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 1. โมเสส 1:39  น่ีคอืงานและรศัมภีาพของพระผูเ้ป็นเจา้
 2. โมเสส 7:18  ไซอัน—จิตใจเดยีวและความคดิเดยีวใน

ความชอบธรรม
 3. อับราฮัม 3:22–23  อับราฮัมไดร้บัเลือกก่อนท่านเกิด
 4. ปฐมกาล 1:26–27  พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งมนุษย์ตาม

รปูลักษณ์ของพระองค ์
 5. ปฐมกาล 2:24  สามีและภรรยาควรเป็นหน่ึงเดยีวกัน
 6. ปฐมกาล 39:9  โยเซฟตา้นทานการล่อลวง
 7. อพยพ 19:5– 6  พวกเจ้าจะเป็นชนชาตบิรสุิทธิ์
 8. อพยพ 20:3–17  พระบัญญัตสิิบประการ
 9. โยชูวา 24:15  จงเลือกปรนนิบัตพิระเจ้า
10. 1 ซามูเอล 16:7  พระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจ
11. สดุดี 24:3–4  มือสะอาด ใจบรสุิทธิ์
12. สดุดี 119:105  พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเป็น

ตะเกียงแก่เท้าของข้าพเจ้า
13. สดุดี 127:3  บุตรทัง้หลายเป็นมรดกจากพระเจ้า
14. สุภาษิต 3:5–6  วางใจในพระเจ้า
15. อิสยาห์ 1:18  ถึงบาปของเจ้าเป็นเหมือนสีแดงเข้ม
16. อิสยาห์ 5:20  วบิัตแิก่พวกที่เรยีกความช่ัววา่ความดี
17. อิสยาห์ 29:13–14  ส่ิงประหลาดและอัศจรรย์
18. อิสยาห์ 53:3–5  พระเยซูครสิตท์รงรบัความทุกข์ยาก

ของเราและทรงทนทุกข์เพราะบาปของเรา
19. อิสยาห์ 58:6–7  กฎแห่งการอดอาหาร
20. อิสยาห์ 58:13–14  วนัสะบาโตเป็นวนับรสุิทธิ์ของ

พระเจ้า
21. เยเรมีย์ 1:4–5  เยเรมีย์ ไดร้บัการแตง่ตัง้ล่วงหน้า 

ก่อนเกิด
22. เอเสเคียล 37:15–17  พระคมัภีร์ ไบเบิลและ 

พระคมัภีรม์อรมอนรวมเข้าเป็นอันเดยีว
23. อาโมส 3:7  พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความลีล้ับให้

แก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
24. มาลาคี 3:8–10  การจ่ายส่วนสิบน�ามาซ่ึงพร
25. มาลาคี 4:5–6  เอลียาห์จะหันใจของพ่อและลูก
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 1. มัทธิว 5:14–16  จงส่องสวา่งแก่คนทัง้ปวง
 2. มัทธิว 11:28–30  จงมาหาเรา
 3. มัทธิว 16:15–19  กุญแจแห่งอาณาจักร
 4. มัทธิว 22:36–39  จงรกัพระเจ้า จงรกัเพื่อนบ้านของ

เจ้า
 5. มัทธิว 28:19–20  จงสอนและให้บัพตศิมาชนทุกชาติ
 6. ลูกา 24:36–39  รา่งกายที่ฟ้ืนคนืชีวติมีเน้ือหนังและ

กระดกู
 7. ยอห์น 3:5  เกิดจากน� ้าและพระวญิญาณ
 8. ยอห์น 14:6  ทาง ความจรงิ และชีวติ
 9. ยอห์น 14:15  ถ้าพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤติ

ตามบัญญัตขิองเรา
10. ยอห์น 17:3  การรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซู

ครสิตค์อืชีวตินิรนัดร์
11. กิจการของอัครทูต 2:36–38  กลับใจ รบับัพตศิมา 

และรบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์
12. กิจการของอัครทูต 3:19–21  วาระแห่งการฟ้ืนฟู
13. 1 โครนิธ์ 6:19–20  รา่งกายของท่านเป็นวหิาร
14. 1 โครนิธ์ 15:20–22  ทุกคนจะฟ้ืนคนืชีวติเน่ืองจาก

พระครสิต์
15. 1 โครนิธ์ 15:40–42  ระดบัของรศัมีภาพ
16. กาลาเทีย 5:22–23  ผลของพระวญิญาณ
17. เอเฟซัส 4:11–14  อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์

ช่วยท�าให้วสุิทธิชนดพีรอ้ม
18. ฟีลิปปี 4:13  ข้าพเจ้าเผชิญไดทุ้กอย่างโดยพระครสิต์
19. 2 เธสะโลนิกา 2:1–3  ค�าท�านายถงึการละทิง้ความเช่ือ
20. 2 ทิโมธี 3:15–17  พระคมัภีร์ ให้ ไวเ้พื่อสอน ตกัเตอืน

วา่กล่าว และแก้ ไขส่ิงผิด
21. ฮีบร ู12:9  พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของ

วญิญาณเรา
22. ยากอบ 1:5–6  ถ้าท่านขาดสตปิัญญา ให้ทูลขอจาก

พระผู้เป็นเจ้า
23. ยากอบ 2:17–18  ความเช่ือถ้าไม่มีการปฏิบัต ิก็ 

เป็นส่ิงที่ตายแล้ว
24. 1 เปโตร 4:6  ข่าวประเสรฐิประกาศแก่คนตาย
25. ววิรณ์ 20:12  ถูกพิพากษาหน้าพระพักตร ์

