอ่ย่างน้อยถนนของเมืองเหล่าน้ันไม่เป็นหลุม
เป็นบ่อ!

ทุกคนดี ใจทุกครัง้ที่ ไดแ้วะหมู่บ้านหรอืเมือง
หน่ึงเพื่อรบัประทานอาหาร พวกเขารบัประทาน
อาหารที่ โบสถ์หรอืกับสมาชิกศาสนจักรระหวา่งทาง 
คนืแรกพวกเขามาถึงดกึจนอิซาเบลลาเกรงวา่จะ
ไม่มี ใครรอพวกเขา “อย่าห่วงเลย” มาม ีพูดดว้ยรอย
ยิม้ที่อ่อนล้า “ดน่ัูนสิ!”

ประธานสาขากับสมาชิกศาสนจักรยืนตอ่แถวอยู่
ฝ่ังตรงข้าม พวกเขาชูธงที่อ่านวา่ “การเสียสละน�า
มาซ่ึงพร” อิซาเบลลายิม้ มาม ีพูดถูก!

หลังจากเดนิทางอย่างทุลักทุเลสามวนั ในที่สุด
พวกเขาก็มาถึงเซาเปาลู อิซาเบลลายืนบนที่น่ังเพื่อให้
มองเห็นชัดขึน้ขณะรถโดยสารอ้อมทางโคง้ ฉับพลันน้ัน
ทุกคนบนรถโดยสารรอ้งออกมาดว้ยความยินดวีา่ “พระ
วหิาร! พระวหิาร! ” พวกเขามองเห็นยอดเรยีวแหลมของ
พระวหิารโผล่เหนือตน้ปาล์มที่เรยีงเป็นทิวแถว แสง
อาทิตย์สาดส่องบนเทพโมโรไนทองค�า

พรทีม่ค่ีำสุดประมำณ
“พรของพระวหิารมีค่าสุดประมาณ”
ประธำนโธมสั เอส. มอนสัน (1927–2018), “พรของพระ
วหิำร,” เลยีโฮนา, พ.ค. 2015, 93.

ในปี 2012 ศาสนจกัรสร้างพระวหิารในเมืองมา 
เนาส์ บราซิล เมืองท่ีอิซาเบลลาเติบโต ตอนนั้น 
อิซาเบลลากบัเดก็คนอ่ืนๆ โตเป็นผูใ้หญ่มีครอบครัว 
กนัหมดแลว้ พวกเขาหลายคนมาดูพระวหิารใหม่ท่ี 
สวยงามแห่งน้ีและนึกถึงการเดินทางของตน

ทุกคนหมดแรง แต่ไม่มี ใครอยากพัก พวกเขา
ตอ้งการผนึกเดีย๋วน้ัน เมื่อถึงเวลาที่ครอบครวัเธอจะรบั
การผนึก อิซาเบลลาสวมชุดขาวอย่างระมัดระวงั ขณะ

ที่เธอเดนิเข้าไปในห้องผนึก เธอเห็นคณุพ่อยิม้กวา้ง 
น� ้าตาแห่งปีติไหลอาบแก้มของ มาม ีการเดนิทาง

ของพวกเขายาวนานและอันตราย “แตก่ารเสีย
สละคุม้คา่” อิซาเบลลาคดิ เธอยิม้ขณะเธอเข้า

ประจ�าที่เพื่อรบัการผนึกกับครอบครวัเธอ
ช่ัวนิรนัดร ์◼

ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัเทกซัส สหรฐัอเมรกิา

การเดนิทางจะยาวนานและ
อันตราย แตก่ารไปพระวหิาร

จะคุม้คา่แน่นอน
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โดย เจนนำ คอฟอร์ด
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“ฉันมีครอบครวัอยู่บนโลกน้ี พวกเขาแสนดตีอ่ฉัน” 
(หนังสือเพลงส�าหรบัเด็ก, 98)

“แ อนดรวู!์ รถมาแล้ว!” คณุยายเรยีก
แอนดรวูว์ิง่ออกมาอย่างรวดเรว็ เขาโบกมือลาคณุ

ตา คณุยาย กับเอมีน้องสาวตวัน้อยของเขา เอมีเล็กเกิน
กวา่จะไปโรงเรยีน เธอจึงอยู่บ้านกับคณุตาคณุยาย

