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พระเจ้าทรงบอกโจเซฟถึงชะตากรรมของ
ท่าน

“สุดแดนแผ่นดินโลกจะสอบถามเกี่ยวกับ 
นามของเจ้า, และคนโง่เขลาจะเหน็เจ้าสมควร 
แก่การถูกเยาะเย้ย, และนรกจะเดือดดาลต่อ
ต้านเจ้า;

“ขณะที่ผู้มีใจบริสุทธิ์,…มีปัญญา,… และ
ผู้มีคุณธรรม, จะแสวงหา…พรอยู่เสมอจาก
ฝ่ามือเจ้า.”7

เหตใุดพระเจ้าจงึทรงยอมให้การพูดในทาง 
ชั่วอยู่คู่กับการพูดในทางดี  เหตุผลหนึ่งก็คือ 
การต่อต้านสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าท�าให้ผู ้
แสวงหาความจริงคุกเข่าลงเพื่อหาต�าตอบ8

โจเซฟ สมิธ คือศาสดาพยากรณ์แห่งการ
ฟื้นฟู  งานทางวิญญาณของท่านเริ่มด้วยการ
ปรากฏของพระบิดาและพระบุตร ตามด้วย
การมาเยือนจากสวรรค์อีกนับไม่ถ้วน  ท่าน
เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า
ที่จะน�าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธ์ิ หลักค�าสอนท่ี
สูญหาย และการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตออกมา
อีกครั้ง ความส�าคัญในงานของโจเซฟ เรียก
ร้องมากกว่าการพิจารณาด้วยสติปัญญา สิ่ง
นี้เรียกร้องให้เรา “ทูลขอจากพระเจ้า”9 เช่น
โจเซฟ  ค�าถามทางวิญญาณสมควรได้รับค�า
ตอบทางวิญญาณจากพระผู้เป็นเจ้า

ผู้คนมากมายที่ไม่สนใจงานแห่งการฟื้นฟู
เพียงเพราะไม่เชื่อว่าสัตภาวะจากสวรรค์พูด
กับมนุษย์บนแผ่นดินโลก  พวกเขาพูดว่าเป็น

โดยเอ็ลเดอร์ นีล. แอล. แอนเดอร์เซ็น
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

การมาเยือนคร้ังแรกของเทพต่อศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่ออายุ 17 ปี 
เทพเรียกช่ือโจเซฟและบอกว่าตัวท่าน 

คือโมโรไน เป็นผู้ส่งสารที่ส่งมาจากที่ประทับ 
ของพระผู้เป็นเจ้าและว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงม ี
งานให้โจเซฟท�า  ลองนึกถึงสิ่งที่โจเซฟ สมิธ 
คิดขณะเทพบอกท่านว่าชื่อของท่านจะ “ทั้งด ี
และชั่วในบรรดาประชาติ ตระกูล และภาษา
ทั้งปวง”1 อาจเพราะความตกใจที่แสดงออก 
ในดวงตาของโจเซฟท�าให้โมโรไนพูดอีกครั้ง
ว่าจะมีผู้เอ่ยถึงทั้งในทางดีและชั่วในบรรดา
ผู้คนทั้งปวง2

การเอ่ยถึงโจเซฟ สมิธในทางดีเกิดขึ้นช้า 
การเอ่ยถึงในทางชั่วเกิดขึ้นในทันที  โจเซฟ
เขียนว่า “ช่างแปลกอะไรอย่างนี้ที่เด็กซึ่งไม่ม ี
ใครรูจ้กั…จะถูกมองว่า…มคีวามส�าคญัเพียง 
พอจะดึงดูด…การข่มเหง…ที่หนักที่สุด”3

ขณะทีม่คีนรกัโจเซฟมากขึน้ คนมุง่ร้ายก็ม ี
มากขึน้เช่นกัน  เมือ่อายุ 38 ท่านถูกฆาตกรรม 
จากฝงูคน 150 คนทีม่อมหน้าด�า4 ขณะท่ีชวีติ 
ของศาสดาพยากรณ์จบอย่างกะทันหัน การ
เอ่ยถึงโจเซฟในทางดีและชั่วก�าลังเริ่มต้น

