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“พระวิญญาณของพระคริสต์ประทานให้
มนุษย์ทุกคน, เพื่อเขาจะรู้ความดีจากความ 
ช่ัว; ดังน้ัน, ข้าพเจ้าจึงแสดงวิธีตัดสินให้ท่าน;  
เพราะทุกสิ่งที่เชื้อเชิญให้ทำาดี, และชักชวน
ให้เชื่อในพระคริสต์, ส่งมาโดยเดชานุภาพ
และของประทานของพระคริสต์; ดังนั้นท่าน
จะรู้ด้วยความรู้อันสมบูรณ์ว่านี่เป็นของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า.”1

อันที่จริง เราต่างเผชิญปัญหาในการเลือก
เช่นเดียวกับที่โจเซฟ สมิธประสบขณะเป็น
วัยรุ่น  เรามักจะพบว่าตนเองขาดสติปัญญา
เช่นกัน

ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า การค้นคว้า 
หาความจริงเป็นเรื่องน่ายินดี ได้รับการสนับ- 
สนุน และไม่ได้ถูกห้ามปรามหรือเป็นท่ีหวาด- 
กลัวเลย  พระเจ้าพระองค์เองทรงแนะนำา
สมาชิกศาสนจักรให้แสวงหาความรู้2 พระ- 
องค์ตรัสว่า “เจ้าจงแสวงหาอย่างขยันหมั่น
เพียรและสอนถ้อยคำาแห่งปัญญาให้กัน; แท ้
จริงแล้ว, เจ้าจงแสวงหาถ้อยคำาแห่งปัญญา
จากบรรดาหนังสือดีท่ีสุด; แสวงหาการเรียนรู้, 
แม้โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย.”3 แต ่
เราจะรู้จักความจริงในโลกที่โจมตีสิ่งที่เกี่ยว 
ข้องกับพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นทุกทีได้อย่างไร

พระคัมภีร์สอนเราดังนี้
ข้อที่หนึ่ง เรารู้ความจริงได้โดยสังเกตผล

ของสิ่งนั้น

โดยเอ็ลเดอร์มาร์คอส เอ. ไอดูไคทิส
แห่งสาวกเจ็ดสิบ

สองสามวันก่อน ลูกชายวัย 10 ขวบ
ของข้าพเจ้าศึกษาเรื่องสมองมนุษย์
ทางอินเทอร์เน็ต  เขาอยากเป็นศัลย- 

แพทย์ให้ได้สักวันหนึ่ง  สังเกตได้ไม่ยากเลย
ว่าเขาฉลาดกว่าข้าพเจ้ามาก

เราชอบอินเทอร์เน็ต  ที่บ้าน เราสื่อสารกับ
ครอบครัวและเพื่อนๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล และวิธีอื่นๆ ลูกๆ ของข้าพเจ้าทำาการ
บ้านส่วนใหญ่ผ่านอินเทอร์เน็ต

ไม่ว่าจะถามอะไร  ถ้าเราต้องการราย
ละเอียดเพิ่มเติม  เราก็ค้นหาทางออนไลน์ 
เราจะได้ข้อมูลมากมายภายในไม่กี่วินาที  
นี่คือสิ่งอัศจรรย์

อินเทอร์เน็ตให้โอกาสมากมายในการ
เรียนรู้  แต่ซาตานต้องการให้เราเศร้าหมอง 
เขาบิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ  
ใช้เครื่องมือชิ้นสำาคัญนี้เร่งเร้าความสงสัย
และความกลัว และเพื่อทำาลายศรัทธาและ
ความหวัง

เพราะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเรื่องต่างๆ ได้
มากมาย  เราจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ว่าจะปรับใช้กับงานของเราอย่างไร  ซาตาน
ทำาให้เราไม่ว่าง ทำาให้เขว และแทรกส่ิงแปลก- 
ปลอมเข้ามาในข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะ
ทั้งสิ้น

เราไม่ควรเกลือกกลั้วกับขยะ
จงฟังแนวทางต่อไปน้ี ซ่ึงมีอยู่ในพระคัมภีร์ 

ถ้าท่านขาดสติปัญญา
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผยความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ใน 
พระคัมภีร์

เป็นงานที่จะนำามาซึ่งปีติและความพึงพอใจ
ที่แท้จริง  เราต้องศึกษาพระวจนะของพระ-
คริสต์ดังที่พบในพระคัมภีร์และถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตอย่างสม่ำาเสมอ 
“เพราะดูเถิด, พระวจนะของพระคริสต์จะ
บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำา.” 9

