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จะเข้มแข็งและต้านแรงดึงทั้งหมดที่กำาลังดึง
เราไปผิดทาง…เราต้องมีประจักษ์พยานของ
เราเอง ไม่ว่าท่านจะอายุ 12 ขวบหรือ 112 
ปี—หรืออายุระหว่างนั้น—ท่านสามารถรู้ได้
ด้วยตนเองว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
เป็นความจริง”1

แม้ข่าวสารของข้าพเจ้าในคืนนี้จะมุ่งไป
ยังผู้ที่มีอายุใกล้ 12 ขวบมากกว่าใกล้ 112 ป ี
แต่หลักธรรมที่จะแบ่งปันก็ประยุกต์ใช้ได้กับ 
ทุกคน  เพื่อตอบรับถ้อยคำาของประธานมอน-
สัน ข้าพเจ้าจะถามว่า เราแต่ละคนรู้ด้วยตน 
เองว่าพระกิตติคุณนี้จริงหรือไม่  เราพูดได้
เต็มปากหรือไม่ว่าประจักษ์พยานของเราเป็น

พี่
น้องชายที่รัก เราได้รับแรงบันดาล
ใจอย่างต่อเนื่องจากแบบอย่างส่วน 
ตัวและการรับใช้ในฐานะปุโรหิต 

ของประธานโธมัส เอส. มอนสัน  เมื่อเร็วๆ นี้
มีคนถามมัคนายกหลายคนว่า “คุณชื่นชม 
ประธานมอนสันในเร่ืองใดมากท่ีสุด” มัคนายก 
คนหนึ่งเล่าเรื่องที่ประธานมอนสันในวัยเด็ก 
ให้ของเล่นแก่เพื่อนผู้ขัดสน อีกคนพูดถึงเรื่อง 
ที่ประธานมอนสันเอาใจใส่ดูแลหญิงหม้าย
หลายคนในวอร์ดของท่าน  คนที่สามให้ข้อ
สังเกตเรื่องที่ท่านได้รับเรียกเป็นอัครสาวก
ตั้งแต่ยังหนุ่มและท่านเป็นพรแก่ผู้คนทั่วโลก 
แล้วก็มีเยาวชายคนหน่ึงพูดว่า “ส่ิงท่ีผมช่ืนชม 
มากท่ีสุดเก่ียวกับประธานมอนสันคือประจักษ์ 
พยานที่เข้มแข็งของท่าน”

เราทุกคนรู้สึกถึงการเป็นพยานพิเศษของ
พระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของศาสดา
พยากรณ์และการยึดคำามั่นสัญญาของท่านที่
จะทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ  
ด้วยประสบการณ์ทุกอย่างที่ประธานมอนสัน
แบ่งปัน ท่านเชญิชวนให้ดำาเนนิชวิีตตามพระ- 
กิตติคุณให้สมบูรณ์ขึ้น แสวงหาและสร้าง
เสริมประจักษ์พยานส่วนตัวของเรา  ให้เรา
นึกถึงสิ่งที่ท่านกล่าวไว้ท่ีแท่นพูดนี้ในการ
ประชุมใหญ่สองสามครั้งที่ผ่านมา “เพื่อเรา

ของเราเองจริง ขออ้างอิงคำาพูดของประธาน
มอนสนัอกีครัง้: “ข้าพเจ้ายังยืนยันว่าประจกัษ์ 
พยานที่เข้มแข็งในพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
และพระกิตติคุณของพระองค์จะ…ปกป้อง
ท่านจากบาปและความชั่วร้ายรอบตัวท่าน…
หากท่านยังไม่มีประจักษ์พยานถึงสิ่งเหล่านี้ 
จงทำาสิ่งที่ต้องทำาเพื่อให้ได้รับประจักษ์พยาน
นี้   เป็นเรื่องสำาคัญย่ิงท่ีท่านจะมีประจักษ์
พยานของท่านเอง เพราะประจักษ์พยานของ 
ผูอ้ืน่จะพยุงท่านไปได้เพียงระยะหน่ึงเท่าน้ัน”2

