
8382 พ ฤ ศ จ ิ ก า ย น  2 0 1 4เ ล ี ย โ ฮ น า

ทางวิญญาณจะ “ผ่านพ้น” พวกเขา และจะ
ได้รับชีวิตนิรันดร์แน่นอน

ในโมงยามและวันที่ตามมานั้น พระเยซู
เสด็จไปเกทเสมนี ถูกพาไปคัลวารี และออก
จากอุโมงค์ที่อาริมาเธียอย่างมีชัยชนะ  หลัง
จากพระเยซูเสด็จจากไป บรรดาสานุศิษย์ผู ้
ซื่อสัตย์ของพระองค์ในเยรูซาเล็มและโดย 
รอบต่างก็มารวมกันในวันแรกของสัปดาห์ 
เพ่ือ “หักขนมปัง”12 และพวกเขาท�าอย่าง  
“อุทิศตัว”13  แน่นอนว่า พวกเขาท�าดังน้ัน 
ไม่เพียงเพราะระลึกถึงพระเจ้าซึ่งได้จากไป 
แต่เพื่อแสดงความขอบพระทัยและศรัทธา
ในการไถ่อันน่าอัศจรรย์ของพระองค์เช่นกัน

เมื่อพระเยซูเสด็จเยือนสานุศิษย์ของพระ- 
องค์ในทวีปอเมริกา  พระองค์ก็ทรงจัดตั้งศีล- 
ระลึกท่ามกลางพวกเขาเช่นกัน14  ในการท�า 
เช่นนั้นพระองค์ตรัสว่า “สิ่งนี้เจ้าจงถือปฏิบัต ิ
เสมอ”15 และ “มันจะเป็นประจักษ์พยานต่อ 
พระบดิาว่าเจ้าระลกึถึงเราตลอดเวลา”16 และ 
อีกครั้ง ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นฟู พระเจ้า
ทรงจัดตั้งศาสนพิธีศีลระลึก โดยประทาน
ค�าแนะน�าคล้ายคลึงกันกับท่ีพระองค์ทรง
ประทานแก่สานุศิษย์ในสมัยของพระองค์17 

ศาสนพิธีศลีระลกึเป็น “ศาสนพิธีศกัดิสิ์ทธ์ิ 
และบริสุทธ์ิท่ีสุดพิธีหนึ่งในศาสนจักร”18  
ศาสนพิธีนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่า
นั้นส�าหรับเราแต่ละคน  พระเยซูคริสต์พระ- 
องค์เองทรงจัดตั้งศาสนพิธีนี้เพื่อเตือนเราว่า 
พระองค์ทรงท�าเช่นไรเพ่ือไถ่เรา และเพ่ือสอน 
เราว่าจะใช้การไถ่ของพระองค์อย่างไรเพื่อจะ
ได้อยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง

ด้วยขนมปังที่หักและฉีกออก เราแสดง
ให้เห็นว่าเราระลึกถึงพระวรกายของพระเยซู
คริสต์—พระวรกายที่โดนทุบตีด้วยความเจ็บ
ปวด ความทุกข์ และการล่อลวงทุกอย่าง19 
พระวรกายที่แบกรับความทุกข์ทรมานแสน
สาหัสแม้จนพระโลหิตหลั่งออกจากทุกขุม
ขน20 พระวรกายที่พระมังสาฉีกขาดและพระ- 
ทัยแตกสลายในการตรึงกางเขน21  เราแสดง
ความเชื่อของเราว่าพระวรกายเดียวกันน้ัน 
ทอดนอนอยู่ในความตาย และเป็นขึ้นมาจาก 
ความตายอีกครั้ง ไม่มีโรคภัย  ไม่เน่าเปื่อย 
หรือตายอีกต่อไป22 และโดยการรับส่วน 
ขนมปังน้ัน เรารับรู้ว่า เฉกเช่นพระวรกาย

เนื้อสัตว์อีกต่อไปในการรอคอยการพลีพระ- 
ชนม์ชีพเพื่อการไถ่ของพระคริสต์ผู้ที่จะเสด็จ
มา10  แต่ใช้สัญลักษณ์ของเนื้อที่ฉีกออกกับ
เลือดที่หลั่งไหลของพระคริสต์ผู้เสด็จมาแล้ว
แทน และกินเพ่ือระลึกถึงการพลีพระชนม์
ชีพเพ่ือการไถ่ของพระองค์11  การมีส่วนใน
ศาสนพิธีใหม่นี้จะแสดงแก่คนทั้งปวงว่าพวก
เขายอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ที่
สัญญาไว้และเต็มใจจะท�าตามพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์  ผู้ที่เต็มใจ
ยอมรับและด�าเนินชีวิตตามนั้น ความตาย

