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โดยเอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่อไม่นานมานี้เพื่อนข้าพเจ้าพาบุตรชาย
ล่องเรือไปตามแม่น้ำาโคโลราโดผ่านแคทา- 
แรคท์แคนยอนทางตะวันออกเฉียงใต้ของ 

ยูทาห์  หุบผาชันแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องสายน้ำา
เชี่ยวกรากใสบริสุทธิ์ยาว 14 ไมล์ (23 กิโล-
เมตร) ที่จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งได้

ในการเตรียมผจญภัยครั้งนี้ พวกเขาตรวจ
สอบเว็บไซต์ของหน่วยบริการอุทยานแห่ง
ชาตอิย่างละเอยีด  ในนัน้มข้ีอมลูสำาคัญเก่ียว 
กับการเตรียมความพร้อมและอันตรายทั่วไป
ที่แฝงอยู่

เมื่อเริ่มออกเดินทาง มัคคุเทศก์ทางนำ้าที่
มีประสบการณ์คนหน่ึงทบทวนคำาแนะนำา
สำาคัญด้านความปลอดภัย โดยเน้นกฎสาม
ข้อที่จะทำาให้การเดินทางผ่านสายนำ้าเชี่ยว
กรากปลอดภัย “กฎข้อที่หนึ่ง: อยู่ในเรือ! กฎ 
ข้อสอง: สวมเสือ้ชชูพีตลอดเวลา! กฎข้อสาม: 
ใช้สองมือจับให้แน่นเสมอ!” จากนั้นเขาพูด 
อกีครัง้โดยเน้นยำา้มากกว่าเดมิว่า “ถึงอย่างไร 
ก็ให้จำากฎข้อหนึ่งไว้นะครับ อยู่ในเรือ!

การผจญภัยครั้งนี้เตือนข้าพเจ้าให้นึกถึง
การเดินทางในมรรตัยของเรา  พวกเราส่วน
ใหญ่ประสบหลายช่วงชีวิตที่เราเห็นคุณค่า
สายนำ้าอันสงบนิ่งของชีวิต  หลายครั้งเรา

เผชิญสายนำ้าเชี่ยวกรากใสบริสุทธิ์ที่เทียบ
ได้กับลำานำ้ายาว 14 ไมล์ผ่านแคทาแรคท์
แคนยอน—การท้าทายที่อาจรวมถึงปัญหา
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความตายของ
คนรัก ความฝันและความหวังที่สูญสลาย 
และ—บางคน—ประสบวิกฤตแห่งศรัทธา
เมื่อเผชิญปัญหาชีวิต คำาถาม และข้อสงสัย

พระเจ้าในพระกรุณาธิคุณทรงเตรียม
ความช่วยเหลือ รวมทั้งเรือ อุปกรณ์ที่จำาเป็น
เช่นเส้ือชชูพี และมคัคเุทศก์ทางนำา้ทีม่ปีระสบ- 
การณ์ผู้ให้การนำาทางและคำาแนะนำาด้าน
ความปลอดภัยเพ่ือช่วยให้การล่องเรือตาม
สายนำา้แห่งชวีติไปถึงจดุหมายสดุท้ายของเรา

ขอให้เรานึกถึงกฎข้อที่หนึ่ง: อยู่ในเรือ!
ประธานบริคัม ยังก์ใช้ “เรือเดินสมุทร 

ไซอัน” เป็นอุปลักษณ์แทนศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ท่านกล่าวไว้ครัง้หน่ึงว่า “เราอยู่กลางมหา- 
สมุทร พายุกำาลังมา และเรือแล่นไปด้วย
ความยากลำาบาก ขณะลูกเรือคนหนึ่งพูดว่า 
‘ฉันจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว’  ‘ฉันไม่เชื่อว่านี่คือ “เรือ
เดินสมุทรไซอัน”’ ‘แต่เราอยู่กลางมหาสมุทร
นะ’ ‘ฉนัไม่สนหรอก ฉนัจะไม่อยู่ทีน่ี่แล้ว’ เขา 
ถอดเสื้อแล้วกระโดดออกจากเรือ  เขาจะจม

