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อื่นแล้วตอบสนอง  ข้าพเจ้าชื่นชมความรู้สึก
ที่พรรณนาไว้ในบทกวีสั้นๆ นี้เสมอ

ย�มค่ำ�คืนฉันต้องสะอื้นไห้

ด้วยสิ้นไร้คว�มส�ม�รถจะมองเห็น

คนขัดสนย�กไร้แสนลำ�เค็ญ ฉันจึงเป็นเช่น 

คนต�บอด

แต่ฉันยังไม่เคยจะรู้สึก

โศกเศร้�เสียใจในส่วนลึก

ที่ฉันนึกถึงแต่คว�มเมตต� 5

ไม่นานมานี้ข้าพเจ้ารับรู้แบบอย่างอันน่า 
ซึ้งใจของความการุณย์รัก—ซึ่งบังเกิดผลที่
มองไม่เห็น  ปีนั้นคือ ค.ศ 1933 เมื่อโอกาส
จะได้งานทำามีน้อยมากเน่ืองจากภาวะเศรษฐ- 
กิจตกต่ำาครั้งใหญ่ สถานที่คือภาคตะวันออก 
ของสหรัฐ  อาร์ลีน ไบเซกเคอร์เพิ่งเรียนจบ 
มัธยมปลาย  หลังจากหางานอยู่นาน ในที่สุด 
เธอก็ได้งานเป็นช่างเย็บผ้าที่โรงงานเสื้อผ้า  
คนงานได้รับค่าจ้างเป็นรายช้ินตามท่ีพวกเธอ 
เย็บเสร็จเรียบร้อยถูกต้องในแต่ละวัน  เย็บ
ได้มากชิ้น ค่าจ้างก็มากตาม

วันหน่ึงหลังจากเร่ิมงานท่ีโรงงานได้ไม่นาน 
อาร์ลีนต้องเผชิญกับข้ันตอนท่ีทำาให้เธอสับสน 
และท้อแท้ เธอนั่งที่จักรเย็บผ้าพยายามเลาะ 
ตะเข็บงานท่ีทำาไม่สำาเร็จเพ่ือให้ช้ินงานท่ีกำาลัง 
เย็บอยู่ถูกต้องเรียบร้อย  ดูเหมือนไม่มีใคร
ช่วยเธอ เพราะต่างคนต่างรีบเร่งทำาให้ได้มาก
ชิ้นที่สุด  อาร์ลีนรู้สึกหมดหนทางและสิ้นหวัง  
เธอเริ่มร้องไห้เบาๆ

คนท่ีน่ังตรงข้ามกับอาร์ลีนคือเบอร์นีซ ร็อค 
เธออายุมากกว่าและเป็นช่างเย็บผ้าที่มีประ- 
สบการณ์มากกว่า  เมื่อสังเกตเห็นอาร์ลีน 
ท้อใจ เบอร์นิซจึงทิ้งงานของเธอไปอยู่ข้างๆ 
อาร์ลีน ให้คำาแนะนำาและช่วยเหลือเธออย่าง
อ่อนโยน  เธออยู่จนกระทั่งอาร์ลีนเกิดความ
มั่นใจและสามารถทำางานชิ้นนั้นได้สำาเร็จ  
จากนั้นเบอร์นิซก็กลับไปที่จักรของเธอ พลาด

ธิดาทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ เรา 
จึงเป็นพี่น้องกัน  เมื่อเราจดจำาความจริงนี้ 
เราจะรักบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าได้
ง่ายขึ้น

