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แห่งเวลา” (เอเฟซัส 1:10) ออกมาตามที่ทรงสัญญาไว้นานแล้ว 
เกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ ท่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟเขียนว่า 

“พระเนตรของพระองค์ดังเปลวไฟ; พระเกศาบนพระเศียรของพระองค์ขาว 
เหมือนหิมะบริสุทธ์ิ; สีพระพักตร์ส่องสว่างเหนือความเจิดจ้าของดวงอาทิตย์; 
และสุรเสียงของพระองค์ราวกับเสียงเชี่ยวกรากของผืนน้ำอันกว้างใหญ่, แม้ 
สุรเสียงของพระเยโฮวาห์, ซึ่งตรัสว่า: 

“เราเป็นต้นและปลาย; เราคือเขาผู้นั้นที่มีชีวิต, เราคือเขาผู้นั้นที่ถูก 
ประหาร; เราคือผู้วิงวอนพระบิดาแทนเจ้า” (คพ. 110:3-4)

เกี่ยวกับพระองค์ ท่านศาสดาพยากรณ์ยังอธิบายอีกว่า “และบัดนี้, หลัง 
จากประจักษ์พยานจำนวนมากท่ีให้ไว้ถึงพระองค์, น่ีคือประจักษ์พยาน, สุดท้าย 
ของทั้งหมด, ซึ่งเราให้ไว้ถึงพระองค์: ว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่!

“เพราะเราเห็นพระองค์, แม้ทางพระหัตถ์ขวาของพระผู้เป็นเจ้า; และเรา 
ได้ยินเสียงรับสั่งคำพยานว่าพระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดจาก 
พระบิดา---

“ว่าโดยพระองค์, และโดยผ่านพระองค์, และจากพระองค์, โลกต่างๆ  

สร้างขึ้นมาและเคยสร้างขึ้นมาแล้ว, และผู้อยู่อาศัยในนั้นเป็นบุตรและธิดาที่ 
ถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า” (คพ. 76:22-24)

เราขอประกาศด้วยถ้อยคำอันแสดงออกถึงความเคารพว่าฐานะปุโรหิต 
ของพระองค์และศาสนจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูมายังแผ่นดินโลก--- 
“ประดิษฐานขึ้นบนรากแห่ง . . . อัครทูตและผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ 
ทรงเป็นศิลามุมเอก” (เอเฟซัส 2:20)

เราเป็นพยานว่า วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมายังแผ่นดินโลก “และ 
จะเผยพระสิริของพระเจ้า และมนุษย์ทั้งสิ้นจะได้เห็นด้วยกัน” (อิสยาห์ 40: 
5) พระองค์จะทรงปกครองอย่างจอมกษัตริย์และทรงครองบัลลังก์อย่างจอม 
เจ้านาย ทุกคนจะคุกเข่าและทุกลิ้นจะสรรเสริญพระเจ้า ในการนมัสการต่อ 
เบื้องพระพักตร์พระองค์ เราแต่ละคนจะยืนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อ 
รับคำพิพากษาตามงานของเรา และตามความปรารถนาของใจเรา

เราแสดงประจักษ์พยานในฐานะอัครสาวกท่ีได้รับแต่งต้ังอย่างถูกต้องของ 
พระองค์--- ว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระบุตรผู้ทรงเป็น 
อมตะของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่ง 
ทุกวันน้ีทรงยืนอยู่ ณ เบ้ืองขวาพระหัตถ์พระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรง 
เป็นความสว่าง ทรงเป็นชีวิต และความหวังของโลก  ทางของพระองค์คือเส้น 
ทางที่นำไปสู่ความสุขในชีวิตนี้และชีวิตนิรันดร์ในโลกที่จะมาถึง  เราสำนึกใน 
พระกรุณาธิคุณแห่งพระผู้เป็นเจ้าสำหรับของประทานอันไม่มีส่ิงใดเทียบเทียม 
ได้จากพระบุตรแห่งสวรรค์ของพระองค์ 

ขณะที่เราเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงการประสูติของพระเยซูคริสต์เมื่อ 
สองพันปีที่ผ่านมา เรามอบประจักษ์พยานของเราถึงความจริงใน 
พระชนม์ชีพอันหาที่เปรียบมิได้ของพระองค์และพระบารมีอันหา 

ที่สุดมิได้ของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์  ไม่มี 
ผู้ใดอื่นอีกแล้วท่ีมีอิทธิพลลึกซึ้งเช่นนั้นต่อผู้คนที่มีชีวิตอยู่และยังจะมีชีวิต 
อยู่ต่อไปบนแผ่นดินโลก

พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ย่ิงใหญ่แห่งพันธสัญญาเดิม พระเมสสิยาห์ 
แห่งพันธสัญญาใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดา พระองค์ทรงเป็น 
พระผู้สร้างของแผ่นดินโลก “พระเจ้าทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาโดยพระวาทะ 
ในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระวาทะ”  
(ยอห์น 1:3) แม้ทรงปราศจากบาป แต่พระองค์ทรงรับบัพติศมาเพื่อให้มี 
สัมฤทธิผลในส่ิงชอบธรรมทุกประการ  พระองค์  “เสด็จไปกระทำคุณประโยชน์” 
(กิจการ 10:38) กระนั้น ยังทรงถูกดูหมิ่นเหยียดหยามจากการนั้น  พระ- 
กิตติคุณของพระองค์คือข่าวสารแห่งสันติสุขและไมตรี  พระองค์ทรงวิงวอน 
ให้ทุกคนทำตามแบบอย่างของพระองค์  พระองค์ทรงดำเนินไปตามท้องถนน 
ในปาเลสไตน์ ทรงรักษาคนป่วย ทรงทำให้คนตาบอดมองเห็นได้ และทรง 
ชุบชีวิตคนตาย  พระองค์ทรงสอนความจริงของนิรันดร ทรงสอนถึงการดำรง 
อยู่ก่อนเกิดของเรา จุดประสงค์ของชีวิตเราบนแผ่นดินโลก และศักยภาพ 
สำหรับบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตที่จะมาถึง 

พระองค์ทรงริเร่ิมจัดต้ังพิธีศีลระลึกเพ่ือเตือนใจเราถึงการพลีพระชนม์ชีพ 
เพ่ือการชดใช้อันย่ิงใหญ่ของพระองค์  พระองค์ทรงถูกจับกุมและถูกประณาม 
ด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ ทรงถูกตัดสินว่ามีความผิดเพื่อให้ฝูงชนพอใจ  
และถูกพิพากษาโทษประหารชีวิตบนกางเขนแห่งคัลวารี  พระองค์ทรงสละ 
พระชนม์ชีพเพื่อชดใช้บาปของมนุษยชาติทั้งปวง  ของประทานดังกล่าวคือ 
ของประทานอันล้ำค่าที่ทรงมอบไว้เพื่อประโยชน์ของทุกคนที่จะเคยอยู่บน 
แผ่นดินโลก

เราขอเป็นพยานด้วยความเคารพว่าพระชนม์ชีพของพระองค์ซ่ึงเป็นศูนย์ 
กลางให้ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์นั้น หาได้เริ่มต้นที่เบธเลเฮมและจบลง
ที่คัลวารีไม่  พระองค์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดา พระบุตรองค์เดียว
ที่ถือกำเนิดในเนื้อหนัง พระผู้ไถ่ของโลก

พระองค์ทรงลุกขึ้นจากความตายเพื่อ “เป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ 
ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น” (1 โครินธ์ 15:20)  ในฐานะพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์  
พระองค์เสด็จเยี่ยมผู้ที่ทรงรักเมื่อครั้งยังทรงพระชนม์ และพระองค์ยังทรง 
ปฏิบัติศาสนกิจท่ามกลาง “แกะอื่น” ของพระองค์ (ยอห์น 10:16) ใน 
อเมริกาสมัยโบราณด้วย  ในโลกปัจจุบัน พระองค์และพระบิดาของพระองค์
ทรงปรากฏต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธเพื่อนำ “สมัยการประทานความสมบูรณ์

1 มกราคม ค.ศ. 2000

พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์
ประจักษ์พยานของอัครสาวก

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
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ค�าน�าผู้เช่ียวชาญหลกัค�าสอน

ในพระคมัภีรม์อรมอน ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันสอนบุตรของท่านวา่ “บนศิลา

ของพระผู้ ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูก

ตอ้งสรา้งรากฐานของลูก” (ฮีลามัน 5:12) การสรา้งรากฐานบนพระเยซูครสิต์

—ซ่ึงไดแ้ก่ความเข้าใจ เช่ือ และด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอนของพระองค—์

จะท�าให้การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและค�ามั่นสัญญาของเราลึกซึง้ยิ่งขึน้ในฐานะ

สานุศิษย์ของพระองค ์ปกป้องเราจากอิทธิพลของปฏิปักษ์ และช่วยให้เราเป็น

พรแก่ชีวติผู้อื่น

วธิีหน่ึงซ่ึงเราจะท�าส่ิงน้ีไดส้�าเรจ็คอืการศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นล�าดบัดว้ยกันใน

ชัน้เรยีน อีกวธิีหน่ึงที่เราสรา้งรากฐานของเราบนพระเยซูครสิตแ์ละหลักค�า

สอนของพระองคค์อืโดยผ่านความพยายามที่เรยีกวา่ ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอน

ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนมุ่งเน้นผลที่ตามมาสองประการดงัน้ี

 1. การเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้หลักธรรมแห่งสวรรคเ์พื่อให้ ไดม้าซ่ึงความรูท้าง

วญิญาณ

พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดเผยหลักธรรมเพื่อให้ ไดม้าซ่ึงความรูท้าง

วญิญาณ หลักธรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่การกระท�าดว้ยศรทัธา การพินิจแนวคดิ

และค�าถามดว้ยมุมมองนิรนัดร ์และการแสวงหาความเข้าใจเพิ่มเตมิผ่าน

แหล่งช่วยที่ ไดร้บัการก�าหนดจากสวรรค ์เราพัฒนาความเป็นผู้เช่ียวชาญ

หลักค�าสอนเมื่อเราฝึกประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีและเรยีนรูก้ารแสวงหา

ค�าตอบให้ค�าถามดา้นประวตัศิาสตรแ์ละหลักค�าสอนในวธิีที่อัญเชิญพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์มาเสรมิสรา้งศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตแ์ละหลักค�า

สอนของพระองค์

 2. การเป็นผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนแห่งพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิตแ์ละ

ข้อความพระคมัภีรท์ี่สอนหลักค�าสอนดงักล่าว

ผลที่ตามมาของผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนน้ีจะบรรลุเป้าหมายได้ โดย

ก. พัฒนาความเข้าใจให้ลึกซึง้ขึน้ในหัวข้อหลักค�าสอนทัง้เก้าหัวข้อตอ่ไป

น้ี:

• พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

• แผนแห่งความรอด

• การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

• การฟ้ืนฟู
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• ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

• ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

• ศาสนพิธีและพันธสัญญา

• การแตง่งานและครอบครวั

• พระบัญญัติ

ข. เข้าใจข้อความส�าคญัของหลักค�าสอนที่ระบุไว้ ในหมวด “การไดม้าซ่ึง

ความรูท้างวญิญาณ” ของเอกสารน้ีและในหัวข้อหลักค�าสอนทัง้เก้า

หัวข้อ

ค. รูว้ธิีสอนข้อความส�าคญัของหลักค�าสอนที่สอนในข้อผู้เช่ียวชาญหลักค�า

สอน สามารถจดจ�าและหาข้อความเหล่าน้ันได้

ง. อธิบายข้อความส�าคญัของหลักค�าสอนแตล่ะข้ออย่างชัดเจน โดยใช้ข้อ

ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนที่เกี่ยวข้อง

จ. ประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต์ ในการเลือก

ประจ�าวนัของเราและในการตอบประเด็นค�าถามดา้นหลักค�าสอน 

สังคม และประวตัศิาสตร์
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การได้มาซ่ึงความรู้ทางวญิญาณ

พระผูเ้ป็นเจา้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความจริงทั้งปวง

1. พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบทุกส่ิงและทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความจรงิทัง้ปวง (ด ู

โมไซยาห์ 4:9) เพราะพระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงประสงค์ ให้เรา

ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเหมือนพระองค ์พระองคจ์ึงทรงกระตุน้ให้เรา “แสวงหา

การเรยีนรู,้ แม้ โดยการศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย” (คพ. 88:118) ในการ

แสวงหาความจรงิ เราวางใจพระองค์ ไดอ้ย่างเต็มที่ พึ่งพาพระปรชีาญาณ 

ความรกั และเดชานุภาพของพระองค์ ในการสอนและประทานพรแก่เรา 

พระองคท์รงสัญญาวา่จะเปิดเผยความจรงิในความนึกคดิและในใจเราผ่าน

พระวญิญาณบรสุิทธิ์หากเราแสวงหาพระองคอ์ย่างขยันหมั่นเพียร (ด ูคพ. 

