
การฟ้ืนฟู
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์
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พระบิดาบนสวรรค์ทรงนำา— 
ทรงฟื้นฟ—ูความจริงจากสวรรค์ 

กลับคืนมาเพื่อให้ท่านเรียนรู้และ 

ดำาเนินชีวิตตามนั้น ความจริง 

เหล่านี้เปิดเผยแก่ศาสดาพยากรณ์

นับแต่กาลเริ่มต้น

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวของท่านได้

ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงเป่ียมด้วยความรัก
พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาบนสวรรค์ของท่าน พระองค์ทรงรู้จักท่านเป็น 
การส่วนตัวและทรงรักท่านมากเกินกว่าที่
ท่านจะเข้าใจ พระองค์ทรงประสงค์ให้ท่านมี
ความสุขในชีวิตนี้และในนิรันดร

เพ่ือจะทำาให้จุดประสงค์น้ีสำาเร็จ พระองค์ทรง 
เตรียมแผนซึ่งเรียกว่า *พระกิตติคุณ ของ
พระเยซูคริสต์  พระเยซูคริสต์คือพระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า พระชนม์ชีพและคำาสอนของ 
พระองค์เป็นแนวทางไปสู่สันติสุขในชีวิตนี้และความสุขในนิรันดร

พระกิตติคุณเป็นพรแก่ครอบครัวและตัวท่านเอง
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็นพรแก่ผู้ที่ยอมรับและดำาเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ สถานที่ซึ่งดีที่สุดในการสอนและนำาพระกิตติคุณไปใช้คือใน 
ครอบครัว พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาครอบครัวเพื่อนำาความสุขมาสู่ลูกๆ  
ของพระองค์ เพื่อยอมให้พวกเราเรียนรู้หลักธรรมที่ถูกต้องในบรรยากาศ 
แห่งความรัก และเพื่อเตรียมพวกเราให้กลับไปหาพระองค์หลังจากที่เรา 
ตาย ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของครอบครัวอาจมีปัญหาบ้างในบางเวลาแต่ 
พระบิดาบนสวรรค์จะประทานพรให้เราขณะที่เราพยายามทำาตามคำาสอน 
ของพระเยซูคริสต์ คำาสอนเหล่านี้ช่วยให้เราเสริมสร้างความเข้มแข็งแก ่
ครอบครัวของเรา

พระบิดาบนสวรรค์ทรงเปิดเผยพระกิตติคุณของพระองค์
เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศาสดา
พยากรณ์ เช่นอาดัม โนอาห์ อับราฮัม โมเสส ศาสดาพยากรณ์ทำาดังนี้

• สอนเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้าและเป็นพยานพิเศษถึงพระบุตรของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์

• รับ การเปิดเผย หรือการนำาทางจากพระเจ้า

•สอนพระกิตติคุณแก่โลกและแปลพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
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ความจริงที่เปิดเผยไว้สูญหาย

เนื่องจากผู้คนปฏิเสธศาสดาพยากรณ์

ศาสดาพยากรณ์ได้รับ ฐานะปุโรหิต หรือสิทธิอำานาจท่ีจะพูดและกระทำาใน 
พระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อนำาลูกๆ ของพระองค์ผู้คนที่ทำาตามศาสดา 
พยากรณ์จะได้รับพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ ผู้ที่ปฏิเสธพระกิตติคุณ 
และศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าจะสูญเสียพรและแยกตนจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์และเพิกเฉยต่อคำามั่นสัญญาว่าจะ
ทำาตามพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่า การละทิ้งความเชื่อ

แม้ว่าลูกจำานวนมากของพระองค์ปฏิเสธ 
พระองค์และศาสดาพยากรณ์ของพระองค์
ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แต่พระบิดาบนสวรรค์ก็ยังทรง
รักลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์ที่

จะประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อให้เรามีความสุขในเวลาน้ีและกลับไป
หาพระองค์หลังจากที่เราตาย พระคัมภีร์เปิดเผยแบบแผนของพระผู้เป็น
เจ้าที่ส่งไปยังลูกๆ ของพระองค์อยู่เนืองๆ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ฟัง

• พระผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์

• ศาสดาพยากรณ์สอนพระกิตติคุณและนำาผู้คน

• พระผู้เป็นเจ้าประทานพรแก่ผู้คน

• ผู้คนค่อยๆ ละทิ้งหรือไม่เชื่อฟังคำาสอนของศาสดาพยากรณ์ ในที่สุด 
พวกเขาปฏิเสธศาสดาพยากรณ์กับคำาสอนของท่าน และตกไปสู่การ
ละทิ้งความเชื่อ

