วิญญาณบริสุทธิ์,...และเตรียมรับสิ่งจ�ำเป็น
ทุกอย่าง”14
นี่คือค�ำสวดอ้อนวอนที่ดิฉันมีต่อพวกเรา
การไปพระวิหารจะเป็นมากกว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ขอให้เราเตรียมตัวรับ
ศาสนพิธีแห่งความรอดอย่างมีค่าควร ทีละ
หยด และรักษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องอย่าง
สุดใจ เมื่อเราท�ำเช่นนี้ ดิฉันรู้ว่าเราจะคู่ควร
ต่อการได้รับพรแห่งความสมบูรณ์ที่สัญญา
ไว้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเดชานุภาพ
ของพระเจ้าในบ้านของเราและชีวิตของ
แต่ละบุคคล ในพระนามของพระเยซูคริสต์
เอเมน
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ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

ธิดาในพันธสัญญา
ของพระผู้เป็นเจ้า

เมื่อธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความสำ�คัญไปที่พระวิหารและพันธสัญญา
อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอ พระผู้เป็นเจ้าสามารถประทานพรในวิธีอันทรง
อานุภาพและเป็นการส่วนตัว
น้องทีร่ กั ดิฉนั ทักทายท่านด้วยความ
รักอย่างยิ่ง เวลานี้ ไม่ว่าท่านอยู่ที่
ไหนในโลก ดิฉนั หวังว่าท่านจะสัมผัส
ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อท่านเป็นการ
ส่วนตัวและพระวิญญาณทรงเป็นพยานใน
ใจท่านถึงข่าวสารผ่านบทเพลงประสานเสียง
อันไพเราะ ดิฉันขอเพิ่มเสียงในประจักษ์
พยานนั้น ดิฉันรู้ว่าพระผู้ไถ่ทรงพระชนม์และ
พระองค์ทรงรักเราแต่ละคน
คืนนี้เรามารวมกันในฐานะธิดาในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า วัย สภาพการณ์
และบุคลิกภาพของเราแบ่งแยกเราไม่ได้
เพราะเหนือสิ่งอื่นใดเราเป็นของพระองค์ เรา
ท�ำพันธสัญญาทีจ่ ะระลึกถึงพระบุตรของพระองค์ตลอดเวลา
สามสัปดาห์ที่แล้วดิฉันรู้สึกประทับใจพลัง
อ�ำนาจของพันธสัญญาส่วนตัวดังกล่าวเมื่อ
ได้เข้าร่วมพิธีบัพติศมา ตรงหน้าดิฉันมีเด็ก
น่ารักแปดคนนั่งสงบรอคอยว่าในที่สุดวัน
พิเศษของพวกเขาก็มาถึง แต่เมื่อดิฉันมอง
ดวงหน้าเปล่งปลั่งสดใสของพวกเขา ดิฉัน
ไม่ได้เห็นแค่เด็กกลุ่มหนึ่ง ดิฉันเห็นพวกเขา
ดังที่ดิฉันคิดว่าพระเจ้าจะทรงเห็น—เป็นราย

พี่

บุคคล ดิฉันเห็นเอ็มม่า โซเฟีย เอียน โลแกน
เอเดน วิลเลียม โซฟี และไมคาห์ พันธสัญญา
บัพติศมาแต่ละครั้งท�ำทีละคน เด็กแต่ละคน
สวมชุดขาว พวกเขาอยู่ตรงนั้น—พร้อมและ
ยินดีสุดหัวใจของเด็กแปดขวบเพื่อท�ำพันธสัญญาแรกของพวกเขากับพระผู้เป็นเจ้า
ลองนึกย้อนถึงวันบัพติศมาของท่าน ไม่
ว่าท่านจะจดจ�ำรายละเอียดได้มากหรือเพียง
เล็กน้อย พยายามรู้สึกถึงความส�ำคัญของ