แอนดรวูช์อบโรงเรยีน เขาชอบเล่นกับเพื่อนๆ ช่วง
พัก เขาชอบครคูมิบัลล์ของเขา

หลังพักช่วงเช้า ครคูมิบัลล์บอกวา่ “สัปดาห์หน้าเราจะ
มีงานวนัพาผู้ปกครองมาโรงเรยีน เมื่อผู้ปกครองมา ให้
พวกท่านน�าของบางอย่างจากงานอาชีพของพวกท่านมา
ให้พวกเราดดูว้ยนะคะ เราตืน่เตน้ที่จะไดฟ้ังพวกท่าน!”

คณุตาคณุยาย
ผูป้ระเสริฐ

ภา
พ

ป
ระ

กอ
บ

โด
ย 

กา
ย 

ฟ
รา

น
ซิ

ส

แอนดรวูไ์ม่แน่ใจ
เรือ่งวนัพาผูป้กครอง

มาโรงเรียน
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ใบหน้าของแอนดรวูร์อ้นผ่าว เขาไม่มีอะไรพูดเกี่ยว
กับพ่อแม่ของเขา เขาจ�าเรือ่งแม่ได้ ไม่มาก เธอทิง้ไป
ตัง้แตเ่ขายังเล็ก และแอนดรวู์ ไม่รูจ้ักพ่อดว้ยซ�า้

แอนดรวูฟ์ังขณะที่เด็กคนอื่นๆ พูดถึงพ่อแม่ของตน 
แม่ของโทนีเป็นพนักงานดบัเพลิง และพ่อของเจสซิกา
ท�างานที่สวนสัตว ์ทุกคนหวงัให้พ่อของเธอน�าลิงหรอืตวั
สลอธมาชัน้เรยีน!

“แล้วพ่อแม่นายล่ะ” โทนีถามแอนดรวู์
แอนดรูว์ก้มหน้า เขายักไหล่ “ฉันอยู่กับคุณตา

คุณยาย”
แอนดรวูร์กัคณุตาคณุยาย แตท่า่นทัง้สองไม่ไดท้�างาน

เท่ๆ  คณุยายขายผา้หม่กบัเสือ้ผา้เด็กออ่น ส่วนคณุตาขับ
รถบรรทกุอาหารคนัใหญ ่แอนดรวู์ ไมแ่น่ใจเรือ่งวนัพาผู้
ปกครองมาโรงเรยีน

คืนน้ันแอนดรวูอ์่านบทแรกของพระคัมภีร ์
มอรมอน “ข้าพเจ้า, นีไฟ, โดยที่เกิดจากบิดามารดาผู้
ประเสรฐิ . . .” (1 นีไฟ 1:1)

“ฉันไม่ไดอ้ยู่กับพ่อแม่” แอนดรวูค์ดิ “ฉันอยู่กับคณุ
ตาคณุยาย”

ขณะน้ันเอมีเดินกอดผ้าห่มขนสักหลาดเข้ามา
ในห้องของแอนดรวูพ์อดี เธอชูผ้าห่มให้แอนดรวูด์ ู
“คุณยายท�า!”

“จ้ะ คณุยายท�าผ้าห่มให้พี่” แอนดรวูย์ิม้นิดๆ
เขานึกถึงส่ิงดีๆ ทัง้หมดที่คุณยายท�าให้เขา—ท�า

อาหารเช้าก่อนไปโรงเรยีน ช่วยสอนการบ้าน เล่นเกม
กับเขาและเอมี คุณยายเป็นเหมือนแม่คนหน่ึง

จากน้ันแอนดรวูจ์ึงนึกถึงคุณตา คุณตาอ่านนิทาน
ให้แอนดรวูฟ์ังทุกคืน ท่านช่วยสอนการบ้านด้วย ท่าน
สอนแอนดรวูข์ี่จักรยานเช่นกัน คุณตาเป็นเหมือนพ่อ
คนหน่ึง

แอนดรวูย์ิม้กวา้งขึน้ เขาส�านึกคณุตอ่คณุตาคณุ
ยายมากๆ แตก็่ยังรูสึ้กกังวลเรือ่งพาคณุตาคณุยายไป
โรงเรยีน แตทุ่กอย่างจะผ่านไปได ้“ฉันอาจไม่มีพ่อแม่ผู้
ประเสรฐิ” เขาคดิ “แตฉั่นมีคณุตาคณุยายผู้ประเสรฐิ 
และน่ันคอ่นข้างพิเศษ”

