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ปีที่แล้ว  ข้าพเจ้ารู้ว่านั่นเป็นการแสดงให้
ประจักษ์ที่เป็นส่วนตัวมาก  ในที่สุดข้าพเจ้า
ก็รู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้า รู้ แน่นอน เพราะ
ข้าพเจ้าได้รับ หลังจากนั้น ข้าพเจ้าคลาน
ออกมาจากที่กำาบังและเดินตัวเบากลับไป
ที่เตียง  ตลอดคืนนั้นข้าพเจ้ารู้สึกปีติและ
อัศจรรย์ใจ

ข้าพเจ้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนพิเศษเลย 
ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าได้ 
ก็สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้เช่นกัน  ข้าพเจ้า
ยังคงเชื่อเช่นนั้น  หลายปีตั้งแต่นั้นมา 
ข้าพเจ้าเข้าใจว่าประสบการณ์แบบนั้นเป็น
ทั้งแสงสว่างให้ติดตามและภาระให้แบกรับ

ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริง
เหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้ สิ่งซึ่งข้าพเจ้าได ้
เรียนรู้และประสบมาตลอด 90 ปีของชีวิตและ 
มากกว่า 50 ปีในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่  
ซึ่งเกือบทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้นั้นจัดอยู่ในประ- 
เภทของสิ่งที่สอนไม่ได้แต่เรียนรู้ได้

เช่นเดียวกับสิ่งล้ำาค่าเกือบทุกสิ่ง ความรู ้
ที่เป็นคุณค่านิรันดร์ซึ่งมาจากการสวดอ้อน 
วอนและไตร่ตรองส่วนตัว  ร่วมกับการอด
อาหารและศึกษาพระคัมภีร์ จะเช้ือเชิญความ 
รู้สึกและการเปิดเผยตลอดจนเสียงกระซิบ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์  สิ่งนี้ให้คำาแนะนำา
เราจากเบื้องบนเมื่อเราเรียนรู้กฎเกณฑ์มา
เติมกฎเกณฑ์

โดยประธาน บอยด์ เค. แพคเกอร์
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ช่
วงเวลาแห่งสงครามหรือความไม่
แน่นอนช่วยให้เรามุ่งความสนใจไป
ในสิ่งซึ่งสำาคัญจริงๆ 

สงครามโลกครั้งที่สองเป็นช่วงเวลาแห่ง 
ความสับสนทางวิญญาณสำาหรับข้าพเจ้า   
ข้าพเจ้าจากบ้านที่เมืองบริคัม ซิตี้ ยูทาห์
พร้อมประจักษ์พยานอันน้อยนิด และข้าพเจ้า 
รู้สึกต้องการบางส่ิงเพ่ิมข้ึน จริงๆ แล้วนักเรียน 
ปีสุดท้ายทุกคนในโรงเรียนกำาลังเดินทางไป
แดนสงครามในอีกไม่กี่สัปดาห์  ขณะประจำา
การอยู่ที่เกาะอิชิมะ ติดกับทางเหนือของโอะ-
กินะวะ ประเทศญี่ปุ่น ข้าพเจ้าต่อสู้ดิ้นรนกับ
ความสงสัยและความไม่แน่นอน  ข้าพเจ้า
ต้องการประจักษ์พยานส่วนตัวของพระกิตติ- 
คุณ  ข้าพเจ้าต้องการ รู้ !

คืนหนึ่งข้าพเจ้านอนไม่หลับ ข้าพเจ้าออก
จากเต็นท์และเข้าไปในที่กำาบังซึ่งสร้างจาก
ถังน้ำามัน 190 ลิตรใส่ทรายไว้ข้างใน วางเรียง 
และซ้อนกันจนเป็นคอกปิดล้อม  ไม่มีหลังคา 
ข้าพเจ้าคลานเข้าไปข้างใน แหงนมองท้องฟ้า 
ซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยดวงดาว และคุกเข่า
สวดอ้อนวอน

ระหว่างสวดอ้อนวอนยังไม่จบประโยคม ี
บางสิ่งเกิดขึ้น  แม้ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่าน
แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้น  สิ่ง 
นี้เกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะพูดออกมาได้ แต่ใน
วันน้ียังคงชัดเจนเหมือนในคืนน้ันเม่ือ 65 กว่า 

