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ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุด

การเปิดเผยต่อเนื่อง

วิจารณญาณของมนุษย์และการคิดตามหลักเหตุผลจะไม่เพียงพอให้ได้คำ�
ตอบของคำ�ถามสำ�คัญที่สุดในชีวิต เราต้องการการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

ข้

าพเจ้าหวังว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะ
รูส้ กึ ถึงความรักและแสงสว่างจากพระผู้เป็นเจ้า วันนี้มีผู้คนมากมายฟังอยู่
ผู้ที่รู้สึกว่าต้องเร่งรับพรแห่งการเปิดเผยส่วน
ตัวจากพระบิดาบนสวรรค์ที่ทรงเปี่ยมด้วย
ความรักของเรา
ส�ำหรับประธานคณะเผยแผ่ ท่านอาจสวด
วิงวอนขอให้รู้วิธีให้กำ� ลังใจผู้สอนศาสนาที่
มีปัญหา ส�ำหรับบิดาหรือมารดาในเขตที่
บอบช�้ำเพราะสงคราม ท่านจ�ำเป็นต้องรู้ว่า
จะย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ปลอดภัยหรือจะอยู่
ที่เดิม ประธานสเตคและอธิการหลายร้อย
คนก�ำลังสวดอ้อนวอนวันนีข้ อให้รวู้ ธิ ชี ว่ ยพระเจ้าช่วยเหลือแกะที่หลงทาง และศาสดา
พยากรณ์จะต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้
พูดสิ่งใดต่อศาสนจักรและต่อโลกที่วุ่นวาย
เราทุกคนรูว้ า่ วิจารณญาณของมนุษย์และ
การคิดตามหลักเหตุผลจะไม่เพียงพอให้ได้
ค�ำตอบของค�ำถามส�ำคัญที่สุดในชีวิต เรา
ต้องการการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า และ
เราไม่ต้องการเพียงการเปิดเผยเดียวในภาวะ
ตึงเครียด แต่ตอ้ งการต่อเนือ่ งไม่ขาดสาย เรา
ไม่ต้องการแสงสว่างและการปลอบโยนเพียง
แวบเดียว แต่เราต้องการพรต่อเนื่องของการ
สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้า
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การด�ำรงอยู่ของศาสนจักรเกิดจากเด็ก
หนุ่มคนหนึ่งที่รู้สิ่งนั้นเป็นความจริง เด็กหนุ่ม
โจเซฟ สมิธรู้ว่าท่านไม่อาจรู้ด้วยตนเองว่า
ท่านควรเข้าร่วมศาสนจักรใด ท่านจึงถาม
พระผู้เป็นเจ้าตามที่หนังสือของยากอบบอก
ให้ท�ำ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตร
ที่รักของพระองค์ทรงปรากฏในป่าแห่งหนึ่ง
พระองค์ทรงตอบค�ำถามที่โจเซฟไม่สามารถ
ตอบได้
ท่านไม่เพียงได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า
ให้สถาปนาศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซู
คริสต์เท่านั้น แต่พร้อมกันนี้ได้ฟื้นฟูอ�ำนาจ
เพื่อน�ำมาซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อการ
เปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์อธิบายเครือ่ ง
หมายเด่นชัดของศาสนจักรที่แท้จริงท�ำนอง
นี้ “การเปิดเผยด�ำเนินต่อเนื่องในศาสนจักร
ศาสดาพยากรณ์ได้รับการเปิดเผยส�ำหรับ
ศาสนจักร ประธานส�ำหรับสเตค คณะเผยแผ่
หรือโควรัมของเขา อธิการส�ำหรับวอร์ด บิดา
ส�ำหรับครอบครัว และแต่ละบุคคลส�ำหรับ
ตนเอง”1
กระบวนการวิเศษสุดของการเปิดเผยเริ่ม
ต้น สิ้นสุด และด�ำเนินต่อเนื่องเมื่อเราได้รับ

