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ขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วย
พระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำาหนิ แล้วเขา
ก็จะได้รับตามที่ทูลขอ”1

เขานึกถึงถ้อยคำาดังกล่าวครั้งแล้วครั้งเล่า  
แสงสว่างจุดแรกแทรกเข้ามาในความมืด นี่
คือคำาตอบ นี่คือวิธีออกจากความสับสนและ
ความมืดมนหรือ  เรียบง่ายเช่นนี้เองหรือ ทูล
ถามพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะทรงตอบ  
ในที่สุดเขาตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้ามิ
ฉะนั้นก็ต้องอยู่ในความมืดและความสับสน
ตลอดไป

แม้จะร้อนใจเพียงใด เขาก็ไม่ได้แล่นไปที่
มุมสงบแล้วระดมคำาสวดอ้อนวอนอย่างลุกลี้
ลุกลน  เขาเพิ่งอายุ 14 ปี แต่ในความใฝ่รู้นั้น 
เขาไม่ได้เร่งรีบ  เรื่องนี้ใช่ว่าจะสวดอ้อนวอน
อย่างไรก็ได้  เขาเลือกสถานที่และเวลาที่จะ 
ทุ่มเทไว้ก่อน เขาเตรียมตัวสนทนากับพระผู้
เป็นเจ้า

แล้ววันนั้นก็มาถึง  เป็นเวลา “เช้าของวัน
ที่สวยงาม, แจ่มใส, ต้นฤดูใบไม้ผลิของปี 
[1820]”2  เขาเดินเข้าไปในความสงบเงียบ
ของป่าไม้ที่อยู่ใกล้ๆ เพียงคนเดียว ใต้ต้นไม้
สูงตระหง่านเหนือศีรษะ  เขาไปถึงสถานที่
ซึ่งหมายตาไว้ก่อนหน้านี้ คุกเข่าลงตั้งจิต
ปรารถนาต่อพระองค์

โดยเอ็ลเดอร์ลอว์เรนซ์ อี. คอร์บริดจ์
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

นิมิตแรก
เด็กหนุ่มคนหน่ึงอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

สายตาสะดุดหยุดอยู่ที่พระคัมภีร์ข้อหนึ่ง  นั่น
คือชั่วขณะที่จะเปลี่ยนโลก

เขาร้อนใจที่จะรู้ว่าศาสนจักรใดสามารถ
นำาเขาไปสู่ความจริงและความรอดได้  เขา
ลองเข้าเกือบทุกศาสนจักรแล้ว เขาจึงหันมา
อ่านถ้อยคำานี้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ถ้า
ใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูล

ศาสดาพยากรณ์		 	
โจเซฟ	สมิธ
การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ  ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า 

การยอมทำาตามคำาสั่งหรือคำาบอกของผู้ม ี
อำานาจสูงกว่าแบบไม่ต้องคิด ความจริง 
แล้ว การเชื่อฟังเป็นเครื่องหมายของศรัทธา 
ในปัญญาและพลังความสามารถของผู้ม ี
อำานาจสูงกว่า ซึ่งคือพระผู้เป็นเจ้า  เมื่ออับ- 
ราฮัมแสดงให้เห็นศรัทธาแน่วแน่และการ 
เชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้า แม้เมื่อได้รับบัญชาให ้
ถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชา พระผู้เป็นเจ้า
ทรงช่วยชีวิตท่าน ทำานองเดียวกันเมื่อเรา
แสดงศรัทธาผ่านการเชื่อฟัง พระผู้เป็นเจ้า 
จะทรงช่วยชีวิตเราในที่สุด