8:2–3)

2. เพื่อช่วยเรา พระบิดาบนสวรรคท์รงสอนเราถึงวธิี ไดม้าซ่ึงความรูท้าง

วญิญาณ พระองคท์รงสรา้งเงื่อนไขที่เราตอ้งท�าตามเพื่อให้ ไดม้าซ่ึงความรูน้ั้น 

รปูแบบของพระองคท์ี่แตง่ตัง้ไว้ ในสวรรคเ์รยีกรอ้งให้เรามีความปรารถนาอย่าง

จรงิใจที่จะรูค้วามจรงิ (ด ูโมโรไน 10:4–5) และเต็มใจด�าเนินชีวติตามส่ิงซ่ึง

พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผย (ด ูยอห์น 7:17) ความปรารถนาที่จรงิใจจะน�าเราไป

สู่การแสวงหาความจรงิผ่านการสวดอ้อนวอน (ด ูยากอบ 1:5–6; 2 นีไฟ  

32:8–9) และการศึกษาพระค�าของพระผู้เป็นเจ้าอย่างจรงิจัง (ด ู2 ทิโมธี 

3:15–17; 2 นีไฟ 32:3)

การถามค�าถามและแสวงหาค�าตอบ

3. บางครัง้เราอาจคน้พบข้อมูลใหม่หรอืมีค�าถามเกี่ยวกับหลักค�าสอน ระเบียบ

ปฏิบัต ิหรอืประวตัขิองศาสนจักรซ่ึงดเูหมือนเข้าใจยาก การถามค�าถามและ

แสวงหาค�าตอบเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิ่งเมื่อเราพยายามเรยีนรูค้วามจรงิ ค�าถาม

บางข้อที่เข้ามาในความนึกคดิเราอาจไดร้บัการดลใจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 

ควรพิจารณาค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจวา่เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าซ่ึง

ให้ โอกาสเราเพิ่มพูนความเข้าใจและเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นของเราวา่พระเจ้า

เต็มพระทัยที่จะสอนเรา ไม่วา่ค�าถามของเราจะมาจากแหล่งใดก็ตาม เราไดร้บั

พรดว้ยความสามารถในการคดิหาเหตผุลและให้อิทธิพลของพระเจ้าขยาย

ความนึกคดิของเราและช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซ่ึงยิ่งขึน้ เจตคตแิละเจตนาที่

เราถามค�าถามและแสวงหาค�าตอบจะส่งผลอย่างยิ่งตอ่ความสามารถของเราใน

การเรยีนรูผ้่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์
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4. หลักธรรมสามข้อตอ่ไปน้ีสามารถน�าทางเราไดข้ณะที่เราพยายามเรยีนรูแ้ละ

เข้าใจความจรงินิรนัดร ์และแก้ ไขค�าถามหรอืประเด็นตา่งๆ 

• กระท�าดว้ยศรทัธา

• พินิจแนวคดิและค�าถามดว้ยมุมมองนิรนัดร์

• แสวงหาความเข้าใจเพิ่มเตมิผ่านแหล่งช่วยที่ก�าหนดไวจ้ากสวรรค์

หลกัธรรม 1: กระท�าดว้ยศรัทธา

5. เรากระท�าดว้ยศรทัธาเมื่อเราเลือกวางใจพระผู้เป็นเจ้าและหันไปหาพระองค์

เป็นอันดบัแรกผ่านการสวดอ้อนวอนที่จรงิใจ การศึกษาค�าสอนของพระองค ์

และการเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

6. ขณะที่เราพัฒนาความเข้าใจของเราในการแก้ ไขข้อกังวลตา่งๆ เป็นส่ิงส�าคญั

ที่เราจะพึ่งพาประจักษ์พยานที่เรามีเกี่ยวกับพระเยซูครสิต ์การฟ้ืนฟูพระ

กิตตคิณุของพระองค ์และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ที่พระองคท์รงแตง่ตัง้ 

เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี์ อาร.์ ฮอลแลนดแ์ห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “เมื่อ

ช่วงเวลาน้ันมาถึง เมื่อปัญหาเกิดขึน้ และทางออกไม่ไดม้าในทันที จงยึดมั่นใน

ส่ิงทีท่่านรูอ้ยู่แล้วและยืนหยัดจนกวา่ความรูเ้พิ่มเตมิจะมาถึง” (“พระเจ้า ข้าพเจ้า

เช่ือ,” เลียโฮนา, พ.ค. 2013, 94) พระเจ้าทรงเชือ้เชิญให้เรา “ดทูี่ [พระองค]์ ใน

ความนึกคดิทุกอย่าง; อย่าสงสัย, อย่ากลัว” (คพ. 6:36)

7. ระหวา่งช่วงเวลาที่เราอาจไม่พบค�าตอบให้ค�าถามของเราในทันที จะช่วยได้

มากหากจดจ�าวา่แม้พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดเผยทุกส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรบัความ

รอดของเรา แตพ่ระองคย์ังมิไดท้รงเปิดเผยความจรงิทัง้หมด เมื่อเราแสวงหา

ค�าตอบตอ่ไป เราตอ้งด�าเนินชีวติดว้ยศรทัธา—โดยวางใจวา่สุดท้ายแล้วเราจะได้

รบัค�าตอบที่เราแสวงหา (ด ูสุภาษิต 3:5–6; อีเธอร ์12:6) เมื่อเราซ่ือสัตย์ตอ่

ความจรงิและความสวา่งที่เราไดร้บัแล้ว เราจะไดร้บัมากขึน้ ค�าตอบตอ่ค�าถาม

และค�าสวดอ้อนวอนของเรามักจะมาเป็น “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์มา

เตมิกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30)

หลกัธรรม 2: พินิจแนวคิดและค�าถามดว้ยมุมมอง 

นิรันดร์

8. ในการพินิจแนวคดิทางหลักค�าสอน ค�าถาม และประเด็นปัญหาทางสังคม

ดว้ยมุมมองนิรนัดร ์เราพิจารณาส่ิงเหล่าน้ันในบรบิทของแผนแห่งความรอด

และค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เราแสวงหาความช่วยเหลือจากพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์เพื่อจะมองเห็นส่ิงตา่งๆ ดงัที่พระเจ้าทอดพระเนตรส่ิงเหล่าน้ัน (ด ู

1 โครนิธ์ 2:5, 9–11) การท�าเช่นน้ีช่วยให้เราตกีรอบค�าถาม (เพื่อมองค�าถาม

แตกตา่งออกไป) และมองแนวคดิโดยขึน้อยู่กับมาตรฐานความจรงิของพระเจ้า

แทนที่จะยอมรบัหลักฐานหรอืสมมตฐิานของโลก เราท�าได้ โดยถามค�าถามเช่น 

“ฉันรูอ้ะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค ์แผนของพระองค ์และวธิีที่

พระองคท์รงรบัมือกับบุตรธิดาของพระองค”์ และ “ค�าสอนพระกิตตคิณุข้อใด

ที่เกี่ยวข้องหรอืให้ความกระจ่างแก่แนวคดิหรอืประเด็นปัญหาน้ี”

9. แม้ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรก็์อาจตอ้งพินิจดว้ยมุม

มองนิรนัดรเ์ช่นกัน เมื่อเรายังคงยึดมั่นความไวว้างใจในพระบิดาบนสวรรคแ์ละ

แผนแห่งความรอดของพระองค ์เราสามารถมองเห็นประเด็นปัญหาไดชั้ดเจน

ยิ่งขึน้ อาจช่วยไดบ้้างหากจะพินิจค�าถามทางประวตัศิาสตร์ ในบรบิทที่เหมาะ

สมทางประวตัศิาสตร์ โดยพิจารณาวฒันธรรมและบรรทัดฐานของช่วงเวลาดงั

กล่าวแทนที่จะยัดเยียดมุมมองและเจตคตขิองปัจจุบัน 

10. เป็นส่ิงส�าคญัที่ตอ้งจ�าไวว้า่รายละเอียดทางประวตัศิาสตร์ ไม่มีอ�านาจช่วยให้

รอดของศาสนพิธี พันธสัญญา และหลักค�าสอน การหลงประเด็นเพราะราย

ละเอียดที่ดอ้ยความส�าคญัจนท�าให้ ไม่เข้าใจปาฏิหารยิ์ของการฟ้ืนฟูที่ก�าลังเผย

ให้ปรากฏก็เหมือนกับการใช้เวลาวเิคราะห์กล่องของขวญัจนลืมนึกถึงความล�า้

เลิศของส่ิงที่อยู่ ในกล่องน้ัน

หลกัธรรม 3: แสวงหาความเขา้ใจเพิ่มเติมผา่นแหล่งช่วย

ท่ีก�าหนดไวจ้ากสวรรค์

11. ในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการที่พระเจ้าทรงก�าหนดไวส้�าหรบัการรบั

ความรูท้างวญิญาณ พระองคท์รงก�าหนดแหล่งช่วยซ่ึงพระองคท์รงเปิดเผย

ความจรงิและการน�าทางแก่บุตรธิดาของพระองค ์แหล่งช่วยเหล่าน้ีไดแ้ก่ความ

สวา่งของพระครสิต ์พระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระคมัภีร ์บิดามารดา และผู้น�า

ศาสนจักร ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง—ศาสดาพยากรณ์

ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลกในปัจจุบัน—เป็นบ่อเกิดแห่งความจรงิที่ส�าคญัมาก 

พระเจ้าทรงเลือกและทรงแตง่ตัง้บุคคลเหล่าน้ีให้พูดแทนพระองค์

12. เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิผ่านแหล่งช่วยอื่นๆ ที่ ไว้ ใจไดเ้ช่นกัน อย่างไร

ก็ตาม ผู้แสวงหาความจรงิที่จรงิใจควรระมัดระวงัแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได ้เรา

อาศัยอยู่ ในช่วงเวลาที่หลายคน “เรยีกความช่ัววา่ความด ีและเรยีกความดวีา่

ความช่ัว” (อิสยาห์ 5:20) ซาตานเป็นบิดาแห่งความเท็จ เขาพยายามบิดเบือน

ความจรงิ ชักจูงให้เราปฏิเสธพระเจ้าและผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงแตง่ตัง้ เมื่อเรา

หันไปหาค�าตอบและการน�าทางจากแหล่งช่วยที่พระเจ้าทรงก�าหนดไว ้เราจะได้

รบัพรในการแยกแยะระหวา่งความจรงิกับความเท็จ การเรยีนรูท้ี่จะตระหนัก

และหลีกเลี่ยงแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ไดส้ามารถป้องกันเราจากข้อมูลที่ผิดและ

จากผู้ที่ประสงคจ์ะท�าลายความเช่ือ

การช่วยใหผู้อ่ื้นไดค้วามรู้ทางวญิญาณ

13. เมื่อผู้อื่นมาหาเราและถามค�าถามหรอืก�าลังศึกษาหลักค�าสอน ระเบียบ

ปฏิบัต ิหรอืประวตัขิองศาสนจักร เราจะช่วยพวกเขาอย่างดทีี่สุดในการแสวงหา

ความจรงิไดอ้ย่างไร ตอ่ไปน้ีเป็นวธิีการบางอย่างที่เราจะช่วยพวกเขาได้

14. จงตัง้ใจฟังรว่มกับการสวดอ้อนวอน: จงตัง้ใจฟังก่อนจะตอบ แสวงหาความ

ชัดเจนและเข้าใจค�าถามอันแท้จรงิที่พวกเขาก�าลังถาม พยายามคดิใครค่รวญ

เพื่อให้เข้าใจเจตนาที่แท้จรงิของค�าถาม ความรูสึ้ก และความเช่ือของพวกเขา

15. สอนและเป็นพยานถึงความจรงิแห่งพระกิตตคิณุ: แบ่งปันค�าสอนที่น�าไปใช้ ได้

จากพระคมัภีรแ์ละศาสดาพยากรณ์ในปัจจุบัน แบ่งปันวธิีที่ค�าสอนเหล่าน้ัน
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สรา้งความแตกตา่งในชีวติท่าน ช่วยคนที่ท่านพูดคยุดว้ยให้พินิจและตกีรอบ

ค�าถามของพวกเขาใหม่ ในบรบิทของพระกิตตคิณุและแผนแห่งความรอด

16. เชือ้เชิญให้พวกเขากระท�าดว้ยศรทัธา พึงจ�าไวว้า่พระเจ้าทรงตอ้งการให้เรา

แสวงหาความรูท้างวญิญาณดว้ยตนเอง ดงัน้ันเราตอ้งเชือ้เชิญให้ผู้อื่นกระท�า

ดว้ยศรทัธาผ่านการสวดอ้อนวอน การเช่ือฟังพระบัญญัต ิและหมั่นเพียร

ศึกษาพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า โดยใช้แหล่งช่วยที่ก�าหนดไวจ้ากสวรรค ์โดย

