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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
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รับศาสนพิธี พันธสัญญา และพรพระวิหาร
เพิ่มเติม ทั้งเพื่อตัวเธอเองและผู้ที่อยู่อีกด้าน
หนึ่งของม่าน

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน สอนว่า 
“เมื่อพระวิหารพร้อมรับผู้คน ผู้คนต้องเตรียม
ตนเองให้พร้อมเข้าพระวิหารเช่นกัน”2

ขณะดิฉันก�าลังอ่านเรื่องแม่ทัพโมโรไนใน 
พระคัมภีร์มอรมอนอีกครั้ง ดิฉันได้รับการย�า้ 
เตือนว่าความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ง
ของโมโรไนคือการเตรียมชาวนีไฟของท่าน
ด้วยความรอบคอบเพื่อต่อสู้กับกองทัพที่น่า 
กลัวของชาวเลมัน  ท่านเตรียมผู้คนของท่าน 
เป็นอย่างดีจนเราอ่านได้ว่า “ดูเถิด, ยังความ 
ฉงนทีส่ดุให้แก่ [ชาวเลมนั], [ชาวนีไฟ] พร้อม 

จะสู้พวกเขา, ในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกันมา”3

ข้อความ “พร้อม...ในวิธีที่ไม่เคยรู้เห็นกัน
มา”  ดึงความสนใจดิฉันจริงๆ

เราจะเตรียมพร้อมมากขึ้นส�าหรับพรพระ- 
วิหารศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไร พระเจ้าทรงสอนว่า 
“และอนึ่ง, เราจะให้แบบฉบับแก่เจ้าในสิ่ง 
ทั้งปวง”4  ลองพิจารณาแบบฉบับพระคัมภีร์
ที่จะช่วยเราเตรียมตัวอย่างดี  การเตรียมตัว
ไปสู้ศัตรูของโมโรไนใช้ความขยันหมั่นเพียร
อย่างซื่อสัตย์และสม�่าเสมอ และแบบฉบับนี้
เรียกร้องอย่างเดียวกัน

ดิฉันไม่เคยรู้สึกเบื่อค�าอุปมาที่พระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเล่าเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีห้าคน
ที่มีปัญญาและห้าคนที่โง่เขลา  แม้ค�าอุปมา
นี้จะหมายถึงการเตรียมรับการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด เราก็เปรียบกับ
การเตรียมรับพรพระวิหารได้ด้วย ซึ่งสามารถ
เป็นเหมอืนงานเลีย้งใหญ่ทางวิญญาณส�าหรบั 
ผู้ที่เตรียมพร้อมมาอย่างดี

ในมัทธิว 25 เราอ่านว่า
“เวลานั้น แผ่นดินสวรรค์จะเปรียบเหมือน

หญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออก
ไปรับเจ้าบ่าว

“เป็นคนโง่ห้าคน และเป็นคนมีปัญญาห้า
คน…

“[คนที่] มีปัญญานั้นเอาน�้ามันใส่ขวดไป
กับตะเกียงของตนด้วย

“เมื่อเจ้าบ่าวมาช้า ก็พากันง่วงเหงาและ
หลับไป

“เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนก็มีเสียงร้องว่า ‘เจ้า
บ่าวมาแล้ว จงออกมารับท่านเถิด’

“หญิงพรหมจารท้ัีงหมดนัน้ก็ลกุขึน้ตกแต่ง 
ตะเกียงของตน

“บรรดาคนโง่ก็พูกกับพวกท่ีมีปัญญาว่า 
‘ขอแบ่งน�า้มนัของพวกท่านบ้าง เพราะตะเกียง 
ของเราจวนจะดับอยู่แล้ว’

“พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า ‘น่ากลัวน�้ามัน
จะไม่พอส�าหรับเราและพวกท่าน จงไปหา
คนขาย แล้วซื้อส�าหรับตัวเองจะดีกว่า’

“ระหว่างที่เขาทั้งหลายออกไปซื้อ เจ้าบ่าว
ก็มาถึง พวกท่ีเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปกับ
ท่านในงานสมรส แล้วประตูก็ปิด

“ภายหลังหญิงพรหมจารีอีกห้าคนก็มา
ร้องว่า ‘ท่านเจ้าคะ ขอเปิดให้เราด้วย’

