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นั่นเตือนใจข้าพเจ้าเสมอให้นึกถึงความเป็น 
นิรันดร์ของหน่วยครอบครัว

เมื่อข้าพเจ้าเติบใหญ่ ข้าพเจ้ามีความสัม-
พันธ์พิเศษกับคุณตา ข้าพเจ้าเป็นลูกชายคน 
โตของครอบครัว  ข้าพเจ้าต้องตักหิมะออก
จากทางเดินในฤดูหนาวและดูแลสนามหญ้า
ในฤดูร้อนให้บ้านเรา บ้านของคุณตา กับบ้าน 
ของคุณป้าสองคน  คุณตามักจะนั่งอยู่บน
ระเบียงหน้าบ้านขณะข้าพเจ้าตัดหญ้า  เมื่อ
ข้าพเจ้าตัดหญ้าเสร็จข้าพเจ้าจะนั่งบนบันได
หน้าบ้านและพูดคุยกับท่าน  ช่วงเวลาเหล่า
นั้นเป็นความทรงจำาที่ข้าพเจ้าหวงแหน

วันหนึ่งข้าพเจ้าถามคุณตาว่าข้าพเจ้าจะ
รู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าทำาสิ่งที่ถูกต้องเสมอ
เพราะชีวิตมีให้เลือกมากมายเหลือเกิน  คุณ
ตาตอบด้วยประสบการณ์จากชีวิตเกษตรกร
ของท่านเหมือนเคย

ท่านสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับการฝึกม้าลาก 
สองตัวให้ทำางานด้วยกันเป็นทีม ท่านอธิบาย 
ว่าม้าลากต้องรู้เสมอว่าใครคุมอยู่  สิ่งจำาเป็น
อย่างหนึ่งในการควบคุมม้าคือบังเหียนและ 
เหล็กขวางปากม้า ถ้าตัวหน่ึงเช่ือว่าไม่จำาเป็น 
ต้องทำาตามคำาสั่งของผู้ขี่รถเทียมม้า ม้าจะ

โดย เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การสังสรรค์ในครอบครัวที่ซิสเตอร์ 
เพอร์รีย์กับข้าพเจ้าจัดทุกคืนวันจันทร์ 
จู่ๆ ก็มีคนเพิ่มขึ้น  น้องชายข้าพเจ้า 

ลูกสาวของเขา น้องชายของบาร์บารา และ
หลานสาวกับสามีเธอย้ายเข้ามาอยู่คอนโด
ตึกเดียวกับเรา   นั่นเป็นครั้งเดียวที่ข้าพเจ้า 
มีครอบครัวอยู่ใกล้ตั้งแต่เป็นเด็ก  เวลานั้น 
ครอบครัวข้าพเจ้าอยู่ช่วงถนนเดียวกับสมาชิก 
หลายคนของญาติฝ่ายมารดา  บ้านของคุณ
ตาซอนเนอยู่ติดเราทางทิศเหนือ และบ้าน
ของคุณป้าเอ็มมาอยู่ติดเราทางทิศใต้ คุณป้า
โจเซฟีนอยู่ช่วงถนนฝั่งใต้ และคุณลุงแอลมา
อยู่ช่วงถนนฝั่งตะวันออก 

ในช่วงวัยเด็กข้าพเจ้าปฏิสัมพันธ์กับญาติๆ 
ของเราทุกวันและมีช่วงเวลาของการทำางาน 
เล่น และพูดคุยกัน เราจะเกเรมากไม่ได้เพราะ 
จะมีรายงานถึงคุณแม่ของเราเร็วมาก  เวลา
นี้โลกเราไม่เหมือนเดิม—สมาชิกครอบครัว
ส่วนใหญ่อยู่กระจัดกระจาย  แม้พวกเขา
ค่อนข้างอยู่ใกล้กัน แต่มักไม่อยู่ชิดติดกัน  
ข้าพเจ้ายังคงเชื่อว่าวัยเด็กและสถานการณ์
ปัจจุบันของข้าพเจ้าเป็นเหมือนสวรรค์น้อยๆ 
สมาชิกครอบครัวที่เรารักอาศัยอยู่ใกล้กัน  

การเชื่อฟังผ่านศรัทธา
ของเรา
การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธาในปัญญาและพลังความสามารถของ
ผู้มีอำานาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า

เลียโฮนา, พ.ค. 2011, 115-116)
เหรียญสองปอนด์ของสหราชอาณาจักรมี

ข้อความจารึกไว้ด้านข้างว่า “ยืนบนไหล่ของ
ยักษ์”  เมื่อข้าพเจ้านึกถึงบรรพบุรุษผู้บุกเบิก
ผู้ยิ่งใหญ่ของเรา ข้าพเร้ารู้สึกว่าเรา ทุกคน 
กำาลังยืนบนไหล่ของยักษ์