เฉพาะอย่างยิ่งพระคมัภีรม์อรมอน หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้เชือ้เชิญให้นักเรยีน

นึกถึงประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อรูสึ้กถึงพระวญิญาณบรสุิทธิ์และให้ยึดมั่น

ความจรงิที่พวกเขาเรยีนรูจ้นไดร้บัความรูเ้พิ่มเตมิ

17. ท�าตอ่ไป: เสนอที่จะคน้หาค�าตอบ แล้วท�าตอ่ไปโดยแบ่งปันส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้

ท่านอาจคน้หาค�าตอบดว้ยกัน แสดงความมั่นใจในค�าสัญญาของพระเจ้าที่จะ

ประทานการเปิดเผยส่วนตวั

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เยเรมีย์ 1:4–5; อาโมส 3:7; มัทธิว 5:14–16; มัทธิว 16:15–19; 
ยอห์น 15:16; ยอห์น 17:3; เอเฟซัส 2:19–20; เอเฟซัส 4:11–14; 2 นีไฟ 2:27; โมไซ-
ยาห์ 18:8–10; 3 นีไฟ 18:15, 20–21; คพ. 1:37–38; คพ. 18:15–16; คพ. 21:4–6; คพ. 
88:118

หัวข้อหลักค�าสอนทีเ่กีย่วข้อง พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์; การ
ชดใช้ของพระเยซูครสิต:์ ศรทัธาในพระเยซูครสิต;์ ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; 
พระบัญญัติ
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หัวข้อหลกัค�าสอน

หัวข้อหลักค�าสอนทัง้เก้าหัวข้อตอ่ไปน้ีประกอบดว้ยความจรงิพืน้ฐานแห่งพระ

กิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ดขู้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวข้อเหล่าน้ีไดท้ี่ 

topics.lds.org หรอืด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ (2004)
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1.1. มีพระอตริปูสามพระองคท์ี่แยกจากกันในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์

ไดแ้ก่ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดร;์ พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต;์ 

และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ พระบิดาและพระบุตรทรงมีพระวรกายที่มีรศัมีภาพ

เป็นเน้ือหนังและกระดกูซ่ึงสัมผัสได ้และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีรปูกายที่

เป็นวญิญาณ (ด ูคพ. 130:22–23) ทัง้สามพระองคม์ีจุดประสงคเ์ดยีวกันและ

เป็นหน่ึงเดยีวกันโดยสมบูรณ์ในการท�าให้แผนแห่งความรอดของพระบิดาบน

สวรรคเ์กิดขึน้

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 1:26–27; ลูกา 24:36–39; โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ 

1:15–20

พระผูเ้ป็นเจา้พระบิดา

1.2. พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคอืพระสัตภาวะสูงสุดที่เรานมัสการ พระองคท์รง

เป็นพระบิดาของวญิญาณเรา (ด ูฮีบร ู12:9) พระองคท์รงดพีรอ้ม ทรงมี

เดชานุภาพทัง้มวล และทรงรูทุ้กส่ิง พระองคท์รงเที่ยงธรรม ทรงมีพระเมตตา 

และน� ้าพระทัยกรณุา พระผู้เป็นเจ้าทรงรกับุตรธิดาแตล่ะคนของพระองค์

อย่างสมบูรณ์ และทุกคนเป็นเหมือนพระองค ์(ด ู2 นีไฟ 26:33) งานและรศัมี

ภาพของพระผู้เป็นเจ้าคอืท�าให้เกิดความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดรข์อง

มนุษย์

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 17:3; โมไซยาห์ 4:9; โมเสส 1:39

พระเยซูคริสต์

1.3. พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดาในวญิญาณและทรง

เป็นพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิดของพระบิดาในเน้ือหนัง ภายใตก้ารก�ากับ

ดแูลของพระบิดา พระเยซูครสิตท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก 

พระองคท์รงเป็นพระยาห์เวห์แห่งพันธสัญญาเดมิและพระเมสสิยาห์แห่ง

พันธสัญญาใหม่

1.4. พระเยซูครสิตท์รงท�าตามพระประสงคข์องพระบิดาในทุกส่ิง พระองค์

ทรงด�าเนินพระชนม์ชีพปราศจากบาปและทรงชดใช้บาปของมนุษยชาตทิัง้

ปวง (ด ู3 นีไฟ 11:10–11) พระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้ม

1. พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
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ของวธิีที่เราตอ้งด�าเนินชีวติ (ด ู3 นีไฟ 12:48) พระองคท์รงเป็นบุตรของพระ

บิดาบนสวรรคพ์ระองคแ์รกที่ฟ้ืนคนืพระชนม์ ในสมัยของเรา ดงัเช่นในสมัย

โบราณ พระองคท์รงยืนเป็นประมุขแห่งศาสนจักรของพระองค ์พระองคจ์ะ

เสด็จมาอีกครัง้ในเดชานุภาพและรศัมีภาพและจะทรงปกครองแผ่นดนิโลก

ในช่วงมิลเลเนียม (ด ูคพ. 29:10–11) พระองคจ์ะทรงพิพากษามนุษยชาตทิัง้

ปวง

1.5. เพราะพระเยซูครสิตค์อืพระผู้ช่วยให้รอดของเราและพระผู้เป็นส่ือกลาง

กับพระบิดา ค�าสวดอ้อนวอน พร และศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทัง้หมดควร

กระท�าในพระนามของพระองค ์(ด ู3 นีไฟ 18:15, 20–21)

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อิสยาห์ 53:3–5; ลูกา 24:36–39; 1 โครนิธ์ 15:20–22; ววิรณ์ 
20:12; แอลมา 7:11–13; แอลมา 34:9–10; ฮีลามัน 5:12; โมโรไน 7:45, 47–48; คพ. 
1:30; คพ. 6:36; คพ. 18:10–11; คพ. 19:16–19; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

พระวญิญาณบริสุทธ์ิ

1.6. พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นสมาชิกองคท์ี่สามในพระผู้เป็นเจ้าสาม

พระองค ์พระองคท์รงมีรปูกายที่เป็นวญิญาณและไม่มีพระวรกายเป็นเน้ือ

หนังและกระดกู เรามักจะเรยีกพระองคว์า่พระวญิญาณ พระวญิญาณ

ศักดิสิ์ทธิ์ พระวญิญาณพระผู้เป็นเจ้า พระวญิญาณพระเจ้า และพระผู้

ปลอบโยน

1.7. พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร ทรงเปิดเผย

ความจรงิของทุกส่ิง ทรงช�าระผู้ที่กลับใจและรบับัพตศิมาให้บรสุิทธิ์ ผ่านทาง

อ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราจะไดร้บัของประทานทางวญิญาณ ซ่ึง

ไดแ้ก่พรหรอืความสามารถที่พระเจ้าประทานเพื่อประโยชน์ของเราเองและ

เพื่อช่วยให้เรารบัใช้และเป็นพรแก่ผู้อื่น

อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 3:5; 1 โครนิธ์ 2:5, 9–11; 2 นีไฟ 32:3; 2 นีไฟ 32:8–9; โมไซ-
ยาห์ 3:19; โมไซยาห์ 18:8–10; 3 นีไฟ 27:20; โมโรไน 7:45, 47–48; โมโรไน 10:4–5; 
คพ. 8:2–3; คพ. 130:22–23

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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2. แผนแห่งความรอด

2.1. ในการด�ารงอยู่ก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนซ่ึงจะท�าให้เรา

สามารถเป็นเหมือนพระองค ์ไดร้บัความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์(ด ูโมเสส 

1:39) เพื่อให้มีสัมฤทธิผลในแผนน้ีและเป็นเหมือนพระบิดาในสวรรค ์เราตอ้ง

ท�าความรูจ้ักพระองคแ์ละพระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์เราตอ้งมี

ความเข้าใจที่ถูกตอ้งถึงพระอุปนิสัยและพระคณุลักษณะของพระองค ์ 

(ด ูยอห์น 17:3)

2.2. พระคมัภีรเ์อ่ยถึงแผนของพระบิดาบนสวรรคว์า่เป็นแผนแห่งความรอด 

แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข แผนแห่งการไถ่ และแผนแห่งความเมตตา 

แผนน้ีไดแ้ก่ การสรา้ง การตก การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์ตลอดจนกฎ 

ศาสนพิธี และหลักค�าสอนทัง้หมดของพระกิตตคิณุ สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม—

ความสามารถในการเลือกและกระท�าดว้ยตนเอง—จ�าเป็นตอ่แผนของพระ

บิดาบนสวรรคเ์ช่นกัน ความก้าวหน้านิรนัดรข์องเราขึน้อยู่กับวธิีที่เราใช้ของ

ประทานน้ี (ด ูโยชูวา 24:15; 2 นีไฟ 2:27)

2.3. พระเยซูครสิตท์รงเป็นศนูย์กลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค ์แผน

แห่งความรอดช่วยให้เราดพีรอ้ม รบัความสมบูรณ์แห่งปีต ิชื่นชมความ

สัมพันธ์ ในครอบครวัของเราช่ัวนิจนิรนัดร ์และอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็น

เจ้าตลอดกาล

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: มาลาค ี4:5–6; 3 นีไฟ 12:48; คพ. 131:1–4

ชีวติก่อนเกิด

2.4. ก่อนเราเกิดมาบนแผ่นดนิโลก เราอยู่ ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์

ในฐานะบุตรธิดาทางวญิญาณของพระองค ์(ด ูอับราฮัม 3:22–23) ในการด�ารง

อยู่ก่อนเกิดน้ีเราเข้ารว่มในสภากับบุตรธิดาทางวญิญาณอื่นๆ ของพระบิดาบน

สวรรค ์ในสภาน้ันพระบิดาบนสวรรคท์รงเสนอแผนของพระองคแ์ละพระเยซู

ครสิต์ ในโลกก่อนเกิดทรงท�าพันธสัญญาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

2.5. เราใช้สิทธิ์เสรขีองเราท�าตามแผนของพระบิดาบนสวรรค ์ผู้ตดิตามพระ

บิดาบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์ ไดร้บัอนุญาตให้มาแผ่นดนิโลกเพื่อประสบ

ความเป็นมรรตยัและก้าวหน้าสู่ชีวตินิรนัดร ์ลูซิเฟอรบ์ุตรทางวญิญาณอีกคน

หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า ตอ่ตา้นแผนน้ี เขากลายเป็นซาตาน เขากับผู้ตดิตาม

ถูกขับไล่ออกจากสวรรคแ์ละเสียสิทธิพิเศษของการไดร้บัรา่งกายและประสบ

ความเป็นมรรตยั 

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เยเรมีย์ 1:4–5; ฮีบร ู12:9; 2 นีไฟ 2:27; 3 นีไฟ 11:10–11

การสร้าง

2.6. พระเยซูครสิตท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกภายใตก้ารก�ากับดแูล

ของพระบิดา (ด ูคพ. 76:22–24) การสรา้งโลกจ�าเป็นตอ่แผนของพระผู้เป็น
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เจ้า เป็นการจัดเตรยีมสถานที่ ให้เราไดร้บัรา่งกาย รบัการทดสอบและการ

ทดลอง และพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค์

2.7. อาดมัเป็นมนุษย์คนแรกที่พระองคท์รงสรา้งบนแผ่นดนิโลก พระผู้เป็น

เจ้าทรงสรา้งอาดมัและเอวาตามรปูลักษณ์ของพระองคเ์อง พระผู้เป็นเจ้าทรง

สรา้งมนุษย์ทัง้หลาย—ชายและหญิง—ตามรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า (ด ู

ปฐมกาล 1:26–27) เพศเป็นบุคลิกภาพส�าคญัยิ่งของอัตลักษณ์และจุด

ประสงคนิ์รนัดร์ ในชีวติก่อนเกิดและชีวติมรรตยัของแตล่ะบุคคล

การตก

2.8. ในสวนเอเดน พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมอาดมักับเอวาในการแตง่งาน ขณะที่

อาดมักับเอวาอยู่ ในสวน พวกเขายังคงอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและ

สามารถมีชีวติอยู่ตลอดกาล พวกเขาอยู่ ในความไรเ้ดยีงสา พระผู้เป็นเจ้าทรง

จัดหาให้ตามความตอ้งการของพวกเขา

2.9. พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรี ให้อาดมักับเอวาขณะอยู่ ในสวนเอเดน 