เราควรประหลาดใจกับการพูดในทางชั่ว
ถึงท่านไหม  อัครสาวกเปาโลถูกเรียกว่าคลั่ง
และชอบก่อนกวน5  พระผู้ช่วยให้รอดท่ีรัก
ของเรา พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ทรงถูก
เรียกว่าคนตะกละ คนขี้เมา และเพ่ือนของ
บรรดาคนเก็บภาษีและคนบาป6

โจเซฟ สมิธ
พระเยซูคริสต์ทรงเลือกชายที่บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้นำาการฟื้นฟูแห่ง
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์  พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

ประมาณหนึ่งเดือนต่อมาเธอเขียนมาหา 
ข้าพเจ้าว่า “ดฉินัคิดว่า 12 ปีนัน้เป็นการแสดง 
ความอดทนที่ดี แต่ดิฉันไม่เคยรู้ว่าดิฉันมี
เมตตาหรอืเปล่า ดงันัน้ดฉินัจงึพยายามอย่าง 
มากในเดือนที่ผ่านมา และเขาก็รับบัพติศมา
แล้ว” 

ความเมตตาเป็นสิ่งที่มีพลัง โดยเฉพาะใน 
สภาพแวดล้อมของครอบครัว เธอเขียนต่อว่า 
“ดิฉันย่ิงต้องพยายามมีเมตตามากข้ึนอีก
เพราะเราวางแผนจะไปแต่งงานในพระวิหาร
ปีนี้!”   

หกปีต่อมาเธอเขียนมาหาข้าพเจ้าอีกว่า 
“สามีดิฉัน [เพ่ิง] ได้รับเรียกและแต่งตั้งเป็น
อธิการ [ของวอร์ดเรา]”2

VI.

ในความสมัพนัธ์และสภาวการณ์ทัง้หลาย
ในชีวิต เราต้องอยู่กับผู้ที่แตกต่าง  ส�าคัญ
มากที่เราไม่ควรปฏิเสธหรือละทิ้งความแตก
ต่างในฝั่งของเรา แต่ในฐานะผู้ติดตามพระ-
คริสต์ เราควรอยู่อย่างสงบสุขกับผู้อื่นที่ไม่มี
ค่านิยมเหมือนกับเราหรือไม่ยอมรับค�าสอน
ที่สร้างค่านิยมเหล่านั้น  แผนแห่งความรอด
ของพระบิดา ซึ่งเราทราบโดยการเปิดเผย
ผ่านศาสดาพยากรณ์ ท�าให้เราอยู่ในสภาพ
ความเป็นมรรตัยที่ต้องรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์  ซึง่รวมถึงการรกัเพ่ือนบ้านผูม้วัีฒน- 
ธรรมและความเชื่อที่แตกต่างดังที่พระองค์
ทรงรักเรา ดังที่ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร ์
มอรมอนสอนไว้ เราต้องรุดหน้าต่อไป โดยมี 
“ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้ง 
ปวง” (2 นีไฟ 31:20) 

แม้จะยากล�าบากอยู่แล้วในการด�าเนิน
ชีวิตท่ามกลางความวุ่นวาย แต่พระบัญชา
ของพระผู้ช่วยให้รอดที่ให้รักกันและกันดังที่
พระองค์ทรงรักเรานั้นคงเป็นความท้าทายที ่
ใหญ่ที่สุด  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะเข้า 
ใจสิ่งนี้และพยายามด�าเนินชีวิตตามนั้นใน
ความสัมพันธ์และการกระท�าทุกอย่างของ
เรา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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เกี่ยวกับโจเซฟซึ่งถูกต้องอาจถูกน�าเสนอใน
บริบทที่ต่างจากยุคสมัยและสถานการณ์ของ
ท่านโดยสิ้นเชิง