คนที่เชื่อมั่นแต่ตนเองเท่านั้นและทำาตาม 
เฉพาะความปรารถนาและความโน้มเอียง
ของตนย่อมถูกจำากัดเม่ือเทียบกับคนท่ีทำาตาม 
พระผู้เป็นเจ้าและยอมรับความเข้าใจ พระ-
ปรีชาญาณ และของประทานของพระองค์  
กล่าวกันว่าคนที่หมกมุ่นกับตนเองเป็นคนใจ 
แคบมาก  การเต็มใจเช่ือฟังไม่ใช่อ่อนแอหรือ 
ถูกกระทำา แต่นั่นคือวิธีที่เราประกาศศรัทธา
ของเราในพระผู้เป็นเจ้าและทำาให้ตัวเราคู่ควร 
ได้รับพลังอำานาจของสวรรค์  การเชื่อฟังเป็น 
การเลือก เป็นการเลือกระหว่างความรู้และ
พลังความสามารถอันจำากัดของเรากับพระ-
ปรชีาญาณและมหทิธิฤทธ์ิอนัไรข้ดีจำากัดของ 
พระผู้เป็นเจ้า  จากบทเรียนที่คุณตาสอน
ข้าพเจ้า การเช่ือฟังคือการเลือกรับรู้ว่ามีเหล็ก 
ทางวิญญาณขวางปากเราและให้เราไปตาม
การนำาของผู้ขี่

ขอให้เราเป็นทายาทแห่งพันธสัญญาและ 
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผ่านศรัทธาของเรา 
และโดยรับศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟู  ข้าพเจ้าสัญญาว่าพรแห่งชีวิต
นิรันดร์มีให้ทุกคนผู้มีศรัทธาและเชื่อฟัง ใน
พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เพื่อเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเขากล่าว
ว่า

“ข้าพเจ้าเห็นลำาแสงอยู่เหนือศีรษะข้าพเจ้า 
พอดี, เหนือความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์, ซึ่ง
ค่อยๆ เลื่อนลงมาจนตกต้องข้าพเจ้า.

“…เมื่อแสงนั้นส่องมายังข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
เห็นพระอติรูปสองพระองค์, ซึ่งความเจิดจ้า 
และรัศมีภาพของทั้งสองพระองค์เกินกว่าจะ 
พรรณนาได้, พระองค์ทรงยืนอยู่เหนือข้าพเจ้า 
ในอากาศ. องค์หน่ึงรับส่ังกับข้าพเจ้า, โดยทรง 
เรียกชื่อข้าพเจ้าและตรัส, พลางชี้พระหัตถ์ไป
ที่อีกองค์หนึ่ง—[โจเซฟ,] นี่คือบุตรที่รักของ
เรา.  จงฟังท่าน! ”3

เพียง 24 ปีต่อมา  โจเซฟ สมิธและไฮรัม 
พี่ชายท่านสิ้นชีวิตเนื่องด้วยสิ่งซึ่งเริ่มต้นที่นี่

เสียงคัดค้าน
โจเซฟกล่าวว่าเม่ืออายุ 17 ปี เทพองค์หน่ึง 

บอกท่านว่า “ช่ือ [ของท่านจะ] ท้ังดีและช่ัวใน 
บรรดาประชาชาติ…ในบรรดาผู้คนทั้งปวง.”4 
คำาพยากรณ์อันน่าอัศจรรย์นี้ดำาเนินต่อเนื่อง
มาจนสำาเร็จในทุกวันนี้เมื่อศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้เผย
แพร่ไปทั่วโลก

เสียงคัดค้าน การวิพากษ์วิจารณ์ และการ
ต่อต้านย่อมอยู่คู่ความจริง  เมื่อใดก็ตามที่
ความจริงเกี่ยวกับจุดประสงค์และจุดหมาย
ปลายทางของมนุษย์ได้รับการเปิดเผย จะมี
อำานาจบางอย่างออกมาคัดค้านเสมอ  เริ่ม
ตั้งแต่อาดัมและเอวาในสวนเอเดนลงมาจน 
ถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ และใน
ยุคของเรา มีความพยายามที่จะหลอกลวง  
ยับยั้ง คัดค้าน และล้มแผนแห่งชีวิตเสมอมา
และจะมีตลอดไป

มองไปท่ีฝุ่นควันโขมงขนาดใหญ่ท่ีสุดเหนือ 
ธุลีดินซึ่งถูกเตะใส่พระองค์ผู้ที่ถูกคัดค้าน  
ท้าทาย และปฏิเสธ ทุบตี ละทิ้ง และตรึง 
กางเขนมากที่สุด พระองค์ผู้เสด็จลงต่ำากว่า
ส่ิงท้ังปวง และท่ีน่ันท่านจะพบความจริง พระ- 
บุตรพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของ
มนุษยชาติทั้งปวง  ทำาไมพวกเขาไม่ปล่อย
พระองค์ไป

