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โลกในปัจจุบันนีห้รือไม่”
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ศาสดา”—ถ้อยค�าเหล่าน้ันหันใจของเราไปหา
ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเสมอ เรา
เป็นหน้ีท่านอย่างยิ่ง! ท่าน คือ ศาสดาพยากรณ์
แห่งสมัยการประทานสุดท้าย! ลองนึกด!ู ท่าน
มีอายุเท่าๆ กับท่านทัง้หลายเมื่อท่านไดร้บัการ
ดลใจดว้ยถ้อยค�าของอัครสาวกยากอบ “ถ้าใคร
ในพวกท่านขาดสตปิัญญา ให้ คน น้ัน ทูล ขอ จาก 
พระ เจ้า ” 1

ถ้อยค�าเหล่าน้ีผลักดนัให้เด็กหนุ่มโจเซฟ
ออกไปที่ดงไม้ ใกล้บ้าน ท่านทุ่มเทใจให้พระ
ผู้เป็นเจ้า

ฟ้าสวรรคเ์ปิด! โจเซฟเห็นพระบิดากับพระ
บุตรและเรยีนรูด้ว้ยตนเองวา่จะหาค�าตอบตอ่
ค�าถามของท่านไดจ้ากที่ ใด

ข้าพเจ้าวงิวอนท่านแตล่ะคนให้ท�าดงัที่เด็ก
หนุ่มโจเซฟท�า น�าค�าถามของท่านไปยังพระ
บิดาสวรรค์ โดยตรงในการสวดอ้อนวอน ทูลขอ
พระองค ์ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ให้ทรง
น�าทางท่าน ท่านจะเรยีนรู้ ไดด้ว้ยตนเอง—เวลา
น้ีในวยัของท่าน—วธิีรบัการเปิดเผยส่วนตวั 
ไม่มีส่ิงใดจะส่งผลดตีอ่ชีวติท่านมากไปกวา่น้ัน!

ข้าพเจ้าสัญญากับ ท่าน—ไม่ ใช่กับคนที่

ข้
 าพเจ้าไม่สามารถเอ่ยค�าแสดงความ
ซาบซึง้ใจไดม้ากพอตอ่คณะนักรอ้ง
เซมินาร ีพวกท่านท�าไดเ้ยี่ยมมาก 
ขอบคณุ ขอบคณุมากครบั ขณะที่

ข้าพเจ้ามองรอบศนูย์การประชุมใหญ่แห่งน้ี
ซ่ึงเต็มไปดว้ยวสุิทธิชนยุคสุดท้ายผู้สวยงาม 
ข้าพเจ้ารูสึ้กวา่ในที่สุดข้าพเจ้าก็ ไดม้ีครอบครวั
ใหญ่ตามที่หวงัไวแ้ล้ว พวกท่าน 22,000 คนอยู่
ที่น่ีค�า่คนืน้ีและอีกหลายพันคนอยู่กับเราผ่าน
การถ่ายทอดน้ี

ซิสเตอรเ์นลสันกับข้าพเจ้าปลืม้ปีตมิากที่ ได้
อยู่กับท่านค�า่วนัน้ี เราชอบอยู่กับท่าน เยาวชน
แห่งศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชน
ยุคสุดท้าย—และครแูละบิดามารดาของท่าน

เราอยากไดย้ินทุกท่านเล่าประสบการณ์ที่
ท่านเตรยีมรบัการชุมนุมทั่วโลกของเรา เมื่อ
ท่านอ่านพระคมัภีรม์อรมอนทุกวนัและเมื่อ
ท่านสวดอ้อนวอนเพื่อรบัฟังส่ิงที่พระเจ้าตัง้
พระทัยจะสอนท่าน

ข้าพเจ้าขอขอบคณุคณะนักรอ้งเซมินารี
อีกครัง้ที่รอ้งเพลงสวดเปิดดว้ยความรูสึ้กเช่น
น้ัน เพลงสวดน้ัน—“เราขอบพระทัยส�าหรบั

ท่านจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง—เวลานีใ้นวยัของท่าน—วธีิรับการเปิดเผย

ส่วนตวั ไม่มส่ิีงใดจะส่งผลดต่ีอชีวติท่านมากไปกว่าน้ัน!

ประธานรัส
เซลล์ เอม็. เนลสัน
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น่ังข้างท่าน แตก่ับ ท่าน—วา่ ไม่วา่ท่านจะอยู่
ที่ ใดในโลก ไม่วา่ท่านจะอยู่ที่ ใดบนเส้นทาง
แห่งพันธสัญญา—แม้ ในช่ัวขณะน้ีหากท่าน
ไม่ไดอ้ยู่ บน ทางน้ัน—ข้าพเจ้าสัญญากับท่าน
วา่หากท่านจะท�างานทางวญิญาณที่จ�าเป็นตอ่
การพัฒนาทักษะทางวญิญาณที่ส�าคญัยิ่งของ
การเรยีนรูท้ี่จะรบัฟังสุรเสียงกระซิบของพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ดว้ยความจรงิใจและพากเพียร 
ท่านจะไดร้บัการน�าทาง ทุกอย่าง ที่ท่านตอ้งการ
ในชีวติ ท่านจะไดร้บัค�าตอบตอ่ค�าถามของ
ท่านในวธิีและในเวลาของพระเจ้า และอย่าลืม
ปรกึษาบิดามารดาของท่านและผู้น�าศาสนจักร 
พวกเขาก็แสวงหาการเปิดเผยเพื่อท่านเช่นกัน

เมื่อท่านทราบวา่พระผู้เป็นเจ้าทรงก�ากับ
ดแูลชีวติท่าน ถึงแม้จะมีความท้าทายและ
ความผิดหวงั แตท่่านจะรูสึ้กถึงปีตแิละสันตสุิข

ตอ่ไปน้ี เราอยากจะพูดกับท่านเกี่ยวกับ
ความท้าทาย ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด อุดมการณ์ ท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสุด และงาน ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด บนแผ่นดนิโลก เรา
ตอ้งการเชือ้เชิญให้ ท่าน มีส่วนในเรือ่งน้ี!

ข้าพเจ้าไดข้อให้ซิสเตอรเ์วนดี ้เนลสันให้
บรบิทบางอย่างเกี่ยวกับข่าวสารส�าคญัน้ัน เชิญ
ครบั ซิสเตอรเ์นลสัน

ข้าพเจ้าสัญญากบัท่านว่าหากท่านจะท�างานทางวญิญาณทีจ่�าเป็นต่อการพฒันา

ทกัษะทางวญิญาณทีส่�าคญัยิง่ของการเรียนรู้ทีจ่ะรับฟังสุรเสียงกระซิบของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิด้วยความจริงใจและพากเพยีร ท่านจะได้รับการน�าทาง ทุกอย่าง 

ทีท่่านต้องการในชีวติ
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ซิสเตอร์เวนดี ้ 
ดบัเบิลยู. เนลสัน

เ ยาวชนที่รกัทัง้หลาย ผู้ที่เรารกัและเช่ือ
มั่น ดฉัินขอเริม่ตน้ดว้ยเรือ่งเล่าในวนั
หน่ึงที่ดฉัินกับสามีเห็นขณะขับรถเอทีวี
ผ่านเนินเขาในยูทาห์

ฤดใูบไม้รว่งวนัน้ันช่างสวยงาม เราชอบอยู่
ท่ามกลางแมกไม้สีทองสวยงาม ตน้ไม้ทุกตน้ 
ล�าตน้ตัง้ตรง สูงตระหง่านไปสู่สรวงสวรรค์

จากน้ันเราเลีย้วที่หัวมุมถนน ดฉัิน
เห็นตน้ไม้ตน้หน่ึงซ่ึงท�าให้นึกถึงตนเอง
และความรูสึ้กที่มักจะเกิดขึน้กับดฉัินใน
สถานการณ์ตา่งๆ

ท่านทราบไหมวา่ความรูสึ้กน้ันคอือะไร ท่าน
เหลียวมองไปรอบๆ และเห็นคนรอบข้างท่าน
ทุกคนมีความตัง้ตรง สูงตระหง่านไปสู่สรวง
สวรรค ์จะกล่าวเช่นน้ันก็วา่ได้

พวกเขาเข้าใจดทีุกเรือ่ง พวกเขาสวมเสือ้ผ้า
สุภาพเรยีบรอ้ย พูดส่ิงที่ถูกตอ้งเสมอ ไม่มี
ปัญหาใดๆ เช่ือฟังโดยไม่มีเงื่อนไข—และดู
เหมือนไม่เคยท�าอะไรผิดพลาดเลยในชีวติ

