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สุขภาพ ได้วีซ่า และตราประทับ  เมื่อเรามา 
ถึง เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารของเรา และเมื่อ
เป็นไปตามข้อกำาหนดทั้งหมด พวกเขาก็
อนุญาตให้เราเข้าประเทศ

การมีคุณสมบัติสำาหรับความสูงส่งเปรียบ
เสมือนการเข้าอีกประเทศหนึ่ง  เราแต่ละคน 
ต้องได้รับหนังสือเดินทางทางวิญญาณ  เรา 
ไม่ ตัง้ ข้อกำาหนด แต่เราต้องบรรลขุ้อกำาหนด 
ทั้งหมด  แผนแห่งความรอดประกอบด้วย
หลักคำาสอน กฎ พระบัญญัติ และศาสนพิธ ี
ทุกอย่างท่ี ทุกคน ต้องทำาจึงจะได้รับความ
สูงส่ง2 จากนั้น “โดยผ่านการชดใช้ของ [พระ- 
เยซู] คริสต์, มนุษชาติท้ังมวลจะรอดได้”3  
ศาสนจักรให้ความช่วยเหลือแต่ทำาให้เรา
ไม่ได้  การมีคุณสมบัติสำาหรับความสูงส่ง
เป็นการแสวงหาตลอดชีวิต

พระคริสต์ทรงจัดตั้งศาสนจักรเพ่ือช่วย 
เรา พระองค์ทรงเรียกชาย 15 คนเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผูห้ย่ังรู ้และผูเ้ปิดเผยเพ่ือนำาศาสน- 
จักรและสอนผู้คน  ฝ่ายประธานสูงสุด4และ
โควรัมอัครสาวกสิบสอง5 มีพลังและสิทธิ
อำานาจ6  เท่ากันโดยกำาหนดให้อัครสาวก
อาวุโสเป็นประธานศาสนจักร  สาวกเจ็ดสิบ
ได้รับเรียกให้ช่วย7  ผู้นำาไม่ตั้งข้อกำาหนด
ของความสูงส่ง  พระผู้เป็นเจ้าทรงทำา!  ผู้นำา
เหล่านี้ได้รับเรียกให้สอน อรรถาธิบาย แนะนำา 
และ เตือน เพื่อให้เราอยู่บนวิถี8

ดังอธิบายไว้ในคู่มือศาสนจักร “เพื่อให ้
บรรลจุดุประสงค์ในการช่วยบคุคลและครอบ 
ครัวให้คู่ควรแก่การรับความสูงส่ง ศาสนจักร
จึงมุ่งเน้นหน้าท่ีรับผิดชอบที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงกำาหนด อันได้แก่ การช่วยให้สมาชิก
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ การรวบรวมอิสราเอลโดยผ่านงาน
เผยแผ่ศาสนา การดูแลคนยากจนและคน
ขัดสน ตลอดจนเปิดโอกาสให้คนตายได้
รับความรอดโดยการสร้างพระวิหารและ
ประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย”9  โดยผ่าน
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการทำาแต ่
ละอย่างข้างต้น เรากำาลังเพิ่มตราประทับใน
หนังสือเดินทางทางวิญญาณของเรา

การประชุมใหญ่ครั้งนี้สอนเราเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยให้เราทุกคนพร้อม

ขอบอกว่าปลอกถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
ไปแล้ว  บทเรียนคือ ข้าพเจ้าเขวไปสนใจแต่
เรื่องอื่น

ขณะทำางานไปสู่ความสูงส่ง เราต้องทำา
ตามข้อกำาหนดท้ังหมดและไม่ยอมให้การ
จดจ่อกับข้อกำาหนดหน่ึงข้อหรือสองข้อหรือ 
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องมาทำาให้เราเขว การแสวงหา 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้านำาไปสู่ปีติและ
ความสุข1  หากจำาเป็น เราต้องยอม เปลี่ยน  
การแก้ไขเล็กๆ น้อยๆ บ่อยๆ เจ็บปวดและ
ยุ่งเหยิงน้อยกว่าการแก้ไขครั้งใหญ่

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์แพคเกอร ์
เดินทางไปหลายประเทศ เราเตรียมหนังสือ 
เดินทางและเอกสารอื่นๆ เราฉีดวัคซีน ตรวจ

โดยเอ็ลเดอร์อัลลัน เอฟ. แพคเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สมัยเป็นลูกเสือวัย 12 ปีข้าพเจ้าได้รับ
ของขวัญเสริมอุปกรณ์ลูกเสือที่อยาก
ได้มาก สิ่งนั้นคือขวานด้ามเล็กที่มี