ภาคบ่ายวันอาทิตย ์ |  6 เมษายน 2014

พยาน
ข้าพเจ้าอยากแบ่งปันกับท่านถึงความจริงเหล่านั้นซึ่งคุ้มค่าที่สุดที่จะรู้

ใจที่ท่านพูดวันนี้ แต่ผู้รับจะทะนุถนอมคำาพูด
นั้นไว้ชั่วชีวิต”12

ขอให้เราเริ่มแสดงความรักต่อบุตรธิดาทุก 
คนของพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนี้ วันนี้ ไม่ว่าพวก 
เขาจะเป็นสมาชิกครอบครัวเรา เพื่อนของเรา 
แค่คนรู้จัก หรือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง เมื่อ 
เราลุกข้ึนทุกเช้า ขอให้เราต้ังใจว่าจะตอบสนอง 
ด้วยความรักความกรุณาต่อส่ิงใดก็ตามท่ีอาจ 
เกิดขึ้นกับเรา

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อาจเข้าใจความรัก
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา  เพราะความรัก
นี้ พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรผู้ทรงรักเรามาก
พอจะสละพระชนม์ชีพเพื่อเรา เพื่อเราจะมี
ชีวิตนิรันดร์  เมื่อเราเข้าใจของประทานอันหา
ที่เปรียบมิได้นี้ ใจเราจะเปี่ยมด้วยความรัก
ต่อพระบิดานิรันดร์ของเรา ต่อพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา และมนุษยชาติทั้งปวง  ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนขอให้เป็นเช่นนั้น ในพระนาม
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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การเปิดเผยสัญญาว่า “หลักธรรมแห่ง
ความรู้แจ้งขั้นใดก็ตามที่เราบรรลุในชีวิตนี้, 
จะลุกข้ึนพร้อมกับเราในการฟ้ืนคืนชีวิต” และ 
“ความรู้และความรู้แจ้ง [ได้รับ]…ผ่านความ 
ขยันหมั่นเพียรและการเชื่อฟัง” (ค.พ. 130: 
18-19)

ความจริงนิรันดร์อย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รู ้
คือพระเจ้าทรงพระชนม์ พระองค์คือพระบิดา 
ของเรา เราคือบุตรธิดาของพระองค์  “เราเชื่อ 
ในพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, และใน
พระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, และ
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์” (หลักแห่งความเชื่อ 
ข้อ 1)

ในบรรดาสมญานามท่ีพระองค์สามารถใช้ 
ได้ พระองค์เลือกที่จะให้เรียกว่า “พระบิดา”  
พระผู้ช่วยให้รอดบัญชาว่า “เพราะฉะน้ันพวก 
ท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่า ‘พระบิดาของพวก
ข้าพระองค์ผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์’” (3 นีไฟ 
13:9; ดู มัทธิว 6:9 ด้วย)  การที่พระองค์ใช้
ชื่อ “พระบิดา” คือบทเรียนสำาหรับทุกคนเมื่อ
เราเข้าใจว่าสิ่งใดสำาคัญที่สุดในชีวิตนี้ 

ความเป็นบิดามารดาเป็นสิทธิพิเศษอัน 
ศักดิ์สิทธิ์ และจะเป็นพรนิรันดร์ได้ขึ้นอยู่กับ 
ความซ่ือสัตย์ จุดประสงค์หลักของทุกกิจกรรม 
ในศาสนจักรคือว่าชายคนหนึ่งกับภรรยาและ
ลูกๆ ของเขาจะมีความสุขที่บ้าน

ผู้ท่ีไม่ได้แต่งงานหรือไม่สามารถมีลูกได้ไม่ 
ถูกกีดกันจากพรนิรันดร์ที่พวกเขาแสวงหา 
เพียงแต่ตอนนี้พวกเขายังไปถึงพรนั้นไม่ได้  
เราไม่รู้ตลอดเวลาว่าพรจะมาอย่างไรหรือมา
เมื่อไหร่ แต่คนที่ซื่อสัตย์ผู้ทำาและรักษาพันธ-
สัญญาศักดิ์สิทธิ์จะไม่ถูกปฏิเสธคำาสัญญา
แห่งการเติบโตนิรันดร์

ความปรารถนาและการวิงวอนสุดซึ้งจาก 
ใจของท่านจะสัมผัสพระทัยของพระบิดาและ 
พระบุตร  ท่านจะได้รับการยืนยันส่วนตัวจาก 
ท้ังสองพระองค์ว่าชีวิตท่านจะสมบูรณ์และจะ 
ไม่มีพรที่จำาเป็นใดๆ ที่ท่านจะไม่ได้รับ

