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คำ�นำ�

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์และสอนเราให้ 
รู้ว่าจะเป็นสานุศิษย์ของพระองค์อย่างไร  ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 
สมิธ (1805–1844) ประกาศยืนยันว่า “มนุษย์จะเข้าใกล้พระผู ้
เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลักการของหนังสือเล่มนี้, ยิ่ง 
กว่าหนังสือเล่มอื่นใด” (History of the Church, 4:461; คำานำา 
พระคัมภีร์มอรมอน)  ขณะศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนร่วมกับการ
สวดอ้อนวอน พระวิญญาณบริสุทธิ์ย่อมเป็นพยานต่อใจและ 
ความคิดท่านอย่างต่อเนื่องถึงบทบาทอันสูงส่งของพระผู้ช่วย
ให้รอดในฐานะพระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ

พระคัมภีร์มอรมอนมีอิทธิพลแรงกล้าต่อใจคนที่ได้รับและไตร่- 
ตรองข่าวสารในนั้น  เอ็ลเดอร์พาร์ลีย์ พี. แพรทท์ (1807–1857)  
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสยุคแรกของการฟื้นฟูและสมาชิกโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง เล่าเรื่องต่อไปนี้เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ครั้งแรก

“ข้าพเจ้าเปิดพระคัมภีร์มอรมอน 
ด้วยความกระหายใคร่รู้ และ
อ่านปกใน จากนั้นก็อ่านประ- 
จักษ์พยานของพยานหลายคน 
เกี่ยวกับวิธีพบและแปลพระ 
คัมภีร์ดังกล่าว  หลังจากนั้น 
ข้าพเจ้าเริ่มอ่านเนื้อหาตาม 
ลำาดับ  ข้าพเจ้าอ่านทั้งวัน การ 
กินเป็นภาระ ข้าพเจ้าไม่ปรารถนา 

อาหาร การนอนหลับเป็นภาระเม่ือกลางคืนมาถึง เพราะข้าพเจ้า 
ชอบอ่านมากกว่านอนหลับ

“ขณะอ่าน พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับข้าพเจ้า และข้าพ- 
เจ้ารู้และเข้าใจว่าหนังสือเล่มนี้เป็นความจริง” (Autobiography 
of Parley P. Pratt, ed. Parley P. Pratt Jr. [1938], 37)

ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันยังคงเน้นความจำาเป็นของการที่ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนต้องอ่านพระคัมภีร์มอรมอนหลายๆ  
ครั้ง  ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ประกาศ 
ว่า “ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าถ้าทุกท่านจะ [อ่านพระคัมภีร ์
มอรมอน] ไม่ว่าท่านจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอนมาแล้วกี่ครั้ง  
ท่านจะมีพระวิญญาณของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตท่านและใน 
บ้านของท่าน  มีปณิธานแน่วแน่มากขึ้นว่าจะดำาเนินในการเชื่อ 
ฟังพระบัญญัติ และมีประจักษ์พยานเข้มแข็งมากขึ้นถึงการ 
ทรงพระชนม์อยู่จริงของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า” (“ประจักษ์
พยานอันแน่วแน่และมีพลัง” เลียโฮนา ส.ค. 2005 หน้า 6)

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แบ่งปันสิ่งที่ท่านเรียนรู้ว่าการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนนำาไปสู่
การเปิดเผยส่วนตัวอย่างไร

“ข้าพเจ้าพบว่า [พระคัมภีร์มอรมอน] แจ้งชัดและมีค่า …

“ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าใครๆ ก็อ่านพระคัมภีร์มอรมอนได้ อ่านได้ทุก
ที่ และจะได้รับการดลใจ

“ความเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้น 
หลังจากอ่านครั้งที่สอง แม้ 
ครั้งที่สามและดูเหมือนจะต้อง 
‘เปรียบ’ กับสิ่งที่ข้าพเจ้าเผชิญ 
ในชีวิตประจำาวัน” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 2005, 
6; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2005 
หน้า 8)

การดลใจ ดังที่ประธานแพคเกอร์เป็นพยาน จะเกิดขึ้นเมื่อท่าน
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างสม่ำาเสมอ

จุดประสงค์ของคู่มือเล่มนี้
คู่มือนักศึกษาเล่มนี้เสริมการอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์ 
มอรมอนของท่านและไม่ควรใช้แทนพระคัมภีร์ดังกล่าว  คู่มือ 
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อคิดของศาสดาพยากรณ์และคำา 
แนะนำาท่ีได้รับการดลใจเพ่ือช่วยท่านขณะท่ีท่านแสวงหาการนำา 
ทางเพื่อ “เปรียบพระคัมภีร์ทั้งหมด” กับตัวท่าน (1 นีไฟ 19:23 

) ประเมินนิสัยการเรียนรู้ของท่านและดูว่าคู่มือเล่มนี้เสริม 
การอ่านและการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนเป็นส่วนตัวอย่างไร   
ทางเลือกศึกษาที่อาจทำาได้คือ (1)  โยงกับคู่มือขณะที่ท่านอ่าน  
(2)  อ่านคู่มือหลังจากอ่านหลายๆ บทในพระคัมภีร์มอรมอน 
หรือ (3)  ทบทวนคู่มือก่อนอ่านพระคัมภีร์เพื่อเสริมความเข้าใจ
ของท่านในบทที่มอบหมายให้อ่าน

การจัดรูปเล่มของคู่มือเล่มนี้
คู่มือนักศึกษามีอยู่ด้วยกัน 56 บทครอบคลุมพระคัมภีร์มอรมอน 
ทั้งเล่ม  แต่ละบทมีห้าส่วนได้แก่ บทนำา บทวิจารณ์ คำาถามเพื่อ 
ศึกษา (ในกรอบสี่เหลี่ยม) ประเด็นในการไตร่ตรอง งานมอบ
หมายที่แนะนำา

บทนำา
บทนำาส้ันๆ ตอนต้นบทจะวางเร่ืองราวในบริบท ระบุสาระสำาคัญ 
ระบุหลักคำาสอนและหลักธรรมบางประการท่ีพบในช่วงพระคัมภีร์
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บทวิจารณ์

หมวดบทวิจารณ์จะชี้แจงหลักคำาสอนและหลักธรรมที่พบใน
ช่วงพระคัมภีร์  การอ่านบทวิจารณ์อย่างละเอียดช่วยท่านระบ ุ
และวิเคราะห์ข่าวสารที่ได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์ 
ในพระคัมภีร์มอรมอน  ท่านจะเห็นวิธีที่ศาสดาพยากรณ์ในยุค 
ของเราเปรียบความจริงในพระคัมภีร์กับสภาพปัจจุบันและ
สถานการณ์ที่แพร่หลายอยู่ในโลก

บทวิจารณ์อ้างจากสิ่งพิมพ์ของศาสนจักรที่มีความเชื่อมโยง 
กันด้วย รวมถึง แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ 
(2004) เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: การบรรลุหน้าที่ของเรา
ต่อพระผู้เป็นเจ้า (2001) คู่มือพระคัมภีร์ (มีทางอินเทอร์เน็ต
ที่ www.scriptures.lds.org) และ Topical Guide และ Bible 
Dictionary

คำาถามเพื่อศึกษา

ในหมวดบทวิจารณ์ตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะพบคำาถามเพื่อ
ศึกษาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแรเงาดังตัวอย่างด้านล่าง  คำาถาม
เหล่านี้จะช่วยท่านค้นหาและเข้าใจข้อนั้นๆ

โมไซยาห์ 18:21–29

แอลมาสอนคนของท่านให้ทำาอะไรเพื่อ “ดำาเนินชีวิต
อย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 29)

 
ประเด็นในการไตร่ตรอง
หมวดประเด็นในการไตร่ตรองจะช่วยท่านใคร่ครวญบางข้อ 
อย่างลึกซึ้งจากการอ่าน  เอ็ลเดอร์รัสเซลล์เอ็ม. เนลสันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศยืนยันว่าการไตร่ตรองพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัมภีร์จะส่งผลที่มีคุณค่าดังนี้ “เมื่อท่านไตร่ตรองและสวดอ้อน 
วอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำาสอน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอก 
ท่านในความคิดและในใจของท่าน  จากเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดไว ้
ในพระคัมภีร์ ความเข้าใจใหม่จะเกิดขึ้นและหลักธรรมที่สอด 
คล้องกับสถานการณ์ของท่านจะกลั่นลงมาในใจท่าน” (ใน 
Conference Report, Oct. 2000,  19; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 
2000 หน้า  24) ท่านอาจต้องมีสมุดบันทึกพระคัมภีร์ หรือสมุด 
จดต่างหากอีกหนึ่งเล่ม เพื่อบันทึกคำาตอบของคำาถามเหล่านี้  
หรือความรู้สึกจากการอ่าน

งานมอบหมายที่แนะนำา

ท้ายบททุกบทคืองานมอบหมายที่แนะนำาเพื่อส่งเสริมการ 

ประยุกต์ใช้ความจริงจากพระคัมภีร์ ครูอาจรวมงานมอบหมาย 

บางอย่างเหล่านี้ไว้ในชั้นเรียนของท่านถ้าท่านลงทะเบียนเรียน 

หลักสูตรสถาบันหรือศาสนาวิชาพระคัมภีร์มอรมอน  โปรดสังเกต 

ว่างานมอบหมายเหล่านี้เป็นข้อเสนอแนะ ดังนั้น ควรปรับตาม

ความต้องการส่วนตัวและการนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ข้อมูลสำาหรับผู้ทุพพลภาพ
รูปแบบที่เลือกได้ของคู่มือนักศึกษาเล่มนี้มีอยู่ที่ www.ldsces. 
org  ถ้าท่านไม่สะดวกในการใช้คู่มือเล่มน้ีเน่ืองด้วยความทุพพล- 
ภาพ โปรดติดต่อผู้สอนของท่านเพื่อขอแหล่งช่วยเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์
คู่มือเล่มนี้มีรูปสัญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์อยู่ด้วย  ซึ่ง 
ระบุหน้าผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์  ในช่วงเซมินารีขอให้นักเรียน 
คุ้นเคยกับพระคัมภีร์  100 ข้อดังระบุไว้ว่ามีความสำาคัญด้าน
หลักคำาสอน  ทุกครั้งที่บอกข้อผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ 100 ข้อ
ท่านจะเห็น  สัญลักษณ์กำากับ
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บทที ่  1

บทนำา
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

(1805–1844) กล่าวว่า “ข้าพเจ้า

บอกบรรดาพี่น้องชายว่าพระ

คัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือท่ี

ถูกต้องยิ่งกว่าหนังสือใดๆ บน

แผ่นดินโลก และเป็นศิลาหลัก 

แห่งศาสนาของเรา และมนุษย์ 

จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น 

โดยการยึดมั่นกับหลักการของ 

หนังสือเล่มนี้ ยิ่งกว่าหนังสือเล่ม 

อื่นใด” (History of the Church 

4:461; คำานำาพระคัมภีร์มอรมอน)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

เขียนว่าพระคัมภีร์มอรมอน “ควรได้รับพิจารณาว่าเป็นหนังสือ 

ทางศาสนาซึ่งโดดเด่นและสำาคัญที่สุด ได้รับการเปิดเผยนับตั้ง 

แต่มีการรวบรวมงานเขียนพันธสัญญาใหม่เมื่อเกือบสองพันปี 

ก่อน  แท้จริงแล้วบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการฟื้นฟู 

ความจริงอันเรียบง่ายและล้ำาค่าของพระคัมภีร์ไบเบิลท่ีสูญหาย 

ไป โดยเพิ่มความจริงใหม่อีกมากมายที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์  

การเตรียมทางสำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์

อย่างสมบูรณ์ และวันแห่งชัยชนะของการเสด็จกลับคืนในมิลเล

เนียมของพระองค์  พระคัมภีร์มอรมอนควรได้รับพิจารณาว่าเป็น 

หนังสือทางศาสนาซึ่งโดดเด่นและสำาคัญท่ีสุดตราบท่ีโลกเคยมี

มา” (Christ and the New Covenant [1997], 9–10)

เมื่อท่านเริ่มศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน ขอให้ท่านมองหาความ 

จริงอันสำาคัญยิ่งที่มีอยู่ในพระคัมภีร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระ 

คัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซู

คริสต์และความเป็นจริงแห่งการชดใช้ของพระองค์  นอกจากนี ้

พระคัมภีร์มอรมอนยังยืนยันอีกครั้งถึงพันธสัญญาของพระผู้

เป็นเจ้าที่มีต่อเชื้อสายอิสราเอลและแสดงถึงความจำาเป็นที่เรา 

ต้องทำาและรักษาพันธสัญญาศักด์ิสิทธ์ิ  โดยการศึกษาพระคัมภีร์ 

เล่มนี้ร่วมกับการสวดอ้อนวอน ท่านจะได้รับประจักษ์พยานอัน

ลึกซึ้งและทรงพลังถึงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการ

ฟื้นฟูพระกิตติคุณมายังแผ่นดินโลกในยุคสุดท้าย

บทวิจารณ์
หน้าชื่อเรื่อง

•	 หน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน เริ่มต้นว่า “เรื่องราวที่ 
เขียนไว้ด้วยมือของมอรมอนบนแผ่นจารึกท่ีนำามาจากแผ่นจารึก 
ของนีไฟ” โดยมีต่ออีกสองย่อหน้าซึ่งน่าจะเขียนโดยโมโรไน  
ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน บุตรชายของมอรมอน   
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายว่า “หน้าชื่อเรื่องของพระ 
คัมภีร์มอรมอนแปลจากแผ่นจารึกโดยตรง  นำามาจากแผ่นสุด 
ท้ายด้านซ้ายมือของแผ่นจากรึกท้ังชุด  ซ่ึงมีบันทึกท่ีแปลอยู่แล้ว 
บรรจุอยู่  ภาษาของงานเขียนทั้งหมดเหมือนงานเขียนโดยทั่วไป 
ในภาษาฮีบรู [นั่นก็คือเขียนจากขวาไปซ้าย] และหน้าชื่อเรื่อง 
ดังกล่าวไม่ใช่ความเรียงสมัยใหม่  ท้ังไม่ใช่ความเรียงของข้าพเจ้า 
หรือของมนุษย์คนใดที่เคยมีชีวิตหรือยังมีชีวิตอยู่ในชั่วอายุนี้” 
(History of the Church 1:71)

“ออกมาในที่สุด”

•	 ย่อหน้าแรกในหน้าชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอน ประกาศ 
ว่าบันทึกศักดิ์สิทธิ์จะ “ออกมาในที่สุด”  ประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสัน (1899–1994) เป็นพยานว่าการที่พระคัมภีร์มอรมอน 
ออกมาในเวลาอันเหมาะสมแสดงถึงความสำาคัญยิ่งในการ
ฟื้นฟูพระกิตติคุณ

“ประจักษ์พยานอันทรงพลังถึงความสำาคัญของพระคัมภีร์ 
มอรมอนคือการบ่งช้ีว่าพระเจ้าทรงวางการออกมาของพระคัมภีร์ 
ไว้ที่ใดในตารางเวลาของการฟื้นฟูที่เผยให้เห็นตามลำาดับ สิ่ง 
หนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นคือนิมิตแรก  ในการแสดงให้ประจักษ ์
อันน่าอัศจรรย์นั้น ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเรียนรู้พระ 
ลักษณะอันแท้จริงของพระผู้เป็นเจ้าและพระผู้เป็นเจ้าทรงมี 
งานให้ท่านทำา  การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นตามมา

“เมื่อนึกถึงนัยของเรื่องนี้  การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 
เกิดขึ้นก่อนการฟื้นฟูฐานะปุโรหิต  พระคัมภีร์ตีพิมพ์ไม่กี่วันก่อน 
การจัดตั้งศาสนจักร  วิสุทธิชนได้รับพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อให้ 
อ่านก่อนจะรับการเปิดเผยซึ่งสรุปหลักคำาสอนสำาคัญต่างๆ เช่น  
ระดับแห่งรัศมีภาพทั้งสาม  การแต่งงานซีเลสเชียล หรืองานแทน 
คนตาย  พระคัมภีร์ออกมาก่อนการจัดตั้งโควรัมฐานะปุโรหิต 
และการจัดตั้งศาสนจักร  ทั้งหมดนี้มิได้บอกอะไรเราบางอย่าง 
หรือว่าพระเจ้าทอดพระเนตรงานศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างไร  (in Con- 
ference Report, Oct. 1986, 3; or Ensign, Nov. 1986, 4)



5

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา

•	 เอ็ลเดอร์ แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายว่าพระคัมภีร์มอรมอนเขียนไว้เพ่ือยุคสมัยของเรา “ผู้เขียน 
หลักๆ ของพระคัมภีร์มอรมอนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่างานเขียน 
ของพวกท่านมีไว้เพื่อคนรุ่นหลังเป็นสำาคัญ  มิใช่เพื่อผู้คนใน 
ชั่วอายุของพวกท่าน  โมโรไนเขียนถึงผู้คนในยุคสมัยของเรา 
‘ข้าพเจ้าพูดกับท่านราวกับท่านอยู่ต่อหน้า’ (มอรมอน 8:35)”  
( เลียโฮนา พ.ย. 2005 หน้า 6)

•	 เมื่อพูดถึงความจำาเป็นที่ เราต้องประยุกต์ใช้พระคัมภีร์  
มอรมอนในชีวิตเรา ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน แถลงว่า  
“ถ้าพวกเขาเห็นยุคสมัยของเราและเลือกสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีคุณค่า
มากที่สุดสำาหรับเรา นั่นไม่ใช่สาเหตุที่เราควรศึกษาพระคัมภีร์
มอรมอนหรอกหรือ  เราควรถามตนเองอยู่ตลอดเวลา ‘เหตุใด 
พระเจ้าจึงทรงดลใจมอรมอน (หรือโมโรไน หรือแอลมา) ให้
เขียนสิ่งนั้นไว้ในบันทึกของท่าน  บทเรียนใดที่ฉันสามารถเรียน
รู้จากเรื่องราวนั้นซึ่งจะช่วยให้ฉันดำาเนินชีวิตในวันเวลาและยุค
สมัยนี้”’ (in Conference Report, Oct. 1986, 5; or Ensign, 
Nov. 1986, 6)

เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์แนะนำาไว้เช่นกันถึงความสำาคัญของการปฏิบัติ 
เมื่ออ่านพระคัมภีร์มอรมอน “ทุกครั้งที่เราอ่านเราควรถามตน 
เองว่า ‘เหตุใดผู้เขียนจึงเลือกเรื่องราวหรือเหตุการณ์พิเศษเหล่า
นี้มารวมไว้ในบันทึก  เรื่องดังกล่าวมีคุณค่าอะไรต่อเราในวันนี้’” 
(เลียโฮนา พ.ย. 2005 หน้า 8)

การแปลโดยของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า

•	 แผ่นจารึกทองคำาเองมีคำาสัญญาว่าจะได้รับการแปล “โดย 
ของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” (หน้าชื่อเรื่อง  
พระคัมภีร์มอรมอน) เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองแบ่งปันข้อมูลอันน่าทึ่งเกี่ยวกับการแปลพระ
คัมภีร์มอรมอน

“รายละเอียดวิธีการอันน่าอัศจรรย์ของการแปลยังไม่เป็นที่รู้ชัด   

กระนั้นเรายังตระหนักในความเข้าใจอันล้ำาค่าสองสามเรื่อง . . .

“เอ็มมา สมิธ ซึ่งเป็นผู้คัดลอกในช่วงต้นให้โจเซฟ เล่าเรื่องราวนี้
ในปี 1856:

“‘เมื่อสามีดิฉันแปลพระคัมภีร์มอรมอน ดิฉันเขียนให้บางส่วน  
ขณะที่เขาบอกให้เขียนแต่ละประโยค คำาต่อคำา และเมื่อมาถึง
ชื่อเฉพาะที่เขาออกเสียงไม่ถูก หรือคำายาวๆ เขาสะกดคำาเหล่า 
นั้น และขณะที่ดิฉันเขียนคำาดังกล่าวถ้าดิฉันสะกดผิดเขาจะให ้
ดิฉันหยุดและแก้ตัวสะกดถึงแม้เขาจะไม่เห็นว่าดิฉันเขียน

อย่างไรในตอนนั้น  กระทั่งคำาว่า ซาราห์ เขาก็ยังออกเสียงไม่ถูก
ในตอนแรก แต่ต้องสะกดคำานี้ และดิฉันออกเสียงให้เขา

“‘เมื่อเขาหยุดแปลในตอนไหนไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม 
เมื่อเขาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาจะเริ่มตรงที่เขาหยุดอย่างไม่ลังเล
ใจ  มีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่เขาแปล เขาหยุดทันที สีหน้าซีดเผือด 
และพูดว่า “เอ็มมา เยรูซาเล็มมีกำาแพงล้อมรอบด้วยหรือ”  เมื่อ
ดิฉันตอบ “มีค่ะ” เขาพูดว่า “โอ! [ผมไม่รู้มาก่อน] ผมเกรงว่า
ผมจะถูกหลอก” เขามีความรู้จำากัดด้านประวัติศาสตร์ ในตอน
นั้นเขาไม่รู้กระทั่งว่าเยรูซาเล็มมีกำาแพงล้อมรอบ’ (Edmund C. 
Briggs, ‘A Visit to Nauvoo in 1856,’ Journal of History, Jan. 
1916, p. 454) . . .

“ถึงแม้ศาสดาพยากรณ์จะขัดเกลาทักษะของท่านตลอดระยะ 
เวลาหลายปี  แต่เอ็มมายอมรับว่าโจเซฟมีความสามารถอ่านออก 
เขียนได้เพียงขั้นพื้นฐานเท่านั้นในยามที่ท่านแปลแผ่นจารึก 
ทองคำา

“‘โจเซฟ สมิธ. . . ไม่สามารถเขียนหรือบอกให้เขียนจดหมายที่
มีแบบแผนทางภาษาและมีถ้อยคำาที่ไพเราะได้ นับประสาอัน 
ใดกับการบอกให้เขียนหนังสืออย่างพระคัมภีร์มอรมอน  ถึงแม้ 
ดิฉันจะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่สิ่งนี้ยัง
เป็นปาฏิหาริย์ต่อดิฉัน “ปาฏิหาริย์และสิ่งอัศจรรย์” มากเท่าที่
คนอื่นๆ รู้สึกเช่นเดียวกัน’ (Ibid)” (“A Treasured Testament,” 
Ensign, July 1993, 62–63)

พระคัมภีร์มอรมอนยืนยันพันธสัญญาของพระผู้เป็น
เจ้ากับอิสราเอล

•	 นอกเหนือจากเป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอน 
ยังแสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงจำาพันธสัญญาของพระองค์ 
กับเช้ือสายแห่งอิสราเอล  คู่มือพระคัมภีร์อธิบายถึงเช้ือสายแห่ง 
อิสราเอล การกระจัดกระจายและการรวบรวมอิสราเอล

“พระเจ้าประทานชื่อ อิสราเอล แก่ยาโคบ บุตรของอิสอัคและ 
หลานของอับราฮัมในภาคพันธสัญญาเดิม (ปฐมกาล 32:28;  
35:10) ชื่ออิสราเอลจะหมายถึงตัวยาโคบเอง ลูกหลานของท่าน 
หรืออาณาจักรซึ่งลูกหลานเหล่าน้ันซึ่งครั้งหน่ึงเคยครอบครอง
ในสมัยพันธสัญญาเดิมก็ได้ . . .

“สิบสองเผ่าของอิสราเอล: ยาโคบ หลานของอับราฮัม ซึ่งชื่อได้
เปลี่ยนไปเป็นอิสราเอล มีบุตรชายสิบสองคน  ลูกหลานของ 
พวกเขาต่อมาเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสิบสองเผ่าของอิสราเอลหรือ
ลูกหลานของอิสราเอล . . .
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“การกระจัดกระจายของอิสราเอล: พระเจ้าทรงทำาให้สิบสองเผ่า 
ของอิสราเอลกระจัดกระจายและรับทุกข์ทรมานเนื่องจากความ
ไม่ชอบธรรมและการกบฏของพวกเขา  อย่างไรก็ตาม พระเจ้า
ยังทรงทำาให้การกระจัดกระจายของผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้
ในบรรดาประชาชาติของโลกเป็นพรแก่ประชาชาติเหล่านั้น . . .

“การรวบรวมอิสราเอล: เชื้อสายแห่งอิสราเอลจะได้มารวมกัน 
ในยุคสุดท้ายก่อนการเสด็จมาของพระคริสต์ (ลช. 1:10) พระเจ้า 
ทรงรวมผู้คนของพระองค์ อิสราเอล เม่ือพวกเขายอมรับพระองค์ 
และรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (คู่มือพระคัมภีร์  “อิสราเอล”)

•	 สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
คือส่วนหนึ่งของเชื้อสายแห่งอิสราเอลท่ีได้รับการรวบรวมมาสู ่
ความรู้ของบรรพบุรุษและพันธสัญญาของพระเจ้า  พระเจ้าทรง 
ประกาศว่า “เพราะเจ้าเป็นลูกหลานของอิสราเอล, และของ 
พงศ์พันธุ์ของอับราฮัม” (คพ. 103:17)

•	 เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม- 
อัครสาวกสิบสองเขียนเกี่ยวกับบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอน 
ในการรวบรวมอิสราเอลในยุคสุดท้ายว่า “ตราบเท่าที่เกี่ยวข้อง
กับการรวบรวมอิสราเอล พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือสำาคัญ 
ท่ีสุดท่ีเคยเขียนหรือจะได้เขียนไว้  เป็นหนังสือท่ีรวบรวมอิสราเอล 
โดยเปิดเผยอย่างเรียบง่ายและครบถ้วนถึงหลักคำาสอนของ 
การรวบรวมพงศ์พันธุ์ที่เลือกแล้ว เป็นหนังสือที่พระผู้เป็นเจ้า 
ประทานให้เพ่ือพิสูจน์ถึงความจริงและความศักดิ์สิทธิ์ของงาน 
ในยุคสุดท้ายที่สำาคัญยิ่งของพระองค์  ประกอบด้วยความสม 
บูรณ์แห่งพระกิตติคุณอันเป็นนิจพร้อมกับมีหลักฐานถึงความ 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์เอง  ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างแท้จริง 
ทุกคนรู้โดยการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงวิญญาณที่
อยู่ในเขาว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือพระดำาริ พระประสงค์ และ 
พระสุรเสียงของพระเจ้าต่อโลกปัจจุบัน  พระคัมภีร์มอรมอนทำา 
ให้ผู้คนเช่ือในพระกิตติคุณและเข้าร่วมศาสนจักรดังท่ีเราเห็น 
มาตราบเท่าทุกวันนี้ มีอำานาจที่ทำาให้การรวบรวมอิสราเอลเกิด 
ขึ้น  จากมุมมองที่เป็นรูปธรรมถ้าไม่มีพระคัมภีร์มอรมอนการ
รวบรวมผู้คนของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจะหยุดนิ่ง  แกะหลงของ 
วงศ์วานอิสราเอลได้ยินเสียงพระเมษบาลของพวกเขาดังที่ 
เขียนไว้ในพระคัมภีร์ และเอาใจใส่เสียงนั้นโดยมาสู่คอกแกะที ่
แท้จริง  มิใช่การอวดอ้างความสำาคัญของพระคัมภีร์ชาวนีไฟเล่ม 
นี้ในเรื่องความรอดของมนุษย์ในยุคสุดท้าย”  (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 554)

การทำาให้ชาวยิวและคนต่างชาติเชื่อ “ว่าพระเยซูคือ
พระคริสต์”

•	 จากหน้าช่ือเร่ือง จุดประสงค์ของพระคัมภีร์มอรมอนคือทำาให้ 
ชาวยิวและคนต่างชาติเชื่อว่า “พระเยซูคือพระคริสต์, พระผู้เป็น 
เจ้านิรันดร์, และทรงแสดงองค์ให้ประจักษ์แก่ประชาชาติท้ังปวง” 
ชื่อรองของพระคัมภีร์มอรมอน พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ 
พระเยซูคริสต์ เน้นจุดประสงค์สำาคัญท่ีสุดของพระคัมภีร์  ประธาน 
บอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย
ความสำาคัญของชื่อรองไว้ดังนี้

“จากการตัดสินใจเมื่อเร็วๆ นี้ของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ นับแต่นี้
เป็นต้นไปพระคัมภีร์มอรมอนจะใช้ชื่อว่า ‘พระคัมภีร์มอรมอน’ 
โดยมีชื่อรองว่า ‘พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์’

“ไม้หรือบันทึกของยูดาห์—พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม่—และไม้หรือบันทึกของเอฟราอิม—พระคัมภีร์มอรมอน  
ซึ่งเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์—บัดนี้นำา 
มาถักทอรวมกันด้วยวิธีที่เมื่อท่านศึกษาเล่มหนึ่งก็จะดึงไปสู่อีก 
เล่มหนึ่ง  เมื่อท่านเรียนรู้จากเล่มหนึ่งท่านจะได้รับความเข้าใจ 
จากอีกเล่มหนึ่งด้วย  พระคัมภีร์เหล่านี้จึงเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าง 
แท้จริงในมือเรา  เวลานี้คำาพยากรณ์ของเอเสเคียลมีสัมฤทธิผล 
ชัดเจน” (in Conference Report, Oct. 1982, 75; or Ensign, 
Nov. 1982, 53)

•	 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน อธิบายความหมายของคำา 
ว่า พยานหลักฐาน “‘เราจำาพันธสัญญาใหม่ แม้พระคัมภีร ์
มอรมอนได้ไหม [ดู คพ. 84:57] ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรามีพันธ- 
สัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่  คำาว่า พยานหลักฐาน เป็น 
คำาในภาษาอังกฤษที่แปลมาจากคำาในภาษากรีกซึ่งสามารถ 
แปลว่า พันธสัญญา ได้ด้วย  นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงหมายถึงใช่
ไหมเมื่อพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์มอรมอนว่า ‘พันธสัญญา 
ใหม่’  แท้จริงแล้วพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานหรือ 
พยานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู  นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ไม่นานมานี ้
เราเพิ่มคำาว่า ‘พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์’ ให ้
แก่ชื่อของพระคัมภีร์มอรมอน” (in Conference Report, Oct. 
1986, 4; or Ensign, Nov. 1986, 4)

•	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสัน แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แนะนำาว่า “เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอน ขอให้จดจ่ออยู่ที ่
บุคคลสำาคัญในหนังสือเล่มนี้—ตั้งแต่บทแรกจนถึงบทสุดท้าย
—นั่นคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ พระบุตรแห่งพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 
พระชนม์” (เลียโฮนา มกราคม 2000 หน้า 85)

บทที่ 1
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เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายต่อไปว่า

“[พระเจ้า] ทรงมอบพันธสัญญาสุดท้ายให้เรา ประทานพยาน 
หลักฐานสุดท้ายแก่เรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเอื้อมพระพาห ุ
เป็นคร้ังสุดท้ายไปยังมนุษย์ท่ีตก  พระองค์ทรงมอบพยานท่ีเขียน 
ไว้ล่าสุดถึงความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่มีต่อยุคสมัย
สุดท้าย . . .  พยานหลักฐานและพยานเล่มสุดท้าย ‘พันธสัญญา 
ใหม่’ นั้นที่ทรงมอบให้ลูกหลานมนุษย์อีกครั้งคือข่าวสารของ
พระคัมภีร์มอรมอน

“ไม่มีบันทึกใดสอนถึงคำาสัญญา 
ของพระผู้เป็นเจ้ามากไปกว่า 
บันทึกในวันเวลาสุดท้าย  คำา 
สัญญาเหล่านั้นมุ่งเน้นที่พระ 
บุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ 
พระองค์ในด้าน ‘ความดีงาม,  
และพระเมตตา, และพระคุณ 
ของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์. . . 
พระองค์จะทรงวิงวอนแทนลูก 
หลานมนุษย์ทั้งปวง; และคน 
ที่เชื่อในพระองค์จะได้รับการ

ช่วยให้รอด.’ [2 นีไฟ 2:8–9]

“หน้าท่ีของบุตรธิดาพระผู้เป็นเจ้าในวันเวลาสุดท้ายของประวัติ- 
ศาสตร์โลกคือดำาเนินต่อไปด้วย ‘ศรัทธาอันไม่สั่นคลอนในพระ 
องค์, โดยวางใจอย่างเต็มท่ีในคุณงามความดีของพระองค์ผู้ทรง 
อานุภาพที่จะช่วยให้รอด’ โดย ‘มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ใน 
พระคริสต์, โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความหวัง, และ 
ความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและต่อมนุษย์ทั้งปวง. . . ,ดื่มด่ำาพระพระ
วจนะของพระคริสต์, และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ นี่คือทาง 
นั้น, และไม่มีทางอื่นทั้งนามอื่นใดประทานไว้ภายใต้ฟ้าสวรรค ์
ซึ่งโดยทางนั้นมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดได้ในอาณาจักร
ของพระผู้เป็นเจ้า ’ [2 นีไฟ 31:19–21]

“ไม่มีหนังสือเล่มใดช่วยเราทำาหน้าที่ได้ดีเช่นนี้  ไม่มีหนังสือเล่ม 
ใดท่ีกำาเนิดจากสวรรค์และพิทักษ์ไว้เพ่ือจุดประสงค์น้ีโดยเฉพาะ 
 ไม่มีหนังสือเล่มใดเคยเขียนไว้ด้วยวิสัยทัศน์อันสมบูรณ์ถึงสมัย
การประทานในอนาคตซึ่งบันทึกนั้นจะออกมาในที่สุด . . .

“. . .ในข่าวสารของหนังสือเล่มนี้คือศรัทธาในพระคริสต์ ความ 
หวังในพระคริสต์ และจิตกุศลในพระคริสต์  พระคัมภีร์มอรมอน
คือ  ‘พันธสัญญาใหม่’ ของพระผู้เป็นเจ้าที่มีให้บุตรธิดาของ
พระองค์—เป็นครั้งสุดท้าย” (Christ and the New Covenant, 
8–10)
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หน้าชื่อเรื่องในพระคัมภีร์มอรมอน
ความจริงใดที่อยู่ในหน้าชื่อเรื่องเป็นพยานถึง

ลักษณะอันน่าอัศจรรย์ของพระคัมภีร์

เหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงเป็นศิลาหลัก

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
“ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา” (History of the Church, 4:461; 
คำานำาในพระคัมภีร์มอรมอน) ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน
อธิบายหน้าที่ของศิลาหลักดังนี้

“ศิลาหลักคือศิลาที่อยู่กึ่งกลางประตูโค้ง  ศิลาหลักยึดศิลาก้อน 
อื่นๆ ให้อยู่กับที่ ถ้านำาศิลาหลักออกไป ประตูจะถล่มลงมา

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลา
หลักแห่งศาสนาของเราสาม
ด้าน ได้แก่ศิลาหลักในพยาน
ของเราถึงพระคริสต์ ศิลาหลัก
แห่งหลักคำาสอนของเรา และ
ศิลาหลักแห่งประจักษ์พยาน” 
(in Conference Report, Oct. 1986,  4; or Ensign, Nov. 
1986, 5)

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดขยายแนวคิดที่ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักแห่ง
หลักคำาสอนของเรา

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลาหลักเพราะบัญญัติและเชื่อมโยง 
หลักธรรมนิรันดร์เข้ากับคำาสอน  โดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
หลักคำาสอนพื้นฐานในเรื่องความรอด  เป็นเพชรยอดมงกุฎประ
ดับศิราภรณ์แห่งพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเรา

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศิลา 
หลักเพราะเหตุผลอื่นๆ เช่นกัน   
ในคำาสัญญาของโมโรไน . . .— 
ที่หยิบยกมากล่าวข้างต้น  พระ 
ผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงความจริง 
ของพระคัมภี ร์มอรมอนให้  
ประจักษ์แก่ทุกคนที่ทูลถาม 
ด้วยใจจริงโดยมีศรัทธาในพระ 

คริสต์—เรามีห่วงเชื่อมตัวสำาคัญในสายโซ่ที่คล้องกันไว้อย่าง
มั่นคงโดยอัตโนมัติ

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
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“ประจักษ์พยานที่แน่ชัดถึงพระคัมภีร์มอรมอนทำาให้เชื่อมั่น ‘ว่า 
พระเยซูคือพระคริสต์  พระผู้เป็นเจ้านิรันดร์’ อีกทั้งยืนยันทาง 
วิญญาณถึงการเรียกอันศักดิ์สิทธิ์ของโจเซฟ สมิธด้วย  และ 
ว่าท่านเห็นพระบิดากับพระบุตร  เมื่อประจักษ์พยานดังกล่าว 
มั่นคงดีแล้ว  สิ่งที่เกิดตามมาด้วยเหตุและผลคือ  คนๆ นั้นจะ 
ได้รับการยืนยันว่าหลักคำาสอนและพันธสัญญา และไข่มุกอัน 

ล้ำาค่าเป็นพระคัมภีร์คู่ใจของพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์
มอรมอน

“ท้ังหมดนี้ยืนยันการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และ 
พันธกิจอันศักดิ์สิทธ์ิของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ซึ่งนำาโดยศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตผู้ได้รับ 
การเปิดเผยอยู่ตลอดเวลา  ความเข้าใจหลักธรรมแห่งความรอด 
ข้ออื่นๆ ในความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณจะหลั่งไหลมาจาก 
ความจริงพื ้นฐานเหล่านี ้” (“ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา”  
เลียโฮนา มกราคม 2004 หน้า 3–4)

“เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดม่ันกับหลัก
การของหนังสือเล่มนี้”

•	 ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1841 ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ ประชุมสภากับอัครสาวกสิบสองที่บ้านของประธาน 
ยังก์  ขณะพูดกับท่านเหล่านั้นถึงหัวข้อต่างๆ ท่านประกาศว่า  
“มนุษย์จะเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นโดยการยึดมั่นกับหลัก
การของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่าหนังสือเล่มอื่นใด” (หน้าคำานำา
พระคัมภีร์มอรมอน)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
ช่วยให้เราแยกแยะความจริงจากข้อผิดพลาด

“เรา . . .  ควรรู้จักพระคัมภีร์มอรมอนดีกว่าหนังสือเล่มใด  เราไม่ 
ควรรู้เพียงประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่เสริมสร้างศรัทธาซึ่งมี 
อยู่ในหนังสือเท่านั้น แต่เราควรเข้าใจคำาสอนในนั้นด้วย  ถ้าเรา 
ทำาการบ้านของเราและเข้าถึงหลักคำาสอนในพระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างแท้จริง เราสามารถเปิดโปงข้อผิดพลาดและพบความจริง 
ไว้สู้กับทฤษฎีปลอมและปรัชญาของมนุษย์อันมากมายใน
ปัจจุบัน

“ในศาสนจักรนี้ข้าพเจ้าสังเกตเห็นความแตกต่างในการเล็งเห็น 
ความเข้าใจอันลึกซ้ึง  ความเช่ือม่ัน และวิญญาณระหว่างผู้ท่ีรู้จัก 
และรักพระคัมภีร์มอรมอนกับผู้ท่ีไม่รัก  หนังสือเล่มน้ีเป็นตะแกรง 
ร่อนที่ยอดเยี่ยม”  (“Jesus Christ—Gifts and Expectations,” 
Ensign, Dec. 1988, 4)

•	 ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดเล่าว่าการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนช่วยปกปักรักษาความ 
ปลอดภัยทางวิญญาณของท่านได้อย่างไร “เมื่อไม่กี่ปีก่อนขณะ 
ข้าพเจ้าเริ่มอาชีพนักกฎหมาย สมาชิกในครอบครัวข้าพเจ้ารู้สึก 
ไม่สบายใจ  พวกเขาเกรงว่าข้าพเจ้าจะสูญเสียศรัทธา  ข้าพเจ้า
อยากเป็นนักกฎหมายแต่ข้าพเจ้าปรารถนาจะรักษาประจักษ์ 
พยานของข้าพเจ้ามากกว่า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตัดสินใจใช้วิธีการ 
ง่ายๆ ซึ่งข้าพเจ้าขอแนะนำากับท่าน  ทุกเช้าสามสิบนาทีก่อน 
ข้าพเจ้าจะเริ่มงานในแต่ละวัน ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
—ข้าพเจ้าอ่านงานมาตรฐานทุกเล่มของศาสนจักร แต่ตอนนี ้
ข้าพเจ้าพูดถึงพระคัมภีร์มอรมอน—ข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ 
มอรมอนวันละไม่กี่นาทีเท่านั้น ทุกปี ผ่านไปเป็นเวลาเก้าป ี
ข้าพเจ้ารู้ว่าการทำาเช่นนั้นทำาให้ข้าพเจ้าประสานกลมกลืนกับ
พระวิญญาณของพระเจ้า” (in Conference Report, Apr. 
1949, 36)

ผู้อ่านคือผู้กำาหนดสิ่งที่จะเรียนรู้

•	 การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนสามารถนำาพรอันน่าอัศจรรย์มา 
ให้  อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบสำาคัญตกอยู่กับผู้อ่าน  เอ็ล- 
เดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงความ 
จำาเป็นของผู้อ่านที่ต้องมีใจและเจตคิตที่ถูกต้องว่า “สิ่งที่เราได ้
จากหนังสือ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริบทอันศักด์ิสิทธ์ิ ส่วนใหญ่ข้ึน 
อยู่กับว่าเราเตรียมตัวอย่างไรก่อนการอ่าน—ในความปรารถนา
และความพร้อมที่จะเรียนรู้  ตลอดจนการปรับท่าทีให้พร้อมรับ
ความสว่างที่สื่อสารโดยพระวิญญาณของพระเจ้า (เลียโฮนา 
พฤษภาคม 2006 หน้า 93)

การไดร้บัประจักษพ์ยานส่วนตวัถึงพระคมัภรีม์อรมอน

•	 ศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายที่จารึกอยู่ในบันทึกของชาวนีไฟ 
คือโมโรไน บุตรของมอรมอน  ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า โมโรไนให้เคล็ดลับที่ผู้อ่านอาจได้รับพยานส่วนตัว 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระคัมภีร์มอรมอนคือพระคัมภีร์
ศักดิ์สิทธิ์  คำาสัญญานี้มีให้ไว้แก่ผู้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่าง
จริงใจและปรารถนาจะรู้ความจริงของพระคัมภีร์  ข้อความนี้อยู่
ใน โมโรไน 10:3–5 

•	 ผู้อ่านที่จริงใจอาจไม่ได้รับประจักษ์พยานโดยฉับพลันเมื่อ 
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน  นอกจากนี้บางคนอาจไม่รู้ว่าประจักษ ์
พยานนั้นเติบโตขณะศึกษาและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับหนังสือที่ 
ยอดเยี่ยมนี้  แต่คำาสัญญาของโมโรไนจะเกิดขึ้น  ประธานบอยด ์

บทที่ 1
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เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง เล่าประสบการณ์ 
ส่วนตัวของท่านและให้คำาแนะนำาแก่ผู้ท่ีแสวงหาประจักษ์พยาน

“เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์มอรมอนครั้งแรกตั้งแต่หน้าแรกไป 
จนถึงหน้าสุดท้าย  ข้าพเจ้าอ่านคำาสัญญาที่ว่าหากข้าพเจ้า ‘ทูล 
ถามพระผู้เป็นเจ้า, พระบิดานิรันดร์, ในพระนามของพระคริสต์, 
ว่า [สิ่งที่ข้าพเจ้าอ่าน] จริงหรือไม่; และหาก [ข้าพเจ้าจะ] ทูล
ถามด้วยใจจริง, ด้วยเจตนาแท้จริง, โดยมีศรัทธาในพระคริสต์,  
พระองค์ [จะ] ทรงแสดงความจริงของเรื่องให้ประจักษ์แก่  
[ข้าพเจ้า], โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ’ (โมโรไน 10:4) 
ข้าพเจ้าลองทำาตามคำาแนะนำาเหล่านั้นตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจ

แม้จะอยากให้ปรากฏการณ์อันทรงรัศมีภาพเกิดขึ้นในทันที 
เหมือนประสบการณ์ที่มีพลังท่วมท้น  แต่ก็ไม่เกิดขึ้น  กระนั้น 
ข้าพเจ้ายังรู้สึกดีและเริ่มเชื่อ . . .

“ประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือ ประจักษ์พยานมิได้เกิดขึ้นใน 
ทันที  แต่เติบโตจากเมล็ดแห่งศรัทธา ดังที่แอลมากล่าวไว้ว่า 
‘มันจะเพ่ิมกำาลังศรัทธาของท่าน : เพราะท่านจะกล่าวว่าข้าพเจ้า 
รู้ว่านี่คือเมล็ดดี; เพราะดูเถิดมันงอกและเริ่มเติบโต’ (แอลมา 
32:30) หากท่านบำารุงเลี้ยง  เมล็ดจะเติบโต  และหากท่านไม่
บำารุงเลี้ยง  มันจะเหี่ยวแห้งไป (ดูแอลมา 32:37–41)

“อย่าผิดหวังหากท่านอ่านแล้วอ่านอีกแต่ยังไม่ได้รับพยานอัน 
ทรงพลัง  ท่านอาจจะเป็นเหมือนสานุศิษย์ที่พระคัมภีร์มอรมอน 
พูดถึง  ผู้เปี่ยมด้วยพลังของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ ่
‘และพวกเขาหารู้ไม่’ (3 นีไฟ 9:20)

“จงทำาสุดความสามารถ  ลองคิดถึงข้อนี้: ‘จงดูว่าทำาสิ่งทั้งหมด 
น้ีด้วยปัญญาและระเบียบ; เพราะไม่จำาเป็นท่ีคนจะว่ิงไปเร็วเกิน 
กำาลังของตน. และอน่ึง, สมควรท่ีเขาจะขยันหม่ันเพียร, เพ่ือโดย
การนั้นเขาจะชนะรางวัล; ฉะนั้น,  ทุกสิ่งต้องทำาไปตามระเบียบ’ 
(โมไซยาห์ 4:27)” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 2005 หน้า 79)

โมโรไน 10:3–5 
อ่านคำาสัญญาของโมโรไนอีกครั้ง  ท่านจะประยุกต์ใช ้

คำาสัญญานี้อย่างไรขณะที่ท่านศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน

หลักฐานภายนอกของพระคัมภีร์มอรมอน

•	 นักศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนบางคนสนใจเร่ืองหลักฐาน
ทางภูมิศาสตร์ ต้นฉบับ หรือโบราณคดีของต้นกำาเนิดในสมัย 

โบราณของหนังสือ  ถึงแม้สิ่งเหล่านี้มักเป็นที่น่าหลงใหลและม ี
ประโยชน์ แต่ต้องจำาไว้ว่าการค้นพบเหล่านี้ไม่ได้มาแทนที่เนื้อ 
หาและความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน  ประธานกอร์ดอน บี.  
ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) แนะนำาไม่ให้พึ่งพาแต่เพียงการค้นพบ 
เหล่านี้เพื่อเป็นประจักษ์พยานของเราในพระคัมภีร์มอรมอน 
“หลักฐานเพื่อยืนยันความจริงของหนังสือเล่มนี้ที่จะทำาให้
หนังสือเล่มนี้ดูหนักแน่นในโลกที่เรียกร้องหาหลักฐานนั้นไม่พบ 
ในด้านโบราณคดีหรือมานุษยวิทยา ถึงแม้ว่าทั้งสองสิ่งนี้อาจ 
มีประโยชน์สำาหรับบางคน  หลักฐานไม่ได้พบในรายงานการค้น 
คว้าหรือการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะช่วย 
ยืนยันความจริงได้  หลักฐานเพื่อยืนยันความจริงและความม ี
เหตุมีผลนั้นพบอยู่ในพระคัมภีร์  การพิสูจน์ความจริงของพระ 
คัมภีร์นั้นมาจากการอ่านพระคัมภีร์   พระคัมภีร์เป็นหนังสือของ 
พระผู้เป็นเจ้า  ผู้คนที่มีเหตุผลอาจมีความสงสัยถึงที่มาของพระ 
คัมภีร์มอรมอน  แต่สำาหรับผู้ที่อ่านร่วมกับการสวดอ้อนวอนได้
รับคำาตอบโดยอำานาจที่เกินกว่าประสาทสัมผัสธรรมชาติของ 
ตนว่าส่ิงน้ีคือความจริง ว่าหนังสือเล่มน้ีประกอบด้วยพระคำาของ 
พระผู้เป็นเจ้า  เนื้อหาของพระคัมภีร์นั้นเกี่ยวกับสัจธรรมแห่ง
ความรอดของพระกิตติคุณอันเป็นนิจ  อีกทั้งพระคัมภีร์นั้น ‘ออก 
มาโดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า. . . เพื่อ 
ให้ชาวยิวและคนต่างชาติมั่นใจด้วยว่าพระเยซูคือพระคริสต์’  
(หน้าชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน)” (“จตุศิลามุมเอกแห่งศรัทธา” 
ข่าวสารจากฝ่ายประธานสูงสุด กุมภาพันธ์ 2004 หน้า 3)

พรของพระคัมภีร์มอรมอน

•	 ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายวิธีที่พระคัมภีร์มอรมอน 
จะช่วยรักษาความเข้มแข็งทางวิญญาณของสมาชิกในศาสนจักร

“[พระคัมภีร์มอรมอน] อธิบายได้ชัดเจนมากถึงข้อเท็จจริงที่ว่า 
เมื่อผู้คนและประชาชาติดำาเนินชีวิตด้วยความเกรงกลัวพระ 
ผู้เป็นเจ้าและเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์  พวกเขาจะเจริญ 
รุ่งเรือง  แต่เม่ือพวกเขาไม่นำาพาพระองค์และพระคำาของพระองค์ 

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
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ความเสื่อมถอยจะนำาพวกเขาไปสู่ความอ่อนแอและความตาย 
เว้นแต่จะใช้ความชอบธรรมหยุดยั้งสิ่งเหล่านั้น . . .

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านโดยไม่ลังเลว่าหากแต่ละท่านจะ [อ่าน 
พระคัมภีร์มอรมอน]. . .ท่านจะมีพระวิญญาณของพระเจ้ามาก 
ขึ้นในชีวิตและในบ้านของท่าน มีปณิธานแน่วแน่มากขึ้นว่าจะ 
ดำาเนินในการเชื่อฟังพระบัญญัติ  และมีประจักษ์พยานเข้มแข็ง 
มากขึ้นถึงการทรงพระชนม์อยู่จริงของพระบุตรของพระผู้เป็น 
เจ้า” (“ประจักษ์พยานอันแน่วแน่และมีพลัง” เลียโฮนา สิงหาคม 
2005 หน้า 4–6)

•	 ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ เล่าประสบการณ์ของเอ็ลเดอร์
เอฟ.  เบอร์ตัน ฮาเวิร์ดแห่งสาวกเจ็ดสิบที่แสดงให้เห็นถึงพลัง
แห่งการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระคัมภีร์มอรมอน

“ซิสเตอร์ซีเลีย ครูซ อะยาลาแห่งคณะเผยแผ่ซานฮวน เปอร์- 
โตริโกตัดสินใจให้พระคัมภีร์มอรมอนแก่เพื่อนคนหนึ่ง  เธอห่อ
พระคัมภีร์ด้วยกระดาษสวยงามสะดุดตาและจะนำาไปให้เป็น
ของขวัญ

“ระหว่างทางเธอถูกโจรเข้ามาทำาร้ายและขโมยกระเป๋าที่มีห่อ 
พระคัมภีร์มอรมอนไปด้วย  สองสามวันต่อมาเธอได้รับจดหมาย 
ฉบับนี้

“‘คุณครูซ

“โปรดยกโทษให้ผม โปรดยกโทษให้ผมด้วย คุณคงไม่ทราบว่า 
ผมเสียใจสักเพียงไรที่ทำาร้ายคุณ  แต่เนื่องจากการทำาเช่นนั้น  
ชีวิตผมจึงเปลี่ยนไปและจะยังคงเปลี่ยนไปเรื่อยๆ  หนังสือเล่ม 
นั้น [พระคัมภีร์มอรมอน] ช่วยชีวิตผม  ความฝันของชายที่เป็น
ของพระผู้เป็นเจ้าคนนั้นทำาให้ผมหวั่นไหว . . .  ผมจะคืนเงินห้า
เปโซของคุณเพราะผมไม่อาจใช้เงินนั้นได้  ผมอยากให้คุณรู้ว่า  
ดูเหมือนมีแสงสว่างรอบๆ ตัวคุณ แสงนั้นทำาให้ผมหยุด [ทำาร้าย
คุณ] ผมจึงวิ่งหนีไป

“ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณจะเห็นผมอีก  แต่เมื่อคุณเห็นผม คุณ
จะจำาผมไม่ได้ เพราะผมจะเป็นพี่น้องของคุณ . . .  ที่นี่คือที่ที่ผม
อยู่ ผมต้องไปหาพระเจ้าและไปโบสถ์ของคุณ

“‘ข่าวสารที่คุณเขียนในหนังสือเล่มนั้นทำาให้ผมน้ำาตาซึม  ตั้งแต่
คืนวันพุธผมหยุดอ่านหนังสือเล่มนั้นไม่ได้เลย  ผมสวดอ้อนวอน
และทูลขอให้พระผู้เป็นเจ้ายกโทษให้ผม [และ] ผมขอให้คุณยก
โทษให้ผม . . .  ผมคิดว่าของขวัญที่คุณห่อมานั้นเป็นของที่ผมจะ 
เอาไปขายได้ [แต่กลับเป็นว่า] มันทำาให้ผมอยากกลับเนื้อกลับ
ตัว  ยกโทษให้ผมนะครับ  ผมขอร้อง 

“‘เพื่อนที่ยังไม่มา’

“อำานาจในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระคัมภีร์มอรมอนเป็น
เช่นนี้” ( เลียโฮนา กรกฎาคม 1996 หน้า 52)

แผ่นจารึกและบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน

•	 อ้างอิงแผนภูมิ “แผ่นจารึกและบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน” ใน 
ภาคผนวก (หน้า  407) แสดงให้เห็นบันทึกส่วนตัวซึ่งเขียนโดย
ศาสดาพยากรณ์แต่ละท่านและบันทึกใดอยู่ในแผ่นจารึกใด

ผู้เก็บรักษาบันทึกของนีไฟ

•	 อ้างอิงแผนภูมิ “ผู้เก็บรักษาบันทึกชาวนีไฟ” ในภาคผนวก 
(หน้า 408) แสดงให้เห็นผู้ขียนแต่ละคนและหนังสือแต่ละเล่ม
ของผู้เขียน

พยานถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน

•	 เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีอธิบายว่าพระเจ้าจะทรงเตรียม 
พยานถึงความศักดิ์สิทธ์ในงานของพระองค์เสมอ

“เมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าทรงสถาปนาสมัยการประทานโดยการ
เปิดเผยพระกิตติคุณของพระองค์และโดยการประสาทฐานะ 
ปุโรหิตและกุญแจบนผู้คน  พระองค์ทรงทำาตาม กฎของพยาน  
ซึ่งพระองค์เองทรงแต่งตั้งไว้  กฎนี้คือ ‘ต้องมีพยานสองสามปาก 
จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้’ (2 โครินธ์ 13:1; เฉลยธรรมบัญญัติ 17:6; 
19:15; มัทธิว 18:15–16. . . . )

“ไม่เคยมีมนุษย์คนใดสถาปนาสมัยการประทานใหม่แห่งความ 
จริงที่ได้รับการเปิดเผยหรือแบกภาระข่าวสารและคำาเตือน 
สำาคัญต่อโลกไว้เพียงลำาพัง   ในทุกสมัยการประทาน นับจาก 
อาดัมมาจนถึงยุคปัจจุบัน พยานสองคนขึ้นไปมีประจักษ์พยาน
ร่วมกันเสมอ ด้วยเหตุนี้จึงไม่ปล่อยให้ผู้รับฟังมีเหตุผลที่จะปฏิ- 
เสธประจักษ์พยานนั้นในวันพิพากษา” (Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 436)

•	 ประธานฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ (1856–1945) เน้นความสำาคัญ 
ของพยานพระคัมภีร์มอรมอนว่า “ข้าพเจ้าไม่เช่ือว่าศาลยุติธรรม 
ใดในโลกถ้ามีคนถูกกล่าวหาว่ากระทำาฆาตกรรมและมีพลเมือง
ที่น่านับถือสิบสองคนเป็นพยานว่าพวกเขารู้สภาพการณ์ที่นำา
ไปสู่ฆาตกรรมนั้นและไม่มีใครสามารถเป็นพยานค้านสิ่งที่ 
พวกเขาพูด ย่อมไม่อาจตัดสินว่าชายคนนั้นกระทำาผิด  เรามี 
ประจักษ์พยานของโจเซฟ สมิธ และประจักษ์พยานของพยาน 
สามคนที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ 

บทที่ 1
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มอรมอนให้พวกเขา   เทพของพระผู้เป็นเจ้าประกาศจากสวรรค ์

ว่าพระคัมภีร์แปลโดยของประทานและเดชานุภาพของพระผู้

เป็นเจ้า  ชายเหล่านี้คือออลิเวอร์ คาวเดอรี  เดวิด วิตเมอร์ และ  

มาร์ติน แฮร์ริส  พวกเขาละทิ้งศาสนจักร แต่จวบจนวันตายพวก 

เขายังคงมีประจักษ์พยานเกี่ยวกับการประกาศของเทพ และ 

พวกเขาได้รับบัญชาให้เป็นพยานถึงความศักด์ิสิทธิ์ของหนังสือ 

เล่มนี้ พวกเขาทำาเช่นนั้น  พยานแปดคน บางคนรับปัพพาชน ี

ยกรรมจากศาสนจักร ยังมีประจักษ์พยานว่าพวกเขาเห็นและ

จับต้องแผ่นจารึกซึ่งแปลเป็นพระคัมภีร์มอรมอน  พวกเขายังคง 

แน่วแน่ต่อประจักษ์พยานน้ันจนวันตาย  ความไม่เช่ือของท้ังโลก 

ไม่ได้พิสูจน์ว่าชายเหล่านั้นไม่ได้พูดความจริงเพราะไม่มีพยาน

อยู่ข้างพวกเขา” (in Conference Report, Apr. 1929,  128)  

(อ้างอิง “พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน” ในภาคผนวก 

หน้า 409)

•	 ภาพแผ่นจารึกทองคำา ทั้งที ่

มีประสบการณ์ว่าได้เห็นและ

จับต้องแผ่นจารึกทองคำาเมื่อ 

เดือนมิถุนายนปี 1829 แต ่

พยานบางคนยังไม่แน่วแน่ต่อ 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 

แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  ประ- 

ธานเจมส์  อี. เฟาสท์อธิบายว่า 

“ความรู้มาจากศรัทธา ในยุคสมัยของเรา เราต้องรู้ความจริง 

ของสิ่งที่อยู่บนแผ่นจารึกทองคำาทั้งที่ไม่เห็น  เราไม่มีโอกาสเห็น 

และจับต้องแผ่นจารึกเช่นเดียวกับพยานสามคนและพยาน 

แปดคน  พยานบางคนที่เห็นและจับต้องแผ่นจารึกทองคำาไม่ได ้

ซื่อสัตย์ต่อศาสนจักร  การเห็นเทพอาจเป็นประสบการณ์ที่ยิ่ง

ใหญ่  แต่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น

พระเจ้าโดยผ่านศรัทธาและการเป็นพยานของพระวิญญาณ [ดู 

ยอห์น 20:29]” (เลียโฮนา กรกฎาคม 2002 หน้า 60)

พยาน

ความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ที่
บันทึกโดยพยานสามคนกับประสบการณ์

ที่บันทึกโดยพยานแปดคนคืออะไร

 
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน

•	 อ้างอิง “พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน” ในภาค
ผนวก (หน้า  409)  มีรายชื่อของพยานสามคนและพยานแปด
คนพร้อมกับวันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุเมื่อแต่ละคนเห็น
แผ่นจารึก อาชีพ ข้อมูลเกี่ยวกับบัพติศมา วันเดือนปีและสถาน
ที่ถึงแก่กรรม

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	 พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของ 

พระเยซูคริสต์ในด้านใด

•	 การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนช่วยให้เรา “อย่าตำาหนิเร่ืองของ 
พระผู้เป็นเจ้า” ได้อย่างไร (หน้าชื่อเรื่องพระคัมภีร์มอรมอน)

•	 เหตุใดสมาชิกทุกคนของศาสนจักรพึงเป็นพยานได้ว่า 
พระคัมภีร์มอรมอนคือพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	 เขียนสรุปใจความสำาคัญเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านว่าจุด

ประสงค์ของพระคัมภีร์มอรมอนคืออะไร  เปรียบเทียบสิ่งที ่
ท่านเขียนกับจุดประสงค์ท่ีโมโรไนระบุไว้ใน หน้าช่ือเร่ืองของ 
พระคัมภีร์มอรมอน

•	 วิเคราะห์คำาสัญญาใน โมโรไน 10:3–5  และตั้งปณิธาน
ว่าท่านต้องทำาสิ่งใดเพื่อให้มีหรือเสริมสร้างประจักษ์พยาน
ของท่านเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน

ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา
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บทที ่  2
1 นีไฟ  1–5

บทนำา
ในปี 1995 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายว่าครอบครัวเป็น “ศูนย์กลางต่อแผนของพระผู้สร้างเพื่อ 
จุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดาของพระองค์” พวกท่าน
ประกาศว่า “ความสุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำาเร็จได้เมื่อ 
มีพื้นฐานบนคำาสอนของพระเจ้า พระเยซูคริสต์” (“ครอบครัว: 
ถ้อยแถลงต่อโลก” เลียโฮนา พฤศจิกายน 1995 102) นีไฟเขียน 
เกี่ยวกับครอบครัวของลีไฮและซาไรยาห์ บิดามารดาของท่าน 
“บิดามารดาผู้ประเสริฐ” (1  นีไฟ 1:1) ทั้งสองท่านนี้ พยายาม 
เลี้ยงดูและนำาทางครอบครัวด้วยคำาสอนของพระเจ้า แม้ในยาม 
ยากลำาบาก บิดาลีไฮมีนิมิตถึงสวรรค์เช่นเดียวกับถูกปองร้าย 
หมายชีวิต สมาชิกครอบครัวหนีออกจากเยรูซาเล็มเพื่อความ 
ปลอดภัย แต่ก็ถูกส่งกลับไปทำางานมอบหมายที่อันตรายและ 
ยากลำาบากเพื่อไปนำาแผ่นจารึกทองเหลืองมาด้วย บุตรชายที ่
ซื่อสัตย์ช่วยบิดามารดาทำาตามพระเจ้าขณะที่บุตรชายคนอื่นๆ 
กบฏ เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์มอรมอนบทต้นๆ เหล่านี้ ขอให้ 
สังเกตความพยายามของครอบครัวน้ีท่ีจะทำาตามพระเจ้าและ 
ดูว่าแบบอย่างของพวกเขาจะช่วยนำาท่านให้ทำาเช่นเดียวกันได้ 
อย่างไร

บทวิจารณ์
หนังสือนีไฟฉบับที่หนึ่ง การปกครองและการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจของท่าน

•	 คำานำาใน 1 นีไฟเป็นบทสรุปของหนังสือและเป็นส่วนหนึ่งของ 
ต้นฉบับจริง คำานำาทุกบทในพระคัมภีร์มอรมอนเป็นส่วนหนึ่ง 
ของบันทึกเดิมที่มอบให้ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ รวมถึงคำา
อธิบายหมวดที่อยู่ก่อนหน้าแต่ละบท (ตัวอย่าง ดู โมไซยาห์  9  
และ แอลมา  21) ใจความสำาคัญพอสังเขปที่หัวบทแต่ละบท 
เป็นการเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจบทนั้นดีขึ้น

•	 ในฐานะผู้รวบรวมพระคัมภีร์มอรมอน มอรมอนประสบปัญ- 
หาต่อการตัดสินใจว่าจะรวบรวมสิ่งใดในบันทึกฉบับย่อ อย่าง 
น้อยมีคำาสั่งอยู่สองคำาสั่งที่เป็นแนวทางการเลือกของเขา อย่าง 
แรก พระเจ้าทรงบอกให้โมโรไน “เขียนเร่ืองซ่ึงพระเจ้าทรงบัญชา 
ข้าพเจ้า” (3 นีไฟ 26:12) อย่างที่สอง มอรมอนเห็นยุคสมัยของ
เราและสภาพการณ์ที่จะเกิดขึ้น (ดู มอรมอน–35) เราเข้าใจ 
ว่าในตอนนั้นมอรมอนทำาการตัดสินใจในฐานะบรรณาธิการ  
ปัจจัยสองข้อนั้นเป็นข้อกังวลในหน้าที่ของท่าน

การเปรียบเทียบความยาวของหนังสือในพระคัมภีร์มอรมอนกับ
ช่วงเวลาท่ีหนังสือน้ันครอบคลุมอาจเป็นประโยชน์ได้ อ้างอิงถึง

ตาราง “หน้าหนังสือและช่วงเวลาของพระคัมภีร์มอรมอน” ใน 
ภาคผนวก (หน้า 411)

1  นีไฟ 1:1 ความทุกข์หลายอย่าง กระนั้นยังเป็นที่ 
โปรดปรานมาก

•	 นีไฟเขียนถึง “ความทุกข์หลายอย่าง” แต่ก็ยังยอมรับว่าได้รับ 
พรมากมายจากพระเจ้า บันทึกของท่านพูดถึงการทดลองหลาย 
อย่างที่ท่านและคนอื่นๆ ในครอบครัวต้องอดทนขณะยังคง 
ซื่อสัตย์และขอบพระทัยพระเจ้า นีไฟรู้สึกว่าเป็นที่โปรดปราน
มากเพราะท่านรู้ถึงพระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 
2:16) และพ่ึงพาพละกำาลังของพระองค์จนกลายเป็นเคร่ืองค้ำาจุน 
ของนีไฟ (ดู 2  นีไฟ 4:19–26) ความเข้าใจแผนของพระผู้เป็น 
เจ้าให้คำาอธิบายถึงความทุกข์ยากที่นีไฟประสบ (see Boyd K.  
Packer, “Conversation with Teachers” [an evening with 
President Boyd K. Packer, Feb. 29, 2008], 7, www.ldsces.
org)

ในทางตรงข้าม เรามองเห็นเช่นกันว่าเลมันกับเลมิวเอลและคน 
อ่ืนๆ อีกมากมายในพระคัมภีร์มอรมอนต้องได้รับความทุกข์ยาก 
อยู่เสมอเพื่อเตือนพวกเขาถึงพรของพระเจ้า หลักธรรมนี้ศาสดา 
พยากรณ์มอรมอนยืนยันอย่างสลดใจ “ดังนั้นเราจึงเห็นว่าเว้น 
แต่พระเจ้าจะทรงลงโทษผู้คนของพระองค์ด้วยความทุกข์หลาย 
อย่าง, แท้จริงแล้ว, เว้นแต่พระองค์จะทรงเยือนพวกเขาด้วย
ความตายและด้วยความหวาดหวั่น, และด้วยความอดอยาก 
และด้วยโรคระบาดนานัปการแล้ว, พวกเขาจะไม่นึกถึงพระองค์” 
(ฮีลามัน 12:3)

1 นีไฟ 1:2 “ภาษาของชาวอียิปต์”

•	 1  นีไฟ  1 ข้อ  2 บอกให้รู้ว่าลีไฮและนีไฟใช้ “ภาษาของชาว 
อียิปต์” เพื่อบันทึกประวัติศาสตร์ของพวกเขาบนแผ่นจารึกทอง 
คำา สี่ร้อยเจ็ดสิบปีต่อมากษัตริย์เบ็นจามินสอน “ภาษาของชาว 
อียิปต์” ให้บุตรชายของท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นภาษาของแผ่นจารึก 
ทองคำาเท่านั้นแต่เป็นภาษาของแผ่นจารึกทองเหลืองเช่นกัน 
(โมไซยาห์1:1–4) คำาว่า“ภาษาอียิปต์ปฏิรูป” ปรากฏในพระ 
คัมภีร์มอรมอนใน มอรมอน 9:32 เท่านั้น ภาษาอียิปต์ปฏิรูป
เป็นคำาศัพท์ที่สะท้อนให้เห็นความหลากหลายในภาษาท่ีลีไฮ 
และนีไฟใช้ ใน มอรมอน 9:32–33 โมโรไนระบุว่ายุคสมัยของ 
ท่านประมาณหนึ่งพันปีนับจากวันเวลาของลีไฮและนีไฟ ทั้ง 
ภาษาอียิปต์และฮีบรูได้เปล่ียนแปลงไปจากภาษาในสมัยที่ลีไฮ
กับนีไฟใช้
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1 นีไฟ 1-5

1 นีไฟ 1:4 ศาสดาพยากรณ์เตือนผู้คน

•	 การครองโลกของชาวบาบิโลนเข้าไปควบคุมอาณาจักรยูดาห์ 
เมื่อประมาณ 605 ปี ก่อนคริสตกาล เมื่อเยโฮยาคิมเป็นกษัตริย ์
ของยูดาห์ เยโฮยาคิมพยายามกบฎต่อต้านบาบิโลน กองทัพ 
ชาวบาบิโลนล้อมเมืองเยรูซาเล็ม เยโฮยาคิมถูกสังหารหรือไม ่
ก็ถูกจับเป็นเชลย บาบิโลนแต่งตั้งเศเดคียาห์ ปิตุลาของเยโฮ
ยาคิมขึ้นครองราชย์ นั่นเป็นช่วงเวลาแห่งความชั่วร้ายอันใหญ่
หลวงท่ามกลางผู้คนชาวยูดาห์—การผิดศีลธรรมและการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงลุกลามไปทั่ว นี่คือสภาพการณ์ในยุคสมัยของ
ลีไฮ ไม่นานหลังจากลีไฮออกจากพื้นที่นั้นเศเดคียาห์พยายาม 
กบฏต่อต้านบาบิโลน ส่งผลให้เกิดการทำาลายล้างเยรูซาเล็ม 
อย่างรุนแรงยิ่งกว่าเมื่อประมาณ 587 ปี  ก่อนคริสตกาล ผู้คน
ถูกสังหารล้มตายเป็นจำานวนมาก และชาวยิวที่เหลือส่วนใหญ่
ถูกนำาไปเป็นเชลยในบาบิโลนตลอด 70  ปีต่อมา สิ่งนี้ทำาให้คำา
พยากรณ์ของลีไฮที่มีต่อยูดาห์เกิดสัมฤทธิผลว่าถ้าพวกเขาไม่
กลับใจพวกเขาจะถูกทำาลาย

•	 นีไฟกล่าวว่า “ศาสดาพยากรณ์หลายคน” ออกมาท่ามกลาง 
ผู้คน เรารู้ว่าเยเรมีย์ โอบาดีห์ นาฮูม ฮาบากุก และเศฟันยาห์  
ทุกคนเป็นศาสดาพยากรณ์ร่วมสมัยผู้เป็นพยานในอาณาจักร 
ยูดาห์ เยเรมีย์ 35:15 มีความคิดเห็นคล้ายกันท่ีว่าพระเจ้าทรงส่ง 
ศาสดาพยากรณ์จำานวนมากออกไปเตือนผู้คน (ดู 2 พงศาวดาร 
36:15–16 ด้วย)

1 นีไฟ 1:16–17 บันทึกสองชุด

•	 นีไฟเขียนบันทึกของท่านประมาณ 30 ปีหลังจากครอบครัว 
ลีไฮออกจากเยรูซาเล็มและเดินทางไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้  

เด
ล 

พา
ร์ส

ัน 
©

 IR
I

(ดู 1 นีไฟ 19:1–5; 2 นีไฟ 5:28–31) บันทึกเริ่มต้นด้วยการย่อ 

บันทึกของบิดาท่านซึ่งประกอบด้วย 1  นีไฟ 1–8 การย่อบันทึก

ของลีไฮที่มอรมอนทำาไว้สูญหายไปกับต้นฉบับ 116 หน้า ส่วน

นั้นเป็นการแปลจากแผ่นจารึกที่มีชื่อว่า “หนังสือของลีไฮ” (ดู  

คพ. 10  คำานำาภาค; 10:42 เชิงอรรถ ; บทวิจารณ์ 1 นีไฟ 19:1–6 

ในหน้า 42)

1 นีไฟ 1:20 “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า”

•	 เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ.  เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

อธิบาย “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” ดังนี้

“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า 

เป็นจริงและมิได้เกิดข้ึนตามแต่ใจชอบหรือโดยบังเอิญ บ่อยคร้ัง 

จังหวะเวลาแห่งพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าช่วยให้

เรามองเห็นและยอมรับพระเมตตาเหล่านั้น

“. . .พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้าคือพรส่วนตัวและ 

เฉพาะคน ความเข้มแข็ง ความคุ้มครอง ความมั่นใจ การนำา

ทาง ความรักความเมตตา การปลอบใจ การสนับสนุน และ 

ของประทานทางวิญญาณที่เราได้รับจากพระเจ้า อันเนื่องจาก

พระเจ้าและผ่านพระเจ้าพระเยซูคริสต์ โดยแท้แล้วพระเจ้าทรง

มอบ “พระเมตตาของพระองค์ตามสภาพของลูกหลานมนุษย์” 

(คพ. 46:15)

“. . .วิธีหน่ึงท่ีพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จมาหาเราแต่ละคนคือโดย 

ผ่านพระเมตตาอันละเอียดอ่อนและมากมายของพระองค์ 

ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านและข้าพเจ้าเผชิญการท้าทายและการทด 

สอบในชีวิต ของประทานแห่งศรัทธาและสำานึกที่เหมาะสมของ

ความมั่นใจส่วนตัวที่อยู่เหนือสมรรถภาพของเราคือตัวอย่าง 

สองตัวอย่างของพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า การ 

กลับใจกับการอภัยบาปและสันติสุขของมโนธรรมคือตัวอย่าง

ของพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า ความบากบั่นและ

ความทรหดที่ทำาให้เราสามารถรุดไปข้างหน้าด้วยความร่าเริง

แม้จะมีข้อจำากัดทางร่างกายและความยุ่งยากทางวิญญาณคือ 

ตัวอย่างพระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า” (เลียโฮนา 

พฤษภาคม 2005 หน้า 123 )

จาก 1  นีไฟ 1:20 เราเรียนรู้ผ่านงานเขียนที่เหลือของนีไฟ ว่า

ท่านเจตนาจะแสดงให้เราเห็นวิธีท่ีพระเจ้าจะทรงปลดปล่อยคน

ชอบธรรม ให้ดูว่าหัวข้อนี้กล่าวซ้ำาตั้งแต่ต้นจนจบ 1 นีไฟ
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1 นีไฟ 3:15 “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด”

•	 เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม- 
อัครสาวกสิบสองอธิบายไว้ดังนี้ “นีไฟให้พระผู้เป็นเจ้าเป็นหุ้น 
ส่วนของท่าน ถ้าท่านไปเอาแผ่นจารึกมาไม่ได้ นั่นหมายความ 
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงล้มเหลว และเพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรง 
ล้มเหลว หน้าที่จึงตกเป็นของนีไฟที่ต้องไปเอาแผ่นจารึกหรือ 
มิฉะนั้นก็พลีชีพของท่านในการนี้” (in Conference Report, 
Apr. 1982, 49–50; or Ensign, May 1982, 33)

1 นีไฟ 2:5–10 ลีไฮเดินทางจากเยรูซาเล็มไปยังชายฝั่ง
ทะเลแดง

•	 ระยะทางระหว่างเยรูซาเล็มกับทะเลแดงประมาณ 290 
กิโลเมตร ผ่านชนบทที่ร้อนและแห้งแล้งซึ่งในสมัยโบราณเต็ม
ไปด้วยโจร ลีไฮและครอบครัวของท่าน “เดินทางสามวัน” ไป
จนถึงจุดนี้ (ดู 1 นีไฟ 2:5–6) นี่หมายความว่าต้องเดินทางอย่าง
น้อย 12 ถึง 14 วันจากเยรูซาเล็มไปยังบ้านชั่วคราวของพวก
ท่านในหุบเขาแห่งเลมิวเอล (อ้างอิงแผนที่ “เส้นทางที่ครอบครัว
ของลีไฮอาจใช้เดินทาง” ในภาคผนวก หน้า 410)

1 นีไฟ 2:6–10 สำานึกในพระกรุณาธิคุณพระเจ้า
•	 การสำานึกในพระกรุณาธิคุณที่ลีไฮมีต่อการนำาทางและความ 
คุ้มครองของพระเจ้าแสดงให้เห็นจากการกระทำาแรกของท่าน 
หลังจากตั้งกระโจม “ท่านสร้างแท่นบูชาจากหิน, และประกอบ 
พิธีถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้า, และน้อมขอบพระทัยพระเจ้า 
พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (1  นีไฟ 2:7) นี่เป็นเหตุการณ์แรกจาก
หลายๆ เหตุการณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนที่ผู้ติดตามที่ซื่อสัตย์
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ของพระคริสต์ถวายเครื่องพลีบูชาและเผาเครื่องบูชาเพื่อแสดง 
ความขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1  นีไฟ 7:22; โมไซยาห์  
2:3–4)

ลีไฮทำาตามการพลีบูชาโดยสอนบุตรของท่านถึงความสำาคัญ 
ของการยึดมั่นต่อการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า การแสดง 
ความสำานึกในพระกรุณาธิคุณและการเชื่อฟังอย่างจริงใจต่อ 
พระบิดาบนสวรรค์คือสิ่งจำาเป็นสำาหรับบุตรธิดาทุกคนของ
พระองค์ถ้าพวกเขาต้องการทำาให้พระองค์พอพระทัย พระเจ้า 
ทรงสอนว่า “และไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำาให้พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ขุ่นเคือง, หรือความกริ้วของพระองค์จะไม่ดาลเดือดกับผู้ใดเลย, 
นอกจากคนเหล่านั้นที่มิได้สารภาพถึงพระหัตถ์ของพระองค์ใน
ทุกสิ่ง, และมิได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์” (คพ. 59:21)

เอ็ลเดอร์ เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
แนะนำาให้การสวดอ้อนวอนของเราเปี่ยมด้วยความนอบน้อม
และความขอบพระทัย “ข้าพเจ้ามักได้ยินคนพูดว่า ‘ฉันบอก
พระเจ้า’ อย่างนี้หรือ ‘ฉันบอกพระเจ้า’ อย่างนั้น จงระวังอย่าไป 
‘บอก’ พระองค์ แต่ขอ ให้แสวงหาอย่างนอบน้อมทูลขอการนำา
ทางและแนวทางจากพระบิดาบนสวรรค์ การสวดอ้อนวอนควร
เป็นการวิงวอนและเปี่ยมด้วยความสำานึกในพระกรุณาธิคุณ” 
(“Be Strong in the Lord, and in the Power of His Might” 
[CES fireside for young adults, Mar.  3, 2002],  3, www.
ldsces.org)

1 นีไฟ 2:11–15 การพร่ำาบ่น

•	 เหตุผลหน่ึงท่ีซาตานส่งเสริมการพร่ำาบ่นคือเพ่ือขัดขวางเราบ่นคือเพ่ือขัดขวางเรา 
ไม่ให้ทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิต ผู้นำาที่ได้รับการดลใจ  
และบิดามารดา เอ็ลเดอร์เอช.  รอส เวิร์คแมนแห่งสาวกเจ็ดสิบ 
อธิบายว่า “การพร่ำาบ่นประกอบด้วยสามขั้นตอน แต่ละขั้นนำาบ่นประกอบด้วยสามขั้นตอน แต่ละขั้นนำา
ไปสู่เส้นทางขั้นต่อไปของการไม่เชื่อฟัง” ขั้นแรก เมื่อผู้คนพร่ำา
บ่นพวกเขาเริ่มสงสัย พวกเขาสงสัย “ในความคิดของพวกเขา
ก่อนจากนั้น [หว่าน] ความสงสัยนั้นในความคิดของผู้อื่น” ขั้น
ที่สอง ผู้ที่พร่ำาบ่นเริ่ม “หาเหตุผลมาอ้างและแก้ตัวให้ตนเองบ่นเริ่ม “หาเหตุผลมาอ้างและแก้ตัวให้ตนเอง
สำาหรับการไม่ทำาตามคำาสั่งที่ [ได้] รับให้ทำา . . .  ดังนั้นพวกเขา 
[หา] ข้อแก้ตัวสำาหรับการไม่เชื่อฟัง” ข้อแก้ตัวของพวกเขานำาไป
สู่ขั้นที่สาม “ความเกียจคร้านในการทำาตามพระบัญญัติ”

“พระเจ้าทรงตำาหนิเจตคตินี้ในยุคสมัยของเรา: ‘แต่คนที่หาได ้
ทำาอะไรไม่จนกว่าเราจะบัญชาเขา, และรับคำาบัญชาด้วยใจ
สงสัย, และรักษาคำาบัญชานั้นด้วยความเกียจคร้าน, คนคนนั้น
ย่อมอัปมงคล’ (คพ. 58:29) . . .

บทที่ 2
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“ข้าพเจ้าขอให้ท่านสนใจคำาบัญชาจากศาสดาพยากรณ์ที่ยังมี 
ชีวิตซ่ึงทำาให้ท่านยุ่งยากใจมากท่ีสุด ท่านสงสัยไหมว่าคำาบัญชา 
นั้นจะสามารถประยุกต์ใช้กับท่านได้หรือไม่ ท่านหาข้อแก้ตัว
สำาเร็จรูปว่าทำาไมท่านจึงไม่ทำาตามคำาบัญชาเหล่านั้นเดี๋ยวนี้
หรือไม่ ท่านรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจผู้ที่เตือนท่านถึงคำาสั่งนั้น
หรือไม่ ท่านเกียจคร้านที่จะรักษาหรือไม่ จงระวังการหลอกลวง
ของปฏิปักษ์ จงระวังการพร่ำาบ่น” (ดู บ่น” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2002 
หน้า 115–117)

1 นีไฟ 2:16

ถึงแม้นีไฟจะไม่ได้พร่ำาบ่น แต่มีหลักฐานใด
ในพระคัมภีร์ข้อนี้ที่บ่งบอกว่าการออกจาก

เยรูซาเล็มเป็นสิ่งท้าทายสำาหรับท่านเช่นกัน

 
1 นีไฟ 2:20 รักษาพระบัญญัติและรุ่งเรือง

•	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ให้ข้อสังเกตว่าพระคัมภีร์สัญญา “สามสิบสี่ครั้ง—ว่าผู้คนจะ 
รุ่งเรืองในแผ่นดินก็ต่อเมื่อพวกเขาเชื่อฟังพระบัญญัติของพระ 
ผู้เป็นเจ้า” (in Conference Report, Apr. 1985, 15; or Ensign,  
May 1985, 13) ในพระคัมภีร์ความหมายของคำาว่า รุ่งเรือง อาจ
มีความหมายอื่นด้วยท่ีไม่ได้จำากัดเฉพาะผลประโยชน์ในด้าน
ทรัพย์สินเงินทอง นอกจากนั้นความรุ่งเรืองไม่ได้หมายความว่า
ชีวิตจะไม่มีการทดลอง ลีไฮและสมาชิกครอบครัวที่ซื่อสัตย์ของ
ท่านรักษาพระบัญญัติ แต่พวกท่านยังต้องทนรับความทุกข์ยาก
มากมาย (ดู 1 นีไฟ 15:5; 18:15–17; 2 นีไฟ 2:1–2)

ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ (1838–1918) สอนว่าผู้ที่รักษาพระ 
บัญญัติจะได้รับการสนับสนุนและความรุ่งเรืองจากพระเจ้า  
“คนที่อยู่กับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า คนที่สัตย์จริงต่อผู้คน 
เหล่านี้ คนที่รักษาตนให้บริสุทธิ์และหมดจดจากโลกคือคนที ่
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยอมรับ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอุ้มชู พระองค ์
จะทรงสนับสนุน และเขาจะรุ่งเรืองในแผ่นดิน ไม่ว่าเขาจะช่ืนชม 
อยู่กับอิสรภาพหรือถูกกักกันอยู่ในที่คุมขัง สิ่งนี้ไม่ได้ทำาให้เกิด 
ความแตกต่างไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เขาจะอยู่รอดปลอด 
ภัยในบั้นปลาย” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 257)

1 นีไฟ 3:7  “ข้าพเจ้าจะไปและทำา”

•	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
1  นีไฟ 3:7 โดยสอนว่า “ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าเมื่อการเรียกได ้

ประกาศผ่านช่องทางที่ได้รับการดลใจของการปกครองฐานะ 
ปุโรหิตข้าพเจ้าจะไม่ใส่เครื่องหมายปรัศนีแต่จะใช้เคร่ืองหมาย
อัศเจรีย์” (in Conference Report, Apr. 1984, 76–77; or 
Ensign, May 1984, 52)

•	 เอ็ลเดอร์โดนัลด์  แอล. สตาเฮลีแห่งสาวกเจ็ดสิบอ้างอิงคำา 

พูดของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เพื่อสอน 

เกี่ยวกับอำานาจที่มาจากการเชื่อฟัง: “ไม่ว่าเราจะอยู่ในวัยไหน 

และช่วงเวลาใดของชีวิต การเชื่อฟังหลักธรรมพระกิตติคุณใน

แต่ละวันเป็นทางที่แน่นอนทางเดียวที่นำาไปสู่ความสุขนิรันดร์ 

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวไว้อย่างจับใจว่า ‘เมื่อเรา

รู้สึกว่าการเชื่อฟังไม่ใช่เรื่องน่ารำาคาญและกลายเป็นสิ่งที่เรา

แสวงหา ในช่วงเวลานั้นพระผู้เป็นเจ้าจะทรงประสาทอำานาจให้

เรา’” ( เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 93)

•	 ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเห็นคุณค่า 

ของการสวดอ้อนวอนและศรัทธาที่จะเชื่อฟังพระบัญญัติของ

พระเจ้า

“ไม่ว่าเราจะเป็นใคร ไม่ว่าสภาพการณ์ของเราจะยากลำาบาก 

เพียงไร เราจะรู้ได้ว่าสิ่งที่พระบิดาของเราทรงบัญชาให้เราทำา 

เพื่อให้มีคุณสมบัติคู่ควรแก่พรแห่งชีวิตนิรันดร์นั้นจะไม่เกิน

ความสามารถของเรา . . .

“เราอาจต้องสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาเพื่อรู้ถึงสิ่งที่เราต้องทำา 

และเราต้องสวดอ้อนวอนด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเชื่อฟัง  

แต่เราจะรู้ได้ว่าต้องทำาส่ิงใดและแน่ใจว่าพระเจ้าทรงเตรียมทาง 

ให้เรา” (“The Family” [CES fireside for young adults, Nov. 

5, 1995], 1, www.ldsces.org)

1 นีไฟ 3:19–20; 5:11–14

มีสิ่งใดอยู่ในแผ่นจารึกทองเหลืองซึ่งทำาให้แผ่นจารึกมี
ความสำาคัญมากต่อครอบครัวและลูกหลานของลีไฮ

1 นีไฟ 4:6 “นำาโดยพระวิญญาณ”

•	บางครั้งต้องมีความกล้าหาญเพื่อจะได้รับการนำาจากพระ 

วิญญาณ มีเวลาท่ีตรรกะและเหตุผลของโลกจะแนะนำาแนวทาง 

ปฏิบัติซึ่งขัดแย้งกับคำาสอนของพระเจ้า เอ็ลเดอร์จอห์น  เอช. 

โกรเบิร์กแห่งสาวกเจ็ดสิบท้าทายเราว่า

1 นีไฟ 1-5
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“จงเต็มใจเส่ียงอย่างมีเหตุผล เราอาศัยอยู่ในยุคสมัยท่ีใช้เหตุผล 

ตรรกะ ความจริงและแบบแผน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ถ้า 

ให้อยู่ภายใต้ศรัทธาในพระเจ้า พระเยซูคริสต์ แต่ถ้าอยู่เหนือ 

ศรัทธาในพระองค์เมื่อใดสิ่งเหล่าน้ีจะไม่เกิดประโยชน์แต่จะ

เป็นโทษ ข้าพเจ้าพบว่าในชีวิตข้าพเจ้าการตัดสินใจดีๆ ส่วน

ใหญ่ที่ข้าพเจ้าทำาไม่ได้มาจากตรรกะหรือเหตุผลแต่เพียงอย่าง

เดียว . . .

“. . .นีไฟมุ่งมั่นทำาในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านทำา

แม้จะขัดกับตรรกะ พระคัมภีร์บอกเราใน 1  นีไฟ 4:6 ว่าท่าน

ออกไปโดยไม่รู้ล่วงหน้าว่าท่านควรทำาสิ่งใดรู้แต่เพียงว่าท่าน

ควรเชื่อฟังพระผู้เป็นเจ้าและนำาแผ่นจารึกกลับมา . . .

“ข้าพเจ้าคาดว่าถ้านีไฟฟังเพียงเหตุผล ท่านกับพี่น้องของท่าน 

ก็จะยังคงรออยู่นอกกำาแพงเมืองเยรูซาเล็ม บางครั้งข้าพเจ้า 

สงสัยว่าถ้าเราฟังเหตุผลหรือตรรกะมากเกินไปและวางใจใน

พระผู้เป็นเจ้าไม่มากพอ เราอาจพบว่าตนเองรออยู่นอกกำาแพง

เมืองศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (“Trust in the Lord” [CES fireside 

for young adults, May 1, 1994], 3, www.ldsces.org)

1 นีไฟ 4:10 นีไฟได้รับบัญชาให้ฆ่าเลบัน

•	 มีข้อแก้ตัวใดที่ชายชอบธรรมเช่นนีไฟจะฆ่าชีวิตผู้อื่น ศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่ามีแต่พระเจ้าผู้ทรง 

กำาหนดมาตรฐานถูกผิด “พระผู้เป็นเจ้าตรัส ‘เจ้าจะไม่ฆ่า; ใน 

อีกเวลาหนึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘เจ้าจะทำาลายสิ้น’ นี่เป็นหลักธรรม

ที่ใช้ในการปกครองสวรรค์ ซึ่งเป็นไปตาม—การเปิดเผยโดย 

ปรับให้เข้ากับสภาพการณ์ที่ลูกๆ ของอาณาจักรอยู่ สิ่งใดที ่

พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องสิ่งนั้นย่อมถูกต้องเสมอ ไม่ว่าจะเป็น 

อะไรก็ตาม แม้เราอาจจะไม่ทราบเหตุผลจนหลังจากเหตุการณ์

นั้นล่วงเลยมานาน ถ้าเราแสวงหาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า

ก่อน สิ่งดีทั้งปวงจะมาเพิ่มเติม เช่นเดียวกับโซโลมอนสิ่งแรกที่

เขาขอคือปัญญา และพระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เขา และด้วย

ความปรารถนาอย่างสุดใจ กระทั่งสิ่งที่อาจดูว่าน่าชิงชังต่อทุก

คนที่เข้าใจระเบียบบางอย่างของสวรรค์ แต่ในความเป็นจริงสิ่ง

นั้นถูกต้องเพราะพระผู้เป็นเจ้าประทานและทรงเห็นชอบด้วย

การเปิดเผยพิเศษ” (History of the Church, 5:135)

•	บางคนรู้สึกไปในทางที่ผิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้า 

กระตุ้นพวกเขาให้ทำาบางอย่างที่ขัดกับสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญชา 

ไว้แล้ว เช่นเดียวกับกรณีของนีไฟ ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องกังวล 

ว่าพระเจ้าจะทรงกระตุ้นให้เราทำาสิ่งท่ีขัดกับพระบัญญัติของ 

พระองค์ ประธานฮาโรลด์  บี. ลี (1899–1973) สอนเราผู้ที่

พระเจ้าจะประทานการกระตุ้นเตือนว่า “เมื่อมีสิ่งใดก็ตามแตก 

ต่างไปจากสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเรามาแล้ว พระองค์จะทรงเปิด 

เผยสิ่งนั้นแก่ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ และมิใช่ใครอื่น”  

(Stand Ye in Holy Places [1974], 159)

•	 เราควรจำาไว้ว่าพระเจ้าประ- 
ทานโอกาสให้เลบันอย่างน้อย 
สองครั้ งที่ จะยอมมอบแผ่น
จารึกทองเหลืองโดยไม่ต้อง
ถึงแก่ชีวิต เลบันเป็นคนพูดเท็จ  
เป็นโจร และเขาพยายามฆ่า 
คนถึงสองครั้ง การขโมยและ
การพยายามฆ่าทั้งสองอย่าง
มีบทลงโทษถึงตาย (ดู อพยพ  
21:14; 22:2; เฉลยธรรมบัญ- 
ญัติ 24:7) พระเจ้าทรงประสงค์ 
ให้ลีไฮและลูกหลานของท่านมีบันทึกเรื่องราวทางวิญญาณ 
แม้ว่าจะมี “คนหนึ่งตาย” (1  นีไฟ 4:13) เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น 
แผ่นจารึกทองเหลืองไม่เพียงเป็นพรแก่ประชาชาตินีไฟและ 
อมิวเลคเท่านั้น แต่ยังนำาไปสู่ส่วนที่เขียนไว้ในแผ่นจารึกทองคำา 
เช่นกัน (เช่นถ้อยคำาอ้างอิงของอิสยาห์และคำาเปรียบเทียบของ 
ซีนัค) พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพรและจะเป็นพรแก่ชีวิตของผู้คน
หลายล้านคนและประชาชาติต่างๆ ในที่สุด ทุกสิ่งก็ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาสำาคัญที่นีไฟยืนเหนือเลบันและทำาตามสุรเสียงของ
พระวิญญาณ

1 นีไฟ 4:30–37 วาจาสัตย์ของบุคคลคนหนึ่ง

•	 เม่ือโซรัมรู้ว่าเขาอยู่กับนีไฟและไม่ได้อยู่กับเลบันเจ้านายเขา 
“เขาเริ่มตัวสั่น, และกำาลังจะหนีไป” (1 นีไฟ 4:30) อย่างไรก็ตาม 
ความกลัวของเขาหมดไปเม่ือนีไฟสัญญากับคนรับใช้ว่าเขาจะ
ปลอดภัยและจะเป็นอิสรชนถ้าเขาลงไปในแดนทุรกันดารกับ 
บรรดาบุตรของลีไฮ เมื่อโซรัมให้คำาปฏิญาณว่าเขาจะอยู่กับ 
นีไฟและพี่น้องของท่าน “ความกลัวที่เกี่ยวกับเขาได้หมดไป” 
(ข้อ  37) ทั้งโซรัมและนีไฟแสดงให้เห็นถึงอำานาจที่เกิดขึ้นได้
จากความซื่อสัตย์สุจริตของบุคคล

•	 เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้ 
ข้อสังเกตถึงความจำาเป็นที่ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอันเป็น 
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รากฐานของความเข้มแข็งทางวิญญาณ “รากฐานของอุปนิสัย 

คือความซื่อสัตย์สุจริต อุปนิสัยอันทรงคุณค่าจะเพิ่มความ 
สามารถของท่านในการเชื่อฟังการนำาทางของพระวิญญาณ 
อุปนิสัยอันชอบธรรมคือสิ่งที่ท่านกำาลังจะเป็น สิ่งนี้สำาคัญกว่า 
สิ่งที่ท่านครอบครอง สิ่งที่ท่านเรียนรู้มา หรือเป้าหมายที่สำาเร็จ 
แล้ว สิ่งนี้ทำาให้ท่านได้รับความไว้วางใจ อุปนิสัยอันชอบธรรม 
สร้างรากฐานของความเข้มแข็งทางวิญญาณ อุปนิสัยนี้ทำาให ้
ท่านตัดสินใจเร่ืองยากๆ และสำาคัญย่ิงได้อย่างถูกต้องในสถาน- 
การณ์ที่เป็นการทดลองและบทพิสูจน์ตนเองแม้ในเวลาที่ดู
เหมือนจะพ่ายแพ้” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 2003 หน้า 97)

1 นีไฟ 4:33 การให้คำาปฏิญาณ

•	 การให้คำาปฏิญาณเกิดขึ้นหลายครั้งในพระคัมภีร์มอรมอน  
การให้คำาปฏิญาณถือเป็นเร่ืองจริงจังในยุคสมัยและวัฒนธรรม 
ของนีไฟ “หลักการที่คำาปฏิญาณจะมีผลนั้นอธิบายไว้ใน [ฮีบรู 
6:16] ว่าเป็นคำาวิงวอนต่ออำานาจจากสวรรค์เพื่อยืนยันการกระ 
ทำา โดยนำาพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์มากล่าวอ้างเพื่อเป็นคำาสัญญา
หรือปฏิเสธพร้อมคำาปฏิญาณ นั่นคือ กระทำาด้วยความมั่นใจ
และจริงจังที่สุด ในหลักการเดียวกันคำาปฏิญาณนั้นจะมีผลมาก
ที่สุดเมื่อวิงวอนต่อผู้มีอำานาจสูงสุดทั้งปัจเจกบุคคลและคณะ
บุคคล ผลของหลักการนี้คือต้องวิงวอนในด้านหนึ่งต่อพระนาม
พระผู้เป็นเจ้า และอีกด้านหนึ่งต่อสิ่งที่ไม่ได้เป็นของพระผู้เป็น
เจ้า ซึ่งมีการปฏิบัติในพระคัมภีร์ว่าเป็นการทดสอบความจงรัก
ภักดี” (William Smith, ed., A Dictionary of the Bible [n.d.], 
“Oath,” 467; see also commentary for 1 Nephi 4:30–37 
on page 16)

•	 นักวิชาการคนหนึ่งอธิบายถึงอำานาจของการให้คำาปฏิญาณ
ในสมัยโบราณว่า

“สิ่งที่ทำาให้ผู้อ่านชาวตะวันตกแปลกใจคือผลอันน่าอัศจรรย์ 
ที่คำาปฎิญาณของนีไฟมีต่อโซรัม ผู้ได้ยินคำาพูดซึ่งถือเป็นคำา
สัญญาเพียงไม่กี่คำาก็ยอมทำาตามในทันที ขณะที่พี่ชายทั้งสอง 
ทันทีที่โซรัม ‘ให้คำาปฏิญาณแก่เราด้วยว่าเขาจะอยู่กับเรานับ 
จากเวลานั้นไป. . .ความกลัวของเราท่ีเกี่ยวกับเขาได้หมดไป’ 
(1 นีไฟ 4:35, 37)

“ปฏิกริยาของท้ังสองฝ่ายสมเหตุสมผลเม่ือต่างฝ่ายต่างตระหนัก 
ว่าคำาปฏิญาณเป็นส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท่ีสุดและล่วงละเมิดไม่ได้ท่าม 
กลางผู้คนในทะเลทรายและลูกหลานของพวกเขา ‘ยากนักที่
ชาวอาหรับจะละเมิดคำาปฏิญาณของตนถึงแม้ชีวิตเขาจะตกอยู่
ในอันตราย’ เพราะ ‘ไม่มีสิ่งใดที่น่าเชื่อถือ ไม่มีสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์ไป

กว่าคำาปฏิญาณของคนพเนจร’ และแม้ในเมืองอาหรับ ถ้าตก
อยู่ในสภาพที่แตกต่างจากธรรมดา ‘การให้คำาปฏิญาณเป็นสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเบดูอิน’ เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกล่าว ‘วิบัติจะเกิด
ขึ้นกับผู้ที่สาบานเท็จ สถานภาพทางสังคมของเขาจะเสียหาย
และชื่อเสียงของเขาจะเสื่อมสูญ ไม่มีใครฟังประจักษ์พยานของ
เขาและเขาจะต้องจ่ายเงินค่าปรับ’

“แต่ใช่ว่าทุกคำาปฏิญาณจะเป็นเช่นนั้น เพื่อจะเป็นคำาปฏิญาณ
ที่ผูกมัดและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดโดย ชีวิต ของบางสิ่ง แม้กระทั่งใบ
หญ้า คำาปฏิญาณที่น่าหวาดกลัวกว่า ‘โดยชีวิตข้าพเจ้า’ หรือ 
(ไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไร) ‘โดยศีรษะข้าพเจ้า’ คือ wa hayat 
Allah ‘โดยพระชนม์ชีพพระผู้เป็นเจ้า’ หรือ ‘ดังที่พระเจ้าทรง 
พระชนม์อยู่ฉันใด,’ ซึ่งเป็นภาษาอาหรับที่เทียบเท่ากับภาษา 

ฮีบรูโบราณที่ว่า ไฮ เอโลฮิม ปัจจุบันใช้โดยชนชั้นต่ำา แต่ในสมัย
โบราณเป็นเรื่องน่าหวาดกลัว และยังคงเป็นอยู่ในบรรดาชาว
ทะเลทราย ‘ข้าพเจ้ายืนยันคำาตอบตามความคิดของชาวเบดูอิน’ 
[ชาร์ลส เอ็ม.] โดทีกล่าว ‘ด้วยชีวิตเขา. . . เขากล่าว . . .  “สาบาน
ด้วยชีวิตของอัลเลาะห์” (พระผู้เป็นเจ้า)! . . .  ข้าพเจ้าตอบและ
กระทั่งคนพเนจรใช้ในโอกาสสำาคัญ แต่พวกเขาพูดว่า ด้วยชีวิต
ของท่านในเรื่องไม่สำาคัญ’ ท่ามกลางชาวอาหรับและชาวยิว 
[ซามูเอล] โรเซนบลาตต์กล่าวว่า ‘คำาปฎิญาณที่ไม่มีพระนาม
พระผู้เป็นเจ้าถือว่าไม่ใช่คำาปฏิญาณ’ ขณะที่ ‘ในสังคมทั้งชาว
ยิวและชาวอิสลามให้คำาปฏิญาณโดย “พระชนม์ชีพพระผู้เป็น
เจ้า” อยู่เสมอ’

“ดังนั้นเราจึงเห็นว่าวิธีเดียวที่นีไฟสามารถทำาให้โซรัมผู้กำาลัง 
ขัดขืนสงบลงได้ฉับพลันคือกล่าวคำาปฏิญาณที่ไม่มีใครคิดจะ 
ละเมิด คำาปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบรรดาคำาปฏิญาณของ
ชาวซีไมต์ ‘ดังที่พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่ฉันใด, และข้าพเจ้ามี
ชีวิตอยู่ฉันใด’ (1 นีไฟ 4:32)” (Hugh Nibley, An Approach to 
the Book of Mormon, 2nd ed. [1964], 104–105)

1 นีไฟ 5:9–10, 17

ลีไฮทำาสิ่งใดเมื่อท่านได้รับบันทึกศักดิ์สิทธิ์ และ
สิ่งนั้นมีผลต่อท่านอย่างไร แบบอย่างนี้จะช่วย

ปรับปรุงการศึกษาพระคัมภีร์ของท่านได้อย่างไร

 
1 นีไฟ 5:10–22 แผ่นจารึกทองเหลือง

•	 แผ่นจารึกทองเหลืองเป็นชุดพระคัมภีร์โบราณ แผ่นจารึกมี 

1 นีไฟ 1-5
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คุณค่าต่อครอบครัวของลีไฮและชนพื้นเมืองอเมริกาในอนาคต 
เช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ยุคสุดท้ายที่มี 
คุณค่าต่อเรา เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีใช้พระคัมภีร์ 
มอรมอนอธิบายเกี่ยวกับแผ่นจารึกทองเหลืองและความสำาคัญ 
ของแผ่นจารึกนั้น ท่านอธิบายว่าแผ่นจารึกทองเหลือง “เป็น  
‘บันทึกของชาวยิว’ (1  นีไฟ 3:3) ซึ่งบันทึกคำาพยากรณ์เป็น 
จำานวนมากนับจากกาลเริ่มต้นจนถึงส่วนที่เยเรมีย์กล่าวไว้ ใน 
แผ่นจารึกทองเหลืองมีกฎของโมเสส หนังสือห้าเล่มของโมเสส 
และลำาดับการสืบเชื้อสายของบรรพชนชาวนีไฟ (1  นีไฟ 3:3, 
20; 4:15–16; 5:11–14)

“มีเรื่องราวต่างๆ อยู่ในแผ่นจารึกมากกว่าที่มีอยู่ในพันธสัญญา
เดิมที่เรามีอยู่เวลานี้ (1 นีไฟ 13:23) คำาพยากรณ์ของซีนัค นีอัม 
ซีนัส โยเซฟบุตรของยาโคบ และอาจมีศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ 
อีกหลายท่านที่เก็บรักษาไว้โดยแผ่นจารึกเหล่านี้ งานเขียน
มากมายเหล่านี้พยากรณ์ถึงสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวนีไฟ 
(1 นีไฟ 19:10, 21; 2 นีไฟ 4:2, 15; 3 นีไฟ 10:17)

“คุณค่าของแผ่นจารึกทอง 
เหลืองที่มีต่อชาวนีไฟนั้นไม่ 
อาจประเมินค่าได้ จุดมุ่งหมาย 
ของแผ่นจารึกคือปกปักรักษา 
ภาษา (1 นีไฟ 3:19) อารยธรรม 
ส่วนใหญ่ และความรู้ทาง
ศาสนาของผู้คนที่เป็นเจ้าของ

แผ่นจารึก (1 นีไฟ 22:30) ในทางตรงข้าม ชาวมิวเลค ซึ่งออก
จากเยรูซาเล็ม 11 ปีหลังจากลีไฮออกมา และไม่มีบันทึกที่เทียบ
เท่าแผ่นจารึกทองเหลือง ไม่นานก็เสื่อมโทรมอยู่ในการละทิ้ง
ความเชื่อและสูญสิ้นศรัทธา ภาษา อารยธรรม และศาสนาของ
พวกเขาจึงสูญหายไป (ออมไน 14–18)

“แผ่นจารึกทองเหลืองส่งผ่านจากศาสดาพยากรณ์สู่ศาสดา 
พยากรณ์ จากรุ่นสู่รุ่นและปกปักรักษาโดยชาวนีไฟ (โมไซยาห ์
1:16; 28:20; 3  นีไฟ 1:2) พระเจ้าทรงสัญญาว่าสักวันหนึ่งใน 
อนาคตจะทรงนำาแผ่นจารึกทองเหลืองออกมา โดยไม่หม่นหมอง 
ไปตามกาลเวลา และยังคงความสว่างสุกใสเหมือนเดิม พร้อม 
กับเรื่องราวพระคัมภีร์ที่บันทึกไว้ในนั้นจะ ‘ออกไปสู่ทุกประชา- 
ชาติ, ตระกูล, ภาษา, และผู้คน’ (แอลมา 37:3–5; 1  นีไฟ 5: 
18–19)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 103)
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	 ท่านคิดว่าเหตุใดเลมันและเลมิวเอลจึงพร่ำาบ่น (ดู 1  นีไฟ 

2:11–13) เหตุใดนีไฟจึงสนับสนุนบิดา (ดู ข้อ 16, 19) อะไร

เป็นตัวกำาหนดว่าท่านเป็นคนพร่ำาบ่นหรือคนที่สนับสนุนผู้รับ
ใช้ของพระเจ้า

•	 หลักฐานใดที่บอกว่านีไฟมีศรัทธายิ่งใหญ่ ท่านคิดว่านีไฟม ี
ศรัทธาเช่นนี้ได้อย่างไร

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	 พิจารณาการเสียสละท่ีครอบครัวของลีไฮทำาเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

แผ่นจารึกทองเหลือง เปรียบเทียบเรื่องนี้กับการเสียสละที ่
เรียกร้องให้นำาพระคัมภีร์มอรมอนออกมาในยุคสมัยของเรา  
(ดู คพ. 135:6) สนทนากับเพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวถึง 
คุณค่าของพระคัมภีร์และท่านเต็มใจทำาสิ่งใดเพ่ือใช้บันทึก
อันมีค่าเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
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บทที ่  3
1 นีไฟ  6–11

บทนำา
นีไฟเขียนเพื่อชักชวนคนให้มาหาพระเยซูคริสต์ (ดู 1  นีไฟ 6: 
3–4) ขณะศึกษา 1  นีไฟ 6–11 ให้พยายามเข้าใจว่างานเขียน 
ของนีไฟทำาให้จุดประสงค์น้ีเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างไร โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง นิมิตเรื่องต้นไม้แห่งชีวิตเป็นพยานถึงความรักของ 
พระผู้เป็นเจ้าและพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร นีไฟ 
รับนิมิตนี้สืบเนื่องจากความปรารถนาอันชอบธรรมของท่าน
และความเต็มใจที่จะเชื่อฟัง เมื่อท่านทำาให้ความปรารถนาและ
การกระทำาของท่านตรงกับพระประสงค์ของพระเจ้าดังที่นีไฟ
ทำา ท่านสามารถได้รับการเปิดเผยส่วนตัว “โดยอำานาจของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์” (1 นีไฟ 10:19)

บทวิจารณ์
1 นีไฟ 6:4 “ความตั้งใจอันเต็มเปี่ยมของข้าพเจ้า”

•	 แรงจูงใจในการเขียนของนีไฟคือนำาผู้คนมาสู่พระเยซูคริสต์ 
เพื่อพวกเขาจะได้รับการช่วยให้รอด ประธานเอสรา แทฟท์  
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เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายวิธีที่พระคัมภีร์มอรมอนบรรล ุ
จุดประสงค์สำาคัญนี้ว่า “พระคัมภีร์มอรมอนนำาผู้คนมาสู่พระ 
คริสต์...บอกเราอย่างเรียบง่ายถึงพระคริสต์และพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ เป็นพยานถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ความ 
จำาเป็นของพระผู้ไถ่ และความจำาเป็นท่ีเราต้องวางใจในพระองค์ 
เป็นพยานถึงการตก การชดใช้ หลักธรรมพระกิตติคุณข้อแรก 
รวมถึงความจำาเป็นที่เราต้องมีใจชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึก
ผิด และการเกิดใหม่ทางวิญญาณ พระคัมภีร์มอรมอนประกาศ 
ว่าเราต้องอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ในความชอบธรรมและ 
ดำาเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรมของวิสุทธิชน” (“We Add Our  
Witness,” Ensign, Mar. 1989, 5)

•	 ประธานเบ็นสันอธิบายประโยคนั้นว่า “พระผู้เป็นเจ้าของอับ- 
ราฮัม พระผู้เป็นเจ้าของอิสอัค และพระผู้เป็นเจ้าของยาโคบ”  
อ้างอิงถึงพระผู้ช่วยให้รอด “เราต้องจำาว่าพระเยซูคือใครก่อนที ่
พระองค์ประสูติ พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสิ่ง พระเยโฮวาห์
ผู้ยิ่งใหญ่ พระเมษโปดกผู้ถูกปลงพระชนม์ก่อนรากฐานของโลก 
พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระองค์ทรงเคย
เป็นและทรงเป็นพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล” (“Five Marks of 
the Divinity of Jesus Christ,” Ensign, Dec. 2001, 10)

1 นีไฟ 7:1 “เลี้ยงดูพงศ์พันธุ์ไว้ให้พระเจ้า”

•	 บุตรธิดาของลีไฮและอิชมาเอลจะแต่งงานกันและเลี้ยง 
ดูลูกๆ “ไว้ให้พระเจ้าในแผ่นดินแห่งคำาสัญญา” (1  นีไฟ 7:1)  
ครอบครัวท่ีชอบธรรมเป็นส่วนจำาเป็นยิ่งของจุดประสงค์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวก
สิบสองประกาศว่า “การแต่งงานระหว่างชายและหญิงได้รับ 
แต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าและว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางต่อ
แผนของพระผู้สร้างเพ่ือจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของบุตรธิดา
ของพระองค์ ...