แล้วก็ มีท่านกับดฉัิน!
เยาวชนที่รกั ถึงเวลาที่จะหยุดเปรยีบเทียบ

ตวัเราเองกับผู้อื่นไดแ้ล้ว ถึงเวลาที่จะเลิกมอง

ความจริงคอืเราไม่ได้บกพร่องอย่างไร้ความหวงัเหมอืนทีเ่ราคดิ 

และคนอืน่ๆ ไม่ได้ดพีร้อมเหมอืนทีเ่ราเห็น

ตวัเราเองและผู้อื่นอย่างไม่ถูกตอ้ง ความจรงิคอื
เราไม่ไดบ้กพรอ่งอย่างไรค้วามหวงัเหมือนที่เรา
คดิ และคนอื่นๆ ไม่ไดด้พีรอ้มเหมือนที่เราเห็น
—ทุกคนยกเวน้พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ
เยซูครสิต์

ส่ิงเดยีวที่ส�าคญัจรงิๆ คอืท่านกับดฉัินก�าลัง
ท�าส่ิงที่เราให้ค�ามั่นสัญญา—แม้ท�าพันธสัญญา
—ในโลกก่อนเกิดกับพระบิดาบนสวรรคว์า่เรา 
จะ ท�าขณะที่เราอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก

ดงัน้ัน ดฉัินขอถามท่านวา่ ท่าน เกิดมา
เพื่อท�าอะไร

ดฉัินอยากจะให้ท่านดวูดีทิัศน์ 10 นาที
เกี่ยวกับชีวติก่อนเกิดของท่านใน YouTube 
เสียเหลือเกิน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ถ้าท่าน
จ้องมองสวรรคห์้านาที ท่านจะรูเ้รือ่งในหัวข้อ
หน่ึงมากกวา่ที่ท่านจะศึกษาตลอดชีวติท่าน 2 
ลองวาดมโนภาพดวูา่ถ้าท่านสามารถจ้องมอง
ชีวติก่อนเกิดของท่าน 10 นาที!

แน่นอนเราตระหนักวา่พระเจ้าทรงดงึม่าน
มาปิดความทรงจ�าเหล่าน้ันดว้ยพระปรชีา
ญาณ แตล่องคดิดสัูกหน่อยถึงผลที่จะเกิดขึน้
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ตอ่ชีวติท่านเวลาน้ีหากท่านไดร้บัอนุญาตให้ดชีูวติก่อนเกิดของ
ท่าน 10 นาที

ดฉัินเช่ือวา่หากท่านสามารถเห็นตนเองด�าเนินชีวติอยู่กับพระ
บิดาพระมารดาบนสวรรคแ์ละกับพระเยซูครสิต ์หากท่านสามารถ
เฝ้าสังเกตส่ิงที่ท�าในโลกก่อนเกิดและเห็นตนเองให้ค�ามั่นสัญญา
—แม้พันธสัญญา—กับผู้อื่น รวมถึงครพูี่เลีย้งและครทูี่สอนท่าน 
หากท่านสามารถเห็นตนเองตอบโตอ้ย่างกล้าหาญตอ่การโจมตี
ความจรงิและยืนหยัดอย่างองอาจเพื่อพระเยซูครสิต ์ดฉัินเช่ือวา่
พวกท่านทุกคนจะมีพลัง ค�ามั่นสัญญา และมุมมองนิรนัดรท์ี่เพิ่ม
ขึน้เพื่อช่วยท่านเอาชนะความสับสน ความสงสัย การตอ่สู้ดิน้รน 
และปัญหา ใดๆ กต็าม ท้ังหมด ที่ท่านมี ท้ังหมด เลย!

ดฉัินเช่ือวา่หากท่านสามารถจ�าคนที่ท่านบอกวา่ท่านจะช่วย
ขณะอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก หรอืประสบการณ์ทุกข์ทรมานใดๆ ที่
ท่านยินยอมจะผ่านพ้น ไม่ว่า สถานการณ์ยากล�าบากใดๆ ก็ตามที่
ท่านประสบอยู่ ในเวลาน้ี—หรอืในอนาคต—ท่านจะบอกวา่ “ โอ้ ฉัน
จ�าไดแ้ล้ว ฉันเข้าใจแล้ว ฉันเข้าใจสถานการณ์ยากล�าบากน้ีแล้ว 
ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า ฉันท�าได!้”

มีอีกอย่างที่ดฉัินเชือ้เชิญให้ท่านนึกถึง ดฉัินชอบคดิวา่เราแตล่ะ
คนมาแผ่นดนิโลกพรอ้มกับม้วนกระดาษแนบตดิมากับวญิญาณ
เราซ่ึงเขียนวา่ “ส่ิงที่ตอ้งท�าขณะอยู่บนแผ่นดนิโลก”

ลองมาคยุกันวา่ในม้วนกระดาษน้ันมีอะไรบ้าง แน่นอนวา่เราจะ
พูดคยุกันถึงส่ิงตา่งๆ ห้าข้อที่เขียนอยู่ ในม้วนกระดาษของท่าน
ตามพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์

หน่ึง ท่านมาเพื่อรบัรา่งกายมรรตยั และน่ันเป็นเรือ่งส�าคญัมาก
สอง ท่านมาเพื่อรบัการทดสอบ
ท่านสังเกตหรอืไม่วา่การทดสอบของเรามักจะเกี่ยวข้องกับการ

เรยีนรูท้ี่จะควบคมุความอยากและกิเลสตณัหาของรา่งกายเรา 
ซ่ึงบางครัง้อาจควบคมุไม่ได ้หากท่านก�าลังประสบปัญหากับผล
ตกคา้งของการเสพตดิทุกรปูแบบ หรอืบาปหนักที่ยังไม่ไดก้ลับใจ 
ดฉัินกระตุน้ให้ท่านปลดภาระตนเองโดยการพูดคยุกับอธิการของ
ท่าน—วนัน้ี อธิการถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่ช่วยท่านได้

ส่ิงที่ตอ้งท�าข้อที่สามขณะอยู่บนแผ่นดนิโลกคอื เลือกตดิตาม
พระเยซูครสิตแ์ละยืนหยัดเพื่อพระองค ์ดงัที่ท่านท�ามาแล้วใน
โลกก่อนเกิด

ส่ี เลือกที่จะกลับใจทุกวนัและรบัส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ เมื่อ
ท่านท�าเช่นน้ัน ท่านจะไดร้บัการเยียวยา เสรมิสรา้งความเข้มแข็ง
และขยาย จนบรสุิทธิ์และสูงส่งในที่สุด ผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์

ตอ่ไปน้ีคอืข้อที่ห้าในรายการของท่าน การหาพันธกิจมรรตยัของ
ท่านและท�าให้เกิดสัมฤทธิผล เพื่อนที่รกั ในโลกก่อนเถิดท่านกับ
ดฉัินตา่งไดร้บัพันธกิจพิเศษที่ตอ้งท�าให้เกิดสัมฤทธิผลขณะเราอยู่

ส่ิงทีต้่องท�าขณะ

อยู่บนแผ่นดนิ

โลก
1. ท่านมาเพื่อรับร่าง 

กายมรรตยั

2. ท่านมาเพื่อรับการ
ทดสอบ

3. เลือกติดตามพระเยซู
คริสตแ์ละยนืหยดั

เพื่อพระองค	์ดงัท่ี

ท่านท�ามาแลว้ในโลก

ก่อนเกิด

4. เลือกท่ีจะกลบัใจทุก
วนัและรับส่วนศีล-

ระลึกทุกสปัดาห์

5. หาพนัธกิจมรรตยัของ
ท่านและท�าใหเ้กิด

สมัฤทธิผล
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ที่น่ีบนแผ่นดนิโลก
เรามี โอกาสที่จะท�าพันธกิจมรรตยัของเราให้

เกิดสัมฤทธิผล แตเ่ราไม่ ต้อง ท�าก็ ได ้ไม่มี ใคร
จะ บังคับ เรา เรามีสิทธ์เสรี ในการเลือกใช้เวลา 
พลังงาน พรสวรรคแ์ละแหล่งช่วยของเรา อัน
ที่จรงิ ส่ิง ที่เราเลือกท�าเป็นส่วนหน่ึงของการ
ทดสอบจรงิๆ

