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“ว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือ
ของพวกคนบาป และจะต้องถูกตรึงท่ีกางเขน 
และวันที่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่”1

“จงมาดูที่ซึ่งเขาวางพระองค์ไว้นั้น
“แล้วจงรีบไปบอกสาวกทั้งหลายของ 

พระองค์ว่า  พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจาก 
ความตายแล้ว”2

ตามที่เทพบัญชา มารีย์ชาวมักดาลามอง 
เข้าไปในอุโมงค์ แต่ดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่นาง
คิดคือพระศพของพระเจ้าหายไปแล้ว นางรีบ 
ไปรายงานอัครสาวก เมื่อพบเปโตรกับยอห์น 
จึงบอกพวกเขาว่า “เขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ออกไปจากอุโมงค์แล้ว และเราก็ไม่รู้ว่าเขา 
เอาพระองค์ไปไว้ที่ไหน”3  เปโตรกับยอห์นจึง 
วิ่งไปที่นั่นและพบว่าอุโมงค์ว่างเปล่าจริงๆ 
แต่เห็น “ผ้าป่านวางอยู่…ส่วนผ้าพันพระเศียร 
ของพระองค์…พับไว้ต่างหาก”4  เราเห็นได้
ว่ายอห์นเป็นคนแรกที่เข้าใจข่าวสารอันล้ำา 
เลิศของการฟ้ืนคืนพระชนม์  เขาเขียนว่า “เขา 
เห็นและเชื่อ” ขณะที่คนอื่น ณ เวลานั้น “ไม ่
เข้าใจข้อพระคัมภีร์ที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะ
ต้องเป็นขึ้นจากตาย”5

เปโตรและยอห์นไปแล้ว แต่มารีย์อยู่ร้ังท้าย 
ในความโศกเศร้า  ระหว่างนั้นเหล่าเทพกลับ
มาและถามนางอย่างอ่อนโยนว่า “‘หญิงเอ๋ย 
ร้องไห้ทำาไม?’ นางตอบว่า เพราะเขาเอาองค์
พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าไม่
ทราบว่าเอาไปไว้ที่ไหน”6  ณ ขณะนั้นพระผู้
ช่วยให้รอดที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้ว ทรงยืนอยู่

ประกาศว่า
“พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตาย

ทำาไม?
“[พระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมา

แล้ว]  จงระลึกถึงคำาที่พระองค์ตรัสกับพวก
ท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี

โดย เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

ความรู้สึกพ่ายแพ้ยับเยินและสิ้นหวัง
เข้าห่อหุ้มสานุศิษย์ของพระเยซูเมื่อ 
พระองค์ทรงทุกข์ทรมานและสิ้นพระ- 

ชนม์บนกางเขนและพระศพถูกวางไร้ชีวิตใน 
อุโมงค์  ทั้งที่พระผู้ช่วยให้รอดเคยตรัสซ้ำา
หลายครั้งถึงการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืน 
พระชนม์ท่ีจะตามมา แต่พวกเขาก็ยังไม่เข้าใจ 
อย่างไรก็ตาม ไม่นานหลังจากบ่ายอันมืดมัว
แห่งการตรึงกางเขน เช้าอันเปรมปรีดิ์แห่ง
การฟื้นคืนพระชนม์ก็ตามมา  แต่ปีตินั้นเกิด
ขึ้นต่อเมื่อบรรดาสานุศิษย์เห็นประจักษ์แก่
ตาถึงการฟื้นคืนพระชนม์นั้น เพราะแม้แต่
คำาประกาศของเหล่าเทพว่าพระองค์ทรงเป็น
ขึ้นมาแล้ว ก็ไม่มีใครเข้าใจในทีแรก—เพราะ
เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยแม้แต่น้อย

