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ความหวงัอสิราเอล
ประธานรัสเซลล์ เอม็. เนลสันและซิสเตอร์เวนดี ้ดบัเบิลยู. เนลสัน

ซิสเตอร์เนลสนักบัขา้พเจา้ปล้ืมปีติมากท่ีไดอ้ยูก่บัท่านค�่าวนัน้ี เราชอบ

อยูก่บัท่าน เยาวชนแห่งศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุ

สุดทา้ย—และครูและบิดามารดาของท่าน

เราอยากไดย้นิทุกท่านเล่าประสบการณ์ท่ีท่านเตรียมรับการชุมนุมทัว่

โลกของเรา เม่ือท่านอ่านพระคมัภีร์มอรมอนทุกวนัและเม่ือท่านสวด

ออ้นวอนเพื่อรับฟังส่ิงท่ีพระเจา้ตั้งพระทยัจะสอนท่าน

ขา้พเจา้ขอขอบคุณคณะนกัร้องเซมินารีอีกคร้ังท่ีร้องเพลงสวดเปิดดว้ย

ความรู้สึกเช่นนั้น เพลงสวดนั้น—“เราขอบพระทยัส�าหรับศาสดา”—

ถอ้ยค�าเหล่านั้นหนัใจของเราไปหาท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเสมอ 

เราเป็นหน้ีท่านอยา่งยิง่! ท่าน คือ ศาสดาพยากรณ์แห่งสมยัการประทาน

สุดทา้ย! ลองนึกดู! ท่านมีอายเุท่าๆ กบัท่านทั้งหลายเม่ือท่านไดรั้บการ

ดลใจดว้ยถอ้ยค�าของอคัรสาวกยากอบ “ถา้ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา 

ให ้คน นั้น ทูล ขอ จาก พระ เจา้ ”1

ถอ้ยค�าเหล่าน้ีผลกัดนัใหเ้ดก็หนุ่มโจเซฟออกไปท่ีดงไมใ้กลบ้า้น ท่าน

ทุ่มเทใจใหพ้ระผูเ้ป็นเจา้

ฟ้าสวรรคเ์ปิด! โจเซฟเห็นพระบิดากบัพระบุตรและเรียนรู้ดว้ยตนเองวา่

จะหาค�าตอบต่อค�าถามของท่านไดจ้ากท่ีใด

ขา้พเจา้วงิวอนท่านแต่ละคนใหท้�าดงัท่ีเดก็หนุ่มโจเซฟท�า น�าค�าถามของ

ท่านไปยงัพระบิดาสวรรคโ์ดยตรงในการสวดออ้นวอน ทูลขอพระองค ์

ในพระนามของพระเยซูคริสต ์ใหท้รงน�าทางท่าน ท่านจะเรียนรู้ไดด้ว้ย

ตนเอง—เวลาน้ีในวยัของท่าน—วธีิรับการเปิดเผยส่วนตวั ไม่มีส่ิงใดจะ

ส่งผลดีต่อชีวติท่านมากไปกวา่นั้น!

ขา้พเจา้สญัญากบั ท่าน—ไม่ใช่กบัคนท่ีนัง่ขา้งท่าน แต่กบั ท่าน—วา่ 

ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ใดในโลก ไม่วา่ท่านจะอยูท่ี่ใดบนเสน้ทางแห่งพนัธ

สญัญา—แมใ้นชัว่ขณะน้ีหากท่านไม่ไดอ้ยู ่บน ทางนั้น—ขา้พเจา้สญัญา

กบัท่านวา่หากท่านจะท�างานทางวญิญาณท่ีจ�าเป็นต่อการพฒันาทกัษะ

ทางวญิญาณท่ีส�าคญัยิง่ของการเรียนรู้ท่ีจะรับฟังสุรเสียงกระซิบของพระ

วญิญาณบริสุทธ์ิดว้ยความจริงใจและพากเพียร ท่านจะไดรั้บการน�าทาง 

ทุกอย่าง ท่ีท่านตอ้งการในชีวติ ท่านจะไดรั้บค�าตอบต่อค�าถามของท่าน

ในวธีิและในเวลาของพระเจา้ และอยา่ลืมปรึกษาบิดามารดาของท่านและ

ผูน้�าศาสนจกัร พวกเขากแ็สวงหาการเปิดเผยเพื่อท่านเช่นกนั

เม่ือท่านทราบวา่พระผูเ้ป็นเจา้ทรงก�ากบัดูแลชีวติท่าน ถึงแมจ้ะมีความ

ทา้ทายและความผดิหวงั แต่ท่านจะรู้สึกถึงปีติและสนัติสุข

ต่อไปน้ี เราอยากจะพดูกบัท่านเก่ียวกบัความทา้ทาย ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด 

อุดมการณ์ ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด และงาน ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด บนแผน่ดินโลก เรา

ตอ้งการเช้ือเชิญให ้ท่าน มีส่วนในเร่ืองน้ี!

ขา้พเจา้ไดข้อใหซิ้สเตอร์เวนด้ี เนลสนัใหบ้ริบทบางอยา่งเก่ียวกบัข่าวสาร

ส�าคญันั้น เชิญครับ ซิสเตอร์เนลสนั
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ซิสเตอร์เวนด้ี ดบัเบิลย.ู เนลสนั:

เยาวชนท่ีรักทั้งหลาย ผูท่ี้เรารักและเช่ือมัน่ ดิฉนัขอเร่ิมตน้ดว้ยเร่ืองเล่าใน

วนัหน่ึงท่ีดิฉนักบัสามีเห็นขณะขบัรถเอทีวผีา่นเนินเขาในยทูาห์

ฤดูใบไมร่้วงวนันั้นช่างสวยงาม เราชอบอยูท่่ามกลางแมกไมสี้ทอง

สวยงาม ตน้ไมทุ้กตน้ ล�าตน้ตั้งตรง สูงตระหง่านไปสู่สรวงสวรรค์

จากนั้นเราเล้ียวท่ีหวัมุมถนน ดิฉนัเห็นตน้ไมต้น้หน่ึงซ่ึงท�าใหนึ้กถึง

ตนเองและความรู้สึกท่ีมกัจะเกิดข้ึนกบัดิฉนัในสถานการณ์ต่างๆ

ท่านทราบไหมวา่ความรู้สึกนั้นคืออะไร ท่านเหลียวมองไปรอบๆ และ

เห็นคนรอบขา้งท่านทุกคนมีความตั้งตรง สูงตระหง่านไปสู่สรวงสวรรค ์

จะกล่าวเช่นนั้นกว็า่ได้

พวกเขาเขา้ใจดีทุกเร่ือง พวกเขาสวมเส้ือผา้สุภาพเรียบร้อย พดูส่ิงท่ีถกู

ตอ้งเสมอ ไม่มีปัญหาใดๆ เช่ือฟังโดยไม่มีเง่ือนไข—และดูเหมือนไม่เคย

ท�าอะไรผดิพลาดเลยในชีวติ

แลว้ก ็มีท่านกบัดิฉนั!