โดยแท้แล้ว ความรักคือแก่นแท้ของพระ- 
กิตติคุณและพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่าง 
ของเรา  พระชนม์ชีพของพระองค์เป็นมรดก
แห่งความรัก  ทรงรักษาผู้เจ็บป่วย ทรงพยุง
คนที่ถูกเหยียบย่ำา ทรงช่วยคนบาปให้รอด  
สุดท้าย ฝูงชนที่โกรธเกรี้ยวปลิดชีพพระองค์ 
กระนั้นพระดำารัสก็ยังดังแว่วมาจากเนินเขา
กลโกธาว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงยกโทษ
พวกเขาเพราะเขาไม่รู้ว่ากำาลังทำาอะไร”4—นี่
คือการแสดงออกอันสูงส่งที่สุดของความรัก 
ความเห็นใจในความเป็นมรรตัย

มีคุณลักษณะมากมายซึ่งเป็นการแสดง 
ความรัก อาทิ ความกรุณา ความอดทน ความ 
ไม่เห็นแก่ตัว ความเข้าใจ และการให้อภัย   
ในการสมาคมทั้งหมดของเรา คุณลักษณะ
เหล่านี้และอื่นๆ จะช่วยทำาให้ความรักในใจ
เราประจักษ์ชัด

โดยปกติความรักของเราจะแสดงให้เห็น
ในปฏิสัมพันธ์ต่อกันวันต่อวัน สำาคัญที่สุดคือ 
ความสามารถในการรับรู้ความต้องการของผู้

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดทรงปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลาง
มนุษย์ ทนายคนหนึ่งทูลถามพระ- 

องค์ว่า “ท่านอาจารย์  ในธรรมบัญญัตินั้น 
พระบัญญัติข้อไหนสำาคัญที่สุด”

มัทธิวบันทึกว่าพระเยซูตรัสตอบดังนี้
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วย

สุดใจของท่าน ด้วยสุดจิตของท่าน และด้วย
สิ้นสุดความคิดของท่าน

“น่ันแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญอันดับ 
แรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง”1

มาระโกสรุปเร่ืองน้ีด้วยพระดำารัสของพระ- 
ผู้ช่วยให้รอด “ไม่มีพระบัญญัติอ่ืนใดท่ีสำาคัญ 
ยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้”2

เราจะรักพระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้
หากเราไม่รักเพื่อนร่วมทางระหว่างการเดิน
ทางอันเป็นมรรตัยนี้  ในทำานองเดียวกัน เรา
จะรักเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่ไม่ได้หากเราไม ่
รักพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาของเราทั้งหลาย  
อัครสาวกยอห์นบอกเราว่า “พระบัญญัตินี้
เราได้มาจากพระองค์ คือให้คนที่รักพระเจ้า
นั้นรักพี่น้องของตนด้วย”3  เราทุกคนเป็นบุตร

คว�มรัก—แก่นแท้ 
ของพระกิตติคุณ
เร�จะรักพระผู้เป็นเจ้�อย่�งแท้จริงไม่ได้ห�กเร�ไม่รักเพื่อนร่วมท�งระหว่�ง
ก�รเดินท�งอันเป็นมรรตัยนี้
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โอกาสทำางานให้ได้มากชิ้นเท่าที่เธอจะทำาได้
หากเธอไม่ช่วยอาร์ลีน

ด้วยการกระทำาแห่งความการุณย์รักครั้งนี ้
เบอร์นีซกับอาร์ลีนจึงกลายเป็นเพ่ือนกันช่ัวชีวิต 
ต่างฝ่ายต่างแต่งงานมีครอบครัว ราวทศวรรษ 
1950 เบอร์นีซผู้เป็นสมาชิกของศาสนจักรมอบ 
พระคัมภีร์มอรมอนให้อาร์ลีนกับครอบครัว  
ในปี 1960 อาร์ลีนกับสามีและลูกๆ รับบัพ-
ติศมาเป็นสมาชิกของศาสนจักร  ต่อมาพวก
เขารับการผนึกในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า

เน่ืองด้วยความเห็นใจท่ีเบอร์นีซแสดงออก 
เมื่อเธอลุกมาช่วยคนที่เธอไม่รู้จักแต่ท้อใจ
และต้องการความช่วยเหลือ เวลานี้คนนับไม่
ถ้วนทั้งคนเป็นและคนตายจึงได้รับศาสนพิธี
แห่งการช่วยให้รอดของพระกิตติคุณ