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแสดงให้
เห็นประเด็นน้ี  “ข้าพเจ้ารับใช้เป็นท่ีปรึกษา
แก่รัฐบาลสหรัฐที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่ง
ชาตใินแอตแลนตา จอร์เจยี  ครัง้หน่ึงขณะรอ 
แท็กซี่เพื่อไปสนามบินหลังจากประชุมเสร็จ 
ข้าพเจ้ายืดเส้นยืดสายบนสนามหญ้าเพื่อรับ 
แสงอบอุ่นยามเช้าก่อนกลับไปยังอากาศฤดู 
หนาวในยูทาห์ … ต่อมาข้าพเจ้าได้รับภาพ
ส่งมาทางไปรษณีย์ซึ่งถ่ายโดยช่างภาพผ่าน 
ทางเลนส์จากระยะไกลจบัภาพขณะทีข้่าพเจ้า 
ผ่อนคลายบนสนามหญ้า  ใต้ภาพมีข้อความ
ว่า ‘ท่ีปรกึษารฐับาลทีศ่นูย์แห่งชาติ’  ภาพน้ัน 
ถูกต้อง ค�าบรรยายภาพถูกต้อง แต่ความจริง
ถูกใช้เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจผิด”17  เราจะ
ไม่ละทิ้งสิ่งที่เรารู้ว่าจริงด้วยเหตุจากสิ่งที่เรา
ยังไม่เข้าใจ

เราอาจเตือนผู้ถามว่าโจเซฟไม่ได้อยู่ตาม
ล�าพังในการเยือนของเทพ

พยานในพระคัมภีร์มอรมอนเขียนว่า “เรา 
ประกาศด้วยถ้อยค�าที่มีสติสัมปชัญญะ, ว่า 
เทพของพระผู้เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์, และ 
…ว่าเราเห็นและดูแผ่นจารึก”18  เราสามารถ
อ้างอิงคนอื่นๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน19

ผู้ถามอย่างจริงใจควรดูการแผ่ขยายของ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูว่าเป็นผลแห่ง
งานของพระเจ้าผ่านศาสดาพยากรณ์

ปัจจบุนันีม้สีถานทีป่ระชมุกว่า 29,000 แห่ง 
และผูส้อนศาสนา 88,000 คนสอนพระกิตต-ิ 
คณุอยู่ทัว่โลก  วสิทุธิชนยุคสดุท้ายหลายล้าน 
คนพยายามท�าตามพระเยซูคริสต์  ด�าเนิน 
ชีวิตอย่างมีเกียรติ ดูแลผู้ยากจน และอุทิศ
เวลากับความสามารถของพวกเขาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น

พระเยซูตรัสว่า
“ต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้  หรือต้นไม้

เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ …
“…พวกท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของ

พวกเขา”20

ค�าอธิบายเหล่านีน่้าเชือ่ถอื แต่ผูถ้ามอย่าง 
จริงใจไม่ควรพึ่งพาสิ่งเหล่านี้เพียงอย่างเดียว
ในการหยุดค้นหาความจริง

ผู้ที่เชื่อแต่ละคนต้องการการยืนยันทาง
วิญญาณถึงพันธกิจจากสวรรค์และอุปนิสัย
ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  สิ่งนี้เป็น 

ไปไม่ได้ที่เทพจะน�าแผ่นจารึกทองค�ามาให้
แปลโดยพลังอ�านาจของพระผู้เป็นเจ้า  จาก
การไม่เชื่อนั้น พวกเขาปฏิเสธประจักษ์พยาน
ของโจเซฟอย่างรวดเร็ว  และบางคนลงต�า่ถึง
ขนาดก่อความเสื่อมเสียให้ชีวิตของศาสดา
พยากรณ์และพูดถึงอุปนิสัยของท่านในทาง
ไม่ดี

เราเสยีใจอย่างย่ิงเมือ่คนทีเ่คยเคารพโจเซฟ 
ละทิ้งจากความเชื่อมั่นของตนและจากนั้นใส่
ร้ายศาสดาพยากรณ์10

“การศึกษาศาสนจักร … ผ่านทางสายตา 
ของผูล้ะทิง้ศาสนจกัร” เอล็เดอร์นีล เอ. แมก็ซ์- 
เวลล์เคยกล่าวไว้ว่าเป็น “เหมือนกับการสัม-
ภาษณ์ยูดาห์เพื่อให้เข้าใจพระเยซู  ผู้ที่ละทิ้ง
จะบอกเรื่องเกี่ยวกับตนเองมากกว่าสิ่งที่เขา
ละทิ้งไป”11

