โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

“องค์พระผู้เป็นเจ้า
คือข้าพระองค์หรือ?”

เราต้องทิ้งความหยิ่งจองหอง มองข้ามความโอหังของเรา และทูลถามด้วย
ความนอบน้อมว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”

่
นั

นคือคืนสุดท้ายในความเป็นมรรตัย
ของพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงเป็นที่รัก
ค่ำ�คืนนั้นก่อนที่พระองค์จะประทาน
พระองค์เองเป็นค่าไถ่มวลมนุษยชาติ ขณะที่
พระองค์ทรงหักขนมปังกับสานุศิษย์ พระองค์
ตรัสบางอย่างที่ทำ�ให้พวกเขาตระหนกและ
เสียใจ “คนหนึ่งในท่านจะทรยศเรา” พระองค์
ทรงบอกพวกเขา
สานุศิษย์ไม่ได้สงสัยว่าสิ่งที่พระองค์ตรัส
นั้นจริงหรือไม่ ทั้งไม่ได้เหลียวมองไปรอบๆ
ชี้ไปที่คนอื่นและถามว่า “คือเขาหรือ?”
แต่ “พวกเขาพากันเป็นทุกข์ ต่างคนต่าง
เริ่มทูลถามพระองค์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้า คือ
ข้าพระองค์หรือ?”1
ข้าพเจ้าสงสัยว่าเราแต่ละคนจะท�ำอย่างไร
ถ้าพระผู้ช่วยให้รอดทรงถามเราอย่างนั้น เรา
จะมองไปยังคนรอบข้างและพูดในใจอย่างนี้
ไหม “พระองค์คงตรัสถึงบราเดอร์จอห์นสัน
ฉันสงสัยเขามาตลอด” หรือ “ฉันดีใจที่บราเดอร์บราวน์อยูท่ นี่ ี่ เขาควรจะได้ยนิ ข่าวสารนี”้
หรือเราจะเป็นเหมือนสานุศิษย์สมัยโบราณ
มองที่ตนเองและถามค�ำถามแทงใจว่า “คือ
ฉันหรือ?”
ในค�ำพูดที่เรียบง่ายนี้ “องค์พระผู้เป็นเจ้า
คือข้าพระองค์หรือ?” เป็นจุดเริ่มต้นของ
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ต้นใหญ่ดอกสีเหลืองต้นหนึ่งอยู่ตรงกลาง
สนามที่สวยงาม
มันดูเด่นมากจนเขาประหลาดใจ ท�ำไม
เพื่อนบ้านไม่ถอนทิ้ง เขาไม่เห็นมันหรือ เขา
ไม่รู้หรือว่าแดนดิไลออนสามารถแพร่เมล็ด
พันธุ์ที่หยั่งรากเป็นวัชพืชได้อีกหลายสิบต้น
แดนดิไลออนต้นเดียวนี้กวนใจเขาจนบอก
ไม่ถูก เขาต้องการท�ำอะไรสักอย่าง เขาควร
ถอนมันทิ้งไหม หรือพ่นยาก�ำจัดวัชพืช บาง
ทีถ้าเขาพรางตัวตอนกลางคืน เขาจะแอบไป
ถอนทิ้งได้
ความคิดของเขาหมกหมุ่นอยู่กับเรื่องนี้
ขณะเดินกลับบ้าน เขาเข้าบ้านไปโดยไม่
เหลือบมองแม้แต่สนามหน้าบ้านของเขาเอง
—ซึ่งปกคลุมไปด้วยแดนดิไลออนสีเหลือง
หลายร้อยต้น

