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เรา  คำาสวดอ้อนวอนพระเจ้าน้อมนำาเราใกล้
สวรรค์มากขึ้น

ขอให้เราทั่วทั้งศาสนจักรแสดงความขอบ 
คุณจากใจต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับการ 
ปลดที่การประชุมใหญ่ครั้งนี้  เราจะคิดถึง
พวกท่าน  พวกท่านเอื้อประโยชน์อย่างมหา- 
ศาลต่องานของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้จะอยู่
ในความรู้สึกของอนุชนรุ่นต่อๆ ไป

ขอให้เรากลับบ้านด้วยใจหมายมุ่งจะเป็น 
คนดีมากกว่าที่เคยเป็นอีกสักนิด ขอให้เรามี

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องทั้งหลาย เราผ่านประสบการณ ์
สองวันอันน่ายินดีของข่าวสารที ่
ได้รับการดลใจ  ใจเราซาบซึ้งและ 

ศรัทธาเราแรงกล้าขึ้นขณะที่เรารับอารมณ ์
ความรู้สึกซ่ึงนำาเสนอระหว่างการประชุมใหญ่ 
ภาคต่างๆ ขณะที่เราสรุป เราขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับพรมากมายที่เรา
ได้รับ 

บทเพลงไพเราะที่จัดเตรียมไว้ในช่วงการ
ประชุมหนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้

จนกว�่เร�จะพบกันอีก
ขอให้เราทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้ความจริงเหล่านั้น 
ช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่องอาจกว่า

เราเคยประสบกับการชำาระล้าง สันติสุขของ
มโนธรรม การเยียวยากับการเริ่มต้นใหม่ทาง
วิญญาณ  และแนวทางที่ได้รับจากการเรียน
รู้และดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้สิ่งชำาระ
ล้างที่จำาเป็นต่อการทำาให้สะอาดและบริสุทธิ์  
ยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลทางวิญญาณ
และกำาจัดบาป  พร้อมกับการป้องกันที่ช่วย
ให้เราซื่อสัตย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริง

ถึงท่าน สมาชิกครอบครัวและมิตรสหาย
ที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าพยายาม
อธิบายเหตุผลเบื้องต้นว่าเหตุใดเราจึงเป็น 
ผู้สอนศาสนา

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริงในโลกท่ี
เหยียดหยามกันมากขึ้นและไม่ใส่ใจความ
สมบูรณ์  ในอนาคต “ทุกชีวิต [จะ] คุกเข่า” 
และ “ทุกลิ้น [จะ] ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวาย
เกียรตแิด่พระเจ้าพระบดิา” (ฟีลปิปี 2:10-11) 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือ
กำาเนิดของพระบิดานิรันดร์อย่างแน่นอน  ใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระองค์ เราเป็น
พยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์และศาสนจักร
ของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์
ในยุคสุดท้ายนี้

คำาเชื้อเชิญที่เราให้แก่ท่านเพื่อเรียนรู้และ
ทดสอบข่าวสารของเรานั้นเนื่องมาจากผล
อันดีงามที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มี
ต่อชีวิตเรา  บางครั้งในความพยายามของ
เราอาจเคอะเขินหรือโผงผางหรือแม้แต่ไม่
ยอมโอนอ่อน  ความปรารถนาอันเรียบง่าย
ของเราคือแบ่งปันความจริงที่มีค่าสูงสุดต่อ
เราให้แก่ท่าน 

ในฐานะอัครสาวกคนหน่ึงของพระเจ้า 
และด้วยสุดกำาลังของจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานถึงความเป็นพระเจ้า
และการดำารงอยู่จริงของพระองค์ ข้าพเจ้าขอ
เชื้อเชิญให้ท่าน “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:39) ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ เอเมน 
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เมื่อลูกสาวคนเล็กของเรากลับมาถึงบ้าน
จากการไปโรงเรียนวันแรก ดิฉันถามว่า 
“เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะ”
เธอตอบว่า “สนุกดีค่ะ”
อย่างไรก็ดี เมื่อดิฉันปลุกเธอไปโรงเรียน

ในเช้าวันต่อมา เธอกอดอกและพูดเสียงแข็ง 
ว่า “หนูไปมาแล้วนี่คะ!”  เห็นชัดเจนว่าดิฉัน 
ไม่ได้ เตรียม หรืออธิบายให้เธอฟังเลยว่าการ 
ไปโรงเรียนนั้นไม่ใช่ไปแค่ครั้งเดียวแต่ความ
คาดหวังคือ  ให้เธอไปโรงเรียนห้าวันต่อ
สัปดาห์เป็นเวลาหลายปี

เมื่อเราพิจารณาหลักธรรมเรื่องการเตรียม 
พร้อม ขอให้จินตนาการตามดิฉันถึงฉากต่อ 
ไปนี้  ท่านก�าลังนั่งอยู่ในห้องซีเลสเชียลของ
พระวิหารแห่งหนึ่งและสังเกตเห็นคู่บ่าวสาว
จ�านวนมากได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติทั้ง 
การเข้าและการออกจากห้องขณะรอแต่งงาน 
เพ่ือกาลเวลาและนรินัดร์ เจ้าสาวคนหนึง่ท่ีเดนิ 
จบัมอืกับทีร่กัของเธอเข้ามาในห้องซเีลสเชยีล 
เธอใส่ชุดพระวิหารที่ดูธรรมดาแต่งดงาม ใบ 
หน้าที่มีรอยยิ้มแสนสงบและอบอุ่น  เธอแต่ง
ตัวดีแต่ชุดไม่ท�าให้เสียสมาธิ  เธอนั่งท่ีของ