พันธสัญญาที่ท่านท�ำเป็นการส่วนตัว หลัง
จากเรียกชื่อของตัวท่านเอง ท่านได้รับการ
จุ่มลงไปในน�ำ้ ทั้งตัวและขึ้นมาเป็นธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า—ธิดาในพันธสัญญา ผู้เต็มใจ
ได้รับเรียกโดยพระนามของพระบุตรของ
พระองค์ สัญญาที่จะท�ำตามพระองค์และ
รักษาพระบัญญัติ
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าช่วยให้เรารู้
ว่าเราเป็นใคร พันธสัญญาเชื่อมสัมพันธ์เรา
กับพระองค์ในวิธีส่วนตัวซึ่งท�ำให้เรารู้สึกถึง
คุณค่าของเราในสายพระเนตรของพระองค์
และทีข่ องเราในอาณาจักรของพระองค์ พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักเราแต่ละคน ในวิธีที่
เราไม่อาจเข้าใจได้ ลองนึกดู—เราแต่ละคน
มีที่ในพระทัยพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์
ให้เราเลือกทางที่จะพาเรากลับบ้านไปหา
พระองค์
แม้พันธสัญญาบัพติศมาจะจ�ำเป็นและ
ส�ำคัญ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้น—เป็นประตู
ซึ่งพาเราไปบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ เบื้อง
หน้าเส้นทางนีค้ อื พันธสัญญาพระวิหารทีต่ อ้ ง
ท�ำและศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ต้องได้รับ ดัง
ที่เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เตือนเราว่า “เมื่อ
เรายืนในน�ำ้ บัพติศมา เรามองไปถึงพระวิหาร”1

ไม่เพียงการท�ำพันธสัญญาเท่านั้นแต่การ
รักษาพันธสัญญาอย่างซือ่ สัตย์ดว้ ยทีจ่ ะเตรียม
เราให้พร้อมรับชีวิตนิรันดร์ นั่นคือความหวัง
เป้าหมาย และปีติของเรา
ดิฉันเป็นประจักษ์พยานถึงพลังของพันธสัญญาเมื่อดิฉันเฝ้ามองคุณพ่อคุณแม่ผู้ชอบ
ธรรม ผู้รักและด�ำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
ดิฉันเห็นการตัดสินใจแต่ละวันของธิดาใน
พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจน
ในตัวคุณแม่ดฉิ นั แม้เมือ่ เธอยังเด็ก การเลือก
ของเธอสะท้อนให้เห็นการจัดล�ำดับความ
ส�ำคัญและบ่งบอกว่าเธอคือสานุศิษย์ที่แท้
จริงของพระเยซูคริสต์ ดิฉันเห็นสันติสุข พลัง
และการคุ้มครองที่มาสู่ชีวิตเธอเมื่อเธอท�ำ
และรักษาพันธสัญญาศักดิส์ ทิ ธิ์ ชีวติ ของเธอ
บนแผ่นดินโลกสะท้อนให้เห็นความรักที่เธอ
มีต่อพระผู้ช่วยให้รอดและความปรารถนาที่
จะติดตามพระองค์ โอ้ ดิฉันต้องการท�ำตาม
แบบอย่างของเธอเหลือเกิน
ความสัมพันธ์ในชีวิตคุณพ่อคุณแม่ของ
ดิฉันเริ่มต้นในทางที่ไม่ธรรมดา ในปี 1936
พวกท่านคบหากันอย่างจริงจังและวางแผน
จะแต่งงานเมือ่ คุณพ่อได้รบั จดหมายเชือ้ เชิญ
ให้รบั ใช้เป็นผูส้ อนศาสนาเต็มเวลาในแอฟริกา

