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ด้วยพระดำารัสเหล่านี้ พระเจ้าทรงชี้แจงว่า 
นี่ไม่เพียงเป็นชื่อทางการเท่านั้นแต่เป็นชื่อที่
ต้องใช้เรียกศาสนจักรของพระองค์ด้วย คำา
ประกาศอันชัดเจนของพระองค์บอกเราว่าเรา 
ไม่ควรเรียกศาสนจักรด้วยช่ืออ่ืน เช่น “ศาสน- 
จักรมอรมอน” หรือ “ศาสนจักรแอลดีเอส”

คำาว่า มอรมอน สามารถใช้ได้อย่างเหมาะ 
สมในบางบริบทเพื่อกล่าวถึงสมาชิกของ
ศาสนจักร เช่น ผู้บุกเบิกมอรมอน หรือกลุ่ม
คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์-
นาเคิล   สมาชิกศาสนจักรเป็นที่รู้อย่างกว้าง
ขวางว่ามอรมอน และในการปฏิสัมพันธ์กับ 
ผู้นับถือศาสนาอื่น เราอาจเห็นควรเรียกตน 
เองว่ามอรมอน หากเราใช้คู่กับชื่อเต็มของ
ศาสนจักร

ถ้าสมาชิกฝึกใช้ช่ือท่ีถูกต้องของศาสนจักร 
ต่อจากคำาว่า “มอรมอน” นั่นจะเน้นย้ำาว่าเรา
เป็นชาวคริสต์ สมาชิกศาสนจักรของพระผู้
ช่วยให้รอด

พี่น้องทั้งหลาย ขอให้เราติดตามผลและ
พัฒนานิสัยของการทำาให้ชัดเจนเสมอว่าเรา
เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ข่าวสารเรื่องที่สองที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าควร

ชีวิตอยู่—อย่างน้อยก็สำาหรับเธอ  เวลานี้ 64 
ปีให้หลัง เรามีบุตรธิดาเจ็ดคน กับหลานและ
เหลนมากกมายผู้เป็นพยานยืนยันความจริง
อันสำาคัญว่าไม่ว่าข่าวสารของท่านดีเพียงใด 
ท่านอาจไม่มีโอกาสให้ข่าวสารหากไม่ติดตาม 
ผลอย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

นี่อาจเป็นสาเหตุให้ข้าพเจ้ารู้สึกชัดเจนว่า 
วันนี้ต้องติดตามผลเกี่ยวกับข่าวสารการประ- 
ชุมใหญ่สามัญสองครั้งที่ผ่านมาของข้าพเจ้า

ในการประชุมใหญ่เดือนตุลาคม 2011 
ข้าพเจ้าขอให้เราจดจำาถ้อยคำาสำาคัญเหล่านี ้
ของพระเจ้า “เพราะจะเรียกศาสนจักรของเรา 
ในวันเวลาสุดท้ายดังนี้, แม้ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย”1

โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ใ
นเดือนกันยายนเมื่อหกสิบสี่ปีก่อน
ข้าพเจ้ากลับจากงานเผยแผ่ในอังกฤษ  
สามวันต่อมาข้าพเจ้าไปร่วมงานเต้นรำา 

ฮัลโลเดย์ที่มหาวิทยาลัยแห่งยูทาห์กับเพื่อน 
คนหนึ่ง  เขาบอกว่าข้าพเจ้าควรได้พบนัก- 
ศึกษาสาวสวยปีสองชื่อบาร์บารา โบเว็น เขา 
พาเธอมา แนะนำาให้เรารู้จักกัน และเราเริ่ม
เต้นรำา

น่าเสียดายตรงที่ งานนี้ซึ่งเรามักเรียกว่า 
“งานเต้นรำาสลับคู่” หมายความว่าคุณจะได้
เต้นรำากับหญิงสาวจนกว่าจะมีคนอื่นมาแตะ
ไหล่คุณเพื่อขอสลับคู่  บาร์บาราน่ารักและ
มีคนชอบมาก ข้าพเจ้าจึงได้เต้นรำากับเธอไม่
ถึงหนึ่งนาทีก่อนจะมีชายหนุ่มอีกคนมาขอ
สลับคู่