ในวนัพาผู้ปกครองมาโรงเรยีน แอนดรวูน่ั์งกับคณุ
ตาหลังห้องและฟังพ่อแม่ของเด็กคนอื่นๆ คณุแม่ของ
โทนีน�าชุดพนักงานดบัเพลิงมา เธอให้ทุกคนลองสวม
หมวกกันไฟของเธอ คณุพ่อของเจสซิกาน�าเตา่มาจาก
สวนสัตว์

“ตาเธอแล้ว แอนดรวู”์ ครคูมิบัลล์บอก
แอนดรวูเ์ดนิไปหน้าชัน้พรอ้มคณุตา เขาสูดลมหายใจ

และพดูวา่ “คณุตาของผมขับรถบรรทกุคนัใหญส่่งอาหาร 
ทา่นพบเจอคนมากมาย และทา่นท�างานหนักมาก”

แอนดรวูเ์งยหน้าและเห็นคณุตายิม้ จากน้ันคณุตาก็
เล่าเรือ่งการขับรถบรรทุก ท่านแจกขนมจากที่ท�างานให้
ทุกคนดว้ย! เด็กๆ ในชัน้ของแอนดรวูถ์ามค�าถามคณุตา
หลายข้อเกี่ยวกับงานของท่าน

แอนดรวูม์ีความสุขที่มีคณุตาอยู่ดว้ย เขากับคณุตา
คณุยายและเอมีเป็นครอบครวัเดยีวกัน—พวกท่านเป็น
คณุตาคณุยายผู้ประเสรฐิ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัยูทาห์ สหรฐัอเมรกิา
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โดย เจน แมค็ไบรด์ 
เรียบเรียงตามเร่ืองจริง

“อะไรก็ตามทีเ่จ้าจะผนึกไวบ้นแผ่นดนิโลกจะผนึกไว้ ใน
สวรรค”์ (ฮีลามัน 10:7)

‘ครอบครวัอยู่ช่ัวนิรนัดร’์ หมายความวา่อย่างไร” 
มีอาถาม เธอขยับตวัเดนิบนแผ่นเกม เธอกับโซอี

เพื่อนสนิทของเธอก�าลังเล่นเกมในห้องน่ังเล่นของโซอี 
บนผนังมีรปูที่เขียนวา่ “ครอบครวัอยู่ช่ัวนิรนัดร”์ มีอา
ชอบข้อความน้ัน

“หมายความวา่แม้เธอจะตายไปแล้ว แตเ่ธอก็
ยังเป็นครอบครวั” โซอีอธิบาย เธอวางการด์และ
ขยับตวัเดนิของเธอ

มอีามองไปรอบๆ ห้อง ทุกอย่างดปูกต ิมีโซฟา 
โตะ๊ หมอน และทีว ีแตบ่า้นของ 
โซอรีูสึ้กตา่งจากบา้นของเธอ  
“เธอมีครอบครวันิรนัดร์
เหรอ” มอีาถาม

โซอีเงยหน้าจากเกม
พรอ้มรอยยิม้ “ ใช่! พอ่แม่
ของฉันแตง่งานในพระวหิาร 
เราจงึไดอ้ยูด่ว้ยกันตลอดไป”

“น่ันท�าให้บ้านของเธอรูสึ้ก
แตกตา่งใช่หรอืเปล่า” มีอาถาม

โซอีท�าหน้างง “แตกตา่งเหรอ”
มีอาไม่ทราบจะอธิบายความรูสึ้กในบ้านของโซอี

อย่างไร มีความสุขและอบอุ่น แตฟ่ังดไูรส้าระถ้าพูดแบบ
น้ัน “ ไม่มีอะไร” เธอตอบ “เล่นตอ่เถอะ”

คนืน้ันมีอาไม่อาจหยุดคดิเรือ่งครอบครวัช่ัวนิรนัดร์
ของโซอี ได ้เธอชอบความรูสึ้กในบ้านของโซอี ครอบครวั
ของมีอาจะย้ายไปรฐัออนแทรีโอ แคนาดาอีกไม่กี่วนั 
เธอสงสัยวา่บ้านใหม่ของพวกเธอจะรูสึ้กอย่างไร