เยาวชนท่ีรัก ถึงเวลาท่ีจะหยดุเปรียบเทียบตวัเราเองกบัผูอ่ื้นไดแ้ลว้ ถึง

เวลาท่ีจะเลิกมองตวัเราเองและผูอ่ื้นอยา่งไม่ถกูตอ้ง ความจริงคือเราไม่

ไดบ้กพร่องอยา่งไร้ความหวงัเหมือนท่ีเราคิด และคนอ่ืนๆ ไม่ไดดี้พร้อม

เหมือนท่ีเราเห็น—ทุกคนยกเวน้พระผูช่้วยใหร้อดของเรา พระเยซูคริสต์

ส่ิงเดียวท่ีส�าคญัจริงๆ คือท่านกบัดิฉนัก�าลงัท�าส่ิงท่ีเราใหค้ �ามัน่สญัญา—

แมท้�าพนัธสญัญา—ในโลกก่อนเกิดกบัพระบิดาบนสวรรคว์า่เรา จะ ท�า

ขณะท่ีเราอยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลก

ดงันั้น ดิฉนัขอถามท่านวา่ ท่าน เกิดมาเพื่อท�าอะไร

ดิฉนัอยากจะใหท่้านดูวดิีทศัน ์10 นาทีเก่ียวกบัชีวติก่อนเกิดของท่านใน 

YouTube เสียเหลือเกิน

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนวา่ถา้ท่านจอ้งมองสวรรคห์า้นาที ท่าน

จะรู้เร่ืองในหวัขอ้หน่ึงมากกวา่ท่ีท่านจะศึกษาตลอดชีวติท่าน2 ลองวาด

มโนภาพดูวา่ถา้ท่านสามารถจอ้งมองชีวติก่อนเกิดของท่าน 10 นาที!

แน่นอนเราตระหนกัวา่พระเจา้ทรงดึงม่านมาปิดความทรงจ�าเหล่านั้นดว้ย

พระปรีชาญาณ แต่ลองคิดดูสกัหน่อยถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนต่อชีวติท่านเวลาน้ี

หากท่านไดรั้บอนุญาตใหดู้ชีวติก่อนเกิดของท่าน 10 นาที

ดิฉนัเช่ือวา่หากท่านสามารถเห็นตนเองด�าเนินชีวติอยูก่บัพระบิดา

พระมารดาบนสวรรคแ์ละกบัพระเยซูคริสต ์หากท่านสามารถเฝ้าสงัเกต

ส่ิงท่ีท�าในโลกก่อนเกิดและเห็นตนเองใหค้ �ามัน่สญัญา—แมพ้นัธสญัญา—

กบัผูอ่ื้น รวมถึงครูพ่ีเล้ียงและครูท่ีสอนท่าน หากท่านสามารถเห็นตนเอง

ตอบโตอ้ยา่งกลา้หาญต่อการโจมตีความจริงและยนืหยดัอยา่งองอาจเพ่ือ

พระเยซูคริสต ์ดิฉนัเช่ือวา่พวกท่านทุกคนจะมีพลงั ค �ามัน่สญัญา และมุม

มองนิรันดร์ท่ีเพิม่ข้ึนเพ่ือช่วยท่านเอาชนะความสบัสน ความสงสยั การ

ต่อสูด้ิ้นรน และปัญหา ใดๆ กต็าม ท้ังหมด ท่ีท่านมี ท้ังหมด เลย!

ดิฉนัเช่ือวา่หากท่านสามารถจ�าคนท่ีท่านบอกวา่ท่านจะช่วยขณะอยูท่ี่

น่ีบนแผน่ดินโลก หรือประสบการณ์ทุกขท์รมานใดๆ ท่ีท่านยนิยอมจะ

ผา่นพน้ ไม่ว่า สถานการณ์ยากล�าบากใดๆ กต็ามท่ีท่านประสบอยูใ่นเวลา

น้ี—หรือในอนาคต—ท่านจะบอกวา่ “โอ ้ฉนัจ�าไดแ้ลว้ ฉนัเขา้ใจแลว้ ฉนั

เขา้ใจสถานการณ์ยากล�าบากน้ีแลว้ ดว้ยความช่วยเหลือจากพระเจา้ ฉนั

ท�าได!้”

มีอีกอยา่งท่ีดิฉนัเช้ือเชิญใหท่้านนึกถึง ดิฉนัชอบคิดวา่เราแต่ละคนมา

แผน่ดินโลกพร้อมกบัมว้นกระดาษแนบติดมากบัวญิญาณเราซ่ึงเขียนวา่ 

“ส่ิงท่ีตอ้งท�าขณะอยูบ่นแผน่ดินโลก”

ลองมาคุยกนัวา่ในมว้นกระดาษนั้นมีอะไรบา้ง แน่นอนวา่เราจะพดูคุย

กนัถึงส่ิงต่างๆ หา้ขอ้ท่ีเขียนอยูใ่นมว้นกระดาษของท่านตามพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์

หน่ึง ท่านมาเพื่อรับร่างกายมรรตยั และนัน่เป็นเร่ืองส�าคญัมาก

สอง ท่านมาเพ่ือรับการทดสอบ

ท่านสงัเกตหรือไม่วา่การทดสอบของเรามกัจะเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้

ท่ีจะควบคุมความอยากและกิเลสตณัหาของร่างกายเรา ซ่ึงบางคร้ังอาจ

ควบคุมไม่ได ้หากท่านก�าลงัประสบปัญหากบัผลตกคา้งของการเสพติด

ทุกรูปแบบ หรือบาปหนกัท่ียงัไม่ไดก้ลบัใจ ดิฉนักระตุน้ใหท่้านปลด

ภาระตนเองโดยการพดูคุยกบัอธิการของท่าน—วนัน้ี อธิการถือกญุแจ

ฐานะปุโรหิตท่ีช่วยท่านได้

ส่ิงท่ีตอ้งท�าขอ้ท่ีสามขณะอยูบ่นแผน่ดินโลกคือ เลือกติดตามพระเยซู

คริสตแ์ละยนืหยดัเพื่อพระองค ์ดงัท่ีท่านท�ามาแลว้ในโลกก่อนเกิด

ส่ี เลือกท่ีจะกลบัใจทุกวนัและรับส่วนศีลระลึกทุกสปัดาห์ เม่ือท่านท�า

เช่นนั้น ท่านจะไดรั้บการเยยีวยา เสริมสร้างความเขม้แขง็และขยาย จน

บริสุทธ์ิและสูงส่งในท่ีสุด ผา่นการชดใชข้องพระเยซูคริสต์

ต่อไปน้ีคือขอ้ท่ีหา้ในรายการของท่าน การหาพนัธกิจมรรตยัของท่าน

และท�าใหเ้กิดสมัฤทธิผล เพื่อนท่ีรัก ในโลกก่อนเถิดท่านกบัดิฉนัต่างได้

รับพนัธกิจพิเศษท่ีตอ้งท�าใหเ้กิดสมัฤทธิผลขณะเราอยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลก



3

ประธานรัสเซลล ์เอม็. เนลสนัและซิสเตอร์เวนด้ี ดบัเบิลย.ู เนลสนั: ความหวงัอิสราเอล

เรามีโอกาสท่ีจะท�าพนัธกิจมรรตยัของเราใหเ้กิดสมัฤทธิผล แต่เราไม่ 

ต้อง ท�ากไ็ด ้ไม่มีใครจะ บังคับ เรา เรามีสิทธ์เสรีในการเลือกใชเ้วลา 

พลงังาน พรสวรรคแ์ละแหล่งช่วยของเรา อนัท่ีจริง ส่ิง ท่ีเราเลือกท�าเป็น

ส่วนหน่ึงของการทดสอบจริงๆ

ท่านกบัดิฉนัเลือกได ้เราจะเลือกท�า สุดความสามารถ เพื่อท�าใหพ้นัธกิจ

พิเศษของเราเกิดสมัฤทธิผลตามท่ีเราถูกส่งมาแผน่ดินโลกเพื่อการน้ีหรือ

ไม่

ขณะท่ีท่านไตร่ตรองค�าถามนั้น ขอใหเ้ราเปล่ียนมาพดูถึงเหตุผลท่ีท่าน

อยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลก—ใน ช่วงเวลานีโ้ดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาพิเศษ

ท่ีสุดในประวติัศาสตร์โลก

ท�าไมท่านจึงอยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลกเวลาน้ี

ท�าไมท่านจึงไม่เกิดในทศวรรษ 1880 หรือ 30 ปีหลงัจากน้ี

ดิฉนัขอเล่าประสบการณ์หน่ึงซ่ึงสอนดิฉนัโดยตรงเก่ียวกบัวนัเวลาใน

ประวติัศาสตร์ท่ีเราอยู่

เรามกัจะพดูถึงการมีชีวติอยูใ่นยคุสุดทา้ย นัน่เพราะเราเป็นวสุิทธิชนยคุ

สุดทา้ย แต่บางทียคุน้ีอาจเป็นยคุ “สุดทา้ย” มากกวา่ท่ีเราเคยคิดไว้

ดิฉนัตระหนกัถึงความจริงน้ีจากประสบการณ์ของดิฉนัระหวา่งช่วงเวลา 

24 ชัว่โมงท่ีเร่ิมตน้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ดิฉนักบัสามีอยูท่ี่ 

มอสโก รัสเซีย

ขณะประธานเนลสนัประชุมกบัผูน้�าฐานะปุโรหิต ดิฉนัมีโอกาสพิเศษท่ี

ไดพ้บกบัพี่นอ้งสตรีของเราเกือบ 100 คน ดิฉนั รัก พี่นอ้งสตรีชาวรัสเซีย 

พวกเธอน่าประทบัใจมาก!

เม่ือดิฉนัเดินไปท่ีแท่นพดู ดิฉนัพบวา่ตนเองก�าลงัพดูบางส่ิงท่ีไม่ได้

คาดคิดไวก่้อน ดิฉนับอกพี่นอ้งสตรีวา่ “ดิฉนัอยากรู้จกัท่านโดยเช้ือ

สาย กรุณายนืข้ึนเม่ือดิฉนัพดูถึงเผา่แห่งอิสราเอลซ่ึงแสดงถึงเช้ือสายท่ี

ประกาศไวใ้นปิตุพรของท่าน”

“เบน็จามิน” สตรีสองคนยนืข้ึน

“ดาน” อีกสองคนยนืข้ึน

“รูเบน” อีกสองสามคนยนืข้ึน

“นฟัทาลี” อีกคนยนืข้ึน

ขณะท่ีประกาศช่ือสิบสองเผา่แห่งอิสราเอล—ตั้งแต่อาเชอร์ถึงเศบูลุน—

และเม่ือพี่นอ้งสตรียนืข้ึน เราทุกคนประหลาดใจมากกบัส่ิงท่ีเราเห็นกบั

ตา รู้สึก และเรียนรู้

ท่านคิดวา่จากสิบสองเผา่แห่งอิสราเอลมีก่ีเผา่ท่ีอยูใ่นการชุมนุมเลก็ๆ 

ของสตรีไม่ถึง 100 คนในวนัเสาร์นั้นท่ีมอสโก

สิบเอด็เผา่! สิบเอด็จากสิบสองเผา่แห่งอิสราเอลอยูท่ี่นัน่ในหอ้งเดียวกนั! 

เผา่ท่ีหายไปคือเลว ีดิฉนัประหลาดใจ ช่างเป็นประสบการณ์ทางวญิญาณ

ท่ีจบัใจมากส�าหรับดิฉนั

ทนัทีหลงัจากการประชุมเหล่านั้น ดิฉนักบัสามีตรงไปท่ีเยเรวาน อาร์เม-

เนีย สองคนแรกท่ีเราพบเม่ือลงจากเคร่ืองบินคือประธานคณะเผยแผก่บั

ภรรยา เธอไดย้นิเร่ืองประสบการณ์น้ีในมอสโก และบอกเราดว้ยความ

ยนิดีอยา่งยิง่วา่ “ฉนัเป็นเลว!ี”

ลองนึกดูวา่เราต่ืนเตน้เพียงใดเม่ือดิฉนักบัสามีพบกบัผูส้อนศาสนาใน

วนัรุ่งข้ึน รวมถึงเอล็เดอร์คนหน่ึงจากเผา่เลวผีูบ้งัเอิญมาจากกิลเบิร์ต 

แอริโซนา

เม่ือดิฉนัยงัเป็นเดก็เลก็ๆ เขา้เรียนปฐมวยัในเรยม์อนด ์แอลเบอร์ตา 

แคนาดา ดิฉนัเรียนรู้วา่ในยคุสุดทา้ย—ก่อนการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของ

พระผูช่้วยใหร้อด—สิบสองเผา่แห่งอิสราเอลจะมารวมกนั ความจริงนั้น

ช่างน่าต่ืนเตน้ส�าหรับดิฉนั ขณะเดียวกนัดิฉนักรู้็สึกหนกัใจเม่ือนึกถึงเร่ือง

น้ี ลองนึกดูวา่ดิฉนัรู้สึกอยา่งไรท่ีไดอ้ยูก่บัสมาชิกจากสิบสองเผา่แห่ง

อิสราเอลภายในระยะเวลา 24 ชัว่โมง!

ตั้งแต่นั้นมาดิฉนัเรียนรู้วา่ดิฉนัไม่ควรขอใหพ้ี่นอ้งสตรีเหล่านั้นระบุ

ตนเองโดยเช้ือสายเพราะปิตุพรศกัด์ิสิทธ์ิและเช้ือสายท่ีประกาศไว้

ในนั้นเป็นเร่ืองส่วนบุคคล แต่ดิฉนัขอบพระทยัจริงๆ ส�าหรับโอกาส

พิเศษท่ีไดเ้ห็นผลของการรวบรวมอิสราเอลดว้ยตนเอง ผลท่ีตามมาจาก

ประสบการณ์ดงักล่าวไม่เคยลดลงเลยในใจหรือความคิดของดิฉนั

เยาวชนท่ีรัก น่ีเป็นยคุสุดทา้ยจริงๆ! ไม่เคย มีช่วงเวลาแบบน้ีมาก่อนใน

ประวติัศาสตร์ของโลกน้ี ไม่เคยเลย! ในโลกก่อนเกิด ท่านกบัดิฉนัให้

ค �ามัน่สญัญาท่ีจะท�างานส�าคญัขณะอยูท่ี่น่ีบนแผน่ดินโลก และดว้ยความ

ช่วยเหลือจากพระเจา้ เราจะท�า! ในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน
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ประธานเนลสนั:

ขอบคุณครับเวนด้ี ผมรักคุณ!” เธอยอดเยีย่มมากใช่ไหม

เยาวชนท่ีรักทั้งหลาย แน่นอนน่ี เป็น ยคุสุดทา้ย และพระเจา้ทรงก�าลงัเร่ง

งานของพระองคใ์นการรวบรวมอิสราเอล การรวบรวมนั้นเป็นส่ิงส�าคญั

ท่ีสุดท่ีเกิดข้ึนบนแผน่ดินโลกในปัจจุบนั ไม่มีส่ิงใดเทียบไดใ้นดา้นมิติ 

ไม่มีส่ิงใดเทียบไดใ้นดา้นความส�าคญั ไม่มีส่ิงใดเทียบไดใ้นดา้นความ

สง่างาม และถา้ท่านเลือก ถา้ท่านตอ้งการ ท่านสามารถเป็นส่วนส�าคญัได้

มาก ท่านสามารถเป็นส่วนส�าคญัของบางส่ิงท่ียิง่ใหญ่ บางส่ิงท่ีโอ่อ่า บาง

ส่ิงท่ีสง่างาม!

