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พระคัมภีร์มอรมอน: 
พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ 

พระเยซูคริสต์



พระคัมภีร์มอรมอนที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
นำาออกมาเป็นการแปลจากแผ่นจารึกโบราณ “เขียน 
ตามบัญญัติ, และโดยวิญญาณแห่งการพยากรณ์และ 
การเปิดเผยด้วย—เขียนและผนึกไว้, และซ่อนไว้กับ 
พระเจ้า, เพื่อมันจะไม่ถูกทำาลาย—เพื่อจะออกมาโดย 
ของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือให้ 
เกิดการแปลความหมายในนั้น— …

โดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า โดย ไซมอน ดิวอีย์

“…ซ่ึงเป็นไปเพ่ือแสดงแก่ผู้ท่ีเหลืออยู่ของเช้ือสาย 
แห่งอิสราเอลว่า พระเจ้าได้ทรงทำาสิ่งที่ยิ่งใหญ่อะไร 
บ้างเพ่ือบรรพบุรุษพวกเขา; และเพ่ือพวกเขาจะได้รู้จัก 
พันธสัญญาของพระเจ้า, เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกทอดทิ้ง 
ตลอดกาล—และเพ่ือให้ชาวยิวและคนต่างชาติม่ันใจ 
ด้วยว่าพระเยซูคือพระคริสต ์” (หน้าชื่อเรื่องของ 
พระคัมภีร์มอรมอน)
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เลียโฮนา 
ตุลาคม 2011

ภาพปก
ปกหน้า: ถ่ายภาพประกอบโดย จอห์น ลูค;
เพื่อเจ้าจะรู้, โดย แกรีย์ แคปป์, เอื้อเฟื้อโดย 
คู่สามีภรรยาเดวิด ลาร์เซ็น, ไม่อนุญาตให้ทำา
สำาเนา ปกหลัง: รูปลักษณ์ของพระคริสต์,  
โดย ไฮน์ริค ฮอฟแมนน์, เอื้อเฟื้อโดย 
C. Harrison Conroy Co.

ขอต้อนรับสู่นิตยสารฉบับพิเศษเล่มนี้

มีเพียงไม่กี่หัวข้อที่คู่ควรใช้เนื้อที่ทั้งฉบับ และพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหัวข้อหนึ่ง 

ในนั้น  ในฉบับนี้ ศาสดาพยากรณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เช่นเดียวกับสมาชิกทั่ว 

โลก ต่างเป็นพยานถึงพระคัมภีร์อันล้ำาค่าหาใดเทียบได้เล่มนี้  ที่มาของพระคัมภีร์ดัง 

กล่าวน่าพิศวงยิ่ง เป็นหลักฐานการฟื้นฟูที่จับต้องได้ เป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของ 

เรา และเขียนเพื่อยุคสมัยของเรา—สอนหลักคำาสอนของพระคริสต์อย่างชัดเจนและ 

เรียบง่ายเพื่อสร้างศรัทธาของเราและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเรา

ถึงแม้ท่านจะไม่เห็นงานเขียนเบ็ดเตล็ดหลายเรื่องที่ท่านเคยเห็นใน เลียโฮนา แต่ 

ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด (หน้า 4) และข่าวเยี่ยมสอน (หน้า 46) ยังมีเหมือน 

เดิม  ข่าวสารเหล่านี้และบทความอื่นๆ ทั้งหมดจะแบ่งปันประจักษ์พยานและคำาสอน 

จากพระคัมภีร์มอรมอน

เราขอเชื้อเชิญท่านให้ศึกษานิตยสารฉบับนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน นำาข่าวสาร 

เข้าไปสู่ใจท่าน แบ่งปันข่าวสารเหล่านั้น—และพระคัมภีร์มอรมอน—กับคนอื่นๆ

ข่าวสาร
 4 ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด:  
  สัญญาอันล้ำาค่าของพระคัมภีร ์
  มอรมอน

โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน

 46 ข่าวเยี่ยมสอน: หากเราไม่สงสัย

ตุ ล า ค ม   2 0 1 1   1
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 22 ใครเขียนพระคัมภีร์มอรมอน
งานเขียนของศาสดาพยากรณ์ 
สมัยโบราณ ผู้รวบรวมที่ได้รับ 
การดลใจ และผู้แปลในยุคสุดท้าย 
ที่นำาพระคัมภีร์มอรมอนออกมา

 24 พระคัมภีร์มอรมอน:  
  พยานร่วมกับพระคัมภีร์ไบเบิล

หลักคำาสอนพื้นฐาน 14 ประการที่
สอนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งพระ-
คัมภีร์มอรมอนเสริมคำาพยานเพิ่มเติม

 28 วิธีศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน
โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน

เหตุผลสามข้อและวิธีการสามวิธี 
ในการศึกษาหนังสือพระคัมภีร ์
อันพิเศษสุดเล่มนี้

 32 ความฝันของลีไฮ:  
ยึดราวเหล็กไว้แน่น
โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์

ความฝันของลีไฮสอนวิธีที่เรา 
      จะยึดพระวจนะของ 

       พระผู้เป็นเจ้าไว้ให้แน่น

 38 พระคัมภีร์มอรมอน: เสริมสร้าง 
  ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์

โดย เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

พระคัมภีร์มอรมอนเชื้อเชิญเราและ
ครอบครัวเราให้น้อมรับศรัทธาใน 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ซึ่งจะช่วยให้
ครอบครัวเราประสบความสำาเร็จ

 47 เพลง: เหล่านักรบหนุ่ม 
  สองพันคน

โดย บอนนี ฮาร์ท เมอร์เรย์ และ  
เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์

 48 คำาสอนเพื่อยุคสมัยของเรา
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่มี 
ชีวิตอยู่แบ่งปันความจริงจาก 
พระคัมภีร์มอรมอนที่สามารถนำาทาง 
เราในปัจจุบัน

 52 พระคัมภีร์มอรมอน—ศิลาหลัก 
  แห่งศาสนาของเรา

โดย ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน

คำาปราศรัยอันทรงคุณค่านี้ให้ไว้เมื่อ  
25 ปีก่อน บรรจุประจักษ์พยานและ 
คำาแนะนำาที่ทันสมัยเสมอเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์มอรมอน

 59 งานศักดิ์สิทธิ์
โดย เดวิด เอ. ฟีทซ์

การกระทำาอันเรียบง่ายอย่างหนึ่ง 
สอนบทเรียนให้ผมเรื่องการเคารพ 
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ 
มอรมอน

บทความพิเศษ
 6 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ:  
  ผู้แปลพระคัมภีร์มอรมอน

โดยผ่านอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า  
เด็กหนุ่มด้อยการศึกษากลายเป็น 
ผู้แปลที่ได้รับการดลใจของ “หนังสือ 
ที่ถูกต้อง [ที่สุด] ... บนแผ่นดินโลก”

 10 สิ่งที่พระคัมภีร์มอรมอนสอน 
  เกี่ยวกับความรักของพระผู้เป็นเจ้า

โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน
ท่านต้องการเกิดใหม่ทางวิญญาณและ
มีพลังที่จะรักเฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้าทรง
รักหรือไม่ พระคัมภีร์มอรมอนอธิบาย
ว่าจะทำาอย่างไร

 16 เรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอน
บทความนี้สามารถช่วยท่านสอน 
บุตรธิดาให้รู้เรื่องราวสำาคัญๆ  
จากหนังสือพระคัมภีร์เล่มนี้ได้

 20 ลำาดับเหตุการณ ์
  สมัยพระคัมภีร ์
  มอรมอน

ภาพรวมของกลุ่มคนหลักๆ  
ตั้งแต่ชาวเจเร็ดเมื่อ 2,200 ปี  
ก่อนคริสตกาล ไปจนถึงปลาย
อารยธรรมชาวนีไฟในปี  
ค.ศ. 420
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นิตยสารนานาชาติฉบับทางการของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ฝ่ายประธานสูงสุด: โธมัส เอส. มอนสัน, เฮนรีย์ บี. อายริงก์, ดีเทอร ์
เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ

โควรัมอัครสาวกสิบสอง: บอยด์ เค. แพคเกอร์, แอล. ทอม เพอร์รีย์,  
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, ดัลลิน เอช. โอ๊คส์, เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด,  
ริชาร์ด จี. สก็อตต์, โรเบิร์ต ดี. เฮลส์, เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เดวิด  
เอ. เบดนาร์, เควนทิน  แอล. คุก, ดี.  ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน, 
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

บรรณาธิการ: พอล บี. ไพเพอร์

ที่ปรึกษา: สแตนลีย์  จี. เอลลิส, คริสทอฟเฟล โกลเด้น  จูเนียร์,  
แพร์ จี. มาล์ม

ผู้อำานวยการบริหาร: เดวิด แอล. ฟริสช์เนคท์

ผู้อำานวยการบรรณาธิการ: วินเซนต์ เอ. วอฮ์น

ผู้อำานวยการภาพกราฟิก: อัลลัน อาร์. ลอยบอร์ก

บรรณาธิการบริหาร: อาร์. วัล จอห์นสัน

ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: เจนิเฟอร์ แอล. กรีนวูด, อาดัม ซี. โอลสัน

รองบรรณาธิการ: ซูซาน บาร์เรตต์, ไรอัน คารร์

กองบรรณาธิการ: บริททานี บีทที, เดวิด เอ. เอ็ดเวิร์ดส์, แมทธิว ดี.  
ฟลิตตัน, ลารีน พอร์เตอร์ กอนท์, ลาร์รีย์ ฮิลเลอร์, แคร์รี คาสเต็น,  
เจนนิเฟอร์ แมดดีย์, ลีอา แม็คคลานาฮาน, เมลิสซา เมอร์ริล, ไมเคิล อาร์.  
มอร์ริส, แซลลีย์ เจ. โอดีเคิร์ก, โจชัว เจ. เพอร์คีย์, แชด อี. ฟาเรส, แจน  
พินบอรัฟ, จาเน็ต โธมัส, พอล แวนเดนเบิร์จ, มาริสซา เอ. วิดดิสัน, 
เมลิสซา เซนเตโน

ผู้อำานวยการบริหารฝ่ายศิลป ์เจ. สก็อตต์ คนูดเซ็น

ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์: สก็อตต์ แวน แคมเพน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต: เจน แอนน์ ปีเตอร์ส

นักออกแบบอาวุโส: ซี. คิมบัลล์ บอทท์, โธมัส เอส. ไชลด์, คอลลีน  
ฮิงค์ลีย์, เอริค พี. จอห์นเซ็น, สก็อตต์ เอ็ม. มอย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต: โคลเลตต์ เนเบเคอร์ อูนี, ฮาเวิร์ด จี. บราวน์, จูลี 
เบอร์เดทท์, เรจินัลด์ เจ. คริสเต็นเซ็น, คิม เฟนสเตอร์เมเคอร์, แคธลีน 
ฮาเวิร์ด, เดนิส เคอร์บี, จินนีย์ เจ. นิลสัน, ไทย์ พิลเชอร์

งานก่อนพิมพ์: เจฟฟ์ แอล. มาร์ติน

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดพิมพ์: เครก เค. เซดจ์วิค

ผู้อำานวยการฝ่ายจัดจำาหน่าย: อีวาน ลาร์เซ็น
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ภาพเขียนหลายภาพในฉบับนี้มีภาพ 
เลียโฮนาที่ลีไฮได้รับ ภาพเลียโฮนา 
เหล่านั้นไม่ได้ซ่อนอยู่และอาจไม่เหมือน 
ภาพข้างบนนี้เสียทีเดียว แต่ลองหาดูว่า 
ท่านจะพบเลียโฮนากี่อันในฉบับนี้

 60 หากท่านอยากรู้จริงๆ ท่านจะรู้
โดย เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ.  
กอนซาเลซ

วิธีการสี่วิธีที่ท่านจะรู้ว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนได้รับการดลใจจาก 
พระผู้เป็นเจ้า

 65 โปสเตอร์: เสียงจากภัสมธุลี

 66 ไฟลุกไหม้ในตัวผม
โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส

วันที่เอดูอาร์โด คอนเตรราส  
หัดอ่านเป็นวันเดียวกับที่เขาได้รับ
ประจักษ์พยานจากพระคัมภีร ์
มอรมอน

 68 พระคัมภีร์มอรมอนเปลี่ยนชีวิต 
  ฉันอย่างไร

สมาชิกเป็นพยานว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนช่วยให้พวกเขาพบ 
คำาตอบ การปลอบโยน และ 
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างไร

 72 ถึงทุกภาษาและผู้คน
โดย ลีอา แม็คคลานาฮาน

สำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทั่วโลก 
ไม่มีสิ่งใดเทียบได้กับการมีพระคัมภีร์
มอรมอนในภาษาบ้านเกิดของ 
พวกเขา

 76 คำาถามทั่วไปเกี่ยวกับพระคัมภีร ์
  มอรมอน

คำาตอบง่ายๆ สำาหรับคำาถามที่คน
ทั่วไปมักจะถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์
มอรมอน

 80 ประจักษ์พยาน พันธสัญญา  
  และพยาน

โดย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงหนังสือเล่มนี้
ประหนึ่งข้าพเจ้าเคยเห็นแผ่นจารึก
ทองคำาพร้อมกับพยานสามคน 
และพยานแปดคน



หลายปีก่อนข้าพเจ้ายืนอยู่ข้างเตียงคุณพ่อวัยหนุ่ม 
คนหนึ่งขณะที่เขาใกล้จะสิ้นใจ  ภรรยาซึ่งมีท่าที 
กระวนกระวายกับลูกสองคนยืนอยู่ใกล้ๆ  เขากุมมือ 

ข้าพเจ้าพลางกล่าวด้วยสายตาแกมวิงวอนว่า “อธิการครับ ผม 
รู้ว่าผมกำาลังจะตาย  บอกผมหน่อยสิครับว่าจะเกิดอะไรกับวิญญาณ 
ของผมเมื่อผมตาย”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในใจเพื่อขอการนำาทางจากสวรรค์และ 
สังเกตเห็นพระคัมภีร์รวมสามเล่มวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียง  ข้าพเจ้า 
เอื้อมมือไปหยิบหนังสือมาพลิกดู ทันใดนั้นข้าพเจ้าก็พบว่า 
ข้าพเจ้าหยุดอยู่ตรงบทที่ 40 ของแอลมาในพระคัมภีร์มอรมอน 
โดยข้าพเจ้าไม่ได้พยายามอะไรเลย  ข้าพเจ้าอ่านถ้อยคำาเหล่านี ้
ให้เขาฟัง

“ดูเถิด, เทพทำาให้เป็นที่รู้แก่พ่อ, ว่าวิญญาณมนุษย์ทุกคนนั้น,  
ทันทีที่ออกจากร่างอันเป็นมรรตัยนี้…ทรงนำากลับบ้านไปสู่ 
พระผู้เป็นเจ้าองค์นั้นผู้ประทานชีวิตให้พวกเขา.

“และ…พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรมเข้าในสภาพ 
แห่งความสุข, ซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษม, สภาพของการพัก 
ผ่อน, สภาพของความสงบสุข, ซึ่งที่นั่นพวกเขาจะพักผ่อนจาก 
ความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงของพวกเขาและจากความกังวล 
ทั้งปวง, และโทมนัส” (แอลมา 40:11–12)

ขณะที่ข้าพเจ้ายังคงอ่านเรื่องการฟื้นคืนชีวิต สีหน้าของชาย 
หนุ่มอ่ิมเอิบและรอยย้ิมแต่งแต้มริมฝีปาก  เม่ือข้าพเจ้าส้ินสุดการ 
เยี่ยม ข้าพเจ้ากล่าวลาครอบครัวที่น่ารักนี้

ข้าพเจ้าพบภรรยากับลูกๆ ของเขาอีกครั้งที่งานศพ  ข้าพเจ้า 
หวนนึกถึงคืนนั้นเมื่อชายหนุ่มวิงวอนขอความจริงและได้ยิน 
คำาตอบสำาหรับคำาถามของเขาจากพระคัมภีร์มอรมอน

สัญญาอันล้ำาค่าอีกมากมายมาจากพระคัมภีร์มอรมอน รวม 
ทั้งสัญญาถึงสันติสุข เสรีภาพ และพรถ้าเรา “เพียงจะรับใช้พระ 
ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดิน, ผู้คือพระเยซูคริสต์” (อีเธอร์ 2:12)

จากหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนมีสัญญาถึง “ความสุข 
อันไม่รู้จบ” กับ “คนที่รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า, เพราะ 
ดูเถิด, พวกเขาได้รับพรในทุกสิ่ง, ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายวิญญาณ” 
(โมไซยาห์ 2:41)

จากหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนมีสัญญาถึง “ปีติ… 
ที่เกินกว่าจะเข้าใจได้” กับคนเหล่านั้นที่เป็น “เครื่องมือในพระ 
หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า” ในการช่วยชีวิตบุตรธิดาที่ล้ ำาค่าของ
พระองค์ (แอลมา 28:8; 29:9)

จากหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนมีสัญญาว่าอิสราเอล 
ที่กระจัดกระจายจะรวมกันอีกครั้ง—งานซึ่งเรามีส่วนร่วมผ่าน 
ความพยายามอย่างมากในการสอนศาสนาทั่วโลก (ดู 3 นีไฟ  
16; 21–22)

จากหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนมีสัญญาว่าเมื่อเรา 
สวดอ้อนวอนพระบิดาในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสต์  
ครอบครัวเราจะได้รับพร (ดู 3 นีไฟ 18:21)

จากการศึกษาหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนทำาให้ 
เห็นสัมฤทธิผลตามสัญญาของศาสดาพยากรณ์ที่ว่า “ท่านจะมี 
พระวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตและในบ้านของท่าน มี 
ปณิธานแน่วแน่มากขึ้นว่าจะดำาเนินในการเชื่อฟังพระบัญญัติ 
และมีประจักษ์พยานเข้มแข็งมากขึ้นถึงการทรงพระชนม์อยู่จริง
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า”1

และจากหน้าหนังสือของพระคัมภีร์มอรมอนมีสัญญาของ 
โมโรไนที่ว่าโดยผ่านการสวดอ้อนวอน เจตนาแท้จริง และศรัทธา 
ในพระคริสต์ เราจะรู้ความจริงของสัญญาเหล่านี้ “โดยอำานาจ 

โดย ประธาน
โธมัส เอส. มอนสัน

ข่ าวสารจากฝ่ ายประธาน สูง สุด

สัญญาอันล้ำ�ค่�
ของพระคัมภีร์มอรมอน
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ของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ดู โมโรไน 10:4–5)
ข้าพเจ้าเป็นพยานร่วมกับศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายท่าน 

อื่นๆ ถึงความจริงของ “หนังสือที่ถูกต้องที่สุดบนแผ่นดินโลก”2 
เล่มนี้ แม้พระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ 
พระเยซูคริสต์  ข่าวสารในนั้นแผ่ขยายทั่วแผ่นดินโลก และนำาผู้ 
อ่านมาสู่ความรู้เกี่ยวกับความจริง  ข้าพเจ้ามีประจักษ์พยานว่า 
พระคัมภีร์มอรมอนเปลี่ยนชีวิต  ขอให้เราทุกคนอ่านแล้วอ่านอีก   
และขอให้เราแบ่งปันประจักษ์พยานของเราอย่างเบิกบานใจถึง
สัญญาอันล้ำาค่านี้กับบุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้า 

อ้างอิง
1.	 กอร์ดอน	บี.	ฮิงค์ลีย์	“ประจักษ์พยานอันแน่วแน่และมีพลัง”	เลียโฮนา 

ส.ค.	2005	หน้า	6
2.		คำาสอนของประธานศาสนาจักร:โจเซฟ สมิธ 	(2007)	หน้า	67

การสอนจากข่าวสารนี้
ในพระคัมภีร์ “เราพบหลักธรรมแห่งความจริง 
ที่จะแก้ไขความสับสนวุ่นวายทุกอย่าง ปัญหา 
ทุกอย่าง และสภาพที่ไม่มีทางออกทุกอย่างที ่
ครอบครัวมนุษย์หรือทุกผู้คนเผชิญอยู่” (ไม่ม ี
การเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน [1999] หน้า 
51)  ขณะที่ท่านแบ่งปันข่าวสารของประธาน 
มอนสันกับครอบครัว ขอให้พวกเขาคอยฟัง  
“สัญญาอันล้ำาค่า” ในพระคัมภีร์มอรมอนที ่
ประธานมอนสันแยกแยะให้เห็น  ท่านอาจบอก 
สัญญาข้อหน่ึงในพระคัมภีร์มอรมอนที่มีความ
หมายต่อท่านถ่า
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พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือพระคัมภีร์ที ่
พิเศษสุดเล่มหนึ่ง  ถึงแม้ศาสดาพยากรณ์
สมัยโบราณจะเป็นผู้เขียน แต่ไม่ได้มาถึงเรา 

แบบเดียวกับพระคัมภีร์ไบเบิล  พระคัมภีร์ไบเบิลส่วน 
ใหญ่บันทึกแยกกันไว้ในหนังสือม้วนของซีกโลกตะวัน- 
ออกและคัดสำาเนาโดยเจ้าหน้าที่คัดลอกเป็นเวลาหลาย 
ศตวรรษ  จนราวศตวรรษที่สี่หลังจากพระเยซูคริสต์จึง 
ได้นำาส่วนที่แยกกันมารวมเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เรา 
เรียกว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว พระคัมภีร์มอรมอนบันทึก 
ไว้บนแผ่นโลหะโดยศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณในซีก 
โลกตะวันตก ในเบื้องต้นย่อให้เป็นบันทึกเดียวบนแผ่น 
จารึกทองคำาโดยศาสดาพยากรณ์คนหน่ึง—ช่ือมอรมอน 
(ชื่อหนังสือตั้งตามชื่อของท่าน)—ในคริสต์ศตวรรษที่ห้า   
ต่อมาโมโรไนบุตรชายของท่านฝังแผ่นจารึกไว้จนถึงปี  
ค.ศ. 1827 เมื่อโมโรไน สัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว มา
มอบแผ่นจารึกดังกล่าวให้เด็กหนุ่มนามโจเซฟ สมิธ

เหตุการณ์หลังจากน้ันคือเร่ืองราวท่ีโจเซฟได้รับบันทึก 
แปล และจัดพิมพ์บันทึกซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์   
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพยานด้วยพระองค์เองว่าหนังสือ 
เล่มนี้เป็นความจริง (ดู คพ. 17:6)

ศาสดา
พยากรณ์
โจเซฟ 
สมิธ: 
ผู้แปล
พระคัมภีร์มอรมอน
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1.	คริสต์ศักราช	1820	เด็กหนุ่มวัย	
14	ปีชื่อโจเซฟอาศัยอยู่ใกล้พอลไมรา
นิวยอร์ก	ถึงแม้อายุยังน้อยแต่ท่าน
เป็นห่วงเรื่องสถานภาพของท่านต่อ
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและสับสน
กับคำากล่าวอ้างของศาสนาคริสต์
นิกายต่างๆ	ที่หาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
ด้วยการดูหมิ่นคำากล่าวอ้างของนิกาย
อื่น		โดยได้แรงจูงใจจากการศึกษา
พระคัมภีร์ไบเบิล	โจเซฟจึงตัดสินใจ
แสวงหาปัญญาโดยทูลขอพระผู้เป็น-
เจ้า	ผู้	“ทรงโปรดประทานให้คน
ทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรง
ตำาหนิ”	(ยากอบ	1:5)	ท่านเข้าไป
ในป่าใกล้บ้านท่านเพื่อสวดอ้อนวอน

2.	เมื่อโจเซฟคุกเข่าลงสวดอ้อนวอน	ลำาแสงเจิดจ้าเลื่อนลงมาตกต้องท่าน		
ในลำาแสงนั้นท่านเห็นพระอติรูปสองพระองค์		พระบิดาบนสวรรค์รับสั่งและ
ตรัสว่า	‘นี่คือบุตรที่รักของเรา.		จงฟังท่าน!”	(โจเซฟ	สมิธ—ประวัติ	1:17)		
พระเจ้ารับสั่งกับโจเซฟไม่ให้นับถือนิกายใดเลยเพราะไม่มีนิกายใดถูกต้อง	
แต่ท่านได้รับสัญญา	“ว่าความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะเป็นที่รู้แก่	[ท่าน]	
ในอนาคตข้างหน้า”1

3.	สามปีผ่านไป	ในช่วงที่โจเซฟ	
สมิธเล่าประสบการณ์ของท่านให้คน
อื่นฟัง	—และถูกข่มเหงเพราะเรื่องนี้		
ท่านชี้แจงว่า	“แม้ว่าข้าพเจ้าถูกเกลียด
ชังและถูกข่มเหงเพราะการกล่าวว่า
ข้าพเจ้าเห็นนิมิต,	แต่มันเป็นความ
จริง;	และ…ทำาให้ข้าพเจ้ากล่าวอยู่
ในใจ:	ทำาไมจึงข่มเหงข้าพเจ้าเพราะ
การบอกความจริงเล่า?		ข้าพเจ้าเห็น
นิมิตจริงๆ;	และข้าพเจ้าเป็นใครเล่าที่
จะคัดค้านพระผู้เป็นเจ้าได้,	หรือเหตุ
ใดโลกจึงคิดจะทำาให้ข้าพเจ้าปฏิเสธสิ่ง
ที่ข้าพเจ้าเห็นมาจริงๆ	เล่า?		เพราะ
ข้าพเจ้าเห็นนิมิต;	ข้าพเจ้ารู้เรื่องนี้,
และข้าพเจ้ารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบเรื่องนี้,	และข้าพเจ้าไม่สามารถ
ปฏิเสธเรื่องนี้ได้”	(โจเซฟ	สมิธ—
ประวัติ	1:25)
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6.	เช่นเดียวกับคนทั่วไปในแถบ
ชนบทสมัยนั้น	โจเซฟ	สมิธร่ำาเรียน
มาไม่มากนัก		เพื่อช่วยท่านเรื่อง
การแปล	พระผู้เป็นเจ้าทรงจัด
เตรียมเครื่องมือการแปลสมัย
โบราณไว้ให้ท่านเรียกว่าอูริมและ
ทูมมิม		นอกจากนี้ท่านยังได้รับพร
โดยมีผู้จดข้อความตามคำาบอกของ
ท่านขณะแปล		ผู้จดบางคนได้แก่	
เอมมาภรรยาของท่าน	มาร์ติน	
แฮร์ริส	เกษตรกรผู้มั่งคั่ง	และ
ออลิเวอร์	คาวเดอรี	ครูสอนหนังสือ		
งานแปลส่วนใหญ่ทำาเสร็จหลังจาก
ออลิเวอร์เริ่มเป็นผู้จดได้ไม่ถึงสาม
เดือน

เอมมาบรรยายสภาพเหตุการณ ์
เมื่อทำาหน้าที่เป็นผู้จดของโจเซฟว่า 
“ไม่มีใครบอกให้จดข้อเขียนของ 
ต้นฉบับได้เว้นแต่เขาจะได้รับการ 
ดลใจ	เพราะเมื่อ	[ดิฉันกำาลัง]	ทำา 
หน้าที่ผู้จด	[โจเซฟ]	จะบอกให้ดิฉันจด
ตามชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่า	และ 

ต้ั   
 งแต่	 ค.ศ.1830	 ประชาชนหลายล้านคนอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
	และเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

เพราะพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดของพระคัมภีร์มอรมอน	 หนังสือเล่มนี้ 

4.	ในวันที่	21	กันยายน	ค.ศ.	
1823	โจเซฟกำาลังสวดอ้อนวอน
เมื่อมีแสงส่องสว่างทั่วห้องนอนใต้
หลังคาของท่านและเทพองค์หนึ่ง
นามว่าโมโรไนมาปรากฏ		โมโรไน
บอกโจเซฟเกี่ยวกับงานเขียนโดย
ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณบางท่าน		
บันทึกซึ่งจารึกไว้บนแผ่นทองคำาฝัง
ไว้ในเนินเขาใกล้บ้านท่าน		โจเซฟ
ได้รับแจ้งว่าท่านต้องแปลบันทึกนั้น

5.	ท้ายที่สุดในวันที่	22	กันยายน	ค.ศ.	1827	โจเซฟได้รับมอบแผ่นจารึก	
ท่านยกแผ่นจารึกเหล่านั้นออกมาจากหีบศิลาซึ่งฝังไว้ใต้ศิลาขนาดใหญ่ก้อน
หนึ่งบนเนินเขาใกล้พอลไมรา	นิวยอร์ก

เป็นพยานยืนยันด้วยว่าโจเซฟ	 สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาศาสนจักรของพระองค์ในทุกวันนี้		ประชาชน 
หลายล้านคนทดสอบและพบว่าสัญญาของโมโรไนถึงผู้แสวงหาความจริง

8   เ ล ีย โ ฮ น า



7.	ในช่วง	18	เดือนที่มีแผ่นจารึก	 
โจเซฟไม่ใช่คนเดียวที่เห็นหรือจับ 
ต้องแผ่นจารึก		ชายสามคน— 
ออลิเวอร์	คาวเดอรี,	เดวิด	วิตเมอร์	
และมาร์ติน	แฮร์ริส—เป็นพยาน 
อย่างเป็นทางการว่าเทพโมโรไน 
แสดงให้พวกท่านเห็นแผ่นจารึก 
ทองคำาและพวกท่านรู้ว่าแผ่นจารึก	 
“ได้รับการแปลโดยของประทานและ
เดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้า,	เพราะ
สุรเสียงของพระองค์ประกาศมายัง
เรา”		ชายอีกแปดคนเป็นพยานเช่น
กันว่าพวกท่านเห็นและได้จับต้อง 
แผ่นจารึกทองคำา4

8.	ราวเดือนสิงหาคม	ค.ศ.	1829	
โจเซฟทำาสัญญากับเอ็กเบิร์ต	บี.	
แกรนดิน	ผู้จัดพิมพ์ในพอลไมรา	
นิวยอร์ก	ให้พิมพ์หนังสือ		มาร์ติน	
แฮร์ริสจำานองฟาร์มของเขาเพื่อ
นำาเงินมาจ่ายค่าพิมพ์หนังสือ	และ
ในวันที่	26	มีนาคม	ค.ศ.	1830	
พระคัมภีร์มอรมอนมีวางจำาหน่าย

9.	วันที่	6	เมษายน	ค.ศ.	1830	
มีคนประมาณ	60	คนมาชุมนุมกัน
ในบ้านไม้ซุงที่เฟเยทท์	นิวยอร์ก		
ที่นั่น	ตามการทรงนำาของพระเจ้า
พระเยซูคริสต์	โจเซฟ	สมิธจัดตั้ง
ศาสนจักรของพระผู้ช่วยให้รอด
อย่างเป็นทางการ	ศาสนจักรซึ่ง
ได้รับการฟื้นฟูตามระเบียบที่วาง
ไว้แต่แรก	นำาโดยอัครสาวกและ
ศาสดาพยากรณ์	มีสิทธิอำานาจ
ให้พูดแทนพระผู้เป็นเจ้า	การเปิด
เผยต่อโจเซฟ	สมิธในเวลาต่อมา
ให้ชื่อศาสนจักรว่า	ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย	(ดู	คพ.	115:4) 

อ้างอิง
1.		 โจเซฟ	สมิธ,	ใน	History of the 

Church, 4:536
2.  Interview with Emma Smith by 

Joseph	Smith	III,	ก.พ.	1879	ใน	
Saints’ Herald, 1	ต.ค.	1879,	290

3.		ดู	คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร: 
โจเซฟ สมิธ 	(2007)	หน้า	64

4.		ดู	“ประจักษ์พยานของพยานสาม
คน”	และ	“ประจักษ์พยานของพยาน
แปดคน”	ในคำานำาของพระคัมภีร ์
มอรมอน

อย่างซื่อสัตย์เป็นความจริง	 “ข้าพเจ้าจะแนะนำาท่านให้ทูลถามพระผู้เป็น 
เจ้า,	พระบิดานิรันดร์,	ในพระนามของพระคริสต์,	ว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือ 
ไม่;	และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริง,	ด้วยเจตนาแท้จริง,	โดยมีศรัทธา

ในพระคริสต์,	 พระองค์จะทรงแสดงความจริงของเร่ืองให้ประจักษ์แก่ท่าน, 
โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์”	(โมโรไน	10:4)

เมื่อกลับจากรับประทานอาหาร	 
หรือหลังจากการขัดจังหวะ	เขาจะ 
เริ่มตรงที่แปลค้างไว้ทันทีโดยไม่ต้อง 
ดูต้นฉบับหรืออ่านส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ให้เขาฟัง”2

โจเซฟอธิบายความสำาคัญในการ 
ออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนว่า	 
“โดยอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้า 
แปลพระคัมภีร์มอรมอนจากอักษร 
ภาพโบราณซึ่งมีความรู้ที่สูญหายไป 
จากโลก		เด็กหนุ่มไร้การศึกษาอย่าง
ข้าพเจ้ายืนโดดเดี่ยวในเหตุการณ ์
อันน่าอัศจรรย์นั้นโดยใช้การเปิดเผย 
ใหม่ต่อสู้กับปัญญาของโลกและ 
ความไม่รู้ที่สั่งสมมาสิบแปด
ศตวรรษ”3
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ชาวคริสต์ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับพระลักษณะ 
ของพระเยซูคริสต์ตามที่รายงานไว้ในพระ 
คัมภีร์ไบเบิล  พวกเขาอัศจรรย์ใจในความ 

รักที่พระองค์ทรงแสดงต่อคนยากจน คนเจ็บป่วย  
และคนถูกเหยียดหยาม  คนที่ถือตนเป็นสานุศิษย์ 
ของพระองค์ต่างพยายามเลียนแบบพระองค์และ 
ทำาตามคำาแนะนำาของอัครสาวกที่รักของพระองค์  
“ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมา 
จากพระเจ้า และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้า 
และรู้จักพระเจ้า…เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความ 
รัก” (1 ยอห์น 4:7–8)

พระคัมภีร์มอรมอนให้ความกระจ่างเกี่ยวกับ 
แนวคิดดังกล่าว โดยอธิบายว่าเราเกิดจากพระผู้- 
เป็นเจ้า อย่างไร และเราได้พลังมา อย่างไร ท่ีจะรัก
ดังเช่นพระองค์รัก ทั้งยังระบุหลักธรรมหลักๆ สาม 
ประการอันจะนำาเดชานุภาพแห่งรักของพระผู้เป็น- 
เจ้าเข้ามาในชีวิตเราด้วย

หนึ่ง พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าการใช้ศรัทธาใน
พระคริสต์และเข้าสู่ พันธสัญญา กับพระองค์เพื่อ

รักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นกุญแจสู่การเกิด 
ใหม่ทางวิญญาณ  กษัตริย์เบ็นจามินกล่าวกับผู้คน 
สมัยพระคัมภีร์มอรมอนที่ทำาพันธสัญญาเช่นนั้น 
ว่า “และบัดนี้, เพราะพันธสัญญาที่ท่านทำาไว้จะ 
เรียกท่านว่าลูกๆ ของพระคริสต์, บุตรของพระองค์,  
และธิดาของพระองค์; เพราะดูเถิด, วันนี้พระองค์
ทรงให้กำาเนิดท่านทางวิญญาณ; เพราะท่านกล่าว
ว่าใจท่านเปลี่ยนแปลงแล้วโดยผ่านศรัทธาใน 
พระนามของพระองค์; ฉะนั้น, ท่านจึงถือกำาเนิด
จากพระองค์และกลายเป็นบุตรของพระองค์และ
ธิดาของพระองค์” (โมไซยาห์ 5:7)

สอง พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนด้วยพระองค์เอง 
ว่าพลังที่จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นผ่านมา
ทางการรับ ศาสนพิธี ของพระกิตติคุณ “บัดนี้นี่คือ 
บัญญัติ: จงกลับใจ, เจ้าทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่น 
ดินโลก, และมาหาเราและรับบัพติศมาในนามของ
เรา, และเจ้าจะได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์โดยการรับ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้าจะยืนอยู่โดยไม่มี
มลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้าย” (3 นีไฟ 27:20)

สิ่งที่พระคัมภีร์มอรมอน 
สอนเกี่ยวกับความรักของ 

โดย เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

แบบอย่างอันสูงส่งที่สุดบางประการเกี่ยวกับความรัก 
ของพระเจ้าบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน

พร  ผู้เป็นเจ้า
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สาม พระองค์ทรงแนะนำาเราให้ ทำาตามแบบ 
อย่างของพระองค์ “เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า?”  
พระองค์ทรงใช้คำาถามเชิงวาทศิลป์  พระดำารัสตอบ 
ของพระองค์คือ “ตามจริงแล้วเรากล่าวกับเจ้า,  
แม้ดังที่เราเป็น” (3 นีไฟ 27:27)  โดยแท้แล้ว 
พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นเหมือนพระองค์
มากขึ้น

แบบอย่างอันสูงส่งที่สุดบางประการเกี่ยวกับ 
ความรักของพระเจ้าบันทึกไว้ ในพระคัมภีร์  
มอรมอน  แบบอย่างเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้

กับชีวิตเราได้ขณะที่เราเพียรพยายามเป็นเหมือน 
พระองค์มากขึ้น

ความรักที่พระองค์ทรงมีต่อลีไฮและครอบครัว 
ของลีไฮ—และความรักที่พวกเขามีต่อพระองค์— 
นำาพวกเขาไปสู่ทวีปอเมริกา แผ่นดินที่สัญญาไว้ 
ของพวกเขา แผ่นดินที่พวกเขาเจริญรุ่งเรือง1

ความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเราเป็นสาเหตุ 
ให้พระองค์ทรงบัญชาศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟ 
เม่ือหลายศตวรรษก่อนให้เก็บรักษาบันทึกศักด์ิสิทธ์ิ 
ของผู้คนของพวกเขา บทเรียนจากบันทึกนั ้น
เกี่ยวข้องกับความรอดและความสูงส่งของเรา   
คำาสอนเหล่านี้ปัจจุบันมีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน   
ข้อความศักดิ์สิทธิ์นี้คือหลักฐานอันเป็นรูปธรรม 
ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาทุกคนของ
พระองค์ทั่วโลก2

ความรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อ “แกะอื่น” ของ
พระองค์นำาพระองค์ไปสู่ซีกโลกตะวันตก3 จาก
พระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่าภัยธรรมชาติ 
มากมายและสามวันแห่งความมืดเกิดข้ึนในซีกโลก 
ตะวันตกหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าใน 
ซีกโลกตะวันออก  ต่อจากนั้นพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืน 
พระชนม์และทรงเปี่ยมด้วยรัศมีภาพเสด็จลงมา 
จากสวรรค์และทรงปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลางผู้คน
ของซีกโลกตะวันตก

ศาสดาพยากรณ์เป็นพยาน
“พระคัมภีร์มอรมอนออกมาโดยของประทานและ
อำานาจของพระผู้เป็นเจ้า กล่าวถ้อยคำาเสมือนหนึ่ง
เสียงจากภัสมธุลีในประจักษ์พยานถึงพระบุตรของ
พระผู้เป็นเจ้า กล่าวถึงการประสูติ การปฏิบัติ

ศาสนกิจ การตรึงกางเขน การฟื้นคืนพระชนม์ และการปรากฏองค์
ต่อคนชอบธรรมในแผ่นดินอุดมมั่งคั่งของทวีปอเมริกา

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นส่ิงท่ีจับต้องได้ อ่านได้ ทดสอบได้ ในเล่ม
มีคำาสัญญาถึงที่มาอันศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือดังกล่าว  เวลานี้หลาย 
ล้านคนทดสอบคำาสัญญานั้นและพบว่าเป็นบันทึกที่แท้จริงและ
ศักดิ์สิทธิ์”

ดู ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) “เรื่องสำาคัญซึ่งพระเจ้า
ทรงเปิดเผย” เลียโฮนา พ.ค. 2005 หน้า 101

การรู้คือการรู้จักความรัก

ดิฉันเป็นสมาชิกใหม่ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สำาหรับดิฉันแล้ว 
พระคัมภีร์มอรมอนไม่ใช่เพียงหนังสือเล่มหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นหลักฐานยืนยันหนักแน่นว่าพระ- 

บิดาบนสวรรค์ทรงรักเรา เป็นหลักฐานยืนยันว่าวิสุทธิชนสมัยก่อนรักเราและต้องการให้เรากลับบ้าน  
เป็นหลักฐานยืนยันว่าแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่จริงและสมบูรณ์

การรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริงคือการรู้ว่าพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ทรง 
พระชนม์ คือการรู้ว่าชีวิตสวยงามและเป็นนิรันดร์ คือการรู้ว่าตราบใดท่ีท่านพยายามสุดความสามารถ 
และกลับใจเม่ือท่านผิดพลาด ท่านจะได้รับการให้อภัยเสมอ คือการรู้ความหมายท่ีแท้จริงของครอบครัว 
คือการรู้ว่าท่านจะไม่มีวันสูญเสียคนที่ท่านรักเนื่องด้วยเขารอท่านอยู่  คือการรู้จักพรของพระบิดาบน 
สวรรค์ คือการรู้จักคำาปลอบโยนที่ว่าไม่ว่าจะเกิดมรสุมระหว่างทาง ท่านสามารถเผชิญได้ และนั่น 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน คือการรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน  โดยแท้ 
แล้ว คือการรู้จักความรักทุกรูปแบบ

เอ็มมา อาเดซานยา, ไอร์แลนด์
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“เราเป็นแสงสว่างและเป็นชีวิตของโลก” พระ 
องค์ทรงบอกพวกเขา “และเราดื่มแล้วจากถ้วย 
อันขมขื่นซึ่งพระบิดาประทานให้เรา, และถวาย 
สรรเสริญพระบิดาโดยรับเอาบาปของโลกมาไว้ 
บนเรา” (3 นีไฟ 11:11)

จากนั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมประสบการณ์
ใกล้ตัวที่สุดอย่างหนึ่งให้ทุกคนมีประสบการณ์นี้ 
กับพระองค์  พระองค์ทรงเช้ือเชิญพวกเขาให้สัมผัส 
รอยแผลที่พระปรัศว์ของพระองค์และรอยตะปูที่ 
พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ เพ่ือพวกเขาจะ 
รู้แน่นอนว่าพระองค์ทรงเป็น “พระผู้เป็นเจ้าแห่ง 
อิสราเอล, และพระผู้เป็นเจ้าของทั้งแผ่นดินโลก,  
และ [ทรง] ถูกประหารเพื่อบาปของโลก” (3 นีไฟ 
11:14)

จากนั้นพระเยซูประทานสิทธิอำานาจแก่สาวก 
ของพระองค์ให้บัพติศมา ทรงมอบของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทรงปฏิบัติศีลระลึก  

พระองค์ประทานอำานาจแก่พวกเขาให้สถาปนา 
ศาสนจักรของพระองค์ในหมู่ตนโดยมีสาวกสิบ 
สองคนเป็นผู้นำา

พระองค์ทรงมอบคำาสอนพื้นฐานบางประการที ่
เคยประทานแก่สาวกของพระองค์ในซีกโลกตะวัน- 
ออกให้พวกเขา  พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยของ 
พวกเขา  พระองค์ทรงคุกเข่าสวดอ้อนวอนพระบิดา 
ด้วยพระดำารัสอันเปี่ยมด้วยพลังและศักดิ์สิทธิ์เกิน 
กว่าจะบันทึกไว้ได้  คำาสวดอ้อนวอนของพระองค ์
มีพลังมากจนคนที่ได้ยินพระองค์เกิดความรู้สึก 
ท่วมท้นด้วยปีติ  ความรักที่ทรงมีต่อพวกเขาและ 
ศรัทธาของพวกเขาในพระองค์มากล้นจนพระองค์
ทรงกันแสง  พระองค์ทรงพยากรณ์ถึงงานของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าในหลายศตวรรษอันนำาไปสู่การเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้4

ต่อจากนั้นพระองค์ทรงขอให้พวกเขาพาเด็กๆ  
มาหาพระองค์

พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสอนด้วย
พระองค์เองว่า 
พลังอำานาจที่จะ 
เป็นเหมือนพระองค์
มากขึ้นนั้นผ่านมา
ทางการรับศาสนพิธ ี
ของพระกิตติคุณ
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“และพระองค์ทรงพาเด็กเล็กๆ ของพวกเขามา,  
ทีละคน, และประทานพรให้พวกเขา, และทรงสวด 
อ้อนวอนถึงพระบิดาเพื่อพวกเขา.