ใต้ จดหมายบอกว่าถ้าคุณพ่อมีค่าควรและ
เต็มใจรับใช้ ให้ติดต่ออธิการ ท่านคงเห็นว่า
สมัยนั้นขั้นตอนในการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา
แตกต่างกันมาก! คุณพ่อน�ำจดหมายมาให้
เฮเลน หวานใจของท่านดู ทั้งสองตัดสินใจ
โดยไม่มีข้อสงสัยเลย ว่าท่านจะรับใช้
สองสัปดาห์ก่อนคุณพ่อจากไป คุณแม่กับ
คุณพ่อไปปิกนิกอาหารกลางวันด้วยกันทุก
วันที่เมโมรี โกรฟ ใกล้ๆ ตัวเมืองซอลท์เลคซิตี้
ครั้งหนึ่ง หลังจากแสวงหาการน�ำทางผ่าน
การอดอาหารและสวดอ้อนวอน คุณแม่บอก
แคลรอนที่รักของเธอว่าถ้าเขาต้องการ เธอ
จะแต่งงานกับเขาก่อนไป ในสมัยแรกเริ่ม
ของศาสนจักร บางครั้งผู้ชายได้รับเรียกเป็น
ผู้สอนศาสนาและทิ้งภรรยากับครอบครัวไว้ที่
บ้าน เช่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ของดิฉัน
หลังจากผู้น�ำฐานะปุโรหิตอนุญาต พวกท่าน
ตัดสินใจแต่งงานกันก่อนจากไปเป็นผู้สอน
ศาสนา
ในพระวิหารซอลท์เลค คุณแม่รบั เอ็นดาวเม้นท์ จากนั้นจึงแต่งงานเพื่อกาลเวลาและ
นิรันดรโดยประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ นั่น
คือการเริม่ ต้นอันนอบน้อมของพวกท่าน ไม่มี
ช่างภาพ ไม่มชี ดุ เจ้าสาวสวยงาม ไม่มดี อกไม้
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ไม่สงสัยเลยว่ารายละเอียดของชีวิตท่าน
ทั้งหลายจะแตกต่างจากเธอ แต่หลักธรรม
จากชีวิตเธอประยุกต์ใช้กับเราทุกคน เมื่อ
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามุ่งความส�ำคัญที่พระวิหารและพันธสัญญาอันศักดิส์ ทิ ธิ์ พระผูเ้ ป็นเจ้าสามารถประทานพรในวิธอี นั ทรงอานุภาพ
และเป็นการส่วนตัว เช่นเดียวกับแบบอย่าง
ของคุณแม่ที่ดิฉันเห็น การเลือกของท่านที่
จะเชื่อและรักษาพันธสัญญาจะเป็นมรดก
แห่งศรัทธาให้แก่ผู้ที่ตามท่านมา ดังนั้นพี่
น้องที่รัก เราจะเข้าถึงพลังและพรของพันธสัญญาพระวิหารได้อย่างไร เราจะท�ำอะไรได้
บ้างตอนนี้เพื่อเตรียมรับพรเหล่านั้น
เมื่อดิฉันเดินทาง ดิฉันทราบว่ามีสตรีทุก
ลาสปินญาส ซิตี้, ฟิลิปปินส์
วัย ในทุกสภาพการณ์ ผู้ซึ่งชีวิตของพวกเธอ
ตอบค�ำถามเหล่านี้
ไม่มีงานเลี้ยงฉลอง พวกท่านมุ่งความส�ำคัญ ทดลองของพวกท่านยังไม่จบ สามปีหลังจาก
ดิฉันพบแมรีย์ไม่นานหลังจากวันเกิดอายุ
ไปที่พระวิหารและพันธสัญญา ส�ำหรับท่าน คุณพ่อกลับจากคณะเผยแผ่ สงครามโลก แปดขวบของเธอ เช่นเดียวกับอีกหลายคน
ทั้งสองพันธสัญญาคือทุกสิ่ง หลังจากแต่ง ครั้งที่สองทวีความรุนแรง ท่านถูกเกณฑ์
เธอตื่นเต้นในการท�ำประวัติครอบครัวและได้
งานได้เพียงหกวันและอ�ำลาด้วยน�้ำตาแล้ว ทหารเช่นเดียวกับหลายๆ คน ท่านจากบ้าน ให้รายชือ่ มากกว่า 1,000 ชือ่ ส�ำหรับงานพระคุณพ่อก็เดินทางไปแอฟริกาใต้
ไปอีกสี่ปีเมื่อเข้าประจ�ำการกองทัพเรือ ลง
วิหาร แมรีย์ก�ำลังเตรียมตัวรับพรของการ
แต่การแต่งงานของพวกท่านเป็นมากกว่า เรือรบในมหาสมุทรแปซิฟิก
เข้าพระวิหารเมื่อเธออายุ 12 ปี
ความรักอันลึกซึง้ ทีม่ ตี อ่ กัน พวกท่านรักพระเป็นเวลาที่ยากล�ำบากส�ำหรับคุณพ่อคุณ
บรีอานนาอายุ 13 ปีและชอบท�ำงานประเจ้าและปรารถนาจะรับใช้พระองค์เช่นกัน แม่ดิฉันที่ต้องแยกจากกันอีก แต่ส�ำหรับ
วัติครอบครัวและพระวิหาร เธอได้ตอบรับค�ำ
พันธสัญญาพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกท่าน คุณแม่ วันเวลาแห่งความเดียวดาย วิตก
เชื้อเชิญเรื่องพระวิหารของเอ็ลเดอร์นีล แอล.
ท�ำไว้ท�ำให้มีความเข้มแข็งและพลังที่จะผ่าน กังวล และความไม่แน่นอนเหล่านั้นได้รับ แอนเดอร์เซ็น4 เธอเตรียมรายชื่อหลายร้อย
พ้นสองปีที่ต้องแยกจากกันได้ พวกท่านมี เสียงกระซิบของพระวิญญาณซึ่งกล่าวถึงค�ำ ชื่อส�ำหรับงานพระวิหาร เธอให้ครอบครัว
ทัศนะนิรันดร์ถึงจุดประสงค์ของชีวิตและพรที่ สัญญานิรันดร์ การปลอบประโลมและความ และเพื่อนๆ ของเธอ รวมถึงตัวเธอเอง ท�ำพิธี
สัญญาไว้ซงึ่ จะมาสูผ่ ทู้ ซี่ อื่ สัตย์ตอ่ พันธสัญญา สงบสุขท่ามกลางพายุร้าย