อยู่ในเรือและ 
จับให้แน่น!
ถ้าเราจับตามองที่พระเจ้าเสมอ เราได้รับสัญญาถึงพรเกินกว่าจะเปรียบปาน

ภาคบ่ายวันอาทิตย ์ |  5 ตุลาคม 2014
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นำ้าหรือไม่?  จมแน่นอน  เป็นดังนั้นกับคนที่
ละทิ้งศาสนจักรนี้  นี่คือ ‘เรือเดินสมุทรไซอัน’ 
ขอให้เราอยู่ในเรือ”1

อีกวาระหนึ่ง ประธานยังก์กล่าวว่าท่าน
เป็นห่วงคนที่กำาลังหลงทางเมื่อพวกเขาได้รับ
พร—เมื่อชีวิตดี  “ในสภาพคลื่นลมสงบ เมื่อ
เรือเดินสมุทรแห่งไซอันกำาลังแล่นไปตาม
สายลมอ่อน [และ] เมื่อทุกอย่างบนดาดฟ้า
เงียบสงบ พ่ีน้องบางคนต้องการลงเรือล่า
ปลาวาฬไป … ว่ายนำ้า บางคนจมนำ้าตาย 
หลายคนถูกนำ้าพัดหาย และคนอื่นๆ กลับขึ้น
เรือได้อีกครั้ง  ขอให้เราเกาะเรือเดินสมุทร
อันเก่าแก่เอาไว้ และเรือจะพาเราเทียบท่า 
[อย่างปลอดภัย] ท่านไม่ต้องห่วง”2

และสดุท้าย ประธานยังก์เตือนสติวิสทุธิชน 
ว่า “เราอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอัน … [พระผู้-
เป็นเจ้า] ทรงคุมหางเสือ และจะประทับที่นั่น 
… ทุกอย่างดี จงร้องอาเลลูยา เพราะพระเจ้า
ประทับที่นี่  พระองค์ทรงสั่งการ นำาทางและ
กำากับดูแล ถ้าผู้คนจะเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ทิ้งพันธสัญญาทั้งไม่ทิ้งพระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเขา พระองค์จะทรงนำาทางเราอย่างราบ
รื่น”3

สมมติว่าวันนี้เราทุกคนเผชิญการท้าทาย 
เราจะอยู่บนเรือเดินสมุทรไซอันอย่างไร

นี่คือวิธี  เราต้องประสบการเปล่ียนใจ
เลื่อมใสอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มพูนศรัทธาของ 
เราในพระเยซูคริสต์และซื่อสัตย์ต่อพระกิตติ- 
คณุตลอดชวิีต—ไม่ใช่ครัง้เดียว แต่เป็นประจำา   
แอลมาถามว่า “และบดัน้ีดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าว 

แก่ท่าน, พี่น้องข้าพเจ้า, หากท่านประสบกับ 
การเปลีย่นแปลงในใจแล้ว, และหากท่านรูส้กึ 
อยากร้องเพลงสดุดีความรักที่ไถ่, ข้าพเจ้าจะ
ถาม, ท่านรู้สึกเช่นนั้นขณะนี้ได้หรือไม่?”4

มคัคุเทศก์ทางนำา้ทีม่ปีระสบการณ์ทกุวันนี ้
เทียบได้กับอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ ผู้นำา
ฐานะปุโรหิต และผู้นำาองค์การช่วยในท้องที ่
ของศาสนจักร พวกเขาช่วยให้เราไปถึงจุด
หมายสุดท้ายอย่างปลอดภัย

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าพูดที่การสัมมนา
ประธานคณะเผยแผ่คนใหม่และแนะนำาผู้นำา
เหล่านี้ว่า

“ให้สายตาของคณะเผยแผ่จับอยู่ท่ีผู้นำา
ของศาสนจักร…เราจะไม่และ…ไม่สามารถ
นำาท่านไปผิดทางได้