“และเมื่อพระองค์ทรงทำาสิ่งนี้แล้ว พระองค์ทรง

กันแสงอีก;

“และพระองค์รับสั่งกับฝูงชน, และตรัสกับพวก

เขาว่า: จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ้า.

“และเมื่อพวกเขามองไปเพื่อจะดู พวกเขาทอด 

สายตาไปทางฟ้าสวรรค์, และพวกเขาเห็นฟ้าสวรรค์ 

เปิด, และพวกเขาเห็นเทพพากันลงมาจากสวรรค์ 

ประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางไฟ; และพวกเทพลงมา 

ห้อมล้อมเด็กเล็กๆ เหล่านั้น, … และเทพปฏิบัติ

ต่อพวกเขา” (3 นีไฟ 17:21–24)

นั่นคือความบริสุทธิ์และเดชานุภาพแห่งรักของ 

พระผู้เป็นเจ้า ดังเปิดเผยไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน
ในยุคสุดท้ายนี้ เราผู้ได้รับสิทธิพิเศษให้มีพระ- 

คัมภีร์มอรมอน ให้เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ- 
เจ้า ให้มีพระกิตติคุณของพระองค์ และให้รักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ต่างรู้บางสิ่งเกี่ยวกับ 
ความรักอันไม่มีขอบเขตของพระผู้เป็นเจ้า  เรารู้ 
วิธีทำาให้ความรักของพระองค์เป็นความรักของเรา 
เม่ือเราเป็นสานุศิษย์ท่ีแท้จริงของพระองค์ เราย่อม 

รู้ซึ้งถึงเดชานุภาพแห่งรักของพระองค์

เม่ือดิฉันเข้าร่วมศาสนจักรระหว่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหน่ึง ดิฉันรู้สึกดีกับการเปล่ียนแปลง 
ที่ดิฉันกำาลังทำากับวิถีชีวิตของตนและเห็นว่าพระกิตติคุณทำาให้ชีวิตดิฉันดีขึ้นมาก  แต่ไม่นานดิฉันก็ 

รู้สึกว่าอดีตของดิฉันกำาลังขัดขวางความเจริญก้าวหน้าที่ดิฉันน่าจะทำาให้เกิดขึ้น  พระบิดาบนสวรรค์
จะทรงใช้ดิฉันช่วยสร้างอาณาจักรของพระองค์ได้อย่างไรในเมื่อดิฉันเคยเลือกสิ่งไม่ดีมาก่อน

แล้ววันหนึ่งดิฉันเปิดพระคัมภีร์มอรมอนหน้าสุดท้าย  ดิฉันอ่านคำาอำาลาของโมโรไนดังนี้ “แท้จริง 
แล้ว, จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์, … และหากท่านจะปฏิเสธตนจาก 
ความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละ
กำาลังของท่าน, เมื่อนั้นพระคุณของพระองค์จึงเพียงพอสำาหรับท่าน, เพื่อโดยพระคุณของพระองค์ท่าน 
จะดีพร้อมในพระคริสต์; และหากโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าท่านดีพร้อมในพระคริสต์, ท่านย่อม 
ไม่มีทางปฏิเสธเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าได้เลย” (โมโรไน 10:32)  ดิฉันจ้องมองถ้อยคำาเหล่านั้น   
ดิฉันรู้สึกว่าพระวิญญาณทรงบอกดิฉันว่านั่นเป็นความจริง  ดิฉันตระหนักว่าดิฉันจำากัดเดชานุภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้ามาตลอดโดยคิดไปเองว่าพระองค์ไม่ทรงสามารถใช้ดิฉันได้อย่างท่ีพระองค์ทรงเห็นสมควร

ดิฉันตัดสินใจว่านับจากนี้เป็นต้นไปดิฉันจะไม่ “ปฏิเสธเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” แต่จะยอมรับ 
อดีตของตนและเฝ้ารออนาคต  ยิ่งดิฉันจดจ่อกับอนาคตแทนที่จะจดจ่อกับอดีตและวางใจในพระคุณ 
แห่งการชำาระให้บริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์มากเพียงใด ดิฉันยิ่งรู้สึกถึงความรักที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
มีต่อดิฉันและอยู่กับตนเองอย่างมีความสุขมากเพียงนั้น

คริสตี เพททีย์, วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา

มีพลังท่ีจะรักเช่นพระองค์ทรงรัก  เม่ือเรารักษาพระ- 
บัญญัติของพระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ 
มากข้ึน  เราขยายแวดวงความรักของเราโดยแสดง 
น้ำาใจต่อคนทุกประชาชาติ ตระกูล และภาษา

ด้วยความกตัญญูอย่างสุดซึ้งต่อพระชนม์ชีพ 
อันเป็นแบบอย่างของพระองค์ เราสามารถทำาให้ 
พระคัมภีร์ข้อน้ีเป็นมาตรฐานของเรา “จงสวดอ้อน 
วอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพื่อท่านจะเปี่ยม 
ด้วยความรักนี้, ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่ง 
เป็นผู้ติดตามที่แท้จริงของพระบุตรของพระองค์,  
พระเยซูคริสต์; เพื่อท่านจะกลับกลายเป็นบุตร  
[และธิดา] ของพระผู้เป็นเจ้า; เพื่อว่าเมื่อพระองค์ 
จะเสด็จมาปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค์,  
เพราะเราจะเห็นพระองค์ดังที่พระองค์ทรงดำารง

อยู่” (โมโรไน 7:48)5 

อ้างอิง
1.	 ดู	1	นีไฟ	17:35–44;	โมไซยาห์	7:20;	แอลมา	 

9:9–11;	3	นีไฟ	5:20–22
2.		ดู	หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน;	1	นีไฟ	

13:35–41;	2	นีไฟ	33:4;	โมไซยาห์	1:2–7;	 
มอรมอน	8:13–41

3.		ดู	ยอห์น	10:16;	3	นีไฟ	15:11–24
4.		ดู	3	นีไฟ	11–14;	18–20
5.	 เปรียบเทียบ	1	ยอห์น	3:1–3
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ต่อจากนั้นพระองค ์
ทรงขอให้พวกเขาพา 
เด็กๆ มาหาพระองค์   
“และพระองค์ทรง 
พาเด็กเล็กๆ ของ 
พวกเขามา, ทีละคน, 
และประทานพรให ้
พวกเขา, และทรง 
สวดอ้อนวอนถึงพระ- 
บิดาเพื่อพวกเขา.”
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เรื่องราว 
ในพระคัมภีร์
มอรมอน

เกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร ์
มอรมอน ใช้รูปเหล่านี้เรียนรู้
เกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์และ
เรื่องราวในพระคัมภีร์อันน่า
อัศจรรย์เล่มนี้

ลีไฮส่งบุตรชายทั้งหลายกลับไป 
เอาพระคัมภีร์ที่เขียนไว้บนแผ่น 
จารึกทองเหลือง แผ่นจารึกเหล่านี ้
มีประวัติบรรพชนของพวกท่าน 
และเรื่องอื่นๆ ที่พระเจ้าทรงบอก
ให้บรรพชนเหล่านี้เขียน  ลีไฮกับ 
นีไฟดูแลแผ่นจารึกเหล่านี้อย่างดี   
พวกท่านเขียนบนแผ่นโลหะด้วย 
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของ
พวกท่าน (ดู 1 นีไฟ 3–5)

พระเจ้าประทานเข็มทิศให้ลีไฮ 
เรียกว่าเลียโฮนาเพื่อนำาทาง 
ครอบครัวของท่านผ่านแดน
ทุรกันดารไปยังแผ่นดินที ่
สัญญาไว้ (ดู 1 นีไฟ 16)

พระเจ้าทรงบอกนีไฟให้ต่อเรือ 
เพื่อพาครอบครัวของลีไฮ 
ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้   
นีไฟเชื่อฟังบิดาและพระเจ้า  
แต่เลมันกับเลมิวเอล 
ไม่เชื่อฟัง (ดู 1 นีไฟ 17)

พระคัมภีร์มอรมอนเริ่มด้วย 
ศาสดาพยากรณ์นามว่าลีไฮ  
ท่านเตือนคนชั่วร้ายใน 
เยรูซาเล็มให้กลับใจ แต่ผู้คน 
ไม่ฟังท่าน พระเจ้าทรงบอก 
ลีไฮให้พาครอบครัว อันได้แก ่
ซาไรยาห์ภรรยาของท่าน และ
บุตรชายของพวกท่าน—เลมัน  
เลมิวเอล แซม และนีไฟ— 
ไปในแดนทุรกันดาร  
(ดู 1 นีไฟ 1–2)

16   เ ล ีย โ ฮ น า
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กษัตริย์เบ็นจามินสร้างหอสูง 
เพื่อสอนพระกิตติคุณแก่ผู้คน 
ของท่าน (ดู โมไซยาห์ 2–6)

กษัตริย์ชั่วร้ายนามว่าโนอาห ์
สั่งประหารศาสดาพยากรณ ์
อบินาได  แต่คำาสอนของ 
อบินาไดทำาให้ปุโรหิตคนหนึ่ง 
ของโนอาห์นามว่าแอลมา 
เปลี่ยนใจเลื่อมใส  
(ดู โมไซยาห์ 11–17)

แอลมาหนีจากบัลลังก์ของ 
กษัตริย์โนอาห์ ท่านสอน 
คนอื่นๆ เกี่ยวกับพระกิตติคุณ 
และให้บัพติศมาคนเหล่านั้น  
(ดู โมไซยาห์ 18)

เลมันกับเลมิวเอลยังคงไม่เชื่อฟัง 
บิดาและพระเจ้า  ผู้สืบตระกูล 
ของพวกเขาเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า 
ชาวเลมัน  นีไฟยังคงเชื่อฟังบิดา 
และพระเจ้า ผู้สืบตระกูลของ
ท่านเรียกว่าชาวนีไฟ (ดู 2 นีไฟ 
4–5)

หลังจากลีไฮกับนีไฟสิ้นชีวิต คน 
อื่นๆ อาทิ เจคอบน้องชายของ 
นีไฟ เข้ามารับหน้าที่เขียนคำาสอน
และเหตุการณ์สำาคัญๆ ไว้บน 
แผ่นจารึก (ดู เจคอบ 1)

อีนัสสวดอ้อนวอนขออภัยบาป
ของท่าน และท่านได้รับการให้
อภัย (ดู อีนัส 1)

ลีไฮกับครอบครัวของท่าน 
แล่นเรือที่พวกท่านต่อเอง 
ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้  
(ดู 1 นีไฟ 18)

แอลมาผู้บุตรซึ่งเป็นบุตรของ 
แอลมาไม่เชื่อฟัง เขากับเพื่อนๆ  
ซึ่งเป็นบุตรของโมไซยาห์เป็น 
คนชั่วร้าย  จากนั้นเทพมาบอก 
พวกเขาให้กลับใจ แอลมากับ 
พวกบุตรของโมไซยาห์กลับใจ
และใช้ชีวิตที่เหลือสั่งสอน 
พระกิตติคุณ (ดู โมไซยาห์ 
27–28)
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แม่ทัพโมโรไนเขียนธงแห่ง
เสรีภาพและต่อสู้เพื่อปกป้อง
เสรีภาพของผู้คนของท่าน  
(ดู แอลมา 46, 48)

ฮีลามันนำากองทัพชายหนุ่ม 
ที่ชอบธรรม 2,000 คน  
(ดู แอลมา 53, 56–58)

ศาสดาพยากรณ์ชาวเลมันนาม
ว่าแซมิวเอลพยากรณ์ว่าพระเยซู
คริสต์จะประสูติในไม่ช้า  
(ดู ฮีลามัน 13–16)

เด็กชายวัย 10 ขวบนามว่า 
มอรมอนได้รับเลือกให้เขียนบน 
แผ่นจารึกเมื่อเขาโตขึ้น เมื่ออายุ 
24 ปีเขาเริ่มรวมเรื่องราวสำาคัญ
ที่สุดจากบันทึกทั้งหมดไว้บนแผ่น
โลหะชุดหนึ่ง (ดู มอรมอน 1)

ก่อนโมโรไนสิ้นชีวิต ท่านฝังแผ่น
จารึกไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งเรียก
ว่าคาโมราห์  ประมาณ 1,400 ปี
หลังจากโมโรไนฝังแผ่นจารึก เด็ก
หนุ่มวัย 14 ปีนามว่าโจเซฟ สมิธ
สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่านิกายใด
ถูกต้อง (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:5–16)

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู
คริสต์เสด็จเยือนโจเซฟ สมิธ
พระองค์ทรงบอกท่านว่าไม่มี
นิกายใดจริงและสมบูรณ์   
โจเซฟจะช่วยฟื้นฟูศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์ (ดู โจเซฟ  
สมิธ—ประวัติ 1:17–20)

แอมันบุตรของโมไซยาห์ทำาให้
ชาวเลมันจำานวนมากเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสหลังจากแอมันปกป้อง
ฝูงสัตว์เลี้ยงของกษัตริย์ลาโมไน
และได้รับความไว้วางใจจากเขา 
(ดู แอลมา 17–19)

ก่อนมอรมอนสิ้นชีวิต ท่านมอบ 
แผ่นจารึกให้โมโรไนบุตรชาย  
โมโรไนเป็นนายพลในกองทัพ   
ท่านเป็นชาวนีไฟคนสุดท้ายที่
รอดชีวิตจากสงครามครั้งใหญ่
ระหว่างชาวเลมันกับชาวนีไฟ  
(ดู มอรมอน 6, 8)

18   เ ล ีย โ ฮ น า
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ไกลออกไปในเบธเลเฮม พระเยซู
คริสต์ประสูติ  พระองค์ทรงสอน
พระกิตติคุณ ทรงรักษาและให้
พรผู้คน และทรงจัดตั้งศาสนจักร
ของพระองค์ จากนั้นพระองค์
ทรงถูกตรึงกางเขนและฟื้นคืน
พระชนม์ (ดู 3 นีไฟ 1, 8–10)

โมโรไนมาหาโจเซฟ สมิธและ
บอกท่านเกี่ยวกับแผ่นจารึกที่
ฝังไว้  เมื่อโจเซฟ สมิธอายุมาก
ขึ้นท่านจะไปนำาแผ่นจารึกมา
แปล (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:27–54)

เมื่อโจเซฟ สมิธอายุ 21 ปี ท่าน
ไปยังเนินเขาคาโมราห์และนำา
แผ่นจารึกออกมาจากสถานที่ซึ่ง
โมโรไนฝังไว้ (ดู โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ 1:59)

โดยผ่านเดชานุภาพของพระผู้เป็น-
เจ้า โจเซฟ สมิธแปลงานเขียนบน
แผ่นจารึก ท่านจัดพิมพ์งานแปล 
นี้ซึ่งเรียกว่าพระคัมภีร์มอรมอน  
(ดู หน้าชื่อเรื่องและคำานำาของ 
พระคัมภีร์มอรมอน) 

หลังจากฟื้นคืนพระชนม์ 
พระองค์เสด็จเยือนชาว
นีไฟกับชาวเลมันที่ชอบ-
ธรรม พระองค์ทรงสอน
พระกิตติคุณแก่พวกเขา 
ทรงรักษาพวกเขา และ
ประทานพรพวกเขา  
เฉกเช่นที่พระองค์ทรง 
ทำาในแผ่นดินรอบ
เยรูซาเล็ม (ดู 3 นีไฟ 
11–28)
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1. ชาวเจเร็ด
คนกลุ่มนี้ออกจากหอบาเบล 
มาถึงทวีปอเมริการาว 2200 
ปี ก่อนคริสตกาล  พวกเขา
รุ่งเรืองจนราวๆ 600 ปี ก่อน
คริสตกาล เมื่อสงครามทำาลาย
ทุกคนยกเว้นโคริแอนทะเมอร์ 
(ดู อีเธอร์ 1–15)

ลำ�ดับเหตุก�รณ ์สมัยพระ  คัมภีร์มอรมอน

6. ซีนิฟฟ์
ราว 200 ปี ก่อนคริสตกาล 
ชาวนีไฟคนหนึ่งชื่อซีนิฟฟ์
นำาคนกลุ่มหนึ่งไปทางใต้
เพื่อทวงคืนแผ่นดินชาวนีไฟ  
พอซีนิฟฟ์กับกลุ่มของเขาไป
ถึง ชาวเลมันก็นำาพวกเขา
มาเป็นทาส  ต่อมากษัตริย์
โมไซยาห์

2
ส่งแอมนัไปหาคน

กลุ่มนี้ แอมันทำาให้กษัตริย์
ลิมไฮเปลี่ยนใจเลื่อมใส  
(ดู โมไซยาห์ 7; 9–22)

5. โมไซยาห1์
ราว 225 ปี ก่อนคริสตกาล  
ชาวนีไฟกลายป็นคนชั่วร้าย  
ด้วยเหตุนี้โมไซยาห

1์
จึงนำา 

ชาวนีไฟที่ชอบธรรมกลุ่ม 
หนึ่งไปเซราเฮ็มลาและรวม 
ตัวกับชาวมิวเล็ค พวกเขา 
เรียกตนเองว่าชาวนีไฟ   
โมไซยาห1์ กลายเป็นกษัตริย ์
ที่ชอบธรรมของพวกเขา  
กษัตริย์เบ็นจามินคือบุตร 
ของท่าน (ดู ออมไน  
1:12–23)

4. ชาวมิวเล็ค
มิวเล็ค บุตรของกษัตริย ์
เศเดคียาห์ นำาคนกลุ่มหนึ่ง 
ออกจากเยรูซาเล็ม ราว 
587 ปี ก่อนคริสตกาล และ 
มาทวีปอเมริกา พวกเขาพบ
โคริแอนทะเมอร์  
(ดู ออมไน 1:14–21)

3. ชาวเลมัน
หลังจากลีไฮสิ้นชีวิต 
คนชั่วร้ายยังอยู่กับ 
เลมันบุตรชายของท่าน
และเป็นที่รู้จักในนาม
ชาวเลมัน  
(ดู 2 นีไฟ 5)

2. ชาวนีไฟ
กลุ่มของลีไฮออกจาก
เยรูซาเล็มราว 600 ปี  
ก่อนคริสตกาล และมาทวีป 
อเมริกา ลูกหลานของท่าน 
ค่อยๆ แตกแยก หลังจาก 
ลีไฮสิ้นชีวิต คนชอบธรรม 
ติดตามนีไฟบุตรชายของท่าน 
ไปทางเหนือ  พวกเขาเป็น 
ที่รู้จักในนามชาวนีไฟ  
(ดู 1 นีไฟ 1–22;  
2 นีไฟ 1–5)
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10. พระเยซูคริสต์
หลังจากฟื้นคืนพระชนม์ใน
เยรูซาเล็ม พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงปรากฏในทวีปอเมริกา 
ทรงปฏิบัติศาสนกิจต่อ
ผู้คน ทรงสอนพระกิตติคุณ
ของพระองค์ และทรงจัด
ตั้งศาสนจักรของพระองค์  
ผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุข 
เป็นเวลา 200 ปีหลังจาก 
การเสด็จเยือนในครั้งนั้น 
(ดู 3 นีไฟ 11–28)

 

ลำ�ดับเหตุก�รณ ์สมัยพระ  คัมภีร์มอรมอน

ภา
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กอ
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อีย

 ม
อร

์ลีย
์

11. ชาวนีไฟถูกทำาลาย
ความชั่วร้ายค่อยๆ กลับมา
ทีละน้อย สงครามปะทุ และ
ชาวนีไฟถูกทำาลาย  โมโรไน
ผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเก็บ
รักษาบันทึกชาวนีไฟแล้วฝังไว้
ก่อนท่านสิ้นชีวิต (ดู 4 นีไฟ 
1:24–28; มอรมอน 8:1– 
8; โมโรไน 10)

9. กองโจรแกดิแอนทัน
อิทธิพลของกลุ่มฆาตกรรมลับ
กลุ่มนี้แข็งแกร่งที่สุดเมื่อสังคม
ชั่วร้าย และอิทธิพลนี้อ่อนแอ
ที่สุดเมื่อสังคมชอบธรรม ราว 
ค.ศ. 350 พวกเขาคุกคาม
ความปลอดภัยของคนทั้งปวง 
(ดู ฮีลามัน 2; 6; 4 นีไฟ 
1:42–46)

8. แอลมา2 กับบรรดา
บุตรของโมไซยาห์
แอลมา2 กับบรรดาบุตรของ 
กษัตริย์โมไซยาห2์ เป็นคน 
หนุ่มที่พยายามทำาลาย
ศาสนจักร เทพตำาหนิพวกท่าน
และพวกท่านกลับใจ  
แอลมา2 กลายเป็นผู้นำา 
ที่ชอบธรรม (ดู โมไซยาห์ 
27–29) บรรดาบุตรของ 
โมไซยาห์เป็นผู้สอนศาสนาใน 
หมู่ชาวเลมัน  หลังจากประสบ
ความสำาเร็จอย่างมาก พวก
ท่านกับแอลมา2 ได้พบกันอีก
และปลาบปลื้มยินดีกันถ้วน
หน้า (ดู แอลมา 17–26)

7. แอลมา1
โดยที่เกิดท่ามกลางผู้คนของ
ซีนิฟฟ์ แอลมา1 จึงกลายเป็น
ปุโรหิตคนหนึ่งของกษัตริย์
โนอาห์ที่ชั่วร้าย  ศาสดา-
พยากรณ์อบินาไดถูกประหาร
หลังจากท่านขอให้กษัตริย ์
โนอาห์กลับใจ  แต่แอลมา1  
เชื่อคำาสอนของอบินาไดและ
หลบหนีไปพร้อมกับผู้เชื่อ
กลุ่มหนึ่งจนมาสมทบกับ 
ชาวนีไฟในที่สุด (ดู โมไซยาห์ 
11; 17–18; 23–24)
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ใครเขียน  พระคัมภีร์มอรมอน

บันทึกของโมโรไน (ดู มอรมอน 
9:30–37; ราว ค.ศ. 385 ถึง  
ค.ศ. 421)

ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ นักประวัติศาสตร์ และผู้นำา 
จารึกประจักษ์พยานและประวัติของพวกท่านไว้บนแผ่น 
จารึกทองคำา ต่อมา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธแปล 
ความย่อจากแผ่นจารึกดั้งเดิมเหล่านั้นโดยของประทาน 
และเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า

ผู้เขียนหรือที่มาของบันทึก

ดั้งเดิมสมัยโบราณ

ลีไฮ (ดู 2 นีไฟ 1:1–4, 11; คพ.  
3, คำานำาภาค); เบ็นจามิน (ดู  
ออมไน 1:12–23; ถ้อยคำาของ 
มอรมอน 1:16–18; โมไซยาห์  
1–6); โมไซยาห2์ (ดู ออมไน 
1:23–25; โมไซยาห์ 6:3);  
แอลมาผู้บุตร บรรดาบุตรของ 
โมไซยาห์ ฮีลามัน2 เพโฮรัน  
แม่ทัพโมโรไน นีไฟ3 นีไฟ4

บันทึกต่างๆ ที่ประกอบเป็น 
แผ่นจารึก

นีไฟ1 เจคอบ อีนัส เจรอม ออม
ไน และคนอื่นๆ

มอรมอน

โมโรไน

แผ่นจารึกเล็กของนีไฟ (บันทึก 
ทางวิญญาณ; ราว 600 ปี  
ก่อนคริสตกาล ถึง 130 ปี  
ก่อนคริสตกาล)

ถ้อยคำาของมอรมอน (เชื่อมโยง
แผ่นจารึกเล็กกับความย่อจาก
แผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ;  
ดู ข้อ 1–18)

แผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ (บันทึก
ทางโลกและประวัติศาสนา;  
ราว 130 ปี ก่อนคริสตกาล  
ถึง ค.ศ. 321)

บันทึกของมอรมอน  
(ราว ค.ศ. 345 ถึง ค.ศ. 385)

หนังสือของอีเธอร์ บันทึกชาวเจเร็ด 
ที่เรียบเรียงใหม่ (ราว 2400 ปี  
ก่อนคริสตกาล ถึง 600 ปี ก่อน
คริสตกาล)

บันทึกชาวเจเร็ดบนแผ่นจารึก 24 
แผ่น ได้แก่งานเขียนของอีเธอร์  
(ดู อีเธอร์ 1:1–5)

มอรมอน

แผ่นจารึกทองเหลืองของเลบัน  
(ดู 1 นีไฟ 5:10–14)

ซีนิฟฟ์
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ค่ำาวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 1823 เทพโมโรไนปรากฏ
ต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธและบอกท่านเรื่องแผ่นจารึก
ทองคำาที่จะต้องแปลเป็นพระคัมภีร์มอรมอน สี่ปีต่อมา 
โจเซฟสามารถนำาแผ่นจารึกมาแปลได้ (ดู โจเซฟ สมิธ
—ประวัติ 1:27–54)

เทพโมโรไนมอบแผ่นจารึกทองคำาให้ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธเมื่อวันที่ 22 กันยายน 
ค.ศ. 1827

หน้าชื่อเรื่อง*
1 นีไฟ
2 นีไฟ
เจคอบ
อีนัส
เจรอม
ออมไน
ถ้อยคำาของมอรมอน
โมไซยาห์
แอลมา
ฮีลามัน
3 นีไฟ
4 นีไฟ
มอรมอน
อีเธอร์
โมโรไน

แผ่นจารึกของมอรมอน  
(บันทึกทั้งหลายที่มอรมอนกับโมโรไน 

ย่อและรวบรวมไว้)

ส่วนที่ผนึกไว ้
(ไม่ได้แปล)

ข้อมูลในแผนภูมินี้รวบรวม 
จากคำานำาและข้อความใน 
พระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอน

*โจเซฟ สมิธอธิบายว่า “หน้า
ชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นการแปลตามตัวอักษร จาก
แผ่นสุดท้ายด้านซ้ายมือของ
แผ่นจารึกชุดนั้น” (History of 
the Church, 1:71)

ต้นฉบับเดิมของงานแปลเสร็จ
สมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1829 ต้นฉบับ
ของผู้พิมพ์เสร็จสมบูรณ์ในช่วงปี 
ค.ศ. 1829–1830 และพระคัมภีร์
มอรมอน 5,000 เล่มแรกจัดพิมพ์
ในปี ค.ศ. 1830
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เพื่อให้สอดคล้องกับกฎพระคัมภีร์ไบเบิลที่ว่า  
“ข้อกล่าวหาใดๆ ต้องมีพยานสองสามปากจึง 
จะเป็นที่เชื่อถือได้” (2 โครินธ์ 13:1) ทั้งพระ- 

คัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิลจึงเป็นพยาน 
ถึงพระเยซูคริสต์และสอนหลักธรรมแห่งพระกิตติ- 
คุณของพระองค์  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า “พยานแห่ง
พระคัมภีร์ยืนยันให้กันว่าเป็นความจริง  แนวคิดนี้ 
มีอธิบายมานานแล้วเมื่อศาสดาพยากรณ์เขียน 
ว่าพระคัมภีร์มอรมอน ‘เขียน … ด้วยเจตนาว่า 

พระคัมภีร์มอรมอน 

พยานร่วมกับพระคัมภีร์ไบเบิล

แผนของพระผู้- 
เป็นเจ้าสำาหรับ
เรา
พระคัมภีร์ไบเบิลและ 
พระคัมภีร์มอรมอน 
สอนว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงเป็นพระบิดาบน 
สวรรค์ของเรา ด้วย 
เหตุนี้พระองค์จึงทรง 
เตรียม “แผนแห่ง 
ความรอด” (แอลมา 
24:14) ซึ่งโดยการ 
นั้นเราจะได้รับความ 
รอดผ่านการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์

พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก

พระคัมภีร์ไบเบิล: “ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและไหวตัว 

และเป็นอยู่ในพระองค์’ ตามท่ีกวีบางคนในพวกท่าน 

ได้กล่าวว่า ‘แท้จริงเราทั้งหลายเป็นเชื้อสายของ

พระองค์’” (กิจการ 17:28; ดู สดุดี 82:6; ฮีบรู 12:9 

ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “ข้าพเจ้ารู้ว่า [พระผู้เป็นเจ้า]  

ทรงรักลูกๆ ของพระองค์” (1 นีไฟ 11:17; ดู 1 นีไฟ 

17:36 ด้วย)

ความตายและโลกวิญญาณ

พระคัมภีร์ไบเบิล: “และผงคลีกลับไปเป็นดินอย่าง 

เดิม และจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้ 

มานั้น” (ปัญญาจารย์ 12:7; ดู 1 เปโตร 3:19–20; 

4:6 ด้วย)

พระคมัภรีม์อรมอน: “วญิญาณของมนษุยท์กุคน, ไม่ 

ว่าพวกเขาดีหรือชั่ว, พระองค์ย่อมทรงนำากลับบ้าน 

ไปสู่พระผู้เป็นเจ้าองค์น้ันผู้ประทานชีวิตให้พวกเขา” 

(แอลมา 40:11; ดู ข้อ 12–14 ด้วย)

การฟื้นคืนชีวิต

พระคัมภีร์ไบเบิล: “และหลังจากผิวหนังของข้าถูก 

ทำาลายไปอย่างนี้แล้ว ในเนื้อหนังของข้า ข้าจะเห็น

พระเจ้า” (โยบ 19:26; ดู เอเสเคียล 37:12; 1 โครินธ์ 

6:14; 15:54 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “ข้าพเจ้ารู้ว่าท่านรู้ว่าเนื้อหนัง

ของเราต้องเสื่อมสภาพและตายไป; กระนั้นก็ตาม, 

ในร่างกายของเรา เราจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 

9:4; ดู 2 นีไฟ 9:12; แอลมา 11:43–45; 40:23 ด้วย)

ท่านจะเชื่อ [พระคัมภีร์ไบเบิล]; และหากท่านเชื่อ 
[พระคัมภีร์ไบเบิล] ท่านจะเช่ือ [พระคัมภีร์มอรมอน] 
ด้วย’ [มอรมอน 7:9]  แต่ละเล่มอ้างถึงกัน  แต่ละ 
เล่มเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และตรัส 
กับลูกๆ ของพระองค์โดยการเปิดเผยต่อศาสดา- 
พยากรณ์ของพระองค์”1

ต่อไปนี้เป็นรายการหลักคำาสอนพื้นฐานที่สอน
ในพระคัมภีร์ไบเบิลซึ่งพระคัมภีร์มอรมอนเสริม
พยานเพิ่มเติม
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ศาสดาพยากรณ ์
เป็นพยาน
“อย่าวางใจตัวท่านเอง  

แต่จงศึกษาจากหนังสือ 

ดีที่สุด—ทั้งพระคัมภีร ์

ไบเบิลและพระคัมภีร ์

มอรมอน—และเก็บข้อมูล 

ทุกอย่างเท่าที่ทำาได้ ต่อ 

จากนั้นให้แนบสนิทกับ 

พระผู้เป็นเจ้าและรักษา 

ตัวให้หมดจดจากความ

เสื่อมทรามและสิ่งสกปรก 

ทุกประเภท และพรของ 

พระผู้สูงสุดจะอยู่กับท่าน”
ประธานจอห์น เทย์เลอร์, (1808–
1887), คำาสอนของประธาน 
ศาสนาจักร: จอห์น เทย์เลอร ์ 
(2001), หน้า 146

พระบัญญัติให ้
การนำาทาง
พระคัมภีร์ไบเบิล 
สอนว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ประทานพระบัญญัติ 
และจะประทานพร 
แก่เราเมื่อเราเชื่อฟัง  
ศาสดาพยากรณ์ 
ในสมัยพระคัมภีร ์
มอรมอนบันทึกและ 
ทำาตามพระบัญญัติ 
เช่นกัน

พรของการเชื่อฟัง

พระคัมภีร์ไบเบิล: “พระเจ้าทรงบัญชาให้เรากระทำา 

ตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ทั้งสิ้น คือให้ยำาเกรงพระเยโฮ- 

วาห์พระเจ้าของเราเพื่อเป็นผลดีแก่เราเสมอ เพื่อ 

พระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเราไว้ให้คงอยู่ …  

ถ้าเราทั้งหลายจะระวังที่จะกระทำาตามพระบัญญัติ 

นี้  … ก็จะเป็นความชอบธรรมแก่เราทั้งหลาย”   

(เฉลยธรรมบัญญัติ 6:24–25; ดู สุภาษิต 4:4;  

ยอห์น 14:21 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “พระองค์ทรงสัญญาว่าหาก 

ท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ท่านจะ 

รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดิน; และพระองค์ไม่เคยทรง 

เปลี่ยนแปลงไปจากที่พระองค์รับสั่งเลย; ฉะนั้น,  

หากท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระองค์ 

ย่อมประทานพรให้ท่านและทรงทำาให้ท่านรุ่งเรือง”  

(โมไซยาห์ 2:22; ดู 2 นีไฟ 1:20 ด้วย)

พระบัญญัติสิบประการ

พระคัมภีร์ไบเบิล: พระเจ้าทรงเปิดเผยพระบัญญัติ

สิบประการต่อโมเสส (ดู อพยพ 20:1–17)

พระคัมภีร์มอรมอน: อบินาไดสอนพระบัญญัติ 

สิบประการแก่พวกปุโรหิตของกษัตริย์โนอาห์ (ดู  

โมไซยาห์ 12:33–36; 13:12–24)

ส่วนสิบ

พระคัมภีร์ไบเบิล: “จงนำาทศางค์เต็มขนาดมาไว้ใน 

คลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา” (มาลาคี 

3:10; ดู เลวีนิติ 27:30 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “เป็นเมลคีเซเดคผู้เดียวกันนี้ที่ 

อับราฮับจ่ายส่วนสิบให้; แท้จริงแล้ว, แม้อับราฮัม 

บรรพบุรุษของเราก็จ่ายส่วนสิบอันเป็นหนึ่งในสิบ 

ส่วนของทุกสิ่งที่ท่านเป็นเจ้าของ” (แอลมา 13:15; 

ดู 3 นีไฟ 24:8–10 ด้วย)

บัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระคัมภีร์ไบเบิล: “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำา 

และพระวิญญาณ ผู้น้ันจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้า 

ไม่ได้” (ยอห์น 3:5; ดู มาระโก 16:16; กิจการ 2:36–

38 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “จงกลับใจ, เจ้าทั้งหลายทั่ว 

สุดแดนแผ่นดินโลก, และมาหาเราและรับบัพติศมา 

ในนามของเรา, และเจ้าจะได้รับการชำาระให้บริสุทธ์ิ 

โดยการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์, เพื่อเจ้าจะยืนอยู่ 

โดยไม่มีมลทินต่อหน้าเราในวันสุดท้าย” (3 นีไฟ 27: 

20; ดู 2 นีไฟ 9:23; 31:5–9 ด้วย)
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แบกความทุกข์โศกของเรา

พระคัมภีร์ไบเบิล: “แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บ

ไข้ของเราทั้งหลาย และหอบความเจ็บปวดของเรา

ไป” (อิสยาห์ 53:4; ดู ฮีบรู 2:18 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “และพระองค์จะเสด็จออกไป, 

ทรงทนความเจ็บปวดและความทุกข์และการล่อลวง 

ทุกอย่าง; … เพื่อพระองค์จะทรงรู้ตามเนื้อหนังว่า 

จะทรงช่วยผู้คนของพระองค์ตามความทุพพลภาพ 

ของพวกเขาได้อย่างไร” (แอลมา 7:11–12; ดู  

โมไซยาห์ 14:3–5 ด้วย)

พิชิตความตาย

พระคัมภีร์ไบเบิล: “แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูก

ชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็น

ผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น” 

(1 โครินธ์ 15:20; ดู ยอห์น 14:19; กิจการ 26:23 

ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “เชื่อในพระเยซูคริสต์, ว่า 

พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, และว่า 

พระองค์ทรงถูกชาวยิวสังหาร, และโดยเดชานุภาพ 

ของพระบิดา พระองค์ทรงลุกขึ้นอีก, ซึ่งโดยการนั้น

พระองค์ทรงได้ชัยชนะเหนือหลุมศพ” (มอรมอน  

7:5; ดู โมไซยาห์ 16:7–8; ฮีลามัน 14:17 ด้วย)

พระพันธกิจของ 
พระเยซูคริสต์

พระคัมภีร์ไบเบิลและ 
พระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นพยานถึงพระเยซ ู
คริสต์ พระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า และการ 
ชดใช้ของพระองค์   
พระคัมภีร์ทั้งสองเล่ม
สอนว่าพระผู้ช่วยให้ 
รอดทรงรับเอาบาป 
ของเรามาไว้กับ 
พระองค์และทรง 
เอาชนะความตาย

พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระผู้เป็นเจ้า

พระคัมภีร์ไบเบิล: “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จน 

ได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์  เพื่อ 

ทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ  แต่มีชีวิต 

นิรันดร์” (ยอห์น 3:16; ดู มัทธิว 16:16; ยอห์น 6:69 

ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูคริสต์จะ 

เสด็จมา, แท้จริงแล้ว, พระบุตร, องค์เดียวที่ถือ 

กำาเนิดจากพระบิดา, ทรงเป่ียมไปด้วยพระคุณ, และ 

พระเมตตา, และความจริง” (แอลมา 5:48; ดู  

1 นีไฟ 11:16–21; โมไซยาห์ 3:5–8)

ชดใช้บาปของเรา

พระคัมภีร์ไบเบิล: “ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อัน

เป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยก

บาปโทษคนเป็นอันมาก” (มัทธิว 26:28; ดู ฮีบรู 

9:28; 1 เปโตร 3:18 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “ดูเถิด, พระองค์ทรงพลี 

พระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทดแทนบาป, เพื่อสนอง 

ตอบเจตนารมณ์ของกฎ, ให้คนทั้งปวงผู้มีใจชอกช้ำา 

และวิญญาณที่สำานึกผิด” (2 นีไฟ 2:7; ดู 1 นีไฟ  

11:33; แอลมา 34:8–10; 3 นีไฟ 11:14 ด้วย)

ศาสดาพยากรณ ์
เป็นพยาน
“พระคัมภีร์มอรมอน … 
ประกาศว่าพระคัมภีร์ไบเบิล 
เป็นความจริง และพิสูจน ์
พระคัมภีร์ไบเบิล และพระ- 
คัมภีร์ทั้งสองเล่มพิสูจน์กัน 
และกันว่าทั้งสองเล่มเป็น 
ความจริง”
ประธานบริคัม ยังก์ (1801– 
1877), คำาสอนของประธาน 
ศาสนาจักร: บริคัม ยัง (1997),  
หน้า 138
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การศึกษาเพิ่มเติม