• เนื่องจากการละทิ้งความเชื่อ ผู้คนสูญเสียความรู้ด้านพระกิตติคุณ  
อำานาจฐานะปุโรหิตถูกนำาไปจากพวกเขา

• เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและผู้คนพร้อมจะทำาตามพระองค์อีกครั้ง พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์อีกคนหนึ่ง ทรงฟื้นฟูฐานะปุโรหิต 
และศาสนจักร และทรงนำาศาสดาพยากรณ์ให้สอนพระกิตติคุณ
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พระเยซูคริสต์ทรงจัดตั้งศาสนจักร

ของพระองค์

• พระองค์ทรงเรียกและทรง

วางมือแต่งตั้งอัครสาวก

• พระองค์ประทานอำานาจของ

พระองค์ให้พวกเขาเพื่อสอน 

และบัพติศมา อำานาจนี้เรียกว่า

ฐานะปุโรหิต

• หลังจากการสิ้นพระชนม์และ

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ 

พระองค์ทรงนำาทางอัครสาวก

โดยผ่านการเปิดเผย

พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาศาสนจักรของพระองค์

นับจากเวลาของการสร้าง ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าต่างเฝ้ารอการเสด็จมา 
ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ดังที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาไว้  
พระองค์ทรงส่งพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ มายังแผ่นดินโลก 
เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้ว

พระเยซูคริสต์ทรงดำาเนินพระชนม์ชีพท่ีดีพร้อม ปราศจากบาปพระองค์ทรง 
สถาปนาศาสนจักรของพระองค์ ทรงสอนพระกิตติคุณของพระองค์ และ
ทรงแสดงปาฏิหาริย์ไว้มากมาย พระองค์ทรงเลือกชายสิบสองคนเพื่อเป็น 
อัครสาวก ของพระองค์ รวมถึงเปโตร ยากอบ 
และยอห์น พระองค์ทรงสอนพวกเขาและ 
ประทานอำานาจฐานะปุโรหิตให้พวกเขาเพื่อ 
สอนและประกอบ ศาสนพิธี ศักดิ์สิทธิ์ใน 
พระนามของพระองค์ เช่น บัพติศมา

เม่ือพระเยซูคริสต์ทรงสถาปนาศาสนจักรของ 
พระองค์ พระองค์ทรงรับคำาแนะนำาจากพระ 
บิดาบนสวรรค์ จากนั้นพระองค์ทรงสั่งสอน 
สานุศิษย์ พระเยซูทรงสอนผู้ติดตามพระองค ์
ว่าการเปิดเผยมาจากพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงเป็น
ศิลารองรับการสร้างศาสนจักรของพระองค์

บ้ันปลายพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์ พระ 
องค์ทรงทนทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อ 
บาปของทุกคนผู้ที่เคยมีชีวิตอยู่หรือผู้ที่จะมี
ชีวิตอยู่บนแผ่นดินโลก การเสียสละน้ีเรียกว่า 
การชดใช้ โดยผ่านความทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ และ การฟื้นคืน 
พระชนม ์ของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงทำาให้เราสามารถได้รับการให้
อภัยบาป ผู้ที่มีศรัทธาในพระองค์ กลับใจ และรักษาพระบัญญัติจะได้รับ
การให้อภัยบาป เปี่ยมไปด้วยสันติสุขและความปีติยินดี

หลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงนำาอัครสาวก 
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เนื่องจากอัครสาวกของพระคริสต์
ถึงแก่ความตาย ความจริง 

จึงสูญหายไปอีกครั้ง

โดยผ่านการเปิดเผย พระคัมภีร์ไบเบิลบันทึกวิธีต่างๆ ที่พระองค์ทรงนำา 
ศาสนจักรของพระองค์อย่างต่อเนื่อง (ดู กิจการของอัครทูต 10; วิวรณ์ 
1:1) ดังนั้นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จึงได้รับการนำาจากพระผู้เป็นเจ้า 
มิใช่จากมนุษย์

การละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่
หลังจากการส้ินพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คนช่ัวร้ายข่มเหงและฆ่าสมาชิก 
ของศาสนจักรเป็นจำานวนมาก สมาชิกคนอ่ืนๆ ของศาสนจักรค่อยๆ ละท้ิง 
หลักธรรมที่พระเยซูคริสต์และอัครสาวกของพระองค์สอนไว้ อัครสาวก 
ถูกฆ่า อำานาจฐานะปุโรหิต––รวมถึงกุญแจเพื่อใช้นำาและรับการเปิดเผย 

