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คริสต์ทรงบอกให้อัครสาวกมาอยู่รวมกันราย
รอบพระองค์และทรงจัดตั้งศีลระลึก พระเยซู
ทรงหักขนมปัง และทรงอวยพรขนมปังนั้น
พลางตรัสว่า “จงรับไว้, จงกินเถิด; นี่เป็นการ
ระลึกถึงร่างกายของเราซึ่งเรามอบเป็นค่า
ไถ่ถอนเจ้า.”5 จากน้ันพระองค์ทรงหยิบถ้วย 
เหล้าองุน่ ทรงขอบพระทยั ส่งให้อคัรสาวกดืม่ 
และตรัสว่า “นี่เป็นการระลึกถึงโลหิต…, ซึ่ง
หลั่งให้คนมากเท่าที่จะเชื่อในนามของเรา”6

ท่ามกลางชาวนีไฟและอีกครั้งที่การฟื้นฟ ู
ศาสนจกัรของพระองค์ในยุคสดุท้าย พระองค์ 
ทรงย�า้ว่าเราต้องรบัศลีระลกึในความระลึกถึง 
พระองค์7

เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เราเป็นพยานต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าว่าเราจะระลึกถึงพระบุตรของ 
พระองค์ตลอดเวลา ไม่เพียงในระหว่างศาสน- 
พิธีศีลระลึกสั้นๆ เท่านั้น นี่หมายความว่าเรา
จะมองไปที่แบบอย่างและค�าสอนของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดตลอดเวลาเพื่อน�าทางความคิด 
การเลือก และการกระท�าของเรา8 

ค�าสวดศีลระลึกเตือนเราด้วยว่าเราต้อง 
“รักษาพระบัญญัติของพระองค์” 9

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก ็
จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”10  ศีลระลึก 
ให้โอกาสเราทบทวนตนเองและโอกาสที่จะ 
หันใจและเจตจ�านงไปหาพระผู้เป็นเจ้า การ
เชื่อฟังพระบัญญัติน�าพลังแห่งพระกิตติคุณ
เข้ามาสู่ชีวิตเรารวมทั้งสันติสุขและความเข้ม 
แข็งทางวิญญาณที่มากขึ้น

ศีลระลึกให้เวลาส�าหรับประสบการณ์ทาง 
วิญญาณที่แท้จริงเมื่อเราไตร่ตรองถึงพลัง
แห่งการไถ่และพลังที่ท�าให้เกิดความเป็นไป
ได้ของพระผู้ช่วยให้รอดโดยผ่านการชดใช้
ของพระองค์ เมื่อไม่นานมาน้ีผู้น�าเยาวชน
หญิงคนหน่ึงเรียนรู้เก่ียวกับความเข้มแข็ง
ที่เราได้รับเมื่อเราพยายามรับส่วนศีลระลึก
อย่างไตร่ตรอง เธอตั้งเป้าหมายที่จะจดจ่อ
กับเนื้อร้องในเพลงสวดและค�าสวดศีลระลึก
เพ่ือท�าข้อก�าหนดในความก้าวหน้าส่วน
บุคคลให้ครบถ้วน

แต่ละสัปดาห์ เธอท�าการประเมินตนเอง 
ระหว่างศีลระลึก เธอนึกถึงความผิดพลาดที ่
เธอท�า และเธอสัญญาว่าจะดีขึ้นในสัปดาห ์
หน้า  เธอซาบซึ้งใจที่สามารถแก้ไขสิ่งต่างๆ 
ให้ถูกต้องได้และท�าให้เธอสะอาด เมื่อมอง
ย้อนกลับไปที่ประสบการณ์นั้น เธอกล่าวว่า 

แต่ละสัปดาห์
ศีลระลึกจะเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งทางวิญญาณเมื่อเราฟังค�าสวด 
ศีลระลึกและให้ค�ามั่นต่อพันธสัญญาของเรา 
อกีคร้ัง เพ่ือท�าเช่นนี ้เราต้องเตม็ใจรบัพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์2 เมื่อพูดถึงสัญญานี้ ประ- 
ธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์สอนว่า “นั่นหมาย 
ความว่าเราต้องเหน็ตัวเราเองว่าเป็นของพระ- 
องค์ เราต้องให้พระองค์มาก่อนในชีวิตเรา 
เราจะต้องการสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการแทน 
ที่จะเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่โลกสอนเรา
ให้ต้องการ”3

เมือ่เรารบัศลีระลกึ เราท�าพันธสญัญาท่ีจะ 
“ระลึกถึง” พระเยซูคริสต์ “ตลอดเวลา”4 เช่น
กัน ในคืนก่อนพระองค์ถูกตรึงกางเขน พระ- 