“เมื่อท่านสอนผู้สอนศาสนาให้จับตามอง
ที่เรา จงสอนพวกเขาว่าอย่าทำาตามคนที่คิด
ว่าตนรู้วิธีบริหารกิจจานุกิจของศาสนจักรได้
มากกว่า…พระบิดาบนสวรรค์และพระเจ้า
พระเยซูคริสต์ทรงทำางาน” ผ่านผู้นำาฐานะ
ปุโรหิตที่มีกุญแจควบคุม

“ข้าพเจ้าค้นพบในการปฏิบตัศิาสนกิจของ 
ข้าพเจ้าว่าคนที่หลงทาง (และ) สับสนคือคน 
ทีม่กัจะ…ลมืไปว่าเมือ่ฝ่ายประธานสงูสดุและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองพูดเป็นเสียงเดียวกัน 
นั่นคือสุรเสียงของพระเจ้าสำาหรับเวลานั้น  
พระเจ้าทรงเตือนเราว่า ‘ไม่ว่าโดยเสียงของ
เราเองหรือโดยเสียงของผู้รับใช้ทั้งหลายของ
เรา, ก็เหมือนกัน’ [คพ. 1:38]”5

กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาทิ้งเรือเดินสมุทร

ไซอนั—พวกเขาท้ิงไป พวกเขาละทิง้ความเชือ่ 
น่าเศร้าท่ีพวกเขามักจะประสบผลระยะสั้น
และระยะยาวโดยไม่ตั้งใจ ไม่เฉพาะตัวพวก
เขาเท่านั้นแต่ครอบครัวของพวกเขาด้วย

ผู้นำาศาสนจักรในท้องที่เหมือนมัคคุเทศก์
ทางนำ้าที่ชำ่าชอง ประสบการณ์ชีวิตสอนพวก
เขา อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ และเจ้า
หน้าที่คนอื่นๆ ของศาสนจักรอบรมและเป็น
ครูพ่ีเลี้ยงให้พวกเขา และสำาคัญท่ีสุดคือ
พระเจ้าทรงสอนพวกเขาด้วยพระองค์เอง

อีกวาระหนึ่งของปีนี้ ข้าพเจ้าพูดกับคน
หนุ่มสาวของศาสนจักรในการถ่ายทอด
การให้ข้อคิดทางวิญญาณซีอีเอสเมื่อเดือน
พฤษภาคมว่า

“ข้าพเจ้าเคยได้ยินบางคนคดิว่าผูน้ำาศาสน- 
จักรมีชีวิตอยู่ใน ‘ฟองสบู่’ สิ่งที่พวกเขาลืมคือ 
เราเป็นชายหญิงผู้มีประสบการณ์ เราเคยใช ้
ชีวิตมาแล้วหลายแห่งและทำางานกับคนมาก 
มายหลายพื้นเพ งานมอบหมายปัจจุบันของ
เรานำาเราไปทั่วโลก ที่นั่นเราพบผู้นำาทางการ
เมือง ศาสนา ธุรกิจ และมนุษยธรรมของโลก 
ถึงแม้เราจะเคยเข้าพบผู้นำาในทำาเนียบขาวที ่
วอชิงตัน ดี.ซี. และผู้นำาของหลายประชาชาติ 
[และศาสนา] ทั่วโลกมาแล้ว แต่เราก็เคยไป
เยี่ยมเยียนครอบครัวและคนตำ่าต้อยที่สุดบน
แผ่นดินโลกมาแล้วเช่นกัน…

“เมื่อท่านคิดพิจารณาชีวิตและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของเรา ท่านอาจจะเห็นพ้องว่าเรา
ประสบพบเห็นโลกในลักษณะที่น้อยคนจะ
ประสบพบเห็น ท่านจะตระหนักว่าเรามีชีวิต
อยู่ใน ‘ฟองสบู่’ น้อยกว่าคนส่วนใหญ่…

“…มีบางอย่างเกี่ยวกับปัญญาเฉพาะคน
และปัญญาผสมผสานของ [ผู้นำาศาสนจักร] 
ที่ควรให้ความอุ่นใจบ้าง เราประสบมาแล้ว
ทัง้หมด ทัง้ผลของกฎหมายมหาชนท่ีแตกต่าง 
นโยบาย ความผิดหวัง ความเศร้าสลด และ
ความตายในครอบครัวเรา ใช่ว่าเราจะไม่
เข้าใจความเป็นไปในชีวิตท่าน”6