พระเยซตูรัส “จงรกัศตัรขูองท่าน…และจง 
อธิษฐานเพ่ือบรรดาคนท่ีข่มเหงพวกท่าน”12 

ขอให้เรามเีมตตาแก่ผูท้ีวิ่พากษ์วิจารณ์โจเซฟ 
สมธิ โดยเรารู้ในใจว่าท่านคอืศาสดาพยากรณ์ 
ของพระผูเ้ป็นเจ้าและขอให้สบายใจว่าโมโรไน 
ได้บอกเราล่วงหน้าถึงสิ่งนี้นานมาแล้ว

เราตอบอย่างไรกับผูท่ี้ถามด้วยความจริงใจ 
ผู้ที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับค�าพูดที่ไม่ดีที่เขาหรือ
เธอได้ยินหรืออ่านมาเก่ียวกับโจเซฟ สมิธ  
แน่นอน เรายินดีรับฟังค�าถามที่ซื่อตรงและ
จริงใจเสมอ

ในการตัง้ค�าถามเก่ียวกับอปุนสิยัของโจเซฟ 
เราควรแบ่งปันถ้อยค�าของคนหลายพันคนที่

รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวและผู้ที่สละชีวิตของ
พวกเขาเพื่องานที่โจเซฟช่วยสร้างไว้  จอห์น 
เทย์เลอร์ ผู้ถกูฝงูชนทีฆ่่าโจเซฟยิงสีนั่ด ต่อมา 
ประกาศว่า “ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อเบื้องพระ- 
พักตร์พระผู้เป็นเจ้า ต่อเหล่าเทพ และมนุษย์
ว่า [โจเซฟ] เป็นคนดี น่าเคารพนับถือ [และ]  
มีคุณธรรม—...[และ] ลักษณะนิสัยทั้งโดย
ส่วนตัวและที่ปรากฏต่อสาธารณชนไม่มีที่ติ 
—ท่านมีชีวิตและเสียชีวิตเย่ียงคนของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า”13

เราอาจเตือนผู้ถามด้วยความจริงใจว่าข้อ 
มูลในอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวกรอง “ความจริง” 
ข้อมูลบางอย่างไม่ว่าจะน่าเชื่อถือเพียงไรไม่
เป็นความจริง

เมื่อหลายปีก่อน ข้าพเจ้าอ่านนิตยสาร 
ไทม์ ที่รายงานว่าค้นพบจดหมายฉบับหนึ่งที่
คาดว่าเขียนโดยมาร์ติน แฮร์รสซึ่งขัดแย้ง 
กับเรื่องราวของโจเซฟ สมิธที่พบแผ่นจารึก
พระคัมภีร์มอรมอน14

สมาชิกบางคนออกจากศาสนจักรเพราะ
บทความนั้น15

น่าเศร้าท่ีพวกเขาออกเร็วเกินไป  หลาย
เดือนต่อมาผู้เชี่ยวชาญค้นพบ (และผู้ปลอม
แปลงเอกสารสารภาพ) ว่าจดหมายฉบับนั้น
เป็นการหลอกลวงโดยสิ้นเชิง16  เป็นที่เข้าใจ
ได้หากท่านมีค�าถามถึงสิ่งที่ได้ยินในข่าว แต่
ท่านต้องไม่สงสัยประจักษ์พยานของศาสดา
พยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า

