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ริพ แวนวินเคิลหลับนานถึง 20 ปี  และใน
ช่วงเวลานี้เขาได้พลาดช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น
ที่สุดของประวัติศาสตร์ประเทศของเขา—เขา
หลับข้ามช่วงการปฏิวัติอเมริกา

ในเดือนพฤษภาคมปี 1966 ดร. มาร์ติน 
 ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ ใช้เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประ- 
กอบในคำาปราศรัยของเขา “อย่าหลับข้ามช่วง 
การปฏิวัติ”1

วันน้ีข้าพเจ้าอยากจะใช้หัวข้อเดียวกับและ 
ถามคำาถามกับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระ-
ผู้เป็นเจ้าทุกคน ท่านหลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
หรือไม่

เรามีชีวิตอยู่ในสมัยแห่งการฟื้นฟู
บางครั้งเราคิดว่าการฟื้นฟูพระกิตติคุณ

เป็นบางสิ่งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว อยู่เบื้องหลัง
เรา—โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอน  

โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

เ กือบ 200 ปีก่อน เร่ืองส้ันของชาวอเมริกัน  
 “ริพ แวน วินเคิล” กลายเป็นเรื่องอมตะ 
 ในทันที  ตัวหลักคือริพเป็นชายที่ไร้ความ 

ทะเยอทะยานผู้ที่ถนัดในการหลีกเลี่ยงอยู่
สองสิ่ง งานและภรรยาของเขา

วันหนึ่งขณะเตร็ดเตร่ไปบนภูเขากับสุนัข
ของเขา  เขาพบกลุ่มชายที่แต่งตัวประหลาด
ดื่มสุราและเล่นเกม  หลังจากยอมรับคำาเชิญ 
ให้ด่ืมสุรา ริพรู้สึกง่วงจึงหลับตาไปช่ัวครู่  เม่ือ 
เขาลืมตาอีกครั้ง เขาแปลกใจที่สุนัขของเขา
หายไป ปืนไรเฟิลของเขาขึ้นสนิม และตอนนี้
เขามีเครายาว

ริพหาทางกลับไปหมู่บ้านเพื่อที่จะพบว่า 
ทุกสิ่งเปลี่ยนไป ภรรยาเขาตายไปแล้ว เพื่อน 
ของเขาไม่อยู่ และภาพของพระเจ้าจอร์จที่
สามในโรงแรมถูกแทนที่ด้วยภาพของบางคน
ที่เขาไม่รู้จัก—คือนายพลจอร์จ วอชิงตัน

ท่�นกำ�ลังหลับข้�มช่วง 
ก�รฟื้นฟูหรือไม่
เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเราในฐานะบุคคล ครอบครัว และศาสนจักรของพระ
คริสต์ที่จะท�างานอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไม่กระตือรือร้น

—เราไม่ควรให้ความสำาคัญในข่าวสารของ
พระเจ้ามากกว่าหรือ  สำาหรับเราแล้ว การ
ละเลยในการเชื่อมต่อกับแหล่งพลังนี้ไม่ควร
เกิดขึ้น (ดู 2 นีไฟ 32:3)

สาม: การมีสมาร์ทโฟนไม่ได้ทำาให้ท่าน 
ฉลาด แต่การใช้อย่างเหมาะสมต่างหากที่
ทำาให้ฉลาดได้

เยาวชนชายทั้งหลาย อย่าใช้สมาร์ทโฟน
ของท่านทำาสิ่งที่โง่เขลา  ทุกคนรู้ว่าข้าพเจ้า
หมายถึงอะไร (ดู โมไซยาห์ 4:29)  มีวิธีนับ
ไม่ถ้วนที่เทคโนโลยีสามารถทำาให้ท่านเขว
ไปจากสิ่งสำาคัญที่สุด จงทำาตามภาษิตที่ว่า 
“เมื่ออยู่ตรงไหน ขอให้อยู่ตรงนั้น” เมื่อท่าน
กำาลังขับรถ จงขับรถ  เมื่อท่านอยู่ในชั้นเรียน 
จงจดจ่อกับบทเรียน  เมื่อท่านอยู่กับเพื่อน
ของท่านให้ความเอาใจใส่ของท่านเป็นของ
ขวัญแก่เขา สมองของท่านไม่สามารถจดจ่อ
อยู่กับสองสิ่งในเวลาเดียวกัน  การทำาหลาย
อย่างพร้อมกันในคราวเดียวจะทำาให้ท่าน
วอกแวก  ภาษิตโบราณกล่าวว่า “อย่าจับ
ปลาสองมือ”

