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โทรทัศน์ (นี่เป็นประวัติศาสตร์โบราณ) ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงนึกภาพจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้เพื่อ
เลียนแบบการตีของเขา

เม่ือข้าพเจ้าโตข้ึนคุณพ่อขับรถพาไปท่ีแยง- 
กี้สเตเดียม  นี่เป็นเพียงครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าดู
โจ ดิมาจจิโอเล่น  ราวกับข้าพเจ้ายังอยู่ที่นั่น 
ในความคิดข้าพเจ้าสามารถเห็นเขาเหวี่ยงไม้
ตีและเห็นลูกเบสบอลสีขาวลอยตรงไปสู่จุด
กลางสนาม

ตอนนี้ ทักษะเบสบอลของข้าพเจ้าจะไม ่
มีวันใกล้เคียงกับวีรบุษสมัยเด็กของข้าพเจ้า  
แต่หลายครั้งที่ข้าพเจ้าตีเบสบอลได้ดี  ข้าพ- 
เจ้าเลียนแบบระดับของการตีลูกอันทรงพลัง
ของเขาให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำาได้

เมื่อเราเลือกวีรบุรุษ เราเริ่มต้นเลียนแบบ
สิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดในพวกเขาโดยตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจ 

โดย ประธานเฮรีย์ บี.อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

เ ราทุกคนมีวีรบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 เมื่อเราเป็นเด็ก  ข้าพเจ้าเกิดและเติบโต 
 ในพรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐ  ทีมกีฬาที่

โด่งดังซึ่งอยู่ใกล้ที่เราอยู่มีสำานักงานใหญ่อยู่
ในนิวยอร์กซิตี้  ซึ่งเป็นบ้านของทีมเบสบอล 
อาชีพสามทีมในสมัยโน้น เดอะบรู๊คลินดอด- 
เจอร์  เดอะนิวยอร์กไจแอนท์ และเดอะนิว- 
ยอร์กแยงกี้  ฟิลาเดลเฟียอยู่ใกล้บ้านเรามาก 
กว่าและเป็นบ้านของทีมกีฬาและทีมเบสบอล 
เดอะฟิลลี  มีหลายคนที่สามารถเป็นวีรบุรุษ
นักเบสบอลสำาหรับข้าพเจ้าในทีมเหล่านั้น

โจ ดิมาจจิโอ เล่นให้กับเดอะนิวยอร์กแยง- 
กี้ กลายเป็นวีรบุรุษนักเบสบอลของข้าพเจ้า  
เมื่อพี่ชายและเพื่อนของข้าพเจ้าเล่นเบสบอล
ที่สนามโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับบ้านของเรา 
ข้าพเจ้าพยายามเหวี่ยงไม้แบบที่ข้าพเจ้าคิด
ว่าโจ ดิมาจจิโอทำา  เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมี

ช�ยแห่งฐ�นะปุโรหิต
ท่านสามารถเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยม เป็นแบบธรรมดา หรือเป็นแบบที่ไม่
ดี  ท่านอาจคิดว่าสิ่งนี้ไม่ส�าคัญส�าหรับท่าน แต่สิ่งนี้ส�าคัญกับพระเจ้า

ปุโรหิตที่แท้จริงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกิน
กว่าจะเข้าใจได้

ผู้ท่ีซ่ือสัตย์ต่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิเซเดค  และขยายการ 
เรียกของพวกเขา “ย่อมถูกพระวิญญาณชำาระ 
ให้บริสุทธิ์จนถึงการทำาให้ร่างกายของพวก
เขาใหม่อีกครั้ง”  ดังนั้นทุกสิ่งที่พระบิดาของ
เรามีย่อมจะประทานแก่พวกเขา10

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าอำานาจในการชำาระ 
ล้างแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และ
อำานาจแห่งการเปล่ียนแปลงของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือ 
มวลมนุษย์  เรามีสิทธิพิเศษ หน้าที่อันศักดิ์- 
สิทธิ์และปีติที่จะรับฟังเสียงเรียกของพระผู้
ช่วยให้รอดให้ตามพระองค์ด้วยความนึกคิด
ที่เต็มใจและจิตใจที่เปี่ยมด้วยจุดประสงค์  
ขอให้เรา “จงสะบัดให้หลุดจากโซ่ที่ผูกมัด 
[เรา] อยู,่ และออกมาจากความมืดมัว, และ
จงลุกขึ้นจากภัสมธุลี.”11