ทำาไมหรือ  เพราะพระองค์ทรงเป็นความ
จริง และความจริงจะถูกคัดค้านอยู่เสมอ

จากนี้จงมองหาผู้ที่นำาพยานหลักฐานอีก
เล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์และพระคัมภีร ์
เล่มอื่นๆ ออกมา มองหาผู้ที่เป็นเครื่องมือใน 

การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณและ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์มาสู่แผ่นดินโลก  
มองหาท่านและคาดหวังได้เลยว่าท่านจะได ้
รับแต่ความอยุติธรรม ทำาไมจึงไม่ปล่อยท่าน
ไป

ทำาไมหรือ  เพราะท่านสอนความจริง และ
ความจริงจะถูกคัดค้านอยู่เสมอ

การเปิดเผยอย่างท่วมท้น
การเปิดเผยที่เทลงมาบนโจเซฟ สมิธ  

ยืนยันว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้-
เป็นเจ้า  ลองดูที่การเปิดเผยบางอย่าง—ลอง
ดูที่แสงสว่างและความจริงบางเรื่องที่เปิด
เผยผ่านท่านซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับ
ความเชื่อทั่วไปในยุคของท่านและของเรา

• พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบุคคล พระสัต-
ภาวะสูงส่ง พระบิดานิรันดร์ ทรงเป็นพระ-
บิดาของเรา

• พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระเยซูคริสต์ และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นสัตภาวะที่แยก
กัน5

• ท่านทั้งหลายเป็นมากกว่ามนุษย์ ท่านเป็น 
ลูกพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์และอาจ 
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เป็นเหมือนพระองค์ได้6 ถ้าท่านจะมีศรัทธา 
ในพระบุตรของพระองค์ กลับใจ รับศาสน-
พิธี รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และอดทน
จนกว่าชีวิตจะหาไม่7

• ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ยุคปัจจุบันม ี
รากฐานเหมือนกับศาสนจักรที่พระองค์
ทรงจัดตั้งไว้เมื่อทรงปฏิบัติศาสนกิจบน
แผ่นดินโลก พร้อมด้วยศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
และเลวี เอ็ลเดอร์ มหาปุโรหิต มัคนายก ผู้
สอน อธิการ และสาวกเจ็ดสิบ ดังที่อธิบาย
ไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ 

• สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิตถูกถอนคืนจาก
โลกหลังจากพระผู้ช่วยให้รอดสิ้นพระชนม์
และมรณกรรมของอัครสาวก จากนั้นได้
รับการฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยของเรา

• การเปิดเผยยังไม่สิ้นสุด และฟ้าสวรรค์ยัง
ไม่ปิด  ปัจจุบันพระผู้เป็นเจ้ายังตรัสกับ
ศาสดาพยากรณ์ พระองค์จะตรัสกับท่าน
และข้าพเจ้าเช่นกัน8

• หลังจากชีวิตนี้มีมากกว่าสวรรค์และนรก  
มีระดับของรัศมีภาพ และสิ่งที่เราทำาใน
ชีวิตนี้จะส่งผลมากมายมหาศาล9

• มากกว่าการมีแค่ความเชื่อในพระคริสต์
ที่ไร้การปฏิบัติ เราควร “ดูที่ [พระองค์] 
ในความนึกคิดทุกอย่าง”10 “ทำาทั้งหมดที่ 
[เราทำา ] ในพระนามของพระบุตร”11 และ 
“ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและรักษา
พระบัญญัติของพระองค…์เพื่อ [เรา] จะ
มีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ [เรา] 
ตลอดเวลา.”12

• หลายพันล้านคนที่มีชีวิตและตายโดยไม่ม ี
พระกิตติคุณและศาสนพิธีท่ีจำาเป็นต่อความ 
รอดจะไม่สูญไป  “ผ่านการชดใช้ของพระ-
คริสต์, มนุษยชาติทั้งมวลจะรอดได้, โดย
การเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของ
พระกิตติคุณ”13 ปฏิบัติศาสนกิจทั้งแก่คน
เป็นและคนตาย14