สี่: พระเจ้าประทานเทคโนโลยีเพื่อบรรล ุ
จุดประสงค์ของพระองค์

จุดประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของเทคโนโลยีคือ
เร่งงานแห่งความรอด  ในฐานะสมาชิกของ
คนในรุ่นที่ทรงเลือก ท่านเข้าใจเทคโนโลยี  
จงใช้สิ่งนี้เพื่อเร่งความก้าวหน้าของท่านไป 
สู่ความดีพร้อม เพราะท่านได้รับมากมาย
ท่านต้องหมายใจแบ่งปัน (ดู “เพราะฉันได ้
รับมากมาย” เพลงสวด, บทเพลงที่ 105 ) 
พระเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านใช้เครื่องมือชิ้น 
สำาคัญเหล่านี้นำางานของพระองค์ไปสู่ระดับ 
ถัดไป เพื่อแบ่งปันพระกิตติคุณในวิธีที่เกิน 
กว่าจินตนาการอันล้ำาลึกของคนรุ่นข้าพเจ้า   
คนรุ่นก่อนเป็นอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านและ 
เมืองของตนเอง ท่านมีพลังผ่านทางอินเทอร์- 
เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่จะออกไปไกล
กว่าเขตแดนและเป็นอิทธิพลต่อคนทั่วโลก

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือศาสนจักรของ
พระเจ้า  ท่านได้รับเลือกให้มีส่วนร่วมในงาน 
ของพระองค์เวลาน้ีเพราะพระองค์วางพระทัย 
ท่านในการเลือกที่ถูกต้อง  ท่านคือคนในรุ่น 
ที่ทรงเลือก  ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 
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ท่านได้รับกุญแจฐานะปุโรหิต  ศาสนจักร
ได้รับการจัดตั้งขึ้น  ความจริงแล้วการฟื้นฟู
เป็นกระบวนการที่ไม่หยุดยั้ง  เรามีชีวิตอยู ่
ในช่วงเวลานั้นในตอนนี้  สิ่งนี้ประกอบด้วย 
“ทุกสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, 
ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยขณะนี้,” และ 
“เรื่องสำาคัญและยิ่งใหญ่อีกหลายเรื่อง” ที ่
“พระองค์จะทรงเปิดเผย”2 พ่ีน้องชาย พัฒนา- 
การอันน่าตื่นเต้นในปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง
ของช่วงเวลาที่ทำานายไว้เมื่อนานมาแล้วถึง
การเตรียมซึ่งจะมีผลต่อการเสด็จมาครั้งที่
สองอันรุ่งโรจน์ของพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 
พระเยซูคริสต์

นี่คือช่วงเวลาพิเศษสุดของประวัติศาสตร์
โลก  ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณปรารถนา
ที่จะเห็นวันเวลาของเรา

เม่ือเวลาในความเป็นมรรตัยของเราส้ินสุด 
เราจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ใดบ้าง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมต่อช่วงเวลาที่สำาคัญนี ้
ในชีวิตของเราและในการทำาให้งานของพระ- 
เจ้ารุดหน้าไป  เราจะสามารถพูดได้ว่าเรา
พับแขนเสื้อและทำางานอย่างสุดจิตใจ ความ
สามารถ ความคิดและกำาลังของเราไหม หรือ 
เราจะเพียงแค่ยอมรับว่าบทบาทของเราส่วน
ใหญ่แล้วเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์

