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โลกในยุคสุดท้าย  หลักคำาสอน หลักธรรม 
สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธี และพันธ- 
สัญญาของพระกิตติคุณมีอยู่ในศาสนจักร
ของพระองค์ในปัจจุบัน

เมื่อเราเชื้อเชิญให้ท่านไปโบสถ์กับเรา
หรือเรียนกับผู้สอนศาสนาเต็มเวลา เราไม่
ได้พยายามขายผลิตภัณฑ์  ในฐานะสมาชิก
ของศาสนจักร เราไม่ได้รับรางวัลหรือแต้ม
สะสมในการแข่งขันงานแห่งสวรรค์  เราไม่
ได้พยายามเพียงเพิ่มขนาดของศาสนจักร
ทางตัวเลข  และสิ่งสำาคัญท่ีสุด เราไม่ได้
พยายามบังคับให้ท่านเชื่อดังที่เราเชื่อ  เรา
เชื้อเชิญให้ท่านฟังความจริงที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เพ่ือให้
ท่านสามารถศึกษา ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน 
และรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เราแบ่งปันกับท่าน
เป็นความจริงหรือไม่

บางท่านอาจตอบว่า “แต่ฉันเชื่อในพระ-
เยซูและทำาตามคำาสอนของพระองค์อยู่แล้ว” 
หรือ “ฉันไม่แน่ใจว่าพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริง”  
คำาเชื้อเชิญที่เรามีให้ท่านนั้นไม่ได้พยายาม
ลดความสำาคัญของประเพณีทางศาสนาหรือ 
ประสบการณ์ชีวิตของท่าน  ให้ท่านนำาความ
จริง ความดี และสิ่งที่ควรค่าแก่การสรรเสริญ
ทัง้หมดทีท่่านมมีา—และทดสอบข่าวสารของ 
เรา  เฉกเช่นพระเยซูคริสต์ทรงเรียกสานุศิษย์
สองคนของพระองค์ให้ “มาดูเถิด” (ยอห์น 
1:39)  ดังนั้นเรากระตุ้นให้ท่านมาดูเถิดว่า 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซู- 
ครสิต์จะขยายและเพ่ิมคณุค่าสิง่ทีท่่านเชือ่ว่า 
จริงอยู่แล้วให้มากขึ้นอย่างไร

โดยแท้แล้ว เรารู้สึกถึงความรับผิดชอบ
อนัศกัดิส์ทิธ์ิทีจ่ะนำาข่าวสารนีไ้ปยังทุกประชา- 
ชาติ เผ่าพันธุ์ ภาษาและผู้คน   และนั่นคือสิ่ง
ที่เรากำาลังทำาอย่างแน่นอนกับกองกำาลังใน
ปัจจุบันนี้ของผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 88,000 
คนทำางานใน 150 กว่าประเทศทั่วโลก  ชาย
หญิงที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ช่วยให้สมาชิกศาสน- 
จักรบรรลุผลสำาเร็จในหน้าที่รับผิดชอบของ 
เราแต่ละคนท่ีได้รับแต่งตั้งจากสวรรค์ให้
ประกาศพระกิตติคุณอันเป็นนิจของพระเยซู
คริสต์ (ดู คพ. 68:1)

มากกว่าหน้าที่ทางวิญญาณ
ความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวสาร

นี้ไม่เพียงเกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่

นำาชนทกุชาตมิาเป็นสาวกของเรา จงบพัตศิมา 
พวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์

“และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัด
ที่เราสั่งพวกท่านไว้  และนี่แน่ะ  เราจะอยู่
กับท่านทั้งหลายเสมอไป  จนกว่าจะสิ้นยุค” 
(มัทธิว 28:19-20)

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทำาหน้าที่รับผิดชอบนี ้
อย่างจริงจังในการสอนผู้คนทั้งปวงในทุก
ประชาชาติเก่ียวกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์
และพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระ- 
องค์  เราชื่อว่าศาสนจักรเดียวกันท่ีสถาปนา
โดยพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยโบราณได้รับ
การสถาปนาโดยพระองค์อีกครั้งบนแผ่นดิน

โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ข่
าวสารของข้าพเจ้ามีให้แก่ผู้ที่ไม่ใช่
สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยเฉพาะ  