ขอให้เราต่ืนและไม่เหน่ือยอ่อนจากการทำา 
ความดี  เพราะเรา “กำาลังวางรากฐานของ
งานอันสำาคัญย่ิง”12 แม้การเตรียมสำาหรับการ 
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด  พี่น้องชาย 
เมื่อเราเพิ่มแสงสว่างแห่งแบบอย่างของเรา
ในฐานะพยานแก่ความงดงามและอำานาจ
ของความจริงที่ได้รับการฟื้นฟู เราจะไม่หลับ
ข้ามช่วงการฟื้นฟู  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่ง
นี้และฝากพรของข้าพเจ้าไว้ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ แม้พระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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คุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้ามีความสุขที่ได ้
นำาวีรบุรุษมาอยู่บนเส้นทางของข้าพเจ้าต้ังแต่ 
เป็นเด็ก  คุณพ่อพาไปแยงกีสเตเดียมเพียง
ครั้งเดียวเพื่อสังเกตการเล่นของวีรบุรุษนัก
เบสบอลของข้าพเจ้า  แต่ทุกวันอาทิตย์ท่าน
พาข้าพเจ้าไปสังเกตชายแห่งฐานะปุโรหิตผู้
กลายเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้า  วีรบุรุษคนนั้น
หล่อหลอมชีวิตข้าพเจ้า คุณพ่อเป็นประธาน
สาขาของสาขาเล็กๆ ที่ประชุมในบ้านของเรา  
ถ้าท่านลงมาชั้นล่างในเช้าวันอาทิตย์ ท่าน
ก็อยู่ในโบสถ์แล้ว  สาขาของเราไม่เคยมีคน
เข้าร่วมประชุมมากกว่า 30 คน

มีชายหนุ่มคนหน่ึงขับรถพามารดามาประ- 
ชุมที่บ้านของเรา แต่เขาไม่เคยเข้ามาในบ้าน  
เขาไม่ใช่สมาชิก คุณพ่อของข้าพเจ้าประสบ
ความสำาเร็จโดยออกไปหาเขาตรงที่เขาจอด
รถและเชิญให้เขาเข้ามาในบ้านของเรา  เขา 
รับบัพติศมาและเป็นผู้นำาฐานะปุโรหิตแห่ง
อาโรนคนแรกและคนเดียวของข้าพเจ้า  เขา
กลายเป็นวีรบุรุษฐานะปุโรหิตของข้าพเจ้า  
ข้าพเจ้ายังคงจำารูปแกะสลักไม้ที่เขาให้เป็น
รางวัลหลังจากที่เราทำาโครงการตัดฟืนให้
หญิงม่ายเสร็จ  ข้าพเจ้าพยายามเป็นเหมือน 
เขาเมื่อไรก็ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวยกย่องผู้รับ
ใช้พระเจ้าที่ควรค่าแก่การยกย่องนั้น

ข้าพเจ้าเลือกวีรบุรุษอีกคนในสาขาเล็กๆ 
ของศาสนจักร เขาเป็นนาวิกโยธินสหรัฐผู้มา 

ท่ีการประชุมของเราโดยสวมเคร่ืองแบบสีเขียว 
ของนาวิกโยธิน ช่วงนั้นมีสงคราม เพียงเท่า 
น้ันก็ทำาให้เขาเป็นวีรบุรุษของข้าพเจ้า กองทัพ 
เรือส่งเขามาที่มหาวิทยาลัยพรินซ์ตันเพื่อ
ศึกษาต่อ  แต่นอกจากชื่นชมชุดเครื่องแบบ
ของเขา ข้าพเจ้าดูเขาเล่นเป็นกัปตันทีมฟุต- 
บอลของมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันในพาล์มเมอร์ 
สเตเดียม  ข้าพเจ้าดูเขาเล่นในทีมบาสเก็ต- 
บอลมหาวิทยาลัยและดูเขาเล่นเป็นมือโปร
รับลูกในทีมเบสบอล