ข้าพเจ้าคิดว่ามีหลายเหตุผลท่ีว่าเหตุใดจึง 

ง่ายที่จะง่วงเหงาหาวนอนเกี่ยวกับการสร้าง
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าขอเอ่ย
ถึงสามสิ่งใหญ่ๆ  เมื่อข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าเชื้อ
เชิญให้ท่านไตร่ตรองดูว่ามีส่ิงใดท่ีประยุกต์ใช้ 
กับท่าน  ถ้าท่านเห็นว่ามีสิ่งที่ต้องปรับปรุง 
ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาดูว่ามีสิ่งใดทำาได้
เพื่อเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น

ความเห็นแก่ตัว
หนึ่ง ความเห็นแก่ตัว
คนเห็นแก่ตัวที่แสวงหาความสนใจและ

ความพึงพอใจของตนเหนือสิ่งอื่นใด  คำาถาม
สำาคัญสำาหรับคนเห็นแก่ตัวคือ “ฉันจะได้อะไร 
จากเรื่องนี้”

พี่น้องชาย ข้าพเจ้าแน่ใจว่าท่านสามารถ
เห็นเจตคติน้ีว่าตรงกันข้ามโดยส้ินเชิงกับเจต- 
นารมณ์ในการสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้า

เมื่อเราแสวงหาการรับใช้เพื่อตนเองแทน 
ที่การรับใช้อย่างไม่เห็นแก่ตัว เราจะให้ความ 
สำาคัญแก่ความมีชื่อเสียงและความพึงพอใจ
ของตนเอง

คนรุน่ก่อนมปีญัหาของพวกเขาในรปูแบบ 
ต่างๆ กันของการถือว่าตนสำาคัญและการหลง 
ตนเอง แต่ข้าพเจ้าคิดว่าปัจจุบันเราแข่งขัน
กับพวกเขาอย่างจริงจัง  เป็นเรื่องบังเอิญหรือ
ไม่ที่เมื่อเร็วๆ นี้ Oxford Dictionary ประกาศ

คำาว่า “selfie” ว่าเป็นคำาแห่งปี3 

ปกติแล้วเราทุกคนปรารถนาที่จะได้รับชื่อ 
เสียง  และไม่ใช่เรื่องผิดที่จะผ่อนคลายและ 
ชื่นชมตนเอง  แต่เมื่อการแสวงหา “ผลประ- 
โยชน์และการสรรเสริญของโลก”4 เป็นส่วน 
สำาคัญของแรงจูงใจ เราจะพลาดประสบการณ์ 
แห่งการไถ่และปีติที่เกิดขึ้นเมื่อเราอุทิศตน
อย่างเผื่อแผ่ต่องานของพระเจ้า

ทางแก้คืออะไร
คำาตอบพบอยู่ในพระวจนะของพระคริสต์

อยู่เสมอ
 “ถ้าใครต้องการจะตามเรามา  ให้คนนั้น

ปฏิเสธตนเอง  รับกางเขนของตนแบกและ
ตามเรามา

“เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คน
นั้นจะเสียชีวิต  แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะ
เห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ  คนนั้นจะได้
ชีวิตรอด”5

ผู้ที่เต็มใจหันชีวิตของตนไปหาพระผู้ช่วย- 
ให้รอดและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อน
มนุษย์จะค้นพบความม่ังค่ังและความบริบูรณ์ 
แห่งชีวิตซึ่งคนเห็นแก่ตัวหรือคนที่ทะนงตน
จะไม่มีวันได้รับ  คนไม่เห็นแก่ตัวเสียสละตน 
เอง ส่ิงน้ีอาจเป็นของประทานอันเล็กน้อยของ 
จิตกุศลที่มีผลอันยิ่งใหญ่ตลอดไปเช่น รอย
ยิ้ม การจับมือ การกอด  การใช้เวลาฟัง คำา
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พูดอ่อนโยนให้กำาลังใจ หรือกิริยาท่าทางที่
เอาใจใส่  การกระทำาด้วยความเมตตาเหล่า
นี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจ  เมื่อเรา
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสอันไม่จำากัดของ 
การรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ รวมถึงคู่ครอง
และครอบครัวของเรา ความสามารถในการ
รักพระผู้เป็นเจ้าและรับใช้ผู้อื่นจะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก

ผู้ที่รับใช้ผู้อื่นจะไม่หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู

การเสพติด

อีกสิ่งหนึ่งที่อาจทำาให้เราเดินละเมอข้าม
ช่วงเวลาสำาคัญนี้ของโลกคือการเสพติด

การเสพติดมักเริ่มต้นอย่างแยบยล  การ
เสพติดเป็นด้ายเส้นบางของการกระทำาซ้ำาที่
จะถักทอให้เป็นปมนิสัยที่แน่น  นิสัยที่ไม่ดีมี
โอกาสที่จะกลายเป็นการเสพติดร้ายแรง

ห่วงโซ่ผูกมัดเหล่านี้ของการเสพติดมีอยู่
ในหลายรูปแบบเช่น สื่อลามก เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เพศสัมพันธ์ ยาเสพติด บุหรี ่

การพนัน อาหาร งาน อินเทอร์เน็ต หรือภาพ 
เสมือนจริง  ซาตาน ศัตรูร่วมของเรา มีเคร่ือง
มือโปรดปรานมากมายท่ีเขาใช้เพ่ือปล้นศักย- 
ภาพอันสูงส่งของเราในการทำาให้พันธกิจของ
เราในอาณาจักรของพระเจ้าสำาเร็จลุล่วง

สิ่งที่ทำาให้พระบิดาบนสวรรค์ของเราเสีย 
พระทัยคือ ทรงเห็นบุตรอันสูงศักดิ์ของพระ- 
องค์บางคนเต็มใจยื่นข้อมือให้สวมโซ่แห่ง
การเสพติดอันร้ายแรง

พี่น้องชาย  เราดำารงฐานะปุโรหิตอันเป็น
นิจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์  เราคือ
บุตรที่แท้จริงของพระผู้สูงสุดและประสิทธิ์
ประสาทด้วยศักยภาพที่ไม่อาจเอื้อนเอ่ย  
เราได้รับการสร้างมาให้ทะยานไปอย่าง
เสรีบนฟ้าสวรรค์  เราไม่ได้กำาหนดให้ถูกใส่
กุญแจมือบนแผ่นดินโลก ถูกจำาคุกในชุดคุม
ขังที่เราทำาขึ้นเอง

ทางแก้คืออะไร
สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือการเสพติดนั้น

ป้องกันง่ายกว่าแก้ไข  ในพระคำาของพระผู้

ช่วยให้รอด “อย่ายอมให้เรื่องเหล่านี้เข้ามา
ในใจเจ้า”6

เมื่อหลายปีก่อน ประธานโธมัส เอส. มอน
สันกับข้าพเจ้าได้รับโอกาสไปเยี่ยมชมแอร ์
ฟอร์สวัน—เคร่ืองบินอันสวยงามท่ียานพาหนะ 
ของประธานาธิบดีสหรัฐ  มีการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอย่างยิ่งจากเจ้าหน้าที่หน่วย
สืบราชการลับ ข้าพเจ้ายิ้มเล็กน้อยขณะเจ้า
หน้าที่ตรวจค้นศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นที่รัก
ของเราก่อนขึ้นเครื่อง

จากนั้นนับบินควบคุมเครื่องเชิญให้
ข้าพเจ้านั่งที่เก้าอี้กัปตัน  เป็นประสบการณ์
อันยอดเยี่ยมที่ได้นั่งตรงคันบังคับของเครื่อง
บินที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับที่ข้าพเจ้าเคยบิน
เป็นเวลาหลายปี  ความทรงจำาเกี่ยวกับการ
บินข้ามมหาสมุทรและทวีปต่างๆ เข้ามาสู่
จิตใจและความคิดของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า
นึกถึงการนำาเครื่องขึ้นและลงจอดอันน่าตื่น
เต้นตามสนามบินต่างๆ ทั่วโลก

โดยที่ข้าพเจ้าแทบไม่รู้ตัว ข้าพเจ้าวางมือ
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บนคันบังคับสี่ปุ่มของ 747  ทันใดนั้นเสียง
อันเป็นที่รักและจำาได้แม่นมาจากทางด้าน
หลังข้าพเจ้า—เสียงของโธมัส เอส. มอนสัน

