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คำนำ 

แนว'ทางสืกษ*าและคู่มือครู 
หลักธรรมพระกิตติคุณ เขียนไว้เพื่อเป็นแนวทางศึกษาส่วนตัวและเป็นคู่มือครู 
ขณะท่ีท่านศึกษาคู่มือเล่มน้ี จงแสวงหาพระวิญญาณของพระเจ้า ความเข้าใจและ 
ประจักษ์พยานของท่านในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์ การชดใช้ของ 
พระองค และการฟืนฟูพระกิตติคุณเพ่ิมพูนข้ึนได้ ท่านจะพบคำตอบของคำถาม 
เกี่ยวกับชีวิต เกิดความมั่นใจในจุดประสงค์และคุณค่าของตนเอง เผชิญการ 
ท้าทายส่วนตัว และของครอบครัวได้ด้วยศรัทธา 

คำแนะนำสำหรับการสอนที่โบสถ์และที่บ้าน 
การเป็นครูคึอความรับผิดชอบสำคัญที่ครอบคลุมถึงโอกาสมากมายในการช่วย 
ให้ผู้อ่ืนเข้มแข็งและดูว่าพวกเขาได้รับการ "บำรุงเล้ียงด้วยพระวจนะอันประเสริฐ 
ของพระผู้เป็นเจ้า" (โมโรไน 6:4) ท่านจะสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อท่านท่า 
ตามหลักธรรมต่อไปน้ี 
• รักคนที่ท่านสอน 
• สอนด้วยพระวิญญาณ 
• สอนหลักคำสอน 
• เชิญชวนให้เรียนรู้อ ย่างพาก เพี ยร 

รักคนที่ท่านสอน 
เม่ือท่านแสดงความรักต่อคนท่ีท่านสอน พวกเขาจะรับพระวิญญาณของพระเจ้า 
มากข้ึน พวกเขาจะกระตือรือร้นมากข้ึนในการเรียน ตลอดจนเปิดรับท่านและคน 
อื่นๆ มากข้ึน พยายามท่าความรู้จักกับผู้ท่ีท่านสอน และให้พวกเขารู้ว่าท่านห่วงใย 
พวกเขาจริงๆ จงละเอียดอ่อนต่อปัญหาต่างๆ ของผู้ท่ีต้องการความเอาใจใส่เป็น 
พิเศษ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่นในช้ันเรียนของท่านเพ่ือให้ผู้มืส่วนร่วมรู้สึก 
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เป็นกันเองที่จะถามหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักธรรมพระกิตติคุณและวิธีประ-
ยุกต์ใช้ 
พระวิญญาณของพระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยเมื่อมีความรักและความสามัคคี พระเจ้า 
ตรัสว่า 1ราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าท้ังหลายคือให้เจ้ารักกันและกัน เรารักเจ้าท้ัง 
หลายมาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างน้ัน" (ยอห์น 13:34) 
ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 31-39 

สอนควยพระวิญญาณ 
เรื่องสำคัญที่สุดที่ท่านจะสอนคือหลักคำสอนของพระคริสต์ดังเปิดเผยผ่านพระ 
คัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน และตามการยืนยันของพระวิญญาณ 
บริสุทธ เพ่ือจะทำส่ิงน้ี!ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ท่านต้องมีพระวิญญาณของพระ 
เจ้า "และจะประทานพระวิญญาณแก่เจ้าโดยคำสวดอ้อนวอนจากศรัทธา" พระเจ้า 
ตรัส "และหากเจ้าไม่ได้รับพระวิญญาณเจ้าจะไม่สอน" (คพ. 42:14; ดู คพ. 
50:13-22 ด้วย) พระวิญญาณบริสุทธคือครูท่ีแท้จริง ดังนั้นการสร้างสภาพแวด-
ล้อมที่พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถสถิตอยู่ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญ 
ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 41-48 

สอนหลักคำสอน 
ก่อนท่านสอนบทเรียน ขอให้ศึกษาอย่างแจ่มแจ้งจนแน่ใจว่าท่านเข้าใจหลักคำ 
สอน ศึกษาพระคัมภีร์เพิ่มเติมที่ให้ไว้ท้ายบทด้วย ท่านจะสอนด้วยความจริงใจ 
และพลังยิ่งใหญ่เมื่อคำสอนในบทเรียนมีผลต่อตัวท่านเอง อย่าคาดเดาหลักคำ 
สอนของศาสนจักร สอนเฉพาะหลักคำสอนท่ีสนับสนุนโดยพระคัมภีร์ ถ้อยคำ 
ของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกยุคสุดท้าย และพระวิญญาณคักดสิทธ (ดู 
คพ. 42:12-14; 52:9) 
หากท่านได้รับเรียกให้สอนโควรัมหรือช้ันเรียนท่ีใช้หนังสือเล่มน้ี อย่าใช้เน้ือหา 
จากท่ีอ่ืนไม่ว่าจะน่าสนใจมากเท่าใดก็ตาม ขอให้ใช้พระคัมภีร์และคำสอนจาก 
หนังสือเล่มน้ี ท่านอาจใช้ประสบการณ์ส่วนตัวและบทความจากนิตยสารศาสน-
จักรเสริมบทเรียนได้ตามความเหมาะสม 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของเรื่องนี้ใน ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 
50-59 
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เชิญชวนให้เรียนรูอย่างพากเพียร 
ขณะท่ีฟานสอน ให้ช่วยคนอ่ืนๆ เข้าใจวิธีประยุกต์ใช้หลักธรรมพระกิตติคุณกับ 
ชีวิตประจำวัน กระตุ้นให้สนทนาว่าหลักธรรมเหล่าน้ีจะส่งผลต่อความรู้สึกท่ีเรามี 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า ตัวเรา ครอบครัว และเพ่ือนบ้านของเราอย่างไร ส่งเสริมให้ผู้มี 
ส่วนร่วมดำเนินชีวิตตามหลักธรรม 
พยายามให้หลายๆ คนมีส่วนร่วมในบทเรียน ท่านทำสิ่งนี้ได้โดยเชิญพวกเขาอ่าน 
ออกเสียง ตอบคำถาม หรือเล่าประสบการณ์ แต่ท่านต้องแน่ใจว่าจะไม่ทำให้พวก 
เขาอึดอัดใจ ท่านอาจต้องการมอบหมายงานพิเศษแก่ผู้มีส่วนร่วมขณะเตรียมบท 
เรียน ขอให้คำนึงถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้อ่ืน ท่านอาจต้องพูดเป็น 
การส่วนตัวกับแต่ละบุคคลก่อนสอนบทเรียนและถามว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรต่อ 
การมีส่วนร่วม 

ดูรายละเอียดของเรื่องนี้ใน ไม่มีการเรียกใดยิ่งใหญ่กว่าการสอน หน้า 61-74 

ความช่วยเหลือเพิ ่มเติมสำหรับครู 
บทเรียนแต่ละบทในเล่มน้ีจะมีหมายเหตุหน่ึงหรือสองหมายเหตุสำหรับครู หมาย 
เหตุเหล่าน้ีครอบคลุมแนวคิดท่ีจะช่วยท่านขณะพยายามรักคนท่ีท่านสอน สอน 
ด้วยพระวิญญาณ สอนหลักคำสอน และเชิญชวนให้เรียนรู้อย่างพากเพียรในหมู่ 
คนท่ีท่านสอน 
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พระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
บทที่ 1 

มีพระผู้เป็นเจ้า 
• มีอะไรบ้างที่เป็นหลักฐานต่อท่านว่ามีพระผู้เป็นเจ้า 
แอลมา ศาสดาพยากรณ!นพระคัมภีร์มอรมอนเขียนว่า "ทุกส่ิงช้ีให้เห้นว่ามีพระ 
ผู้เป็นเจ้า; แท้จริงแล้ว, แม้แผ่นดินโลก, และส่ิงท้ังปวงท่ีอยู่บนพ้ืนผิวของมัน1  

แท้จริงแล้ว, และการเคล่ือนไหวของมัน, แท้จริงแล้ว, และดาวพระเคราะห์ท้ัง 
หมดด้วยซึ่งเคลื่อนไปตามปรกติวิลัยเป็นพยานว่ามีพระผู้สร้างสูงสุด" (แอลมา 
30:44) เราสามารถมองท้องฟ้ายามราตรี และเข้าใจส่ิงท่ีแอลมาหมายถึง มีดาว 
นพเคราะห์และดวงดาวหลายล้านดวงอยู่อย่างเป็นระเบียบ ดาวเหล่าน้ันไม่ได้อยู่ 
ที่นั่นโดยบังเอิญ เราจะเห็นงานของพระผู้เป็นเจ้าท้ังในท้องฟ้าและบนแผ่นดิน 
โลก พืชพรรณสวยงามมากมายและบรรดาสัตว์นานาชนิด ภูเขา แม่น้ํา หมู่เมฆ 
ที่ทำให้เกิดฝนและหิมะ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพยานต่อเราว่ามีพระผู้เป็นเจ้า 
ศาสดาพยากรณ์สอนเราว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระประมุขผู้ทรงมหิทธิฤทธของ 
จักรวาล พระผู้เป็นเจ้าประทับในสวรรค์ (ดู คพ. 20:17) โดยผ่านพระบุตรของ 
พระองค์ พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก และส่ิงท้ัง 
ปวงท่ีอยู่ในน้ัน (ดู 3 นีไฟ 9:15; โมเสส 2:1) พระองค์ทรงสร้างดวงจันทร์ 
ดวงดาว และดวงอาทิตย์ พระองค์ทรงจัดระเบียบโลกน้ีและประทานรูปแบบ การ 
เคล่ือนไหว และชีวิต พระองค์ทรงบันดาลส่ิงมีชีวิตไว้ในอากาศและน้ํา พระองค์ 
ทรงบันดาลชีวิตสัตว์นานาชนิดไว้บนชุนเขาและทุ่งกว้าง พระองค์ประทานกลาง 
วันและกลางคืน ฤดูร้อนและฤดูหนาว ฤดูหว่านและฤดูเก็บเกี่ยวแก่เรา พระองค์ 
ทรงสร้างมนุษย์ตามรูปสักษณ์ของพระองค์เพื่อให้เป็นผู้ปกครองงานสร้างอื่นๆ 
ของพระองค์ (ดู ปฐมกาล 1:26-27) 

สำหรับครู: ใช้คำถามต้นหมวดเพ่ือเร่ิมการสนทนาและให้สมาชิกชนเรียนหรือสมาชิกครอบครวอ่านเน้ือ 
ความเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้คำถามท้ายหมวดเพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครวไตร่ตรอง 
และสนทนาความหมายของเน้ือความท่ีพวกเขาอ่านและประยุกต็ใช้กบชีวิต 
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บทที่ 1 

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้สูงสุดและพระผู้ทรงสมบูรณ์ย่ิงผู้ท่ีเราเช่ือและนมัสการ 
พระองค์ทรงเป็น "พระบิดาผู้ย่ิงใหญ่ของจักรวาล" และพระองค์ "ทอดพระเนตร 
ครอบครัวมนุษย์ท้ังปวงด้วยความห่วงใยและความเอาใจใส่ดุจบิดา" {คำสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007] หน้า 40) 
พระลักษณะของพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
• พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระคุณลักษณะอย่างไร 
เพราะเราถูกสร้างตามรูปลักษณ์ของพระองค์ (ดู โมเสส 2:26; 6:9) เรารู้ว่าร่างกาย 
เราเหมือนกับพระวรกายของพระองค์ วิญญาณนิรันดรของพระองค์อยู่ในพระ 
วรกายเป็นเน้ือหนังและกระดูกท่ีจับต้องได้ (ดู คพ. 130:22) แต่พระวรกายของ 
พระผู้เป็นเจ้าสมบูรณ์แบบและมีรัศมีภาพเปียมด้วยรัศมีภาพเกินพรรณนา 
พระผู้เป็นเจ้าทรงดีพร้อม พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความชอบธรรมด้วย 
พระคุณลักษณะดังน้ี ความรัก ความเมตตา จิตกุศล ความจริง เดชานุภาพ 
ศรัทธา ความรู้ และวิจารณญาณ พระองค์ทรงมีเดชานุภาพท้ังปวง พระองค์ทรง 
ทราบทุกส่ิงทุกอย่าง พระองค์ทรงเปียมด้วยคุณความดี 

สรรพสิ่งที่ดีงามมาจากพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้ลูกๆ 
ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ พระองค์ตรัสว่า "ดูเถิด, นี่คืองานของเราและ 
รัศมีภาพของเรา-คือการทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดรของมนุษย์" 
(โมเสส 1:39) 
• เหตุใดความเข้าใจพระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นส่ิงสำคัญสำหรับเรา 

เริ ่มรู ้จ ักพระผู ้เป็นเจ้า 
• เราจะเร่ิมรู้จักพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร 
การรู้จักพระผู้เป็นเจ้าสำคัญมากถึงขนาดท่ีพระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า "และน่ีแหละ 
คือชีวิตนิรันดร คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และ 
รู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มา" (ยอห์น 17:3) 
พระบัญญัติข้อใหญ่ข้อแรก คือ "จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจ 
สุดจิตของเจ้า" (มทธิว 22:37) 
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บทที' 1 

ยิ่งเรารู้จักพระผู้เป็นเจ้ามากเท่าใด เราจะย่ิงรักพระองค์และรักษาพระบัญญัติของ 
พระองค์มากเท่าน้ัน (ดู ไ ยอห์น 2:3-5) โดยการรักษาพระบัญญัติเราจะเป็น 
เหมือนพระองค์ 
เราจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าได้ถ้าท่าดังน้ี 
1. เช่ือว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และพระองค์ทรงรักเรา (ดู โมไซยาห์ 4:9) 
2. ศึกษาพระคัมภีร์ (ดู 2 ทโมธ 3:14-17) 
3. สวดอ้อนวอนพระองค์ (ดู ยากอบ 1:5) 
4. เช่ือฟังพระบัญญัติทุกข้อของพระองค์จนสุดความสามารถ (ดู ยอหน 14:21 

-23) 

เม่ือเราท่าส่ิงเหล่าน้ี เราจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและมีชีวิตนิรันดรในท่ีสุด 
• ไตร่ตรองว่าท่านสามารถท่าอะไรได้บ้างเพ่ือใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากข้ึน 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• กิจการ 7:55-56 (พระบุตร ณ เบ้ืองขวาพระหัตถ์ของพระบิดา) 
• คพ. 88:41-44 (พระคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า) 
• สดุดี 24:1 (แผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า) 
• โมเสส 1:30-39 (การสร้าง) 
• แอลมา 7:20 (พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงท่าผิด) 
• โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:17 (พระบิดาและพระบุตรทรงเป็นคนละองค์) 
• แอลมา 5:40 (ความดีมาจากพระผู้เป็นเจ้า) 
• ยอห์น 14:6-9 (พระบุตรและพระบิดาทรงเหมือนกัน) 
• มอรมอน 9:15-20 (พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์) 
• อาโมส 3:7 (พระผู้เป็นเจ้าแห่งการเปิดเผย) 
• ยอพน 3:16 (พระผู้เป็นเจ้าแห่งความรัก) 
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ครอบครัวบนสวรรคของเรา 
บทที่ 2 

เราเป็นลูกของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
• พระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายสอนอะไรเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

ของเรากับพระผู้เป็นเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้ามิได้เป็นเพียงพระประมุขและพระผู้สร้างเท่าน้ัน พระองค์ทรงเป็น 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราด้วย ชายและหญิงทุกคนเป็นบุตรและธิดาของพระผู้ 
เป็นเจ้าจริงๆ "มนุษย์เป็นวิญญาณท่ีถือกำเนิดจากพระบิดามารดาบนสวรรค์ และ 
ได้รับการเลี้ยงดูจนถึงความเป็นผู้ใหญ่ในคฤหาสน์นิรันดร์ของพระบิดาก่อนมา 
ยังโลกนี้ในร่างกายชั่วคราว" (คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ 
[1998] หน้า 368 ) 
ทุกคนที่เคยเกิดมาบนแผ่นดินโลกเป็นพี่น้องชายหญิงทางวิญญาณของเรา เพราะ 
เราเป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า เราจึงสืบทอดศักยภาพที่จะพัฒนา 
คุณสมบัติอันลํ้าเลิศของพระองค์ โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ เรา 
สามารถเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์และรับปีติอันบริบูรณ์!ด้ 
• ความรู้ของท่านที่ว่าทุกคนเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้ามีผลต่อความคิด คำพูด 

และการกระทำของท่านอย่างไร 
เราพ้ฒนาบุคล ิกภาพและพรสวรรค์ขณะอยู ่ ในสวรรค์ 

• ให้นึกถึงพรสวรรค์และของประทานท่ีท่านได้รับ 
พระคัมภีร์สอนเราว่าศาสดาพยากรณ์เตรียมตัวเป็นผู้นำบนแผ่นดินโลกขณะพวก 
ท่านยังเป็นวิญญาณในสวรรค์ (ดู แอลมา 13:1-3) ก่อนพวกท่านเกิดมาในร่าง 
กายที่เป็นมรรตัย พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งต้ัง (ทรงเสือก) พวกท่านล่วงหน้าให้เป็น 

สำหรับครู: ท่านไม่จำเป็นต้องสอนทุกอย่างในแต่ละบท ขณะท่ีท่านเตรียมสอนร่วมกบการสวดอ้อนวอน 
ให้แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณเพื่อจะรูว่าท่านควรสอนบทเรียนส่วนใดและท่านควรถามคำถาม 
ข้อใด 
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ผู้นำบนแผ่นดินโลก พระเยซู อาดัม และอับราฮัมอยู่ในบรรดาผู้นำเหล่าน้ี (ดู อัน-
ราฮัม 3:22-23) โจเซฟ สมิธสอนว่าทุกคนในศาสนจักรท่ีมีการเรียกให้นำผู้คน 
บนแผ่นดินโลกล้วนได้รับแต่งต้ังล่วงหน้าให้ทำเช่นน้ัน (ดู คำสอนของประธาน 
ศาสนาจักร: h เซฟ สมิธ [2007] หน้า 550) อย่างไรก็ดี ทุกคนบนแผ่นดินโลก 
ล้วนมีอิสระที่จะยอมรับหรือปฏิเสธโอกาสในการรับใช้ใดๆ ก็ตาม 

เม่ืออยู่ในสวรรค์เราทุกคนไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น เรารู้ว่าเราเป็นบุตรและธิดา 
ของพระบิดามารดาสวรรค์—ชายและหญิง (ดู "ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" 
เลียhนา ม.ค. 1996 หน้า 113) เรามืพรสวรรค์และความสามารถต่างกัน และเรา 
ได้รับเรียกให้ทำส่ิงท่ีแตกต่างกันบนแผ่นดินโลก เราจะเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 
"ความเป็นไปได้นิรันดร" ของเราเม่ือเราได้รับปิตุพร (ดู โธมัส เอส. มอนสัน 
Ensign พ.ย. 1986 หน้า 66) 
ม่านบังความทรงจำเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิดของเรา แต่พระบิดาในสวรรค์ทรงทราบ 
ว่าเราเป็นใครและเราทำอะไรก่อนมาที่นี่ พระองค์ทรงเลือกเวลาและสถานท่ีให้เรา 
แต่ละคนมาเกิดเพื่อเราจะได้เรียนบทเรียนที่เราเองต้องการและทำให้พรสวรรค์ 
และบุคลิกภาพของเราแต่ละคนเกิดประโยชน์สูงสุด 
• พรสวรรค์ของผู้อ่ืนเป็นพรแก่ท่านอย่างไร พรสวรรค์และของประทานของท่าน 

จะเป็นพรแก่ผู้อ่ืนได้อย่างไร 

พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเสนอแผนสำหรับเราเพื ่อจะเป็นเหมือน 
พระองค์ 
• ชีวิตบนแผ่นดินโลกช่วยเตรียมเราให้เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

อย่างไร 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าเราจะก้าวหน้าเกินจุดท่ีกำหนดไม1ได้เว้นแต่เราจะ 
จากพระองค์มาช่ัวคราว พระองค์ทรงต้องการให้เราพัฒนาคุณสมบัติเฉกเช่นท่ี 
พระองค์ทรงมี เพ่ือทำเช่นน้ี เราต้องจากบ้านก่อนเกิดมารับการทดสอบและรับ 
ประสบการณ์ วิญญาณของเราต้องห่อหุ้มด้วยร่างกาย เราจะต้องจากร่างกายของ 
เราเม่ือส้ินชีวิตและมารวมกับร่างกายอีกคร้ังในการฟืนคืนชีวิต จากน้ันเราจะได้ 

สำหรับครู: สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวอาจให้คำตอบน่าสนใจถ้าพวกเขามีเวลาไตร่ตรองก่อน 
ตอบ ต้วอย่างเช่น หลังจากถามคำถาม ท่านอาจพูดว่า "ขอให้ใช้เวลาสักครู่ใคร่ครวญคำตอบของท่าน 
และครจะขอคำตอบหลังจากน้ัน" แล้วให้เวลาพวกเขาไตร่ตรอง 

บทที่ 10 
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บทที่ 10 
รับร่างกายอมตะเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ถ้าเราผ่านการทดสอบ เราจะ 
ได้รับความสมบูรณ์แห่งปีติท่ีพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้รับ (ดู คพ. 93:30-34) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกประชุมสภาใหญ่เพ่ือเสนอแผนของพระองค์สำหรับ 
ความก้าวหน้าของเรา (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ หน้า 224, 
550) เราเรียนรู้ว่าถ้าเราทำตามแผนของพระองค์ เราจะเป็นเหมือนพระองค์ เรา 
จะฟืนคืนชีวิต เราจะมืพลังอำนาจทุกอย่างท้ังในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก เรา 
จะเป็นบิดามารดาสวรรค์และมืลูกทางวิญญาณเฉกเช่นพระองค์ (ดู คพ. 132:19 
-20) 

เราเรียนรู้ว่าพระองค์จะทรงจัดเตรียมแผ่นดินโลกไวให้เราพิสูจน์ตนเอง (ดู อับ-
ราฮัม 3:24-26) ม่านจะบังความทรงจำของเรา และเราจะลืมบ้านบนสวรรค์ของ 
เรา สิ่งนี้จำเป็นเพื่อเราจะใช้ศรัทธาเลือกความดีหรือความชั่วได้โดยไม่ได้รับอิทธิ-
พลจากความทรงจำถึงการอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ด้วยเหตุนี้เราจะเชื่อ 
ฟังพระองค์เพราะศรัทธาในพระองค์ ไม่ใช่เพราะความรู้หรือความทรงจำถึงพระ 
องค์ พระองค์จะทรงช่วยให้เราจำความจริงได้เม่ือเราได้ยินอีกคร้ังฺบนแผ่นดินโลก 
(ดู ยอฟ้น 18:37) 
ที่สภาใหญ่นั้น เราเรียนรู้จุดประสงค์สำหรับความก้าวหน้าของเราด้วย นั่นคือ 
เพ่ือมีปีติอัน,บริบูรณ์ อย่างไรก็ดี เราเรียนรู้ด้วยว่าพวกเราบางคนจะถูกหลอก 
เลือกเส้นทางอ่ืน และหลงทาง เราเรียนรู้ว่าเราทุกคนจะได้รับการทดลองในชีวิต 
ความเจ็บปวย ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความเศร้าโศก และความตาย แต่ 
เราเข้าใจว่าพระองค์ประทานส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือประสบการณ์และความดีของเรา (ดู 
คพ. 122:7) ถ้าเรายอมให้เกิดขึ้น การทดลองเหล่าน้ีจะทำให้เราบริสุทธแทนท่ีจะ 
ทำให้เราล้มเหลว สิ่งนี้จะสอนเราให้มืความอดทน ความอดกลั้น และจิตกุศล (ดู 
คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร ดับเป็ลยู. คิมบัลล์ [2006] หน้า 
16-19) 
ที่สภาแห่งนี้ เราเรียนรู้ด้วยว่าเพราะความอ่อนแอของเรา เราทุกคนจึงทำบาป 
ยกเว้นเด็กเล็กๆ (ดู คพ. 29:46-47) เราเรียนรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงได้รับการ 
เตรียมไวให้เราเพื่อเราจะเอาชนะบาปและเอาชนะความตายได้ด้วยการฟืนคืน 
ชีวิต เราเรียนรู้ว่าถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์ เช่ือฟังพระคำของพระองค์ และทำ 
ตามแบบอย่างของพระองค์ เราจะสูงส่งและเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของเรา 
เราจะได้รับปีติอันบริบรณ์ 
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บทที่ 10 
• เขียนพระคุณลักษณะบางประการของพระบิดาบนสวรรค์ แผนแห่งความรอด 

ช่วยเราพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้อย่างไร 

พระคมภีรเพิ ่มเต ิม 
• ฮีบรู 12:9 (พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณเรา) 
• โยบ 38:4-7 (นัยของชีวิตก่อนเกิด) 
• อับราฮัม 3:22-28 (นิมิตเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด) 
• เยเรมีย์ 1:5 (นิมิตเก่ียวกับชีวิตก่อนเกิด) 
• คพ. 29:31-38 (นิมิตเกี่ยวกับชีวิตก่อนเกิด) 
• โมเสส 3:4-7 (การสร้างวิญญาณและร่างกาย) 
• 1 โครินธ์ 15:44 (การสร้างวิญญาณและร่างกาย) 
• คพ. 76:23-24 (บุตรและธิดาท่ีถือกำเนิด) 
• คพ. 132:11-26 (แผนเพ่ือความก้าวหน้า) 
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พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอด 
และผู้นำที่ได้รับเลือกของเรา 

บทที่ 3 

จำเป็นต้องมีพระผู้ช่วยให้รอดและผู้นำ 
• เหตุใดเราจึงต้องออกจากท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค เหตุใดเราจึงต้องมี 

พระผู้ช่วยให้รอด 
เม่ือเสนอแผนสำหรับความรอดต่อเราในโลกวิญญาณก่อนเกิด เรามีความสุขมาก 
ถึงกับโห่ร้องด้วยความยินดี (ดู โยบ 38:7) 

เราเข้าใจว่าเราจะต้องจากบ้านบนสวรรค์ของเราช่ัวระยะหน่ึง เราจะไม่ได้อยู่ในท่ี 
ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ ขณะอยู่ห่างพระองค์ เราทุกคนจะทำบาปและบาง 
คนจะหลงทาง พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรู้จักและทรงรักเราแต่ละคน พระ 
องค์ทรงทราบว่าเราจะต้องการความช่วยเหลือ ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงวางแผน 
เพ่ือช่วยเรา 
เราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือชดใช้บาปของเราและสอนวิธีกลับไปหาพระบิดา 
บนสวรรค์ของเรา พระบิดาของเราตรัสว่า "เราจะส่งใครไปเล่า?" (อับราฮัม 3:27) 
พระเยซูคริสต์มีพระนามว่าพระเยโฮวาห์ ตรัสว่า "ข้าพระองค์อยู่ท่ีน่ี, ขอทรงส่งข้า 
พระองค์ไปเกิด" (อับราฮัม 3:27; ดู โมเสส 4:1-4 ด้วย) 
พระเยซูเต็มพระทัยเสด็จมาแผ่นดินโลก ทรงสละพระชนม์ชีพเพ่ือเรา และทรงรับ 
เอาบาปของเราไว้กับพระองค์ พระองค์เฉกเช่นพระบิดาบนสวรรค์ท่ีทรงต้องการ 
ให้เราเลือกว่าเราจะเช่ือฟังพระบัญญัติของพระบิดาบนสวรรค์หรือไม่ พระองค์ 
ทรงทราบว่าเราต้องมีอิสระที่จะเลือกเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเรามีค่าควรรับความสูงส่ง 
พระเยซูตรัสว่า "พระบิดา, ขอให้บังเกิดข้ึนตามพระประสงค์ของพระองค์เกิด, 
และให้รัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอดกาล" (โมเสส 4:2) 
ซาตานซ่ึงมีอีกช่ือหน่ึงว่าลูซิเฟอร์ก็มาด้วย โดยกล่าวว่า "ดูเกิด, ข้าพระองค์อยู่นี่, 
ทรงล่งข้าพระองค์ไปเกิด, ข้าพระองค์จะเป็นบุตรของพระองค์, และข้าพระองค์ 
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บทที่ 10 

จะไถ่มนุษยชาติท้ังปวง, จนสักจิตวิญญาณหน่ึงก็จะไม่หายไป, และแน่นอนข้า 
พระองค์จะทำ; ดังนั้นทรงให้เกียรติของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด" (โมเสส 4:1) 
ซาตานต้องการบังคับเราทุกคนให้ทำตามความประสงค์ของเขา ภายใต้แผนของ 
เขา เราจะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือก เขาจะเอาเสรีภาพในการเลือกที่พระบิดา 
ประทานแก่เราไปจากเรา ซาตานต้องการได้รับเกียรติท้ังหมดสำหรับความรอด 
ของเรา ภายใต้ข้อเสนอของเขาจุดประสงค์ท่ีเรามายังโลกน้ีจะล้มเหลว (ดู คำสอน 
ของประธานศาสนาจักร: เดวิด โอ. แมคเคย [2003] หน้า 214) 

พระเยซูคริสต์จึงได้เป็นพระผู ้ช่วยให้รอดและผู ้นำที ่ได้รับเลือกของเรา 
• ขณะท่ีท่านอ่านหมวดน้ี ให้นึกถึงความรู้สึกท่ีท่านมีต่อพระผู้ช่วยให้รอด 
หลังจากฟังบุตรท้ังสองพูด พระบิดาบนสวรรค์ตรัสว่า "เราจะส่งวิญญาณแรก" 
(อับราฮัม 3: 27) 
พระเยซูคริสตได้รับเลือกและได้รับแต่งต้ังเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระคัม-
ภีร์หลายข้อพดถึงเรื่องนี้ (ดู ตัวอย่าง 1 เปโตร 1:19-20; โมเสส 4:1-2) พระ 
คัมภีร์ข้อหนึ่งบอกเราว่านานมาแล้วก่อนพระเยซูประสูติ พระองค์ทรงปรากฏต่อ 
ศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์มอรมอนท่ีเป็นพ่ีชายของเจเรดและตรัสว่า "ดูเถิด, 
เราคือผู้ท่ีทรงเตรียมไว้นับแต่การวางรากฐานของโลกเพ่ีอไถ่ผู้คนของเรา ดูเถิด1  

เราคือพระเยซูคริสต์. . . ในเรามนุษยชาติท้ังปวงจะมีชีวิต, และน่ันเป็นนิรันดร์, 
แม้คนท่ีเช่ือในนามของเรา" (อีเธอร์ 3:14) 
เม่ือพระเยซูทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงสอนว่า "เราได้ลงมาจาก 
สวรรค์ มิใช่เพี่อกระทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพ่ีอทำตามพระประสงค์ 
ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา . . . เพราะน่ีแหละเป็นพระประสงค์ของพระบิดาของ 
เรา ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และวางใจในพระบุตรได้มีชีวิตนิรันดร์ และเรา 
จะให้ผู้น้ันฟืนข้ึนมาในวันสุดท้าย" (ยอหน 6:38, 40) 
สงครามในสวรรค์ 
เพราะพระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเลือกพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 
ของเรา ซาตานจึงโกรธและกบฏ เกิดสงครามในสวรรค์ ซาตานและผู้ติดตามเขา 
ต่อสู้กับพระเยซูคริสต์และผู้ติดตามพระองค์ ผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอด "ชนะ 
[ซาตาน] ด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง" 
(วิวรณ์ 12:11) 
ในการกบฏคร้ังใหญ่น้ี ซาตานและวิญญาณท้ังหมดท่ีติดตามเขาถูกส่งออกจากท่ี 
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บทที่ 10 
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและถูกขับลงจากสวรรค์ ไพร่พลของสวรรค์หน่ึงในสาม 
ถูกลงโทษเพราะติดตามซาตาน (ดู คพ. 29:36) พวกเขาหมดสิทธรับร่างกายมรรตัย 

เพราะเราอยู่ท่ีน่ึบนแผ่นดินโลกและมีร่างกายมรรตัย เราจึงรู้ว่าเราเลือกติดตาม 
พระเยซูคริสต์และพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ซาตานและผู้ติดตามเขาอยู่บนแผ่น 
ดินโลกด้วย แต่เป็นวิญญาณ พวกเขาไม่ลืมว่าเราเป็นใคร และพวกเขาอยู่รอบๆ 
เราทุกวัน พยายามล่อลวงเราและชักจูงเราให้ทำสิ่งที่พระบิดาบนสวรรค์!ม่พอ 
พระทัย ในชีวิตก่อนเกิดของเรา เราเลือกติดตามพระเยซูคริสต์และยอมรับแผน 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องติดตามพระเยซูคริสต์ต่อไปบนโลกน้ี โดยทำตามพระ 
องค์เท่าน้ันเราจึงจะสามารถกลับไปบ้านบนสวรรค์ของเราได้ 
• สงครามในสวรรค์ยังดำ เนินต่อไปทุกวันน้ีด้ว ยวิธีใด 
เรามีคำสอนของพระผู ้ช ่วยให้รอดให้ทำตาม 
• ลองนึกดูว่าคำสอนของพระผู้ช่วยให้รอดมีอิทธิพลต่อท่านอย่างไร 
นับแต่กาลเริ่มต้น พระเยซูทรงเปิดเผยพระกิตติคุณ ซึ่งบอกเราว่าเราต้องทำอะไร 
จึงจะกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ได้ เม่ือถึงเวลาท่ีกำหนด พระองค์เสด็จมาแผ่น 
ดินโลกด้วยพระองค์เอง พระองค์ทรงสอนแผนแห่งความรอดและความสูงส่งโดย 
พระดำรัสของพระองค์และโดยการดำเนินพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรง 
สถาปนาศาสนจักรและฐานะปุโรหิตของพระองค์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงรับ 
เอาบาปของเราไว้กับพระองค์ 
โดยทำตามคำสอนของพระองค์ เราจะสามารถมีท่ีอยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียลได้ 
พระองค์ทรงทำส่วนของพระองค์เพ่ือช่วยให้เราได้กลับบ้านบนสวรรค์ขอเรา ถึง 
เวลาแล้วท่ีเราแต่ละคนจะทำส่วนของเราและมีค่าควรรับความสูงส่ง 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• โมเสส 4:1-4; อับราฮัม 3:22-28 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงได้รับเลือกในโลก 

ก่อนเกิด) 
• คพ. 76:25-29 (สงครามในสวรรค์) 
• วิวรณ์ 12:7-9, 11 (ผู้ติดตามพระผู้ช่วยให้รอดคร้ังเกิดสงครามในสวรรค์เอา 

ชนะซาตานด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และด้วยคำพยานของพวกเขาเอง) 
• อิสยาห้ 14:12-15 (สาเหตุท่ีลูซิเฟอร์ถูกขับไล่) 
สำหรับครู: ท่านอาจให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครวศึกษา "พระคัมภีร์เพิ่มเติม,, เป็นส่วนตัว 
เป็นคู่ หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 16 



เสรีภาพในการเลือก 
บทที่ 4 

สิทธิเสรีเป็นหลักธรรมนิร้นดร์ 
• ถ้ามีคนถามท่านว่าเหตุใดการมีสิทธเสรีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ท่านจะตอบว่าอย่างไร 
"เจ้าเลือกได้ด้วยตนเอง, เพราะให้ไว้แก่เจ้าแล้ว" (โมเสส 3:17) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกเราผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ว่าเรามีอิสระที่จะ 
เลือกระหว่างความดีกับความช่ัว เราอาจเลือกเสรีภาพและชีวิตนิรันดรโดยทำตาม 
พระเยซูคริสต์ เรามีอิสระท่ีจะเลือกการเป็นเชลยและความตายโดยติดตามซาตาน 
ด้วยเช่นกัน (ดู 2 นีไฟ 2:27) สิทธในการเลือกระหว่างความดีกับความชั่วและ 
เลือกด้วยตนเองเรียกว่าสิทธเสรี 
ในชีวิตก่อนเกิดเรามีสิทธเสรีทางศีลธรรม จุดประสงค์ประการหนึ่งของชีวิตบน 
แผ่นดินโลกคือเพ่ือแสดงว่าเราจะเลือกอะไร (ดู 2 นไฟ 2:15-16) ถ้าเราถูกบังคับ 
ให้เลือกความถูกต้อง เราย่อมแสดงออกไม่ได้ว่าเราจะเลือกอะไรด้วยตนเอง 
เช่นเดียวกัน เราจะมีความสุขในการทำส่ิงต่างๆ มากข้ึนเม่ือเราได้เลือกเอง 
สิทธเสรีเป็นหลักธรรมข้อหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาในสภาก่อนเกิดในสวรรค์ นั่นเป็น 
สาเหตุสำคัญประการหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างผู้ติดตามพระคริสต์กับผู้ 
ติดตามซาตาน ซาตานกล่าวว่า "ดูเถิด, ข้าพระองค์อยู่นี่, ทรงส่งข้าพระองค์ไป 
เถิด, ข้าพระองค์จะเป็นบุตรของพระองค์, และข้าพระองค์จะไถ่มนุษยชาติท้ัง 
ปวง, จนลักจิตวิญญาณหน่ึงก็จะไม่หายไป, และแน่นอนข้าพระองค์จะทำ; ดังนั้น 
ทรงให้เกียรติของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด" (โมเสส 4:1) จากคำกล่าวน้ีเขา 
"กบฏต่อ [พระผู้เป็นเจ้า] และหมายม่ันจะทำลายสิทธเสรีของมนุษย์" (โมเสส 4: 
3) ข้อเสนอของเขาถูกปฏิเสธ และเขาถูกขับออกจากสวรรค์พร้อมผู้ติดตามเขา 
(ดู คพ. 29:36-37) 

สิทธเสรีเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นของแผนแห่งความรอด 
สิทธเสรีทำให้ชีวิตเราบนแผ่นดินโลกเป็นช่วงเวลาของการทดสอบ เม่ือทรงวาง 
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บทที่ 10 
แผนสร้างลูกๆ ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า "พวกเราจะพิสูจน์ [ทดสอบ] 
พวกเขาโดยวิธีน้ี, เพ่ือดูว่าพวกเขาจะทำส่ิงท้ังปวงไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีพระเจ้า พระ 
ผู้เป็นเจ้าของพวกเขาจะทรงบัญชาพวกเขาหรือไม่" (อับราฮัม 3:25) หากปราศ-
จากของประทานแห่งสิทธเสรี เราย่อมไม่สามารถแสดงต่อพระบิดาบนสวรรค!ด้ 
ว่าเราจะทำทั้งหมดที่พระองค์ทรงบัญชาเราหรือไม่ เพราะเราเลือกได้เราจึงต้องรับ 
ผิดชอบการกระทำของเรา (ดู ฮีลามัน 14:30-31) 

เม่ือเราเลือกดำเนินชีวิตตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าท่ีมีไว้ให้เรา สิทธเสรีของเราจะ 
แข็งแกร่งข้ึน การเลือกท่ีถูกต้องเพ่ิมพลังอำนาจให้เราเลือกได้ถูกต้องมากข้ึน 
ขณะท่ีเราเช่ือฟังพระบัญญัติแต่ละข้อของพระบิดา สติปัญญาและอุปนิสัยอัน 
ดีจะเพิ่มพูน ศรัทธาของเราจะเพ่ิมข้ึน เราจะพบว่าเราเลือกส่ิงท่ีถูกต้องได้ง่ายข้ึน 
เราเร่ิมทำการเลือกเม่ือคร้ังเป็นลูกทางวิญญาณในท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์ 
การเลือกของเราท่ีน่ันทำให้เรามีค่าควรแก่การมาแผ่นดินโลก พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงต้องการให้ศรัทธา พลังอำนาจ ความรู้ สติปัญญา และส่ิงท่ีดีทุกอย่างเพ่ิมพูน 
ขึ้น ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์และเลือกถูกต้อง เราจะเรียนรู้และเข้าใจ 
เราจะเป็นเหมือนพระองค์ (ดู คพ. 93:28) 
• การเลือกท่ีถูกต้องช่วยให้เราเลือกได้ถูกต้องมากข้ึนอย่างไร 

สิทธเสรีกำหนดว่าต้องมีการเลือก 
• เหตุใดการตรงกันข้ามจึงจำเป็น 

เราจะเลือกความชอบธรรมไม่ได้เว้นแต่จะมีส่ิงตรงกันข้ามของความดีและความ 
ชั่ววางอยู่ตรงหน้าเรา ลืไฮ ศาสดาพยากรณ์ผู้ย่ิงใหญ่ในพระคัมภีร์มอรมอนบอก 
เจคอบบุตรชายว่า เพ่ือให้เป็นไปตามจุดประสงค์นิรันดรของพระผู้เป็นเจ้า จะต้อง 
มี "การตรงกันข้ามในส่ิงท้ังปวง. หาไม่แล้ว, ...ความชอบธรรมไม่สามารถเกิดข้ึน 
ได้, ไม่ท้ังความช่ัวร้าย, ไม่ท้ังความบริสุทธหรือความเศร้าหมอง, ไม่ท้ังดีหรือช่ัว" 
(ดู 2 นีไฟ 2:11) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้ซาตานต่อต้านความดี พระผู้เป็นเจ้าตรัสถึงซาตานว่า 
"เราให้โยนเขาลงไป; 
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"และเขากลายเป็นซาตาน, แท้จริงแล้ว, แม้มาร, บิดาของความเทจทั้งปวง, ที่จะ 
หลอกลวงและทำให้มนุษย์มืดบอด, และชักนำพวกเขาไปเป็นทาสตามความ 
ประสงค์ของเขา, แม้มากเท่าท่ีจะไม่สดับฟ้งเสียงของเรา" (โมเสส 4:3-4) 
ซาตานทำสุดความสามารถเพ่ือทำลายงานของพระผู้เป็นเจ้า เขาแสวงหา "ความ 
เศร้าหมองให้มนุษยชาติทั้งปวง. . . เขาแสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์ทั้งปวงเศร้า 
หมองเหมือนตัวเขา" (2 นีไฟ 2:18, 27) เขาไม่รักเรา เขาไม่ต้องการให้เราได้รับ 
สิ่งดีใดๆ (ดู โมโรไน 7:17) เขาไม่ต้องการให้เรามีความสุข เขาต้องการทำให้เรา 
ตกเป็นทาสของเขา เขาใช้อุบายมากมายเพ่ือจับเราเป็นเชลย 

เม่ือเราทำตามการล่อลวงของซาตาน เราจำกัดการเลือกของเรา ตัวอย่างต่อไปนี้จะ 
ชี้ให้เห็นว่าเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร สมมุติเราเห็นป้ายท่ีชายหาดเขียนว่า "อันตราย-
นํ้าวนห้ามว่ายนํ้าที่นี่" เราอาจคิดว่าน่ันเป็นการปีบบังคับ แต่ใช่หรือไม่ เรายังคง 
มีทางเลือกมากมาย เรามีอิสระท่ีจะว่ายน้ําท่ีอ่ืน เรามีอิสระท่ีจะเดินเล่นตามชาย 
หาดและเก็บเปลือกหอย เรามีอิสระท่ีจะชมดวงอาทิตย์ตก เรามีอิสระท่ีจะกลับ 
บ้าน เรามีอิสระเช่นกันท่ีจะไม่สนใจป้ายและว่ายน้ําในท่ีอันตราย แต่เมื่อเราติด 
อยู่ในน้ําวนและถูกดึงลงไปใต้น้ํา เราจะเหลือทางเลือกไม่มากนัก เราจะพยายาม 
ว่ายหนี หรือร้องขอความช่วยเหลือ แต่เราอาจจมน้ําตายก็ได้ 
ถึงแม้เรามีอิสระที่จะเลือกการกระทำของเรา แต่เราไม่มีอิสระท่ีจะเลือกผลแห่ง 
การกระทำของเรา ผลไม่ว่าดีหรือช่ัวล้วนเกิดจากการเลือกของเรา (ดู กาลาเทีย 
6:7; วิวรณ์ 22:12) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงบอกวิธีท่ีเราจะหลีกเล่ียงการเป็นเชลยของซาตาน เราต้อง 
เฝ็าระวังและสวดอ้อนวอนเสมอ โดยทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยเราต้านทานการ 
ล่อลวงของซาตาน (ดู 3 นีไฟ 18:15) พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะไม่ทรงยอม 
ให้เราถูกล่อลวงเกินกว่าเราจะต้านไหว (ดู 1 โครินธ์ 10:13; แอลมา 13:28) 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านำเราออกห่างจากอันตรายไปสู่ชีวิตนิรันดร โดย 
เลือกอย่างฉลาดเราจะได้รับความสูงส่ง ก้าวหน้านิรันดร และมีความสุขอันสม-
บูรณ์ (ดู 2 นีไฟ 2:27-28) 

สำหรับครู: ภาพง่ายๆ จะช่วยดึงความสนใจของผู้เรียน ถ้าท่านสนทนาเรื่องเปรียบเทียบเกี่ยวกับป้าย 
เตือนท่ีนำเสนอในบทน้ี ท่านอาจวาดรูปป้ายนั้นบนกระดานหรือในกระดาษแผ่นใหญ่ก็ได้ 

บทที่ 10 
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บทที' 4 

• มีตัวอย่างการกระทำอะไรบ้างที่จำกัดการเลือกของเรา มีตัวอย่างการกระทำ 
อะไรบ้างท่ีทำให้เรามีเสรีภาพมากข้ึน 

พระค้มภีร ์เพิ ่มเติม 
• โมเสส 7:32 (เสรีภาพในการเลือก) 
• อับราฮัม 3:24-25 (ชีวิตบนแผ่นดินโลกเป็นการทดสอบ) 
• แอลมา 41:3; โมโรไน 7:5-6 (ถูกพิพากษาตามงาน) 
• 2 นไฟ 2:11-16 (จำเป็นต้องมีการตรงกันข้าม) 
• โมโรไน 7:12-17 (เลือกความดีและความช่ัว) 
• 2 เปโตร 2:19; ยอห์น 8:34 (บาปเป็นพันธนาการ) 
• 2 นีไฟ 2:28-29; แอลมา 40:12-13 (รางวัลตามงาน) 
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การสร้าง 
บทที่ 5 

แผนของพระผู ้ เป ็นเจ ้าเพื ่อเรา 
• เหตุใดเราจึงต้องมายังแผ่นดินโลก 
เม่ือเราอยู่เป็นลูกทางวิญญาณกับพระป็ดาพระมารดาบนสวรรค์ของเรา พระบิดา 
บนสวรรค์ทรงบอกเราเกี่ยวกับแผนของพระองค์เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์ 
มากข้ึน เราโห่ร้องด้วยความยินดีเม่ือเราได้ยินแผนของพระองค์ (ดู โยบ 38:7) 
เราอยากได้ประสบการณ!หม่ๆ เพ่ือให้สิงเหล่าน้ีเกิดข้ึน เราต้องออกจากท่ีประทับ 
ของพระบิดามารับร่างกายมรรตัย เราต้องอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อเราจะได้เตรียมเป็น 
เหมือนพระองค์ บ้านใหม่ของเราเรียกว่าแผ่นดินโลก 

• ฟานคิดว่าเหตุใดเราจึงโห่ร้องด้วยความยินดีเม่ือเรารู้จักแผนแห่งความรอด 

พระเยซูทรงสร้างแผ่นดินโลก 
พระเยซูคริสต้ทรงสร้างโลกน้ีและทุกส่ิงในน้ัน พระองค์ทรงสร้างโลกอีกมากมาย 
ด้วย พระองค์ทรงทำส่ิงน้ีผ่านอำนาจฐานะปุโรหิต ภายใต้การกำกับดูแลของพระ 
บิดาบนสวรรค์ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาตรัสว่า "โลกสุดท่ีจะคณานับเราสร้างไว้; 
. . . และโดยพระบุตร, ซึ่งคือพระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของเรา, เราสร้างโลก" 
(โมเสส 1:33) เรามีประจักษ์พยานอ่ืนถึงความจริงน้ี โจเซฟ สมิธและซิดนีย์ ริก-
ดนเห็นพระเยซูคริสต์ในนิมิต พวกท่านเป็นพยานว่า "ว่าโดยพระองค์, และโดย 
ผ่านพระองค์, และจากพระองค์, โลกต่างๆ สร้างข้ึนมาและเคยสร้างข้ึนมาแล้ว, 
และผู้อยู่อาศัยในน้ันเป็นบุตรและธิดาท่ีถือกำเนิดของพระผู้เป็นเจ้า" (คพ. 76:24) 
ทรงดำเนินการสร้าง 
• จุดประสงค์ของการสร้างคืออะไร 

สำหรับครู: สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวบางคนอาจไม่รู้สึกสบายใจกับการอ่านออกเสียง ก่อน 
ขอให้พวกเขาอ่านออกเสียง ท่านอาจถามว่า "มีใครอยากอ่านบ้าง"จากน้ันให้เรียกคนท่ีอาสาสมัคร 
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แผ่นดินโลกและทุกส่ิงในน้ันถูกสร้างทางวิญญาณก่อนจะสร้างทางกายภาพ (ดู 
โมเสส 3:5) ในการวางแผนสร้างแผ่นดินโลกทางกายภาพ พระคริสต์ตรัสกับผู้ท่ี 
อยู่กับพระองค์ว่า "พวกเราจะลงไป, เพราะมีท่ี'ว่าง'ท่ี,น่ัน, . . . และเราจะรังสรรค์ 
แผ่นดินโลกแห่งหน่ึงซ่ึงบนน้ันวิญญาณเหล่าน้ี [ลูกทางวิญญาณของพระบิดาใน 
สวรรค์ของเรา] จะพำนัก" (อับราฮัม 3:24) 
ภายใต้การกำกับดูแลของพระบิดา พระคริสต์ทรงประกอบและจัดระเบียบแผ่น 
ดินโลก พระองค์ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดเพื่อให้เกิดกลางวันและ 
กลางคืน พระองค์ทรงประกอบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว พระองค์ 
ทรงแยกน้ําออกจากดินแห้งเพ่ือให้เกิดทะเล แม่น้ํา และทะเลสาบ พระองค์ทรง 
ทำแผ่นดินโลกให้สวยงามและผลิดอกออกผล พระองค์ทรงรังสรรค์หญ้า ต้นไม้ 
ดอกไม้ และพืชนานาชนิด พืชเหล่านี้มีเมล็ดซึ่งงอกเป็นต้นใหม่ได้ จากน้ันพระ 
องค์ทรงสร้างสัตว—ปลา ปศุสัตว แมลง และนกนานาชนิด สัตว์เหล่านี้สามารถ 
แพร่พันธุตามชนิดของมัน 

บัดนี้แผ่นดินโลกพร้อมสำหรับงานสร้างชิ้นสำคัญที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง นั่นคือ 
มนุษย์ วิญญาณของเราจะได้รับร่างกายเป็นเนื้อหนังและโลหิตเพื่อจะมีชีวิตบน 
แผ่นดินโลกได้ "และเรา, พระผู้เป็นเจ้า, กล่าวแก่พระองค์เดียวที่ถือกำเนิดของ 
เรา 1 ซึ่งอยู่กับเรานับแต่กาลเริ่มต้น: ให้เรารังสรรค์มนุษย์ในรูปลักษณ์ของเรา, 
ตามลักษณะท่ีเหมือนเรา; และมันเป็นเช่นน้ัน" (โมเสส 2:26) และด้วยเหตุน้ีจึง 
ทรงสร้างอาดัมชายคนแรก เอวาหญิงคนแรก และประทานร่างกายท่ีคล้ายกับ 
พระบิดามารดาบนสวรรค์ของเรา "ตามพระฉายาของพระเจ้าน้ัน พระองค์ทรง 
สร้างมนุษย์ข้ึน และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง" (ปฐมกาล 1:27) เม่ือการ 
สร้างของพระเจ้าทรงแล้วเสร็จ พระองค์พอพระทัยและทรงทราบว่างานของ 
พระองค์ดี และพระองค์ทรงพักผ่อนช่ัวระยะเวลาหน่ึง 
งานสร้างของพระผู ้ เป ็นเจ ้าแสดงถึงความร้กของพระองค์ 
• งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพระองค์ทรงรักเรา 

เวลาน้ีเราอยู่ในโลกท่ีสวยงาม ลองนึกถึงดวงอาทิตย์ซ่ึงให้ความอบอุ่นและแสง 
สว่างแก่เรา ลองนึกถึงสายฝนซ่ึงทำให้พืชเจริญเติบโตและทำให้โลกรู้สึกสะอาด 
สดช่ืน ลองนึกดูว่าดีเพียงใดท่ีได้ยินเสียงนกร้องหรือเพ่ือนหัวเราะ ลองนึกดูว่า 
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บทที่ 10 

ร่างกายของเราวิเศษเพียงใด—เราทำงาน เล่น และพักผ่อนได้อย่างไร เมื่อเรา 
พิจารณางานสร้างทั้งหมดนี้ เราจะเริ่มเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์และพระบิดาบน 
สวรรค์ของเราทรงพระปรีชา ทรงเดชานุภาพ และทรงรักเรามาก พระองค์ทรง 
แสดงความรักต่อเราโดยทรงจัดหาให้ตามความจำเป็นท้ังหมดของเรา 
ชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ทำให้เราเกิดปีติเช่นกัน พระเจ้าตรัสว่า "แท้จริงแล้ว, สิ่งทั้ง 
ปวงซ่ึงมาจากดิน, ในฤดูของมัน, รังสรรค์ไว้เพื่อประโยชน์และการใช้ของมนุษย์, 
ทั้งทำให้จำเริญตาและจำเริญใจ; แท้จริงแล้ว, เพ่ือเป็นอาหารและเป็นเคร่ืองนุ่ง 
ห่ม, เป็นรสและเป็นกล่ิน1 ที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง และทำให้จิตวิญญาณ 
รื่นรมย์" (คพ. 59:18-19) ถึงแม้งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าจะมากมาย แต่ 
พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักงานสร้างท้ังหมดน้ัน พระองค์ตรัสว่า "แต่เรานับส่ิง 
ทั้งปวงไว้สำหรับเรา, เพราะส่ิงเหล่าน้ีเป็นของเราและเรารู้จักมัน" (โมเสส 1:35) 

• มีอะไรบ้างที่ท่านชื่นชมเกี่ยวกับงานสร้างของพระผู้เป็นเจ้า 

พระด้มภีร ์เพิ ่มเติม 
• ปฐมกาล 1; 2:1-7; อับราฮัม 3:22—23; 4-5; โมเสส 1:27-42; 2-3 (เร่ืองราว 

เก่ียวกับการสร้าง) 
• แบรู 1:1-3; โคโลสี 1:12-17; คพ. 38:1-3 (พระเยซูพระผู้สร้าง) 
• คพ. 59:18-20; โมเสส 2:26-31; คพ. 104:13-17; มัทธิว 6:25-26 (การสร้าง 

แสดงถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า) 
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การตกของ 
อาดัมและเอวา 

บทที่ 6 

อาดัมและเอวาเป ็นมนุษย ์ค ู ่แรกที ่มาย ังแผ ่นดินโลก 
• อาดัมและเอวาแสดงให้เห็นอย่างไรว่าพวกเขาเป็นวิญญาณท่ีกล้าหาญ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมแผ่นดินโลกให้เป็นบ้านสำหรับลูกๆ ของพระองค์ อาดัม 
และเอวาได้รับเลือกให้เป็นมนุษย์คู่แรกท่ีมาอยู่บนแผ่นดินโลก (ดู โมเสส 1:34; 
4:26) บทบาทของพวกเขาในแผนของพระบิดาคือนำความเป็นมรรตัยเข้ามาในโลก 
พวกเขาต้องเป็นบิดามารดาคู่แรก (ดู คพ. 107:54-56) 
อาดัมและเอวาอยู่ท่ามกลางลูกๆ ที่ประเสริฐสุดของพระบิดาของเรา ในโลกวิญ-
ญาณ อาดัมมีช่ือว่าเทพาดิเทพ มีคาเอล (ดู คพ. 27:11; ยูดา 1:9) เขาได้รับเลือก 
จากพระบิดาบนสวรรค์ให้นำผู้ชอบธรรมในการสู้รบกับซาตาน (ดู วิวรณ์ 12:7-9) 
อาดัมและเอวาได้รับแต่งต้ังล่วงหน้าให้เป็นบิดามารดาคู่แรกของเรา พระเจ้าทรง 
สัญญาจะประทานพรยิ่งใหญ่แก่อาดัม "เราต้ังเจ้าให้เป็นหัวหน้า; มากมายหลาย 
ประชาชาติจะมาจากเจ้า, และเจ้าคือเจ้าชายเหนือพวกเขาตลอดกาล" (คพ. 
107:55) 
เอวาเป็น "มารดาของผู้มีชีวิตท้ังปวง" (โมเสส 4:26) พระผู้เป็นเจ้าทรงนำอาดัม 
และเอวามาสู่การแต่งงานเพราะ "ไม่ดีเลยที่ชายคนนี้จะอยู่คนเดียว" (โมเสส 
3:18; ดู 1 โครินโ) 11:11 ด้วย) เธอรับผิดชอบร่วมกับอาดัมและจะรับพรนิรันดร 
ร่วมกับเขาด้วย 
• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากแบบอย่างของอาดัมและเอวา 

สำหรับครู: ใช้คำถามต้นหมวดเพ่ือเร่ิมการสนทนาและให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครวอ่านเน้ือ 
ความเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้คำถามท้ายหมวดเพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวไตร่ตรอง 
และสนทนาความหมายของเน้ือความท่ีพวกเขาอ่านและประยุกตใช้กบชีวิต 
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สวนเอเดน 
• อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนภายใต้เง่ือนไขอะไรบ้าง 

เม่ือทรงวางอาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดน พวกเขายังไม่ได้เป็นมรรตัย ในสภาพ 
นี้ "พวกฟานจะไม่มีลูก" (2 นีไฟ 2:23) ไม่มีความตาย พวกเขามี;ชีวิตทางร''7งกาย 
เพราะวิญญาณของพวกเขาอยู่ในร่างกายท่ีทำจากผงธุลีของแผ่นดินโลก (ดู โมเสส 
6:59; อับราฮัม 5:7) พวกเขามีชีวิต ทางวิญญาณ เพราะพวกเขาอยู่ในท่ีประทับ 
ของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขายังไม่ได้เสือกระหว่างความดีกับความช่ัว 
พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาพวกเขาให้มีบุตร พระองค์ตรัสว่า "จงอุดมสมบูรณ์เถิด, 
และขยายเผ่าพันธุ, และเพ่ิมพูนให้เต็มแผ่นดินโลก, และทำให้มันศิโรราบ, และมี 
อำนาจปกครองเหนือ . . . สิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก" (โมเสส 
2:28) พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกพวกเขาว่าสามารถกินผลจากต้นไม้ทุกต้นในสวนได้ 
อย่างอิสระ ยกเว้นต้นเดียวคือต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความช่ัว พระผู้เป็น 
เจ้าตรัสถึงต้นน้ันว่า "ในวันท่ีเจ้ากินจากต้นน้ันเจ้าจะตายอย่างแน่นอน" (โมเสส 
3:17) 
ซาตานไม่รู้พระดำริของพระผู้เป็นเจ้าแต่มุ่งจะทำลายแผนของพระองค์จึงมาหา 
เอวาในสวนเอเดน เขาล่อลวงเธอให้กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและ 
ความช่ัว เขารับรองกับเธอว่าเธอและอาดัมจะไม่ตาย แต่พวกเขาจะ "เป็นดังผู้ 
เป็นเจ้าท้ังหลาย, โดยรู้ความดีและความช่ัว" (โมเสส 4:11) เอวายอมต่อการล่อ-
ลวงและกินผลไม้น้ัน เม่ืออาดัมทราบว่าเกิดอะไรข้ึน เขาเลือกกินผลไม้น้ันด้วย 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับอาดัมและเอวาเพราะพวกเขากินผลไม้น้ันเรียกว่าการตก 

อาดัมและเอวาแยกจากพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
• การเปล่ียนแปลงทางกายและทางวิญญาณอะไรบ้างท่ีเกิดแก่อาดัมและเอวาอัน 

เน่ืองจากการล่วงละเมิด 
เพราะอาดัมและเอวากินผลจากต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความช่ัว พระเจ้า 
จึงทรงส่งพวกเขาออกจากสวนเอเดนเข้ามาในโลกที่เรารู้จักเวลานี้ สภาพร่างกาย 
ของพวกเขาเปล่ียนไปเน่ืองจากกินผลไม้ต้องห้าม ดังที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญา 
พวกเขาเป็นมรรตัย พวกเขาสามารถมีบุตร และจะพบกับความเจ็บปวย ความ 
เจ็บปวด และความตายทางร่างกาย 

บทที่ 10 
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บทท,ี 6 

เพราะการล่วงละเมิด อาด้มและเอวาจึงได้รับความตายทางวิญญาณด้วย นี่หมาย 
ความว่าพวกเขาและบุตรธิดาจะไม่ได้เดินและพูดตรงหน้าพระผู้เป็นเจ้าอีกต่อไป 
อาดัมกับเอวาและบุตรธิดาของพวกเขาจึงถูกแยกจากพระผู้เป็นเจ้าทั ้งทาง 
ร่างกายและทางวิญญาณ 

พรยิ ่งใหญ่เป ็นผลจากการล่วงละเมิด 
• การตกใหโอกาสเราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร 
บางคนเช่ือว่าอาดัมและเอวาทำบาปร้ายแรงเม่ือพวกเขากินผลจากต้นไม้แห่งความ 
รู้ถึงความดีและความชั่ว อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์ยุคสุดท้ายช่วยให้เราเข้าใจว่าการ 
ตกเป็นข้ันตอนจำเป็นในแผนแห่งชีวิตและเป็นพรย่ิงใหญ่สำหรับเราทุกคน เพราะ 
การตก เราจึงได้รับพรด้วยการมีร่างกาย มีสิทธเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว 
และมีโอกาสได้รับชีวิตนิรันดร์ เราจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเหล่าน้ีเลยถ้าอาดัมและ 
เอวายังอยู่ในสวน 
หลังจากการตก เอวากล่าวว่า "หากมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของเรา เราจะไม่มี 
วันได้มีพงค์พันธุ [ลูกหลาน], และจะไม่มีวันรู้ความดีและความช่ัว, และปีติของ 
การไถ่ของเรา, และชีวิตนิรันดร์ซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ปวงชนท่ีเช่ือฟัง" 
(โมเสส 5:11) 
ศาสดาพยากรณ์ลีไฮอธิบายว่า 
"และบัดน้ี, ดูเถิด, หากอาดัมไม่ล่วงละเมิดท่านจะไม่ตก [ถูกตัดขาดจากท่ีประทับ 
ของพระผู้เป็นเจ้า], แต่ท่านจะคงอยู่ในสวนเอเดน. และส่ิงท้ังปวงท่ีสร้างข้ึนต้อง 
คงอยู่ในสภาพเดิมด้งท่ีมันเป็นอยู่หลังจากท่ีสร้างข้ึนแล้ว .. . 
"และพวกท่านจะไม่มีลูก; ด้วยเหตุนี้พวกท่านจะคงอยู่ในสภาพของความไร้เดียง-
สา, ไม่มีปีติ, เพราะพวกท่านไม่รู้จักความเศร้าหมอง; ไม่ทำความดี, เพราะพวก 
ท่านไม่รู้จักบาป 
"แต่ดูเถิด, สิ่งทั้งปวงกระทำไปโดยปรีชาญาณของพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง 
"อาด้มตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่; และมนุษย์เป็นอยู่, เพ่ือพวกเขาจะมีปีติ" (2 นีไฟ 
2:22-25) 
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บทที' 6 

• ฟานคิดว่าเหตุใดการรู้เร่ืองการตกจึงมีความสำคัญ และการตกมีอิทธิพลต่อเรา 
อย่างไร 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 1 น!ฟ 5:11; 2 นีไฟ 2:20 (อาดัมและเอวาเป็นบิดามารดาแรก ครอบครัวแรก) 
• 2 นีไฟ 2:14-21 (การตรงกันข้ามและการตก; ชีวิตเป็นการทดลอง) 
• 2 นีไฟ 2:22-26 (การตกเป็นส่วนหน่ึงของแผนแห่งความรอด) 
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พระวิญญาณบริสุทธ 
บทที่ 7 

พระวิญญาณบริส ุทธิเสด็จมาหาอาดัมและเอวา 
• เหตุใดอาดัมและเอวาจึงจำเป็นต้องมีการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธ 
หลังจากอาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน พวกเขาเร่ิมทำไร่ไถนาและทำงานอ่ืนๆ 
เพ่ือหาเล้ียงชีพ พวกเขามีลูกหลายคน บุตรและธิดาของพวกเขาแต่งงานกันและ 
มีลูกด้วย (ดู โมเสส 5:1-3) เพราะเหตุน้ีลูกทางวิญญาณของพระบิดาบนสวรรค์ 
จึงเริ่มออกจากที่ประทับของพระองค์มาแผ่นดินโลกตามที่ทรงสัญญาไว้ (ดู อับ-
ทฮัม 3:24-25) เม่ือพวกเขามายังแผ่นดินโลก ความทรงจำถึงบ้านบนสวรรค์ถูก 
นำไปจากพวกเขา แต่พระบิดาของเรามิได้ทรงปิดกั้นพวกเขาจากอิทธิพลของ 
พระองค์ พระองค์ทรงล่งพระวิญญาณบริสุทธมาปลอบโยน ช่วยเหลือ และนำ 
ทางลูกทางวิญญาณท้ังหมดของพระองค์ 
อาด้มและเอวาร้องทูลพระบิดาบนสวรรค์ในการสวดอ้อนวอน พระองค์ตรัสกับ 
พวกเขาและประทานพระบัญญัติให้พวกเขา ซึ่งพวกเขาเชื่อฟัง เทพองค์หน่ึงของ 
พระเจ้ามาสอนอาดัมและเอวาเกี่ยวกับแผนแห่งความรอด พระเจ้าทรงส่งพระ 
วิญญาณบริสุทธมาเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร และสอนพระกิตติคุณแก่ 
อาด้มและเอวา (ดู โมเสส 5:4-9) 
โดยผ่านอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ อาด้ม "เริ่มพยากรณ์เกี่ยวกับครอบครัว 
ทั้งปวงของแผ่นดินโลก, โดยกล่าวว่า: ขอพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้าทรงเจริญ 
ด้วยพระสิริเถิด, เพราะเน่ืองจากการล่วงละเมิดของข้าพเจ้าดวงตาของข้าพเจ้าจึง 
เปิด, และในชีวิตน้ีข้าพเจ้าจะมีปีติ, และอีกคร้ังในเน้ือหนังข้าพเจ้าจะเห็นพระผู้ 
เป็นเจ้า" (โมเสส 5:10) เพราะพยานของพระวิญญาณบริสุทธต่อเอวา เธอจึงกล่าว 
ว่า "หากมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของเรา เราจะไม่มีวันได้มีพงค์พันธุ, และจะไม่มี 
วันรู้ความดีและความชั่ว, และปีติของการไถ่ของเรา, และชีวิตนิรันดรซ่ึงพระผู้ 
เป็นเจ้าประทานแก่ปวงชนท่ีเช่ือฟัง" (โมเสส 5:11) 
สำหรับครู: เม่ือพ่านเรียกช่ือสมาชิกช้ันเรียน พวกเขาจะรู้ว่าพวกเขาสำคญต่อท่านและท่านห่วงใยพวกเขา 
รู้จักชื่อพวกเขาและเรียกชื่อพวกเขาในการสอนแต่ละครั้ง ช่วยให้พวกเขารู้จักชื่อของก้นและก้น 
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• การท่ีเราจำเป็นต้องได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธคล้ายคลึงกับของ 
อาด้มและเอวาอย่างไร 

พระค ุณล ักษณะของพระว ิญญาณบร ิส ุทธ 
• พระวิญญาณบริสุทธทรงแตกต่างจากพระบิดาและพระบุตรอย่างไร เหตุใด 

ความแตกต่างด้งกล่าวจึงสำคัญต่อเรา 
พระวิญญาณบริสุทธทรงเป็นสมาชิกองค์หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ (ดู 
1 ยอห์น 5:7; คพ. 20:28) พระองค์ทรงเป็น "รูปกายที่เป็นวิญญาณ" (คพ. 130: 
22) พระองค์ทรงสามารถอยู่ได้ท่ีเดียวในเวลาเดียว แต่อิทธิพลของพระองค์อยู่ได้ 
ทุกที่ในเวลาเดียวกัน 
พระบิดาบนสวรรค์ พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธมีช่ือเรียกว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าสามพระองค์ พระองค์ทรงเป็นหน่ึงเดียวในจุดประสงค์ แต่ละพระองค์ 
ทรงมีงานมอบหมายสำคัญในแผนแห่งความรอด พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระ 
บิดาและพระประมุขของเรา พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระ 
วิญญาณบริสุทธทรงเป็นพระผู้เปิดเผยและพระผู้เป็นพยานถึงความจริงทั้งมวล 
พระวิญญาณบริสุทธทรงเป็นผู้ล่งสารของพระบิดาบนสวรรค์และเป็นของประทาน 
พิเศษสำหรับเรา (ดู บทท่ี 21 ในหนังสือเล่มน้ี) 
พระพันธกิจของพระวิญญาณบริส ุทธ 
• มีความจริงอะไรบ้างที่พระวิญญาณบริสุทธทรงเปิดเผยต่อเรา 
พระพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธคือเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร 
ตลอดจนความจริงทุกเร่ือง 
พระวิญญาณบริสุทธจะทรงเป็นพยานต่อเราว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดและ 
พระผูไถ่1ของเรา (ดู 3 นีไฟ 28:11; คพ. 20:27) พระองค์จะทรงเปิดเผยต่อเราว่า 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเป็นพระบิดาของวิญญาณเรา พระองค์จะทรงช่วยให้เรา 
เข้าใจว่าเราสามารถได้รับความสูงล่งเฉกเช่นพระบิดาบนสวรรค์ของเรา (ดู โรม 
8:16-17) ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าสัญญาดังนี้ "โดยอำนาจของพระวิญญาณ 
บริสุทธฟานจะรู้ความจริงของทุกเร่ือง" (โมโรไน 10:5) 
หากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธ เราจะไม่สามารถรู!ด้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
อัครสาวกเปาโลเขียนว่า "ไม่มีผู้ใดอาจพูดว่า พระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 
นอกจากผู้ท่ีพูดโดยพระวิญญาณบริสุทธ" (1 โครินธ์ 12:3) พระผู้ช่วยให้รอดตรัส 

บทที่ 10 
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ด้วยพระองค์เองว่า "และน่ีแหละคือชีวิตนิรันดร คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็น 
พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว และรู้จักพระเยซูคริสต์ท่ีพระองค์ทรงใช้มา" (ยอห์น 
17:3) ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธจะนำเราให้เข้าใจและดำเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 
อำนาจโน้มน้าวจิตใจของพระวิญญาณบริสุทธสำคัญยิ่งจนไม่มีความสงสัยใดๆ 
ในสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยต่อเราว่าเป็นความจริง ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
กล่าวว่า 
"เมื่อมนุษย์ได้รับการแสดงให้ประจักษ์จากพระวิญญาณบริสุทธ สิ่งนั้นจะฝาก 
รอยประทับไม่รู้เลือนในจิตวิญญาณของเขา รอยประทับท่ีไม่อาจลบออกไปได้ 
ง่ายๆ นั่นคือพระวิญญาณตรัสกับวิญญาณ และมาพร้อมพลังโน้มน้าวจิตใจ การ 
แสดงให้ประจักษ์ของเทพ หรือแม้พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เองจะตรึง 
ตาตรึงใจ และในท่ีสุดจะลบเลือน แต่รอยประทับของพระวิญญาณบริสุทธฝืงลึก 
ในจิตวิญญาณและลบออกได้ยากกว่า" (.Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957-66], 2:151) 
ประธานสมิธกล่าวด้วยว่า "โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธ ความจริงจะกักทอเข้า 
ไปในเส้นใยและเส้นเอ็นของร่างกายจนไม่อาจลืมเลือน" (Doctrines of Salva-
tion, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 1:48) 
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดทัๅย เราควรดำรง 
ตนให้มีค่าควรแก่การได้รับผู้ส่งสารพิเศษนี้และพยานของพระปิดาบนสวรรค์ 
และพระเยซูคริสต์ของเรา 

• ลองนึกถึงช่วงเวลาที่พระวิญญาณบริสุทธช่วยให้ประจักษ์พยานของท่าน 
เพิ่มพูนขึ้น เม่ือเหมาะสม เล่าประสบการณ์เหล่าน้ีกับสมาชิกช้ันเรียนหรือ 
สมาชิกครอบครัว 

พระค้มภีร ์ เพิ ่มเติม 
• โมเสส 5 (เร่ืองราวเก่ียวกับครอบครัวของอๅดัม) 
• คพ. 130:22 (พระวิญญาณบริสุทธทรงเป็นปัจเจก) 
• ยอห์น 14:26; 15:26; 16:13; ลูกา 12:12; 2 นีไฟ 31:18; 32:5, 8; 33:1; 

แอลมา 14:11; 3 นีไฟ 27:20; 4 นีไฟ 1:48; โมโรไน 10:6-7; คพ. 8:2-3; 
11:12-13; 20:26 (บทบาทของพระวิญญาณบริสุทธ) 

บทที่ 10 
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สวดอ้อนวอน 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา 

บทที่ 8 

การสวดอ้อนวอนคืออะไร 
พระเยซูทรงสอนว่า "เจ้าต้องสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาเสมอในนามของเรา" (3 นีไฟ 
18:19) 

การสวดอ้อนวอนเป็นพรประเสริฐสุดประการหน่ึงท่ีเรามีขณะอยู่บนโลกน้ี โดย 
ผ่านการสวดอ้อนวอนเราสามารถสื่อสารกับพระบิดาบนสวรรค์ได้และขอการนำ 
ทางจากพระองค์ในแต่ละวัน 
การสวดอ้อนวอนคือการพูดคุยกับพระบิดาบนสวรรค์ของเราด้วยความจริงใจ 
เราควรสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ใครอ่ืน เราไม่สวดอ้อนวอนมนุษย์คนใด 
หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมนุษย์ทำข้ึนมาหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้ึนมา (ดู อพยพ 20:3-
5) 

เหตุใดเราจึงสวดอ้อนวอน 

การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนสำคัญของพระกิตติคุณนับตั้งแต่กาลเริ่มต้นของโลก 
เทพของพระเจ้าบัญชาอาดัมและเอวาให้กลับใจและเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าในพระ 
นามของพระบุตร (ดู โมเสส 5:8) พระบัญญัติข้อนี้ดำรงอยู่ตลอดมา ไม่มีส่ิงใด 
จะช่วยให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากกว่าการสวดอ้อนวอน ความนึกคิด คำพูด 
และการกระทำท้ังหมดของเราได้รับอิทธิพลจากการสวดอ้อนวอนของเรา 

สำหfบครู: บทน้ีแบ่งเป็นห้าหวข้อ แต่ละหัวข้อเป็นคำถามเก่ียวกับการสวดอ้อนวอน ท่านอาจใช้คำถาม 
เหล่าน้ีเป็นแนวทางในบทเรียนของท่าน หากช้ันเรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆได้ ท่านอาจแบ่งสมาชิก 
ชั้นเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละสองถึงส่ีคน มอบหมายให้กลุ่มละหน่ึงหมวด ให้แต่ละกลุ่มอ่านและสนทนา 
หมวดท่ีได้ร้บมอบหมาย เล่าประสบการณ์ส่วนต้วท่ีเก่ียวข้องกับหมวดน้ันๆ จากน้ันให้ท้ังช้ันเรียนสนทนา 
ทั้งห้าหมวด ให้มุ่งเน้นคำถามท่ีสมาชิกช้ันเรียนสนใจมากท่ีสุด 
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เราควรสวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็งเพ่ือต่อต้านการล่อลวงของซาตานและผู้ติด 
ตามเขา (ดู 3 นีไฟ 18:15; คพ. 10:5) เราควรสวดอ้อนวอนเพ่ือสารภาพบาปของ 
เราต่อพระผู้เป็นเจ้าและทูลขอให้พระองค์ทรงยกโทษให้เรา (ดู แอลมา 38:14) 
เราควรสวดอ้อนวอนขอการนำทางจากพระเจ้าและความช่วยเหลือในชีวิตประจำ 
วันของเรา เราต้องสวดอ้อนวอนให้ครอบครัว มิตรสหาย เพ่ือนบ้าน พืชผล สัตว์ 
เล้ียง งานประจำวัน และกิจกรรมอ่ืนๆ ของเรา เราควรสวดอ้อนวอนขอให้ทรง 
ป้องกันเราจากศัตรู (ดู แอลมา 34:17-27) 
เราควรสวดอ้อนวอนเพื่อแสดงความรักต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเราและเพื่อรู้ 
สึกใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น เราควรสวดอ้อนวอนพระบิดาของเราเพ่ือขอบพระท้ย 
พระองค์สำหรับความผาสุกและความสบายใจของเรา และสำหรับทุกส่ิงทุกอย่าง 
ที่พระองค์ประทานให้เราในแต่ละวัน (ดู 1 เธสะโลนิกา 5:18) เราต้องสวดอ้อน-
วอนเพื่อทูลขอพระบิดาบนสวรรค์ประทานความเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตตาม 
พระกิตติคุณ 
เราควรสวดอ้อนวอนเพ่ือเราจะยังอยู่บนทางคับแคบและแคบท่ีนำไปสู่ชีวิตนิรันดร 
เราต้องสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า พระผู้รังสรรค์ความชอบธรรมท้ังมวล ทั้งนี้ 
เพ่ือเราจะเป็นคนชอบธรรมในความนึกคิด คำพูด และการกระทำของเรา 
• การสวดอ้อนวอนช่วยให้ฟานใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มากข้ึนอย่างไร 

เราดวรสวดอ้อนวอนเมื ่อใด 
เราสวดอ้อนวอนได้ทุกเวลาท่ีเรารู้สึกว่าต้องลือสารกับพระบิดาบนสวรรค์ ไม่ว่า 
จะสวดอ้อนวอนในใจหรือโดยออกเสียง บางครั้งเราต้องอยู่ตามสำพังเพื่อเราจะ 
สามารถทุ่มเทจิตวิญญาณถึงพระองค์ได้ (ดู ม'ทธิว 6:6) นอกจากน้ี เราสามารถ 
สวดอ้อนวอนระหว่างดำเนินกิจวัตรประจำวันได้ด้วย เราสามารถสวดอ้อนวอน 
ขณะอยู่ในการประชุมของศาสนจักร ในบ้าน เดินไปตามถนน ทำงาน ทำอาหาร 
หรือไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีใดและกำลังทำอะไร เราสามารถสวดอ้อนวอนได้ทุกเวลาท้ัง 
กลางวันและกลางคืน เราสามารถสวดอ้อนวอนเม่ือเราอยู่ตามสำพังหรือเม่ือเราอยู่ 
กับผู้อื่น เราสามารถให้พระบิดาบนสวรรค์อยู่ในความคิดเราตลอดเวลา (ดู แอล-
มา 34:27) เราสามารถ "สวดอ้อนวอนเสมอ" (คพ. 10:5) 
บางคร้ังเราอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากสวดอ้อนวอน เราอาจจะโกรธหรือท้อแท้หรือผิด 
หวัง ในช่วงเวลาเหล่าน้ีเราควรพยายามสวดอ้อนวอนเป็นพิเศษ (ดู 2 นีไฟ 32:8- 9) 

บทที่ 10 
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บทที่ 10 

เราควรสวดอ้อนวอนส่วนตัวทุกวันอย่างน้อยทุกเช้าค่ํา พระคัมภีร์พูดถึงการสวด 
อ้อนวอนทั้งเช้า กลางวัน และเย็น (ดู แอลมา 34:21) 
เราได้รับบัญชาให้สวดอ้อนวอนกับครอบครัวเพ่ือครอบครัวเราจะได้รับพร (ดู 
3 นีไฟ 18:21) ผู้นำศาสนจักรของเราแนะนำเราให้สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว 
ทุกเช้าคํ่า 
เรามีสิทธิพิเศษของการสวดอ้อนวอนขอบพระทัยและขอพรอาหารก่อนรับประทาน 
อาหารแต่ละม้ือด้วย 
เราเปิดและปิดการประชุมท้ังหมดของศาสนจักรด้วยการสวดอ้อนวอน เราขอบ 
พระทัยพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์และทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ 
ทั้งนี้เพื่อเราจะนมัสการในแบบที่พระองค์พอพระทัย 

เราควรสวดอ้อนวอนอย่างไร 
ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีใด ไม่ว่าเราจะยืนหรือคุกเข่า ไม่ว่าเราจะสวดอ้อนวอนออกเสียง 
หรือในใจ ไม่ว่าเราจะสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวหรือเป็นตัวแทนของกลุ่ม เราควร 
สวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเสมอ "ด้วยใจจริง1 ด้วยเจตนาแท้จริง" (โมโรไน 10:4) 
ขณะสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ เราควรบอกพระองค์ถึงความในใจของเรา 
เปิดเผยต่อพระองค์ ทูลขอการให้อภัย วิงวอนพระองค์ ขอบพระท้ยพระองค์ 
แสดงความรักต่อพระองค์ เราไม่ควรกล่าวคำพูดและวลีท่ีไม่มีความหมายซ้ําแล้ว 
ซํ้าเล่า (ดู มัทธิว 6:7-8) เราควรทูลขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ 
เสมอโดยจดจำว่าส่ิงท่ีเราปรารถนาอาจไม่ดีท่ีสุดสำหรับเรา (ดู 3 น!ฟ 18:20) เรา 
จบการสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ (ดู 3 นีไฟ 18:19) 

การสวดอ้อนวอนได้ร ับคำตอบอย่างไร 
• ท่านคิดว่าเหตุใดคำตอบการสวดอ้อนวอนจึงไม่ชัดเจนทันทีเสมอไป ท่านคิด 

ว่าเหตุใดคำตอบการสวดอ้อนวอนจึงไม่ได้มาในยามที่เราต้องการหรือในวิธีที่ 
เราต้องการเสมอไป 

การสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจของเราจะได้รับคำตอบเสมอ บางคร้ังคำตอบคือไม่ใช่ 
เพราะส่ิงท่ีเราขออาจไม,ใช่ส่ิงท่ีดีท่ีสุดสำหรับเรา บางคร้ังคำตอบคือใช่ และเรามี 
ความรู้สึกอบอุ่นสบายใจเก่ียวกับส่ิงท่ีเราควรทำ (ดู คพ. 9:8-9) บางคร้ังคำตอบ 
คือ "รอก่อน" คำสวดอ้อนวอนของเราได้รับคำตอบเสมอในเวลาและในวิธีที่พระ-
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เจ้าทรงทราบว่าจะช่วยเรามากท่ีสุด 
บางคร้ังพระเจ้าทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของเราผ่านผู้อ่ืน เพ่ือนท่ีดี สามีหรือ 
ภรรยา บิดามารดาหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัว ผู้นำในศาสนจักร ผู้สอน 
ศาสนา—คนเหล่าน้ีอาจได้รับการดลใจให้กระทำบางอย่างท่ีจะตอบคำสวดอ้อน-
วอนของเรา ตัวอย่างของเรื่องนี้คือประสบการณ์ของมารดาสาวคนหนึ่ง ลูกน้อย 
ของเธอได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุท่ีบ้าน เธอไม่สามารถพาลูกน้อยไปพบแพทย์ 
ได้ เธอเพ่ิงย้ายเข้ามาใหม่ในละแวกน้ันและไม่รู้จักใครเลย มารดาสาวคนน้ีจึงสวด 
อ้อนวอนขอความช่วยเหลือ ไม่ก่ีนาทีต่อมา เพ่ือนบ้านคนหน่ึงมาท่ีบ้านพลางบอก 
ว่า "ฉันมีความรู้สึกว่าควรมาเยี่ยมคุณเผื่อคุณจะต้องการความช่วยเหลือ" เพ่ือน 
บ้านช่วยมารดาสาวพาลูกน้อยไปพบแพทย์ 
บ่อยครั้งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพลังแก1เราเพื่อช่วยเราตอบคำสวดอ้อนวอนของ 
เราเอง ขณะสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือเราควรทำสุดความสามารถเพ่ือให้ 
เกิดส่ิงท่ีเราปรารถนา 
ขณะดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตและสวดอ้อนวอนเสมอ เรา 
จะเกิดปีติและมีความสุข "เจ้าจงอ่อนน้อมถ่อมตน; และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า 
ของเจ้าจะทรงจูงมือนำเจ้าไป, และให้คำตอบคำสวดอ้อนวอนของเจ้าแก่เจ้า" 
(คพ. 112:10) 
• พระบิดาบนสวรรค์ทรงตอบคำสวดอ้อนวอนของท่านด้วยวิธีใดบ้าง 

พระคัมภีรเพิ ่มเติมและแหล่งอ้างอิงอ ื ่น 
• ยากอบ 1:5 (สวดอ้อนวอนขออะไร) 
• 1 เธสะโลนิกา 5:17; สดุดี 55:17; 2 นีไฟ 32:9 (สวดอ้อนวอนเม่ือใด) 
• แอลมา 34:26 (สวดอ้อนวอนท่ีไหน) 
• 3 นีไฟ 19:6, 24 (สวดอ้อนวอนอย่างไร) 
• คพ. 88:63-65 (การสวดอ้อนวอนได้รับคำตอบอย่างไร) 
• โมโรไน 10:3-5; แอลมา 37:37 (คำสัญญาสำหรับการสวดอ้อนวอน) 
• ยากอบ 5:16 (พลังของการสวดอ้อนวอนจากผู้ท่ีชอบธรรม) 
• ค่มีอพระคัมภีร์ "สวดอ้อนวอน (การ)" 

บทที่ 10 
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ศาสดาพยากรณ 
ของพระผู้เป็นเจ้า 

บทที่ 9 

ศาสดาพยากรณ์เป ็นต ัวแทนของพระผู ้ เป ็นเจ ้าบนแผ่นด ินโลก 
• ศาสดาพยากรณ์มีอำนาจและของประทานอะไรบ้าง 

"แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลยโดยมิได้เปิดเผยความล้ีลับให้แก่ผู้รับใช้ 
ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ" (อาโมส 3:7) 
ผู้คนจำนวนมากมีชีวิตอยู่ในความมืด ไม่รู้แน่ชัดถึงพระประสงค์ของพระผู้เป็น 
เจ้า พวกเขาเชื่อว่าท้องฟ้าปิดและผู้คนต้องเผชิญภยันตรายของโลกเพียงลำพัง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายโชคดีเพียงใด เรารู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงส่ือสารกับศาสนจักรผ่าน 
ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ วิสุทธิชนทั่วโลกร้องเพลงสวดด้วยใจสำนึกว่า "เรา 
ขอบพระทัยสำหรับศาสดา เพ่ือพาเราอยู่ในยุคสุดท้าย" {เพลงสวด บทเพลงท่ี 10) 
ศาสดาพยากรณ์คือชายที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกให้เป็นตัวแทนของพระองค์บน 
แผ่นดินโลก เมื่อศาสดาพยากรณ์พูดแทนพระผู้เป็นเจ้า ก็เหมือนดังพระผู้เป็นเจ้า 
กำลังตรัส (ดู คพ. 1:38) ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานพิเศษสำหรับพระคริสต์ด้วย 
โดยเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์และสอนพระกิตติคุณของ 
พระองค์ ศาสดาพยากรณ์สอนความจริงและอธิบายพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
ท่านเรียกคนไม่ชอบธรรมมาสู่การกลับใจ ท่านได้รับการเปิดเผยและการนำทาง 
จากพระเจ้าเพ่ือประโยชน์ของเรา ท่านอาจเห็นอนาคตและบอกล่วงหน้าถึงเหตุ-
การณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังน้ีเพ่ือเตือนโลก 
ศาสดาพยากรณ์อาจมาจากหลากหลายชนช้ัน ท่านอาจเป็นคนหนุ่มหรีอคนสูงวัย 
มีการศึกษาสูงหรือด้อยการศึกษา ท่านอาจเป็นเกษตรกร นักกฎหมาย หรือครูบา-
อาจารย์ ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสวมเส้ือคลุมและถือไม'เท้า ศาสดาพยากรณ์ 
สมัยปัจจุบันใส่สูทและถือกระเป๋าเอกสาร แล้วอะไรบ่งบอกว่าเป็นศาสดาพยา-
กรณ์ท่ีแท้จริง ศาสดาพยากรณ์ท่ีแท้จริงจะได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าเสมอและ 
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บทที่ 10 

ได้รับเรียกผ่านอำนาจฐานะปุโรหิตท่ีถูกต้อง (ดู หลักแห่งความเช่ือข้อ 5) 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายสนับสนุนฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองใน 
ฐานะศาสดาพยากรณ์ อย่างไรก็ดี เม่ือเราพูดถึง "ศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักร" 
เราจะหมายถึงประธานศาสนจักรผู้เป็นประธานของฐานะปุโรหิตระดับสูง 
ทุกยุคทุกสมัยพระผู้เ!เนเจ้าทรงเรียกศาสดาพยากรณ์ให้นำมนุษยชาติ 
• ในอดีตศาสดาพยากรณ์นำทางลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าในทางใดบ้าง 
มีศาสดาพยากรณ์บนแผ่นดินโลกนับตั้งแต่สมัยของอาดัม ประสบการณ์ของบุรุษ 
ผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้กระตุ้นเราและดลใจเรา โมเสสศาสดาพยากรณ์สมัยพันธสัญญา 
เดิมนำผู้คนของเขาหลายพันคนออกจากอียิปต์และออกจากความเป็นทาสไปสู่ 
แผ่นดินท่ีสัญญาไว้ เขาเขียนหนังสือห้าเล่มแรกของพันธสัญญาเดิมและบันทึก 
พระบัญญัติสิบประการ นีไฟศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์มอรมอนเดินทาง 
จากเยรูซาเล็มไปอเมริกาเม่ือ 600 ปีก่อนการประสูติของพระคริสต์ ผู้นำและผู้ตั้ง 
อาณานิคมท่ีย่ิงใหญ่น้ีให้งานเขียนสำคัญๆ มากมายแก่เราในพระคัมภีร์มอรมอน 
ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาได้รับเลือกให้เตรียมโลกเพื่อรับการเสด็จมาของพระเจ้า 
พระเยซูคริสต์ โดยผ่านโจเซฟ สมิธศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงฟินฟู 
ศาสนจักร โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนเมื่ออายุยังน้อยด้วย 
• ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจากชีวิตและคำสอนของศาสดาพยากรณ์ 
เวลานเรามีศาสดาพยากรณ์ท ี ่ม ีช ีว ิตบนแผ่นดินโลก 
• เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องมีศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตในทุกวันน้ี 
เวลานี้เรามีศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตบนแผ่นดินโลก ศาสดาพยากรณ์ท่านนี้คือ 
ประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ท่านมีสิทธรับการ 
เปิดเผยสำหรับท้ังศาสนจักร ท่านถือ "กุญแจของอาณาจักร" หมายความว่าท่าน 
มีสิทธิอำนาจกำกับดูแลทั้งศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดิน 
โลก รวมถึงการปฏิบัติศาสนพิธีฐานะปุโรหิต (ดู มัทธิว 16:19) ไม่มีใครจะรับพระ 
ประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับสมาชิกท้ังหมดของศาสนจักรได้ยกเว้นศาสดา 
พยากรณ์ท่ีได้รับเลือกและประธานศาสนจักร พระเจ้าตรัสว่า "ไม่มีใครเลย เว้นแต่ 
คนเดียวเท่านั้นบนแผ่นดินโลกในเวลาใดเวลาหนึ่งที่ได้รับการประสาทอำนาจนี้ 
และกุญแจท้ังหลายของฐานะปุโรหิตน้ี" (คพ. 132:7) ประธานศาสนจักร มีผู้,ช่วย 
คือที่ปรึกษาของท่านในฝ่ายประธานสูงสุดและสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
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ซึ่งเป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยด้วย 
เราควรทำสิงเหล่าน้ันท่ีศาสดาพยากรณ์บอกให้เราทำ ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ้ 
กล่าวว่าพระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ศาสดาพยากรณ์นำศาสนจักรออกนอกลู่นอกทาง 
"ข้าพเจ้ากล่าวกับอิสราเอลว่า พระเจ้าจะไม่ทรงอนุญาตให้ข้าพเจ้าหรือชายใดท่ี 
เป็นประธานศาสนจักรนำท่านให้หลงผิด เร่ืองน้ีมิได้อยู่ในโปรแกรม มิได้อยู่ใน 
พระดำริของพระผู้เป็นเจ้า หากข้าพเจ้าพยายามทำเช่นน้ัน พระเจ้าจะทรงถอดถอน 
ข้าพเจ้าออกจากตำแหน่ง" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ 
[2004], หน้า 204) 
• ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตมีอิทธิพลต่อศาสนจักรในทางใดบ้าง 
เราควรสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ของพระเจ ้า 
• เราทำอะไรได้บ้างเพ่ือทำตามและสนับสนุนศาสดาพยากรณ์ 
คนจำนวนมากพบว่าการเชื่อศาสดาพยากรณ[นอดีตเป็นเรื่องง่าย แต่การเช่ือและ 
ทำตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตดีกว่ามาก เรายกมือสนับสนุนประธานศาสนจักร 
ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย 
เราจะสนับสนุนศาสดาพยากรณ์!ด้อย่างไร เราควรสวดอ้อนวอนให้ท่าน ภาระ 
ของท่านหนัก และท่านต้องการกำลังใจจากการสวดอ้อนวอนของวิสุทธิชน 
เราควรศึกษาถ้อยคำของท่าน เราสามารถฟังคำปราศรัยของท่านในการประชุม 
ใหญ่ เราสามารถบอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร เอ็นไซน์ หรือ เลียโฮนา เพ่ือเราจะ 
ได้อ่านคำปราศรัยจากการประชุมใหญ่และข่าวสารอ่ืนๆ ที่พวกท่านให้เรา 
เราควรทำตามคำสอนท่ีได้รับการดลใจของท่านอย่างครบถ้วน เราไม่ควรเลือกทำ 
ตามคำแนะนำที่ได้รับการดลใจของท่านเพียงบางส่วนและทิ้งส่วนที่ไม่ถูกใจเรา 
หรือทำได้ยาก พระเจ้าทรงบัญชาเราให้ทำตามคำสอนท่ีได้รับการดลใจของศาสดา 
พยากรณ์ 
"เจ้าจงเอาใจใส่ถ้อยคำและบัญญัติท้ังหมดของเขา [ศาสดาพยากรณ์] ซึ่งเขาจะให้ 
แก่เจ้าเม่ือเขาได้รับมน, โดยเดินอยู่ในความบริสุทธท้ังมวลต่อหน้าเรา; 
"เพราะคำของเขาเจ้าจงรับ, ราวกับมาจากปากเราเอง, ด้วยความอดทนอย่างที่สุด 
และศรัทธา" (คพ. 21:4-5) 
พระเจ้าจะไม่ทรงยอมให้ประธานศาสนจักรนำเราออกนอกลู่นอกทาง 

• เมื่อเร็วๆ นี้ประธานศาสนจักรสอนหรือเน้นเรื่องอะไร 

บทที่ 10 
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บทที่ 10 
พรมากมายตามมาจากการเช ื ่อฟ ังศาสดาพยากรณ์ 
ถ้าเราเชื่อฟัง พระเจ้าทรงสัญญาว่า "ประตูแห่งนรกจะเอาชนะเจ้าไม่ได้; แท้จริง 
แล้ว, และพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำให้พลังแห่งความมืดกระจายไปต่อหน้า 
เจ้า, และทำให้ฟ้าสวรรค์ส่ันสะเทือนเพ่ือความดีของเจ้า, และรัศมีภาพของพระ 
นามของพระองค์" (คพ. 21:6) เม่ือเราทำตามท่ีศาสดาพยากรณ์แนะนำ พรจะหล่ัง 
ลงมาจากสวรรค์ 
เพื่อจะยืนหยัดอยู่ได้ ศาสนจักรท่ีแท้จริงต้อง "ประดิษฐานข้ึนบนรากแห่งพวก 
อัครทูตและพวกผู้เผยพระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก" (เอเฟซัส 
2:20) เราได้รับพรในโลกท่ีไม่ปลอดภัยน้ีให้มีศาสดาพยากรณ์ผู้ซ่ึงพระเจ้าทรงเปิด 
เผยพระประสงค์ของพระองค์ผ่านท่าน 
• ท่านมีประสบการณ์อะไรบ้างที่ท่านได้รับพรเพราะเชื่อฟังคำแนะนำของศาสดา 

พยากรณ์ 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• กันดารวิถี 12:6 (พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์) 
• 1 ซามูเอล 9:9 (เราเรียกศาสดาพยากรณ์ว่าผู้หยั่งรู้) 
• อาโมส 3:7 (พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยส่ิงล้ีลับของพระองค์ให้แก่ศาสดาพยา-

กรณ์) 
• โมไซยาห์ 8:16-18 (ผู้หย่ังรู้สามารถหย่ังรู้อดีตและอนาคต) 
• ลูกา 1:70 (พระผู้เป็นเจ้าตรัสผ่านศาสดาพยากรณ์) 
• คพ. 45:10, 15 (พระผู้เป็นเจ้าตรัสในทุกวันน้ีเช่นเดียวกับในสมัยก่อน) 
• 1 นไฟ 22:2 (พระวิญญาณทำให้ศาสดาพยากรณ์รู้เร่ืองต่างๆ) 
• คพ. 68:3-5 (เม่ือผู้รับใช้ของพระเจ้าพูดตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ 

บริสุทธ นั่นคือพระดำริ พระประสงค์ และสุรเสียงของพระเจ้า) 
• คพ. 107:65-67, 91-92 (หน้าท่ีของประธานศาสนจักร) 
• คพ. 43:1-7 (เฉพาะศาสดาพยากรณ์เท่าน้ันท่ีมีอำนาจรับการเปิดเผยสำหรับ 

ศาสนจักร) 
สำหรับครู: การเล่าประสบการณ์และแสดงประจ้กษ์พยานจะอ้ญเชิญพระวิญญาณ ขณะท่ีท่านสรุปบท 
เรียนน้ี ท่านอาจเล่าประสบการณ์ที่เคยมีเมื่อท่านทำตามคำแนะนำของประธานศาสนจกร แสดงประจักษ์ 
พยานของท่านถึงศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต 

43 





พระดัมภีร 
บทที' 10 

ทุกวันนี้เรามีพระค้มภีร 
• ทุกวันนี้เราได้รับพรอะไรบ้างเนื่องจากการมีพระคัมภีร์ให้อ่าน 
เม่ือผู้รับใช้ของพระเจ้าพูดหรือเขียนภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ คำ 
พูดของพวกท่านจะเป็นพระคัมภีร์ (ดู คพ. 68:4) นับแต่กาลเริ่มต้น พระเจ้าทรง 
บัญชาศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ให้จดบันทึกการเปิดเผยและการติดต่อของ 
พระองค์กับลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า "เราส่ังมนุษย์ท้ังปวง, ทั้งในทิศ 
ตะวันออกและในทิศตะวันตก, และในทิศเหนือ, และในทิศใต้, และ ณ หมู่เกาะ 
ในทะเล, ว่าพวกเขาจะเขียนถ้อยคำซึ่งเรากล่าวแก่พวกเขา; เพราะจากหนังสือซ่ึง 
เขียนไว้น้ันเราจะพิพากษาโลก, มนุษย์ทุกคนตามงานของพวกเขา, ตามเร่ืองท่ี 
เขียนไว้" (2 นีไฟ 29:11) 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายยอมรับหนังสือสี่เล่มเป็น 
พระคัมภีร์ ได้แก่ พระคริสตธรรมคัมภีร์ (พระคัมภีร์ไบเบิล) พระคัมภีร์มอรมอน 
หลักคำสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอันล้ําค่า หนังสือเหล่านี้เรียกว่างาน 
มาตรฐานของศาสนจักร ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของ 
เราเป็นท่ียอมรับด้วยว่าเป็นพระคัมภีร์ 

พระคัมภีร์ไบฌิล 
พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือรวมเล่มงานเขียนคักดสิทธซ่ึงประกอบด้วยการเปิด 
เผยของพระผู้เป็นเจ้าต่อมนุษย์ งานเขียนเหล่านี้ครอบคลุมหลายศตวรรษ ตั้งแต่ 
สมัยของอาดัมเรื่อยมาจนถึงสมัยที่อัครสาวกของพระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ พระ 
คัมภีร์เขียนโดยศาสดาพยากรณ์หลายคนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาต่างกันในประวัติ-
สำหรับครู: เพ่ือช่วยกระตุ้นการสนทนาเก่ียวกับุงานมาตรฐานสุเลุ่ม ท่านอาจให้เลข 1 ถึง 4 แก่สมาชิกช้ัน 
เรียนหรอสมาชิกครอบครัวแต่ละคน ขอให้คนท่ีได้เลข 1 อานส่ิงท่ีบทน้ีสอนเก่ียวก้บพุระคัมภีร์ไบเบิล ขอ 
ให้คนท่ีได้เลข 2 อ่านสิ่งที่บทนี้สอนเกี่ยุ1วกับพระค้มภีรมอรมอน คนที1ได้เลข 3 อ่านสิ่งที่บทนี้สอนเกี่ยวกับ 
หฒ้คำสอนและพ้นธสัญญา และคนที'ได้เลข 4 อ่านสิ่งที่บทนี้สอนเกี่ยวกับไข่มุกอ้นลาค่า จากน้ันขอให้ 
พวกเขาแบ่งปันส่ิงท่ีได้เรียนรู้ 

45 



บทที่ 10 

ศาสตร์ของโลก 

พระคัมภีร์ไบเบิลแบ่งออกเป็นสองภาคได้แก่ ภาคพันธสัญญาเดิมและภาคพันธ-
สัญญาใหม่ คำพยากรณ์มากมายในพันธสัญญาเดิมบอกล่วงหน้าถึงการเสด็จมา 
ของพระผู้ช่วยให้รอดและพระผ!ถ่ พันธสัญญาใหม่พูดถึงพระชนม์ชีพของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่องค์นน นั่นคือพระเยซูคริสต์ ทั้งยังพูดถึงการสถาปนา 
ศาสนจักรของพระองค์ในสมัยน้ันด้วย "เราเช่ือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระคำของ 
พระผู้เป็นเจ้าตราบเท่าท่ีแปลไว้อย่างถูกต้อง" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 8) 
โดยผ่านศาสดาพยากรณ์!จเซฟ สมิธ พระเจ้าทรงขยายความเข้าใจของเราเกี่ยว 
กับข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ไบเบิล พระเจ้าทรงดลใจศาสดาพยากรณ์!จเซฟ 
ให้ฟินฟูความจริงในพระคัมภีร์ไบเบิลที่สูญหายหรือเปลี่ยนไปจากข้อความเดิม 
การแก้ไขด้วยการดลใจเหล่าน้ีเรียกว่า Joseph Smith Translation of the 
Bible (งานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ) ข้อความที่คัดเลือกมาจากงาน 
แปลของโจเซฟ สมิธมีอยู่ในหน้า 797-813 ของพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับศิงส์เจมส์ 
ของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 

พระคัมภีร์มอรมอน 
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นบันทึกคักดสิทธของผู้คนบางคนท่ีมีชีวิตอยู่ในทวีปอเมริ-
กาประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 400 ประกอบด้วยความสมบูรณ์ 
แห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (ดู คพ. 20:9; 42:12; 135:3) พระคัมภีร์ 
มอรมอนพูดถึงการท่ีพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนผู้คนในอเมริกาทันทีหลังจากพระ-
องค์ฟืนคืนพระชนม์ 
โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์มอรมอนเป็น5ภาษาอังกฤษผ่านของประทานและอำนาจ 
ของพระผู้เป็นเจ้า ท่านกล่าวว่าพระคัมภีร์เล่มนี้เป็น "หนังสือท่ีถูกต้องย่ิงกว่า 
หนังสือใด ๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, และมนุษย์ 
จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากข้ึนโดยการยึดม่ันกับหลักการของหนังสือเล่มน้ี, ยิ่ง 
กว่าหนังสือเล่มอ่ืนใด" (บทนำของพระคัมภีร์มอรมอน) 
ประธานเอสรา แทฟท์ เป็นลันช่วยให้เราเข้าใจว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลา 
หลักแห่งศาสนาของเราอย่างไร ท่านกล่าวว่า 
"มีสามด้านท่ีพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา พระคัมภีร์มอร-
มอนเป็นศิลาหลักในพยานของเราถึงพระคริสต์ เป็นศิลาหลักของหลักคำสอน 
และเป็นศิลาหลักของประจักษ์พยาน 
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"พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักในพยานของเราถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็น 
ศิลามุมเอกของทุกอย่างที่เราทำ และเป็นพยานถึงการดำรงอยู่จริงของพระองค์ 
ด้วยอำนาจและความชัดเจน... 
"[พระคัมภีร์มอรมอน] ขยายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับหลักคำสอนแห่งความ 
รอด.. . พระคัมภีร์มอรมอน... เขียนไว้เพื่อสมัยของเรา.. .ในนั้นเราพบรูปแบบ 
การเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง 
"...พระคัมภีร์มอรมอนสอนความจริงแก,เรา [และ] แสดงประจักษ์พยานถึงพระ 
คริสต์... แส่มีบางอย่างมากกว่านั้น มีพลังในหนังสือซึ่งจะเริ่มไหลเข้ามาในชีวิต 
ฟานทันทีที่ฟานเริ่มศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจัง ท่านจะมีพสังต่อต้านการล่อ-
ลวงมากขึ้น ฟานจะพบพลังหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ฟานจะพบพลังยืนหยัดบน 
ทางคับแคบและแคบ พระคัมภีร์มีชื่อว่า 'คำแห่งชีวิต' และไม่มีหนังสือเล่มใดเป็น 
คำแห่งชีวิตมากไปกว่าพระคัมภีร์มอรมอน... 'วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนควร 
ทำให้การศึกษาหนังสือเล่มนี้เป็นการเสาะแสวงหาชั่วชีวิต" (ใน Conference 
Report, Oct. 1986, 4-7; หรือ Ensign, Nov. 1986, 5-7; อ้าง Marion G. 
Romney, in Conference Report, Apr. 1980, 90; or Ensign, May 1980, 67) 

หลักคำสอนและพันธสัญญา 
หลักคำสอนและพันธสัญญาเป็นหนังสือรวมเล่มการเปิดเผยยุคปัจจุบัน ในภาค 
ที่ 1 ของพระคัมภีร์หสักคำสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระ 
คัมภีร์เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อให้ผู้อยู่อาคัยของแผ่นดินโลกเตรียมตัวให้พร้อมรับการ 
เสด็จมาของพระองค์ 

"ดังน้ัน สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, เพื่อคนทั้งปวงที่ตั้งใจฟัง 
จะได้ยิน: 
"เจ้าจงเตรียม, เจ้าจงเตรียมรับสิ่งซึ่งจะมาถึง, เพราะพระเจ้าทรงใกล้เข้ามาแล้ว" 
(คพ. 1:11-12) 
พระคัมภีร์เล่มนี้ประกอบด้วยการเปิดเผยเกี่ยวกับศๅสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
ดังได้รับการฟินฟูในวันเวลาสุดท้ายนี้ หลายภาคในพระคัมภีร์อธิบายการจัดตั้ง 
ศาสนจักรและให้นิยามตำแหน่งต่างๆ ของฐานะปุโรหิตและหน้าที่ของพวกเขา 
ภาคอื่นๆ เช่น ภาค 76 และ 88 ประกอบด้วยความจริงอันน่าชื่นชมยินดีที่สูญหาย 
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ไปจากโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ภาคอ่ืนๆ อย่างเช่น ภาค 29 และ 93 จะให้ความ 
กระจ่างเก่ียวกับคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล นอกจากน้ีบางภาค เช่น ภาค 133 
จะมีคำพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้ศึกษาการ 
เปิดเผยของพระองค์ในพระคัมภีร์เล่มน้ี "จงค้นคว้าพระบัญญัติเหล่าน้ี, เพราะส่ิง 
เหล่าน้ีจริงและเป็นสัจจะ, และคำพยากรณ์และสัญญาซ่ึงอยู่ในน้ันจะเกิดสัมฤทธิ 
ผลท้ังหมด" (คพ. 1:37) 

ไข่มุกอันลำค่า 
ไข่มุกอันล้ําค่าประกอบด้วยหนังสือของโมเสส หนังสือของอับราฮัม และงานเขียน 
ที่ได้รับการดลใจของโจเซฟ สมิธ หนังสือของโมเสสประกอบด้วยเร่ืองราวของ 
นิมิตและงานเขียนบางส่วนของโมเสสที่เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
หนังสือนี้จะอธิบายหลักคำสอนและคำสอนที่สูญหายไปจากพระคัมภีรไบเบิล 
และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสร้างโลก 
หนังสือของอับราฮัมแปลโดยศาสดาพยากรณ์!จเซฟ สมิธจากม้วนปาปิรุสท่ีนำมา 
จากสุสานใต้ดินในประเทศอียิปต์ หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยข้อมูลล้ําค่าเก่ียวกับ 
การสร้าง พระกิตติคุณ พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า และฐานะปุโรหิต 
งานเขียนของโจเซฟ สมิธรวมถึงส่วนหน่ึงของการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยการ 
ดลใจของโจเซฟ สมิธ ส่วนที่คัดเลือกมาจาก History of the Church, และหลัก 
แห่งความเช่ือ 

• เร่ืองใดบ้างจากพระคัมภีร์เหล่าน้ีท่ีดลใจท่าน คำสอนอะไรบ้างจากพระคัมภีร์ 
เหล่'าน้ีท่ี,ช่วย'ท่าน 

ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของเรา 
นอกจากพระคัมภีร์ท้ังส่ีเล่มน้ี ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์ที่มี 
ชีวิตของเราเป็นพระคัมภีร์สำหรับเราด้วย ถ้อยคำของพวกท่านมาถึงเราผ่านการ 
ประชุมใหญ่ นิตยสาร เลียโฮนาหรือ เ อ ็ น พ และคำแนะนำถึงผู้นำฐานะปุโรหิต 
ในท้องท่ี "เราเช่ือทุกส่ีงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่'พระองค์1ทรง 
เปิดเผยขณะนี้, และเราเช่ือว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเร่ืองสำคัญและย่ิงใหญ่ 
อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 9) 
• เราจะพบถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตได้จากท่ีใด 

48 



บทที่ 10 

การสืกษ''ไพระคัมภีร์ 
• เราได้รับพรอะไรบ้างเม่ือเราศึกษาพระคัมภีร์ 
เราแต่ละคนควรศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน เราควรแบ่งปันความจริงเหล่าน้ีกับลูกๆ 
ของเรา เราควรอ่านงานมาตรฐานกับลูกๆ เพ่ือให้พวกเขาเรียนรู้ท่ีจะรักพระคัมภีร์ 
และใช้พระคัมภีร์หาความจริงท่ีอยู่ในน้ัน 
ถ้าเราปรารถนาจะหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายของโลกนี้ เราต้องป้อนความจริงและ 
ความชอบธรรมท่ีพบในพระคัมภีร์ให้แก่ความคิดของเรา เราจะใกล้ชิดพระผู้เป็น 
เจ้าและใกล้ชิดกันมากข้ึนเม่ือเราอ่านและไตร่ตรองพระคัมภีร์ด้วยกัน 
ขณะท่ีเราอ่าน ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอนเก่ียวกับพระคัมภีร์ และทูลขอความ 
เข้าใจจากพระผู้เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสุทธจะเป็นพยานต่อเราถึงความจริงของ 
เร่ืองเหล่าน้ี เราแต่ละคนจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าเร่ืองเหล่าน้ีจริง เราจะไม่ถูกหลอก (ดู 
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37) เราสามารถรับความรู้สึกแบบเดียวกับท่ีนีไฟแสดง 
ออกเม่ือท่านกล่าวว่า "จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในเร่ืองของพระเจ้า; และใจ 
ข้าพเจ้าไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินมา" (2 น!ฟ 4:16) 
• เราจะรักษาคำม่ันสัญญาว่าจะศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันได้อย่างไร เราอาจวางแผน 

เร่ืองเวลาและสถานท่ีเพ่ือศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 1 นีไฟ 14:20-26 (ศาสดาพยากรณ!ด้รับบัญชาให้เขียน) 
• 1 น!ฟ 19:1-3, 6-7; แอลมา 37:1-8 (คุณค่าใหญ่หลวงของพระคัมภีร์) 
• 2 น!ฟ 33:10 (พระคัมภีร์เป็นพยานถึงพระคริสต์) 
• แอลมา 29:8 (พระเจ้าตรัสกับประชาชาติท้ังปวงผ่านพระคัมภีร์) 
• แอลมา 31:5; ฮีลามัน 3:29-30 (พระคำของพระผู้เป็นเจ้าทรงพลัง) 
• ฮีลามัน 15:7-8 (พระคัมภีร์นำเราให้ม่ันคงและแน่วแน่ในความเช่ือ) 
• 2 ท[ม!) 3:16-17; 1 น!ฟ 19:21-24 (เหตุใดจึงมีพระคัมภีร์และได้มาอย่างไร) 
• 2 เปโตร 1:20; แอลมา 13:20; คพ. 10:62 (พระคัมภีร์ท่าให้ประเด็นความจริง 

ของหสักคำสอนเปิดเผยออกมา) 
• คพ. 128:18; หสักแห่งความเช่ือข้อ 9; 1 น!ฟ 14:25-26 (จะมีพระคัมภีร์อีก) 
• 2 น!ฟ 29:3-10 (พระคัมภีร์ถึงชาวยิวและคนต่างชาติ) 
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พระชนมชีพของพระคริสต 
บทที่ 11 

มีผู้ทำนายพระชนม์ชีพของพระคริสตไว้นานแล้วก่อนทารประสูติขฮง 
พระองค์ 

ทุกคนที่มายังแผ่นดินโลกล้วนพึ่งพาพระเยซูคริสต์เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามคํๅ 
สัญญาที่พระองค์ทรงทำไวในสวรรค์ว'ๅจะเป็นพระผู้ช่วยใหร้อดขฎงเรๅ หากปราศ-
จากพระองค์ แผนแห่งความรอดจะล้มเหลว เพราะพระพันธกิจของพระองค์ 
จำเป็น ศาสดาพยากรณ์ทุกฟานต้ังแต่อาดัมถึงพระคริสต์จึงเป็นพยานว่าพระองค์ 
จะเสด็จมา (ดู กิจการ 10:43) ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านต้ังแต่พระคริสต์ต่างเป็น 
พยานว่าพระองค์เสด็จมาแล้ว เราทุกคนต้องศึกษาพระชนม์ชีพของพระผู้ช่ๆยให้ 
รอดและทำตามพระองค์อย่างซ่ือสัตย์ตลอดชีวิตของเรา 
อาดัมเรียนรู้ว่าพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูคริสต์ (ดู โมเสส 6:51-
52) เอโนคเห็นว่าพระเยซูจะส้ินพระชนม์บนกางเขนและฟืนคืนพระชนม์ (ดู โม-
เสส 7:55-56) โนอาห์และโมเสสเป็นพยานถึงพระองค์ด้วย (ดู โมเสส 1:11; 
8:23-24) ประมาณ 800 ปีก่อนพระผู้ช่วยให้รอดประสูติบนแผ่นดินโลก อิสยาห' 
เห็นพระชนม์ชีพของพระองค์ล่วงหน้า เม่ืออิสยาห์เห็นความทุกข์ระทมและความ 
เศร้าเสียใจที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทนทุกข์เพื่อจ่ายราคาค่าบาปของเรา ท 1าน 

ร้องออกมาว่า 

"ท่านได้ถูกมนุษย์ดูหม่ินและทอดท้ิง เป็นคนที่รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับ 
ความเจ็บไข้... 

.. แน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราท้ังหลาย และหอบความเจ็บปวด 
ข อ ง เ ร า ไ ป . . . 

"ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกชํ้ๅเพราะความบาป 
ผิดของเรา... 

สำหรับครู: บทน้ีอาจมีเน้ือหามุากเกินกว่าจะสอนได้หมด ขณะที1ท่านศึกษาในการเตรียมสอน จงแสวงหา 
การนำทางของพระวิญญาณเพื่อต้ดสินใจว่าส่วนใดจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่ท่านสอนมากที่สุด 
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"ท่านถูกบีบบังคับ และท่านถูกข่มใจ ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะท่ี 
ถูกนำไปฆ่า" (อิสยาห์ 53:3-5, 7) 
นีไฟเห็นนิมิตเกี่ยวกับการประสูติและ,พระ'พันธกิจ'ในอนาคต'ของ'พระผู้ช'วยให้ 
รอดด้วย ท่านเห็นหญิงพรหมจารีที่สวยงามคนหนึ่ง และเทพอธิบายว่า "ดูเกิด, 
หญิงพรหมจารีท่ีท่านเห็นคือมารดาของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. ตามสภาพ 
แห่งเน้ือหนัง" (1 นีไฟ 11:18) จากน้ันนีไฟเห็นหญิงพรหมจารีอุ้มเด็กคนหน่ึงไว้ 
ในอ้อมแขน เทพประกาศว่า "จงดูพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว, 
แม้พระบุตรของพระบิดานิรันดร!" (1 นีไฟ 11:21) 
ประมาณ 124 ปีก่อนพระเยซูประสูติ กษัตริย์เป็นจามิน ศาสดาพยากรณ์และ 
กษัตริย์ชาวนีไฟอีกคนหน่ึง เห็นพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดล่วงหน้าด้วย 
"เพราะดูเกิด, เวลาจะมาถึง, และอยู่ไม่ไกล, ที่ด้วยเดชา,นภาพ, พระเจ้าผู้ทรง 
มหิทธิฤทธผู้ทรงครอบครอง, ผู้ทรงดำรงแล้ว, และทรงดำรงอยู่จากช่ัวนิรันดรถึง 
ชั่วนิรันดร, จะเสด็จจากสวรรคลงมาอยู่ในบรรดาลูกหลานมนุษย์, และจะทรง 
สกิตอยู่ในร่างที่ทำด้วยดินเหนียว, และจะเสด็จออกไปในหมู่มนุษย์, ทรงท่า 
ปาฏิหาริย์ย่ิงใหญ่, เช่นรักษาคนปวย, ทำให้คนตายลุกขึ้น, ทำให้คนง่อยเดิน, คน 
ตาบอดได้รับสายตาของเขา, และคนหูหนวกได้ยิน, และรักษาโรคนานาชนิด. 
"และพระองค์จะทรงขับเหล่ามาร, หรือวิญญาณร้ายท่ีสิงอยู่ในใจลูกหลานมนุษย์-
"และดูเกิด, พระองค์จะทนรับการล่อลวง, และความเจ็บปวดทางร่างกาย, ความ 
หิวโหย, ความกระหาย, และความเหน็ดเหน่ือย, แม้มากกว่าท่ีมนุษย์จะทนได้, 
เว้นแต่จะถึงแก่ความตาย; เพราะดูเกิด, พระโลหิตไหลออกจากทุกชุมขน, ความ 
ปวดร้าวของพระองค์จะใหญ่หลวงนักเพราะความชั่วร้ายและความน่าชิงขังของ 

ผู้คนของพระองค์. 
"และพระองค์จะทรงมีพระนามว่าพระเยซูคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก, พระผู้สร้างสรรพส่ิงนับจากกาลเร่ิมต้น; 
และมารดาของพระองค์จะมีนามว่ามารืย์" (โมไซยาห์ 3:5-8) 
• ในสมัยโบราณมีคำทำนายอย่างไรบ้างเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ 
พระองค์ทรงเป็นพระองค์เด ียวที ่ถ ือกำเนิดจากพระบิดา 
• พระเยซูคริสต์ทรงสืบทอดอะไรจากพระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงสืบทอด 

อะไรจากพระมารดาของพระองค์ 
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เรื่องราวการประสูติและพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดมีอยู่ในพันธสัญญา 
ใหม่ในหนังสือมัทธิว มาระโก ลูกา และยอหน จากเร่ืองราวเหล่าน้ันเราเรียนรู้ว่า 
พระเยซูประสูติจากหญิงพรหมจารีช่ือมารีย์ เทพบอกเธอว่าเธอจะเป็นมารดาของ 
พระบุตรพระผู้เป็นเจ้า เธอถามว่าน่ีจะเป็นไปได้อย่างไร (ดู ลูกา 1:34) เทพบอก 
เธอว่า "พระวิญญาณบริสุทธจะเสด็จลงมาบนเธอและฤทธเดชของผู้สูงสุดจะปก 
เธอ เหตุฉะน้ันบุตรท่ีจะเกิดมาน้ันจะได้เรียกว่าวิสุทธ และเรียกว่าพระบุตรของ 
พระเจ้า" (ลูกา 1:35) ฉะน้ัน พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาจึงเป็นพระบิดาจริงๆ ของพระ 
เยซูคริสต์ 
พระเยซูทรงเป็นบุคคลเดียวบนแผ่นดินโลกที่ประสูติจากมารดามรรตัยและพระ 
บิดาอมตะ นั่นคือสาเหตุที่เรียกพระองคว่าพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิด พระ-
องค์ทรงสืบทอดอำนาจสวรรค์จากพระบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงสืบทอด 
ความเป็นมรรตัยจากพระมารดาของพระองค์และต้องประสบกับความหิว ความ 
กระหาย ความอ่อนล้า ความเจ็บปวด และความตาย ไม่มีใครนำพระชนม์ชีพของ 
พระผู้ช่วยให้รอดไปจากพระองค์ได้เว้นแต่พระองค์จะเต็มพระทัย พระองค์ทรง 
มีอำนาจพลีพระชนม์ชีพและมีอำนาจรับพระวรกายอีกครั้งหลังจากสิ้นพระชนม์ 
(ดู ยอห้น 10:17-18) 

พระองค์ทรงด 0ารงพระชนม์ดีพร้อม 
• พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดมีความหมายต่อเราอย่างไร 

ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ พระเยซูทรงเช่ือฟังส่ิงท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงเรียกร้อง 
ทั้งหมดจากพระองค์ ภายใต้การนำทางของมารีย์และโยเซฟ พระเยซูทรงเจริญวัย 
เช่นเด็กท่ัวๆ ไป พระองค์ทรงรักและเช่ือฟังความจริง ลูกาบอกเราว่า "พระกุมาร 
นั้นก็เจริญวัย แข็งแรงข้ึน ประกอบด้วยสติปัญญาและพระคุณของพระเจ้าอยู่กับ 
ท่าน" (ลูกา 2:40; ดู คพ. 93:12-14 ด้วย) 
เม่ือพระเยซูมีพระชนมายุ 12 พรรษา พระองค์ทรงทราบว่าพระองค์ถูกส่งมาทำ 
ตามพระประสงค์ของพระบิดาพระองค์เสด็จไปเยรูซาเล็มกับบิดามารดาของ 
พระองค์ เม่ือบิดามารดากำลังเดินทางกลับบ้าน พวกเขาพบว่าพระองค์มิได้อยู่ 
ในหมู่คนที่มาด้วยกัน พวกเขาจึงกลับไปตามหาพระองค์ท่ีเยรูซาเล็ม "หลังจาก 
สามวันผ่านไปพวกเขาพบพระองค์ในวิหาร1 ประทับอยู่ท่ามกลางปรัชญาเมธีท้ัง 
หลาย1 และคนเหล่าน้ันฟังพระองค์, และซักถามพระองค์ (งานแปลของโจเซฟ 
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สมิธ, ลูกา 2:46) คนท้ังปวงท่ีได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญา และคำตอบของ 
พระกุมารน้ัน" (ลูกา 2:47) 
โยเซฟและมารีย์รู้สึกโล่งอกเม่ือพบพระองค์ "ฝ่ายบิดามารดาเมื่อเห็นแล้วก็ประ 
หลาดใจ มารดาจึงว่า ลูกเอย ทำไมจึงทำแก่เราอย่างนี้ ดูเถิด พ่อกับแม่แสวงหา 
เป็นทุกข์นัก" พระเยซูจึงตอบว่า "ฟานไม่ทราบหรือว่าฉันต้องอยู่ในพระนิเวศแห่ง 
พระบิดา [บนสวรรค์] ของฉัน" (ลูกา 2:48-49) 
เพ่ือทำพระพันธกิจให้สำเรจ พระเยซูต้องทำตามพระประสงค์ของพระบิดาใน 
สวรรค์ "เรามิได้ทำส่ิงใดตามใจชอบ" พระองค์ทรงประกาศ "แต่พระบิดาได้ทรง 
สอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั้น... เราทำตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ" 
(ยอห์น 8:28-29) 
เม่ือพระเยซูมีพระชนมายุ 30 พรรษา พระองค์เสด็จไปหายอหนผู้ถวายบิ'พติศมา 
เพ่ือรับบัพติศมาในแม่นาจอร์แดน ยอห์นไม่กล้าให้บัพติศมาพระเยซูเพราะท่านรู้ 
ว่าพระเยซูทรงเป็นใหญ่กว่า พระเยซูทรงขอให้ยอห์นให้บัพติศมาพระองค์เพ่ือ 
"ส่ิงชอบธรรมทุกประการจะสัมฤทธ" ยอห์นถวายบัพติศมาพระผู้ช่วยให้รอด โดย 
จุ่มพระองค์ลงไปในนั้าทั้งตัว เมื่อพระเยซูทรงรับบัพติศมา พระบิดาตรัสจาก 
สวรรค์ว่า "ท่านผู้น้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก" พระวิญญาณบริสุทธ 
เสด็จลงมาดังแสดงให้เห็นโดยเคร่ืองหมายของนกพิราบ (ดู มัทธิว 3:13-17) 

ไม่นานหลังจากพระเยซูรับบัพติศมา พระองค์ทรงอดพระกระยาหาร 40 วัน 40 
คืน เพื่ออยู่กับพระผู้เป็นเจ้า หลังจากน้ันซาตานมาล่อลวงพระองค์ พระเยซูทรง 
ต่อต้านการล่อลวงเหล่านี้อย่างหนักแน่น จากน้ันทรงส่ังให้ซาตานออกไป (ดู 
มัทธิ'ว 4:1-11; ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 4:1, 5-6, 8-9, 11) พระเยซู 
คริสต์ยังคงเป็นพระองค์เดียวบนแผ่นดินโลกท่ีดีพร้อมและไร้บาป (ดู ฮีบรู 4: 
15; 1 เปโตร 2:21-22) 
• เรื่องราวใดจากพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดมีความหมายต่อท่านเป็น 

พิเศษ 
พระองค์ทรงสอนเราให้ร ู ้ว ่าจะร้กและรับใช้ก ันอย่างไร 
• พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเราให้รัก และรับใช้กันอย่างไร 
หลังจากการอดอาหารและเผชิญหน้ากับซาตาน พระเยซูทรงเร่ิมการปฏิบัติศๅสน-
กจต่อสาธารณชน พระองค์เสด็จมาแผ่นดินโลกมิเพียงส้ินพระชนม์เพ่ือเราแต่เพ่ือ 
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สอนเราด้วยว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไร พระองค์ทรงสอนว่ามีพระบัญญัติข้อใหญ่ 
สองข้อ ข้อแรก จงรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจ ความคิด และกำลังของเรา 
และข้อสอง จงรักผู้อ่ืนเหมือนรักตนเอง (ดู ม'ทธิ'ว 22:36-39) พระชนม์ชีพของ 
พระองค์เป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าเราควรเชื่อฟังพระบัญญัติสองข้อนี้อย่างไร 
ถ้าเรารักพระผู้เป็นเจ้า เราจะวางใจและเช่ือฟังพระองค์ เฉกเช่นพระเยซู ถ้าเรารัก 
ผู้อื่น เราจะช่วยพวกเขาตามความต้องการทางกายและทางวิญญาณ 
พระเยซูทรงรับใข้ผู้อ่ืนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรงรักษาพวกเขา 
ให้หายโรค พระองค์ทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกได้ยิน และคนง่อย 
เดินได้ คร้ังหน่ึงเม่ือพระองค์ทรงรักษาคนปวย เวลาเย็นมากแล้วและผู้คนหิวโหย 
แทนท่ีจะให้พวกเขากลับไป พระองค์ทรงอวยพรขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว 
และทรงสามารถเล้ียงฝูงชนถึง 5,000 คนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ดู มัทธิ'ว 14:14-
21) พระองค์ทรงสอนว่าทุกคร้ังท่ีเราพบคนหิวโหย หนาวเย็น เปลือยเปล่า หรือ 
ว้าเหว่ เราควรช่วยพวกเขาเท่าท่ีเราจะช่วยได้ เมื่อเราช่วยผู้อื่น แสดงว่าเรากำลัง 
รับใช้พระเจ้า (ดู มัทธิว 25:35-46) 
พระเยซูทรงรักผู้อ่ืนสุดพระทัย พระทัยของพระองค์มักเปียมด้วยความเมตตา 
สงสารจนพระองค์ทรงกันแสง พระองค์ทรงรักเด็กเล็กๆ ผู้สูงอายุ และคน 
ธรรมดาท่ีอ่อนน้อมถ่อมตนผู้มีศรัทธาในพระองค์ พระองค์ทรงรักคนบาป และ 
ด้วยความเมตตาสงสารพระองค์จึงทรงสอนพวกเขาให้กลับใจและรับบัพติศมา 
พระองค์ทรงสอนว่า "เราเป็นทางน้ัน เป็นความจริง และเป็นชีวิต" (ยอหน 14:6) 

พระเยซูทรงรักแม้กระท่ังคนบาปท่ีต่อต้านพระองค์และไม่กลับใจ ในวาระสุดท้าย 
แห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ ขณะถูกตรึงบนกางเขน พระองค์ทรงสวดอ้อนวอน 
พระบิดาให้เหล่าทหารท่ีตรึงกางเขนพระองค์โดยร้องทูลว่า "พระบิดาเจ้าข้า ขอ 
โปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร" (ลูกา 23:34) พระองค์ทรงสอน 
ว่า "พระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังท่ีเราได้รักท่าน" 
(ยอห์น 15:12) 
• เราจะแสดงให้พระเจ้าเห็นได้อย่างไรว่าเรารักพระองค์ 

พระองค์ทรงจัดตั ้งศาสนจักรที ่แท้จริงเพียงแห่งเดียว 
• เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงจัดตั้งศาสนจักรของพระองค์และแต่งตั้งอัคร-

สาวก 
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พระเยซูทรงต้องการให้สอนพระกิตติคุณแก่คนท่ัวโลก ด้วยเหตุนี้จึงทรงเลือก 
อัครสาวกสิบสองให้เป็นพยานถึงพระองค์ พวกเขาเป็นผู้นำรุ่นแรกของศาสนจักร 
ของพระองค์ พวกเขาได้รับอำนาจให้กระทำในพระนามของพระองค์และทำงานท่ี 
พวกเขาเห็นพระองค์ทำ ผู้ได้รับอำนาจจากอัครสาวกสามารถสอน ให้บัพติศมา 
และประกอบศาสนพิธีอ่ืนในพระนามของพระองค์ได้ด้วย หลังจากพระองค์ส้ิน 
พระชนม์ พวกเขายังคงทำงานของพระองค์จนกระท่ังผู้คนช่ัวร้ายมากถึงขนาดฆ่า 
อัครสาวก 
พระองค์ทรงไถ่เราจากบาปของเราและทรงช่วยให้เรารอดจากดวามตาย 
• เม่ือท่านศึกษาหัวข้อน้ี ให้ใช้เวลาไตร่ตรองเหตุการณ์ของการชดใช้ 
เม่ือใกล้ส้ินสุดการปฏิบัติศาสนกิจในมรรตัยของพระองค์ พระเยซูทรงเตรียมเสีย 
สละข้ันสุดท้ายเพ่ือบาปท้ังหมดของมนุษย์ พระองค์ทรงถูกตัดสินประหารชีวิต 
เพราะพระองค์เป็นพยานต่อผู้คนว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 
คืนก่อนการตรึงกางเขน พระเยซูเสด็จไปท่ีสวนแห่งหน่ึงเรียกว่าเกทเสมนี ไม่นาน 
พระองค์ทรงโทมนัสย่ิงและทรงกันแสงขณะทรงสวดอ้อนวอน ออร์ลัน เอฟ. วิท-
นย์อัครสาวกยุคสุดท้ายได้รับอนุญาตให้เห็นความทุกข์ทรมานของพระผู้ช่วยให้ 
รอดในนิมิต เม่ือเห็นพระผู้ช่วยให้รอดทรงกันแสงท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าสะเทือน 
ใจอย่างย่ิงจนข้าพเจ้าร้องไห้ตามเพราะความเห็นใจจริงๆ ข้าพเจ้าถวายใจทั้งดวง 
แด่พระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดจิตวิญญาณ และปรารถนาจะอยู่กับพระองค์ 
มากกว่าสงอ่ืนใด" ("The Divinity of Jesus Christ" Improvement Era, 
Jan. 1926, 224-25; ดู Ensign, Dec. 2003, 10 ด้วย) พระเยซู "เสด็จดำเนิน 
ไปอีกหน่อยหน่ึงก็ซบพระพักตร์ลงถึงดิน อธิษฐานว่า โอพระบิดาของข้าพระองค์ 
ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ด อย่าให้เป็น 
ไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์" (มทธิว 
26:39) 
ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน พระผู้ช่วยให้รอดทรงพรรณนาถึงความทุกขเวทนา 
ของพระองค์โดยตรัสว่า สิ่งนี้ท่าให้พระองค์ "ต้องส่ันเพราะความเจ็บปวด, และ 
เลือดออกจากทุกขุมขน, และทนทุกข์ท้ังร่างกายและวิญญาณ" (คพ. 19:18) 

สำหรับครู: การไตร่ตรองจะอัญเชิญพระวิญญาณ ท่านอาจขอให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครว 
อ่านสองหมวดสุดท้ายของบทอย่างเงียบ] และใคร่ครวญความรู้สึกท่ีพวกเขามีต่อพระผู้ช่วยให้รอด จาก 
นั้นเชิญพวกเขาบอกเล่าความคิดเห็นก้บชนเรียนถ้าพวกเขารู้สึกสบายใจในการทำเช่นนั้น 
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พระองค์ทรงรับทุกขเวทนา "ตามเน้ือหนัง" ทรงรับเอาความเจ็บปวด ความปวย 
ไข้ ความทุพพลภาพ และบาปของเราไว้กับพระองค์ (ดู แอลมา 7:10-13) ไม่มี 
มนุษย์คนใดเข้าใจได้ว่าภาระน้ีใหญ่หลวงเพียงใด ไม่มีใครทนความปวดร้าวของ 
ร่างกายและวิญญาณเช่นนั้นได้ "พระองค์เสด็จลงต่ํากว่าส่ิงท้ังปวง... เพ่ือพระ-
องค์จะได้อยู่ในส่ิงท้ังปวงและผ่านส่ิงท้ังปวง, แสงสว่างแห่งความจริง" (คพ. 88:6) 
แต่ความทุกขเวทนาของพระองค์ยังไม่หมด วันรุ่งขึ้น พระเยซูทรงถูกโบย ถูกลบ-
ทลู่ และถูกถ่มน้ําลายรด พวกเขาเรียกร้องให้พระองค์แบกกางเขนของพระองค์ 
จากน้ันพวกเขาตอกตะปูและยกพระองค์ข้ึน พระองค์ทรงถูกทรมานด้วยวิธีการ 
โหดร้ายท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์จะคิดได้ หลังจากทรมานบนกางเขน พระองค์ทรงร้อง 
ออกมาด้วยความเจ็บปวดว่า "พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ 
ไฉนทอดท้ิงข้าพระองค์เสีย" (มาระโก 15:34) ในช่วงเวลาอันขมข่ืนท่ีสุดของพระ 
เยซู พระบิดาได้ทรงถอยไปจากพระองค์แล้วเพ่ือให้พระเยซูทรงสามารถยุติการ 
รับโทษบาปของมวลมนุษย์เพื่อพระเยซูจะมีชัยอย่างสมบูรณ์เหนือพลังของบาป 
และความตาย (ดู James E. Talmage, Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 
660-61) 
เม่ือพระผู้ช่วยให้รอดทรงทราบว่าพระบิดาทรงยอมรับการเสียสละของพระองค์ 
พระองค์ทรงร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่า "สำเร็จแล้ว" (ยอ,พน 19:30) "พระบิดา 
เจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไวในพระหัตถ์ของพระองค์" 
(ลูกา 23:46) พระองค์ทรงน้อมพระเศียรและทรงยอมสละวิญญาณของพระองค์ 
ด้วยความสมัครพระทัย พระผู้ช่วยให้รอดส้ินพระชนม์ แผ่นดินไหวรุนแรงท่าให้ 
แผ่นดินโลกส่ันสะเทือน 
มิตรสหายบางคนนำพระศพของพระผู้ช่วยให้รอดไปที่อุโมงค์ พระศพอยู่ในน้ัน 
จนถึงวันท่ีสาม ระหว่างช่วงเวลาน้ีพระวิญญาณของพระองค์เสด็จไปจัดระเบียบ 
งานเผยแผ่ศาสนาแก่วิญญาณอื่นที่ต้องการรับพระกิตติคุณ (ดู 1 เปโตร 3:18-
20; คพ. 138) ในวันท่ีสาม ตรงกับวันอาทิตย์ พระองค์ทรงกลับมารับพระวรกาย 
คืนอีกครั้ง พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกท่ีเอาชนะความตาย ลัมฤทธิผลของคำ 
พยากรณ์ที่ว่า "พระองค์จะต้องฟืนข้ึนมาจากความตาย" (ยอห์น 20:9) 
ไม่นานหลังจากฟืนคืนพระชนม์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏต่อชาวนืไฟและ 
สถาปนาศาสนจักรของพระองค์ในอเมริกา พระองค์ทรงสอนผู้คนและให้พรพวก 
เขา เร่ืองราวอันน่าต้ืนตันใจน้ีมีอย่ใน 3 นีไฟ 11 ถึง 28 
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การเสียสละของพระองค์แสดงถึงดวามร้กที ่พระองด์ทรงมีต่อพระ-
บิดาและต่อเรา 
พระเยซูทรงสอนว่า "ไม1มีผู้ใดมีความรักท่ีย่ิงใหญ่กว่าน้ี คือการที่ผู้หนึ่งผูใดจะ 
สละชีวิตของตนเพ่ือมิตรสหายของตน ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราลังท่าน 
ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา" (ยอ'ห์น 15:13-14) พระองค์ทรงยอมประสบ 
โทมนัสในเกทเสมนีและความทุกข์เวทนาบนกางเขนด้วยความนอบน้อมเพื่อให้ 
เราได้รับพรทุกประการของแผนแห่งความรอด เพ่ือจะรับพรเหล่าน้ี เราต้องมาหา 
พระองค์ กลับใจจากบาปของเรา และรักพระองค์สุดหัวใจ พระองค์ตรัสว่า 
"และน่ีคือกิตติคุณท่ีเราให้แก,เจ้า—ว่าเรามาในโลกเพ่ือทำตามน้ํๅพระทัยของพระ 
บิดาของเรา, เพราะพระบิดาของเราทรงส่งเรามา 
"และพระบิดาของเราทรงส่งเรามาเพ่ือเราจะได้ถูกยกข้ึนบนกางเขน; และหลังจาก 
ที่เราถูกยกขึ้นบนกางเขนแล้ว, เพื่อเราจะดึงมนุษย์ทั้งปวงมาหาเรา. . . เพ่ือรับ 
การพิพากษาตามงานของพวกเขา . . . 
"เพราะงานท่ีเจ้าเห็นเราทำมาแล้วเจ้าจงทำด้วย. . . 
"ฉะน้ัน, เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า? ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แม้ดังที่เราเป็น" 
(3 นีไฟ 27:13-15, 21, 27; เน้นตัวเอน) 
• ท่านรู้สึกอย่างไรขณะที่ท่านไตร่ตรองการเสียสละของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อท่าน 

พระค้มภีแพิ ่มเต ิมและแหล่งอ ้างอ ิงอ ื ่นๆ 
• 2 นีไฟ 25:12 (พระองค์เดียวท่ีถือกำเนิดจากพระบิดาในเน้ือหนัง) 
• โมเสส 6:57 (พระเยซูคริสต์ทรงมีพระนามว่าพระองค์เดียวท่ีถือกำเนิด) 
• มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น (พระชนม์ชีพและคำสอนของพระเยซูคริสต์) 
• มัทธิ'ว 10:1-8; ลูกา 9:1-2 (อัครสาวกได้รับแต่งต้ังด้วยพลังอำนาจและสิทธิ 

อำนาจ) 
• มัทธิว 26-28; มาระโก 14-16; ลูกา 22-24; ยอห์น 18-20 (พระเยซูในสวน 

ทรงถูกอายัด ถูกตรึงกางเขน และฟืนคืนพระชนม์) 
• "พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก" เลียโฮนา เมษายน 

2000 หน้า 2-3) 

58 



การชดใช้ 
บทที่ 12 

การชดใช้จำเป ็นต่อความรอดของเรา 
• เหตุใดการชดใช้จึงจำเป็นต่อความรอดของเรา 

พระเยซูคริสต์ "เสด็จมาในโลก . . . เพ่ือถูกตรึงกางเขนเพ่ือโลก, และเพ่ือแบกรับ 
บาปของโลก, และเพ่ือชำระโลกให้บริสุทธ, และเพ่ือทำให้สะอาดจากความไม่ชอบ 
ธรรมท้ังปวง; ว่าโดยผ่านพระองค์คนทั้งปวงจะได้รับการช่วยให้รอด" (คพ. 
76:41-42) การเสียสละคร้ังใหญ่ท่ีพระองค์ทรงทำเพ่ือจ่ายค่าบาปของเราและ 
เอาชนะความตายเรียกว่าการชดใช้ นี่เป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดที่เคยเกิดขึ้นใน 
ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ "เพราะสมควรท่ีจะมีการชดใช้; เพราะตามแผนอัน 
ยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านิรันดรจะต้องมีการชดใช้, มิฉะนั้นมนุษยชาติทั้งปวง 
ต้องพนาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้; . . . แท้จริงแล้ว, คนท้ังปวงตกและหลงไป; และ 
ต้องพินาศเว้นแต่จะเป็นโดยผ่านการชดใช้ซึ่งสมควรมี" (แอลมา 34:9) 
การตกของอาดัมนำความตายสองอย่างเข้ามาในโลก คือความตายทางร่างกาย 
และความตายทางวิญญาณ ความตายทางร่างกายคือการแยกจากกันของร่างกาย 
และวิญญาณ ความตายทางวิญญาณคือการแยกจากพระผู้เป็นเจ้า ถ้าการชดใช้ 
ของพระเยซูไม่ได้เอาชนะความตายสองอย่างน้ี จะเกิดผลสองประการ คือ ร่าง 
กายและวิญญาณของเราจะแยกจากกันตลอดกาล และเราจะไม่ได้อยู่กับพระ 
บิดาบนสวรรค์ของเราอีก (ดู 2 นไฟ 9:7-9) 
แต่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงปรีชาญาณได้ทรงเตรียมแผนอันเปียมด้วยเมตตา 
และวิเศษยิ่งไว้ช่วยเราให้รอดจากความตายทางร่างกายและทางวิญญาณ พระ 
องค์ทรงวางแผนให้พระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาแผ่นดินโลกเพ่ือไถ่เราจากบาปและ 
ความตาย เพราะบาปของเราและความอ่อนแอของร่างกายมนุษย์ เราจึงไม่ 

สำหรับครู: แผนภูมิง่ายๆ และรูปภาพจะช่วยให้สมาชิกชนเรียนหรือสมาชิกครอบคร้วเข้าใจหล้กธรรมและ 
หลักคำสอน ท่านอาจแบ่งแผนภูมิเป็นสองด้าน ด้านหนึ่งเขียนว่า สำหรับครู: ผลของการตก และอีกด้าน 
หน่ึงเขียนว่า สำหรับครู: ผลของการตmmงการชดใช้ใช้1ข้อมูล'รากบทนเติมข้อความในแผนภูมิ 
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บทที่ 1 3 
สามารถไถ่ตนเองได้ (ดู แอลมา 34:10-12) บุคคลที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของ 
เราจะต้องไม่มีบาปและมีพลังอำนาจเหนือความตาย 

พระเยซูคร ิสต์ทรงเป็นพระองค์เด ียวที ่สามารถชดใช้บาปของเราได้ 
• เหตุใดพระเยซูคริสต์จึงเป็นพระองค์เดียวท่ีสามารถชดใช้บาปของเราได้ 
มีเหตุผลหลายประการว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นบุคคลเดียวที่สามารถ 
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราได้ เหตุผลประการหน่ึงคือพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
เลือกพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำ-
เนิดจากพระผู้เป็นเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงมีพลังอำนาจเหนือความตาย พระเยซู 
ทรงอธิบายว่า "เราสละชีวิตของเราเพ่ือจะรับชีวิตน้ันคืนมาอีก ไม่มีผู้ใดชิงชีวิตไป 
จากเราได้ แต่เราสละชีวิตด้วยใจสมัครของเราเอง เรามีสิทธิท่ีจะสละชีวิตน้ัน 
และมีสิทธิท่ีจะรับคืนอีก" (ยอหน 10:17-18) 
พระเยซูทรงมีคุณสมบัติคู่ควรเป็นพระผู้ช่วยให้รอดด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็น 
บุคคลเดียวที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกและไม่ทำบาป นึ่ทำให้พระองค์คู่ควรแก่ 
การเสียสละเพ่ือจ่ายค่าบาปของผู้อ่ืน 

พระคริสต์ทรงทนทุกข์และสินพระชนม์เพื ่อชดใช้บาปของเรา 

• ขณะท่ีท่านอ่านหมวดน้ี ลองสมมุติว่าตัวท่านอยู่ในสวนเกทเสมนืหรืออยู่ที่ 
กางเขนในฐานะพยานผู้เห็นความทุกขเวทนาของพระเยซูคริสต์ 

พระผู้ช่วยให้รอดทรงชดใช้บาปของเราโดยทรงทนทุกข์ในเกทเสมนีและสละพระ 
ชนม์ชีพบนกางเขน เราไม่สามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพระองค์ทรงทนทุกข์ 
อย่างไรเพ่ือบาปท้ังหมดของเรา ในสวนเกทเสมนี นํ้าหนักบาปของเราทำให้พระ-
องค์รู้สึกปวดร้าวแสนสาหัสจนพระโลหิตออกจากทุกขุมขน (ดู คพ. 19:18-19) 
ต่อมา เม่ือพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน พระเยซูทรงทนรับความตายอันแสนเจ็บ 
ปวดโดยวิธีโหดร้ายท่ีสุดเท่าท่ีมนุษย์รู้จัก 
พระเยซูทรงรักเรามากเพียงใดจนยอมรับความปวดร้าวทางวิญญาณและทางร่าง 
กายเพ่ือประโยชน์ของเรา! ความรักของพระบิดาบนสวรรค์ย่ิงใหญ่มากเพียงใด 
จนพระองค์ทรงยอมส่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำเนิดของพระองค์มารับทุกข-
เวทนาและส้ินพระชนม์เพ่ือลูกคนอ่ืนๆ ของพระองค์ "เพราะพระเจ้าทรงรักโลก 
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บทที' 1 5 

จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพ่ือทุกคนท่ีวางใจในพระบุตร 
นั้นจะไม่พินาศ แต่มี:ชีวิต1นิรันดร" (ยอพน 3:16) 

การชดใช ้และการฟืนคืนพระชนม์นำการฟืนดืนสืจ ิตมาให้ท ุกดน 
ในวันท่ีสามหลังจากการตรึงกางเขน พระคริสต์ทรงรับพระวรกายคืนอีกคร้ังและ 
ทรงเป็นบุคคลแรกท่ีฟินคืนชีวิต เม่ือสหายของพระองค์ไปหาพระองค์ เหล่าเทพ 
ที่เฝืาอุโมงค์บอกพวกเขาว่า "พระองค์หาได้ประทับอยู่ท่ีน่ีไม่ ทรงเป็นข้ึนมาแล้ว 
ตามซ่ึงพระองค์ได้ตรัสไว้น้ัน" (มัทธิว 28:6) วิญญาณของพระองค์กลับเข้าสู่พระ 
วรกายอีกครั้ง ไม่แยกจากกันอีกเลย 
พระคริสต์ทรงเอาชนะความตายทางร่างกายแล้ว เพราะการชดใช้ของพระองค์ 
ทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้จะฟืนคืนชีวิต (ดู 1 โครินธ์ 15:21-22) เฉกเช่นพระเยซู 
ฟืนคืนพระชนม์ วิญญาณของเราจะกลับมารวมกับร่างกายของเราอีกครั้ง "เพ่ือ 
พวกเขาจะไม่ตายอีกต่อไป..., จะไม่แยกออกจากกันเลย" (แอลมา 11:45) 
สภาพน้ีเรียกว่าอมตะ ทุกคนที่เคยมีชีวิตจะฟืนคืนชีวิต "ท้ังชราและหนุ่ม, ทั้งทาส 
และไท, ทั้งชายและหญิง, ทั้งคนชั่วร้ายและคนชอบธรรม" (แอลมา 11:44) 

• ความรู้เร่ืองการฟืนคืนพระชนม์ช่วยท่านอย่างไร 
การชดใช้ทำให้เป็นไปได้สำหรับผู ้ม ีศรัทธาในพระคริสตได้ร ับการช่วย 
ให ้รอดจากบาปของพวกเขา 
• ลองใคร่ครวญว่าอุปมาในหมวดนี้ช่วยให้เราเข้าใจการชดใช้อย่างไร คนใน 

อุปมาหมายถึงใครในชีวิตเรา 
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดทำให้เราเอาชนะความตายทางวิญญาณได้ ถึงแม้ 
ทุกคนจะฟืนคืนชีวิตโดยมีร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและกระดูก แต่เฉพาะผู้ยอมรับ 
การชดใช้เท่าน้ันจึงจะรอดจากความตายทางวิญญาณ (ดู หลักแห่งความเช่ือข้อ 3) 

เรายอมรับการชดใช้ของพระคริสต์โดยมีศรัทธาในพระองค์ โดยศรัทธาดังกล่าว 

สำหรับครู: บทเรียนอุปกรณ์จะช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนและสมาชิกครอบครัวเข้าใจหลกธรรมและหล้กคำ 
สอน เพ่ืออธิบายเร่ืองความตายและการฟ้นคืนชีวิต ท่านอาจใช้บทเรียนที่ใช้อุปกรณ์จริงในบทนี้ คือ ใส่ถุงมือ 
อธิบายมือในถุงมือเปรียบได้กับวิญญาณของบุคคลหน่ึงท่ีอยู่ในร่างกายของตน ถอดถงมือออก อธิบายว่า 
นี่คือความตายทางร่างกาย-วิญณาณ (มือ) และร่างกาย (ถุงมือ) แยกจากกัน จากนนให้ใส่ถุงมือเหมือน 
เดิม อธิบายว่าน่ีเปรียบเสมือนการฟืนคืนชีวิต—วิญญาณและร่างกายมารวมกันอีก 
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เรากลับใจจากบาป รับบัพติศมา รับพระวิญญาณบริสุทธ และเช่ือฟังพระบัญญัติ 
เราเป็นสานุศิษย์ท่ีซ่ือสัตย์ของพระเยซูคริสต์ เราได้รับการให้อภัยและสะอาดจาก 
บาป และพร้อมกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเราตลอดกาล 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราว่า "เพราะดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์กับส่ิง 
เหล่าน้ีเพ่ือทุกคน, เพ่ือพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์ . . . แม้ด้งเรา" (คพ. 19:16-17) 
พระคริสต์ทรงทำส่วนของพระองค์เพ่ือชดใช้บาปของเรา เพ่ือทำให้การชดใช้ของ 
พระองค์เกิดผลเต็มท่ีในชีวิตเรา เราต้องพยายามเช่ือฟังพระองค์และกลับใจจาก 
บาปของเรา 

ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์แห่งสภาอัครสาวกสิบสองยกตัวอย่างต่อไปน้ีเพ่ือ 
แสดงว่าการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วยให้เรารอดจากบาปอย่างไร ถ้า เราทำ 
ส่วนของเรา 
"ข้าพเจ้าจะขอเล่าเร่ืองหน่ึงให้ท่านฟัง—เป็นอุปมา 
"คร้ังหน่ึงมีชายคนหน่ึง เขาต้องการของบางอย่างมาก ดูเหมือนของสิ่งนั้นจะ 
สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในชีวิตเขา เพ่ือให้เขาได้สมปรารถนา เขาจึงก่อหน้ีก้อนโต 
"มีคนเตือนเขาว่าอย่าเป็นหน้ีมากขนาดน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเจ้าหนี้ของ 
เขา แต่ดูเหมือนว่าสำหรับเขาแล้วการได้ทำอย่างท่ีอยากทำและมีอย่างท่ีเขาอยาก 
มีในตอนนั้นสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด เขาแน่ใจว่าเขาจ่ายคืนไดในภายหลัง 
"เขาจึงเซ็นสัญญา เขาคงชำระหน้ี!ด้หมดไม่วันใดก็วันหน่ึงก่อนส้ินสุดสัญญา เขา 
ไม่วิตกมากนักกับเร่ืองน้ีเพราะดูเหมือนยังอีกนานกว่าจะถึงวันครบกำหนด เวลา 
นี้เขาได้อย่างที่ต้องการแล้ว และน่ันคือส่ิงท่ีเขาเห็นว่าสำคัญ 
"เขาก็รู้อยู่ว่ามีเจ้าหน้ีแต่ไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เขาชำระหน้ีทีละน้อยนานๆ 
คร้ัง โดยคิดว่าวันครบกำหนดยังมาไม่ถึง 
"แต่มักเป็นเช่นน้ันเสมอคือ วันนั้นมาถึง และสัญญาครบกำหนด เขายังชำระหน้ี 
ไม่ครบ เจ้าหน้ีปรากฏตัวและขอร้องว่าต้องจ่ายให้ครบ 
"ขณะนั้นเองที่เขารู้ตัวว่าเจ้าหนี้ไม่เพียงมีอำนาจยึดทุกอย่างที่เขาเป็นเจ้าของ 
เท่าน้ัน แต่มีอำนาจจับเขาเข้าคุกด้วย 
" 'ผมชำระหน้ีให้คุณไม่ได้เพราะไม่สามารถทำได้' เขาสารภาพ 
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"'ถ้าเช่นน้ัน' เจ้าหน้ีกล่าว 'เราคงต้องดำเนินการตามสัญญา ยึดทรัพย์คุณ และ 
คุณจะต้องไปอยู่ในคุก คุณตกลงไว้อย่างนั้น คุณเลือกเอง คุณเซ็นสัญญา และ 
ตอนน้ีต้องทำตามสัญญา' 
"'คุณจะยืดเวลาหรือยกหนี้ให้ไม่ได้หรือครับ' ลูกหนี้วิงวอน 'จัดการอะไรบาง 
อย่างให้ผมหน่อยสิครับ ผมจะได้ไม่ถูกยึดทรัพย์และไม่ติดคุก คุณเชื่อเรื่องความ 
เมตตาไม่ใช่หรือครับ คุณจะไม่เมตตาผมหรือ' 
"เจ้าหน้ีตอบว่า 'ความเมตตาเข้าข้างฝ่ายเดียวเสมอ มันจะช่วยคุณเท่านั้น ถ้าผม 
เมตตาคุณ ผมจะไม่ได้เงินคืน ผมต้องการความยุติธรรม คุณเชื่อเรื่องความ 
ยุติธรรมหรือเปล่า, 

"'ผมเชื่อเรื่องความยุติธรรมตอนผมเซ็นสัญญา' ลูกหนี้ตอบ 'ตอนน้ันมันอยู่ข้าง 
ผม เพราะผมคิดว่าความยุติธรรมจะปกป้องผม ตอนนั้นผมไม่ต้องการความ 
เมตตา และคิดว่าผมคงไม่ต้องการตลอดไป ผมคิดว่าความยุติธรรมจะช่วยเรา 
ทั้งสองฝ่ายเท่าๆ กัน' 
'"ความยุติธรรมนี่แหละที่เรียกร้องให้คุณจ่ายตามสัญญาหาไม่แล้วคุณต้องยอม 
รับโทษ' เจ้าหน้ีตอบ 'น่ันคือกฎ คุณตกลงไว้แล้วและต้องเป็นไปตามนั้น ความ 
เมตตาจะช่วงชิงความยุติธรรมไม่ได้' 
"มีสองฝ่ายท่ีน่ัน ฝ่ายหนึ่งใช้ความยุติธรรม อีกฝ่ายหนึ่งร้องขอความเมตตา ไม่มี 
ฝ่ายใดชนะเว้นแต่อีกฝ่ายจะยอมแพ้ 
'"ถ้าคุณไม่ยกหนี้ให้ผมก็แสดงว่าคุณไม่มีความเมตตา' ลูกหนี้อ้อนวอน 
'"ถ้าทำอย่างนั้น ก็ไม่มีความยุติธรรมน่ะสิ' เจ้าหน้ีตอบ 
"ดูเหมือนไม่มีทางใช้ท้ังสองกฎได้ในเวลาเดียวกัน นี่เป็นอุดมคติสองอย่างที่ดู 
เหมือนจะขัดแย้งกันเอง ไม่มีทางเลยหรือท่ีจะใช้ความยุติธรรมได้อย่างเต็มท่ี และ 
ความเมตตาด้วย 
"มีทางสิ! เรา สามารถ สนองกฎแห่งความยุติธรรมได้อย่างเต็มท่ีและ สามารถ 
แสดงความเมตตาได้อย่างเต็มท่ี—แต่ต้องมีอีกคนหน่ึงเข้ามาเก่ียวข้อง และเร่ือง 
เช่นน้ีจึงเกิดข้ึน ณ เวลาน้ี 

"ลูกหน้ีมีเพ่ือนคนหน่ึง เขามาช่วย เขารู้จักลูกหน้ีดี เขารู้ว่าลูกหน้ีเป็นคนท่ีไม่ 
คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เขาคิดว่าลกหนี้!ม่ฉลาดเลยที่ยอมให้ตนเองตก 
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อยู่ในสภาพจนตรอกเช่นน้ัน แม้กระน้ัน เขาก็ยังอยากช่วยเพราะเขารักลูกหน้ี เขา 
ก้าวมาอยู่ระหว่างคนทั้งสอง เผชิญหน้ากับเจ้าหน้ี และย่ืนข้อเสนอดังน้ี 
"'ผมจะชำระหนี้ให้ถ้าคุณจะให้ลูกหนี้พ้นสัญญาทั้งนี้เพื่อเขาจะไม่ถูกยึดทรัพย์ 
และไม่ติดคุก' 
"ขณะท่ีเจ้าหน้ีกำลังไตร่ตรองข้อเสนอ ผู้!กล่เกลี่ยกล่าวเพิ่มเติมว่า 'คุณเรียกร้อง 
ความยุติธรรม ถึงแม้เขาจะจ่ายให้คุณไม่ได้ ผมจะจ่ายแทน ผมจะดำเนินการ 
อย่างยุติธรรม และคุณจะขอมากกว่าน้ี!ม่ได้ เพราะจะไม่ยุติธรรม' 
"ด้วยเหตุน้ีเจ้าหน้ีจึงตกลง 
''จากน้ันผู้!กล่เกล่ียก็หันไปทางลูกหน้ี 'ถ้าผมชำระหน้ีแทนคุณ คุณจะยอมรับผม 
เป็นเจ้าหน้ีของคุณหรือไม่' 
"'ยอมสิครับ ยอม' ลูกหนี้ร้อง 'คุณช่วยไม่ให้ผมติดคุกและแสดงความเมตตา 
ต่อผม' 
"'ถ้าเช่นน้ัน' ผู้มีพ'ระคุณกล่าว 'คุณจะต้องชำระหน้ีให้ผมและผมจะกำหนด 
เง่ือนไข ไม่ง่ายนักแตกอยู่ในวิลัยท่ีทำได้ ผมจะหาวิธีช่วย คุณจะได้ไม่ต้องติด 
คุก' 
"และด้วยเหตุน้ีเจ้าหน้ีจึงได้รับเงินจนครบ เขาได้รับความเป็นธรรม ไม่มีฝ่ายใด 
ฝิดลัญญา 
"ลูกหน้ีได้รับความเมตตาเป็นการตอบแทน กฎท้ังสองบังเกิดสัมฤทธิผล เพราะ 
มีผู้!กล่เกลี่ย ความยุติธรรมจึงได้รับสิทธตามข้อเรียกร้อง และความเมตตาได้รับ 
การตอบสนองโดยครบถ้วน" (ใน Conference Report, Apr. 1977, 79-80; 
หรือ Ensign, May 1977, 54-55) 
บาปของเราคือหน้ีทางวิญญาณของเรา หากปราศจากพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็น 
พระผู้ช่วยให้รอดและลี่อกลาง เราคงต้องชำระค่าบาปของเราด้วยการทนรับ 
ความตายทางวิญญาณ แต่เพราะพระองค์ ถ้าเราจะทำตามเงื่อนไขของพระองค์ 
ซึ่งได้แก่การกลับใจและรักษาพระบัญญัติ เราจะได้กลับไปอยู่กับพระบิดาบน 
สวรรค์ของเรา 

วิเศษเหลือเกินที่พระคริสต์!ด้ทรงเตรียมทางให้เราได้รับการรักษาให้หายจากบาป 
ของเรา พระองค์ตรัสว่า 
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"ดูเถิด, เรามายังโลก . . . เพ่ือช่วยใหโลกรอดจากบาป. 
"ฉะน้ัน, ผู้ใดที่กลับใจและมาหาเราดังเด็กเล็กๆ, เราจะรับเขา, เพราะสำหรับคน 
เช่นน้ันคืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า. ดูเถิด, เพ่ือคนเช่นน้ันเราจึงสละชีวิตของ 
เรา, และมีชีวิตข้ึนมาอีก; ฉะน้ันจงกลับใจ, และมาหาเราเถิดเจ้าท้ังหลายสุดแดน 
แผ่นดินโลก, และได้รับการช่วยให้รอด" (3 นีไฟ 9:21-22) 
• ไตร่ตรองว่าฟานจะแสดงความกต้ญญต่อของประทานแห่งการชดใช้ได้ 

อย่างไรบ้าง 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• แอลมา 34:9-16 (การชดใช้จำเป็น; การเสียสละของพระผู้เป็นเจ้า) 
• 2 นีไฟ 9:7-12 (การเสียสละช่วยให้เรารอดจากความตายทางร่างกายและทาง 

วิญญาณ) 
• โรม 5:12-17 (ความตายเกิดจากคนๆ เดียว ชีวิตได้มาจากพระองค์ผู้เดียว) 
• ฮลามน 14:15-18 (จดประสงคทนการสินพร ชนม1ของ'พระเย'ซ) 

• หลักแห่งความเช่ือข้อ 3 (ทุกคนจะรอดได้) 
• 1 เปโตร 1:18-20 (พระเยซูทรงได้รับแต่งต้ังล่วงหน้า) 
• มัทธิว 16:21 (การเสียสละของพระเยซูจำเป็น) 
• ลูกา 22:39-46 (ความทุกขเวทนาของพระเยซูในสวน) 
• 1 ยอห้น 1:7 (พระเยซูทรงชำระให้สะอาดจากบาป) 
• 2 นีไฟ 9:21-22 (พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์เพ่ือคนท้ังปวง) 
• โมไซยาห์ 16:6-8 (การฟืนคืนชีวิตเกิดข้ึนได้เพราะพระเยซูเท่าน้ัน) 
• แอลมา 11:40-45; มอรมอน 9:12-14 (ทุกคนจะฟืนคืนชีวิต) 
• อิสยาห์ 1:18 (บาปจะถูกทำให้ขาว) 
• 1 โครินธ์ 15:40-44; แอลมา 40:23 (คำอธิบายเก่ียวกับการฟืนคืนพระชนม์) 
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"พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักในพยานของเราถึงพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงเป็น 
ศิลามุมเอกของทุกอย่างที่เราทำ และเป็นพยานถึงการดำรงอยู่จริงของพระองค์ 
ด้วยอำนาจและความชัดเจใเ... 
"[พระคัมภีร์มอรมอน] ขยายความเข้าใจของเราเก่ียวกับหลักคำสอนแห่งความ 
รอด...พระคัมภีร์มอรมอน... เขียนไว้เพื่อสมัยของเรา.. .ในน้ันเราพบรูปแบบ 
การเตรียมรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง 
"...พระคัมภีร์มอรมอนสอนความจริงแก่เรา [และ] แสดงประจักษ์พยานถึงพระ 
คริสต์... แต่มีบางอย่างมากกว่าน้ัน มีพลังในหนังสีอซึ่งจะเริ่มไหลเข้ามาในชีวิต 
ท่านทันทีที่ฟานเริ่มศึกษาหนังสือเล่มนี้อย่างจริงจัง ท่านจะมีพสังต่อต้านการล่อ-
ลวงมากข้ึน ท่านจะพบพลังหลีกเลี่ยงการหลอกลวง ท่านจะพบพลังยืนหยัดบน 
ทางคับแคบและแคบ พระคัมภีร์มีช่ือว่า 'คำแห่งชีวิต, และไม่มีหนังสือเล่มใดเป็น 
คำแห่งชีวิตมากไปกว่าพระคัมภีร์มอรมอน...'วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนควร 
ท่าให้การศึกษาหนังสือเล่มนี้เป็นการเสาะแสวงหาชั่วชีวิต" (ใน Conference 
Report, Oct. 1986, 4-7; หรือ Ensign, Nov. 1986, 5-7; อ้าง Marion G. 
Romney, in Conference Report, Apr. 1980, 90; or Ensign, May 1980, 67) 

หลักคำสอนและพันธสัญญา 
หลักคำสอนและพันธสัญญาเป็นหนังสือรวมเล่มการเปิดเผยยุคปัจจุบัน ในภาค 
ที่ 1 ของพระคัมภีร์หลักคำสอนและพันธสัญญา พระเจ้าทรงเปิดเผยว่าพระ 
คัมภีร์เล่มนี้จัดพิมพ์เพื่อให้ผู้อยู่อาคัยของแผ่นดินโลกเตรียมตัวให้พร้อมรับการ 
เสด็จมาของพระองค์ 
"ดังน้ัน สุรเสียงของพระเจ้ามาถึงสุดแดนแผ่นดินโลก, เพ่ือคนท้ังปวงท่ีต้ังใจฟัง 
จะได้ยิน: 
"เจ้าจงเตรียม, เจ้าจงเตรียมรับส่ิงซ่ึงจะมาถึง, เพราะพระเจ้าทรงใกล้เข้ามาแล้ว" 
(คพ. 1:11-12) 
พระคัมภีร์เล่มนี้ประกอบด้วยการเปิดเผยเกี่ยวกับศๅสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
ดังได้รับการฟืนฟูในวันเวลาสุดท้ายนี้ หลายภาคในพระคัมภีร์อธิบายการจัดต้ัง 
ศาสนจักรและให้นิยามตำแหน่งต่างๆ ของฐานะปุโรหิตและหน้าท่ีของพวกเขา 
ภาคอ่ืนๆ เช่นภาค 76 และ 88 ประกอบด้วยความจริงอันน่าช่ืนชมยินดีท่ีสูญหาย 
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ไปจากโลกเป็นเวลาหลายร้อยปี ภาคอ่ืนๆ อย่างเช่น ภาค 29 และ 93 จะให้ความ 
กระจ่างเก่ียวกับคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล นอกจากน้ีบางภาค เช่น ภาค 133 
จะมีคำพยากรณ์ถึงเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราให้ศึกษาการ 
เปิดเผยของพระองค์ในพระคัมภีร์เล่มน้ี "จงค้นคว้าพระบัญญัติเหล่าน้ี, เพราะส่ิง 
เหล่าน้ีจริงและเป็นสัจจะ, และคำพยากรณ์และสัญญาซ่ึงอยู่ในน้ันจะเกิดสัมฤทธิ 
ผลท้ังหมด" (คพ. 1:37) 

ไข่มุกอันลำค่า 
ไข่มุกอันล้ําค่าประกอบด้วยหนังสือของโมเสส หนังสือของอับราฮัม และงานเขียน 
ที่ได้รับการดลใจของโจเซฟ สมิธ หนังสือของโมเสสประกอบด้วยเร่ืองราวของ 
นิมิตและงานเขียนบางส่วนของโมเสสที่เปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
หนังสือนี้จะอธิบายหสักคำสอนและคำสอนที่สูญหายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิล 
และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสร้างโลก 
หนังสือของอับราฮัมแปลโดยศาสดาพยากรณ์!จเซฟ สมิธจากม้วนปาปิรุสท่ีนำมา 
จากสุสานใต้ดินในประเทศอียิปต์ หนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยข้อมูลล้ําค่าเก่ียวกับ 
การสร้าง พระกิตติคุณ พระลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า และฐานะปุโรหิต 
งานเขียนของโจเซฟ สมิธรวมถึงส่วนหน่ึงของการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยการ 
ดลใจของโจเซฟ สมิธ ส่วนที่คัดเสือกมาจาก History of the Church, และหลัก 
แห่งความเช่ือ 

• เร่ืองใดบ้างจากพระคัมภีร์เหล่าน้ีท่ีดลใจท่าน คำสอนอะไรบ้างจากพระคัมภีร์ 
เหล่าน้ีท่ีช่วยท่าน 

ถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตของเรา 
นอกจากพระคัมภีร์ท้ังส่ิเล่มน้ี ถ้อยคำที่ได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์ที่มี 
ชีวิตของเราเป็นพระคัมภีร์สำหรับเราด้วย ถ้อยคำของพวกท่านมาถึงเราผ่านการ 
ประชุมใหญ่ นิตยสาร เลียโฮนา หรือ เอ็นไซน์ และคำแนะนำถึงผู้นำฐานะปุโรหิต 
ในท้องท่ี "เราเช่ือทุกส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยมาแล้ว, ทุกสิ่งที่พระองค์ทรง 
เปิดเผยขณะน้ี, และเราเช่ือว่าพระองค์จะยังทรงเปิดเผยเร่ืองสำคัญและย่ิงใหญ่ 
อีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 9) 
• เราจะพบถ้อยคำของศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิตได้จากท่ีใด 
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ฐานะปุโรหิต 
บทที่ 13 

ฐานะปุโรหิต คืออะไร 
ฐานะปุโรหิตคือพลังอำนาจและสิทธิอำนาจนิรันดรของพระผู้เป็นเจ้า โดยอำนาจ 
ฐานะปุโรหิต พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลก โดยอำนาจนี้จักรวาลอยู่ 
อย่างเป็นระเบียบ โดยผ่านอำนาจดังกล่าว พระองค์ทรงดำเนินงานและรัศมีภาพ 
ของพระองค์ อันได้แก่ "การทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดรของมนุษย์" 
(โมเสส 1:39) 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงมอบอำนาจฐานะปุโรหิตให้สมาชิกชายท่ีมีค่าควร 
ของศาสนจักร ฐานะปุโรหิตทำให้พวกเขาสามารถกระทำในพระนามของพระผู้เป็น 
เจ้าเพ่ือความรอดของครอบครัวมนุษย์ โดยผ่านฐานะปุโรหิตพวกเขาได้รับมอบ 
อำนาจให้สั่งสอนพระกิตติคุณ ประกอบศาสนพิธีแห่งความรอด และปกครอง 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก 

• ลองนึกถึงนัยสำคัญของการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้บุรุษและเด็กหนุ่มที่มี 
ค่าควรดำรงฐานะปุโรหิตของพระองค์ 

เหตุใดเราจ ึงต ้องการฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลก 
เราต้องมีอำนาจฐานะปุโรหิตเพ่ือกระทำในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเม่ือประกอบ 
ศาสนพิธีคักดสิทธของพระกิตติคุณ เช่น บพติศมา การยืนยัน การปฏิบัติศีล-
ระลึก และการแต่งงานในพระวิหาร ถ้าชายคนหนึ่งไม่มีฐานะปุโรหิต ถึงแม้เขาจะ 
จริงใจ แต่พระเจ้าจะไม่ทรงยอมรับศาสนพิธีท่ีเขาประกอบ (ดู มัทธิว 7:21-23; 

สำหรับครู: บทน้ีแบ่งเป็นห้าหัวข้อ แต่ละหวข้อจะเป็นคำถามเก่ียวกบฐานะปุโรหิต ท่านอาจใช้คำถาม 
เหล่าน้ีเป็นแนวทางสำหรบบทเรียนของท่าน หากช้ันเรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้ ท่านอาจแบ่ง 
สมาชิกช้ันเรียนออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละสองถึงส่ีคน มอบหมายให้กลุ่มละหน่ึงหมวด (ในช้ันเรียนขนาดใหญ่ 
บางหมวดอาจมอบหมายมากกว่าหน่ึงกลุ่ม) แล้วให้แต่ละกลุ่มทำดงน้ี (ใ) อ่านและสนทนาหมวดที่ได้!'บ 
มอบ หมาย (2) หาข้อพระคัมภีร์ท่ีช่วยตอบคำถามในหัวข้อน้ันๆ (3) เล่าประสบการณ์ส่วนตัวท่ีเก่ียวข้องกับ 
หมวดน้ัน แล้วให้สมาชิกช้ันเรียนเล่าประสบการณ์บางอย่างกับช้ันเรียน 
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หลักแห่งความเช่ือข้อ 5) ศาสนพิธีสำคัญเหล่าน้ีต้องประกอบบนแผ่นดินโลกโดย 
ชายผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
มนุษย์ต้องการฐานะปุโรหิตเพ่ือปกครองศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิ-
ชนยุคสุดท้ายและกำกับดูแลงานของศาสนจักรในทุกภูมิภาคของโลก เม่ือพระ 
คริสต์ทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงเลือกอัครสาวกและแต่งตงพวก 
เขาเพ่ือพวกเขาจะสามารถนำศาสนจักรของพระองค์ได้ พระองค์ประทานพลัง 
อำนาจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตให้พวกเขากระทำในพระนามของพระองค์ 
(ดู มาระโก 3:13-15; ยอพน 15:16) 