“แม่คะ บ้านของโซอีรูสึ้กมีความสุขมาก” มีอาพูด
ขณะคณุแม่ห่มผ้าให้เธอ “หนูอยากให้บ้านใหม่ของเรา
รูสึ้กแบบน้ัน” มีอาคดิวา่เธอรกัพ่อแม่และน้องชายมาก 
“หนูอยากให้ครอบครวัเราอยู่ช่ัวนิรนัดรด์ว้ย”

คณุแมฟ่ังเงียบๆ จากน้ันทา่นพดูวา่ “แมก็่เหมอืนกัน”
วนัรุง่ขึน้ คณุแม่ โทรหาคณุแม่ของโซอี เธอทราบวา่

ครอบครวัของโซอีไปโบสถ์ของศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายภา
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“หนูอยากไปโบสถ์น้ัน” มีอาบอกคณุพ่อคณุแม่ขณะ
พวกเขาเก็บของใส่กระเป๋า บ้านของพวกเขาตอนน้ี
เกือบโล่งแล้ว

“คณุแม่ของโซอีบอกวา่เธอจะช่วยเราหาโบสถ์ของ
ศาสนจักร” คณุพ่อบอกขณะท่านตดิกระดาษกาวที่
กล่องใบหน่ึง

มีอายิม้และรูสึ้กท้องไส้ป่ันป่วน บ้านใหม่ของพวกเขา
อาจจะรูสึ้กอบอุ่นและมีความสุขเหมือนบ้านของโซอีก็
เป็นได!้

เมือ่จดัขา้วของในบา้นหลงัใหมเ่รยีบรอ้ยแลว้ ครอบครวั
ของมอีาก็เริม่ไปโบสถ ์คนทีน่ั่นใจดมีาก ทกุคนเรยีกกนัวา่ 

“บราเดอร”์ และ “ซิสเตอร”์ มอีาไปปฐมวยั
กบัน้องชาย เธอชอบรอ้งเพลงและอา่น
พระคมัภรี์

ไม่นานหญิงสาวสองคนมาที่บ้าน
ของมีอา พวกเธอช่ือซิสเตอรจ์ัสตนิ 
กับซิสเตอรร์ามอส ทัง้สองคนเป็นผู้

สอนศาสนา พวกเธอบอกครอบครวั
ของมีอาเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์พระ

เยซู และพระคมัภีรม์อรมอน มีอาชอบฟังพระ
กิตตคิณุ แม้แตน้่องชายของเธอก็น่ังฟังเงียบๆ!

มีอาบอกซิสเตอรร์ามอสกับซิสเตอรจ์ัสตนิเกี่ยวกับ
บ้านของโซอี “หนูอยากมีครอบครวันิรนัดรเ์หมือนโซอี”

“พระบิดาบนสวรรคท์รงตอ้งการให้เราทุกคนมี
ครอบครวันิรนัดร”์ ซิสเตอรร์ามอสพูดพลางยิม้กวา้ง 
“พระองคท์รงตอ้งการให้เรามีความสุข”

ไม่นานครอบครวัของมีอาก็ตดัสินใจรบับัพตศิมา
โซอีกับครอบครัวเธอขับรถมารัฐออนแทรี โอเพื่อ

ร่วมพิธีบัพติศมา หน่ึงปีต่อมา พวกเขากลับมาอีกครัง้ 
คราวน้ีมาเพราะมีอากับครอบครัวจะรับการผนึกใน
พระวิหาร!

วนัผนึก มีอายืนอยู่นอกพระวหิารกับครอบครวั ทุก
คนสวมชุดขาว พวกเขาฉีกยิม้กวา้ง มีอารูสึ้กอบอุ่นและ
มีสันตสุิขในใจ “ตอนน้ีเราเป็นครอบครวันิรนัดรแ์ล้ว!” 
เธอพูดอย่างมีความสุข

“ ใช่ครบั” คณุพ่อบอก “เราเป็นครอบครวันิรนัดร”์ ◼
ผู้เขียนอาศยัอยู่ ในรฐัโคโลราโด สหรฐัอเมรกิา
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เพ่ือน และ ผูส้อนศาสนา
ส่องแสงของท่ำน