การเปิดเผยส่วนตัว เราจะใช้นีไฟ บุตรของ
ลีไฮเป็นตัวอย่าง บิดาท่านฝันเห็นบางอย่าง
คนอื่นในครอบครัวของนีไฟมองว่าความฝัน
ของลีไฮเกิดจากความสับสนทางจิต ความ
ฝันรวมถึงพระบัญชาจากพระผู้เป็นเจ้าให้
บุตรของลีไฮเสี่ยงกลับไปเยรูซาเล็มเพื่อน�ำ
แผ่นจารึกซึ่งบันทึกพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้ากลับมา ทั้งนี้เพื่อจะได้นำ� บันทึกไปด้วย
ขณะเดินทางไปแผ่นดินที่สัญญาไว้
เราอ้างค�ำประกาศอย่างกล้าหาญของนีไฟ
บ่อยครั้งเมื่อบิดาขอให้พวกเขากลับไปเยรูซาเล็ม ท่านรู้จักค�ำเหล่านี้ “ข้าพเจ้าจะไป
และท�ำสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา”2
เมื่อลีไฮได้ยินนีไฟพูดค�ำเหล่านั้น พระ-

คัมภีร์กล่าวว่าเขา “ดีใจยิ่งนัก”3 เขาดีใจ
เพราะรู้ว่านีไฟได้รับการเปิดเผยยืนยันว่า
ความฝันของบิดาเขาเป็นการสือ่ สารจากพระผู้เป็นเจ้าจริง นีไฟไม่ได้กล่าวว่า “ข้าพเจ้า
จะไปและท�ำสิ่งที่บิดาบอกให้ท�ำ” แต่พูด
ว่า “ข้าพเจ้าจะไปและท�ำสิ่งที่พระเจ้าทรง
บัญชา”
จากประสบการณ์ในครอบครัวท่าน ท่าน
รู้เช่นกันว่าเหตุใดลีไฮจึง “ดีใจยิ่งนัก” ปีติ
ของเขามาจากการรู้ว่านีไฟได้รับการเปิดเผย
ยืนยัน
บิดามารดาจ�ำนวนมากตั้งกฎครอบครัว
ไว้ว่าลูกวัยรุ่นต้องกลับบ้านกี่โมงตอนกลาง
คืน แต่ลองนึกถึงปีติเมื่อบิดามารดา เช่นคน

หนึ่งทราบเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่า ลูกที่
เพิ่งออกจากบ้านไม่เพียงก�ำหนดเคอร์ฟิวให้
ตนเองเท่านั้นแต่รักษาวันสะบาโตตามที่ได้
รับการสอนจากที่บ้านด้วย การเปิดเผยของ
บิดามารดามีผลยั่งยืนในการเปิดเผยส่วนตัว
ที่ด�ำเนินต่อเนื่องในบุตรธิดา
คุณแม่ข้าพเจ้าต้องเข้าใจหลักธรรมแห่ง
การเปิดเผยแน่นอน สมัยเป็นเยาวชน ข้าพเจ้า
จะปิดประตูหลังเบามากเมื่อกลับบ้านดึก
ข้าพเจ้าต้องผ่านห้องนอนคุณแม่ก่อนถึงห้อง
ตนเอง ไม่ว่าจะย่องเบาเพียงใดแต่พอถึง
ประตูห้องคุณแม่ที่แง้มไว้ ข้าพเจ้าจะได้ยิน
ท่านเรียกชื่อข้าพเจ้าเบามาก “ฮัล เข้ามาข้าง
ในหน่อย”