พระองคท์รงบัญชาพวกเขาไม่ ให้รบัประทานผลไม้ตอ้งห้าม—ผลจากตน้ไม้

แห่งความรูด้แีละช่ัว การเช่ือฟังพระบัญญัตน้ีิหมายความวา่พวกเขาจะอยู่ ใน

สวนไดต้อ่ไป อย่างไรก็ตาม อาดมักับเอวายังไม่เข้าใจวา่ถ้าพวกเขาอยู่ ในสวน

ตอ่ไป พวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าได้ โดยการรบัประสบการณ์ตรงกันข้ามใน

ความเป็นมรรตยั พวกเขาจะไม่รูจ้ักปีตเิพราะพวกเขาไม่ประสบความโศกเศรา้

หรอืเจ็บปวด ยิ่งกวา่น้ัน พวกเขามีลูกไม่ได้

2.10. ซาตานพยายามล่อลวงอาดมักับเอวาให้รบัประทานผลไม้ตอ้งห้าม และ

พวกเขาเลือกท�าดงัน้ัน เพราะการเลือกน้ี พวกเขาจึงถูกขับออกจากที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้า กลายเป็นคนตกและเป็นมรรตยั การล่วงละเมิดของอาดมั

กับเอวาและการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเป็นผลจากการน้ี รวมถึงความตายทาง

วญิญาณและทางรา่งกาย เรยีกวา่การตก ความตายทางวญิญาณคอืการแยก

จากพระผู้เป็นเจ้า ความตายทางรา่งกายคอืการแยกวญิญาณจากรา่งกา

ยมรรตยั

2.11. การตกเป็นส่วนจ�าเป็นในแผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรค ์ผล

ของการตกคอื อาดมักับเอวาสามารถมีลูกได ้พวกเขากับลูกหลานของพวกเขา

สามารถประสบปีตแิละความโศกเศรา้ รูจ้ักความดจีากความช่ัว และก้าวหน้า

ได ้(ด ู2 นีไฟ 2:22–25)

2.12. ในฐานะลูกหลานของอาดมักับเอวา เราสืบทอดสภาพที่ตกแล้วระหวา่ง

ความเป็นมรรตยั เราแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและตอ้งตายทาง

รา่งกาย เรายังถูกทดสอบเช่นกันโดยความยากล�าบากของชีวติมรรตยัและการ

ล่อลวงของปฏิปักษ์ ขณะที่เราไม่ตอ้งรบัผิดชอบการล่วงละเมิดของอาดมัและ

เอวา เรารบัผิดชอบบาปของเราเอง โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เรา

สามารถเอาชนะผลเชิงลบของการตก รบัการให้อภัยบาปของเรา และในที่สุด

ประสบความสมบูรณ์แห่งปีติ

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 1:28; โมไซยาห์ 3:19; แอลมา 34:9–10

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ชีวติมรรตยั

2.13. ชีวติมรรตยัเป็นเวลาแห่งการเรยีนรู ้ซึ่งในช่วงเวลาน้ันเราพิสูจน์วา่เราจะ

ใช้สิทธิ์เสรขีองเราเพื่อท�าทุกส่ิงที่พระเจ้าทรงบัญชาและเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร์

โดยพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค ์เราท�าส่ิงน้ีขณะที่เราใช้ศรทัธาในพระเยซู

ครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์กลับใจ รบัศาสนพธิแีหง่ความรอดและพนัธ-

สัญญาเช่นบพัตศิมาและการยนืยนั และอดทนอย่างซ่ือสัตย์ ในการท�าตามแบบ

อย่างของพระเยซูครสิตจ์นกวา่ชีวติมรรตยัของเราจะหาไม่

2.14. ในความเป็นมรรตยั วญิญาณของเรารวมกับรา่งกายของเรา ท�าให้เรามี

โอกาสเตบิโตและพัฒนาในวธิีที่ชีวติก่อนเกิดไม่อาจท�าได ้เพราะพระบิดาใน

สวรรคท์รงมีพระวรกายที่สัมผัสไดเ้ป็นเน้ือหนังและกระดกู รา่งกายจึงจ�าเป็น

ส�าหรบัเราที่จะก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค ์รา่งกายของเราศักดิสิ์ทธิ์และ

ควรไดร้บัความเคารพในฐานะของประทานจากพระบิดาบนสวรรค ์(ด ู 

1 โครนิธ์ 6:19–20)

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: โยชูวา 24:15; มัทธิว 22:36–39; ยอห์น 14:15; 2 นีไฟ 2:27;  

3 นีไฟ 12:48; โมโรไน 7:45, 47–48; คพ. 130:22–23

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค;์ การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ ศาสนพิธี
แหละพันธสัญญา; พระบัญญัติ

ชีวติหลงัความตาย

2.15. เมื่อเราตาย วญิญาณเราเข้าสู่ โลกวญิญาณและรอการฟ้ืนคนืชีวติ 

วญิญาณของคนชอบธรรมจะรบัไว้ ในสภาพแห่งความสุข ซ่ึงเรยีกวา่เมืองบรม

สุขเกษม ผู้ที่ตายโดยปราศจากความรูเ้รือ่งความจรงิและผู้ที่ ไม่เช่ือฟังขณะอยู่

ในความเป็นมรรตยัจะเข้าสู่สถานที่ช่ัวคราวในโลกหลังความตาย ซ่ึงเรยีกวา่ 

เรอืนจ�าทางวญิญาณ

2.16. สุดท้ายแล้วทุกคนจะมีโอกาสเรยีนรูห้ลักธรรมแห่งพระกิตตคิณุและรบั

ศาสนพิธีพรอ้มกับพันธสัญญาน้ัน คนซ่ือสัตย์มากมายจะส่ังสอนพระกิตตคิณุ

แก่คนเหล่าน้ันในเรอืนจ�าทางวญิญาณ ผู้ที่เลือกรบัพระกิตตคิณุ กลับใจ และ

ยอมรบัศาสนพิธีแห่งความรอดซ่ึงประกอบพิธี ให้พวกเขาในพระวหิาร จะ

พ�านักอยู่ ในเมืองบรมสุขเกษมจนกวา่จะถึงการฟ้ืนคนืชีวติ (ด ู1 เปโตร 4:6)

2.17. การฟ้ืนคนืชีวติคอืการรวมกันของรา่งกายทางวญิญาณกับรา่งกายเน้ือ

หนังและกระดกูของเราที่ดพีรอ้มแล้ว หลังการฟ้ืนคนืชีวติเราจะเป็นอมตะ—

รา่งกายและวญิญาณของเราจะไม่มีวนัแยกจากกันอีก ทุกคนที่เกิดมาบนแผ่น

ดนิโลกจะฟ้ืนคนืชีวติเพราะพระเยซูครสิตท์รงเอาชนะความตายทางรา่งกาย 

(ด ู1 โครนิธ์ 15:20–22) คนชอบธรรมจะฟ้ืนคนืชีวติก่อนคนช่ัวรา้ยและจะ

ออกมาในการฟ้ืนคนืชีวติแรก

2.18. การพิพากษาครัง้สุดท้ายจะเกิดขึน้หลังการฟ้ืนคนืชีวติ พระเยซูครสิต์

จะทรงพิพากษาแตล่ะคนเพื่อก�าหนดรศัมีภาพนิรนัดรท์ี่เขาจะไดร้บั การ

พิพากษาครัง้น้ีจะขึน้อยู่กับความปรารถนาและการเช่ือฟังที่แตล่ะบุคคลมีตอ่

พระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า (ด ูววิรณ์ 20:12)
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2.19. มีอาณาจักรแห่งรศัมีภาพสามอาณาจักรไดแ้ก่ อาณาจักรซีเลสเชียล 

อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีล และอาณาจักรทีเลสเชียล (ด ู1 โครนิธ์ 15:40–42) 

ผู้ที่องอาจในประจักษ์พยานถึงพระเยซูและเช่ือฟังหลักธรรมพระกิตตคิณุจะ

พ�านักอยู่ ในอาณาจักรซีเลสเชียล ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและ

พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์และกับสมาชิกครอบครวัที่ชอบธรรม

ของพวกเขา

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ลูกา 24:36–39; ยอห์น 17:3; คพ.131:1–4

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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3.1. พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าในสภาโลกก่อนเกิดให้เป็นพระผู้

ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา พระองคเ์สด็จมายังแผ่นดนิโลก เต็มพระทัย

ทนทุกข์และสิน้พระชนม์เพื่อไถ่มนุษยชาตทิัง้ปวงจากผลดา้นลบของการตก

และเพื่อจ่ายโทษบาปของเรา ชัยชนะของพระเยซูครสิตเ์หนือความตายทาง

วญิญาณและทางรา่งกายโดยการทนทุกข์ สิน้พระชนม์ และฟ้ืนคนืพระชนม์ 

เรยีกวา่การชดใช้ การพลีพระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็นประโยชน์ตอ่เราแตล่ะ

คนและแสดงถึงคณุคา่อันไรข้อบเขตของบุตรธิดาแตล่ะคนและทุกคนของ

พระบิดาบนสวรรค ์(ด ูคพ. 18:10–11)

3.2. โดยผ่านพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันที่เราจะรอดไดเ้พราะพระองคท์รงเป็นผู้

เดยีวที่สามารถท�าการชดใช้อันไรข้อบเขตและเป็นนิรนัดรส์�าหรบัมนุษยชาติ

ทัง้ปวง (ด ูแอลมา 34:9–10) พระองคเ์ท่าน้ันที่ทรงมีอ�านาจในการเอาชนะ

ความตายทางรา่งกาย พระองคท์รงสืบทอดศักยภาพในการสิน้พระชนม์จากมา

รยี์พระมารดาของพระองคผ์ู้เป็นมรรตยั พระองคท์รงสืบทอดเดชานุภาพใน

การด�ารงอยู่ตลอดไปหรอืเพื่อพลีพระชนม์ชีพและฟ้ืนคนืพระชนม์อีกครัง้จาก

พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้ทรงเป็นอมตะของพระองค ์พระองคเ์ท่าน้ันที่ทรงไถ่

เราจากบาปได ้เพราะพระองคท์รงด�าเนินพระชนม์ชีพที่ดพีรอ้ม ปราศจาก

บาป พระองคจ์ึงทรงเป็นอิสระจากข้อเรยีกรอ้งแห่งความยุตธิรรมและสามารถ

จ่ายหน้ีให้ผู้ที่กลับใจ

3.3. การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดแ้ก่การทนทุกข์เพื่อบาปของมนุษยชาติ ใน

สวนเกทเสมนี การหลั่งพระโลหิต การทนทุกข์กับการสิน้พระชนม์บน

กางเขน และการฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคอ์ย่างแท้จรงิ พระองคท์รงเป็น

คนแรกที่ฟ้ืนคนืชีวติ พระองคท์รงฟ้ืนจากอุโมงคด์ว้ยพระวรกายเน้ือหนังและ

กระดกูที่มีรศัมีภาพและเป็นอมตะ (ด ูลูกา 24:36–39) เพราะการชดใช้ของ

พระองค ์มนุษยชาตทิัง้ปวงจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติดว้ยรา่งกายที่สมบูรณ์แบบ 

เป็นอมตะและไดร้บัการน�ากลับไปสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการ

พิพากษา การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ให้หนทาง

เดยีวแก่เราที่จะไดร้บัการช�าระและการให้อภัยบาปของเราเพื่อจะไดอ้ยู่ ในที่

ประทับของพระผู้เป็นเจ้าช่ัวนิรนัดร ์(ด ูอิสยาห์ 1:18; คพ. 19:16–19)

3.4. ในฐานะส่วนหน่ึงของการชดใช้ พระเยซูครสิต์ ไม่เพียงทนทุกข์เพื่อบาป

ของเราเท่าน้ัน แตย่ังทรงรบัเอาความเจ็บปวด การล่อลวง ความเจ็บไข้ และ

ความทุพพลภาพของมนุษยชาตทิัง้ปวงไวก้ับพระองคเ์องดว้ย (ด ูอิสยาห์ 

53:3–5; แอลมา 7:11–13) พระองคท์รงเข้าใจการทนทุกข์ของเราเพราะ

3. การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
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พระองคท์รงประสบมาแล้ว เมื่อเรามาหาพระองคด์ว้ยศรทัธา พระผู้ช่วยให้

รอดจะทรงเพิ่มพลังให้เราแบกรบัภาระของเราและท�าหน้าที่ซ่ึงเราไม่สามารถ

ท�าส�าเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง (ด ูมัทธิว 11:28–30; อีเธอร ์12:27)

3.5. ในการจ่ายโทษบาปของเรา พระเยซูครสิตม์ิไดท้รงก�าจัดความรบัผิดชอบ

ส่วนตวัของเรา เพื่อจะรบัผลจากการพลีพระชนม์ชีพของพระองค ์ไดร้บัการ

ช�าระจากบาป และไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เราตอ้งใช้ศรทัธาในพระองค ์กลับใจ 

