“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

ของพระบิดามารดาบนสวรรค์1—ช่วยให้เรา
รู้สึกถึงต้นก�ำเนิด จุดประสงค์ และจุดหมาย
ของเรา
เป็นสิง่ ดีทพี่ งึ จดจ�ำว่าท่านเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ ความรู้นี้จะช่วยให้ท่านผ่าน
พ้นช่วงเวลายากล�ำบากที่สุดในชีวิตท่านและ
จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทา่ นท�ำสิง่ พิเศษต่างๆ
ได้ส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้อง
จ�ำไว้ด้วยว่าการเป็นธิดาของพระบิดามารดา
นิรันดร์นั้นไม่ใช่เกียรติศักดิ์ที่ท่านท�ำเพื่อให้
ได้มาหรือจะสูญเสียไปได้ ท่านจะเป็นธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าเสมอตลอดไป พระบิดา
บนสวรรค์ทรงมีพระประสงค์ที่สูงส่งส�ำหรับ
ท่าน แต่ต้นก�ำเนิดแห่งสวรรค์ของท่าน เพียง
อย่างเดียว ไม่รบั รองว่าท่านจะได้รบั มรดกแห่ง
สวรรค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งท่านมาที่นี่เพื่อ
เตรียมรับอนาคตทีด่ เี กินกว่าจะจินตนาการได้
พรแห่งค�ำสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
แก่ผู้ที่ซื่อสัตย์นั้นรุ่งโรจน์และสร้างแรงบันดาลใจ อาทิ “บัลลังก์, อาณาจักร, มณฑล,
และอ�ำนาจ, อ�ำนาจการปกครอง, ยอดสูงสุด
และห้วงลึกทั้งปวง”2 ต้องใช้มากกว่าสูติบัตร
ทางวิญญาณหรือ “บัตรสมาชิกลูกพระผูเ้ ป็นเจ้า” ทีจ่ ะคูค่ วรแก่พรเหล่านีท้ เี่ กินความเข้าใจ
แต่เราจะรับพรเหล่านั้นได้อย่างไร
พระผู้ช่วยให้รอดทรงตอบค�ำถามนี้ใน
สมัยของเรา
“เว้นแต่เจ้าจะปฏิบัติตามกฎของเรา เจ้า

ของเรา! พระบิดาในสวรรค์ทรงเป็นสัตภาวะ
นิรนั ดร์ผซู้ งึ่ ประสบการณ์ พระสติปญ
ั ญา และ
พระปรีชาญาณของพระองค์สูงกว่าเราอย่าง
อเนกอนันต์4 นอกจากนั้นพระองค์ยังทรง
เปี่ยมด้วยความรัก มีน�้ำพระทัยกรุณา และ
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียว คือเพื่อท�ำให้เกิด
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์5
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พระองค์ไม่เพียง ทราบ
ว่าอะไรดีที่สุดส�ำหรับท่าน แต่พระองค์ยังทรง
ประสงค์ให้ท่านเลือก สิ่งที่ดีที่สุดส�ำหรับ
ตนเองเช่นกัน
ถ้าใจท่านเชื่อสิ่งนี้—ถ้าท่านเชื่อจริงๆ ว่า
พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบบางสิ่งที่เราไม่รู้
พระพันธกิจส�ำคัญของพระบิดาบนสวรรค์คือ
กระนั้นส�ำหรับเราบางคน การเชื่อฟังพระ- การท�ำให้บุตรธิดาของพระองค์ได้รับความ
บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่ท�ำให้รู้สึกเบิก สูงส่งและรัศมีภาพ พระองค์ทรงทราบดีว่า
บานเสมอไป ยอมรับเถิดว่ามีพระบัญญัติ ต้องท�ำอย่างไร—ไม่สมเหตุสมผลหรอกหรือ
บางข้อ—ที่ดูเหมือนยากหรือไม่น่าดึงดูดใจ ที่จะท�ำตามพระบัญญัติของพระองค์ แม้ข้อ
ซึ่งเราเข้าหาด้วยความกระตือรือร้นแบบเด็ก ที่ดูเหมือนยาก เราไม่ควรยึดมั่นแสงสว่าง
ที่นั่งมองจานผักมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ ที่พระองค์ประทานให้หรอกหรือเพื่อน�ำเรา