เม่ือเราพดูถึง การรวบรวม เราเพียงแต่กล่าวความจริงพื้นฐานน้ี บุตรธิดา

ทุกคนของพระบิดาบนสวรรคใ์นทั้งสองดา้นของม่าน สมควรไดย้นิ

ข่าวสารพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟขูองพระเยซูคริสต ์พวกเขาตดัสิน

ใจดว้ยตนเองวา่พวกเขาอยากจะรู้มากข้ึนหรือไม่

คนท่ีมีเช้ือสายมาจากเผา่ต่างๆ ของอิสราเอลคือคนท่ีใจของพวกเขาน่าจะ

หนัไปหาพระเจา้ พระองคต์รัสวา่ “แกะของเรายอ่มฟังเสียงของเรา เรา

รู้จกัแกะเหล่านั้น และแกะนั้นกต็ามเรา”3 คนท่ีมีเช้ือสายแห่งอิสราเอลจะ

รับรู้ไดง่้ายวา่พระเจา้พระเยซูคริสตท์รงเป็นพระผูช่้วยใหร้อดของพวก

เขาและจะปรารถนาจะรับการรวบรวมเขา้สู่ฝงูของพระองค ์พวกเขาจะ

ตอ้งการเป็นสมาชิกศาสนจกัรของพระองค ์ท�าพนัธสญัญากบัพระองค์

และพระบิดาบนสวรรค ์และรับศาสนพิธีท่ีจ�าเป็น

พระเจา้ตรัสกบัศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธวา่เวลาน้ี ซ่ึงหมายถึงสมยัของ

เรา คือโมงท่ีสิบเอด็และคร้ังสุดทา้ยท่ีพระองคจ์ะทรงเรียกคนงานเขา้ไป

ในสวนองุ่นของพระองคเ์พื่อจุดประสงคช์ดัเจนในการรวบรวมผูท่ี้ถกู

เลือกไวจ้ากส่ีเส้ียวของแผน่ดินโลก4

ค�าถามท่ีขา้พเจา้มีใหทุ้กท่านระหวา่งอาย ุ12 ถึง 18 ปีคืนน้ีคือ ท่านอยาก

จะเป็นส่วนส�าคญัของความทา้ทาย ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด อุดมการณ์ ท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีสุด และงาน ท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด บนแผน่ดินโลกในปัจจุบนัน้ีหรือไม่

ท่านอยากช่วยรวบรวมอิสราเอลระหวา่งยคุสุดทา้ยอนัล�้าค่าน้ีหรือไม่ 

ท่านซ่ึงเป็นคนท่ีไดรั้บเลือก เตม็ใจช่วยหาคนท่ีไดรั้บเลือกผูท่ี้ไม่ไดย้นิ

ข่าวสารของพระกิตติคุณท่ีไดรั้บการฟ้ืนฟหูรือไม่ ท่านอยากจะเป็นหน่ึง

ใน “ ผู ้ส่ือ สาร ท่ี รวด เร็ว” ตามท่ีศาสดาพยากรณ์อิสยาห์กล่าวถึงหรือไม่5

การมีส่วนร่วมในการรวบรวมอิสราเอลจะเรียกร้องใหท่้านเสียสละบาง

อยา่ง อาจถึงกบัเรียกร้องใหท่้านเปล่ียนแปลงบางอยา่งในชีวติ แน่นอน

วา่จะใชเ้วลาและพลงังานตลอดจนพรสวรรคท่ี์พระผูเ้ป็นเจา้ประทานแก่

ท่าน ท่านยงัคงสนใจหรือไม่

ลองนึกถึงความต่ืนเตน้และความเร่งรีบของทั้งหมด ศาสดาพยากรณ์ทุก

ท่านเร่ิมตั้งแต่อาดมัมองเห็นยคุสมยัของเรา และศาสดาพยากรณ์ทุกท่าน

ไดพ้ดูถึงยคุสมยั ของเรา เม่ืออิสราเอลจะถูกรวบรวมและโลกจะพร้อม

รับการเสดจ็มาคร้ังท่ีสองของพระผูช่้วยใหร้อด ลองนึกดู! จากบรรดาคน

ทั้งหมดท่ีเคยอยูบ่นแผน่ดินโลก เรา เป็นคนท่ีมีส่วนร่วมในงานรวบรวม

คร้ังสุดทา้ยท่ีส�าคญัยิง่น้ี ช่างน่าต่ืนเตน้!

พระบิดาบนสวรรคท์รงเกบ็รักษาดวงวญิญาณท่ีสูงส่งท่ีสุดหลายดวงของ

พระองค—์บางทีขา้พเจา้อาจพดูไดว้า่เป็นทีมท่ีดีท่ีสุดของพระองค—์

ส�าหรับระยะสุดทา้ยน้ี ดวงวญิญาณท่ีสูงส่งเหล่านั้น—ผูเ้ล่นท่ีดีท่ีสุดเหล่า

นั้น วรีบุรุษวรีสตรีเหล่านั้น—คือ ท่าน!

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เวลาน้ีคือเวลาแห่งการรวบรวม และน่ีเป็นเร่ืองจริง 

ในปีท่ีขา้พเจา้เกิด สมาชิกภาพทั้งหมดของศาสนจกัรมีนอ้ยกวา่ 600,000 

คน ไม่มีสมาชิกในอเมริกาใตเ้ลย วนัน้ีมีสมาชิกมากกวา่ 16 ลา้นคนทัว่

โลก โดยเกือบ 3 ลา้นคนอยูใ่นอเมริกาใต้

ขา้พเจา้ขอเล่าประสบการณ์ในปี 1979 สมยันั้นขา้พเจา้ก�าลงัรับใชเ้ป็น

ประธานสามญัโรงเรียนวนัอาทิตย ์ขา้พเจา้ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมการ

ประชุมของผูน้�าศาสนจกัรซ่ึงประธานศาสนจกัร ประธานสเป็นเซอร์ 

ดบัเบิลย.ู คิมบลัลเ์ป็นผูพ้ดู ท่านสัง่ใหเ้ราสวดออ้นวอนวา่ประตูแห่ง

ประชาชาติทั้งหลายจะเปิด ทั้งน้ีเพื่อใหพ้ระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

สามารถไปสู่คนทั้งปวงบนแผน่ดินโลก ท่านกล่าวถึงประเทศจีนโดย

เฉพาะและขอใหเ้ราสวดออ้นวอนเพื่อผูค้นในประเทศจีน ท่านยงักล่าว

ดว้ยวา่ “เราควรรับใชผู้ค้นชาวจีน เราควรเรียนภาษาของพวกเขา เราควร

สวดออ้นวอนใหพ้วกเขาและช่วยพวกเขา”

ขา้พเจา้กลบับา้นไปหาภรรยา แดนทเ์ซล (ผูถึ้งแก่กรรมไป 13 ปีกวา่แลว้) 