“พระบัญญัติข้อแรกที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่อาดัมและ 
เอวาเกี่ยวข้องกับศักยภาพของคนท้ังสองท่ีจะเป็นบิดามารดา 
ในฐานะสามีภรรยา เราประกาศว่าพระบัญญัติของพระผู้เป็น 
เจ้าที่ให้บุตรธิดาของพระองค์ขยายเผ่าพันธุ์และเพิ่มพูนให้เต็ม 
แผ่นดินโลกยังมีผลบังคับ” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก”  
เลียโฮนา  มิถุนายน  ตุลาคม 2004 หน้า 49)

•	 ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองเป็นพยานว่าปีติน้ันมาจากการทำาตามแบบแผนจากสวรรค์ 
ของการเป็นบิดามารดา
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“จุดหมายปลายทางของเราได้รับการกำาหนดมาทั้งนี้เพื่อผู้ชาย
จะประสบความสำาเร็จได้อย่างสมบูรณ์และบรรลุจุดประสงค์
แห่งสวรรค์สำาหรับการสร้างกับสตรีผู้ที่เขาแต่งงานด้วยอย่างถูก
ต้องตามกฎหมายเท่านั้น การสมรสของชายและหญิงให้กำาเนิด
ทารกซึ่งอยู่ในครรภ์และข้ามทางเดินอันบอบบางมาสู่ความเป็น
มรรตัย 

“แบบแผนจากสวรรค์นี้ได้รับการวางแผนไว้และพระกิตติคุณ 
ได้รับการกำาหนด ‘ก่อนโลกรังสรรค์ขึ้นมา’ (คพ. 49:17) แผนนี้
จัดเตรียมให้เรามายังโลกสู่ร่างกายมรรตัย เป็น ‘แผนอันสำาคัญ
ยิ่งแห่งความสุข’ (แอลมา 42:8) เราไม่ได้กำาหนดแผนนี้ ถ้าเรา
ทำาตามแบบแผน ความสุขและปีติจะตามมา” (Children of 
God [BYU Women’s Conference, May 5, 2006], 5–6)

1 นีไฟ 7:2 อิชมาเอลมาจากเอฟราอิม

•	 บางครั้งพระคัมภีร์มอรมอนได้รับการอ้างอิงว่าเป็น “ไม้ของ 
โยเซฟ” (เอเสเคียล 37:19) หรือ “ไม้ของเอฟราอิม” (คพ. 27:5)  
ลีไฮเป็นผู้สืบตระกูลของมนัสเสห์ (ดู แอลมา 10:3) และอิชมา
เอลเป็นผู้สืบตระกูลของเอฟราอิม คำาพยากรณ์ของยาโคบ (ดู 
ปฐมกาล 48:16; 49:22) เกิดสัมฤทธิผลเมื่ออิชมาเอล (เอฟรา- 
อิม) มาสู่ทวีปอเมริกากับลีไฮ (มนัสเสห์)

เอ็ลเดอร์อีรัสตัส สโนว์ (1818–1888) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองสนทนาถึงความสำาคัญของเชื้อสายอิชมาเอล “ผู้ใดก็ตามที่
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนอย่างถี่ถ้วนจะเรียนรู้ว่าผู้ท่ีเหลืออยู่ของ
เชื้อสายแห่งโยเซฟอยู่ในทวีปอเมริกา และลีไฮเรียนรู้โดยการ 
ค้นคว้าบันทึกของบรรพบุรุษที่เขียนอยู่บนแผ่นจารึกทองเหลือง 
ว่าท่านสืบเชื้อสายจากมนัสเสห์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟบอก 
เราว่าบันทึกของลีไฮมีอยู่ 116 หน้าที่แปลในตอนแรกและต่อ
มาถูกขโมยไป เราได้รับฉบับย่อของบันทึกนี้ในหนังสือนีไฟฉบับ 
แรก ซึ่งเป็นบันทึกส่วนตัวของนีไฟ ท่านเองสืบเชื้อสายมาจาก 
มนัสเสห์ แต่อิชมาเอลสืบเชื้อสายมาจากเอฟราอิม และบุตร 
ชายของเขาแต่งงานกับครอบครัวของลีไฮ บุตรชายของลีไฮ 
แต่งงานกับธิดาของอิชมาเอล ดังนั้นจึงทำาให้ถ้อยคำาของยาโคบ
เกี่ยวกับเอฟราอิมและมนัสเสห์ใน ปฐมกาลบทที่ 48 ซึ่งกล่าว 
ว่า ‘ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอับราฮัมและชื่อของ 
อิสอัคบิดาของข้าพเจ้าไว้ และขอให้เขาเจริญขึ้นเป็นมวลชน 
บนแผ่นดินเถิด’ ดังนั้นลูกหลานของมนัสเสห์และเอฟราอิมจึง 
เติบโตไปด้วยกันในทวีปอเมริกานี้” (in Daniel  H. Ludlow, A 
Companion to Your Study of the Book of Mormon 
[1976], 199)

•	 อ้างอิงแผนภูมิ “ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ” ในภาค
ผนวก (หน้า 412)

1 นีไฟ 7:10–12

เลมันและเลมิวเอลลืมประสบการณ์ทางวิญญาณ 
ในเรื่องใด เราพึงทำาเช่นไรจึงจะไม่ลืมสิ่งที่เราควรจำา

 
1 นีไฟ 7:14 ผลของการปฏิเสธศาสดาพยากรณ์

•	 นีไฟอธิบายว่าชาวยิวในเยรูซาเล็มในยุคสมัยของท่านปฏิเสธ 
พระผู้เป็นเจ้า ผลก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าไม่อยู่กับพวก 
เขาอีกต่อไป ถ้าผู้คนของพระเจ้าปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ของ 
พระองค์ ศาสดาพยากรณ์จะถูกนำาไปจากพวกเขาและเรื่องราว
สลดใจจะเกิดขึ้นตามมา (ดู 1 นีไฟ 3:17–18; ฮีลามัน 13:24–
27) “เมื่อพระวิญญาณละความเพียรกับมนุษย์การทำาลายล้าง
อันรวดเร็วย่อมมาถึง” (2 นีไฟ 26:11) เฉกเช่นกรณีที่เกิดขึ้นใน
วันเวลาของโนอาห์ (ดู โมเสส 8:17) กับชาวนีไฟ (ดู มอรมอน 
5:16) และกับชาวเจเร็ด (ดู อีเธอร์ 15:19) คำาเตือนเช่นเดียวกัน
นี้ให้ไว้ในยุคสุดท้าย (ดู คพ. 1:33)

1 นีไฟ 7:15 “พี่จะเลือก”

•	 เลมันและผู้ที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเขาไม่ได้ถูกนำาไปเป็น 
เชลยในการเดินทางสู่แผ่นดินแห่งคำาสัญญา นีไฟตอบความ 
ปรารถนาของพวกเขาที่จะกลับเยรูซาเล็มโดยประกาศหลัก
คำาสอนพื้นฐานว่า “พี่จะเลือก” (1  นีไฟ 7:15) ดังที่ประธาน 
โธมัส  เอส. มอนสันกล่าวว่า “เราต่างมีความรับผิดชอบที่จะ 
เลือก ท่านอาจจะถามว่า‘การตัดสินใจสำาคัญจริงหรือ’ ข้าพเจ้า
บอกท่านว่าการตัดสินใจกำาหนดจุดหมาย ท่านไม่อาจตัดสินใจ 
อันเป็นนิรันดร์โดยปราศจากผลอันเป็นนิรันดร์” (“เส้นทางสู ่
ความดีพร้อม” เลียโฮนา พฤษภาคม 2002 หน้า 129)

นีไฟเตือนพี่ชายและผู้ที่ต้องการไปกับพี่ชายว่าพวกเขาจะตาย
ถ้ากลับไปที่เยรูซาเล็ม โดยที่มืดบอดเพราะจิตใจแข็งกระด้าง
และไม่เชื่อฟัง ผู้ที่กบฎต่อต้านลีไฮกับนีไฟจึงไม่สำาเหนียกความ
จริงในคำาพยากรณ์ของลีไฮเกี่ยวกับการทำาลายล้างซ่ึงรออยู่ที่
เยรูซาเล็ม ตามพระคัมภีร์ไบเบิล ไม่นานหลังจากที่กลุ่มคนของ
ลีไฮออกไปชาวบาบิโลนก็ล้อมเมือง “ไม่มีอาหารให้แก่ราษฎร”  
“กรุงน้ันก็แตก” และทหารท้ังส้ินของเศเดคียาห์ก็พากันหนีกระจัด- 
กระจาย (ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 25:1–7) ถ้าเลมันและเลมิวเอลกลับ
ไปที่เยรูซาเล็ม พวกเขาจะต้องทนทุกข์กับการเป็นเชลยหรือไม่ก็
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1 นีไฟ 6-11

สัญลักษณ์จากความฝันของลีไฮ (1 นีไฟ 8) คำาแปลที่นีไฟได้รับ (1 นีไฟ 11–12)

ต้นไม้พร้อมด้วยผลสีขาว (ดู ข้อ 10–11) ความรักของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงแสดงออกโดยประทานพระบุตรของพระองค์ให้
เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา (ดู 11:21–25; เรียก “ต้นไม้แห่งชีวิต”  ใน 15:22)

สายน้ำาสกปรก (ดู ข้อ 13; 12:16) ห้วงลึกของนรกซึ่งคนชั่วร้ายตกลงไป (ดู 12:16; เรียกว่า “ความสกปรก” ใน 15:27)

ราวเหล็ก (ดู ข้อ 19) พระคำาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งนำาไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต (ดู 11:25)

หมอกแห่งความมืด (ดู ข้อ 23) การล่อลวงของมารซึ่งทำาให้ผู้คนมืดบอดเพื่อพวกเขาจะหลงทางและหาต้นไม้ไม่เจอ  
(ดู 12:17)

อาคารใหญ่และกว้างในอากาศ (ดู ข้อ 26) ความหยิ่งจองหองและความคิดฝันอันไร้ประโยชน์ของโลก (ดู 11:36; 12:18)

ผู้คนที่เริ่มเดินบนเส้นทางไปยังต้นไม้แต่หลงทางในหมอก 
(ดู ข้อ 21–23)

นีไฟเห็นผู้คนประเภทต่อไปนี้ในความฝัน

• ฝูงชนผู้ฟังพระเยซูแต่ “ขับไล่พระองค์ไป” (11:28)

• ผู้คนที่ตรึงกางเขนพระเยซูแม้หลังจากที่พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยและขับไล่มาร 
(ดู 11:31–33)

• ฝูงชนมารวมกันในอาคารใหญ่และกว้างเพื่อต่อสู้เหล่าอัครสาวกของพระเมษโปดก 
(ดู 11:34–36)

• ชาวนีไฟและชาวเลมันมารวมกันเพื่อสู้รบและถูกเข่นฆ่าในสงคราม  
(ดู 12:1–4, 13–15)

• ชาวนีไฟถูกชาวเลมันทำาลายและเสื่อมโทรมในความไม่เชื่อเพราะความจองหอง  
(ดู 12:19–23)

ผู้คนที่ไปถึงต้นไม้ (และชิมรสผลไม้) โดยการยึดราวเหล็ก
แต่ตกลงไปเมื่อพวกเขาถูกล้อเลียน (ดู ข้อ 24–25, 28)

ผู้คนที่ปรารถนาจะไปยังอาคารใหญ่และกว้างมีมากกว่าที่
ต้นไม้ (ดู ข้อ 26–27, 31–33)

ผู้คนที่ยึดราวเหล็กและรับส่วนผลไม้ พวกเขาไม่ใส่ใจกับผู้
ล้อเลียนและไม่ตกลงไป (ดู ข้อ 30, 33)

ผู้ที่รับส่วนสิ่งสำาคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า—ชีวิตนิรันดร์  
(ดู 15:36)

ตาย เพราะพวกเขาเลือกทำาตามลีไฮและนีไฟ พวกเขาจึงชื่นชม
กับผลไม้และน้ำาผ้ึงของแผ่นดินอุดมมั่งคั่งขณะเตรียมรับมรดก
ในแผ่นดินแห่งคำาสัญญา (ดู 1 นีไฟ 17:3–6)

1 นีไฟ 7:17–19 ปลดปล่อยจากพันธนาการ

•	 เอ็ลเดอร์จีน  อาร์. คุกแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่า เช่นเดียว 
กับนีไฟ เราสามารถได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการของ 
เราเองโดยการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา: “สังเกตว่าพวกท่าน 
[นีไฟ แอลมา และอมิวเลค] ไม่ได้มีศรัทธาในความเข้มแข็ง
ของตนเอง พวกท่านวางใจพระเจ้าและพึ่งพาความเข้มแข็งของ
พระองค์ ศรัทธาในพระคริสต์จะปลดปล่อยเราจากพันธนาการ
ของตนเอง การเพิ่มศรัทธาในพระคริสต์จะทำาให้เรามีพลังเพิ่ม
ขึ้นในการสวดอ้อนวอน” (Receiving Answers to Our Prayers 
[1996], 18)

1 นีไฟ 8:4–35 นิมิตเรื่องต้นไม้แห่งชีวิต

•	 แผนภูมิต่อไปนี้จะบอกบางสิ่งที่นีไฟเรียนรู้เกี่ยวกับความฝัน
ของบิดาท่าน
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บทที่ 3

1 นีไฟ 8:10–12; 11:8–25 ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์
ของพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์

•	 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่าต้นไม้แห่งชีวิตเป็นตัวแทนของพระผู้ช่วยให้รอดและ 
การชดใช้ของพระองค์ “พระวิญญาณทำาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า 
ต้นไม้แห่งชีวิตและผลอันล้ำาค่าของต้นไม้นั้นคือสัญลักษณ์แห่ง
การไถ่ของพระคริสต์” (Christ and the New Covenant: The 
Messianic Message of the Book of Mormon [1997], 160)

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แมกซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวสิบสองเน้นเพิ่มเติมว่าการรับส่วนความรักของพระผู้เป็น 
เจ้าหมายถึงการรับส่วนพรของการชดใช้ ต้นไม้แห่งชีวิตเป็น 
สัญลักษณ์ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าและการชดใช้ของพระ
คริสต์ “ต้นไม้แห่งชีวิต ... คือความรักของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 
11:25) ความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค ์
แสดงออกอย่างลึกซึ้งที่สุดในของประทานของพระองค์ซึ่งคือ
พระเยซู ในฐานะพระผู้ไถ่ของเรา ‘พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรง
ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์’ (ยอห์น 3:16) การรับ
ส่วนความรักของพระผู้เป็นเจ้าคือการรับส่วนการชดใช้ของพระ
เยซู รวมทั้งการปลดปล่อยและปีติซึ่งสิ่งนี้นำามาให้” (เลียโฮนา 
มกราคม 2000 หน้า 7)

1 นีไฟ 8:20 “ทางคับแคบและแคบ”

•	 พระเยซูทรงสอนว่าพระองค์ทรงเป็นทางเดียวหรือ “ทางนั้น”  
ที่จะนำาไปสู่พระบิดา (ดู ยอห์น 14:6) เอ็ลเดอร์โลเวลล์  เอ็ม.  
สโนว์แห่งสาวกเจ็ดสิบเป็นพยานถึงแนวทางอันแน่วแน่ที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงเตรียมไว้

“ชีวิตเต็มไปด้วยถนนและทางเดินซึ่งมีทางแยกมากมาย มีเส้น
ทางจำานวนมากให้เดินตาม มีเสียงนับไม่ถ้วนเรียกให้ ‘ดูสิ ที่
นี่’ หรือ ‘ดูสิ ที่นั่น’ [โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 5] มีความหลาก
หลายและเสียงดังจากส่ือไหลบ่าเข้ามาในพื้นท่ีส่วนตัวของเรา 
ส่วนใหญ่พยายามดึงเราลงไปสู่ทางกว้างและมีคนมากมายใช้
สัญจร

“เมื่อใคร่ครวญว่าจะฟังเสียงใดดีหรือถนนที่มีอยู่มากมายนี้สาย
ใดถูกต้อง ท่านเคยถามตนเองอย่างที่โจเซฟ สมิธถามหรือไม่ว่า 
“จะให้ทำาอย่างไรเล่า จากกลุ่มทั้งหมดนี้ [เสียงและถนน] ใคร
เล่าถูก หรือผิดด้วยกันทั้งหมด หากมีกลุ่มหนึ่งในนั้นถูกต้อง, 
แล้วจะเป็นกลุ่มใดเล่า, และข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเล่า” [โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ ข้อ 10]

“ข้าพเจ้าเป็นพยานกับท่านว่า พระเยซูคริสต์ทรงวางแนวทาง  
ทรงนำาทางต่อไป และทรงทำาให้ทุกอย่างในการเดินทางของเรา 
ชัดเจน ทางของพระองค์คับแคบและแคบ และนำาไปสู่ ‘แสง
สว่าง ชีวิต และนิรันดร’ [Hymns, no. 195]” (ดู  เลียโฮนา 
พฤศจิกายน 2005 หน้า 113)

1 นีไฟ 8:23–33 เรายึดราวเหล็กอยู่ไหม

•	 เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายความหมายของการยึดราวเหล็ก

“ข้าพเจ้าขอแนะนำาว่าการยึดราวเหล็กรวมถึงการใช้วิธีทั้งสาม 
ร่วมกับการสวดอ้อนวอนอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้ได้รับนเสมอเพื่อให้ได้รับน้ำาธำารง 
ชีวิตที่เราสนทนากันในคืนนี้ [การอ่าน การศึกษา และการ
ค้นคว้า]

“. . . การใช้วิธีการทั้งสามอย่างนี้เป็นประจำาจะทำาให้น้ำาธำารง
ชีวิตไหลรินอย่างไม่ขาดสายและในความหมายโดยรวมแล้วนั่น
คือการยึดราวเหล็ก . . .

“ท่านและข้าพเจ้าอ่าน ศึกษา และค้นคว้าพระคัมภีร์ทุกวันตาม
แบบที่จะช่วยให้เราสามารถยึดราวเหล็ก . . .  ไหม” [ไฟร์ไซด์ซีอี
เอสสำาหรับคนหนุ่มสาว 4 กุมภาพันธ์ 2007] หน้า 10–11 www.
ldsces.org)

•	 เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร
สาวกสิบสองไม่ได้อธิบายเพียงความสำาคัญของการยึดราว
เหล็กเท่าน้ันแต่ยังอธิบายวิธีท่ีเราจะกลับไปหาด้วยถ้าเราปล่อย
มือจากราวเหล็ก “ท่านต้องยึดราวเหล็กให้มั่นท่ามกลางหมอก
แห่งความมืด ความยากลำาบากและการทดลองในชีวิต ถ้าท่าน
ปล่อยมือและลื่นไถลไปจากทาง อาจมองไม่เห็นราวเหล็กใน
ความมืดชั่วระยะหนึ่งจนกว่าท่านจะกลับใจและจับราวเหล็ก
อีกครั้ง” (in Conference Report, Oct. 1989, 93; or Ensign, 
Nov. 1989, 74)

1 นีไฟ 8:24

คำาพูดและประโยคใดอธิบายความซื่อสัตย์
ที่บุคคลมีต่อพระคำาของพระผู้เป็นเจ้า

 
1 นีไฟ 8:26–27 “อาคารใหญ่และกว้าง”

•	 อาคารใหญ่และกว้างตั้งอยู่ตรงข้ามกับพระผู้ช่วยให้รอด 
ผู้ทรงเป็นต้นไม้แห่งชีวิต เอ็ลเดอร์เกลนน์  แอล. เพซแห่งสาวก 
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1 นีไฟ 6-11

เจ็ดสิบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างมาตรฐานของพระผู้

เป็นเจ้ากับพฤติกรรมของผู้คนในอาคารใหญ่และกว้าง

“ถึงผู้ที่ค่อยๆ เคลื่อนเข้าไปใกล้อาคารใหญ่และกว้างทีละนิด  

ข้าพเจ้าขอกล่าวอย่างชัดเจนว่าผู้คนที่อยู่ในอาคารนั้นไม่มีสิ่ง

ใดจะให้ท่านนอกจากความพึงพอใจชั่วครู่ชั่วยามโดยเชื่อมโยง

อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้กับความเสียใจและความทุกข์ทรมานอัน

ยาวนาน พระบัญญัติที่ท่านรักษาไม่ได้ประทานมาจากพระผู ้

เป็นเจ้าที่เย็นชาเพื่อไม่ยอมให้ท่านสนุก แต่มาจากพระบิดาใน 

สวรรค์ผู้เปี่ยมด้วยความรัก ผู้ทรงประสงค์ให้ท่านมีความสุข 

ขณะที่ท่านดำาเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้และหลังจากนี้ต่อไป

“จงเปรียบเทียบกับพรของการดำาเนินชีวิตตามพระคำาแห่ง 

ปัญญาที่มีให้แก่ท่าน ถ้าท่านเลือกจะไปงานเลี้ยงกับผู้ที่อยู่ใน 

อาคารใหญ่และกว้าง จงเปรียบเทียบปีติของอารมณ์ขันปัญญา

ชนกับเสียงหัวเราะลั่นของคนเมา โง่เขลา และหยาบคาย จง

เปรียบเทียบเยาวชนหญิงผู้ซื่อสัตย์ของเราที่ยังมีสีชมพูระเรื่อ

บนพวงแก้มกับผู้ที่ไร้สีสันนั้นไปนานแล้วและพยายามชักจูง

ท่านให้ร่วมหลงทางไปกับพวกเธอ จงเปรียบเทียบการอุ้มชูผู้คน

กับการเหยียบย่ำาผู้คน จงเปรียบเทียบความสามารถในการได้ผู้คน จงเปรียบเทียบความสามารถในการได้

รับการเปิดเผยส่วนตัวและแนวทางในชีวิตของท่านกับการถูก 

ซัดไปมาด้วยลมทุกชนิดของหลักคำาสอน จงเปรียบเทียบการ 

ดำารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้ากับทุกสิ่งที่ท่านเห็นว่าเกิด

ขึ้นในอาคารใหญ่และกว้างนั้น” (in Conference Report, Oct. 

1987, 49–50; or Ensign, Nov. 1987, 40)

•	 เอ็ลเดอร์ แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

เตือนว่าการหมกมุ่นอยู่กับการครอบครองวัตถุเป็นพฤติกรรม 

โดดเด่นของผู้คนในอาคารใหญ่และกว้าง “เสียงร้องของกระแส 

ท่ีเราได้ยินจากอาคารใหญ่และกว้างหลังน้ันล่อลวงเราให้แข่งขัน 

กันเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ของโลก เราคิดว่า เราต้องการบ้านหลัง

ใหญ่ขึ้นพร้อมด้วยโรงรถที่จอดรถได้สามคัน และมียานพาหนะ 

สำาหรับขับไปพักผ่อนหย่อนใจจอดอยู่ข้างๆ ด้วย เราอยากได้ 

เสื้อผ้ายี่ห้อหรู มีเครื่องรับโทรทัศน์ (พร้อมเครื่องเล่นดีวีดี) มี 

เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุด และมีรถใหม่เอี่ยมสักคัน สิ่งเหล่า

นี้มักจะซื้อด้วยเงินที่ยืมมาและไม่ได้คิดถึงเรื่องการจัดหาสิ่ง

จำาเป็นในอนาคต ผลจากการตามใจตนเองนี้ทำาให้ต้องถูกฟ้อง

ล้มละลาย และครอบครัวเดือดร้อนใจกับภาระหนักด้านการเงิน 

(เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 38)

•	 ในนิมิตของลีไฮ คนดูหมิ่นและคนล้อเลียน เหยียดหยาม 
ผู้ที่รับส่วนผลไม้—ผู้ที่รักพระผู้เป็นเจ้าและต้องการจะรับใช้ 
พระองค์ เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์เตือนเราให้ชูโล่แห่งศรัทธา 
เม่ือเห็นคนชอบดูหม่ินและได้ 
ยินเสียงจากอาคารใหญ่และ 
กว้าง “ขอให้เราคาดหวังว่า 
หลายคนจะมองเราอย่างไม่  
แยเเส คนอ่ืนจะมองว่าเราแปลก 
ประหลาดหรือหลงผิด ขอให้
เราอดทนต่อการชี้ น้ิวมาทาง
เราซึ่งน่าขันนักที่นิ้วนั้นเป็นนิ้ว
ของคนที่เบื่อหน่ายซึ่งในที่สุด
ผมว่า ‘อาคารใหญ่และกว้าง’ 
เป็นโรงแรมชั้นสามที่แออัด
และเก่าคร่ำาครึ (ดู 1 นีไฟ 8:31–33) ขอเราอย่าสบประมาทคนที่ 
สบประมาท และหาได้เอาใจใส่พวกเขาไม่ (ดู คพ. 31:9) แทน 
ที่จะทำาเช่นนั้นขอให้เราใช้พลังงานของเราชูโล่แห่งศรัทธาเพื่อ 
ดับลูกศรเพลิงท่ีพุ่งเข้ามา” (เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 122)

1 นีไฟ 8:37 “ความรู้สึกทั้งมวลของบิดาผู้อ่อนโยน”
•	 เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน 
ว่าบิดามารดาสามารถทำาตามแบบอย่างของลีไฮเมื่อต้องรับมือ 
กับลูกๆ ที่ดื้อรั้น “เราก็เช่นกันต้องมีศรัทธาที่จะสอนลูกของเรา
และขอให้เขารักษาพระบัญญัติ เราไม่ควรปล่อยให้การเลือก 
ของเขาบั่นทอนศรัทธาของเรา ความมีค่าควรของเราไม่ได้วัด 
จากความชอบธรรมของเขา ลีไฮมิได้สูญเสียพรของการกินเล้ียง 
ที่ต้นไม้แห่งชีวิตเพราะเลมันกับเลมิวเอลไม่ยอมรับส่วนผลนั้น 
บางครั้งบิดามารดาอย่างเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเมื่อลูกทำาผิด
พลาดหรือหลงทาง บิดามารดาไม่เคยล้มเหลวเมื่อเขาทำาดีที่สุด
ที่จะรัก สอน สวดอ้อนวอน และดูแลบุตรธิดา ศรัทธา การสวด 
อ้อนวอน และความพยายามของบิดามารดาจะอุทิศไว้เพื่อ 
ประโยชน์ของบุตรธิดา” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 109)

1 นีไฟ 9:1–5 “พระประสงค์อันสุขุม”
•	 ถึงแม้นีไฟเริ่มทำาบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางโลกเกี่ยว 
กับผู้คนของท่านแล้ว ทว่าพระเจ้าทรงดลใจท่านให้ทำาบันทึกชุด 
ที่สองซึ่งประกอบด้วยประวัติศาสตร์ทางศาสนาเกี่ยวกับผู้คน 
ของท่าน รายการต่อไปนี้จะอธิบายความแตกต่างและความ 
เหมือนระหว่างบันทึกสองฉบับดังกล่าว

1. ข้อ 1–5 ใน 1  นีไฟ 9 คือเรื่องราวในบันทึกที่นำามาจากแผ่น
จารึกชุดเล็กโดยตรง
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บทที่ 3

2. เมื่อนีไฟใช้คำาว่า เหล่านี้ ท่านหมายถึงแผ่นจารึกชุดเล็ก
3. เมื่อนีไฟใช้คำาว่า เหล่านั้น หรือ อื่น ท่านหมายถึงแผ่นจารึก

ชุดใหญ่
4. แผ่นจารึกชุดใหญ่ทำาขึ้นครั้งแรกประมาณ 590 ปี  ก่อน

คริสตกาล
5. แผ่นจารึกชุดเล็กทำาขึ้นเมื่อ 20 ปีต่อมา ประมาณ 570 ป ี

ก่อนคริสตกาล
6. คำาอธิบายของนีไฟว่าเหตุใดพระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านทำา

บันทึกชุดที่สอง (แผ่นจารึกชุดเล็ก) อยู่ใน 1 นีไฟ 9:5
7. แผ่นจารึกชุดใหญ่ครอบคลุมช่วงเวลาจาก 570 ปี  ก่อน 

คริสกาล–ค.ศ.  385 และครอบคลุมเรื่องราวของกษัตริย์ 
สงคราม และประวัติศาสตร์

8. แผ่นจารึกชุดเล็กครอบคลุมช่วงเวลาจาก 570 ปี–130 ปี 
ก่อนคริสตกาล และเป็นบันทึกเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจ
ของนีไฟ

ถึงแม้นีไฟไม่รู้เหตุผลที่ต้องทำาบันทึกอีกชุด แต่ท่านวางใจว่านั่น
เป็น “พระประสงค์อันสุขุม” (1  นีไฟ 9:5) ที่พระเจ้าทรงทราบ  
(ดู บทวิจารณ์คำาของมอรมอน 1:7 ในหน้า 134)

•	 เอ็ลเดอร์มาร์วิน  เจ. แอชตัน (1915–1994) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้ข้อสังเกตว่าเราสามารถเชื่อฟังได้เหมือนกับที่ 
นีไฟเชื่อฟังแม้เมื่อเราไม่เข้าใจเหตุผล “บางครั้งเมื่อเราได้รับการ 
ขอให้เชื่อฟัง เราไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด เว้นแต่พระเจ้าทรงบัญชา 
นีไฟทำาตามคำาแนะนำาถึงแม้ท่านจะไม่ค่อยเข้าใจพระประสงค์ 
อันสุขุม การเช่ือฟังของท่านส่งผลให้เกิดพรต่อมนุษยชาติท่ัวโลก 
โดยไม่เชื่อฟังผู้นำายุคปัจจุบันของเรา เราหว่านเมล็ดในพื้นหิน
และอาจทำาให้การเก็บเกี่ยวไม่ได้ผล” (in Conference Report, 
Oct. 1978, 76; or Ensign, Nov. 1978, 51)

1 นีไฟ 9:6 “พระเจ้าทรงรู้สิ่งทั้งปวง”
•	 เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กเวลล์เป็นพยานว่าความรู้ของพระผู้เป็น 
เจ้าไม่มีขีดจำากัด

“บางคนมีศรัทธาอย่างจริงใจในการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า 
แต่ไม่จำาเป็นต้องมีในการเปิดเผยและพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรู้แจ้ง  
คนจริงใจอื่นๆ อาจมีคำาถามถึงความรู้แจ้งของพระผู้เป็นเจ้า ถึง 
แม้จะยังคงเคารพพระองค์แต่ก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงรู้อนาคตได้หรือไม่ แต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งและทรง 
เปิดเผยสามารถบอกถึงเร่ืองราวในอนาคตได้ทุกเวลา เหตุท่ีเป็น 
เช่นน้ีเพราะ ‘ในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า. . .สิ่งทั้งปวงจะแสดง 
ให้ประจักษ์เพื่อรัศมีภาพของพวกเขา, อดีต, ปัจจุบัน, และ
อนาคต, และเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปต่อพระพักตร์พระเจ้า’  
(คพ. 130:7) กระนั้นพระผู้เป็นเจ้าทรง ‘รู้สิ่งทั้งปวง, เพราะสิ่ง 
ทั้งปวงอยู่ต่อหน้าต่อตาพระองค์’ (คพ. 38:2) พระองค์ตรัสกับ

โมเสสว่า ‘ไม่มีพระผู้เป็นเจ้าอื่นนอกจากเรา, และสิ่งทั้งปวงอยู่
ต่อหน้าเรา, เพราะเรารู้จักสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด’ (โมเสส 1:6)

“ไม่มีผู้ใดที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมในขอบเขตความรู้ของพระผู้
เป็นเจ้าปรากฏอยู่ในงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ แต่เราอ่านว่า ‘โอ้ความ
บริสุทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งเราไร้ขอบเขตเพียงใด! เพราะ
พระองค์ทรงรู้ทุกเรื่อง, และหาได้มีเรื่องใดที่พระองค์มิทรงรู้’ 
(2 นีไฟ9:20)” (If Thou Endure It Well [1996], 46)

1 นีไฟ 10:11–14 การกระจัดกระจายและการรวบรวม
อิสราเอล

•	 เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีย์ (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองอธิบายว่าเหตุใดอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย 
และสิ่งใดบ้างที่พิจารณาได้ว่าเป็นการรวบรวมอิสราเอล

“เหตุใดอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย คำาตอบนั้นชัดเจน เรียบ 
ง่ายและไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้ บรรพชนชาวอิสราเอลของเรา 
กระจัดกระจายเพราะพวกเขาปฏิเสธพระกิตติคุณ ต่อต้านฐานะ 
ปุโรหิต ละทิ้งศาสนจักร และออกจากอาณาจักร พวกเขา 
กระจัดกระจายเพราะพวกเขาหันไปจากพระเจ้า นมัสการพระ- 
ผู้เป็นเจ้าเทียม และเดินในเส้นทางทั้งปวงของประชาชาตินอก
ศาสนา . . .  อิสราเอลกระจัดกระจายเพราะการละทิ้งความเชื่อ 
พระเจ้าทรงทำาให้พวกเขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ 
นอกศาสนาของแผ่นดินโลกด้วยพระพิโรธเนื่องจากความ 
ชั่วร้ายและการกบฏของพวกเขา

“แล้วสิ่งใดเล่าเกี่ยวข้องกับการรวบรวมอิสราเอล การรวบรวม 
อิสราเอลประกอบด้วยการเชื่อ การยอมรับ และการดำาเนิน 
ชีวิตให้สอดคล้องกับทุกสิ่งที่พระเจ้าเคยเสนอให้ผู้คนที่พระองค์ 
ทรงเลือกสรรไว้ในสมัยโบราณ ประกอบด้วยการมีศรัทธาใน 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ การกลับใจ การรับบัพติศมา การรับของ 
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการรักษาพระบัญญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้า ประกอบด้วยการเชื่อพระกิตติคุณ การเข้า 
ร่วมศาสนจักร และการมาสู่อาณาจักร ประกอบด้วยการรับ
ฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ รับเอ็นดาวน์เม้นท์ในวิสุทธิสถานด้วย 
อำานาจจากเบื้องบน และรับพรทั้งหมดของอับราฮัม อิสอัค 
และยาโคบ ผ่านศาสนพิธีของการแต่งงานซีเลสเชียล และยัง
ประกอบด้วยการรวมกันในสถานที่ซึ่งกำาหนดไว้หรือแผ่นดิน
แห่งการนมัสการ

“แนวคิดของการกระจัดกระจายและการรวบรวมพงศ์พันธ์ุที่
เลือกสรรนี้ทำาให้เราสามารถเข้าใจถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น” (A New Witness for the Articles of 
Faith [1985], 515)
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1 นีไฟ 6-11

•	 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจัดกระจายของอิสราเอล 
อ้างอิงถึง “ประวัติศาสตร์โดยสังเขปเรื่องการกระจัดกระจาย
ของอิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า  415) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว 
กับการรวบรวมอิสราเอล อ้างอิงถึง “การรวมอิสราเอล” ใน
ภาคผนวก (หน้า 416)

1 นีไฟ 10:17–19 เรียนรู้โดยอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์
•	 เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เน้นความจำาเป็นที่เราต้องเรียนรู้ความจริงของพระกิตติคุณโดย 
อำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ: “การดำาเนินชีวิตตามมาตรฐาน 
ของพระเจ้าเรียกร้องให้เราเอาใจใส่ของประทานแห่งพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ ของประทานนั้นช่วยให้เราเข้าใจและประยุกต์ใช ้
หลักคำาสอนกับตัวเรา เนื่องจากความจริงที่ประทานให้โดยการ 
เปิดเผยจะเป็นที่เข้าใจได้ก็โดยการเปิดเผยเท่านั้น เราจึงต้อง 
ศึกษาร่วมกับการสวดอ้อนวอน” (ดู  เลียโฮนา พฤศจิกายน 
2000 หน้า 24)

•	 เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายว่าเราต้องหลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่ทำาให้พระวิญญาณขุ่นเคือง

“พระวิญญาณของพระเจ้ามักจะสื่อสารกับเราด้วยวิธีที่เงียบ
สงบ นุ่มนวล และละเอียดอ่อน . . .
“มีมาตรฐานชัดเจน ถ้าบางสิ่งที่เราคิด เห็น ได้ยิน หรือทำานำา
เราออกห่างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราควรหยุดคิด หยุดมอง 
หยุดฟัง หรือหยุดทำาส่ิงน้ัน ตัวอย่างเช่น ถ้าส่ิงท่ีให้ความบันเทิง
ทำาให้เราเหินห่างจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ แน่นอนว่าความ
บันเทิงประเภทนั้นไม่เหมาะกับเรา เพราะพระวิญญาณทนไม่
ได้กับเรื่องต่ำาช้าหยาบคาย หรือไม่สุภาพ จึงเห็นได้ชัดว่าเรื่องช้าหยาบคาย หรือไม่สุภาพ จึงเห็นได้ชัดว่าเรื่อง 
เช่นน้ันไม่เหมาะกับเรา เพราะเราเหินห่างจากพระวิญญาณของ 
พระเจ้าเมื่อเราเข้าร่วมกิจกรรมที่เรารู้ว่าควรหลีกเลี่ยง เรื่องเช่น 
น้ันจึงไม่เหมาะกับเรา” (เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 35–36)

1 นีไฟ 10:17–19; 11:1–8

จากประสบการณ์ของนีไฟ ท่านระบุได้ไหม
ว่าหลักธรรมใดมีไว้เพื่อรับการเปิดเผย

 
1 นีไฟ 11:16, 26 พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้
เป็นเจ้า
•	 พระจริยวัตรอันอ่อนน้อม หมายถึงความสมัครใจลดเกียรติ- 
ยศหรือศักดิ์ศรี เอ็ลเดอร์เจรัลด์  เอ็น. ลันด์ อดีตสาวกเจ็ดสิบ 
แสดงความคิดเห็นว่าคำานี้อธิบายได้อย่างดียิ่งถึงการเสด็จมา 
ของพระผู้ช่วยให้รอดในความเป็นมรรตัย “น่ีคือพระเยซู—สมาชิก 

องค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ องค์แรกที่ถือกำาเนิด 
ของพระบิดา พระผู้สร้าง พระเยโฮวาห์แห่งพันธสัญญาเดิม 
—บัดนี้ทรงละทิ้งความเป็นพระเจ้าและพระฐานะอันศักดิ์สิทธิ์
ของพระองค์ ทรงปลดเปลื้องพระองค์เองจากรัศมีภาพและ 
พระบรมเดชานุภาพท้ังปวงมาสู่ร่างกายของทารกน้อยซึ่งไม่ 
อาจช่วยตนเองได้ ต้องพึ่งพาอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างจากมารดา 
ของพระองค์และบิดาทางโลก การที่พระองค์มิได้เสด็จมายัง 
พระราชวังอันงามเลิศทางโลก. . . แพรวพราวด้วยเพชรนิล

จินดา แต่เสด็จมายังคอกสัตว์อันต่ำาต้อยเป็นเรื่องน่าทึ่งจึงแทบ 
ไม่แปลกใจที่เทพพูดกับนีไฟว่า ‘จงดูพระจริยวัตรอันอ่อนน้อม
ของพระผู้เป็นเจ้า’” (Jesus Christ, Key to the Plan of 
Salvation [1991], 16)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	 ลองนึกถึงบุคคลหลายๆ คนที่อยู่ในนิมิตของลีไฮเรื่องต้นไม้

แห่งชีวิต ท่านจะทำาตามผู้ที่ไปถึงต้นไม้ รับส่วนผลไม้ และยัง
คงซื่อสัตย์ต่อไปได้อย่างไร

•	 การศึกษาพระคัมภีร์และการทำาตามถ้อยคำาของศาสดา 
พยากรณ์ช่วยท่านให้อยู่บนทางคับแคบและแคบแทนที่จะ 
อยู่ในหมอกแห่งความมืดได้อย่างไร

•	 ข้ันตอนใดท่ีท่านจะ “แสวงหาอย่างขยันหม่ันเพียร” ได้มากข้ึน 
เพื่อให้เข้าใจ “ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า . . .  โดยอำานาจ 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์” (1 นีไฟ 10:19)

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	 ความฝันของลีไฮประกอบ 

ด้วยสัญลักษณ์ ท่ีซับซ้อน 
วาดแผนภาพที่ รวมองค์  
ประกอบต่างๆ จากความฝัน 
ของลีไฮเพื่อช่วยให้ท่านมอง 
เห็นภาพความสัมพันธ์ของ 
สัญลักษณ์ที่หลากหลายนั้น

•	 ผู้ท่ียึดราวเหล็กไว้เท่าน้ันจึง
จะได้รับส่วนผลของต้นไม้ 
สรุปแผนส่วนตัวสำาหรับการ
ศึกษาพระคัมภีร์ประจำาวัน
เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระ
ผู้ช่วยให้รอดมากขึ้นและได้รับพรของการชดใช้อย่างเต็มที่

•	 นีไฟเห็นพระจริยวัตรอันอ่อนน้อมในความเป็นมรรตัยของ 
พระเยโฮวาห์ อ่านเรื่องราวการประสูติของพระผู้ช่วยให้รอด 
ท่ีอยู่ใน มัทธิว 1–2; ลูกา 1–2; และ ยอห์น 1:1–13 จดแนวคิด 
ใหม่ที่ท่านค้นพบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไว้ในบันทึกประจำาวัน
หรือพระคัมภีร์ของท่าน
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1 นีไฟ  12–15

บทที ่  4

บทนำา
ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง พูด 
ถึงความปรารถนาของพระบิดาบนสวรรค์ที่จะประทานความ 
ปรารถนาอันชอบธรรมแก่จิตใจเรา “ไม่มีข้อความใดปรากฏ
ในพระคัมภีร์ที่จะพูดเป็นอย่างอื่นมากไปกว่า ‘ขอ แล้วเจ้าจะ
ได้รับ’” (in Conference Report, Oct. 1991, 26; or Ensign, 
Nov. 1991, 21) นีไฟนำาคำาเชื้อเชิญมาทูลขอ “รู้เรื่องที่บิดา [ของ
ท่าน] เห็นมา, และโดยเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำาให้มันเป็น
ที่รู้” (1  นีไฟ 11:1) ความปรารถนาอันชอบธรรมของนีไฟได้รับ
ผล เพราะท่านไม่เพียงบันทึกข้อมูลที่คล้ายคลึงกับที่ท่านบันทึก 
เกี่ยวกับนิมิตของลีไฮเท่านั้น แต่ท่านบันทึกนิมิตที่เห็นจากมุม
กว้างของโลกนี้จนถึงการสิ้นสุดของเวลา (ดู 1 นีไฟ 14:18–30) 
นิมิตนี้คล้ายกับนิมิตของยอห์นในหนังสือวิวรณ์ในพันธสัญญา 
ใหม่ ขณะท่านศึกษานิมิตของนีไฟ ให้มองหาคำาพยากรณ์ที ่
เจาะจงได้ซึ่งเคยเกิดขึ้นจริงหรือกำาลังจะเป็นจริงในเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบอันเกิดจากการ 
ละทิ้งความเชื่อ การฟื้นฟูพระกิตติคุณในวาระสุดท้าย และ 
ชัยชนะของความดีในที่สุด

บทวิจารณ์
1 นีไฟ 12:11 “พระโลหิตของพระเมษโปดกทำาให้ผู้คน
เหล่านี้ขาว”

•	สีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความสะอาด ความชอบธรรม และ 
ความบริสุทธิ์ ความสะอาดหมดจดจำาเป็นต่อการเป็นเหมือน 
พระผู้ช่วยให้รอด การมีอาภรณ์สีขาวเป็นสัญลักษณ์ว่าผู้นั้นห่อ 
หุ้มด้วยความบริสุทธิ์ หรือบุคคลนั้นมีอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ ความ 
สะอาดเช่นนั้นเกิดข้ึนได้ก็แต่โดยการพลีพระชนม์ชีพเพ่ือการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งโดยการนั้นพระโลหิตของพระองค ์
หลั่งเพื่อบาปของเรา

• ประธานจอห์น เทย์เลอร์ (1808–1887) พูดถึงความจำาเป็น 
ของการเป็นมากกว่าสมาชิกในศาสนจักรของพระเจ้าเท่านั้น 
ถ้าเราต้องการมีค่าควรมากพอที่จะยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระ 
บิดาในสวรรค์ “มีบางเรื่องเป็นมากกว่าที่เราคิดในบางครั้ง นั่น
คือ ขณะที่เราอ้างว่าเป็นผู้ติดตามของพระเจ้า ขณะที่เราอ้างว่า 
ได้รับพระกิตติคุณแล้วและมีพระกิตติคุณชี้นำา การยอมรับนั้น 
จะไม่มีผลอะไรเลยเว้นแต่เราได้ล้างอาภรณ์ให้ขาวแล้วใน 
โลหิตของพระเมษโปดก การที่เราเกี่ยวดองกับไซอันของพระผู้
เป็นเจ้าแค่นั้นไม่พอ เพราะไซอันของพระผู้เป็นเจ้าต้องประกอบ
ด้วยคนที่ใจบริสุทธิ์ ชีวิตบริสุทธิ์ และไม่มีจุดด่างพร้อยต่อเบื้อง 
พระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า อย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปให้ถึง 

เรายังไม่ได้อยู่ที่นั่น แต่เราต้อง 
ไปให้ถึงท่ีน่ันก่อนท่ีเราจะพร้อม 
รับรัศมีภาพและความสูงส่งเป็น 
มรดก ดังนั้นรูปแบบของความ 
เป็นพระผู้เป็นเจ้าจึงมีอยู่กับเรา 
น้อยมาก. . . ไม่เพียงพอสำาหรับ 
เราที่จะน้อมรับพระกิตติคุณ. . . 
คบหากับผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า  
เข้าร่วมการประชุมต่างๆ รับส่วนศีลระลึกแห่งพระกระยาหาร
ของพระเจ้า และพยายามก้าวไปข้างหน้าโดยไม่หาความผิดใส่
ตัวมากเกินไป เพราะถึงแม้เราจะทำาทั้งหมดนี้ แต่หากใจเราไม่
สัตย์ซื่อ แต่หากเราไม่บริสุทธิ์ใจต่อพระผู้เป็นเจ้า หากเราไม่มี
ใจบริสุทธิ์ จิตสำานึกที่บริสุทธิ์ ความยำาเกรงพระผู้เป็นเจ้า และ 
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราจะไม่มีส่วนในพรที่ข้าพเจ้า 
กล่าวมาทั้งหมด และที่ศาสดาพยากรณ์เป็นพยานถึงเว้นแต่เรา
จะกลับใจ” (คำาสอนของประธานศาสนาจักร: จอห์น เทย์เลอร ์
[2001] หน้า 112–113)

1 นีไฟ 12–14 ภาพรวม
•	แผนภูมิต่อไปน้ีช่วยให้เรามองเห็นภาพเหตุการณ์สำาคัญที่ 
นำาไปสู่การสถาปนาอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก

  

ประชาชาตินีไฟถูกทำาลาย  
(ดู 1 นีไฟ 12:19–23)

บันทึกของนีไฟได้รับการปกปัก
รักษาไว้ (ดู 1 นีไฟ 13:35, 40)

คนต่างชาติค้นพบแผ่นดินแห่ง 
คำาสัญญา (ดู 1 นีไฟ 13:12)

คนต่างชาติตั้งรกรากบนแผ่นดิน 
แห่งคำาสัญญา  
(ดู 1 นีไฟ 13:13–16)

ลำาดับเหตุการณ์ท่ีนำาไปสู่การสถาปนาอาณาจักร 
ของพระผู้เป็นเจ้า
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1 นีไฟ 13:1–9 ศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชัง

•	“เก่ียวกับอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าน้ัน มารมักจะต้ังอาณา- 
จักรของเขาในเวลาเดียวกันเสมอเพื่อต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า” 
(Joseph Smith, in History of the Church, 6:364)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้คำานิยามศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชังว่า “คำา 
เรียก ศาสนจักรของมาร และ ศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชัง ใช้ 
เพื่อจำาแนกองค์กร. . . ท้ังหมดไม่ว่าจะมีชื่อหรือลักษณะอย่างไร 
—ไม่ว่าในทางการเมือง ปรัชญา การศึกษา เศรษฐศาสตร์  
สังคม ภราดรภาพ พลเรือน หรือศาสนา—ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อพา
มนุษย์ที่อยู่บนหนทางนั้นออกไปจากพระผู้เป็นเจ้า และกฎของ
พระองค์และด้วยเหตุนี้จึงไปจากความรอดในอาณาจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 137–138)

•	นักวิจารณ์คนหนึ่งอธิบายว่าศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชัง
ประกอบด้วยเอกลักษณ์มากกว่าหนึ่งอย่าง

“โดยแท้แล้วไม่มีศาสนจักร นิกาย หรือกลุ่มความเชื่อใดซึ่งเป็น 
ที่รู้จักในประวัติศาสตร์มีข้อกำาหนดครบถ้วนพอที่จะเป็นศาสน- 
จักรใหญ่และน่าชิงชัง ศาสนจักรนี้ต้องจัดตั้งขึ้นท่ามกลางคน 
ต่างชาติ ต้องแก้ไขและควบคุมการแจกจ่ายพระคัมภีร์ ต้อง
เข่นฆ่าวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า รวมถึงอัครสาวกและศาสดา- 

พยากรณ์ ต้องสมคบกับอำานาจรัฐและใช้อำานาจในการรักษา 
ความสงบเรียบร้อยบีบบังคับความคิดเห็นทางศาสนา ต้อง 
ครอบครองทั่วแผ่นดินโลก ต้องดำาเนินการตามความมั่งคั่งและ 
ความไร้ศีลธรรมทางเพศ และต้องยืนยงตราบจนใกล้วาระสิ้น 
สุดของโลก ไม่มีนิกายใดหรือระบอบความเชื่อใดที่ตรงกับคำา 
อธิบายทั้งหมดนี้ ทว่าบาบิโลนยังได้แสดงบทบาทอยู่ในหลาย 
หน่วยงาน หลายคตินิยม และหลายศาสนจักรในหลายยุค
สมัย . . .

“แล้วเราจะสามารถระบุหน่วยงานทางประวัติศาสตร์ที่กระทำา
ตนเป็นศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชังในศาสนาคริสต์ยุคเริ่มต้น
ได้ไหม หน่วยงานเช่นนั้นจะมีต้นกำาเนิดในครึ่งหลังของศตวรรษ
แรกและมีงานจำานวนมากสำาเร็จลุล่วงภายในคร่ึงศตวรรษท่ีสอง

“ช่วงเวลานี้อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดบอดในประวัติศาสตร์ของ 
ศาสนาคริสต์ เพราะแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในระยะ 
แรกๆ มีเก็บไว้ที่นี่น้อยมาก เรามีแหล่งข้อมูลที่ดีสำาหรับศาสนา
คริสต์ในพันธสัญญาใหม่ พอจะกล่าวได้ว่า เมื่อแสงไฟดับไป 
เราก็ได้ยินเสียงแว่วๆ ของการดิ้นรนอย่างหนัก เมื่อไฟสว่าง 
อีกครั้งประมาณร้อยกว่าปีให้หลัง เราพบว่ามีบางคนจัดเครื่อง 
เรือนใหม่ท้ังหมด ศาสนาคริสต์กลายเป็นบางส่ิงบางอย่างท่ีแตก 
ต่างไปมากจากสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนเริ่มต้น” (Stephen E. Robin- 
son, “Warring against the Saints of God,” Ensign, Jan. 
1988, 38–39)

1 นีไฟ 13:4–9

ให้แจกแจงรายละเอียดเป็นข้อๆ ระบุถึงลักษณะโดยทั่วไป
ที่เกี่ยวข้องกับศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชัง การรู้จักสิ่ง

เหล่านี้จะช่วยให้ท่านหลีกเลี่ยงการหลอกลวงได้อย่างไร

 
1 นีไฟ 13:12 “ชายผู้หนึ่งในบรรดาคนต่างชาติ”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ระบุว่าชายผู้นี้
ในบรรดาคนต่างชาติคือคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส

“พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจ ‘ชายผู้หนึ่งในบรรดาคนต่างชาติ’  
(1 นีไฟ 13:12) ผู้ที่พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าทรงนำาไปค้น 
พบแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งและนำาแผ่นดินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์ 
ไปสู่ความสนใจของประชาชนในยุโรป แน่นอนว่าชายผู้นั้นคือ
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้เป็นพยานว่าเขาได้รับการดลใจในสิ่งที่
เขาทำา

 ลำาดับเหตุการณ์ท่ีนำาไปสู่การสถาปนาอาณาจักร 
ของพระผู้เป็นเจ้า

สงครามระหว่างประเทศในแผ่นดิน
แห่งคำาสัญญา (สงครามปฏิวัติ;  
ดู 1 นีไฟ 13:16–19)

คนต่างชาติผู้สดับฟังพระเจ้าจะ  
“นับพวกเขาอยู่ในบรรดาเชื้อสาย
แห่งอิสราเอล” (การฟื้นฟู 
พระกิตติคุณ; ดู 1 นีไฟ 14:1–2)

พระคัมภีร์เล่มใหม่ออกมา  
(ดู 1 นีไฟ 13:35–40; 14:7)

ศาสนจักรของพระคริสต์ได้รับการ
ฟื้นฟู (ดู 1 นีไฟ 14:10–17)

1 นีไฟ 12-15
©

 C
om

st
oc

k.
co

m



28

“‘พระเจ้าของเรา’  โคลัมบัสกล่าว 
‘ทรงเปิดความคิดของข้าพเจ้า  
ทรงส่งข้าพเจ้าไปในทะเล และ 
ประทานไฟแห่งความกระตือ- 
รือร้นให้ข้าพเจ้า ผู้ที่ได้ยินโครง 
การของข้าพเจ้าก็เรียกส่ิงน้ัน 
ว่าโง่เขลา พากันเย้ยหยันข้าพ- 
เจ้า และหัวเราะเยาะ แต่ใคร 
เลยจะสงสัยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจข้าพเจ้า’ (Jacob 
Wasserman, Columbus, Don Quixote of the Seas, pp. 
19–20.)” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 577)

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวยกย่อง 
โคลัมบัสว่าเป็นผู้ได้รับการดลใจจากพระเจ้า “กลุ่มนักวิจารณ ์
พูดต่อต้าน [คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส] ข้าพเจ้าไม่ขอโต้แย้งว่ามีคน 
อื่นๆ ที่มายังซีกโลกตะวันตกก่อนหน้าเขา แต่เขาคือผู้มีศรัทธา 
จุดตะเกียงมองหาเส้นทางใหม่ไปประเทศจีนและเป็นผู้ที่อยู่ใน 
กระบวนการค้นพบอเมริกา เขามีภารกิจอันน่าทึ่ง—ล่องเรือไป
ทางตะวันตกข้ามทะเลที่ไม่มีใครรู้จักได้ไกลกว่าคนอื่นๆ ก่อน 
หน้าเขาที่อยู่ในรุ่นเดียวกัน เขาคือผู้ที่แล่นเรือไปพร้อมกับคำา 
สวดอ้อนวอนอย่างแรงกล้าถึงพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อทูลขอ
การนำาทางถึงแม้จะมีความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้และเสียงพร่ำาบ่น
จนแทบจะก่อกบฏจากลูกเรือของเขา ในรายงานที่เขากราบทูล 
กษัตริย์แห่งสเปน โคลัมบัสยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าการเดิน 
ทางของเขานั้นเพ่ือรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อเผยแผ่ 
ความเชื่อของชาวคริสต์ เป็นการสมควรยิ่งที่เรายกย่องบุคคล 
ผู้น้ีสำาหรับความเข้มแข็งเด็ดเด่ียวของเขาในการเผชิญหน้ากับ
ความไม่แน่นอนและอันตราย” (in Conference Report, Oct. 
1992, 73–74; or Ensign, Nov. 1992, 52)

1 นีไฟ 13:12–19 พระหัตถ์ของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ 
ของสหรัฐอเมริกา

•	ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ (1838–1918) เชื่อมโยงการ 
สถาปนาสหรัฐอเมริกากับการฟื้นฟูพระกิตติคุณว่า “ประชาชาต ิ
อเมริกันอันยิ่งใหญ่นี้ พระผู้ทรงฤทธานุภาพทรงยกขึ้นโดยพระ 
เดชานุภาพของพระหัตถ์อันทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อทำาให้อาณาจักร 
ของพระผู้เป็นเจ้าสามารถสถาปนาบนแผ่นดินโลกในยุคสุดท้าย 
ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเตรียมทางโดยวางรากฐานของประชาชาติอัน 
รุ่งโรจน์ คงเป็นเรื่องสุดวิสัยที่จะวางรากฐานให้อาณาจักรอันยิ่ง 
ใหญ่ของพระองค์ออกมา (ภายใต้กฎหมายอันเข้มงวดและทิฐ ิ

ในระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยของโลก) พระเจ้าทรง
ทำาสิ่งนี้” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 409)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
ถึงวิธีที่พระผู้เป็นเจ้าทรงดลใจผู้ก่อตั้งในอเมริกาเพื่อสถาปนา
ประชาชาติใหม่โดยให้คนทั้งปวงมีเสรีภาพทางศาสนาในการ 
เตรียมรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณ “กว่าหนึ่งศตวรรษต่อมา [หลัง 
จากการค้นพบอเมริกา] ความรู้สึกทางศาสนาเช่นนั้นนำาทางผู้
ก่อตั้งประชาชาติใหม่บนทวีปอเมริกา ภายใต้พระหัตถ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า พวกเขาให้เสรีภาพทางศาสนาแก่พลเมืองทุกคนโดย
มี Bill of Rights (บัญญัติว่าด้วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง) ที่มา
จากการดลใจ สิบสี่ปีต่อมาวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 1805 ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธถือกำาเนิด การเตรียมจวนจะสมบูรณ์แล้ว
สำาหรับการฟื้นฟู” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2005 หน้า 107)

1 นีไฟ 13:20–29

นีไฟกล่าวถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่บางส่วนถูกนำาออกไป 
หนังสือเล่มนั้นคือหนังสืออะไร สิ่งใดบ้างที่ถูก

นำาออกไป เหตุใดจึงนำาสิ่งเหล่านั้นออกไป

 
1 นีไฟ 13:20–29 ความจริงอันแจ้งชัดและมีค่าที่สุดถูก
นำาออกไปจากพระคัมภีร์ไบเบิล

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองอธิบายความหมายของคำาว่า “แจ้งชัดและมีค่า” ไว้ดังนี้  
“ส่วนต่างๆ. . . ที่หายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลคือส่วนที่ ‘แจ้งชัด 
และมีค่าที่สุด’ สิ่งเหล่านี้แจ้งชัดในความเรียบง่ายและชัดเจน 
ง่ายต่อ ‘ความเข้าใจของ . . .มนุษย์’ สิ่งเหล่านี้มีค่าในความ
บริสุทธ์ิและคุณค่าอันล้ำาลึก ในความสำาคัญท่ีเก่ียวกับความรอด 
และความสำาคัญนิรันดร์ต่อบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า” (Christ 
and the New Covenant [1997], 5)

•	นักการศึกษาท่านหน่ึงให้คำาอธิบายต่อไปน้ีเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์

“เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าต้นฉบับดั้งเดิมของพระคัมภีร์ไบเบิลหาย 
ไปตั้งแต่สมัยแรกๆ และดูเหมือนเป็นจริงอย่างยิ่งสำาหรับพันธ 
สัญญาใหม่ เซอร์เฟรเดริค เคนยอน นักวิชาการด้านพระคัมภีร์
ไบเบิลที่มีชื่อเสียงในต้นศตวรรษที่ยี่สิบแสดงความคิดเห็นดังนี้ 
‘ต้นฉบับของหนังสือหลายเล่มหายสาบสูญไปนานแล้ว น่าจะ
ถูกทำาลายในช่วงต้นๆ ของศาสนจักรเพราะไม่มีนักประพันธ์
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ชาวคริสต์คนใดเคยพาดพิงเป็นนัยเกี่ยวกับหนังสือเหล่านี้เลย’  
คำาพูดของเคนยอนมีความสำาคัญเป็นพิเศษต่อเราเพราะนั่น 
หมายความว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้วที่ไม่มีต้นฉบับ
เดิมของพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นแนวทางให้ผู้อ่าน แม้ในทศวรรษ 
ต้นๆ ของคริสตจักรดั้งเดิม ต้นฉบับเดิมก็ดูเหมือนจะไม่อยู่
แล้ว . . .

“เทพ [ใน 1  นีไฟ 13:21–29] กล่าวอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได ้
พูดถึงข้อผิดพลาดเล็กน้อยจากการเขียนหรือตัวสะกดซึ่งส่ง
ผลให้ตัวอักษรหรือคำาสลับท่ีกันเล็กน้อย—ความผิดพลาด 
ท่ีไม่ได้ตั้งใจของผู้คัดลอก ท่านให้เหตุผลอย่างคมคายว่าการ 
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นงานตรวจแก้ต้นฉบับที่วางแผนไว้แล้ว
ของคนเจ้าเล่ห์ [ดู 1 นีไฟ 13:27–28] . . .

“เมื่อเราอ่านคำาของเทพ เราพบว่าโลกไม่เคยมีพระคัมภีร์ไบเบิล
ฉบับสมบูรณ์เพราะข้อความถูกบิดเบือนมาก—กระท่ังเกือบ
จะทั้งเล่ม—ก่อน นำาไปแจกจ่าย แน่นอนว่า นอกเหนือจากการ
จงใจบิดเบือนพระคัมภีร์ไบเบิลครั้งใหญ่ในช่วงต้นคริสต์ศักราช
แล้ว ต้นฉบับยังต้องพบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ที่ค่อย
เป็นค่อยไปอันเนื่องจากความผิดพลาดในการเขียนและตัว 
สะกดที่นักวิชาการพูดถึง ดังนั้นจึงมีสองขั้นตอนในการนี้ (1)  
การบิดเบือนเพราะการตรวจแก้ต้นฉบับครั้งใหญ่โดยทันทีและ
โดยเจตนา (2) การค่อยๆ ประกาศใช้ความคลาดเคลื่อนที่เกิด
ขึ้นอันเป็นผลสืบเนื่องจากธรรมชาติวิสัยของการคัดลอกและ
การแปล” (Robert J. Matthews, A Bible! A Bible! [1990], 
74–75)

โจเซฟ สมิธสอนว่า “ประเด็น 
สำาคัญมากมายเกี่ยวกับความ 
รอดของมนุษย์ถูกนำาไปจาก 
พระคัมภีร์ไบเบิล หรือไม่ก็สูญ 
หายก่อนจะรวมเล่ม” (History  
of the Church, 1:245) ท่าน
กล่าวด้วยว่าพระคัมภีร์ไบเบิล 
ถูกต้องเมื่อ “มาจากปลายปาก 
กาของผู้เขียนคนแรก” แต่ “นัก
แปลที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ คนคัดลอกที่สะเพร่า หรือปุโรหิตเจ้าเล่ห์
และทุจริตทำาให้เกิดความผิดพลาดมากมาย” (History of the 
Church, 6:57)

1 นีไฟ 13:32–40 ส่วนที่แจ้งชัดและมีค่าได้รับการฟื้นฟู

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน

สูงสุดพูดว่างานมาตรฐานของศาสนจักรเป็นหนทางสำาคัญใน

การฟื้นฟูความจริงที่สูญหายไปอย่างไร

“อัครสาวกยอห์นเห็นนิมิตเมื่อเทพจะมายังแผ่นดินโลกอัน 

เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูพระกิตติคุณ เทพองค์นั้นคือโมโรไน 

ผู้ปรากฎต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ท่านนำาโจเซฟไปยัง 

สถานท่ีฝังแผ่นจารึกทองคำาซึ่งประกอบด้วยงานเขียนสมัย 

โบราณ จากนั้นโจเซฟ สมิธแปลแผ่นจารึกเหล่านี้โดยของประ- 

ทานและอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า และพระคัมภีร์มอรมอนได ้

รับการจัดพิมพ์ นี่คือบันทึกของคนสองกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในทวีป 

อเมริกาเม่ือหลายร้อยปีท่ีผ่านมา ก่อนการออกมาของพระคัมภีร์ 

มอรมอน แทบไม่มีใครรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขา แต่ที่สำาคัญ 

กว่านั้นคือ พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ง 

ของพระคริสต์ ฟื้นฟูความจริงอันล้ำาค่าเกี่ยวกับการตก การ 

ชดใช้ การฟื้นคืนชีวิต และชีวิตหลังความตาย

“ก่อนการฟ้ืนฟู สวรรค์ปิดมานานหลายศตวรรษ แต่เม่ือมีศาสดา- 

พยากรณ์และอัครสาวกบนแผ่นดินโลก สวรรค์จึงเปิดอีกครั้ง 

พร้อมกับภาพปรากฏและการเปิดเผย การเปิดเผยมากมายที ่

มาถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธมีเขียนไว้ในหนังสือที่รู้กันใน

เวลาต่อมาว่าพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญา หนังสือ

เล่มนี้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักธรรมและศาสนพิธี 

และเป็นแหล่งล้ำาค่าเกี่ยวกับโครงสร้างของฐาะปุโรหิต นอกจาก 

น้ี เรายังมีพระคัมภีร์อีกเล่มหน่ึงเรียกว่าพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า 

ประกอบด้วยหนังสือโมเสสซึ่งมาโดยการเปิดเผยต่อศาสดา 

พยากรณ์โจเซฟ สมิธ และหนังสืออับราฮัมซึ่งท่านแปลจาก 

ม้วนหนังสือภาษาอียิปต์ที่ซื้อมา จากหนังสือเหล่านี้เราเรียนรู ้

มากขึ้นไม่เพียงเกี่ยวกับโมเสส อับราฮัม อีนิค และศาสดา- 

พยากรณ์ท่านอื่นๆ เท่านั้น แต่รู้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการ

สร้างด้วย เราเรียนรู้ว่าศาสดาพยากรณ์ทุกท่านได้รับการสอน 

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มาตั้งแต่ต้น—แม้ตั้งแต่สมัย 

ของอาดัม” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 81–82)

1 นีไฟ 12-15



30

•	การแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธช่วยฟื้นฟูความ 

จริงที่แจ้งชัดและมีค่าหลายส่วน งานแปลของโจเซฟ สมิธ คือ 

“การตรวจแก้ต้นฉบับหรือการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงก์

เจมส์ในภาษาอังกฤษ ซึ่งศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ เริ่มทำา

เมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1830 ท่านได้รับบัญชาจากพระผู้เป็น

เจ้าให้แปลและให้ถือว่างานน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการเรียกของ

ท่านในฐานะศาสดาพยากรณ์ . . .

“งานแปลของโจเซฟ สมิธ ฟื้นฟูสิ่งที่แจ้งชัดและมีค่าบางส่วนซึ่ง 

สูญหายไปจากพระคัมภีร์ไบเบิล (1 นีไฟ 13) แม้ว่าจะไม่ใช่พระ

คัมภีร์ไบเบิลอย่างเป็นทางการของศาสนจักร, แต่งานแปลนี้ก ็

ให้ความเข้าใจลึกซึ้งน่าสนใจหลายประการและล้ำาค่าต่อความ 

เข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิล. นอกจากนี้ยังเป็นพยานต่อการเรียก 

และการปฏิบัติศาสนกิจจากสวรรค์ของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ 

สมิธ อีกด้วย” (คู่มือพระคัมภีร์ “งานแปลของโจเซฟ สมิธ”; ดู 

2 นีไฟ 3:11; History of the Church, 1:238 ด้วย)

เพราะการเปิดเผยอย่างต่อเนื่องในศาสนจักรของพระเจ้า กระ- 

บวนการนำาหลักคำาสอนและหลักธรรมพระกิตติคุณท่ีแจ้งชัด 

และมีค่าไปสู่ผู้คนทั่วโลกจึงเป็นกระบวนการต่อเนื่อง รายงาน 

การประชุมใหญ่และข้อเขียนที่ได้รับการดลใจอื่นๆ จากอัคร- 

สาวกและศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้าสำาคัญยิ่งต่อการเข้าใจ

ความจริงอันแจ้งชัดและมีค่าของพระกิตติคุณ

1 นีไฟ 14:7 “งานสำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์”

•	พระคัมภีร์อธิบายการฟื้นฟูพระกิตติคุณและการจัดต้ัง 

ศาสนาจักรว่าเป็น “งานสำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์” (1  นีไฟ  

14:7; 3 นีไฟ 21:9) ในบริบทนี้คำาว่า สำาคัญยิ่ง หมายความว่า

มีความหมาย ขณะที่คำาว่า น่าอัศจรรย์ หมายถึงมหัศจรรย์และ

เกินกว่าจะเข้าใจได้ งาน พูดถึงการกระทำาหรือความสำาเร็จที่

ดำารงอยู่ตลอดกาล

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

อธิบายว่าความสำาคัญของศาสนจักรมีอยู่สองด้าน “ศาสนจักร 

นี้เป็นสถาบันสำาคัญยิ่งของพระคริสต์ เป็นงานอัศจรรย์และน่า 

พิศวงไม่เพียงเพราะสิ่งที่ศาสนจักรทำาให้แก่คนซื่อสัตย์เท่าน้ัน 

แต่เพราะสิ่งที่คนซื่อสัตย์ทำาให้ศาสนจักรด้วย ชีวิตท่านเป็นสิ่ง 

สำาคัญของงานอัศจรรย์น้ัน ท่านคือหลักฐานของความมหัศจรรย์ 

ทั้งปวงที่เกิดขึ้น” (in Conference Report, Oct. 1994, 42; or 

Ensign, Nov. 1994, 32)

1 นีไฟ 14:10–14

นีไฟพยากรณ์สิ่งใดเกี่ยวกับสมาชิก 
ศาสนจักรในยุคสุดท้าย

 
1 นีไฟ 14:14 มีอาวุธคือความชอบธรรมและเดชานุภาพ

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าความชอบธรรมจะเป็นอำานาจของผู้คน 
แห่งพระเจ้า “ดังนั้นจึงขอให้เรามองดูตนเอง พระคัมภีร์บอกเป็น
นัยว่าศาสนจักรจะมีทั้งการฝัดร่อนอย่างเร่งรีบและทวีจำานวน
ความเติบโตทางวิญญาณอย่างเร่งรีบ—ก่อนเวลาที่ผู้คนของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะ ‘มีอาวุธคือความชอบธรรม’—ไม่ใช่อาวุธ 
ยุทธภัณฑ์—และเมื่อรัศมีภาพของพระเจ้าจะเทมาบนพวกเขา  
(1 นีไฟ 14:14; ดู 1 เปโตร 4:17; คพ. 112:25 ด้วย) พระเจ้าทรง 
ตั้งพระทัยจะมีผู้คนที่พากเพียร บริสุทธิ์ และพิสูจน์ตน (ดู คพ.  
100:16; 101:4; 136:31) และ ‘ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า พระผู้เป็น 
เจ้าของเจ้าจะมีพระดำาริว่าจะทำานอกจากสิ่งที่พระองค์จะทรง
ทำา’ (อับราฮัม 3:17)” (in Conference Report, Apr. 1988, 8; 
or Ensign, May 1988, 8)

•	เอ็ลเดอร์แม็กเวลล์อธิบายต่อไปว่าการให้เกียรติพันธสัญญา 
ของเราจำาเป็นต่อการตอบรับคำาสัญญานี้ “สมาชิกศาสนจักรม ี
สถานที่นัดพบเพื่อเก็บรักษาพี่น้องชายหญิง นีไฟมองเห็นว่า 
วันหนึ่งข้างหน้าผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระเยซูที่ ‘กระจัด- 
กระจายอยู่บนทั่วพื้นพิภพ’ จะ ‘มีอาวุธคือความชอบธรรมและ 
เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่’ (1  นีไฟ  
14:14) สิ่งนี้จะเกิดขึ้น แต่ต้องหลังจากที่สมาชิกจำานวนมากขึ้น 
เป็นเหมือนวิสุทธิชนมากขึ้นและอุทิศถวายตนมากขึ้นด้วย 
ความประพฤติ” (in Conference Report, Oct. 1991, 43; or 
Ensign, Nov. 1991, 32)

1 นีไฟ 14:18–30 บันทึกของยอห์นผู้เปิดเผย

•	ข้อ 18–30 ใน 1 นีไฟ 14 กล่าวถึงหนังสือวิวรณ์ หนังสือเล่ม 
สุดท้ายในพันธสัญญาใหม่ซึ่งเขียนโดยอัครสาวกยอห์น นีไฟ 
เห็นเหตุการณ์ในยุคสมัยของเราแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เขียน 
เรื่องราวเหล่านั้นเพราะนั่นเป็นความรับผิดชอบของยอห์น  
ข้อ  26 สามารถอ้างอิงถึงส่วนที่ผนึกไว้ของพระคัมภีร์มอรมอน 
(ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนที่ผนึกไว้ ดู 2  นีไฟ 27:7; 3  นีไฟ 
26:7–11; อีเธอร์ 4:7.)

บทที่ 4



31

1 นีไฟ 15:2–11. “ความแข็งกระด้างของใจพวกเขา”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
สนทนาว่าการมีใจแข็งกระด้างจำากัดความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ของเราอย่างไร

“นีไฟพยายามสอนพี่ชายของท่านว่าพวกเขาสามารถรู้ความ 
หมายในคำาพยากรณ์ของบิดา ‘ซึ่งยากจะเข้าใจได้, นอกจาก 
มนุษย์จะทูลถามพระเจ้า’ (1 นีไฟ 15:3) นีไฟบอกพี่ชายว่า ถ้า 
พวกเขาไม่มีใจแข็งกระด้าง รักษาพระบัญญัติและทูลถามพระ 
เจ้าด้วยศรัทธา ‘สิ่งเหล่านี้จะเป็นที่รู้แก่เจ้าโดยแน่แท้’ (1  นีไฟ 
15:11)

“ถ้าเรามีใจแข็งกระด้าง ปฏิเสธการเปิดเผยอันต่อเนื่อง และ 
จำากัดการเรียนรู้ส่ิงที่เราสามารถรับได้จากการศึกษาและเหตุ 
ผลตามภาษาที่ถูกต้องของพระคัมภีร์ที่ยอมรับในปัจจุบัน ความ 
เข้าใจของเราจะถูกจำากัดดังที่แอลมาเรียกว่า ‘พระวจนะน้อย 
ลง’ (แอลมา 12:11) ถ้าเราแสวงหาและยอมรับการเปิดเผย 
และการดลใจเพื่อขยายความเข้าใจพระคัมภีร์ เราจะเห็นสัม- 
ฤทธิผลของคำาสัญญาที่มาจากการดลใจของนีไฟว่าผู้แสวงหา 
อย่างขยันหม่ันเพียรจะมี ‘ความล้ีลับของพระผู้เป็นเจ้า. . . สำาแดง 
แก่พวกเขา, โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (1  นีไฟ  
10:19)” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 
1995, 7)

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายว่าไม่เพียงเลมันและ 
เลมิวเอลเท่านั้นที่สามารถรู้สิ่งที่นีไฟและบิดาของท่านรู้ แต ่
หลักธรรมนี้ประยุกต์ใช้กับเราเช่นกัน “ถ้าเราพร้อมใจกันมีจิตใจ 
เดียวและความคิดเดียวในศรัทธาอันสมบูรณ์ ม่านอาจจะขาด 
ลงในวันนี้ สัปดาห์หน้า หรือเวลาใดก็ได้” (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith  
[1976], 9)

“พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงเปิดเผยเรื่องใดต่อโจเซฟ นอกจากเรื่อง

ที่พระองค์จะทรงทำาให้เป็นที่รู้แก่อัครสาวกสิบสอง และแม้แต่

วิสุทธิชนต่ำาต้อยที่สุดก็สามารถรู้เรื่องทั้งหมดได้เร็วเท่าที่เขาจะ

รับไหว” (History of the Church, 3:380)

1 นีไฟ 15:12–13 ชาวยิวและคนต่างชาติ

•	เรามักจะอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับชาวยิวและคนต่างชาติใน 

พระคัมภีร์มอรมอน บางครั้งก็เข้าใจได้ยากว่าพระคัมภีร์กำาลัง 

พูดถึงใคร เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวก 

สิบสองช่วยไขปัญหานี้ “ทั้งลีไฮและนีไฟแบ่งคนทั้งหมดออก 

เป็นสองกลุ่ม ชาวยิวและคนต่างชาติ ชาวยิวคือประชาชาติของ 

อาณาจักรยูดาห์หรือลูกหลานพวกเขา คนอื่นๆ ทั้งหมดถือเป็น

คนต่างชาติ ดั้งนั้นเราคือคนต่างชาติที่พระคัมภีร์พูดถึง เราคือผู้

ได้รับความบริบูรณ์ของพระกิตติคุณ และเราจะนำาพระกิตติคุณ

ไปให้ชาวเลมัน ซึ่งเป็นชาวยิว เพราะบรรพบุรุษของพวกเขามา

จากเยรูซาเล็มและจากอาณาจักรยูดาห์” (A New Witness for 

the Articles of Faith [1985], 556)

เอ็ลเดอร์แมคคองกียังกล่าวถึงคนต่างชาติคนหนึ่งซึ่งจะมีส่วน 

ช่วยอย่างยิ่งในการฟื้นฟู “โจเซฟ สมิธ . . .  เป็นคนต่างชาติที ่

พระคัมภีร์มอรมอนออกมาอยู่ในมือท่าน และสมาชิกศาสนจักร 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย. . . คือคนต่างชาติ ผู้นำา 

ความรอดไปสู่ชาวเลมันและชาวยิว” (The Millennial Messiah 

[1982], 233)

1 นีไฟ 15:13–16 การฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ประกาศถึงผลกระทบจากการ 

ฟื้นฟูในประวัติศาสตร์ว่า “พี่น้องชายหญิง ท่านสำานึกในสิ่งที ่

เรามีไหม ท่านรู้ถึงฐานะของเราในละครฉากใหญ่ของประวัติ- 

ศาสตร์มนุษย์หรือไม่ เวลานี้เป็นจุดรวมของทุกสิ่งที่ผ่านพ้นไป 

ก่อนหน้านี้ นี่เป็นฤดูกาลแห่งการนำากลับคืน เป็นยุคแห่งการ 

ฟื้นฟู นี่เป็นเวลาที่มนุษย์ทั่วโลกจะมายังภูเขาแห่งพระนิเวศน ์

ของพระเจ้าเพื่อแสวงหาและเรียนรู้ทางของพระองค์ และเดิน 

ในมรรคาของพระองค์ นี่เป็นบทสรุปทั้งหมดของศตวรรษแห่ง 

เวลานับตั้งแต่การประสูติของพระคริสต์จนถึงยุคปัจจุบันและ

วิเศษยิ่งนี้” ( เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 91)

1 นีไฟ 12-15
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1 นีไฟ 15:12–20 การรวบรวมอิสราเอล

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมอิสราเอล อ้างอิง “การ
รวมอิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

1 นีไฟ 15:24 พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและลูกศรเพลิง

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพูดถึงพรของการมีพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเรา เพราะสิ่งนี้ไม่เพียงนำาเราไปสู่พรอัน 
ประเสริฐเท่านั้น แต่จะให้เรามีความเข้มแข็งที่จะยืนหยัดเผชิญ 
การล่อลวงด้วย “ในความฝันของลีไฮ ท่านเห็นราวเหล็กซึ่งนำา
ไปสู่หมอกแห่งความมืด ท่านเห็นว่าถ้าผู้คนยึดราวเหล็กไว้แน่น 
พวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงแม่น้ำาสกปรก อยู่ห่างจากเส้นทาง 
ต้องห้าม ไม่เดินออกนอกทางไปสู่ถนนสายแปลกท่ีนำาไปสู่ความ 
พินาศ ต่อมานีไฟ บุตรของท่านอธิบายอย่างชัดเจนถึงสัญลักษณ์ 
ของราวเหล็ก เมื่อเลมันกับเลมิวเอลถามว่า ‘ราวเหล็กหมายถึง 
สิ่งใดหรือ’ นีไฟตอบว่า ‘ราวเหล็กนั้นคือพระวจนะของพระผู ้
เป็นเจ้า และ [พึงจดจำาคำาสัญญานี้] ผู้ใดที่สดับฟังพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้า, และยึดมั่นในพระวจนะนั้นแล้ว, พวกเขาจะ 
ไม่พินาศเลย; ทั้งสิ่งล่อลวงและลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์ก็ไม่อาจ 
ครอบงำาพวกเขาไปสู่ความมืดบอด, เพ่ือชักจูงพวกเขาไปสู่ความ 
พินาศได้’ (1 นีไฟ 15:23–24; เน้นตัวเอน) พระวจนะของพระเจ้า
ไม่เพียงนำาเราไปยังผลไม้ซึ่งน่าปรารถนาเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมด 
เท่านั้นแต่ในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวจนะของ
พระองค์เราสามารถพบอำานาจต้านทานการล่อลวง อำานาจที ่
ขัดขวางการทำางานของซาตานและทูตของเขา” (“The Power 
of the Word,” Ensign, May 1986, 80)

1 นีไฟ 15:32–35 “พิพากษาจากงานของพวกเขา”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์พูดว่างานของเราจะให้คำานิยาม 
ว่าเราเป็นใคร สิ่งที่เราเป็นโดยผ่านงานของเราจะกำาหนดคำา 
พิพากษาที่เราจะได้รับ

“พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันหลายเล่มพูดถึง 
การพิพากษาครั้งสุดท้ายซึ่ง ณ เวลานั้นทุกคนจะได้รับผลตาม 
การกระทำา หรืองานหรือความปรารถนาของใจตน แต่พระคัม- 
ภีร์เล่มอื่นขยายความในเรื่องนี้โดยบอกว่าเราจะถูกพิพากษา
ตาม สภาพ ที่เราบรรลุผลสำาเร็จ

“ศาสดาพยากรณ์นีไฟอธิบายถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายใน 
แง่ของสิ่งที่เรา เป็น ดังนี้ ‘หากงานของพวกเขาเป็นความ 
สกปรกพวกเขาก็จำาต้อง สกปรก; และหากพวกเขา สกปรกมัน 
 

จำาต้องเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถพำานักอยู่ในอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า’ (1  นีไฟ 15:33 เน้นตัวเอน) โมโรไนประกาศว่า 
‘คน สกปรกจะยังสกปรก; และคนที่ชอบธรรมจะยังชอบธรรม’ 
(โมโรไน 9:14; เน้นตัวเอนดู วิวรณ์ 22:11–12; 2  นีไฟ 9:16; 
คพ. 88:35 ด้วย) กล่าวคือ ความ ‘เห็นแก่ตัว’ หรือ การ ‘ไม่เชื่อ
ฟัง’ หรือคุณลักษณะส่วนตัวอื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนด
ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อพูดถึง ‘สภาพ’ ของคนชั่วร้ายในการ
พิพากษาครั้งสุดท้าย แอลมาอธิบายว่า หากเราถูกกล่าวโทษ
เพราะคำาพูดของเรา งานของเรา และความคิดของเรา ‘เราจะ
ไม่พบว่าเราปราศจากมลทิน . . .  และในสภาพอันน่าพรั่นพรึง
นี้เราจะไม่กล้าเงยหน้าดูพระผู้เป็นเจ้าของเรา’ (แอลมา 12:14)

“จากคำาสอนดังกล่าว เราสรุปได้ว่า การพิพากษาครั้งสุดท้าย 
ไม่เพียงเป็นการประเมินความดีชั่วทั้งหมด—ที่เรา ทำา ไว้เท่านั้น 
แต่เป็นการยอมรับผลในบั้นปลายของการกระทำาและความคิด 
—ที่เรา เป็น ด้วย การแสดงออกภายนอกเท่านั้นจึงยังไม่พอ 
พระบัญญัติ ศาสนพิธี และพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณไม ่
ได้เป็นรายการเงินฝากที่กำาหนดให้ทำาไว้ในบัญชีสวรรค์ พระ 
กิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือแผนซึ่งแสดงให้เราเห็นว่าจะเป็น
อย่างที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์ให้เราเป็นอย่างไร” 
(เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 47)

1 นีไฟ 15:34–35 สภาพสุดท้ายของจิตวิญญาณ

•	มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความดีกับความช่ัว ความ 
สว่างกับความมืด อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและอาณาจักร 
ของมาร นรกคือสถานที่ซึ่งเตรียมไว้ให้คนสกปรกที่ติดตาม 
ซาตาน ขณะที่คนชอบธรรมผู้ติดตามพระผู้เป็นเจ้าชื่นชมกับ 
สันติสุขและรัศมีภาพในอาณาจักรของพระองค์ แต่ สภาพ
สุดท้าย ของทุกคนจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มอย่างไร—ผู้ที่ “อยู่ 
ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” หรือผู้ที่จะถูก “ขับออกไป” 
(1 นีไฟ 15:35)

บทที่ 4
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คำาไขไปสู่คำาตอบของคำาถามนี้มีอยู่ใน หลักคำาสอนและพันธ-

สัญญา 76:43 ซึ่งสรุปงานของพระเยซูคริสต์ดังนี้ “[พระองค์]  

ทรงสรรเสริญพระบิดา, และช่วยให้งานทุกอย่างในพระหัตถ์ของ 

พระองค์รอด, เว้นแต่บุตรแห่งหายนะเหล่าน้ันซ่ึงปฏิเสธพระบุตร 

หลังจากที่พระบิดาทรงเปิดเผยพระองค์แล้ว” ดังนั้นสภาพสุด 

ท้ายจะรวมถึงการจัดกลุ่มผู้ที่รอดและผู้ที่ไม่รอด หรือบุตรแห่ง 

หายนะ ผู้ท่ีรอดจะรวมอยู่กับผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระดับแห่ง 

รัศมีภาพ หลักคำาสอนและพันธสัญญา  76 ชื่อของระดับแห่ง 

รัศมีภาพสามระดับได้แก่—ซีเลสเชียล เทอร์เรสเตรียล และ 

ทีเลสเชียล—พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีค่าควรต่อสถานที่แต่ละ 

แห่งในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า ดังนั้น ความรอดในอาณา- 

จักรของพระผู้เป็นเจ้าจึงเกิดขึ้นในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพทั้ง

สาม ขณะผู้ที่ไม่ได้รับอาณาจักรเหล่านี้คือบุตรแห่งหายนะ

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่านจะใช้แบบอย่างของนีไฟในการทูลขอจากพระเจ้าเพื่อ

ทำาให้การดลใจและการเปิดเผยเป็นส่วนสำาคัญในชีวิตท่าน 
มากขึ้นได้อย่างไร

•	พระเจ้าทรงเตรียมทางเพ่ือการฟ้ืนฟูพระกิตติคุณในสมัยการ
ประทานนี้อย่างไร

•	ท่านจะนิยามคำาว่า “ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์” อย่างไร ลูก
ศรเพลิงเฉพาะแบบใดที่ทำาให้ชีวิตท่านเป็นทุกข์ ท่านต้องทำา
อะไรเพื่อให้มีความสามารถมากขึ้นในการต้านทานลูกศร
เพลิงที่ขัดขวางการเจริญเติบโตทางวิญญาณของท่าน

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เขียนเรียงความสั้นๆ จากคำาถามต่อไปนี้มาหนึ่งข้อ

1. ท่านก้าวหน้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิตในทางใด

2. “ศาสนจักรใหญ่และน่าชิงชัง” เป็นตัวแทนของสิ่งใด

3. 1 นีไฟ 13 เกี่ยวข้องกับหลักแห่งความเชื่อข้อแปดอย่างไร

1 นีไฟ 12-15



34

1 นีไฟ  16–18

บทที ่  5

บทนำา
ท่านเคยสงสัยไหมว่าทำาไมผู้คนจึงตอบสนองสภาวการณ์เดียว 

กันแตกต่างกันไป กรณีนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของลีไฮ ระหว่าง 

การทดลองของพวกเขา สมาชิกบางคนในครอบครัวพึ่งพาพระ 

ผู้เป็นเจ้าและวางใจพระองค์ขณะที่คนอื่นๆ บ่นว่า ขาดศรัทธา  

และกบฏ การตอบสนองที่เรามีต่อสภาวการณ์ต่างๆ ควรทำาให ้

มีศรัทธาแรงกล้าและเติบโตขึ้นมากกว่าจะมีเจตคติของการบ่น 

ว่าและกบฏ ขณะที่ท่านอ่าน 1 นีไฟ 16–18 พิจารณาการท้าทาย 

ที่คนเหล่านี้ประสบและวิธีที่พระเจ้าทรงสามารถช่วยครอบครัว 

ของลีไฮเมื่อพวกเขาซื่อสัตย์ สังเกตถึงความทุกข์ทรมานที่เกิด 

ขึ้นจากการกบฏและการไม่เชื่อฟัง มองหาแบบอย่างของวิธีที่

จะซื่อสัตย์ระหว่างสภาวการณ์ยากลำาบากโดยเปรียบเทียบการ

ท้าทายในชีวิตท่านกับประสบการณ์ของครอบครัวลีไฮ

บทวิจารณ์
1 นีไฟ 16:2 “คนผิดรับความจริงได้ยาก”

•	นีไฟประกาศความจริงกับพี่ชายที่ไม่เชื่อฟังโดยพยายาม 
ช่วยพวกเขาให้หันใจกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ทำาให้พระวิญ- 
ญาณขุ่นเคืองเพราะความชั่วร้ายมักรู้สึกขุ่นเคืองเมื่อถูกติเตียน 
ที่มาจากการดลใจหรือการตีสอน เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์  
(1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าเหตุใดเรา 
ควรยอมรับคำาติเตียนของพระเจ้าถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เจ็บปวด  
“พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงอยู่ท่ีน่ันด้วยพระดำารัสท่ีนุ่มนวลที่สุดใน 
พระสิริของพระองค์เท่านั้น แต่ในพระดำารัสที่ดูเหมือนจะรุนแรง
ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อความจริง ‘บาด. . .ถึงส่วนลึกที่สุด’ (1 นีไฟ 
16:2) น่ีอาจเป็นสัญญาณบอกว่ากำาลังมีการผ่าตัดทางวิญญาณ 
อยู่ โดยการตัดความจองหองออกไปจากจิตวิญญาณอย่างเจ็บ
ปวด” (in Conference Report, Oct. 1987,  37; or Ensign, 
Nov. 1987, 31)

1 นีไฟ 16:7–8 ความสำาคัญของการแต่งงาน

•	หลังจากอ่านเรื่องราวการแต่งงานระหว่างครอบครัวของ 
ลีไฮกับอิชมาเอลแล้ว เรารู้ว่าลีไฮรักษาพระบัญญัติที่พระเจ้า 
ประทานให้ท่านทุกข้อ (ดู 1  นีไฟ 16:8) การแต่งงานเป็น 
ศูนย์กลางต่อแผนของพระเจ้าที่มีให้บุตรธิดาของพระองค์ ฝ่าย 
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศมุมมองของ
พระเจ้าที่มีต่อการแต่งงานว่า “ครอบครัวได้รับแต่งตั้งจากพระ 
ผู้เป็นเจ้า การแต่งงานระหว่างชายและหญิงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง
ต่อแผนนิรันดร์ของพระองค์ เด็กมีสิทธิ์ถือกำาเนิดภายในพันธะ

ของการสมรสและได้รับการเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่รักษาคำา 
ปฏิญาณของการแต่งงานด้วยความซื่อสัตย์อย่างแท้จริง ความ 
สุขในชีวิตครอบครัวส่วนมากจะสำาเร็จได้เม่ือมีพ้ืนฐานบนคำา 
สอนของพระเจ้า พระเยซูคริสต์” (ดู“ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อ 
โลก” เลียโฮนา ตุลาคม 1998 )

1 นีไฟ 16:10, 26–29 เลียโฮนา

•	เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบ็ดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ถึงจุดประสงค์ของเลียโฮนาและเปรียบเทียบเลียโฮนากับพระ
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในยุคสมัยของเรา

“พระเจ้าทรงเตรียมเลียโฮนาและประทานให้ลีไฮกับครอบครัว 
หลังออกจากเยรูซาเล็มและเดินทางอยู่ในแดนทุรกันดาร (ดู  
แอลมา 37:38; คพ. 17:1) เข็มทิศหรือเครื่องชี้ทางจะบอกทาง 
ที่ลีไฮและกองคาราวานของท่านควรไป (ดู 1  นีไฟ 16:10) แม้  
‘วิถีตรงไปสู่แผ่นดินที่สัญญาไว้’ (แอลมา 37:44) เข็มทิศใน 
เลียโฮนาทำางาน ‘ตามศรัทธาและความขยันหมั่นเพียรและ 
ความใส่ใจ’ (1  นีไฟ 16:28) ของนักเดินทางและไม่ทำางานเมื่อ 
สมาชิกครอบครัวขัดแย้งกัน หยาบคาย เกียจคร้าน หรือหลงลืม  
(ดู 1 นีไฟ 18:12, 21; แอลมา 37:41, 43)

“เข็มทิศยังบอกวิธีที่ลีไฮและครอบครัวจะได้ ‘ความเข้าใจเกี่ยว 

กับวิถีทางของพระเจ้า’ ด้วย(1  นีไฟ 16:29) เพราะเหตุนี้ จุด 

ประสงค์เบื้องต้นของเลียโฮนาคือทั้งชี้ทางและสอนระหว่างการ 

เดินทางที่ยาวนานและเข้มงวด เครื่องชี้ทางคือเครื่องมือทาง 

วัตถุที่ใช้เป็นเครื่องชี้ทางภายนอกของสภาพวิญญาณภายใน 

ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า เครื่องมือนี้ทำางานตามหลักธรรม 

แห่งศรัทธาและความพากเพียร
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“ลีไฮได้รับพรในสมัยโบราณฉันใด เราแต่ละคนในสมัยนี้ได้รับ 
เข็มทิศทางวิญญาณที่สามารถชี้ทางและสอนเราระหว่างการ 
เดินทางในมรรตัยของเราฉันนั้น ท่านและข้าพเจ้าได้รับพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์เม่ือเราออกจากโลกและเข้าสู่ศาสนจักรของ 
พระผู้ช่วยให้รอดผ่านบัพติศมาและการยืนยัน โดยอำานาจฐานะ 
ปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์เราได้รับการยืนยันเป็นสมาชิกศาสนจักรและ 
ได้รับการตักเตือนให้แสวงหาความเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของ ‘พระ 
วิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็นและ 
ไม่รู้จักพระองค์ ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรง 
สถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน’ (ยอห์น 14:17)

“ขณะมุ่งหน้าไปตามเส้นทางชีวิต เราจะได้รับการชี้ทางจาก 
พระวิญญาณบริสุทธิ์เฉกเช่นลีไฮได้รับการชี้ทางผ่านเลียโฮนา  
‘เพราะดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านอีกว่าหากท่านจะเข้าไปโดย 
ทางนั้น, และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์, พระองค์จะทรงแสดงแก่
ท่านถึงสิ่งทั้งปวงที่ท่านควรทำา’ (2 นีไฟ 32:4–5)

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำางานในชีวิตเราเฉกเช่นเลียโฮนา 
ทำางานให้ลีไฮกับครอบครัว ตามศรัทธา ความพากเพียรและ 
ความเอาใจใส่ของเรา” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 36–37)

1 นีไฟ 16:29

“วิธีเล็กน้อย” ที่อ้างอิงในพระคัมภีร ์
หมายถึงสิ่งใด วิธีเล็กน้อยทางวิญญาณสร้าง

ความแตกต่างอย่างไรในชีวิตท่าน

1 นีไฟ 16:18 คันธนู “ทำาด้วยเหล็กกล้าเนื้อดี”

•	นักวิจารณ์คนหน่ึงพูดถึงการใช้เหล็กในพระคัมภีร์มอรมอน  
“ข้อสงสัยท่ัวไปเก่ียวกับการใช้โลหะในวัฒนธรรมของพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นหัวข้อสำาคัญที่ควรเอาใจใส่ในรายละเอียด [see 
John Sorenson, An Ancient American Setting for the Book 
of Mormon (1985), 277–288] . . .  มีการอ้างอิงอย่างชัดเจนถึง 
ห้าครั้งเกี่ยวกับอาวุธโลหะในพระคัมภีร์มอรมอน การอ้างอิง 
สองครั้งกล่าวถึงอาวุธแถบตะวันออกใกล้ ‘ตัวดาบ [ของดาบเล
บัน] ทำาจากเหล็กกล้าอันมีค่าที่สุด’ (1 นีไฟ 4:9) และคันธนูของ
นีไฟทำาด้วย ‘เหล็กกล้าเนื้อดี’ (1 นีไฟ 16:18) การมีอาวุธทำาจาก
เหล็กกล้า (นั่นคือเหล็กผสมคาร์บอน) ในตะวันออกใกล้เมื่อต้น 
ศตวรรษที่หก ก่อนคริสตกาล ได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจน  
โรเบิร์ต แมดดินเขียนว่า ‘เพื่อเป็นการสรุป อย่างช้าประมาณต้น
ศตวรรษที่เจ็ด ก่อนคริสตกาล ช่างตีเหล็กของเมดิเตอร์เรเนียน 
ตะวันออกมีความเชี่ยวชาญกระบวนการสองขั้นตอนในการทำา 
เหล็กให้เป็นวัสดุที่เกิดประโยชน์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอาวุธ  
นั่นคือ การผสมคาร์บอนและการทำาให้เย็นลงทันทีโดยจุ่มใน 
ของเหลว’ [“How the Iron Age Began,” Scientific American, 
Oct. 1977: 131]” (William J. Hamblin and A. Brent Merrill, 
“Swords in the Book of Mormon,” in Warfare in the Book 
of Mormon, ed. Stephen D. Ricks and William J. Hamblin 
[1990], 345–346)