ท่อนไม้และผง
เรือ่ งนีท้ �ำให้เรานึกถึงพระค�ำของพระผูช้ ว่ ย
ให้รอดไหม
“ท�ำไมท่านมองเห็นผงในตาพีน่ อ้ งของท่าน
ปัญญาและเส้นทางของการเปลีย่ นใจเลือ่ มใส แต่กลับไม่มองเห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของ
ท่าน…
ส่วนตัวตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอันถาวร
“…จงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่าน
อุปมาเรื่องแดนดิไลออน
ก่อน แล้วท่านจะเห็นได้ถนัด จึงจะเขี่ยผง
นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชอบเดินเล่น
ออกจากตาพี่น้องของท่านได้”2
ตอนเย็นในละแวกบ้าน เขาตั้งใจเดินผ่าน
เรื่องท่อนไม้และผงนี้ดูเหมือนจะเกี่ยวข้อง
บ้านของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ เพื่อนบ้านคน กันอย่างใกล้ชดิ ถึงการทีเ่ รามองไม่เห็นตนเอง
นี้ตัดหญ้าอย่างเรียบร้อย ดอกไม้บานสะพรั่ง อย่างชัดเจน ข้าพเจ้าไม่แน่ใจว่าเหตุใดเราจึง
อยู่เสมอ ต้นไม้แข็งแรงให้ร่มเงา เห็นได้ชัด สามารถวินิจฉัยและแนะน�ำวิธีรักษาความ
ว่าเพื่อนบ้านพยายามอย่างมากที่จะมีสนาม เจ็บป่วยของคนอื่นได้ดีมาก ขณะที่เรามักจะ
สวยงาม
เห็นความเจ็บป่วยของตนเองได้ยาก
แต่วันหนึ่งขณะที่ชายคนนี้เดินผ่านบ้าน
เมือ่ หลายปีกอ่ นมีขา่ วเกีย่ วกับชายคนหนึง่
ของเพื่อนบ้าน เขาเห็นวัชพืชแดนดิไลออน
ที่เชื่อว่าถ้าเขาทาน�้ำมะนาวบนใบหน้า จะ
ท�ำให้กล้องถ่ายรูปเขาไม่ติด ดังนั้นเขาจึง
ทาน�้ำมะนาวทั่วใบหน้าแล้วออกไปปล้น
ธนาคารสองแห่ง ต่อมาไม่นานเขาถูกจับขณะ
ที่ภาพของเขาถ่ายทอดไปทั่วข่าวภาคค�่ำ
เมื่อต�ำรวจให้เขาดูวิดีโอจากกล้องวงจรปิด
เขาไม่เชื่อสิ่งที่เขาเห็น “แต่ผมทาน�้ำมะนาว
บนหน้าผม” เขาแย้ง3
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ได้ยินเรื่องนี้ เขาแปลกใจว่าชายคนนี้
ช่างไม่ตระหนักถึงความไม่เข้าท่าของตน เพือ่
จะพิจารณาว่านี่เป็นปัญหาทั่วไปหรือไม่ นัก
วิจัยสองคนเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยมามี

ส่วนร่วมในการทดสอบทักษะชีวิตหลายชุด
จากนั้นจึงขอให้พวกเขาให้คะแนนตนเอง
นักศึกษาที่ท�ำแบบทดสอบได้ไม่ดีเป็นผู้ประเมินผลงานตนเองได้ถูกต้องน้อยที่สุด—บาง
คนประเมินคะแนนสูงกว่าที่พวกเขาได้จริง
ถึงห้าเท่า4
การศึกษานี้น�ำไปท�ำซ�้ำหลายวิธี แต่ก็ได้
รับการยืนยันข้อสรุปอย่างเดียวกันครั้งแล้ว
ครั้งเล่า เราหลายคนมีปัญหาในการมอง
ตนเองว่าโดยแท้แล้วเราเป็นอย่างไร แม้
กระทั่งคนที่ประสบความส�ำเร็จก็ประเมินค่า
ผลงานตนเองสูงเกินไปและประเมิณค่าผล
งานผู้อื่นต�่ำเกินไป5
อาจไม่ส�ำคัญมากที่จะประเมินสูงเกินไป
ว่าเราขับรถดีมากหรือเราตีลูกกอล์ฟได้ไกล
มาก แต่เมื่อเราเริ่มเชื่อว่าผลงานของเราใน
บ้าน ที่ท�ำงาน และที่โบสถ์ดีกว่าความเป็น
จริง เราจะมองไม่เห็นพรและโอกาสทีจ่ ะปรับปรุงตนเองในวิธีที่ส�ำคัญและลึกซึ้ง
จุดบอดทางวิญญาณ
คนที่ข้าพเจ้ารู้จักคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่ใน
วอร์ดที่มีสถิติบางอย่างสูงสุดในศาสนจักร—
จ�ำนวนผู้มาโบสถ์สูง จ�ำนวนการสอนประจ�ำ
บ้านสูง เด็กปฐมวัยมีความประพฤติดี การ
รับประทานอาหารเย็นกับวอร์ดมีอาหารอร่อย
เลิศจนสมาชิกแทบจะล้นอาคารประชุม และ
ข้าพจ้าคิดว่าไม่เคยมีการโต้เถียงกันในการ
แข่งบอลของศาสนจักร
ต่อมาเพื่อนข้าพเจ้ากับภรรยาได้รับเรียก
ไปท�ำงานเผยแผ่ เมื่อพวกเขากลับมาที่นี่ใน
อีกสามปีต่อมา สามีภรรยาคู่นี้ประหลาดใจ
ที่รู้ว่าระหว่างช่วงเวลาที่พวกเขาไปรับใช้ คู่
แต่งงาน 11 คู่จบลงด้วยการหย่า
ถึงแม้วอร์ดดังกล่าวจะมีข้อบ่งชี้ภายนอก
ถึงความซื่อสัตย์และความเข้มแข็ง แต่น่า
เสียดายที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจและชีวิต
ของสมาชิก ปัญหาก็คือสถานการณ์นี้ไม่ใช่
เรื่องพิเศษ สิ่งที่เลวร้ายและมักไม่ใช่เรื่อง
ส�ำคัญเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกศาสนจักรเริ่มไม่
ใส่ใจหลักธรรมพระกิตติคุณ ภายนอกของ
พวกเขาอาจดูว่าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซู
คริสต์ แต่ภายในใจพวกเขาออกห่างจากพระผู้ช่วยให้รอดและค�ำสอนของพระองค์ พวก
เขาค่อยๆ หันไปจากเรื่องทางวิญญาณและ
เคลื่อนไปหาสิ่งต่างๆ ของโลก

ครัง้ หนึง่ —ฐานะปุโรหิตทีม่ คี า่ ควรเริม่ บอก
ตนเองว่าศาสนจักรนี้ดีต่อสตรีและเด็กแต่ไม่
ใช่พวกเขา หรือบางคนเชือ่ ว่าตารางทีอ่ ดั แน่น
หรือสภาวการณ์เฉพาะของพวกเขาเป็นข้อ
ยกเว้นจากการอุทิศตนและการรับใช้ประจ�ำ
วันที่ท�ำให้พวกเขาใกล้ชิดพระวิญญาณ ใน
ยุคสมัยของการแก้ตัวและหลงตน เป็นเรื่อง
ง่ายมากที่จะสร้างเหตุผลมาเป็นข้อแก้ตัว
ส�ำหรับการไม่สวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า
ผัดวันประกันพรุ่งในการศึกษาพระคัมภีร์
หลีกเลี่ยงการประชุมของศาสนจักรและการ
สังสรรค์ในครอบครัว หรือการไม่จา่ ยส่วนสิบ
และเงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์
พี่น้องที่รักทั้งหลาย ท่านช่วยมองเข้าไป
ในใจท่านและถามค�ำถามเรียบง่ายนี้ “องค์
พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”
ท่านไม่ได้มีส่วนร่วม—แม้เพียงเล็กน้อย
—จาก “…ข่าวประเสริฐอันรุ่งโรจน์ของพระเจ้าผู้สมควรแก่การสรรเสริญ ที่ทรงมอบไว้
กับ [ท่าน]”6 ไหม ท่านยอมให้ “พระของยุค
นี้” บดบังความคิดของท่านจาก “ความสว่าง
ของข่าวประเสริฐของพระคริสต์”7 ไหม
เพื่อนที่รักทั้งหลาย พี่น้องชายที่รัก ถาม
ตนเองว่า “ทรัพย์สมบัติของผมอยู่ที่ไหน”