และบอกเธอวา่ “ประธานคิมบลัลข์อใหเ้ราในการประชุมนั้นเรียนภาษา

จีน! และผม ไม่ ไดย้นิท่านพดูวา่ ‘ทุกคนยกเวน้บราเดอร์เนลสนั!’ ดงันั้น

คุณจะเตม็ใจเรียนภาษาจีนกลางกบัผมไหม” แน่นอนวา่เธอเห็นดว้ยและ

เราเรียนภาษาจีนกลาง

หกสปัดาห์หลงัค�าสัง่ของประธานคิมบลัล ์ขา้พเจา้ก�าลงัเขา้ร่วมการ

ประชุมประจ�าปีของสมาคมศลัยแพทยท์รวงอกแห่งอเมริกา ซ่ึงจดัข้ึน

ท่ีบอสตนั แมสซาชูเซตส์ เชา้วนันั้น ขา้พเจา้สวดออ้นวอนในโรงแรม

ส�าหรับผูค้นในประเทศจีน ตามท่ีประธานคิมบลัลข์อ ขา้พเจา้ไปท่ีการ

ประชุมแรกของวนันั้นและนัง่ในท่ีซ่ึงขา้พเจา้นัง่มาตลอดในการประชุม

ดา้นงานอาชีพเหล่าน้ี—แถวหนา้สุดของหอ้ง แต่เม่ือการประชุมด�าเนิน

ไป ขา้พเจา้รู้สึกอึดอดัมากข้ึนบนเกา้อ้ีของขา้พเจา้ เม่ือไฟหร่ีลงส�าหรับ
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การน�าเสนอสไลด ์ขา้พเจา้ลุกจากเกา้อ้ีและเดินอยา่งเงียบๆ ไปท่ีหลงัหอ้ง

—ซ่ึงโดยปกติขา้พเจา้จะไม่มีวนันัง่ตรงนั้น เม่ือไฟสวา่งอีกคร้ัง ขา้พเจา้

พบวา่ตนเองก�าลงันัง่อยูข่า้งแพทยช์าวจีน เขาแนะน�าตวัวา่เป็นศาสตรา-

จารยว์ ูหยงิ- ข่ายจากปักก่ิง ประเทศจีน!

หลงัจากการสนทนาอยา่งมีไมตรีจิตกบัเขา ขา้พเจา้เช้ือเชิญเขามาเยีย่ม

ซอลทเ์ลคซิต้ีและใหค้ �าบรรยายท่ีโรงเรียนแพทยม์หาวทิยาลยัยทูาห์ เขา

ตอบรับดว้ยความยนิดีและใหค้ �าบรรยายอยา่งดีเยีย่ม จากนั้นเขากลบัไป

ประเทศจีน

ไม่นานหลงัจากนั้น เขาเชิญขา้พเจา้ไปเป็นศาสตรจารยศ์ลัยศาสตร์รับ

เชิญท่ีมหาวทิยาลยัแพทยซ์านตงในจ่ีหนาน ประเทศจีน เหตุการณ์คร้ัง

นั้นน�าไปสู่ค�าเช้ือเชิญในเวลาต่อมาใหข้า้พเจา้เป็นศาสตราจารยรั์บเชิญท่ี

มหาวทิยาลยัอีกสองแห่งในประเทศจีน

ประสบการณ์ดา้นงานอาชีพท่ีพิเศษเหล่าน้ี—ก่อนการเรียกเป็นอคัร-

สาวกสิบสอง—มาถึงจุดสูงสุดเม่ือศลัยแพทยช์าวจีนขอใหข้า้พเจา้ผา่ตดั

หวัใจเพื่อรักษาชีวตินกัร้องโอเปร่าท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ขา้พเจา้ท�า และ

ขอบพระทยัท่ีการผา่ตดัคร้ังนั้นประสบความส�าเร็จ นัน่เป็นคร้ังสุดทา้ย

ในงานอาชีพของขา้พเจา้โดยไม่ไดต้ั้งใจ

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแลว้ ขา้พเจา้สวดออ้นวอนใหผู้ค้นในประเทศจีน 

ขา้พเจา้ช่ืนชมยนิดีท่ีไดค้บหาสมาคมกบัเพื่อนร่วมงานทางการแพทยแ์ละ

เพื่อนท่ีรักคนอ่ืนๆ ในประเทศจีน ขา้พเจา้ปล้ืมปีติอยา่งยิง่ท่ีไดรั้บแต่งตั้ง

อยา่งเป็นทางการใหเ้ป็น “สหายเก่าแก่ของจีน”

ขา้พเจา้เป็นพยานวา่เม่ือเราท�าตาม ส่ิงใดกต็าม ท่ีศาสดาพยากรณ์ของพระ

ผูเ้ป็นเจา้ขอใหเ้ราท�า หนทางจะเปิดและชีวติจะเปล่ียน

บดัน้ี ขา้พเจา้หวงัวา่ท่านจะถามตนเองวา่ “ในฐานะวยัรุ่นคนหน่ึง ฉนัจะ

ท�าอะไรไดบ้า้งเพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล” ขา้พเจา้กบัซิสเตอร์เนลสนั

ถามค�าถามเดียวกนันั้น และอีกสองสามค�าถาม กบักลุ่มเยาวชนอาย ุ12 ถึง 

18 ปี ซ่ึงหลายท่านอยูท่ี่น่ีค �่าคืนน้ี

เราถามค�าถามน้ีก่อน “การรวบรวมอิสราเอลคืออะไร และมีความหมาย

ต่อท่านอยา่งไร” ค�าตอบของพวกเขาหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่บ่งบอกวา่

พวกเขาไม่แน่ใจวา่คืออะไร ค�่าคืนน้ี เราอยากใหท่้านรู้วา่สุดทา้ยแลว้การ

รวบรวมอิสราเอลหมายถึงการเสนอพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตใ์ห้

บุตรธิดาของพระผูเ้ป็นเจา้ในทั้งสองดา้นของม่านผูท่ี้ยงัไม่ไดท้ �าพนัธ-

สญัญาส�าคญักบัพระผูเ้ป็นเจา้หรือรับศาสนพิธีท่ีจ �าเป็นส�าหรับตนเอง

บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรคส์มควรไดรั้บโอกาสในการ เลือก 

ติดตามพระเยซูคริสต ์ยอมรับและรับพระกิตติคุณของพระองคพ์ร้อม

ดว้ยพรทั้งหมดของพระกิตติคุณ—ใช่แลว้ พรทั้งหมดท่ีพระผูเ้ป็นเจา้ทรง

สญัญาต่อเช้ือสายแห่งอบัราฮมั อิสอคั และยาโคบ ซ่ึงท่านทราบกนัดีวา่

คืออิสราเอล

เยาวชนสุดพิเศษของขา้พเจา้ พระองคท์รงส่งท่านมาแผน่ดินโลกใน

เวลาน้ีโดยเฉพาะ เวลาท่ีส�าคญัท่ีสุดในประวติัศาสตร์ของโลก เพื่อช่วย

รวบรวมอิสราเอล ไม่มีส่ิงใด ท่ีเกิดข้ึนบนแผน่ดินโลกเวลาน้ีท่ีส�าคญัไป

กวา่เร่ืองดงักล่าว ไม่มีส่ิงใด ท่ีจะบงัเกิดผลลพัธ์ยิง่ใหญ่ไปกวา่น้ี ไม่มีส่ิง

ใด เลย

การรวบรวมน้ีควรมีความหมาย ทุกอย่าง ต่อท่าน น่ี คือ พนัธกิจซ่ึงท่าน

ถกูส่งมาแผน่ดินโลกเพื่อการน้ี

ฉะนั้นค�าถามท่ีขา้พเจา้จะถามท่านคือ “ท่านเตม็ใจเขา้ร่วมกองทพัเยาวชน

ของพระเจา้เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอลหรือไม่” ขอใหนึ้กถึงเร่ืองน้ี อยา่

เพิ่งตอบ

กลบัไปท่ีค�าถามท่ีขา้พเจา้กบัซิสเตอร์เนลสนัถามเพื่อนรุ่นเยาวข์องเรา 

เราถามวา่ “ถา้ศาสดาพยากรณ์เช้ือเชิญคนท่ีมีอาย ุ12 ถึง 18 ปีทุกคนใน

ศาสนจกัรใหช่้วยกนัรวบรวมอิสราเอล ท่านจะเตม็ใจท�าส่ิงใด”

