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“และท่านผู้นั้นจะทำาให้จิตใจของพ่อหัน
ไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ ไม่
อย่างนั้น เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำา
สาปแช่ง”5

ณ รุ่งอรุณแห่งการฟื้นฟู โมโรไนเน้นข่าว 
สารนี้อีกครั้งในการให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่
เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธในปี 18236

ชาวคริสต์และชาวยิวทั่วโลกต่างยอมรับ
เรื่องราวของเอลียาห์ในพันธสัญญาเดิม7  
ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายที่ดำารง
อำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดคก่อนเวลาของพระเยซูคริสต์8

เอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจ

การกลับมาของเอลียาห์เกิดข้ึนในพระวิหาร 
เคิร์ทแลนด์เม่ือวันท่ี 3 เมษายน ปี 1836 ท่าน 
ประกาศว่าท่านกำาลังทำาให้สัญญาของมาลาคี 
มีสัมฤทธิผล  ท่านมอบกุญแจฐานะปุโรหิต
สำาหรับการผนึกครอบครัวในสมัยการประทาน 
นี้9  พันธกิจของเอลียาห์ได้รับการส่งเสริม
โดยสิ่งซึ่งบางครั้งเรียกว่าวิญญาณของเอลี- 
ยาห์ ดังที่เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
สอนว่าเป็น “การแสดงให้ประจักษ์ของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์กล่าวคำาพยานถึงลักษณะ
อันศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัว”10

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นความจำาเป็นของ
บัพติศมา พระองค์ทรงสอนว่า “ถ้าใครไม่ได้
เกิดจากน้ำาและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้า
ในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”11 พระผู้ช่วยให้
รอดทรงรับบัพติศมาเป็นแบบอย่าง  แล้วผู้
วายชนม์ที่ยังไม่ได้รับบัพติศมาเล่า

หลักคำาสอนเรื่องพระวิหารและงานประวัติ
ครอบครัว

วันที่ 11 ตุลาคม ปี 1840 ในนอวู ไวเลต 
คิมบัลล์เขียนจดหมายถึงเอ็ลเดอร์ฮีเบอร์ 
ซี. คิมบัลล์สามีของเธอ เขากำาลังรับใช้งาน
เผยแผ่ในเกรทบริเตนกับสมาชิกอัครสาวก
สิบสองคนอ่ืนๆ  การประชุมใหญ่สามัญเดือน 
ตุลาคมจัดขึ้นเมื่อสองสามวันก่อน

ข้าพเจ้าอ้างอิงจากจดหมายส่วนตัวของ
ไวเลต ดังนี้ “เรามีการประชุมใหญ่ที่น่าสนใจ
ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่จัดตั้งศาสนจักร … 
ประธาน [โจเซฟ] สมิธเปิดประเด็นใหม่อัน 

แนวคิดเรื่องต้นไม้กับรากและกิ่งเป็นแนว
เทียบ

ในบทสุดท้ายของพันธสัญญาเดิม มาลาคี 
ใช้แนวเทียบนี้บรรยายการเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระผู้ช่วยให้รอดไว้อย่างชัดเจน เมื่อพูด 
ถึงคนจองหองกับคนชั่วร้าย เขาบันทึกว่าคน
เหล่านั้นจะถูกเผาดังตอข้าว “จนไม่มีราก
หรือกิ่งเหลืออยู่เลย”4  มาลาคีจบบทนี้ด้วย
สัญญาปลอบใจของพระเจ้าว่า 

“นี่แน่ะ เราจะส่งเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะ
มายังเจ้าก่อนวันแห่งพระยาห์เวห์ คือวันที่
ใหญ่ยิ่งและน่าสะพรึงกลัวจะมาถึง 

โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ก่อนเสียชีวิตจากมะเร็งร้ายในปี 1981 
วิลเลียม ซาโรยันนักเขียนเจ้าสำาบัด 
สำานวนบอกนักข่าวว่า “ทุกคนต้อง

ตาย แต่ผมเชื่อเสมอว่ากรณีของผมเป็นข้อ
ยกเว้น แล้วจากนี้จะเป็นอย่างไร”1

“จากนี้จะเป็นอย่างไร” ขณะเผชิญความ
ตายในชีวิตนี้ และ “จากนี้จะเป็นอย่างไร” 
ขณะพินิจพิเคราะห์ชีวิตหลังความตาย นี่คือ 
หัวใจของคำาถามเรื่องจิตวิญญาณซึ่งพระ-
กิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์
ตอบได้ดีมากในแผนแห่งความสุขของพระ-
บิดา