มารีย์ชาวมักดาลาและหญิงผู้ซื่อสัตย์อีก
ไม่กี่คนมาที่อุโมงค์ฝังพระศพของพระผู้ช่วย
ให้รอดในเช้าตรู่วันอาทิตย์วันนั้น พวกนางนำา 
เครื่องหอมและน้ำามันหอมมาเพื่อชโลมพระ- 
ศพของพระเจ้าให้เสร็จ จากครั้งแรกเมื่อทรง
ถูกนำามาวางในอุโมงค์อย่างเร่งรีบก่อนถึง
วันสะบาโต  ในเช้าวันพิเศษยิ่งนี้ พวกนาง
มาถึงก็พบอุโมงค์เปิดอยู่แล้ว ศิลาที่ปิดปาก
อุโมงค์ถูกเคลื่อนออกไป และเทพสององค์

การฟื้นคืนพระชนม์
ของพระเยซูคริสต์
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืนพระชนม์ และข้าพเจ้าเป็นพยาน
ถึงผลทุกสิ่งที่ตามมาจาก ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของ
พระองค์
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ข้างหลังนางพลางตรัสว่า “‘หญิงเอ๋ย ร้องไห ้
ทำาไม? ตามหาใคร?’  มารีย์เข้าใจว่าพระองค์
เป็นคนทำาสวนจึงตอบว่า ‘นายเจ้าข้า ถ้าท่าน 
เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระ- 
องค์ไปไว้ที่ไหน ดิฉันจะได้รับพระองค์ไป’”7

เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทัลเมจเขียนว่า “พระเยซู 
คือคนที่เธอพูดด้วย องค์พระเจ้าที่เธอรัก แม้
เธอไม่รู้ก็ตาม  คำาเดียวจากพระโอษฐ์ที่มีชีวิต 
ของพระองค์เปลี่ยนความปวดร้าวของเธอ
เป็นปีติอย่างเหลือล้น  ‘พระเยซูตรัสกับนาง
ว่า มารีย์เอ๋ย’  พระสุรเสียง น้ำาเสียง สำาเนียง
อันอ่อนโยนที่นางเคยได้ยินและรักในวันวาน
ฉุดนางขึ้นจากห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังที่เคย
ตกลงไป  นางหันมาและเห็นพระเจ้า  ด้วย
ความปีติยินดีจึงเอื้อมแขนออกไปเพื่อกอด
พระองค์ เอ่ยเอื้อนคำาเดียวที่แสดงความรัก 
และเคารพบูชา ‘รับโบนี’ ซึ่งแปลว่า ท่าน
อาจารย์ที่รักของข้าพเจ้า”8 

ดังนั้น หญิงที่ได้รับพรผู้นี้จึงกลายเป็น
มนุษย์คนแรกที่เห็นและพูดกับพระคริสต์ผู ้
ฟ้ืนคืนพระชนม์  ต่อมาในวันเดียวกัน พระองค์ 
ทรงปรากฏต่อเปโตรที่เยรูซาเล็มหรือใกล้ๆ 
แถวนั้น9 ต่อสานุศิษย์สองคนระหว่างทางไป 
เอมมาอูส10 และในตอนค่ำาจู่ๆ พระองค์ทรง 
ปรากฏท่ามกลางอัครสาวก 10 คนและคน 
อื่นๆ พลางตรัสว่า “จงดูที่มือและเท้าของเรา 
ว่าเป็นเราเอง จงคลำาตัวเราดู เพราะว่าผีไม่ม ี
เนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็น
ว่าเรามี”11  จากนั้นเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นอีก 
“เมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่
น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อ และกำาลังประหลาด
ใจอยู่นั้น”12 พระองค์จึงเสวยปลาย่างและน้ำา

ผึ้งต่อหน้าพวกเขา13  ต่อมาพระองค์ทรงสั่ง
พวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยาน
ของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่ว
แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก”14