ใจของท่านจดจ่ออยู่กับสิ่งสะดวกสบาย
ของโลกนี้หรือไม่ หรือมุ่งเน้นไปที่ค�ำสอนของ
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงขยันหมั่นเพียร “เพราะว่า
ทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน ใจของ
ท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”8
พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าสถิตในใจ
ท่านหรือไม่ ท่าน “หยัง่ รากและตัง้ มัน่ ” อยูใ่ น
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ของท่านหรือไม่ ท่านอุทิศเวลาและความคิด
สร้างสรรค์อย่างเพียงพอที่จะน�ำความสุขมา
สู่ชีวิตแต่งงานและครอบครัวท่านหรือไม่
ท่านลงแรงให้เป้าหมายอันสูงส่งของความ
เข้าใจและด�ำเนินชีวิตตาม “ความกว้าง ยาว
ลึก และสูง”9 ของพระกิตติคุณที่ได้รับการ
ฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์หรือไม่
พี่น้องทั้งหลาย ถ้าท่านปรารถนาอย่างยิ่ง
ที่จะปลูกฝังคุณลักษณะเหมือนพระคริสต์
อันได้แก่ “ศรัทธา, คุณธรรม, ความรู้, ความ
ยับยั้งตน, ความอดทน, ความกรุณาฉันพี่
น้อง, ความเป็นเหมือนพระผูเ้ ป็นเจ้า, จิตกุศล,
ความนอบน้อม, [และการรับใช้]”10 พระบิดา
บนสวรรค์จะทรงท�ำให้ท่านเป็นเครื่องมือใน
พระหัตถ์ของพระองค์เพื่อความรอดของจิต
วิญญาณเป็นอันมาก11
พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 0 1 4
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การตรวจสอบชีวิต
พี่น้องทั้งหลาย ไม่มีใครอยากจะยอมรับ
ว่าเราก�ำลังออกไปจากเส้นทางที่ถูกต้อง เรา
มักพยายามหลีกเลีย่ งการมองลึกลงไปในจิตวิญญาณเราและเผชิญกับความอ่อนแอ ข้อ
จ�ำกัดและความกลัวของเรา ดังนั้นเมื่อเรา
ตรวจสอบชีวิตเรา มองผ่านม่านของอคติ ข้อ
แก้ตัว และเรื่องราวที่เราบอกตัวเราเองเพื่อ
แก้ต่างให้ความคิดและการกระท�ำที่ไม่มีค่า
ควรของเรา
แต่การที่เราสามารถมองเห็นตนเองอย่าง
ชัดเจนเป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อการเติบโตทางวิญญาณและความผาสุกของเรา ถ้าความอ่อน
แอและข้อบกพร่องของเรายังคงแฝงอยู่ใน
เงา เมื่อนั้นอ�ำนาจแห่งการไถ่ของพระผู้ช่วย
ให้รอดจะไม่สามารถเยียวยาและท�ำให้สิ่ง
เหล่านั้นเข้มแข็ง12 ช่างน่าขัน การที่เรามืด
บอดในเรื่องความอ่อนแอของมนุษย์จะท�ำให้
เราไม่ตระหนักในศักยภาพอันสูงส่งทีพ่ ระบิดา
ทรงปรารถนาจะบ�ำรุงเลี้ยงไว้ในเราแต่ละคน
ดังนัน้ เราจะส่องแสงบริสทุ ธิแ์ ห่งความจริง
ของพระผู้เป็นเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณและ
มองตัวเราดังทีพ่ ระองค์ทรงมองเราได้อย่างไร
ข้าพเจ้าขอแนะน�ำว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์
และค�ำปราศรัยในการประชุมใหญ่สามัญ
เป็นกระจกเงาที่ดีที่เราจะถือไว้ส่องดูตนเอง
ได้
ขณะที่ท่านฟังหรืออ่านถ้อยค�ำของศาสดา
พยากรณ์สมัยโบราณและปัจจุบัน หลีกเลี่ยง
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ความคิดที่ว่าถ้อยค�ำเหล่านี้ใช้กับคนอื่นและ
ถามค�ำถามเรียบง่ายว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า
คือข้าพระองค์หรือ? ”
เราต้องเข้าหาพระบิดานิรันดร์ของเราด้วย
ใจที่ชอกช�้ำและความคิดที่สามารถสอนได้
เราต้องเต็มใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง โอ เรา
จะได้ประโยชน์มากเพียงไรโดยรับปากว่า
จะด�ำเนินชีวิตตามที่พระบิดาบนสวรรค์ทรง
ปรารถนา
ผูท้ ี่ ไม่ ประสงค์จะเรียนรูแ้ ละเปลีย่ นแปลง
อาจ จะไม่ และส่วนใหญ่น่าจะเริ่มสงสัยว่า
ศาสนจักรมีอะไรให้พวกเขาบ้าง
แต่ผู้ที่ต้องการปรับปรุงและก้าวหน้า ผู้ที่
เรียนรูเ้ กีย่ วกับพระผูช้ ว่ ยให้รอดและปรารถนา
จะเป็นเหมือนพระองค์ ผูท้ ถี่ อ่ มตนเป็นเหมือน
เด็กเล็กและพยายามท�ำให้ความคิดตลอดจน
การกระท�ำของพวกเขาสอดคล้องกับพระบิดา
ในสวรรค์—พวกเขาจะประสบปาฏิหาริย์แห่ง
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขาจะ
รู้สึกอย่างแน่นอนถึงพระวิญญาณอันสว่าง
ไสวของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะลิ้มรสปีติ
สุดจะพรรณนาอันเป็นผลจากใจที่นอบน้อม
และอ่อนโยน พวกเขาจะได้รับพรด้วยความ
ปรารถนาและการฝึกฝนอบรมเพื่อเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์
อำ�นาจแห่งความดี
ตลอดเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามี
โอกาสกระทบไหล่กับชายหญิงบางคนที่