ข้าพเจ้าจะเข้าไปนั่งบนขอบเตียงคุณแม่
ห้องจะมืด ถ้าท่านได้ฟัง ท่านคงคิดว่านั่น
เป็นเพียงการพูดคุยฉันมิตรเกี่ยวกับชีวิต แต่
ข้าพเจ้าจ�ำสิ่งที่คุณแม่พูดได้อย่างชัดเจนจน
ถึงทุกวันนี้ มีพลังเหมือนที่ข้าพเจ้ารู้สึกตอน
อ่านใบปิตุพรของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าคุณแม่ขออะไรในค�ำ
สวดอ้อนวอนขณะรอข้าพเจ้าคืนนั้น ข้าพเจ้า
คิดว่าส่วนหนึ่งคงขอให้ข้าพเจ้าปลอดภัย แต่
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคุณแม่สวดอ้อนวอนเช่น
เดียวกับผู้ประสาทพรสวดอ้อนวอนก่อนให้
พร เขาสวดอ้อนวอนขอให้ค�ำพูดของเขาเป็น
ดังพระวจนะของพระผูเ้ ป็นเจ้ามาถึงผูร้ บั ไม่ใช่
ของเขาเอง ค�ำสวดอ้อนวอนขอพรนั้นของ
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คุณแม่ได้รับตอบบนศีรษะข้าพเจ้า คุณแม่
อยู่ในโลกวิญญาณมานานกว่า 40 ปีแล้ว
ข้าพเจ้ามั่นใจว่าคุณแม่ดีใจยิ่งนักที่ข้าพเจ้า
ได้รับพร ตามที่ท่านขอ ให้ได้ยินพระบัญชา
ของพระผู้เป็นเจ้าจากค�ำแนะน�ำของท่าน
ข้าพเจ้าพยายามไปและท�ำตามที่คุณแม่
หวังไว้
ข้าพเจ้าได้เห็นปาฏิหาริย์แบบเดียวกัน
ของการเปิดเผยต่อเนื่องในประธานสเตค
และอธิการในศาสนจักร เช่นเดียวกับการ
เปิดเผยต่อผู้นำ� ครอบครัว คุณค่าของการเปิด
เผยขึ้นอยู่กับผู้ตามที่ได้รับการเปิดเผยยืนยัน
ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์แห่งการเปิดเผย
หลังจากเขือ่ นเททันในไอดาโฮแตกในปี 1976
หลายท่านทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่แบบ
อย่างเรื่องการเปิดเผยต่อเนื่องที่ผ่านมาทาง
ประธานสเตคคนหนึ่งจะเป็นพรแก่เราทุกคน
ในวันข้างหน้า
ผู้คนหลายพันคนต้องอพยพเพราะบ้าน
ถูกท�ำลาย งานบรรเทาทุกข์ตกอยูก่ บั ประธาน
สเตคในท้องที่ ซึ่งเป็นชาวนา ข้าพเจ้าอยู่ใน
ห้องเรียนที่วิทยาลัยริคส์สองสามวันหลังเกิด
ภัยพิบัติ ผู้นำ� คนหนึ่งจากหน่วยงานภัยพิบัติ
แห่งชาติมาถึง เขากับผู้ช่วยหัวหน้ามาถึง
ห้องใหญ่ที่ประธานสเตคประชุมกับอธิการ
และแม้กับศาสนาจารย์บางคนของนิกาย
อื่นในท้องที่ ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นเพราะผู้รอด
ชีวิตหลายคนได้รับการดูแลและพักอยู่ใน
รั้ววิทยาลัยที่ข้าพเจ้าเป็นอธิการบดี
ขณะที่การประชุมเริ่ม ตัวแทนจากหน่วย
งานภัยพิบัติแห่งชาติยืนขึ้นและเริ่มพูดด้วย
เสียงก้องกังวานว่าต้องท�ำอะไร หลังจากเขา
แจ้งภารกิจห้าหกอย่างที่เขาบอกว่าจ�ำเป็น
ประธานสเตคตอบเบาๆ ว่า “เราท�ำไปแล้ว
ครับ”
ไม่กี่นาทีหลังจากนั้น ชายดังกล่าวจาก
หน่วยงานภัยพิบัติแห่งชาติพูดว่า “ผมคิดว่า
ผมจะนั่งดูสักครู่” จากนั้นเขากับผู้ช่วยก็นั่ง
ฟังขณะอธิการและประธานโควรัมเอ็ลเดอร์
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รายงานว่าได้ท�ำอะไรไปบ้าง พวกเขาอธิบาย
ว่าได้รับค�ำแนะน�ำอะไรจากผู้น�ำและท�ำตาม
พวกเขาพูดด้วยว่าได้รับการดลใจให้ท�ำอะไร
เมือ่ พวกเขาท�ำตามค�ำแนะน�ำเพือ่ ค้นหาหลาย
ครอบครัวและช่วยเหลือคนเหล่านั้น วันนั้น
ดึกแล้ว ทุกคนเหนื่อยเกินกว่าจะแสดงความ
รู้สึกใดนอกจากแสดงความรักต่อผู้คน
ประธานสเตคให้ค�ำแนะน�ำสุดท้ายสอง
สามข้อกับอธิการ แล้วเขาประกาศเวลา
ส�ำหรับประชุมรายงานครั้งต่อไปในเช้าวัน
รุ่งขึ้น
เช้าวันรุ่งขึ้นหัวหน้าทีมภัยพิบัติแห่งชาติ
มาถึง 20 นาทีก่อนการประชุมรายงานและ
มอบหมายงานจะเริ่มตามเวลา ข้าพเจ้ายืน
อยู่ใกล้ๆ และได้ยินเขาพูดกับประธานสเตค
เบาๆ ว่า “ประธานครับ คุณอยากให้ผมกับ
สมาชิกในทีมท�ำอะไรครับ”
สิ่งที่ชายคนนั้นเห็นข้าพเจ้าเห็นมาแล้ว
ในยามเกิดความทุกข์และการทดสอบทั่วโลก
ประธานแพคเกอร์พูดถูก การเปิดเผยต่อ
เนื่องมาถึงประธานสเตคเพื่อยกพวกเขาให้
อยู่เหนือปัญญาและความสามารถของตน
นอกจากนั้นพระเจ้ายังได้ทรงมอบพยาน
ยืนยันแก่คนที่ประธานน�ำว่า ค�ำสั่งของเขา
มาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ถึงมนุษย์ที่บกพร่อง
ข้าพเจ้าได้รับเรียกมากมายหลายครั้งใน
ชีวิตให้ท�ำตามผู้น�ำที่ได้รับการดลใจ สมัย
ที่อายุยังน้อยมากข้าพเจ้าได้รับเรียกให้เป็น

