
76 พ ฤ ษ  ภ า ค ม  2 0 1 4เ ลี  ย โ ฮ น า

เป็นส่ิงไร้ค่า; ดังน้ันพวกเขาโบยพระองค์, และ 
พระองค์ทรงยอม; และพวกเขาทำาร้ายพระ- 
องค์, และพระองค์ทรงยอม. แท้จริงแล้ว, พวก 
เขาถ่มน้ำาลายรดพระองค์, และพระองค์ทรง
ยอม, เพราะความการุณย์รักของพระองค์
และความอดกลั้นของพระองค์ต่อลูกหลาน
มนุษย์.”2

เพื่อให้สมกับประสบการณ์ส่วนพระองค์
ของพระผู้ช่วยให้รอด จึงมีประวัติศาสตร์อัน 
ยาวนานของการถูกปฏิเสธและราคาแพงอัน 
แสนเจ็บปวดที่ต้องจ่ายโดยศาสดาพยากรณ ์
และอัครสาวก ผู้สอนศาสนา ตลอดจนสมาชิก 
ทุกยุคทุกสมัย—ทุกคนท่ีพยายามยอมรับการ 
เรียกของพระผู้เป็นเจ้าให้ยกครอบครัวมนุษย์
ไปสู่ “[วิถี] ที่ยิ่งใหญ่กว่า”3

“แล้วจะให้ข้าพเจ้ากล่าวอะไรต่อไปอีก 
[ถึงคนเหล่านั้น]” ผู้เขียนหนังสือฮีบรูถาม

“ผู้ซึ่ง…ได้ปิดปากสิงโต
“ได้ดับไฟท่ีไหม้อย่างรุนแรง ได้พ้นจากคม 

ดาบ…มีกำาลังมากในการสงคราม ตีกองทัพ 
…แตกพ่ายไป

“[ได้เห็น] คนของ [พวกเขา] เป็นขึ้นจาก
ความตาย [ขณะที่] บางคนถูกทรมาน…

“และ…พบกับการเยาะเย้ยและการโบยตี 
…ถูกล่ามโซ่และถูกขังคุก

“บางคนถูกขว้างด้วยก้อนหิน…ถูกเลื่อย
เป็นสองท่อน [ถูกล่อลวง]…ถูกฆ่าด้วยคมดาบ 
…นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพเนจรไป สิ้นเนื้อ
ประดาตัว ตกระกำาลำาบากและถูกทำาทารุณ

“(แผ่นดินโลกไม่คู่ควรกับคนเช่นนั้นเลย) 
…[พวกเขา] พเนจรไปตามถิ่นทุรกันดารและ
ตามภูเขา ในถ้ำาและในโพรงใต้ดิน”4

แน่นอนว่าทูตสวรรค์ร้องไห้ขณะบันทึก
ราคาแห่งการเป็นสานุศิษย์นี้ในโลกซึ่งมักจะ 
เป็นศัตรูต่อพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้ช่วยให้รอดพระองค์เองทรงหลั่งน้ำา
พระเนตรให้ผู้ถูกปฏิเสธและถูกเข่นฆ่าในงาน
รับใช้ของพระองค์มานานหลายร้อยปี  แต่มา
บัดนี้พระองค์ทรงถูกปฏิเสธและกำาลังจะถูก
เข่นฆ่าเสียเอง

“โอ เยรูซาเล็ม เยรูซาเล็ม” พระเยซูทรง
คร่ำาครวญ “เมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะ 
และเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งให้มาหาเจ้าถึง
ตาย บ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆ 
ของเจ้าไว้ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของ

ไปใกล้ เขาเงยหน้ามองและเห็นป้ายผู้สอน 
ศาสนาของเรา  เขารีบลุกขึ้นและมองด้วย
สายตาน่ากลัวพลางเงื้อมือจะตีดิฉัน  ดิฉัน
หลบทัน แต่ไม่วายถูกเขาพ่นอาหารใส่จน 
เลอะเทอะและเริ่มสบถถ้อยคำาเลวร้ายที่สุด
ใส่เรา  เราเดินหนีโดยไม่พูดอะไร  ดิฉันพยา- 
ยามปัดอาหารออกจากหน้า แต่กลับเจอก้อน
มันฝรั่งบดปาใส่ศีรษะด้านหลัง  บางครั้งการ
เป็นผู้สอนศาสนาก็ยาก เพราะจังหวะน้ันดิฉัน 
อยากเดินกลับไปคว้าผู้ชายตัวเล็กๆ คนนั้น
แล้วพูดว่า ‘คุณมีปัญหาอะไร!’ แต่ดิฉันไม่
ได้ทำา”

ข้าพเจ้าขอพูดกับผู้สอนศาสนาที่อุทิศตน
ผู้นี้ว่า ลูกเอ๋ย ด้วยวิธีเล็กน้อยของลูกเอง ลูก
ได้ก้าวเข้าไปร่วมวงกับชายหญิงที่ “พิจารณา
การสิ้นพระชนม์ [ของพระคริสต์] และทนรับ
กางเขนของพระองค์ และแบกความอับอาย 
ของโลก”1 ดังที่เจคอบศาสดาพยากรณ์ใน 
พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวไว้

นีไฟพี่ชายของเจคอบเขียนเกี่ยวกับพระ-
เยซูไว้ว่า “และโลกมนุษย์, เพราะความชั่วช้า 
สามานย์ของพวกเขา, จะตัดสินพระองค์ว่า 

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ประธานมอนสันครับ เรารักท่าน  ท่าน 
อุทิศทั้งกายและใจให้ทุกการเรียกที่
พระเจ้าประทานแก่ท่าน โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงตำาแหน่งศักด์ิสิทธ์ิท่ีท่านดำารงอยู่เวลา 
นี้  ทุกคนในศาสนจักรนี้ขอบคุณท่านสำาหรับ
การรับใช้ที่แน่วแน่และการอุทิศตนต่อหน้าที่
ของท่านอย่างมั่นคงมาโดยตลอด

ด้วยความช่ืนชมและต้องการให้กำาลังใจแก่ 
ทุกคนที่จะต้องมั่นคงแน่วแน่ในยุคสุดท้ายนี้ 
ข้าพเจ้ากล่าวแก่ทุกท่านโดยเฉพาะเยาวชน
ของศาสนจักรว่า หากท่านยังไม่ได้อยู่ในจุด
นั้น วันหนึ่งท่านจะพบตนเองถูกเรียกร้องให้
ปกป้องศรัทธาของท่าน หรือบางทีแม้กระทั่ง
อดทนรับการข่มเหงส่วนตัวบางอย่างเพียง
เพราะว่าท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ- 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ช่วงเวลา 
เช่นนั้นจะต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและ
มารยาทในส่วนของท่าน  

ตัวอย่างเช่น ซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาคนหน่ึง 
เขียนถึงข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “ดิฉันกับคู่เห็น 
ชายคนหนึ่งนั่งรับประทานอาหารกลางวัน
อยู่บนม้านั่งในจตุรัสกลางเมือง  เมื่อเราเข้า 

ราคา— 
และพร— 
ของการเป็นสานุศิษย์
จงเข้มแข็ง  ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างซื่อสัตย์แม้ผู้คนรอบข้างไม่ได้
ทำาเช่นนั้นเลยก็ตาม
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มัน แต่เจ้าไม่ยอม!
“นี่แน่ะ นิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งให้ร้าง

เปล่า”5

ข้อความนี้มีข่าวสารถึงเยาวชนชายและ
เยาวชนหญิงทุกคนในศาสนจักรนี้  ท่านอาจ
สงสัยว่าจะคุ้มค่าหรือไม่หากต้องกล้ายืนหยัด 
เพื่อผดุงศีลธรรมในโรงเรียนหรือไปรับใช้งาน
เผยแผ่เพียงเพื่อให้คนอื่นมาดูหมิ่นความเชื่อ 
ที่เรายึดมั่นที่สุด หรือต้องต่อสู้ในสังคมที่บาง
คร้ังเย้ยหยันชีวิตท่ีอุทิศตนเพ่ือศาสนา  ใช่ ส่ิง 
นี้คุ้มค่า เพราะหาไม่แล้ว “นิเวศน์” ของเรา
ย่อมถูกทอดทิ้งให้ “ร้างเปล่า”—เป็นบุคคล
ว่างเปล่า ครอบครัวว่างเปล่า ชุมชนว่างเปล่า 
และประเทศชาติว่างเปล่า

