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ค�ำน�ำผู้เช่ียวชำญ 
หลกัค�ำสอน

ในพระคมัภีรม์อรมอน ศาสดาพยากรณ์ฮีลามันสอน
บุตรของท่านวา่ “บนศิลาของพระผู้ ไถ่ของเรา, ผู้ทรง
เป็นพระครสิต,์ พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกตอ้ง
สรา้งรากฐานของลูก” (ฮีลามัน 5:12) การสรา้งรากฐาน
บนพระเยซูครสิต—์ซ่ึงไดแ้ก่ความเข้าใจ เช่ือ และ
ด�าเนินชีวติตามหลักค�าสอนของพระองค—์จะท�าให้การ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสและค�ามั่นสัญญาของเราลึกซึง้ยิ่งขึน้
ในฐานะสานุศิษย์ของพระองค ์ปกป้องเราจากอิทธิพล
ของปฏิปักษ์ และช่วยให้เราเป็นพรแก่ชีวติผู้อื่น

วธิหีน่ึงซ่ึงเราจะท�าส่ิงน้ีไดส้�าเรจ็คอืการศึกษาพระคมัภรี์
เป็นล�าดบัดว้ยกนัในชัน้เรยีน อกีวธิหีน่ึงทีเ่ราสรา้ง
รากฐานของเราบนพระเยซคูรสิตแ์ละหลกัค�าสอนของ
พระองคค์อืโดยผา่นความพยายามทีเ่รยีกวา่ ผูเ้ช่ียวชาญ
หลักค�าสอน

ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนมุ่งเน้นผลที่ตามมาสองประการ
ดงัน้ี

 1. การเรยีนรูแ้ละประยุกต์ ใช้หลักธรรมแห่งสวรรคเ์พื่อ
ให้ ไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ

พระบิดาบนสวรรคท์รงเปิดเผยหลักธรรมเพื่อให้ ได้
มาซ่ึงความรูท้างวญิญาณ หลักธรรมเหล่าน้ีไดแ้ก่
การกระท�าดว้ยศรทัธา การพินิจแนวคดิและค�าถาม
ดว้ยมุมมองนิรนัดร ์และการแสวงหาความเข้าใจเพิ่ม
เตมิผ่านแหล่งช่วยที่ ไดร้บัการก�าหนดจากสวรรค ์เรา
พัฒนาความเป็นผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนเมื่อเราฝึก
ประยุกต์ ใช้หลักธรรมเหล่าน้ีและเรยีนรูท้ี่จะแสวงหา
ค�าตอบตอ่ค�าถามทางประวตัศิาสตรแ์ละหลักค�าสอน
ในวธิีที่อัญเชิญพระวญิญาณบรสุิทธิ์มาเสรมิสรา้ง

ศรทัธาของเราในพระเยซูครสิตแ์ละหลักค�าสอนของ
พระองค์

 2. การเป็นผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนแห่งพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิตแ์ละข้อความพระคมัภีรท์ี่สอน
หลักค�าสอนดงักล่าว

ผลของผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนน้ีจะบรรลุผลส�าเรจ็
ได้ โดย

 ก. พัฒนาความเข้าใจอันลึกซึง้ยิ่งขึน้ของแตล่ะหัวข้อ
ตอ่ไปน้ีและข้อความส�าคญัของหลักค�าสอนที่ระบุ
ไว้ ในแตล่ะหัวข้อดงัน้ี

•  พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์
•  แผนแห่งความรอด
•  การชดใช้ของพระเยซูครสิต์
•  การฟ้ืนฟู
•  ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
•  ฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต
•  ศาสนพิธีและพันธสัญญา
•  การแตง่งานและครอบครวั
•  พระบัญญัติ

 ข. รูว้ธิีสอนข้อความของหลักค�าสอนในข้อพระคมัภีร์
ผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอน สามารถจดจ�าและหา
ข้อความเหล่าน้ีได้

 ค. อธิบายข้อความหลักค�าสอนแตล่ะข้ออย่างชัดเจน 
โดยใช้ข้อความผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอนที่เกี่ยวข้อง

 ง. ประยุกต์ ใช้ส่ิงที่เราเรยีนรู้ ในการเลือกประจ�าวนั
ของเราและในการตอบรบัประเด็นปัญหาตลอด
จนค�าถามที่เกี่ยวกับหลักค�าสอน สังคม และ
ประวตัศิาสตร์

�เอกสารหลกั� 
ผูเ้ช่ียวชาญหลกัค�าสอน 
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กำรได้มำซ่ึงควำมรู้ทำง
วญิญำณ

เพราะพระบิดาบนสวรรคท์รงรกัเราและทรงประสงค์ ให้
เราก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเหมือนพระองค ์พระองคจ์ึง
ทรงกระตุน้ให้เรา “แสวงหาการเรยีนรู,้ แม้ โดยการ
ศึกษาและโดยศรทัธาดว้ย” (คพ. 88:118) ในการ
แสวงหาความจรงิ เราวางใจพระองค์ ไดอ้ย่างเต็มที่ 
พึ่งพาพระปรชีาญาณ ความรกั และเดชานุภาพของ
พระองค์ ในการสอนและประทานพรแกเ่รา พระผูเ้ป็น- 
เจ้าทรงทราบทุกส่ิงและทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความจรงิ
ทัง้ปวง (ด ูโมไซยาห์ 4:9) พระองคท์รงสัญญาวา่จะเปิด
เผยความจรงิในความนึกคดิและในใจเราผ่านพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์หากเราแสวงหาพระองคอ์ย่าง 
ขยันหมั่นเพียร (ด ูคพ. 8:2–3)

เพื่อช่วยเรา พระบิดาบนสวรรคท์รงสอนเราถึงวธิี ไดม้า
ซ่ึงความรูท้างวญิญาณ พระองคท์รงสรา้งเงื่อนไขที่เรา
ตอ้งท�าตามเพื่อให้ ไดม้าซ่ึงความรูเ้ช่นน้ัน รปูแบบของ
พระองคท์ี่แตง่ตัง้ไว้ ในสวรรคเ์รยีกรอ้งให้เรามีความ
ปรารถนาอยา่งจรงิใจทีจ่ะรูค้วามจรงิ (ด ูโมโรไน 10:4–5) 
และเต็มใจด�าเนินชีวติตามส่ิงซ่ึงพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิด
เผย (ด ูยอห์น 7:17) ความปรารถนาที่จรงิใจจะน�าเราไป
สู่การแสวงหาความจรงิผา่นการสวดออ้นวอน (ด ูยากอบ 
1:5–6; 2 นีไฟ 32:8–9) และการศึกษาพระค�าของพระผู้
เป็นเจ้าอย่างจรงิจัง (ด ู2 ทิโมธี 3:15–17; 2 นีไฟ 32:3)

บางครัง้เราอาจคน้พบข้อมูลใหม่หรอืมีค�าถามเกี่ยวกับ
หลักค�าสอน ระเบียบปฏิบัต ิหรอืประวตัศิาสตรข์อง
ศาสนจักรซ่ึงดเูหมือนยากที่จะเข้าใจ การถามค�าถาม
และแสวงหาค�าตอบเป็นส่วนส�าคญัอย่างยิ่งเมื่อเรา
พยายามเรยีนรูค้วามจรงิ ค�าถามบางข้อที่เข้ามาในความ
นึกคดิเราอาจไดร้บัการดลใจจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
ควรพิจารณาค�าถามที่ ไดร้บัการดลใจวา่เป็นของ
ประทานจากพระผู้เป็นเจ้าซ่ึงให้ โอกาสเราเพิ่มพูน
ความเข้าใจและเสรมิสรา้งความเช่ือมั่นของเราวา่
พระเจ้าเต็มพระทัยที่จะสอนเรา ไม่วา่ค�าถามของเราจะ
มาจากแหล่งใดก็ตาม เราไดร้บัพรดว้ยความสามารถใน
การคดิหาเหตผุลและให้อิทธิพลของพระเจ้าขยายความ
นึกคดิของเราและช่วยให้เราเข้าใจอย่างลึกซ่ึงยิ่งขึน้ 

เจตคตแิละเจตนาที่เราถามค�าถามและแสวงหาค�าตอบ
จะส่งผลอย่างยิ่งตอ่ความสามารถของเราในการเรยีนรู้
ผ่านพระวญิญาณบรสุิทธิ์

หลักธรรมสามประการตอ่ไปน้ีจะน�าทางเราเมื่อเรา
พยายามเรยีนรูแ้ละเข้าใจความจรงินิรนัดร ์รวมทัง้การ
ตอบค�าถามหรอืแก้ ไขประเด็นปัญหาตา่งๆ น่ันคอื 
กระท�าดว้ยศรทัธา พินิจแนวคดิและค�าถามดว้ยมุมมอง
นิรนัดร ์และแสวงหาความเข้าใจเพิ่มเตมิผ่านแหล่ง
ช่วยที่ก�าหนดไวจ้ากสวรรค์

1.�กระท�าดว้ยศรัทธา

เรากระท�าดว้ยศรทัธาเมื่อเราเลือกวางใจพระผู้เป็นเจ้า
และหันไปหาพระองคเ์ป็นอันดบัแรกผ่านการสวด- 
อ้อนวอนที่จรงิใจ การศึกษาค�าสอนของพระองค ์และ
การเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์

ขณะทีเ่ราพัฒนาความเข้าใจของเราในการแก้ ไขข้อ
กงัวลตา่งๆ เป็นส่ิงส�าคญัท่ีเราจะพึง่พาประจักษ์พยานที่
เรามเีกีย่วกบัพระเยซคูรสิต ์การฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของ
พระองค ์และค�าสอนของศาสดาพยากรณ์ท่ีพระองค์
ทรงแตง่ตัง้ เอ็ลเดอรเ์จฟฟรยี ์อาร.์ ฮอลแลนดส์อนวา่ 
“เมือ่ช่วงเวลาน้ันมาถงึ เมือ่ปัญหาเกิดขึน้ และทางออก
ไม่ไดม้าในทันที จงยดึมัน่ในส่ิงทีท่่านรูอ้ยูแ่ลว้และยนื-
หยดัจนกวา่ความรูเ้พ่ิมเตมิจะมาถงึ” (“ขา้พเจ้าเช่ือ,” 
เลยีโฮนา, พ.ค. 2013, 94) พระเจ้าทรงเชือ้เชิญใหเ้รา  
“ดทูี ่[พระองค]์ ในความนึกคดิทุกอยา่ง; อยา่สงสัย,  
อยา่กลวั” (คพ. 6:36)

ระหวา่งช่วงเวลาที่เราอาจไม่พบค�าตอบตอ่ค�าถามของ
เราในทันที จะช่วยไดม้ากหากจ�าไวว้า่แม้พระบิดาบน
สวรรคท์รงเปิดเผยทุกส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรบัความรอดของ
เรา แตพ่ระองคย์ังมิไดท้รงเปิดเผยความจรงิทัง้หมด 
เมื่อเราแสวงหาค�าตอบตอ่ไป เราตอ้งด�าเนินชีวติดว้ย
ศรทัธา—โดยวางใจวา่สุดท้ายแล้วเราจะไดร้บัค�าตอบที่
เราแสวงหา (ด ูสุภาษิต 3:5–6; อีเธอร ์12:6) เมื่อเรา
ซ่ือสัตย์ตอ่ความจรงิและความสวา่งที่เราไดร้บัแล้ว เรา
จะไดร้บัมากขึน้ ค�าตอบตอ่ค�าถามและค�าสวดอ้อนวอน
ของเรามักจะมาเป็น “บรรทัดมาเตมิบรรทัด, กฎเกณฑ์
มาเตมิกฎเกณฑ์” (2 นีไฟ 28:30)
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2.�พินิจแนวคิดและค�าถามดว้ย 
มุมมองนิรันดร์