โดยเอ็ลเดอร์เจมส์ เจ. ฮามูลา
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นค่�าคืนแห่งเกทเสมนีและคัลวารี พระ- 
เยซูทรงร่วมชุมนุมนมัสการกับอัครสาวก 
ของพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย ที่ห้องชั้น

บนในบ้านของสานุศิษย์คนหนึ่งในเยรูซาเล็ม 
และเป็นช่วงเทศกาลปัสกา1

เบื้องหน้าพวกเขามีอาหารปัสกาตาม
ประเพณี ประกอบด้วยลูกแกะถวายบูชา 
เหล้าองุ่น และขนมปังไร้เชื้อ เป็นสัญลักษณ์
ของความรอดจากความตายและการตกเป็น 
ทาสของชาวอิสราเอลในอดีต2และเป็นสัญ- 
ลักษณ์ถึงการไถ่ที่ยังไม่เกิดขึ้น3  เมื่อมื้อนี้
ใกล้จะเสร็จ พระองค์เยซูทรงหยิบขนมปังขึ้น
มาอวยพรและหัก4 จากนั้นจึงส่งให้บรรดา 
อัครสาวกพลางตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด”5   
“นี่เป็นกายของเรา ซึ่งให้ไว้ส�าหรับท่านทั้ง 
หลาย จงท�าอย่างนี้เพ่ือเป็นท่ีระลึกถึงเรา”6   
ในวิธีเดียวกัน พระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้า 
องุ่น ทรงอวยพรและส่งต่อให้ผู้ที่อยู่รอบ 
พระองค์พลางตรัสว่า “ถ้วยน้ี…เป็นพันธ-
สัญญาใหม่โดยโลหิตของเรา”7 “ที่หลั่งออก
เพื่อยกบาป”8 “จงท�าอย่างนี้เพื่อเป็นที่ระลึก
ถึงเรา”9

ในวิธีเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งนี้ พระเยซูทรงจัด 
ตั้งศาสนพิธีใหม่ส�าหรับผู้คนในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ต้องหลั่งเลือดหรือกิน 

ศีลระลึกและ 
การชดใช้
ศาสนพิธีศีลระลึกต้องศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์มากกว่านั้นสำาหรับเราแต่ละคน
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พระเยซูตรัสอย่างชัดเจนว่า “สิ่งไม่สะอาดจะ
พ�านัก…ในที่ประทับของพระองค์ก็ไม่ได้”31 
ความจริงดังกล่าวปรากฏชัดเจนต่อแอลมา 
ผู้บุตร เมื่อเผชิญหน้ากับเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่าน 
รู้สึกเจ็บช�้า ปวดร้าว และทรมานด้วยความ
ไม่สะอาดของท่านแม้จนท่านปรารถนาจะ 
“สาบสูญไปท้ังจิตวิญญาณและร่างกาย, 
เพื่อ [ท่าน] จะไม่ถูกน�าไปยืนอยู่ในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า”32

ในการรับส่วนของน�้าศีลระลึก เราได้รับ 
การสอนว่าเราสะอาดจากบาปและการล่วง
ละเมิดแล้วจึงจะยืนอยู่ในที่ประทับของพระ- 
ผูเ้ป็นเจ้าได้  โดยการหลัง่พระโลหิตอนับรสิทุธ์ิ 
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสนองตอบข้อ 
เรียกร้องแห่งความยุติธรรมส�าหรับบาปและ 
การล่วงละเมิดทุกอย่าง จากนั้นพระองค์ทรง 
เสนอจะท�าให้เราสะอาดถ้าเราจะมีศรัทธา
ในพระองค์เพียงพอต่อการกลับใจ ยอมรับ
ศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งความรอดทัง้ 
หมด เริ่มจากบัพติศมา และรับพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ เมื่อเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เรา 
จะได้รบัการช�าระให้สะอาดและบรสิทุธ์ิ พระ- 
เยซูตรัสหลักค�าสอนนี้ไว้อย่างชัดเจนมากว่า

