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เรารู้ว่ากาแล็กซี่อยู่ที่นั่น
กาแล็กซี่เหล่านั้นอยู่ที่นั่นเป็นเวลา

ยาวนาน
ก่อนทีม่นุษยชาตจิะมเีครือ่งมอือนัทรงพลัง 

มากพอที่จะรวบรวมแสงสว่างแห่งซีเลสเชียล 
และน�ากาแล็กซี่เหล่านี้มาปรากฏต่อสายตา 
เราไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้

ความกว้างใหญ่ของจักรวาลไม่ได้เปลี่ยน 
แปลงในทันที  แต่ความสามารถของเราที่จะ 
เหน็และเข้าใจความจรงิน้ีเปลีย่นไปมากอย่าง 
เหลือเชื่อ  และด้วยแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่กว่า 
มนุษยชาติจึงได้รับทัศนียภาพอันรุ่งโรจน์
อย่างที่ไม่เคยนึกมาก่อน

เป็นเรื่องยากสำาหรับเราที่จะเชื่อสิ่งที่เรามอง
ไม่เห็น

สมมติว่าเราสามารถย้อนเวลาได้และ
สนทนากับผู้คนที่มีชีวิตอยู่เมื่อหนึ่งพันปีหรือ 
หน่ึงร้อยปีก่อน  ขอให้ท่านจินตนาการว่า 
ก�าลงัพยายามอธิบายให้พวกเขาฟังถึงเทคโน- 
โลยีสมัยใหม่ที่ปัจจุบันท่านกับข้าพเจ้าเห็น 
เป็นเรื่องปกติ  ตัวอย่างเช่น ผู้คนเหล่านี้คิด 
กับเราอย่างไรถ้าเราเล่าเรือ่งจมัโบ้เจท็ ไมโคร- 
เวฟ อุปกรณ์พกพาที่มีห้องสมุดดิจิตอลและ
วิดีโอลูกหลานของเราเพื่อเราจะแชร์ได้ทันที
กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก  

บางคนอาจเชื่อเรา  ส่วนใหญ่จะเยาะเย้ย 
ต่อต้าน หรอืบางทอีาจบอกให้เราหยุดพูดหรือ 
ท�าร้ายเรา  บางคนพยายามจะใช้ตรรกะ เหต ุ
ผล และข้อเท็จจริงเท่าที่พวกเขารู้เพื่อแสดง
ว่าเราถูกชี้น�าผิดๆ โง่เขลา หรือแม้กระทั่งตก
อยู่ในอันตราย   พวกเขาอาจประณามว่าเรา
พยายามชักจูงผู้อื่นไปในทางที่ผิด

แต่แน่นอนว่าคนเหล่านี้จะผิดพลาดอย่าง
มหนัต์ พวกเขาอาจมเีจตนาดแีละจรงิใจ พวก 
เขาอาจรู้สึกว่าความคิดของพวกเขาถูกต้อง
แน่นอน  แต่พวกเขาไม่สามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเพราะพวกเขายังไม่ได้รับแสงสว่างที่
สมบูรณ์กว่าของความจริง

คำาสัญญาถึงแสงสว่าง
ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่

คิดว่าเราถูกแม้ในยามที่เราผิด  และถ้าเป็น
กรณีนี้เราทุกคนจะมีความหวังอยู่หรือ  เรา
ถูกก�าหนดให้ล่องล่อยไร้จุดหมายอยู่บนท้อง
ทะเลของข้อมูลขัดแย้ง ถูกมัดอยู่บนแพที่เรา
ผูกขึ้นหยาบๆ จากอคติของเราเองไหม

อธิบายว่าเป็น “โลกสุดที่จะคณานับ”1

ไม่ถึงหนึ่งศตวรรษนี้เองที่นักดาราศาสตร์
คาดเดาว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรา 
เป็นเพียงกาแล็กซี่เดียวในจักรวาล2 พวกเขา
ทึกทักว่าทุกสิ่งที่อยู่นอกกาแล็กซี่ไม่มีอะไร
เลย เว้ิงว้างไม่มีที่สิ้นสุด—ว่างเปล่า หนาว
เย็น ไม่มีดวงดาว แสงสว่าง และชีวิต