ข้าพเจ้าจะพูดถึงคำาถามเบื้องต้นที่หลาย
ท่านอาจมี “เหตุใดวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึง
กระตือรือร้นที่จะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา 
เชื่อและเชื้อเชิญฉันให้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสน- 
จักรของพวกเขา”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณ
ของพระเจ้าช่วยให้ข้าพเจ้าสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และให้ท่านเข้าใจคำาตอบของ
คำาถามสำาคัญนี้อย่างแจ้งชัด

พันธกิจจากสวรรค์
สานุศิษย์ที่อุทิศตนของพระเยซูคริสต์เป็น 

และจะเป็นผู้สอนศาสนาที่กล้าหาญอยู่เสมอ 
ผู้สอนศาสนาเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ที่เป็น
พยานถึงพระองค์ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่และ
ประกาศความจริงแห่งพระกิตติคุณของ
พระองค์

ศาสนจกัรของพระเยซคูรสิต์เป็นศาสนจกัร 
แห่งผู้สอนศาสนาตลอดมาและจะเป็นเช่นนี้ 
ตลอดไป สมาชิกแต่ละคนของศาสนจักรของ 
พระผู้ช่วยให้รอดยอมรับหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์
ในการช่วยทำาให้พันธกิจจากสวรรค์ที่พระเจ้า
ประทานแก่อคัรสาวกของพระองค์เกิดสมัฤทธิ- 
ผล ดังที่บันทึกในพันธสัญญาใหม่

“เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและ

ม�ดูเถิด
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นศาสนจักรแห่งผู้สอนศาสนาตลอดมา 
และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป
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ทางวิญญาณเท่านั้น  ในทางตรงข้าม ความ
ปรารถนาของเราในการแบ่งปันพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์สะท้อน
ให้เห็นความสำาคัญที่ความจริงเหล่านี้มีต่อ
เรา  ข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าอธิบายได้ดีที่สุด
ว่าเหตุใดเราจึงพยายามอธิบายอย่างตรงไป
ตรงมาถึงความเชื่อของเราให้แก่ท่านผ่าน 
ประสบการณ์ทีข้่าพเจ้ากบัภรรยามกีบัลกูชาย 
สองคนของเราเมื่อหลายปีก่อน

เย็นวันหนึ่งข้าพเจ้ากับซูซานยืนอยู่ในบ้าน 
ของเราใกล้หน้าต่างและดูลูกชายสองคนเล่น 
อยู่ข้างนอก  ระหว่างการผจญภัยของพวก
เขา น้องชายคนเล็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากอุบัติเหตุไม่รุนแรง  เรารู้โดยฉับพลันว่า
เขาไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเราตัดสินใจ 
ว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือในทันที  เราต้อง 
การสงัเกตดวู่าได้มกีารซมึซบัการสนทนาของ 
ครอบครัวเรื่องความรักฉันพี่น้องหรือไม่ สิ่งที่
เกิดขึ้นต่อไปนั้นทั้งน่าสนใจและมีประโยชน์

พี่ชายปลอบโยนและช่วยเหลือน้องชาย
กลับมาบ้านอย่างทะนุถนอม ข้าพเจ้ากับ 
ซูซานไปประจำาตำาแหน่งอยู่ใกล้ห้องครัวเพื่อ
ให้มองเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป  และเรา
พร้อมจะเข้าไปแทรกแซงทันทีถ้าดูเหมือน
มีการบาดเจ็บทางร่างกายเพิ่มเติมหรือจะมี

อุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น
พี่ชายลากเก้าอี้ไปที่อ่างล้างจานในห้อง 

ครัว  เขาปีนขึ้นเก้าอี้ ช่วยน้องชายขึ้นมาบน 
เก้าอี้ เปิดนำ้า และเทนำ้ายาล้างจานปริมาณ
มากลงบนแขนที่เป็นแผลของน้องชาย  เขา
ค่อยๆ ล้างดินออกอย่างสุดความสามารถ   
ปฏิกริยาของน้องชายที่มีต่อการล้างแผล
สามารถอธิบายได้อย่างถูกต้องโดยใช้ถ้อยคำา 
จากพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น “และพวก 
เขาจะมีเหตุให้ครำ่าครวญ, และรำ่าไห้, และ
รำาพัน, และขบเข้ียวเคีย้วฟัน” (โมไซยาห์ 16:2) 
และเด็กชายตัวน้อยครำ่าครวญมากจริงๆ!