และรบับัพตศิมา รบัพระวญิญาณบรสุิทธิ์ และอดทนอย่างซ่ือสัตย์จนกวา่ชีวติ

จะหาไม่

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 3:5; 1 โครนิธ์ 15:20–22; โมไซยาห์ 3:19; 3 นีไฟ 11:10–

11; 3 นีไฟ 27:20; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระเยซูครสิต;์ แผนแห่งความรอด: การตก; 

ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

3.6. หลักธรรมพระกิตตคิณุข้อแรกคอืศรทัธาในพระเจ้าพระเยซูครสิต ์ศรทัธา

ของเราจะน�าไปสู่ความรอดไดก็้ตอ่เมื่อมีศนูย์กลางอยู่ที่พระเยซูครสิต ์(ด ู 

ฮีลามัน 5:12)

3.7. การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตร์วมถึงการมีความเช่ือที่แน่วแน่วา่พระองค์

คอืพระบุตรองคเ์ดยีวผู้ถือก�าเนิดจากพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของ

โลก เรารบัรูว้า่วธิีเดยีวที่เราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ไดค้อืโดยพึ่งพา

การชดใช้อันไรข้อบเขตของพระบุตรของพระองค ์โดยวางใจพระเยซูครสิต์

และท�าตามค�าสอนของพระองค ์ศรทัธาที่แท้จรงิในพระเยซูครสิตเ์ป็นมากกวา่

ความเช่ือเพียงอย่างเดยีว ศรทัธาน�าไปสู่การกระท�าและแสดงออกในวธิีที่เรา

ด�าเนินชีวติ (ด ูยากอบ 2:17–18) เราเพิ่มศรทัธาไดเ้มื่อเราสวดอ้อนวอน ศึกษา

พระคมัภีร ์และเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: สุภาษิต 3:5–6; อีเธอร ์12:6; คพ. 6:36

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ

การกลบัใจ

3.8. ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละความรกัที่เรามีตอ่พระองคแ์ละพระบิดาบน

สวรรคน์�าเราไปสู่การกลับใจ การกลับใจเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดาบน

สวรรคส์�าหรบับุตรธิดาของพระองคท์ุกคนที่ตอ้งรบัผิดชอบการเลือกของตน 

ของประทานน้ีเกิดขึน้ได้ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์การกลับใจคอื

การเปลี่ยนแปลงความคดิและใจ รวมถึงการปฏิเสธบาปและหันความคดิ 

การกระท�า และความปรารถนาของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้า และให้ความ

ประสงคข์องเราตรงกันกับของพระองค ์(ด ูโมไซยาห์ 3:19)

3.9. การกลับใจรวมถึงการส�านึกบาปของเรา การรูสึ้กส�านึกผิด หรอืเสียใจอย่าง

ที่ชอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าส�าหรบับาปที่ท�าไป การสารภาพกับพระบิดาบน

สวรรคแ์ละกับผู้อื่นหากจ�าเป็น การละทิง้บาป การพยายามชดเชยความเสีย

หายทัง้หมดที่เกิดจากบาปของเราเท่าที่จะท�าได ้และด�าเนินชีวติดว้ยการเช่ือ

ฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 58:42–43) พระเจ้าทรงสัญญาที่จะ

ให้อภัยเราจากบาปเมื่อรบับัพตศิมา และเราตอ่พันธสัญญาน้ันทุกครัง้ที่เรารบั

ส่วนศีลระลึกดว้ยความจรงิใจ โดยมีเจตนาระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและรกัษา

พระบัญญัตขิองพระองค์

3.10. โดยผ่านการกลับใจที่จรงิใจและพระคณุที่ประทานแก่เราผ่านการชดใช้

ของพระเยซูครสิต ์เราจะรบัการให้อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าและรูสึ้กถึงสันตสุิข 

เรารูสึ้กถึงอิทธิพลของพระวญิญาณมากขึน้ และเราพรอ้มมากกวา่เดมิที่จะอยู่

กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของพระองคช่ั์วนิรนัดร์

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อิสยาห์ 1:18; ยอห์น 14:15; 3 นีไฟ 27:20; คพ. 19:16–19

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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4.1. พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระองค์ ในยุคสุดท้ายโดยทรง

สถาปนาความจรงิ สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และศาสนจักรของพระองคข์ึน้อีก

ครัง้บนแผ่นดนิโลก ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณท�านายถึงการฟ้ืนฟูพระ

กิตตคิณุในยุคสุดท้าย (ด ูอิสยาห์ 29:13–14; กิจการของอัครทูต 3:19–21)

4.2. การฟ้ืนฟูเริม่ตน้ในปี 1820 พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของ

พระองค ์พระเยซูครสิต ์ทรงปรากฏตอ่โจเซฟ สมิธเพื่อตอบค�าสวดอ้อนวอน

ของท่าน และทรงเรยีกท่านเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู (ด ูโจเซฟ 

สมิธ—ประวตั ิ1:15–20)

4.3. พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกโจเซฟ สมิธเป็นพยานในยุคสุดท้ายถึงพระครสิต์

ผู้ทรงพระชนม์ ในฐานะศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู โจเซฟ สมิธแปลพระ

คมัภีรม์อรมอนดว้ยของประทานและอ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 135:3) 

พระคมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตร์ว่มกับพระคมัภีร์ ไบเบิล และ

มีความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ (ด ูเอเสเคยีล 37:15–17) พระคมัภีร ์

มอรมอนยังเป็นพยานถึงการเรยีกโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์และ 

ความจรงิของการฟ้ืนฟู

4.4. ในฐานะส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟู พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งเทพผู้ส่งสารมา

ฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเด็ค จากน้ัน

พระองคท์รงก�ากับดแูลให้จัดตัง้ศาสนจักรของพระองคข์ึน้ใหม่บนแผ่นดนิ

โลกในวนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 เน่ืองจากศาสนจักรไดร้บัการจัดตัง้จากองค์

พระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจึงเป็น 

“ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่แห่งเดยีวตลอดทัง้พืน้พิภพ” (คพ. 1:30)

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อาโมส 3:7; เอเฟซัส 2:19–20; เอเฟซัส 4:11–14; คพ. 13:1; คพ. 

76:22–24; คพ. 107:8

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค;์ ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

การละท้ิงความเช่ือ

4.5. มีความตอ้งการส�าหรบัการฟ้ืนฟูความจรงิ สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และ

ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุคสุดท้ายเพราะการละทิง้ความเช่ือ การละทิง้

ความเช่ือเกิดขึน้เมื่อบุคคลหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันปฏิเสธความจรงิแห่งพระ

กิตตคิณุ

4.6. หลังจากการตรงึกางเขนของพระผู้ช่วยให้รอดและความตายของอัคร-

สาวกของพระองค ์ผู้คนมากมายปฏิเสธความจรงิที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง

สถาปนาไว ้(ด ู2 เธสะโลนิกา 2:1–3) หลักธรรมพระกิตตคิณุและพระคมัภีร์

ศักดิสิ์ทธิ์บางส่วนถูกบิดเบือนหรอืสูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ ไดร้บัความ

เห็นชอบเกิดขึน้ในองคก์ารศาสนจักรและศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เพราะความ

ช่ัวรา้ยที่แพร่ไปทั่ว พระเจ้าจึงทรงถอดถอนสิทธิอ�านาจและกุญแจของฐานะ

ปุโรหิตจากแผ่นดนิโลก แม้จะมีคนดแีละซ่ือสัตย์มากมายผู้นมัสการพระผู้

เป็นเจ้าตามความสวา่งที่พวกเขามีและไดร้บัค�าตอบการสวดอ้อนวอน แต่ โลก

4. การฟ้ืนฟู
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ก็ถูกทิง้ไว้ โดยปราศจากการเปิดเผยจากสวรรคผ์่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ 

ช่วงเวลาน้ีเรยีกวา่การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่

4.7. มีช่วงเวลาอื่นๆ อีกตลอดประวตัศิาสตร์ โลกที่มีการละทิง้ความเช่ือทั่วไป

เกิดขึน้

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะ
ปุโรหิต; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

สมยัการประทานพระกิตติคุณ

4.8. เมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าตกอยู่ ในสภาพของการละทิง้ความเช่ือ 

พระองคท์รงเอือ้มออกไปหาพวกเขาดว้ยความรกัโดยทรงเรยีกศาสดา

พยากรณ์และประทานพรแห่งพระกิตตคิณุแก่ผู้คนอีกครัง้ผ่านศาสดา

พยากรณ์ของพระองค ์ช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจรงิ ประทานสิทธิ

อ�านาจฐานะปุโรหิต และศาสนพิธีเรยีกวา่สมัยการประทาน เป็นช่วงเวลาที่

พระเจ้าทรงมีผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัสิทธิอ�านาจอย่างน้อยหน่ึงคนบนแผ่นดนิโลก ผู้

ซ่ึงด�ารงฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์และมีภาระหน้าที่ศักดิสิ์ทธิ์ ในการเผยแพรพ่ระ

กิตตคิณุและประกอบศาสนพิธี ในน้ัน

4.9. สมัยการประทานตา่งๆ ไดแ้ก่ สมัยอาดมั เอโนค โนอาห์ อับราฮัม โมเสส 

พระเยซูครสิต ์และอื่นๆ การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุยุคสุดท้าย ซ่ึงพระเจ้าทรงเริม่

ตน้ผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นส่วนหน่ึงของรปูแบบสมัยการ

ประทาน

4.10. ในทุกสมัยการประทาน พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

พยายามสถาปนาไซอัน ไซอันหมายถึงผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าผู้มี ใจ

บรสุิทธิ์ เป็นหน่ึงเดยีวกันในความชอบธรรม และดแูลซ่ึงกันและกัน (ด ู

โมเสส 7:18) ไซอันยังหมายถึงสถานที่ซ่ึงผู้มี ใจบรสุิทธิ์อาศัยอยู่

4.11. ทุกวนัน้ีเราอยู่ ในสมัยการประทานสุดท้าย—สมัยการประทานความ

สมบูรณ์แห่งเวลา เป็นสมัยการประทานเพียงสมัยเดยีวที่จะไม่สิน้สุดลงดว้ย

การละทิง้ความเช่ือ ในที่สุดแล้วศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค

สุดท้ายจะเตมิเต็มทัง้แผ่นดนิโลกและจะด�ารงอยู่ตลอดไป (ด ูดาเนียล 2:44)

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะ
ปุโรหิต; ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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5.1. ศาสดาพยากรณ์คอืบุคคลผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกให้พูดแทนพระองค ์

(ด ูเยเรมีย์ 1:4–5; อาโมส 3:7; ยอห์น 15:16; คพ. 1:37–38) ศาสดาพยากรณ์

เป็นพยานถึงพระเยซูครสิตแ์ละสอนพระกิตตคิณุของพระองค ์พวกท่าน

ท�าให้รูพ้ระประสงคแ์ละพระอุปนิสัยที่แท้จรงิของพระผู้เป็นเจ้า พวกท่าน

ประณามบาป เตอืนถึงผลของบาป และช่วยเราหลีกเลี่ยงการหลอกลวง  

(ด ูเอเสเคยีล 3:16–17; เอเฟซัส 4:11–14) บางครัง้ พวกท่านพยากรณ์ถึง

เหตกุารณ์ในอนาคต ศาสดาพยากรณ์สามารถท�าหน้าที่รบัผิดชอบเหล่าน้ี

เพราะพวกท่านไดร้บัสิทธิอ�านาจและการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้า

5.2. การเปิดเผยคอืการส่ือสารจากพระผู้เป็นเจ้าถึงบุตรธิดาของพระองค ์การ

เปิดเผยส่วนใหญ่มาโดยความประทับใจ ความนึกคดิ และความรูสึ้กจากพระ

วญิญาณบรสุิทธิ์ การเปิดเผยมาโดยนิมิต ความฝัน และการเยือนของเหล่า

เทพไดเ้ช่นกัน 

5.3. ในระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจมรรตยัของพระองคแ์ละอีกครัง้ในสมัยของ

เรา พระเจ้าทรงจัดตัง้ศาสนจักรของพระองคบ์นรากฐานของศาสดาพยากรณ์

และอัครสาวก (ด ูเอเฟซัส 2:19–20) ประธานศาสนจักรของพระเยซูครสิต์

แห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้าตอ่ผู้คนทัง้ปวง

บนแผ่นดนิโลกทุกวนัน้ี เราสนับสนุนประธานของศาสนจักรเป็นศาสดา

พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยและในฐานะบุคคลเดยีวบนแผ่นดนิโลกผู้รบั