1 นีไฟ 16:21–25 ประสบการณ์คันธนูหัก

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์เล่าว่าบทเรียนสำาคัญมักเกิดขึ้น 
หลังจากความยากลำาบาก “โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าคันธนูหัก 
ของนีไฟทำาให้ท่านหงุดหงิด แต่ไม่ใช่ความขมขื่นที่อยู่ตลอดไป  
อย่างไรก็ตามท่านพยายามเลี้ยงดูญาติพี่น้องท่านจึงต้องมา 
รับมือกับเรื่องคันธนูหักอีก ทว่าเหตุการณ์นี้กลับเป็นช่วงเวลา 
ของการสอนที่ยอดเยี่ยม ความหงุดหงิดมักจะมาก่อนการเรียน
การสอน” (If Thou Endure It Well [1996], 128)

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน
ว่าความทุกข์ยากจะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตที่จำาเป็นใน
ชีวิตเรา

“ข้าพเจ้าขอแบ่งปันคำาแนะนำาบางอย่างกับผู้ที่เผชิญ . . .  การ 
ทดสอบที่พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงมีพระปรีชาญาณทรง 
พิจารณาว่าจำาเป็น แม้เมื่อท่านดำาเนินชีวิตที่ชอบธรรมอย่างม ี
ค่าควร และเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์

1 นีไฟ 16-18
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“เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะดำาเนินไปด้วยดี การท้าทายหรือ 
การทดลองต่างๆ นานามักจะถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกัน  
หากการทดลองเหล่านั้นไม่ได้เป็นผลจากการไม่เชื่อฟังของท่าน 
มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกว่าท่านพร้อมแล้ว 
ที่จะเติบโตมากขึ้น (ดู สุภาษิต 3:11–12) ดังนั้นพระองค์จึง 
ประทานประสบการณ์ที่จะทำาให้ท่านเติบโต เข้าใจ และม ี
เมตตากรุณาซึ่งจะขัดเกลาท่านเพื่อประโยชน์อันเป็นนิจของ 
ท่าน การดึงท่านออกจากจุดที่ท่านอยู่ไปยังจุดที่พระองค์ทรง 
ประสงค์ให้ท่านอยู่จำาเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก และ 
โดยทั่วไปแล้วท่านต้องแบกรับความทุกข์ยากและความเจ็บ 
ปวดด้วย” ( เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 15–16)

•	การสูญเสียคันธนูของนีไฟสร้างความสงสัยให้นิคมของลีไฮ  
ทำาให้บางคนหันไปจากพระผู้เป็นเจ้าและเอาใจใส่แต่สิ่งไม่ดี  
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาให ้
เราหันไปหาพระผู้เป็นเจ้าเมื่อเราเผชิญกับการทดลอง “ข้าพเจ้า
เกิดความเข้าใจว่าเป็นการเปล่าประโยชน์เพียงไรท่ีจะหมกมุ่น
อยู่กับคำาว่า ทำาไมต้อง ถ้าหาก และ ถ้าเพียงแต่ ในสิ่งที่ไม่ได้
ให้คำาตอบในความเป็นมรรตัย เพื่อได้รับการปลอบประโลมจาก
พระเจ้าเราต้องใช้ศรัทธา คำาถามที่ว่า ทำาไมต้องเป็นฉัน ทำาไม
ต้องเป็นครอบครัวของเรา ทำาไมต้องเป็นตอนนี้ ปกติเป็นคำาถาม
ที่ไม่สามารถตอบได้ คำาถามเหล่านี้จะนำาเราออกจากความเข้ม
แข็งทางวิญญาณและสามารถทำาลายศรัทธาของเรา เราต้องใช้
เวลาและพลังงานในการสร้างศรัทธาโดยหันไปหาพระเจ้าและ
ทูลขอความเข้มแข็งที่จะเอาชนะความเจ็บปวดและการทดลอง
ของโลกนี้และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เพื่อความเข้าใจที่
ถ่องแท้กว่านี้” (เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 14–15)

•	การคร่ำาครวญและการพร่ำาบ่นดูเหมือนจะเป็นนิสัยของเลมัน 

กับเลมิวเอล แม้กระทั่งลีไฮก็ท้อแท้มากพอจะคร่ำาครวญ เอ็ล- 
เดอร์มาเรียน  ดี. แฮงค์สแห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบเน้นถึง
อุปนิสัยดีเยี่ยมของนีไฟในการเข้าใกล้วิกฤตนี้

“จะทำาส่ิงใดดี นีไฟพูดเม่ือท่านทำาคันธนูและลูกธนูจากไม้ท่ีมีอยู่ 
มีสายเหวี่ยงและหิน ‘ข้าพเจ้ากล่าวแก่บิดาข้าพเจ้า “ข้าพเจ้าจะ 
ไปหาอาหารทางไหนหรือ?”’ นั่นเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมิใช่หรือ. . . 
นี่หมายความว่านีไฟเข้าไปหาบิดาและพูดว่า ‘พ่อครับ พระเจ้า 
ประทานพรให้พ่อ พ่อเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ผมอยากรู้ว่าจะ 
ไปหาอาหารได้ที่ไหน พ่อจะทูลถามพระองค์ไหมครับ’ นีไฟ 
สามารถคุกเข่าถามเองได้ ท่านจะทำาอย่างนี้เองก็ได้

“ข้าพเจ้าถือว่าเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำาคัญของชีวิตเรื่องหนึ่งใน 

พระคัมภีร์ และข้าพเจ้าขอย้ำาว่าในหน้าหนังสือเต็มไปด้วยเรื่องว่าในหน้าหนังสือเต็มไปด้วยเรื่อง 

ราวเหล่านี้ บุตรชายผู้เข้มแข็งพอ และอ่อนน้อมถ่อมตนมาก

พอ และเป็นลูกผู้ชายมากพอท่ีจะไปหาผู้อาวุโสท่ีกำาลังหว่ันไหว 

และพูดว่า ‘พ่อจะทูลถามพระผู้เป็นเจ้าไหมครับ’ เพราะว่าถึง 

อย่างไรแล้วท่านรู้ว่านี่คือวิธีที่ทำาให้คนเข้มแข็ง ความมั่นใจที ่

ชาญฉลาดในคนสร้างเหล่านั้น ลีไฮทูลถามพระผู้เป็นเจ้าและ 

พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกท่าน และความเป็นผู้นำาของลีไฮกลับ

คืนมา” (Steps to Learning, Brigham Young University 

Speeches of the Year [May 4, 1960], 7)

1 นีไฟ 16:23 ความมั่นใจที่นีไฟมีต่อลีไฮ

•	นีไฟแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมากโดยไปหาบิดา 

ของท่านแม้หลังจากที่ลีไฮพร่ำาบ่น นีไฟยังให้เกียรติท่าน ประ- 

ธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เล่าประสบการณ์ที ่

แสดงให้เห็นหลักธรรมของการแสวงหาคำาแนะนำาจากบิดา ถึง

แม้บิดาอาจไม่ใช่คนดีพร้อม

“นานมาแล้ว มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาที่สำานักงานข้าพเจ้าเพื่อ

ขอพร เขาอายุประมาณสิบแปดปีและมีปัญหาบางอย่าง ไม่ใช่

ปัญหาทางศีลธรรมที่ร้ายแรงแต่เขากำาลังวุ่นวายใจและกังวล 
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“ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า ‘คุณเคยขอให้คุณพ่อให้พรคุณไหม ผม
เดาว่าคุณพ่อเป็นสมาชิกของศาสนจักร’ 

“เขาตอบ ‘ครับ คุณพ่อเป็นเอ็ลเดอร์ แต่เป็นเอ็ลเดอร์ที่ไม่แข็ง
ขัน’

“เมื่อข้าพเจ้าถามว่า ‘คุณรักคุณพ่อไหม’ เขาตอบว่า ‘รักครับ  
บราเดอร์เบ็นสัน คุณพ่อเป็นคนดี ผมรักคุณพ่อ’ จากนั้นเขาพูด 
ว่า ‘คุณพ่อไม่ได้ทำาหน้าที่ฐานะปุโรหิตตามที่ท่านควรทำา ท่าน
ไม่ได้ไปโบสถ์เป็นประจำา ผมไม่รู้ว่าเขาจ่ายส่วนสิบหรือเปล่า  
แต่เขาเป็นคนดี เลี้ยงดูครอบครัว เป็นคนมีเมตตา’

“ข้าพเจ้าพูดว่า ‘คุณลองหาโอกาสเหมาะๆ คุยกับคุณพ่อและ
ถามว่าเขาเต็มใจให้พรของบิดาแก่คุณไหม’

“‘โอ’ เขาตอบ ‘ผมคิดว่าจะทำาให้เขากลัว’

“ข้าพเจ้าจึงพูดว่า ‘คุณจะลองดูไหม ผมจะสวดอ้อนวอนให้คุณ’

“เขาตอบว่า ‘ตกลงตามนี้ครับ ผมจะขอเขา’

“เขากลับมาในอีกสองสามวันต่อมา เขาพูดว่า ‘บราเดอร์เบ็นสัน 
ครับ นั่นเป็นความหวานชื่นที่สุดที่เกิดขึ้นในครอบครัวเรา’ เขา 
แทบจะควบคุมความรู้สึกไม่ได้ขณะเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเกิด 
อะไรขึ้น เขาพูดว่า ‘เมื่อสบโอกาส ผมพูดเรื่องนี้กับคุณพ่อ และ 
คุณพ่อพูดว่า “ลูกอยากให้พ่อให้พรลูกจริงๆ หรือ” ผมบอก 
เขาว่า “ครับพ่อ ผมอยากให้พ่อเป็นคนให้” ’ จากนั้นเขาพูดว่า 
‘บราเดอร์เบ็นสันครับ คุณพ่อให้พรที่ประเสริฐสุดเท่าที่จะขอได ้
คุณแม่นั่งร้องไห้อยู่ตลอดการให้พร เมื่อคุณพ่อให้พรเสร็จเรา 
รู้สึกว่ามีสายใยแห่งความชื่นชม ขอบคุณและความรักเกิดขึ้น 
ระหว่างเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในบ้านของเรา’” (in Con-
ference Report, Oct. 1977, 45–46; or Ensign, Nov. 1977, 
31–32)

1 นีไฟ 16:34 “สถานที่ชื่อว่า เนฮอม”

•	ในภาษาฮีบรูคำาว่า เนฮอม หมายถึง “ปลอบโยน” จากคำา 
กริยา นาฮอม หมายถึง “เสียใจ ปลอบโยนคน” (ดู 1  นีไฟ  
16:34b) บทความข่าวของ Ensign อธิบายถึงการค้นพบทาง
โบราณคดีที่เปิดเผยชื่อ เนฮอม ในคาบสมุทรอาหรับ

“เม่ือไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยวิสุทธิชนยุคสุดท้ายพบหลักฐาน 
เชื่อมโยงสถานที่ในเยเมน ตรงมุมตะวันตกเฉียงใต้ของคาบ 
สมุทรอาหรับ ที่มีชื่อสอดคล้องกับการเดินทางของลีไฮดังบันทึก
ในพระคัมภีร์มอรมอน

“วอร์เรน เอชตัน ลินน์ ฮิลตัน และเกรกอรี วิทท์ พบแท่นบูชา 

ทำาด้วยศิลาซึ่งนักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามีอายุอย่างน้อย 

700 ปี ก่อนคริสตกาล แท่นบูชา 

น้ีมีคำาจารึกซ่ึงยืนยันว่า ‘เนฮอม’ 

เป็นสถานที่จริงที่มีอยู่ในคาบ 

สมุทรนี้ก่อนยุคสมัยของลีไฮ”  

(“News of the Church,” Ensign, 

Feb. 2001, 79)

1 นีไฟ 17:4 เหตุใดการเดินทางครั้งนี้จึงใช้เวลาถึง
แปดปี

•	ใน แอลมา 37:39–43 แอลมาบอกเราว่าครอบครัวของลีไฮ  
“ไม่ได้เดินทางไปตามวิถีตรง” หรือ “ไม่ก้าวหน้าในการเดินทาง 
ของตน” เพราะเลียโฮนาไม่ทำางานหลายครั้ง ไม่ทำางานเพราะม ี
หลายคนไม่ใช้ศรัทธา และพวกเขาล่วงละเมิดกฎของพระผู้เป็น 
เจ้า จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดการเดินทางที่ควรใช้เวลาสั้นกว่ามาก 
จึงใช้เวลานานเช่นนั้น (อ้างอิงแผนที่ “เส้นทางที่เป็นไปได้ว่า 
ครอบครัวของลีไฮใช้เดินทาง” ในภาคผนวก หน้า 410)

1 นีไฟ 17:6 สภาพแวดล้อมสิบสองอย่างในแผ่นดิน
อุดมมั่งคั่ง

•	ครอบครัวของลีไฮ “เบิกบานยิ่งนักเมื่อ [พวกเขา] มาถึงฝั่ง 
ทะเล” ที่แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง (1  นีไฟ 17:6) แผ่นดินอุดมมั่งคั่ง 
จะต้องเป็นบริเวณที่มีดินดี ต่อไปนี้คือสภาพแวดล้อม 12 อย่าง 
ที่มีอยู่ในแผ่นดินอุดมมั่งคั่ง (identified in Warren  P. and  
Michaela Knoth Aston, In the Footsteps of Lehi: New 
Evidence for Lehi’s Journey across Arabia to Bountiful 
[1994], 28–29)

1. มีน้ำาจืดตลอดปี

2. “มีผลไม้เป็นอันมากและมีน้ำาผึ้งป่าด้วย” (1 นีไฟ 17:5–6; ผึ้งป่าด้วย” (1 นีไฟ 17:5–6; 
18:6)

3. มีดินดีในพ้ืนท่ีโดยรอบ (17:5, 8) และบริเวณเฉพาะ (17:6) 
ตรงที่ครอบครัวของลีไฮตั้งกระโจม

4. มีทางเข้าออกที่เหมาะสมจากทะเลทรายด้านในไปยัง
ชายฝั่ง

5. มีสิ่งที่ชัดเจนพอจะเป็นภูเขาตามที่นีไฟอ้างอิงถึง “ภูเขา” 
และใกล้มากพอที่ท่านจะไปที่นั่นเพื่อ “สวดอ้อนวอนบ่อย
ครั้ง” (18:3; ดู 17:7 ด้วย)

1 นีไฟ 16-18
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โมเสสรู้สึกว่าตนเองไม่คู่ควรเมื่อได้รับเรียกให้นำาลูกหลานของ 
อิสราเอล (ดู อพยพ 4:1–5) เอโนครู้สึกว่าตนเองพูดช้าและ 
สงสัยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงเรียกท่าน (ดู โมเสส 6:31) นีไฟ 
อาจรู้สึกหนักใจด้วยความคิดที่ต้องต่อเรือเพื่อใช้เดินทางใน 
มหาสมุทร แต่การตอบรับของท่านแสดงให้เห็นศรัทธาท่ีย่ิงใหญ่ 
“ข้าพระองค์จะไปทางไหนเล่าข้าพระองค์จึงจะพบแร่สำาหรับ 
หลอม, เพื่อข้าพระองค์จะทำาเครื่องมือต่อเรือ. . .  ” (1 นีไฟ 17:9) 
ความม่ันใจของนีไฟไม่น่าจะมาจากประสบการณ์ก่อนการต่อ
เรือ แน่นอนว่าความมั่นใจดังกล่าวเกิดจากศรัทธาอันแรงกล้า
ในพระผู้เป็นเจ้า

1  นีไฟ 17:23–34 การอพยพลูกหลานของอิสราเอล
จากอียิปต์

•	นีไฟมองดูประสบการณ์ในแดนทุรกันดารของครอบครัวท่าน 
ว่าเป็นรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายกับการระหกระเหินในแดน 
ทุรกันดารของชาวอิสราเอลโบราณ (ดู 1  นีไฟ 17:13, 23, 30,  
41–42) นักเขียนท่านหนึ่งพูดถึงการที่พระคัมภีร์มอรมอนเป็น 
พยานถึงการอพยพที่นำาโดยโมเสสว่า “ผู้ที่เรียกตนเองว่านัก 
วิจารณ์ระดับสูงของพระคัมภีร์ไบเบิลตั้งคำาถามว่าปาฏิหาริย์ใน 
การอพยพลูกหลานของอิสราเอลภายใต้การนำาของโมเสสเกิด 
ขึ้นจริงตามที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิมหรือไม่ (ดู อพยพ  
14:19–20, 26–31; 16:4,  15; 17:5–6; กันดารวิถี 21:6–9) 
อย่างไรก็ตาม พระคัมภีร์มอรมอนได้พิสูจน์ว่าเหตุการณ์ปาฏิ- 
หาริย์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง (1  นีไฟ 17:23, 26, 28, 29, 30, 41)  
มากเท่าที่เป็นความรู้ของนีไฟเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหล่านี้มา 
จากเรื่องราวจริงๆ บนแผ่นจารึกทองเหลืองของเลบัน (1  นีไฟ  
5:11) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายไม่ควรมีคำาถามใดเกี่ยวกับความเป็น 
จริงของเร่ืองราวในพระคัมภีร์ไบเบิล อีกคร้ังท่ีพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นพยานและเป็นพระคัมภีร์คู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล” (Daniel 
H. Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [1976], 115)

6. หน้าผาซึ่งพี่ชายของนีไฟสามารถโยนท่าน “ลงไปในห้วง
ลึกของทะเล” (17:48)

7. แนวชายฝั่ง (17:5) ที่เหมาะแก่การต่อเรือและปล่อยเรือ
ลงน้ำา (18:8) (18:8)

8. แร่และหินเหล็กไฟสำาหรับเคร่ืองมือของนีไฟ (17:9–11, 16)

9. ท่อนซุงใหญ่พอจะสร้างเรือที่เหมาะแก่การแล่นในทะเล 
(18:1–2, 6)

10. มีลมและกระแสน้ำาในมหาสมุทรแรงพอที่จะพาเรือออกสู่ในมหาสมุทรแรงพอที่จะพาเรือออกสู่ 
 มหาสมุทร (18:8–9)

11. ไม่มีประชากรอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

12. “ค่อนไปทางตะวันออก” ของเนฮอม (17:1; ดู 16:34 ด้วย)

เส้นทางที่เป็นไปได้ว่าครอบครัวของลีไฮใช้เดินทาง

1  นีไฟ 17:7–19 ศรัทธาของนีไฟเห็นประจักษ์ในการ 
กระทำาของท่าน

• การตอบรับที่นีไฟมีต่อพระบัญชาของพระเจ้าให้ต่อเรือทำาให้ 
เราเห็นศรัทธาอันล้ำาเลิศของท่าน ศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ เลิศของท่าน ศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ  
อาจรู้สึกหนักใจบ้างในบางคร้ังจากหน้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงบัญชา  
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1 นีไฟ 17:19–46

นีไฟใช้เรื่องราวการอพยพของชาวอิสราเอลสอน 
เลมันกับเลมิวเอลอย่างไร เหตุการณ์ใดบ้างในชีวิต
ของท่านเป็นพยานถึงพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า

 
1 นีไฟ 17:45 ละเอียดอ่อนต่อการสื่อสารทางวิญญาณ

•	เหตุใดเลมันกับเลมิวเอลจึงไม่สามารถเข้าใจพระประสงค์ 

ของพระเจ้า แม้หลังจากเห็นเทพแล้ว เหตุใดพวกเขาไม่สามารถ 

รับการยืนยันทางวิญญาณเกี่ยวกับการเดินทางของพวกเขา 

เหมือนกับที่นีไฟ น้องชายของเขาได้รับ (ดู 1  นีไฟ 2:16) นีไฟ 

กล่าวถึงสาเหตุของความไม่ละเอียดอ่อนทางวิญญาณของ 

พวกเขาเพราะพวกเขา “ว่องไวในการทำาความชั่วช้าสามานย์”  

(1  นีไฟ 17:45) ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่ง 

ฝ่ายประธานสูงสุดเปรียบเทียบความมีค่าควรที่บุคคลจะรับ 

พระวิญญาณกับการรับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

“การสื่อสารส่วนใหญ่ในสมัยของเราจะใช้โทรศัพท์มือถือ แต ่

บางครั้งเราก็พบจุดบอดที่รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่ได้ ซึ่ง

เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โทรศัพท์อยู่ในอุโมงค์หรือหุบเขา หรือเมื่อมีการ

รบกวนอื่นๆ

“การสื่อสารจากสวรรค์ก็เช่นกัน เสียงสงบแผ่วเบาแม้จะสงบ 

และแผ่วเบาแต่ก็ทรงพลังยิ่ง ‘กระซิบผ่านและเสียดแทงสิ่งทั้ง 

ปวง’ [คพ. 85:6]. . .บางสิ่งในชีวิตอาจจะสกัดกั้นเราไม่ให้ได้ยิน 

ข่าวสารเพราะเรามี ‘ใจเกินกว่าจะรู้สึก’ [1  นีไฟ 17:45] เรามัก 

ปล่อยตัวเข้าไปในจุดบอดทางวิญญาณ—สถานที่หรือสถาน- 

การณ์ที่ปิดกั้นข่าวสารจากสวรรค์ จุดบอดเหล่านี้อาจได้แก่  

ความโกรธ สื่อลามก การล่วงละเมิด ความเห็นแก่ตัว และ

สถานการณ์อื่นที่ทำาให้พระวิญญาณทรงขุ่นเคือง” (เลียโฮนา 

พฤษภาคม 2004 หน้า 83)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อธิบายถึงการสื่อสารทางวิญญาณ

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด้วยสุรเสียงที่ท่านจะ รู้สึก มากกว่า 

ที่ท่านจะ ได้ยิน อธิบายได้ว่าเป็น ‘เสียงสงบแผ่วเบา’ [คพ.  

85:6] และเมื่อเราพูดถึง ‘การฟัง’ เสียงกระซิบของพระวิญญาณ  

 

ส่วนใหญ่ผู้คนจะอธิบายถึงการกระตุ้นเตือนทางวิญญาณโดย

พูดว่า ‘ฉันมี ความรู้สึก . . . ’

“การเปิดเผยมาเป็นถ้อยคำาที่เรา รู้สึก มากกว่า ได้ยิน นีไฟบอก

พี่ชายที่ดื้อดึงของท่านผู้ที่เทพเคยมาปรากฏว่า ‘ใจพี่เกินกว่าจะ 

รู้สึก, พี่จึง สัมผัส พระวจนะของพระองค์ไม่ได้’ [1 นีไฟ 17:45; 

เน้นตัวเอน]” ( เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 53)

•	เลมันกับเลมิวเอลมี “ใจเกินกว่าจะรู้สึก” และไม่สามารถ  

“สัมผัส” พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1  นีไฟ 17:45) 

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองอธิบายว่าความไม่ละเอียดอ่อนทางวิญญาณไม่เพียง

เป็นปัญหาของผู้ที่มีบาปร้ายเรงเท่านั้น

“ข้าพเจ้าเกรงว่าสมาชิกบางคนในศาสนจักรของพระเจ้า ‘ดำาเนิน 

ชีวิตห่างไกลจากสิทธิพิเศษอันพึงมี’ เกี่ยวกับของประทานแห่ง 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ บางคนวอกแวกไปด้วยเรื่องของโลกที่ขัด 

ขวางอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทำาให้เขาจำาการกระ

ตุ้นเตือนทางวิญญาณไม่ได้ เราอยู่ในโลกที่อึกทึกวุ่นวาย จำา

ไว้ว่าการมีงานยุ่งไม่ได้หมายความว่าเรามีความเข้มแข็งทาง

วิญญาณ ถ้าเราไม่ระมัดระวัง เรื่องของโลกจะเบียดบังเรื่องของ

พระวิญญาณ

“บางคนด้านชาทางวิญญาณและมีใจเกินจะรู้สึกเพราะเขา 

เลือกทำาบาป คนอื่นๆ ก็ล่องลอยไปกับความพึงพอใจในวิญ- 

ญาณโดยไม่ปรารถนาจะพัฒนาตนและติดต่อสัมพันธ์กับพระ 

ผู้เป็นเจ้า ถ้าเขาจะเปิดใจรับอิทธิพลขัดเกลาจากของประทาน

แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ไม่อาจกล่าวได้นี้ มิติใหม่อันรุ่งโรจน ์

ทางวิญญาณจะส่องแสง ดวงตาของเขาจะเพ่งมองทัศนียภาพ

ที่ไม่อาจจินตนาการได้ เขาจะรู้ด้วยตนเองว่าเรื่องของพระวิญ- 

ญาณประเสริฐ ล้ำาค่า ขยายจิตวิญญาณ ขยายความคิด และค่า ขยายจิตวิญญาณ ขยายความคิด และ

ทำาให้ใจเปี่ยมด้วยความสุขสุดพรรณนา” ( เลียโฮนา พฤษภาคม 

2003 หน้า 33)

1 นีไฟ 17:45

ไตร่ตรองพระคัมภีร์ข้อนี้และระบุวิธี
ต่างๆ ที่พระเจ้าตรัสในสมัยต่างกัน

1 นีไฟ 16-18
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1 นีไฟ 18:9 การเต้นรำาและการร้องเพลง

•	บางคนอาจสรุปโดยความเข้าใจผิดจาก 1  นีไฟ 18:9 ว่า 
พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้เต้นรำาหรือร้องเพลง นีไฟกล่าวสอง 
ครั้งว่าสิ่งเหล่านี้ผิดเมื่อการเต้นรำาและการร้องเพลงนำาพวกเขา 
“กล่าวถ้อยหยาบคายยิ่ง” (1 นีไฟ18:9) คำาว่า หยาบคาย หมาย 
ถึงกระโชกโฮกฮาก กักขฬะ หรือหยาบโลน พระเจ้าตรัสว่า 
พระองค์ทรงเห็นชอบการเต้นรำาและการร้องเพลงท่ีเหมาะสม  
(ดู เพลงสดุดี 149:1–4; คพ. 136:28) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บ่ง
ชี้ว่าเราอาจสรรเสริญพระเจ้าโดยการเต้นรำาและการร้องเพลง 
อย่างไรก็ตามซาตานสามารถใช้การเต้นรำาหรือดนตรีเป็นวิธี 
ทำาลายและขับไล่พระวิญญาณ นี่คือเหตุผลที่ผู้นำาศาสนจักร 
เตือนเราเกี่ยวกับประเภทของดนตรีท่ีเราฟังและวิธีท่ีเราเต้นรำา 
ฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำาดังนี้

“จงเลือกฟังดนตรีอย่างพิถีพิถัน จงพิจารณาดูว่าท่านรู้สึกอย่างไร 
เมื่อท่านฟังดนตรี อย่าฟังดนตรีที่ทำาให้พระวิญญาณไม่อยู่ด้วย 
กระตุ้นความไร้ศีลธรรม ส่งเสริมความรุนแรง [หรือ] ใช้ภาษาที่

ต่ำาช้าหรือน่ารังเกียจ . . .

“การเต้นรำาเป็นเรื่องที่สนุกและให้โอกาสพบปะคนใหม่ๆ ได้  
อย่างไรก็ตาม การเต้นรำาก็ใช้ในทางที่ผิดได้เช่นกันในขณะที ่
เต้นรำา จงหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางร่างกายอย่างเต็มที่กับคู่เต้น 
ของท่าน อย่าเต้นรำาในท่าหรือเคลื่อนไหวในท่าทางที่ส่อพฤติ- 
กรรมทางเพศ จงวางแผนจัดและร่วมงานเต้นรำาที่การแต่งกาย 
ความสะอาดเรียบร้อย แสงไฟ เนื้อเพลง และดนตรีก่อให้เกิด
บรรยากาศที่ยกระดับจิตวิญญาณและเป็นท่ีซึ่งพระวิญญาณ 
ของพระเจ้าจะอยู่ด้วย” (เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน: การ 
บรรลุหน้าที่ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า [2001] หน้า 20–21)

1 นีไฟ 18:25 ฝูงม้า

•	มีข้อโต้เถียงอย่างรุนแรงเกี่ยวกับม้าในซีกโลกตะวันตกก่อน 

ที่โคลัมบัสไปถึง อย่างไรก็ตาม การค้นพบทางโบราณคดีได้ให้ 

ความรู้ใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ “ซากหินที่ยังคงอยู่ของม้าจริงซึ่งแตก

ต่างไปเล็กน้อยจากสายพันธุ์ที่เล็กกว่าและด้อยกว่าซึ่งมีอยู่ใน

ปัจจุบัน พบว่าถมทับกันอยู่มากมายก่ายกองในยุคธรณีวิทยา

ที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเกือบทั่วทุกภาคของอเมริกา จากอ่าว 

เอชอลซ์ทางตอนเหนือไปจนถึงพาตาโกเนียทางตอนใต้ อย่างไร 

ก็ตามในทวีปนั้น ม้าได้สูญพันธุ์ไปแล้วและไม่มีม้าอยู่ไม่ว่าจะ 

เป็นม้าป่าหรือม้าเลี้ยงในสมัยที่สเปนเข้ายึดครอง จึงเป็นเรื่อง

น่าสังเกตที่ม้าซึ่งนำามาจากยุโรปและหนีเข้าป่าไปได้พิสูจน์ให้ 

เห็นการขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วในทุ่งราบของอเมริกาใต้และ 

เท็กซัสเนื่องจากอากาศ อาหาร และสภาพแวดล้อมเหมาะ 

อย่างยิ่งแก่การดำารงอยู่ของม้า อีควิเดที่มีอยู่มากมายในอดีต

ของอเมริกาสูญพันธุ์โดยสิ้นเชิง และการที่ม้าปรับตัวให้เข้ากับ 

สภาพแวดล้อมเมื่อมนุษย์นำามาอีกครั้งทำาให้เกิดข้อกังขาและ 

ก็ยังมีปัญหาที่หาข้อยุติไม่ได้เกี่ยวกับการแพร่ทางภูมิศาสตร์’ 

(New Americanized Encyclopedia, Vol. 5, p.  3197.)” 

(Joy  M. Osborn, The Book of Mormon—The Stick of  

Joseph, 2nd ed. [2001], 164)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	คุณสมบัติใดทำาให้นีไฟเป็นคนที่พระเจ้าทรงพึ่งพาได้

•	เหตุใดการขอคำาแนะนำาจากบิดามารดาจึงกระชับความ
สัมพันธ์ของท่านกับบิดามารดาและกับพระเจ้า

•	เหตุใดการไม่เอาใจใส่หรือการมี “ใจเกินกว่าจะรู้สึก” ต่อการ 
กระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องอันตราย

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เขียนเรียงความสั้นๆ อธิบายจุดประสงค์ของเลียโฮนาและ

หลักธรรมที่ทำาให้เลียโฮนาทำางาน

•	ระบุหลักคำาสอนหรือหลักธรรมที่พบในข้ออ้างอิงต่อไปนี้

1 นีไฟ 16:28 _______________________________________
__________________________________________________

1 นีไฟ 17:13–14 ____________________________________
__________________________________________________

บทที่ 5
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1 นีไฟ 17:45–46 ____________________________________
__________________________________________________

1 นีไฟ 18:15–16 ____________________________________
__________________________________________________

•	เปรียบเทียบการได้รับอิสรภาพครั้งก่อนของนีไฟใน 1  นีไฟ 
7:16–18 กับ 1 นีไฟ 18:11–20 จากนั้นตอบคำาถามต่อไปนี้

1. ถึงแม้บุคคลคนนี้เป็นคนชอบธรรมคนเดียวกันพร้อมด้วย

ศรัทธาเดียวกัน ท่านคิดว่าเหตุใดนีไฟจึงได้รับอิสรภาพโดย

ฉับพลันในครั้งแรกและหลังจากสี่วันในครั้งที่สอง

2. ใน 1 นีไฟ 18 ต้องมีสิ่งใดเกิดขึ้นก่อนที่นีไฟจะได้รับอิสรภาพ

1 นีไฟ 16-18
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1 นีไฟ  19–22

บทที ่  6

บทนำา
ขณะที่นีไฟศึกษาแผ่นจารึกทองเหลือง ท่านพบคำาพยากรณ ์
มากมายเกี่ยวกับพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์ คำาพยากรณ ์
เหล่านี้ได้แก่งานเขียนของอิสยาห์ ซีนัส ซีนัค และ นีอัม นีไฟ 
อ่านคำาพยากรณ์เหล่านี้แก่ผู้คนของท่าน ท่านรวมคำาพยากรณ ์
บางส่วนไว้ในแผ่นจารึกชุดเล็กด้วยโดยหวังว่าจะชักชวนผู้คน
ของท่านและผู้อ่านในอนาคตให้เชื่อในพระผู้ไถ่ (ดู 1  นีไฟ  
19:18, 23–24  )

ขณะที่ท่านศึกษา 1 นีไฟ 19–22 ให้มองหาหลักฐานถึงความรัก 
อันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์ นีไฟบันทึก 
คำาพยากรณ์ที่แสดงให้เห็นว่าในที่สุดอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
จะได้รับการฟ้ืนฟูสู่ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณและมารวม
กัน นีไฟสอนว่าถึงแม้ความชั่วร้ายจะครอบงำาแผ่นดินโลกใน 
ยุคสมัยสุดท้ายแต่ “คนชอบธรรมจึงไม่ต้องกลัว” (1  นีไฟ 22:17) 
เพราะพระหัตถ์แห่งการคุ้มครองของพระเจ้าจะอยู่กับพวกเขา 
ไม่เคยมีช่วงเวลาใดในประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าทรงลืมผู้คนของ
พระองค์ หรือจะทรงลืมพวกเขาในเวลานี้ เพราะพระองค์ทรง 
“จารึก [พวกเขา] ไว้บนฝ่ามือ [ของพระองค์]” (1 นีไฟ 21:16)

บทวิจารณ์
1 นีไฟ 19:1–6 แผ่นจารึกสองชุด

•	นีไฟเขียนถึงแผ่นจารึกสองชุดที่ท่านทำา (ดู 1  นีไฟ 9 แผ่น) 
จารึกชุดใหญ่ของนีไฟประกอบด้วยเรื่องราวผู้คนของท่าน แผ่น 
จารึกชุดเล็กของนีไฟเป็นบันทึกศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ใน 1 นีไฟ 
19:1–6 “แผ่นจารึกชุดแรก” และ “แผ่นจารึกชุดอ่ืน” อ้างถึงแผ่น 
จารึกชุดใหญ่ของนีไฟ “แผ่นจารึกเหล่านี้” อ้างถึงแผ่นจารึกชุด 
เล็กของนีไฟ (ดู บทวิจารณ์ถ้อยคำาของมอรมอนบนหน้า 134)

1 นีไฟ 19:7–9 โลกจะตัดสินพระองค์ว่าเป็นสิ่งไร้ค่า

•	นีไฟบันทึกว่าพระเยซูคริสต์ทรงถูกโบยตีเพราะผู้คนในยุค 
สมัยของพระองค์ตัดสินว่าพระองค์ทรง “เป็นสิ่งไร้ค่า” พระผู ้
ช่วยให้รอดไม่สำาคัญต่อพวกเขา คนเหล่านั้นมองพระองค์ว่า  

“ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่ . . .  สำาหรับคนเหยียบย่ำา” (มัทธิว  
5:13) เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสังเกตวิธีที่มนุษย์ในปัจจุบันมักจะทำาตาม 
ความคิดแห่งหายนะเดียวกันนี้ “น่าสลดใจที่จะพูดว่าคนสมัย 
นี้จำานวนมากเมื่อถามว่า ‘พวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องพระ 
คริสต์’ (มัทธิว 22:42) จะได้รับคำาตอบว่า ‘ฉันไม่เคยนึกถึง
พระองค์เลยจริงๆ’ ” (in Conference Report, Oct. 1995, 27; 
or Ensign, Nov. 1995, 22–23)

•	ในอีกเหตุการณ์หนึ่งเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์สอนว่าแม้โลกจะ 
พูดอย่างไร เราต้องยืนหยัดในประจักษ์พยานถึงพระผู้ช่วยให ้
รอด “ตรงศูนย์กลางแผนของพระบิดาคือพระเยซูคริสต์ พระผู ้
ไถ่ของมนุษยชาติ กระนั้นดังที่เห็นล่วงหน้า หลายคนตัดสินพระ 
เยซูว่าทรง ‘เป็นส่ิงไร้ค่า’ (1 นีไฟ 19:9) หรือ ‘ถือว่าพระองค์’ เป็น  
‘มนุษย์คนหนึ่ง’ เท่านั้น (โมไซยาห์ 3:9) ไม่ว่าผู้อื่นจะปฏิเสธ 
หรือกำาหนดความเป็นพระเยซูอย่างไร แต่สำาหรับเราแล้วพระ 
องค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พี่น้องทั้ง 
หลายเมื่อเปรียบเทียบแล้วแทบไม่สำาคัญเลยที่คนอ่ืนจะคิด 
อย่างไรกับเราแต่สำาคัญมากว่าเราคิดอย่างไรกับพระองค์ แทบ
จะไม่สำาคัญเช่นกันที่คนอื่นพูดว่าเราคือใครแต่สำาคัญที่เราพูด
ว่าพระเยซูคือใคร” (in Conference Report, Apr. 1984, 27; or 
Ensign, May 1984, 21)

1 นีไฟ 19:10–16 ซีนัค นีอัม และซีนัส

•	นีไฟอ้างอิงจากซีนัค นีอัม และซีนัส คนเหล่านี้คือศาสดา 
พยากรณ์สมัยพันธสัญญาเดิมซึ่งคำาพยากรณ์ในรายละเอียด 
ของพวกท่านเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ได้บันทึกไว้ในแผ่นจารึก 
ทองเหลือง ดังนั้นเรารู้ว่าพวกท่านมีชีวิตในช่วง 600 ปี  ก่อน 
คริสตกาล พวกท่านพูดถึงพระชนม์ชีพและการปฏิบัติศาสนกิจ
ของพระเมสิยาห์และชะตากรรมของเชื้อสายอิสราเอลไว้อย่าง
ชัดแจ้ง (ดู ฮีลามัน 8:19–20) ถ้าไม่มีพระคัมภีร์มอรมอน เราจะ
ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์สามท่านนี้หรือพยานของ
พวกท่านเกี่ยวกับพระคริสต์ 



43

1 นีไฟ 19-22

1 นีไฟ 19:11

เหตุใดความหายนะทางกายภาพทั้งหมดจึงไม่ได้
เป็นผลจากการลงโทษของสวรรค์ มีสิ่งใดที่กล่าว
กันว่าเป็นจุดประสงค์ของวิบัติภัยทางธรรมชาติ

1 นีไฟ 19:21–24  เปรียบพระคัมภีร์กับตัวเรา

•	นีไฟอ่านพระคัมภีร์แก่ผู้คนของท่านและ “เปรียบพระคัมภีร์
ทั้งหมดกับ [พวกเขา]” (ข้อ 23 ) เราเปรียบพระคัมภีร์กับตัว 
เราเพื่อ “เป็นประโยชน์และเป็นการเรียนรู้” อย่างไร (ข้อ 23 ) 
คำาถามต่อไปนี้สามารถช่วยให้เราประยุกต์ใช้พระคัมภีร์ให้เป็น
ประโยชน์แก่ชีวิตเรา

เหตุการณ์หรือหลักธรรมพิเศษนี้มีความสำาคัญต่อฉันอย่างไร 
ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การกบฏของเลมันกับเลมิวเอลสอนฉัน
เกี่ยวกับอะไร ฉันจะเรียนรู้อะไรได้บ้างเกี่ยวกับความซื่อสัตย ์
จากการเชื่อฟังของนีไฟ

ถ้าฉันอยู่ในสถานการณ์พิเศษน้ีหรือเผชิญกับการท้าทายหรือ 
คำาถามนี้ ฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไร ข้อดีหรือข้อบกพร่องอะไร 
บ้างที่ฉันพบในอุปนิสัยของฉันเอง ฉันเป็นเหมือนสมาชิกครอบ- 

ครัวของลีไฮที่พร่ำาบ่นในแดนทุรกันดารหรือฉันเป็นเหมือนนีไฟ 

และแซม ฉันคร่ำาครวญเม่ือเผชิญความยากลำาบากหรือฉันวางใจ 
พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าสภาพการณ์จะเป็นเช่นไร

ฉันเรียนรู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระผู้ 
เป็นเจ้าและการรับมือกับบุตร 
ธิดาของพระองค์จากเหตุการณ์ 
นี้ ขณะที่ฉันศึกษาชีวิตของชาย
หญิงในพระคัมภีร์ ฉันเรียนรู้สิ่ง
ใดเกี่ยวกับส่ิงท่ีจะทำาให้พระผู้ 

เป็นเจ้าพอพระทัยหรือไม่พอพระทัย เหตุใดแนวคิด หลักธรรม 
หรือเหตุการณ์พิเศษนี้จึงรวมอยู่ในพระคัมภีร์

1 นีไฟ 20–21 คำานำาสู่งานเขียนของอิสยาห์

•	เหตุใดนีไฟจึงนำา อิสยาห์ 48–49 (1 นีไฟ 20–21) มารวมไว้ใน 
บันทึกตรงจุดนี้ เราพบคำาตอบให้แก่คำาถามดังกล่าวใน 1  นีไฟ  
19:21 ว่า “และ [พระเจ้า] โดยแท้ทรงกระทำาให้เรื่องทั้งปวงเกี่ยว 
กับพวกเขา [ชาวยิวในเยรูซาเล็ม] ประจักษ์แก่ศาสดาพยากรณ์
ในสมัยโบราณ [รวมถึงอิสยาห์] และพระองค์ทรงกระทำาให้
ประจักษ์แก่หลายคนเกี่ยวกับเรา [ชาวนีไฟในอเมริกา] ด้วย”

•	เหตุใดนีไฟจึงรวมงานเขียนอื่นๆ ของอิสยาห์ไว้ตลอดบันทึก
ของท่าน (โดยเฉพาะใน 2 นีไฟ 12–25)

นีไฟเริ่มอ้างถึงอิสยาห์เป็นครั้งแรกด้วยถ้อยคำาเหล่านี้ “พี่จงฟัง 
คำาของศาสดาพยากรณ์, พ่ีผู้เป็นส่วนท่ีเหลืออยู่ของเช้ือสายแห่ง 
อิสราเอล, ผู้เป็นอังกูรที่แตกออกมา; พี่จงฟังคำาของศาสดา
พยากรณ์, ที่เขียนถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอลทั้งปวง, และเปรียบ 
คำาของศาสดาพยากรณ์กับตัวพี่เอง, เพื่อพี่จะมีความหวัง เช่น 
เดียวกันกับพี่น้องของพี่ซึ่งพี่แตกออกมาจากพวกเขา; เพราะ
ตามลักษณาการนี้ศาสดาพยากรณ์ได้เขียนไว้” (1 นีไฟ 19:24; 
เน้นตัวเอน)

งานเขียนของอิสยาห์เป็นพยานว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นที่มา 
ของความหวังที่แท้จริงเพียงแห่งเดียวสำาหรับชายหญิงผู้ดำาเนิน 
ชีวิตอยู่ในโลกที่ตก ผลคือนีไฟอ้างข้อพระคัมภีร์ที่อิสยาห์เขียน 
หลายร้อยข้อที่เป็นพยานถึงพระผู้ช่วยให้รอด นักวิชาการท่าน 
หนึ่งให้ข้อสังเกตว่า “ข้อพระคัมภีร์จากอิสยาห์ 425 ข้อที่อ้างอิง 
ไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน มี 391 ข้อที่พูดบางสิ่งเกี่ยวกับคุณ- 
ลักษณะหรือพระพันธกิจของพระเยซูคริสต์” (Monte S. Nyman, 
“Great Are the Words of Isaiah” [1980], 7)

นอกจากนี้ นีไฟยังสังเกตว่าประจักษ์พยานของอิสยาห์เหมือน
กับประจักษ์พยานของท่านเอง ดังที่ทั้งสองท่านเคยเห็นพระเจ้า 
นีไฟอธิบายไว้ดังนี้

“และบัดนี้ข้าพเจ้า, นีไฟ, เขียนถ้อยคำาของอิสยาห์อีก, เพราะจิต 
วิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในถ้อยคำาของท่าน. เพราะข้าพเจ้าจะ 
เปรียบถ้อยคำาของท่านกับผู้คนของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าจะส่ง 
ถ้อยคำาเหล่านั้นออกไปถึงลูกหลานข้าพเจ้าทั้งหมด, เพราะท่าน
เห็นพระผู้ไถ่ของข้าพเจ้าจริงๆ , แม้ดังที่ข้าพเจ้าเห็นพระองค์.

พระเจ้าทรงแสดงให้ศาสดาพยากรณ์ (รวมถึงอิสยาห์)  
เห็น “พวกเขา” ซึ่งหมายถึงชาวยิว

พระเจ้าทรงแสดงให้ศาสดาพยากรณ์ (รวมถึงอิสยาห์)  
เห็น “พวกเรา” ซึ่งหมายถึงชาวนีไฟ

1 นีไฟ 20 (อิสยาห์ 48) เกี่ยวกับ “พวกเขา”—ชาวยิวในเยรูซาเล็ม

1 นีไฟ 21 (อิสยาห์ 49) เกี่ยวกับ “พวกเรา”—ชาวนีไฟในอเมริกา

พระเจ้าทรงแสดงให้อิสยาห์เห็นชาวยิว—1 นีไฟ 20 (อิสยาห์ 48)

พระเจ้าทรงแสดงให้อิสยาห์เห็นชาวนีไฟ—1 นีไฟ 21 (อิสยาห์ 49)

ภาพรวมของ 1 นีไฟ บทที่ 20–21
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บทที่ 6

“และน้องชายข้าพเจ้า, เจคอบ, เห็นพระองค์ดังที่ข้าพเจ้าเห็น
พระองค์ด้วย; ดังนั้น, ข้าพเจ้าจะส่งถ้อยคำาของพวกท่านออกไป 
สู่ลูกหลานข้าพเจ้าเพื่อพิสูจน์กับพวกเขาว่าถ้อยคำาของข้าพเจ้า 
เป็นความจริง. ดังนั้น, โดยถ้อยคำาของสามคน, พระผู้เป็นเจ้า
ตรัส, เราจะสถาปนาถ้อยคำาของเรา. กระนั้นก็ตาม, พระผู้เป็น 
เจ้ายังทรงส่งพยานมาอีก, และพระองค์ทรงพิสูจน์พระวจนะของ 
พระองค์ทั้งหมด.” (2 นีไฟ 11:2–3)

การรับรองครั้งสำาคัญที่สุดในงานเขียนของอิสยาห์มาจากพระผู้
ช่วยให้รอดพระองค์เอง ขณะที่ทรงปฏิบัติศาสนกิจให้ชาวนีไฟ 
พระเยซูทรงประกาศว่า

“และบัดนี้, ดูเถิด, เรากล่าวแก่เจ้า, ว่าเจ้าควรค้นหาสิ่งเหล่านี้.  
แท้จริงแล้ว, เราให้บัญญัติแก่เจ้าให้เจ้าค้นหาสิ่งเหล่านี้อย่าง 
ขยันหมั่นเพียร; เพราะถ้อยคำาของอิสยาห์ยิ่งใหญ่.

“เพราะเขาพูดไว้ในทุกเรื่องอย่างแน่นอนเกี่ยวกับผู้คนของเรา
ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล; ฉะนั้นจำาเป็นที่เขาจะต้องพูด
กับคนต่างชาติด้วย.

“และ เรื่องทั้งหมดที่เขาพูดเป็นไปแล้วและจะเป็นไป, แม้ตาม
ถ้อยคำาซึ่งเขาพูด” (3 นีไฟ 23:1–3; เน้นตัวเอน)

•	เกิดอะไรขึ้นในช่วงชีวิตของอิสยาห์ และเหตุใดคำาพยากรณ์
ของท่านยังมีสัมฤทธิผลจนทุกวันนี้

อิสยาห์พยากรณ์ไว้เมื่อประมาณ 740 ปี–701 ปี ก่อนคริสตกาล 
ในช่วงชีวิตของท่านอาณาจักรแห่งอิสราเอลและยูดาห์มีความ
เจริญรุ่งเรืองและมีปัญหาเรื่องการบูชารูปเคารพ ความไม่ชอบ
ธรรมของผู้คนนำาไปสู่ความอ่อนแอทางวิญญาณและหายนะ
ทางการเมือง ในช่วงเวลาสั้นๆ อิสราเอลและยูดาห์กลายเป็น
เมืองบริวารที่อ่อนแอภายใต้จักรวรรดิอัสซีเรียอันเกรียงไกร อัน
ที่จริงการกระจัดกระจายของอิสราเอลเริ่มในช่วงที่อิสยาห์ยังมี
ชีวิตอยู่ ชาวอิสราเอลจำานวนมากจากอาณาจักรทางตอนเหนือ
ของอิสราเอลถูกชาวอัสซีเรียจับไปเป็นเชลย

อิสยาห์ย้ำาเตือนถึงผลของความชั่วร้ายและพยากรณ์ถึงหายนะ
ท่ีจะเกิดขึ้นกับเชื้อสายอิสราเอลอันเป็นผลสืบเน่ืองจากความ
ชั่วร้ายนั้น รวมถึงการกระจัดกระจายของอิสราเอลจากแผ่นดิน
มรดกของพวกเขาและการสูญเสียพรแห่งพันธสัญญา ท่านเป็น
พยานซ้ำาแล้วซ้ำาเล่าว่าความหวังเพียงอย่างเดียวของอิสราเอล
มาจากการไถ่ผ่านทางพระเมสิยาห์ คำาพยากรณ์มากมายของ
อิสยาห์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอดสู่แผ่นดินโลก 
ท้ังในความเรืองโรจน์แห่งเวลาและในยุคมิลเลเนียม นอกจากน้ี 

ท่านยังพูดถึงรายละเอียดเฉพาะด้านเกี่ยวกับการรวบรวมอิส- 
ราเอลในยุคสุดท้ายและการฟื้นฟูพันธสัญญาแห่งพระกิตติคุณ

•	เหตุใดจึงเข้าใจอิสยาห์ได้ยาก

ขณะเลือกข้อความจากอิสยาห์สำาหรับบันทึกของท่าน ท่านรู้ว่า 
ผู้อ่านจำานวนมากคงยากจะเข้าใจ แม้กระทั่งผู้คนมากมายใน 
ยุคสมัยของนีไฟยังจับความหมายไม่ได้ ท่านหยิบยกเหตุผลที่
เจาะจงมาสามข้อซึ่งทำาให้เรื่องนี้ยาก

1. พวกเขา “หารู้ไม่เกี่ยวกับแบบแผนของการพยากรณ์ในหมู่
ชาวยิว” (2 นีไฟ 25:1)

2. พวกเขาไม่ “เปี่ยมด้วยวิญญาณแห่งการพยากรณ์” (ข้อ 4)

3. พวกเขาไม่ “ได้รับการสอนมาตามแบบแผนแห่งเร่ืองราวของ 
ชาวยิว” (ข้อ 5)

นอกเหนือจากเหตุผลที่นีไฟระบุไว้แล้ว ยังมีความยากลำาบาก 
อื่นๆ เกิดขึ้นกับผู้อ่านในยุคปัจจุบัน

1. งานเขียนส่วนใหญ่ของอิสยาห์อยู่ในรูปแบบบทกวี ความ 
งดงามและความล้ำาลึกของบทกวีที่ถ่ายทอดจากภาษาหนึ่ง
ไปสู่อีกภาษาหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย

2. คำาพยากรณ์จำานวนมากของอิสยาห์มีลักษณะเป็นสองด้าน 
ผลก็คือคำาพยากรณ์สามารถเกิดสัมฤทธิผลในสภาพการณ์
อันหลากหลายในยุคสมัยที่แตกต่างกันในประวัติศาสตร์

3. อิสยาห์ใช้สัญลักษณ์ละเอียดซับซ้อน วัตถุสิ่งของและเหตุ- 
การณ์หลายอย่างที่ท่านอ้างอิงถึงเข้ากับยุคสมัยของท่าน
และยากที่เราจะเข้าใจในยุคสมัยนี้

กล่าวโดยสรุป พระเยซูทรงสอนสัจธรรมอันล้ำาลึกผ่านอุปมา 
อุปไมยที่ปกปิดความหมายจากผู้ที่ไม่พร้อมจะเข้าใจฉันใด 
อิสยาห์ก็พูดด้วยวิธีที่ทำาให้ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังมากกว่าปรกติ
ธรรมดาฉันนั้น

•	สิ่งใดจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถ้อยคำาของอิสยาห์ได้

แนวทางพื้นฐานสามข้อเพื่อช่วยผู้ประสงค์จะเข้าใจสิ่งที่อิสยาห์
เขียน

1. ศึกษาพระคัมภีร์อื่น พระคัมภีร์เองให้ความเข้าใจอันลึกซึ้ง 
ต่อความหมายในงานเขียนของอิสยาห์ ใน Bible Dictionary  
กล่าวว่า “นักอ่านในปัจจุบันไม่มีบทวิจารณ์เป็นลายลักษณ ์
อักษรและแนวทางที่จะช่วยให้เข้าใจอิสยาห์มากไปกว่าพระ
คัมภีร์มอรมอนกับหลักคำาสอนและพันธสัญญา” (“Isaiah” 
หน้า 707) พระคัมภีร์เหล่าน้ีไม่เพียงแปลข้อความของอิสยาห์ 
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1 นีไฟ 19-22

เท่านั้น แต่มีหลักคำาสอนและคำาพยากรณ์ซึ่งจะให้ความ 
กระจ่างแก่ถ้อยคำาของอิสยาห์ พระคัมภีร์สมัยใหม่เหล่านี้
เติมเต็มรายละเอียดที่ไม่ได้ยืนยันไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล

2. จงแสวงหาวิญญาณแห่งการ 
พยากรณ์ ตามท่ีนีไฟกล่าวไว้ 
ผู้ที่ไม่ “เปี่ยมด้วยวิญญาณ
แห่งการพยากรณ์” (2  นีไฟ 
25:1) ในยุคสมัยของท่านจะ
ไม่เข้าใจความหมายในงาน 
เขียนของอิสยาห์ ปัจจุบันก็ 
เป็นจริงเช่นนั้น นักศึกษาแต่ 
ละคนที่ตั้งใจอ่านอิสยาห์
ต้องแสวงหาการเปิดเผย
ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจุดประกายความคิดและ 
ช่วยพวกเขาอ่านถ้อยคำาด้วยวิญญาณเดียวกันท่ีเขียนถ้อย 
คำาเหล่านี้—ในประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ (ดู วิวรณ์  
19:10)

3. ศึกษาอย่างพากเพียร เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915– 

1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกระตุ้นให้วิสุทธิชนยุคสุด 

ท้ายอุทิศตนเพื่อศึกษาอิสยาห์อย่างจริงจัง “อ่าน ไตร่ตรอง  

และสวดอ้อนวอน—ทีละข้อ ทีละย่อหน้า ทีละบท ดังที่อิส- 

ยาห์ถามเองว่า ‘เขาจะสอนความรู้ให้แก่ใคร เขาจะบรรยาย

ข่าวแก่ผู้ใด’ ท่านตอบว่า ‘ให้แก่คนเหล่านั้นที่หย่านมหรือ 

หรือให้แก่คนเอามาจากอก เพราะเป็นกฎซ้อนกฎ กฎซ้อน

กฎ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิด ที่นั่น

หน่อย’ (อิสยาห์ 28:9–10)” (“Ten Keys to Understanding 

Isaiah,” Ensign, Oct. 1973, 83)

1  นีไฟ 20:1–2 “พวกเขาเรียกตนเองเป็นคนของนคร
ศักดิ์สิทธิ์”

•	ใน 1  นีไฟ 20:1–2 ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ตีสอนเชื้อสาย 

ของอิสราเอลที่อ้างว่าทำาตามพระเจ้าโดยไม่รักษาพระบัญญัติ

ของพระองค์ พวกเขารู้สึกเช่นนั้นเพราะพวกเขาเป็นผู้คนแห่ง

พันธสัญญาของพระองค์และอาศัยอยู่ในนครเยรูซาเล็มอัน

ศักดิ์สิทธิ์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงคุ้มครองพวกเขาอยู่เสมอ อิสยาห์

สอนว่าส่ิงสำาคัญไม่ได้อยู่ที่ท่านอาศัยอยู่ที่ใดแต่สำาคัญที่ท่าน

ดำาเนินชีวิตอย่างไร (ดู ข้อ 18–22)

1 นีไฟ 20:10 “เตาหลอมแห่งความทุกข์”

•	ความร้อนสูงหล่อหลอมโลหะและกำาจัดสิ่งปลอมปน เอ็ล- 
เดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้ข้อสังเกต 
ว่าความทุกข์สามารถหล่อหลอมเราและทำาให้เราบริสุทธ์ิได้ 
เช่นเดียวกัน “เราส่วนใหญ่เคยประสบมาบ้างแล้วกับสิ่งที่พระ 
คัมภีร์เรียกว่า ‘เตาหลอมแห่งความทุกข์’ (อิสยาห์ 48:10;  
1  นีไฟ 20:10) บางคนวุ่นอยู่กับการดูแลคนป่วยในครอบครัว 
บ้างก็พบกับการสูญเสียคนที่เขารักหรือความผิดหวัง หรือการ
เล่ือนเป้าหมายท่ีดีออกไป เช่น การแต่งงาน หรือการมีบุตร บ้าง
ก็ต้องต่อสู้กับการท้าทายส่วนตัวหรือกับความรู้สึกที่ถูกทอดทิ้ง 

ความไม่สมบูรณ์ หรือความตกต่ำา โดยทางความยุติธรรมและ
พระเมตตาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเป่ียมไปด้วยความรัก 
การขัดเกลา และการชำาระให้บริสุทธิ์โดยผ่านประสบการณ์เช่น
นั้นจะช่วยให้เราบรรลุถึงสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้เรา
เป็น” (เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 49)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ถึงการชำาระให้บริสุทธิ์ท่ีท่านประสบด้วยตนเองหลังจากการ
ผ่าตัดใหญ่สามครั้ง

“สองปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ารอคอยให้พระเจ้าสอนบทเรียนในชีวิต 
มรรตัยแก่ข้าพเจ้า ตลอดช่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดทางร่างกาย 
ความทุกข์ทรมานทางใจ และการไตร่ตรอง ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า 
ความเจ็บปวดที่ต่อเนื่องและรุนแรงคือสิ่งหล่อหลอมความ 
บริสุทธิ์ที่ทำาให้เรานอบน้อมและใกล้ชิดพระวิญญาณของพระผู้
เป็นเจ้ามากขึ้น หากเราฟังและทำาตาม เราจะได้รับการนำาทาง
โดยพระวิญญาณของพระองค์และทำาตามพระประสงค์ของ
พระองค์ในความเพียรพยายามประจำาวันของเรา

“มีหลายครั้งที่ข้าพเจ้าถามคำาถามตรงไปตรงมาบางอย่างใน
การสวดอ้อนวอนเช่น ‘พระองค์ทรงประสงค์ให้ข้าพระองค์เรียน
รู้บทเรียนอะไรจากประสบการณ์เหล่านี้’

“ขณะศึกษาพระคัมภีร์ระหว่างช่วงวิกฤติของชีวิต ม่านบางลง
และคำาตอบมาถึงข้าพเจ้าดังที่บันทึกไว้ในชีวิตของผู้ที่ประสบ
กับความยากลำาบากสาหัสกว่ามาแล้วว่า

“‘ลูกเอ๋ย, สันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้า; ความยากลำาบาก
ของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่;

“‘และจากนั้น, หากเจ้าอดทนมันด้วยดี, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงยก
เจ้าให้สูงส่งสู่เบื้องบน’ (คพ. 121:7–8)
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บทที่ 6

“ชั่วขณะอันมืดมิดแห่งความท้อแท้มลายหายไปอย่างรวดเร็ว 
โดยความสว่างของพระกิตติคุณ ขณะที่พระวิญญาณนำาสันติ 
และการปลอบโยนพร้อมด้วยความเช่ือม่ันมาให้ว่าทุกอย่างจะดี

“บางครั้ง ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าว่า ข้าพระองค์เรียนรู้บทเรียนที่ทรง
สอนแล้ว และว่าข้าพระองค์ไม่จำาเป็นต้องอดทนกับความทุกข ์
ทรมานอีก ดูเหมือนคำาสวดอ้อนวอนดังกล่าวจะไร้ประโยชน์  
เพราะเป็นที่กระจ่างชัดว่าต้องอดทนต่อกระบวนการทำาให้
บริสุทธิ์ของการทดสอบนี้ในเวลาของพระเจ้าและในวิธีของ
พระเจ้า” (เลียโฮนา  มกราคม 2001 หน้า 6)

1 นีไฟ 20:14, 20 บาบิโลน

•	เช่นเดียวกับจักรวรรดิโบราณอันย่ิงใหญ่อ่ืนๆ การเรืองอำานาจ 
ของบาบิโลนทางด้านความมั่งคั่งและความรุ่งโรจน์ย่อมติดตาม
มาด้วยความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ความชั่วร้าย และความ 
สามานย์ ความเสื่อมทรามของบาบิโลนนั้นมากมายจนชื่อของ 
บาบิโลนกลายเป็นสัญลักษณ์ของทางโลก ความชั่วร้ายทาง 
วิญญาณ และอาณาจักรของซาตาน

พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศิตว่าชาวมีเดียจะทำาลายบาบิโลนให้ 
ราบคาบเพราะความชั่วร้ายของบาบิโลน (ดู อิสยาห์ 13:17–22)  
ภายใต้กฎของไซรัสมหาราช พันธมัตรของมีเดียและเปอร์เซีย
ทำาเขื่อนขวางกั้นแม่น้ำายูเฟรติสและเดินทัพข้ามท้องแม่น้ำา 
เข้าไปใต้กำาแพงบาลิโลน ครอบครองเมืองและล้มล้างจักรวรรดิ
ราว 538 ปี ก่อนคริสตกาล เมื่ออิสยาห์พูดถึงบาบิโลน ท่านพูด
ถึงจักรวรรดิจริงๆ เช่นเดียวบาบิโลนทางวิญญาณ อิสยาห์เห็น
ล่วงหน้าถึงภาพการล่มสลายของบาบิโลนในวันเวลาของท่าน
อันเป็นผลจากความชั่วร้ายอย่างมหันต์ของผู้คนที่นั่น ผลก็คือ
ท่านใช้คำาว่า บาบิโลน ในคำาพยากรณ์ของท่านเพื่อเป็นสัญ- 
ลักษณ์ถึงสภาวะทางวิญญาณของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและการ
พิพากษาซึ่งจะมาถึงโลก ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู
คริสต์ (ดู คพ. 1:16)

หลักคำาสอนและพันธสัญญาให้ความกระจ่างถึงคำาแนะนำา 
ของอิสยาห์ที่ว่า “จงออกไปจากบาบิโลน” (1  นีไฟ 20:20) ผู้ที ่
“ถือภาชนะของพระเจ้า” ต้องสะอาด ละทิ้งความชั่วร้ายของ  
“บาบิโลนทางวิญญาณ” ไว้เบื้องหลัง (คพ. 38:42; 133:5, 14)

1 นีไฟ 21:13–16 หญิงจะลืมลูกของนางได้หรือ

•	เฉกเช่นเรื่องที่ดูเหมือนสุดวิสัยสำาหรับหญิงที่จะลืมลูกที่เลี้ยง 
ดูมา เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองอธิบายว่าเป็นเรื่องสุดวิสัยยิ่งกว่านั้นที่พระผู้ช่วยให้รอด
จะทรงลืมเรา “ข้อความในบทกวีนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราอีกครั้ง 
ถึงบทบาทในการช่วยให้รอดของพระคริสต์ ซึ่งการคุ้มครอง 
ดังกล่าวในฐานะบิดามารดาแห่งการไถ่ของลูกหลานไซอัน 
พระองค์ทรงปลอบโยนผู้คนของพระองค์และทรงแสดงพระ
เมตตาเมื่อพวกเขาทุกข์ยาก ดังเช่นบิดาหรือมารดาผู้รักลูกจะ
ปฏิบัติต่อลูก แต่ดังที่นีไฟเตือนเราผ่านอิสยาห์นั้นเป็นสิ่งที่เกิน
กว่าบิดามารดามรรตัยทุกคนจะสามารถทำาได้ ถึงแม้มารดา
อาจลืมลูกที่เธอป้อนนม (มารดาทุกคนอาจคิดว่าไม่น่าเป็นไป 
ได้) แต่พระคริสต์จะไม่ทรงลืมลูกที่พระองค์ทรงไถ่หรือทรงลืม 
พันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำากับพวกเขาเพ่ือความรอดในไซ
อัน เครื่องเตือนใจอันเจ็บปวดของการดูแลเอาใจใส่และพันธ-
สัญญานั้นคือรอยตะปูซึ่งชาวโรมันจารึกไว้ที่ฝ่าพระหัตถ์ของ
พระองค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายต่อสานุศิษย์ของพระองค์ในโลกเก่า 
กลุ่มชาวนีไฟของพระองค์ในโลกใหม่ และต่อเราในไซอันยุค
สุดท้ายว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและทรงได้
รับบาดเจ็บในบ้านแห่งบรรดาพระสหายของพระองค์” (Christ 
and the New Covenant [1997], 84)

1 นีไฟ 21:23 บิดามารดาผู้เลี้ยงดู

•	นีไฟอธิบายว่าพระเจ้าจะทรงยกประชาชาติหน่ึงข้ึนในบรรดา 
คนต่างชาติไปดูแลอิสราเอลที่กระจัดกระจาย (ดู 1  นีไฟ 22: 
6–9) ในฐานะสัมฤทธิผลส่วนหนึ่งของคำาพยากรณ์นี้ พระกิตติ- 
คุณได้รับการฟื้นฟูในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประชาชาติหนึ่งของ 
คนต่างชาติ (ดู คพ. 109:60) พระกิตติคุณคือ “ธงสัญญาณ 
ให้ผู้คน” ของพระเจ้า (1  นีไฟ 21:22) ฟื้นฟูพันธสัญญาใหม ่
และเป็นนิจแก่ลูกหลานมนุษย์ (ดู คพ. 66:2) และเลี้ยงดูชาว
อิสราเอลผู้ประสบทุพภิกขภัยทางวิญญาณ (ดู อาโมส 8:11–
13) ที่กระจัดกระจายไปทั่วโลก คำาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูพระกิตติคุณคือ “การเลี้ยงฉลองด้วยสิ่งที่อิ่มหนำา” นำาไป
สู่โลกเพื่อเลี้ยงดูพวกเขาให้มีพลานามัยทางวิญญาณ (ดู คพ. 
58:6–11)
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1 นีไฟ 19-22

1 นีไฟ 22:4 “เกาะในทะเล”

•	นักวิชาการอธิบายความหมายของคำาว่า “เกาะในทะเล” ดังน้ี 
“นีไฟไม่เพียงพูดถึงเกาะในทะเลว่าเป็นสถานท่ีอยู่ของกลุ่มชน
อื่นๆ ที่เหลืออยู่ของเชื้อสายอิสราเอลเท่านั้น แต่ท่านบอกด้วย 
ว่าท่านกับผู้คนของท่านในตอนนั้นอาศัยอยู่บน ‘เกาะในทะเล  
เมื่อท่านอธิบายอย่างชัดเจนว่าเป็นแผ่นดินกว้างใหญ่เป็นท่ีรู้จัก
กันในหมู่ชนว่าคือทวีปอเมริกา (2 นีไฟ 10:20–21)” (Daniel H. 
Ludlow, A Companion to Your Study of the Book of 
Mormon [1976], 121)

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจัดกระจายของอิสราเอล อ้าง 
อิงใน “ประวัติศาสตร์โดยสังเขปเก่ียวกับการกระจัดกระจายของ 
อิสราเอล” ภาคผนวก (หน้า 415)

1 นีไฟ 22:6–9 “ประชาชาติที่เกรียงไกร” และ “งานน่า
อัศจรรย์”

•	ข้อความที่ว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงยกประชาชาติที ่
เกรียงไกรประชาชาติหนึ่งขึ้นในบรรดาคนต่างชาติ” (1  นีไฟ  
22:7) กล่าวถึงสหรัฐอเมริกาในปี 1776 บทบัญญัติเพิ่มเติมข้อ 
ที่หนึ่งของรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยการ 
ประกาศเรื่องเสรีภาพทางศาสนา บทบัญญัติเหล่านี้มีการแก้ไข
เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 1791 รัฐธรรมนูญสหรัฐมีบทบัญญัติซึ่ง
เสรีภาพทางศาสนาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกปัจจุบัน

•	ใน 1 นีไฟ 22:8 นีไฟกล่าวถึง “งานน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งใน 
บรรดาคนต่างชาติ” ในยุคสุดท้าย งานสำาคัญยิ่งนี้ได้แก่การฟื้น 
ฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และกุญแจฐานะปุโรหิตที่จำา 
เป็นต่อการนำาพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่ “ตระกูลท้ังปวง 
ของแผ่นดินโลก” (ข้อ 9)

เหตุการณ์ต่างๆ ใน ข้อ  7 เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใน ข้อ  8 โลก 
เต็มไปด้วยประเทศต่างๆ ที่มีกฎข้อบังคับทางศาสนา เพื่อให ้
พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟู จึงจำาเป็นต้องมีประเทศที่ยอมรับ 
ทั้งทางกฎหมายและเสรีภาพในการปฏิบัติศาสนากิจ โจเซฟ 
สมิธเกิดเมื่อเดือนธันวาคม 1805 เพียง 14 ปีหลังจากการแก้ไข
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

1 นีไฟ 22:6–12 การรวบรวมอิสราเอล

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมอิสราเอล ดูได้จาก “การ
รวบรวมอิสราเอล” ภาคผนวก (หน้า 416)

1 นีไฟ 22:10–12 “เผยให้เห็นพาหุของพระองค์”

•	นีไฟพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าทรงดำาเนินการ “เผยให้เห็นพาหุของ 
พระองค์ในสายตาประชาชาติทั้งปวง” (1  นีไฟ 22:11) อิสยาห์ 
ใช้ประโยคคล้ายกัน (อิสยาห์ 52:10) พาหุเป็นสัญลักษณ์ถึง
อำานาจ อุปลักษณ์ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรง “เผยให้เห็นพาหุ” 
หมายความว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงแสดงเดชานุภาพของพระ 
องค์ต่อทั้งโลก

1 นีไฟ 22:13–17

เหตุผลใดไพร่พลของซาตานจะไม่มีชัยเหนือผู้คน 
ของพระผู้เป็นเจ้า มีสิ่งใดอีกที่จะช่วย

ให้คนชอบธรรมไม่ถูกครอบงำา

 
1 นีไฟ 22:17, 22 “คนชอบธรรมจึงไม่ต้องกลัว”

•	ขณะที่นีไฟบันทึกว่า “คนชอบธรรมจึงไม่ต้องกลัว” (1  นีไฟ 
22:17,  22) เพราะพระหัตถ์ที่คุ้มครองของพระเจ้าจะอยู่เหนือ 
พวกเขาระหว่างภัยพิบัติในยุคสุดท้าย คนชั่วร้ายไม่มีคำาสัญญา 
ที่จะได้รับความคุ้มครองจากเหตุการณ์เหล่านี้ เอ็ลเดอร์บรูซ 
อาร์. แมคคองกีสอนว่า “เราไม่ได้พูดว่าวิสุทธิชนทุกคนจะได้
รับการไว้ชีวิตและรอดจากวันแห่งความอ้างว้างที่จะมาถึง แต่
เราพูดว่าไม่มีคำาสัญญาเรื่องความปลอดภัยและคำาสัญญา
ของการรับประกันความปลอดภัยเว้นแต่กับผู้ที่รักพระเจ้าและ
ผู้ที่พยายามทำาทุกสิ่งที่พระองค์ทรงบัญชา” (in Conference 
Report, Apr. 1979, 133; or Ensign, May 1979, 93)

1 นีไฟ 22:24 “ลูกวัวของคอก”

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) สอนว่าเด็กที่
จะได้รับการเลี้ยงดูในระหว่างมิลเลเนียม “จะเติบโต ‘เหมือน
ลูกวัวของคอก’ ในด้านความชอบธรรม นั่นคือไม่มีบาปหรือการ
ล่อลวงที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน” (The Way to Perfection 
[1970], 299)

•	พิจารณาความแตกต่างระหว่างลูกวัวที่เลี้ยงบนเทือกเขา 
หรือทิวเขาและตัวที่เลี้ยงในคอก ลูกวัวบนเทือกเขาอยู่ภายใต ้
อิทธิพลของธรรมชาติ อากาศที่แปรปรวน สัตว์ล่าเหยื่อ ตลอด 
จนการขาดแคลนอาหารและน้ำาเป็นครั้งคราว ในทางกลับกันเป็นครั้งคราว ในทางกลับกัน 
ลูกวัวที่เลี้ยงในคอกหรือโรงเลี้ยงปศุสัตว์ได้รับการคุ้มครอง
จากอากาศไม่ดีและสัตว์ล่าเหยื่อ ในทำานองเดียวกัน มีการจัด
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บทที่ 6

เตรียมน้ำาและอาหารไว้ให้เป็นประจำา นีไฟสอนว่า “เวลามาถึงและอาหารไว้ให้เป็นประจำา นีไฟสอนว่า “เวลามาถึง
อย่างรวดเร็วเมื่อพระเจ้าทรงนำาคนชอบธรรมขึ้นไปดังลูกวัวของ
คอก” (1 นีไฟ 22:24)

นักวิจารณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า “ผู้ที่เหลืออยู่หลังจากการพิพากษา 
ของการเสด็จมาครั้งที่สองจะสามารถเลี้ยงดูลูกๆ เหมือนกับลูก 
วัวที่เลี้ยงในคอก ลูกวัวได้รับความคุ้มครองจากสิ่งต่างๆ และ 
มีการควบคุมสภาพแวดล้อมของลูกวัว (มาลาคี 4:2; 1  นีไฟ 
22:24) เด็กในยุคมิลเลเนียมจะเหมือนกับ ‘เติบโตไปสู่ความ
รอดโดยไม่มีบาป’ (คพ. 45:58) สภาวะทีเลสเชียลจะถูกนำาออก
ไปและซาตานจะถูกมัด (วิวรณ์ 20:1–3; 1  นีไฟ 22:26; คพ. 
101:28) สภาพแวดล้อมจะถูกควบคุมมากกว่าเดิม” (Monte S. 
Nyman and Farres H. Nyman, The Words of the Twelve 
Prophets: Messages to the Latter-day Saints [1990], 145)

1 นีไฟ 22:26 ซาตานจะถูกมัดอย่างไร

•	นีไฟให้ความหมายอย่างชัดเจนในพระคัมภีร์ว่าซาตานจะถูก 
มัดอย่างไรในช่วงมิลเลเนียม เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองก ี
เขียนคำาอธิบายต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์สำาคัญข้อนี้

“การมัดซาตานหมายความว่าอย่างไร ซาตานถูกมัดอย่างไร  
การเปิดเผยของเรากล่าวว่า ‘และในวันน้ันซาตานจะไม่มีอำานาจ 
ที่จะล่อลวงมนุษย์คนใด’ (คพ. 101:28) นั่นหมายความว่า
อำานาจถูกถอนไปจากซาตานเพื่อที่เขาจะไม่สามารถล่อลวง 
มนุษย์ให้ทำาชั่วอีกต่อไปหรือ หรือนั่นหมายความว่ามนุษย์จะไม่
จำานนต่อการชักจูงของเขาอีกต่อไปเพราะใจพวกเขายึดมั่นอยู่
กับความชอบธรรมจนพวกเขาปฏิเสธการละท้ิงส่ิงดีเพื่อทำาตาม
คนชั่วร้ายผู้นั้น เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องหลัง ซาตานไม่
ได้ถูกมัดในสวรรค์ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในแง่ที่ว่าเขา
ปฏิเสธสิทธิ์และอำานาจเพื่อสั่งสอนหลักคำาสอนผิดและชักชวน
ให้มนุษย์เดินไปจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ซึ่งพวกเขาเป็นลูกของ
พระองค์ ในแง่นี้เขาไม่ได้ถูกมัดไว้ในสวรรค์ เพราะเขาต้องมีแม้
กระทั่งสิทธิ์เสรีของเขาเช่นกัน

“แล้วซาตานจะถูกมัดอย่างไรในยุคมิลเลเนียม สิ่งนี้จะเกิดขึ้น 
ได้โดยความชอบธรรมของผู้คน” (The Millennial Messiah 
[1982], 668)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	นีไฟอธิบายไว้ใน 1 นีไฟ 19:18 ว่าเขาเขียนเพื่อ “ชักชวน”  

ผู้คนของท่านให้ “ระลึกถึงพระเจ้าพระผู้ไถ่ของพวกเขา” การ

ระลึกถึงเหตุผลที่นีไฟเขียนช่วยท่านอย่างไรในการศึกษา

พระคัมภีร์ส่วนตัว

•	ไตร่ตรองความหมายของข้อความใน 1  นีไฟ 21:16 ที่ว่า 

พระผู้ช่วยให้รอดทรง “จารึกเจ้าไว้บนฝ่ามือของ [พระองค์]” 

ประโยคน้ีทำาให้ท่านม่ันใจได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะทรงระลึก

ถึงท่านเสมอ

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	นีไฟอ้างคำาพยากรณ์ของซีนัค นีอัม และซีนัส (ดู 1  นีไฟ  

19:10) ศาสดาพยากรณ์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ในสมัยพันธสัญญา 

เดิมแต่คำาพยากรณ์ของพวกท่านไม่มีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิล  

ใช้ดัชนีหรือคู่มือพระคัมภีร์เป็นแหล่งช่วย เขียนคำาพยากรณ ์

อื่นๆ อีกมากมายที่ซีนัคและซีนัสกล่าวไว้ คำาพยากรณ์ของ

พวกท่านมีความสำาคัญเป็นพิเศษอย่างไรต่อชาวนีไฟ (ดู  

3  นีไฟ 10:16) เหตุใดคำาพยากรณ์เหล่านี้จึงสำาคัญต่อท่าน

•	ตอบคำาถามข้อแรกจากแต่ละย่อหน้าใน บทวิจารณ์สำาหรับ 

1 นีไฟ 19:21–24  (หน้า 43)

•	ในความเรืองโรจน์แห่งเวลา พระเยซูถูกพวกเขา “ถือว่า 

พระองค์ไร้ค่า” (1 นีไฟ 19:7, 9) บอกวิธีที่โลกปัจจุบันยังคง 

ถือว่าพระเยซู “ไร้ค่า” เขียนสรุปมาหนึ่งย่อหน้าถึงวิธีที่ท่าน 

สามารถต่อสู้กับอิทธิพลทางโลกเหล่านี้และพัฒนาประจักษ์ 

พยานของท่านเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอด
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2 นีไฟ  1–3

บทที ่  7

แก
รีย

์ แ
คพ

พ์ 
©

 IR
I

บทนำา
คำาแนะนำาครั้งสุดท้ายของลีไฮที่ให้ลูกหลานมีความอ่อนโยน 
และทรงพลังย่ิง ท่านสอนเจคอบอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง การตก และการชดใช ้
ของพระเยซูคริสต์ ท่านให้คำาอธิบายอันเป็นคำาพยากรณ์ถึงโยเซฟ 
บุตรแห่งอิสราเอลแก่โจเซฟ บุตรของท่านรวมถึงคำาพยานของ 
ท่านเรื่องการฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านผู้ท่ีมีชื่อเดียวกันในยุค
สุดท้าย โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ ขณะศึกษารายละเอียดของแผน 
แห่งความรอด พร้อมกับสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เกี่ยวกับ 
การฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย ประจักษ์พยานของท่าน
เกี่ยวกับความรักความห่วงใยที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตรธิดา
ทั้งปวงของพระองค์จะเติบโต

บทวิจารณ์
2 นีไฟ 1:5–11 “แผ่นดินแห่งเสรีภาพ”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เป็นพยานว่า 
อเมริกาเป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพที่กำาหนดไว้เพื่อการฟื้นฟูพระ 
กิตติคุณ “พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงวางแผนเรื่องการออก 
มาของบรรพชนผู้มาต้ังรกรากและการจัดต้ังรัฐบาลของพวก
เขาให้เป็นการดำาเนินงานอันสำาคัญยิ่งซึ่งจะนำาไปสู่การฟื้นฟู
พระกิตติคุณ ลองนึกถึงสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเยซ ู
คริสต์ตรัสไว้เมื่อเกือบสองพันปีที่แล้ว เมื่อพระองค์ทรงเยี่ยม 
แผ่นดินที่สัญญาไว้ ‘เพราะเป็นปรีชาญาณของพระบิดาที่พวก 
เขาจะได้รับการสถาปนาในแผ่นดินนี้, และได้รับการตั้งเป็น 

ผู้คนอิสระโดยเดชานุภาพของพระบิดา, เพ่ือส่ิงเหล่าน้ีจะออกมา’ 
(3  นีไฟ 21:4) อเมริกา แผ่นดินแห่งเสรีภาพจะเป็นฐาน 
ปฏิบัติการในยุคสุดท้ายของพระเจ้าสำาหรับศาสนจักรที่ได้รับ 
การฟื้นฟูของพระองค์” (in Conference Report, Oct. 1987, 3; 
or Ensign, Nov. 1987, 4)

•	เอ็ลเดอร์เอดัวร์โด อะยาลาแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่าพร 
ของพระกิตติคุณมีอยู่ทุกหนแห่งที่สมาชิกผู้ซื่อสัตย์อาศัยอยู่ 
“สภาพของผู้คนและประชาชาติเปลี่ยนไปเนื่องจากความก้าว- 
หน้าในโลก กระนั้นก็ตาม ในสถานที่หลายแห่งไม่ว่าจะเป็น 
ยอดเขาสูงเย็นยะเยือก ในหุบเขาอันอบอุ่น ที่ริมฝั่งแม่น้ำา หรือ
ในทะเลทราย ที่ใดก็ตามที่พบสมาชิกศาสนจักรของเรา จะมีผู้
ที่ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพื้นฐานและโดยการทำาเช่นนี้พวก
เขาเป็นพรให้แก่ผู้คนที่เหลือ” (in Conference Report, Apr. 
1995, 39; or Ensign, May 1995, 30)

2 นีไฟ 1:10–11

ภายใต้เงื่อนไขใดที่พระเจ้าจะทรงยินยอมให้บุตร
ธิดาของลีไฮ “กระจัดกระจายและถูกลงทัณฑ์”

 
2 นีไฟ 1:13–23 ตื่นจาก “การหลับของนรก”

•	การไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าทำาให้ซาตานล่อลวง 
เรา เราลืมความสว่างและความจริงที่เราเรียนรู้มาก่อนหน้านี ้
ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายถึง 
สภาพอันตรายนี้ว่า “ดูเหมือนผลอย่างหนึ่งของการไม่เชื่อฟัง 
พระผู้เป็นเจ้าจะก่อให้เกิดการไร้ความรู้สึกทางวิญญาณมาก 
พอที่จะปิดกั้นประสาทสัมผัสทุกอย่างราวกับสายสัมพันธ์กับ 
พระผู้เป็นเจ้าถูกตัด ประจักษ์พยานถึงความจริงไม่เพียงถูกกัด 
กร่อนเท่าน้ันแม้แต่ความทรงจำาว่าการอยู่ในความสว่างเป็น 
อย่างไรก็ [เริ่ม] ดูเหมือนว่าจะ . . .  เลือนรางด้วย” (“A Life 
Founded in Light and Truth,” Brigham Young University 
2000–2001 Speeches [2001], 81)

2 นีไฟ 1:22 ความพินาศอันเป็นนิรันดร์

•	ข้อ 22 ใน 2  นีไฟ 1 ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณและ 
ร่างกายของคนชั่วร้ายจะถูกทำาลายหรือสูญหายไป วิญญาณ 
ของเรามีลักษณะเป็นนิรันดร์ และทุกคนท่ีเกิดมาบนแผ่นดินโลก 
จะฟื้นคืนชีวิตทางร่างกาย (ดู แอลมา 11:43–44) ประธาน 
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บทที่ 7

โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายความหมายเกี่ยวกับ
ความพินาศของจิตวิญญาณดังที่นีไฟกล่าวไว้ดังนี้

“ความพินาศไม่ได้หมายความว่าถูกทำาลาย เรารู้เพราะการเปิด
เผยของพระเจ้าสอนเราว่าวิญญาณไม่สามารถถูกทำาลาย

“ทุกจิตวิญญาณที่ถือกำาเนิดในโลกนี้จะได้รับการฟื้นคืนชีวิต
และความป็นอมตะ และจะยั่งยืนตลอดกาล ความพินาศจึงไม่
ได้หมายถึงถูกทำาลาย เมื่อพระเจ้าตรัสว่าพวกเขาจะถูกทำาลาย 
พระองค์ทรงหมายความว่าพวกเขาจะถูกขับออกจากที่ประทับ 
ของพระองค์ พวกเขาจะถูกตัดขาดจากความสว่างและความ 
จริง ไม่มีสิทธิพิเศษท่ีจะได้รับความสูงส่ง และน่ันคือความพินาศ 
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. 
[1954–1956], 2:227–228) ความชั่วร้ายทำาลายโอกาสของ 
การฟื้นคืนชีวิตสู่ระดับแห่งรัศมีภาพที่สูงกว่า (ดู คพ. 88:30–31)

2 นีไฟ 2:2 อุทิศความทุกข์ให้เป็นพร

•	ใน 2  นีไฟ 2:2 ลีไฮกล่าวว่าการทดลองที่เราอดทนจะกลับ 
กลายเป็นประโยชน์ของเรา (ดู คพ. 98:3 ด้วย) เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าความ 
สำานึกคุณช่วยให้เราเห็นความยากลำาบากว่าเป็นจุดประสงค์ 
ของชีวิตบนแผ่นดินโลก “เมื่อเราถวายความขอบคุณในทุกสิ่ง 
เราจะเห็นความลำาบากและความทุกข์ในบริบทของจุดประสงค์
ในชีวิต เราถูกส่งมาที่นี่เพื่อการทดสอบ จึงต้องมีการตรงกันข้าม 
ใน ทุก สิ่ง เรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้และเติบโตผ่านการตรงกันข้าม 
การเผชิญปัญหา และสอนผู้อื่นให้ทำาเช่นเดียวกัน” (เลียโฮนา 
พฤษภาคม 2003 หน้า 124)

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมการท้าทายให้เราซึ่งเป็นแบบ 
แผนที่จะช่วยให้เราเติบโตทางวิญญาณ “เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างด ู
เหมือนจะดำาเนินไปด้วยดี การท้าทายหรือการทดลองต่างๆ  
นานาก็มักจะถาโถมเข้ามาในเวลาเดียวกัน หากการทดลอง 
เหล่าน้ันไม่ได้เป็นผลจากการไม่เช่ือฟังของท่าน มันจะเป็นเคร่ือง 
พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงรู้สึกว่าท่านพร้อมแล้วท่ีจะเติบโตมาก 
ยิ่งขึ้น (ดู สุภาษิต 3:11–12) ดังนั้นพระองค์จึงประทานประสบ- 
การณ์ที่จะทำาให้ท่านเจริญเติบโต มีความเข้าใจ และมีเมตตา 
กรุณาซ่ึงจะชำาระท่านให้บริสุทธิ์เพื่อประโยชน์อันยั่งยืนของ 
ท่าน การดึงท่านออกจากจุดที่ท่านอยู่ไปยังจุดที่พระองค์ทรงม ี
พระประสงค์ให้ท่านอยู่จำาเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
และโดยทั่วไปแล้วท่านจะต้องแบกรับความทุกข์ยากและความ
เจ็บปวด” ( เลียโฮนา มกราคม 1996 หน้า 15)

2 นีไฟ 2:4 “ความรอดเป็นของได้เปล่า”

•	ความรอดหมายถึง “รอดจากความตายทางร่างกายและทาง 
วิญญาณ. ทุกคนจะได้รับการช่วยให้รอดจากความตายทาง 
ร่างกายโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า, ผ่านการสิ้นพระชนม ์
และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์. แต่ละบุคคลจะรอด
จากความตายทางวิญญาณโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าได้
เช่นกัน, ผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์. ศรัทธาดังกล่าวประจักษ์
ในชีวิตของการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณและ
การรับใช้พระคริสต์” (คู่มือพระคัมภีร์ “ความรอด”)

•	ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ แผนแห่งความรอดเป็นสิ่ง 
ที่มีไว้ให้ทุกคนโดยเสรี นี่ไม่ได้หมายความว่าชายหญิงทุกคนจะ 
ได้รับรางวัลเดียวกัน ดังท่ีแอลมาเป็นพยาน “ผู้ใดก็ตามท่ีประสงค์ 
จะมาย่อมมาได้และรับส่วนแบ่งในสายน้ำาแห่งชีวิตได้โดยเสรี”  
แต่ท่านเสริมข้อเตือนใจในเรื่องนี้ว่า “ผู้ใดก็ตามที่ไม่ประสงค์จะ 
มาผู้เดียวกันนั้นจะไม่ถูกบีบบังคับให้มา; แต่ในวันสุดท้ายจะนำา 
กลับคืนมาให้เขาตามการกระทำาของเขา” (แอลมา 42:27)  
ความรอดเป็นของได้เปล่าในแง่ท่ีว่าได้รับการเตรียมโดยพระคุณ 
ของพระผู้เป็นเจ้าผ่านการชดใช้ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะ
ได้รับความรอด ไม่ใช่ของได้เปล่าในแง่ที่ว่ามอบความรอดให้
ทุกคนโดยไม่คำานึงถึงสิ่งที่พวกเขาเชื่อหรือวิธีที่พวกเขาเลือก
ดำาเนินชีวิต

2 นีไฟ 2:6–30  การสร้าง การตก และการชดใช้

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองกล่าวถึงความเข้าใจต่อไปนี้เกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์กันระหว่างการสร้าง การตก และการชดใช้ “เป็นไป
ไม่ได้ที่คนจะเชื่อในพระคริสต์และการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระองค์โดยมีสำานึกอันแท้จริงและเต็มที่เพื่อให้ได้
ความรอดแต่กลับไม่เชื่อและไม่ยอมรับหลักคำาสอนอันแท้จริง 
ของการตกในเวลาเดียวกัน ถ้าไม่มีการตกก็ไม่จำาเป็นต้องม ี
พระผู้ไถ่หรือพระผู้ช่วยให้รอด และเป็นไปไม่ได้ที่จะเชื่อในการ 
ตก ซึ่งทำาให้เกิดความเป็นมรรตัยและชีวิตนิรันดร์ โดยที่ไม ่
เชื่อและไม่ยอมรับหลักคำาสอนอันแท้จริงของการสร้างในเวลา 
เดียวกัน ถ้าไม่มีการสร้างของทุกสิ่งในสถานะไม่ตายหรือเป็น 
อมตะ ก็จะไม่มีการตก ดังนั้นจึงไม่มีการชดใช้และไม่มีความ
รอด แผนนิรันดร์ของพระบิดาเรียกหาการสร้าง การตก และ
การชดใช้ โดยทุกอย่างถักทอไว้ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 82)
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2 นีไฟ 1–3

•	ในโอกาสหนี่งเอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีอธิบายว่า

“เหตุการณ์สำาคัญที่สุดที่เคยเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นชั่วนิจนิรันดร์ 
. . .  คือการสร้าง การตก และการชดใช้

“ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าใจการสร้างทางโลกของสิ่งทั้งปวง เราต้อง 
รู้วิธีการและลักษณะวิสัยท่ีความจริงนิรันดร์สามอย่างอันได้แก่ 
—การสร้าง การตก และการชดใช้—ถักทอไว้ด้วยกันอย่างแยก
ไม่ออกเพื่อก่อเกิดแผนแห่งความรอด . . .  ไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่
ตามลำาพังได้; แต่ละสิ่งยึดอยู่กับอีกสองสิ่ง และถ้าไม่มีความรู้
ในสิ่งทั้งหมดนี้ ก็สุดวิสัยที่จะรู้ถึงความจริงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง . . .

“แต่เป็นที่รู้กันว่าการชดใช้เกิดขึ้นเพราะการตก พระคริสต์ทรง
ชำาระค่าไถ่สำาหรับการล่วงละเมิดของอาดัม ถ้าไม่มีการตก ก็จะ 
ไม่มีการชดใช้ซึ่งมีผลให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์  
ดังนั้น ความรอดเกิดขึ้นเพราะการชดใช้ฉันใด ความรอดก็เกิด
ขึ้นเพราะการตกด้วยฉันนั้น” (“Christ and the Creation,” 
Ensign, June 1982, 9)

2 นีไฟ 2:5–6 “โดยกฎไม่มีเนื้อหนังใดถูกต้อง”

•	การแก้ต่าง หรือ การรับรอง หมายถึง “การได้รับอภัยโทษ 
จากบาปและประกาศว่าไม่มีความผิด. บุคคลจะได้รับการรับรอง 
จากพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดโดยผ่านศรัทธาในพระองค์.  
ศรัทธาน้ีแสดงออกโดยการกลับใจและการเช่ือฟังกฎและศาสน- 
พิธีของพระกิตติคุณ. การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำาให้มนุษย- 
ชาติสามารถกลับใจและได้รับการรับรองหรือได้รับอภัยโทษ 
ซึ่งตามจริงแล้วพวกเขาจะต้องได้รับโทษนั้น” (คู่มือพระคัมภีร์ 

“การแก้ต่าง การรับรอง”)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แนะนำาเราว่าพระคัมภีร์มอรมอน
สอนว่า “ความรอดไม่ได้เกิดจากการรักษาพระบัญญัติแต่เพียง
อย่างเดียว ‘โดยกฎไม่มีเนื้อหนังใดถูกต้อง’ (2  นีไฟ 2:5) แม้ผู้

ที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตวิญญาณทั้งดวงของพวกเขาแล้วก็
ยังเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สมค่า (ดู โมไซยาห์ 2:21) มนุษย์ไม่สามารถ
ทำาให้ตนเองรอดได้

“พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า ‘เนื่องจากมนุษย์ตกเขาจึงไม่มีค่า 
ควรได้สิ่งใดมาด้วยตนเอง’ (แอลมา 22:14) ‘ไม่มีสิ่งใดซึ่งน้อย 
กว่าการชดใช้อันไม่มีขอบเขตซึ่งจะเพียงพอสำาหรับบาปของ
โลก.’ (แอลมา 34:12; ดู 2  นีไฟ 9:7; แอลมา 34:8–16 ด้วย) 
‘ดังนั้น, การไถ่เกิดขึ้นโดยและผ่านพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์ . . .  
พระองค์ทรงพลีพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทดแทนบาป, เพื่อ 
สนองตอบเจตนารมณ์ของกฎ’ (2 นีไฟ 2:6–7) ดังนั้นเราจึง ‘สั่ง
สอนเรื่องพระคริสต์ . . .  เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวกเขาจะ
มองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา.’ (2 นีไฟ 25:26)” 
(in Conference Report, Oct. 1988,  78; or Ensign, Nov. 
1988, 67)

2 นีไฟ 2:8 “ความดีงาม, และพระเมตตา, และพระคุณ
ของพระเมสสิยาห์ผู้บริสุทธิ์”

•	ก่อนการเรียกของท่านสู่โควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์บรูซ ซี. 
ฮาเฟนอธิบายว่าการชดใช้ไม่ได้เป็นเพียงวิธีการของพระผู้เป็น
เจ้าเพื่อแก้ไขสิ่งผิดและทำาให้การเรียกร้องของความยุติธรรม
นั้นได้รับการตอบสนอง การชดใช้มีอำานาจอัศจรรย์ในการทำาให้ 
กลับคืนซึ่งสามารถช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงตนเอง “ข้าพเจ้าเคย 
สงสัยว่าผู้ที่เคยปฏิเสธการกลับใจแต่ต่อมายอมรับกฎของ 
ความยุติธรรมโดยการไถ่โทษบาปของตนเองนั้นมีค่าควรแก่
การเข้าสู่อาณาจักรซีเลสเชียลหรือไม่ คำาตอบคือไม่ ข้อกำาหนด
ในการเข้าสู่ชีวิตซีเลสเชียลสูงกว่าการไถ่โทษเพื่อให้บรรลุกฎ 
ของความยุติธรรมเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้ การไถ่โทษบาปของ 
เราจะไม่บังเกิดผลเหมือนการกลับใจจากบาปของเรา ความ
ยุติธรรมเป็นกฎแห่งดุลยภาพและระเบียบ ต้องได้รับการตอบ
สนองไม่ว่าจะโดยการไถ่โทษของเราเองหรือของพระองค์ แต่ถ้า
เราปฏิเสธพระดำารัสเชิญของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะให้พระองค์
ทรงแบกรับบาปของเรา และตอบสนองกฎแห่งความยุติธรรม
ด้วยตัวเราเอง เราจะไม่พบกับอำานาจในการทำาให้กลับคืนโดย
สมบูรณ์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นผ่านความช่วยเหลือจากสวรรค์ร่วม
กับการกลับใจอย่างแท้จริง การทำางานร่วมกันของอำานาจเหล่า
นี้มีพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจของเราอย่างถาวร 
เตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตซีเลสเชียล” (The Broken Heart: 
Applying the Atonement to Life’s Experiences [1989], 
7–8).
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บทที่ 7

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์เล่าถึงความรู้สึกเกี่ยวกับพระ

เมตตาของพระคริสต์ในการชำาระหนี้ของเรา “พระเยซูทรงมี คุณ 

ความดี อย่างที่ไม่มีคนอื่นใดจะสามารถมีได้ พระองค์ทรงเป็น 

พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์ ก่อนพระองค์จะประสูติในเบธเลเฮม 

พระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ไม่เพียงประทานพระวรกาย

อันเป็นวิญญาณแด่พระองค์ แต่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรองค์

เดียวที่ถือกำาเนิดของพระองค์ในเนื้อหนัง พระอาจารย์ของเรา 

ทรงดำาเนินพระชนม์ชีพที่ดีพร้อมปราศจากบาป และดังนั้นจึง 

ทรงเป็นอิสระจากข้อเรียกร้องของความยุติธรรม พระองค์ทรงด ี

พร้อมในคุณสมบัติทุกด้าน รวมถึงความรัก ความเมตตา ความ 

อดทน การเชื่อฟัง การให้อภัย และความนอบน้อม พระเมตตา  

ของพระองค์ชำาระหนี้ของเราให้แก่ความยุติธรรมเมื่อเรากลับใจ

และเชื่อฟังพระองค์” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2006 หน้า 53)

2 นีไฟ 2:11–13

เหตุใดการตรงกันข้ามจึงจำาเป็น

 
2 นีไฟ 2:11–14 “มีการตรงกันข้ามในสิ่งทั้งปวง”

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายว่าการตรงกันข้ามช่วยให้เราเข้มแข็งมากขึ้น “ชีวิต
ย่อมหนีไม่พ้นการท้าทาย บางอย่างขมขื่นและยากจะทน เรา
อาจไม่อยากได้รับการทดสอบทั้งหมดของชีวิต แต่นั่นตรงข้าม
กับแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่ง ‘เพราะจำาเป็นต้อง, มีการตรง
กันข้ามในสิ่งทั้งปวง’ (2 นีไฟ 2:11) การทดสอบเป็นขุมพลังของ
เรา” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 99)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบายว่าการตรงกันข้ามทำาให้ 
มีการเลือก

“พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราว่า ‘เพราะจำาเป็นต้อง, มีการตรง 
กันข้ามในสิ่งทั้งปวง’ (2  นีไฟ 2:11)—ดังนั้นจึงมี การตรงกัน
ข้ามทำาให้มีการเลือก และการเลือกทำาให้เกิดผล—ดีหรือชั่ว

“พระคัมภีร์มอรมอนอธิบายว่ามนุษย์ ‘เป็นอิสระที่จะเลือกเสรี- 
ภาพและชีวิตนิรันดร์ โดยผ่านพระผู้เป็นสื่อกลางที่ยิ่งใหญ่ของ
มวลมนุษย์ หรือจะเลือกการเป็นเชลยและความตาย ตามการ
เป็นเชลยและอำานาจของมาร” (2 นีไฟ 2:27)

“พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเรา มารเกลียดเรา พระผู้เป็นเจ้าทรงประ- 
สงค์ให้เรามีความสมบูรณ์แห่งปีติอย่างที่พระองค์ทรงมี มาร 
ต้องการให้เราเศร้าหมองเหมือนกับที่เขาเป็น พระผู้เป็นเจ้า 
ประทานพระบัญญัติเพื่อเป็นพรแก่เรา มารจะให้เราละเมิดพระ
บัญญัติเหล่านี้เพื่อสาปแช่งเรา

“เราเลือกอยู่ทุกวันเป็นประจำาจากความปรารถนา ความคิด  
และการกระทำาของเราว่าเราต้องการได้รับพรหรือถูกสาปแช่ง 
มีความสุขหรือเศร้าหมอง” (in Conference Report, Apr. 1988, 
5; or Ensign, May 1988, 6)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แมกซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองแสดงความคิดเห็นว่าการตรงกันข้ามเกี่ยวข้องกับ 
ความสุขอย่างไร “แท้จริงแล้ว ถ้าปราศจากการเลือก ปราศจาก
อิสรภาพของเราในการเลือก และปราศจากการตรงกันข้าม ก ็
จะไม่มีการดำารงอยู่ที่แท้จริง สิ่งนี้เหมือนกับคำาเปรียบเทียบของ
ลีไฮที่ว่าถ้าไม่มีสิทธิ์เสรีและการตรงกันข้าม สิ่งต่างๆ ก็จะไม่มี
ความหมาย ‘สารประกอบในหนึ่งเดียว’ ที่เห็นความแตกต่างไม่
ได้ (2 นีไฟ 2:11) ในสถานการณ์เช่นนี้โลกก็จะ ‘ไม่มีจุดประสงค์
ในเจตนารมณ์ของการสร้างของมัน.’ (2  นีไฟ 2:12) เป็นความ
จริงที่เราไม่สามารถเติบโตทางวิญญาณหรือไม่มีความสุขอย่าง
แท้จริงเว้นแต่และจนกว่าเราจะใช้สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมของเรา
อย่างฉลาด” (One More Strain of Praise [1999], 80)

2 นีไฟ 2:15 ต้นไม้แห่งความรู้ในเรื่องความดีความชั่ว
กับต้นไม้แห่งชีวิต

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายถึงความหมายของต้นไม้แห่งชีวิตและต้นไม้แห่งความ 
รู้ในเรื่องความดีความชั่ว “ตามการตก พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าใน 
สวนเอเดนมีต้นไม้สองต้น ต้นหนึ่งคือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งความ 
หมายในเชิงเปรียบเทียบคือชีวิตนิรันดร์ และอีกต้นหน่ึงคือต้นไม้ 
แห่งความรู้ในเร่ืองความดีความช่ัว ซ่ึงความหมายในเชิงเปรียบ- 
เทียบคือวิธีและสาเหตุ ตลอดจนลักษณะที่ทำาให้ความเป็น 
มรรตัยและทุกส่ิงท่ีเก่ียวข้องมาสู่ภาวะท่ีเป็นอยู่” (A New Witness 
for the Articles of Faith, 86)

2 นีไฟ 2:15 สิ่งใดต้องห้าม

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธแสดงให้เห็นถึงวิธีที่หนังสือโมเสส 
ช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าจึงทรงบัญชาไม่ให้อาดัมรับ
ประทานผลไม้ “เช่นเดียวกับเหตุผลที่พระเจ้าตรัสห้ามอาดัม 
รับประทานผลจากต้นไม้นั้นไม่ชัดเจนในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่ 
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ต้นฉบับท่ีมาถึงเราในหนังสือโมเสสกล่าวไว้อย่างชัดเจน พระเจ้า 
ตรัสกับอาดัมว่าถ้าปรารถนาจะอยู่ในสวน เขาต้องไม่รับประทาน 
ผลไม้ แต่ถ้าปรารถนาจะรับประทานและรับความตายเขาม ี
เสรีภาพที่จะทำาเช่นนั้น” (Answers to Gospel Questions, 
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5  vols. [1957–1966], 
4:81)

2  นีไฟ 2:15–16, 26–27  มนุษย์ควรกระทำาด้วย
ตนเอง

•	ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) สอนว่า
สิทธิ์เสรีมีความจำาเป็นต่อการเติบโตของเรา

“พระบิดาในสวรรค์ทรงประสงค์ให้การเจริญเติบโตของเรา
ดำาเนินต่อไปในความเป็นมรรตัยและดีขึ้นจากเสรีภาพในการ
เลือกและการเรียนรู้ พระองค์ทรงประสงค์ให้เราใช้ศรัทธาและ
เจตจำานงของเราด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างกายใหม่ที่เรา 
ต้องเป็นนายและรู้จักควบคุม แต่เรารู้จากการเปิดเผยท้ังในสมัย 
โบราณและในปัจจุบันว่าซาตานปรารถนาจะให้เราปฏิเสธอิสร- 
ภาพและสิทธิ์เสรีของตนเองเมื่อนานมาแล้วและตอนนี้เราจำา 
ไม่ได้ แม้ในปัจจุบันเขาก็ยังปรารถนาจะปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ทุก 
โมงยาม แท้จริงแล้วซาตานต่อต้านอย่างรุนแรงถึงเสรีภาพใน
การเลือกที่พระบิดาประทานให้ รุนแรงมากจนยอห์นอธิบายใน 
วิวรณ์ว่าเป็น ‘สงครามในสวรรค์’ (วิวรณ์ 12:7) เกี่ยวกับเรื่อง 
นี้ ซาตานจะบังคับเราและเขาจะปล้นของประทานที่มีค่ามาก
ที่สุดของเราไปถ้าเขาทำาได้ นั่นคือเสรีภาพของเราในการเลือก
อนาคตอันศักดิ์สิทธิ์และความสูงส่งที่เราทุกคนหวังจะได้รับ

“ผ่านทางพระคริสต์และการที่พระองค์ทรงปกป้องแผนของพระ
บิดาอย่างองอาจกล้าหาญ อุดมการณ์แห่งสิทธิ์เสรีและความ
ใฝ่ฝันนิรันดร์ได้รับชัยชนะ . . .