อีกเหตผลหนึ่งที่ต้องมีฐานะปโรหิตบนแผ่นดินโลกคือเพื่อเราจะเข้าใจพระประ จ่ ฬ่ จ 
สงค์ของพระเจ้าได้และดำเนินงานตามจุดประสงค์ของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง 
เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์ต่อตัวแทนฐานะปุโรหิตท่ีได้รับมอบอำนาจบน 
แผ่นดินโลก ซึ่งก็คือ ศาสดาพยากรณ์ ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นประธานศาสนจักร 
จะรับใช้เป็นกระบอกเสียงให้พระผู้เป็นเจ้าถึงสมาชิกทุกคนของศาสนจักรและคน 
ทั้งโลก 

• เหตุใดจึงจำเป็นท่ีชายต้องมีสิทธิอำนาจท่ีถูกต้องเม่ือเขาประกอบศาสนพิธี 

มนุษยได้ร ับฐานะปุโรหิตอย่างไร 
พระเจ้าทรงวางระเบียบปฏิบัติในการมอบฐานะปุโรหิตให้บุตรชายของพระองค์ 
บนแผ่นดินโลก สมาชิกชายท่ีมีค่าควรของศาสนจักรได้รับฐานะปุโรหิต "โดยการ 
วางมือโดยผู้มีสิทธิอำนาจ, เพ่ือส่ังสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีของพระ 
กิตติคุณนั้น" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 5) 
นี่เป็นวิธีเดียวกับที่มนุษย์ได้รับฐานะปุโรหิตนานมาแล้ว แม้แต่ในสมัยของโมเสส 
"และไม่มีผู้ใดต้ังตนเป็นปุโรหิตได้ แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอา-
โรน" (ฮีบรู 5:4) อาโรนได้รับฐานะปุโรหิตจากโมเสสซ่ึงเป็นผู้นำฐานะปุโรหิตของ 
เขา (ดู อพยพ 28:1) เฉพาะผู้ดำรงฐานะปุโรหิตเท่าน้ันจึงจะแต่งต้ังผู้อ่ืนได้ และ 
เขาสามารถทำเช่นนั้นได้เมื่อได้รับมอบหมายจากผู้ถือกุญแจสำหรับศาสนพิธีดัง 
กล่าวเท่าน้ัน (ดู บทท่ี 14 ในหนังลือเล่มน้ี) 
มนุษย์จะซ้ือขายพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตไม่ได้ ทั้งพวกเขาจะ 
รับสิทธิอำนาจนี้มาเป็นของตนเองไม่ได้ ในพันธสัญญาใหม่เราอ่านเร่ืองของชาย 
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คนหน่ึงช่ือซีโมน เขามีชีวิตอยู่ในสมัยท่ีอัครสาวกของพระคริสต์ปกครองศๅสน-
จักร ซีโมนเปลี่ยนใจเลื่อมใสและรับบัพติศมาเข้ามาในศๅสนจักร เพราะเขาเป็น 
หมอเวทย์มนต์ท่ีชำนาญการ ผู้คนจึงเชื่อว่าเขามีอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า แต่ซีโมน 
ไม่มีฐานะปุโรหิต และเขาทราบเร่ืองน้ี 
ซีโมนรู้ว่าอัครสาวกและผู้นำฐานะปุโรหิตคนอื่นๆ ของศาสนจักรมีอำนาจท่ีแท้จริง 
ของพระผู้เป็นเจ้า เขาเห็นท่านเหล่าน้ันใช้ฐานะปุโรหิตทำงานของพระเจ้า และเขา 
อยากได้อำนาจน้ีมาเป็นของตน เขาจึงเสนอซ้ือฐานะปุโรหิต (ดู กิจการ 8:9-19) 
แต่เปโตรหัวหน้าอัครสาวกกล่าวว่า "ให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับตัวเจ้าเถิด 
เพราะเจ้าคิดว่าจะซ้ือของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้, (กิจการ 8:20) 

• เหตุใดจึงสำคัญท่ี "ไม่มีใครต้ัง [ฐานะปุโรหิต] ให้ตนได้" 

มนุษย์จะใช้ฐานะปุโรหิตให้ถ ูกต้องได้อย ่างไร 
เราควรใช้ฐานะปุโรหิตเพ่ือเป็นพรแก่ชีวิตลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์บนโลกน้ี 
ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตควรปกครองด้วยความรักและความเมตตา พวกเขาไม่ควร 
บังคับครอบครัวและคนอื่นๆ ให้เชื่อฟังพวกเขา พระเจ้ารับส่ังกับเราว่าอำนาจ 
ฐานะปุโรหิตจะถกควบคุมไม่ได้เว้นแต่ในความชอบธรรม (ดู คพ. 121:36) เม่ือ oW H 4J จ 

เราพยายามใช้ฐานะปุโรหิตเพ่ิมความม่ังค่ังหรือช่ือเสียงหรือเพ่ือจุดประสงค์ท่ีเห็น 
แก่ตัวอ่ืนๆ "ดูเถิด, สวรรค์ย่อมถอนตัว; พระวิญญาณของพระเจ้าเศร้าโศก; และ 
เมื่อถอนตัว, ย่อมเอเมนกับฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำนาจของชายผู้นั้น" (คพ. 
121:37) 
เม่ือชายคนหน่ึงใช้ฐานะปุโรหิต "โดยการชักชวน, โดยความอดกลั้น, โดยความ 
สุภาพอ่อนน้อมและความอ่อนโยน, และโดยความรักท่ีไม่เสแสร้ง" (คพ. 121:41) 
เขาจะสามารถทำส่ิงดีๆ ได้มากมายเพื่อครอบครัวเขาและคนอื่นๆ เขาสามารถให้ 
บัพติศมาและยืนยัน ปฏิบัติศีลระลึก เม่ือได้รับมอบหมายจากผู้ถือกุญแจสำหรับ 
ศาสนพิธีเหล่าน้ัน เขาสามารถให้พรผู้ปวย เขาสามารถให้พรฐานะปุโรหิตแก่ 
สมาชิกครอบครัวเพื่อให้กำลังใจและคุ้มครองพวกเขาเมื่อพวกเขามีความต้องการ 
พิเศษ เขาสามารถช่วยครอบครัวอ่ืนๆ ได้ด้วยการประกอบศาสนพิธีเหล่าน้ีและ 
ให้พรเม่ือได้รับการร้องขอให้ทำเช่นน้ัน 
ชายจะใช้อำนาจฐานะปุโรหิตเพ่ือปกครองศาสนจักรในการเรียกต่างๆ เช่น ประ-
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ธานสาขา อธิการ ประธานโควรัม ประธานสเตค และประธานคณะเผยแผ่ ชาย 
หญิงท่ีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีและครูในศาสนจักรจะทำงานภายใต้การกำกับดูแล 
ของผู้นำฐานะปุโรหิตและภายใต้การนำทางของพระวิญญาณบริสุทธ 

พรใดเกิดขึ ้นบ้างเมื ่อ เราใช้ฐานะปุโรหิตอย่างถูกต้อง 
พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรมากมายแก่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตท่ีชอบธรรมผู้ใช้ 
ฐานะปุโรหิตเพ่ือเป็นพรแก่ผู้อ่ืน 

"เม่ือน้ันความม่ันใจของท่านจะแข็งแกร่งข้ึนในการประทับอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า; 
และหลักคำสอนแห่งฐานะปุโรหิตจะกลั่นลงมาบนจิตวิญญาณท่านดังหยาดนั้า 
ค้างจากฟ้าสวรรค์. 
"พระวิญญาณบริสุทธจะเป็นเพ่ือนท่ีย่ังยืนของท่าน, และคทาของท่านเป็นคทาอัน 
ไม่เปล่ียนแปลงแห่งความชอบธรรมและความจริง; และอำนาจการปกครองของ 
ท่านจะเป็นอำนาจการปกครองอันเป็นนิจ, และโดยปราศจากวิธีบังคับสิ่งนี้จะ 
ไหลมาสู่ท่านตลอดกาลและตลอดไป" (คพ. 121:45-46) 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์สัญญากับชายทุกคนท่ีใช้ฐานะปุโรหิตในความชอบ 
ธรรมว่า เขา "จะพบว่าชีวิตเขาน่าพึงพอใจ เขาจะแยกแยะถูกผิดได้เร็วเพราะมี 
วิจารณญาณเฉียบแหลม ความรู้สึกของเขาอ่อนโยนมีเมตตา แต่วิญญาณของเขา 
แข็งแกร่งและกล้าปกป้องความจริง เขาจะพบว่าฐานะปุโรหิตเป็นแหล่งความสุขท่ี 
ไม่มีวันหมดสิ้น เฉกเช่นบ่อน้ัาธำรงชีวิตท่ีพุ่งข้ึนถึงชีวิตนิรันดร" {คำสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: เดวิด โอ. แมคเคย [2003] หน้า 120) 

• ท่านได้รับพรอะไรบ้างจากฐานะปุโรหิต 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• คพ. 84; 107 (การเปิดเผยเก่ียวกับฐานะปุโรหิตรวมถึงคำม่ันและพันธสัญญา 

ของฐานะปุโรหิตใน คพ. 84:33-40) 
• คพ. 20:38-67 (อธิบายหน้าท่ีของฐานะปุโรหิต) 
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องคการฐานะปุโรหิต 
บทที่ 14 

ฐานะปุโรหิตอยู ่บนแผ่นดินโลกในป้จจ ุบ ัน 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายปกครองโดยฐานะปุโรหิต 
ฐานะปุโรหิตซึ่งมักเกี่ยวข้องกับงานของพระผู้เป็นเจ้าเสมอ "ดำเนินต่อไปใน 
ศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าในคนทุกรุ่น, และปราศจากการเร่ิมต้นของวันหรือ 
การส้ินสุดของปี" (คพ. 84:17) ฐานะปุโรหิตอยู่บนแผ่นดินโลกในปัจจุบัน ชาย 
ที่อายุมากและอายุน้อยรับบัพติศมาเข้ามาในศาสนจักร และเมื่อวินิจฉัยความมี 
ค่าควรแล้วพวกเขาจะได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิต พวกเขาจะได้รับอำนาจให้กระ 
ทำแทนพระเจ้าและทำงานของพระองค์บนแผ่นดินโลก 

ฐานะปุโรหิตสองประเภท 
• ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคและฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนได้ช่ือมาอย่างไร 
ฐานะปุโรหิตแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค และฐานะ 
ปุโรหิตแห่งอาโรน (ดู คพ. 107:1) "เรียกอย่างแรกว่าฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซ-
เ ด ค . . . เพราะเมลคีเซเดคเป็นมหาปุโรหิตท่ีสำคัญอย่างย่ิง 

"ก่อนวันเวลาของท่านเรียกฐานะปุโรหิตน้ีว่า ฐานะปุโรหิตดักดสิทธ, ตามระเบียบ 
ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. 
"แต่เนื่องจากความนับถือหรือความคารวะต่อพระนามของพระผู้ทรงเป็นเหนือ 
ทุกสิ่ง, เพ่ือหลีกเล่ียงการกล่าวซ้ําถึงพระนามของพระองค์บ่อยเกินไป, คนเหล่า 
นั้น, ศาสนจักร, ในสมัยโบราณ, จึงเรียกฐานะปุโรหิตนั้นตามชื่อของเมลคีเซเดค, 
หรือฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค" (คพ. 107:2-4; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 

ฐานะปุโรหิตท่ีต่ํากว่าเป็นส่วนประกอบของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค ที่เรียก 

สำหรับครู: ใช้คำถุามต้นหมวดเพ่ือเร่ิมการสนทนฺาและให้สมาชิกชนเรียนหรือสมาชิกครอบคร้วอ่านเน้ือ 
เร่ืองเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้คำถามท้ายหมวดเพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรีอสมาชิกครอบครวไตร่ตรอง 
และสนทนาความหมายของเน้ือเร่ืองท่ีพวกเขาอ่านและประยุกต็ใช้ก้บชีวิต 
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ว่าฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเพราะประสาทให้แก่อาโรนและบุตรชายของเขาตลอด 
ทุกชั่วอายุ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีสิทธิอำนาจปฏิบัติศาสนพิธีภายนอก 
ของศีลระลึกและบัพติศมา (ดู คพ. 20:46; 107:13-14, 20) 
ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคมีพลังอำนาจและสิทธิอำนาจในการนำศาสน-
จักรและกำกับดูแลการสั่งสอนพระกิตติคุณในทุกภูมิภาคของโลก พวกเขาควบ-
คุมดูแลงานทางวิญญาณทั้งหมดของศาสนจักร (ดู คพ. 84:19-22; 107:8) พวก 
เขากำกับดูแลงานในพระวิหาร พวกเขาควบคุมดูแลวอร์ด สาขา สเตค และคณะ 
เผยแผ่ พระเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์ ประธานศาสนจักร ซึ่งคือมหาปุโรหิต 
ควบคุมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค (ดู คพ. 107:65-67) 

กุญแจของฐานะปุโรหิต 
• อะไรคือความแตกต่างระหว่างฐานะปุโรหิตและกุญแจของฐานะปุโรหิต ผู้นำ 

ฐานะปุโรหิตคนใดได้รับกุญแจ 

มีความแตกต่างระหว่างการแต่งตั้งสู่ตำแหน่งในฐานะปุโรหิตกับการได้รับกุญแจ 
ของฐานะปุโรหิต ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ สอนว่า 
"โดยท่ัวไปฐานะปุโรหิตคืออำนาจท่ีมอบให้ชายกระทำแทนพระผู้เป็นเจ้า ชายทุก 
คนท่ีได้รับแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิตระดับใดก็ตามมีสิทธิอำนาจน้ีมอบให้เขา 

"แต่จำเป็นท่ีการกระทำทุกอย่างภายใต้สิทธิอำนาจน้ีจะกระทำในเวลาและสถานท่ี 
ที่ถูกต้อง ในวิธีท่ีถูกต้อง และตามระเบียบท่ีถูกต้อง อำนาจในการกำกับดูแลงาน 
เหล่าน้ีเรียกว่า กุญแจ ของฐานะปุโรหิต ผู้ถือกุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตมี 
คร้ังละคนเท่าน้ัน นั่นคือศาสดาพยากรณ์และประธานศาสนจักร เขาอาจมอบส่วน 
ใดส่วนหน่ึงของอำนาจน้ีให้อีกคนหน่ึง ซึ่งในกรณีนี้บุคคลดังกล่าวคือผู้ถือกุญแจ 
ของงานน้ัน ฉะน้ัน ประธานพระวิหาร ประธานสเตค อธิการ'วอ'ร์ด ประธานคณะ 
เผยแผ่ ประธานโควรัม แต่ละคนจึงถือกุญแจของงานท่ีทำในองค์กรน้ันๆ หรือ 
สถานท่ีน้ันๆ ฐานะปุโรหิตของเขาจะไม่เพิ่มตามงานมอบหมายพิเศษนี้... ตัว 
อย่างเช่น ประธานโควรัมเอ็ลเดอร์ไม่ได้มีฐานะปุโรหิตมากไปกว่าสมาชิกของโคว-
รมน้ัน แต่เขามีอำนาจกำกับดูแลงานอย่างเป็นกิจจะลักษณะท่ีกระทำใน . . .โคว-
รม หรืออีกนัยหน่ึงคือ ถือ กุญแจ ของงานส่วนน้ัน" {คำสอนของประธานศาสนา 
จักร: โจเชฟ เอฟ. สมิธ [1998] หน้า 156; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 
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• กุญแจฐานะปุโรหิตคุ้มครองศาสนจักรอย่างไร 

ตำแหน่งและหน้าที่ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
• ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนรับไชไน^านไดๆ^าง 

เม่ือประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนให้ชายคนหน่ึงหรือเดกชายคนหน่ึง เขาได้รับ 
แต่งต้ังสู่ตำแหน่งหน่ึงในฐานะปุโรหิตน้ัน ตำแหน่งในฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 
ได้แก่ มัคนายก ผู้สอน ปโรหิต และอธิการ แต่ละตำแหน่งมีหน้าท่ีและความรับ 
ผิดชอบ แต่ละโควรัมควบคุมโดยประธานโควรัม ซึ่งจะสอนสมาชิกให้รู้หน้าที่และ 
ขอให้สมาชิกทำงานมอบหมาย 
ชายบางคนเข ้าร ่วมศาสนจ ักรหร ือแข ็งข ันหลังจากเขา เ ล ย ร ั ย ที ่ จ ะไ^ บ ^ า แ ห ^ ง 

ของฐานะปุโรหิตน้ี โดยปรกติจะแต่งต้ังพวกเขาสู่ตำแหน่งหน่ึงในฐานะปุโรหิตแห่ง 
อาโรนและไม่นานก็จะเลื ่อนขั ้นสู ่ตำแหน่งที ่สูงขึ ้นถ้าพ ว ก เ ข ามีค่ า ค ว ร 

มัคนายก 
เยาวชนชายท ี ่ ได ้ ร ับบ ัพต ิศมาและการย ืนย ันฟ ้น ส ม าช ิ 1 า ข อ ง ศ า ส น ^ ก ร แ ล ะ ^^ า 

ควรจะได้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งมัคนายกเมื่อเขาอายุ 12 ปี โดยปรกติมัคนายกจะ 
ได้รับมอบหมายให้สงผ่านศีลระลึกไปยังสมาชิกของศาสนจักร ดูแลอาคารและ 
สนามโดยรอบของศาสนจักรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร 
สำหรับผู้นำฐานะปุโรหิต และทำงานมอบหมายพิเศษต่างๆ เช่น รวบรวมเงิน 
บริจาคอดอาหาร 
ผู้สอน 

เด็กชายที่มีค่าควรจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอนเมื่ออายุ 14 ปีขึ้นไป ผู้สอนมีหน้าที่ 
สิทธิ และอำนาจทั้งหมดของตำแหน่งมัคนายกบวกกับหน้าที่เพิ่มเติม ผู้สอนใน 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนต้องช่วยให้สมาชิกศาสนจักรดำ เนินชีวิต ต า ม พ ร ะ ป ๋'ญญั^ 
(ดู คพ. 20:53-59) เพื่อช่วยทำความรับผิดชอบดังกล่าว โดยปรกติพวกเขาจะ 
ไดรับเรียกให้เป็นผู้สอนประจำบ้าน พวกเขาจะไปเยี่ยมบ้านของสมาชิกศาสนจักร 
และสนับสนุนคนเหล่านั้นให้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติ^ณ พวกเขาได้ 
รับบัญชาให้สอนความจริงของพระกิตติคุณจากพระศัม^ร์ (ดู ค พ- 4 2 : ไ 2 ) y 
สอนจะเตรียมขนมปังและน้ําสำหรับพิธีศีลระลึกด้วย 
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ปุโรหิต 

เด็กหนุ่มท่ีมีค่าควรจะได้รับแต่งต้ังเป็นปุโรหิตเม่ืรอายุ 1 6 ปีขึ้นไป ปุโรหิตมีหน้า 
ที่ สิทธิ และอำนาจทั้งหมดของตำแหน่งมัคนายกและผู้สอนบวกกับหน้ๅที่เพื่ม 

เติมบางอย่าง (คพ. 20:46-51) ปุโรหิตจะให้บัพติศมา พวกเขาจะปฏิบัติศีลระสืก 
ด้วย พวกเขาจะแต่งต้ังปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายกคนอ่ืนๆ ปุโรหตจะดูแลรับ 
ผิดชอบการประชุมเมึ่อผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคไม่อยู่, เขาต้องลังสอน 
พระกิตติคุณแก่คนรอบข้าง 

อธิการ 
อธิการได้รับแต่งตั้งและมอบหน้าที่ให้ควบคุมดูแลฐานะปุโรหิตแห่งฎๅโรน\น 

วอร์ด เขาเป็นประธานโควรัมปุโรหิต (ดู คพ107:87-88) ' เม่ือเขากำลังปฏิบัติ 
หน้าท่ีในตำแหน่งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน อธิการจะเก่ียวข้องกับเร่ืองทางโลกเป็น 
สำคัญ เช่น การควบคุมดูแลการเงินและบันทึก และกำกับการดูแลคนยากจน 
และคนขัดสน (ดู คพ. 107:68) 
อธิการได้ร้บแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิตด้วยเพื่อเขาจะสามารถคๆบคุมดูแลสมา%กทุก 

คนในวอร์ดได้(ดู คพ. 107:71-73; 68:15) อธิการเป็นผู้พิพากษาในอิสราเอล (ดู 
คพ. 107:74) และสัมภาษณ์สมาชิกเพ่ือรับใบรับรองพระวิหาร การแต่งต้ังฐานะ 
ปุโรหิต และความจำเป็นอ่ืนๆ สิทธิของเขาคือมีของประทานแห่งการเสืงเหิน 
• ท่านได้รับพรอย่างไรจากการรับใช้ของผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

ตำแหน่งและหน้าที่ของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
• ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเชเดครับใชในด้านใดบ้าง 
ตำแหน่งของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้แก่ เอ็ลเดอ4 มหาปุโรหิต ผู้ประสาท-
พร สาวกเจ็ดสิบ และอัครสาวก 

เอ็ลเดอร์ 
เอ็ลเดอร์ได้รับเรียกให้สอน อรรถาธิบาย แนะนำ ให้บัพติศมา และดูแลคาสนจักร 
(ดู คพ. 20:42) ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทุกคนเป็นเอ็ลเดอร์ พวกเขา 
มีสิทธิอำนาจ'ในการมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทรื้โดยการวางมือ (ดู 
คพ. 20:43) เอ็ลเดอร์จะดำเนินการประชุมของคาสนจักรตามที่พระวิญญๅณบวิ! 
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สุทธ'ทรง'นำ (ดู คพ. 20:45; 46:2) เอ็ลเดอร์จะให้พรผู้ป่วย (ดู คพ. 42:44) และ 
ให้พรเด็กเล็กๆ (ดู คพ. 20:70) เอ็ลเดอร์จะควบคุมการประชุมของศาสนจักรเม่ือ 
มหาปุโรหิตไม่อยู่ (คพ.107:11) 

มหาปุโรหิต 
มหาปุโรหิตได้ร้บสิทธิอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในศาสนจักรและดูแลเรืองทางวิญญาณ 

(ดู คพ. 107:10, 12) เขาอาจปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งท่ีต่ํากว่าท้ังหมดด้วย (ดู 
คพ. 68:19) ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ สมาชิกสภาสูง อธิการ และผู้นำ 
คนอ่ืนๆ ของศาสนจักรได้รับแต่งต้ังเป็นมหาปุโรหิต 

ผูประสาทพร 

ผู้ประสาทพรได้รับแต่งตั้งโดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ หรือโดยประธานสเตคเมื่อ 
พวกเขาได้รับมอบอำนาจจากสภาสิบสอง เพ่ือให้ปิตุพรแก่สมาชิกของศาสนจักร 
พรเหล่าน้ีให้เราเข้าใจบางอย่างเก่ียวกับการเรียกของเราบนแผ่นดินโลก ปิตุพรคือ 
พระคำของพระเจ้าถึงเราเป็นส่วนตัว ผู้ประสาทพรได้รับแต่งตั้งเป็นมหาปุโรหิต 
ด้วย (ดู คพ. 107:39-56) 
สาวกเจ็ดสิบ 
สาวกเจ็ดสิบเป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสตต่อโลก ช่วยเสริมสร้างและดูแล 
กิจจานุกิจศาสนจักรภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายประธานสูงสุดและใควรัมจัคร" 
สาวกสบสอง (ดู คพ. 107:25, 34, 38, 93-97) 
อัครสาวก 
อัครสาวกเป็นพยานพิเศษถึงพระนามของพระเยซูศริสต^นทั่วใลก (ดู ค พ- 1 0 7 :  

23) อัครสาวกบริหารงานของศาสนจักรทั่วโลก ผู้!ด้รับแต่งตั้งสู่ตำแหน่งอัครสาวก 
ในฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคโดยปรกติจะได้รับมอบหน้าที่เป็นสมาชิกของโคว 

รัมอครสาวกสิบสอง แต่ละคนได้รับกุญแจท้ังหมดของอาณาจักรของพระผู้เป็น 
เจ้าบนแผ่นดินโลก แต่เฉพาะอัครสาวกอาวุโสผู้เป็นประธานศาสนจักรเท่าน้ันท่ี 
สามารถใช้กุญแจท้ังหมดได้ คนอ่ืนๆ จะกระทำภายใต้การกำกับดูแลของเขา 
. ท่านได้รับพรอย่างไรจากการรับใช้ของผู้ดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคืเซ-

เดค 
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โควร ัมของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน 

พระเจ้าทรงแนะนำให้ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตจัดเงเป็น!ควรัม โควรัมคือกลุ่มพ่ืนัอง 
ชายท่ีดำรงตำแหน่งฐานะปุโรหิตเดียวกัน 
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมีสามโควรัม 

1. โควรัมมัคนายก ซึ่งประกอบด้วยมัคนายกหนึ่งคนถึง 12 คน (ดู คพ. 107: 
85) ฝ่ายประธานโควรัมมัคนายกได้รับเรียกโดยอธิการจากกลุ่มสมๅชิกโควรัม 

2. โควรัมผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยผู้สอนหนึ่งคนถึง 24 คน (ดู คพ. 107:86) 
อธิการเรียกฝ่ายประธาน'โค'วรัมผู้'สอนจากกลุ่มสมาชิกIควรัม 

3. โควรัมปุโรหิต ซึ่งประกอบด้วยปุโรหิตหนึ่งคนถึง 48 คน (ดู คพ. 107:87-88) 
อธิการของวอร์ดท่ีโควรัมน้ันอยู่เป็นผู้ควบคุม อธิการเป็นมหาปุโรหิตและด้วย 
เหตุน้ีจึงเป็นสมาชิกของโควรัมมหาปุโรหิตด้วย 

เม่ือจำนวนคนในโควรัมมีมากกว่าท่ีกำหนดไว้ จะต้องแบ่งโควรัม 

โควร ้มของฐานะปุโรหิตแห่งเมล๑เซ[,๑๑ 
ในระด้บสามัญของศาสนจักร สมาชิกฝ่ายประธานสูงสุดจัดข้ึนเป็นโควรัม เ ช ่ น 

เดียวกับอัครสาวกสิบสอง สาวกเจ็ดสิบจัดต้ังข้ึนเป็นโควรัมด้วย 
ศาสนจักรในระดับท้องท่ี—ในวอร์ดและสาขา สเตคและท้องถิ่น—ผู้ดำรงฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจะจัดเป็นโควรัมดังต่อไปนี้ 

โควรัมเอ็ลเดอร์ 

โควรัมเอ็ลเดอร์แต่ละโควรัม "ก่อต้ังเพ่ือผู้ปฏิบัติศๅสนกิจประจำ; กระน้ันก็ตาม 
พวกเขาจะเดินทางก็ได้, แต่พวกเขาก็ได้รับแตงต้ังให้เป็นผู้ปฏิบัติคาสนกิจประจำ" 
(คพ. 1 2 4 : 1 3 7 ) เ พวกเขาทำงานส่วนใหญ่ใกล้บ้านของพวกเขา โควรัมประกอบ 
ด้วยเอ็ณดอร์หนึ่งคนถึง 96 คน ควบคุมโดยฝ่ายประธานโควรัม เม่ือจำนวนคน 
มีมากกว่าที่กำหนดจะต้องแบ่งโควรัม 
โควรัมมหาปุโรหิต 

แต่ละโควรัมได้แก่มหาปุโรหิตทุกคนท่ีพำนักอยู่ภายในเขตสเตค รวมถึงผู้ประ-
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สาทพรและอธิการ ประธานสเตคและท่ีปรึกษาของเขาเป็นฝ่ายประธานของโคว-
รมน้ี มหาปุโรหิตในแต่ละวอร์ดจะจัดเป็นกลุ่มโดยมีหัวหน้ากลุ่ม 

ความสำคัญของโควรัมฐานะปุโรหิต 
• โควรัมฐานะปุโรหิตจะช่วยทำให้แต่ละคนและครอบครัวเข้มแข็งได้อย่างไร 

เม่ือได้รับแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิต ชายหรือเด็กชายจะเป็นสมาชิกของโควรัมฐานะ 
ปุโรหิตโดยอัตโนมัติ นับแต่นี้!ปจนตลอดชีวิต ศาสนจักรต้ังความหวังไว้ว่า เขาจะ 
ดำรงการเป็นสมาชิกในโควรัมของฐานะปุโรหิตตามตำแหน่งของเขา (ดู บอยด์ 
เค. แพคเกอร์ "What Every Elder Should Know—and Every Sister as 
Well: A Primer on Principle of Priesthood Government," Ensign, Feb. 
1993, 9) 
ถ้าโควรัมฐานะปุโรหิตปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง สมาชิกโควรัมจะได้รับกำลังใจ 
พร การผูกมิตร และการสอนจากผู้นำของพวกเขา ถึงแม้ชายคนหนึ่งจะได้รับการ 
เรียกและปลดจากการเรียกของศาสนจักร เช่น ประธานโควรัม อธิการ สมาชิก 
สภาสูง หรือประธานสเตค การเป็นสมาชิกในโควรัมของเขาไม่เปล่ียน การเป็น 
สมาชิกในโควรัมของฐานะปุโรหิตควรถือเป็นสิทธิพิเศษอันศักดสิทธ 
องค์การช่วยภายใต้ฐานะปุโรหิต 
• องค์การช่วยภายใต้ฐานะปุโรหิตจะช่วยให้แต่ละคนและครอบครัวเข้มแข็งได้ 

อย่างไร 
ทุกองค์การในศาสนจักรทำงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้นำฐานะปุโรหิต และ 
ช่วยให้องค์การเหล่านี้ดำเนินงานของพระเจ้าต่อไป ตัวอย่างเช่น ฝ่ายประธานใน 
องค์การสมาคมสงเคราะห์ เยาวชนหญิง เยาวชนชาย ปฐมวัย และโรงเรียนวัน 
อาทิตย์ของวอร์ดจะรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายอธิการ องค์การเหล่าน้ี 
เรียกว่าองค์การช่วยภายใต้ฐานะปุโรหิต 
• ท่านมีบทบาทส่วนตัวอะไรบ้างในการช่วยให้โควรัมฐานะปุโรหิตและองค์การ 

ช่วยประสบความสำเร็จ 

79 



บทที่ 1 3 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• แอลมา 13:1-19 (รูปแบบการแต่งต้ังชายสู่ฐานะปุโรหิต) 
• มุทธิ'ว 1 6 : 1 9 ; คพ. 6 8 : 1 2 (อัครสาวกได้รับกุญแจและอำนาจฐานะปุโรหิต; สิ่ง 

ที่พวกเขาผนึกบนแผ่นดินโลกจะผนึกไว้ในสวรรค์) 
• คพ. 20:38-67 (หน้าท่ีของเอ็ลเดอร์ ปุโรหิต ผู้สอน มัคนายก) 
• คพ. 84; 107 (การเปิดเผยเก่ียวกับฐานะปุโรหิต) 
• 1 โครินธ์ 12:14-31 (ทุกตำแหน่งของฐานะปุโรหิตล้วนมีความสำคัญ) 
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ผู้คนในพันธสัญญา 
ของพระเจ้า 

บทที่ 15 

ลักษณะของพันธสัญญา 
• พันธสัญญาคืออะไร เหตุใดจึงเรียกวิสุทธิชนยุคสุดท้ายว่าผู้คนในพันธสัญญา 

นับแต่กาลเริ่มต้น พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับลูกๆ ของพระองค์บนแผ่นดิน 
โลก เม่ือผู้คนของพระองค์ทำพันธสัญญา (หรือสัญญา) กับพระองค์ พวกเขารู้ว่า 
พระองค์ทรงคาดหวังอะไรจากพวกเขาและพวกเขาจะคาดหวังพรอะไรบ้างจาก 
พระองค์ พวกเขาจะสามารถดำเนินงานของพระองค์บนแผ่นดินโลกได้ดีข้ึน ผู้คน 
ที่ทำพันธสัญญากับพระเจ้าและกับผู้ที่พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาด้วยเราเรืยกว่า 

ผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้า สมาชิกของศาสนจักรเป็นส่วนหน่ึงของผู้คนใน 
พันธสัญญาของพระเจ้า 
ภายในพระกิตติคุณ พันธสัญญาหมายถึงข้อตกลงอันศักดสิทธหรือสัญญาร่วม 
กันระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับบุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลกลุ่มหนึ่ง ในการทำพันธ-
สัญญา พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรสำหรับการเชื่อฟังพระบัญญัติ 
นั้นๆ พระองค์ทรงกำหนดเง่ือนไขของพันธสัญญา และพระองค์ทรงเปิดเผย 
เงื่อนไขเหล่านี้ต่อศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ถ้าเราเลือกเชื่อฟังเงื่อนไขของ 
พันธสัญญา เราจะได้รับพรท่ีสัญญาไว้ ถ้าเราเลือกไม่เชื่อฟัง พระองค์จะทรง 
ยับยั้งพร และในบางกรณีจะให้การลงโทษด้วย 
ตัวอย่างเช่น เม่ือเราเข้าร่วมศาสนจักร เราทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า (ดู บท 
ที่ 20 ในหนังลือเล่มน้ี) เราทำพันธสัญญากับพระผู้ช่วยให้รอดขณะบัพติศมาว่า 
จะรับพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า "มากเท่าท่ีกลับใจและร้บบ้พ-
ติศมาในนามของเรา, ซึ่งคือพระเยซูคริสต1์ และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่, คน 
เหล่าน้ันน่ันเองจะได้รับการช่วยให้รอด" (คพ. 18:22) เราทำพันธสัญญากับ 
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พระเจ้าขณะท่ีเรารับส่วนศีลระลึก (ดู บทท่ี 23 ในหนังสือเล่มน้ี) เราสัญญาว่าจะ 
รับพระนามของพระองค์ ระลึกถึงพระองค์ และเช่ือฟังพระบัญญัติของพระองค์ 
เราได้รับสัญญาว่าพระวิญญาณคักดสิทธจะอยู่กับเรา (ดู คพ. 20:77-79) เม่ือเรา 
รับศาสนพิธีในพระวิหาร เราทำสัญญาคักดสิทธอีกอย่างหน่ึงและได้รับสัญญาถึง 
ความสูงส่งสำหรับการเช่ือฟังอย่างซ่ือสัตย์ (ดู คพ. 132; ดู บทท่ี 47 ในหนังสือ 
เล่มนี้ด้วย) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำพันธสัญญาพิเศษกับบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งด้วย พระ 
องค์ทรงทำพันธสัญญาพิเศษกับอาดัม เอโนค โนอาห์ เช้ือสายแห่งอิสราเอล และ 
สีไฮ (ดู โมเสส 6:31-36, 52; ปฐมกาล 9:9-17; อพยพ 19:5-6; 2 น!ฟ 1) 
พระองค์ทรงทำพันธสัญญาพิเศษกับอับราฮัมและลูกหลานของเขาว่าจะประทาน 
พรแก่สมาชิกศาสนจักรและทุกประชาชาติของแผ่นดินโลกในปัจจุบัน 
• ลองนึกถึงพันธสัญญาที่ท่านทำไว้กับพระผู้เป็นเจ้าและพรที่พระองค์ทรงสัญ-

ญากับท่านสำหรับการรักษาพันธสัญญาเหล่าน้ี 
พ้นธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้ากับอับราฮัมและลูกหลานของเขา 

• พันธสัญญาแห่งอับราฮัมคือะไร 
อับราฮัมศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิมเป็นคนชอบธรรมมาก (ดู รูปภาพ 
ในบทน้ี) เขาไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพของบิดา เขารักษาพระบัญญัติทุกข้อของ 
พระเจ้า เพราะความชอบธรรมของอับราฮัม พระเจ้าจึงทรงทำพันธสัญญากับเขา 
และลูกหลานของเขา 
พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าเขาจะมีลูกหลานนับไม่ถ้วน พระองค์ทรงสัญญา 
ว่าลูกหลานทั้งหมดนั้นจะมีสิทธได้รับพระกิตติคุณ พรของฐานะปุโรหิต และ 
ศาสนพิธีท้ังหมดของความสูงส่ง ลูกหลานเหล่านี้จะนำพระกิตติคุณไปทุกประเทศ 
ผ่านอำนาจของฐานะปุโรหิต โดยผ่านพวกเขา ทุกครอบครัวของแผ่นดินโลกจะ 
ได้รับพร (ดู อับราอัม 2:11) พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาอีกว่า ถ้าพวกเขาชอบธรรม 
พระองค์จะทรงทำพันธสัญญากับลูกหลานของอับราอัมทุกรุ่น (ดู ปฐมกาล 17: 
4-8) 
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• พระบัญญัติและคำสัญญาในพันธสัญญาแห่งอับราฮัมประยุกต์ใช้กับเราได้ 
อย่างไร (พิจารณาว่าคำถามข้อน้ีประยุกต์ใช้กับสภาวการณ์ต่างๆ ได้อย่างไร 
เช่น ที่บ้าน ในท่ีทำงาน ในชุมชน หรือในฐานะผู้สอนศาสนา) 

สมาชิกของศาสนจักรเป็นผู ้คนในพันธสัญญา 
• พรและความรับผิดชอบอะไรบ้างมาถึงผู้คนในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า 

ใน,ทุก'วนน้ี 

ลูกหลานโดยสายเลือดของอับราฮัมไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกว่า 
ผู้คนในพันธสัญญาของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอับราฮัมดังนี้ "มากเท่าท่ีได้ 
รับพระกิตติคุณนี้จะได้รับเรียกตามชื่อของเจ้า 1 และจะนับไว้เป็นพงค์พันธุ [เช้ือ 
สาย] ของเจ้า, และจะลุกข้ึนและอวยพรเจ้า, เป็นบิดาพวกเขา" (อับราฮัม 2:10) 
ดังนั้นจึงมีคนสองกลุ่มในพันธสัญญาที่ทำกับอับราฮัม (1) ลูกหลานโดยสายเลือด 
ของอับราฮัมท่ีเป็นคนชอบธรรม และ (2) คนท่ีถูกรับเข้ามาในเช้ือสายของเขา 
โดยการยอมรับและดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ (ดู 2 นีไฟ 
30:2) 
เม่ือเรารับบัพติศมาเข้าในศาสนจักร เราเข้าสู่พันธสัญญาท่ีพระเจ้าทรงทำกับอับ-
ราฮัม อิสอัค และยาโคบ (ดู กาลาเทีย 3:26-29) ถ้าเราเชื่อฟัง เราจะลืบทอดพร 
ของพันธสัญญาน้ัน เรามีสิทธรับความช่วยเหลือและการนำทางจากพระวิญญาณ 
บริสุทธ ชายท่ีมีค่าควรมีสิทธดำรงฐานะปุโรหิต ครอบครัวสามารถรับพรของฐานะ 
ปุโรหิตได้ เราจะได้รับชีวิตนิรันดรในอาณาจักรซีเลสเชียล ไม่มีพรใดประเสริฐ 
กว่าน้ีอีกแล้ว 
ควบคู่กับพรท่ีเราได้รับในฐานะผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้า เรามีความรับผิด 
ชอบท่ีย่ิงใหญ่ พระเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมว่าโดยผ่านลูกหลานของเขา พระ 
กิตติคุณจะไปทั่วโลก เรากำลังทำความรับผิดชอบน้ีผ่านโปรแกรมผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลาของศาสนจักรและงานเผยแผ่ศาสนาที่ทำโดยสมาชิก โอกาสในการส่ัง 
สอนพระกิตติคุณต่อคนทั้งโลกเป็นของศาสนจักรของพระเจ้าและผู้คนในพันธ-
สัญญาของพระองค์เท่านั้น 

สำหรับครู: ท่านสามารถช่วยให้สมาชิกชั้นเรยนหรือสมาชิกครอบครัวใคร่ครวญคำถามดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง 
กว่าเดิมโดยให้เวลาพวกเขาไตร่ตรอง ขอคำตอบหลังจากให้เวลาพอแล้ว 
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ในฐานะผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้า เราควรรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
พระเจ้าตรัสว่า "เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อเจ้าทำสิ่งที่เรากล่าว; แต่เม่ือเจ้าไม่ทำ 
สิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อมไม่มีสัญญา" (คพ. 82:10) ถ้าเราปฏิเสธพันธสัญญาของ 
เราหลังจากยอมรับพระกิตติคุณ พันธสัญญาจะเป็นโมฆะและเราจะยืนรับโทษ 
ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 132:4) พระองค์ตรัสว่า "จงละเว้นจากบาป, 
เกลือกการพิพากษาท่ีรุนแรงจะลงบนศีรษะเจ้า เพราะจากเขาผู้ท่ีประทานให้มาก 
ก็เรียกร้องจากเขามาก; และคนที่ทำบาปต่อความสว่างที่เจิดจ้ากว่าจะถูกกล่าว 
โทษหนักกว่าเดิม" (คพ. 82:2-3) 

พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ 
• เราสัญญาจะทำอะไรเมื่อเรายอมรับพระกิตติคุณ พระบิดาบนสวรรค์จะประ-

ทานพรอะไรแก่เราบ้างเม่ือเรารักษาสัญญาเหล่าน้ี 
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณเรียกว่าพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ ได้แก่พันธ-
สัญญาที่ทำไว้เมื่อครั้งบัพติศมา ระหว่างศีลระลึก ในพระวิหาร และในเวลาอ่ืน 
พระเจ้าทรงเรียกว่า "เป็นนิจ" เพราะพันธสัญญาดังกล่าวกำหนดโดยพระผู้เป็น 
เจ้าผู้ทรงเป็นนิจและเพราะพันธสัญญาจะไม่มีวันเปล่ียน พระองค์ประทานพันธ-
สัญญาเดียวกันนี้แก่อาดัม เอโนค โนอาห์ อับราฮัม และศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ 
ในความหมายน้ีจึงไม่ใช่พันธสัญญาใหม่ แต่พระเจ้าทรงเรียกว่า "ใหม่" เพราะ 
แต่ละครั้งพันธสัญญาจะได้รับการฟืนฟูหสังจากนำออกจากแผ่นดินโลก ด้วย 
เหตุน้ีจึงใหม่สำหรับผู้ได้รับ (ดู เยเรมีย์ 31:31-34; เอเสเคียล 37:26) 
เม่ือเรายอมรับพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ เราตกลงว่าจะกลับใจ รับบัพติศมา รับ 
พระวิญญาณบริสุทธ รับเอ็นดาวเม้นท์ของเรา รับพันธสัญญาของการแต่งงานใน 
พระวิหาร ติดตามและเชื่อฟังพระคริสต์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ เม่ือเรารักษาพันธ-
สัญญา พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญากับเราว่าเราจะได้รับความสูงส่งในอาณาจักร 
ซีเลสเชียล (ดู คพ. 132:20-24; ดู บทท่ี 47 ในหนังสือเล่มน้ีด้วย) 
มนุษย์ไม่อาจเข้าใจได้ถึงความย่ิงใหญ่ของสัญญาดังกล่าว พระองค์ประทานพระ 
บัญญัติเพื่อประโยชน์ของเรา และเมื่อเราซื่อสัตย์เราจะมีส่วนในพรและความ 
สวยงามของสวรรค์และแผ่นดินโลกตลอดกาล เราจะได้อยู่ในท่ีประทับของพระ 
องค์และรับส่วนความรัก ความเมตตา พลังอำนาจ ความยิ่งใหญ่ ความรู้ ปัญญา 
รัศมีภาพ และการครอบครองของพระองค์ 
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• การเป็นผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้าเก่ียวข้องอย่างไรกับการแต่งกาย การ 
กระทำ และการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติมและแหล่งอ้างอิงอื ่น 
• 1 เปโตร 2:9-10 (ผู้คนพิเศษ) 
• คพ. 54:4-6 (ผลของการรักษาและละเมิดพันธสัญญา) 
• คพ. 132:7 (พันธสัญญาท่ีทำโดยสิทธิอำนาจท่ีถูกต้อง) 
• คพ. 133:57-60 (จุดประสงค์ของพันธสัญญา) 
• คพ. 35:24 (คำสัญญาสำหรับการเช่ือฟังพันธสัญญา) 
• ฮีบรู 8:6 (พระเยซูคริสต์ทรงเป็นส่ือกลางของพันธสัญญาท่ีดีข้ึน) 
• คู่มือพระคัมภีร์, "พันธสัญญา" 
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ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
ในสมัยก่อน 

บทที่ 16 

ลักษณะเด่นบางอย่างที่บ่งบอกว่าเป็นศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
"เราเช่ือในการวางระเบียบอย่างเดียวกับท่ีดำรงอยู่ในศาสนจักรสมัยต้น, นั่นคือ, 
อัครสาวก, ศาสดาพยากรณ์, สิษย'าภิบาล, ผู้สอน, ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ, และ 
อื่นๆ" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 6) 
พระเยซูทรงสถาปนาศาสนจักรเมื่อพระองค์ประทับบนแผ่นดินโลก และเรียก 
ศาสนจักรน้ันว่า ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ (ดู 3 นีไฟ 27:8) และเรียกสมาชิก 
ว่า วิสุทธิชน (ดู เอเฟซัส 2:19-20) 

การเปีดเผย 
เมื่อพระเยซูทรงสถาปนาศาสนจักร พระองค์ทรงแนะนำและกำกับดูแลผู้นำ 
ศาสนจักรด้วยพระองค์เอง ขณะเดียวกันก็ทรงรับคำแนะนำจากพระบิดาใน 
สวรรค์ของพระองค์ด้วย (ดู แบรู 1:1-2) เพราะเหตุน้ีศาสนจักรของพระเยซู 
คริสต์จึงกำกับดูแลโดยพระผู้เป็นเจ้ามิใช่มนุษย์ พระเยซูทรงสอนผู้ติดตามพระ 
องค์ว่าการเปิดเผยเป็น "ศิลา" ที่พระองค์จะทรงสร้างศาสนจักรบนนั้น (ดู มัทธิว 
16:16-18) 

ก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากฟืนคืนพระชนม์ พระองค์รับส่ังกับอัคร-
สาวกว่า "เราจะอยู่กับเจ้าท้ังหลายเสมอไปจนกว่าจะส้ินยุค" (มัทธิว 28:20) พระ 
องค์ทรงทำดังรับส่ัง โดยยังคงนำทางพวกเขาจากสวรรค์ พระองค์ทรงส่งพระวิญ-
สำหรับครู: ท่านอาจขอให้สมาชิกในครอบครัวหรือชั้นเรียนของท่านแต่ละคนศึกษาลักษณะเด่นคนละ 
หน่ึงอย่างใน 6 อยางท่ีบ่งบอกว่าเป็นศาสนจ้กร—หัวข้อตัวเอน เช่น การเปีดเผย และ สิทธิอำนาจจาก 
พระผู้เป็นเจ้า (ในช้ันเรียนขนาดใหญ่ สมาชิกบางคนจะได้รับมอบหมายให้ศึกษาลักษณะเด่นข้อเดียวกัน 
ในครอบครัวและช้ันเรียนขนาดเล็ก สมาชิกบางคนอาจได้รับมอบหมายให้ศึกษาลักษณะเด่นมากกว่าหน่ึง 
อย่าง) เม่ึอพวกเขาศึกษาแล้วให้แบ่งปันส่ิงท่ีเรียนรู้ 
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ญาณบริสุทธิมาเป็นผู้ปลอบโยนและผู้เปิดเผยต่อพวกเขา (ดู ลูกา 12:12; ยอ'หน 
14:26) พระองค์ตรัสกับเซาโลในนิมิต (ดู กิจการ 9:3-6) พระองค์ทรงเปิดเผย 
ต่อเปโตรว่าจะมีการสอนพระกิตติคุณไม่เฉพาะแก่ชาวยิวเท่านั้นแต่แก่คนทั้งโลก 
(ดู กิจการ 10) พระองค์ทรงเปิดเผยความจริงอันรุ่งโรจน์มากมายแก่ยอห์น ซึ่ง 
เขียนไว้ในหนังลือวิวรณ พันธสัญญาใหม่บันทึกวิธีต่างๆ มากมายท่ีพระเยซูทรง 
เปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์เพ่ือนำทางศาสนจักรและให้ความสว่างทางปัญ-
ญาแก่สานุศิษย์ของพระองค์ 

สิทธิอำนาจจากพระผูเป็นเจัา 
เราไม่สามารถปฏิบัติศาสนพิธีและสอนหสักธรรมแห่งพระกิตติคุณได้หากปราศ-
จากฐานะปุโรหิต พระบิดาทรงมอบสิทธิอำนาจดังกล่าวให้พระเยซูคริสต์ (ดู ฮีบรู 
5:4-6) ผู้ทรงแต่งตั้งอัครสาวกและทรงมอบพลังอำนาจและสิทธิอำนาจของฐานะ 
ปุโรหิตให้พวกเขาเช่นกัน (ดู ลูกา 9:1-2; มาระโก 3:14) พระองค์ทรงเตือนพวก 
เขาว่า "ท่านท้ังหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านท้ังหลาย และได้แต่งต้ัง 
ท่านทั้งหลายไว้" (ยอพน 15:16) 
เพื่อให้มีระเบียบในศาสนจักร พระเยซูจึงทรงมอบความรับผิดชอบและสิทธิ 
อำนาจสูงสุดให้อัครสาวกสิบสอง พระองค์ทรงต้ังเปโตรเป็นหัวหน้าอัครสาวกและ 
ทรงมอบกุญแจให้เขาเพ่ือผนึกพรท้ังบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ (ดู มัทธิว 
16:19) พระเยซูทรงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีบางอย่างด้วย หลัง 
จากพระองค์เสด็จข้ึนสู่สวรรค์ รูปแบบการกำหนดและการแต่งตั้งยังคงเหมือน 
เดิม คนอ่ืนๆได้รับแต่งต้ังสู่ฐานะปุโรหิตโดยผู้ได้รับสิทธิอำนาจน้ันแล้ว พระเยซู 
ทรงท่าให้เป็นท่ีรู้ผ่านพระวิญญาณบริสุทธว่าพระองค์ทรงเห็นชอบในการแต่งต้ัง 
เหล่าน้ัน (ดู กิจการ 1:24) 
การจัดวางระเปียบศาสนจักร 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์เป็นหน่วยท่ีจัดระเบียบไว้อย่างดี เทียบได้กับอาคาร 
ที่สร้างไว้สมบูรณแบบ "ประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผย 
พระวจนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอก" (เอเฟซัส 2:20) 
พระเยซูทรงต้ังผู้นำฐานะปุโรหิตคนอ่ืนๆ ให้ช่วยอัครสาวกในงานแห่งการปฏิบัติ 
ศาสนกิจ พระองค์ทรงส่งเจ้าหน้าท่ีเรียกว่าสาวกเจ็ดสิบออกไปส่ังสอนพระกิตติ-
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คุณเป็นคู่ๆ (ดู ลูกา 10:1) เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ ในศาสนจักรคือ ผู้ประกาศข่าว 
ประเสริฐ (ผู้ประสาทพร) ศิษยาภิบาล (ผู้นำท่ีควบคุม) มหาปุโรหิต เอ็ณดอร์ 
อธิการ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก (ดู บทท่ี 14 ในหนังสือเล่มน้ี) เจ้าหน้าท่ี 
เหล่าน้ีล้วนจำเป็นต่อการทำงานเผยแผ่ศาสนา ประกอบศาสนพิธี สอนและดลใจ 
สมาชิกศาสนจักร เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยให้สมาชิกมี "ความเป็นน้ําหน่ึงใจ 
เดียวกันในความเช่ือและในความรู้ถึงพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า" (เอเฟซัส 4:13) 
พระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บอกทุกอย่างเก่ียวกับฐานะปุโรหิตหรือการจัดต้ังและการ 
ปกครองศาสนจักร อย่างไรก็ดีส่ิงท่ีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลมีมากพอจะแสดง 
ให้เหนถึงความสวยงามและความสมบูรณ์ของการจัดวางระเบียบศาสนจักร 
อัครสาวกได้รับบัญชาใหไปทั่วโลกและสั่งสอน (ดู มัทธิว 28:19-20) พวกเขาไม่ 
สามารถพักอยู่ในเมืองเดียวเพื่อดูแลผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้นำ 
ฐานะปุโรหิตในท้องท่ีจึงได้รับเรียกและแต่งต้ัง และอัครสาวกควบคุมดูแลพวก 
เขา อัครสาวกและผู้นำศาสนจักรคนอื่นๆ ไปเยี่ยมเยียนและเขียนจดหมายถึง 
สาขาต่างๆ ฉะน้ัน พันธสัญญาใหม่ของเราจึงมีจดหมายที่เปาโล เปโตร ยากอบ 
ยอห์น และยูดาห เขียนแนะนำและสอนผู้นำฐานะปุโรหิตในท้องท่ี 
พันธสัญญาใหม่แสดงให้เห็นว่าระเบียบแบบแผนของศาสนจักรนี้จะดำเนินต่อไป 
ตัวอย่างเช่น การเสียชีวิตของยูดาห์ทำให้อัครสาวกเหลือเพียงสิบเอ็ดคน ไม่นาน 
หลังจากพระเยซูเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ อัครสาวกสิบเอ็ดคนประชุมกันเพื่อเลือกคน 
หน่ึงมาแทนยูดาห์ โดยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธ พวกเขาเลือกมัทธี 
อัส (ดู กิจการ 1:23-26) พระเยซูทรงวางแบบแผนให้อัครสาวกสิบสองปกครอง 
ศาสนจักร ดูเหมือนจะชัดเจนว่าระเบียบแบบแผนยังคงดำเนินต่อไปเฉกเช่นที่พระ 
องค์ทรงสถาปนาไว้ 

หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้น 
อัครสาวกสอนหลักธรรมพื้นฐานสองประการคือ ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
และการกสับใจ หลังจากผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสใหม่มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์พระ 
บุตรของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ไถ่ของพวกเขา และกลับใจจากบาปแล้ว พวกเขา 
จะได้รับศาสนพิธีสองอย่างคือ บัพติศมาโดยลงไปในนํ้าทั้งตัวและการวางมือเพื่อ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ (ดู กิจการ 19:1-6) นี่คือหลักธรรมและ 
ศาสนพิธีเบ้ืองต้นของพระกิตติคุณ พระเยซูทรงสอนว่า "ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ 
จากนํ้าและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม1ได้" (ยอห์น 3:5) 
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สาสนพิธีแทนคนตพ 
พระเยซูทรงเตรียมทางให้ทุกคนได้ยินพระกิตติคุณ ไม่ว่าจะบนแผ่นดินโลกหรือ 
หลังความตาย ระหว่างการส้ินพระชนม์และการฟืนคืนพระชนม์ พระเยซูเสด็จไป 
ในหมู่วิญญาณของคนตาย พระองค์ทรงจัดระเบียบงานเผยแผ่ศาสนาในหมู่คน 
ตาย พระองค์ทรงต้ังผู้ส่งสารท่ีชอบธรรมและประทานอำนาจให้พวกเขาสอนพระ 
กิตติคุณแก่วิญญาณทั้งหมดของคนตายเพื่อเปีดโอกาสให้คนเหล่านั้นยอมรับ 
พระกิตติคุณ (ดู 1 เปโตร 3:18-20; 4:6; คพ. 138) หลังจากน้ันสมาชิกท่ีมีชีวิต 
ของศาสนจักรจะประกอบศาสนพิธีแทนคนตาย (ดู 1 โครินธ์ 15:29) ศาสนพิธี 
เช่น บพติศมา และการยืนยันต้องทำบนแผ่นดินโลก 
ของประทานฝายวิญญาณ 

สมาชิกที่ซื่อสัตย์ทุกคนของศาสนจักรมีสิทธรับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
พวกเขาจะได้รับตามความจำเป็น ความสามารถ และงานมอบหมายของแต่ละคน 
ของประทานบางอย่างได้แก่ ศรัทธา รวมไปถึงอำนาจในการรักษาและรับการ 
รักษา การพยากรณ์ และนิมิต (บทท่ี 22 จะพูดถึงของประทานแห่งพระวิญญาณ 
อย่างละเอียด) ของประทานฝ่ายวิญญาณจะดำรงอยู่ในศาสนจักรที่แท้จริงของ 
พระเยซูคริสตเสมอ (ดู 1 โครินธ์ 12:4-11; โมโรไน 10:8-18; คพ. 46:8-29) 
พระเยซูทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ว่าเครองหมายหรือของประทานฝ่ายวิญ-
ญาณเหล่าน้ีจะติดตามคนท่ีเช่ือเสมอ (ดู มาระโก 16:17-18) สานุศิษย์หลายคน 
ของพระองค์แสดงปาฏิหาริย์ พยากรณ์ หรือเห็นนิมิตผ่านอำนาจของพระ 
วิญญาณบริสุทธ 

• เหตุใดศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จึงต้องมีลักษณะเด่นท้ังหกน้ี 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ในอเมริกา 
หลังจากพระเยซูฟืนคืนพระชนม์ พระองค์เสด็จไปเยือนผู้คนในอเมริกาและจัด 
ตั้งศาสนจักรในบรรดาพวกเขา ทรงสอนผู้คนเป็นเวลาสามวันและเสด็จกลับไป 
เป็นคร้ังคราวหลังจากน้ัน (ดู 3 นีไฟ 11-28) ต่อมาพระองค์เสด็จไปจากพวกเขา 
ขึ้นสู่สวรรค์ เป็นเวลากว่า 200 ปีที่พวกเขาดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและเป็นผู้ 
คนท่ีมีความสุขท่ีสุดในบรรดาผู้คนท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างข้ึนมา (ดู 4 นีไฟ 1: 
16) 
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การละทิ ้งความเชื ่อจากศาสนจักรที ่แท้จริง 
• คำว่า ละทิ้งความเชื่อ หมายความว่าอะไร 
ตลอดประวัติศาสตร์ คนชั่วพยายามทำลายงานของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้เกิดขึ้น 
ขณะอัครสาวกยังมีชีวิตอยู่และกำลังดูแลศาสนจักรที่ยังใหม่อยู่และกำลังเติบโต 
สมาชิกบางคนสอนแนวความคิดจากศาสนาเดิมของพวกเขาหรือความเชื่อของ 
ชาวรวแทนความจริงอันเรียบง่ายท่ีพระเยซูทรงสอน บางคนต่อต้านอย่างโจ่งแจ้ง 
นอกจากน้ียังมีการข่มเหงจากคนนอกศาสนจักรด้วย สมาชิกศาสนจักรถูกทรมาน 
และถูกลังหารเพราะความเช่ือของพวกเขา อัครสาวกถูกลังหารหรือถูกนำไปจาก 
โลกน้ีทีละคน เพราะความช่ัวและการละท้ิงความเช่ือ สิทธิอำนาจของอัครสาวก 
และกุญแจฐานะปุโรหิตจึงสูญส้ินหรือถูกนำไปจากแผ่นดินโลก การจัดวางระ-
เบียบท่ีสมบูรณ์ของศาสนจักรไม่มีอีกต่อไป และเกิดความลับสนวุ่นวาย ความ 
ผิดพลาดคืบคลานเข้ามาในหลักคำสอนของศาสนจักรมากขึ้นทุกวันและไม่นาน 
ศาสนจักรก็ถูกทำลายสิ้น ช่วงเวลาที่ไม่มีศาสนจักรแท้จริงอยู่บนแผ่นดินโลก 
เรียกว่าการละท้ิงความเช่ือคร้ังใหญ่ 
ต่อมาอีกไม่นานความเชื่อนอกรีตก็เข้าครอบงำความคิดของคนที่เรียกตนเองว่า 
ชาวคริสต์ จักรพรรดิโรมันนำเอาศาสนาคริสต์แบบผิดๆ นี้มาเป็นศาสนาประจำ 
ชาติ ศาสนจักรดังกล่าวจึงแตกต่างอย่างมากจากศาสนจักรที่พระเยซูทรงจัดตั้ง 
มีการสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นลัตภาวะที่ไม่มีรูปร่างหรือแก่นสาร 
คนเหล่าน้ี!ม่เข้าใจความรักท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเรา พวกเขาไม่ทราบว่าเราเป็น 
ลูกของพระองค์ พวกเขาไม่เข้าใจจุดประสงค์ของชีวิต ศาสนพิธีจำนวนมาก 
เปล่ียนไปเพราะไม่มีฐานะปุโรหิตและการเปิดเผยบนแผ่นดินโลกอีก 
จักรพรรดิเลือกผู้นำของตนและบางครั้งเรียกพวกเขาโดยใช้ชื่อเดียวกับที่ผู้นำ 
ศาสนจักรในศาสนจักรท่ีแท้จริงของพระคริสต์ใช้ ไม่มีอัครสาวกหรือผู้นำฐานะ 
ปุโรหิตที่มีอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้า และไม่มีของประทานฝ่ายวิญญาณ ศาสดา 
พยากรณ์อิสยาห์มองเห็นภาพนี้ล่วงหน้าโดยพยากรณ์ว่า "โลกน้ีมีราคีเพราะผู้ 
อาศัยในน้ัน เพราะเขาท้ังหลายละเมิดต่อบทบัญญัติ ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ ได้หัก 
พันธลัญญานิรันดร์นั้น" (อิสยาห์ 24:5) ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ไม่มีอีกต่อ 
ไป นั่นคือศาสนจักรของมนุษย์ แม้แต่ช่ือก็เปล่ียนไป การละท้ิงความเช่ือเกิดข้ึน 
ในอเมริกาด้วย (ดู 4 นีไฟ) 
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บทที่ 1 3 

การฟ้นฟูมีบอกไว้ล ่วงหน้า 
• คำพยากรณ์อะไรในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่บอกล่วงหน้าถึงการ 

ฟินฟู 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นการละท้ิงความเช่ือล่วงหน้าและได้ทรงเตรียมการฟืนฟูพระ 
กิตติคุณ อัครสาวกเปโตรพูดเรื่องนี้กับชาวยิวว่า "พระองค์จะได้ทรงใช้พระคริสต์ 
ซึ่งกำหนดไว้แล้วนั้นมาเพื่อท่านทั้งหลาย คือพระเยซู พระองค์น้ันสวรรค์จะต้อง 
รับไว้จนถึงวาระเมื่อสิ่งสารพัดจะตั้งขึ้นใหม่ ตามซ่ึงพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปาก 
บรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธของพระองค์ต้ังแต่กาลโบราณมา" (กิจการ 3:20-
21) 
ยอห์นผู้เปิดเผยมองเห็นล่วงหน้าด้วยว่าพระกิตติคุณจะได้รับการฟืนฟู เขากล่าว 
ว่า "แล้วข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หน่ึงเหาะไปในท้องฟ้า เพ่ือประกาศข่าว 
ประเสริฐอันเป็นอมตะแก่ชนชาวโลกท้ังปวง ทุกเผ่าพันธุ ทุกชาติ ทุกภาษา" 
(วิวรณ 14:6) 
• เหตุใดการฟืนฟูจึงจำเป็น 
• ลองพิจารณาพรท่ีมาถึงท่านเพราะศาสนจักรของพระเยซูคริสต!ด้รับการฟินฟู 

บนแผ่นดินโลก 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• เอเฟซัส 2:19 (เรียกสมาชิกว่าวิสุทธิชน) 
• 1 โครินธ์ 12:12-31 (เปรียบศาสนจักรกับร่างกาย) 
• ลูกา 10:1; กิจการ 14:23; ทิตัส 1:7; 1 ท[มธี 2:7 (ระบุตำแหน่งในศาสนจักร) 
• ยอห์น 8:26-29 (พระบิดาทรงกำกับดูแลพระเยซู) 
• ลูกา 9:1; ยากอบ 1:17; 5:14-15 (ของประทานฝ่ายวิญญาณ) 
• โมไซยาห์ 27:13 (การละท้ิงความเช่ือเป็นผลจากการล่วงละเมิด) 
• 2 เปโตร 2:1; มัทธิว 24:9-12; ยอพน 16:1-3; อาโมส 8:11; 2 เธสะโลนิกา 

2:3-4 (พยากรณ์ถึงการละท้ิงความเช่ือ) 
• ดาเนียล 2:44-45; มัทธิ'ว 24:14; กิจการ 3:19-21; มีคาห์ 4:1; อิสยาห์ 2:2-4 

(พยากรณ์ถึงการฟืนฟู) 
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ศาสนจ'กรของพระเยซูคริสต 
ในปัจจุบัน 

บทที่ 17 

ศาสนจักรของพระเยซูคร ิสต์ถ ูกนำไปจากแผ่นดินโลก 
• เหตุใดศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จึงถูกนำออกไปจากแผ่นดินโลกหลังจาก 

การส้ินพระชนม์และการฟืนคืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดไม่นาน 

เม่ือพระเยซูทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงสถาปนาศาสนจักรของ 
พระองค์ ศาสนจักรท่ีแท้จริงเพียงหน่ึงเดียว พระองค์ทรงจัดต้ังศาสนจักรเพ่ือจะ 
สอนความจริงของพระกิตติคุณแก่คนทั้งปวงและปฏิบัติศๅสนพิธีของพระกิตติ-
คุณได้อย่างถูกต้องด้วยสิทธิอำนาจ พระคริสต์ทรงสามารถนำพรแห่งความรอด 
มาให้มนุษย์ได้โดยผ่านการจัดต้ังคร้ังน้ี 
หลังจากพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จข้ึนสู่สวรรค์ มนุษย์เปลี่ยนแปลงศาสนพิธีและ 
หลักคำสอนท่ีพระองค์และอัครสาวกสถาปนาไว้ เพราะการละท้ิงความเช่ือ จึงไม่มี 
การเปิดเผยโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า ศาสนจักรท่ีแท้จริงไม่อยู่บนแผ่นดินโลก 
อีกต่อไป มนุษย์จัดตั้งศาสนจักรต่างๆ ที่อ้างว่าจริงแต่สอนหลักคำสอนขัดแย้งกัน 
เกิดความลับสนและความขัดแย้งมากมายเกี่ยวกับศาสนา พระเจ้าทรงมองเห็น 
สภาพการละท้ิงความเช่ือเหล่าน้ีล่วงหน้าโดยตรัสว่าจะมี "ทุพภิกขภัยมาที่แผ่น 
ดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายนํ้า แต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้า.. . 
เขาท้ังหลายจะ...แสวงหาพระวจนะของพระเจ้า แต่เขาจะหาไม่พบ" (อาโมส 8: 
11-12) 

• ความอดอยากท่ีกล่าวไว้ใน อาโมส 8:11-12 ส่งผลกระทบต่อผู้คนอย่างไรบ้าง 

พระเจ้าทรงสัญญาจะฟืนฟูศาสนจักรที ่แท้จริงของพระองค์ 
• สภาพแวดล้อมอะไรบ้างในโลกท่ีเตรียมทางสำหรับการฟินฟูพระกิตติคุณ 

95 



บทที่ 1 5 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาจะฟืนฟูศาสนจักรของพระองค์ในยุคสุดท้าย พระ 
องค์ตรัสว่า "เราจะกระทำส่ิงมหัศจรรย์กับชนชาติน้ีอีก ประหลาดและอัศจรรย์" 
(อิสยาห์ 29:14) 
เป็นเวลาหลายปีที่ผู้คนอยู่ในความมืดทางวิญญาณ ประมาณ 1,700 ปีหลังจาก 
พระคริสต์ ผู้คนสนใจใคร่รู้ความจริงเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและศาสนามากขึ้น 
บางคนเห็นว่าพระกิตติคุณที่พระเยซูทรงสอนไม่อยู่บนแผ่นดินโลกอีก บ้างก็ 
ตระหนักว่าไม่มีการเปิดเผยและไม่มีสิทธิอำนาจ และศาสนจักรท่ีพระคริสต์ทรง 
จัดตั้งไม่อยู่บนแผ่นดินโลก ถึงเวลาฟืนฟูศาสนจักรของพระเยซูคริสต์บนแผ่นดิน 
โลกแล้ว 

• การฟืนฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณคือ "ส่ิงมหัศจรรย์" ในทางใดบ้าง 

การเปีดเผยใหม่จากพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
• เม่ือโจเซฟ สมิธได้รับนิมิตคร้ังแรก ท่านเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า 
ในฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 1820 เหตุการณ์สำคัญท่ีสุดเหตุการณ์หน่ึงในประวัติศาสตร์ 
โลกได้เกิดขึ้น เวลาสำหรับปาฏิหาริย์และส่ิงอัศจรรย์ท่ีพระเจ้าตรัสไว้มาถึงแล้ว 
เด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธต้องการรู้ว1าศาสนจักรใดเป็นศาสนจักรท่ีแท้จริงของพระเยซู 
คริสต์ ท่านเข้าไปในปาใกล้บ้านและสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ด้วยความ 
นอบน้อมและจริงใจเพ่ือทูลถามว่าท่านควรเข้าร่วมกับศาสนจักรใด เร่ืองอัศจรรย์ 
เกิดข้ึนในเช้าวันน้ัน พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงปรากฏต่อโจเซฟ 
สมิธ พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกท่านไม่ให้เข้าร่วมกับศาสนจักรใดเพราะศาสนจักร 
ที่แท้จริงไม่ได้อยู่บนแผ่นดินโลก พระองค์ตรัสด้วยว่าหลักความเช่ือของศาสนจักร 
ที่มีอยู่เป็น "ความน่าชิงชังในสายพระเนตรของพระองค์" (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 
1:19; ดู ข้อ 7-18, 20 ด้วย) การเปิดเผยโดยตรงจากสวรรค์เริ่มต้นอีกครั้งพร้อม 
เหตุการณ์น้ี พระเจ้าทรงเลือกศาสดาพยากรณ์คนใหม่ นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวรรค์ 
ไม่ปิดอีกเลย การเปิดเผยยังคงมีอยู่จวบจนปัจจุบันผ่านศาสดาพยากรณ์แต่ละ 
คนท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้โจเซฟคือคนท่ีช่วยฟินฟูพระกิตติคุณท่ีแท้จริงของพระ 
เยซูคริสต์ 
• เหตุใดนิมิตครั้งแรกจึงเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติ-

ศาสตร์โลก 
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บทที่ 1 5 
สิทธิอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าได้ร้บการฟ้นฟู 
• เหตุใดการฟินฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจึง 

จำเป็น 
ในการฟืนฟูพระกิตติคุณ พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบฐานะปุโรหิตให้มนุษย์อีกคร้ัง 
ในปี ค.ศ. 1829 ยอห์นผ้ถวายบัพติศมาได้มาแต่งต้ังโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ 

ยอห์นซึ่งเป็นฝ่ายประธานของศาสนจักรในสมัยโบราณได้มามอบฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลคีเซเดคและกุญแจแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าใหโจเซฟและออสิเวอร์ 
(ดู คพ. 27:12-13) ต่อมา ผู้ส่งสารจากสวรรค์เช่น โมเสส เอลีอัส และเอลียาห 
ได้ฟินฟูกุญแจเพ่ิมเติมของฐานะปุโรหิต (ดู คพ. 110:11-16) โดยผ่านการฟืนฟู 
ฐานะปุโรหิตกลับคืนสู่แผ่นดินโลกอีกคร้ัง ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตนี้ในปัจจุบันมีสิทธิ 
อำนาจประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น บัพติศมา พวกเขามีสิทธิอำนาจกำกับดูแล 
อาณาจักรของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกด้วย 

ศาสนจักรของพระคริสต์ได้ร ับการจ้ดตั ้งอีกครั ้ง 
• เหตุการณ1ดนำไปสู่การจัดต้ังศาสนจักรบนแผ่นดินโลกอีกคร้ัง 
วันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 พระผู้ช่วยให้รอดทรงกำกับดูแลการจัดต้ังศาสนจักร 
ของพระองค์บนแผ่นดินโลกอีก (ดู คพ. 20:1) ศาสนจักรของพระองค์มีช่ือว่า 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย (ดู คพ. 115:4) พระคริสต์ 
ทรงเป็นพระประมุขของศาสนจักรในปัจจุบัน เฉกเช่นท่ีทรงเป็นในสมัยโบราณ 
พระเจ้าตรัสว่า นี่เป็น "ศาสนจักรที่แท้จริงและดำรงอยู่แห่งเดียวตลอดทั้งพื้น 
พิภพ, ซึ่งศาสนจักรนั้น เรา, พระเจ้า, พอใจมาก" (คพ. 1:30) 
โจเซฟ สมิธได้รับการสนับสนุนเป็นศาสดาพยากรโนและ "เอ็ลเดอร์คนแรก" 
ของศาสนจักร (ดู คพ. 20:2-4) ในเวลาต่อมา ฝ่ายประธานสูงสุดได้รับการจัดตั้ง 
และท่านได้รับการสนับสนุนเป็นประธาน เมื่อจัดตั้งครั้งแรก ศาสนจักรเป็นเพียง 
องค์การพ้ืนฐานเท่าน้ัน องค์การพัฒนาข้ึนขณะท่ีศาสนจักรเติบโตต่อไป 

ศาสนจักรได้รับการจัดตั้งโดยมีตำแหน่งเหมือนกับที่เป็นอยู่ในศาสนจักรสมัย 
โบราณ ตำแหน่งดังกล่าวได้แก่ อัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ สาวกเจ็ดสิบ ผ้ 

สำหรับครู: การแสดงประจักษ์พยานจะอ้ญเชิณพระวิญญาณ ส่วนหนึ่งของบทเรียนนี้คือแสดงประจักษ์ 
พยานของทานถึงการฟ้นฟูและเปิดโอกาสให้คนอนๆ ทำเช่นเดียวกัน 
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บทที่ 1 5 
ประกาศข่าวประเสริฐ (ผู้ประสาทพร) ศิษยาภิบาล (เจ้าหน้าท่ีควบคุม) มหา 
ปุโรหิต เอ็ลเดอร์ อธิการ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก ตำแหน่งเหล่านี้อยู่ใน 
ศาสนจักรของพระองค์ในปัจจุบัน (ดู หลักแห่งความเช่ือข้อ 6) 
ศาสดาพยากรณ์นำศาสนจักรภายใต้การกำกับดูแลของพระเจ้า ศาสดาพยากรณ์ 
ท่านนี้เป็นประธานของศาสนจักรด้วย ท่านมีสิทธิอำนาจทั้งหมดที่จำเป็นต่อการ 
กำกับดูแลงานของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก (ดู คพ. 107:65, 91) ที่ปรึกษาสอง 
คนช่วยประธาน อัครสาวกสิบสองผู้เป็นพยานพิเศษของพระเยซูคริสต์จะสอน 
พระกิตติคุณและควบคุมดูแลกิจจานุกิจของศาสนจักรในทุกภูมิภาคของโลก 
เจ้าหน้าท่ีระดับสามัญคนอ่ืนๆ ของศาสนจักรที่มีงานมอบหมายพิเศษได้แก่ ฝ่าย 
อธิการควบคุมและโควรัมสาวกเจ็ดสิบจะรับใช้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่าย 
ประธานสูงสุดและอัครสาวกสิบสอง 
ตำแหน่งต่างๆ ของฐานะปุโรหิตได้แก่ อัครสาวก สาวกเจ็ดสิบ ผู้ประสาทพร มหา 
ปุโรหิต อธิการ เอ็ลเดอร์ ปุโรหิต ผู้สอน และมัคนายก นี่เป็นตำแหน่งเดียวกับที่ 
มีอยู่ในศาสนจักรดั้งเดิม 

ศาสนจักรเติบโตใหญ่ขึ้นกว่าศาสนจักรในสมัยของพระเยซู ขณะที่ศาสนจักร 
เติบโต พระเจ้าทรงเปิดเผยหน่วยองค์การเพิ่มเติมภายในศาสนจักร เมื่อจัดตั้ง 
ศาสนจักรเต็มรูปแบบในเขตหน่ึง จะมีการแบ่งแยกตามเขตท้องที่เรียกว่าสเตค 
ประธานสเตคและท่ีปรึกษาสองคนจะดูแลแต่ละสเตค สเตคมีสมาชิกสภาสูง 12 
คนคอยช่วยงานของพระเจ้าในสเตค โควรัมฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคจัดต้ัง 
ขึ้นในสเตคภายใต้การกำกับดูแลของประธานสเตค (ดู บทท่ี 14 ในหนังสือเล่มน้ี) 
แต่ละสเตคแบ่งออกเป็นเขตเลกลงเรียกว่าวอร์ด อธิการและท่ีปรึกษาสองคนจะ 
ดูแลแต่ละวอร์ด 
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกท่ีศาสนจักรกำลังเติบโต จะมีท้องถ่ินซ่ึงเหมือนกับสเตค 
ท้องถิ่นแบ่งเป็นหน่วยที่เล็กลงเรียกว่าสาขา ซึ่งเหมือนกับวอร์ด 
ความจริงสำคัญได้ร ับการฟืนฟู 
• ความจริงสำคัญ ซึ่งนำกลับมาพร้อมการฟืนฟูศาสนจักรคืออะไร 
ศาสนจักรในปัจจุบันสอนหลักธรรมและประกอบศาสนพิธีเช่นเดียวกับในสมัย 
ของพระเยซู หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณคือ ศรัทธาใน 
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พระเจ้าพระเยซูคริสต์ การกลับใจ บัพติศมาโดยลงไปในนํ้าทั้งตัว และการวางมือ 
เพ่ือของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ (ดู หลักแห่งความเช่ือข้อ 4) ความ 
จริงอันล้ําค่าเหล่าน้ีกลับคืนมาครบถ้วนเม่ือคร้ังจัดต้ังศาสนจักร 
โดยผ่านของประทานและอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า โจเซฟ สมิธแปลพระคัมภีร์ 
มอรมอนซึ่งประกอบด้วยความจริงที่แจ้งชัดและมีค่าของพระกิตติคุณ การเปิด 
เผยอีกมากมายตามมาและได้บันทึกไว้เป็นพระคัมภีร์ในหลักค่าสอนและพันธ-
สัญญาและไข่มุกอันลํ้าค่า (ดู บทท่ี 10 ในหนังสือเล่มน้ี) 

ความจริงสำคัญอ่ืนๆ ที่พระเจ้าทรงฟืนฟูมีดังนี้ 
1. พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงเป็นสัตภาวะจริงๆ ที่มีพระวรกายสมบูรณ์แบบ 

และจับต้องได้เป็นเน้ือหนังและกระดูก เช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ พระวิญ-
ญาณบริสุทธเป็นพระบุคคลที่เป็นวิญญาณ 

2. เราดำรงอยู่เป็นลูกทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตก่อนเกิด 
3. ฐานะปุโรหิตจำเป็นต่อการปฏิบัติศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณ 
4. เราจะได้รับโทษเพราะบาปของเรา และมิใช่เพราะการล่วงละเมิดของอาดัม 
5. เด็กไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาจนกว่าพวกเขาจะรับผิดชอบได้ (แปดขวบ) 
6. มีรัศมีภาพสามระดับในสวรรค์ และโดยพระคุณของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ 

ผู้คนจะได้รับรางวัลตามการกระทำของพวกเขาบนแผ่นดินโลก 
7. ความสัมพันธในครอบครัวดำรงอยู่ชั่วนิรันดรโดยผ่านอำนาจการผนึกของ 

ฐานะปุโรหิต 
8. เอ็นดาวเม้นท์และการผนึกในพระวิหารมีไว้สำหรับคนเป็นและคนตาย 

• ความจริงเหล่าน้ืมีผลต่อท่านและผู้อ่ืนอย่างไร 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์จะไม่มีว ันถูกทำลาย 
• พันธกิจของศาสนจักรคืออะไร 
นับแต่การฟืนฟูในปี ค.ศ. 1830 ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุด 
ท้ายมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีสมาชิกอยู่แทบทุกประเทศในโลก ศาสนจักร 
จะยังคงเติบโตต่อไป ดังที่พระคริสต์ตรัส "จะมีการส่ังสอนพระกิตติคุณน้ีของ 
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อาณาจักรไปท่ัวโลก, เพ่ือเป็นพยานต่อประชาชาติท้ังปวง" (โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 
1:31) ศาสนจักรจะไม่ถูกนำไปจากแผ่นดินโลกอีกเลย พันธกิจของศาสนจักรคือ 
นำความจริงไปให้ทุกคน หลายพันปีก่อน พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะ "สถาปนา 
ราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งไม่มีวันทำลายเสียได้ หรือราชอำนาจน้ันจะไม่ตกไปแก่ 
ชนชาติอ่ืน . . .และราชอาณาจักรน้ันจะต้ังม่ันอยู่เป็นนิตย" (ดาเนียล 2:44) 
• ท่านช่วยงานในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร ท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อ 

สานต่องานน้ี 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• กิจการ 3:19-21; วิวรณ์ 14:6; ดาเนียล 2:44-45; อิสยาห์ 2:2-4; 2 นีไฟ 3:6-

15 (บอกล่วงหน้าถึงการฟืนฟู) 
• คพ. 110; 128:19-21; 133:36-39, 57-58 (การฟินฟูพระกิตติคุณ) 
• เอเฟซัส 2:20 (พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกของศาสนจักร) 
• คพ. 20:38-67 (หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีในศาสนจักร) 
• มัทธิว 24:14 (ส่ังสอนพระกิตติคุณให้ทุกประชาชาติ) 
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ศรัทธาในพระเยซูคริสต 
บทที่ 18 

ศรัทธาคืออะไร 

ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นหลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณ ซึ่งเป็น 
ของประทานฝ่ายวิญญาณ และจำเป็นต่อความรอดของเรา กษัตริย์เป็นจามินประ 
กาศว่า "ความรอดจะไม่มาสู่คน...นอกจากจะเป็นโดยการกลับใจและศรัทธาใน 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์" (โมไซยาห์ 3:12) 
ศรัทธาคือความ "หวังในส่ิงท่ีไม่เห็น, ซึ่งจริง" (แอลมา 32:21; ดู ฮีบรู 11:1 ด้วย) 
ศรัทธาเป็นหลักธรรมแห่งอ0านาจท่ีผลักดันให้เกิดกิจกรรมในแต่ละวันของเรา 
เราจะศึกษาและเรียนรู้หรือไม่ถ้าเราไม่เชื่อว่าเราจะได้ปัญญาและควๅมรู้ เราจะทำ 
งานในแต่ละวันหรือไม่ถ้าเราไม่หวังว่าโดยการทำเช่นนั้นเราจะสามารถทำบางสิ่ง 
สำเร็จได้ ชาวนาจะหว่านพืชหรือไม่ถ้าเขาไม่คาดหวังการเก็บเก่ียว แต่ละวันเรากระ 
ทำสิ่งที่เราหวังไว้ทั้งที่เรามองไม1เห็นผลในบั้นปลาย นี่คือศรัทธา (ดู ฮีบรู 11:3) 
เร่ืองราวหลายเร่ืองในพระคัมภีร์บอกว่าเร่ืองต่างๆ มากมายสำเร็จลุล่วงได้เพราะ 
ศรัทธา 
โดยศรัทธาโนอาห์ต่อเรือและช่วยครอบครัวให้รอดจากน้ํๅท่วม (ดู ฮีบรู 11:7) 
โมเสสแยกน้ําในทะเลแดง (ดู ฮีบรู 11:29) เอลียาห์เรียกไฟลงมาจากสวรรค์ (ดู 
1 พงค์กษัตริย์ 18:17-40) นีไฟร้องขอความอดอยาก (ดู ฮีลๅมัน 11:3-5) เขาทูล 
ขอพระเจ้าให้ทรงยุติความอดอยากด้วย (ดู ฮีลๅมัน 11:9-17) ทะเลสงบ ได้รบ 
นิมิต และคำสวดอ้อนวอนได้รับคำตอบ ทั้งหมดนี้เพราะพลังแห่งศรัทธา 

สำหรับครู: บทน้ีจดแบ่งเป็นส่หมวด แต่ละหวข้อเป็นคำถามเก่ียวกบศรทธา ท่านอาจใช้คำถามเหล่านี้ 
เป็นแนวทางสำหรับบทเรียนของท่าน หากช้ันเรียนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก^ ได้ ท่านอาจแบ่งสมาชิกชน 
เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละส่ีคน ขอให้แต่ละกลุ่มตกลงแบ่งหวข้อกันเอง เชือเชิญให้แต่ละคนทำดงนกบ 
หวข้อท่ีได้ร้บมอบหมาย 1 (1) อ่าน (2) หาข้อพระค้มภีรท,ช่วยตอบคำถามในหมวดน้ัน (3) ลองนกถึง 
ประสบการณ์ส่วนต้วท่ีเก่ียวข้องกับหมวดน้ัน (4) บอกข้อคิดเก่ียวกับหมวดน้ันกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน แล้วให 
กลุ่มรายงานสิงท่ีพวกเขาเรียนรู้ 
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เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์อย่างถี่ถ้วน เราจะเรียนรู้ว่าศรัทธาคือความเช่ือม่ันแรงกล้า 
ถึงความจริงภายในจิตวิญญาณเราที่ผลักดันเราให้ทํๅดี และน่ีทำให้เราถามว่า เรา 
ควรศรัทธาใคร 
• ลองนึกถึงกิจวัตรประจำวันของท่าน ท่านกระท่าสิ่งใดบ้างในแต่ละวันที่ท่านไม่ 

เห็นผลในบั้นปลายของการกระท่านั้น ศรัทธาผลักดันท่านให้ลงมือปฏิบัติ 
อย่างไร 

เหตุใดเราพึงม ีศร ัทธาในพระเยซูคร ิสต์ 
เราต้องให้ศูนย์รวมศรัทธาของเราอยู่ท่ีพระเจ้า พระเยซูคริสต์ 
การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์หมายถึงการวางใจพระองค์จนเราเชื่อฟังทุกฎย่ๅงที่ 
พระองค์ทรงบัญชา เม่ือเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เป็นสานุศิษย์ท่ีเชอฟังพระ 
องค์ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงยกโทษบาปของเราและเตรียมเราให้พร้อมกลับไป 
หาพระองค์ 
อัครสาวกเปโตรสั่งสอนว่า "นามอ่ืนซ่ึงให้เราท้ังหลายรอดไดไม่ทรงโปรดให้มีใน 
ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า" (กิจการ 4:12; ดู โมไซยาห์ 3:17 ด้วย) เจคอบสอนว่า 
มนุษย์ต้องมี "ศรัทธาอันสมบูรณ์ในพระผู้บริสุทธแห่งอิสราเอล [พระเยซูคริสต์] 
มิฉะนั้นพวกเขาจะไม่สามารถรับการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า" 
(2 นีไฟ 9:23) โดยผ่านศรัทธาในพระผู้ช่วยให้รอดและการกลับใจ เราทาให้การ 
ชดใช้ของพระองค์เกิดผลสมบูรmiนชีวิตเรา โดยผ่านศรัทธาเราจะได้รับพลังเพื่อ 
เอาชนะการล่อลวงด้วย (ดู แอลมา 37:33) 
เราจะมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์!ม่ได้หากไม่มีศรัทธาในพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา ถ้าเรามีศรัทธาในทั้งสองพระองค์ เราจะมีศรัทธาด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธ 
ผู้ที่พระองค์ทรงล่งมาจะทรงสอนความจริงทั้งมวลแก่เราและจะทรงปลอบโยนเรา 
• ศรัทธาในพระเยซูคริสต์จะมีอิทธิพลต่อเราในการเรียกของเราในศๅสนจักร ใน 