ทุกวันในชีวิตเรามีโอกาสแสดงความรัก
ความกรุณาต่อคนรอบข้าง  ประธานสเป็น
เซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์กล่าวว่า “เราพึงจำา

ไว้ว่าคนเหล่านั้นที่เราพบในลานจอดรถ ใน
สำานักงาน ในลิฟต์ และที่อื่นๆ ล้วนเป็นส่วน
หนึ่งของมนุษยชาติที่พระผู้เป็นเจ้าประทาน
ให้เรารักและรับใช้  เราจะพูดถึงความเป็นพี่
น้องโดยทั่วไปของมนุษยชาติไม่ได้หากเรา 
ไม่ถือว่าทุกคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นพี่น้อง
ชายหญิงของเรา”6

โอกาสแสดงความรักมักเกิดขึ้นอย่างไม่
คาดฝัน  ตัวอย่างของโอกาสเช่นนั้นปรากฏ
ในบทความหนังสือพิมพ์เดือนตุลาคม ปี 1981 
ข้าพเจ้าประทับใจมากกับความรักและความ
เห็นใจที่บรรยายไว้ในบทความนั้นจนตัดเก็บ
ไว้ในแฟ้มมาตลอด 30 ปี

บทความบอกว่าสายการบินอะแลสกาซึ่ง 
บินตรงจากแองคอริจ รัฐอะแลสกาไปซีแอต- 
เทิล รัฐวอชิงตัน—เที่ยวบินที่มีผู้โดยสาร 150 
คน—เปลี่ยนเส้นทางไปยังเมืองอันไกลโพ้น
ของอะแลสกาเพื่อรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสคนหนึ่ง  เส้นเลือดแดงที่แขนของเด็ก

ชายวัยสองขวบขาดเพราะล้มทับเศษแก้ว
ขณะเล่นอยู่ใกล้บ้าน  เมืองนั้นอยู่ทางใต้ของ
แองคอริจ 450 ไมล์ (725 (กิโลเมตร) และ
ไม่ได้อยู่บนเส้นทางบิน แต่คณะแพทย์ใน
เหตุการณ์ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน ด้วย
เหตุนี้เครื่องบินจึงเปลี่ยนเส้นทางไปรับเด็ก
มาซีแอตเทิลเพื่อให้เขาได้รับการรักษาในโรง
พยาบาล

เม่ือเคร่ืองลงจอดใกล้เมืองน้ัน คณะแพทย์ 
แจ้งนักบินว่าเด็กเสียเลือดมากจนอาจจะเสีย 
ชีวิตก่อนถึงซีแอตเทิล  พวกเขาจึงตัดสินใจ 
บินออกนอกเส้นทาง 200 ไมล์ (320 กิโลเมตร) 
ไปจูโน อะแลสกา เมืองใกล้ที่สุดที่มีโรงพยา- 
บาล

หลังจากส่งเด็กไปจูโนแล้ว เคร่ืองบินก็บ่าย 
หน้าไปซีแอตเทิล ถึงท่ีหมายล่าช้ากว่ากำาหนด 
เวลาหลายชั่วโมง แต่ไม่มีผู้โดยสารคนใดบ่น  
แม้ส่วนใหญ่จะพลาดนัดและต่อเที่ยวบิน
ไม่ทัน  อันที่จริง เมื่อเวลาผ่านไปหลายนาที
หลายชั่วโมง พวกเขาเรี่ยไรเงินช่วยเด็กคนนี้
กับครอบครัวได้เป็นจำานวนมาก

ขณะท่ีเคร่ืองจะลงจอดในซีแอตเทิล ผู้โดย 
สารโห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อนักบินประกาศ
ว่าเขาได้รับแจ้งทางวิทยุว่าเด็กพ้นขีดอันตราย 
แล้ว7