แผนภูมินี้ไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  เมื่อ 

ศึกษาพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวหรือกับครอบครัว  

ท่านสามารถเพิ่มข้ออ้างอิงลงในแผนภูมินี้ได้และ 

ค้นหาหลักธรรมเพิ่มเติมที่สอนทั้งในพระคัมภีร์ 

มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิลโดยใช้ Topical  
Guide หรือคู่มือพระคัมภีร์ และเครื่องมือศึกษา

ออนไลน์ที่ scriptures.lds.org 

อ้างอิง
1.  รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน, “พยานแห่งพระคัมภีร์,”  

เลียโฮนา, พ.ย. 2007, หน้า 53

ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์
ในสมัยโบราณ

พระเจ้าทรงสถาปนา 
ศาสนจักรของพระ- 
องค์ในเยรูซาเล็ม 
และในทวีปอเมริกา 
พระคัมภีร์ไบเบิล 
และพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นพยาน 
ว่าพระองค์ทรงวาง
ระเบียบและทรงนำา 
ผู้คนของพระองค์ 
ผ่านศาสดาพยากรณ์ 
และอัครสาวก

ศาสดาพยากรณ์

พระคัมภีร์ไบเบิล: “แท้จริงแล้วพระเจ้ามิได้ทรง 

กระทำาอะไรเลยโดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ 

ผู้รับใช้ของพระองค์ คือ ผู้เผยพระวจนะ” (อาโมส 

3:7; ดู เยเรมีย์ 1:7; 7:25 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “โดยพระวิญญาณสิ่งทั้งปวง 

ทำาให้เป็นที่รู้แก่ศาสดาพยากรณ์” (1 นีไฟ 22:2; ดู 

เจคอบ 4:4–6 ด้วย)

อัครสาวกสิบสอง

พระคัมภีร์ไบเบิล: “พระองค์ทรงเรียกสาวกของ 

พระองค์ แล้วทรงเลือกสิบสองคนออกจากหมู่สาวก 

นั้น ที่พระองค์ทรงเรียกว่าอัครทูต” (ลูกา 6:13; ดู 

เอเฟซัส 2:19–20; 4:11–14 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “เจ้าเป็นสุขแล้วหากเจ้าจะใส่ใจ 

ถ้อยคำาของคนสิบสองคนนี้ซึ่งเราเลือกมาจาก

บรรดาพวกเจ้าเพื่อให้ปฏิบัติต่อเจ้า” (3 นีไฟ 12:1; 

ดู 1 นีไฟ 11:29 ด้วย)

สิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต

พระคัมภีร์ไบเบิล: “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่ 

เราได้เลือกท่านท้ังหลาย และได้แต่งต้ังท่านท้ังหลาย 

ไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่”  

(ยอห์น 15:16; ดู มัทธิว 16:19; ลูกา 9:1–2; ฮีบรู 

5:4 ด้วย)

พระคัมภีร์มอรมอน: “[แอลมา] แต่งตั้งปุโรหิตและ 

เอ็ลเดอร์, โดยการวางมือของท่านตามระเบียบของ 

พระผู้เป็นเจ้า, เพื่อควบคุมและดูแลศาสนจักร”  

(แอลมา 6:1; ดู 2 นีไฟ 6:2; โมโรไน 3 ด้วย)

ศาสดาพยากรณ์เป็นพยาน
“ในสมัยนี้เมื่อคนจำานวนมากผู้ผสมผสานปรัชญาของ 
โลกกับพระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อล้มล้างความหมายที่แท้ 
จริงในน้ันกำาลังลดคุณค่าของพระคัมภีร์ไบเบิล ช่างโชคดี 
เพียงใดที่พระบิดานิรันดร์บนสวรรค์ของเราผู้ทรงห่วงใย 
ความผาสุกทางวิญญาณของลูกๆ พระองค์เสมอ ได้ 

ประทานพระคัมภีร์ที่สนับสนุนกัน ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เพื่อปกป้องความจริงของพระคัมภีร์ไบเบิลที่ศาสดาพยากรณ์เขียนและพูด 
ตามที่พระเจ้าทรงกำากับดูแล…

“…โดยพยานปากที่สองนี้เราจะรู้แน่ชัดมากขึ้นถึงความหมายในคำาสอน 
ของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ คำาสอนของพระอาจารย์และสานุศิษย์ของ 
พระองค์ขณะพระองค์และเหล่าสานุศิษย์ดำาเนินชีวิตและสอนท่ามกลางมนุษย์ 
ทั้งปวง สิ่งนี้ควรเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนผู้จะแสวงหาความจริงอย่าง 
ซ่ือสัตย์นำาพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิท้ังสองเล่มน้ีมารวมกันและศึกษาประหน่ึงเป็น 

เล่มเดียว โดยเข้าใจความสัมพันธ์อันแท้จริงของท้ังสองเล่มน้ีเช่นท่ีเราเข้าใจ”
ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973), Ye Are the Light of the World (1974), หน้า 89, 91
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วิธีศึกษา

ยี่
สิบห้าปีก่อน ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899– 
1994) แจกแจง “เหตุผลสำาคัญสามประการที่ว่าเหตุใด 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจึงควรทำาให้การศึกษาพระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นการแสวงหาตลอดชีวิต”1  เหตุผลเหล่านี้ได้แก่

• หนึ่ง พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา— 
ศิลาหลักแห่งพยานของเราถึงพระเยซูคริสต์ แห่งหลักคำาสอน 
ของเรา และประจักษ์พยานของเรา

• สอง พระคัมภีร์มอรมอนเขียนเพื่อยุคสมัยของเรา
• สาม พระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามาก

ขึ้น

เหตุผลเหล่านี้สำาหรับการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนเสนอแนะ
บางวิธีที่เราจะใช้ศึกษาพระคัมภีร์อันพิเศษสุดเล่มนี้ด้วย

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
เนื่องจากพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งพยานของเรา 

ถึงพระคริสต์และความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระองค์  
จึงสำาคัญที่การศึกษาของเราจะให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับ 
คำาสอนและประจักษ์พยานมากมายเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดที่ 
บรรจุอยู่ในนั้น  บางคนทำาสิ่งนี้โดยหาซื้อพระคัมภีร์มอรมอนเล่ม 
ใหม่ที่ราคาไม่แพงแล้วทำาเครื่องหมายทุกข้อที่อ้างถึงหรือสอน
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ และ
พระพันธกิจของพระองค์  นี่ทำาให้เกิดพยานลึกซึ้งขึ้นถึงพระเยซู

ในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเกิดความซาบซึ้งอยู่เสมอ
ถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำาและยังคงทำาเพื่อเรา

เขียนเพื่อยุคสมัยของเรา
ผู้เขียนพระคัมภีร์มอรมอนเขียนโดยคำานึงถึงคนรุ่นต่างๆ ใน 

อนาคต โดยเฉพาะยุคสุดท้าย  ในการย่อบันทึกชาวนีไฟ มอรมอน 
กล่าวว่าท่านไม่อาจรวมไว้ได้ “แม้หนึ่งในร้อยส่วน” (ดู 3 นีไฟ  
5:8; ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:5 ด้วย)  โมโรไนแสดงความเห็น 
ดังนี้ “ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับท่านอยู่ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้ 
อยู่.  แต่ดูเถิด, พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และ 
ข้าพเจ้ารู้การกระทำาของท่าน” (มอรมอน 8:35)  ผู้เขียนสองท่านนี้ 
และท่านอ่ืนๆ กระทำาตามการดลใจโดยเขียนส่ิงซ่ึงจะเกิดประโยชน์ 
สูงสุดต่อเราในยุคสุดท้ายนี้

ฉะนั้น เราจึงควรศึกษาโดยคำานึงถึงคำาถามเหล่านี้ว่า “เหต ุ
ใดเรื่องนี้จึงรวมอยู่ในนั้น  สิ่งนี้ประยุกต์ใช้กับปัจจุบันและกับเรา 
ได้อย่างไร”  ตัวอย่างเช่น ประธานเบ็นสันตั้งข้อสังเกตว่าในพระ 
คัมภีร์มอรมอนเราพบขั้นตอนในการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่ 
สองของพระผู้ช่วยให้รอด  เราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ม ี
ชีวิตอย่างไรในยามเกิดสงคราม รับมืออย่างไรกับการข่มเหงและ 
การละท้ิงความเช่ือ ทำางานเผยแผ่ศาสนาอย่างไร และตอบสนอง 
อย่างไรต่ออันตรายของวัตถุนิยม2 เช่นเดียวกับนีไฟ เม่ือเราศึกษา 
เราควร “เปรียบ” พระคัมภีร์กับตัวเรา—นั่นคือ พยายามค้นหา
วิธีประยุกต์ใช้สิ่งที่เราพบในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 1 นีไฟ 19:23)

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์  
คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระคัมภีร์มอรมอน
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ศึกษาต่อไปเพื่อเรียนรู้ต่อไป

ครั้งแรกที่ดิฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอนดิฉันไม่ 
ได้เป็นสมาชิก ดิฉันอายุ 16 ปีและอ่านจบใน 

สัปดาห์เดียว  เมื่ออ่านใกล้จบ ดิฉันบังเอิญเห็นข้อ 
หนึ่งที่ประกาศยืนยันว่าถ้าศาสนจักรเป็นของพระ-
คริสต์ ศาสนจักรย่อมมีพระนามของพระองค์ (ดู  
3 นีไฟ 27:8) ตอนนั้นน้ำาตาดิฉันไหลอาบแก้ม   
ดิฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง และดิฉัน 
ตัดสินใจรับบัพติศมา

หลังจากรับบัพติศมา ดิฉันอ่านอีกครั้ง แต่คราว 
นี้ดิฉันซื้อปากกาเน้นข้อความมาทำาเครื่องหมายข้อ 
หรือข้อความที่สร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉัน  ในการ 
อ่านครั้งหลังๆ ดิฉันทำาเหมือนเดิม แต่เพิ่มบันทึก 
ข้อความย่อๆ ตรงท่ีว่างริมหน้าหนังสือให้กับข้อท่ีขีด 
ไว้ด้วยปากกาเน้นข้อความ  คร้ังต่อไปดิฉันเพ่ิมอ้างอิง 
ให้กับข้อท่ีสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะจากพระคัมภีร์มอรมอน 
หรืองานมาตรฐานเล่มอื่น

ต่อมา ตอนต้นปีๆ หนึ่ง ดิฉันซื้อพระคัมภีร์ชุด 
ใหม่ เนื่องจากชุดเดิมมีเครื่องหมายเต็มไปหมด โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ดิฉันใช้ในงานเผยแผ่และ 
ใช้เตรียมบทเรียนมามากมาย  คราวนี้ดิฉันศึกษา 
และทำาเคร่ืองหมายตามหัวข้อ  ดิฉันใช้สีหมึกตามหัว 
ข้อ—ตัวอย่างเช่น สีส้มเรื่องศรัทธา สีเขียวเรื่องการ 
กลับใจ และอื่นๆ

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอย่างต่อเนื่องโดย 
ใช้วิธีการหลากหลายเหล่าน้ีทำาให้ดิฉันเรียนรู้ว่าเรา 
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนครั้งเดียวไม่พอ  เราเรียนรู้ 
เป็นบรรทัดมาเติมบรรทัดเม่ือเราศึกษาต่อไปเร่ือยๆ 
ดิฉันเรียนรู้เช่นกันว่าไม่ว่าเราเคยอ่านมาแล้วกี่ครั้ง  
มักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำาให้เราพูดได้ว่า “ทำาไม 
ฉันถึงไม่เห็นข้อความนั้นมาก่อนนะ  มันก็อยู่ที่นั่น 
ตลอดเวลา”

พระคัมภีร์—โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน—สอน 
เราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระบิดาในสวรรค์ 
ของเรา  การศึกษาพระคัมภีร์ทำาให้ดิฉันใกล้ชิด 
พระองค์มากขึ้น

คริสตินา เวอร์การา รามิเรซ, ชิลี
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ใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น
อ้างอิงจากคำาพูดของประธานเบ็นสันอีกครั้ง  

“ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์มอรมอนสอนความ 
จริงแก่เรา แม้แท้จริงแล้วจะเป็นเช่นนั้น  ไม่ใช่เพียง
เพราะพระคัมภีร์มอรมอนเป็นประจักษ์พยานถึง
พระคริสต์ แม้แท้จริงแล้วจะเป็นดังนั้นเช่นกัน  แต่ 
มีบางสิ่งบางอย่างมากกว่านั้น  มีพลังในหนังสือ 
เล่มนี้ซึ่งจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่
ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง”3

สิ่งช่วยศึกษา
เราโชคดีที่เวลานี้เรามีเครื่องมือหลายอย่างช่วย 

ในการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนของเรา  บางอย่าง 

รวมเล่มอยู่กับพระคัมภีร์ของเรา ได้แก่—Topical 

Guide, Bible Dictionary และดัชนีในพระคัมภีร์

ภาษาอังกฤษ ตลอดจนคู่มือพระคัมภีร์ในภาษา 

อื่นๆ  เรามีเชิงอรรถและการอ้างโยงมากมายอยู่ทุก

หน้าในพระคัมภีร์ฉบับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ส่ิงช่วยศึกษาอ่ืนๆ ในรูปส่ิงพิมพ์ได้แก่ คู่มือศึกษา 

สำาหรับสมาชิกชั้นเรียนโรงเรียนวันอาทิตย์ คู่มือ 

นักเรียนเซมินารี และคู่มือนักศึกษาสถาบัน  เร่ืองใหม่ 

สำาหรับยุคสมัยของเราคือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 

ที่นับวันจะเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ มีอธิบายไว้ใน 

กรอบสี่เหลี่ยมหน้า 31

เครื่องมือของการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นสมบัติอันไม่อาจหาสิ่ง 

ใดเทียบได้และเป็นเครื่องมือของการเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสที่พระเจ้าทรงวางรูปแบบและจัดเตรียมไว้ 

เพื่อสมัยการประทานของเรา  ข้าพเจ้าถือว่านี่คือ 

รากฐานของประจักษ์พยานข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระ- 

เยซูคริสต์ การเรียกของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธ และศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายในฐานะ “อาณาจักรของพระเจ้าได้รับ 

การสถาปนาอีกครั้งบนแผ่นดินโลก”4 ข้าพเจ้ามี 

ความยินดีที่ได้เชื่อมประจักษ์พยานของข้าพเจ้า 

กับประจักษ์พยานของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “พระเจ้า 

ของเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงพระชนม์อยู่ 

ฉันใด นี่ก็เป็นความจริงฉันนั้น” (คพ. 17:6)  ขอให้ 

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนตลอดชีวิตท่านทำาให้ 

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของท่านลึกซึ้งยิ่งขึ้นและนำา

ท่านไปในวิถีที่ตรงสู่ชีวิตนิรันดร์

อ้างอิง
1.	 เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“The	Book	of	Mormon—

Keystone	of	Our	Religion,”	Ensign,	พ.ย.	1986,	5–7		
คำาปราศรัยอันทรงคุณค่าข้างต้นพิมพ์ซ้ำาในฉบับนี้ที ่
หน้า	52–58

2.		ดู	เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	Ensign,	พ.ย.	1986,	6–7
3.		เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	Ensign,	พ.ย.	1986,	7
4.		คำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน

ศาสดาพยากรณ์เป็นพยาน
“ข้าพเจ้าเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอนก่อนวัยที่จะ 
เป็นมัคนายก และข้าพเจ้าอ่านเรื่อยมานับแต่นั้น  
ข้าพเจ้ารู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง…

“… สำาหรับข้าพเจ้าดู เหมือนว่าสมาชิก 
ศาสนจักรนี้จะไม่มีวันได้รับความพึงพอใจจนกว่าจะได้อ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนหลายต่อหลายครั้ง และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อจะเป็น
พยานได้ว่าแท้จริงแล้วนี่คือบันทึกที่มีการดลใจจากพระผู้ทรงฤทธา- 
นุภาพอยู่ในนั้น และประวัติของบันทึกดังกล่าวเป็นความจริง”
ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972), ใน Conference Report, ต.ค. 1961, 18

โดยแท้แล้ว การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอัญเชิญ 
พระวิญญาณ และพระวิญญาณเป็นสื่อกลางของ 
การเปิดเผย  น่ันบ่งบอกว่าเราพึงศึกษาแบบครุ่นคิด 
และพินิจพิเคราะห์—ไตร่ตรอง สวดอ้อนวอน และ 
อาจต้องจดบันทึกย่อขณะที่เราอ่าน  นี่ทำาให้เราอยู่ 
ในสภาพพร้อมรับแสงสว่างและความเข้าใจเพ่ิมเติม 
ทั้งเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำาลังศึกษาและเกี่ยวกับเรื่อง 
สำาคัญอื่นๆ  บางครั้งการอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ทั้งเล่มในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นอาจช่วยให้เข้าใจ
ขอบเขตของเรื่องราวและข่าวสารในนั้น  แต่โดย 
ทั่วไปการอุทิศเวลาศึกษาให้มากพอในแต่ละวัน 
แทนที่จะอ่านตามจำานวนข้อหรือจำานวนหน้าที่
กำาหนดต่อวันจะดีที่สุด
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พระคัมภีร์ในอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์พกพา
นอกจากจะอำานวยความสะดวกให้ค้นหาคำาหลักๆ และข้ออ้างโยงได้อย่างรวดเร็วแล้ว พระคัมภีร์ออนไลน์ (scriptures.lds.org) 
และในอุปกรณ์พกพา (mobile.lds.org) ยังมีฟังก์ชั่นใหม่ๆ หลายฟังก์ชั่นที่สามารถช่วยในการศึกษาส่วนตัวของท่านได้ อาทิ

My Study Notebook [บันทึกศึกษาส่วนตัว] (notebook.lds.org)

บันทึกศึกษาออนไลน์นี้มีเครื่องมือมากมายเหมือนกับท่ีท่านอาจเคยใช้ในการศึกษาทั่วไป 
เช่น—การทำาแถบสีเพื่อเน้นข้อความ การจดบันทึกย่อ และการอ้างโยง เป็นต้น—แต่ยัง 
เอื้ออำานวยให้ท่านได้ใช้และเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถ 
“แท็ก” หรือแยกหมวดหมู่บันทึกย่อของท่านและเน้ือหาอ่ืนๆ ท่ีมีได้เช่นกัน เน่ืองจากท่าน 
ลงชื่อเข้าใช้ My Study Notebook ด้วยบัญชีแอลดีเอสของท่าน การแก้ไขปรับปรุงบันทึก 
ของท่านจึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเสมอไม่ว่าท่านจะเข้าใช้ด้วยอุปกรณ์ใดก็ตาม  เครื่องมือ 
เหล่านี้เอื้ออำานวยให้ท่านได้สร้างหน่วยเก็บถาวรตามแบบของท่านเองเพื่อศึกษาและสอน 
พระกิตติคุณ

Scripture Formats and Languages [รูปแบบพระคัมภีร์และภาษา] 
(scriptures.lds.org)
ข้อความอิเล็กทรอนิกส์และเสียงพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้ปัจจุบันมีอยู่หลายภาษาที่ LDS.org 
และสำาหรับอุปกรณ์พกพา อีกหลายภาษาอยู่ในขั้นตอนดำาเนินการ

นอกจากจะอ่านและฟังออนไลน์แล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดและใช้งานออฟไลน์ไฟล์ 
รูปแบบออดิโอ ePub และ PDF ได้ด้วย เว็บไซต์พระคัมภีร์ออนไลน์ล่าสุดของ 
ศาสนจักรอำานวยความสะดวกให้แบ่งปันข้อความและบันทึกย่อส่วนตัวกับผู้อ่ืนได้ง่าย
โดยผ่านอีเมลและเครื่องมือทางสังคมออนไลน์

พระคัมภีร์ที่ LDS.org ปัจจุบันมี 21 ภาษา; โปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์พกพามี
ประมาณ 10 ภาษา ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม

LDS Scripture Citation Index  [ดัชนีอ้างอิงพระคัมภีร์แอลดีเอส] 
(scriptures.byu.edu)
แหล่งช่วยดังกล่าวผลิตเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์สองท่าน 
เช่ือมโยงข้อพระคัมภีร์กับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบัน  ตัวอย่าง 
เช่น สมมุติว่าท่านต้องการรู้ว่าใครเคยอ้างอิง 1 นีไฟ 3:7 ในการประชุมใหญ่สามัญ  
ให้คลิกตรงลิงก์พระคัมภีร์มอรมอนด้านซ้ายของหน้าจอแล้วเลื่อนลงมาที่ 1 นีไฟ 3;  
ท่านจะพบคำาตอบที่นั่น

General Conference Topics Index [ดัชนีหัวข้อการประชุมใหญ่สามัญ] 
(conference.lds.org)
อีกแหล่งหน่ึงที่ช่วยท่านเชื่อมโยงการศึกษาพระคัมภีร์กับถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 
ที่มีชีวิตคือ conference.lds.org ซึ่งจะมีรายการแยกตามหัวข้อสำาหรับการประชุมใหญ ่
สามัญแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านกำาลังศึกษาเรื่องการชดใช้ในพระคัมภีร์ ท่าน
สามารถหาคำาปราศรัยห้าเร่ืองท่ีพูดถึงหัวข้อน้ันในการประชุมใหญ่เดือนเมษายน 2011



ความฝันของลีไฮ 
โดย เอ็ลเดอร ์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

ยึดราวเหล็กไว้แน่น
สาระสำาคัญเหนือเรื่องอื่นใดของพระคัมภีร์มอรมอน—ซึ่งคือการเชื้อเชิญ 

คนทั้งปวงมาหาพระคริสต์—เด่นชัดอยู่ในนิมิตของลีไฮ



ข้
าพเจ้ารักพระคัมภีร์มอรมอน  ความทรงจำาสมัยเด็กบาง 
เรื่องของข้าพเจ้าเกี่ยวกับพระกิตติคุณเกิดจากการที่คุณ 
แม่อ่าน Book of Mormon Stories for Young Latter-day 

Saints (เร่ืองราวพระคัมภีร์มอรมอนสำาหรับเด็กวิสุทธิชนยุคสุดท้าย) 
ของเอ็มมา มารร์ ปีเตอร์สันให้ข้าพเจ้าฟัง  ในประสบการณ์วัย 
เด็กเหล่านั้นและตลอดชีวิตของการศึกษาและสวดอ้อนวอนเป็น 
ส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพยานต่อจิต- 
วิญญาณข้าพเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐาน 
อีกเล่มหน่ึงของพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้ารู้ว่าศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนด้วยและโดยเดชานุภาพของพระ- 
ผู้เป็นเจ้า  ข้าพเจ้าขอเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น “หนังสือ 

โดย เอ็ลเดอร ์
เดวิด เอ. เบดนาร์
แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง
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ที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลัก
แห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น 
โดยการยึดมั่นกับหลักคำาสอนของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือ
เล่มอื่นใด”1

สัญลักษณ์สำาคัญต่างๆ ในความฝันของลีไฮ
ความสำาคัญของการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า และไตร่ตรองพระ-

คัมภีร์โดยทั่วไปและโดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอนเน้นอยู่ในองค์
ประกอบหลายอย่างจากนิมิตของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิต 
(ดู1 นีไฟ 8)

จุดเด่นซึ่งเป็นแก่นแท้ในความฝันของลีไฮคือต้นไม้แห่งชีวิต— 
ซึ่งเป็นตัวแทน “ความรักของพระผู้เป็นเจ้า” (ดู 1 นีไฟ 11:21–22)  
“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก  จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว 
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ของพระองค ์ เพือ่ทกุคนทีว่างใจในพระบตุรนัน้จะไม่ 
พินาศ  แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)  ด้วยเหตุนี ้
การประสูติ พระชนม์ชีพ และการพลีพระชนม์ชีพ 
เพื่อชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์จึงเป็นปรากฏ- 
การณ์สำาคัญที่สุดของความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
มีต่อลูกๆ ของพระองค์  ดังที่นีไฟเป็นพยานว่าความ 
รักนี้เป็น “ที่พึงปรารถนาที่สุดเหนือสิ่งทั้งปวง” และ 
ดังท่ีเทพในนิมิตของท่านประกาศว่าเป็น “ความปีติ 
ยินดีที่สุดแก่จิตวิญญาณ” (1 นีไฟ 11:22–23; ดู  
1 นีไฟ 8:12, 15 ด้วย)  บทที่ 11 ของ 1 นีไฟให้ 
คำาอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตว่า 
เป็นสัญลักษณ์แทนพระชนม์ชีพ การปฏิบัติศาสน- 
กิจ และการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอด—อันเป็น  
“พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้เป็นเจ้า” (1 นีไฟ 
11:16)

ผลบนต้นไม้นั้นเป็นสัญลักษณ์แทนพรของการ 
ชดใช้  การรับส่วนผลของต้นไม้นั้นหมายถึงการรับ 
ศาสนพิธีและพันธสัญญาซ่ึงทำาให้การชดใช้สามารถ 
เกิดประสิทธิผลเต็มที่ในชีวิตเรา  ผลดังกล่าวเป็นที่ 

“พึงปรารถนาที่จะทำาให้คนเป็นสุข” (1 นีไฟ 8:10)  
และสร้างความปีติยินดีตลอดจนความปรารถนาจะ 
แบ่งปันปีตินั้นกับผู้อื่น

ที่สำาคัญ สาระสำาคัญเหนือเรื่องอื่นใดของพระ- 
คัมภีร์มอรมอน—ซ่ึงคือการเช้ือเชิญคนท้ังปวงมาหา 
พระคริสต์—เด่นชัดอยู่ในนิมิตของลีไฮ  ส่ิงท่ีน่าสนใจ 
เป็นพิเศษคือราวเหล็กที่พาไปยังต้นไม้ (ดู 1 นีไฟ 
8:19)  ราวเหล็กนั้นคือพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

การยึดราวเหล็กกับการยึดราวเหล็กไว้แน่น 
ตลอดเวลา

ท่านบิดาลีไฮเห็นคนสี่กลุ่มในนิมิตของท่าน  คน 
สามกลุ่มเบียดเสียดกันไปตามทางคับแคบและ 
แคบโดยมุ่งหมายจะไปให้ถึงต้นไม้และรับผลของ 
ต้นนั้น  คนกลุ่มที่สี่ไม่พยายามไปให้ถึงต้นไม้ แต่ 
กลับปรารถนาให้อาคารใหญ่และกว้างเป็นจุดหมาย 
ปลายทางของพวกเขา (ดู 1 นีไฟ 8:31–33)

ใน 1 นีไฟ 8:21–23 เราเรียนรู้เกี่ยวกับคนกลุ่ม
แรกที่เบียดเสียดกันออกมาและเริ่มต้นเดินในทาง
ซึ่งพาไปถึงต้นไม้แห่งชีวิต อย่างไรก็ตาม เมื่อ 

ศาสดาพยากรณ์
เป็นพยาน
“ข้าพเจ้าเป็นพยานต่อ 
ท่านว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเป็นพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้าอย่าง 
แท้จริง การสื่อสาร 
ระหว่างแผ่นดินโลกกับ 
สวรรค์เปิดอีกครั้ง และ
พระเจ้าทรงเปิดเผยทาง 
ที่ถูกต้องต่อมนุษย์บน 
แผ่นดินโลกโดยแสดงให ้
เห็นวิธี ซึ่งโดยวิธีนั้นทุก 
คนที่เชื่อในพระคริสต ์
อย่างแท้จริงจะได้รับ 
ความรู้และพรทั้งหมด 
ที่จำาเป็น”
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย ์
(1873–1970), “Marks  
Pointing to Authenticity  
of Book of Mormon,” 
Instructor, ต.ค.  
1952, 318

หาใส่ใจไม่

ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ดิฉันได้ความเข้มแข็งทางวิญญาณจากประโยคที่ว่า “เราหาใส่ใจพวกเขาไม่”  
(1 นีไฟ 8:33) ใน 1 นีไฟ บางคนท่ีเดินไปยังต้นไม้แห่งชีวิตหาใส่ใจเสียงล้อเลียนไม่  น้ิวท่ีเยาะเย้ย 

ชี้มายังพวกเขา แต่พวกเขาไม่หวั่นไหว  พวกเขาไม่ฟัง  ทำานองเดียวกัน เราได้ยินเสียงดังหลายเสียงล่อ 
ใจเราในปัจจุบัน บางคร้ังการไม่ใส่ใจเสียงเหล่าน้ันทำาได้ยากมาก แต่ลีไฮแสดงให้เห็นว่าอยู่ในวิสัยท่ีทำาได้

ดิฉันพบว่าดิฉันสามารถทำาให้เสียงทางโลกเงียบลงได้เมื่อดิฉันเข้าพระวิหาร อ่านพระคัมภีร์ ไปโบสถ์  
และทำาตามศาสดาพยากรณ์  ขณะทำาสิ่งเรียบง่ายเหล่านี้ ดิฉันสามารถได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ิ  น่ันคือเสียงท่ีมีค่าควรแก่การฟัง  และเม่ือดิฉันใส่ใจสุรเสียงของพระวิญญาณ ดิฉันมีพลังต่อต้าน 
การล่อลวงมากขึ้น

เมื่อเราทำาตามแบบอย่างของลีไฮและ “หาใส่ใจพวกเขาไม่” เราสามารถอยู่บนทางคับแคบและแคบ
และรับส่วนความรักของพระผู้เป็นเจ้าได้ตลอดเวลา

เมลิสซา ฮีตัน, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา
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พวกเขาพบหมอกแห่งความมืด ซ่ึงแทน “การล่อลวง 
ของมาร” (1 นีไฟ 12:17) พวกเขาก็หลงทาง พลัด
ออกนอกทาง และหลงไป

พึงสังเกตว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไม่ได้กล่าวถึง 
ราวเหล็กเลย  คนที่เพิกเฉยหรือปฏิบัติเล่นๆ กับ 
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่ใช้เข็มทิศจาก 
เบ้ืองบนซ่ึงช้ีทางสู่พระผู้ช่วยให้รอด  ขอให้พิจารณา 
ว่าคนกลุ่มนี้มาถึงทางนั้นและเบียดเสียดกันออก
มาโดยแสดงศรัทธาระดับหนึ่งในพระคริสต์และ
ความเชื่อมั่นทางวิญญาณ แต่พวกเขาหันเหตาม
การล่อลวงของมารและหลงไป

ใน 1 นีไฟ 8:24–28 เราอ่านเกี่ยวกับคนกลุ่มที่ 
สองผู้มาถึงทางคับแคบและแคบซึ่งพาไปยังต้นไม้ 
แห่งชีวิต  คนกลุ่มนี้ “มุ่งหน้าผ่านหมอกแห่งความ 
มืดไป, โดยยึดราวเหล็ก, แม้จนพวกเขามารับส่วน
ผลของต้นไม้นั้น” (ข้อ 24)  อย่างไรก็ดี เมื่อคนแต่ง
กายประณีตในอาคารใหญ่และกว้างล้อเลียนคน
กลุ่มที่สองนี้ “พวกเขามีความละอาย” และ “ตกลง
ไปในทางที่ต้องห้ามและหายไป” (ข้อ 28)  โปรด
สังเกตว่าพระคัมภีร์พรรณนาว่าคนกลุ่มนี้ “ยึด ราว
เหล็ก” (1 นีไฟ 8:24; เน้นตัวเอน)

สำาคัญตรงที่ว่าคนกลุ่มที่สองเบียดเสียดกันออก 
มาด้วยศรัทธาและความมุ่งมั่น  พวกเขามีพรของ 
ราวเหล็กเพิ่มเข้ามาด้วย และพวกเขายึดราวเหล็ก 
นั้น!  อย่างไรก็ดี เมื่อพวกเขาเผชิญการข่มเหงและ 
ความยากลำาบาก พวกเขาตกลงไปในทางท่ีต้องห้าม 
และหายไป แม้มีศรัทธา ความมุ่งมั่น และพระ-
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังหายไปใน 
ท้ายที่สุด บางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาอ่าน หรือ  
ศึกษา หรือ ค้นคว้าพระคัมภีร์ เป็นครั้งคราว ก็ได้  
การยึดราวเหล็กบอกข้าพเจ้าถึง “การกระทำาช่วง
สั้นๆ” เป็นครั้งคราวของการศึกษาหรืออ่านนิดๆ 
หน่อยๆ ไม่สม่ำาเสมอแทนที่จะตั้งอกตั้งใจศึกษา
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอย่างต่อเนื่องและเสมอ
ต้นเสมอปลาย

ในข้อ 30 เราอ่านเกี่ยวกับคนกลุ่มที่สามผู้เบียด 
เสียดกันออกมา “ยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา,  
จนพวกเขาเข้ามาและทรุดตัวลงและรับส่วนผลของ 
ต้นไม้นั้น”  วลีสำาคัญในข้อนี้คือ ยึดราวเหล็กไว้แน่น 
ตลอดเวลา

คนกลุ่มที่สามเบียดเสียดกันออกมาด้วยศรัทธา 
และความเชื่อมั่นเช่นกัน แต่ไม่มีสิ่งใดบ่งบอกว่า 

แม้มีศรัทธา ความ 

มุ่งมั่น และพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้า  

แต่คนกลุ่มที่สองซึ่ง 

เบียดเสียดกันออก 

มาตามทางคับแคบ 

และแคบโดยยึดราว 

เหล็กไว้ก็ยังหายไป 

ในท้ายที่สุด—บางท ี

อาจเป็นเพราะพวกเขา 

อ่าน หรือ ศึกษา หรือ 

ค้นคว้าพระคัมภีร์  

เป็นครั้งคราว ก็ได้
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พวกเขาพลัดออกนอกทาง ตกลงไปในทางท่ีต้องห้าม 
หรือหายไป  บางทีคนกลุ่มที่สามนี้อาจจะอ่าน และ 
ศึกษา และ ค้นคว้าพระคัมภีร์ อย่างสม่ำาเสมอ  บาง 
ทีความขยันหมั่นเพียรและการทุ่มเทให้ “เรื่อง [ที่ด ู
เหมือน] เล็กและเรียบง่าย” (แอลมา 37:6) อาจช่วย 
ให้คนกลุ่มที่สามรอดจากความพินาศก็เป็นได้  บาง 
ที “ความรู้เรื่องพระเจ้า” และ “ความรู้เรื่องความ 
จริง” (แอลมา 23:5, 6) ที่ได้จากการศึกษาพระ 
คัมภีร์อย่างซื่อสัตย์อาจทำาให้พวกเขายอมรับของ 
ประทานฝ่ายวิญญาณแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน 
—จนคนกลุ่มที่สาม “ทรุดตัวลง และรับส่วนผลของ 
ต้นไม้นั้น” (1 นีไฟ 8:30; เน้นตัวเอน)  บางทีการ 
บำารุงเลี้ยงทางวิญญาณและความเข้มแข็งที่ได้
จากการ “ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์” (2 นีไฟ  
31:20) อยู่ตลอดเวลาอาจทำาให้คนกลุ่มนี้ไม่ใส่ใจ 
การเยาะเย้ยและการล้อเลียนของคนในอาคารใหญ่ 
และกว้าง (ดู 1 นีไฟ 8:33) นี่คือกลุ่มที่ท่านและ 
ข้าพเจ้าควรพยายามเข้าร่วมด้วย

พี่ๆ ของนีไฟถามว่า “ราวเหล็กที่บิดาเราเห็น,  
ซึ่งนำาไปถึงต้นไม้นั้นหมายถึงสิ่งใดหรือ?

“และ [นีไฟ] กล่าวแก่พวกเขาว่าราวเหล็กนั้นคือ 
พระวจนะของพระผูเ้ปน็เจา้; และผูใ้ดทีส่ดบัฟงัพระ- 
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระวจนะ 
นั้นแล้ว, พวกเขาจะไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวงและ 
ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจครอบงำาพวกเขาไป 
สู่ความมืดบอด, เพื่อชักจูงพวกเขาไปสู่ความพินาศ
ได้” (1 นีไฟ 15:23–24; เน้นตัวเอน)

แล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างการยึดราว
เหล็กกับการยึดราวเหล็กไว้แน่น  ข้าพเจ้าขอแนะนำา 
ว่าส่วนใหญ่แล้วการยึดราวเหล็กไว้แน่นเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการใช้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ ์
อย่างต้ังใจจริงและสม่ำาเสมอร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
ในฐานะเป็นแหล่งที่แน่นอนของความจริงที่ได้รับ 
การเปิดเผยและเป็นเคร่ืองนำาทางท่ีเช่ือถือได้สำาหรับ 
การเดินไปตามทางคับแคบและแคบสู่ต้นไม้แห่ง
ชีวิต—แม้สู่พระเจ้าพระเยซูคริสต์

“และเหตุการณ์ได้บังเกิดข้ึนคือข้าพเจ้าตระหนัก 
ว่าราวเหล็ก, ซึ่งบิดาข้าพเจ้าเห็น, คือพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้า, ซึ่งนำาไปสู่แหล่งน้ำาแห่งชีวิต, หรือสู่ 
ต้นไม้แห่งชีวิต” (1 นีไฟ 11:25)

ส่วนใหญ่แล้วการ

ยึดราวเหล็กไว้แน่น

เกี่ยวข้องอย่างหลีก

เลี่ยงไม่ได้กับการใช้

พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์

อย่างตั้งใจจริงและ

สม่ำาเสมอร่วมกับ

การสวดอ้อนวอน 

ในฐานะเป็นเครื่อง

นำาทางที่เชื่อถือได้

สำาหรับการเดินไปสู่

ต้นไม้แห่งชีวิต— 

แม้สู่พระเจ้าพระ 

เยซูคริสต์
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พระคัมภีร์มอรมอนมีไว้เพื่อเราในปัจจุบัน
พระคัมภีร์มอรมอนนำาเสนอความจริงท่ีเก่ียวข้อง 

และจำาเป็นในสมัยของเราและสำาหรับสภาวการณ์ 
ของเรา  โมโรไนเน้นความเกี่ยวข้องทางวิญญาณ 
และทางความเป็นจริงที่พระคัมภีร์มอรมอนมีต่อ 
ชีวิตเราดังนี้ “ดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับ 
ท่านอยู่ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้อยู่.  แต่ดูเถิด, พระ- 
เยซูคริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และข้าพเจ้า 
รู้การกระทำาของท่าน” (มอรมอน 8:35)  โดยได้เห็น 
ยุคสมัยของเราและสภาวการณ์ของเราผ่านความรู้ 
ล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้า ผู้เขียนหลักของพระคัม- 
ภีร์มอรมอนจึงได้รวมหัวข้อและตัวอย่างที่มีความ 
สำาคัญสูงสุดไว้ให้ผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกในยุค 
สุดท้าย

ข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านให้พิจารณาคำาถามต่อไปนี้ 
อย่างถี่ถ้วนร่วมกับการสวดอ้อนวอน ฉันจะเรียน 
รู้และควรเรียนรู้บทเรียนอะไรได้บ้างจากนิมิต
ของลีไฮเกี่ยวกับต้นไม้แห่งชีวิตและจากหลัก- 
ธรรมของการ ยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา 
เพื่อฉันจะสามารถยืนหยัดทางวิญญาณในโลก
ที่เราอยู่เวลานี้

เม่ือท่านทำาอย่างขยันหม่ันเพียรและแสวงหาการ 

ดลใจเพื่อตอบคำาถามสำาคัญข้อนี้ ท่านจะเข้าใจ 

ถ่องแท้มากข้ึนโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 

ทั้งในใจและในความคิดท่าน ถึงความสำาคัญของ 

การ ยึดราวเหล็กไว้แน่นตลอดเวลา และท่านจะได้ 

รับพรให้ประยุกต์ใช้บทเรียนเหล่านั้นด้วยศรัทธา 

และความขยันหมั่นเพียรในชีวิตส่วนตัวท่านและใน

บ้านของท่าน

ขอให้เราทุกคนมีตามองเห็นและมีหูได้ยินบท 

เรียนเพิ่มเติมจากนิมิตของลีไฮซึ่งจะช่วยให้เรา “มุ่ง 

หน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์, โดยมีความ 

เจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และความรักต่อ

พระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง.  ดังนั้น, หาก

ท่านจะมุ่งหน้า, ด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์, และ 

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว, ดูเถิด, พระบิดา 

ตรัสดังนี้: เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์” (2 นีไฟ 31:20) 

อ้างอิง
1. คำ�สอนของประธ�นศ�สน�จักร:โจเซฟ สมิธ, (2007) 

หน้า 67

อย่าละทิ้งเส้นทางนี้!