ในชีวิตนี้เราหัวเราะ ร้องไห้ ทำางาน เล่น 
ดำาเนินชีวิต แล้วก็ตาย  โยบถามคำาถามสั้นๆ 
ว่า “ถ้ามนุษย์ตายแล้วเขาจะมีชีวิตอีกได้
หรือ?”2  คำาตอบชัดเจนคือได้ เพราะการพลี
พระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
อารัมภบทบางส่วนของโยบก่อนถามคำาถาม
นี้น่าสนใจ “มนุษย์ที่เกิดมาโดยผู้หญิงก็อยู่
แต่น้อยวัน…เขาออกมาเหมือนดอกไม้ แล้ว
ก็เหี่ยวแห้งไป…สำาหรับต้นไม้ก็มีความหวัง 
ถ้ามันถูกตัดลง มันก็แตกหน่ออีก และหน่อ
อ่อนของมันจะมีไม่หยุด…และแตกกิ่งออก
เหมือนต้นไม้อ่อน”3

แผนของพระบิดาเกี่ยวข้องกับครอบครัว  
พระคัมภีร์ข้อสำาคัญที่สุดของเราหลายข้อใช้

รากและกิ่ง
การเร่งงานพระวิหารและประวัติครอบครัวในสมัยของเราจำาเป็นต่อความ
รอดและความสูงส่งของครอบครัว
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น่าชื่นชมยินดี…ประเด็นนั้นคือการรับบัพ- 
ติศมาแทนคนตาย  เปาโลพูดถึงเรื่องนี้ใน 
หนึ่งโครินธ์บทที่ 15 ข้อ 29  โจเซฟได้รับคำา 
อธิบายครบถ้วนมากข้ึนโดยการเปิดเผย ท่าน
กล่าวว่าเอกสิทธิ์ของ [สมาชิก] ศาสนจักรนี้
คือการรับบัพติศมาแทนญาติพี่น้องทุกคนที่
สิ้นชีวิตก่อนพระกิตติคุณนี้ออกมา…โดยทำา
เช่นนั้นเราเป็นตัวแทนของพวกเขา และมอบ
สิทธิพิเศษให้พวกเขาออกมาในการฟื้นคืน
ชีวิตครั้งแรก  ท่านกล่าวว่าจะมีพระกิตติคุณ
สั่งสอนพวกเขาในที่คุมขัง”

ไวเลตเสริมว่า “ดิฉันต้องการรับบัพติศมา 
แทนคุณแม่…น่ีไม่ใช่หลักคำาสอนอันน่าช่ืนชม 
ยินดีหรอกหรือ”12

หลักคำาสอนสำาคัญเรื่องการทำาให้ครอบ-
ครัวเป็นหนึ่งเดียวกันเปิดเผยมากขึ้นตาม
ลำาดับ  ศาสนพิธีแทนคนตายสำาคัญอย่างยิ่ง
ต่อการเชื่อมโยงครอบครัวนิรันดร์เข้าด้วยกัน 
เชื่อมต่อรากกับกิ่ง

หลักคำาสอนเร่ืองครอบครัวมีความสัมพันธ์ 
ชัดเจนกับงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 
พระเจ้าตรัสถึง “บัพติศมาแทนคนตาย ของ

ท่าน”13 ไว้ในคำาแนะนำาที่ทรงเปิดเผยช่วงแรก  
พันธะรับผิดชอบตามหลักคำาสอนของเราคือ
ช่วยบรรพชนของเรา  เพราะการจัดระเบียบ
ซีเลสเชียลของสวรรค์มีครอบครัวเป็นพ้ืนฐาน14 

ฝ่ายประธานสูงสุดได้กระตุ้นสมาชิก โดย
เฉพาะเยาวชนและหนุ่มสาวโสดให้เน้นงาน
ประวัติครอบครัวและศาสนพิธีสำาหรับชื่อ
ครอบครัวตนเองหรือชื่อบรรพชนของสมาชิก
ในวอร์ดและสเตคของพวกเขา15  เราต้อง
เชื่อมต่อทั้งกับรากและกิ่งของเรา  ความคิด
เรื่องการเชื่อมสัมพันธ์ในอาณาจักรนิรันดร์
น่ายินดียิ่งนัก

พระวิหาร

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ระบุว่าศาสดาพยากรณ์
โจเซฟ สมิธมีชีวิตนานพอจะวางรากฐาน 
สำาหรับงานพระวิหารดังคำากล่าวน้ี คร้ังสุดท้าย 
ท่ีท่าน โจเซฟ สมิธ ประชุมกับโควรัมอัครสาวก 
สิบสอง ท่านได้ให้เอ็นดาวเม้นท์พวกเขา16