“ไม่มสีิง่ทีไ่ม่สะอาดจะเข้าไปในอาณาจกัร 
[ของพระผู้เป็นเจ้า] ได้; …ไม่มีสิ่งใดเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระองค์นอกจากบรรดา 
ผูท้ีล้่างอาภรณ์ของพวกเขาในเลอืดของเรา…

“บัดน้ีนี่คือบัญญัติ: จงกลับใจ, เจ้าท้ัง
หลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก, และมาหาเรา
และรับบัพติศมาในนามของเรา, และเจ้า
จะได้รับการช�าระให้บริสุทธิ์โดยการรับพระ-

วิญญาณบริสุทธ์, เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มี
มลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้าย”33

นี่คือหลักค�าสอนของพระคริสต์34  เมื่อเรา 
รับหลักค�าสอนนี้และด�าเนินชีวิตตามนั้น เรา 
ได้รบัการช�าระล้างในพระโลหติของพระครสิต์ 
และท�าให้สะอาดโดยแท้จริง35

โดยผ่านค�าสวดอ้อนวอนศีลระลึก เรา
แสดงการยอมรับต่อหลักค�าสอนนี้ของพระ- 
ครสิต์และต่อค�ามัน่สญัญาของเราท่ีจะด�าเนิน 
ชวิีตตามนัน้ ในค�าสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็น- 
เจ้า พระบิดานิรันดร์  เราประกาศว่าเราจะ 
“ระลึกถึง”  พระบุตรผู้ล�้าค่าของพระองค์ 
“ตลอดเวลา”  สิ่งแรกคือเราเป็นพยานถึง 
“ความเต็มใจ” ของเราที่จะระลึกถึง  จากนั้น
เราเป็นพยานว่าเราระลึกถึง “จริงๆ”  เมื่อท�า
เช่นนั้น เราให้ค�ามั่นสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะ 
ใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการไถ่ของ
พระองค์จากความตายและบาป

เรายังประกาศต่อไปอีกว่าเราจะ “รักษา
พระบัญญัติของพระองค์”  น่ันคือค�ามั่น
สัญญาอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะกลับใจ  ถ้าความ 
คิด ค�าพูด หรือการกระท�าของเราท่ีผ่านมา 
ไม่เป็นอย่างทีค่วรจะเป็น เราให้ค�ามัน่สัญญา 
กับตนเองที่จะปรับชีวิตของเราให้ตรงกับของ
พระองค์มากยิ่งขึ้นในวันที่จะมาถึง

จากนั้นเราประกาศว่าเรา “เต็มใจรับพระ- 
นามของพระบุตร”36  นั่นคือค�ามั่นสัญญาอัน 
ศักดิ์สิทธ์ิที่จะยอมตนต่อสิทธิอ�านาจของ
พระองค์และท�างานของพระองค์ ซึ่งรวมถึง
รับศาสนพิธีแห่งความรอดและพันธสัญญา
ทุกอย่างส�าหรับตัวเราเอง37

มรรตัยของพระคริสต์ ร่างกายของเราจะ
ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการแห่ง
ความตาย เป็นขึ้นจากความตายอย่างมี
ชัยชนะ และฟื้นฟูสู่วิญญาณอันเป็นนิรันดร์
ของเรา23

ด้วยน�้าถ้วยเล็ก เราแสดงให้เห็นว่าเรา
ระลึกถึงพระโลหิตท่ีหลั่งไหลของพระเยซู
และการทนทุกข์ทางวิญญาณที่พระองค์ทรง
อดทนเพื่อมนุษย์ทั้งปวง  เราระลึกถึงความ
ทุกข์ทรมานซึ่งท�าให้พระโลหิตมากมายไหล
หยดลงถึงดินในเกทเสมนี24  เราระลึกถึงการ 
เฆีย่นตด้ีวยน�า้มอืของผูท้ีจ่บักุมพระองค์ และ 
พระองค์ทรงอดทน25  เราระลึกถึงพระโลหิต 
ท่ีหลั่งมาจากพระหัตถ์ พระบาท และพระ- 
ปรัศว์ของพระองค์ที่คัลวารี26  และเราระลึก
ถึงการไตร่ตรองส่วนพระองค์เก่ียวกับการ
ทนทุกข์ของพระองค์ “อาดูรเพียงใดเจ้าหา
รู้ไม่, แสนสาหัสเพียงใดเจ้าหารู้ไม่, แท้จริง
แล้ว, ยากเหลือจะทนเพียงใดเจ้าหารู้ไม่”27  
ในการรับส่วนน�้านั้น เรารับรู้ว่าการทนทุกข์
และพระโลหิตของพระองค์ชดใช้บาปของ
เรา และพระองค์จะทรงปลดบาปของเราเมื่อ
เราเต็มใจน้อมรับและท�าตามหลักธรรมและ
ศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณของพระองค์