โดยเชอริล เอ. เอสพลิน
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

เยาวชนหญิงกลุ่มหน่ึงเคยถามดิฉันว่า “คุณ 
หวังว่าคุณได้รู้อะไรสมัยที่คุณอายุเท่าเรา”  
หากดิฉันต้องตอบค�าถามนั้นตอนนี้ ดิฉัน 

จะรวมความคิดนี้ไว้ด้วย “ดิฉันหวังว่าเมื่อ
ดิฉันอายุเท่าพวกคุณ ดิฉันเข้าใจความส�าคัญ 
ของศีลระลึกดีกว่าที่ดิฉันเข้าใจ ดิฉันหวังว่า
ดิฉันเข้าใจศีลระลึกในแบบท่ีเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายไว้ ท่านกล่าวว่า ‘หน่ึง 
ในค�าเชื้อเชิญที่มีอยู่ในศาสนพิธีศีลระลึกคือ
นั่นเป็นประสบการณ์ทางวิญญาณที่แท้จริง 
เป็นศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์ การเริ่มใหม่
ส�าหรับจิตวิญญาณ’ 1”

ศีลระลึก “เป็นประสบการณ์ทางวิญญาณ
ที่แท้จริง เป็นศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธ์ิ การ
เริ่มใหม่ส�าหรับจิตวิญญาณ” ได้อย่างไรใน

ศีลระลึก—การเริ่มใหม่
สำาหรับจิตวิญญาณ
พระวิญญาณทรงรักษาและเริ่มจิตวิญญาณของเราใหม่ พรที่สัญญาไว้ของ 
ศีลระลึกคือเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] ตลอดเวลา”



1312 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

“ดิฉันก�าลังท�าส่วนของการกลับใจในการ
ชดใช้”

วันอาทิตย์วันหนึ่งหลังจากประเมินตนเอง  
เธอเริ่มรู้สึกเศร้าหมองและมองโลกในแง่ร้าย 
เธอเห็นได้ว่าเธอยังท�าผิดพลาดเหมือนเดิม 
ซ�้าแล้วซ�้าเล่า แต่ละสัปดาห์ แต่หลังจากนั้น 
เธอมคีวามรูส้กึชดัเจนว่าเธอละเลยส่วนส�าคญั 
ของการชดใช้—พลังในการท�าให้เกิดความ
เป็นไปได้ของพระคริสต์ เธอก�าลังลืมทุกครั้ง
ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงช่วยเธอให้เป็นคนที่
เธอต้องเป็นและรับใช้เกินกว่าความสามารถ 
ที่เธอมี

ด้วยความคิดนี้ เธอไตร่ตรองอีกครั้งถึง
สัปดาห์ที่ผ่านมา เธอกล่าวว่า “ความรู้สึกปีต ิ
ท�าลายความโศกเศร้าเสียใจไปสิ้น เมื่อดิฉัน 
ตระหนกัว่าพระองค์ประทานโอกาสและความ 
สามารถแก่ดิฉันมากมาย ดิฉันตระหนักด้วย
ความส�านึกคุณถึงความสามารถที่ดิฉันรับรู้
ถึงความต้องการของลูกดิฉันแม้เมื่อเห็นได้
ไม่ชัดเจน ดิฉันตระหนักว่าในวันที่ดิฉันรู้สึก
ว่าไม่สามารถท�าอะไรได้มากกว่านี้อีกแล้ว 
ดิฉันสามารถพูดให้ก�าลังใจเพ่ือนได้ ดิฉัน
แสดงความอดทนต่อสภาวการณ์ที่โดยปกติ
จะกระตุ้นด้านตรงข้ามของดิฉันออกมา” 

เธอสรุปว่า “เมื่อดิฉันขอบพระทัยพระผู้-
เป็นเจ้าส�าหรับพลังในการท�าให้เกิดความ
เป็นไปได้ของพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตดิฉัน 
ดิฉันรู้สึกว่ามองกระบวนการกลับใจที่ดิฉัน
ก�าลังท�าในแง่ดีมากขึ้นและดิฉันมองไปที่
สัปดาห์ถัดไปด้วยความหวังใหม่”

เอ็ลเดอร์ เมลวิน เจ. บาล์ลาร์ดสอนวิธีท่ี
ศีลระลึกสามารถเป็นประสบการณ์เยียวยา
และการช�าระให้สะอาด ท่านกล่าวว่า 