ขณะที่กล้องโทรทรรศน์เริ่มก้าวหน้ามาก
ขึ้น—รวมถึงกล้องโทรทรรศน์ที่สามารถส่ง 
ออกไปในอวกาศ—นักดาราศาสตร์เริ่มเห็น 
ภาพของความจริงอันน่าประทับใจและเกือบ 
จะเกินความเข้าใจ นั่นคือ จักรวาลนั้นกว้าง
ใหญ่กว่าท่ีเคยคดิและเชือ่มาก่อนหน้านี ้และ 
ฟ้าสวรรค์เต็มไปด้วยกาแล็กซี่นับไม่ถ้วน อยู่
ห่างจากเราเกินกว่าจะจินตนาการได้ แต่ละ
กาแล็กซี่ประกอบด้วยดาวหลายหมื่นล้าน
ดวง3

ในช่วงเวลาสั้นมาก ความเข้าใจของเรา
เกี่ยวกับจักรวาลเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

ปัจจุบันเราสามารถเห็นกาแล็กซี่ที่ห่าง
ไกลเหล่านี้บางแห่ง4

โดยประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ
ที่ปรึกษาที่สองในฝ่ายประธานสูงสุด

ใ
นฐานะนักบินสายการบิน ข้าพเจ้าบิน
เป็นเวลาหลายชั่วโมงข้ามทวีปและ
มหาสมุทรในช่วงกลางคืนที่มืดสนิท  

การมองดูท้องฟ้ายามราตรีนอกหน้าต่างห้อง
นักบิน โดยเฉพาะทางช้างเผือก มักจะท�าให้
ข้าพเจ้าพิศวงถึงความยิ่งใหญ่และล้�าลึกแห่ง
การสร้างของพระผู้เป็นเจ้า — ซึ่งพระคัมภีร์

การได้รับประจักษ์
พยานถึงแสงสว่าง 
และความจริง
ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพร
แก่ท่านและลูกหลานของท่านที่นี่ในความเป็นมรรตัยเท่านั้น แต่จะอยู่กับ
ท่านตลอดไปชั่วนิรันดร์เช่นกัน 

การมองดูท้องฟ้ายามราตรี 

ทำาให้ข้าพเจ้าพิศวงกับความยิ่งใหญ่ 

และความล้ำาลึกแห่งการสร้างของ 

พระผู้เป็นเจ้า
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เป็นไปได้ไหมที่จะพบความจริง
จุดประสงค์ของค�าพูดข้าพเจ้าคือประกาศ

ข่าวสารแห่งความปีติยินดีที่ว่าพระผู้เป็นเจ้า
พระองค์เอง—พระเจ้าจอมทัพผู้ทรงทราบทุก
สิ่ง—ทรงสัญญากับบุตรธิดาของพระองค์ว่า
พวกเขาจะรู้ความจริงได้ด้วยตนเอง

โปรดพิจารณาความส�าคัญของค�าสัญญา
นี้

พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์ผู้ทรงฤทธานุภาพ 
พระผู้สร้างจักรวาลอันไพศาลนี้ จะรับสั่งแก ่
ผู้ที่เข้าไปหาพระองค์ด้วยใจจริงและเจตนา
แท้จริง

พระองค์จะรับสั่งกับพวกเขาในความฝัน 
นิมิต ความคิด และความรู้สึก

พระองค์จะรับสั่งในวิธีที่ไม่ผิดพลาดและ
เหนือกว่าประสบการณ์ของมนุษย์  พระองค์
จะประทานแนวทางจากสวรรค์และค�าตอบ
ให้ชีวิตส่วนตัวของพวกเขา