ด�ำเนินชีวิตอยู่ในโลกพร้อมด้วยสติปัญญา
และความสามารถมากที่สุด เมื่ออายุยังน้อย
ข้าพเจ้าประทับใจบุคคลที่มีการศึกษา ประสบความส�ำเร็จ และได้รับเสียงสรรเสริญจาก
โลก แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป ข้าพเจ้าตระหนัก
ว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจมากกว่าคือจิตวิญญาณที่ล�้ำเลิศและได้รับพร คนที่ดีจริงและ
ปราศจากมารยา
นั่นคือพระกิตติคุณและสิ่งที่พระกิตติคุณ
ท�ำกับเรามิใช่หรือ นีค่ อื ข่าวประเสริฐและช่วย
ให้เราเป็นคนดี
ถ้อยค�ำของอัครสาวกยากอบประยุกต์ใช้
กับเราในปัจจุบัน
“พระเจ้าทรงต่อสู้คนที่หยิ่งจองหอง แต่
ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจ…
“พวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็น
เจ้า แล้วพระองค์จะทรงยกชูท่าน”13
พี่น้องทั้งหลาย เราต้องทิ้งความหยิ่งจอง
หอง มองข้ามความโอหังของเราและ ทูลถาม
ด้วยความนอบน้อมว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า คือ
ข้าพระองค์หรือ?”
ถ้าค�ำตอบของพระเจ้าคือ “ใช่ บุตรของ
เรา มีสิ่งที่เจ้าต้องปรับปรุง สิ่งที่เราจะช่วยให้
เจ้าชนะ” ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะยอม
รับค�ำตอบนี้ โดยน้อมรับบาป น้อมรับความ
บกพร่องของเรา แล้วจากนั้นเปลี่ยนทางของ
เราโดยการเป็นสามี บิดา และบุตรทีด่ ขี นึ้ นับ
จากนี้เป็นต้นไปขอให้เราแสวงหาอย่างสุด
ก�ำลังที่จะเดินอย่างแน่วแน่ในเส้นทางอัน