ความสัมพันธ์ฉันครอบครัว ในหน้าท่ีการงานของเราได้อย่างไร ศรัทธาในพระ 
เยซูคริสต์มีอิทธิพลต่อความหวังของเราในชีวิตนิรันดรอย่างไร 

เราจะเพิ ่มพูนศรัทธาของเราในพระเยซูคร ิสต์ได ้อย ่างไ^ 
โดยรู้ว่าพรมากมายเกิดจากการใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ เราจึงควรพยายาม 
เพ่ิมพูนศรัทธาของเราในพระองค์ พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า "ถ้าท่านมีความเช่ือ 
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เท่าเมล็ดพืชเมล็ดหน่ึง...ส่ิงหน่ึงส่ิงใดซ่ึงท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลย" (มัทธิว 1 7 : 2 ° ) 
เมล็ดพืชเล็กมาก แต่มันจะงอกงามเป็นต้นไมใหญ่ 
เราจะเพ่ิมพูนศรัทธาของเราได้อย่างไร ทำวิธีเดียวกับที่เราเพิ่มหรือพัฒนาทักษะ 
ด้านอื่น เราพัฒนาทักษะในการแกะสลักไม้ ทอผ้า วาดภาพ ทำอาหาร ทำเครื่อง 
ปันดินเผา หรือเล่นดนตรีอย่างไร เราศึกษา ฝึกฝน และทำงานด้านน้ัน เม่ือเรา 
ทำเช่นนั้น เราจะเก่งข้ึน ศรัทธาก็เช่นกัน ถ้าเราต้องการเพิ่มศรัทธาของเราในพระ 
เยซูคริสต์ เราต้องลงมือทำ ศาสดาพยากรณ์แอลมาเปรียบพระคำของพระผู้เป็น 
เจ้ากับเมล็ดพืชที่ต้องบำรุงเลี้ยงด้วยศรัทธา 
"แต่ดูเถิด, หากท่านจะตื่นและปลุกพลังของท่าน1 แม้มาสู่การทดลองคำพูด 
ข้าพเจ้า, และใช้อนุกาคหน่ึงของศรัทธา 1 แท้จริงแล้ว, แม้หากท่านทำไม่ได้มากไป 
กว่าปรารถนาท่ีจะเช่ือ, ก็ขอให้ความปรารถนานี้เกิดผลในท่าน, แม้จนท่านเช่ือใน 
ลักษณะจะให้ที่สำหรับส่วนหนึ่งของถ้อยคำข้าพเจ้า-
ๆปัดน้ี, เราจะเปรียบเทียบพระวจนะกับเมล็ดพืช บัดนี้, หากท่านให้ท่ี, เพื่อจะ 
ปลูกเมล็ดพืชในใจท่าน, ดูเกิด, หากเป็นเมล็ดจริง, หรือเมล็ดดี, หากท่านไม่โยน 
มันทิ้งโดยความไม่เชื่อของท่าน, ทำให้ท่านจะต่อต้านพระวิญญาณของพระเจ้า, 
ดูเถิด, มันจะเริ่มพองอยู่ในอกท่าน; และเม่ือท่านรู้สึกถึงการพองน้ี, ท่านจะกล่าว 
ในใจว่า—มันจำต้องเป็นว่าน่ึคือเมล็ดดี, หรือว่าพระวจนะดี, เพราะมันเร่ิมทำให้ 
จิตวิญญาณข้าพเจ้าขยาย; แท้จริงแล้ว, มันเริ่มให้ความสว่างแก่ความเข้าใจของ 
ข้าพเจ้า... 
"บัด'น้ีดูเถิด, การน้ีจะไม่เพ่ิมศรัทธาของท่านหรือ?" (แอลมา 32:27-29) 
ดังนั้นเราจึงเพิ่มศรัทธาของเราในพระผู้เป็นเจ้าไดีโดยกระทำตาม ความปรารถนา 
จะมีศรัทธาในพระองค์ 
เราจะเพิ่มศรัทธาของเราได้โดยสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์เกี่ยวกับความ 
หวัง ความปรารถนา และความจำเป็นของเรา (ดู แอลมา 34:17-26) แต่เราต้อง 
ไม่คิดว่าท้ังหมดท่ีเราต้องทำคือทูลขอ พระคัมภีร์บอกเราว่า "ความเช่ือก็เช่นเดียว 
กัน ถ้าไม่ประพฤติตามก็ไร้ผล" (ยากอบ 2:17) เร่ืองต่อไปน้ีเป็นเร่ืองเก่ียวกับ 
ชายคนหน่ึงท่ีแสดงศรัทธาโดยการกระทำ 
ชายคนน้ีต้องการศึกษาพระคัมภีร์ แต่เขาอ่านหนังสือไม่ออก เขาสวดอ้อนวอน 
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บทที่ 1 3 

พระบิดาบนสวรรค์ขอทรงช่วยให้เขาอ่านหนังสือออก วันหนึ่งมีครูคนหนึ่งมาที่ 
หมู่บ้าน และเขาขอให้ครูคนน้ันช่วย เขาเรียนพยัญชนะ เขาศึกษาวรรณยุกต์และ 
ฝึกผสมคำ ไม่นานเขาก็อ่านคำง่ายๆ ได้ ยิ่งฝึกเขาก็ยิ่งเรียนรู้ เขาขอบพระทัย 
พระเจ้าท่ีทรงส่งครูมาช่วยเขาหัดอ่าน ชายคนน้ั[ด้เพ่ิมพูนศรัทธา ความอ่อนน้อม 
ถ่อมตน และความรู้ถึงระดับท่ีเขาได้รับใช้เป็นประธานสาขาในศาสนจักร 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับI1บิลยู. คิมบัลส์อธิบายว่า "จะต้องมีการกระทำควบคู่กับ 
ศรัทธา ช่างโง่เขลาเพียงใดที่จะขอให้พระเจ้า ประทาน ความรู้แก่เรา แต่ฉลาด 
เพียงใดถ้าจะทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์เพิ่อให้ได้ความรู้ ศึกษาอย่าง 
สร้างสรรค์ คิดให้กระจ่างแจ้ง และจดจำส่ิงท่ีเรียนรู้มา" {Faith Precedes the 
Miracle [1972], 205; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 
ศรัทธาเกี่ยวข้องกับการทำสุดความสามารถเพื่อให้เป็นอย่างที่เราหวังและสวด 
อ้อนวอนขอ ประธานคิมบัลล์กล่าวว่า "ในศรัทธาเราหว่านเมล็ด และไม่นานเรา 
เห็นปาฏิหาริย์ของการผลิดอกออกผล มนุษย์มักเข้าใจผิดและสลับกระบวนการ" 
ท่านอธิบายต่อไปว่าพวกเราหลายคนอยากมีสุขภาพดีและแข็งแรงโดยไม่รักษา 
กฎสุขภาพ เราอยากมีความรุ่งเรืองโดยไม่จ่ายส่วนสิบ เราอยากใกล้ชิดพระเจ้า 
แต่ไม่อดอาหารและสวดอ้อนวอน เราอยากให้ฝนตกตามฤดูกาลและมีลันติสุขใน 
แผ่นดินโดยไม่รักษาวันสะบาโตให้ศักดสิทธและไม่รักษาพระบัญญัติข้ออ่ืนของ 
พระเจ้า (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร ดับเปิลยู. คิมบัลล์ [2006] 
หน้า 152) 
วิธีที่สำคัญในการเพิ่มพูนศรัทธาของเราคือฟังและศึกษาพระคำของพระเจ้า เรา 
ฟังพระคำของพระเจ้าที่การประชุมของศาสนจักร เราสามารถศึกษาพระคำของ 
พระองค์ได้จากพระคัมภีร์ "และเน่ืองจากคนท้ังปวงไม่มีศรัทธา, เจ้าจงแสวงหา 
อย่างขยันหมั่นเพียรและสอนถ้อยคำแห่งปัญญาให้กัน; แท้จริงแล้ว, เจ้าจง 
แสวงหาถ้อยคำแห่งปัญญาจากบรรดาหนังสือดีท่ีสุด; แสวงหาการเรียนรู้, แม้ 
โดยการศึกษาและโดยศรัทธาด้วย" (คพ. 88:118) 

• ท่านเห็นความสัมพันธ์อะไรระหว่างศรัทธาของเรากับการกระทำของเรา 

เกิดพรอะไรบ้างหลังจากมีศรัทธา 
โดยของประทานแห่งศรัทธา ปาฏิหาริย์เกิดข้ึน เทพมาปรากฏ ได้รับของประทาน 
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บทที่ 1 3 
แห่งพระวิญญาณ คำสวดอ้อนวอนได้รับคำตอบ และมนุษย์กลายเป็นบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า (ดู โมโรไน 7:25-26, 36-37) 
"เม่ือมีศรัทธา ศรัทธาจะทำให้เกิด...อัครสาวก ศาสดา ผู้ประสาทพร ศิษยาก-
บาล ผู้สอน ของประทาน ปัญญา ความรู้ ปาฏิหาริย์ การรักษา การพูดภาษา การ 
แปลภาษา ฯลฯ ทั้งหมดนี้ปรากฏเมื่อศรัทธาปรากฏบนแผ่นดินโลก และหายไป 
เม่ือศรัทธาหายไปจากแผ่นดินโลก เพราะส่ิงเหล่าน้ีคือผลของศรัทธา . . . และคน 
ที่มีศรัทธา โดยผ่านศรัทธา เขาจะได้ความรู้และปัญญาท่ีจำเป็นท้ังหมด จนกว่า 
เขาจะรู้จักพระผู้เป็นเจ้าและพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ท่ีพระองค์ทรงส่งมา—คนท่ี 
รู้จักพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร" (.Lectures on Faith [1985] 1 83) 
• มีเรื่องราวอะไรอีกบ้างจากพระคัมภีร์ที่ผู้คนเข้มแข็งขึ้นเพราะพวกเขามีศรัทธา 

ในพระเยซูคริสต์ ท่านเคยเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตท่านอย่างไร 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• ฮีบรู 11; แอลมา 32 (อธิบายลักษณะของศรัทธา) 
• อพยพ 14:19-22 (การแยกน้ําในทะเลแดง) 
• ปฐมกาล 6-8 (โนอาหและน้ําท่วม) 
• ม้ทธิว 8:5-33 (คนปวยหายจากโรค ท่าให้พายุสงบ ปาฏิหาริย์แห่งศรัทธา) 
• มาระโก 5:25-34 (หายโรคเพราะศรัทธา) 
• โรม 10:7 (ได้รับศรัทธาโดยฟังพระคำของพระผู้เป็นเจ้า) 
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การกลับใจ 
บทที่ 19 

เราทุกคนต้องกลับใจ 
• บาปคืออะไร บาปของเรามีผลกระทบต่อเราอย่างไร 
ศรัทธาในพระเยซูคริสตจะนำไปสู่การกลับใจอย่างแน่นอน ในโลกน้ีมีความจำเป็น 
ต้องกลับใจมาตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงปัจจุบัน พระเจ้าทรงสอนอาดัมว่า "ด้ง 
นั้นจงสอนลูกหลานของเจ้า, ว่ามนุษย์ทั้งปวง, ทุกแห่งหน, ต้องกลับใจ, มิฉะนั้น 
พวกเขาจะไม่มีทางสืบทอดอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดกได้เลย, เพราะ 
สิ่งไม่สะอาดจะพำนักที่นั่นไม่ได้, หรือพำนักในท่ีประทับของพระองค์ก็ไม่ได้" 
(โมเสส 6:57) 

เรามาแผ่นดินโลกเพ่ือจุดประสงค์ของการเติบโตและเจริญก้าวหน้า นี่เป็นกระ-
บวนการช่ัวชีวิต ระหว่างน้ีเราทุกคนทำบาป (ดู โรม 3:23) เราทุกคนต้องกลับใจ 
บางคร้ังเราทำบาปเพราะความเขลา บางครั้งเพราะความอ่อนแอ และบางคร้ัง 
เพราะจงใจไม่เช่ือฟัง ในพระคัมภีร๊ัไบเปิลเราอ่านว่า "ไม่มีคนชอบธรรมลักคน 
เดียวบนแผ่นดินโลกที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดีและไม่กระทำบาปเลย" 
(ปัญญาจารย์ 7:20) และ "ถ้าเราท้ังหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวงตนเอง และ 
สัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย" (1 ยอ'ห์น 1:8) 
บาปคืออะไร ยากอบกล่าวว่า "ผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำ คนน้ันจึง 
มีบาป" (ยากอบ 4:17) ยอห์นอธิบายว่าบาปคือ "การอธรรมทุกอย่าง" (1 ยอห์น 
5:17) และ "ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ (1 ยอห์น 3:4) 

นั่นเป็นเหตุให้พระเจ้าตรัสว่า "มนุษย์ท้ังปวง, ทุกแห่งหน, ต้องกลับใจ" (โมเสส 
6:57) นอกจากพระเยซูคริสต์ผู้มีพระชนม์ชีพดีพร้อมแล้ว ทุกคนที่มีชีวิตบนแผ่น 
ดินโลกล้วนทำบาป ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์จึง 
ทรงเปิดโอกาสให้เรากลับใจจากบาป 
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บทที่ 1 3 
การเป็นอิสระจากบาปผ่านการกลับใจ 
• การกลับใจคืออะไร 

การกลับใจเป็นวิธีท่ีเตรียมไวัให้เราเป็นอิสระจากบาปและได้รับการให้อภัย บาป 
บั่นทอนความก้าวหน้าทางวิญญาณของเราและแม้ถึงกับหยุดความก้าวหน้านั้นได้ 
การกลับใจทำให้เราเติบโตและพ้ฒนาทางวิญญาณอีกคร้ัง 
สิทธิพิเศษของการกลับใจเกิดขึ้นได้เพราะการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พระเยซู 
ทรงจ่ายค่าบาปของเราในวิธีท่ีเราไม,เข้าใจถ่องแท้ ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธ 
กล่าวดังน้ี 
"ข้าพเจ้าเคยเจ็บปวด ท่านเคยเจ็บปวด และบางคร้ังเป็นความเจ็บปวดแสนสาหัส 
แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าใจความเจ็บปวด. ..ที่จะทำให้โลหิตออกจากร่างกาย 
เหมือนเหง่ือได้ นั่นคงเป็นความเจ็บปวดที่น่ากลัว น่าหวาดผวา . . . 
". . . ไม่มีมนุษย์คนใดที่เคยเกิดมาในโลกนี้จะทนภาระอันหนักหน่วงที่พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าทรงแบกรับได้ เมื่อพระองค์ทรงแบกบาปของข้าพเจ้าและของ 
ท่าน และช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปของเรา" (.Doctrines of Salvation, sel. 
Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 1:130-31; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 
บางคร้ังการกลับใจเรียกร้องความกล้าหาญย่ิง ความเข้มแข็งมากมาย การร้องไห้ 
การสวดอ้อนวอนไม่หยุดหย่อน และความพยายามไม่รู้เหน็ดเหน่ือยเพ่ือดำเนิน 
ชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้า 

หลักธรรมแห่งการกลับใจ 
• หลักธรรมแห่งการกลับใจคืออะไร 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลส์ประกาศว่า "ไม่มี ทางหลวงพิเศษสู่การกลับ 
h ไม่มีเล้นทางพิเศษสู่การให้อภัย ทุกคนต้องเดินตามวิถีเดียวกันไม่ว่าจะรํ่ๅรวย 
หรือยากจน มีการศึกษาหรือด้อยการศึกษา สูงหรือเตี้ย เป็นเจ้าชายหรือคน 
อนาถา กษัตริย์หรือคนธรรมดา {คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร์ 
ดับเป็ลยู. คิมบลล์ [2006] หน้า 42; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 

สำหรับครู: การเขียนออกมาเป็นข้ทุ จะดึงดูดความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนจดจ่อ ขณะที,ท่านสนทนา 
หล้กธรรมแห่งการกลับใจกับสมาชิกชนเรียนหรือสมาชิกครอบครัว ท่านอาจจะขอให้คนหนึ่งเขียนหลัก 
ธรรมบนกระดานหรือในกระดาษแผ่นใหญ่ 
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เราต้องสำนึกว่าไดทำบาป 

เพ่ือกลับใจ เราต้องยอมรับว่าเราทำบาป ถ้าเราไม่ยอมรับ เราจะกลับใจไม่ได้ 
แอลมาแนะนำโคริแอนทอนบุตรชายที่ไม่ซื่อลัตย์ในการเรียกเป็นผู้สอนศาสนา 
และทำบาปร้ายแรงว่า "ขอให้บาปของลูกเท่าน้ันเป็นเร่ืองลำบากใจลูก, ด้วยความ 
ลำบากใจนั้นซึ่งจะนำลูกลงมาสู่การกลับใจ . . . จงอย่าพยายามแก้ตัวแม้แต่น้อย 
เพราะบาปของลูก" (แอลมา 42:29-30) พระคัมภีร์แนะนำเราเพ่ิมเติมว่าอย่าแก้ตัว 
ให้แก่ความประพฤติท่ีเป็นบาปของเรา (ดู ลูกา 16:15-16) 

เราไม่สามารถปกปิดการกระทำใดๆ ของชีวิตจากตัวเราหรือจากพระเจ้า 

เราต้อง(สึกเสียใจเพราะบาปของเรา 
นอกจากสำนึกว่าได้ทำบาปแล้ว เราต้องรู้สึกเสียใจด้วยใจจริงในส่ิงท่ีเราทำ เรา 
ต้องรู้สึกว่าบาปของเราน่ากลัวเราต้องอยากกำจัดและทิ้งบาป พระคัมภีร์บอกเรา 
ว่า "คนท้ังปวงท่ีนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และปรารถนาจะ 
รับบัพติศมา1 และออกมาด้วยใจท่ีชอกช้ําและวิญญาณท่ีสำนึกผิด, และ...กลับ 
ใจอย่างแท้จริงจากบาปทั้งหมดของพวกเขา.. .จะได้รับโดยบัพติศมาเข้าใน 
ศาสนจักรของพระองค์" (คพ. 20:37) 
• ศึกษา 2 โครินธ์ 7:9-10 และมอรมอน 2:10-14 ท่านคิดว่า "ความเสียใจอย่าง 

ที่ชอบพระทัยพระเจ้า" แตกต่างจากการแสดงความเสียใจอย่างไร 

เราต้องทิ้งบาปของเรา 
ความเสียใจด้วยใจจริงของเราจะนำเราให้ท้ิง (เลิกทำ) บาป ถ้าเราลักขโมย เราจะไม่ 
ลักขโมยอีก ถ้าเราพูดปด เราจะไม่พูดปดอีก ถ้าเราประพฤติล่วงประเวณี เราจะ 
เลิกทำ พระเจ้าทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ!จเซฟ สมิธ'ว่า "โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรู้ว่า 
ถ้าคนกลับใจจากบาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะสารภาพและละท้ิงมัน" (คพ. 58:43) 
เราต้องสารภาพบาปของเรา 
การสารภาพบาปสำคัญมาก พระเจ้าทรงบัญชาเราให้สารภาพบาปของเรา การสาร-
ภาพจะปลดเปล้ืองภาระหนักจากผู้ทำบาป พระเจ้าทรงสัญญาว่า "เรา, พระเจ้า, 
ให้อภัยบาป, และเมตตาคนเหล่านั้นที่สารภาพบาปของตนด้วยใจนอบน้อม" 
(คพ. 61:2) 
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เราต้องสารภาพท้ังหมดของเราต่อพระเจ้า นอกจากน้ี เราต้องสารภาพบาปร้าย 
แรง—อาทิ การล่วงประเวณี การมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน การมีความสัมพันธ์ 
กับเพศเดียวกัน การทำทารุณกรรมคู่ครองหรือเดีก และการขายหรือใช้ยาผิด 
กฎหมาย—ต่อผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตท่ีเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ 
ของเราในศาสนจักร ถ้าเราทำบาปต่อผู้อื่น เราจะสารภาพต่อบุคคลท่ีเราทำให้เสีย 
หาย บาปท่ีไม่ร้ายแรงซ่ึงไม่มีผูใดเก่ียวช้อง นอกจากตัวเราและพระเจ้า เราอาจจะ 
สารภาพบาปเหล่าน้ีกับพระเจ้าเป็นส่วนตัว 

เราต้องชดเชย 

ส่วนหนึ่งของการกลับใจคือการชดเชย นี่หมายความว่าเราต้องแก้ไขความผิดที่ 
เราทำให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำได้ ตัวอย่างเช่น คนท่ีลักทรัพย์ควรคืนของท่ีเขา 
ขโมยมา คนพูดปดควรเปิดเผยความจริง คนนินทาท่ีใส่ร้ายป้ายสีผู้อ่ืนควรกู้ช่ือ 
เสียงอันดีงามของบุคคลท่ีได้รับความเสียหาย เม่ือเราทำส่ิงเหล่าน้ี พระผู้เป็นเจ้า 
จะไม่พูดถึงบาปของเราอีกเม่ือเรารับการพิพากษา (ดู เอเสเคียล 33:15-16) 

เราต้องให้อภัยผู้อื่น 
ส่วนสำคัญของการกลับใจคือให้อภัยคนที่ทำบาปต่อเรา พระเจ้าจะไม่ทรงให้อภัย 
เราเว้นแต่เราจะชำระใจเราให้สะอาดจากความเกลียดชัง ความอาฆาต และความ 
รู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น (ดู 3 นีไฟ 13:14-15) "ดังน้ัน, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าควรให้ 
อภัยกัน; เพราะคนท่ีไม่ให้อภัยความผิดแก่พ่ีน้องตนย่อมอยู่ในสภาพท่ีถูกกล่าว 
โทษต'อพระพักตร์พระเจ้า; เพราะบาปท่ีร้ายแรงกว่ายังคงอยู่กับเขา" (คพ. 64:9) 

เราต้องรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
เพื่อทำให้การกลับใจของเราสมบูรณ์เราต้องรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (ดู 
คพ. 1:32) เราไม่ได้กลับใจอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไม่จ่ายส่วนสิบหรือรักษาวันสะบาโต 
ให้คักดสิทธหรือเช่ือฟังพระคำแห่งปัญญา เราไม่กลับใจถ้าเราไม่สนับสนุนผู้มีอำ-
นาจของศาสนจักรและไม่รักพระเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ของเรา ถ้าเราไม่สวดอ้อนวอน 
และไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน แสดงว่าเราไม่ได้กลับใจ เม่ือเรากลับใจ ชีวิตเราจะเปลี่ยน 
ประธานคิมบัลส์กล่าวว่า "หน่ึง ใครก็ตามท่ีกลับใจ เม่ือกลับใจแล้วเขาต้องดำเนิน 
ชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าเพื่อรักษาจุดที่เหนือกว่าเอาไว้ สิ่งนี้จำเป็นต่อ 
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การยกโทษอย่างสมบูรณ์" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร์ดับเปิลยู. 
คิมบัลล หน้า 47) 

• คำสอนในหมวดนี้แตกต่างจากแนวคิดผิดๆ ที่ว่าการกลับใจคือการปฏิบัติขั้น 
ตอนง่ายๆ หรือส่ิงท่ีทำเป็นกิจวัตรประจำวันอย่างไร 

การกล้บใจช่วยเราอย่างไร 
• การกลับใจช่วยเราในด้านใดบ้าง 

เม่ือเรากลับใจ การชดใช้ของพระเยซูคริสต์จะเกิดผลเต็มท่ีในชีวิตเรา และพระเจ้า 
จะทรงอภัยบาปของเรา เราจะเป็นอิสระจากพันธนาการแห่งบาป และเราจะพบปีติ 
แอลมาเล่าประสบการณ์การกลับใจจากอดีตอันเป็นบาปของฟานดังน้ี 
"จิตวิญญาณพ่อปวดร้าว [เป็นทุกข์] จนสุดขีดและถูกทรมานด้วยบาปท้ังหมด 
ของพ่อ 
"แท้จริงแล้ว, พ่อจำบาปและความชั่วช้าสามานย์ทั้งหมดของพ่อได้, ซึ่งทรมานพ่อ 
ด้วยความเจ็บปวดแห่งนรก; แท้จริงแล้ว, พ่อรู้ว่าพ่อกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าของ 
พ่อ, และว่าพ่อไม่ได้รักษาพระบัญญัติอันศักดสิทธของพระองค์ 
"... ความช่ัวช้าสามานย์ของพ่อใหญ่หลวงนัก, จนแม้เพียงความคิดท่ีจะเช้าไปในท่ี 
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าของพ่อก็ทรมานจิตวิญญาณพ่อด้วยความสะพรึงกลัว 
อันเกินกว่าจะพรรณนาได้ 
"... และเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้นคือเมื่อพ่อ . . . ปวดร้าวอยู่ด้วยความทรงจำถึง 
บาป อันมากมายของพ่อ, ดูเกิด, พ่อจำได้ด้วยว่าได้ยินบิดาของพ่อพยากรณ์ . . . 
เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์องค์หนึ่ง, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, 
เพ่ือทรงชดใช้บาปของโลก 
"บัดน้ี, เม่ือจิตของพ่อนึกได้ถึงความคิดน้ี, พ่อร้องอยู่ภายในใจพ่อ: ช้าแต่พระ 
เยซู, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ขอพระองค์ทรงเมตตาช้าพระองค์... 
"และบัดน้ี, ดูเกิด, เมื่อพ่อคิดดังนี้, พ่อจำความเจ็บปวดของพ่อไม่ได้อีก... 
"และโอ้, พ่อได้เห็นปีติ, และความสว่างอัศจรรย์อะไรเช่นน้ัน; แท้จริงแล้ว, จิต 
วิญญาณพ่อเปียมด้วยปีติยิ่งเท่ากับความเจ็บปวดของพ่อ! 
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. .ไม่มีอะไรเลยจะเป็นท่ีสุดและหอมหวานได้เท่าปีติของพ่อ" (แอลมา 36:12-
14, 17-21) 
• การกลับใจและการให้อภัยทำให้แอลมาเกิดปีติอย่างไร 
อันตรายของการฝัดวันแห่งการกลับใจของเรา 
• การฝัดวันแห่งการกลับใจอาจเกิดผลอะไรบ้าง 
ศาสดาพยากรณ์ประกาศว่า "ชีวิตน้ีเป็นเวลาสำหรับมนุษย์ท่ีจะเตรียมพบพระผู้ 
เป็นเจ้า" (แอลมา 34:32) เราควรกลับใจเด๋ียวน้ี ทุกวัน เม่ือเราต่ืนนอนตอนเช้า 
เราควรสำรวจตัวเราเพื่อดูว่าพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเราหรือไม่ 
ตอนกลางคืนก่อนเช้านอน เราควรทบทวนการกระทำและคำพูดของวันน้ัน และ 
ทูลขอพระเจ้าให้ทรงแสดงสิ่งที่เราต้องกลับใจ โดยการกลับใจทุกวันและทูลขอ 
ให้พระเจ้ายกโทษบาปของเรา เราจะก้าวหน้าข้ึนทุกวันจนเป็นคนดีพร้อม เช่น 
เดียวกับแอลมา ความสุขและปีติของเราจะหอมหวานและเป็นท่ีสุด 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• มัทธิว 9:10-13; ลูกา 13:3; เอเสเคียล 18:30 (กลับใจหรือพินาศ) 
• แอลมา 7:21 (ไม่มีส่ิงไม่สะอาดเช้าในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้าได้) 
• 2 โคืรินธ์ 7:9-10 (ความเสียใจอย่างท่ีชอบพระทัยพระเจ้า) 
• โมไซยาห์ 4:10-12 (ข้ันตอนของการกลับใจ) 
• อิสยาห์ 1:18; โมไซยาห์ 26:28-32 (การกลับใจนำมาซ่ึงการให้อภัย) 
• คพ. 58:42 (ไม่จำบาปอีก) 
• 2 นีไพ่ 9:23 (การกลับใจจำเป็นต่อความรอด) 
• 2 นีไพ่ 2:21 (กลับใจขณะอยู่ในเน้ือหนัง) 
• คพ. 19:15-20 (พระเจ้าทรงบัญชาเราให้กลับใจเพ่ือเราจะไม่ต้องทนทุกข์เช่น 

พระองค์) 
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บพติศมา 
บทที่ 2 0 

พระบัญญัติให้ร ับบัพติศมา 
• เหตุใดจึงต้องรับบัพติศมา 
ทุกวันนี้ เฉกเช่นในสมัยของพระเยซู มีหลักธรรมและศาสนพิธีบางอย่างของพระ 
กิตติคุณที่เราต้องเรียนรู้และเชื่อฟัง หลักธรรมคือความเช่ือหรือคำสอน ศาสน-
พธีคือพิธีกรรมหรือพิธี หลักธรรมสองข้อแรกของพระกิตติคุณคือศรัทธาใน 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ และการกลับใจบัพติศมาเป็นศาสนพิธีแรกของพระกิตติ-
คุณ คำแนะนำหนึ่งที่พระเจ้าประทานแก่อัครสาวกของพระองค์คือ "เหตุฉะน้ัน 
เจ้าท้ังหลายจงออกไปส่ังสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาใน 
พระนามแห่งพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธ สอนเขาให้ถือรักษาส่ิง 
สารพัดซ่ึงเราได้ส่ังพวกเจ้าไว้" (มัทธิว 28:19-20) 

เราต้องรับบัพติศมาเพึ่อการปลดบาปของเรา 
เม่ือเรามีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ และรับบัพติศมา บาปของเราได้รับการ 
ให้อภัยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
จากพระคัมภีร์เราเรียนรู้ว่ายอห์นผู้ถวายบัพติศมา "ก็ได้ปรากฏตัวในถ่ินทุรกัน-
ดาร ท่านได้ประกาศให้กลับใจเสียใหม่ และรับบัพติศมาเพ่ือพระเจ้าจะทรงยก 
ความผิดบาปเสีย" (มาระโก 1:4) อัครสาวกเปโตรสอนว่า "จงกลับใจใหม่และรับ 
บัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิ้นทุกคน เพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิด 
บาปของท่านเสีย" (กิจการ 2:38) หลังจากการเปล่ียนใจเล่ือมใสของเปาโล อานาเนีย 
กล่าวกับเขาว่า "จงลุกข้ึนรับบัพติศมาด้วยออกพระนามของพระองค์ลบล้างความ 
ผิดบาปของท่านเสีย" (กิจการ 22:16) 

สำหรับครู: ใช้คำถุามต้นหมวดเพ่ือเรมการสนทนาและให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบคร้วอ่านเน้ือ 
เร่ืองเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้คำถามท้ายหมวดเพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวไตร่ตรอง 
และสนทนาความหมายของเน้ือเร่ืองท่ีพวกเขาอ่านและประยุกตใช้กบชีวิต 
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เราต้องรับบัพติศมาเพื่อเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
"คนท้ังปวงท่ีนอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, และปรารถนาจะรับ 
บัพติศมา . . . ว ่ า . . . กลับใจอย่างแท้จริงจากบาปท้ังหมดของพวกเขา . . . จ ะ 
ได้รับโดยบัพติศมาเข้าในศาสนจักรของพระองค์" (คพ. 20:37) 
เราต้องรับบัพติศมาก่อนเราจึงจะ ไดรับของประทานแฟงพระวิญญาณบริสุทธิ 
พระเจ้าตรัสว่า "หากเจ้าจะหันมาหาเรา, และ. . . กลับใจจากการล่วงละเมิด [บาป] 
ทั้งปวงของเจ้า, และรับบัพติศมา, แมในน้ํา, ในพระนามของพระบุตรองค์เดียวท่ี 
ถือกำเนิดของเรา,... เจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ" (โมเสส 
6:52) 

เราต้องรับบัพติสมาเพื่อแสดงการเชื่อพัเง 
พระเยซูคริสต์ทรงปราศจากบาป แต่กระน้ันพระองค์ยังทรงรับบัพติศมา พระองค์ 
ตรัสว่าบัพติศมาของพระองค์จำเป็นต่อการ "กระทำตามส่ิงชอบธรรมทุกประการ" 
(มทธิว 3:15) ศาสดาพยากรณ์นีไฟอธิบายว่าพระเจ้ารับส่ังกับฟานว่า "จงตามเรา 
มา, และทำส่ิงท่ีเจ้าเห็นเราทำ. . . ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว, โดยไม่ทำการหน้าซ่ือ 
ใจคดและการหลอกลวงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, แต่ด้วยเจตนาแท้จริง, โดย 
กลับใจจากบาปของท่าน, โดยเป็นพยานต่อพระบิดาว่าท่านเต็มใจรับพระนามของ 
พระคริสต์, โดยบัพติศมา" (2 น!ฟ 31:12-13) 

เราต้องรับบัพติศมาเพื่อเขาอาฌาจักรซีเลสเชียล 
พระเยซูตรัสว่า "ผู้ใดท่ีเช่ือในเรา, และรับบัพติศมา . . . จะสืบทอดอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้าเป็นมรดก และผู้ใดท่ีไม่เช่ือในเรา, และไม่รับบัพติศมา, จะต้อง 
อัปมงคล" (3 นีไฟ 11:33-34) บัพติศมาเป็นประตูซึ่งเราเข้าไปในเส้นทางสู่อาณา 
จักรซีเลสเชียลผ่านทางนั้น (ดู 2 นีไฟ 31:17-18) 

วิธีบัพติศมาที่ถูกต้อง 
• เราควรรับบัพติศมาอย่างไร 
วิธีบัพติศมาที่ถูกต้องมีเพียงวิธีเดียว พระเยซูทรงเปิดเผยต่อศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธว่าเพ่ือให้บัพติศมา บุคคลผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตที่เหมาะสม "พึงลง 
ไปในน้ํากับผู้ท่ีขอรับบัพติศมา . . . จากน้ันเขาจะจุ่มเขาหรือเธอลงในน้ํา, และข้ึน 
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มาจากน้ําอีก" (คพ. 20:73-74) การลงไปในน้ําท้ังตัวเป็นเร่ืองจำเป็น อัครสาวก 
เปาโลสอนว่าการลงไปในนํ้าทั้งตัวและการขึ้นจากนํ้าอีกครั้งเป็นสัญลักษณ์ของ 
ความตายและการฟืนคืนชีวิต หลังจากบัพติศมา เราเร่ิมต้นชีวิตใหม่ เปาโลกล่าวว่า 
"ท่านไม่รู้หรือว่า เราท้ังหลายท่ีได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมา 
นั้นเข้าในความตายของพระองค 
"เหตุฉะน้ัน เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการ 
ตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดช 
พระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน 
"เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์ เราก็จะเข้าสนิท 
กับพระองค์ในการเป็นขึ้นมาอย่างพระองค์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วย" 
(โรม 6:3-5) 

บัพติศมาโดยลงไปในนํ้าทั้งตัวโดยผู้มืสิทธิอำนาจที่เหมาะสมเป็นวิธีบัพติศมาเพียง 
วิธีเดียวที่ยอมรับได้ 
• เหตุใดสิทธิอำนาจในการประกอบบัพติศมาจึงสำคัญ 

• บัพติศมาโดยลงไปในนั้าทั้งตัวเหมือนการฝังและการฟืนคืนพระชนม์ของพระ 
ผู้ช่วยให้รอดในทางใด 

บัพติศมาเมื่อถึงอายุรับผิดชอบได้ 
• ใครควรรับบัพติศมา 
ทุกคนที่อายุครบแปดขวบและรับผิดชอบการกระทำของตนได้ควรได้รับบัพติศมา 
บางนิกายสอนว่าเด็กเล็กๆ ควรรับบัพติศมา นี่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระผู้ 
ช่วยให้รอด เม่ือพระเยซูตรัสถึงเด็กเล็กๆ พระองค์ตรัสว่า "แผ่นดินสวรรค์เป็น 
ของคนเช่นเด็กเหล่าน้ัน" (ม,ทธิ'ว 19:14) 
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนกล่าวว่าการให้บัพติศมาเด็กเล็กเป็นการล้อเลียนพระผู้ 
เป็นเจ้าเพราะเด็กเล็กไม่สามารถทำบาปได้ ผู้พิการทางสมองที่ไม่สามารถรู้ถูกผิด 
ได้ไม่จำเป็นต้องรับบัพติศมาเช่นกัน (ดู โมโรไน 8:9-22) 

คนอ่ืนๆ นอกจากน้ีต้องรับบัพติศมา เราต้องได้รับศาสนพิธีบัพติศมาและซ่ือสัตย์ 
ต่อพันธสัญญาที่เราทำไว้ในเวลานั้น 
• ท่านจะพดอะไรกับเพื่อนที่เชื่อว่าเด็กทารกต้องรับบัพติศมา 
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เราท 0าพันธสัญญาเมื ่อเรารับบัพติศมา 
พระคัมภีร์หลายข้อสอนเร่ืองบัพติศมา มีอยู่ข้อหนึ่ง ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอน 
ว่าศรัทธาและการกลับใจเป็นขั้นตอนที่เตรียมเราให้พร้อมรับบัพติศมๅ ท่านสอน 
ว่าเมื่อเรารับบัพติศมา เราทำพันธสัญญากับพระเจ้า เราสัญญาว่าจะทำบางส่ิงบาง 
อย่าง และพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรเราเป็นการตอบแทน 
แอลมาอธิบายว่าเราต้องปรารถนาจะได้ช่ือว่ๅผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องเต็มใจ 
ช่วยเหลือและปลอบโยนกัน เราต้องยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ใน 
ทุกสิ่ง และทุกแห่ง เม่ือเราทำส่ิงเหล่าน้ีและรับบัพติศมา พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยก 
โทษบาปของเรา แอลมาบอกคนท่ีเช่ือคำสอนของท่านเก่ียวกับพระกิตติคุณด้งน้ี 
"ดูเถิด, นี่คือผืนนํ้าแห่งมอรมอน.. .และบัดนี้, เม่ือท่านปรารถนาจะเข้ามๅสู่คอก 
ของพระผู้เป็นเจ้า, และเรียกว่าเป็นผู้คนของพระองค์,. . .ท่านมีอะไรขัดข้องเล่าท่ี 
จะรับบัพติศมาในพระนามของพระเจ้า, เพ่ือเป็นพยานต่อพระพักตร์พระองค์ว่า 
ท่านเข้ามาในพันธสัญญากับพระองค์, ว่าท่านจะรับใช้พระองค์และรักษาพระ 
บัญญัติของพระองค์, เพ่ือพระองค์จะเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาให้ท่าน 
ให้มากมายย่ิงข้ึน?" (โมไซยาห์ 18:8, 10) ผู้คนปรบมือด้วยปีติและกล่าวว่าพวก 
เขาปรารถนาจะรับบัพติศมา แอลมาให้บัพติศมาพวกเขาในผืนน้ํามอรมอน (ดู 
โมไซยาห์ 18:7-17) 
แอลมาสอนว่าเม่ือเรารับบัพติศมา เราทำพันธสัญญากับพระเจ้าด้งน้ี 
1. เข้ามาสู่คอกของพระผู้เป็นเจ้า 
2. แบกภาระของกันและกัน 
3. ยืนเป็นพยานของพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกแห่ง 
4. รับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
เม่ือเรา'รับบัพติศมาและ'รักษา'พันธสัญญาบัพติศมา พระเจ้าทรงสัญญาด้งน้ี 
1. ยกโทษบาปของเรา (ดู กิจการ 2:38; คพ. 49:13) 
2. เทพระวิญญาณลงมาบนเราให้มากมายยิ่งขึ้น (ดู โมไซยาห้ 18:10) 
3. ให้การนำทางและความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธในแต่ละวัน (ดู 

กิจการ 2:38; คพ.20:77) 
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4. ให้เราออกมาในการฟืนคืนชีวิตคร้ังแรก (ดู โมไซยาห์ 18:9) 

5. ให้ชีวิตนิรันดรแก่เรา (ดู โมไซยาห์ 18:9) 
• ท่านคิดว่าแบกภาระของกันและกันหมายความว่าอย่างไร การยืนเป็นพยานของ 

พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกแห่งหมายความว่าอะไร 

บ้พติศมาให้การเริ่มต้นใหม่แก่เรา 
เม่ือเรารับบัพติศมา เราเร่ิมวิถีชีวิตใหม่ นั่นคือสาเหตุที่เรียกบัพติศมาว่าการเกิด 
ใหม่ พระเยซูตรัสว่าเว้นแต่เราจะเกิดจากนํ้าและพระวิญญาณ หาไม่แล้วเราจะเข้า 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ (ยอพน 3:3-5) อาดัมได้รับคำอธิบายท่ีชัดเจน 
เก่ียวกับหลักธรรมดังกล่าวว่า 
"ตราบเท่าท่ีเจ้าเกิดมาในโลกโดยน้ัา, และโลหิต, และวิญญาณ, ซึ่งเรารังสรรค!ว้, 
และจากผงธุลีกลายเป็นจิตวิญญาณมีชีวิตฉันใด, แม้ฉันน้ันเจ้าต้องเกิดใหม่สู่ 
อาณาจักรแห่งสวรรค์, โดยนํ้า, และโดยพระวิญญาณ, และสะอาดโดยพระโลหิต, 
แม้พระโลหิตของพระองค์เดียวท่ีถือกำเนิดของเรา" (โมเสส 6:59) 
อัครสาวกเปาโลกล่าวว่าหลังจากรับบัพติศมา เราควรเร่ิมต้นชีวิตใหม่ "เราจึงถูก 
ฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมา . . . เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วย 
เหมือนกัน" (โรม 6:4) พรประเสริฐประการหน่ึงของบัพติศมาคือเราจะได้เร่ิมต้น 
ใหม่ในเส้นทางสู่เป้าหมายนิรันดรของเรา 

• บัพติศมาของท่านเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างไร 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 2 นีไฟ 31:4-7 (จุดประสงค์และความจำเป็นของบัพติศมา) 
• 3 นีไฟ 11:21-27; คพ. 20:72-74 (วิธีประกอบพิธีบัพติศมา) 
• กิจการ 2:38-39 (รับบัพติศมาเพ่ือการปลดบาป) 
• โมโรไน 8:8-12; คพ. 20:71-72 (เด็กเล็กไม่ต้องรับบัพติศมา ทุกคนที่กลับใจ 

ต้องรับบัพติศมา) 
• แอลมา 7:14-16 (บัพติศมาคือการชำระให้สะอาด โดยเข้าสู่พันธสัญญาแห่ง 

ชีวิตนิรันดร) 
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ของประทานแห่ง 
พระวิญญาณบริสุทธิ 

บทที่ 21 

พระวิญญาณบริส ุทธ 
ในบทท่ี 7 เราเรียนรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธเป็นสมาชิกองค์หน่ึงในพระผู้เป็นเจ้า 
สามพระองค์ พระองค์ทรงเป็น "รูปกายท่ีเป็นวิญญาณ" (คพ. 130:22) พระองค์ 
ไม่ทรงมีพระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดูก อิทธิพลของพระองค์สามารถอยู่ได้ 
ทุกที่ในคราวเดียวกัน พระพันธกิจของพระองค์คือเป็นพยานถึงพระบิดาและพระ 
บุตรตลอดจนความจริงทั้งมวล นอกจากน้ี พระวิญญาณบริสุทธจะทรงชำระเรา 
ให้บริสุทธหรีอศักดสิทธด้วยเพ่ือเตรียมเราให้พร้อมอยู่ในท่ีประทับของพระผู้เป็น 
เจ้า พระวิญญาณบริสุทธจะทรงชำระใจเราให้บริสุทธเพ่ือเราจะไม่ปรารถนาทำช่ัวอีก 
มีความแตกต่างระหว่างพระวิญญาณบริสุทธกับ ของประทาน แห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธ ในบทน้ีเราจะเรียนรู้ว่าของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธคืออะไรและ 
เราจะรับของประทานอันย่ิงใหญ่น้ีจากพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร 

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริส ุทธ ิ 
• อะไรคือความแตกต่างระหว่างพระวิญญาณบริสุทธกับของประทานแห่งพระ 

วิญญาณบริสุทธ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธเป็นสิทธิพิเศษ—มอบให้ผู้มีศรัทธาในพระ 
เยซูคริสต์ รับบัพติศมา และรับการยืนยันเป็นสมาชิกของศาสนจักร—เพ่ือรับ 
การนำทางและการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธ 

สำหรับครู: ท่านอาจต้องการให้สมาชิกชนเรียนหุรือสมาชิกครอบครวมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่อไปนี้หนึ่ง 
อย่างหรือมากกว่าน้ัน (ใ) อ่านพระคมภีร์เพิ่มเติมที่ระบุไว้ท้ายบท และสนทนาว่าพระวิญญาณบริสุทธิทรง 
ช่วยการดำเนินชีวิตในโลกนี้ได้อย่างไร (2) บอกถึงพรบางประการท่ีเข้ามาในชีวิตพวกเขาเพราะพวกเขามี 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ (3) สนทนาว่าบิดามารดาจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยบุตรธิดาให้ 
เข้าใจของประทานแห่งพัร.วิญญาณบริสุทธิใเละพระวิญญาณบริสทธิทรงส่ือสารnบเราอย่างไร 
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โจเซฟ สมิธกล่าวว่าเราเชื่อในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธที่เรๅได้รับ 
เวลาน้ีเท่าๆ กับที่ได้รับในสมัยอัครสาวกรุ่นแรก เราเช่ือในความสมบูรณ์ พลัง 
อำนาจ ความยิ่งใหญ่ และรัศมีภาพแห่งของประทานดังกล่าว (ดู คำสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: h เซฟ สมิธ [2007] หน้า 104) 
บุคคลหนึ่งจะได้รับการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธเพียงชั่วคราวถ้าไม่ได้รับ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ (ดู คพ. 130:23) อย่างไรก็ดี การนำทาง 
จะไม่ต่อเน่ืองเว้นแต่บุคคลน้ันจะรับบัพติศมาและรับการวางมือมอบของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธ เราอ่านใน กิจการ 10 ว่าโครเนลิอัสทหารโรมันได้รับ 
การดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธเพื่อให้รู้ว่ๅพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เป็น 
ความจริง แต่โครเนลิอัสไม,ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธจนหลัง 
จากเขาได้รับบ'พติศมา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่าถ้าโครเนลิอัสไม่ได้รับ 
บัพติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ พระวิญญาณบริสุทธจะจาก 
เขาไป (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: h เซฟ สมิธ หน้า 104) 
ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของศาสนจักรเรียนรู!๑ยอำนาจขฏง 
พระวิญญาณบริสุทธวำพระคัมภีร์มอรมอนเป็นความจริง (ดู โมโรไน 10:4-5) 
แต่ประจักษ์พยานที่ได้รับในตอนแรกจะจากพวกเขาไปถ้าพวกเขาไม่ได้รับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ พวกเขาไม1ได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่อง 
เหมือนกับผู้มืของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ 
การได้ร ้บของประทานแห่งพระวิญญาณ,บริส ุทธ 
• เราต้องท่าอะไรจึงจะมืพระวิญญาณบริสุทธเป็นเพื่อนตลอดเวลา 
หลังจากได้รับบัพติศมาเขาจะได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกของคาสนจักรและได้ 
รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธโดยการวางมือ พระเจ้าตรัสว่า "ผู้ใดท่ี 
มีศรัทธา เจ้าจะยืนยันในศาสนจักรของเรา, โดยการวางมือ, และเราจะประสาท 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธแก่พวกเขา" (คพ. 33:15) 
เม่ือได้รับมอบอำนาจ เอ็ลเดอร์ที่มืค่าควรทุกคนของศาสนจักรจะมอบของประ-
ทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธให้อีกคนหน่ึง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้รับประกันว่า 
บุคคลนั้นจะได้รับการดลใจและการนำทางจากพระวิญญาณบริสุทธเพียงเพราะ 
เอ็ลเดอร์วางมือบนศีรษะของเขา แต่ละคนต้อง "รับพระวิญญาณบริสุทธ" นี่ 
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บทที่ 21 

หมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธจะมาหาเราก็ต่อเมื่อเราซื่อสัตย์และปรารถนา 

ความช่วยเหลือจากผู้ส่งสารจากสวรรค์องค์น้ี 
เพื่อให้มีค่าควรแก่การได้รับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธ เราต้อง 
พยายามเช่ือฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าอย่างจริงจัง เราต้องรักษาความนึก 
คิดและการกระทำของเราให้บริสุทธ 

ตระหนักถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ 
โดยปรกติพระวิญญาณบริสุทธทรงส่ือสารกับเราอย่างเงียบๆ เรามักเรียกอิทธิพล 
ของพระองค์ว่า "เสียงสงบแผ่วเบา" (ดู 1 พงค์กษัตริย์ 19:9-12; ฮีลามัน 5:30; 
คพ. 85:6) ประธาน,บอยด์ เค. แพคเกอร์อธิบายว่า "พระวิญญาณบริสุทธตรัส 
ด้วยสุรเสียงที่ท่าน รู้สึก มากกว่าท่าน ได้ปีน..:ขณะ,ที่เรา'พูดถึง 'การฟัง, สุรเสียง 
กระซบของพระวิญญาณ ส่วนใหญ่แล้วเรามักหมายถึงการกระตุ้นเตือนทาง 
วิญญาณโดยพูดว่า 'ฉันมีความรู้สึก . . ท่านกล่าวต่อไปว่า "สุรเสียงของพระ 
วิญญาณตรัสอย่างแผ่วเบา โดยกระตุ้นเตือนท่านว่าจะทำอะไรหรือพูดอะไร หรือ 
อาจจะเตือนหรือตักเตือนท่านก็ได้" (ใน Conference Report, Oct. 1994, 77; 
หรือ Ensign, Nov. 1994, 60) 

ของประทานประเสริฐสุดประการหนึ ่งของพระผู ้เป็นเจ้า 
• เราจะได้รับพรอะไรบ้างผ่านของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ 
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธเป็นของประทานประเสริฐสุดประการหน่ึง 
ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เรา โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธเราจะรู้ว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงพระชนม์ พระเยซูคือพระคริสต์ และศาสนจักรของพระองค์ได้รับการ 
ฟืนฟูบนแผ่นดินโลก เราจะได้รับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธเพ่ือ 
บอกเราทุกส่ิงท่ีเราควรทำ (ดู 2 นีไฟ 32:5) พระวิญญาณบริสุทธจะทรงชำระเรา 
ให้บริสุทธเพ่ือเตรียมเราให้พร้อมอยู่ในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า เราจะช่ืนชม 
กับของประทานแห่งพระวิญญาณ (ดู บทท่ี 22 ในหนังสือเล่มน้ี) ของประทานอัน 
ประเสริฐน้ีจากพระบิดาบนสวรรค์จะนำสันติสุขมาสู่ใจเราและทำให้เราเข้าใจเร่ือง 
ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 โครินธ์ 2:9-12) 
• เหตุใดของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธจึงเป็นของประทานประเสริฐสุด 

ประการหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้เรา 
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พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 1 โครินธ์ 3:16-17; คพ. 130:22-23 (พระวิญญาณบริสุทธสถิตอยู่กับผู้ 

ซื่อสัตย์) 
• กิจการ 19:1-7 (ประสาทของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธมาแต่โบราณ) 
• โมโรไน 8:25-26 (วิธีรับพระวิญญาณบริสุทธ) 
• โมโรไน 10:5 (พระวิญญาณบริสุทธทรงเป็นพยานถึงความจริง) 
• โมไซยาห์ 5:2 (พระวิญญาณบริสุทธทรงเปล่ียนจิตใจ) 
• แอลมา 5:54 (พระวิญญาณบริสุทธทรงชำระให้บริสุทธ) 
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ของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บทที่ 2 2 

ของประทานแห่งพระว ิญญาณ 
• ของประทานฝ่ายวิญญาณท่ีพระเจ้าประทานแก่เราคืออะไร 
หลังจากรับบัพติศมา เราแต่ละคนได้รับการวางมือเพ่ือรับของประทานแห่งพระ 
วิญญาณบริสุทธ ถ้าเราซื่อสัตย์ เราจะมือิทธิพลของพระองค์อยู่กับเราเสมอ โดย 
ผ่านพระองค์ เราแต่ละคนจะได้รับพรด้วยพสังทางวิญญาณบางอย่างที่เรียกว่า 
ของประทานแห่งพระวิญญาณ ผู้ซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์จะได้รับของประทานเหล่า 
นี้ "ของประทานท้ังหลายท้ังปวงเหล่าน้ีมาจากพระผู้เป็นเจ้า, เพ่ือผลประโยชน์ 
ของลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า" (คพ. 46:26) ของประทานดังกล่าวจะช่วยให้เรารู้จัก 
และสอนความจริงของพระกิตติคุณ ของประทานเหล่าน้ีจะช่วยให้เราเป็นพรแก่ผู้ 
อื่น และจะนำทางเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเรา เพ่ือใช้ของประทานของ 
เราอย่างฉลาด เราต้องรู้ว่าของประทานน้ันคืออะไร เราจะพัฒนาได้อย่างไร และ 
จะรู้ได้อย่างไรว่าซาตานเลียนแบบของประทานเหล่าน้ี 
พระคัมภีร์พูดถึงของประทานหลายอย่างของพระวิญญาณ เม่ือใดก็ตามท่ีศาสน-
จักรแท้จริงอยู่บนแผ่นดินโลก สมาชิกจะได้รับของประทานเหล่าน้ี (ดู มาระโก 
16:16-18) ของประทานแห่งพระวิญญาณได้แก่ 
ของประทานแห่งการพูดภาษา (ศพ. 46:24) 

บางคร้ังเราจำเป็นต้องส่ือสารพระกิตติคุณในภาษาท่ีเราไม่คุ้นหู เมื่อเกิดเรื่องเช่น 
นี้ พระเจ้าจะประทานพรเราให้สามารถพูดภาษาน้ันได้ ผู้สอนศาสนาหลายคนได้ 
รับของประทานแห่งการพูดภาษา (ดูรูปภาพในบทน้ี) ตัวอย่างเช่น สมัยเอ็ลเดอร์ 
อลอนโซ เอ. สิงค์ลีย์เป็นผู้สอนศาสนาในฮอลแลนด์ เขาเช้าใจและพูดภาษาดัทช์ 

สำหรับครู: ท่านอาจขอให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครวแต่ละคนทบทวนรายการของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณในบทนี้และเลือกมาสองอย่างที่พวกเขาประสงค์จะเรียนเมากขึ้น ส่วนหนึ่งของบทเรียนคือให้ 
เวลาพวกเขาศึกษาข้อความ และข้อพระค้มภีร์เก่ียวกับของประทานท่ีพวกเขาเลือก เม่ือพวกเขาศึกษาแล้ว 
ขอให้พวกเขาแบ่งปันส่ิงท่ีได้เรียนร 
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ได้น้อยมากแม้จะสวดอ้อนวอนและศึกษาอย่างหนักก็ตาม เม่ือกลับไปบ้านหลัง 
หน่ึงท่ีเคยไปเย่ียม สตรีคนหน่ึงเปิดประตูและพูดภาษาดัทช์ใส่เขาด้วยความโมโห 
เขาแปลกใจมากท่ีสามารถเข้าใจได้ทุกคำ เขารู้สึกปรารถนาอย่างแรงกล้าอยาก 
แสดงประจักษ์พยานเป็นภาษาดัทช์ให้เธอฟัง เขาเริ่มพูด และเขาพูดภาษาดัทชได้ 
ชัดมาก แต่เม่ือกลับไปเพ่ือแสดงให้ประธานคณะเผยแผ่เห็นว่าเขาสามารถพูด 
ภาษาดัทช์ได้ ความสามารถดังกล่าวกลับหายไป สมาชิกท่ีซ่ือสัตย์หลายคนได้รับ 
พรด้วยของประทานแห่งการพูดภาษา (ดู โจเซฟ ฟิลดิง สมิธ Answers to 
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957-66], 
2:32-33.) 
ของประทานแห่งการแปลความหมายของภาษาต่างๆ (ดู คพ. 46:25) 

บางครั้งเราได้รับของประทานดังกล่าวเมื่อเราไฝเข้าใจภาษาหนึ่งและเราจำเป็น 
ต้องได้รับข่าวสารสำคัญจากพระผู้เป็นเจ้า ตัวอย่างเช่น ประธานเดวิด โอ. แมค-
เคย์มีความปรารถนาอย่างย่ิงท่ีจะพูดกับวิสุทธิชนในนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องใช้ล่าม 
ท่านบอกพวกเขาว่าฟานหวังว่าพระเจ้าจะประทานพรพวกเขาให้สามารถเข้าใจ 
ท่านได้ ท่านพูดเป็นภาษาอังกฤษ ข่าวสารของท่านใช้เวลาประมาณ 40 นาที ขณะ 
ที่ท่านพูด ท่านบอกได้จากสีหน้าของหลายคนและนํ้าตาในดวงตาของพวกเขาว่า 
พวกเขากำลังรับข่าวสารของท่าน (ดู Answers to Gospel Questions, 
2:30-31) 
ของประทานแห่งการแปล (คพ. 5:4) 
ถ้าผู้นำของศาสนจักรเรียกเราให้แปลพระคำของพระเจ้า เราจะได้รับของประทาน 
ให้แปลได้เกินความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวเรา เช่นเดียวกับของประทานท้ังหมด เรา 
ต้องดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม หมั่นศึกษา และสวดอ้อนวอนเพ่ือให้ได้ของ 
ประทานแห่งการแปล เม่ือเราทำส่ิงเหล่าน้ี พระเจ้าจะทรงให้เรารู้สึกถึงการเผาไหม้ 
ในตัวเราเก่ียวกับความถูกต้องของการแปล (ดู คพ. 9:8-9) โจเซฟ สมิธมีของ 
ประทานแห่งการแปลเม่ือท่านแปลพระคัมภีร์มอรมอน ของประทานดังกล่าวมาถึง 
ท่านก็ต่อเมื่อท่านท่าตัวสอดคล้องกับพระวิญญาณ 

ของประทานแห่งปีญญา (คพ. 46:17) 
พวกเราบางคนได้รับพรให้สามารถเข้าใจผู้คนและหลักธรรมของพระกิตติคุณ 
ตามท่ีจะใช!ด้กับชีวิตเรา เราทราบมาว่า 
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"ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรด 
ประทานให้แก่คนท้ังปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้น้ันก็จะได้รับ 
สิ่งที่ทูลขอ 

"แต่จงให้ผู้น้ันทูลขอด้วยความเช่ือ อย่าสงสัยเลย เพราะว่าผู้ท่ีสงสัยเป็นเหมือน 
คล่ืนในทะเล ซึ่งถูกลมพัดซัดไปมา 
"ผู้น้ันจงอย่าคิดว่าจะได้รับส่ิงใดจากพระเจ้าเลย" (ยากอบ 1:5-7) 
พระเจ้าตรัสว่า "อย่าแสวงหาความม่ังค่ังแต่จงแสวงหาปัญญา, และดูเถิด, ความ 
ลี้สับของพระผู้เป็นเจ้าจะถูกคลี่ให้เจ้า" (คพ. 6:7) 
ของประทานแห่งความรู (คพ. 46:18) 

สุดท้ายแล้วทุกคนที่เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์จะรู้ทุกสิ่ง ความรู้เร่ืองพระผู้ 
เป็นเจ้าและกฎของพระองค์!ด้รับการเปิดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธ (ดู คพ. 
121:26) เราจะรอดไม่ได้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเก่ียวกับกฎเหล่าน้ี (ดู คพ. 131:6) 
พระเจ้าทรงเปิดเผยว่า "หากคนคนหน่ึงได้ความรู้และความรู้แจ้งเพ่ิมข้ึนในชีวิตน้ี 
โดยผ่านความขยันหม่ันเพียรและการเช่ือฟังของเขาย่ิงกว่าอีกคนหน่ึงเท่าใด, เขา 
ก็จะเหนือกว่ายิ่งขึ้นเท่านั้นในโลกที่จะมาถึง" (คพ. 130:19) พระเจ้าทรงบัญชาเรา 
ให้เรียนรู้งานของพระองค์มากท่ีสุดเท่าท่ีเราจะทำได้ พระองค์ทรงต้องการให้เรา 
เรียนรู้เก่ียวกับฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก สิ่งที่เป็นมาหรือต้องบังเกิดขึ้น สิ่งซึ่งอยู่ที่ 
บ้านและต่างแดน (ดู คพ. 88:78-79) อย่างไรก็ตาม มีบางคนที่พยายามหา 
ความรูโดยศึกษาด้วยตนเอง พวกเขาไม่ทูลขอความช่วยเหลือจากพระวิญญาณ 
บริสุทธ พวกเขาคือคนที่กำลังเรียนรู้ตลอดเวลาแต่ไม่เคยรู้ถึงความจริง (ดู 
2 ทิโมธี 3:7) เมื่อเราได้รับความรู!ดยการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธ พระ 
วิญญาณของพระองค์จะตรัสกับความคิดและใจเรา (ดู คพ. 6:15, 22-24; 8:2; 
9:7-9) 
ของประทานแห่งการสอนป็ญญาและความรู (โมโรไน 10:9-10) 
บางคนได้รับความสามารถพิเศษในการอธิบายและเป็นพยานถึงความจริงแห่ง 
พระกิตติคุณ เราใช้ของประทานด้งกล่าวได้เม่ือเราสอนช้ันเรียน บิดามารดาจะ 
ใช้ของประทานน้ีสอนลูกๆ ของพวกเขา ของประทานน้ียังช่วยเราสอนคนอ่ืนๆ 
ด้ว ย เพ่ือให้พวกเขา เข้าใจพระกิตติคุณ 
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ของประทานแฟงการ(ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผูเป็น-
เจ้า (คพ. 46:13) 

นี่เป็นของประทานของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกผู้ได้รับเรียกให้เป็นพยาน 
พิเศษของพระเยซูคริสต์ อย่างไรก็ตาม คนอ่ืนๆ จะได้รับของประทานน้ีด้วย ทุก 
คนมีประจักษ์พยานได้ โดยผ่านมาทางสุรเสียงกระซิบของพระวิญญาณศักดสิทธ 
ประธานเดวิด โอ. แมค เค ย์สอนว่า "พระเจ้าตรัสไวในหลักคำสอนและ'พันธ-
สัญญาว่า แก่บางคนมีให้ไวโดยพระวิญญาณบริสุทธเพ่ือรู้ว่า พระเยซูคริสต์คือ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และว่าพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนเพ่ือบาปของโลก 
[ดู คพ. 46:13] คนเหล่านี้คือผู้ยืนหยัดอยู่บนศิลาแห่งการเปิดเผยในประจักษ์ 
พยานท่ีเขาแสดงต่อโลก" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: เดวิด โอ. แมคเคย 
[2003] หน้า 170) 

ของประทานแฟงการเชึ่อประจักษ์พยานของผูอื่น (คพ. 46:14) 
โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธ เราจะรู้ความจริงของทุกเร่ือง ถ้าเราต้องการ 
รู้ว่าคนๆ หน่ึงกำลังพูดความจริงหรือไม่ เราต้องทูลถามพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา 
ถ้าสิ่งที่เราสวดอ้อนวอนเป็นความจริง พระเจ้าจะตรัสให้ความสงบแก่จิตใจของ 
เรา (ดู คพ. 6:22-23) โดยวิธีน้ีเราจะรู้เม่ือคนๆ นั้น แม้แต่ศาสดาพยากรณ์ ได้ 
รับการเปิดเผย นีไฟทูลขอพระเจ้าให้เขาเห็น รู้สึก และรู้ว่าความฝืนของบิดาเป็น 
ความจริง (ดู 1 น!ฟ 10:17-19) 
ของประทานแฟงการพยากรณ์ (คพ. 46:22) 

ผู้ได้รับการเปิดเผยที่แท้จริงเกี่ยวกับอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคตคือผู้มีของประทาน 
แห่งการพยากรณ์ ศาสดาพยากรณ์มีของประทานดังกล่าว แต่เรามีได้เช่นกันเพ่ือ 
ช่วยเราปกครองชีวิตตนเอง (ดู 1 โครินธ์ 14:39) เราอาจได้รับการเปิดเผยจาก 
พระผู้เป็นเจ้าเพื่อตัวเราและการเรียกของเรา แต่จะไม1ได้รับการเปิดเผยสำหรับ 
ศาสนจักรหรือผู้นำศาสนจักร เพราะการท่ีบุคคลหน่ึงได้รับการเปิดเผยสำหรับผู้ 
มีอำนาจสูงกว่าเป็นเรื่องที่ขัดต่อระเบียบของสวรรค ์ถ้าเรามีของประทานแห่งการ 
พยากรณ์จริงๆ เราจะไม1ได้รับการเปิดเผยใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่พระเจ้า 
ตรัสไวในพระคัมภีร์ 
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ของประทานแห่งการรักษา (คพ. 46:19-20) 
บางคนมีศรัทธาในการรักษา และคนอ่ืนๆ มีศรัทธาว่าจะหาย เราทุกคนสามารถ 
แสดงศรัทธาว่าจะหายได้เม่ือเราปวย (ดู คพ. 42:48) คนจำนวนมากท่ีดำรงฐานะ 
ปุโรหิตมีของประทานแห่งการรักษาผู้ปวย คนอ่ืนๆ อาจได้ความรู้เก่ียวกับวิธีรักษา 
ความเจ็บปวย 

ของประทานแห่งการทำสิ่งอัศจรรย์ (คพ. 46:21) 
พระเจ้าประทานพรผู้คนของพระองค์หลายคร้ังในวิธีท่ีน่าอัศจรรย์ เมื่อผู้บุกเบิก 
ยูทาห้ปลูกพืชครั้งแรก ฝูงตั๊กแตนเกือบทำลายพืชผลของพวกเขา ผู้บุกเบิกสวด 
อ้อนวอนขอให้พระเจ้าปกป้องพืชผล และพระองค์ทรงส่งนกนางนวลมากินต๊ัก-
แตน เม่ือเราต้องการความช่วยเหลือและทูลขอด้วยศรัทธา ถ้าเป็นเพื่อประโยชน์ 
ของเราพระเจ้าจะทรงทำส่ิงอัศจรรย์เพ่ือเรา (ดู ม'ทธิ'ว 17:20; คพ. 24:13-14) 
ของประทานแห่งศรัทธา (โมโรไน 10:11) 

พี่ชายของเจเร็ดมีศรัทธามาก เพราะศรัทธาของเขา เขาจึงได้รับของประทานอ่ืนๆ 
ศรัทธาของเขายิ่งใหญ่มากจนพระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏต่อเขา (ดู อีเธอร์ 
3:9-15) หากปราศจากศรัทธา ย่อมไม่ได้รับของประทานใดๆ โมโรไนสัญญาว่า 
"ผู้ใดท่ีเช่ือในพระคริสต์, โดยไม่สงสัยในส่ิงใดแล้ว, สิ่งใดก็ตามที่เขาจะทูลขอ 
พระบิดาในพระนามของพระคริสต์ส่ิงน้ันจะมอบให้เขา" (มอรมอน 9:21) เราควร 
พยายามเพ่ิมพูนศรัทธาของเรา หาของประทานของเราให้พบ และใช้ของประทาน 
เหล่าน้ัน 
บางคนขาดศรัทธาและไม่ยอมรับว่าของประทานเหล่านี้ของพระวิญญาณมีอยู่ 
จริง โมโรไนกล่าวกับพวกเขาว่า 
"และอน่ึงข้าพเจ้าพูดกับท่านผู้ปฏิเสธการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า, และกล่าวว่า 
มันหมดไปแล้ว, ว่าไม่มีการเปิดเผย, หรือการพยากรณ์, หรือของประทาน, หรือ 
การรักษา, หรือการพูดด้วยภาษาต่างๆ, และการแปลภาษาต่างๆ; 
"ดูเถิดข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, คนท่ีปฏิเสธส่ิงเหล่าน้ีหารู้จักพระกิตติคุณของพระ 
คริสต์ไม่; แท้จริงแล้ว, เขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์; หากอ่าน, เขาก็ไม่เข้าใจมัน" 
(มอรมอน 9:7-8) 
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• เหตุใดพระเจ้าจึงประทานของประทานฝ่ายวิญญาณให้เรา 

เราสามารถพัฒนาของประทานของเราได ้ 
• เราจะ "แสวงหาของประทานท่ีดีท่ีสุดอย่างต้ังใจจริง" ได้อย่างไร (คพ. 46:8) 
พระเจ้าตรัสว่า "เพราะคนท้ังปวงมิได้มีของประทานทุกอย่างให้แก่พวกเขา; เพราะ 
มีของประทานหลายอย่าง, และแก่มนุษย์ทุกคนมีของประทานให้ไว้โดยพระ 
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า แก่บางคนประทานให้อย่างหน่ึง; และแก่บางคนประ-
ทานให้อีกอย่างหน่ึง, เพ่ือคนท้ังปวงจะได้ประโยชน์จากการน้ัน" (คพ. 46:11-12) 
เพ่ือพัฒนาของประทานของเรา เราต้องค้นหาของประทานท่ีเรามี เราทำส่ิงน้ี!ด้ 
โดยสวดอ้อนวอนและอดอาหาร เราควรแสวงหาของประทานท่ีดีท่ีสุด (ดู คพ-
46:8) บางคร้ังปิตุพรจะช่วยให้เรารู้ถึงของประทานท่ีเราได้รับ 
เราต้องเช่ือฟังและซ่ือสัตย์จึงจะได้รับของประทานของเรา จากน้ันเราควรใช้ของ 
ประทานเหล่าน้ีทำงานของพระเจ้า เราได้รับของประทานมิใช่เพ่ือสนองความอยาก 
รู้อยากเห็นของเราหรือเพื่อพิสูจน์สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อเราเพราะเราขาดศรัทธา เราต้อง 
ใช้เพื่อเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและทำให้ประจักษ์พยานของเราเข้ม 
แข็ง พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับของประทานฝ่ายวิญญาณว่า "ส่ิงเหล่าน้ีให้ไว้'เพ่ือ 
ประโยชน์ของคนเหล่านั้นที่รักเราและรักษาบัญญัติทั้งหมดของเรา1 และคนที่ 
หมายม่ันจะทำเช่นน้ัน" (คพ. 46:9) 
• ลองนึกถึงของประทานฝ่ายวิญญาณบางอย่างที่จะเสริมบุคลิกภาพของท่าน 

หรือช่วยท่านรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น ท่านจะทำอะไรได้บ้างเพื่อแสวงหาของ 
ประทานเหล่าน้ี 

ซาตานเล ียนแบบของประทานแห ่งพระว ิญญาณ 
• เราจะแยกแยะได้อย่างไรระหว่างของประทานที่แท้จริงของพระวิญญาณกับ 

การเลียนแบบของซาตาน 
ซาตานสามารถเลียนแบบของประทานแห่งการพูดภาษา การพยากรณ์ นิมิต การ 
รักษา และปาฏิหาริย์อ่ืนๆ โมเสสต้อง แข่งกับการเลี ยนแบบของซาตานในพระ 
ราชวังของฟาโรห์ (ดู อพยพ 7:8-22) ซาตานต้องการให้เราเช่ือศาสดาพยากรณ์ 
ปลอม ผู้รักษาปลอม และคนทำปาฏิหาริย์ปลอมของเขา สิ่งเหล่านั้นอาจเหมือน 
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จริงต่อเรามากจนมีเพียงวิธีเดียวเท่าน้ันท่ีเราจะรู้ได้คือทูลขอของประทๅนแห่งการ 
เล็งเห็น มารสามารถปรากฏตัวแป็นเทพแห่งความสว่างได้ (ดู 2 นีไฟ 9:9) 
ซาตานต้องการให้เรามองไม1เห็นความจริงและขัดขวางเรามิให้แสวงหาของประทาน 
ที่แท้จริงของพระวิญญาณ ร่างทรง นักโหราศาสตร์ หมอดู และพ่อมดหมอผีได้ 
รับการดลใจจากซาตานแม้พวกเขาจะอ้างว่าติดตามพระผู้เป็นเจ้า งานของพวก 
เขาน่าชิงขังต่อพระเจ้า (ดู อิสยาห์ 47:12-14; เฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-10) เรา 
ควรหลีกเล่ียงอย่าได้ข้องเก่ียวกับอำนาจของซาตาน 

เราต้องระวังเร ื ่องของประทานแห่งพระวิญญาณของเรา 
• เราจะเคารพความศักดสิทธแห่งของประทานฝ่ายวิญญาณได้อย่างไร 
พระเจ้าตรัสว่า "บัญญัติข้อหน่ึงเราให้แก่พวกเขา1 ว่าพวกเขาจะไม่โอ้อวดตนถึง 
เร่ืองเหล่าน้ี, ทั้งไม่พูดเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าโลก; เพราะเร่ืองเหล่าน้ีให้ไว้แก1เจ้าเพ่ือ 
ประโยชน์ของเจ้าและเพ่ือความรอด" (คพ. 84:73) เราต้องจำไว้ว่าของประทาน 
ฝ่ายวิญญาณศักดสิทธ (ดู คพ. 6:10) 
เม่ือเราได้รับของประทานเหล่าน้ีแล้ว พระเจ้าทรงขอให้เรา "น้อมขอบพระท้ยพระ 
ผู้เป็นเจ้าโดยพระวิญญาณสำหรับพรใดก็ตามที่ [เรา] ได้รับ" (คพ. 46:32) 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 3 นีไฟ 29:6-7 (ชะตากรรมของผู้ปฏิเสธของประทาน) 
• โมโรไน 10:7-19 (ของประทานข้ึนอยู่กับศรัทธา) 
• 3 นีไฟ 26:17; 27:20; คพ. 84:64 (ของประทานท่ีได้รับเม่ือบัพติศมา) 
• 1 โครินธ์ 12 (ของประทานแห่งพระวิญญาณในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

สมัยโบราณ) 
• คพ. 46:9-26 (ของประทานแห่งพระวิญญาณในศาสนจักรปัจจุบัน) 
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พระคริสต์ทรงแนะนำสีลระลึก 
• สัญลักษณ์ของศีลระลึกสอนอะไรเกี่ยวกับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงต้องการให้เราระลึกถึงการเสียสละอันเป็นการชดใช้ 
ที่สำคัญยิ่งของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เพ่ือช่วยเราทำส่ิงน้ี 
พระองค์ทรงบัญชาเราให้ประชุมกันบ่อยๆ และรับส่วนศีลระลึก 
ศีลระลึกเป็นศาสนพิธีฐานะปุโรหิตอันคักดสิทธที่ช่วยเตือนเราให้ระลึกถึงการ 
ชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด ระหว่างศีลระลึก เรารับส่วนขนมปังและน้ีา เราทำ 
สิ่งนี้ในความระลึกถึงเนื้อหนังและโลหิตของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงเสียสละ 
เพ่ือเรา ขณะรับส่วนศีลระลึก เราต่อพันธสัญญาศักด่ืสิทธกับพระบิดาบนสวรรค์ 
ไม่นานก่อนการตรึงกางเขน พระเยซูทรงให้อัครสาวกมารวมกันในห้องช้ันบน 
พระองค์ทรงทราบว่าอีกไม่นานพระองค์จะส้ินพระชนม์บนกางเขน นี่จึงเป็นครั้ง 
สุดท้ายที่พระองค์จะได้พบบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านี้ก่อนจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ 
ทรงต้องการให้พวกเขาระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาเพื่อพวกเขาจะเข้มแข็งและ 
ซื่อสัตย์ 
เพ่ือช่วยให้พวกเขาระลึกถึงพระองค์ พระองค์จึงทรงแนะนำศีลระลึก พระองค์ 
ทรงหักขนมปังเป็นช้ินๆ และทรงอวยพร จากน้ันพระองค์จึงตรัสว่า "จงรับไว้, จง 
กินเถิด; นี่เป็นการระลึกถึงร่างกายของเราซึ่งเรามอบเป็นค่าไถ่ถอนเจ้า" (งานแปล 
ของโจเซฟ สมิธ, มัทธิ'ว 26:22) จากน้ันพระองค์ทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นมาให้พร 
และล่งให้อัครสาวกด่ืม พลางตรัสว่า "น่ีเป็นการระลึกถึงโลหิตของเรา ... ซึ่งหลั่ง 
ให้คนมากเท่าท่ีจะเช่ือในนามของเรา, เพ่ือการปลดบาปของพวกเขา" (งานแปล 
ของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:24; ดู มัทธิว 26:26-28; มาระโก 14:22-24; ลูกา 
22:15-20) 
หสังจากฟืนคืนพระชนม์ พระเยซูเสด็จไปอเมริกาและทรงสอนศาสนพิธีนีแก่ชาว 
นีไฟ (ดู 3 นีไฟ 18:1-11; 20:1-9) หลังจากศาสนจักรได้รับการฟินฟูในยุค 
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สุดท้าย พระเยซูทรงบัญชาผู้คนของพระองค์อีกคร้ังให้รับส่วนศีลระลึกในความ 
ระลึกถึงพระองค์ โดยตรัสว่า "เป็นส่ิงจำเป็นท่ีศาสนจักรจะประชุมกันบ่อยเพ่ือรับ 
ส่วนขนมปังและเหล้าองุ่นในความระลึกถึงพระเจ้า พระเยซู" (คพ. 20:75) 

การปฏิบัติสืลระลึก 
พระคัมภีร์อธิบายอย่างชัดเจนถึงวิธีปฏิบัติศีลระลึก สมาชิกของศาสนจักรจะประ 
ชุมกันทุกวันสะบาโตเพื่อนมัสการและรับส่วนศีลระลึก (ดู คพ. 20:75) ศีลระลึก 
ปฏิบัติโดยผู้ดำรงอำนาจฐานะปุโรหิตท่ีเหมาะสม ปุโรหิตหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
แห่งเมลศีเซเดคจะฉีกขนมปังเป็นช้ินๆ คุกเข่า และให้พร (ดู คพ. 20:76) จาก 
นั้น มัคนายกหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตคนอื่นๆ จะส่งผ่านขนมปังศีลระลึกให้ผู้เข้า 
ร่วมการประชุม ต่อจากนั้นปุโรหิตหรือผู้ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลศีเซเดคจะ 
อวย,พร'นา และส่งผ่านไปยังสมาชิกเช่นกัน พระเยซูประทานเหล้าองุ่นให้สานุศิษย์ 
ของพระองค์เม่ือพระองค์ทรงแนะนำศีลระลึก อย่างไรก็ตาม ในการเปิดเผยยุค 
สุดท้าย พระองค์ตรัสว่า ไม่สำคัญว่าเราจะกินและด่ืมอะไรระหว่างศีลระลึกตราบ 
ใดท่ีเราระลึกถึงพระองค์ (ดู คพ. 27:2-3) ปัจจุบัน วิสุทธิชนยุคสุดท้ายดื่มนํ้า 
แทนเหล้าองุ่น 
พระเยซูทรงเปิดเผยคำสวดศีลระลึกทั้งสองอย่างที่กำหนดตายตัว เราควรต้ังใจ 
ฟังคำสวดอ้อนวอนที่ไพเราะเหล่านี้และพยายามเข้าใจว่าเรากำลังสัญญาอะไร 
และเราได้รับสัญญาอะไร ต่อไปนี้เป็นคำสวดอ้อนวอนเพื่ออวยพรขนมปัง 
"ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า 1 พระบิดานิรันดร์, พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์!นพระนาม 
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, โปรดประทานพรและทำให้ขนมปังน้ี 
คักดื่สิทธแก่จิตวิญญาณของเขาทั้งหลายผู้ที่รับส่วน, เพ่ือพวกเขาจะรับประทาน 
ในความระลึกถึงพระวรกายของพระบุตรของพระองค์, และเป็นพยานต่อพระองค์, 
ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ว่าพวกเขาเต็มใจรับพระนามของพระบุตร 
ของพระองค์, และระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา และรักษาพระบัญญัติของพระ 
องค์ซ่ึงพระองค์ประทานให้พวกเขา; เพ่ือพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์ 
อยู่กับพวกเขาตลอดเวลา. เอเมน" (คพ. 20:77) 

ต่อไปนี้เป็นคำสวดอ้อนวอนเพื่ออวยพรนั้า 
"ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, พวกข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ในพระนาม 
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์, โปรดประทานพรและทำให้เหล้าองุ่น 
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[นำ] นี้ศักดสิทธแก่จิตวิญญาณของเขาทั้งหลายผู้ที่ดื่ม1 เพื่อพวกเขาจะทำใน 
ความระลึกถึงพระโลหิตของพระบุตรของพระองค์1 ซึ่งหลั่งเพื่อพวกเขา; เพื่อพวก 
เขาจะเป็นพยานต่อพระองค์, ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ว่าพวกเขา 
ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา, เพื่อพวกเขาจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ 
พวกเขา เอเมน" (คพ. 20:79) 
เราพึงประกอบพิธีศีลระลึกด้วยความเรียบง่ายและความคารวะ 
• อ่านทวนคำสวดศีลระลึกอย่างละเอียด นึกถึงความหมายของแต่ละวลี 

พ้นธสัญญาที่เราต่อระหว่างสืลระลึก 
• เราต่อพันธสัญญาอะไรระหว่างศีลระลึก พรอะไรที่พระเจ้าทรงสัญญากับเรา 

เมื่อเรารักษาพันธสัญญา 
ทุกครั้งที่เรารับส่วนศีลระลึก เราต่อพันธสัญญากับพระเจ้า พันธสัญญาคือสัญญา 
คักดื่สิทธระหว่างพระเจ้ากับลูกๆ ของพระองค์ พันธสัญญาที่เราทำมีกล่าวไวชด 
เจนในคำสวดศีลระลึก การรู้ว่าพันธสัญญาเหล่านั้นคืออะไรและมีความหมาย 
อย่างไรเป็นเรื่องสำคัญ 
เราทำพันธสัญญาว่าเต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา โดยสิ่งนี้เรา 
แสดงว่าเราเต็มใจเป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันกับพระองค์และศๅสนจักรของพระองค์ 
เราให้คำมั่นที่จะรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์ของเรา เราสัญญาว่าเราจะไม,ทำ 
ให้เกิดความอับอายหรือความเสื่อมเสียแก่พระนามนั้น 
เราทำพันธสัญญาว่าจะระลึกถึงพระเยซูคริสต์ ความนึกคิด ความรู้สึก และการ 
กระทำทั้งหมดของเราจะได้รับอิทธิพลจากพระองค์และพระพันธกิจของพระองค์ 
เราสัญญาว่าจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 
เรารับข้อผูกมัดเหล่านี้เมื่อเรารับบัพติศมๅ (ดู คพ. 20:37; โมไซยาห์ 18:6-10) 
ฉะน้ัน เมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เราจึงต่อพันธสัญญาที่เราทำเมื่อครั้งรับบัพติศมๅ 
พระเยซูประทานแบบฉบับการรับส่วนศีลระลึก (ดู 3 นีไฟ 18:1-12) และตรัสว่า 
เมื่อเราทำตามแบบฉบับนี้ กสับใจจากบาปและเชื่อในพระนามของพระองค์ เราจะ 
ได้รับการปลดบาปของเรา (ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 26:24) 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเรารักษาพันธสัญญาของเรา เราจะมีพระวิญญาณของ 
พระองค์อยู ่กับเราตลอดเวลา บุคคลผู้ได้รับการนำทางจากพระวิญญาณจะมี 
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ความรู้ ศรัทธา พลังอำนาจ และความชอบธรรมจนได้รับชีวิตนิรันดร 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือระลึกถึงสัญญาเหล่าน้ีในระหว่างสัปดาห์ 
เจตคติของเราเมื ่อรับส่วนสีลระลึก 
• เราจะเตรียมตัวรับส่วนศีลระลึกได้อย่างไร เรานึกถึงอะไรได้บ้างระหว่างศีล 

ระลึกเพ่ือช่วยให้เราจดจำการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
ก่อนรับส่วนศีลระลึก เราต้องมีความพร้อมทางวิญญาณ พระเจ้าทรงเน้นว่าไม่ 
ควรมีใครรับส่วนศีลระลึกอย่างไม1มีค่าควร นั่นหมายความว่าเราต้องกสับใจจาก 
บาปของเราก่อนรับศีลระลึก พระคัมภีร์กล่าวว่า "หากคนหน่ึงคนใดทำความผิด, 
ก็อย่าให้เขารับส่วนจนกว่าเขาจะกระทำบางอย่างเพื่อเป็นการคืนดี" (คพ. 46:4) 
พระเจ้าทรงสอนสานุศิษย์ของพระองค์ว่า "เจ้าโดยท่ีรู้จะไม่ปล่อยให้ผู้ใดรับส่วน 
เน้ือหนังและโลหิตของเราโดยไม่มีค่าควร, เม่ือเจ้าปฏิบัติมัน; เพราะผู้ใดกินและ 
ดื่มเนื้อหนังและโลหิตของเราโดยไม่มีค่าควรย่อมกินและดื่มความอัปมงคล 
เข้าไปสู่จิตวิญญาณของเขา" (3 นีไฟ 18:28-29) 
ระหว่างพิธีศีลระลึก เราไม่ควรคิดถึงเร่ืองทางโลก เราควรรู้สึกคารวะและเล่ือม 
ใสศรัทธาประหน่ึงการสวดอ้อนวอน เราควรนึกถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
และขอบพระทัยพระองค์ เราควรตรวจสอบชีวิตเราและหาวิธีปรับปรุง เราควร 
ตั้งปณิธานอีกครั้งว่าจะรักษาพระบัญญัติ 
เราไม่จำเป็นต้องดีพร้อมก่อนรับส่วนศีลระลึก แต่ใจเราต้องมีวิญญาณของการ 
กลับใจ เจตคติที่เรามีต่อการรับส่วนศีลระลึกจะส่งผลต่อประสบการณ์ของเรา 
ขณะน้ัน ถ้าเรารับส่วนศีลระลึกด้วยใจบริสุทธ เราจะรับพรท่ีพระเจ้าทรงสัญญาไว้ 
• ท่านคิดว่าเหตุใดการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควรจึงเพิ่มพลังทางวิญญาณ 

ของเรา 
พระคมภีร ์ เพิ ่มเติม 
• 1 โครินธ์ 11:27-29 (รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร) 
• ยอห์น 4:5-14 (พระเยซูทรงเป็นน้ําธำรงชีวิต) 
• ยอห์น 6:30-35 (พระเยซูทรงเป็นอาหารแห่งชีวิต) 

สำหรับครู: ถ้าผู้ที,ท่านสอนส่วนใหญ่เป็นบิดามารดา ท่านอาจขอให้พวกเขาแบ่งปันแนวคิดว่าพวกเขาจะ 
ช่วยลูกๆ เตรียมตวรับส่วนศีลระลึกด้วยความคารวะได้อย่างไร 
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ความหมายของวันสะบาโต 
• วันสะบาโตคืออะไร 
"จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธ" (อพยพ 20:8; ดู คพ. 68:29 ด้วย) 
คำว่า สะบาโต มาจากภาษาฮีบรูหมายถึง พักผ่อน ก่อนการชดใช้และการฟืนคืน 
พระชนม์ของพระเยซูคริสต์ วันสะบาโตมีขึ้นเพื่อระลึกถึงวันพักผ่อนของพระผู้ 
เป็นเจ้าหลังจากพระองค์เสร็จสินการสร้างและเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญา 
ระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับผู้คนของพระองค์ เราอ่านในหนังสือปฐมกาลว่าพระผู้ 
เป็นเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลกในช่วงเวลาหกช่วงซ่ึงพระองค์ทรงเรียก 
ว่าวัน "วันท่ีเจด พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ท่ีทรงกระทำมาน้ัน ในวันท่ีเจ็ด 
นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ที่ได้ทรงกระทำ พระเจ้าจึงทรงอวยพระพร 
แก่วันท่ีเจ็ด ทรงต้ังไว้เป็นวันบริสุทธศักดสิทธ" (ปฐมกาล 2:2-3) เวลาน้ีสะบาโต 
เป็นวันระลึกถึงการฟืนคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ด้วย 