แม้ว่าโอวาทนั้นจะมาจากจดหมายของ
โรเบิร์ต แฮร์ริส แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่าบรรพชน
อีกนับไม่ถ้วนจะส่งข่าวสารแบบเดียวกันแก่
ลูกหลานของพวกเขาว่า หนึ่ง เราต้องไม่ลืม
ประสบการณ์ที่เราได้รับในพระวิหาร และเรา 
ต้องไม่ลืมคำาสัญญาและพรที่จะมาสู่เราแต ่
ละคนเพราะพระวิหาร  สอง เราต้องไม่ลืมว่า
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้านำาเรา

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าเรา ได้รับ การนำาโดย 
ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า  พระเจ้า
ทรงฟ้ืนฟูศาสนจักรของพระองค์ในยุคสุดท้าย 
ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ และเราต้อง 
ไม่ลืมว่าศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายของพระผู้- 
เป็นเจ้านำาเรามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โจเซฟ
จนถึงบริคัม ตลอดจนประธานศาสนจักรแต ่
ละคนที่ตามมาจนถึงศาสดาพยากรณ์ของ
เราในวันนี้—โธมัส เอส. มอนสัน  ข้าพเจ้า
รู้จักท่าน ข้าพเจ้ายกย่องท่าน และข้าพเจ้า
รักท่าน  ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านคือศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าบนโลกในวันนี้

ข้าพเจ้าปรารถนาจากใจ พร้อมกับลูก
หลานของข้าพเจ้า ว่าเราจะยกย่องมรดก
ของบรรพชนผู้ชอบธรรมของเรา—ผู้บุกเบิก
ชาวมอรมอนผู้ซื่อสัตย์ผู้ยอมถวายทุกสิ่งบน
แท่นบูชาเพื่อเสียสละและปกป้องพระผู้เป็น
เจ้าและศรัทธาของพวกเขา  ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนว่าเราแต่ละคนจะดำาเนินชีวิตอย่าง
แน่วแน่ต่อศรัทธาที่พ่อแม่เราเฝ้าถนอม  ใน
พระนามอันบริสุทธ์ิและศักด์ิสิทธ์ิของพระเยซู 
คริสต์ เอเมน 
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ลากรถและทำางานเต็มกำาลังความสามารถ
ของมันไม่ได้  

ตอนนี้เราจะใช้ตัวอย่างดังกล่าวสำารวจ 
บทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้า  ใครคือผู้ขี่รถ 
เทียมม้า  คุณตาเชื่อว่าผู้ขี่คือพระเจ้า  พระ-
องค์ทรงมีจุดประสงค์และแผน พระองค์ทรง
เป็นผู้ฝึกและผู้สร้างรถเทียมม้าและม้าลาก
แต่ละตัว  ผู้ขี่รู้ดีที่สุด และวิธีเดียวที่ม้าจะรู้
ว่าตนกำาลังทำาถูกต้องเสมอคือเชื่อฟังและไป
ตามการนำาของผู้ขี่   

คุณตาข้าพเจ้ากำาลังเปรียบบังเหียนและ
เหล็กขวางปากม้ากับอะไร  ข้าพเจ้าเชื่อใน
เวลานั้น เช่นเดียวกับเชื่อในเวลานี้ว่าคุณตา 
กำาลังสอนข้าพเจ้าให้ทำาตามการกระตุ้นเตือน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  ในมโนภาพของ
คุณตา บังเหียนและเหล็กขวางปากม้าเป็น
เรื่องฝ่ายวิญญาณ  ม้าที่เชื่อฟัง ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของม้าลากที่ฝึกมาอย่างดี ต้องการเพียง 
แรงกระตุกเบาๆ จากผู้ข่ีให้ทำาส่ิงท่ีเขาต้องการ 
ให้ทำา  แรงกระตุกเบาๆ นี้เทียบได้กับสุรเสียง
สงบแผ่วเบาที่พระเจ้าตรัสกับเรา  เพื่อเคารพ

สิทธิ์เสรีของเรา แรงกระตุกจะไม่รุนแรงและ
มีพลัง

ชายหญิงผู้เมินการกระตุ้นเตือนท่ีอ่อนโยน 
ของพระวิญญาณมักจะเรียนรู้เช่นเดียวกับ
บุตรเสเพลผ่านผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้
ของการไม่เชื่อฟังและการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย  
ผลที่เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ทำาให้บุตรเสเพล
อ่อนน้อมถ่อมตนจน “เขาสำานึกตัวได้” และ
ได้ยินสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณบอก 
เขาให้กลับไปบ้านของบิดา (ดู ลูกา 15:11–32)