พี่
สาวของดิฉันแนะนำาดิฉันให้รู้จักศาสนจักร และดิฉันชอบศาสนจักรมากจนไม่นานก็รับบัพติศมา

ถึงแม้ดิฉันจะอ่านหนังสือไม่ออก แต่ดิฉันจะเปิดพระคัมภีร์มอรมอนและพลิกดู  ดิฉันมีความ 

ปรารถนาแรงกล้าที่จะอ่านถ้อยคำาในหน้าหนังสือ  สามีของดิฉันซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้รับบัพติศมารู้สึก 

แปลกใจเมื่อเห็นดิฉันนั่งมองหนังสืออยู่เฉยๆ และบอกว่าดิฉันกำาลังเสียเวลาเปล่า

ดิฉันเริ่มหัดอ่านด้วยความยากลำาบากมากและด้วยความช่วยเหลือจากพี่น้องสตรีสมาคมสงเคราะห ์

กับลูกๆ ของดิฉัน  ดิฉันตั้งใจมาตลอดว่าจะต้องอ่านพระคัมภีร์มอรมอนให้ได้

ในช่วงเวลาที่ยากเป็นพิเศษ  เมื่อดิฉันมีความรู้สึกด้านลบ ดิฉันได้ยินถ้อยคำาเหล่านี้ชัดเจน “อย่าละ 

ทิ้งเส้นทางนี้!”  ดิฉันมองดูว่ามีใครอยู่ที่นั่นหรือไม่ แต่ไม่มีใคร

วันหนึ่งดิฉันบอกลูกสาวว่าดิฉันเริ่มอ่านเองได้แล้ว  เธอไม่เชื่อและขอให้ดิฉันอ่านให้ฟัง  เมื่อดิฉันอ่าน 

เธอมีความสุขอย่างยิ่ง

เป้าหมายของดิฉันคืออ่านพระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย ดิฉันอ่านได้ช้า แต ่

ดิฉันเข้าใจ และที่สำาคัญกว่านั้นคือดิฉันสามารถรู้สึกถึงพระวิญญาณผ่านหนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มนี้

เอดิเต เฟลิกิอาโน เด พอลา, เซาเปาลู บราซิล
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รวบรวมจากคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ร่วม 
หลายศตวรรษ พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้ 
เพื่อวันเวลาในอนาคตเมื่อการฟื้นฟูกุญแจ 

ฐานะปุโรหิตพร้อมด้วยการรวมครั้งใหญ่ของเชื้อ- 
สายแห่งอิสราเอลจะเตรียมโลกนี้รับการเสด็จกลับ 
มาแผ่นดินโลกอีกครั้งของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู  
2 นีไฟ 25; 27; 3 นีไฟ 21)  นีไฟอธิบายถึงงานเขียน 
ศักดิ์สิทธิ์นี้ว่าเป็น “เสียงของคนที่ร้องจากภัสมธุลี”  
(2 นีไฟ 33:13)  โมโรไนประกาศว่า “ดูเถิด, ข้าพเจ้า 
พูดกับท่านราวกับท่านอยู่ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้อยู่. 
แต่ดูเถิด, พระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็น 
ท่าน” (มอรมอน 8:35)

พระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพ่ือยุคสมัยของเราและ 
เพื่ออนาคตข้างหน้า พระคัมภีร์มอรมอนประมาณ 
หนึ่งล้านเล่มจัดพิมพ์ในช่วง 100 ปีแรกหลังการ 
ฟื้นฟู รวมทั้งสิ้น 15 ภาษา นับเป็นการดำาเนินงาน 
ที่น่าทึ่ง  ในอีก 50 ปีต่อมา (1930–1980) มากกว่า  
25 ล้านเล่มจัดพิมพ์ใน 41 ภาษา  นับตั้งแต่นั้นเมื่อ  
30 ปีที่ผ่านมา พระคัมภีร์มอรมอนอีก 125 ล้านเล่ม

จัดพิมพ์ใน 107 ภาษา รวมทั้งงานที่เลือกสรรจาก 

พระคัมภีร์มอรมอน  อิทธิพลและผลที่เกิดจากพระ- 

คัมภีร์มอรมอนจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้าออกไปสู่ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุก

ภาษา และทุกผู้คน

หน้าช่ือเร่ืองท่ีเขียนไว้โดยมอรมอนบอกจุดประสงค์ 

หลักของหนังสือเล่มนี้  จุดประสงค์แรกกล่าวเฉพาะ 

เจาะจงถึงผู้สืบเชื้อสายจากลูกหลานของลีไฮ  จุด 

ประสงค์สุดท้ายคือเพื่อให้ “[คนทั้งปวง] มั่นใจ …  

ว่าพระเยซูคือพระคริสต์, พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์” (หน้า 

ชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน)

สำ�คัญต่อยุคสมัยของเร�
เหตุใดพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู

คริสต์จึงสำาคัญย่ิงต่อยุคสมัยของเรา  เหตุใดพระเจ้า 

จึงทรงนำาพยานอีกเล่มหนึ่งออกมาเพื่อเสริมสร้าง

ถ้อยคำาอันทรงพลังจากพระคัมภีร์ไบเบิล
เรามีชีวิตอยู่ในยุคท่ีต่างจากยุคอ่ืนๆ  ความสำาเร็จ 

ทางวิทยาศาสตร์เอื้อต่อการรักษาทางการแพทย์

 เสริมสร้างศรัทธาของเรา
ในพระเยซูคริสต์

โดย เอ็ลเดอร ์
นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น

แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสอง

พระคัมภีร์มอรมอนเชื้อเชิญให้เราและครอบครัว 
น้อมรับศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พร้อมทั้งให้หลักธรรม 

ที่จะช่วยครอบครัวเราประสบความส ำาเร็จ
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และความสะดวกสบายซึ่งคนรุ่นก่อนๆ ไม่เคยคิด
ฝัน  แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี
ซึ่งส่งเสริมงานประวัติครอบครัวและการแบ่งปัน
พระกิตติคุณ แต่ในขณะเดียวกันก็ทำาให้สื่อลามก 
วิดีโอเกมความรุนแรง ตลอดจน “ความชั่วและ
แผน [อื่นๆ ซึ่ง] มีอยู่ในใจคนช่างคบคิด” (คพ. 
89:4) แพร่หลายตามไปด้วย  ในโลกส่วนใหญ่ เรา
อาศัยอยู่ในยุคที่ยึดติดอยู่กับการครอบครองวัตถุ
สิ่งของ

หากเราไม่ระมัดระวัง สภาพเช่นนี้สามารถดึง
ความสนใจหรือชักจูงเราให้ออกจากหลักธรรมซึ่ง
เป็นนิรันดร์และเป็นความจริงสำาหรับคนทุกรุ่น

สมัยข้าพเจ้าเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่มในยุโรป
เมื่อต้นทศวรรษ 1970 ส่วนใหญ่เราเริ่มการสอน
ด้วยอรรถาธิบายถึงการละทิ้งความเชื่อ เพราะ
ผู้คนยอมรับความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู
คริสต์อย่างแพร่หลาย  อีก 20 ปีต่อมาเมื่อข้าพเจ้า
กลับมาในฐานะประธานคณะเผยแผ่ เราเริ่มบท 

ศ�สด�พย�กรณ ์
เป็นพย�น
“ความฉลาดหลักแหลม 

ทั้งหมดของมนุษย์ทุกคน 

ภายใต้ฟ้าสวรรค์ไม่อาจ 

แต่งหนังสือเช่นพระคัมภีร์ 

มอรมอนและนำาเสนอต่อชาวโลกได้ หลัก-

ธรรมในนั้นสูงส่ง—มาจากพระผู้เป็นเจ้า  

ไม่มีวันมาจากความคิดของนักต้มตุ๋น หรือ

จากความคิดของบุคคลที่เขียนนวนิยาย  

เพราะอะไรหรือ  เพราะคำาสัญญาและคำา

พยากรณ์ที่อยู่ในนั้นกำาลังบังเกิดสัมฤทธิผล

ในสายตาของชาวโลกทั้งปวง”  

ดู ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–98),  
คำาสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด  
วูดรัฟฟ ์(2004), หน้า 123

ในโลกปัจจุบัน  
ข้อโต้แย้งอันหยิ่ง 
ยโสของคอริฮอร์ 
ผู้ต่อต้านพระคริสต์ 
ยังมีผู้รับฟังเสมอ   
แต่เมื่อศรัทธาใน 
พระเยซูคริสต์ทำา
สมอยึดจิตวิญญาณ
เราไว้อย่างมั่นคง 
การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสที่แท้จริง 
ย่อมเกิดขึ้น
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สนทนาต่างไปจากเดิม เพราะความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ว่า 
พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสละพระชนม์
ชีพเพื่อบาปของเราและทรงฟื้นขึ้นมาในวันที่สามลบเลือนไปเป็น
อันมาก

ในโลกปัจจุบัน ข้อโต้แย้งอันหยิ่งยโสของคอริฮอร์ผู้ต่อต้าน 

พระคริสต์ยังมีผู้รับฟังเสมอ

“ทำาไมท่านจึงตั้งตารอพระคริสต์? เพราะไม่มีมนุษย์คนใดรู้ได้

ถึงสิ่งที่จะมาถึง.

“ดูเถิด, เรื่องเหล่านี้ซึ่งท่านเรียกว่าคำาพยากรณ์…เป็นประ- 

เพณีอันโง่เขลาของบรรพบุรุษท่าน.

“… ท่านไม่อาจรู้ได้ถึงสิ่งที่ท่านไม่เห็น …

“…มนุษย์ทุกคนรุ่งเรืองตามอัจฉริยภาพของตน, และ … มี

ชัยชนะตามกำาลังของตน” (แอลมา 30:13–15, 17)

เราต้องมีศรัทธาของเราเองซึ่งมั่นคงแน่วแน่ในพระเจ้าพระ 

เยซูคริสต์ และเราต้องได้รับความช่วยเหลือในการเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งให้ครอบครัวเพื่อให้ศรัทธานี้ถ่ายทอดไปสู่ใจลูก 

หลานของเรา  เม่ือศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทำาสมอยึดจิตวิญญาณ 

เราไว้อย่างมั่นคง การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงย่อมเกิดขึ้น และ 

สิ่งที่ตามมาคือการกลับใจ ความเป็นสานุศิษย์ที่ซื่อสัตย์ สิ่ง 

อัศจรรย์ ของประทานฝ่ายวิญญาณ และความชอบธรรมที่ยั่งยืน   

นี่คือส่วนสำาคัญในพันธกิจอันสูงส่งของพระคัมภีร์มอรมอน

สมัยเป็นผู้สอนศาสนาหนุ่ม ข้าพเจ้าเคยมีบทสนทนาท่ีน่าสนใจ 

ที่สุดกับนักบวชคนหนึ่ง  เขาบอกเราว่าเขาไม่อาจยอมรับพระ-

คัมภีร์มอรมอนเพราะพระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงพระเยซูคริสต์ 

อย่างเปิดเผย กล่าวถึงพระนามของพระองค์และเหตุการณ์ใน 

พระชนม์ชีพของพระองค์หลายร้อยปีก่อนพระองค์ประสูติ  เขา

พบว่าการกล่าวถึงพระผู้ช่วยให้รอดในรูปแบบคลุมเครือในพันธ- 

สัญญาเดิมมีความแยบยลมากกว่า

ข้าพเจ้าคิดว่าการประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ 

เป็นพลังของพระคัมภีร์มอรมอน  แน่นอนเราต้องได้รับพยานทาง 

วิญญาณว่าหนังสือเล่มน้ีมาจากพระผู้เป็นเจ้า  แต่เม่ือได้รับพยาน 

นั้นแล้ว จุดประสงค์แห่งพระคริสต์ ความเป็นจริงของพระชนม์

ชีพและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ความกระจ่างในความ

จำาเป็นที่ต้องทำาตามพระองค์และได้รับชีวิตนิรันดร์กับพระองค์

จะแจ่มชัดต่อเรา

ทั้งหมดนี้เป็นเพร�ะ 
พระคัมภีร์มอรมอน

เป็นเวลาหกเดือนนับตั้งแต่ผมรับบัพติศมา 
เวลานั้นผมไม่มีประจักษ์พยานมั่นคงในพระ- 

คัมภีร์มอรมอน  วันหนึ่งเมื่อผมอยากอ่านพระ- 
คัมภีร์ ผมนึกถึงครูสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ 
ของผมที่พูดว่า “เมื่อคุณรู้สึกไม่อยากอ่าน นั่น 
เป็นเพราะซาตานไม่ต้องการให้คุณอ่านพระคัมภีร์” 
เนื่องจากคำาเตือนนั้น ผมจึงเปิดอ่านพระคัมภีร ์
มอรมอน ความว่า “ใครเล่าจะคิดได้ว่าพระผู้เป็น- 
เจ้าของเราจะทรงเมตตามากเช่นนั้นถึงกับทรง
ฉุดเราจากสภาพอันน่าพรั่นพรึง, เป็นบาป, และ
แปดเปื้อน?” (แอลมา 26:17)  ถ้อยคำาเหล่านั้น 
เติมจิตวิญญาณผมด้วยปีติเพราะผมจำาได้ถึง 
สภาพตนเองก่อนเป็นสมาชิกศาสนจักรที่แท้จริง 
ของพระเยซูคริสต์  พระวิญญาณพระเจ้าเป็นพยาน 
ในใจผมถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

ผมไม่เคยอยากเป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลามา 
ก่อน แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากวันนั้น  ผม 
รู้สึกอย่างแรงกล้าว่าโลกจำาเป็นต้องรู้ความจริง  
และผมเร่ิมเตรียมตัว  ผมไปหาผู้นำาและบอกความ 
ปรารถนาท่ีผมต้องการรับใช้  ผมอธิบายให้คุณพ่อ 
คุณแม่ที่อาศัยอยู่อีกเมืองหนึ่งฟัง พวกท่านไม่ใช่
สมาชิกศาสนจักร  จากนั้นผมขายทุกสิ่งทุกอย่าง 
ที่มีและซื้อเสื้อผ้าสำาหรับงานเผยแผ่  ผลสุดท้าย 
คือผมได้รับใช้งานเผยแผ่ตั้งแต่ปี 2003 ถึงปี 
2005

ทุกวันนี้ ครอบครัวผม—ซึ่งรวมถึงภรรยาและ 
ลูกสาวของเรา—ผนึกกันเป็นนิรันดร์  พรนี้เป็นผล 
เนื่องมาจากประจักษ์พยานท่ีผมมีต่อพระคัมภีร์ 
มอรมอนเช่นกัน  ผมรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
ความจริง เพราะพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยาน 
ถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ผมเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า 
เมื่อผมอ่านบันทึกศักดิ์สิทธิ์นี้

เอดิลสัน ลูเซโร โดส ซ�นโตส, ป�ร�น� บร�ซิล
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ประจักษ์พย�นในพระเยซูคริสต์
การอ่านและไตร่ตรองคำาเทศนาสำาคัญๆ เกี่ยว

กับพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอนประกอบ 
กับอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำาให้เกิด 
พยานที่แน่นอนถึงความจริงของคำาเทศนาเหล่า 
นั้น  ข้าพเจ้าชอบอ่านไล่ไปเรื่อยๆ ในพระคัมภีร์ 
มอรมอน ดื่มด่ำาหลักคำาสอนอันทรงพลังของพระ- 
คริสต์ ไม่ว่าจะเป็นนิมิตของนีไฟเกี่ยวกับต้นไม้แห่ง 
ชีวิต ท่ีเทพถามว่า “เจ้ารู้จักพระจริยวัตรอันอ่อนน้อม 
ของพระผู้เป็นเจ้าไหม?” (1 นีไฟ 11:16) ประจักษ์- 
พยานของลีไฮท่ีว่า “การไถ่เกิดข้ึนโดยและผ่านพระ- 
เมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์; เพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วย 
พระคุณและความจริง” (2 นีไฟ 2:6) คำากล่าวเสริม 
ของเจคอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็น “องค์ทวารบาล  
… และพระองค์ไม่ทรงจ้างผู้รับใช้ที่นั่น” (2 นีไฟ 
9:41)

ตามด้วยกษัตริย์เบ็นจามินที่สอนเราเกี่ยวกับ 
คุณสมบัติของการเป็นสานุศิษย์ โดยประกาศอย่าง 
แน่วแน่ว่า “ไม่มีนามอื่นใดให้ไว้หรือทางอื่นใดหรือ 
วิธีที่โดยการนั้นความรอดจะมาถึงลูกหลานมนุษย์ 
ได้, นอกจากในและโดยผ่านพระนามของพระคริสต์” 
(โมไซยาห์ 3:17)

อ่านมาสักหน่อยเราจะอยู่กับอบินาไดซึ่งกำาลัง 
จะสละชีวิตเพื่อสิ่งที่ท่านเชื่อ

“แต่มีการฟื้นคืนชีวิต, ฉะนั้นหลุมศพจึงไม่มี 
ชัยชนะ, และความเจ็บแปลบแห่งความตายจึงถูก
กลืนเข้าไปในพระคริสต์.

“พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างและชีวิตของโลก;  
แท้จริงแล้ว, แสงสว่างอันหาได้สิ้นสุดไม่, ซึ่งจะไม่มี 
วันทำาให้มืดได้เลย” (โมไซยาห์ 16:8–9)

แอลมาทำาให้หลักคำาสอนอันงดงามเกี่ยวกับการ 
ชดใช้ ความยุติธรรม และความเมตตาน่าสนใจยิ่ง 
ขึ้น “แผนแห่งความเมตตาจะเกิดขึ้นไม่ได้เว้นแต่จะ 
มีการชดใช้เกิดขึ้น; ฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ 
เองจึงทรงชดใช้บาปของโลก, เพื่อนำามาซึ่งแผนแห่ง 
ความเมตตา, เพื่อให้พอแก่ข้อเรียกร้องของความ 
ยุติธรรม, เพ่ือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า 
ที่ดีพร้อม, เที่ยงธรรม, และพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
เมตตาด้วย” (แอลมา 42:15)

จากนั้นเรามาถึงการเสด็จเยี่ยมครั้งสำาคัญของ 
พระผู้ช่วยให้รอดต่อลูกหลานของลีไฮ  เราสัมผัสได้ 
ถึงความรัก ความการุณย์ คำาสอน และประจักษ์- 
พยานของพระองค์เช่นกัน  

“นี่คือกิตติคุณที่เราให้แก่เจ้า—ว่าเรามาในโลก 
เพื่อทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดาของเรา …

“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเราจะได้ 
ถูกยกขึ้นบนกางเขน … เพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวง 
มาหาเรา, เพ่ือดังท่ีเราถูกยกข้ึนโดยมนุษย์ฉันใด แม้ 
ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้นโดยพระบิดา, เพื่อยืนอยู่ 
ต่อหน้าเรา, เพื่อรับการพิพากษาตามงานของพวก 
เขา, ไม่ว่างานดีหรือไม่ว่างานช่ัว” (3 นีไฟ 27:13–14)

สุดท้ายคำาวิงวอนปิดท้ายของมอรมอนและโมโรไน 
ที่ว่า “ท่านจงรู้ว่าท่านต้อง … กลับใจจากบาปและ 
ความชั่วช้าสามานย์ทั้งหมดของท่าน, และเชื่อใน 
พระเยซูคริสต์, ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ 
ผู้เป็นเจ้า” (มอรมอน 7:5)  “แท้จริงแล้ว, จงมาหา 
พระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์,  
และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า 
ทุกอย่าง; และหากท่านจะปฏิเสธตนจากความไม่ 
เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักพระ- 

การอ่านและ 
ไตร่ตรองคำาเทศนา 
สำาคัญๆ เกี่ยวกับ 
พระเยซูคริสต์ใน 
พระคัมภีร์มอรมอน 
ทำาให้เกิดพยานที่
แน่นอนเกี่ยวกับ 
ความจริงของคำา
เทศนาเหล่านั้น  

นิมิตของนีไฟ ประจักษ์พยานของลีไฮ โอวาทของกษัตริย ์
เบ็นจามิน

พยานของอบินาได
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ผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความนึกคิด, และพละกำาลังของท่าน, เม่ือ 
นั้นพระคุณของพระองค์จึงเพียงพอสำาหรับท่าน, เพื่อโดยพระคุณ 
ของพระองค์ท่านจะดีพร้อมในพระคริสต์” (โมโรไน 10:32)

ถ่�ยทอดด้วยเรื่องร�วภ�ยในครอบครัว
ประจักษ์พยานอันแน่ชัดและทรงพลังทางวิญญาณที่ว่า

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์ที่สัญญาไว้จริงๆ—พระ
บุตรผู้ได้รับการเจิมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมายังโลกนี้เพื่อทำาให้
เกิดการฟื้นคืนชีวิตแก่มวลมนุษย์และการชำาระให้สะอาดทาง
วิญญาณแก่ผู้ที่จะกลับใจและติดตามพระองค์—ประจักษ์พยาน
นี้ถ่ายทอดด้วยเรื่องราวความเป็นมาภายในครอบครัว

พระคัมภีร์มอรมอนเริ่มต้นด้วยครอบครัวหนึ่งซึ่งมีบิดามารดา 
และบุตรธิดาท่ีเอาใจใส่การเปิดเผยของบิดาผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ 
โดยทิ้งสิ่งของทางโลกไว้เบื้องหลังและทำาตามคำาแนะนำาของ 
พระเจ้า  เร่ืองราวในหนังสือเล่มน้ีเต็มไปด้วยบิดามารดาท่ีพยายาม 
สั่งสอนลูกให้ค่อยๆ ซึมทราบคำาสัญญาและความหวังในพระเยซ ู
คริสต์  ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเลือกมาเฉพาะหน้าซึ่งมีคำาแนะนำาที่บิดา 
ให้แก่บุตร—มีทั้งหมด 52 หน้า  ในพระคัมภีร์มอรมอน เรามอง 
เห็นวิธีที่บิดามารดาสอนให้บุตรมีศรัทธาในพระคริสต์และเชื่อฟัง 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ทั้งบุตรที่เชื่อฟังมาตั้งแต่เยาว์วัย 
และบุตรที่ต้องค้นหาหนทางของตนเอง—ซึ่งบางครั้งอยู่ในครอบ- 
ครัวเดียวกัน  นั่นเป็นบทเรียนสำาหรับยุคสมัยของเรา ลูกหลาน 
ของเรา ครอบครัวของเรา

บทบาทเฉพาะของสตรีและธิดาทั้งหลายไม่มีกล่าวไว้มากนัก  
ซึ่งถือเป็นเรื่องทั่วไปของงานเขียนสมัยโบราณ  แต่หากจะมอง 
ลึกลงไป เราจะเห็นอิทธิพลอันยั่งยืนและเป็นนิรันดร์ของคนเหล่า 
นั้น  เราสั่งสมถ้อยคำาเล็กๆ น้อยๆ ที่กล่าวถึงสตรีและมารดา เช่น  
เมื่อพระคัมภีร์อธิบายถึงความรู้สึกของพวกเธอว่า “ละเอียดอ่อน
และบริสุทธิ์ทางเพศและเปราะบางต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” 
(เจคอบ 2:7) หรือเมื่อฮีลามันอธิบายถึงคุณงามความดีของเหล่า 

พระคัมภีร์สองเล่ม  
ครอบครัวนิรันดร์หนึ่งครอบครัว

สามีดิฉันพบกระเป๋าใบหนึ่งบนถนนระหว่าง 
ทางกลับบ้าน  เขาประหลาดใจที่พบพระ- 

คัมภีร์มอรมอนในกระเป๋าใบนั้น  เขานำากระเป๋า 
กลับมาบ้านให้ดิฉันดู  เขาอ่านได้สักพัก คิดว่า 
น่าสนใจ แต่ในที่สุดก็วาง

ต่อมาไม่นาน เขาสิ้นชีวิต  ดิฉันไปโบสถ์แห่ง 
หนึ่งหลังจากมองหาการปลอบโยนอีกคร้ังและ 
ต้องการรู้ว่าชีวิตจะดำาเนินต่อไปหลังความตาย 
หรือไม่  ดิฉันเต็มไปด้วยความสงสัย พร้อมกับ 
คำาถามมากมายที่ยังไม่มีคำาตอบ

แต่แล้วระหว่างเดินทางไปทำางาน ดิฉันพบ 
หนังสือเล่มหนึ่งบนบาทวิถี ดิฉันจำาได้ว่านั่นคือ— 
พระคัมภีร์มอรมอน  ดิฉันนำากลับมาด้วยเพราะ 
รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ทำาให้ดิฉันนึกถึงสามีสุดที่รัก   
ดิฉันบอกเรื่องนี้กับใครบางคน เขาแนะนำาให้ 
ดิฉันอ่าน

หลายวันผ่านไป คืนหนึ่งดิฉันไปเยี่ยมพี่สาวที ่
เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ผู้สอนศาสนาเต็มเวลา 
อยู่ท่ีน่ัน พวกเขาร้องเพลงสวด “ฉันลูกพระผู้เป็น 
เจ้า”  ดิฉันรู้ในเวลาน้ันเองว่าผู้สอนศาสนาสามารถ 
ตอบคำาถามดิฉันได้

หลังจากเรียนบทสนทนาและได้รับประจักษ์- 
พยาน ดิฉันรับบัพติศมา  ทุกวันนี้ดิฉันสามารถ 
เป็นพยานด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมว่าโจเซฟ  
สมิธเห็นพระบิดาและพระบุตรของพระองค์ พระ 
เยซูคริสต์

ดิฉันเช่ือว่าไม่ใช่เร่ืองบังเอิญท่ีท้ังสามีและดิฉัน 
พบพระคัมภีร์มอรมอน ถึงแม้ว่าสามีดิฉันไม่
สามารถรับบัพติศมาเมื่อยังมีชีวิต แต่ดิฉันดีใจที่ 
ดิฉันกับเขาพร้อมทั้งลูกๆ ที่น่ารักสองคนของเรา 
สามารถอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเพื่อนิจนิรันดร์ 
เน่ืองจากศาสนพิธีพระวิหาร  พระคัมภีร์มอรมอน 
รวมเราไว้ด้วยกันและนำาสันติสุขมาสู่จิตวิญญาณ
เรา
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การปรากฏพระองค์ของพระเยซูคริสต์ คำาวิงวอนปิดท้ายของ 
มอรมอนและโมโรไน
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เรื่องราวในพระคัมภีร์
มอรมอนเต็มไปด้วย
บิดามารดาที่พยายาม 
สั่งสอนลูกให้ค่อยๆ  
ซึมทราบคำาสัญญา
และความหวังใน 
พระเยซูคริสต์  

44   เ ล ีย โ ฮ น า



เหตุก�รณ์สมัยโบร�ณ  
ประยุกต์ใช้สมัยปัจจุบัน

ดิฉันค้นหาคำาตอบในพระคัมภีร์มอรมอน 
ได้เสมอ  ดิฉันเรียนรู้หลายอย่างจาก 

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน และรู้สึกว่า 
ตนเองเปลี่ยนไปในทางที่ดี

ระยะนี้ดิฉันครุ่นคิดว่าจะเลี้ยงดูลูกทั้งหก 
คนอย่างไร  ดิฉันอยากรู้ว่าพระบิดาบน 
สวรรค์ทรงมีพระประสงค์ให้ดิฉันทำาอะไร

ในการศึกษาพระคัมภีร์เป็นประจำา ดิฉัน
อ่านเจอเรื่องราวสงครามเรื่องหนึ่งในพระ- 
คัมภีร์มอรมอน  ดิฉันอึ้งเมื่อโมโรไนเรียก
ให้ผู้คนลุกขึ้นมาปกป้องครอบครัวพร้อมกับ
บรรดาสิ่งอื่นๆ (ดู แอลมา 46:12) ชาว 
นีไฟมุ่งมั่นที่จะปกป้องครอบครัวของตน   
เมื่อดิฉันอ่านเรื่องนี้ ดิฉันตัดสินใจว่าไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้น ดิฉันต้องการมีจุดประสงค ์
แบบเดียวกันนั้นในชีวิต คือต่อสู้เพื่อ 
ครอบครัว  นั่นเป็นประสบการณ์ส่วนตัว 
ที่ละเอียดอ่อนประสบการณ์หนึ่ง

ดิฉันรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพื่อ 
ยุคสมัยของเรา  ดิฉันสำานึกคุณที่สามารถหา
คำาแนะนำาในชีวิตได้จากหนังสือเล่มนี้ พระ-
คัมภีร์มอรมอนเป็นราวเหล็กอย่างแท้จริง  
(ดู 1 นีไฟ 8)

อึน จุง, เก�หลี

นักรบหนุ่มของท่านว่าได้รับอิทธิพลมาจากมารดาผู้ชอบธรรม
“พวกเขาเชื่อฟังและถือปฏิบัติตามคำาสั่งทุกคำาอย่างเคร่งครัด; 

แท้จริงแล้ว, และแม้มันเป็นไปกับพวกเขาตามศรัทธาของพวกเขา; 
และข้าพเจ้าจดจำาถ้อยคำาที่พวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าซึ่งมารดา
ของพวกเขาได้สอนพวกเขาไว้. …

“บัดนี้นี่คือศรัทธาของคนเหล่านี้ซึ่งข้าพเจ้าพูดถึง; พวกเขา
เป็นหนุ่ม, และจิตใจพวกเขาเด็ดเดี่ยว, และพวกเขามอบความ
ไว้วางใจของตนในพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา. …

“… พวกเขาได้รับการสอนจากมารดา, ว่าหากพวกเขาไม่
สงสัย, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวกเขา.

“และพวกเขาทบทวนถ้อยคำาของมารดากับข้าพเจ้า, มีความ
ว่า : เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เรื่องนี้” (แอลมา 57:21, 
27; 56:47–48)

ข้าพเจ้าขอให้ท่านไตร่ตรองคำาถามต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ท่าน
เปรียบคำาสอนในพระคัมภีร์มอรมอนกับครอบครัวท่าน

•  ข้อความใดในพระคัมภีร์มอรมอนท่ีสอนเราว่าลูกหลานของเรา 
ต้องเห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตและความชอบธรรมในศรัทธา
ของบิดามารดา

• คำาแนะนำาใดที่บิดาทั้งหลายในพระคัมภีร์มอรมอนให้แก่บุตร
ของตนซึ่งท่านอาจต้องการบอกเล่ากับบุตรของท่าน

• เราเรียนรู้ส่ิงใดเก่ียวกับส่ิงท่ีเราพยายามกับลูกหลานท่ีไม่เช่ือฟัง
• บิดามารดาในพระคัมภีร์มอรมอนบอกเล่าความเชื่ออันลึกซึ้ง

ของตนกับลูกหลานอย่างไร
• เราเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับศรัทธาเมื่อศรัทธาส่งต่อจากรุ่นหนึ่งไป

สู่อีกรุ่นหนึ่ง

สิ่งที่เราจะแบ่งปันกับผู้อื่นไม่มีสิ่งใดสำาคัญไปกว่าศรัทธาใน
พระเจ้าพระเยซูคริสต์  ศรัทธานั้นนำามาซึ่งความเข้าใจที่มีต่อการ
ท้าทายในชีวิตนี้ ความสุขท่ามกลางความยากลำาบาก และชีวิต
นิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง

มีอิทธิพลทางโลกมากมายที่ดึงเรากับครอบครัวออกจาก 
ศรัทธาอันสำาคัญที่สุดนี้  พระคัมภีร์มอรมอนเชื้อเชิญให้เราและ 
ครอบครัวน้อมรับศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พร้อมทั้งให้
หลักธรรมที่จะช่วยครอบครัวเราประสบความสำาเร็จ

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงและ 
เป็นพยานในข้อเท็จจริงท่ีว่าเทพโมโรไนมอบพระคัมภีร์มอรมอนให้ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ภายใต้การกำากับดูแลของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์  พระคัมภีร์มอรมอนมีไว้เพื่อยุคสมัยของเรา เพื่อ 
ลูกหลานของเรา  เมื่อเราเปิดอ่านทุกวันด้วยศรัทธา ข้าพเจ้า 
สัญญาว่าพระวิญญาณพระเจ้าจะสถิตกับเราและครอบครัวเรา
จะได้รับพรตลอดกาล ลีไ
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ข่า ว เ ยี่ ยมสอน

จากพระคัมภีร์
แอลมา 53; 56–58

หากเรา
ไม่สงสัย

ศึกษาเนื้อหาเหล่านี้และสนทนากับพี่น้องสตรีที่ท่าน
เยี่ยมตามความเหมาะสม ใช้คำาถามช่วยท่านเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้พี่น้องสตรีของท่านและทำาให้สมาคม
สงเคราะห์เกิดผลในชีวิตท่าน

ฉันจะทำา
อะไรได้บ้าง
1. ฉันจะช่วยให ้
พี่น้องสตรีตระหนัก 
และทำาตามพลัง
ความสามารถที่
พวกเธอมีเพื่อเป็น
อิทธิพลต่ออนุชน
รุ่นหลังได้อย่างไร

2. ฉันจะหาแรง
บันดาลใจอะไรได้
บ้างจากพระคัมภีร์
มอรมอนเพื่อตอบ
สนองการท้าทาย
ที่ฉันเผชิญอยู่ใน
ปัจจุบัน

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านเร่ืองราวของชายหนุ่ม 
ผู้เป็นแบบอย่างในความองอาจกล้าหาญยิ่ง “แท้ 

จริงแล้ว, พวกเขาเป็นบุรุษแห่งสัจจะและความมีสติ,  
เพราะพวกเขาได้รับการสอนให้รักษาพระบัญญัติของ 
พระผู้เป็นเจ้าและดำาเนินชีวิตอย่างซ่ือตรงต่อพระพักตร์ 
พระองค์” (แอลมา 53:21) ชายหนุ่มผู้มีศรัทธาเหล่านี้ 
ยกย่องมารดา—ผู้เป็นแบบอย่างและครูของพวกเขา

มารดาเหล่านักรบของฮีลามันมีชีวิตอยู่ในยุคสมัย 
ที่ไม่เหมือนยุคสมัยของเรา  สภาวการณ์ของพวกเธอ 
ยากลำาบากและอันตราย เยาวชนได้รับการขอร้องให้ 
ปกป้องเสรีภาพทางกายและทางวิญญาณ  ปัจจุบันเรา 
อยู่ในโลกที่เรา “ไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อ 
สู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะ 
ความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วใน
สถานฟ้าอากาศ” (เอเฟซัส 6:12)

ยุคสมัยที่ท้าทายร้องขอแบบอย่างและบิดามารดา 
ที่เข้มแข็งผู้สอนความจริงที่เหล่านักรบของฮีลามันรู้ 
“หากพวกเขาไม่สงสัย, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อย 
พวกเขา” (แอลมา 56:47)  การสอนและการเป็นแบบ 
อย่างของความจริงน้ีในปัจจุบันต้องใช้ความระมัดระวัง 
อย่างไรก็ดี เราต้องไม่กลัว เมื่อเรารู้ว่าเราเป็นใครและ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นใคร เราได้ทำาพันธสัญญากับ 
พระองค์แล้ว เรา—เช่นเดียวกับมารดาของเหล่านักรบ
เหล่านี้—ย่อมมีอิทธิพลอย่างมากเพื่อความดี

นักรบ 2,060 คนของฮีลามันน่าจะได้รับอิทธิพล 
จากมารดา แต่มารดาเหล่านี้ไม่ได้กระทำาตามลำาพัง   
มารดาเหล่านี้พร้อมด้วยชายหญิงที่ชอบธรรมคนอื่นๆ 
ต้องเป็นหนึ่งเดียวในศรัทธาและแบบอย่างของ
พวกเขาเพื่อสอนพลังแห่งพันธสัญญา คนหนุ่มสมัย 
นั้นเข้าใจพันธสัญญาที่พ่อแม่ทำาไว้ว่าจะไม่ร่วมทำาศึก 
สงคราม และแม้อยู่ในวิสัยที่ไม่น่าจะทำาได้ พระบิดา 
บนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักก็ยังทรงเปิดทางให้พ่อแม่ 
เหล่านี้รักษาพันธสัญญา—และพิทักษ์เสรีภาพของ 
พวกเขา (ดู แอลมา 56:5–9) เราเองก็ต้องให้เกียรติ 
พันธสัญญาของเราทั้งนี้เพื่อเด็กและเยาวชน—บุตร
ธิดาของเราและเด็กๆ ในวอร์ด สาขา ละแวกบ้าน 
และชุมชนของเรา—จะเข้าใจและสนับสนุนการรักษา
พันธสัญญา

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
www.reliefsociety.
lds.org

เมื่อเราให้เกียรติพันธสัญญาของเรา พระบิดา 
บนสวรรค์ย่อมทรงสามารถเตรียมทางให้เราได้   
เราต้องดำาเนินชีวิตตามพันธสัญญาของเราอย่าง 
เคร่งครัด  ตัวอย่างเช่น เราสามารถเคร่งครัดใน 
เรื่องการสวดอ้อนวอน การศึกษาพระคัมภีร์ การ 
ถือใบรับรองพระวิหารที่เป็นปัจจุบัน การแต่งกาย 
สุภาพเรียบร้อย และการให้เกียรติวันสะบาโต  เม่ือ 
ทำาเช่นนี้ บุตรธิดาของเราจะรู้และสามารถกล่าว
ได้ว่า  “เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้เรื่องนี้” 
(แอลมา 56:48)

สตรีวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ตระหนักว่าความ 
เข้มแข็งของพวกเธอมาจากการชดใช้ของพระเจ้า 
จะไม่ยอมแพ้ในยามยากลำาบากและท้อใจ  เราผู้ 
รักษาพันธสัญญาเป็นเลิศเรื่องการสนับสนุน  
อบรมสั่งสอน ตลอดจนคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
ทั้งนี้เพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะพูดถึงอนุชนรุ่น 
หลังนี้ได้ว่า “ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นความกล้าหาญ 
มากมายเช่นนั้นมาก่อนเลย, ไม่เลย” (แอลมา 

56:45) 

จูลี บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
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เหล่านักรบหนุ่มสองพันคน
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เนื้อร้องโดย บอนนี ฮาร์ท เมอร์เรย์
ทำานองโดย เจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์องอาจ

© 2009 โดย บอนนี ฮาร์ท เมอร์เรย์ และเจนิซ แคปป์ เพอร์รีย์  สงวนสิทธิ์ทุกประการ     แอลมา 53; 56–57
อาจทำาสำาเนาเพลงนี้เพื่อใช้ประโยชน์ที่โบสถ์หรือที่บ้านได้โดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์  
ขอให้ระบุหมายเหตุนี้ในสำาเนาทุกฉบับ

1. เหล่า นัก รบ หนุ่ม สอง พัน คน วี- ร- ชน ผู้ เกรียง ไกร ขาน
2. เหล่า พี่ น้อง ชาย ผู้ เต็ม ใจ เชื่อ ฟัง คำา สอน มาร ดา ให้
3. พร้อม ด้วย ฮี ลา มัน ผู้ นำา พี่ น้อง เหล่า วี- ร- ชน รวม
4. เหล่า นัก รบ หนุ่ม สอง พัน คน อง อาจ เพื่อ อุ ดม การณ์ ออก

รับ งาน ยิ่ง ใหญ่ ใคร จัก หาญ ราญ รอน สู้ ศึก สง คราม ดู
วาง ใจ พระ เจ้า ต- ลอด มา ยึด มั่น สัจ จา ยืน ยง พระ
พ- ลัง ศรัท ธา อัน เปี่ยม ล้น ไม่ หวาด หวั่น อัน- ต- ราย ไม่
ไป ด้วย ใจ ห้าว หาญ ทรง คุ้ม ครอง จิต วิญ ญาณ ยืน ยง เกรียง

ร- ชน คน กล้า ส- ละ แม้ ชี วี พลี เพื่อ ธำา รง
สง สัย ที่ มาร ดา รู้ ว่า พวก เขา วาง ใจ พระ เจ้า
รัน เพื่อ ชี วี เส รี ชน พระ เจ้า และ ครอบ ครัว ตน
อง สู้ ศึก ฮึก เหิม ได้ ด้วย พระ องค์ ทรง เคียง ข้าง กาย

เถิด พระ เจ้า อยู่ กับ เรา เมื่อ ทำา ตาม พระ บัญ ชา  วี-
องค์ จะ ทรง คุ้ม ครอง ภัย ตอบ แทน น้ำา ใจ ศรัท ธา ไม่
หวัง หลั่ง เลือด ช- โลม กาย แต่ หมาย ใจ ใน เส รี โรม
ไกร ด้วย ศรัท ธา สูง ส่ง ท- วี พ- ลัง ดำา รง อาจ



คำ�สอนเพื่อยุคสมัยของเร�

พระเจ้าทรงห่วงใย
เรา
“ข้าพเจ้านึกถึงพระ- 

วจนะของพระเจ้าที่อยู่ 

ในหนังสืออีเธอร์ในพระ-

คัมภีร์มอรมอน พระเจ้า

ตรัสว่า ‘เจ้าจะข้ามห้วง

ลึกอันกว้างใหญ่นี้ไม่ได้

เว้นแต่เราจะเตรียมเจ้า 

ไว้ต่อสู้คลื่นของทะเล,  

และลมซึ่งพัดมา, และ 

น้ำาท่วมซึ่งจะมา’ [อีเธอร์ 

 

2:25]  พี่น้องทั้งหลาย 

พระองค์ทรงเตรียมเรา   

หากเราเอาใจใส่พระคำา 

ของพระองค์และดำาเนิน 

ชีวิตตามพระบัญญัติ 

เราจะมีชีวิตรอดในยุค 

สมัยแห่งความชั่วร้าย 

และการทำาตามใจตน 

เอง—ยุคซึ่งเปรียบได้กับ 

คลื่นลม และน้ำาท่วมที่ 

จะทำาลายเราได้  พระ- 

องค์ทรงห่วงใยเราเสมอ   

พระองค์ทรงรักเราและ 

จะประทานพรเราเมื่อ 

เราทำาสิ่งถูกต้อง”

ประธานโธมัส เอส.  
มอนสัน, “คำาปราศรัยปิด 
การประชุม,” เลียโฮนา  
พ.ย. 2009 หน้า  
134–135

พระเยซูคือ 
พระคริสต์
“พระคัมภีร์มอรมอน 

คือประจักษ์พยานเป็น 

ลายลักษณ์อักษรที่ทรง 

อานุภาพสูงสุดซึ่งยืนยัน

ว่าพระเยซูคือพระคริสต์  

นีไฟบอกว่าอะไรคือ 

รากฐานสำาหรับการได้ 

รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 

ศรัทธาในพระเจ้าพระ-

เยซูคริสต์  การอ่านพระ- 

คัมภีร์มอรมอนเป็นครั้ง

คราวรับประกันหรือไม่

ว่าท่านจะมีศรัทธาใน

พระเจ้าพระเยซูคริสต์  

ท่านจะอาศัยเพียง 

เท่านั้นไม่ได้ ถ้าท่าน

 

อ่านนีไฟอย่างละเอียด  

นีไฟกล่าวว่านี่ ‘เป็นของ 

ประทาน … แก่คน 

ท้ังปวงผู้แสวงหาพระองค์ 

อย่างขยันหมั่นเพียร’  

โดยแท้แล้ว อย่างขยัน

หมั่นเพียรหมายถึงเป็น 

ประจำา และโดยแท้แล้ว 

นั่นหมายถึงการไตร่ตรอง

และสวดอ้อนวอน โดย

แท้แล้วการสวดอ้อนวอน 

จะรวมถึงการวิงวอนด้วย 

ศรัทธาแรงกล้าเพื่อให้รู้ 

ความจริง  สิ่งใดที่น้อย 

กว่านี้ย่อมไม่ใช่ความ

ขยันหมั่นเพียร สิ่งใดที่

น้อยกว่านี้ย่อมไม่มาก 

พอสำาหรับท่านและ 

สำาหรับข้าพเจ้า”

ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก ์
ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่าย
ประธานสูงสุด “Going 
Home” ใน Brigham Young  
University 1986–87 
Devotional and Fireside 
Speeches (1987),  
77–78

การประกาศ 
พระกิตติคุณ
“องค์ประกอบอันเป็น 

แก่นแท้ของข่าวสารพระ- 

กิตติคุณพบอยู่ในพระ- 

คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์  แต่ 

ชัดเจนที่สุดสำาหรับเรา

อยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน

และในการเปิดเผยแก่

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธ  ที่นี่พระเยซูทรง

ประกาศอย่างชัดเจน 

ถึงหลักคำาสอนและพระ-

กิตติคุณของพระองค์  

ซ่ึงลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า

ต้องปฏิบัติตามเพื่อ ‘มี

ชีวิตนิรันดร์’ (คพ. 14:7)”

ดู ประธานดีเทอร์ เอฟ.  
อุคท์ดอร์ฟ ที่ปรึกษาที่สอง 
ในฝ่ายประธานสูงสุด “เรา
ไม่มีเหตุผลที่จะชื่นชมหรือ” 
เลียโฮนา พ.ย. 2007  
หน้า 22
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เราเรียนรู้จากศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณว่าพระคัมภีร์มอรมอนประกอบด้วย “ความแจ้งชัด 

และสิ่งมีค่า” มากมายที่ปกปักรักษาไว้เพื่อสอนเราในยุคสมัยของเรา (ดู 1 นีไฟ 13:40; 19:3)   

ความจริงเหล่านี้ให้ความกระจ่างและเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณ 

ของพระเยซูคริสต์และช่วยให้นักศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนผ่านพ้นการท้าทายของชีวิตด้วยความ 

หวังและความเข้มแข็ง  ในข้อความอ้างอิงต่อไปนี้ ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคปัจจุบันต่าง 

เป็นพยานถึงคำาสอนที่สำาคัญเหล่านี้

ไม้สองอันกลายเป็น
ไม้อันเดียว

ดิฉันมีพระคัมภีร์ไบเบิล
อยู่ในครอบครองแทบ

จะตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ แต่ดิฉัน
ไม่คุ้นเคยกับหลักธรรม
ทั้งหมดของพระกิตติคุณ 
จนกระทั่งได้รับพระคัมภีร ์
มอรมอนมาเล่มหนึ่ง ดิฉัน
ค้นพบว่าเราจะเข้าใจพระ- 
กิตติคุณอันสมบูรณ์ของ 
พระเยซูคริสต์ก็ต่อเมื่อเรา 
มีความรู้เกี่ยวกับ “ไม้”  
อันที่สองนี้ (ดู เอเสเคียล  
37:15–17) เมื่อไม้ทั้งสอง
มาอยู่กับดิฉัน ไม้ทั้งสองนั้น
ให้ประสบการณ์ที่เปลี่ยน
ชีวิต—ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
ว่าดิฉันเป็นใครและเข้าใจ
ศักยภาพของดิฉันที่จะเป็น
ส่วนหนึ่งในครอบครัว 
นิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า   
การรวมกันตามคำาพยากรณ ์
—“เป็นไม้อันเดียวในมือของ
เจ้า” (ข้อ 17)—เกิดขึ้นได้
เพราะซิสเตอร์ผู้สอนศาสนา
ที่ซื่อสัตย์สองคนเอาใจใส ่
และฝากไม้อันที่สองไว้ให้
ดิฉัน

ก่อนนั้น ดิฉันเดินด้วย 
แสงเทียน บัดนี้ทุกซอกทุก 
มุมเด่นชัดขึ้นเพราะความ
สมบูรณ์ของพรพระกิตติคุณ  
ดิฉันรู้สึกว่าชีวิตดิฉันเหมือน
เกิดใหม่

เอรีย์ ซาลา, บริติชโคลัมเบีย 
แคนาดา

บัพติศมาสำาหรับ 
เด็กเล็กๆ
“[บางคนเช่ือ] ว่าเด็กเล็กๆ 
 มีบาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์
และเข้าสู่ความเป็นมรรตัย 
ในสภาพของความเสื่อม- 
ทรามตามธรรมชาติ   
หลักคำาสอนนั้นผิด!