ไม่ชอบ เราขบฟันและบังคับตัวเราเองให้ท�ำ ผ่านความมืดและการทดลองแห่งความเป็น
ตามเพื่อเราจะได้มุ่งหน้าต่อไปในกิจกรรม
มรรตัย สิ่งเหล่านี้แสดงหนทางกลับสู่บ้าน
อื่นๆ ที่น่าปรารถนากว่านี้
บนสวรรค์ของเรา! โดยการเลือกทางของ
บางทีในช่วงเวลาเหล่านี้เราอาจถาม
พระบิดาบนสวรรค์ ท่านวางรากฐานแห่ง
ตนเองว่า “เราจ�ำเป็นต้องเชื่อฟังพระบัญญัติ สวรรค์ส�ำหรับความก้าวหน้าส่วนตัวของท่าน
ของพระผู้เป็นเจ้า ทุกข้อ หรือ”
ในฐานะธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจะเป็นพร
แก่ท่านไปตลอดชีวิต
ค�ำตอบของข้าพเจ้าเรียบง่ายดังนี้
ข้าพเจ้าคิดว่าความท้าทายอย่างหนึ่งของ
ข้าพเจ้าคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทราบบาง
สิง่ ทีเ่ ราไม่ร—
ู้ บางสิง่ ซึง่ อยูเ่ หนือความเข้าใจ เราคือเราจินตนาการว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงกัก
จะบรรลุถึงรัศมีภาพนี้ไม่ได้
“เพราะคับแคบคือประตู, และแคบคือทาง
ที่น�ำไปสู่ความสูงส่ง…
“…ฉะนั้น, เจ้าจงรับกฎของเรา.”3
เพราะเหตุผลนี้ เราจึงพูดถึงการเดินใน
ทางของการเป็นสานุศิษย์
เราพูดถึงการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า
เราพูดถึงการด�ำเนินชีวิตอย่างเบิกบาน
ในพระกิตติคุณ ด้วยสุดใจ ความนึกคิด พลัง
และจิตวิญญาณของเรา
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พรทั้งหมดของพระองค์ไว้บนเมฆก้อนใหญ่
ในสวรรค์ ไม่ยอมประทานให้เราเว้นแต่เราจะ
ยอมท�ำตามข้อเรียกร้องอันเข้มงวดที่พระองค์
ทรงตั้งขึ้นเหมือนบิดาปกครองบุตรที่ยังเด็ก
แต่พระบัญญัติไม่ใช่แบบนั้นเลย ในความ
เป็นจริง พระบิดาบนสวรรค์ทรงเทพรให้เรา
อย่างสม�่ำเสมอเหมือนฝนที่โปรยปรายมา
เป็นเพราะความกลัว ความสงสัย และบาป
ของเราต่างหากที่ปิดกั้นพรเหล่านั้นเหมือน
ร่มกันฝน
พระบัญญัติของพระองค์คือค�ำแนะน�ำอัน
เปี่ยมด้วยความรักและความช่วยเหลือจาก
สวรรค์ที่หุบร่มนั้น เพื่อเราจะได้รับพรจาก
สวรรค์เหมือนฝนที่โปรยปรายมา
เราต้องยอมรับว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็นเพียงรายการยาวๆ ของ
แนวคิดที่ดี ไม่ใช่วิธี “แฮคชีวิต” จากบล็อก
อินเทอร์เน็ตหรือค�ำคมที่สร้างแรงจูงใจจาก
เว็บบอร์ดพินเทอเรสต์ พระบัญญัติคือค�ำ
แนะน�ำจากสวรรค์ มีพื้นฐานบนความจริง
นิรันดร์ ประทานไว้เพื่อให้เกิด “สันติสุขใน
โลกนี้ และในชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง”6
ดังนั้นเรามีทางเลือก ข้างหนึ่งมีความเห็น
ของโลกพร้อมด้วยทฤษฎีที่แปรปรวนกับแรง
จูงใจที่เคลือบแคลง อีกข้างหนึ่งมีพระค�ำ
ของพระผู้เป็นเจ้าแก่บุตรธิดาของพระองค์
—พระปรีชาญาณนิรันดร์ ค�ำสัญญา และค�ำ
แนะน�ำอันเปี่ยมด้วยความรักของพระองค์
เพื่อการกลับไปสู่ที่ประทับของพระองค์ใน
รัศมีภาพ ความรัก และความสง่างาม
ท่านเลือกได้!
พระผู้ทรงสร้างทะเล ผืนทราย และดวง
ดาวอันไม่มีที่สิ้นสุดทรงเอื้อมออกไปหาท่าน
วันนี้! พระองค์ทรงเสนอสูตรอันยิ่งใหญ่
ส�ำหรับความสุข สันติสุข และชีวิตนิรันดร์!