ข้าพเจ้าขอทิ้งท้ายด้วยเรื่องราวของหญิง
ม่ายอายุ 73 ปีที่เราพบระหว่างการเดินทาง
ไปฟิลิปปินส์

เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่เกาะโบโฮล บ้าน
ที่เธอกับสามีผู้ล่วงลับทำางานอย่างหนักเพื่อ 
สร้างมันขึ้นมาได้พังทลายลงกับพื้นดิน ทำาให้
ลูกสาวและหลานชายเสียชีวิต เวลานี้เธออยู่
คนเดียว ต้องทำางานหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง  
เธอรับจ้างซักเสื้อผ้า (ซึ่งซักด้วยมือ) และต้อง
ขึ้นลงเนินเขาวันละหลายครั้งเพื่อไปหาแหล่ง
น้ำา  ตอนที่เราไปเยี่ยมเธอ เธอยังคงอาศัยอยู่
ในเต็นท์

นี่คือถ้อยคำาของเธอ “เอ็ลเดอร์ ดิฉันยอม 
รับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงขอให้ดิฉันเผชิญกับมัน 
ดิฉันไม่รู้สึกเดือดร้อน  ดิฉันสะสมใบรับรอง 
พระวิหารและเก็บไว้ใต้หมอน ดิฉันเรียนท่าน 
ว่าดิฉันจ่ายส่วนสิบเต็มด้วยรายได้เพียงน้อย 
นิดจากการรับจ้างซักผ้า  ไม่ว่าอะไรจะเกิดข้ึน 
ก็ตาม ดิฉันจะจ่ายส่วนสิบเสมอ”

ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าลำาดับความสำาคัญ 
ของเรา ความโน้มเอียง นิสัย ความปรารถนา 
ความอยาก และกิเลสของเราจะมีผลโดยตรง
ต่อชีวิตในโลกหน้า  ขอให้เราระลึกถึงพระ-
วจนะของพระผู้ช่วยให้รอดอยู่เสมอ “เพราะ
ว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่าน 
ก็อยู่ที่นั่นด้วย.” ขอให้เราพบใจเราในสถานท่ี 
อันถูกต้อง นี่คือคำาสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า 
ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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ในการเทศนาครั้งสำาคัญยิ่งบนภูเขา 
พระเจ้าตรัสว่า

“ต้นไม้ดีย่อมให้แต่ผลดี ต้นไม้เลวก็ย่อม
ให้ผลเลว…

“เพราะฉะน้ัน พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะ 
ผลของพวกเขา”4

ศาสดาพยากรณ์มอรมอนสอนหลักธรรม
เดียวกันน้ีเม่ือท่านกล่าวว่า “โดยงานของพวก 
เขาท่านจะรู้จักพวกเขา; เพราะหากงานของ
พวกเขาดี, พวกเขาก็ย่อมดีด้วย.”5

เราเช้ือเชิญทุกคนให้ศึกษาผลและงานของ 
ศาสนจักรนี้

บรรดาผู้สนใจความจริงจะสามารถรู้ถึง
ความแตกต่างที่ศาสนจักรและสมาชิกทำาใน 
ชุมชนที่พวกเขาได้รับการจัดตั้ง  พวกเขาจะ
สังเกตเห็นพัฒนาการในชีวิตของผู้ปฏิบัติตาม 
คำาสอนของศาสนจักรเช่นกัน บรรดาผู้ท่ีตรวจ- 
สอบผลเหล่านี้จะพบว่าผลของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายมีรสเลิศ 
และเป็นที่พึงปรารถนา

สอง เราพบความจริงได้โดยการทดลอง
พระวจนะด้วยตัวเราเอง

ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนดังนี้
“เราจะเปรียบพระวจนะกับเมล็ดพืช…หาก 

ท่านให้ที่, เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจท่าน, 
ดูเถิด, หากเป็นเมล็ดจริง, [และ]…หากท่าน 
ไม่โยนมันทิ้งโดยความไม่เชื่อของท่าน,…
ดูเถิด, มันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่าน; และ…

ท่านจะกล่าวในใจว่า—มันจำาต้อง…เป็นว่านี ่
คือเมล็ดดี,…เพราะมันเริ่มทำาให้จิตวิญญาณ 
ข้าพเจ้าขยาย; แท้จริงแล้ว, มันเริ่มให้ความ
สว่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้า, แท้จริงแล้ว, 
มันเริ่มมีรสเลิศสำาหรับข้าพเจ้า…