สวสัดคีรับ!  
ผมชือ่ฮวน  

บทิูสตา ผมมาจาก
อารเ์จนตินา  

ผมส่องแสงโดย
แบ่งปันพระ

กติตคุิณ

เพือ่นสนิท
ผมกับฟากันโดเพื่อนสนิทของผมรูจ้ักกัน
ตัง้แตเ่ราอายุห้าขวบ เราทัง้คูช่อบฟุตบอล! 
ผมชวนเขามารว่มกิจกรรมของ
ศาสนจักรหลายครัง้

1
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ส่งดำวมำให้เรำ!
พระเยซูทรงขอให้เรา “ส่องสว่างแก่คนทั้ง
ปวง” (มทัธิว 5:16) ท่านจะให้แสงของท่าน
ส่องสว่างอย่างไร ตดัรูปดาวออกมาและ
เขียนเร่ืองราวของท่านไวบ้นนั้น ขอให้ผู ้

ปกครองอีเมลรูปดาวของท่านพร้อมค�าอนุญาต
ของผูป้กครองมาท่ี liahona@ ldschurch .org

ท่ำนจะส่องสว่ำงได้อย่ำงไร
• ชวนเพื่อนคนหน่ึงมาร่วมกิจกรรมของ

ศาสนจกัรหรือการสงัสรรคใ์นครอบครัว

• เป็นแบบอยา่งท่ีดีของความมีน�้าใจและความรัก

• สวดออ้นวอนขอความช่วยเหลือและการดลใจ

ค�ำถำมแรกของฟำกนัโด
ครัง้หน่ึงเมื่อฟากันโดรบัประทาน
อาหารเย็นกับเรา เขาถามวา่ “ท�าไม
ครอบครวันายสวดอ้อนวอนเป็น
ประจ�า” ผมตอบวา่เพราะพระบิดา
บนสวรรคท์รงอวยพรเรา และน่ี
เป็นวธิีที่เราขอบพระทัยพระองค ์
เขาประหลาดใจ!

กำรสังสรรค์ในครอบครัว
ฟากันโดมารว่มสังสรรค์ ในครอบครวัเมื่อ

เบ็นจามินน้องชายของผมเตรยีมรบับัพตศิมา 
ฟากันโดรูสึ้กถึงพระวญิญาณ เขาถามวา่เขาจะรบั
บัพตศิมาได้ ไหม! คณุพ่อจึงคยุกับคณุพ่อคณุแม่
ของฟากันโด

ผู้สอนศาสนาสอนครอบครวัของฟากันโด หลัง
จากน้ันฟากันโดกับออกัสตนิพี่สาวของเขาก็รบั
บัพตศิมา! คณุพ่อคณุแม่ของเขามาโบสถ์ แตพ่วก
ท่านยังไม่รบับัพตศิมา

ค�ำถำมทีส่องของฟำกนัโด
ฟากันโดถามคณุแม่ของผมวา่เขาจะรูเ้รือ่ง
พระผู้เป็นเจ้ามากเท่าผมไหม ท่านยิม้และ
ตอบวา่ถ้าเขาศึกษาพระคมัภีรแ์ละสวด
อ้อนวอนเขาจะเรยีนรูม้ากขึน้แน่นอน!

4
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อคัรสำวกเป็นพยำนถงึพระคริสต์
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“ขา้พเจา้มีศรทัธาและประจกัษพ์ยานในพระเยซคูริสตแ์ละบทบาทของ
พระองคใ์นฐานะพระผูช้ว่ยใหร้อดและพระผูไ้ถข่องเรา”

จาก “A Gospel Perspective” (การให้ข้อคดิทางวญิญาณทีม่หาวทิยาลัยบรคิมั ยังก์–ฮาวาย, 19 ก.ย. 2017),  
devotional .byuh .edu

โดยเอล็เดอร์แกรีย์ อ.ี สตเีวนสัน
แห่งโควรัมอคัรสาวกสิบสอง



 กรกฎาคม 2018 73

เดก็

ครอบครวัของผมก�าลงัอา่นพระคมัภรี ์
มอรมอน บางครัง้เราแสดงบทบาทสมมตุิ
ตามเรือ่งราวในน้ัน เราสนุกมาก ผมเรยีน
รูค้�าใหม่ๆ  และส่ิงใหม่ๆ  ทุกวนั การท�าส่ิง
เหลา่น้ีช่วยใหเ้ราจดจอ่อยูก่บัการประชมุ 

