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สวนสาธารณะและบอกความรู้สึกของท่าน
ถึงความสำาคัญของการรับบัพติศมาและการ 
เข้าประชุมท่ีโบสถ์เป็นประจำา  ข้าพเจ้าจำาราย 
ละเอียดของคำาพูดไม่ได้ แต่ถ้อยคำาของท่าน 
กระตุ้นบางสิ่งในใจข้าพเจ้าและไม่นานข้าพ- 
เจ้ากับพี่ชายรับบัพติศมา

คุณยายยังคงสนับสนุนพวกเราต่อไป ข้าพ- 
เจ้าจำาได้ว่าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าหรือพี่ชายได้รับ 
มอบหมายให้เป็นผู้พูดท่ีโบสถ์ เราจะโทรศัพท์ 
หาท่านเพ่ือขอคำาแนะนำา  ภายในไม่ก่ีวันจะมี 
คำาพูดที่เขียนด้วยลายมือส่งมาทางไปรษณีย ์
ผ่านไประยะหนึ่งคำาแนะนำาของท่านเปลี่ยน
เป็นโครงร่างที่ทำาให้เราต้องใช้ความพยายาม
ในส่วนของเรามากขึ้น

คุณยายใช้ความกล้าหาญและการให ้
เกียรติอย่างพอเหมาะในการช่วยให้คุณพ่อ 
เห็นถึงความสำาคัญของการขับรถพาเราไป 
โบสถ์เพื่อร่วมการประชุม  ท่านช่วยเราในทุก 
วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้รู้สึกถึงความจำาเป็นของ
พระกิตติคุณในชีวิต  

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือเรารู้ว่าคุณยายรักเราและ 
ท่านรักพระกิตติคุณ  ท่านเป็นแบบอย่างที่
ยอดเยี่ยม!  ข้าพเจ้าขอบคุณยิ่งต่อประจักษ์
พยานที่ท่านแบ่งปันกับข้าพเจ้าสมัยข้าพเจ้า 

โดยเอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ขณะที่ข้าพเจ้าไตร่ตรองหน้าที่ของ
ข้าพเจ้าในการแบ่งปันพระกิตติคุณ 
ข้าพเจ้านึกถึงคนท่ีข้าพเจ้ารักท่ีมีอิทธิ- 

พลอันอ่อนโยนซึ่งได้ช่วยให้ข้าพเจ้าพบเส้น
ทางที่ได้รับแต่งตั้งจากเบื้องบนซึ่งช่วยความ
ก้าวหน้าทางวิญญาณของข้าพเจ้า  ในเวลา
สำาคัญในชีวิตข้าพเจ้า พระบิดาในสวรรค์
ประทานพรข้าพเจ้าให้มีบางคนที่รักข้าพเจ้า
มากพอที่จะช่วยแนะแนวการเลือกให้อยู่ใน
ทางที่เหมาะสม  พวกเขาทำาตามพระวจนะ
ของพระผู้ช่วยให้รอด “เพราะเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว  เพื่อให้ท่านทำาเหมือน
อย่างที่เราทำากับท่านด้วย”1

สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็ก คุณพ่อไม่ได้เป็น
สมาชิกของศาสนจักรและคุณแม่เป็นสมาชิก
แข็งขันน้อย เราอาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซี บิดา 
มารดาของคุณแม่อาศัยอยู่ห่างไปกว่า 4,000  
กิโลเมตรในรัฐวอชิงตัน  ไม่กี่เดือนหลังจาก 
วันเกิดครบรอบแปดขวบของข้าพเจ้า คุณยาย 
วิทเทิลเดินทางข้ามประเทศมาเยี่ยมเรา  คุณ
ยายกังวลที่ข้าพเจ้าและพี่ชายคนโตไม่ได้รับ
บัพติศมา  ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรกับ
คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับข้อกังวลนี้ แต่ข้าพเจ้า
รู้ว่าเช้าวันหนึ่งท่านพาข้าพเจ้ากับพี่ชายไปที่