เราอาจเตือนผู้ถามว่าข้อมูลบางอย่าง
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จากนั้นแบ่งปันกับครอบครัวและเพื่อนที่การ
สังสรรค์ในครอบครัว เซมินารี และชั้นเรียน
เยาวชนชายและเยาวชนหญิง โดยแสดง
ถึงการยอมรับว่าโจเซฟ สมิธเป็นเครื่องมือ
ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า  ต่อไปให้อ่าน
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธในไข่มุกอันล�้าค่าหรือในจุลสารนี้ ซึ่ง
ปัจจุบันมีอยู่ใน 158 ภาษา ท่านสามารถหา
เอกสารน้ีทางออนไลน์ท่ี LDS.org หรือขอ
จากผู้สอนศาสนา  นี่คือประจักษ์พยานส่วน
ตัวของโจเซฟถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  ขอให้อ่าน
เป็นประจ�า  อาจบันทึกประจักษ์พยานของ
โจเซฟ สมิธด้วยเสียงของท่าน ฟังเป็นประจ�า
และแบ่งปันกับเพื่อน ฟังประจักษ์พยานของ
ศาสดาพยากรณ์ในเสียงของท่านเองจะช่วย
ให้ท่านพบพยานที่ท่านแสวงหา

มีวันที่ยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมรออยู่เบื้อง
หน้า ประธานโธมสั เอส. มอนสนักล่าว “ อุดม- 
การณ์ย่ิงใหญ่น้ี…จะด�าเนินต่อไปข้างหน้า
ขณะเปลี่ยนชีวิตและเป็นพรให้ชีวิต … ไม่มี
อุดมการณ์ใดหรืออิทธิพลใดในสากลโลกจะ
หยุดยั้งงานของพระผู้เป็นเจ้าได้ ไม่ว่าอะไร 
จะเกิดขึ้น อุดมการณ์ยิ่งใหญ่นี้จะก้าวไปข้าง 
หน้า”23

ข้าพเจ้ากล่าวค�าพยานของข้าพเจ้าว่า 
พระเยซูคือพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ของเรา  พระองค์ทรงเลือกชายท่ี
บริสุทธิ์ ชายที่ชอบธรรมให้น�าการฟื้นฟูแห่ง
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระองค์  
พระองค์ทรงเลือกโจเซฟ สมิธ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าโจเซฟ สมิธเป็นชาย
ที่ซื่อสัตย์และมีคุณธรรม  เป็นสานุศิษย์ของ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์   พระผู้เป็นเจ้าพระ- 

แนบเนียนจะไม่น้อยลง  จะมีคนในครอบครัว
และเพื่อนที่ต้องการความช่วยเหลือของท่าน   
บัดนี้คือเวลาที่จะปรับหน้ากากออกซิเจนทาง 
วิญญาณของท่านเองเพือ่ท่ีท่านจะเตรยีมช่วย 
ผู้อื่นที่แสวงหาความจริง21

ประจกัษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธสามารถมาสู่เราได้ในทางที่ต่างกัน  อาจ
เกิดขึ้นขณะท่านคุกเข่าสวดอ้อนวอน ทูลขอ
ให้พระผู้เป็นเจ้ายืนยันว่าท่านนี้คือศาสดา
พยากรณ์ที่แท้จริง  อาจเกิดขึ้นขณะท่านอ่าน
เรื่องนิมิตแรก  ประจักษ์พยานอาจกลั่นลง
มาบนจิตวิญญาณท่านขณะท่านอ่านพระ-
คัมภีร์มอรมอนซ�้าแล้วซ�้าอีก อาจเกิดขึ้นขณะ 
ท่านแสดงประจักษ์พยานของท่านถึงศาสดา
พยากรณ์หรือขณะท่านยืนอยู่ในพระวิหาร
พร้อมกับตระหนักว่าโดยผ่านโจเซฟ สมิธ
อ�านาจแห่งการผนึกอันศักดิ์สิทธ์ิได้รับการ
ฟื้นฟูบนแผ่นดินโลก22  โดยมีศรัทธาและ 
เจตนาแท้จริง ประจักษ์พยานของท่านเก่ียว
กับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจะแข็งแกร่ง  
ลูกโป่งน�้าที่กระหน�่ามาจากข้างทางอย่าง 
ต่อเน่ืองอาจท�าให้ท่านเปียกเป็นครั้งคราว 
แต่มันไม่ควรดับไฟแห่งศรัทธาอักลุกโชน 
ของท่าน 