เพื่อจะมีคุณสมบัติเหมาะสมกับพรอัน
รุ่งโรจน์เหล่านี้ ท่านต้องนอบน้อมถ่อมตน ใช้
ศรัทธา รับพระนามของพระคริสต์ไว้กับท่าน
แสวงหาพระองค์ในค�ำพูดและการกระท�ำ
และ “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุก
เวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง”7

แรงจูงใจในการท�ำตามพระบัญญัติเปลี่ยน
ไป และกลายเป็นความปรารถนาจากใจของ
ท่านที่จะด�ำเนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ
ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เห็นว่าการเข้าร่วมประชุม
ที่โบสถ์เป็นวิธีส�ำหรับตนเองในการเพิ่มความ
รักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้า ค้นหาความสงบสุข
ยกระดับจิตใจผู้อื่น แสวงหาพระวิญญาณ
และต่อค�ำมั่นสัญญาที่จะท�ำตามพระเยซู
คริสต์ จะพบประสบการณ์ที่ดีกว่าผู้ที่สักแต่
นั่งในที่ประชุม พี่น้องทั้งหลาย เป็นสิ่ง ส�ำคัญ
มาก ที่เราจะเข้าร่วมการประชุมวันอาทิตย์
แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง
กังวลเรื่องศรัทธาและการกลับใจของเรา
มากกว่าสถิติการเข้าร่วมประชุม
ตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่ง
คุณแม่ตัวคนเดียวของลูกเล็กสองคนป่วย
เป็นไข้อีสุกอีใส แน่นอนว่าไม่นานลูกของเธอ
ก็ติดไข้ด้วย ภาระที่ต้องดูแลตัวเองและลูก
เล็กของเธอหนักหนาเกินกว่าคุณแม่ลูกอ่อน
ผู้นี้จะรับไหว ส่งผลให้บ้านที่เคยสะอาดเอี่ยม
อ่องกลับยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ จานสกปรกกอง
อยู่ในอ่างล้างจาน เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักกอง
เกลื่อนไปทุกที่
ขณะก�ำลังกระวนกระวายใจกับลูกทีร่ อ้ งไห้
—และเธอก็
อยากร้องไห้ดว้ ย—มีคนเคาะประตู
เหตุผล ของการเชื่อฟัง
เมื่อท่านเข้าใจพระลักษณะที่แท้จริงของ ผู้เยี่ยมสอนของเธอเห็นถึงความล�ำบากของ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ คุณแม่ลูกอ่อนผู้นี้ พวกเธอเห็นบ้านและห้อง
ท่านจะเข้าใจตนเองและจุดประสงค์อันสูงส่ง ครัวของเธอ พวกเธอได้ยินเสียงเด็กร้องไห้
ถ้าพี่น้องสตรีเหล่านี้สนใจแค่ท�ำการเยี่ยม
ในการด�ำรงอยู่ของท่านเช่นกัน ด้วยสิ่งนี้
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สอนที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนทุกเดือน
พวกเธอคงจะยืน่ ถาดคุกกีใ้ ห้คณ
ุ แม่ และบอก
ว่าคิดถึงเธอในชั้นเรียนสมาคมสงเคราะห์
สัปดาห์ที่แล้ว และพูดกับเธอท�ำนองนี้ “ถ้ามี
อะไรที่เราช่วยได้ บอกเรานะ!” จากนั้นพวก
เธอก็จะจากไปอย่างรื่นเริง ขอบพระทัยที่ทำ�
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเดือน
โชคดีที่พี่น้องสตรีเหล่านี้เป็นสานุศิษย์ที่
แท้จริงของพระคริสต์ พวกเธอสังเกตเห็น