“‘หากที่พ่อรู้เป็นความ
จริง’ มอรมอนเขียน ‘มี 
การโต้เถียงกันในบรรดา
ลูกๆ เกี่ยวกับบัพติศมา
ของเด็กเล็กๆ ของพวกลูก’ 
(โมโรไน 8:5)

“ท่านเรียกการโต้เถียง 
ของพวกเขาว่าเป็น ‘ความ
ผิดร้ายแรง’ และเขียน 
ว่า

“ ‘จงฟังพระวจนะของ
พระคริสต์, พระผู้ไถ่ของ
เจ้า, พระเจ้าของเจ้าและ 
 
 
 
 

พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า.   
ดูเถิด, เรามาในโลกไม่ใช่
เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่
เรียกคนบาปสู่การกลับ
ใจ; คนสบายดีไม่ต้องการ
หมอ, แต่คนที่เจ็บป่วย
ต้องการ; ดังนั้น, เด็ก
เล็กๆ บริสุทธิ์, เพราะ 
พวกเขาไม่สามารถทำา 
บาป; ดังนั้นเราจึงนำาคำา
สาปแช่งต่ออาดัมไปจาก
พวกเขา, เพื่อมันจะไม่มี
พลังเหนือพวกเขา; …

“‘และตามวิธีนี้ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรง
แสดงพระวจนะของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าให้ประจักษ์แก่ 
พ่อ; ดังนั้น, ลูกที่รักของ
พ่อ, พ่อรู้ว่าเป็นลบหลู่
อย่างรุนแรงต่อพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกจะให้
บัพติศมาเด็กเล็กๆ’  
(โมโรไน 8:7–9) …

“จงอ่านสาส์นทั้งหมด
ของท่าน  นั่นคือหลักคำา
สอนที่แท้จริง”
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง “Little Children,” Ensign, 
พ.ย. 1986, 17

คำาเตือนจาก 
พระคัมภีร์มอรมอน
“บทเรียนส่วนหนึ่งที่ได้ 

จากพระคัมภีร์มอรมอน 

คือเหตุและผลของ 

สงคราม เงื่อนไขอันชอบ

ด้วยเหตุผลของสงคราม 

บอกถึงความชั่วร้ายและ

อันตรายของการมั่วสุม

ลับด้วย ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้

ได้อำานาจและประโยชน์

เหนือผู้คน บอกถึงการ

มีอยู่จริงของซาตานและ

แสดงให้เห็นวิธีการบาง

อย่างที่เขาใช้ แนะนำาเรา

ให้ใช้ความมั่งคั่งอย่าง

ฉลาดและถูกต้อง บอก

เราถึงความจริงอัน 

แจ้งชัดและมีค่าของ 

พระกิตติคุณ การมีอยู่ 

จริงและความเป็นพระ- 

เจ้าของพระเยซูคริสต์

และการพลีพระชนม์ชีพ 

เพื่อการชดใช้ของพระ- 

องค์สำาหรับมวลมนุษย์ 

บอกเราถึงการรวมเชื้อ

สายอิสราเอลในวันเวลา

สุดท้าย บอกเราถึงจุด

ประสงค์และหลักธรรม

ของงานสอนศาสนา 

เตือนเราให้ระวังความ

จองหอง ความเพิกเฉย 

การผัดวันประกันพรุ่ง 

อันตรายของประเพณี

ผิดๆ ความหน้าซื่อใจคด 

และความไม่บริสุทธิ์

“บัดนี้ขึ้นอยู่กับเรา 

ที่จะศึกษาพระคัมภีร์ 

มอรมอน เรียนรู้หลัก-

ธรรมในนั้น และ 

ประยุกต์ใช้กับชีวิตเรา”

เอ็ลเดอร์แอล.ทอม เพอร์รีย ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
“พรอันเนื่องจากการอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอน”  
เลียโฮนา พ.ย. 2005  
หน้า 8



ครอบครัวดำารงอยู่ตลอดกาล

ดิฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอนต้ังแต่รับบัพติศมาในปี 1995 
แต่การอ่านเรื่องบุตรชายของลีไฮเดินทางไปและกลับ 

จากเยรูซาเล็มไม่มีความหมายต่อดิฉันในแง่ครอบครัวของ 
ตนเองจนกระทั่งดิฉันแต่งงาน

ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ลีไฮมีครอบครัวท่ีอยู่ด้วย 

กันตลอดไป คร้ังแรกพระองค์ทรงบอกลีไฮให้ท้ิงทุกอย่างไว้เบ้ือง 
หลังและช่วยครอบครัว ปัจจุบัน ของท่านให้รอดโดยพาพวก 
เขาไปแผ่นดินที่สัญญาไว้  ขณะพวกเขายังอยู่ในแดนทุรกันดาร  
พระเจ้าทรงบอกลีไฮให้ส่งบุตรชายกลับไปเอาบันทึกของสมาชิก 
ครอบครัว ในอดีต  หลังจากนั้น พระองค์ทรงส่งพวกเขาไปรับ
อิชมาเอลกับธิดาของเขา นี่คือการเตรียมความพร้อมสำาหรับ

สิ่งทั้งปวงจะทรงนำา
กลับคืน
“ลักษณะอันเป็นสากล

และเกิดขึ้นจริงของการ 

ฟื้นคืนชีวิตอธิบายไว้

อย่างชัดเจนในพระ-

คัมภีร์มอรมอน ศาสดา

พยากรณ์อมิวเล็คสอน

ดังนี้

“‘ความตายของพระ-

คริสต์จะแก้สายรัดแห่ง

ความตายทางโลกนี้, 

เพื่อจะยกคนทั้งปวงขึ้น

จากความตายทางโลกนี้.

“‘วิญญาณและ

ร่างกายจะรวมกันอีกใน

รูปแบบอันสมบูรณ์; ทั้ง

แขนขาและข้อต่อจะกลับ

คืนสู่โครงร่างอันถูกต้อง, 

แม้ดังเราเป็นอยู่ขณะนี้

ในเวลานี้; …

“ ‘บัดนี้, การนำากลับ

คืนนี้จะเกิดแก่คนทั้ง

ปวง, ทั้งชราและหนุ่ม, 

ทั้งทาสและไท, ทั้งชาย

และหญิง, ทั้งคนชั่วร้าย

และคนชอบธรรม; และ

แม้ผมบนศีรษะของพวก

เขาสักเส้นเดียวก็จะไม่

หายไป; แต่พระองค์จะ

ทรงนำาทุกสิ่งกลับคืน

สู่โครงร่างอันสมบูรณ์’ 

(แอลมา 11:42–44)

“แอลมาสอนด้วย

ว่าในการฟื้นคืนชีวิต

นั้น ‘สิ่งทั้งปวงจะทรงนำา

กลับคืนสู่ร่างอันถูกต้อง

และบริบูรณ์’ (แอลมา 

40:23) …

“นับเป็นการปลอบ

ประโลมที่รู้ว่าทุกคน 

ที่มีความบกพร่องทาง 

ร่างกายในชีวิต …จะ

ฟื้นคืนชีวิตใน ‘ร่างอัน

ถูกต้องและบริบูรณ์’”

ดู เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. 
โอ๊คส์ แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสอง “การฟื้นคืน
ชีวิต”เลียโฮนา ก.ค. 2000 
หน้า 18

อันตรายของการ
มั่วสุมลับ
“พระคัมภีร์มอรมอนสอน

ว่าการมั่วสุมลับซึ่งพัวพัน

กับอาชญากรรมก่อให้เกิด

ปัญหาร้ายแรง ไม่เฉพาะ

ต่อบุคคลและครอบครัว

เท่านั้น แต่กระทบต่อ

สังคมโดยรวมด้วย  การ

มั่วสุมลับในทุกวันนี้

ประกอบด้วยกลุ่มการ

มั่วสุมต่างๆ ที่เรียกว่า 

แก๊ง กลุ่มผู้ค้ายา และ 

กลุ่มมาเฟียที่ก่อ

อาชญากรรม การมั่วสุม

ลับในวันเวลาของเราก่อ

ตัวขึ้นคล้ายกับกองโจร

แกดิแอนทันในยุคของ

พระคัมภีร์มอรมอน … 

จุดมุ่งหมายบางอย่างของ 

พวกเขาก็คือ ‘ฆาตกรรม, 

และปล้นสะดม, และลัก

ขโมย, และกระทำาการ

ผิดประเวณีและการชั่ว

ร้ายนานาชนิด, ตรงกัน

ข้ามกับกฎของประเทศ

ตนและกฎของพระผู้เป็น

เจ้าของตนด้วย’  

[ฮีลามัน 6:23]

“หากเราประมาท 

การมั่วสุมลับของยุคนี้

สามารถได้รับพลังและ

เพิ่มอิทธิพลได้อย่าง

รวดเร็วและจะประสบผล

สำาเร็จเช่นเดียวกับที่เกิด

ขึ้นในยุคของพระคัมภีร์

มอรมอน”

ดู เอ็ลเดอร์เอ็ม.รัสเซลล์  
บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสอง, “ยืนหยัด 
เพื่อความจริงและความ 
ถูกต้อง,” เลียโฮนา ม.ค.  
1998 หน้า 47

ประจักษ์พยาน
เกี่ยวกับพระคัมภีร์
มอรมอนจาก
สมาชิกท่านอื่นใน
โควรัมอัครสาวก
สิบสองอยู่ในฉบับ
นี้หน้า 10, 28, 32, 
38 และ 80

50   เ ล ีย โ ฮ น า



ก้าวไปข้างหน้า 
ด้วยแสงสว่าง

ในบทที่ 2 ของอีเธอร์เราอ่านว่าพี่ชาย 

ของเจเร็ดกังวลใจเพราะไม่มีแสงสว่าง 

ในเรือ  เมื่อท่านทูลถามพระเจ้าเกี่ยวกับ 

เรื่องนี้ พระเจ้าทรงตอบด้วยคำาถามว่า  

“เจ้าอยากให้เราเตรียมอะไรให้เจ้าเพื่อ 

เจ้าจะมีแสงสว่าง” (ข้อ 25)

ดิฉันครุ่นคิดเกี่ยวกับวิธีที่พี่ชายของ 

เจเร็ดขานรับคำาถามของพระเจ้า หนึ่ง  

ท่านขึ้นไปบนภูเขาเพื่อ “หลอมก้อนหิน 

เล็กๆ สิบหกก้อน” (อีเธอร์ 3:1) ท่าน 

ถือก้อนหินขึ้นไปบนยอดเขาเพื่อสวด 

อ้อนวอน  ท่านเริ่มโดยถ่อมตนต่อ 

พระพักตร์พระเจ้า  ท่านทูลขอพระเมตตา  

และท่านยอมรับเดชานุภาพที่พระเจ้า 

ทรงมีเพื่อตอบคำาสวดอ้อนวอนของท่าน  

จากนั้นท่านแสดงศรัทธาโดยทูลว่า  

“พวกข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงม ี

พระปรีชาสามารถแสดงเดชานุภาพอัน 

ยิ่งใหญ่ได้” (อีเธอร์ 3:5)  พี่ชายของ 

เจเร็ดทูลขอให้พระเจ้าทรงสัมผัสก้อน 

หินเหล่านั้นเพื่อมันจะส่องสว่างในเรือได้

ข้อความน้ีเปล่ียนวิธีท่ีดิฉันสวดอ้อนวอน   

ก่อนนั้น ดิฉันมักทูลถามว่า “พระบิดา 

เจ้าข้า พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์

ทำาอะไร” ในความเป็นจริงแล้ว หลายๆ 

สถานการณ์เรียกร้องให้ดิฉันใคร่ครวญ 

ตามสมควร วิเคราะห์แหล่งช่วย เสนอ 

แผน แล้วเข้าเฝ้าพระบิดาและทูลถาม 

พระองค์ว่าแผนนั้นใช้ได้หรือไม่—แล้ว 

สวดอ้อนวอนภายหลังเพื่อขอปาฏิหาริย ์

ที่ตัวดิฉันไม่สามารถทำาให้เกิดขึ้นได้

เอเลนา โกเมซ เด ซานตูริออน, อุรุกวัย

ครอบครัว ในอนาคต ของพวกเขา
การสร้างห่วงเช่ือมระหว่างปัจจุบัน อดีต และอนาคตของครอบครัวนิรันดร์ 

ของเราเป็นความรับผิดชอบสำาคัญที่ดิฉันจำาเป็นต้องเห็นคุณค่า—เช่นเดียว
กับลีไฮ   บางทีประสบการณ์เหล่านี้อาจช่วยเตรียมลีไฮให้พร้อมรับนิมิตเรื่อง 
ต้นไม้แห่งชีวิตและความเข้าใจว่าควรปลูกฝังความรักของพระผู้เป็นเจ้าไว้ใน 
ครอบครัวนิรันดร์
ซาโลเต มาลานี มาอิวิรีวิรี, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา

แก้ไขการท้าทาย
ของชีวิต
“พระคัมภีร์มอรมอน 

บรรจุข่าวสารที่เบื้องบน

ประทานไว้ในนั้นเพื่อ

แสดงให้เห็นวิธีแก้ไข

อิทธิพลของประเพณี

ผิดๆ และวิธีได้รับความ

บริบูรณ์แห่งชีวิต  พระ

คัมภีร์มอรมอนสอนวิธี

แก้ไขปัญหาและการ

ท้าทายที่เราพบเจอใน

ปัจจุบัน … [พระเจ้า] 

ทรงจัดเตรียมวิธีแก้ไข

ความผิดพลาดร้ายแรง

ของชีวิต แต่การนำาทาง

ดังกล่าวไม่มีค่าเลยหาก

ยังคงเก็บไว้ในหนังสือที่

ปิดอยู่”

เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสอง, “True 
Friends That Lift,” Ensign, 
พ.ย. 1988, 76

เครื่องเตือนใจให้
นึกถึงพันธสัญญา 
ของเรา
“เราได้รับการเตือนจาก 

พระคัมภีร์มอรมอนว่า

บัพติศมาของเราคือพันธ-

สัญญาที่จะ ‘ยืนเป็น

พยานเกี่ยวกับพระผู้เป็น

เจ้า [และอาณาจักรของ

พระองค์] ทุกเวลาและใน

ทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง ที่

ท่านอยู่, แม้จนถึงความ

ตาย, เพื่อท่านจะได้รับ 

การไถ่จากพระผู้เป็นเจ้า,  

และนับอยู่กับบรรดาคน

ของการฟื้นคืนชีวิตครั้ง

แรก, เพื่อท่านจะมีชีวิต 

นิรันดร์’ (โมไซยาห์ 18:9; 

เน้นตัวเอน)”

ดู เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี.  
เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสอง, “พันธสัญญาแห่ง 
บัพติศมา: อยู่ในอาณาจักร
และเป็นของอาณาจักร,”  
เลียโฮนา ม.ค. 2001  
หน้า 7

พรของการเชื่อฟัง
“หลายข้อในพระคัมภีร์ 

มอรมอน ผู้คนได้รับ

สัญญาว่าพวกเขาจะ 

รุ่งเรืองในแผ่นดินถ้าพวก

เขารักษาพระบัญญัติ [ดู 

1 นีไฟ 2:20; 2 นีไฟ 4:4] 

คำาสัญญาดังกล่าวมักจะ

ตามมาด้วยคำาเตือนว่า 

ถ้าพวกเขาไม่รักษาพระ- 

บัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  

พวกเขาจะถูกตัดขาดจาก

ที่ประทับของพระองค์  

[ดู แอลมา 36:30]”

เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“แม่คงรู้นะครับว่าเราลำาบาก
มาก,” เลียโฮนา พ.ย. 2008 
หน้า 130
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พี่
น้องที่รักทั้งหลาย วันนี้ข้าพเจ้าต้องการพูด 

เกี่ยวกับของประทานสำาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง 

ท่ีประทานแก่โลกในยุคปัจจุบัน  ของประทาน 

ท่ีข้าพเจ้านึกถึงมีความสำาคัญย่ิงกว่าส่ิงประดิษฐ์คิดค้น 

ใดๆ ที่มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและการปฏิวัติ 

เทคโนโลยี  สิ่งนี้คือของประทานที่มีคุณค่าต่อมนุษย- 

ชาติยิ่งกว่าความก้าวหน้าอันอัศจรรย์หลายอย่างที่เราเห็นในการ 

แพทย์สมัยใหม่  มีค่าต่อมนุษยชาติยิ่งกว่าพัฒนาการด้านการบิน 

หรือการเดินทางสู่อวกาศ  ข้าพเจ้าพูดถึงของประทานแห่งพระ- 

คัมภีร์มอรมอนที่ประทานแก่มนุษยชาติเมื่อ 156 ปีที่ผ่านมา

ของประทานนี้เตรียมไว้โดยพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นเวลา 

นานกว่าหนึ่งพันปี จากนั้นพระองค์ทรงซ่อนไว้เพื่อรักษาความ 

บริสุทธ์ิในของประทานน้ันเพ่ือยุคของเรา  อาจไม่มีส่ิงใดเป็นพยาน 

ถึงความสำาคัญของพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันเล่มนี้ได้ชัดเจนไปกว่า 

พระดำารัสของพระเจ้าพระองค์เอง

โดยพระโอษฐ์ของพระองค์เองพระองค์ตรัสคำาพยานว่า (1)  

พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นความจริง (คพ. 17:6)  (2) พระคัมภีร์เล่มนี้

มีความจริงและพระวจนะของพระองค์ (คพ. 19:26)   

(3) พระคัมภีร์เล่มนี้แปลด้วยอำานาจจากเบื้องบน  

(คพ. 20:8)  (4) พระคัมภีร์เล่มนี้มีความสมบูรณ์แห่ง 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (คพ. 20:9; 42:12)   

(5) พระคัมภีร์เล่มนี้มาจากการดลใจและได้รับการ 

ยืนยันด้วยการปฏิบัติของเหล่าเทพ (คพ. 20:10)  

(6) พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพยานหลักฐานว่าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายเป็นความจริง (คพ. 20:11) และ (7) ผู้ที่รับพระคัมภีร์ 

เล่มนี้ด้วยศรัทธาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ (คพ. 20:14)

ประจักษ์พยานอันทรงพลังอย่างที่สองที่มีต่อความสำาคัญของ 

พระคัมภีร์มอรมอนคือการรู้ว่าพระเจ้าทรงกำาหนดให้พระคัมภีร ์

มอรมอนออกมาในช่วงเวลาที่การฟื้นฟูกำาลังเริ่มต้น  สิ่งเดียวที ่

เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคือนิมิตแรก  ปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ครั้ง 

นั้น ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเรียนรู้พระลักษณะที่แท้จริง 

ของพระผู้เป็นเจ้าและได้รู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีงานให้ท่านทำา   

การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น
ลองนึกดูว่าสิ่งนี้สื่อถึงอะไรบ้าง  การออกมาของพระคัมภีร ์

ศิลาหลักแห่ง
ศาสนาของเรา

เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน รับต ำาแหน่งประธานศาสนจักรคนที่ 13 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1985 ท่านเป็น 
ที่จดจ ำาจากประจักษ์พยานอันมั่นคงของท่านเกี่ยวกับพลังอ ำานาจของพระคัมภีร์มอรมอนและการที่ท่าน 

เน้นความส ำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอนในการศึกษาพระคัมภีร์ประจ ำาวัน งานเผยแผ่ศาสนา และการสอนพระกิตติคุณ  
ปีนี้เป็นวาระครบรอบปีที่ 25 ของค ำาปราศรัยนี้ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ค.ศ. 1986

โดย ประธาน 
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 

(1899–1994)
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มอรมอนเกิดขึ้นก่อนการฟื้นฟูฐานะปุโรหิต  จัด 
พิมพ์ก่อนศาสนจักรได้รับการสถาปนาเพียงไม่ก่ีวัน 
วิสุทธิชนได้รับพระคัมภีร์มอรมอนมาอ่านก่อนได้ 
รับการเปิดเผยที่สรุปโครงร่างของหลักคำาสอน 
สำาคัญ อาทิ รัศมีภาพสามระดับ การแต่งงาน 
ซีเลสเชียล หรืองานเพื่อผู้วายชนม์  มาก่อนโควรัม 
ฐานะปุโรหิตและองค์กรศาสนจักร  สิ่งนี้ไม่ได้บอก 
เราหรอกหรือว่าพระเจ้าทอดพระเนตรงานศักด์ิสิทธ์ิ 
นี้อย่างไร

เมื่อเราตระหนักว่าพระเจ้าทรงรู้สึกอย่างไร 
เก่ียวกับหนังสือเล่มน้ี เราไม่ควรแปลกใจท่ีพระองค์ 
ประทานพระดำารัสเตือนจริงจังเกี่ยวกับวิธีที่เรารับ 
มา  หลังจากทรงระบุว่าผู้ที่รับพระคัมภีร์มอรมอน 
ไว้ด้วยศรัทธาและงานชอบธรรมจะได้รับมงกุฎ 
แห่งรัศมีภาพนิรันดร์ (ดู คพ. 20:14) พระเจ้าทรงม ี
พระดำารัสเตือนต่อจากนั้นว่า “แต่คนเหล่านั้นที่ทำา 
ใจตนแข็งกระด้างอยู่ในความไม่เชื่อ, และปฏิเสธ, 
สิ่งนี้ก็จะกลับกลายเป็นการกล่าวโทษของพวกเขา
เอง” (คพ. 20:15)

ในปี 1829 พระเจ้ารับสั่งเตือนวิสุทธิชนว่าอย่า
ล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ดู คพ.6:12)  แน่นอนว่า
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระนั้นหลาย 
คนยังล้อเล่นกับสิ่งนี้ หรืออีกนัยหนึ่งคือปฏิบัติ 
อย่างเล่นๆ ราวกับว่ามีความสำาคัญเพียงน้อยนิด

ในปี 1832 ขณะผู้สอนศาสนายุคแรกบางคน 
กลับจากสนามเผยแผ่ พระเจ้าทรงตำาหนิพวกเขา 
ท่ีปฏิบัติต่อพระคัมภีร์มอรมอนอย่างเล่นๆ พระองค์ 
ตรัสว่าผลจากการมีเจตคติเช่นนั้นคือจิตใจของ 
พวกเขามืดลง  การปฏิบัติอย่างเล่นๆ ต่อหนังสือ 
ศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ไม่เพียงทำาให้ตนเองสูญเสียความ 
ความสว่างเท่านั้น แต่ยังทำาให้ศาสนจักรตกอยู่
ภายใต้การกล่าวโทษอีกด้วย แม้ลูกหลานทั้งหมด 
ของไซอัน  จากนั้นพระเจ้าตรัสว่า “และพวกเขาจะ 
คงอยู่ภายใต้การกล่าวโทษนี้จนกว่าพวกเขาจะ 
กลับใจและระลึกถึงพันธสัญญาใหม่, แม้พระ- 
คัมภีร์มอรมอน” (คพ. 84:54–57)

การที่เรามีพระคัมภีร์มอรมอนอยู่ในมือมานาน 
กว่าศตวรรษครึ่งทำาให้ดู เหมือนว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนมีความสำาคัญต่อเราน้อยลงในปัจจุบัน 
หรือไม่  เราจดจำาพันธสัญญาใหม่ แม้พระคัมภีร์ 
มอรมอนได้หรือไม่  ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรามีพันธ- 

สัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่  คำาว่า testament  
(พยานหลักฐาน) เป็นภาษาอังกฤษที่ถอดความ 
มาจากคำาภาษากรีกซึ่งแปลได้อีกความหมายหนึ่ง 
ว่า พันธสัญญา  พระเจ้าทรงหมายความเช่นนั้น
หรือไม่เมื่อพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์มอรมอน 
ว่า “พันธสัญญาใหม่”  พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
พยานหลักฐานหรือพยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู 
อย่างแน่แท้  นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เมื่อไม่นานมา 
นี้เราเติมคำาว่า “พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ 
พระเยซูคริสต์” ไว้บนปกพระคัมภีร์มอรมอน

หากวิสุทธิชนยุคแรกถูกว่ากล่าวเน่ืองจากปฏิบัติ 
ต่อพระคัมภีร์มอรมอนอย่างเล่นๆ เราจะอยู่ภาย
ใต้การกล่าวโทษน้อยกว่านั้นหรือหากเราทำาเช่น 
เดียวกัน  พระเจ้าทรงเป็นพยานด้วยพระองค์เองว่า 
พระคัมภีร์มอรมอนมีความสำาคัญนิรันดร์  เราส่วน 
น้อยจะทำาให้ศาสนจักรอยู่ภายใต้กล่าวโทษเพราะ 
เราทำาล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หรือ  เราจะพูด 
อย่างไร ณ การพิพากษาเมื่อเรายืนอยู่เบื้อง
พระพักตร์พระองค์และสบพระเนตรที่กำาลังพินิจ 
พิเคราะห์ของพระองค์ หากเราอยู่ในบรรดาผู้ที่ถือ 
ว่าหลงลืมพันธสัญญาใหม่

มีเหตุผลสำาคัญสามข้อที่วิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
พึงศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนตลอดชีวิต

ข้อแรก คือ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลัก 
แห่งศาสนาของเรา  นี่คือคำากล่าวของท่านศาสดา- 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ  ท่านเป็นพยานว่า “พระ 
คัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือ
ใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนา 
ของเรา”1 ศิลาหลักคือศิลาที่อยู่ตรงกลางประตูโค้ง 
เป็นตัวยึดศิลาก้อนอื่นๆ ทุกก้อนให้เข้าที่ หากนำา 
ศิลาก้อนนี้ออกไป ประตูโค้งจะพังลง

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนา 
ของเราในสามวิธี  เป็นศิลาหลักในพยานที่เรามีต่อ 
พระคริสต์  เป็นศิลาหลักแห่งหลักคำาสอนของเรา  
และเป็นศิลาหลักแห่งประจักษ์พยาน

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักในพยานที่เรา 
มีต่อพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็นศิลามุมเอกของทุก 
สิ่งที่เราทำา  พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงการ 
ดำารงอยู่ของพระองค์ด้วยพลังอำานาจและความ 
ชัดเจน  ต่างจากพระคัมภีร์ไบเบิลที่ผ่านผู้คัดลอก 
มาหลายยุคหลายสมัย ตลอดจนผู้แปล และนัก-

ศาสดาพยากรณ ์
เป็นพยาน
“[พระคัมภีร์มอรมอน] คือ 

พระคำ�ของพระผู้เป็นเจ้�   

คือพย�นอันทรงพลังเล่ม

ที่สองของพระคริสต์ และ

แน่นอนว่�ผู้เชื่อแท้จริงทุก

คนที่รักพระผู้ไถ่จะได้รับ 

หลักฐ�นเพิ่มเติมถึงคว�ม

เป็นพระเจ้�ของพระองค์

“หนังสือที่ให้แรง 

บันด�ลใจฉบับนี้ไม่เคยม ี

นักแปลที่ไม่ได้รับมอบ

อำ�น�จหรือนักเทววิทย�

ที่มีอคติแอบตรวจแก้

ต้นฉบับ แต่ม�สู่โลกอย่�ง

ข�วสะอ�ดและตรงม�จ�ก

นักประวัติศ�สตร์กับนักย่อ

คว�ม หนังสือเล่มนี้ไม่ได ้

อยู่ระหว่�งทดลองใช้—แต ่

ผู้อ่�นต่�งห�กที่กำ�ลัง 

ทดลองใช้” 

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ (1895–1985),  
The Teachings of Spencer W. 
Kimball, ed. เอ็ดเวิร์ด แอล. 
คิมบัลล์ (1982), 133
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ศาสนาเสื่อมทรามที่แก้ไขข้อความเพื่อมุ่งทำาลาย  
แต่พระคัมภีร์มอรมอนมาจากผู้เขียนถึงผู้อ่านโดย 
ผ่านขั้นตอนการแปลที่ได้รับการดลใจเพียงขั้นตอน 
เดียว ด้วยเหตุนี้ ประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระ- 
อาจารย์จึงชัดเจน ไม่เจือปน และเปี่ยมด้วยพลัง   
แต่พระคัมภีร์มอรมอนทำายิ่งกว่านั้น  โลกชาวคริสต์ 
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันปฏิเสธความเป็นพระผู้เป็นเจ้า 
ของพระผู้ช่วยให้รอด  พวกเขาสงสัยในการประสูติ 
อันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ พระชนม์ชีพอันดีพร้อม 
ของพระองค์ และความเป็นจริงของการฟื้นคืนชีวิต 
อันรุ่งโรจน์ของพระองค์  พระคัมภีร์มอรมอนสอน 
ด้วยถ้อยคำาที่ชัดแจ้งและแน่ชัดเกี่ยวกับความจริง 
ของเรื่องดังกล่าวทั้งหมด  นอกจากนี้ยังอธิบาย 
หลักคำาสอนเกี่ยวกับการชดใช้ไว้อย่างครบถ้วน 
มากที่สุด  หนังสือที่ได้รับการดลใจจากพระผู้เป็น 
เจ้าเล่มนี้เป็นศิลาหลักในการกล่าวคำาพยานต่อโลก
ว่าพระเยซูคือพระคริสต์2

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งหลักคำา
สอนเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิต  ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้า 
นี้ พระเจ้าพระองค์เองตรัสว่าพระคัมภีร์มอรมอนมี 
“ความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์” 

(คพ. 20:9) น่ันมิได้หมายความว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
มีคำาสอนทุกคำาสอน หลักคำาสอนทุกอย่างเท่าที่เคย 
เปิดเผยมา  หากแต่หมายความว่าในพระคัมภีร์ 
มอรมอนเราจะพบความสมบูรณ์ของหลักคำาสอนที่ 
จำาเป็นต่อความรอดของเรา  หลักคำาสอนเหล่านั้น 
มีสอนไว้อย่างแจ้งชัดและเรียบง่ายเพื่อที่แม้แต่เด็ก 
ก็สามารถเรียนรู้วิธีไปสู่ความรอดและความสูงส่ง   
พระคัมภีร์มอรมอนมีมากมายหลายอย่างเหลือเกิน 
ที่ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลักคำาสอน
แห่งความรอด  หากปราศจากพระคัมภีร์มอรมอน 
สิ่งที่สอนไว้ส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์เล่มอื่นจะไม่ใกล้
เคียงกับความแจ้งชัดและล้ำาค่าได้ขนาดนั้น

สุดท้าย พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่ง 
ประจักษ์พยาน  ประตูโค้งที่พังลงเมื่อนำาศิลาหลัก 
ออกไปฉันใด ศาสนจักรทั้งหมดย่อมยืนหยัดหรือ 
ล่มสลายด้วยความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนฉัน 
นั้น  ศัตรูของศาสนจักรเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้  นี่ 
เป็นเหตุผลที่พวกเขาพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหัก 
ล้างพระคัมภีร์มอรมอน เพราะหากพวกเขาทำาลาย 
ความน่าเช่ือถือน้ันได้ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
ก็จะหมดความน่าเช่ือถือไปด้วย การอ้างสิทธ์ิกุญแจ 
ฐานะปุโรหิต การเปิดเผย และศาสนจักรที่ได้รับ 
การฟ้ืนฟูของเราก็เช่นกัน  แต่ในทำานองเดียวกัน หาก 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง—และในเวลานี้ 
คนหลายล้านคนเป็นพยานมาแล้วว่าพวกเขาได้ 
รับพยานจากพระวิญญาณยืนยันว่าเป็นความจริง 
—เขาต้องยอมรับคำาประกาศเกี่ยวกับการฟื้นฟูและ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเช่นกัน

พี่น้องที่รักทั้งหลายของข้าพเจ้า พระคัมภีร์มอร- 
มอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา—ศิลาหลัก 
แห่งประจักษ์พยานของเรา ศิลาหลักแห่งหลักคำา 
สอนของเรา และศิลาหลักในพยานท่ีเรามีต่อพระเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

ข้อสอง เหตุผลสำาคัญที่เราต้องทำาให้พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นศูนย์กลางในการศึกษาของเราคือ 
เพราะพระคัมภีร์มอรมอนเขียนเพื่อยุคสมัยของเรา 
ชาวนีไฟไม่เคยมีพระคัมภีร์มอรมอน ชาวเลมันใน 
สมัยโบราณก็เช่นกัน  แต่สิ่งนี้มีไว้เพื่อเรา  มอรมอน 
เขียนไว้ใกล้ช่วงสิ้นสุดอารยธรรมของชาวนีไฟ  ภาย 
ใต้การดลใจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทอดพระเนตรเห็น 
ทุกสิ่งตั้งแต่กาลเริ่มต้น ท่านย่อบันทึกหลายร้อย

ในพระคัมภีร ์
มอรมอนเราจะ
พบความสมบูรณ์
ของหลักคำาสอน
ที่จำาเป็นต่อความ
รอดของเรา หลัก-
คำาสอนเหล่านั้นมี
สอนไว้อย่างแจ้ง
ชัดและเรียบง่าย
เพื่อว่าแม้แต่เด็กก็
สามารถเรียนรู้วิธี
ไปสู่ความรอดและ
ความสูงส่งได้
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ฉบับ โดยเลือกเรื่องราว คำาพูด และเหตุการณ์ที ่
จะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด

ผู้เขียนบันทึกหลักๆ แต่ละคนในพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นพยานว่าท่านเขียนเพื่อคนรุ่นอนาคต   
นีไฟกล่าวว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจึงทรงสัญญา 
กับข้าพเจ้าว่าสิ่งเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าเขียนจะมีผู้เก็บ 
และปกปักรักษาไว้, และสืบทอดให้แก่พงศ์พันธุ์ 
ข้าพเจ้า, จากรุ่นสู่รุ่น” (2 นีไฟ 25:21)  เจคอบ 
น้องชายที่รับช่วงต่อจากท่าน เขียนไว้ในทำานอง 
เดียวกันว่า “เพราะ [นีไฟ] กล่าวว่าควรจารึก 
ประวัติผู้คนของท่านไว้บนแผ่นจารึกอีกชุดหนึ่ง 
ของท่าน, และว่าข้าพเจ้าควรปกปักรักษาแผ่น
จารึกเหล่านี้และสืบทอดแผ่นจารึกเหล่านี้ให้พงศ์ 
พันธุ์ข้าพเจ้า, จากรุ่นสู่รุ่น” (เจคอบ 1:3)  ทั้งอีนัส 
และเจรอมระบุว่าพวกท่านมิได้เขียนเพื่อผู้คนของ 
ท่านเช่นกัน แต่เขียนเพื่อคนรุ่นอนาคต (ดู อีนัส 
1:15–16; เจรอม 1:2)

มอรมอนกล่าวด้วยตนเองว่า “แท้จริงแล้ว,  
ข้าพเจ้าพูดกับท่าน,  ท่านผู้ที่เหลืออยู่ของเชื้อสาย 
แห่งอิสราเอล” (มอรมอน 7:1)  และโมโรไน คน 
สุดท้ายในบรรดาผู้เขียนที่ได้รับการดลใจ มองเห็น 
วันเวลาของเราจริงๆ “ดูเถิด” ท่านกล่าว “พระเจ้า 
ทรงแสดงเรื่องสำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับ 
สิ่งที่จะต้องเกิดในไม่ช้าแก่ข้าพเจ้า, ในวันนั้นเมื่อ 
สิ่งเหล่านี้จะออกมาในบรรดาพวกท่าน.