ปลอกหนังหุ้ม!  ในการปีนเขาวันถัดมา เรา
มาถึงค่ายพักแรมมืดแล้ว เปียกและหนาว
เพราะหิมะตกหนักระหว่างทาง  ทั้งหมดที่
ข้าพเจ้านึกออกคือก่อไฟกองโต  ข้าพเจ้าไป
ตัดไม้ที่ตกตามพื้นด้วยขวานด้ามใหม่  ขณะ
ตัดไม้ ข้าพเจ้าหงุดหงิดเพราะขวานตัดได้ไม่
ดี  ในความหงุดหงิดนั้น ข้าพเจ้าทำางานหนัก
มากขึ้น  ข้าพเจ้ากลับไปค่ายพร้อมฟืนเพียง
ไม่กี่ชิ้นด้วยความผิดหวัง  จากแสงไฟของ
คนอื่นข้าพเจ้ามองเห็นปัญหา  ข้าพเจ้าไม่ได้
ถอดปลอกขวานออก  อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้า

หนังสือ
งานพระวิหารและประวัติครอบครัวควรเป็นส่วนที่ท�าเป็นประจ�าในการ
นมัสการส่วนตัวของเรา
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มากขึ้น
ครอบครัวเป็นศูนย์กลางของแผนแห่ง

ความรอดและนี่อาจเป็นสาเหตุที่เรียกอีก
อย่างว่า “แผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุข”10  
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์กล่าวไว้ว่า “จุด
ประสงค์หลักของทุกกิจกรรมในศาสนจักร 
คือให้ชายคนหนึ่งกับภรรยาและลูกๆ ของ 
เขามีความสุขที่บ้าน”11

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์
กล่าวว่า “ความสำาเร็จของเราแต่ละคนและ
ของศาสนจักรส่วนใหญ่จะวัดจากการดูว่า
เรามุ่งดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณในบ้าน
อย่างซื่อสัตย์เพียงใด”12  งานพระวิหารและ
ประวตัิครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณที่บ้าน และควรเป็น
กิจกรรมครอบครัวยิ่งกว่ากิจกรรมศาสนจักร

ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก
สิบสองเน้นเรื่องงานพระวิหารและประวัติ
ครอบครัวอีกครั้ง13  การขานรับเรื่องนี้จะ
เพิ่มปีติและความสุขของแต่ละท่านและ
ครอบครัว

จากหลักคำาสอนและพันธสัญญาเราอ่าน
ว่า “วันสำาคัญยิ่งของพระเจ้าอยู่แค่เอื้อม … 

ฉะนั้น, ให้เรา, ในฐานะศาสนจักรหนึ่งและผู ้
คนกลุม่หน่ึง, และในฐานะวิสทุธิชนยุคสดุท้าย, 
ถวายเครื่องถวายบูชาในความชอบธรรมแด ่
พระเจ้า; และให้เราถวายหนังสือเล่มหนึ่งที่ม ี
บันทึกคนตายของเราในพระนิเวศน์อันศักดิ์- 
สิทธ์ิของพระองค์, … หนังสือที่มีบันทึกคน
ตายของเรา, … ซึ่งจะคู่ควรแก่การยอมรับ
ทั้งปวง”14

เราจะเตรยีม “หนงัสอื” เล่มน้ีโดยใช้บนัทึก 
รายชื่อและศาสนพิธีในฐานข้อมูล Family 
Tree ของศาสนจักร

ข้าพเจ้ากำาลังตรวจสอบและเพิ่มบันทึก
เข้ากับฐานข้อมูลนี้เพราะต้องการให้ชื่อของ
ทุกคนที่ข้าพเจ้ารักอยู่ในหนังสือ ท่านล่ะครับ

หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 128 
กล่าวว่า “เพราะเราโดยไม่มี [บรรพชนของ
เรา] พระองค์จะทรงทำาให้ดีพร้อมไม่ได้; ท้ัง
พวกเขาโดยไม่มีเราพระองค์จะทรงทำาให้ดี
พร้อมไม่ได้”15

ประวัติครอบครัวเป็นมากกว่าการสืบ
ลำาดับเชื้อสาย กฎเกณฑ์ รายชื่อ วันที่ และ
สถานที่ เป็นมากกว่าการมุ่งหาอดีต  ประวัติ
ครอบครัวรวมปัจจุบันไว้ด้วยขณะที่เราสร้าง

ประวัติของเราเอง รวมอนาคตด้วยขณะท่ี
เราหล่อหลอมประวัติศาสตร์อนาคตผ่านลูก
หลานของเรา  ตัวอย่างเช่น การที่คุณแม่วัย
สาวเล่าเรื่องครอบครัวและเอารูปครอบครัว
ให้ลูกๆ ดูคือการทำางานประวัติครอบครัว

เช่นเดียวกับการรับส่วนศีลระลึก เข้าร่วม 
การประชมุ อ่านพระคมัภีร์ และสวดอ้อนวอน 
ส่วนตัว ทำางานพระวิหารและประวัติครอบ 
ครัวควรเป็นส่วนที่ทำาเป็นประจำาในการนมัส- 
การส่วนตัวของเรา  การท่ีเยาวชนของเรา
และคนอื่นๆ ขานรับคำาเชื้อเชิญของศาสดา
พยากรณ์ได้สร้างแรงบันดาลใจและพิสูจน์
ว่าสมาชิก ทุกคน ทุกวัย สามารถและควร