“มีใครบ้างในบรรดาพวกเราที่ไม่ได้ท�าให้
วิญญาณเขาบาดเจบ็ด้วยค�าพูด ความคิดหรอื 
การกระท�า จากวันสะบาโตหน่ึงถึงวันสะบาโต 
หน่ึง เราท�าสิ่งที่เราเสียใจและปรารถนาจะ 
ได้รับการให้อภัย…วิธีที่จะได้รับการให้อภัย
คือ…กลับใจจากบาปของเรา ไปหาคนเหล่า 
นัน้ท่ีเราท�าผดิบาปหรอืล่วงละเมิดและขออภัย 
พวกเขา จากน้ันแก้ไขที่แท่นศีลระลึก ณ ท่ี
นั้น หากเรากลับใจอย่างจริงใจและวางตัวใน 
สภาวะที่ถูกต้อง เราจะได้รับการให้อภัย และ 
การเยียวยาทางวญิญาณจะมาสูจ่ติวิญญาณ 
เรา…

“ข้าพเจ้าเป็นพยาน” เอ็ลเดอร์บาล์ลาร์ด 

กล่าว “ว่ามีพระวิญญาณประทับอยู่ในการ 
ปฏิบัติศีลระลึกที่จะท�าให้จิตวิญญาณเราอบ 
อุ่นจากศีรษะจดเท้า ท่านจะรู้สึกว่าบาดแผล
ของวิญญาณได้รับการเยียวยา และภาระถูก
ยกออกไป การปลอบโยนและความสุขเข้า 
มาสู่จิตวิญญาณท่ีมีค่าควรและปรารถนา
อย่างแท้จริงที่จะรับอาหารทางวิญญาณนี้” 11

จติวิญญาณทีบ่าดเจบ็ของเราจะได้รบัการ 
เยียวยาและเริ่มใหม่ไม่เพียงเพราะขนมปัง
และน�้าเตือนเราถึงการเสียสละพระวรกาย
และพระโลหติของพระผูช้่วยให้รอดแต่เพราะ
เครื่องหมายดังกล่าวเตือนเราด้วยว่าพระองค์
จะทรงเป็น “อาหารแห่งชีวิต” 12 และ “น�้า
ด�ารงชีวิต” 13 ของเรา

หลังจากการปฏิบัติศีลระลึกต่อชาวนีไฟ 
พระเยซูตรัสว่า

“คนที่กินขนมปังนี้กินร่างกายเราเพ่ือ 
จิตวิญญาณเขา; และคนที่ดื่มเหล้าองุ่นน้ี
ดื่มโลหิตเราเพ่ือจิตวิญญาณเขา; และจิต-
วญิญาณเขาจะไม่หิวหรือกระหาย, แต่จะอิ่ม

“บดันี,้ เมือ่ฝงูชนกินและดืม่กนัทกุคนแล้ว, 
ดูเถิด, พวกเขาเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ”14

ด้วยพระด�ารัสนี้ พระคริสต์ทรงสอนเราว่า 
พระวิญญาณทรงรกัษาและท�าให้จติวิญญาณ 
ของเราเริ่มใหม่ พรที่สัญญาไว้ของศีลระลึก
คอืเราจะ “มพีระวิญญาณของพระองค์อยูกั่บ 

[เรา] ตลอดเวลา”15

เมื่อดิฉันรับส่วนศีลระลึก บางครั้งดิฉัน
เกิดมโนภาพถึงภาพวาดภาพหน่ึงของพระ-
ผู้ช่วยให้รอดผู้ฟื้นคืนพระชนม์พร้อมด้วย
พระพาหุที่ทรงยื่นมา ราวกับว่าพระองค์ทรง
พร้อมท่ีจะรับเราเข้าสู่อ้อมพระพาหุท่ีเปี่ยม
ด้วยความรักของพระองค์ ดิฉันชอบภาพน้ี 
เมื่อดิฉันนึกถึงภาพนี้ระหว่างการปฏิบัติศีล- 
ระลึก จิตวิญญาณดิฉันเบิกบานเพราะดิฉัน
แทบจะได้ยินพระด�ารัสของพระผู้ช่วยให้รอด 
“ดูเถิด, แขนแห่งความเมตตาของเรายื่นมา 
ยังเจ้า, และผูใ้ดก็ตามทีจ่ะมา, ผูนั้น้เราจะรบั; 
และคนที่มาหาเราจะเป็นสุข”16