“ดังนั้นเรามาสู่ความเป็นมรรตัย เช่นเดียวกับเยเรมีย์ [ดู เยเรมีย์  
1:5] ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักว่าเป็นลูกทางวิญญาณที่แท้จริง 
ของพระองค์ มีสิทธิพิเศษในการเลือกทางเดินส่วนตัวเรื่องความ 
เชื่อและการนับถือศาสนา โดยชัยชนะของพระคริสต์ในสวรรค์
เหนือลูซิเฟอร์ และต่อมาชัยชนะของพระองค์บนแผ่นดินโลกใน
การเอาชนะผลกระทบจากการตกของอาดัมและความตายของ
มวลมนุษย์ ‘ลูกหลานมนุษย์’ ยังคง ‘เป็นอิสระตลอดกาล, รู้จัก
แยกแยะดีชั่ว; กระทำาด้วยตนเองและมิถูกกระทำา’ . . .

“เพื่อให้เข้าใจอย่างเต็มที่ถึงของประทานแห่งสิทธิ์เสรีนี้และ 
คุณค่าอันประเมินมิได้ เป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเข้าใจว่า
วิธีการซ่ึงสำาคัญที่สุดของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับการกระทำาคือ
การชักชวน ความอดทนอดกลั้น ไม่ใช่การบีบบังคับและการ 

เผชิญหน้ากันตรงๆ พระองค์ทรงกระทำาโดยชักชวนอย่างนุ่ม 
นวลและพระดำารัสจูงใจอันอ่อนหวาน พระองค์ทรงกระทำาด้วย 
ความเคารพอยู่เสมอต่อเสรีภาพและอิสรภาพที่เรามี พระองค ์
ทรงประสงค์จะช่วยเราและทรงขอโอกาสช่วยเรา แต่พระองค ์
ไม่ทรงประสงค์จะละเมิดสิทธิ์เสรีของเรา พระองค์ทรงรักเรา 
มากเกินกว่าจะทำาเช่นนั้น และการทำาเช่นนั้นจะขัดต่อพระอุป- 
นิสัยอันล้ำาเลิศของพระองค์” (in Conference Report, Oct. 
1989, 21; or Ensign, Nov. 1989, 17–18)

2 นีไฟ 2:17–18 “เทพองค์หนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า . . .  กลาย
เป็นมาร”

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์  
(1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดอธิบายว่าลูซิเฟอร์ตกจาก 
ตำาแหน่งของสิทธิอำานาจได้
อย่างไร “เพราะการกบฎของ 
ลูซิเฟอร์ เขาจึงถูกขับออกไป 
และกลายเป็นซาตาน มาร  
‘บิดาของความเท็จทั้งปวง, ที่จะ 
หลอกลวงและทำาให้มนุษย์มืด 
บอด, และชักนำาพวกเขาไปเป็นทาสตามความประสงค์ของเขา, 
แม้มากเท่าที่จะไม่สดับฟังเสียงของเรา’ (โมเสส 4:4) ดังนั้น 
ซาตานผู้นี้เคยเป็นเทพของพระผู้เป็นเจ้าและมีสิทธิอำานาจ แม ้
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า ถูกขับจากที่ประทับของพระผู้เป็น 
เจ้าและพระบุตรของพระองค์ (ดู คพ. 76:25) เหตุการณ์นี้ทำาให ้
เกิดความเศร้าโศกอย่างยิ่งในสวรรค์ ‘สวรรค์ร้องไห้เพราะเขา— 
เขาคือลูซิเฟอร์, บุตรคนหนึ่งแห่งรุ่งอรุณ.’ (คพ. 76:26)” (in 
Conference Report, Oct. 1987,  42; or Ensign, Nov. 
1987, 35)

2 นีไฟ 2:22 “สิ่งทั้งปวง” ได้รับผลกระทบจากการตกของ 
อาดัม

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีอธิบายว่าสิ่งทั้งปวงเชื่อมโยง 
กับการตกของอาดัมอย่างไร “จากนั้นการตกมาถึง อาดัมตก  
ความเป็นมรรตัย การให้กำาเนิด และความตายเกิดขึ้น มนุษย์ที ่
ตกเป็นมรรตัย เขามีเนื้อหนังแห่งมรรตัย เขาเป็น ‘เนื้อหนังคน
แรกบนแผ่นดินโลก’ และผลของการตกผ่านไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ได ้
รับการสร้าง สิ่งเหล่านั้นตกและกลายเป็นมรรตัยด้วย ความ 
ตายเข้ามาสู่โลก ความเป็นมรรตัยครอบครอง การให้กำาเนิดเกิด
ขึ้น จุดประสงค์อันยิ่งใหญ่และนิรันดร์ของพระเจ้ากลิ้งออกไป” 
(“Christ and the Creation,” Ensign, June 1982, 14)
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“ความเป็นมรรตัย การให้กำาเนิด และความตายทั้งหมดนี้มีจุด
เริ่มต้นที่การตก . . .

“. . .ในยุคสมัยแรก พระผู้สร้างผู้ทรงเป็นนิจนิรันดร์ทรงสร้าง 
แผ่นดินโลก มนุษย์ และสิ่งมีชีวิตรูปแบบอื่นๆ ในสภาพที่สิ่ง 
เหล่านั้นจะตกได้ การตกเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ  
สิ่งทั้งปวงสร้างขึ้นเพื่อจะตกหรือแปลงเปลี่ยนได้ . . .

“. . .ในยุคสมัยแรกและยุคเอเดน สิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบมีชีวิตอยู่ 
ในสถานะที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน . . .  ความตายและการ 
ให้กำาเนิดยังไม่ได้เข้ามาในโลก” (Ensign, June 1982, 9)

2  นีไฟ 2:22–23 ความแตกต่างระหว่างบาปและการ
ล่วงละเมิดคืออะไร

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง 
บาปและการล่วงละเมิด “[ความ] แตกต่างระหว่าง บาป และ  
การล่วงละเมิด เตือนให้เราระมัดระวังคำาพูดในหลักแห่งความ 
เชื่อข้อสอง ‘เราเชื่อว่ามนุษย์จะได้รับโทษเพราะ บาป ของตน, 
และมิใช่เพราะ การล่วงละเมิด ของอาดัม’ (เน้นตัวเอน) ข้อความ 
นี้สะท้อนให้เห็นในความขัดแย้งในกฎหมายด้วย การกระทำา
บางอย่างเช่นฆาตกรรมเป็นอาชญากรรมเพราะเป็นเร่ืองผิด 
ปกติวิสัย การกระทำาอื่นๆ เช่นการขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ถือเป็น
อาชญากรรมก็ต่อเมื่อเป็นข้อห้ามทางกฎหมาย ภายใต้ข้อแตก
ต่างเหล่านี้ การกระทำาที่ก่อให้เกิดการตกไม่ใช่บาป—เป็นเพียง
ความผิด—แต่การล่วงละเมิด—ผิดเพราะเป็นข้อห้ามอย่างเป็น
ทางการ คำาสองคำานี้ไม่ได้ใช้เพื่อแสดงความแตกต่างเสมอไป
แต่ความแตกต่างนี้ดูเหมือนมีความหมายในสภาพการณ์ของ
การตก” (in Conference Report, Oct. 1993, 98; or Ensign, 
Nov. 1993, 73)

2 นีไฟ 2:22–23

เหตุใดการตกของอาดัมจึงมีความ
จำาเป็นต่อความรอดของเรา

 
2 นีไฟ 2:22–25  “อาดัมตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่”

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายถึงความจำาเป็นของการตกดังนี้

“การสร้างดำาเนินมาถึงจุดสิ้นสุดที่อาดัมและเอวาในสวนเอเดน  
พวกท่านได้รับการสร้างตามรูปลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้า โดยม ี

ร่างกายเป็นเนื้อหนังและกระดูก สร้างตามรูปลักษณ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้ายังไม่เป็นมรรรตัย พวกท่านจะไม่แก่ชรา และไม่ตาย 
‘และพวกท่านจะไม่มีลูก’ [2 นีไฟ 2:23] ท้ังไม่ประสบการทดลอง 
ในชีวิต . . .  การสร้างของอาดัมกับเอวาเป็น การสร้างแห่งเมือง
บรมสุขเกษม ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญก่อนที่พวก
ท่านจะมีสัมฤทธิผลในพระบัญชาให้มีลูกและเตรียมร่างกาย
ทางโลกให้บุตรธิดาทางวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในโลก
ก่อนเกิด

“. . .   การตกของอาดัม (กับเอวา) ประกอบด้วยการสร้างทาง 
มรรตัยและทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็นในร่างกายของ
พวกท่าน รวมถึงการมีโลหิตไหลเวียนและการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ 
ด้วย ตอนนี้พวกท่านสามารถมีลูกได้ พวกท่านและลูกหลาน 
ต้องเผชิญกับการบาดเจ็บ โรคภัยไข้เจ็บ และความตาย”  
(เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 37)

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์กล่าวเสริมคำาอธิบายนี้ว่าการตก 
มีผลต่ออาดัมและเอวาเช่นเดียวกับลูกหลานของพวกท่าน
อย่างไร

“เพราะการล่วงละเมิดของอาดัม 
กับเอวา พวกท่านเลือกท่ีจะออก 
จากสภาพของความไร้เดียงสา 
(ดู 2 นีไฟ 2:23–25) ถูกเนรเทศ
จากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
สิ่งนี้ชาวคริสต์หมายถึงการตก 
หรือการล่วงละเมิดของอาดัม 
นี่คือความตายทางวิญญาณ 
เพราะอาดัมและเอวาออกจาก
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและ
ได้รับสิทธิ์เสรีเพื่อ ‘กระทำาด้วย

ตนเองและมิถูกกระทำา’ (2 นีไฟ 2:26) พวกท่านได้รับอำานาจอัน
ยิ่งใหญ่แห่งการให้กำาเนิดเพื่อที่พวกท่านจะรักษาพระบัญญัติ
ให้ ‘มีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดิน มีอำานาจเหนือแผ่นดิน’ 
และมีปีติในลูกหลานของท่าน (ปฐมกาล 1:28)

“ลูกหลานทุกคนของพวกท่านถูกเนรเทศจากท่ีประทับของ 
พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกัน (ดู 2  นีไฟ 2:22–26) อย่างไรก็ตาม 
ลูกหลานของอาดัมและเอวาเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปแรกเพราะ 
พวกเขาไม่มีส่วนร่วมในบาปนั้น ดังนั้นจึงไม่ยุติธรรมที่มนุษย- 
ชาติทั้งปวงจะต้องทนทุกข์ไปชั่วนิรันดร์เพราะการล่วงละเมิด 
ของอาดัมกับเอวา บิดามารดาแรกของเรา จึงจำาเป็นต้องตกลง
กันในเร่ืองความไม่ยุติธรรม ด้วยเหตุน้ีจึงต้องมีการพลีพระชนม์- 
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©
 1

99
4 

พอ
ล 

แม
นน

์

ชีพเพ่ือการชดใช้ของพระเยซูในบทบาทพระผู้ช่วยให้รอดและ
พระผู้ไถ่ เพราะการกระทำาอันสูงส่งของการชดใช้ จึงทำาให้ทุกจิต
วิญญาณสามารถได้รับการอภัยบาป ล้างบาปออกไป และไม่
จดจำาอีก (ดู 2 นีไฟ 9:6–9; Talmage, Articles of Faith, p. 89) 
อย่างไรก็ตามการให้อภัยนี้เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไขของการกลับใจ
และความชอบธรรมของแต่ละบุคคล (in Conference Report, 
Oct. 1988, 13–14; or Ensign, Nov. 1988, 12)

•	ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) และประธานโจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธช่วยให้เราเข้าใจว่าการตกของอาดัมเป็นส่วนหนึ่ง
ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

“พวกท่าน [อาดัมกับเอวา] ขัดขืนพระผู้เป็นเจ้าและการปกครอง 
ของพระองค์หรือ ไม่เลย แต่พวกท่านล่วงละเมิดพระบัญชา 
ของพระเจ้า และโดยการล่วงละเมิดนั้น บาปจึงเข้ามาในโลก  
พระเจ้าทรงทราบว่าพวกท่านจะทำาเช่นนั้น และพระองค์ทรง 
วางแผนไว้แล้วว่าพวกท่านจะทำา” (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 103)

“อาดัมทำาสิ่งที่ท่านต้องทำาเท่านั้น ท่านรับประทานผลไม้นั้นด้วย 
เหตุผลที่ดีประการหนึ่ง และนั่นเปิดประตูนำาท่านกับข้าพเจ้า 
และทุกคนเข้ามาสู่โลกนี้ . . .

“. . .   ถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอาดัม ข้าพเจ้าคงไม่มาอยู่ที่นี่ ท่านก็ 
คงจะไม่มาอยู่ที่นี่ เราจะเป็นวิญญาณรออยู่ในสวรรค์” (Joseph  
Fielding Smith, in Conference Report, Oct. 1967, 121–122)

เราเรียนรู้จาก โมเสส 5:10–11 ว่าอาดัมกับเอวาตระหนักในพร
อันเป็นผลจากการตก พวกท่านเข้าใจแนวคิดต่อไปนี้

“ดวงตาของข้าพเจ้าจึงเปิด” พวกท่านรู้จักความดีจากความชั่ว 
(ข้อ 10)

“ในเนื้อหนังข้าพเจ้าจะเห็นพระผู้เป็นเจ้า” การฟื้นคืนชีวิตจะเกิด 
ขึ้นจากการเสด็จมาของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ (ข้อ 10)

“เรา . . .  จะมี . . .  พงศ์พันธุ์” การให้กำาเนิดมาสู่โลก (ข้อ 11)

“เรา. . .รู้ความดีและความชั่ว” อาดัมกับเอวามีสิทธิ์เสรีที่จะ
เลือกระหว่างความดีกับความชั่ว (ข้อ 11)

“เรา . . .  รู้ . . .  ปีติของการไถ่ของเรา, และชีวิตนิรันดร์ซึ่งพระ
ผู้เป็นเจ้าประทานแก่ปวงชนที่เชื่อฟัง.” การชดใช้เกิดขึ้นได้  
(ข้อ 11)

2 นีไฟ 3:4–5 “พันธสัญญาของพระเจ้าสำาคัญยิ่ง”

•	ในการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ เราอ่านว่า 
“พระเจ้าทรงมาเยือน” โยเซฟ บุตรของยาโคบท่ีกล่าวไว้ในพันธ- 
สัญญาเดิม และโยเซฟได้รับสัญญาสำาคัญเกี่ยวกับลูกหลาน
ของท่าน (ปจส, ปฐมกาล 50:24) ดังที่ลีไฮเป็นพยาน “โยเซฟ 
เห็นวันเวลาของเราจริงๆ” (2  นีไฟ 3:5) หมายถึงในสมัยของ 
ลีไฮและลูกหลานของท่าน โยเซฟทราบว่าในอนาคตพระผู้เป็น 
เจ้าจะทรงยก “ผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอผู้หนึ่ง” (ข้อ  7) ผู้ได้ชื่อว่าเป็น 
ศาสดาพยากรณ์คนสำาคัญซึ่งมีชื่อตามท่าน (ดู ข้อ  15) โยเซฟ 
ยังทราบเช่นกันว่าน่ันจะเป็นลูกหลานของท่านส่วนใหญ่ท่ีพระเจ้า 
จะทรงเรียกก่อนในยุคสุดท้ายนี้เพื่อนำาพระกิตติคุณไปสู่สมาชิก 
อีกจำานวนหน่ึงท่ีสูญหายของเช้ือสายอิสราเอลซ่ึงกระจัดกระจาย 
ไปในบรรดาประชาชาติของแผ่นดินโลก เพื่อเป็นการทำาตาม 
พันธสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงทำากับอับราฮัม (ดู Bible Dic- 
tionary, “Joseph,” 716–717; คู่มือพระคัมภีร์ “โยเซฟ บุตรของ
ยาโคบ”) เห็นได้ชัดว่า เพราะพระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญากับ
โยเซฟ พระองค์จะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์กับเราเช่น
กันถ้าเราชอบธรรม

คำาสอนของลีไฮเป็นแบบอย่างสำาคัญของวิธีที่พระบิดาบน
สวรรค์ทรงปฏิบัติตามพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำากับโยเซฟ 
เราสามารถมั่นใจได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปฏิบัติตามพันธ- 
สัญญาของพระองค์เสมอ

2 นีไฟ 3:6–9 “ผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอ”

•	ผู้หยั่งรู้คือ “ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระผู้เป็นเจ้าที่จะเห็นสิ่งที ่
พระผู้เป็นเจ้าทรงซ่อนจากโลกด้วยดวงตาทางวิญญาณ (โมเสส  
6:35–38) ท่านเป็นผู้เปิดเผยและศาสดาพยากรณ์ (โมไซยาห์ 
8:13–16) ในพระคัมภีร์มอรมอน แอมันสอนว่าผู้หยั่งรู้เท่านั้น
ที่สามารถใช้เครื่องแปลพิเศษ หรือ อูริมและทูมมิม (โมไซยาห์ 
8:13; 28:16) ผู้หยั่งรู้จะรู้ถึงอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในสมัย
โบราณ มักจะเรียกศาสดาพยากรณ์ว่าผู้หยั่งรู้ (1 ซามูเอล 9:9; 
2 ซามูเอล 24:11)

“โจเซฟ สมิธเป็นผู้หยั่งรู้ที่สำาคัญ
ยิ่งในยุคสุดท้าย (คพ. 21:1;  
135:3)” (คู่มือพระคัมภีร์ “ผู้
หยั่งรู้”) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธเป็น “ผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอ” ดัง 
อธิบายไว้ใน 2  นีไฟ 3:6 ใน
ฐานะลูกหลานของโยเซฟ บุตร
ของอิสราเอล
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“พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงยกผู้หยั่งรู้ผู้
หนึ่งขึ้น, ซึ่งจะเป็นผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอแก่เลือดเนื้อเชื้อไข
ของข้าพเจ้า” (ข้อ 6)

พระเจ้าตรัสว่าโจเซฟ สมิธ จูเนียร์จะได้รับ “เรียกว่าผู้หยั่งรู้, ผู้แปล, ศาสดาพยากรณ์” (คพ. 21:1) 
และโจเซฟได้รับแต่งตั้งให้ยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นของสมัยการประทานนี้ (ดู คพ. 110:16; 112:32)

“เขาจะได้รับความนับถืออย่างสูงในบรรดาเลือดเนื้อ
เชื้อไขของเจ้า” (ข้อ 7)

มีลูกหลานหลายล้านคนของผู้คนในพระคัมภีร์มอรมอนที่ยอมรับโจเซฟ สมิธว่าเป็นศาสดาพยากรณ์
แห่งการฟื้นฟู

“เขาจะทำางานเพื่อเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า . . .  ซึ่งจะมี
ค่ายิ่งแก่พวกเขา” (ข้อ 7)

ลูกหลานมากมายของลีไฮได้รับพรจากความสว่างของพระกิตติคุณซึ่งได้รับการฟื้นฟูโดยศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ

“เขาจะไม่ทำางานอื่นใด, นอกจากงานที่เราจะสั่งเขา” 
(ข้อ 8)

ชีวิตของโจเซฟ สมิธมุ่งเน้นการทำาสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ตัวอย่างเช่น ในตอนเริ่มต้นของ
การปฏิบัติศาสนกิจ ท่านได้รับบัญชาให้แปลพระคัมภีร์มอรมอน “และเจ้ามีของประทานที่จะแปล
แผ่นจารึก; และนี่เป็นของประทานแรกที่เราให้เจ้า; และเราบัญชาว่าเจ้าจะไม่อ้างว่ามีของประทาน 
อื่นจนกว่าจุดประสงค์ของเราจะเกิดสัมฤทธิผลในการนี้; เพราะเราจะไม่ให้ของประทานอื่นแก่เจ้า
จนกว่าการนี้จะเสร็จ” (คพ. 5:4)

“เขาจะยิ่งใหญ่เหมือนโมเสส” (ข้อ 9) โมเสสรวบรวมอิสราเอลจากอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่สัญญาไว้ โจเซฟ สมิธได้รับกุญแจจากโมเสสให้
รวบรวมอิสราเอล “ฉะนั้น, เราจะยกคนๆ หนึ่งขึ้นให้ผู้คนของเรา, ผู้จะนำาพวกเขาเหมือนดังโมเสส 
นำาลูกหลานของอิสราเอล” (คพ. 103:16) นี่คือหนึ่งในหลายๆ ด้านที่โจเซฟเหมือนกับโมเสส

“เราจะให้พลังความสามารถแก่เขาเพื่อนำาคำาของเรา
ออกมาสู่หน่อเนื้อเชื้อไขของเจ้า” (ข้อ 11)

โจเซฟ สมิธแปลและมอบบันทึกบรรพชนของลูกหลานลีไฮให้แก่พวกเขา (ดู คพ. 3; 5; 10)  
เช่นเดียวกับการเปิดเผยอื่นๆ อีกมากมาย

บทที่ 7

•	ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าวคำาพยานถึง โจเซฟ 
สมิธ “ผู้หยั่งรู้ที่เลิศเลอ” ซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จักเฉพาะในสมัยของโย
เซฟในอียิปต์เท่านั้นแต่รู้จักแม้ก่อนการสร้างโลก “มีประกาศิต

ในสภาแห่งนิรันดร เป็นเวลา
นานก่อนการวางรากฐานของ
แผ่นดินโลก ว่าโจเซฟ สมิธ 
เป็นชายผู้น้ันท่ีจะนำาพระคำา
ของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ผู้คนใน
สมัยการประทานสุดท้ายของ
โลกนี้ ได้รับความสมบูรณ์ของ
กุญแจและอำานาจฐานะปุโรหิต
แห่งพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า 

พระเจ้าทรงเฝ้าสังเกตท่าน บิดาท่าน และคุณปู่ของท่าน ตลอด

จนบรรพชนของท่านย้อนไปจนถึงอับราฮัม จากอับราฮัมไป

จนถึงช่วงเวลาน้ำาท่วม และจากช่วงเวลาน้ำาท่วมไปจนถึงสมัย

ของอีนิค จากสมัยของอีนิคไปจนถึงอาดัม พระองค์ทรงเฝ้ามอง

ครอบครัวนั้นและสายเลือดนั้นไหลเวียนตั้งแต่ต้นกำาเนิดจนถึง

การกำาเนิดของชายผู้นั้น ท่าน [ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ] ได้

รับแต่งตั้งล่วงหน้าในนิรันดรให้ปกครองดูแลสมัยการประทาน

สุดท้ายนี้” (Discourses of Brigham Young, 108)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แนะนำาตัวอย่างมากมายของ 
ความจริงที่ผู้หยั่งรู้โจเซฟ สมิธสามารถมองเห็นด้วยดวงตาทาง
วิญญาณซึ่งก่อนหน้านี้ซ่อนไว้จากโลก

1. การเปิดเผยเกี่ยวกับขอบเขตและการขยายของจักรวาล (see 
โมเสส 1:33; คพ. 76:24  )

2. การเปิดเผยเกี่ยวกับจุดประสงค์สำาคัญของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 
โมเสส 1:39  )

3. การเปิดเผยเกี่ยวกับเราในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
(ดู คพ. 93:29)

4. การเปิดเผยเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของมนุษย์ (ดู คพ. 
84:38  )

5. การเปิดเผยถึงความเกี่ยวข้องที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อบุตร
ธิดาเป็นการส่วนพระองค์ (ดู แอลมา 18:32)

6. การเปิดเผยเกี่ยวกับขอบเขตการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด 
(ดู 2 นีไฟ 9:7; คพ. 88:6)

(ดู–เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 119–122)

2 นีไฟ 3:6–15 คำาพยากรณ์ของโยเซฟ

•	แผนภูมิต่อไปนี้ช่วยอธิบายคำาพยากรณ์ซึ่งโยเซฟแห่งอียิปต ์
กล่าวเจาะจงถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและสัมฤทธิผล 
ของคำาพยากรณ์เหล่านี้

สัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นคำาพยากรณ์ใน 2 นีไฟ 3
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“เลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า. . .  จะเข้ามารวมกัน, สู่การ
หักล้างหลักคำาสอนที่ผิด” (ข้อ 12)

พระคัมภีร์มอรมอนและการเปิดเผยอื่นๆ ในยุคปัจจุบันให้ความเข้าใจอันเรียบง่ายและ 
เชื่อถือได้ของหลักธรรมและหลักคำาสอนพระกิตติคุณที่มีอยู่มากมายในพระคัมภีร์ไบเบิล  
(ดู คพ. 20:8–15; 42:12)

“จากความอ่อนแอเราจะทำาให้เขาเข้มแข็ง” (ข้อ 13) เด็กหนุ่มยากจนจากบ้านไร่กลายเป็นศาสดาพยากรณ์แห่งการฟื้นฟู

“พวกเขาที่พยายามจะทำาลายท่านจะพ่ายแพ้” 
(ข้อ 14)

ดังที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ (ดู 3 นีไฟ 21:10) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับการปกปักรักษา 
จนท่านบรรลุผลสำาเร็จในพันธกิจของท่าน (ดู คพ. 121:16–22)

“ชื่อท่านจะเรียกตามข้าพเจ้า; และจะเป็นตามชื่อบิดา
ท่าน” (ข้อ 15)

โจเซฟ สมิธ จูเนียร์ บุตรคนที่สามของโจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ ได้รับการตั้งชื่อตามบิดาของท่าน  
(ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 4)

“เพราะเรื่อง [พระกิตติคุณและศาสนพิธีพระ
กิตติคุณ], ที่พระเจ้าจะทรงนำาออกมาโดยมือท่าน, 
โดยเดชานุภาพของพระเจ้าจะนำาผู้คนของข้าพเจ้าไปสู่
ความรอด” (ข้อ 15)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธแสดงให้เราเห็นว่าเราจะได้รับชีวิตนิรันดร์โดยผ่านการฟื้นฟูศาสนจักร
และศาสนพิธีของพระเจ้า

2 นีไฟ 1–3

2 นีไฟ 3:12 พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร์ไบเบิล 
“จะเข้ามารวมกัน”

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์อธิบายว่าพระคัมภีร์มอรมอน
และพระคัมภีร์ไบเบิลจะเข้ามารวมกันได้อย่างไร “พันธสัญญา 
เดิม พันธสัญญาใหม่ . . .  และ . . .  พระคัมภีร์มอรมอน . . . 
เวลานี้ถักทอไว้ด้วยกันในวิธีที่เมื่อท่านอ่านเล่มหนึ่งท่านจะถูก 
ดึงเข้าไปหาอีกเล่มหนึ่ง เมื่อท่านเรียนรู้จากเล่มหนึ่งท่านจะได้
รับความกระจ่างจากอีกเล่มหนึ่ง พระคัมภีร์ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่ง
เดียวในมือของเราอย่างแท้จริง” (in Conference Report, Oct. 
1982, 75; or Ensign, Nov. 1982, 53)

2 นีไฟ 3:18 ใครคือผู้คนอีกพวกหนึ่งที่พูดถึง

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีระบุว่าผู้คนที่พูดถึงใน 2  นีไฟ 
3:18 คือผู้คนดังต่อไปนี้ “สังเกตพระคำาเหล่านี้ของพระเจ้า ‘และ 
เรา, ดูเถิด, เราจะให้แก่เขา [มอรมอน] เพ่ือเราจะเขียนคำาเขียน 

สัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นคำาพยากรณ์ใน 2 นีไฟ 3

เกี่ยวกับเลือดเนื้อเชื้อไขของเจ้า [ชาวนีไฟ], ให้แก่เลือดเนื้อ 
เช้ือไขของเจ้า [ชาวเลมัน]; และกระบอกเสียงแห่งเลือดเน้ือเช้ือไข 
ของเจ้า [โจเซฟ สมิธ] จะประกาศมัน’ นั่นคือมอรมอนเขียน 
พระคัมภีร์มอรมอน แต่สิ่งที่ท่านเขียนนำามาจากงานเขียนของ 
ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟ และงานเขียนเหล่านี้รวบรวมเป็น 
หนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่งแปลโดยโจเซฟ สมิธและท่านส่งออกไป 
สู่ชาวเลมัน” (A New Witness for the Articles of Faith 
[1985], 426)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	การสร้าง การตก และการชดใช้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

•	เราสามารถเรียนรู้กลยุทธ์ใดของซาตานจากวลี “การหลับ
ของนรก” (2 นีไฟ 1:13)

•	ความสัมพันธ์ระหว่างการทดลอง ความยากลำาบาก และ 
ความทุกข์ท่ีเราเผชิญอยู่คืออะไร พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบ 
ว่าเราสามารถเป็นสิ่งใด (ดู 2 นีไฟ 2:2)

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เขียนเรียงความหนึ่งย่อหน้าอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

การสร้าง การตก และการชดใช้

•	จากส่ิงท่ีท่านเรียนรู้ใน 2 นีไฟ 2:5–10 ท่านจะอธิบายอย่างไร
กับคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกับเราว่าจำาต้องมีการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์

•	เขียนคำาพยากรณ์อย่างน้อยหกข้อใน 2  นีไฟ  3 ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
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2 นีไฟ  4–8

บทที ่  8

บทนำา
เมื่อลีไฮใกล้สิ้นชีวิต ท่านให้พรบุตรธิดาของท่านโดยสัญญาว่า 
ถ้าพวกเขารักษาพระบัญญัติพวกเขาจะรุ่งเรือง แต่ถ้าพวกเขา 
ไม่เชื่อฟังพวกเขาจะถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
(ดู 2  นีไฟ 4:4) พระเจ้าประทานคำาสัญญาเดียวกันนั้นแก่นีไฟ 
ในช่วงแรกของการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน เมื่อพระองค์ทรง 
สัญญากับนีไฟว่าถ้าท่านรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
เขาจะรุ่งเรืองและได้รับการ “พาไปยังแผ่นดินแห่งคำาสัญญา  
. . .  ซึ่งเลิศเลอกว่าผืนแผ่นดินอื่นทั้งปวง” (1  นีไฟ 2:20) นอก 
จากนี้ พระเจ้าตรัสว่าถ้าพี่ชายของนีไฟกบฏต่อต้านท่าน พวก 
เขาจะ “ถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า” (1  นีไฟ 2:21)  
คำาสัญญานี้เกิดสัมฤทธิผลเมื่อผู้คนของนีไฟแยกออกจาก 
บรรดากบฏผู้ติดตามเลมันและเลมิวเอล

เราทุกคนต้องเลือกระหว่างความดีกับความชั่ว ความสำาคัญ 
ของการเลือกที่ดีบอกไว้ใน 2 นีไฟ 4–8: (1) เมื่อลีไฮให้พรหลาน 
ของท่าน (2)  สะท้อนจากความคิดและคำาพูดของนีไฟในคำา
สดุดีจากใจท่าน (3)  ระหว่างการแบ่งแยกชาวนีไฟและชาวเลมัน 
และ (4)  ในคำาสอนของเจคอบเกี่ยวกับการกระจัดกระจายและ
การรวบรวมอิสราเอล

บทวิจารณ์
2 นีไฟ 4:3–11 ลีไฮให้พรครอบครัวของท่าน

•	ลีไฮสอนพระกิตติคุณให้บุตรธิดาจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  
ในยุคสมัยของเรา ผู้รับใช้ของพระเจ้ายังคงเน้นความรับผิดชอบ 
ของบิดามารดาในการสอนลูกๆ ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัม 
อัครสาวกสิบสองประกาศว่า “เราขอเตือนว่าผู้ใดก็ตาม. . .ล้ม 
เหลวต่อสัมฤทธิผลของความรับผิดชอบในครอบครัว วันหนึ่ง 
เขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” (“ครอบครัว: ถ้อย- 
แถลงต่อโลก” เลียโฮนา พฤศจิกายน 2010; ดู คพ. 68:25–29 
ด้วย)

เช่นเดียวกับลีไฮ บิดามารดาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายส่วนใหญ่ทำา 
หน้าท่ีรับผิดชอบของพวกเขาอย่างจริงจัง เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ 
บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าการที่เราให้ 
ความสำาคัญต่อครอบครัวควรมีผลต่อการเป็นบิดามารดาของ 
เราอย่างไร “ทัศนคติท่ีมีครอบครัวเป็นศูนย์กลางควรทำาให้วิสุทธิ- 
ชนยุคสุดท้ายพยายามเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดในโลก ควรทำาให้เรา 
เคารพอย่างยิ่งต่อลูกๆ ผู้เป็นพี่น้องทางวิญญาณของเรา และ 
ทุ่มเทเวลาอันจำาเป็นต่อการเสริมสร้างครอบครัว โดยแท้แล้ว  
ไม่มีส่ิงใดเก่ียวข้องกับความสุข—ท้ังของเราและของลูกๆ— มาก 

ไปกว่าที่เราจะรักและสนับสนุนกันในครอบครัว” (ดู  เลียโฮนา 
พฤศจิกายน  2005 หน้า 51)

2 นีไฟ 4:5

หลักธรรมสำาคัญของการเป็นบิดามารดาซึ่งสอนไว ้
ที่นี่มีอะไรบ้าง หลักธรรมนี้สามารถให้ความกล้า

หาญและศรัทธาแก่บิดามารดาได้อย่างไร

 
2 นีไฟ 4:7–10 บุตรธิดาของเลมันและเลมิวเอล

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาและจะทรงทำาต่อไปเพ่ือให้คำาสัญญา 
ของลีไฮเรื่องความเมตตาต่อบุตรธิดาของเลมันและเลมิวเอล 
เกิดสัมฤทธิผล มีหลายกรณีในพระคัมภีร์มอรมอนที่คำาสัญญา 
ของลีไฮต่อบุตรธิดาของเลมันและเลมิวเอลเกิดสัมฤทธิผล (ดู  
แอลมา 17–26; ฮีลามัน 5–6; 13–15) ในยุคสุดท้ายพระผู้เป็น 
เจ้ายังทรงทำาต่อไปเพื่อให้คำาสัญญาของลีไฮเรื่องความเมตตา 
ต่อบุตรธิดาของเลมันและเลมิวเอลเกิดสัมฤทธิผล ประธาน 
เฮนรีย์ บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดอธิบายว่า

“ความพยายามอย่างซื่อสัตย์ของเราในการมอบประจักษ์พยาน
เก่ียวกับความจริงให้ครอบครัวจะทวีพลังและแผ่ขยายไปในท่ีสุด

“เราทุกคนต่างเห็นข้อพิสูจน์ความจริงนั้นในครอบครัวต่างๆ ที ่
เรารู้จัก ข้าพเจ้าเห็นส่ิงน้ันในอเมริกาใต้เม่ือข้าพเจ้ามองท่ีใบหน้า 
ของผู้สอนศาสนา พวกเขาหลายร้อยคนเดินมาจับมือข้าพเจ้า 
และจ้องเข้ามาในดวงตาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารู้สึกท่วมท้นด้วย 
ประจักษ์พยานที่ว่าลูกหลานเหล่านี้ของลีไฮและซาไรยาห์อยู่
ที่นั่นในงานรับใช้ของพระเจ้าเพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงให้ 
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2 นีไฟ 4–8

เกียรติสัญญาที่พระองค์ทรงทำาไว้กับครอบครัว ก่อนที่ท่านจะ 
หมดลมหายใจ ลีไฮสอน แสดงประจักษ์พยานและพยายามให ้
พรลูกๆ ของท่าน ความเศร้าโศกอย่างรุนแรงเกิดขึ้นกับลูกหลาน
ของท่านเมื่อพวกเขาปฏิเสธประจักษ์พยานของท่าน ประจักษ์
พยานของศาสดาพยากรณ์ท่านอ่ืนๆ และของพระคัมภีร์ แต่ใน 
ดวงตาและใบหน้าของผู้สอนศาสนาเหล่าน้ันข้าพเจ้ารู้สึกถึง 
การยืนยันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์ในอันท่ี 
จะเอ้ือมออกไปหาลูกหลานในพันธสัญญาของลีไฮและพระองค์ 
จะทรงเอื้อมออกไปหาลูกหลานของเราด้วย” (ดู  เลียโฮนา 
กรกฎาคม 1996 หน้า 78)

2  นีไฟ 4:15–16 “จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบานในพระ
คัมภีร์”

•	ซิสเตอร์เชอร์รีล  ซี. แลนท์ ประธานปฐมวัยสามัญพูดว่า 2   
นีไฟ 4:15 เปิดเผยวิธีการสามวิธีที่เราจะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ วิธีแรก เบิกบานในพระคัมภีร์ สอง ไตร่ตรอง
พระคัมภีร์ และสาม เขียนพระคัมภีร์เข้าสู่ชีวิตเรา

“พระคัมภีร์ข้อนี้สอนวิธีอ่านพระคัมภีร์มอรมอนแก่เรา และพูด
ถึงแนวคิดสำาคัญสามประการ

“หนึ่ง ‘จิตวิญญาณข้าพเจ้าเบิกบาน’ ดิฉันรักข้อความนี้ ดิฉัน 
นึกถึงความหิวกระหายใคร่รู้ขณะท่ีดิฉันอ่านพระคัมภีร์ แต่ความ 
เบิกบานในพระคัมภีร์เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ดิฉันพบว่าสิ่งที่ดิฉันได ้
จากพระคัมภีร์วัดได้จากสิ่งที่ดิฉันทุ่มเทให้ ทุกครั้งที่อ่านดิฉัน
กำาลังนำาคนใหม่ผู้มีตาดวงใหม่มาสู่ประสบการณ์ สิ่งที่ดิฉันทำา 
ในชีวิต ประสบการณ์ที่ดิฉันมี และทัศนคติของดิฉันล้วนส่งผล 
ต่อความมากน้อยที่ดิฉันจะได้รับ ดิฉันรักพระคัมภีร์ ดิฉันทะนุ- 
ถนอมความจริงที่พบขณะอ่าน ปีติเติมเต็มหัวใจดิฉันขณะรับ 
กำาลังใจ คำาแนะนำา การปลอบโยน ความเข้มแข็ง และคำาตอบ 
ตามความต้องการของดิฉัน ชีวิตสดใสขึ้นและทางเปิดอยู่ตรง 
หน้า ดิฉันมั่นใจในความรักและความห่วงใยของพระบิดาบน 
สวรรค์มากขึ้นทุกครั้งที่อ่าน แน่นอนว่านี่คือความเบิกบานดัง 
ที่เด็กชายตัวน้อยคนหนึ่งในชั้นเรียนอรุโณทัยบอกว่า ‘ผมม ี
ความสุขกับพระคัมภีร์’

“สอง ‘ใจข้าพเจ้าไตร่ตรองพระคัมภีร์’ ดิฉันชอบมีพระคัมภีร์อยู่ 
ในใจตลอดเวลา วิญญาณของสิ่งที่อ่านอยู่ที่นั่นเพื่อนำาสันติสุข 
และการปลอบโยนมาให้ดิฉัน ความรู้ที่ได้ให้การนำาทางและคำา
แนะนำาแก่ดิฉัน ดิฉันมีความเชื่อมั่นอันเกิดจากการเชื่อฟัง . . .

“[สาม] แน่นอนว่าดิฉันไม่ได้เขียนพระคัมภีร์เช่นนีไฟ แต่เมื่อ 

อ่านพระคัมภีร์และดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมท่ีเรียนรู้ พระคัมภีร์ 

เหล่าน้ันถูกเขียนไว้ในชีวิตดิฉัน ควบคุมการกระทำาของดิฉัน และ 

ถูกเขียนไว้ที่นั่นเพื่อให้ลูกหลานเห็นและทำาตาม ดิฉันสามารถ 

สร้างมรดกอันเป็นประเพณีของการดำาเนินชีวิตที่ชอบธรรมบน 

พื้นฐานของหลักธรรมที่ดิฉันเรียนรู้ในพระคัมภีร์” (ดู เลียโฮนา 

พฤศจิกายน 2005 หน้า 90–91)

2 นีไฟ 4:15–35 เพลงสดุดีของนีไฟ

•	สดุดีคือ “บทกวีหรือเพลงสวดที่ได้รับการดลใจ” (คู่มือพระ 

คัมภีร์ “สดุดี”) ถึงแม้ผู้ที่ไม่เข้าใจบทกวีฮีบรูโบราณก็สามารถ 

ฟังออกและเชื่อมโยงกับคำาวิงวอนที่จริงใจในถ้อยคำาสดุดีของนี

ไฟใน 2 นีไฟ 4 สดุดีต้องอ่านออกเสียง พยายามอ่านออกเสียง

สดุดีของนีไฟเพื่อให้สัมผัสถึงวิญญาณที่เขียนไว้

2  นีไฟ 4:17–18 การเอาชนะบาปและความอ่อนแอ
ของเรา

•	ตลอดพระคัมภีร์มอรมอนเราสังเกตเห็นความชอบธรรมของ 

นีไฟ ความซื่อสัตย์ของท่านในยามยากลำาบาก และการอุทิศตน 

ที่ท่านมีต่อพระผู้เป็นเจ้า แต่ท่านยังร้องว่า “โอ้ข้าพเจ้าช่างเป็น

คนที่น่าเวทนา . . .  ข้าพเจ้าถูกห้อมล้อม, เนื่องจากการล่อลวง 

และบาปซึ่งได้รุกรานข้าพเจ้าโดยง่าย” (2  นีไฟ 4:17–18)  

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่า “ยิ่งมนุษย ์

เข้าใกล้ความดีพร้อมมากเท่าใด การมองเห็นของเขายิ่งชัดมาก 

ขึ้นเท่านั้นและความปลื้มปีติของเขาจะมากขึ้น จนกว่าเขาจะ 

เอาชนะความชั่วร้ายของชีวิตและสูญสิ้นความปรารถนาที่จะ 

ทำาบาป” (History of the Church, 2:8) บางทีนีไฟรู้สึกหนักใจ 

จากสิ่งที่เราอาจคิดว่าเป็นความอ่อนแอเล็กๆ น้อยๆ ถึงขนาด

ที่ทำาให้ท่านรู้สึกเสียใจ และพยายามจะหลุดพ้นแม้เพียงเศษ 

เสี้ยวของบาป

คำาวิงวอนจากใจของนีไฟเพื่อทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วยท่าน 

เอาชนะความอ่อนแอ ช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีเอาชนะความอ่อน 

แอของเราเอง ประสบการณ์ส่วนตัวสอนว่าเราต้องทำาเช่นเดียว 

กัน เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

เตือนใจเราว่าเหตุใดเราจึงได้รับบัญชาให้กลับใจและสั่งสอนให้

เรารับประโยชน์จากอำานาจแห่งการไถ่ของพระเจ้า
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บทที่ 8

“เหตุใดพระบิดาและพระบุตรของพระองค์จึงทรงบัญชาให้เรา 
กลับใจ เพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์ทรงทราบว่าเราทุก 
คนจะละเมิดกฎนิรันดร์ แต่ไม่ว่าจะเป็นกฎที่สำาคัญหรือไม่  
ความยุติธรรมเรียกร้องให้สนองทุกกฎที่ถูกฝ่าฝืนเพื่อจะได้รับ 
สัญญาแห่งปีติในชีวิตนี้ และสิทธิพิเศษที่จะกลับไปหาพระบิดา 
ในสวรรค์ ถ้าไม่ได้รับการตอบสนอง ในวันแห่งการพิพากษา 
ความยุติธรรมจะทำาให้เราถูกขับออกจากที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้าไปอยู่ใต้การควบคุมของซาตาน [ดู 2 นีไฟ 9:8–10; 2:5]

“เป็นเพราะพระอาจารย์และการไถ่ของพระองค์ที่ทำาให้เรา
รอดพ้นจากการกล่าวโทษเช่นนั้น สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยผ่านศรัทธา 
ในพระเยซูคริสต์ การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ และ
อดทนด้วยความชอบธรรมจนกว่าชีวิตจะหาไม่

“ท่านกำาลังรับประโยชน์โดยครบถ้วนจากอำานาจการไถ่ซึ่งได้แก ่
การกลับใจในชีวิตเพื่อท่านจะมีสันติสุขและปีติมากขึ้นหรือไม่ 
ความรู้สึกสับสนและท้อแท้มักจะเป็นสัญญาณเตือนว่าต้อง 
กลับใจ เช่นเดียวกับการขาดการชี้นำาทางวิญญาณที่ท่านแสวง 
หาในชีวิตเป็นผลจากการไม่ทำาตามกฎ การกลับใจอย่างสมบูรณ์ 
จะจัดชีวิตของท่านใหม่ จะแก้ไขความเจ็บปวดทางวิญญาณที ่
เกิดจากการล่วงละเมิด แต่ในชีวิตนี้คงไม่สามารถเยียวยาผล 
บางอย่างทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากบาปร้ายแรง จงใช้ปัญญา
และดำาเนินชีวิตให้ดีอยู่เสมอภายในขอบเขตของความชอบ
ธรรมที่พระเจ้าทรงกำาหนดไว้” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 
หน้า 36)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
สอนว่า ไม่ว่าเราจะเป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือมีนิสัยเช่นไร เรามี
พันธะหน้าที่ในการใช้สิทธิ์เสรีของเราเพื่อเอาชนะความอ่อนแอ
ส่วนตัว

“บางทีคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับคำากล่าวที่ว่า ‘เกิดมาแบบนั้น’  
แต่นั่นหมายความว่าอย่างไร นั่นหมายความว่าบุคคลคนนั้น 
เป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือไม่มีทางเลือก ไม่มีสิทธ์ิเสรีในเร่ืองเหล่า 
นี้หรือ หลักคำาสอนของเราไม่ได้สอนเช่นนี้ ไม่ว่าคนคนนั้นจะ
เป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือมีนิสัยเช่นไร เจตจำานงของเขาไม่ได้ถูก
จำากัด สิทธิ์เสรีของเขาใช่ว่าจะไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ อิสรภาพ
ของเขาต่างหากที่น้อยลง. . . เราทุกคนรับผิดชอบต่อการใช้สิทธิ์
เสรีของเรา 

“. . . เราส่วนใหญ่เกิดมาพร้อมกับหนามในเนื้อ บางคนเห็นได ้
ชัด บางคนร้ายแรงกว่าคนอื่น เราทุกคนดูเหมือนจะมีความ
อ่อนไหวต่อพฤติกรรมผิดธรรมดาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่ไม่
ว่าความอ่อนไหวของเราจะเป็นอย่างไร เรามีความตั้งใจและ 

อำานาจที่จะควบคุมความคิดและการกระทำาของเรา ซึ่งต้องเป็น
เช่นนี้ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงให้เรารับผิดชอบต่อสิ่ง 
ที่เราทำาและสิ่งที่เราคิด ดังนั้นความคิดและการกระทำาของเรา
จะต้องควบคุมได้โดยสิทธิ์เสรีของเรา เมื่อเรามีอายุหรือสถานะ
ที่รับผิดชอบได้ คำาอ้างที่ว่า ‘ฉันเกิดมาแบบนั้น’ ไม่ได้ช่วยแก้ 
ต่างให้ความคิดหรือการกระทำาที่ไม่สอดคล้องกับพระบัญญัติ 
ของพระผู้เป็นเจ้า เราต้องเรียนรู้วิธีดำาเนินชีวิตเพื่อที่ความอ่อน 
แอซึ่งเป็นมรรตัยจะไม่มาขัดขวางเราจากการบรรลุเป้าหมายที่
เป็นนิรันดร์

“พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอุทิศความทุกข์ให้ 
เป็นพรของเรา (ดู 2  นีไฟ 2:2) ความพยายามที่เราใช้เอาชนะ 
ความอ่อนแอใดๆ ท่ีเรามีจะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิญญาณ 
ซึ่งจะช่วยเราไปตลอดชั่วนิรันดร ดังนั้นเมื่อเปาโลสวดอ้อนวอน 
สามครั้งว่าให้ ‘หนามในเนื้อ’ ออกไปจากท่าน พระเจ้าจึงทรง 
ตอบว่า ‘การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอ 
มีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่น’ [2  โครินทร์ 
12:9]” (“Free Agency and Freedom,” in Monte S. Nyman 
and Charles D. Tate Jr., ed., The Book of Mormon: Second 
Nephi, the Doctrinal Structure [1989], 13–14)

2 นีไฟ 4:28–35

นีไฟทำาอะไรเพื่อเอาชนะความอ่อนแอและ
บาปของเขา แบบอย่างเช่นไรของนีไฟที่ท่าน
สามารถใช้เอาชนะความอ่อนแอส่วนตัวได้

 
2 นีไฟ 5:5–9 แยกตนจากความชั่วร้าย

•	มีเวลาที่จำาเป็นต้องพาตนเองออกไปให้พ้นความชั่วร้าย เช่น 
นีไฟกับผู้ติดตามของท่าน ให้สังเกตว่า “ผู้ที่เชื่อในคำาเตือนและ 
การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้า” คือผู้ที่ไปกับนีไฟ (2  นีไฟ 5:6) 
เช่นเดียวกับวิธีนี้ ปัจจุบันผู้ที่สดับฟังการเตือนและการเปิดเผย 
ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันคือผู้ท่ีทำาตามพวกท่านทางวิญ- 
ญาณ อย่างไรก็ตามเราอาจไม่พาตนเองออกจากความชั่วร้าย
ได้เสมอไป เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์บอกเล่าวิธีที่เราสามารถ
ปกป้องตนเอง

“พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาวิธีดำาเนินชีวิตในโลกนี้และไม่ให้แปด
เป้ือนความกดดันอันเสื่อมทรามท่ีตัวแทนความชั่วร้ายแพร่ 
ออกไป ท่านมีชีวิตที่ดีงาม เกิดผล และชอบธรรมได้โดยทำาตาม
แผนความคุ้มครองที่พระบิดาในสวรรค์ทรงสร้างสรรค์ไว้ นั่นคือ
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2 นีไฟ 4–8

แผนแห่งความสุขที่มีอยู่ในพระคัมภีร์และในถ้อยแถลงจากการ
ดลใจของศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ . . .

“จงหลีกเลี่ยงความชั่วร้ายทางโลก จงรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงควบ 
คุม เม่ือถึงเวลา ซาตานจะล้มเหลวโดยส้ินเชิง และจะถูกลงโทษ 
เพราะความช่ัวแบบดันทุรังของเขา พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนเพ่ือ 
ชีวิตท่านโดยเฉพาะ พระองค์จะทรงเปิดเผยส่วนต่างๆ ของแผน 
นั้นต่อท่านเมื่อท่านค้นหาด้วยศรัทธาและเชื่อฟังตลอดเวลา  
พระบุตรของพระองค์ทรงทำาให้ท่านเป็นอิสระ—มิใช่จากผล 
การกระทำาของท่าน แต่เป็นอิสระที่จะเลือก จุดประสงค์นิรันดร์
ของพระผู้เป็นเจ้าคือให้ท่านประสบความสำาเร็จในชีวิตอันเป็น
มรรตัยนี้ ไม่ว่าโลกจะชั่วร้ายเพียงใด ท่านจะได้รับพรนั้น จง
แสวงหา และใส่ใจการนำาทางส่วนตัวที่พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ ์
ประทานแก่ท่าน จงมีค่าควรต่อการนำาทางนั้น ยื่นมือออกไป 
ช่วยเหลือผู้ที่สะดุดล้มและสับสน ไม่ทราบว่าจะไปทางใด” 
(– เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 123, 126)

2 นีไฟ 5:11, 13 “เรารุ่งเรืองอย่างยิ่ง”

•	ใน 2 นีไฟ 5:11, 13 นีไฟเล่าถึงความสำาเร็จของผู้คนในการ 
เล้ียงฝูงสัตว์เล้ียง ฝูงสัตว์ใหญ่ และการเพาะปลูก เรามักเช่ือมโยง
ความรุ่งเรืองกับพรที่จับต้องได้ เช่นความมั่งคั่งหรือวัตถุสิ่งของ 

ทางโลก ประธานฮีเบอร์  เจ.  
แกรนท์ (1856–1945) สอนเก่ียว 
กับความรุ่งเรืองท่ีแท้จริงว่า “เม่ือ 
ข้าพเจ้ากล่าวถึงความรุ่งเรือง 
ข้าพเจ้าไม่ได้นึกถึงเรื่องของ 
ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น. . . 
ความรุ่งเรืองที่แท้จริงซึ่งข้าพ- 
เจ้าหมายถึง . . .  คือการเติบโต
ในความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า ใน 

ประจักษ์พยาน และในพลังที่จะดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ 
และเป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวของเราทำาอย่างเดียวกัน  
นั่นคือความรุ่งเรืองในแบบแท้จริงที่สุด” (Gospel Standards, 
comp. G.  Homer Durham [1941],  58; also cited by 
James E. Faust, in Conference Report, Oct. 1998, 74; or 
Ensign, Nov. 1998, 59)

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดกล่าวถึงการจ่ายส่วนสิบว่านำาความรุ่งเรืองอย่างแท้จริง
มาให้อย่างไร โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ที่เล่าโดยซิสเตอร์
ยาอิโกะ เซกิดังนี้

“วันหนึ่งดิฉันกับครอบครัวไปเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติเจแปน- 
แอลป์ . . .  ดิฉันตั้งครรภ์ลูกคนที่สี่และรู้สึกเหนื่อย ดิฉันจึงนอน 
ลงใต้ต้นไม.้ . . ดิฉันเร่ิมคิดถึงปัญหาการเงินของเรา ดิฉันหนักใจ 
และร้องไห้ออกมา ‘พระเจ้า พวกข้าพระองค์เป็นผู้ที่จ่ายส่วน
สิบเต็ม พวกข้าพระองค์เสียสละอย่างมาก เมื่อใดจะทรงเปิด
หน้าต่างสวรรค์และทำาให้ภาระของพวกข้าพระองค์เบาลง’

“ดิฉันสวดอ้อนวอนด้วยสุดจิตสุดใจ จากนั้นก็หันไปมองสาม ี
และลูกๆ ซึ่งกำาลังเล่นหยอกล้อกันอยู่ . . .  ทันใดนั้นพระวิญ- 
ญาณทรงเป็นพยานแก่ดิฉันว่าดิฉันได้รับพรอย่างล้นเหลือ  
ครอบครัวคือพรอันประเสริฐท่ีสุดท่ีพระบิดาบนสวรรค์จะประ- 
ทานแก่ดิฉันได้” ( เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 68)

2 นีไฟ 5:10–18, 26–27 “ตามทางแห่งความสุข”

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายว่ามีหนทางที่นำาไปสู ่
ความสุข “ความสุขคือจุดประสงค์และแบบแผนในการดำารงอยู่
ของเรา และจะสิ้นสุดลงที่นั่น ถ้าเราดำาเนินไปตามทางซึ่งนำาไป
สู่ความสุขนั้น วิถีที่ว่านี้คือ คุณธรรม ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ 
ความบริสุทธิ์ และการรักษาพระบัญญัติทุกข้อของพระผู้เป็น
เจ้า” (History of the Church 134–135)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สอนคล้ายกันเกี่ยว
กับความสุข “พระเจ้าทรงประสงค์ให้เรามีความสุข นีไฟพูดถึง
สิ่งสำาคัญ ‘และ. . . เรามีชีวิตอยู่ตามทางแห่งความสุข’ (2  นีไฟ  
5:27) ช่างเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง ข้าพเจ้าต้องการให้ลูกหลาน 
ข้าพเจ้ามีความสุข ข้าพเจ้าต้อง 
การให้พวกเขาสบายดี ข้าพเจ้า
ต้องการให้พวกเขาดำาเนินชีวิต
อย่างดี อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ตามทำานองคลองธรรม และไป 
ในทางเดียวกัน เว้นแต่ว่าความ 
รักของพระบิดาในสวรรค์ของ 
ข้าพเจ้ามีอำานาจเกินกว่าอำานาจ 
แห่งความรักที่ข้าพเจ้ามี ข้าพ- 
เจ้าคิดว่าพระองค์ทรงประสงค์ให้บุตรธิดาของพระองค์มีความ 
สุข ความสุขมาจากความชอบธรรม ‘ความชั่วร้ายไม่เคยเป็น
ความสุขเลย’ (แอลมา 41:10) บาปไม่เคยเป็นความสุข ความ
เห็นแก่ตัวไม่เคยเป็นความสุข ความละโมบไม่เคยเป็นความสุข 
ความสุขมีอยู่ในการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณของ 
พระเยซูคริสต์” (“Fast-Paced Schedule for the Prophet,” 
Church News, Apr. 20, 1996, 3)
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บทที่ 8

2 นีไฟ 5:20–25 ชาวเลมันถูกสาปแช่ง

•	ข้อ 20–25 ใน 2 นีไฟ 5 ตอบคำาถามอย่างน้อยสี่ข้อเกี่ยวกับ 
การสาปแช่งที่ตกอยู่กับชาวเลมัน

1. การสาปแช่งคืออะไร
การสาปแช่งนิยามไว้อย่างชัดเจนในข้อ  20 ว่าคือการ “ถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า”

2. การสาปแช่งเกิดจากอะไร
จากข้อ  21 สาเหตุของการสาปแช่งเกิดขึ้น “เพราะความชั่ว 
ช้าสามานย์ของพวกเขา” และ “ใจ . . .  แข็งกระด้าง” นับ 
ตั้งแต่ยุคสมัยแห่งการตกของอาดัม ความชั่วร้ายทำาให้ถูก
ตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า (ดู 1  นีไฟ 2:21; 2  นีไฟ 
4:4; 9:6; แอลมา 9:13; อีเธอร์ 10:11)

3. สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายท่ีอยู่กับร่างกายชาวเลมัน
คืออะไร
มีคำาอธิบายไว้ในข้อ  21 ด้วยว่าเพื่อ “พวกเขาจะไม่เป็นที ่
ดึงดูดใจต่อผู้คนของข้าพเจ้า [ชาวนีไฟ] พระเจ้าทรงทำาให้ผิว 
คล้ำาเกิดแก่พวกเขา [ชาวเลมัน]” ดูเหมือนว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อ 
จำากัดไม่ให้ความชั่วร้ายแพร่กระจายมากขึ้น ต่อมาแอลมา 
พูดถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันเมื่อท่านอธิบายว่า “ผิวของชาวเล
มันคล้ำา. . . เพ่ือด้วยการนี้พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะได้ทรงปก
ปักรักษาผู้คนของพระองค์, เพื่อพวกเขาจะไม่ปะปนและเชื่อ 
ในประเพณีอันไม่ถูกต้อง” (แอลมา 3:6, 8) ตลอดพระคัมภีร ์
เราเห็นคำาเตือนของพระเจ้าว่าไม่ให้แต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อ  
(ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 7:2–3; 2  โครินธ์ 6:14) ผลที่เกิดขึ้น
จากการทำาเช่นนี้คือคนชอบธรรมมักจะหันหลังให้พระเจ้า (ดู 
เฉลยธรรมบัญญัติ 7:4; 1 พงศ์กษัตริย์ 11:4; คพ. 74:5)

บางคนเข้าใจผิดว่าผิวคล้ำาที่ร่างกายชาวเลมันเป็นคำาสาป
แช่ง ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่า
ผิวคล้ำาไม่ใช่คำาสาปแช่ง

“ชาวเลมันถูกทำาให้ผิวคล้ำาเพื่อจะแยกพวกเขาออกจากชาว 
นีไฟและเพื่อกันไม่ให้คนสองกลุ่มนี้ปะปนกัน ผิวคล้ำาเป็น 
สัญลักษณ์ของการสาปแช่ง [ไม่ใช่คำาสาปแช่งโดยตัวมัน 
เอง] คำาสาปแช่งคือพระวิญญาณของพระเจ้าจะถอดถอน . . .

“ผิวคล้ำาของผู้ที่เข้ามาในศาสนจักรไม่พิจารณาว่าเป็นสัญ- 
ลักษณ์ของการสาปแช่งอีกต่อไป. . . ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส 
เหล่านี้ เป็นที่น่ายินดีและมีพระวิญญาณของพระเจ้า” 
(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 3:122–123)

4. ผลของการสาปแช่งคืออะไร
สุดท้ายในข้อ  24 เราเรียนรู้ว่าผลของการสาปแช่ง—การถูก 
ตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า—คือพวกเขา “กลายเป็น 
คนเกียจคร้าน, เต็มไปด้วยอุบายและเล่ห์เหลี่ยม”

พรอันยิ่งใหญ่ประการหนึ่งคือคำาสาปแช่งจะยังมีผลตราบ 
เท่าที่ผู้คนยังชั่วร้ายอยู่ ถ้าพวกเขากลับใจ “การสาปแช่งของ 
พระผู้เป็นเจ้า [จึง] ไม่ดำารงอยู่กับพวกเขาอีกต่อไป” (แอลมา 
23:18) มีแบบอย่างมากมายของชาวเลมันผู้ชอบธรรมที่กลับ
ใจและชื่นชมพระวิญญาณของพระเจ้า กระทั่งพวกเขาคน 
หนึ่งกลายเป็นศาสดาพยากรณ์ (ดู ฮีลามัน 13:5)

2 นีไฟ 6:1–3 เจคอบสอนด้วยสิทธิอำานาจ

•	เจคอบสอนด้วยพลังและสิทธิอำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า  
ท่าน “ได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า, และแต่งตั้งตามวิธีแห่ง 
ระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (รับฐานะปุโรหิตอันศักดิ์- 
สิทธิ์) และ “ได้รับการอุทิศถวาย” (หรือวางมือมอบหน้าที่) โดย 
นีไฟพี่ชายท่าน (2  นีไฟ 6:2; ดู 2  นีไฟ 5:26 ด้วย) นอกจาก 
นี้ เจคอบใช้องค์ประกอบสำาคัญสามข้อของการสอนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ ดังที่เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองอธิบายไว้ “‘เพราะ ข้าพเจ้าตักเตือนท่าน ด้วย 
ความขยันหมั่นเพียรจนสุดความสามารถ; ข้าพเจ้าสอนท่านถึง 
คำาของบิดาข้าพเจ้า และ ข้าพเจ้าพูดกับท่านเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวง 
ที่เขียนไว้, นับแต่การสร้างโลก’ [2  นีไฟ 6:3; เน้นตัวเอน] นั่น 
คือสูตรที่ใช้สอนพระกิตติคุณ ขั้นตอนที่ใช้จนถึงทุกวันนี้—ประ- 
จักษ์พยานส่วนตัว คำาสอนของศาสดาพยากรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู ่
และบันทึกจากพระคัมภีร์ที่เขียนไว้” (Christ and the New 
Covenant [1997], 65)

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ อธิบายว่านีไฟใช้ “ระเบียบ”  
ใดของฐานะปุโรหิต “ชาวนีไฟเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟ ลีไฮ 
ค้นพบเรื่องนี้เมื่ออ่านแผ่นจารึกทองเหลือง . . .  ดังนั้นจึงไม่มีชาว 
เลวีที่นำาลีไฮไปยังซีกโลกตะวันตก ภายใต้สภาพการณ์เหล่านี ้
ชาวนีไฟประกอบศาสนพิธีโดยอาศัยฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
จากยุคสมัยของลีไฮไปจนถึงยุคสมัยที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง
ปรากฏท่ามกลางพวกเขา” (Answers to Gospel Questions, 
1:124)

2 นีไฟ 6:4–18 เจคอบเล่าประวัติชาวยิว

•	เจคอบอ้างอิงจากอิสยาห์เพื่อสอน “เรื่องที่เป็นอยู่, และที่จะ 
มาถึง” (2 นีไฟ 6:4) ท่านประยุกต์ใช้คำาสอนของอิสยาห์กับผู้คน 
ของท่านเพราะพวกเขาเป็นส่วนหน่ึงของเชื้อสายแห่งอิสราเอล 
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2 นีไฟ 4–8

(ดู ข้อ  5) มีข้อเดียวกันบางข้อที่นีไฟประยุกต์ใช้กับผู้สืบตระกูล
ของลีไฮในยุคสุดท้าย (เปรียบเทียบ ข้อ 6–7; 1 นีไฟ 21:22–23) 
การประยุกต์ใช้คำาพยากรณ์เดียวกันน้ีกับสถานการณ์ท่ีแตกต่าง 
กันเป็นแบบอย่างของการ “เปรียบพระคัมภีร์” ภายใต้อิทธิพล
ของพระวิญญาณ (ดู 1 นีไฟ 19:23  ; 2 นีไฟ 11:8)

2 นีไฟ 6:6–11 การกระจัดกระจายและการรวบรวม
อิสราเอล

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจัดกระจายของอิสราเอล  
อ้างอิง “ประวัติโดยสังเขปเกี่ยวกับการกระจัดกระจายของอิส- 
ราเอล” ในภาคผนวก (หน้า  415) สำาหรับข้อมูลเรื่องการรวบ 
รวมอิสราเอล อ้างอิง “การรวบรวมอิสราเอล” ในภาคผนวก 
(หน้า 416)

2 นีไฟ 6:11–12

คำาสัญญาใดที่ทำาไว้กับทั้งอิสราเอลในสมัยโบราณ
และคนต่างชาติในยุคสุดท้าย ต้องทำาตามเงื่อนไข

ใดก่อนที่คำาสัญญาเหล่านี้จะเกิดสัมฤทธิผล

 
2 นีไฟ 7:10–11 เดินอยู่ในความสว่างของไฟตนเอง

•	อิสยาห์ถามว่ามีผู้ใดบ้างที่เกรงกลัวและเชื่อฟังพระเจ้าแล้ว 
เดินอยู่ในความมืด แน่นอนว่าคำาตอบคือ “ไม่มี” จากนั้นท่าน 
กล่าวว่าผู้ที่ “เดินอยู่ในความสว่างของไฟ [ตนเอง] และใน
ประกายไฟซึ่ง [พวกเขา] ก่อไว้ . . .จะลงนอนด้วยโทมนัส” (2   
นีไฟ 7:11) ในยุคสมัยของเรามีคนเป็นจำานวนมากวางใจตนเอง
หรือคนอื่นมากกว่าพระเจ้า พวกเขาพึ่งพาแขนแห่งเนื้อหนังของ
ตนเองและเดินตามความสว่างของตนเองแทนที่จะวางใจใน
พระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 1:19–20; 133:70–74)

•	พระผู้ช่วยให้รอดคือความสว่างของโลก เป็นการไม่ฉลาดที ่
เราจะพยายามแทนความสว่างของพระองค์ด้วยความสว่าง 
ที่เราสร้างเอง (ดู 3  นีไฟ 18:24) ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ  
(1838–1918) เตือนผู้ที่สอนอย่างผิดๆ โดยใช้ความสว่างของ 
ตนเองเมื่อสั่งสอน “หลักคำาสอนผิดปิดบังอำาพรางความจริงของ 
พระกิตติคุณ” ท่านกล่าวว่าพวกเขาเป็น “พวกหยิ่งจองหองและ 
ชอบคุยโม้โอ้อวดความสำาเร็จของตน คนท่ีคิดว่าตนมีภูมิปัญญา 
เหนือกว่าคนอื่น คนที่ตีความตามกฎเกณฑ์ที่ตนประดิษฐ์คิดค้น
ขึ้นเอง คนที่เป็นกฎบัญญัติให้ตนเองและวางมาดเป็นคนตัดสิน
การกระทำาของตนเองแต่เพียงผู้เดียว” (Gospel Doctrine, 5th 
ed. [1939], 373)

2 นีไฟ 8 การรวบรวมในยุคสุดท้าย

•	คำาพยากรณ์ของอิสยาห์ที่อ้างอิงใน 2  นีไฟ 8 พูดถึงการ 
รวบรวมอิสราเอลในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรง  
“ปลอบโยนไซอัน” และ “ทำาให้แดนทุรกันดารของนางดังเอเดน” 
(ข้อ  3) พระองค์ทรงตักเตือนพวกเขาว่า “เจ้าอย่ากลัวคำาตำาหน ิ
ของมนุษย์” (ข้อ  7) พระองค์ทรงสัญญาว่า “คนที่พระเจ้าทรง 
ไถ่จะกลับมา, และมาพร้อมกับการร้องเพลงสู่ไซอัน” (ข้อ  11)  
พระองค์จะทรงบังพวกเขา “ในร่มเงาแห่งพระหัตถ์ [ของพระ- 
องค์]” (ข้อ  16) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายในยุคต้นพบการปลอบโยน
ในคำาพยากรณ์นี้เช่นเดียวกับคำาพยากรณ์อื่นของอิสยาห์

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายว่าบรรพชน 
ของเรามีส่วนร่วมในสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เหล่านี้ของ 
อิสยาห์เกี่ยวกับการรวบรวมอิสราเอล

“บรรพชนของเรา . . .  เข้มแข็งและกล้าหาญในพระเจ้า โดยรู้ว่า 
พระองค์ทรงเป็นที่คุ้มครอง ที่หลบภัย ความรอดของพวกเขา  
โดยท่ีได้รับการเสริมสร้างให้เข้มแข็งจากศรัทธาน้ี พวกเขาพ่ึงพา 
อิสรภาพอันน่าหวงแหน ความมัธยัสถ์ และวิริยะอุตสาหะ ประ- 
วัติศาสตร์บันทึกว่ากระทั่งสภาพภูมิอากาศก็ยังเข้าข้างพวกเขา 
ความเพียรอันไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยและแสดงถึงความอ่อน 
น้อมถ่อมตนทำาให้ ‘ทะเลทรายผลิดอกอย่างต้นดอกฝรั่น’

“พวกเขากลับมีศรัทธาขึ้นมาอีกเพราะคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ 
สองข้อเก่ียวกับยุคสุดท้าย—ยุคสมัยท่ีพวกเขารู้ว่าพวกเขากำาลัง 
มีชีวิตอยู่ ในเบื้องต้นของคำาพยากรณ์เหล่านี้อิสยาห์ประกาศว่า 
‘ถิ่นทุรกันดารและที่แห้งแล้งจะยินดี ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ ์
และผลิดอกอย่างต้นดอกฝรั่น’ (อิสยาห์ 35:1) และกล่าวอีก 
ครั้งว่า ‘เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรง 
เล้าโลมที่ทิ้งร้างทั้งสิ้นของเธอ และจะทำาถิ่นทุรกันดารของเธอ 
เหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของเธอเหมือนอุทยานของ 
พระเจ้า จะพบความช่ืนบานและความยินดีในเธอ ท้ังการโมทนา 
และเสียงเพลง’ (อิสยาห์ 51:3)
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บทที่ 8

“ขณะที่ตาธรรมชาติเห็นเฉพาะกระท่อมท่อนซุงและสภาพแวด 

ล้อมท่ีมีอยู่ในเวลาน้ัน พวกเขาหลับตาเห็นยุคสมัยท่ีถ้อยคำาของ 

มีคาห์จะเกิดสัมฤทธิผลเช่นกัน ‘ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือภูเขา 

แห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำา 

พวกภูเขาทั้งหลาย . . . ’ (มีคาห์ 4:1–2)

“เราเป็นพยานถึงสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์อันล้ำาเลิศเหล่านี้” 

(This Nation Shall Endure [1977], 42)

•	เกี่ยวกับการรวบรวมชาวยิวที่แผ่นดินอิสราเอล เอ็ลเดอร์บรูซ 

อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

สอนว่าการรวบรวมทางวิญญาณจะเกิดขึ้นก่อนการรวบรวม

ทางร่างกาย “โดยไม่ต้องสงสัยว่ายูดาห์จะรวบรวมสู่เยรูซาเล็ม

เดิมอย่างทันท่วงที แต่การรวบรวมจะประกอบด้วยการยอมรับ

พระคริสต์ การเข้าร่วมศาสนจักร และการยอมรับพันธสัญญา 

อับราฮัมใหม่ตามที่ประกอบในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การรวบรวม 

ในปัจจุบันของผู้มีบรรพบุรุษชาวยิวเข้าสู่ประชาชาติปาเลสไตน์

ของอิสราเอลไม่ใช่การรวบรวมของอิสราเอลหรือยูดาห์ตาม 

พระคัมภีร์ อาจเป็นการโหมโรงก่อน และคนบางคนที่รวมกันอยู่

ท่ีน่ันอาจได้รับการรวบรวมสู่ศาสนจักรที่แท้จริงและอาณาจักร 

ของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกอย่างทันท่วงที จากนั้นพวก 

เขาอาจช่วยสร้างพระวิหารซ่ึงกำาหนดไว้เพ่ือเป็นเกียรติแก่พ้ืนดิน 

ของเยรูซาเล็ม แต่การรวบรวมทางการเมืองไม่ใช่การรวบรวม

ทางวิญญาณ และอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ของโลกนี้” (A 

New Witness for the Articles of Faith [1985], 519–520;  

see also pages 511, 564–565)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ใน 2 นีไฟ 5:5–8 พระเจ้าทรงเตือนนีไฟให้ “หลบหนีไปในแดน 

ทุรกันดาร” มีด้านใดบ้างในชีวิตท่านที่สะท้อนสถานการณ ์
ของนีไฟ มีอิทธิพลจากเพื่อน สิ่งบันเทิง งาน โรงเรียน หรือสื่อ
ใดบ้างที่ควรพิจารณาว่าต้องอยู่ให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้

•	ใน 2  นีไฟ 8:3–16 มีพรหลายประการระบุไว้เพื่อให้สมาชิก 
ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลขณะที่พวกเขา “รวบรวม” กัน ท่าน 
มีประสบการณ์ใดบ้างเก่ียวกับพรเหล่าน้ี พรใดท่ีท่านยังแสวง 
หาอยู่ ท่านต้องทำาอะไรบ้างเพื่อจะรับพรเหล่านี้

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	ขณะที่ท่านอ่าน 2  นีไฟ 4:15–35 มองหาสิ่งที่นีไฟทำาเพื่อ 

เอาชนะความอ่อนแอของตนเอง พยายามระบุหลักธรรมอย่าง 
ใดอย่างหนึ่งที่นีไฟใช้หรือเชื่อซึ่งจะช่วยให้นีไฟเอาชนะความ 
อ่อนแอของตน เขียนความคิดและความรู้สึกของท่านเกี่ยว 
กับความจริงที่ท่านพบ ฟังความรู้สึกถึงพระวิญญาณ ท่าน
อาจต้องการเขียนเกี่ยวกับคำามั่นสัญญาที่พระวิญญาณอาจ
กระตุ้นเตือนให้ท่านทำาขณะที่ท่านอ่าน

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์แนะนำาว่า “จงรักษาดุลภาพใน 
ชีวิตของท่าน จงระวังความหลุ่มหลง จงระวังการมีจิตใจคับ 
แคบ ขอให้ความสนใจของท่านมีอยู่หลากหลายในสิ่งที่เป็น 
คุณงามความดีขณะเสริมสร้างความเข้มแข็งในสายงานอาชีพ 
ท่าน” (“Four Imperatives for Religious Educators” 
[address to Church Educational System religious  
educators, Sept.  15, 1978],  3; ดู LDS.org ที่ gospel 
library/additional addresses/CES addresses) อ่าน  
2 นีไฟ 5:10–18, 26–27 บอกหลักธรรมที่ท่านสามารถเรียน
รู้หรือนำามาดำาเนินชีวิตเพื่อจะช่วยเอื้อประโยชน์ได้มากขึ้นใน
โลกนี้
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2 นีไฟ  9–10

บทที ่  9

บทนำา
เราทุกคนรู้จักบางคนที่สิ้นชีวิตไปแล้ว ขอบคุณความรู้เรื่องแผน 
พระกิตติคุณของพระบิดาบนสวรรค์ที่ช่วยให้เรามีสันติสุขท่าม 
กลางความเสียใจอย่างสุดซึ้ง เจคอบ ศาสดาพยากรณ์ในพระ 
คัมภีร์มอรมอนสอนถึงพรอันประเสริฐของการชดใช้โดยอธิบาย 
ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายและวิญญาณของเราถ้าไม่มีการ
ชดใช้ เจคอบเป็นพยานถึงความย่ิงใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง 
เตรียมทางเพื่อความรอดของเรา ท่านอธิบายถึงวิธีที่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงปลอบโยนอย่างนุ่มนวล ทรงวิงวอน และทรงไถ ่
อิสราเอล โดยการยอมรับและทำาตามพระบัญญัติของพระเจ้า 
เราจะทำาให้ตนเองได้รับพรที่สัญญาไว้ของพระองค์ พิจารณา
ถึงผลและพรของการชดใช้ในชีวิตท่าน

บทวิจารณ์
2 นีไฟ 9:1–3 ชื่นชมยินดีตลอดกาลในการชดใช้

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายว่าพระคริสต์และการชดใช้ของพระองค์ควรเป็นสิ่ง
ที่เราชื่นชมยินดี

“ประจักษ์พยานของเจคอบท่ีว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ’ 
จะทรงปลดปล่อย ‘ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์เสมอ’ และ 
โดยคำาประกาศอันศักดิ์สิทธ์ของท่านเองว่า พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง 
ฤทธานุภาพคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ‘พระผู้ช่วยให้รอด. . .และ 
พระผู้ไถ่,พระผู้ทรงฤทธานุภาพของยาโคบ’

“เจคอบไตร่ตรองถึงคำาสอนเช่นน้ัน—โดยเฉพาะอย่างย่ิงคำาสอน 
ที่มีอยู่ในงานเขียนของอิสยาห์—เพื่อที่ผู้ฟังของท่านในเวลานั้น 
และผู้อ่านในอนาคต ‘จะรู้เกี่ยวกับพันธสัญญาของพระเจ้าที่
พระองค์ทรงทำาไว้กับเชื้อสายแห่งอิสราเอลทั้งหมด’ ทำาให้บิดา 
มารดาของคนทุกรุ่นสามารถ ‘ชื่นชมยินดี’ และ ‘เงยหน้าของ  
[พวกเขา] ตลอดกาล, เพราะพรซึ่งพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจะ 
ประสาทให้ลูกหลาน [ของพวกเขา]’

“ใจความสำาคัญของพันธสัญญาและเหตุผลของการชื่นชมยินดี
นี้คือการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของ ‘พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
ฤทธานุภาพ’ ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของโลก” 
(Christ and the New Covenant [1997], 66–67)

2 นีไฟ 9:2

ชาวยิวจะได้รับการฟื้นฟูมาสู่สิ่งใดซึ่งเป็นส่วน 
สำาคัญยิ่งของการรวบรวมพวกเขา

2 นีไฟ 9:5–6 การชดใช้มีความสำาคัญต่อแผนซึ่งเต็มไป
ด้วยพระเมตตา

•	ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศต่อ
โลกถึงบทบาทสำาคัญของพระผู้ช่วยให้รอดและอิทธิพลของ
พระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์

“เรามอบประจักษ์พยานของเราถึงความจริงในพระชนม์ชีพอัน
หาที่เปรียบมิได้ของพระองค์และพระบารมีอันหาที่สุดมิได้ของ
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ไม่มีผู้
ใดอื่นอีกแล้วที่มีอิทธิพลลึกซึ้งเช่นนั้นต่อผู้คนที่มีชีวิตอยู่และยัง
จะมีชีวิตอยู่ต่อไปบนแผ่นดินโลก

“พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งพันธสัญญาเดิม 
พระเมสสิยาห์แห่งพันธสัญญาใหม่ . . .

“พระองค์ทรงริเริ่มจัดตั้งพิธีศีลระลึกเพื่อเตือนใจเราถึงการพลี 
พระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ พระองค์ทรง 
ถูกจับกุมและถูกประณามด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ ทรงถูก 
ตัดสินว่ามีความผิดเพื่อให้ฝูงชนพอใจ และถูกพิพากษาโทษ 
ประหารชีวิตบนกางเขนแห่งคัลวารี พระองค์ทรงสละพระชนม์
ชีพเพื่อชดใช้บาปของมนุษยชาติทั้งปวง ของประทานดังกล่าว
คือของประทานอันล้ำาค่าที่ทรงมอบไว้เพื่อประโยชน์ของทุกคน
ที่จะเคยอยู่บนแผ่นดินโลก

“เราขอเป็นพยานด้วยความเคารพว่าพระชนม์ชีพของพระองค์
ซึ่งเป็นศูนย์กลางให้ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์นั้น หาได้เริ่ม
ต้นที่เบธเลเฮมและจบลงที่คัลวารีไม่ พระองค์ทรงเป็นพระบุตร 
หัวปีของพระบิดา พระบุตรองค์เดียวท่ีถือกำาเนิดในเน้ือหนัง พระ 
ผู้ไถ่ของโลก” (“พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ
อัครสาวก” เลียโฮนา เมษายน 2000 หน้า 2–3)
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•	ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด 
ประกาศความสำาคัญเกี่ยวกับความเข้าใจของเราถึงอำานาจของ 
การชดใช้

“ความรอดของเราขึ้นอยู่กับการเชื่อและยอมรับการชดใช้ การ 
ยอมรับดังกล่าวเรียกร้องความพยายามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม ี
ความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ขึ้น การชดใช้ช่วยให้เราสำาเร็จหลัก 
สูตรการเรียนรู้ในชีวิตนี้โดยทำาให้เรากลับเป็นคนดีพร้อมได้ . . .

“. . .ความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นทุกๆ เรื่องของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อ 
การชดใช้ของพระองค์จะช่วยให้เราเข้าใกล้พระองค์มากข้ึน การ 
ชดใช้หมายถึง ‘เป็นหนึ่งเดียว’ กับพระองค์ ธรรมชาติของการ
ชดใช้และผลที่ได้รับมีไม่จำากัด อยู่เหนือความเข้าใจ ลึกซึ้งเกิน
กว่าความรู้และความเข้าใจของมนุษย์มรรตัย . . .

“เราปรารถนาพรอันสูงสุดแห่งการชดใช้—ท่ีจะมาเป็นหน่ึงเดียว 
กับพระองค์ อยู่ในที่ประทับอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ได้รับการ
ขานชื่อขณะทรงต้อนรับเรากลับบ้านพร้อมด้วยรอยแย้มพระ
สรวล และทรงเรียกเราเข้าสู่อ้อมพระพาหุอันเต็มไปด้วยความ
รักล้นเหลือของพระองค์ ประสบการณ์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจ
อันรุ่งโรจน์หากเราจะรู้สึกได้ถึงความมีค่าควรมากพอที่จะอยู่ 
ในที่ประทับของพระองค์ ของประทานที่ได้เปล่าจากการพล ี
พระชม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์สำาหรับเราแต่ละคนเป็น
เพียงทางเดียวที่เราจะถูกทำาให้สูงส่งพอท่ีจะยืนอยู่ต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์และเห็นพระองค์ต่อหน้า ข่าวสารอันท่วมท้นแห่ง
การชดใช้เป็นความรักอันสมบูรณ์ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงมีให้
เราแต่ละคนและทุกคน เป็นความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตา 
ความอดทน พระคุณ ความเที่ยงธรรม ความอดกลั้น และเหนือ
สิ่งอื่นใด การให้อภัย (ดู เลียโฮนา มกราคม 2002 หน้า 22, 25)

2 นีไฟ 9:7 การชดใช้อันไม่มีขอบเขต

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายถึงหลายนัยซึ่งเป็นการชดใช้อันไม่มีขอบเขต

“การชดใช้ของพระองค์ไม่มีท่ี 
สิ้นสุด—ไม่มีจุดจบ ไม่มีขอบ 
เขตจำากัดสำาหรับมนุษยชาติทั้ง 
ปวงที่จะได้รับความรอดจาก 
ความตายอันไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มี 
ขอบเขตจำากัดในความหมาย 
ของการทนทุกข์อย่างใหญ่หลวง 
ของพระองค์ ไม่มีจุดสิ้นสุดใน
กาลเวลา และเป็นการทำาให้รูป 

แบบดั้งเดิมของการพลีบูชาด้วยสัตว์จบสิ้นไป ไม่มีที่สุดในด้าน 
ขอบเขต—ซึ่งได้ทรงกระทำาเพียงครั้งเดียวเพื่อคนทุกคน และ 
พระเมตตาของการชดใช้ครอบคลุมโดยไม่จำากัดเพียงจำานวน
ผู้คน แต่ยังไม่จำากัดจำานวนโลกที่พระองค์ทรงสร้างด้วย ไม่มี
ขอบเขต และอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะวัดหรือ
เข้าใจได้

“พระเยซูทรงเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะประทานการชดใช้ 
อันไม่มีขอบเขตเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงถือกำาเนิดจาก 
มารดาซึ่งเป็นมนุษย์และทรงมีพระบิดาผู้ทรงเป็นอมตะ เนื่อง 
จากสิทธิกำาเนิดอันพิเศษสุดนี้ พระเยซูจึงทรงเป็นพระสัตภาวะ
อันไม่มีขอบเขต (ดู เลียโฮนา มกราคม 1997 หน้า 39)

2 นีไฟ 9:6–9

เจคอบพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณ 
และร่างกายของท่านถ้าไม่มีการชดใช้

 
2 นีไฟ 9:10 “โอ้พระคุณความดีของพระผู้เป็นเจ้าของ
เราไร้ขอบเขตเพียงใด”

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวขอบพระทัย 
ต่อบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดในสัมฤทธิผลของการชดใช้ 
“ขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความล้ำาเลิศและมหัศจรรย์ 
ของแผนนิรันดร์ ขอบพระทัยและสรรเสริญพระบุตรผู้เป็นที่รัก 
ของพระองค์ ผู้ทรงสละพระชนม์ชีพบนกางเขนแห่งคัลวารีโดย 
ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างหาที่เปรียบมิได้เพื่อจ่ายหนี้บาปของ
ความเป็นมรรตัย พระองค์ผู้ทรงทำาลายสายรัดแห่งความตาย 
โดยการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์และด้วย 
พระฤทธานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า ทรงฟื้นอย่างมีชัยจากอุโมงค์  
พระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่ของเรา พระผู้ไถ่ของมนุษยชาติ พระ 
องค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก พระองค์ทรงเป็นพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ทรงลิขิตความรอดของเรา” (in Con- 
ference Report, Apr. 1985, 69; or Ensign, May 1985, 51)

2 นีไฟ 9:15–16 “พวกเขาที่สกปรกจะยังสกปรกอยู่”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
ถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายและเงื่อนไขของความสะอาดที่เรา
ต้องมี

“พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ยุคปัจจุบันหลายเล่มพูดถึง 
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2 นีไฟ 9–10

การพิพากษาครั้งสุดท้ายว่าทุกคนจะได้รับรางวัลตามการกระ
ทำา ตามงาน หรือตามความปรารถนาของใจเขา แต่พระคัมภีร์
เล่มอื่นให้ข้อมูลที่กว้างกว่านี้โดยบอกว่าเราจะถูกพิพากษาตาม 
สภาพ ที่เราเป็น

“ศาสดาพยากรณ์นีไฟบรรยายถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายใน
ความหมายของส่ิงท่ีเรา เป็น ดังน้ี ‘และหากงานของพวกเขาเป็น
ความสกปรกพวกเขาก็จำาต้องสกปรก; และหากพวกเขาสกปรก
มันจำาต้องเป็นว่าพวกเขาไม่สามารถพำานักอยู่ในอาณาจักรของ 
พระผู้เป็นเจ้า; ’ (1 นีไฟ 15:33; เน้นตัวเอน) โมโรไนประกาศว่า 
‘คนสกปรกจะยังสกปรก; และคนที่ชอบธรรมจะยังชอบธรรม’ 
(มอรมอน 9:14; เน้นตัวเอน  ดู วิวรณ์ 22:11–12; 2 นีไฟ 9:16; 
แอลมา 41:13; คพ. 88:35 ด้วย) โดยจะเป็นจริงเช่นเดียวกับ 
‘ความเห็นแก่ตัว’ หรือ ‘การไม่เชื่อฟัง’ หรือกับลักษณะส่วนตัว 
อื่นๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อพูดถึง 
‘สภาพ’ ของคนชั่วในการพิพากษาครั้งสุดท้าย แอลมาอธิบาย 
ว่าหากเราถูกกล่าวโทษเพราะคำาพูดของเรา งานของเราและ 
ความคิดของเรา จะไม่พบว่าเราปราศจากมลทิน; . . .  และใน 
สภาพอันน่าพรั่นพรึงน้ีเราจะไม่กล้าเงยหน้ามองพระผู้เป็นเจ้า 
ของเรา’ (แอลมา 12:14)” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 47)

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ 
ใช้ตัวอย่างของสื่อลามกเพ่ือ
สอนหลักธรรมเดียวกันนี้เม่ือ
ท่านกล่าวว่า “ใครก็ตามที่อยู่
ในเงื้อมมือของความชั่วช้านี้จง
คุกเข่าตามลำาพังในห้องส่วน
ตัวและวิงวอนพระเจ้าขอให้
พระองค์ทรงช่วยปลดปล่อย
ท่านจากปีศาจร้ายตนนี้ หาไม่ 

แล้วคราบสกปรกจะคงอยู่ตลอดชีวิตท่านแม้จนถึงนิรันดร เจคอบ 
น้องชายของนีไฟสอนว่า ‘และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือเมื่อคน 
ท้ังปวงจะผ่านจากความตายคร้ังแรกน้ีสู่ชีวิต, ถึงขนาดท่ีพวกเขา 
กลายเป็นอมตะ, . . .  คือพวกเขาที่ชอบธรรมจะยังชอบธรรมอยู่, 
และพวกเขาที่สกปรกจะยังสกปรกอยู่’ (2  นีไฟ 9:15–16)” 
(ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 81)

2 นีไฟ 9:18 “อดทนต่อกางเขนทั้งหลายของโลก”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองแนะนำาความหมายของคำาว่า กางเขนทั้งหลาย  
“‘กางเขนทั้งหลายของโลก’ คืออะไร เราไม่อาจแน่ใจ แต่ลอง

นึกถึงการแบกกางเขนที่โลกให้เราไว้ เหมือนดังที่พระเยซูทรง 
ทำา อาจมีผู้ข่มเหงและผู้เห็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้ช่วยอะไร สมาชิก 
ศาสนจักรถูกตราหน้า (ถ้าไม่ถูกแกล้ง) กระนั้นเขาจะไม่หลบ 
หนีเมื่อถูกกล่าวหาและถูกเหยียดหยามจากผู้ที่ต้องการทำาให้ 
เขาอับอาย เพราะเขาไม่มีเหตุผลที่จะอับอาย” (Wherefore, Ye 
Must Press Forward [1977], 110)

2 นีไฟ 9:20 พระผู้เป็นเจ้า“ทรงรู้ทุกเรื่อง”

•	The Lectures on Faith (คำาบรรยายเร่ืองศรัทธา) สอนว่าเหตุ 
ใดสรรพปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นสิ่งจำาเป็น “ถ้าไม่ม ี
ความรู้ในทุกส่ิงพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสามารถช่วยชาวโลก
ของพระองค์ให้รอดได้ เพราะด้วยเหตุผลที่พระองค์ทรงมีความ
รู้ในทุกสิ่ง จากปฐมจนอวสาน ซึ่งช่วยให้พระองค์ประทานความ
เข้าใจนั้นแก่ชาวโลกของพระองค์และทำาให้พวกเขาสามารถ
ได้รับชีวิตนิรันดร์ หากไม่ใช่เพราะความคิดที่มีอยู่ในจิตใจของ
มนุษย์ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีความรู้ทั้งปวงย่อมเป็นไปไม่ได้ที่
พวกเขาจะใช้ศรัทธาในพระองค์” ([1985], 51–52)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องทรง
ทราบสิ่งทั้งปวงเพื่องานของพระองค์จะบรรลุผลสำาเร็จในการ
ทำาให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์

“ผู้พยายามจะมีสรรพปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าไม่เข้าใจว่า 
พระองค์ไม่ทรงต้องหลีกเลี่ยงความน่าเบื่อหน่าย [ความจืดชืด]  
โดยเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้าเพียบพร้อม 
จึงมีความยินดีจากสวรรค์ใน ‘หนึ่งรอบนิรันดร์’ นั้นสำาหรับเรา 
ดูเหมือนเป็นเรื่องจำาเจซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงม ี
ความยิ่งใหญ่ ทรงมีปีติ และรัศมีภาพอย่างต่อเนื่องโดยการเพิ่ม
จำานวนการสร้างของพระองค์ ซึ่งไม่ได้มาจากประสบการณ์ของ
เชาวน์ปัญญาใหม่ๆ

“ดังน้ันจึงมีความแตกต่างอย่างย่ิงระหว่างสรรพปรีชาญาณของ 
พระผู้เป็นเจ้าและความเข้าใจผิดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นการ 
ศึกษาในระดับชั้นสูง ยังคงค้นหาความจริงและข้อมูลสำาคัญ 
เพ่ิมเติม ซ่ึงในเวลาต่อมาพระผู้เป็นเจ้าอาจทรงค้นพบความจริง 
ใหม่ท่ีพระองค์ไม่ทรงทราบมาก่อนซ่ึงอาจะสร้าง ลด หรือบ่ันทอน 
ความจริงบางอย่างที่พระองค์ทรงทราบก่อนหน้านี้ คำาพยากรณ ์
จะเป็นเพียงการทำานาย สมมุติฐานของแผนอันเกี่ยวกับความ 
รอดของเราคงต้องได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามนับว่าเราโชคดี
ที่แผนแห่งความรอดของพระองค์ ดำาเนินการ อย่างต่อเนื่อง—
ไม่ใช่ ได้รับการแก้ไข อย่างต่อเนื่อง . . .
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บทที่ 9

“ในความหมายที่แท้จริง เราทุกคนต้องรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู ้
ทุกเรื่อง” (All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], 14–15, 21)

2 นีไฟ 9:21–24 คนทั้งปวงสามารถได้รับความรอด

•	ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) พูดถึงขอบเขตความ 
พยายามในการช่วยมนุษยชาติของพระผู้ช่วยให้รอดว่า “นี่คือ 
แผนแห่งความรอด พระเยซูจะไม่ทรงหยุดทำางานของพระองค ์
จนกว่าจะทรงพาทุกคนไปสู่ความสุขในอาณาจักรซึ่งเป็นปรา- 
สาทของพระบิดาของพระองค์ โดยมีอาณาจักรและรัศมีภาพ 
มากมายตามงานและความซื่อสัตย์ของทุกคนที่เคยอยู่บน 
โลกนี้ บางคนเชื่อกฎซีเลสเชียลและได้รับรัศมีภาพของกฎดัง 
กล่าว บางคนทำาตามกฎเทอร์เรสเตรียลและบางคนทำาตามกฎ
ทีเลสเชียล” (Discourses of Brigham Young, sel. John  A. 
Widtsoe [1954], 56)

2 นีไฟ 9:25–26 ไม่มีกฎย่อมไม่มีโทษ

•	เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทัลเมจ (1862–1933) แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองอธิบายถึงบทบาทของความรู้ในภาระรับผิดชอบของเรา 
ว่า “ตามนิยามทางทฤษฎี บาปประกอบด้วยการล่วงละเมิดกฎ 
และในความหมายเข้มงวดนี้บาปอาจทำาโดยไม่เจตนาหรือโดย 
ความไม่รู้ อย่างไรก็ตามจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากหลักคำาสอน 
ในพระคัมภีร์เร่ืองความรับผิดชอบของมนุษย์และความยุติธรรม 
อันเที่ยงตรงของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ว่าในการล่วงละเมิดและการ 
กระทำาอันชอบธรรม มนุษย์จะถูกพิพากษาตามความสามารถ 
ในการเข้าใจและเชื่อฟังกฎ สำาหรับผู้ที่ไม่มีความคุ้นเคยกับข้อ 
เรียกร้องของกฎที่สูงกว่า ข้อเรียกร้องสำาหรับกฎนั้นจึงไม่อาจ 
ใช้กับเขาโดยสมบูรณ์ เพราะบาปที่ทำาโดยไม่มีความรู้—นั่นคือ
การล่วงละเมิดกฎโดยความไม่รู้—มีการลดโทษให้ในการชดใช้
ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้รอด คนบาป
ในกรณีเช่นนี้จะไม่ถูกสาปแช่ง แต่จะได้รับโอกาสในการเรียนรู ้
และยอมรับหรือปฏิเสธหลักธรรมพระกิตติคุณ” (Articles of 
Faith, 12th ed. [1924], 58)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายถึงสถานะของผู้ท่ีไม่มีความรู้เรื่องกฎของพระผู้เป็น
เจ้า

“มีข้อกำาหนดในแผนสำาหรับผู้ที่มีชีวิตในความเป็นมรรตัยโดย 
ไม่มีความรู้เรื่องแผน ‘ที่ใดไม่มีกฎให้ไว้ย่อมไม่มีโทษ; และที่ 
ใดไม่มีโทษย่อมไม่มีการกล่าวโทษ . . .  เนื่องจากการชดใช้; 
เพราะพวกเขาได้รับการปลดปล่อยโดยเดชานุภาพของพระองค์’  
(2 นีไฟ 9:25)

“โดยปราศจากงานอันศักดิ์สิทธิ์นั้นของการไถ่คนตาย แผนนี้จะ 
ไม่มีวันสมบูรณ์และจะไม่ยุติธรรมโดยแท้” (“The Play and the 
Plan” [CES fireside for young adults, May  7, 1995],  4, 
www.ldsces.org)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายถึงคนที่ไม่มีกฎ 
พระกิตติคุณว่า “ภายในขอบเขตของการชดใช้ มีการจัดเตรียม 
ไว้ให้อย่างเผ่ือแผ่สำาหรับผู้ท่ีส้ินชีวิตโดยไม่มีความรู้ในพระกิตติ- 
คุณหรือไม่มีโอกาสน้อมรับพระกิตติคุณ รวมถึงเด็กที่อายุไม่ถึง 
เกณฑ์รับผิดชอบ คนที่มีความผิดปกติทางจิต หรือไม่เคยได ้
สัมผัสพระกิตติคุณ และอื่นๆ” (Christ and the New 
Covenant, 215)

2 นีไฟ 9:28  “พวกเขาคิดว่าตนฉลาด”

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายถึงความอ่อนแอของการ
วางใจสติปัญญามากกว่าศรัทธาดังนี้

“สติปัญญาไม่ใช่แหล่งความรู้แต่เพียงอย่างเดียว มีคำาสัญญา 
ซึ่งให้ไว้ภายใต้การดลใจของพระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ในพระดำารัส 
อันล้ำาเลิศนี้ ‘พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความรู้แก่เจ้าโดยพระ 
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์, แท้จริงแล้ว, โดยของประทาน
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (คพ. 121:26)

“นักมนุษยวิทยาผู้วิพากษ์วิจารณ์เรา เรียกตนเองว่าคนมีปัญญา 
ที่ดูหมิ่นเรา พูดจากความไม่รู้ถึงปรากฏการณ์นี้ พวกเขาไม่เคย 
ได้ยินสุรเสียงของพระวิญญาณ พวกเขาไม่ได้ยินเพราะพวกเขา 
ไม่แสวงหาและเตรียมตนเองให้คู่ควรรับพระวิญญาณ จากนั้น 
ทึกทักว่าความรู้มาจากการใช้เหตุผลและการทำางานของความ 
คิดเท่านั้น พวกเขาปฏิเสธสิ่งที่มาจากอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ . . .

“อย่าติดกับโดยการบิดเบือนของโลก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งไม่ดี
และหรือหากจะดีอยู่บ้างก็นานๆ ครั้ง อย่าติดบ่วงของคนฉลาด
ที่อ้างว่าเป็นพันธกิจของตนเองเพื่อลดคุณค่าของสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ  



69

2 นีไฟ 9–10

เพื่อเน้นความอ่อนแอของมนุษย์ และบ่อนทำาลายศรัทธา แทน 
ที่จะเสริมสร้างแรงบันดาลใจ” (“Be Not Afraid, Only Believe”  
[CES fireside for young adults, Sept.  9, 2001],  4, www.
ldsces.org)

2 นีไฟ 9:29  “การเป็นผู้คงแก่เรียนย่อมดี”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายถึงสิ่งข้อดีที่มาจากการ 
เรียนรู้อย่างสุดความสามารถว่า “พวกท่านเผชิญกับการท้าทาย 
ที่อยู่เบื้องหน้า พวกท่านกำาลังมุ่งไปสู่โลกแห่งการแข่งขันอัน 
โหดร้าย จงศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ พระเจ้า 
ทรงชี้ให้เห็นความสำาคัญของการศึกษา ซึ่งจะทำาให้ท่านมีคุณ- 
สมบัติคู่ควรกับโอกาสที่ดีกว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือให้ท่าน 
ทำาส่ิงท่ีคุ้มค่าในโลกของโอกาสซ่ึงอยู่เบ้ืองหน้าท่าน ถ้าท่านต้อง 
การเรียนมหาวิทยาลัยจงไปเรียน แต่ถ้าไม่ต้องการเรียนมหา- 
วิทยาลัยก็ไปเรียนที่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพหรือธุรกิจที่จะทำาให้ 
ท่านมีความสามารถในการทำางาน” (ดู  เลียโฮนา กรกฎาคม  
1997 หน้า 60)

2 นีไฟ 9:34 “วิบัติแก่คนกล่าวคำาเท็จ”

•	สอง นีไฟ 9:34 และพระคัมภีร์ข้ออื่นๆ อีกหลายข้อสอนถึง 
ความร้ายแรงของบาปแห่งการกล่าวคำาเท็จ (ดู สุภาษิต 6:16– 
19; คพ. 63:17–18; 76:98, 103) ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ 
(1920–2007) อธิบายความหมายของการพูดความจริงว่า

“เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์ [หลักแห่งความเชื่อ ข้อ 13] . . .

“เราทุกคนต้องรู้ว่าการเป็นคนซื่อสัตย์มีความหมายว่าอย่างไร 
ความซื่อสัตย์มีความหมายมากกว่าการไม่กล่าวคำาเท็จ คือการ
บอกความจริง พูดความจริง ดำาเนินชีวิตตามความจริง และรัก
ความจริง . . .

“. . .  ความซื่อสัตย์คือเข็มทิศทางศีลธรรมที่จะนำาทางเราในชีวิต
นี้ . . .

“ความซื่อสัตย์คือหลักธรรมอย่างหนึ่ง และเรามีสิทธิ์เสรีทาง 
ศีลธรรมที่จะตัดสินใจว่าเราจะประยุกต์ใช้หลักธรรมนี้อย่างไร 
เรามีสิทธิ์เสรีที่จะเลือก แต่ในที่สุดเราจะรับผิดชอบต่อการเลือก 
แต่ละอย่างของเรา เราอาจหลอกลวงคนอื่นแต่มีผู้หนึ่งที่เราไม ่
มีวันหลอกลวงได้ จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่า ‘องค ์
ทวารบาลคือพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล; และพระองค์ไม่ทรง 
จ้างผู้รับใช้ที่นั่น; และไม่มีทางอื่นใดนอกจากทางประตูนั้น;  
เพราะพระองค์ทรงถูกหลอกลวงไม่ได้, เพราะพระเจ้าพระผู้เป็น
เจ้าคือพระนามของพระองค์’ [2 นีไฟ 9:41]

“มีการบอกความจริงอยู่หลายระดับ เมื่อเรากล่าวคำาเท็จเพียง 
เล็กน้อยทำาให้เรามองไม่เห็นความแตกต่างมากขึ้น เป็นการดี
กว่าหากจะเงียบไว้แทนที่จะพูดชักนำาให้เข้าใจผิด เราแต่ละคน
จะพูดความจริงทั้งหมดและจะพูดแต่ความจริงเท่านั้นหรือไม่
ขึ้นอยู่กับมโนธรรมของเรา . . .