หลังจากเสร็จสิ้นการขัดล้างแผลจึงค่อยๆ 
ใช้ผ้าเช็ดมือเช็ดแขน  ในที่สุดเสียงกรีดร้อง 
ก็หยุด  ต่อไปพี่ชายปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร ์
ห้องครัว เปิดตู้ และพบครีมทาแผลหลอด 
ใหม่หน่ึงหลอด  ถึงแม้ว่ารอยแผลบนแขน
น้องชายไม่ได้มีขนาดใหญ่หรือกว้าง แต่พ่ี
ชายก็ทาครมีเกือบท้ังหลอดท่ัวแขนทีบ่าดเจบ็ 
ไม่มีการร้องเพราะเห็นได้ชัดว่าน้องชายตัว
น้อยชอบครีมที่ทุเลาความเจ็บมากกว่าจะ
ชื่นชมผลงานชำาระล้างของนำ้ายาล้างจาน

พี่ชายกลับไปที่ตู้อีกครั้งซึ่งเขาเจอครีมทา
แผลอีกและพบกล่องผ้าพันแผลกล่องใหม่  
เขาจึงแกะกล่องและพันผ้าพันแผลขึ้นๆ ลงๆ 

ที่แขนของน้องชาย — จากข้อมือไปถึงศอก  
เมื่อแก้ไขเรื่องฉุกเฉินได้แล้ว พร้อมด้วยฟอง
สบู่ ครีมทาแผล และผ้าพันแผลเกลื่อนห้อง
ครัว  เด็กชายทั้งสองก็กระโดดลงจากเก้าอี้
พร้อมกับรอยยิ้มกว้างและใบหน้าเปี่ยมสุข

สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นสำาคัญที่สุด น้องชาย 
ที่บาดเจ็บรวบรวมผ้าพันแผลที่เหลือ และ
หลอดยาที่เกือบหมด เขารีบกลับออกไปหา 
เพื่อนๆ ข้างนอกอย่างรวดเร็วและเริ่มทายา
พร้อมทั้งพันผ้าพันแผลบนแขนเพื่อนๆ  ข้าพ- 
เจ้ากับซูซานแปลกใจในการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและ
ความจริงใจ

ทำาไมเด็กน้อยจึงทำาอย่างที่เขาทำา  โปรด
สงัเกตว่าเขาต้องการให้สิง่ท่ีช่วยบรรเทาความ 
เจ็บปวดของเขาแก่เพ่ือนๆ โดยทันทีตาม
สัญชาติญาณ  เด็กชายคนนั้นไม่จำาเป็นต้อง
ให้ใครมาวิงวอน ท้า กระตุ้น หรือเตือนให้
ทำา  ความปรารถนาของเขาที่จะแบ่งปันเป็น
ผลตามธรรมชาติจากประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์และช่วยเหลือตนเองได้ดีที่สุด

เราหลายคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ประพฤติอย่าง
เดยีวกนัเมือ่เราพบการรกัษาหรอืยาทีบ่รรเทา
ความเจ็บปวดที่เราทนทุกข์มานาน หรือเมื่อ
เราได้รับคำาแนะนำาที่สามารถช่วยเราเผชิญ
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การท้าทายด้วยความกล้าหาญและเผชิญ
ความสลับซับซ้อนด้วยความอดทน  การแบ่ง
ปันสิ่งที่มีความหมายต่อเรามากที่สุดหรือ
ได้ช่วยเรากับผู้อื่นนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่
อย่างใด

แบบแผนเดียวกันนี้เป็นหลักฐานพิเศษใน 
เรื่องความสำาคัญและผลทางวิญญาณอันยิ่ง
ใหญ่  ตัวอย่างเช่นเรื่องราวในพระคัมภีร์ดัง 
ที่เราทราบว่าเป็นพระคัมภีร์มอรมอนเน้นถึง
ความฝันที่ศาสดาพยากรณ์ในสมัยโบราณ 
ชื่อลีไฮได้รับ  ประเด็นสำาคัญในความฝันของ 
ลไีฮคอืต้นไม้แห่งชวิีต—ซึง่หมายถึง “ความรกั 
ของพระผูเ้ป็นเจ้า” นัน่คอื “เป็นทีพึ่งปรารถนา 
ทีส่ดุเหนือสิง่ทัง้ปวง” และ “เป็นความปีตยิินด ี
ที่สุดแก่จิตวิญญาณ” (1 นีไฟ 11:22-23; ดู  
1 นีไฟ 8:12, 15 ด้วย)

ลีไฮอธิบายว่า
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือพ่อออก

ไปและรับส่วนของผลจากต้นไม้นั้น; และพ่อ
เห็นว่ามันหวานที่สุด, เหนือกว่าทุกสิ่งที่พ่อ
เคยชิมรสมา. แท้จริงแล้ว, และพ่อเห็นว่าผล
จากต้นไม้นั้นขาว, ยิ่งกว่าความขาวทั้งหมดที่
พ่อเคยเห็นมา.