นอกเหนือจากพยานที่ได้รับการยืนยัน
เหล่านี้ในเยรูซาเล็ม เรามีศาสนกิจอันหาที่
เปรียบมิได้ที่พระเจ้าผู้ทรงฟื้นทรงปฏิบัติต่อ
บรรดาผู้อยู่อาศัยสมัยโบราณของซีกโลก
ตะวันตก  ในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง พระองค์
เสด็จลงมาจากสวรรค์และเชื้อเชิญฝูงชนราว 
2,500 คน ให้ออกมาทีละคนจนกระทั่งทุกคน
ได้ยื่นมือเข้าไปในพระปรัศว์และสัมผัสรอย
ตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์15

“และเมื่อพวกเขาทั้งหมดได้ออกไปและ
เห็นด้วยตนเอง, พวกเขาร้องออกมาเป็นเสียง
เดียว, มีความว่า:

“โฮซันนา! ของพระนามของพระผู้เป็นเจ้า
สูงสุดทรงเจริญด้วยพระสิริเถิด! และพวกเขา 
ทรุดลงแทบพระบาทของพระเยซู, และนมัส- 
การพระองค์.”16

การฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แสดง
ให้เห็นว่าการดำารงอยู่ของพระองค์นั้นไม่ขึ้น 
กับสิ่งใดและไม่มีที่สิ้นสุด “เพราะว่าพระบิดา 
ทรงมีชีวิตในพระองค์เองอย่างไร พระองค์
ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์เองอย่าง
นั้น”17  พระเยซูตรัสว่า

“เพราะเหตุนี้พระบิดาจึงทรงรักเรา เพราะ
เราสละชีวิตของเราเพ่ือจะรับชีวิตน้ันคืนมาอีก

“ไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราได้ แต่เราสละ
ชีวิตตามที่เราตั้งใจเอง เรามีสิทธิอำานาจที่จะ

สละชีวิตนั้นและมีสิทธิอำานาจที่จะรับคืนมา
อีก”18

พระผู้ช่วยให้รอดไม่ทรงพึ่งพาอาหาร น้ำา 
ออกซิเจน หรือสสาร หรืออำานาจอื่นใด หรือ
บุคคลอื่นใดเพื่อดำารงพระชนม์ชีพ  ทั้งเมื่อ
ทรงเป็นพระเยโฮวาห์และพระเมสสิยาห์ 
พระองค์คือ เราเป็น ผู้ยิ่งใหญ่ พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงดำารงอยู่ด้วยพระองค์เอง19  พระองค์
ทรงดำารงอยู่และจะทรงดำารงอยู่ตลอดไป 

โดยการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของ
พระองค์ พระเยซูคริสต์ทรงเอาชนะการตก 
ในทุกด้าน  ความตายทางร่างกายเป็นเพียง
ชั่วคราว แม้ความตายทางวิญญาณก็มีจุด
สิ้นสุด เพราะทุกคนจะกลับมาในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้า อย่างน้อยระยะเวลาหนึ่ง 
เพื่อรับการพิพากษา  เราสามารถวางใจและ
มั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเดชานุภาพของพระองค์
จะเอาชนะทุกสิ่งและประทานชีวิตอันเป็นนิจ
แก่เรา

“เพราะว่าในเมื่อความตายเกิดขึ้นโดย
มนุษย์คนหนึ่ง การเป็นขึ้นจากความตายก็
เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกัน 

“เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตาย
โดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัม ทุกคนก็จะได้รับชีวิต
โดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์”20

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า “ชัย- 
ชนะของพระคริสต์เหนือความตายยุติสภาพ
ความเป็นมนุษย์  บัดนี้เหลือเพียงสภาพส่วน
ตัวเท่านั้น และเราจะได้รับการช่วยชีวิตจาก
สภาพเหล่านี้เช่นกันโดยทำาตามคำาสอนของ
พระองค์ผู้ทรงช่วยชีวิตเรามาแล้วจากการดับ
สูญโดยรวม”21  