“…และบัดน้ี…ส่ิงน้ีจะไม่เพ่ิมกำาลังศรัทธา 
ของท่านหรือ? ถูกแล้ว มันจะเพ่ิมกำาลังศรัทธา 
ของท่าน…

“…เพราะทุกเมล็ดออกผลตามลักษณะ
ของมัน”6

ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าช่างมีคำาเชื้อ
เชิญที่ดีเลิศ!  เรื่องนี้สามารถเทียบได้กับการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  ท่านเชิญเราให้ทดสอบ
พระวจนะ เราได้รับปัจจัยเสริม และท่านบอก
เราถึงผลการทดลอง ถ้าเราทำาตามคำาแนะนำา

ด้วยวิธีน้ี พระคัมภีร์สอนเราว่าเราจะรู้ความ 
จริงได้โดยการสำารวจผลของสิ่งนี้ หรือ โดย
การทดลองกับสิ่งนี้เป็นส่วนตัว ให้ที่แก่พระ- 
วจนะในใจเรา และปลูกไว้ เหมือนปลูกเมล็ด 
พืช

อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีท่ีสามท่ีจะรู้ความจริง 
นั่นคือโดยการเปิดเผยส่วนตัว

หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาคท่ี 8 สอน 
ว่าการเปิดเผยคือความรู้—“ความรู…้ถึงสิ่ง
ใดก็ตามที่ [เรา] จะขอด้วยศรัทธา, ด้วยใจ
ซื่อสัตย์, โดยเชื่อว่า [เรา] จะได้รับ”7

พระเจ้าทรงบอกเราว่าจะรับการเปิดเผยนี ้
ได้อย่างไร  พระองค์ตรัสว่า “เราจะบอกเจ้า
ในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า, โดยพระ- 
วิญญาณบริสุทธิ์, ซึ่งจะเสด็จมายังเจ้าและ
ซึ่งจะสถิตอยู่ในใจเจ้า”8

ด้วยเหตุนี้ เราจึงเรียนรู้ว่าเราจะรับการ
เปิดเผยได้โดยการขอด้วยศรัทธา ด้วยใจ
ซื่อสัตย์ และเชื่อว่าเราจะได้รับ

แต่สังเกตว่าพระเจ้าประทานความกระจ่าง 
ในเรื่องนี้เมื่อทรงเตือนว่า “จงจำาว่าถ้าปราศ- 
จากศรัทธา เจ้าจะทำาอะไรไม่ได้; ฉะนั้นจงขอ 
ด้วยศรัทธา.”9 ศรัทธาเรียกร้องการปฏิบัติ— 
อย่างเช่นศึกษาเรื่องนั้นจนรู้ผลในใจท่าน 
แล้วทูลถามในการสวดอ้อนวอนว่าถูกต้อง
หรือไม่

พระเจ้าตรัสว่า
“หากมันถูกต้องเราจะทำาให้ทรวงอกของ

เจ้าเผาไหม้อยู่ภายในเจ้า; ฉะนั้น, เจ้าจะรู้สึก
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ว่ามันถูกต้อง.
“แต่หากมันไม่ถูกต้อง เจ้าจะไม่มีความ

รู้สึกเช่นนั้น, แต่เจ้าจะมีอาการเงียบงันของ
ความคิดจนจะทำาให้เจ้าลืมสิ่งที่ผิด.”10

ศรัทธาที่ไม่ปฏิบัติคือสิ่งที่ตายแล้ว11  
ฉะนั้น “จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย”12

ข้าพเจ้ามีเพื่อนต่างศาสนาคนหนึ่งซึ่งบอก 
ข้าพเจ้าว่าเขาไม่ใช่คนท่ีสนใจเร่ืองทางวิญญาณ 
 เขาจะไม่ศึกษาพระคัมภีร์หรือสวดอ้อนวอน  
เพราะเขาไม่เข้าใจพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
ทั้งไม่แน่ใจว่ามีพระผู้เป็นเจ้าหรือไม่  เจตคติ
น้ีอธิบายถึงการขาดความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ของเขาซึ่งจะนำาไปสู่สิ่งตรงข้ามกับการเปิด
เผยดังที่แอลมาอธิบายว่า “และฉะนั้น, เขาที่
ทำาใจตนแข็งกระด้าง,ผู้เดียวกันนั้นย่อมได้รับ
พระวจนะน้อยลง.”