นี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ายอมไม่ได้ เพราะเคย 
เรียนรู้ความสำาคัญของการติดตามผลจาก 
งานเผยแผ่ ข้าพเจ้าจึงได้เบอร์ของเธอมาและ 
โทรหาเธอวันรุ่งขึ้นเพื่อขอออกเดท แต่เธอยุ่ง
กับการเรียนและพันธะทางสังคม  ขอบคุณ
งานเผยแผ่ที่สอนข้าพเจ้าไม่ให้ท้อถอยแม ้
เผชิญกับความท้อแท้  ในที่สุดข้าพเจ้าก็
สามารถเดทกับเธอได้ การเดทครั้งนั้นส่งผล 
ให้เดทอีกหลายครั้ง ระหว่างการเดทเหล่านั้น 
ข้าพเจ้าสามารถทำาให้เธอเชื่อมั่นว่าข้าพเจ้า
เป็นอดีตผู้สอนศาสนาคนเดียวจริงๆ ที่ยังมี

ก�รติดต�มผล
เร�ทุกคนส�ม�รถมีส่วนในง�นเผยแผ่ศ�สน�ได้เสมอโดยใช้ศรัทธ�แท้จริง
แทนคว�มจริง
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ติดตามผลหลังจากให้ไว้ในการประชุมใหญ่
สามัญครั้งหลังสุดคือเมื่อกระตุ้นสมาชิกให ้
สวดอ้อนวอนขอพระเจ้าทรงนำาไปพบอย่าง 
น้อยหนึ่งคนผู้ที่พวกเขาจะเชื้อเชิญให้เรียน 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูก่อนคริสต์มาส  
สมาชิกศาสนจักรจำานวนมากได้เล่าประสบ- 
การณ์พิเศษให้ข้าพเจ้าฟังอันเป็นผลพวงของ
การทูลขอโอกาสเผยแผ่ศาสนาจากพระเจ้า

ตัวอย่างเช่น อดีตผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง
สวดอ้อนวอนขอให้ทรงนำาไปพบ “คนหนึ่ง” 
ที่เขาจะช่วยได้  ชื่อของเพื่อนเก่าสมัยเป็น
นักศึกษาเข้ามาในความคิดของเขา เขาติด 
ต่อเธอผ่านเฟสบุค และเขาทราบว่าเธอสวด
อ้อนวอนมาตลอดขอให้รู้จุดประสงค์และ
ความหมายในชีวิต เขาติดตามผลตรงกับ
ช่วงที่เธอแสวงหาความจริงพอดี และใน 
เดือนธันวาคมเธอรับบัพติศมา

มีหลายคนรายงานการเชื้อเชิญทำานองนี ้
แต่มีเพียงไม่กี่คนติดตามผลเหมือนบราเดอร ์
คนนี้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในหลักการติดตามผล  ดัง 
ที่กล่าวไว้ในคู่มือผู้สอนศาสนา สั่งสอนกิตติ- 

คุณของเร� ว่า “การมอบข้อเสนอโดยไม่ติด 
ตามผลเหมือนการเริ่มเดินทางโดยไม่ถึงจุด
หมายหรือการซื้อบัตรคอนเสิร์ตแต่ไม่เข้าไป
ดู  หากไม่ทำาจนถึงที่สุด คำามั่นสัญญาก็ว่าง
เปล่า”2

สั่งสอนกิตติคุณของเร� สอนทุกคนให้รู้ไม ่
เพียงวิธีเชื้อเชิญเท่านั้นแต่วิธีติดตามผลการ
เชื้อเชิญด้วย  จุดประสงค์ของงานเผยแผ่
ศาสนานิยามไว้ว่าเป็นการเชื้อเชิญ “ผู้คนให้
มาสู่พระคริสต์โดยช่วยเขาให้รับพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
และการชดใช้ของพระองค์ การกลับใจ บัพ-
ติศมา รับของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”3