เมื่อทรงสนองข้อเรียกร้องของความยุติ- 
ธรรมแล้ว พระคริสต์ทรงก้าวเข้ามาแทนที่
ความยุติธรรม หรือเราพูดได้ว่า พระองค์ทรง 
เป็นความยุติธรรม ดังท่ีพระองค์ทรงเป็นความ 
รัก22 นอกจากทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ดีพร้อม 
ผู้ทรงเที่ยงธรรมแล้ว พระองค์ทรงเป็นพระผู้
เป็นเจ้าที่ดีพร้อมผู้ทรงเมตตาด้วย”23  ฉะนั้น
พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงทำาให้ทุกสิ่งถูกต้อง  
ไม่มีความอยุติธรรมใดในชีวิตมรรตัยที่คงทน
ถาวร แม้แต่ความตาย เพราะพระองค์ทรง
กลับคืนสู่ชีวิตอีกครั้ง  ไม่มีความบาดเจ็บ 
ความพิการ การทรยศ หรือทารุณกรรมใดๆ 
ที่ไม่ได้รับการชดใช้คืนในวันสุดท้าย ทั้งนี้
เนื่องจากความเที่ยงธรรมและพระเมตตา
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สูงสุดของพระองค์
ในทำานองเดียวกัน เราทุกคนต้องรับผิดชอบ 

ต่อพระองค์สำาหรับชีวิต การเลือก และการ 
กระทำาของเรา แม้กระทั่งความคิดของเรา  
เพราะพระองค์ทรงไถ่เราจากการตก ในความ 
เป็นจริงแล้วชีวิตเราเป็นของพระองค์  พระ- 
องค์ตรัสว่า

“ดูเถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้า, และ
น่ีคือกิตติคุณท่ีเราให้แก่เจ้า—ว่าเรามาในโลก 
เพื่อทำาตามน้ำาพระทัยของพระบิดาของเรา, 
เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา.

“และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพื่อเรา 
จะได้ถูกยกขึ้นบนกางเขน; และหลังจากที่เรา 
ถูกยกข้ึนบนกางเขนแล้ว, เพ่ือเราจะดึงมนุษย์ 
ทั้งปวงมาหาเรา, เพื่อดังที่เราถูกยกขึ้นโดย
มนุษย์ฉันใด แม้ฉันนั้นมนุษย์จะถูกยกขึ้น
โดยพระบิดา, เพื่อยืนอยู่ต่อหน้าเรา, เพื่อรับ
การพิพากษาตามงานของพวกเขา”24

ลองพิจารณาสักครู่ถึงนัยสำาคัญของการ 
ฟ้ืนคืนพระชนม์ในการขจัดข้อสงสัยข้ันสุดท้าย 
เกี่ยวกับตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูแห่งนา-
ซาเร็ธ การโต้แย้งเชิงปรัชญา และคำาถามแห่ง 
ชีวิต  หากพระเยซูฟื้นคืนพระชนม์จริงๆ ย่อม
แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นสัตภาวะแห่งสวรรค์  
ไม่มีมนุษย์คนใดมีพลังอำานาจในตนเองที่จะ
กลับมามีชีวิตหลังจากตายไปแล้ว  เพราะ
ว่าพระองค์ฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูย่อมไม่
ได้เป็นเพียงช่างไม้ ครู อาจารย์ หรือศาสดา
พยากรณ์อย่างแน่นอน  เพราะพระองค์ฟื้น
คืนพระชนม์ พระเยซูย่อมต้องเป็นพระผู้เป็น
เจ้า แม้พระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดจาก
พระบิดา