เยาวชนตอบดว้ยความเห็นท่ีสร้างแรงบนัดาลใจ เช่น “ถา้ศาสดาพยากรณ์

เช้ือเชิญใหเ้ราช่วยกนัรวบรวมอิสราเอล ฉนัจะเขา้ร่วม อย่างแน่นอนท่ีสุด 

อีกคนบอกวา่ “ฉนัจะละท้ิงทุกอยา่งท่ีท�าอยูแ่ละช่วย!” อีกคน “ฉนัจะไป

และท�า อะไรกต็าม ท่ีท่านขอใหฉ้นัท�า เพราะศาสดาพยากรณ์เป็นผูส้ัง่

สอนจากพระผูเ้ป็นเจา้”

ค�าตอบของพวกเขายงัรวมถึงค�าตอบเหล่าน้ี “ฉนัจะเตม็ใจท�า [งานประวติั

ครอบครัว] มากข้ึน ฉนัจะเปิดกวา้งมากข้ึนและพยายามมากข้ึนท่ีจะพดู

กบัผูอ่ื้นถึงพระกิตติคุณ ฉนัจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการแสดงคุณลกัษณะ

เหมือนพระคริสต ์ฉนัจะท�าบพัติศมาแทนคนตายมากข้ึน เปล่ียนวถีิชีวติ

และการเลือกบางอยา่งของฉนั เดินทางไปทุกแห่งท่ีท่านตอ้งการใหฉ้นั

ไป เรียนรู้ภาษาใหม่ พบผูค้นใหม่ๆ ใหย้มืพระคมัภีร์มอรมอนส�าหรับคน

ท่ีไม่เคยอ่าน และฉนัจะเป็นคนใจดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได”้

เรายงัถามเยาวชนเหล่าน้ีวา่พวกเขาเตม็ใจจะเสียสละอะไรเพื่อจะช่วย

รวบรวมอิสราเอล เยาวชนท�าใหเ้ราประทบัใจอีกคร้ัง พวกเขาตอบวา่ 

“ฉนัจะใชเ้วลาเล่นกีฬาใหน้อ้ยลงเพื่อฉนัจะช่วยบุคคลท่ีตอ้งการรู้ความ

จริง ฉนัจะไม่ออกไปเท่ียวกบัเพื่อนแต่ชวนพวกเขามาพระวหิารแทน ฉนั

จะลดเวลาใชโ้ทรศพัทล์งแน่นอน ฉนัใชเ้วลาบนหนา้จอนอ้ยลง ฉนัจะ

เตม็ใจ [แมก้ระทัง่] สละเวลานอนกลางวนับ่ายวนัอาทิตย!์”
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เราถามวา่ “ถา้ท่านตอ้งการช่วยรวบรวมอิสราเอล ท่านอยากจะเร่ิมท�า

หรือหยดุท�าอะไร” พวกเขาขานรับดว้ยค�าตอบอยา่งเช่น “ฉนัจะศึกษา

พระคมัภีร์มากข้ึน และตั้งใจมากข้ึน เพื่อจะตอบค�าถามท่ีผูค้นอาจถาม

ฉนัได ้ฉนัจะใชเ้วลากบัส่ือสงัคมออนไลนน์อ้ยลง จะมีส่วนร่วมมากข้ึน

ในงานสมาชิกผูส้อนศาสนาท่ีเรียบง่าย รวมถึงการรับใชป้ระจ�าวนั ฉนัจะ

ใชเ้วลากบัโทรศพัทน์อ้ยลง และเม่ือฉนัใชโ้ทรศพัท ์ฉนัจะโพสตรู์ปภาพ

หรือข่าวสารทางวญิญาณลงในส่ือสงัคมออนไลน ์ฉนัจะศึกษาค�าพดู

การประชุมใหญ่สามญัเพราะนัน่ส�าคญัมาก ฉนัจะรับประทานอาหารท่ี

มีประโยชนเ์พื่อจะไดมี้ร่างกายแขง็แรง ฉนัจะหยดุคิดวา่ทุกส่ิงทุกอยา่ง

เก่ียวพนักบัตวัฉนั” ขอบคุณพี่นอ้งทุกท่าน ส�าหรับค�าตอบต่อค�าถามของ

เรา

คิดถึงเร่ืองน้ี เยาวชนท่ีรัก เวลาน้ีขา้พเจา้ก�าลงัเตรียมตวัส�าหรับวนัท่ีจะ

ตอ้งรายงานต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ประธานบริคมั ยงัก ์และท่า

นอ่ืนๆ—และในท่ีสุดต่อพระเจา้—เก่ียวกบัความเป็นผูพ้ิทกัษข์องขา้พเจา้

ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระผูเ้ป็นเจา้บนแผน่ดินโลกในปัจจุบนั 

ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการใหท่้านใดถามวา่ “บราเดอร์เนลสนั ท�าไมท่านจึงไม่

ชดัเจนกบัเยาวชนมากกวา่น้ีเก่ียวกบับทบาท ของพวกเขา ในการรวบรวม

อิสราเอล เหตุใดท่านจึงไม่กลา้หาญมากข้ึนในการเกณฑพ์วกเขาใหมี้

ส่วนร่วม”

ดงันั้นขา้พเจา้จึงเช้ือเชิญเยาวชนชายหญิง ทุกคน ท่ีอายรุะหวา่ง 12 ถึง 

18 ปีในศาสนจกัรของพระเยซูคริสตแ์ห่งวสุิทธิชนยคุสุดทา้ยใหเ้ขา้ร่วม

กองทพัเยาวชนของพระเจา้เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล

ส่ิงใดจะช่วยท่าน ขณะท่ีท่านอ่านพระคมัภีร์มอรมอนต่อไปทุกวนั ท่าน

จะเรียนรู้หลกัธรรมแห่งการรวบรวม6 ความจริงเก่ียวกบัพระเยซูคริสต ์

การชดใชข้องพระองค ์และความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์

ซ่ึงไม่พบในพระคมัภีร์ไบเบิล พระคมัภีร์มอรมอนเป็นศนูยก์ลางต่อการ

รวบรวมอิสราเอล7 ท่ีจริงแลว้ หากไม่มีพระคมัภีร์มอรมอน การรวบรวม

อิสราเอลท่ีสญัญาไวก้จ็ะไม่เกิดข้ึน

และบดัน้ีขา้พเจา้เช้ือเชิญใหท่้านเตรียมตนเองโดยท�าส่ิงส�าคญัอีกหา้ขอ้

—หา้ขอ้ท่ีจะเปล่ียนท่านและช่วยท่านเปล่ียนโลก

หน่ึง เลิกการพึ่งพาส่ือสงัคมออนไลนต์ลอดเวลา เพื่อลดอิทธิพลทางโลก

ท่ีมีต่อท่าน

ขา้พเจา้ขอเล่าเร่ืองเก่ียวกบัเยาวชนชายคนหน่ึงอายเุท่าท่าน หลานชาย

เพื่อนรักของขา้พเจา้ เขาเป็นท่ีนิยมในหมู่เพื่อนและเป็นผูน้�าในโรงเรียน

มธัยมปลาย เม่ือไม่นานมาน้ี บิดามารดาพบบางส่ิงในโทรศพัทข์องเขาซ่ึง

ไม่เหมาะสมส�าหรับผูติ้ดตามพระเยซูคริสต ์พวกเขายนืกรานใหบุ้ตรชาย

ออกจากส่ือสงัคมออนไลนส์กัระยะหน่ึง พวกเขาเปล่ียนโทรศพัทส์มาร์ท-

โฟนของบุตรชายเป็นโทรศพัทฝ์าพบั เขาตกใจ เขาจะติดต่อกบัเพื่อนๆ 

อยา่งไร

ในตอนแรกเขาโกรธพอ่แม่มาก แต่สองสามวนัผา่นไป เขาขอบคุณพอ่แม่

ท่ีน�าเอาโทรศพัทส์มาร์ทโฟนของเขาไป เขาบอกวา่ “ผมรู้สึกเป็นอิสระ

คร้ังแรกในเวลานานมาก” ปัจจุบนั เขาโทรหาเพื่อนโดยใชโ้ทรศพัทฝ์า

พบัเพื่อติดต่อกบัพวกเขา เขาพดูกบัเพื่อนจริงๆ แทนท่ีจะส่งเป็นขอ้ความ

ตลอด!