“เพราะว่าเราวางแบบ
อย่างแก่พวกท่านแล้ว”
แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา พระเยซูคริสต์…พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราทำาตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์

อ้�งอิง
1.	 เมื่อทารกเกิด	ผู้ท�าคลอดจะใช้อุปกรณ์หนีบเพื่อ

รัดสายสะดือไว้สองต�าแหน่งและจะตัดสาย
สะดือระหว่างสองต�าแหน่งนี้		การรัดสายสะดือ
คือการผูก—ผูกอย่างแน่นหนา		ค�าว่า	religion 
(ศาสนา)	มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน		re	หมาย
ถึง	“อีกครั้ง”	หรือ	“กลับไปสู่”	และอาจจะเป็น
ค�าว่า	ligare	หมายถึง	“ผูก”	หรือ	“รัด”		ดังนั้นเรา
เข้าใจว่าศาสนา	“ผูกผู้ที่เชื่อกับพระผู้เป็นเจ้า”

2.	 อพยพ	20:3			พระเจ้าตรัสเสริมว่า	“จงกลับใจ
และหันออกจากรูปเคารพของพวกเขาเสีย	…	
ออกจากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า”	 
(เอเสเคียล	14:6)

3.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	6:36.
4.	 ดู	Spencer	W.	Kimball,	The Teachings of 

Spencer W. Kimball,	ed.	Edward	L.	Kimball	
(1982),	391.

5.	 ดู	โมไซยาห์	2:41;	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	
58:30-33;	82:10		หลักธรรมนี้จริงต่อทุกคน	
เพราะ	“พระเจ้าไม่ทรงล�าเอียง”	(กิจการของ 
อัครทูต	10:34);	ดู	โมโรไน	8:12	ด้วย.

6.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	132:22.
7.	 ดู	เลวีนิติ	15:13.
8.	 2	ทิโมธี	3:7.
9.	 1	นีไฟ	19:23.
10.	 อิสยาห์	5:20.
11.	 พระคัมภีร์สอนว่า:	“จงมาหาพระเจ้า,	พระผู้

บริสุทธิ์.	จงจ�าไว้ว่าวิถีของพระองค์ชอบธรรม.	
ดูเถิด,	ทางส�าหรับมนุษย์แคบ,	แต่วางอยู่ในวิถี
ทางตรงต่อหน้าเขา,	และองค์ทวารบาลคือพระผู้
บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล;	และพระองค์ไม่ทรงจ้าง
ผู้รับใช้ที่นั่น;	และไม่มีทางอื่นใดนอกจากทาง
ประตูนั้น;	เพราะพระองค์ทรงถูกหลอกลวงไม่
ได้,	เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคือพระนามของ
พระองค์”	(2	นีไฟ	9:41).

12.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“Courage	Counts,”	Ensign, 
Nov.	1986,	41		อีกเหตุการณ์หนึ่ง	ประธานมอน
สันให้ค�าเตือนที่ได้รับการดลใจ		“เพื่อจะด�าเนิน
ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่	เราจะต้องพัฒนาศักยภาพใน
การเผชิญกับปัญหาด้วยความกล้าหาญ	เผชิญกับ
ความผิดหวังด้วยความแจ่มใส	และเอาชนะด้วย
ความอ่อนน้อมถ่อมตน	…	เราคอืบตุรธดิาของ
พระผูเ้ป็นเจ้าผูท้รงพระชนม์	ผู้ซ่ึงเราสร้างตามรูป
ลักษณ์ของพระองค์	…	เราไม่สามารถมีความ
เชื่อมั่นนี้ได้โดยไม่ได้ประสบกับความรู้สึกใหม ่
ที่ลึกซึ้งถึงความเข้มแข็งและอ�านาจ	แม้ความ
เข้มแข็งที่จะด�าเนินชีวิตตามพระบัญญัติของ
พระผู้เป็นเจ้า		อ�านาจในการต้านทานการล่อลวง
ของซาตาน”	(“Yellow	Canaries	with	Gray	on	
Their	Wings,”	Ensign,	July	1973,	43)