การเปิดเผยเพื่อน�าทางศาสนจักรทัง้หมด หากเรารบัและเช่ือฟังค�าสอนของ

ประธานศาสนจักรดว้ยความซ่ือสัตย์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรให้เรา

เอาชนะการหลอกลวงและความช่ัวรา้ย (ด ูคพ. 21:4–6) เราสนับสนุนที่

ปรกึษาในฝ่ายประธานสูงสุดและสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองในฐานะ

ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยเช่นกัน

5.4. พระคมัภีร—์ไบเบิล พระคมัภีรม์อรมอน หลักค�าสอนและพันธสัญญา 

และไข่มุกอันล�า้คา่—มีการเปิดเผยที่ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์สมัย

โบราณและในยุคสุดท้าย เมื่อเราศึกษาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ เราสามารถ

เรยีนรูค้วามจรงิและไดร้บัการน�าทาง

5.5. ขณะที่พระผู้เป็นเจ้าประทานการเปิดเผยผ่านศาสดาพยากรณ์เพื่อ

น�าทางบุตรธิดาทุกคนของพระองค ์พวกเขาแตล่ะคนสามารถรบัการเปิดเผย

ที่ช่วยพวกเขาในยามตอ้งการ ในหน้าที่รบัผิดชอบ และค�าถามที่เจาะจง และ

เพื่อช่วยเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขา อย่างไรก็ตาม การดลใจส่วนตวั

จากพระเจ้าจะไม่ขัดกับการเปิดเผยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผ่านศาสดา

พยากรณ์ของพระองค์

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อับราฮัม 3:22–23; มัทธิว 16:15–19; 2 ทิโมธี 3:15–17; 2 นีไฟ 

32:3; คพ. 8:2–3; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต

5. ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
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6.1. ฐานะปุโรหิตคอืพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจนิรนัดรข์องพระผู้เป็นเจ้า โดย

ผ่านฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งและทรงปกครองฟ้าสวรรคแ์ละแผ่น

ดนิโลก โดยผ่านพลังอ�านาจน้ีพระองคท์รงไถ่และทรงยกบุตรธิดาของพระองค์

ให้สูงส่ง ฐานะปุโรหิตประสาทแก่สมาชิกชายที่มีคา่ควรของศาสนจักร พรของ

ฐานะปุโรหิตมี ให้บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธีและพันธ

สัญญาของพระกิตตคิณุ

6.2. กุญแจฐานะปุโรหิตเป็นสิทธิของฝ่ายประธาน หรอืพลังอ�านาจที่พระผู้เป็น

เจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อปกครองและก�ากับดแูลอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

บนแผ่นดนิโลก (ด ูมัทธิว 16:15–19) กุญแจฐานะปุโรหิตจ�าเป็นตอ่การก�ากับ

ดแูลการส่ังสอนพระกิตตคิณุและการปฏิบัตศิาสนพิธีแห่งความรอด

6.3. พระเยซูครสิตท์รงถือกุญแจทัง้หมดของฐานะปุโรหิตซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

ศาสนจักรของพระองค ์พระองคท์รงประสาทสุญแจทัง้หมดซ่ึงเกี่ยวข้องกับ

อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกแก่อัครสาวกแตล่ะคน ประธาน

ศาสนจักรเป็นบุคคลเดยีวที่ ไดร้บัสิทธิอ�านาจในการใช้กุญแจฐานะปุโรหิตเหล่า

น้ันทัง้หมด ประธานพระวหิาร ประธานคณะเผยแผ่ ประธานสเตค อธิการ 

และประธานโควรมัถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่อนุญาตให้พวกเขาควบคมุและ

ก�ากับดแูลงานที่พวกเขาไดร้บัมอบหมายให้ท�าเช่นกัน 

6.4. ทุกคนที่รบัใช้ ในศาสนจักร—ทัง้ชายและหญิง—ไดร้บัเรยีกภายใตก้าร

ก�ากับดแูลของคนที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต (ด ูคพ. 42:11) เอ็ลเดอรด์ลัลนิ เอช. 

โอ๊คส์แห่งโควรมัอัครสาวกสิบสองสอนวา่ “ ใครก็ตามที่ท�าหน้าที่ ในต�าแหน่ง

หรอืการเรยีกซ่ึงไดร้บัจากผู้ถือกุญแจฐานะปุโรหิต เขาใช้สิทธิอ�านาจฐานะ

ปุโรหิตในการท�าหน้าที่ซ่ึงตนไดร้บัมอบหมาย” (กุญแจและสิทธิอ�านาจของ

ฐานะปุโรหิต,” เลียโฮนา, พ.ค. 2014, 51) สิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตใช้ ได้ ใน

ความชอบธรรมเท่าน้ัน (ด ูคพ. 121:36, 41–42)

6.5. ผู้ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซ-

เดคเข้าสู่ค�าปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต ถ้าพวกเขาขยายการ

เรยีกและรบัพระเจ้าพรอ้มกับผู้รบัใช้ของพระองคอ์ย่างซ่ือสัตย์ พวกเขาจะได้

รบัพรแห่งความสูงส่ง สตรีไดร้บัค�าสัญญาถึงพรแห่งความสูงส่งเช่นเดยีวกัน

เมื่อพวกเธอซ่ือสัตย์ตอ่พันธสัญญาที่ท�าไวก้ับพระเจ้า 

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 15:16; เอเฟซัส 2:19–20

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การฟ้ืนฟู; ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

6. ฐานะปุโรหิตและกญุแจฐานะปุโรหิต
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ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

6.6. ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมักจะเรยีกวา่ฐานะปุโรหิตขัน้เตรยีม ฐานะ

ปุโรหิตแห่งอาโรน “ถือกุญแจทัง้หลายแห่งการปฏิบัตขิองเหล่าเทพ, และของ

พระกิตตคิณุแห่งการกลับใจ, และของบัพตศิมา” (คพ. 13:1) โดยผ่านการใช้

ฐานะปุโรหิตน้ี ศีลระลึกไดร้บัการเตรยีม ให้พร และด�าเนินการ ต�าแหน่งของ

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ไดแ้ก่ มัคนายก ผู้สอน ปุโรหิต และอธิการ

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

6.7. ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคอืฐานะปุโรหิตที่สูงกวา่ เหนือกวา่ และ 

“ถือสิทธิของการเป็นประธาน, และมีพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจเหนือ

ต�าแหน่งทัง้หมดในศาสนจักรทุกยุคของโลก, เพื่อดแูลในเรือ่งทางวญิญาณ” 

(คพ. 107:8) พร ศาสนพิธี พันธสัญญา และองคก์ารทัง้หมดของศาสนจักร

ปฏิบัตภิายใตสิ้ทธิอ�านาจของประธานศาสนจักร ผู้เป็นประธานของฐานะ

ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ฐานะปุโรหิตน้ีประทานแก่อาดมัและด�ารงอยู่บน

แผ่นดนิโลกเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระกิตตคิณุของพระองค ์

ต�าแหน่งภายในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคไดแ้ก่เอ็ลเดอร ์มหาปุโรหิต ผู้

ประสาทพร สาวกเจ็ดสิบ และอัครสาวก 

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เอเฟซัส 4:11–14
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ศาสนพิธี

7.1. ศาสนพิธีเป็นการกระท�าที่ศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงประกอบโดยผู้มีสิทธิอ�านาจฐานะ

ปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนดศาสนพิธีแตล่ะอย่างเพื่อสอนความจรงิทาง

วญิญาณ บ่อยครัง้ผ่านสัญลักษณ์

7.2. ศาสนพิธีบางอย่างจ�าเป็นตอ่ความสูงส่งและเรยีกวา่ศาสนพิธีแห่งความ

รอด โดยการรบัศาสนพิธีแห่งความรอดและการรกัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง

เท่าน้ันที่เราจะรบัพรทัง้หมดที่มี ให้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ได ้หาก

ปราศจากศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่าน้ี เราจะไม่สามารถเป็นเหมือนพระบิดา

บนสวรรคห์รอืกลับไปอยู่ ในที่ประทับของพระองคช่ั์วนิรนัดร ์(ด ูคพ. 84:20–

22) ศาสนพิธีแห่งความรอดจะกระท�าภายใตก้ารก�ากับดแูลของผู้ที่ถือกุญแจ

ฐานะปุโรหิต

7.3. ศาสนพิธีแห่งความรอดอันดบัแรกของพระกิตตคิณุคอืบัพตศิมาโดยลง

ไปในน� ้าทัง้ตวัโดยผู้ที่มีสิทธิอ�านาจ บัพตศิมาจ�าเป็นส�าหรบัแตล่ะคนที่จะเป็น

สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ละเข้าอาณาจักรซีเลสเชียล (ด ูยอห์น 

3:5)

7.4. หลังจากบุคคลหน่ึงรบับัพตศิมา ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค 

หน่ึงคนหรอืมากกวา่ยืนยันบุคคลน้ันเป็นสมาชิกของศาสนจักรและมอบของ

ประทานแห่งพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ให้เขา (ด ู3 นีไฟ 27:20) ของประทานแห่ง

พระวญิญาณบรสุิทธิ์แตกตา่งจากอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ ก่อน 

บัพตศิมา บุคคลสามารถสัมผัสถึงอิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และรบั

ประจักษ์พยานถึงความจรงิได ้หลังจากรบัของประทานแห่งพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์ บุคคลที่รกัษาพันธสัญญาของเขาจะไดร้บัสิทธิ์ ในการมีพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่ยั่งยืน 

7.5. ศาสนพิธีแห่งความรอดอื่นๆ ไดแ้กก่ารแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหติแหง่เมลคเีซ-

เดค (ส�าหรบัผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์พระวหิาร และการผนึกการแตง่งาน  

ในพระวหิารเราประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่าน้ีแทนผู้วายชนม์ ไดเ้ช่น

กัน ศาสนพิธีที่กระท�าแทนจะบังเกิดผลตอ่เมื่อผู้วายชนม์ยอมรบัศาสนพิธี

เหล่าน้ันในโลกวญิญาณและรกัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง

7.6. ศาสนพิธีอื่นๆ เช่น การรบัส่วนศีลระลึกเพื่อตอ่พันธสัญญาบัพตศิมาของ

เรา การให้พรผู้ป่วย การตัง้ชื่อและให้พรเด็ก มีความส�าคญัตอ่พัฒนาการทาง

วญิญาณของเราเช่นกัน

7. ศาสนพธีิและพนัธสัญญา
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ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: มาลาค ี4:5–6; มัทธิว 16:15–19; 1 เปโตร 4:6; คพ. 131:1–4

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์; แผนแห่งความ
รอด: ชีวติหลังความตาย; การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะ
ปุโรหิต

พนัธสญัญา

7.7. พันธสัญญาเป็นข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพระผู้เป็นเจ้ากับมนุษย์ 

พระผู้เป็นเจ้าประทานเงื่อนไขส�าหรบัพันธสัญญา และเราตกลงท�าตามส่ิงที่

พระองคท์รงขอให้เราท�า จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรบางอย่างส�าหรบั

การเช่ือฟังของเรา (ด ูอพยพ 19:5–6; คพ. 82:10) หากเราไม่ปฏิบัตติามพันธ-

สัญญาของเรา เราจะไม่ไดร้บัพรที่สัญญาไว้

7.8. ศาสนพิธีแห่งความรอดทัง้หมดของฐานะปุโรหิตมีพันธสัญญาควบคูอ่ยู่

ดว้ยเสมอ ตวัอย่างเช่น เราท�าพันธสัญญากับพระเจ้าผ่านทางบัพตศิมา (ด ูโม-

ไซยาห์ 18:8–10) พี่น้องชายผู้ ไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเข้าสู่ค�า

ปฏิญาณและพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต เราตอ่พันธสัญญาที่เราท�าไว้ โดย

การรบัส่วนศีลระลึก

7.9. เราท�าพันธสัญญาเพิ่มเตมิเมื่อเราไดร้บัศาสนพิธีแห่งความรอดของเอ็น-

ดาวเม้นท์และผนึกการแตง่งานในพระวหิาร เราเตรยีมตวัมีส่วนรว่มในศาสน-

พิธีและท�าพันธสัญญาในพระวหิารโดยการด�าเนินชีวติตามมาตรฐานความมี

คา่ควรที่พระเจ้าทรงตัง้ไว ้(ด ูสดดุ ี24:3–4) เป็นส่ิงส�าคญัมากที่เราตอ้งมีคา่

ควรเพื่อเข้าพระวหิารเพราะพระวหิารเป็นพระนิเวศน์ที่แท้จรงิของพระเจ้า 

พระวหิารเป็นสถานที่นมัสการที่ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุดบนแผ่นดนิโลก
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8.1. การแตง่งานระหวา่งชายกับหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็นเจ้า 

ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่แผนแห่งความรอดของพระองคแ์ละความสุขของ

