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

1. เดวิด เอ. เบดนาร์, “มีชอื่ และฐานะอย่างมีเกียรติ,”
เลียโฮนา, พ.ค. 2009, 120.
2. ลินดา เค. เบอร์ตัน, “ต้องการ: ความร่วมมือ
ร่วมใจเพื่อเร่งงาน,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 123.
3. โธมัส เอส. มอนสัน, “พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—
ประภาคารส่องโลก,” เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 116.
4. ดู templechallenge.lds.org.
5. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 109:22.
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เพื่อรับใช้ผู้อื่น ช่วยพวกเขาผลักความมืด
และกลับไปหาความสว่างของพระบิดาบน
สวรรค์
งานพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์จะเพิ่มศรัทธา
ของเราในพระเยซูคริสต์ จากนั้นเราจะมี
อิทธิพลที่ดีขึ้นต่อศรัทธาของผู้อื่นได้ โดย
การบ�ำรุงเลี้ยงวิญญาณของพระวิหาร เรา
สามารถเรียนรู้ความเป็นจริง พลังอ�ำนาจ
และความหวังของการชดใช้ของพระผู้ช่วย
ให้รอดในชีวิตเรา
หลายปีมาแล้วครอบครัวเราเผชิญกับการ
ท้าทายครั้งใหญ่ ดิฉันไปพระวิหารและตั้งใจ
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ดิฉันได้รับ
ชั่วขณะแห่งความจริง ดิฉันรู้สึกถึงความ
อ่อนแอของตนเองอย่างชัดเจน และดิฉันอึ้ง
ในชั่วขณะแห่งการเรียนรู้ทางวิญญาณนั้น
ดิฉันเห็นสตรีจองหองที่ท�ำสิ่งต่างๆ ในวิธีของ
เธอ และไม่ใช่วิธีของพระเจ้า ทั้งยังแอบรับ
เอาความดีความชอบในสิ่งที่ทึกทักว่าเป็น
ความส�ำเร็จทุกครั้ง ดิฉันทราบว่าดิฉันมอง
แต่ตนเอง ดิฉันร�่ำร้องหาพระบิดาบนสวรรค์
อยู่ในใจว่า “ลูกไม่อยากเป็นสตรีแบบนั้น แต่
ลูกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
โดยวิญญาณบริสุทธิ์ของการเปิดเผยใน
ได้—ตั้งแต่ครอบครัวจนถึงรายชื่อผู้ติดต่อใน พระคัมภีร์ เราไปพระวิหารได้เช่นกัน โดยรู้ พระวิหาร ดิฉันเรียนรู้ว่าต้องการพระผู้ไถ่มาก
โทรศัพท์ และจากเพื่อนในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าทุกสิ่งภายในก�ำแพงพระวิหารชี้ไปสู่พระ- ทีส่ ดุ ดิฉนั คิดในใจถึงพระผูช้ ว่ ยให้รอดพระเยซู
จนถึงผู้ที่นั่งอยู่ข้างท่านคืนนี้ ดิฉันเห็นด้วย คริสต์และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ คริสต์ทันทีและรู้สึกว่าความปวดร้าวละลาย
หายไปและความหวังผุดขึ้นในใจ พระองค์
กับซิสเตอร์แฮร์เรียต อุคท์ดอร์ฟ ผู้เขียนว่า ของพระองค์
คือความหวังเดียวของดิฉนั และดิฉนั ต้องการ
“ท่าน…คือกระโจมไฟที่มีพลังแสงเจิดจ้าใน
ลองนึกถึงผลที่เกิดจากการมีพระวิหารใน
โลกที่มืดมนเสมอเมื่อท่านแสดงให้เห็นว่า บริเวณนั้น พระวิหารท�ำให้เมืองด้านในสวย ยึดมั่นกับพระองค์ ดิฉันรู้ชัดว่าสตรีที่เป็น
มนุษย์ปุถุชน นึกถึงแต่ตนเอง “เป็นศัตรูต่อ