ท่านกับดฉัินเลือกได ้เราจะเลือกท�า สุดความ

สามารถ เพื่อท�าให้พันธกิจพิเศษของเราเกิด
สัมฤทธิผลตามที่เราถูกส่งมาแผ่นดนิโลกเพื่อ
การน้ีหรอืไม่

ขณะที่ท่านไตรต่รองค�าถามน้ัน ขอให้เรา
เปลี่ยนมาพูดถึงเหตผุลที่ท่านอยู่ที่น่ีบนแผ่น
ดนิโลก—ใน ช่วงเวลานีโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นช่วง
เวลาพิเศษที่สุดในประวตัศิาสตร์ โลก

ท�าไมท่านจึงอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิโลกเวลาน้ี
ท�าไมท่านจึงไม่เกิดในทศวรรษ 1880 หรอื 

30 ปีหลังจากน้ี
ดฉัินขอเล่าประสบการณ์หน่ึงซ่ึงสอนดฉัิน

โดยตรงเกี่ยวกับวนัเวลาในประวตัศิาสตร์
ที่เราอยู่

เรามักจะพูดถึงการมีชีวติอยู่ ในยุคสุดท้าย 
น่ันเพราะเราเป็นวสุิทธิชนยุคสุดท้าย แต่

บางทียุคน้ีอาจเป็นยุค “สุดท้าย” มากกวา่ที่
เราเคยคดิไว้

ดฉัินตระหนักถึงความจรงิน้ีจาก
ประสบการณ์ของดฉัินระหวา่งช่วงเวลา 24 
ช่ัวโมงที่เริม่ตน้เมื่อวนัที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 
2013 ดฉัินกับสามีอยู่ที่มอสโก รสัเซีย

ขณะประธานเนลสันประชมุกบัผูน้�าฐานะ
ปุโรหิต ดฉัินมีโอกาสพิเศษที่ ไดพ้บกับพี่น้อง
สตรขีองเราเกือบ 100 คน ดฉัิน รัก พี่น้องสตรี
ชาวรสัเซีย พวกเธอน่าประทับใจมาก!

เมื่อดฉัินเดนิไปที่แท่นพูด ดฉัินพบวา่
ตนเองก�าลังพูดบางส่ิงที่ ไม่ ไดค้าดคดิไวก้่อน 
ดฉัินบอกพี่น้องสตรวีา่ “ดฉัินอยากรูจ้ักท่าน
โดยเชือ้สาย กรณุายนืขึน้เมือ่ดฉัินพูดถงึเผา่
แห่งอิสราเอลซ่ึงแสดงถึงเชือ้สายที่ประกาศไว้
ในปิตพุรของท่าน”

“เบ็นจามิน” สตรสีองคนยืนขึน้
“ดาน” อีกสองคนยืนขึน้
“รเูบน” อีกสองสามคนยืนขึน้
“นัฟทาลี” อีกคนยืนขึน้
ขณะที่ประกาศช่ือสิบสองเผ่าแห่งอิสราเอล

—ตัง้แตอ่าเชอรถ์ึงเศบูลุน—และเมื่อพี่น้อง
สตรยีืนขึน้ เราทุกคนประหลาดใจมากกับส่ิงที่
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เราเห็นกับตา รูสึ้ก และเรยีนรู้
ท่านคดิวา่จากสิบสองเผ่าแห่งอิสราเอลมีกี่เผ่า

ที่อยู่ ในการชุมนุมเล็กๆ ของสตรีไม่ถึง 100 คนใน
วันเสาร์น้ันที่มอสโก

สิบเอ็ดเผ่า! สิบเอ็ดจากสิบสองเผ่าแห่ง
อิสราเอลอยู่ที่น่ันในห้องเดยีวกัน! เผ่าที่หายไปคอื
เลว ีดฉัินประหลาดใจ ช่างเป็นประสบการณ์ทาง
วญิญาณที่จับใจมากส�าหรบัดฉัิน

ทันทีหลังจากการประชุมเหล่าน้ัน ดฉัินกับ 
สามีตรงไปที่เยเรวาน อารเ์มเนีย สองคนแรกที่เรา 
พบเมื่อลงจากเครือ่งบินคอืประธานคณะเผยแผ ่
กับภรรยา เธอไดย้ินเรือ่งประสบการณ์น้ีในมอสโก  
และบอกเราดว้ยความยินดอีย่างยิ่งวา่ “ฉัน
เป็นเลว!ี”

ลองนึกดวูา่เราตืน่เตน้เพียงใดเมื่อดฉัิน 
กับสามีพบกับผู้สอนศาสนาในวนัรุง่ขึน้ รวม 
ถึงเอ็ลเดอรค์นหน่ึงจากเผ่าเลวผีู้บังเอิญมาจาก 
กิลเบิรต์ แอริโซนา

เมื่อดฉัินยังเป็นเด็กเล็กๆ เข้าเรยีนปฐมวยัใน
เรย์มอนด ์แอลเบอรต์า แคนาดา ดฉัินเรยีนรูว้า่ใน
ยุคสุดท้าย—ก่อนการเสด็จมาครัง้ที่สองของพระ
ผู้ช่วยให้รอด—สิบสองเผ่าแห่งอิสราเอลจะมารวม
กัน ความจรงิน้ันช่างน่าตืน่เตน้ส�าหรบัดฉัิน  
ขณะเดยีวกันดฉัินก็รูสึ้กหนักใจเมื่อนึกถึงเรือ่ง
น้ี ลองนึกดวูา่ดฉัินรูสึ้กอย่างไรที่ ไดอ้ยู่กับสมาชิก
จากสิบสองเผ่าแห่งอิสราเอลภายในระยะเวลา 
24 ช่ัวโมง!

ตัง้แตน้ั่นมาดฉัินเรยีนรูว้า่ดฉัินไม่ควรขอให้พี่
น้องสตรเีหลา่น้ันระบตุนเองโดยเชือ้สายเพราะปิต-ุ
พรศักดิสิ์ทธิ์และเชือ้สายที่ประกาศไว้ ในน้ันเป็น
เรือ่งส่วนบุคคล แตด่ฉัินขอบพระทัยจรงิๆ ส�าหรบั
โอกาสพิเศษที่ ไดเ้ห็นผลของการรวบรวมอิสราเอล
ดว้ยตนเอง ผลที่ตามมาจากประสบการณ์ดงักล่าว
ไม่เคยลดลงเลยในใจหรอืความคดิของดฉัิน

เยาวชนที่รกั น่ีเป็นยุคสุดท้ายจรงิๆ! ไม่เคย มี
ช่วงเวลาแบบน้ีมาก่อนในประวตัศิาสตรข์องโลกน้ี 
ไม่เคยเลย! ในโลกก่อนเกิด ท่านกับดฉัินให้ค�ามั่น
สัญญาที่จะท�างานส�าคญัขณะอยู่ที่น่ีบนแผ่นดนิ
โลก และดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจ้า  
เราจะท�า! ในพระนามของพระเยซูครสิต ์ 
เอเมน

สิบสองเผ่าแห่งอสิราเอล
พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาอับราฮัมวา่ลูกหลานของท่านจะเป็นผู้คนในพันธ
สัญญาของพระองค ์ค�าสัญญาน้ีมาสู่อิสอัค บุตรชายของอับราฮัม และยาโคบ 
หลานชายของท่าน ผู้มีอีกช่ือหน่ึงวา่อิสราเอล ท่านมีบุตรชาย 12 คน มนัสเสห์
และเอฟราอิมเป็นบุตรของโยเซฟ ผู้สืบตระกูลของท่านเป็นที่รูจ้ักในช่ือสิบ
สองเผ่าของอิสราเอล ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณท�านายถึงการกระจัดกระจาย
ของอิสราเอล พวกท่านท�านายดว้ยวา่อิสราเอลจะถูกรวบรวมอีกครัง้ในอนาคต 
เพื่อเรยีนรูเ้พิ่มเตมิ ดขู่าวสารการประชุมใหญ่สามัญเดอืนตลุาคม 2006 ของ
ประธานเนลสันเรือ่ง “การรวบรวมอิสราเอลท่ีกระจดักระจาย”

รูเบน สิเมโอน เลวี ยดูาห์ เศบูลุนอิสสาคาร์

บุตรชายของยาโคบกบัเลอาห์

ดาน นฟัทาลี กาด อาเชอร์ เบนยามินโยเซฟ

บุตรชายของยาโคบกบั 
บิลฮาห์

บุตรชายของยาโคบกบั 
ศิลปาห์

บุตรชายของยาโคบกบั 
ราเชล

ไม่เคย มช่ีวงเวลาแบบนีม้าก่อนใน

ประวตัศิาสตร์ของโลกนี ้ไม่เคยเลย! 