ทำางานนี้
ตามที่เอ็ลเดอร์เควนทิน  แอล. คุกอธิบาย 

“[เวลานี้] เรามีหลักคำาสอน พระวิหาร และ
เทคโนโลยี”16  ปัจจุบันการทำางานง่ายขึ้นมาก 
และจำากัดเฉพาะสมาชิกที่เห็นความสำาคัญ
ของสิ่งน้ีเท่านั้น  งานนี้ยังต้องใช้เวลาและ
การเสียสละ แต่ ทุกคน ทำาได้ และค่อนข้าง
สะดวกเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีก่อน

เพ่ือช่วยสมาชิก ศาสนจักรได้รวบรวม
บันทึกและจัดเตรียมเครื่องมือให้สามารถ
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พี่น้องทั้งหลาย ถึงเวลาต้องถอดปลอก
ขวานและไปทำางานแล้ว  เราต้องไม่เสียสละ
ความสูงส่งของเราหรือครอบครัวเราเพื่อสิ่ง
น่าสนใจที่สำาคัญน้อยกว่า  

นี่คืองานของพระผู้เป็นเจ้า ทำาโดยสมาชิก
และผู้ไม่ใช่สมาชิกเหมือนกัน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ 
ทั้งชายและหญิง

ข้าพเจ้าขอจบด้วยเนื้อร้องข้อแรกของ
เพลงสวดภาษาอังกฤษ บทเพลงที่ 324 โดย
เปลี่ยนหนึ่งคำา:

จงลุกขึ้นเถิด โอ้ [วิสุทธิชน] ของพระเจ้า!

เลิกเฝ้าท�าสิ่งหาจ�าเป็นไม่

มอบก�าลังความคิดจิตวิญญาณใจ

รับใช้กษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง 21

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์!  
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ทำางานได้มากในบ้านของเราหรือในอาคาร
วอร์ดและพระวิหาร  อุปสรรคส่วนใหญ่หมด
ไป ไม่ว่า ท่านรับรู้อะไรในอดีต แต่ปัจจุบัน
ต่างกัน!

อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคหนึ่งที่ศาสนจักร
จัดการไม่ได้  นั่นคือความลังเลในการทำางาน  
ทั้งหมดที่เรียกร้องคือตัดสินใจและพยายาม
สักเล็กน้อย ไม่ต้องใช้เวลามาก ใช้เวลาเพียง
เล็กน้อยสมำ่าเสมอก็จะทำาให้เกิดปีติจากงาน   
จงตัดสินใจลงมือทำา เรียนรู้ และขอให้คน 
อื่นช่วย  พวกเขาจะช่วย!  ชื่อที่ท่านพบและ
นำาไปพระวิหารจะกลายเป็นบันทึกสำาหรับ 
“หนังสือ”17

แม้สมาชิกมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมาก แต่เรา 
พบว่าสมาชิกที่หาและทำาศาสนพิธีให้ครอบ 
ครัวของพวกเขาเป็นประจำาค่อนข้างน้อย18  
ขอให้เราเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญของเรา  
อย่าต้านการเปลี่ยนแปลง จงน้อมรับ! การ
เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของแผนอัน
สำาคัญยิ่งแห่งความสุข

เราต้องทำางานนี้ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของ
ศาสนจักรแต่เพื่อคนตายของเราและตัวเรา
เอง  เราและบรรพชนที่ล่วงลับต้องการตรา
ประทับในหนังสือเดินทางทางวิญญาณของ
เรา

“การเชื่อม”19 ครอบครัวของเราข้ามรุ่น 
จะเกิดขึ้นได้ในพระวิหารผ่านศาสนพิธีผนึก
เท่านั้น ขั้นตอนง่ายมาก เพียงหาหนึ่งชื่อและ

น�าไปพระวิหาร   เมื่อเวลาผ่านไปท่านจะ
สามารถช่วยคนอื่นๆ ทำางานนี้ด้วย

ทุกคน—ทุกคน—ทำางานนี้ได้แทบไม่มีข้อ
ยกเว้น!

มีพรชัดเจนซึ่งมากับงานนี้  พ่อแม่และผู้ 
นำาหลายคนเป็นห่วงสภาพโลกปัจจุบันและ
ผลกระทบต่อครอบครัวและเยาวชน

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์สัญญาไว้ว่า 
“ข้าพเจ้าเชื้อเชิญให้เยาวชนของศาสนจักร
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในวิญญาณแห่ง
เอลียาห์ … ข้าพเจ้าสัญญาว่าท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองจากอิทธิพลที่รุนแรงขึ้นของ
ปฏิปักษ์  เมื่อท่านรักและมีส่วนร่วมในงาน
ศักดิ์สิทธิ์นี้ ท่านจะได้รับการปกป้องระหว่าง
ทีท่่านอยู่ในวยัเยาว์และตลอดชวีติของท่าน”20
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