พระกิตติคุณคือข่าวสารที่น่าเบิกบานใจ ผ่าน งามกว่าเดิม พระวิหารส่องสว่างจากเนินเขา
พระผูเ้ ป็นเจ้า”7 และต่อผูค้ นในแวดวงอิทธิพล
วิธีดำ� เนินชีวิตของท่าน”2
เหตุใดพระวิหารจึงท�ำให้สวยงามและส่อง ของเธอ วันนั้นในพระวิหารดิฉันเรียนรู้ว่า
ประธานโธมัส เอส. มอนสันชี้ให้เห็นว่า สว่างได้ เพราะ ดังทีพ่ ระคัมภีรบ์ อกว่า “ความ โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะ
“ถ้าท่านจะให้ความสว่างแก่ใคร ท่านต้องท�ำ จริงนี้ส่องสว่าง”5 พระวิหารมีความจริงและ เปลี่ยนนิสัยจองหองของดิฉันได้และท�ำให้
ให้ตนเองสว่างไสวก่อน”3 เราจะท�ำให้แสง
จุดประสงค์นิรันดร์ ท่านก็เช่นกัน
ดิฉันท�ำความดีได้ ดิฉันสัมผัสถึงความรัก
สว่างแห่งความจริงนั้นเรืองรองภายในเราได้
ในปี 1877 ประธานจอร์จ คิว. แคนนอน ของพระองค์อย่างแรงกล้า และดิฉันทราบ
อย่างไร บางครั้งดิฉันรู้สึกเหมือนหลอดไฟ
กล่าวว่า “พระวิหารทุกแห่ง…ลดพลังของ ว่าพระองค์จะทรงสอนดิฉนั โดยพระวิญญาณ
สลัว เราจะท�ำให้สว่างขึ้นได้อย่างไร
ซาตานบนแผ่นดินโลก”6 ดิฉนั เชือ่ ไม่วา่ พระ- และเปลี่ยนแปลงดิฉันหากดิฉันถวายใจแด่
พระคัมภีร์สอนเราว่า “สิ่งซึ่งมาจากพระ- วิหารจะสร้างขึ้นที่ใดบนแผ่นดินโลก พระ- พระองค์อย่างที่สุด
ผู้เป็นเจ้าเป็นความสว่าง; และคนที่รับความ วิหารจะผลักความมืดกลับไป จุดประสงค์
ดิฉันยังคงต่อสู้กับความอ่อนแอ แต่ดิฉัน
สว่าง, และด�ำเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, ของพระวิหารคือเพื่อรับใช้มนุษยชาติและ วางใจในความช่วยเหลือจากสวรรค์ของการ
รับความสว่างมากขึ้น”4 เราต้องด�ำเนินอยู่ ให้ความสามารถที่จะท�ำให้บุตรธิดาของพระ- ชดใช้ ค�ำสั่งสอนอันบริสุทธิ์นี้เกิดขึ้นเพราะ
กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป ดังที่พระคัมภีร์กล่าว บิดาบนสวรรค์กลับไปอยู่กับพระองค์ได้ จุด ดิฉันเข้าพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ แสวงหาการ
เราต้องไปหาแหล่งที่มาของความสว่าง—ไป ประสงค์ของเราเหมือนกับอาคารที่ได้รับการ ปลดเปลื้องและค�ำตอบ ดิฉันเข้าพระวิหาร
หาพระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และ อุทิศเหล่านี้ใช่ไหม พระนิเวศน์ของพระเจ้า ด้วยภาระหนักอึ้ง และจากมาโดยรู้ว่าดิฉันมี
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พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเดชานุภาพและเปี่ยม
ด้วยความรักทั้งปวง ดิฉันรู้สึกเบาลงและ
เบิกบานใจเพราะดิฉันได้รับความสว่างและ
ยอมรับแผนซึ่งพระองค์ทรงมีให้ดิฉัน
พระวิหารมีอยู่ทั่วโลก ภายนอกพระวิหาร
แต่ละแห่งมีลกั ษณะพิเศษและรูปแบบเฉพาะ
แต่ภายในมีความสว่าง จุดประสงค์ และ
ความจริงนิรันดร์เหมือนกัน ใน 1 โครินธ์
3:16 อ่านว่า “ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือ
ว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน?”