ในฐานะผู้รับใช้พระเจ้า  โดยกระทำาใน
ตำาแหน่งซึ่งข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้ง ข้าพเจ้า
ให้สัญญากับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้น 
ว่าจะไม่มีสิ่งจำาเป็นใดๆ ต่อความรอดและ
ความสูงส่งของท่านที่จะไม่มาถึงท่านเมื่อ
ถึงเวลา  วงแขนที่บัดนี้ว่างเปล่าจะถูกเติม
เต็ม และใจที่บัดนี้เจ็บปวดจากความฝันและ
ความปรารถนาที่พังทลายจะได้รับการรักษา 

ความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้คือ 
พระวิญญาณบริสุทธ์ิมีจริง พระองค์คือสมาชิก 
องค์ที่สามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์  
พันธกิจของพระองค์คือเป็นพยานถึงความ
จริงและความชอบธรรม  พระองค์แสดงองค์
ให้ประจักษ์ในหลากหลายทาง รวมถึงความ
รู้สึกแห่งสันติสุขและการรับรอง  พระองค์ยัง
ทรงนำาการปลอบโยน การทรงนำา และการ
แก้ไขยามต้องการ  ความเป็นเพื่อนของพระ-
วิญญาณบริสุทธิ์จะคงอยู่กับเราไปตลอดโดย
การดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได ้
รับการประสาทผ่านศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ 
ผู้ที่มีสิทธิอำานาจวางมือบนศีรษะของสมาชิก
ใหม่ของศาสนจักรและกล่าวคำาเช่นนี้ “จงรับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์”

ศาสนพิธีเพียงอย่างเดียวไม่ได้เปลี่ยนเรา
ในวิธีท่ีเห็นได้ชัด แต่ถ้าเราฟังและทำาตามการ 
กระตุ้นเตือน เราจะได้รับพรแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิ บุตรธิดาของพระบิดาบนสวรรค์แต่ละ 
คนสามารถรู้ถึงความเป็นจริงของคำาสัญญาของ 
โมโรไนได้ว่า “โดยอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิท่านจะรู้ ความจริง ของทุกเร่ือง” (โมโรไน 
10:5; เน้นตัวเอน)
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ความจริงแห่งสวรรค์ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใน
ชีวิตคือพยานของข้าพเจ้าถึงพระเจ้าพระเยซู
คริสต์

ที่สำาคัญที่สุดและสนับสนุนทุกสิ่งที่เราทำา 
โดยยึดการเปิดเผยเป็นหลัก คือพระนามของ
พระเจ้า ซึ่งคือสิทธิอำานาจที่เราใช้ปฏิบัติใน
ศาสนจักร  ทุกคำาสวดอ้อนวอน แม้จากเด็ก
เล็กๆ ลงท้ายด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์  
ทุกพร ทุกศาสนพิธี ทุกการแต่งตั้ง ทุกกิจการ
ทางการกระทำาในพระนามของพระเยซูคริสต์  
นี่คือศาสนจักรของพระองค์ และตั้งชื่อตาม 
พระองค์—ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ดู ค.พ. 115:4)

มีเหตุการณ์สำาคัญในพระคัมภีร์มอรมอน 
ที่ชาวนีไฟ “สวดอ้อนวอนต่อพระบิดาในพระ- 
นามของ [พระเจ้า]” พระเจ้าทรงแสดงองค์
และตรัสว่า

“เจ้าอยากให้เรามอบสิ่งใดแก่เจ้า?
“และพวกท่านทูลพระองค์ว่า: พระองค์เจ้า 

ข้า, พวกข้าพระองค์อยากให้พระองค์ทรง
บอกพวกข้าพระองค์ถึงชื่อที่พวกข้าพระองค์
จะเรียกศาสนจักรนี้; เพราะมีการโต้เถียงใน
บรรดาผู้คนเกี่ยวกับเรื่องนี้.

“และพระเจ้าตรัสกับพวกท่านว่า: ตาม
จริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้า, ทำาไม 
ผู้คนจะพร่ำาบ่นและโต้เถียงกันเพราะเรื่องนี้
เล่า?

“พวกเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือ, ซ่ึงกล่าว 
ว่าเจ้าต้องรับนามของพระคริสต์, ซึ่งเป็นนาม
ของเรา?  เพราะจะเรียกเจ้าโดยนามนี้ในวัน
สุดท้าย;

“และผู้ใดที่รับนามของเรา, และอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่, ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับ
การช่วยให้รอด…

“ฉะนั้น, อะไรก็ตามที่เจ้าจะทำา, เจ้าจงทำา
ในนามของเรา; ฉะนั้นเจ้าจงเรียกศาสนจักร
ตามนามของเรา; และเจ้าจงเรียกหาพระบิดา 
ในนามของเราเพื่อพระองค์จะประทานพรให้