ในโลกก่อนเกดิ ท่านกบัดฉัินให้ค�ามัน่

สัญญาทีจ่ะท�างานส�าคญัทีน่ี่บนแผ่น

ดนิโลก และด้วยความช่วยเหลอืจาก

พระเจ้า เราจะท�า!
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ขอบคณุครบัเวนดี ้ผมรกัคณุ!” 
เธอยอดเยี่ยมมากใช่ไหม

เยาวชนที่รกัทัง้หลาย แน่นอน
น่ี เป็น ยุคสุดท้าย และพระเจ้า

ทรงก�าลังเรง่งานของพระองค์ ในการรวบรวม
อิสราเอล การรวบรวมน้ันเป็นส่ิงส�าคญัที่สุดที่
เกิดขึน้บนแผ่นดนิโลกในปัจจุบัน ไม่มีส่ิงใด
เทียบได้ ในดา้นมิต ิไม่มีส่ิงใดเทียบได้ ในดา้น
ความส�าคญั ไม่มีส่ิงใดเทียบได้ ในดา้นความ
สง่างาม และถ้าท่านเลือก ถ้าท่านตอ้งการ ท่าน
สามารถเป็นส่วนส�าคญัไดม้าก ท่านสามารถ
เป็นส่วนส�าคญัของบางส่ิงที่ยิ่งใหญ่ บางส่ิงที่
โอ่อ่า บางส่ิงที่สง่างาม!

เมือ่เราพูดถงึ การรวบรวม เราเพียงแตก่ลา่ว
ความจริงพืน้ฐานน้ี บุตรธิดาทุกคนของพระ
บิดาบนสวรรค์ ในทัง้สองดา้นของม่าน สมควร
ไดย้ินข่าวสารพระกิตตคิณุที่ ไดร้บัการฟ้ืนฟู
ของพระเยซูครสิต ์พวกเขาตดัสินใจดว้ย
ตนเองวา่พวกเขาอยากจะรูม้ากขึน้หรอืไม่

คนที่มีเชือ้สายมาจากเผ่าตา่งๆ ของอิสราเอล
คอืคนที่ ใจของพวกเขาน่าจะหันไปหาพระเจ้า 
พระองคต์รสัวา่ “แกะของเราย่อมฟังเสียงของ
เรา เรารูจ้ักแกะเหล่าน้ัน และแกะน้ันก็ตาม
เรา” 3 คนที่มีเชือ้สายแห่งอิสราเอลจะรบัรู้ ได้
ง่ายวา่พระเจ้าพระเยซูครสิตท์รงเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของพวกเขาและจะปรารถนาจะรบั
การรวบรวมเข้าสู่ฝูงของพระองค ์พวกเขาจะ
ตอ้งการเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระองค ์ท�า
พันธสัญญากับพระองคแ์ละพระบิดาบนสวรรค ์
และรบัศาสนพิธีที่จ�าเป็น

พระเจ้าตรสักับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
วา่เวลาน้ี ซ่ึงหมายถึงสมัยของเรา คอืโมงที่สิบ
เอ็ดและครัง้สุดท้ายที่พระองคจ์ะทรงเรยีกคน
งานเข้าไปในสวนองุ่นของพระองคเ์พื่อจุด
ประสงคชั์ดเจนในการรวบรวมผู้ที่ถูกเลือกไว้
จากส่ีเสีย้วของแผ่นดนิโลก 4

ค�าถามที่ข้าพเจ้ามี ให้ทุกท่านระหวา่งอายุ 12 
ถึง 18 ปีคนืน้ีคอื ท่านอยากจะเป็นส่วนส�าคญั
ของความท้าทาย ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด อุดมการณ์ ท่ีย่ิง

ใหญ่ท่ีสุด และงาน ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด บนแผ่นดนิโลก
ในปัจจุบันน้ีหรอืไม่

ท่านอยากช่วยรวบรวมอิสราเอลระหวา่ง 
ยุคสุดท้ายอันล�า้คา่น้ีหรอืไม่ ท่านซ่ึงเป็นคน 
ที่ ไดร้บัเลือก เต็มใจช่วยหาคนที่ ไดร้บัเลือกผู ้
ที่ ไม่ ไดย้ินข่าวสารของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บั 
การฟ้ืนฟูหรอืไม่ ท่านอยากจะเป็นหน่ึงใน  
“ ผู้ ส่ือ สาร ที่ รวด เรว็” ตามที่ศาสดาพยากรณ์ 

อิสยาห์กล่าวถึงหรอืไม่ 5

การมีส่วนรว่มในการรวบรวมอิสราเอลจะ
เรยีกรอ้งให้ท่านเสียสละบางอย่าง อาจถึงกับ
เรยีกรอ้งให้ท่านเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวติ 
แน่นอนวา่จะใช้เวลาและพลังงานตลอดจน
พรสวรรคท์ี่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ท่าน 
ท่านยังคงสนใจหรอืไม่

ลองนึกถงึความตืน่เตน้และความเรง่รบีของ
ทัง้หมด ศาสดาพยากรณ์ทกุท่านเริม่ตัง้แตอ่าดมั 
มองเห็นยุคสมัยของเรา และศาสดาพยากรณ์
ทุกท่านไดพู้ดถึงยุคสมัย ของเรา เมื่ออิสราเอล
จะถูกรวบรวมและโลกจะพรอ้มรบัการเสด็จมา
ครัง้ที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ลองนึกด!ู จาก
บรรดาคนทัง้หมดที่เคยอยู่บนแผ่นดนิโลก เรา 
เป็นคนที่มีส่วนรว่มในงานรวบรวมครัง้สุดท้ายที่
ส�าคญัยิ่งน้ี ช่างน่าตืน่เตน้!

พระบิดาบนสวรรคท์รงเก็บรกัษาดวง
วญิญาณที่สูงส่งที่สุดหลายดวงของพระองค—์
บางทีข้าพเจ้าอาจพูดไดว้า่เป็นทีมที่ดทีี่สุดของ
พระองค—์ส�าหรบัระยะสุดท้ายน้ี ดวงวญิญาณ
ที่สูงส่งเหล่าน้ัน—ผู้เล่นที่ดทีี่สุดเหล่าน้ัน 
วรีบุรษุวรีสตรเีหล่าน้ัน—คอื ท่าน!

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เวลาน้ีคอืเวลาแห่งการ
รวบรวม และน่ีเป็นเรือ่งจรงิ ในปีที่ข้าพเจ้าเกิด 
สมาชิกภาพทัง้หมดของศาสนจักรมีน้อยกวา่ 
600,000 คน ไม่มีสมาชิกในอเมรกิาใตเ้ลย วนัน้ี
มีสมาชิกมากกวา่ 16 ล้านคนทั่วโลก โดยเกือบ 
3 ล้านคนอยู่ ในอเมรกิาใต้

ข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์ในปี 1979 สมัย
น้ันข้าพเจ้าก�าลังรบัใช้เป็นประธานสามัญ
โรงเรยีนวนัอาทิตย์ ข้าพเจ้าไดร้บัเชิญให้เข้า
รว่มการประชุมของผู้น�าศาสนจักรซ่ึงประธาน
ศาสนจักร ประธานสเป็นเซอร ์ดบัเบิลยู.  
คมิบัลล์เป็นผู้พูด ท่านส่ังให้เราสวดอ้อนวอนวา่ 
ประตแูห่งประชาชาตทิัง้หลายจะเปิด ทัง้น้ีเพื่อ

ประธานเนลสัน
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงเกบ็รักษาดวงวญิญาณทีสู่งส่งทีสุ่ดหลาย