หลังจากมรณสักขีของท่านศาสดาพยากรณ์ 
วิสุทธิชนสร้างพระวิหารนอวูเสร็จสมบูรณ์ 

และใช้อำานาจการผนึกเป็นพรแก่สมาชิกที ่
ซื่อสัตย์หลายพันคนก่อนอพยพไปภูเขาฝั่ง
ตะวันตก  สามสิบปีต่อมา เมื่อสร้างพระ- 
วิหารเซนต์จอร์จเสร็จ ประธานบริคัม ยังก์
กล่าวถึงความสำาคัญนิรันดร์ของศาสนพิธี
แห่งความรอดว่าในที่สุดจึงมีให้ทั้งสำาหรับ 
คนเป็นและคนตาย17

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์กล่าวไว้อย่าง
เรียบง่ายดังนี้ “แทบไม่มีหลักธรรมใดที่พระ- 
เจ้าทรงเปิดเผยจะนำาความปลื้มปีติมาสู่ข้าพ- 
เจ้ามากไปกว่าการไถ่คนตายของเรา  การที่
เรามีบิดา มารดา ภรรยา และบุตรอยู่กับเรา

ในองค์กรครอบครัว ในเช้าของการฟื้นคืน
ชีวิตครั้งแรก และในอาณาจักรซีเลสเชียล นี่
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คือหลักธรรมสำาคัญ  หลักธรรมที่คุ้มค่าแก่
การเสียสละทุกอย่าง”18

ช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมที่ได้มีชีวิตอยู่  นี่
เป็นสมัยการประทานสุดท้าย และเรารู้สึกได้
ถึงการเร่งงานแห่งความรอดในทุกๆ ด้านที่
เกี่ยวข้องกับศาสนพิธีแห่งความรอด19  เวลา
น้ีเรามีพระวิหารไว้ทำาศาสนพิธีแห่งความรอด 
เหล่านี้อยู่ทั่วโลก  การเข้าพระวิหารเพื่อการ
ฟื้นฟูทางวิญญาณ สันติสุข ความปลอดภัย 
และการนำาทางในชีวิตเราเป็นพรประเสริฐ
เช่นกัน20

ไม่ถึงปีหลังจากประธานโธมัส เอส. มอน- 
สันได้รับเรียกเป็นอัครสาวก ท่านอุทิศหอสมุด 
ลำาดับเชื้อสายของพระวิหารลอสแอนเจลิส  
ท่านกล่าวว่าบรรพชนผู้ล่วงลับ “กำาลังรอวันที่
ท่านและข้าพเจ้าจะทำาการค้นคว้าซึ่งจำาเป็น
ต่อการกรุยทาง…[และ] เข้าไปในพระนิเวศน์
ของพระผู้เป็นเจ้าและทำางานนั้น…ที่พวกเขา 
…ทำาไม่ได้”21

เม่ือเอ็ลเดอร์มอนสันกล่าวคำาอุทิศเหล่าน้ัน 
ในวันท่ี 20 มิถุนายน ปี 1964 มีพระวิหารเปิด 
ดำาเนินการเพียง 12 แห่ง  ในช่วงที่ประธาน
มอนสันรับใช้ในสภาอาวุโสของศาสนจักร มี
การอุทิศพระวิหารที่เปิดดำาเนินการ 130 แห่ง
จาก 142 แห่ง  นับเป็นปาฏิหาริย์โดยแท้ที่ได้
เห็นการเร่งงานแห่งความรอดในสมัยของเรา  
ประกาศสร้างพระวิหารอีกยี่สิบแปดแห่งและ
อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  แปด

สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของสมาชิกศาสนจักรเวลานี้
อาศัยอยู่ห่างพระวิหารไม่เกิน 200 ไมล์ (320 
กิโลเมตร) 

เทคโนโลยีประวัติครอบครัว

เทคโนโลยีประวัติครอบครัวก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วมากเช่นกัน  ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. 
ฮันเตอร์ประกาศในเดือนพฤศจิกายน ปี 1994 
ดังนี้  “เราได้เริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เร่งงานศักดิ์สิทธิ์ของการจัดทำาศาสนพิธีแทน
ผู้วายชนม์  พระเจ้าทรงเร่ง… บทบาทของ
เทคโนโลยีด้วยพระองค์เอง …แต่เราเพิ่งเริ่ม
ทำาสิ่งที่เราทำาได้กับเครื่องมือเหล่านี้”22