มีการเปล่ียนแปลงอ่ืนใดอีกท่ีเกิดข้ึนในชีวติของเยาวชนชายคนน้ี เขาบอก

วา่เวลาน้ีเขาชอบเป็นอิสระจากชีวติปลอมๆ ท่ีส่ือสงัคมออนไลนส์ร้าง

ข้ึน เขามีส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนัในชีวติแทนท่ีจะกม้หนา้อยูก่บัโทรศพัท์

ตลอดเวลา เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมนนัทนาการกลางแจง้แทนท่ีจะเล่น

วดีิโอเกมส์ เขาคิดบวกและช่วยเหลือครอบครัวมากข้ึน เขามองหาโอกาส

ในการรับใช ้เขาเป็นผูฟั้งท่ีดีข้ึนท่ีโบสถ ์มีสีหนา้สดใสมากข้ึน มีความ

สุขมากข้ึน และเตรียมรับใชง้านเผยแผอ่ยา่งแขง็ขนั! ทั้งหมดน้ีเพราะเขา

ตดัขาดจากอิทธิพลแง่ลบของส่ือสงัคมออนไลน์

ดงันั้นค�าเช้ือเชิญขอ้แรกท่ีขา้พเจา้ใหท่้านวนัน้ีคือใหเ้ลิกพึ่งพาส่ือสงัคม

ออนไลนต์ลอดเวลาโดยการละเวน้ส่ือสงัคมออนไลนเ์จด็วนั ขา้พเจา้

ทราบวา่มีส่ิงท่ีดีเก่ียวกบัส่ือสงัคมออนไลน ์แต่ถา้ท่านสนใจข่าวสารจาก

ส่ือสงัคมออนไลนม์ากกวา่เสียงกระซิบของพระวญิญาณ ท่านก�าลงัท�าให้

ตนเองตกอยูใ่นอนัตรายทางวญิญาณ—รวมถึงอนัตรายจากการประสบ

ความโดดเด่ียวและความซึมเศร้าอยา่งรุนแรง ท่านกบัขา้พเจา้รู้จกัเยาวชน

ท่ีไดรั้บอิทธิพลผา่นส่ือสงัคมออนไลนใ์หท้�าหรือพดูส่ิงต่างๆ ท่ีพวกเขา

จะไม่ท�าหรือพดูต่อหนา้ ตวัอยา่งเช่นการข่มเหงรังแก

ขอ้เสียอีกอยา่งของส่ือสงัคมออนไลนคื์อการสร้างภาพท่ีขดักบัความ

เป็นจริง ทุกคนโพสตภ์าพท่ีสนุกท่ีสุด ผจญภยัท่ีสุด และน่าต่ืนเตน้ท่ีสุด

ของตนเอง ซ่ึงสร้างความประทบัใจผดิๆ วา่ทุกคนยกเวน้ท่านก�าลงัมี

ชีวติท่ีสนุก ไดผ้จญภยั และน่าต่ืนเตน้ ส่ิงท่ีปรากฏในหนา้รวมส่ือสงัคม

ออนไลนส่์วนใหญ่ของท่านนั้นถกูบิดเบือน ไม่กเ็ป็นของปลอม ดงันั้นขอ

ใหท่้านหยดุพกัจากของปลอมเป็นเวลาเจด็วนั!

เลือกเจด็วนัต่อเน่ืองและลงมือท�า! ดูวา่ท่านสงัเกตเห็นความแตกต่าง

ในความรู้สึกและความคิดของท่านหรือไม่ และแมแ้ต่ วิธี ท่ีท่านคิด ใน

ระหวา่งเจด็วนันั้น หลงัจากเจด็วนั สงัเกตวา่มีบางส่ิงท่ีท่านอยากจะหยดุ

ท�าและบางส่ิงท่ีท่านอยากจะเร่ิมท�าหรือไม่

การละเวน้จากส่ือสงัคมออนไลนน้ี์สามารถเป็นเร่ืองระหวา่งท่านกบั

พระเจา้ เป็นเคร่ืองหมายท่ีท่านแสดงใหพ้ระองคท์รงเห็นวา่ท่านเตม็ใจ

กา้วออกไปจากโลกเพื่อเขา้ร่วมกองทพัเยาวชนของพระองค์
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ค�าเช้ือเชิญขอ้ท่ีสองคือใหส้ละเวลารายสปัดาห์ใหพ้ระเจา้ เป็นเวลาสาม

สปัดาห์ต่อเน่ืองกนั เพื่อใหพ้ระองคท์รงทราบวา่ท่านตอ้งการเป็นส่วน

หน่ึงในกองทพัเยาวชนของพระองค—์มากกวา่ส่ิงอ่ืนใดท่ีท่านตอ้งการ 

เป็นเวลาสามสปัดาห์ใหท่้านเลิกท�าบางส่ิงท่ีท่านชอบท�าและใชเ้วลานั้น

เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล

เวลาใดกต็าม ท่ีท่านท�า ส่ิงใดกต็าม ท่ีช่วยให ้ใครกต็าม—จากทั้งสองดา้น

ของม่าน—กา้วไปสู่การท�าพนัธสญัญากบัพระผูเ้ป็นเจา้และรับบพัติศมา

และศาสนพิธีพระวหิารท่ีจ�าเป็น ท่านก�าลงัช่วยรวบรวมอิสราเอล เป็น

เร่ืองท่ีเรียบง่ายอยา่งยิง่

ขณะท่ีท่านสวดออ้นวอนเก่ียวกบัการสละเวลาน้ี ท่านจะไดรั้บการน�าทาง

ใหรู้้วา่ส่ิงใดท่ีท่านจะเลิกท�าในสปัดาห์นั้นและส่ิงใดท่ีท่านจะท�าแทนเพื่อ

ช่วยรวบรวมอิสราเอล ตวัอยา่งเช่น นกักอลฟ์รุ่นเยาวอ์าจสละเวลาเล่น

กอลฟ์รอบหน่ึงและใชเ้วลานั้นในอ่างบพัติศมาพระวหิารแทน

ค�าเช้ือเชิญขอ้ท่ีสามคือใหท่้านท�าแบบประเมินชีวติท่ีละเอียดถ่ีถว้นกบั

พระเจา้ และบางทีกบับิดามารดาและอธิการของท่าน เพื่อใหแ้น่ใจวา่เทา้

ของท่านยนือยา่งมัน่คงในเสน้ทางแห่งพนัธสญัญา หากท่านออกนอก

เสน้ทาง หรือหากมีบางส่ิงท่ีท่านตอ้งปล่อยวางเพื่อช่วยใหค้วามคิดและใจ

ของท่านบริสุทธ์ิมากข้ึน วนัน้ีเป็นเวลาเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะเปล่ียนแปลง

หากท่านไม่แน่ใจวา่จะกลบัใจอยา่งไร ใหพ้ดูคุยกบัอธิการหรือบิดา

มารดาของท่านหรือทั้งสองคน พวกเขาจะช่วยใหท่้านเขา้ใจการชดใช้

ของพระเยซูคริสต ์พวกเขาจะช่วยใหท่้านประสบปีติท่ีเกิดจากการกลบั

ใจ ท่ีแท้จริงเสมอ

 อย่า ออกนอกเสน้ทางแห่งพนัธสญัญาเกินหน่ึงนาที ขอใหก้ลบัมาผา่น

การกลบัใจท่ีแทจ้ริง เด๋ียวน้ี เราตอ้งการใหท่้านอยูก่บัเราในกองทพั

เยาวชนน้ีของพระเจา้ ซ่ึงจะไม่เหมือนเดิมหากไม่มีท่าน!