“ดีเทอร์” ท่านกล่าว “อย่าแม้แต่จะคิด”
ข้าพเจ้าไม่ได้ยอมรับอะไร แต่บางทีประ-

ธานมอนสันอ่านใจข้าพเจ้าออก
เมื่อเราถูกล่อลวงให้ทำาสิ่งที่เราไม่ควรทำา 

ขอให้เราฟังคำาเตือนที่เปี่ยมด้วยความรักของ
ครอบครัวและเพื่อนฝูงที่วางใจได้ ศาสดา-
พยากรณ์ผู้เป็นที่รักของเรา และพระผู้ช่วย 
ให้รอดอยู่เสมอ

การป้องกันที่ดีที่สุดต่อการล่อลวงคืออย่า
เริ่มต้น

แต่สำาหรับผู้ท่ีพบว่าตนเองอยู่ในอุ้งมือของ 
การเสพติดเล่า

ก่อนอื่นโปรดทราบว่ายังมีความหวัง  ขอ 
ความช่วยเหลือจากคนท่ีรักเรา ผู้นำาศาสนจักร 
และผู้ให้คำาปรึกษาที่ได้รับการอบรม  ศาสน- 
จักรให้ความช่วยเหลือในการรักษาการเสพติด 
ผ่านทางผู้นำาศาสนจักรในท้องที่ อินเทอร์เน็ต 
และในบางพื้นที่ผ่านทางศูนย์ให้คำาปรึกษา
ด้านครอบครัวแอลดีเอส

พึงระลึกอยู่เสมอว่า ด้วยความช่วยเหลือ
ของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านสามารถหลุดพ้น
จากการเสพติด  อาจเป็นหนทางอันยาก
ลำาบากทีย่าวไกลแตพ่ระเจา้จะไมท่รงทิง้ทา่น  
พระองค์ทรงรักท่าน  พระเยซูทรงทนทุกข์ใน
การชดใช้เพื่อช่วยให้ท่านเปลี่ยนแปลง ปลด
ปล่อยท่านจากการเป็นเชลยของบาป

ส่ิงสำาคัญท่ีสุดคือพยายามต่อไป—บางคร้ัง 
ต้องพยายามหลายครั้งก่อนที่คนจะประสบ 
ความสำาเร็จ  อย่ายอมแพ้  อย่าหมดศรัทธา  
ให้ใจของท่านใกล้ชิดกับพระเจ้าและพระองค์ 
จะประทานพลังอำานาจแห่งการปลดปล่อย
แก่ท่าน  พระองค์จะทำาให้ท่านเป็นอิสระ

พี่น้องชายที่รัก  จงอยู่ห่างไกลเสมอจาก
นิสัยที่นำาไปสู่การเสพติด  ผู้ที่ทำาเช่นนี้จะ
สามารถอุทิศใจ พลัง ความนึกคิด และพละ
กำาลังเพื่อรับใช้พระผู้เป็นเจ้า

พวกเขาจะไม่หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู
ลำาดับความสำาคัญ
อุปสรรคที่สามที่กั้นเราไม่ให้มีส่วนร่วม

อย่างเต็มที่ในงานนี้คือลำาดับความสำาคัญที่
แข่งกันของสิ่งต่างๆ ที่เราเผชิญ  เราบางคน

ยุ่งมากจนรู้สึกราวกับว่าเป็นรถเข็นที่ถูกสัตว์
ใช้งานหลายตัวดึง—แต่ละตัวดึงไปคนละทิศ
ละทาง  แรงดึงแต่ละทิศนั้นมีมากแต่รถเข็น
ไม่ขยับเลย

เรามักอุทิศความพยายามอย่างดีที่สุดใน 
การทำางานอดิเรก กีฬา งานฝีมือ เร่ืองในชุมชน 
และเรื่องทางการเมือง  สิ่งเหล่านี้อาจเป็น
สิ่งดีและมีเกียรติ แต่สิ่งเหล่านี้ให้เวลาและ
พลังงานแก่เราหรือไม่สำาหรับสิ่งที่เราควรให้
ลำาดับความสำาคัญสูงสุด