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณ 

ที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์เป็นความ 
จริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ ่
และเป่ียมด้วยปีต ิเราอาจต้องพ่ึงพาประจกัษ์ 
พยานของคนอื่นก่อน—ดังที่นักรบหนุ่มกล่าว
ไว้ว่า “เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เรื่อง
นี้”  นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี แต่เราต้องสร้างเสริม
จากที่นั่น  เพ่ือความเข้มแข็งในการดำาเนิน
ชีวิตตามพระกิตติคุณไม่มีอะไรสำาคัญไปกว่า
การได้รับและเสริมกำาลังประจักษ์พยานของ
เราเอง  เราต้องกล้าประกาศดังที่แอลมาทำา 
“ข้าพเจ้า…รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง”4

“ท่านคิดว่าข้าพเจ้ารู้ถึงความแน่นอนของ
เรื่องเหล่านี้ด้วยวิธีใด?” แอลมากล่าวต่อไป 
ว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าเรื่องเหล่า 
นีเ้ป็นท่ีรูแ้ก่ข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณศกัดิส์ทิธ์ิ 
ของพระผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, ข้าพเจ้าอดอาหาร
และสวดอ้อนวอนมาหลายวันเพื่อข้าพเจ้าจะ
รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง. และ บัดนี้ข้าพเจ้ารู้
ด้วยตนเองว่าเรื่องเหล่านี้จริง”5

ข้าพเจ้าปรารถนาจะเห็นสิ่งที่บิดาข้าพเจ้าเห็น
เช่นเดียวกับแอลมา นีไฟรู้ความจริงด้วย 

ตนเองเช่นกัน หลังจากฟังบิดาพูดถึงประสบ- 
การณ์ทางวิญญาณหลายเรื่อง  นีไฟต้องการ
รู้สิ่งที่บิดารู้  เรื่องนี้เป็นมากกว่าความอยากรู้
อยากเห็นตามปกติ—เพราะเป็นสิ่งที่ท่านหิว 
และกระหายใคร่รู้  แม้ท่านจะ “อายุน้อย ยิ่ง
นกั,” แต่ท่านม ี“ความปรารถนามากด้วยท่ีจะ 
รูค้วามลีล้บัของพระผูเ้ป็นเจ้า”6 ท่านปรารถนา 
อย่างยิ่งที่จะ “เห็น, และได้ยิน, และรู้ถึงเรื่อง 
เหล่าน้ี, โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ”7

ขณะนีไฟ “นั่งไตร่ตรองในใจ [ของท่าน]” 
ท่านถูกพา “ไปในพระวญิญาณ…ไปบนภูเขา 
สูงย่ิง” ที่น่ันท่านถูกถามว่า “เจ้าปรารถนา 

โดยเอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น
แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้
ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ด้วยตัวเราเองว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์
เป็นความจริง เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยปีติ
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ในพระคัมภีร์ไบเบิล: “แต่ถ้าใครในพวกท่าน 
ขาดสติปัญญา ให้คนนัน้ทลูขอจากพระเจ้า”11 

ท่านลงมอืกระทำาด้วยตนเองเพือ่ค้นหาคำาตอบ 
ตอนเช้าท่ีสวยงามในฤดใูบไม้ผลปีิ 1820 ท่าน 
เข้าไปในป่าแล้วคุกเข่าสวดอ้อนวอน  ด้วย
ศรัทธาของท่านและเนื่องด้วยพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงมีงานพิเศษให้ท่านทำา  โจเซฟได้รับนิมิต 
อนัรุง่โรจน์ของพระผูเ้ป็นเจ้าพระบดิาและพระ- 
บุตร พระเยซูคริสต์ และเรียนรู้ด้วยตนเองว่า
ท่านต้องทำาสิ่งใด