13.	 “ปฏเิสธตนจากความไม่เป็นเหมอืนพระผูเ้ป็นเจ้า 
ทุกอย่าง”	(โมโรไน	10:32)		อย่ากลัวมนุษย์มาก 
กว่าพระผูเ้ป็นเจ้า	(ดู	หลกัค�าสอนและพนัธสัญญา 
3:7;	59:5)
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เป็นเด็ก อิทธิพลของท่านเปลี่ยนเส้นทางชีวิต 
ของข้าพเจ้าเพื่อความดีนิรันดร์

ต่อมา ขณะกำาลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัย  
ข้าพเจ้าตกหลุมรักสาวสวยช่ือเจนนีน วัทคินส์ 
ข้าพเจ้าคิดว่าเธอกำาลังเริ่มมีความรู้สึกลึกซึ้ง
ให้ข้าพเจ้าบ้าง  คืนหนึ่งเมื่อเรากำาลังพูดถึง
อนาคต เธอค่อยๆ สานเรื่องเข้าสู่การสนทนา
ที่มีคำาพูดซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าพเจ้าไป
ตลอดกาล  เธอกล่าวว่า “เมื่อฉันแต่งงาน จะ
ต้องแต่งกับอดีตผู้สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์ใน
พระวิหาร”

ก่อนหน้านั้นข้าพเจ้าไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่อง
งานเผยแผ่มากนัก คืนนั้นแรงบันดาลใจที่จะ 
คิดถึงการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเปลี่ยนไป
โดยสิ้นเชิง  ข้าพเจ้ากลับบ้านและไม่สามารถ
คิดถึงเรื่องอื่นได้  ข้าพเจ้านอนไม่หลับทั้งคืน 
ข้าพเจ้าไม่มีสมาธิในการเรียนในวันรุ่งข้ึน หลัง 
จากสวดอ้อนวอนมากมายข้าพเจ้าตัดสินใจ 
เข้าพบอธิการและเร่ิมเขียนใบสมัครเป็นผู้สอน 
ศาสนา

เจนนีนไม่เคยขอให้ข้าพเจ้ารับใช้งานเผย 
แผ่ เพ่ือเธอ เธอรักข้าพเจ้ามากพอท่ีจะแบ่งปัน 
ความเชื่อมั่นของเธอและจากนั้นเปิดโอกาส 
ให้ข้าพเจ้าหาเส้นทางชีวิตของตนเอง  เราทั้ง
สองรับใช้งานเผยแผ่และต่อมาผนึกในพระ-
วิหาร  ความกล้าหาญและคำามั่นสัญญาของ
เจนนีนที่มีต่อศรัทธาของเธอสร้างความแตก
ต่างในชีวิตของเราด้วยกัน  ข้าพเจ้ามั่นใจว่า 
เราจะไม่มีวันพบความสุขที่เราชื่นชมโดย
ปราศจากศรัทธาอันเข้มแข็งของเธอที่มีต่อ
หลักธรรมของการรับใช้พระเจ้าก่อน เธอเป็น
แบบอย่างอันชอบธรรมที่ยอดเยี่ยม

ทั้งคุณยายวิทเทิลและเจนนีนรักข้าพเจ้า 
มากพอที่จะแบ่งปันความเชื่อมั่นว่าศาสนพิธ ี
ของพระกิตติคุณและการรับใช้พระบิดาใน 
สวรรค์จะเป็นพรต่อชีวิตข้าพเจ้า เธอทั้งสอง 
ไม่ได้บังคับหรือทำาให้ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ดีในสิ่ง 
ที่เป็น  พวกเขาเพียงแต่รักข้าพเจ้าและพระ- 
บิดาในสวรรค์ ท้ังสองคนรู้ว่าพระองค์สามารถ 
ทำาให้ชีวิตข้าพเจ้าแตกต่างไปได้มากกว่าที ่
จะทำาด้วยตนเอง แต่ละคนช่วยข้าพเจ้าอย่าง 
กล้าหาญด้วยความรักเพื่อให้พบกับหนทาง
ของความสุขอันยิ่งใหญ่