ใน 19 ปีนับตั้งแต่การพยากรณ์ครั้งนี้ 
เทคโนโลยีเร่งความเร็วจนแทบไม่น่าเชื่อ  
มารดาวัย 36 ปีที่ลูกยังเล็กอยู่พูดกับข้าพเจ้า
เมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ลองคิดดู—เราเปลี่ยนจาก
การใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์มในศูนย์ประวัติ
ครอบครัวมาน่ังใช้คอมพิวเตอร์ทำางานประวัติ 
ครอบครัวที่โต๊ะในครัวของดิฉันเมื่อลูกๆ เข้า 
นอนแล้ว” พี่น้องทั้งหลาย ศูนย์ประวัติครอบ- 
ครัวของเราเวลานี้อยู่ในบ้านของเรา

งานพระวิหารและประวัติครอบครัวไม่
เพียงเกี่ยวข้องกับเรา  จงนึกถึงคนอีกฝั่งหนึ่ง
ของม่านกำาลังรอให้ศาสนพิธีแห่งความรอด
ปลดปล่อยพวกเขาจากพันธนาการของที่คุม
ขังวิญญาณ  ที่คุมขัง หมายถึง “สภาพของ
การกักขังหรือการเป็นเชลย”23  คนที่กำาลัง

เป็นเชลยอาจจะถามอย่างเดียวกันกับวิล-
เลียม ซาโรยันว่า “จากนี้จะเป็นอย่างไร”

พ่ีน้องสตรีท่ีซ่ือสัตย์ท่านหน่ึงได้เล่าประสบ- 
การณ์พิเศษทางวิญญาณในพระวิหารซอลท์- 
เลค  ขณะอยู่ในห้องยืนยัน หลังจากประกาศ
ศาสนพิธียืนยันคนตาย เธอได้ยินว่า “และ
เชลยจะออกไปเป็นอิสระ!”  เธอรู้สึกถึงความ 
เร่งด่วนมากสำาหรับคนท่ีรอคอยงานบัพติศมา 
และการยืนยันของพวกเขา  เมื่อกลับถึงบ้าน 
เธอค้นคว้าพระคัมภีร์เพื่อหาประโยคที่เธอ
ได้ยิน  เธอพบคำาประกาศของโจเซฟ สมิธใน
หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 128 “ให้
ใจท่านชื่นชมยินดี, และเปรมปรีดิ์ยิ่ง, ให้
แผ่นดินโลกเปล่งเสียงร้องเพลงเถิด.  ให้คน
ตายเปล่งเสียงเพลงสดุดีแห่งคำาสรรเสริญ 
นิรันดร์ถวายกษัตริย์อิมมานูเอล, ผู้ทรงแต่ง
ตั้งไว้, ก่อนมีโลกขึ้นมา, สิ่งซึ่งจะทำาให้เรา
สามารถไถ่พวกเขาออกจากที่คุมขังของพวก
เขา: เพราะเชลยจะออกไปเป็นอิสระ”24

คำาถามคือ เราจำาเป็นต้องทำาอะไร คำาแนะ 
นำาของศาสดาพยากรณ์โจเซฟคือ นำาเสนอ 
“บันทึกคนตายของเรา [ในพระวิหาร], ซึ่งจะ
คู่ควรแก่การยอมรับทั้งปวง“25

ผู้นำาศาสนจักรได้ประกาศชัดเจนต่ออนุชน 
รุ่นหลังให้นำาประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช ้
ให้ตนประสบกับวิญญาณของเอลียาห์ ค้นหา 
บรรพชนของพวกเขา และประกอบศาสนพิธี
พระวิหารให้บรรพชนเหล่านั้น26  งานยาก
ส่วนใหญ่ในการเร่งงานแห่งความรอดทั้ง
สำาหรับคนเป็นและคนตายจะทำาโดยท่าน
เยาวชนทั้งหลาย27