แน่นอนว่าจะมีผู้เย้ยหยันและพูดว่าสิ่งนั้น
เป็นไปไม่ได้  ว่าถ้ามีพระผู้เป็นเจ้า พระองค์
น่าจะมีสิ่งท่ีดีกว่าให้ท�า มากกว่าจะทรงฟัง
และทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของคนคนหนึ่ง

แต่ข้าพเจ้าบอกท่านดังนี้ว่า พระผู้เป็นเจ้า
ทรงห่วงใยท่าน พระองค์จะทรงฟังและจะ
ทรงตอบค�าถามส่วนตัวของท่าน  พระองค์
ทรงตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่านในวิธีของ
พระองค์และในเวลาของพระองค์  ดังนั้น 
ท่านต้องเรียนรู้ที่จะฟังสุรเสียงของพระองค์  
พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านค้นหาทาง
ของท่านกลับไปหาพระองค์ และพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงเป็นทางนั้น5  พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์ให้ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับพระบุตรของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ และมีประสบการณ์
ถึงสันติสุขอันลึกซึ้งและปีติอันเกิดจากการ
เจริญรอยตามสานุศิษย์ของพระเจ้า

เพ่ือนรักท้ังหลายของข้าพเจ้า มกีารทดลอง 
ที่ตรงไปตรงมาพอสมควร พร้อมด้วยการรับ 
ประกันจากพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งอยู่ในพระคัมภีร ์
โบราณที่มีให้แก่ชาย หญิง และเด็กทุกคนผู้
เต็มใจจะทดสอบ

หนึ่ง ท่านต้องค้นคว้าพระวจนะของพระ-
ผู้เป็นเจ้า  นั่นหมายถึงการอ่านพระคัมภีร์
และการศึกษาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์
ในสมยัโบราณและสมยัปัจจบุนัเก่ียวกับพระ- 

กิตตคิณุทีไ่ด้รบัการฟ้ืนฟูของพระเยซคูรสิต์— 
โดยไม่มีเจตนาที่จะสงสัยหรือวิพากษ์วิจารณ์
แต่มีความปรารถนาที่จริงใจในการค้นหา
ความจรงิ  ไตร่ตรองถึงเรือ่งทีท่่านจะรู้สึก และ 
เตรียมจิตใจท่านไว้เพื่อรับความจริง6  “แม้
หากท่านท�าไม่ได้มากไปกว่าปรารถนาที่จะ 
เชื่อ, ก็ขอให้ความปรารถนานี้เกิดผลในท่าน 
…จนท่าน…จะให้ที่ส�าหรับ [พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า]”7

สอง ท่านต้องพิจารณา ไตร่ตรอง พยายาม 
อย่างไร้ความกลัวที่จะเชื่อ8 และขอบพระทัย
พระเจ้าท่ีทรงเมตตาบุตรธิดาของพระองค์
อย่างย่ิงนับจากสมัยของอาดัมจนถึงสมัย
ของเราโดยประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้
และผู้เปิดเผย ให้น�าศาสนจักรของพระองค์
และทรงช่วยให้เราพบหนทางกลับไปหาพระ- 
องค์

สาม ท่านต้องทูลถามพระบิดาบนสวรรค์
ของท่านในพระนามของพระบุตรของพระ- 
องค์ พระเยซูคริสต์ เพื่อให้ทรงแสดงความ
จริงของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายแก่ท่าน  ทูลถามด้วยใจ
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จริงและเจตนาแท้จริง โดยมีศรัทธาในพระ-
คริสต์9