เราแต่ละคนจะเป็นอิทธิพลที่ดีได้อย่างไร  
เราจะต้องแน่ใจว่ามีความรักอย่างแท้จริงต่อ
ผู้ที่เราต้องการช่วยอย่างชอบธรรมเพื่อพวก

เขาสามารถเริ่มพัฒนาความมั่นใจในความ 
รักของพระผู้เป็นเจ้า  สำาหรับคนมากมายใน 
โลกแล้ว การท้าทายอันดับแรกในการยอมรับ 
พระกิตติคุณคือการพัฒนาศรัทธาในพระบิดา 
ในสวรรค์ ผู้ทรงรักพวกเขาอย่างสมบูรณ์แบบ 
เป็นสิ่งที่ง่ายกว่าที่จะพัฒนาศรัทธาเมื่อพวก
เขามีเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่รักต่อ
พวกเขาด้วยความรักแบบเดียวกัน

การให้พวกเขามั่นใจในความรักของท่าน
จะช่วยให้พวกเขาพัฒนาศรัทธาในความรัก 
ของพระผู้เป็นเจ้า จากน้ันผ่านทางการส่ือสาร 
ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเอาใจใส่ ชีวิต
ของพวกเขาจะได้รับพรจากการแบ่งปันบท
เรียนที่ท่านเรียนรู้ ประสบการณ์ที่ท่านมี และ
หลักธรรมที่ท่านปฏิบัติเพื่อพบวิธีแก้ไขกับ

ปัญหาของท่านเอง  แสดงความสนใจอย่าง
แท้จริงในความผาสุกของพวกเขา  จากนั้น
แบ่งปันประจักษ์พยานของท่านเกี่ยวกับพระ- 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

ท่านสามารถช่วยในวิธีที่มีพื้นฐานอยู่ใน 
หลักธรรมและหลักคำาสอน ส่งเสริมคนท่ีท่าน 
รักให้แสวงหาความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าทรง 
ประสงค์ให้พวกเขาทำา  วิธีหนึ่งที่จะทำาสิ่งนี ้
คือถามคำาถามท่ีจะให้พวกเขาคิดและจากน้ัน 
ให้เวลาพวกเขามากพอ—ไม่ว่าจะเป็นเวลา
หลายชั่วโมง หลายวัน หลายเดือน หรือมาก 
กว่านั้น—เพื่อไตร่ตรองและพยายามหาคำา
ตอบด้วยตนเอง ท่านอาจต้องช่วยให้พวกเขา 
รู้ถึงวิธีสวดอ้อนวอนและวิธีจดจำาคำาตอบ 
ของคำาสวดอ้อนวอนของพวกเขา จะช่วยให ้
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พวกเขารู้ว่าพระคัมภีร์เป็นแหล่งช่วยที่สำาคัญ
ของการได้รับและการจดจำาคำาตอบ ด้วยวิธี 
นี้ท่านจะช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำาหรับ
โอกาสและการท้าทายในอนาคต

จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคือ “ทำาให้เกิด 
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.”2 

นั่นคือพื้นฐานของทุกสิ่งที่เราทำา  บางครั้งเรา 
หลงใหลในสิ่งที่เราคิดว่าน่าดึงดูดหรือหมก- 
มุ่นอยู่กับความรับผิดชอบทั่วไปจนลืมนึกถึง
จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า  ขณะท่าน 
พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้ความสำาคัญ
ต่อหลักธรรมพื้นฐานที่สุดในชีวิต ท่านจะได ้
รับความเข้าใจมากข้ึนในส่ิงท่ีท่านต้องทำาและ 
ท่านจะทำาให้เกิดผลมากขึ้นสำาหรับพระเจ้า
และทำาให้ตนเองมีความสุขมากขึ้น