ในการพินิจแนวคดิทางหลักค�าสอน ค�าถาม และ
ประเด็นปัญหาทางสังคมดว้ยมุมมองนิรนัดร ์เรา
พิจารณาส่ิงเหล่าน้ันในบรบิทของแผนแห่งความรอด
และค�าสอนของพระผู้ช่วยให้รอด เราแสวงหาความช่วย
เหลือจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์เพื่อจะมองเห็นส่ิงตา่งๆ 
ดงัที่พระเจ้าทอดพระเนตรส่ิงเหล่าน้ัน การท�าเช่นน้ี
ช่วยให้เราตกีรอบค�าถาม (เพื่อมองค�าถามแตกตา่งออก
ไป) และมองแนวคดิโดยขึน้อยู่กับมาตรฐานความจรงิ
ของพระเจ้าแทนที่จะยอมรบัหลักฐานหรอืสมมตฐิาน
ของโลก (ด ู1 โครนิธ์ 2:5, 9–11) เราท�าได้ โดยถาม
ค�าถามเช่น “ฉันรูอ้ะไรบ้างแล้วเกี่ยวกับพระบิดาบน
สวรรค ์แผนของพระองค ์และวธิีที่พระองคท์รงรบัมือ
กับบุตรธิดาของพระองค”์ และ “ค�าสอนพระกิตตคิณุ
ข้อใดที่เกี่ยวข้องหรอืให้ความกระจ่างแก่แนวคดิหรอื
ประเด็นปัญหาน้ี”

แม้ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตรก็์
อาจตอ้งพินิจดว้ยมุมมองนิรนัดรเ์ช่นกัน เมื่อเรายังคง
ยึดมั่นความไวว้างใจในพระบิดาบนสวรรคแ์ละแผนแห่ง
ความรอดของพระองค ์เราสามารถมองเห็นประเด็น
ปัญหาไดชั้ดเจนยิ่งขึน้ อาจช่วยไดบ้้างหากจะพินิจ
ค�าถามทางประวตัศิาสตร์ ในบรบิทที่เหมาะสมทาง
ประวตัศิาสตร์ โดยพิจารณาวฒันธรรมและบรรทัดฐาน
ของช่วงเวลาดงักล่าวแทนที่จะยัดเยียดมุมมองและ
เจตคตขิองปัจจุบัน 

เป็นส่ิงส�าคญัทีต่อ้งจ�าไวว้า่รายละเอยีดทางประวตัศิาสตร์
ไมมี่อ�านาจช่วยใหร้อดของศาสนพธิ ีพันธสัญญา และ
หลักค�าสอน การหลงประเด็นเพราะรายละเอยีดทีด่อ้ย
ความส�าคญัจนท�าให้ ไมเ่ขา้ใจปาฏหิารยิข์องการฟ้ืนฟูที่
ก�าลงัเผยใหป้รากฏก็เหมอืนกบัการใช้เวลาวเิคราะห์
กลอ่งของขวญัจนลมืนึกถงึความล�า้เลศิของส่ิงทีอ่ยู่ ใน
กลอ่งน้ัน

3.�แสวงหาความเขา้ใจเพิ่มเติมผา่น
แหล่งช่วยท่ีก�าหนดไวจ้าก
สวรรค์

ในฐานะส่วนหน่ึงของกระบวนการทีพ่ระเจ้าทรงก�าหนด
ไวส้�าหรบัการรบัความรูท้างวญิญาณ พระองคท์รง
ก�าหนดแหล่งช่วยซ่ึงพระองคท์รงเปิดเผยความจรงิ
และการน�าทางแก่บุตรธิดาของพระองค ์แหล่งช่วย
เหล่าน้ีไดแ้ก่ความสวา่งของพระครสิต ์พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ พระคมัภีร ์บิดามารดา และผู้น�าศาสนจักร ฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรมัอัครสาวกสิบสอง—ศาสดา
พยากรณ์ของพระเจ้าบนแผ่นดนิโลกในปัจจุบัน—เป็น
บ่อเกิดแห่งความจรงิที่ส�าคญัมาก พระเจ้าทรงเลือก
และทรงแตง่ตัง้บุคคลเหล่าน้ีให้พูดแทนพระองค์

เราสามารถเรยีนรูค้วามจรงิผ่านแหล่งช่วยอื่นๆ ที่ ไว้ ใจ
ไดเ้ช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผู้แสวงหาความจรงิที่จรงิใจ
ควรระมัดระวงัแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ได ้เราอาศัยอยู่
ในช่วงเวลาที่หลายคน “เรยีกความช่ัววา่ความด ีและ
เรยีกความดวีา่ความช่ัว” (อิสยาห์ 5:20) ซาตานเป็นบิดา
แห่งความเท็จ เขาพยายามบิดเบือนความจรงิ ชักจูงให้
เราปฏิเสธพระเจ้าและผู้รบัใช้ที่พระองคท์รงแตง่ตัง้ 
เมื่อเราหันไปหาค�าตอบและการน�าทางจากแหล่งช่วยที่
พระเจ้าทรงก�าหนดไว ้เราจะไดร้บัพรในการแยกแยะ
ระหวา่งความจรงิกับความเท็จ การเรยีนรูท้ี่จะตระหนัก
และหลีกเลี่ยงแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือไม่ไดส้ามารถ
ป้องกันเราจากข้อมูลที่ผิดและจากผู้ที่ประสงคจ์ะท�าลาย
ความเช่ือ

การช่วยใหผู้อ่ื้นไดค้วามรู้ทาง
วญิญาณ

เมื่อผู้อื่นมาหาเราและถามค�าถามหรอืก�าลังศึกษา 
หลักค�าสอน ระเบียบปฏิบัต ิหรอืประวตัขิองศาสนจักร 
เราจะช่วยพวกเขาอย่างดทีี่สุดในการแสวงหาความจรงิ
ไดอ้ย่างไร ตอ่ไปน้ีเป็นวธิีการบางอย่างที่เราจะช่วย 
พวกเขาได้
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จงตัง้ใจฟังรว่มกับการสวดอ้อนวอน: จงตัง้ใจฟังก่อน
จะตอบ แสวงหาความชัดเจนและเข้าใจค�าถามอัน
แท้จรงิที่พวกเขาก�าลังถาม พยายามคดิใครค่รวญเพื่อให้
เข้าใจเจตนาที่แท้จรงิของค�าถาม ความรูสึ้ก และความ
เช่ือของพวกเขา

สอนและเป็นพยานถึงความจรงิแห่งพระกิตติคุณ: 
แบ่งปันค�าสอนที่น�าไปใช้ ไดจ้ากพระคมัภีรแ์ละศาสดา
พยากรณ์ในปัจจุบัน แบ่งปันวธิีที่ค�าสอนเหล่าน้ันสรา้ง
ความแตกตา่งในชีวติท่าน ช่วยคนที่ท่านพูดคยุดว้ยให้
พินิจและตกีรอบค�าถามของพวกเขาใหม่ ในบรบิทของ
พระกิตตคิณุและแผนแห่งความรอด

เชือ้เชิญให้พวกเขากระท�าด้วยศรทัธา: พึงจ�าไวว้า่
พระเจ้าทรงตอ้งการให้เราแสวงหาความรูท้างวญิญาณ
ดว้ยตนเอง ดงัน้ันเราตอ้งเชือ้เชิญให้ผู้อื่นกระท�าดว้ย
ศรทัธาผ่านการสวดอ้อนวอน การเช่ือฟังพระบัญญัต ิ
และการหมั่นเพียรศึกษาพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า โดย
ใช้แหล่งช่วยที่ก�าหนดไวจ้ากสวรรค ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พระคมัภีรม์อรมอน หากอยู่ ในวสัิยที่ท�าได ้เชือ้เชิญให้
นักเรยีนนึกถึงประสบการณ์ที่พวกเขามีเมื่อรูสึ้กถึงพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์และให้ยึดมั่นความจรงิที่พวกเขาเรยีนรู้
จนไดร้บัความรูเ้พิ่มเตมิ

ท�าต่อไป: เสนอที่จะคน้หาค�าตอบ แล้วท�าตอ่ไปโดย
แบ่งปันส่ิงที่ท่านเรยีนรู ้ท่านอาจคน้หาค�าตอบดว้ยกัน 
แสดงความมั่นใจในค�าสัญญาของพระเจ้าที่จะประทาน
การเปิดเผยส่วนตวั
ข้ออ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เยเรมีย์ 1:4–5; อาโมส 3:7; มัทธิว 5:14–16; มัทธิว 
16:15–19; ยอห์น 15:16; ยอห์น 17:3; เอเฟซัส 2:19–20; เอเฟซัส 4:11–14; 
2 นีไฟ 2:27; โมไซยาห์ 18:8–10; 3 นีไฟ 18:15, 20–21; คพ. 1:37–38;  
คพ. 18:15–16; คพ. 21:4–6

หัวข้อหลักค�าสอนทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระวญิญาณ
บรสุิทธิ์; การชดใช้ของพระเยซูครสิต:์ ศรทัธาในพระเยซูครสิต;์ ศาสดา
พยากรณ์และการเปิดเผย; พระบัญญัติ
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หัวข้อหลกัค�ำสอน

1.�พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค์

มีพระอตริปูสามพระองคท์ี่แยกจากกันในพระผู้เป็นเจ้า
สามพระองค ์ไดแ้ก่ พระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรนัดร;์ 
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต;์ และพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ พระบิดาและพระบุตรทรงมีพระ
วรกายที่มีรศัมีภาพเป็นเน้ือหนังและกระดกูสัมผัสได ้
และพระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงมีรปูกายที่เป็นวญิญาณ  
(ด ูคพ. 130:22–23) ทัง้สามพระองคม์ีจุดประสงค์
เดยีวกันและเป็นหน่ึงเดยีวกันโดยสมบูรณ์ในการท�าให้
แผนแห่งความรอดของพระบิดาบนสวรรคเ์กิดขึน้
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 1:26–27; ลูกา 24:36–39; โจเซฟ สมิธ— 
ประวตั ิ1:15–20

พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ

พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาคอืพระสัตภาวะสูงสุดที่เรา
นมัสการ พระองคท์รงเป็นพระบิดาของวญิญาณเรา  
(ด ูฮีบร ู12:9) พระองคท์รงดพีรอ้ม ทรงมีเดชานุภาพ
ทัง้ปวง และทรงทราบทุกส่ิง พระองคท์รงเที่ยงธรรม 
ทรงมีพระเมตตา และน� ้าพระทัยกรณุา พระผู้เป็นเจ้า
ทรงรกับุตรธิดาแตล่ะคนของพระองคอ์ย่างสมบูรณ์ 
และทุกคนเป็นเหมือนพระองค ์(ด ู2 นีไฟ 26:33) งาน
และรศัมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าคอืท�าให้เกิดความเป็น
อมตะและชีวตินิรนัดรข์องมนุษย์
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 17:3; โมไซยาห์ 4:9; โมเสส 1:39

พระเยซูคริสต์

พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดาใน
วญิญาณและทรงเป็นพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�าเนิด
ของพระบิดาในเน้ือหนัง ภายใตก้ารก�ากับดแูลของพระ
บิดา พระเยซูครสิตท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก 
พระองคท์รงเป็นพระยาห์เวห์แห่งพันธสัญญาเดมิและ
พระเมสสิยาห์แห่งพันธสัญญาใหม่

พระเยซูครสิตท์รงท�าตามพระประสงคข์องพระบิดาใน
ทุกส่ิง พระองคท์รงด�าเนินชีวติที่ปราศจากบาปและทรง