ความต้องการของพี่น้องจึงใช้ทักษะและ
ประสบการณ์มากมายเข้าช่วยเหลือ พวก
เธอขจัดความยุ่งเหยิง น�ำความสว่างและ
ความแจ่มใสมาสู่บ้าน โทรศัพท์หาเพื่อนให้
น�ำของช�ำและอาหารแห้งที่จ�ำเป็นมากมาให้
เมือ่ พวกเธอท�ำเสร็จในทีส่ ดุ และกล่าวลาเรียบ
ร้อย พวกเธอทิ้งคุณแม่ลูกอ่อนคนนั้นไว้ด้วย
น�ำ้ ตา—น�ำ้ ตาแห่งความซาบซึง้ ใจและความรัก
ตัง้ แต่วนิ าทีนนั้ มา ความเห็นเรือ่ งการเยีย่ ม
สอนของคุณแม่ลูกอ่อนคนนี้เปลี่ยนไป เธอ
บอกว่า “ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่ใช่แค่เครื่องหมาย
ว่าท�ำแล้วในรายการสิ่งที่ต้องท�ำของใครบาง
คน”
ใช่แล้ว ผู้เยี่ยมสอนต้องซื่อสัตย์ในการ
เยี่ยมแต่ละเดือน โดยไม่พลาด เหตุผล
ส�ำคัญที่สุดเบื้องหลังพระบัญญัติข้อนี้:
รักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์
เมื่อเราปฏิบัติต่อพระบัญญัติของพระผูเ้ ป็นเจ้าและหน้าทีข่ องเราในการสร้างอาณาจักรของพระองค์เหมือนการใส่เครื่องหมาย
ว่าท�ำแล้วในรายการสิ่งที่ต้องท�ำ เราก็พลาด
หัวใจของการเป็นสานุศิษย์ เราพลาดการ

เติบโตที่มาจากการด�ำเนินชีวิตอย่างเบิกบาน
ตามพระบัญญัตขิ องพระบิดาในสวรรค์ของเรา
การเดินในทางของการเป็นสานุศิษย์ไม่
จ�ำเป็นต้องเป็นประสบการณ์ที่ขมขื่น แต่
เป็นสิ่ง “ซึ่งหวานเหนือทุกสิ่งที่หวาน”8 และ
ไม่ใช่ภาระที่ถ่วงเรา การเป็นสานุศิษย์ยก
วิญญาณเราและท�ำให้ใจเราเบาลง สร้างแรง
บันดาลใจให้เราด้วยศรัทธา ความหวัง และ
จิตกุศล เติมเต็มวิญญาณเราด้วยแสงสว่าง
ในยามมืดมนและให้ความสงบสุขในยาม
เศร้าโศก
สิ่งนี้ให้อำ� นาจจากสวรรค์และปีติที่ยั่งยืน
แก่เรา

และเปี่ยมด้วยความหวัง พระองค์ทรงทราบ
ถึงช่วงเวลาที่ท่านยึดแสงสว่างที่ค่อยๆ เลือน
หายและเชื่อ—แม้ท่ามกลางความมืดที่ทวี
ขึ้น พระองค์ทรงทราบถึงความทุกข์ของท่าน
ทรงทราบถึงความเสียใจในช่วงเวลาที่ท่าน
ท�ำไม่ได้หรือล้มเหลว กระนั้นพระองค์ยังทรง
รักท่าน
พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงทราบถึงความส�ำเร็จของ
ท่าน แม้จะดูเหมือนเล็กน้อย แต่พระองค์
ทรงรับรู้และทรงชื่นชมทุกครั้ง พระองค์ทรง
รักท่านที่ท่านเอื้ออาทรผู้อื่น ทรงรักท่านที่
ท่านมีน�้ำใจช่วยแบกภาระอันหนักอึ้งของผู้
อื่น—แม้ว่าท่านก�ำลังต่อสู้ดิ้นรนกับภาระของ
ท่านเอง
การดำ�เนินชีวิตอย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ
พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับตัวท่าน
พี่น้องสตรีที่รักในพระกิตติคุณ ไม่ว่าท่าน พระองค์ทรงเห็นท่านชัดเจน—ทรงรู้จักตัวตน
จะอายุ 8 ขวบหรือ 108 ปี มีสิ่งเดียวที่ข้าพ- ที่แท้จริงของท่าน และพระองค์ทรงรักท่าน
เจ้าหวังว่าท่านจะเข้าใจและรู้อย่างแท้จริง
—วันนี้และตลอดไป!