ดังน้ันจึงแสดงว่าเรามีภาระของผู้ได้รับเรียก 
ให้ถือข่าวสารเก่ียวกับพระเมสสิยาห์  นอกจาก 
จะต้องสอน กระตุ้น และให้กำาลังใจผู้อื่นแล้ว 
(นั่นคือส่วนที่น่ายินดีของการเป็นสานุศิษย์) 
บางครั้งผู้ส่งสารเหล่านี้ก็ได้รับเรียกมาเพื่อ
กังวล เพื่อเตือน และบางครั้งเพียงเพื่อร้องไห้ 
(นั่นคือส่วนที่เจ็บปวดของการเป็นสานุศิษย์)  
พวกเขาทราบดีว่าถนนสู่แผ่นดินแห่งคำาสัญญา 
ที่ “มีน้ำานมและน้ำาผึ้งไหลบริบูรณ์”6 จะต้องคู่

ขนานมากับเส้นทางแห่งภูเขาซีนายที่เต็มไป
ด้วยบัญญัติ “เจ้าจะ” และ “เจ้าจะไม่”7 

น่าเสียดายท่ีผู้ส่งสารพระบัญญัติศักด์ิสิทธ์ิ 
ไม่ได้เป็นที่นิยมมากไปกว่าในสมัยโบราณ 
อย่างน้อยซิสเตอร์ผู้สอนศาสนาสองคนที่ถูก 
ถ่มน้ำาลายรดและถูกปาด้วยมันผร่ังก็สามารถ 
ยืนยันได้ตอนนี้   เกลียด เป็นคำาที่ไม่น่าฟัง 
กระนั้นทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่จะพูดกับอาหับผู้
ชั่วร้ายว่า “ข้าพเจ้าเกลียด [ศาสดาพยากรณ์
มีคายาห์] เพราะเขาพยากรณ์แต่เรื่องร้าย
เสมอ ไม่เคยพยากรณ์เร่ืองดีเก่ียวกับเราเลย”8 

ความเกลียดที่มีต่อความซื่อสัตย์ของศาสดา
พยากรณ์เช่นนั้นเป็นเหตุให้อบินาไดถึงแก่
ชีวิต เม่ือเขากล่าวแก่กษัตริย์โนอาห์ว่า “เพราะ 
ข้าพเจ้าบอกความจริงท่าน  ท่านจึงโกรธ
ข้าพเจ้า… เพราะข้าพเจ้ากล่าวพระวจนะ
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจึงตัดสินว่าข้าพเจ้า
เป็นบ้า”9 หรือเราอาจเพิ่มว่าเป็นพวกบ้าน
นอก พวกยอมให้ผู้ชายกุมอำานาจ พวกมีทิฐิ 
พวกแล้งน้ำาใจ ความคิดแคบ คร่ำาครึ หรือ
ชราภาพ

ดังเช่นพระเจ้าพระองค์เองทรงคร่ำาครวญ
กับศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ว่า

“ลูกหลาน [เหล่านี้จะ]…ไม่ยอมเชื่อฟัง
ธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์

“พวกเขากล่าวกับผู้ทำานายว่า ‘อย่าเห็น 
เลย’ และกล่าวกับผู้พยากรณ์ว่า ‘อย่าพยากรณ์ 
ส่ิงถูกต้องแก่เรา จงพูดแต่ส่ิงราบร่ืนกับเรา จง 
พยากรณ์มายา

“จงไปเสียให้พ้นทาง จงหันออกไปจากวิถี 
อย่าทำาให้เราต้องเผชิญกับองค์บริสุทธิ์ของ
อิสราเอลอีก”10