ย่ิงกว่าน้ัน เขามาท่ีบ้านข้าพเจ้าในระหว่าง 
สัปดาห์เพื่อสาธิตวิธีชู้ตลูกบาสเก็ตบอลด้วย
ทั้งมือซ้ายและมือขวา เขาบอกว่าข้าพเจ้าจะ
ต้องการทักษะน้ันเพราะสักวันหน่ึงข้าพเจ้าจะ 
เล่นบาสเก็ตบอลกับทีมที่ดี  ตอนนั้นข้าพเจ้า
ยังไม่รู้ แต่เป็นเวลาหลายปีที่เขาเป็นต้นแบบ
ของชายแห่งฐานะปุโรหิตที่แท้จริงสำาหรับ
ข้าพเจ้า

ท่านแต่ละคนจะเป็นต้นแบบของชายแห่ง 
ฐานะปุโรหิตไม่ว่าท่านอยากจะเป็นหรือไม ่
ท่านกลายเป็นเทียนที่ส่องสว่างเมื่อท่านยอม 
รับฐานะปุโรหิต  พระเจ้าทรงวางท่านบนเชิง 
เทียนเพ่ือเป็นแสงสว่างส่องทางให้ทุกคนท่ีอยู่ 
รอบท่าน  นั่นเป็นความจริงอย่างยิ่งสำาหรับ
ผู้ที่อยู่ในโควรัมฐานะปุโรหิตของท่าน  ท่าน
สามารถเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยม เป็นแบบ
ธรรมดา หรือเป็นแบบที่ไม่ดี  ท่านอาจคิดว่า

สิ่งนี้ไม่สำาคัญสำาหรับท่าน แต่สิ่งนี้สำาคัญกับ
พระเจ้า  พระองค์ตรัสไว้ดังนี้

“ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก  
นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้

“เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบ
ไว้  ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง  จะได้ส่องสว่าง
แก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้น

“พวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อ
ว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำา  
พวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้
สถิตในสวรรค์”1

ข้าพเจ้าได้รับพรจากแบบอย่างของผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตที่ยอดเยี่ยมในโควรัมซึ่งข้าพเจ้า
โชคดีได้รับใช้  ท่านสามารถทำาสิ่งที่พวกเขา
ทำาให้ข้าพเจ้าโดยการเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืน 
ทำาตาม

ข้าพเจ้าสังเกตเห็นอุปนิสัยธรรมดาสาม
อย่างของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตผู้ที่เป็นวีรบุรุษ
ของข้าพเจ้า หนึ่งคือ รูปแบบของการสวด
อ้อนวอน สอง นิสัยของการรับใช้ และสาม 
การตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเป็นคนซื่อสัตย์

เราทุกคนสวดอ้อนวอน แต่ผู้ดำารงฐานะ
ปุโรหิตที่ท่านอยากเป็นจะสวดอ้อนวอนเสมอ
และด้วยเจตนาแท้จริง ในตอนค่ำาท่านจะคุก- 
เข่าขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับพรของ 
วันน้ัน ท่านจะขอบพระทัยสำาหรับบิดามารดา 
สำาหรับครู และสำาหรับแบบอย่างอันยอดเย่ียม 
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ให้ทำาตาม ท่านจะอธิบายในคำาสวด อ้อนวอน
ของท่านอย่างเจาะจงถึงผู้ที่เป็นพรแก่ชีวิต
ท่านและด้วยวิธีใดตลอดวันน้ัน น่ันจะใช้เวลา 
ชั่วครู่และมากกว่านั้นเพียงเล็กน้อยนั่นจะทำา 
ให้ท่านประหลาดใจและเปลี่ยนแปลงท่าน

ขณะท่านสวดอ้อนวอนขอการให้อภัย ท่าน 
จะพบว่าตนเองให้อภัยผู้อื่น  ขณะท่านสวด
อ้อนวอนขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ
พระเมตตา ท่านจะนึกถึงชื่อของคนอื่นที่ต้อง 
การความเมตตาจากท่าน  อีกครั้งที่ประสบ- 
การณ์จะทำาให้ท่านแปลกใจทุกวันและเวลา
ผ่านไปสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงท่าน

ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าวิธีหนึ่งที่ท่าน
จะเปลี่ยนแปลงจากการสวดอ้อนวอนอย่าง
แรงกล้า คือท่านจะรู้สึกว่าท่านคือลูกของ
พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริง  เมื่อท่านรู้ว่าท่าน
คือลูกของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะรู้ว่าพระองค์
ทรงคาดหวังมากจากท่าน  เพราะท่านเป็น
ลูกของพระองค์ พระองค์จะทรงคาดหวังให ้
ท่านทำาตามคำาสอนของพระองค์และคำาสอน
ของพระบุตรอันเป็นท่ีรักของพระองค์ พระเยซู 
คริสต์   พระองค์จะทรงคาดหวังให้ท่านเอ้ือ- 

เฟื้อและมีเมตตาต่อผู้อื่น พระองค์จะทรงผิด 
หวังถ้าท่านหยิ่งจองหองและเห็นแก่ตัว พระ- 
องค์จะประทานพรให้ท่านมีความปรารถนา
ที่จะให้ความสนใจของผู้อื่นอยู่เหนือความ
สนใจของท่าน

บางคนในพวกท่านเป็นแบบอย่างอยู่แล้ว 
ในเรื่องของการรับใช้ฐานะปุโรหิตอย่างไม่
เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย บางคนรับใช้เป็นเวลา
นานหลังอาทิตย์ตกดิน ไม่มีใครเห็นคุณค่า
หรือการสรรเสริญต่อสาธารณชนในโลกนี ้
สำาหรับการเสียสละเวลาและพละกำาลัง ข้าพ- 
เจ้าออกไปกับคนหนุ่มสาวขณะที่พวกเขารับ
ใช้ผู้ที่อยู่ในโลกแห่งวิญญาณ ผู้ที่ไม่สามารถ
รับพรพระวิหารได้ด้วยตนเอง

ขณะที่ข้าพเจ้าเห็นความสุขแทนที่ความ
เหนื่อยล้าบนในหน้าของผู้ที่รับใช้ในตอนเช้า 
ตรู่และตอนดึก ข้าพเจ้ารู้ว่ามีรางวัลอันย่ิงใหญ่ 
ในชีวิตนี้สำาหรับการรับใช้ฐานะปุโรหิตอย่าง
ไม่เห็นแก่ตัว  แต่เป็นเพียงเครื่องเตือนใจถึง
ปีติที่พวกเขาจะแบ่งปันกับผู้ที่พวกเขารับใช ้
ในโลกแห่งวิญญาณ

ข้าพเจ้าเห็นความสุขอย่างเดียวกันนี้บน

ใบหน้าของผู้ท่ีพูดกับผู้อ่ืนถึงพรซ่ึงมาจากการ 
เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า 
ข้าพเจ้ารู้จักประธานสาขาคนหนึ่งผู้ที่นำาคน 
มาเรียนกับผู้สอนศาสนาทุกวัน เม่ือไม่ก่ีเดือน 
ก่อนเขายังไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักร  
ตอนน้ีผู้สอนศาสนากำาลังสอน สาขามีคนเพ่ิม 
ขึ้นและเข้มแข็งเพราะเขา ยิ่งกว่านั้น เขาเป็น
แสงสว่างให้คนอ่ืนผู้ท่ีจะเปิดปากของพวกเขา 
และเร่งการรวมลูกหลานของพระบิดาบน
สวรรค์ของพระเจ้า

ขณะท่านสวดอ้อนวอนและรับใช้ผู้อื่น 
ความรู้ของท่านที่ว่าท่านเป็นลูกของพระผู้- 
เป็นเจ้าและความรู้สึกของท่านเกี่ยวกับพระ- 
องค์จะเพิ่มขื้น  ท่านจะตระหนักมากขึ้นว่า
พระองค์ทรงโศกเศร้าถ้าท่านไม่ซื่อสัตย์ในทุก 
รูปแบบ  ท่านจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในการ 
รักษาคำาพูดต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อผู้อ่ืน ท่าน 
จะระวังมากขึ้นเมื่อหยิบสิ่งของที่ไม่ใช่ของ 
ท่าน ท่านจะซื่อสัตย์ต่อนายจ้างมากขึ้น ท่าน 
จะมีความมุ่งม่ันมากข้ึนท่ีจะไปถึงให้ตรงเวลา 
และทำาหน้าที่ของท่านที่ได้รับจากพระเจ้าซึ่ง
ท่านยอมรับว่าจะทำาให้สำาเร็จ