เธอ มองไปรอบๆ แล้วจู่ๆ อารมณ์ความรู้สึก
ของเธอก็เต็มตื้นขึ้นมา ดูเหมือนว่าน�้าตาเธอ
ไหลเพราะเกียรติและความคารวะที่เธอมีต่อ
ทั้งสถานที่ที่เธออยู่และศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่
รอเธอกับสุดที่รักของเธอ  เธอมีทีท่าจะพูดว่า 
“ฉันส�านึกคุณมากเหลือเกินที่ได้อยู่ในพระ- 
นิเวศน์ของพระเจ้าวันนี้ พร้อมแล้วท่ีจะเริ่ม
เส้นทางนิรันดร์กับคู่ครองนิรันดร์ผู้เป็นท่ีรัก”  
ดูเหมือนเธอจะเตรียมมา พร้อม มากกว่า
เฉพาะงานนี้งานเดียว

ไม่นานมานี้หลานสาวที่น่ารักของเราทิ้ง 
โน้ตไว้ให้ดิฉันบนหมอน ตอนหน่ึงบอกว่า  
“สิ่งหนึ่งท่ีหนูสังเกตขณะเข้าพระวิหารคือ 
พระวิญญาณแห่งสันติและเปี่ยมด้วยความ
รักท่ีสถิตอยู่ที่นั่น … ผู้คนสามารถไปพระ- 
วิหารเพ่ือรับการดลใจได้”1  เธอพูดถูก  เรา
สามารถได้รับการดลใจและการเปิดเผยใน
พระวิหาร—และพลังในการรับมือกับชีวิต
ที่ยากล�าบาก  สิ่งที่เธอเรียนรู้เก่ียวกับพระ-
วิหารขณะมีส่วนร่วมสม�่าเสมอในการน�าราย
ชื่อครอบครัวตนเองไปประกอบพิธีบัพติศมา
และการยืนยันในพระวิหารจะเตรียมเธอให้

เมตตาอาทรมากขึ้นอีกสักหน่อย ขอให้เราม ี
น�้าใจช่วยเหลือไม่เฉพาะเพื่อนสมาชิกเท่านั้น 
แต่กับผู้ที่นับถือศาสนาต่างจากเราด้วย ขณะ 
ทีเ่ราคบหาสมาคมกับพวกเขา ขอให้เราแสดง 
ว่าเราเคารพพวกเขา

มีคนต่อสู้กับการท้าทายทุกวัน  ขอให้เรา
แสดงความห่วงใย และร่วมมือร่วมใจช่วย
เหลือ  ขณะที่เราดูแลกัน เราจะได้รับพร

ขอให้เรานกึถงึผูส้งูวยัและคนทีอ่อกไปไหน 
มาไหนไม่ได้  ขณะใช้เวลาไปเย่ียมพวกเขา 
พวกเขาจะรู้ว่าเรารักและเห็นคุณค่าของพวก
เขา  ขอให้เราท�าตามข้อบัญญัติที่จะ “ช่วย
เหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้
ก�าลังเข่าที่อ่อนล้า”1

ขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต พยายามท�า 
สิ่งถูกต้องตลอดเวลาและในทุกสภาวการณ์  
ขอให้เราเป็นผูต้ดิตามทีซ่ื่อสตัย์ของพระครสิต์ 
แบบอย่างของความชอบธรรม เพ่ือเราจะเป็น 
“ดวงสว่างต่างๆ ในโลก”2

พ่ีน้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบคุณค�าสวด
อ้อนวอนของท่านเพื่อข้าพเจ้า นั่นท�าให้ข้าพ- 
เจ้ามีพลังและมีก�าลังใจขณะพยายามด้วย
สุดใจและสุดก�าลังเพื่อท�าตามพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้า รับใช้พระองค์ และรับใช้
ท่าน

ขณะออกจากการประชุมใหญ่ครั้งนี้ ข้าพ- 
เจ้าขอพรจากสวรรค์มาสถิตกับท่านทั้งหลาย 
ขอให้ท่านที่อยู่ไกลบ้านกลับบ้านอย่างปลอด 
ภัยและพบทุกอย่างเป็นระเบียบ  ขอให้เรา
ทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้
ความจริงเหล่านั้นช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่
องอาจกว่าที่เราเป็นเมื่อเริ่มการประชุมใหญ่
ครั้งนี้

จนกว่าเราจะพบกันอกีในหกเดอืนข้างหน้า 
ข้าพเจ้าขอพรจากพระเจ้าสถิตกับท่าน และ
เราทุกคน  ข้าพเจ้าท�าสิ่งน้ีในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์—แม้พระเยซูคริสต์ 
พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา— 
เอเมน 

อ้างอิง
1.	 หลักค�ำสอนและพันธสัญญำ	81:5.
2.	 ฟีลิปป	ี2:15.
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โดยลินดา เค. เบอร์ตัน
ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เตรียมพร้อมในวิธีที่ 
ไม่เคยรู้เห็นกันมา
ขอให้เราเตรียมตัวรับศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละหยด และ
รักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่างสุดใจ