“ดูเถิด, ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับท่านอยู่ต่อ 
หน้า, แต่ท่านไม่ได้อยู่.  แต่ดูเถิด, พระเยซูคริสต์ 
ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และข้าพเจ้ารู้การ 
กระทำาของท่าน” (มอรมอน 8:34–35)

หากท่านเหล่านั้นเห็นยุคของเราและเลือกสิ่งที่ 
จะมีคุณค่าที่สุดต่อเรา นั่นมิใช่หรือที่เราควรศึกษา 
พระคัมภีร์มอรมอน  เราพึงถามตนเองเสมอว่า “เหตุ 
ใดพระเจ้าจึงทรงดลใจมอรมอน (หรือโมโรไนหรือ
แอลมา) ให้บันทึกเรื่องนั้นลงในบันทึกของท่าน  
ฉันจะเรียนรู้บทเรียนใดจากเรื่องนั้นเพื่อช่วยฉัน
ดำาเนินชีวิตในยุคสมัยนี้”

มีแบบอย่างแล้วแบบอย่างเล่าที่แสดงให้เห็นว่า 
คำาถามดังกล่าวจะได้รับคำาตอบอย่างไร  ตัวอย่าง 
เช่น ในพระคัมภีร์มอรมอนเราจะพบแบบแผนเพื่อ 
เตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง  เนื้อหาหลักใน
พระคัมภีร์มุ่งไปที่ช่วงเวลาไม่กี่ทศวรรษก่อนการ

เสด็จเยือนอเมริกาของพระคริสต์  เมื่อเราศึกษา
เกี่ยวกับช่วงเวลานั้นอย่างถี่ถ้วน เราจะคิดได้ว่า
เหตุใดบางคนจึงถูกทำาลายในการพิพากษาอันน่า 
สะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาของพระองค์ 
และสิ่งใดที่นำาคนอื่นๆ มายืนอยู่ที่พระวิหารใน 
แผ่นดินอุดมมั่งคั่งและยื่นมือเข้าไปสัมผัสรอยแผล
ที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์

จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์
ของพระคริสต์มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาแห่งสงคราม  
จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเห็นความชั่วร้ายของ 
การมั่วสุมลับที่สะท้อนในความเป็นจริงที่ชัดเจน 
และน่าสะพรึงกลัว  ในพระคัมภีร์มอรมอนเราพบ 
บทเรียนเพื่อรับมือกับการข่มเหงและการละทิ้ง 
ความเชื่อ  เราเรียนรู้อย่างมากเกี่ยวกับวิธีทำางาน 
เผยแผ่ศาสนา  เหนือสื่งอื่นใด เราเห็นถึงอันตราย 
ของวัตถุนิยมและการหมกมุ่นอยู่กับสิ่งทางโลก 
ใครเลยจะสงสัยได้อีกหรือว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เล่มน้ีเขียนไว้เพ่ือเรา ว่าเราพบพลัง การปลอบโยน 
และความคุ้มครองอย่างมากในนั้น

ข้อสาม เหตุผลที่พระคัมภีร์มอรมอนมีคุณค่า 
เช่นนั้นต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายระบุไว้ในคำาพูดของ 
ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธซึ่งยกมากล่าวไว้ 
ก่อนหน้านี้  ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าบอกบรรดาพี ่
น้องชายว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือที่ถูก 
ต้องยิ่งกว่าหนังสือใดๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็น 
ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์จะเข้าใกล้ 
พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการ 
ของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด”  นั่น 
คือเหตุผลที่สามที่ เราต้องศึกษาหนังสือเล่มนี้
หนังสือเล่มนี้จะช่วยเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามาก 
ขึ้น  มีบางสิ่งลึกๆ ในใจเรามิใช่หรือที่โหยหาต้อง 
การเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น เป็นเหมือน
พระองค์มากขึ้นในการดำาเนินชีวิตทุกๆ วัน รู้สึก
ว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราตลอดเวลา  หากเป็น
เช่นนั้นแล้ว พระคัมภีร์มอรมอนจะช่วยเราทำาเรื่อง
ดังกล่าวได้มากกว่าหนังสือเล่มอื่นทุกเล่ม

ไม่ใช่เพียงเพราะพระคัมภีร์มอรมอนสอนความ 
จริงแก่เรา แม้แท้จริงแล้วจะเป็นเช่นนั้น ไม่ใช่ 
เพียงเพราะพระคัมภีร์มอรมอนเป็นประจักษ์พยาน 
ถึงพระคริสต์ แม้แท้จริงแล้วจะเป็นดังนั้นเช่นกัน 
แต่มีบางส่ิงบางอย่างมากกว่าน้ัน  มีพลังในหนังสือ

ศาสดาพยากรณ์เป็น
พยาน

“พระคัมภีร์มอรมอน

เป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์ที ่

ประกอบด้วยข้อมูลซึ่ง 

ไม่มีในหนังสือเล่มอื่น   

พระเจ้�ทรงบัญช�ให้เร� 

แบ่งคว�มจริงของพระ 

กิตติคุณอันเป็นนิจแก่บุตร

ธิด�ทุกคนของพระองค์  

ซึ่งคว�มจริงนี้ได้รับก�ร 

เปิดเผยเพื่อเตรียมคว�ม

พร้อมให้พวกเข�ได้รับ

สถ�นที่ในอ�ณ�จักร 

ซีเลสเชียล …

“ใจข้�พเจ้�เปี่ยมด้วย

ปีติเมื่อรู้ว่�มนุษย์ทุกคน 

จะได้อ่�น [พระคัมภีร ์

มอรมอน] ร่วมกับก�ร 

สวดอ้อนวอน มนุษย์ทุก 

คนที่ปร�รถน�จะรู้ว่�สิ่งนี้

ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้�ที่ทรง

สัญญ�ไว้หรือไม่ ซึ่งไม่ใช่

ม�จ�กโจเซฟ สมิธหรือ 

สัตภ�วะที่มีชีวิตใดๆ ทั้ง 

สิ้น แต่เป็นคำ�สัญญ�ที่ม�

จ�กพระบิด�บนสวรรค ์

ของเร�ที่ว่� พวกเข�จะรู้

อย่�งแน่นอนว่�สิ่งนี้ม� 

จ�กพระผู้เป็นเจ้�”

ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต  
สมิธ (1870–1951),  
ใน Conference Report,  
เม.ย. 1936, 13–14, 15
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เล่มนี้ซึ่งจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันทีที่ 

ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง  ท่านจะพบพลังมากขึ้น 

ในการต่อต้านการล่อลวง  ท่านจะพบพลังในการ 

หลีกเลี่ยงการหลอกลวง  ท่านจะพบพลังในการอยู่ 

บนทางคับแคบและแคบ  พระคัมภีร์ได้ชื่อว่าเป็น  

“ถ้อยคำาแห่งชีวิต” (ดู คพ. 84:85) และนั่นเป็น

ความจริงมากที่สุดเมื่อใช้กับพระคัมภีร์มอรมอน  

เมื่อท่านเริ่มหิวกระหายถ้อยคำาเหล่านั้น ท่านจะพบ

ว่าชีวิตอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า ประธานมาเรียน จี.  

รอมนีย์…เป็นพยานถึงพรที่จะมาสู่ชีวิตผู้ที่จะอ่าน 

และศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน  ท่านกล่าวไว้ดังนี้

“ข้าพเจ้าม่ันใจว่าหากในบ้านของเรา บิดามารดา 

จะอ่านจากพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการสวด 

อ้อนวอน และอ่านเป็นประจำาด้วยตนเองและกับ 

ลูกๆ วิญญาณของงานยิ่งใหญ่นี้จะแทรกซึมอยู่ใน 

บ้านของเราและทุกคนที่อาศัยอยู่ในนั้น  วิญญาณ 

แห่งความคารวะจะเพิ่มขึ้น ความเคารพและความ 

เห็นอกเห็นใจกันจะมีมากขึ้น  วิญญาณแห่งความ 

ขัดแย้งจะจากไป บิดามารดาจะให้คำาแนะนำาบุตร 

ด้วยความรักและปัญญามากขึ้น  บุตรจะตอบรับ

และทำาตามคำาแนะนำานั้นมากขึ้น  ความชอบธรรม 

จะเพิ่มขึ้น  ศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล—ความ

รักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์—จะมีอยู่ในบ้านของ

เราและชีวิตเราอย่างท่วมท้น อันนำามาซึ่งสันติ ปีติ 

และความสุขที่เกิดขึ้นตามมา”3

คำาสัญญาเหล่านี้—ไม่ว่าจะเป็นความรักความ 

สามัคคีในบ้านเพิ่มขึ้น บิดามารดาและบุตรให้

ความเคารพกันมากขึ้น ความเข้มแข็งทางวิญญาณ 

และความชอบธรรมเพิ่มขึ้น—ไม่ใช่คำาสัญญาลอยๆ  

หากแต่เป็นสิ่งที่ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

หมายถึงเมื่อท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะ 

ช่วยเราเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนสุดใจขอให้ท่าน

พิจารณาอย่างจริงจังถึงความสำาคัญที่พระคัมภีร์

มอรมอนมีต่อท่านเป็นส่วนตัวและต่อศาสนจักร

โดยรวม

มากกว่า 10 ปีมาแล้วที่ข้าพเจ้ากล่าวข้อความนี้

เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

“ผลลัพธ์นิรันดร์ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราตอบสนองต่อ

หนังสือเล่มนี้เช่นนั้นหรือ ใช่แล้ว เราจะได้รับพร

หรือไม่ก็การกล่าวโทษ

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายพึงศึกษาหนังสือเล่มนี้

ตลอดชีวิต มิเช่นนั้นเขากำาลังทำาให้จิตวิญญาณ

ตนเองตกอยู่ในอันตรายและกำาลังเพิกเฉยสิ่งที่จะ

ทำาให้เกิดความเป็นเอกภาพทางวิญญาณและสติ 

ปัญญาแก่ชีวิตเขาทั้งชีวิต  มีความแตกต่างกัน

ระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สร้างอยู่บนศิลาแห่ง

พระคริสต์ผ่านพระคัมภีร์มอรมอนและยึดราวเหล็ก

ไว้แน่นกับผู้ที่ไม่ทำาเช่นนั้น”4

ข้าพเจ้าขอย้ำาถ้อยคำาเหล่านั้นต่อท่านในวันนี้  

ขอเราอย่าตกอยู่ในการกล่าวโทษพร้อมด้วยแส้และ 

การพิพากษาอันเนื่องมาจากการปฏิบัติอย่างเล่นๆ 

ต่อของประทานมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้า

ประทานแก่เรา  แต่ขอให้เราได้รับคำาสัญญาที่มา 

พร้อมกับการสั่งสมของประทานนั้นในใจเรา

ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาภาคที่ 84 ข้อ 54 

ถึง 58 เราอ่านว่า

“และความคิดเจ้าในเวลาที่ผ่านมาถูกทำาให้มืด

ไม่มีใครจะสงสัย 
ได้อีกว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเล่มนี้
เขียนไว้เพื่อเรา 
และเราพบพลัง 
การปลอบโยน  
และความคุ้มครอง
อย่างมากในนั้น
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25 ปีมาแล้ว

ถึงแม้ว่�ผมจะเป็นสม�ชิกที่ซื่อสัตย์ของ 

ศ�สนจักรม�ตั้งแต่ปี 1965 แต่เหตุก�รณ ์

หนึ่งในปี 1986 ทำ�ให้ประจักษ์พย�นของผม 

มั่นคงขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับก�รฟื้นฟู

ม�กกว่�เหตุก�รณ์ครั้งใด 

ในเดือนตุล�คมปีนั้น ผมไปที่โบสถ์ของผม 

ในเมืองคอร์นวอลล์ ประเทศอังกฤษเพื่อชม 

ถ่�ยทอดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ  หลังจ�กได้ฟัง 

ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสันกล่�วคำ�ปร�ศรัย 

ครั้งสำ�คัญ “พระคัมภีร์มอรมอน—ศิล�หลักแห่ง

ศ�สน�ของเร�” ผมรู้ว่�ผมส�ม�รถพย�ย�ม 

ม�กขึ้นในก�รอ่�นพระคัมภีร์มอรมอน

คืนนั้นผมกลับบ้�น คุกเข่�ทำ�พันธสัญญ�กับ

พระเจ้�ว่�ผมจะไม่ปฏิบัติเล่นๆ ต่อพระคัมภีร ์

มอรมอนอีก  ใน 25 ปีต่อม� เวล�นี้ผม 

ส�ม�รถร�ยง�นได้ว่�ผมยังไม่เคยพล�ดก�ร 

อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนแม้แต่วันเดียว

พรที่ผมได้รับจ�กก�รตัดสินใจครั้งนั้นเหลือ 

คณ�นับ มีวิญญ�ณพิเศษในพระคัมภีร ์

มอรมอนที่คุณจะไม่พบที่อื่น แม้แต่ในพระคัมภีร์

เล่มอื่น ผมสัมผัสได้ว่�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรง

อยู่ใกล้ นั่นช่วยให้ผมรู้สึกถึงก�รปลอบโยนเมื่อ

เผชิญก�รท้�ท�ยทุกอย่�งในชีวิต โดยเฉพ�ะ 

อย่�งยิ่งเมื่อภรรย�ผมล่วงลับไปในวัยเกือบ  

50 ปีเมื่อเดือนกุมภ�พันธ์ปี 2007

อลิสแตร์ โจเซฟ เวลช์, สกอตต์แลนด์

เนื่องจากความไม่เชื่อ, และเพราะเจ้าปฏิบัติอย่าง

เล่นๆ กับสิ่งที่เจ้าได้รับมา—

“ซึ่งความถือตัวและความไม่เชื่อนำาศาสนจักรทั้ง

ศาสนจักรมาอยู่ภายใต้การกล่าวโทษ.

“และการกล่าวโทษนี้อยู่บนลูกหลานของไซอัน, 

แม้ทั้งหมด.

“และพวกเขาจะคงอยู่ภายใต้การกล่าวโทษนี้

จนกว่าพวกเขาจะกลับใจและระลึกถึงพันธสัญญา

ใหม่, แม้พระคัมภีร์มอรมอนและบัญญัติก่อนๆ ซึ่ง

เราให้พวกเขาไว้, มิใช่เพียงเพื่อกล่าว, แต่เพื่อทำา

ตามสิ่งนั้นซึ่งเราเขียนไว้—

“เพื่อพวกเขาจะนำาผลอันสมกับอาณาจักรแห่ง

พระบิดาของพวกเขาออกมา; มิฉะนั้นแส้และการ

พิพากษายังคงมีอยู่เพื่อกระหน่ำาลงบนลูกหลาน

ของไซอัน.”

นับตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญครั้งที่แล้ว 

ข้าพเจ้าได้รับจดหมายจำานวนมากจากวิสุทธิชน

ทุกรุ่นทุกวัยทั่วโลกซึ่งยอมรับคำาท้าทายให้อ่านและ

ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

ข้าพเจ้าตื่นเต้นกับเรื่องราวที่พวกเขาเล่าว่าชีวิต 

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและพวกเขาเข้าใกล้พระเจ้า 

มากขึ้นอย่างไรจากการทำาตามคำามั่นสัญญาที่ให้ 

ไว้ ประจักษ์พยานอันรุ่งโรจน์เหล่านี้ยืนยันกับ 

จิตวิญญาณข้าพเจ้าอีกครั้งถึงถ้อยคำาของท่าน 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่าพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็น “ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” อย่างแท้จริง  

ชายและหญิงจะ “เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดย 

การยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่า

หนังสือเล่มอื่นใด”

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระคัมภีร์มอรมอน

เป็นศิลาหลักในชีวิตเรา 

อ้างอิง
1.	 คำานำาพระคัมภีร์มอรมอน
2.		ดู	หน้าชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน
3.		มาเรียน	จี.	รอมนีย์,	“The	Book	of	Mormon,”	Ensign, 

พ.ค.	1980,	67
4.		เอสรา	แทฟท์	เบ็นสัน,	“The	Book	of	Mormon	Is	the	

Word	of	God,”	Ensign,	พ.ค.	1975,	65

มีพลังในหนังสือ
เล่มนี้ซึ่งจะเริ่ม
หลั่งไหลเข้ามา
ในชีวิตท่านทันที
ที่ท่านเริ่มศึกษา
อย่างจริงจัง  
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คํ่
าวันหน่ึงผมกับคู่ผู้สอนศาสนาของผมเคาะ 
ประตูบ้านชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นนัก 
ศึกษาชาวต่างชาติเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

แห่งหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยซึ่งมีอยู่จำานวนมาก 
ในลอนดอน  เขาเชิญเราเข้าไปข้างใน เราอธิบาย
ว่าเราเป็นผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เขามีทีท่าว่าอยาก 
เรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ เราจึง 
เป็นพยานถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและบอก 
เขาเกี่ยวกับหนังสือศักดิ์สิทธิ์จากพระบิดาบน 
สวรรค์ท่ีเรียกว่าพระคัมภีร์มอรมอน  เราเน้นว่าหนังสือ 
เล่มนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

เราอธิบายว่าเขาสามารถรู้ความจริงของหนังสือ 
เล่มนี้ได้ด้วยตนเองและเสนอให้เขาเล่มหนึ่ง  ขณะ 
ผมยื่นพระคัมภีร์มอรมอนให้เขา เขาลุกจากเก้าอี้
ออกจากห้องไปโดยไม่พูดอะไรเลย  ผมถือพระ-
คัมภีร์มอรมอนไว้ในมือครู่หนึ่ง ผมกับคู่มองหน้ากัน 
อย่างเงียบๆ ด้วยความงง พลางสงสัยว่าจะทำา
อย่างไรดี  ผมวางหนังสือเล่มนั้นลงบนโต๊ะ

เราเห็นเพื่อนวัยหนุ่มของเรากำาลังล้างมือและ 
เช็ดมือด้วยผ้าขนหนูผืนใหม่อยู่ในห้องครัว  เขากลับ 
เข้ามาในห้อง หยิบพระคัมภีร์มอรมอนบนโต๊ะ และ 
พูดเพียงว่า “ผู้คนของผมมักจะล้างมือก่อนหยิบจับ 
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิเสมอ”  ผมน้ำาตาคลอขณะมองชายหนุ่ม 
คนนี้เปิดพระคัมภีร์มอรมอนเป็นครั้งแรกและพลิก
หน้ากระดาษศักดิ์สิทธิ์นั้นด้วยมือที่สะอาด

แอลมาสอนว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ 

และได้รับการปกปักรักษาไว้เพื่อนำาจิตวิญญาณมา 

สู่ความรอด  ท่านประกาศต่อฮีลามันบุตรชายว่า 

“พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบหมายสิ่งเหล่านี้แก่ลูก, ซึ่ง 

ศักดิ์สิทธิ์, ซึ่งพระองค์ทรงรักษาไว้ให้ศักดิ์สิทธิ์,  

และซึ่งพระองค์จะทรงเก็บและปกปักรักษาไว้เพื่อ 

จุดประสงค์อันชาญฉลาดของพระองค์ด้วย, เพื่อ 

พระองค์จะทรงแสดงเดชานุภาพของพระองค์ให้

ปรากฏแก่อนุชนรุ่นต่อๆ ไป” (แอลมา 37:14)

พระองค์ทรงส่งผมมาเป็นผู้สอนศาสนาเพื่อสอน 

พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์  

แต่ผมกลับเป็นคนที่ได้รับการสอนจากชายหนุ่มผู้มี 

มือสะอาดคนนี้  ในหลายวัฒนธรรม—รวมทั้งวัฒน- 

ธรรมของผม—ไม่จำาเป็นต้องล้างมือก่อนอ่านพระ- 

คัมภีร์ แต่อากัปกิริยาแสดงความเคารพแบบเรียบ 

ง่ายของเขาเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังและน่า

เคารพถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอน 

งานศักดิ์สิทธิ์
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เขายอมรับ 
ทุกอย่างที ่
เราสอน 
แล้วเหตุใด 
เขาจึงไม่รับ 
พระคัมภีร ์
มอรมอน 
เมื่อเรายื่นให้

โดย เดวิด เอ. ฟีทซ์
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ข้
าพเจ้าอายุ 18 ปีเมื่อครั้งเป็นสมาชิก 
ศาสนจักร  พระคัมภีร์มอรมอนมีบทบาท 
สำาคัญในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของข้าพเจ้า   

ตอนน้ันข้าพเจ้ากำาลังค้นหาแนวคิดใหม่ๆ ท่ีสามารถ 
อธิบายโลกรอบตัวได้  ข้าพเจ้านึกถึงเวลาที่อาจารย์ 
มหาวิทยาลัยของข้าพเจ้าใช้วิธีพื้นๆ ธรรมดามาก 
ในการสอน  ข้าพเจ้าเริ่มโน้มเอียงไปทางแนวคิดที่ 
ไม่เชื่อเรื่องการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า

วันหนึ่งข้าพเจ้าสังเกตเห็นหนังสือสีฟ้าเล่มหนึ่ง 
ที่ผู้สอนศาสนาคู่หนึ่งทิ้งไว้ในบ้านของเราประมาณ 
หกปีก่อน  หนังสือเล่มนั้นคือพระคัมภีร์มอรมอน   
พวกเขาทิ้งจุลสารเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธและคำาแนะนำาบางอย่างเกี่ยวกับวิธีสวดอ้อน- 
วอนพระผู้เป็นเจ้าไว้ด้วย

ข้าพเจ้าเริ่มอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  ข้าพเจ้า 

อ่าน 1 นีไฟในพระคัมภีร์เล่มน้ีได้เพียงไม่ก่ีข้อก็รู้สึก 

ว่ามีบางอย่างต่างออกไป  ข้าพเจ้าเริ่มมีข้อโต้แย้ง 

ระหว่างความรู้สึกกับสติปัญญาของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า 

จึงตัดสินใจสวดอ้อนวอนทูลถามพระผู้เป็นเจ้า
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้าคุกเข่าสวดอ้อน- 

วอน  ประสบการณ์หลังจากนั้นกลายเป็นประสบ- 

การณ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตข้าพเจ้า  ความ 
รู้สึกเป็นสุขอย่างเหลือล้นทำาให้ข้าพเจ้าอิ่มเอิบจน 
ข้าพเจ้ารู้ในใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นมากกว่า 
หนังสือเล่มหนึ่ง  เป็นหนังสือที่มาจากเบื้องบน ต้อง 
เป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแน่นอน  ข้าพเจ้า 
เข้าใจในเวลาต่อมาว่าความรู้สึกน้ันคือพระวิญญาณ 
กำาลังเป็นพยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

แม้บางคนอาจมีประสบการณ์คล้ายกัน แต่มี 
หลากหลายวิธีท่ีคนเราจะรู้ได้ว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นความจริง

ท่านจะรู้ด้วยวิธีใด
1. บางคนจะรู้โดยการได้ยิน ท่านอาจเป็นหนึ่ง 

ในบรรดาคนเหล่านั้นผู้จะรู้โดยฟังสิ่งที่หนังสือสอน   
พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงผู้คนหลายพันคนที่ได้ยิน 
พวกบุตรของโมไซยาห์สอนพระกิตติคุณของพระ- 
เยซูคริสต์และ “เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้า”  
(ดู แอลมา 23:5–6)  ผู้สอนศาสนาในปัจจุบันสอน 
พระกิตติคุณเหมือนกับที่พบในพระคัมภีร์มอรมอน   
บางคนจะรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้าก็ต่อเมื่อได้ยินผู้อื่นแบ่งปันคำา 
สอนในนั้น

โดย เอ็ลเดอร ์
วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ
แห่งฝ่ายประธาน
สาวกเจ็ดสิบ

ข้าพเจ้าสำานึกคุณพระคัมภีร์มอรมอนอย่าง 
ไม่มีวันสิ้นสุด พระคัมภีร์เล่มนี้เปลี่ยนชีวิต 
ข้าพเจ้าตลอดกาล และข้าพเจ้ารู้ว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนสามารถเปลี่ยนชีวิตท่านได้

ท่านจะรู้

หากท่าน 
อยากรู ้
จริงๆ 
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2. บางคนจะรู้โดยการอ่าน  ท่านอาจเป็นหนึ่งใน 
บรรดาคนเหล่านั้นซึ่งจะรู้โดยการอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนด้วยความปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรู้ 
ความจริง  ภรรยาข้าพเจ้าอยู่ในกรณีนี้  เธออายุ 
12 ปีเมื่อเธอตั้งใจจะทำาตามคำาแนะนำาให้อ่านพระ-
คัมภีร์เล่มนี้ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย  ขณะ
ทำาเช่นนั้น เธอรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง 
ความรู้สึกนั้นแรงกล้ามากจนขณะที่อ่านเธอตัด 
สินใจทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไป  เธอยังคง 
แน่วแน่ต่อสิ่งที่เธอรู้สึก

3. บางคนจะรู้โดยการทำา  ท่านอาจเป็นหนึ่งใน 
บรรดาคนเหล่านั้นซึ่งจะรู้โดยทำาสิ่งที่หนังสือสอน   
บางคนได้รับประจักษ์พยานจากการทำา (ดู ยอห์น  
7:17)  นีไฟ ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน 
เข้าใจหลักธรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี  ท่านเขียนว่า 
เพื่อจะ “ชักชวนพวกเขาจนเต็มสติกำาลังให้เชื่อใน 
พระเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขา … ข้าพเจ้าเปรียบ 
พระคัมภีร์ทั้งหมดกับเรา, ว่ามันจะเป็นประโยชน์
และเป็นการเรียนรู้ของเรา” (1 นีไฟ 19:23; เน้น 
ตัวเอน)  โดยการเปรียบหรือประยุกต์ใช้คำาสอนของ 
พระคัมภีร์มอรมอนในชีวิต ท่านจะได้รับการชักชวน 
ให้เชื่อที่มาอันสูงส่งของพระคัมภีร์เล่มนี้

4. บางคนจะรู้โดยการถามพระผู้เป็นเจ้า ท่านอาจ 
เป็นหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นซึ่งจะรู้โดยอ่านจาก
พระคัมภีร์มอรมอนแล้วทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ 
ในการสวดอ้อนวอนว่าพระคัมภีร์เล่มนี้จริงหรือไม่  
นั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้าประสบ  นั่นคือสัญญาอันล้ำาค่า 
ที่โมโรไนศาสดาพยากรณ์อีกท่านหนึ่งในพระคัมภีร์ 
ให้แก่ผู้แสวงหาความจริงทุกคนที่จริงใจ “ดูเถิด, 
ข้าพเจ้าจะแนะนำาท่านว่าเมื่อท่านจะอ่านเรื่องเหล่า 
นี้…ให้ทูลถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, 
ในพระนามของพระคริสต์, ว่าเรื่องเหล่านี้จริงหรือ 
ไม่; และหากท่านจะทูลถามด้วยใจจริง, ด้วย 
เจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์, พระองค์ 
จะทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่ท่าน,  
โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (โมโรไน 10: 
3–4)  ข้าพเจ้ากล่าวคำาพยานว่าถ้าท่านอ่านและสวด 
อ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์มอรมอนตามคำาแนะนำา 
ของโมโรไน ท่านจะรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น
ความจริง
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สัญญาของโมโรไน

ตอนท้ายของพระคัมภีร์มอรมอน ศาสดาพยากรณ์ท่านหนึ่งนามโมโรไนสัญญาว่าหากเราจะอ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอน ไตร่ตรองข่าวสารน้ันในใจเรา และทูลถามพระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน 

ว่าจริงหรือไม่ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตอบเราผ่านอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู โมโรไน 10:3–5)
การเปิดเผยส่วนตัวเป็นเร่ืองส่วนตัว เกิดข้ึนกับเราแต่ละคนหลากหลายวิธีและหลากหลายเวลาตาม 

พระประสงค์ของพระเจ้า  การเข้าใจหลักธรรมต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง

1. ใคร่ครวญให้ดี
ก่อนเชื้อเชิญเราให้สวดอ้อนวอน โมโรไนเชื้อเชิญเราให้ไตร่ตรอง  การไตร่ตรองหมายถึงคิดอย่าง

ลึกซึ้ง  ถามตัวท่านว่า ฉันรู้สึกอย่างไรเมื่อฉันอ่านพระคัมภีร์มอรมอน  เหตุใดจึงรู้สึกเช่นนั้น  ฉันเรียน
รู้อะไรบ้าง สิ่งนั้นดีหรือไม่

พระเจ้าทรงสอนหลักธรรมนี้แก่ออลิเวอร์ คาวเดอรี “เจ้าไม่ใช้ความคิดนอกจากจะถามเรา. แต่, 
ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าต้องศึกษาไตร่ตรองในความคิดของเจ้า; จากนั้น เจ้าต้องถามเราว่ามัน
ถูกต้องหรือไม่” (คพ. 9:7–8; เน้นตัวเอน)

2. สวดอ้อนวอนอย่างขยันหมั่นเพียร
การพินิจไตร่ตรองและจดจ่อกับคำาตอบเงียบๆ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องใช้ความพยายามด้าน

จิตใจ  นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้อีนัสในพระคัมภีร์มอรมอนบอกว่าการสวดอ้อนวอนของท่านเป็น 
“การต่อสู้ … ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” (อีนัส 1:2)

เมื่อท่านอ่าน ไตร่ตรอง หรือสวดอ้อนวอน ให้หาเวลาและสถานที่ซึ่งทำาให้วอกแวกได้น้อยที่สุด  
หาสถานที่ซึ่งจะช่วยให้ท่านจดจ่อ การสวดอ้อนวอนออกเสียงสามารถช่วยให้ท่านมุ่งอยู่กับการพินิจ 
ไตร่ตรอง

3. ถามคำาถามที่ถูกต้อง
พระเจ้ารับสั่งกับออลิเวอร์ คาวเดอรีว่าไม่เพียงทูลถามเท่านั้นแต่ให้ทูลถามว่าเรื่องที่ท่านกำาลัง 

พิจารณาอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ด้วย  บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขาดประสบการณ์ในการรับคำา
ตอบจากพระบิดาบนสวรรค์ เราจะเข้าใจคำาตอบได้ง่ายขึ้นต่อคำาถามที่เรียบง่ายว่าใช่หรือไม่ใช่

“กุญแจที่จะปรับปรุงการสวดอ้อนวอนคือการเรียนรู้ที่จะถามคำาถามที่ถูกต้อง” เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง1

4. ท่านมีเจตนาอย่างไร
กุญแจดอกหนึ่งที่นำาไปสู่สัญญาของโมโรไนคือให้เราทูลถามด้วย “เจตนาแท้จริง”  เมื่อโจเซฟ สมิธ 

วัย 14 ปีเข้าไปสวดอ้อนวอนในป่า “ท่านสวดอ้อนวอนโดยมีเจตนาไม่ใช่เพื่อฟังเท่านั้นแต่เพื่อเชื่อฟัง 
ด้วย” ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ ที่ปรึกษาที่หนึ่งในฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว  “… และเพราะความ
ซื่อสัตย์ของท่าน ในวัน เดือน และปีที่อยู่ข้างหน้า คำาสวดอ้อนวอนของท่านจึงได้รับคำาตอบด้วยความ
สว่างและความจริงมากมาย”2

5. อย่าพลาดโอกาส
การเปิดเผยทั้งหมดใช่จะตื่นตาตื่นใจเสมอไป  บางคนฝัน เห็นนิมิต หรือการเสด็จเยือน  แต่พวก 

เราส่วนใหญ่จะประสบบางสิ่งที่เงียบสงบและละเอียดอ่อน เช่น ความรู้สึกอบอุ่นและสงบ
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ประธานศาสนจักรคนที่ 12 สอนดังนี้ 

“หากผู้ใดคาดหวังความตื่นตาตื่นใจ เขาจะไม่ตื่นตัวเต็มที่ต่อการสื่อสารที่เปิดเผยมาอย่างต่อเนื่อง”3

อ้างอิง
1.	 ดู	ริชาร์ด	จี.	สก็อตต์,	“การใช้ของประทานอันสูงส่งแห่งการสวดอ้อนวอน,	เลียโฮนา	พ.ค.	2007	หน้า	9
2.	 เฮนรีย์	บี.	อายริงก์,	“การสวดอ้อนวอน,”	เลียโฮนา	ม.ค.	2002	หน้า	20
3.	 ดู	คำาสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล	์(2006)	หน้า	258

ศาสดา
พยากรณ ์
เป็นพยาน
“พระคัมภีร ์
มอรมอนเป็น 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า เราเชื้อ 
เชิญท่านให้อ่านบันทึกที่ยอดเยี่ยมนี้  
นี่เป็นหนังสือน่าทึ่งที่สุดที่มีอยู่ใน 
ปัจจุบัน  จงอ่านอย่างละเอียดร่วม
กับการสวดอ้อนอน และขณะทำาเช่น
นั้นพระผู้เป็นเจ้าจะประทานประจักษ์
พยานแก่ท่านถึงความจริงของหนังสือ
ตามที่โมโรไนสัญญาไว้ (ดู โมโรไน 
10:4)”

ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร ์
(1907–1995), The Teachings 
of Howard W. Hunter, ed. Clyde J. 
Williams (1997), 54

ศาสดา
พยากรณ ์
เป็นพยาน
“ข้าพเจ้าเป็น 

คนหนึ่งที่ได ้

รับการเปิดเผยหนักแน่นที่สุดจาก

พระเจ้าเกี่ยวกับความจริงของ [การ

ฟื้นฟู รวมทั้งพระคัมภีร์มอรมอน]  

ปรากฏการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นกับ

ข้าพเจ้าอย่างมีพลังยิ่งเป็นเวลา 

หลายต่อหลายชั่วโมง และไม่ว่า

สภาวการณ์ใดจะเกิดขึ้นในชีวิต

ข้าพเจ้า ตราบที่ความทรงจำาของ

ข้าพเจ้ายังอยู่ ความรู้อันสมบูรณ์นี ้

จะยังอยู่กับข้าพเจ้าต่อไป”

ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–
1901), ใน Conference Report,  
ต.ค. 1900, 61
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ฉันรู้ได้อย่างไร

ถึงแม้ผมจะรับบัพติศมาเมื่ออายุเก้าขวบ แต่ครอบครัวผมไม่ 

แข็งขันในศาสนจักร  เมื่อผมอายุ 13 ปี ผู้สอนศาสนาชวนผม 

ไปโบสถ์ และผมไป  ผมเข้าช้ันเรียนเซมินารีด้วย  หลักสูตรการศึกษา 

คือหลักคำาสอนและพันธสัญญา ซึ่งค่อนข้างทำาให้ผมสับสน ผม 

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับเรื่องโจเซฟ สมิธและพระคัมภีร์มอรมอน  

ผมต้องการพบพระผู้เป็นเจ้า แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะพบอย่างไรหรือ

ที่ไหน

ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมคิดอย่างหนักเกี่ยวกับการสนทนากับ 

ผู้สอนศาสนา  ผมครุ่นคิดเรื่องเซมินารี  ผมครุ่นคิดเรื่องที่เคย 

สนทนากับสมาชิกของศาสนาคริสต์นิกายอื่น  ผมสวดอ้อนวอน

เป็นครั้งคราวเพื่อให้รู้ว่าอะไรถูกต้อง แต่นั่นเป็นความคิดที่ผ่าน

เข้ามาช่วงสั้นๆ มากกว่าจะเป็นคำาถามที่จริงใจ  แต่แล้วคืนหนึ่ง

ผมตัดสินใจสวดอ้อนวอนด้วย “เจตนาแท้จริง”
ผมทูลพระบิดาบนสวรรค์ว่าผมต้องการรู้จักพระองค์และเป็น

ส่วนหนึ่งของศาสนจักรที่แท้จริงของพระองค์  ผมสัญญาว่า “ถ้า

พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าท่านจะรู้
หากท่านอยากรู้จริงๆ ท่านจะได้รู้ว่าพระคัมภีร์

มอรมอนเป็นความจริง  พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา

ไว้แล้วว่าจะประทานความรู้นี้ให้ผู้แสวงหาความ

จริงอย่างซ่ือสัตย์ และพระองค์ทรงเป็น “พระผู้เป็น- 

เจ้าแห่งความจริง, และตรัสเท็จไม่ได้” (อีเธอร์ 3:12)

แอลมาศาสดาพยากรณ์อีกท่านหน่ึงในพระคัมภีร์ 

มอรมอนสอนบุตรชายของท่านว่าพระผู้เป็นเจ้า 

ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์ “จะทรงปกปักรักษา 

[หนังสือเล่มนี้] ไว้เพื่อจุดประสงค์อันชาญฉลาด

ของพระองค์, เพื่อพระองค์จะทรงแสดงเดชานุภาพ

ของพระองค์ให้ปรากฏแก่อนุชนรุ่นต่อๆ ไป.  และ

บัดน้ีดูเถิด, พระองค์ทรงทำาให้จุดประสงค์อย่างหน่ึง 

ของพระองค์เกิดสัมฤทธิผล, แม้ทำาให้…หลายพัน 

คนกลับคืนมาสู่ความรู้เรื่องความจริง; และพระองค์ 

ทรงแสดงเดชานุภาพของพระองค์ออกมาในสิ่ง 

เหล่านี้, และพระองค์จะยังทรงแสดงเดชานุภาพ

ของพระองค์ออกมาในสิ่งเหล่านี้ให้แก่อนุชนในรุ่น 

ต่อๆ ไป; ฉะนั้น [หนังสือเล่มนี้] จะได้รับการปกปัก 

รักษาไว้” (แอลมา 37:18–19)

เดชานุภาพท่ีทำาให้เกิดความเช่ือม่ันแบบเดียวกัน 

นั้นปัจจุบันพบอยู่ในพระคัมภีร์ที่พิเศษยิ่งเล่มนี้ และ 

พระเจ้าจะทรงแสดงเดชานุภาพดังกล่าวต่อทุกคน 

ผู้หมายมั่นจะรู้ให้ได้  ข้าพเจ้าสามารถกล่าวเช่นนี้ 

ได้ด้วยความมั่นใจขณะหวนนึกถึงวันเวลาเหล่านั้น 

เมื่อข้าพเจ้ากำาลังเรียนเกี่ยวกับศาสนจักร  ปัจจุบัน  

เพราะเดชานุภาพที่ทำาให้เกิดความเชื่อมั่นของพระ- 

คัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้าจึงเป็นพยานว่าพระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์ 

มอรมอนสอนว่าพระเยซูคือพระคริสต์ พระเมสสิยาห์ 

ผู้บริสุทธิ์  พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพยานหลักฐานที่จับ 

ต้องได้ซึ่งยืนยันว่าการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระ- 

องค์เกิดข้ึนแล้วและโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ 

ของพระผู้เป็นเจ้า

หากท่านอยู่ในบรรดาคนเหล่านั้นผู้แสวงหา 

ความจริงด้วยใจจริง พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วว่า 

ท่านจะรู้  ท่านอาจจะรู้โดยฟังคำาสอนของหนังสือ 

เล่มนี้ โดยอ่านหนังสือเล่มนี้ โดยทำาสิ่งที่หนังสือ

เล่มนี้สอน โดยสวดอ้อนวอนขอให้รู้ความจริงของ

หนังสือเล่มนี้หรือโดยผนวกองค์ประกอบเหล่านี้เข้า

ด้วยกัน  แต่ท่านจะรู้ 

พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์รู้ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ ์
ที่แท้จริงหรือไม่และพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริงหรือไม่  
ข้าพระองค์จะทำาทุกอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์ 
ทำา ถ้าศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็น
ศาสนจักรที่แท้จริง ข้าพระองค์จะทำาตามและไม่ทิ้งศาสนจักรเป็น
อันขาด”

ผมไม่ได้รับปรากฏการณ์อันน่าต่ืนตาต่ืนใจ แต่ผมรู้สึกสงบและ 
เข้านอน หลายช่ัวโมงต่อมาผมต่ืนนอนพร้อมกับความคิดท่ีชัดเจน 
ว่า “โจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง และพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นความจริง” ความคิดนั้นมาควบคู่กับสันติสุขเกิน
บรรยาย  ผมรู้สึกง่วงอีกครั้ง และตื่นขึ้นมาอีกทีหลังจากนั้นด้วย
ความคิดและความรู้สึกเหมือนเดิม

นับแต่นั้นเป็นต้นมา ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าโจเซฟ สมิธเป็น
ศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง  ผมรู้ว่านี่คืองานของพระผู้ช่วยให้รอด 
และพระบิดาบนสวรรค์จะทรงตอบคำาวิงวอนที่จริงใจของเรา

โรดอลโฟ อาร์มานโด เปเรซ โบนิลลา, เอลซัลวาดอร์
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พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวความจริงกับชาวโลกในสมัยของเรา

จงให้พระคัมภีร์มอรมอนนำาแสงสว่างและความจริงมาสู่ชีวิตท่าน

(ดู โมโรไน 10:27)
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คุณปู่ของผมเคยพูดว่า ‘ถ้าเราอยากพัฒนาตนเอง เรา 

ต้องหัดอ่าน” เอดูอาร์โด คอนเตรราสกล่าว “คุณปู่

พูดถูก”

แต่สำาหรับเอดูอาร์โดแล้ว ถนนสู่การอ่านเป็นหนทางที่ยาวไกล   

เนื่องจากเป็นลูกคนหนึ่งในจำานวนห้าคนที่เลี้ยงดูโดยมารดาม่าย 

ของเขาในเมืองกอร์โดบา อาร์เจนตินา เขาจึงเลิกเรียนกลางคัน 

เมื่ออายุแปดขวบและไปทำางานเพื่อช่วยจุนเจือครอบครัว

“เรายากจนมาก” เขาจำาได้  เพื่อช่วยให้มีเงินพอใช้จ่าย เอดู-

อาร์โดจึงไปขัดรองเท้า ทำาอิฐ เก็บมันฝรั่ง ขายหนังสือพิมพ์ และ

ทำางานพิเศษอีกหลายอย่างจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มและได้งานเต็ม

เวลาทำากับเขตปกครองเมืองใหญ่

หลายปีผ่านไป เอดูอาร์โดแต่งงานและเร่ิมครอบครัวของตนเอง 

ตอนที่ลูกห้าคนของเขาเริ่มออกจากบ้านเขายังอ่านไม่ออกและมี 

ความเป็นไปได้น้อยมากท่ีเขาจะรู้วิธีอ่าน  วันหน่ึงทุกอย่างเปล่ียนไป 

เม่ือเขาไล่เด็กแถวบ้านหลายคนท่ีกำาลังล้อผู้สอนศาสนาวิสุทธิชน 

ยุคสุดท้ายสองคนอยู่หน้าบ้านเขา  เขาเชิญผู้สอนศาสนาเข้ามา 

ในบ้าน และไม่นานเขากับมาเรียภรรยาจึงเรียนบทสนทนา

ไฟ
ลุกไหม้
ในตัวผม

วันที่เอดูอาร์โดหัดอ่านเป็นวันเดียว 
กับที่เขาได้รับประจักษ์พยานเกี่ยวกับ 
พระคัมภีร์มอรมอนและอำานาจของ 
พระคัมภีร์เล่มนั้น

“ผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่พวกเขาพูดเพราะพวกเขาพูดสเปน
ได้นิดหน่อย” เอดูอาร์โดจำาได้ “แต่พวกเขาให้ผมดูจุลสารที่มีรูป 
พระผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธในป่าศักด์ิสิทธ์ิ 
ผมคิดว่ารูปท่ีพวกเขาให้เราดูและเร่ืองท่ีพวกเขาสอนเราสวยงาม”

ไม่นานผู้สอนศาสนาคนอื่นก็มาแทนผู้สอนศาสนาสองคนนั้น 
โดยมีคนในท้องถ่ินคนหน่ึงท่ีพูดภาษาสเปน  เอดูอาร์โดกับมาเรีย 
ผู้สูญเสียลูกสาวแบเบาะให้กับความตายเม่ือไม่ก่ีปีก่อนประทับใจ 
ภาพยนตร์ของศาสนจักรเรื่อง ครอบครัวดำ�รงอยู่ชั่วนิรันดร์  ไม่
นานพวกเขากับออสวัลโดลูกชายคนเล็กจึงรับบัพติศมา

การบัพติศมาของเอดูอาร์โดในปี 1987 ทำาให้เขาปรารถนาจะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประจักษ์พยานของตนโดยการอ่าน
พระคัมภีร์มอรมอน  “ผมจะหัดอ่านอย่างไร” เขาถามภรรยา  มาเรีย 
บอกเขาให้ดูตัวอักษร นำามารวมกันในสมอง ลองออกเสียงคำา
เหล่านั้น แล้วพยายามอ่านออกมาดังๆ  เธอทำาให้เขามั่นใจว่าถ้า
เขาหมั่นฝึกฝนเขาจะอ่านออกในที่สุด

เวลานั้นเอดูอาร์โดอายุ 45 ปีแล้ว เขารู้จักเสียงตัวอักษรหลาย
ตัว แต่ไม่เคยพยายามอ่านตั้งแต่ออกจากโรงเรียนเมื่อเกือบสี่สิบ
ปีก่อน

โดย ไมเคิล อาร์. มอร์ริส
นิตยสารศาสนจักร

สำ�หรับเอดูอ�ร์โด คอนเตรร�ส ในภ�พบนกับม�เรียภรรย�  
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นประตูสู่ก�รอ่�นออกเขียนได้ “ผมรู้สึกถึง
พระวิญญ�ณทุกครั้งที่เปิดอ่�น” เข�กล่�ว
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ผมรู้สึกร้อนรุ่ม
เอดูอาร์โดนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในสวนหลังบ้านในวันที่อากาศร้อน

วันหนึ่งพร้อมกับสวดอ้อนวอนในใจ  “ที่นั่น” เขากล่าว “ผมตั้งใจ 
ว่าจะลองดู”

มาเรียกล่าวว่าเธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น 
ต่อจากนั้น  ขณะทำางานอยู่ในครัว เธอฟังบ้างไม่ฟังบ้างขณะ 
เอดูอาร์โดพยายามออกเสียงตัวอักษรและคำาต่างๆ  “จู่ๆ ดิฉันก็ 
ได้ยินเขาพูดเร็วมาก” เธอกล่าว  “ดิฉันฟังและรู้เลยว่าเขากำาลังอ่าน 
หนังสือ—อย่างคล่องแคล่ว  ผ่านมาแล้วไม่ถึงครึ่งชั่วโมงและเขา
ยังอ่านอยู่!”