วันสะบาโตคือทุกวันที่เจ็ด เป็นวันศักดสิทธท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้เราพัก 
จากงานประจำวันและนมัสการพระองค์ 
จุดประสงค์ของวันสะบาโต 
• ท่านจะอธิบายจุดประสงค์ของวันสะบาโตให้ผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับวันสะบาโต 

อย่างไร 
พระเยซูทรงสอนว่าวันสะบาโตต้ังไว้เพ่ือประโยชน์ของเรา (ดู มาระโก 2:27) จุด 
ประสงค์ของสะบาโตคือเพ่ือให้เรามีวันหน่ึงของสัปดาห์ท่ีกำหนดไว้นำความนึกคิด 
และการกระทำของเรามุ่งไปท่ีพระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่วันพักผ่อนจากการทำงานเท่าน้ัน 
แต่เป็นวันศักดสิทธท่ีเราใช้นมัสการด้วยความคารวะ ขณะท่ีเราพักจากกิจกรรม 
ปรกติประจำวัน ความคิดของเราจะหันมาไตร่ตรองเร่ืองทางวิญญาณ ในวันน้ีเรา 
ควรต่อพันธสัญญากับพระเจ้าและให้อาหารจิตวิญญาณด้วยเร่ืองของพระวิญญาณ 
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• ลองนึกดูว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือให้จุดประสงคของสะบาโตอยู่ในใจท่าน 
ขณะเตรียมรับวันน้ันในแต่ละสัปดาห์ 

ประวัติของสะบาโต 

พระผู้เป็นเจ้าทรงอุทิศวันท่ีเจ็ดให้เป็นวันสะบาโตต้ังแต่เร่ิมต้นแผ่นดินโลก (ดู 
ปฐมกาล 2:2-3) ผู้คนของแผ่นดินโลกจึงถือประเพณีของการรักษาวันที่เจ็ดให้ 
ศักดสิทธนับแต่นั้นมา พระผู้เป็นเจ้าทรงยํ้าพระบัญญัติเกี่ยวกับวันดังกล่าวกับ 
ชาวอิสราเอลดังน้ี "จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธ'' (อพยพ 20:8) การ 
รักษาวันสะบาโตเป็นเคริ่องหมายบ่งบอกด้วยว่าชาวอิสราเอลเป็นผู้คนในพันธ-
สัญญาของพระองค์ (ดู อพยพ 31:12-13, 16; อิสยาห์ 56:1-8; เยเรมีย์ 17:19-
27) 
อย่างไรก็ดี ผู้นำชาวยิวบางคนได้ตั้งกฎที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับสะบาโตขึ้นมา พวกเขา 
กำหนดว่าจะเดินได้ไกลแค1ไหน จะผูกปมแบบใด และอ่ืนๆ เม่ือผู้นำชาวรวบาง 
คนจับผิดพระเยซูคริสต์เพราะทรงรักษาคนปวยในวันสะบาโต พระเยซูทรงเตือน 
พวกเขาว่าวันสะบาโตต้ังไว้เพ่ือประโยชน์ของมนุษย์ 
ชาวนีไฟยึดถือวันสะบาโตตามพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน (เจรอม 1:5) 

ในยุคปัจจุบันพระเจ้าทรงย้ําพระบัญญัติท่ีว่าเราควรระลึกถึงวันสะบาโตและรักษา 
ไว้ให้บริสุทธ (ดู คพ. 68:29) 
วันของพระเจ้า 

• เหตุใดจึงเปล่ียนวันสะบาโตจากวันท่ีเจ็ดเป็นวันแรก 
พระเยซูคริสต์และสานุศิษย์ของพระองค์ถือวันท่ีเจ็ดเป็นวันสะบาโตจนถึงการฟืน 
คืนพระชนม์ของพระองค์ หลังจากฟืนคืนพระชนม์ วันอาทิตย์กลายเป็นวันศักด 
สิทธของพระเจ้าเพื่อระลึกถึงการฟืนคืนพระชนม์ของพระองค์ในวันนั้น (ดู กิจการ 
20:7; 1 โครินธ์ 16:2) นับแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ติดตามพระองค์ได้ทรงกำหนดวัน 
แรกเป็นวันสะบาโต ทั้งสองกรณีนี้มีหกวันเป็นวันทำงานและหนึ่งวันสำหรับพัก 
ผ่อนและอุทิศตน 
พระเจ้าประทานพระบัญญัติให้เราโดยตรงในสมัยนี้ว่าเราควรถือเอาวันอาทิตย์ 
วันของพระเจ้า เป็นวันสะบาโตของเราด้วย (ดู คพ. 59:12) 
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• การระลึกถึงการฟืนคืนพระชนม์จะมีผลต่อการนมัสการของเราในวันสะบาโต 

ได้อย่างไร 

การรักษาวันสะบาโตให้ศ ักดสิทธ 
• การรักษาวันสะบาโตให้ศักดสิทธหมายความว่าอย่างไร 
สิ่งแรกที่พระจ้าทรงขอจากเราคือทำให้วันสะบาโตศักดสิทธ การเปิดเผยท่ีประทาน 
แก่โจเซฟ สมิธในปี ค.ศ. 1831 พระเจ้าทรงบัญชาให้วิสุทธิชนไปบ้านแห่งการ 
สวดอ้อนวอนและถวายศีลระลึกของพวกเขา พักผ่อนจากการทำงาน และแสดง 
ความจงรักแด่พระผู้สูงสุด (ดู คพ. 59:9-12) 
สอง พระองค์ทรงขอให้เราพักผ่อนจากงานประจำวัน นี่หมายความว่าเราไม่ควร 
ทำงานที่จะขัดขวางเราไม่ให้จดจ่อเต็มที่กับเรื่องทางวิญญาณ พระเจ้าทรงบอกชาว 
อิสราเอลว่า "ในวันน้ัน อย่ากระทำการงานใดๆ ไม่ว่าเจ้าเอง หรือบุตรชาย หรือ 
บุตรหญิงของเจ้า หรือทาสทาสีของเจ้า หรือสัตว์ใช้งานของเจ้า" (อพยพ 20:10) 
ศาสดาพยากรณ์บอกเราว่าเราไม่ควรจับจ่าย ล่าสัตว์ ตกปลา เช้าร่วมกิจกรรม 
กีฬา หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมคล้ายกันน้ีในวันน้ัน 
อย่างไรก็ดี ประธานสเป็นเซอร ด้บเบิลยู. คิมบัลส์เตือนว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆ โดย 
ไม่ทำอะไรเลยในวันสะบาโต ก็เท่ากับเราไม่ได้รักษาวันนั้นให้ศักดสิทธ วันสะบาโต 
เรียกร้องให้นึกคิดและกระทำอย่างสร้างสรรค์ (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: 
สเป็นเชอร ดับเป็ลยู. คิมป้ลล์ [2006], หน้า 183) 
เรา อาจ ทำสิ่งใดได้บ้างในวันสะบาโต ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์แนะนำว่าเราควร 
เว้นจากการทำตามความพอใจของเราและควร "เรียกสะบาโตว่า วันปีติยินดี และ 
เรียกวันบริสุทธของพระเจ้าว่าวันมีเกียรติ" (อิสยาห์ 58:13) 
เราควรทำส่ิงชอบธรรมในวันสะบาโต ตัวอย่างเช่น เราสามารถรักษาวันสะบาโต 
ให้ศักดสิทธได้!ดยเช้าร่วมการประชุมของศาสนจักร อ่านพระคัมภีร์และคำของ 
ผู้นำศาสนจักร ไปเยี่ยมคนปวย คนสูงอายุ และคนท่ีเรารัก ฟังเพลงที่ยกระดับ 
จิตใจและร้องเพลงสวด สวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์ด้วยการสรรเสริญและ 
น้อมขอบพระทัย รับใช้ศาสนจักร เตรียมบันทึกประวัติครอบครัวและประวัติส่วน 

สำหรับครู: ท่านสามารถช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครวใคร่ครวญคำถามอย่างลึกซึ้งโดยให้ 
เวลาพวกเขาไตร่ตรอง หล้งจากพวกเขาไตร่ตรองนานพอแล้วให้ขอคำตอบ 
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ตัว เล่าเร่ืองท่ีส่งเสริมศรัทธาและแสดงประจักษ์พยานต่อสมาชิกครอบครัวและ 
เล่าประสบการณ์ทางวิญญาณให้พวกเขาฟัง เขียนจดหมายถึงผู้สอนศาสนาและ 
คนท่ีเรารัก อดอาหารอย่างมีจุดประสงค์ ให้เวลาแก่ลูกๆ และคนอ่ืนๆ ในบ้าน 
ในการตัดสินใจว่าเราสามารถทำกิจกรรมใดได้บ้างในวันสะบาโต ขอให้เราถามตัว 
เราว่ากิจกรรมน้ันยกระด้บจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้หรึอไม่ แสดง 
ความคารวะพระเจ้าหรือไม่ และทำให้ความนึกคิดของเราจดจ่ออยู่กับพระองค์ 
หรือไม่ 

อาจมีบางคร้ังท่ีเราต้องทำงานในวันสะบาโต เราควรหลีกเล่ียงเท่าท่ีจะทำได้ แต่ 
เม่ือจำเป็นจริงๆ เราควรรักษาวิญญาณของการนมัสการในวันสะบาโตไว้ในใจเรา 
ให้มากท่ีสุด 
• นึกถึงลี่งที่ท่านทำได้เพื่อเพิ่มความพยายามของท่านในการรักษาวันสะบาโตให้ 

ศักดสิทธ ถ้าท่านเป็นบิดามารดาหรือปูย่าตายาย ให้นึกถึงส่ิงท่ีท่านท่าได้เพ่ือ 
ช่วยให้บุตรหลานเข้าใจความหมายของวันสะบาโต 

พรของการรักษาวันสะบาโต 
• เราจะได้รับพรอะไรบ้างเม่ือเรารักษาวันสะบาโตให้ศักดสิทธ 
ถ้าเราให้เกียรติวันสะบาโต เราจะได้รับพรยิ่งใหญ่ทั้งทางโลกและทางวิญญาณ 
พระเจ้าตรัสว่า ถ้าเรารักษาวันสะบาโตด้วยการน้อมขอบพระทัยและใจเบิกบาน 
เราจะเปียมปีติ พระองค์ทรงสัญญาว่า 
"ความบริบูรณ์ของแผ่นดินโลกเป็นของเจ้า, . . .ไม่ว่าสำหรับเป็นอาหาร หรือสำ-
หรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม, หรือเป็นบ้าน, หรือเป็นยุ้ง, หรือเป็นสวนผลไม้, หรือเป็น 
สวนพืชพรรณ, หรือเป็นสวนองุ่น; 
"แท้จริงแล้ว, สิ่งทั้งปวงซึ่งมาจากดิน, ในฤดูของมัน, รังสรรค์ไว้เพื่อประโยชน์และ 
การใช้ของมนุษย์, ทั้งทำให้จำเริญตาและจำเริญใจ; 
"แท้จริงแล้ว เป็นอาหารและเป็นเส้ือผ้า เป็นรส และเป็นกล่ิน ที่จะทำให้ร่างกาย 
แข็งแรง และทำให้จิตวิญญาณร่ืนรมย์" (คพ. 59:16-19) 
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พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• อพยพ 31:16-17 (วันสะบาโตเป็นพันธสัญญาต่อเน่ืองระหว่างพระเจ้ากับผู้คน 

ของพระองค์) 
• โมไซยาห์ 13:16-19; 18:23; อพยพ 35:1-3; เลวีนิติ 26:2-4, 6, 12 (ถือวัน 

สะบาโตเป็นวันศักดสิทธ) 
• ลูกา 6:1-11 (ถูกต้องท่ีจะทำความดีในวันสะบาโต) 
• ลูกา 13:11-17; ยอห์น 5:1-18 (แบบอย่างการทำดีของพระเยซูในวันสะบาโต) 
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วิธีอดอาหารอย่างถูกต้อง 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือให้การอดอาหารเป็นประสบการณ์ท่ีเปียมปีติ 
ตั้งแต่สมัยของอาดัม ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าอดอาหารเพื่อช่วยให้พวกเขาใกล้ชิด 
พระองค์และนมัสการพระองค์ พระเยซูทรงแสดงให้เห็นความสำคัญของการอด 
อาหารโดยแบบอย่างของพระองค์ (ดู ลูกา 4:1-4) เราเรียนรู้ผ่านการเปิดเผยยุค 
สุดท้ายว่าพระเจ้ายังทรงคาดหวังให้ผู้คนของพระองค์อดอาหารและสวดอ้อนวอน 
บ่อยๆ (ดู คพ. 88:76) 
การอดอาหารหมายถึงการดำเนินชีวิตโดยไม่กินและด่ืมส่ิงใดเลย การอดอาหาร 
เป็นคร้ังคราวดีต่อร่างกายและช่วยให้สมองต่ืนตัวมากข้ึน 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าการอดอาหารอย่างมีจุดประสงค์เป็นมากกว่าการ 
ดำเนินชีวิตโดยไม่กินและดื่มสิ่งใดเลย เราต้องจดจ่อกับเร่ืองทางวิญญาณด้วย 

เราควรสวดออนวอนเมื่อเราอดอาหาร 
การสวดอ้อนวอนคือส่วนสำคัญของการอดอาหาร ในพระคัมภีร์จะพูดถึงการสวด 
อ้อนวอนและการอดอาหารควบคู่กัน เราควรอดอาหารร่วมกับการสวดอ้อนวอน 
ที่จริงใจ เราควรเร่ิมต้นและส้ินสุดการอดอาหารด้วยการสวดอ้อนวอน 

เราควรอดอาหารอย่างรจุดประสงค์ 
การอดอาหารมีจุดประสงค์ได้หลายประการ เราสามารถเอาชนะความอ่อนแอหรือ 
ปัญหาได้โดยอดอาหารและสวดอ้อนวอน บางคร้ังเราอาจต้องการอดอาหารและ 
สวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือหรือการนำทางให้ผ้อ่ืน เช่น สมาชิกครอบครัวท่ี 

สำหรับครู: ท่านอาจแบ่งสมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครวออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละสองถึงส่ีคนและเปิด 
โอกาสให้แต่ละกลุ่มสนทนาถึงวิธีทำให้การอดอาหารเป็นประสบการณ์อ้นนายินดีจากน้ันขอให้ทุกคนช่วย 
กันแจกแจงแนวคิดของแต่ละคน—บนกระดานหรือบนกระดาษแผ่นใหญ่ 
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เจ็บปวยและต้องการพร (ดู โมไซยาห์ 27:22-23) โดยผ่านการอดอาหารเราจะรู้ 
ความจริงของเร่ืองต่างๆ เหมือนกับศาสดาพยากรณ์แอลมาในพระคัมภีร์มอรมอน 
ท่านกล่าวว่า "ข้าพเจ้าอดอาหารและสวดอ้อนวอนมาหลายวันเพ่ือข้าพเจ้าจะรู้เร่ือง 
เหล่าน้ีด้วยตนเอง และบัดน้ีข้าพเจ้ารู้ด้วยตนเองว่าเร่ืองเหล่าน้ีจริง; เพราะพระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าทรงแสดงเรื่องเหล่านี้ให้ประจักษ์แก่ข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณคักด 
สิทธของพระองค์" (แอลมา 5:46) 
เราสามารถอดอาหารเพ่ือช่วยให้คนอ่ืนๆ น้อมรับความจริง การอดอาหารจะช่วย 
ปลอบโยนเราในยามเศร้าโศกเสียใจ (ดู แอลมา 28:4-6) การอดอาหารจะช่วยให้ 
เราอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้สึกใกล้ชิดพระบิดาบนสวรรค์มากข้ึน (ดู ฮีลามัน 3:35) 
จุดประสงค์ที่เราอดอาหารไม่ใช่เพื่อทำให้ผู้อื่นประทับใจ พระเจ้าทรงแนะนำดังน้ี 
"เม่ือท่านถืออดอาหาร อย่าทำหน้าเศร้าหมองเหมือนคนหน้าซ่ือใจคด ด้วยเขา 
ทำหน้าให้มอมแมมเพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร 
"เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้บำเหน็จของเขาแล้ว 

"ฝ่ายท่านเม่ือถืออดอาหาร จงล้างหน้าและเอาน้ํามันใส่ศีรษะ เพ่ือคนจะไม่ได้รู้ว่า 
ถืออดอาหาร" (มัทธิว 6:16-18) 
เราควรเบิกบานเม่ือเราอดอาหารและไม่ปาวประกาศว่าเราอดอาหาร 
• เจตคติของเรามืผลอย่างไรต่อประสบการณ์ของเราเม่ืออดอาหาร 
วันอดอาหาร 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายถือวันอาทิตย์วันหนึ่งของแต่ละเดือนเป็นวันอดอาหาร ในวัน 
นั้นเราจะไม่รับประทานและไม่ดื่มนํ้าเป็นเวลาสองมื้อติดต่อกัน ถ้าเรารับประทาน 
มื้อเย็นวันเสาร์ เราจะไม่รับประทานหรือไม่ด่ืมน้ัาจนกว่าจะถึงม้ือเย็นวันอาทิตย์ 
ทุกคนที่ทำได้ควรอดอาหาร เราควรสนับสนุนให้ลูกๆ อดอาหารหลังจากพวกเขา 
รับบัพติศมาแต่เราไม่ควรบังคับ วันอดอาหารเป็นวันพิเศษที่เราจะถ่อมตนต่อพระ 
พักตร์พระเจ้าในการอดอาหารและสวดอ้อนวอน เป็นวันท่ีเราจะสวดอ้อนวอน 
ขออภัยบาป และขอพลังเอาชนะความบกพร่องของเราและให้อภัยผู้อ่ืน 
ในวันอาทิตย์อดอาหาร สมาชิกของศาสนจักรจะประชุมกันและรับส่วนศีลระลึก 
พวกเขาทำให้ตนเองและผู้อ่ืนเข้มแข็งโดยแสดงประจักษ์พยานในการประชุมอด 
อาหารและแสดงประจักษ์พยาน 
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• ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากการแสดงประจักษ์พยานในการประชุมอดอาหาร 

และแสดงประจักษ์พยาน ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากการฟังผู้อื่นแสดงประ-
จักษ์พยาน 

เง ินบริจาคอดอาหาร 
• เหตุใดเราจึงบริจาคเงินอดอาหาร 

เม่ือเราอดอาหารในแต่ละเดือน พระเจ้าทรงขอให้เราช่วยคนขัดสน วิธีหนึ่งที่เรา 
ทำได้คือมอบเงินที่เราจะใช้เป็นค่าอาหารสองมื้อผ่านผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตที่ 
กำหนด เราควรให้อย่างเอ้ือเฟือเท่าท่ีเราจะทำได้ โดยผ่านเงินบริจาคอดอาหาร 
เรากลายเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าในการช่วยเหลือตามความจำเป็นของพ่ีน้องชาย 
หญิงท่ีโชคดีน้อยกว่าเรา 
เราได้ร ับพรเมื ่อเราอดอาหาร 
• เราจะได้รับพรอะไรบ้างเม่ือเราอดอาหารอย่างถูกต้อง 

อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์สมัยพันธสัญญาเดิมเขียนถึงคำสัญญามากมายที่พระเจ้า 
ทรงมีต่อคนอดอาหารและช่วยคนขัดสน พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะมีสันติสุข 
สุขภาพจะดีขึ้น และได้รับการนำทางทางวิญญาณ อิสยาห์บอกเราว่าเมื่อเราอด 
อาหาร "แล้วความสว่างจะทุ่งออกมาแก่เจ้าอย่างอรุณ และแผลของเจ้าจะเรียก 
เน้ือข้ึนมาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของเจ้าจะเดินนำหน้าเจ้า และพระสิริของ 
พระเจ้าจะระวังหสังเจ้า และเจ้าจะทูล และพระเจ้าจะทรงตอบ เจ้าจะร้องทูล และ 
พระองค์จะตรัสว่า เราอยู่น่ี" (อิสยาห้ 58:8-9) 
การอดอาหารทำให้ชีวิตเราดีข้ึนและมีความเข้มแข็งมากข้ึน สิ่งนื้จะช่วยให้เราดำ-
เนินชีวิตตามหลักธรรมข้ออ่ืนของพระกิตติคุณเพราะการอดอาหารจะดึงเราให้เข้า 
ใกล้พระเจ้ามากข้ึน 
การอดอาหารสอนให้ควบคุมตนเอง 
การอดอาหารช่วยให้เรามีจิตใจเข้มแข็ง เม่ือเราอดอาหารอย่างถูกต้อง เราจะฝึก 
ควบคุมความอยาก และความปรารถนาของเรา เราเข้มแข็งข้ึนเลกน้อยโดยการ 
พิสูจนให้ตัวเราเห็นว่าเราควบคุมตนเองได้ ถ้าเราสอนลูกๆ ให้อดอาหาร พวกเขาจะ 
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิญญาณเพี่อเอาชนะการล่อลวงที่ใหญ่หลวงกว่าในอนาคต 
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การอดอาหารไห้พลังทางวิญญาณแก่เรา 

เม่ือเราอดอาหารอย่างฉลาดร่วมกับการสวดอ้อนวอน เราจะมีศรัทธาเพ่ิมข้ึน ด้วย 
ศรัทธาน้ันเราจะมีพลังทางวิญญาณมากข้ึน ตัวอย่างเช่น แอลมา (ศาสดาพยา-
กรณ์สมัยพระคัมภีร์มอรมอน) เล่าเร่ืองท่ีท่านได้พบกับพวกบุตรของโมไซยาห์อีก 
คร้ังหลังจากการเปล่ียนใจอันน่าอัศจรรย์ของคนเหล่าน้ันผ่านไปหลายปี แอลมา 
รู้สึกปีติยินดียิ่งเมื่อรู้ว่าคนเหล่านั้นเข้มแข็งขึ้นในศรัทธาและมีพลังยิ่งใหญ่ทาง 
วิญญาณ พวกท่านมีพลังน้ีเพราะ "พวกท่านยอมตนในการสวดอ้อนวอน, และ 
การอดอาหารอย่างมาก; ฉะน้ันพวกท่านจึงมีวิญญาณแห่งการพยากรณ์1 และ 
วิญญาณแห่งการเปิดเผย" (แอลมา 17:3) 
พวกบุตรของโมไซยาห์ส่ังสอนชาวเลมันเป็นเวลา 14 ปี เพราะพวกบุตรของโม-
ไซยาห์อดอาหารและสวดอ้อนวอน พระวิญญาณของพระเจ้าจึงเพ่ิมพลังให้คำพูด 
ของพวกท่าน และน่ีช่วยให้พวกท่านได้รับความสำเร็จมากในงานเผยแผ่ศาสนา 
(ดู แอลมา 17:4) 

พระผู้ช่วยให้รอดตรัสกับคนท่ีอดอาหารอย่างถูกต้องว่า "พระบิดาของท่านผู้ทรง 
เห็นในท่ีล้ีลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน" (มัทธิว 6:18) 
• การอดอาหารจะเพิ่มพลังทางวิญญาณให้เราต่อต้านการล่อลวง รับการเปิด 

เผย และท่าส่ิงชอบธรรมได้อย่างไร 

พระคัมภีร์เพิ ่มเติม 
• ลูกา 2:37; แอลมา 45:1 (นมัสการพระผู้เป็นเจ้าผ่านการอดอาหาร) 
• อิสยาห์ 58:3-11 (การอดอาหารท่ีถูกต้อง) 
• โมไซยาห์ 27:19, 23 (อดอาหารให้คนปวย) 
• 3 น!ฟ 27:1-3; อพยพ 34:27-28 (อดอาหารเพ่ือรับการเปิดเผยและประจักษ์ 

พยาน) 
• แอลมา 6:6; 17:9 (อดอาหารให้คนท่ีไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้า) 
• กิจการ 13:2-3 (อดอาหารเพ่ือเลือกเจ้าหน้าท่ีศาสนจักร) 
• โมไซยาห์ 4:26 (ให้การปลดบาปของเราคงอยู่ต่อไปเม่ือเราช่วยคนขัดสน) 
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ความหมายของการเส ียสละ 
การเสียสละหมายถึงการให้พระเจ้าตามท่ีพระองค์ทรงเรียกร้องจากเรา อาทิ เวลา 
ทรัพย์สินทางโลก และพลังงานของเราเพ่ือทำงานของพระองค์ พระเจ้าทรงบัญชา 
ว่า "จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน" (มท-
ธิว 6:33) การท่ีเราเต็มใจเสียสละบ่งบอกว่าเราอุทิศตนต่อพระผู้เป็นเจ้า ผู้คนได้ 
รับการทดสอบและทดลองเสมอมาเพื่อดูว่าพวกเขาจะให้เรื่องของพระผู้เป็นเจ้า 
มาก่อนในชีวิตพวกเขาหรือไม่ 

• เหตุใดการเสียสละตามที่พระเจ้าขอโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทนจึงเป็นเรื่อง 
สำคัญ 

กฎแห่งการพลีบ ูชาถ ือปฏิบ ัต ิในสมัยโบราณ 
• อะไรคือนัยสำคัญของลัตวบูชาที่ผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้าทำในสมัย 

โบราณ 
นับจากสมัยของอาดัมและเอวาจนถึงสมัยของพระเยซูคริสต์ ผู้คนของพระเจ้า 
ปฏิบัติกฎแห่งการพลีบูชา พวกเขาได้รับบัญชาให้ถวายสัตว์ตัวแรกของฝูงเป็น 
เคร่ืองบูชา สัตว์เหล่านี้ต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง ปราศจากตำหนิ ศาสนพิธีดังกล่าว 
ใหไว้เพ่ือเตือนผู้คนว่าพระเยซูคริสต์ พระบุตรห้วปีของพระบิดา จะเสด็จมาใน 
โลก พระองค์จะทรงดีพร้อมในทุกๆ ด้าน และจะทรงพลีพระชนม์ชีพเป็นเคร่ือง 
บูชาเพื่อบาปของเรา (ดู โมเสส 5:5-8) 
พระเยซูเสด็จมาและทรงสละพระชนม์ชีพเป็นเคร่ืองบูชา ตามที่ผู้คนได้รับการ 
สอน เพราะการเลียสละของพระองค์ ทุกคนจึงจะรอดจากความตายทางร่างกาย 
โดยการฟืนคืนพระชนม์และทุกคนจะรอดจากบาปโดยผ่านศรัทธาของพวกเขาใน 

สำหรับครู: ท่านไม่ต้องสอนทุกเรื่องในแต่ละบท ขณะท่ีท่านเตรียมสอนร่วมก้บการสวดอ้อนวอน จงแสวง 
หาการนำทางของพระวิญญาณเพ่ือให้รู้ว่าท่านควรสอนส่วนใดของบทเรียนและควรใช้คำถามใด 
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พระเยซูคริสต์ (ดู บทท่ี 12 ในหนังสือเล่มน้ี) 
การเสียสละอันเป็นชดใช้ของพระคริสต์เป็นจุดสิ้นสุดของการพลีบูชาโดยการ 
หล่ังเลือด การพลีบูชาแทนท่ีด้วยพิธีศีลระลึก พิธีศีลระลึกมีไว้เพื่อเตือนใจเราให้ 
นึกถึงการเลียสละอันยิ่งใหญ่ของพระผู้ช่วยให้รอด เราควรรับส่วนศีลระลึกบ่อยๆ 
สัญลักษณ์ของขนมปังและนํ้าเตือนเราให้นึกถึงพระวรกายของพระผู้ช่วยให้รอด 
และพระโลหิตของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงหลั่งเพื่อเรา (ดู บทท่ี 23 ในหนังสือ 
เล่มน้ี) 

• เหตุใดจึงถือว่าการชดใช้เป็นการพลีบูชาคร้ังใหญ่และคร้ังสุดท้าย 

เราต้องพลีบูชาต่อไป 
• เราถือปฏิบัติกฎแห่งการพลีบูชาในทุกวันน้ีอย่างไร 
ถึงแม้การพลีบูชาโดยการหลั่งเลือดจะสิ้นสุด แต่พระเจ้าทรงขอให้เราพลีบูชาต่อ 
ไป แต่เวลาน้ีพระองค์ทรงเรียกร้องเคร่ืองบูชาต่างจากเดิม พระองค์ตรัสว่า "เจ้า 
จะไม่ถวายเครื่องบูชาด้วยการหลั่งเลือดอีกต่อไป;. . . และเครื่องเผาบูชาของเจ้า 
จะยกเลิกไป . . . และเจ้าจะถวายใจที่ชอกชํ้าและวิญญาณที่สำนึกผิดแก่เราเป็น 
เคร่ืองพลีบูชา (3 นีไฟ 9:19-20) "ใจท่ีชอกช้ําและวิญญาณท่ีสำนึกผิด" หมายความ 
ว่าเราเลียใจอย่างสุดซึ้งเพราะบาปของเราเมื่อเราถ่อมตนและกลับใจจากบาปเหล่า 

เราต้องเต็มใจเสียสละทุกอย่างที ่ เรามีแด่พระเจ้า 
• เหตุใดผู้คนจึงเต็มใจเสียสละ 

อัครสาวกเปาโลเขียนว่าเราควรเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ศักดสิทธและพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงยอมรับ (ดู โรม 12:1) 
ถ้าเราอยากเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต เราต้องเต็มใจสละทุกอย่างท่ีมีให้ศๅสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย—เพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็น 
เจ้าบนแผ่นดินโลกและทำงานเพ่ือนำไซอันออกมา (ดู 1 นีไฟ 13:37) 
ขุนนางหนุ่มคนหนึ่งถามพระผู้ช่วยให้รอดว่า "ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ 
ชีวิตนิรันดร" พระเยซูทรงตอบว่า "ท่านรู้จักพระบัญญัติแล้วซ่ึงว่า อย่าล่วงประ 
เวณีผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่บิดา 
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มารดาของตน" และขุนนางหนุ่มทูลว่า "ข้อเหล่าน้ันข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตังแต่ 
เป็นเด็กๆ มา" เม่ือพระเยซูทรงได้ยินเช่นน้ี จึงตรัสว่า "ท่านยังขาดส่ิงหน่ึง จงไป 
ขายบรรดาส่ิงของซ่ึงท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติใน 
สวรรค์ แล้วจงตามเรามา" เม่ือขุนนางหนุ่มได้ฟังดังน้ัน เขาเสียใจยิ่ง เขาร่ํารวย 
มากและใจเขาหมกมุ่นอยู่กับความร่ํารวยของเขา (ดู ลูกา 18:18-23; ดูรูปภาพใน 
บทน้ีด้วย) 
ขุนนางหนุ่มเป็นคนดี แต่เม่ือเขาถูกทดสอบ เขาไม่ยอมเสียสละทรัพย์สินทางโลก 
ในทางตรงกันข้าม เปโตรและอันดรูว์สานุศิษย์ของพระเจ้าเต็มใจเสียสละทุกอย่าง 
เพ่ืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เม่ือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า "จงตามเรามาเถิด 
...เขาท้ังสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันที" (มทธิว 4:19-20) 
เช่นเดียวกับสานุศิษย์ เราสามารถถวายกิจกรรมประจำวันของเราเป็นเคร่ืองบูชา 
แด่พระเจ้าได้ เราสามารถพูดได้ว่า "ขอให้เป็นตามพระทัยของพระองค์เถิด" อับ-
ทฮัมทำสิ่งนี้ เขามีชีวิตบนแผ่นดินโลกก่อนพระคริสต์ ในสมัยท่ีกำหนดให้มีการ 
พลีบูชาและเคร่ืองเผาบูชา เพ่ือทดสอบศรัทธาของอับราฮัม พระเจ้าทรงบัญชาเขา 
ให้ถวายอิสอัคบุตรชายเป็นเคร่ืองบูชา อิสอัคเป็นบุตรคนเดียวของอับราฮัมและ 
ซาราห์ พระบัญชาให้ถวายบุตรเป็นเคร่ืองบูชาทำให้อับราฮัมเจ็บปวดอย่างย่ิง 

กระน้ันก็ตาม ท่านกับอิสอัคเดินทางไกลไปภูเขาโมริยาห์สถานที่ในการพลีบูชา 
พวกท่านเดินทางเป็นเวลาสามวัน ลองนึกถึงความศิดและความปวดร้าวใจของ 
อับราฮัม ท่านต้องถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า เม่ือท้ังสองไปถึง 
ภูเขาโมริยาห์ อิสอัคแบกฟืน ส่วนอับราฮัมถือไฟและมีดไปยังที่ซึ่งพวกท่านจะ 
สร้างแท่นบูชาอิสอัคถามว่า"คุณพ่อ...นี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องเผา 
บูชาอยู่ที่ไหน" อับ'ราฮัมตอบ'ว่า "ลูกเอย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระ 
องค์เอง" จากน้ันอับราฮัมจึงสร้างแท่นบูชาและเรียงฟืนไว้บนน้ัน เขามัดอิสอัควาง 
ไว้บนฟืน และหยิบมีดข้ึนมาจะฆ่าอิสอัค ทันใดนั้น เทพองค์หน่ึงของพระเจ้ามา 
ห้ามเขาไว้โดยกล่าวว่า "อับราฮัม... อย่าแตะต้องเด็กนั้น หรือกระทำอะไรเขาเลย 
เพราะบัดน้ีเรารู้แล้วว่าเจ้ายำเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า 
แต่ยอมถวายบุตรชายคนเดียวของเจ้าให้เรา" (ดู ปฐมกาล 22:1-14) 
อับราฮัมคงปีติยินดีเป็นล้นพ้นเมื่อเขาไม่ต้องถวายบุตรชายเป็นเครื่องบูชาอีกต่อ 
ไป แต่เขารักพระเจ้ามากจนเต็มใจทำทุกอย่างท่ีพระเจ้าทรงขอ 
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• ท่านสังเกตเห็นแบบอย่างการเสียสละอะไรบ้างในชีวิตคนที่ท่านรู้จัก ท่านเคย 
เห็นแบบอย่างการเสียสละอะไรบ้างในชีวิตบรรพชนของท่าน ในชีวิตสมาชิกคน 
แรกๆ ของศาสนจักร ในชีวิตของผู้คนในพระคัมภีร์ ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจาก 
แบบอย่างเหล่าน้ี 

การเสียสละช่วยเตรียมเราให้พร้อมอยู ่ในที ่ประทับของพระผู ้ เป ็นเจ้า 
โดยการเสียสละเท่าน้ันท่ีเราจะคู่ควรอยู่ในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า โดยการเสีย 
สละเท่าน้ันท่ีเราจะได้รับชีวิตนิร้นดร์ คนจำนวนมากท่ีมีชีวิตก่อนเราได้เสียสละทุก 
อย่างท่ีพวกเขามี เราต้องเต็มใจทำอย่างเดียวกันถ้าเราอยากได้รางวัลล้ําค่าท่ีพวก 
เขาได้รับ 
พระผู้เป็นเจ้าอาจไม่ได้ขอให้เราเสียสละทุกอย่าง แต่เช่นเดียวกับอับราฮัม เราควร 
เต็มใจเสียสละทุกอย่างเพ่ือให้มีค่าควรแก่การอยู่ในท่ีประทับของพระเจ้า 
ผู้คนของพระเจ้าเสียสละมากมายเสมอมาและในหลายๆ ด้าน บางคนทนรับความ 
ลำบากและการเยาะเย้ยเพราะพระกิตติคุณ ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่บางคนถูก 
ตัดขาดจากครอบครัวของพวกเขา เพ่ือนท่ีเคยคบกันมาหายหน้าไป สมาชิกบาง 
คนสูญเสียงานอาชีพ บ้างก็เสียชีวิต แต่พระเจ้าทรงเห็นการเสียสละของเรา พระ 
องค์ทรงสัญญาว่า "ผู้ใดได้สละบ้าน หรือพ่ีน้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือลูก 
หรือไร่นาเพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั้นจะได้ผลร้อยเท่า และจะได้ชีวิตนิรันดร 
ด้วย" (มั'ทธิ'ว 19:29) 

เมื่อประจักษ์พยานของเราในพระกิตติคุณเติบโต เราจะสามารถเสียสละเพื่อ 
พระเจ้าได้มากข้ึน ลองสังเกตการเสียสละในตัวอย่างจริงต่อไปน้ี 
สมาชิกคนหน่ึงของศาสนจักรในเยอรมนีเก็บส่วนสิบของเขาไว้หลายปีจนกระท่ัง 
ผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตมารับเงินจำนวนนั้น 
ผู้เยี่ยมสอนคนหนึ่งของสมาคมสงเคราะห์รับใช้มานาน 30 ปีโดยไม่เคยพลาด 
งานมอบหมาย 
วิสุทธิชนกลุ่มหนึ่งในแอฟริกาใตใช้เวลาเดินทางโดยรถโดยสารสามวันเพื่อจะได้ 
ฟังและเห็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 

153 



บทที่ 2 3 

ที่การประชุมใหญ่ภาคครั้งหนึ่งในเม็กซิโก สมาชิกของศาสนจักรนอนท่ีสนามหญ้า 
และอดอาหารในช่วงการประชุมใหญ่ เพราะพวกเขาใช้เงินเป็นค่าเดินทางมาการ 
ประชุมจนหมด และไม่มีเหลือเป็นค่าอาหารและท่ีพัก 
ครอบครัวหน่ึงขายรถยนต์เพ่ือนำเงินไปบริจาคเข้ากองทุนสร้างพระวิหาร 
อีกครอบครัวหนึ่งขายบ้านเพื่อให้มีเงินไปพระวิหาร 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ซื่อสัตย์จำนวนมากมีเงินเลี้ยงชีพน้อยมาก แต่พวกเขาจ่าย 
ส่วนสิบและเงินบริจาค 
พี่น้องชายคนหนึ่งเสียสละงานของเขาเพราะไม่ยอมทำงานวันอาทิตย์ 
ในสาขาหน่ึง เยาวชนยินดีสละเวลาดูแลเด็กเลกขณะที่พ่อแม่ของพวกเขาช่วย 
สร้างอาคารประชุม 
เยาวชนชายหญิงยอมท้ิงหรือเล่ือนโอกาสท่ีจะได้ง' เดี การศึกษา หรือกีฬาเพ่ีอ 
รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา 
มีตัวอย่างอีกมากมายของคนเหล่านั้นที่เสียสละเพี่อพระเจ้า แต่สถานท่ีในอาณา-
จักรของพระบิดาบนสวรรค์ย่อมคุ้มค่าแก่การเสียสละเวลา พรสวรรค์ พลังงาน 
เงินทอง และชีวิตของเรา โดยการเสียสละ เราจะได้ความรู้จากพระเจ้าว่าพระองค์ 
ทรงยอมรับเรา (ดู คพ. 97:8) 
• ฟานคิดว่าเหตุใดการเต็มใจเสียสละของเราจึงเกี่ยวข้องกับความพร้อมของเรา 

ที่จะอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• ลูกา 12:16-34 (ทรัพย์สมบัติอยู่ท่ีไหน ใจอยู่ท่ีน่ัน) 
• ลูกา 9:57-62 (เสียสละเพ่ีอใหได้อาณาจักร) 
• คพ. 64:23; 97:12 (วันน้ีเป็นวันแห่งการเสียสละ) 
• คพ. 98:13-15 (คนท่ีพสีชีวิตเพ่ีอพระเจ้าจะพบชีวิต) 
• แอลมา 24 (ผู้คนของแอมันเสียสละชีวิตแทนท่ีจะละเมิดคำม่ันต่อพระเจ้า) 
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การทำงานเป็นหลักธรรมนิร ันดร 
• ฟานเคยได้รับประสบการณ์อะไรบ้างที่แสดงให้ท่านเห็นความสำคัญของการ 

ท่างาน 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงแสดงให้เราเห็นโดยแบบอย่างและคำ 
สอนของพระองค์ว่างานมีความสำคัญในสวรรค์และบนแผ่นดินโลก พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงท่างานสร้างท้องฟ้าและแผ่นดินโลก พระองค์ทรงท่าให้ทะเลมารวมอยู่ท่ีเดียว 
และแผ่นดินแห้งปรากฏ พระองค์ทรงท่าให้หญ้า สมุนไพร และต้นไม้เติบโตบน 
แผ่นดิน พระองค์ทรงสร้างดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว พระองค์ทรงสร้าง 
สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในทะเลหรือบนบก จากน้ันพระองค์ทรงวางอาดัมและเอวาไว้ 
บนแผ่นดินโลกให้ดูแลและครอบครองส่ิงมีชีวิตท้ังหมด (ดู ปฐมกาล 1:1-28) 
พระเยซูตรัสว่า "พระบิดาของเรายังทรงทำอยู่เร่ือยๆ และเราก็ทำด้วย" (ยอ,หน 
5:17) พระองค์ตรัสด้วยว่า "เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา" 
(ยอห์น 9:4) 

เราได้ร ับบัญชาให้ทำงาน 
การทำงานเป็นวิถีชีวิตบนแผ่นดินโลกตั้งแต่อาคัมและเอวาออกจากสวนเอเดน 
พระเจ้าตรัสกับอาด้มว่า "เจ้าจะต้องหากินด้วยเหง่ืออาบหน้า" (ปฐมกาล 3:19) 
อาดัมและเอวาทำงานในทุ่งเพ่ือหาเล้ียงตนเองและลูกๆ (ดู โมเสส 5:1) 

สำหรับครู: ขอให้ช่วยสมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวทุกคนมีส่วนในบทเรียน บางคนอาจช่วยจ้ด 
เก้าอ้ี สวดอ้อนวอนเปิด หรือ สวดอ้อนวอนปิด เขียนกระดาน อ่านพระคัมภีร์ออกเสียง ตอบคำถาม แบ่ง 
ปันประจ้กษ์พยาน หรือสรุปบทเรียน 
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พระเจ้าตรัสกับผู้คนของอิสราเอลว่า "จงทำการงานท้ังส้ินของเจ้าหกวัน" (อพยพ 
20:9) 
ในสมัยเร่ิมแรกของศาสนจักรท่ีได้รับการฟินฟู พระเจ้ารับส่ังกับวิสุทธิชนยุค 
สุดท้ายว่า "บัดน้ี1 เรา, พระเจ้า1 ไม่สู้จะพอใจผู้อยู่อาศัยของไซอัน, เพราะมีคน 
เกียจคร้านในบรรดาพวกเขา" (คพ. 68:31) 
ศาสดาพยากรณ์ท่านหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่า "เราจะต้องทำให้งานเป็นหลัก 
ธรรมปกครองชีวิตสมาชิกในศาสนาจักรของเรา" (ฮีเบอร์ เจ. แกรนท คำสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: ฮีเบอร ์เจ. แกรนท ์ [2002] หน้า 115) 
ความรับผิดชอบในครอบครัว 
• บิดา มารดา และลูกๆ ต้องมีความรับผิดชอบอะไรในบ้านบ้าง สมาชิกครอบ-

ครัวจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยกันทำงาน 

บิดามารดาทำงานด้วยกันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวทั้งทางร่างกาย ทาง 
วิญญาณ และอารมณ์ พวกเขาไม่ควรคาดหวังให้ใครก็ตามดูแลรับผิดชอบ 
ครอบครัวของพวกเขา อัครสาวกเปาโลเขียนว่า "ถ้าแม้ผู้ใดไม่เล้ียงดูวงศ์ญาติของ 
ตน และโดยเฉพาะอย่างย่ิงคนในบ้านเรือนของตน ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธพระศาสนา 
เสียแล้ว" (1 ทิโมธี 5:8) 
สามีภรรยาควรแสวงหาการดลใจจากพระเจ้าและทำตามคำแนะนำของศาสดา 
พยากรณ์เม่ือกำหนดความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล การสร้างบ้านท่ีสอนหลัก 
ธรรมแห่งพระกิตติคุณทุกวัน มีความรักและความเป็นระเบียบสำคัญเท่าๆ กับ 
การจัดหาอาหารและเส้ือผ้าให้ตามความจำเป็นพ้ืนฐาน 
ลูกๆ ควรทำงานของครอบครัวในส่วนของตน ลูกๆ จำเป็นต้องได้รับมอบหมาย 
ให้ทำงานตามความสามารถของพวกเขา พวกเขาต้องได้รับคำชมเม่ือทำสำเร็จ 
พวกเขาเรียนรู้เจตคติ นิลัย และทักษะท่ีดีในการทำงานจากประสบการณ์ท่ี 
ประสบความสำเร็จในบ้าน 
บางคร้ังผู้คนประสบความยากสำบากเม่ือพยายามหาเล้ียงครอบครัว ความเจ็บ 
ปวยเร้ือรัง การสูญเสียคู่ชีวิต หรือการท่ีต้องเล้ียงดูบิดามารดาท่ีชราภาพ ล้วน 
แล้วแต่เพ่ืมความรับผิดชอบในบ้าน พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงนึกถึงครอบ-
ครัวในสถานการณ์เหล่าน้ีและจะประทานความเข้มแข็งให้พวกเขาทำหน้าท่ีของ 
ตนจนสำเร็จ พระองศ์จะประทานพรพวกเขาเสมอถ้าพวกเขาทูลขอด้วยศรัทธา 
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เราสามารถเพลิดเพลินกับการทำงานได้ 
• เจตคติของเรามีผลต่อการทำงานของเราอย่างไร 

กับบางคนงานเป็นเรื่องน่าเบื่อ กับหลายคนงานเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของชีวิต วิธี 
หน่ึงท่ีจะได้ประโยชน์เต็มท่ีจากชีวิตคือเรียนรู้ท่ีจะรักการทำงาน 
ใช่ว่าทุกคนจะเลือกงานได้ บางคนทำงานหลายช่ัวโมงกว่าจะได้ส่ิงท่ีจำเป็นจริงๆ 
เขาจึงไม่ค่อยมีความสุขนักกับงานน้ัน แต่ผู้มีความสุขท่ีสุดคือผู้เรียนรูท่ีจะทำงาน 
ได้อย่างเพลิดเพลิน ไม่ว่างานน้ันจะเป็นอะไร 
เราสามารถช่วยกันทำงานของเรา ภาระหนักท่ีสุดจะเบาลงเม่ือช่วยกัน 
เจตคติท่ีเรามีต่องานสำคัญมาก เร่ืองต่อไปน้ีแสดงให้เห็นว่าชายคนหน่ึงมองไกล 
กว่างานประจำวันของเขาอย่างไร นักเดินทางคนหนึ่งผ่านเหมืองหินและเห็นชาย 
สามคนทำงานอยู่ เขาถามแต่ละคนว่ากำลังทำอะไร คำตอบของแต่ละคนแสดงให้ 
เห็นเจตคติท่ีต่างกันต่องานเดียวกัน"ผมกำลังสกัดหินครับ" ชายคนแรกตอบ คน 
ที่สองตอบว่า "ผมกำลังหารายได้วันละสามเหรียญครับ" ชายคนที่สามยิ้มและ 
ตอบว่า "ผมกำลังช่วยสร้างพระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้าครับ" 
เราสามารถรับใช้พระผู้เป็นเจ้าในงานสุจริตทุกอย่างได้ กษัตริย์เบ็นจามินศาสดา-
พยากรณ์ชาวนีไฟกล่าวว่า "เม่ือท่านอยู่ในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ของท่าน ท่านก็ 
อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของท่านน่ันเอง" (โมไซยาห์ 2:17) ถ้างานของเรา 
จัดหาให้ได้เฉพาะสิ่งจำเป็นของตัวเราและครอบครัว เราก็ยังช่วยลูกๆ บางคน 
ของพระผู้เป็นเจ้าได้ 

• เราจะปรับปรุงเจตคติต่อการทำงานได้อย่างไร 

พระผู ้ เป ็นเจ้าทรงประณ,ามความเกียจคร้าน 
พระเจ้าไม่พอพระทัยคนเกียจคร้านหรือคนท่ีอยู่เฉยๆ พระองค์ตรัสว่า "คนเกียจ 
คร้านไม่พึงมีท่ีอยู่ในศาสนจักร, เว้นแต่เขาจะกลับใจและเปล่ียนทางเดินของตน" 
(คพ. 75:29) พระองค์ทรงบัญชาด้วยว่า "เจ้าจะไม่เกียจคร้าน; เพราะคนที่เกียจ-
คร้านจะไม่กินอาหารท้ังไม่สวมอาภรณ์ของคนทำงาน" (คพ. 42:42) 
ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของศาสนจักร ศาสดาพยากรณ์สอนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ 
พึ่งพาตนเอง หาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง และหลีกเลี่ยงความเกียจคร้านวิสุทธิชนยุค-
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สุดท้ายที่แท้จริงจะไม่โยนภาระการเลี้ยงดูตนเองให้ผู้อื่นตราบใดที่พวกเขาสามารถ 
ทำได้ พวกเขาจะจัดหาส่ิงจำเป็นของชีวิตให้ตนเองและครอบครัว 
ตราบใดท่ีพวกเขาสามารถทำได้ สมาชิกทุกคนของศาสนจักรควรยอมรับหน้าท่ี 
ดูแลญาติพี่น้องของตนที่ไม่สามารถหาเลี้ยงตนเองได้ 

• ความเกียจคร้านมีผลต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างไร 

การทำงาน นันทนาการ และการพักผ ่อน 
• เหตุใดการรักษาดุลชีวิตระหว่างการทำงาน นันทนาการ และการพักผ่อนจึง 

เป็นเร่ืองสำคัญ 
เราแต่ละคนควรหาดุลยภาพท่ีเหมาะสมระหว่างการทำงาน นันทนาการ และการ 
พักผ่อน มีคำโบราณบอกว่า "การไม่ทำอะไรเลยเป็นงานหนักท่ีสุดของทุกคน 
เพราะเขาจะหยุดพักไม่ได้เลย" หากไม่ทำงาน การพักผ่อนและการผ่อนคลายก็ 
ไม่มีความหมาย 

การพัก ผ่อนไม่เพ ียงน่าพอใจและจำเป็นเท่าน้ัน แต่เราได้รับบัญชาให้พักผ่อนใน 
วันสะบาโตด้วย (ดู อพยพ 20:10; คพ. 59:9-12) วันแห่งการพักผ่อนวันนี้หลัง 
จากทำงานมาหกวันจะนำความสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่ามาให้อีกหลายวันหลังจาก 
นั้น พระเจ้าทรงสัญญาด้วยว่าจะประทาน "ความบริบูรณ์ของแผ่นดินโลก" แก่ผู้ 
รักษาวันสะบาโต (ดู คพ. 59:16-20; ดู บทท่ี 24 ในหนังสือเล่มน้ีด้วย) 
ในวันอ่ืนของสัปดาห์ นอกจากจะทำงานแล้ว เราอาจใช้เวลาพัฒนาพรสวรรค์และ 
มีความสุขกับงานอดิเรกของเรา การพักผ่อนหย่อนใจ หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีจะทำให้ 
เราสดช่ืนกระปร้ีกระเปร่า 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ีอให้มีดุลยภาพท่ีดีระหว่างการทำงาน นันทนาการ และ 

การพักผ่อน บิดามารดาจะช่วยบุตรธิดาให้มีดุลยภาพนี้ได้อย่างไร 
พรของการทำงาน 
- พรท่ีมาจากงานสุจริตมีอะไรบ้าง 
พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยต่ออาดัมว่า "เจ้าจะต้องหากินด้วยเหง่ืออาบหน้า" (ปฐม-
กาล 3:19) นอกจากจะเป็นกฎทางโลกแล้ว ยังเป็นกฎสำหรับความรอดของจิต 
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วิญญาณอาดัมด้วย ไม่มีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างงานทางวิญญาณ ทางใจ 
และทางกาย งานจำเป็นต่อการเติบโต การพัฒนาอุปนิสัย และความพึงพอใจ 
มากมายของเราแต่ละคนท่ีคนเกียจคร้านไม่เคยรู้จัก 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคยกล่าวว่า "ขอให้เราตระหนักว่าสิทธิพิเศษในการทำงาน 
เป็นของประทาน พสังในการทำงานเป็นพร และความรักงานเป็นความสำเร็จ" 
(.Pathways to Happiness [1957], 381) 

"มนุษย์เป็นอยู่เพ่ือเขาจะมีปีติ" (2 นีไฟ 2:25) การทำงานเป็นกุญแจไขสู่ปีติอัน 
บริบูรณ!นแผนของพระผู้เป็นเจ้า ถ้าเราเป็นคนชอบธรรม เราจะกลับไปอยู่กับ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา และเราจะมีงานทำ เม่ือเราเป็นเหมือนพระองค์ งาน 
ของเราจะเหมือนงานของพระองค์ งานของพระองค์คือ "การทำให้เกิดความเป็น 
อมตะและชีวิตนิรันดรของมนุษย์" (โมเสส 1:39) 

พระคัมภีรเพิ ่มเติม 
• โมเสส 4:23-25 (อาด้มกล่าวว่าเขาจะทำงานหาเล้ียงชีพไปช่ัวชีวิต) 
• คพ. 56:16-17 (พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนคนร่ํารวยและคนยากจนให้ระวังความ 

ละโมบ ความอิจฉา และความเกียจคร้าน) 
• คพ. 58:26-29 (มนุษย์ควรทำงานอย่างทุ่มเทในอุดมการณ์ดี) 
• มัทธิว 25:14-30 (อุปมาเร่ืองเงินตะลันต) 
• เอเฟซัส 4:28 (อย่าขโมยอีกแต่จงทำงาน) 
• 1 เธสะโลนิกา 4:11-12 (ทำงานด้วยมือของท่าน) 
• 2 นีไฟ 5:17 (นีไฟสอนผู้คนของเขาให้ทำงานและมีอุตสาหะ) 
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เราจะรับใช้ได้อย่างไร 

• นึกถึงวิธีต่างๆ ที่ผู้คนรับใช้ฟานและสมาชิกครอบครัวของฟาน 
พระเยซูตรัสว่า "เราอยู่ท่ามกลางฟานท้ังหลายเหมือนผู้รับใช้" (ลูกา 22:27) ใน 
ฐานะผู้ติดตามท่ีแท้จริงของพระเยซู เราต้องรับใช้ผู้อ่ืนด้วย 
การรับใช้คือการช่วยผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ การรับใช้แบบพระคริสต์เกิดจาก 
รักแท้ที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอด และเกิดจากความรัก ความห่วงใยผู้ท่ีพระองค์ 
ทรงเปิดโอกาสและบัญชาให้เราไปช่วยเหลือ ความรักเป็นมากกว่าความรู้สึก เม่ือ 
เรารักผู้อ่ืน เราจะอยากช่วยพวกเขา 
เราทุกคนต้องเต็มใจรับใช้ ไม่ว่าเราจะมีรายได้มากน้อยเพียงไร อายุเท่าใด หรือ 
สถานะทางสังคมของเราเป็นอย่างไร บางคนเช่ือว่าเฉพาะคนยากจนและคนต่ํา-
ต้อยเท่านั้นที่ควรรับใช้ คนอ่ืนๆ คิดว่าเฉพาะคนรํ่ารวยเท่านั้นที่ควรรับใช้ แต่พระ 
เยซูทรงสอนต่างจากน้ัน เม่ือมารดาของสานุศิษย์สองคนของพระองค์ทูลขอให้ 
พระองค์ทรงยกย่องบุตรชายของเธอในอาณาจักรของพระองค์ พระเยซูตรัสตอบ 
ว่า "ถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย" 
(มัทธิว 20:26-27) 

มีวิธีรับใช้หลายวิธี เราสามารถช่วยผู้อ่ืนได้ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ร่างกาย และ 
วิญญาณ ตัวอย่างเช่น เราสามารถแบ่งอาหารหรือของอ่ืนๆ ให้คนท่ีต้องการ เรา 
สามารถช่วยคนขัดสนได้โดยถวายเงินบริจาคอดอาหารด้วยความเอื้อเฟือ เรา 
สามารถเป็นเพ่ือนกับคนท่ีมาใหม่ เราสามารถช่วยคนสูงอายุทำสวนหรือดูแลคน 
เจ็บบ่วย เราสามารถสอนพระกิตติคุณให้คนท่ีต้องการความจริงหรือปลอบประ-
โลมคนทุกข[ศก 
เราสามารถรับใช!ด้ท้ังเร่ืองเล็กและเร่ืองใหญ่ เราไม่ควรละเลยการช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เพียงเพราะเราไม่สามารถทำเร่ืองใหญ่ได้ หญิงม่ายคนหนึ่งเล่าเรื่องเด็กสองคน 
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ที่มาบ้านของเธอหลังจากเธอย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองแห่งหนึ่งได้ไม่นาน เดกท้ังสอง 
นำตะกร้าอาหารกลางวันมาให้พร้อมข้อความสั้นๆ เขียนว่า "ถ้าคุณป้าต้องการคน 
ทำธุระให้ เรียกเรานะครับ" หญิงม่ายดีใจกับน้ําใจเสิกๆ น้อยๆ นั้นและไม่เคยลืม 
อย่างไรก็ดี บางคร้ังเราต้องเสียสละอย่างมากเพ่ือรับใช้บางคน พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงสละพระชนม์ชีพของพระองค์ในการรับใช้เรา 
• นึกถึงคนในครอบครัวหรือชุมชนของท่านที่ต้องการความช่วยเหลือทางเศรษฐ-

กิจ สังคม ร่างกาย หรือวิญญาณ ไตร่ตรองส่ิงท่ีท่านทำได้เพ่ือรับใช้พวกเขา 
เหตุใดพระผู ้ช ่วยให้รอดทรงต้องการให้เรารับใช้ผู ้อ ื ่น 
• เหตุใดพระเจ้าทรงต้องการให้เรารับใช้ผู้อ่ืน 
งานของพระผู้เป็นเจ้าสำเร็จลุล่วงได้เพราะการรับใช้ของชาย หญิง เด็กชาย และ 
เด็กหญิง ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลส์อธิบายว่า "พระผู้เป็นเจ้าทรงสน 
พระทัยเรา และพระองค์ทรงดูแลเรา แต่ปรกติพระองค์จะทรงตอบรับความต้อง-
การของเราผ่านผู้อ่ืน" (คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร ดับเป็ลยู. 
คิมบัลล [2006] หน้า 90) 

ตลอดชีวิตเรา เราทุกคนต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน เม่ือเราเป็นทารก พ่อแม่ป้อนอาหาร 
แต่งตัว และดูแลเรา หากไม่ได้รับการดูแลเช่นน้ี เราต้องตายแน่นอน เม่ือเราโต 
ขึ้น คนอ่ืนๆ สอนเราในเร่ืองทักษะและเจตคติ พวกเราหลายคนจำเป็นต้องได้รับ 
การดูแลรักษายามเจ็บไขได้ปวยหรือต้องการเงินยามเกิดวิกฤตทางการเงิน 
บางคนทูลขอพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานพรแก่ผู้กำลังตกทุกข์ได้ยากแต่ไม่ทำอะไร 
ให้คนเหล่าน้ันเลย เราต้องจำไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทำงานผ่านเรา 
เม่ือเราช่วยเหลือกัน เรากำลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้า กษัตริย์เป็นจามิน กษัตริย์ที่ยิ่ง 
ใหญ่ในสมัยพระคัมภีร์มอรมอน สอนหลักธรรมน้ีแก่ผู้คนของท่านโดยผ่านวิธีท่ี 
ท่านดำเนินชีวิต ท่านรับใช้ผู้คนตลอดชีวิตโดยหาเลี้ยงชีพตนเองแทนที่จะให้คน 
เหล่าน้ันเล้ียงดู ในโอวาทท่ีได้รับการดลใจคร้ังหน่ึง เขาอธิบายสาเหตุท่ีเขาชอบรับ 
ใช้ โดยกล่าวว่า 
"เม่ือท่านอยู่ในการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ของท่าน ท่านก็อยู่ในการรับใช้พระผู้เป็น 
เจ้าของท่านน่ันเอง . . . 
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"และหากข้าพเจ้า, ผู้ที่ฟานเรียกเป็นกษัตริย์ของพ่าน, ทำงานเพื่อรับใช้ท่าน, แล้ว 
พ่านมิควรหรือที่จะทำงานเพื่อรับใช้กัน?" (โมไซยาห์ 2:17-18) 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือให้พร้อมสนองความจำเป็นของผู้อ่ืน 

เราได้รับพรผ่านการรับใช้ 
• เราได้รับพรอะไรบ้างจากการรับใช้ผู้อ่ืน 
เม่ือเรารับใช้ผู้อ่ืนเราจะได้รับพรสำคัญๆ โดยผ่านการรับใช้เราจะรักได้มากข้ึน เรา 
จะเห็นแก่ตัวน้อยลง เม่ือเราคิดถึงปัญหาของผู้อ่ืน ปัญหาของเราดูเหมือนจะเลก 
ลง เราต้องรับใช้ผู้อ่ืนจึงจะได้รับชีวิตนิรันดร พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าคนท่ีอยู่กับ 
พระองค์ต้องรักและรับใช้ลูกๆ ของพระองค์ (ดู ม'ทธิ'ว 25:34-40) 
เม่ือเราพิจารณาชีวิตของผู้คนท่ีรับใช้โดยไม่เห็นแก่ตัว เราจะเห็นว่าพวกเขาได้รับ 
มากกว่าท่ีให้ บุคคลเช่นนั้นคนหนึ่งคือวิสุทธิชนยุคสุดท้ายชื่อพอล เขาเสียขาท้ัง 
สองข้างในอุบัติเหตุ บางคนอาจขมข่ืนและท้อแท้หมดกำลังใจ แต่พอลเลือกคิดถึง 
ผู้อื่นแทน เขาเรียนการค้าและมีรายได้พอซ้ือบ้านหลังหน่ึง ที่บ้านหลังนั้นเขากับ 
ภรรยาจัดห้องให้เด็กเร่ร่อนท่ีไม่มีใครต้องการ บางคนพิการข้ันรุนแรง เขารับใช้ 
เด็กเหล่าน้ีและคนอ่ืนๆ จนกระท่ังเขาเสียชีวิตในอีก 20 ปีต่อมา เขาได้รับความ 
รักมากมายเป็นการตอบแทน และเขาไม่ได้คำนึงถึงขาพิการของตน เขาใกล้ชิด 
พระเจ้า 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลส์กล่าวว่า "เรามีแก่นสารมากข้ึนเม่ือเรารับใช้ 
ผู้อื่น—โดยแท้แล้ว เราจะ 'พบ, ตัวตนของเราง่ายขึ้นเพราะมีให้เราพบมากกว่าเดิม 
มาก!" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเซอร ดับเป็ลยู. คิมบัลล์ หน้า 94) 
โอกาสรับใช้ 
พวกเราบางคนรับใช้เฉพาะคนท่ีเราชอบอยู่ด้วยและไม่ช่วยใครอีก อย่างไรก็ดี 
พระเยซูทรงบัญชาเราให้รักและรับใช้ทุกคน มีโอกาสมากมายให้รับใช้ (ดู โมไช-
ยาห์ 4:15-19) 
เราสามารถรับใช้สมาชิกในครอบครัวเรา สามีภรรยาควรรู้ถึงความต้องการของ 
แต่ละฝ่าย บิดามารดาควรรับใช้บุตรธิดาไม่เฉพาะให้อาหารและเสื้อผ้า แต่สอน 
เล่น และทำงานกับพวกเขาด้วย ลูกๆ สามารถรับใช้โดยช่วยงานบ้านและช่วยพ่ี 
น้อง 
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สามีภรรยารับใช้และช่วยเหลือกัน พวกเขาช่วยกันดูแลลูกๆ และสนับสนุนกันใน 
สิ่งที่อีกฝ่ายสนใจและทำอยู่ บิดามารดาจะเสียสละเพื่อส่งลูกไปเป็นผู้สอนศาสนา 
พี่ชายจะปลอบน้องสาวที่กลัวความมืดหรือช่วยเธอหัดอ่าน ศาสดาพยากรณ์ของ 
เราบอกเราว่าครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญท่ีสุดในลังคม เราต้องรับใช้ครอบครัวให้ 
ดี (ดู โมไซยาห้ 4:14-15) 

เรามีโอกาสมากมายท่ีจะรับใช้เพ่ีอนบ้าน มิตรสหาย และแม้กระท่ังคนแปลกหน้า 
ถ้าเพื่อนบ้านมีปัญหาเรื่องการเก็บเกี่ยวพืชผลก่อนเกิดพายุ เราสามารถช่วยได้ 
ถ้ามารดาคนหนึ่งปวย เราช่วยดูแลลูกๆ ให้เธอหรือช่วยเธอทำงานบ้านได้ ถ้า 
เยาวชนชายคนหน่ึงกำลังออกห่างจากศาสนจักร เราสามารถน่าเขากลับมาได้ ถ้า 
เด็กคนหน่ึงถูกหัวเราะเยาะ เราสามารถเป็นเพ่ือนและชักชวนคนอ่ืนๆ ให้มีเมตตา 
ต่อเขา เราไม่จำเป็นต้องรู้จักคนท่ีเรารับใช้ เราควรหาวิธีรับใช้ลูกๆ ของพระบิดา 
บนสวรรค์ของเราให้ได้มากท่ีสุด 
ถ้าเรามีพรสวรรค์พิเศษ เราควรใช้พรสวรรค์น้ันรับใช้ผู้อ่ืน พระผู้เป็นเจ้าประทาน 
พรเราด้วยพรสวรรค์และความสามารถเพ่ือช่วยทำให้ชีวิตผู้อ่ืนดีข้ึน 
เรามีโอกาสรับใช้ในศาสนจักร จุดประสงค์ประการหนึ่งของการจัดวางระเบียบ 
ศาสนจักรคือเพ่ือเปิดโอกาสให้เราช่วยเหลือกัน สมาชิกของศาสนจักรรับใช้โดย 
ทำงานเผยแผ่ศาสนา ยอมรับงานมอบหมายจากผู้น่า เย่ียมสมาชิกคนอ่ืนๆ สอน 
ชั้นเรียน และทำงานอ่ืนๆ ของศาสนจักร ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิ-
สุทธิชนยุคสุดท้ายไม่มีผู้น่าอาชีพ ด้วยเหตุนี้สมาชิกจึงต้องดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 
ของศาสนจักร 
• เราจะให้เวลาแก1ครอบครัวอย่างเพียงพอ และยังคงใช้โอกาสมากมายท่ีเรามี 

รับใช้ศาสนจักรและชุมชนได้อย่างไร 

พระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที ่ด ีพร้อมของการรับใช้ 
• ท่านชอบเรื่องราวใดบ้างในพระคัมภีร์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของ 

การรับใช้ 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีพร้อมของการรับใช้ พระองค์ทรงอธิบาย 
ว่าพระองค์มิได้เสด็จมาแผ่นดินโลกเพื่อให้ใครๆ มารับใช้พระองค์ แต่เพ่ือท่ี 

สำหรับครู: เม่ือเราแสดงประจ้กษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ เราอญเชิญอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธ 
ขณะเตรียมสอนให้หม่ันมองหาวิธีเป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอดและเชิญคนท่ีท่านสอนให้ทำอย่างเดียวก้น 

165 



บทที่ 2 3 

พระองค์จะทรงรับใช้และสละพระชนม์ชีพเพ่ือเรา (ดู มัทธิ'ว 20:28) 
พระเยซูทรงรักเราทุกคนเกินกว่าท่ีเราจะเช้าใจได้ เม่ือพระองค์ประทับบนแผ่นดิน 
โลกพระองค์ทรงรับใช้คนยากจน คนโง่เขลา คนบาป คนน่ารังเกียจ พระองค์ทรง 
สอนพระกิตติคุณแก่ทุกคนที่ยอมฟัง เลี้ยงอาหารคนหิวโหยที่มาฟังพระองค์ 
รักษาคนเจ็บปวย และทำให้คนตายฟืน 
พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง พระผู้ช่วยให้รอด กระน้ันพระองค์ยังทรงรับใช้ 
มากมายด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ก่อนการตรึงกางเขน พระองค์ทรงพบกับ 
สานุศิษย์ของพระองค์ หลังจากสอนพวกเขา พระองค์ทรงนำอ่างน้ําและผ้าเช็ดตัว 
มาแล้วล้างเท้าพวกเขา (ดู ยอห้น 13:4-10; ดูรูปภาพในบทนี้ด้วย) ในสมัยน้ัน 
การล้างเท้าผู้มาเยือนเป็นเคร่ืองหมายของการให้เกียรติ และโดยปรกติคนรับใช้ 
จะทำ พระเยซูทรงทำเช่นน้ันเพ่ือเป็นแบบอย่างของความรักและการรับใช้ เม่ือเรา 
เต็มใจรับใช้ผู้อ่ืนด้วยวิญญาณของความรัก เราจะเป็นเหมือนพระคริสต์มากข้ึน 

• เราเรียนรู้อะไรบ้างจากแบบอย่างเหล่าน้ี 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• โมไซยาห์ 2 (คำปราศรัยของกษัตริย์เบ็นจามินเก่ียวกับการรับใช้) 
• คพ. 81:5 (ช่วยเหลือ ยก ให้กำลัง) 
• โคโลสี 3:23-24 (รับใช้ผู้อ่ืนอย่างท่ีท่านจะรับใช้พระเจ้า) 
• แอลมา 17-18 (แอมันรับใช้กษัตริย์) 
• กาลาเทีย 5:13 (รับใช้กันด้วยความรัก) 
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ร่างกายของเราเป็นวิหารของพระผู้เป็นเจ้า 

พรประเสริฐประการหน่ึงท่ีเราได้รับเม่ือเรามาแผ่นดินโลกคือร่างกาย เราต้องมี 
ร่างกายจึงจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ร่างกายของเราสำคัญมากจน 
พระเจ้าทรงเรียกว่าวิหารของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 โครินธ์ 3:16-17; 6:19-20) 
ร่างกาย1ของเราสักดสิทธ 
เพราะร่างกายสำคัญ พระบิดาในสวรรค์จึงทรงต้องการให้เราดูแลอย่างดี พระองค์ 
ทรงทราบว่าเราจะเป็นคนดีข้ึนและมืความสุขมากข้ึนถ้าเรามีสุขภาพดี พระวิญ-
ญาณบริสุทธจะสถิตกับเราได้ถ้าร่างกายและความคิดของเราสะอาด พระบิดาของ 
เราทรงทราบว่าเราเผชิญการล่อลวงให้ดูแลร่างกายอย่างไม่ฉลาดหรือนำสาร 
อันตรายเข้าสู่ร่างกาย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงบอกเราว่าสิ่งใดมีประโยชน์ต่อ 
สุขภาพและสิ่งใดไม่ด ีข้อมูลส่วนใหญ่ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราเกี่ยวกับสุข-
ภาพที่ดีมีอยู่ใน หลักคำสอนและพันธสัญญาภาคท่ี 89 การเปิดเผยนี้เรียกว่าพระ 
คำแห่งปัญญา 
เราต้องเช่ือฟังพระคำแห่งปัญญาจึงจะมีค่าควรเข้าพระวิหาร ถ้าเราไม่เชื่อฟังพระ 
คำแห่งปัญญา พระวิญญาณของพระเจ้าจะไม่สถิตกับเรา ถ้าเราทำให้ "วิหารของ 
พระผู้เป็นเจ้า" แปดเปีอน เท่ากับเราทำร้ายตนเองทางร่างกายและทางวิญญาณ 

เราได้ร ับบัญชาไม่ให้นำบางสิงเข้าส่ร ่างกาย 
• พระเจ้าทรงบัญชาเราไม่ให้นำส่ิงใดเข้าสู่ร่างกาย 
พระเจ้าทรงบัญชาไม่ให้ใช้เหล้าองุ่นและเคร่ืองด่ืมแรง นั่นหมายถึงเครื่องดื่มที่มี 
แอลกอฮอล์ ฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่าเครื่องดื่มแรงมักนำความโหดร้ายทารุณ 
ความยากจนโรคภัยไข้เจ็บ และภัยพิบัติเข้ามาในบ้าน และยังเป็นสาเหตุของความ 
ไม่ซ่ือสัตย์ การสูญเสียความบริสุทธ'ทางเพศ และสูญเสียวิจารณญาณอันดี ทั้ง 
ยังเป็นการสาปแช่งทุกคนที่ดื่มด้วย (ดู "Message of the First Presidency," 
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Improvement Era, Nov. 1942, 686) มารดาท่ีต้ังครรภ์แล้วด่ืมจะส่งผลเสีย 
ต่อเด็กในครรภ์ทั้งทางร่างกายและสมอง อุบัติมากมายทางรถยนต์เกิดขึ้นทุกปี 
เพราะคนขับด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
พระเจ้าทรงบอกเราด้วยว่า "ยาสูบมิใช่สำหรับร่างกาย" (คพ. 89:8) มันเป็นอัน-
ตรายต่อร่างกายและวิญญาณของเรา เราไม่ควรสูบบุหร่ีหรือซิการ์หรือเค้ียวยาเส้น 
นักวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่ายาสูบก่อให้เกิดโรคมากมายและเป็นอันตรายต่อเด็ก 
ในครรภ์ 
พระเจ้าทรงแนะนำเราไม่ให้ใช้ "เคร่ืองด่ืมร้อน" ด้วย (คพ. 89:9) ผู้นำศาสนจักร 
กล่าวว่าน่ีหมายถึงกาแฟและชา ซึ่งมีสารอันตรายผสมอยู่ เราควรหลีกเล่ียงเคร่ือง 
ดื่มทุกชนิดที่มีสารอันตรายผสมอยู่ 
เราไม่ควรใช้ยาเว้นแต่เม่ือจำเป็นต้องใช้เป็นยารักษาโรค ยาบางอย่างมีอันตราย 
มากกว่าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ (ซ่ึงเป็นยาเช่นกัน) ด้วยซํ้า คนท่ีใช้ยาใน 
ทางท่ีผิดต้องขอความช่วยเหลือ สวดอ้อนวอนขอความเข้มแข็ง และหารือกับ 
อธิการเพ่ือเขาจะสามารถกลับใจได้อย่างสมบูรณ์และสะอาดอีกคร้ัง 
เราควรหลีกเล่ียงส่ิงท่ีเรารู้ว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย เราไม่ควรใช้สารใดท่ีทำให้ 
ติดเป็นนิสัย เราต้องหลีกเล่ียงการกินเกินขนาด พระคำแห่งปัญญาไม่ได้บอกเรา 
ทุกอย่างที่พึงหลีกเลี่ยงหรือพึงใช้ แต่ให้แนวทางแก่เรา และเป็นกฎฝ่ายโลกท่ีมี 
ค่ายิ่ง อีกทั้งเป็นกฎฝ่ายวิญญาณด้วยโดยดำเนินชีวิตตามพระคำแห่งปัญญา เรา 
จะเข้มแข็งข้ึนทางวิญญาณ เราทำให้ร่างกายเราบริสุทธเพ่ือพระวิญญาณของพระ 
เจ้าจะสถิตกับเราได้ 
• มีอะไรบ้างที่ไม่ได้กล่าวเจาะจงในพระคำแห่งปัญญาว่าเราต้องหลีกเลี่ยง 
เราได้ร ับการสอนว่าบางอย่างเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
• จากพระคำแห่งปัญญา มีอะไรบ้างที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นประโยชน์ต่อเรา 
ผลไม้ ผัก และสมุนไพรท่ีดีส้วนเป็นประโยชน์ต่อเรา เราควรใช้ด้วยปัญญาและ 
การน้อมขอบพระทัย 
สำหรับครู: การเขียนออกมาเป็นข้อๆ จะดึงดูดความสนใจและช่วยให้ผู้เรียนจดจ่อเม่ือสมาชิกชนเรียน 
หรือสมาชิกครอบครวพูดถึงสารท่ีพระเจาทรงปัญชาไม่ให้นำเข้าสู่ร่างกาย1 ท่านอาจจะขอให้บางคนเขียน 
คำตอบบนกระดานหรือในกระดาษแผ่นใหญ่ ท่านอาจทำแบบเดยวกันเมื่อพวกเขาพูดถึงสิ่งที่มีประโยชน์ 
ต่อร่างกาย 
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เน้ือของนกและสัตว์มีไว้เพ่ือเป็นอาหารของเราด้วย อย่างไรก็ดี เราควรรับประ-
ทานเน้ืออย่างมัธยัสถ์ (ดู คพ. 49:18; 89:12) ปลามีประโยชน์ต่อเราเช่นกัน 
ธัญพืชมีประโยชน์ต่อเรา โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้าวสาลี 
• การใช้ส่ิงเหล่าน้ีเป็นพรต่อท่านอย่างไร 
การทำงาน การพ'กผ่อน และการออกกำลังกายล้วนมีความสำคัญ 
• การทำงาน การพักผ่อน และการออกกำสังกายเก่ียวช้องอย่างไรกับกฎแห่ง 

สุขภาพของพระเจ้า 
นอกจาก หสักคำสอนและพันธสัญญาภาคท่ี 89 แล้ว พระคัมภีร์ข้ออ่ืนยังบอกเรา 
ด้วยว่าจะมีสุขภาพดีได้อย่างไร พระคัมภีร์บอกเราว่าเราควร "เลิกเกียจคร้าน; 
เลิกไม่สะอาด; . . . เลิกนอนนานเกินความจำเป็น; จงเข้านอนแต่หัวค่ํา, เพื่อเจ้า 
จะไม่เหน่ือยอ่อน; ตื่นแต่เช้า, เพ่ือร่างกายเจ้าและความคิดเจ้าจะกระปร้ีกระเปร่า" 
(คพ. 88:124) ทั้งยังบอกด้วยว่า "จงทำการงานท้ังส้ินของเจ้าหกวัน" (อพยพ 20: 
9) พระเจ้าทรงแนะนำเราไม1ให้ทำงานเกินกำสังของเรา (ดู คพ. 10:4) 
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายท่านหนึ่งบอกเราว่าเราควรรักษาร่างกายให้แข็งแรง 
ท่านแนะนำว่า "อาหารท่ีถูกหสักโภชนาการ การออกกำลังกายเป็นประจำ และการ 
นอนหลับให้เพียงพอจำเป็นต่อการมีร่างกายแข็งแรง เฉกเช่นการศึกษาพระคัมภีร์ 
เป็นประจำและการสวดอ้อนวอนทำให้ความคิดและวิญญาณเข้มแข็ง" (โธมัส เอส. 
มอนลัน ใน Conference Report, Oct. 1990, 60; หรือ Ensign, Nov. 1990, 46) 
พรที ่ส ัญญาไว้สำหรับการดำเนินชีว ิตตามกฎแห่งสุขภาพของพระเจ้า 

• เราได้รับพรอะไรบ้างเม่ือเช่ือฟังพระคำแห่งปัญญา 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราประทานกฎสุขภาพเพื่อสอนเราให้รู้วิธีดูแลร่างกาย 
พระคัมภีร์บอกเราเก่ียวกับกฎของพระผู้เป็นเจ้าว่า "บัญญัติฝ่ายโลกเรามิได้ให้ 
. . . , เพราะบัญญัติของเราเป็นฝ่ายวิญญาณ" (คพ. 29:35) นี่หมายความว่าพระ 
บัญญัติของพระองค์เกี่ยวกับสภาพร่างกายของเราเป็นประโยชน์ต่อวิญญาณของเรา 
เมื่อเรารักษากฎแห่งสุขภาพของพระเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติข้ออื่นๆ ของ 
พระองค์ พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรเราท้ังทางร่างกายและทางวิญญาณ 
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ทางร่างกาย เราได้รับสัญญาว่าจะมีสุขภาพดี ผลของการมีสุขภาพดีคือเรา "จะว่ิง 
และไม่เหน็ดเหน่ือย, และจะเดินและไม่อ่อนล้า" (คพ. 89:20) นื่เป็นพรยิ่งใหญ่ 
แต่พรทางวิญญาณท่ีพระองค์ทรงสัญญากับเราย่ิงใหญ่กว่าพรทางโลก 
พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าเรา "จะพบปัญญาและขุมทรัพย์แห่งความรู้, แม้ขุม 
ทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่" (คพ. 89:19) พระวิญญาณบริสุทธจะทรงสอนความจริงสำคัญๆ 
แก่เราโดยผ่านการเปิดเผย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์สอนดังน้ี "ร่างกายเรา 
เป็นเคร่ืองมือของวิญญาณเรา ในการเปิดเผยที่ยอดเยี่ยมเรื่องพระคำแห่งปัญญา 
นั้น เราได้รู้วิธีดูแลร่างกายให้ปลอดจากความไม่บริสุทธซ่ึงอาจทำให้มีมลทิน 
จนถึงข้ึนทำลายความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อนทางกายซ่ึงเก่ียวข้องกับการส่ือสารทาง 
วิญญาณ พระคำแห่งปัญญาเป็นกุญแจไขสู่การเปิดเผยส่วนตัว" (ใน Conference 
Report, Oct. 1989, 16; หรือ Ensign, Nov. 1989, 14) 
พระเจ้าทรงสัญญาด้วยว่าเทพผู้ทำลายจะผ่านเราไป ประธานฮีเบอร์ เจ. แกรนท์ 
กล่าวว่า "ถ้าท่านและข้าพเจ้าปรารถนาพรแห่งชีวิต สุขภาพ ร่างกาย และความคิด 
ที่กระปรี้กระเปร่า ถ้าเราปรารถนาให้เทพผู้ทำลายผ่านไป ดังเช่นในสมัยของลูก 
หลานอิสราเอล เราต้องเช่ือฟังพระคำแห่งปัญญา เม่ือน้ันพระเจ้าย่อมถูกผูกมัด 
และพรย่อมมาถึงเรา" (คำสอนของประธานศาสนาจักร: ฮีเบอร ์เจ. แกรนท [2002] 
หน้า 191) 
• เราจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเข้าใจความสำคัญนิรันดร์ของพระคำแห่งปัญญา 

ได้อย่างไร 

• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยสมาชิกครอบครัวหรือมิตรสหายท่ีมีปัญหาเร่ือง 
การรักษาพระคำแห่งปัญญา 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• ผู้วินิจฉัย 13:13-14; สุภาษิต 20:1; อิสยาห้ 5:11-12; ดาเนียล 1 (หลีกเล่ียง 

เคร่ืองด่ืมแรง) 
• คพ. 59:16-20 (ส่ิงต่างๆ ของแผ่นดินโลกเพ่ือประโยชน์ของมนุษย์) 
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• สุภาษิต 23:20-21 (เตือนเร่ืองความมึนเมา ความตะกละ ความเกียจคร้าน) 
• คพ. 136:24 (เลิกเป็นนักเลงสุรา) 
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บทที่ 3 0 

จิตกุศลคืออะไร 
• ท่านจะให้นิยามจิตกุศลอย่างไร 
พระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอดสะท้อนถึงความรักอันบริสุทธของพระองค์ต่อ 
คนท้ังปวง แม้ถึงกับสละพระชนม์ชีพเพ่ือเรา จิตกุศลคือความรักอันบริสุทธที่พระ 
ผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของเราทรงมี พระองค์ทรงบัญชาเราให้รักกันดังที่ 
พระองค์ทรงรักเรา พระคัมภีร์บอกเราว่าจิตกุศลมาจากใจท่ีบริสุทธ (ดู 1 ทิโมธี 
1:5) เรามีความรักอันบริสุทธเม่ือเราแสดงความห่วงใยและความเห็นอกเห็นใจพ่ื 
น้องชายหญิงของเราจากใจจริง 
จิตกุศลเป็นคุณธรรมสำคัญที่สุดในบรรดาคุณธรรมทั้งปวง 
ศาสดาพยากรณ์มอรมอนบอกเราว่า "ดังน้ัน, จงแนบสนิทอยู่กับจิตกุศล, ซึ่งเป็น 
สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสิ่งทั้งปวง, เพราะส่ิงท้ังปวงต้องสูญส้ิน—แต่จิตกุศลคือความ 
รักอันบริสุทธของพระคริสต์, และส่ิงน้ีย่ังยืนตลอดกาล" (โมโรไน 7:46-47; ดู 
1 โครินธ์ 13; 2 นีไฟ 26:30; โมโรไน 7:44-45, 48 ด้วย) 
พระผู้ช่วยให้รอดประทานแบบอย่างแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์เพ่ือให้เราดำ-
เนินตาม พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมีความรักท่ี 
สมบูรณ์แบบ และทรงแสดงให้เราเห็นว่าจะรักอย่างไร โดยแบบอย่างของพระองค์ 
พระองค์ทรงแสดงให้เราเห็นว่าความจำเป็นทางวิญญาณและทางร่างกายของ 
เพ่ือนมนุษย์สำคัญเท่ากับของเรา ก่อนสละพระชนม์ชีพเพื่อเรา พระองค์ตรัสว่า 

"พระบัญญัติของเราคือให้ท่านท้ังหลายรักกัน เหมือนดังท่ีเราได้รักท่าน 
"ไม่มีผู้ใดมีความรักท่ีย่ิงใหญ่กว่าน้ี คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อ 
มิตรสหายของตน" (ยอห์น 15:12-13) 
โมโรไนพู ดกับพระเจ้าดังน้ี 
"ข้าพระองค์จำได้ว่าพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงรักโลก, แม้จนยอมสละพระชนม์ 
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ชีพของพระองค์เพื่อโลก . . . 
"และบัดนี้ข้าพระองค์รู้ว่าความรักนี้ซึ่งพระองค์ทรงมีให้ลูกหลานมนุษย์คือจิต 
กุศล; ดังนั้น, เว้นแต่มนุษย์จะมีจิตกุศลพวกเขาจะรับสถานท่ีซ่ึงพระองค์ทรง 
เตรียมไว้ในปราสาทพระบิดาของพระองค์เป็นมรดกไม่ได้" (อีเธอร์ 12:33-34) 
เราอาจไม่จำเป็นต้องสละชีวิตเฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด แต่เราสามารถมีจิตกุศล 
ได้ถ้าเราทำให้พระองค์เป็นศูนย์รวมของชีวิตเราและดำเนินตามแบบอย่างและคำ 
สอนของพระองค์ เฉกเช่นพระผู้ช่วยให้รอด เราสามารถเป็นพรแก่ชีวิตพ่ีน้อง 
ชา ยหญิงของ เราบนโลกน้ี!ด้ด้ว ย 
• เหตุใดจิตกุศลจึงเป็นคุณธรรมสำคัญท่ีสุด 

จิตกุศลครอบคลุมถึงการให้แก่คนเจ็บป่วย คนเป็นทุกข์ แ ล ะ ค น 
ยากไร้ 
พระผู้ช่วยให้รอดประทานคำสอนมากมายแก่เราในแบบของเร่ืองเล่าหรืออุปมา 
อุปมาเรื่องชาวสะมาเรืยผู้ใจดีสอนเราว่าเราควรให้แก่คนขัดสน โดยไม่คำนึงว่า 
เขาจะเป็นเพ่ือนเราหรือไม่ (ดู ลูกา 10:30-37; ดู James E. Talmage, Jesus 
the Christ, 3rd ed. [1916], 430-32) ในอุปมา พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า ชาย 
คนหน่ึงกำลังเดินทางไปอีกเมืองหน่ึง ระหว่างทางเขาถูกโจรปล้น พวกโจรได้ 
แย่งชิงเส้ือผ้าและเงินของเขาไป ทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาไว้เกือบตาย ปุโรหิตคนหนึ่ง 
เดินผ่านมา เห็น และเดินผ่านไป จากน้ันคนทำงานในพระวิหารเดินมาดูเขาแล้วก็ 
ไป แต่ชาวสะมาเรืยคนหน่ึงท่ีชาวยิวดูถูกเหยียดหยามเดินผ่านมา และเม่ือเห็น 
ชายคนน้ันรู้สึกสงสาร (ดูรูปภาพในบทน้ี) ชาวสะมาเรืยผู้ใจดีจึงคุกเข่าเอาผ้าพัน 
บาดแผลแล้วพาเขาข้ึนลาไปโรงแรมแห่งหน่ึง เขาจ่ายเงินให้เจ้าของโรงแรมดูแล 
ชายคนน้ันจนกว่าจะหาย 
พระเยซูทรงสอนว่าเราควรให้อาหารคนหิวโหย ให้ท่ีพักคนไร้ท่ีอยู่อาคัย และให้ 
เส้ือผ้าคนยากจน เม่ือเราไปเย่ียมคนเจ็บปวยและคนท่ีอยู่ในเรือนจำ เท่ากับเรา 
กำลังทำสิ่งเหล่านี้แทนพระองค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าเม่ือเราทำส่ิงเหล่าน้ี เราจะ 
ได้รับอาณาจักรของพระองค์เป็นมรดก (ดู มัทธิ'ว 25:34-46) 
เราไม่ควรพยายามตัดสินใจว่าคนๆ นั้นสมควรได้รับความช่วยเหลือจากเราหรือ 
ไม่ (ดู โมไซยาห์ 4:16-24) เราควรดูแลความต้องการของครอบครัวเราก่อนแล้ว 
จึงช่วยทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยวิธีน้ีเราจะเป็นเหมือนพระบิดาใน 
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สวรรค์ของเราผู้ทรงทำให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเหมือนๆ กัน (ดู 
มัทธิ'ว 5:44-45) 

ประธานโธมัส เอส. มอนสันเตือนเราว่ายังมืคนท่ีต้องการมากกว่าข้าวของทางโลก 
"ขอให้ถามตัวเราเองว่า: "ฉันทำความดีบ้างหรือไม,ในโลกวันน้ี?" ฉันปราณีคน 
ขัดสนบ้างไหม? [เพลงสวด บทเพลงท่ี 109] ช่างเป็นเคล็ดสับแห่งความสุขอะไร 
เช่นน้ัน ช่างเป็นกฎเกณฑ์ของความชื่นบาน ความสงบในจิตใจท่ีได้สำนึกในบุญ 
คุณของมนุษย์อีกคนหนึ่ง 
"เรามีโอกาสให้ส่ิงดีๆ จากตัวเราโดยไม่มีขีดจำกัดอย่างแน่นอน แต่มันก็สูญสลาย 
ได้ด้วย มีใจหลายดวงที่เราจะให้ความสุข มีปิยะวาจาที่เราเอื้อนเอ่ย มีของขวัญที่ 
เรามอบให้ มีการกระทำหลากหลายที่เราต้องทำ มีจิตวิญญาณมากมายที่เราต้อง 
ช่วยให้รอด" {เลียโฮนา มกราคม 2002, หน้า 80) 
• ในอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี ท่านจะพูดถึงคนที่ผ่านชายบาดเจ็บไปว่า 

อย่างไร ท่านจะพูดถึงชาวสะมาเรืยว่าอย่างไร เราจะประยุกต์ใช้ข่าวสารของ 
อุปมาเรื่องนี้ในชีวิตเราได้อย่างไร 

จิตกุศลมาจากใจ 

• เราจะรักแม้กระท่ังคนบาปและคนท่ีท่าความผิดได้อย่างไร 
ถึงแม้เมื่อเราให้คนขัดสน หากเราไม่รู้สึกเห็นอกเห็นใจพวกเขาก็เท่ากับเราไม่มีจิต 
กุศล (ดู 1 ยอพน 3:16-17) อัครสาวกเปาโลสอนว่าเมื่อเรามีจิตกุศลเราจะมีแต่ 
ความรู้สึกดีๆ ต่อทุกคน เราจะอดทนและเมตตา เราจะไม่คุยโวโอ้อวดหรือจอง-
หอง เห็นแก่ตัวหรือหยาบคาย เมื่อเรามีจิตกุศล เราจะไม่จดจำหรือช่ืนชมความ 
ชั่วที่ผู้อื่นทำ เราจะไม่ทำดีเพียงเพ่ือผลประโยชน์ของเรา แต่เราจะยินดีกับผู้ดำเนิน 
ชีวิตตามความจริง เม่ือเรามีจิตกุศลเราจะภักดี เราเช่ือในส่วนดีของผู้อ่ืน และ 
เมตตาพวกเขา พระคัมภีร์สอนว่า "ความรักไม่มีวันสูญส้ิน" (ดู 1 โครินธ์ 13:4-8) 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นแบบอย่างของการมีความรู้สึกและการปฏิบัติต่อผู้อื่น 
พระองค์ทรงเหยียดหยามความชั่ว แต่พระองค์ทรงรักคนบาปแม้เขาจะทำบาป 
พระองค์ทรงเมตตาสงสารเด็กๆ ผู้สูงอายุ คนยากจน และคนขัดสน พระองค์ 
ทรงมีความรักมากถึงกับทรงขอให้พระบิดาบนสวรรค์ประทานอภัยแก่ทหารที่ 
ตอกตะปูลงในพระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ (ดู ลูกา 23:34) พระองค์ทรง 
สอนเราว่าถ้าเราไม่ให้อภัยผู้อ่ืน พระบิดาในสวรรค์จะไม่ทรงให้อภัยเรา (ดู มัทธิว 
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18:33-35) พระองค์ตรัสว่า "ฝ่ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรูของท่าน [อวยพรคน 
ที่แช่งด่าท่าน ทำดีต่อคนที่เกลียดชังท่าน] และ'จงอธิษฐานเพ่ือผู้ท่ี [ใช้ท่านอย่างดู 
หม่ินและ] ข่มเหงท่าน . . . แม้ว่าท่านรักผู้ท่ีท่านรัก จะได้บำเหน็จอะไร?" (มัทธิว 
5:44, 46) เราต้องเรียนรู้ท่ีจะมีความรู้สึกต่อผู้อ่ืนเฉกเช่นท่ีพระเยซูทรงรู้สึก 

พัฒนาคุณธรรมแห่งจิตกุศล 
• เราจะมีจิตกุศลมากข้ึนได้อย่างไร 
วิธีหนึ่งที่เราจะมีจิตกุศลคือศึกษาพระชนม์ชีพของพระเยซูคริสต์และรักษาพระ 
บัญญัติ เราจะศึกษาส่ิงท่ีพระองค์ทรงทำในสถานการณ์ต่างๆ และทำส่ิงเดียวกัน 
เม่ิอเราอยู่ในสถานการณ์คล้ายกัน 
สอง เม่ือเรามีความรู้สึกว่าไม่มีจิตกุศล เราจะสวดอ้อนวอนให้มีจิตกุศลมากข้ึน 
มอรมอนขอให้เรา "จงสวดอ้อนวอนพระบิดาจนสุดพลังของใจ, เพ่ือท่านจะเปียม 
ด้วยความรักนี้ [จิตกุศล], ซึ่งพระองค์ประทานให้ทุกคนซึ่งเป็นผู้ติดตามที่แท้จริง 
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์" (โมโรไน 7:48) 
สาม เราสามารถเรียนรู้ท่ีจะรักตนเอง ซึ่งหมายความว่าเราเข้าใจคุณค่าที่แท้จริง 
ของเราในฐานะลูกของพระบิดาบนสวรรค์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราต้องรัก 
ผู้อื่น เหมือนรักตนเอง (ดู มัทธิว 22:39) เพ่ือจะรักตนเองเราต้องเคารพและวาง 
ใจตนเอง นี่หมายความว่าเราต้องเชื่อฟังหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณ เราต้องกลับ 
ใจจากการทำผิด เราต้องให้อภัยตนเองเม่ือเรากลับใจแล้ว เราจะรักตนเองมาก 
ขึ้นเมื่อเรารู้สึกมั่นใจอย่างอบอุ่นและสึกซึ้งว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงรักเราจริงๆ 
สี่ เราจะไม่คิดว่าเราดีกว่าคนอ่ืน เราจะอดทนกับความผิดของพวกเขา โจเซฟ 
สมิธกล่าวว่า "ย่ิงเราเข้าใกล้พระบิดาบนสวรรค์มากเพียงใด เราย่ิงมีแนวโน้มว่า 
จะมองดูจิตวิญญาณที่ใกล้ถึงความพินาศด้วยความสงสารมากเพียงนั้น เพราะ 
เรารู้สึกว่าเราต้องการแบกพวกเขาไว้บนบ่าและโยนบาปของพวกเขาท้ิงไว้ข้างหลัง 
เรา" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: ใจเซฟ สมิธ [2007] หน้า 462) 

สำหรับครู: ใต้หวข้อ ''พัฒนาคุณธรรมแห่งจิตกุศล" แต่ละย่อหน้าของส่ีย่อหน้าแรกสอนวิธีการหน่ึงอย่าง 
ที่เราจะมีจตกุศลมากขึ้น ถ้าสภาวการณ์เอื้ออำนวยให้สนทนาเป็นกลุ่มเล็ก ท่านอาจแบ่งสมาชิกชนเรียน 
หรือสมาชิกครอบค!'วออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละส่ีคน มอบหมายให้สมาชิกกลุ่มคนละหน่ึงย่อหน้า เชิญชวนผู้ 
มีส่วนร่วมให้ศึกษาย่อหน้าที่แต่ละคนได้รับมอบหมาย ขอให้พวกเขานึกถงแบบอย่างจากชีวิตผู้คนท่ีพวก 
เขาเจักหรือผู้คนในพระคัมภีร์อ้นแสดงถึงจิตกุศลลกษณะน้ี แล้วขอให้พวกเขายกตัวอย่างให้คนในกลุ่มฟัง 
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ในพระคัมภีร์มอรมอนเราอ่านเร่ืองของอีนัสชายหนุ่มท่ีต้องการรู้ว่าบาปของเขาได้ 
รับการให้อภัยแล้ว ฟานบอกเราว่า 
"จิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหย; และข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์ 
ของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ในคำสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำลังและ 
การวิงวอนเพื่อจิตวิญญาณข้าพเจ้าเอง; และตลอดท้ังวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์; 
แท้จริงแล้ว, และเมื่อถึงเวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้เปล่งเสียงข้าพเจ้าขึ้นไปสูง 
จนถึงสวรรค์. 
"และสุรเสียงมาถึงข้าพเจ้า, มีความว่า: อีนัส, บาปของเจ้าได้รับการให้อภัยแล้ว, 
และเจ้าจะได้รับพร" (อี,แส 1:4-5) 
พระเจ้าทรงอธิบายต่ออีนัสว่าเพราะศรัทธาของเขาในพระคริสต้บาปของท่านจึง 
ได้รับการอภัย เม่ืออีนัสได้ยินพระดำรัสเช่นน้ันท่านไม,ห่วงตนเองอีก ท่านรู้ว่า 
พระเจ้าทรงรักท่านและจะประทานพรท่าน ท่านเริ่มรู้สึกเป็นห่วงความผาสุกของ 
เพ่ือนและญาติพ่ีน้องชาวนีไฟของท่าน ท่านทุ่มเทจิตวิญญาณต่อพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ 
คนเหล่าน้ัน พระเจ้าทรงตอบและตรัสว่าพวกเขาจะได้รับพรตามความซ่ือลัตย์ใน 
การรักษาพระบัญญัติท่ีพวกเขาได้รับแล้ว ความรักของอีนัสเพ่ืมข้ึนอีกหลังจาก 
พระดำรัสเหล่าน้ี และท่านสวดอ้อนวอนด้วยความดิ้นรนอยู่นานให้ชาวเลมันผู้ 
เป็นศัตรูของชาวนีไฟ พระเจ้าทรงให้ตามความปรารถนาของท่านและท่านใช้ชีวิตท่ี 
เหลือพยายามช่วยจิตวิญญาณของชาวนีไฟและชาวเลมันให้รอด (ดู อีนัส 1:6-26) 
อีนัสรู้สึกซาบซึ้งยิ่งต่อความรักและการให้อภัยของพระเจ้าจนเขาเต็มใจใช้ชีวิตที่ 
เหลือช่วยให้คนอ่ืนๆ ได้รับของประทานเดียวกัน อีนัสมีจิตกุศลอย่างแท้จริง เรา 
สามารถทำได้เช่นกัน ที่จริงเราต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้ได้ที่ซึ่งเตรียมไวให้เราใน 
อาณาจักรของพระบิดา 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• โคโลสี 3:12-14 (จิตกุศลคือความผูกพันแห่งความดีพร้อม) 
• แอลมา 34:28-29 (การสวดอ้อนวอนของเราเปล่าประโยชน์ถ้าเราไม่กระทำ 

ด้วยจิตกุศล) 
• 1 โครินธ 12:29-13:3 (นิยามของจิตกุศล) 
• คพ. 121:45-46 (ให้เราเต็มไปด้วยจิตกุศลต่อคนท้ังปวง) 
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บทที่ 3 1 

ความซื ่อสัตย์เป็นหลักธรรมแห่งความรอด 
• สังคมจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนซื่อสัตย์อย่างแท้จริง 
หลักแห่งความเช่ือข้อ 13 กล่าวว่า "เราเช่ือในการเป็นคนซ่ือสัตย์" พระคัมภีร์มอร-
มอนบอกเราเก่ียวกับคนกลุ่มหน่ึงท่ี "ดีเด่นเพราะความกระตือรือร้นของตนท่ีมี 
ต่อพระผู้เป็นเจ้า, และต่อมนุษย์ด้วย; เพราะพวกเขาซ่ือสัตย์และเท่ียงตรงอย่าง 
สมบูรณ!นทุกส่ิง; และพวกเขาม่ันคงในศรัทธาแห่งพระคริสต์1 แม้จนกว่าชีวิตจะ 
หาไม่" (แอลมา 27:27) เพราะความซ่ือสัตย์ของพวกเขา คนเหล่าน้ีจึงได้รับยกย่อง 
จากเพ่ือนมนุษย์และพระผู้เป็นเจ้า เป็นเร่ืองสำคัญท่ีเราต้องเรียนรู้ว่าความซ่ือสัตย์ 
คืออะไร เราถูกล่อลวงไม่ให้ซ่ือสัตย์อย่างไร และเราจะเอาชนะการล่อลวงน้ีได้ 
อย่างไร 
ความซื่อสัตย์ที่แท้จริงจำเป็นต่อความรอดของเรา ประธานบริคัมยัง?ไกล่าว'ว่า 
"หากเรายอมรับความรอดในลักษณะท่ีถูกมอบแก่เรา เราต้องซ่ือสัตย์ในความคิด 
ทุกอย่าง ในการไตร่ตรอง ในการใช้ดุลยพินิจของเรา ในกลุ่มเพ่ือนๆ ส่วนตัวของ 
เรา ในข้อตกลงต่างๆ ของเรา ในการประกาศของเรา และในการกระทำทุกอย่าง 
ในชีวิตของเรา" (คำสอนของประธานศาสนาจักร: ปริอัม ยัง [1997] หน้า 328) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงซ่ือสัตย์และเท่ียงธรรมในทุกส่ิง (ดู แอลมา 7:20) เราต้องซ่ือ-
สัตย์ในทุกสิ่งเช่นกันจึงจะเป็นเหมือนพระองค์ได้ พี่ชายของเจเร็ดเป็นพยานว่า 
"ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ .. .ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งความจริง, และตรัสเท็จไม่ 
ได้" (อีเธอร์ 3:12) ในทางตรงกันข้าม มารเป็นคนโป้ปด อันที่จริง เขาเป็นบิดาแห่ง 
ความเท็จ (ดู 2 นีไฟ 9:9) "คนท่ีเลือกคดโกง โป้ปด หลอกลวง และบิดเบือน 
จะตกเป็นทาสของมาร" (มารค อี. ปีเตอร์สัน ใน Conference Report, Oct. 
1971, 65; หรือ Ensign, Dec. 1971, 73) 
คนซื่อสัตย์รักความจริงและความยุติธรรม พวกเขาซื่อสัตย์ในคำพูดและการ 
กระทำ พวกเขาไม่พดปด ลักขโมย หรือคดโกง 
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การพูดปดคือความไม่ซื ่อสัตย์ 
การพูดปดคือการจงใจหลอกลวงผู้อ่ืน การเป็นพยานเท็จเป็นรูปแบบหน่ึงของการ 
พูดปด พระเจ้าประทานพระบัญญัติข้อน้ีให้ลูกหลานอิสราเอล "อย่าเป็นพยานเท็จ 
ใส่ร้ายเพ่ือนบ้าน" (อพยพ 20:16) พระเยซูทรงสอนเร่ืองน้ีเช่นกันเม่ือพระองค์ 
ประทับบนแผ่นดินโลก (ดู มัทธิว 19:18) มีการพูดปดอีกหลายรูปแบบ เม่ือเรา 
พูดไม่จริง เรามีความผิดฐานพูดปด เราเจตนาหลอกลวงผู้อ่ืนด้วยจากท่าทางหรือ 
สีหน้า การไม่พูดอะไร หรือพูดความจริงบางส่วน เม่ือใดก็ตามท่ีเราใช้วิธีการบาง 
อ ย่างชักนำผู้อื่นให้เชื่อบางสิ่งที่ไม่จริง เรากำลังไม่ซ่ือสัต ย์ 
พระเจ้าไม่พอพระทัยความไม่ซ่ือสัตย์เช่นน้ัน และเราจะต้องรับผิดชอบการโป้ปด 
มดเท็จของเรา ซาตานอยากให้เราเช่ือว่าพูดปดไม่เป็นไร เขากล่าวว่า "จงพูดปด 
เลกน้อย, . . . ไม่มีอันตรายในการน้ี;" (2 นีไฟ 28:8) ซาตานส่งเสริมเราให้แก้ตัว 
เมื่อเราพูดปด คนซ่ือสัตย์จะตระหนักถึงการล่อลวงของซาตานและจะพูดความ 
จริงท้ังหมด แม้จะต้องเสียประโยชน์ก็ตาม 

การลักขโมยคือความไม่ซื ่อสัตย์ 
พระเยซูทรงสอนว่า "อย่าสักทรัพย์" (มัทธิว 19:18) การลักขโมยคือการนำส่ิงของ 
ที่ไม่ใช่ของเรามาเป็นของตนเอง เมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นของผู้อื่น หรือของร้านค้า 
หรือของชุมชนไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เรากำลังลักขโมย การเอาสินค้าหรือของใช้ 
จากนายจ้างไปคือการลักขโมย การทำสำเนาเพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ หรืองาน 
เขียนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิขสิทธคือความไม่ซ่ือสัตย์และเป็นรูปแบบ 
หน่ึงของการขโมย การรับเงินทอนหรือสินค้าเกินจากท่ีควรได้คือความไม่ซ่ือสัตย์ 
การรับมามากกว่าส่วนแบ่งของเราคือการสักขโมย 

การคดโกงคือความไม่ซื ่อสัตย์ 
เราคดโกงเม่ือเราให้น้อยกว่าท่ีเราเป็นหน้ี หรือเม่ือเราได้ส่ิงท่ีไม่สมควรได้ ลูกจ้าง 
บางคนโกงนายจ้างโดยไม่ทำงานเต็มเวลา แต่รับเงินเต็มจำนวน นายจ้างบางคน 

สำหรับครู: บทน้ีมีสามหมวดท่ีพูดถึงรูปแบบต่างๆ ของความไม่ซ่ือสัตย์ การพูดปด การลักขโมย และการ 
คดโกง ทานอาจแบ่งสมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวออกเป็นสามกลุ่ม มอบหมายให้กลุ่มละหน่ึง 
ห้วข้อ ขอให้แต่ละคนในแต่ละกลุ่มอ่านหมวดท่ีได้รับมอบหมายในใจ และพิจารณารูปแบบของความไม่ 
ซื่อสัตย์ดังอธิบายไว้ในหมวดนั้น จากน้ันให้ช้ันเรียนหรือครอบครัวสนทนาในแต่ละหมวด ถามว่าเราจะซ่ือ-
สัตย์!ด้อย่างไร ในแต่ละสถานการณทอธิบายไว้ 
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ไม่ให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้าง พวกเขาจ่ายน้อยกว่าท่ีลูกจ้างสมควรได้ ซาตาน 
กล่าวว่า "จงเอาเปรียบผู้อ่ืนเพราะคำพูดของเขา, จงขุดหลุมดักเพ่ือนบ้านท่าน" 
(2 นีไฟ 28:8) การเอาเปรียบผู้อ่ืนเป็นรูปแบบหน่ึงของความไม่ซ่ือสัตย์ การให้ 
บริการหรือสินค้าด้อยคุณภาพคือการคดโกง 

เราต้องไม่แก้ตัวให้ความไม่ซื ่อสัตย์ของเรา 
• เกิดอะไรข้ึนกับเราทางวิญญาณเม่ือเราแก้ตัวให้ความไม่ซ่ือสัตย์ของเรา 
ผู้คนมีข้อแก้ตัวมากมายให้ความไม่ซื่อสัตย์ คนพูดปดเพ่ือปกป้องตนเองและเพ่ือ 
ให้คนอ่ืนคิดดีกับตน บางคนแก้ตัวให้การสักขโมยโดยคิดว่าพวกเขาสมควรได้ส่ิง 
นั้น ตั้งใจจะคืนให้ในภายหลัง หรือจำเป็นต้องใช้มากกว่าเจ้าของ บางคนคดโกง 
เพ่ือให้ได้คะแนนดีข้ึนท่ีโรงเรียน หรือเพราะ "ใครๆ ก็ท่า" หรือเพ่ือแก้แค้น 
ข้อแก้ตัวเหล่านี้และอีกหลายข้อล้วนอ้างขึ้นเพื่อเป็นเหตุผลของความไม่ซื่อสัตย์ 
สำหรับพระเจ้าแล้ว ไม่มีเหตุผลข้อใดฟังข้ึน เม่ือเราแก้ตัว เราโกงตนเองและพระ 
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะเลิกสถิตกับเรา เราจะเป็นคนไม1ชอบธรรมมากข้ึน 
เร่ือยๆ 

เราสามารถซื ่อสัตย์ได้อย่างแท้จริง 
• ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงหมายความว่าอย่างไร 
เพ่ือจะซ่ือสัตย์อย่างแท้จริงเราต้องพิจารณาชีวิตเราให้ถ่ีถ้วน ถ้ามีด้านใดที่เราไม่ 
ซื่อสัตย์แม้เพียงเล็กน้อย เราควรกสับใจทันที 
เม่ือเราซ่ือสัตย์อย่างแท้จริง เราจะไม่ทุจริต เราจะซ่ือตรงต่อความไว้วางใจ หน้าท่ี 
ข้อตกลง หรือพันธสัญญาท้ังหมด แม้จะต้องเสียเงิน เสียเพ่ือน หรือเสียชีวิตเรา 
ก็ยอม หากทำได้ดังน้ีเราจึงจะเผชิญหน้ากับพระเจ้า ตัวเรา และคนอ่ืนๆ ได้โดย 
ไม่อาย ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ แนะนำว่า "ขอให้ชีวิตทุกคนเป็นเช่นน้ันเพ่ือว่า 
อุปนิสัยของเขาจะเป็นที่ยอมรับและผ่านการตรวจที่ละเอียดถี่ถ้วน และมองเห็น 
เหมือนเป็นหนังสือท่ีเปิดอยู่ ทั้งนี้เพื่อเราจะไม่มีสิ่งใดต้องหวาดกลัวหรืออับอาย" 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 252) 
• ความซ่ือสัตย์หรือความไม่ซ่ือสัตย์ของเรามีผลต่อการท่ีเรารู้สึกเก่ียวกับตัวเรา 

ในทางใด 
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พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• คพ. 50:17 (พูดด้วยวิญญาณแห่งความจริงเท่านั้น) 
• คพ. 76:103-6 (จุดหมายปลายทางของคนกล่าวเท็จ) 
• คพ. 42:27 (พระบัญญัติไม่ให้พูดให้ร้ายเพ่ือนบ้าน) 
• อพยพ 20:15-16 (พระบัญญัติไม่ให้ลักขโมยและไม่เป็นพยานเท็จ) 
• คพ. 42:20, 84-85; 59:6 (ห้ามลักขโมย) 
• คพ. 3:2 (พระผู้เป็นเจ้าทรงซ่ือสัตย์) 
• คพ. 10:25-28 (ซาตานหลอกลวง) 
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ส่วนสิบและเงินบริจาด 
บทที่ 3 2 

การจ่ายส่วนสิบและเง ินบริจาค 
• การที่เราเต็มใจจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคแสดงถึงความกตัญญต่อพระบิดา 

บนสวรรค์สำหรับพรท้ังหมดท่ีพระองค์ประทานแก่เราอย่างไร 
เราได้รับพระบัญญัติเพ่ือช่วยเตรียมเราในทุกวิถีทางให้พร้อมอยู่ในท่ีประทับของ 
พระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ประทานวิธีหน่ึงให้เราขอบพระทัยพระองค์ 
สำหรับพรของเรา การเต็มใจจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคเป็นวิธีหน่ึงท่ีเราขอบพระ 
ทัยพระองค์ เม่ือเราจ่ายเงินบริจาคเหล่าน้ี เรากำลังแสดงว่าเรารักพระองค์และจะ 
เช่ือฟัง คำ แนะนำข องพระอง ค์ 
• การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคช่วยให้เราเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์อย่างไร 

การเชื ่อฟังกฎส่วนสิบ 
• ส่วนสิบที่ซื่อสัตย์คืออะไร 
ในสมัยโบราณ อับราฮัมและยาโคบเชื่อฟังพระบัญชาให้จ่ายหนึ่งในสิบของสิงที่ 
เพ่ิมข้ึน (ดู สืบรู 7:1-10; ปฐมกาล 14:19-20; 28:20-22) 
ในสมัยปัจจุบัน ศาสดาพยากรณโจเซฟ สมิธสวดอ้อนวอนว่า "ข้าแต่พระเจ้า, ขอ 
ทรงโปรดแสดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเรียกร้องทรัพย์สินของ 
ผู้คนของพระองค์เท่าไรสำหรับส่วนสิบ" (คพ. 119; หัวบท) พระเจ้าทรงตอบว่า 
"และน่ีจะเป็นการเร่ิมต้นการเก็บส่วนสิบจากผู้คนของเรา และหลงจากน้ัน, คน 
เหล่าน้ันท่ีเราเก็บส่วนสิบด้งน้ีพึงจ่ายหน่ึงในสิบส่วนของผลประโยชน์ท้ังหมดของ 
พวกเขาเป็นรายปี; และน่ึพึงเป็นกฎถาวรสำหรับพวกเขาตลอดกาล" (คพ. 119: 
3-4) ฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายว่า "หน่ึงส่วนสิบของผลประโยชน์ของเขาท้ังหมด 

สำหรับครู: ใช้คำถุามต้นหมวดเพ่ือเร่ิมการสนทนาและให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครวอ่านเน้ือ 
เร่ิองเพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติม ใช้คำถามท้ายหมวดเพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครวไตร่ตรอง 
และสนทนาความหมายของเน้ือเร่ืองทีพวกเขาอ่านและประยุกตใช้กับชีวิต 
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เป็นรายปี" หมายถึงรายได้ของเรา (ดู จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด 19 มีนาคม 
1970) 

เม่ือเราจ่ายส่วนสิบ เรากำลังแสดงความซ่ือสัตย์ของเราต่อพระเจ้า เราสอนลูกๆ 
ให้รู้คุณค่าของกฎน้ีด้วย พวกเขาจะอยากทำตามแบบอย่างของเราและจ่ายส่วน 
สิบด้ว ยเงินท่ีพวกเขาได้รับ 
• ส่วนสิบเป็นหลักธรรมเรื่องศรัทธามากกว่าเป็นหลักธรรมเรื่องเงินในทางหนึ่ง 

ทางใด 
• บิดามารดาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสอนบุตรธิดาให้จ่ายส่วนสิบและเข้าใจความ 

สำคัญของกฎนี้ 
เราควรให้ด ้วยความเต็มใจ 
• เหตุใดเจตคติของเราจึงสำคัญเม่ือเราจ่ายส่วนสิบ 
การให้ด้วยความเต็มใจเป็นเร่ืองสำคัญ "เม่ือคนหน่ึงจ่ายส่วนสิบอย่างไม่มีความ 
สุข เขาจะสูญเสียพรส่วนหน่ึง เขาต้องเรียนรู้การให้ด้วยใจยินดี ด้วยความเต็มใจ 
และความสุข และเขาจะได้รับพรในส่วนน้ัน" (Stephen L. Richards, The 
Law of Tithing [pamphlet, 1983], 8) 
อัครสาวกเปาโลสอนว่าเราให้อย่างไรสำคัญเท่าๆ กับเราให้อะไร ท่านกล่าวว่า "ทุก 
คนจงให้ตามท่ีเขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืน 
ใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนน้ันท่ีให้ด้วยใจยินดี" (2 โครินธ์ 9:7) 

• การเป็น "ผู้ให้ด้วยใจยินดี" หมายความว่าอย่างไร 

ส่วนสิบและการบริจาคอื่นๆ 
• ศาสนจักรใช้เงินทุนส่วนสิบและเงินบริจาคอ่ืนๆ ในด้านใดบ้าง 
ในฐานะสมาชิกของศาสนจักร เราถวายส่วนสิบและการบริจาคอ่ืนๆ แด่พระเจ้า 

ส่วนสิบ 
ศาสนจักรใช้ส่วนสิบด้วยจุดประสงค์หลายประการ อาทิ 
1. สร้าง บำรุงรักษา และดำเนินงานพระวิหาร อาคารประชุม และอาคารอ่ืนๆ 
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2. เป็นทุนดำเนินงานของสเตค วอ'เด และหน่วยอ่ืนๆ ของศาสนจักร (หน่วย 
เหล่าน้ีใช้เงินทุนดำเนินโปรแกรมทางศาสนาของศาสนจักร ซึ่งรวมถึงการสอน 
พระกิตติคุณและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม) 

3. ช่วยโปรแกรมสอนศาสนา 
4. ให้การศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนของศาสนจักร เซมินารี และสถาบัน 

5. พิมพ์และแจกจ่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับบทเรียน 
6. ช่วยดำเนินงานพระวิหารและประวัติครอบครัว 

เงินบริจาคอื่นๆ 
เงินบริจาคอดอาหาร สมาชิกศาสนจักรจะอดอาหารทุกเดือนโดยไม่กินและด่ืม 
เป็นเวลาสองม้ือติดต่อกัน พวกเขาบริจาคอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินท่ีจะใช้เป็น 
ค่าอาหาร พวกเขาจะให้ด้วยความเอ้ือเฟือเท่าท่ีสามารถให้ได้ เงินส่วนน้ีเรียกว่า 
เงินบริจาคอดอาหาร อธิการจะใช้เงินบริจาคอดอาหารจัดหาอาหาร ที่พักอาศัย 
เคร่ืองนุ่งห่ม และการรักษาพยาบาลให้คนขัดสน (ดู บทท่ี 25 ในหนังสือเล่มน้ี) 
ส่วนหนึ่งของวันอดอาหารคือสมาชิกจะเช้าร่วมการประชุมเรียกว่าการประชุมอด 
อาหารและแสดงประจักษ์พยาน เพ่ือแบ่งปันประจักษ์พยานในพระคริสต์และ 
พระกิตติคุณของพระองค์ 
การบริจาคอื่นๆ สมาชิกศาสนจักรอาจบริจาคให้งานด้านอ่ืนๆ ของศาสนจักรเช่น 
งานเผยแผ่ศาสนา กองทุนต่อเน่ืองเพ่ือการศึกษา การก่อสร้างพระวิหาร และ 
ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรม 
การรับใช ้สมาชิก'จะมอบเวลา ทักษะ และส่ิงของเพ่ือช่วยผู้อ่ืนด้วย การรับใช้น้ี 
เปิดโอกาสให้ศาสนจักรได้ช่วยสมาชิกและผู้'ไม่เป็นสมาชิกที่ขัดสนทั่วโลก 
ทั้งในระดับชุมชน ในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเกิดกัยพิบัติ 

เราได้ร ับพรเมื ่อเราจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค 
พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพรเราเม่ือเราจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างซ่ือ-
สัตย์ พระองค์ตรัสว่า "จง'นำ,ทศ'างก์เต็ม'ขนาดมาใ'วใ'นคลัง เพ่ือว่าจะมีอาหารใน 
นิเวศของเรา จงลองดูเราในเร่ืองน้ี . . . เราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้า และ 
เทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรีอไม่" (มาลาคี 3:10) 
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การเปิดเผยยุคสุดท้ายพูดถึงพรอีกประการหน่ึงสำหรับผู้จ่ายส่วนสิบ "ตามจริง 
แล้วเป็นวันแห่งการเสียสละ, และวันท่ีเราจะเก็บส่วนสิบจากผู้คนของเรา; เพราะ 
คนท่ีจ่ายส่วนสิบจะไม่ถูกเผาไหมในการเสด็จมาของพระองค์', (คพ. 64:23) 
พรท่ีเราได้รับสัญญาเป็นท้ังพรทางโลกและทางวิญญาณ ถ้าเราถวายด้วยความ 
เต็มใจ พระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเราจัดหาอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม และท่ีพัก 
อาศัยตามความจำเป็นในแต่ละวันของเรา ประธานกอ'รดอ'น บี. ฮิงค์ลีย์พูดกับวิ-
สุทธิชนยุคสุดท้ายในฟิลิปปินส์โดยกล่าวว่าถ้าผู้คน "จะยอมรับพระกิตติคุณและ 
ดำเนินชีวิตตามนั้น จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค แม้ว่าเขาจะยากจน พระเจ้าทรง 
รักษาสัญญาตั้งแต่ครั้งโบราณของพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเขา และพวกเขา 
จะมีข้าวในจาน เส้ือผ้าห่อหุ้มร่างกาย และที่พักอาศัยคุ้มศีรษะ ข้าพเจ้าไม่เห็น 
ทางออกอ่ืน พวกเขาต้องการพลังท่ีย่ิงใหญ่กว่าพลังทางโลกเพ่ือยกเขาและช่วย 
เขา ("Inspriration Thoughts," Ensign, Aug. 1997, 7) พระองค์จะทรงช่วย 
ให้เราเติบโตข้ึนด้วย "ในความรู้เร่ืองพระผู้เป็นเจ้าในประจักษ์พยานในพลังท่ีจะ 
ดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ และเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวทำเช่นเดียวกัน" 
(คำสอนของประธานศาสนาจักร: ฮีเบอร์ เจ. แกรนท [2002] หน้า 124 
คนท่ีจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคจะได้รับพรมากมาย พวกเขาจะรู้สึกดีท่ีได้ช่วย 
สร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก 
• พรอะไรบ้างท่ีท่าน สมาชิกครอบครัว หรือเพ่ือนท่านได้รับโดยการจ่ายส่วนสิบ 

และเงินบริจาค 

พระคัมภีร์เพิ ่มเติม 
• คพ. 119:1-4 (กฎส่วนสิบ) 
• ปฐมกาล 14:18-20; แอลมา 13:13-16 (อับราฮัมจ่ายส่วนสิบ) 
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ศาสนจักรของพระเจ ้าเ!!นศาสนจักรของการเผยแผ่ศาสนา 
• งานเผยแผ่ศาสนาเป็นแผนส่วนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้าสำหรับลูกๆ ของพระองค์ 

อย่างไร 
พระเจ้าทรงเปิดเผยแผนพระกิตติคุณต่ออาดัม "และด้วยเหตุนี้จึงเริ่มมีการสั่ง 
สอนพระกิตติคุณ, จากกาลเร่ิมต้น" (โมเสส 5:58) ต่อมา ลูกหลานที่ชอบธรรม 
ของอาดัมถูกส่งออกไปส่ังสอนพระกิตติคุณ "พวกเขา . . . เรียกหามนุษย์ท้ังปวง, 
ทุกแห่งหน, ให้กลับใจ; และมีการสอนศรัทธาแก่ลูกหลานมนุษย์" (โมเสส 6:23) 
ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านเป็นผู้สอนศาสนา แต่ละท่านได้รับบัญชาให้ส่ังสอนข่าว 
สารพระกิตติคุณในสมัยของท่าน เม่ือใดท่ีฐานะปุโรหิตอยู่บนแผ่นดินโลก พระเจ้า 
จะทรงต้องการให้ผู้สอนศาสนาส่ังสอนหลักธรรมนิรันดรของพระกิตติคุณแก่ลูกๆ 
ของพระองค์ 
ศาสนจักรของพระเจ้าเป็นศาสนจักรของการเผยแผ่ศาสนาตลอดมา เม่ือพระผู้ 
ช่วยให้รอดทรงพระชนม์บนแผ่นดินโลก พระองค์ทรงแต่งต้ังอัครสาวกและสาวก 
เจ็ดสิบ ทรงมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้พวกเขาส่ังสอนพระกิตติคุณ ส่วน 
ใหญ่พวกเขาจะส่ังสอนผู้คนของตนเองซ่ึงก็คือชาวยิว (ดู มัทธิว 10:5-6) หลังจาก 
พระเยซูฟืนคืนพระชนม์ พระองค์ทรงส่งอัครสาวกไปส่ังสอนพระกิตติคุณแก่คน 
ต่างชาติ พระองค์ทรงบัญชาอัครสาวกว่า "เจ้าท้ังหลายจงออกไปท่ัวโลก ประกาศ 
ข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน" (มาระโก 16:15) 

อัครสาวกเปาโลเป็นผู้สอนศาสนาที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกส่งไปสอนคนต่างชาติ หลังจาก 
ท่านเปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักร ท่านใช้ชีวิตที่เหลือสั่งสอนพระกิตติคุณแก่คน 
ต่างชาติ ระหว่างทำงานเผยแผ่มีหลายครั้งที่ท่านถูกเฆี่ยน ถูกหินขว้าง และถูกจำ 

สำหรับครู: การแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับหลักธรรมพระกิตติคุณจะอ้ญเชิญพระวิญญาณ ท่านอาจ 
จะต้องติดตอสมาชิกช้ันเรียนหรอสมาชิกครอบคุรัวบางคนล่วงหน้าเพ่ือขอให้พวกเขาเตรยมแบ่งปันประสบ-
การณ์ที1มีความหมายต่อพวกเขาและจะช่วยผ้อ่ืน 
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คุก ถึงกระนั้นท่านก็ยังสั่งสอนพระกิตติคุณต่อไป (ดู กิจการ 23:10-12; 26) 
งานเผยแผ่ศาสนาเร่ิมอีกคร้ังเม่ือศาสนจักรของพระเจ้าได้รับการฟืนฟูผ่านศาสดา-
พยากรณ!จเซฟ สมิธ ปัจจุบันอัครสาวกและสาวกเจ็ดสิบมีความรับผิดชอบหลัก 
ในการส่ังสอนพระกิตติคุณและดูแลให้มีการส่ังสอนท่ัวโลก พระเจ้ารับส่ังกับโจ-
เซฟ สมิธให้ "ประกาศกิตติคุณของเราจากแผ่นดินหน่ึงไปยังอีกแผ่นดินหน่ึง, 
และจากเมืองหน่ึงไปยังอีกเมืองหน่ึง...แสดงประจักษ์พยานในทุกแห่ง, แก่ผู้คน 
ทุกหม1ูเหล่า" (คพ. 66:5, 7) ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1830 แซมิ'วเอล แฮ'รรลัน 
สมิธน้องชายของศาสดาพยากรณ์เร่ิมเดินทางไปสอนศาสนาคร้ังแรกให้ศาสนจักร 
นับแต่นั้นเป็นต้นมาศาสนจักรได้เรียกและล่งผู้สอนศาสนามากกว่าหนึ่งล้านคน 
ออกไปส่ังสอนพระกิตติคุณ ข่าวสารที่พวกเขานำไปให้ชาวโลกคือ พระเยซูคริสต์ 
ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พวกเขา 
เป็นพยานว่าพระกิตติคุณได้รับการฟินฟูบนแผ่นดินโลกผ่านศาสดาพยากรณ์คน 
หน่ึงของพระผู้เป็นเจ้า ผู้สอนศาสนามีหน้าที่สั่งสอนพระกิตติคุณแก่ทุกคน ให้บพ-
ติศมาพวกเขา และสอนพวกเขาให้ทำทุกอย่างท่ีพระเจ้าทรงบัญชา (ดู มัทธิว 
28:19-20) ผู้สอนศาสนาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายไปสั่งสอนข่าวสารพระกิตติคุณทั่ว 
ทุกภูมิภาคของโลกด้วยเงินส่วนตัว 

พวกเขาจะสั ่งสอนพระกิตติคุณไปทั ่วโลก 
• พระเจ้าทรงเตรียมวิธีใดบ้างเพ่ือให้เราแบ่งปันพระกิตติคุณ 
เราทราบจากการเปิดเผยยุคสุดท้ายว่าเราต้องนำพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟินฟูไป 
ให้ทุกประชาชาติและผู้คน (ดู คพ. 133:37) พระเจ้าไม่เคยประทานพระบัญญัติ 
แก่เราโดยไม่ทรงเตรียมทางให้เราทำสำเร็จ (ดู 1 นีไฟ 3:7) พระเจ้าทรงเตรียม 
ทางให้เราสอนพระกิตติคุณในประเทศท่ีเคยไม่ให้เราเข้าไปสอน เม่ือเราสวดอ้อน-
วอนและแสดงศรัทธาต่อไป พระเจ้าจะทรงเปิดประเทศเหส่าน้ันให้รับงานเผยแผ่ 
ศาสนา 
พระเจ้าทรง "ดลบันดาลความคิดของบุคคลท่ีย่ิงใหญ่ให้สร้างส่ิงประดิษฐ์มากมาย 
เพ่ือขยายงานของพระเจ้าอย่างท่ีโลกน!ม่เคยรู้มาก่อน" (Russell M. Nelson, 
"Computerized Scriptures Now Available "Ensign, Apr. 1988, 73) หนัง-
สือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ดาวเทียม คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและ 
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เทคโนโลยีคล้ายคลึงกันล้วนช่วยให้ข่าวสารพระกิตติคุณแก่คนนับล้าน เราผู้มี 
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจำเป็นต้องใช้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เพื่อให้เกิดสัม-
ฤทธิผลตามพระบัญชาของพระเจ้าท่ีว่า "เพราะ, ตามจริงแล้ว, เสียงต้องออกจาก 
สถานท่ีน!ปสู่ท่ัวโลก, และไปสู่แดนไกลสุดของแผ่นดินโลก—ต้องส่ังสอนพระ 
กิตติคุณแก่ [ผู้คน] ถ้วนหน้า" (คพ. 58:64) 
• ท่านเคยเห็นศาสนจักรใช้เทคโนโลยีแบ่งปันพระกิตติคุณในทางใดบ้าง 

งานเผยแผ่ศาสนามีความสำค ัญ 
• เหตุใดจึงสำคัญท่ีทุกคนต้องได้ยินและเข้าใจพระกิตติคุณ 
"ความสนใจอันดับแรกของศาสนจักรคือ ช่วยจิตวิญญาณของลูกหลานมนุษย์ 
ให้ได้รับความรอดและความสูงส่ง" (เอสรา แทฟท์ เบนสัน ใน Conference 
Report, Apr. 1974, 151; หรือ Ensign, May 1974, 104) งานเผยแผ่ศาสนา 
จำเป็นต่อการเปิดโอกาสให้ชาวโลกได้ยินและยอมรับพระกิตติคุณ พวกเขาจำเป็น 
ต้องเรียนรู้ความจริง หันมาหาพระผู้เป็นเจ้า และได้รับการอภัยบาป 
พี่น้องชายหญิงจำนวนมากของเราบนโลกนี้ถูกคำสอนเท็จทำให้ตามืดบอด และ 
"ผู้ท่ีถูกกันไว้จากความจริงเพราะพวกเขาหารู!ม่ว่าจะพบได้จากท่ีใด" (คพ. 123: 
12) โดยผ่านงานเผยแผ่ศาสนาเราสามารถนำความจริงไปให้พวกเขาได้ 
พระเจ้าทรงบัญชาว่า "เจ้าจงทำงานในสวนองุ่นของเราเป็นคร้ังสุดท้าย—เป็นคร้ัง 
สุดท้ายจงเรียกหาผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลก" (คพ. 43:28) เม่ือเราสอนพระกิต-
ติคุณให้พี่น้องชายหญิงของเรา เรากำลังเตรียมทางรับการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของ 
พระผู้ช่วยให้รอด (ดู คพ. 34:6) 

เราทุกคนควรเป็นผู ้สอนศาสนา 
• เราจะหาโอกาสแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อ่ืนด้วยความกระตือรีอร้นได้อย่างไร 

เราจะเตรียมตัวรับโอกาสเช่นน้ันได้อย่างไร 
สมาชิกทุกคนของศาสนจักรเป็นผู้สอนศาสนา เราควรเป็นผู้สอนศาสนาแมไม่ได้ 
รับการเรียกและมอบหน้าที่อย่างเป็นทางการ เรามีหน้าท่ีสอนพระกิตติคุณโดยคำ 
พูดและการกระทำแก่ลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระเจ้าทรงบอก 
เราว่า "จำเป็นท่ีทุกคนซ่ึงได้รับการเตือนจะเตือนเพ่ีอนบ้านของตน" (คพ. 88:81) 
ศาสดาพยากรณ์ท่านหน่ึงบอกเราว่า เราควรแสดงให้เพ่ีอนบ้านเห็นว่าเรารักพวก 
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เขาก่อนจะเตือนพวกเขา (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร์ดับเป็ลยู. 
คํมบัลล์ [2006] หน้า 281) พวกเขาต้องได้รับมิตรภาพและการผูกมิตรจากเรา 

พวกบุตรของโมไซยาหยินดีรับหน้าท่ีสอนพระกิตติคุณ' เม่ือพวกท่านเปล่ียนใจ 
เล่ือมใสศาสนจักร ใจของพวกท่านเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารผู้อ่ืน พวกท่าน 
ต้องการสั่งสอนพระกิตติคุณแก่ชาวเลมันศัตรูของพวกท่าน "เพราะพวกท่านทน 
ไม่ได้ท่ีจิตวิญญาณมนุษย์คนใดจะต้องพินาศ; แท้จริงแล้ว, แม้เพียงความคิดว่า 
จิตวิญญาณใดจะต้องทนความทรมานอันหาได้สิ้นสุดไม่ก็ทำให้พวกท่านครั่น 
คร้ามและตัวส่ัน" (โมไซยาห์ 28:3) เม่ือพระกิตติคุณทำให้ชีวิตเราเปียมปีติ เรา 
จะรู้สึกถึงความรักและเมตตาเช่นน้ีต่อพ่ีน้องชายหญิงของเรา เราจะอยากแบ่งปัน 
ข่าวสารของพระกิตติคุณกับทุกคนที่ปรารถนาจะฟัง 
เราสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณได้หลายวิธี ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะบางอย่าง 
1. เราสามารถแสดงให้เพ่ีอนๆ และคนอ่ืนๆ เห็นปีติท่ีเราประสบจากการดำเนิน 

ชีวิตตามความจริงของพระกิตติคุณ โดยวิธีน้ีเราจะเป็นแสงสว่างต่อโลก (ดู 
มัทธิว 5:16) 

2. เราสามารถเอาชนะความอายตามธรรมชาติได้!ดยเป็นเพ่ีอนกับคนอ่ืนๆ และ 
ทำดีต่อพวกเขา เราสามารถช่วยให้พวกเขาเห็นว่าเราสนใจพวกเขาจริงๆ และ 
ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 

3. เราสามารถอธิบายพระกิตติคุณให้เพ่ือนท่ีไม่เป็นสมาชิกและคนอ่ืนๆ ฟังได้ 
4. เราสามารถชวนเพ่ือนท่ีสนใจอยากรู้พระกิตติคุณมากข้ึนมาท่ีบ้านของเราเพ่ีอ 

ให้ผู้สอนศาสนาสอน ถ้าเพื่อนที่ไม่เป็นสมาชิกอยู่ไกลมาก เราสามารถขอให้ผู้ 
สอนศาสนาในเขตน้ันไปเย่ียมพวกเขาได้ 

5. เราสามารถสอนลูกๆ ให้รู้ถึงความสำคัญของการแบ่งปันพระกิตติคุณ และ 
เตรียมพวกเขาทางวิญญาณและการเงินเพ่ือไปเป็นผู้สอนศาสนา 

6. เราสามารถจ่ายส่วนสิบและบริจาคเข้ากองทุนผู้สอนศาสนา ศาสนจักรจะใช้เงิน 
บริจาคเหล่าน้ีเพ่ือขยายงานเผยแผ่ศาสนา 

7. เราสามารถบริจาคเข้ากองทุนผู้สอนศาสนาวอร์ด สาขา หรือผู้สอนศาสนา 
ทั่วไปเพื่อให้เงินช่วยเหลือผู้สอนศาสนาที่ครอบครัวไม่สามารถช่วยได้ 
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8. เราสามารถสืบประวัติครอบครัวและทำงานพระวิหารเพ่ือช่วยให้บรรพชนของ 
เราได้รับพรอันสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ 

9. เราสามารถชวนผู้ไม่เป็นสมาชิกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การสังสรรค์ใน 
ครอบครัว กิจกรรม การประชุมใหญ่ และการประชุมต่างๆ ของศาสนจักร 

10. เราสามารถให้นิตยสารศาสนจักร เราสามารถแบ่งปันข่าวสารพระกิตติคุณได้ 
โดยใช้บทความทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศาสนจักร คือ LDS.org 
และ Mormon.org 

พระบิดาบนสวรรค์ของเราจะทรงช่วยให้เราเป็นผู้สอนศาสนาท่ีมีประสิทธิภาพเม่ือ 
เราปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตติคุณและสวดอ้อนวอนขอการนำทาง พระองค์จะ 
ทรงช่วยให้เราพบวิธีแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนรอบข้าง 
• นึกถึงคนที่ท่านสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณให้เขาได้ ตัดสินใจว่าท่านจะทำ 

อย่างไร ท่านอาจตั้งเป้าหมายแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนเหล่านี้โดยกำหนดวัน 
ที่แน่นอน 

พระเจ ้าทรงส ัญญาจะประทานพรเราเม ื ่อเราทำงานเผยแผ่ศาสนา 
พระเจ้าทรงบอกศาสดาพยากรณ์!จเซฟ สมิธว่า ผู้สอนศาสนาจะได้รับพรมากมาย 
พระเจ้าตรัสกับเหล่าเอ็ลเดอร์ที่กสับจากงานเผยแผ่ว่า "เจ้ายังได้รับพร, เพราะ 
ประจักษ์พยานซ่ึงเจ้าแสดงได้รับการบันทึกไวในสวรรค์ เพ่ือให้เหล่าเทพมองดู; 
และพวกเขาช่ืนชมยินดีในตัวเจ้า" (คพ. 62:3) พระองค์ตรัสด้วยว่าผู้ท่ีทำงานเพ่ือ 
ความรอดของผู้อื่นจะได้รับการอภัยบาปและนำความรอดมาสู่จิตวิญญาณของ 
ตนเอง (ดู คพ. 4:4; 31:5; 84:61) 

พระเจ้ารับส่ังกับเราว่า 
"และหากเป็นไปว่าเจ้าจะทำงานตลอดวันเวลาของเจ้าในการปาวร้องการกสับใจ 
แก่คนพวกน้ี, และนำ, แม้จิตวิญญาณเดียวมาหาเรา, ปีติของเจ้าพร้อมกับเขาจะ 
ใหญ่หลวงเพียงใดในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา! 
"และบัดน้ี, หากปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงด้วยจิตวิญญาณเดียวที่เจ้านำมาหาเราใน 
อาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา, ปีติของเจ้าจะใหญ่หลวงสักเพียงใดหากเจ้าจะนำ 
จิตวิญญาณมากมายมาหาเรา!" (คพ. 18:15-16) 
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• ท่านเคยประสบปีติของงานเผยแผ่ศาสนาเมื่อใด 

พระคัมภีร ์ เพิ ่มเติม 
• คพ. 1:17-23 (โจเซฟ สมิธได้รับบัญชาให้ส่ังสอน) 
• คพ. 24:12 (พระเจ้าทรงเพ่ิมความเข้มแข็งให้คนท่ีพยายามประกาศพระกิตติ-

คุณตลอดเวลา) 
• คพ. 38:41 (แบ่งปันพระกิตติคุณด้วยความนุ่มนวลและอ่อนโยน) 
• คพ. 34:4-6; กิจการ 5:42 (ส่ังสอนพระกิตติคุณ) 
• คพ. 60:1-2 (พระเจ้าทรงเตือนคนท่ีไม่กล้าส่ังสอนพระกิตติคุณ) 
• คพ. 75:2-5 (คนท่ีประกาศพระกิตติคุณและซ่ือสัตย์จะได้รับชีวิตนิรันดร) 
• คพ. 88:81-82 (ทุกคนท่ีได้รับการเตือนจะเตือนเพ่ือนบ้านของตน) 
• มัทธิว 24:14 (จะต้องมีการส่ังสอนพระกิตติคุณก่อนวันสุดท้ายจะมาถึง) 
• อับราฮัม 2:9-11 (ประชาชาติท้ังปวงจะได้รับพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิต) 
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บทที' 3 4 

เราทุกดนมีพรสวรรค์และความสามารถต่างก ัน 
เราทุกคนมีของประทานพิเศษ พรสวรรค์ และความสามารถท่ีพระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงมอบให้ เมื่อเราเกิด เรานำของประทาน พรสวรรค์ และความสามารถเหล่าน้ี 
มาด้วย (ดู บทท่ี 2 ในหนังสือเล่มน้ี) 

ศาสดาพยากรณ[มเสสเป็นผู้นำท่ีย่ิงใหญ่ แต่เขาต้องให้อาโรนพ่ีชายช่วยเป็นผู้พูด 
แทน (ดู อพยพ 4:14-16) พวกเราบางคนเป็นผู้นำเฉกเช่นโมเสสหรือเป็นนักพูด 
ที่ดีเฉกเช่นอาโรน พวกเราบางคนร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเก่ง หลายคนอาจเล่น 
กีฬาเก่งหรือสามารถทำงานฝึมีอได้ดี พรสวรรค์อ่ืนๆ ที่เรามีอาจได้แก่การเข้าใจ 
ผู้อื่น ความอดทน ความร่าเริง หรือความสามารถในการสอนผู้อ่ืน 
• ท่านได้ประโยชน์อย่างไรจากพรสวรรค์ของผู้อื่น 
เราควรใช้และปรับปรุงพรสวรรค์ของเรา 
• เราจะพัฒนาพรสวรรค์ของเราได้อย่างไร 

เรามีความรับผิดชอบในการพัฒนาพรสวรรค์ท่ีเราได้รับ บางครั้งเราคิดว่าเรามี 
พรสวรรค!ม่มากหรือคนอ่ืนได้รับพรในการมีความสามารถมากกว่าเรา บางครั้ง 
เราไม่ใช้พรสวรรค์ของเราเพราะกลัวว่าเราจะล้มเหลวหรือถูกคนอื่นวิพากษ์ 
วิจารณ์ เราไม่ควรปิดบังพรสวรรค์ของเรา เราควรใช้พรสวรรค์เหล่าน้ัน เพื่อ 
คนอ่ืนจะได้เห็นงานดีของเราและสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ (ดู มัทธิว 5:16) 
มีบางอย่างที่เราต้องทำเพื่อพัฒนาพรสวรรค์ของเรา ประการแรก เราต้องค้นหา 
พรสวรรค์ของเรา เราควรประเมินตนเองเพื่อหาช้อดีและความสามารถของเรา 
ครอบครัวและเพื่อนของเราจะช่วยเราในเรื่องนี้ได้ เราควรทูลขอพระบิดาบน 
สวรรค์ทรงช่วยให้เรารู้พรสวรรค์ของเรา 

สำหรับครู: ทางหน่ึงท่ีท่านจะแสดงให้สมาชิกชนเรียนเห็นว่าท่านห่วงใยพวกเขาแต่ละคนก็คือเรียกช่ือเขา 
รู้จักชื่อพวกเขา เม่ือมีสมาชิกใหม่ในช้ันเรียน แนะนำพวกเขาโเบคนอ่ืนๆ 
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ประการท่ีสอง เราต้องยินดีสละเวลาและพยายามพัฒนาพรสวรรค์ที่เรากำลัง 
แสวงหา 
ประการท่ีสาม เราต้องมีศรัทธาว่าพระบิดาบนสวรรค์จะทรงช่วยเรา และเราต้อง 
มีศรัทธาในตัวเรา 
ประการท่ีส่ี เราต้องเรียนรู้ทักษะท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาพรสวรรค์ของเรา เราทำ 
สิ่งน!ดโดยเข้าชั้นเรียน ขอให้เพ่ือนๆ สอน หรืออ่านหนังสือ 
ประการท่ีห้า เราต้องฝึกใช้พรสรรค์ของเรา พรสวรรค์ทุกอย่างต้องใช้ความพยา-
ยามและทำให้พัฒนา เราต้องฝึกจนชำนาญ 
ประการท่ีหก เราต้องแบ่งปันพรสวรรค์ของเรา พรสวรรค์จะเพ่ิมข้ึนถ้าเราใช้ (ดู 
มัทธิ'ว 25:29) 
ขั้นตอนดังกล่าวจะง่ายขึ้นถ้าเราสวดอ้อนวอนและทูลขอความช่วยเหลือจาก 
พระเจ้า พระองค์ทรงต้องการให้เราพัฒนาพรสวรรค์ของเรา และพระองค์จะทรง 
ช่วยเรา 

เราสามารถพัฒนาพรสวรรค์ของเราได้ทั ้งที ่ เรามีความอ่อนแอ 
• เราจะพัฒนาพรสวรรค์ของเราได้อย่างไรท้ังท่ีเรามีความอ่อนแอ 
เพราะเราเป็นมนุษย์ เราจึงมีความอ่อนแอ ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า เรา 
สามารถเอาชนะความอ่อนแอและสภาพท่ีตกแล้วของเราได้ (ดู อีเธอร์ 12:27, 37) 
บีโธเฟนประพันธ์เพลงโด่งดังก้องโลกหลังจากเขาหูหนวก เอโนคเอาชนะการพูด 
ช้าจนเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ (ดู โมเสส 6:26-47) 
นักกีฬาที่ยิ่งใหญ่บางคนต้องเอาชนะอุปสรรคก่อนจึงจะประสบความสำเร็จใน 
การพัฒนาพรสวรรค์ของพวกเขา เชลลี แมนนเป็นตัวอย่างหน่ึง "ตอนอายุห้าขวบ 
เธอเป็นโปลิโอ...พ่อแม่พาเธอไปสระว่ายน้ําทุกวันโดยหวังว่าน้ําจะช่วยพยุงแขน 
ขณะท่ีเธอพยายามใช้แขนอีกคร้ัง เม่ือเธอสามารถยกแขนพ้นน้ําได้ด้วยแรงของ 
เธอเอง เธอร้องไห้ด้วยความดีใจ เป้าหมายต่อไปของเธอคือว่ายตามแนวกว้าง 
ของสระ จากน้ันก็ตามแนวยาว และว่ายให้ได้หลายๆ เท่ียว เธอพยายามต่อไป 
ว่ายนํ้า และอดทนวันแล้ววันเล่าจนได้เหรียญทอง [โอลิมปิก] ในการแข่งว่ายท่า 
ผีเสื้อ—ท่าว่ายนํ้าที่ยากที่สุดท่าหนึ่ง" (เมลวิน เจ. แอชตัน ใน Conference 
Report, Apr. 1975, 127; หรือ Ensign, May 1975, 86) 
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ฮีเบอร์ เจ. แกรนท์เอาชนะความอ่อนแอมากมายและเปล่ียนเป็นพรสวรรค์ ท่าน 
มีคติประจำใจคือ "งานท่ีเรามุ่งม่ันทำไม่ลดละจะกลายเป็นงานท่ีท่าได้ง่ายข้ึน ไม่ใช่ 
เพราะลักษณะของงานน้ันเปล่ียนไป แต่เป็นเพราะพลังความสามารถของเรามี 
เพ่ิมข้ึน" (ใน คำสอนของประธานศาสนาจักร: ฮีเบอร ์เจ. แกรนท [2002] หน้า 35) 
พระเจ้าจะประทานพรเราถ้าเราใช้พรสวรรค์อย่างฉลาด 
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธกล่าวว่า "บุตรธิดาทุกคนของพระผู้เป็นเจ้าได้รับพร 
สวรรค์บางอย่าง และทุกคนจะต้องช้ีแจงว่าเขาใช้พรสวรรค์อย่างชอบธรรมหรือ 
ไม่ชอบธรรม" {Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 370) พรสวรรค์คือสิงท่ีอยู่ 
ในความพิทักษ์แบบหน่ึง (ความรับผิดชอบในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า) อุปมา 
เร่ืองเงินตะลันต์บอกเราว่าเม่ือเรารับใช้ได้ดีในล่ีงท่ีอยู่ในความพิทักษ์ของเรา เรา 
จะได้ความรับผิดชอบเพ่ิมข้ึน ถ้าเราไม่รับใช้ให้ดี พระองค์จะทรงนำล่ีงท่ีอยู่ใน 
ความพิทักษ์ของเราไปจากเราในท่ีสุด (ดู มัทธิว 25:14-30) 
พระคัมภีร์บอกเราด้วยว่าเราจะถูกตัดสินตามงานของเรา (ดู มัทธิว 16:27) โดย 
พัฒนาและใช้พรสวรรค์ของเราเพื่อผู้อื่น เราได้ทำงานดี 
พระเจ้าพอพระทัยเม่ือเราใช้พรสวรรค์อย่างฉลาด พระองค์จะประทานพรเราถ้า 
เราใช้พรสวรรค์เพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืนและเสริมสร้างอาณาจักรของพระองค์บน 
แผ่นดินโลก พรบางประการท่ีเราได้รับคือความปีติยินดีและความรักจากการรับ 
ใช้พ่ืน้องชายหญิงของเราบนโลกน้ี เราเรียนรู้การควบคุมตนเองด้วย ทั้งหมดนี้ 
จำเป็นถ้าเราอยากมีค่าควรอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเราอีกครั้ง 

• ขอให้ยกตัวอย่างคนที่ทำให้พรสวรรค์ของเขาก้าวหน้าขึ้นเพราะเขาใช้อย่าง 
ฉลาด (อาจเป็นคนท่ีท่านรู้จักหรือคนในพระคัมภีร์หรือประวัติศาสนจักร) 

พระค้มภีร์เพิ ่มเติม 
• ยากอบ 1:17 (ของประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า) 
• คพ. 46:8-11; 1 ทิโมธ ี4:14 (แสวงหาและพัฒนาของประทาน) 
• 2 โครินธ์ 12:9 (สิงอ่อนแอกลับเข้มแข็ง) 
• วิวรณ์ 20:13; 1 นีไฟ 15:33; คพ. 19:3 (ถูกตัดสินตามงานของเรา) 
• ฮีบรู 13:21 (แสดงให้เห็นงานดี) 
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เราควรเชื ่อฟ้งพระผู ้ เป ็นเจ ้าด ้วยความเตมใจ 
• การเตมใจเช่ือฟังมีผลต่างจากการไม่เต็มใจเช่ือฟังอย่างไร 
เม่ือพระเยซูประทับบนแผ่นดินโลก บาเรียนผู้หน่ึงทูลถามพระองค์ว่า 
"อาจารย์เจ้าข้า ในธรรมบัญญัติน้ันข้อใดสำคัญท่ีสุด 
"พระเยซูทรงตอบเขาว่า จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของ 
เจ้า และด้วยส้ินสุดความคิดของเจ้า 

"น่ันแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้น 
"ข้อท่ีสองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพ่ือนบ้านเหมือนรักตนเอง 
"ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะท้ังส้ินก็ข้ึนอยู่กับพระบัญญัติสองข้อน้ี" 
(มทธิว 22:36-40) 
จากพระคัมภีร์นี้เราเรียนรู้ว่าสำคัญเพียงใดที่เราจะรักพระเจ้าและเพื่อนบ้านของ 
เรา แต่เราแสดงความรักพระเจ้าอย่างไร 
พระเยซูทรงตอบคำถามน้ีเม่ือพระองค์ตรัสว่า "ผู้ใดท่ีมืบัญญัติของเราและประ-
พฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา และผู้ท่ีรักเราน้ันพระบิดาของเรา 
จะทรงรักเขา" (ยอ'ห์น 14:21) 
เราแต่ละคนควรถามตนเองว่าเหตุใดเราจึงเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
เพราะเรากลัวถูกลงโทษหรือ เพราะเราปรารถนารางวัลตอบแทนการดำเนินชีวิต 
อย่างดีหรือ เพราะเรารักพระผู้เป็นเจ้าและพระเยซูคริสต์และต้องการรับใช้พระ-
องค์หรือ 
เราเช่ือฟังพระบัญญัติเพราะกลัวการลงโทษย่อมดีกว่าไม่เช่ือฟังเลย แต่เราจะมี 

สำหรับครู: ท่านสามารถช่วยให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบคร้วใคร่ครวญคำถามให้ลึกซึ้งขึ้นโดยให้ 
เวลาพวกเขาได้ไตร่ตรอง และขอคำตอบหลังจากให้เวลาพอแล้ว 
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ความสุขขึ้นมากถ้าเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าเพราะเรารักพระองค์และต้องการเชื่อฟัง 
พระองค์ เม่ือเราเช่ือฟังพระองค์อย่างเต็มท่ี พระองค์จะประทานพรเราอย่างเต็ม 
ที่เช่นกัน พระองค์ตรัสว่า "เรา, พระเจ้า, . . . ยินดีจะยกย่องคนเหล่านั้นที่รับใช้ 
เราในความชอบธรรมและในความแน่วแน่จนกว่าชีวิตจะหาไม่" (คพ. 76:5) การ 
เช่ือฟังจะช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์มากข้ึน แต่ 
คนเหล่านั้นที่ไม่ทำอะไรเลยจนกว่าจะถูกสั่งและไม่เต็มใจรักษาพระบัญญัติจะ 
สูญเสียรางวัลของพวกเขา (ดู คพ. 58:26-29) 

• เราจะเพ่ิมความปรารถนาในการเช่ือฟังมากข้ึนได้อย่างไร 

เราเช ื ่อฟ้งได้โดยไม่ต ้องเข ้าใจเหตุผล 
• เหตุใดเราจึงไม่จำเป็นต้องเช้าใจจุดประสงค์ของพระเจ้าเสมอไปเพ่ิอจะเช่ือฟัง 

เราเตรียมรับชีวิตนิรันดรและความสูงล่งโดยการรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น 
เจ้า บางคร้ังเราไม่ทราบเหตุผลสำหรับพระบัญญัติข้อน้ันๆ อย่างไรก็ตามเราแสดง 
ให้เห็นว่าเราศรัทธาและวางใจพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์โดยไม่ต้อง 
ทราบเหตุผล 
อาดัมและเอวาได้รับบัญชาให้ถวายเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้า วันหนึ่งเทพมา 
ปรากฏต่ออาดัมและถามว่าเขาถวายเครื่องบูชาทำไม อาดัมตอบว่าเขาไม่ทราบ 
เหตุผล เขาทำเพราะพระเจ้าทรงบัญชา (ดู โมเสส 5:5-6 และรูปภาพในบทน้ี) 
จากนั้นเทพสอนพระกิตติคุณแก่อาดัมและบอกเขาเรื่องพระผู้ช่วยให้รอดผู้จะ 
เสด็จมา พระวิญญาณบริสุทธสถิตอยู่กับอาดัม และอาดัมพยากรณ์เกี่ยวกับผู้อยู่ 
อาศัยของแผ่นดินโลกเร่ือยมาจนถึงรุ่นสุดท้าย (ดู โมเสส 5:7-10; คพ. 107:56) 
ความรู้ดังกล่าวและพรมากมายมาถึงอาดัมเพราะท่านเช่ือฟัง 
พระผู ้ เป ็นเจ้าจะทรงเตรียมทาง 
พระคัมภีร์มอรมอนบอกเราว่านีไฟและพ่ีชายของเขาได้รับงานยากมากจากพระเจ้า 
(ดู 1 นีไฟ 3:1-6) พี่ๆ ของนีไฟบ่นว่าท่ีพระเจ้าทรงขอให้พวกเขาท่างานยาก แต่ 
นีไฟกล่าวว่า "ข้าพเจ้าจะไปและท่าส่ิงท่ีพระเจ้าทรงบัญชา, เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า 
พระเจ้าไม่ทรงให้บัญญัติแก่ลูกหลานมนุษย์, นอกจากพระองค์จะทรงเตรียมทาง 
ไวัให้พวกเขาเพ่ือพวกเขาจะท่าสำเร็จในส่ิงซ่ึงพระองค์ทรงบัญชาพวกเขา" (1 นีไฟ 
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3:7) เม่ือเราพบว่ายากท่ีจะเช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้า เราควรนึกถึงถ้อยคำ 
ของนีไฟ 
• พระเจ้าทรงเตรียมทางให้ท่านเช่ือฟังพระองค์เม่ือใด 

ไม่ม ีพระบัญญัต ิข ้อใดแกหรือใหญ่เก ินกว่าจะเช ื ่อฟ้ง 
บางคร้ังเราอาจคิดว่าพระบัญญัติบางข้อไม่สำคัญเลย พระคัมภีร์พูดถึงชายคน 
หน่ึงท่ีคิดแบบน้ัน เขาช่ือนาอามาน นาอามานเป็นโรคเร้ือนและเดินทางจากซีเรีย 
ไปอิสราเอลเพ่ือขอให้ศาสดาพยากรณ์เอลีชารักษา นาอามานเป็นคนสำคัญใน 
ประเทศของเขา ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่พอใจเมื่อเอลีชาไม่มาต้อนรับเขาด้วยตนเอง 
แต่ส่งคนรับใช้มาแทน นาอามานไม่พอใจมากข้ึนไปอีกเม่ือเขาได้รับข่าวสารจาก 
เอลืชาให้ไปชำระตัวในแม่น้ัาจอร์แดนเจ็ดคร้ัง "แม่นํ้าฌืองดามัสกัสไม่ดีกว่า 
บรรดาลำน้ําแห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้าจะชำระตัวในแม่นํ้าเหล่านั้นและจะสะอาด 
ไม่ได้หรือ" เขาเรียกร้อง เขาจากไปด้วยความเดือดดาล แต่คนรับใช้ถามเขาว่า 
"ถ้าท่านผู้เผยพระวจนะส่ังให้ท่านกระทำส่ิงใหญ่โตประการหน่ึง ท่านจะไม่กระทำ 
หรือ ถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะกล่าวแก่ท่านว่า จงไปล้างและสะอาดเถิด ควร 
ท่านจะทำยิ่งขึ้นเท่าใด" นาอามานฉลาดพอจะเข้าใจว่าการเช่ือฟังศาสดาพยากรณ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเร่ืองสำคัญแม้จะดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็กก็ตาม ด้วยเหตุนี้เขา 
จึงไปชำระตัวในจอร์แดนและหายโรค (ดู 2 พงค์กษัตริย์ 5:1-14) 
บางคร้ังเราอาจคิดว่าพระบัญญัติยากเกินกว่าท่ีเราจะเช่ือฟัง เราอาจคิดเช่นเดียว 
กับพี่ๆ ของนีไฟว่า "มันเป็นงานยากท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงขอให้เราทำ" แต่เราสามารถ 
มั่นใจได้เช่นเดียวกับนีไฟว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ประทานบัญญัติให้เราเว้นแต่พระ 
องค์จะทรงเตรียมทางให้เราเช่ือฟัง 
นับเป็น "งานยาก" เม่ือพระเจ้าทรงบัญชาอับราฮัมให้ถวายอิสอัคบุตรชายท่ีเขารัก 
เป็นเคร่ืองบูชา (ดู ปฐมกาล 22:1-13; ดูบทที่ 26 ในหนังสือเล่มน้ีด้วย) อับทฮัม 
รอการเกิดของอิสอัคมานานหลายปี เขาเป็นบุตรชายท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้ 
อับราฮัมจะยอมเสียบุตรชายด้วยวิธีนั้นได้อย่างไร พระบัญชาครั้งนี้ยากยิ่งนัก 
สำหรับอับราฮัม แต่เขาเลือกเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า 
เราควรเต็มใจทำส่ิงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องด้วยเช่นกัน ศาสดาพยากรณ์โจ-
เซฟ สมิธกล่าวว่า "ข้าพเจ้าต้ังกฎให้ตนเองว่า เมื่อพระเจ้าทรงบัญชา จงทำ" 
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{คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007] หน้า 172) นี่เป็นกฎของเรา 
ได้ด้วย 

• ท่านได้รับพรอันเนื่องจากการเชื่อฟังพระบัญญัติที่ดูเล็กน้อยเมื่อใด 

พระเยซูคริสต์ทรงเชื ่อฟ้งพระบิดา 
• ท่านคิดถึงแบบอย่างอะไรบ้างเมื่อท่านคิดถึงการเชื่อฟังที่พระเยซูคริสต์มีต่อ 

พระบิดาของพระองค์ 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างอันดีเลิศของการเช่ือฟังพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา พระองค์ตรัสว่า "เราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระท่าตามความประสงค์ 
ของเราเอง แต่เพ่ือกระท่าตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา" (ยอ'พน 
6:38) พระองค์ทรงอุทิศท้ังพระชนมชีพให้การเช่ือฟังพระบิดา แต่น่ันไม่ง่ายเสมอ 
ไปสำหรับพระองค์ พระองค์ทรงถูกล่อลวงทุกด้านเช่นเดียวกับมนุษย์คนอ่ืนๆ (ดู 
ฮีบรู 4:15) ในสวนเกทเสมนีพระองค์ทรงสวดอ้อนวอนโดยตรัสว่า "โอ พระบิดา 
ของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไร 
ก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของ 
พระองค์" (มทธิว 26:39) 
เพราะพระเยซูทรงเช่ือฟังพระประสงค์ของพระบิดาในทุกส่ิง พระองค์จึงทรงสา-
มารถท่าให้เราทุกคนมีโอกาสได้รับความรอด 

• การระลึกถึงแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยให้เราเช่ือฟังได้อย่างไร 

ผลของการเชื ่อฟ้งและการไม่เชื ่อฟ้ง 
• ผลของการเช่ือฟังหรือการไม่เช่ือฟังพระบัญญัติของพระเจ้ามีอะไรบ้าง 
อาณาจักรสวรรค์ปกครองโดยกฎ และเม่ือเราได้รับพรประการใด ย่อมเป็นโดย 
การเช่ือฟังกฎน้ันซ่ึงกำหนดพรไว้ (ดู คพ. 130:20-21; 132:5) พระเจ้าทรงบอก 
เราว่าโดยผ่านการเช่ือฟังและความขยันหม่ันเพียรเราจะได้ความรู้และความรู้แจ้ง 
(ดู คพ. 130:18-19) เราจะเติบโตทางวิญญาณด้วย (ดู เยเรมีย์ 7:23-24) ใน 
ทางตรงกันข้าม การไม่เช่ือฟังนำมาซ่ึงความผิดหวังและการสูญเสียพร "เราคือ 
ใครเล่า, พระเจ้าตรัส, ที่สัญญาไว้และยังไม่ท่าให้มีสัมฤทธิผล? เราบัญชาและ 
มนุษย์หาเช่ือฟังไม่; เรายกเลิกและพวกเขาไม่ได้รับพร. ดังนั้น พวกเขากล่าวใน 
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ใจว่า: นี่มิใช่งานของพระเจ้า, เพราะสัญญาของพระองค์!ม่มีสัมฤทธิผล" (คพ. 
58:31-33) 
เม่ือเรารักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทำตามสัญญาของพระ-
องค์ ดังที่กษัตริย์เป็นจามินบอกผู้คนของท่านว่า "พระองค์ทรงเรียกร้องให้ท่าน 
ท่าดังที่พระองค์ทรงบัญชาท่าน; เพราะโดยการนหากท่านทำ, พระองค์ย่อม 
ประทานพรให้ท่านโดยทันที" (โมไซยาห์ 2:24) 

ผู้เชื่อฟังจะได้รับชีวิตนิรันดร 
พระเจ้าทรงแนะนำเราว่า "หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะ 
หาไม่ เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร, ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้ง 
ปวงของพระผู้เป็นเจ้า" (คพ. 14:7) 
พระเจ้าตรัสถึงพรอ่ืนๆ ที่จะมาสู่ผู้เชื่อฟังพระองค์ในความชอบธรรมและความจริง 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ว่า 
"เพราะพระเจ้าตรัสไว้ดังน้ี—เรา, พระเจ้า, เมตตาและปรานีผู้ท่ีเกรงกลัวเรา, และ 
ยินดีจะยกย่องคนเหล่านั้นที่รับใช้เราในความชอบธรรมและในความแน่วแน่จน 
กว่าชีวิตจะหาไม่. 
"ส่ิงล้ําค่าจะเป็นรางวัลของพวกเขาและนิรันดรจะเป็นรัศมีภาพของพวกเขา. 
"และแก่พวกเขาเราจะเปิดเผยความล้ีสับท้ังปวง, แท้จริงแล้ว, ความล้ีสับท้ังปวง 
ที่ซ่อนอยู่ในอาณาจักรของเราตั้งแต่สมัยโบราณ, และยุคท่ีจะมาถึง, เราจะทำให้ 
พวกเขารู้ถึงความพึงพอใจอันเป็นความประสงค์ของเราเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดที่ 
เก่ียวข้องกับอาณาจักรของเรา. 
"แท้จริงแล้ว, แม้การอันน่าพิศวงแห่งนิรันดรพวกเขาก็จะรู้, และส่ิงท่ีจะมาถึงเรา 
ก็จะให้พวกเขาเห็น, แม้ส่ิงต่างๆ ของคนหลายรุ่น. 
"และปัญญาของพวกเขาจะเป็นเลิศ, และความเข้าใจของพวกเขาไปถึงฟ้าสวรรค์ 

"เพราะโดยพระวิญญาณของเรา เราจะให้ความสว่างแก่พวกเขา, และโดยอำนาจ 
ของเรา เราจะทำให้ความสับแห่งความประสงค์ของเราเป็นท่ีรู้แก่พวกเขา—แท้จริง 
แล้ว, แม้ส่ิงเหล่าน้ันซ่ึงดวงตาไม่เคยเห็น, ทั้งหูไม่เคยได้ยิน, ทั้งไม่เคยเข้าไปใน 
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ใจของมนุษย์" (คพ. 76:5-10) 

• วลี "อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่" มีความหมายต่อท่านอย่างไร 
• เราจะท่าอะไรได้บ้างเพื่อซื่อตรงต่อหลักธรรมพระกิตติคุณแม้จะไม่มีคนนิยม 

ชมชอบ เราจะช่วยให้เด็กและเยาวชนซื่อตรงต่อหลักธรรมพระกิตติคุณได้ 
อย่างไร 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• อับราฮัม 3:25 (เรามายังแผ่นดินโลกเพ่ือทดสอบการเช่ือฟังของเรา) 
• 1 ซามูเอล 15:22 (การเช่ือฟังดีกว่าการพลีบูชา) 
• ปัญญาจารย์ 12:13; ยอ'ห์น 14:15; โรม 6:16; คพ. 78:7; 132:36; เฉลย-

ธรรมบัญญัติ 4:1-40 (เราควรเช่ือฟังพระผู้เป็นเจ้า) 
• 2 นีไฟ 31:7 (พระเยซูคริสต์ทรงเช่ือฟัง) 
• สุภาษิต 3:1-4; 6:20-22; 7:1-3; เอเฟซัส 6:1-3; โคโลลี 3:20 (ลูกๆ ควรเช่ือ 

ฟังบิดามารดา) 
• คพ. 21:4-6 (เช่ือฟังศาสดาพยากรณ์) 
• ยอพน 8:29-32; โมไซยาห์ 2:22, 41; คพ. 82:10; 1 นีไฟ 2:20 (พรสำหรับ 

การเช่ือฟัง) 
• คพ. 58:21-22; 98:4-6; 134:5-7 (เช่ือฟังกฎหมายของแผ่นดิน) 
• อิสยาห้ 60:12; คพ. 1:14; 93:39; 132:6, 39 (ผลของการไม่เช่ือฟัง) 
• 2 นีไฟ 31:16; คพ. 53:7; มัทธิว 24:13; ลูกา 9:62 (อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่) 
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อยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร 
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ความสำคัญของครอบครัว 
• เหตุใดพระบิดาบนสวรรค์จึงทรงส่งเรามาเป็นสมาชิกของครอบครัวบนแผ่นดิน 

โลก 
"การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับการแต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้า . . . ครอบ-
ครัวเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้าง เพ่ือจุดหมายปลายทางนิรันดรของ 
บุตรธิดาของพระองค์" ("ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" เลียโฮนา มิถุนายน 1996) 
หลังจากพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้อาดัมและเอวาแต่งงานกัน พระองค์ทรงบัญชา 
พวกเขาให้มีบุตร (ดู ปฐมกาล 1:28) พระองค์ทรงเปิดเผยว่าจุดประสงค์ประการ 
หน่ึงของการแต่งงานคือให้ร่างกายอันเป็นมรรตัยแก่ลูกทางวิญญาณของพระองค์ 
บิดามารดาเป็นหุ้นส่วนกับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระองค์ทรงต้องการให้ลูก 
ทางวิญญาณของพระองค์ได้รับร่างกายและได้รับประสบการณ์ชีวิตบนแผ่นดิน 
โลก เม่ือชายหญิงนำลูกเข้ามาในโลก พวกเขาก็ได้ช่วยพระบิดาบนสวรรค์ทำตาม 
แผนของพระองค์ 
ครอบครัวควรต้อนรับเด็กเกิดใหม่ทุกคนด้วยความยินดี ทุกคนเป็นลูกของพระผู้ 
เป็นเจ้า เราควรมีเวลาสนุกสนานกับลูกๆ ของเรา เล่นกับพวกเขา และสอนพวกเขา 

ประธานเดวิด โอ. แมคเคยกล่าวว่า "ข้าพเจ้าเช่ือสุดหัวใจว่าสถานท่ีดีท่ีสุดในการ 
เตรียมรับ. . . ชีวิตนิรันดรคือในบ้าน" ("Blueprint for Family Living," Im-
provement Era, Apr. 1963, 252) ที่บ้านเราจะได้เรียนรู้การควบคุมตนเอง 
การเสียสละ ความภักดี และคุณค่าของการทำงานกับครอบครัวเรา เราจะเรียนรู้ 
ถึงความรัก การแบ่งปัน และการรับใช้กัน 
สำหรับครู: ขณะท่ีท่านสอนบทน้ีและอีกสองบทต่อไปเก่ียวกับครอบคร้ว จงคำนึงถึงความรู้สึกของคนท่ี 
สภาพครอบครัวไม่สมบรณ์ 
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บิดามารดามีความรับผิดชอบในการสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์ 
พวกเขาควรแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างว่าพวกเขารักพระองค์เพราะพวกเขารักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ บิดามารดาควรสอนบุตรธิดาให้สวดอ้อนวอนและเชื่อ 
ฟังพระบัญญัติด้วย (ดู สุภาษิต 22:6) 
• เหตุใดบ้านจึงเป็นสถานท่ีดีท่ีสุดในการเตรียมรับชีวิตนิรันดร 
• เราจะช่วยให้เยาวชนของศาสนจักรเข้าใจความศักดสิทธของครอบครัวและ 

พันธสัญญาการแต่งงานได้อย่างไร 

ดรอบครัวนิร ันดร 
ครอบครัวสามารถอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร เพ่ือให้ได้พรน้ีเราต้องแต่งงานในพระ 
วิหาร เม่ือผู้คนแต่งงานนอกพระวิหาร การแต่งงานสิ้นสุดเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสีย 
ชีวิต เมื่อเราแต่งงานในพระวิหารโดยผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
นั่นคือเราแต่งงานเพื่อกาลเวลาและนิรันดร ถ้าเรารักษาพันธสัญญาที่ทำไว้กับพระ 
เจ้า ครอบครัวเราจะได้อยู่ด้วยกันช่ัวนิรันดรฉันสามีภรรยาและลูก ความตายไม่ 
สามารถพรากเราได้ 
สัมพันธภาพครอบครัวอันเปียมด้วยความรัก 
• เราจะทำให้ครอบครัวเรากลมเกลียวกันมากข้ึนได้อย่างไร 

สามีภรรยาควรเห็นอกเห็นใจและอ่อนโยนต่อกัน พวกเขาไม่ควรทำหรือพูดส่ิงท่ี 
ทำร้ายความรู้สึกของกันและกัน พวกเขาพยายามทำทุกอย่างสุดความสามารถเพ่ือ 
ให้อีกฝ่ายมีความสุข 
เม่ือบิดามารดารู้จักพระผู้เป็นเจ้าและพยายามเป็นเหมือนพระองค์ พวกเขาต้อง 
สอนลูกๆ ให้รักกัน ในพระคัมภีร์มอรมอน กใฬัริย์เป็นจามินอธิบายว่า 
"และท่านจะไม่ปล่อยให้ลูกๆ ของท่าน . . . ต่อสู้และทะเลาะกัน . . . 
"แต่ท่านจะสอนพวกเขาให้เดินในทางแห่งความจริงและความมีสติ; ท่านจะสอน 
ให้พวกเขารักกัน, และรับใช้กัน" (โมไซยาห์ 4:14-15) 
ในฐานะสมาชิกในครอบครัว เราสามารถช่วยคนในครอบครัวให้รู้สึกม่ันใจได้โดย 
ให้กำลังใจและกล่าวคำชมท่ีจริงใจ ลูกทุกคนควรรู้สึกว่าตนมีความสำคัญ บิดา 
มารดาจำเป็นต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสนใจสิ่งที่ลูกๆ ท่าและแสดงความรัก 
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และความห่วงใยพวกเขา ลูกๆ ควรแสดงความรักต่อบิดามารดาเช่นกัน พวกเขา 
ควรเชื่อฟังและพยายามดำเนินชีวิตอย่างดีอันจะนำเกียรติยศมาให้พ่อแม่และนำ 
ชื่อเสียงมาสู่วงศ์ตระกูล 
• บิดามารดาจะทำอะไรได้บ้างเพื่อสนับสนุนบุตรธิดาให้เป็นเพื่อนที่ดีของกันและ 

กัน พี่น้องชายหญิงจะทำอะไรได้บ้างเพื่อหล่อเลี้ยงมิตรภาพที่มีให้กัน 
• สามีภรรยาจะทำอะไรได้บ้างเพ่ีอช่วยให้แต่ละฝ่ายมีความสุข 

การมีครอบดรัวที ่ประสบความสำเรจ 
• ท่านกำลังทำอะไรเพี่อช่วยทำให้ครอบครัวเข้มแข็งและประสบความสำเร็จ 
ประธานฮาโรลด์ บี. ลี สอนว่า "งานสำคัญท่ีสุดของพระเจ้าท่ีท่านจะทำตลอดไป 
อยู่ภายในร้ัวบ้านของท่านน่ันเอง" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: ฮาโรลด์ปี. ลี 
[2000] หน้า 126) 
ซาตานรู้ว่าครอบครัวสำคัญเพียงใดในแผนของพระบิดาบนสวรรคของเรา เขา 
หมายม่ันทำลายครอบครัวโดยกันเราไม่ให้ใกล้ชิดพระเจ้า 
ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า "การแต่งงานและครอบ-
ดรัวที่ประสบความสำเร็จได้รับการสร้างขึ้นและคงไว้บนหลักธรรมแห่งศรัทธา 
การสวดอ้อนวอน การกลับใจ การให้อภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็น 
ใจ การทำงาน และกิจกรรมนันทนาการท่ีมีประโยชน์ {เลียโฮนา มิถุนายน 1996) 
เราทุกคนอยากมีครอบครัวท่ีเป็นสุขและประสบความสำเร็จ สิ่งต่อไปนี้จะช่วยให้ 
เราบรรลุผลสมประสงค์ 
1. สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกเช้าค่ํา (ดู 3 นีไฟ 18:21) สวดอ้อนวอนด้วย 

กันฉันสามีภรรยา 
2. สอนพระกิตติคุณลูกๆ ทุกสัปดาห์ที่การลังสรรค์ในครอบครัว 
3. ศึกษาพระคัมภีร์กับครอบครัวเป็นประจำ 
4. ทำสิ่งต่างๆ ด้วยกันเป็นครอบครัว อาทิ ทำงานด้วยกัน ออกไปเท่ียวนอกบ้าน 

และตัดสินใจร่วมกัน 
5. เรียนรู้ท่ีจะมีน้ําใจ อดทน อดกลั้น และมีจิตกุศล (ดู โมโรไน 7:45-48) 
6. เข้าร่วมการประชุมของศาสนจักรเป็นประจำ (ดู คพ. 59:9-10) 
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7. ทำตามคำแนะนำของพระเจ้าใน คพ. 88:119 "จงวางระเบียบตนเอง; เตรียม 
สิ่งที่จำเป็นทุกอย่าง; และสถาปนาบ้าน, แม้บ้านแห่งการสวดอ้อนวอน, บ้าน 
แห่งการอดอาหาร, บ้านแห่งศรัทธา, บ้านแห่งการเรียนรู้, บ้านแห่งรัศมีภาพ, 
บ้านแห่งระเบียบ, บ้านแห่งพระผู้เป็นเจ้า" 

8. ทำประวัติครอบครัวและทำงานพระวิหารด้วยกัน และรับศาสนพิธีผนึกในพระ 
วิหาร 

ครอบครัวเป็นหน่วยสำคัญท่ีสุดในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย ศาสนจักรดำรงอยู่เพ่ือช่วยให้ครอบครัวได้รับพรนิรันดรและความสูงส่ง 
องค์การและโปรแกรมต่างๆ ในศาสนจักรมีไว้เพ่ือทำให้เราแต่ละคนเข้มแข็งและ 
ช่ว ยให้เราได้อยู่ เป็นครอบครัวช่ัวนิรันดร 
• ครอบครัวจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือให้ผ่านพ้นความยุ่งยาก 
• ท่านเคยเห็นหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว การ 

ศึกษาพระคัมภีร์เป็นครอบครัว สภาครอบครัว การรับประทานอาหารพร้อม 
กัน และการลังสรรค์ในครอบครัวท่าให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติมและแหล่งอ้างอิงอื ่นๆ 
• โมเสส 2:27-28 (ชายและหญิงได้รับการสร้างและได้รับพร) 
• ปฐมกาล 2:24 (ชายแนบสนิทกับภรรยา) 
• คพ. 49:15-16 (พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งต้ังการแต่งงาน) 
• เอเฟซัส 6:4 (อบรมบุตรธิดาในความชอบธรรม) 
• คพ. 132:15-21 (การแต่งงานนิรันดร) 
• คพ. 88:119-26 (คำแนะนำสำหรับครอบครัวท่ีประสบความสำเร็จ) 
• คพ. 93:40-50 (พระเจ้าทรงบัญชาให้บิดามารดาเล้ียงดูบุตรธิดาในแสงสว่าง 

และความจริง) 
• "ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" (ดูได้จาก LDS.org และในส่ิงพิมพ์ต่างๆ ของ 

ศาสนจักร รวมไปถึง เลียโฮนา ม.ค. 1996 หน้า 113; เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน: การบรรลุหน้าที่ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า [36550 425] หน้า 44; และ 
แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [36863 425] หน้า 96-99) 
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ความรับผิดชอบของบิดามารดา 
• สามีภรรยาร่วมกันรับผิดชอบอะไรบ้างในการเล้ียงดูลูกๆ 
แต่ละคนมีหน้าท่ีสำคัญในครอบครัวของตนเอง พระเจ้าทรงอธิบายผ่านศาสดา 
พยากรณ์ว่าบิดา มารดา และบุตรธิดาควรประพฤติปฏิบัติและรู้สึกต่อกันอย่างไร 
ในฐานะสามี ภรรยา และบุตรธิดา เราต้องเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราทำ 
อะไรเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ของครอบครัว ถ้าเราทุกคนทำส่วนของเรา เราจะได้ 
อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวช่ัวนิรันดร 
ในความรับผิดชอบอันคักดสิทธของการเป็นบิดามารดา "บิดาและมารดามีหน้าท่ี 
ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ กัน" (ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก เลีย-
โสนา มิถุนายน 1996) พวกเขาควรช่วยกันจัดหาให้ครอบครัวตามความจำเป็น 
ทางวิญญาณ อารมณ์ สติปัญญา และร่างกาย 
สามีภรรยาต้องทำความรับผิดชอบบางอย่างร่วมกัน บิดามารดาควรสอนพระกิต-
ติคุณลูกๆ พระเจ้าทรงเตือนว่าถ้าบิดามารดาไม่สอนลูกๆ เก่ียวกับศรัทธา การ 
กลับใจ บัพติศมา และของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ บาปย่อมอยู่บน 
ศีรษะบิดามารดา บิดามารดาควรสอนลูกๆ ให้สวดอ้อนวอนและเช่ือฟังพระบัญ-
ญัติของพระเจ้า (ดู คพ. 68:25, 28) 
วิธีหนึ่งที่บิดามารดาจะสอนลูกได้ดีที่สุดคือแบบอย่างของพวกเขา สามีภรรยาควร 
แสดงความรักและความเคารพต่อกันและต่อลูกๆ ทั้งโดยการกระทำและคำพูด 
เราพึงจำไว้ว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า บิดามารดา 
ควรปฏิบัติต่อลูกๆ ด้วยความรักและให้เกียรติ หนักแน่นแต่อ่อนโยน 

สำหรับครู: เช่นเดียวกับบทที' 36 จงคำนึงถึงความรู้สึกของคนท่ีสภาพครอบคร้วไม่สมบูรณ์ เน้นว่าด้วย 
การนำทางจากพระเจ้าและความช่วยเหลือจากสมาชิกครอบครวและศาสนจ้กร พอแม่ตวคนเดียวก็ 
สามารถประสบความสำเร็จในการเล้ียงดูลกได้ 
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บิดามารดาควรเข้าใจว่าบางครั้งลูกๆ จะเลือกผิดแม้จะสอนความจริงแก่พวกเขา 
แล้วก็ตาม เม่ือสิงน้ีเกิดข้ึน บิดามารดาไม่ควรยอมแพ้หรือท้อแท้ พวกเขาจะยัง 
คงสอน แสดงความรัก และเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อไป อดอาหารและสวดอ้อนวอน 
ให้ลูก 
พระคัมภีร์มอรมอนบอกเราว่าการสวดอ้อนวอนของบิดาคนหน่ึงได้ช่วยให้บุตรชาย 
ที่ดื้อรั้นหวนคืนสู่ทางของพระเจ้าอย่างไร แอลมาผู้บุตรละท้ิงคำสอนของแอลมา 
บิดาที่ชอบธรรมและพยายามทำลายศาสนจักร บิดาสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา 
ให้บุตรชายของตน เทพมาเยือนแอลมาผู้บุตรและเขากลับใจจากวิถีชีวิตท่ีช่ัวร้าย 
ของเขา เขากลายเป็นผู้นำท่ีย่ิงใหญ่ของศาสนจักร (ดู โมไซยาห์ 27:8-32) 
บิดามารดาสามารถสร้างบรรยากาศของความคารวะและความเคารพในบ้านได้ถ้า 
พวกเขาสอนและนำทางลูกๆ ด้วยความรัก บิดามารดาควรจัดหาประสบการณ์ที่ 
มีความสุขให้ลูกๆ ด้วย 
• สามีภรรยาจะสนับสนุนกันและกันในบทบาทของพวกเขาได้อย่างไร พ่อแม่ตัว 

คนเดียวจะขอความช่วยเหลือได้จากท่ีใด 

ความรับผิดชอบของบิดา 

• ท่านเคยเห็นแบบอย่างที่ดีอะไรบ้างของบิดาที่เลี้ยงดูบุตร 
"โดยแบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาเป็นผู้นำครอบครัวด้วยความรัก ด้วยความ 
ชอบธรรม และรับผิดชอบท่ีจะจัดหาส่ิงจำเป็นต่างๆ ของชีวิต และคุ้มครอง 
ครอบครัว" ("ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" เลียโฮนา มิถุนายน 1996) บิดาที่มี 
ค่าควรผู้เป็นสมาชิกของศาสนจักรจะมีโอกาสดำรงฐานะปุโรหิตและนั่นท่าให้เขา 
เป็นผู้นำฐานะปุโรหิตของครอบครัว เขาควรนำทางครอบครัวด้วยความอ่อนน้อม 
และความกรุณาไม่ใช่ด้วยการบีบบังคับหรือความโหดร้าย พระคัมภีร์สอนว่าผู้ 
ดำรงฐานะปุโรหิตควรนำผู้อื่นโดยการชักชวน ความสุภาพอ่อนน้อม ความรัก 
และความกรุณา (ดู คพ. 121:41-44; เอเฟซัส 6:4) 
บิดาจะแบ่งปันพรของฐานะปุโรหิตให้สมาชิกครอบครัวของเขา เม่ือชายคนหน่ึง 
ดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เขาจะสามารถแบ่งปันพรเหล่าน้ี!ด้โดยปฏิบัติ 
ต่อผู้ปวย และให้พรพิเศษของฐานะปุโรหิตภายใต้การนำทางของผู้นำฐานะปุโรหิต 
ควบคุม เขาสามารถให้พรทารก ให้บัพติศมาและยืนยัน วางมือแต่งต้ัง และ 
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ประกอบศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เขาควรเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ครอบครัวโดย 
รักษาพระบัญญัติ เขาต้องแน่ใจว่าครอบครัวสวดอ้อนวอนด้วยกันวันละสองคร้ัง 
และจัดสังสรรค์ในครอบครัว 
บิดาควรให้เวลาลูกๆ แต่ละคน เขาควรสอนหลักธรรมท่ีถูกต้องให้ลูกๆ พูดคุย 
เก่ียวกับปัญหาและข้อกังวลของลูกๆ และแนะนำพวกเขาด้วยความรัก แบบอย่าง 
ที่ดีของบางคนมีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 1:14-3:25; แอลมา 36-42)| 

นอกจากนี้บิดายังมีหน้าที่จัดหาให้ตามความจำเป็นทางโลกของครอบครัวด้วย 
โดยต้องแน่ใจว่าครอบครัวมีอาหาร ที่พักอาศัย เคร่ืองนุ่งทุ่ม และการศึกษาท่ี 
จำเป็น แม้เขาจะไม่สามารถจัดหาทุกอย่างให้ได้ แต่เขาต้องไม่ท้ิงความรับผิดชอบ 
ในการดูแลครอบครัวของตน 
ความร้บผิดชอบของมารดา 

• ท่านเคยเห็นแบบอย่างที่ดีอะไรบ้างของมารดาที่เลี้ยงดูบุตร 
ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์กล่าวว่าการเป็นมารดาเป็นการเรียกอันสูงส่งท่ีสุด (ดู 
คำสอนของประธานศาสนาจักร: เดวิด โอ. แมคเคย [2003] หน้า 160) นี่คือการ 
เรียกอันคักดสิทธ โดยการเป็นหุ้นส่วนกับพระผู้เป็นเจ้าในการนำลูกทางวิญญาณ 
ของพระองค์เข้ามาในโลก การให้กำเนิดบุตรเป็นพรประเสริฐประการหน่ึง ถ้าไม่มี 
บิดาในบ้าน มารดาจะเป็นหัวหน้าครอบครัว 
ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ชมเชยสตรีท่ีไม่สามารถมีบุตรของตนเองแต่พยา-
ยามดูแลบุตรของผู้อ่ืน ท่านกล่าวว่า "เม่ือข้าพเจ้าพูดถึงมารดา ข้าพเจ้ามิได้พูด 
ถึงสตรีที่ให้กำเนิดบุตรเท่านั้น แต่พูดถึงสตรีที่เลี้ยงดูบุตรที่เกิดจากผู้อื่น และ 
สตรีจำนวนมากท่ีไม่มีบุตรของตนเองแต่รับเล้ียงบุตรของผู้อ่ืนด้วย" (.Mothers 
[1977], 8) 
ศาสดาพยากรณ[นยุคปัจจุบันสอนว่า "มารดารับผิดชอบเบ้ืองต้นในการเล้ียงดู 
ลูกๆ" (ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก เลียโฮนา มิถุนายน 1996) มารดาจำเป็น 
ต้องให้เวลาลูกๆ และสอนพระกิตติคุณแก่พวกเขา เธอควรเล่นและทำงานกับ 
ลูกๆ เพ่ือให้พวกเขาค้นพบโลกรอบตัว เธอต้องช่วยครอบครัวให้รู้ด้วยว่าจะทำให้ 
บ้านน่าอยู่ได้อย่างไร ถ้าเธอเป็นคนอบอุ่นน่ารัก เธอจะช่วยให้ลูกๆ รู้สึกดีต่อตนเอง 
พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงชายหนุ่ม 2,000 คนท่ีเป็นคนย่ิงใหญ่เพราะคำสอนของ 
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มารดา (ดู แอลมา 53:16-23) ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันนำพวกเขาไปรบกับศัตรู 
พวกเขาเรียนรู้ความซ่ือสัตย์ ความกล้าหาญ และการเป็นคนเช่ือถือได้จากมารดา 
ของพวกเขา มารดาของพวกเขาสอนด้วยว่าถ้าพวกเขาไม่สงสัย พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรงปลดปล่อยพวกเขา (ดู แอลมา 56:47) ทุกคนรอดตายจากสงคราม พวกเขา 
แสดงศรัทธาในคำสอนของมารดาโดยกล่าวว่า "เราไม่สงสัยเลยว่ามารดาของเรารู้ 
เร่ืองน้ี" (แอลมา 56:48) มารดาทุกคนท่ีมีประจักษ์พยานจะมีอิทธิพลลึกซ้ึงต่อ 
บุตรธิดา 

ความร้บฝ็ดชอบของบุตรธิดา 
• ลูกๆ จะช่วยบิดามารดาสร้างครอบครัวท่ีมีความสุขได้อย่างไร 
ลูกๆ มีความรับผิดชอบร่วมกับบิดามารดาในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข 
พวกเขาควรเช่ือฟังพระบัญญัติและร่วมมือกับสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนๆ พระเจ้า 
ไม่พอพระทัยเม่ือลูกๆ ทะเลาะกัน (ดู โมไซยาห์ 4:14) 
พระเจ้าทรงบัญชาว่าลูกต้องให้เกียรติบิดามารดา พระองค์ตรัสว่า "จงให้เกียรติ 
บิดามารดาของเจ้า เพ่ืออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน" (อพยพ 20:12) การ 
ให้เกียรติบิดามารดาหมายถึงรักและเคารพพวกท่าน ทั้งยังหมายถึงเชื่อฟังพวก 
ท่านด้วย พระคัมภีร์บอกให้บุตรธิดา "นบนอบเช่ือฟังบิดามารดาของตนในองค์ 
พระผู้เป็นเจ้า เพราะกระท่าอย่างน้ันเป็นการถูก" (เอเฟซัส 6:1) 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลส์กล่าวว่าลูกๆ ควรเรียนรู้ว่าต้องท่างานและ 
แบ่งเบาความรับผิดชอบในบ้านและรอบบ้าน พวกเขาควรได้รับมอบหมายให้ 
ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดในบ้าน (ดู คำสอนของประธาน 
ศาสนาจักร: สเป็นเชอร ดับเปีลยู. คิมบัลล์ [2006] หน้า 129) 
• ลูกๆ ควรท่าอะไรเพ่ือให้เกียรติและเคารพบิดามารดาของพวกเขา 

• บิดามารดาของท่านท่าอะไรที่ท่าให้ท่านให้เกียรติและเคารพพวกเขา 

การยอมทำหน้าที ่ร ับผิดชอบนำพรมาให้ 
• สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวสามารถทำอะไรได้บ้างเพ่ือทำให้บ้านเป็นสถานท่ี 

ซึ่งมืความสุข 
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ครอบครัวท่ีมีความสุขและรักกันไม่ได้เกิดข้ึนโดยบังเอิญ แต่ละคนในครอบครัว 
ต้องทำส่วนของตน พระเจ้าทรงมอบความรับผิดชอบให้ท้ังบิดามารดาและบุตร 
พระคัมภีร์สอนว่าเราต้องเห็นอกเห็นใจ ร่าเริงเบิกบาน และคำนึงถึงความรู้สึก 
ของผู้อ่ืน เม่ือเราพูด สวดอ้อนวอน ร้องเพลง หรือทำงานด้วยกัน เราจะได้รับพร 
ของความกลมเกลียวในครอบครัว (ดู โคโลสี 3) 
• ประเพณีและการปฏิบัติอะไรบ้างสามารถทำให้บ้านเป็นสถานท่ีมีความสุข 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติมและแหล่งอ้างอิงอื ่นๆ 
• สุภาษิต 22:6 (ฝึกเด็ก) 
• เอเฟซัส 6:1-3 (ลูกต้องเช่ือฟังบิดามารดา) 
• คพ. 68:25-28; เอเฟซัส 6:4 (ความรับผิดชอบของบิดามารดา) 
• "ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" (ดูได้จาก LDS.org และในส่ิงพิมพ์ต่างๆ ของ 

ศาสนจักร รวมไปถึง เลียโฮนา ม.ค. 1996 หน้า 113; เพื่อความเข้มแข็งของ 
เยาวชน [36550 425] หน้า 44; และ แน่วแน่ต่อศรัทธา [36863 425] หน้า 
96-99) 

• หนังลีอแนะแนวครอบครัว (31180 425) 
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การแต่งงานนิรันดร 
บทที่ 3 8 

การแต่งงานได้ร ับแต่งตั ้งจากพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
การแต่งงานระหว่างชายหญิงเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งในแผนของพระผู้เป็นเจ้า 
พระเจ้าตรัสว่า "ผู้ใดท่ีห้ามการแต่งงานมิได้รับแต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้า 1 เพราะ 
การแต่งงานได้รับแต่งต้ังจากพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือมนุษย์" (คพ. 49:15) การแต่งงาน 
เป็นกฎของพระกิตติคุณมาตั้งแต่ต้น การแต่งงานมุ่งหมายจะให้คงอยู่ตลอดกาล 
ไม่เฉพาะสำหรับชีวิตมรรตัยของเราเท่าน้ัน 
พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อาดัมและเอวาแต่งงานกันก่อนจะมีความตายในโลก พวกเขา 
แต่งงานนิรันดรและสอนกฎของการแต่งงานนิรันดรให้ลูกหลาน เม่ือเวลาผ่านไป 
ความช่ัวร้ายเข้ามาในใจผู้คนและสิทธิอำนาจในการประกอบศาสนพิธีคักดสิทธน้ี 
ถูกนำไปจากแผ่นดินโลก โดยผ่านการฟินฟูพระกิตติคุณ การแต่งงานนิรันดร 
กลับคืนสู่แผ่นดินโลกอีกคร้ัง 

• เหตุใดจึงสำคัญท่ีต้องรู้ว่าการแต่งงานระหว่างชายหญิงได้รับแต่งต้ังจากพระผู้ 
เป็นเจ้า 

การแต่งงานนิร ันดรจำเป็นต่อความสูงส่ง 
• หลักคำสอนของพระเจ้าในเร่ืองแต่งงานคืออะไร และแตกต่างจากความเชื่อ 

ของโลกอย่างไร 
ผู้คนจำนวนมากในโลกถือว่าการแต่งงานเป็นเพียงธรรมเนียมทางลังคม เป็นข้อ 
ตกลงทางกฎหมายระหว่างชายหญิงว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน แต่กับวิสุทธิชนยุคสุด-
ท้าย การแต่งงานเป็นย่ิงกว่าน้ัน ความสูงส่งของเราข้ึนอยู่กับการแต่งงาน ควบคู่ 
กับหลักธรรมและศาสนพิธีอื่น เช่น ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา และการรับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ เราเชื่อว่าการแต่งงานเป็นความสัมพันธ์อัน 
คักดสิทธที่สุดที่สามารถดำรงอยู่ได้ระหว่างชายหญิง ความสัมพันธ์อันคักดสิทธ 
นี้มีผลต่อความสุขของเราเวลานี้และในนิรันดร 
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พระบิดาบนสวรรค์ประทานกฎของการแต่งงานนิรันดรเพ่ือเราจะเป็นเหมือนพระ-
องค์ได้ พระเจ้าตรัสว่า 
"ในรัศมีภาพซีเลสเชียลมืสวรรค์หรือระดับสามช้ัน; 
"และเพ่ือจะให้บรรลุถึงช้ันสูงสุด, มนุษย์ต้องเข้าสู่ระเบียบน้ีของฐานะปุโรหิต 
[หมายถึงพันธสัญญาใหม่และเป็นนิจของการแต่งงาน]; 
"และหากเขาไม่ทำ, เขาจะบรรลุถึงช้ันน้ันไม่ได้, (คพ. 131:1-3) 

การแต่งงานนิร ันดรต้องประกอบในพระวิหารโดยผู ้ม ีส ิทธิอำนาจที ่ 
ถูกต้อง 
• เหตุใดจึงต้องประกอบการแต่งงานในพระวิหารโดยผู้มีสิทธิอำนาจที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้การแต่งงานน้ันเป็นนิรันดร 
การแต่งงานนิรันดรต้องประกอบโดยผู้ดำรงอำนาจการผนึก พระเจ้าทรงสัญญาว่า 
"หากชายแต่งกับภรรยาโดย...พันธสัญญาใหม่และเป็นนิจ.. .โดยเขาผู้ท่ี'รับการ 
เจิม,...และหาก [พวกเขา] ปฏิบัติตามพันธสัญญา [ของพระเจ้า],...มัน...จะ 
มีผลบังคับเต็มที่เมื่อพวกเขาไปจากโลก" (คพ. 132:19) 
การแต่งงานนิรันดรไม,เพียงต้องประกอบโดยผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง 
เท่าน้ัน แต่ต้องทำในพระวิหารคักดสิทธของพระเจ้าด้วย พระวิหารเป็นสถานท่ี 
แห่งเดียวท่ีสามารถใช้ประกอบศาสนพิธีคักดสิทธได้ 
ในพระวิหาร คู่บ่าวสาววิสุทธิชนยุคสุดท้ายคุกเข่า ณ แท่นคักดสิทธต่อ,หน้า 
ครอบครัว และมิตรสหา ยท่ีได้รับ เอ็นดาว ฟ้นทพระวิหารแล้ว พวกเขาทำพันธ-
สัญญาการแต่งงานเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า และได้รับการประกาศว่าเป็น 
สามีภรรยาเพื่อกาลเวลาและนิรันดร ศาสนพิธีน้ีกระท่าโดยผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
คักดสิทธของพระผู้เป็นเจ้าและได้รับมอบอำนาจให้ประกอบศาสนพิธีคักดสิทธนี้ 
เขากระทำภายใต้การนำทางของพระเจ้าและสัญญากับคู่บ่าวสาวถึงพรของความ 
สูงส่ง เขาแนะนำคู่แต่งงานในส่ิงท่ีต้องทำเพ่ือให้ได้รับพรเหล่าน้ี อีกทั้งเตือนด้วย 
ว่าพรทุกประการขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังกฎของพระผู้เป็นเจ้า 

สำหรับครู: สมาชิกทุกคนไม่ว่าโสดหรือแต่งงาน1 จำเป็นต้องเข้าใจหลักคำสอนของการแต่งงานนิรันดร 
อย่างไรก็ตาม ขอให้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ใหญ่ท่ีย้งุไม่ได้แต่งงาน หากจำเป็นให้ช่วยสมาชิกช้ันเรียนหรือ 
สมาชิกครอบคร้วรู้ว่าลูกทุกคนของพระบิดาสวรรค์ท่ีซ่ือสัตย์ต่อฟันธสัญญาในชีวิตน้ีจะมีโอกาสได้รับพร 
ทุกประการของพระกิตติคุณในนิรันดร รวมถึงโอกาสมีครอบครัวนิรันดรด้วย 
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ถ้าเราแต่งงานโดยผู้มีอำนาจอื่นที่ไม่ใช่อำนาจฐานะปุโรหิตในพระวิหาร การแต่ง 
งานจะมีผลเฉพาะชีวิตน้ีเท่าน้ัน หลังจากความตาย คู่แต่งงานไม่มีสิทธ!นกันหรือ 
ในลูกๆ ของพวกเขา การแต่งงานนิรันดรจะเปิดโอกาสให้เราได้อยู่เป็นครอบครัว 
ต่อไปหลังจากชีวิตนี้ 
ประโยชนของการแต่งงานนิร ันดร 
• การแต่งงานนิรันดรให้พรอะไรบ้างในชีวิตน้ีและในนิรันดร 
ในฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เรามองไกลไปถึงนิรันดร ไม่เฉพาะเวลาน้ีเท่าน้ัน 
อย่างไรก็ดี พรของการแต่งงานนิรันดรจะเป็นของเราในเวลาน้ี!ด้เช่นเดียวกับใน 
นิรันดร พรท่ีเราจะได้รับในชีวิตน้ีมีดังน้ี 
1. เรารู้ว่าการแต่งงานจะคงอยู่ช่ัวนิรันดร ความตายจะพรากเราได้ช่ัวคราวเท่านัน 

ไม่มีส่ิงใดพรากเราได้ตลอดไปยกเว้นการไม่เช่ือฟังของเรา ความรู้น้ีช่วยให้เรา 
ทำงานหนักขึ้นเพื่อจะมีชีวิตแต่งงานที่เป็นสุขและประสบผลสำเร็จ 

2. เรารู้ว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวเราจะดำเนินต่อไปช่ัวนิรันดร ความรู้น้ี'ช่วย 
ให้เราต้ังใจสอนและอบรมลูกๆ ของเรา อีกทั้งช่วยให้เราอดทนและรักพวกเขา 
มากขึ้น ส่งผลให้ครอบครัวเรามีความสุขมากขึ้น 

3. เน่ืองจากเราแต่งงานในวิถีทางท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนด เราจึงมีสิทธได้รับ 
พระวิญญาณอย่างมากมายในครอบครัวเมื่อเรายังมีค่าควร 

พรบางประการท่ีเราจะได้รับช่ัวนิรันดร์มีดังน้ี 
1. เราจะมีชีวิตอยู่ในระดับสูงสุดของอาณาจักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้า 
2. เราจะได้รับความสูงส่งเช่นพระผู้เป็นเจ้าและได้รับความบริบูรณ์แห่งปีติ 
• การมองไกลถึงนิรันดรจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราเกี่ยวกับการแต่งงานและ 

ครอบครัวได้อย่างไร 
เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานนิร ันดร 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือช่วยให้เยาวชนเตรียมพร้อมสำหรับการแต่งงานนิรันดร 
ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลส์สอนว่า "การแต่งงานอาจเป็นการตัดสินใจ 
คร้ังสำคัญท่ีสุดและมีผลกระทบยาวไกลท่ีสุด เพราะไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความ 
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สุขในเวลานี้เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับความปีติยินดีนิรันดรด้วย อีกทั้งส่งผลไม่ 
เพียงต่อคนสองคนท่ีเก่ียวดองกันเท่าน้ัน แต่ต่อครอบครัวด้วย และโดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงต่อลูกหลานสืบมาอีกหลายช่ัวอายุ ในการเสือกคู่สำหรับชีวิตน้ีและสำหรับ 
ชีวิตนิรันดรแน่นอนว่าต้องวางแผนรอบคอบที่สุด ใคร่ครวญ สวดอ้อนวอน และ 
อดอาหาร เพ่ือให้แน่ใจว่าในบรรดาการตัดสินใจท้ังหมด การตัดสินใจคร้ังน้ีต้อง 
ไม่ผิดพลาด" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: สเป็นเชอร์ ดับเบิลยู. คิมป้ลล์ 
[2006] หน้า 2Q8) 
การแต่งงานนิรันดรควรเป็นเป้าหมายของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคน รวมถึงคนท่ี 
แต่งงานตามกฎหมายแล้วด้วย การเตรียมตัวแต่งงานนิรันดรต้องใคร่ครวญให้ดี 
และสวดอ้อนวอนให้มาก เฉพาะสมาชิกศาสนจักรท่ีดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 
เท่าน้ันจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าพระวิหาร (ดู คพ. 97:15-17) เราจะไม่ตัดสินใจ 
ปุบปับว่าเราอยากแต่งงานในพระวิหาร แล้วไปแต่งงานในพระวิหารวันน้ันเลย 
เราต้องทำตามเง่ือนไขท่ีกำหนดก่อน 
ก่อนจะไปพระวิหาร เราต้องเป็นสมาชิกท่ีแข็งขันและมีค่าควรของศาสนจักรอย่าง 
น้อยหนึ่งปี ผู้ชายต้องดำรงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค เราต้องรับการสัมภาษณ์ 
จากประธานสาขาหรืออธิการ ถ้าเขาพบว่าเรามีค่าควร เขาจะออกใบรับรองพระ 
วิหารให้เรา ถ้าเราไม่มีค่าควร เขาจะแนะนำเราและช่วยเราต้ังเป้าหมายเพ่ือจะมีค่า 
ควรในการเข้าพระวิหาร 
หสังจากได้ใบรับรองจากอธิการหรือประธานสาขาแล้ว เราต้องรับการสัมภาษณ์ 
จากประธานสเตคหรือประธานคณะเผยแผ่ เขาจะถามคำถามต่อ1ไป'น้ี'ขณะสัม-
ภาษณ์!บรับรองพระวิหาร 
1. ท่านมีศรัทธาและประจักษ์พยานในพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร พระบุตร 

ของพระองค์พระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธหรือไม่ ท่านมีประจักษ์ 
พ ยานอันม่ันคงในพระกิตติคุณท่ีได้รับการแนฟูหรือไม่ 

2. ท่านสนับสนุนประธานศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายใน 
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยหรือไม่ และยอมรับว่าเป็นบุคคล 
เดียวบนโลกน้ีท่ีได้รับมอบอำนาจให้ใช้กุญแจฐานะปุโรหิตท้ังหมดหรือไม่ 

3. ท่านดำเนินชีวิตตามกฎความบริสุทธทางเพศหรือไม่ 
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4. ท่านจ่ายส่วนสิบเต็มหรือไม่ 
5. ท่านรักษาพระคำแห่งปัญญาหรือไม่ 
6. ท่านซื่อสัตย์ในการติดต่อกับผู้อื่นหรือไม่ 
7. ท่านพยายามรักษาพันธสัญญาที่ทำไว้ เข้าร่วมการประชุมศีลระลึกและการ 

ประชุมฐานะปุโรหิต และดำเนินชีวิตสอดคล้องกับกฎและพระบัญญัติของพระ 
กิตติคุณหรือไม่ 

เม่ือท่านขอใบรับรองพระวิหาร พึงจำไว้ว่าการเข้าพระวิหารเป็นสิทธิพิเศษ เป็น 
เร่ืองจริงจัง ไม่ใช่เร่ืองล้อเล่น 
เราต้องต้ังใจรักษาพันธสัญญาทุกข้อท่ีทำในพระวิหาร พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราแน่ว 
แน่และซ่ือสัตย์ เราจะเข้าไปสู่ความสูงส่ง เราจะเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของ 
เรา (ดู คพ. 132:19-20) การแต่งงานในพระวิหารคุ้มค่าแก่การเสียสละ เป็น 
หนทางท่ีเราจะได้รับพรนิรันดรจนสุดประมาณ 
• เราจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือสนับสนุนเยาวชนให้ต้ังเป้าหมายแต่งงานในพระวิหาร 

เราจะช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวได้อ ย่างไร 

พระคัมภีร ์ เพิ ่มเติม 
• ปฐมกาล 1:26-28 (เราควรมีลูกดกทวีจนเต็มแผ่นดินโลก) 
• ปฐมกาล 2:21-24 (พระผู้เป็นเจ้าทรงประกอบพิธีแต่งงานคร้ังแรก) 
• มัทธิว 19:3-8 (ส่ิงท่ีพระเจ้าทรงผูกพัน) 
• คพ. 132 (ความเป็นนิรันดรของกฎการแต่งงาน) 
• คพ. 42:22-26 (รักษาคำปฏิญาณการแต่งงาน) 
• เจคอบ 3:5-7 (สามีภรรยาควรซ่ือสัตย์ต่อกัน) 
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กฎความบริสุทธิทางเพศ 
บทที่ 3 9 

หมายเหตุถ ึงบิดามารดา 

บทน้ีมีบางส่วนท่ีเกินวัยของเด็กเล็ก ขอให้รอจนกว่าเด็กโตพอจะเข้าใจความสัม-
พันธ์ทางเพศและการให้กำเนิดจึงจะสอนเรื่องเหล่านี ้ผู้นำศาสนจักรของเราบอก 
เราว่าบิดามารดามีความรับผิดชอบในการสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับการให้กำเนิด 
(กระบวนการต้ังครรภ์และคลอดบุตร) บิดามารดาต้องสอนพวกเขาเรื่องกฎความ 
บริสุทธทางเพศด้วย ซึ่งอธิบายไวในบทนี้ 
บิดามารดาจะเริ่มสอนลูกๆ ให้มีเจตคติที่ถูกต้องต่อร่างกายตนเองตั้งแต่พวกเขา 
ยังเล็ก การพูดกับลูกอย่างตรงไปตรงมาแต่ด้วยความคารวะและการเรียกช่ือท่ีถูก 
ต้องของอวัยวะและหน้าที่ต่างๆ ของร่างกายจะช่วยให้พวกเขาเติบโตโดยไม่รู้สึก 
ขวยเขินเกี่ยวกับร่างกายตนโดยไม่จำเป็น 
เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ พวกเขาอยากรู้ว่าร่างกายทำงานอย่าง 
ไร พวกเขาอยากรู้ว่าเด็กทารกมาจากไหน หากบิดามารดาตอบคำถามเหล่าน้ัน 
ทันทีและชัดเจนจนลูกเข้าใจได้ พวกเขาจะกสับมาหาบิดามารดาทุกคร้ังท่ีมีคำถาม 
แต่ถ้าบิดามารดาตอบคำถามจนลูกรู้สึกอาย หรือไม่ยอมตอบ หรือไม่พอใจ พวก 
เขาอาจจะไปถามคนอ่ืนและอาจได้ความคิดและเจตคติท่ีไม่ถูกต้องกสับมา 
อย่างไรก็ตาม ไม่สมควรและไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่างในคราวเดียว บิดามารดา 
ต้องให้เฉพาะข้อมูลที่ลูกถามและเข้าใจได้เท่านั้น ขณะตอบคำถามเหล่าน้ี บิดา 
มารดาจะสอนลูกๆ ถึงความสำคัญของการเคารพร่างกายตนและร่างกายผู้อื่น 
พวกเขาควรสอนลูกๆ ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ควรแกไขความคิดผิดๆ และ 
ภาษาหยาบคายที่ลูกเรียนรู้มาจากผู้อื่น 
เมื่อลูกๆ มีวุฒิภาวะพอ บิดามารดาควรพูดกับพวกเขาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยว 
กับการให้กำเนิด ลูกๆ ควรเข้าใจว่าอำนาจดังกล่าวดีและพระเจ้าประทานให้เรา 
พระองค์ทรงคาดหวังให้เราใช้ภายในขอบเขตท่ีพระองค์ทรงกำหนด 
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เด็กเล็กๆ บริสุทธและไร้เดียงสาเม่ือจากพระ บิดาบนสวรรค'มาโลกฉั เมอบดา 
มารดาสวดอ้อนวอนขอการนำทาง พระเจ้าจะทรงดลใจพวกเขาให้สอนลูกๆ ใน 
เวลาท่ีเหมาะสมและในวิธีท่ีถูกต้อง 

อำนาจการให้กำเนิด 
• เหตุใดบิดามารดาจึงควรสอนลูกๆ เก่ียวกับการให้กำเนิดและความบริสุทธ 

ทางเพศ พวกเขาจะทำส่ิงน้ีให้เหมาะสมได้อย่างไร 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาส่ิงมีชีวิตทุกชนิดให้แพร่พันธุตามชนิดของมัน (ดู ปฐม-
กาล 1:22) การแพร่พันธุเป็นส่วนหน่ึงของแผนพระองค์เพ่ือให้ส่ิงมีชีวิตทุกชนิด 
ยังคงอยู่ต่อไปบนแผ่นดินโลก 
จากน้ันพระองค์ทรงวางอาดัมและเอวาไว้บนแผ่นดินโลก พวกเขาต่างจากงาน 
สร้างอื่นทั้งหมดของพระองค์เพราะพวกเขาเป็นลูกทางวิญญาณของพระองค์ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อาด้มและเอวาแต่งงานกันในสวนเอเดนและทรงบัญชาพวก 
เขาให้มีลูกดกทวีมากข้ึนจนเต็มแผ่นดินโลก (ดู ปฐมกาล 1:28) อย่างไรก็ดี ชีวิต 
พวกเขาต้องมีกฎทางศีลธรรมคอยช้ีนำไม่ใช่สัญชาตญาณ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงต้องการให้ลูกทางวิญญาณของพระองค์เกิดในครอบครัวเพื่อ 
พวกเขาจะได้รับการดูแลและการสอนอย่างถูกต้อง เราก็เหมือนกับอาดัมและเอวา 
ต้องเตรียมร่างกายให้ลูกทางวิญญาณเหล่านี้ ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองกล่าวว่า "เราขอประกาศว่าวิถีทางท่ีชีวิตมรรตัยได้รับการสร้างข้ึนน้ัน 
เป็นการแต่งต้ังจากสวรรค์" ("ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก" เลียโฮนา ม.ค. 1996 
หน้า 113) พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาเราว่าเราจะมืเพศสัมพันธได้เฉพาะในชีวิต 
แต่งงานระหว่างชายหญิงเท่าน้ัน พระบัญญัติข้อน้ีเรียกว่ากฎความบริสุทธทางเพศ 

กฎความบริสุ ,ทธ'ทางเพศ 
• กฎความบริสุ,ทธ'ทางเพศคืออะไร 

เราจะมืเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่ครองของเราท่ีแต่งงานกันตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
ไม่มีใครมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานได้ ไม่ว่าชายหรือหญิง หลังจากแต่งงาน จะ 
อนุญาตให้มีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่ครองของเราเท่าน้ัน 
พระเจ้าตรัสกับชาวอิสราเอลว่า "อย่าล่วงประเวณีฝัวเมียเขา" (อพยพ 20:14) 
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ชาวอิสราเอลท่ีละเมิดพระบัญญัติข้อน้ีจะต้องถูกลงโทษข้ันรุนแรง พระเจ้าทรงย้ํา 
พระบัญญัติข้อน้ีในยุคสุดท้าย (ดู คพ. 42:24) 
เราได้รับการสอนว่ากฎความบริสุทธทางเพศมีความหมายมากกว่าการมีเพศสัม-
พันธ์ ฝ่ายประธานสูงสุดเตือนหนุ่มสาวเกี่ยวกับบาปทางเพศอื่นๆ ดังนี้ 

"ก่อนแต่งงาน จงอย่าทำสิงท่ีจะกระตุ้นอารมณ์อันทรงพลังซ่ึงส่ิงน้ันจะต้องแสดง 
ออกในชีวิตแต่งงานเท่าน้ัน อย่าจูบกันอย่างเร่าร้อน นอนทับร่างอีกฝ่ายหน่ึง หรือ 
สัมผัสส่วนสับหรือศักดสิทธของร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าใส่หรือไม่ใส่เส้ือผ้า 
ก็ตาม จงอย่าให้ใครทำเช่นน้ีกับท่าน อย่ากระตุ้นอารมณ์เหล่าน้ีกับร่างกายของ 
ท่านเอง" {เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน [จุลสาร] หน้า 27) 
รักร่วมเพศเป็นบาปร้ายแรงเหมือนกับการฝ่าฝืนด้านอื่นๆ ในเร่ืองกฎความบร-
สทธทางเพศ ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายพูดถึงอันตรายของรักร่วมเพศและ 
เก่ียวกับส่ิงท่ีศาสนจักรเป็นห่วงสำหรับผู้ท่ีมีความปรารถนาทางน้ัน ประธานกอร์ 
ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า 
"ในข้ันแรก เราเช่ือว่าการแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับการแต่งต้ังจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า เราเช่ือว่าการแต่งงานจะเป็นนิรันดรไดโดยการใช้พลังของฐานะปุโรหิต 
อันเป็นนิจในพระนิเวศน์ของพระเจ้า 
"ผู้คนถามเกี่ยวกับจุดยืนของเราต่อผู้ที่พิจารณาตนเองว่าเป็นเกย์และเลสเบี้ยน 
คำตอบของข้าพเจ้าคือ เรารักพวกเขาในฐานะท่ีเป็นบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
พวกเขาอาจมีความโน้มเอียงบางอย่างท่ีมีพสังยากจะควบคุมได้ คนส่วนใหญ่จะมี 
ความโน้มเอียงไม่อย่างใดก็อย่างหน่ึงในเวลาท่ีแตกต่างกัน หากพวกเขาไม่กระทำ 
ตามความโน้มเอียงเหล่าน้ี พวกเขาก็สามารถก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับสมาชิก 
คนอ่ืนๆ ทั้งหมดของศาสนจักร หากพวกเขาฝ่าฝืนกฎความบริสุทธทางเพศและ 
มาตรฐานทางศีลธรรมของศาสนจักร พวกเขาต้องได้รับโทษฑางวินัยของศาสน-
จักรเช่นเดียวกับคนอื่นๆ 
"เราต้องการช่วยผู้คนเหล่าน้ี เสริมกำลังพวกเขา ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเขาและ 
ช่วยพวกเขาเอาชนะความยากสำบาก แต่เราไม่สามารยืนอยู่เฉยๆ หากพวกเขา 
มัวเมากับกิจกรรมผิดศีลธรรม หากพวกเขาพยายามสนับสนุน ปกป้อง และ 
ดำเนินชีวิตในสภาพที่เรียกว่าแต่งงานกับเพศเดียวกัน การอนุญาตให้ทำเช่นน้ัน 
จะเป็นการทำให้รากฐานอันสักดสิทธและจริงจังของการแต่งงานซ่ึงพระผู้เป็นเจ้า 
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ทรงอนุมัติรวมทั้งจุดประสงค์ของมันนั่นคือการเลี้ยงดูครอบครัวมีความสำคัญ 
น้อยลง" {เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 83) 
ซาตานต้องการให้เราผิดกฎความบริส ุทธทางเพศ 
• ซาตานล่อลวงผู้คนให้ผิดกฎความบริสุทธทางเพศด้วยวิธีใดบ้าง 

แผนของซาตานคือหลอกลวงพวกเราให้มากเท่าท่ีจะมากได้เพ่ือกันเราไม่ให้กลับ 
ไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ของเรา เร่ืองเส่ือมเสียท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีเขาจะทำคือ 
ชักจูงเราให้ผิดกฎความบริสุทธทางเพศ เขาฉลาดแกมโกงและมีอำนาจมาก เขา 
อยากให้เราเช่ือว่าการละเมิดกฎน้ี!ม่ใช่บาป หลายคนถูกหลอก เราต้องป้องกัน 
ตัวจากอิทธิพลชั่วร้ายเหล่านี้ 
ซาตานโจมตีมาตรฐานความสุภาพเรียบร้อย เขาต้องการให้เราเช่ือว่าเพราะร่างกาย 
มนุษย์สวยงาม จึงสมควรอวดและเปิดเผย พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงต้อง 
การให้เราปกปิดร่างกายให้มิดชิดเพ่ือเราจะไมนาความคิดท่ีไม่เหมาะสมเข้าไปใน 
จิตใจของผู้อื่น 

ซาตานไม่เพียงกระต้นเราให้แต่งกายไม่สุภาพเท่าน้ัน แต่เขากระต้นเราให้คิดผิด 
ทำนองคลองธรรมด้วย เขาทำเช่นน้ีโดยใช้รูปภาพ ภาพยนตร์ เร่ืองราว เร่ืองตลก 
ดนตรี และการเต้นรำท่ีนำไปสู่การผิดศีลธรรม กฎความบริสุทธทางเพศเรียกร้อง 
ความนึกคิดและการกระทำท่ีบริสุทธ ศาสดาพยากรณ์แอลมาสอนว่าเม่ือเรารับ 
การพิพากษาจากพระผู้เป็นเจ้า "ความนึกคิดของเราจะกล่าวโทษเราด้วย; และใน 
สภาพอันน่าพร่ันพรึงน้ีเราจะไม่กล้าเงยหน้าดูพระผู้เป็นเจ้าของเรา" (แอลมา 12:14) 
พระเยซูทรงสอนว่า "ท่านท้ังหลายได้ยินคำซ่ึงกล่าวไว้ว่า อย่าล่วงประเวณีผัวเมีย 

"ฝ่ายเราบอกท่านท้ังหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนัดในหญิงนั้น ผู้ 
นั้นได้ล่วงประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว" (มัทธิว 5:27-28) 
ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เตือนว่า "ท่านมีชีวิตอยู่ในโลกแห่งการล่อลวงท่ีอัน-
ตรายยิ่ง เร่ืองลามกอนาจารด้วยคำหยาบคาย สกปรก แพร่ระบาดไปท่ัวโลก 
เหมือนกระแสน้ําท่ีน่าสยดสยอง มันเป็นพิษ ไม่ต้องดูหรืออ่านมัน หากท่านทำ 
มันจะทำลายท่าน มันจะเอาความเคารพตนเองไปจากท่าน มันจะขโมยความรู้สึก 
ดีงามของชีวิตไปจากท่าน มันบั่นทอนและดึงท่านให้มัวเมากับความคิดชั่วร้าย 
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และการกระทำท่ีช่ัวร้ายได้ จงอยู่ห่างจากมัน ปิดกั้นมันเหมือนที่ท่านป้องกัน 
ตนเองจากโรคระบาดท่ีรุนแรงเพราะมันเป็นอันตรายต่อชีวิต จงบริสุทธในความ 
คิดและการกระทำ พระผู้เป็นเจ้าทรงเพาะเมลดในตัวท่าน การกระตุ้นจากสวรรค์ 
ด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ทำลายล้างความชั่วร้ายและจุดจบที่อันตราย เม่ือท่านเป็น 
หนุ่มอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการนัดเที่ยวโดยไม่เปลี่ยนคู่ เม่ือท่านย่างเข้าสู่วัยท่ีควร 
คิดถึงเรื่องแต่งงาน เม่ือน้ันแหละเป็นเวลาท่ีควรนัดเท่ียวท่ีจริงจังม่ันคง แต่ท่านผู้ 
เป็นเด็กหนุ่มท่ีกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลาย ท่านไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้และ 
เด็กสาวก็เช่นกัน" {เลียโฮนา ม.ค. 1998 หน้า 64-65) 
บางคร้ังซาตานล่อลวงเราผ่านอารมณ์ของเรา เขารู้ว่าเม่ือใดท่ีเราเหงา สับสน หรือ 
หดหู่ เขาเลือกเวลาที่เราอ่อนแอเพื่อล่อลวงเราให้ผิดกฎความบริสุทธทางเพศ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสามารถประทานความเข้มแข็งให้เราผ่านพ้นการทดลอง 
เหล่าน้ี!ปได้อย่างปลอดภัย 
พระคัมภีร์บอกเราเก่ียวกับชายชอบธรรมคนหน่ึงช่ือโยเซฟ ผู้ที่เจ้านายของเขาโป-
ทิฟาร์ไวัใจเขามาก โปทิฟาร์ต้ังโยเซฟให้ดูแลทุกส่ิงแทนเขา ภรรยาของโปทิฟาร์ 
หลงใหลโยเซฟและล่อลวงเขาให้ประพฤติล่วงประเวณีกับนาง แต่โยเซฟขัดขืน 
และหนีไป (ดู ปฐมกาล 39:1-18) 
เปาโลสอนว่า "ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดข้ึนกับท่านนอกเหนือจากการทดลองซ่ึง 
เคยเกิดข้ึนกับมนุษย์ท้ังหลาย พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม พระองค์จะไม่ทรงให้ท่าน 
ต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเม่ือท่านถูกทดลองน้ัน พระองค์จะ 
ทรงโปรดให้ท่านมีทางท่ีจะหลีกเล่ียงได้ด้วย เพ่ือท่านจะมีกำลังทนได้" (1 โครินธ์ 
10:13) แอลมาเน้นว่าเราจะ "ไม่ถูกล่อลวงจนเกินขนาดท่ี [เรา] จะทนได้" เม่ือเรา 
"นอบน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระเจ้า, และเรียกหาพระนามอันบริสุทธของ 
พระองค์1 และเฝืาดูและสวดอ้อนวอนเสมอ" (แอลมา 13:28) 
• ความสุภาพเรียบร้อยกับความบริสุทธทางเพศมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

บิดามารดาจะสอนลูกๆ ให้สุภาพเรียบร้อยในการแต่งกาย คำพูด และความ 
ประพฤติได้อย่างไร 

สำหรับครู: เพ่ือช่วยตอบค0าถามเก่ียวกบความสุภาพเรียบร้อยและความบริสุทธ้ีทุางเพศ ท่านอาจใช้ 
จุลสาร เหอความเข้มแข็งของเยาวชน (36550 425) ซึ่งมีอยู่ที่เฐนยหนังสือและดูได้ที ่LDS.org หรือท่ีห้อง 
สมุดอาคารประชุมของท่าน 
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• เราจะต่อสู้กับการแพร่กระจายและอิทธิพลของส่ือลามกได้อย่างไร 
• พระเจ้าทรงสัญญาอะไรกับเราเพ่ือช่วยเราเอาชนะการล่อลวงของซาตาน 
การผิดกฎความบริส ุทธทางเพศเป็นเร ื ่องร ้ายแรงมาก 
ศาสดาพยากรณ์แอลมาทุกข์ใจเพราะบุตรชายคนหน่ึงของเขาผิดกฎความบริสุทธ 
ทางเพศ แอลมากล่าวกับโคริแอนทอนบุตรชายว่า "ลูกไม่รู้หรือ, ลูกพ่อ, ว่าสิ่ง 
เหล่าน้ีเป็นความน่าชิงชังในสายพระเนตรของพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, น่าชิงชังที่สุด 
เหนือบาปทั้งปวงนอกจากการทำให้เลือดบริสุทธต้องหลั่งหรือการปฏิเสธพระ 
วิญญาณ'บริสุ'ทธ?" (แอลมา 39:5) การผิดกฎความบริสุทธทางเพศเป็นบาปร้าย 
แรงรองจากฆาตกรรม 

ถ้าคนที่ผิดกฎความบริสุทธทางเพศตั้งครรภ์ พวกเขาอาจถูกล่อลวงให้ทำบาปอัน 
น่าชิงชังอีกอย่างหนึ่งนั่นคือ การทำแท้ง เหตุผลอันควรให้ทำแท้งมีอยู่น้อยมาก 
ผู้น่าศาสนจักรกล่าวว่าอาจมีข้อยกเว้นอยู่บ้างในการทำแท้ง อาทิ เมื่อการตั้ง 
ครรภ์เป็นผลจากการร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องพ่อแม่เดียวกันหรือการข่มขืน 
เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าชีวิตหรือสุขภาพของมารดาอยู่ในอันตราย หรือเมื่อแพทย์ 
ทราบว่าทารกในครรภ์มีความบกพร่องขั้นรุนแรงอันอาจจะทำให้ทารกเสียชีวิต 
หลังคลอด แต่แม้จะเข้าข่ายเหล่าน้ีก็ใช่ว่าจะทำแท้งได้เลย ผู้อยู่ในกรณีดังกล่าว 
จะพิจารณาการทำแท้งก็ต่อเม่ือได้หารือกับผู้น่าศาสนจักรในท้องท่ีแล้วและได้รับ 
การยืนยันผ่านการสวดอ้อนวอนท่ีจริงใจ 
"เม่ือชายและหญิงกำลังจะมีบุตรโดยท่ียังไม่ได้แต่งงาน ควรทำทุกวิถีทางให้พวก 
เขาแต่งงาน ถ้าชีวิตแต่งงานไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากอายุหรือสถานการณ์ 
อื่นๆ บิดามารดาควรได้รับคำแนะน่าในการยกเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น 
โดยผ่าน LDS Family Services เพ่ีอแน่ใจว่าเด็กจะได้รับการผนึกกับบิดา 
มารดาท่ีมีค่าควรไปพระวิหาร" (จดหมายจากฝ่ายประธานสูงสุด 26 มิถุนายน 
2002 และ 19 กรกฎาคม 2002) 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเห็นความสำคัญอย่างย่ิงท่ีลูกๆ ของพระองค์จะเช่ือฟังกฎ 
ความบริสุทธทางเพศ สมาชิกของศาสนจักรท่ีทำผิดกฎน้ีหรือชักจูงผู้อ่ืนให้ทำผิด 
ต้องถูกลงโทษทางวินัยของศาสนจักร 
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คนที ่ผ ิดกฎความบริสุทธิทางเพศอาจได้ร ับการให้อภัย 
สันติสุขเกิดขึ้นได้กับผู้ที่เคยทำผิดกฎความบริสุทธทางเพศ พระเจ้าทรงบอกเรา 
ว่า "ถ้าคนอธรรมคนใดหันกลับเสียจากบาปซ่ึงเขาได้กระทำไปแล้ว และรักษากฎ 
เกณฑ์ท้ังส้ินของเรา . . . การทรยศใดๆ ซึ่งเขาได้กระทำแล้วนั้นจะมิได้จดจำไว้ 
เพ่ือเอาโทษเขา" (เอเสเคียล 18:21-22) สันติสุขจะเกิดจากการให้อภัยเท่านั้น 
ประธานคิมบัลส์กล่าวว่า "การให้อภัยทุกอย่างมีเง่ือนไข. . . การอดอาหาร การ 
สวดอ้อนวอน ความอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเท่าเทียมหรือมากกว่าบาป จะต้องมี 
ใจท่ีชอกช้ําและวิญญาณท่ีสำนึกผิด. . .จะต้องมีน้ําตาและการเปล่ียนแปลงจิตใจ 
จริงๆ ต้องยอมรับว่าท่าบาป ทิ้งความชั่ว สารภาพผิดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ได้รับแต่งต้ัง 
อย่างถูกต้องของพระเจ้า" (The Miracle of Forgiveness [1969], 353) 
สำหรับคนจำนวนมาก การสารภาพเป็นส่วนยากท่ีสุดของการกสับใจ เราต้อง 
สารภาพไม่เฉพาะต่อพระเจ้าเท่าน้ันแต่ต่อคนท่ีเราล่วงเกินด้วย เช่น สามีหรือ 
ภรรยา และต่อผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตท่ีถูกต้องด้วย ผู้นำฐานะปุโรหิต (อธิการ 
หรือประธานสเตค) จะตัดสินฐานะของเราในศาสนจักร พระเจ้าทรงบอกแอลมา 
ว่า "ผู้ใดก็ตามที่ล่วงละเมิดต่อเรา... หากเขาสารภาพบาปของเขาต่อหน้าเจ้าและ 
เรา, และกสับใจด้วยน้ําใสใจจริงแห่งใจเขาแล้ว, เจ้าจงให้อภัยเขา, และเราจะให้ 
อภัยเขาด้วย" (โมไซยาห้ 26:29) 

แต่ประธานคิมบัลลเตือนว่า "ถึงแม้จะมีสัญญาไว้มากมายเร่ืองการให้อภัยแต่ก็ 
ไม่มีสัญญาหรือส่ิงใดบ่งช้ีว่าจะให้อภัยจิตวิญญาณท่ีไม่กลับใจโดยส้ินเชิง . . . เ ร า 
จึงอดเตือนผู้คนไม่ได้ว่าพวกเขาจะท่าบาปแล้วขออภัยและจากนั้นไปทำบาปอย่าง 
เดิมอีกและคาดหวังการให้อภัยคร้ังแล้วคร้ังเล่าไม่ได้" (The Miracle of For-
giveness, 353, 360) คนท่ีได้รับการให้อภัยแล้วกลับไปทำบาปอย่างเดิมอีกจะ 
ต้องรับผิดชอบบาปในอดีตของพวกเขา (ดู คพ. 82:7; อีเธอร์ 2:15) 
คนที ่ร ักษากฎความบริสุทธทางเพศได้ร ับพรมากมาย 
• เราได้รับพรใดบ้างเม่ือเรารักษากฎความบริสุทธทางเพศ 

เม่ือเราเช่ือฟังกฎความบริสุทธทางเพศเราจะมีชีวิตโดยไม่รู้สึกผิดหรืออาย ชีวิตเรา 
และชีวิตลูกๆ ของเราได้รับพรเม่ือเรารักษาตัวให้สะอาดหมดจดต่อพระพักตร์ 
พระเจ้า ลูกๆ จะมองแบบอย่างของเราและเจริญรอยตาม 
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พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• มัทธิว 19:5-9; ปฐมกาล 2:24 (สัมพันธภาพการแต่งงานเป็นเร่ืองสักดสิทธ) 
• ทิต้ส 2:4-12 (คำแนะนำเร่ืองความบริสุทธทางเพศ) 
• 1 โครินธ์ 7:2-5; เอเฟซัส 5:28 (ความภักดีต่อคู่สมรส) 
• วิวรณ 14:4-5 (พรของการเช่ือฟังกฎความบริสุทธทางเพศ) 
• สุภาษิต 31:10 (ยกย่องคุณธรรม) 
• แอลมา 39:9 (ไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในส่ิงท่ีเห็น) 
• คพ. 121:45 (ให้คุณธรรมประดับความนึกคิดของท่านไม่เส่ือมคลาย) 
• แอลมา 42:16 (การกลับใจไม่เกิดข้ึนหากไม่มีการลงโทษ) 
• แอลมา 42:30 (ไม่แก้ตัวเม่ือทำบาป) 
• คพ. 58:42-43 (คนท่ีกลับใจจะสารภาพและละท้ิงบาปของพวกเขา) 
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งานพระวิหารและ 
ประวัติดรอบดรัว 

บทที่ 4 0 

พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้ล ูกๆ ของพระองค์กลับไปหาพระ-
องค์ 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำให้เราแต่ละคนมั่นใจว่าเราจะฟืนคืนชีวิตและมี 
ชีวิตตลอดไป แต่ถ้าเราอยากมีชีวิตอยู่กับครอบครัวเราตลอดไปในท่ีประทับของ 
พระบิดาบนสวรรค เราต้องทำทุกอย่างท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาให้เราทำ ซึ่ง 
รวมถึงการรับบัพติศมา การยืนยัน และรับศาสนพิธีของพระวิหาร 
ในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เราแต่ละ 
คนรับบัพติศมาและการยืนยันมาแล้วโดยผู้มีอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้อง เรา 
แต่ละคนอาจไปพระวิหารเพื่อรับศาสนพิธีแห่งความรอดที่ผู้ดำรงฐานะปุโรหิต 
ประกอบพิธีท่ีน่ัน แต่ลูกๆ จำนวนมากของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้มีโอกาสเดียวกันกับ 
เรา พวกเขามีชีวิตในเวลาหรือในสถานท่ีซ่ึงไม่มีพระกิตติคุณ 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการให้ลูกทุกคนของพระองค์กลับไปอยู่กับพระองค์ 
สำหรับคนที่เสียชีวิตโดยไม่ได้รับบัพติศมาหรือศาสนพิธีพระวิหาร พระองค์ทรง 
เตรียมทางไว้ให้แล้ว พระองค์ทรงขอให้เราประกอบศาสนพิธีแทนบรรพชนของ 
เราในพระวิหาร 

พระวิหารของพระเจ้า 
• เหตุใดพระวิญญาณจึงสำคัญในชีวิตเรา 
พระวิหารของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นอาคาร 
พิเศษที่อุทิศแด่พระเจ้า สมาชิกศาสนจักรท่ีมีค่าควรจะไปท่ีน่ันเพ่ือรับศาสนพิธี 

สำหรับครู: รูปภาพจะดึงดูดความสนใจและช่วยให้ผ้เรียนเข้าใจมากขน ท่านอาจขอให้สมาชิกชนเรียน 
หรีอสมาชิกครอบคร้วไตร่ตรองความรู้สึกของพวกเขาเกยวกับงานพระวิหารขณะดูภาพพระวิหารในบทน้ี 
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สักดสิทธและทำพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับบัพติศมา ศาสนพิธี 
และพันธสัญญาเหล่าน้ีจำเป็นต่อความรอดของเรา ศาสนพิธีเหล่าน้ีจะต้องประ-
กอบในพระวิหารของพระเจ้า 
เราไปพระวิหารเพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของ 
พระองค์พระเยซูคริสต้ด้วยเช่นกัน เราจะเข้าใจจุดประสงค์ของเราในชีวิตน้ีและ 
ความสัมพันธ์ของเรากับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์มากข้ึน เราจะได้ 
รับการสอนเกี่ยวกับการดำรงอยู่ก่อนเกิด ความหมายของชีวิตบนแผ่นดินโลก 
และชีวิตหสังความตาย 

ศาสนพิธีพระวิหารจะผนึกครอบครัวไว้ด้วยกันชั ่วนิร ันดร 
• การผนึกหมายถึงอะไร 
ศาสนพิธีพระวิหารทุกอย่างประกอบโดยอำนาจฐานะปุโรหิต โดยผ่านอำนาจนี้ 
ศาสนพิธีท่ีประกอบบนแผ่นดินโลกจะได้รับการผนึกหรือผูกมัดในสวรรค์ พระผู้ 
ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสาวกของพระองค์ว่า "ท่านจะกล่าวห้ามส่ิงใดในโลก สิ่ง 
นั้นก็จะถูกกล่าวห้ามในสวรรค์ เม่ือท่านจะกล่าวอนุญาตส่ิงใดในโลก สิ่งนั้นจะ 
กล่าวอนุญาตในสวรรค์ด้วย" (มทธิว 16:19; ดู คพ. 132:7 ด้วย) 

เฉพาะในพร ะวิหารเท่านนท่ีเราจะได้รับการผนึกให้อย่ด้วยกันเป็นครอบครัวนิรันดร 
บัพติศมาและศาสนพิธีอื่นทั้งหมดจะเตรียมเราให้พร้อมรับเหตุการณ์ศักดสิทธ 
ด้งกล่าว 
เม่ือชายหญิงแต่งงานในพระวิหาร ลูกๆ ของพวกเขาท่ีเกิดหสังจากน้ันจะเป็นส่วน 
หน่ึงของครอบครัวนิรันดรด้วย คู่สามีภรรยาที่แต่งงานตามกฎหมายจะสามารถ 
รับพรเหล่าน!ด้โดยเตรียมตนเองและลูกๆ ให้พร้อมไปพระวิหารและรับการผนึก 
เข้าด้วยกัน บิดามารดาที่รับบุตรบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายอาจให้เด็กเหล่า 
นั้นผนึกกับเขา 
• คู่สามีภรรยาต้องท่าอะไรบ้างเพื่อให้อำนาจการผนึกมีผลในชีวิตแต่งงานของ 

พวกเขา 
บรรพชนของเราต้องการความช่วยเหลือจากเรา 

• ความรับผิดชอบอะไรบ้างที่เรามีต่อบรรพชนผู้ล่วงสับโดยไม่ได้รับศาสนพิธี 
ฐานะปุโรหิต 
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มาริโอ แคนนาเมลาแต่งงานกับมาเรีย จิตตาในปี ค.ศ. 1882 พวกเขาอาศัยอยู่ที่ 
เมืองทริปานี อิตาลี สร้างครอบครัวท่ีน่ันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาหลายปี 
มาริโอและมาเรียไม่ได้ยินข่าวสารของพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟินฟูของพระเยซู 
คริสต์ในช่วงท่ีพวกเขามีชีจิตอยู่ พวกเขาไม่ได้รับบัพติศมา พวกเขาไม่มีโอกาสไป 
พระจิหารและรับการผนึกเป็นครอบครัวนิรันดร เมื่อพวกเขาตาย ชีวิตแต่งงานก็ 
สิ้นสุด 
กว่าหน่ึงศตวรรษต่อมา การรวมญาติครั้งใหญ่เกิดขึ้น ลูกหลานของมาริโอกับมา 
เรียพากันไปพระวิหารลอสแองเจลิส เหลนกับภรรยาของเขาคุกเข่าที่แท่นและ 
เป็นตัวแทนรับการผนึกแทนมาริโอกับมาเรีย ทั้งสองนํ้าตาคลอขณะมีส่วนใน 
ความปีติยินดีของมาริโอกับมาเรีย 
บรรพชนจำนวนมากของเราอยู่ในกลุ่มคนที่ล่วงลับโดยไม่ได้ยินพระกิตติคุณ 
ขณะอยู่บนแผ่นดินโลก เวลาน้ีพวกเขาอยู่ในโลกวิญญาณ (ดู บทท่ี 41 ในหนังสือ 
เล่มน้ี) ที่นั่นพวกเขาได้รับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ คนที่ยอมรับ 
พระกิตติคุณกำลังรอให้ประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทนพวกเขา เม่ือเราประกอบ 
ศาสนพิธีเหล่าน้ีในพระวิหารแทนบรรพชนของเรา เราจะปีติยินดีไปกับพวกเขา 
ด้วย 
• หลักคำสอนเร่ืองความรอดสำหรับคนตายแสดงถึงความยุติธรรม พระเมตตา 

และพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร 
• ท่านเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างในการทำงานพระวิหารแทนบรรพชนของท่าน 

ประว้ต ิครอบครัว—เราจะเร ิ ่มช่วยบรรพชนของเราอย่างไร 
• ขั้นตอนพื้นฐานของการทำงานประวัติครอบครัวมีอะไรบ้าง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมประวัติครอบ-
ครัว โดยผ่านกิจกรรมเหล่าน้ีเราจะรู้จักบรรพชนของเราเพ่ือเราจะประกอบศาสน-
พธีให้พวกเขาได้ ประวัติครอบครัวมีข้ันตอนพ้ืนฐานสามข้ันดังน้ี 
1. สืบหาบรรพชนของเรา 
2. ดูว่าต้องประกอบศาสนพิธีให้บรรพชนคนใดบ้าง 
3. ต้องแน่ใจว่าได้ประกอบศาสนพิธีให้พวกเขาแล้ว 

236 



บทที' 4 0 

เกือบทุกวอร์ดและสาขาจะมีผู้ให้คำแนะนำด้านประวัติครอบครัวคอยตอบคำถาม 
และแนะนำแหล่งช่วยท่ีเราต้องการ ถ้าวอร์ดหรือสาขาไม่มีผู้ให้คำแนะนำด้าน 
ประวัติครอบครัว อธิการหรือประธานสาขาสามารถให้คำแนะนำได้ 

สืบหาบรรพชนของIรา 
เพ่ือประกอบศาสนพิธีพระวิหารให้บรรพชนของเรา เราต้องรู้จักช่ือของพวกเขา 
ปัจจุบันมีแหล่งข้อมูลดีๆ มากมายช่วยเราสืบหาช่ือบรรพชนของเรา 

วิธีที่ดีในการเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรพชนของเราคือดูสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรา 
เอง เราอาจจะมีสูติบัตร ทะเบียนสมรส หรือใบมรณบัตร เราอาจจะหาดูในพระ 
คัมภีร์ไบเบิลของครอบครัว ข่าวมรณกรรม ประวัติครอบครัว หรือบันทึกประจำ 
วันและบันทึกส่วนตัว นอกจากน้ี เรายังสามารถสอบถามข้อมูลจากญาติพ่ีน้อง 
ได้ด้วย หลังจากรวบรวมข้อมูลในบ้านและจากบรรพชนของเราแล้ว เราสามารถ 
ค้นจากแหล่งอื่นได้ด้วย เช่น FamilySearch.org เราอาจจะไปเย่ียมศูนย์ประวัติ 
ครอบครัวในท้องท่ีของศาสนจักรก็ได้ 
เราจะรู้มากเท่าใดน้ันข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีเราได้มา เราอาจจะมีข้อมูลครอบครัวเพียง 
เล็กน้อยและอาจท่าอะไรไม่ได้มากไปกว่าได้ข้อมูลพ่อแม่และปูย่าตายายของเรา 
ถ้าเรามีบันทึกครอบครัวที่เก็บรวบรวมมานาน เราจะสามารถสืบหาบรรพชนย้อน 
หลังไปได้หลายรุ่น 
เราจะจดข้อมูลท่ีรวบรวมได้ลงในบันทึกกลุ่มครอบครัวและแผนภูมิสืบเชือสาย 

ดูว่าต้องประกอบศาสนพิธีพระวิหารให้บรรพชนคนใดบาง 

ศาสนจักรประกอบศาสนพิธีพระวิหารแทนคนตายมาต้ังแต่สมัยเร่ิมแรก ด้วยเหตุ 
นี้ศาสนพิธีบางอย่างของบรรพชนเราจึงอาจท่าไปแล้ว เพ่ือให้ทราบว่าจะต้องท่า 
ศาสนพิธีพระวิหารให้บรรพชนคนใด เราสามารถดูได้จากแหล่งข้อมูลสองท่ี บัน 
ทึกครอบครัวของเราเองอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ท่าไปแล้ว ถ้าไม่มี ศาสน-
จักรก็มีบันทึกศาสนพิธีทั้งหมดที่ได้ประกอบในพระวิหาร ผู้ให้คำแนะนำด้าน 
ประวัติครอบครัวของวอร์ดหรือสาขาสามารถช่วยท่านไดีในเร่ืองน้ี 

ต้องแน่ใจว่าไดประกอบศาสนพิธีให้พวกเขาแล้ว 
บรรพชนจำนวนมากของเราในโลกวิญญาณอาจรอรับศาสนพิธีพระวิหารด้วยใจ 
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ร้อนรน ทันทีที่เราสืบหาบรรพชนเหล่านี้ได้แล้ว เราควรเตรียมทำงานน้ีให้พวกเขา 
พรประการหนึ่งของงานประวัติครอบครัวมาจากการไปพระวิหารและประกอบ 
ศาสนพิธีแทนบรรพชนของเรา เราควรเตรียมตัวรับใบรับรองพระวิหารเพ่ือว่าเม่ือ 
อยู่ในวิสัยท่ีทำได้ เราจะทำงานน้ี ถ้าลูกของเราอายุ 12 ปีขึ้นไป พวกเขาสามารถมี 
ส่วนในพรเหล่านี้ด้วยโดยรับบัพติศมาและการยืนยันแทนบรรพชนของพวกเขา 
หากเราไม่สามารถไปร่วมศาสนพิธีในพระวิหาร พระวิหารจัดเตรียมการให้สมาชิก 
ศาสนจักรคนอ่ืนๆ ทำศาสนพิธีแทน 
• พระเจ้าทรงช่วยท่านหรือสมาชิกในครอบครัวท่านหาข้อมูลเก่ียวกับบรรพชน 

ของท่านอย่างไร 

โอกาสเพิ ่มเติมด้านประวัต ิครอบครัว 
• มีวิธีง่ายๆ อะไรบ้างท่ีผู้มีความรับผิดชอบอ่ืนๆ จะได้มีส่วนร่วมในงานประวัติ 

ครอบครัว 
นอกจากจะทำศาสนพิธีพระวิหารให้บรรพชนท่ีเรารู้จักแล้ว เราสามารถช่วยคนใน 
โลกวิญญาณได้อีกหลายวิธี เราควรแสวงหาการนำทางของพระวิญญาณขณะ 
พิจารณาร่วมกับการสวดอ้อนวอนว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง เราสามารถทำส่ิงต่อไป 
นี้!ด้โดยขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของเรา: 
1. เข้าพระวิหารให้บ่อยท่ีสุด หลังจากเราไปพระวิหารเพ่ือตัวเราเองแล้ว เราจึงจะ 

สามารถประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดให้คนอื่นๆ ที่กำลังรอคอยในโลก 
วิญญาณได้ 

2. สืบทาบรรพชนที่หาได้ยาก ผู้ให้คำแนะนำด้านประวัติครอบครัวจะสามารถนำ 
เราไปสู่แหล่งข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ 

3. ช่วยงานในโปรแกรมดัชนีของศาสนจักร โปรแกรมนี้จะช่วยสมาชิกเตรียม 
ข้อมูลลำดับเชื้อสายไวใช้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประวัติครอบครัวของ 
ศาสนจักร โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยให้เราสืบหาบรรพชนได้ง่ายข้ึน 

4. ส่งข้อมูลประวัติครอบครัวเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของศาสนจักร 
สำหรับประวัติครอบครัว โปรแกรมเหล่าน้ีจะมีลำดับเช้ือสายท่ีได้จากผู้คนท่ัว 
โลก และอนุญาตให้คนอ่ืนๆ ได้แบ่งปันข้อมูลครอบครัวของพวกเขา ผู้ให้คำ 
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แนะนำด้านประวัติครอบครัวสามารถให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมคอม-
พิวเตอร์ของศาสนจักรได้ 

5. เข้าร่วมในองค์กรครอบครัว เราสามารถทำเพ่ิอบรรพชนของเราได้มากข้ึนเม่ือ 
เราร่วมมือกับสมาชิกครอบครัวอ่ืน 

• ให้นึกถึงสิ่งที่ท่านทำได้เพื่อมีส่วนร่วมมากขึ้นในงานพระวิหารและประวัติ 
ครอบครัว 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• 1 เปโตร 4:6 (ส่ังสอนพระกิตติคุณให้คนตาย) 
• มาลาคี 4:5-6; คพ. 2:2; 3 นีไฟ 25:5-6 (พันธกิจของเอลียาห์) 
• 1 โครินธ์ 15:29; คพ. 128:15-18 (ทำงานแทนคนตาย) 
• คพ. 138 (การไถ่คนตาย) 
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หลังชีวิตมรรตัย 
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ชีวิตหลังความตาย 
• เกิดอะไรข้ึนกับเราหลังจากเราตาย 
พระบิดาบนสวรรค์ทรงเตรียมแผนเพ่ือความรอดของเรา ขั้นตอนหนึ่งของแผนนี้ 
คือพระองค์ทรงส่งเราออกจากที่ประทับของพระองค์มาอยู่บนแผ่นดินโลกและรับ 
ร่างกายมรรตัยประกอบด้วยเลือดเนื้อ ในท่ีสุดร่างกายมรรตัยของเราจะตาย และ 
วิญญาณของเราจะไปโลกวิญญาณโลกวิญญาณเป็นสถานที่รอคอย ทำงาน เรียน 
รู้ และให้คนชอบธรรมได้พักจากความห่วงกังวลและความเศร้าโศก วิญญาณของ 
เราจะอยู่ท่ีน่ันจนเราพร้อมรับการฟืนคืนชีวิต จากนั้นร่างกายมรรตัยของเราจะ 
รวมกับวิญญาณอีกครั้ง และเราจะได้รับระดับแห่งรัศมีภาพท่ีเราเตรียมรับ (ดู 
บทท่ี 46 ในหนังสือเล่มน้ี) 
หลายคนสงลัยว่าโลกวิญญาณเป็นเช่นไร พระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์ยุคสุด 
ท้ายให้ข้อมูลแก่เราเกี่ยวกับโลกวิญญาณ 
• ท่านได้รับการปลอบโยนอะไรจากความรู้ที่ว่ามีชีวิตหลังความตาย เราจะใช้ 

ความเข้าใจเร่ืองโลกวิญญาณปลอบโยนผู้อ่ืนได้อย่างไร 

โลกวิญญาณ,หลังชีวิตมรรต้ยอยู ่ที ่ไหน 
ศาสดาพยากรณ์ยุคสุดท้ายกล่าวว่าวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตอยู่ไม่ไกลจากเรา 
ประธานเอสรา แทฟท เป็นลันกล่าวว่า "บางคร้ังม่านระหว่างชีวิตน้ีกับชีวิตหลัง 
ม่านบางมาก บุคคลที่เรารักและตายจากไปไม่ได้อยู่ไกลจากเรา" (ใน Confer-
ence Report, Apr. 1971, 18; หรือ Ensign, June 1971, 33) ประธานบริคัม 
ยังก์สอนว่า "โลกวิญญาณหลังชีวิตมรรตัยอยู่บนโลกน้ี รอบๆ ตัวเรา (ดู คำสอน 
ของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง [1997] หน้า 313) 
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วิญญาณ'ของเรามีลักษณะเช่นใร 
ร่างวิญญาณมีรูปร่างเหมือนมนุษย์เว้นแต่ร่างวิญญาณอยู่ในรูปแบบที่สมบูรณ์ (ดู 
อีเธอ'ร 3:16) วิญญาณนำเจตคติของการอุทิศตนหรือการต่อต้านสิ่งชอบธรรมจาก 
โลกน!ปด้วย (ดู แอลมา 34:34) วิญญาณมืความอยากและความปรารถนาเช่น 
เดียวกับท่ีเคยมีเม่ืออยู่บนแผ่นดินโลก วิญญาณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ใหญ่ 
วิญญาณเป็นผู้ใหญ่ก่อนการดำรงอยู่ก่อนมรรตัย และเป็นผู้ใหญ่หลังความตาย 
แม้จะตายเม่ือยังเป็นทารกหรือเด็ก (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: ใจเซฟ 
เอฟ. สมิธ [1998] หน้า 146) 
• เหตุใดจึงสำคัญท่ีต้องรู้ว่าวิญญาณของเราจะมีเจตคติในโลกวิญญาณเหมือนท่ี 

มีเวลานี้ 
สภาพในโลกวิญญาณหลังชีว ิตมรรตัยเ!เนอย่างไร 
ศาสดาพยากรณ์แอลมาในพระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าในโลกวิญญาณมีสองส่วน 
หรือสองสถานะ 
"พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรมเข้าในสภาพแห่งความสุข, ซึ่งเรียกว่าเมีอง 
บรมสุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน, สภาพของความสงบสุข, ซึ่งที่นั่นพวกเขา 
จะพักผ่อนจากความยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงของพวกเขาและจากความกังวลทั้ง 
ปวง, และโทมนัส. 
"และเม่ือน้ันเหตุการณ์จะบังเกิดข้ึนคือ, วิญญาณคนชั่วร้าย, แท้จริงแล้ว, คนท่ี 
ชั่ว—เพราะดูเถิด, พวกเขาไม่มีส่วนหรือเส้ียวของพระวิญญาณของพระเจ้า; เพราะ 
ดูเถิด, พวกเขาเสือกงานช่ัวแทนงานดี; ฉะน้ันวิญญาณของมารสิงอยู่ในพวกเขา, 
และเข้าครอบครองบ้านเรือนของพวกเขา—และวิญญาณคนช่ัวร้ายเหล่าน้ีจะถูก 
ขับออกไปในความมีดภายนอก; จะมีการร้องไห้, พิลาปรำพัน, และการขบเข้ียว 
เคี้ยวฟัน, และน่ีเพราะความช่ัวช้าสามานย์ของพวกเขาเอง, โดยท่ีถูกนำไปเป็น 
เชลยโดยความประสงค์ของมาร 
"บัดน้ีน่ีคือสภาพของจิตวิญญาณคนช่ัวร้าย, แท้จริงแล้ว, ในความมืด, และ 
สภาพอันน่าพร่ันพรึง, แห่งการเฝืาคอยอย่างหวาดหวั่นต่อความเคืองแค้นดัง 
เพลิงแห่งพระพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าท่ีมืต่อพวกเขา; ดังนั้นพวกเขาคงอยู่ในสภาพ 
นี้, เช่นเดียวกับคนชอบธรรมอยู่ในเมืองบรมสุขเกษม, จนถึงเวลาแห่งการฟืนคืน 
ชีวิตของพวกเขา" (แอลมา 40:12-14) 
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บทที่ 3 2 
วิญญาณแบ่งประเภทตามความบริสุทธของชีวิตและการเชื่อฟังพระประสงค์ของ 
พระเจ้าขณะอยู่บนแผ่นดินโลก คนชอบธรรมแยกจากคนช่ัวร้าย (ดู 1 น!ฟ 15: 
28-30) แต่วิญญาณจะก้าวหน้าเมื่อพวกเขาเรียนหลักธรรมพระกิตติคุณและ 
ดำเนินชีวิตตามนั้น วิญญาณในเมืองบรมสุขเกษมสามารถสอนวิญญาณในเรือน 
จำได้ (ดู คพ. 138) 

เมืองบรมสุขเกษม 
จากคำพูดของศาสดาพยากรณ์แอลมา วิญญาณที่ชอบธรรมจะพักจากความกังวล 
และความสลดใจทางโลก กระน้ันพวกเขาจะขะมักเขม้นอยู่กับการทำงานของ 
พระเจ้า ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธเห็นในนิมิตว่าหลังจากพระเยซูคริสตทรงถูก 
ตรึงกางเขน พระองค์เสด็จไปเย่ียมคนชอบธรรมในโลกวิญญาณทันที พระองค์ 
ทรงกำหนดผู้ส่งสาร มอบพลังอำนาจและสิทธิอำนาจให้พวกเขา และมอบหมาย 
ให้พวกเขา "นำความสว่างแห่งพระกิตติคุณไปให้คนเหส่าน้ันท่ีอยู่ในความมืด, 
แม้ให้วิญญาณท้ังปวงของมนุษย์" (คพ. 138:30) 

มีการจัดตั้งศาสนจักรในโลกวิญญาณ และผู้ดำรงฐานะปุโรหิตยังคงทำหน้าท่ีรับ 
ผิดชอบของพวกเขาที่นั่น (ดู คพ. 138:30) ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ้สอนดังนี้ 
"ฐานะปุโรหิตเดียวกันดำรงอยู่อีกด้านหน่ึงของม่าน . . . อัครสาวกทุกคน สาวก 
เจ็ดสิบทุกคน เอ็ลเดอร์ทุกคน ฯลฯ ผู้เสียชีวิตในศรัทธาจะเข้าไปทำงานแห่งการ 
ปฏิบัติศาสนกิจทันทีท่ีผ่านไปอยู่อีกด้านหน่ึงของม่าน" {Deseret News, Jan. 
25, 1882, 818) 
ลัมพันธภาพในครอบครัวมีความสำคัญด้วย ประธานเจเดดิยาห์ เอม. แกรนท 
ที่ปรึกษาของประธานบริคัม ยังก์ เห็นโลกวิญญาณและบรรยายให้ฮีเบอร์ ซี. 
คิมบัลส์ฟังถึงการจัดระเบียบที่นั่นว่า "ท่านกล่าวว่าผู้คนท่ีท่านเห็นถูกจัดกลุ่มตาม 
ครอบครัว...ท่านกล่าวว่า 'เม่ือข้าพเจ้ามองดูครอบครัว บางครอบครัวมีคนขาด 
หายไป . . . ข้าพเจ้าเห็นครอบครัวที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้มาอยู่ด้วยกัน เพราะ 

สำหรับครู: เพ่ือช่วยให้สมาชิกช้ันเรียนหรอสมาชิกครอบครวเข้าใจความแตกต่างระหว่างเมืองบรมสุข 
เกษม กับเรือนจำวิญญาณ ท่านอาจลากเสันแนวตั้งตรงกึ่งกลางกระดานหรือกระดาษแผ่นใหณ่โดยแบ่ง 
ออกเป็นสองด้าน บนสุดของด้านหน่ึงให้เขียนว่า สภาหของคนชอบธรรม บนสุดของอีกด้านหนงให้เขียน 
ว่า สภาพของคนชั่วร้าย ขอให้สมาชิกบรรยายแต่ละสภาพในโลกวิญญาณตามท่ีอ่านพบในหมวดน้ี สรุป 
ความเห็นของพวกเขาลงในด้านท่ีเหมาะสม 

243 



บทที่ 3 2 

พวกเขาไม1ได้ให้เกียรติการเรียกของพวกเขาท่ีน่ี" (.Deseret News, Dec. 10, 
1856, 316-17) 
เรือนจำวิญญาณ 

อัครสาวกเปโตรเรียกโลกวิญญาณว่าเรือนจำเพราะที่นั่นเป็นเรือนจำสำหรับบาง 
คน (ดู 1 เปโตร 3:18-20) วิญญาณของผู้ที่ยังไม่ได้รับพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์จะอยู่ในเรือนจำวิญญาณ วิญญาณเหล่านี้มีสิทธเสรีและอาจถูกชักจูงทั้ง 
โดยความดีและความช่ัว ถ้าพวกเขายอมรับพระกิตติคุณและศาสนพิธีที่ประกอบ 
ให้พวกเขาในพระวิหาร พวกเขาจะได้ออกจากเรือนจำวิญญาณไปอยู่ในเมืองบรม 
สุขเกษม 
ผู้ปฏิเสธพระกิตติคุณหลังจากพวกเขาได้รับการสั่งสอนบนแผ่นดินโลกหรือไมก 
ในเรือนจำวิญญาณจะอยู่ในเรือนจำวิญญาณด้วย วิญญาณเหล่านี้ทนทุกข์ใน 
สภาพท่ีเรียกว่านรก พวกเขาพาตนเองออกจากพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ผู้ 
ตรัสว่า "ดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์กับส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือทุกคน, เพ่ือพวกเขา 
จะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับใจ; แต่หากพวกเขาจะไม่กลับใจ พวกเขาต้อง 
ทนทุกข์แม้ดังเรา; ซึ่งความทุกขเวทนานี้ทำให้ตัวเรา, แม้พระผู้เป็นเจ้า, ผู้ยิ่งใหญ่ 
ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง, ต้องสั่นเพราะความเจ็บปวด, และเลือดออกจากทุกขุม 
ขน, และทนทุกข์ท้ังร่างกายและวิญญาณ" (คพ. 19:16-18) หลังจากทนทุกข์ 
เพราะบาปแล้ว โดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ 
รับระดับรัศมีภาพตํ่าสุด ซึ่งก็คืออาณาจักรทีเลสเชียล 
• สภาพในโลกวิญญาณคล้ายกับสภาพในชีวิตน้ีอย่างไร 

พระคัมภีร์เพิ ่มเติม 
• 1 เปโตร 4:6 (ส่ังสอนพระกิตติคุณให้คนตาย) 
• โมเสส 7:37-39 (เตรียมเรือนจำวิญญาณไว้ให้คนช่ัวร้าย) 
• คพ. 76 (การเปิดเผยเก่ียวกับอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ) 
• ลูกา 16:19-31 (ชะตากรรมของคนขอทานและคนร่ํารวยในโลกวิญญาณ) 
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การรวมแ[อสาย 
แห่งอิสราเอล 

บ ท ที่ 4 2 

เช ื ้อสายแห่งอ ิสราเอลเป็นผู ้คนในพันธสัญญาของพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
• ผู้คนในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้ามีความรับผิดชอบอะไรบ้างต่อประชาชาติ 

ต่างๆ ของโลก 
ยาโคบเป็นศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ผู้มีชีวิตก่อนเวลาของพระคริสต์หลายร้อยปี 
เพราะยาโคบซ่ือสัตย์ พระเจ้าจึงทรงต้ังช่ือพิเศษให้ว่าอิสราเอล ซึ่งหมายถึง "ผู้มี 
ชัยกับพระผู้เป็นเจ้า" หรือ "ให้พระผู้เป็นเจ้ามีชัย" (Bible Dictionary, " Israel," 
708) ยาโคบมีบุตรชายสิบสองคน บุตรชายเหล่านี้และครอบครัวของเขาเป็นที่รู้จัก 
ในช่ือว่าสิบสองเผ่าของอิสราเอล หรือชาวอิสราเอล (ดู ปฐมกาล 49:28) 
ยาโคบเป็นหลานชายของอับราฮัม พระเจ้าทรงทำพันธสัญญาอันเป็นนิจกับอับรา-
ฮัมที่ทรงต่อใหม่กับยาโคบและลูกหลานของเขา (ดู บทท่ี 15 ในหนังสือเล่มน้ี ดู 
รูปภาพในบทนี้ด้วย เป็นภาพยาโคบให้พรลูกๆ ของท่าน) พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญ-
ญาว่าชาวอิสราเอลจะเป็นผู้คนในพันธสัญญาของพระองค์ตราบท่ีพวกเขาจะเช่ือ 
ฟังพระบัญญัติของพระองค์ (ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 28:9-10) พวกเขาจะเป็นพร 
แก่ประชาชาติท้ังส้ินของโลกโดยนำพระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตไปให้คนเหล่า 
นั้น (ดู อับราฮัม 2:9-11) เพราะเหตุน้ีพวกเขาจึงรักษาพันธสัญญากับพระเจ้าและ 
พระองค์ทรงรักษาพันธสัญญากับพวกเขา 
เช ื ้อสายแห่งอิสราเอลกระจัดกระจาย 
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าเตือนเชื้อสายแห่งอิสราเอลหลายต่อหลายครั้งว่าจะ 
เกิดอะไรข้ึนถ้าพวกเขาทำช่ัว โมเสสพยากรณ์ว่า "และพระเจ้าจะทรงกระทำให้ท่าน 
ทั้งหลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย ตั้งแต่สุดปลายโลกข้างนี้!ป 
ถึงข้างโน้น" (เฉลยธรรมบัญญัติ 28:64) 
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ทั้งที่เตือนแล้ว ชาวอิสราเอลก็ยังละเมิดพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าไม่หยุด 
หย่อน พวกเขาต่อสู้กันเองและแยกเป็นสองอาณาจักร อาณาจักรทางเหนือเรียก 
ว่าอาณาจักรอิสราเอล และอาณาจักรทางใต้เรียกว่าอาณาจักรยูดาห์ สิบเผ่าจาก 
สิบสองเผ่าของอิสราเอลอยู่ในอาณาจักรทางเหนือ ในระหว่างสงครามพวกเขาแพ้ 
ศัตรูและถูกนำไปเป็นเชลย ต่อมาบางคนหลบหนีเข้ามาในแผ่นดินทางเหนือและ 
ไม่มีใครทราบว่าพวกเขาหายไปไหน 
ประมาณ 100 ปีหลังจากยึดอาณาจักรทางเหนือ อาณาจักรทางใต้ก็ปราชัย เมือง 
หลวงของเยรูซาเล็มถูกทำลายในปี 586 ก่อนคริสตกาล และสมาชิกจำนวนมาก 
ของสองเผ่าอิสราเอลท่ีเหลือถูกจับไปเป็นเชลย ต่อมา สมาชิกบางคนของสองเผ่า 
นี้กลับมาสร้างเยรูซาเล็มขึ้นอีกครั้ง ก่อนเยรูซาเล็มถูกทำลาย ลีไฮและครอบครัว 
ผู้เป็นสมาชิกของเชื้อสายแห่งอิสราเอลได้ออกจากเมืองไปตั้งรกรากในอเมริกา 
หลังจากสมัยของพระคริสต์ เยรูซาเล็มถูกทำลายอีกครั้ง แต่คราวน้ีโดยทหาร 
โรมัน ชาวยิวจึงกระจัดกระจายไปท่ัวโลก ปัจจุบันมีชาวอิสราเอลอยู่ในทุกประเทศ 
ของโลก ผู้คนจำนวนมากเหล่านี้ไม่รู้ว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากเชื้อสายแห่ง 
อิสราเอลในสมัยโบราณ 
• ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าได้ประโยชน์อะไรบ้างเน่ืองจากผู้คนในพันธสัญญาของ 

พระองค์กระจัดกระจายไปท่ัวโลก 

เช ื ้อสายแห่งอิสราเอลต้องมารวมกัน 
• เหตุใดพระเจ้าจึงทรงต้องการรวมผู้คนของพระองค์ 
• เช้ือสายแห่งอิสราเอลจะมารวมกันอย่างไร 
พระเจ้าทรงสัญญาว่าวันหน่ึงจะทรงรวมผู้คนในพันธสัญญาของพระองค์ "เราจะ 
รวมฝูงแกะของเราท่ีเหลืออยู่ออกจากประเทศท้ังปวง ซึ่งเราได้ขับไล่ให้เขาไปอยู่ 
นั้น" (เยเรมีย์ 23:3) 
พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมลูกๆ ของพระองค์ผ่านงานเผยแผ่ศาสนา เม่ือผู้คนได้รู้จัก 
พระเยซูคริสต์ รับศาสนพิธีแห่งความรอด และรักษาพันธสัญญาท่ีทำไว้ พวกเขา 
จะเป็น "ลูกหลานแห่งพันธสัญญา" (3 นืไฟ 20:26) พระองค์ทรงมีเหตุผลสำคัญ 
สำหรับการรวมลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ทรงรวมพวกเขาเพ่ือพวกเขาจะได้ 
เรียนรู้คำสอนของพระกิตติคุณและเตรียมตัวพบพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อพระองค์ 
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เสด็จมาอีกคร้ัง พระองค์ทรงรวมพวกเขาเพ่ือให้พวกเขาสร้างพระวิหารและประ-
กอบศาสนพิธีสักดสิทธสำหรับบรรพชนท่ีเสียชีวิตโดยไม่มีโอกาสน้ี พระองค์ทรง 
รวมพวกเขาเพ่ือพวกเขาจะได้เพ่ิมพสังให้กันและเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกันในพระ 
กิตติคุณ พบเคร่ืองป้องกันจากอิทธิพลไม่ชอบธรรมของโลก พระองค์ทรงรวม 
พวกเขาเพ่ือพวกเขาจะเตรียมแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อ่ืน 
ศาสดาพยากรณ์โมเสส ผู้ปรากฏในพระวิหารเคิร์ทแลนด์ ในปี ค.ศ. 1836 มอบ 
พลังอำนาจและสิทธิอำนาจในการกำกับดูแลงานการรวมเช้ือสายแห่งอิสราเอลให้ 
โจเซฟ สมิธ (ดู คพ. 110:11) นับแต่นั้น ศาสดาพยากรณ์แต่ละท่านจึงถือกุญแจ 
สำหรับการรวมเชื้อสายแห่งอิสราเอล และการรวมน้ีเป็นส่วนสำคัญของงาน 
ศาสนจักร เวลาน้ีพระองค์ทรงรวมผู้คนในพันธสัญญาเม่ือพวกเขายอมรับพระ 
กิตติคุณที่ได้รับการฟืนฟูและรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ 
(ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 30:1-5) 
ชาวอิสราเอลจะรวมกันทางวิญญาณก่อนแล้วจากน้ันจะรวมทางร่างกาย พวกเขา 
จะรวมกันทางวิญญาณเม่ือเข้าร่วมศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค 
สุดท้าย ตลอดจนทำและรักษาพันธสัญญาคักดสิทธ การรวมทางวิญญาณน้ีเร่ิม 
ขึ้นในช่วงสมัยของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและดำเนินต่อไปท่ัวโลกจวบจน 
ปัจจุบัน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสศาสนจักรเป็นชาวอิสราเอลโดยสายเลือดหรือไม่ก็ 
โดยการรับเข้ามา พวกเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวของอับราฮัมและยาโคบ (อับ-
ทฮัม 2:9-11; กาลาเทีย 3:26-29) 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าว'ว่า "มีคนหลายชาติใน . . . ศาสนจักร . . . พวก 
เขามาเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับพวกเขา. . .โดยรับ วิญญาณของ 
การรวม พวกเขาจึงทิ้งทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ" (Doctrines of 
Salvation7 comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 3:256; ตัวเอน 
ตามต้นฉบับ) 
การรวมอิสราเอลทางร่างกายหมายความว่าผู้คนในพันธสัญญาจะ "รวม. . . กลับ 
บ้านไปสู่ผืนแผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขา, และ . . . สถาปนาข้ึนในผืนแผ่นดิน 
แห่งคำสัญญาท้ังหมดของพวกเขา" (2 นีไฟ 9:2) เผ่าเอ'ฟราอิมและมนัสเสห์'จะ 
ถูกรวมไปแผ่นดินอเมริกา เผ่ายูดาหจะกสับไปเมืองเยรูซาเล็มและภูมิภาคโดย 
รอบ สิบเผ่าที่หายไปจะได้รับพรที่สัญญาไว้จากเผ่าเอฟราอิม (ดู คพ. 133:26-
34) 
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เม่ือสถาปนาศาสนจักรคร้ังแรก วิสุทธิชนได้รับคำแนะนำให้ไปรวมกันที่โอไฮโอ 
จากน้ันมิสซูรี และต่อจากน้ันจึงไปท่ีหุบเขาซอลท์เลค อย่างไรก็ดี ทุกวันนี้ศาสดา 
พยากรณ์ยุคปัจจุบันสอนว่าสมาชิกศาสนจักรต้องเสริมสร้างอาณาจักรของพระผู้ 
เป็นเจ้าในแผ่นดินของตนเอง เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันกล่าวว่า "การเลือก 
ว่าจะมาสู่พระคริสต์ไม่ใช่เรื่องของสถานที่ทางกายภาพ แต่เป็นเรื่องของคำมั่น 
สัญญาส่วนตัว ผู้คนจะได้รับการ 'นำพวกเขามาสู่ความรู้เร่ืองพระเจ้า' [3 น!ฟ 
20:13] โดยไม่ต้องละท้ิงบ้านเกิดเมืองนอน เป็นความจริง ที่ในสมัยแรกๆ ของ 
ศาสนจักร การเปล่ียนใจเล่ือมใสหมายถึงการย้ายถ่ินท่ีอยู่ด้วย แต่ปัจจุบันการ 
รวบรวมเกิดข้ึนในทุกประเทศ. . . สถานท่ีรวบรวมวิสุทธิชนชาวบราซิลคือประเทศ 
บราซิล สถานท่ีรวบรวมวิสุทธิชนชาวไนจีเรียคือประเทศไนจีเรีย สถานท่ีรวบรวม 
วิสุทธิชนชาวเกาหลีคือประเทศเกาหลี เป็นต้นไซอันคือ 'ผู้มีใจบริสุทธ' [คพ. 97: 
21] ไซอันคือสถานท่ีใดก็ตามท่ีวิสุทธิชนผู้ชอบธรรมอยู่" (เลียโฮนา พ.ย. 2006 
หน้า 99) 
การรวมอิสราเอลทางกายจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะถึงการเสด็จมาครั้งที่สองของ 
พระผู้ช่วยให้รอดและเข้าสู่มิณลเนียม (ดู โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37) เวลาน้ัน 
สัญญาของพระเจ้าจะมืสัมฤทธิผลที่ว่า 
"ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง เม่ือไม่มืใครกล่าวต่อไปอีกว่า พระเจ้าผู้ทรงนำประชาชน 
อิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด 
"แต่จะพูดว่า พระเจ้าผู้ทรงนำประชาชนอิสราเอลออกมาจากแดนเหนือและออก 
มาจากบรรดาประเทศซ่ึงพระองค์ได้ทรงขับไล่เขาใหไปอยู่น้ัน ทรงพระชนม์อยู่ 
ฉันใด เพราะเราจะนำเขาท้ังหลายกสับมาสู่แผ่นดินของเขาเอง ซึ่งเราได้ยกให้ 
บรรพบุรุษของเขาแล้วน้ัน" (เยเรมืย์ 16:14-15) 
• ท่านได้รับการรวมทางวิญญาณด้วยวิธีใดบ้างในฐานะผู้คนในพันธสัญญาของ 

พระเจ้า 

• ท่านมีส่วนร่วมในการรวมผ้อื่นในทางใดบ้าง 

สำหรับครู: เม่ือผู้คนเล่าเร่ืองราวการเปล่ียนใจเล่ือมใสมาฟูพระกิตติคุณท่ีได'รบการฟ้นฟูของพระเยซู-
ดริสต์ พวกเขากำลงเล่ารื่องการรวมทางวิญญาณ ท่านอาจขอล่วงหน้าให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสสองสามคน 
เล่าว่าพวกเขาเปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณอย่างไร 

249 



บทที่ 3 2 

พระค้มภีร ์เพิ ่มเติม 
• ปฐมกาล 17:1-8 (พันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้ากับอับราฮัม) 
• โรม 9:4-8; กาลาเทีย 3:29 (คนท่ีติดตามพระเยซูคริสต์และทำตามพระวจนะ 

ของพระองค์ล้วนเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญา) 
• 2 นีไฟ 30:2; โมไซยาห์ 5:10-11 (คนท่ีกสับใจ ทำตามศาสดาพยากรณ์ และ 

มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์กลายเป็นผู้คนในพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้า) 

• 2 พงค์กษัตริย์ 17 (อาณาจักรทางเหนือถูกยึดครอง) 
• 2 พงศาวดาร 36:11-20 (อาณาจักรทางใต้ถูกยึดครอง) 
• ยากอบ 1:1 (สิบสองเผ่ากระจัดกระจายไปท่ัว) 
• 1 นืไฟ 10:12-13 (การอพยพของชาวนืไฟเป็นส่วนหน่ึงของการกระจัดกระจาย) 
• เยเรมีย์ 3:14-18 (หน่ึงคนจากแต่ละเมือง สองคนจากแต่ละครอบครัว) 
• เอเสเคียล 20:33-36 (อิสราเอลจากทุกประเทศจะมารวมกัน) 
• 3 นีไฟ 20:29-46 (ชาวยิวจะไปรวมกันท่ีเยรูซาเล็ม) 
• 1 นืไฟ 15:13-18; 3 นีไฟ 21:26-29 (การรวมเร่ิมจากการฟืนฟูพระกิตติคุณ) 
• คพ. 38:31-33 (ผู้คนในพันธสัญญาของพระเจ้าจะรอด) 
• อิสยาห์ 11:11-13 (พระเจ้าจะทรงนำผู้คนของพระองค์กสับมา) 
• วิวรณ์ 18:4-8 (เสียงหน่ึงจะประกาศการรวม) 
• คพ. 133:6-15 (คนต่างชาติมาไซอัน ชาวยิวไปเยรูซาเล็ม) 
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เครื่องหมายการ 
เสด็จมาคเงที่สอง 

บทที่ 4 3 

พระเยซูคร ิสต์จะเสด็จกลบแผ่นดินโลก 

• เคร่ืองหมายการเสด็จมาคร้ังท่ีสองมีอะไรบ้าง 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกโจเซฟ สมิธว่า "เราจะเปิดเผยตัวเราจากสวรรค์ด้วย 
อำนาจและรัศมีภาพมากมาย. . . และดำรงอยู่ในความชอบธรรมกับมนุษย์บน 
แผ่นดินโลกหน่ึงพันปี, และคนช่ัวร้ายจะไม่คงอยู่" (คพ. 29:11; ดู บทท่ี 44 และ 
45 ในหนังสือเล่มน้ี ด้วย) พระเยซูทรงบอกเราว่าเคร่ืองหมายและเหตุการณ์บาง 
อย่างจะเตือนเราเม่ือใกล้เวลาของการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ 
เป็นเวลาหลายพันปีท่ีผู้ติดตามพระคริสต์เฝืารอการเสด็จมาคร้ังท่ีสองอันเป็นช่วง 
เวลาของสันติและความสุข แต่ก่อนพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา ชาวโลกจะประ 
สบกับความยากลำบากและภัยพิบัติใหญ่หลวง พระป็ดาบนสวรรค์ทรงต้องการ 
ให้เราพร้อมรับความลำบากเหล่าน้ี พระองค์ทรงคาดหวังให้เราพร้อมทางวิญญาณ 
ด้วยเมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาในรัศมีภาพของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ พระองค์ 
จึงประทานเครื่องหมายแก่เรา ซึ่งได้แก่เหตุการณ์ที่จะบอกเราเมื่อใกล้ถึงการ 
เสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด ตลอดเวลาที่ผ่านมา พระผู้เป็นเจ้าทรง 
เปิดเผยเครื่องหมายเหล่านี้ต่อศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่าผู้ 
ติดตามที่ซึ่อสัตย์ของพระคริสต์จะรู้ว่าเครื่องหมายมีอะไรบ้างและจะเฝ็ารอเครื่อง 
หมายเหล่านั้น (ดู คพ. 45:39) ถ้าเราเชื่อฟังและซึ่อสัตย์ เราจะศึกษาพระคัมภีร์ 
และรู้จักเคร่ืองหมาย 

สำหรับครู: ท่านอาจมอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนหรอสมาชิกครอบครัวคนละหนึ่งหรอสองเครื่องหมาย 
ดังอธิบายไว้ในบทนี้ (ใน!นเรียนใหญ่ อาจมอบหมายเคร่ืองหมายบางเคร่ืองหมายให้มากกว่าหน่ึงคน) 
ส่วนหนึ่งของบทเรียนคือท่านอาจให้เวลาพวกเขาศึกษาข้อมูลเกี่ยวก้บเครื่องหมายเหล่านั้นแล้วนึกถึงหล้ก 
ฐานท่ีพวกเขาเห็นว่าเคร่ืองหมายก0าล้งเป็นจรงในปัจจุบัน จากน้ันให้พวกเขาแบ่งปันข้อคิดให้แก1ก้น 
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เคร่ืองหมายบางอย่างท่ีบ่งบอกก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต์เกิด 
ขึ้นแล้วหรือเวลานี้กำลังเกิดขึ้น อีกหลายอย่างจะเกิดขึ้นในอนาคต 

ความชั่วรพ สงคราม และความสับสนวุ่นวาย 
เคร่ืองหมายหลายอย่างน่าหวาดหว่ันและน่าสะพรึงกลัว ศาสดาพยากรณ์เตือน 
เราว่าแผ่นดินโลกจะประสบกับความลับสนวุ่นวายคร้ังใหญ่ ความช่ัวร้าย สงคราม 
และความทุกข์ทรมาน ศาสดาพยากรณ์ดาเนียลกล่าวว่าเวลาก่อนการเสด็จมาคร้ัง 
ที่สองจะเป็นเวลาของความยากลำบากอย่างที่แผ่นดินโลกไม่เคยรู้มาก่อน (ดู ดา-
เนียล 12:1) พระเจ้าตรัสว่า "ความรักของมนุษย์จะเย็นชาลง, และความช่ัวช้า 
สามานย์จะมีมาก" (คพ. 45:27) "และส่ิงท้ังปวงจะอยู่ในความโกลาหล; และ... 
ความกลัวจะมาสู่ผู้คนท้ังปวง" (คพ. 88:91) เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะเกิดแผ่น 
ดินไหว โรคภัยไข้เจ็บ ความอดอยาก พายุร้าย ฟ้าแลบ และฟ้าคะนอง (ดู มัทธิว 
24:7; คพ. 88:90) พายุลูกเห็บจะทำลายพืชผลของแผ่นดินโลก (ดู คพ. 29:16) 
พระเยซูทรงบอกสานุศิษย์ของพระองค์ว่าสงครามจะเต็มแผ่นดินโลก "ท่านท้ัง 
หลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเร่ืองสงคราม . . . เพราะประชาชาติต่อ 
ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน" (มัทธิว 24:6-7) ศาสดา 
พยากรณ์[จเซฟ สมิธกล่าวว่า "อย่าท้อถอยเม่ือเราบอกท่านถึงกลียุค เพราะต้อง 
มาถึงในไม่ช้า เพราะดาบ ความอดอยาก และโรคระบาดใกล้เข้ามาแล้ว จะมีความ 
พินาศ'พหลวงบนแผ่นดินฉั เพราะจาตองคิดว่าคาพยากรณของศาสดาผับร-
สทธท้ังหลายจะไม่ล้มเหลวแม้แต่น้อย และมีมากมายที่ยังต้องบังเกิดลัมฤทธิ-
ผล" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: โจเชฟ สมิธ [2007] หน้า 270) 
เคร่ืองหมายมากมายเหล่าน้ีกำลังเกิดข้ึน ความช่ัวร้ายมีอยู่ทุกแห่งหน ประเทศ 
ต่างๆ ทำสงครามกันไม่หยุดหย่อน แผ่นดินไหวและภัยพิบัติอ่ืนๆ กำลังเกิดขึ้น 
เวลาน้ีคนเป็นอันมากได้รับทุกข์ทรมานจากพายุร้าย ความแห้งแล้ง ความหิวโหย 
และโรคภัยต่างๆ เราแน่ใจได้เลยว่าภัยพิบัติเหล่าน้ีจะรุนแรงข้ึนก่อนพระเจ้าจะ 
เสด็จมา 
อย่างไรก็ดี ใช่ว่าเหตุการณ์ก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองจะน่าหวาดกลัวไปเสียท้ัง 
หมด เคร่ืองหมายมากมายจะนำปีติมาล่โลก 
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การฟืนฟูพระกิตติคุณ 

พระเจ้าตรัสว่า "แสงสว่างจะฉายส่องในบรรดาพวกเขาท่ีน่ังอยู่ในความมืด, และ 
จะเป็นความสมบูรณ์แห่งกิตติคุณของเรา" (คพ. 45:28) ศาสดาพยากรณ์สมัย 
โบราณบอกล่วงหน้าถึงการฟินฟูพระกิตติคุณ อัครสาวกยอห์นเห็นว่าเทพองค์ 
หน่ึงจะนำพระกิตติคุณกลับมา (ดู วิวรณ์ 14:6-7) ในลัมฤทธิผลของคำพยากรณ์ 
นี้ เทพโมโรไนและผู้มาเยือนคนอ่ืนๆ จากสวรรค์ได้นำพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์มาใหโจเซฟ สมิธ 
การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 

พระเจ้าทรงบอกชาวนีไฟให้รู้เคร่ืองหมายอีกอย่างหน่ึง นั่นคือ พระคัมภีร์มอรมอน 
จะมาสู่ลูกหลานของพวกเขา (ดู 3 นีไฟ 21) ในสมัยพันธสัญญาเดิม ศาสดาพยา-
กรณ์อิสยาห้และเอเสเคียลเห็นการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนล่วงหน้า (ดู 
อิสยาห้ 29:4-18; เอเสเคียล 37:16-20) เวลาน้ีคำพยากรณ์เหล่าน้ีเป็นจริงแล้ว 
พระองค์จะทรงนำพระคัมภีร์มอรมอนออกมาให้ชาวโลก 

มีการประกาศพระกิตติคุณไปทั่วโลก 
เคร่ืองหมายอีกอย่างหน่ึงของวันเวลาสุดท้ายคือ "ข่าวประเสริฐเร่ืองแผ่นดินของ 
พระเจ้าจะได้ประกาศไปท่ัวโลกให้เป็นคำพยาน" (มัทธิว 24:14; ดู โจเซฟ สม ิธ -
มทธิว 1:31) ทุกคนจะได้ยินความสมบูรณ์แห่งพระกิตติคุณในภาษาของเขา (ดู 
คพ. 90:11) นับตั้งแต่การฟืนฟูศาสนจักร ผู้สอนศาสนาสั่งสอนพระกิตติคุณ 
เรื่อยมา งานเผยแผ่ศาสนาเพ่ิมข้ึนจนเวลาน้ีมีผู้สอนศาสนาหลายหม่ืนคนส่ังสอน 
ในหลายประเทศท่ัวโลกในหลายภาษา ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองและระหว่าง 
มิลเลเนียม พระเจ้าจะทรงเตรียมทางให้นำความจริงไปสู่ประชาชาติท้ังปวง 
การมาของเอลียาห์ 

ศาสดาพยากรณ์มาลาคืพยากรณ์ว่าก่อนพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง ศาสดา 
พยากรณ์เอลียาห้จะมาเยือนแผ่นดินโลก เอลียาห์จะฟินฟูอำนาจการผนึกเพื่อ 
ผนึกครอบครัวไว้ด้วยกัน ท่านจะดลใจผู้คนให้สนใจบรรพชนและลูกหลานของ 
เขา (ดู มาลาคี 4:5-6; คพ. 2) ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์มาหาโจเซฟ สมิธใน 
เดือนเมษายน ค.ศ. 1836 ความสนใจเร่ืองลำดับเช้ือสายและประวัติครอบครัว 

254 



บทที่ 46 

เพ่ิมข้ึนนับแต่น้ัน เราสามารถประกอบศาสนพิธีผนึกในพระวิหารให้คนเป็นและ 
คนตายได้ 

ลูกหลานของลีไฮจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ 
พระเจ้าตรัสว่าเม่ือใกล้ถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง ชาวเลมันจะกลายเป็นคนชอบ-
รรรมและน่าเคารพ พระองค์ตรัสว่า "ก่อนวันสำคัญย่ิงของพระเจ้าจะมาถึง, . . . 
ชาวเลมันจะบานสะพร่ังดังดอกกุหลาบ" (คพ. 49:24) เวลาน้ีลูกหลานจำนวนมาก 
ของลีไฮกำลังได้รับพรของพระกิตติคุณ 
การสรางเยรูซาเล็มใหม่ 

ใกล้เวลาเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ วิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์จะสร้างเมืองที่ชอบธรรม 
เมืองหน่ึง เมืองของพระผู้เป็นเจ้า เรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่ พระเยซูคริสต์จะทรง 
ปกครองเมืองน้ันด้วยพระองค์เอง (ดู 3 นีไฟ 21:23-25; โมเสส 7:62-64; หลัก 
แห่งความเช่ือข้อ 10) พระเจ้าตรัสว่าจะสร้างเมืองน้ันในรัฐมิสซูรี สหรัฐอเมริกา 
(คพ. 84:2-3) 
ที่กล่าวมาเป็นเครื่องหมายเพียงไม่กี่อย่างที่พระเจ้าประทานแก่เรา พระคัมภีร์ 
บรรยายไว้มากกว่าน้ี 

• ท่านเห็นหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าเครื่องหมายกำลังเกิดขึ้น 

การรู ้ เครื ่องหมายแห่งเวลาจะช่วยเราได้ 
• เราจะยังคงใจเย็นและสงบอยู่ได้อย่างไรทั้งที่เครื่องหมายบางอย่างน่าหวาด 

กลัวและน่าสะพรึงกลัว 
พระเจ้าตรัสถึงการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระองค์ดังน้ี "โมงและวันไม่มีมนุษย์ 
คนใดรู้1 ทั้งเหล่าเทพในสวรรค์ก็ไม่รู้" (คพ. 49:7) พระองค์ทรงสอนเร่ืองน้ีโดย 
ใช้อุปมาเร่ืองต้นมะเด่ือ พระองค์ตรัสว่าเม่ือเราเห็นต้นมะเด่ือแตกใบ เราบอกได้ 
ว่าอีกไม่นานจะถึงฤดูร้อน ทำนองเดียวกัน เม่ือเราเห็นเคร่ืองหมายดังบรรยายไว้ 
ในพระคัมภีร์ เราจะรู้ว่าใกล้ถึงการเสด็จมาของพระองค์แล้ว (ดู มัทธิว 24:32-33) 
พระเจ้าประทานเครื่องหมายเหล่านี้เพื่อช่วยเรา เราต้องทำให้ชีวิตเรามีระเบียบ 
และเตรียมตัวเราและครอบครัวเราให้พร้อมรับส่ิงเหล่าน้ันท่ีจะเกิดข้ึน 
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เราได้รับการเตือนเร่ืองภัยพิบัติและทราบว่าต้องเตรียมพร้อม แต่เราจะเฝืๅรอการ 
เสด็จมาของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความยินดีด้วย พระเจ้าตรัสว่า "อย่ากังวลใจเลย, 
เพราะ, เม่ือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงเหล่าน้ีจะบังเกิดข้ึน, เจ้าจะรู้ว่าสัญญาซ่ึงทำไว้กับ 
เจ้าจะเกิดสัมฤทธิผล" (คพ. 45:35) พระองค์ตรัสว่าเม่ือพระองค์เสด็จมาคนชอบ 
ธรรมจะไม่ถูกทำลาย "แต่จะทนอยู่ได้ในวันน้ัน. และแผ่นดินโลกจะให็ไว้แก่พวก 
เขาเป็นมรดก;. . . และลูกหลานของพวกเขาจะเติบโต. . .โดยไม่มีบาป. 
เพราะพระเจ้าจะประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา, และรัศมีภาพของพระองค์จะอยู่ 
กับพวกเขา, และพระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและผูให้กฎของพวกเขา" 
(คพ. 45:57-59) 

พระค'มภีร์เพิ ่มเติม 
• 1 โครินธ์ 15:22-28 (ท่ีสุดมาถึง ความตายหมดส้ินไป) 
• มัทธิว 16:1-4 (สังเกตเห็นเคร่ืองหมายแห่งเวลา) 
• มทธิ'ว 24; คพ. 29:14-23; 45:17-57; 88:87-94; โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1 

(เคร่ืองหมายการเสด็จมาคร้ังท่ีสอง) 
• 1 เธสะโลนิกา 5:1-6 (ฟ้าคอยเครื่องหมายและเตรียมตัว) 
• คพ. 38:30 (เตรียมพร้อมเพ่ือเราจะไม่กลัว) 
• คพ. 68:11 (เราจะรู้จักเคร่ืองหมาย) 
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การเสด็จมาครั้งที่สอง 
ของพระเยซูคริสต 

บทที่ 4 4 

เฝ็ารอการเสด็จมาครั ้งที ่สองของพระผู ้ช ่วยให้รอด 
สี่สิบวันหลังจากการฟืนคืนพระชนม์ พระเยซูและอัครสาวกของพระองค์ไปรวม 
กันที่ภูเขามะกอกเทศ ถึงเวลาที่พระเยซูจะเสด็จไปจากแผ่นดินโลกแล้ว พระองค์ 
ทรงเสร็จส้ินงานท้ังหมดท่ีทรงต้องทำในเวลาน้ัน พระองค์ต้องเสด็จกลับไปหาพระ 
บิดาบนสวรรค์จนกว่าจะถึงเวลาเสด็จมาครั้งที่สอง 
หลังจากพระเยซูทรงสอนอัครสาวกแล้ว พระองค์จึงเสด็จสู่สวรรค์ ขณะท่ีอัคร-
สาวกมองข้ึนไปบนฟ้า เทพสององค์มารนอยู่ข้างๆ พวกเขา พลางกล่าวว่า "ชาว 
กาสิลีเอ๋ย เหตุไฉนท่านจึงเขม้นดูฟ้าสวรรค์ พระเยซูองค์น้ีซ่ึงทรงรับไปจากท่าน 
ขึ้นไปยังสวรรค์นั้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์ 
เสด็จไปยังสวรรค์น้ัน" (กิจการ 1:11) 
นับจากเวลานั้นจวบจนปัจจุบัน ผู้ติดตามพระเยซูคริสต์ต่างเฝืารอการเสด็จมา 
คร้ังท่ีสอง 
พระเยซูจะทรงทำอะไรเมื ่อพระองค์เสด็จมาอีกครัง 

เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกอีกคร้ัง พระองค์จะทรงทำส่ิงต่อไปน้ี 
1. พระองค์จะทรงชำระล้างแผ่นดินโลก เม่ือพระเยซูเสด็จมาอีกคร้ัง พระองค์จะ 

เสด็จมาในเดชานุภาพและรัศมีภาพย่ิงใหญ่ เวลาน้ันคนช่ัวจะถูกทำลาย ทุก 
อย่างท่ีเส่ือมทรามจะถูกเผาไหม้ และแผ่นดินโลกจะถูกชำระด้วยไฟ (ดู คพ. 
101:24-25) 

สำหรับครู: ท่านอาจมอบหมายให้สมาชิกชั้นเรียนหรือสมาชิกครอบครัวคนละหนึ่งข้อ ขอให้แต่ละคน 
ทำงานใฟวนของตน โดยศึกษาข้อท่ีได้รับมอบหมายรวมท้ังข้อความพระคัมภีร์ จากนนเปิดโอกาสให้ทุก 
คนได้แบ่งปันสันๆ ว่าพวกเขาเรียนรู้อะไร 
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2. พระองค์จะทรงพิพากษาผู้คนของพระองค์ เม่ือพระเยซูเสด็จมาอีกคร้ัง พระ-
องค์จะทรงพิพากษาประชาชาติและจะทรงแยกคนชอบธรรมออกจากคนชั่ว 
(ดู มัทธิว 25:31-46; ดูบทที่ 46 ในหนังสือเล่มน้ีด้วย) ยอ'พนผู้เปิดเผยเขียน 
เก่ียวกับการพิพากษาดังกล่าวไว้ว่า "ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ท่ี 
นั่งบนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่จะพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของ 
คนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซู และเพราะพระวจนะ 
ของพระเจ้า . . . คนเหล่าน้ันกลับมีชีวิตข้ึนมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับ 
พระคริสต์เป็นเวลาพันปี" คนช่ัวท่ีท่านเห็น "ไม1ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบ 
กำหนดพันปี" (วิวรณ์ 20:4-5; ดู คพ. 88:95-98 ด้วย) 

3. พระองค์จะทรงนำเข้าสู้มิลเลเนียม มิลเลเนียมคือช่วงเวลาหนึ่งพันปีที่พระเยซู 
จะทรงครองแผ่นดินโลก ตอนต้นของช่วงเวลาน้ี คนชอบธรรมจะได้พบพระ 
เยซู ณ การเสด็จมาของพระองค์ (ดู คพ. 88:96) การเสด็จมาของพระองค์จะ 
เริ่มต้นยุคมิลเลเนียม (ดู บทท่ี 45 ในหนังสือเล่มน้ี) 
ประธานบริคัม ยังก์กล่าวว่า 
"ในมิลเลเนียม เม่ืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้รับการสถาปนาบนแผ่นดิน 
โลกด้วยอำนาจ รัศมีภาพ และความดีพร้อม การปกครองของคนช่ัวร้ายท่ี 
ครอบครอง มานานแสนนานจะถูกปราบให้ราบคาบลง วิสุทธิชนของพระผู้เป็น 
เจ้าจะมีสิทธิพิเศษในการสร้างพระวิหาร และการเข้าไปในพระวิหารน้ันเปรียบ 
ได้กับเสาหลักในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้า [ดู วิวรณ์ 3:12] พวกเขาจะ 
ประกอบศาสนพิธีให้คนตายของพวกเขา แล้วเราจะเห็นเพ่ือนๆ ของเราออก 
มาพบเรา และบางทีคนที่เราคุ้นเคยก็อยู่ที่นี่... และเราจะได้รับการเปิดเผยให้ 
รู้จักบรรพบุรุษของเราอย่างชัดเจนย้อนไปจนถึงท่านบิดาอาดัมและท่านมารดา 
เอวา และเราจะเข้าไปในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าและประกอบศาสนพิธีเพ่ือ 
พวกเขา แล้ว [ลูกๆ] จะถูกผนึกกับ [พ่อแม่] จนกว่าสายโซ่จะเช่ือมกลับไปจน 
ถึงอาดัม เพ่ือจะมีห่วงโซ่ท่ีสมบูรณ์ของฐานะปุโรหิตต้ังแต่อาดัมถึงท่ีสุดของ 
แผ่นดินโลก" (คำสอนของประธานศาสนาจักร: บริคัม ยัง [1997] หน้า 372) 

4. พระองค์จะทรงทำให้การฟืนคืนชีวิตครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์ คนท่ีได้รับสิทธิ 
พิเศษให้ออกมาในการฟืนคืนชีวิตของคนเที่ยงธรรมจะได้ลุกขึ้นจากหลุมศพ 
ของพวกเขา พวกเขาจะได้ไปเฝืาพระผู้ช่วยให้รอดเม่ือพระองค์เสด็จลงมาจาก 
สวรรค์ (ดู คพ. 88:97-98) 
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หลังจากพระเยซูคริสต์ทรงฟืนคืนพระชนม์ คนชอบธรรมคนอ่ืนๆ ที่สิ้นชีวิต 
แล้วก็พ้ืนคืนชีวิตด้วย พวกเขาปรากฏตัวในเยรูซาเล็มและในทวีปอเมริกาด้วย 
(ดู มัทธิว 27:52-53; 3 นีไฟ 23:9-10) นี่คือการเริ่มต้นการฟืนคืนชีวิตครั้ง 
แรก นับแต่นั้นก็มีคนฟืนคืนชีวิต คนท่ีฟินคืนชีวิตแล้วและคนท่ีจะฟืนคืนชีวิต 
ณ เวลาพระองค์เสด็จมาจะได้รับรัศมีภาพของอาณาจักรซีเลสเชียลเป็นมรดก 
(ดู คพ. 76:50-70) 
หลังจากคนท่ีได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียลฟืนคืนชีวิต คนอีกกลุ่มหน่ึงก็จะฟืนคืน 
ชีวิต นั่นคือคนที่จะได้รับรัศมีภาพเทอร์เรสเตรียล เม่ือคนเหล่าน้ืฟินคืนชีวิต 
แล้ว การฟืนคืนชีวิตคร้ังแรกจึงเสร็จสมบูรณ์ 
คนช่ัวร้ายท่ีมีชีวิตอยู่ ณ เวลาแห่งการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเจ้าจะถูกทำ-
ลายในเน้ือหนัง พวกเขา พร้อมด้วยคนชั่วร้ายที่ตายแล้วจะต้องรอให้มิณล-
เนียมส้ินสุดก่อนพวกเขาจึงออกมาจากหลุมศพได้ เมื่อมิลเลเนียมสิ้นสุดแล้ว 
การฟืนคืนชีวิตครั้งสุดท้ายจะเกิดขึ้น คนตายท่ีเหลือท้ังหมดจะลุกข้ึนมาพบ 
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะได้รับอาณาจักรทีเลสเชียลเป็นมรดกหรือไม่ก็ถูกขับ 
เข้าไปในความมีดภายนอกพร้อมซาตาน (ดู คพ. 76:32-33, 81-112) 

5. พระองคจะ ทรงดำรงตำแหน่งตาม^ใmm ะกษตรย่แหงสวรรคและแผ่น 
ดินโลก เม่ือพระเยซูเสด็จมา พระองค์จะทรงจัดต้ังการปกครองของพระองค์ 
บนแผ่นดินโลก ศาสนจักรจะเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรน้ัน พระองค์จะทรง 
ปกครองทุกคนบนแผ่นดินโลกในสันติสุขเป็นเวลา 1,000 ปี 
เม่ือพระเยซูคริสต์เสด็จมาแผ่นดินโลกคร้ังแรก พระองค์มิได้เสด็จมาในรัศมี-
ภาพ พระองค์ประสูติในคอกสัตว์อันต่ําต้อยและนอนอยู่ในรางหญ้า พระองค์ 
มิได้เสด็จมาพร้อมกองท้พเกรียงไกรอย่างที่ชาวยิวคาดหวังจากพระผู้ช่วยให้ 
รอดของพวกเขา แต่พระองค์เสด็จมาโดยตรัสว่า"จงรักศัตรูของท่าน...[จง 
ทำดีต่อคนที่เกลียดขังท่าน] และ'จงอธิษฐานเพ่ือผู้ท่ี [ข่มเหงท่าน]" (มัทธิว 5: 
44) ผู้คนปฏิเสธพระองค์และตรึงพระองค์บนกางเขน แต่พระองค์จะไม่ถูก 
ปฏิเสธ ณ การเสด็จมาคร้ังท่ีสอง "เพราะทุกหูจะได้รนมัน, และทุกเข่าจะย่อ 
ลง, และทุกส้ินจะสารภาพ" ว่าพระเยซูคือพระคริสต์ (คพ. 88:104) พระองค์ 
จะได้รับการต้อนรับในฐานะ "พระเจ้าแห่งพระเจ้าท้ังปวง และกษัตริย์แห่ง 
กษัตริย์ท้ังปวง" (วิวรณ์ 17:14) พระองค์จะทรงได้รับเรียกว่า "ท่ีปรึกษามหัศ-
จรรย์ พระผู้ทรงมหิทธิฤทธ พระบิดานิรันดร องค์สันติราช" (อิสยาห้ 9:6) 
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• ฟานคิดและรู้สึกอย่างไรขณะใคร่ครวญเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่ 
สอง 

เราจะรูได้อย่างไรว่าพระผู ้ช ่วยให้รอดใกล้เสด็จมา 

เม่ือพระเยซูคริสต์ประสูติ มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดของโลกเสด็จมา 
แล้ว เม่ือพระองค์เสด็จมาอีกคร้ัง จะไม่มีใครสงสัยเลยว่าพระองค์คือใคร ไม่มี 
ใครรู้เวลาแน่,นอนท่ีพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาอีกคร้ัง "แต่วันน้ัน โมงน้ัน ไม่มี 
ใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว" (มัทธิว 
24:36; ดู คพ. 49:7 ด้วย) 
พระเจ้าทรงใช้อุปมาเร่ืองหน่ึงเพ่ือให้เรามีแนวคิดเก่ียวกับเวลาท่ีพระองค์จะเสด็จ 
มา 
"จงเรียนคำเปรียบเร่ืองต้นมะเด่ือ เมื่อแตกกิ่งแตกใบ ฟานก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึง 
แล้ว 
"เช่นน้ันแหละ เม่ือฟานท้ังหลายเห็นเหตุการณ์เหล่าน้ันเกิดข้ึน ก็ให้รู้ว่าพระองค์ 
เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้ว" (มาระโก 13:28-29) 
พระเจ้าประทานเครื่องหมายบางอย่างให้เรารู้ด้วยว่าพระองค์ใกล้เสด็จมา หลัง 
จากเปิดเผยเครื่องหมาย พระองค์ทรงเตือนว่า 
"จงเฝ็าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของฟานจะเสด็จมาเวลาไหน 

"เหตุฉะน้ัน ท่านทั้งหลายจงเตรียมพร้อมไว้ เพราะในโมงท่ีท่านไม่คิดไม่ฝืนน้ัน 
บุตรมนุษย์จะเสด็จมา" (มัทธิว 24:42, 44) 
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเยซูใกล้เสด็จมาครั้งที่สองแล้ว 
ให้ดูบทท่ี 43 ในหนังสือเล่มน้ี 
เราจะพร้อมได้อย่างไรเมื ่อพระผู ้ช ่วยให้รอดเสด็จมา 

วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมรับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดคือยอมรับคำสอน 
ของพระกิตติคุณและทำให้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเรา เราควรดำเนินชีวิตแต่ละวัน 
ให้ดีท่ีสุด เหมือนท่ีพระเยซูทรงสอนเม่ือคร้ังประทับบนแผ่นดินโลก เราสามารถ 
พึ่งการนำทางของศาสดาพยากรณ์และทำตามคำแนะนำของท่าน เราสามารถดำ-
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เนินชีวิตอย่างมีค่าควรให้พระวิญญาณบริสุทธนำทางเรา จากน้ันเราจะเฝ็ารอการ 
เสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดด้วยความสุข มิใช่ด้วยความกลัว พระเจ้าตรัสว่า 
"อย่ากลัวเลย, ฝูงแกะน้อย, อาณาจักรเป็นของเจ้าจนกว่าเรามา ดูเถิด, เรามาโดย 
พลัน แม้เป็นดังน้ัน. เอเมน" (คพ. 35:27) 
• เหตุใดเราจึงควรสนใจการเตรียมพร้อมของเรามากกว่าเวลาท่ีแน่นอนของการ 

เสด็จมาคร้ังท่ีสอง 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• ยอห์น 14:2-3; มัทธิว 26:64 (พระเยซูทรงเตรียมสถานท่ีหน่ึงไว้และจะเสด็จมา 

อีกครั้ง) 
• มาลาคี 3:2-3; 4:1; คพ. 64:23-24 (แผ่นดินโลกจะถูกเผา) 
• คพ. 133:41-51 (คนช่ัวร้ายจะถูกทำลาย) 
• มัทธิ'ว 13:40-43 (ทำนายถึงการพิพากษา) 
• 1 โครินธ์ 15:40-42; คพ. 76; 88:17-35 (อาณาจักรแห่งรัศมีภาพ) 
• คพ. 43:29-30; 29:11 (การเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดจะนำเข้าสู่มิลเลเนียม) 
• หลักแห่งความเช่ือข้อ 10 (พระเยซูทรงครอง) 
• แอลมา 11:43-44; 40:23 (อธิบายเร่ืองการฟืนคืนชีวิต) 
• คพ. 88:96-98 (คนตายฟืน) 
• เศคาริยาห์ 14:9; วิวรณ 11:15; 1 นีไฟ 22:24-26 (พระเยซูทรงปกครองใน 

ฐานะกษัตริย์) 
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บ ท ที่ 4 5 

ผู้ดนบนแผ่นดินโลกระหว่างมิลเลเนียม 
• ใครจะอยู่บนแผ่นดินโลกระหว่างมิลเลเนียม 
หน่ึงพันปีแห่งสันติสุข ความรัก และความปีติยินดีจะเร่ิมต้นบนแผ่นดินโลก ณ 
การเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระเยซูคริสต์ ช่วงหนึ่งพันปีนี้เรียกว่ามิลเลเนียม จะ 
เป็นหน่ึงพันปีสุดท้ายของการดำรงอยู่ของแผ่นดินโลก พระคัมภีร์และศาสดาพยา-
กรณ์ช่ว ยให้เราเข้าใจว่าการอยู่บนแผ่นดินโลกในระหว่างมิล เล เนียมจะเป็นเช่นไร 
เน่ืองจากคนช่ัวร้ายถูกทำลายในการเสด็จมาคร้ังท่ีสองของพระผู้ช่วยให้รอด จึงมี 
คนชอบธรรมเท่าน้ันท่ีจะได้อยู่บนแผ่นดินโลกระหว่างมิลเลเนียม พวกเขาคือคน 
ที่ดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและซื่อสัตย์ คนเหล่าน้ีจะได้รับอาณาจักรเทอร์เรส 
เตรียลหรือไม่ก็ซีเลสเชียลเป็นมรดก 
ระหว่างมิณลเนียม มนุษย์จะยังอยู่บนแผ่นดินโลก และพวกเขาจะยังคงมีบุตร 
เช่นท่ีเรามีเวลาน้ี (ดู คพ. 45:58) โจเซฟ สมิธกล่าวว่าผู้มีร่างกายอมตะจะมาเยือน 
แผ่นดินโลกบ่อยๆ ผู้ฟินคืนชีวิตแล้วเหล่านี้จะช่วยในการปกครองและงานอื่นๆ 
(ดู Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding 
Smith [1976], 268) 
ผู้คนจะยังคงมีสิทธเสรี และคนเป็นอันมากมีอิสระท่ีจะอยู่กับศาสนาและความ 
คิดของตนต่อไป แต่สุดท้ายแล้วทุกคนจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วย 
ให้รอด 
ระหว่างมิลเลเนียม พระเยซูจะทรง "ครองแผ่นดินโลกเอง" (หลักแห่งความเช่ือ 
ข้อ 10) โจเซฟ สมิธอธิบายว่าพระเยซูจะ "ทรงปกครองวิสุทธิชน เสด็จลงมาส่ัง 
สอนแนะนำเช่นท่ีพระองค์ทรงสอน" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: ใจเซฟ 
สมิธ [2007] หน้า 277) 

สำหรับครู: บางคร้ังเร่ืองมิลเลเนียมช้กนำผู้คนให้คาดเดาความคิดท่ีไม่พบในพระคัมภีร์หรือคำสอนของ 
ศาสดาพยากรณ์ท่ีมีชีวิต ขณะท่ีท่านนำการสนทนา จงหลีกเล่ียงการคาดเดาเช่นน้ัน 
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งานของศาสนจักรระหว่างมิลเลเนียม 
• งานใหญ่สองอย่างท่ีจะต้องทำระหว่างมิลเลเนียมคืองานอะไร 
จะมีงานใหญ่สองอย่างให้สมาชิกของศาสนจักรทำระหว่างมิลเลเนียมคืองานพระ 
วิหารและงานเผยแผ่ศาสนา งานพระวิหารเก่ียวข้องกับศาสนพิธีท่ีจำเป็นต่อความ 
สูงส่ง ได้แก่ บัพติศมา การวางมือมอบของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ และ 
ศาสนพิธีพระวิหาร—เอ็นดาวเมนท์ การแต่งงานในพระวิหาร และการผนึกด้วย 
กันของหน่วยครอบครัว 
คนจำนวนมากส้ินชีวิตโดยไม่ได้รับศาสนพิธีเหล่าน้ี คนบนแผ่นดินโลกต้องประ 
กอบศาสนพิธีเหล่าน้ีให้พวกเขา เวลาน้ีเรากำลังทำงานดังกล่าวในพระวิหารของ 
พระเจ้า มีงานมากเกินกว่าจะทำให้เสร็จก่อนเริ่มต้นมิลเลเนียม ดังนั้นจึงต้องทำให้ 
เสร็จระหว่างน้ัน คนท่ีฟินคืนชีวิตแล้วจะช่วยเราแก่ไขความผิดพลาดท่ีเราทำใน 
การค้นหาบรรพชนท่ีเสียชีวิตแล้วของเรา พวกเขาจะช่วยให้เราพบข้อมูลท่ีเราต้อง 
ใช้ทำบันทึกของเรา (ดู Joseph Fielding Smith, Doctrine of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 2:167, 251-52) 
งานใหญ่อีกงานหน่ึงระหว่างมิลเลเนียมคืองานเผยแผ่ศาสนา จะมีการสอนพระ 
กิตติคุณแก่คนทั้งปวงด้วยพลังอำนาจอันใหญ่ยิ่ง จนในท่ีสุดจะไม่ต้องสอนหลัก 
ธรรมเบ้ืองต้นของพระกิตติคุณให้ใครอีกเพราะ "เขาท้ังหลายจะรู้จักเราหมด ตั้ง 
แต่คนเล็กน้อยท่ีสุดถึงคนใหญ่โตท่ีสุด พระเจ้าตรัสดังน้ี" (เยเรมีย์ 31:34) 
• เราจะเตรียมตัวอย่างไรในเวลาน้ีเพ่ือทำงานในมิลเลเนียม 
สภาพในช่วงมิลเลเนียม 
• ชีวิตในช่วงมิลเลเนียมจะแตกต่างจากชีวิตบนแผ่นดินโลกเวลานี้อย่างไร 
ศาสดาพยากรณโจเซฟ สมิธสอนว่าในช่วงมิลเลเนียม "แผ่นดินโลกจะกลับคืนสู่ 
สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมืองบรมสุขเกษม" (หลักแห่งความเช่ือข้อ 10) 
ซาตานถูกมัด 
ในช่วงมิลเลเนียม ซาตานจะถูกมัด นึ่หมายความว่าเขาจะไม่มีอำนาจล่อลวงคน 
ที่มีชีวิตอยู่เวลานั้น (ดู คพ. 101:28) "ลูกหลาน...จะเติบโตไปสู่ความรอดโดย 
ไม่มีบาป" (คพ. 45:58) "เน่ืองจากความชอบธรรมของผู้คน [ของพระเจ้า], ซาตาน 
ไม่มีอำนาจ; ดังนั้น, จึงปลดปล่อยเขาออกมาไม่ได้เป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี; 
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เพราะเขาไม่มีอำนาจเหนือใจผู้คน, เพราะพวกเขาดำรงอยู่ในความชอบธรรม, 
และพระผู้บริสุทธแห่งอิสราเอลทรงปกครอง" (1 นีไฟ 22:26) 

สันติสุขบนแผ่นดิน โลก 
ในช่วงมิลเลเนียม จะไม่มีสงคราม ผู้คนจะอยู่กันอย่างสงบและกลมเกลียวกัน 
สิ่งที่เคยใช้ทำสงครามจะเปลี่ยนมาใช้ทำประโยชน์ "เขาท้ังหลายจะตีดาบของเขา 
ให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กัน 
อีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป" (อิสยาห์ 2:4; ดู อิสยาห์ 11:6-7; คพ. 
101:26 ด้วย) 
การปกครองอันชอบธรรม 

ประธานจอห์น เทย์เลอร์สอนว่า "พระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ปกครองท่ัวท้ังแผ่นดิน 
โลกและมวลมนุษย์ภายใต้อำนาจการปกครองของพระองค์ ทุกประเทศภายใต้ 
ฟ้าสวรรค์จะต้องยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์ และน้อมคำนับคทาของพระองค์ 
คนท่ีรับใช้พระองค์ในความชอบธรรมจะติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าและกับพระเยซู 
จะมีการปฏิบัติของเหล่าเทพ จะรู้อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนคนอื่นที่อาจจะ 
ไม่ยอมเช่ือฟังกฎของพระองค์โดยครบถ้วน หรือไม่ได้รับการสอนอย่างเต็มท่ีใน 
พันธสัญญาของพระองค์จะต้องยอมเชื่อฟังการปกครองของพระองค์อย่างสมบูรณ์ 
เพราะน่ันจะเป็นการครองราชย์ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก พระองค์ใช้กฎ 
ของพระองค์ และทรงบัญชาประชาชาติต่างๆ ของโลกให้เช่ือฟังซ่ึงเป็นสิทธโดย 
ชอบของพระองค์" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: จอห์น เทย์เลอร [2001] 
หน้า 223) 
ไม่ปีความตาย 

ในช่วงมิลเลเนียมจะไม่มีความตายอย่างท่ีเรารู้ เม่ือผู้คนมีชีวิตจนแก่เฒ่า พวก 
เขาจะไม่ตายและถูกฝัง แต่พวกเขาจะถูกเปล่ียนจากสภาพมรรตัยเป็นสภาพอมตะ 
"ในพริบตา" (ดู คพ. 63:51; 101:29-31) 
ทุกสิ่งจะเปีดเผย 
ความจริงบางอย่างยังไม่เคยเปิดเผยให้เรารู้ ทุกสิ่งจะเปิดเผยในระหว่างมิลเลเนียม 
พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง "เปิดเผยส่ิงท้ังปวง—ส่ิงท่ีผ่านไป, และส่ิงท่ีซ่อน 
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อยู่ซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดรู้, สิ่งที่เกี่ยวกับแผ่นดินโลก, ซึ่งโดยสิ่งนั้นพระองค์ทรงรัง 
สรรค์โลก, และจุดประสงค์และจุดหมายของมัน—ส่ิงท่ีล้ําค่าท่ีสุด, สิ่งที่อยู่เบื้อง 
บน, และส่ิงท่ีอยู่เบ้ืองล่าง, สิ่งที่อยู่ในแผ่นดินโลก, และบนแผ่นดินโลก, และใน 
ฟ้าสวรรค์" (คพ. 101:32-34) 
กิจกรรมอื่นๆ ในช่วงมิลเลเนียม 
ชีวิตจะเป็นเหมือนเวลานี้ในหลายๆ ด้าน เว้นแต่ว่าจะทำทุกอย่างในความชอบธรรม 
ผู้คนจะกิน ดื่ม และสวมเส้ือผ้า (ดู คำสอนของประธานศาสนาจักร: ปริอัม ยัง 
[1997] หน้า 371) ผู้คนจะยังคงปลูกพืช เก็บเกี่ยวพืชผล และสร้างบ้าน (ดู อิส-
ยาห์ 65:21) 
• ท่านคิดและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสภาพในช่วงมิลเลเนียม 

การต่อสัครั ้งสุดท้ายหลังจากมิลเลเนียม 
• ชะตากรรมสุดท้ายของแผ่นดินโลกจะเป็นอย่างไร 

เม่ือส้ินสุด 1,000 ปี ซาตานจะถูกปล่อยเป็นอิสระช่วงส้ันๆ บางคนจะหันเหไป 
จากพระบิดาบนสวรรค์ ซาตานจะระดมพล และมิคาเอล (อาดัม) จะรวมไพร่พล 
สวรรค์ ในการต่อสู้คร้ังใหญ่น้ี ซาตานและผู้ติดตามเขาจะถูกขับออกไปตลอดกาล 
แผ่นดินโลกจะเปล่ียนเป็นอาณาจักรซีเลสเชียล (ดู คพ. 29:22-29; 88:17-20, 
110-15) 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• เศคาริยาห์ 14:4-9; 1 นีไฟ 22:24-25 (พระเยซูทรงครองแผ่นดินโลก) 
• ดาเนียล 7:27 (วิสุทธิชนจะได้รับอาณาจักร) 
• คพ. 88:87-110 (สภาพระหว่างมิลเลเนียม) 
• วิวรณ 20:1-3; 1 นีไฟ 22:26 (ซาตานถูกมัด) 
• คพ. 101:22-31 (ความเป็นอริกันส้ินสุด ไม่มีความตาย ซาตานไม่มีอำนาจ 

ล่อลวง) 
• อิสยาห์ 11:1-9 (สุนัขปาและลูกแกะจะอยู่ด้วยกัน) 
• คพ. 43:31; วิวรณ์ 20:7-10 (ซาตานถูกปลดปล่อยช่วงส้ันๆ) 
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การพิพากษาครั้งสุดท้าย 
บทที่ 4 6 

การพิพากษาของพระผู ้ เป ็นเจ ้า 
• การพิพากษาต่างๆ ก่อนการพิพากษาครั้งสุดท้ายมีอะไรบ้าง การพิพากษา 

ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไร 
พระคัมภีร์บอกเราอยู่เสมอว่าวันจะมาถึงเมื่อเราจะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระผู้ 
เป็นเจ้าเพ่ือรับการพิพากษา เราจำเป็นต้องเข้าใจว่าการพิพากษาจะเกิดข้ึนอย่างไร 
เพ่ือเราจะพร้อมรับเหตุการณ์สำคัญน้ีมากข้ึน 
พระคัมภีร์สอนว่าเราทุกคนจะได้รับการพิพากษาตามงานของเรา "ข้าพเจ้าได้เห็น 
บรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อย ยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น และหนังสือ 
ต่างๆ ก็เปิดออก หนังสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออกด้วย คือหนังสือแห่งชีวิต และผู้ท่ี 
ตายไปแล้วท้ังหมดถูกพิพากษาตามข้อความท่ีจารึกไวในหนังสือเหล่าน้ัน และ 
ตามท่ีเขาได้กระทำ" (วิวรณ์ 20:12; ดู คพ. 76:111 ;| 1 นีไฟ 15:32; อับราฮัม 3: 
25-28 ด้วย) เราจะถูกพิพากษา "ตามความปรารถนาของใจ [เรา]" (คพ. 137:9; 
ดู แอลมา 41:3 ด้วย) 

ที่นึ่บนโลกนี้เรามักได้รับการตัดสินเกี่ยวกับความมีค่าควรของเราเพื่อรับโอกาส 
ต่างๆ ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า เม่ือเรารับบัพติศมาเราได้รับการตัดสินว่ามี 
ค่าควรรับศาสนพิธีนี้ เราได้รับการตัดสินเม่ือเราได้รับการเรียกให้รับใชในศาสน-
จักรหรือสัมภาษณ์เลื่อนขั้นฐานะปุโรหิตหรือใบรับรองพระวิหาร 
แอลมาสอนว่าเม่ือเราตาย วิญญาณของเราจะถูกส่งไปสู่สภาพของความสุขหรือ 
ไม่ก็ความทุกข์ยาก (ดู แอลมา 40:11-15) นี่เป็นการพิพากษาส่วนหนึ่ง 
คำพูด งาน และความนึกคิดของเราจะใช้ต ัดสินเรา 
• ลองจินตนาการว่าท่านกำลังถูกตัดสินจากความนึกคิด คำพูด งาน และการ 

กระทำท้ังหมดของท่าน 
สำหรับครู: ท่านไม่จำเป็นต้องสอนทุกเรื่องในแต่ละบท ขณะท่ีท่านเตรียมสอนร่วมโเบการสวดอ้อวอน ให้ 
แสวงหาการนำทางของพระวิญญาณเพ่ือให้รู้ว่าจะสอนส่วนใดของบทเรียน 
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ศาสดาพยากรณ์แอลมาเป็นพยานว่า "เพราะถ้อยคำของเราจะกล่าวโทษเรา, 
แท้จริงแล้ว, งานท้ังหมดของเราจะกล่าวโทษเรา; . . . และความนึกคิดของเราจะ 
กล่าวโทษเราด้วย" (แอลมา 12:14) 

พระเจ้าตรัสว่า "คำท่ีไม่เป็นสาระทุกคำซ่ึงมนุษย์พูดน้ัน มนุษย์จะต้องรับผิดชอบ 
ในถ้อยคำเหล่าน้ันในวันพิพากษา เหตุว่าท่ีเจ้าจะพ้นโทษได้ หรือจะต้องถูกปรับ 
โทษน้ัน ก็เพราะวาจาของเจ้า" (มัทธิว 12:36-37) 
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ช่วยให้เราพร้อมรับการพิพากษาคร้ังสุดท้าย โดยการเป็น 
สานุศิษย์ท่ีซ่ือสัตย์ต่อพระองค์และกลับใจจากบาปท้ังหมดของเรา เราจะได้รับ 
การอภัยบาป บริสุทธ และศักดสิทธเพ่ือเราจะสามารถอยู่ในท่ีประทับของพระผู้ 
เป็นเจ้าได้ เม่ือเรากลับใจจากบาป โดยท้ิงความนึกคิดและการกระทำท่ีไม่บริสุทธ 
ทุกอย่าง พระวิญญาณบริสุทธจะทรงเปล่ียนใจเราเพ่ือเราจะไม่มีความปรารถนา 
จะทำบาปอีก (ดู โมไซยาห 5:2) ต่อจากนั้นเมื่อเรารับการพิพากษา เราจะพร้อม 
เข้าในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
• ให้นึกว่าท่านจะทำอะไรได้บ้างเพ่ือปรับปรุงความนึกคิด คำพูด และการกระทำ 

ของท่าน 
เราจะถูกพิพากษาตามบันทึก 
• เราจะถูกพิพากษาจากบันทึกอะไรบ้าง ใครจะพิพากษาเรา 

ศาสดาพยากรณ์!จเซฟ สมิธกล่าวว่าคนตายจะถูกพิพากษาจากบันทึกท่ีเขียนบน 
แผ่นดินโลก เราจะถูกพิพากษาจาก "หนังสือแห่งชีวิต" ซึ่งบันทึกไว้ในสวรรค์ด้วย 
(ดู คพ. 128:6-8) 
"ท่านทุกคน . . . ต้องยืนหน้า บัลลังก์พิพากษาของพระผู้บริสุทธแห่งอิสราเอล 
. . . และแล้ว. . . ย่อม. . . ถูกพิพากษาตามการพิพากษาอันศักดสิทธของพระผู้ 
เป็นเจ้า' (2 นีไฟ 9:15) จากนิมิตท่ียอพนเห็น 'หนังสืออีกเล่มหน่ึงก็เปิดออกด้วย 
คือ หนังสือชีวิต และผู้ตายแล้วท้ังหมดก็ถูกพิพากษาตามข้อความท่ีจารึกไว้ใน 
หนังสือเหล่าน้ัน และตามท่ีเขาได้กระทำ' (วิวรณ์ 20:12) 'หนังสือ' ที่พูดถึงคือ 
บันทึก [เก่ียวกับงานของท่าน] ซึ่งเขียนไว้บนแผ่นดินโลก . . . หนังสือแห่งชีวิต 
เป็นบันทึกซ่ึงเขียนไว้ในสวรรค์' (คพ. 128:7)" {คำสอนของประธานศาสนาจักร: 
ฮาโรลด์ ปี. ลี [2000] หน้า 213) 
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มีอีกบันทึกหนึ่งที่จะใช้พิพากษาเราด้วย อัครสาวกเปาโลสอนว่าตัวเราคือบันทึก 
ของชีวิตเรา (ดู โรม 2:15) สิ่งที่เก็บไวในร่างกายและความคิดเราคือประวัติโดย 
ครบถ้วนของทุกส่ิงท่ีเราทำ ประธานจอห์น เทย์เลอร์สอนความจริงน้ี "[แต่ละคน] 
จะเล่าเร่ืองราวของตนเอง และเป็นพยานปรักปรำตนเอง . . . บันทึกที่ตนเองจารึก 
ไวในแผ่นใจของตนเอง บันทึกที่จะโป้ปดไม่ได้ จะถูกเผยในวันน้ันต่อพระพักตร์ 
พระผู้เป็นเจ้า ต่อเหล่าเทพ และคนท่ีจะน่ังเป็นผู้พิพากษา" (.Deseret News, 
Mar. 8, 1865, 179) 
อัครสาวกยอห์นสอนว่า "พระบิดามิได้ทรงพิพากษาผูใด แต่พระองค์ได้ทรงมอบ 
การพิพากษาท้ังส้ินไว้กับพระบุตร" (ยอห์น 5:22) และพระบุตรจะทรงเรียกคน 
อื่นๆ มาช่วยในการพิพากษา อัครสาวกสิบสองผู้อยู่กับพระองค์ในการปฏิบัติ 
ศาสนกิจจะพิพากษาสิบสองเผ่าของอิสราเอล (ดู มัทธิว 19:28; ลูกา 22:30) 
อัครสาวกสิบสองชาวนีไฟจะพิพากษาชาวนีไฟและชาวเลมัน (ดู 1 นีไฟ 12:9-10; 
มอรมอน 3:18-19) 

สืบทอดสถานที่แห่งหนึ่งในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ 
• ความซื่อสัตย์ของเราในระหว่างชีวิตบนแผ่นดินโลกจะมีผลต่อชีวิตเราในนิ-

รันดรอย่างไร 
ในการพิพากษาคร้ังสุดท้ายเราได้รับสถานท่ีในอาณาจักรซ่ึงเราเตรียมไว้ พระคัม-
ภีร์สอนเราถึงอาณาจักรแห่งรัศมีภาพสามแห่ง—อาณาจักรซีเลสเชียล อาณาจักร 
เทอร์เรสเตรียล อาณาจักรทึเลสเชียล (ดู คพ. 88:20-32) 
ในหลักคำสอนและพันธสัญญา 76 พระเจ้าตรัสถึงหนทางท่ีเราจะเลือกดำเนิน 
ชีวิตมรรตัยของเรา พระองค์ทรงอธิบายว่าการเลือกของเราจะเป็นตัวกำหนดว่า 
เราพร้อมรับอาณาจักรใด เราเรียนรู้จากการเปิดเผยน้ีวำแม้แต่สมาชิกของศาสน-
จักรก็จะได้รับอาณาจักรต่างกันไปเพราะพวกเขาซื่อสัตย์และกล้าหาญในการเชื่อ 
ฟังพระคริสต์ไม่เท่ากัน 
ต่อไปนี้เป็นรูปแบบชีวิตที่เราเลือกได้และอาณาจักรที่เราจะได้รับตามการเลือก 
นั้น 
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ซีเลสเชียล 
"พวกเขาคือคนเหล่าน้ันท่ีได้รับประจักษ์พยานถึงพระเยซู, และเช่ือในพระนาม 
ของพระองค์และรับบัพติศมา, . . . เพ่ือว่าโดยรักษาพระบัญญัติพวกเขาจะได้รับ 
การล้างและชำระจากบาปท้ังหมดของพวกเขา, และรับพระวิญญาณสักดสิทธ" 
พวกเขาคือคนท่ีชนะโลกโดยศรัทธา พวกเขาเป็นคนเท่ียงธรรมและจริง ดังนั้น 
พระวิญญาณบริสุทธจึงสามารถผนึกพรไว้กับพวกเขาได้ (ดู คพ. 76:51-53) คน 
ที่ได้รับอาณาจักรซีเลสเชียล ระดับสูงสุด ซึ่งจะเป็นผู้เป็นเจ้า ต้องแต่งงานเพื่อนิ-
รันดรในพระวิหารด้วย (ดู คพ. 131:1-4) ทุกคนที่ได้รับอาณาจักรซีเลสเชียลจะ 
อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ตลอดไป (ดู คพ. 76:62) 
โดยผ่านงานท่ีเราทำในพระวิหาร ทุกคนที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกจะมีโอกาสได้ 
รับความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณและศาสนพิธีแห่งความรอดเท่าเทียมกันทั้งนี้ 
เพ่ือพวกเขาจะได้รับรัศมีภาพซีเลสเชียล 
เทอร์เรสเตรียล 

คนเหล่าน้ีคือคนท่ีปฏิเสธพระกิตติคุณเม่ืออยู่บนแผ่นดินโลกแต่หลังจากน้ันยอม 
รับในโลกวิญญาณ คนเหล่าน้ีคือคนน่ายกย่องสรรเสริญบนแผ่นดินโลกผู้มองไม่ 
เห็นพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์โดยเล่ห์กลของมนุษย์ คนเหล่าน้ีคือคนท่ีรับ 
พระกิตติคุณและประจักษ์พยานในพระเยซูแต่ไม่องอาจหลังจากน้ัน พวกเขาจะ 
ได้รับการเยือนจากพระเยซูคริสต์ แต่ไม่ใช่จากพระบิดาบนสวรรค์ (ดู คพ. 76: 
73-79) 

ทีเลสเชียล 
คนเหล่านี้ไม่รับพระกิตติคุณหรือประจักษ์พยานในพระเยซูทั้งบนแผ่นดินโลก 
และในโลกวิญญาณ พวกเขาจะทนทุกขเพราะบาปของตนในนรกจนกว่าจะฟืน 
คืนชีวิตหลังมิลเลเนียม "คนเหล่,าน้ีคือผู้ท่ีเป็นคนกล่าวเท็จ, และนักวิทยาคม, 
และผู้ล่วงประเวณี, และผู้ผิดประเวณี, และผู้ใดก็ตามท่ีรักและกล่าวคำเท็จ" คน 
เหล่าน้ีมีจำนวนมากดังดวงดาวในฟ้าสวรรค์และทรายบนฝืงทะเล พวกเขาจะได้ 
รับการเยือนจากพระวิญญาณบริสุทธ ไม่ใช่จากพระบิดาหรือพระบุตร (ดู คพ. 
76:81-88, 103-6, 109) 
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คาามมืดภายนอก 

คนเหล่านี้คือคนที่มีประจักษ์พยานในพระเยซูผ่านพระวิญญาณบริสุทธและรู้ถึง 
พระเดชานุภาพของพระเจ้าแต่ยอมให้ซาตานเอาชนะพวกเขา พวกเขาปฏิเสธความ 
จริงและลบหลู่อำนาจของพระเจ้า ไม่มีการให้อภัยสำหรับพวกเขา เพราะพวกเขา 
ปฏิเสธพระวิญญาณศักดสิทธหลังจากได้รับแล้ว พวกเขาจะไม่ได้อาณาจักรแห่ง 
รัศมีภาพ พวกเขาจะอยู่ในความมีดนิรันดร ความทรมาน และความเศร้าหมอง 
กับซาตานและบริวารของเขาไปชั่วนิรันดร (ดู คพ. 76:28-35, 44-48) 
• จาก หลักคำสอนและพันธสัญญา 76:50-53, 62-70 อะไรคือคุณลักษณะของ 

ผู้ชนะโลกด้วยศรัทธาและองอาจในประจักษ์พยานของพระเยซู 

เราดวรเตรียมรับการพิพากษาตั ้งแต่บ ัดนี ้ 
• เราต้องทำอะไรจึงจะพร้อมรับการพิพากษาคร้ังสุดท้าย 
ความจริงแล้วทุกวันคือวันพิพากษา เราพูด คิด และกระทำตามกฎซีเลสเชียล 
เทอร์เรสเตรียล หรือทีเลสเชียล ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์ซ่ึงเห็นได้จากการ 
กระทำในแต่ละวันของเราเป็นตัวกำหนดว่าเราจะได้อาณาจักรใด 

เรามีความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณท่ีได้รับการฟินฟูของพระคริสต์ พระกิตติคุณ 
คือกฎของอาณาจักรซีเลสเชียล ศาสนพิธีฐานะปุโรหิตท่ีจำเป็นต่อความก้าวหน้า 
ของเราได้รับการเปิดเผยหมดแล้ว เราเข้าสู่น้ําบัพติศมาและได้ทำพันธสัญญาว่า 
จะดำเนินชีวิตเฉกเช่นพระคริสต์ ถ้าเราซื่อสัตย์และรักษาพันธสัญญาที่ทำไว้ พระ 
เจ้าทรงบอกเราว่าคำพิพากษาของเราจะเป็นอย่างไร พระองค์จะตรัสกับเราว่า 
"ท่านท้ังหลายท่ีได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมารับเอาราชอาณาจักรซ่ึงได้ 
ตระเตรียมไว้สำหรับท่านท้ังหลายต้ังแต่แรกสร้างโลก" (มัทธิว 25:34) 

พระคัมภีร ์เพิ ่มเติม 
• โรม 2:6-9; วิวรณ์ 20:12-13 (การพิพากษา) 
• แอลมา 11:41, 45; มอรมอน 7:6; 9:13-14 (เราจะได้รับการพิพากษาในสภาพ 

ที่ฟินคืนชีวิตแล้ว) 

• 2 นีไฟ 29:11; 3 นีไฟ 27:23-26 (หนังสือท่ีใช้ในการพิพากษา) 
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• แอลมา 41:2-7 (การพิพากษาของเราตัดสินจากงานของเรา ความปรารถนา 
ของใจเรา การกลับใจ การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่) 

• มอรมอน 3:22 (กลับใจและเตรียมยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษา) 
• ลูกา 12:47-48; คพ. 82:3 (ผู้ได้รับมากจะถูกเรียกร้องมาก) 
• คพ. 88:16-33 (เราแต่ละคนจะได้รับตามความมีค่าควรของเรา) 
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แผนเพื ่อความก้าวหน้าของเรา 
เม่ือเราอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ พระองค์ทรงอธิบายแผนเพ่ือความก้าวหน้าของ 
เรา เราจะเป็นเหมือนพระองค์ได้คือเป็นสัตภาวะผู้สูงส่ง แผนดังกล่าวกำหนด 
ว่าเราต้องแยกจากพระองค์มายังแผ่นดินโลก การแยกน้ีจำเป็นต่อการพิสูจน์ว่าเรา 
จะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระบิดาหรือไม่ แม้เราจะไม่ได้อยู่ในท่ีประทับของ 
พระองค์ แผนกำหนดว่าเม่ือชีวิตบนแผ่นดินโลกส้ินสุด เราจะได้รับการพิพากษา 
และรางวัลตามระดับศรัทธาและการเช่ือฟังของเรา 
จากพระคัมภีร์เราเรียนรู้ว่ามีอาณาจักรแห่งรัศมีภาพสามแห่งในสวรรค์ อัครสาวก 
เปาโลกล่าวว่าเขารู้จักชายคนหน่ึงท่ี "ถูกรับข้ึนไปยังสวรรค์ช้ันท่ีสาม" (2 โครินธ์ 
12:2) เปาโลบอกช่ืออาณาจักรสองแห่งในสวรรค์ว่าซีเลสเชียล และเทอร์เรสเตรียล 
(ดู 1 โครินธ์ 15:40-42) ซีเลสเชียล คือชั้นสูงสุด และเทอร์เรสเตรียลคือช้ันท่ี 
สอง โดยผ่านการเปิดเผยยุคสุดท้าย เราเรียนรู้ว่าอาณาจักรช้ันท่ีสามคืออาณาจักร 
ทีเลสเชียล (ดู คพ. 76:81) เราเรียนรู้ด้วยว่ามีสวรรค์หรือระดับสามช้ันในอาณา-
จักรซีเลสเชียล (ดู คพ. 131:1) 
ความสูงส่ง 
• ความสูงส่งคืออะไร 

ความสูงส่งคือชีวิตนิรันดร์ ชีวิตแบบพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงมีรัศมีภาพย่ิงใหญ่ 
พระองค์ทรงดีพร้อม พระองค์ทรงมีความรู้และพระปรีชาญาณท้ังหมด พระองค์ 
ทรงเป็นพระบิดาของลูกๆ ทางวิญญาณ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง เราสามารถ 
เป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้ นี่คือความสูงส่ง 
ถ้าเราพิสูจน์ตนว่าชื่อสัตย์ต่อพระเจ้า เราจะได้อยู่ในระดับสูงสุดของอาณาจักร 
ซีเลสเชียลในสวรรค์ เราจะได้รับความสูงส่ง อยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ในครอบครัว 
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นิรันดร ความสูงส่งเป็นของประทานสำคัญท่ีสุดท่ีพระบิดาบนสวรรค์ทรงสามารถ 
มอบให้ลูกๆ ของพระองค์ได้ (ดู คพ. 14:7) 

พรของความสูงส่ง 
• ผูได้รับความสูงส่งจะได้รับพรอะไรบ้าง 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงดีพร้อม และพระองค์ทรงปลาบปล้ืมในความจริง 
ที่ว่าลูกๆ ของพระองค์สามารถเป็นเหมือนพระองค!ด้ งานและรัศมีภาพของพระ-
องค์ คือ "การทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดรของมนุษย์" (โมเสส 1:39) 

คนเหล่านั้นที่ได้รับความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียลผ่านศรัทธาในพระเยซู 
คริสต์จะได้รับพรพิเศษ พระเจ้าทรงสัญญาว่า "ส่ิงท้ังปวงเป็นของพวกเขา" (คพ. 
76:59) พรบางประการท่ีให้แก่ผู้ได้รับความสูงส่งมีดังน้ี 
1. พวกเขาจะพำนักอยู่ช่ัวนิรันดร!นท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซู 

คริสต์ (ดู คพ. 76:62) 
2. พวกเขาจะเป็นผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 132:20-23) 

3. พวกเขาจะมีครอบครัวนิรันดรพร้อมกับสมาชิกครอบครัวที่ชอบธรรมอยู่กับ 
พวกเขาและจะสามารถมีลูกทางวิญญาณได้ด้วย 

4. พวกเขาจะได้รับปีติอันบริบูรณ์ 
5. พวกเขาจะมีทุกอย่างที่พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ทรงมี—อำนาจ 

รัศมีภาพ อำนาจการปกครอง และความรู้ท้ังหมด (ดู คพ. 132:19-20) ประ-
ธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธเขียนว่า "พระบิดาทรงสัญญาผ่านพระบุตรว่าจะ 
ประทานทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีให้คนที่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ 
พวกเขาจะเพิ่มพูนในความรู้ ปัญญา และพลังอำนาจ จะก้าวหน้าจากพระคุณ 
ถึงพระคุณ จนกระทั่งความบริบูรณ์ของวันที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับพวกเขา" 
(.Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 
2:36; ตัวเอนตามต้นฉบับ) 

277 



บทที' 4 0 

ข้อกำหนดของความสูงส่ง 
เวลาท่ีต้องทำตามข้อกำหนดของความสูงส่งคือเด๋ียวน้ี (ดู แอลมา 34:32-34) 
ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "เพ่ือให้ได้ความสูงล่งเราต้องยอมรับพระ 
กิตติคุณและพันธสัญญาทั้งหมดของพระกิตติคุณ รับข้อผูกมัดที่พระเจ้าทรง 
เสนอ เดินในความสว่างและความเข้าใจในความจริง และ 'ดำรงชีวิตโดยคำทุกคำ 
ที่ออกจากโอษฐ์ของพระผู้เป็นเจ้า'" (Doctrines of Salvation, 2:43) 
เพ่ือให้ได้รับความสูงล่ง เราต้องมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ก่อน จากน้ันก็อดทน 
ในศรัทธาน้ันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ศรัทธาของเราในพระองค์ต้องมากถึงขนาดท่ีเรา 
กลับใจจากบาปและทำตามพระบัญญัติของพระองค์ 
พระองค์ทรงบัญชาเราทุกคนให้รับศาสนพิธีท่ีกำหนด 
1. เราต้อง'รับบัพติศมา 
2. เราต้องได้รับการวางมือเพื่อยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

และรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธ 
3. พื่น้องชายต้องได้รับฐานะปุโรหิตแห่งเมลคืเซเดคและขยายการเรียกของพวก 

เขาในฐานะปุโรหิต 
4. เราต้องได้รับเอ็นดาวเม้นท์พระวิหาร 
5. เราต้องแต่งงานเพ่ือนิรันดร ไม่ในชีวิตน้ีก็ในชีวิตหน้า 
นอกจากจะรับศาสนพิธีท่ีกำหนดแล้ว พระเจ้าทรงบัญชาเราทุกคนให้ทำดังน้ี 
1. รักพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนบ้านของเรา 
2. รักษาพระบัญญัติ 
3. กลับใจจากการทำความผิด 
4. สืบหาญาติพื่น้องผู้ล่วงลับและรับศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณแทน 

พวกเขา 
5. เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของศาสนจักรเป็นประจำเพ่ือเราจะสามารถต่อพันธ-

สัญญาบัพติศมาได้โดยการรับส่วนศีลระลึก 
6. รักสมาชิกในครอบครัวและทำให้พวกเขาเข้มแข็งในทางของพระเจ้า 
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7. สวดอ้อนวอนกับครอบครัวและสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวทุกวัน 
8. สอนพระกิตติคุณผู้อ่ืนโดยคำพูดและแบบอย่าง 

9. ศึกษาพระคัมภีร์ 
ไ0.ฟังและทำตามถ้อยคำท่ีได้รับการดลใจจากศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า 
สุดท้าย เราแต่ละคนต้องรับพระวิญญาณบริสุทธและเรียนรู้ท่ีจะทำตามการนำทาง 
ของพระองค์ในชีวิตส่วนตัวของเรา 
• ศาสนพิธีและพันธสัญญาเตรียมเราให้พร้อมรับความสูงส่งอย่างไร 
• ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ช่วยให้เราทำตามพระบัญญัติอย่างไร 
• เหตุใดเราจึงต้องเรียนรู้ท่ีจะทำตามการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธเพ่ือให้ 

ได้รับความสูงส่ง 

หลังจากเราซื ่อสัตย์และอดทนจนกว่าชีว ิตจะหาไม่แล้ว 
• เกิดอะไรข้ึนเม่ือเราอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในการเป็นสานุศิษย์ท่ีซ่ือสัตย์ต่อ 

พระคริสต์ 
พระเจ้าตรัสว่า "หากเจ้ารักษาบัญญัติของเราและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ เจ้า 
จะมีชีวิตนิรันดร์, ซึ่งของประทานนี้สำคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของ 
พระผู้เป็นเจ้า" (คพ. 14:7) ประธานโจเซฟ ฟิลดิง สมิธกล่าวว่า "ถ้าเราจะดำเนิน 
ต่อไปในพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ รักษาพระบัญญัติ นมัสการพระองค์ และดำเนิน 
ชีวิตตามความจริงของพระองค์ เวลาจะมาถึงเม่ือเราจะได้รับความบริบูรณ์ของ 
ความจริง ซึ่งจะเจิดจ้ายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจนถึงวันที่สมบูรณ์" (Doctrines of Salvation, 
2:36) 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า "เม่ือท่านข้ึนบันได ท่านต้องเริ่มจากขั้นล่าง 
สุด แล้วข้ึนไปทีละข้ัน จนไปถึงข้ันบนสุด หสักธรรมของพระกิตติคุณก็เช่นเดียว 
กัน—ท่านต้องเริ่มจากหสักธรรมข้อแรก และก้าวต่อไปจนท่านเรียนรู้หลักธรรม 
ทั้งหมดของความสูงส่ง แต่จะต้องใช้เวลาพักใหญ่หลังจากท่านผ่านม่าน [ตาย] 
ก่อนที่ท่านจะเรียนรู้ทั้งหมด ใช่ว่าจะเข้าใจท้ังหมดในโลกน้ี เรายังจะต้องทำอีกมาก 
เพ่ือเรียนรู้ความรอดและความสูงส่งของเราแม้หลังจากชีวิตน้ี" (ดู คำสอนของ 
ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ สมิธ [2007] หน้า 289) 
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โจเซฟ สมิธสอนว่า "หลักธรรมข้อแรกของพระกิตติคุณคือรู้แน่นอนถึงพระ 
ลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า . . . พระองค์ทรงเคยเป็นมนุษย์เช่นเรา . . . พระผู้เป็น 
เจ้า พระบิดาของเราทุกคนเคยประทับบนแผ่นดินโลกเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์" 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith 
[1976], 345-46) 
พระบิดาบนสวรรค์ของเราทรงรู้ความยากลำบาก ความอ่อนแอ และบาปของเรา 
พระองค์ทรงมีความเห็นอกเห็นใจและเมตตาเรา พระองค์ทรงต้องการให้เรา 
ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับพระองค์ 

ลองคิดดูว่าเราแต่ละคนจะปีติยินดีเพียงใดเมื่อเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ 
และกราบทูลพระองค์ได้ว่า "พระบิดา ข้าพระองค์ได้ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ 
ของพระองค์ ข้าพระองค์ซื่อสัตย์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ข้าพระองค์ 
มีความสุขที่ได้กลับบ้านอีกครั้ง" จากน้ันเราจะได้ยินพระองค์ตรัสว่า "ดีแล้ว 
เจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนาย 
ของเจ้าเกิด" (มัทธิว 25:23) 
• อ่านทวน มัทธิว 25:23 ลองนึกดูว่าฟานจะรู้สึกอย่างไรถ้าได้ยินพระเจ้าตรัสกับ 

ฟานเช่นน้ี 

พระคัมภีร ์ เพ ิ ่มเต ิม 
• คพ. 132:3-4, 16-26, 37 (เก่ียวกับความสูงส่ง) 
• คพ. 131:1-4 (การแต่งงานนิรันดรเป็นกุญแจสู่ความสูงส่ง) 
• คพ. 76:59-70 (อธิบายพรแห่งรัศมีภาพซีเลสเชียล) 
• คพ. 84:20-21 (โดยผ่านศาสนพิธีของฐานะปุโรหิต พลังอำนาจของความเป็น 

เหมือนพระผู้เป็นเจ้าจึงแสดงให้ประจักษ์) 

สำหรับครู: เม่ือท่านให้เวลาสมาชิกช้ันเรียนหรือสมาชิกครอบครัวไตร่ตรองความจริงพระกิตติคุณซ่ึงมีผล 
ต่อชีวิตของพวกเขา หรือนึกถึงความรักท่ีพวกเขามีต่อพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ ทานย่อมเปิด 
โอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธสอนพวกเขา 
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