เมื่อชีวิตของท่านให้ความสำาคัญต่อหลัก- 
ธรรมพื้นฐานของแผนแห่งความรอด ท่านจะ 
เอาใจใส่มากขึ้นต่อการแบ่งปันสิ่งที่ท่านรู้
เพราะท่านเข้าใจถึงความสำาคัญอันเป็นนิรันดร์ 
ของศาสนพิธีพระกิตติคุณ  ท่านจะแบ่งปัน
สิ่งที่ท่านรู้ด้วยวิธีที่จะส่งเสริมให้เพื่อนของ
ท่านอยากจะได้รับการเสริมสร้างความเข้ม-
แข็งทางวิญญาณ  ท่านจะช่วยคนที่ท่านรัก
ให้ต้องการรับปากว่าจะเชื่อฟังพระบัญญัติ
ทั้งหมดของพระองค์และรับพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ไว้กับพวกเขา

จงจำาไว้ว่าการเปล่ียนใจเล่ือมใสของแต่ละ 
บุคคลเป็นเพียงส่วนหน่ึงของงาน  จงพยายาม 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว  สอน
ด้วยวิสัยทัศน์ถึงความสำาคัญของครอบครัว 
ที่ผนึกในพระวิหาร  กับบางครอบครัวอาจใช ้
เวลาหลายปี นี่คือกรณีของคุณพ่อคุณแม่
ข้าพเจ้า หลายปีหลังจากที่ข้าพเจ้ารับบัพ- 
ติศมา คุณพ่อรับบัพติศมา และต่อมาครอบ-
ครัวของข้าพเจ้าผนึกในพระวิหาร คุณพ่อรับ
ใช้เป็นผู้ผนึกในพระวิหาร และคุณแม่รับใช้
กับท่านที่นั่น  เมื่อท่านมีวิสัยทัศน์ของศาสน-
พิธีการผนึกในพระวิหาร ท่านจะช่วยสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

จำาไว้ว่าการรักพวกเขาคือรากฐานอันทรง
พลังในการเป็นอิทธิพลต่อผู้ที่ท่านต้องการจะ
ช่วย  อิทธิพลของคุณยายวิทเทิลของข้าพเจ้า 

และเจนนีน จะไม่ได้รับการเอาใจใส่ถ้าหาก
ข้าพเจ้าไม่รู้แต่แรกว่าพวกเขารักข้าพเจ้าและ 
ต้องการให้ข้าพเจ้ามีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต

ควบคู่มากับความรักนั้น คือการวางใจ
พวกเขา  ในบางกรณีอาจดูเหมือนว่ายากที ่
จะวางใจ แต่จงหาวิธีที่จะวางใจพวกเขา ลูก 
ของพระบิดาในสวรรค์สามารถทำาสิ่งอันน่า
ประหลาดใจเมื่อพวกเขารู้สึกว่าได้รับความ
วางใจ  ลูกทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าในโลก
มรรตัยได้เลือกแผนของพระผู้ช่วยให้รอด จง
วางใจให้โอกาสพวกเขาว่าจะทำาส่ิงน้ันอีกคร้ัง

แบ่งปันหลักธรรมที่จะช่วยผู้ที่ท่านรักให้
รุดหน้าไปบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์  จงจำาไว้
ว่าเราทุกคนค่อยๆ เติบโต  ท่านได้ทำาตาม
แบบแผนเดียวกันทางด้านความเข้าใจทาง
พระกิตติคุณ  จงแบ่งปันพระกิตติคุณอย่าง 
เรียบง่าย ต่อไป  