น่าเศร้าเต็มที เพื่อนรุ่นเยาว์ของข้าพเจ้า  
นี่คืออุปนิสัยของคนยุคเราที่หากใครต้องการ
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาก็ต้องการพระผู้เป็นเจ้า 
ที่ไม่เรียกร้องมาก พระผู้เป็นเจ้าแบบสบายๆ 
พระผู้เป็นเจ้าลื่นไหลที่มือไม่พายแล้วยังเอา
เท้าราน้ำา พระผู้เป็นเจ้าที่ลูบศีรษะเรา คอย
ทำาให้เราหัวเราะคิกคัก แล้วบอกให้เราวิ่งไป
เก็บดอกดาวเรือง11  

นั่นคือมนุษย์ที่สร้างพระผู้เป็นเจ้าตามรูป 
ลักษณ์ของตนเอง!  บางครั้ง—น่าขันที่สุด— 
เม่ือคนเหล่าน้ียกพระนามของพระเยซูประหน่ึง 
ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า “แบบสบายๆ” 
เช่นนี้   คิดเช่นนั้นหรือ  พระองค์ผู้ไม่เพียง
ตรัสห้ามเราฝ่าฝืนพระบัญญัติเท่านั้น แต่ยัง
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ทรงห้ามเราแม้แต่จะ คิด ฝ่าฝืนพระบัญญัติ  
และหากเราคิด เท่ากับเราฝ่าฝืนพระบัญญัติ
ไปแล้วในใจเรา  นั่นฟังดูเหมือนหลักคำาสอน 
“สบายๆ” ที่ฟังรื่นหูและเป็นที่นิยมในหมู่บ้าน
สันติสุขอย่างนั้นหรือ

แล้วผู้ที่เพียงต้องการมองดูบาปหรือแตะ
ต้องอยู่ไกลๆ เล่า  พระเยซูตรัสด้วยความ
เฉียบขาดว่า หากตาของท่านทำาให้ท่านหลง
ผิด ให้ควักออกทิ้งเสีย หากมือของท่านทำาให ้
ท่านหลงผิด จงตัดท้ิงเสีย12 “เราไม่ได้นำาสันติ- 
ภาพมาให้ แต่เรานำาดาบมา”13  ทรงเตือนผู้ที ่
คิดว่าพระองค์ตรัสแต่เรื่องซ้ำาๆ ประโลมใจ 
ไม่น่าแปลกใจท่ีหลังการเทศนาทุกคร้ัง ชุมชน 
ในท้องที่นั้นจึง “อ้อนวอนขอให้พระองค์เสด็จ
ออกไปเสียจากเขตเมืองของพวกเขา”14  ไม่
น่าแปลกใจที่หลังสิ่งอัศจรรย์ทุกครั้ง คนกลับ
ไม่คิดว่าเดชานุภาพของพระองค์เป็นของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าแต่เป็นของมาร15 เห็นชัดว่าสต๊ิกเกอร์ 
ท้ายรถที่ถามว่า “พระเยซูจะทรงทำาอย่างไร” 
ไม่ได้สร้างกระแสนิยมเสมอไป

ณ จุดสูงสุดของการปฏิบัติศาสนกิจมรรตัย 
พระเยซูตรัสว่า “ให้พวกท่านรักกันและกัน 
เหมือนอย่างที่เรารักท่าน”16  เพื่อให้แน่ใจว่า
พวกเขาเข้าใจแน่ชัดว่าความรักดังกล่าวเป็น
แบบใด พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพวกท่านรักเรา 
ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา”17และ 
“ใครทำาให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระ-
บัญญัติ…มีความสำาคัญน้อยลง และสอน

คนอื่นให้ทำาอย่างนั้นด้วย คนนั้นจะ…เป็นผู ้
เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์”18  ความรัก 
เหมือนพระคริสต์คือสิ่งจำาเป็นที่สุดที่เราต้อง 
มีในโลกนี้ ส่วนหนึ่งเพราะความชอบธรรม 
ควรจะมาควบคู่กันเสมอ  ดังนั้นหากความรัก 
ต้องเป็นคำาเตือนใจเราดังท่ีมัน ต้อง เป็น พระ- 
ผู้ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักจึงตรัสว่า
เราต้องทิ้งการล่วงละเมิดและนัยยะใดๆ ที่
เป็นการแก้ต่างการล่วงละเมิดในบุคคลอื่น  
พระเยซูเข้าพระทัยชัดเจนถึงสิ่งที่หลายคน 
ในวัฒนธรรมสมัยใหม่คล้ายจะหลงลืมว่า มี
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างพระบัญชา