พร้อมกับกฎข้อที่หนึ่งที่ข้าพเจ้าประยุกต์
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ใช้แล้ว จงจำากฎข้อสองและสามด้วย นั่นคือ 
สวมเสื้อชูชีพตลอดเวลา และใช้สองมือจับ
เรือให้แน่น  พระวจนะของพระเจ้าพบใน
พระคัมภีร์และในคำาสอนของอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์  พระวจนะให้คำาแนะนำา
และแนวทางแก่เราซึ่งเมื่อทำาตามจะเป็น
เหมือนเสื้อชูชีพทางวิญญาณและจะช่วยให้
เรารู้วิธีจับเรือให้แน่นทั้งสองมือ

เราต้องเป็นเหมือนพวกบุตรของโมไซยาห์
ผู้ “มั่นคงขึ้นในความรู้เรื่องความจริง”  เรา
สามารถเป็นชายหญิงผู้มี “ความเข้าใจท่ีถูก
ต้อง”  ซึ่งจะสำาเร็จได้ก็ต่อเมื่อเรา “ค้นคว้า
พระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร, เพื่อ [เรา] จะ
รู้พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”7

ในการค้นคว้าพระคัมภีร์ตลอดจนถ้อยคำา
ของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ท้ังใน
อดีตและปัจจุบัน เราควรมุ่งศึกษา ดำาเนิน
ชีวิต และรักหลักคำาสอนของพระคริสต์

นอกจากจะพัฒนานสิยัการอ่านพระคัมภร์ี 
เป็นส่วนตัวแล้ว เราต้องเป็นเหมือนพวกบุตร 
ของโมไซยาห์และยอมตน “ในการสวดอ้อน- 
วอน, และการอดอาหารอย่างมาก”8

สิ่งเหล่านี้ซึ่งวัดได้ยากดูเหมือนจะมีความ 
สำาคัญมาก  จงมุ่งให้ความสำาคัญแก่สิ่งเรียบ
ง่ายเหล่านี้เสมอ และอย่าเขว

เนื่องจากข้าพเจ้ารู้จักคนที่ไม่อยู่ในเรือ 
และไม่ใช้สองมือจับเรือให้แน่นในช่วงของ 
การทดลองและความทุกข์ยากหรือไม่อยู่ใน 
เรือช่วงที่ลมค่อนข้างสงบ ข้าพเจ้าจึงสังเกต 
เห็นหลายคนละสายตาจากความจริงอันเป็น 
แก่นแท้ของพระกิตตคิณุ—พวกเขาลมืเหตผุล 
ท่ีว่าทำาไมพวกเขาจึงเข้าร่วมศาสนจักรใน
ตอนแรก ลมืเหตผุลทีพ่วกเขายังคงมุง่มัน่และ 
แขง็ขนัเต็มท่ีในการดำาเนนิชวิีตตามมาตรฐาน 
พระกิตติคุณและเป็นพรแก่ผู้อื่นผ่านการ
อุทิศตน ปวารณาตนรับใช้ และด้านต่างๆ ซึ่ง
ศาสนจักรกลายเป็น “สถานท่ีของการบำารุง
เลี้ยงและการเติบโตทางวิญญาณ”9 ในชีวิต
พวกเขา

โจเซฟ สมิธสอนความจริงสำาคัญดังนี้ 
“หลกัธรรมพ้ืนฐานของศาสนาเราคอืประจกัษ์ 
พยานของอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์
เก่ียวกบัพระเยซคูรสิต์…‘ว่าพระองค์สิน้พระ- 
ชนม์ ทรงถูกฝัง และทรงคืนพระชนม์อีกครั้ง

ในวันที่สาม และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์’ และเรื่อง
อื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเราล้วนเป็น
เพียงส่วนประกอบของเรื่องดังกล่าว”10