“. . .  ดังที่ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่า ‘ขอให้สอนความ 
จริงโดยการเป็นแบบอย่างและโดยคำาสอนว่าการลักขโมยเป็น 
ความชั่วร้าย การคดโกงเป็นสิ่งผิด และการกล่าวคำาเท็จเป็น 
สิ่งที่ทำาให้เกิดความเสื่อมเสียต่อผู้ที่ทำาเช่นนั้น” (ดู เลียโฮนา  
มกราคม 1997 หน้า 47–50)

2 นีไฟ 9:29–38 

เจคอบเตือนเราเกี่ยวกับบาปในเรื่องใด สิ่งใด
ที่ทำาให้บาปแต่ละอย่างเหล่านี้ร้ายแรง

 
2 นีไฟ 9:41 พระคริสต์ทรงเป็น “องค์ทวารบาล”

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์สนทนาถึงคุณค่าของการรู้ว่าสักวัน 
หน่ึงเราจะยืนอยู่เบ้ืองพระพักตร์พระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือรับผิดชอบ 
ต่อชีวิตของเราว่า “ข้าพเจ้านึกถึงการศึกษาวิจัยซึ่งจัดขึ้นเมือไม ่
กี่ปีที่ผ่านมานี้เพ่ือหาข้อสรุปว่าอิทธิพลอะไรที่ทำาให้เยาวชนยัง 
คงเดินอยู่ในทางตรงและแคบ แน่นอนว่ามีอิทธิพลหลายอย่าง
ที่นำามาวิพากษ์วิจารณ์กัน ทุกอย่างล้วนมีความสำาคัญทั้งสิ้น  
ได้แก่ อิทธิพลของบิดามารดา ผู้ให้คำาปรึกษาฐานะปุโรหิต ผู้ให้ 
คำาปรึกษาเยาวชนหญิง ผู้กำากับกองลูกเสือ และเพื่อนรุ่นราว 
คราวเดียวกัน แต่ข้าพเจ้าประหลาดใจที่พบว่าความจริงอันทรง 
คุณค่าของความสำาคัญนี้ปรากฏชัดอยู่ในการวิจัยนี้ด้วย นั่นคือ 
ความเชื่อที่ว่า วันหนึ่งเราแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบการกระทำา 
ของเราต่อเบ้ืองพระพักตร์พระเจ้า หลายคนเช่ือว่า ‘องค์ทวารบาล 
คือพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล; และพระองค์ไม่ทรงจ้างผู้รับใช้
ที่นั่น; และไม่มีทางอื่นใดนอกจากทางประตูนั้น; เพราะพระองค์
ทรงถูกหลอกลวงไม่ได้, เพราะพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าคือพระนาม
ของพระองค์.’ [2  นีไฟ 9:41] ผู้ที่มีวิสัยทัศน์นิรันดร์จะมีความ 
เข้มแข็งและความแน่วแน่ทางวิญญาณมากเป็นพิเศษ ความ 
รู้สึกรับผิดชอบที่เรามีต่อพระผู้ช่วยให้รอดสำาหรับการกระทำา  
การเป็นผู้พิทักษ์ และการตอบสนองต่อสิ่งนั้นจะทำาให้เราได้รับ 
ความคุ้มครองทางวิญญาณเป็นอย่างดี” (ดู “ท่านคิดว่าท่านเป็น 
ใคร” เลียโฮนา มิถุนายน 2001 หน้า 6–7)



70

บทที่ 9

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายมุมมองของความมั่นใจ
ต่อหลักธรรมที่ว่าจะไม่มีใครอื่นเป็นผู้พิพากษาคร้ังสุดท้ายนอก 
จากพระเยซูพระองค์เองว่า “เจคอบ ใน 2  นีไฟ 9:41 ซึ่งพูดถึง 
ทางตรงและแคบ เตือนเราว่า ‘องค์ทวารบาลคือพระผู้บริสุทธิ ์
แห่งอิสราเอล’ และว่าพระเยซู ‘ไม่ทรงจ้างผู้รับใช้ที่นั่น’ เน้น 
ถึงความจริงที่ว่าพระเยซู ‘ทรงถูกหลอกลวงไม่ได้’ มีมิติของ 
ความเช่ือม่ันอ่ืนเช่นกัน การพิพากษาสูงสุดจะไม่มีการมอบหมาย 
ให้ผู้อื่นเพื่อตอบรับจุดประสงค์ของความยุติธรรมจากสวรรค์
เท่านั้นแต่พระเมตตาอันสูงส่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีที่สุด
จากพระองค์ผู้ทรงรู้ส่ิงเหล่านี้ซึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้น
ท่ีจะทรงรู้––ช่วงเวลาอันเงียบสงบของความกล้าหาญในชีวิต 
สานุศิษย์ของพระองค์ การกระทำาอันไม่เป็นท่ีล่วงรู้ของการรับใช้ 
อย่างชาวคริสต์ ความคิดที่อยู่ในใจไม่สามารถเป็นที่ ‘ยอมรับ’  
ในทางอื่น เว้นแต่โดยการพิพากษาอันสมบูรณ์” (For the  
Power Is in Them . . .  [1970], 37)

เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์อธิบายต่อว่า “พระเยซูคริสต์ทรงมอบหมาย 
พระองค์เองให้เป็นองค์ทวารบาล ผู้ทรงรอเราด้วยความปรารถนา 
อันล้ำาเลิศลึกซึ้งที่จะทรง ต้อนรับ เราเท่าๆ กับทรง พิสูจน์ เรา 
ดังนั้น ‘พระองค์ไม่ทรงจ้างผู้รับใช้ที่นั่น’ (2  นีไฟ 9:41) ถ้าเรา
ยอมรับพระองค์ในเวลาน้ีพระองค์จะทรงยอมรับเราด้วยความ
รักและจะทรงยินดีรับเราในเวลานั้นเช่นกัน” (Notwithstanding 
My Weakness [1981], 124)

2 นีไฟ 9:50–51 “ซื้อ. . .  โดยไม่เสียเงินตรา”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายความหมายของคำาว่า “ซื้อ. . . โดยไม่เสีย 
เงินตรา” ว่า “ความรอดมีให้แก่คนทั้งปวง ไม่ใช่เลือกให้คนไม ่
กี่คน ชีวิตนิรันดร์ไม่ได้มีสำารองไว้สำาหรับอัครสาวกและศาสดา 
พยากรณ์ สำาหรับวิสุทธิชนในสมัยของอีนิค หรือผู้ที่เป็นมรณ- 
สักขีของสมัยการประทานชาวคริสต์ ‘มนุษยชาติทั้งมวลจะรอด 
ได้, โดยการเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีทั้งหลายของพระกิตติคุณ’  
(หลักแห่งความเชื่อข้อสาม) พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเป็นผู้ที่เคารพ 
บุคคลอ่ืน ‘พระองค์ทรงเช้ือเชิญพวกเขาท้ังหมดให้มาหาพระองค์ 
และรับส่วนพระคุณความดีของพระองค์; และพระองค์ไม่ทรง 
ปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลย, ไม่ว่าดำาและขาว, ทาสและไท,  
ชายและหญิง; และพระองค์ทรงคำานึงถึงคนนอกศาสนา; และ 
ทุกคนเหมือนกันหมดสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า, ทั้งชาวยิวและคน 
ต่างชาติ’ (2  นีไฟ 26:33) การเรียกนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า 
นิรันดร์คือ ‘เชิญทุกคนที่กระหาย จงมาถึงน้ำาและผู้ที่ไม่มีเงิน  
มาซื้อกินเกิด มาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำานมเถิดโดยไม่ต้องเสียเงิน 

เสียค่า’ (อิสยาห์ 55:1) เพราะ ‘ความรอดเป็นของได้เปล่า’  
(2  นีไฟ 2:4)” (Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vols. [1971–1973], 3:416–417)

2 นีไฟ 10:3 “พระคริสต์ . . .  จะเป็นพระนามของพระองค์”

•	เทพเปิดเผยพระนาม พระคริสต์ ให้เจคอบ “พระคริสต์ (คำา
ในภาษากรีก) และ พระเมสสิยาห์ (คำาในภาษาฮีบรู) หมายถึง 
‘ผู้ได้รับการเจิม’ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระบิดา 
ในวิญญาณ (ฮีบรู 1:6; คพ. 93:21) พระองค์ทรงเป็นพระองค ์
เดียวที่ถือกำาเนิดจากพระบิดาในเนื้อหนัง (ยอห์น 1:14; 3:16) 
พระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ (คพ. 110:3–4) และทรงได้รับ 
แต่งตั้งล่วงหน้าสู่การเรียกอันสำาคัญยิ่งก่อนการสร้างโลก 
ภายใต้การกำากับดูแลของพระบิดา พระเยซูทรงสร้างแผ่นดินโลก 
และสิ่งทั้งปวงบนนั้น (ยอห์น 1:3,  14; โมเสส 1:31–33)” 
(คู่มือพระคัมภีร์ “พระเยซูคริสต์”; see also Bible Dictionary, 
“Christ,”  633; Topical Guide, “Jesus Christ—Jehovah,” 
248)

ภาษาฮีบรู ภาษากรีก ภาษาอังกฤษ

พระเมสสิยาห์ พระคริสต์ ผู้ได้รับการเจิม (see Bible 
Dictionary, “Christ,” 633)

โยชูวา พระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด (see Bible 
Dictionary, “Jesus,” 713)

2  นีไฟ 10:6–8 ในลำาดับแรกจะเป็นการกระจัดกระจายและ
การรวบรวมทางวิญญาณ

•	เจคอบกล่าวอย่างชัดเจนว่าความชั่วช้าสามานย์นำาไปสู่การ 
กระจัดกระจายของชาวยิว (ดู 2  นีไฟ 10:6) สิ่งที่เหมือนกันคือ  
ท่านเน้นถึงระเบียบของการรวบรวม ท่านประกาศว่าชาวยิวจะ 
ได้รับการรวบรวม “เมื่อ ถึงวันที่พวกเขาจะเชื่อใน [พระคริสต์]” 
(ข้อ 7; เน้นตัวเอน)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีชี้แจงเหตุผลของการกระจัด 
กระจายและการรวบรวมทุกเผ่าของอิสราเอลข้อแรกคือ ทาง
วิญญาณ และข้อที่สองคือ ทางกาย

“เหตุใดอิสราเอลจึงกระจัดกระจาย คำาตอบนั้นชัดเจน เรียบง่าย 
ไม่มีข้อสงสัย บรรพชนอิสราเอลของเรากระจัดกระจายเพราะ 
พวกเขาปฏิเสธพระกิตติคุณ ดูหม่ินฐานะปุโรหิต ละท้ิงศาสนจักร 
และออกจากอาณาจักร พวกเขากระจัดกระจายเพราะพวกเขา
หันไปจากพระเจ้า นมัสการพระผู้เป็นเจ้าปลอม และเดินไปใน
ทางของประชาชาตินอกรีต พวกเขากระจัดกระจายเพราะพวก 
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2 นีไฟ 9–10

เขาละเลยพันธสัญญาอับราฮัม เหยียบย่ำาศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ 
และปฏิเสธพระเจ้าพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซู ที ่
ศาสดาพยากรณ์ทุกท่านของพวกเขาเป็นพยาน อิสราเอลกระจัด 
กระจายเพราะการละทิ้งความเชื่อ . . .

“แล้วอะไรเกี่ยวข้องกับการรวบรวมอิสราเอลเล่า การรวบรวม
อิสราเอลประกอบด้วยการเชื่อ การยอมรับ และการดำาเนิน
ชีวิตสอดคล้องกับทุกส่ิงท่ีพระเจ้าเคยประทานแก่ผู้คนที่ได้รับ
เลือกในสมัยโบราณของพระองค์ ประกอบด้วยการมีศรัทธาใน
พระเจ้า พระเยซูคริสต์ การกลับใจ การรับบัพติศมา การรับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการรักษาพระบัญญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้า ประกอบด้วยการเชื่อพระกิตติคุณ การเข้า 
ร่วมศาสนจักร การมาสู่อาณาจักร . . .  และอาจประกอบด้วยการ 
รวมตัวกันในสถานท่ีซ่ึงกำาหนดไว้หรือแผ่นดินแห่งการนมัสการ” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 515)

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสัน เน้นถึงความสำาคัญของหลัก 
คำาสอนเกี่ยวกับการรวบรวมว่า “หลักคำาสอนเกี่ยวกับการรวบ 
รวมนี้เป็นหลักคำาสอนที่สำาคัญอย่างหนึ่งของศาสนจักรของ 
พระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงประกาศว่า 
‘เราให้เครื่องหมายแก่เจ้า. . .  เมื่อเราจะรวม, ผู้คนของเรา, จาก 
การกระจัดกระจายอันยาวนานของพวกเขา, โอ้เชื้อสายแห่ง 
อิสราเอล, และจะสถาปนาไซอันของเราในบรรดาพวกเขาอีก’ 
[3  นีไฟ 21:1] การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่อง 
หมายแก่คนทั้งโลกว่าพระเจ้าทรงเริ่มต้นการรวบรวมอิสราเอล 
และทรงทำาให้พันธสัญญาท่ีพระองค์ทรงทำาไว้กับอับราฮัม อิสอัค 
และยาโคบ เกิดสัมฤทธิผล [ดู ปฐมกาล 12:2–3; 26:3–4;  
35:11–12] เราไม่เพียงสอนหลักคำาสอนนี้เท่านั้น แต่เรายังม ี
ส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วย เราทำาเช่นนั้นขณะที่เราช่วยรวบรวมผู้คน 
ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ทั้งสองฝั่งของม่าน” (ดู  เลียโฮนา พฤศจิ- 
กายน 2006 หน้า 100)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์.แมคคองกีอธิบายว่าวิสุทธิชนควรมารวม
กันที่ใด

“ถ้อยคำาที่เปิดเผยกล่าวถึง. . .  สถานที่ชุมนุมของ . . .  ผู้คนแห่ง
พันธสัญญาของพระเจ้าในทุกประชาชาติ พูดทุกภาษา และอยู่
ท่ามกลางผู้คนทุกหมู่เหล่าเมื่อพระเจ้าเสด็จมาอีกครั้ง . . .

“สถานที่รวบรวมวิสุทธิชนชาวเม็กซิโกอยู่ในเม็กซิโก สถานที ่
รวบรวมวิสุทธิชนชาวกัวเตมาลาอยู่ในกัวเตมาลา สถานที่รวบ 
รวมวิสุทธิชนชาวบราซิลอยู่ในบราซิล และเป็นเช่นเดียวกันนี ้
ทั่วโลก . . .  ทุกประชาชาติเป็นสถานที่รวบรวมผู้คนของตนเอง” 
(in Conference Report, Mexico and Central America Area 
Conference 1972, 45)

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระจัดจายของอิสราเอล อ้างอิงที ่
“ประวัติโดยสังเขปของการกระจัดกระจายของอิสราเอล” ในภาค 
ผนวก (หน้า 415) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมอิสราเอล 
อ้างอิงที่ “การรวบรวมอิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

2 นีไฟ 10:11–14

ลักษณะของเสรีภาพมีอะไรบ้าง

 
2 นีไฟ 10:20–22 แยกจากพี่น้องของพวกท่าน

•	เจคอบสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงนำาสมาชิกของเชื้อสายแห่ง
อิสราเอลไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ของโลกเป็นครั้งคราวและทรงมี
พระดำารัสถึงพวกเขาว่าเป็น “พี่น้อง” (ดู 2 นีไฟ 10:20–21) พวก
เขาเป็นพี่น้องทั้งทางสายเลือดและทางความเชื่อ พระเจ้าทรง
มีจุดประสงค์สำาหรับอังกูรเหล่านี้และทรงทราบว่าแต่ละกลุ่ม
อยู่ที่ไหน พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงอย่างน้อยสามอาณานิคม 
นี้ว่า กลุ่มของลีไฮ ชาวเจเร็ด (ตามที่บันทึกไว้ในหนังสืออีเธอร์) 
และชาวมิวเล็ค (ดู โมไซยาห์ 25:2; ฮีลามัน 6:10; 8:21) โดย
ไม่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จัก เช่นเผ่าที่หายไปจาก
อาณาจักรโบราณทางตอนเหนือของอิสราเอลและมีบางกลุ่มที่
อาจถูกนำาไปที่อื่น (ดู เจคอบ 5:20–25)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่านสามารถช่วยรวบรวมผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรบ้าง

•	เหตุใดจึงเป็นสิ่งสำาคัญที่จะรู้ว่าการสละพระชนม์ชีพเพื่อการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์มีผลต่อท่านเป็นการส่วนตัว ท่าน
จะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นถึงการ
ชดใช้ของพระเจ้า

•	ท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าชีวิตท่านเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า

•	เหตุใดท่านจึงคิดว่าการชดใช้ต้องไม่มีขอบเขต

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	อ่านและคิดเกี่ยวกับ 2 นีไฟ 9:4–7 ใคร่ครวญวิธีที่การชดใช้

ปลดปล่อยเราทั้งจากความตายทางร่างกายและความตาย
ทางวิญญาณ

•	ใน 2 นีไฟ 10 เป็นคำาอธิบายถึงประชาชาติที่มีคำาสัญญาอัน
ยิ่งใหญ่ว่าจะได้รับการยกขึ้นในยุคสุดท้าย หาคำาอธิบายที่
พูดถึงประชาชาตินั้นในบทที่ 10

•	อธิบายว่าต้องเกิดอะไรขึ้นก่อนการไถ่อันสูงสุดของเชื้อสาย
แห่งอิสราเอลตามที่อธิบายไว้ใน 2 นีไฟ 10
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2 นีไฟ  11–16

บทที ่  10

บทนำา
ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เขียนถึงความยากลำาบากท่ีผู้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนหลายคน
เผชิญว่า

“[ผู้อ่าน] ส่วนใหญ่เข้าใจได้ในทันทีถึงการเล่าเร่ืองของพระคัมภีร์ 
มอรมอน

“จากนั้นเมื่อท่านปรับตัวได้ขณะอ่านไปเรื่อยๆ ท่านจะพบกับ 
อุปสรรค . . .  การเล่าเรื่องอย่างไม่เป็นหมวดหมู่ในบทที่ยกคำา 
พยากรณ์ของอิสยาห์ ศาสดาพยากรณ์จากพันธสัญญาเดิม  
ค่อยๆ ก่อตัวเป็นอุปสรรค เหมือนสิ่งกีดขวางตามท้องถนนหรือ
จุดตรวจเกินกว่าที่ผู้อ่านแบบสบายๆ ผู้ที่ไม่สนใจใคร่รู้ โดย
ทั่วไปจะไปถึง 

“ท่านอาจถูกล่อลวงให้หยุดอยู่ตรงนั้นเช่นกัน แต่ขออย่าทำาเช่น 
นั้น อย่าหยุดอ่าน อ่านบทที่มีคำาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม 
ซ่ึงยากแก่การเข้าใจน้ีต่อไป ถึงแม้ว่าท่านจะเข้าใจเพียงเล็กน้อย 
ขอให้อ่านต่อไป ถ้าสิ่งที่ท่านทำาเป็นการอ่านอย่างผิวเผินและ 
เข้าใจตรงน้ันนิดตรงน้ีหน่อย จงอ่านต่อไปถ้าส่ิงท่ีท่านทำาอยู่เป็น 
การมองไปที่ถ้อยคำา” (in Conference Report, Apr. 1986, 76; 
or Ensign, May 1986, 61)

ท้ังนีไฟและเจคอบประกาศไว้เป็นพิเศษว่างานเขียนของอิสยาห์ 
จะนำามา “เปรียบเทียบ” กับตัวเรา (1 นีไฟ 19:23 ; 2 นีไฟ  
6:5) อย่างไรก็ตาม แม้ผู้คนของนีไฟซึ่งมีชีวิตหลังจากอิสยาห์ 
ไม่ถึง 100 ปีก็ยังคิดว่างานเขียนนี้ยาก (ดู 2 นีไฟ 25:1–4) พึง 
ระลึกว่าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาหาชาวนีไฟด้วยพระองค์ 
เองในทวีปอเมริกาพระองค์ทรงสอนว่า “ถ้อยคำาของอิสยาห์ยิ่ง
ใหญ่” และทรงสอนชาวนีไฟว่าพวกเขา “ควรค้นหาสิ่งเหล่านี้. 
แท้จริงแล้ว, เราให้บัญญัติแก่เจ้าให้เจ้าค้นหาสิ่งเหล่านี้อย่าง
ขยันหมั่นเพียร” (3 นีไฟ 23:1; ดู บทวิจารณ์ของ 1 นีไฟ 20–21 
หน้า 43)

บทวิจารณ์ต่อไปนี้จะช่วยท่านในด้านบริบท ลักษณะทางโลก 
กับทางวิญญาณ และสัญลักษณ์ในงานเขียนของอิสยาห์ เนื่อง 
จากมีพื้นที่จำากัดในเชิงอรรถของพระคัมภีร์มอรมอน ข้อมูลเชิง 
อรรถจำานวนมากเก่ียวกับอิสยาห์จึงมีอยู่ในเชิงอรรถของพระคัม- 
ภีร์ไบเบิลและไม่พิมพ์ซ้ำาในเชิงอรรถของพระคัมภีร์มอรมอน  
ดังนั้น เพื่อศึกษา 2 นีไฟ 12–24 และช่วยให้ท่านเข้าใจอิสยาห์ 
ใช้เชิงอรรถในพระคัมภีร์ไบเบิลแอลดีเอสสำาหรับ อิสยาห์ 2–14 
ท่านควรพยายามทำาความเข้าใจถ้อยคำาของอิสยาห์และแสวงหา 
พระวิญญาณเพื่อนำาทางท่าน ถ้าท่านมีความยากลำาบากอยู ่

บ้าง จงอย่าท้อแท้ โดยผ่านการศึกษาและการสวดอ้อนวอนไป 
ซักระยะ พระเจ้าจะประทานพรท่านและท่านจะเข้าใจงานเขียน
ของอิสยาห์

บทวิจารณ์
2 นีไฟ 11:1–3 นีไฟ เจคอบ และอิสยาห์—พยานพิเศษ
สามคน

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองเขียนถึงความสำาคัญของประจักษ์พยานของศาสดาพยากรณ์ 
ที่ยิ่งใหญ่สามท่านนี้

“วิธีการสอนและการทำาให้ม่ันใจของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อเกี่ยวข้องกับพันธสัญญา จะต้องมีประจักษ์พยานมากกว่า 
หนึ่งคนขึ้นไป โอวาทของพระองค์ ‘ต้องมีพยานสองสามปาก 
จึงจะเป็นที่เชื่อถือได้’ เสมอ แท้จริงแล้วเมื่อพระคัมภีร์มอรมอน 
ออกมาโดยผ่านมือท่ีได้รับการดลใจของศาสดาพยากรณ์  
โจเซฟ สมิธ มีคำาพยากรณ์ว่า ‘สามคน. . .จะแสดงให้เห็นถึง 
[แผ่นจารึก] โดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า . . .ด้วยปากของ
พยานสามคนจะสถาปนาสิ่งเหล่านี้ . . .

“พยานสามคนนั้นได้แก่ออลิเวอร์ ควาเดอรี เดวิด วิตเมอร์ และ
มาร์ติน แฮร์ริส . . .

“ในการรักษาหลักธรรมที่เกี่ยวกับพันธสัญญาเดียวกันนี้ น่า 
สนใจที่เห็นว่ามีพยานสามคนในยุคก่อน—พยานพิเศษ—ไม่
เฉพาะท่ีมาอันศักด์ิสิทธิ์ของพระคัมภีร์มอรมอนเท่าน้ันแต่ความ
เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระองค์เองด้วย พยานในยุคก่อนได้แก่
นีไฟ เจคอบ และอิสยาห์ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ว่าประจักษ์พยาน
ของพวกเขาปรากฎอย่างเป็นที่สะดุดตาในตอนต้นของบันทึก
โบราณเหล่านี้ . . .

“. . .   สิ่งซึ่ง เป็น ที่รู้จักคือ ‘ทัศนะอันกว้างไกลยิ่งขึ้น’ ของพระ
กิตติคุณส่วนใหญ่จะพบในคำาสอนของแผ่นจารึกชุดเล็กของ
นีไฟซึ่งมาจากการประกาศส่วนตัวของพยานผู้เป็นศาสดา
พยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามท่านนี้ถึงพระเยซูคริสต์ในโลกก่อน
เกิด—นีไฟ เจคอบ อิสยาห์ เสียงของหลักคำาสอนและนิมิตจาก
ทั้งสามท่านนี้ให้ความชัดเจนว่าเหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึง
เป็น ‘พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์’ . . .

“อาจมีบางคนแย้งว่าจุดประสงค์หลักของการบันทึก การเก็บ 
รักษา และการแปลแผ่นจารึกชุดเล็กของนีไฟคือการนำามาซึ่ง 
ประจักษ์พยานของพยานทั้งสามท่านนี้ในสมัยการประทาน
ความสมบูรณ์แห่งเวลา งานเขียนของพวกท่านรวมกันเป็น 135  
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2 นีไฟ 11–16

หน้าในแผ่นจารึกชุดเล็ก [143] หน้า เมื่อคนอ่านงานเขียน 
หน้าแรกๆ ของนีไฟ เจคอบ และอิสยาห์ จะเป็นการปูรากฐาน
อันแข็งแกร่งของสิ่งที่นีไฟเรียกว่า ‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’” 
(Christ and the New Covenant [1997], 33–35)

2 นีไฟ 11:4 “การแสดงสัญลักษณ์” ถึงพระเยซูคริสต์

•	บางครั้งอิสยาห์เขียนโดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ นีไฟ 
พูดถึงความสำาคัญของความเข้าใจว่าส่ิงท้ังปวงเป็นเคร่ืองหมาย 
ถึงพระเยซูคริสต์ คำาว่า เป็นเครื่องหมาย หมายความว่า “นำา
เสนอโดยใช้ภาพ รูปแบบ แบบจำาลอง หรือความคล้ายคลึง” 
(Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary  
of the English Language, 1828 [1967]) สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่อง 
เตือนใจหรือตราสัญลักษณ์ของพระคริสต์ พระคัมภีร์กล่าวคำา
พยานเป็นประจำาและสอนเก่ียวกับพระเยซูคริสต์ แบบอย่างของ 
สัญลักษณ์บางประการได้แก่การพลีบูชาลูกแกะตัวผู้ที่ไม่มี 
ตำาหนิซึ่ง “เปรียบเสมือนการพลีพระชนม์ชีพของพระองค์เดียว 
ที่ถือกำาเนิดจากพระบิดา” (โมเสส 5:7; ดู เลวีนิติ 1:3–5 ด้วย) 
เครื่องหมายของขนมปังศีลระลึกและเหล้าองุ่นเป็นส่ิงแทนหรือ
สัญลักษณ์แทนการพลีพระชมน์ชีพเพื่อการชดใช้ (ดู โมโรไน 
4:3; 5:2) เครื่องเตือนใจถึงพระเจ้าและพระพันธกิจในการช่วย 
มนุษยชาติให้รอดมีเจตจำานงจะสอนและช่วยให้เราเข้าใกล้พระ 
เจ้าพระผู้ไถ่ของเรามากขึ้น

2 นีไฟ 11:4–7

นีไฟประกาศว่าจิตวิญญาณของท่านเบิกบาน 
ในการพิสูจน์ “ความจริงในการเสด็จมาของ 

พระคริสต์” (ข้อ 4) บอกสิ่งที่ทำาให้นีไฟเบิกบาน

 
2 นีไฟ 11:5 “การปลดปล่อยจากความตาย”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ถึงคำาสัญญาแห่งความเป็นอมตะที่มีให้ผ่านการชดใช้ของพระ
เยซูคริสต์

“ข้าพเจ้ายังสงสัยว่า เราซาบซ้ึงถึงความหมายอันสำาคัญย่ิงเก่ียว 
กับความเชื่อของเราในการฟื้นคืนชีวิตที่เป็นสากลและจริงแท้
แน่นอนหรือไม่ ความมั่นใจในความเป็นอมตะคือพื้นฐานที่มีต่อ
ศรัทธาของเรา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศว่า

“‘หลักธรรมพื้นฐานของศาสนาเราคือประจักษ์พยานของอัคร- 

สาวกและศาสดาพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ 
สิ้นพระชนม์ ทรงถูกฝัง และทรงลุกขึ้นอีกในวันที่สามและเสด็จ 
ขึ้นสู่สวรรค์ สิ่งอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับศาสนาของเราเป็น 
เพียงส่วนประกอบเท่าน้ัน’ (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 121)

“ในบรรดาเรื่องราวการปฏิบัติศาสนกิจอันรุ่งโรจน์ทั้งหมด ทำาไม
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธจึงใช้ประจักษ์พยานเรื่องการสิ้น 
พระชนม์ การฝัง และการฟื้น 
คืนพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้ 
รอดเป็นหลักธรรมพ้ืนฐานของ 
ศาสนาเรา โดยกล่าวว่า ‘สิ่ง 
อื่นๆ ทั้งหมด . . .  เป็นเพียงส่วน 
ประกอบเท่าน้ัน’ เราพบคำาตอบ 
ในข้อเท็จจริงที่ว่า การฟื้นคืน 
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวท่ี 
ศาสดาพยากรณ์เรียกว่า ‘แผน 
อันสำาคัญยิ่งและเป็นนิรันดร์แห่งการปลดปล่อยจากความตาย. 
 (2 นีไฟ 11:5)” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 2000 หน้า 18)

2 นีไฟ 12–16 อิสยาห์ในพระคัมภีร์มอรมอน

•	สองนีไฟบทที่ 12–24 ประกอบด้วยคำาอ้างอิงจากหนังสือ 
อิสยาห์ของแผ่นจารึกทองเหลือง (เปรียบเทียบ อิสยาห์ 2–14) 
นีไฟรวมสามบทนี้เข้ากับพยานอื่นๆ ของการเปิดเผยที่ท่านได ้
รับเกี่ยวกับอนาคตผู้คนของท่านและความเป็นจริงเกี่ยวกับพระ 
เยซูคริสต์ ถึงแม้ผู้คนของท่านจะเป็นอังกูรของอิสราเอลที่แตก 
มาและนำาไปปลูกที่อื่น แต่นีไฟใช้งานเขียนของอิสยาห์แสดงให ้
เห็นว่าแผนแห่งความเมตตาของพระเจ้าขยายไปถึงพวกเขา 
เช่นกัน นีไฟรู้สึกว่าผู้อ่านคำาพยากรณ์เหล่านี้จะ “รื่นเริงใจและ
ชื่นชมยินดีเพื่อมนุษย์ทั้งปวง” (2 นีไฟ 11:8; ดู ข้อ 2 ด้วย)

การย้ำาสิ่งที่ท่านและเจคอบน้องชายท่านได้สอนมาก่อนหน้านี้ 
นีไฟกระตุ้นให้เราใช้คำาว่า “เปรียบเทียบ” คำาของอิสยาห์กับ 
ตัวเรา (ดู 1  นีไฟ 19:23  ; 2  นีไฟ 6:5; 11:8) เราเปรียบ
เทียบพระคัมภีร์กับตัวเราโดยนึกถึงความคล้ายของเหตุการณ์ 
ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เรา 
เปรียบเทียบพระคัมภีร์กับตัวเราโดยหาหลักธรรมที่พระคัมภีร์ 
สอน หลักธรรมเหล่านั้นสามารถเป็นแนวทางในการตัดสินใจ
ของเราได้

อิสยาห์เขียนไว้กว่า 100 ปีเศษก่อนยุคสมัยของนีไฟ (740–700 
ปี ก่อนคริสตกาล) ขณะที่งานเขียนอาจดูเก่าไปบ้างจากยุคสมัย
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บทที่ 10

ของเรา สำาหรับนีไฟและเจคอบแล้วช่วงเวลาใกล้กว่าการเปิด 
เผยและคำาพยากรณ์ของโจเซฟ สมิธกับผู้อ่านในยุคปัจจุบัน คำา 
พยากรณ์จากการดลใจของอิสยาห์เรื่องการกระจัดกระจายของ 
อิสราเอลและแผนอันเปี่ยมด้วยเมตตาของพระเจ้าที่จะไถ่ผู้คน 
ของพระองค์มีอิทธิพลต่อนีไฟจนกระทั่งท่านรวมงานเขียนส่วน 
ใหญ่ไว้เพ่ือสนับสนุนประจักษ์พยานและคำาพยากรณ์ของพระ 
เมสสิยาห์ที่ท่านเขียนไว้ด้วยตนเอง คำาพยากรณ์เหล่านี้ของอิส- 
ยาห์เน้นถึงหัวข้อหลักๆ สี่ข้อได้แก่ (1)  การพิพากษาของพระ 
ผู้เป็นเจ้าและการกลับใจที่จำาเป็น (2)  พันธสัญญาของพระผู ้
เป็นเจ้าและคำาสัญญาของพระองค์ต่อเชื้อสายแห่งอิสราเอล  
(3)  การเสด็จมาครั้งแรกและครั้งที่สองของพระคริสต์ และ (4) 
เหตุการณ์สำาคัญเกี่ยวกับยุคสุดท้าย

•	Bible Dictionary ให้ข้อสังเกตถึงคำาอ้างอิงจากศาสดาพยา- 
กรณ์อิสยาห์ปรากฏอยู่ในงานมาตรฐาน

“พระเยซูทรงอ้างอิงถึงอิสยาห์บ่อยครั้งกว่าศาสดาพยากรณ์ 
ท่านอื่นๆ นอกจากนี้เปาโล เปโตร และยอห์น (ในวิวรณ์ของ 
ท่าน) ก็ยังอ้างอิงมากกว่าศาสดาพยากรณ์ [พันธสัญญาเดิม] 
ท่านอื่นๆ พระคัมภีร์มอรมอน หลักคำาสอนและพันธสัญญามี
ข้อความอ้างอิงจากอิสยาห์มากกว่าศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ 
เช่นกัน พระเจ้ารับสั่งกับชาวนีไฟว่า “ถ้อยคำาของอิสยาห์ยิ่ง
ใหญ่” และสิ่งทั้งปวงซึ่งอิสยาห์กล่าวถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอล
และคนต่างชาติจะเกิดสัมฤทธิผล (3 นีไฟ 23:1–3) . . .

“ผู้อ่านในปัจจุบันไม่มีบทวิจารณ์ที่เขียนไว้และแนวทางเพ่ือ 
ความเข้าใจอิสยาห์มากไปกว่าพระคัมภีร์มอรมอนกับหลักคำา 
สอนและพันธสัญญา เมื่อคนเข้าใจงานเหล่านี้มากขึ้นเขาจะ 
เข้าใจอิสยาห์มากขึ้น และเมื่อคนเข้าใจอิสยาห์มากขึ้น เขาจะ
เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอด 
และความหมายของพันธสัญญาที่ให้ไว้กับอับราฮัมและพงศ์
พันธุ์ของท่านซึ่งทำาให้ทุกครอบครัวทั่วแผ่นดินโลกจะได้รับพร” 
(“Isaiah,” 707; ดู บทวิจารณ์ 1 นีไฟ 20–21 หน้า 43)

2 นีไฟ 12:1 “เกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม”

•	อิสยาห์เห็นและพูดถึงอนาคตของยูดาห์กับเยรูซาเล็มตลอด 
จนวาระสุดท้ายของอาณาจักรทั้งสอง อย่างไรก็ตามคำาของ 
ท่านที่อ้างอิงในพระคัมภีร์มอรมอน พูดถึงเชื้อสายแห่งอิสราเอล 
(ดู 2 นีไฟ 6:5; 3 นีไฟ 23:1–2)

2 นีไฟ 12:2

คำาว่า “บนยอดเขา” มีความสำาคัญอย่างไร 
มีที่สูงแห่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงเยี่ยมและ

ทรงสอนศาสดาพยากรณ์ของพระองค์

2 นีไฟ 12:2 “ศิขรินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า”

•	ส่วนสำาคัญของสิ่งที่อิสยาห์เห็นจะเริ่มเกิดสัมฤทธิผล (“จะบัง 
เกิดขึ้น”) ในช่วงเวลาที่ให้ความสำาคัญแก่สถานที่อื่นบนแผ่นดิน 
โลก ชื่อว่าไซอันยุคสุดท้ายของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายโดยมีศูนย์ใหญ่ในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์

เอ็ลเดอร์เลอร์แกรนด์ ริชาร์ดส์ (1886–1983) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์นี้ว่า

“อิสยาห์มองเห็นศิขรินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าสถาปนาขึ้น
บนยอดเขาในยุคสุดท้าย . . .

“ส่ิงน้ันเกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง ข้าพเจ้าคิดว่าพระนิเวศน์จริงๆ 
ของพระผู้เป็นเจ้าแห่งยาโคบอยู่ตรงหัวมุมตึกนี้เอง พระวิหาร 
นี้นำาผู้คนจากทุกแผ่นดินมาเรียนรู้วิถีของพระองค์และเดินบน 
มรรคาของพระองค์มากกว่าอาคารใดท่ีเราเคยบันทึกไว้” (in Con- 
ference Report, Apr. 1971, 143; or Ensign, June 1971, 98)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเพิ่มเติมความหมายของคำาว่า “บนยอดเขา” ว่า 
เป็นการอ้างถึงพระวิหาร “พระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ทุกแห่งของ 
พระผู้เป็นเจ้าของเราในยุคสุดท้ายจะสร้างบนภูเขาของพระเจ้า 
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2 นีไฟ 11–16

เพราะภูเขาของพระองค์—ไม่ว่าจะเป็นท่ีดินเองคือเนินเขา หุบเขา 
หรือที่ราบ—เป็นสถานที่ซึ่งพระองค์จะเสด็จมาด้วยพระองค์เอง
และโดยอำานาจพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อสื่อสารกับผู้คน
ของพระองค์” (The Millennial Messiah [1982], 275)

•	อเมริกา เป็นสถานที่ตามคำาพยากรณ์ว่าคือ “ศิขรินแห่งพระ
นิเวศน์ของพระเจ้า” (2  นีไฟ 12:2) เป็นแผ่นดินแห่งการอพยพ
จากการค้นพบและการตั้งรกรากในช่วงแรกๆ อิสยาห์พยากรณ ์
ว่า “ประชาชาติทั้งปวงจะหลั่งไหลไปที่นั่น” (2 นีไฟ 12:2) การ 
อพยพครั้งใหญ่จากยุโรปในช่วงศตวรรษที่ 19 และยังคงเกิด
ขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลกยุคปัจจุบันทำาให้มีผู้คนและเป็นพรแก่
แผ่นดิน สถาบัน และศาสนจักร วิสุทธิชนยุคสุดท้ายมากมาย
สืบหาบรรพชนย้อนไปจนถึงการโยกย้ายของผู้คนในครั้งนี้จาก
โลกเก่าไปสู่โลกใหม่ นอกจากนี้ ผู้คนจากทั่วโลก ทั้งสมาชิก 
และผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้า ยังคงไปเยี่ยม 
ชมอาณาบริเวณพระวิหารซอลท์เลคและสำานักงานใหญ่ของ 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย สมาชิก
หลายคนของศาสนจักรเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญของ
ศาสนจักรทุกครึ่งปีในซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์ ขณะที่คนอื่นๆ ใน
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรับชมและฟังการประชุมใหญ่โดยอาศัย
ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย

2  นีไฟ 12:3 “กฎจะออกไปจากไซอัน, และพระวจนะ
ของพระเจ้าจากเยรูซาเล็ม”

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายความ
หมายที่ว่ากฎจะออกไปจากไซอันและพระวจนะจากเยรูซาเล็ม

“เยรูซาเล็มสมัยโบราณ . . .  จะเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระเจ้าจะ 
ประทับอยู่และจากที่นั่นพระองค์จะทรงส่งพระวจนะของพระ- 
องค์ออกไปหาผู้คนทั้งปวง เช่นเดียวกัน บนทวีปนี้ [อเมริกา] 
นครแห่งไซอัน จะมีการสร้างเยรูซาเล็มใหม่ และกฎของพระผู้
เป็นเจ้าจะออกไปจากที่นี่เช่นกัน . . .

“. . .นครสองแห่งนี้ แห่งหนึ่งบนแผ่นดินไซอันและอีกแห่งหนึ่ง 
ในปาเลสไตน์จะเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งพระผู้เป็นเจ้า 
ในช่วงมิลเลเนียม” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 3:69–71)

•	วลีที่ว่า “กฎจะออกไปจากไซอัน” (2  นีไฟ 12:3) เป็นแบบ
อย่างอันดีเลิศว่าคำาพยากรณ์เหล่านี้ประยุกต์ใช้ได้มากกว่าวิธี
เดียว ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวว่า

“ขณะครุ่นคิดถึงสิ่งปลูกสร้างอันน่าอัศจรรย์แห่งนี้ ซึ่งอยู่ติด 
พระวิหาร ทำาให้นึกถึงถ้อยคำาอันเป็นการพยากรณ์ที่สำาคัญยิ่ง
ของอิสยาห์

“‘ในยุคหลังจะเป็นดังนี้ คือศิขรินแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะ 
ได้รับการสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในบรรดายอดเขาทั้งหลาย และ
จะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขา และประชาชาติทั้งหลาย
เป็นอันมากจะหลั่งไหลเข้ามาหา’ . . .

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าคำาพยากรณ์นี้ใช้ได้กับพระวิหารซอลท์เลคที่ 
สวยงามและเก่าแก่ แต่เช่ือด้วยว่าเก่ียวข้องกับท่ีประชุมอันโอ่อ่า 
แห่งนี้ด้วย เพราะจากแท่นพูดนี้ กฎของพระผู้เป็นเจ้าจะออกไป 
พร้อมกับถ้อยคำาและประจักษ์พยานถึงพระเจ้า” (ดู  เลียโฮนา 
มกราคม 2001 หน้า 96-97)

2 นีไฟ 12:4 เวลาแห่งสันติสุข

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์พูดถึงสันติสุขซึ่งจะมาสู่แผ่นดิน 
โลกในที่สุดหลังจากการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเจ้า ท่านพูด 
ถึงสาเหตุที่จะไม่มีสันติสุขก่อนเวลานั้นด้วย “หลายคนรับการ 
ปลอบโยนจากคำาพยากรณ์ของพันธสัญญาเดิมว่าประชาชาติ
จะ ‘ตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอ 
ลิด’ (มีคาห์ 4:3) แต่คำาพยากรณ์นี้ใช้ได้กับเวลาแห่งสันติสุขซึ่ง
จะเกิดขึ้นหลังจากเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าของยาโคบ ‘จะทรงสอน
วิถีของพระองค์แก่เรา และเราจะเดินในมรรคาของพระองค์’  
(4:2) เพราะปัจจุบัน เรามีสงครามและความขัดแย้ง และทุกหน
แห่งพวกเขาถูกปลูกฝังให้ล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า” (in Conference Report, Apr. 1990, 92; or Ensign, May 
1990, 72)

2 นีไฟ 12:5–9 “โอ้เชื้อสายแห่งยาโคบ”

•	“เชื้อสายแห่งยาโคบ” หมายถึงผู้สืบตระกูลของผู้ประสาทพร
คนสำาคัญยิ่งนี้ที่ได้รับชื่อแห่งพันธสัญญาของอิสราเอลโดย
ความชอบธรรมของท่าน อย่างไรก็ตามอาณาจักรทั้งทางเหนือ
และทางใต้ของอิสราเอลตกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันเพราะ 
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พวกเขานำาการนมัสการของผู้ละทิ้งความเชื่อมาแทนพระผู้เป็น 
เจ้า พวกเขา “เพิ่มพูนให้เต็มไปด้วยผู้คนจากทางตะวันออก”  
(2  นีไฟ 12:6) หรือตามเชิงอรรถของ อิสยาห์ 2:6 footnote a 
พวกเขา “รับคำาสอน ความเชื่อของคนแปลกหน้า” ของพระผู้
เป็นเจ้าปลอม “เหมือนชาวฟีลิสเตีย” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือพวก
เขาละทิ้งพระกิตติคุณของพระเจ้าเพราะคำาสอนและให้ความ
สำาคัญแก่โลก ใจพวกเขาจดจ่ออยู่ที่ความร่ำารวยและความ 
ชั่วร้าย พวกเขาหันไปนมัสการรูปเคารพ

2 นีไฟ 12:9 คนต่ำาช้าและคนใหญ่โต

•	ประโยคที่ว่า “คนต่ำาช้า [ปุถุชนหรือสามัญชน] ก้มไม่ลง,  
และคนใหญ่โตไม่นอบน้อมถ่อมตน” (2 นีไฟ 12:9) บอกให้รู้ว่า 
จากชนชั้นต่ำาที่สุดไปจนถึงสูงที่สุดในสังคม ไม่มีใครอ่อนน้อม 
ถ่อมตนพอจะยอมรับพระผู้เป็นเจ้า

2 นีไฟ 12:11–22 “ท่าทางยโสของมนุษย์”

•	ผู้คนของประชาชาติท้ังปวงท่ี “จองหองและยโส” จะถูก “สยบ” 
(2 นีไฟ 12:12) และ “ท่าทางยโส” ของพวกเขา (2 นีไฟ 12:11)  
จะหยุดเพราะในวันของพระเจ้า—การเสด็จมาครั้งที่สอง— 
รัศมีภาพของพระองค์จะลงทัณฑ์พวกเขา ข้อ 13–22 อธิบาย
ถึงสัญลักษณ์ทางสถานะบางอย่างของยุคสมัย รวมถึงของใช ้
บางอย่างที่เป็นของคนมั่งคั่งที่สุด ภูเขาสูงและเนินเขาของการ
นมัสการที่ผิดและศาสนาปลอม หอคอยและกำาแพงที่มนุษย ์
สร้างขึ้นเพื่อป้องกันตน งานฝีมือที่สวยงามหรือเรือสำาราญ สรุป
ก็คือคนลำาพองและจองหองจะตกต่ำา ทรัพย์สมบัติทางโลกของ
พวกเขาจะถูกขยี้เป็นผุยผงในการเสด็จมาของพระเจ้า (ดู 3 นีไฟ 
25:1; มาลาคี 4:1)

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดแนะนำา
ว่าการเรียนรู้ที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการเตรียมตัวที่สำาคัญ
ต่อวันอันยิ่งใหญ่ของการเสด็จมาของพระเจ้า เมื่อพระผู้ช่วยให้
รอดจะทรงสูงส่งในบรรดาประชาชาติ

“ข้าพเจ้าเริ่มอ่านใน 2  นีไฟ 12 และคิดว่า ‘พระเจ้ากำาลังตรัส
กับข้าพเจ้า พระองค์ทรงประสงค์จะบอกสิ่งใดข้าพเจ้าโดยตรง’ 
จากนั้นข้าพเจ้าอ่านถึงข้อความของอิสยาห์ที่สะดุดตาราวกับ
ว่าถูกขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วว่า ‘และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือท่า 
ทางยโสของมนุษย์จะถูกกำาราบ, และความเย่อหยิ่งของมนุษย์
จะถูกสยบ, และในวันนั้นพระเจ้าองค์เดียวจะสูงส่ง’ (2  นีไฟ 
12:11)

“นี้อธิบายถึงวันที่พระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมา วันที่เราทุกคน 

รอคอยและต้องการให้นักเรียนของเราเตรียมพร้อมสำาหรับวันนี้  
พระคัมภีร์นี้กล่าวว่าในวันนั้น เราทุกคนผู้ที่คิดว่าตนเองพิเศษ 
และยอดเยี่ยมจะต่ำาต้อย และพระเจ้าจะทรงสูงส่ง เราจะเห็น
ได้ชัดเจนว่าพระองค์คือใคร เรารักพระองค์เพียงไร และเราควร
อ่อนน้อมถ่อมตนเพียงไร . . .

“. . .ข้าพเจ้าเข้าใจว่าเหตุใดอิสยาห์จึงบอกข้าพเจ้าว่าจะมีประ- 
โยชน์อันใดท่ีเห็นล่วงหน้าถึงวันท่ีพระเจ้าจะทรงสูงส่งและรู้ว่า 
ข้าพเจ้าจะพึ่งพาพระองค์ได้มากเพียงไร เราต้องการพระองค์ 
ศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์ทำาให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่
และทรงสูงส่ง ตัวเราต่ำาต้อยและต้องพึ่งพาพระองค์” (“The 
Book of Mormon Will Change Your Life,” Ensign, Feb. 
2004, 10–11)

2 นีไฟ 13:1–15 การลงโทษยูดาห์และเยรูซาเล็ม

•	ใน 2 นีไฟ 13 นีไฟอ้างอิงคำาอธิบายของอิสยาห์ถึงการตกใน 
ที่สุดของยูดาห์และเยรูซาเล็มตลอดจนคนต่างชาติที่ชั่วร้ายใน 
ยุคสุดท้าย ความพินาศที่ทำานายไว้มาถึงเชื้อสายแห่งยาโคบ  
โดยเห็นล่วงหน้าถึงความพินาศที่การเสด็จมาครั้งที่สอง

2 นีไฟ 13:1 “ไม้ค้ำาและไม้เท้า”

•	ความจำาเป็นของอาหารและน้ำาจะค่อยๆ ลดน้อยลงในช่วง 
ของการโจมตี “ไม้ค้ำาและไม้เท้า” อธิบายใน 2 นีไฟ 13:1 บอก 
ให้รู้ล่วงหน้าถึงความอดยากทางวิญญาณของผู้ที่ปฏิเสธพระ 
เจ้า ผู้เป็น “ไม้เท้าแห่งอาหารทั้งหมด”—อาหารแห่งชีวิต—และ 
“ไม้ค้ำาแห่งน้ำาทั้งหมด”—น้ำาธำารงชีวิต

2 นีไฟ 13:2–3 “ผู้ทรงพลัง . . .  นักพูดผู้มีวาทศิลป์”

•	มนุษย์ทั้งปวงในยูดาห์และเยรูซาเล็ม ไม่ว่าสถานะในสังคม 
ของพวกเขาจะเป็นเช่นไร (มีการกล่าวถึง 11 ชนชั้นใน 2  นีไฟ 
13:2–3) จะถูกนำาไปเป็นเชลย

2 นีไฟ 13:4 “ทารกจะปกครองเหนือพวกเขา”

•	ผู้ที่ไม่เคยรับการฝึกฝนและคนอายุน้อยด้อยสถานภาพทาง 
สังคมจะได้รับแต่งตั้งให้ปกครองชนชั้นที่กล่าวไว้ใน 2  นีไฟ 
13:2–3

2 นีไฟ 13:6 “ท่านมีเสื้อผ้าแล้ว”

•	ผู้คนท่ียากไร้และส้ินหวังเพราะการทำาลายล้างและความ
ระส่ำาระส่ายของบ้านเมืองแม้จนคนที่มีเสื้อผ้าก็จะมีคุณสมบัติ
เป็นผู้นำา
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2 นีไฟ 11–16

2  นีไฟ 13:7 “ข้าพเจ้าจะไม่เป็นผู้รักษา; . . .  อย่าทำาให้
ข้าพเจ้าเป็นผู้ปกครองของผู้คนเลย”

•	กระทั่งผู้ที่ได้รับเลือกให้นำาเพราะว่าเสื้อผ้าของเขาจะไม่มี
อำานาจบรรเทาความหิวโหยและทุกข์ยาก

2 นีไฟ 13:8 “เยรูซาเล็มล่มสลายแล้ว”

•	ประมาณ 587 ปี  ก่อนคริสตกาล นครเยรูซาเล็มล่มสลาย 
และยูดาห์ถูกนำาไปเป็นเชลยโดยเนบูคัดเนสซาร์ กษัตริย์ของ 
บาบิโลน (ดู คู่มือพระคัมภีร์ “ลำาดับเหตุการณ์ต่างๆ ของยูดาห์
และอิสราเอล” เนบูคัดเนสซาร์ยึดครองเยรูซาเล็ม หน้า 157  ) 
ชาวโรมทำาลายเยรูซาเล็มและทำาให้ชาวยิวกระจัดกระจาย
ไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลกใน ค.ศ.  70 (ดู คู่มือพระคัมภีร์ 
“เหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์ชาวยิว” หน้า 158) และในปี 
ค.ศ. 132–135 ดังที่อิสยาห์กล่าว แน่นอนว่าพวกเขา “ให้รางวัล
ความชั่วร้ายแก่ตนเอง” (2 นีไฟ 13:9)

2 นีไฟ 13:9 “การแสดงสีหน้าของพวกเขา”

•	ความชอบธรรมและความช่ัวร้ายมีผลต่อท้ังเจตคติและลักษณะ 
ภายนอก ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) กล่าวว่า “ผู้ที่ได้
รับการอภัยบาปจะมีสีหน้าสว่าง และพวกเขาจะฉายส่องด้วย
ความรู้แจ้งจากสวรรค์” (“Speech,” Times and Seasons, 
July 1, 1845, 956)

ประธานเดวิด  โอ. แมคเคย์ 
(1873–1970) สอนว่า “ไม่มี
มนุษย์คนใดท่ีจะไม่เชื่อฟังพระ
คำาของพระผู้เป็นเจ้าแล้วไม่
ทุกข์ทรมานจากสิ่งที่กระทำา 
อย่างไรก็ตามไม่มีบาป หรือ
ความลับใดจะรอดพ้นจากการ
ตอบแทน แน่นอนว่าท่านอาจ
โกหกและไม่ถูกจับได้ ท่านอาจ

ล่วงละเมิดความบริสุทธิ์ทางเพศโดยไม่มีใครรู้และไม่เป็นที่ 
เสื่อมเสีย กระนั้นท่านไม่สามารถหนีพ้นการพิพากษาที่เกิดขึ้น 
จากการล่วงละเมิดน้ัน คำาเท็จซ่ึงท่านซ่อนไว้ในความคิดอุปนิสัย 
ที่ไม่ดีของท่านในที่สุดจะเผยออกมาในบางครั้ง หรือแสดงออก
มาบนที่สีหน้าหรือท่าทางของท่าน” (in Conference Report, 
Oct. 1951, 8)

เยเรมีห์เขียนว่าผู้คนทำาบาปมากจนกระทั่งไม่รู้สึกอับอาย (ดู  
เยเรมีห์ 6:15)

2 นีไฟ 13:12 “เป็นเหตุให้เจ้าผิดพลาด”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ตีความจาก  
2  นีไฟ 13:12 ว่า “ในปัจจุบัน ความเสื่อมโทรมของบ้านและ 
ครอบครัวมีมากขึ้น โดยมารทำางานอย่างกระตือรือร้นที่จะไม่ให ้
บิดาเป็นหัวหน้าครอบครัวและทำาให้ลูกๆ กบฏ พระคัมภีร์ 
มอรมอนอธิบายถึงสภาพการณ์นี้เมื่อกล่าวว่า ‘และผู้คนของ 
เรา, เด็กๆ เป็นผู้ข่มเหงพวกเขา, และผู้หญิงปกครองเหนือพวก 
เขา’ จากนั้นถ้อยคำาต่อไปนี้จึงตามมา—จงไตร่ตรองถ้อยคำา 
เหล่านี้อย่างจริงจังเมื่อท่านนึกถึงผู้นำาทางการเมืองท่ีส่งเสริม 
การคุมกำาเนิดและการทำาแท้ง ‘โอ้ผู้คนของเรา, พวกเขาที่นำาเจ้า 
เป็นเหตุให้เจ้าผิดพลาดและทำาลายทางแห่งวิถีของเจ้า’ (2 นีไฟ 
13:12)” (in Conference Report, Oct. 1970, 21) 

2 นีไฟ 13:16–24 “ธิดาของไซอัน”

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอธิบายคำาว่า “ธิดาของไซอัน”  
หมายถึงใครและข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ใน 2  นีไฟ  13 พูดอะไร 
เกี่ยวกับพวกเธอ “มาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของศาสนจักร
กล่าวถึงผู้หญิงและผู้ชายว่าควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย พวก
เขาได้รับการสอนให้วางตัวและประพฤติตนให้เหมาะสมตลอด 
เวลา ในความคิดของข้าพเจ้า ‘ธิดาของไซอัน’ สะท้อนสิ่งที่น่า
เศร้าใจออกมาเมื่อพวกเธอแต่งกายไม่สุภาพ นอกเหนือจากนั้น
คำาพูดนี้กล่าวถึงผู้ชายและผู้หญิงด้วยเช่นกัน พระเจ้าประทาน
พระบัญญัติให้แก่อิสราเอลในสมัยโบราณว่าทั้งชายและหญิง
ควรปกปิดร่างกายของตนและถือปฏิบัติกฎแห่งความบริสุทธ์ิ
ทางเพศตลอดเวลา” (Answers to Gospel Questions, comp. 
Joseph Fielding Smith Jr., 5  vols. [1957–1966], 5:174;  
see also footnotes for Isaiah 3:16–26)

2 นีไฟ 14 ไซอันจะได้รับการไถ่

•	ไซอันและธิดาแห่งนางจะได้รับการไถ่และทำาให้สะอาดใน 
ยุคมิลเลเนียม

2 นีไฟ 14:1 “หญิงเจ็ดคน . . .  ชายคนเดียว”

•	ชายจำานวนมากจะเสียชีวิตในการสู้รบหรือถูกนำาไปเป็นเชลย 
ปล่อยให้ผู้หญิงตกอยู่ในสภาพอับจนโดยเป็นท้ังหญิงม่ายและ
ไม่มีลูก

2 นีไฟ 14:2 ในวันนั้น

•	ในภาษาฮีบรูคำาว่า อังกูร มักเป็นสัญลักษณ์ของพระเมสสิ- 
ยาห์ (ดู เยเรมีห์ 23:5–6) คำานี้อาจหมายถึงกลุ่มคนที่ชอบธรรม
ของเชื้อสายแห่งอิสราเอลผู้ได้รับการชำาระและการไถ่แล้ว (ดู 
อิสยาห์ 60:21; 2 นีไฟ 3:5; 10:1; เจคอบ 2:25)
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“อิสราเอลที่หนีรอดมา” (2 นีไฟ 14:2) หมายถึงสมาชิกของเชื้อ
สายแห่งอิสราเอลผู้หนีรอดจากการพิพากษาที่มาถึงคนชั่วร้าย
ด้วยความชอบธรรมของพวกเขา

2 นีไฟ 15 เพลงเกี่ยวกับสวนองุ่นของพระเจ้า
•	ความมืดอันน่ากลัวและการละทิ้งความเชื่อที่อธิบายใน 2   
นีไฟ 15:1–25 จะมีอยู่มากมายก่อนถึงความพินาศของคนช่ัวร้าย 
อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันนี้อิสยาห์พยากรณ์ไว้ด้วยว่าพระ 
เจ้าจะทรงรวบรวมผู้คนของพระองค์และประทานความหวัง  
(ดู ข้อ 26–30) เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีพรรณนาถึง
สถานการณ์ที่กล่าวไว้ใน 2 นีไฟ 15 โดยใช้ถ้อยคำาที่ผู้อ่านสมัย
ใหม่จะเข้าใจ

“ภาพของอนาคตไม่ได้หวานชื่น สว่างสดใส และมีสันติสุขเสมอ 
ไป กระนั้นสิ่งทั้งปวงที่ยังไม่เกิดก็จะต้องเกิดท่ามกลางหมอกมืด 
ของความชั่วร้ายและภยันตรายอันใหญ่หลวง ตลอดจนความ 
รกร้างว่างเปล่ามากกว่าที่โลกเคยมีมาในทุกยุคทุกสมัย

“เมื่อวิสุทธิชนเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา ผู้ที่มัวเมา 
ด้วยตัณหาราคะและเหี้ยมโหดเตรียมเผชิญกับชะตากรรมของ
พวกเขา

“ขณะที่คนอ่อนน้อมในบรรดาคนทั้งปวงกระทำาตนให้ดีพร้อม
ตามการเรียกและการเลือก แต่คนที่นมัสการพระผู้เป็นเจ้าของ
โลกจะค่อยๆ จมดิ่งลงสู่ห้วงลึกของความเสื่อมทรามและความ
สิ้นหวัง 

“ท่ามกลางน้ำาตาแห่งโทมนัส—จิตใจของเราหนักอึ้งด้วยลาง
สังหรณ์—เราเห็นความชั่ว อาชญากรรม และโลกีย์วิสัยปกคลุม
แผ่นดินโลก . . .

“เราเห็นกองทัพที่ชั่วร้ายทุกแห่งร่วมกันทำาลายครอบครัว เย้ย- 
หยันศีลธรรมและขนบประเพณีอันดีงาม เพื่อสรรเสริญสิ่งทั้ง 
ปวงที่เลวทรามต่ำาช้า . . .  ซาตานครอบครองจิตใจมนุษย์ นั่น
เป็นวันอันยิ่งใหญ่ของอำานาจเขา

“แต่ท่ามกลางส่ิงท้ังปวงน้ี งานของพระเจ้ายังคงรุดหน้าต่อไป  . . .

“ท่ามกลางสิ่งทั้งปวงนี้ มีการเปิดเผย นิมิต และคำาพยากรณ์ มี
ของประทาน เครื่องหมาย และปาฏิหาริย์ มีการหลั่งไหลของ
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก

“ท่ามกลางจิตวิญญาณที่เชื่อทั้งปวง . . .  ได้เตรียมตนเองเพื่อ 
พำานักกับพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ และสัตภาวะผู้บริสุทธิ์ใน
อาณาจักรนิรันดร์

“ยังมีข้อสงสัยอันใดอีกว่าเราจะทั้งยินดีและตัวสั่นในสิ่งที่รออยู่
เบื้องหน้าไหม

“แน่นอนว่าโลกวุ่นวายและจะวุ่นวายต่อไป แต่ไซอันของพระผู้
เป็นเจ้าจะสงบนิ่ง คนชั่วและคนอาธรรม์จะถูกกวาดล้างไปจาก
ศาสนจักร ศิลาก้อนเล็กจะเติบโตต่อไปจนเต็มทั้งแผ่นดินโลก” 
(in Conference Report, Apr. 1980,  99; or Ensign, May 
1980, 72–73)

2 นีไฟ 15:18, 20–21 คำาเตือนให้ระวังบาป
•	ใน 2 นีไฟ 15:18 ผลของบาปเปรียบเทียบได้กับ “เชือกลาก
เกวียน” ผู้คนสำานึกผิดจากบาปเหมือนกับผู้ที่ “ลากบาปอย่าง
กับใช้เชือกโยง [เกวียน]” (อิสยาห์ 5:18 )

ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) อธิบายว่าบาปเป็นเหมือน
ภาระอย่างไร “ถ้าข้าพเจ้าจะถามท่านว่าท่านต้องแบกภาระใด 
หนักที่สุดในชีวิตนี้ ท่านจะตอบว่าอย่างไร ภาระหนักที่สุดที่คน 
ต้องแบกไว้ในชีวิตน้ีคือภาระของบาป” (in Conference Report, 
Apr. 1973, 177; or Ensign, July 1973, 122)

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
อธิบายถึงความสำาคัญของการเห็นอย่างชัดเจนและการเลือก
สิ่งถูกจากสิ่งผิด “ช่องว่างระหว่างสิ่งซึ่งเป็นที่นิยมกับสิ่งที่ชอบ
ธรรมถูกทำาให้กว้างขึ้นทุกที ดังที่อิสยาห์พยากรณ์ไว้ ปัจจุบันนี้
หลายคน ‘เรียกความชั่วร้ายว่าความดีและความดีว่าความชั่ว
ร้าย’ [อิสยาห์ 5:20] การเปิดเผยจากศาดาพยากรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้าไม่เหมือนกับข้อเสนอพิเศษตามร้านอาหารที่เราจะ
เลือกรายการน้ีไม่สนใจรายการน้ันได้” ( ดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 
หน้า 26)

2 นีไฟ 15:26 “ยกธงสัญญาณให้ประชาชาติ”
•	ในยุคสุดท้ายพระเจ้าจะทรงยกธงสัญญาณให้รวบรวมและ
ปกป้องอิสราเอลที่ชอบธรรมขณะความรกร้างของคนชั่วร้ายจะ
เริ่มขึ้น การรวบรวมอิสราเอลจะเป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องเกิดขึ้นก่อน
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์ พร้อมด้วยการสั่งสอน
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ท่ามกลางประชาชาติทั้งปวง
ของแผ่นดินโลก

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอธิบายความหมายของคำาว่าธง 
สัญญาณที่อิสยาห์พูดไว้ “เมื่อกว่า 125 ปีที่แล้ว ในเมืองเล็กๆ 
ชื่อเฟเยทท์ เทศมณฑลเซนิกา รัฐนิวยอร์ค พระเจ้าทรงยกธง 
สัญญาณให้ประชาชาติ นั่นเป็นสัมฤทธิผลของคำาทำานายที ่
ศาสดาพยากรณ์กล่าวไว้ ซึ่ง 
ข้าพเจ้าอ่าน [อิสยาห์ 11:11–12] 
ธงสัญญาณนั้นคือศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย สถาปนาเพ่ือวันเวลา 
สุดท้ายและจะไม่มีวันถูกทำาลาย 
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2 นีไฟ 11–16

หรือตกไปเป็นของคนอื่น [ดู ดาเนียล 2:44] นั่นเป็นเหตุการณ์
สำาคัญที่สุดที่โลกเคยพานพบนับจากวันที่พระผู้ไถ่ทรงถูกยกไว ้
บนกางเขนและทรงทำาให้การชดใช้นิรันดร์และไม่มีขอบเขตลุล่วง 
สิ่งนี้มีความหมายต่อมนุษยชาติมากกว่าเหตุการณ์ใดที่เคยเกิด
ขึ้นนับตั้งแต่วันนั้น” (Doctrines of Salvation, 3:254–255)

2 นีไฟ 15:27–29 กีบม้าของพวกเขาจะเหมือนหินเหล็ก 
ไฟ, และล้อรถของพวกเขาเหมือนลมหมุน, เสียงคำาราม 
ของพวกเขาเหมือนสิงห์

•	เอ็ลเดอร์เลอร์แกรนด์ ริชาร์ดส์ (1886–1983) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองแนะนำาถึงการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นไปได้ของ
ข้อความจากอิสยาห์ใน 2  นีไฟ 15:27–29 ท่านชี้แนะให้เรา
เอาใจใส่งานเผยแผ่ศาสนาอันสำาคัญยิ่งซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัย
ของเรา

“ในการให้ความสนใจกับยุคสมัยของการรวบรวมครั้งยิ่งใหญ่ 
ดูเหมือนอิสยาห์จะระบุว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในยุคสมัยท่ีมี
รถไฟและเครื่องบิน . . .

“เนื่องจากสมัยนั้นไม่มีทั้งรถไฟและเครื่องบิน อิสยาห์จึงไม ่
สามารถเอ่ยชื่อสิ่งเหล่านั้นได้ อย่างไรก็ตามดูเหมือนท่านได ้
อธิบายถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่ผิดพลาด คำาว่ากีบ ‘ม้าของพวก 
เขา’ เป็นเหมือนหินเหล็กไฟและล้อรถของพวกเขาเหมือนลม 
หมุน’ คงไม่มีคำาบรรยายใดอธิบายได้ดีไปกว่ารถไฟในยุคปัจจุบัน 
และ ‘เสียงคำารามของพวกเขา . . .  เหมือนสิงห์’ ก็คงไม่มีคำา 
บรรยายใดอธิบายได้ดีไปกว่าเสียงคำารามของเครื่องบิน รถไฟ 
และเครื่องบินไม่ต้องหยุดพักตอนกลางคืน ดังนั้นอิสยาห์ไม่ได ้
อธิบายในคำาพูดที่ว่า ‘ไม่มีใครจะหลับสนิทหรือนิทรา; ทั้งผ้า 
คาดเอวของพวกเขาก็จะไม่ถอดออก, หรือสายรัดรองเท้าของ 
พวกเขาจะไม่ฉีกขาด’ หรือ ด้วยการคมนาคมเช่นนั้นพระเจ้า 
ทรงสามารถ ‘ส่งเสียงเรียกพวกเขาจากสุดแดนแผ่นดินโลก’ เพ่ือ 
‘พวกเขาจะมาด้วยความรวดเร็วฉับไว’ เป็นการบอกว่าอิสยาห์
เห็นล่วงหน้าจริงๆ ว่ามีเครื่องบิน ท่านกล่าวว่า ‘เหล่านี้เป็นใคร
นะที่บินมาเหนือเมฆและเหมือนนกพิราบไปยังหน้าต่างของ
มัน’ (อิสยาห์ 60:8)” (Israel! Do You Know? [1954], 182)

2 นีไฟ 16:1–13

การเรียกของอิสยาห์สะท้อนให้เห็นการเรียก
ของศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันในวิธีใด เหตุใด

การเรียกศาสดาพยากรณ์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

 

2 นีไฟ 16:1 กษัตริย์อุสซียาห์คือใคร

•	อุสซียาห์คือกษัตริย์องค์ที่สิบในอาณาจักรทางใต้ของยูดาห์  
พระองค์เริ่มครองราชย์เมื่ออายุ  16 พรรษาเมื่อพระบิดาของ 
พระองค์ อมาซิยาห์ ถูกลอบปลงพระชนม์ประมาณ 767 ปี ก่อน
คริสตกาล อุสซียาห์ขวนขวายทำาตามคำาแนะนำาของศาสดา 
พยากรณ์เศคาริยาห์ ขณะที่พระองค์ดำาเนินตามทางแห่งความ
ชอบธรรม พระเจ้าทรงทำาให้พระองค์รุ่งเรือง (ดู 2  พงศ์กษัตริย์ 
15:34; 2  พงศาวดาร 26:5) พระองค์นำาอาณาจักรยูดาห์ใน
การเคลื่อนไหวทางทหารเพื่อต่อต้านศัตรูในท้องที่อย่างประสบ
ความสำาเร็จหลายครั้ง พระองค์เพิ่มความแข็งแกร่งให้กำาแพง
เมืองเยรูซาเล็ม ทั้งยังสนับสนุนเกษตรกรรม และยกอาณาจักร
ยูดาห์ขึ้นไปสู่สภาพแห่งความรุ่งเรืองอย่างไม่เป็นที่รู้จักมาก่อน 
นับตั้งแต่การตายของโซโลมอน ในบั้นปลายชีวิต อุสซียาห์ ซึ่ง 
เป็นผู้รับใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิอำานาจจากพระเจ้า พยายามเผา 
เครื่องหอมบนแท่นในพระวิหาร ซึ่งครั้งนั้นทำาให้พระองค์เป็น
โรคเรื้อน (ดู 2  พงศาวดาร 26:19) พระองค์เป็นโรคเรื้อนจน
กระทั่งสิ้นชีวิตในราว 742 ปี  ก่อนคริสตกาล (see Merrill  F. 
Unger, The New Unger’s Bible Dictionary, ed. R.  K. 
Harrison and others [1988], 1322–1323)

2 นีไฟ 16 พระเจ้าทรงเรียกอิสยาห์ให้พยากรณ์

•	อิสยาห์อธิบายการเรียกให้ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าแก่ชาวอิสราเอลท้ังปวงด้วยภาษาท่ีเป็นสัญลักษณ์ 
โดยใช้ภาพและคำาศัพท์ที่ผู้อ่านของท่านคุ้นเคย การเรียกของ
ท่านได้แก่นิมิตของเยโฮวาห์ (ดู 2 นีไฟ 16:1) การปฏิบัติศาสน
กิจของเหล่าเทพ (ดู 2  นีไฟ 16:2–3, 6–7) การยอมรับความ
อ่อนแอในเน้ือหนังของท่านเม่ือเปรียบเทียบกับรัศมีภาพของ
เยโฮวาห์ (ดู 2  นีไฟ 16:5) และการยอมรับการเรียกหลังจาก
ประสบการณ์ทางวิญญาณที่ชำาระให้สะอาดและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง (ดู 2 นีไฟ 16:6–8)

2 นีไฟ 16:2 เสราฟิม

•	“เสราฟ เป็นเหล่าเทพที่พำานักในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
ถวายรัศมีภาพ เฉลิมพระเกียรติ และเทิดทูนพระองค์ . . .

“ในภาษาฮีบรูเสราฟหลายองค์เรียกว่า เสราฟิม . . .  ข้อเท็จจริง 
ที่สัตภาวะบริสุทธิ์นี้แสดงตนว่ามีปีกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึง ‘พลัง  
ที่จะเคลื่อนไหว ที่จะกระทำา ฯลฯ’ เช่นเดียวกับที่คนอื่นได้รับ 
นิมิต (ค พ. 77:4)” (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
2nd ed. [1966], 702–703) ความหมายโดยท่ัวไปในภาษาฮีบรู 
คำาว่า เสราฟ คือ “เผาไหม้” บางทีอาจเป็นการระบุสถานะอัน
บริสุทธิ์ที่จำาเป็นต่อการอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
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2 นีไฟ 16:4 “พระนิเวศน์เต็มไปด้วยควัน”

•	“เสาประตูเคลื่อน  . . . , และพระนิเวศน์เต็มไปด้วยควัน”  
(2  นีไฟ 16:4) การสั่นสะเทือนและควันเป็นสัญลักษณ์แห่งที่
ประทับของพระเจ้า (ดู วิวรณ์ 15:8)

2  นีไฟ 16:9–12 “พวกท่านจงฟังเถิด, แต่พวกเขาหา
เข้าใจไม่”

•	อิสยาห์ได้รับมอบหมายให้ส่ังสอนพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ถึงแม้ผู้คนจะ “ไม่ฟัง” และไม่ยอม “เห็น” ความจริงของ 
พระกิตติคุณ ท่านได้รับคำาแนะนำาว่าการสั่งสอนของท่านต่อผู ้
คนท่ีด้ือดึงจะไม่เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป จิตใจของพวกเขา “พอง” 
ต่อต้านความจริงและหูของพวกเขาจะ “หนัก” ไม่เต็มใจยอมรับ 
พระกิตติคุณตามท่ีสอนอย่างชัดแจ้ง อิสยาห์ไม่ได้รับมอบหมาย 
ที่จะทำาให้ผู้คนพวกนี้ต้านทานความจริง แต่ท่านได้รับคำาแนะ 
นำาถึงความยากลำาบากในพันธกิจของท่าน กระนั้นคำาตอบต่อ 
คำาถามของอิสยาห์ที่ว่า “นานเท่าใดหรือ” (2 นีไฟ 16:11) พระ 
เจ้าทรงตอบว่าผู้คนควรมีโอกาสยอมรับพระกิตติคุณจนกระทั่ง  
“แผ่นดินรกร้างส้ิน” พระเจ้าจะทรงทำาพระพันธกิจแห่งความรอด 
ของพระองค์อย่างสง่างามผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ “ตราบเท่าที่
วันเวลาจะมีอยู่, หรือแผ่นดินโลกจะยังอยู่, หรือจะมีคนเดียวบน
พื้นพิภพที่จะได้รับการช่วยให้รอด” (โมโรไน 7:36)

2 นีไฟ 16:13 พงศ์พันธุ์บริสุทธิ์

•	การใช้คำาว่า หนึ่งในสิบส่วน ใน 2  นีไฟ 16:13 หมายถึงผู้ที ่
ยังเหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล

•	“พงศ์พันธ์ุบริสุทธ์ิ” หมายถึงคนซ่ือสัตย์ท่ีเหลืออยู่จะสร้างชีวิต 
ใหม่ออกจากอิสราเอลที่กระจัดกระจายเหมือนกิ่งก้านใหม่งอก
จากตอไม้ที่ถูกโค่น

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ถ้างานสำาคัญของยุคสุดท้ายคือการยกธงสัญญาณให้ประชา- 

ชาติและนำาพระกิตติคุณไปให้พวกเขา (ดู 2  นีไฟ 15:26) 

ท่านสามารถมีสัมฤทธิผลอันเป็นเลิศในบทบาทที่ท่านเป็น 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายได้อย่างไร

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	อ่าน 2  นีไฟ 12:1–4; 15:26–27; และคำาสอนของเอ็ลเดอร์ 

บรูซ  อาร์. แมคคองกีใน บทวิจารณ์ 2  นีไฟ  15 (หน้า 78)  

และคำาพูดของประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธใน บทวิจารณ์  

2 นีไฟ 15:26 (หน้า 78) เขียนบทความหนึ่งย่อหน้าว่าการที่

พระเจ้าทรงทำางานฟ้ืนฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้ายเป็นพรให้

ท่านโดยส่วนตัวอย่างไร

•	พระเจ้าทรงบอกอิสยาห์ว่าท่านจะส่ังสอนผู้คนท่ีได้ยินถ้อยคำา 

ของท่านแต่จะไม่เข้าใจถ้อยคำาเหล่าน้ัน อ่าน 2 นีไฟ 16:9–12 

ไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนว่าท่านจะปรับปรุง “การฟัง” ถ้อย 

คำาของศาสดาพยากรณ์เป็นประจำาได้อย่างไร จากนั้นเขียน 

แผนซึ่งท่านสามารถทำาตามและจะช่วยให้ท่านเข้าใจตลอด 

จนประยุกต์ใช้ถ้อยคำาของพวกท่าน



81

ประเทศ เมืองหลวง เขต
ปกครอง
หรือเผ่า
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เอฟราอิม กาด
รูเบน อาเชอร์
เลวี  อิสสาคาร์
ดาน  เศบูลุน
นัฟทาลี โยเซฟ

น

2 นีไฟ 17–24

บทที ่  11

บทนำ�
เพื่อเข้าใจงานเขียนของอิสยาห์ที่นีไฟอ้างอิงท่านต้องศึกษา
อย่างขยันหมั่นเพียรและใช้ความพยายามในส่วนของท่าน 
ใช้บทวิจารณ์และความเข้าใจของท่านเกี่ยวกับพระกิตติคุณ
เพื่อประยุกต์ใช้คำาพยากรณ์และนิมิตของอิสยาห์เกี่ยวกับยุค
สุดท้ายที่จะเกิดขึ้นก่อนการเสด็จมาครั้งที่สอง ดูว่าการประสูติ
ของพระเยซูคริสต์ พระชนม์ชีพ และพระพันธกิจของพระองค์ 
ความพินาศและการพิพากษาที่จะตกอยู่กับคนชั่วในยุค
สุดท้ายจะเตรียมโลกเพื่อรับการเสด็จมาของพระองค์อย่างไร 
เอาใจใส่เป็นพิเศษต่องานเขียนเหล่านี้ซึ่งอธิบายสภาพการณ์
ของการฟื้นฟู นอกจากนี้ ยังระบุพฤติกรรมของโลกที่ชั่วร้ายดัง
ที่อิสยาห์เห็นล่วงหน้า การแยกแยะและตระหนักในความชั่วช้า
สามานย์ที่พยากรณ์ไว้ของยุคสุดท้ายจะช่วยท่านเลือกได้อย่าง
ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการพิพากษาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะตกอยู่กับ
คนชั่ว

บทวิจ�รณ์
2 นีไฟ 17–24 ภ�พรวมและภูมิหลัง

•	มีคนเป็นจำานวนมากไม่ค่อยเข้าใจงานเขียนของอิสยาห์ 
เพราะธรรมชาติวิสัยสองด้านในคำาพยากรณ์ของท่าน คำาพยา- 
กรณ์เหล่านี้ด้านหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียกของอิสยาห์ 
ในฐานะศาสดาพยากรณ์และสภาวการณ์ผนวกกับเหตุการณ์ 
แวดล้อมในยุคสมัยของท่าน อีกด้านหน่ึงท่านใช้เหตุการณ์เดียว 
กันอธิบายถึงเหตุการณ์ในความเรืองโรจน์แห่งเวลาเช่นเดียว
กับยุคสุดท้าย การรับรู้บริบททางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และ 
การเมืองที่อิสยาห์พยากรณ์จะมีประโยชน์ต่อท่าน (ดู 2 นีไฟ 
25:5–6)

สมัยท่ีอิสยาห์พยากรณ์ มีอาณาจักรอิสราเอลสองแห่ง—อาณา- 
จักรยูดาห์ทางตอนใต้และอาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือ  
(เรียกว่าเอฟราอิมด้วย) ซีเรีย ประเทศที่สาม บางครั้งเป็นศัตรู 
บางครั้งเป็นพันธมิตรกับทางอิสราเอลหรือยูดาห์หรือทั้งสอง
อาณาจักรพร้อมกัน (see Bible Dictionary, “Chronology: 
Kings of Judah and Israel,” 637–639) ประเทศเหล่านี้มีการ
อ้างถึงโดยใช้ชื่อต่อไปนี้

เผ่าต่างๆ ทางตอนใต้
ยูดาห์
เบนยามิน
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2 นีไฟ 17:2 เชื้อส�ยแห่งด�วิด

•	ใน 2 นีไฟ 17:2 “เชื้อสายแห่งดาวิด” หมายถึงกษัตริย์อาหัส 
ผู้สืบตระกูลของกษัตริย์ดาวิดและเป็นทายาทสืบบัลลังก์ของ
อาณาจักรแห่งยูดาห์

•	สมาพันธ์ หมายถึงการเป็นพันธมิตร ซีเรียจัดตั้งพันธมิตรกับ
เอฟราอิม อาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือ

•	คำาว่า “ใจหวั่นไหว” แสดงให้เห็นว่าอาหัสและผู้คนของพระ 
องค์กลัวเมื่อพวกเขารู้ว่าซีเรียกับเอฟราอิมเป็นพันธมิตรกัน

2 นีไฟ 17:3 พบที่สระบน

•	ชื่อบุตรชายของอิสยาห์ เชอารยาชูบ หมายความว่า “ผู้ที่ยัง
เหลืออยู่จะกลับคืน” (ดู 2 นีไฟ 20:21–22; อิสยาห์ 7:3a)

•	ท่อน้ำาที่กล่าวถึงใน 2  นีไฟ 17:3 คือท่อลำาเลียงน้ำา อาหัส
อาจไปตรวจแหล่งน้ำาของเมืองที่เก็บไว้ใช้กรณีถูกรุกรานช่วง
สงคราม

•	ลานซักผ้าคือบริเวณที่นำาเสื้อผ้าไปซัก

2 นีไฟ 17:4 “คบควันกรุ่นจวนมอด”

•	คำาอธิบายของกษัตริย์เรซีนและเปคาห์ใน 2  นีไฟ 17:4 ว่า  
“คบควันกรุ่นจวนมอด” เป็นภาพของคบเพลิงที่มอดดับอันเป็น 
สัญลักษณ์เกี่ยวกับการใช้กำาลังของพวกเขา อันที่จริงเรซีนกับ 
เปคาห์ไร้อำานาจและอีกไม่นานจะถูกอัสซีเรียบดขยี้ 

2 นีไฟ 17:6 “สู้กับยูด�ห์”

•	รังควาน หมายถึงยั่วยุหรือก่อกวน

•	คำาว่า “ตีให้แตก” ระบุว่าซีเรียกับเอฟราอิมกำาลังพยายามใช้
กำาลังบุกเยรูซาเล็ม

•	บุตรของทาเบเอลเป็นชาวซีเรียที่ซีเรียและเอฟราอิมเลือกให้
เป็นผู้ปกครองหุ่นเชิดในเยรูซาเล็ม

2 นีไฟ 17:8 “เอฟร�อิมจะแตก”

•	หนึ่งสกอร์เท่ากับยี่สิบ ดังนั้น “สามสกอร์กับห้าปี” จึงหมาย
ถึง 65 ปี

•	อาณาจักรอิสราเอลทางตอนเหนือตกเป็นของอัสซีเรียใน 
722 ปี ก่อนคริสตกาล และผู้อยู่อาศัยจำานวนมาก (ปัจจุบันเป็น
ที่รู้จักว่าเป็นเผ่าที่สูญหายไปของอิสราเอล) ถูกพาไป ถูกจับ
เป็นเชลยจากแผ่นดินอื่นแล้วนำามาอยู่ในพื้นที่และในที่สุดจึง

•	การเรียกให้อิสยาห์ปฏิบัติศาสนกิจเกิดขึ้นระหว่างการเสื่อม 
โทรมของยูดาห์กับความรุ่งเรืองและอำานาจของอิสราเอล อาณา- 
จักรอิสราเอลทางตอนเหนือ (เอฟราอิม) ได้สร้างพันธมิตรกับ
ซีเรียเพ่ือผนึกกำาลังกันคุ้มครองและต่อต้านจักรวรรดิอัสซีเรียซึ่ง
มีชัยชนะ เมื่อยูดาห์ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมพันธมิตร อิสราเอลและ
ซีเรียจึงโจมตียูดาห์ (ดู 2 นีไฟ 17:1)

อิสยาห์ได้รับการชี้นำาให้เตือนอาหัส กษัตริย์ของยูดาห์ เพื่อหยุด 
ย้ังการหาพันธมิตรทางการเมืองในการปกป้องผู้คนของท่าน แต่ 
อาหัสปฏิเสธคำาเตือนของพระเจ้า (ดู 2  พงศ์กษัตริย์ 16:7–20)  
อาหัสทำาข้อตกลงกับราชวงศ์อัสซีเรีย ทิกลัทปิเลเสอร์ที่สอง (ปูล) 
และยูดาห์กลายเป็นเมืองข้ึน จ่ายส่วยให้แก่อัสซีเรียเพ่ือหลุดพ้น 
จากการคุกคามของซีเรียกับอิสราเอล อย่างไรก็ตามอัสซีเรีย 
ค่อยๆ ครอบครองอาณาจักรเล็กๆ อันดับแรกดามัสกัส (ซีเรีย)  
ล่มสลายในปี 732 ก่อนคริสตกาล จากนั้นสะมาเรีย (อิสราเอล)  
ในปี 722  ก่อนคริสตกาล และกระทั่งยูดาห์ทั้งหมดเว้นแต ่
เยรูซาเล็มซึ่งถูกอัสซีเรียโจมตีในปี 701 ก่อนคริสตกาล

เช่นเดียวกับคำาพยากรณ์อีกมากมายของอิสยาห์ มีสัมฤทธิผล 
เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่าน (ดู 2 พงศ์กษัตริย์ 16–18) ซึ่งแสดง 
ไว้ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยูดาห์สมัยโบราณ การอ่าน 
2  นีไฟ 17–24 (ดู อิสยาห์ 7–14 ด้วย) อย่างถี่ถ้วน ควบคู่กับ 
บทนำาสอนว่าคำาพยากรณ์ของอิสยาห์เกี่ยวข้องกับการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และการพิพากษาที่มาถึง
ก่อนเหตุการณ์อัศจรรย์ที่เฝ้ารอคอยเช่นกัน

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อรรถาธิบาย “สัมฤทธิผลซ้ำาซ้อน” เกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของ 
อิสยาห์ในอนุชนรุ่นหลังและบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธ์ิใน 
ความเข้าใจงานเขียนสำาคัญเหล่านี้ “หนังสืออิสยาห์ประกอบ 
ด้วยคำาพยากรณ์มากมายท่ีดูเหมือนว่าจะเกิดสัมฤทธิผลซ้ำา
ซ้อน สัมฤทธิผลครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คนในสมัย
อิสยาห์หรือสภาวการณ์ของอนุชนรุ่นถัดไป อีกความหมายหนึ่ง
ซ่ึงมักจะเป็นสัญลักษณ์ดูเหมือนอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในความ
เรืองโรจน์แห่งเวลา. . . กระนั้นความหมายหรือสัมฤทธิผลอีก
อย่างหนึ่งของคำาพยากรณ์เดียวกันนี้ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับ 
เหตุการณ์ในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วยให้รอด ข้อ 
เท็จจริงที่คำาพยากรณ์มากมายเหล่าน้ีสามารถมีความหมาย
หลายอย่างจึงเน้นถึงความสำาคัญที่เราต้องแสวงหาการเปิดเผย 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเราตีความคำาพยากรณ์เหล่า 
นี้” (“Scripture Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 
1995, 8)

บทที่ 11
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หมายโดยตรงส่วนใหญ่อาจ 
เน้ นถึ งภร รยาขอ งอิ สยาห์  
หญิงดีและบริสุทธิ์ผู้กำาเนิด 
บุตรให้ครั้งนี้ และบุตรกลาย 
เป็นรูปแบบและฉายาของผู้ 
ยิ่งใหญ่ สัมฤทธิผลในภายหลัง 
ของคำาพยากรณ์เป็นที่รู้กันว่า 
การประสูติของพระเยซูคริสต์  
สัญลักษณ์ในคำาพยากรณ์สอง 
ความหมายทำาให้มีความสำาคัญ 
มากขึ้นเ ม่ือเราตระหนักว่าภรรยาของอิสยาห์อาจมี เชื้อ 
สายกษัตริย์ ดังนั้นบุตรของเธอจะต้องมีเชื้อสายราชวงศ์ดาวิด  
นี่คือรูปแบบอีกครั้ง การบอกล่วงหน้าถึงอิมมานูเอลผู้ยิ่งใหญ่ 
พระเยซูคริสต์ บุตรที่สูงสุดของดาวิด กษัตริย์ผู้จะประสูติจาก
หญิงพรหมจรรย์ที่แท้จริง แท้จริงแล้ว พระนาม อิมมานูเอล จะ
ใช้ในยุคสุดท้าย โดยหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดใน ภาคที่  128 
ข้อ 22 ของหลักคำาสอนและพันธสัญญา” (Christ and the New 
Covenant [1997], 79)

หัวข้อ อิสยาห์ 
7:14–17

(2 นีไฟ 
17:14–17)

อิสยาห์ 
8:3–7

(2 นีไฟ 
18:3–7)

มัทธิว 
1:21

มารดา พรหมจรรย์ ศาสดา 
พยากรณ์หญิง

เธอ (มารีย์)

การตั้งครรภ์ จะมีครรภ์ คลอดบุตร ประสูติ

ลูกคือ 
บุตรชาย

คลอดบุตรคนหนึ่ง คลอดบุตร บุตรชาย

การตั้งชื่อ 
บุตรชาย

จะเรียกนามพระ
องค์ว่าอิมมานูเอล

เรียกชื่อเขามา 
เฮอร์ชาลาลหัชบัส

เรียกนามท่าน
ว่าเยซู

2 นีไฟ 17:16–22 คว�มพิน�ศของเอฟร�อิมและซีเรีย

•	เพ่ือเป็นการเปรียบเทียบกับคำาสัญญาท่ีว่ายูดาห์จะไม่พินาศ 
อิสยาห์พยากรณ์ถึงการล่มสลายของอาณาจักรทางตอนเหนือ 
“แผ่นดินที่ท่านชิงชัง” ซึ่งเป็นปฏิปักษ์กับอาหัส (2 นีไฟ 17:16) 
กษัตริย์สองพระองค์ทางตอนเหนือถูกชาวอัสซีเรียปลงพระชนม์

•	ประชาชาติสองแห่งของเอฟราอิมและซีเรียจะถูกอัสซีเรีย
ทำาลาย ความพินาศของซีเรียเกิดขึ้นใน 732 ปี  ก่อนคริสตกาล 
และของเอฟราอิมเกิดขึ้นตามใน 722 ปี  ก่อนคริสตกาล ตาม

แต่งงานข้ามเชื้อชาติกับอิสราเอลที่เหลืออยู่และกลายเป็นคนที่
รู้จักกันในนามชาวสะมาเรีย “เอฟราอิมจะแตก” เกิดขึ้นตามที่
พยากรณ์ไว้ ภายในช่วงเวลา 65 ปี ไม่มีเอฟราอิมเหลืออยู่เลย

2  นีไฟ 17:9–14 “พระเจ�้เองจะประท�นเครื่องหม�ย
อย่�งหนึ่งแก่ท่�น”

•	คำาว่าพรหมจรรย์ในภาษาฮีบร ู (‘almah) ความหมายที่แท้
จริงคือ “หญิงสาว” ซึ่งมีนัยถึงพรหมจรรย์เช่นกัน

•	อิมมานูเอล พระนามหนึ่งสำาหรับพระเยซูคริสต์ พระนามนี ้
มาจากถ้อยคำาในภาษาฮีบรูซึ่งแปลว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับ 
เรา.” อิมมานูเอลเป็นพระนาม-คำานำาหน้าพระนามประทานให้
ไว้เป็นเครื่องหมายการมาประสูติของพระผู้เป็นเจ้า (ดู อิสยาห์  
7:14) การอ้างอิงของอิสยาห์ถึงอิมมานูเอลมีท้ังความหมายทาง 
ประวัติศาสตร์และความหมายทางการพยากรณ์ ในความหมาย 
ตรงที่สุดบอกได้ว่ามีเด็กเกิดมาในสมัยของอิสยาห์ผู้ที่ออกมา 
จากยุคสมัยและเป็นเครื่องหมาย (ดู 2  นีไฟ 17:16–19) ใน 
ความหมายทางการพยากรณ์ที่สำาคัญกว่านั้น อิมมานูเอลได้รับ
การระบุไว้เป็นพิเศษโดยมัทธิวว่าเป็นการพยากรณ์การประสูติ
สู่พระชนม์ชีพมรรตัยของพระเยซู (ดู มัทธิว 1:18–25 พระนามนี ้
ยังปรากฏในพระคัมภีร์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอีกด้วย (ดู 2 นีไฟ 
17:14; 18:8; คพ. 128:22) (ข้อมูลเพิ่มเติม ดู คู่มือพระคัมภีร์ 
“อิมมานูเอล” หน้า 205; Bible Dictionary, “Immanuel,” 706)

•	“พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา” เพื่อยืนยันอีกครั้งกับกษัตริย ์
อาหัสว่าถ้าพระองค์ทรงหันไปหาพระเจ้า พระผู้เป็นเจ้าจะทรง 
ช่วยพระองค์ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองอธิบายเร่ืองน้ีซึ่งเป็นรูปแบบและฉายาของ 
พระผู้ช่วยให้รอด “มีพหุปัจจัยหลายหรือปัจจัยคู่ขนานต่อคำา 
พยากรณ์นี้ เหมือนกับงานเขียนส่วนใหญ่ของอิสยาห์ ความ 

2 นีไฟ 17–24
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2 นีไฟ 18:4 “ส�ม�รถเรียก”

•	คำาอธิบายที่ว่า “เด็กจะไม่สามารถเรียกคำาว่า, พ่อ, กับแม่” 
หมายถึงมาเฮอร์ชาลาลหัชบัส บุตรของอิสยาห์เม่ืออายุประมาณ 
สองขวบ ประมาณ 732 ปี  ก่อนคริสตกาล ซีเรียและสะมาเรีย
ทางตอนเหนือ (อิสราเอล) ถูกอัสซีเรียทำาลาย อิสราเอลไม่ถูก
ครอบครองทั้งหมดจนกระทั่ง 722 ปี ก่อนคริสตกาล

2 นีไฟ 18:6–7 “ผืนน้ำ�แห่งชิโลอ�ห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ”

•	บทวิจารณ์บทหนึ่งอธิบายถึงความหมายท่ีอาจเป็นได้ของ 
การเปรียบเทียบระหว่าง “ผืนน้ำาแห่งชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ” 
(2 นีไฟ 18:6) และ แม่น้ำาที่ “ไหลเชี่ยวและหลายสาย” (ข้อ 7)  
“อิสยาห์อธิบายและจากนั้นเปรียบเทียบลักษณะของแม่น้ำา 
ทั้งสอง—ผืนน้ำาแห่งชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ อยู่ใกล้ภูเขาพระ- 
วิหารของเยรูซาเล็ม และผืนน้ำายูเฟรติส แม่น้ำาสายใหญ่ที่มัก 
มีน้ำาท่วมจนควบคุมไม่ได้ ผืนน้ำาแห่งชิโลอาห์ควบคุมได้และ 
เป็นประโยชน์ขณะที่แม่น้ำายูเฟรติสอันตรายและก่อความเสีย 
หาย ผืนน้ำาชิโลอาห์นำาชีวิตมาให้ผู้ที่ดื่ม แม่น้ำายูเฟรติสนำาความ
ตายมาสู่ผู้ที่ถูกพัดพาไปในกระแสน้ำาท่วม ภาพผืนน้ำาทั้งสอง 
ของอิสยาห์เป็นสัญลักษณ์ ภาพแรกแทนพระเยซู กษัตริย์แห่ง
สวรรค์ ผู้ทรงเปรียบเหมือนน้ำาธำารงชีวิต ภาพหลังคือกษัตริย์
แห่งอัสซีเรีย ผู้นำากองทัพใหญ่ที่ทำาลายล้าง ‘คลุมโลก [เหมือน 
น้ำาท่วม. . .และ] ทำาลายชาวเมืองนั้นเสีย’ (เยเรมีย์ 46:8) ดัง 
นั้นเมื่อชาวเมืองยูดาห์ปฏิเสธพระเยซู หรือผืนน้ำาแห่งชิโลอาห ์
พระเจ้าจึงประทานกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย หรือแม่น้ำาไหลเชี่ยวที ่
จะล้นตล่ิงและท่วมท้นแผ่นดินพร้อมด้วยความพินาศ” (Donald 
W. Parry, Jay A. Parry, Tina M. Peterson, Understanding 
Isaiah [1998], 83)

2 นีไฟ 18:8 “ถึงแม้คอ”

•	การแสดงออกด้วยสัญลักษณ์ “ถึงแม้คอ” บอกให้รู้ว่ากษัตริย์ 
ของอัสซีเรียจะชนะแผ่นดินยูดาห์ แม้จนถึงเยรูซาเล็ม ภายในปี 
701 ก่อนคริสตกาล อัสซีเรียมีชัยชนะเหนือยูดาห์ทั้งหมดยกเว้น
เมืองหลวง

2 นีไฟ 18:8, 10 “พระผู้เป็นเจ้�ทรงอยู่กับเร�”

•	เมื่อถึงเวลาที่อัสซีเรียมีชัยชนะเหนือยูดาห์ ทุกอย่างดูเหมือน 
สิ้นหวัง แต่อิมมานูเอล หรือ “พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา” ทรง
ป้องกันไม่ให้เกิดความพินาศแก่เยรูซาเล็ม (2  นีไฟ 18:10)  
อิสยาห์ 37:33–36 อธิบายว่าเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ครั้งนี้ไม่มีแม้
กระทั่งลูกธนูข้ามผ่านกำาแพง

ที่เอ็ลเดอร์ฮอลแลนด์สังเกต (ดู บทวิจารณ์ 2  นีไฟ 17:14 

หน้า 83) เด็กที่เกิดในยุคสมัยของอิสยาห์จะมีอายุประมาณ 12 

หรือ 13  ปี ซึ่งกฎหมายยูดาห์กำาหนดให้มีความรับผิดชอบทาง

ศีลธรรม

2 นีไฟ 17:20 โกนศีรษะและเคร�

•	การโกนศีรษะและเคราเป็นการปฏิบัติทางวัฒนธรรมเพ่ือไว้ 

ทุกข์แก่คนตายในครอบครัว อย่างไรก็ตามการบังคับให้เชลย 

โกนผมถือเป็นการดูถูกและระบุว่าคนนั้นเป็นทาส

2 นีไฟ 17:22 “เนยและน้ำ�ผึ้ง”

•	เนยและน้ำาผึ้งอาจดูเป็นของฟุ่มเฟือย แต่ไม่ใช่สำาหรับแผ่น

ดินที่ถูกชาวอัสซีเรียทำาลาย (ดู 2  นีไฟ 17:23) ส่งผงให้ผู้รอด

ตายต้องประทังชีวิตด้วยสิ่งที่พวกเขาหาได้ในแดนทุรกันดาร

โดยไม่มีพืชผลจะรับประทาน เนยและน้ำาผึ้งน่าจะหมายถึงสิ่ง

ที่เป็นโยเกิร์ตข้นซึ่งมาจากแพะหรือแกะและน้ำาผึ้งป่าท่ีพวกเขา

พอจะหาได้

2 นีไฟ 18 อัสซีเรีย เครื่องมือของพระเจ้�

•	2  นีไฟ บทที่ 18 เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ 

ที่แนะนำาไว้ในบทที่  17 อิสยาห์เตือนยูดาห์อีกครั้งว่าไม่ให้เข้า 

ร่วมพันธมิตรเพราะตามที่ท่านพยากรณ์ สิ่งนี้จะไม่เกิดผล คำา

สัญญาเกี่ยวกับอิมมานูเอล (“พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเรา”) ซึ่ง

หมายถึงพระเมสิยาห์ จะเป็นประโยชน์แก่พวกเขา ชาวอัสซีเรีย

จะมารุกรานแต่ยูดาห์จะรอดพ้น อิสยาห์สรุปงานเขียนของท่าน

ด้วยคำาเตือนเกี่ยวกับคำาสอนและการปฏิบัติที่ผิดซึ่งจะชักจูงให้

ยูดาห์ออกไปจากพระบัญญัติที่เปิดเผยแก่พวกเขา

2 นีไฟ 18:1 ม�เฮอร์ช�ล�ลหัชบัส

•	มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส ชื่อบุตรของอิสยาห์หมายถึง “ใกล้จะ

พินาศ” (ดู 2 นีไฟ 20:6) ชื่อนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ว่าอัสซีเรียจะ

มาทำาลายอิสราเอล (ดู อิสยาห์ 8:1d)

2 นีไฟ 18:3 ศ�สด�พย�กรณ์หญิง

•	คำาว่า ศาสดาพยากรณ์หญิง หมายถึงภรรยาของอิสยาห์  

เธออาจมีความสามารถในการพยากรณ์ และบุตรของเธออาจ 

เป็นจุดเริ่มต้นสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์ที่บันทึกไว้ใน 2  นีไฟ 

17:14

บทที่ 11
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2  นีไฟ 18:19 “ติดต่อวิญญ�ณได้, และ. . .พวกพ่อมด 
เสียงแหลม”

•	ในยุคสมัยที่มืดมนนั้น ผู้คนปรึกษากับวิญญาณของคนตาย
แทนที่จะวางใจพระเจ้า เสียงแหลมและพึมพำาของพ่อมดหมาย
ถึงเสียงร้องเซ็งแซ่และเสียงกระซิบร่ายมนต์ของคนกลางที่
กำาลังติดต่อคนตาย

2 นีไฟ 19 “เด็กคนหนึ่งจะเกิดม�เพื่อเร�”

•	ขณะที่อัสซีเรียกวาดล้างพันธมิตรของอิสราเอล (เอฟราอิม)  
และชาวซีรีย พวกเขาทำาลายดามัสกัสและจับผู้คนทางภูมิภาค 
ตอนเหนือของอิสราเอล ซึ่งต่อมาเรียกว่ากาลิลี ไปเป็นเชลย 
(ดู 2  พงศ์กษัตริย์ 15:27–31) ข้อความใน 2  นีไฟ 19:1 กล่าว 

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าเป็น “ความ 
ระทมทุกข์” ซึ่งนำา “ความหม่น- 
หมอง”มาให้ นอกจากการรุก- 
รานและการคุกคามอิสราเอลที่
เหลืออยู่และยูดาห์ทางตอนใต้ 
อิสยาห์พยากรณ์ถึงการเสด็จ
มาของพระเมสิยาห์สู่บริเวณนี้
ว่าเป็นการมาของ “ความสว่าง
เจิดจ้า” (2 นีไฟ 19:2) แผ่นดิน
ท่ีเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีได้รับ

สืบทอดอยู่ในอิสราเอลทางตอนเหนือ หรือกาลิลี เป็นสถานที่ซึ่ง
พระเยซูทรงเจริญวัยและใช้เวลาส่วนใหญ่ปฏิบัติศาสนกิจของ
พระองค์ที่นี่ มัทธิวและยอห์นเห็นความจริงที่พระเมสสิยาห์ทรง
พำานักอยู่ในบริเวณกาลิลีว่าเป็นสัมฤทธิผลของในพยากรณ์ของ
อิสยาห์ (ดู มัทธิว 4:12–16; ยอห์น 1:5)

2 นีไฟ 19:6–7 “ก�รปกครองจะอยู่บนบ�่ของท่�น”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์เขียนถึงสัมฤทธิผลในคำา 
พยากรณ์ของอิสยาห์ 2  นีไฟ 19:6–7 โดยเชื่อมโยงทั้งกับการ
ชดใช้และยุคมิลเลเนียม “ความจริงที่ว่าการปกครองจะตกอยู่
บนบ่าของพระองค์ในที่สุดนั้นยืนยันสิ่งที่ทั่วโลกจะรับรู้ในที่สุด
—ว่าพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายและทรงเป็นจอมกษัตริย์ วัน
หนึ่งจะทรงปกครองแผ่นดินโลกและศาสนจักรด้วยพระองค์เอง 
ด้วยพระเดชานุภาพและฉลองพระองค์อันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของ
กษัตริย์และมหาปุโรหิต คนทั้งปวงจะได้รับการปลอบโยนจาก
ความจริงนั้นเพราะการปกครอง—และภาระจากสิ่งนั้น—จะอยู่
บนบ่าของพระองค์ พวกเขาจะได้รับการยกขึ้นจากระดับที่เป็น 

2  นีไฟ 18:14 สถ�นศักดิ์สิทธิ์ “ก้อนหินที่ทำ�ให้สะดุด
ล้ม”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้ข้อสังเกตถึงความสามารถของ “อิมมานูเอล”  
ทั้งในการช่วยให้รอดและกล่าวโทษ “เมื่อศิลาของอิสราเอลมา
ถึง พระองค์จะทรงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของคนชอบธรรม พวก
เขาจะพบสันติสุขและความปลอดภัยภายใต้สถานที่หลบภัย
ในพระกิตติคุณของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงเป็นก้อนหินที่
ทำาให้สะดุดล้ม (เหมือนกับดักและบ่วงแร้วเช่นกัน) ต่อผู้กบฏ 
และผู้ไม่เชื่อฟังในเยรูซาเร็มและในอิสราเอลทั้งปวง พวกเขาจะ 
สะดุดและล้มเพราะพระองค์ พวกเขาจะขุ่นเคืองเพราะคำาสอน 
ของพระองค์และถูกกล่าวโทษ อ่อนกำาลังและติดบ่วงแร้ว ถูก 
นำาไปเป็นเชลยเพราะปฏิเสธคำาสอนของพระองค์” (Doctrinal 
New Testament Commentary, 3 vols. [1971–1973], 3:292–
293)

2 นีไฟ 18:17 “ข�้พเจ้�จะรอคอยพระเจ้�”

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึง
ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากเราวางใจพระเจ้า

“ขณะที่เรามีศรัทธาและวางใจพระเจ้า เราต้องต่อสู้กับความ 
เจ็บปวดของเราวันแล้ววันเล่า และบางครั้งชั่วโมงแล้วชั่วโมง 
เล่า แม้แต่ครู่แล้วครู่เล่า แต่ในที่สุดเราจะเข้าใจคำาแนะนำาอัน 
น่าอัศจรรย์ที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธขณะที ่
ท่านต่อสู้กับความเจ็บปวดของความรู้สึกถูกทอดทิ้งและโดด
เดี่ยวอ้างว้างในคุกลิเบอร์ตี้

“‘ลูกเอ๋ย, สันติสุขจงมีแก่จิตวิญญาณเจ้า; ความยากลำาบาก
ของเจ้าและความทุกข์ของเจ้าจะอยู่เพียงชั่วครู่;

“‘และจากนั้น, หากเจ้าอดทนมันด้วยดี, พระผู้เป็นเจ้าจะทรง
ยกเจ้าให้สูงส่งสู่เบื้องบน; เจ้าจะมีชัยเหนือศัตรูทั้งปวงของเจ้า’ 
(คพ. 121:7–8)

“พี่น้องที่รักทั้งหลาย เมื่อความเจ็บปวด การทดสอบ และการ
ทดลองเข้ามาในชีวิต จงอยู่ใกล้ชิดพระผู้ช่วยให้รอด ‘ข้าพเจ้า 
จะรอคอยพระเจ้า . . .  จะมองหาพระองค์’ (อิสยาห์ 8:17; 2 นีไฟ  
18:17) ‘แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่  
เขาจะบินด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย 
เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย’ (อิสยาห์ 40:31) การรักษามาใน
เวลาของพระเจ้า และในวิถีของพระเจ้า จงอดทน” (ดู เลียโฮนา 
พฤศจิกายน 1998 หน้า 18)

2 นีไฟ 17–24
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เองที่จะแบกรับภาระความผิดของผู้คนที่ยืนอยู่ในห้อง ทรงถอด
เสื้อคลุมแห่งผู้พิพากษาของพระองค์ออกและเสด็จลงมาแผ่น
ดินโลกเพื่อรับการโบยตีด้วยพระองค์เอง พระคริสต์ในฐานะผู ้
พิพากษาผู้ทรงมีพระเมตตาเป็นแนวคิดที่งดงามและประเสริฐ 
ที่ว่าพระคริสต์ทรงเป็นที่ปรึกษา ทรงเป็นสื่อกลาง และพระผู้ 
ทรงวิงวอนแทน

“‘พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอานุภาพ’ สื่อบางสิ่งถึงพระเดชานุภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้า พระพลานุภาพของพระองค์ มหิทธิฤทธิ์ และ 
อิทธิพลที่เอาชนะไม่ได้ อิสยาห์เห็นพระองค์ว่าทรงสามารถเอา 
ชนะผลของบาปและการล่วงละเมิดในผู้คนของพระองค์อยู่เสมอ 
ทรงมีชัยชนะตลอดกาลเหนือใครก็ตามที่ต้องการกดขี่ลูกหลาน
ของอิสราเอล

“‘พระบิดาผู้ทรงเป็นนิจ’ เน้นหลักคำาสอนพื้นฐานที่ว่าพระคริสต ์
ทรงเป็นพระบิดา—พระผู้สร้างโลกสุดคณานับ พระบิดาของ 
ชีวิตของร่างกายที่ฟื้นฟูผ่านการฟื้นคืนชีวิต พระบิดาของชีวิต 
นิรันดร์สำาหรับบุตรธิดาผู้ถือกำาเนิดทางวิญญาณ และพระผู้
กระทำาแทนพระบิดา (เอโลฮิม) ผ่านการมอบอำานาจจากสวรรค์ 
คนทั้งปวงควรหมายมั่นที่จะเกิดจากพระองค์และเป็นบุตรธิดา
ของพระองค์ [ดู โมไซยาห์ 5:7]

“สุดท้ายกับคำาว่า ‘เจ้าชายแห่งสันติ’ เราชื่นชมยินดีเมื่อกษัตริย์ 
จะเสด็จมา จะไม่มีสงครามในใจมนุษย์หรือท่ามกลางประชาชาติ 
ของโลก นี่คือสันติราชย์ กษัตริย์แห่งซาเล็ม เมืองซึ่งภายหลัง 
จะเป็นเยรูซาเล็ม พระคริสต์จะทรงนำาสันติสุขมาสู่ผู้ที่ยอมรับ 
พระองค์ในความเป็นมรรตัยไม่ว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ในยุค 
สมัยใด พระองค์จะทรงนำาสันติสุขมาสู่คนทั้งปวงที่อยู่ในขอบ- 
เขตแห่งรัศมีภาพมิลเลเนียมและหลังมิลเลเนียม” (Christ and 
the New Covenant, 80–82)

อยู่ กระนั้นนี่คือการอ้างอิงถึงการชดใช้อีกครั้งหนึ่งในอิสยาห์  
การรับบาปของเรา (หรืออย่างน้อยในการอ้างอิงนี้คือ ภาระทาง
โลกของเรา) ไปไว้บนบ่าของพระคริสต์” (Christ and the New 
Covenant, 80)

2 นีไฟ 19:6–7

พระสมัญญานามที่เรียกขานพระเจ้าพระเยซูคริสต ์
แต่ละพระนามเพิ่มความหมายใหม่ให้แก่ 

ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดอย่างไร

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ช่วยให้เราเห็นความสำาคัญ 
ของพระสมัญญานามต่างๆ เหล่าน้ีท่ีใช้กับพระเจ้าพระเยซูคริสต์

“ในฐานะ ‘ที่ปรึกษามหัศจรรย์’ พระองค์จะทรงเป็นสื่อกลางของ
เรา พระผู้อ้อนวอนของเรา ทรงปกป้องอุดมการณ์ของเราใน
ศาลแห่งสวรรค์ ‘พระเจ้าทรงยืนขึ้นเพื่อวิงวอน, และทรงกระทำา
ในฐานะผู้พิพากษาผู้คน,’ อิสยาห์ (และนีไฟ) เตือนไว้ก่อนหน้า
นี้ [2  นีไฟ 13:13] สังเกตถึงพระมหากรุณาของที่ปรึกษาและ
กระบอกเสียงในข้อพระคัมภีร์ของยุคสุดท้าย

“จงฟังพระองค์ซึ่งทรงเป็นผู้วิงวอนพระบิดาแทนเจ้า, ผู้กำาลัง
วิงวอนแก้ต่างให้เจ้าต่อพระพักตร์พระองค์—

“‘โดยทูลว่า: พระบิดา, ขอพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข- 
เวทนาและความตายของคนที่มิได้ทำาบาป, ผู้ที่พระองค์พอพระ 
ทัยมาก; ขอพระองค์ทอดพระเนตรพระโลหิตของพระบุตรของ 
พระองค์ซึ่งหลั่งไว้, พระโลหิตของคนที่พระองค์ทรงมอบให้ เพื่อ
พระองค์เองจะทรงได้รับสรรเสริญ;

“‘ดังนั้น, พระบิดา, ขอทรงละเว้นพี่น้องเหล่านี้ของข้าพระองค ์
ที่เชื่อในนามของข้าพระองค์, เพื่อพวกเขาจะมาหาข้าพระองค ์
และมีชีวิตอันเป็นนิจ’ [คพ. 45:3–5]

“แน่นอน ตามที่อิสยาห์กล่าว พระคริสต์มิได้ทรงเป็นเพียงสื่อ
กลางเท่านั้น แต่ทรงเป็นผู้พิพากษาด้วย [ดู โมไซยาห์ 3:10; โม
โรไน 10:34; โมเสส 6:57] ในบทบาทของพระผู้พิพากษานั้นที่
เราจะพบความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าในถ้อยคำาที่อบินาไดกล่าว
ครั้งแล้วครั้งเล่าว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าเอง’ จะเสด็จลงมาไถ่ผู้คนของ
พระองค์ [ โมไซยาห์ 13:28; ดู โมไซยาห์ 13:34; 15:1; แอลมา 
42:15 ด้วย] เปรียบเหมือนพระผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาในศาลอัน
ยิ่งใหญ่ในสวรรค์ เต็มพระทัยที่จะไม่ขอใครนอกจากพระองค ์

บทที่ 11
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2 นีไฟ 20:12–14

เปรียบเทียบ โมเสส 4:1–4 กับข้อพระคัมภีร์
เหล่านี้ กษัตริย์ของอัสซีเรียเป็นต้นแบบที่

อิสยาห์ใช้สอนท่านถึงปฏิปักษ์อย่างไร

 

2 นีไฟ 20:12–15 “ขว�นจะอวดอ้�งตน . . .  หรือ ?”