บทเรียนที่คุณตาสอนข้าพเจ้าคือ จงพร้อม 
รับแรงกระตุกเบาๆ ของพระวิญญาณเสมอ  
ท่านสอนว่าข้าพเจ้าจะได้รับการกระตุ้นเตือน
เช่นนั้นเสมอถ้าข้าพเจ้าออกนอกเส้นทาง  
ข้าพเจ้าจะไม่มีวันรู้สึกว่าทำาผิดร้ายแรงกว่า
เดิมถ้าข้าพเจ้ายอมให้พระวิญญาณทรงนำา
การตัดสินใจของข้าพเจ้า

ตามที่ยากอบ 3:3 กล่าว “ถ้าเราเอาบัง- 
เหียนใส่ปากม้าเพื่อให้พวกมันเชื่อฟัง เราก็
สามารถบังคับมันได้ทั้งตัว”

เราต้องรู้สึกไวต่อบังเหียนทางวิญญาณ  

แม้ด้วยแรงกระตุกเบาที่สุดจากพระอาจารย์
เราก็ยังต้องเต็มใจปรับเปลี่ยนเส้นทางของ
เรา  เพื่อประสบความสำาเร็จในชีวิตเราต้อง
สอนวิญญาณและร่างกายเราให้ทำางานด้วย
กันในการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า  ถ้าเราเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนที่อ่อน
โยนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นั่นจะทำาให้
วิญญาณและร่างกายเราเป็นหนึ่งเดียวในจุด
ประสงค์และจะนำาเรากลับบ้านนิรันดร์ไปอยู่
กับพระบิดาในสวรรค์ของเราผู้เป็นนิรันดร์ 

หลักแห่งความเช่ือข้อสามสอนเราเก่ียวกับ 
ความสำาคัญของการเชื่อฟัง: “เราเชื่อว่าโดย
ผ่านการชดใช้ของพระคริสต์, มนุษยชาติทั้ง
มวลจะรอดได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสน-
พิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ.”

การเชื่อฟังแบบที่คุณตาพูดถึงในตัวอย่าง
ของท่านเร่ืองรถเทียมม้าเรียกร้องความวางใจ 
เป็นพิเศษเช่นกัน—น่ันคือ ศรัทธาโดยสมบูรณ์ 
ในผู้ขี่รถเทียมม้า  ด้วยเหตุนี้บทเรียนที่คุณตา
สอนข้าพเจ้าจึงพาดพิงถึงหลักธรรมข้อแรก
ของพระกิตติคุณ—ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
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อัครสาวกเปาโลสอนว่า “[ศรัทธา] คือ
ความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจใน 
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น” (ฮีบรู 11:1) ต่อจากน้ันเปาโล 
ใช้ตัวอย่างของอาเบล เอโนค โนอาห์ และ 
อับราฮัมสอนเร่ืองศรัทธา เปาโลเน้นเร่ืองของ 
อับราฮัมเพราะอับราฮัมเป็นบิดาของผู้มีศรัทธา 
ดังนี้  

“โดย [ศรัทธา] เมื่ออับราฮัมได้รับการทรง
เรียกให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็น
มรดก ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดย
ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน

“โดย [ศรัทธา] ท่านได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน
แห่งพระสัญญาเหมือนเป็นคนต่างด้าว…

“โดย [ศรัทธา] นางซาราห์หญิงหมันเอง
ก็ได้รับพลังในการตั้งครรภ์เมื่อชรามากแล้ว 
เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ทรงสัญญานั้น
ซื่อสัตย์” (ฮีบรู 11:8–9, 11)

เรารู้ว่าพระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและ 
ซาราห์ผ่านอิสอัคบุตรชายของอับราฮัมและ
ซาราห์—สัญญาว่าผู้สืบเชื้อสาย “มากมาย
ดังดวงดาวในท้องฟ้า และดังเม็ดทรายอัน
นับไม่ถ้วนที่ฝั่งทะเล” (ดู ข้อ 12; ดู ปฐมกาล 
17:15-16 ด้วย) และจากนั้น พระเจ้าทรง
ทดสอบศรัทธาของอับราฮัมอย่างที่พวกเรา
จำานวนมากนึกไม่ถึง