ยังมีขั้นตอนที่ สี่ ด้วย ที่พระผู้ช่วยให้รอด
ประทานแก่เรา “ถ้าใครตั้งใจประพฤติตาม 
พระประสงค์ของ [พระผู้เป็นเจ้า]  คนน้ันก็ 
จะรู้ว่าค�าสอนนี้มาจากพระเจ้าหรือว่าเราพูด 
ตามใจชอบเอง”10  กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อท่าน 
พยายามพิสูจน์ความจริงของหลักธรรมพระ- 
กิตติคุณ ท่านต้องด�าเนินชีวิตตามนั้นก่อน   
ทดสอบหลักค�าสอนพระกิตติคุณและค�าสอน 
ของศาสนจักรในชีวิตท่านเอง  ท�าสิ่งนี้ด้วย
เจตนาแท้จริงและศรัทธาที่ย่ังยืนในพระผู้- 
เป็นเจ้า

ถ้าท่านจะท�าสิ่งเหล่านี้ ท่านมีค�าสัญญา
จากพระผู้เป็นเจ้า—ผู้ทรงถูกผูกมัดโดยพระ-
ค�าของพระองค์11—ว่าพระองค์จะทรงแสดง
ความจริงให้ประจักษ์แก่ท่านโดยอ�านาจของ
พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  พระองค์จะประทาน
แสงสว่างกว่าเดิมเพ่ือช่วยให้ท่านมองเห็น
ผ่านความมืดและเป็นพยานถึงทัศนียภาพ
อันรุ่งโรจน์เกินจินตนาการซึ่งดวงตามนุษย์ 
ไม่อาจเข้าใจได้

บางคนอาจพูดว่าขั้นตอนเหล่าน้ันยาก
เกินไปหรือพวกเขาไม่มีค่าพอ  แต่ข้าพเจ้า
แนะน�าว่าประจักษ์พยานส่วนตัวเก่ียวกับ
พระกิตติคุณและศาสนจักรเป็นสิ่งส�าคัญที ่
สุดซึ่งท่านจะมีได้ในชีวิตนี้  ซึ่งไม่เพียงจะเป็น
พรและช่วยน�าทางท่านตลอดชีวิตน้ีเท่านั้น 
แต่จะมีผลโดยตรงกับชีวิตท่านตลอดนิรันดร
เช่นกัน

เรื่องทางวิญญาณสามารถเข้าใจได้โดย 
พระวิญญาณ

นักวิทยาศาสตร์มีปัญหากับความเข้าใจ
ขนาดของจกัรวาลจนกระทัง่เครือ่งมอืมคีวาม 
ก้าวหน้าพอที่จะได้รับแสงสว่างมากขึ้นเพื่อ
พวกเขาจะเข้าใจความจริงอันสมบูรณ์ได้
มากขึ้น

อัครสาวกเปาโลสอนหลักธรรมคล้ายกัน 
เก่ียวกับความรูท้างวิญญาณว่า “แต่คนทัว่ไป 
จะไม่รับสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของพระวิญญาณ
แห่งพระเจ้า” ท่านเขยีนถงึชาวโครนิธ์ “เพราะ 
ว่าเขาเห็นว่าเป็นเรื่องโง่  และเขาไม่สามารถ
เข้าใจ  เพราะจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้อง
วินิจฉัยโดยพึ่งพระวิญญาณ”12

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ถ้าท่านต้องการรู้ความ
จริงทางวิญญาณ ท่านต้องใช้เครื่องมือที่ถูก 
ต้อง  ท่านไม่สามารถเข้าใจความจริงทาง
วิญญาณด้วยเครื่องมือที่ไม่สามารถตรวจจับ
ความจริงทางวิญญาณ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราในยุคสมัย
ของเราว่า “สิ่งซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็น
ความสว่าง; และคนท่ีรับความสว่าง, และ
ด�าเนินอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าต่อไป, รับความ
สว่างมากขึ้น; และความสว่างนั้นเจิดจ้ายิ่ง
ขึ้นๆ จนถึงวันที่สมบูรณ์.”13