ที่ปรึกษาประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ ต่อมาได้
เป็นที่ปรึกษาของประธานท้องถิ่นสองท่าน
และของอธิการควบคุมของศาสนจักร สมาชิก
โควรัมอัครสาวกสิบสอง และเป็นที่ปรึกษา
ของประธานศาสนจักรสองท่าน ข้าพเจ้าได้
เห็นการเปิดเผยที่ประทานแก่ท่านเหล่านั้น
และยืนยันกับผู้ติดตามพวกท่าน
การเปิดเผยส่วนตัวของการยอมรับเช่นนั้น
ซึง่ เราทุกคนปรารถนา เกิดขึน้ ไม่งา่ ย ทัง้ ไม่เกิด
ขึ้นตามที่ขอ พระเจ้าประทานมาตรฐานนี้
ส�ำหรับการได้รับพยานเช่นนั้นจากพระผูเ้ ป็นเจ้า ซึ่งเป็นแนวทางส�ำหรับทุกคนที่แสวงหา
การเปิดเผยส่วนตัว เช่นเราทุกคน
“ให้อุทรของท่านเปี่ยมด้วยจิตกุศลต่อ
มนุษย์ทั้งปวงเช่นกัน, และต่อครอบครัวแห่ง
ศรัทธา, และให้คุณธรรมประดับความนึกคิด
ของท่านไม่เสื่อมคลาย, เมื่อนั้นความมั่นใจ
ของท่านจะแข็งแกร่งขึ้นในการประทับอยู่
ของพระผู้เป็นเจ้า; และหลักค�ำสอนแห่ง
ฐานะปุโรหิตจะกลั่นลงมาบนจิตวิญญาณ
ท่านดังหยาดน�้ำค้างจากฟ้าสวรรค์.
“พระวิญญาณบริสทุ ธิจ์ ะเป็นเพือ่ นทีย่ งั่ ยืน
ของท่าน”4
ข้าพเจ้าดึงค�ำแนะน�ำจากตรงนั้นมาให้
เราทุกคน อย่าประเมินค่าความรู้สึกที่ท่าน
รักศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าต�่ำไป
ไม่วา่ ข้าพเจ้าไปทีใ่ ดในศาสนจักร ไม่วา่ ศาสดา
พยากรณ์เป็นใครในเวลานั้น สมาชิกจะถาม
ว่า “เมือ่ ท่านกลับไปส�ำนักงานใหญ่ศาสนจักร
ท่านจะกรุณาบอกศาสดาพยากรณ์ได้ไหมว่า
พวกเรารักท่านมาก”
สิ่งนี้ยิ่งกว่าการนับถือวีรบุรุษหรือความรู้
สึกที่เรามีบางครั้งจากการชื่นชมวีรบุรุษ สิ่งนี้
เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุ
นี้ท่านจะได้รับของประทานแห่งการเปิดเผย
ยืนยันง่ายขึ้นเมื่อบุคคลนั้นพูดในต�ำแหน่ง
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า ความรักที่ท่าน
รู้สึกคือความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อใครก็ตาม
ที่เป็นกระบอกเสียงของพระองค์