ข้าพเจ้าพินิจพิเคราะห์เร่ืองราวของอับราฮัม 
กับอิสอัคหลายครั้ง และยังไม่เชื่อว่าข้าพเจ้า
เข้าใจศรัทธาและการเชื่อฟังของอับราฮัม
อย่างถ่องแท้  ข้าพเจ้าอาจจินตนาการได้ว่า 
ท่านรีบออกเดินทางตอนเช้าตรู่วันหนึ่ง แต ่
ท่านเดินข้างๆ อิสอัคบุตรชายตลอดการเดิน 
ทางสามวันไปเชิงเขาโมริยาห์ได้อย่างไร พวก 
เขาแบกฟืนขึ้นเขาได้อย่างไร  ท่านสร้างแท่น
บูชาอย่างไร  ท่านมัดอิสอัคและวางเขาไว้

บนแท่นบูชาอย่างไร  ท่านอธิบายกับอิสอัค
อย่างไรว่าเขาจะเป็นเครื่องบูชา  และท่าน 
มีแรงเงื้อมีดจะสังหารบุตรชายได้อย่างไร   
ศรัทธาของอับราฮัมให้พลังท่านทำาตามการ 
นำาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดจนถึงช่วง 
เวลาอันน่าพิศวงเมื่อเทพร้องเรียกจากสวรรค์
และประกาศต่ออับราฮัมว่าท่านผ่านการ 
ทดสอบที่ปวดร้าวใจแล้ว  จากนั้นเทพของ
พระเจ้าย้ำาสัญญาในพันธสัญญาแห่งอับราฮัม  

ข้าพเจ้ายอมรับว่าปัญหาท้าทายเกี่ยวกับ 
การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการเชื่อฟัง 
จะยากสำาหรับคนบางคนมากกว่าคนอื่นๆ    
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์หลายปีพอจะรู้ว่าแม้
บุคลิกลักษณะของม้าจะต่างกันมาก และด้วย 
เหตุนี้ จึงฝึกม้าบางตัวได้ง่ายขึ้นหรือไม่ก็ยาก
ขึ้น แต่ความหลากหลายของคนเรามากยิ่ง
กว่านั้น  เราแต่ละคนเป็นบุตรหรือธิดาของ
พระผู้เป็นเจ้า เรามีเรื่องราวก่อนเกิดและใน 
มรรตัยต่างกันไป ฉะนั้นจึงมีวิธีแก้ที่ใช้ได้กับ 
ทุกคนไม่มากนัก  ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอม 
รับว่าชีวิตมีการทดลองและความผิดพลาด 
และสำาคัญที่สุดคือ เราต้องใช้หลักธรรมข้อ
สองของพระกิตติคุณเสมอ ซึ่งคือ การกลับใจ

ช่วงเวลาที่คุณตาข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ เป็น
ช่วงเวลาที่ง่าย โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเลือก 
ระหว่างถูกผิด แม้คนฉลาดมากและมีสายตา 
ยาวไกลบางคนอาจเชื่อว่ายุคสมัยที่ซับซ้อน
ขึ้นของเราต้องใช้วิธีแก้ที่ซับซ้อนขึ้น แต่ข้าพ- 
เจ้าไม่เชื่อว่าพวกเขาพูดถูก  ข้าพเจ้าเชื่อว่า
ความซับซ้อนของปัจจุบันต้องใช้ความเรียบ
ง่ายยิ่งขึ้น เหมือนคำาตอบที่คุณตาให้กับคำา 
ถามจากใจข้าพเจ้าว่าเราจะรู้ความแตกต่าง
ระหว่างถูกผิดได้อย่างไร  ข้าพเจ้ารู้ว่าสิ่งที ่
ข้าพเจ้าให้วันน้ีเป็นสูตรง่ายๆ แต่ข้าพเจ้าเป็น 
พยานได้ว่าใช้ได้ผลกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแนะ 
นำาให้ท่านใช้และท้าทายท่านให้ทดลองคำา
พูดของข้าพเจ้า และหากท่านทำา ข้าพเจ้า
สัญญาว่านั่นจะนำาท่านให้เห็นการเลือกชัด 
เจนเมื่อการเลือกระดมใส่ท่านและจะรู้คำา
ตอบเรียบง่ายของคำาถามที่ทำาให้คนมีการ
ศึกษาและคนที่คิดว่าตนฉลาดสับสน

บ่อยเหลือเกินที่เรามักคิดว่าการเชื่อฟังคือ 
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ขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วย
พระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำาหนิ แล้วเขา
ก็จะได้รับตามที่ทูลขอ”1