จากประสบการณ์ของโจเซฟ สมิธ ท่าน
เห็นรูปแบบที่จะประยุกต์ใช้เพื่อรับและสร้าง 
เสรมิประจกัษ์พยานของตนเองหรอืไม่  โจเซฟ 
น้อมรับพระคัมภีร์เข้าในส่วนลึกของจิตใจ  
ท่านไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งและประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ของตนเอง  จากน้ันท่านลงมือ
กระทำาในสิ่งท่ีเรียนรู้  ผลก็คือนิมิตแรกอัน
รุ่งโรจน์—และทุกสิ่งที่ตามมา  แท้จริงแล้ว 
ศาสนจกัรน้ีสถาปนาขึน้บนหลกัธรรมทีท่กุคน 
—รวมท้ังเดก็หนุม่ชาวไร่อายุ 14 ปี—สามารถ 
“ทูลขอจากพระเจ้า” ได้ และจะได้รับคำาตอบ
ต่อการสวดอ้อนวอนนั้น

ถ้ากระนั้นประจักษ์พยานคืออะไร
เรามักได้ยินสมาชิกศาสนจักรพูดว่าประ- 

จักษ์พยานเป็นสมบัติลำ้าค่าที่สุด  น่ีคือของ
ประทานศักดิ์สิทธิ์จากพระผู้เป็นเจ้าที่เราจะ
รับได้โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  

สิ่งใดหรือ?” ท่านตอบอย่างเรียบง่ายว่า “ข้า- 
พระองค์ปรารถนาจะเห็นส่ิงทีบ่ดิาข้าพระองค์ 
เห็น”8 ด้วยใจที่เชื่อและความวิริยะอุตสาหะ
ของท่าน นีไฟได้รับพรด้วยประสบการณ์ที่
น่าอัศจรรย์  ท่านได้รับการเป็นพยานถึงการ
ประสูติ พระชนม์ชีพ และการตรึงกางเขน
ของพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ที่จะเกิด 
ขึ้น  ท่านเห็นการออกมาของพระคัมภีร์
มอรมอนและการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุค
สุดท้าย—ทั้งเป็นผลของความปรารถนาที่
จริงใจของท่านที่จะรู้ด้วยตัวท่านเอง9

ประสบการณ์ส่วนตัวเหล่าน้ีกับพระเจ้า
เตรียมนีไฟสำาหรับความยากลำาบากและการ 
ท้าทายทีท่่านจะเผชญิในไม่ช้า ประสบการณ์ 
เหล่านี้ช่วยให้ท่านยืนอย่างมั่นคงเมื่อคนอื่นๆ 
ในครอบครัวกำาลังต่อสู้ดิ้นรน  ท่านทำาสิ่งนี้ได้
เพราะท่านได้ เรียนรู้ ด้วยตนเองและ ทราบ 
ด้วยตนเอง  ท่านได้รับพรด้วยประจักษ์พยาน
ของท่านเอง

ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้า
เฉกเช่นนีไฟ ศาสดาโจเซฟ สมิธก็ “อาย ุ

น้อย ยิ่งนัก,” เมื่อท่านมี “จิตใจ…ว้าวุ่นครุ่น- 
คิดหนัก” เก่ียวกับความจริงทางวิญญาณ  
สำาหรับโจเซฟ นั่นเป็นเวลาที่ “กังวลใจมาก” 
ขณะแวดล้อมไปด้วยข่าวสารที่ขัดแย้งสับสน
ด้านศาสนา  ท่านต้องการรู้ว่าศาสนจักรใด 
ถูกต้อง10  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำา 

เป็นความรู้สึกแน่ใจที่สงบนิ่ง ไม่หวั่นไหว เรา 
ได้รบัจากการศกึษา สวดอ้อนวอนและดำาเนิน 
ชีวิตตามพระกิตติคุณ  เป็นความรู้สึกว่าพระ-
วิญญาณบริสุทธ์ิทรงยืนเป็นพยานต่อจิต
วิญญาณเราว่าสิง่ท่ีเราเรยีนรูแ้ละทำานัน้ถูกต้อง