ถ้อยคำาจากพระคัมภีร์เข้ามาในความคิด
ข้าพเจ้า “จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของ
พระคริสต์…และผู้ใดที่ถูกพบว่าครอบครอง
มันในวันสุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา”8

พี่น้องทั้งหลาย โอกาสแสดงความรักครั้ง 
ใหญ่ที่สุดของเราบางครั้งจะอยู่ในรั้วบ้านของ 
เรา ความรักควรเป็นหัวใจของชีวิตครอบครัว 
แต่บางครั้งไม่เป็นเช่นนั้น มีความใจร้อนมาก 
เกินไป มีการโต้เถียงมากเกินไป มีการทะเลาะ- 
เบาะแว้งมากเกินไป มีน้ำาตามากเกินไป ประ- 
ธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์พูดแสดงความเสียใจ 
ดังนี้ “เหตุใด [คน] ที่เรารัก [มากที่สุด] จึงตก 
เป็นเป้ารับวาจาหยาบกระด้างของเราบ่อยๆ  
เหตุใดบางครั้ง [เรา] จึงพูดแทงใจด้วยวาจา
เชือดเฉือน”9  คำาตอบของคำาถามเหล่านี้อาจ 
ต่างกันไปสำาหรับเราแต่ละคน ทว่าส่วนสำาคัญ 
ที่สุดคือเหตุผลไม่ใช่เรื่องสลักสำาคัญ  ถ้าเรา
จะทำาตามพระบัญชาให้รักกัน เราต้องปฏิบัติ
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ต่อกันด้วยความกรุณาและความเคารพ
แน่นอนว่าจะมีหลายครั้งที่ต้องลงโทษตัก-

เตือน แต่จงจำาคำาแนะนำาที่พบในพระคัมภีร์
หลักคำาสอนและพันธสัญญา—นั่นคือ เมื่อ
เราจำาเป็นต้องว่ากล่าวกัน เราจงแสดงความ
รักเพิ่มขึ้นหลังจากนั้น10

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะพยายามถนอมน้ำาใจ 
และไวต่อความคิด ความรู้สึก และสภาวการณ์ 
ของคนรอบข้างเสมอ  ขอเราอย่าดูถูกเหยียด
หยามผู้ใด แต่จงเห็นใจและให้กำาลังใจ  เรา
ต้องระวังว่าเราจะไม่ทำาลายความเชื่อมั่นของ
อีกฝ่ายผ่านคำาพูดหรือการกระทำาที่ไม่ใส่ใจ

การให้อภัยควรควบคู่มากับความรัก  ใน
ครอบครัวเรา เช่นเดียวกับมิตรสหายของเรา  

อาจจะมีความรู้สึกเสียใจน้อยใจและไม่เห็น 
ด้วย  อีกประการหนึ่งคือปัญหาจะเล็กน้อย 
เพียงไร เราไม่สามารถปล่อยและไม่ควรปล่อย 
ให้ลุกลาม กลัดหนอง จนทำาลายเราในที่สุด  
การตำาหนิติเตียนทำาให้แผลเปิด การให้อภัย
เท่านั้นที่เยียวยา

วันหนึ่ง สตรีที่น่ารักผู้ล่วงลับแล้วเคยมา 
สนทนากับข้าพเจ้าและเล่าเรื่องเสียใจบาง 
เรื่องที่ข้าพเจ้าคาดไม่ถึง เธอพูดถึงเหตุการณ ์
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนและเกี่ยวพันกับ
เจ้าของฟาร์มใกล้บ้าน เขาเคยเป็นเพื่อนที่ด ี
แต่เธอกับสามีไม่ลงรอยกับเขาหลายครั้ง วัน
หนึ่งเจ้าของฟาร์มคนนี้ถามว่าเขาจะเดินลัด
ผ่านที่ของเธอมายังที่ของเขาได้ไหม  ตรงจุด 