ประจักษ์พยานส่วนตัวของท่านในพระ-
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องมืออัน
ทรงพลัง  แหล่งช่วยที่ควบคู่กันคือการสวด
อ้อนวอน พระคัมภีร์มอรมอนกับพระคัมภีร์
อื่นๆ  และคำามั่นสัญญาของท่านต่อศาสนพิธี
ฐานะปุโรหิต  ทุกสิ่งทั้งหมดนี้จะส่งเสริมต่อ
การนำาทางของพระวิญญาณ ซึ่งจำาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ท่านจะต้องพึ่งพา

เพื่อให้มีประสิทธิภาพและทำาตามที่พระ- 
เยซูคริสต์ทรงทำา3 จงเอาใจใส่หลักธรรมพระ- 
กิตติคุณพื้นฐาน การชดใช้ของพระเยซูคริสต ์

ซิดนีย์ ออสเตรเลีย
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ไปได้และเตรียมทางให้เรากลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ ผู้ทรงรู้ว่าเราจะทำาผิดพลาดเมื่อ
เราเรียนรู้การเชื่อฟังในชีวิตแห่งมรรตัย  เมื่อ
เราเชื่อฟัง เรายอมรับการพลีพระชนม์ชีพของ 
พระองค์ เพราะเราเชื่อว่าโดยผ่านการชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอด
ได้, โดยการเชื่อฟังกฎ ศาสนพิธีและพระ- 
บัญญัติทั้งหลายซึ่งให้ไว้ในพระกิตติคุณ.”4

พระเยซูทรงสอนให้เราเชื่อฟังด้วยภาษา
เรียบง่ายที่เข้าใจง่ายว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา 
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”5 และ 
“กลับมาติดตามเรา”6

เมื่อเรารับบัพติศมา เรา “รับพระนามของ 
พระคริสต์ไว้กับ [เรา]” และ “เข้ามาในพันธ- 
สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่า [เรา] จะเช่ือฟังไป 
จนที่สุดแห่งชีวิต [ของเรา]”7  ทุกวันอาทิตย์
เราต่อพันธสัญญาบัพติศมาโดยรับส่วนศีล 
ระลึกและเป็นพยานว่าเราเต็มใจรักษาพระ- 
บัญญัติ เราแสวงหาการให้อภัยสำาหรับความ 
นึกคิด ความรู้สึก หรือการกระทำาใดก็ตามที่
ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระบิดาบน 
สวรรค์  เมื่อเรากลับใจโดยหันไปจากการไม่

โดย เอ็ลเดอร์ โรเบิร์ต ดี. เฮลส์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

พี่
น้องทั้งหลาย จากบทเรียนทั้งหมด
ที่เราเรียนรู้จากพระชนม์ชีพของ
พระผู้ช่วยให้รอด ไม่มีบทเรียนใด

ที่จะชัดเจนและทรงพลังมากไปกว่าบทเรียน
เรื่องการเชื่อฟัง

แบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด

ในสภาโลกก่อนเกิดในสวรรค์ ลูซิเฟอร์
กบฏต่อแผนของพระบิดาบนสวรรค์  ผู้ที่ติด
ตามลูซิเฟอร์ได้ยุติความก้าวหน้านิรันดร์ของ
พวกเขา—จงระวังว่าท่านติดตามใคร!

จากนั้นพระเยซูทรงแสดงออกถึงคำามั่น
สัญญาที่จะเชื่อฟัง โดยตรัสว่า “พระบิดา, ขอ
ให้บังเกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์
เถิด, และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอด 
กาล”1 ตลอดการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ 
“พระองค์ทรงทนรับการล่อลวงแต่มิทรงเอา 
พระทัยใส่ [ส่ิงเหล่าน้ัน].”2  โดยแท้แล้ว “พระ- 
องค์…ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์
ต่างๆ”3

เพราะพระผู้ช่วยให้รอดทรงเชื่อฟัง พระ- 
องค์ทรงไถ่บาปเรา ทำาให้การฟื้นคืนชีวิตเป็น