ให้อภัยบาป (ซึ่งพระองค์ทรงทำาได้ด้วยพระ-
ปรีชาสามารถอันไร้ขอบเขต) กับพระดำารัส
เตือนไม่ให้ยอมต่อพฤติกรรมที่เป็นบาป (ซึ่ง
พระองค์ไม่เคยทำาแม้แต่ครั้งเดียว)

มิตรทั้งหลาย โดยเฉพาะมิตรรุ่นเยาว์ของ 
ข้าพเจ้า จงกล้าเถิด ความรักอันบริสุทธ์ิเหมือน 
พระคริสต์ซึ่งหลั่งไหลมาจากความชอบธรรม
ที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนโลกได้  ข้าพเจ้าเป็น 
พยานว่าพระกิตติคุณที่แท้จริงและดำารงอยู ่
ของพระเยซูคริสต์อยู่บนแผ่นดินโลก ท่านเป็น 
สมาชิกศาสนจักรที่แท้จริงและดำารงอยู่ของ 
พระองค์ ท่านพยายามจะแบ่งปันสิ่งนี้  ข้าพ- 
เจ้ากล่าวคำาพยานถึงพระกิตติคุณนั้นและ
ศาสนจักรนั้น ด้วยพยานเฉพาะถึงกุญแจ
ฐานะปุโรหิตท่ีได้รับการฟ้ืนฟูซ่ึงไขพลังอำานาจ 
และประสิทธิผลของศาสนพิธีแห่งความรอด 
ข้าพเจ้าแน่ใจว่ากุญแจเหล่านั้นได้รับการ
ฟื้นฟูแล้วและศาสนพิธีเหล่านั้นมีขึ้นอีกครั้ง
ผ่านศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย มากกว่าที่ข้าพเจ้าแน่ใจว่ายืนอยู่
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“สาม ขอให้ขอบคุณผู้ที่มาให้ความช่วย
เหลือ”

ในฐานะสมาชิกของฝ่ายประธานโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ ข้าพเจ้ารู้สึกถึงน้ำาหนักอยู่บน
บ่าข้าพเจ้าจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีต่อ
โมเสส

“จงรวบรวมพวกผู้ใหญ่ในอิสราเอลให้เรา 
เจ็ดสิบคน  เป็นคนที่เจ้ารู้ว่าเป็นผู้ใหญ่ของ
ประชาชนและเป็นเจ้าหน้าที่ของเขาทั้งหลาย 
…

“เราจะลงมาสนทนากับเจ้าที่นั่น  และเรา
จะเอาจากวิญญาณที่มีอยู่บนเจ้ามาใส่บน
คนเหล่านั้นด้วย  และให้เขาทั้งหลายแบก
ภาระของประชาชนเหล่านี้ร่วมกับเจ้า  เพื่อ
เจ้าจะไม่ต้องแบกคนเดียว”1

นี่คือถ้อยคำาจากสมัยโบราณ กระนั้นวิถี
ของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน

ในศาสนจักรปัจจุบันนี้ พระเจ้าทรงเรียก 
สาวกเจ็ดสิบ 317 คน รับใช้ใน 8 โควรัม เพื่อ 
ช่วยอัครสาวกสิบสองในการแบกรับภาระของ 
ฝ่ายประธานสูงสุด  ข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุข
ต่อความรับผิดชอบอันล้ำาลึกในจิตวิญญาณ
และเช่นเดียวกันกับพี่น้องชายของข้าพเจ้า 
อย่างไรก็ตาม พวกเราไม่ใช่คนกลุ่มเดียวท่ีช่วย