ศีลระลกึและปฐมวยั ช่วยใหผ้มสนิทกบัครอบครวัเช่นกนั
อมำรอน แอล. อำยุ 7 ขวบ, พนมเปญ กมัพูชำ

ข้อพระคมัภร์ีของเดอืนนี:้  

ฮีลำมนั 5:12
“จงจ�าไวว้า่บนศิลาของพระผู้ ไถ่ของเรา, 
ผู้ทรงเป็นพระครสิต,์ พระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า, ที่ลูกตอ้งสรา้งรากฐานของลูก”

ชมรมอำ่น  
พระคมัภีร์
มอรมอน

เข้ำร่วมชมรมโดยอ่ำนพระคมัภร์ีมอรมอน! 
ทา่นสามารถอา่นคนเดียว อา่นกบัครอบครวั หรืออา่นกบัเพ่ือน จาก
น้ันใหส้ง่ภาพถา่ยของทา่นขณะอา่นพระคมัภีรม์อรมอนและบอกเรา
เกีย่วกบัสิง่ท่ีทา่นเรียนรูห้รือเรื่องท่ีทา่นชืน่ชอบจากพระคมัภีร ์

 

มอรมอน สง่มาท่ี liahona .lds .org (คลิก “Submit an Article”)

หนูชอบอ่านพระคมัภีรม์อรมอนตัง้แตผู่้
สอนศาสนาแนะน�าเรา เรือ่งโปรดของหนู
อยู่ ในหนังสือของโมไซยาห์ เมื่อกษัตรยิ์
เบ็นจามินน�าผู้คนผ่านศรทัธาของท่าน 
หนูตอ้งการเป็นคนซ่ือสัตย์และเช่ือฟังส่ิง

ที่พ่อแม่ขอให้หนูท�า
เจนิซ เอส. อำยุ 10 ขวบ, อโีลอโีล ฟิลปิปินส์
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"นิมติแรก" โดย อลำนำแอล. อำยุ 7 ขวบ เซำเปำลู บรำซิล

หนา้น้ีของหนู

มำร์โค แซด. อำยุ 9 ขวบ ลมิำ เปรู

ฮำรำดำ เค. อำยุ 8 ขวบ โยะโกะฮะมะ ญีปุ่่น

ผมมีความสุขมากทีไ่ด้รับบัพติศมาใน
ศาสนจกัรทีแ่ท้จริงของพระเยซูคริสต์ ผมรู้
ว่าพระคมัภร์ีมอรมอนเป็นความจริง ผมชอบ
อ่านทุกวนั ท�าให้ผมเป็นพีช่ายทีรั่บผดิชอบ
ดูแลน้องๆ มากขึน้

แอนดรี แอล. อำยุ 10 ขวบ อโีลอโีล 
ฟิลปิปินส์
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นางรธูเป็นเพ่ือนท่ีภกัดี
บัตรวรีบุรุษพนัธสัญญำเดมิ

นำงรูธเลอืกเป็นเพือ่นทีภ่กัด ี 
และฉันเลอืกได้เช่นกนั!

•  ท่องจ�า นางรูธ 1:16

•  ภกัดีหมายถึงสนบัสนุนคนบางคนแม้
เม่ือท�าไดย้าก เขียนในบนัทึกส่วนตวั
ของท่านเม่ือคร้ังมีคนภกัดีต่อท่าน

•  ผกูมิตรเพื่อนใหม่สปัดาห์น้ี เรียนรู้เร่ือง
สนุกๆ สามเร่ืองเก่ียวกบัพวกเขา!