แทนที่จะสงสัยว่าผู้สอนประจำาบ้านของ
พวกเขาจะมาไหม ลูกๆ ในครอบครัวที่ท่าน
ได้รับเรียกให้สอนจะต้ังตาคอยให้ท่านมาเย่ียม  
ลูกๆ ของข้าพเจ้าได้รับพรนั้น  เมื่อพวกเขา
เติบใหญ่ พวกเขามีวีรบุรุษแห่งฐานะปุโรหิต
ช่วยให้พวกเขากำาหนดวิถีของตนเองในการ
รับใช้พระผู้เป็นเจ้า  แบบอย่างอันเป็นพรนั้น
ปัจจุบันกำาลังส่งผ่านไปสู่รุ่นที่สาม  

ข่าวสารของข้าพเจ้าเป็นคำาขอบคุณด้วย
ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับคำาสวดอ้อนวอน

ของท่าน  ข้าพเจ้าขอบคุณที่ท่านคุกเข่าเพื่อ 
ระลึกถึงความจริงท่ีว่าท่านไม่มีคำาตอบท้ังหมด 
ท่านสวดอ้อนวอนถึงพระผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า 
สวรรค์เพื่อแสดงความสำานึกคุณและวิงวอน
ขอพรของพระองค์บังเกิดแก่ชีวิตและครอบ-
ครัวของท่าน  ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับการ
รับใช้ผู้อื่นและสำาหรับเวลาที่ท่านรู้สึกว่าไม่
ต้องการคำาขอบคุณต่อการรับใช้ของท่าน

เรายอมรับคำาเตือนของพระเจ้าว่าถ้าเรา
แสวงหาชื่อเสียงในโลกนี้จากการรับใช้ เรา
อาจสูญเสียพรที่ยิ่งใหญ่กว่า  ท่านจะระลึก
ถึงถ้อยคำาเหล่านี้

“จงระวัง อย่าทำาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น 
 ถ้าทำาอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำา-
เหน็จจากพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์

“เพราะฉะนั้น  เมื่อท่านทำาทานอย่าเป่า
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แตรข้างหน้าเหมือนพวกคนหน้าซื่อใจคด ที ่
ทำาในธรรมศาลาและตามถนน  เพื่อให้คน
สรรเสริญ  เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่า  
พวกเขาได้รับบำาเหน็จของพวกเขาแล้ว

“แต่ท่านเมื่อทำาทาน  อย่าให้มือซ้ายรู้การ 
กระทำาของมือขวา

“เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับ  และ
พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะประ- 
ทานบำาเหน็จแก่ท่าน”2

ผู้ที่เป็นต้นแบบแห่งผู้ดำารงฐานะปุโรหิต
อันประเสริฐไม่ได้เป็นที่ยอมรับโดยง่ายว่า
พวกเขามีคุณลักษณะของวีรบุรุษ  แท้จริง
แล้ว เป็นเร่ืองยากด้วยซ้ำาสำาหรับพวกเขาท่ีจะ 
เห็นสิ่งที่ข้าพเจ้าชื่นชมอย่างมาก ข้าพเจ้าพูด
ว่าคุณพ่อของข้าพเจ้าเป็นประธานที่ซื่อสัตย์
ของสาขาเล็กๆ ของศาสนจักรในนิวเจอร์ซี  
ต่อมาท่านเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ
โรงเรียนวันอาทิตย์สามัญของศาสนจักร  
กระนั้นวันนี้ข้าพเจ้าก็ยังระวังที่จะพูดอย่าง
ถ่อมตนถึงการรับใช้ฐานะปุโรหิตของท่าน 
เพราะท่านถ่อมตน

ส่ิงน้ีเป็นความจริงด้วยเช่นกันกับนาวิกโยธิน 
ผู้เป็นวีรบุรุษในวัยเด็กของข้าพเจ้า เขาไม่เคย 
พูดถึงการรับใช้ฐานะปุโรหิตหรือความสำาเร็จ 
ของเขากับข้าพเจ้า  เขาเพียงแต่รับใช้  ข้าพ- 
เจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับความซื่อสัตย์ของเขาจาก 
คนอ่ืน ข้าพเจ้าก็บอกไม่ได้ว่าเขาเห็นลักษณะ 
นิสัยของตัวเขาเองซึ่งข้าพเจ้าชื่นชอบหรือไม่