การเชือ้เชญิเปน็สว่นหน่ึงของกระบวนการ  
แต่จงสังเกตว่ามีงานเผยแผ่ศาสนาให้สมาชิก 
ทำามากยิ่งกว่าเพียงเชื้อเชิญผู้คนให้ฟังผู้สอน
ศาสนา นั่นรวมถึงการติดตามผลกับผู้สอน
ศาสนาในเรื่องการปลูกฝังศรัทธา กระตุ้น
การกลับใจ เตรียมทำาพันธสัญญา และอดทน 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่

หลักการติดตามผลเช่นน้ีมีตัวอย่างในหนัง- 
สือกิจการ:

“ขณะที่เปโตรกับยอห์นกำาลังขึ้นไปยัง
บริเวณพระวิหาร… 

“มีชายคนหน่ึงเป็นง่อยมาต้ังแต่เกิด ถูกหาม 
เข้ามา ทุกๆ วันคนจะวางเขาไว้ที่ริมประตู
พระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงาม เพื่อให้ขอทาน
จากคนทั้งหลายที่เข้าไปในพระวิหารนั้น

“เมื่อคนนั้นเห็นเปโตรกับยอห์นกำาลังจะ
เข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน

“เปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า ‘จงดูเรา
ทั้งสองเถิด’

“คนนั้นก็จ้องดู คิดว่าจะได้อะไรจากท่าน
ทั้งสอง

“แต่เปโตรกล่าวว่า ‘เงินและทองเราไม่มี 
แต่สิ่งที่เรามีนั้นเราจะให้ท่าน คือในพระนาม
ของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ จงเดินเถิด’

นั่นเป็นการเชื้อเชิญอันเปี่ยมด้วยพลังจาก
ผู้รับใช้ของพระเจ้า ใช่หรือไม่ แต่เปโตรไม่

หยุดแค่เช้ือเชิญ ผู้บรรยายพระคัมภีร์บอกเรา 
ต่อไปว่า “เปโตรก็จับมือขว�ของเข�พยุงขึ้น 
ในทันใดนั้นเท้าและข้อเท้าของเขาก็มีกำาลัง

“เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดิน เข้�ไปใน

พระวิห�ร พร้อมกับเปโตรและยอห์น ทั้งเดิน
ทั้งเต้นโลดและสรรเสริญพระเจ้า”4

อีกนัยหนึ่ง เปโตรไม่เพียงขออำานาจฐานะ
ปุโรหิตและเชื้อเชิญชายคนนั้นให้ลุกเดินแต่
เขาติดตามผลของการเช้ือเชิญด้วยโดยย่ืนมือ 
ขวาออกไปจับเขา พยุงเขาขึ้น แล้วเดินเข้าไป
ในพระวิหารพร้อมกับเขา

จากแบบอย่างของเปโตร ข้าพเจ้าขอแนะ 
นำาว่าเราทุกคนสามารถมีส่วนในงานเผยแผ่
ศาสนาได้เสมอโดยใช้ศรัทธาแท้จริงแทน
ความกลัว เชื้อเชิญคนบางคนอย่างน้อยสาม
เดือนคร้ัง—หรือปีละส่ีคร้ัง—ให้เรียนกับผู้สอน 
ศาสนาเต็มเวลา  พวกเขาพร้อมสอนโดยพระ- 
วิญญาณด้วยการดลใจอย่างจริงใจจากพระ- 
เจ้า  เราสามารถติดตามผลการเชื้อเชิญของ
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เรา จับมือผู้อื่นพยุงขึ้น และเดินไปด้วยกัน
ระหว่างการเดินทางทางวิญญาณ

เพื่อช่วยท่านในกระบวนการนี้ ข้าพเจ้า
เชื้อเชิญสมาชิกทุกท่าน ไม่คำานึงถึงการเรียก
ปัจจุบันหรือระดับความแข็งขันของท่านใน
ศาสนจักร ให้มีหนังสือ สั่งสอนกิตติคุณของ