ศาสนจักรเพื่อเห็นแก่เรา” (3 นีไฟ 27:2-7)
น่ันคือพระนามของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 

“เพราะว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้
นั้น ไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า” 
(กิจการ 4:12)

ในศาสนจักรเรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นใคร:  
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า  
พระองค์ทรงเป็นองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจาก
พระบิดา  พระองค์คือผู้ที่ถูกปลงพระชนม์
และทรงพระชนม์อีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นผู้
วิงวอนพระบิดาแทนเรา “จงจำาไว้ว่าบนศิลา
ของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ [เรา] ต้องสร้าง
รากฐาน [ของเรา]” (ฮีลามัน 5:12) พระองค์
ทรงเป็นหลักมั่นที่ยึดเราไว้และปกป้องเรา
และครอบครัวเราจากมรสุมแห่งชีวิต

ทุกวันอาทิตย์ท่ัวโลกซ่ึงท่ีประชุมของทุกชน 
ชาติหรือภาษา มีการให้ศีลระลึกด้วยถ้อยคำา
เดียวกัน เราเต็มใจรับพระนามของพระคริสต ์
และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา  นั่นคือสิ่งที่
ประทับอยู่กับเรา

ศาสดาพยากรณ์นีไฟประกาศว่า “เราพูด
ถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์, 
เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึง
พระคริสต์, และเราเขียนตามคำาพยากรณ์
ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขา
จะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวก
เขา” (2 นีไฟ 25:26)

เราแต่ละคนต้องมีประจักษ์พยานส่วนตัว
ของเราเองถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์  แล้วจึง
แบ่งปันประจักษ์พยานนั้นแก่ครอบครัวเรา
และแก่ผู้อื่น

ทั้งหมดนี้ ขอให้เราจำาไว้ว่ามีปฏิปักษ์ผู ้
หมายมั่นจะขัดขวางงานของพระเจ้า  เรา 
ต้องเลือกว่าจะติดตามใคร  การคุ้มกันของ
เรานั้นเรียบง่ายดังการตัดสินใจติดตามพระ-
ผู้ช่วยให้รอด โดยทำาให้แน่ใจว่าเราจะอยู่ข้าง
พระองค์อย่างซื่อสัตย์

ในพันธสัญญาใหม่ ยอห์นบันทึกว่ามีบาง
คนที่ไม่สามารถทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดและ 
คำาสอนของพระองค์ได้และ “ตั้งแต่นั้นมา 
สาวกของพระองค์หลายคนถดถอยไม่ติดตาม 
พระองค์ต่อไปอีก

“พระเยซูตรัสกับสิบสองคนนั้นว่า ‘พวก

เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก
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กระตือรือร้นเหล่านั้นรู้จักประวัติศาสนจักร
ของพวกเขาไหม—หรือพวกเขารู้ไหมว่าครอบ- 
ครัว ของพวกเขา มาเป็นสมาชิกศาสนจักรได ้
อย่างไร คงเป็นส่ิงวิเศษถ้าวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ทุกคนรู้เรื่องราวการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ
บรรพชนพวกเขา

ไม่ว่าท่านเป็นลูกหลานของผู้บุกเบิกหรือ
ไม่ก็ตาม มรดกแห่งศรัทธาและการเสียสละ
ของผู้บุกเบิกชาวมอรมอนคือมรดกของท่าน  
เป็นมรดกอันประเสริฐของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

บทท่ีพิเศษท่ีสุดบทหน่ึงในประวัติศาสนจักร 
เกิดขึ้นเมื่อวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ อัครสาวกของ
พระเจ้า สอนพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์ตลอดทั่วเกรตบริเตนในป ี
1840—เพียง 10 ปีหลังการสถาปนาศาสนจักร

วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์และอัครสาวกท่านอื่นๆ 
มุ่งเน้นงานของพวกท่านที่ย่านลิเวอร์พูลและ 
เพรสตันของประเทศอังกฤษ เอ็ลเดอร์วูดรัฟฟ์ 
ผู้ซึ่งภายหลังเป็นประธานศาสนจักร กำาลัง
สวดอ้อนวอนให้พระผู้เป็นเจ้าทรงนำาท่านใน
งานอันสำาคัญนี้  คำาสวดอ้อนวอนของท่าน
นำาไปสู่การดลใจที่จะไปสอนพระกิตติคุณ

โดยเอ็ลเดอร์ วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

ข้
าพเจ้าชอบประวัติศาสนจักร  เช่น
เดียวกับพวกท่านหลายๆ คน 
ศรัทธาของข้าพเจ้าเข้มแข็งขึ้นเมื่อ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอุทิศตนอันน่าทึ่งของ
บรรพชนของเราผู้ยอมรับพระกิตติคุณและ
ดำาเนินชีวิตอย่างแน่วแน่ต่อศรัทธา