ฉะนั้น สิ่งที่พระองค์ทรงสอนจึงเป็นความ
จริง เพราะพระผู้เป็นเจ้าตรัสเท็จไม่ได้25

ฉะนั้น พระองค์จึงทรงเป็นพระผู้สร้างแผ่น
ดินโลก ดังที่พระองค์ตรัส26

ฉะนั้น สวรรค์และนรกจึงมีจริง ดังที่พระ- 
องค์ทรงสอน27

ฉะนั้น มีโลกแห่งวิญญาณที่ซึ่งพระองค์
ทรงไปเยือนหลังจากสิ้นพระชนม ์28

ฉะนั้น พระองค์จะเสด็จมาอีกครั้ง ดังที่
ทวยเทพกล่าว29 และจะทรง “ปกครองแผ่น
ดินโลกด้วยพระองค์เอง”30

ฉะนั้น จะมีการฟื้นคืนชีวิตและการพิพาก- 
ษาครั้งสุดท้ายสำาหรับทุกคน31

เน่ืองด้วยความจริงเก่ียวกับการฟ้ืนคืนพระ- 

ชนม์ของพระคริสต์ ข้อสงสัยเรื่องเดชานุภาพ
อันสมบูรณ์ ปรีชาญาณรอบรู้ และความ
เมตตาปราณีของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา—ผู้
ประทานพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ
พระองค์เพื่อไถ่โลก—จึงไร้เหตุผลทั้งสิ้น  ข้อ
สงสัยเรื่องความหมายและจุดประสงค์ของ
ชีวิตจึงไม่มีมูลความจริง  อันที่จริงพระเยซู
คริสต์คือพระนามเดียวหรือหนทางเดียวที่
จะนำาความรอดมาสู่มนุษยชาติได้  พระคุณ
ของพระคริสต์มีอยู่จริง ซึ่งมีทั้งการให้อภัย
และการชำาระล้างสำาหรับคนบาปที่กลับใจ 
ศรัทธาเป็นมากกว่าจินตนาการหรือสิ่งที่
สร้างขึ้นเชิงจิตวิทยา มีความจริงสูงสุดที่เป็น
สากล รวมท้ังมาตรฐานทางศีลธรรมท่ีไร้อคติ
และไม่เปล่ียนแปลง ดังท่ีพระองค์ทรงสอนไว้  

เน่ืองด้วยความเป็นจริงเก่ียวกับการฟ้ืนคืน 
พระชนม์ของพระคริสต์ การกลับใจจากการ

ฝ่าฝืนกฎและพระบัญญัติของพระองค์นั้น
เป็นไปได้และเป็นเรื่องเร่งด่วน  ปาฏิหาริย์
ของพระผู้ช่วยให้รอดมีจริง ดังสัญญาที่ทรง
ให้ไว้แก่บรรดาสานุศิษย์ว่าพวกเขาจะทำาได้
เช่นเดียวกัน แม้กิจที่ยิ่งใหญ่กว่า32  ฐานะ
ปุโรหิตของพระองค์ย่อมต้องเป็นพลังอำานาจ
จริงที่ “ดูแลพระกิตติคุณและถือกุญแจแห่ง 
ความลี้ลับของอาณาจักร, แม้กุญแจแห่ง
ความรู้เร่ืองพระผู้เป็นเจ้า. ฉะน้ัน, ในศาสนพิธี 
ของฐานะปุโรหิตน้ี, พลังอำานาจของความเป็น 
เหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์.”33 

เพราะความเป็นจริงของการฟื้นคืนพระชนม์
ของพระคริสต์ ความตายจึงไม่ใช่จุดจบของ
เรา แม้ “ผิวหนัง [ของร่างกายเรา] ถูกทำาลาย
ไปอย่างนี้ แล้วในเนื้อหนัง [ของเรา] [เรา] จะ
เห็นพระเจ้า”34