ถึงเยาวชนที่ฟังอยู่ในวันน้ีหรือจะอ่าน
ถ้อยค�าเหล่านี้ในวันข้างหน้า ข้าพเจ้าให้การ
ท้าทายที่เจาะจงดังน้ี จงหาพยานส่วนตัว
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเฟ สมิธ  ขอให้
เสียงของท่านช่วยท�าให้ถ้อยค�าที่พยากรณ์
ไว้ของโมโรไนที่จะพูดถึงศาสดาพยากรณ์ใน
ทางดีเกิดสัมฤทธิผล  มีอยู่สองแนวคิดคือ 
หนึ่ง หาข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์มอรมอน
ตรงที่ท่านรู้สึกและรู้ว่าเป็นความจริงแน่นอน  

ความจรงิส�าหรบัทกุรุน่  ค�าถามทางวิญญาณ 
สมควรได้รับค�าตอบทางวิญญาณจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า

เมือ่เรว็ๆ นี ้ขณทีข้่าพเจ้าอยู่ในฝ่ังตะวันออก 
ของสหรัฐอเมริกา อดีตผู้สอนศาสนาพูดกับ 
ข้าพเจ้าเก่ียวกับเพ่ือนคนหนึ่งท่ีเข้าใจผิด
เก่ียวกับข้อมูลที่เขาได้รับมาเรื่องศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ  พวกเขาคุยกันหลาย
ครั้งและผลก็คืออดีตผู้สอนศาสนาดูเหมือน
เริ่มจะมีข้อสงสัยบ้าง

ถึงแม้ข้าพเจ้าหวังให้เขาสามารถช่วยเพ่ือน 
กลบัมาเข้มแขง็ ข้าพเจ้ารู้สกึกังวลกับประจกัษ์ 
พยานของเขาเอง  พ่ีน้องท้ังหลาย ข้าพเจ้า
ขอเตือนท่าน ท่านจะช่วยคนอื่นไม่ได้มากนัก
ถ้าศรัทธาของท่านไม่เข้มแข็ง

เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าขึ้นเครื่องบิน
ไปอเมริกาใต้  พนักงานต้อบรับบนเครื่องบิน
ขอให้เราชมวีดิทัศน์เพื่อความปลอดภัย “ซึ่ง
ไม่น่าจะเกิดขึ้น” เราได้รับค�าเตือน “แต่ถ้า
ความดันในห้องโดยสารเปลี่ยน แผงเหนือ
ศีรษะของคุณจะเปิด และหน้ากากออกซิเจน
จะหล่นลงมา  ถ้ามีเหตุการณ์เช่นนี้ให้เอื้อม
มือไปดึงหน้ากาก ครอบบริเวณจมูกและปาก 
ของคุณ  คล้องสายรัดไว้รอบศีรษะและปรับ
หน้ากากตามความเหมาะสม” จากนั้นมีค�า
เตือน “ขอให้ท่านแน่ใจว่าได้ปรับหน้ากาก
ของท่านเองก่อนช่วยเหลือผู้อื่น”

ค�าวิจารณ์ในทางลบเกี่ยวกับศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธจะมีมากขึ้นขณะที่เราเข้าสู่
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด  
ความจริงเพียงครึ่งเดียวและการหลอกลวงที ่

ปรับหน้ากากออกซิเจนทางวิญญาณ 

ของท่านเพื่อให้ท่านพร้อมช่วยคนอื่น 

ที่กำาลังแสวงหาความจริง

ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เวลานี้มีอยู่ใน 158 ภาษา
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พยายามท�าสิ่งที่พวกเขาขอ		ท่านอาจถูกล่อลวง
ให้ไปกับพวกเขาทางความสงสัยของพวกเขา
โดยหวังว่าท่านสามารถหาข้อพิสูจน์หรือเหตุผล
ที่จะขจัดความสงสัยของพวกเขา		ผู้ที่มีความ
สงสัยมักจะต้องการพูดในสิ่งที่พวกเขาคิดว่า
เป็นความจริงหรือข้อโต้แย้งที่ท�าให้พวกเขา
สงสัยและว่าสิ่งนั้นเจ็บปวดเพียงไร…