เราก็เช่นกันในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าที่
มีอยู่ทั่วโลกเหมือนพระวิหาร เราแต่ละคนมี
ลักษณะพิเศษและรูปแบบเฉพาะภายนอก
ที่แตกต่างกัน เหมือนพระวิหาร เรามีความ
สว่างทางวิญญาณอยู่ภายในเราเช่นกัน
เหมือนพระวิหาร ความสว่างทางวิญญาณ
นี้คือเงาสะท้อนความสว่างของพระผู้ช่วยให้
รอด คนอื่นๆ จะเข้ามาหาความสว่างนี้
เราต่างมีบทบาทของตนเองบนแผ่นดิน
โลก—ตั้งแต่ธิดา มารดา ผู้น�ำ และครูไป
จนถึงพี่น้องสตรี พนักงาน ภรรยา และอีก
มากมาย แต่ละบทบาทมีอิทธิพล และจะ
มีพลังทางศีลธรรมเมื่อเราสะท้อนความจริง
พระกิตติคุณและพันธสัญญาพระวิหารใน
ชีวิตเรา
เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันกล่าว
ว่า “ในทุกสถานการณ์ มารดาสามารถแผ่
อิทธิพลอันหาที่เปรียบมิได้ในความสัมพันธ์
อันหาที่เปรียบมิได้”8
เมื่อลูกของเรายังเล็ก ดิฉันรู้สึกเหมือนเป็น
ผู้ช่วยกัปตันเรือให้เดวิด สามีดิฉัน ดิฉันนึก
ภาพลูก 11 คน เป็นกองเรือเล็กๆ ลอยไปมา
รอบๆ เราในท่าเรือแห่งหนึ่ง ก�ำลังเตรียมออก
ทะเลของโลก ดิฉันกับเดวิดรู้สึกว่าจ�ำเป็น
ต้องปรึกษาเข็มทิศของพระเจ้าทุกวันเพื่อจะ
รู้ทิศทางที่ดีที่สุดในการล่องไปพร้อมกับกอง
เรือเล็กๆ ของเรา
วันเวลาของดิฉันเต็มไปด้วยสิ่งที่ลืมง่าย
เช่นพับผ้า อ่านหนังสือเด็ก และท�ำอาหารมื้อ
เย็นใส่หม้อตุ๋น บางครั้งในท่าเรือของบ้านเรา
เราไม่เห็นว่าโดยการกระท�ำที่เรียบง่ายและ
สม�่ำเสมอเหล่านี้—การสวดอ้อนวอนเป็น
ครอบครัว ศึกษาพระคัมภีร์ และการสังสรรค์
ในครอบครัว—สิ่งส�ำคัญจะเกิดขึ้น แต่ดิฉัน
เป็นพยานว่าการกระท�ำเหล่านี้มีความส�ำคัญ

นิรันดร์ ปีติอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเมื่อเรือเล็กๆ
เหล่านั้น—หรือลูกของเรา—เติบโตเป็นเรือ
เดินทะเลล�ำใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยความสว่าง
แห่งพระกิตติคุณและพร้อมจะ “[ลงเรือ] ใน
การรับใช้พระผู้เป็นเจ้า”9 การกระท�ำแห่ง
ศรัทธาและการรับใช้อันเล็กน้อยของเราคือ
วิธีที่เราส่วนใหญ่สามารถด�ำเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป น�ำความสว่างและรัศมีภาพ
นิรันดร์มาสู่ครอบครัว มิตรสหาย และผู้ร่วม
งานของเราในทีส่ ดุ โดยแท้แล้วท่านมีแวดวง
อิทธิพลอยู่กับท่าน!
ลองนึกถึงอิทธิพลที่ศรัทธาของเด็กหญิง
ปฐมวัยจะมีต่อครอบครัวของเธอได้ ศรัทธา
ของลูกสาวเราเป็นพรให้ครอบครัวเมือ่ ลูกชาย
คนเล็กของเราหลงทางที่สวนสนุก เรารีบตาม
หาเขาอย่างกระวนกระวาย ในที่สุด ลูกสาว
อายุ 10 ขวบกระตุกแขนดิฉันและบอกว่า
“แม่คะ เราสวดอ้อนวอนดีไหมคะ” เธอพูด
ถูก! ครอบครัวยืนรวมกันท่ามกลางฝูงชน
ที่มุงดู เราสวดอ้อนวอนขอให้พบลูกของเรา
เราพบเขา ดิฉันขอกล่าวกับเด็กหญิงปฐมวัย
ทุกคนว่า “หนูต้องเตือนคุณพ่อคุณแม่ให้
สวดอ้อนวอน!”