เร�  ท่านสั่งได้จากศูนย์หนังสือของเรา หรือ
อ่านและดาวน์โหลดทางออนไลน์ได้โดยไม ่
เสียค่าใช้จ่าย  หนังสือนี้เป็นแนวทางสำาหรับ 
งานเผยแผ่ศาสนา—ซ่ึงหมายถึงเป็นแนวทาง 
สำาหรับเราทุกคน จงอ่าน ศึกษา และประยุกต์ 
ใช้สิ่งที่ท่านเรียนรู้เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจวิธี
นำาจิตวิญญาณมาหาพระคริสต์ผ่านการเชื้อ
เชิญและการติดตามผล  ดังประธานโธมัส  
เอส. มอนสันกล่าว “บัดน้ีถึงเวลาแล้วท่ีสมาชิก 
และผู้สอนศาสนาจะพร้อมใจลงแรงทำางาน 
ด้วยกันในสวนองุ่นของพระเจ้าเพ่ือนำาจิตวิญ- 
ญาณมาหาพระองค์”5

พระเยซูคริสต์ทรงสอนสานุศิษย์ดังนี้:
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คน

งานยังน้อยอยู่
“เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู ้

ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงส่งคนงานมาเก็บ
เกี่ยวพืชผลของพระองค์”6

พระเจ้าทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนนั้นใน 
สมัยของเราด้วยจำานวนผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลามากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก  ในคลื่น 

ลูกใหม่ของคนงานท่ีซ่ือสัตย์น้ี พระเจ้าประทาน 
อีกโอกาสหนึ่งให้เราช่วยพระองค์ในการเก็บ
เกี่ยวจิตวิญญาณ

มีวิธีให้สมาชิกช่วยและสนับสนุนผู้สอน
ศาสนาที่ยอดเยี่ยมของเรา ตัวอย่างเช่น ท่าน 
สามารถบอกผู้สอนศาสนาว่าท่านกำาลังศึกษา 
สั่งสอนกิตติคุณของเร� และขอให้พวกเขา
บอกท่านว่าพวกเขากำาลังเรียนรู้อะไรในการ
ศึกษาของพวกเขา  ขณะแบ่งปันกัน ความ
เชื่อมั่นระหว่างสมาชิกกับผู้สอนศาสนาเต็ม
เวลาจะเพิ่มขึ้นแน่นอน เฉกเช่นพระเจ้าทรง
บัญชา:

“แต่เพื่อมนุษย์ทุกคนจะได้พูดในพระนาม
ของพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า, แม้พระผู้ช่วยให้
รอดของโลก”7

และ “ดูเถิด, เราส่งเจ้าออกไปเป็นพยาน
และเตือนผู้คน, และจำาเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับ
การเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของตน”8

พี่น้องทั้งหลาย ท่านนึกถึงผลกระทบออก
หรือไม่ถ้าครอบครัวและเพื่อนๆ เขียนสิ่งที่
พวกเขากำาลังเรียนรู้จากการศึกษา สั่งสอน

กิตติคุณของเร� ไว้ในจดหมายและอีเมลถึง 
ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา ท่านนึกภาพพรท่ีจะมา 
สู่ครอบครัวออกไหมเมื่อพวกเขารู้และเข้าใจ 
ดีข้ึนในส่ิงท่ีบุตรธิดาของพวกเขาจะศึกษาและ 
สอนในงานเผยแผ่  ท่านจะเริ่มเข้าใจไหมถึง
พระคุณอันเปี่ยมล้นของการชดใช้ซึ่งจะเป็น 
ของเราแต่ละคนและโดยรวมตามสัญญาของ 

พระผู้ช่วยให้รอดกับทุกคนที่แสดงประจักษ์
พยานถึงกระบวนการเชื้อเชิญจิตวิญญาณ
มาหาพระองค—์และติดตามผลการเชื้อเชิญ
เหล่านั้น

“เจ้ายังได้รับพร” พระเจ้าตรัสผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ “เพราะประจักษ์พยาน
ซึ่งเจ้าแสดงได้รับการบันทึกไว้ในสวรรค์เพื่อ 
ให้เหล่าเทพมองดู; และพวกเขาชื่นชมยินด ี
ในตัวเจ้า, และบาปของเจ้าได้รับการให้อภัย 
แล้ว”9