บัพติศมา ในงานศักดิ์สิทธิ์นี้ บรีอานนาไม่
พรทั้งหมดนี้อยู่เหนือกว่าการเสียสละและ
แม้จะมีความท้าทาย แต่คุณแม่ด�ำเนิน
เพียงหันใจไปหาบรรพบุรุษบนแผ่นดินโลก
การแยกจากกันในช่วงเวลาสั้น
ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข ปีติ ความรัก และ เท่านั้น แต่เธอหันใจไปหาพระบิดาบนสวรรค์
แม้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเริ่มต้นชีวิตแต่งงาน การรับใช้ ความรักที่เธอมีต่อพระผู้ช่วยให้ ด้วย
แบบนั้น แต่ก็พิสูจน์ว่าเป็นวิธีในอุดมคติที่ รอดสะท้อนวิธีที่เธอด�ำเนินชีวิต เธอมีความ
ถึงแม้อันฟิสซาเป็นหญิงสาวที่ไม่ค่อยมี
จะวางรางฐานส�ำหรับครอบครัวนิรันดร์ เมื่อ สัมพันธ์อนั น่าทึง่ กับสวรรค์และมีของประทาน เวลาว่าง ต้องท�ำงานและเรียนปริญญาโท
ลูกๆ ตามมา เรารู้ว่าสิ่งใดส�ำคัญที่สุดต่อคุณ ตลอดจนความสามารถที่จะรักและเป็นพรให้ ไปด้วย แต่เธอยังสละเวลาเข้าพระวิหารทุก
พ่อคุณแม่ของเรา คือความรักที่พวกท่านมี แก่ทุกคนรอบข้างเธอ ศรัทธาที่เธอมีต่อพระต่อพระเจ้าและค�ำมั่นสัญญาที่ไม่เรรวนใน ผูเ้ ป็นเจ้าและความหวังในค�ำสัญญาของพระการรักษาพันธสัญญาที่ท�ำไว้ ถึงแม้คุณพ่อ องค์สะท้อนในถ้อยค�ำเกี่ยวกับพระวิหารของ
คุณแม่ของดิฉันจะล่วงลับไปแล้ว แต่แบบ ประธานโธมัส เอส. มอนสันเมื่อท่านกล่าวว่า
แผนแห่งความชอบธรรมของพวกท่านยังคง “เพื่อให้ได้รับพรดังกล่าวไม่มีการเสียสละใด
เป็นพรให้ครอบครัวเรา
มากเกินไป ไม่มีราคาใดสูงเกินไป และไม่มี
แบบอย่างชีวิตพวกท่านสะท้อนอยู่ในถ้อย การต่อสู้ใดยากเกินไป”3
ค�ำของซิสเตอร์ลินดา เค. เบอร์ตันที่ว่า “วิธี
ตลอดทุกฤดูกาลแห่งชีวิตของคุณแม่ เธอ
ซึ่งดีที่สุดในการเสริมสร้างครอบครัว ทั้งใน ได้รับความเข้มแข็งและพรจากความรักที่เธอ
ปัจจุบนั หรืออนาคต คือการรักษาพันธสัญญา”2 มีตอ่ พระเจ้าและจากพันธสัญญาทีเ่ ธอท�ำและ
ฤดูกาลแห่งความยากล�ำบากและการ
รักษาอย่างซื่อสัตย์
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สัปดาห์ เธอแสวงหาการเปิดเผยและพบ
ความสงบสุขเมื่อเธอรับใช้ในพระนิเวศน์ของ
พระเจ้า
แคทยา สตรีทรี่ กั ในยูเครน มีความรักอย่าง
ลึกซึง้ ต่อพระวิหาร ก่อนจะมีพระวิหารทีเ่ คียฟ
เธอและคนอื่นๆ ในสาขาของเธอต้องเดินทาง
ด้วยรถโดยสาร 36 ชั่วโมงเพื่อเข้าพระวิหาร
ที่เยอรมนีปีละครั้ง วิสุทธิชนผู้อุทิศตนเหล่า
นี้สวดอ้อนวอน ศึกษาพระคัมภีร์ ร้องเพลง
สวด และสนทนาพระกิตติคุณขณะเดินทาง
แคทยาเล่าให้ดิฉันฟังว่า “เมื่อเรามาถึงพระวิหารในที่สุด เราก็พร้อมจะรับสิ่งที่พระเจ้า
ประทานแก่เรา”
ถ้าเราจะรับพรทั้งปวงที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานด้วยน�ำ้ พระทัยกรุณา เส้นทางบน
โลกของเราต้องน�ำไปสู่พระวิหาร พระวิหาร
คือการแสดงความรักของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เรามา เรียนรู้พระองค์
สัมผัสความรักของพระองค์ และรับศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิตที่จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิตนิรันดร์
พันธสัญญาแต่ละครั้งท�ำทีละคน การเปลี่ยน
แปลงอันลึกซึ้งของใจทุกดวงส�ำคัญต่อพระเจ้า และของท่านเองจะท�ำให้เกิดความ
แตกต่างทุกอย่างกับท่าน เพราะเมื่อเรา
ไปพระนิเวศน์อันศักดิ์สิทธิ์ เราจะ “พร้อม
[ด้วย] เดชานุภาพของพระองค์เป็นอาวุธ, …
พระนามของพระองค์อยู่กับ [เรา],… รัศมีภาพของพระองค์อยู่รอบ [เรา], และบรรดา
เทพของพระองค์มคี วามรับผิดชอบดูแล [เรา]”5
ดิฉันแบ่งปันค�ำพยานกับท่านว่าพระบิดา
ในสวรรค์ผู้ทรงรักเราทรงพระชนม์อยู่ โดย
ผ่านพระบุตรที่รักของพระองค์ พระเยซูคริสต์
ความหวัง สัญญา และพรทุกประการของ
พระวิหารจะเกิดสัมฤทธิผล ขอให้เรามีศรัทธา
ทีจ่ ะวางใจพระองค์และพันธสัญญาของพระองค์ ดิฉันสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง

โดยนีลล์ เอฟ. แมร์ริออตต์

ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ

แบ่งปันความสว่าง
ของท่าน

เราต้องยืนหยัดในศรัทธาของเราและเปล่งเสียงเพื่อประกาศหลักคำ�สอน
ที่แท้จริง

ค่ํ

าคืนนีด้ ฉิ นั ขอพิจารณาหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
สำ�คัญสองอย่างที่เรามี อย่างแรกคือ
การเพิ่มความสว่างและความจริงแห่ง
พระกิตติคุณให้ชีวิตเราอย่างสม่ำ�เสมอ และ
สอง การแบ่งปันความสว่างและความจริง
นั้นกับผู้อื่น
ท่านทราบไหมว่าท่านส�ำคัญเพียงใด พวก
ท่านทุกคน—ขณะนี้—มีคุณค่าและจ�ำเป็น
ต่อแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค์
เรามีงานต้องท�ำ เรารู้ความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู เราพร้อมจะปกป้อง
ความจริงนั้นไหม เราต้องด�ำเนินชีวิตตาม
นั้น เราต้องแบ่งปัน เราต้องยืนหยัดในศรัทธา
ของเราและเปล่งเสียงเพื่อประกาศหลักค�ำ

สอนที่แท้จริง
ใน เอ็นไซน์ และ เลียโฮนา ฉบับเดือน
กันยายน 2014 เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดเขียนว่า “เราต้องการเสียงและศรัทธา
อันเด่นชัดและทรงอิทธิพลของสตรีมากขึ้น
เราต้องการให้พวกเธอเรียนรูห้ ลักค�ำสอนและ
เข้าใจสิ่งที่เราเชื่อ เพื่อที่พวกเธอจะสามารถ
เป็นประจักษ์พยานถึงความจริงของทุกเรือ่ ง”1
พี่น้องทั้งหลาย ท่านเสริมสร้างศรัทธาของ
ดิฉนั ในพระเยซูคริสต์ ดิฉนั เฝ้ามองแบบอย่าง
ของท่าน ได้ยินประจักษ์พยานของท่าน และ
สัมผัสถึงศรัทธาของท่านตั้งแต่บราซิลถึง
บอตสวานา! ท่านมีแวดวงอิทธิพลอยู่กับ
ท่านไม่ว่าจะไปที่ไหน คนรอบข้างท่านรู้สึก
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