•	พระเจ้าทรงเปรียบเทียบอัสซีเรียกับขวานที่อวดอ้างตนเหนือ

คนที่ใช้มัน ขวาน (อัสซีเรีย) ไม่มีกำาลังในตนเองและจากตนเอง 

การปกครองของมันใกล้จะล่มสลาย

2 นีไฟ 20:16–19 คนช่ัวร้�ยจะถูกทำ�ล�ยภ�ยในวันเดียว

•	อิสยาห์ใช้การล่มสลายของอัสซีเรียเป็นรูปแบบและภาพ 

สะท้อนความพินาศของคนชั่วร้ายในการเสด็จมาคร้ังที่สอง  

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีแนะนำาผู้อ่านบทความนี้ถึงวิธี

เรียบเรียงและเข้าใจเนื้อหาของงานเขียนเกี่ยวกับการเสด็จมา 

ครั้งที่สอง “อิสยาห์นั่นเองที่พูดถึงการเสด็จมาครั้งที่สองว่า  

‘ความสว่างแห่งอิสราเอลจะเป็นไฟ และองค์บริสุทธิ์ของท่าน 

จะกลายเป็นเปลวเพลิง และจะเผาและกินเสียในวันเดียว’ เช่น

เดียวกับที่พูดถึงวันแห่งการเผาไหม้เม่ือสวนองุ่นได้รับการชำาระ  

‘[ไฟ] จะทรงทำาลายศักดิ์ศรีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม ้

ของเขา ทั้งวิญญาณจิตและร่างกาย’ บันทึกมีต่อไปว่า ‘ต้นไม้ 

แห่งป่าของเขาจะเหลือน้อยเต็มที จนเด็กๆ จะเขียนลงได้’ ความ

ชั่วร้ายของมนุษย์แพร่ไปไกลมาก ความชั่วของพวกเขาใหญ ่

หลวง จนกระทั่งมีคนจำานวนน้อย—ตามที่เปรียบเทียบ—จะอยู่

ในวันนั้น ‘ในวันนั้น’—วันแห่งการเผาไหม้ วันที่สิ่งที่เสื่อมโทรม

ได้จะถูกผลาญ วันที่เหลือคนอยู่ไม่กี่คน—‘คนอิสราเอลที่เหลือ

อยู่ และคนรอดตายแห่งเชื้อสายของยาโคบ จะไม่พิงผู้ที่ตีเขา

อีก แต่จะพักพิงที่พระเจ้า องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล โดยความ 

สัตย์จริง ส่วนคนท่ีเหลืออยู่จะกลับมายังพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธ์ิ 

คือคนที่เหลืออยู่ของยาโคบ’ (อิสยาห์ 10:17–21) พวกเขาจะ

รวมกันหลังจากพระเจ้าเสด็จมา” (The Millennial Messiah 

[1982], 315–316)

2 นีไฟ 19:11–12 “พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงยื่นออก
ม�”

•	“ปฏิปักษ์ของเรซีน” คือชาวอัสซีเรีย

•	ถึงแม้ข้อความที่ว่า “พระหัตถ์ของพระองค์ยังคงยื่นออกมา” 
มักจะพูดถึงพระพิโรธที่ชอบธรรม แต่ในที่อื่นๆ ยังแสดงให้เห็น 
ว่าเป็นพระหัตถ์แห่งพระเมตตา (ดู 2 นีไฟ 28:32; เจคอบ 6:4–5)

2 นีไฟ 19:18–19 “เชื้อเพลิงโหมไฟ”

•	ใน 2 นีไฟ 19:5 ยุทธภัณฑ์ในการสู้รบแบบนองเลือดคือเชื้อ 
เพลิงโหมไฟในการเตรียมปีติและสันติสุขของ “ความสว่างเจิด
จ้า” (ข้อ 2) ในทางตรงกันข้ามเชื้อเพลิงโหมไฟใน ข้อ 18–19 คือ
ความชั่วร้าย รวมถึงผู้คนที่ยังอยู่ในความมืดต่อไปจนถึงจุดที่จะ
ไม่ละเว้นแม้กระทั่งชีวิตพี่น้องของตนเอง

2 นีไฟ 20 ก�รพิพ�กษ�ของพระผู้เป็นเจ้�ต่ออัสซีเรีย

•	ถึงแม้จะอนุญาตให้ชาวอัสซีเรียมีชัยชนะอิสราเอลและยูดาห์ 
แต่พวกเขาต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับ 
ความไม่ชอบธรรมของพวกเขาเช่นกัน 2  นีไฟ บทที่  20 มีคำา 
พยากรณ์เกี่ยวกับชะตากรรมของอัสซีเรีย สัมฤทธิผลของสิ่งที่
ประวัติศาสตร์ยืนยัน อิสยาห์กล่าวถึงต่อสู้ทางกองทัพที่ประสบ 
ความสำาเร็จของอัสซีเรีย (ดู ข้อ 9) และพยากรณ์ถึงการรุกราน 
และความสำาเร็จท่ีมีเหนือยูดาห์ในท่ีสุด กระท่ังเอ่ยช่ือเมืองหลาย 
เมืองของยูดาห์ที่จะล่มสลายแก่อัสซีเรีย (ดู ข้อ 28–32) กระนั้น 
ชาวอัสซีเรียก็ล่มสลายในที่สุดและความพินาศของทั้งอิสราเอล
และอัสซีเรียได้อธิบายว่าเป็นการทำาให้สมบูรณ์ (ดู ข้อ 15–19) 
ความพินาศของอิสราเอลและอัสซีเรียเป็นความพินาศของคน
ชั่วร้ายในทุกยุคทุกสมัยเช่นกันรวมถึงยุคสุดท้ายด้วย

2 นีไฟ 20:5–6 “ไม้เรียวแห่งคว�มโกรธของเร�”

•	ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงส่งศาสดาพยากรณ ์
มาเรียกให้ผู้คนของพระองค์กลับใจครั้งแล้วครั้งเล่า เมื่อผู้คน 
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ พระเจ้าทรงยอมให้อัสซีเรียเป็นไม้เรียว
ที่ใช้ลงโทษผู้คนของพระองค์ เมื่อจุดประสงค์นั้นเกิดสัมฤทธิผล
แล้ว พระเจ้าจึงทรงลงโทษอัสซีเรียสำาหรับความชั่วร้ายของพวก

เขา (ดู 2 นีไฟ 20:12) ด้วยน้ำามือของบาบิโลน ประชาชาติอื่น

2 นีไฟ 17–24
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เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี กล่าวถึงความรู้สึกเดียวกันว่า  
“เราไม่สมควรพูดหรือว่าศาสดาพยากรณ์ที่กล่าวในที่นี้คือ 
โจเซฟ สมิธ ซึ่งเป็นผู้รับฐานะปุโรหิต ผู้ได้รับกุญแจแห่งอาณา- 
จักร และผู้ที่ยกธงสัญญาณเพื่อรวบรวมผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า 
ในสมัยการประทานของเรา ท่านไม่ใช่ ‘ผู้รับใช้คนหนึ่งในพระ 
หัตถ์ของพระคริสต์, ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้สืบตระกูลของเจสซีเช่น 
เดียวกับของเอฟราอิม, หรือของเช้ือสายแห่งโยเซฟ, ผู้ซ่ึงมีอำานาจ 
ให้ไว้มาก’ หรือ (คพ. 113:4–6) ผู้ที่รับฟังเสียงกระซิบของพระ 
ผู้ทรงเป็นอนันต์จะรู้ความหมายของสิ่งเหล่านี้” (Millennial 
Messiah, 339–340)

2 นีไฟ 21:9 “แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยคว�มรู้เกี่ยวกับ
พระเจ้�”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สอนว่าการเทความรู้จากสวรรค ์
ประกอบด้วยความรู้ถึงวิถีของพระผู้เป็นเจ้า การเพิ่มพูนพระสิร ิ
ของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และความเข้าใจหลักคำาสอนของฐานะ 
ปุโรหิต

“ในยุคสมัยของเรา เรากำาลังประสบกับความรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ 
โลกและผู้คนของโลก แต่ผู้คนของโลกไม่ได้มีการเพิ่มความรู้ที ่
ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าและแผนสำาหรับลูกๆ ของ 
พระองค์ ในเรื่องนี้โลกไม่ได้ต้องการทุนหรือเทคโนโลยีมากกว่า 
เดิมแต่ต้องการความชอบธรรมและการเปิดเผยมากกว่าเดิม

“ข้าพเจ้าเฝ้ารอวันท่ีอิสยาห์พยากรณ์ไว้เม่ือ ‘แผ่นดินโลกจะเต็ม 
ไปด้วยความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า’ (อิสยาห์ 11:9; 2  นีไฟ 21:9) 
ในคำาพูดที่ได้รับการดลใจ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบาย 
ถึงการที่พระผู้เป็นเจ้าทรง ‘เท 
ความรู้จากสวรรค์ลงมาบน 
ศีรษะของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย’  
(คพ. 121:33) สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น 
กับผู้ที่ ‘ใจพวกเขาหมกมุ่นอยู ่
กับสิ่งต่างๆ ของโลกนี้, และ 
แสวงหาเกียรติจากมนุษย์ ’  
(121:35) ผู้ที่ไม่เรียนรู้และใช ้
‘หลักธรรมแห่งความชอบธรรม’ 
(121:36) จะถูกปล่อยให้อยู่ 
โดดเดี่ยว ต่อต้านผู้มีสิทธิอำานาจ ‘ให้ข่มเหงวิสุทธิชน, และให้
ต่อสู้กับพระผู้เป็นเจ้า’ (121:38) สิ่งที่แตกต่างกันคือ พระเจ้า
ทรงทำาสัญญาอันสำาคัญยิ่งนี้กับคนซื่อสัตย์

2 นีไฟ 21 ลำ�ต้นของเจสซี 

•	พระเจ้าทรงสอนอิสยาห์ถึงความจริงอันลึกซึ้งเกี่ยวกับยุค
สุดท้ายโดยประทานนิมิตที่เข้าใจได้ เช่นเดียวกับโมโรไน (ดู  
มอรมอน 8:34–35) อิสยาห์เห็นสภาพการณ์ในยุคสมัยของเรา
และเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งพระเจ้าจะทรงนำายุคมิลเลเนียมออกมา 
คำาพยากรณ์จำานวนมากของอิสยาห์เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ฟื้นฟูพระกิตติคุณผ่านศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ

2 นีไฟ 21:1–5, 10 ลำ�ต้น กิ่ง และหน่อ

•	เม่ือโมโรไนปรากฏต่อโจเซฟ สมิธในวันท่ี 21  กันยายน ค.ศ. 
1823 “ท่านอ้างถึงบทที่สิบเอ็ดของอิสยาห์, โดยกล่าวว่า มัน
กำาลังจะเกิดสัมฤทธิผล” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 40) ใคร
คือลำาต้นของเจสซีและใครคือหน่อที่จะออกมาจากลำาต้นนั้น 
พระเจ้าทรงตอบคำาถามเหล่านี้ใน หลักคำาสอนและพันธสัญญา  
113:1–4 กระนั้นการอ่านและการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนยังเป็น 
สิ่งจำาเป็นต่อการตัดสินใจว่าความหมายทางสัญลักษณ์แต่ละ
อย่างหมายถึงใคร

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี ระบุว่าพระคริสต์ทรงเป็นอังกูร
ระหว่างมิลเลเนียม “‘ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะเพาะ
อังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และท่านจะครอบครองเป็นกษัตริย์
และกระทำากิจอย่างเฉลียวฉลาด’ . . .  ( เยเรมีย์ 23:3–6) กล่าว
ได้ว่า กษัตริย์ผู้จะทรงปกครองแผ่นดินโลกระหว่างมิเลเนียมจะ
เป็นอังกูรผู้ทรงแตกออกมาจากเชื้อสายแห่งดาวิด . . .  พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้า พระเยโฮวาห์ แม้พระองค์ผู้ที่เราเรียกว่าพระ
คริสต์” (The Promised Messiah: The First Coming of Christ 
[1978], 193)

ความเข้าใจเพ่ิมเติมเก่ียวกับอาณาจักรของพระเจ้าในยุคสุดท้าย 
สอดคล้องกับคำาทำานายถึงพระเมสสิยาห์ใน 2 นีไฟ 21:1 “จะ
มีหน่อออกมาจากลำาต้นของเจสซี” การเปิดเผยยุคสุดท้ายระบ ุ
ว่าลำาต้นนี้คือ “ผู้รับใช้คนหนึ่งในพระหัตถ์ของพระคริสต์” (คพ.  
113:4) ความคิดเรื่องผู้รับใช้ในยุคสุดท้ายกล่าวซ้ำาในเชิงบทกว ี
ของ 2  นีไฟ 21:10 ครั้งนี้กล่าวว่าเป็น “รากรากหนึ่งของเจสซี” 
รากน้ีบอกว่าเป็นคนคนหน่ึงซ่ึงจะดำารงฐานะปุโรหิต “และกุญแจ 
ของอาณาจักร, เพื่อเป็นธงสัญญาณ, และเพื่อการรวมผู้คนของ 
เราในวันเวลาสุดท้าย” (คพ. 113:6) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธเป็นบุคคลคนนั้น เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์แต่ละท่าน 
ที่สืบทอดต่อกันมาในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย

บทที่ 11
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เราหันไปหาคนต่างชาติ’ และคนต่างชาติได้รับพันธสัญญา เรา
จึงต่อกิ่งตรงรอยตัดของครอบครัวที่ได้รับเลือกซึ่งถูกตัดออก
ไป” (History of the Church, 1:313)

2 นีไฟ 22 เพลงสรรเสริญ

•	2  นีไฟ บทที่ 22 มีเพลงสวดน้อมขอบพระทัยและสรรเสริญ 
ยุคมิลเลเนียมอยู่สองเพลง สองเพลงน้ีแสดงถึงคำาสัญญาสำาคัญ 
ว่าจะยอมรับพระเจ้า สรรเสริญพระองค์ และชื่นชมพรของพระ 
องค์ จะเป็นเวลาที่คนทั้งปวงจะแบ่งปันประจักษ์พยาน ความ 
สำานึกคุณ และความรักให้แก่กัน เพลงสวดบทเพลงที่  37  
“พระเจ้าเป็นแสงฉัน” ในหนังสือเพลงสวดแอลดีเอสอ้างอิงจาก
ข้อความนี้ซึ่งกล่าวไว้ในอิสยาห์ บทที่ 12 ข้อ 2

2 นีไฟ 22:3 “น้ำ�จ�กบ่อแห่งคว�มรอด”

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงแหล่งน้ำาธำารงชีวิตดังนี้ “พระเจ้าทรงเตรียม 
น้ำาธำารงชีวิตซึ่งสามารถบรรเทาความกระหายของผู้ที่ชีวิตเหี่ยว 
แห้งจากการแล้งความจริง พระองค์ทรงคาดหวังให้เรามอบ 
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณให้พวกเขาโดยให้พระคัมภีร์ 
และถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ ตลอดจนแสดงประจักษ์พยาน 
ถึงความจริงในพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูเพื่อดับความ 
กระหายของพวกเขา เมื่อพวกเขาดื่มจากถ้วยแห่งความรู้พระ 
กิตติคุณ ความกระหายของพวกเขาจะบรรเทาขณะที่พวกเขา 
เร่ิมเข้าใจแผนอันสำาคัญย่ิงแห่งความสุขของพระบิดาบนสวรรค์” 
(in Conference Report, Apr. 1995,  23; or Ensign, May 
1995, 19)

2 นีไฟ 23 คว�มพิน�ศของบ�บิโลน

•	อิสยาห์เห็นล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงความพินาศของบาบิโลน 
การเส่ือมโทรมจากความสูงส่ง และความช่ัวร้ายมหันต์ของมวล 
ชนในนั้น พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกกองพลมารวมกันเพื่อโค่นล้ม
บาลิโลน (ดู 2 นีไฟ 13:2–6) มีการขานรับการเรียกเมื่อพันธมิตร 
ชาวมาดัยและเปอร์เซียภายใต้ไซรัสมหาราชทำาเขื่อนกั้นแม่น้ำา 
ยูเฟรติสและยกทัพข้ามแม่น้ำาเข้าไปใต้กำาแพงบาบิโลน ยึดครอง 
เมืองและโค่นล้มจักรวรรดิใน 538 ปี  ก่อนคริสตกาล ความ
สำาคัญของเหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนโดยนึกถึงการ 
เปรียบเทียบของคำาว่า บาบิโลน ในคำาพยากรณ์ อิสยาห์ใช้คำา
ว่า บาบิโลน เป็นสัญลักษณ์แทนสภาพทางวิญญาณของโลก
ในยุคสุดท้าย การเรียกมีไว้สำาหรับ “ผู้ที่รับการชำาระให้บริสุทธิ์”  

“‘หลักคำาสอนแห่งฐานะปุโรหิตจะกล่ันลงมาบนจิตวิญญาณ
ท่านดังหยาดน้ำาค้างจากฟ้าสวรรค์

“‘พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเพื่อนที่ยั่งยืนของท่าน, และคทา 
ของท่านเป็นคทาอันไม่เปลี่ยนแปลงแห่งความชอบธรรมและ 
ความจริง; และอำานาจการปกครองของท่านจะเป็นอำานาจการ 
ปกครองอันเป็นนิจ, และโดยปราศจากวิธีบังคับสิ่งนี้จะไหลมา 
สู่ท่านตลอดกาลและตลอดไป’ (คพ. 121:45–46)” (in Con- 
ference Report, Apr. 1989, 38–39; or Ensign, May 
1989, 30)

2 นีไฟ 21:10–16 ก�รรวบรวมในยุคสุดท้�ย

•	ในวันที่ 21–22 กันยายน ค.ศ. 1823 เทพโมโรไนปรากฏต่อ 
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธห้าครั้งในเวลาที่แตกต่างกัน ใน 
การเยี่ยมสี่ครั้งจากห้าครั้ง พร้อมกับคำาแนะนำาอื่นๆ ได้มีการ
อ้างอิง อิสยาห์บทที่  11 โดยประกาศว่าสิ่งนั้นกำาลังจะเกิด 
สัมฤทธิผล (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ ข้อ 40) ภายในไม่กี่ปี
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธได้รับกุญแจฐานะปุโรหิตที่จำาเป็น
ต่อการเริ่มทำาให้คำาพยากรณ์นี้เกิดสัมฤทธิผล (ดู คพ. 110:11)

2 นีไฟ 21:11 ก�รรวบรวมครั้งที่สอง

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่าเวลา
สำาหรับการรวบรวมเชื้อสายแห่งอิสราเอลครั้งที่สองสงวนไว้
เป็นพิเศษเพื่อยุคสุดท้าย

“ในที่สุดเวลาก็มาถึงเมื่อพระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และ 
ยาโคบ ได้ทรงลงพระหัตถ์อีกเป็นครั้งที่สองเพื่อทรงนำาผู้ที่เหลือ
อยู่ ผู้คนของพระองค์ที่ยังคงอยู่กลับมาจากอัสซีเรีย และจาก
อียิปต์ และจากปัทโรส และจากคูช และจากเอลาม และจาก
ชินาร์ และจากฮามัท และจากหมู่เกาะในทะเล ทรงนำาความ
บริบูรณ์ของคนต่างชาติมาพร้อมกับพวกเขา และสถาปนา 
พันธสัญญานั้นกับพวกเขา ซึ่งสัญญาไว้เมื่อบาปของพวกเขา 
จะถูกนำาไป . . .  พันธสัญญานี้ไม่เคยสถาปนากับเชื้อสายแห่ง 
อิสราเอล หรือเชื้อสายแห่งยูดาห์ . . .

“ในสมัยที่พระคริสต์ทรงพระชนม์ พระองค์ทรงเสนอว่าจะทำา 
พันธสัญญากับพวกเขา แต่พวกเขาปฏิเสธพระองค์ พร้อมทั้ง
ข้อเสนอของพระองค์ ผลก็คือพวกเขาถูกตัดออกและไม่ได้ทำา
พันธสัญญาในเวลานั้น . . .

“ดังนั้นหลังจากเชื้อสายที่ได้รับเลือกนี้ปฏิเสธพระคริสต์และข้อ
เสนอของพระองค์ ข่าวแห่งความรอดกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘ดูเถิด 

2 นีไฟ 17–24
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อิสยาห์ใช้เรื่องราวความจองหองและการตกจากสวรรค์ของ 

ลูซิเฟอร์ (ดู 2  นีไฟ 24:12–19) เป็นสัญลักษณ์ความทะเยอ- 

ทะยานของกษัตริย์บาบิโลนและการล่มสลายของบาบิโลนใน

ที่สุด (ดู ข้อ 4)

ถ้อยคำาที่อิสยาห์พรรณนาถึงบาบิโลนและผู้ปกครองบาบิโลน 

เป็นสัญลักษณ์และภาพสะท้อนของเวลาที่ซาตานจะถูกมัด 

และจะไม่มีอำานาจเหนือประชาชาติระหว่างมิลเลเนียม ขณะที ่

เขาจะได้รับการปลดปล่อยเป็นเวลาไม่นานหลังจากมิลเลเนียม 

ในที่สุดเขาจะสูญเสียอำานาจทั้งหมดที่มีในบั้นปลายประวัติ- 

ศาสตร์มนุษย์ของแผ่นดินโลก เขาและบรรดาบุตรแห่งหายนะ 

จะถูกเนรเทศออกไป “ความมืดภายนอก”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ชี้ให้เห็นปม 

ด้อยอย่างมหันต์ในอุปนิสัยของซาตานซึ่งนำาไปสู่เหตุการณ์ท่ี

เขาต้องตกจากสวรรค์

“ในสภาชีวิตก่อนเกิด ความจองหองน่ันเองท่ีทำาให้ลูซิเฟอร์ ‘บุตร 

แห่งรุ่งอรุณ’ ตก (2 นีไฟ 24:12–15; ดู คพ. 76:25–27; โมเสส 

4:3 ด้วย) . . .

“ในสภาก่อนแผ่นดินโลก ลูซิเฟอร์ยื่นข้อเสนอของเขาแข่งกับ 

แผนของพระบิดาซึ่งสนับสนุนโดยพระเยซูคริสต์ (ดู โมเสส 

4:1–3) เขาปรารถนาจะได้รับเกียรติเหนือผู้อื่นทั้งปวง (ดู 2 นีไฟ  

24:13) กล่าวสั้นๆ ความปรารถนาอันเกิดจากความจองหองคือ 

เพื่อโค่นราชบัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 29:36; 76:28)” 

(in Conference Report, Apr. 1989, 3–4; or Ensign, May 

1989, 4–5)

2 นีไฟ 24:12–20

ลูซิเฟอร์ทำาให้ตนมาปรากฏท่ามกลาง 
ประชาชาติของแผ่นดินโลกด้วยวิธีใด 
พฤติกรรมของเขาจะส่งผลอย่างไรบ้าง

(2 นีไฟ 23:3) วิสุทธิชนของยุคสุดท้าย เพื่อรวบรวมและเข้าร่วม
กับพระผู้เป็นเจ้าในการโค่นล้มความชั่วร้าย (บาบิโลน) จากโลก

2 นีไฟ 23:6 “วันของพระเจ�้”

•	ประโยคที่ว่า “วันของพระเจ้า” ใช้หลายครั้งเพื่ออธิบายถึง 
การพิพากษาของพระเจ้าว่าจะลงโทษคนชั่วร้ายและพิทักษ์คน
ชอบธรรม เพื่อเป็นการเตรียมรับวันนั้นพระเจ้าตรัสว่า “หากเจ้า
พร้อมเจ้าจะไม่กลัว” (คพ. 38:30)

2  นีไฟ 24:4–20 ก�รตกของลูซิเฟอร์และก�รตกของ 
บ�บิโลน

•	ใน 2 นีไฟ 24 พระเจ้าจะทรงกล่าวโทษความชั่วร้ายของเชื้อ 
สายแห่งอิสราเอลผ่านอิสยาห์ ท่านพยากรณ์ว่าการพิพากษา 
ครั้งยิ่งใหญ่จะมาสู่เชื้อสายแห่งอิสราเอลเพราะความชั่วในใจ
พวกเขา โดยปกติการพิพากษานี้จะนำาออกไปโดยประชาชาติ
อื่นๆ นิมิตอันเป็นการพยากรณ์ของอิสยาห์เรื่องความพินาศนี้
เน้นถึงบทบาทของปฏิปักษ์ในฐานะสาเหตุหลักของความยุ่ง
ยากท่ามกลางประชาชาติ โดยสิทธิอำานาจของการพยากรณ์เรา
เห็นว่าลูซิเฟอร์จะล้มเหลวในที่สุด

2 นีไฟ 24:12 ลูซิเฟอร์

•	ข้อความในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์มอรมอนที่มีชื่อ 
ลูซิเฟอร ์คือ อิสยาห์ 14:12 และ 2 นีไฟ 24:12 ใน หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 76:25–28 เราเรียนรู้ว่าลูซิเฟอร์ (ซึ่งหมายถึง 
“ผู้ธำารงแสงสว่าง” เป็นชื่อในชีวิตก่อนเกิดของซาตาน เพราะ 
การกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า เขาตกจากตำาแหน่ง “ผู้เคยมีสิทธ ิ
อำานาจในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 25) และ “ถูกเรียกว่า
หายนะ” (ข้อ 26) ซึ่งหมายถึง “ความพินาศ”
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2 นีไฟ 17–18 _______________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 19 __________________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 20:12–19 ____________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 21:10–14 ____________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 22 __________________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 23 __________________________________________
__________________________________________________

2 นีไฟ 24 __________________________________________
__________________________________________________

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ขณะศึกษา 2  นีไฟ 17–19 มองหาวิธีที่จะทำาให้พระชนม์

ชีพของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางของจุดประสงค์ในยุค
สุดท้าย

•	คำาเตือนของอิสยาห์เกี่ยวกับการพิพากษาในยุคสุดท้ายข้อ
ใดที่มีความสำาคัญต่อท่านมากที่สุด

•	การเสด็จมาครั้งที่สองจะเป็นทั้งวันอัน “ยิ่งใหญ่” และ “น่า
สะพรึงกลัว” อย่างไร

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เมื่อท่านได้อ่านอย่างถี่ถ้วนและศึกษาบทเหล่านี้ของอิสยาห ์

กับบทวิจารณ์ซึ่งตีความพระคัมภีร์เหล่านี้แล้ว เขียนบน 
กระดาษอีกแผ่นถึงสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นข้อคิดในคำาพยากรณ ์
ที่สำาคัญที่สุดซึ่งมีความหมาย และสามารถประยุกต์ใช้ใน 
ฐานะวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและในโลกปัจจุบันของเรา ระบุ
หัวข้อหลักจากชุดพระคัมภีร์ต่อไปนี้

2 นีไฟ 17–24
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ข่�วส�รของนีไฟถึงช�วยิว (2 นีไฟ 25:10–20)
•	 ความพินาศของเยรูซาเล็ม การถูกจับเป็นเชลยในบาบิโลน 

การกลับคืนสู่เยรูซาเล็ม (ดู ข้อ 10–11)
•	 ชาวยิวปฏิเสธพระคริสต์ การตรึงกางเขนและการฟื้นคืน 

พระชนม์ของพระองค์ (ดู ข้อ 12–13)
•	 เยรูซาเล็มถูกทำาลายอีกครั้งใน คริสต์ศักราช  70 และ 

คริสต์ศักราช 135 (ดู ข้อ 14)
•	 การกระจัดกระจายของชาวยิวในเวลาต่อมา (ดู ข้อ 17–20)

ข่�วส�รของนีไฟถึงลูกหล�นของลีไฮ (2  นีไฟ 25:21– 
26:11)
•	 งานเขียนของนีไฟได้รับการปกปักรักษาไว้และสืบทอด

ต่อกันมา ลูกหลานของโยเซฟจะได้รับการปกปักรักษา (ดู 
25:21)

•	 ชาวนีไฟช่ืนชมในพระคริสต์ จุดประสงค์ของกฎของโมเสส 
(ดู 25:23–30)

•	 ความพินาศเกิดขึ้นหลังจากเครื่องหมาย พระคริสต์เสด็จ
เยือนชาวนีไฟ ความพินาศของชาวนีไฟ (ดู 26:1–11)

ข่�วส�รของนีไฟสู่คนต�่งช�ติ (2 นีไฟ 26:12–29:14)
•	 พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ (ดู 26:12–13)
•	 คำาพยากรณ์ของยุคสุดท้าย (ดู 26:14–29:14)

1. การออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 27)
2. คุณค่าของพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 28)
3. คำาเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอน (ดู 2 นีไฟ 29)

บทสรุป (2 นีไฟ 30:1–8)
•	 สู่คนต่างชาติ (ดู ข้อ 1–3)
•	 สู่ลูกหลานของลีไฮ (ดู ข้อ 4–6)
•	 สู่ชาวยิว (ดู ข้อ 7–8)

2 นีไฟ 25:13 “พร้อมด้วยปีกของพระองค์ที่รักษ�ห�ย”

•	 เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์ 

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

พูดถึงความจำาเป็นสำาหรับผล 

การเยียวยาที่มาจากการชดใช้ 

—ไม่เพียงมีไว้เพ่ือการอภัยบาป 

จากการล่วงละเมิดเท่านั้น แต่ 

มีไว้เพ่ือความยากลำาบากทุก

อย่างในชีวิตเช่นกัน

2 นีไฟ 25–27

บทที ่  12

บทนำ�
นีไฟแสดงความคิดเห็นเชิงพยากรณ์เกี่ยวกับคำาพยากรณ์ของ 
อิสยาห์ที่ท่านอ้างอิง เอาใจใส่เป็นพิเศษกับความเข้าใจอันล้ำา 
ลึกของนีไฟเกี่ยวกับบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอดในการนำา 
ความรอดมาให้ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ ความชั่วมหันต์
เผชิญกับผู้ปรารถนาจะเป็นคนชอบธรรมในยุคสุดท้าย และพร
ของการฟ้ืนฟูท่ีสัญญาไว้ ส่วนสำาคัญของการฟ้ืนฟูท่ีพยากรณ์ไว้ 
คือการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน นอกจากจะเตรียมโลก 
ให้รู้จักงานอันสำาคัญย่ิงของพระเจ้าในยุคสุดท้ายแล้ว งานเขียน 
ของนีไฟยังช่วยให้ท่านรู้จักนำาการชดใช้ไปประยุกต์ใช้สำาหรับ
การอภัยบาปส่วนตัวของท่านด้วย

บทวิจ�รณ์
2 นีไฟ 25:1–8 คว�มช่วยเหลือเพื่อให้เข้�ใจอิสย�ห์

•	สำาหรับความช่วยเหลือเพื่อให้เข้าใจอิสยาห์ ดู บทวิจารณ์ 
1 นีไฟ 20–21 หน้า 43

2 นีไฟ 25:4 “เปี่ยมด้วยวิญญ�ณแห่งก�รพย�กรณ์”

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายคำาว่า 
“วิญญาณแห่งการพยากรณ์” และวิธีที่เราจะได้รับของประทาน
นี้

“สมาชิกทุกคนของศาสนจักรจะได้รับการเปิดเผย ท่านศาสดา 
พยากรณ์กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนควรเป็นศาสดาพยากรณ์ เพราะ 
ประจักษ์พยานถึงพระเยซูคือวิญญาณของการพยากรณ์ สิ่งนี ้
ไม่ได้ เป็นเพียงเอกสิทธิ์ เท่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของสมาชิก 
ศาสนจักรทุกคนที่จะรู้ความจริงซึ่งจะทำาให้เขาเป็นด้วย เขาจะ 
รู้ไม่ได้เว้นแต่จะเปิดเผยให้เขา . . .

“ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มอบให้สมาชิกศาสน- 
จักรเพ่ือพวกเขาจะมีวิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิด
เผย อย่างไรก็ตามขอให้เป็นที่เข้าใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการ
เปิดเผยเพื่อนำาทางศาสนจักร” (Church History and Modern 
Revelation, 2 vols. [1953], 2:217–218)

2 นีไฟ 25:9–30:18 โอว�ทของนีไฟถึงช�วยิว ลูกหล�น
ของลีไฮ และคนต่�งช�ติ

•	ภาพรวมต่อไปนี้ให้ข้อสรุปของ 2  นีไฟ บทที่ 25–30 ซึ่ง 
ประกอบเป็นโอวาทท่ีนีไฟให้แก่ผู้คนสามกลุ่ม—ชาวยิว ลูกหลาน 
ของลีไฮ และคนต่างชาติ
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2 นีไฟ 25:17–20

จุดประสงค์หลักของ “งานอัศจรรย์และ 
การอันน่าพิศวง” ที่นีไฟพยากรณ์ว่าจะปรากฏ 

ออกมาในยุคสุดท้ายคืออะไร

 
2 นีไฟ 25:17 “ง�นอัศจรรย์และก�รอันน่�พิศวง”

•	คำาว่า “งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง” มีอยู่ที่ อิสยาห์  
29:14 ด้วยและหมายถึงการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย ใน 
2  นีไฟ 27 เราอ่านบทบาทสำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอนใน 
การฟื้นฟูนี้ อิสยาห์พยากรณ์ไว้ว่าพระคัมภีร์มอรมอนจะช่วย 
ปัดเป่าความมืดของการละทิ้งความเชื่อเกือบ 2,000 ปีให้หมด 
ไป “ปัญญา” แห่ง “ปราชญ์และคนมีการศึกษา” จะเสื่อมสูญ  
และความเข้าใจแห่งวิญญูชนของพวกเขา” จะหมดไป (2  นีไฟ 
27:26)

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เล่าเหตุการณ์อัน
น่าทึ่งที่เป็นงานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวงว่า

“วันอันรุ่งโรจน์นั้นเริ่มขึ้นในปี 1820 เมื่อเด็กหนุ่ม ผู้มีความจริง 
จังและศรัทธา เดินเข้าไปในป่า เปล่งเสียงสวดอ้อนวอนทูลขอ 
ปัญญาซึ่งท่านรู้สึกต้องการอย่างมาก

“มีการปรากฏการณ์อันล้ำาเลิศเกิดขึ้น พระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
นิรันดร์และพระเจ้าผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรง 
ปรากฏและตรัสกับท่าน ม่านซึ่งปิดไว้นานเกือบสองพันปีเปิด 
ออกในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา 

“ติดตามด้วยการฟื้นฟูฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ อาโรนก่อน 
และจากน้ันจึงฟ้ืนฟูเมลคีเซเดค ภายใต้มือของผู้ท่ีเคยดำารงฐานะ 
ปุโรหิตนั้นในสมัยโบราณ พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่ง เรียกว่า 
เสียงร้องจากภัสมธุลี ออกมาปรากฏเป็นพยานที่สองถึงความ 
เป็นจริงและความเป็นพระเจ้าของพระบุตรพระผู้เป็นเจ้า พระผู้
ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก 

“กุญแจแห่งอำานาจศักดิ์สิทธิ์ได้รับการฟื้นฟู รวมถึงกุญแจเหล่า
นั้นซึ่งจำาเป็นต่อการผนึกครอบครัวเข้าด้วยกันเพื่อกาลเวลา
และนิรันดร ในพันธสัญญาซึ่งความตายไม่อาจทำาลายได้

“ในตอนแรกศิลายังเล็กอยู่จนยากจะสังเกตเห็น แต่ศิลานั้น
เติบโตขึ้นอย่างม่ันคงและกำาลังกลิ้งออกไปจนเต็มแผ่นดินโลก” 
(ดู เลียโฮนา มกราคม 2000 หน้า 74)

“[พระผู้ช่วยให้รอด] ทรงลุกขึ้นจากความตาย ‘พร้อมด้วยปีก
ของพระองค์ที่รักษาหาย’

“โอ เราทุกคนต้องการการรักษาที่พระผู้ไถ่จะทรงเตรียมให้เรา 
ข่าวสารของข้าพเจ้าเป็นข่าวสารแห่งความหวังสำาหรับผู้ท่ีถวิลหา 
การบรรเทาจากภาระหนักอันเกิดจากการกระทำาที่ขาดความ 
ยั้งคิดของตนเอง ขณะที่ท่านดำาเนินชีวิตอันมีค่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับ 
หลักธรรมที่ปรากฏชัดในคำาสอนของพระผู้ช่วยให้รอด การท้า 
ทายของท่านอาจเป็นความพิการทางร่างกายท่ีรุนแรง ความยาก 
ลำาบากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือการต่อสู้ดิ้นรนทุกวันกับโรค 
ภัยท่ีอาจถึงแก่ชีวิต อาจเกิดจากความตายของคนท่ีเรารัก ความ 
ปวดร้าวจากพันธนาการอ่ืนของบาป หรือการกระทำาทารุณกรรม 
จากความชั่วร้ายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกิดจากสิ่งใดก็ตาม ข้าพ- 
เจ้าเป็นพยานว่าการบรรเทาทุกข์ที่ยั่งยืนเกิดขึ้นได้ตามเงื่อนไข 
ที่พระเจ้าทรงกำาหนด” (in Conference Report, Apr. 1994, 7; 
or Ensign, May 1994, 7)

2 นีไฟ 25:15–17 ก�รกลับม�ของยูด�ห์

•	ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898) พูดกับชนเผ่ายูดาห์ 
เน้นถึงพรอันประเสริญที่จะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขามีสัมฤทธิผลใน 
งานที่ได้รับแต่งตั้งไว้โดยการพยากรณ์—ว่าการรวบรวมคือการ 
ครอบครองมาตุภูมิของพวกเขาและการสร้างพระวิหารอันยิ่ง 
ใหญ่ขึ้นอีกครั้งในเยรูซาเล็ม “นี่คือพระประสงค์ของเอโลฮิมผู ้
ยิ่งใหญ่ โอ เชื้อสายแห่งยูดาห์ และเมื่อไรก็ตามที่ท่านจะได้รับ 
เรียกให้ทำางานนี้ พระผู้เป็นเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงช่วยท่าน  
ท่านมีอนาคตและจุดหมายปลายทางอันยิ่งใหญ่ต่อหน้าท่าน 
และท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะทำาให้เกิดสัมฤทธิผล ท่านคือ 
พงศ์พันธุ์กษัตริย์ที่ได้รับคัดเลือก และพระผู้เป็นเจ้าของเชื้อสาย
บิดาท่านทำาให้ท่านสาบสูญเป็นเวลาหน่ึงพันแปดร้อยปี ภายใต้ 
การกดขี่ของโลกคนต่างชาติทั้งปวง . . .  เมื่อท่านพบกับชีโลห ์
กษัตริย์ของท่าน ท่านจะรู้จักพระองค์ ชะตากรรมของท่านถูก 
ลิขิตไว้ ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งนี้จริงที่หลังจากท่านกลับไป 
รวบรวมบ้านเกิดของท่าน และสร้างนครกับพระวิหารของท่าน 
ขึ้นใหม่ คนต่างชาติจะรวบรวมกองทัพของพวกเขามาสู้รับกับ 
ท่าน  . . .   แต่เมื่อความทุกข์ยากนี้มาถึง พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรง
พระชนม์ ผู้ทรงนำาโมเสสผ่านแดนทุรกันดาร จะทรงปลดปล่อย 
ท่าน ชีโลห์ของท่านจะเสด็จมาทรงยืนท่ามกลางพวกท่านและ 
จะสู้รบกับท่าน ท่านจะรู้จักพระองค์ และความทุกข์ยากของ
ชาวยิวจะสิ้นสุด” (quoted in Matthias  F. Cowley, Wilford 
Woodruff: History of His Life and Labors, 2nd ed. [1909], 
509–510)

2 นีไฟ 25–27
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ตนตกอยู่ในอันตรายและละเลยส่ิงท่ีจะทำาให้เกิดความเป็นหนึ่ง
เดียวทางวิญญาณและสติปัญญาในชีวิตเขาทั้งชีวิต มีความ
แตกต่างระหว่างผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่สร้างบนศิลาของพระ
คริสต์ตลอดพระคัมภีร์มอรมอนและยึดมั่นกับราวเหล็กนั้น กับ
ผู้ที่ไม่ได้ทำาเช่นนั้น” (A Witness and a Warning [1988], 7–8)

2 นีไฟ 25:23 หลักคำ�สอนแห่งพระคุณ

•	พระคุณหมายถึงความช่วยเหลือจากสวรรค์หรือพลัง ประ- 
ทานผ่านพระเมตตาอันโอบอ้อมอารีและความรักของพระเยซู
คริสต์ “ผ่านทางพระคุณของพระเจ้าพระเยซู ซึ่งเกิดขึ้นโดยการ 
พลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระองค์ จึงทำาให้มนุษยชาต ิ
จะลุกข้ึนมาในความเป็นอมตะ ทุกคนได้รับร่างกายจากหลุมศพ 
ในเงื่อนไขของชีวิตนิรันดร์ ในทำานองเดียวกันนี้โดยผ่านพระคุณ 
ของพระเจ้า ผู้คนจะได้รับพลังและความช่วยเหลือให้ทำางานด ี
โดยผ่านศรัทธาในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์และการกลับใจ 
จากบาปของพวกเขา หาไม่แล้วพวกเขาไม่อาจรับได้ถ้าปล่อย 
ให้พวกเขาทำาด้วยตนเอง พระคุณนี้เป็นพลังความสามารถที ่
ทำาให้ชายหญิงได้รับชีวิตนิรันดร์และความสูงส่งหลังจากพวก
เขาเพียรพยายามสุดความสามารถ

“พระคุณจากสวรรค์เป็นที่ต้องการของทุกจิตวิญญาณอันเป็น 
ผลสืบเนื่องจากการตกของอาดัมและเพราะความอ่อนแอ 
ตลอดจนความผิดพลาดของมนุษย์เช่นกัน อย่างไรก็ตาม พระ 
คุณจะไม่เพียงพอหากปราศจากความพยายามอย่างสุดความ 
สามารถในส่วนของผู้รับ กระนั้นคำาอธิบายที่ว่า ‘โดยพระคุณ
นั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจากเราทำาทุกสิ่งจนสุด
ความสามารถแล้ว’ (2 นีไฟ 25:23) เป็นความจริงที่พระคุณของ
พระเยซูคริสต์ทำาให้ความรอดเกิดขึ้นได้ หลักธรรมนี้กล่าวไว้ใน
คำาอุปมาของพระเยซูเรื่องต้นองุ่นและกิ่ง (ยอห์น 15:1–11) ดู 
ยอห์น 1:12–17; เอเฟซัส 2:8–9; ฟิลิปปี 4:13; คพ. 93:11–14 
ด้วย)” (Bible Dictionary, “Grace,” 697)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ถึงผลของพระคุณและสาเหตุที่พระคุณเป็นหลักคำาสอนสำาคัญ
ข้อหนึ่งของสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน
ยุคสุดท้าย

“ชาวคริสต์บางคนกล่าวหาวิสุทธิชน . . .  ในเรื่องการปฏิเสธ 
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าโดยประกาศว่าเขาได้รับความรอด 
ด้วยตนเอง เราตอบข้อกล่าวหานี้โดยอาศัยคำาพูดของศาสดา 
พยากรณ์สองท่านในพระคัมภีร์มอรมอน นีไฟสอนว่า ‘เพราะ 
เราทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร. . . เพื่อชักชวนลูกหลานเรา. . . 

2  นีไฟ 25:19 “พระน�มของพระองค์จะเป็นพระเยซู
คริสต์”

•	เป็นสิ่งสำาคัญที่พระนาม พระเยซูคริสต์ มักจะปรากฏอยู่ใน 
พระคัมภีร์มอรมอน การนมัสการต้นกำาเนิดแห่งความรอด หรือ 
เป็นที่รู้กันอย่างแจ้งชัดว่าคือพระเยซูคริสต์ เป็นสายสัมพันธ ์
ทั่วไประหว่างสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายกับผู้นมัสการพระคริสต์ในสมัยโบราณท่ีทวีปอเมริกา 
ยุคต้น พระองค์ทรงเป็นพระองค์เดียวกันกับผู้ที่ทรงสถาปนา
ศาสนจักรของพระองค์ท่ามกลางวิสุทธิชนในพันธสัญญาใหม่  
และพระองค์ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ที่อาดัมบัพติศมาในนาม 
ของพระองค์ (ดู โมเสส 6:52) ดังนั้นวิสุทธิชนในทุกยุคทุกสมัย
ของโลกจึงพ่ึงพาพระเยซูคริสต์ว่าเป็นต้นกำาเนิดแห่งความเข้ม
แข็งและความรอด ผู้ที่นีไฟเป็นพยานว่า “พระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 25:19)

2  นีไฟ 25:20–21 บันทึกของนีไฟจะมีผู้ปกปักรักษ�ไว้
เพื่ออนุชนรุ่นหลัง

•	นีไฟได้รับบัญชาจากพระ 
เจ้าให้เก็บบันทึกของท่านไว้  
ท่านรู้ว่าได้รับบัญชาให้เขียน 
และรู้ว่าต้องเขียนสิ่งใด ท่าน 
อาจไม่ต้องรู้เสมอไปว่าเพราะ 
เหตุใดท่านจึงเขียน แต่ท่าน 
“ทราบว่าบันทึกของพวกเขาจะ
มีผู้ปกปักรักษาไว้และมอบให้
อนุชนรุ่นหลังเพ่ือช่วยในการ
ฟื้นฟู” (Robert  J. Matthews, 
Selected Writings of Robert 
J. Matthews: Gospel Scholars Series [1999], 356)

2 นีไฟ 25:22 ถูกพิพ�กษ�ต�มคว�มเต็มใจที่เร�จะรับ
พระคัมภีร์มอรมอน

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สนทนาถึง 
ความสำาคัญของการศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนและผลลัพธ์อัน
คาดไม่ถึงหากเราละเลยการศึกษานั้น

“ผลนิรันดร์ขึ้นอยู่กับการตอบรับท่ีเรามีต่อหนังสือเล่มนี้หรือไม่ 
แน่นอน เป็นได้ทั้งพรหรือการกล่าวโทษต่อเรา

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายควรทำาให้การศึกษาพระคัมภีร์เล่มนี้เป็น
สิ่งที่ต้องทำาตลอดชีวิต มิฉะนั้นเขากำาลังทำาให้จิตวิญญาณของ

บทที่ 12

©
 1

98
8 

พอ
ล 

แม
นน

์



95

พระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเราเขียนตามคำา

พยากรณ์ของเรา, เพื่อ [เราและ] ลูกหลานของเราจะรู้ว่า [เรา] 

จะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของ [เรา]’ (2 นีไฟ 25:26)” 

(ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 2002 หน้า 90–91)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองเชื่อมโยงการชื่นชมยินดีในพระเยซูคริสต์กับข้อบังคับให้

เชื่อฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณ

“สิ่งที่ทำาให้ข้าพเจ้าตื่นเต้นและชื่นชมยินดีมากที่สุดจากทุกสิ่ง

ที่ข้าพเจ้าเข้าใจมาทั้งหมดคือข้าพเจ้ามีโอกาสดังที่นีไฟกล่าว

ไว้ นั่นคือ ‘พูดถึงพระคริสต์ . . .  ชื่นชมยินดีในพระคริสต์ . . . 
สั่งสอนเรื่องพระคริสต์ [และ] พยากรณ์ถึงพระคริสต์’ (2  นีไฟ  

25:26) ที่ใดก็ตามที่ข้าพเจ้าอยู่กับใครก็ตามที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วย 

จนกว่าลมหายใจสุดท้ายของชีวิตข้าพเจ้าจะหมดลง แน่นอน 

ว่าไม่มีจุดประสงค์ใดท่ีสู่งส่งหรือสิทธิพิเศษใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่า

การเป็น ‘[พยาน] พิเศษถึงพระนามของพระคริสต์ในทั่วโลก’ 

(คพ. 107:23)

“แต่ความกังวลอันยิ่งยวดของข้าพเจ้าเกิดขึ้นจากความรับผิด 

ชอบเดียวกันนี้ พระคัมภีร์ข้อหนึ่งเตือนเราด้วยความเข้าใจอัน 

เผาไหม้ว่า ‘คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพ . . . 
ด้วยข่าวประเสริฐนั้น’ (1 โครินธ์ 9:14) นอกเหนือจากคำาพูดของ 

ข้าพเจ้าและคำาสอนและพยานที่กล่าว ชีวิตข้าพเจ้าต้องเป็น 

ส่วนหนึ่งในประจักษ์พยานถึงพระเยซู การดำารงอยู่ของข้าพเจ้า

ควรสะท้อนให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของงานนี้ ข้าพเจ้าทนไม่ได้

ถ้าข้าพเจ้าพูดหรือทำาสิ่งใดที่จะบั่นทอนศรัทธาของท่านในพระ

คริสต์ ความรักที่ท่านมีต่อศาสนจักรนี้ หรือความเคารพยกย่อง

ที่ท่านเชิดชูความเป็นอัครสาวกอันศักดิ์สิทธิ์” (in Conference 

Report, Oct. 1994, 39–40; or Ensign, Nov. 1994, 31)

ให้เชื่อในพระคริสต์, และให้คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า; เพราะเรารู ้
ว่าโดยพระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจากเราทำา 
ทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้ว’ (2  นีไฟ 25:23) และ ‘ทำาทุก 
สิ่งจนสุดความสามารถ’ คืออะไร? แน่นอนว่าสิ่งนี้รวมถึงการ 
กลับใจ (ดู แอลมา 24:11) การรับบัพติศมา การรักษาพระ 
บัญญัติ และการอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ โมโรไนวิงวอนว่า 
‘แท้จริงแล้ว, จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการทำาให้ดีพร้อมใน
พระองค์, และปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
ทุกอย่าง; และหากท่านจะปฏิเสธตนจากความไม่เป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง, และรักพระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดพลัง, ความ
นึกคิด, และพละกำาลังของท่าน, เมื่อนั้นพระคุณของพระองค์
จึงเพียงพอสำาหรับท่าน, เพื่อโดยพระคุณของพระองค์ท่านจะดี
พร้อมในพระคริสต์’ (โมโรไน 10:32)

“เรารอดไม่ได้ ใน บาปของเรา ดังที่ได้รับการช่วยให้รอดโดย
ไม่มีเงื่อนไขผ่านการสารภาพต่อพระคริสต์และจากนั้นทำาบาป
ตลอดชีวิตที่เหลือของเราอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง (ดู แอลมา 11: 
36–37) เรารอด จาก บาปของเรา (ดู ฮีลามัน 5:10) โดยการ 
กลับใจและการชำาระใหม่ทุกสัปดาห์ผ่านพระคุณของพระผู้เป็น 
เจ้าและแผนแห่งความรอดอันเป็นพรของพระองค์ (ดู 3  นีไฟ 
9:20–22)” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 1998 หน้า 56)

2 นีไฟ 25:26 “ชื่นชมยินดีในพระคริสต์”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์กล่าวว่าความรู้ที่ได้มาโดยผ่าน
การฟื้นฟูจะช่วยให้เราชื่นชมยินดีอย่างแท้จริงในพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา “มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรมากมาย พวกเขาพูด
ว่าเราไม่ได้นับถือศาสนาคริสต์ที่สืบทอดกันมา เรามีคำาอธิบาย 
ศรัทธาของเรา ความรู้ของเราไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนประเพณีที่
สืบทอดกันมาแต่โบราณ หรือข้อบัญญัติซึ่งมาจากความเข้าใจ
อันจำากัดและมาจากการถกเถียงท่ีไม่รู้จบของผู้พยายามไปให้
ถึงข้อสรุปเกี่ยวกับพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ ศรัทธาของ
เรา ความรู้ของเรา มาจากพยานของศาสดาพยากรณ์ในสมัย
การประทานนี้ผู้ที่เห็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลและพระบุตร 
ที่รักของพระองค์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์  
พระองค์ตรัสกับท่าน ท่านพูดกับพระองค์ ท่านเป็นพยานอย่าง 
เปิดเผย ไม่คลุมเครือ และหนักแน่นถึงภาพปรากฏอันยิ่งใหญ ่
นั้น ภาพของพระผู้ทรงฤทธานุภาพและพระผู้ไถ่ของโลก ซึ่ง 
ทรงรัศมีภาพเกินความเข้าใจของเรา แต่ความรู้ที่มาจากภาพ 
ดังกล่าวชัดเจนและไม่คลุมเคลือ จากความรู้นี้ ซึ่งหยั่งรากลึก 
ในดินแห่งการเปิดเผยยุคปัจจุบัน ในถ้อยคำาของนีไฟ ‘เราพูด
ถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์, เราสั่งสอนเรื่อง 

2 นีไฟ 25–27
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2 นีไฟ 26:15–16 คำ�พูดจ�กส่วนลึกใต้ภัสมธุลี

•	นีไฟถอดความ อิสยาห์ 29:4 เพื่อแสดงให้เห็นว่าถึงแม้ผู้คน 
ของท่านจะถูกทำาลาย “คนเหล่านั้นที่จะถูกทำาลายจะพูดกับ 
พวกเขาจากพื้นดิน, และคำาพูดของคนเหล่านั้นจะมาจากส่วน 
ลึกใต้ภัสมธุลี, และเสียงของพวกเขาจะเป็นดังเสียงคนที่ติดต่อ 
วิญญาณได้;” (2 นีไฟ 26:16) ความหมายดั้งเดิมของคำาว่า “ผู ้
ติดต่อวิญญาณ” เป็นคำานาม หมายถึงวิญญาณที่กระตุ้นเตือน 
บุคคลหรือวิญญาณของคน
ตาย ขณะที่ความหมายอาจฟัง 
ดูแปลกสำาหรับเราในปัจจุบัน  
แต่ในอดีตคำานี้สื่อความหมาย 
ท่ัวไปในแง่ของคนท่ีจากไปแล้ว 
สามารถมีอิทธิพลเหนือความ
ตายมาสู่ชีวิตนี้ ในความหมาย
นี้ เสียงจากผู้คนของนีไฟ “คน
เหล่านั้นที่หลับไปแล้วในภัสม- 
ธุลี” (2 นีไฟ 27:9) เป็นเวลาหลายศตวรรษบัดน้ีกำาลังกระซิบ “จาก 
ส่วนลึกใต้ภัสมธุลี” ผ่านหน้ากระดาษของพระคัมภีร์มอรมอน 
ซึ่งโจเซฟ สมิธ นำา “ออกมาจากพื้นดิน” (อิสยาห์ 29:4; ดู โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ ข้อ 51–52)

2 นีไฟ 26:20–30

บอกถึงการล่วงละเมิดร้ายแรงบางอย่างพร้อมกับ
พฤติกรรมที่ควบคู่มากับสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ใน 

ยุคสุดท้าย เราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้

 
2 นีไฟ 26:22 “เข�จูงคอพวกนั้นไปด้วยใยป�่น”
•	ขณะรับใช้ในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์คาร์ลอส อี. เอเซย ์
(1926–1999) อธิบายวิธีทำาเชือกใยป่านและส่ิงน้ีกลายเป็นแอก 
ของการบีบบังคับที่แข็งแกร่ง “การทำาผิดครั้งแรกเปรียบเหมือน 
ใยป่านเส้นแรก ง่ายที่จะตัดให้ขาดและโยนทิ้งไป แต่ทุกครั้งที ่
ทำาผิดซ้ำาเส้นใยอีกเส้นจะถักทอเข้ากับเส้นแรก และต่อไปเร่ือยๆ 
จนกระท่ังเป็นเชือกท่ีเหนียวแน่นจากสายป่านหลายเส้นท่ีถักทอ 
เข้าหากัน ‘ห่วงโซ่นิสัย’ ซามูเอล จอห์นสันกล่าวว่า ‘เล็กเกิน
กว่าจะรู้สึกได้จนกระทั่งแข็งแกร่งเกินกว่าจะตัดให้ขาด’” (The 
Road to Somewhere: A Guide for Young Men and Women 
[1994], 88)

2 นีไฟ 25:28 ทำ�ต�มพระคริสต์และผู้นำ�ของพระองค์

•	เอ็ลเดอร์ชาร์ลส์ ดิดิเยร์แห่งสาวกเจ็ดสิบระบุความสำาคัญ
ของการฟังพระผู้ช่วยให้รอดและผู้นำาของพระองค์บนแผ่นดิน
โลกเพื่อเสริมสร้างประจักษ์พยาน

“เมื่อมีประจักษ์พยานก็เฉกเช่นไฟท่ีต้องการเชื้อเพลิงและ 
ออกซิเจนเพ่ือเผาไหม้ ประจักษ์พยานต้องรับการบำารุงเล้ียงและ 
การดูแลมิฉะนั้นจะมอดดับ อันที่จริงประจักษ์พยานที่กำาลังจะ
มอดดับคือภาวะที่กำาลังจะปฏิเสธพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด
และพระผู้ไถ่ของเรา . . .

“น่าเสียดายที่มีผู้ได้รับประจักษ์พยานและจากนั้นปฏิเสธและ
สูญเสียประจักษ์พยานนั้น สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ถ้าท่านทำา
ตามขั้นตอนเพื่อได้รับประจักษ์พยาน ท่านจะทำาสิ่งที่ตรงกัน 
ข้ามกับการปฏิเสธหรือสูญเสียประจักษ์พยานเหล่าน้ันอย่าง
แน่นอน การไม่สวดอ้อนวอน ประตูของการเปิดเผยจะปิด ไม่ 
อ่อนน้อมถ่อมตนมัวแต่ฟังเสียงหยิ่งยโสของตนเอง ไม่มีส่วน 
ร่วมในศาสนพิธีพระกิตติคุณแต่ทำาตามการปฏิบัติของโลก ไม่
ทำาตามผู้นำาศาสนจักรแต่วิพากษ์วิจารณ์พวกเขา ไม่ฟังศาสดา
พยากรณ์และไม่ทำาตามคำาแนะนำาของพวกท่านแต่ตีความคำา 
ประกาศของพวกท่านตามความปรารถนาของตนเอง ไม่เชื่อฟัง 
พระบัญญัติแต่ดำาเนินชีวิตตามความอยากและความปรารถนา
ของตนเอง” (in Conference Report, Oct. 1991,  86; or 
Ensign, Nov. 1991, 63)

2 นีไฟ 26:11 “พระวิญญ�ณของพระเจ้�จะไม่พ�กเพียร 
กับมนุษย์เสมอไป”

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสอนถึงความสำาคัญท่ีเราต้องพากเพียรให้พระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่กับเราเสมอ “เช่นเดียวกับของประทาน 
ทั้งปวง [ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์] ต้องได้รับ 
และได้รับการยอมรับอย่างเหมาะสม เมื่อมือของฐานะปุโรหิต
วางบนศีรษะท่านเพื่อยืนยันท่านเป็นสมาชิกศาสนจักร ท่านจะ
ได้ยินคำาว่า ‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์’ นี่ไม่ได้หมายความว่า
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะกลายเป็นเพื่อนของท่านตลอดไปอย่าง 
ไม่มีเงื่อนไข พระคัมภีร์เตือนเราว่าพระวิญญาณของพระเจ้า  
‘จะไม่พากเพียรกับมนุษย์เสมอไป’ เมื่อเราได้รับการยืนยัน เรา 
ได้รับ สิทธิ์ ที่จะมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเพื่อน แต่เป็นสิทธิ์ 
ท่ีเราจะต้องทำาเพ่ือให้ได้มาโดยผ่านศาสนพิธีและความมีค่าควร 
เราไม่อาจรับของประทานนี้โดยถือว่าเป็นของได้เปล่า” (in 
Conference Report, Apr. 2003, 27; or Ensign, May 2003, 27)

บทที่ 12
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•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดอธิบายว่าพรพระกิตติคุณมี
ไว้สำาหรับบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าทุกคน

“พระบิดาในสวรรค์ของเราทรงรักบุตรธิดาทุกคนของพระองค์ 
อย่างเท่าเทียม สมบูรณ์แบบและไม่มีที่สิ้นสุด ความรักพระองค์ 
ทรงมีต่อบุตรหรือธิดาของพระองค์ไม่แตกต่างกัน พระผู้ช่วย 
ให้รอดของเรา พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ทรงรักชายและหญิงเท่า 
กันด้วย การชดใช้และพระกิตติคุณของพระองค์มีให้บุตรธิดา 
ทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า ระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจบนแผ่น
ดินโลกของพระเยซู พระองค์ทรงรับใช้ชายหญิงเหมือนๆ กัน  
พระองค์ทรงรักษาทั้งชายและหญิง พระองค์ทรงสอนทั้งชาย 
และหญิง 

“. . .ตัวอย่างเช่น ศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา และของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นข้อเรียกร้องสำาหรับบุตร 
ธิดาทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า โดยไม่ขึ้นอยู่กับ เพศ ทั้งหมดนี ้
เป็นจริงเช่นเดียวกับพันธสัญญาและพรพระวิหาร งานและรัศมี
ภาพของพระบิดาคือการนำาความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์
มาสู่บุตรธิดาของพระองค์ (ดู โมเสส 1:39). . . .  ของประทาน
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์ ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร์ มีให้
แก่คนทั้งปวง” (“Equality through Diversity,” Ensign, Nov. 
1993, 89)

2 นีไฟ 27 พระเจ้�จะทรงทำ� “ง�นอัศจรรย์และก�รอัน
น่�พิศวง”

• งานเขียนของอิสยาห์ชิ้นสุดท้ายที่นีไฟอ้างถึง (อิสยาห์  29) 
เปิดเผยว่าคำาพยากรณ์สำาคัญหลายข้อของการฟื้นฟูพระ
กิตติคุณในยุคสุดท้ายหายไปจากบันทึกของพระคัมภีร์ไบเบิล 
การเปรียบเทียบโดยละเอียดของ อิสยาห์ 29 กับบทเดียวกันบน
แผ่นจารึกทองเหลือง (2 นีไฟ 27) แสดงให้เห็นว่ามีสิ่ง “แจ้งชัด
และมีค่าที่สุด” บางส่วนถูก “เอาไป” (1 นีไฟ 13:26–27) ซึ่งรวม
ถึงข้อความต่อไปนี้

1. บริบทของคำาพยากรณ์ยุคสุดท้าย (ดู 2 นีไฟ 27:1)

2. “หนังสือ” ที่อิสยาห์พยากรณ์จะออกมาในยุคสุดท้าย (ข้อ 6)

3. หนังสือจะถูก “ผนึก” (ข้อ 7–8)

4. บทบาทของโมโรไนและโจเซฟ สมิธในการนำาพระคัมภีร์ 
มอรมอนออกมา (ดู ข้อ 9–10)

5. “พยานสามคน” ซึ่งจะเห็น “หนังสือ” และเป็นพยาน “ความ
จริงของ. . .สิ่งที่อยู่ในนั้น” (ข้อ 12–13)

2 นีไฟ 26:29 บ�ปของก�รฉ้อฉลในอำ�น�จปุโรหิต

•	นีไฟอธิบายว่าการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์  

“ตั้งตนเป็นความสว่างแก่โลก” (2  นีไฟ 26:29) ตรงกันข้าม  

พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟว่า “เราเป็นแสงสว่างซึ่งเจ้าจะชูขึ้น” 

(3 นีไฟ 18:24)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 

เสริมว่าการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตอาจเกิดทั้งในศาสนจักรและ 

จากศัตรูของศาสนจักร “ดังนั้น ขอให้เราระวังศาสดาพยากรณ์

ปลอมและผู้สอนปลอม ทั้งชายและหญิง ที่ตั้งตนเป็นผู้ประกาศ 

หลักคำาสอนของศาสนจักร คนที่หาช่องทางเผยแผ่กิตติคุณ 

ปลอมของเขาและดึงดูดผู้ติดตามโดยเป็นเจ้าภาพงานประชุม 

นานาทัศนะ แจกหนังสือและวารสารซึ่งเนื้อหาในนั้นท้าทาย 

หลักคำาสอนอันเป็นพื้นฐานของศาสนจักร จงระวังคนที่พูดและ

ตีพิมพ์สิ่งที่ตรงกันข้ามกับศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้ 

เป็นเจ้าและผู้ที่ชักชวนคนอื่นอย่างแข็งขันโดยไม่คำานึงถึงความ 

ผาสุกนิรันดร์ของคนท่ีเขาเกล้ียกล่อมเลยสักนิด เหมือนกับนีฮอร์ 

และคอริฮอร์ในพระคัมภีร์มอรมอน เขาใช้การโต้คารมเพ่ือหลอก 

ลวงและหลอกล่อให้คนอื่นติดตามแนวคิดของเขา เขา ‘ตั้งตน 

เป็นความสว่างแก่โลก, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์และการ 

สรรเสริญของโลก; แต่พวกเขาไม่ได้แสวงหาความผาสุกของไซ

อัน’ (2 นีไฟ 26:29)” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2000 หน้า 78)

2 นีไฟ 26:33 “พระองค์ทรงเชื้อเชิญพวกเข�ทั้งหมดให้
ม�ห�พระองค์”

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน

สูงสุดท้าทายเราให้ละท้ิงอคติและทำางานเหมือนพี่น้องใน

อาณาจักรของเรา

“ข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนจะเอาชนะความแตกต่างของวัฒน- 

ธรรม เชื้อชาติ และภาษาได้ . . .

“. . .ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า ไม่มีชาติชั้นวรรณะที่ดูสูงส่ง 

ไปกว่าชาติช้ันวรรณะอ่ืนใดทางวิญญาณและความซ่ือสัตย์. . . .

“สันติสุขทางวิญญาณไม่ได้พบในเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมหรือ

สัญชาติแต่กลับพบโดยผ่านการปวารณาตนต่อพระผู้เป็นเจ้า 

ต่อพันธสัญญาและศาสนพิธีของพระกิตติคุณ” (in Conference 

Report, Apr. 1995, 80–81, 83; or Ensign, May 1995, 61, 63)

2 นีไฟ 25–27
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สองในสามของแผ่นจารึกพระ 

คัมภีร์มอรมอนที่ถูกผนึก ‘และ

วันนั้นจะมาถึงเมื่อถ้อยคำาของ 

หนังสือซึ่งผนึกไว้จะอ่านบน 

ดาดฟ้าหลังคาบ้าน; และจะ 

อ่านถ้อยคำาเหล่าน้ันโดยเดชา- 

นุภาพของพระคริสต์; และ 

เรื่องท้ังหมดจะได้รับการเปิด

เผยให้ลูกหลานมนุษย์ซึ่งเคย 

อยู่ในบรรดาลูกหลานมนุษย์ตลอดมา, และซึ่งจะดำารงอยู่แม้ 

จนถึงบั้นปลายของแผ่นดินโลก’ (2 นีไฟ 27:11) ปัจจุบันเราถือ

พระคัมภีร์รวมสี่เล่มได้อย่างสบาย แต่สักวันหนึ่ง เนื่องจากพระ

คัมภีร์จะออกมามากกว่านี้ เราอาจต้องใช้รถลากสีแดงที่ล้นไป

ด้วยพระคัมภีร์” (A Wonderful Flood of Light [1990], 18)

2 นีไฟ 27:12 “พย�นส�มคนจะเห็น”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ให้แนวคิดต่อไปนี้เกี่ยวกับประ- 

จักษ์พยานอันทรงพลังของพยานสามคน “ชายสามคนที่ได้รับ 

เลือกให้เป็นพยานของพระคัมภีร์มอรมอนคือออลิเวอร์ คาวเดอรี 

เดวิด วิตเมอร์ และมาร์ติน แฮร์ริส ‘ประจักษ์พยานของพยาน 

สามคน’ ซึ่งเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรรวมไว้ในพระคัมภีร ์

มอรมอนทุกเล่มเกือบ 100 ล้านเล่มที่ศาสนจักรตีพิมพ์นับแต่ปี 

ค.ศ. 1830 พยานเหล่านี้เป็นพยานด้วยความจริงจังว่า ‘เราจึง

เห็นแผ่นจารึกซึ่งมีบันทึกนี้อยู่’ และ ‘เห็นอักขระซึ่งอยู่บนแผ่น 

จารึก’ พวกเขากล่าวคำาพยานว่างานเขียนเหล่านี้ ‘ได้รับการ

แปลโดยของประทานและเดชานุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าเพราะ 

สุรเสียงของพระองค์ประกาศมายังเรา’ พวกเขาเป็นพยานว่า  

‘เราประกาศด้วยถ้อยคำาที่มีสติสัมปชัญญะ, ว่าเทพของพระผู ้

เป็นเจ้าลงมาจากสวรรค์, และท่านนำามาวางอยู่ต่อหน้าต่อตา

เรา, ว่าเราเห็นและดูแผ่นจารึก, และอักขระที่อยู่บนนั้น; และ

เรารู้ว่าเป็นโดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา, และพระเจ้า 

พระเยซูคริสต์ของเรา, ที่เราเห็นและเป็นพยานว่าสิ่งเหล่านี้เป็น

ความจริง’” (in Conference Report, Apr. 1999, 45; or Ensign, 

May 1999, 35)

•	อ้างอิงแผนภูมิ “พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน”  

ในภาคผนวก (หน้า 409) มีข้อมูลของแต่ละบุคคลในพยานสาม

คนและพยานแปดคน

ไม่ยากที่จะจินตนาการว่าโดยการย้ายคำาพยากรณ์เรื่องการ 
ฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้น ปฏิปักษ์วางแผนจะ “บิดเบือนทางที่ถูกต้อง
ของพระเจ้า, เพื่อ [เขา] จะทำาให้ลูกหลานมนุษย์ตาบอดและ
ใจแข็งกระด้าง” (1 นีไฟ 13:27)

2 นีไฟ 27:1–2 “มึนเม�ด้วยคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์”
•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองพูดถึงข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับปัญหาสำาคัญในสังคมยุค
ปัจจุบันว่า

“ข้าพเจ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับประวัติศาสนจักรหรือประวัติ- 
ศาสตร์โลกเมื่อเปรียบเทียบกับสภาวการณ์ปัจจุบันของเรา ไม่มี
สิ่งใดที่เกิดข้ึนในโสดมและโกโมราห์มากไปกว่าความชั่วร้าย
และความเสื่อมทรามที่อยู่รอบข้างเราในเวลานี้

“คำาพูดหยาบคาย จาบจ้วง และดูหมิ่นพระเจ้ามีอยู่ทั่วไป ความ 
ชั่วร้ายและความเสื่อมทรามสุดจะบรรยายเคยแฝงตัวอยู่ในที่ 
มืด ปัจจุบันเปิดเผย แม้กระท่ังได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย 

“ที่โสดมและโกโมราห์ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ในวงจำากัด ปัจจุบันสิ่ง 
เหล่าน้ีแพร่กระจายไปท่ัวโลก และอยู่ท่ามกลางเรา” (“The One 
Pure Defense” [an evening with President Boyd K. Pack-
er, Feb. 6, 2004], 4, www.ldsces.org)

2 นีไฟ 27:7–11 “ดูเถิดหนังสือนั้นพระองค์จะทรงผนึก”
•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงพระคัมภีร์ที่ยังต้องได้รับการเปิดเผย โดย 
เฉพาะจากพระคัมภีร์มอรมอน “มีงานเขียนด้านพระคัมภีร์อีก 
มากมายจะมาสู่เรา รวมถึงงานเขียนของเอโนค (ดู คพ. 107:57) 
งานเขียนทั้งหมดของอัครสาวกยอห์น (ดู อีเธอร์ 4:16) บันทึก 
เผ่าที่หายไปของอิสราเอล (ดู 2  นีไฟ 29:13) และประมาณ
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เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองขยาย 
ความถึงเหตุการณ์หน่ึงกับศาสตราจารย์แอนธอนเพื่อรวมปฏิ- 
กริยาโดยท่ัวไปของผู้มีการศึกษาในโลกน้ีต่อพระคัมภีร์มอรมอน 
ว่า “นี่ไม่ได้เป็นเพียงข้ออ้างอิงของศาสตราจารย์แอนธอนเท่า 
นั้น เพราะใช้สรรพนามพหูพจน์ พวกเขา [2  นีไฟ 27:20] ข้อ 
อ้างอิงระบุว่าความคิดของผู้มีการศึกษาของโลกส่วนใหญ่ไม่
ได้ให้ความสนใจพระคัมภีร์มอรมอนอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าพวก
เขาจะอ่านแต่พวกเขาไม่ได้อ่าน จริงๆ เว้นแต่จะมีความคิดที่ 
ปฏิเสธเรื่องปาฎิหาริย์ ซึ่งได้แก่ปาฏิหาริย์ในการออกมาของ 
พระคัมภีร์โดย ‘ของประทานและอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า’” 
(“The Book of Mormon: A Great Answer to ‘the Great 
Question,’” in Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr., 
eds., The Book of Mormon: First Nephi, The Doctrinal 
Foundation [1988], 9)

2 นีไฟ 27:20 “เร�ส�ม�รถทำ�ง�นของเร�เองได้”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์พูดถึงพระดำารัสที่พระเจ้าจะทรง 
เอาชนะอุปสรรคทั้งปวงในงานของพระองค์ดังนี้ “พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงพระชนม์ในปัจจุบันอันเป็นนิรันดร์ซึ่ง อดีต ปัจจุบัน และ 
อนาคต เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปต่อพระพักตร์พระองค์ (ดู คพ. 
130:7) เจตจำานงอันศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์จริงแท้แน่นอน เพราะ 
ไม่ว่าพระองค์ทรงมีพระดำาริว่าจะทำาสิ่งใด พระองค์จะทรงทำาสิ่ง 
นั้นแน่นอน (ดู อับราฮัม 3:17) พระองค์ทรงรู้จุดจบนับแต่กาล 
เริ่มต้น! (ดู อับราฮัม 2:8) พระผู้เป็นเจ้าทรง ‘สามารถทำางาน 
ของ . . .  [พระองค์] ’ ได้อย่างสมบูรณ์ (2 นีไฟ 27:20) และทรง
ทำาให้จุดประสงค์ทั้งปวงของพระองค์บังเกิดขึ้น ขนาดแผนงาน
ที่วางไว้อย่างดีเยี่ยมของมนุษย์ก็ยังเป็นจริงไม่ได้เพราะเรามัก
ใช้สิทธิ์เสรีของเราในทางที่ผิด” (in Conference Report, Apr. 
2003, 72; or Ensign, May 2003, 70)

•	ในสภาพแวดล้อมของยุคแรก เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ตั้งข้อ 
สังเกตเช่นกันว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้จุดประสงค์ของพระองค์ 
เกิดสัมฤทธิผลโดยไม่ได้ยกเลิกสิทธิ์เสรีของมนุษย์ “เพราะจุด 
ศูนย์กลางของการชดใช้อยู่ในที่แล้ว เรารู้ว่าสิ่งอื่นๆ ในแผนของ 
พระผู้เป็นเจ้าจะสำาเร็จในท่ีสุดเช่นกัน พระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถ 
ทำางานของพระองค์เองได้อย่างแน่นอน! (ดู 2 นีไฟ 27:20–21) 
ในแผนของพระองค์สำาหรับครอบครัวมนุษย์ นานมาแล้วพระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงจัดตั้งข้อกำาหนดที่ยิ่งใหญ่สำาหรับความผิดพลาด
ของมนุษย์ทุกคน จุดประสงค์ของพระองค์จะมีชัยชนะทุกอย่าง

2 นีไฟ 27:13 “ไม่กี่คน” จะ “แสดงประจักษ์พย�น” ถึง
แผ่นจ�รึก 

•	นอกเหนือจากพยานสามคนที่เห็นแผ่นจารึกทองคำา มีพยาน 
อีกแปดคนท่ีเห็นแผ่นจารึกและ 
ได้รับเรียกให้กล่าวคำาพยานถึง 
แผ่นจารึกเหล่าน้ัน (ดู “ประจักษ์ 
พยานของพยานแปดคน” ใน 
ด้านหน้าของพระคัมภีร์มอรมอน 
ดู แผนภูมิ “พยานของแผ่น 
จารึกพระคัมภีร์มอรมอน” ซึ่ง 
บอกข้อมูลเก่ียวกับพยานแต่ 
ละคนในภาคผนวกหน้า 409)

2 นีไฟ 27:15–19 “มอบหนังสือให.้ . .  ให้คนมีก�รศึกษ�”

•	พระเจ้าทรงนำาโจเซฟ สมิธให้มาร์ติน แฮร์ริส พบปะสนทนา 

กับคนมีการศึกษา ออลิเวอร์ คาวเดอรีเล่าว่าระหว่างการพบปะ

สนทนาครั้งแรกของโมโรไนกับโจเซฟ สมิธในวันที่ 21–22 

กันยายน ค.ศ. 1823 โมโรไนอ้างอิงคำาพยากรณ์ของอิสยาห์

ที่กล่าวไว้ใน 2  นีไฟ  27 และกล่าวว่าโจเซฟ ต้องทำาให้คำา 

พยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล “‘กระนั้น,’เขากล่าว ‘พระคัมภีร์ต้อง

เกิดสัมฤทธิผลก่อนที่จะแปล ถ้อยคำาจากพระคัมภีร์ ซึ่งได้รับ 

การผนึก นำาเสนอต่อผู้มีการศึกษา เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรง 

พิจารณาจะปล่อยให้คนไม่มีข้อแก้ตัว และแสดงให้คนต่ำาต้อย 

เห็นว่าพระพาหุของพระองค์มิได้หดสั้นลงจนไม่อาจช่วยให้ 

พวกเขารอดได้’” (“Letter IV. To W. W. Phelps,” Messenger 

and Advocate, Feb. 1835, 80). This prophecy was fulfilled 

in 1828 when Martin Harris visited the “learned” man, 

Charles Anthon (see Joseph Smith—History 1:63–65)

2 นีไฟ 25–27
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	คำาว่า “หลังจากเราทำาทุกสิ่งจนสุดความสามารถแล้ว” ม ี

หมายความอย่างไรต่อท่านเมื่อเกี่ยวเนื่องกับการได้รับความ

รอดโดยพระคุณ (2 นีไฟ 25:23)

•	ท่านเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความจองหองและความรักเงินที่ 

บั่นทอนความเข้มแข็งทางวิญญาณในบรรดาผู้ที่อยู่รอบข้าง

ท่าน

•	นีไฟสนทนาถึงความสำาคัญของพยานใน 2  นีไฟ  27 ระบ ุ

พยานที่แตกต่างตามที่ท่านอ้างอิงถึง (ดู ข้อ 12–14) สมาชิก

แต่ละคนในศาสนจักร รวมถึงท่าน จะมีบทบาทเป็นพยาน

ในการสถาปนาพระคำาของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร (ดู ข้อ 14)

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	อธิบายให้สมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนที่ไว้ใจฟังหลักคำาสอน

เรื่องพระคุณดังที่ประกาศโดยศาสดาพยากรณ์นีไฟ

•	เตรียมคำาพูดหรือบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับ 

สัมฤทธิผลในคำาพยากรณ์ของอิสยาห์เรื่อง “งานอัศจรรย ์

และการอันน่าพิศวง” (2 นีไฟ 27:26) ที่พระเจ้าทรงทำาในยุค

สุดท้าย

โดยไม่ยับยั้งสิทธิ์เสรีของมนุษย์ นอกจากนี้จุดประสงค์ทั้งหมด 
ของพระองค์จะบังเกิดข้ึนในเวลาของส่ิงเหล่าน้ัน (ดู คพ. 64:32)” 
(in Conference Report, Oct. 1990,  17; or Ensign, Nov. 
1990, 15)

2 นีไฟ 27:21 “ในเวล�อันเหม�ะสมของเร�เอง”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์สนทนาถึงเวลาของเราและเวลา 
ของพระผู้เป็นเจ้า “ศรัทธารวมถึงการวางใจในเวลาของพระผู ้
เป็นเจ้าเช่นกัน เพราะพระองค์ตรัสว่า ‘สิ่งทั้งปวงต้องบังเกิดขึ้น 
ในเวลาของมัน’ (คพ. 64:32) น่าขันที่บางคนซึ่งมีความรู้เกี่ยว 
กับพระผู้เป็นเจ้าถูกทดลองจากเวลาของพระองค์ ทั่วทั้งโลก 
และเป็นการส่วนตัว” (in Conference Report, Apr. 1991, 119; 
or Ensign, May 1991, 90)

ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์กล่าวว่า “ศรัทธาใน 
เวลาของพระผู้เป็นเจ้า [คือ] สามารถที่จะพูดว่า เวลาของ 
พระองค์ ลุล่วง ถึงแม้ว่ายามนั้นเราจะไม่เข้าใจอย่างเต็มที่”  
(“Glorify Christ” [an evening with Elder Neal A. Maxwell, 
Feb. 2, 2001], 7, www.ldsces.org)

2  นีไฟ 27:35 “พวกเข�ที่พร่ำ�บ่นจะได้เรียนรู้หลัก 
คำ�สอน”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองชี้ให้เห็นว่าผู้คนที่พร่ำาบ่นความจริงที่ได้รับการเปิด
เผยจะเรียนรู้หลักคำาสอนใหม่อย่างไร “เช่นเดียวกับจุดประสงค ์
ของพระคัมภีร์มอรมอน สมาชิกศาสนจักรอื่นๆ ผู้มีความผิด 
พลาดทางวิญญาณ ที่คิดว่าตนเองมีความจริง จะได้รับการนำา
ไปสู่ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณโดยพระคัมภีร์มอรมอน ผู้ที่ 
ยึดมั่นความเชื่อของพวกเขากับข้อพระคัมภีร์ที่แยกออกมาและ 
ข้อความที่คลุมเคลือ ผู้ที่สงสัยและพร่ำาบ่นในสิ่งที่ดูเหมือนขัด
แย้งกับพระคัมภีร์ไบเบิล เรียนรู้หลักคำาสอนที่ดีงาม พวกเขาจะ 
สิ้นความกังวลเกี่ยวกับการชดใช้ ความรอดโดยพระคุณเพียง 
อย่างเดียว บัพติศมาทารก ฐานะปุโรหิต ของประทานแห่งพระ
วิญญาณ ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการละทิ้งความเชื่อ การฟื้นฟู
พระกิตติคุณ และการรวบรวมอิสราเอล ทุกอย่างเข้าที่เข้าทาง
เพราะพยานเล่มใหม่ในพระเยซูคริสต์และพระกิตติคุณของ
พระองค์” (The Millennial Messiah [1982], 174–175)

บทที่ 12
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กับสิ่งที่เป็นของโลก ใครเลยจะสงสัยว่าพระคัมภีร์เล่มนี้มีไว ้
เพื่อเราไหมและในพระคัมภีร์เราจะพบกับพลังอันยิ่งใหญ่ การ
ปลอบโยนอันยิ่งใหญ่ และความคุ้มครองอันยิ่งใหญ่หรือไม่” (in 
Conference Report, Oct. 1986, 5–6; or Ensign, Nov. 1986, 
6–7)

2 นีไฟ 28:6–9  “หลักคำ�สอนเท็จและเหลวไหลและ
โง่เขล�”

•	นีไฟเปิดโปง “หลักคำาสอนเท็จและเหลวไหลและโง่เขลา” บาง 
อย่างที่ซาตานประกาศอย่างเปิดเผยและจะใช้ต่อไป (2  นีไฟ  
28:9) แต่ละข้อความที่มีอยู่ใน 2  นีไฟ 28:6–9   ถ่ายทอด 
ปรัชญาท่ีเป็นอันตรายทางวิญญาณ ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบัน 
ระบุและพูดต่อต้านแนวคิดเหล่านี้

“จงกิน, จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด, เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย” (ข้อ 7) 
เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองเตือนให้ระวังเจตคตินี้

“ปรัชญาของความฟุ่มเฟือยในพิธีกรรมทางศาสนาคือ ‘จงกิน, 
จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด, . . .  [และ] พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตีเรา 
สองสามที’ (2  นีไฟ 28:8) นี่เป็นมุมมองที่ผิวเผินและเหยียด 
หยามพระผู้เป็นเจ้า เหยียดหยามตนเองและชีวิต พระผู้เป็นเจ้า
จะไม่ทรงยินยอมแก้ต่าง ‘ให้แก่การทำาบาปเล็กน้อย’ของเรา  
(ข้อ  8) พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาล ไม่ใช่ผู้
พิพากษาศาลกลางคืนที่เราสามารถโต้แย้งและขอต่อรองได้

“แน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัย แต่พระองค์ทรงรู้เจตนา
ในใจเรา พระองค์ทรงรู้ด้วยว่าเราอาจทำาความดีอะไรบ้างขณะ
ที่เราละทิ้งหน้าที่โดยพลการ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่คนอื่น
ทำาไม่ใช่ข้อแก้ตัวของสานุศิษย์จากการเป็นคนที่ทรงกำาหนดให้
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2 นีไฟ 28–30

บทที ่  13

บทนำ�
หัวข้อและคำาสอนบางอย่างที่นำาเสนอครั้งแรกใน 2  นีไฟ  26  
สร้างเสริมจาก 2  นีไฟ  28 นีไฟระบุคำาสอนเท็จและความเชื่อ
บางอย่างที่แพร่ระบาดในยุคสุดท้าย จากนั้นท่านจึงสอนให้เรา
ทำาสิ่งที่เราต้องทำาเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกชักจูงให้หลงทาง ขณะ 
ที่ท่านอ่าน 2  นีไฟ  29 ให้มองหาวิธีที่งานอัศจรรย์แห่งการออก 
มาของพระคัมภีร์มอรมอนและการฟื้นฟูจะช่วยเอาชนะหลัก 
ธรรมผิดๆ ศาสนจักรเทียมเท็จ และความจองหองในยุคสุดท้าย  
ตลอดการศึกษาของท่าน ให้ระบุคุณลักษณะของผู้คนแห่งพันธ- 
สัญญาของพระผู้เป็นเจ้าและพรซึ่งมาสู่พวกเขาขณะที่พวกเขา
กลับใจและรับใช้พระองค์ด้วยความชอบธรรม

บทวิจ�รณ์
2 นีไฟ 28:1 “พระวิญญ�ณทรงบีบคั้นข้�พเจ้�”

•	นีไฟ รู้สึกว่าพระวิญญาณทรง “บีบค้ัน” ให้บันทึกคำาพยากรณ์ 
เก่ียวกับยุคสุดท้าย บีบค้ัน หมายถึงถูกบังคับหรือทำาบางส่ิงด้วย 
ความจำาเป็น มีตัวอย่างอีกหลายเร่ืองของการถูกบีบค้ันจากพระ 
วิญญาณ (ดู 1 นีไฟ 4:10; แอลมา 14:11; 4 นีไฟ 1:48; คพ. 
63:64)

2 นีไฟ 28:2 “หนังสือจะมีคุณค�่อย่�งใหญ่หลวง”

•	หนังสือที่พูดถึงใน 2  นีไฟ 28:2 คือพระคัมภีร์มอรมอนและ
เป็นหนังสือเล่มเดียวกันกับที่นีไฟพูดถึงใน 2  นีไฟ 26–27, 29  
นีไฟกล่าวว่า “หนังสือจะมีคุณค่าอย่างใหญ่หลวง” ต่อเราเพราะ 
สภาพการณ์ในยุคสุดท้าย ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน 
(1899–1994) สอนว่าเราควรนึกถึงคุณค่าอันสำาคัญยิ่งของพระ
คัมภีร์มอรมอน

“ผู้เขียนหลักแต่ละท่านในพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานว่าท่าน
เขียนเพื่อนอนุชนรุ่นหลัง . . .

“ถ้าพวกท่านเห็นยุคสมัยของเราและเลือกพูดสิ่งที่มีค่าใหญ่ 
หลวงต่อเรา นั่นไม่ใช่ว่าวิธีที่เราควรศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 
หรือ เราควรถามตนเองเป็นประจำาว่า ‘เหตุใดพระเจ้าทรงดลใจ
มอรมอน (หรือโมโรไน หรือแอลมา) ให้เขียนสิ่งนั้นในบันทึก
ของท่าน ฉันจะเรียนรู้บทเรียนอะไรซึ่งจะช่วยให้ฉันดำาเนินชีวิต
อยู่ในยุคสมัยและวันเวลานี้’ . . .

“. . .ในพระคัมภีร์มอรมอน เรามีบทเรียนที่ช่วยรับมือกับการ 
ข่มเหงและการละทิ้งความเชื่อ เราเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับวิธ ี
ทำางานเผยแผ่ และเหนือสิ่งอื่นใด ในพระคัมภีร์มอรมอนเรา 
เห็นถึงอันตรายของความเป็นวัตถุนิยมและการมีใจจดจ่ออยู่
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กลับใจอย่างรวดเร็วจะทำาให้เราได้รับพรที่สมบูรณ์ของพระ
กิตติคุณ เช่นพรพระวิหารหรืองานเผยแผ่ การกลับใจที่แท้จริง
เป็นกระบวนการที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความเจ็บปวด นีไฟ
มองเห็นล่วงหน้าถึงคำาสอนที่โง่เขลานี้

“‘และจะมีคนเป็นอันมากที่จะกล่าวด้วยว่า : จงกิน, จงดื่ม, และ 
จงรื่นเริงเถิด; กระนั้นก็ตาม, จงเกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า—พระ 
องค์จะทรงแก้ต่างให้แก่การทำาบาปเล็กน้อย; . . .  ไม่มีอันตราย 
ในการนี้; และจงทำาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้, เพราะพรุ่งนี้เราก็ตาย; 
และหากเป็นไปว่าเราผิด, พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตีเราสองสามที, 
และในท่ีสุดเราจะได้รับการช่วยให้รอดในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า.’ [2 นีไฟ 28:8]

“. . . พันธสัญญาทั้งหมดของเราไม่เพียงต้องได้รับโดยผ่าน 
ศาสนพิธีเท่านั้น แต่เพื่อเป็นนิรันดร์ ต้องได้รับการผนึกโดยพระ
วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญาด้วย เครื่องหมายแห่งการ
ยินยอมจากสวรรค์นี้วางอยู่บนศาสนพิธีและพันธสัญญาของ 
เราโดยผ่านความซ่ือสัตย์เท่าน้ัน แนวคิดผิดๆ ของการกลับใจท่ี 
ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าเกี่ยวพันกับปัจจัยสำาคัญของการหลอกลวง 
แต่พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งคำาสัญญาจะถูกหลอกไม่ได้” 
( ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2000 หน้า 65–66)

2 นีไฟ 28:14

ผู้ติดตามที่อ่อนน้อมของพระคริสต์เผชิญกับ 
การท้าทายใด เราจะหลีกเลี่ยงการตก

เป็นเหยื่อการท้าทายนี้ได้อย่างไร

 
2 นีไฟ 28:19–22 กลยุทธ์ของม�ร

•	ขณะที่นีไฟระบุหลักคำาสอนเทียมเท็จในเบื้องต้นที่ซานตาน 

ส่งเสริม ท่านยังได้บอกถึงกลยุทธ์บางอย่างท่ีสนับสนุน “อาณา- 

จักรของมาร” (2 นีไฟ 28:19) ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกใน

ยุคปัจจุบันยังบอกต่อไปถึงกลยุทธ์ที่ซาตานใช้ อธิการริชาร์ด ซี. 