วิธีแก้ไขคืออไร
อีกครั้งที่มาจากพระวจนะของพระผู้ช่วย

ให้รอด
“จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจ 

ของท่านด้วยสุดจิตของท่าน และด้วยสุดความ 
คิดของท่าน

“นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อสำาคัญอัน 
ดับแรก

“ข้อที่สองก็เหมือนกันคือ จงรักเพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง”8

สิ่งอื่นในชีวิตควรเป็นรองจากสิ่งที่สำาคัญ
สองสิ่งนี้

แม้ในการรับใช้ในศาสนจักร เป็นเรื่องง่าย
ที่จะใช้เวลามากในการทำางานโดยไม่มีความ
รักหรือความเป็นสานุศิษย์

พี่น้องชาย เราเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที ่

รับปากว่าจะเป็นผู้คนที่รักพระผู้เป็นเจ้าและ
เพื่อนบ้าน  และผู้ที่เต็มใจแสดงความรักผ่าน 
ทางคำาพูดและการกระทำา  นี่คือแก่นแท้ของ 
ผู้ท่ีเราเป็นในฐานะสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์

ผู้ที่ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมเหล่านี้จะไม่
หลับข้ามช่วงการฟื้นฟู

เสียงเรียกให้ตื่น

อัครสาวกเปาโลเขียน “คนท่ีหลับอยู่ จงต่ืน 
ขึ้น  และจงเป็นขึ้นจากตาย แล้วพระคริสต์
จะทรงส่องสว่างแก่ท่าน”9

สหายที่รักของข้าพเจ้า จงรู้ว่าท่านคือบุตร
แห่งแสงสว่าง

อย่ายอมให้มีความเห็นแก่ตัว  อย่ายอม
ให้มีนิสัยที่จะนำาไปสู่การเสพติด  อย่ายอมให ้
ลำาดับความสำาคัญลวงความสนใจไปจากท่าน 
หรือกันท่านออกจากพรของการเป็นสานุศิษย์ 
และการรับใช้ฐานะปุโรหิตอันทรงเกียรติ

เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อเราในฐานะ
บุคคล ครอบครัว และศาสนจักรของพระ
คริสต์ที่จะทำางานอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไม่
กระตือรือร้น

การเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่
การทำาเพียงสัปดาห์ละครั้งหรือวันละครั้ง นั่น
เป็นสิ่งที่ควรทำาตลอดเวลา

คำาสัญญาของพระเจ้าแก่ผู้ดำารงฐานะ
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โทรทัศน์ (นี่เป็นประวัติศาสตร์โบราณ) ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงนึกภาพจากหนังสือพิมพ์ที่ใช้เพื่อ
เลียนแบบการตีของเขา

เม่ือข้าพเจ้าโตข้ึนคุณพ่อขับรถพาไปท่ีแยง- 
กี้สเตเดียม  นี่เป็นเพียงครั้งเดียวที่ข้าพเจ้าดู
โจ ดิมาจจิโอเล่น  ราวกับข้าพเจ้ายังอยู่ที่นั่น 
ในความคิดข้าพเจ้าสามารถเห็นเขาเหวี่ยงไม้
ตีและเห็นลูกเบสบอลสีขาวลอยตรงไปสู่จุด
กลางสนาม

ตอนนี้ ทักษะเบสบอลของข้าพเจ้าจะไม ่
มีวันใกล้เคียงกับวีรบุษสมัยเด็กของข้าพเจ้า  
แต่หลายครั้งที่ข้าพเจ้าตีเบสบอลได้ดี  ข้าพ- 
เจ้าเลียนแบบระดับของการตีลูกอันทรงพลัง
ของเขาให้เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำาได้

เมื่อเราเลือกวีรบุรุษ เราเริ่มต้นเลียนแบบ
สิ่งที่เราชื่นชอบที่สุดในพวกเขาโดยตั้งใจหรือ
ไม่ตั้งใจ 