ฤดูร้อนนี้ดิฉันมีโอกาสไปเข้าค่ายเยาวชน
หญิง 900 คนในอะแลสกา พวกเธอมีอทิ ธิพล

ต่อดิฉันอย่างลึกซึ้ง พวกเธอมาที่ค่ายด้วย
ความพร้อมทางวิญญาณ โดยอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนและท่องจ�ำ “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก” ในคืน
ที่สามของค่าย เยาวชนหญิงทั้ง 900 คนยืน
รวมกันและท่องบทความดังกล่าวทุกค�ำ
ห้องโถงกว้างใหญ่เปีย่ มด้วยพระวิญญาณ
และดิฉันอยากจะร่วมท่องด้วย แต่ท�ำไม่ได้
ดิฉันไม่ได้จ่ายราคาของการท่องจ�ำ
เวลานี้ ดิฉนั ได้เริม่ เรียนรูถ้ อ้ ยค�ำของ “พระคริสต์ผทู้ รงพระชนม์” เหมือนสตรีเหล่านี้ และ
เพราะอิทธิพลของพวกเธอ ดิฉันซึมซาบมาก
ขึ้นถึงพันธสัญญาศีลระลึกที่จะระลึกถึงพระผูช้ ว่ ยให้รอดตลอดเวลา เมือ่ ดิฉนั ท่องประจักษ์
พยานของอัครสาวกถึงพระคริสต์ซ�้ำแล้วซ�้ำ
เล่า ศีลระลึกมีความหมายมากขึ้นส�ำหรับ
ดิฉัน
ดิฉันหวังว่าจะถวายของขวัญคริสต์มาสปี
นี้แด่พระผู้ช่วยให้รอดโดยการท่องจ�ำ “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์” และจ�ำขึ้นใจก่อนวันที่
25 ธันวาคม ดิฉันหวังว่าดิฉันจะเป็นอิทธิพล
ดี—ดังเช่นอิทธิพลที่สตรีในอะแลสกามีต่อ
ดิฉัน
ท่านพบตัวท่านเองไหมในถ้อยค�ำต่อไปนี้
ของบทความ “พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์”
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“พระองค์ทรงวิงวอนให้ทุกคนท�ำตามแบบ
อย่างของพระองค์ พระองค์ทรงด�ำเนินไป
ตามท้องถนนในปาเลสไตน์ ทรงรักษาคน
ป่วย ทรงท�ำให้คนตาบอดมองเห็นได้ และ
ทรงชุบชีวิตคนตาย”10
เรา พี่น้องสตรีของศาสนจักร เราไม่เดินไป
ตามท้องถนนในปาเลสไตน์เพื่อรักษาผู้ป่วย
แต่เราสามารถสวดอ้อนวอนและประยุกต์ใช้
ความรักอันเยียวยาของการชดใช้กบั สัมพันธภาพที่ป่วยและตึงเครียด
แม้เราจะไม่สามารถท�ำให้คนตาบอดมอง
เห็นได้ในวิธีของพระผู้ช่วยให้รอด แต่เราเป็น
พยานถึงแผนแห่งความรอดต่อผู้ที่มืดบอด
ทางวิญญาณได้ เราเปิดดวงตาแห่งความ
เข้าใจของพวกเขาถึงความจ�ำเป็นของอ�ำนาจ
ฐานะปุโรหิตในพันธสัญญานิรันดร์ได้
เราจะไม่ชุบชีวิตคนตายดังที่พระผู้ช่วยให้
รอดทรงท�ำ แต่เราให้พรพวกเขาได้โดยหา
รายชื่อของพวกเขาเพื่องานพระวิหาร จาก
นั้นเราจะชุบชีวิตพวกเขาจากคุกวิญญาณ
และเสนอทางสู่ชีวิตนิรันดร์ให้พวกเขาได้จริง
ดิฉันเป็นพยานว่าเรามีพระผู้ช่วยให้รอด
พระเยซูคริสต์ ผูท้ รงพระชนม์ ด้วยเดชานุภาพ
และความสว่างของพระองค์ เราจะผลักความ
มืดของโลก ประกาศความจริงที่เรารู้ และ
มีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้มาหาพระองค์ได้ ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

การดำ�เนินชีวต
ิ อย่าง
เบิกบานในพระกิตติคณ
ุ
จงวางใจอำ�นาจแห่งการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์ จงรักษากฎและพระบัญญัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ—จงดำ�เนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ

น้องสตรีที่รัก สหายและสานุศิษย์
ผู้ได้รับพรของพระเยซูคริสต์ นับ
เป็นเกียรติที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้
อยู่กับท่านเมื่อเราเปิดการประชุมใหญ่ของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้ายอีกครั้ง ในสัปดาห์ที่จะมาถึงฝ่าย
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสองจะประชุม
กับเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่และผู้นำ�องค์การช่วย
เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด, “ชายและหญิงกับ
สามัญทุกท่าน และภาคที่เหลือของการ
อ�ำนาจฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, ก.ย. 2014, 36. ประชุมใหญ่สามัญทั่วโลกจะตามมาใน
Harriet R. Uchtdorf, The Light We Share
วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ ข้าพเจ้า
(Deseret Book Company, 2014), 41; ได้รับ
ขอบพระทัยสำ�หรับประธานโธมัส เอส. มอนอนุญาตให้ใช้.