ยิงเรามีใจและความคิดเอนเอียงไปทาง
พระเจ้ามากขึ้นเท่าไร แสงจากสวรรค์จะกลั่น 
ลงมาในจิตวิญญาณเรามากขึ้นเท่านั้น  แต ่
ละครัง้ท่ีเราแสวงหาแสงสว่างนัน้อย่างเตม็ใจ 
และจริงจัง เราท�าให้พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบ
ถึงความพร้อมในการรับแสงสว่างมากขึ้น ใน 

ที่สุด สิ่งต่างๆ ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนเลือนราง 
มืดมน และห่างไกลกลับกลายเป็นกระจ่าง 
สดใส และใกล้ชิดเรา

ในท�านองเดียวกัน ถ้าเราน�าตัวเราออก
จากแสงสว่างของพระกิตตคิณุ แสงสว่างของ 
เราจะเริ่มสลัว—ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวหรือ
สัปดาห์เดียวแต่จะค่อยเป็นค่อยไป—จนเรา
มองย้อนไปและไม่เข้าใจเหตุผลที่เราเคย
เชื่อว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง  กระท่ัง
ว่าความรู้ก่อนหน้านี้อาจดูเป็นเรื่องโง่เขลา
ส�าหรับเราเพราะสิ่งที่เคยกระจ่างกลับสลัว 
เลือนราง และห่างไกล

นี่คือสาเหตุท่ีเปาโลยืนยันว่าผู้ท่ีก�าลังจะ
พินาศเห็นข่าวสารพระกิตติคุณเป็นเร่ืองโง่ 
“แต่เรา [ผู้] ที่ก�าลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธา- 
นุภาพของพระเจ้า”14

ไม่มีการทดสอบที่ตัดสินด้วยคำาตอบเดียว
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสดุท้ายเป็นสถานท่ีส�าหรบัผูค้นท่ีมปีระจกัษ์ 
พยานทกุรปูแบบ มสีมาชกิบางคนของศาสน- 
จักรที่มีประจักษ์พยานแน่วแน่และแรงกล้า 
อยู่ในใจ บางคนยังคงพยายามรูไ้ด้ด้วยตนเอง 
ศาสนจักรเป็นบ้านส�าหรับทุกคนมารวมกัน 
ไม่ว่าประจักษ์พยานของใครจะล�้าลึกหรือ
สูงส่งเพียงไร  ข้าพเจ้ารู้ว่าอาคารประชุมของ
เราไม่มีป้ายติดไว้ที่ประตู บอกว่า “ประจักษ์
พยานของท่านต้องสูงระดับนี้จึงจะเข้าได้”

ศาสนจักรไม่ได้มีไว้เพื่อคนดีพร้อมเท่านั้น
แต่มีไว้เพื่อให้ทุกคน “มาหาพระคริสต์และได้ 
รับการท�าให้ดีพร้อมในพระองค์”15 ศาสนจักร 
มไีว้ส�าหรบัคนอย่างท่านและข้าพเจ้า  ศาสน- 
จกัรเป็นสถานท่ีของการต้อนรบัและการบ�ารุง 
เลี้ยงไม่ใช่สถานที่ส�าหรับการแบ่งแยกหรือ
วิพากษ์วิจารณ์  เป็นสถานที่ซึ่งเราจะออกไป 
ให้ก�าลังใจ  ยกระดับจิตวิญญาณ และสนับ- 
สนุนกันขณะที่เราด�าเนินการค้นหาความจริง
จากสวรรค์เป็นการส่วนตัว  

ในทีส่ดุ เราทกุคนเป็นนักเดนิทางผูแ้สวงหา 
ความสว่างจากพระผูเ้ป็นเจ้าขณะเดนิทางบน 
วิถีของการเป็นสานุศิษย์   เราไม่ประณามผู้
อื่นเพราะปริมาณแสงสว่างที่พวกเขาอาจมี
หรือไม่มี แต่เราบ�ารุงเลี้ยงและสนับสนุนแสง
สว่างทั้งปวงจนกระจ่าง สดใส และมั่นคง