ถ้าเยาวชนในแต่ละวอร์ดจะไม่เพียงไป 
พระวิหารและรับบัพติศมาแทนคนตายเท่า 
นั้น แต่ทำางานกับครอบครัวของพวกเขาและ
สมาชิกวอร์ดคนอื่นๆ ด้วย ในการจัดเตรียม
ชื่อครอบครัวสำาหรับทำางานศาสนพิธี ทั้งพวก
เขาและศาสนจักรจะได้รับพรอย่างมาก  อย่า
ประเมินอิทธิพลของผู้วายชนม์ต่ำาเกินไปใน
การช่วยเหลือท่านและปีติของการพบกับคน
ที่ท่านรับใช้ในท้ายที่สุด  พรสำาคัญนิรันดร ์
ของการทำาให้ครอบครัวเราเป็นหนึ่งเดียวกัน
แทบจะเกินความเข้าใจ28
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ในสมาชิกภาพทั่วโลกของศาสนจักร 
ปัจจุบันผู้ใหญ่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่มีทั้ง
ชื่อบิดาและมารดาในหมวด Family Tree 
ของไซต์อินเทอร์เน็ต  FamilySearch ของ
ศาสนจักร  ผู้ใหญ่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มี
ชื่อปู่ย่าตายายทั้งสี่คน  จำาไว้ว่า หากไม่มี
รากและกิ่งของเรา เราจะรอดไม่ได้  สมาชิก
ศาสนจักรต้องได้ข้อมูลสำาคัญนี้และป้อน
ข้อมูลลงไป

ในที่สุดเราก็มีหลักคำาสอน พระวิหาร และ
เทคโนโลยีให้ครอบครัวทำางานแห่งความรอด
อันทรงเกียรตินี้  ข้าพเจ้าเสนอวิธีหนึ่งที่อาจ
ทำาได้  ครอบครัวอาจจะจัด “ชุมนุม Family 
Tree”  ควรจัดแบบนี้บ่อยๆ  ทุกคนจะนำา
ประวัติครอบครัว เรื่องราว และภาพถ่ายที่
มีอยู่ รวมถึงสมบัติที่ปู่ย่าตายายและพ่อแม่
หวงแหน  เยาวชนของเราตื่นเต้นกับการ 
เรียนรู้ชีวิตของสมาชิกครอบครัว—คนเหล่า
นั้นมาจากไหนและดำาเนินชีวิตอย่างไร หลาย 
คนได้หันใจกลับไปหาบรรพบุรุษ  พวกเขา 
 

รักเรื่องราวและภาพถ่าย พวกเขามีความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในการสแกนและ
อัพโหลดเรื่องราวตลอดจนภาพถ่ายเหล่านี ้
ลง Family Tree และเช่ือมต่อเอกสารต้นฉบับ 
กับบรรพชนเพื่อรักษาบันทึกเหล่านี้ไว้  แน ่
นอนว่าวัตถุประสงค์หลักคือตัดสินใจว่าจะ 
ต้องทำาศาสนพิธีใดและมอบหมายให้ทำางาน 
พระวิหารที่จำาเป็น  ท่านสามารถใช้หนังสือ 
ครอบครัวของฉัน ช่วยบันทึกข้อมูลครอบครัว 
เรื่องราว และภาพถ่ายที่สามารถอัพโหลดลง 
Family Tree ได้ภายหลัง

ความมุ่งม่ันและความคาดหวังเร่ืองครอบ- 
ครัวควรมีความสำาคัญสูงสุดเพื่อปกป้องจุด
หมายอันสูงส่งของเรา  สำาหรับคนที่ต้องการ
ให้ท้ังครอบครัวได้รับประโยชน์จากวันสะบาโต 
มากขึ้น การเร่งงานนี้คือดินอุดมสมบูรณ์  
มารดาคนหนึ่งบอกบุตรชายวัย 17 ปีอย่างมี
ความสุขว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ทำางานประวัติ
ครอบครัวหลังเลิกโบสถ์วันอาทิตย์อย่างไร
และบุตรชายวัย 10 ขวบชอบฟังเรื่องราว 
 

และดูรูปบรรพชนของเขา  สิ่งเหล่านี้ทำาให้
ทั้งครอบครัวมีประสบการณ์ถึงวิญญาณของ
เอลียาห์  เราต้องบำารุงเลี้ยงรากและกิ่งอัน
ล้ำาค่าของเรา

พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนม์ชีพเป็นการ 
ชดใช้แทนเรา  พระองค์ทรงเฉลยคำาตอบให้
แก่คำาถามของโยบ  พระองค์ทรงเอาชนะ
ความตายแทนมนุษยชาติทั้งปวง ซึ่งเราไม ่
อาจทำาได้ด้วยตนเอง แต่เราสามารถประกอบ 
ศาสนพิธีแทนคนตายและเป็นผู้ช่วยให้รอด
บนเขาไซอัน30 ให้ครอบครัวเราเพื่อที่เรากับ
พวกเขาจะได้รับความสูงส่งและรอด

ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานถึงการพลีพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดและความ
แน่นอนของแผนพระบิดาสำาหรับเราและครอบ- 
ครัว ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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