	 “ท่านกบัข้าพเจ้าท�าได้ดีกว่านีถ้้าเราไม่ใช้เวลานาน 
กบัส่ิงท่ีนกัเรียนของเราเห็นว่าเป็นทีม่าของความ 
สงสัยของพวกเขา…ปัญหาของพวกเขาไม่ได้อยู่
ในสิ่งที่พวกเขาเห็นแต่อยู่ในสิ่งที่พวกเขามองไม่
เห็น…	เราท�าได้ดีที่สุดถ้าเราเปลี่ยนการสนทนา
ในทันที่ไปสู่สิ่งทางใจ	การเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ของใจที่เปิดตาทางวิญญาณ”	(“‘And	Thus	We	
See’:	Helping	a	Student	in	a	Moment	of	Doubt” 
[address	to	Church	Educational	System	religious	
educators,	Feb.	5,	1993],	3,	4;	si.lds.org).

22.	 ประธานกอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	กล่าวว่า	“หลายปี
ก่อนเมื่ออายุสิบสองขวบ	ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้ง
เป็นมัคนายก	คุณพ่อของข้าพเจ้า	ผู้เป็นประธาน
สเตคของสเตคเรา	พาข้าพเจ้าไปการประชุม
ฐานะปุโรหิตสเตคครั้งแรกของข้าพเจ้า…	[เพลง
เปิดคือ	“สรรเสริญบุรุษ”]		พวกเขาร้องเพลงถึง
โจเซฟ	สมิธ	และเมื่อพวกเขาร้องเพลงใจของ
ข้าพเจ้ามีความรกัและความเชือ่ในศาสดาพยากรณ์ 
ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยการประทานนี้ขึ้นอย่างรวดเร็ว	
…ทนัใดนัน้ข้าพเจ้ารูโ้ดยอ�านาจของพระวญิญาณ 
บริสุทธิ์ว่าโจเซฟ	สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของ
พระผูเ้ป็นเจ้าอย่างแท้จรงิ”	(“Praise	to	the	Man,” 
Ensign,	Aug.	1983,	2;Tambuli,	Jan.	1984,	1,	2).	

23.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“เมื่อเรามารวมกันอีกครา,”	
เลียโฮนา	พ.ค.	2012,	4.

24.	 “สรรเสริญบุรุษ,”	เพลงสวด,	บทเพลงที่	14.

บิดาและพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ 
ทรงปรากฏต่อท่าน  ท่านแปลพระคัมภีร ์
มอรมอนโดยของประทานและสิทธิอ�านาจ
ของพระผู้เป็นเจ้า

ในสังคมหลังม่านแห่งความตายของเรา 
เราจะเข้าใจอย่างเต็มที่ถึงการเรียกอันศักดิ์- 
สิทธิ์และพันธกิจจากสวรรค์ของศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมธิ  ในอกีไม่นาน ท่านกับข้าพเจ้า 
และ “คนนบัล้าน [ล้าน] จะรู้จกั ‘โจเซฟ’ อกี”24 

ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน 

อ้างอิง
1.	 โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:33.
2.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:29-46.
3.	 ดู	โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:23.
4.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	135:1.
5.	 ดู	กิจการของอัครทูต	26:24.
6.	 ดู	มัทธิว	11:19;	ยอห์น	10:20.
7.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	122:1-2.
8.	 ประธานดีเทอร์	เอฟ.	อุคท์ดอร์ฟกล่าวว่า	 

“โปรดจงสงสัยความสงสัยของท่านก่อนที่ท่าน 
จะสงสัยศรัทธาของท่านเอง	เราต้องไม่มีวันยอม
ให้ความสงสัยกักขังเราและกันเราออกจากความ
รักจากสวรรค์	สันติสุข	และของประทานที่มา 
จากศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์”	(“เชิญมา
ร่วมกับเรา”	เลียโฮนา,	พ.ย.	2013,	23)	เอ็ลเดอร์
เจฟฟรีย์	อาร์.	ฮอลแลนด์กล่าวว่า	“งานศักดิ์สิทธิ์
ที่ก�าลังด�าเนินอยู่พร้อมด้วยพรจากงานนี้ที่มีให้
เห็นทั่วทุกสารทิศ	ดังนั้นโปรดอย่าตื่นตระหนก
หากมีปัญหาเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวให้เราต้องพินิจ
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