• ทุกส่ิงไม่ได้เร่ิมท่ีการเกิด  ท่านมีชีวิตมาก่อน 
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในฐานะบุตร
ธิดาของพระองค์และเตรียมพร้อมสำาหรับ
ชีวิตมรรตัยนี้15

• การแต่งงานและครอบครัวไม่ใช่ข้อตกลง
ของมนุษย์ที่สิ้นสุดก็ต่อเมื่อความตาย 
มาพรากจากกัน ท้ังสองส่ิงเป็นนิรันดร์ผ่าน
ทางพันธสัญญาที่ทำากับพระผู้เป็นเจ้า 
ครอบครัวคือแบบแผนแห่งสวรรค์16

น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเปิดเผยท่ีเทลง 
มาบนโจเซฟ สมิธอย่างท่วมท้น  ทั้งหมดมา
จากที่ใด การเปิดเผยเหล่านี้ซึ่งให้แสงสว่าง 
แก่ความมืด คลายความสงสัย สร้างแรงบัน- 
ดาลใจ เป็นพร และปรับปรุงผู้คนหลายล้าน
คน  น่าจะมาจากที่ใดมากกว่ากัน มาจาก
การที่เขา (หรือใครก็ได้) ฝันเอาเองทั้งหมด 
หรือสวรรค์ช่วยเขา  พระคัมภีร์ที่เป็นผลงาน
ของเขาฟังดูเหมือนถ้อยคำาของมนุษย์หรือ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ข้อสรุป
ข้อโต้แย้งเก่ียวกับส่ิงท่ีโจเซฟ สมิธทำาสำาเร็จ 

นั้นไม่มี  ที่มีคือเขาทำาได้อย่างไรและเพราะ
เหตุใด ทางเลือกมีไม่มาก เขาเป็นนักเสแสร้ง 
หรือเป็นศาสดาพยากรณ์ เขาทำาด้วยตนเอง
หรือได้รับความช่วยเหลือจากสวรรค์  จง 
ดูพยานหลักฐาน แต่ต้องดูทั้งหมด ดูส่วน 
ประกอบทั้งหมดของชีวิตเขา ไม่ใช่ดูที่ส่วน 
ใดส่วนหน่ึง ท่ีสำาคัญท่ีสุด จงทำาดังท่ีเด็กหนุ่ม 
โจเซฟทำา และ “ทูลขอ…พระเจ้าผู้ประทาน
ให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม ่

ทรงตำาหนิ แล้ว [ท่าน] ก็จะได้รับตามที่ทูล
ขอ”17 นี่ไม่เพียงเป็นวิธีเรียนรู้ความจริงเกี่ยว
กับพระคัมภีร์มอรมอนและโจเซฟ สมิธเท่า 
นั้น แต่ยังเป็นแบบแผนที่จะรู้ความจริงของ
ทุกเรื่องเช่นกัน18

โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า โธมัส เอส. มอนสันในปัจจุบัน
ก็เช่นกัน  โดยผ่านโจเซฟ สมิธ “กุญแจทั้ง
หลายของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้ามอบ
ไว้ให้มนุษย์บนแผ่นดินโลก [อีกครั้ง], และ…

พระกิตติคุณ [จะ] รุดไป…ดังก้อนหินซึ่งถูก
สกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือ…, จนเต็ม
ทั้งแผ่นดินโลก.”19

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดานิรันดร์ พระเยซู
คือพระคริสต์  เรานมัสการพระองค์  ไม่มีสิ่ง
ใดเทียบได้กับการสร้างของพระองค์ แผน
แห่งความรอด และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ
การชดใช้ของพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า 
ในสมัยการประทานน้ี เราทำาให้แผนของพระ- 
บิดาสำาเร็จได้และรับส่วนผลของการชดใช้
โดยเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ
ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธเท่านั้น  ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงองค์พระผู้-
เป็นเจ้า—พระบิดานิรันดร์และพระเยซูคริสต์ 
พระผู้ช่วยให้รอดของโลก ในพระนามของ
พระเยซูคริสต์ เอเมน 
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