นี้เธอหยุดเล่าครู่หนึ่ง แล้วพูดด้วยน้ำาเสียงสั่น
เครือว่า “บราเดอร์มอนสันคะ ดิฉันไม่ยอม 
ให้เขาเดินผ่านที่ของเรา เขาจึงต้องเดินอ้อม
ไปอีกไกลกว่าจะถึงที่ของเขา  ดิฉันผิด ดิฉัน
เสียใจ ตอนน้ีเขาจากไปแล้ว แต่โอ้ ดิฉันอยาก 
จะบอกเขาว่า ‘ดิฉันขอโทษ’ ดิฉันอยากมี
โอกาสแสดงน้ำาใจครั้งที่สอง”

ขณะฟังเธอพูด ข้อสังเกตอันน่าเศร้าของ
จอห์น กรีนลีฟ วิทเทียร์เข้ามาในความคิด
ข้าพเจ้า “ในบรรดาถ้อยคำาอันน่าเศร้าที่พูด
หรือเขียนไว้ คำาที่เศร้าใจที่สุดคือ ‘สุดแสน

เสียด�ย!’”11  พี่น้องทั้งหลาย  เมื่อเราปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นด้วยความรักความเห็นใจ เราจะพ้น
เรื่องเสียใจเช่นนั้น

ความรักแสดงออกได้หลายวิธี อาทิ ยิ้ม 
โบกมือ แสดงความเห็นอย่างนุ่มนวล และ
ชมเชย  อีกหลายวิธีอาจจะละเอียดอ่อนกว่า 
เช่น แสดงความสนใจในกิจกรรมของอีกฝ่าย 
สอนหลักธรรมด้วยความอ่อนโยนและความ 
อดทน เยี่ยมผู้ป่วยหรือคนที่ต้องอยู่กับบ้าน 
คำาพูดและการกระทำาเหล่าน้ี และอีกมากมาย 
สามารถสื่อความรักได้

เดล คาร์เนกี นักเขียนและนักบรรยาย 
ชาวอเมริกันผู้มีชื่อเสียง เชื่อว่าคนแต่ละคนมี 
“พลังความสามารถในการเพิ่มความสุขของ 
คนทั้งโลกอยู่ในตัวเขา…โดยกล่าวคำาชื่นชม 
ท่ีจริงใจแก่คนหงอยเหงาหรือท้อใจ” เขากล่าว 
ว่า “บางทีพรุ่งน้ีท่านอาจจะลืมถ้อยคำาจรรโลงเวียนนา ออสเตรีย
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ปีที่แล้ว  ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นการแสดงให้
ประจักษ์ที่เป็นส่วนตัวมาก  ในที่สุดข้าพเจ้า
ก็รู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้า รู้ แน่นอน เพราะ
ข้าพเจ้าได้รับ หลังจากนั้น ข้าพเจ้าคลาน
ออกมาจากที่กำาบังและเดินตัวเบากลับไป
ที่เตียง  ตลอดคืนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกปีติและ
อัศจรรย์ใจ

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเลย 
ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้ 
ก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เช่นกัน  ข้าพเจ้า
ยังคงเชื่อเช่นนั้น  หลายปีตั้งแต่นั้นมา 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประสบการณ์แบบนั้นเป็น
ทั้งแสงสว่างให้ติดตามและภาระให้แบกรับ

ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริง
เหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้ สิ่งซึ่งข้าพเจ้าได ้
เรียนรู้และประสบมาตลอด 90 ปีของชีวิตและ 
มากกว่า 50 ปีในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่  
ซึ่งเกือบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้นั้นจัดอยู่ในประ- 
เภทของสิ่งที่สอนไม่ได้แต่เรียนรู้ได้