ดวงของพระองค์—บางทข้ีาพเจ้าอาจพูดได้ว่าเป็นทมีทีด่ทีีสุ่ดของ

พระองค์—ส�าหรับระยะสุดท้ายนี ้ดวงวญิญาณทีสู่งส่งเหล่าน้ัน—

ผู้เล่นทีด่ทีีสุ่ดเหล่าน้ัน วรีบุรุษวรีสตรีเหล่าน้ัน—คอื ท่าน!
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ให้พระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตส์ามารถ
ไปสู่คนทัง้ปวงบนแผ่นดนิโลก ท่านกล่าว
ถึงประเทศจีนโดยเฉพาะและขอให้เราสวด
อ้อนวอนเพื่อผู้คนในประเทศจีน ท่านยังกล่าว
ดว้ยวา่ “เราควรรบัใช้ผู้คนชาวจีน เราควรเรยีน
ภาษาของพวกเขา เราควรสวดอ้อนวอนให้พวก
เขาและช่วยพวกเขา”

ข้าพเจ้ากลับบ้านไปหาภรรยา แดนท์เซล 
(ผู้ถึงแก่กรรมไป 13 ปีกวา่แล้ว) และบอกเธอ
วา่ “ประธานคมิบัลล์ขอให้เราในการประชุมน้ัน
เรยีนภาษาจีน! และผม ไม่ ไดย้ินท่านพูดวา่ 
‘ทุกคนยกเวน้บราเดอรเ์นลสัน!’ ดงัน้ันคณุจะ
เต็มใจเรยีนภาษาจีนกลางกับผมไหม” แน่นอน
วา่เธอเห็นดว้ยและเราเรยีนภาษาจีนกลาง

หกสัปดาห์หลังค�าส่ังของประธานคมิบัลล์ 
ข้าพเจ้าก�าลังเข้ารว่มการประชุมประจ�าปีของ
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งอเมรกิา ซ่ึง
จัดขึน้ที่บอสตนั แมสซาชูเซตส์ เช้าวนัน้ัน 
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในโรงแรมส�าหรบัผู้คนใน
ประเทศจีน ตามที่ประธานคมิบัลล์ขอ ข้าพเจ้า
ไปที่การประชุมแรกของวนัน้ันและน่ังในที่ซ่ึง
ข้าพเจ้าน่ังมาตลอดในการประชุมดา้นงาน
อาชีพเหล่าน้ี—แถวหน้าสุดของห้อง แตเ่มื่อ
การประชุมด�าเนินไป ข้าพเจ้ารูสึ้กอึดอัดมากขึน้
บนเก้าอีข้องข้าพเจ้า เมื่อไฟหรีล่งส�าหรบัการน�า
เสนอสไลด ์ข้าพเจ้าลุกจากเก้าอีแ้ละเดนิอย่าง

เงียบๆ ไปที่หลังห้อง—ซ่ึงโดยปกตขิ้าพเจ้าจะ
ไม่มีวนัน่ังตรงน้ัน เมื่อไฟสวา่งอีกครัง้ ข้าพเจ้า
พบวา่ตนเองก�าลังน่ังอยู่ข้างแพทย์ชาวจีน เขา
แนะน�าตวัวา่เป็นศาสตราจารย์ว ูหยิง- ข่ายจาก
ปักกิ่ง ประเทศจีน!

หลังจากการสนทนาอย่างมี ไมตรจีิตกับ
เขา ข้าพเจ้าเชือ้เชิญเขามาเยี่ยมซอลท์เลค
ซิตีแ้ละให้ค�าบรรยายที่ โรงเรยีนแพทย์
มหาวทิยาลัยยูทาห์ เขาตอบรบัดว้ยความยินดี
และให้ค�าบรรยายอย่างดเียี่ยม จากน้ันเขากลับ
ไปประเทศจีน

ไม่นานหลังจากน้ัน เขาเชิญข้าพเจ้า
ไปเป็นศาสตรจารย์ศัลยศาสตรร์บัเชิญที่
มหาวทิยาลัยแพทย์ซานตงในจี่หนาน ประเทศ
จีน เหตกุารณ์ครัง้น้ันน�าไปสู่ค�าเชือ้เชิญในเวลา
ตอ่มาให้ข้าพเจ้าเป็นศาสตราจารย์รบัเชิญที่
มหาวทิยาลัยอีกสองแห่งในประเทศจีน

ประสบการณ์ดา้นงานอาชีพทีพ่เิศษเหลา่น้ี— 
กอ่นการเรยีกเป็นอคัรสาวกสิบสอง—มาถงึจดุ
สูงสุดเมือ่ศัลยแพทยช์าวจนีขอใหข้า้พเจา้ผ่าตดั
หวัใจเพือ่รกัษาชีวตินักรอ้งโอเปรา่ทีม่ช่ืีอเสียง
มากทีสุ่ด ขา้พเจา้ท�า และขอบพระทยัทีก่าร
ผา่ตดัครัง้น้ันประสบความส�าเรจ็ น่ันเป็นครัง้
สุดทา้ยในงานอาชีพของขา้พเจ้าโดยไม่ไดต้ัง้ใจ

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว ข้าพเจ้าสวด
อ้อนวอนให้ผู้คนในประเทศจีน ข้าพเจ้า

“ในฐานะวยัรุ่นคนหน่ึง ฉันจะท�าอะไร

ได้บ้างเพือ่ช่วยรวบรวมอสิราเอล”
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ช่ืนชมยินดทีี่ ไดค้บหาสมาคมกับเพื่อนรว่ม
งานทางการแพทย์และเพื่อนที่รกัคนอื่นๆ ใน
ประเทศจีน ข้าพเจ้าปลืม้ปีตอิย่างยิ่งที่ ไดร้บั
แตง่ตัง้อย่างเป็นทางการให้เป็น “สหายเก่า
แก่ของจีน”

ข้าพเจ้าเป็นพยานวา่เมื่อเราท�าตาม ส่ิงใด

กต็าม ที่ศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าขอให้
เราท�า หนทางจะเปิดและชีวติจะเปลี่ยน

บัดน้ี ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่านจะถามตนเองวา่ 
“ ในฐานะวยัรุน่คนหน่ึง ฉันจะท�าอะไรไดบ้้าง
เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล” ข้าพเจ้ากับซิสเต
อรเ์นลสันถามค�าถามเดยีวกันน้ัน และอีกสอง
สามค�าถาม กับกลุ่มเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปี ซ่ึง
หลายท่านอยู่ที่น่ีค�า่คนืน้ี

เราถามค�าถามน้ีก่อน “การรวบรวมอิสราเอล
คอือะไร และมีความหมายตอ่ท่านอย่างไร”  
ค�าตอบของพวกเขาหลากหลาย แตส่่วนใหญ่
บ่งบอกวา่พวกเขาไม่แน่ใจวา่คอือะไร ค�า่คนื
น้ี เราอยากให้ท่านรูว้า่สุดท้ายแล้วการรวบรวม
อิสราเอลหมายถึงการเสนอพระกิตตคิณุของ
พระเยซูครสิต์ ให้บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าใน
ทัง้สองดา้นของม่านผู้ที่ยังไม่ไดท้�าพันธสัญญา
ส�าคญักับพระผู้เป็นเจ้าหรอืรบัศาสนพิธีที่
จ�าเป็นส�าหรบัตนเอง

บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์
สมควรไดร้บัโอกาสในการ เลือก ตดิตาม

พระเยซูครสิต ์ยอมรบัและรบัพระกิตตคิณุ
ของพระองคพ์รอ้มดว้ยพรทัง้หมดของพระ
กิตตคิณุ—ใช่แล้ว พรทัง้หมดที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสัญญาตอ่เชือ้สายแห่งอับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ ซ่ึงท่านทราบกันดวีา่คอือิสราเอล

เยาวชนสุดพิเศษของข้าพเจ้า พระองคท์รง
ส่งท่านมาแผ่นดนิโลกในเวลาน้ีโดยเฉพาะ 

พระองค์ทรงส่งท่านมาแผ่นดนิโลกในเวลานีโ้ดยเฉพาะ เวลาทีส่�าคญัทีสุ่ดใน

ประวตัศิาสตร์ของโลก เพือ่ช่วยรวบรวมอสิราเอล ไม่มีส่ิงใด ทีเ่กดิขึน้บนแผ่น

ดนิโลกเวลานีท้ีส่�าคญัไปกว่าเร่ืองดงักล่าว ไม่มีส่ิงใด ทีจ่ะบังเกดิผลลพัธ์ยิง่ใหญ่

ไปกว่านี ้ไม่มีส่ิงใด เลย
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เวลาที่ส�าคญัที่สุดในประวตัศิาสตรข์องโลก เพื่อ
ช่วยรวบรวมอิสราเอล ไม่มีส่ิงใด ที่เกิดขึน้บน
แผ่นดนิโลกเวลาน้ีที่ส�าคญัไปกวา่เรือ่งดงักล่าว 
ไม่มีส่ิงใด ที่จะบังเกิดผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ไปกวา่น้ี 
ไม่มีส่ิงใด เลย