ชดใช้บาปของมนุษยชาตทิัง้ปวง (ด ู3 นีไฟ 11:10–11) 
พระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็นแบบอย่างที่ดพีรอ้มของ
วธิีที่เราตอ้งด�าเนินชีวติ (ด ู3 นีไฟ 12:48) พระองค์
ทรงเป็นบุตรของพระบิดาบนสวรรคพ์ระองคแ์รกที่
ฟ้ืนคนืพระชนม์ ในสมัยของเรา ดงัเช่นในสมัยโบราณ 
พระองคท์รงยืนเป็นประมุขของศาสนจักรของพระองค ์
พระองคจ์ะเสด็จมาอีกครัง้ในเดชานุภาพและรศัมีภาพ
และจะทรงปกครองแผ่นดนิโลกในช่วงมิลเลเนียม  
(ด ูคพ. 29:10–11) พระองคจ์ะทรงพิพากษามนุษยชาติ
ทัง้ปวง

เพราะพระเยซูครสิตค์อืพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
และพระผู้เป็นส่ือกลางกับพระบิดา ค�าสวดอ้อนวอน 
พร และศาสนพิธีฐานะปุโรหิตทัง้หมดควรกระท�าใน
พระนามของพระองค ์(ด ู3 นีไฟ 18:15, 20–21)
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อิสยาห์ 53:3–5; ลูกา 24:36–39; 1 โครนิธ์ 15:20–22; ววิรณ์ 
20:12; แอลมา 7:11–13; แอลมา 34:9–10; ฮีลามัน 5:12; โมโรไน 7:45, 47–48; 
คพ. 1:30; คพ. 6:36; คพ. 18:10–11; คพ. 19:16–19; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

พระวญิญำณบริสุทธ์ิ

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นสมาชิกองคท์ี่สามในพระ
ผู้เป็นเจ้าสามพระองค ์พระองคท์รงมีรปูกายที่เป็น
วญิญาณและไม่มีพระวรกายเป็นเน้ือหนังและกระดกู 
เรามักจะเรยีกพระองคว์า่พระวญิญาณ พระวญิญาณ
ศักดิสิ์ทธิ์ พระวญิญาณพระผู้เป็นเจ้า พระวญิญาณ
พระเจ้า และพระผู้ปลอบโยน

พระวญิญาณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยานถึงพระบิดาและ
พระบุตร ทรงเปิดเผยความจรงิของทุกส่ิง และทรง
ช�าระผู้ที่กลับใจและรบับัพตศิมาให้บรสุิทธิ์ ผ่าน
ทางอ�านาจของพระวญิญาณบรสุิทธิ์ เราจะไดร้บัของ
ประทานทางวญิญาณ ซ่ึงคอืพรและความสามารถที่
พระเจ้าประทานเพื่อประโยชน์ของเราและเพื่อช่วยเรา
ให้รบัใช้และเป็นพรแก่ผู้อื่น
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 3:5; 1 โครนิธ์ 2:5, 9–11; 2 นีไฟ 32:3; 2 นีไฟ 
32:8–9; โมไซยาห์ 3:19; โมไซยาห์ 18:8–10; 3 นีไฟ 27:20; โมโรไน 7:45, 
47–48; โมโรไน 10:4–5; คพ. 8:2–3; คพ. 130:22–23

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; ศาสนพิธีและพันธสัญญา
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2.�แผนแห่งความรอด

ในการด�ารงอยู่ก่อนเกิด พระบิดาบนสวรรคท์รงเสนอ
แผนซ่ึงจะท�าให้เราสามารถเป็นเหมือนพระองค ์ไดร้บั
ความเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์(ด ูโมเสส 1:39) เพื่อ
ให้มีสัมฤทธิผลในแผนน้ีและเป็นเหมือนพระบิดาใน
สวรรค ์เราตอ้งท�าความรูจ้ักพระองคแ์ละพระบุตรของ
พระองค ์พระเยซูครสิต ์เราตอ้งมีความเข้าใจที่ถูกตอ้ง
ถึงพระอุปนิสัยและพระคณุลักษณะของพระองค ์ 
(ด ูยอห์น 17:3)

พระคมัภีรเ์อ่ยถึงแผนของพระบิดาบนสวรรคว์า่เป็น
แผนแห่งความรอด แผนอันส�าคญัยิ่งแห่งความสุข 
แผนแห่งการไถ่ และแผนแห่งความเมตตา แผนน้ี 
รวมถึงการสรา้ง การตก การชดใช้ของพระเยซูครสิต ์
ตลอดจนกฎ ศาสนพิธี และหลักค�าสอนทัง้หมดของ
พระกิตตคิณุ สิทธิ์เสรทีางศีลธรรม—ความสามารถใน
การเลือกและกระท�าดว้ยตนเอง—จ�าเป็นตอ่แผนของ
พระบิดาบนสวรรคเ์ช่นกัน ความก้าวหน้านิรนัดรข์อง
เราขึน้อยู่กับวธิีที่เราใช้ของประทานน้ี (ด ูโยชูวา 24:15; 
2 นีไฟ 2:27)

พระเยซูครสิตท์รงเป็นศนูย์กลางในแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์แผนแห่งความรอดช่วยให้เราดพีรอ้ม  
รบัความสมบูรณ์แห่งปีต ิช่ืนชมความสัมพันธ์ ใน
ครอบครวัของเราช่ัวนิจนิรนัดร ์และอยู่ ในที่ประทับของ
พระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: มาลาค ี4:5–6; 3 นีไฟ 12:48; คพ. 131:1–4

ชีวติก่อนเกดิ

ก่อนเราเกิดมาในโลก เราอาศัยอยู่ ในที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรค์ ในฐานะบุตรธิดาทางวญิญาณของ
พระองค ์(ด ูอับราฮัม 3:22–23) ในการด�ารงอยู่ก่อนเกิด
น้ี เรามีส่วนรว่มในสภากับบุตรธิดาทางวญิญาณคนอื่นๆ 
ของพระบิดาบนสวรรค ์ในสภาน้ันพระบิดาบนสวรรค์
ทรงเสนอแผนของพระองคแ์ละพระเยซูครสิต์ ในโลก
ก่อนเกิดทรงท�าพันธสัญญาเพื่อเป็นพระผู้ช่วยให้รอด 

เราใช้สิทธิ์เสรขีองเราท�าตามแผนของพระบิดา
บนสวรรค ์ผู้ที่ท�าตามพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระ
เยซูครสิต์ ไดร้บัอนุญาตให้มาแผ่นดนิโลกเพื่อรบั

ประสบการณ์ความเป็นมรรตยัและความก้าวหน้าสู่ชีวติ
นิรนัดร ์ลูซิเฟอร ์บุตรทางวญิญาณอีกคนหน่ึงของพระ
ผู้เป็นเจ้า กบฏตอ่ตา้นแผนน้ี เขากลายเป็นซาตาน เขา
กับผู้ตดิตามถูกขับไล่ออกจากสวรรคแ์ละเสียสิทธิพิเศษ
ที่จะไดร้บัรา่งกายและการมีประสบการณ์ในความเป็น
มรรตยั 
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เยเรมีย์ 1:4–5; ฮีบร ู12:9; 2 นีไฟ 2:27; 3 นีไฟ 11:10–11

กำรสร้ำง

พระเยซูครสิตท์รงสรา้งฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก 
ภายใตก้ารก�ากับดแูลของพระบิดา (ด ูคพ. 76:22–24) 
การสรา้งโลกเป็นส่ิงจ�าเป็นตอ่แผนของพระผู้เป็นเจ้า 
โลกเป็นสถานที่ ให้เราไดร้บัรา่งกาย ไดร้บัการทดสอบ
และทดลอง และพัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค์

อาดมัเป็นมนุษย์คนแรกที่พระองคท์รงสรา้งขึน้บน
แผ่นดนิโลก พระผู้เป็นเจ้าทรงสรา้งอาดมัและเอวาตาม
รปูลักษณ์ของพระองคเ์อง มนุษย์ทัง้หลาย—ชายและ
หญิง—ไดร้บัการสรา้งตามรปูลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
(ด ูปฐมกาล 1:26–27) เพศเป็นบุคลิกภาพส�าคญัยิ่งของ
อัตลักษณ์และจุดประสงคนิ์รนัดร์ ในชีวติก่อนเกิดและ
ชีวติมรรตยัของแตล่ะบุคคล

กำรตก

ในสวนเอเดน พระผู้เป็นเจ้าทรงรวมอาดมักับเอวาใน
การแตง่งาน ขณะที่อาดมักับเอวาอยู่ ในสวน พวกเขายัง
คงอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและสามารถมีชีวติ
อยู่ ไปตลอดกาล พวกเขาอยู่ ในความไรเ้ดยีงสา และพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาให้ตามความตอ้งการของพวกเขา

พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรี ให้อาดมักับเอวาขณะ
อยู่ ในสวนเอเดน พระองคท์รงบัญชาพวกเขาไม่ ให้รบั
ประทานผลไม้ตอ้งห้าม—ผลจากตน้ไม้แห่งความรูด้ี
และช่ัว การเช่ือฟังพระบัญญัตน้ีิหมายความวา่พวกเขา
จะอยู่ ในสวนไดต้อ่ไป อย่างไรก็ตาม อาดมักับเอวายังไม่
เข้าใจวา่ถ้าพวกเขาอยู่ ในสวนตอ่ไป พวกเขาไม่สามารถ
ก้าวหน้าได้ โดยการรบัประสบการณ์ตรงกันข้ามในความ
เป็นมรรตยั พวกเขาจะไม่รูจ้ักปีตเิพราะพวกเขาไม่
ประสบความโศกเศรา้หรอืเจ็บปวด ยิ่งกวา่น้ัน พวกเขา
มีลูกไม่ได้
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ซาตานพยายามลอ่ลวงอาดมักบัเอวาใหร้บัประทานผลไม้
ตอ้งหา้ม และพวกเขาเลอืกท�าดงัน้ัน เพราะการเลอืกน้ี  
พวกเขาจึงถูกขับออกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
กลายเป็นคนตกและเป็นมรรตยั การลว่งละเมิดของ 
อาดมักบัเอวาและการเปลีย่นแปลงซ่ึงเป็นผลจากการน้ี  

รวมถึงความตายทางวญิญาณและทางรา่งกาย เรยีก
วา่การตก ความตายทางวญิญาณคอืการแยกจากพระ- 
ผู้เป็นเจ้า ความตายทางรา่งกายคอืการแยกจากกันของ
วญิญาณกับรา่งกายมรรตยั

การตกเป็นส่วนจ�าเป็นในแผนแห่งความรอดของพระ
บิดาบนสวรรค ์ผลของการตกคอื อาดมักับเอวาสามารถ
มีลูกได ้พวกเขากับลูกหลานของพวกเขาสามารถ
ประสบปีตแิละความโศกเศรา้ รูจ้ักความดจีากความช่ัว 
และก้าวหน้าได ้(ด ู2 นีไฟ 2:22–25) ในฐานะลูกหลาน
ของอาดมักับเอวา เราสืบทอดสภาพที่ตกแล้วระหวา่ง
ความเป็นมรรตยั เราแยกจากที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ้าและตอ้งตายทางรา่งกาย เรายังถูกทดสอบเช่นกัน
โดยความยากล�าบากของชีวติมรรตยัและการล่อลวงของ
ปฏิปักษ์ ขณะที่เราไม่ตอ้งรบัผิดชอบการล่วงละเมิด 
ของอาดมัและเอวา เรารบัผิดชอบบาปของเราเอง โดย
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เราสามารถเอาชนะ
ผลเชิงลบของการตก รบัการให้อภัยบาปของเรา และ 
ในที่สุดประสบความสมบูรณ์แห่งปีติ
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 1:28; โมไซยาห์ 3:19; แอลมา 34:9–10