การรูส้ กึ เช่นนัน้ ตลอดเวลาไม่งา่ ยเลยเพราะ
พระเจ้ามักจะทรงขอให้ศาสดาพยากรณ์ของ
พระองค์ให้ค�ำแนะน�ำที่ผู้คนยอมรับได้ยาก
ศัตรูของจิตวิญญาณเราจะพยายามชักน�ำ
เราให้ขุ่นเคืองและสงสัยการเรียกศาสดา
พยากรณ์จากพระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าเคยเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
สัมผัสใจทีอ่ อ่ นโยนให้ปกป้องสานุศษิ ย์ทถี่ อ่ ม
ตนของพระเยซูคริสต์ด้วยการเปิดเผยยืนยัน
ศาสดาพยากรณ์สง่ ข้าพเจ้าไปมอบอ�ำนาจ
การผนึกอันศักดิ์สิทธิ์ให้ชายคนหนึ่งในเมือง
เล็กๆ อันห่างไกล เฉพาะศาสดาพยากรณ์
ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่มีกุญแจตัดสินใจ
ว่าใครพึงได้รับอ�ำนาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้า
ประทานแก่เปโตรอัครสาวกอาวุโส ข้าพเจ้า
ได้รับอ�ำนาจการผนึกเดียวกัน แต่โดยการ
ก�ำกับดูแลของประธานศาสนจักรเท่านั้นจึง
จะมอบอ�ำนาจดังกล่าวให้อีกคนหนึ่งได้
ดังนัน้ ในห้องหนึง่ ในโบสถ์หา่ งจากซอลท์เลค ข้าพเจ้าวางมือบนศีรษะชายคนหนึ่งที่
ศาสดาพยากรณ์เลือกให้รับอ�ำนาจการผนึก
มือเขาปรากฏริ้วรอยของการท�ำไร่ไถนามา
ชั่วชีวิตเพื่อความอยู่รอด ภรรยาตัวเล็กๆ นั่ง
ใกล้เขา เธอมีริ้วรอยของการท�ำงานหนักมา
หลายปีเคียงข้างสามีเช่นกัน
ข้าพเจ้าพูดค�ำที่ศาสดาพยากรณ์ให้มาว่า
“ภายใต้การมอบอ�ำนาจและความรับผิดชอบ