เป็นพรของพระผูช้ ว่ ยให้รอด—เพราะการมอง
เห็นตนเองอย่างชัดเจนเป็นจุดเริ่มต้นของ
ปัญญา
ถ้าเราท�ำดังนี้ พระบิดาผูม้ นี ำ�้ พระทัยกรุณา
จะทรงจูงมือเรา พระองค์จะทรงท�ำให้เรา
“แข็งแกร่งและได้รับพรจากเบื้องบน”14
เพื่อนรักของข้าพเจ้า ก้าวแรกบนหนทาง
อันมหัศจรรย์และความสมหวังแห่งการเป็น
สานุศิษย์ที่แท้จริงเริ่มด้วยการถามตนเอง
ด้วยค�ำถามเรียบง่ายว่า
“องค์พระผู้เป็นเจ้า คือข้าพระองค์หรือ?”
ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้และฝากพรของ
ข้าพเจ้าไว้กับท่านในพระนามของพระเยซู
คริสต์ เอเมน
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ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

ฐานะปุโรหิต
ขั้นเตรียม

ในการเตรียมฐานะปุโรหิตนั้น “ทำ�ให้ผมเห็น” สำ�คัญกว่า “บอกผม”

ข้

าพเจ้าปลื้มปีติที่ได้อยู่กับฐานะปุโรหิต
ของพระผูเ้ ป็นเจ้า ซึง่ กระจายอยูท่ ว่ั โลก
ข้าพเจ้าสำ�นึกคุณต่อศรัทธา การรับใช้
และคำ�สวดอ้อนวอนของท่าน
ข่าวสารของข้าพเจ้าคืนนี้เกี่ยวกับฐานะ
ปุโรหิตแห่งอาโรน ถึงเราทุกคนด้วยผู้ช่วยให้
สัญญาของพระเจ้าเป็นจริงส�ำหรับผู้ด�ำรงสิ่ง
ที่พระคัมภีร์เรียกว่า “ฐานะปุโรหิตที่ต�่ำกว่า”1
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฐานะปุโรหิตขั้นเตรียม
คืนนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงการเตรียมอันน่าภาค
ภูมินั้น
แผนของพระเจ้าส�ำหรับงานของพระองค์
เต็มไปด้วยการเตรียม พระองค์ทรงเตรียม
แผ่นดินโลกให้เราประสบการทดสอบและ
โอกาสของความเป็นมรรตัย ขณะอยู่ที่นี่เรา
อยู่ในสภาพที่พระคัมภีร์เรียกว่า “สภาพการ
เตรียม”2
ศาสดาพยากรณ์แอลมาพูดถึงความส�ำคัญ
ยิ่งของการเตรียมรับชีวิตนิรันดร์ ที่เราจะได้
อยู่ในครอบครัวกับพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเยซูคริสต์ตลอดกาล
ท่านอธิบายความจ�ำเป็นของการเตรียม
ดังนี้ “และเราเห็นว่าความตายมาสูมนุษยชาติ,
แท้จริงแล้ว, ความตายที่อมิวเล็คพูดถึง, ซึ่ง
คือความตายทางโลก; กระนั้นก็ตามยังมีช่วง

เวลาที่ประทานให้มนุษย์ซึ่งในช่วงเวลานั้น
เขาอาจจะกลับใจ; ฉะนั้นชีวิตนี้จึงมาเป็น
สภาพแห่งการทดลอง; เป็นเวลาที่เตรียมพบ
พระผู้เป็นเจ้า; เป็นเวลาที่เตรียมรับสภาพอัน
หาได้สิ้นสุดไม่ซึ่งเราพูดมาแล้ว, ซึ่งอยู่ภาย
หลังการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย.”3
เวลาที่เราได้รับให้มีชีวิตอยู่ในความเป็น
มรรตัยเป็นการเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าฉันใด
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