เขานึกถึงถ้อยคำาดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า  
แสงสว่างจุดแรกแทรกเข้ามาในความมืด นี่
คือคำาตอบ นี่คือวิธีออกจากความสับสนและ
ความมืดมนหรือ  เรียบง่ายเช่นนี้เองหรือ ทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงตอบ  
ในที่สุดเขาตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้ามิ
ฉะนั้นก็ต้องอยู่ในความมืดและความสับสน
ตลอดไป

แม้จะร้อนใจเพียงใด เขาก็ไม่ได้แล่นไปที่
มุมสงบแล้วระดมคำาสวดอ้อนวอนอย่างลุกลี้
ลุกลน  เขาเพิ่งอายุ 14 ปี แต่ในความใฝ่รู้นั้น 
เขาไม่ได้เร่งรีบ  เรื่องนี้ใช่ว่าจะสวดอ้อนวอน
อย่างไรก็ได้  เขาเลือกสถานที่และเวลาที่จะ 
ทุ่มเทไว้ก่อน เขาเตรียมตัวสนทนากับพระผู้
เป็นเจ้า

แล้ววันนั้นก็มาถึง  เป็นเวลา “เช้าของวัน
ที่สวยงาม, แจ่มใส, ต้นฤดูใบไม้ผลิของปี 
[1820]”2  เขาเดินเข้าไปในความสงบเงียบ
ของป่าไม้ที่อยู่ใกล้ๆ เพียงคนเดียว ใต้ต้นไม้
สูงตระหง่านเหนือศีรษะ  เขาไปถึงสถานที่
ซึ่งหมายตาไว้ก่อนหน้านี้ คุกเข่าลงตั้งจิต
ปรารถนาต่อพระองค์

โดยเอ็ลเดอร์ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

นิมิตแรก
เด็กหนุ่มคนหน่ึงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

สายตาสะดุดหยุดอยู่ที่พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง  นั่น
คือชั่วขณะที่จะเปลี่ยนโลก

เขาร้อนใจที่จะรู้ว่าศาสนจักรใดสามารถ
นำาเขาไปสู่ความจริงและความรอดได้  เขา
ลองเข้าเกือบทุกศาสนจักรแล้ว เขาจึงหันมา
อ่านถ้อยคำานี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ถ้า
ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูล

ศาสดาพยากรณ์		 	
โจเซฟ	สมิธ
การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ  ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า 

การยอมทำาตามคำาสั่งหรือคำาบอกของผู้ม ี
อำานาจสูงกว่าแบบไม่ต้องคิด ความจริง 
แล้ว การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธา 
ในปัญญาและพลังความสามารถของผู้ม ี
อำานาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า  เมื่ออับ- 
ราฮัมแสดงให้เห็นศรัทธาแน่วแน่และการ 
เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า แม้เมื่อได้รับบัญชาให ้
ถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชา พระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยชีวิตท่าน ทำานองเดียวกันเมื่อเรา
แสดงศรัทธาผ่านการเชื่อฟัง พระผู้เป็นเจ้า 
จะทรงช่วยชีวิตเราในที่สุด

คนที่เชื่อมั่นแต่ตนเองเท่านั้นและทำาตาม 
เฉพาะความปรารถนาและความโน้มเอียง
ของตนย่อมถูกจำากัดเม่ือเทียบกับคนท่ีทำาตาม 
พระผู้เป็นเจ้าและยอมรับความเข้าใจ พระ-
ปรีชาญาณ และของประทานของพระองค์  
กล่าวกันว่าคนที่หมกมุ่นกับตนเองเป็นคนใจ 
แคบมาก  การเต็มใจเช่ือฟังไม่ใช่อ่อนแอหรือ 
ถูกกระทำา แต่นั่นคือวิธีที่เราประกาศศรัทธา
ของเราในพระผู้เป็นเจ้าและทำาให้ตัวเราคู่ควร 
ได้รับพลังอำานาจของสวรรค์  การเชื่อฟังเป็น 
การเลือก เป็นการเลือกระหว่างความรู้และ
พลังความสามารถอันจำากัดของเรากับพระ-
ปรชีาญาณและมหทิธิฤทธ์ิอนัไรข้ดีจำากัดของ 
พระผู้เป็นเจ้า  จากบทเรียนที่คุณตาสอน
ข้าพเจ้า การเช่ือฟังคือการเลือกรับรู้ว่ามีเหล็ก 
ทางวิญญาณขวางปากเราและให้เราไปตาม
การนำาของผู้ขี่

ขอให้เราเป็นทายาทแห่งพันธสัญญาและ 
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านศรัทธาของเรา 
และโดยรับศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟู  ข้าพเจ้าสัญญาว่าพรแห่งชีวิต
นิรันดร์มีให้ทุกคนผู้มีศรัทธาและเชื่อฟัง ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 