บางคนพูดราวกับว่าประจักษ์พยานคือส
วิทช์ไฟ—อาจปิดหรือเปิดก็ได้ ท่านอาจมี 
ประจักษ์พยานหรือไม่ก็ได้  ในความเป็นจริง   
ประจักษ์พยานเปรียบได้ดังต้นไม้ที่ผ่านการ 
เจริญเติบโตและพัฒนาการมาหลากหลาย
ขัน้ตอน ต้นไม้ทีส่งูทีส่ดุอยูใ่นอทุยานแห่งชาต ิ
เรดวูดทางตะวันตกของสหรัฐ  ขณะท่านยืน
อยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่ขึ้นอยู่หนาแน่นเหล่า
นี้ ช่างน่าพิศวงเมื่อคิดว่าแต่ละต้นงอกงาม
ขึ้นมาจากเมล็ดพืชเล็กๆ เม็ดเดียว  เปรียบ
ดังประจักษ์พยานของเรา  แม้จะเริ่มต้นจาก
ประสบการณ์ทางวิญญาณเพียงครั้งเดียว  
เมื่อเวลาผ่านไปย่อมเติบโตและพัฒนาจาก
การบำารุงเลี้ยงที่ต่อเนื่องและการประสบเหตุ
ทางวิญญาณบ่อยครั้ง

ไม่แปลกท่ีศาสดาพยากรณ์แอลมาอธิบาย 
ถึงวิธีที่เราจะพัฒนาประจักษ์พยานโดยพูด
ถึงเมล็ดพืชที่เติบโตเป็นต้นไม้ “หากท่านให้
ที่” ท่านกล่าว “เพื่อจะปลูกเมล็ดพืชในใจ
ท่าน, ดูเถิด, หากเป็นเมล็ดจริง, หรือเมล็ดดี, 
หาก ท่านไม่โยนมันทิ้งโดยความไม่เชื่อของ
ท่าน, …มันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่าน; และ
เมื่อท่านรู้สึกถึงการพองนี้, ท่านจะกล่าวใน
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อย่างต่อเน่ืองและความพากเพียรของเรา 
“แต่หากท่านจะบำารงุเลีย้งพระวจนะ,” แอลมา 
ให้สัญญา “แท้จริงแล้ว, บำารุงเลี้ยงต้นไม้เมื่อ
เริ่มเติบโต,  โดยศรัทธาของท่านด้วยความ
ขยันหมัน่เพียรย่ิง, และด้วยความอดทน, โดย 
ตั้งตารอผลจากต้นไม้, มันจะแตกราก; และ
ดูเถิดมันจะเป็นต้นไม้ที่งอกงามไปสู่ชีวิตอัน
เป็นนิจ.”14

บัดนี้ถึงเวลา; วันนี้คือวันนั้น
ประจักษ์พยานของข้าพเจ้าเองเริ่มเมื่อ

ศึกษาและไตร่ตรองคำาสอนในพระคมัภีร์มอร- 
มอน  เมื่อคุกเข่าทูลถามพระผู้เป็นเจ้าโดย
สวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อม  พระวิญญาณ
บริสุทธิ์เป็นพยานแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าว่า
สิ่งที่ข้าพเจ้าอ่านจริง  การเป็นพยานครั้งแรก
นี้เป็นสิ่งเร้าให้ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานใน
ความจริงข้ออื่นๆ ของพระกิตติคุณมากมาย 
ดังนั้น เช่นเดียวกับที่ประธานมอนสันสอนว่า  
“เมื่อเรารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ
จริง เราจะรู้ด้วยว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์และท่านเห็นพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา
นิรันดร์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์ เราจะรู้ด้วยว่าพระกิตติคุณได้รับการ
ฟื้นฟูในยุคสุดท้ายนี้ผ่านโจเซฟ สมิธ—รวม
ถึงการฟื้นฟูทั้งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและ
ฐานะปโุรหิตแห่งเมลคเีซเดค”15  นับจากวันนัน้ 
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ที่ศักดิ์สิทธ์ิกับพระ- 
วิญญาณบริสุทธ์ิหลายครั้งซึ่งช่วยยำ้าให้

ใจว่า—มันจำาต้องเป็นว่านี่คือเมล็ดดี, หรือว่า
พระวจนะดี, เพราะมันเริ่มทำาให้จิตวิญญาณ
ข้าพเจ้าขยาย; แท้จริงแล้ว, มันเริ่มให้ความ
สว่างแก่ความเข้าใจของข้าพเจ้า, แท้จริง
แล้ว, มันเริ่มมีรสเลิศสำาหรับข้าพเจ้า.”12