“แต่ท่านตอบว่า ‘เราบอกความจริงกับ
ท่านทั้งหลายว่า เราไม่รู้จักท่าน’”5

ดิฉันคิดว่าไม่มีใคร โดยเฉพาะในบรรดาผู้
ที่มีใจอ่อนโยน จะไม่รู้สึกเสียใจส�าหรับหญิง
สาวที่โง่เขลา  และเราบางคนก็เพียงอยากจะ 
บอกกับคนอื่นว่า “พวกท่านแบ่งปันไม่ได้หรือ 
เพื่อทุกคนจะได้มีความสุข” แต่ลองพิจารณา 
เรื่องนี้ดู  นี่คือเรื่องราวที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
เล่า และพระองค์คือองค์นั้นที่เรียกห้าคนใน
นั้นว่า “มีปัญญา” และอีกห้าคนว่า “โง่”

ขณะเราพิจารณาค�าอุปมานี้ให้เป็นแบบ 
แผนส�าหรับการเตรียมตัวเข้าพระวิหาร ลอง
พิจารณาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ยุคสุด 
ท้ายที่สอนว่า “น�้ามันแห่งความพร้อมทาง
วิญญาณไม่สามารถแบ่งให้กันได้”6  ประธาน
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ช่วยชี้แจงว่า
เหตุใดหญิงสาวห้าคนที่ “มีปัญญา” จึงไม่
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สามารถแบ่งน�้ามันจากตะเกียงของตนให้แก่
ผู้ที่ “โง่” เมื่อท่านกล่าวว่า “การเข้าร่วมการ
ประชุมศีลระลึกเติมน�้ามันในตะเกียงของเรา 
ทีละหยดตลอดระยะเวลาหลายปี  การอด
อาหาร การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ
สอนประจ�าบ้าน การควบคุมความต้องการ
ทางร่างกาย การสั่งสอนพระกิตติคุณ การ
ศึกษาพระคัมภีร์—การกระท�าแต่ละครั้งของ
การอุทิศตนและการเชื่อฟังคือหยดน�้ามันที่
เรารวบรวมไว้  การกระท�าที่เมตตา การจ่าย
ส่วนสิบและเงินบริจาค ความคิดและการ 
กระท�าอันบริสุทธิ์…—สิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกัน
มีส่วนส�าคัญต่อน�้ามันซึ่งเราสามารถน�าไป
เติมตะเกียงที่แห้งแล้วในเวลาเที่ยงคืน”7

ท่านเห็นแบบแผนความพร้อมไหม—ทีละ 
หยด—ซึ่งจะช่วยเราได้ขณะที่เราคิดว่าเราจะ 
ขยันหม่ันเพียรมากขึน้ได้อย่างไรในการเตรยีม 
ตัวรับศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์เพื่อตนเองและผู้อื่น 
สิ่งเล็กน้อยและเรียบง่ายอื่นๆ อะไรบ้างท่ี
เราอาจท�าเพื่อเติมหยดน�้ามันอันล�้าค่าทาง
วิญญาณให้แก่ตะเกียงความพร้อมของเรา

เราเรยีนรูจ้ากเอล็เดอร์ริชาร์ด จ.ี สก็อตต์ว่า 
“ความมีค่าควรส่วนตัวเป็นข้อก�าหนดส�าคัญ
เพื่อมีสิทธิ์รับพรพระวิหาร…คุณลักษณะที่มี
ค่าควรหล่อหลอมได้ดีที่สุดจากชีวิตที่มีการ
เลือกที่ถูกต้อง สม�่าเสมอ โดยมีศูนย์กลางอยู ่
ที่ค�าสอนของพระอาจารย์”8  ดิฉันชอบค�าว่า 
สม�่าเสมอ สม�่าเสมอหมายถึง มั่นคง ต่อเนื่อง 
และพ่ึงพาได้  ช่างเป็นค�าอธิบายหลักธรรม
ความมีค่าควรได้อย่างดีเยี่ยม!