การรวบรวมน้ีควรมีความหมาย ทุกอย่าง ตอ่
ท่าน น่ี คือ พันธกิจซ่ึงท่านถูกส่งมาแผ่นดนิ
โลกเพื่อการน้ี

ฉะน้ันค�าถามที่ข้าพเจ้าจะถามท่านคอื “ท่าน
เต็มใจเข้ารว่มกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อ
ช่วยรวบรวมอิสราเอลหรอืไม่” ขอให้นึกถึงเรือ่ง
น้ี อย่าเพิ่งตอบ

กลับไปที่ค�าถามที่ข้าพเจ้ากับซิสเตอรเ์นลสัน
ถามเพื่อนรุน่เยาวข์องเรา เราถามวา่ “ถ้าศาสดา
พยากรณ์เชือ้เชิญคนที่มีอายุ 12 ถึง 18 ปีทุก
คนในศาสนจักรให้ช่วยกันรวบรวมอิสราเอล 
ท่านจะเต็มใจท�าส่ิงใด”

เยาวชนตอบดว้ยความเห็นที่สรา้งแรง
บันดาลใจ เช่น “ถ้าศาสดาพยากรณ์เชือ้เชิญ
ให้เราช่วยกันรวบรวมอิสราเอล ฉันจะเข้ารว่ม 
อย่างแน่นอนท่ีสุด อีกคนบอกวา่ “ฉันจะละทิง้ทุก
อย่างที่ท�าอยู่และช่วย!” อีกคน “ฉันจะไปและ
ท�า อะไรกต็าม ที่ท่านขอให้ฉันท�า เพราะศาสดา
พยากรณ์เป็นผู้ส่ังสอนจากพระผู้เป็นเจ้า”

ค�าตอบของพวกเขายังรวมถึงค�าตอบเหล่าน้ี 
“ฉันจะเต็มใจท�า [งานประวตัคิรอบครวั] มาก

ขึน้ ฉันจะเปิดกวา้งมากขึน้และพยายามมาก
ขึน้ที่จะพูดกับผู้อื่นถึงพระกิตตคิณุ ฉันจะเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการแสดงคณุลักษณะเหมือน
พระครสิต ์ฉันจะท�าบัพตศิมาแทนคนตายมาก
ขึน้ เปลี่ยนวถิีชีวติและการเลือกบางอย่างของ
ฉัน เดนิทางไปทุกแห่งที่ท่านตอ้งการให้ฉัน
ไป เรยีนรูภ้าษาใหม่ พบผู้คนใหม่ๆ ให้ยืมพระ
คมัภีรม์อรมอนส�าหรบัคนที่ ไม่เคยอ่าน และฉัน
จะเป็นคนใจดทีี่สุดเท่าที่จะเป็นได”้

เรายังถามเยาวชนเหล่าน้ีวา่พวกเขาเต็มใจ
จะเสียสละอะไรเพื่อจะช่วยรวบรวมอิสราเอล 
เยาวชนท�าให้เราประทับใจอีกครัง้ พวกเขาตอบ
วา่ “ฉันจะใช้เวลาเล่นกีฬาให้น้อยลงเพื่อฉันจะ
ช่วยบุคคลที่ตอ้งการรูค้วามจรงิ ฉันจะไม่ออก
ไปเที่ยวกับเพื่อนแตช่วนพวกเขามาพระวหิาร
แทน ฉันจะลดเวลาใช้ โทรศัพท์ลงแน่นอน ฉัน
ใช้เวลาบนหน้าจอน้อยลง ฉันจะเต็มใจ [แม้
กระทั่ง] สละเวลานอนกลางวนับ่ายวนัอาทิตย์!”

เราถามวา่ “ถ้าท่านตอ้งการช่วยรวบรวม
อิสราเอล ท่านอยากจะเริม่ท�าหรอืหยุดท�าอะไร” 
พวกเขาขานรบัดว้ยค�าตอบอย่างเช่น “ฉันจะ
ศึกษาพระคมัภีรม์ากขึน้ และตัง้ใจมากขึน้ เพื่อ
จะตอบค�าถามที่ผู้คนอาจถามฉันได ้ฉันจะ
ใช้เวลากับส่ือสังคมออนไลน์น้อยลง จะมีส่วน
รว่มมากขึน้ในงานสมาชิกผู้สอนศาสนาที่เรยีบ
ง่าย รวมถึงการรบัใช้ประจ�าวนั ฉันจะใช้เวลา
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กับโทรศัพท์น้อยลง และเมื่อฉันใช้ โทรศัพท์ 
ฉันจะโพสตร์ปูภาพหรอืข่าวสารทางวญิญาณ
ลงในส่ือสังคมออนไลน์ ฉันจะศึกษาค�าพูดการ
ประชุมใหญ่สามัญเพราะน่ันส�าคญัมาก ฉัน
จะรบัประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อจะไดม้ี
รา่งกายแข็งแรง ฉันจะหยุดคดิวา่ทุกส่ิงทุกอย่าง
เกี่ยวพันกับตวัฉัน” ขอบคณุพี่น้องทุกท่าน 
ส�าหรบัค�าตอบตอ่ค�าถามของเรา

คดิถึงเรือ่งน้ี เยาวชนที่รกั เวลาน้ีข้าพเจ้า
ก�าลังเตรยีมตวัส�าหรบัวนัที่จะตอ้งรายงานตอ่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ประธานบรคิมั 
ยังก์ และท่านอื่นๆ—และในที่สุดตอ่พระเจ้า
—เกี่ยวกับความเป็นผู้พิทักษ์ของข้าพเจ้าใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าบน
แผ่นดนิโลกในปัจจุบัน ข้าพเจ้าไม่ตอ้งการให้
ท่านใดถามวา่ “บราเดอรเ์นลสัน ท�าไมท่านจึง
ไม่ชัดเจนกับเยาวชนมากกวา่น้ีเกี่ยวกับบทบาท 
ของพวกเขา ในการรวบรวมอิสราเอล เหตใุดท่าน
จึงไม่กล้าหาญมากขึน้ในการเกณฑ์พวกเขาให้
มีส่วนรว่ม”

ดงัน้ันข้าพเจ้าจึงเชือ้เชิญเยาวชนชายหญิง 
ทุกคน ที่อายุระหวา่ง 12 ถึง 18 ปีในศาสนจักร
ของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายให้
เข้ารว่มกองทัพเยาวชนของพระเจ้าเพื่อช่วย
รวบรวมอิสราเอล

ส่ิงใดจะช่วยท่าน ขณะที่ท่านอ่านพระ

คมัภีรม์อรมอนตอ่ไปทุกวนั ท่านจะเรยีนรูห้ลัก
ธรรมแห่งการรวบรวม 6 ความจรงิเกี่ยวกับพระ
เยซูครสิต ์การชดใช้ของพระองค ์และความ
สมบูรณ์ของพระกิตตคิณุของพระองคซ่ึ์งไม่
พบในพระคมัภีร์ ไบเบิล พระคมัภีรม์อรมอน
เป็นศนูย์กลางตอ่การรวบรวมอิสราเอล 7 ที่จรงิ
แล้ว หากไม่มีพระคมัภีรม์อรมอน การรวบรวม
อิสราเอลที่สัญญาไวก็้จะไม่เกิดขึน้

ข้าพเจ้าเช้ือเชิญเยาวชนชายหญงิ ทุกคน ทีอ่ายุระหว่าง 12 ถงึ 18 ปีในศาสนจกัร

ของพระเยซูคริสต์แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายให้เข้าร่วมกองทพัเยาวชนของพระเจ้า

เพือ่ช่วยรวบรวมอสิราเอล
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และบัดน้ีข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านเตรยีมตนเองโดยท�า
ส่ิงส�าคญัอีกห้าข้อ—ห้าข้อที่จะเปลี่ยนท่านและช่วยท่าน
เปลี่ยนโลก