บ่อยครัง้นีค่อืวิธีเริม่ต้นของประจกัษ์พยาน: 
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ สว่างไสว มั่นใจ ที่ทำาให้
รู้ว่าพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจริง  อย่างไร
ก็ตาม แม้ความรู้สึกนั้นจะเลอเลิศเพียงใด 
ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น  งานแห่งการ
เติบโตของประจักษ์พยานท่านยังไม่เสร็จ— 
งานน้ีต้องทำามากกว่าการปลูกต้นเรดวูดซึ่ง
เสร็จสิ้นเมื่อต้นอ่อนแทงยอดออกมาจากพื้น 
ดนิ หากเราละเลยไม่ใส่ใจต่อการกระตุน้เตือน 
ทางวิญญาณในช่วงแรก  ไม่บำารุงเลี้ยงต้น
อ่อนเหล่านีด้้วยการศกึษาพระคมัภีร์และสวด 
อ้อนวอนอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหาประสบ- 
การณ์กับพระวิญญาณเพิ่มขึ้น ความรู้สึกจะ
อ่อนล้าและประจักษ์พยานจะเหี่ยวแห้งลง

ดังที่แอลมาเปรียบไว้ “แต่หากท่านละเลย
ต้นไม้, และไม่คิดถึงการบำารุงเลี้ยงมัน, ดูเถิด
มันจะไม่แตกราก; และเมื่อความร้อนของ
ดวงอาทิตย์มาถึงและแผดเผามัน, เนื่องจาก
มันไม่มีรากมันย่อมเหี่ยวแห้งไป, และท่านก็
ถอนมันขึ้นและโยนมันทิ้ง.”13

ส่วนมากประจักษ์พยานของเราจะเติบโต
เหมอืนต้นไม้: ค่อยเป็นค่อยไป แทบรบัรูไ้ม่ได้ 
ซึ่งจะเป็นไปตามผลลัพธ์แห่งการเอาใจใส่

ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วย
ให้รอดของโลกและว่าพระกิตติคุณท่ีได้รับ
การฟื้นฟูของพระองค์เป็นความจริง  เหมือน
กับแอลมา ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ด้วยความ
แน่ใจว่า ข้าพเจ้ารู้เรื่องเหล่านี้ด้วยตนเอง

สหายวัยเยาว์ท้ังหลาย บัดนี้ถึงเวลาแล้ว 
และวันน้ีคอืวันนัน้ทีเ่ราจะเรยีนรูแ้ละยำา้ความ 
มั่นใจแก่ตนเองว่าพระกิตติคุณนี้จริง  เราแต ่
ละคนมงีานสำาคญัต้องทำา เพือ่ให้งานน้ีสำาเรจ็ 
และเพ่ือได้รบัการปกป้องจากอทิธิพลของโลก 
ซึ่งดูเหมือนปรากฏข้ึนตลอดเวลา เราต้องม ี
ศรัทธาของแอลมา นีไฟ และเด็กหนุ่มโจเซฟ 
สมิธเพื่อมีและพัฒนาประจักษ์พยานของเรา 
เอง

เฉกเช่นมคันายกท่ีเล่าให้ฟัง ข้าพเจ้าชืน่ชม 
ประธานมอนสันที่ประจักษ์พยานของท่านซึ่ง 
สงูตระหง่านดจุต้นเรดวูด แม้กระน้ันประจกัษ์ 
พยานของประธานมอนสันยังคงต้องเติบโต
และพัฒนาต่อไปตลอดเวลา เราสามารถรู ้
ได้ด้วยตนเองดังท่ีประธานมอนสันรู้ว่าพระ- 
เยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและ
พระผู้ไถ่ของโลก ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา
พยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู รวมถึงการฟ้ืนฟูฐานะ 
ปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า  เราดำารงฐานะ
ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์นั้น  ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอน
ด้วยความนอบน้อมขอให้เราเรียนรู้และรู้สิ่ง
เหล่านี้ด้วยตัวเราเองในพระนามศักดิ์สิทธิ์
ของพระเยซูคริสต์ เอเมน 
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