ฉะนั้น ด้วยขนมปังและน�้า เราระลึกถึง
การไถ่ของพระคริสต์จากความตายและบาป  
ล�าดับของขนมปังก่อนและน�้าทีหลังเป็นสิ่ง
ส�าคัญ  ในการรับส่วนขนมปัง เราระลึกถึง
การฟื้นคืนชีวิตส่วนตัวของเราซึ่งหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เป็นมากกว่าการฟื้นฟูร่างกายและ
วิญญาณเท่านั้น  โดยอ�านาจแห่งการฟื้นคืน 
พระชนม์ เราทุกคนจะได้รับการฟื้นฟูสู่ที่
ประทบัของพระผูเ้ป็นเจ้า28 ความจริงดังกล่าว 
น�าเสนอค�าถามส�าคัญในชีวิตเรา ค�าถาม
ส�าคัญที่เราทุกคนเผชิญอยู่คือไม่ใช่ว่าเราจะ
มีชีวิตหรือไม่ แต่เราจะมีชีวิตอยู่กับใครหลัง
จากเราตาย  ถึงแม้เราทุกคนจะกลับไปสู่ที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคนจะ
ได้อยู่กับพระองค์

โดยผ่านความเป็นมรรตัย ทุกคนสกปรก
ด้วยบาปและการล่วงละเมิด29 เราจะมีความ 
คิด ค�าพูด และการกระท�าซึ่งจะไม่เป็นคุณ- 
ธรรม30 สรุปคือเราจะไม่สะอาด  และผลของ 
ความไม่สะอาดในทีป่ระทับของพระผูเ้ป็นเจ้า 
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เมื่อเราให้ค�ามั่นสัญญาต่อหลักธรรมเหล่า
นี ้เราได้รบัสญัญาในค�าสวดอ้อนวอนศีลระลกึ 
ว่าเราจะ “มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ 
[เรา]”38  การได้รับพระวิญญาณอีกครั้งเป็น
พรที่ดีเลิศอย่างหนึ่ง เพราะพระวิญญาณคือ
ผู้ช�าระเราให้สะอาดและบริสุทธ์ิจากบาป
และการล่วงละเมิด39

พี่น้องทั้งหลาย เหตุการณ์ส�าคัญที่สุดใน
กาลเวลาและนิรันดรคือการชดใช้ของพระ-
เยซูคริสต์  พระองค์ผู้ทรงท�าให้การชดใช้เกิด
สัมฤทธิผล ได้ประทานศาสนพิธีศีลระลึกแก ่
เราไม่เพียงช่วยให้เราระลึกได้เท่านั้น แต่ยัง 
เรียกร้องพรจากการกระท�าแห่งพระคุณอัน 
สูงสุดนี้ด้วย  การมีส่วนร่วมในศาสนพิธีศักดิ์- 
สิทธิ์นี้เป็นประจ�าและจริงจังช่วยให้เราน้อม
รับและด�าเนินชีวิตตามหลักค�าสอนของพระ- 
คริสต์ต่อไปหลังบัพติศมา จากนั้นจึงด�าเนิน
ตามกระบวนการแห่งการช�าระให้บริสุทธิ์จน 
เสร็จสิ้น  โดยแท้แล้ว ศาสนพิธีศีลระลึกช่วย
ให้เราอดทนอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหา 
ไม่และได้รับความสมบูรณ์แห่งพระบิดาใน
วิธีเดียวกับที่พระเยซูทรงได้รับ พระคุณแทน
พระคุณ40

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงอ�านาจของพระเยซู
คริสต์ในการไถ่เราทุกคนจากความตายและ
บาป และถึงอ�านาจของศาสนพิธีแห่งฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ รวมถึงศีลระลึก เพ่ือ
เตรียมเรา “เห็นพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า, 

แม้พระบิดา, และมีชีวิตอยู่ได้”41  ขอให้เรา
รับศีลระลึกสัปดาห์หน้า และในทุกสัปดาห์
ต่อจากนั้น ด้วยความปรารถนาอันลึกซึ้งและ
จุดประสงค์อันแรงกล้ากว่าเดิม ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนในพระนามของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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