“เพราะเราจะให้อภัยเจ้าเกี่ยวกับบาปของ
เจ้าพร้อมด้วยบัญญัติข้อนี้—คือเจ้าคงอยู่
มั่นคง…ในการแสดงประจักษ์พยานแก่ทั่ว
โลกถึงเรื่องเหล่านั้นซึ่งสื่อสารมาถึงเจ้า”10

ถ้าเราติดตามผล พระเจ้าจะไม่ทรงให้เรา 
ผิดหวัง ข้าพเจ้าเคยเห็นปีติเหลือพรรณนาที ่
มากับการเชื้อเชิญด้วยประจักษ์พยานและ 
การติดตามผลอย่างซื่อสัตย์ในบรรดาสมาชิก 
ของศาสนจักรทั่วโลก ขณะอยู่ในอาร์เจนตินา 
เมื่อเร็วๆ นี้ ข้าพเจ้ากระตุ้นสมาชิกให้เชิญคน 
มาโบสถ์ก่อนการประชุมใหญ่สามัญครั้งนี้  
โจชัววัยแปดขวบฟังและเชิญเพื่อนสนิทกับ
ครอบครัวมาโอเพ่นเฮาส์ที่วอร์ดของเขาใน
บัวโนสไอเรส  ข้าพเจ้าจะอ่านจดหมายที่เพิ่ง
ได้รับซึ่งอธิบายการเชื้อเชิญของโจชัวกับการ
ติดตามผลอย่างซื่อสัตย์ของเขา:

“ทุกสองสามนาท ี[โจชัว] จะวิ่งออกไปที ่
ประตูเพื่อดูว่าพวกเขามาหรือยัง  เขาบอกว่า
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พรและปลดปล่อยเราได้
พระคัมภีร์มอรมอนร้อยเรียงสาระสำาคัญ 

อันงดงามเกี่ยวกับอำานาจของพระเจ้าในการ 
ปลดปล่อยบุตรธิดาของพระองค์โดยผ่านหน้า 
พระคัมภีร์  นีไฟแนะนำาสิ่งนี้ไว้ในบทแรกของ 
พระคัมภีร์ ในข้อท่ี 20 เราอ่านว่า “ดูเถิด, ข้าพ- 
เจ้า, นีไฟ, จะแสดงต่อท่านว่าพระเมตตาอัน 
ละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือคนท้ังปวง 
ท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวก 
เขา, เพ่ือทำาให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลัง 
แห่งการปลดปล่อย”2

หลายปีท่ีผ่านมา ดิฉันรู้ถึงความจริงท่ีแสดง 
ในข้อนี้ด้วยวิธีซึ่งเป็นส่วนตัวมากๆ  ดิฉันรู้ว่า
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงอยู่ใกล้เพียงใด 
และว่าพระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเรา
มากเพียงใด

เย็นวันหนึ่งใกล้จะพลบค่ำา ดิฉันกำาลังขับ
รถกับลูกๆ เมื่อดิฉันสังเกตเห็นเด็กผู้ชายคน
หนึ่งเดินไปตามถนนสายเปลี่ยว  หลังจาก
ขับผ่านเขาไป ดิฉันได้รับการกระตุ้นเตือนที่
ชัดเจนว่าดิฉันควรจะกลับไปช่วยเขา  แต่ก็
กังวลว่าจะทำาให้เขากลัวที่มีคนแปลกหน้า
จอดรถเทียบเขาตอนกลางคืน ดิฉันจึงขับต่อ 
ไป  การกระตุ้นเตือนอันแรงกล้าเกิดขึ้นอีก
ครั้งพร้อมด้วยถ้อยคำาในความนึกคิดที่ว่า 
“กลับไปช่วยเด็กคนนั้น!”