โธมัส เอส. มอนสัน, “เพราะข้าพเจ้าเคยตาบอด สัน ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าใน
สมัยของเรา ซึ่งมอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
แต่บัดนี้ขา้ พเจ้ามองเห็นแล้ว,” เลียโฮนา, ก.ค.
1999, 76.
ตัวแทนฝ่ายประธานสูงสุดมาพูดกับพี่น้อง
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 50:24.
สตรีของศาสนจักร
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 88:7.
เมื่อข้าพเจ้าคิดไตร่ตรองว่าจะพูดอะไร
จอร์จ คิว แคนนอน, ใน Preparing to Enter the
ข้
า
พเจ้
านึกถึงบรรดาสตรีผู้มีอิทธิพลต่อชีวิต
Holy Temple (booklet, 2002), 36.
ข้าพเจ้าและได้ช่วยข้าพเจ้าผ่านพ้นความ
โมไซยาห์ 3:19.
ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, “พลังศีลธรรมของ ท้าทายของชีวิตมรรตัย ข้าพเจ้าขอบพระทัย
สตรี,” เลียโฮนา, พ.ย. 2013, 29-30.
ส�ำหรับคุณยายซึ่งเมื่อหลายสิบปีมาแล้ว
หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 4:2.
ตัดสินใจพาครอบครัวไปการประชุมศีลระลึก
“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ ของมอรมอน ขอบพระทัยส�ำหรับซิสเตอร์
อัครสาวก,” เลียโฮนา, เม.ย. 2000, 2.
อีวิก หญิงชราโสดชาวเยอรมัน ชื่อของเธอ
แปลว่า “ซิสเตอร์นิรันดร” เธอคือผู้ที่ให้ค�ำ
เ ลี ย โ ฮ น า

พี่

เชื้อเชิญอันหาญกล้าและแสนวิเศษนี้แก่คุณ
ยายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอบพระทัยส�ำหรับ
คุณแม่ ผู้น�ำลูกทั้งสี่คนผ่านความยุ่งยากของ
สงครามโลกครั้งที่สอง ข้าพเจ้านึกถึงลูกสาว
หลานสาว และสตรีที่ซื่อสัตย์ของอนุชนรุ่น
ต่อๆ ไปที่จะตามมาเช่นกัน
แน่นอน ข้าพเจ้าขอบคุณแฮร์เรียต ภรรยา
ข้าพเจ้าเสมอ ผู้ซึ่งข้าพเจ้าหลงรักตั้งแต่ยัง
เป็นวัยรุ่น เธอแบกรับภาระหนักที่สุดของ
ครอบครัวเราในฐานะมารดา ยืนหยัดกับ
ข้าพเจ้าในฐานะภรรยา รักและทะนุถนอม
ลูกหลานเหลนของเรา เธอเป็นก�ำลังในบ้าน
ของเราทั้งในยามสุขและในยามทุกข์ เธอน�ำ
แสงสว่างมาสู่ชีวิตของทุกคนที่รู้จักเธอ
ท้ายทีส่ ดุ ข้าพเจ้าขอบคุณพวกท่านทุกคน
สตรีทกุ วัยผูซ้ อื่ สัตย์หลายล้านคนทัว่ โลกผูท้ ที่ ำ�
มากมายเพือ่ สร้างอาณาจักรของพระผูเ้ ป็นเจ้า
ข้าพเจ้าขอบคุณท่านทั้งหลายส�ำหรับวิธีนับ
ไม่ถ้วนที่ท่านสร้างแรงบันดาลใจ บ�ำรุงเลี้ยง
และเป็นพรให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างท่าน
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าดีใจทีไ่ ด้อยูท่ า่ มกลางธิดาทัง้ หลาย
ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อเราร้องเพลง “ฉันลูก
พระผู้เป็นเจ้า” เนื้อร้องแผ่ซ่านสู่ใจเรา เมื่อ
พิจารณาความจริงนี้—ว่าเราเป็นบุตรธิดา