“และขณะที่พ่อรับส่วนผลของต้นไม้นั้น
จิตวิญญาณของพ่อเต็มไปด้วยความปรีดียิ่ง
นัก; ดังนั้น, พ่อเริ่มปรารถนาให้ครอบครัว
ของพ่อได้รับส่วนของผลนั้นด้วย” (1 นีไฟ 
8:11-12; เน้นตัวเอน)

ปรากฏการณ์ครั้งสำาคัญที่สุดในความรัก
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์
คือการปฏิบัติศาสนกิจในความเป็นมรรตัย 
การพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการชดใช้ และการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์  
ผลบนต้นไม้พิจารณาได้ว่าเป็นสัญลักษณ์
ของพรแห่งการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด

การตอบสนองฉบัพลนัของลีไฮเมือ่รบัส่วน 
ผลของต้นไม้นั้นและการประสบปีติอย่างยิ่ง
คือความปรารถนามากขึ้นที่จะแบ่งปันและ
รับใช้ครอบครัวของเขา  ดังนั้นขณะที่เขาหัน
ไปหาพระคริสต์ เขาจึงหันออกไปภายนอก
ด้วยความรักและการรับใช้

ตอนสำาคัญอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์มอร- 
มอนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายชื่ออีนัสหลัง
จากพระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟังและทรงตอบคำา
สวดอ้อนวอนด้วยความตั้งใจและจริงใจของ
เขา

เขากล่าวว่า 
“และจิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหย; และ

ข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์
ของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์
ในคำาสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลังและการ
วิงวอนเพ่ือจิตวิญญาณข้าพเจ้าเอง; และ
ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์; แท้จริง
แล้ว, และเมื่อถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้
เปล่งเสียงข้าพเจ้าขึ้นไปสูงจนถึงสวรรค์.

“และสุรเสียงมาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า:  
อีนัส, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, 
และเจ้าจะได้รับพร.

“และข้าพเจ้า, อีนัส, รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้า
ตรัสเท็จไม่ได้; ดังนั้น, ความผิดของข้าพเจ้า
จึงถูกลบล้างไป.

“และข้าพเจ้าทูล: ข้าแต่พระเจ้า, นี่เป็นไป
ได้อย่างไรหรือ?

“และพระองค์ตรัสแก่ข้าพเจ้า: เพราะ
ศรัทธาของเจ้าในพระคริสต์, ผู้ซึ่งเจ้าไม่เคย
ได้ฟังหรือเห็นมาก่อน. ...ดังนั้น, จงไปเถิด, 
ศรัทธาของเจ้าทำาให้เจ้าสมบูรณ์แล้ว.

“บัดนี้, เหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือ เมื่อ

ข้าพเจ้าได้ยินพระด�ารัสนี้ข้าพเจ้าเริ่มรู้สึก

ปรารถนาให้ชาวนีไฟ, พี่น้องของข้าพเจ้า

มีความผาสุก; ดังนั้น, ข้าพเจ้าทุ่มเททั้งจิต

วิญญาณข้าพเจ้าแด่พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพวกเขา” 
(อีนัส 1:4-9; เน้นตัวเอน)

ขณะที่อีนัสหันไปหาพระเจ้า “ด้วยความ
ตั้งใจเด็ดเดี่ยว” (2 นีไฟ 31:13) ความห่วงใย 
ของเขาที่มีต่อความผาสุกของครอบครัว มิตร
สหาย และเพื่อนร่วมงานเพิ่มขึ้นไปพร้อมกัน

บทเรียนเกี่ยวกับความอดทนที่เราเรียนรู้
จากเรื่องราวสองเรื่องนี้คือความสำาคัญของ
ประสบการณ์ในชีวิตเราซึ่งเป็นพรจากการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ว่าต้องเกิดขึ้นก่อน
การรับใช้อย่างจริงใจและแท้จริงมากกว่า
จะ “ทำาไปโดยอัตโนมัติ” เท่านั้น เช่นเดียว
กับลีไฮ อีนัส และลูกชายตัวน้อยของเราใน
เรื่องราวที่ข้าพเจ้าเล่า  เราในฐานะสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวที่เกิด
จากความไม่มั่นคงทางวิญญาณและบาป  
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เรา  คำาสวดอ้อนวอนพระเจ้าน้อมนำาเราใกล้
สวรรค์มากขึ้น