เพื่อศาสนจักร––ถูกนำาไปจากโลก เนื่องจาก 
ศาสนจักรไม่มีอำานาจฐานะปุโรหิตนำาทางอีก 
ต่อไปจึงทำาให้มีคำาสอนที่ผิดเข้ามาปะปนกับ 
คำาสอนของศาสนจักร ผู้คนที่ดีและความ 
จริงส่วนใหญ่ยังคงอยู่ แต่พระกิตติคุณที ่

สถาปนาโดยพระเยซูคริสต์สูญหายไป ช่วงเวลานี้เรียกว่าการละทิ้งความ
เชื่อครั้งใหญ่

การละทิ้งความเชื่อครั้งนี้ส่งผลให้มีการจัดตั้งศาสนจักรต่างๆ เป็นจำานวน 
มากโดยมีคำาสอนท่ีขัดแย้งกัน ในช่วงเวลาน้ีชายหญิงมากมายต่างแสวงหา 
ความจริง แต่พวกเขาหาไม่พบ คนดีเป็นจำานวนมากท่ีเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า 
กับพระเยซูคริสต์พยายามเข้าใจและสอนความจริง แต่พวกเขาไม่มีพระ 
กิตติคุณที่สมบูรณ์หรืออำานาจฐานะปุโรหิต ผลก็คืออนุชนรุ่นหลังยังคงสืบ 
ทอดสถานะแห่งการละทิ้งความเชื่อเรื่อยมา เป็นผู้คนที่ได้รับอิทธิพลจาก 
บรรพชนรุ่นก่อนท่ีมอบให้ไว้ รวมถึงการเปล่ียนแปลงพระกิตติคุณของพระ 
คริสต์ด้วย

มีคนบางคนที่ได้รับการดลใจเช่น มาร์ติน ลูเธอร์และจอห์น คัลวิน ยอมรับ 
ว่าการปฏิบัติและคำาสอนถูกเปล่ียนแปลงหรือสูญหายไป พวกเขาพยายาม 
ปฏิรูปศาสนจักรที่พวกเขาเป็นสมาชิก อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่มีอำานาจ
ฐานะปุโรหิต พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่สามารถกลับไปสู่รูปแบบ
เดิมได้ จำาเป็นต้องมี การฟื้นฟู



พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้ว่าจะมีการละทิ้งความเชื่อ 

พระองค์ตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์ 

ในสมัยพันธสัญญาเดิมว่า

“ดูเถิด วันเวลาก็มาถึง . . . เมื่อเรา 

จะส่งทุพภิกขภัยมาที่แผ่นดิน ไม่ใช่การ 

อดอาหาร หรือการกระหายน ้ำา แต่จะอดฟัง 

พระวจนะของพระเจ้า

“[เขาทั้งหลาย]จะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ไปทะเลโน้น 

และจากทิศเหนือไปทิศตะวันออก เขาทั้งหลาย 

จะวิ่งไปวิ่งมา เพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเจ้า 

แต่เขาจะหาไม่พบ”

อาโมส 8:11-12
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โจเซฟ สมิธ เห็นพระผู้เป็นเจ้า
และพระเยซูคริสต์ เขากล่าวถึง

ประสบการณ์นี้ว่า

“ข้าพเจ้า เห็น ลำาแสง อยู่ เหนือ ศีรษะ 

ข้าพเจ้า พอดี, เหนือ ความ เจิดจ้า ของ 

ดวงอาทิตย์, ซึ่ง ค่อย ๆ เลื่อน ลง มา 

จน ตก ต้อง ข้าพเจ้า…

“เมื่อ แสง นั้น ส่อง มายัง ข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าเห็น พระ อติ รูปสอง พระองค์, 

ซึ่ง ความ เจิดจ้า และ รัศมีภาพ ของ  

ทั้ง สอง พระองค ์เกิน กว่า จะ พรรณนา 

ได้, พระองค ์ทรง ยืน อยู่ เหนือ  

ข้าพเจ้า ใน อากาศ. องค ์หนึ่ง รับสั่ง 

กับ ข้าพเจ้า, โดย ทรง เรียก ชื่อ 

ข้าพเจ้า และ ตรัส, พลาง ชี้ พระ หัตถ์ 

ไป ที่ อีก องค ์หนึ่ง—

นี่ คือบุตรที่รัก  
ของ เรา. จง ฟัง ท่าน !”

โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:16-17

พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ ดังที่แสดงให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องการฟื้นฟู

การฟื้นฟูพระกิตติคุณ
ในปี 1820 พระบิดาบนสวรรค์ทรงเลือกศาสดาพยากรณ์อีกครั้งเพื่อฟื้นฟ ู
พระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลกดังที่พระองค์ทรงทำาตลอด 
มาในประวัติศาสตร์ ศาสดาพยากรณ์ท่านนั้นชื่อโจเซฟสมิธ สมัยที่โจเซฟ 
เป็นหนุ่ม ท่านสับสนเนื่องจากมีศาสนจักรต่างๆ มากมายในเขตที่ท่าน 
อยู่และท่านต้องการรู้ว่าศาสนจักรใดถูกต้อง  
โดยที่รู้ว่าตนเองขาดสติปัญญา ท่านจึงทำา
ตามคำาแนะนำาที่พบในพระคัมภีร์ไบเบิล “ถ้า 
ผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูล 
ขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คน 
ท้ังปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำาหนิ แล้ว 
ผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ” (ยากอบ 1:5)

โจเซฟ ตัดสินใจทูลถามพระผู้เป็นเจ้าว่าท่าน 
ควรทำาเช่นไร เมื่อโจเซฟสวดอ้อนวอนเพื่อรู้ 
ความจริง พระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ 
ทรงปรากฏต่อท่าน พระเยซูตรัสกับโจเซฟว่า 
ไม่ควรเข้าร่วมกับนิกายใดเลย เพราะ “นิกาย  
เหล่า นั้นผิด ทั้งหมด” และ “พวก เขา เข้าใกล ้
เรา ด้วย ริมฝีปาก พวก เขา, แต่ใจ พวก เขา อยู ่
ไกล จาก เรา, พวก เขา สอนบัญญัติ ของ มนุษย์  
เป็น หลัก คำา สอน, โดย มี รูปแบบ ของ ความ  
เป็น เหมือน พระผู้เป็นเจ้า, แต ่พวก เขา ปฏิเสธ 
อำานาจ ใน นั้น” (โจเซฟสมิธ –– ประวัติ 1:19)

ดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำากับอาดัม โนอาห์  
อับราฮัม โมเสส และศาสดาพยากรณ์ท่าน 
อื่นๆ พระองค์ทรงเรียกโจเซฟ สมิธเป็น 
ศาสดาพยากรณ์ พระกิตติคุณอันสมบูรณ์ได้ 
รับการฟ้ืนฟูผ่านศาสดาพยากรณ์ท่านนี้
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เปโตร ยากอบ ยอห์น --- อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ --- ประสาทอำานาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคบน 
โจเซฟ สมิธ

พระเยซูทรงส่งยอห์นผู้ถวายบัพ

ติศมาและอัครสาวกอีกสามคนของ

พระองค์มามอบอำานาจฐานะปุโรหิต

ให้โจเซฟ สมิธ

การฟื้นฟูฐานะปุโรหิต

ในปี 1829 โจเซฟ สมิธได้รับอำานาจฐานะปุโรหิตแบบเดียวกับที่พระเยซู 
คริสต์ประทานให้อัครสาวกของพระองค์ ยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ผู้บัพติศมา 
พระเยซู ปรากฏต่อโจเซฟ สมิธ และประสาท ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน หรือ 
ฐานะปุโรหิตท่ีต่ำากว่าให้โจเซฟ ต่อมาเปโตร ยากอบ และยอห์น (อัครสาวก 
ในสมัยดั้งเดิมสามคนของพระเยซูคริสต์) ปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและ 
ประสาท ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค หรือฐานะปุโรหิตที่สูงกว่าให้โจเซฟ

หลังจากที่โจเซฟ สมิธได้รับอำานาจฐานะปุโรหิต ท่านได้รับการนำาทางให ้
จัดต้ังศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ข้ึนอีกคร้ังบนแผ่นดินโลก โดยผ่านโจเซฟ 
พระเยซูคริสต์ทรงเรียกอัครสาวกสิบสองอีกครั้ง

พระเยซูคริสต์ทรงนำาอัครสาวกของพระองค์ 
ผ่านการเปิดเผยหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ 
ฉันใด พระองค์ทรงนำาศาสนจักรทุกวันนี้ผ่าน
ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกที่ยังมีชีวิต
ฉันนั้น ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์
แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายคือศาสดาพยากรณ์ท่ี 

ได้รับเลือกของพระผู้เป็นเจ้าในทุกวันนี้ ศาสดาพยากรณ์ ที่ปรึกษา และ
อัครสาวกสิบสองดำารงอำานาจฐานะปุโรหิตซึ่งศาสดาพยากรณ์และอัคร-
สาวกในสมัยก่อนเคยดำารงไว้ ชายเหล่าน้ีคือศาสดาพยากรณ์ ผู้หย่ังรู้ และ 
ผู้เปิดเผย

ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19
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ท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน 
ท่านเป็นความจริงถ้าท่านอ่าน 

และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับ 

พระคัมภีร์มอรมอน

“หาก ท่าน จะ ทูล ถาม ด้วย ใจจริง,  

ด้วย เจตนาแท้จริง, โดย มีศรัทธา 

ใน พระ คริสต์, พระองค์ จะ ทรง แสดง 

ความจริง ของ เรื่อง ให้ประจักษ์ แก่ ท่าน, 

โดย อำานาจ ของ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์.

“และ โดย อำานาจ ของ พระ วิญญาณ 

บริสุทธิ ์ท่าน จะรู้ ความจริง ของ ทุก เรื่อง”

โมโรไน 10:4-5

ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

พระคัมภีร์มอรมอน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ พระผู้เป็นเจ้าทรงนำา 
พระคัมภีร์มอรมอน: พยานหลักฐานอีกเล่ม 
หนึ่งของพระเยซูคริสต์ออกมา โดยอำานาจ 
ของพระผู้เป็นเจ้า โจเซฟ สมิธ แปลพระคัม- 
ภีร์น้ีจากบันทึกโบราณท่ีจารึกบนแผ่นทองคำา 
พระคัมภีร์มอรมอน “พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
บันทึกเกี่ยวกับการปฏิบัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ต่อผู้คนสมัยโบราณที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของ 
ทวีปอเมริกา และบรรจุความบริบูรณ์ของ 
พระกิตติคุณอันเป็นนิจไว้” (คำานำา พระคัมภีร์
มอรมอน)

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานที่ทรงพลังของ 
พระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจคำา 
สอนของพระองค์ รวมทั้งคำาสอนที่อยู่ในพระ
คัมภีร์ไบเบิล

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือ 
ของการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านโจเซฟ สมิธ  
ท่านสามารถรู้ได้ด้วยตนเองว่าพระคัมภร์มอรมอนเป็นความจริง เพ่ือให้ได้ 
รับความรู้น้ี ท่านต้องอ่าน ต้องไตร่ตรองข่าวสารของพระคัมภีร์และปรารถนา 
จะรู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จริงหรือไม่ ท่านต้องทูลถามพระบิดาบนสวรรค์เพื่อ
ให้ทรงยืนยันว่านี่คือพระคำาของพระองค์ เมื่อท่านทำาดังนี้ พระองค์จะทรง
เปิดเผยแก่ท่านผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ ์ว่าสิ่งนี้จริง

เม่ือท่านรู้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง ท่านก็จะรู้โดยพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ว่าโจเซฟ สมิธคือศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า พระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูผ่านทางโจเซฟ สมิธ และศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายนำาโดยศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
ในทุกวันนี้

การเสด็จเยือนทวีปอเมริกาของพระเยซูคริสต์บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน
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ฉันจะสวดอ้อนวอนอย่างไร
•	ขึ้นต้นว่า พระบิดาบนสวรรค์

•	แสดงความรู้สึกที่ออกมาจาก

จิตใจท่าน (ความกตัญญู 

คำาถาม คำาขอการยืนยันความ

จริงของพระคัมภีร์มอรมอน 

และสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน)

•	ลงท้าย (“ในพระนามของ 

พระเยซูคริสต์ เอเมน”)

ท่านจะรู้ความจริงผ่านการสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ

ฉันจะรู้ได้อย่างไร

ท่านจะรู้ได้ว่าข่าวสารนี้เป็นความจริง ถ้าท่านทูลถามพระบิดาบนสวรรค์
ของท่านด้วยการสวดอ้อนวอน ท่านจะได้รับคำาตอบจากพระองค์ผ่านพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์มีอีกชื่อหนึ่งว่าพระวิญญาณของ

พระผู้เป็นเจ้า บทบาทหนึ่งของพระองค์คือ 
การเป็นพยาน หรือยืนยันความจริง

ความรู้นี้จะก่อให้เกิดปาฏิหาริย์และการ 
เปลี่ยนแปลงในชีวิต โดยปกติความรู้นี้เป็น 
ความมั่นใจอยู่เงียบๆ โดยไม่มีปรากฏการณ์ 
ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจจากอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยันความจริงผ่าน 
ความรู้สึก ความคิด และความประทับใจ ดัง 
ที่สอนในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า “ฝ่ายผลของ 
พระวิญญาณนั้น คือความรัก ความปลาบ- 
ปล้ืมใจ สันติสุข ความอดกล้ันใจ ความปรานี 
ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม 
[และ] การรู้จักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22-

23) ความรู้สึกเหล่านี้ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเปิดเผยส่วนตัว
แก่ท่านว่าพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ที่ได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ
เป็นความจริง ดังนั้นท่านจะต้องเลือกว่าท่านจะดำาเนินชีวิตให้สอดคล้อง
กับความรู้ที่ท่านได้รับหรือไม่
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คำาศัพท์
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ฐานะปุโรหิตที่ต่ำากว่า ฐานะปุโรหิตนี้มีอำานาจที่จะให ้
บัพติศมาและมีชื่อตามอาโรนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

การละทิ้งความเชื่อเมื่อบุคคล ศาสนจักร หรือประชาชาติทั้งสิ้นละทิ้งหรือหันหลัง 
ให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ การละทิ้งความเชื่อส่งผลให้มีการแตกแยก  
ความสับสน และการสูญเสียอำานาจฐานะปุโรหิต หรือสิทธิ์ที่จะกระทำาใน
พระนามของพระผู้เป็นเจ้า

อัครสาวก ตำาแหน่งที่พระเยซูคริสต์ประทานแก่ชายสิบสองคน ซึ่งพระองค์ทรง 
เลือกใว้เป็นผู้ช่วยที่ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจของ 
พระองค์บนแผ่นดินโลก ผู้ที่พระองค์ประทานสิทธิอำานาจให้กระทำาในพระนาม 
ของพระองค์ ในปัจจุบัน พระเยซูคริสต์ทรงเรียกชายจำานวนหนึ่งเพื่อรับใช้ใน
ฐานะอัครสาวกของพระองค์เช่นเดียวกับในสมัยโบราณ อัครสาวกคือพยาน 
พิเศษของพระเยซูคริสต์และมีสิทธิอำานาจจากพระองค์

การชดใช้ เหตุการณ์ท่ีทำาให้เราสามารถคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า การชดใช้คือการ 
ทนรับโทษทัณฑ์ของการกระทำาบาป โดยวิธีน้ีจึงขจัดผลของบาปไปจากคนบาป 
ท่ีกลับใจ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระองค์เดียวท่ีสามารถกระทำาการชดใช้ท่ีสมบูรณ์ 
ให้มนุษยชาติทั้งปวง การชดใช้ของพระองค์รวมถึงการทนทุกข์ทรมานของพระ 
องค์เพื่อบาปของเรา การหลั่งพระโลหิตของพระองค์ และการสิ้นพระชนม์กับ 
การฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ เนื่องจากการชดใช้ ทุกคนที่มีชีวิตจะฟื้นคืน
ชีวิต การชดใช้ยังทำาให้เรามีหนทางได้รับการให้อภัยบาปของเราและไปอยู่กับ
พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

บัพติศมา ข้ันตอนจำาเป็นเพ่ือได้รับการให้อภัยบาป ผ่านบัพติศมาและการยืนยัน 
โดยอำานาจฐานะปุโรหิต เราเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย บัพติศมาโดยการลงไปในน้ำาทั้งตัวหมายความว่าผู้ที่รับ 
บัพติศมาจะจมลงไปในน้ำาเพียงชั่วครู่ บัพติศมาแสดงถึงความเต็มใจที่เราจะ 
ทำาตามแบบอย่างของพระคริสต์และทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

พระกิตติคุณ แผนของพระบิดาบนสวรรค์เพื่อช่วยให้เรามีสันติสุขในชีวิตนี้และ 
ความสุขในนิรันดร พระกิตติคุณมีศูนย์กลางอยู่ที่การชดใช้ของพระเยซูคริสต ์
และเรียกร้องให้เรามีศรัทธาในพระองค์ กลับใจ รับบัพติศมา รับพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่



19

พระวิญญาณบริสุทธิ์ มีอีกชื่อว่าพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ พระวิญญาณของพระผู้
เป็นเจ้า และพระผู้ปลอบโยน พระองค์ทรงเป็นพยานหรือยืนยันถึงพระบิดาบน
สวรรค์กับพระเยซูคริสต์ อีกทั้งเปิดเผยและสอนความจริง

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ฐานะปุโรหิตที่สูงกว่า ตั้งชื่อตามเมลคีเซเดคใน 
พระคัมภีร์คริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ซ่ึงเป็นมหาปุโรหิตและกษัตริย์ 
ที่ชอบธรรม

ศาสนพิธี พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นทางการที่ประกอบโดยพลังอำานาจของฐานะ 
ปุโรหิต อาทิ บัพติศมา

ฐานะปุโรหิต สิทธิอำานาจและพลังอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
อำานาจนี้ให้แก่ชายเพื่อกระทำาในพระนามของพระองค์ ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ได้รับการฟื้นฟูสู่โจเซฟ สมิธโดยยอห์นผู้ถวายบัพติศมา ผู้บัพติศมาพระเยซู  
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับการฟื้นฟูโดยเปโตร ยากอบ และยอห์น อัคร
สาวกสามท่านจากอัครสาวกสิบสองของพระเยซู

การฟื้นฟู ทำาบางอย่างให้กลับคืนมาเหมือนเดิม การสถาปนาขึ้นมาอีก การ 
นำากลับมาอีกครั้ง ภายหลังที่ความจริงและอำานาจสูญหายไปจากแผ่นดินโลก  
พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ การฟื้นฟ ู
แตกต่างจากการปฏิรูป เพราะการปฏิรูปหมายถึงการพยายามปรับปรุงองค์กร
หรือวิธีปฏิบัติที่มีอยู่แล้วให้กลับไปสู่สภาวะดั้งเดิม ขณะนี้การฟื้นฟูหมายถึง 
การสถาปนาขึ้นมาอีกหรือสร้างองค์การเดิมขึ้นมาใหม่หรือปฏิบัติแบบเดิม
อย่างครบถ้วน

การฟื้นคืนชีวิต การรวมกันของร่างวิญญาณและร่างกายอันดีพร้อมที่เป็นเนื้อ 
หนังและกระดูกภายหลังความตายทางร่างกาย พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลแรก 
ที่ฟื้นคืนชีวิต

การเปิดเผย การสื่อสารระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับลูกๆ ของพระองค์ โดยปกติ 
ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธ์ิ ผู้คนสามารถรับการเปิดเผยเพ่ือนำาทางชีวิตตนเอง 
แต่ศาสดาพยากรณ์ผู้ได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าสามารถรับการเปิดเผยสำาหรับ 
ทั้งโลก การเปิดเผยเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบแต่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในรูปของความ
คิด ความรู้สึก และความประทับใจ
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การศึกษาเพิ่มเติม
คำาถามและพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหลัก
ธรรมที่อยู่ในจุลสารฉบับนี้และไตร่ตรองเรื่องราวดังกล่าว คำาถามต่อไปนี้
อาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เชิงอรรถและการอ้างโยงในพระคัมภีร์จะ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความและแหล่งช่วยเพิ่มเติมแก่ท่าน

การที่ท่านรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมีความ
หมายอะไรต่อท่าน
มาลาคี 2:10 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาเดิม)
ฮีบรู 12:9-10 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
  
  
 
ศาสดาพยากรณ์มีบทบาทอะไร เพราะเหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะ
ต้องรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าตรัสกับศาสดาพยากรณ์
อาโมส 3:7 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาเดิม)
เจคอบ 4:4-6 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 167-168)
  
  
 
การมีอำานาจฐานะปุโรหิตมีความหมายอะไรต่อท่าน คนจะรับ 
ฐานะปุโรหิตได้อย่างไร
มัทธิว 10:1 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่ )
ยอห์น 15:16 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
  
  
 
เกิดอะไรขึ้นเมื่อสิทธิอำานาจนั้นหายไป
อาโมส 8:11-12 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาเดิม)
1 นีไฟ 13:24-29 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 34-35)
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อัครสาวกของพระเยซูรู้ไหมว่าจะเกิดการละท้ิงความเช่ือ กิจการของ 
อัครทูต 20:28-31 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
2 เธสะโลนิกา 2:2-3 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
2 ทิโมธี 4:3-4 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
  
  
 
การพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธ 
มีความหมายอะไรกับท่าน
ประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (จุลสาร)
  
  
 
พระคัมภีร์มอรมอนคืออะไร พระคัมภีร์เป็นพยานถึงการเรียกของ 
โจเซฟ สมิธว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ได้อย่างไร
หน้าชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน
คำานำาพระคัมภีร์มอรมอน
  
  
 
บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร
แอลมา 5:45-47 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 296)
โมโรไน 10:3-5 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 704-705)
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ขอเชิญมานมัสการกับเรา

เราขอเชิญท่านมาดูว่าพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟูจะเป็นพรแก่ชีวิตท่านได้อย่างไร

การประชุมศีลระลึกเป็นพิธีนมัสการที่สำาคัญ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงเศษ โดยมีกำาหนดการดังนี้

เพลงสวด:  ร้องโดยผู้เข้าร่วมประชุม (มีหนังสือเพลงสวดเตรียมไว้ให้)

การสวดอ้อนวอน: สมาชิกศาสนจักรในท้องที่เป็นผู้สวดอ้อนวอน

ศีลระลึก: ให้พรและส่งผ่านขนมปังและน้ำาไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการ 
ระลึกถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ผู้พูด: โดยปกติผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งหรือสองคนได้รับมอบหมายล่วงหน้าเป็นผู้ 
พูดในหัวข้อพระกิตติคุณ

การแต่งกาย: โดยปกติผู้ชายและเด็กชายจะสวมสูทหรือกางเกงแบบสุภาพ  
สวมเสื้อเชิ้ตและผูกเนคไท สตรีและเด็กหญิงแต่งกายเรียบร้อย สวมกระโปรง
แบบสุภาพ
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ไม่มีการรับเงินบริจาคระหว่างการประชุมนมัสการ

เราเชิญท่านให้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ตามความสนใจและวัยของท่าน ในบาง

โอกาสการประชุมอาจไม่ได้เรียงตามลำาดับหรือมีครบตามรายการที่กำาหนดไว้

โรงเรียนวันอาทิตย์: เป็นช้ันเรียนเพ่ือศึกษาพระคัมภีร์และคำาสอนของพระกิตติคุณ

การประชุมฐานะปุโรหิต:  เป็นชั้นเรียนของผู้ชายและเด็กผู้ชายอายุ 12 ปีขึ้นไป

สมาคมสงเคราะห์: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เยาวชนหญิง: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีอายุ 12 ถึง 18 ปี

ปฐมวัย: กลุ่มรับใช้และชั้นเรียนสำาหรับเด็กวัย 3 ถึง 11 ขวบ โบสถ์มักจัดห้อง

บริบาลไว้สำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ขวบ

การประชุมศีลระลึกเริ่มเวลา: 

โบสถ์ตั้งอยู่ที่:  
 



ฉันควรทำาอะไร
• อ่านพระคัมภีร์มอรมอนต่อไป

ข้อความที่แนะนำาให้อ่าน:  
  
  
 

•		สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าโจเซฟ สมิธ เป็นศาสดาพยากรณ์และพระคัมภีร์มอรมอน
เป็นพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า

• ไปโบสถ์

• ตัดสินใจว่าท่านจะทำาตามพระผู้ช่วยให้รอดโดยรับบัพติศมาวันบัพติศมา:

 

• เยี่ยมชม www.mormon.org เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้
รับการฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

• พบกับผู้สอนศาสนาต่อไปเพื่อเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความจริงที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน

นัดหมายครั้งต่อไป: 

• ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอนศาสนา: 
  
 

ภาพประกอบ
ปกหน้า: ลูกแกะที่หายไป โดย เดล พาร์สัน © เดล พาร์สัน ไม่อนุญาตให้ทำาสำาเนา
หน้า 5: รายละเอียดจากภาพ ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์พยากรณ์ถึงการประสูติของพระคริสต์  โดย แฮร์รีย์ แอนเดอร์สัน
หน้า 6: รายละเอียดจากภาพ พระคริสต์ทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสอง โดย แฮรรีย์ แอนเดอร์สัน
หน้า 13: รายละเอียดจากภาพ การฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค โดย เค็นเนธ ไรลีย์
หน้า 14: รายละเอียดจากภาพ พระเยซูคริสต์เสด็จเยือนทวีปอเมริกา โดย จอห์น สก๊อตต์
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