เรา (ด ูปฐมกาล 2:24; คพ. 49:15–17) โดยการเข้าสู่พันธสัญญาและการรกัษา

พันธสัญญาการแตง่งานซีเลสเชียลอย่างซ่ือสัตย์เท่าน้ันที่ชายและหญิง

สามารถท�าให้ศักยภาพนิรนัดรแ์ห่งสวรรคข์องพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล  

(ด ู1 โครนิธ์ 11:11; คพ. 131:1–4)

8.2. พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาบุตรธิดาของพระองค์ ให้มีลูกดกทวมีากขึน้จน

เต็มแผ่นดนิ (ด ูปฐมกาล 1:28) อ�านาจศักดิสิ์ทธิ์แห่งการให้ก�าเนิดตอ้งใช้

ระหวา่งชายกับหญิงผู้ที่แตง่งานเป็นสามีภรรยาถูกตอ้งตามกฎหมายเท่าน้ัน 

(ด ูปฐมกาล 39:9; แอลมา 39:9) สามีและภรรยามีความรบัผิดชอบส�าคญัที่จะ

รกัและดแูลกัน รวมทัง้รกัและดแูลบุตรธิดาของตน บิดามารดาตอ้งเลีย้งดู

บุตรธิดาของตนดว้ยความรกัและความชอบธรรม จัดหาส่ิงจ�าเป็นทางรา่งกาย

และทางวญิญาณของพวกเขา

8.3. ความสุขในชีวติครอบครวัส่วนใหญ่จะส�าเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐานบนค�าสอน

ของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาตอ้งน�า

ครอบครวัดว้ยความรกัและความชอบธรรม และจัดหาส่ิงจ�าเป็นตา่งๆ ของ

ชีวติ มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการอบรมเลีย้งดบูุตรธิดา ในความรบัผิด

ชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ีบิดาและมารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้น

ส่วนเท่าๆ กัน

8.4. แผนแห่งความสุขจากสวรรคท์�าให้สัมพันธภาพครอบครวัด�าเนินตอ่ไป

หลังความตาย พระเจ้าทรงสรา้งโลกและทรงเปิดเผยพระกิตตคิณุเพื่อก่อรา่ง

สรา้งครอบครวั ผนึกครอบครวั และท�าให้ครอบครวัไดร้บัความสูงส่งนิรนัดร ์

ผ่านงานประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิาร เราสามารถท�าให้ศาสนพิธีและ

พันธสัญญาแห่งพระกิตตคิณุมี ให้แก่บรรพชนของเรา (ด ูมาลาค ี4:5–6)

(ดดัแปลงจาก “ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา, พ.ย. 2010, 165)

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: โมเสส 1:39; ปฐมกาล 1:26–27; อพยพ 20:3–17; มัทธิว 16:15–

19; ยอห์น 17:3; 1 โครนิธ์ 6:19–20; 2 นีไฟ 2:22–25; โมไซยาห์ 2:41; แอลมา 41:10; 

คพ. 84:20–22

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: แผนแห่งความรอด; พระบัญญัติ

8. การแต่งงานและครอบครัว
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9.1. พระบัญญัตคิอืกฎและข้อก�าหนดที่พระผู้เป็นเจ้าประทานไวเ้พื่อช่วยให้

เราก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค ์พระบัญญัตคิอืการแสดงความรกัที่พระ

ผู้เป็นเจ้าทรงมีตอ่เรา เราแสดงความรกัตอ่พระองค์ โดยรกัษาพระบัญญัตขิอง

พระองค ์(ด ูยอห์น 14:15) การรกัษาพระบัญญัตจิะน�ามาซ่ึงความสุขและพร

จากพระเจ้าเสมอ (ด ูโมไซยาห์ 2:41; แอลมา 41:10) พระผู้เป็นเจ้าจะไม่

ประทานพระบัญญัตแิก่เราโดยไม่เตรยีมทางไว้ ให้เราเช่ือฟัง (ด ู1 นีไฟ 3:7)

9.2. พระบัญญัตพิืน้ฐานที่สุดสองข้อคอื “จงรกัองคพ์ระผู้เป็นเจ้าของท่านดว้ย

สุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน และดว้ยสุดความคดิของท่าน . . . และ . . . 

จงรกัเพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (ด ูมัทธิว 22:36–39) เราสามารถรกัและรบั

ใช้พระผู้เป็นเจ้าโดยการเลือกที่จะรกัและรบัใช้ผู้อื่น (ด ูโมไซยาห์ 2:17;  

โมโรไน 7:45, 47–48)

9.3. หน่ึงในพระบัญญัตขิ้อแรกๆ ที่ประทานแก่มนุษย์คอืรกัษาวนัสะบาโตให้

ศักดิสิ์ทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาบุตรธิดาของพระองค์ ให้เคารพพระองค์

โดยท�าตามพระประสงคข์องพระองคแ์ทนที่จะท�าตามใจเราเองในวนัสะบาโต 

และพระองคท์รงสัญญาพรยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่รกัษาวนัของพระองค์ ให้ศักดิสิ์ทธิ์  

(ด ูอิสยาห์ 58:13–14)

9.4. พระบัญญัตสิิบประการเป็นส่วนส�าคญัยิ่งของพระกิตตคิณุและเป็นหลัก

ธรรมนิรนัดรท์ี่จ�าเป็นตอ่ความสูงส่งของเรา (ด ูอพยพ 20:3–17) พระเจ้าทรง

เปิดเผยพระบัญญัตเิหล่าน้ันตอ่โมเสสในสมัยโบราณ และพระองคต์รสัย�า้อีก

ครัง้ในการเปิดเผยยุคสุดท้าย

9.5. พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า ไดแ้ก่ การสวดอ้อนวอนทุกวนั การศึกษา

พระค�าของพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ การเชื่อฟังกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ 

การจ่ายส่วนสิบเต็ม (ด ูมาลาค ี3:8–10) การอดอาหาร (ด ูอิสยาห์ 58:6–7) 

การให้อภัยผู้อื่น (ด ูคพ. 64:9–11) การรกัษาพระค�าแห่งปัญญา (ด ูคพ. 

89:18–21) และการสอนพระกิตตคิณุแก่ผู้อื่น (ด ูมัทธิว 5:14–16; คพ. 

18:15–16)

ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 39:9; 2 ทิโมธี 3:15–17; ยากอบ 1:5–6; 2 นีไฟ 32:3; 

2 นีไฟ 32:8–9; โมไซยาห์ 18:8–10; แอลมา 39:9; 3 นีไฟ 18:15, 20–21; คพ. 58:42–

43; คพ. 82:10

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; การชดใช้ของพระเยซูครสิต:์ การกลับใจ; 

ศาสนพิธีและพันธสัญญา

9. พระบัญญตัิ
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ข้อผู้เช่ียวชาญหลกัค�าสอน
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ข้อผู้เช่ียวชาญหลกัค�าสอนตามหัวข้อและหลกัสูตร

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนทัง้หมด 100 ข้อที่จัดเรยีงตามหัวข้อและหลักสูตร

หวัขอ้ พนัธสญัญาเดิม พนัธสญัญาใหม่ พระคมัภีร์มอรมอน พระคมัภีร์หลกัค�าสอนและ 

พนัธสญัญาและประวติัศาสนจกัร

การไดม้าซ่ึงความรู้ทางวญิญาณ สุภาษิต 3:5–6

อิสยาห์ 5:20

ยอห์น 7:17

1 โครินธ์ 2:5, 9–11

2 ทิโมธี 3:15–17

ยากอบ 1:5–6

2 นีไฟ 28:30

2 นีไฟ 32:3

2 นีไฟ 32:8–9

โมไซยาห์ 4:9

อีเธอร์ 12:6

โมโรไน 10:4–5

คพ. 6:36

คพ. 8:2–3

คพ. 88:118

1. พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค์ ฮีบรู 12:9 2 นีไฟ 26:33

3 นีไฟ 11:10–11

3 นีไฟ 12:48

3 นีไฟ 18:15, 20–21

คพ. 29:10–11

คพ. 130:22–23

2. แผนแห่งความรอด โมเสส 1:39

อบัราฮมั 3:22–23

ปฐมกาล 1:26-27

โยชูวา 24:15

ยอห์น 17:3

1 โครินธ์ 6:19–20

1 โครินธ์ 15:20–22

1 โครินธ์ 15:40–42

1 เปโตร 4:6 

ววิรณ์ 20:12

2 นีไฟ 2:22–25

2 นีไฟ 2:27

คพ. 76:22–24

3. การชดใชข้องพระเยซูคริสต์ อิสยาห์ 1:18

อิสยาห์ 53:3–5

มทัธิว 11:28–30

ลกูา 24:36–39

ยากอบ 2:17–18

โมไซยาห์ 3:19

แอลมา 7:11–13

แอลมา 34:9–10

ฮีลามนั 5:12

อีเธอร์ 12:27

คพ. 18:10–11

คพ. 19:16–19

คพ. 58:42–43

4. การฟ้ืนฟู โมเสส 7:18

อิสยาห์ 29:13–14

เอเสเคียล 37:15–17

ดาเนียล 2:44

กิจการของอคัรทูต 3:19–21

2 เธสะโลนิกา 2:1–3

โจเซฟ สมิธ—ประวติั 1:15–20

คพ. 1:30

คพ. 135:3

5. ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย เยเรมีย ์1:4–5

เอเสเคียล 3:16–17

อาโมส 3:7

ยอห์น 15:16

เอเฟซสั 2:19–20

เอเฟซสั 4:11–14

คพ. 1:37–38

คพ. 21: 4–6

6. ฐานะปุโรหิตและกญุแจฐานะ

ปุโรหิต

มทัธิว 16:15–19 คพ. 13:1

คพ. 42:11

คพ. 107:8

คพ. 121:36, 41–42

7. ศาสนพิธีและพนัธสญัญา อพยพ 19:5–6

สดุดี 24:3–4

ยอห์น 3:5 โมไซยาห์ 18:8–10

3 นีไฟ 27:20

คพ. 82:10

คพ. 84:20–22

8. การแต่งงานและครอบครัว ปฐมกาล 1:28

ปฐมกาล 2:24

ปฐมกาล 39:9

มาลาคี 4:5–6

1 โครินธ์ 11:11 แอลมา 39:9 คพ. 49:15–-17

คพ. 131:1–4

9. พระบญัญติั อพยพ 20:3–17

อิสยาห์ 58:6–7

อิสยาห์ 58:13–14

มาลาคี 3:8–10

มทัธิว 5:14–16

มทัธิว 22:36–39

ยอห์น 14:15

1 นีไฟ 3:7

โมไซยาห์ 2:17

โมไซยาห์ 2:41

แอลมา 41:10

โมโรไน 7:45, 47–48

คพ. 18:15–16

คพ. 64:9–11

คพ. 89:18–21
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ข้อผู้เช่ียวชาญหลกัค�าสอนและถ้อยค�าส�าคญั

ตอ่ไปน้ีเป็นข้อผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนทัง้หมด 100 ข้อพรอ้มสรปุย่อของแตล่ะ

ข้อ

การไดม้าซ่ึงความรู้ทางวญิญาณ

สุภาษิต 3:5–6 จงวางใจในพระเจ้าดว้ยสุดใจของเจ้า และพระองคจ์ะทรง

น�าทางเจ้า

อิสยาห์ 5:20 วบิัตแิก่พวกที่เรยีกความช่ัววา่ความด ีและเรยีกความดวีา่ความ

ช่ัว

ยอห์น 7:17 จงท�าตามพระประสงคข์องพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรูห้ลักค�าสอนของ

พระองค์

1 โครนิธ์ 2:5, 9–11 เราสามารถรูเ้รือ่งพระผู้เป็นเจ้าโดยผ่านพระวญิญาณ

เท่าน้ัน

2 ทิโมธี 3:15–17 พระคมัภีรส์ามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรือ่งความรอด

ยากอบ 1:5–6 ถ้าท่านขาดสตปิัญญา ให้ทูลขอจากพระผู้เป็นเจ้า

2 นีไฟ 28:30 พระผู้เป็นเจ้าประทานความรูเ้ป็นบรรทัดมาเตมิบรรทัด

2 นีไฟ 32:3 หากเราดืม่ด�า่พระวจนะของพระครสิต ์เราจะรูทุ้กส่ิงที่เราควรท�า

2 นีไฟ 32:8–9 หากเราสวดอ้อนวอนตลอดเวลา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอุทิศ

การกระท�าของเราเพื่อความผาสุกของจิตวญิญาณเรา

โมไซยาห์ 4:9 จงเช่ือในพระผู้เป็นเจ้าและพระองคท์รงมีพระปรชีาญาณ

ทัง้หมด

อีเธอร ์12:6 พยานมาหลังการทดลองศรทัธา

โมโรไน 10:4–5 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเปิดเผยความจรงิตอ่ผู้ที่ทูลถามพระ