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต์

ชีวติมรรตยั

ชีวติมรรตยัเป็นเวลาแห่งการเรยีนรู ้ซ่ึงในช่วงเวลา
น้ันเราพิสูจน์วา่เราจะใช้สิทธิ์เสรขีองเราเพื่อท�าทุกส่ิง
ที่พระเจ้าทรงบัญชาและเตรยีมรบัชีวตินิรนัดร์ โดย
พัฒนาคณุลักษณะแห่งสวรรค ์เราท�าส่ิงน้ีขณะที่เรา
ใช้ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละการชดใช้ของพระองค ์
กลับใจ รบัศาสนพิธีแห่งความรอดและพันธสัญญาเช่น
บัพตศิมาและการยืนยัน และอดทนอย่างซ่ือสัตย์จนสิน้
สุดชีวติมรรตยัของเราในการท�าตามแบบอย่างของ 
พระเยซูครสิต์

ในความเป็นมรรตยั วญิญาณของเรารวมกับรา่งกายของ
เรา ท�าให้เรามี โอกาสเตบิโตและพัฒนาในวธิีที่ชีวติก่อน

เกิดไม่อาจท�าได ้เพราะพระบิดาในสวรรคท์รงมีพระ
วรกายที่สัมผัสไดเ้ป็นเน้ือหนังและกระดกู รา่งกายจึง
จ�าเป็นส�าหรบัเราที่จะก้าวหน้าและเป็นเหมือนพระองค ์
รา่งกายของเราศักดิสิ์ทธิ์และควรไดร้บัความเคารพใน
ฐานะของประทานจากพระบิดาบนสวรรค ์(ด ู1 โครนิธ์ 
6:19–20)
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: โยชูวา 24:15; มัทธิว 22:36–39; ยอห์น 14:15; 2 นีไฟ 2:27; 
3 นีไฟ 12:48; โมโรไน 7:45, 47–48; คพ. 130:22–23

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค;์ การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ 
ศาสนพิธีแหละพันธสัญญา; พระบัญญัติ

ชีวติหลงัควำมตำย

เมื่อเราตาย วญิญาณของเราจะเข้าสู่ โลกวญิญาณและรอ
การฟ้ืนคนืชีวติ วญิญาณของคนชอบธรรมจะไดร้บัเข้า
ในสภาพแห่งความสุข ซ่ึงเรยีกวา่เมืองบรมสุขเกษม  
ผู้ที่ตายโดยปราศจากความรูเ้รือ่งความจรงิและผู้ที่ ไม่
เช่ือฟังในความเป็นมรรตยัจะเข้าสู่สถานที่ช่ัวคราวใน
โลกหลังความตาย ซ่ึงเรยีกวา่ เรอืนจ�าทางวญิญาณ

สุดท้ายแล้วทุกคนจะมีโอกาสเรยีนรูห้ลักธรรมแห่งพระ
กิตตคิณุและรบัศาสนพิธีและพันธสัญญาในน้ัน คน
ซ่ือสัตย์มากมายจะส่ังสอนพระกิตตคิณุแก่คนเหล่าน้ัน
ในเรอืนจ�าทางวญิญาณ ผู้ที่เลือกรบัพระกิตตคิณุ กลับ
ใจ และยอมรบัศาสนพิธีแห่งความรอดซ่ึงประกอบพิธี
ให้พวกเขาในพระวหิาร จะพ�านักอยู่ ในเมืองบรมสุข
เกษมจนกวา่จะถึงการฟ้ืนคนืชีวติ (ด ู1 เปโตร 4:6)

การฟ้ืนคนืชีวติคอืการรวมกันของรา่งกายทางวญิญาณ
กับรา่งกายเน้ือหนังและกระดกูของเราที่ดพีรอ้มแล้ว 
หลังการฟ้ืนคนืชีวติเราจะเป็นอมตะ—รา่งกายและ
วญิญาณของเราจะไม่มีวนัแยกจากกันอีก ทุกคนที่เกิด
มาบนแผ่นดนิโลกจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติเพราะพระ
เยซคูรสิตท์รงเอาชนะความตายทางรา่งกาย (ด ู1 โครนิธ์  
15:20–22) คนชอบธรรมจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติก่อน
คนช่ัวรา้ยและจะออกมาในการฟ้ืนคนืชีวติแรก

การพิพากษาครัง้สุดท้ายจะเกิดขึน้หลังการฟ้ืนคนืชีวติ 
พระเยซูครสิตจ์ะทรงพิพากษาบุคคลแตล่ะคนเพื่อ
ก�าหนดรศัมีภาพนิรนัดรท์ี่เขาจะไดร้บั การพิพากษา
ครัง้น้ีจะขึน้อยู่กับความปรารถนาและการเช่ือฟังที่
แตล่ะบุคคลมีตอ่พระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า  
(ด ูววิรณ์ 20:12)
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มีอาณาจักรแห่งรศัมีภาพสามอาณาจักรไดแ้ก่ อาณา
จักรซีเลสเชียลล อาณาจักรเทอรเ์รสเตรยีล และอาณา
จักรทีเลสเชียล (ด ู1 โครนิธ์ 15:40–42) ผู้ที่องอาจใน
ประจักษ์พยานถึงพระเยซูและเช่ือฟังหลักธรรม 
พระกิตตคิณุจะพ�านักอยู่ ในอาณาจักรซีเลสเชียล 
 ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาและพระบุตร
ของพระองค ์พระเยซูครสิต ์และกับสมาชิก 
ครอบครวัที่ชอบธรรมของพวกเขา
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ลูกา 24:36–39; ยอห์น 17:3; คพ.131:1–4

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ ศาสนพิธีและพันธสัญญา

3.�การชดใชข้องพระเยซูคริสต์

พระเยซูครสิตท์รงไดร้บัแตง่ตัง้ล่วงหน้าในสภาโลกก่อน
เกิดให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ ไถ่ของเรา 
พระองคเ์สด็จมายังแผ่นดนิโลก เต็มพระทัยทนทุกข์
และสิน้พระชนม์เพื่อไถ่มนุษยชาตทิัง้ปวงจากผลดา้น
ลบของการตกและเพื่อจ่ายโทษบาปของเรา ชัยชนะของ
พระเยซูครสิตเ์หนือความตายทางวญิญาณและทาง
รา่งกายโดยการทนทุกข์ สิน้พระชนม์ และฟ้ืนคนื
พระชนม์ เรยีกวา่การชดใช้ การพลีพระชนม์ชีพของ
พระองคเ์ป็นประโยชน์ตอ่เราแตล่ะคนและแสดงถึง
คณุคา่อันไรข้อบเขตของบุตรธิดาแตล่ะคนและทุกคน
ของพระบิดาบนสวรรค ์(ด ูคพ. 18:10–11)

โดยผ่านพระเยซูครสิตเ์ท่าน้ันที่เราจะรอดไดเ้พราะ
พระองคท์รงเป็นผู้เดยีวที่สามารถท�าการชดใช้อันไร้
ขอบเขตและเป็นนิรนัดรส์�าหรบัมนุษยชาตทิัง้ปวง  
(ด ูแอลมา 34:9–10) พระองคเ์ท่าน้ันที่ทรงมีอ�านาจใน
การเอาชนะความตายทางรา่งกาย พระองคท์รงสืบทอด
ศักยภาพในการสิน้พระชนม์จากมารยี์พระมารดาของ
พระองคผ์ู้เป็นมรรตยั พระองคท์รงสืบทอดเดชานุภาพ
ในการด�ารงอยู่ตลอดไปหรอืเพื่อพลีพระชนม์ชีพและ
ฟ้ืนคนืพระชนม์อีกครัง้จากพระผู้เป็นเจ้า พระบิดา
ผู้ทรงเป็นอมตะของพระองค ์พระองคเ์ท่าน้ันที่ทรงไถ่
เราจากบาปได ้เพราะพระองคท์รงด�าเนินพระชนม์ชีพ
ที่ดพีรอ้ม ปราศจากบาป พระองคจ์ึงทรงเป็นอิสระจาก
ข้อเรยีกรอ้งแห่งความยุตธิรรมและสามารถจ่ายหน้ีให้ผู้
ที่กลับใจ

การชดใช้ของพระเยซูครสิต์ ไดแ้ก่การทนทุกข์เพื่อบาป
ของมนุษยชาติ ในสวนเกทเสมนี การหลั่งพระโลหิต 
การทนทุกข์กับการสิน้พระชนม์บนกางเขน และการ
ฟ้ืนคนืพระชนม์ของพระองคอ์ย่างแท้จรงิ พระองคท์รง
เป็นคนแรกที่ฟ้ืนคนืชีวติ พระองคท์รงฟ้ืนจากอุโมงค์
ดว้ยพระวรกายเน้ือหนังและกระดกูที่มีรศัมีภาพและ
เป็นอมตะ (ด ูลูกา 24:36–39) เพราะการชดใช้ของ
พระองค ์มนุษยชาตทิัง้ปวงจะไดร้บัการฟ้ืนคนืชีวติดว้ย
รา่งกายที่สมบูรณ์แบบ เป็นอมตะและไดร้บัการน�ากลับ
ไปสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อรบัการพิพากษา 
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
ให้หนทางเดยีวแก่เราที่จะไดร้บัการช�าระและอภัยจาก
บาปของเราเพื่อจะไดอ้ยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
ช่ัวนิรนัดร ์(ด ูอิสยาห์ 1:18; คพ. 19:16–19)

ในฐานะส่วนหน่ึงของการชดใช้ พระเยซูครสิต์ ไม่เพียง
ทนทุกข์เพื่อบาปของเราเท่าน้ัน แตย่ังทรงรบัเอาความ
เจ็บปวด การล่อลวง ความเจ็บไข้ และความทุพพลภาพ
ของมนุษยชาตทิัง้ปวงไวก้ับพระองคเ์องดว้ย (ด ูอิสยาห์ 
53:3–5; แอลมา 7:11–13) พระองคท์รงเข้าใจการทน
ทุกข์ของเราเพราะพระองคท์รงประสบมาแล้ว เมื่อเรา
มาหาพระองคด์ว้ยศรทัธา พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงเพิ่ม
พลังให้เราแบกรบัภาระของเราและท�าหน้าที่ซ่ึงเราไม่
สามารถท�าส�าเรจ็ไดด้ว้ยตนเอง (ด ูมัทธิว 11:28–30;  
อีเธอร ์12:27)

ในการจ่ายโทษบาปของเรา พระเยซูครสิตม์ิไดท้รง
ก�าจัดความรบัผิดชอบส่วนตวัของเรา เพื่อจะรบัผลจาก
การพลีพระชนม์ชีพของพระองค ์ไดร้บัการช�าระจาก
บาป และไดร้บัชีวตินิรนัดร ์เราตอ้งใช้ศรทัธาใน
พระองค ์กลับใจ และรบับัพตศิมา รบัพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ และอดทนอย่างซ่ือสัตย์จนกวา่ชีวติจะหาไม่
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 3:5; 1 โครนิธ์ 15:20–22; โมไซยาห์ 3:19; 3 นีไฟ 
11:10–11; 3 นีไฟ 27:20; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระเยซูครสิต;์ แผนแห่งความ
รอด: การตก; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ศรัทธำในพระเยซูคริสต์

หลักธรรมพระกิตตคิณุข้อแรกคอืศรทัธาในพระเจ้า 
พระเยซูครสิต ์ศรทัธาของเราจะน�าไปสู่ความรอดไดก็้
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ตอ่เมื่อมีศนูย์กลางอยู่ที่พระเยซูครสิต ์(ด ูฮีลามัน 5:12)