ค�าเช้ือเชิญขอ้ท่ีส่ีคือใหท่้านสวดออ้นวอนทุกวนัวา่บุตรธิดาทุกคนของ

พระผูเ้ป็นเจา้จะรับพรแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต ์ท่านกบั

ขา้พเจา้มีชีวติอยูเ่พื่อเห็น และจะเห็นต่อไป วา่มีการรวบรวมอิสราเอล

ดว้ยพลงัท่ียิง่ใหญ่ และท่านสามารถเป็นส่วนหน่ึงของพลงัเบ้ืองหลงัการ

รวบรวมนั้น!

ค�าเช้ือเชิญขอ้ท่ีหา้คือใหท่้านโดดเด่น จงแตกต่างจากโลก ท่านกบัขา้พเจา้

รู้วา่ท่านตอ้งเป็นแสงส่องโลก ดงันั้น พระเจา้ทรงตอ้งการใหท่้านดู

เหมือน ฟังเหมือน กระท�าเหมือน และแต่งกายเหมือนสานุศิษยท่ี์แทจ้ริง

ของพระเยซูคริสต ์ใช่แลว้ ท่านก�าลงัมีชีวติอยูใ่นโลก แต่ท่านมีมาตรฐาน

ต่างจากโลกมากซ่ึงจะช่วยใหท่้านหลีกเล่ียงรอยเป้ือนของโลก

โดยมีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเป็นเพื่อน ท่านจะมองทะลุผา่นวฒันธรรม

ของการเยนิยอความโด่งดงัซ่ึงเป็นท่ีนิยมชมชอบในสงัคมของเรา ท่าน

สามารถฉลาดไดม้ากกวา่คนในรุ่นก่อน และถา้บางคร้ังมีคนเรียกท่าน

วา่ “แปลก” จงสวมความแปลกนั้นเสมือนเป็นตราแห่งเกียรติยศและจงมี

ความสุขวา่แสงของท่านก�าลงัส่องสวา่งเจิดจา้ในโลกน้ีท่ีก�าลงัมืดมนลง

ทุกที!

จงตั้งมาตรฐานใหโ้ลกท่ีเหลือ! จงนอ้มรับการเป็นคนแตกต่าง! สมุด เพ่ือ

ความเข้มแขง็ของเยาวชน ควรเป็นมาตรฐาน ของท่าน น่ีคือมาตรฐานท่ี

พระเจา้ทรงคาดหวงัใหเ้ยาวชนทุกคนของพระองคป์ฏิบติัตาม บดัน้ี ใน

ฐานะศาสดาพยากรณ์ผูน้อบนอ้มถ่อมตนของพระองค ์ขา้พเจา้วงิวอน

ใหท่้านศึกษาสมุดเล่มน้ี—อีกคร้ัง อ่านร่วมกบัการสวดออ้นวอนราวกบั

ท่านไม่เคยอ่านมาก่อน ท�าเคร่ืองหมายไว ้พดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองน้ี สนทนา

กนัเร่ืองมาตรฐานกบัเพื่อนๆ ของท่าน ตดัสินใจวา่ท่านจะด�าเนินชีวติตาม

มาตรฐานเหล่าน้ี มาตรฐาน ของท่าน อยา่งไร ดว้ยความเท่ียงตรงมากข้ึน

ท่านมีสมุดของตนเองแลว้ ดงันั้นคืนน้ีเม่ือส้ินสุดการประชุม หากท่าน

เลือกจะเขา้ร่วมกองทพั โปรดรับสมุด เพ่ือความเข้มแขง็ของเยาวชน ไว้

และมอบสมุดเล่มใหม่น้ีใหเ้พื่อนคนหน่ึงท่ีอาจไม่รู้จกัมาตรฐานของท่าน 

หรืออาจจะไม่ไดด้�าเนินชีวติตามนั้น

สวดออ้นวอนวา่ใครตอ้งการสมุดเล่มน้ี ท่านจะไดรั้บการน�าทาง จะเป็น

เร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้

ต่อไปน้ีขา้พเจา้จะสรุปโดยทบทวนค�าเช้ือเชิญทั้งหา้ขอ้ใหท่้านท่ีจะเขา้

ร่วมกองทพัเยาวชนของพระเจา้เพื่อช่วยรวบรวมอิสราเอล

 1. ละเวน้จากส่ือสงัคมออนไลนเ์จด็วนั

 2. สละเวลารายสปัดาห์ใหพ้ระเจา้เป็นเวลาสามสปัดาห์

 3. จงด�าเนินต่อไปบนเสน้ทางพนัธสญัญา หากท่านออกนอกทาง จง

กลบัใจและกลบัเขา้มาบนเสน้ทาง

 4. สวดออ้นวอนทุกวนัวา่บุตรธิดาทุกคนของพระผูเ้ป็นเจา้จะรับพร

แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

 5. จงโดดเด่น จงแตกต่าง จงเป็นแสงสวา่ง มอบสมุด เพ่ือความเข้ม

แขง็ของเยาวชน ใหเ้พื่อนคนหน่ึง
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เยาวชนท่ีรักของขา้พเจา้ ท่านเป็นหน่ึงในบรรดาคนดีท่ีสุดท่ีพระเจา้ เคย 

ส่งมายงัโลกน้ี ท่านมีสมรรถภาพท่ีจะฉลาดมากข้ึน มีปัญญามากข้ึน และ

มีอิทธิพลต่อโลกมากกวา่คนรุ่นก่อน!

สุดทา้ยน้ี ขา้พเจา้เช้ือเชิญใหท่้านยนืกบัเยาวชนทัว่โลกและประสบกบั

ความต่ืนเตน้ของการเป็นสมาชิกกองทพัเยาวชนของพระเจา้ในกองทหาร

ไซอนัดว้ยการร้องเพลงสวดปิด “ความหวงัอิสราเอล” เพราะเพลงสวดน้ี

เก่ียวขอ้งกบัท่านทั้งหมด!

ขา้พเจา้เป็นพยานจากสุดจิตวญิญาณขา้พเจา้วา่น่ีคืองานของพระผูเ้ป็น

เจา้ผูท้รงมหิทธิฤทธ์ิ พระองคท์รงพระชนม ์พระเยซูคือพระคริสต ์น่ีคือ

ศาสนจกัรของพระองค ์ซ่ึงไดรั้บการฟ้ืนฟเูพื่อท�าพนัธกิจของพระเจา้ให้

บรรลุผลส�าเร็จ รวมถึงการรวบรวมอิสราเอลท่ีทรงสญัญาไว้

ท่านคือ ความหวงั ของอิสราเอล “เผา่พนัธ์ของวนัท่ีสญัญา”!8 ขา้พเจา้เป็น

พยานในพระนามของพระเยซูคริสต ์เอเมน
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