ดังนั้นคำาแนะนำาของข้าพเจ้าแก่ท่านผู้ที่
ต้องการเป็นพรแก่คนอ่ืนด้วยฐานะปุโรหิตของ 
ท่านนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านซึ่ง
เป็นเรื่องเฉพาะตัวสำาหรับทุกคนเว้นแต่พระ-
ผู้เป็นเจ้า

จงสวดอ้อนวอนถึงพระองค์  ขอบพระทัย
พระองค์สำาหรับสิ่งดีๆ ทุกอย่างในชีวิต  ทูล
ถามพระองค์ให้รู้จักคนท่ีพระองค์จะทรงเตรียม 
ไว้บนทางของท่านเพื่อให้ท่านรับใช้  วิงวอน
ว่าพระองค์จะทรงช่วยท่านทำาการรับใช้นั้น  
สวดอ้อนวอนว่าท่านจะสามารถให้อภัยและ
ที่ท่านสามารถได้รับการให้อภัย  จากนั้นรับ
ใช้พวกเขา รักพวกเขา และให้อภัยพวกเขา

เหนือส่ิงอ่ืนใด จงจำาไว้ว่าการรับใช้ทุกอย่าง 
ที่ท่านทำา ไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่าการช่วยให้
ผู้คนเลือกที่จะมีชีวิตนิรันดร์  พระผู้เป็นเจ้า
ประทานแนวทางอันสำาคัญยิ่งต่อเราเกี่ยวกับ
วิธีใช้ฐานะปุโรหิตของเรา  พระองค์ทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีพร้อมของสิ่งนี้  นี่คือแบบอย่าง
ที่เราเห็นในส่วนเล็กน้อยถึงส่วนที่ดีที่สุดของ
ผู้รับใช้ของพระองค์บนโลกนี้

“และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้ารับส่ังกับโมเสส, 
โดยตรัสว่า: ฟ้าสวรรค์นั้น, มีมากมาย, และ
ไม่สามารถนับได้สำาหรับมนุษย์; แต่นับไว้
สำาหรับเรา, เพราะมันเป็นของเรา.

“และดังแผ่นดินโลกหน่ึงจะสูญส้ินไป, และ 
ฟ้าสวรรค์ของมันฉันใด แม้ฉันน้ันแผ่นดินโลก 
ใหม่จะอุบัติ; และไม่มีที่สิ้นสุดกับงานของ

เรา, ไม่ทั้งกับถ้อยคำาของเรา
“เพราะดูเถิด, น่ีคืองานของเราและรัศมีภาพ 

ของเรา—คือการทำาให้เกิดความเป็นอมตะ
และชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์.”3

เราต้องช่วยในงานน้ัน เราแต่ละคนสามารถ 
สร้างความแตกต่าง เราได้รับการเตรียมสำา- 
หรับยุคสมัยของเราและอยู่ในยุคสุดท้ายแห่ง 
งานอันศักดิ์สิทธิ์  เราแต่ละคนได้รับพรกับ 
แบบอย่างของผู้ท่ีทำาให้งานน้ันเป็นจุดประสงค์ 
สำาคัญของเวลาบนโลกของพวกเขา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราช่วยกันให้
มีโอกาสนั้น

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาบนสวรรค์ทรงพระ- 
ชนม์และจะทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของท่าน 
เพื่อให้ท่านได้รับความช่วยเหลือที่จำาเป็นใน 
การรับใช้พระองค์ให้ดี  พระเยซูคริสต์ทรงเป็น 
พระเจ้าผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์  น่ีคือศาสนจักรของ 
พระองค์  ฐานะปุโรหิตท่ีท่านดำารงอยู่คืออำานาจ 
ในการกระทำาในพระนามของพระองค์ในงาน
ของพระองค์เพื่อรับใช้ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า 
ขณะที่ท่านมอบทั้งใจของท่านแก่งานนี้ พระ-
องค์จะทรงขยายท่าน ข้าพเจ้าสัญญาสิ่งนี้ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
ของเรา เอเมน 

อ้างอิง
1.	 มัทธิว	5:14–16.
2.	 มัทธิว	6:1–4.
3.	 โมเสส	1:37–39.