เอดูอาร์โดทุ่มเทความพยายามจนเขาไม่รู้ตัวว่ากำาลังอ่านอยู่ 
แต่ขณะอ่าน เขาจำาได้ว่า “ผมรู้สึกว่าไฟลุกไหม้ในตัวผม”  
อารามตกใจและแปลกใจ เอดูอาร์โดจึงร้องบอกภรรยา “แม่เกิด 
อะไรขึ้นกับพ่อก็ไม่รู้”

“นั่นคือพระวิญญาณของพระเจ้าค่ะ” มาเรียตอบ “พ่ออ่าน 
คล่องปรื๋อเลย!”

ขณะนึกถึงประสบการณ์คราวนั้น มาเรียกล่าวว่า “นั่นคือสิ่งที่
เราไม่สามารถปฏิเสธได้”

เอดูอาร์โดเสริมว่า “วันที่ผมหัดอ่านเป็นวันเดียวกับที่ผมได้รับ
ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนและพลังของพระคัมภีร์เล่ม
นั้น”

นับจากนั้นเป็นต้นมา เอดูอาร์โดเริ่มตื่นตอนตีสี่มาอ่านพระ- 
คัมภีร์มอรมอนก่อนไปทำางาน  ต่อจากนั้นจึงอ่านหลักคำาสอน 
และพันธสัญญา ตามด้วยพระคัมภีร์ไบเบิล  เวลานี้มีห้องสมุด
อยู่ในบ้านของครอบครัวคอนเตรเรส ซึ่งก่อนปี 1987 มีหนังสือ
เพียงไม่กี่เล่ม

ขณะที่ความรู้ในพระกิตติคุณของเอดูอาร์โดกับมาเรียเพิ่ม 
มากขึ้น ประจักษ์พยานของพวกเขาก็เพิ่มตาม  เมื่อออสวัลโด 
ลูกชายของพวกเขาเสียชีวิตหลังเกิดอุบัติเหตุการจราจรในปี 
2001 ประจักษ์พยานของพวกเขา—ควบคู่กับประสบการณ์อัน 
ทรงพลังทางวิญญาณในระหว่างการสวดอ้อนวอนและใน 
พระวิหารบัวโนสไอเรส อาร์เจนตินาที่พวกเขากับออสวัลโดได้รับ 
การผนึก—ช่วยให้พวกเขารับมือกับการสูญเสียได้

“บางทีพ่อแม่บางคนอาจเสียสติไปเลยก็ได้” เอดูอาร์โดกล่าว  
“แต่เรารู้สึกถึงความสงบที่ว่า ‘ลูกชายของเจ้าสบายดี’  เป็น 
ธรรมดาอยู่เองที่เราร้องไห้ เขาเป็นลูกที่ดี เราคิดถึงเขา แต่เราได้
รับการผนึกในพระวิหารแล้ว และเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน”

แสงสว่างของการอ่านออกเขียนได้
ต้องขอบคุณการสอนพิเศษจากสมาชิกวอร์ดคนหน่ึง เอดูอาร์- 

โดจึงได้หัดเขียนด้วย  “ก่อนนั้น” เขากล่าว “แม้แต่เซ็นชื่อผมยัง

ทำาไม่ได้เลย”

ด้วยแสงสว่างของการอ่านออกเขียนได้ เอดูอาร์โดจึงเข้าใจ

ความจริงในคำาพูดของคุณปู่

“เราอยู่บนโลกนี้เพื่อเราจะสามารถเจริญก้าวหน้ามากขึ้นวัน

ละนิด” เขากล่าว  จากนั้นกล่าวเสริมว่าการที่เขาหัดอ่านหัดเขียน 

เท่ากับเขากำาลังแสดงให้ลูกหลานเห็นว่าไม่มีคำาว่าสายเกินกว่า 

จะเรียนรู้ ปรับปรุง และเป็นอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้

เราเป็น  “เพราะผมอ่านหนังสือออก ผมจึงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทุก

วัน” เขากล่าว

ปัจจุบันบราเดอร์คอนเตรราสสามารถอ่านทุกอย่างที่เขาต้อง 

การได้ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ที่เขาเคยขายสมัยเป็นเด็กไม่รู้หนังสือ   

พระคัมภีร์ยังคงเป็นหนังสือเล่มโปรดของเขา โดยเฉพาะพระคัมภีร์ 

มอรมอน เขาอ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายมาแล้วแปด

เที่ยว

“สำาหรับผมแล้วพระคัมภีร์มอรมอนคือประตู” เขากล่าว  เขา

ยังคงซาบซึ้งที่การอ่านออกเขียนได้และพระกิตติคุณเปลี่ยนชีวิต

เขา  “พระคัมภีร์มอรมอนเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำาหรับผม และ

ยังคง เป็น ทุกสิ่งทุกอย่างสำาหรับผม  ผมรู้สึกถึงพระวิญญาณ

ทุกครั้งที่เปิดอ่าน” 

บ่อเกิดของการดลใจ 
และพลัง

“พระคัมภีร์มอรมอนมีความหมายต่อท่านอย่างไร   
พระคัมภีร์มอรมอนเคยเป็นบ่อเกิดของการดลใจ 
และพลังในชีวิตท่านหรือไม่ และจะเป็นต่อไป 
หรือไม่

“หากท่านไม่เคยดื่มจากแหล่งน้ำาของความจริง 
อันบริสุทธิ์แหล่งนี้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านสุดจิต
วิญญาณข้าพเจ้าให้ทำาเดี๋ยวนี้  อย่าปล่อยให้การ
ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอย่างสม่ำาเสมอเป็นสิ่ง
หนึ่งที่ท่านตั้งใจทำาแต่ไม่เคยบรรลุผลสำาเร็จ 
จงเริ่มเสียแต่วันนี้”
เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง, 
“The Power of the Book of Mormon in My Life,” Ensign, 
ต.ค. 1984, 11
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ฉันจะหาคำาตอบ
ได้ที่ไหน

เมื่อดิฉันอายุ 21 ปีผู้สอนศาสนาจาก 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายกำาลังสอนชั้นเรียน 
ภาษาอังกฤษที่เขตของดิฉันในรัสเซีย  แรก 
ทีเดียวดิฉันไปเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ 
นานก็เริ่มอยู่นานขึ้นเพื่อฟังข้อคิดทาง
วิญญาณที่เอ็ลเดอร์แบ่งปันหลังชั้นเรียน
และซักถามพวกเขา

ดิฉันได้รับการเลี้ยงดูให้นับถือศาสนา
ประจำาชาติ แต่มีคำาถามด้านศาสนาหลาย 
ข้อที่ไม่มีใครตอบได้ ผู้สอนศาสนากับ 
สมาชิกศาสนจักรของพวกเขาตอบคำาถาม 
ที่ไม่มีใครในอดีตสามารถให้คำาตอบที่
ดิฉันพอใจได้

โดยที่รู้สึกกล้าเป็นพิเศษหลังจากชั้น 
เรียนภาษาอังกฤษครั้งหนึ่ง ดิฉันจึงขอ 
หนังสือจากพวกเขามาหนึ่งเล่มซึ่งคือ 
พระคัมภีร์มอรมอน แต่พอถึงบ้าน ดิฉัน 
กลับเอาวางไว้บนหิ้งเฉยๆ  โดยไม่อ่าน

แต่พระคัมภีร์มอรมอนวางอยู่ที่นั่นไม่ 

นาน  ดิฉันได้ยินสมาชิกศาสนจักรที่เข้า 

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษพูดว่าพระคัมภีร์มี 

วิธีแก้ไขปัญหา  ด้วยเหตุนี้เมื่อดิฉันเผชิญ 

การท้าทายหรือปัญหาส่วนตัว ดิฉันจึงหยิบ 

พระคัมภีร์มอรมอนมาจากหิ้งและเริ่มอ่าน  

ดิฉันมักจะพบคำาตอบเสมอ—คำาตอบที่ 

บอกดิฉันตรงกับส่ิงท่ีดิฉันจำาเป็นต้องรู้พอดี

ถึงตอนนั้นดิฉันเริ่มรู้สึกว่าดิฉันไม่สา- 

มารถมีชีวิตอยู่ได้หากปราศจากศาสนจักร 

นี่คือศาสนจักรที่ดิฉันต้องการอยู่  นี่คือ 

ศาสนจักรที่ดิฉันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

แต่ดิฉันก็ยังต้องการให้แน่ใจโดยทูลถาม 

พระผู้เป็นเจ้า ปัญหาคือดิฉันอยู่ในอพาร์ต- 

เม้นต์ห้องเล็กๆ ร่วมกับหญิงชราเจ้าของ 

อพาร์ตเม้นต์แห่งนั้น และไม่มีที่ส่วนตัว 

สำาหรับสวดอ้อนวอน  แต่ค่ำาวันหนึ่งดิฉัน 

หลบเข้าไปในครัว—ห่างจากส่วนอ่ืนๆ ของ 

บ้านเล็กน้อย—และทูลถามพระบิดาบน

สวรรค์ว่าศาสนจักรแท้จริงหรือไม่  ดิฉันได้ 

รับความรู้สึกแรงกล้าเป็นคำาตอบจนดิฉันรู้ 

ว่าต้องทำาอะไร

หลังจากน้ันไม่นานดิฉันรับบัพติศมาและ

เวลาของดิฉันในฐานะสมาชิกศาสนจักร 
เป็นเวลาท่ีดิฉันมีความสุขมากท่ีสุดในชีวิต 
แต่ก่อนดิฉันมีคำาถาม แต่ตอนนี้ดิฉันมีคำา
ตอบ  แต่ก่อนดิฉันรู้สึกว่างเปล่า  แต่ตอน 
นี้ดิฉันรู้สึกอิ่มเอม

ดิฉันรู้สึกซาบซึ้งที่พระบิดาบนสวรรค์ 
มิทรงปล่อยเราไว้โดยไม่มีคำาตอบ  ดิฉันรู้
ว่าพระองค์จะตรัสกับเรา ทั้งโดยผ่านการ
สวดอ้อนวอนและผ่านพระคัมภีร์ 

โอลกา ออฟชาเรนโก, สเวอร์ดลอฟสค์  
โอบลาสต์ รัสเซีย ภา
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ค ่ำ�วันหนึ่งดิฉันหลบเข้�ไปในครัว—ห่�งจ�กตัวบ้�นเล็กน้อย—และทูลถ�ม 
พระบิด�บนสวรรค์ว่�ศ�สนจักรแท้จริงหรือไม่ 

พระค ัมภ ี ร์ มอรมอนเปลี่ ยนชี วิ ตฉั นอย่ า ง ไร
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ดิฉันรู้สึก 
ร้อนรุ่มในใจ

ดิฉันโตมากับการเข้าช้ันเรียนโรงเรียน 
วันอาทิตย์ที่ โบสถ์ติดกับบ้านวัย 

เด็กของดิฉันในรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา    
ดิฉันมีครูที่ยอดเยี่ยมผู้ทำาให้ดิฉันเปี่ยม
ด้วยความรักต่อพระเยซูคริสต์

แต่ละอาทิตย์เธอจะแจกการ์ดบรรยาย 
ภาพเหตุการณ์จากการปฏิบัติศาสนกิจ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดบนแผ่นดินโลก 
รวมทั้งหลักธรรมที่พระองค์ทรงสอนและ 
ปาฏิหาริย์ที่พระองค์ทรงทำา  แต่ละอาทิตย์ 
ดิฉันจะติดการ์ดเหล่านั้นไว้ในสมุดภาพ 
และอ่านทวนเรื่องราวต่างๆ ในพระคัมภีร์ 
ไบเบิล  เมื่ออายุมากขึ้น ดิฉันยังคงศึกษา 
พระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่เหมือนเดิม

หลายปีต่อมา ในช่วงฤดูร้อนปี 1968  
ผู้สอนศาสนาจากศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปเย่ียมบ้าน 
ของสมาชิกครอบครัวหนึ่ง  เธอบอกปัด 
คำาเชิญของเอ็ลเดอร์ให้เรียนเกี่ยวกับ
ศาสนจักรแต่ส่งพวกเขามาบ้านของดิฉัน

ในการพบกันครั้งแรกของเราผู้สอน 
ศาสนาสอนดิฉันว่าเกิด “การทรยศ”  
ศาสนจักรที่พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนา 
ไว้ (ดู 2 เธสะโลนิกา 2:3)  สิ่งที่พวกเขา 
สอนสอดคล้องกับการศึกษาส่วนตัวของ 
ดิฉัน ด้วยเหตุนี้เมื่อพวกเขาถามว่าพวก
เขาจะมาเยี่ยมดิฉันอีกได้หรือไม่ ดิฉันจึง 
ตอบตกลง

ในระหว่างการเยี่ยมครั้งต่อมา ดิฉันมี 
คำาถามหลายข้อ  วิสุทธิชนยุคสุดท้ายรับ 
บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวหรือไม่   
พวกเขาเชื่อในสิทธิอำานาจฐานะปุโรหิต 
หรือไม่  พวกเขาเชื่อในการรักษาคนป่วย 
หรือไม่  คำาตอบของผู้สอนศาสนาสนับสนุน 
สิ่งที่ดิฉันศึกษาในพันธสัญญาใหม่  เมื่อ 

ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด”  ดิฉัน 
สวดอ้อนวอนและทูลขอพระบิดาในสวรรค์ 
ให้ทรงช่วยดิฉัน ซึ่งพระองค์ทรงทำา  หลัง
จากสามีดิฉันเรียนบทสนทนากับผู้สอน
ศาสนา เขาจึงยอมให้ดิฉันรับบัพติศมา

ดิฉันสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความ
รักสำาหรับประสบการณ์อันมีค่าและเปี่ยม
ด้วยพลังที่ดิฉันได้จากการอ่านพระคัมภีร์
มอรมอนเมื่อครั้งเป็นคุณแม่วัยสาว  สิ่งนี้
นำาดิฉันไปสู่พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู
ของพระเยซูคริสต์ ด้วยเหตุนี้อิทธิพลของ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ดิฉันรู้สึกในคืน
เหล่านั้นเมื่อปี 1968 จึงเป็นของประทาน
อันยั่งยืนเวลานี้—เป็นสิ่งที่นำาทางดิฉันใน
ช่วงเป็นสมาชิกศาสนจักรมานานกว่า 40 
ปี 

คลอเดีย วิลเลียมส์, ฟลอริดา 
สหรัฐอเมริกา

สิ้นสุดการเยี่ยมพวกเขาฝากหนังสือไว้ให้
ดิฉันเล่มหนึ่งซึ่งพวกเขาบอกว่าเป็นพยาน
ถึงพระเยซูคริสต์

ดิฉันวางหนังสือไว้บนทีวีและเข้านอน   
แต่กลางดึกคืนนั้นดิฉันสะดุ้งตื่นเพราะ 
ความรู้สึกแรงกล้าที่ดิฉันยอมรับในเวลา 
ต่อมาว่าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์  ดิฉัน 
รู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนให้เริ่มอ่าน ดิฉัน
จึงอ่านเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วกลับ 
ไปนอน  ครู่หนึ่งต่อมา ดิฉันสะดุ้งตื่นอีก
คร้ังด้วยความรู้สึกเดียวกัน ดิฉันจึงอ่านอีก

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นติดต่อกันสอง 
คืน  ดิฉันชอบสิ่งที่อ่านและยอมรับว่าพระ- 
คัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์

ดิฉันตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ 
ขอการนำาทาง  นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เล็กจน 
โตที่ดิฉันคุกเข่าสวดอ้อนวอน ดิฉันทูลขอ
พระบิดาบนสวรรค์ทรงช่วยดิฉันให้รู้ว่าจะ 
ทำาอย่างไรกับความร้อนรุ่มที่รู้สึกในใจ 
เมื่อสวดอ้อนวอนจบ ดิฉันรู้สึกถึงการกระ- 
ตุ้นเตือนให้อ่านเรื่องราวการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสของชาวเลมันอีกครั้งใน 3 นีไฟ 
9  ดิฉันอ่านว่า พวกเขา  “ได้รับบัพติศมา 
ด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์,
และพวกเขาหารู้ไม่” (ข้อ 20)

ประโยคที่ว่า “พวกเขาหารู้ไม่” พูดกับ
ดิฉัน ดิฉันเกิดความคิดว่า “ศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์อยู่บนแผ่นดินโลกจริงๆ!” 
ดิฉันร้อนใจอยากพูดคุยกับผู้สอน
ศาสนาเกี่ยวกับสิ่งที่ดิฉันอ่านและสิ่งที่
ดิฉันรู้ในขณะนี้ แต่เมื่อพวกเขาตอบ
คำาถามของดิฉันด้วยการเชื้อเชิญ
ให้รับบัพติศมา ดิฉันกลับบอกพวก
เขาว่าดิฉันไม่สามารถทำาได้  สามี 
ของดิฉันคงไม่เข้าใจ

อย่างไรก็ดี ขณะที่ดิฉันยังคงใคร่- 
ครวญข้อพระคัมภีร์ดังกล่าว ดิฉัน
ตระหนักว่าในนั้นมีคำาแนะนำาที่ชัดเจน
ให้ดิฉันถวายเครื่องพลีบูชาด้วย “ใจที่ 
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เมื่ออแมนดาลูกคนเล็กของเราอายุ 
สองขวบ แพทย์วินิจฉัยว่าเธอเป็น 

มะเร็งเม็ดเลือดขาว  กรณีของเธอรักษายาก 
และมะเร็งของเธอไม่ทุเลาหลังจากเคมี 
บำาบัด  เธอจึงต้องรับการปลูกถ่ายไขกระดูก

สามีของดิฉันกับลูกชายสองคนอยู่บ้าน 
ในยูทาห์ ส่วนดิฉันอยู่กับอแมนดาในอีก 
รัฐหน่ึงต้ังแต่เดือนกันยายนจนถึงต้นเดือน 
มกราคม  เราคิดถึงการฉลองคริสต์มาส
ด้วยกัน เมื่อการดูแลติดตามผลสิ้นสุดลง 
เราจึงกลับบ้าน

ครั้งแรกที่เราไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจ 
ร่างกายหลังจากกลับบ้าน คณะแพทย์ 
พบเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในเลือดของ 
อแมนดาอีก  การปลูกถ่ายล้มเหลว   พอ 
ทราบข่าวนี้ดิฉันรู้สึกประหนึ่งจะล้มพับไป 
กับพื้น  ครอบครัวเราผ่านความกลัดกลุ้ม  
งาน การอยู่แยกกัน และช่วงเวลายากๆ 
มาแล้วมากมาย  ตอนนี้เราจะต้องสูญเสีย 
ลูกสาวของเราแน่นอน

“โอ้พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า 
ของเราไร้ขอบเขตเพียงใด, ผู้ทรงเตรียม 
ทางเพื่อการหนีของเราจากเงื้อมมือของ
อสูรร้ายผู้นี้; แท้จริงแล้ว, อสูรนั้น, ความ
ตาย …

“และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระ- 
องค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดหาก 
พวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์;  
เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บ 
ปวดของมนุษย์ท้ังปวง, แท้จริงแล้ว, ความ 
เจ็บปวดของชาวโลกท่ีมีชีวิตทุกคน, ท้ังชาย, 
หญิง, และเด็ก, ท่ีเป็นของครอบครัวอาดัม.

“และพระองค์ทรงทนรับสิ่งนี้เพื่อการ 
ฟื้นคืนชีวิตจะมีแก่มนุษย์ทั้งปวง, เพื่อคน 
ท้ังปวงจะได้ยืนอยู่เบ้ืองพระพักตร์พระองค์ 
ในวันพิพากษาและวันอันสำาคัญยิ่ง” (2  
นีไฟ 9:3–4, 6, 10, 21–22)

ขณะอ่านถ้อยคำาเหล่านี้ พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์สถิตอยู่ทั่วห้อง  ดิฉันรู้สึกว่าพระ- 
บิดาบนสวรรค์ทรงทราบข่าวที่ดิฉันได้รับ 
วันนั้น  ดิฉันรู้สึกว่าถ้อยคำาของศาสดา- 
พยากรณ์เจคอบซึ่งเขียนไว้เมื่อ 2,000 ปี
ก่อนเขียนไว้สำาหรับดิฉันในวันนั้นและมา 
จากพระผู้ช่วยให้รอดโดยตรง  พระองค์ 
ทรงรู้จักความเจ็บปวดและความเสียใจที่ 
ดิฉันรู้สึกหลังจากทราบข่าวว่าลูกสาวจะ 
ตาย  พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพื่อปลอบโยน 
ครอบครัวเราด้วยสัญญาของพระองค์ที่
ว่าพระองค์ทรงเตรียมทางและสักวันหนึ่ง 
โดยผ่านพลังแห่งการฟื้นคืนชีวิต “ใน 
ร่างกายของเราเราจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า”

อแมนดามีชีวิตอยู่ต่อมาเกือบหนึ่งปี 
แต่ดิฉันไม่เคยลืมวันนั้นเมื่อถ้อยคำาของ
พระคัมภีร์มอรมอนพูดกับดิฉันในยาม
จำาเป็นและพระเจ้าประทานความหวัง 
การปลอบโยน และความเข้าใจในแผน
ของพระองค์แก่ดิฉัน 

จีนา แบร์ด, ยูทาห์ สหรัฐอเมริกา

บ่ายวันนั้นดิฉันกลับบ้านไปหาลูกชาย 
ทั้งสองคนของดิฉัน  ขณะรอสามีกลับจาก 
ที่ทำางาน เราหยิบพระคัมภีร์มอรมอนของ 
เราออกมาอ่าน  เราเปิดที่ 2 นีไฟ 9 ขณะ 
ที่เราอ่าน ถ้อยคำาต่อไปนี้พูดกับดิฉันว่า

“ข้าพเจ้าพูดเรื่องเหล่านี้กับท่านเพื่อ
ท่านจะชื่นชมยินดี, และเงยหน้าของท่าน
ตลอดกาล, เพราะพรซ่ึงพระเจ้าพระผู้เป็น- 
เจ้าจะประสาทให้ลูกหลานท่าน.

“เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า, หลายคนในพวก 
ท่าน, ค้นหามามาก, เพื่อให้รู้เกี่ยวกับสิ่งที่ 
จะมาถึง; ดังนั้นข้าพเจ้ารู้ว่า ท่านรู้ว่าเนื้อ 
หนังของเราต้องเสื่อมสภาพและตายไป; 
กระนั้นก็ตาม, ในร่างกายของเรา เราจะ
เห็นพระผู้เป็นเจ้า. …

“เพราะเนื่องจากความตายมีแก่มนุษย์ 
ทั้งปวง, เพื่อให้แผนซึ่งเต็มไปด้วยพระ-
เมตตาของพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่เกิดสัม- 
ฤทธิผล, จึงจำาเป็นต้องมีพลังแห่งการฟื้น
คืนชีวิต. …

ขณะที่อ่�น  
พระวิญญ�ณ 
บริสุทธิ์สถิตอยู ่
ทั่วห้อง ดิฉัน 
รู้สึกว่�พระบิด� 
บนสวรรค์ทรง 
ทร�บข่�วที ่
ดิฉันได้รับวันนั้น  

พระคัมภีร์มอรมอน 
พูดกับดิฉัน
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ผมทดสอบสัญญา
ของโมโรไน

ไม่กี่ปีก่อนผมอยู่ที่บ้านเพื่อนตอนผม 

พบชายหนุ่มแต่งตัวดีสองคนผู้แนะนำา 

ตัวว่าเป็นผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

ผมคิดว่าน่าแปลกที่พวกเขามาไกลถึง 

อิตาลีเพื่อทำาให้ผู้คนที่เชื่อในพระผู้ช่วย 

ให้รอดอยู่แล้วเปลี่ยนใจเลื่อมใส

ต่อมาผมขอให้พวกเขามาที่บ้านผม 

“ถ้าคุณต้องการ คุณมาแลกเปลี่ยนวัฒน- 

ธรรมกับผมได้นะครับ” ผมบอก  “แต่อย่า

คิดว่าผมจะเปลี่ยนศาสนาล่ะ”

เม่ือเราพบกันในคืนถัดมา ผู้สอนศาสนา 

พูดถึงพระคัมภีร์มอรมอน  ผมคิดว่าน่า 

แปลกที่ผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อน  ผม 

เชิญพวกเขากลับมา แต่หลังจากการเย่ียม 

ครั้งที่สอง แอนนา มาเรีย ภรรยาของผม 

หาว่าพวกเขาบ้าและจะออกจากบ้าน

ระหว่างที่เราสนทนากัน  ผู้สอนศาสนาด ู

แปลกเล็กน้อยสำาหรับผมเช่นกัน แต่ผม

อยากรู้สิ่งที่พวกเขาจะพูดและยังคงพบ

กับพวกเขา

คืนหน่ึงเม่ือแอนนา มาเรียกลับบ้าน เธอ 

ได้ยินเราคุยกันเรื่องการแต่งงานนิรันดร์ 

เรื่องนี้ทำาให้เธอสนใจอย่างยิ่ง และเราตัด 

สินใจว่าเราจะเริ่มบทสนทนาอีกครั้งด้วย

กัน เธอมีความรู้มากมายในพระคัมภีร์ 

และมักจะมีคำาถามหลายข้อ  เอ็ลเดอร์ 

ตอบคำาถามบางข้อทันที แต่อีกหลายข้อ 

พวกเขาต้องกลับไปค้นคว้าที่บ้าน  แต่ละ

สัปดาห์พวกเขากลบัมาพร้อมคำาตอบ และ 

แต่ละสัปดาห์ แอนนา มาเรียมีคำาถามอีก

หลายข้อ

ไม่นานหลังจากเราจบบทสนทนา 

แอนนา มาเรียทำาให้ผมแปลกใจโดยขอ 

อนุญาตรับบัพติศมา  ผมบอกเธอว่าผม 

ไม่ว่าอะไรเลยถ้าเธอเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

จริงๆ  ผมไปร่วมพิธีบัพติศมาของเธอเมื่อ 

วันที่ 5 มีนาคม ปี 1995 และชอบความ 

รู้สึกที่ยอดเยี่ยมในระหว่างพิธี

ผมยังคงอ่านอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับ 

ศาสนจักรและผู้สอนศาสนายังคงให้กำาลัง 

ใจผม ในท่ีสุดผมตัดสินใจทดสอบคำาสัญญา 

ของโมโรไน (ดู โมโรไน 10:4–5)  ผมอยาก

รู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนมาจากพระผู้เป็น-

เจ้าหรือว่าเป็นเพียงนวนิยายน่าอ่าน

วันหนึ่งในเดือนมิถุนายน ปี 1995 ขณะ 

ผมอยู่บ้านคนเดียว ผมคุกเข่าท่ีปลายเตียง 

และทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ว่า “พระ- 

คัมภีร์มอรมอนจริงหรือไม่ ถ้าจริง ข้า 

พระองค์ควรรับบัพติศมาเมื่อใด”  ผมรู้สึก 

ได้ยินเสียงชัดเจนในใจและในความคิดผม 

ทันทีว่า “พระคัมภีร์มอรมอนเป็นความ 

จริง”  จากนั้นผมมีความรู้สึกชัดเจนว่าจะ 

รับบัพติศมาเมื่อใด  หนึ่งสัปดาห์ต่อมา 

ผมสวดอ้อนวอนอีกครั้งและได้รับคำาตอบ 

เดียวกัน  หัวใจผมท่วมท้นด้วยความปลื้ม 

ปีติ ผมรู้แล้วว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับผมว่า 

พระคัมภีร์มอรมอนได้รับการดลใจจาก 

พระผู้เป็นเจ้าและโจเซฟ สมิธเป็นศาสดา- 

พยากรณ์ที่แท้จริง

ในที่สุด วันที่ 17 กันยายน ปี 1995 ผม 

เข้าสู่น้ำาบัพติศมา ซึ่งเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่ง 

หลังจากผมเริ่มพบกับผู้สอนศาสนา  ไม่ 

นาน อาบา ชิอารา ลูกสาวของเราก็สนใจ 

ศาสนจักรและรับบัพติศมาเช่นกัน  ในเดือน 

มกราคม ปี 1997 ครอบครัวเราได้รับการ

ผนึกในพระวิหารเบิร์น สวิตเซอร์แลนด์

เรารู้ว่าน่ีคือศาสนจักรท่ีแท้จริง ปกครอง 

โดยพระเยซูคริสต์ผ่านศาสดาพยากรณ์

และฐานะปุโรหิต  เราขอบพระทัยพระเจ้า

สำาหรับความรักของพระองค์ ขอบพระทัย

ที่ทรงนำาเราไปพบผู้สอนศาสนา และ

สำาหรับความรู้ของเราในพระกิตติคุณ 

ฟรานเซสโก เฟอร์ราเรซี, ลอมบาร์ดี 
อิตาลี

ผมทูลถ�มพระบิด�บนสวรรค์ว่� “พระคัมภีร์มอรมอนจริงหรือไม่ ถ้�จริง ข้�
พระองค์ควรรับบัพติศม�เมื่อใด”
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เม่ือแอลมาศาสดาพยากรณ์ 

ในพระคัมภีร์มอรมอนมอบ 

บันทึกผู้ คนของท่านให้ 

ฮีลามันบุตรชาย ท่านสอนบุตร 

ชายให้จดจำาว่าพระเจ้าทรงมี 

“จุดประสงค์อันชาญฉลาด”  

สำาหรับการปกปักรักษาพระ- 

คัมภีร์ (แอลมา 37:12)  ท่าน 

พูดถึงบันทึกดังนี้ “มันจะได้ 

รับการปกปักรักษาไว้และสืบ 

ทอดจากรุ่นสู่รุ่น … จนกว่า 

จะออกไปสู่ทุกประชาชาติ ,  

ตระกูล, ภาษา, และผู้คน” 

(แอลมา 37:4)

ในปี 1827 โจเซฟ สมิธได้

รับบันทึกเหล่านั้น และราว 

ปี 1829 ท่านเสร็จสิ้นการแปล 

เป็นภาษาอังกฤษโดยของ

ประทานและเดชานุภาพจาก

พระผู้เป็นเจ้า  หนังสือดังกล่าว 

จัดพิมพ์ในปี 1830 เป็นเครื่อง

มือเผยแผ่ศาสนาที่มีผลอย่าง

ยิ่งต่อการทำาให้ผู้อ่านเชื่อมั่น 

ในความจริงแห่งพระกิตติคุณ

ของพระเยซูคริสต์  อย่างไรก็ดี 

เนื่องจากจำานวนพิมพ์ครั้งแรก 

5,000 เล่ม การส่งพระคัมภีร์ 

มอรมอนไปถึง “ทุกประชาชาติ, 

ตระกูล, ภาษา, และผู้คน” จึง

ดูเหมือนเป็นหนทางที่ยาวไกล

แต่พระเจ้าทรงประกาศยืน 

ยันคำาพยากรณ์นี้ต่อโจเซฟ  

สมิธในปี 1833 โดยทรงบอก 

ล่วงหน้าถึงวันที่ “มนุษย์ทุก 

คนจะได้ยินความสมบูรณ์แห่ง 

พระกิตติคุณในคำาพูดของเขา 

เอง, และในภาษาของเขาเอง” 

(คพ. 90:11)  พระคัมภีร์มอร- 

มอน ซึ่ง “กอปรด้วย … ความ

สมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของ

พระเยซูคริสต์” (คพ. 20:9) 

กำาลังมีบทบาทสำาคัญในการ

ทำาให้คำาพยากรณ์ดังกล่าว

เกิดสัมฤทธิผล

กลางทศวรรษ 1800 ผู้สอน 

ศาสนานำาพระกิตติคุณไปยุโรป 

ศาสนจักรจัดพิมพ์พระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นภาษาเดนมาร์ก 

ในปี 1851 ตามด้วยฉบับภาษา 

ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และ

ถึงทุกภาษา 
และผู้คน

เวลส์ในปี 1852  ปัจจุบันพระ-

คัมภีร์มอรมอนฉบับสมบูรณ์มี 

82 ภาษา และคัดเลือกมาบาง

บทอีก 25 ภาษา  คำาพยากรณ์

ว่าคนทั้งปวงจะได้ยินพระกิต- 

ติคุณในภาษาของเขาเอง

กำาลังเผยออกมาปีแล้วปีเล่า

ขณะงานแปลและงานเผยแผ่

ศาสนากำาลังคืบหน้า

งานแปล
ขั้นตอนการแปลพระคัมภีร์ 

มอรมอนจากภาษาอังกฤษ 

เป็นภาษาใหม่บางครั้งใช้เวลา 

นานหลายปีกว่าจะแล้วเสร็จ  

ขั้นตอนเริ่มต้นก็ต่อเมื่อฝ่าย

ประธานสูงสุดและโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองอนุมัติโครงการ

แล้วเท่านั้นและมีสมาชิกที่พูด 

ภาษาท้องถิ่นมากพอจะรับใช้ 

เป็นผู้แปล  ผู้แปลและผู้ตรวจ 

ทานได้รับแนวทางอย่างละเอียด 

และได้รับคำาแนะนำาให้อยู่ใกล้ 

ชิดพระวิญญาณขณะแปล   

หลังจากแปลเสร็จ ข้อความ 

จะผ่านขั้นตอนการตรวจทาน

จากผู้นำาฐานะปุโรหิตแยกต่าง

หาก

หลังจากจัดพิมพ์ สมาชิก

สามารถสั่งซื้อฉบับใหม่ผ่าน

ศูนย์หนังสือ  สมาชิกหลายคน 

เคยมีเพียงพระคัมภีร์มอรมอน 

ที่คัดเลือกมาบางบทในภาษา 

ของตน หรือในบางกรณี มี 

เพียงประจักษ์พยานของผู้สอน 

ศาสนาเท่านั้น

พระคัมภีร์มอรมอนและ
งานเผยแผ่ศาสนา

เมื่อเปิดเขตภูมิศาสตร์เขต 

หนึ่งเพื่องานเผยแผ่ศาสนา  

อุปสรรคด้านภาษาอาจก่อให้ 

เกิดการท้าทายอย่างมาก  เน่ือง 

ด้วยศาสนจักรไม่ได้พิมพ์สื่อ 

การเรียนการสอนเป็นภาษา 

ของเขตนั้น ผู้สอนศาสนาจึง 

ต้องเรียนภาษาและแสดง 

ประจักษ์พยานด้วยพระวิญ- 

ญาณ  ในบางภูมิภาคของโลก  

คนจำานวนมากพูดภาษาที่สอง  

และผู้สอนศาสนาสามารถให้ 

พระคัมภีร์มอรมอนในภาษา 

นั้นได้  ตัวอย่างเช่น ก่อนแปล 

โดย ลีอา แม็คคลานาฮาน
นิตยสารศาสนจักร

พระคัมภีร์มอรมอนฉบับ
พิมพ์ครั้งแรกจัดพิมพ์
จำ�นวน 5,000 เล่ม
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ศาสดาพยากรณ ์
เป็นพยาน
“ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าผู้มีปัญญา

คิดได้อย่างไรว่าคนท่ีปราศจาก

ความช่วยเหลือจากพระเจ้า

สามารถแต่งพระคัมภีร์มอรมอน

ได้  พระคัมภีร์ดังกล่าว 

มีมานานกว่าหนึ่งร้อยปีและ

ทนต่อการทดสอบระหว่างช่วง

เวลานั้นแม้จะถูกหัวเราะเยาะ

ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม   

ปัจจุบันหนังสือดังกล่าว 

ซึ่งแปลโดยโจเซฟ สมิธ 

ผู้เป็นเครื่องมือของพระเจ้า  

นับเป็นหนังสือที่โดดเด่นที่สุด   

และในปัจจุบันผู้สอนศาสนา 

ที่ยอดเยี่ยมของเรากำาลัง 

ประกาศพระกิตติคุณ 

อันหาที่เปรียบมิได้นี้”

ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท ์
(1856–1945), Gospel  
Standards, comp. จี. โฮเมอร์  
เดอร์แฮม (1941), 15

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษา

มองโกเลีย สมาชิกหลายคน 

ในมองโกเลียศึกษาในฉบับ

ภาษารัสเซีย

แต่เราจะเข้าใจพระกิตติคุณ 

ได้ดีที่สุดจากความคุ้นเคย 

และความชัดเจนของภาษา 

บ้านเกิด  เอริค เกมเมลล์ เคย 

รับใช้ในคณะเผยแผ่ลูบลิยานา 

สโลวีเนียตั้งแต่ปี 2001 ถึง  

2003 เห็นด้วยตนเองว่าการมี 

พระคัมภีร์มอรมอนในภาษาที่ 

หน่ึงของพวกเขามีผลต่อสมาชิก 

และผู้สนใจอย่างไร  เขารับใช้

งานเผยแผ่ได้ 18 เดือนแล้ว

ก่อนจะมีพระคัมภีร์มอรมอน

ในภาษาสโลวีเนีย

งานที่นั่นทำาได้ยาก  สาขา 

แรกของศาสนจักรตั้งขึ้นเพียง 

หนึ่ งทศวรรษก่อนหน้านั้ น   

สโลวีเนียเพิ่งได้รับอิสรภาพ 

และอยู่ระหว่างค่อยๆ เลิกใช้ 

ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชียในรัฐ 

เดิม  ผู้สอนศาสนาพกพระคัม- 

ภีร์มอรมอนในภาษาเซอร์โบ- 

โครเอเชียกับภาษาอังกฤษซึ่ง 

คนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ศึกษา

ในโรงเรียนมาแล้ว  แต่ส่วน 

มากผู้คนปฏิเสธพระคัมภีร์ 

เพราะพวกเขาไม่เข้าใจทั้งสอง 

ภาษา  เอริคจำาได้ว่าเขารู้สึกว่า 

ตนไม่จริงใจเม่ือแสดงประจักษ์ 

พยานถึงความยิ่งใหญ่และ 

ความสำาคัญของพระคัมภีร์ 

มอรมอน—แล้วต้องบอกคน 

เหล่านั้นว่าเขาไม่มีพระคัมภีร์

มอรมอนในภาษาของพวกเขา

หกเดือนก่อนเอริคกลับ

บ้าน พระคัมภีร์มอรมอนชุด 

แรกในภาษาสโลวีเนียที่ขนส่ง 

ทางเรือจึงมาถึง  ทางสาขาจัด 

การประชุมให้สมาชิกและผู้สอน 

ศาสนามารับพระคัมภีร์  “มี

วิญญาณพิเศษอบอวลไปทั่ว” 

เอริคจำาได้  เขาเขียนในบันทึก 

ส่วนตัวว่าเขารู้สึกอย่างไรตอน 

ถือพระคัมภีร์อันล้ำาค่าท่ีรอคอย 

มานาน  “มันเหมือนกับถือแผ่น 

จารึกทองคำาจริงๆ” เขาเขียน  

หลังเลิกประชุม ผู้สอนศาสนา

นำาพระคัมภี ร์ที่ เหลือไปใช้

สำ าหรับงานเผยแผ่ศาสนา   

เอริคกับคู่ตื่นเต้นมากเมื่อพวก 

เขาไปถึงอพาร์ตเม้นต์ พวกเขา 

แกะกล่อง วางพระคัมภีร์กระ- 

จายออก และถ่ายรูปไว้เป็นที่ 

ระลึกถึงเหตุการณ์น้ัน  พวกเขา 

ขณะที่ง�นแปลคืบหน้� 
สม�ชิกทั่วโลก อย่�งเลอ�และ
ฟลอร� ลอทริกในสโลวีเนีย  
ต่�งปลื้มปีติที่ได้ถือพระคัมภีร ์
มอรมอนในภ�ษ�ของพวกเข�
เป็นครั้งแรกภา

พถ
่าย

โด
ย 

เอ
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อดใจรอแบ่งปันพระคัมภีร์ 

เหล่านี้กับคนทั่วไปแทบไม่ไหว 

เนื่องจากมีพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นภาษาสโลวีเนียอยู่ในมือ 

ผู้สอนศาสนาจึงไม่เพียงประ- 

สบความสำาเร็จมากขึ้นในการ 

เข้าไปทักทายผู้คนเท่านั้น แต่ 

พวกเขามีหนทางฟ้ืนฟูประจักษ์ 

พยานของสมาชิกแข็งขันน้อย

ที่ไม่ได้มาโบสถ์นานหลายปี

ด้วย

ในช่วงหกเดือนสุดท้ายของ 

งานเผยแผ่ เอริคเห็นประจักษ์ 

พยานของสมาชิกชาวสโลวี- 

เนียเบ่งบาน  “เมื่อพวกเขาได้

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นภาษา 

บ้านเกิด” เขากล่าว “พวกเขา 

เข้าใจพระคัมภีร์อย่างถ่องแท้ 

พระคัมภีร์ฝังลึกเข้าไปในใจ

พวกเขา”   เมื่อก่อน ผู้พูดและ 

ครูในการประชุมต่างๆ ของ 

ศาสนจักรต้องอ่านพระคัมภีร์ 

เป็นภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย 

และให้คนแปลและอธิบายคำา 

บางคำา  “มันรู้สึกเหมือนเราเดิน 

เนิบๆ เมื่อเรายืมคำามาจาก

ภาษาอื่น” เอริคจำาได้  เมื่อ

สมาชิกเริ่มอ่านพระคัมภีร์

มอรมอนเป็นภาษาบ้านเกิด 

“ความเข้าใจในพระกิตติคุณ

ของคนเหล่านั้นเพิ่มขึ้นทันที” 

เอริคกล่าว

ในภาษาของเขาเอง
โมจกา เซเลซนิคาร์ เป็น

หนึ่งในสมาชิกเหล่านั้นที่เข้า

ร่วมศาสนจักรในสโลวี เนีย 

ก่อนจะมีพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นภาษาสโลวีเนีย  ประจักษ์ 

พยานของเธอในพระกิตติคุณ 

เกิดจากการฟังผู้สอนศาสนา 

และศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นภาษาโครเอเชียกับภาษา 

อังกฤษ หลังจากการแปล

ภาษาสโลวีเนียเสร็จสมบูรณ์ 

โมจกาก็อ่านฉบับแปลและรู้สึก

ศาสดาพยากรณ ์
เป็นพยาน
“มีพลังในหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะเริ่ม 
หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตท่านทันท ี
ที่ท่านเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง  
ท่านจะพบพลังมากขึ้นในการ 
ต่อต้านการล่อลวง  ท่านจะพบ 
พลังในการหลีกเลี่ยงการหลอก 
ลวง  ท่านจะพบพลังในการอยู ่
บนทางคับแคบและแคบ”

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994) “The Book 
of Mormon—Keystone of Our 
Religion,” Ensign, พ.ย. 1986,  
4; ในฉบับนี้หน้า 52 ด้วย

ถึงพลังของถ้อยคำาในภาษา 

บ้านเกิดของเธอ  “ดิฉันรู้สึกว่า 

ความจริงคล่ีออกตรงหน้าดิฉัน 

ในความชัดเจนเรียบง่ายและ 

ความบริสุทธิ์ลึกซึ้ง” เธอเล่า   

“คล้ายกับสุรเสียงของพระผู้

สร้างตรัสกับดิฉันในภาษาของ

ดิฉันเอง ภาษาที่คุณแม่พูดกับ

ดิฉัน”

สมาชิกท่ัวโลกประสบความ 

รู้สึกคล้ายกันเมื่อพวกเขาได้ 

รับพระคัมภีร์มอรมอนในภาษา 

ของพวกเขา  ในปี 2003 หลัง 

จากแปลพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นภาษาเค็กชีซึ่งเป็นภาษา 

ที่ชาวมายาของกัวเตมาลา 

และเบลีซใช้ ผู้แปลได้ตรวจ

ทานงานแปลกับสมาชิกหลาย 

กลุ่มในท้องที่  ผู้แปลคนหนึ่ง 

จำาได้ว่า “เราระดมสมาชิกรุ่น 

บุกเบิกกลุ่มหนึ่งมาที่ โบสถ์ 

เซนาฮูเพื่ออ่าน และเมื่อเรา 

อ่านข้อความแต่ละตอนเสร็จ 

ความเงียบอันแสดงถึงความ 

เคารพปกคลุมทั่วห้อง  ความ 

เข้าใจมีอยู่อย่างบริบูรณ์ และ 

พระวิญญาณ ณ ที่นั้นทรง 

อานุภาพยิ่ง นั่นเป็นประสบ- 

การณ์ศักดิ์สิทธิ์”

เอลวิรา ทซี สมาชิกคนหนึ่ง 

ในการประชุมดังกล่าวรู้สึก 

ซาบซ้ึงย่ิงสำาหรับการแปลพระ- 

คัมภีร์มอรมอนเป็นภาษาเค็กชี 

เพราะพรจะมาสู่อนุชนรุ่นหลัง 

เธอกล่าวว่างานแปลจะช่วย

หลังจ�กก�รแปลเสร็จ 
สมบูรณ์ ศ�สนจักรจะขอให้
สม�ชิกที่พูดภ�ษ�นั้นตรวจ
ท�นข้อคว�ม  จ�กซ้�ย: 
วอลเตอร์ บ�ริลล�ส โซโต, 
ไมค์ เพค, ซูเลนนีย์ รูบี 
กูกุล ซิเอร์ร�, จอห์น บริงก์
เฮิร์สต์ และโจเซฟิน� กูกุล 
ติอูล ตรวจท�นพระคัมภีร์
มอรมอนภ�ษ�เค็กชี ใน
โคบัน กัวเตม�ล�
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ศาสดาพยากรณ์เป็นพยาน

“โดยของประทานและอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า  

[โจเซฟ สมิธ] แปลหนังสือเล่มนี้ (พระคัมภีร์ 

มอรมอน) จากภาษาดั้งเดิมและอักขระบนแผ่น

จารึกทองคำาเป็นภาษาที่ปัจจุบันเราได้อ่านกัน 

ภายใต้ปกของหนังสือเล่มนี้  สิ่งที่อยู่ในหนังสือคือความสมบูรณ์ของ 

พระกิตติคุณอันเป็นนิจ  สิ่งนี้จะนำามนุษย์ไปสู่การได้รับความรู้เรื่อง 

ความจริงที่จะช่วยพวกเขาให้รอดและนำาพวกเขากลับไปสู่ที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้าอีกครั้ง และรับส่วนรัศมีภาพของพระองค์พร้อมทั้ง

ชีวิตนิรันดร์”

ดู ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) คำ�สอนของประธ�น
ศ�สน�จักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ (1998) หน้า 46

ในรูปแบบต่างๆ
พระคัมภีร์มอรมอนเผยแพร่ในรูปแบบอื่นด้วยนอกเหนือ

จากฉบับพิมพ์ ทำาให้มีหลากหลายวิธีให้คนทั่วไปได้ศึกษา

และเรียนรู้

ฉบับอินเทอร์เน็ตและบนอุปกรณ์พกพา
เวลานี้เราสามารถอ่านพระคัมภีร์มอรมอนได้ทางอิน- 

เทอร์เน็ต (scriptures.lds.org) และบนอุปกรณ์พกพา  

(mobile.lds.org)  ปัจจุบันมีออนไลน์ 21 ภาษาและจะ 

มีอีกหลายภาษาเร็วๆ นี้  ลักษณะพิเศษของการอ้างโยง

และการค้นหาออนไลน์ทำาให้สามารถศึกษาพระคัมภีร์ได้

หลากหลายวิธี ส่งผลให้เกิดข้อคิดใหม่ๆ มากมาย

รูปแบบเสียง
ปัจจุบันมีพระคัมภีร์มอรมอน 

เป็นหนังสือเสียงภาษาอังกฤษ  

ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส และ 

สเปน  ท่านสามารถดาวน์โหลด

บันทึกเสียงได้จาก scriptures.

lds.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

หรือซื้อซีดีผ่านศูนย์หนังสือ (store.lds.org)  เลือกบทใน 

เทปบันทึกเสียงเป็นภาษาแค็กชีเควล มะมา นาวาโฮ  

ควิเช และทซอทซิลได้ด้วย  ขณะนี้ศาสนจักรกำาลังดำาเนิน

การผลิตหนังสือเสียงในภาษาอื่นๆ

รูปแบบอื่น
จุดเด่นของการจัดภาพประกอบหลากสีและข้อความที่ 

เรียบเรียงให้เข้าใจง่ายขึ้นใน เรื่องราวพระคัมภีร์มอรมอน 

เน้นการเรียนรู้ด้วยภาพสำาหรับ 

คนที่กำาลังหัดอ่านซึ่งพิมพ์ไว้ 

มากกว่า 70 ภาษา  เรื่องราว 

พระคัมภีร์มอรมอน มีออนไลน์

ที่ scripturestories.lds.org 

เช่นกัน

ให้สมาชิกรุ่นน้อง “เกิดความ 

เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งในพระ- 

วจนะของพระเจ้าและเคารพ

สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้อง”

สำาหรับสมาชิกศาสนจักร  

การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 

ในภาษาของตนเป็นบ่อเกิด 

ของพรนับไม่ถ้วน  เมื่อสมาชิก 

“เรียนรู้และสอนจากพระคัมภีร์ 

เหล่านี้ร่วมกับการสวดอ้อน- 

วอน” ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าว 

“ประจักษ์พยานของพวกเขา 

จะเติบโต ความรู้ของพวกเขา 

จะเพิ่มพูน ความรักต่อครอบ- 

ครัวและคนอื่นๆ จะแผ่ขยาย 

ความสามารถในการรับใช้ผู้อ่ืน 

จะมากขึ้น และพวกเขาได้รับ 

พลังมากขึ้นเพื่อต่อต้านการ 

ล่อลวงตลอดจนปกป้องความ

จริงและความชอบธรรม”1

พรท่ีส่งผลกระทบยาวไกล
พรอันอุดมที่ พ ระคัมภี ร์  

มอรมอนนำาเข้ามาสู่ชีวิตคน 

เหล่านั้นที่ศึกษาส่งผลให้เกิด 

เจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการ 

แบ่งปันพระคัมภีร์กับผู้อื่นอัน

จะทำาให้คำาพยากรณ์เกิดสัม- 

ฤทธิผลมากข้ึน  ทุกปีศาสนจักร 

แจกจ่ายพระคัมภีร์มอรมอน 

ราวสี่ล้านเล่มไปทั่วโลกกว่า  

100 ภาษาขณะสมาชิกและผู้ 

สอนศาสนาแต่ละคนแบ่งปัน 

ประจักษ์พยานของพวกเขา

เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  “จุด 

ประสงค์อันชาญฉลาด” ที่ 

แอลมาพูดไว้ในกาลก่อนกำาลัง

เผยให้เห็นในการส่งพระคัมภีร์

มอรมอนออกไปทั่วโลกและใน

ชีวิตแต่ละชีวิตที่เปลี่ยนไป 

อ้างอิง
1.	 จดหมายจากฝ่ายประธาน

สูงสุด	วันที่	15	ต.ค.	2008
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คำ�ถ�มทั่วไป
เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

พระคัมภีร์มอรมอนคือ
อะไร เปรียบเทียบกับ
พระคัมภีร์ไบเบิลอย่างไร

พระค ัมภีร์มอรมอนเป็น 

หนังสือพระคัมภีร์คล้ายกับ 

พระคัมภีร์ไบเบิล เป็นพยาน 

หลั กฐานอี ก เล่ มหนึ่ ง ของ 

พระเยซูคริสต์1 โดยส่วนใหญ่ 

พระคัมภีร์ไบเบิลพูดถึงชีวิต 

และคำาสอนของอิสราเอลสมัย 

โบราณ พระคัมภีร์มอรมอน 

ประกอบด้วยงานเขียนของคน 

หลายกลุ่มที่เดินทางมาทวีป 

อเมริการวมทั้งครอบครัวหนึ่ง 

ที่ออกจากเยรูซาเล็มเมื่อ 600 

ปีก่อนคริสตกาลด้วย  คนเหล่า 

นี้เป็นผู้สืบตระกูลของเชื้อสาย 

แห่งอิสราเอลเช่นกัน  ด้วยเหตุน้ี 

พระคัมภีร์ ไบเบิลและพระ- 

คัมภีร์มอรมอนจึงเขียนโดย

ผู้คนที่มีเชื้อสายเดียวกันแต่

อยู่คนละภูมิภาคของโลก
เช่น เดี ยวกับพระคัมภี ร์

ไบเบิล พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
มากกว่าเรื่องราวทางประวัติ- 
ศาสตร์ ประกอบด้วย “ความ 
สมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์” (คพ. 20:9) อัน 
ได้แก่ คำาสอน หลักคำาสอน  
และคำาพยากรณ์ที่เป็นพยาน 
ถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซู
คริสต์

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
อธิบายว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
“บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเราทรงปรากฏองค์บนทวีป 
นี้ [อเมริกา] หลังจากพระองค์ 
ฟื้นคืนพระชนม์ ว่าพระองค์ 
ทรงหว่านพระกิตติคุณไว้ที่นี่ 
ในความสมบูรณ์ ความบริบูรณ์ 
พลังอำานาจ และพรทั้งหมด
ของพระกิตติคุณ ว่าพวกเขา 

มีอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์  
ศิษยาภิบาล ผู้สอน และผู้- 
ประสาทพร มีระเบียบเดียวกัน 
ฐานะปโุรหติเดียวกนั ศาสนพธิี 
เดียวกัน ของประทาน อำานาจ 
และพรเดียวกับที่ทวีปทาง 
ตะวันออกได้รับ…บอกว่า 
ศาสดาพยากรณ์คนสุดท้าย 
ที่อยู่ในบรรดาพวกเขาได้รับ 
บัญชาให้เขียนความย่อเกี่ยว
กับคำาพยากรณ์ ประวัติศาสตร์ 
ฯลฯ และซ่อนไว้ในดิน และ 
บอกว่าความย่อดังกล่าวจะ 
ออกมาและเป็นหนึ่งเดียวกับ 
พระคัมภีร์ไบเบิลเพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า
ในวันเวลาสุดท้าย”2

สมาชิกศาสนจักรศึกษาทั้ง 

พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 

มอรมอน  อันที่จริงหลักสูตร 

โรงเรียนวันอาทิตย์สองในสี่ปี

ของเราจัดให้ศึกษาพระคัมภีร์

ไม่ว่าจะเป็นมิตร
สหาย ครอบครัว 
คนที่สนใจจริงๆ 
หรือคนที่ต่อต้าน 
คนเหล่านี้ต่างก ็
เคยถามเราเกี่ยว-
กับพระคัมภีร์
มอรมอน ต่อไปนี้ 
เป็นคำาตอบบาง
อย่างที่เหมาะจะ
นำาไปใช้
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ไบเบิล (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

กับหัวข้อนี้ในหน้า 16, 24 และ 

52 ของฉบับนี้)

ใครเขียนพระคัมภีร ์
มอรมอน

ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณ 

เช่น นีไฟ เจคอบ มอรมอน  

และโมโรไนบุตรของมอรมอน  

เป็นผู้เขียนหลักๆ ของพระคัม- 

ภีร์มอรมอน  มอรมอนรวบรวม 

และย่อบันทึกท่ีศาสดาพยากรณ์ 

ทั้งหลายเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับ 

ประวัติศาสตร์ คำาพยากรณ์ 

และคำาสอนของท่านเหล่านั้น  

ท่านรวมประสบการณ์บาง 

อย่างของท่านเองไว้ในนั้นด้วย   

มอรมอนจารึกบันทึกนี้ไว้บน 

แผ่นโลหะ—สีทอง—ที่รวมไว้ 

ด้วยกันซึ่งมักจะเรียกกันว่า

แผ่นจารึกทองคำา

หลังจากมอรมอนสิ้นชีวิต  

โมโรไนทำาบันทึกเสร็จและฝัง 

ไว้ในเนินเขาเพื่อปกปักรักษา

ไว้ให้ยุคสมัยของเรา  ในปี 1823 

โมโรไนมาปรากฏในฐานะเทพ 

ต่อโจเซฟ สมิธและแสดงให้ 

ท่านเห็นสถานที่ฝังบันทึก  สี่ปี 

ต่อมา โจเซฟได้รับอนุญาตให้ 

ไปนำาบนัทกึออกมา  ทา่น “แปล 

บันทึกโดยของประทานและ 

อำานาจของพระผู้เป็นเจ้า” จาก 

โดยเฉพาะชายสิบเอ็ดคนซึ่ง 
เป็นที่ทราบกันว่าคือพยาน
สามคนและพยานแปดคน  
พวกท่านบันทึกประจักษ์พยาน 
ยืนยันการเห็นแผ่นจารึก และ
ได้จับต้องแผ่นจารึกในกรณี
ของพยานแปดคน  ประจักษ์
พยานของพวกท่านอยู่ด้าน
หน้าพระคัมภีร์มอรมอนแต่ละ
เล่ม

ชายเหล่านี้ยืนเป็นพยาน 

อันทรงพลังของพระคัมภีร์

มอรมอน อาจจะมากกว่านั้น 

ด้วยซ้ำาเพราะบางคนเป็น “อริ 

ต่อโจเซฟช่วงหนึ่ง” เอ็ลเดอร์ 

เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

ประกาศยืนยัน  กระนั้นก็ตาม  

พวกเขา “เป็นพยานไปจนวัน 

ตายของพวกเขาว่าพวกเขา 

เห็นเทพและจับต้องแผ่นจารึก 

‘สิ่งเหล่านี้แสดงต่อเราโดย 

มีใครอีก
บ้างที่เห็น
แผ่นจารึก
ทองคำา

ภาษาโบราณที่เขียนไว้ในนั้น 

เป็นภาษาอังกฤษ3 จากนั้นจึง 

จัดพิมพ์และแจกจ่ายพระ- 

คัมภีร์มอรมอน  (ดูข้อมูลเพิ่ม

เติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ที่หน้า 

22 และ 72 ในฉบับนี้)

เกิดอะไรขึ้นกับบันทึก
ต้นฉบับ—แผ่นจารึก
ทองคำา

โจเซฟ สมิธได้รับแผ่นจารึก 

ในเดือนกันยายน ปี 1827 และ 

ครอบครองจนถึงฤดูใบไม้ผลิ 

ปี 1829  เมื่อท่านเขียนประวัติ

ของท่านในปี 1838 ท่านอธิบาย 

เหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับแผ่น 

จารึกดังนี้ “เมื่อผู้ส่งสาร  

[โมโรไน] เรียกคืน, ตามที่มี

การตกลงกันไว้, ข้าพเจ้าจึง

ส่งมอบให้ท่าน; และท่านจึงมี

สิ่งเหล่านี้ไว้ในความอารักขา

ของท่านจนถึงวันนี้, คือวันที่

สองเดือนพฤษภาคม, หนึ่งพัน

แปดร้อยสามสิบแปด” (โจเซฟ 

สมิธ—ประวัติ 1:60)

มีใครอีกบ้างที่เห็นแผ่น
จารึกทองคำา

นอกจากโจเซฟ สมิธแล้ว 
ยังมีชายหญิงอีกหลายคน 
เห็นแผ่นจารึกและเป็นพยาน 
ว่ามีแผ่นจารึกดังกล่าวอยู่จริง 
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เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า, 

และมิใช่ของมนุษย์’ พวกเขา 

ประกาศ ‘ดังน้ันเราจึงรู้แน่นอน 

ว่างานนี้เป็นความจริง’ ”4

มีหลักฐานทางวัตถุที่
ยืนยันว่าพระคัมภีร ์
มอรมอนเป็นความจริง 
หรือไม่

ถึงแม้เราไม่ได้วางรากฐาน
ศรัทธาของเราไว้กับหลักฐาน
ทางวัตถุ แต่ก็มีหลักฐานทาง
ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
และโบราณคดีสำาหรับพระคัม- 
ภีร์มอรมอน  ตัวอย่างเช่น มี 
คนเคยหัวเราะเยาะแนวคิด 
เรื่องการเขียนบนแผ่นโลหะ  
แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ เราพบตัว 
อย่างมากมายของงานเขียน 
ศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นโลหะ—บาง
อย่างซ่อนไว้ในหีบศิลา

นักภาษาศาสตร์สังเกตเห็น 

ถ้อยคำาสำานวนในพระคัมภีร์ 

มอรมอนเป็นความจริง (ดูข้อ 

มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ที่

หน้า 4, 60, และ 80 ในฉบับนี้)

วิวรณ์ 22:18–19 
ทำาให้ฉันสับสน  ข้อนี้
บอกเราไม่ให้เพิ่มสิ่งใด
เข้าไปในพระวจนะของ
พระผู้เป็นเจ้า

ความเชื่อหลักๆ ของเรา 
อย่างหน่ึงคือพระผู้เป็นเจ้าทรง 
เปิดเผยพระประสงค์ต่อลูกๆ  
ของพระองค์บนแผ่นดินโลก 
เสมอมาและจะทรงเปิดเผย 
ตลอดไป  เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ 
ไบเบิลเป็นพระวจนะของพระ- 
ผู้เป็นเจ้าแต่ไม่เชื่อว่าเป็นการ 
เปิดเผยท้ังหมดท่ีพระผู้เป็นเจ้า 
ประทานให้แล้วหรือจะประทาน 
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระ- 
องค์  แม้จนทุกวันนี้พระองค์ 
ยังทรงเปิดเผยพระประสงค์ 
ของพระองค์อยู่เนืองๆ ผ่าน 
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
ที่มีชี วิตผ ู้ เป็นรากฐานของ
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ดู 
เอเฟซัส 2:20)

เมื่ออัครสาวกยอห์นเขียน
หนังสือวิวรณ์ นั่นไม่ใช่หนังสือ
เล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์
ไบเบิล  พันธสัญญาเดิมและ
พันธสัญญาใหม่ไม่ได้รวมเป็น

มอรมอนที่ฟังแปร่งหูในภาษา 

อังกฤษแต่ให้ความหมายที่ 

สมบูรณ์ในภาษาฮีบรูและภาษา 

ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้คนสมัยพระ- 

คัมภีร์มอรมอนน่าจะรู้จัก—แต่ 

เป็นภาษาที่ เด็กหนุ่มโจเซฟ 

สมิธไม่รู้จัก

แต่หลักฐานลักษณะนี้ไม่ใช่

สิ่งที่ทำาให้เราเชื่อมั่นในความ

จริงของพระคัมภีร์มอรมอน นี่

เป็นเรื่องของศรัทธาและการ

เปิดเผยส่วนตัว

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า 
พระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นความจริง

วิธีเดียวที่จะรู้ด้วยตนเอง

คือโดยผ่านอำานาจของพระ- 

วิญญาณบริสุทธิ์  บทสุดท้าย 

ในพระคัมภีร์มอรมอนเชื้อเชิญ 

ทุกคนที่อ่าน ไตร่ตรอง และ 

ต้องการรู้จริงๆ ว่าพระคัมภีร์ 

มอรมอนจริงหรือไม่ให้ทูลถาม 

พระบิดาบนสวรรค์ในพระนาม 

ของพระเยซูคริสต์  คนที่ใช้วิธี 

นี้จะรู้โดยอำานาจของพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีร์เล่ม 

นี้เป็นความจริง (ดู โมโรไน 

10:3–5)  สมาชิกหลายล้านคน 

ของศาสนจักรได้สวดอ้อนวอน 

และรู้ผ่านพยานของพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์ ว่าพระคัมภีร์ 

เพื่อเรียนรู้มากขึ้น
เกี่ยวกับพระคัมภีร ์
มอรมอน

มีข้อมูลออนไลน์มากมายหลาย 
ภาษาที่สามารถช่วยให้
ท่านเรียนรู้เกี่ยวกับพระ-
คัมภีร์มอรมอนได้มาก 
ขึ้นและแบ่งปันข้อมูลนั้น
กับครอบครัวและมิตร
สหาย
•	 อ่านพระคัมภีร ์
มอรมอนออนไลน ์
ได้ที่	scriptures.lds.
org/bm

•		เข้าไปที่	mormon.org/
book-of-mormon	 
เพื่อเรียนรู้มากขึ้น 
เกี่ยวกับพระคัมภีร ์
มอรมอน	สอบถาม	 
หรือพูดคุยกับผู้สอน
ศาสนา

•	 ขอพระคัมภีร ์
มอรมอนฟรีได้ที่	 
mormon.org/free-
book-of-mormon

•	 ดูข้อมูล	บทความ	และ
คำาอธิบายเพิ่มเติม
ได้ที่	lds.org/study/
topics/book-of-
mormon?lang=eng
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พระคัมภีร์เล่มเดียว—อย่าง
ที่ปัจจุบันเรียกว่าพระคัมภีร์
ไบเบิล—จนกระทั่งถึงคริสต์-
ศตวรรษที่สาม

ในทำานองเดียวกัน เฉลย-
ธรรมบัญญัติ 4:2 บอกเราไม่
ให้เพิ่มเติมถ้อยคำาของโมเสส  
แน่นอนว่าข้อที่อยู่ต้นเล่มของ
พันธสัญญาเดิมข้อนี้มิได้หัก
ล้างส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์
ไบเบิล  ทั้งโมเสสและยอห์นไม่ 
อาจพูดถึงการดัดแปลงแก้ไข 
ฉบับที่ยังไม่มีในเวลานั้น แต่ 
พวกท่านเตือนว่าอย่าดัดแปลง 
แก้ ไขคำาสอนที่ แท้จริ งของ 
พระกิตติคุณ

พระคัมภีร์มอรมอนซึ่งประ- 
กอบด้วยความสมบูรณ์ของ 
พระกิตติคุณไม่ได้เปล่ียนแปลง 
แก้ไขแต่ประกาศยืนยันพระ- 
วจนะของพระผู้เป็นเจ้า (ดูข้อ 
มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ได้ 
ที่หน้า 24 และ 38 ในฉบับนี้)

ฉันเคยได้ยินว่ามีการเปล่ียน 
แปลงพระคัมภีร์มอรมอนตั้ง 
แต่จัดพิมพ์ครั้งแรก  มีอะไร
เปลี่ยนแปลงบ้างและเปลี่ยน
เพราะเหตุใด

คำาตอบของคำาถามข้อนี้ขึ้น 
อยู่กับความเข้าใจพอสมควร 
เกี่ยวกับการแปลและขั้นตอน
การจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน

1. เมื่อโจเซฟ สมิธแปล 

แผ่นจารึกทองคำาโดยเดชานุภาพ 

ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านบอกข้อ 

ความให้ผู้จด  บางคร้ังผู้จดอาจ 

สะกดผิดและเขียนไวยากรณ์ 

 

เป็นคำาว่า “whither”—ทำาให้
ตรงตามต้นฉบับเดิมเมื่อครั้ง
ศาสดาพยากรณ์แปลจาก
แผ่นจารึกทองคำา

5. การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

ได้แก่ การแบ่งบทและข้อซึ่ง

จัดใหม่รวมทั้งเชิงอรรถพร้อม

ด้วยข้ออ้างโยง

แบ่งปัน
ไม่สำาคัญว่าผู้คนถามอะไร 

เกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน  

หนังสือเล่มนี้เป็นผู้แก้ต่างให้ 

ตนเองได้ดีที่สุด  ท่านสามารถ 

เป็นพยานถึงพระคัมภีร์เล่มนี้ 

แบ่งปัน และเชื้อเชิญผู้อื่นให้ 

สวดอ้อนวอนด้วยตนเอง  ถ้า 

บุคคลหน่ึงจริงใจและปรารถนา 

จะรู้จริงๆ ว่าพระคัมภีร์เล่มนี้ 

จริงหรือไม่ พระเจ้า “จะทรง 

แสดงความจริงของเรื่องให้ 

ประจักษ์แก่ [บุคคลนั้น] โดย 

อำ านาจของพระวิญญาณ

บริสุทธิ์” (โมโรไน 10:4) 

อ้างอิง
1.  ดู ตัวอย่างเช่น บอยด์ เค.  

แพคเกอร์ “พระคัมภีร์มอรมอน: 
พันธสัญญาอีกเล่มหนึ่งของ 
พระเยซูคริสต์” เลียโฮนา  
ม.ค. 2002 หน้า 84

2.  ดู คำาสอนของประธานศาสนา-
จักร: โจเซฟ สมิธ  (2007) 
หน้า 68

3.  ดู คำาสอน: โจเซฟ สมิธ  
หน้า 64

4.  เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
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ผิดขณะจดตามถ้อยคำาของ 

ท่าน  ตัวอย่างเช่น ใน 1 นีไฟ  

7:20 คำาว่า “were sorrowful”  

จดเป็น “ware sarraful”  ผู้จด 

ไม่ได้ด้อยการศึกษา แต่ใน 

เวลานั้นไม่ได้มีการปรับตัว 

สะกดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ต่อจากนั้นจึงมีการคัด 

ลอกต้นฉบับงานแปลที่เขียน 

ด้วยลายมือครั้งแรกเพื่อทำา 

เป็นต้นฉบับที่เขียนใหม่ให้ผู้ 

พิมพ์  ในขั้นตอนนี้มีการแก้ไข

ข้อผิดพลาดบางอย่างเรื่องตัว 

สะกดและไวยากรณ์ รวมทั้ง 

การเพิ่มเติมเครื่องหมายวรรค 

ตอน  แต่เกิดข้อผิดพลาดบาง 

อย่างขึ้นใหม่อีกครั้งเมื่อมีการ

คัดลอกไม่ถูกต้อง

3. ผู้พิมพ์ทำาสุดความสา- 

มารถเพื่อเรียงพิมพ์ให้ถูกต้อง  

แต่บางครั้งก็ยังเกิดความผิด 

พลาดอื่นๆได้  อาทิ ใน แอลมา 

57:25 เขาอ่านคำาว่า “joy” ผิด  

จึงเรียงพิมพ์เป็นคำาว่า “foes”  

แทน
4. ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธตรวจพระคัมภีร์มอรมอน 
ฉบับพิมพ์สามครั้งแรกอย่าง 
ละเอียด ท่านยังคงช่วยขัดเกลา 
และปรับเปลี่ยนต่อไป แต่
ความผิดพลาดบางอย่างรอด 
สายตาจนถึงฉบับพิมพ์ครั้งต่อ 
มา  ในปี 1981 ความผิดพลาด 
ของผู้พิมพ์ใน แอลมา 16:5  
สุดท้ายก็ได้รับการแก้ไขโดย
เปลี่ยนจากคำาว่า “whether”  
 

ฉันจะรู้ได้
อย่างไรว่า 
พระคัมภีร์
มอรมอน 
เป็นความ
จริง

ตุ ล า ค ม   2 0 1 1   79
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คำ�ประก�ศยืนยันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ข้�พเจ้�มี 
เกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดและศ�สนจักร 
ที่ได้รับก�รฟื้นฟูของพระองค์เกิดขึ้นกับ 

ข้�พเจ้�สมัยเป็นเด็กหนุ่มเมื่อข้�พเจ้�อ่�นพระคัมภีร์ 
มอรมอน  ขณะอ่�นบันทึกศักดิ์สิทธิ์นี้ข้�พเจ้�รู้สึก— 
หล�ยต่อหล�ยครั้ง—ถึงสุรเสียงกระซิบที่ไม่อ�จ
ปฏิเสธได้ของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ซึ่งประก�ศต่อ
จิตวิญญ�ณข้�พเจ้�เกี่ยวกับคว�มจริงของบันทึกดัง 
กล่�ว

ก�รอ่�นพระคัมภีร์มอรมอนเป็นก�รจุดประก�ย 
คว�มคิดให้ข้�พเจ้�  เป็นบ่อเกิดของคว�มแน่ชัดท�ง 
วิญญ�ณครั้งแรกของข้�พเจ้�ว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรง 
พระชนม์ ว่�พระองค์ทรงเป็นพระบิด�บนสวรรค์ของ 
ข้�พเจ้� และว่�แผนแห่งคว�มสุขมีไว้ให้ข้�พเจ้�ใน 
นิรันดร ทำ�ให้ข้�พเจ้�รักพระคัมภีร์ไบเบิลศักดิ์สิทธิ์ 
และง�นม�ตรฐ�นอื่นๆ ของศ�สนจักร สอนข้�พเจ้� 
ให้รักพระเจ้�พระเยซูคริสต์ เห็นก�รุณยธรรมอันเป่ียม 
ด้วยพระเมตต�ของพระองค์ ครุ่นคิดถึงพระคุณและ 
คว�มยิ่งใหญ่แห่งก�รพลีพระชนม์ชีพเพื่อก�รชดใช้
ของพระองค์

เพร�ะข้�พเจ้�เรียนรู้ด้วยตนเองว่�พระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นพย�นที่แท้จริง—พย�นหลักฐ�นอีกเล่ม 
หนึ่งและพันธสัญญ�ใหม่—ว่�พระเยซูคือพระคริสต์ ข้�พเจ้�จึง 
เรียนรู้เช่นกันว่�โจเซฟ สมิธเคยเป็นและยังคงเป็นศ�สด�พย�กรณ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้�  ดังที่คุณปู่ของทวดข้�พเจ้�กล�่วไว้ในยุคแรก 
ของก�รฟื้นฟูว่� “ไม่มีคนชั่วคนใดเขียนหนังสือลักษณะนี้ได้ และ 
คนดีก็เขียนไม่ได้ นอกเสียจ�กว่�หนังสือเล่มนี้จริงและเข�ได้รับ
พระบัญช�จ�กพระผู้เป็นเจ้�ให้เขียน”1

ช่วงท่ีเกิดคว�มสว่�งท�งปัญญ�และปร�กฏก�รณ์อันศักด์ิสิทธ์ิ 
ล้วนเพิ่มคว�มเชื่อมั่นในช่วงแรกๆ ของข้�พเจ้�ซึ่งเวล�นี้ให้คว�ม 
หม�ยลึกซึ้งที่สุดแก่วันเวล�ของข้�พเจ้� ให้จุดประสงค์แก่ชีวิต 
ข้�พเจ้� และให้ร�กฐ�นอันมั่นคงแก่ประจักษ์พย�นของข้�พเจ้�

ในเวล�นี้ ข้�พเจ้�ไม่ได้แล่นเรือไปกับพี่ช�ยของ 
เจเร็ด ข้�พเจ้�ไม่ได้ฟังกษัตริย์เบ็นจ�มินกล่�วโอว�ท 
ร�วกับทูตสวรรค์ ข้�พเจ้�ไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนช�วนีไฟ 
ที่สัมผัสรอยแผลของพระเจ้�ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ ทั้งไม่ 
ได้ร่ำ�ไห้พร้อมกับมอรมอนและโมโรไนเพร�ะคว�ม 
พิน�ศของอ�รยธรรมหนึ่ง  แต่ประจักษ์พย�นเกี่ยวกับ 
บันทึกน้ีและสันติสุขท่ีบันทึกดังกล่�วนำ�ม�สู่ใจมนุษย์ 
—เกิดแก่ข้�พเจ้�ผ่�นเสียงกระซิบของพระวิญญ�ณ
ศักดิ์สิทธิ์เฉกเช่นเกิดแก่ท่�น—ผูกมัดและชัดแจ้ง 
เท่�ๆ กับประจักษ์พย�นของท่�นเหล่�นั้น  ข้�พเจ้� 
เป็นพย�นถึงหนังสือเล่มนี้ประหนึ่งข้�พเจ้�เคยเห็น
เทพโมโรไนร่วมกับพย�นส�มคนหรือเคยจับต้องแผ่น
จ�รึกทองคำ�ร่วมกับพย�นแปดคน

ข้�พเจ้�เป็นพย�นเพิ่มเติมว่�ไม่มีใครในพวกเร� 
ส�ม�รถมีศรัทธ�อันสมบูรณ์ในง�นยุคสุดท้�ยนี้แล้ว
พบสันติสุขและก�รปลอบโยนเต็มขน�ดของคว�ม
ไพบูลย์ในเวล�ของเร�จนกว่�เข�จะน้อมรับคว�ม
ศักดิสิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอนและพระเจ้�พระ- 
เยซูคริสต์ผู้ซึ่งพระคัมภีร์เล่มนี้เป็นพย�นถึง   มอรมอน 
กล่�วแก่โมโรไนในย�มเรียกร้องจ�กพวกท่�นม�กที่ 
สุดช่วงหนึ่งฉันใด ข้�พเจ้�กล่�วแก่ท่�นในย�มเรียก 
ร้องจ�กพวกเร�ฉันนั้นว่� “จงซื่อสัตย์ในพระคริสต์ 
…และขอให้พระคุณของพระผู้เป็นเจ้�พระบิด�, 
ซึ่งพระร�ชบัลลังก์ของพระองค์อยู่สูงในฟ้�สวรรค์, 
และพระเจ้�พระเยซูคริสต์ของเร�, ผู้ทรงนั่งอยู่ท�ง 

พระหัตถ์ขว�แห่งเดช�นุภ�พของพระองค์…จะอยู่, และจะสถิต
อยู่กับ [ท่�น] ตลอดก�ล” (โมโรไน 9:25–26)

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นก�รแสดงออกอันศักดิ์สิทธิ์ถึงพันธ-
สัญญ�สุดท้�ยและสำ�คัญยิ่งของพระคริสต์กับมนุษยช�ติ เป็น
พันธสัญญ�ใหม่ พย�นหลักฐ�นใหม่จ�กซีกโลกตะวันตกต่อคน
ทั้งโลก  แสงสว่�งที่ข้�พเจ้�เดินต�มคือแสงของพระองค์  พระ
เมตต�และคว�มสง่�ง�มของพระองค์นำ�ข้�พเจ้�—และท่�น—
ในก�รที่เร�เป็นพย�นถึงพระองค์ต่อโลก 

อ้างอิง
1.	 จอร์จ	แคนนอน	อ้างใน	“The	Twelve	Apostles,”	ใน	อันดรูว์	 

เจนสัน,	ed.,	The Historical Record, 6:175
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“เจ้ามีผู้ใดที่เจ็บป่วยในบรรดาพวกเจ้าไหม? จงนำาเขามาที่นี ่…
“… เพราะเราเห็นว่าศรัทธาของเจ้าเพียงพอที่เราจะรักษาเจ้า.
“และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพระองค์รับสั่งดังนั้นแล้ว, ฝูง

ชนทั้งหมด, ได้พร้อมใจกัน, ออกไปพร้อมด้วยคนเจ็บป่วยของพวก

และพระองค์ทรงรักษาเขาทุกคน โดย แกรีย์ แคปป์

เขาและคนมีทุกข์ของพวกเขา, และคนเป็นง่อยของพวกเขา, พร้อม
ด้วยคนตาบอดของพวกเขา, และพร้อมด้วยคนใบ้ของพวกเขา, และ
พร้อมด้วยคนทั้งหมดที่มีทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง; และพระองค์ทรง
รักษาเขาทุกคนเม่ือนำาพวกเขาออกมาเฝ้าพระองค์” (3 นีไฟ 17:7–9)
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“บัดนี้ ...  ท่านทั้งหลายทั่วสุดแดนแผ่นดินโลก, จง 

ฟังถ้อยคำาเหล่านี้และเชื่อในพระคริสต์; และหาก 

ท่านไม่เช่ือในถ้อยคำาเหล่าน้ีจงเช่ือในพระคริสต์. และ 

หากท่านจะเช่ือพระคริสต์ท่านจะเช่ือถ้อยคำาเหล่าน้ี, 

เพราะถ้อยคำาเหล่าน้ีเป็นพระวจนะของพระคริสต์,  

สอนคนท้ังปวงว่าพวกเขาควรทำาดี. 

“และหากนี่ไม่ใช่พระวจนะของพระคริสต์, ท่านจง 

ตัดสินใจ–เพราะพระคริสต์จะทรงแสดงแก่ท่าน, 

ด้วยพระเดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่, ใน

วันสุดท้าย, ว่าน่ีคือพระวจนะของพระองค์” (2 นีไฟ 

33:10-11)
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