มีผู้ที่รักท่าน
ท่านคิดว่าส�ำคัญส�ำหรับพระบิดาบนสวรรค์
ท่านเป็นทีร่ กั ของพระบิดามารดาบนสวรรค์ หรือไม่ที่เสื้อผ้า หน้า ผม และเล็บของท่าน
ของท่าน
สมบูรณ์แบบ ท่านคิดว่าคุณค่าของท่านต่อ
พระผู้สร้างแสงสว่างและชีวิต อนันต์และ พระองค์ผันแปรหรือไม่ตามจ�ำนวนผู้ติดตาม
นิรันดร์ ทรงรู้จักท่าน! พระองค์ใส่พระทัย
ท่านในอินสตาแกรมหรือพินเทอเรสต์ ท่าน
ท่าน
คิดว่าพระองค์ทรงต้องการให้ท่านกังวลหรือ
ใช่ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านแม้ในวันนี้
เกิดอาการซึมเศร้าหรือไม่เมื่อบางคนเลิกเป็น
และตลอดไป
เพื่อนกับท่านหรือเลิกติดตามท่านในเฟสบุ๊ค
พระองค์ไม่ได้ทรงรอรักท่านจนกว่าท่าน หรือทวิตเตอร์ ท่านคิดว่าเสน่หภ์ ายนอกขนาด
จะเอาชนะความอ่อนแอหรือนิสัยที่ไม่ดี
ของชุดเสื้อผ้า หรือความเป็นที่นิยมสร้าง
พระองค์ทรงรักท่านวันนี้ พร้อมเข้าพระทัย
ความแตกต่างให้ท่านแม้เล็กน้อยที่สุดใน
ความมีค่าควรต่อพระองค์ผู้ทรงสร้างจักรวาล
การต่อสู้ดิ้นรนของท่าน ทรงทราบว่าท่าน
แสวงหาพระองค์ในค�ำสวดอ้อนวอนจากใจ หรือไม่
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พระองค์ทรงรักท่านไม่เพียงตัวตนของ
ท่านในวันนี้ แต่ทรงรักคนที่มีรัศมีภาพและ
ความสว่างซึ่งท่านมีศักยภาพและความ
ปราถนาที่จะเป็นเช่นกัน
เกินกว่าที่ท่านจะจินตนาการได้ พระองค์
ทรงประสงค์ให้ท่านบรรลุจุดหมายของท่าน
—คือการกลับไปบ้านบนสวรรค์ของท่าน
อย่างสมเกียรติ
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าวิธีบรรลุผลส�ำเร็จ
คือวางความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวและ
ความทะเยอทะยานอันไร้ค่าควรไว้บนแท่น
แห่งความเสียสละและการรับใช้ พี่น้องสตรี
ทั้งหลาย จงวางใจอ�ำนาจแห่งการช่วยให้
รอดของพระเยซูคริสต์ จงรักษากฎและพระบัญญัติ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ—จงด�ำเนินชีวิต
อย่างเบิกบานในพระกิตติคุณ
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าท่านจะประสบ
ความรักที่สวยงามของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเริ่ม
ใหม่และแผ่ไพศาลในชีวิตท่าน ท่านจะพบ
ศรัทธา ความตั้งใจ และความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สั่งสมไว้
ในใจท่าน และด�ำเนินชีวิตอย่างเบิกบาน ใน
พระกิตติคุณ
ข้าพเจ้าสัญญาว่าเมื่อท่านท�ำดังนั้น ท่าน
จะค้นพบตัวตนที่ดีที่สุดของท่าน—ตัวตนที่
แท้จริง ของท่าน ท่านจะค้นพบความหมาย
ที่แท้จริงในการเป็นธิดาของพระผู้เป็นเจ้า
นิรันดร์ พระเจ้าแห่งความชอบธรรมทั้งปวง
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิง่ นีแ้ ละฝากพรในฐานะ
อัครสาวกของพระเจ้าไว้กับท่าน ในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
อ้างอิง
1. พระผู้เป็นเจ้ามิได้เป็นเพียงพระประมุขและพระผูส้ ร้างเท่านัน้ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาบนสวรรค์
ของเราด้วย  ชายและหญิงทุกคนเป็นบุตรและธิดา
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง  ประธานโจเซฟ
เอฟ. สมิธสอนว่า “มนุษย์เป็นวิญญาณที่ถือก�ำเนิด
จากพระบิดามารดาบนสวรรค์ และได้รับการเลี้ยง
ดูจนถึงความเป็นผู้ใหญ่ในคฤหาสน์นิรันดร์ของ
พระบิดาก่อนมายังโลกนี้ในร่างกาย [เนื้อหนัง]
ชั่วคราว” (ดู ค�ำสอนของประธานศาสนาจักร: โจ
เซฟ เอฟ. สมิธ [1998], 368).
2. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 132:19.
3. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 132:21-22, 24.
4. ดู อิสยาห์ 55:9.
5. ดู โมเสส 1:39.
6. หลักค�ำสอนและพันธสัญญา 59:23.
7. โมไซยาห์ 18:9.
8. แอลมา 32:42.
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