ถ้าเราจับตามองที่พระเจ้าเสมอ เราได้รับ
สัญญาถึงพรเกินกว่าจะเปรียบปาน “ดังนั้น, 
ท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระ- 
คริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่ง
ความหวัง, และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้า
และต่อมนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หากท่านจะ
มุ่งหน้า, ดื่มดำ่าพระวจนะของพระคริสต์, และ
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระ-
บิดาตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์.”11

บางครั้งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์และ
ผู้สนใจที่จริงใจเริ่มจดจ่อกับ “ส่วนประกอบ” 
แทนหลักธรรมพ้ืนฐาน  กล่าวคือ ซาตาน
ล่อลวงเราให้เขวจากข่าวสารที่ชัดเจนและ
เรียบง่ายของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู  
คนที่เขวมักจะไม่ยอมรับส่วนศีลระลึกเพราะ
พวกเขาจดจ่อ แม้หมกมุ่นกับแนวทางปฏิบัติ
หรือคำาสอนที่สำาคัญน้อยกว่า

บางคนอาจจดจ่อกับคำาถามและข้อสงสัย
ที่พวกเขาประสบ  ใช่ว่าสานุศิษย์ที่อุทิศตน
ไม่ควรมีคำาถามและประสบข้อสงสัย  เมื่อไม่
นานมานี้สภาของฝ่ายประธานสูงสุดและ 
โควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า “เราเข้าใจ
ว่าบางครั้งสมาชิกศาสนจักรจะมีคำาถาม
เกี่ยวกับหลักคำาสอน ประวัติศาสตร์ หรือแนว 
ทางปฏบิตัขิองศาสนจกัร สมาชกิมอีสิระเสมอ 
ที่จะถามคำาถามเช่นนั้นและแสวงหาความ 
เข้าใจเพิ่มเติมอย่างจริงใจ”12

พึงระลึกว่า โจเซฟ สมิธเองก็มีคำาถามที่
เริ่มการฟื้นฟู  ท่านเป็นนักแสวงหา และพบ
คำาตอบของคำาถามสำาคัญที่สุดของชีวิตเช่น
เดียวกับอับราฮัม

คำาถามสำาคัญมุ่งเน้นเรื่องสำาคัญที่สุด— 
นั่นคือแผนของพระบิดาบนสวรรค์และการ 
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  การค้นหาของ 
เราควรนำาเราไปสู่การเป็นสานุศิษย์ที่เมตตา 
อ่อนโยน รัก ให้อภัย อดทน และอุทิศตน เรา
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เข้าใจสันติสุขเพราะเรารู้สึกถึงความวุ่นวาย2

พระบิดาในสวรรค์ทรงทราบว่าเรื่องนี้จะ
เกิดขึ้นกับเรา  นี่คือแผนทั้งหมดแห่งความสุข 
อันสมบูรณ์แบบของพระองค์  พระองค์ทรง
เตรยีมทางผ่านพระชนม์ชพีของพระบตุร พระ- 
เยซูคริสต์  พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงเชื่อ
ฟังอย่างแท้จริง เพราะการชดใช้ของพระองค์
มีชัยชนะเหนือความยากลำาบากทุกอย่างท่ี
เราจะต้องประสบในความเป็นมรรตัยนี้  

เรามีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดลอง 
ข้าพเจ้าไม่จำาต้องให้รายละเอียดแหล่งของ
ความชั่วร้ายในโลกนี้  ไม่จำาต้องอธิบายถึง
สิ่งท้าทายและเรื่องปวดร้าวใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตมรรตัย เราแต่ละคนรู้ซึ้งถึงการต่อสู้
ดิ้นรนของตนเองที่มีทั้งการล่อลวง ความปวด
ร้าว และเศร้าโศก

ในโลกก่อนเกิดเราเรียนรู้ว่าจุดประสงค์ที ่
ลงมาอยู่ทีน่ี่คอืเพ่ือรบัการทดสอบ การทดลอง 
และสิง่ท้าทาย3 เรารูว่้าจะต้องเผชญิกับความ 
ชั่วร้ายของปฏิปักษ์  บางครั้งเราอาจรู้สึกถึง 
เรื่องทางลบในความเป็นมรรตัยมากกว่าเรื่อง 
ทางบวก ศาสดาพยากรณ์ลไีฮสอนว่า “เพราะ 
จำาเป็นต้อง, มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง”4   
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ใน 

โดยเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี สก็อตต์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เมื่ออาดัมและเอวาอาศัยอยู่ในสวนเอเดน 
ทั้งสองได้รับทุกสิ่งที่จำาเป็นต่อการดำารง
ชีวิตในแต่ละวันอย่างเหลือเฟือ  ไม่มี

เรื่องยากลำาบาก ไม่มีสิ่งท้าทาย หรือความ
เจ็บปวดใดๆ  เนื่องจากไม่เคยประสบกับ
ช่วงเวลายากลำาบากทั้งสองจึงไม่รู้ว่าตนเอง
สามารถมีความสุขได้ ทั้งไม่เคยรู้สึกวุ่นวาย
ใจ จึงไม่รู้ว่ามีสันติสุขได้

ในที่สุดอาดัมและเอวาก็ละเมิดพระบัญ- 
ญัติที่ห้ามไม่ให้กินผลของต้นไม้แห่งการรู้
ความดีและความชั่ว เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขา
จึงพ้นจากสภาพของความไร้เดียงสาเช่นที่
เคยเป็นมา พวกเขาเริ่มรู้หลักธรรมแห่งการ
ตรงกันข้าม พวกเขาเริ่มเผชิญกับความเจ็บ
ป่วยซึ่งทำาให้สุขภาพเสื่อมลง  พวกเขาเริ่ม
รู้สึกถึงความเศร้าโศกเท่ากับรู้สึกถึงปีติสุข

จากการที่อาดัมและเอวารับส่วนผลไม้
ต้องห้าม ความรู้เรื่องความดีและความชั่วจึง
เป็นที่รู้ในโลก  การเลือกของพวกเขาทำาให้
เราแต่ละคนสามารถมาในโลกนี้เพื่อรับการ 
ทดลองและการทดสอบ1  เราได้พรคือสิทธิ์
เสรีซึ่งเป็นความสามารถในการตัดสินใจและ 
รับภาระรับผิดชอบท่ีมาจากการตัดสินใจ
เหล่าน้ัน  การตกทำาให้ในชีวิตเราสามารถ
รู้สึกได้ท้ังความสุขและเศร้า  เราสามารถ

ทำ�ให้ก�รใช้ศรัทธ�เป็น 
สิ่งสำ�คัญอันดับแรก
เนื่องจากสิ่งท้าทายทางลบทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตเรา เราจึงต้องใช้เวลาที่จะใช ้
ศรัทธาของเราอย่างแข็งขัน

ต้องเตม็ใจ “รบัภาระของกันและกัน และด้วย 
การกระทำาเช่นนีท่้านทัง้หลายก็ได้ปฏิบตัติาม 
ธรรมบญัญัตขิองพระครสิต์”13 ดังท่ีเปาโลสอน

การรับภาระของกันและกันได้แก่การช่วย
เหลือ สนับสนุน และเข้าใจทุกคน รวมทั้งคน
เจ็บป่วย คนอ่อนแอ คนยากจนในวิญญาณ 
และร่างกาย นกัแสวงหาและคนมทุีกข์ ตลอด 
จนสานุศิษย์สมาชิกคนอื่นๆ—รวมทั้งผู้นำา
ศาสนจกัรท่ีพระเจ้าทรงเรยีกให้รบัใช้ระยะหน่ึง

พี่น้องทั้งหลาย จงอยู่ในเรือ ใช้เสื้อชูชีพ
ของท่านและจับเรือให้แน่นทั้งสองมือ  หลีก
เลี่ยงสิ่งที่ทำาให้เขว! และถ้าพวกท่านคนใด 
ตกจากเรือ เราจะหาท่านให้พบ ช่วยเหลือ 
ท่าน และดึงท่านกลับขึ้นเรือเดินสมุทรไซอัน
อย่างปลอดภัย เรือที่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
และพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงคุมหางเสือ
และจะทรงนำาทางเราอย่างราบรื่น ข้าพเจ้า
เป็นพยานถึงสิ่งนี้อย่างอ่อนน้อมถ่อมตนใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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