นำงรูธ
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หญิงคนหน่ึงช่ือนาโอมีอาศยัอยูก่บับุตรชาย
สองคนและภรรยาของพวกเขา เม่ือบุตรชาย

ทั้งสองส้ินชีวติ นาโอมีบอกภรรยาของพวกเขาให้
พวกเธอยา้ยกลบัไปอยูก่บัครอบครัวของพวกเธอ 
แต่ภรรยาคนหน่ึงช่ือนางรูธเป็นคนภกัดีมาก เธอ
เลือกอยูช่่วยดูแลนาโอมี นางรูธไปเกบ็ขา้วตกจาก
นาใกลเ้คียง เจา้ของไดย้นิวา่นางรูธเป็นคนดี เขา
เมตตานางรูธ นางรูธตดัสินใจแต่งงานกบัเขา นาง
รูธกบันาโอมีอยูเ่ป็นเพื่อนท่ีดีต่อกนั และนาโอมี
ช่วยดูแลบุตรชายของนางรูธ หลายปีต่อมา พระเยซู
ประสูติในเช้ือสายของครอบครัวน้ี นัน่หมายความ
วา่นางรูธเป็นบรรพชนคนหน่ึงของพระเยซู

อ่านเรือ่งนางรธูใน นางรธู 1–4 “นางรูธเป็นคนจติใจดแีละรักผู้ อ่ืน” โดย คายล ีควิ. อาย ุ8 ขวบ 
รัฐเวอร์จเินีย สหรัฐอเมริกา

•  ฉนัเป็นเพื่อนท่ีดีไดโ้ดย . . .
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ฮนันาหก์บัซามูเอล
เร่ืองรำวในพระคมัภร์ี
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ฮันนาห์กับสามีของเธอมี
บุตร! เธอตัง้ช่ือเขาวา่ซามู
เอล เธอรูว้า่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอน
ของเธอ

ฮันนาห์รูสึ้กเสียใจมากที่เธอไม่มีบุตร 
เธอสวดอ้อนวอนในพระวหิาร เธอ
สัญญาวา่ถ้าเธอมีบุตรชาย เธอจะ
เลีย้งดเูขาให้รบัใช้พระ
ผู้เป็นเจ้า

โดย คมิ เวบ็บ์ รีด
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คนืหน่ึงเมื่อซามูเอลนอนอยู่ ใน
ที่นอน เขาไดย้ินเสียง เขาถามวา่
เอลีเรยีกเขาหรอื เอลีตอบวา่พระ
ผู้เป็นเจ้าก�าลังพยายามตรสักับ
ซามูเอล เมื่อซามูเอลไดย้ินเสียง
อีกครัง้ เขาฟัง จากน้ันพระผู้เป็น
เจ้าตรสักับซามูเอล ซามูเอลฟัง
พระผู้เป็นเจ้าและท�าตามพระ
องค์

เมื่อซามูเอลโตขึน้ ฮันนาห์รกัษา
สัญญาของเธอ เธอขอให้เอลี
ปุ โรหิตที่พระวหิารสอนซามูเอลให้
รูว้ธิีรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า เอลีช่วยดู
แลซามูเอล
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ฉันสามารถเรยีนรูเ้กี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและท�า
ตามพระบัญญัตขิองพระองค!์ ◼

จาก 1 ซามูเอล 1–3
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หน้ำระบำยสี

ฉันสามารถแบง่ปันใหผู้อื้น่
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УЧЕННЯ П
РЕЗИДЕНТІВ Ц

ЕРКВИ: ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН

 УЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТІВ 
ЦЕРКВИ

  ЕЗРА ТЕФТ БЕНСОН 
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ไ ม่มีเรื่องลึกซึง้ในใจเราที่ปรารถนา
จะดึงเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า

มากขึน้ เป็นเหมือนพระองค์มากขึน้
ในชีวิตประจ�าวันของเรา และรู้สึกว่า
พระสิริของพระองค์อยู่กับเราตลอด
เวลาหรือ หากไม่มี พระคัมภีร ์
มอรมอนจะช่วยเราในเรื่องน้ีมากกว่า
หนังสือเล่มอื่น

พระคมัภีรม์อรมอนไม่เพียงสอน
ความจรงิเท่าน้ัน แม้จะสอนเช่นน้ัน
จรงิ พระคมัภีรม์อรมอนไม่เพียงแสดง
ประจักษ์พยานถึงพระครสิตเ์ท่าน้ัน 
แม้จะแสดงประจักษ์พยานเช่นน้ัน
จรงิ แตม่ีบางอย่างมากกวา่น้ัน มีพลัง
ในหนังสือเล่มน้ีซ่ึงจะเริม่หลั่งไหลเข้า
มาในชีวติท่านทันทีที่ท่านเริม่ศึกษา
อย่างจรงิจัง ท่านจะพบพลังตอ่ตา้น
การล่อลวงมากขึน้ ท่านจะพบพลัง

หลีกเลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบ
พลังอยู่บนทางคบัแคบและแคบ พระ
คมัภีร์ ไดช่ื้อวา่เป็น “ถ้อยค�าแห่งชีวติ” 
(คพ. 84:85) และไม่มีเล่มใดเป็น
ถ้อยค�าแห่งชีวติมากไปกวา่พระคมัภีร์
มอรมอน เมื่อท่านเริม่หิวกระหาย
ถ้อยค�าเหล่าน้ี ชีวติท่านจะอุดม
สมบูรณ์ยิ่งขึน้ . . .

ค�าสัญญาเหล่าน้ี—ความรักความ
สามัคคีที่เพิ่มขึน้ในบ้าน ความเคารพ
มากขึน้ระหว่างบิดามารดากับบุตร
ธิดา ความเข้มแข็งทางวิญญาณและ
ความชอบธรรมที่เพิ่มขึน้—ไม่ ใช่ค�า
สัญญาเลื่อนลอยแต่ตรงตามที่ท่าน

พระคมัภีร์มอรมอน 
ท�าใหเ้กิดความ 
อุดมสมบูรณ์
มีพลงัในหนังสือเล่มนีซ่ึ้งจะ
เร่ิมหลัง่ไหลเข้ามาในชีวิตท่าน
ทันทีท่ีท่านเร่ิมศึกษาอย่างจริงจัง

จนกว่ำเรำจะพบกนัอกี

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธหมาย
ถึงเมื่อท่านกล่าวว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนจะช่วยเราเข้าใกล้พระผู้ 
เป็นเจ้ามากขึน้ . . .

10 กวา่ปีที่แล้วข้าพเจ้ากล่าวดงัน้ี
เกี่ยวกับพระคมัภีรม์อรมอน

“ผลนิรนัดรข์ึน้อยู่กับการตอบ
สนองของเราตอ่หนังสือเล่มน้ีหรอื 
ใช่ ถ้าไม่เป็นพรของเราก็เป็นการ
กล่าวโทษเรา

“วสุิทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนควร
ท�าให้การศึกษาพระคมัภีรเ์ล่มน้ี
เป็นเป้าหมายช่ัวชีวติ มิฉะน้ันแล้ว
เขาจะท�าให้จิตวญิญาณของเขาตก
อยู่ ในอันตรายและละเลยส่ิงซ่ึงจะ
ให้เอกภาพทางวญิญาณและทาง
ปัญญาแก่เขาทัง้ชีวติ มีความแตกตา่ง
ระหวา่งผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สรา้งบน
ศิลาของพระครสิตผ์่านพระคมัภีร ์
มอรมอนและจับราวเหล็ก กับผู้
เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่ ไม่ ไดเ้ป็นเช่นน้ัน”

. . . ขอให้เราอย่าอยู่ภายใตก้ารกล่าว
โทษ . . . โดยปฏิบัตเิล่นๆ กับของ
ประทานอันมหัศจรรย์และส�าคญัยิ่ง
น้ีที่พระเจ้าประทานแก่เรา  แตข่อให้
เราไดร้บัสัญญาเกี่ยวกับการส่ังสมของ
ประทานดงักล่าวไว้ ในใจเรา ◼

จาก “The Book of Mormon—Keystone of Our 
Religion,” Ensign, Nov. 1986, 4–7 ภา
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เจอค�ำถำมทีต่อบ
ยำกหรือ น่ีช่วยได้
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การประชุมศีลระลึก

ค�ำแนะน�ำ 7 ข้อ
ส�ำหรับกำรเป็นผู้พูด
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เข้ำชมรมอ่ำน
พระคมัภร์ี

มอรมอนของเรำ!
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คนหนุ่มสาว

รู้สึกไม่เช่ือมต่อหรือ
เรามีชีวิตอยู่ในยคุของการใช้ชีวิต

วอกแวกและเวลารอเป็นศูนย์ 
แต่เพ่ือเช่ือมต่อกับพระผู้ เป็นเจ้า

จริงๆ เราต้องช้าลงและน่ิง
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