แต่แอลมาเสริมว่า “คนที่ไม่ทำาใจตนแข็ง 
กระด้าง, ก็จะประทานพระวจนะมากข้ึนเร่ือยๆ, 
จนกว่าจะประทานให้เขารู้ความลี้ลับของ
พระผู้เป็นเจ้าจนเขารู้พระวจนะเหล่านั้นใน
ความไพบูลย์.”13

แอลมากับพวกบุตรของโมไซยาห์เป็นแบบ 
อย่างของหลักธรรมที่ว่าศรัทธาเรียกร้องการ
ปฏิบัติ  ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านว่า

“พวกท่านค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยัน
หมั่นเพียร, เพื่อพวกท่านจะรู้พระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า

“แต่นี่ยังไม่หมด; พวกท่านยอมตนในการ 
สวดอ้อนวอน, และการอดอาหารอย่างมาก; 
ฉะนั้นพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยา- 
กรณ์, และวิญญาณแห่งการเปิดเผย”14

การทูลขอด้วยใจจริงมีความสำาคัญเท่า
เทียมกันในกระบวนการนี้  ถ้าเราแสวงหา
ความจริงอย่างจริงใจ เราจะทำาทุกอย่างใน 
อำานาจของเราที่จะหาให้พบ  ซึ่งอาจรวมถึง 
การอ่านพระคัมภีร์ การไปโบสถ์ และรักษา
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าสุดความ
สามารถ อีกท้ังเต็มใจท่ีจะทำาตามพระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราทราบ

การกระทำาของโจเซฟ สมิธเมื่อท่านแสวง 
หาปัญญาเป็นแบบอย่างที่ดีเลิศซึ่งบ่งบอก
ความหมายของการมีความจริงใจ ท่านกล่าว 
ว่าท่านต้องการทราบว่านิกายใดจริง “เพื่อ 
[ท่าน] จะได้รู้ว่าจะนับถือนิกายใด”15 แม้ก่อน 
ที่ท่านจะสวดอ้อนวอน ท่านก็พร้อมจะปฏิบัติ
ตามคำาตอบที่จะได้รับ

เราต้องขอด้วยศรัทธาและความจริงใจ  
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด  เราต้องเชื่อด้วยว่าเรา

จะรับการเปิดเผย  เราต้องวางใจพระเจ้าและ 

มีความหวังในคำาสัญญาของพระองค์ จงจดจำา 

ข้อความท่ีเขียนไว้ว่า “ถ้าใครในพวกท่านขาด 

สติปัญญา ให้คนน้ันทูลขอจากพระเจ้าผู้ประ- 

ทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและ

ไม่ทรงตำาหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามท่ีทูลขอ”16 

สัญญาที่ล้ำาเลิศ!

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญทุกคนให้แสวงหาความ

จริงจากวิธีการเหล่านี้วิธีใดก็ได้โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งแสวงหาจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านการ

เปิดเผยส่วนตัว  พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดเผย

ความจริงแก่ผู้ที่แสวงหาตามที่อธิบายไว้ใน 

พระคัมภีร์  เรื่องนี้เรียกร้องความพยายาม 

มากกว่าการค้นหาจากอินเทอร์เน็ต แต่ก็คุ้มค่า

ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานว่านี่คือ

ศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์  ข้าพ- 

เจ้าได้เห็นผลของศาสนจักรนี้ในชุมชนและ

ในชีวิตของคนหลายพันคน รวมถึงสมาชิกใน

ครอบครัว  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่าเรื่องนี้

จริง  ข้าพเจ้าได้ทดลองพระวจนะในชีวิตมา

นานหลายปีเช่นกัน และข้าพเจ้ารู้สึกถึงผลที่

มีต่อจิตวิญญาณ  ดังนั้นข้าพเจ้าจึงทราบว่า

เรื่องนี้จริง  แต่สำาคัญที่สุดคือ  ข้าพเจ้าเรียน

รู้ความจริงนี้ด้วยตนเองโดยการเปิดเผยผ่าน

อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์    ข้าพเจ้า

เชื้อเชิญท่านทั้งหลายให้ทำาเช่นเดียวกัน  ใน

พระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โมโรไน	7:16.

2.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:78.

3.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	88:118.

4.	 มัทธิว	7:17,	20.

5.	 โมโรไน	7:5.

6.	 แอลมา	32:28,	30-31.

7.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	8:1.

8.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	8:2.

9.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	8:10.

10.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	9:8-9.

11.	 ดู	ยากอบ	2:17.

12.	 ยากอบ	1:6.

13.	 แอลมา	12:10.

14.	 แอลมา	17:2-3.

15.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:18.

16.	 ยากอบ	1:5.

เพลเซนท์โกรฟ ยูทาห์ สหรัฐ