“ถ้าพวกท่านรักเรา 
ท่านก็จะประพฤต ิ
ตามบัญญัติของเรา”
การใช้สิทธิ์เสรีที่จะเชื่อฟังหมายถึงการเลือก “ทำาแต่ความดี [และ] ให้
ผลลัพธ์มีมา”

ทำาให้เราสามารถเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค์ 
มากขึ้น เพื่อเราจะสามารถมีชีวิตอยู่ด้วยกัน
นิรันดรในครอบครัวของเรา

ไม่มีหลักธรรมใดที่จะเป็นพื้นฐานต่องาน
ของเรามากไปกว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
จงเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและอำานาจ 
แห่งการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ
พระองค์ทุกครั้งเมื่อโอกาสเหมาะสม ใช้พระ- 
คัมภีร์ที่สอนถึงพระองค์และสาเหตุที่พระองค์
ทรงเป็นแบบฉบับอันดีพร้อมให้แก่ชีวิตทุกคน4 

ท่านจะต้องพากเพียรศึกษา  อย่าหมกมุ่น
มากเกินไปกับสิ่งที่ไม่สำาคัญจนท่านพลาดที ่
จะเรียนรู้หลักคำาสอนและคำาสอนของพระเจ้า 
โดยมีพื้นฐานทางหลักคำาสอนที่แน่นเป็นการ
ส่วนตัว ท่านจะเป็นแหล่งช่วยที่ทรงพลังใน
การแบ่งปันความจริงอันสำาคัญนี้กับผู้อื่นที่
ต้องการสิ่งเหล่านี้อย่างยิ่ง

เรารับใช้พระบิดาในสวรรค์ได้ดีที่สุดโดย
การเป็นอิทธิพลที่ชอบธรรมให้แก่ผู้อื่นและ
รับใช้พวกเขา5  แบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของ
บุคคลที่เคยอยู่บนแผ่นดินโลกคือพระผู้ช่วย
ให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์  การปฏิบัติ
ศาสนกิจในความเป็นมรรตัยของพระองค์
เป่ียมไปด้วยการสอน การรับใช้ และความรัก 
ผู้อื่น  พระองค์ทรงนั่งกับบุคคลที่ถูกตัดสินว่า 
ไม่มีค่าควรที่จะเป็นเพื่อนของพระองค์  พระ- 
องค์ทรงรักเขาแต่ละคน  พระองค์ทรงเห็นถึง
ความต้องการของพวกเขาและทรงสอนพระ-
กิตติคุณของพระองค์ให้พวกเขา  พระองค์
ทรงเชื้อเชิญให้เราทำาตามแบบอย่างอันดี
พร้อมของพระองค์

ข้าพเจ้ารู้ว่าพระกิตติคุณของพระองค์เป็น 
หนทางสู่สันติสุขและความสุขในชีวิตนี้ ขอให ้
เราจดจำาที่จะทำาดังพระองค์ทรงทำาโดยแบ่ง
ปันความรัก ความวางใจ และความรู้เรื่อง
ความจริงของเราให้แก่ผู้อื่นที่ยังไม่ได้รับแสง
สว่างสดใสของพระกิตติคุณ ในพระนามของ 
พระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ยอนห์	13:15.
2.	 โมเสส	1:39.
3.	 ดู	ยอห์น	13:15.
4.	 ดู	ตัวอย่างเช่น	ลูกา	22:39–46;	ยอห์น	8:3–11;	 

ฟีลิปปี	4:13;	ยากอบ	5:15–16;	1	ยอห์น	1:7;	 
2	นีไฟ	1:15;	2;	25:17–30;	31;	เจคอบ	4;	แอลมา	
7;	42;	3	นีไฟ	11–30;	โมโรไน	10:32–33;	หลัก 
ค�าสอนและพันธสัญญา	18:10–16;	19:13–19;	
29:3;	88:1–13;	138:2–4;	โมเสส	5:6–12.

5.	 ดู	มัทธิว	22:35–40;	โมไซยาห์	2:17.