โดย จีน เอ. สตีเวนส์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานปฐมวัยสามัญ

มี
เพียงไม่ก่ีความรู้สึกท่ีเปรียบเทียบกับ 
อารมณ์อันละเอียดอ่อนของการเป็น 
บิดามารดาได้  ไม่มีสิ่งใดหอมหวาน 

ไปกว่าการได้รับบุตรล้ำาค่าโดยตรงจากสวรรค์ 
น้องชายคนหนึ่งของดิฉันได้รับความรู้สึกนี ้
ในวิธีที่แสนเจ็บปวด  ลูกชายคนแรกของเขา 
คลอดก่อนกำาหนดและมีน้ำาหนักเพียง 2 ปอนด์ 
14 ออนซ์ (1.3 กก.) ฮันเตอร์ใช้ชีวิตสองเดือน
แรกในห้องดูแลทารกคลอดก่อนกำาหนดของ
โรงพยาบาล  สองเดือนนั้นเป็นเวลาที่เปราะ 
บางสำาหรับครอบครัวขณะที่เราหวังและทูล
ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า

ฮันเตอร์น้อยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เขาทน 
ทุกข์เพื่อให้มีกำาลังที่จะอยู่รอด  มือที่แข็งแรง 
ของพ่อผู้เปี่ยมด้วยความรักกุมมือน้อยๆ ของ
ลูกชายไว้เพ่ือให้กำาลังใจแก่ลูกน้อยผู้เปราะบาง

และเช่นเดียวกับลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า 
พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงเอื้อมพระหัตถ ์
มายังเราด้วยความรักอันไม่มีท่ีส้ินสุด พระองค์ 
ทรงมีอำานาจเหนือทุกสิ่งและทรงปรารถนาที ่
จะช่วยให้เราเรียนรู้ เติบโต และกลับไปหา
พระองค์  สิ่งนี้แสดงถึงพระประสงค์ของพระ- 
บิดาที่จะ “ทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิต 
นิรันดร์ของมนุษย์”1

ขณะที่เราพัฒนาศรัทธาและความวางใจ
ในพระเจ้ามากขึ้น เราจะเข้าถึงอำานาจที่เป็น

“อย่�กลัวเลย เร�อยู่
กับเจ้�”
ขณะที่เร�พัฒน�ศรัทธ�และคว�มว�งใจในพระเจ้�ม�กขึ้น เร�จะเข้�ถึง
อำ�น�จที่เป็นพรและปลดปล่อยเร�ได้

เขารู้ว่าพวกเขาจะมา
“ค่ำานั้นผ่านไปและเพื่อนของโจชัวไม่มา 

แต่โจชัวไม่หมดหวัง  เขาเช็คประตูหน้าทุก
สองสามนาที  เมื่อถึงเวลาเริ่มเก็บของโจชัว 
เริ่มกระโดดขึ้นลงพลางประกาศว่า ‘พวกเขา 
มาแล้ว!  พวกเขามาแล้ว!’  ผมเงยหน้าเห็น 
ทั้งครอบครัวกำาลังเดินมา  โจชัววิ่งออกไป
ต้อนรับพวกเขาและสวมกอดเพ่ือน ทุกคนเข้า 
มาข้างในและดูเหมือนจะชอบโอเพ่นเฮาส ์
มาก พวกเขาหยิบจุลสารบางเล่มและใช้เวลา 
ส่วนใหญ่ทำาความรู้จักกับเพื่อนใหม่บางคน 
ดีมากๆ ที่ได้เห็นศรัทธาของเด็กชายคนนี้และ
รู้ว่าเด็กปฐมวัยสามารถเป็นผู้สอนศาสนาได้
ด้วย”11

ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าคือขณะที่เรา 
ช่วยกันหาคน เชื้อเชิญ และติดตามผลด้วย 
ความไว้วางใจและศรัทธา พระเจ้าจะทรงแย้ม 
สรวลให้และลูกๆ หลายแสนคนของพระผู้เป็น 
เจ้าผู้จะพบจุดประสงค์และสันติในศาสนจักร
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ขอ 
พระเจ้าประทานพรเราทุกคนในการพยายาม
เร่งงานแห่งความรอด ข้าพเจ้าน้อมสวดอ้อน 
วอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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