พระผู้เป็นเจ้า
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ค�าสอนและพันธสญัญา
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 1. 1 นีไฟ 3:7  ข้าพเจ้าจะไปและท�า
 2. 2 นีไฟ 2:25  อาดมัตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่
 3. 2 นีไฟ 2:27  เราเป็นอิสระที่จะเลือก
 4. 2 นีไฟ 9:28–29  การเรยีนรูเ้ป็นส่ิงดถี้าเราท�าตามค�า

แนะน�าของพระผู้เป็นเจ้า
 5. 2 นีไฟ 25:23, 26  โดยพระคณุเราไดร้บัการช่วยใหร้อด
 6. 2 นีไฟ 28:7–9  เราไมส่ามารถแกต้า่งใหบ้าปใดๆ ทัง้สิน้
 7. 2 นีไฟ 31:19–20  อดทนจนกวา่ชีวติจะหาไม่
 8. 2 นีไฟ 32:3  จงดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต์
 9. 2 นีไฟ 32:8–9  ท่านตอ้งสวดอ้อนวอนเสมอ
10. โมไซยาห์ 2:17  รบัใช้ผู้อื่นเท่ากับรบัใช้พระผู้เป็นเจ้า
11. โมไซยาห์ 3:19  มนุษย์ปุถุชนเป็นศัตรขูองพระผู้ 

เป็นเจ้า
12. โมไซยาห์ 4:30  จงระวงัความนึกคดิ ค�าพูด และการ 

กระท�าของท่าน
13. แอลมา 7:11–13  พระเยซูครสิตท์รงเอาชนะบาป

และความตาย
14. แอลมา 32:21  ศรทัธาไม่ ใช่ความรูอ้ันสมบูรณ์
15. แอลมา 37:35  เรยีนรู้ ในวยัเยาวข์องลูกที่จะรกัษา 

พระบัญญัติ
16. แอลมา 39:9  ไม่หลงอยู่กับตณัหาราคะในส่ิงที่เห็นอีก

ตอ่ไป
17. แอลมา 41:10  ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็นความสุขเลย
18. ฮีลามัน 5:12  สรา้งรากฐานของท่านบนพระครสิต์
19. 3 นีไฟ 12:48  เจ้าควรดพีรอ้ม
20. 3 นีไฟ 18:15, 20–21  เฝ้าดแูละสวดอ้อนวอนเสมอ
21. อีเธอร ์12:6  พยานจะไดร้บัหลงัจากการทดลองศรทัธา
22. อีเธอร ์12:27  ส่ิงที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง
23. โมโรไน 7:41  มีความหวงัโดยผ่านการชดใช้ของ 

พระครสิต์
24. โมโรไน 7:45, 47–48  จิตกุศลอดทนนาน
25. โมโรไน 10:4–5  พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเปิดเผย

ความจรงิ

 1. โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:15–20  นิมิตแรก
 2. คพ. 1:37–38  พระค�าของพระเยซูครสิตจ์ะเกิด 

สัมฤทธิผลทัง้หมด
 3. คพ. 6:36  จงดทูี่พระครสิต์ ในความนึกคดิทุกอย่าง
 4. คพ. 8:2–3  การเปิดเผยมาสู่ความนึกคดิและใจของทา่น
 5. คพ. 10:5  สวดอ้อนวอนเสมอ
 6. คพ. 13:1  ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนไดร้บัการฟ้ืนฟู
 7. คพ. 18:10–11  คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่
 8. คพ. 18:15–16  ปีติ ใหญ่หลวงมาจากการน�าจิต

วญิญาณมาหาพระเยซูครสิต์
 9. คพ. 19:16–19  พระเยซูครสิตท์รงทนทุกข์เพื่อเรา 

ทกุคน
10. คพ. 19:23  จงเรยีนรูจ้ากพระผู้ช่วยให้รอด  

และฟังถ้อยค�าของพระองค์
11. คพ. 25:13  จงแนบสนิทกับพันธสัญญาของท่าน
12. คพ. 46:33  บม่เพาะคณุธรรมและความบรสุิทธิเ์สมอไป
13. คพ. 58:27  จงท�างานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี
14. คพ. 58:42–43  เราตอ้งสารภาพและละทิง้บาปเพื่อ

กลับใจ
15. คพ. 64:9–11  เราควรให้อภัยทุกคน
16. คพ. 76:22–24  พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์
17. คพ. 76:40–41  พระเยซูครสิตท์รงถูกตรงึกางเขน

และแบกรบับาปของเรา
18. คพ.78:19  รบัส่ิงทัง้ปวงดว้ยความขอบคณุ
19. คพ. 82:10  พระเจา้ทรงถกูผกูมดัทีจ่ะใหพ้รแกผู่เ้ช่ือฟัง
20. คพ. 88:124  เลิกเกียจครา้นและไม่สะอาด
21. คพ. 89:18–21  พรจากพระค�าแห่งปัญญา
22. คพ. 107:8  ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคดแูลในเรือ่ง

ทางวญิญาณ
23. คพ. 121:36, 41–42  หลักธรรมแห่งความชอบธรรมให้

พลังอ�านาจแก่ฐานะปุโรหิต
24. คพ. 130: 22–23  พระบิดาและพระบุตรทรงมี 

พระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกู
25. คพ. 131:1–4  พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการ

แตง่งาน

© 2013 โดย Intellectual Reserve, Inc. สงวนสิทธิ์ทุกประการ   
พิมพ์ ในสหรฐัอเมรกิา  อนุมัตภิาษาอังกฤษ: 6/12  อนุมัตกิารแปล: 6/12   
Scripture Mastery Bookmark. Thai 10500 425