เดือนที่แล้ว เยาวชนกว่า 12,000 คนจาก
เขตพระวิหารกิลเบิร์ต แอริโซนาเฉลิมฉลอง
พระวิหารซึ่งสร้างเสร็จใหม่ด้วยการแสดงอัน
น่าตื่นตา เพื่อแสดงคำามั่นสัญญาของพวก
เขาที่จะดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม  สาระ
สำาคัญของการเฉลิมฉลองคือ “ดำาเนินชีวิต
อย่างแน่วแน่—ต่อศรัทธา” 

เช่นเดียวกับที่เยาวชนชาวแอริโซนาผู้ซื่อ-
สัตย์ได้ทำา วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแต่ละคนควร
ให้คำามั่นสัญญาที่จะ “ดำาเนินชีวิตอย่างแน่ว
แน่ต่อศรัทธา”

ถ้อยคำาจากเพลงสวดกล่าวว่า “จริงต่อ 
ศรัทธาท่ีพ่อแม่เราเฝ้าถนอม” (“จริงต่อศรัทธา,” 
เพลงสวด, บทเพลงที่ 129)

เราอาจใส่เพิ่มว่า “จริงต่อศรัทธาที่ปู่ย่าเรา
เฝ้าถนอม”

ข้าพเจ้าสงสัยว่าเยาวชนชาวแอริโซนาผู้

ดำาเนินชีวิตอย่าง  
แน่วแน่ต่อศรัทธา
เราแต่ละคนจะได้รับพรอย่างมากถ้าเรารู้เร่ืองราวแห่งศรัทธาและการเสียสละ 
ซึ่งนำาบรรพบุรุษของเรามาสู่ศาสนจักรของพระเจ้า

ท่านก็จะจากเราไปด้วยหรือ?’
“ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า องค์พระ-

ผู้เป็นเจ้า พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใคร
ได้? พระองค์ทรงมีถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์

“และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้ว
ว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้า” 
(ยอห์น 6:66-69)

เปโตรได้รับสิ่งซึ่งผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้
รอดแต่ละคนจะเรียนรู้ได้  ในการอุทิศตน
อย่างซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์ เรายอมรับ
พระองค์ในฐานะพระผู้ไถ่ของเราและทำาทุก
สิ่งที่เราทำาได้เพื่อดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของ
พระองค์

ตลอดหลายปีท่ีข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ สอน และ 
รับใช้ หลังจากหลายล้านกิโลเมตรที่ข้าพเจ้า
ได้เดินทางทั่วโลก ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ประสบ
มานั้น มีความจริงอันยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียว 
ที่ข้าพเจ้าจะแบ่งปัน  นั่นคือพยานของข้าพ- 
เจ้าถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์

โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริกดันบันทึกสิ่งต่อ
ไปนี้หลังจากประสบการณ์อันศักดิ์สิทธิ์

“และบัดน้ี, หลังจากประจักษ์พยานจำานวน 
มากที่ให้ไว้ถึงพระองค์, นี่คือประจักษ์พยาน, 
สุดท้ายของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์: 
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!

“เพราะเราเห็นพระองค์” (ค.พ. 76:22-23)
ถ้อยคำาของพวกท่านคือถ้อยคำาของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้า เชื่อและ ข้าพเจ้า มั่นใจว่าพระเยซ ู

คือพระคริสต์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และ 
พระองค์ทรงพระชนม์อยู่  พระองค์ทรงเป็น
องค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระบิดา และว่า 
“โดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, และ
จากพระองค์, โลกต่างๆ สร้างขึ้นมาและเคย
สร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยในนั้นเป็น
บุตรและธิดาที่ถือกำาเนิดของพระผู้เป็นเจ้า” 
(ค.พ. 76:24)

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรง 
พระชนม์อยู่  ข้าพเจ้า รู้จัก พระเจ้า  ข้าพเจ้า
คือพยานของพระองค์  ข้าพเจ้ารู้ถึงการพลี
พระชนม์ชีพอันยิ่งใหญ่และความรักนิรันดร์
ของพระองค์ที่มีให้กับบุตรธิดาทุกคนของ
พระบิดาบนสวรรค์  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยาน
พิเศษด้วยความนอบน้อมถ่อมตนแต่มั่นใจ
อย่างที่สุด ในพระนามของพระเยซูคริสต์  
เอเมน 