ใน Bible Dictionary ย�า้เตือนเราว่า “บ้าน 
เท่านั้นที่สามารถเปรียบได้กับพระวิหารใน 
เรื่องความศักดิ์สิทธิ์”9  บ้านหรืออพาร์ทเม้นท์ 
ของเราเป็นเหมือนค�ากล่าวน้ันหรอืไม่ เยาวชน 
หญิงที่น่ารักในวอร์ดมาบ้านเราไม่นานนี้ โดย 
รู้ว่าพ่ีชายของเธอเพ่ิงกลับจากคณะเผยแผ่  
ดิฉันจึงถามเธอว่ารู้สึกอย่างไรที่เขากลับบ้าน 
แล้ว  เธอบอกว่ายอดเยี่ยมแต่บางครั้งเขาจะ 
ขอว่า เบาเสียงเพลงลงได้ไหม  เธอบอกว่า 
“และนั่นก็ไม่ใช่เพลง ไม่ดี  ด้วย!”  อาจจะคุ้ม
ค่าที่เราจะตรวจสอบตัวเราเป็นครั้งคราวเพื่อ
ให้แน่ใจว่าบ้านเป็นสถานที่ซึ่งเราพร้อมที่จะ
รู้สึกถึงพระวิญญาณ  ขณะท่ีเราเตรียมบ้าน

ของเราให้เป็นสถานที่ซึ่งพระวิญญาณได้รับ
การต้อนรับ เราจะพร้อมท่ีจะรู้สึก “เหมือน
อยู่บ้าน” มากขึ้นเมื่อเราเข้าไปในพระนิเวศน์
ของพระเจ้า

ขณะเราเตรียมตัวเข้าพระวิหารอย่างมี
ค่าควรและซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาพระวิหาร 
พระเจ้าจะประทาน “พรอเนกประการ”10 แก่
เรา  ไม่นานมานี้ บอนนี่ ออสคาร์สัน เพื่อนที่
ดีของดิฉันเปลี่ยนการใช้ค�าในพระคัมภีร์เมื่อ
เธอกล่าว “ที่ใดเรียกร้องมาก ก็ประทานให้
มากมาย”11  ดิฉันเห็นด้วยอย่างย่ิง!  เพราะ
เรามาพระวิหารเพ่ือรบัพร นรินัดร์  ไม่ใช่เรือ่ง 
แปลกที่มีการเรียกร้องมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อ 
ให้คู่ควรต่อพรเหล่านั้น  อีกครั้งที่เอ็ลเดอร ์
เนลสนัสอนว่า “เพราะพระวิหารคอืพระนเิวศน์ 
ของพระเจ้า พระองค์ทรงตั้งมาตรฐานในการ
เข้าพระวิหาร  บุคคลหนึ่งเข้าไปในฐานะแขก
ของพระองค์  การถือใบรับรองพระวิหารเป็น
เกียรติอย่างยิ่งและเป็นสัญลักษณ์ที่จับต้อง
ได้ของการเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและศาสดา 
พยากรณ์ของพระองค์”12

นักกรีฑาระดับโลกและนักศึกษาปริญญา
เอกมหาวิทยาลัยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวัน
เป็นอาทิตย์เป็นเดือนและแม้แต่เป็นปีใน

การเตรียมตัว  หยดน�้ามันแห่งการเตรียม
ความพร้อมทุกวันจ�าเป็นส�าหรับพวกเขาเพื่อ
จะอยู่ในระดับต้นๆ  เช่นเดียวกันความคาด
หวังต่อคนที่ปรารถนาจะมีคุณสมบัติส�าหรับ 
ความสงูส่งในอาณาจกัรซเีลสเชยีลคือ ด�าเนิน 
ชีวิตด้วยมาตรฐานของการเชื่อฟังท่ีสูงกว่า 
ซึ่งท�าได้โดยการฝึกให้มีคุณธรรมแห่งการเชื่อ
ฟังทีละวันและทีละหยด

เมือ่เราเตมิน�า้มนัอย่างสม�า่เสมอและอย่าง 
ขยันหมั่นเพียร ทีละหยด ให้แก่ตะเกียงทาง 
วิญญาณของเรา ท�าสิ่งเล็กน้อยและเรียบ 
ง่ายเหล่าน้ี เราจะมตีะเกียงท่ี “ขลบิไส้ตะเกียง 
และลุกโชติช่วง”13  ได้ด้วยความพร้อมอันน่า 
อศัจรรย์ สามทีีน่่ารกัของดฉินั ซึง่เป็นประธาน 
สเตค กล่าวไม่นานมานี้ว่าเขามองออกแทบ
ทุกครัง้ว่าใครพร้อมและมค่ีาควรเข้าพระวิหาร 
เพราะ “พวกเขาท�าให้ห้องส่องสว่าง” เมื่อมา
ขอใบรับรองพระวิหาร

ในค�าสวดอ้อนวอนอุทิศพระวิหารเคิร์ท- 
แลนด์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธทูลพระ- 
เจ้าว่า “เพื่อผู้คนทั้งปวงซึ่งจะเข้าสู่ธรณีประตู
พระนิเวศน์ของพระเจ้าจะรู้สึกถึงเดชานุภาพ
ของพระองค์,.. .ให้พวกเขาเติบโตขึ้นใน 
พระองค์, และได้รับความสมบูรณ์แห่งพระ-
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วิญญาณบริสุทธิ์,. . .และเตรียมรับสิ่งจ�าเป็น
ทุกอย่าง”14

นี่คือค�าสวดอ้อนวอนที่ดิฉันมีต่อพวกเรา 
การไปพระวิหารจะเป็นมากกว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว  ขอให้เราเตรียมตัวรับ
ศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละ
หยด และรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สุดใจ  เมื่อเราท�าเช่นนี้ ดิฉันรู้ว่าเราจะคู่ควร
ต่อการได้รับพรแห่งความสมบูรณ์ที่สัญญา
ไว้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดชานุภาพ
ของพระเจ้าในบ้านของเราและชีวิตของ
แต่ละบุคคล  ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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พ่ี
น้องท่ีรัก ดิฉันทักทายท่านด้วยความ 
รักอย่างยิ่ง  เวลานี้ ไม่ว่าท่านอยู่ที ่
ไหนในโลก ดิฉันหวังว่าท่านจะสัมผัส 

ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านเป็นการ
ส่วนตัวและพระวิญญาณทรงเป็นพยานใน
ใจท่านถึงข่าวสารผ่านบทเพลงประสานเสียง
อันไพเราะ  ดิฉันขอเพิ่มเสียงในประจักษ์
พยานนั้น ดิฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์และ
พระองค์ทรงรักเราแต่ละคน

คืนน้ีเรามารวมกันในฐานะธิดาในพันธ- 
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้า  วัย สภาพการณ์ 
และบุคลิกภาพของเราแบ่งแยกเราไม่ได้ 
เพราะเหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นของพระองค์ เรา
ท�าพันธสญัญาทีจ่ะระลกึถึงพระบตุรของพระ- 
องค์ตลอดเวลา

สามสัปดาห์ที่แล้วดิฉันรู้สึกประทับใจพลัง
อ�านาจของพันธสัญญาส่วนตัวดังกล่าวเมื่อ
ได้เข้าร่วมพิธีบัพติศมา  ตรงหน้าดิฉันมีเด็ก
น่ารักแปดคนน่ังสงบรอคอยว่าในท่ีสุดวัน
พิเศษของพวกเขาก็มาถึง  แต่เมื่อดิฉันมอง
ดวงหน้าเปล่งปลั่งสดใสของพวกเขา ดิฉัน
ไม่ได้เห็นแค่เด็กกลุ่มหนึ่ง  ดิฉันเห็นพวกเขา 
ดังที่ดิฉันคิดว่าพระเจ้าจะทรงเห็น—เป็นราย

บุคคล  ดิฉันเห็นเอ็มม่า โซเฟีย เอียน โลแกน 
เอเดน วิลเลยีม โซฟี และไมคาห์ พันธสญัญา 
บัพติศมาแต่ละครั้งท�าทีละคน  เด็กแต่ละคน
สวมชุดขาว พวกเขาอยู่ตรงนั้น—พร้อมและ
ยินดีสุดหัวใจของเด็กแปดขวบเพ่ือท�าพันธ-
สัญญาแรกของพวกเขากับพระผู้เป็นเจ้า

ลองนึกย้อนถึงวันบัพติศมาของท่าน  ไม่
ว่าท่านจะจดจ�ารายละเอียดได้มากหรือเพียง
เล็กน้อย พยายามรู้สึกถึงความส�าคัญของ

โดยจีน เอ. สตีเวนส์ 
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ธิดาในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า
เมื่อธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความส�าคัญไปที่พระวิหารและพันธสัญญา
อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอ พระผู้เป็นเจ้าสามารถประทานพรในวิธีอันทรง
อานุภาพและเป็นการส่วนตัว