การมีศรทัธาในพระเยซูครสิตร์วมถึงการมีความเช่ือที่
แน่วแน่วา่พระองคค์อืพระบุตรองคเ์ดยีวผู้ถือก�าเนิด
จากพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของโลก เรารบั
รูว้า่วธิีเดยีวที่เราจะกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์ ได้
คอืโดยพึ่งพาการชดใช้อันไรข้อบเขตของพระบุตรของ
พระองค ์โดยวางใจในพระเยซูครสิตแ์ละโดยท�าตามค�า
สอนของพระองค ์ศรทัธาที่แท้จรงิในพระเยซูครสิตเ์ป็น
มากกวา่ความเช่ือเพียงอย่างเดยีว ศรทัธาน�าไปสู่การ 
กระท�าและแสดงออกในวธิีที่เราด�าเนินชีวติ (ด ูยากอบ 
2:17–18) เราเพิ่มศรทัธาไดเ้มื่อเราสวดอ้อนวอน ศึกษา
พระคมัภีร ์และเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้า
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: สุภาษิต 3:5–6; อีเธอร ์12:6; คพ. 6:36

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ

กำรกลบัใจ

ศรทัธาในพระเยซูครสิตแ์ละความรกัที่เรามีตอ่พระองค์
และพระบิดาบนสวรรคน์�าเราไปสู่การกลับใจ การกลับ
ใจเป็นส่วนหน่ึงในแผนของพระบิดาบนสวรรคส์�าหรบั
บุตรธิดาของพระองคท์ุกคนที่ตอ้งรบัผิดชอบการเลือก
ของตน ของประทานน้ีเกิดขึน้ได้ โดยผ่านการชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์การกลับใจคอืการเปลี่ยนแปลงความ
คดิและใจ รวมถึงการปฏิเสธบาปและหันความคดิ การ 
กระท�า และความปรารถนาของเราไปหาพระผู้เป็นเจ้า 
และให้ความประสงคข์องเราตรงกันกับของพระองค ์ 
(ด ูโมไซยาห์ 3:19)

การกลับใจรวมถึงการส�านึกบาปของเรา ความรูสึ้กเสียใจ
เพราะท�าบาป การสารภาพกับพระบิดาบนสวรรคแ์ละ
กับผู้อื่นหากจ�าเป็น การละทิง้บาป การพยายามชดเชย
ความเสียหายทัง้หมดที่เกิดจากบาปของเราเท่าที่จะ
ท�าได ้และด�าเนินชีวติดว้ยการเช่ือฟังพระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 58:42–43) พระเจ้าทรงสัญญาที่
จะให้อภัยเราจากบาปเมื่อรบับัพตศิมา และเราตอ่ 
พันธสัญญาน้ันทุกครัง้ที่เรารบัส่วนศีลระลึกดว้ยความ
จรงิใจ โดยมีเจตนาระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองค์

ผ่านการกลับใจที่จรงิใจและพระคณุที่ประทานแก่เรา
ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์เราจะไดร้บัการให้
อภัยจากพระผู้เป็นเจ้าและรูสึ้กถึงสันตสุิข เรารูสึ้กถึง

อิทธิพลของพระวญิญาณมากขึน้ และเราพรอ้มกวา่
เดมิที่จะอยู่กับพระบิดาบนสวรรคแ์ละพระบุตรของ
พระองคช่ั์วนิรนัดร์
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อิสยาห์ 1:18; ยอห์น 14:15; 3 นีไฟ 27:20; คพ. 19:16–19

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสนพิธีและพันธสัญญา

4.�การฟ้ืนฟู

พระผู้เป็นเจ้าทรงฟ้ืนฟูพระกิตตคิณุของพระองค์ ใน
ยุคสุดท้ายโดยทรงสถาปนาความจรงิ สิทธิอ�านาจฐานะ
ปุโรหิต และศาสนจักรของพระองคข์ึน้อีกครัง้บนแผ่น
ดนิโลก ศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณท�านายถึงการฟ้ืนฟู
พระกิตตคิณุในยุคสุดท้าย (ด ูอิสยาห์ 29:13–14; 
กิจการ 3:19–21)

การฟ้ืนฟูเริม่ตน้ในปี 1820 พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ
พระบุตรของพระองค ์พระเยซูครสิต ์ทรงปรากฏตอ่ 
โจเซฟ สมิธเพื่อตอบค�าสวดอ้อนวอนของท่าน และทรง
เรยีกท่านเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู (ด ูโจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:15–20) พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกโจเซฟ 
สมิธเป็นพยานในยุคสุดท้ายถึงพระครสิตท์ี่ยังทรง
พระชนม์ ในฐานะศาสดาพยากรณ์แห่งการฟ้ืนฟู  
โจเซฟ สมิธแปลพระคมัภีรม์อรมอนดว้ยของประทาน
และอ�านาจจากพระผู้เป็นเจ้า (ด ูคพ. 135:3) พระ
คมัภีรม์อรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูครสิตร์ว่มกับพระ
คมัภีร์ ไบเบิล และมีความสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุ  
(ด ูเอเสเคยีล 37:15–17) พระคมัภีรม์อรมอนยังเป็น
พยานถึงการเรยีกเป็นศาสดาพยากรณ์ของโจเซฟ  
สมิธและความจรงิของการฟ้ืนฟู

ในฐานะส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟู พระผู้เป็นเจ้าทรงส่ง
เทพผู้ส่งสารมาฟ้ืนฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเด็ค จากน้ันพระองคท์รงก�ากับ
ดแูลให้จัดตัง้ศาสนจักรของพระองคข์ึน้ใหม่บนแผ่น
ดนิโลกในวนัที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 เน่ืองจาก
ศาสนจักรไดร้บัการจัดตัง้จากองคพ์ระผู้เป็นเจ้า 
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายจึง
เป็น “ศาสนจักรที่แท้จรงิและด�ารงอยู่แห่งเดยีวตลอด
ทัง้พืน้พิภพ” (คพ. 1:30)
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อาโมส 3:7; เอเฟซัส 2:19–20; เอเฟซัส 4:11–14; คพ. 13:1; 
คพ. 76:22–24; คพ. 107:8

หวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง: พระผูเ้ป็นเจา้สามพระองค;์ ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย
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กำรละทิง้ควำมเช่ือ

มีความตอ้งการส�าหรบัการฟ้ืนฟูความจรงิ สิทธิอ�านาจ
ฐานะปุโรหิต และศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าในยุค
สุดท้ายเพราะการละทิง้ความเช่ือ การละทิง้ความเช่ือ
เกิดขึน้เมื่อบุคคลหน่ึงคนหรอืมากกวา่น้ันปฏิเสธความ
จรงิแห่งพระกิตตคิณุ

หลังจากการตรงึกางเขนของพระผู้ช่วยให้รอดและ 
ความตายของอัครสาวกของพระองค ์ผู้คนมากมาย
ปฏิเสธความจรงิที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสถาปนาไว ้ 
(ด ู2 เธสะโลนิกา 2:1–3) หลักธรรมพระกิตตคิณุและ
พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์บางส่วนถูกบิดเบือนหรอืสูญหาย 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ ไม่ ไดร้บัความเห็นชอบเกิดขึน้ใน
องคก์ารศาสนจักรและศาสนพิธีฐานะปุโรหิต เพราะ
ความช่ัวรา้ยที่แพร่ไปทั่ว พระเจ้าจึงทรงถอดถอนสิทธิ
อ�านาจและกุญแจของฐานะปุโรหิตจากแผ่นดนิโลก แม้
จะมีคนดแีละซ่ือสัตย์มากมายผู้นมัสการพระผู้เป็นเจ้า
ตามความสวา่งที่พวกเขามีและไดร้บัค�าตอบการสวด-
อ้อนวอน แต่ โลกก็ถูกทิง้ไว้ โดยปราศจากการเปิดเผย
จากสวรรคผ์่านศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวติ ช่วงเวลาน้ี 
เรยีกวา่การละทิง้ความเช่ือครัง้ใหญ่

มีช่วงเวลาอื่นๆ อีกตลอดประวตัศิาสตร์ โลกที่มีการ
ละทิง้ความเช่ือทั่วไปเกิดขึน้
หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ฐานะปุโรหิตและกุญแจ
ฐานะปุโรหิต; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

สมยักำรประทำน

เมื่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าตกอยู่ ในสภาพของการ
ละทิง้ความเช่ือ พระองคท์รงเอือ้มออกไปหาพวกเขา
ดว้ยความรกัโดยทรงเรยีกศาสดาพยากรณ์และประทาน
พรแห่งพระกิตตคิณุแก่ผู้คนอีกครัง้ผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค ์ช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเปิดเผย
ความจรงิ ประทานสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต และศาสน-
พิธีเรยีกวา่สมัยการประทาน เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้า
ทรงมีผู้รบัใช้ที่ ไดร้บัสิทธิอ�านาจอย่างน้อยหน่ึงคนบน
แผ่นดนิโลก ผู้ซ่ึงด�ารงฐานะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์และมี
ภาระหน้าที่ศักดิสิ์ทธิ์ ในการเผยแพรพ่ระกิตตคิณุและ
ประกอบศาสนพิธี ในน้ัน

สมัยการประทานตา่งๆ ไดแ้ก่สมัยอาดมั เอโนค โนอาห์ 
อับราฮัม โมเสส พระเยซูครสิต ์และอื่นๆ การฟ้ืนฟูพระ
กิตตคิณุยุคสุดท้าย ซ่ึงพระเจ้าทรงเริม่ตน้ผ่านศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ เป็นส่วนหน่ึงของรปูแบบสมัย
การประทาน

ในทุกสมัยการประทาน พระเจ้าและศาสดาพยากรณ์
ของพระองคพ์ยายามสถาปนาไซอัน ไซอันหมายถึง
ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าผู้มี ใจบรสุิทธิ์ เป็น
หน่ึงเดยีวกันในความชอบธรรม และดแูลซ่ึงกันและกัน 
(ด ูโมเสส 7:18) ไซอันยังหมายถึงสถานที่ซ่ึงผู้ม ี
ใจบรสุิทธิ์อาศัยอยู่

ทุกวนัน้ีเราอยู่ ในสมัยการประทานสุดท้าย—สมัยการ
ประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา เป็นสมัยการประทาน
เพียงสมัยเดยีวที่จะไม่จบลงดว้ยการละทิง้ความเช่ือ ใน
ที่สุดแล้วศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุค
สุดท้ายจะเตมิเต็มทัง้แผ่นดนิโลกและจะด�ารงอยู่ตลอด
ไป (ด ูดาเนียล 2:44)
หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ฐานะปุโรหิตและกุญแจ
ฐานะปุโรหิต; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

5.�ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย

ศาสดาพยากรณ์คอืบุคคลผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรยีกให้
พูดแทนพระองค ์(ด ูเยเรมีย์ 1:4–5; อาโมส 3:7; ยอห์น 
15:16; คพ. 1:37–38) ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึง
พระเยซูครสิตแ์ละสอนพระกิตตคิณุของพระองค ์ 
พวกท่านช่วยให้พระประสงคแ์ละพระอุปนิสัยที่แท้จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นที่รู ้พวกท่านประณามบาป  
เตอืนถึงผลของบาป และช่วยเราหลีกเลี่ยงการล่อลวง 
(ด ูเอเสเคยีล 3:16–17; เอเฟซัส 4:11–14) บางครัง้ 
พวกท่านพยากรณ์ถึงเหตกุารณ์ในอนาคต ศาสดา
พยากรณ์สามารถกระท�าหน้าที่รบัผิดชอบเหล่าน้ีได้
เพราะพวกท่านไดร้บัสิทธิอ�านาจและการเปิดเผยจาก
พระผู้เป็นเจ้า