โดย ประธานเฮรีย์ บี.อายริงก์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

เ ราทุกคนมีวีรบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 เมื่อเราเป็นเด็ก  ข้าพเจ้าเกิดและเติบโต 
 ในพรินซ์ตัน นิวเจอร์ซีย์ สหรัฐ  ทีมกีฬาที่

โด่งดังซึ่งอยู่ใกล้ที่เราอยู่มีสำานักงานใหญ่อยู่
ในนิวยอร์กซิตี้  ซึ่งเป็นบ้านของทีมเบสบอล 
อาชีพสามทีมในสมัยโน้น เดอะบรู๊คลินดอด- 
เจอร์  เดอะนิวยอร์กไจแอนท์ และเดอะนิว- 
ยอร์กแยงกี้  ฟิลาเดลเฟียอยู่ใกล้บ้านเรามาก 
กว่าและเป็นบ้านของทีมกีฬาและทีมเบสบอล 
เดอะฟิลลี  มีหลายคนที่สามารถเป็นวีรบุรุษ
นักเบสบอลสำาหรับข้าพเจ้าในทีมเหล่านั้น

โจ ดิมาจจิโอ เล่นให้กับเดอะนิวยอร์กแยง- 
กี้ กลายเป็นวีรบุรุษนักเบสบอลของข้าพเจ้า  
เมื่อพี่ชายและเพื่อนของข้าพเจ้าเล่นเบสบอล
ที่สนามโรงเรียนซึ่งอยู่ติดกับบ้านของเรา 
ข้าพเจ้าพยายามเหวี่ยงไม้แบบที่ข้าพเจ้าคิด
ว่าโจ ดิมาจจิโอทำา  เป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมี

ช�ยแห่งฐ�นะปุโรหิต
ท่านสามารถเป็นต้นแบบอันยอดเยี่ยม เป็นแบบธรรมดา หรือเป็นแบบที่ไม่
ดี  ท่านอาจคิดว่าสิ่งนี้ไม่ส�าคัญส�าหรับท่าน แต่สิ่งนี้ส�าคัญกับพระเจ้า

ปุโรหิตที่แท้จริงของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกิน
กว่าจะเข้าใจได้

ผู้ท่ีซ่ือสัตย์ต่อฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ 
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคิเซเดค  และขยายการ 
เรียกของพวกเขา “ย่อมถูกพระวิญญาณชำาระ 
ให้บริสุทธิ์จนถึงการทำาให้ร่างกายของพวก
เขาใหม่อีกครั้ง”  ดังนั้นทุกสิ่งที่พระบิดาของ
เรามีย่อมจะประทานแก่พวกเขา10

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าอำานาจในการชำาระ 
ล้างแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และ
อำานาจแห่งการเปล่ียนแปลงของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือ 
มวลมนุษย์  เรามีสิทธิพิเศษ หน้าที่อันศักดิ์- 
สิทธิ์และปีติที่จะรับฟังเสียงเรียกของพระผู้
ช่วยให้รอดให้ตามพระองค์ด้วยความนึกคิด
ที่เต็มใจและจิตใจที่เปี่ยมด้วยจุดประสงค์  
ขอให้เรา “จงสะบัดให้หลุดจากโซ่ที่ผูกมัด 
[เรา] อยู,่ และออกมาจากความมืดมัว, และ
จงลุกขึ้นจากภัสมธุลี.”11

ขอให้เราต่ืนและไม่เหน่ือยอ่อนจากการทำา 
ความดี  เพราะเรา “กำาลังวางรากฐานของ
งานอันสำาคัญย่ิง”12 แม้การเตรียมสำาหรับการ 
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด  พี่น้องชาย 
เมื่อเราเพิ่มแสงสว่างแห่งแบบอย่างของเรา
ในฐานะพยานแก่ความงดงามและอำานาจ
ของความจริงที่ได้รับการฟื้นฟู เราจะไม่หลับ
ข้ามช่วงการฟื้นฟู  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่ง
นี้และฝากพรของข้าพเจ้าไว้ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระอาจารย์ แม้พระเยซูคริสต์ 
เอเมน 
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