เช่นเดียวกับสิ่งล้ำาค่าเกือบทุกสิ่ง ความรู ้
ที่เป็นคุณค่านิรันดร์ซึ่งมาจากการสวดอ้อน 
วอนและไตร่ตรองส่วนตัว  ร่วมกับการอด
อาหารและศึกษาพระคัมภีร์ จะเช้ือเชิญความ 
รู้สึกและการเปิดเผยตลอดจนเสียงกระซิบ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  สิ่งนี้ให้คำาแนะนำา
เราจากเบื้องบนเมื่อเราเรียนรู้กฎเกณฑ์มา
เติมกฎเกณฑ์

โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ช่
วงเวลาแห่งสงครามหรือความไม่
แน่นอนช่วยให้เรามุ่งความสนใจไป
ในสิ่งซึ่งสำาคัญจริงๆ 

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาแห่ง 
ความสับสนทางวิญญาณสำาหรับข้าพเจ้า   
ข้าพเจ้าจากบ้านที่เมืองบริคัม ซิตี้ ยูทาห์
พร้อมประจักษ์พยานอันน้อยนิด และข้าพเจ้า 
รู้สึกต้องการบางส่ิงเพ่ิมข้ึน จริงๆ แล้วนักเรียน 
ปีสุดท้ายทุกคนในโรงเรียนกำาลังเดินทางไป
แดนสงครามในอีกไม่กี่สัปดาห์  ขณะประจำา
การอยู่ที่เกาะอิชิมะ ติดกับทางเหนือของโอะ-
กินะวะ ประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้าต่อสู้ดิ้นรนกับ
ความสงสัยและความไม่แน่นอน  ข้าพเจ้า
ต้องการประจักษ์พยานส่วนตัวของพระกิตติ- 
คุณ  ข้าพเจ้าต้องการ รู้ !

คืนหนึ่งข้าพเจ้านอนไม่หลับ ข้าพเจ้าออก
จากเต็นท์และเข้าไปในที่กำาบังซึ่งสร้างจาก
ถังน้ำามัน 190 ลิตรใส่ทรายไว้ข้างใน วางเรียง 
และซ้อนกันจนเป็นคอกปิดล้อม  ไม่มีหลังคา 
ข้าพเจ้าคลานเข้าไปข้างใน แหงนมองท้องฟ้า 
ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยดวงดาว และคุกเข่า
สวดอ้อนวอน

ระหว่างสวดอ้อนวอนยังไม่จบประโยคม ี
บางสิ่งเกิดขึ้น  แม้ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่าน
แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้น  สิ่ง 
นี้เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะพูดออกมาได้ แต่ใน
วันน้ียังคงชัดเจนเหมือนในคืนน้ันเม่ือ 65 กว่า 
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พยาน
ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริงเหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้

ใจที่ท่านพูดวันนี้ แต่ผู้รับจะทะนุถนอมคำาพูด
นั้นไว้ชั่วชีวิต”12

ขอให้เราเริ่มแสดงความรักต่อบุตรธิดาทุก 
คนของพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ วันนี้ ไม่ว่าพวก 
เขาจะเป็นสมาชิกครอบครัวเรา เพื่อนของเรา 
แค่คนรู้จัก หรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง เมื่อ 
เราลุกข้ึนทุกเช้า ขอให้เราต้ังใจว่าจะตอบสนอง 
ด้วยความรักความกรุณาต่อส่ิงใดก็ตามท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกับเรา

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อาจเข้าใจความรัก
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา  เพราะความรัก
นี้ พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรผู้ทรงรักเรามาก
พอจะสละพระชนม์ชีพเพื่อเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตนิรันดร์  เมื่อเราเข้าใจของประทานอันหา
ที่เปรียบมิได้นี้ ใจเราจะเปี่ยมด้วยความรัก
ต่อพระบิดานิรันดร์ของเรา ต่อพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา และมนุษยชาติทั้งปวง  ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนั้น ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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