ผูด้�ารงฐานะปโุรหติแห่งอาโรนเป็นตวัแทน 
พระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพวกเขาเตรียม ให้พร 
และส่งผ่านศีลระลึก เมื่อผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
ยื่นแขนของเขามาที่เราเพื่อมอบเครื่องหมาย 
ศักดิ์สิทธิ์ ราวกับว่าพระผู้ให้รอดพระองค์เอง 
ที่ทรงย่ืนพระพาหุแห่งความเมตตาของพระ- 
องค์ เชื้อเชิญเราแต่ละคนให้รับส่วนของ 
ประทานอันล�้าค่าแห่งความรักที่มีผ่านการ
พลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระองค์
—ของประทานแห่งการกลับใจ การให้อภัย 
การปลอบโยน และความหวัง 17

ยิ่งเราไตร่ตรองความส�าคัญของศีลระลึก
มากขึ้นเท่าไร ศีลระลึกจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์และมี
ความหมายส�าหรับเรามากขึ้นเท่าน้ัน น่ีคือ
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ช่วยเหลือ  ชายคนน้ีได้แต่อยู่บ้าน รอคอย
ความช่วยเหลือ

ในวันเวลาของเรา เรื่องนี้อาจเกิดขึ้นแบบ
นี้  มีคนสี่คนก�าลังท�างานมอบหมายจาก
อธิการให้ไปเยี่ยมชายคนหนึ่งที่ป่วยเป็นง่อย
ที่บ้านของเขา  ข้าพเจ้านึกภาพออกว่าคน
หน่ึงมาจากสมาคมสงเคราะห์ อีกคนหน่ึง
จากโควรัมเอ็ลเดอร์ อีกหนึ่งคนจากฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน และคนสุดท้ายแต่ไม่ได้
ส�าคัญน้อยสุดคือผู้สอนศาสนาเต็มเวลาคน
หนึ่ง  ในการประชุมล่าสุดของสภาวอร์ด หลัง
จากสนทนากันถึงความต้องการในวอร์ด 
อธิการได้ให้งานมอบหมาย “ให้ช่วยเหลือ”  
ทั้งสี่คนได้รับมอบหมายให้ไปช่วยชายคนนี้ที่

โดยเอ็ลเดอร์ ชี ฮอง (แซม) วอง
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

บ่
อยคร้ังท่ีเราได้ยินประธานโธมัส เอส. 
มอนสัน พูดว่า  “เอื้อมออกไปช่วย
ชีวิตคน”1 เรื่องราวเรื่องหนึ่งในพันธ- 

สัญญาใหม่เข้ามาในความคิดข้าพเจ้า  เป็น 
การเปรียบเทียบท่ียอดเย่ียมมากถึงวิธีท่ีสมาชิก 
และผู้สอนศาสนาสามารถท�างานร่วมกัน
เป็นเอกภาพผ่านสภาวอร์ดเพื่อเอื้อมออกไป
และช่วยเหลือ  เรื่องนี้อยู่ในมาระโก 2:1-5  
ข้าพเจ้าค้นพบว่าประสบการณ์ที่พระเยซูทรง
ใช้สอนหลักค�าสอนหรือหลักธรรมบางอย่าง
แก่เรานั้นสร้างแรงบันดาลใจที่สุดและเข้าใจ
ง่ายเสมอ

บุคคลหนึ่งในเรื่องนี้คือชายง่อยคนหนึ่ง  
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าปราศจากการ

สิ่งที่คุณพ่ออายุ 96 ปีตอบเมื่อลูกชายถาม 
“คุณพ่อครับ ท�าไมคุณพ่อถึงไปโบสถ์ คุณพ่อ
มองไม่เห็น ไม่ได้ยิน คุณพ่อไปไหนมาไหน
ล�าบาก ท�าไมคณุพ่อถึงไปโบสถ์ครบั” คุณพ่อ 
ตอบว่า “ศลีระลกึ พ่อไปเพ่ือรบัส่วนศีลระลกึ”

ขอให้เราแต่ละคนมาท่ีการประชมุศีลระลกึ 
โดยพร้อมทีจ่ะม ี“ประสบการณ์ทางวิญญาณ 
ท่ีแท้จริง ศีลมหาสนิทอันศักด์ิสิทธ์ิ การเริ่ม
ใหม่ส�าหรับจิตวิญญาณ [ของเรา]” 18

ดิฉันทราบว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระ- 
ผู้ช่วยให้รอดของเราทรงพระชนม์ ดิฉันส�านึก
คณุส�าหรบัโอกาสท่ีศลีระลกึท�าให้ดิฉนัรูสึ้กถึง 
ความรักของพระองค์และรับส่วนของพระ-
วิญญาณ ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเป็นเอกภาพ
ในการช่วยพระผู้ช่วยให้รอด เราต้องท�างานร่วมกันเป็นเอกภาพและ 
เป็นน้�าหนึ่งใจเดียว  ทุกคน ทุกต�าแหน่ง และทุกการเรียกมีความส�าคัญ