จาก” ตามด้วยชื่อศาสดาพยากรณ์ “ผู้ถือ
กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตบนแผ่นดิน
โลกเวลานี้ ข้าพเจ้าประสาทอ�ำนาจการผนึก
ให้” ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อเขาตามด้วยชื่อพระวิหาร
ที่เขาจะรับใช้เป็นผู้ผนึก
น�ำ้ ตาไหลอาบแก้มเขา ข้าพเจ้าเห็นภรรยา
เขาร้องไห้เช่นกัน ข้าพเจ้ารอให้พวกเขาสงบ
ลง เธอลุกขึ้นยืน เดินมาหาข้าพเจ้า เงยหน้า
และพูดอย่างนอบน้อมว่าเธอมีความสุขแต่
เศร้าด้วย เธอบอกว่าเธอชอบไปพระวิหาร
กับสามี แต่ตอนนี้เธอรู้สึกว่าไม่ควรไปกับเขา
เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกเขาด้วยความ
ไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์และน่ายินดี เธอกล่าว
ต่อจากนัน้ ว่าเธอรูส้ กึ ไม่ดพี อทีจ่ ะไปพระวิหาร
เป็นเพื่อนเขาเพราะเธออ่านไม่ออกและเขียน
ไม่ได้
ข้าพเจ้ายืนยันว่าสามีเธอจะรูส้ กึ เป็นเกียรติ
ที่เธออยู่ในพระวิหารกับเขาเพราะพลังทาง
วิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเธอ ข้าพเจ้าบอก
เธอด้วยค�ำศัพท์อันจ�ำกัดที่ข้าพเจ้ามีในภาษา
ของเธอว่า พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงเปิดเผยเรือ่ งต่างๆ
ต่อเธอนอกหนือการศึกษาทางโลกทั้งหมด
เธอรู้โดยของประทานแห่งพระวิญญาณ
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงวางใจสามีที่เธอรัก ผ่าน
ทางศาสดาพยากรณ์ เธอรูด้ ว้ ยตนเองว่าชาย
ที่เธอไม่เคยเห็น ถือกุญแจในการให้อำ� นาจ
การผนึกและรู้ด้วยตนเองว่าชายคนนั้นคือ

ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของพระผู้เป็นเจ้า
เธอรู้โดยไม่ต้องมีพยานคนใดบอกว่าศาสดา
พยากรณ์ได้สวดอ้อนวอนเกี่ยวกับชื่อของ
สามีเธอ เธอรู้ด้วยตนเองว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
เลือกแล้ว
เธอรู้เช่นกันว่าศาสนพิธีที่สามีเธอจะประกอบจะผูกผู้คนไว้ชั่วนิรันดร์ในอาณาจักร
ซีเลสเชียล เธอยืนยันต่อความคิดและใจ
เธอว่าสัญญาที่พระเจ้าทรงท�ำกับเปโตรยัง
ด�ำเนินต่อเนื่องในศาสนจักร “สิ่งใดที่ท่าน
กล่าวห้ามในโลกสิ่งนั้นจะถูกกล่าวห้ามใน
สวรรค์”5 เธอรู้สิ่งนั้นด้วยตนเองโดยการเปิด
เผยจากพระผู้เป็นเจ้า
ขอให้เรากลับไปที่จุดเริ่มต้น “การเปิดเผย
ด�ำเนินต่อเนือ่ งในศาสนจักร ศาสดาพยากรณ์
ได้รับการเปิดเผยส�ำหรับศาสนจักร ประธาน
ส�ำหรับสเตค คณะเผยแผ่ หรือโควรัมของเขา
อธิการส�ำหรับวอร์ด บิดาส�ำหรับครอบครัว
และแต่ละบุคคลส�ำหรับตนเอง”6
ข้าพเจ้ากล่าวค�ำพยานต่อท่านว่านี่เป็น
ความจริง พระบิดาบนสวรรค์ทรงได้ยินค�ำ
สวดอ้อนวอนของท่าน พระองค์ทรงรักท่าน
พระองค์ทรงรูจ้ กั ชือ่ ท่าน พระเยซูคอื พระคริสต์
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ไถ่ของเรา
พระองค์ทรงรักเราเกินกว่าเราจะเข้าใจได้
พระผู้เป็นเจ้าทรงเทการเปิดเผยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์มาบนลูกๆ พระองค์ พระองค์ตรัสกับศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลก
ปัจจุบันคือโธมัส เอส. มอนสัน ข้าพเจ้าเป็น
พยานว่าท่านถือและใช้กุญแจทั้งหมดของ
ฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก
ขณะฟังค�ำพูดของผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้
พูดแทนพระองค์ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้
ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้ท่านได้รับการ
เปิดเผยยืนยันตามที่ต้องการเพื่อพบทาง
กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ในครอบครัวที่
รับการผนึกชั่วนิรันดร์อีกครั้ง ในพระนามอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์ เอเมน
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