คำาสัญญาแก่ทุกคน
ขอให้เรารู้ว่าการได้รับประจักษ์พยานไม่ 
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ใช่งานที่ท�าภายในหนึ่งนาที หนึ่งชั่วโมง หรือ 
หน่ึงวัน ไม่ใช่ครั้งเดียวเสร็จ  กระบวนการ 
รวบรวมแสงสว่างทางวิญญาณเป็นการค้นหา 
ตลอดชีวิต

ประจักษ์พยานของท่านถึงพระบุตรผู้ทรง
พระชนม์ของพระผู้เป็นเจ้าและศาสนจักรที ่
ได้รับการฟื้นฟูของพระองค์ ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย อาจ 
ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วดังใจปรารถนา แต่ข้าพ- 
เจ้าสญัญากับท่านว่า ถ้าท่านท�าส่วนของท่าน 
ประจักษ์พยานจะเกิดขึ้น

และสิ่งนี้จะรุ่งโรจน์
ข้าพเจ้ากล่าวประจักษ์พยานส่วนตัวของ

ข้าพเจ้าว่าความจริงทางวิญญาณจะเติมเต็ม 
ใจท่านและน�าแสงสว่างมาสู่วิญญาณท่าน 
จะเปิดเผยสติปัญญาอันบริสุทธ์ิพร้อมด้วย 
ปีตอินัล�า้เลศิและสนัตสิขุจากสวรรค์ ข้าพเจ้า 
ประสบสิ่งนี้ด้วยตนเองโดยอ�านาจของพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์

ดังค�าสัญญาในพระคัมภีร์โบราณ  พระ-
สิริอันสุดจะพรรณนาของพระวิญญาณแห่ง
พระผู้เป็นเจ้าจะท�าให้ท่านร้องเพลงสดุดี
ความรักที่ไถ่16 แหงนมองสวรรค์ และเปล่ง
เสียงสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้สูงสุด ผู้ทรง
เป็นที่พ่ึงพิง ความหวัง พระผู้ทรงคุ้มครอง 
และพระบิดาของท่าน พระผู้ช่วยให้รอดทรง
สัญญาว่าถ้าท่านแสวงหา ท่านจะพบ17

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่านี่คือความจริง  ถ้า
ท่านแสวงหาความจริงของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่ง
ตอนนี้อาจจะยังเลือนราง ไม่ชัดเจน และห่าง
ไกล  จะค่อยๆ  ได้รับการเปิดเผยให้ชัดเจน
และเข้ามาใกล้ใจท่านโดยแสงสว่างแห่งพระ- 
คณุของพระผูเ้ป็นเจ้า ทศันียภาพทางวิญญาณ 
อันรุ่งโรจน์ ที่ดวงตามนุษย์ไม่อาจจินตนาการ
ได้จะเปิดเผยแก่ท่าน

นี่คือประจักษ์พยานของข้าพเจ้าว่าแสง
สว่างทางวิญญาณนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมของบุตร 
ธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า  สิ่งนี้จะจุดประ- 
กายความคิดท่าน และน�าการเยียวยามาให ้
ใจท่านและน�าปีตมิาสูวั่นเวลาของท่าน เพ่ือน 
รักทั้งหลาย  โปรดอย่ารีรอที่จะแสวงหาและ 
เสริมสร้างประจักษ์พยานถึงงานอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระผู้เป็นเจ้า แม้งานแห่งแสงสว่างและ
ความจริง

ประจักษ์พยานส่วนตัวถึงแสงสว่างและ

ความจริงของท่านจะไม่เพียงเป็นพรแก่ท่าน 
และลกูหลานของท่านท่ีนีใ่นความเป็นมรรตยั 
เท่านั้น แต่จะอยู่กับท่านตลอดไปชั่วนิรันดร ์
เช่นกัน ในโลกชัว่กัปชัว่กัลป์ ข้าพเจ้าเป็นพยาน 
ถึงสิ่งนี้และฝากพรของข้าพเจ้าไว้กับท่านใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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