หน่ึง เลิกการพึ่งพาส่ือสังคมออนไลน์ตลอดเวลา เพื่อลด
อิทธิพลทางโลกที่มีตอ่ท่าน

ข้าพเจ้าขอเล่าเรือ่งเกี่ยวกับเยาวชนชายคนหน่ึงอายุเท่าท่าน 
หลานชายเพื่อนรกัของข้าพเจ้า เขาเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนและ
เป็นผู้น�าในโรงเรยีนมัธยมปลาย เมื่อไม่นานมาน้ี บิดามารดา
พบบางส่ิงในโทรศัพท์ของเขาซ่ึงไม่เหมาะสมส�าหรบัผู้ติดตาม
พระเยซูครสิต ์พวกเขายืนกรานให้บุตรชายออกจากส่ือสังคม
ออนไลน์สักระยะหน่ึง พวกเขาเปลี่ยนโทรศัพท์สมารท์โฟน
ของบุตรชายเป็นโทรศัพท์ฝาพับ เขาตกใจ เขาจะตดิตอ่กับ
เพื่อนๆ อย่างไร

ในตอนแรกเขาโกรธพ่อแม่มาก แตส่องสามวนัผ่านไป เขา
ขอบคณุพ่อแม่ที่น�าเอาโทรศัพท์สมารท์โฟนของเขาไป เขา
บอกว่า “ผมรู้สึกเป็นอิสระครัง้แรกในเวลานานมาก” ปัจจุบัน 
เขาโทรหาเพือ่นโดยใช้ โทรศัพทฝ์าพบัเพือ่ตดิตอ่กับพวกเขา เขา
พูดกับเพื่อนจรงิๆ แทนที่จะส่งเป็นข้อความตลอด!

มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดอีกที่เกิดขึน้ในชีวติของเยาวชนชาย
คนน้ี เขาบอกวา่เวลาน้ีเขาชอบเป็นอิสระจากชีวติปลอมๆ ที่
ส่ือสังคมออนไลน์สรา้งขึน้ เขามีส่วนรว่มอย่างแข็งขันในชีวติ
แทนที่จะก้มหน้าอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลา เขามีส่วนรว่มใน
กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งแทนที่จะเล่นวดิี โอเกมส์ เขาคดิ
บวกและช่วยเหลือครอบครวัมากขึน้ เขามองหาโอกาสในการรบั
ใช้ เขาเป็นผู้ฟังที่ดขีึน้ที่ โบสถ์ มีสีหน้าสดใสมากขึน้ มีความสุข
มากขึน้ และเตรยีมรบัใช้งานเผยแผ่อย่างแข็งขัน! ทัง้หมดน้ี
เพราะเขาตดัขาดจากอิทธิพลแง่ลบของส่ือสังคมออนไลน์

ดงัน้ันค�าเชือ้เชิญข้อแรกที่ข้าพเจ้าให้ท่านวนัน้ีคอืให้เลิก
พึ่งพาส่ือสังคมออนไลน์ตลอดเวลาโดยการละเวน้ส่ือสังคม
ออนไลน์เจ็ดวนั ข้าพเจ้าทราบวา่มีส่ิงที่ดเีกี่ยวกับส่ือสังคม
ออนไลน์ แตถ่้าท่านสนใจข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน์มากกวา่
เสียงกระซิบของพระวญิญาณ ท่านก�าลังท�าให้ตนเองตกอยู่ ใน
อันตรายทางวญิญาณ—รวมถึงอันตรายจากการประสบความ
โดดเดีย่วและความซึมเศรา้อย่างรนุแรง ท่านกับข้าพเจ้ารูจ้ัก
เยาวชนที่ ไดร้บัอิทธิพลผ่านส่ือสังคมออนไลน์ให้ท�าหรอืพูด
ส่ิงตา่งๆ ที่พวกเขาจะไม่ท�าหรอืพูดตอ่หน้า ตวัอย่างเช่นการ
ข่มเหงรงัแก

ข้อเสียอีกอย่างของส่ือสังคมออนไลน์คอืการสรา้งภาพที่ขัด
กับความเป็นจรงิ ทุกคนโพสตภ์าพที่สนุกที่สุด ผจญภัยที่สุด 
และน่าตืน่เตน้ที่สุดของตนเอง ซ่ึงสรา้งความประทับใจผิดๆ 
วา่ทุกคนยกเวน้ท่านก�าลังมีชีวติที่สนุก ไดผ้จญภัย และน่าตืน่

วธีิการเข้าร่วม

กองทพัเยาวชนของ

พระเจ้าเพือ่ช่วย

รวบรวมอสิราเอล
1. ละเวน้จากส่ือสงัคม

ออนไลนเ์จด็วนั

2. สละเวลารายสปัดาห์
ใหพ้ระเจา้เป็นเวลาสาม

สปัดาห์

3. จงด�าเนินต่อไปบนเสน้ทาง
พนัธสญัญา	หากท่านออก

นอกทาง	จงกลบัใจและ

กลบัเขา้มาบนเสน้ทาง

4. สวดออ้นวอนทุกวนัวา่
บุตรธิดาทุกคนของพระผู ้

เป็นเจา้จะรับพรแห่งพระ

กิตติคุณของพระเยซูคริสต์

5. จงโดดเด่น	จงแตกต่าง	เป็น
แสงสวา่ง	มอบสมุด	เพ่ือ

ความเข้มแขง็ของเยาวชน 

ใหเ้พื่อนคนหน่ึง
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เตน้ ส่ิงที่ปรากฏในหน้ารวมส่ือสังคมออนไลน์
ส่วนใหญ่ของท่านน้ันถูกบิดเบือน ไม่ก็เป็นของ
ปลอม ดงัน้ันขอให้ท่านหยุดพักจากของปลอม
เป็นเวลาเจ็ดวนั!

เลือกเจ็ดวนัตอ่เน่ืองและลงมือท�า! ดวูา่
ท่านสังเกตเห็นความแตกตา่งในความรูสึ้ก
และความคดิของท่านหรอืไม่ และแม้แต ่วิธี ที่
ท่านคดิ ในระหวา่งเจ็ดวนัน้ัน หลังจากเจ็ดวนั 
สังเกตวา่มีบางส่ิงที่ท่านอยากจะหยุดท�าและ
บางส่ิงที่ท่านอยากจะเริม่ท�าหรอืไม่

การละเวน้จากส่ือสังคมออนไลน์น้ีสามารถ
เป็นเรือ่งระหวา่งท่านกับพระเจ้า เป็น
เครือ่งหมายที่ท่านแสดงให้พระองคท์รงเห็น
วา่ท่านเต็มใจก้าวออกไปจากโลกเพื่อเข้ารว่ม
กองทัพเยาวชนของพระองค์

ค�าเชือ้เชิญข้อที่สองคอืให้สละเวลาราย
สัปดาห์ ให้พระเจ้า เป็นเวลาสามสัปดาห์ตอ่
เน่ืองกัน เพื่อให้พระองคท์รงทราบวา่ท่าน
ตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงในกองทัพเยาวชน
ของพระองค—์มากกวา่ส่ิงอื่นใดที่ท่าน

ตอ้งการ เป็นเวลาสามสัปดาห์ ให้ท่านเลิกท�า
บางส่ิงที่ท่านชอบท�าและใช้เวลาน้ันเพื่อช่วย
รวบรวมอิสราเอล

เวลาใดกต็าม ที่ท่านท�า ส่ิงใดกต็าม ที่ช่วยให้  
ใครกต็าม—จากทัง้สองดา้นของม่าน—ก้าวไปสู่ 
การท�าพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและรบั 
บัพตศิมาและศาสนพิธีพระวหิารที่จ�าเป็น ท่าน
ก�าลังช่วยรวบรวมอิสราเอล เป็นเรือ่งที่เรยีบ
ง่ายอย่างยิ่ง

ขณะที่ท่านสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับการสละ
เวลาน้ี ท่านจะไดร้บัการน�าทางให้รูว้า่ส่ิงใดที่
ท่านจะเลิกท�าในสัปดาห์น้ันและส่ิงใดที่ท่าน
จะท�าแทนเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล ตวัอย่าง
เช่น นักกอล์ฟรุน่เยาวอ์าจสละเวลาเล่นกอล์ฟ
รอบหน่ึงและใช้เวลาน้ันในอ่างบัพตศิมา
พระวหิารแทน

ค�าเชือ้เชิญข้อที่สามคอืให้ท่านท�าแบบ
ประเมินชีวติที่ละเอียดถี่ถ้วนกับพระเจ้า และ
บางทีกับบิดามารดาและอธิการของท่าน เพื่อ
ให้แน่ใจวา่เท้าของท่านยืนอย่างมั่นคงในเส้น