เอชลีย์แห่งฝ่ายอธิการควบคุมเตือนเราถึงการจู่โจมที่มีอยู่จริง

ของปฏิปักษ์

“เรา. . . ได้เตือนอย่างเจาะจงถึงอำานาจ อิทธิพล และความ 

มุ่งม่ันของซาตาน นีไฟพยากรณ์ไว้นานกว่าสองพันห้าร้อยปีก่อน 

ถึงการทดลองและความวุ่นวายที่ท่านจะเผชิญ ทุกท่านรู้จักพระ

คัมภีร์ พระคัมภีร์ข้อนี้อยู่ใน 2 นีไฟ บทที่ 28 [2 นีไฟ 28:20–21]

เป็น (ดู แอลมา 39:4) นอกจากนั้นบนทางตรงและแคบไม่มี
ทางลัดให้ไปได้ (ดู คพ. 82:3)” (in Conference Report, Oct. 
1988, 40; or Ensign, Nov. 1988, 33)

“พระผู้เป็นเจ้า. . . จะทรงแก้ต่างให้แก่การทำาบาปเล็กน้อย” 
(ข้อ  8) หลักคำาสอนและพันธสัญญากล่าวไว้ชัดเจน “เพราะ
เรา พระเจ้า ไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็ก
น้อยที่สุด; กระนั้นก็ตาม, คนที่กลับใจและทำาตามบัญญัติของ
พระเจ้าจะได้รับการให้อภัย” (คพ. 1:31–32)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดง 
ความคิดเห็นเก่ียวกับความโง่เขลาของความคิดท่ีว่าเป็นการดี 
ถ้าเราทำาบาปเพื่อให้มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น “แนวคิดที่ว่า 
เป็นการดีที่คนทำาบาปแล้วกลับใจเป็นคำาเท็จที่ชั่วร้ายของปฏิ- 
ปักษ์ มีใครในน้ีท่ีคิดว่าเป็นการดีท่ีเรียนรู้ด้วยตนเองว่าถูกตีอย่าง 
แรงจะทำาให้กระดูกหักหรือสารเคมีบางอย่างผสมกันจะระเบิด 
และไหม้ผิวหนังของเรา เป็นการดีหรือที่เราพิสูจน์ก่อนแล้วจึง 
ค่อยเยียวยาจากการบาดเจ็บนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราทุกคน 
สามารถเห็นว่าเป็นการดีที่จะเอาใจใส่คำาเตือนของคนมีปัญญา
ซึ่งรู้ว่าจะส่งผลต่อร่างกายของเรา” (“Sin and Suffering,” in 
Brigham Young University 1989–1990 Devotional and 
Fireside Speeches [1990], 151)

“พูดปดเล็กน้อย” (ข้อ 8) ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–
2008) เตือนให้เราต้านทานการล่อลวงให้พูดปดเล็กน้อย “นีไฟ 
อธิบายกับผู้คนในยุคสมัยของท่าน ท่านอธิบายกับเราหลายคน 
ในยุคสมัยของเราเช่นกัน เป็นการง่ายเพียงใดที่เราจะพูดว่า 
‘เราเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์, แน่วแน่, บริสุทธิ์, มีเมตตา’ (หลัก 
แห่งความเชื่อข้อที่ 13) แต่เป็นการยากเพียงใดที่หลายคนต้าน 
ทานการล่อลวงให้พูดปดเล็กน้อย โกงเล็กน้อย ขโมยเล็กน้อย 
เป็นพยานเท็จในการนินทาผู้อื่น จงอยู่ให้เหนือสิ่งเหล่านั้น . . . 
จงเข้มแข็งในคุณธรรมอันเรียบง่ายของความซื่อสัตย์” (in Con-
ference Report, Oct. 1992, 74; or Ensign, Nov. 1992, 52)

“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงตีเราสองสามที, และในที่สุดเราจะได้รับ
การช่วยให้รอด” (ข้อ 8) ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) 
แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวต่อต้านความเท็จ

“[การหลอกลวงอย่างหนึ่ง] คือ สิ่งที่บางคนเรียกอย่างผิดๆ ว่า 
“การกลับใจที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า” ไม่มีหลักคำาสอนเช่นนั้นใน 
ศาสนจักร นี่อาจฟังดูแล้วน่าดึงดูดใจ แต่อันที่จริงนี่คือแนวคิด 
ที่ผิดและเป็นภัย วัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อชักจูงเราว่าเรา 
สามารถล่วงละเมิดอย่างจงใจและตั้งใจไว้ก่อนได้ จากนั้นการ 

บทที่ 13
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“ปลอบโยน, และกล่อมพวกเขาไปในความมั่นคงทางเนื้อหนัง” 
(2  นีไฟ 28:21) อธิการริชาร์ด  ซี. เอชลีย์แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับความปรารถนาทางเนื้อหนังที่มีอยู่แพร่หลายในโลก
ปัจจุบัน “นีไฟบรรยายว่าวิธีเกลี้ยกล่อม [ของซาตาน] คือทำาให้
สงบ ยกยอ และกล่อม ขณะเดียวกันก็ประกาศว่า ‘ทุกอย่างดี’ 
(2  นีไฟ 28:21–22) นอกจากนี้แล้ว ซาตานอยากให้เราใส่การ
ผิดศีลธรรมทุกรูปแบบไว้ในถุงของเรา รวมทั้งการดูภาพลามก
อนาจาร ภาษา เครื่องแต่งกาย และพฤติกรรม แต่การกระทำาที่
ชั่วร้ายเช่นนั้นจะทำาให้เกิดความทุกข์ทางอารมณ์ สูญเสียความ
เข้มแข็งทางจิตวิญญาณ สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง สูญ
เสียโอกาสสำาหรับงานเผยแผ่หรือการแต่งงานพระวิหาร และ
บางครั้งแม้การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซาตานอยากให้เราตก
เป็นทาสโดยใส่ยาเสพติด แอลกอฮอล์ ยาสูบ และพฤติกรรมมัว
เมาอื่นๆ ไว้ในถุงของเรา” ( ดู เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 62)

“ไม่มีนรก; และ . . .  ข้าพเจ้ามิใช่มาร, เพราะไม่มีมารเลย”  
(2 นีไฟ 28:22) การกล่าวเท็จอย่างต่อเนื่องที่ร้ายแรงอย่างหนึ่ง
คือไม่มีมาร ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดยืนยันถึงการมีอยู่จริงของซาตานด้วยประจักษ์
พยานนี้

“บทพิสูจน์ของการกล่าวเท็จท่ีเป็นภัยคือพระผู้เป็นเจ้าสิ้นพระ 
ชนม์แล้วซึ่งเท่าเทียมกับหลักคำาสอนที่เป็นภัยคือไม่มีมาร 
ซาตานเองเป็นบิดาของคำาเท็จทั้งสองนี้ การเชื่อสิ่งเหล่านี้เป็น 
การยอมจำานนต่อซาตาน การยอมจำานนเช่นนั้นได้นำา กำาลังนำา 
และจะนำาผู้คนไปสู่ความพินาศเสมอ

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันที่พวกเขารู ้
แน่นอนว่าซาตานมีชีวิตอยู่ บุคคลที่เป็นวิญญาณทรงพลัง ศัตรู
ตัวฉกาจของพระผู้เป็นเจ้า ของมนุษย์ และความชอบธรรม

“การดำารงอยู่จริงของทั้งพระผู้เป็นเจ้าและมารเป็นการยอมรับ 
อย่างแน่นอนจากทั้งพระคัมภีร์และประสบการณ์ของมนุษย์” 
(in Conference Report, Apr. 1971,  22; or Ensign, June 
1971, 35)

2 นีไฟ 28:28–30 “วิบัติจงมีแก่เข�ที่จะกล่�วว่� . . .  เร�ไม่
ต้องก�ร” พระคัมภีร์

•	นีไฟ ระบุว่าเม่ือพระคัมภีร์มอรมอนออกไปทำาให้หลักคำาสอน 
ผิดและปรัชญาที่ระบุใน 2 นีไฟ 28 สับสน หลายคนจะ “โกรธ 
เพราะความจริงแห่งพระผู้เป็นเจ้า” และจะพูดว่า “เราไม่ต้อง 
การพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าอีก, เพราะเรามีพอแล้ว!” (ข้อ 
28–29) การอ้างเช่นนี้ทำาให้สวรรค์ปิด ลดความต้องการศาสดา

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระคัมภีร์นี้จริง ข้าพเจ้าเชื่อว่าตอนนี้คือเวลา 
นั้น และข้าพเจ้าเชื่อว่าพวกท่านคือเป้าหมาย เพราะส่วนใหญ่
แล้วซาตานใช้กลยุทธ์สำาคัญในการสร้างและขายระบบอันมีค่า
ของเขา ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่บนบุตรมนุษย์ ไม่ใช่พระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า: ‘จงกิน, จงดื่ม, และจงรื่นเริงเถิด, เพราะพรุ่งนี้เราก็
ตาย’ (2 นีไฟ 28:7) และ ‘ไม่มีนรก’ (2 นีไฟ 28:22) ระบบอันมีค่า
ของเขาตั้งอยู่บนความเห็นแก่ตัว การหมกมุ่นอยู่กับตนเอง และ 
ความพึงพอใจในตนเอง ดังนั้นเราจึงเห็นคนรุ่นราวคราวเดียว 
กับท่านต่างทำาการตัดสินใจอันน่าสิ้นหวัง เราเห็นว่าวัฒนธรรม
ต่างๆ เต็มไปด้วยสิ่งเสพติด เรื่องทางเพศ แอลกอฮอล์ สื่อลามก 
ความเกียจคร้าน และการกระทำาต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความสิ้น
หวังทางวิญญาณแต่ไม่จำาเป็นต้องเป็นท่าน

“ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์เตือนและวิงวอนเราว่า ‘ข้าพเจ้า 
จะขอพูดอย่างจริงจังว่า จงอยู่ห่างจากความเลวร้ายทางศีลธรรม 
ท่านรู้ว่าอะไรถูก อะไรผิด ท่านไม่สามารถใช้ความไม่รู้มาเป็น
ข้อแก้ตัวให้กับความประพฤติที่ยอมรับไม่ได้ . . .

“‘ถึงเพื่อนเยาวชนที่รัก ข้าพเจ้าขอให้ท่านหลีกเลี่ยงความประ- 
พฤติดังกล่าว มันไม่ง่าย แต่ต้องอาศัยการมีวินัยในตนเอง . . . 
ท่านจำาเป็นต้องมีพลังที่มาจากการสวดอ้อนวอน’ (“ชายผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิต” เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 72–73)” (“Becoming 
You” [CES fireside for young adults, Nov. 3, 2002],  4, 
www.ldsces.org)

“พวกเขาจะถูกปลุกปั่นให้โกรธ” (2  นีไฟ 28:19) เอ็ลเดอร์ 
มาร์วิน เจ. แอชตัน (1915–1994) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ระบุถึงอันตรายที่มาจากการทำาตามการล่อลวงของซาตานโดย
การเอาเปรียบกัน

“ไม่น่าประหลาดใจเลยท่ีกลยุทธ์อย่างหน่ึงของปฏิปักษ์ในยุค 
สุดท้ายคือปลุกปั่นให้ลูกหลานมนุษย์เกลียดกัน เขาชอบเห็น 
เราวิพากษ์วิจารณ์ ล้อเลียนหรือเอาเปรียบกันจากความผิดพลาด 
อันเป็นท่ีรู้ของเพ่ือนบ้าน และโดยท่ัวไปการหาเร่ืองกัน พระคัม- 
ภีร์มอรมอนบอกชัดเจนว่าความโกรธ ความริษยา ความละโมบ 
และความเกลียดชังมาจากที่ใด

“. . .  จากสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำาในสื่อหนังสือพิมพ์ ดูเหมือนว่า
ซาตานทำางานได้อย่างดี จากหัวข้อข่าวต่างๆ เราถูกโอบล้อม
ด้วยภาพกราฟฟิก—มักจะเป็นสีสันของการดำาเนินชีวิต—ด้าน
ความละโมบ การขู่เข็ญ อาชญากรรมรุนแรงทางเพศ และการ
สบประมาทระหว่างคู่แข่งทางธุรกิจ กีฬา หรือการเมือง” (in 
Conference Report, Apr. 1992, 24–25; or Ensign, May 
1992, 19)

2 นีไฟ 28–30
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หรือ พระองค์เสด็จไปพักร้อนอย่างถาวรหรือ พระองค์ทรงบรรทม 
หรือ คำาถามที่ไร้เหตุผลแต่ละข้อเหล่านี้เป็นหลักฐานอยู่ในตัว
มันเอง” (in Conference Report, Apr. 1980, 16; or Ensign, 
May 1980, 13)

2 นีไฟ 29:2 พระคัมภีร์มอรมอน “จะส่งเสียงเรียก”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันประกาศถึงความจำาเป็นที ่
สมาชิกศาสนจักรต้องกระตือรือร้นในการประกาศความจริง 
ของการฟื้นฟู โดยการทำาดังนี้ เราจึงเป็น “ผู้ส่งเสียงเรียก” ดังที่
กล่าวไว้ใน 2 นีไฟ 29:2–3

“หน้าที่หลักของเราคือประกาศพระกิตติคุณและทำาอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เราไม่ได้มีพันธะหน้าที่ในการตอบข้อคัดค้านทุก 
อย่าง ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องสู้จนหลังชนฝาแห่ง
ศรัทธา และนั่นต้องเป็นจุดยืนของเขาเอง . . .

“พระคัมภีร์มอรมอนจะใช้ ‘เพ่ือเป็นธงสัญญาณแก่ผู้คนของเรา, 
ซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล.’ พระเจ้าตรัส พระวจนะของ 
พระองค์ ‘ส่งเสียงเรียกไปยังสุดแดนแผ่นดินโลก’ (2 นีไฟ 29:2) 
เรา สมาชิกของศาสนจักร และโดยเฉพาะผู้สอนศาสนา ต้อง
เป็น ‘ผู้ส่งเสียงเรียก’ หรือ ผู้บอกกล่าว หรือผู้แสดงประจักษ์
พยาน ถึงพระคัมภีร์มอรมอนจนสุดแดนแผ่นดินโลก

“พระคัมภีร์มอรมอนเป็นมาตรฐานสำาคัญที่เราต้องใช้ . . .  พระ
คัมภีร์มอรมอนเป็นเครื่องมือค้นหาผู้สนใจทองคำา พระคัมภีร์ไม่
ได้มีสิ่งซึ่ง ‘เป็นที่พอใจแก่โลก’ (1 นีไฟ 6:5) . . .  พระคัมภีร์เป็น
ตะแกรงร่อนที่สำาคัญยิ่ง” (in Conference Report, Apr. 1975, 
95–96; or Ensign, May 1975, 65)

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์เล่าแบบอย่างต่อไปนี้ว่าพระ
คัมภีร์มอรมอนเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาลอย่างไร

“[พระคัมภีร์มอรมอน] สัมผัสชีวิตตลอดกาลของผู้คนหลายล้าน
คนที่ได้อ่านร่วมกับการสวดอ้อนวอนและไตร่ตรองสิ่งที่เขียนไว้ 
ข้าพเจ้าขอเล่าถึงคนที่ข้าพเจ้าพบในยุโรปเมื่อไม่นานมานี้

“เขาเป็นนักธุรกิจ ประสบความสำาเร็จในงานของเขา ขณะเดิน 
ทางเขาพบผู้สอนศาสนาสองคน ซึ่งพยายามทำานัดเพื่อสอนเขา  
เขาปฏิเสธแต่ในที่สุดก็ยอมรับฟัง เขายอมรับอย่างฉาบฉวยใน 
ส่ิงท่ีผู้สอนศาสนาพูด เขาเร่ิมตระหนักในใจว่าส่ิงท่ีผู้สอนศาสนา 
พูดเป็นความจริงแต่เขาไม่ยอมเปลี่ยนใจ

“เขาตัดสินใจว่าจะอ่านพระคัมภีร์มอรมอน เขาพูดว่าเขาเป็นลูก
ผู้ชายของโลกที่ไม่มีวันยอมร้องไห้ แต่ขณะที่เขาอ่านพระคัมภีร์ 

พยากรณ์ที่มีชีวิต และปฏิเสธอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
นีไฟเตือนผู้ที่หล่อเลี้ยงเจตคตินี้ว่า “เราจะเอาไปจากพวกเขา
แม้สิ่งที่พวกเขามี” (ข้อ 30)

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) อธิบายถึงข้อ 
บกพร่องของพระคัมภีร์ไบเบิล “มีคำาแนะนำามากมายให้แก่
มนุษย์นับตั้งแต่กาลเริ่มต้นซึ่งตอนนี้เราไม่มีแล้ว . . .  เพื่อนของ
เราบางคน. . . กล้าพูดว่าเรามีทุกอย่างเขียนไว้ในพระคัมภีร์
ไบเบิลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้กับมนุษย์นับตั้งแต่โลกเริ่มต้น . . . 
เพียงพอไหมสำาหรับผู้คนที่ไม่เคยมีศรัทธามากพอที่จะเรียกการ 
เปิดเผยเล็กน้อยจากสวรรค์ และสิ่งทั้งปวงที่พวกเขามีอยู่ใน 
ปัจจุบันเป็นหนี้ศรัทธาของผู้อื่นที่มีชีวิตอยู่หลายร้อยหลายพันปี
ก่อนหน้าพวกเขา เหมาะสมไหมสำาหรับพวกเขาที่จะพูดว่าพระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสไว้เท่าไรและไม่ได้ตรัสไว้เท่าไร . . .  ไม่มีตรงไหน
ในพระคัมภีร์ที่พระผู้เป็นเจ้าตรัสจากพระโอษฐ์ของพระองค์ว่า
หลังจากพระองค์ประทานพระคัมภีร์แล้วพระองค์จะไม่ตรัสอีก
เลย” (History of the Church, 2:18)

•	การที่พูดว่าพระเจ้า “ตรัสไม่ได้” ในปัจจุบันนี้เหมือนกับใน 
อดีตเท่ากับการมีข้อจำากัดให้พระผู้เป็นเจ้า ประธานเจมส์ อี.  
เฟาสท์อธิบายถึงความต้องการให้มีการเปิดเผยในยุคปัจจุบันว่า 
“พระผู้เป็นเจ้าทรงรักเราน้อยกว่าคนเหล่าน้ันท่ีนำาโดยศาสดา-
พยากรณ์ยุคโบราณหรือไม่ เราต้องการการนำาทางและคำาสั่ง 
สอนจากพระองค์น้อยกว่าไหม มีเหตุผลบอกว่าไม่ได้เป็นเช่น
นั้น พระองค์มิได้ทรงห่วงใยหรือ พระองค์ไม่ทรงมีพระสุรเสียง 
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สองคนก็เป็นที่เชื่อถือได้’ ตราบเท่าที่พวกเขาเป็นพยานที่น่าเชื่อ
ถือ พระเจ้าทรงใช้กฎกับสองประชาชาตินี้ เหตุใดจึงไม่ควรเป็น
เช่นนั้นเล่า

“ถ้าพระวจนะของพระเจ้ากำา 
หนดไว้โดยพยานที่ได้รับเลือก 
สองคน ขอให้เรามองหาประชา- 
ชาติสองประชาชาติที่ ได้ รับ 
เลือกเพื่อยืนเป็นพยานให้พระ 
เยซูคริสต์ ประชาชาติหนึ่งคือ 
อิสราเอลในปาเลสไตน์และอีก
ประชาชาติหนึ่งคืออิสราเอล
ในอเมริกา ยูดาห์พูดจากโลก 
เก่าและโยเซฟจากโลกใหม่  

ปัจจุบันประจักษ์พยานท้ังสองสำาหรับพระผู้เป็นเจ้าและความ
จริงของพระองค์ออกไปพร้อมกัน” (Doctrines of Salvation, 
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:278).

2 นีไฟ 29:12–13 บันทึกเพิ่มเติมจะออกม�

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์เป็นพยานถึงบันทึกที่จะออกมา 

เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ “หนังสือที่หายไปคือสิ่งล้ำาค่าที่จะ 

ออกมา พระคัมภีร์ที่มีอยู่พูดถึงหนังสือที่หายไปมากกว่ายี่สิบ 

เล่ม บางทีส่ิงท่ีน่าตระหนกและบันทึกจำานวนมากอาจเป็นบันทึก 

ของเผ่าที่สูญหายไปของอิสราเอล (ดู 2 นีไฟ 29:13) เราจะไม่ม ี

วันรู้ถึงพยานเล่มท่ีสามที่กำาลังจะออกมาเว้นแต่จะรู้ผ่านพระ

คัมภีร์มอรมอนอันล้ำาค่า พยานเล่มที่สองของพระคริสต์ บันทึก 

ศักดิ์สิทธิ์ชุดที่สามจะทำาให้ความจริงจากพยานทั้งสามสมบูรณ์  

จากนั้นจะเป็นเหมือนกับที่พระเมษบาลผู้ทรงดีพร้อมตรัสว่า  

‘ถ้อยคำาของเราจะรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวด้วย’ (ข้อ  14) นั่นคือ  

‘จะมีแกะคอกเดียวและพระเมษบาลองค์เดียว’ (1 นีไฟ 22:25) 

ในการผสมผสานสมัยการประทานของชาวคริสต์ทั้งหมดใน 

ประวัติศาสตร์มนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียว (ดู คพ. 128:18)” (in  

Conference Report, Oct. 1986,  70; or Ensign, Nov. 

1986, 52).

•	การออกมาพร้อมกันของบันทึกศักดิ์สิทธิ์เป็นหัวข้อหลักของ 

พระคัมภีร์มอรมอน แนวคิดนี้สอนใน 2 นีไฟ 29:12–13 ตัวอย่าง 

ต่อมาในพระคัมภีร์มอรมอนได้แก่กษัตริย์ลิมไฮและแอมัน 

กลับมาพร้อมกับบันทึกของชาวเจเร็ด (ดู โมไซยาห์ 28:12, 14)  

กษัตริย์ลิมไฮและแอมันกลับมาพร้อมกับบันทึกของพวกเขา 

น้ำาตาไหลอาบแก้มเขา พระคัมภีร์ทำาอะไรบางอย่างกับเขา เขา 
อ่านพระคัมภีร์อีกคร้ังและรู้สึกอย่างเดิม การเปล่ียนแปลงความ 
คิดกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจเขาเช่นกัน

“วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยน ทัศนคติของเขาเปลี่ยน เขาทุ่มเทตนให ้
งานของพระเจ้า ปัจจุบันเขาดำารงตำาแหน่งการเรียกอันสูงส่ง 
และศักดิ์สิทธิ์ในอุดมการณ์ที่เขารัก” (in Conference Report, 
Oct. 1990, 70; or Ensign, Nov. 1990, 52)

•	อ้างอิงแผนภูมิ “ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ” ในภาค 
ผนวก (หน้า 412)

2 นีไฟ 29:3 ก�รออกม�ของพระคัมภีร์เพิ่มเติม

•	ซาตานหมายมั่นจะทำาลายชื่อเสียงพระคัมภีร์มอรมอนโดย 
ทำาให้ผู้คนปฏิเสธพระคัมภีร์เล่มน้ีตามเหตุผลของความจริงทั้ง 
ปวงที่อยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลแต่อย่างเดียว เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. 
แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดง
ความคิดเห็นต่อผู้ที่ปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอน “อาจดูแปลก 
สำาหรับศัตรูในยุคปัจจุบันของความจริง พวกเขาต่อต้านอย่าง 
มากในการยอมรับพระวจนะเพ่ิมเติมของพระเจ้าท่ีว่าพระคัมภีร์ 
มอรมอนเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งของเวลา การต่อต้านของ 
พวกเขาสรุปเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘พระคัมภีร์ไบเบิล ! พระคัมภีร์ 
ไบเบิล! เรามีพระคัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้ว, และจะมีพระคัมภีร์
ไบเบิลอีกเล่มไม่ได้.’ ซึ่งทำาให้เกิดการตำาหนิอย่างรุนแรงจาก
พระเจ้าว่า ‘เจ้าคนโง่, ที่จะพูดว่า : พระคัมภีร์ไบเบิล, เรามีพระ
คัมภีร์ไบเบิลอยู่แล้ว, และเราไม่ต้องการพระคัมภีร์ไบเบิลเพิ่ม
อีก . . .  เหตุไฉนเจ้าจึงพร่ำาบ่น, เพราะเจ้าจะได้รับถ้อยคำาของ
เรามากขึ้นหรือ ?’ (2 นีไฟ 29)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 719)

2 นีไฟ 29:6–9

เราเรียนรู้สิ่งใดเกี่ยวกับพระบิดาในสวรรค์
และจุดประสงค์ของพระองค์

2 นีไฟ 29:7–14 ประจักษ์พย�นของสองประช�ช�ติ

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) บอกถึงสอง
ประชาชาติที่อ้างอิงใน 2 นีไฟ 29:7–8

“เรื่องนี้พูดไว้โดยคำาพยากรณ์ถึงคนต่างชาติในยุคปัจจุบัน ควร
เป็นที่จดจำาด้วยว่ากฎที่ประทานให้อิสราเอลคือ ‘คำาของพยาน 

2 นีไฟ 28–30
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2 นีไฟ 30:11–18

สภาพบางอย่างของมิลเลเนียมมีอะไรบ้าง

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	หลังจากอ่าน 2 นีไฟ 28 มีหลักคำาสอนและคำาสอนผิดๆ ของ

ซาตานข้อใดบ้างที่ปัจจุบันท่านตระหนักได้มากขึ้น 

•	พระคัมภีร์เพิ่มเติมทำาให้ท่านมีความรู้มากขึ้นอย่างไรเกี่ยว

กับหลักคำาสอนของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู

•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานว่าพระเจ้าคือพระผู้เป็นเจ้า

เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดในทางใด

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนหลักคำาสอนและความเช่ือผิดๆ ดังท่ีท่านสามารถอธิบาย 

ใน 2 นีไฟ 28:2–14  ต่อต้านหลักคำาสอนผิดๆ โดยเขียน

หลักคำาสอนที่ถูกต้องไว้ข้างๆ เขียนพระคัมภีร์อ้างอิงที่ยืนยัน

หลักคำาสอนที่ถูกต้องแต่ละข้อ

•	เมื่อจัดสังสรรค์ในครอบครัวให้อธิบายเหตุผลของความไม่

ถูกต้องที่เรายอมรับว่าพระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพระวจนะของ

พระผู้เป็นเจ้าแต่ปฏิเสธพระคัมภีร์มอรมอน

เอง (ดู โมไซยาห์ 7:1–2, 17–33; 8:1, 3–4) อาณานิคมของ 

แอลมากลับมาพร้อมกับบันทึกของพวกเขา (ดู โมไซยาห์ 22: 

16; 25:1–6)

2 นีไฟ 30:7–8 “ช�วยิว. . .จะเริ่มเชื่อในพระคริสต์”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีสนทนาถึงการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสที่พยากรณ์ไว้ของชาวยิวหลังจากการเสด็จมาครั้งที่ 
สองของพระเยซูคริสต์

“‘และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือชาวยิวซึ่งกระจัดกระจายไปจะ 
เริ่ม เชื่อในพระคริสต์ด้วย; และพวกเขาจะเริ่มรวมกันบนผืน 
แผ่นดิน;’ (2  นีไฟ 30:7) ความเคียดแค้นของชาวยิวในโบราณ 
ส่วนใหญ่ที่มีต่อพระคริสต์ได้หมดลงแล้ว เวลานี้หลายคนยอม 
รับว่าพระองค์ทรงเป็นแรบไบผู้ยิ่งใหญ่ ถึงแม้ไม่ใช่พระบุตรของ 
พระผู้เป็นเจ้า บางคนยอมรับอย่างเต็มที่ เข้ามาสู่ศาสนจักร
ที่แท้จริงพร้อมด้วยผู้คนท่ียังเหลืออยู่ท้ังหมดของเอฟราอิมและ
มิตรสหายของเขา

“แต่การเปลี่ยนใจเลื่อมใสครั้งยิ่งใหญ่ของชาวยิว การกลับไป 
สู่ความจริงในฐานะประชาชาติ กำาหนดไว้ให้เกิดขึ้นหลังการ 
เสด็จมาครั้งที่สองของพระเมส
สิยาห์ของพวกเขา ผู้ที่สามารถ 
ทนอยู่ได้ในวันนั้น ในความ 
ทุกข์ยากและเสียใจจะถามว่า 
‘แผลเหล่านี้ที่มือของท่านและ 
ที่เท้าของท่านคืออะไร? เมื่อนั้น 
พวกเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้า;  
เพราะเราจะกล่าวแก่พวกเขา 
ว่า: แผลเหล่านี้เป็นแผลซึ่งเรา 
ได้รับบาดเจ็บในบ้านของเพ่ือนเรา. เราคือคนท่ีถูกยกข้ึน. เราคือ 
เยซูที่ถูกตรึงกางเขน. เราคือพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า.’ (คพ. 
45:51–52; เศคาริยาห์ 12:8–14; 13:6)” (Mormon Doctrine, 
722–723)

บทที่ 13
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โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าโดยการ
รับบัพติศมา พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนทั้งปวง
ให้ดำาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์

“การเข้าสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าสำาคัญมากจนพระเยซู
ทรงรับบัพติศมาเพื่อแสดงให้เราเห็นถึง ‘ความคับแคบของทาง, 
และความแคบของประตู, ซึ่งโดยทางนั้นพวก [เรา] จะเข้าไป’ 
(2 นีไฟ 31:9) . . .

“โดยที่ประสูติจากพระมารดามรรตัย พระเยซูทรงรับบัพติศมา 
เพื่อทำาให้พระบัญญัติของพระบิดาเกิดสัมฤทธิผลที่ว่าบุตร 
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าควรรับ
บพัตศิมา พระองคท์รงเปน็แบบ 
อย่างสำาหรับเราทุกคนที่จะ
นอบน้อมต่อพระพักตร์พระ 
บิดาบนสวรรค์ เราต่างได้รับ 
การต้อนรับเข้าสู่น้ำาแห่งบัพติศ- 
มา พระองค์ทรงรับบัพติศมา
เพ่ือเป็นพยานต่อพระบิดาว่า
จะทรงเชื่อฟังในการรักษาพระ 
บัญญัติของพระองค์ พระองค ์
ทรงรับบัพติศมาเพ่ือแสดงให้เราเห็นว่าเราควรได้รับของประทาน 
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู 2 นีไฟ 31:4–9)

“เมื่อเราทำาตามแบบอย่างของพระเยซู เราก็แสดงให้เห็นด้วยว่า
เราจะกลับใจและเชื่อฟังในการรักษาพระบัญญัติของพระบิดา 
ในสวรรค์ เราอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที ่
สำานึกผิดขณะท่ีเรายอมรับบาปของตนเองและแสวงหาการอภัย 
บาปสำาหรับการล่วงละเมิดของเรา (ดู 3 นีไฟ 9:20) เราทำาพันธ- 
สัญญาว่าจะเต็มใจยอมรับพระนามของพระเยซูคริสต์และระลึก 
ถึงพระองค์ตลอดเวลา” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 8)

2 นีไฟ 31:6–10

เราจะต้องทำาสิ่งใดเพื่อให้พระบัญญัติของพระผู้ช่วย
ให้รอดเกิดสัมฤทธิผลในการทำาตามพระองค์

 
2 นีไฟ 31:13 “ด้วยคว�มตั้งใจเด็ดเดี่ยว, โดยไม่ทำ�ก�ร
หน้�ซื่อใจคด”

•	“ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว” บอกถึงปณิธานอันแน่วแน่ต่อ 
พระเยซูคริสต์ โดยมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์และจริงใจแทนที่จะ 

2 นีไฟ 31–33

บทที ่  14

บทนำ�
งานเขียนชิ้นสุดท้ายของนีไฟทำาให้เกิดสิ่งท่ีท่านกล่าวว่าเป็น  
“หลักคำาสอนของพระคริสต์” (2 นีไฟ 31:2, 21; 32:6) เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า

“ในพระคัมภีร์มอรมอน ‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ เรียบง่าย 
และตรงไปตรงมา โดยเน้นถึงหลักธรรมแรกของพระกิตติคุณ 
เท่านั้น ได้แก่การเป็นกำาลังใจให้อดทน ยืนหยัด และรุดหน้า
ต่อไป แน่นอนว่าอิทธิพลของพระคัมภีร์เพียบพร้อมด้วยความ
ชัดเจนและความเรียบง่ายจาก ‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ . . .

“. . .หลักคำาสอนของพระคริสต์ไม่ซับซ้อน สิ่งนี้ชัดเจนและสม- 
บูรณ์อย่างลึกซึ้ง สวยงาม และสอดคล้องต้องกัน” (Christ and 
the New Covenant [1997], 49–50, 56)

พยายามให้ชีวิตท่านมุ่งเน้นไปที่แนวคิดเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจาก
หลักคำาสอนของพระคริสต์ซึ่งจะทำาให้มีความเป็นเพื่อนและ
การนำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตลอดจนความสุขและปีติ
นิรันดร์

บทวิจ�รณ์
2 นีไฟ 31:2 “หลักคำ�สอนของพระคริสต์”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายความหมาย “หลัก 
คำาสอนของพระคริสต์” ดังที่ใช้ใน 2  นีไฟ  31 “ถึงแม้คำาว่า  
‘หลักคำาสอนของพระคริสต์’ สามารถใช้อย่างเหมาะสมในการ
อธิบายคำาสอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคำาสอนทั้งหมดของพระ 
อาจารย์ กระนั้นคำาพูดโดยทั่วไปที่ไพเราะจับใจมีอยู่ทั่วพระคัม- 
ภีร์มอรมอน พันธสัญญาใหม่ และพระคัมภีร์ยุคสุดท้ายอาจไม่ 
เหมาะสมที่จะเรียกว่า ‘หลักคำาสอน ของพระคริสต์’ สังเกตว่า
ข้อความที่นีไฟใช้เป็นเอกพจน์อย่างชัดเจน ในประจักษ์พยาน
สุดท้ายของนีไฟ และต่อมาในพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด 
เองที่ทรงประกาศต่อชาวนีไฟเม่ือพระองค์ทรงปรากฏต่อพวก 
เขา เป็นการเน้นหนักไปที่หลักคำาสอนของพระคริสต์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักคำาสอนที่ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธประกาศให ้
เป็น ‘หลักธรรมและศาสนพิธีเบ้ืองต้นของพระกิตติคุณ’” (Christ 
and the New Covenant, 49)

2  นีไฟ 31:4–10 “พระองค์ทรงทำ�ตัวอย่�งไว้ต่อหน้�
พวกเข�แล้ว”

•	ขณะที่มนุษยชาติจะต้องบัพติศมาเพื่อการปลดบาป พระผู้
ช่วยให้รอด ผู้ทรงบริสุทธิ์และไม่ทรงมีบาป ทรงบัพติศมาเพื่อ 
เป็นแบบอย่างของความนอบน้อมและการเชื่อฟัง เอ็ลเดอร์ 
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“หลังจากบัพติศมา เราแต่ละ 
คนจะได้รับการวางมือบนศีรษะ 
โดยผู้ดำารงอำานาจฐานะปุโรหิต 
และได้รับการยืนยันเป็นสมาชิก 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ 
แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พร้อม 
ด้วยการประสาทพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ (ดู คพ. 49:14) คำาว่า 
‘จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์’ ใน
การยืนยันคือคำาสั่งให้แสวงหา

บัพติศมาจากพระวิญญาณ

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า ‘ท่านให้บัพติศมาถุงทราย 
ยังดีกว่าให้บัพติศมามนุษย์หากไม่ได้ทำาเพื่อการปลดบาปและ 
การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ บัพติศมาด้วยน้ำาเป็นบัพติศมา 
เพียงครึ่งเดียว ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใดหากปราศจากอีก 
ครึ่งหนึ่ง—นั่นคือ บัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (History  
of the Church, 5:499) เรารับบัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัว
เพื่อการปลดบาป เราต้องรับบัพติศมาโดยและจุ่มลงในพระ 
วิญญาณของพระเจ้า ‘และเมื่อนั้นการปลดบาปของท่านจะมา
ถึงโดยไฟและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (2  นีไฟ 31:17)” (ด ู
เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 34–35)

•	เอ็ลเดอร์ลินน์ เอ. มิคเคลเซ็นแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่าโดย 
ผ่านการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด บัพติศมาด้วยไฟจะก่อให ้
เกิดการชำาระบาป “โดยผ่านการชดใช้ พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
สละพระชนม์ชีพเป็นค่าไถ่บาปเรา พระองค์ทรงมอบอำานาจให ้
พระวิญญาณบริสุทธิ์ชำาระล้างเราด้วยบัพติศมาแห่งไฟ เมื่อ 
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตในเรา พระสิริอันบริสุทธิ์ของพระ 
องค์จะเผาความสกปรกของบาปให้หมดไป กระบวนการชำาระ 
ให้สะอาดนี้จะเริ่มขึ้นทันทีที่ทำาคำามั่นสัญญา” (ดู เลียโฮนา  
พฤศจิกายน 2003 หน้า 14)

2 นีไฟ 31:15–16 สุรเสียงจ�กพระบิด�

•ในเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากเมื่อได้ยินสุรเสียงจาก 
พระบิดา พระองค์ทรงเป็นพยานว่า “แท้จริงแล้ว, ถ้อยคำาของผู ้
เป็นที่รักของเราจริงและเป็นสัจจะ. ผู้ใดที่อดทนจนกว่าชีวิตจะ
หาไม่, ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับการช่วยให้รอด” (2  นีไฟ 31:15) 
ต่อมาพระองค์ตรัสว่าผู้ที่อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ “จะมีชีวิต 
นิรันดร์” (ข้อ  20) ถ้อยคำาอันศักดิ์สิทธิ์นี้ที่นีไฟได้ยินจากพระ
บิดาแสดงถึงคำาสัญญาอันสำาคัญที่สุดข้อหนึ่งของพระกิตติคุณ

เสแสร้งทำาตามพระเจ้า ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์ (1897–
1988) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวถึงความหน้าซื่อใจคดดังนี้ 
“มีคนที่พยายามรับใช้พระเจ้าโดยไม่ทำาให้มารขุ่นเคือง” (“The 
Price of Peace,” Ensign, Oct. 1983, 6)

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองเน้นถึงความสำาคัญในการทำาตามพระเจ้าอย่าง
จริงใจ

“เราดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือเรา 
เพียง แสดงออก ให้เห็นถึงความชอบธรรมเพื่อให้คนที่อยู่รอบๆ  
ตัวเรา คิด ว่าเราซื่อสัตย์ ขณะที่ความเป็นจริงจิตใจและการ 
กระทำาท่ีไม่มีใครเห็นของเรา มิได้ แน่วแน่ต่อคำาสอนของพระเจ้า 
แต่อย่างใด 

“เราเพียงรับเอา ‘รูปแบบของความเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า’  
ขณะที่ปฏิเสธ ‘อำานาจในนั้น’ หรือไม่ [โจเซฟ สมิธ—ประวัติข้อ 
19]

“โดยแท้แล้วเราชอบธรรม หรือว่าเราแสร้งทำาเป็นเชื่อฟังเฉพาะ
เวลาที่เราคิดว่าคนอื่นกำาลังจับตามองเรา

“พระเจ้ารับสั่งไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์จะไม่ทรงโดนหลอก 
จากรูปลักษณ์ภายนอก พระองค์ทรงเตือนเราไม่ให้หลอกพระ 
องค์หรือผู้อ่ืน พระองค์ทรงเตือนเราให้ระวังคนท่ีสร้างภาพลักษณ์ 
เพื่อหลอกลวง ผู้เสแสร้งให้ดูดีโดยปิดปังความจริงอันมืดมนไว้  
เรารู้ว่าพระเจ้า ‘ทอดพระเนตรจิตใจ’ และ ไม่ มองดูที่ ‘รูปร่าง 
ภายนอก’ [1  ซามูเอล 16:7]” (ดู เลียโฮนา ก.ค. 1997 หน้า  
18–19)

2 นีไฟ 31:13–14, 17 “บัพติศม�ด้วยไฟ”

•	พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าผู้คนท้ังปวงต้องรับบัพติศมาด้วย 
น้ำาและด้วยพระวิญญาณ (ดู ยอห์น 3:5) บัพติศมาด้วยน้ำาต้อง 
ตามด้วยบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ ซ่ึงบางคร้ังเรียกว่าบัพติศ- 
มาด้วยไฟ ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์สอนว่า “ความสำาคัญ
ของการรับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกินกว่า 
จะเอ่ยได้ นี่คือบัพติศมาด้วยไฟที่ยอห์นกล่าวไว้ (ดู ลูกา 3:16)  
นี่คือการเกิด ‘ทางวิญญาณ’ ซึ่งพระเยซูตรัสกับนิโคเดมัส 
[ยอห์น 3:5]” (in Conference Report, Apr. 1974,  134; or 
Ensign, May 1974, 92)

•	เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายว่าเมื่อได้รับการยืนยันไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นได้
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้ว

บทที่ 14
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มาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา’ (ยอห์น 14:6) เพื่อจะ 
ดำาเนินไปบนทางนั้น มีอยู่สองสิ่งที่จะคงอยู่อย่างแน่นอน สิ่ง 
แรก พระนามของพระองค์มีสิทธิอำานาจในการทำาให้เกิดความ
รอดของมนุษยชาติ ‘ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่
ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า’ (กิจการของอัครทูต 
4:12) สิ่งต่อไปคือ ศาสนพิธีที่สำาคัญยิ่ง—บัพติศมา—ซึ่งยืนเป็น
ประตูที่ทุกจิตวิญญาณต้องผ่านเข้าไปเพื่อได้รับชีวิตนิรันดร์” 
(in Conference Report, Oct. 1975, 145; or Ensign, Nov. 
1975, 97)

2 นีไฟ 31:19–20 มุ่งหน้�

•	เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์สอนว่าการมาสู่พระคริสต์เรียกร้อง 
การมุ่งหน้าตลอดชีวิตด้วยการเชื่อฟังอย่างสม่ำาเสมอ “การมาสู่
พระคริสต์ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวที่มีจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุด 
ตายตัว แต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปและลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ในช่วงชีวิตนี้ ขั้นตอนแรกในกระบวนการคือเราต้องได้ความรู้
และ เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซ ู พระชมน์ชีพ คำาสั่งสอน และการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ แต่การมาสู่พระคริสต์จริงๆ นั้น
เรียกร้องให้เราเชื่อฟังตลอดเวลาด้วย และพยายาม เป็นเหมือน
พระเยซู ในความคิด ความมุ่งหมาย การส่ือสาร และการกระทำา 
ของเรา ขณะที่เรา ‘มุ่งหน้า’ (2 นีไฟ 31:20) ในเส้นทางของการ
เป็นสานุศิษย์ เราจะอยู่ใกล้พระผู้ช่วยให้รอดได้โดยคาดหวังว่า
พระองค์จะทรงอยู่ใกล้เรา เราแสวงหาพระองค์อย่างพากเพียร
ได้โดยหวังว่าเราจะพบพระองค์ เราทูลขอได้โดยมั่นใจว่าเราจะ 
ได้รับ และเราเคาะได้ด้วยความหวังใจว่าพระองค์จะทรงเปิด
ประตูให้เรา (ดู คพ. 88:63)” (“เพราะเรามีพระคัมภีร์อยู่ต่อหน้า
เรา” เลียโฮนา เมษายน 2006 หน้า 16)

2 นีไฟ 31:20; 32:3  “ด่ืมด่ำ�พระวจนะของพระคริสต์”

•	“ด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์” (2 นีไฟ 31:20) เปรียบเทียบ 
ความตั้งใจของเราในการรับพระวจนะของพระคริสต์กับการรับ 
ประทานอาหารที่หรูหรา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าเราด่ืมด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ 
เมื่อเรามีความปรารถนาและเชื่อฟังพระวจนะเหล่านี้ “การดื่ม 
ด่ำามีความหมายมากกว่าการล้ิมลอง การด่ืมด่ำาหมายถึงการตัก 
ตวง เราตักตวงพระคัมภีร์โดยการศึกษาในวิญญาณของการค้น 
คว้าอย่างเบิกบานและการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ เมื่อเราดื่มด่ำา 
พระวจนะของพระคริสต์ พระวจนะจะสลักไว้ ‘ในแผ่นดวงใจ 
มนุษย์’ [2  โครินธ์ 3:3] และจะกลับเป็นส่วนสำาคัญยิ่งใน
ธรรมชาติวิสัยของเรา” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 23)

ที่ว่าผู้ใดอดทน “จนกว่าชีวิตจะหาไม่จะ [ได้รับ] ชีวิตนิรันดร์” 
(3 นีไฟ 15:9)

2 นีไฟ 31:15–16 “อดทนจนกว�่ชีวิตจะห�ไม่”

•	คำาว่า “อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่” มักจะใช้เพื่อแนะนำาถึง 
ความจำาเป็นที่เราต้องผ่านความยากลำาบากอย่างอดทนตลอด
ชีวิตเรา เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลินอธิบายว่าการอดทนจนกว่า
ชีวิตจะหาไม่หมายถึงการดำารงความซื่อสัตย์ต่อพระคริสต์จน 
กว่าชีวิตเราจะหาไม่

“การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่คือหลักคำาสอนของการดำาเนิน 
ไปบนเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ หลังจากเข้าสู่เส้นทางนั้นแล้วโดย 
ผ่านศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา และการรับพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่เรียกร้องใจท้ังดวง—หรือ 
ดังท่ีอแมลิไค ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า เรา 
ต้อง ‘มาหาพระองค์, และถวายทั้งจิตวิญญาณ [ของเรา] เป็น
เครื่องบูชาแด่พระองค์, และอดอาหารและสวดอ้อนวอนต่อไป, 
และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่; และพระเจ้าทรงพระชนม์ฉันใด 
[เรา] จะได้รับการช่วยให้รอดฉันนั้น.’ [ออมไน 1:26]

“การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมายความว่าเราได้วางชีวิต 
อย่างมั่งคงบนดินพระกิตติคุณ อยู่ในทางหลักของศาสนจักร  
รับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ดำาเนินชีวิตเยี่ยง 
พระคริสต์และรักษาพันธสัญญาของเรา คนท่ีอดทนจะหนักแน่น 
เสมอต้นเสมอปลาย อ่อนน้อมถ่อมตน ปรับปรุงตนเองตลอด
เวลาและไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ประจักษ์พยานของเขามิได้ขึ้นอยู่กับ
เหตุผลทางโลก—แต่ขึ้นอยู่กับความจริง ความรู้ ประสบการณ์
และพระวิญญาณ” ( ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 125)

2 นีไฟ 31:17–20 บัพติศม�คือประตู

•	ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ 
ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่าบัพติศมาไม่ได้เป็น 
เพียงทางเข้าสู่ศาสนจักรเท่าน้ัน 
แต่บัพติศมาเป็นเส้นทางท่ีจำา 
เป็นต่อการได้รับชีวิตนิรันดร์ 
เช่นกัน “เมื่อพระเจ้าประทับอยู่
บนแผ่นดินโลกพระองค์ตรัส
อย่างชัดเจนว่ามีทางเดียว และ
เป็นทางเดียวเท่านั้น ซึ่งมนุษย์
จะรอดได้ ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใด

2 นีไฟ 31–33
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เป็นพยานให้แก่เรา’ [ยอห์น 5:39]—พระวิญญาณบริสุทธิ์
แสดงประจักษ์พยานว่า ‘โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์
ท่านจะรู้ความจริงของทุกเรื่อง’ [โมโรไน 10:5] . . .

“ช่างเป็นพรกระไรเช่นนี้! เพราะเมื่อเราต้องการพูดกับพระผู้เป็น
เจ้า เราสวดอ้อนวอน และเมื่อเราต้องการให้พระองค์ตรัสกับเรา 
เราค้นคว้าพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระคำาของพระองค์ตรัส
ผ่านศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ จากนั้นพระองค์จะทรงสอน
เราขณะที่เราฟังการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์” 
(ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2006 หน้า 31–32)

2 นีไฟ 32:2–3   “พูดด้วยลิ้นของเทพ”

•	หลังจากที่คนหนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้รับบัพ- 
ติศมาด้วยไฟ พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจพวกเขาด้วยความ 
สามารถและคำาศัพท์ในการ “พูดด้วยลิ้นของเทพ” เพื่อพวกเขา 
จะ “ร้องสรรเสริญแด่พระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล” (2  นีไฟ 31: 
13) การพูดด้วยลิ้นของเทพไม่จำาเป็นต้องหมายความว่าคนนั้น
จะพูดอีกภาษาหนึ่ง

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์อธิบายว่าเราพูดด้วยลิ้นของเทพ 
เมื่อเราพูดโดยอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ “นีไฟอธิบาย 
ว่าเทพพูดด้วยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิและท่านสามารถ 
พูดได้ด้วยลิ้นของเทพ ซึ่งมีความหมายง่ายๆ ว่าท่านสามารถ
พูดได้ด้วยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อำานาจนั้นเกิดขึ้น
เงียบๆ มองไม่เห็น จะไม่มีนกพิราบ จะไม่มีเปลวไฟสัณฐาน
เหมือนลิ้น แต่อำานาจดังกล่าวจะอยู่ที่นั่น” (“ของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์: สิ่งที่สมาชิกทุกคนควรทราบ” เลียโฮนา 
ส.ค. 2006 หน้า 21–22)

2 นีไฟ 32:5 “สิ่งทั้งปวงที่ท่�นควรทำ�”

•	พระคัมภีร์มอรมอนสัญญาว่า “พระวจนะของพระคริสต์จะ
บอกท่านทุกสิ่งที่ท่านควรทำา” (2 นีไฟ 32:5) เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. 
โรล์ฟ เคอร์แห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่าพระวจนะของพระคริสต์
จะนำาทางเราเหมือนเลียโฮนานำาทางครอบครัวของลีไฮผ่าน
แดนทุรกันดาร “ดังนั้นพี่น้องทั้งหลาย เราจะเห็นว่าพระวจนะ
ของพระคริสต์เป็นเลียโฮนาส่วนตัวแก่เราทุกคนได้โดยชี้ทาง
ให้เรา ขอเราอย่าได้เกียจคร้านเพราะความง่ายของทาง ขอให้
เรานำาคำาของพระคริสต์เข้ามาสู่ความคิดและจิตใจด้วยศรัทธา 
ดังท่ีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์และดังท่ีประกาศไว้โดย
ศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยที่มีชีวิต ขอให้เราดื่มด่ำา
พระวจนะของพระคริสต์ด้วยศรัทธาและความพากเพียรเพราะ 

เราจะดื่มด่ำา “พระวจนะของพระคริสต์” ได้จากที่ไหน ประธาน
เอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายว่า “ในภาษาของ
พระคัมภีร์มอรมอน เราต้อง ‘เชื่อในพระคริสต์และหาปฏิเสธ
พระองค์ไม่’ (2 นีไฟ 25:28) . . .  เราต้อง ‘มาหาพระคริสต์, และ
ได้รับการทำาให้ดีพร้อมในพระองค์’ (โมโรไน 10:32) . . .  เราต้อง
มา ‘ดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์’ (2  นีไฟ 31:20) เมื่อเราได้
รับพระวจนะผ่านพระคัมภีร์ของพระองค์ การเจิมของพระองค์ 
และพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (A Witness and a 
Warning [1988], 51)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮสลส์อธิบายว่าผู้ที่ดื่มด่ำาพระวจนะของ 
พระคริสต์ ต้องรับคำาสอนและนำาคำาสอนของพระองค์มารวบ 
รวมไว้ เช่นเดียวกับที่คนรับอาหารและนำาอาหารมารวบรวมไว ้
“ถ้าท่านและข้าพเจ้าต้องการดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ 
เราต้องศึกษาพระคัมภีร์และรับพระวจนะของพระองค์โดยผ่าน
การไตร่ตรองและทำาให้พระคำาเหล่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของความ
คิดและการกระทำา” (in Conference Report, Oct. 1998, 16; 
or Ensign, Nov. 1998, 15)

•	เมื่อไม่นานมานี้ เอ็ลเดอร์เฮลส์พูดถึงการดื่มด่ำาพระคัมภีร์ว่า
หมายถึงการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าในชีวิตเรา

“ถ้าเราไม่มีพระคำาของพระผู้ 
เป็นเจ้าหรือไม่แนบสนิทและ 
ไม่เอาใจใส่พระคำาของพระผู้ 
เป็นเจ้า เราจะหลงไปในเส้น 
ทางแปลกๆ และหายไปทีละคน 
ทีละครอบครัว ทีละประเทศ

“ประหนึ่ ง เสียงจากภัสมธุลี   
ศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
พูดกับเราบนแผ่นดินโลกวัน
นี้ว่าจงศึกษาพระคัมภีร์ แนบ 
สนิท เดินตาม ดำาเนินชีวิตตาม 
และชื่นชมยินดีในพระคัมภีร์ ดื่มด่ำาในพระคัมภีร์ อย่าค่อยๆ 
เล็มทีละนิด พระคัมภีร์คือ ‘เดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าอันส่ง
ผลสู่ความรอด’ [คพ. 68:4] ซึ่งนำาเรากลับไปหาพระผู้ช่วยให้
รอดของเรา พระเยซูคริสต์

“หากพระผู้ช่วยให้รอดประทับอยู่ท่ามกลางเราในเนื้อหนังวันนี้ 
พระองค์จะทรงสอนเราจากพระคัมภีร์เช่นที่พระองค์ทรงสอน 
เมื่อทรงดำาเนินบนแผ่นดินโลก . . .  พระดำารัสของพระองค์ชัดเจน 
เสมอ ‘ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์เพราะ . . .  พระคัมภีร์นั้น 
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พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ที่เราสวดอ้อนวอนถึงในพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ [ดู 2  นีไฟ 32:9; 3  นีไฟ 20:31] เมื่อเรา 
สวดอ้อนวอน เราควรนึกถึงพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงมีความรู้  
ความเข้าใจ ความรัก และความเมตตาทั้งปวง” (ดู เลียโฮนา  
กรกฎาคม 2002 หน้า 69)

2 นีไฟ 33:1–4 นำ�ไปสู่ใจ

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด 
ถึงตัวอย่างของการนำาพระกิตติคุณ “ไปสู่ใจลูกหลานมนุษย์” 
(2 นีไฟ 33:1)

“ประธานฮิงค์ลีย์กล่าวถึงบทพิสูจน์สำาคัญของพระบัญชาให้
สอนด้วยพระวิญญาณเมื่อท่านประกาศการท้าทายนี้

“‘เราต้อง . . .  ให้ครูของเราพูดออกมาจากใจ ไม่ใช่จากหนังสือ 
เพ่ือถ่ายทอดความรักที่เขามีต่อพระเจ้าและงานอันล้ำาค่าของ
พระองค์ และด้วยวิธีบางประการ การสอนของเขาจะลุกไหม้ใน
ใจคนที่เขาสอน’ [Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 
619–620]

“น่ันเป็นวัตถุประสงค์ของเรา—เพ่ือให้ความรักของพระผู้เป็นเจ้า 
และการผูกมัดตนต่อพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ‘ลุกไหม้’ 
ในใจคนที่เราสอน” (เลียโฮนา มกราคม 2000 หน้า 99)

•	เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์อธิบายว่าผู้ที่ฟังพระวจนะต้อง
เต็มใจที่จะรับโดยพระวิญญาณ “นีไฟสอนเราว่า, ‘เมื่อคนใดพูด 
โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อำานาจของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ย่อมนำา [ข่าวสาร] ไปสู่ใจลูกหลานมนุษย์’ (2 นีไฟ 33:1) 
โปรดสังเกตว่าอำานาจของพระวิญญาณนำาข่าวสาร ไปสู่ ใจแต่ 
ไม่จำาเป็นต้อง เข้าไปใน ใจ ครูสามารถอธิบาย สาธิต ชักชวน  
เป็นพยาน และทำาเช่นนั้นด้วยอำานาจและประสิทธิภาพอันยิ่ง 
ใหญ่ทางวิญญาณ แต่สุดท้ายแล้วเน้ือหาของข่าวสารและพยาน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเจาะทะลุเข้าไปในใจก็ต่อเมื่อผู้รับ 
ยอมให้เข้าไป” (“Seek Learning by Faith” [an evening with 
Elder David A. Bednar, Feb. 3, 2006], 1, www.ldsces.org; 
see also D&C 50:14, 17–20)

2 นีไฟ 33:10–11

เหตุใด “พระวจนะของพระคริสต์” จึงสำาคัญต่อเรา 
ท่านจะได้รับประโยชน์มากขึ้นได้อย่างไรจากการ

มีพระวจนะของพระองค์ให้อ่านและไตร่ตรอง

พระวจนะของพระคริสต์จะเป็นเลียโฮนาทางวิญญาณของเรา 
โดยบอกเราทุกสิ่งที่ควรทำา” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 
หน้า 47)

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดยืนยันถึง 
ความสำาคัญและประโยชน์ของการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ 
ด้วยผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันเป็นประจำา “สิ่งเรียบ
ง่ายอย่างหนึ่งที่จะทำาให้พระผู้เป็นเจ้าประทานกำาลังให้เราคือ 
การดื่มด่ำาพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้านั่นคืออ่านและไตร่ตรอง
งานมาตรฐานของศาสนจักรและถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์
ที่ยังมีชีวิตอยู่ มีคำาสัญญาถึงความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้า 
ที่มาจากการปฏิบัติเช่นนั้นทุกวัน การศึกษาพระคัมภีร์อย่าง 
ซื่อสัตย์นำาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสถิตกับเรา” (ดู เลียโฮนา 
พฤษภาคม 2004 หน้า 21)

•	เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์  เจ. คอนดีย์แห่งสาวกเจ็ดสิบกล่าวว่า 
พระคัมภีร์ส่งเสริมให้เกิดความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์เมื่อเราเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำาคัญ “ท่านอาจจะ 
กำาลังเผชิญการตัดสินใจเกี่ยวกับงานเผยแผ่ อาชีพในอนาคต  
และสุดท้ายการแต่งงาน เมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อน 
วอนขอการนำาทาง ท่านอาจไม่เห็นคำาตอบในรูปของถ้อยคำาที ่
พิมพ์บนกระดาษ แต่เมื่อท่านอ่าน ท่านจะได้รับความรู้สึกที ่
ชัดเจนและการกระตุ้นเตือน ดังที่สัญญาไว้ว่าพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ ‘จะทรงแสดงแก่ท่านถึงสิ่งทั้งปวงที่ท่านควรทำา’ [2 นีไฟ 
32:5]” ( เลียโฮนา กรกฎาคม 2002 หน้า 56)

2 นีไฟ 32:8–9   “ท�่นต้องสวดอ้อนวอนเสมอ”

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดแนะนำาว่าการสวดอ้อนวอนเป็นเชือกช่วยชีวิตไปสู่พระผู้ 
เป็นเจ้า “ครั้งพระผู้เป็นเจ้าทรงนำามนุษย์มาไว้บนแผ่นดิน การ 

สวดอ้อนวอนได้กลายเป็นเชือก 
ช่วยชีวิตระหว่างมนุษยชาติกับ 
พระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้ในชั่ว 
อายุของอาดัม มนุษย์จึงเริ่ม  
‘ออกพระนามพระเจ้า’ [ปฐม- 
กาล 4:26] โดยผ่านอนุชนมา 
ทุกรุ่นนับแต่เวลานั้น การสวด 
อ้อนวอนกลายเป็นความจำาเป็น 
ย่ิงของมนุษย์ เราต่างก็มีปัญหา 

ท่ีแก้ไม่ตก อีกท้ังความอ่อนแอท่ีไม่อาจเอาชนะ ถ้าเราไม่ใฝ่หา 
แหล่งพลังที่สูงกว่าโดยการสวดอ้อนวอน แหล่งดังกล่าวคือ 

2 นีไฟ 31–33
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เหตุใดการมุ่งหน้าจึงเป็นส่วนสำาคัญของการอดทนจนกว่า

ชีวิตจะหาไม่

•	นีไฟแนะนำาว่าเราต้อง “สวดอ้อนวอนเสมอ” (2  นีไฟ 32:9)  
จากสภาพการณ์ในชีวิต ท่านจะทำาจนสุดความสามารถได ้
อย่างไร 

•	ท่านประทับใจสิ่งใดมากที่สุดจากประจักษ์พยานสุดท้าย
ของนีไฟ (ดู 2 นีไฟ 33:10–14)

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	หลังจากอ่านบทความประกอบความคิดเห็นในบทนี้ ประเมิน 

นิสัยการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวและการสวดอ้อนวอนของ 
ท่าน การกระทำาเหล่านั้นถือเป็นการดื่มด่ำาพระวจนะของพระ 
คริสต์และการสวดอ้อนวอนเสมอหรือไม่ (ดู 2 นีไฟ 32:3, 9) 
ปรับเปลี่ยนบางอย่างที่จำาเป็นต่อการศึกษาพระคัมภีร์ของ
ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับคำาสอนของนีไฟมากขึ้น

•	เตรียมบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวจาก 2  นีไฟ 31–33 
จากคำาอธิบายของนีไฟในเรื่อง “หลักคำาสอนของพระคริสต์”  
(2 นีไฟ 31:2) ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวท่านเข้าใจว่านีไฟ
หมายความอย่างไรเมื่อท่านพูดว่า “นี่คือทางนั้น, และไม่มี
ทางอื่นทั้งนามอื่นใดประทานไว้ภายใต้ฟ้าสวรรค์ซึ่งโดยทาง
นั้นมนุษย์จะได้รับการช่วยให้รอดได้ในอาณาจักรของพระผู้
เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 31:21)

2 นีไฟ 33:11 ส่ิงเหล่�น้ีคือพระวจนะของพระเยซูคริสต์

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนว่าบทบาทหนึ่งของเราใน 

ฐานะสมาชิกศาสนจักรคือประกาศพระวจนะของพระเยซูคริสต์ 

ให้ผู้อื่นผ่านผู้รับใช้ของพระองค์ “หน้าที่หลักของเราคือประกาศ

พระกิตติคุณและทำาอย่างมีประสิทธิภาพ เราไม่ได้มีหน้าที่ตอบ 

ข้อสงสัยทุกอย่าง ท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องสู้จนหลัง 

ชนกำาแพงศรัทธาของตนเอง และนั่นจะต้องเป็นจุดยืนของเขา

เอง ‘และหากนี่ไม่ใช่พระวจนะของพระคริสต์, ท่านจงตัดสิน’  

นีไฟกล่าว ‘เพราะพระคริสต์จะทรงแสดงแก่ท่าน, ด้วยพระ 

เดชานุภาพและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่, ในวันสุดท้าย, ว่านี่คือ

พระวจนะของพระองค์; และท่านกับข้าพเจ้าจะยืนตรงหน้ากัน

ต่อหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระองค์; และท่านจะรู้ว่าข้าพเจ้า

ได้รับบัญชาจากพระองค์ให้เขียนเรื่องเหล่านี้’ (2  นีไฟ 33:11) 

มนุษย์ทุกคนต้องตัดสินด้วยตนเองโดยรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าจะ

ทรงให้เขารับผิดชอบ” (in Conference Report, Apr. 1975, 

95–96; or Ensign, May 1975, 65)

2 นีไฟ 33:11 บัลลังก์พิพ�กษ�

•	นีไฟกล่าวว่าท่านจะพบกับเราที่หน้าบัลลังก์พิพากษา น่า 

สนใจคือเจคอบและโมโรไนแสดงความคิดเห็นที่คล้ายกัน (ดู  

เจคอบ 6:13; โมโรไน 10:27)

บทที่ 14
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“ ‘เรา . . .  ได้รับการเปิดเผยหลายอย่างด้วย, และมีวิญญาณแห่ง 
การพยากรณ์มาก’ เจคอบกล่าว ‘ดังนั้น, เราจึงรู้เรื่องพระคริสต์
และอาณาจักรของพระองค์, ที่จะมาถึง’

“‘ดังน้ันเราจึงทำางานอย่างขยันหม่ันเพียรในบรรดาผู้คนของเรา, 
เพื่อเราอาจจะชักชวนพวกเขาให้มาหาพระคริสต์ . . .

“‘ดังนั้น, เราปรารถนาต่อพระผู้เป็นเจ้าว่า. . .คนทั้งปวงจะเชื่อ 
ในพระคริสต์, และพิจารณาการสิ้นพระชนม์ของพระองค์, และ
ทนรับกางเขนของพระองค์และแบกความอับอายของโลก’  
[เจคอบ 1:6–8]

“ดูเหมือนว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ท่านใดในพระคัมภีร์มอรมอน  
ไม่ว่าจะเป็นการพูดโดยอารมณ์หรือโดยประจักษ์พยานส่วนตัว  
กล่าวถึงงานชักชวนอย่างจริงใจได้มากไปกว่าที่เจคอบทำา ท่าน
เหยียดหยามการสรรเสริญของโลก ท่านสอนอย่างตรงไปตรง 
มา หนักแน่น แม้หลักคำาสอนที่เจ็บปวด และท่านรู้จักพระเจ้า 
เป็นการส่วนตัว การตัดสินใจของท่านเป็นแบบอย่างของการ 
ตัดสินใจอันน่าประทับใจของชายหนุ่มในพระคัมภีร์มอรมอน 
ที่จะทนทุกข์ต่อกางเขนและแบกรับความอายของโลกในการ
ปกป้องพระนามของพระคริสต์ ชีวิตซึ่งมีความยากลำาบากใน 
ช่วงต้นของชีวิตเม่ือเห็นความชั่วร้ายของเลมันและเลมิวเอลที่
ทำาให้บิดามารดาท่านสิ้นชีวิตด้วยความเศร้าโศก ไม่ใช่เรื่องง่าย
เลยสำาหรับบุตรคนแรกที่เกิดในแดนทุรกันดาร” (Christ and 
the New Covenant [1997], 62–63)

เจคอบ 1:9–19 นีไฟและก�รปกครองของกษัตริย์ช�ว
นีไฟ

•	หลังจากนีไฟแยกจากพี่ชายของท่าน ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักใน 
นามชาวเลมัน (ดู 2 นีไฟ 5) ท่านสถาปนาอาณาจักรท่ามกลาง 
ผู้คนของท่าน และพวกเขาเป็นที่รู้จักในนามชาวนีไฟ ถึงแม้
นีไฟลังเลที่จะเป็นกษัตริย์คนแรก (ดู 2  นีไฟ 5:18–19) แต ่
นีไฟพูดถึงช่วงเวลาของท่านในฐานะผู้นำาที่เป็นกษัตริย์ว่า “การ
ปกครองของข้าพเจ้า” (1  นีไฟ 10:1) กษัตริย์คนที่สองและคน 
อื่นๆ ที่สืบทอดต่อจากท่านพูดเหมือนกับที่นีไฟพูด (ดู เจคอบ  
1:11–15) บันทึกของกษัตริย์และประวัติศาสตร์ทางโลกส่วน
ใหญ่บันทึกไว้ในแผ่นจารึกชุดใหญ่ของนีไฟ (ดู เจรอม 1:14; 
ออมไน 1:11; ถ้อยคำาของมอรมอน 1:10)

เจคอบ  1–4

บทที ่  15

บทนำ�
เพราะความหยิ่งจองหองและความมั่งคั่งอันล้นเหลือ ชาวนีไฟ 
ในสมัยของเจคอบจึงยอมตกอยู่ในบาปมากมายโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งบาปจากความไร้ศีลธรรม โดยที่รู้สึกถึงภาระการเรียก 
ให้เป็นศาสดาพยากรณ์ เจคอบประณามการปฏิบัติชั่วเหล่านี ้
และเรียกผู้คนอย่างองอาจให้กลับใจ ท่านเป็นพยานเห็นศาสดา 
พยากรณ์และผู้นำาศาสนจักรท่านอื่นๆ พูดอย่างแจ้งชัดเพื่อแบ่ง
ปันข่าวสารสำาคัญนี้เมื่อไร โดยความเข้าใจถึงประกาศิตจาก
สวรรค์ของผู้นำาฐานะปุโรหิตที่ต้องพูดตำาหนิเรื่องทางวิญญาณ 
ท่านจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงเสียงเตือนของศาสดาพยากรณ์ยุค
ปัจจุบันในโลกที่มีความชั่วร้ายเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 

สังเกตว่าหลังจากเจคอบสอนชาวนีไฟถึงผลของบาป ท่านเบน
ความสนใจของพวกเขาไปที่พระผู้ช่วยให้รอด ท่านสอนว่าเราม ี
อำานาจที่จะเอาชนะบาปและความอ่อนแอผ่านพระคุณของ 
พระคริสต์ ดังนั้นท่านจึงถามว่า “เพราะเหตุใดจึงไม่พูดถึงการ
ชดใช้ของพระคริสต์ . . .  ?” โดยการทำาเช่นนี้ เราได้รับ “ความรู้ 
เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตและโลกที่จะมาถึง” (เจคอบ 4:12) จาก 
นั้นเราจะสำานึกคุณมากกว่าเดิมสำาหรับของประทานแห่งการไถ่ 
จากบาปและความตายที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดเตรียมไว้ 
ให้เรา

บทวิจ�รณ์
เจคอบ 1:2–8 จุดประสงค์ในก�รเขียนของเจคอบ

•	สังเกตว่าเจคอบมีเจตนาอย่างเดียวกันกับนีไฟพี่ชายของ
ท่านขณะที่ท่านเตรียมเขียนบันทึกต่อไปบนแผ่นจารึกชุดเล็ก 
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
กล่าวถึงเจตจำานงของเจคอบดังนี้

“ดูเหมือนเจคอบได้รับปากเป็นมั่นเหมาะที่จะนำาเสนอหลักคำา
สอนของพระคริสต์ พิจารณาดูเนื้อที่ซึ่งท่านเป็นพยานเกี่ยวกับ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด เจคอบตัดสินใจอย่างชัดเจนว่า
หลักคำาสอนพ้ืนฐานนี้เป็นคำาสอนศักดิ์สิทธิ์และเป็นการเปิดเผย
ที่สำาคัญที่สุด
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ผู้นำาคนสำาคัญในช่วงเวลาประวัติศาตร์ของชาวนีไฟ—600 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ. 421

บทที่ 15

ปีการปก- 
ครองของ 
ผู้พิพากษา

ปีคริสตศักราช กษัตริย์ หัวหน้าผู้
พิพากษา หรือผู้ปกครอง

ผู้นำาในประวัติศาสตร์หรือ
ผู้นำาศาสนจักร

ผู้นำาทางทหาร

600 ปี ก่อนคริสตกาล นีไฟ (2 นีไฟ 5:18–19) นีไฟ (1 นีไฟ 1:1–3; 19:1–4) นีไฟ (2 นีไฟ 5:14; เจคอบ 1:10)

544 ปี ก่อนคริสตกาล คนอื่นๆ ที่ได้รับแต่งตั้ง  
(เจคอบ 1:9)

เจคอบ (2 นีไฟ 5:26; เจคอบ 
1:1–4, 17–18)

544–420 ปี ก่อน
คริสตกาล

อีนัสและศาสดาพยากรณ์หลายท่าน 
(อีนัส 1:22, 26)

399 ปี ก่อนคริสตกาล “บุรุษผู้เข้มแข็งในความเชื่อ 
เกี่ยวกับพระเจ้า” (เจรอม 1:7)

เจรอมและศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ 
ของพระเจ้า (เจรอม 1:1, 10–11)

“บุรุษผู้เข้มแข็งในความเชื่อเกี่ยวกับ
พระเจ้า” (Jarom 1:7)

361 ปี ก่อนคริสตกาล ออมไน (ออมไน 1:1–3)

317 ปี ก่อนคริสตกาล

279–130 ปี ก่อน
คริสตกาล

โมไซยาห์1 (ออมไน 1:12–23)

เบ็นจามิน (ออมไน 1:23–25; 
ถ้อยคำาของมอรมอน)

อเมรัน (ออมไน 1:4–8)

เคมิช (ออมไน 1:9)

อบินาดัม (Omni 1:10–11)
อแมลิไค (ออมไน 1:12)

เบ็นจามินกับศาสดาพยากรณ ์
ผู้บริสุทธิ์ (ถ้อยคำาของมรอมอน 
1:16–18; โมไซยาห์ 1–6)

 

โมไซยาห์1 (ออมไน 1:12–23)

เบ็นจามิน (ออมไน 1:23–25)

124 ปี ก่อนคริสตกาล โมไซยาห์2 (โมไซยาห์ 1:15) โมไซยาห์2 (โมไซยาห์ 6:3)

122 ปี ก่อนคริสตกาล แอลมา1 (โมไซยาห์ 25:19; 26:28)

1 91 ปี ก่อนคริสตกาล แอลมา2 (โมไซยาห์ 29:44) แอลมา2 (โมไซยาห์ 29:42) แอลมา2 (แอลมา 2:16)

9 83 ปี ก่อนคริสตกาล นีไฟฮาห์ (แอลมา 4:17, 20)

18 74 ปี ก่อนคริสตกาล โมโรไน (แอลมา 43:17)

19 73 ปี ก่อนคริสตกาล ฮีลามัน1 (แอลมา 37:1;  
45:20–23)

24 68–67 ปี ก่อน
คริสตกาล

เพโฮรัน (แอลมา 50:39–40)

32 60 ปี ก่อนคริสตกาล โมโรไนฮาห์ (แอลมา 62:43)

36 56 ปี ก่อนคริสตกาล ชิบลัน (แอลมา 63:1)

39 53 ปี ก่อนคริสตกาล ฮีลามัน2 (แอลมา 63:11)

40 52 ปี ก่อนคริสตกาล เพโฮรัน2 (ฮีลามัน 1:1, 5)  
และเพคูมิไน (ฮีลามัน1:13)

42 50 ปี ก่อนคริสตกาล ฮีลามัน2 (ฮีลามัน 2:1–2)

53 39 ปี ก่อนคริสตกาล นีไฟ1 (ฮีลามัน 3:37) นีไฟ1 (ฮีลามัน 3:37)
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ความจริงที่นีไฟ ‘อุทิศถวายเจคอบและโจเซฟ’ เพื่อพวกเขา 
จะเป็นปุโรหิตและผู้สอนบนแผ่นดินของชาวนีไฟ แต่ข้อเท็จจริง 
ที่ใช้ ปุโรหิตและผู้สอน เป็นพหูพจน์ระบุว่าไม่ได้เป็นการอ้างอิง 
ถึงตำาแหน่งฐานะปุโรหิต แต่ใช้ในความหมายของงานมอบหมาย 
ทั่วไปให้สอน นำาทาง และตักเตือนผู้คน” (Answers to Gospel 
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5  vols. 
[1957–1966], 1:124)

เจคอบ 1:19 “เร�ขย�ยตำ�แหน่งของเร�แด่พระเจ้�”

•	ขณะสนทนาถึงหน้าที่ของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตเพื่อรับใช้ผู้อ่ืน 
ประธาน โธมัส เอส. มอนสันอธิบายว่า

“การขยายการเรียกหมายถึงอะไรหรือ หมายถึงการเสริมสร้าง 
การเรียกน้ันให้มีศักด์ิศรีและความสำาคัญมากข้ึน ทำาให้น่ายกย่อง 
เทิดทูนในสายตามนุษย์ทุกคน ขยายการเรียกน้ันและเสริมสร้าง 
ให้แข็งแกร่งขึ้น ให้แสงสวรรค์ฉายผ่านการเรียกนั้นไปสู่สายตา
ผู้อื่น

เจคอบ 1:15 อนุภรรยา คืออะไร

•	อนุภรรยา ในพันธสัญญาเดิม “ได้รับพิจารณาว่าเป็น ภรรยา 
ตำาแหน่งท่ีสอง คือเป็นภรรยาท่ีไม่ได้มีฐานะเดียวกันในระบบชน 
ช้ันของสังคมสมัยนั้นเหมือนกับภรรยาที่ไม่เรียกว่าอนุภรรยา”  
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 
154) อนุภรรยาได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่และไม่ได้ละเมิด
กฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเมื่อการแต่งงานได้รับความเห็น
ชอบจากพระเจ้า (ดู คพ. 132:34–43) อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัย
ของพระคัมภีร์มอรมอน อนุภรรยาไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
พระเจ้า (ดู เจคอบ 2:27; โมไซยาห์ 11:2)

เจคอบ 1:18 “ปุโรหิตและผู้สอนที่ได้รับก�รอุทิศถว�ย”

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายถึงปุโรหิต 
และผู้สอนที่กล่าวไว้ใน เจคอบ 1:18 “ชาวนีไฟประกอบศาสน-
พิธีโดยอาศัยฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคนับจากสมัยของลีไฮ
จนถึงวันที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงปรากฏท่ามกลางพวกเขา เป็น 

เจคอบ 1–4

ปีการปก- 
ครองของ 
ผู้พิพากษา

ปีคริสตศักราช กษัตริย์ หัวหน้าผู้
พิพากษา หรือผู้ปกครอง

ผู้นำาในประวัติศาสตร์หรือ
ผู้นำาศาสนจักร

ผู้นำาทางทหาร

62 30 ปี ก่อนคริสตกาล ซีโซรัม (ฮีลามัน 4:18; 5:1)
ข้ออ้างอิงสุดท้ายถึงโมโรไนฮาห์  
(ฮีลามัน 4:18)

66 26 ปี ก่อนคริสตกาล บุตรของซีโซรัม (ฮีลามัน 6:15)

? ? ซีโซรัม (ฮีลามัน 6:39; 9:23)

92 ค.ศ. 1 เลโคนิอัส1 (3 นีไฟ 1:1) นีไฟ2 (3 นีไฟ 1:1–2)

ค.ศ. 16 กิดกิดโดไน (3 นีไฟ 3:18)

ค.ศ. 30 เลโคนิอัส2 (3 Nephi 6:19)

? นีไฟ3 (?) (ข้อความอ้างอิงของ 4 นีไฟ)

ค.ศ. 110 เอมัส1 (4 นีไฟ 1:19–20)

ค.ศ. 194 เอมัส2 (4 นีไฟ 1:21)

ค.ศ. 305 แอมารอน (4 นีไฟ 1:47)

ค. ค.ศ. 321–335 มอรมอน (มอรมอน 1:1–3)

ค.ศ. 326 มอรมอน (มอรมอน 2:2)

ค.ศ. 385 โมโรไน (มอรมอน 6:6)
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เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายการรักษาดุลยภาพอันท้าทายของการสอนความจริงทั้ง
อย่างห่วงใยต่อความรู้สึกและอย่างตรงไปตรงมา

“เจคอบใช้พระคัมภีร์เกือบสิบข้อกล่าวขอโทษเพราะบาปที่ท่าน 
ต้องพูดและภาษาที่ท่านต้องใช้พูดเรื่องเหล่านั้น ท่านบอกว่า 
ท่านทำาด้วย ‘ความมีสติ’ เพราะ ‘ถูกถ่วงด้วยความปรารถนา
และความกังวลมากเพื่อความผาสุกของจิตวิญญาณ [ของผู้ที่
ฟังท่าน]’ (เจคอบ 2:2–3) โดยที่เรารู้จักท่าน เราจะแปลกใจถ้า
ท่านพูดเป็นอย่างอื่น

“ฟังดูน้ำาเสียงอันโศกเศร้าของข้อพระคัมภีร์เหล่านี้—ซึ่งเป็น
ความโศกเศร้าอย่างแท้จริงของพระคัมภีร์—ขณะท่านติดตาม
อย่างต่อเนื่องในสิ่งที่ท่านเอาใจใส่มาตลอด—มั่นคงภักดีต่อ
พระผู้เป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์

“‘แท้จริงแล้ว, มันทำาให้จิตวิญญาณข้าพเจ้าเศร้าโศกและทำาให้
ข้าพเจ้าเบือนหน้าหนีด้วยความอายต่อหน้าที่ประทับของพระผู้
รังสรรค์ของข้าพเจ้า, ว่าข้าพเจ้าต้องเป็นพยานแก่ท่านเกี่ยวกับ
ความชั่วร้ายของใจท่าน. . . .

“‘ดังนั้น, มันจึงน่าทุกข์ใจต่อจิตวิญญาณข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าจะ
ถูกบีบคั้น, เนื่องจากพระบัญชาอันเคร่งครัดซึ่งข้าพเจ้าได้รับมา 
จากพระผู้เป็นเจ้า, ให้ตักเตือนท่านตามโทษานุโทษของท่าน, ทำา 
ให้บาดแผลของคนที่บาดเจ็บอยู่แล้วใหญ่ขึ้น, แทนที่จะปลอบ 
โยนและรักษาบาดแผลของพวกเขา; และคนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ 
นั้น, แทนที่จะดื่มด่ำาพระวจนะที่น่าพึงใจของพระผู้เป็นเจ้าก็ม ี
กริชมาคอยทิ่มแทงจิตวิญญาณพวกเขาและทำาให้จิตใจอัน
เปราะบางของพวกเขาบาดเจ็บ.’ (เจคอบ 2:6–7, 9)

“เรายังไม่ได้เข้าไปสู่โอวาท  ก่อนที่เรารู้สึกอย่างแท้จริงว่า วิธ ี
สั่งสอนอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนี้รุนแรงต่อเจคอบเหมือนกับที่ 
รุนแรงต่อผู้ฟังของท่านซึ่งรู้สึกผิด แต่บางทีอาจสอนอย่างนี้ไป 
ตลอด และนั่นคือสาเหตุที่ในคำาสอนของพระคริสต์ส่วนใหญ ่
พระองค์ทรงเป็น ‘คนที่ได้รับความเจ็บปวด’ จึงต้องมีการรักษา 
พระบัญญัติและบาปจะต้องถูกประณาม แต่กระทั่งตำาแหน่งที ่
กล้าหาญน้ียังต้องทำาด้วยความการุณย์ แม้แต่ศาสดาพยากรณ์ 
ผู้เคร่งครัดยังต้องส่ังสอนจากส่วนลึกของจิตวิญญาณท่ีละเอียด 
อ่อน” (“Jacob the Unshakable,” in Heroes from the Book 
of Mormon [1995], 39–40)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน
ว่าเมื่อผู้นำาฐานะปุโรหิตรู้สึกว่าถูก “บีบคั้น” จากพระวิญญาณ

“แล้วเราจะขยายการเรียกได้อย่างไร เพียงทำาหน้าที่รับใช้ซึ่ง 
เกี่ยวข้องกับการเรียกนั้น เอ็ลเดอร์คนหนึ่งขยายการเรียกที่เขา 
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเอ็ลเดอร์โดยศึกษาหน้าที่ในตำาแหน่งเอ็ล- 
เดอร์แล้วทำาหน้าท่ีเหล่าน้ัน เอ็ลเดอร์ทำาอย่างไรตำาแหน่งอ่ืนก็ทำา 
อย่างนั้น ทั้งมัคนายก ผู้สอน ปุโรหิต อธิการ และทุกคนที่
ดำารงตำาแหน่งในฐานะปุโรหิต” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2005 
หน้า 69)

เจคอบ 1:19; 2:2 “โดยรับบ�ปของผู้คนไว้บนศีรษะของ 
เร�เอง”

•	ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบท่ีจะนำาในศาสนจักรแบกรับความรับผิด 
ชอบที่จริงจัง เจคอบสอนว่าเมื่อผู้นำาไม่สอนพระวจนะของพระผู้ 
เป็นเจ้าแก่ผู้ที่เขาได้รับเรียกให้นำา เขามีส่วนรับผิดชอบบาปของ
คนเหล่านั้น ประธานฮิวจ์  บี. บราวน์ (1883–1975) แห่งฝ่าย
ประธานสูงสุดอรรถาธิบายความรับผิดชอบท่ีเจคอบอธิบายไว้
ดังนี้

“ประธานจอห์น เทย์เลอร์เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งในการพูดกับพี ่
น้องฐานะปุโรหิตว่า ‘ถ้าท่านไม่ขยายการเรียกของท่าน พระผู ้
เป็นเจ้าจะทรงให้ท่านรับผิดชอบผู้ที่ท่านอาจช่วยให้รอดถ้าท่าน
ได้ทำาหน้าที่ของท่าน’

“นี่คือคำาพูดท้าทาย ถ้าเป็นเพราะบาปอันเกิดจากการที่ข้าพเจ้า
ทำาหรือละเลยแล้วทำาให้ข้าพเจ้าสูญเสียส่ิงท่ีข้าพเจ้าควรได้ 
ในชีวิตหน้า ข้าพเจ้าจะต้องทนทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยและคนที่
ข้าพเจ้ารักก็ทนทุกข์ด้วย แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทำางานมอบหมาย
ในฐานะอธิการ ประธานสเตค ประธานคณะเผยแผ่ หรือการ
เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่คนหน่ึงของศาสนจักร—ถ้าเราคนใดไม่
ได้สอน นำา กำากับดูแล และช่วยผู้คนที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแล
และในขอบเขตอำานาจของเราให้รอด พระเจ้าจะทรงให้เรารับ
ผิดชอบความล้มเหลวของเราที่ส่งผลให้พวกเขาหลงหายไป” 
(in Conference Report, Oct. 1962, 84)

เจคอบ 2:8–10 ตักเตือน “เนื่องจ�กพระบัญช�อัน 
เคร่งครัดของพระผู้เป็นเจ้�”

•	แทนที่จะสอน “พระวจนะซึ่งรักษาจิตวิญญาณที่บาดเจ็บ”  
(เจคอบ 2:8) หรือพูด “พระวจนะที่น่าพึงใจของพระผู้เป็นเจ้า” 
(ข้อ  9) เจคอบรู้สึกเสียใจว่าพระเจ้าทรงบีบคั้นให้พูดหัวข้อที่จะ 
“ทำาให้บาดแผลของคนที่บาดเจ็บ [อยู่แล้ว] ใหญ่ขึ้น” (ข้อ  9) 
บางครั้งคำาพูดที่ตรงไปตรงมาและท้าทายเป็นสิ่งจำาเป็นเม่ือ
ฐานะปุโรหิตเรียกให้สมาชิกศาสนจักรกลับใจ

บทที่ 15
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• ประธานเดวิด  โอ. แมคเคย์ (1873–1970) แนะนำาให้เรา 
ระมัดระวังว่าเราแสวงหาสิ่งใด ถึงแม้เราจะได้รับเกือบทุกสิ่งที ่
เราทำางานให้ได้มา แต่สิ่งเหล่านั้นอาจมาพร้อมกับราคาที่สูง  

“ท่านแสวงหาสิ่งใดก่อน ท่าน
ทะนุถนอมสิ่งใดมากที่สุดใน
ความคิดของท่าน สิ่งนี้จะเป็น
ตัวกำาหนดจุดหมายปลายทาง
ของท่านเป็นส่วนใหญ.่ . .  ท่าน 
อาจได้มาเกือบทุกสิ่งที่ท่าน
ดิ้นรนให้ได้มาในโลกนี้ ถ้าท่าน
ทำาเพื่อความร่ำารวย ท่านจะ 
ร่ำารวย แต่ก่อนที่ท่านจะตั้งเป้า 

หมายเพ่ือส่ิงน้ัน จงมองไปท่ีคนเหล่าน้ันซ่ึงเสียสละทุกอย่างเพ่ือ 
บรรลุจุดประสงค์นี้ มองผู้คนที่ต้องการความร่ำารวยเพื่อเห็นแก ่
ความร่ำารวย ทองไม่ได้ทำาให้มนุษย์เสื่อมโทรม แต่เจตนาที่ต้อง 
การทองคำานั้นต่างหากที่ทำาให้เกิดการเสื่อมโทรม” (Treasures 
of Life [1962], 174–175)

•	ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ให้คำาแนะนำาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสวงหาความสำาเร็จในชีวิต

“เราต้องการให้ลูกหลานของเรารู้ว่าการเลือกในชีวิตไม่ใช่การ 
เลือกระหว่างความมีชื่อเสียงกับความไม่มีชื่อเสียง หรือการ 
เลือกระหว่างความร่ำารวยกับความยากจน การเลือกคือการ 
เลือกระหว่างความดีกับความชั่ว และนั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน
อย่างมาก 

“ในที่สุดเมื่อเราเข้าใจบทเรียนนี้ หลังจากนี้ความสุขของเราจะ 
ไม่ได้มุ่งไปที่วัตถุสิ่งของ เราจะมีความสุขโดยไม่มีสิ่งเหล่านั้น 
หรือประสบความสำาเร็จแม้ว่าจะไม่มีสิ่งเหล่านั้น

“ความร่ำารวยและชื่อเสียงไม่จำาเป็นต้องได้มาเพราะแสวงหาสิ่ง
เหล่านั้น คุณค่าของเราไม่ได้วัดจากกิตติศัพท์หรือสิ่งที่เรามี . . .

“ชีวิตของเราประกอบขึ้นด้วยการตัดสินใจทุกวันหลายพันครั้ง 
เป็นเวลาหลายปีที่การเลือกเล็กๆ น้อยๆ นี้จะสะสมเข้าด้วยกัน
และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเรามีค่าเพียงไร

“ข้าพเจ้าขอย้ำาว่าการทดสอบครั้งสำาคัญของชีวิตไม่ได้มีจุดศูนย์ 
กลางอยู่ที่การเลือกระหว่างความมีชื่อเสียงและความไม่มีชื่อ
เสียง หรือไม่ใช่ระหว่างความร่ำารวยกับความยากจน การตัดสิน
ใจครั้งสำาคัญที่สุดของชีวิตคือระหว่างความดีกับความชั่ว” (in 
Conference Report, Oct. 1980, 28–29; or Ensign, Nov. 
1980, 21)

ให้สั่งสอนและตักเตือน สมาชิกศาสนจักรมีความรับผิดชอบที่
จะกระทำาตามคำาตักเตือนและคำาแนะนำาที่ให้แก่พวกเขา

“สัปดาห์ที่แล้วข้าพเจ้าคุยกับสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ท่านหนึ่งถึงเรื่องคำาติชมที่เราได้รับเกี่ยวกับคำาปราศรัยของเรา
ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายน เพื่อนข้าพเจ้าพูดว่ามีคนบอก
ท่านว่า ‘ผมฟังคำาปราศรัยของท่านสนุกมาก’” เราเห็นพ้องกัน 
ว่านั่นไม่ใช่คำาติชมที่เราต้องการ ดังที่เพื่อนข้าพเจ้าพูดว่า ‘ผม
ไม่ได้กล่าวคำาปราศรัยเพื่อให้ สนุก เขาคิดว่าผมเป็นอะไร เป็นผู้
ให้ความบันเทิงแก่ผู้อื่นหรือ’ สมาชิกโควรัมอีกท่านหนึ่งร่วมการ 
สนทนาโดยพูดว่า ‘นั่นทำาให้ผมนึกถึงเรื่องของนักบวชที่ดีคน 
หนึ่ง เมื่อสมาชิกในโบสถ์คนหนึ่งพูดว่า “ผมฟังท่านเทศน์สนุกดี
ครับวันนี้” นักบวชตอบว่า “ในกรณีนี้ คุณไม่ได้เข้าใจอะไรเลย”’

“ท่านอาจจะจำาการประชุมใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ข้าพเจ้าพูด
เรื่องสื่อลามกได้ ไม่มีใครบอกข้าพเจ้าว่าคำาปราศรัยนั้น ‘สนุก’ 
—ไม่มีสักคน! อันที่จริงไม่มีความสนุกอยู่ในคำาปราศรัยนั้นแม้
สำาหรับตัวข้าพเจ้าเอง

“ข้าพเจ้าพูดถึงการสนทนาท่ีเกิดขึ้นเม่ือไม่นานมานี้เพ่ือสอน
หลักธรรมว่าข่าวสารที่ให้โดยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในการประชุม
ใหญ่—ข่าวสารที่เตรียมภายใต้อิทธิพลของพระวิญญาณเพื่อ
ทำาให้งานของพระเจ้ารุดหน้า—ไม่ได้ทำาเพื่อความสนุก แต่ทำา
เพื่อดลใจ จรรโลงใจ ท้าทาย หรือแก้ไข พูดให้ฟังภายใต้อิทธิพล
ของพระวิญญาณของพระเจ้า พร้อมด้วยผลที่ตั้งใจไว้ว่าผู้ฟัง 
จะเรียนรู้จากคำาปราศรัยและจากพระวิญญาณถึงสิ่งที่เขาควร 
ทำา” (“การอุทิศตนตลอดชีวิต” [ไฟร์ไซด์ซีอีเอสสำาหรับคน 
หนุ่มสาว 1 พฤษภาคม 2005] หน้า 1 www.ldsces.org)

เจคอบ 2:12–19  “ก่อนท่ีท่�นจะแสวงห�คว�มม่ังค่ัง”

•	เจคอบสอนว่าพระผู้เป็นเจ้า

จะไม่ทรงกล่าวโทษคนร่ำารวย

เพราะความมั่ งคั่ งของพวก

เขา แต่การกล่าวโทษเกิดจาก

ความจองหองหรือใช้ความ

อุดมสมบูรณ์ของพวกเขาใน

ทางที่ผิด (ดู เจคอบ 2:13–14) 

ชาวนีไฟบางคนเลือกความมั่งคั่งให้เป็นศูนย์กลางชีวิตของพวก 

เขาแทนพระผู้เป็นเจ้า การแสวงหาความร่ำารวยทำาให้พวกเขา

ข่มเหงพี่น้องของตนแทนที่จะช่วยคนเหล่านั้น (ดู ข้อ 18–19)

เจคอบ 1–4
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“จงอย่าละอาย, ทั้งอย่าอับอาย; แต่จงรับการตักเตือนในความ

คิดผยองและความลำาพองทั้งปวงของเจ้า, เพราะมันนำาบ่วงมา

ดักจิตวิญญาณเจ้า” (คพ. 90:17)

“คนที่ยกตนให้สูงส่งเราจะทำาให้ต่ำาต้อย, และคนที่ทำาให้ตน

ต่ำาต้อยเราจะยกให้สูงส่ง” (คพ. 101:42)

เจคอบ 2:20–21

เจคอบสอนความจริงในเรื่องใดเพื่อแสดง
ให้เห็นว่าการข่มเหงผู้อื่น “น่าชิงชังสำาหรับ

พระองค์ผู้ทรงสร้างเนื้อหนังทั้งปวง” 

 

เจคอบ 2:23–30 พหุสมรส

•	เจคอบสอนอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้ชาว 

นีไฟปฏิบัติพหุสมรสทุกรูปแบบ พระองค์ตรัสว่าชายต้องมีภรรยา 

เพียงหนึ่งคนเท่านั้นเว้นแต่พระเจ้าจะทรงบัญชาเป็นอย่างอื่น 

(ดู เจคอบ 2:27–30) ในยุคสมัยของเราประธานกอร์ดอน  บี. 

ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) กล่าวถึงจุดยืนของศาสนจักรในเรื่อง 

พหุสมรสว่า

“ข้าพเจ้าอยากจะให้ความกระจ่างว่า ศาสนจักรนี้ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ปฏิบัติพหุสมรส พวกเขาไม่ใช่สมาชิกของ 

ศาสนจักรนี้ พวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นสมาชิกเลย พวกเขา 

ฝ่าฝืนกฎหมายแพ่ง พวกเขารู้ว่าพวกเขากำาลังฝ่าฝืนกฎหมาย 

พวกเขาต้องได้รับโทษตามกฎหมาย แน่นอนว่าศาสนจักรไม่มี

อำานาจที่จะใช้กฎหมายในเรื่องพวกนี้

“หากพบว่าสมาชิกคนใดในศาสนจักรของเราปฏิบัติพหุสมรส  

พวกเขาจะได้รับปัพพาชนียกรรม ซึ่งเป็นการลงโทษรุนแรงที่สุด 

ที่ศาสนจักรทำาได้ ผู้มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ไม่เพียงละเมิดกฎหมาย 

เท่านั้น แต่พวกเขายังละเมิดกฎของศาสนจักรนี้อีกด้วย หลัก

แห่งความเชื่อของเราข้อหนึ่งผูกมัดเราไว้ อ่านว่า ‘เราเชื่อในการ

อยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้ปกครอง, และฝ่าย

ปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, และการสนับสนุน

กฎหมาย’ (หลักแห่งความเชื่อข้อ 12) ไม่มีใครที่เชื่อฟังกฎหมาย

และทำาผิดกฎหมายในเวลาเดียวกันได้ . . .

เจคอบ 2:17 “เผื่อแผ่ด้วยทรัพย์สมบัติของท่�น”

•	ในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย เงิน
บริจาคอดอาหารมีไว้ช่วยเหลือคนยากจนและคนขัดสน ผู้นำา
ศาสนจักรกระตุ้นให้สมาชิกมีน้ำาใจเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ด้วยการ
บริจาค เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองให้คำาแนะนำาว่าเราควรบริจาคเท่าไร

“เราควรจ่ายเงินอดอาหารเท่าไร พี่น้องทั้งหลาย จำานวนเงิน 
บริจาคของเราเพ่ือเป็นพรให้แก่คนยากจนถือเป็นเครื่องวัดถึง 
ความสำานึกคุณที่เรามีต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา แล้วเราผู ้
ได้รับพรอย่างล้นเหลือจะเมินหน้าหนีผู้คนที่ต้องการความช่วย 
เหลือจากเราได้หรือ การจ่ายเงินอดอาหารด้วยใจเผื่อแผ่เป็น 
การวัดความเต็มใจในการอุทิศถวายตนเองเพื่อบรรเทาทุกข์
ของผู้อื่น

“บราเดอร์มาเรียน  จี. รอมนีย์ ผู้เป็นอธิการวอร์ดของเราสมัยที ่
ข้าพเจ้าได้รับเรียกให้ทำางานเผยแผ่ ต่อมาท่านรับใช้เป็นสมาชิก 
ในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร เตือนว่า

“‘จงมีใจเผื่อแผ่ในการให้ เพื่อ 
ตัวท่านเองจะเติบโต อย่าให ้
เพียงเพื่อประโยชน์ของคน
ยากจน แต่จงให้เพื่อความ 
ผาสุกของตัวท่านเองด้วย จง 
ให้มากพอเพื่อที่ท่านจะมอบ
ตนให้อาณาจักรของพระผู้เป็น
เจ้าได้โดยผ่านการอุทิศถวาย

ทรัพย์สมบัติและเวลาของท่าน’ (Ensign, July 1982,  4)” (ดู 
เลียโฮนา พ.ค. 2001, 75)

เจคอบ 2:20–22 “จองหองในใจท�่น”

•	บางครั้งความจองหองเรียกว่าบาปหนักทางวิญญาณ เป็น 
บาปของซาตานในดินแดนก่อนเกิด (ดู อิสยาห์ 14:12–14;  
โมเสส 4:1–2) นอกจากนี้ ความจองหองยังนำาไปสู่ความล้ม
เหลวและความพินาศดังที่พระเจ้าทรงย้ำาเตือนเราว่า

“จงระวังความหยิ่งจองหอง, เกลือกเจ้าจะเข้าไปสู่การล่อลวง” 
(คพ. 23:1)

“เพราะโมงใกล้เข้ามาแล้วและวันมาถึงในไม่ช้าเม่ือแผ่นดินโลก 
สุกงอม; และคนจองหองทั้งปวงและคนทั้งหลายที่ทำาชั่วจะเป็น
ดังตอข้าว; และเราจะเผาพวกเขาสิ้น, พระเจ้าจอมโยธาตรัส, 
เพื่อความชั่วร้ายจะไม่อยู่บนแผ่นดินโลก” (คพ. 29:9)

บทที่ 15
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ดับไม่ได้ ซ่ึงจะผลักดันเราเข้าสู่บาปท่ีร้ายแรงข้ึน บ่มเพาะความ 
เห็นแก่ตัวและสามารถสร้างการกระทำาท่ีก้าวร้าว เช่นการทำาร้าย 
ร่างกาย การทำาแท้ง การกระทำาทารุณกรรมทางเพศ และ 
อาชญากรรมที่รุนแรง การปลุกเร้าเช่นนั้นสามารถนำาไปสู่การ 
รักร่วมเพศ และสิ่งเหล่านั้นเป็นความชั่วร้ายและเป็นความผิด
อย่างแน่นอน” (ดู เลียโฮนา มกราคม 1995 หน้า 33)

เจคอบ 2:31–35 “ใจหล�ยดวงจึงต�ย, ด้วยถูกทิ่มแทง
เป็นแผลลึก”

•	สามีชาวนีไฟหลายคนทำาร้ายจิตใจภรรยาและทำาให้ลูกๆ  
ของพวกเขาสูญเสียความเชื่อมั่น ครอบครัวจะถูกทำาลายเมื่อ 
ละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศ เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์- 
เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า
คนที่ไม่มีส่วนในการทำาบาปต้องได้รับผลกระทบจากบาปนั้น
อย่างไร

“ความไม่บริสุทธิ์ทางเพศและการนอกใจส่งผลร้ายแรง เช่นผล 
ท่ีเกิดตามมาเป็นระลอกหรือแม้แต่ผลท่ีวนเวียนหลอกหลอน 
จากการเป็นลูกนอกกฎหมายและขาดพ่อ พร้อมด้วยโรคร้าย 
และครอบครัวที่แตกแยก ชีวิตสมรสหลายคู่แขวนอยู่บนเส้น 
ด้ายหรือไม่ก็ขาดไปเรียบร้อยแล้ว . . .

“ดังน้ัน การรักษาพระบัญญัติข้อท่ีเจ็ดจึงเป็น โล่คุ้มกัน ท่ีสำาคัญ
อย่างยิ่ง (ดู อพยพ 20:14) การลดโล่ลงต่ำาหรือการสูญเสียโล ่
คุ้มกัน จะทำาให้สูญเสียพรอันเป็นท่ีต้องการอย่างมากน้ันไป ไม่มี 
บุคคลใดหรือประชาชาติใดรุ่งเรืองได้นานโดยไม่มีพรเหล่านี้” 
( ดู เลียโฮนา มกราคม 2002 หน้า 105)

เจคอบ 3:1–2

เจคอบบอกว่าผู้มีใจบริสุทธิ์ที่ถูกทรยศ
หรือทนทุกข์จะได้รับพรใด

 
เจคอบ 3:10 คว�มเสียห�ยอันเกิดจ�กแบบอย่�งท่ีไม่ดี

•	เด็กเรียนรู้ทุกแบบอย่างที่พวกเขาเห็นจากคนรอบข้าง น่า 
เสียดายที่แบบอย่างของความไม่ชอบธรรมสามารถมีอิทธิพล 
บ่อนทำาลายคนรุ่นเยาว์ เอ็ลเดอร์วอห์น  เจ. เฟเธอร์สโตนแห่ง 
สาวกเจ็ดสิบเตือนว่า “ข้าพเจ้าขอพูดกับผู้ใหญ่และบิดามารดา
ดังนี้ บิดาของเอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี [ออสการ์ วอล- 
เทอร์ แมคคองกี] ให้คำาแนะนำาว่าเมื่อเราละเมิดพระบัญญัต ิ

“กว่าหน่ึงศตวรรษมาแล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยต่อวิลฟอร์ด 
วูดรัฟฟ์ ศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ว่าควรหยุดการปฏิบัต ิ
พหุสมรส ซึ่งหมายความว่า 
ปัจจุบันสิ่งนี้ฝ่าฝืนกฎของพระ 
ผู้เป็นเจ้า แม้ในประเทศที่กฎ- 
หมายแพ่งหรือบัญญัติทาง
ศาสนาอนุญาตให้มีพหุสมรส
ได้ ศาสนจักรก็สอนว่าการแต่ง 
งานจะต้องเป็นระบบครอบครัว 
ซึ่งมีคู่ครองเพียงคนเดียว และ
ไม่ยอมรับผู้ที่ปฏิบัติพหุสมรส
เข้ามาเป็นสมาชิก” ( ดู เลียโฮนา มกราคม 1999 หน้า 83–84)

เจคอบ 2:28 คว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
นิยามไว้อย่างชัดเจนถึงกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศเม่ือท่าน 
สอนว่า “ความสัมพันธ์ทางเพศใดๆ นอกเหนือพันธะของการ 
แต่งงาน—ข้าพเจ้าหมายถึงการมีเจตนาสัมผัสส่วนต่างๆ ของ 
ร่างกายที่เป็นส่วนตัวและศักดิ์สิทธิ์ของผู้อื่น ไม่ว่าจะมีเสื้อผ้า
หรือไม่มีเสื้อผ้าปกคลุม—เป็นบาปและเป็นสิ่งต้องห้ามโดยพระ 
ผู้เป็นเจ้า เป็นการล่วงละเมิดด้วยถ้าปลุกเร้าความรู้สึกเหล่านี ้
ให้เกิดขึ้นภายในร่างกายของท่านเองโดยเจตนา” (ดู เลียโฮนา 
มกราคม 1995 หน้า 33-34)

เอ็ลเดอร์สก็อตต์ยืนยันการยอมรับจากสวรรค์ถึงการมีเพศ 
สัมพันธ์ในการแต่งงาน เช่นเดียวกับการกล่าวโทษจากสวรรค ์
ถึงการผิดศีลธรรมทางเพศ ท่านเตือนว่า

“ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นสิ่งต้องห้ามโดยพระเจ้าถ้าทำานอก 
เหนือจากคำามั่นสัญญาอันยั่งยืนของการแต่งงานเพราะเป็น 
การทำาลายพระประสงค์ของพระองค์ ภายใต้พันธสัญญาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของการแต่งงาน ความสัมพันธ์เช่นนี้ดำาเนินตามแผน
ของพระองค์ เมื่อได้รับประสบการณ์นี้โดยวิธีอื่นถือเป็นการต่อ 
ต้านพระประสงค์ของพระองค์ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดอันตรายทาง 
อารมณ์และทางวิญญาณ แม้ผู้ที่มีส่วนร่วมในความผิดนี้จะไม่ 
ตระหนักถึงส่ิงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่พวกเขาจะตระหนักใน
เวลาต่อมา

“การผิดศีลธรรมทางเพศก่อให้เกิดอุปสรรคขวางกั้นอิทธิพลของ 
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยยกระดับจิตวิญญาณ ให้ความ 
กระจ่าง และเพิ่มพลังความสามารถของเรา ก่อให้เกิดการปลุก 
เร้าทางกายและอารมณ์อย่างรุนแรง จนเป็นความกระหายที ่

เจคอบ 1–4
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เจคอบ 3:11 “คว�มต�ยครั้งที่สอง”

•	ความตายคร้ังท่ีสองเรียกอีกช่ือหน่ึงว่าความตายทางวิญญาณ  
คู่มือพระคัมภีร์อธิบายว่าความตายทางวิญญาณคือ “การแยก 
จากพระผู้เป็นเจ้าและอิทธิพลของพระองค์” ความตายทางวิญ- 
ญาณหรือความตายครั้งที่สองเจคอบพูดถึง “เกิดขึ้นหลังการ 
ตายของร่างกายมรรตัยด้วย. ทั้งสัตภาวะที่ฟื้นคืนชีวิตและมาร
กับบรรดาเทพของเขาจะได้รับการพิพากษา. คนที่จงใจกบฏต่อ 
แสงสว่างและความจริงของพระกิตติคุณจะได้รับความตาย
ทางวิญญาณ. . . .  (แอลมา 12:16; ฮีลามัน 14:16–19; คพ. 
76:36–38)” (คู่มือพระคัมภีร์ “ความตาย, ทางวิญญาณ”)

เจคอบ 4:5 นมัสก�รพระบิด�ในพระน�มของพระเยซู
คริสต์

•	งานเขียนของเจคอบให้แนวคิดท่ีสำาคัญแก่เราถึงกฎของ

โมเสสและพันสัญญาเดิม ใน เจคอบ 4:5 เราเรียนรู้ว่าศาสดา

พยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมก่อนยุคสมัยของเจคอบรู้ว่าพระ

คริสต์และพระบิดาทรงเป็น

สองพระองค์อย่างชัดเจนและ

นมัสการพระบิดาอย่างถูก

ต้องในพระนามของพระคริสต์ 

ถ้อยคำาของเจคอบระบุว่ากฎ

ของโมเสสเป็นมากกว่ากฎและ

ประมวลกฎหมายดังคำาพูด

ของนักวิชาการสมัยใหม่ กฎ

ของโมเสสเป็นพยานถึงพระ

เยซูคริสต์และนำาคนชอบธรรม

ไปสู่การชำาระให้บริสุทธิ์ผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

เจคอบ 4:10 “จงอย่�พย�ย�มให้คำ�ปรึกษ�พระเจ้�”

•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 

สูงสุดอธิบายว่า “ให้คำาปรึกษาพระเจ้า” หมายความว่า “ตอน

นี้ข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่ามีสมาชิกศาสนจักรจำานวนมากที่ตั้งใจทำา 

ตามคำาชักจูงของมนุษย์หรือของตนเองแทนท่ีจะใส่ใจคำาแนะนำา 

ของพระเจ้า อย่างไรก็ตามเมื่อเราไม่ได้ทำาตามคำาแนะนำาของ

พระเจ้า เรามีแนวโน้มที่จะฟังคำาแนะนำาของเราเองแทนที่จะฟัง 

ของพระองค์ อันที่จริงเราไม่สามารถทำาอย่างอื่นได้นอกจากทำา 

ตามคำาแนะนำาของตนเองในยามท่ีเราไม่รู้คำาแนะนำาของพระเจ้า” 

(“Seek Not to Counsel the Lord,” Ensign, Aug. 1985, 5)

ข้อใดก็ตาม แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ต่อไปภายหน้าเยาวชน
ของเราอาจเลือกที่จะละเมิดพระบัญญัติซึ่งอาจเลวร้ายกว่า
เป็น 10 เท่าหรือ 100 เท่าโดยถือเอาเหตุผลจากการละเมิดพระ
บัญญัติเล็กน้อยที่เราเคยทำาเป็นข้ออ้าง” (ดู เลียโฮนา มกราคม 
2000 หน้า 16)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ

สองเตือนให้บิดามารดาของศาสนจักรแสดงศรัทธาและความ

ชอบธรรมส่วนตัวให้ลูกๆ ของพวกเขาเห็น

ข้าพเจ้าคิดว่าพ่อแม่บางคนอาจไม่เข้าใจว่า แม้เขาจะมั่นใจว่า

ตนมีประจักษ์พยานส่วนตัว แต่เขาก็ยังทำาให้ศรัทธานั้นยากเกิน 

กว่าที่ลูกจะสังเกตเห็น เราเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่แข็งขันและ 

ไปการประชุมพอสมควร แต่ถ้าเราไม่ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์

ตรงตามพระกิตติคุณ และถ่ายทอดความเชื่อมั่นสุดหัวใจให้ลูก 

ของเราเก่ียวกับความจริงของการฟ้ืนฟูและการนำาทางจากสวรรค์ 

ของศาสนจักรตั้งแต่นิมิตแรกจนถึงเดี๋ยวนี้ ลูกของเราอาจจะ

กลายเป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่ ไม่ แข็งขันและไม่ไปโบสถ์เลย 

ยังความเสียใจแก่เราแต่ไม่ใช่เรื่องแปลก

“ไม่นานมาน้ี ข้าพเจ้ากับซิสเตอร์ฮอลแลนด์พบชายหนุ่มแสนดี 

คนหน่ึงท่ีไปมาหาสู่เราหลังจากเขาได้ทดสอบเร่ืองเหนือธรรมชาติ 

และสำารวจศาสนาทางตะวันออกหลายๆ ศาสนา เขารับว่าคุณ

พ่อของเขาไม่เชื่ออะไรเลย คุณปู่เป็นสมาชิกศาสนจักรของพระ

เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ‘แต่ท่านไม่แข็งขัน’ ชายหนุ่ม

บอก ‘ท่านชอบพูดเกี่ยวกับศาสนจักรในทางลบ’ จากคุณปู่ที่

ชอบวิพากษ์วิจารณ์ มาถึงลูกชายที่ไม่เชื่อ จนมาถึงหลานชาย

ที่เวลานี้พยายามค้นหาสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าเคยประทานไว้แก่

ครอบครัวนี้ . . .