โดย เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์
แห่งฝ่ายประธานโควรัมสาวกเจ็ดสิบ

ใ
นวันท่ี 20 พฤษภาคมปีท่ีแล้ว  ทอร์นาโด 
ขนาดมหึมาทำาลายชานเมืองโอคลา-
โฮมาซิตี้ ในใจกลางอเมริกา ทิ้งร่อง

รอยไว้กว้างกว่า 1.6 กิโลเมตรและยาว 27 
กิโลเมตร  พายุลูกนี้ ทอร์นาโดที่โจมตี สร้าง
ความเสียหายใหญ่หลวง เปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์และชีวิตที่อยู่ในเส้นทางที่เคลื่อนผ่าน

หนึ่งสัปดาห์หลังจากพายุมหึมาลูกนี้เข้า
โจมตี ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยม
พื้นที่ซึ่งบ้านและทรัพย์สินกระจัดกระจายไป
ตามละแวกบ้านที่เสียหายราบเรียบ

ก่อนข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าพูดกับศาสดา
พยากรณ์ผู้เป็นท่ีรัก ประธานโธมัส เอส. มอน- 
สัน ผู้ชื่นชอบในการทำากิจธุระของพระเจ้า  
ด้วยความเคารพ ไม่แต่เฉพาะตำาแหน่งของ
ท่าน แต่ในคุณความดีของท่านด้วย ข้าพเจ้า
ถามว่า “ท่านต้องการให้ผมทำาอะไร ท่าน
ต้องการให้ผมพูดอะไร”

ท่านค่อยๆ จับมือข้าพเจ้า ราวกับท่านจะ
ทำากับผู้ประสบภัยแต่ละคนและกับผู้ที่ให้
ความช่วยเหลือจากการทำาลายล้างเหมือน
ท่านอยู่ที่นั่นและพูดว่า

“อันดับแรก บอกว่าผมรักพวกเขา
“สอง บอกว่าผมสวดอ้อนวอนให้พวกเขา

ภาระอันเปี่ยมด้วยปีติ
ของการเป็นสานุศิษย์
การสนับสนุนผู้นำาของเราเป็นสิทธิพิเศษสิ่งนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบ 
ส่วนตัวในการแบ่งเบาภาระของผู้นำาและเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้า

ตรงแท่นพูดและท่านนั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า
ในการประชุมใหญ่นี้

จงเข้มแข็ง  ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
อย่างซื่อสัตย์แม้ผู้คนรอบข้างไม่ได้ทำาเช่นนั้น 
เลยก็ตาม  ปกป้องความเชื่อของท่านด้วย
มารยาทและการุณยธรรม แต่จงปกป้อง  
ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเสียงที่ได้รับ
การดลใจ รวมถึงเสียงที่ท่านจะได้ยินในการ
ประชุมใหญ่นี้และเสียงที่ท่านเพิ่งได้ยินด้วย
ตนเองจากประธานโธมัส เอส. มอนสัน ล้วน
แต่ชี้ทางท่านไปสู่วิถีแห่งความเป็นสานุศิษย ์
ของชาวคริสต์  น่ีคือทางคับแคบและน่ีคือทาง 
แคบที่ไม่ได้มีอิสระมากมายบางช่วง แต่เรา 
จะเดินทางอย่างตื่นเต้นและสำาเร็จลุล่วงเมื่อ 
มี “ความแน่วแน่ในพระคริสต์,…ความเจิด
จ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรัก
ต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง”19 เมื่อ 
ท่านดำาเนินตามเส้นทางนั้นอย่างกล้าหาญ 
ท่านจะหล่อหลอมศรัทธาที่ไม่สั่นคลอน ท่าน 
จะพบความปลอดภัยจากลมชั่วร้ายที่พัดพา  
แม้ลูกศรในลมหมุน และจะสัมผัสถึงพลัง
ความเข้มแข็งดุจศิลาจากพระผู้ไถ่ของเรา ซึ่ง
หากท่านสร้างความเป็นสานุศิษย์ผู้ไม่ย่อท้อ
ไว้บนนั้น ท่าน จะตกไม่ได ้20  ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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