การเปิดเผยคอืการส่ือสารจากพระผู้เป็นเจ้าถึงบุตรธิดา
ของพระองค ์การเปิดเผยส่วนใหญ่มาโดยความประทับ
ใจ ความนึกคดิ และความรูสึ้กจากพระวญิญาณบรสุิทธิ์ 
การเปิดเผยมาโดยนิมิต ความฝัน และการเยือนของ
เหล่าเทพไดเ้ช่นกัน 
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ในระหวา่งการปฏิบัตศิาสนกิจมรรตยัของพระองคแ์ละ
อีกครัง้ในสมัยของเรา พระเจ้าทรงจัดตัง้ศาสนจักรของ
พระองคบ์นรากฐานของศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
(ด ูเอเฟซัส 2:19–20) ประธานศาสนจักรของพระเยซู
ครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ายคอืศาสดาพยากรณ์ของ
พระผู้เป็นเจ้าตอ่ผู้คนทัง้ปวงบนแผ่นดนิโลกทุกวนัน้ี 
เราสนับสนุนประธานของศาสนจักรเป็นศาสดา
พยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยและในฐานะบุคคล
เดยีวบนแผ่นดนิโลกผู้รบัการเปิดเผยเพื่อน�าทาง
ศาสนจักรทัง้หมด หากเรารบัและเช่ือฟังค�าสอนของ
ประธานศาสนจักรดว้ยความซ่ือสัตย์ พระผู้เป็นเจ้าจะ
ทรงอวยพรให้เราเอาชนะการหลอกลวงและความช่ัวรา้ย
ได ้(ด ูคพ. 21:4–6) เราสนับสนุนที่ปรกึษาในฝ่าย
ประธานสูงสุดและสมาชิกโควรมัอัครสาวกสิบสองใน
ฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยเช่นกัน

พระคมัภีร—์ไบเบิล พระคมัภีรม์อรมอน หลักค�าสอน
และพันธสัญญา และไข่มุกอันล�า้คา่—มีการเปิดเผยที่
ประทานผ่านศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณและในยุค
สุดท้าย เมื่อเราศึกษาถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์ เรา
สามารถเรยีนรูค้วามจรงิและไดร้บัการน�าทาง

ขณะที่พระผู้เป็นเจ้าประทานการเปิดเผยผ่านศาสดา
พยากรณ์เพื่อน�าทางบุตรธิดาทุกคนของพระองค ์พวก
เขาแตล่ะคนสามารถไดร้บัการเปิดเผยที่ช่วยพวกเขาใน
ยามตอ้งการ ในหน้าที่รบัผิดชอบ และค�าถามที่เจาะจง
และเพื่อช่วยเสรมิสรา้งประจักษ์พยานของพวกเขา 
อย่างไรก็ตาม การดลใจส่วนตวัจากพระเจ้าจะไม่ขัดกับ
การเปิดเผยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผ่านศาสดา
พยากรณ์ของพระองค์
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: อับราฮัม 3:22–23; มัทธิว 16:15–19; 2 ทิโมธี 3:15–17;  
2 นีไฟ 32:3; คพ. 8:2–3; คพ. 76:22–24

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; ฐานะปุโรหิตและกุญแจ
ฐานะปุโรหิต

6.�ฐานะปุโรหิตและกญุแจ 
ฐานะปุโรหิต

ฐานะปุโรหิตเป็นพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจนิรนัดร์
ของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้า
ทรงสรา้งและปกครองฟ้าสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก โดย

ผ่านพลังอ�านาจน้ีพระองคท์รงไถ่และทรงยกบุตรธิดา
ของพระองค์ ให้สูงส่ง

พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิตแก่
สมาชิกชายที่มีคา่ควรของศาสนจักรเพื่อพวกเขาจะ
ปฏิบัติ ในพระนามของพระองคเ์พื่อความรอดและการ
จรรโลงใจของบตุรธดิาพระองค ์(ด ูคพ. 121:36, 41–42)

กุญแจฐานะปุโรหิตเป็นสิทธิของฝ่ายประธาน หรอืพลัง
อ�านาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่มนุษย์เพื่อปกครอง
และก�ากับดแูลอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิ
โลก (ด ูมัทธิว 16:15–19) กุญแจฐานะปุโรหิตจ�าเป็นตอ่
การก�ากับดแูลการส่ังสอนพระกิตตคิณุและการปฏิบัติ
ศาสนพิธีแห่งความรอด

พระเยซูครสิตท์รงถือกุญแจทัง้หมดของฐานะปุโรหิต
ซ่ึงเกี่ยวข้องกับศาสนจักรของพระองค ์พระองคท์รง
ประสาทสุญแจทัง้หมดซ่ึงเกี่ยวข้องกับอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดนิโลกแก่อัครสาวกแตล่ะคน 
ประธานศาสนจักรเป็นบุคคลเดยีวที่ ไดร้บัสิทธิอ�านาจ
ในการใช้กุญแจฐานะปุโรหิตเหล่าน้ันทัง้หมด ประธาน
พระวหิาร ประธานคณะเผยแผ่ ประธานสเตค อธิการ 
และประธานโควรมัถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่อนุญาตให้
พวกเขาควบคมุและก�ากับดแูลงานที่พวกเขาไดร้บัมอบ
หมายให้ท�าเช่นกัน 

ทุกคนที่รบัใช้ ในศาสนจักร—ทัง้ชายและหญิง—ไดร้บั
เรยีกภายใตก้ารก�ากับดแูลของคนที่ถือกุญแจฐานะ
ปุโรหิต ดงัน้ัน พวกเขาไดร้บัสิทธิอ�านาจที่จ�าเป็นตอ่การ
รบัใช้และท�าความรบัผิดชอบในการเรยีกของเขาให้เกิด
สัมฤทธิผล (ด ูคพ. 42:11)

ผู้ที่ ไดร้บัแตง่ตัง้สู่ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเข้าสู่ค�าปฏิญาณและพันธ-
สัญญาของฐานะปุโรหิต ถ้าพวกเขาขยายการเรยีกและ
รบัพระเจ้าพรอ้มกับผู้รบัใช้ของพระองคอ์ย่างซ่ือสัตย์ 
พวกเขาจะไดร้บัพรแห่งความสูงส่ง สตรีไดร้บัค�าสัญญา
ถึงพรแห่งความสูงส่งเช่นเดยีวกันเมื่อพวกเธอซ่ือสัตย์
ตอ่พันธสัญญาที่ท�าไวก้ับพระเจ้า 
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ยอห์น 15:16; เอเฟซัส 2:19–20

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การฟ้ืนฟู; ศาสดาพยากรณ์และการเปิดเผย; ศาสนพิธีและ
พันธสัญญา
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ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนมักจะเรยีกวา่ฐานะปุโรหิตขัน้
เตรยีม ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน “ถือกุญแจทัง้หลายแห่ง
การปฏิบัตขิองเหล่าเทพ, และของพระกิตตคิณุแห่ง
การกลับใจ, และของบัพตศิมา” (คพ. 13:1) โดยผ่าน
การใช้ฐานะปุโรหิตน้ี ศีลระลึกไดร้บัการเตรยีม ให้พร 
และด�าเนินการ ต�าแหน่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ไดแ้ก่มัคนายก ผู้สอน ปุโรหิต และอธิการ

ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคอืฐานะปุโรหิตที่สูง
กวา่ เหนือกวา่ และ “ถือสิทธิของการเป็นประธาน, และ
มีพลังอ�านาจและสิทธิอ�านาจเหนือต�าแหน่งทัง้หมด
ในศาสนจักรทุกยุคของโลก, เพื่อดแูลในเรือ่งทาง
วญิญาณ” (คพ. 107:8) พร ศาสนพิธี พันธสัญญา และ
องคก์ารทัง้หมดของศาสนจักรปฏิบัตภิายใตสิ้ทธิอ�านาจ
ของประธานศาสนจักร ผู้เป็นประธานของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคเีซเดค ฐานะปุโรหิตน้ีประทานแก่อาดมัและ
ด�ารงอยู่บนแผ่นดนิโลกเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงเปิด
เผยพระกิตตคิณุของพระองค ์ต�าแหน่งภายในฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคไดแ้ก่เอ็ลเดอร ์มหาปุโรหิต  
ผู้ประสาทพร สาวกเจ็ดสิบ และอัครสาวก 
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: เอเฟซัส 4:11–14

7.�ศาสนพิธีและพนัธสญัญา

ศำสนพธีิ

ศาสนพิธีเป็นการกระท�าที่ศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงประกอบโดยผู้
มีสิทธิอ�านาจฐานะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้าทรงก�าหนด
ศาสนพิธีแตล่ะอย่างเพื่อสอนความจรงิทางวญิญาณ 
บ่อยครัง้ผ่านสัญลักษณ์

ศาสนพิธีบางอย่างจ�าเป็นตอ่ความสูงส่งและเรยีกวา่
ศาสนพิธีแห่งความรอด โดยการรบัศาสนพิธีแห่งความ
รอดและการรกัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้องเท่าน้ันที่เราจะ
รบัพรทัง้หมดที่มี ให้ผ่านการชดใช้ของพระเยซูครสิต์
ได ้หากปราศจากศาสนพิธีแห่งความรอดเหล่าน้ี เราจะ
ไม่สามารถเป็นเหมือนพระบิดาบนสวรรคห์รอืกลบัไปอยู่

ในทีป่ระทบัของพระองคช่ั์วนิรนัดร ์(ด ูคพ. 84:20–22) 
ศาสนพิธีแห่งความรอดจะกระท�าภายใตก้ารก�ากับดแูล
ของผู้ที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิต

ศาสนพิธีแห่งความรอดอันดบัแรกของพระกิตตคิณุ
คอืบัพตศิมาโดยลงไปในน� ้าทัง้ตวัโดยผู้ที่มีสิทธิอ�านาจ 
บัพตศิมาจ�าเป็นส�าหรบัแตล่ะคนที่จะเป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ละเข้าอาณาจักรซีเลส
เชียล (ด ูยอห์น 3:5)

หลังจากบุคคลหน่ึงรบับัพตศิมา ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิต
หน่ึงคนหรอืมากกวา่ยืนยันบุคคลน้ันเป็นสมาชิกของ
ศาสนจักรและมอบของประทานแห่งพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ให้เขา (ด ู3 นีไฟ 27:20) ของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์แตกตา่งจากอิทธิพลของพระวญิญาณ
บรสุิทธิ์ ก่อนบัพตศิมา บุคคลหน่ึงสามารถสัมผัสถึง
อิทธิพลของพระวญิญาณบรสุิทธิ์และรบัประจักษ์
พยานถึงความจรงิได ้หลังจากรบัของประทานแห่งพระ
วญิญาณบรสุิทธิ์ บุคคลหน่ึงผู้รกัษาพันธสัญญาของเขา
จะไดร้บัสิทธิ์ ในการมีพระวญิญาณบรสุิทธิ์เป็นเพื่อนที่
ยั่งยืน 

ศาสนพิธีแห่งความรอดอื่นๆ ไดแ้ก่การแตง่ตัง้สู่ฐานะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค (ส�าหรบัผู้ชาย) เอ็นดาวเม้นท์
พระวหิาร และการผนึกการแตง่งาน ในพระวหิาร ศาสน-
พิธีแห่งความรอดเหล่าน้ีสามารถกระท�าแทนผู้วายชนม์ 
ศาสนพิธีที่กระท�าแทนจะบังเกิดผลก็ตอ่เมื่อบุคคลผู้
ล่วงลับยอมรบัศาสนพิธีดงักล่าวในโลกวญิญาณและ
รกัษาพันธสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ศาสนพิธีอื่นๆ เช่น การให้พรผู้ป่วย การตัง้ช่ือและให้
พรเด็ก มีความส�าคญัตอ่พัฒนาการทางวญิญาณของเรา
เช่นกัน
อา้งองิทีเ่กีย่วข้อง: มาลาค ี4:5–6; มทัธวิ 16:15–19; 1 เปโตร 4:6; คพ. 131:1–4