ขอให้เราทั่วทั้งศาสนจักรแสดงความขอบ 
คุณจากใจต่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ผู้ได้รับการ 
ปลดที่การประชุมใหญ่ครั้งนี้  เราจะคิดถึง
พวกท่าน  พวกท่านเอื้อประโยชน์อย่างมหา- 
ศาลต่องานของพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้จะอยู่
ในความรู้สึกของอนุชนรุ่นต่อๆ ไป

ขอให้เรากลับบ้านด้วยใจหมายมุ่งจะเป็น 
คนดีมากกว่าที่เคยเป็นอีกสักนิด ขอให้เรามี

โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน

พี่
น้องทั้งหลาย เราผ่านประสบการณ ์
สองวันอันน่ายินดีของข่าวสารที ่
ได้รับการดลใจ  ใจเราซาบซึ้งและ 

ศรัทธาเราแรงกล้าขึ้นขณะที่เรารับอารมณ ์
ความรู้สึกซ่ึงนำาเสนอระหว่างการประชุมใหญ่ 
ภาคต่างๆ ขณะที่เราสรุป เราขอบพระทัย
พระบิดาบนสวรรค์สำาหรับพรมากมายที่เรา
ได้รับ 

บทเพลงไพเราะที่จัดเตรียมไว้ในช่วงการ
ประชุมหนุนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้

จนกว�่เร�จะพบกันอีก
ขอให้เราทุกคนไตร่ตรองความจริงที่ได้ฟัง และขอให้ความจริงเหล่านั้น 
ช่วยให้เราเป็นสานุศิษย์ที่องอาจกว่า

เราเคยประสบกับการชำาระล้าง สันติสุขของ
มโนธรรม การเยียวยากับการเริ่มต้นใหม่ทาง
วิญญาณ  และแนวทางที่ได้รับจากการเรียน
รู้และดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ
ของพระผู้ช่วยให้รอดเช่นกัน

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ให้สิ่งชำาระ
ล้างที่จำาเป็นต่อการทำาให้สะอาดและบริสุทธิ์  
ยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลทางวิญญาณ
และกำาจัดบาป  พร้อมกับการป้องกันที่ช่วย
ให้เราซื่อสัตย์ทั้งในยามสุขและในยามทุกข์

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริง

ถึงท่าน สมาชิกครอบครัวและมิตรสหาย
ที่ไม่ใช่สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าพยายาม
อธิบายเหตุผลเบื้องต้นว่าเหตุใดเราจึงเป็น 
ผู้สอนศาสนา

ความจริงอันสมบูรณ์มีอยู่จริงในโลกท่ี
เหยียดหยามกันมากขึ้นและไม่ใส่ใจความ
สมบูรณ์  ในอนาคต “ทุกชีวิต [จะ] คุกเข่า” 
และ “ทุกลิ้น [จะ] ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์
ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวาย
เกียรตแิด่พระเจ้าพระบดิา” (ฟีลปิปี 2:10-11) 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวที่ถือ
กำาเนิดของพระบิดานิรันดร์อย่างแน่นอน  ใน
ฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระองค์ เราเป็น
พยานว่าพระองค์ทรงพระชนม์และศาสนจักร
ของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูสู่ความบริบูรณ์
ในยุคสุดท้ายนี้

คำาเชื้อเชิญที่เราให้แก่ท่านเพื่อเรียนรู้และ
ทดสอบข่าวสารของเรานั้นเนื่องมาจากผล
อันดีงามที่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มี
ต่อชีวิตเรา  บางครั้งในความพยายามของ
เราอาจเคอะเขินหรือโผงผางหรือแม้แต่ไม่
ยอมโอนอ่อน  ความปรารถนาอันเรียบง่าย
ของเราคือแบ่งปันความจริงที่มีค่าสูงสุดต่อ
เราให้แก่ท่าน 

ในฐานะอัครสาวกคนหน่ึงของพระเจ้า 
และด้วยสุดกำาลังของจิตวิญญาณ ข้าพเจ้า
แสดงประจักษ์พยานถึงความเป็นพระเจ้า
และการดำารงอยู่จริงของพระองค์ ข้าพเจ้าขอ
เชื้อเชิญให้ท่าน “มาดูเถิด” (ยอห์น 1:39) ใน
พระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระเยซู
คริสต์ เอเมน 