ผู้เป็นเจ้าดว้ยเจตนาแท้จรงิ

คพ. 6:36 จงดทูี่พระครสิต์ ในความนึกคดิทุกอย่าง

คพ. 8: 2-3 พระวญิญาณบรสุิทธิ์ตรสัในความนึกคดิและในใจเรา

คพ. 88:118 แสวงหาการเรยีนรู้ โดยการศึกษาและศรทัธา

หวัขอ้หลกัค�าสอน

1. พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์

ฮีบร ู12:9 พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวญิญาณของเรา

2 นีไฟ 26:33 ทุกคนเหมือนกันส�าหรบัพระผู้เป็นเจ้า

3 นีไฟ 11:10–11 พระเยซคูรสิตท์รงท�าตามพระประสงคข์องพระบิดาในทกุส่ิง

3 นีไฟ 12:48 พระเยซคูรสิตท์รงเชือ้เชิญใหเ้ราเป็นคนดพีรอ้ม

3 นีไฟ 18:15, 20–21 จงเฝ้าดแูละสวดออ้นวอนเสมอในพระนามของพระเยซู

ครสิต์

คพ. 29:10–11 พระครสิตจ์ะเสด็จมาอีกครัง้ดว้ยอ�านาจและรศัมภีาพ

คพ. 130:22–23 พระบดิาและพระบตุรทรงมพีระวรกายเป็นเน้ือหนังและ

กระดกู

2. แผนแห่งความรอด

โมเสส 1:39 งานและรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคอืท�าให้เกิดความเป็นอมตะ

และชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์

อับราฮัม 3:22–23 อับราฮัมไดร้บัเลือกก่อนท่านเกิด

ปฐมกาล 1:26–27 พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งมนุษย์ตามรปูลักษณ์ของพระองค์

โยชูวา 24:15 เลือกเสียในวนัน้ีวา่ท่านจะปรนนิบัติ ใคร

ยอห์น 17:3 ชีวตินิรนัดรค์อืการรูจ้ักพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูครสิต์

1 โครนิธ์ 6:19–20 รา่งกายของพวกท่านเป็นวหิาร

1 โครนิธ์ 15:20–22 ในพระครสิตค์นทัง้ปวงจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติ

1 โครนิธ์ 15:40–42 มีรศัมีภาพสามระดบัในการฟ้ืนคนืชีวติ

1 เปโตร 4:6 ข่าวประเสรฐิประกาศแก่คนตาย

ววิรณ์ 20:12 แตล่ะคนจะยืนเบือ้งพระพักตรพ์ระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการ

พิพากษา

2 นีไฟ 2:22–25 อาดมัตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่

2 นีไฟ 2:27 เรามีอิสระที่จะเลือก

คพ. 76: 22–24 พระเยซูครสิตท์รงพระชนม์และทรงเป็นพระผู้สรา้งโลก ตา่งๆ

3. การชดใช้ของพระเยซูคริสต์

อิสยาห์ 1:18 หากเรากลับใจ บาปของเราจะกลับขาวดงัหิมะ

อิสยาห์ 53:3–5 พระเยซูครสิตท์รงแบกความเจ็บไข้ของเราและทรงทนทุกข์

เพราะบาปของเรา
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มัทธิว 11:28–30 หากเรามาหาพระเยซูครสิต ์พระองคจ์ะทรงแบ่งเบาภาระ

ของเรา

ลูกา 24:36–39 พระเยซูครสิตท์รงฟ้ืนคนืพระชนม์ โดยมีพระวรกายที่เป็นเน้ือ

หนังและกระดกู

ยากอบ 2:17–18 ความเช่ือถ้าไม่มีการปฏิบัตก็ิเป็นส่ิงที่ตายแล้ว

โมไซยาห์ 3:19 ทิง้ความเป็นมนุษย์ปุถุชนและกลับเป็นวสุิทธิชนโดยผ่านการ

ชดใช้

แอลมา 7:11–13 พระเยซูครสิตท์รงประสบความเจ็บปวดของเราและทรง

เอาชนะบาปและความตาย

แอลมา 34:9–10 ตอ้งมีการชดใช้เกิดขึน้

ฮีลามัน 5:12 สรา้งรากฐานของท่านบนพระครสิต์

อีเธอร ์12:27 พระผู้ช่วยให้รอดทรงท�าให้ส่ิงอ่อนแอกลับเข้มแข็ง

คพ. 18:10–11 คา่ของจิตวญิญาณยิ่งใหญ่

คพ. 19:16–19 พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพื่อบาปของเราเพื่อเราจะกลับใจ

ได้

คพ. 58:42–43 ในการกลับใจเราตอ้งสารภาพและละทิง้บาป

4. การฟ้ืนฟู

โมเสส 7:18 ไซอัน—จิตใจเดยีวและความคดิเดยีวในความชอบธรรม

อิสยาห์ 29:13–14 การฟ้ืนฟูเป็นงานอัศจรรย์และน่าพิศวง

เอเสเคยีล 37:15–17 พระคมัภีร์ ไบเบิลและพระคมัภีรม์อรมอนรวมเป็นอัน

หน่ึงอันเดยีวกัน

ดาเนียล 2:44 อาณาจักรของพระเจ้าจะคงอยู่ตลอดไป

กิจการของอัครทูต 3:19–21 เปโตรพยากรณ์ถึงการฟ้ืนฟู

2 เธสะโลนิกา 2:1–3 การละทิง้ความเช่ือไดร้บัการพยากรณ์ ไวล้่วงหน้า

โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:15–20 ในนิมิตแรก พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกโจเซฟ 

สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์

คพ. 1:30 ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่เพียงแห่งเดยีว

คพ. 135:3 โจเซฟ สมิธท�าเพื่อความรอดของเรา

5. ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

เยเรมีย์ 1:4–5 เยเรมีย์ ไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าให้เป็นศาสดาพยากรณ์

เอเสเคยีล 3:16–17 ยามของพระเจ้าให้ค�าเตอืนจากพระองค์

อาโมส 3:7 พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความลีล้ับของพระองคแ์ก่ศาสดา

พยากรณ์

ยอห์น 15:16 พระเจ้าทรงเลือกและทรงแตง่ตัง้อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์

เอเฟซัส 2:19–20 ศาสนจักรของพระเจ้าสรา้งขึน้บนรากฐานของศาสดา

พยากรณ์และอัครสาวก

เอเฟซัส 4:11–14 อัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ช่วยท�าให้วสุิทธิชนดพีรอ้ม

คพ. 1:37–38 พระสุรเสียงของพระเจ้าและผู้รบัใช้ของพระองคเ์หมือนกัน

คพ. 21: 4–6 เมื่อเรายอมรบัค�าของศาสดาพยากรณ์ดว้ยความอดทนและ

ศรทัธา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงท�าให้พลังแห่งความมืดกระจายไป

6. ฐานะปุโรหิตและกญุแจฐานะปุโรหิต

มัทธิว 16:15–19 พระเยซูครสิตท์รงสัญญาจะสรา้งศาสนจักรของพระองคแ์ละ

ประทานกุญแจของอาณาจักร

คพ. 13:1 กุญแจของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน

คพ. 42:11 ตวัแทนของพระเจ้าตอ้งไดร้บัเรยีกโดยผู้มีสิทธิอ�านาจ

คพ. 107:8 สิทธิอ�านาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

คพ. 121:36, 41–42 อ�านาจฐานะปุโรหิตขึน้อยู่กับความชอบธรรมของผู้ ใช้

7. ศาสนพธีิและพนัธสัญญา

อพยพ 19:5–6 รกัษาพันธสัญญาของเรา และพวกเจ้าจะเป็นชนชาตบิรสุิทธิ์

สดดุ ี24:3–4 เพื่อจะยืนอย่างมีคา่ควรในที่ประทับของพระเจ้า เราตอ้งมีมือที่

สะอาดและใจที่บรสุิทธิ์

ยอห์น 3:5 เราตอ้งเกิดจากน� ้า และจากพระวญิญาณจึงจะเข้าแผ่นดนิของ

พระเจ้าได้

โมไซยาห์ 18:8–10 โดยผ่านบัพตศิมาเราเข้ามาในพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

3 นีไฟ 27:20 รบับัพตศิมาและรบัการช�าระให้บรสุิทธิ์ โดยการรบัพระวญิญาณ

บรสุิทธิ์

คพ. 82:10 พระเจ้าทรงถูกผูกมัดเมื่อเราท�าส่ิงที่พระองคต์รสั

คพ. 84: 20–22 พลังอ�านาจของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้

ประจักษ์ ในศาสนพิธีฐานะปุโรหิต

8. การแต่งงานและครอบครัว

ปฐมกาล 1:28 มีลูกดกทวมีากขึน้จนเต็มแผ่นดนิ

ปฐมกาล 2:24 สามีและภรรยาจะเป็นเน้ือเดยีวกัน
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ปฐมกาล 39:9 โยเซฟตา้นทานการล่อลวง

มาลาค ี4:5–6 เอลียาห์จะหันใจของบรรพบุรษุและลูกหลาน

1 โครนิธ์ 11:11 ชายและหญิงดว้ยกันเท่าน้ันที่จะสามารถท�าให้แผนของพระ

เจ้าเกิดสัมฤทธิผล

แอลมา 39:9 ไม่หลงอยู่กับตณัหาราคะในส่ิงที่เห็นอีกตอ่ไป

คพ. 49:15–17 การแตง่งานระหวา่งชายกับหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้เป็น

เจ้า

คพ. 131:1–4 พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแตง่งาน

9. พระบัญญตัิ

อพยพ 20:3–17 พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยพระบัญญัตสิิบประการ

อิสยาห์ 58:6–7 การอดอาหารช่วยเราแก้พันธะของอธรรม แก้สายรดัของแอก 

และแบ่งอาหารให้คนยากจน

อิสยาห์ 58:13–14 สะบาโตเป็นวนับรสุิทธิ์ของพระเจ้า

มาลาค ี3:8–10 การจ่ายส่วนสิบน�าพรมาให้

มัทธิว 5:14–16 ขอให้แสงสวา่งของท่านส่องไปเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น

มัทธิว 22:36–39 จงรกัพระเจ้า จงรกัเพื่อนบ้านของเจ้า

ยอห์น 14:15 หากพวกท่านรกัเรา ท่านก็จะประพฤตติามบัญญัตขิองเรา

1 นีไฟ 3:7 พระเจ้าทรงเตรยีมทางให้เราเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

โมไซยาห์ 2:17 โดยการรบัใช้ผู้อื่น เรารบัใช้พระผู้ป็นเจ้า

โมไซยาห์ 2:41 การเช่ือฟังน�ามาซ่ึงพรและความสุข

แอลมา 41:10 ความช่ัวรา้ยไม่เคยเป็นความสุขเลย

โมโรไน 7:45, 47–48 จิตกุศลคอืความรกัอันบรสุิทธิ์ของพระครสิต์

คพ. 18:15–16 ปีติ ในการน�าจิตวญิญาณมาหาพระเยซูครสิต์

คพ. 64:9–11 ทรงเรยีกรอ้งจากเราที่จะให้อภัยมนุษย์ทัง้ปวง

คพ. 89:18–21 พรของพระค�าแห่งปัญญา
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วตัถุประสงค์ของเซมินารแีละสถาบันศาสนา

จุดประสงคข์องเราคอืช่วยให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวเข้าใจและพึ่งพาค�าสอนและการชดใช้ของพระเยซู

ครสิต ์มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรของพระวหิาร และเตรยีมตนเอง ครอบครวั ตลอดจนคนอื่นๆ เพื่อรบั

ชีวตินิรนัดรแ์ละอยู่กับพระบิดาในสวรรคข์องพวกเขา

เพื่อช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายการสอนของวตัถุประสงค ์ครแูละนักเรยีนในเซมินารแีละสถาบันศาสนาได้

รบัการกระตุน้เป็นพิเศษให้น�าหลักพืน้ฐานของการสอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุมาใช้

ครแูละนักเรยีนพึงปฏิบัติดังน้ี—

•  สอนและเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณ

•  ปลูกฝังสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี่มีความรกั ความเคารพ และจุดประสงค์

•  ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัและอ่านหนังสือที่ ใช้ ในหลักสูตร

•  เข้าใจบรบิทและเน้ือหาในพระคมัภีรต์ลอดจนถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

•  คน้หา เข้าใจ รูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญั ตลอดจนประยุกต์ ใช้หลักค�าสอนและหลักธรรมพระ

กิตตคิณุ

•  อธิบาย แบ่งปัน เป็นพยานถึงหลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุ

•  บรรลุจุดมุ่งหมายผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอน