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: พระผู้เป็นเจ้าสามพระองค:์ พระวญิญาณบรสุิทธิ์; แผนแห่ง
ความรอด: ชีวติหลังความตาย; การชดใช้ของพระเยซูครสิต;์ ฐานะปุโรหิต
และกุญแจฐานะปุโรหิต

พนัธสัญญำ

พันธสัญญาเป็นข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวา่งพระผู้เป็น
เจ้ากับมนุษย์ พระผู้เป็นเจ้าประทานเงื่อนไขส�าหรบั
พันธสัญญา และเราตกลงท�าตามส่ิงที่พระองคท์รงขอ
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ให้เราท�า จากน้ันพระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรบางอย่าง 
ส�าหรบัการเช่ื อฟังของเรา (ด ูอพยพ 19:5–6; คพ. 
82:10) หากเราไม่ปฏิบัตติามพันธสัญญาของเรา เราจะ
ไม่ไดร้บัพรที่สัญญาไว้

ศาสนพธีิแหง่ความรอดทัง้หมดของฐานะปุโรหติมพีนัธ-
สัญญาควบคูอ่ยู่ดว้ยเสมอ ตวัอย่างเช่น เราท�าสัญญากับ
พระเจ้าผ่านบัพตศิมา (ด ูโมไซยาห์ 18:8–10) และชาย
ผู้ ไดร้บัฐานะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคเข้าสู่ค�าปฏิญาณ
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิต เราตอ่พันธสัญญาที่
เราท�าไว้ โดยการรบัส่วนศีลระลึก

เราท�าพันธสัญญาเพิ่มเตมิเมื่อเราไดร้บัศาสนพิธีแห่ง
ความรอดของเอ็นดาวเม้นท์และผนึกการแตง่งาน
ในพระวหิาร เราเตรยีมตวัมีส่วนรว่มในศาสนพิธีและ
ท�าพันธสัญญาในพระวหิารโดยการด�าเนินชีวติตาม
มาตรฐานความมีคา่ควรที่พระเจ้าทรงตัง้ไว ้(ด ูสดดุ ี
24:3–4) เป็นส่ิงส�าคญัมากที่เราตอ้งมีคา่ควรเพื่อเข้า
พระวหิารเพราะพระวหิารเป็นพระนิเวศน์ที่แท้จรงิของ
พระเจ้า พระวหิารเป็นสถานที่นมัสการที่ศักดิสิ์ทธิ์ที่สุด
บนแผ่นดนิโลก

8.�การแต่งงานและครอบครัว

การแตง่งานระหวา่งชายกับหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จากพระผู้
เป็นเจ้า ครอบครวัเป็นศนูย์กลางตอ่แผนแห่งความรอด
ของพระองคแ์ละความสุขของเรา (ด ูปฐมกาล 2:24; 
คพ. 49:15–17) โดยการเข้าสู่พันธสัญญาและการรกัษา
พันธสัญญาการแตง่งานซีเลสเชียลอย่างซ่ือสัตย์เท่าน้ัน
ที่ชายและหญิงสามารถท�าให้ศักยภาพนิรนัดรแ์ห่ง
สวรรคข์องพวกเขาเกิดสัมฤทธิผล (ด ู1 โครนิธ์ 11:11;  
คพ. 131:1–4)

พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาบุตรธิดาของพระองค์ ให้มีลูก
ดกทวมีากขึน้จนเต็มแผ่นดนิ (ด ูปฐมกาล 1:28) 
อ�านาจศักดิสิ์ทธิ์แห่งการให้ก�าเนิดตอ้งใช้ระหวา่งชายกับ
หญิงผู้ที่แตง่งานเป็นสามีภรรยาถูกตอ้งตามกฎหมาย
เท่าน้ัน (ด ูปฐมกาล 39:9; แอลมา 39:9) สามีและ
ภรรยามีความรบัผิดชอบส�าคญัที่จะรกัและดแูลกัน รวม
ทัง้รกัและดแูลบุตรธิดาของตน บิดามารดาตอ้งเลีย้งดู

บุตรธิดาของตนดว้ยความรกัและความชอบธรรม จัดหา
ส่ิงจ�าเป็นทางรา่งกายและทางวญิญาณของพวกเขา

ความสุขในชีวติครอบครวัส่วนมากจะส�าเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้
ฐานบนค�าสอนของพระเจ้า พระเยซูครสิต ์โดย
แบบแผนของพระผู้เป็นเจ้า บิดาตอ้งน�าครอบครวัดว้ย
ความรกัและความชอบธรรม และจัดหาส่ิงจ�าเป็นตา่งๆ 
ของชีวติ มารดารบัผิดชอบเบือ้งตน้ในการเลีย้งดบูุตร
ธิดา ในความรบัผิดชอบอันศักดิสิ์ทธิ์เหล่าน้ี บิดาและ
มารดามีหน้าที่ช่วยเหลือกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเท่าๆ 
กัน

แผนแห่งความสุขจากสวรรคท์�าให้สัมพันธภาพของ
ครอบครวัด�าเนินตอ่ไปแม้หลังความตาย พระเจ้าทรง
สรา้งโลกและทรงเปิดเผยพระกิตตคิณุเพื่อครอบครวั
จะไดร้บัการจัดตัง้ ผนึก และไดร้บัความสูงส่งนิรนัดร ์
ผ่านงานประวตัคิรอบครวัและงานพระวหิาร เราสามารถ
ท�าให้ศาสนพิธีและพันธสัญญาแห่งพระกิตตคิณุมี ให้
แก่บรรพชนของเรา (ด ูมาลาค ี4:5–6)

(ดดัแปลงจาก “ครอบครวั: ถอ้ยแถลงตอ่โลก,” เลียโฮนา,  
พ.ย. 2010, 165.)
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: โมเสส 1:39; ปฐมกาล 1:26–27; อพยพ 20:3–17; มัทธิว 
16:15–19; ยอห์น 17:3; 1 โครนิธ์ 6:19–20; 2 นีไฟ 2:22–25; โมไซยาห์ 2:41; 
แอลมา 41:10; คพ. 84:20–22

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: แผนแห่งความรอด; พระบัญญัติ

9.�พระบญัญติั

พระบัญญัตคิอืกฎและข้อเรยีกรอ้งที่พระผู้เป็นเจ้า
ประทานไวเ้พื่อช่วยให้เราก้าวหน้าและเป็นเหมือน
พระองค ์พระบัญญัตคิอืการแสดงความรกัที่พระผู้เป็น
เจ้าทรงมีตอ่เรา เราแสดงความรกัตอ่พระองค์ โดยรกัษา
พระบัญญัตขิองพระองค ์(ด ูยอห์น 14:15) การรกัษา
พระบัญญัตจิะน�ามาซ่ึงความสุขและพรจากพระเจ้า
เสมอ (ด ูโมไซยาห์ 2:41; แอลมา 41:10) พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่ประทานพระบัญญัตแิก่เราโดยไม่เตรยีมทางไว้ ให้
เราเช่ือฟังได ้(ด ู1 นีไฟ 3:7)

พระบัญญัตทิี่เรยีบง่ายที่สุดสองข้อคอื “จงรกัองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าของท่านดว้ยสุดใจของท่านดว้ยสุดจิตของท่าน 
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และดว้ยสุดความคดิของท่าน . . . [และ] . . . จงรกั
เพื่อนบ้านเหมือนรกัตนเอง” (ด ูมัทธิว 22:36–39) เรา
สามารถรกัและรบัใช้พระผู้เป็นเจ้าโดยการเลือกที่จะรกั
และรบัใช้ผู้อื่น (ด ูโมไซยาห์ 2:17; โมโรไน 7:45, 
47–48)

หน่ึงในพระบัญญัตขิ้อแรกๆ ที่ประทานแก่มนุษย์คอื
รกัษาวนัสะบาโตให้ศักดิสิ์ทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชา
บุตรธิดาของพระองค์ ให้เคารพพระองค์ โดยท�าตาม 
พระประสงคข์องพระองคแ์ทนที่จะท�าตามใจเราเองใน
วนัสะบาโต และพระองคท์รงสัญญาพรยิ่งใหญ่แก่ผู้ที่
รกัษาวนัของพระองค์ ให้ศักดิสิ์ทธิ์ (ด ูอิสยาห์  
58:13–14)

พระบัญญัตสิิบประการเป็นส่วนหน่ึงที่ส�าคญัมากของ
พระกิตตคิณุและเป็นหลักธรรมนิรนัดรท์ี่จ�าเป็นส�าหรบั
ความสูงส่งของเรา (ด ูอพยพ 20:3–17) พระเจ้าทรง

เปิดเผยพระบัญญัตเิหล่าน้ันแก่ โมเสสในสมัยโบราณ 
และพระองคต์รสัย�า้อีกครัง้ในการเปิดเผยยุคสุดท้าย

พระบัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้าไดแ้ก่การสวดอ้อนวอน
ทุกวนั การศึกษาพระค�าของพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ 
การเช่ือฟังกฎแห่งความบรสุิทธิ์ทางเพศ การจ่ายส่วน
สิบเต็ม (ด ูมาลาค ี3:8–10), การอดอาหาร (ด ูอิสยาห์ 
58:6–7), การให้อภัยผู้อื่น (ด ูคพ. 64:9–11), การรกัษา
พระค�าแหง่ปัญญา (ด ูคพ. 89:18–21), และการสอนพระ
กติตคิณุแกผู่อ้ืน่ (ด ูมัทธวิ 5:14–16; คพ. 18:15–16)
อ้างอิงทีเ่กีย่วข้อง: ปฐมกาล 39:9; 2 ทิโมธี 3:15–17; ยากอบ 1:5–6; 2 นีไฟ 
32:3; 2 นีไฟ 32:8–9; โมไซยาห์ 18:8–10; แอลมา 39:9; 3 นีไฟ 18:15, 20–21; 
คพ. 58:42–43; คพ. 82:10

หัวข้อทีเ่กีย่วข้อง: การไดม้าซ่ึงความรูท้างวญิญาณ; การชดใช้ของพระเยซู
ครสิต:์ การกลับใจ; ศาสนพิธีและพันธสัญญา

ส�าหรบัข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวข้อเหล่าน้ี ไปที่ 
gospeltopics. lds. org หรอืด ูแน่วแน่ตอ่ศรทัธา:  
ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ (2004)
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°“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ß‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–
«à“§√Õ∫§√—«‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ßµàÕ·ºπ¢Õßæ√–ºŸâ √â“ß‡æ◊ËÕ®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬
∑“ßπ‘√—π¥√å¢Õß∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å

¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬—™“¬·≈–À≠‘ß—‰¥â√—∫°“√ √â“ß„π√Ÿª≈—°…≥å¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ·µà≈–§π‡ªìπªî¬∫ÿµ√À√◊Õªî¬∏‘¥“∑“ß«‘≠≠“≥¢Õßæ√–
∫‘¥“æ√–¡“√¥“∫π «√√§å ·≈–¥â«¬‡Àµÿπ’È·µà≈–§π®÷ß¡’≈—°…≥–·≈–®ÿ¥
À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å ‡æ»‡ªìπ∫ÿ§≈‘°¿“æ ”§—≠¬‘Ëß¢Õß·µà≈–
∫ÿ§§≈°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ¢≥–¡’™’«‘µ¡√√µ—¬ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕß∫àß∫Õ°Õ—µ-
≈—°…≥å·≈–®ÿ¥ª√– ß§åπ‘√—π¥√å

„πÕ“≥“®—°√°àÕπ™’«‘µ¡√√µ—¬ ∫ÿµ√·≈–∏‘¥“∑’Ë‡ªìπ«‘≠≠“≥√Ÿâ®—°
·≈–π¡— °“√æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“‡ªìπæ√–∫‘¥“π‘√—π¥√å¢Õßæ«°‡¢“·≈–¬Õ¡
√—∫·ºπ¢Õßæ√–Õß§å ´÷Ëßµ“¡·ºππ—Èπ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å®–‰¥â√—∫
√à“ß°“¬Õ—π‡ªìπ‡π◊ÈÕÀπ—ß ·≈–‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥å∑“ß‚≈°‡æ◊ËÕæ—≤π“‰ª
 Ÿà§«“¡¥’æ√âÕ¡ ·≈–„π∑’Ë ÿ¥®–∫√√≈ÿ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß·Ààß «√√§å
¢Õßæ«°‡¢“‡ªìπ∑“¬“∑·Ààß™’«‘µπ‘√—π¥√å ·ºπ·Ààß§«“¡ ÿ¢®“°æ√–-
ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å„π§√Õ∫§√—«¥”‡π‘πµàÕ‰ªÀ≈—ß§«“¡µ“¬
»“ πæ‘∏’·≈–æ—π∏ —≠≠“»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πæ√–«‘À“√Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â ”À√—∫·µà≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–°≈—∫‰ª¬—ß∑’Ëª√–∑—∫
¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡æ◊ËÕ∑’Ë§√Õ∫§√—«®–‡ªìπÀπ÷Ëß‡¥’¬«™—Ë«π‘√—π¥√å

æ√–∫—≠≠—µ‘¢âÕ·√°∑’Ëæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ª√–∑“π·°àÕ“¥—¡·≈–‡Õ«“‡°’Ë¬«
¢âÕß°—∫»—°¬¿“æ¢Õß§π∑—Èß Õß∑’Ë®–‡ªìπ∫‘¥“¡“√¥“„π∞“π– “¡’¿√√¬“
‡√“ª√–°“»«à“æ√–∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑’Ë„Àâ∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßæ√–Õß§å
¢¬“¬‡ºà“æ—π∏ÿå·≈–‡æ‘Ë¡æŸπ„Àâ‡µÁ¡·ºàπ¥‘π‚≈°¬—ß¡’º≈∫—ß§—∫ ‡√“¢Õ
ª√–°“»µàÕ‰ª«à“æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“∑√ß∫—≠™“«à“Õ”π“®°“√ √â“ßÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï
π—Èπ®–µâÕß„™â√–À«à“ß™“¬·≈–À≠‘ßºŸâ´÷Ëß·µàßß“πµ“¡°ÆÀ¡“¬„π∞“π–
 “¡’·≈–¿√√¬“‡∑à“π—Èπ

‡√“¢Õª√–°“»«à“ «‘∂’∑“ß∑’Ë™’«‘µ¡√√µ—¬‰¥â√—∫°“√ √â“ß¢÷Èππ—Èπ‡ªìπ
°“√·µàßµ—Èß®“° «√√§å ‡√“¬◊π¬—π∂÷ß°“√™”√–™’«‘µ„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï·≈–§«“¡
 ”§—≠¢Õß ‘Ëßπ’È„π·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“

 “¡’·≈–¿√√¬“¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ”§—≠∑’Ë®–√—°·≈–¥Ÿ·≈°—π√«¡

∑—Èß√—°·≈–¥Ÿ·≈∫ÿµ√∏‘¥“¢Õßµπ ç∫ÿµ√∑—ÈßÀ≈“¬‡ªìπ¡√¥°®“°æ√–‡®â“é
( ¥ÿ¥’ 127:3) ∫‘¥“¡“√¥“¡’Àπâ“∑’ËÕ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï∑’Ë®–‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“¥â«¬
§«“¡√—°·≈–§«“¡™Õ∫∏√√¡ ®—¥À“ªí®®—¬ πÕß§«“¡µâÕß°“√∑“ß√à“ß-
°“¬·≈–∑“ß«‘≠≠“≥  Õπæ«°‡¢“„Àâ√—°·≈–√—∫„™â°—π „Àâ‡™◊ËÕøíßæ√–
∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“·≈–‡ªìπæ≈‡¡◊Õß¥’ ‡™◊ËÕøíß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
‰¡à«à“æ«°‡¢“®–Õ“»—¬Õ¬Ÿà ≥ ∑’Ë„¥  “¡’·≈–¿√√¬“—∫‘¥“·≈–¡“√¥“
—®–¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫µàÕæ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“„π°“√ªØ‘∫—µ‘¿“√–Àπâ“∑’Ë‡À≈à“
π’È„Àâ≈ÿ≈à«ß

§√Õ∫§√—«‰¥â√—∫·µàßµ—Èß®“°æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ °“√·µàßß“π√–À«à“ß™“¬
·≈–À≠‘ß‡ªìπ ‘Ëß ”§—≠¬‘ËßµàÕ·ºππ‘√—π¥√å¢Õßæ√–Õß§å ‡¥Á°¡’ ‘∑∏‘Ï∂◊Õ
°”‡π‘¥¿“¬„πæ—π∏–¢Õß°“√ ¡√ ·≈–‰¥â√—∫°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ®“°∫‘¥“¡“√¥“
∑’Ë√—°…“§”ªØ‘≠“≥¢Õß°“√·µàßß“π¥â«¬§«“¡´◊ËÕ —µ¬åÕ¬à“ß·∑â®√‘ß
§«“¡ ÿ¢„π™’«‘µ§√Õ∫§√—« à«π¡“°®– ”‡√Á®‰¥â‡¡◊ËÕ¡’æ◊Èπ∞“π∫π§” Õπ
¢Õßæ√–‡®â“ æ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå  °“√·µàßß“π·≈–§√Õ∫§√—«∑’Ëª√– ∫§«“¡
 ”‡√Á®‰¥â√—∫°“√ ∂“ªπ“·≈–∏”√ß‰«â¥â«¬À≈—°∏√√¡·Ààß»√—∑∏“ °“√ «¥
ÕâÕπ«Õπ °“√°≈—∫„® °“√„ÀâÕ¿—¬ §«“¡‡§“√æ §«“¡√—° §«“¡‡ÀÁπ
Õ°‡ÀÁπ„® °“√∑”ß“π·≈–°‘®°√√¡π—π∑π“°“√∑’Ë¥’ß“¡ ‚¥¬·∫∫·ºπ¢Õß
æ√–ºŸâ‡ªìπ‡®â“ ∫‘¥“‡ªìπºŸâπ”§√Õ∫§√—«¥â«¬§«“¡√—° ¥â«¬§«“¡™Õ∫∏√√¡
·≈–√—∫º‘¥™Õ∫∑’Ë®–®—¥À“ ‘Ëß®”‡ªìπµà“ßÊ ¢Õß™’«‘µ ·≈–§ÿâ¡§√Õß
§√Õ∫§√—« ¡“√¥“√—∫º‘¥™Õ∫‡∫◊ÈÕßµâπ„π°“√‡≈’È¬ß¥Ÿ∫ÿµ√∏‘¥“ „π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫Õ—π»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï‡À≈à“π’È∫‘¥“·≈–¡“√¥“¡’Àπâ“∑’Ë™à«¬‡À≈◊Õ°—π„π
∞“π–‡ªìπÀÿâπ à«π‡∑à“Ê °—π §«“¡æ‘°“√ §«“¡µ“¬ À√◊Õ ¿“æ°“√≥å
Õ◊ËπÊ Õ“®∑”„Àâ·µà≈–∫ÿ§§≈®”µâÕßª√—∫µ—« ≠“µ‘æ’ËπâÕß§«√„Àâ§«“¡™à«¬
‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ

‡√“¢Õ‡µ◊Õπ«à“ºŸâ„¥°Áµ“¡∑’ËΩÉ“Ωóπæ—π∏ —≠≠“·Ààß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï∑“ß
‡æ» ºŸâ∑’Ë∑”√â“¬§Ÿà§√ÕßÀ√◊Õ∫ÿµ√∏‘¥“ À√◊ÕºŸâ∑’Ë≈â¡‡À≈«µàÕ —¡ƒ∑∏‘º≈¢Õß
§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫„π§√Õ∫§√—« «—πÀπ÷Ëß‡¢“®–¬◊π™’È·®ßµàÕæ√–æ—°µ√åæ√–
ºŸâ‡ªìπ‡®â“ πÕ°®“°π’È ‡√“‡µ◊Õπ«à“°“√·µ° ≈“¬¢Õß§√Õ∫§√—«®–π”¿—¬
æ‘∫—µ‘¡“ Ÿàµ—«∫ÿ§§≈ ª√–™“§¡ ·≈–ª√–™“™“µ‘¥—ß∑’Ë»“ ¥“æ¬“°√≥å„π
 ¡—¬‚∫√“≥·≈–ªí®®ÿ∫—πæ¬“°√≥å‰«â

‡√“‡√’¬°√âÕßª√–™“™πæ≈‡¡◊Õß·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë√—∞∫“≈ºŸâ¡’§«“¡√—∫º‘¥
™Õ∫∑ÿ°Àπ·Ààß„Àâ àß‡ √‘¡°“√«“ß¡“µ√°“√‡À≈à“π—Èπ‡æ◊ËÕ∏”√ß·≈–‡ √‘¡
 √â“ß§«“¡¡—Ëπ§ß„Àâ§√Õ∫§√—«„π∞“π–Àπà«¬æ◊Èπ∞“π¢Õß —ß§¡

ΩÉ“¬ª√–∏“π Ÿß ÿ¥·≈– ¿“Õ—§√ “«° ‘∫ Õß
¢Õß»“ π®—°√¢Õßæ√–‡¬´Ÿ§√‘ µå·Ààß«‘ ÿ∑∏‘™π¬ÿ§ ÿ¥∑â“¬

∂âÕ¬·∂≈ßπ’È‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π¢à“« “√¢Õßª√–∏“π°Õ√å¥Õπ ∫’. Œ‘ß§å≈’¬å ∑’Ëª√“»√—¬„π°“√ª√–™ÿ¡ ¡“§¡ ß‡§√“–Àå “¡—≠
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë 23 °—π¬“¬π 1995 ´Õ≈∑å‡≈§ ´‘µ’È ¬Ÿ∑“Àå
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วตัถุประสงค์ของเซมนิารีและสถาบันศาสนา
จุดประสงคข์องเราคอืช่วยให้เยาวชนและคนหนุ่มสาวเข้าใจและพึ่งพาค�า
สอนและการชดใช้ของพระเยซูครสิต ์มีคณุสมบัตคิูค่วรรบัพรของพระวหิาร 
และเตรยีมตนเอง ครอบครวั ตลอดจนคนอื่นๆ เพื่อรบัชีวตินิรนัดรแ์ละอยู่
กับพระบิดาในสวรรคข์องพวกเขา

เพื่อช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายการสอนของวตัถุประสงค ์ครแูละนักเรยีนในเซมิ-
นารแีละสถาบันศาสนาไดร้บัการกระตุน้เป็นพิเศษให้น�าหลักพืน้ฐานของการ
สอนและการเรยีนรูพ้ระกิตตคิณุมาใช้

ครูและนักเรียนพงึปฏิบัตดิงันี—้

• สอนและเรยีนรูด้ว้ยพระวญิญาณ

• ปลูกฝังสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ี่มีความรกั ความเคารพ และจุดประสงค์

• ศึกษาพระคมัภีรท์ุกวนัและอ่านหนังสือที่ ใช้ ในหลักสูตร

• เข้าใจบรบิทและเน้ือหาในพระคมัภีรต์ลอดจนถ้อยค�าของศาสดาพยากรณ์

• คน้หา เข้าใจ รูสึ้กถึงความจรงิและความส�าคญั ตลอดจนประยุกต์ ใช้หลัก
ค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุ

• อธิบาย แบ่งปัน เป็นพยานถึงหลักค�าสอนและหลักธรรมพระกิตตคิณุ

• บรรลุจุดมุ่งหมายผู้เช่ียวชาญหลักค�าสอน