เวลาใดกต็าม ทีท่่านท�า ส่ิงใดกต็าม ทีช่่วยให้ ใครกต็าม—จากทั้งสองด้านของ 

ม่าน—ก้าวไปสู่การท�าพนัธสัญญากบัพระผู้เป็นเจ้าและรับบัพตศิมาและ

ศาสนพธีิพระวหิารทีจ่�าเป็น ท่านก�าลงัช่วยรวบรวมอสิราเอล เป็นเร่ืองที ่

เรียบง่ายอย่างยิง่
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ทางแห่งพันธสัญญา หากท่านออกนอกเส้นทาง 
หรอืหากมีบางส่ิงที่ท่านตอ้งปล่อยวางเพื่อช่วย
ให้ความคดิและใจของท่านบรสุิทธิ์มากขึน้ วนัน้ี
เป็นเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลง

หากท่านไม่แน่ใจวา่จะกลับใจอย่างไร ให้พูด
คยุกับอธิการหรอืบิดามารดาของท่านหรอืทัง้
สองคน พวกเขาจะช่วยให้ท่านเข้าใจการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะช่วยให้ท่าน
ประสบปีตทิีเ่กดิจากการกลบัใจ ท่ีแท้จริงเสมอ

 อย่า ออกนอกเส้นทางแห่งพันธสัญญาเกิน
หน่ึงนาที ขอให้กลับมาผ่านการกลับใจที่แท้จรงิ 
เดีย๋วน้ี เราตอ้งการให้ท่านอยู่กับเราในกองทัพ
เยาวชนน้ีของพระเจ้า ซ่ึงจะไม่เหมือนเดมิหาก
ไม่มีท่าน!

ค�าเชือ้เชิญข้อที่ส่ีคอืให้ท่านสวดอ้อนวอนทุก
วนัวา่บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าจะรบัพร
แห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ท่านกับ
ข้าพเจ้ามีชีวติอยู่เพื่อเห็น และจะเห็นตอ่ไป วา่
มีการรวบรวมอิสราเอลดว้ยพลังที่ยิ่งใหญ่ และ
ท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึงของพลังเบือ้งหลัง
การรวบรวมน้ัน!

ค�าเชือ้เชิญข้อที่ห้าคอืให้ท่านโดดเดน่ จง
แตกตา่งจากโลก ท่านกับข้าพเจ้ารูว้า่ท่านตอ้ง

เป็นแสงส่องโลก ดงัน้ัน พระเจ้าทรงตอ้งการให้
ท่านดเูหมือน ฟังเหมือน กระท�าเหมือน และ
แตง่กายเหมือนสานุศิษย์ที่แท้จรงิของพระเยซู
ครสิต ์ใช่แล้ว ท่านก�าลังมีชีวติอยู่ ในโลก แต่
ท่านมีมาตรฐานตา่งจากโลกมากซ่ึงจะช่วยให้
ท่านหลีกเลี่ยงรอยเป้ือนของโลก

โดยมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อน ท่าน
จะมองทะลุผ่านวฒันธรรมของการเยินยอ
ความโดง่ดงัซ่ึงเป็นที่นิยมชมชอบในสังคม
ของเรา ท่านสามารถฉลาดไดม้ากกวา่คนใน
รุน่ก่อน และถ้าบางครัง้มีคนเรยีกท่านวา่ 
“แปลก” จงสวมความแปลกน้ันเสมือนเป็น
ตราแห่งเกียรตยิศและจงมีความสุขวา่แสง
ของท่านก�าลังส่องสวา่งเจิดจ้าในโลกน้ีที่ก�าลัง
มืดมนลงทุกที!

จงตัง้มาตรฐานให้ โลกที่เหลือ! จงน้อมรบั
การเป็นคนแตกตา่ง! สมุด เพ่ือความเข้มแขง็

ของเยาวชน ควรเป็นมาตรฐาน ของท่าน น่ีคอื
มาตรฐานที่พระเจ้าทรงคาดหวงัให้เยาวชน
ทุกคนของพระองคป์ฏิบัตติาม บัดน้ี ในฐานะ
ศาสดาพยากรณ์ผู้นอบน้อมถ่อมตนของ
พระองค ์ข้าพเจ้าวงิวอนให้ท่านศึกษาสมุดเล่ม
น้ี—อีกครัง้ อ่านรว่มกับการสวดอ้อนวอนราวกับ
ท่านไม่เคยอ่านมาก่อน ท�าเครือ่งหมายไว ้พูด
คยุเกี่ยวกับเรือ่งน้ี สนทนากันเรือ่งมาตรฐาน
กับเพื่อนๆ ของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะด�าเนิน
ชีวิตตามมาตรฐานเหล่าน้ี มาตรฐาน ของท่าน 
อยา่งไร ดว้ยความเทีย่งตรงมากขึน้

ท่านมีสมุดของตนเองแล้ว ดงัน้ันคนืน้ี
เมื่อสิน้สุดการประชุม หากท่านเลือกจะเข้า
รว่มกองทัพ โปรดรบัสมุด เพ่ือความเข้มแขง็ของ

เยาวชน ไวแ้ละมอบสมุดเล่มใหม่น้ีให้เพื่อนคน
หน่ึงที่อาจไม่รูจ้ักมาตรฐานของท่าน หรอือาจจะ
ไม่ไดด้�าเนินชีวติตามน้ัน

สวดอ้อนวอนวา่ใครตอ้งการสมุดเล่มน้ี ท่าน
จะไดร้บัการน�าทาง จะเป็นเรือ่งที่น่าตืน่เตน้

ตอ่ไปน้ีข้าพเจ้าจะสรปุโดยทบทวนค�า
เชือ้เชิญทัง้ห้าข้อให้ท่านที่จะเข้ารว่มกองทัพ
เยาวชนของพระเจ้าเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล
1.	 ละเวน้จากส่ือสงัคมออนไลนเ์จด็วนั

2.	 สละเวลารายสปัดาห์ใหพ้ระเจา้เป็นเวลาสามสปัดาห์
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3.	 จงด�าเนินต่อไปบนเสน้ทางพนัธสญัญา	หากท่าน

ออกนอกทาง	จงกลบัใจและกลบัเขา้มาบนเสน้ทาง

4.	 สวดออ้นวอนทุกวนัวา่บุตรธิดาทุกคนของพระผูเ้ป็น

เจา้จะรับพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

5.	 จงโดดเด่น	จงแตกต่าง	จงเป็นแสงสวา่ง	มอบสมุด	

เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน	ใหเ้พื่อนคนหน่ึง

เยาวชนที่รกัของข้าพเจ้า ท่านเป็นหน่ึงใน
บรรดาคนดทีี่สุดที่พระเจ้า เคย ส่งมายังโลก
น้ี ท่านมีสมรรถภาพที่จะฉลาดมากขึน้ มี
ปัญญามากขึน้ และมีอิทธิพลตอ่โลกมากกวา่
คนรุน่ก่อน!

สุดท้ายน้ี ข้าพเจ้าเชือ้เชิญให้ท่านยืนกับ
เยาวชนทั่วโลกและประสบกับความตืน่เตน้ของ
การเป็นสมาชิกกองทัพเยาวชนของพระเจ้า
ในกองทหารไซอันดว้ยการรอ้งเพลงสวด
ปิด “ความหวงัอิสราเอล” เพราะเพลงสวดน้ี
เกี่ยวข้องกับท่านทัง้หมด!

ข้าพเจ้าเป็นพยานจากสุดจิตวญิญาณ
ข้าพเจ้าวา่น่ีคอืงานของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
มหิทธิฤทธิ์ พระองคท์รงพระชนม์ พระเยซู
คอืพระครสิต ์น่ีคอืศาสนจักรของพระองค ์ซ่ึง
ไดร้บัการฟ้ืนฟูเพื่อท�าพันธกิจของพระเจ้าให้
บรรลุผลส�าเรจ็ รวมถึงการรวบรวมอิสราเอลที่
ทรงสัญญาไว้

ท่านคอื ความหวงั ของอิสราเอล “เผ่าพันธ์
ของวนัที่สัญญา”! 8 ข้าพเจ้าเป็นพยานใน
พระนามของพระเยซูครสิต ์เอเมน ◼
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“ท่านเป็นหน่ึงในบรรดา
คนดทีีสุ่ดทีพ่ระเจ้าเคยส่ง
มายงัโลกนี”้
—ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสัน