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเล่าเรื่องของ
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โรเบิร์ต แบลตช์ฟอร์ด เมื่อ 100 ปีที่แล้ว “ใน
หนังสือของเขาชื่อ God and My Neighbor 
เขาโจมตีอย่างรุนแรงต่อความเช่ือท่ีชาวคริสต์ 
ยอมรับ อาทิ พระผู้เป็นเจ้า พระคริสต์ การ 
สวดอ้อนวอน และความเป็นอมตะ เขากล่าว 
อ้างอย่างอาจหาญว่า ‘ผมยืนยันว่าได้พิสูจน ์
ทุกสิ่งตามที่ผมต้องการแล้วอย่างเต็มที่และ
แน่นอนว่าไม่มีชาวคริสต์คนใด ไม่ว่าจะยิ่ง
ใหญ่หรือสามารถเพียงไร จะหักล้างข้อโต้แย้ง 
หรือสะเทือนข้อสนับสนุนของผมได้’  เขาปิด 
ล้อมตนเองไว้ในกำาแพงแห่งความกังขา แล้ว 
เรื่องที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้น  กำาแพงของเขา
พังทลายเป็นผงธุล…ีเขาค่อยๆ เริ่มคลำาทาง
กลับไปหาความเชื่อที่เขาเคยปฏิเสธและเย้ย
หยัน  อะไรเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ลึกซึ้งเช่นนี้ในทัศนคติของเขา  ภรรยาของ
เขาเสียชีวิต [แล้ว]  ด้วยหัวใจแตกสลาย เขา
เข้าไปในห้องที่ศพของเธอวางอยู่  เขามอง
ใบหน้าแสนรักของเธออีกครั้ง  เมื่อออกมา 
เขาบอกเพื่อนคนหนึ่งว่า ‘ร่างนั้นคือเธอ แต่ก็
ไม่ใช่เธออยู่ดี  ทุกอย่างเปลี่ยนไป  บางอย่าง 
ที่เคยอยู่ในนั้นถูกพรากไปแล้ว เธอไม่เหมือน 
เดิม  จะมีอะไรเล่าที่ถูกพรากไปได้นอกจาก
จิตวิญญาณ’”35 

ในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าสิ้นพระชนม์
และฟื้นคืนพระชนม์หรือไม่  ใช่  “หลักธรรม
พื้นฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของ
อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระ- 
เยซูคริสต์ ว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง 
ทรงคืนพระชนม์อีกคร้ังในวันท่ีสาม และเสด็จ 

ขึ้นสู่สวรรค์ เรื่องอื่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาเราล้วนเป็นเพียงส่วนประกอบของ
เรื่องดังกล่าว”36

เมื่อการประสูติของพระเยซูตามคำาพยา- 
กรณ์เริ่มใกล้เข้ามา มีผู้คนท่ามกลางชาวนีไฟ
และชาวเลมันสมัยโบราณที่เชื่อ แม้ส่วนมาก
จะสงสัย  ในที่สุด เครื่องหมายการประสูติ
ของพระองค์ก็มาถึง—หนึ่งวันหนึ่งคืนกับอีก
หนึ่งวันที่ปราศจากความมืด—และทุกคนจึง
ได้รู้37  แม้ดังเช่นทุกวันนี้ บางคนเชื่อในการ
ฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ตามความเป็น
จริง หลายคนสงสัยหรือไม่เชื่อ  แต่บางคนรู ้
ในที่สุดทุกคนจะเห็นและทุกคนจะรู้  “ทุกเข่า 
จะย่อลง, และทุกล้ินจะสารภาพต่อพระพักตร์ 
พระองค์”38 แต่โดยดี 

จนกว่าจะถึงเวลานั้น ข้าพเจ้าเชื่อพยาน
ทั้งหลายของการฟื้นคืนพระชนม์ของพระผู้- 
ช่วยให้รอด ประสบการณ์และประจักษ์พยาน 
ของพวกเขาอยู่ในพันธสัญญาใหม่—ทั้งของ 
เปโตรกับเพื่อนในหมู่อัครสาวกสิบสองและ
มารีย์ชาวมักดาลาผู้บริสุทธิ์อันเป็นที่รัก ข้าพ- 
เจ้าเชื่อประจักษ์พยานที่พบในพระคัมภีร์
มอรมอน—เช่นประจักษ์พยานของอัครสาวก 
นีไฟกับฝูงชนนิรนามในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง  
และข้าพเจ้าเชื่อประจักษ์พยานของโจเซฟ 
สมิธและซิดนีย์ ริกดัน ผู้ประกาศพยานอันยิ่ง
ใหญ่แห่งสมัยการประทานสุดท้ายนี้หลังจาก 
ประจักษ์พยานอื่นๆ มากมาย “ว่าพระองค์
ทรงพระชนม์อยู่! เพราะเราเห็นพระองค์”39  
ภายใต้การชำาเลืองมองด้วยพระเนตรที่เห็น

ทุกสิ่งของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนเป็นพยานว่า
พระเยซูแห่งนาซาเร็ธคือพระผู้ไถ่ที่ฟื้นคืน 
พระชนม์ และเป็นพยานถึงผลทุกสิ่งที่ตาม 
มาจาก ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการฟื้นคืนพระ- 
ชนม์ของพระองค์ ขอให้ท่านได้รับความเชื่อ- 
มั่นและความสบายใจจากการมีพยานเดียว 
กันนั้น ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของ
พระเยซูคริสต์  เอเมน 

อ้างอิง
1.	 ลูกา	24:5-7.
2.	 มัทธิว	28:6-7.
3.	 ยอห์น	20:2.
4.	 ยอห์น	20:5,	7.
5.	 ยอห์น	20:8-9.
6.	 ยอห์น	20:13.
7.	 ยอห์น	20:15.
8.	 เจมส์	อี.	ทัลเมจ,	Jesus the Christ,	3rd	ed.	

(1916),	681.
9.	 ดู	ลูกา	24:34;	1	โครินธ์	15:5.
10.	 ดู	มาระโก	16:12;	ลูกา	24:13.
11.	 ลูกา	24:39.
12.	 ลูกา	24:41.
13.	 ดู	ลูกา	24:42-43.
14.	 กิจการ	1:8.
15.	 ดู	3	นีไฟ	11:14-15.
16.	 3	นีไฟ	11:16-17.
17.	 ยอห์น	5:26.
18.	 ยอห์น	10:17-18.
19.	 ดู	อพยพ	3:14.
20.	 1	โครินธ์	15:21-22.
21.	 The Neal A. Maxwell Quote Book, ed.  

Cory	H.	Maxwell	(1997),	287.
22.	 ดู	1	ยอห์น	4:8.
23.	 ดู	แอลมา	42:15;	ดู	โมไซยาห์	15:8-9	ด้วย.
24.	 3	นีไฟ	27:13-14.
25.	 ดู	อีนัส	1:6.
26.	 ดู	ตัวอย่าง	3	นีไฟ	9:15.
27.	 ดู	ตัวอย่าง	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	76.
28.	 ดู	หลักค�าสอนและพันธสัญญา	138.
29.	 ดู	กิจการ	1:10-11.
30.	 หลักแห่งความเชื่อ	ข้อ	10	ดู	คู่มือพระคัมภีร์	

“พระเยซูคริสต์	การปกครองมิลเลเนียมของ 
พระคริสต์”	ด้วย.

31.	 ดู	ตัวอย่าง	2	นีไฟ	9:15.
32.	 ดู	ยอห์น	14:12.
33.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	84:19-20.
34.	 ดู	โยบ	19:26.
35.	 โธมัส	เอส.	มอนสัน,	“ฉันรู้พระผู้ไถ่ทรง

พระชนม์!”	เลียโฮนา,	พ.ค.	2007,	28-29.
36.	 คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ 

(2007),	52-53.
37.	 ดู	3	นีไฟ	1:15-20.
38.	 โมไซยาห์	27:31.
39.	 หลักค�าสอนและพันธสัญญา	76:22-23.