“การนำาเด็กคนหนึ่ง (หรือใครก็ตาม) แม้ไม่เจตนา ให้ออกจาก 

ความซื่อสัตย์ ออกจากความภักดีและความเชื่ออันมั่นคงเพียง 

เพราะเราอยากจะฉลาดหรือเป็นตัวของตัวเอง ถือเป็นเรื่องที ่

ไม่มีพ่อแม่หรือใครๆ ได้รับอนุญาตให้ทำาเช่นนั้น . . .

“จงดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณให้เห็นชัดที่สุด รักษาพันธ- 

สัญญาที่ลูกรู้ว่าท่านทำาไว้ ให้พรฐานะปุโรหิต และแสดงประ- 

จักษ์พยานของท่าน อย่าทึกทักว่าลูกจะเข้าใจความเช่ือของท่าน 

ด้วยตัวเขาเอง” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2003 หน้า 108–110)

บทที่ 15
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เจคอบ 4:14–15

เจคอบกล่าวถึงเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นกับชาวยิวใน
สมัยโบราณเพราะพวกเขา “มองข้ามเป้าหมาย” 
(ดู เฉลยธรรมบัญญัติ 32:4; ฮีลามัน 5:12)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เจคอบพูดว่าท่านได้รับ “งานมอบหมายจากพระเจ้า” (เจคอบ 

1:17) เราต้องทำาส่ิงใดเพ่ือให้ได้รับงานมอบหมายจากพระเจ้า

•	เจคอบสอนว่าเราควรปฏิบัติต่อผู้อื่นเสมือนบุตรที่มีค่าของ
พระผู้เป็นเจ้า (ดู เจคอบ 2:21) ท่านสามารถทำาสิ่งนี้อย่าง
เต็มที่ได้อย่างไร

•	ผลที่เกิดขึ้นในทันทีและเกิดขึ้นในภายหลังอันสืบเนื่องจาก 
การล่วงละเมิดกฎแห่งความบริสุทธิ์ทางเพศคืออะไร ท่านได้ 
เลือกทำาส่ิงใดเพ่ือท่ีท่านจะไม่ละเมิดพระบัญญัติอันศักด์ิสิทธ์ิ 
ข้อนี้ของพระผู้เป็นเจ้า

•	การ “ให้คำาปรึกษาพระเจ้า” แทนที่จะ “รับคำาปรึกษาจาก
พระหัตถ์ของพระองค์” หมายความว่าอย่างไร (เจคอบ 4:10)

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนคำาแนะนำาของพระเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการเงินจากพระ- 

คัมภีร์ต่อไปนี้ เจคอบ 2:12–19  ; โมไซยาห์ 4:16–26 ใช้
รายการที่ท่านเขียนไว้พัฒนาแนวทางในเรื่องการเงินส่วนตัว
ของท่านเพื่อทำาตามตลอดชีวิต

•	หลังจากอ่านคำาแนะนำาที่นีไฟกล่าวแก่เจคอบเกี่ยวกับสิ่งที่ 
ควรบันทึกบนแผ่นจารึกชุดเล็กใน เจคอบ 1:1–4 เขียนแผน
ปรับปรุงส่วนดีในประวัติส่วนตัวของท่าน

เจคอบ 4:14–18 “ก�รมองข้�มเป้�หม�ย”

•	ขณะรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ดีน  แอล. ลาร์เซ็น 
อธิบายว่าชาวอิสราเอลในสมัยโบราณ “ทำาให้ตนตกอยู่ในความ 
ยากลำาบากยิ่ง” เพราะพวกเขา “นำาตนเองไปเสี่ยงกับเรื่องทาง
วิญญาณเพราะพวกเขาไม่เต็มใจยอมรับหลักธรรมอันเรียบ
ง่ายของความจริง พวกเขาเพลิดเพลินและสร้างเรื่องด้วย ‘สิ่ง
ซึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้’ (เจคอบ 4:14) เป็นที่ชัดเจน 
ว่าพวกเขาเจ็บปวดกับความช่ำาชองโลกอันจอมปลอมและความ 
หัวสูงที่ทำาให้เขาหลงรู้สึกไปว่าสูงส่งกว่าผู้ท่ีทำาตามพระวจนะ 
อันเรียบง่ายของพระเจ้า พวกเขามองข้ามเป้าหมายของปัญญา 
และความรอบคอบ และล้มเหลวอย่างเห็นได้ชัดที่จะอยู่ในภาย 
ในกรอบความจริงของพระกิตติคุณอันเป็นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการ 
เตรียมพื้นฐานให้ศรัทธา พวกเขาอาจไขเรื่องราวที่ไม่แน่นอน
และทางทฤษฎีที่ปิดบังพวกเขาจากความจริงทางวิญญาณที่
เป็นพื้นฐาน ขณะพวกเขาลุ่มหลงใน ‘สิ่งซึ่งพวกเขาไม่สามารถ 
เข้าใจได้’ ความเข้าใจและศรัทธาของพวกเขาในบทบาทการไถ ่
ของพระเมสสิยาห์ที่แท้จริงได้หายไปและทำาให้สับสนในจุด 
ประสงค์ของชีวิต การศึกษาประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจะยืน 
ยันการกล่าวอ้างของเจคอบ” (in Conference Report, Oct. 
1987, 11–12; or Ensign, Nov. 1987, 11)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เลล์อธิบายวิธีที่สามารถหลีกเลี่ยง  
“การมองข้ามเป้าหมาย” ในปัจจุบัน “ความมืดบอดอย่างไม่น่า 
เชื่อนี้ซึ่งนำาไปสู่การปฏิเสธความจริงที่ศาสดาพยากรณ์พูดและ 
ปิดกั้นไม่ให้รู้จักพระเยซูตามที่พระองค์ทรงเป็น ดังคำาพูดของเจ
คอบ เกิดจาก ‘การมองข้ามเป้าหมาย’ ผู้ที่มองข้ามความเรียบ
ง่าย ข้ามศาสดาพยากรณ์ ข้ามพระคริสต์ และข้ามคำาสอนที่
เรียบง่ายของพระองค์ถือว่ารอคอยโดยเปล่าประโยชน์ เหมือน
กับที่พวกเขาจะรอคอยโดยเปล่าประโยชน์ในเวลานี้ เพราะม ี
เพียงพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สอนเราถึงสิ่ง ดัง
ที่ เป็นอยู่และ ดังที่ จะเป็น” (“On Being a Light” [address 
delivered at the Salt Lake Institute of Religion, Jan.  2, 
1974], 1)

เจคอบ 1–4
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ของพวกเขา นอกจากการตัด การต่อกิ่ง และการบำารุงเลี้ยง 

ซึ่งเป็นการผสมปนเปต้นไม้ไปทั่วสวนองุ่น ทว่า ทั้งหมดนี้คือ 

การนำาพวกเขากลับไปสู่ต้นกำาเนิดซึ่งเป็นใจความหลักของ

อุปมานิทัศน์นี้ การกลับคืน การกลับใจ ความสามัคคี—ความ

เป็นหนึ่งเดียว—นี่คือข่าวสารที่อยู่ในนั้น

“. . . พระเจ้าแห่งสวนองุ่นตรัสอย่างน้อยสิบห้าครั้งถึงความ 

ปรารถนาที่จะนำาสวนองุ่นและผลมาเพื่อพระองค์ ‘เอง’ และ 

พระองค์ทรงโศกเศร้าไม่ต่ำากว่าแปดครั้ง ‘มันทำาให้เราเศร้าโศก

ที่เราจะสูญเสียไม้ต้นนี้’ นักศึกษาอุปมานิทัศน์คนหนึ่งกล่าวว่า

เรื่องนี้เทียบเท่าคำาอุปมาเรื่องบุตรเสเพล เนื่องจากเรื่องราวทั้ง

สอง ‘ทำาให้พระเมตตาของพระเจ้าเป็นที่จดจำาอย่างลึกซึ้ง’

“เห็นได้ชัดว่า การเป็นหน่ึงเดียวกันมักจะยากและเรียกร้องอย่าง 

ยิ่ง บางครั้งเป็นงานที่เจ็บปวดอย่างลึกซึ้ง เฉกเช่นงานแห่งการ 

ไถ่ มีการขุดดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำา บำารุงเลี้ยง และลิดกิ่ง มีการต่อกิ่ง

อย่างไม่หยุดยั้ง—ทั้งหมดนี้ทำาเพื่อช่วยให้รอด เพื่อต้นไม้แห่ง 

สวนองุ่นจะ ‘งอกงามยิ่ง’ และกลายเป็น ‘ต้นเดียวกัน; . . .ผล 

[เริ่ม] เท่ากัน’ โดยที่พระเจ้าแห่งสวนองุ่นทรง ‘เก็บรักษาผล 

. . .  ไว้ให้พระองค์เอง’ จากบาปทั้งปวงและการห่างเหิน ลูกๆ  

ของพระบิดาจะพบด้วยตนเองว่ามีงานของพระคริสต์ (และ 

สานุศิษย์ของพระองค์) ในทุกสมัยการประทานที่รวบรวม รักษา  

และนำาพวกเขามาอยู่รวมกันกับพระอาจารย์ของพวกเขา” 

(Christ and the New Covenant [1997], 165–166)

•	ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการกระจัดกระจายของอิสราเอล อ้างอิง 
“ประวัติโดยสังเขปของการกระจัดกระจายของอิสราเอล” ใน 
ภาคผนวก (หน้า 415) ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรวบรวมอิสราเอล 
อ้างอิง “การรวบรวมอิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

เจคอบ 5:1 ซีนัสคือใคร

•	ซีนัสคือศาสดาพยากรณ์ชาวฮีบรูงานเขียนงานเขียนของ 
ท่านปรากฏอยู่บนแผ่นจารึกทองเหลืองแต่ไม่ได้กล่าวถึงใน 
พันธสัญญาเดิม ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาหลังจากศาสดา 
พยากรณ์อับราฮัมและก่อนศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ (ดู ฮีลามัน  
8:19–20) เรารู้ว่าท่านเป็นพยานเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์และ 
การไถ่ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า (ดู 1 นีไฟ 19:10; แอลมา  
8:19) ซีนัสเป็นท่ีรู้จักโดยเฉพาะจากอุปมานิทัศน์ท่ีมีช่ือเสียงของ 
ท่านเกี่ยวกับต้นมะกอก จากอุปมานิทัศน์นี้ จึงเห็นได้อย่างชัด 
เจนว่าท่านคือศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรู้ (ดู เจคอบ 5)

เจคอบ 5–7

บทที ่  16

บทนำ�
อุปมานิทัศน์ของซีนัสเกี่ยวกับต้นมะกอกเปิดเผยถึงการมีส่วน 
ร่วมด้วยพระองค์เองของพระผู้เป็นเจ้าในประวัติศาสตร์และ 
ชะตากรรมของเชื้อสายแห่งอิสราเอล (ดู เจคอบ 6:4) ประธาน
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) ส่งเสริมให้เราไตร่ตรองอย่าง
ลึกซึ้งใน เจคอบ 5 “คำาอุปมาของซีนัสที่เจคอบบันทึกไว้ในบทที่
ห้าของหนังสือท่านเป็นคำาอุปมาที่สำาคัญที่สุดเท่าที่เคยบันทึก
มา ด้วยถ้อยคำาและเนื้อหาของคำาอุปมานี้เป็นหลักฐานที่ชัดเจน
ในความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน ไม่มีมนุษย์ธรรมดาคนใด
จะสามารถเขียนคำาอุปมาเช่นนี้โดยไม่มีการดลใจจากพระเจ้า 
น่าเสียดายที่หลายคนอ่านพระคัมภีร์มอรมอนแต่อ่านข้ามและ
สนใจเพียงผิวเผินถึงความสำาคัญของความจริงซึ่งถ่ายทอด
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การกระจัดกระจาย และการรวบรวม
ครั้งสุดท้ายของอิสราเอล” (Answers to Gospel Questions,  
comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:141)

หลังจากบันทึกอุปมานิทัศน์ เจคอบสรุปงานเขียนของท่านโดย 
เล่าถึงความพยายามของเชเร็มท่ีนำาผู้คนไปจากพระเยซูคริสต์ 
การเรียนรู้วิธีการที่เจคอบเปิดโปงคำาโต้แย้งของเชเร็มว่าเป็น 
การล่อลวงจากมารจะช่วยให้ท่านเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้
ตนเองเพ่ือป้องกันตนจากผู้ต่อต้านพระคริสต์ในยุคสมัยของเรา 

(ดู เจคอบ 7:2–22)

บทวิจ�รณ์
เจคอบ 5 อุปม�นิทัศน์เรื่องต้นมะกอก

•	อุปมานิทัศน์ใช้สัญลักษณ์เพื่อสื่อสารแนวคิดทางศีลธรรม 
หรือทางวิญญาณ สัญลักษณ์เหล่านี้ให้ความหมายเพิ่มเติมกับ 
เร่ืองราวเม่ือศึกษา คุณค่าของอุปมานิทัศน์ข้ึนอยู่กับความเข้าใจ 
ในสิ่งที่เรื่องนี้นำาเสนอ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองนำาเสนอหลักธรรมหัวข้ออุปมานิทัศน์
ของซีนัส

“อุปมานิทัศน์ที่เจคอบเล่านี้มาจากจุดเริ่มต้นที่เจตนาจะหมาย

ถึงพระคริสต์ . . .

“ถึงแม้พระเจ้าแห่งสวนองุ่นและคนงานของพระองค์พยายาม 

จะค้ำาลำาต้น ลิดกิ่ง ชำาระล้าง และใช้วิธีอื่นๆ เพื่อทำาให้ต้นไม ้

เกิดผลซึ่งเป็นการแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการ 

กระจัดกระจายและการรวบรวมอิสราเอลภายในหน่ึงบท แต่โดย 

มีความหมายอันลึกซ้ึงของการชดใช้ที่หนุนและครอบคลุมงาน 
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เจคอบ 5:3–77 สัญลักษณ์ในอุปม�ทัศน์ของซีนัส

•	อุปมานิทัศน์หรือคำาอุปมาไม่ควรขยายความมากเกินไปเพื่อ 

พยายามเชื่อมโยงทุกอย่างในรายละเอียดให้เกี่ยวข้องกับความ 

หมายเชิงสัญลักษณ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์สำาคัญบางอย่าง 

จำาเป็นต้องให้นิยามถ้าจะให้เข้าใจคำาอุปมา หลักธรรมสำาคัญที ่

สุดท่ีมีอยู่ตลอดอุปมานิทัศน์ของซีนัสคือความรักความห่วงใย 

ที่พระเจ้าทรงมีต่อผู้คนของพระองค์ นอกจากนั้น คำาต่อไปนี้จะ 

ช่วยให้ท่านเข้าใจความหมายของอุปมานิทัศน์  (ดู “ประวัติศาสตร์ 

โดยสังเขปเรื่องการกระจัดกระจายของอิสราเอล” ภาคผนวก 

หน้า 415 และ “การรวบรวมอิสราเอล” ภาคผนวกหน้า 416)

สัญลักษณ์ ความหมาย

สวนองุ่น โลก

ต้นมะกอกสวน
เชื้อสายแห่งอิสราเอล ผู้คนแห่ง 
พันธสัญญาของพระเจ้า

ต้นมะกอกป่า
คนต่างชาติ หรือผู้ที่ไม่ใช่อิสราเอล  
(ต่อมาในคำาอุปมา กิ่งป่าหมายถึง
อิสราเอลที่ละทิ้งความเชื่อ)

กิ่ง กลุ่มคน

รากของต้นมะกอกสวน

พันธสัญญาทางพระกิตติคุณและคำา
สัญญาที่พระเจ้าทรงทำากับบุตรธิดา 
ของพระองค์ แหล่งที่มาอันต่อเนื่อง 
ของความเข้มแข็งและชีวิตของคน
ซื่อสัตย์

ผลของต้น ชีวิตหรืองานของมนุษย์

การพรวนดิน ลิดกิ่ง และ
ใส่ปุ๋ย

งานของพระเจ้ากับลูกๆ ของพระองค์  
ซึ่งพยายามชักจูงให้พวกเขาเชื่อฟังและ 
ออกผลดี

การย้ายกิ่ง
การกระจัดกระจายของกลุ่มต่างๆ  
ทั่วโลก หรือการฟื้นฟูพวกเขา 
สู่ตำาแหน่งเดิม

การต่อกิ่ง
กระบวนการเกิดใหม่ทางวิญญาณ 
ซึ่งทำาให้บุคคลเข้าร่วมพันธสัญญา

กิ่งโทรม ความชั่วร้ายและการละทิ้งความเชื่อ

การโยนกิ่งเข้าไปในไฟ การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า

เจคอบ 5:3 “เร�จะเปรียบเจ้�, โอ้เช้ือส�ยแห่งอิสร�เอล, 
เหมือนกับต้นมะกอกสวน”

•	การเพาะปลูกและการบำารุงเล้ียงต้นมะกอกเป็นเร่ืองธรรมดา 
สำาหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ในอิสราเอลสมัยโบราณ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายเหตุผลท่ีซีนัสใช้ต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์ 
อันทรงพลังของความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อเชื้อสายแห่ง
อิสราเอล

“นักเขียนท่านหนึ่งกล่าวถึงภาพพจน์เชิงสัญลักษณ์ที่มีราย 
ละเอียดมากขึ้นนี้ว่า ‘ตำานานยิวเรื่องหนึ่งระบุว่าต้นไม้แห่งชีวิต 
คือต้นมะกอกโดยมีเหตุผลที่ดี ต้นมะกอกมีใบเขียวสดตลอดป ี
ไม่ใช่ไม้ผลัดใบ ใบมะกอกจะไม่เปลี่ยนสีตามฤดูกาลหรือร่วง  
ผ่านความร้อนที่แผดเผาและความหนาวเย็นต้นมะกอกก็ยังมี 
ใบเขียวชอุ่มตลอด ถ้าปราศจากการบำารุงเลี้ยงต้นมะกอกจาก 
กลายเป็นมะกอกป่า ควบคุมไม่ได้ และเสื่อมโทรมโดยง่าย  
หลังจากการบำารุงเลี้ยงด้วยความอดทนเป็นเวลานาน ปกติจะ 
ใช้เวลาแปดถึงสิบปีจึงเร่ิมออกผล หลังจากน้ันเป็นเวลานานต้น 
อ่อนมักจะแตกออกมาจากรากที่ตายแล้ว [ลักษณะลำาต้นที ่
ตะปุ่มตะป่ำาให้] ร่องรอยความยากลำาบาก—ของชีวิตสมัยโบราณ 
และชีวิตใหม่’ [Truman Madsen, “The Olive Press: A 
Symbol of Christ,” in The Allegory of the Olive Tree, ed. 
Stephen D. Ricks and John W. Welch (1994), 2.]

“ดังที่ลีไฮสอนด้วยตนเอง ไม่มีสัญลักษณ์ใดจะใช้ได้อย่างทรง
พลังและลึกซึ้งถึงความรักแห่งการไถ่อันไพศาล เสมอต้นเสมอ
ปลายของพระผู้เป็นเจ้า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงความรักที่
เป็นตัวแทนของประทานแห่งพระบุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของ
พระองค์—มากกว่าต้นมะกอก” (Christ and the New Cov-
enant, 163–164)

เจคอบ 5–7

©
 ร

ิชา
ร์ด
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ลีฟ
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การกระจัดกระจายของอิสราเอล
ก่อนสมัยพระคริสต์ (ข้อ 3–14)

ต้นมะกอกสวน 
(อิสราเอล) กำาลัง
จะตาย (ข้อ 3–4)

เจ้าของสวน 
ลิดกิ่งและใส่ปุ๋ย 
กิ่งใหม่เริ่มแตก
งามออกมาบ้าง 

แต่ยอดใหญ่ยังคง
เฉา (ข้อ 4–6)

กิ่งใหญ่ถูกหัก 
ออกไปและนำากิ่ง

ป่ามาต่อใหม่  
กิ่งอ่อนถูกซ่อน 
(ข้อ 7–14)

กิ่งเดิมถูกซ่อนไว้ท้ายสวนองุ่น

กิ่งที่เหี่ยวแห้ง 
ถูกเผา (ข้อ 7, 9)

ต้นมะกอกป่า  
(คนต่างชาติ ข้อ 7, 9)

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นการละทิ้งความเชื่อของอิสราเอลโบราณ พระองค ์
ทรงส่งศาสดาพยากรณ์มาป่าวร้องการกลับใจ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ฟัง 
พระองค์ทรงยอมให้คนชั่วถูกทำาลายและทรงนำาคนต่างชาติเข้ามา กิ่งที่
ชอบธรรมของอิสราเอลไม่กี่กิ่งกระจัดกระจายไปทั่วโลก

สมัยของพระคริสต์
(ข้อ 15–28)

ผลดี  
(ข้อ 15–18)

ดินเลว; ผลดี  
(ข้อ 20–22)

ดินเลวกว่า; ผลดี 
(ข้อ 23)

ผล (ไม่ได้พูดถึงกิ่งนี้อีก 
ข้อ 24)

ดินดี; ผลดีและไม่ดี  
(ข้อ 25)

พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นว่าอิสราเอล (ต้นที่ม ี
รากเดิม) ปลอดภัยและออกผลดี ก่ิงท่ีกระจัด- 
กระจายของอิสราเอลออกผลดีด้วย เว้นแต ่
ชาวนีไฟและชาวเลมัน ผู้ท่ีมีผลบางส่วนดีและ 
บางส่วนไม่ดี

อุปมานิทัศน์เรื่องต้นมะกอก: เจคอบ 5
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การละทิ้งความเชื่อครั้งใหญ่
(ข้อ 29–49)

ผลเลว  
(ข้อ 29–37)

ผลเน่า  
(ข้อ 39, 46)

ผลเน่า  
(ข้อ 39, 46)

มีแต่ผลเน่าเสีย 
(ข้อ 39, 46)

พระผู้เป็นเจ้าทรงพบว่าคริสต์ศาสนา  
(ต้นท่ีมีรากเดิมซ่ึงประกอบด้วยอิสราเอล 
และคนต่างชาติ) เสื่อมโทรม แต่รากยัง 
ดีอยู่ กิ่งเดิมที่กระจัดกระจายไปก็เสื่อม 
โทรมด้วย

การรวบรวมอิสราเอล
พระกิตติคุณไปทั่วโลก  

(ดู ข้อ 50–76)

ขณะที่กิ่งเดิมเติบโต  
กิ่งป่าถูกเผา 

(ข้อ 57–58, 65–73)
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มิลเลเนียม (ข้อ 76–77)

ต้นทุกต้นกลายเป็นหนึ่ง
เดียวและให้ผลเดิม  

(ข้อ 74–76)

เมื่อเกิดผลเลวอีกครั้ง  
จะรวบรวมผลดีออกไป 

และจะเผาสวนองุ่น 
(ข้อ 77)

พระผู้เป็นเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์ฟื้นฟูพระกิตติคุณในความบริสุทธิ์ พวกเขา 
เริ่มรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายและนำาพระกิตติคุณไปทั่วโลก ขณะความ 
ชอบธรรมเพิ่มขึ้น คนชั่วร้ายถูกทำาลายจนไม่มีความชั่วร้ายหลงเหลืออยู่เลย 
(การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์) ความชอบธรรมมีอำานาจเหนืออยู่
เป็นเวลานาน (มิลเลเนียม) เมื่อความชั่วร้ายเข้ามาสู่โลกอีกครั้ง พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงแยกคนชอบธรรมออกจากคนชั่วร้ายและทรงชำาระแผ่นดินโลกด้วยไฟ
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“เมื่อพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งสวนองุ่นทรงโยนเสียมและกรรไกร 

เล็มกิ่งทิ้งหลังจากทรงพรวนดิน รดน้ำา ถอนวัชพืช ตัดเล็มกิ่งให้ 

สวยงาม ชำากิ่ง และต่อตา พระองค์ทรงกันแสง พลางร้องถาม

ใครก็ตามที่จะฟังว่า “เราจะทำาอะไรให้สวนองุ่นของเราได้มาก

ไปกว่านี้หรือ ?”

“นี่เป็นภาพที่ไม่อาจลบล้างได้ถึงความเกี่ยวข้องกันของพระผู้- 

เป็นเจ้าในชีวิตเรา เป็นความเจ็บปวดแสนสาหัสของพระบิดา 

เมื่อลูกๆ ของพระองค์ไม่เลือกทั้งพระองค์หรือ ‘ข่าวประเสริฐ

ของพระเจ้า’ [โรม 1:1] ที่พระองค์ทรงส่งมา!” (ดู เลียโฮนา 

พฤศจิกายน 2003 หน้า 86)

เจคอบ 5:47–48 พัฒน�ร�กท�งวิญญ�ณ

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย

ว่าเหตุใดการพัฒนาระบบรากลึกทางวิญญาณจึงต้องเกิดก่อน

กิ่งก้านและผล

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะพบบทเรียนสำาคัญในคำาอุปมาเรื่องสวน

องุ่นที่อยู่ในเจคอบบทที่ห้าของพระคัมภีร์มอรมอน . . .

“ ‘. . .  กิ่งมีพลังเหนือรากของมัน ดูเถิดมันจึงโตเร็วเกินกำาลังของ

ราก, ตัวมันเองก็เริ่มแข็งแรง. ดูเถิด, ข้าพระองค์ทูล, ว่านี่มิใช่

สาเหตุที่ต้นไม้ในสวนองุ่นของพระองค์เน่าเสียไปหรือ?’ (เจคอบ 

5:47–48; เน้นตัวเอน)

“ดูเหมือนว่า [วิสุทธิชนยุคสุดท้าย] บางคนท่ามกลางพวกเราม ี

ปัญหาเดียวกันนี้ พวกเขาอยากได้ผลผลิตจำานวนมาก—ทั้งทาง 

วิญญาณและทางโลก—โดยไม่พัฒนาระบบรากซ่ึงจะช่วยทำาให้ 

เกิดผลผลิต มีคนจำานวนน้อยมากที่ผู้เต็มใจจ่ายราคาการเป็น 

สานุศิษย์และทำางานเพ่ือฝังรากอันแข็งแกร่ง การปลูกฝังเช่นน้ัน 

ควรเริ่มกับเยาวชนของเรา สมัยข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าแทบ 

ไม่รู้ว่าการทำางานทุกวันในสวน ให้อาหารปศุสัตว์ แบกน้ำา ตัด

ไม้ ซ่อมรั้ว และการลงแรงทุกอย่างในบ้านไร่เล็กๆ ของเราเป็น 

ส่วนสำาคัญในการทำาให้รากหย่ังลึก ก่อนจะเร่ิมแตกก่ิงก้านสาขา 

ข้าพเจ้าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ท่ีเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง 

รากกับกิ่ง ขอให้เราทุกคนฝังรากให้ลึก เพื่อเราจะได้รับผลที ่

ปรารถนาไว้จากการลงแรงเพื่อความผาสุกของเรา” (in Con- 

ference Report, Oct. 1978,  113; or Ensign, Nov. 1978, 

74–75)

เจคอบ 5:8–10 ก�รต่อกิ่งหม�ยคว�มว่�อย่�งไร

•	ขั้นตอนของการต่อกิ่ง กิ่งสดและแข็งแรงจะถูกตัดจากต้น 
และแทรกเข้าไปในลำาต้นของ 
ต้นไม้อีกต้นหนึ่งเพื่อให้เติบโต  
กิ่งในอุปมาทัศน์เป็นตัวแทน 
ของกลุ่มผู้คนที่พระเจ้าทรงนำา 
จากที่หนึ่ งปลูกในอีกที่หนึ่ ง 
ท้ายที่สุดการต่อก่ิงกลับเข้าไป 
สู่กิ่งเดิมของอิสราเอลจะประ- 
กอบด้วยการเข้าถึง “ความรู้ 
เก่ียวกับพระเมสสิยาห์องค์จริง” 
(1 นีไฟ 10:14) ของพวกเขา

เจคอบ 5:23–25 “เร�ปลูกอีกกิ่ง”

•	อุปมานิทัศน์ของซีนัสช่วยให้เราเข้าใจว่าการกระจัดกระจาย 
ของอิสราเอลไปทั่วโลกเป็นพรต่ออิสราเอลและลูกหลานที่เหลือ 
อยู่ของพระบิดาบนสวรรค์ ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนว่า 
“ในคำาอุปมา ต้นมะกอกคือเชื้อสายแห่งอิสราเอล. . . .  ในแผ่น
ดินเกิดมันเริ่มตาย ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงนำากิ่งอย่างเช่นชาวนีไฟ 
เผ่าที่สูญหายไป และคนอื่นๆ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงนำาออกไปโดย
เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพวกเขา ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของโลก 
พระองค์ทรงปลูกกิ่งเหล่านั้นไว้ทั่วสวนองุ่นของพระองค์ ซึ่งคือ
โลก” (Answers to Gospel Questions, 4:204)

ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด 
อธิบายถึงจุดประสงค์ของการกระจัดกระจายอิสราเอลออกไป
ทั่วโลกว่า “การกระจัดกระจายอิสราเอลออกไปทั่วโลกคือการ 
กระจายสายเลือดท่ีเช่ือออกไป เพ่ือท่ีประชาชาติจำานวนมากใน 
เวลาน้ีจะรับส่วนของแผนพระกิตติคุณ” (in Conference Report, 
Oct. 1982, 127; or Ensign, Nov. 1982, 87)

เจคอบ 5:41, 47, 49 “เร�จะทำ�อะไรให้สวนองุ่นของ
เร�ได้ม�กไปกว่�นี้หรือ?”

•	พระเจ้าทรงถามสามครั้งว่า “เราจะทำาอะไรให้สวนองุ่นของ 
เราได้มากไปกว่านี้หรือ?” (เจคอบ 5:41, 47,  49) เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แสดงความคิดเห็นถึงวิธีที่คำาถามนี ้
ช่วยให้เราเข้าใจถึงพระลักษณะอันที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า 
และความพยามยามอันไม่หยุดยั้งของพระองค์ในนามลูก
หลานของพระองค์

บทที่ 17
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เมื่อพูดถึงสถานที่รอคนไม่กลับใจ การเปิดเผยยุคปัจจุบันกล่าว
ว่า “[คนชั่วร้าย] จะออกไปสู่ทะเลเพลิงและกำามะถัน, พร้อมกับ
มารและทวยเทพของเขา” (คพ. 76:36)

เมื่อพูดถึงความปวดร้าวทางจิตใจ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 
(1805–1844) กล่าวว่า “คนคือผู้ทรมานตนเองและผู้ติเตียน
ตนเอง มีคำากล่าวว่า พวกเขาจะไปยังทะเลสาบที่กำาลังไหม้ด้วย
ไฟและกำามะถัน ความทรมานที่เกิดจากความผิดหวังในจิตใจ
มนุษย์รุนแรงเสมือนหนึ่งทะเลสาบที่กำาลังไหม้ด้วยไฟและ
กำามะถัน” (History of the Church, 6:314)

เจคอบ 7:2, 4, 7

คำาโต้แย้งและวิธีการของเชเร็มมีอะไรบ้าง รูป
แบบของคำาโต้แย้งและวิธีการที่เหมือน

กันนี้ในยุคปัจจุบันได้แก่อะไรบ้าง

 
เจคอบ 7:1–23 เชเร็มผู้ต่อต้�นพระคริสต์

•	เจคอบ 7 แนะนำาผู้ต่อต้านพระคริสต์คนแรกในพระคัมภีร์
มอรมอน (ดู บทวิจารณ์แอลมา 30:6 หน้า 213) เชเร็มเหมือน 
กับหลายคนท่ีติดตามเขาโดยใช้ “พลังแห่งวาทศิลป์ได้มาก” และ 
คำายกยอปอปั้นเพื่อสอนว่า “จะไม่มีพระคริสต์” (เจคอบ 7:2, 4)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สอนว่าจุด
ประสงค์หลักอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์มอรมอนคือเพ่ือช่วยให้
เราแยกแยะระหว่างสิ่งถูกกับสิ่งผิด เปิดเผยเจตนาของคนเช่น 
เชเร็ม “พระคัมภีร์มอรมอนเปิดโปงศัตรูของพระคริสต์ ทำาให ้
หลักคำาสอนผิดเป็นที่สับสนและ. . . เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้ผู้ติดตามที่นอบน้อมของพระคริสต์เพื่อต่อต้านแบบแผนชั่ว 
กลยุทธ์ และหลักคำาสอนของมารในยุคสมัยของเรา การละทิ้ง 
ความเชื่อที่มีอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอนเหมือนกับการละทิ้ง
ความเชื่อที่เรามีในปัจจุบัน ด้วยพระปรีชาญานอันไม่มีขอบเขต
พระผู้เป็นเจ้าทรงรังสรรค์พระคัมภีร์มอรมอนมาเพื่อให้เราเห็น 
ข้อผิดพลาดและรู้จักวิธีต่อสู้กับการศึกษา การเมือง ศาสนา 
และแนวคิดทางปรัชญาจอมปลอมในยุคสมัยของเรา” (in  
Conference Report, Apr. 1975, 94–95; or Ensign, May 
1975, 64)

เจคอบ 5:62–75 “ทำ�ง�นของเร�ด้วยเรี่ยวแรงครั้ง 
สุดท้�ยนี้”

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ดีน 
แอล. ลาร์เซ็นประกาศว่าเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของงานครั้ง
สุดท้ายที่จะเตรียมโลกเพื่อรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

“[ปัจจุบันนี้] เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าและผู้รับใช้ของพระองค์จะ 
ทำางานสำาคัญครั้งสุดท้ายเพื่อนำาข่าวสารแห่งความจริงไปสู่
ผู้คนทั้งปวงของแผ่นดินโลกและเพื่อประกาศต่อผู้สืบตระกูล
ของอิสราเอลสมัยโบราณซึ่งสูญเสียอัตลักษณ์ที่แท้จริงของตน

“ศาสดาพยากรณ์ซีนัสท่ีเจคอบ 
อ้างอิงถึงในพระคัมภีร์มอรมอน 
เปรียบเทียบการทำางานนี้กับ
งานของคนงานที่ลิดกิ่งและ 
บำารุงเลี้ยงสวนองุ่น และรวบ 
รวมผลเป็นครั้งสุดท้าย ซีนัส
เปรียบพระผู้ช่วยให้รอดเป็นเจ้า 
ของสวนองุ่นซึ่งพูดกับคนที่เป็น
ผู้ช่วยของเขาว่า ‘ดังนั้น, ให้เรา
ทั้งหลายไปกันเถิดและทำางาน

ของเราด้วยเรี่ยวแรงครั้งสุดท้ายนี้, เพราะดูเถิดวันเวลาสุดท้าย 
มาใกล้แล้ว, และนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะลิดกิ่งสวนองุ่นของ 
เรา’ (เจคอบ 5:62)

“ท่านมายังแผ่นดินโลกเมื่อเสร็จสิ้นการวางรากฐานของงาน 
สำาคัญนี้ พระกิตติคุณได้รับการฟื้นฟูเป็นครั้งสุดท้าย ศาสนจักร
จัดตั้งขึ้นเกือบทุกภูมิภาคของโลก มีการจัดฉากอันน่าตื่นเต้น 
เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อประกาศ ท่านจะเป็นตัวละครเอก ท่านคือ
คนงานคนสุดท้ายในสวนองุ่น นี่คือแอกที่กำาหนดไว้บนบ่าท่าน 
ที่คืองานรับใช้ที่ท่านได้รับเลือก” (in Conference Report, Apr. 
1983, 47; or Ensign, May 1983, 33)

เจคอบ 6:10 “ทะเลเพลิงและกำ�มะถัน”

•	วลีที่ว่า “ทะเลเพลิงและกำามะถัน” กล่าวย้ำาในพระคัมภีร์ 
(วิวรณ์ 19:20; 20:10; 2  นีไฟ 9:16, 19, 26; 28:23; เจคอบ  
3:11; 6:10; โมไซยาห์ 3:27; แอลมา 12:17; 14:14; คพ. 76:36) 
วลีนี้ปกติใช้อธิบายสถานที่รอคนไม่กลับใจหลังการพิพากษา
หรือความปวดร้าวทางจิตใจที่มาพร้อมกับบาป

เจคอบ 5–7
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เปิดเผยว่าถ้าผู้ใดต้องการเครื่องหมายผู้นั้นเป็นชู้ ‘นั่นจริง’ มีคน
ตอบ ‘เพราะผมจับเขาได้คาหนังคาเขา’ ซึ่งภายหลังชายคนนี้ได้
สารภาพเมื่อเขารับบัพติศมา” (History of the Church, 5:268)

ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) อธิบายถึงความอ่อนแอ 

ในการขอเครื่องหมายเพื่อค้ำาจุนศรัทธา “จงแสดงตนออกมา 

วิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ที่ต้องมีปาฏิหาริย์ เครื่องหมายและนิมิต

อยู่เสมอเพื่อทำาให้พวกเขาแน่วแน่อยู่ในศาสนจักร ข้าพเจ้าจะ

แสดงให้ท่านเห็นสมาชิกของ

ศาสนจักรผู้ไม่ยืนหยัดต่อพระผู ้

เป็นเจ้า ผู้ที่เดินอยู่บนเส้นทาง 

ที่ลื่นไถล ไม่ใช่ปรากฏการณ์

อัศจรรย์ที่จะทำาให้เรามีศรัทธา 

แต่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน

และการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์

ต่อพระบัญญัติและกฎของ

พระผู้เป็นเจ้านั่นต่างหากที่ทำาให้เรามีศรัทธา” (in Conference  

Report, Apr. 1900, 40)

เจคอบ 7:13–20 เคร่ืองหม�ยติดต�มคนเหล่�น้ันท่ีเช่ือ

•	พระเจ้าทรงประกาศว่า “ศรัทธามิได้มาโดยเครื่องหมาย, แต ่

เครื่องหมายติดตามคนเหล่านั้นที่เชื่อ” (คพ. 63:9; ดู ข้อ 10–12 

ด้วย) เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) อธิบาย

ว่าคนชอบธรรมจะได้รับเครื่องหมายในชีวิตอันเป็นผลมาจาก

ศรัทธาของพวกเขา

“เครื่องหมายหลั่งไหลมาจากศรัทธา เครื่องหมายอาจมีผลโดย

บังเอิญต่อการเสริมสร้างศรัทธาของผู้ที่มีแนวโน้มในเรื่องทาง

วิญญาณอยู่แล้ว แต่ จุดประสงค์หลักของเครื่องหมายไม่ใช่เพื่อ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสผู้คนสู่ความจริง แต่เป็นรางวัลและพรให้แก่ผู้

ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้ว . . .

“เครื่องหมายเป็นของประทานศักดิ์สิทธิ์ที่มีไว้สำาหรับคนซื่อสัตย์

และผู้ได้รับเครื่องหมายได้รับบัญชามิให้อวดอ้างเรื่องนี้”  

(Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 713–714)

เจคอบ 7:27 อำ�ล�

•	บางคนสงสัยการใช้คำาภาษาฝรั่งเศส อำาลา (adieu) ใน  

เจคอบ 7:27 นักเขียนท่านหนึ่งอธิบายว่า

เจคอบ 7:2–4 วิธีหลีกเลี่ยงก�รถูกหลอกลวง

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพูดถึงคำาถามสามข้อต่อไปนี้ที่
เราสามารถถามตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวง

“1. งานมาตรฐานจะต้องพูดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ . . .

“บริคัม ยังก์พูดว่า พระคัมภีร์มอรมอนจารึกไว้บนแผ่นศิลาของ
ใจเขาและโดยไม่ต้องสงสัยว่าช่วยเขาให้รอดพ้นจากการถูก
หลอกลวง . . .

“2. แนวทางที่สองคือ ประธานยุคสุดท้ายของศาสนจักรจะต้อง 
พูดอย่างไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้—โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสดาพยา- 
กรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ . . .

“3. การทดสอบที่สามและเป็นการทดสอบสุดท้ายคือพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์—การทดสอบของพระวิญญาณ . . .  การทดสอบ
นี้จะมีประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีก็ต่อเม่ือช่องทางการส่ือสารของ
เขากับพระผู้เป็นเจ้าสะอาด บริสุทธิ์ และไม่สับสนด้วยบาป 
บริคัม ยังก์กล่าวว่า

“‘ท่านจะรู้ว่ามีผู้นำาท่านไปสู่ความถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง. . . 
เพราะทุกหลักธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยจะมีการพิสูจน์
ในตัวของมันเองถึงความจริงที่มีต่อจิตใจมนุษย์ . . .

“‘ช่างน่าสังเวชเพียงไรถ้ามีใครสักคนนำาเราไปสู่ความพินาศถึง 
ที่สุด’” (in Conference Report, Oct. 1963, 16–17)

เจคอบ 7:13 “จงแสดงเครื่องหม�ยให้ข้�พเจ้�”

•	พระเจ้าตรัสว่า “คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้าแสวงหา
หมายสำาคัญ” (มัทธิว 12:39) ผู้ที่ปรารถนาเครื่องหมายโดยไม่
ใช้ศรัทธาก่อนแสดงให้เห็นถึงเงื่อนไขทางวิญญาณของพวกเขา

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให ้
แบบอย่างในยุคปัจจุบันของ 
หลักธรรมนี้ “เมื่อข้าพเจ้ากำาลัง 
สอนในฟิลลาเดลเฟีย สมาชิก 
ชมรมคนเคร่งศาสนาคนหนึ่ง 
ร้องหาเครื่องหมาย ข้าพเจ้า 
บอกให้เขาสงบ หลังจากเทศนา 
เขาเริ่มขอเครื่องหมายอีกครั้ง  
ข้าพเจ้าบอกกับที่ประชุมว่า 
ชายคนนี้เป็นชู้ คนรุ่นชั่วร้าย 
และเป็นชู้แสวงหาเคร่ืองหมาย 
พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าในการ 

บทที่ 17



129

•	เหตุใดกลยุทธ์ท่ีเชเร็มใช้จึงประสบความสำาเร็จในโลกปัจจุบัน 

ท่านจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองเพ่ือต่อต้านสิ่ง

เหล่านั้นได้อย่างไร

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	จดในสมุดบันทึกของท่านถึงหลักธรรมพระกิตติคุณที่ท่าน 

พบในอุปมานิทัศน์ของซีนัส (ดู เจคอบ  5) เปรียบเทียบกับ

หลักธรรมพระกิตติคุณที่เจคอบเน้นใน เจคอบ 6:3–13

•	อ่าน แอลมา 30:12–18 และอ่าน บทวิจารณ์ควบคู่ไปกับ 

ข้อเหล่านั้น (ดู หน้า 214) เปรียบเทียบคำาโต้แย้งของโคริฮอร ์

กับคำาโต้แย้งของเชเร็มใน เจคอบ 7:2–13 สอนเพื่อนหรือ

สมาชิกในครอบครัวถึงวิธีที่เราจะป้องกันตนเองจากการ

หลอกลวงของผู้ต่อต้านพระคริสต์

•	ทบทวนเรื่องราวภายใต้ เจคอบ 7:13 เกี่ยวกับผู้สั่งสอนที ่

ต้องการเครื่องหมายจากศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ อ่าน 

เจคอบ 7:13–20 และ แอลมา 30:49–59 พร้อมกับเปรียบ- 

เทียบส่ิงท่ีเชเร็มและโคริฮอร์ประสบเม่ือเรียกร้องเคร่ืองหมาย 

อ่านหลักคำาสอนและพันธสัญญา 63:7–12 และสรุปว่าเหตุ

ใดศรัทธาจึงไม่ได้มีผลมาจากเครื่องหมาย

“การเลือกใช้คำามาจากมารยาททางภาษาของโจเซฟ สมิธ ดังน้ัน 
เราคงเข้าใจ นี่คือสาเหตุที่คำาซึ่งไม่เป็นที่รู้จักในสมัยพระคัมภีร์
มอรมอนมีอยู่ในฉบับแปล

“คำาว่า อำาลา มีความหมายในพจนานุกรมสมัยโจเซฟ สมิธว่า 
‘การเลี้ยงส่ง; การแสดงออกถึงความปรารถนาดีเมื่อลาจาก 
เพื่อน’ [หมายความว่าข้าพเจ้าฝากฝังท่านไว้กับพระผู้เป็นเจ้า] 
(Noah Webster, An American Dictionary of the English 
Language, 1828) ขณะที่คำามีต้นกำาเนิดมาจากภาษาฝรั่งเศส 
แต่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายที่นิวอิงแลนด์เมื่อต้นศตวรรษที่
สิบเก้า” (Edward J. Brandt, “I Have a Question,” Ensign, 
Oct. 1985, 17)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	อุปมานิทัศน์ของซีนัสสอนอะไรเราเกี่ยวกับความพยายาม

ของพระผู้เป็นเจ้าในนามลูกๆ ของพระองค์

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธกล่าวว่า “ปัจจุบันวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายออกไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกเพื่อเป็นคนงานในสวน
องุ่น เพื่อรวบรวมผลและเก็บไว้สำาหรับเวลาในการเสด็จมา
ของพระอาจารย์” (Answers to Gospel Questions, 4:142)  
นอกเหนือจากงานเผยแผ่แล้ว ท่านสามารถช่วยพระเจ้า 
รวบรวมผลได้อย่างไร

เจคอบ 5–7
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“ผู้คนในพระคัมภีร์มอรมอนที่ไม่ได้รับการสอนเกี่ยวกับพระเจ้า 
ยกเว้นความรู้ทางโลกกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์และช่ัวร้าย (ดู โมไซ- 
ยาห์ 24:5, 7)

“ความจริงทั้งปวงไม่ได้มีค่าเท่ากัน ความจริงเกี่ยวกับความรอด 
ที่ช่วยให้รอดมีค่ายิ่ง ความจริงเหล่านี้ผู้เป็นบิดาสอนไว้อย่าง 
เรียบง่าย บ่อยคร้ังและจริงจัง เราผู้เป็นบิดาทำาเช่นเดียวกันไหม” 
(in Conference Report, Oct. 1985,  47; or Ensign, Nov. 
1985, 36)

อีนัส 1:2 ก�รต่อสู้ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�

•	อีนัสไม่ได้ต่อสู้ กับ พระผู้เป็นเจ้า บันทึกบอกไว้ว่าอีนัสต่อสู้  
ต่อพระพักตร์ พระผู้เป็นเจ้าในคำาสวดอ้อนวอน การต่อสู้เช่นนี ้
เป็นการดิ้นรนเพื่อค้นหาและ 
แสดงความปรารถนาของคน
ภายใต้การดลใจจากพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ การสวดอ้อนวอน 
ด้วยวิธีนี้ เ รียกร้องให้คนนั้น 
กำาจัดวาจาเลื่อนลอย ถ้อยคำา
ซ้ำาๆ หรือการพูดซ้ำาที่ไม่จริงใจ
และให้ทุ่มเทความปรารถนา
จากใจเขาออกมาเป็นคำาพูดทุก 
ประโยคจะกลายเป็นการแสดง 
ความปรารถนาและความโหยหาที่จะทำาตามพระประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า การสวดอ้อนวอนเช่นนี้จะได้รับความช่วยเหลือ 
และการนำาทางจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ “เพราะเราไม่รู้ว่า 
เราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วย
ขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำาครวญอธิษฐานไม่เป็นคำา” (โรม 8:26)

อีนัส 1:3–4

คำาหรือประโยคใดที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและ
ศรัทธาของอีนัสขณะที่ท่านเรียกหาพระผู้เป็นเจ้า

 
อีนัส 1:3–15 ก�รเตรียมพร้อมเพื่อรับคำ�ตอบของก�ร
สวดอ้อนวอน

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
ถึงขั้นตอนที่อีนัสต้องทำาให้ลุล่วงเพื่อเพิ่มศรัทธาของท่านและ
เตรียมท่านให้พร้อมรับคำาตอบของการสวดอ้อนวอน
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อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน

บทที ่  17

บทนำ�
ขณะที่ท่านศึกษาหนังสืออีนัส เจรอม ออมไน และถ้อยคำาของ 
มอรมอน มองหาวิธีท่ีท่านจะได้รับการนำาทางจากพระเจ้าเหมือน 
อย่างที่อีนัสได้รับ เรื่องราวของอีนัสแสดงให้เห็นถึงความเต็ม 
พระทัยของพระผู้เป็นเจ้าท่ีจะทรงอวยพรและทรงกำากับดูแล 
เราในการตอบคำาสวดอ้อนวอนส่วนตัว เรื่องราวของชาวนีไฟซึ่ง 
หนีไปจากแผ่นดินลีไฮ-นีไฟ แสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
นำาผู้คนของพระองค์ผ่านเสียงเตือนและคำาแนะนำาของศาสดา
พยากรณ์ โดยผ่านการสวดอ้อนวอนส่วนตัวและโดยการทำา 
ตามศาสดาพยากรณ์ เราจะได้รับประจักษ์พยานถึงความรักอัน
ไม่มีขอบเขตและความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา

บทวิจ�รณ์
อีนัส 1:1 “ก�รเลี้ยงดูและก�รตักเตือนของพระเจ้�”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) แนะนำาบิดาให้ 

ทำาตามแบบแผนของการสอนจากแบบอย่างบิดาที่ชอบธรรม

ในพระคัมภีร์มอรมอน

“บิดาที่ชอบธรรมในพระคัมภีร์มอรมอนสอนส่ิงใดให้บุตรชาย 

ของพวกเขา พวกเขาสอนหลายเรื่องแต่ข่าวสารที่สำาคัญคือ  

‘แผนอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้านิรันดร์—การตก การเกิดใหม่  

การชดใช้ การฟื้นคืนชีวิต การพิพากษา ชีวิตนิรันดร์ (ดู แอลมา  

34:9) อีนัสกล่าวว่าท่านรู้ว่าบิดาของท่านเป็นคนเที่ยงธรรม  

‘เพราะท่านสอนข้าพเจ้าเกี่ยวกับภาษาของท่าน, และตามการ 

เลี้ยงดูและการตักเตือนของพระเจ้าด้วย—และขอพระนาม 

พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงเจริญด้วยพระสิริเพราะการน้ีเถิด’ 

(อีนัส 1:1)
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บางสิ่งอย่างมาก เราสงสัยว่าทำาไมประตูไม่เปิด เราจะเป็นลูก 
ที่ถูกตามใจมากถ้าประตูห้องนิรภัยเปิดง่ายกว่าที่เป็น เมื่อมอง 
ย้อนไปข้าพเจ้าสามารถบอกได้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักข้าพเจ้า 
อย่างแท้จริงโดยตรวจนับคำาวิงวอนที่ทรงปฏิเสธจะให้ข้าพเจ้า 
คำาวิงวอนที่ถูกปฏิเสธบอกเราได้มากเกี่ยวกับตัวเราแต่ก็บอก 
ได้มากเช่นกันเกี่ยวกับพระบิดาผู้ทรงหาที่ติมิได้ของเรา”  
(“Insights,” New Era, Apr. 1978, 6)

อีนัส 1:5–8 “อีนัส, บ�ปของเจ�้ได้รับก�รให้อภัยแล้ว”

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน 
ว่าการกลับใจที่แท้จริงสามารถชำาระแต่ละคนผ่านการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ “พระผู้ไถ่ทรงสามารถจัดการเรื่องของท่าน 
แต่ละคนด้วยความยุติธรรมและประทานอภัยโดยผ่านเส้นทาง 

อันเมตตาของการกลับใจ [ดู  
แอลมา 42:15] การกลับใจโดย
สมบูรณ์เป็นสิ่งจำาเป็นที่สุดเพื่อ 
ให้การชดใช้เกิดปาฏิหาริย์อย่าง 
เต็มที่ในชีวิตท่าน โดยความเข้า 
ใจถึงการชดใช้ ท่านจะเห็นว่า 
พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงเป็นพระ
สัตภาวะที่อิจฉาริษยาซึ่งเบิก 
บานพระทัยในการลงโทษผู้ที่
ก้าวพลาด พระองค์ทรงเป็นพระ
บิดาที่ดีพร้อม เปี่ยมด้วยพระ

เมตตากรุณา ความเข้าใจ ความอดทน และให้อภัย” (in Con-
ference Report, Apr. 1995, 101; or Ensign, May 1995, 75)

อีนัส 1:9–14 คว�มปร�รถน�เพื่อคว�มผ�สุกของผู้อื่น

•	หลังจากรู้สึกด้วยตนเองถึงพรของการชดใช้ อีนัสสวดอ้อน 
วอนเพื่อความผาสุกของชาวนีไฟ ผู้คนของท่าน และจากนั้น 
เพื่อความผาสุกทางวิญญาณของชาวเลมัน ศัตรูของท่าน เอ็ล- 
เดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์พูดถึงความกังวลใจที่ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส
รู้สึกต่อผู้อื่น “พระคัมภีร์ยืนยันว่า คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่าง 
แท้จริงทำามากกว่าละทิ้งสิ่งล่อใจของโลกเท่านั้น พวกเขารัก 
พระผู้เป็นเจ้าและเพ่ือนมนุษย์ ความคิดและจิตใจพวกเขาจดจ่อ 
อยู่กับการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด  
จากช่ัวขณะของการเปล่ียนใจเล่ือมใสตามลำาดับ อีนัส แอลมา 
ผู้บุตร เปาโล และคนอื่นๆ หันใจทั้งหมดของเขาไปสู่งานในการ 
นำาตนเองและเพื่อนมนุษย์มาหาพระผู้เป็นเจ้า” (ดู  เลียโฮนา 
มกราคม 2001 หน้า 10) (ดู บทวิจารณ์ โมไซยาห์ 28:3 หน้า 168)

“หนึ่ง อีนัสได้ยินความจริงพระกิตติคุณจากบิดา เช่นที่ท่านทั้ง
หลายได้ยินในครอบครัวและในการประชุมใหญ่นี้

“สอง ท่านยอมให้คำาสอนของบิดาเกี่ยวกับ ‘ชีวิตนิรันดร์, และ
ปีติของวิสุทธิชน’ [อีนัส 1:3] ฝังลึกอยู่ในใจท่าน

“สาม ท่านเปี่ยมด้วยความปรารถนาจะรู้ด้วยตนเองว่าคำาสอน 
เหล่านี้จริงหรือไม่ และตัวท่านยืนอยู่ตรงจุดไหนต่อพระพักตร์
พระผู้รังสรรค์ อีนัสใช้คำาว่า ‘จิตวิญญาณข้าพเจ้าหิวโหย’ [อีนัส  
1:4] โดยมีความปรารถนาแรงกล้าทางวิญญาณเช่นนี้ อีนัสจึง 
สมควรได้รับคำาสัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดท่ีว่า ‘และคนท้ังปวง 
ท่ีหิวและกระหายความชอบธรรมย่อมเป็นสุข, เพราะพวกเขาจะ 
อิ่มเอมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ [3 นีไฟ 12:6]

“สี่ อีนัสเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งทำาให้ท่าน 
สามารถรับพระวิญญาณของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้

“ห้า อีนัสบันทึกว่า ‘ข้าพเจ้าคุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระผู้รังสรรค์ 
ของข้าพเจ้า, และข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์ในคำาสวดอ้อนวอน 
อย่างสุดกำาลังและการวิงวอนเพ่ือจิตวิญญาณข้าพเจ้าเอง; และ 
ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าร้องทูลพระองค์; แท้จริงแล้ว, และเมื่อถึง 
เวลากลางคืนข้าพเจ้ายังได้เปล่งเสียงข้าพเจ้าขึ้นไปสูงจนถึง 
สวรรค์’ [อีนัส 1:4] ไม่ง่ายเลย ศรัทธาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
อันที่จริง อีนัสเรียกประสบการณ์ในการสวดอ้อนวอนว่า ‘การ
ต่อสู้ซึ่ง [เขา] ผจญมาต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า’ [อีนัส 1:2] 
แต่ศรัทธาเกิดขึ้นจริง โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์  
อีนัสได้รับพยานด้วยตนเอง

“เราจะไม่พบศรัทธาเช่นอีนัสหากเราไม่ต่อสู้ต่อเบื้องพระพักตร์
พระผู้เป็นเจ้าในการสวดอ้อนวอน ข้าพเจ้าเป็นพยานว่ารางวัล
คุ้มค่าความพยายาม . . .  ข้าพเจ้าสัญญาว่าหากท่านทำาสิ่ง 
เหล่านี้ด้วยใจจริงและทำาไม่หยุด พระวจนะที่พระคริสต์ตรัสกับ
สาวกของพระองค์จะบังเกิดสัมฤทธิผลในชีวิตท่าน ‘จงขอแล้ว
จะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน’ [มัทธิว 
7:7]” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 88–89)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเปรียบเทียบการได้รับคำาตอบการสวดอ้อนวอน 
กับการเปิดกุญแจรหัส ซึ่งเป็นกระบวนการทีละขั้นตอน “การ 
วิงวอนในคำาสวดอ้อนวอนสอนข้าพเจ้าคร้ังแล้วคร้ังเล่าว่าห้อง 
นิรภัยในสวรรค์พร้อมด้วยพรท้ังปวงท่ีอยู่ในน้ันจะเปิดด้วยกุญแจ 
รหัสเท่านั้น สลักตัวที่หนึ่งหลุดลงมาเมื่อมีศรัทธา ตัวที่สองเมื่อ 
มีความชอบธรรมส่วนตัว ตัวที่สามและสุดท้ายหลุดก็ต่อเมื่อสิ่ง 
ที่เราแสวงหาถูกต้องสำาหรับเราในดุลพินิจของพระผู้เป็นเจ้า— 
ไม่ใช่เรา—บางครั้งเราเคาะประตูห้องนิรภัยเพราะเราต้องการ 

อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน
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อีนัส 1:23; ถ้อยคำ�ของมอรมอน 1:17 พูดด้วยถ้อยคำ�
รุนแรง

•	บางครั้งผู้นำาศาสนจักรต้องพูดตรงไปตรงมาด้วยถ้อยคำารุน 
แรงเพ่ือเตือนสมาชิกศาสนจักรในเร่ืองใดก็ตามท่ีจะเป็นอันตราย 
ต่อความรอดของพวกเขา ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล ์
(1895–1985) พูดถึงหน้าท่ีน้ีขณะท่านพูดกับคนหนุ่มสาว “ข้าพ- 
เจ้าแน่ใจว่าเปโตร ยากอบ และเปาโล คิดว่านี้ไม่ใช่กิจธุระที ่
พึงปรารถนาในการเรียกผู้คนให้กลับใจและเตือนพวกเขาอยู่ 
เสมอถึงอันตราย แต่พวกเขาทำาต่อไปอย่างไม่ลังเล ดังนั้นเรา 
ซึ่งเป็นผู้นำาของท่าน ต้องทำาอย่างต่อเนื่อง ถ้าคนหนุ่มสาวไม่
เข้าใจ ความผิดส่วนหนึ่งก็เป็นของเรา แต่ถ้าทำาให้ทางที่ถูกต้อง
เป็นที่ชัดเจนต่อพวกท่าน เราก็ไร้มลทิน” (Love versus Lust, 
Brigham Young University Speeches of the Year [Jan. 5, 
1965], 6)

อีนัส 1:27 “สถ�นพักผ่อนของข�้พเจ้�”

•	เกี่ยวกับการพักผ่อนนิรันดร์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ
สอนว่า “พระผู้เป็นเจ้าทรงสำารองเวลา หรือช่วงเวลาที่ทรง 
กำาหนดไว้ . . .  เมื่อพระองค์จะทรงนำาประชากรทั้งหมดของ 
พระองค์ ผู้เชื่อฟังสุรเสียงของพระองค์และรักษาพระบัญญัต ิ
ของพระองค์เข้าสู่สถานพักผ่อนซีเลสเชียลของพระองค์ สถาน
พักผ่อนมีความสมบูรณ์แบบและรัศมีภาพถึงขนาดที่มนุษย์
ต้องเตรียมตัวก่อนตามกฎของอาณาจักรนั้นจึงจะเข้าไปรับพร
ได้ . . .  พระผู้เป็นเจ้าประทานกฎที่แน่ชัดให้ครอบครัวมนุษย์ ซึ่ง
หากเชื่อฟังย่อมเพียงพอท่ีจะเตรียมพวกเขาให้พร้อมรับสถาน
พักผ่อนแห่งนี้เป็นมรดก” (History of the Church, 2:12)

เจรอม 1:5 “พวกเข�ห�ดูแคลนไม่; ทั้งพวกเข�ห�ได้
ลบหลู่พระเจ�้ไม่”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ยืนยันถึงความ
จำาเป็นในการรักษาคำาพูดของเราให้บริสุทธิ์

“ข้าพเจ้าขอพูดกับเด็กหนุ่มท้ังหลายและขอพูดกับผู้ชายท่ีอาวุโส 
กว่าซึ่งมีปัญหาเดียวกัน ข้าพเจ้าทำาด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่า 
พระเจ้าทรงยินดีเมื่อเราใช้ภาษาที่สะอาดบริสุทธิ์ เพราะพระ 
องค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เรา การเปิดเผยของพระองค์แวดล้อม 
ไปด้วยคำายืนยัน ยกระดับจิตใจ ให้กำาลังใจเราทำาในสิ่งที่ถูก
ต้องและก้าวต่อไปด้วยความจริงและความดี

“อย่าสบถ อย่ากล่าววาจาหยาบคาย หลีกเลี่ยงสิ่งที่เรียกกันว่า
ตลกหยาบโลน อยู่ห่างจากการสนทนาที่อาจมีวาจาต่ำาทรามน่า

อีนัส 1:13–16

อีนัสปรารถนาสิ่งใดจากพระเจ้าในกรณี
ที่ชาวนีไฟถูกทำาลาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึง
ความรักที่เขามีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างไร

 
อีนัส 1:10 “สุรเสียงของพระเจ้�เข้�ม�ในจิตใจข้�พเจ้�”

•	การเปิดเผยหรือการดลใจมาได้หลายทาง ได้แก่ความคิด 
ความประทับใจ และความรู้สึก (ดู คพ. 6:15; 8:2–3) ประธาน
บอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองสนทนา
ถึงวิธีที่เราสามารถรู้จักสุรเสียงของพระเจ้า

“คำาตอบของการสวดอ้อนวอนมาด้วยวิธีเงียบๆ พระคัมภีร์
อธิบายถึงเสียงของการดลใจว่าเป็นเสียงสงบแผ่วเบา . . .

“ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่าการดลใจมาในรูปแบบของความรู้สึกมาก 
กว่าเป็นเสียง . . .

“เก็บคำาถามที่ยุ่งยากไว้ในใจและดำาเนินชีวิตต่อไป ไตร่ตรอง
และสวดอ้อนวอนอย่างเงียบๆ เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นและไม่
ย่อท้อ

“คำาตอบอาจไม่มาเหมือนกับหลอดไฟ อาจมาเป็นการดลใจที
ละเล็กทีละน้อยที่นั่นนิดที่นี่หน่อย ‘เป็นบรรทัดมาเติมบรรทัด, 
กฎเกณฑ์มาเติมกฎเกณฑ์’ (คพ. 98:12)

“คำาตอบบางอย่างจะมาจากการอ่านพระคัมภีร์ บางอย่างมา 
จากการฟังผู้พูด บางครั้งเมื่อเป็นเรื่องสำาคัญ คำาตอบบางอย่าง
จะมาในรูปแบบของการดลใจที่ตรงและทรงพลัง การกระตุ้น
เตือนจะชัดเจนและไม่ผิดพลาด” (in Conference Report, 
Oct. 1979, 28, 30; or Ensign, Nov. 1979, 19–21)

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) พูดถึงคำาอธิบาย 
น้ีว่าพระเจ้าทรงส่ือสารกับเราอย่างไร “บุคคลอาจได้รับประโยชน์ 
ได้โดยสังเกตนัยครั้งแรกของพระวิญญาณแห่งการเปิดเผย  
ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านรู้สึกถึงสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่หลั่งไหลมา 
สู่ท่าน นั่นอาจทำาให้ท่านฉุกคิดขึ้นได้ในทันที ทั้งนี้โดยการ 
สังเกต ท่านอาจพบว่าความคิดดังกล่าวเป็นจริงในวันนั้นหรือ 
ในไม่ช้า (ต.ย.) สิ่งที่เข้ามาในความคิดท่านโดยพระวิญญาณ
ของพระผู้เป็นเจ้าจะเกิดขึ้นจริง ด้วยเหตุนี้โดยการเรียนรู้และ
เข้าใจพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะค่อยๆ เติบโตไป
สู่หลักธรรมแห่งการเปิดเผยจนท่านดีพร้อมในพระเยซูคริสต์” 
(History of the Church, 3:381)

บทที่ 17
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กลุ่มที่สามคือชาวเจเร็ด ซึ่งมาถึงแผ่นดินแห่งคำาสัญญาหลัง 
สมัย “หอสูง” ที่กล่าวไว้ใน ปฐมกาล  11 ถิ่นฐานชาวเจเร็ด 
ดั้งเดิมเติบโตขึ้นเป็นชนชาติยิ่งใหญ่ อย่างไรก็ตามท้ายที่สุด 
พวกเขาทำาลายตนเองในสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น 
ระหว่าง 600 ถึง 300 ปี ก่อนคริสตกาล หลงเหลือเพียงโคริแอน 
ทะเมอร์ กษัตริย์คนสุดท้ายของพวกเขาและอีเธอร์ศาสดาพยา- 
กรณ์ของพระเจ้าเท่านั้น (ดู อีเธอร์ 15:29–34) อีเธอร์จบบันทึก  
ส่วนโคริแอนทะเมอร์ระหกระเหินไปจนกระท่ังพบผู้คนของเซรา- 
เฮ็มลา เขามีชีวิตอยู่ต่อมา “เป็นเวลาเก้าเดือน” (ออมไน 1:21)  
ก่อนส้ินชีวิต ชาวเจเร็ดมีเร่ืองราวให้เป็นท่ีรู้จักน้อยมากนอกเหนือ 
จากสิ่งที่โมโรไนบันทึกไว้ในหนังสืออีเธอร์

ออมไน 1:23–25 กษัตริย์เบ็นจ�มินได้รับแผ่นจ�รึก 
ชุดเล็ก

•	จาก 1  นีไฟถึงออมไนศาสดาพยากรณ์เก็บแผ่นจารึกชุดเล็ก 

และกษัตริย์เก็บแผ่นจารึกชุดใหญ่ (ดู เจรอม 1:14) การเปล่ียน 

แปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่จุดนี้ อแมลิไคมอบแผ่นจารึกชุดเล็กให้ 

กษัตริย์เบ็นจามิน เวลานี้แผ่นจารึกชุดเล็กเต็มแล้ว (ดู ออมไน 

1:30) นับจากยุคของกษัตริย์เบ็นจามินเป็นต้นมา ข้อมูลทาง 

ศาสนาและประวัติศาสตร์เก็บไว้บนแผ่นจารึกชุดใหญ่ แผ่น 

จารึกชุดเล็กไม่มีการเขียนเพิ่มจนกระทั่งหลังจาก 130 ปี  ก่อน

คริสตกาล โมไซยาห์ถึง 4  นีไฟเป็นการย่อแผ่นจารึกชุดใหญ่

ของมอรมอน

ออมไน 1:26

อแมลิไคแนะนำาเราให้ทำาอะไรเพื่อจะได้รับความรอด

 
ออมไน 1:26 “ถว�ยทั้งจิตวิญญ�ณของท่�นเป็นเครื่อง
บูช�แด่พระองค์”
•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์สอนความหมายของการถวาย 
ตนต่อพระเจ้า “การพลีบูชาส่วนตัวอย่างแท้จริงไม่ใช่เป็นการ 
นำาสัตว์ไปวางไว้ที่แท่นบูชา แต่คือความเต็มใจที่จะนำาความ 
เป็นศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมีอยู่ในเรามาวางบนแท่นบูชาและ
ปล่อยให้สูญสิ้นไป” (in Conference Report, Apr. 1995, 91; 
or Ensign, May 1995, 68)

ในหัวข้อเดียวกันนั้นเอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์สอนว่า “ขณะที่ท่าน 
ยอมถวายเจตจำานงของท่านแด่พระผู้เป็นเจ้า ท่านกำาลังถวาย 

รังเกียจ ท่านจะมีความสุขมากขึ้นถ้าท่านทำาเช่นนั้น และแบบ 
อย่างของท่านจะสร้างความเข้มแข็งให้ผู้อื่น” (in Conference 
Report, Oct. 1987, 59; or Ensign, Nov. 1987, 48)

เจรอม 1:11 “เชื่อในพระองค์ที่จะเสด็จม�ร�วกับพระ 
องค์เสด็จม�แล้ว”

•	ศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริง เช่นเจรอม ผู้มีชีวิตอยู่ก่อนการ 
ประสูติของพระเยซูคริสต์ เขียนเกี่ยวกับการเสด็จมาและการ 
ชดใช้ของพระองค์ราวกับว่าได้เกิดขึ้นแล้ว กษัตริย์เบ็นจามิน 
กล่าวว่า “พระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงส่งศาสดาพยากรณ์ผู้บริ- 
สุทธิ์ของพระองค์มาในบรรดา 
ลูกหลานมนุษย์ทั้งปวง, เพื่อ 
ประกาศ เรื่องเหล่านี้แก่ทุก 
ตระกูล, ประชาชาติ, และ
ภาษา, เพ่ือโดยการน้ีผู้ใดก็ตาม 
ที่จะเชื่อว่าพระคริสต์จะเสด็จ 
มา, ผู้เดียวกันนั้นจะได้รับการ 
ปลดบาปของเขา, และชื่นชม 
ยินดีด้วยความปรีดียิ่ง แม้ราว 
กับว่าพระองค์เสด็จมาในบรรดาพวกเขาแล้ว” (โมไซยาห์ 3:13; 
เน้นตัวเอน) อบินาไดกล่าวว่า “ถ้าพระคริสต์ไม่เสด็จมาในโลก, 
โดยกล่าวถึงสิ่งที่จะมาเหมือนกับว่ามันมาแล้ว, การไถ่จะมีขึ้น
ไม่ได้” (โมไซยาห์ 16:6; เน้นตัวเอน)

ออมไน 1:12–17 ส�มอ�รยธรรมท่ีแบ่งแยกไว้ในบันทึก

•	ในเรื่องราวสั้นๆ นี้เราเรียนรู้ถึงกลุ่มชนสามกลุ่มผู้ที่พระเจ้า 
ทรงนำามาสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาในซีกโลกตะวันตก กลุ่มแรก 
ที่กล่าวถึงคือถิ่นฐานของลีไฮ ชนกลุ่มใหญ่ของพระคัมภีร์มอร- 
มอนที่พูดถึงเรื่องราวของพวกเขาและผู้สืบตระกูลของพวกเขา

พระคัมภีร์มอรมอนระบุถึงชนกลุ่มที่สองไว้เช่นกัน โดยกล่าว
ว่าเป็นผู้คนของเซราเฮ็มลา ผู้สืบตระกูลของมิวเล็คและผู้ที่มา 
สมทบกับชาวนีไฟ (ดู โมไซยาห์ 25:2) มิวเล็ค บุตรของกษัตริย์ 
เศเดคียาห์ออกจากเยรูซาเล็มและเดินทางไปอเมริกาหลังจาก
บาบิโลนทำาลายเยรูซาเล็มประมาณ 587 ปี  ก่อนคริสตกาล (ดู  
ออมไน 1:15) โดยไม่มีบันทึกในพระคัมภีร์ ผู้คนของเซรา- 
เฮ็มลาเป็นพยานที่ยังมีชีวิตอยู่ดังที่พระวิญญาณทรงบอก 
นีไฟว่าประชาชาติทั้งปวงจะตกอยู่ในความไม่เชื่อ (ดู 1  นีไฟ 
4:13) ชาวมิวเล็คมาสมทบกับชาวนีไฟภายใต้การปกครองของ
กษัตริย์โมไซยาห์ (ดู ออมไน 1:19)

อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน
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การท่ีต้นฉบับหายไปแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหตุใดพระเจ้า 
จึงทรงบัญชาให้นีไฟเขียนแผ่นจารึกชุดเล็กและเหตุใดมอรมอน
ได้รับการดลใจให้รวมแผ่นจารึกชุดเล็กไว้ โจเซฟ สมิธไม่ได้
แปลซ้ำาในส่วนที่ท่านทำาแล้วแต่แทนที่ด้วยการแปลแผ่นจารึก
ชุดเล็กของนีไฟ (ดู คพ. 10:30, 38–45) การแปลของ 116 หน้า
ครอบคลุมช่วงเวลา 600–130 ปี  ก่อนคริสตกาล—จากสมัย
ของลีไฮไปจนถึงสมัยของกษัตริย์เบ็นจามิน แผ่นจารึกชุดเล็ก
ครอบคลุมช่วงเวลา 600–130 ปี  ก่อนคริสตกาล—จากสมัย
ของลีไฮถึงสมัยของกษัตริย์เบ็นจามินด้วย ในสรรพปรีชาญาณ
ของพระเจ้า พระองค์ทรงมีบันทึกชุดที่สอง แผ่นจารึกชุดเล็ก 
ครอบคลุมเวลาเดียวกันกับที่ 116 หน้าซึ่งหายไปครอบคลุมอยู่ 
สิ่งน้ีทำาให้พระเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์กับอีนัสที่
ว่า “พระองค์จะทรงปกปักรักษาบันทึกไว้” (อีนัส 1:16)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองยืนยันว่าพระคัมภีร์มอรมอนส่วนที่มาจากแผ่นจารึกชุดเล็ก
ให้ข้อมูลมากกว่า 116 หน้าที่หายไป

“มีอย่างน้อยหกครั้งในพระคัมภีร์มอรมอนที่ใช้ประโยค ‘เพื่อจุด
ประสงค์อันสุขุม’ อ้างถึงการทำา เขียน และเก็บแผ่นจารึกชุด
เล็กของนีไฟ (ดู 1 นีไฟ 9:5; ถ้อยคำาของมอรมอน 1:7; แอลมา 
37:2, 12, 14,  18) ท่านกับข้าพเจ้ารู้ จุดประสงค์อันสุขุม—ที่
ชัดเจนที่สุดข้อหนึ่ง—คือทดแทนต้นฉบับที่หายไป 116 หน้าดัง
ระบุไว้ข้างต้น

“แต่สิ่งที่ประทับใจข้าพเจ้าคือจุดประสงค์อันสุขุมกว่านั้น. . . 
กุญแจสู่คำาแนะนำาถึงจุดประสงค์อันสุขุมกว่าใน ข้อ  45 ของ 
หลักคำาสอนและพันธสัญญาภาคที่  10 ขณะที่พระเจ้าทรง 
แนะนำาโจเซฟ . . .  พระองค์ตรัสว่า ‘ดูเถิด, มีหลายเรื่องจารึกอยู่
บนแผ่นจารึก [ชุดเล็ก] ของนีไฟ ซึ่งให้ ทัศนะอันกว้างไกลยิ่งขึ้น 
เกี่ยวกับกิตติคุณของเรา’ (เน้นตัวเอน)

“ดังนั้นจึงชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ . . .  การแลกเปลี่ยน—คุณให้
ต้นฉบับ 116 หน้าแล้วฉันจะให้หนังสือ 142 หน้า ไม่ใช่อย่าง
นั้น เราได้มามากกว่าที่เราเสียไป และเป็นที่รู้จากจุดเริ่มต้น
ว่าจะเป็นเช่นนั้น นั่น คือ เพื่อจุดประสงค์อันสุขม เราไม่รู้อย่าง
แน่นอนว่าเราสูญเสียสิ่งใดไปใน 116 หน้า แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรา
ได้รับบนแผ่นจารึกชุดเล็กเป็นการประกาศส่วนตัวของพยาน
สำาคัญสามคน [นีไฟ เจคอบ และอิสยาห์] เสียงของหลักคำาสอน
สำาคัญสามเสียงในพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานว่าพระเยซูคือ
พระคริสต์ . . .

สิ่งเดียว ที่ท่าน สามารถ ถวายแด่พระองค์ได้ ซึ่งสิ่งนั้นเป็นของ
ท่านจริงๆ” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 58)

ถ้อยคำ�ของมอรมอน สะพ�นเชื่อมระหว่�งแผ่นจ�รึก
ชุดเล็กกับแผ่นจ�รึกชุดใหญ่ของนีไฟ

•	ในบรรดาบันทึกที่ชาวนีไฟเก็บมีแผ่นจารึกชุดเล็กและแผ่น 

จารึกชุดใหญ่ของนีไฟ (ดู 1  นีไฟ 9:2) แผ่นจารึกชุดใหญ่ใน

เบื้องต้นประกอบด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางโลกของผู้คน

เป็นส่วนใหญ่ ขณะที่แผ่นจารึก

ชุดเล็กประกอบด้วยเรื่องราว 

ประวัติศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์ (ดู  

1  นีไฟ 9:2–4) หนังสือ 1  นีไฟ

จนถึงออมไนบันทึกบนแผ่น 

จารึกชุดเล็กของนีไฟ หนังสือ

โมไซยาห์จนถึง 4 นีไฟเป็นการ 

ย่อที่นำามาจากแผ่นจารึกชุด

ใหญ่ของมอรมอน (ดู บท

วิจารณ์ 1 นีไฟ 9:1–5 หน้า 23)

ถ้อยคำ�ของมอรมอน 1:7 “พระเจ้�ทรงรู้ทุกเรื่องที่จะ
ม�ถึง”

•	นีไฟไม่ได้ทำาแผ่นจารึกชุดเล็กจนกระทั่ง 30 ปีหลังจากลีไฮ

และผู้ติดตามออกมาจากเยรูซาเล็ม (ดู 2 นีไฟ 5:28–31) ท่าน

ไม่เข้าใจว่าเหตุใดท่านจึงได้รับบัญชาให้ทำาบันทึกสองชุดแต่

ท่านมีศรัทธาว่าเป็น “เพราะจุดประสงค์อันสุขุม” ในพระเจ้า 

(1  นีไฟ 9:5) เกือบ 1,000 ปีต่อมาศาสดาพยากรณ์มอรมอน 

กล่าวถ้อยคำาท่ีคล้ายกับของนีไฟเม่ือท่านเป็นพยานว่านอกเหนือ 

จากการย่อแผ่นจารึกชุดใหญ่ของนีไฟท่านได้รวมแผ่นจารึกชุด

เล็กของนีไฟ “ด้วยจุดประสงค์อันชอบด้วยเหตุผล” (ถ้อยคำาของ

มอรมอน 1:7)

โจเซฟ สมิธเริ่มแปลพระคัมภีร์มอรมอนตรงการย่อแผ่นจารึก 

ชุดใหญ่ของนีไฟที่มอรมอนทำา ท่านแปลต้นฉบับเสร็จ 116 หน้า 

เมื่อมาร์ติน แฮร์ริสวิงวอนโจเซฟ โดยขอให้เขานำาต้นฉบับไป 

ให้สมาชิกครอบครัวดู โจเซฟทูลถามพระผู้เป็นเจ้าสามครั้งว่า 

มาร์ตินควรนำาต้นฉบับไปหรือไม่ และในที่สุดท่านได้รับอนุญาต 

ต้นฉบับตกอยู่ในมือบรรดาคนชั่วร้าย (ดู คพ. 10:8) และเป็นที่รู้

กันว่านั่นคือต้นฉบับที่หายไป หรือ 116 หน้าที่หายไป

บทที่ 17
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จารึกชุดใหญ่และย่อแผ่นจารึกเหล่านั้น การย่อของท่านเขียน
ไว้บนแผ่นจารึกทองคำาหรือแผ่นจารึกของมอรมอน

•	เพ่ือช่วยให้ท่านได้รับมุมมองเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอนที่
แบ่งตามช่วงเวลาต่างๆ กัน ดูแผนภูมิ “ผู้เก็บบันทึกชาวนีไฟ” 
ในภาคผนวก (หน้า 408)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	การสวดอ้อนวอนจำาเป็นอย่างไรต่อการที่ท่านจะได้รับพร

จากการชดใช้

•	ภาษาของชาวเซราเฮ็มลาวิบัติเพราะพวกเขาไม่มีบันทึก 
บันทึกและภาษาช่วยให้เราเติบโตทางวิญญาณอย่างไร

•	แบบอย่างใดที่ท่านเห็นจากการรู้ล่วงหน้าของพระผู้เป็นเจ้า 
ซึ่งประจักษ์ชัดจากเหตุการณ์ในชีวิตท่าน (ดู บทวิจารณ์  
ถ้อยคำาของมอรมอน 1:7 หน้า 134)

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนเรื่องราวสั้นๆ เกี่ยวกับ “การต่อสู้” บางอย่างที่ท่านม ี

ต่อเบ้ืองพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและนำาไปสู่การเติบโตทาง 
วิญญาณ (ดู บทวิจารณ์ อีนัส 1:2 หน้า 130) อ่านเหตุการณ์ 
ทางวิญญาณที่บันทึกไว้นี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนความจำา
ว่าพระเจ้าทรงนำาทางท่านอย่างไร

•	ศึกษาและสนทนากับเพื่อนว่าเราได้รับคำาแนะนำาที่ “รุนแรง”  
ใดจากศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันซึ่งเตือนเราถึงอันตราย
ทางวิญญาณ (ดู บทวิจารณ์ อีนัส 1:23; ถ้อยคำาของ 
มอรมอน 1:17 หน้า 132)

•	ใช้เรื่องราวของ 116 หน้าที่หายไปเป็นตัวอย่าง เตรียมบท 
เรียนสั้นๆ เพื่อสอนเกี่ยวกับพระสรรพปรีชาญาณของพระ
ผู้เป็นเจ้าและพระปรีชาสามารถสามารถของพระองค์เพื่อ
ทำาให้จุดประสงค์ของพระองค์เป็นรูปธรรม

“อันที่จริง ข้าพเจ้าคิดว่าท่านสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าจุด 
ประสงค์ หลัก ของแผ่นจารึกชุดเล็กคือการให้พื้นที่แก่พยาน
สามท่านนี้” (“A Standard unto My People” [Church 
Educational System symposium on the Book of Mormon, 
Aug.  9, 994], 9–10; see LDS.org under gospel library/
additional addresses/CES addresses)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์เป็นพยานถึงการรู้ล่วงหน้าของ 
พระผู้เป็นเจ้าและวิธีที่สิ่งนี้สร้างศรัทธาของเราในพระองค์

“หลักคำาสอนสองสามข้อ เว้นแต่ข้อที่เกี่ยวกับความเป็นจริงการ
ดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า เป็นเรื่องพื้นฐานมากกว่าความจริงที่
ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงมีสรรพปรีชาญาณ . . .

“. . .พระผู้เป็นเจ้าทรงดีพร้อมในคุณลักษณะแห่งสวรรค์ หนึ่ง
ในคุณลักษณะเหล่านี้คือความรู้ ‘. . .  โดยที่เห็นว่าถ้าไม่มีความ
รู้ในทุกสิ่ง พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงสามารถช่วยการสร้างในส่วน
ใด ของพระองค์ได้เลย เพราะด้วยเหตุผลที่ว่าพระองค์ทรงมี
ความรู้ในทุกสิ่ง จากต้นจนปลาย พระองค์จึงสามารถประทาน
ความเข้าใจนั้นแก่ชาวโลกของพระองค์ซึ่งทำาให้พวกเขารับส่วน
ของชีวิตนิรันดร์ได้ และถ้ามนุษย์ไม่มีความเข้าใจนี้ว่าพระผู้เป็น
เจ้าทรงมีความรู้ทั้งปวง ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะใช้ศรัทธา
ในพระองค์’ (Lecture 4, paragraph 11) . . .

“พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรู้ต้นจากปลาย ดังนั้นจึงทรงรู้ทุกสิ่งที่อยู ่
ระหว่างสองจุดนั้น” (All These Things Shall Give Thee 
Experience [1979], 6–7)

ถ้อยคำ�ของมอรมอน 1:10–11 อแมลิไคมอบแผ่นจ�รึก 
ให้กษัตริย์เบ็นจ�มิน

•	แผ่นจารึกที่อแมลิไคมอบให้กษัตริย์เบ็นจามินคือแผ่นจารึก 
ชุดเล็ก แผ่นจารึกชุดใหญ่ยังคงมีการบันทึกและส่งมอบให้ผู ้
เก็บบันทึกคนต่อไปจนกระทั่ง ค.ศ. 385 เมื่อมอรมอนได้รับแผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

อีนัส–ถ้อยคำ�ของมอรมอน
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และการเชื่อฟังของเราเพื่อนำาทางลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าไปสู ่
ชีวิตนิรันดร์ “ความลี้ลับคือความจริงที่ไม่สามารถรู้ได้เว้นแต ่
โดยผ่านการเปิดเผยจากสวรรค์—ความลับอันศักดิ์สิทธิ์ . . .  ใน 
ยุคสมัยของเราความจริงอันสำาคัญยิ่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟู 
ฐานะปุโรหิต การทำางานแทนคนตาย และการสถาปนาศาสน- 
จักรอีกครั้งคือ ‘ความลี้ลับ’ เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถค้นพบ 
ได้เว้นแต่โดยการเปิดเผย” (Hyrum M. Smith and Janne M. 
Sjodahl, The Doctrine and Covenants Commentary, rev. 
ed. [1972], 141)

โมไซยาห์ 1:4–7

ตามที่กษัตริย์เบ็นจามินกล่าว จะเกิดอะไรขึ้น
กับชาวนีไฟถ้าพวกเขาไม่มีบันทึกพระคัมภีร์

โมไซย�ห์ 1:4–6 “ภ�ษ�ของช�วอียิปต์”

•	กษัตริย์เบ็นจามิน นีไฟ (ดู 1  นีไฟ 1:2) และโมโรไน (ดู  
มอรมอน 9:32) ทุกคนพูดถึงภาษาอียิปต์ ใน โมไซยาห์ 1:4–6  
กษัตริย์เบ็นจามินพูดอย่างชัดเจนว่ามีเหตุผลที่บุตรชายของ
ท่านต้องเรียนรู้ “ภาษาของชาวอียิปต์” จำาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อ
ศึกษาพระบัญญัติที่อยู่ในแผ่นจารึกทองเหลืองและแผ่นจารึก 
ของนีไฟ (ดู โมไซยาห์ 1:6) นับจากสมัยของนีไฟลงมาถึงโมโรไน 
ชาวนีไฟใช้รูปแบบของภาษาอียิปต์ (ดู บทวิจารณ์ 1  นีไฟ 1:2 
หน้า 12 และบทวิจารณ์ มอรมอน 9:32–34 หน้า 359)

โมไซย�ห์ 1:10 โมไซย�ห์เป็นกษัตริย์องค์ใหม่

•	การตรวจสอบพระคัมภีร์มอรมอนอย่างใกล้ชิดเปิดเผยถึง 
ขนบประเพณีจำานวนมากที่มีต้นกำาเนิดมาจากอิสราเอลโบราณ  
มีความคล้ายคลึงอย่างชัดเจนระหว่างการขึ้นครองราชย์ของ 
โมไซยาห์สู่บัลลังก์ของนีไฟในโมไซยาห์บทแรกและวิธีท่ีกษัตริย์ 
สืบราชบัลลังก์ในพันธสัญญาเดิม (ดู Stephen D. Ricks, “King, 
Coronation, and Covenant ใน โมไซยาห์ 1–6,” in John L. 
Sorenson and Melvin J. Thorne, ed., Rediscovering the 
Book of Mormon [1991], 209)

ความคล้ายที่เห็นได้บางอย่างระหว่างพิธีราชาภิเษกในพระ 
คัมภีร์มอรมอนกับพันธสัญญาเดิมได้แก่ (1)  ความเชื่อที่ว่า 
กษัตริย์ได้รับเลือกจากสวรรค์ (ดู โมไซยาห์ 1:9–10; 6:3,  5;  
1 พงศ์กษัตริย์ 2:15; 2 พงศ์กษัตริย์ 15:5); (2) สถานที่ศักดิ์สิทธิ ์

โมไซย�ห์ 1–3

บทที ่  18

บทนำ�
โดยความช่วยเหลือจากศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธ์ิท่ีอยู่ท่ามกลาง 
ผู้คนของเขา กษัตริย์เบ็นจามินทำางาน “ด้วยสุดพลังของร่างกาย 
ท่านและความสามารถของทั้งจิตวิญญาณท่าน” เพื่อ “สร้าง 
ความสงบสุขในแผ่นดิน” (ถ้อยคำาของมอรมอน 1:18) ในบั้น 
ปลายชีวิตท่าน กษัตริย์เบ็นจามินเรียกผู้คนมารวมกันท่ีพระวิหาร 
ระหว่างการชุมนุมน้ี ท่านรายงานถึงการปกครองในฐานะกษัตริย์ 
แต่งตั้งโมไซยาห์ให้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากท่าน สอนเกี่ยวกับ 
พระกิตติคุณและการชดใช้ของพระคริสต์ ท่านตักเตือนให้ชาว 
นีไฟรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับตน คำาปราศรัยบางส่วนของ 
กษัตริย์เบ็นจามินในคู่มือบทนี้แสดงให้เห็นถึง—ความเต็มใจ 
ในการรับใช้ผู้อื่น ความสำานึกคุณในเจตจำานงของพระเจ้า และ 
การพึ่งพาพระผู้ช่วยให้รอด เราจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนได้
มากขึ้นและเสริมสร้างสัมพันธภาพในพันธสัญญาของเรากับ
พระผู้เป็นเจ้าโดยการดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมท่ีกษัตริย์เบ็น
จามินสอน

บทวิจ�รณ์
•	เราอาจได้เรียนรู้บางสิ่งจากการเปรียบเทียบความยาวของ 
หนังสือในพระคัมภีร์มอรมอนและช่วงเวลาที่หนังสือครอบคลุม 
อ้างอิงแผนภูมิ “หน้าและช่วงเวลาของพระคัมภีร์มอรมอน” ใน
ภาคผนวก (หน้า 411)

โมไซย�ห์ 1:1–2 เปลี่ยนจ�กเรื่องร�วของบุรุษที่หนึ่ง 
ไปเป็นบุรุษที่ส�มในหนังสือโมไซย�ห์

•	มีการปรับเรื่องราวของบุรุษที่หนึ่งในหนังสือเล่มแรกๆ ของ
พระคัมภีร์มอรมอนไปยังเรื่องราวของบุรุษที่สามในหนังสือ 
โมไซยาห์ หนังสือ 1  นีไฟจนถึงออมไนแปลจากแผ่นจารึกชุด 
เล็กของนีไฟและเป็นงานของผู้เขียนโดยตรง ส่งผลให้เขียนใน
ลักษณะบุรุษท่ีหน่ึง อย่างไรก็ตามหนังสือโมไซยาห์จนถึง 4 นีไฟ  
ทั้งหมดนั้นเป็นผลงานที่มอรมอนย่อมาจากแผ่นจารึกชุดใหญ่
ของนีไฟ หนังสือเหล่านี้มอรมอนย่อมาจากบันทึกของผู้เขียน 
ตัวจริง

โมไซย�ห์ 1:3–10 คว�มลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้�

•	คำาว่า “ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า” ตามที่ใช้ในพระคัมภีร ์
มอรมอน (โมไซยาห์ 1:3) รวมถึงหลักธรรมแห่งความรอดของ 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ สิ่งเหล่านี้เรียกว่าความลี้ลับไม ่
ใช่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความลี้ลับหรือยากจะเข้าใจ แต่เพราะสิ่ง 
เหล่านี้เปิดเผยมาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยมีพื้นฐานจากศรัทธา 
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ชอบธรรม ไม่ใช่ชื่อเสียง เป็น 

เรื่องของการรับใช้ ไม่ใช่ยศ 

ตำาแหน่งผู้เยี่ยมสอนที่ซื่อสัตย์ 

ผู้ไปทำางานของเธออย่างเงียบๆ 

เดือนแล้วเดือนเล่า มีความสำา- 

คัญต่องานของพระเจ้าเท่ากับ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งที่ดูเหมือนมีชื่อ 

เสียงกว่าในศาสนจักร การเป็น 

ที่จับตามองไม่ได้ทัดเทียมกันกับคุณค่า” (“To the Women of 

the Church,” Ensign, Nov. 1992, 96–97)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  เจ. เวทเท็นแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่าการ
ที่เรารับใช้ผู้อื่นสามารถใช้เป็นเครื่องวัดระดับการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสส่วนตัวของเราได้อย่างไร

“การเปลี่ยนใจเลื่อมใสหมายถึงการอุทิศถวายชีวิตของท่านเพ่ือ
ดูแลและรับใช้ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือจากท่านพร้อม 
ทั้งแบ่งปันของประทานและพรของท่าน . . .

“การกระทำาอันเกิดจากความเมตตาที่ปราศจากความเห็นแก่ 
ตัวและการรับใช้ทุกอย่างเพิ่มความเข้มแข็งทางวิญญาณของ 
ท่าน พระผู้เป็นเจ้าจะทรงใช้ท่านเป็นพรแก่ผู้อื่น การเจริญ
เติบโตทางวิญญาณอย่างต่อเนื่องและความเจริญก้าวหน้า 
นิรันดร์ของท่านส่วนใหญ่ผูกพันกับสัมพันธภาพของท่าน—ใน 
วิธีที่ท่านปฏิบัติต่อผู้อื่น ท่านรักผู้อื่นอย่างแท้จริงและเป็นพรแก ่
ชีวิตพวกเขาหรือไม่ หน่วยวัดระดับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 
ท่านคือวิธีท่ีท่านปฏิบัติต่อผู้อ่ืนมิใช่หรือ คนท่ีทำาส่ิงเหล่าน้ันเฉพาะ 
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขาในศาสนจักรจะไปไม่ถึงเป้าหมายแห่ง
ความดีพร้อม การรับใช้ผู้อื่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระกิตติคุณ
และชีวิตที่สูงส่ง” ( ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2005 หน้า 113)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองช่วย 
ให้เราเข้าใจว่านอกจากการรับใช้ที่เราทำาแล้ว สาเหตุที่เราทำา 
เป็นสิ่งสำาคัญด้วย

“ในความคิดเห็นของข้าพเจ้า แรงจูงใจสุดท้าย. . .  เป็นเหตุผล 
สำาคัญที่สุด ในความสัมพันธ์ของเหตุผลที่จะรับใช้ นี่คือสิ่งที่ 
พระคัมภีร์เรียกว่าเป็น ‘ทางที่ดีที่สุด’ (1 โครินธ์ 12:31). . . .

“ถ้าการรับใช้ของเราต้องมีประสิทธิผลมากที่สุด ต้องทำาให้สำา- 
เร็จเพราะความรักที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าและลูกๆ ของพระองค์” 
(in Conference Report, Oct. 1984,  16; or Ensign, Nov. 
1984, 14)

เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษก (ดู โมไซยาห์ 1:18; 
1 พงศ์กษัตริย์ 1:39–45); (3) การมอบสิ่งสืบทอด สิ่งประดิษฐ์ 
หรือสิ่งของศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในเวลาราชาภิเษก (ดู โมไซยาห์  
1:15–16; 2 พงศ์กษัตริย์ 11:12); (4) การเจิม (ดู โมไซยาห์ 6:3; 
1 พงศ์กษัตริย์ 1:33–34) (see Ricks, in Rediscovering the 
Book of Mormon, 210, 213–214)

“นอกจากนี้ แนวคิดที่ว่ากษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชย์ก่อนการ
สิ้นพระชนม์ขององค์ก่อน การถ่ายโอนอำานาจนี้มีความสัมพันธ์
กับพิธีที่ผู้คนทำาหรือต่อพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า” (Ricks, 
in Rediscovering the Book of Mormon, 216) สิ่งนี้เกิดขึ้นต่อ
มาเล็กน้อยกับผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินเมื่อพวกเขาประกาศ
ว่า “เราเต็มใจที่จะเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าของเรา 
เพื่อจะทำาตามพระประสงค์ของพระองค์, และเพื่อจะเชื่อฟังพระ
บัญญัติของพระองค์” (โมไซยาห์ 5:5)

โมไซย�ห์ 1:11–12 ชื่อที่กษัตริย์เบ็นจ�มินต้องก�รให้
แก่ผู้คนของท�่น

•	จุดประสงค์หลักที่กษัตริย์เบ็นจามินรวบรวมผู้คนของท่านมา 
ด้วยกันก็เพื่อตั้งชื่อพวกเขา ท่านต้องการยกระดับพวกเขาทาง 
วิญญาณ ท่านกับศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธิ์ท่านอื่นๆ ใช้เวลา
หลายปีสั่งสอนผู้คนและเตรียมพวกเขาให้พร้อมทางวิญญาณ 
เพื่อรับพระนามพระคริสต์ (ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:5–18)  
ตลอดคำาปราศรัยของท่าน กษัตริย์เบ็นจามินพูดถึงวิธีการยอม 
รับชื่อที่ท่านปรารถนาจะตั้งให้พวกเขาอย่างมีค่าควร จากนั้นใน 
โมไซยาห์ 5:8–11 ท่านระบุชัดเจนถึงชื่อนั้นว่าเป็นของพระเยซู
คริสต์

โมไซยาห์ 2:9

ท่านสามารถใช้คำาสอนของกษัตริย์เบ็นจามิน
ปรับปรุงการนมัสการส่วนตัวของท่านได้อย่างไร

โมไซย�ห์ 2:17   ก�รรับใช้

•	ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) สอนว่า 

ความชอบธรรมควรเป็นหัวใจของการรับใช้ท้ังปวงท่ีเราทำา “แสวง 

หาโอกาสรับใช้ต่อไป อย่ากังวลเกินไปถึงยศตำาแหน่ง. . .การเป็น 

ท่ีชื่นชมเป็นสิ่งสำาคัญ แต่จุดมุ่งหมายของเราควรเป็นเรื่องความ 

โมไซย�ห์ 1–3
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“สมาชิกทุกคนของศาสนจักรนี้ผู้ละเมิดวันสะบาโต ผู้ไม่จ่าย 
ส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ ผู้ไม่รักษาพระคำาแห่งปัญญา ผู้ตั้งใจล่วง 
ละเมิดพระบัญญัติใดก็ตาม ที่พระเจ้าประทานแก่เราถือว่า 
อกตัญญูต่อพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า และเมื่ออกตัญญูต่อ 
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าก็เท่ากับอกตัญญูต่อพระบิดาผู้ทรง
ส่งพระบุตรมา” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce  R. 
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:131–132)

โมไซย�ห์ 2:25 ร่�งก�ยของท�่น “เป็นของพระองค์
ผู้ทรงสร้�งท�่น”

•	โมไซยาห์ 2:25 คือพระดำารัสตอบของพระเจ้าที่ตรัสกับผู ้
ที่อ้างว่า “นี่คือร่างกายของฉันและฉันจะทำาอะไรก็ได้ที่ฉันอยาก 
ทำากับร่างกายของฉัน” ประเด็นของกษัตริย์เบ็นจามินท่ีว่าร่างกาย 
ของเราเป็นของพระผู้เป็นเจ้าน้ันสอดคล้องกับคำาสอนของเปาโล 
เมื่อท่านเขียนว่า “พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง 
เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของ
ท่านเถิด” (1 โครินธ์ 6:20)

โมไซย�ห์ 2:34–41 เต็มใจกบฏต่อพระเจ้�

•	เมื่อคนหนึ่งรู้ว่าสิ่งใดถูกและไม่ทำาสิ่งนั้น เขาไม่เพียงละเมิด 
กฎจริงๆ แต่พาตนเองไปสู่สถานะตรงข้ามกับพระผู้เป็นเจ้าด้วย 
—เพราะเป็นการกระทำาที่ทำาให้พระองค์ขุ่นเคืองพระทัยและ
เป็นบาป ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) แสดงให้
เห็นภาพการกบฏดังกล่าวอย่างเรียบง่ายดังนี้ “ข้าพเจ้าจำาได้ว่า
มีอธิการคนหนึ่งบอกข้าพเจ้าว่ามีสตรีคนหนึ่งมาขอใบรับรอง 
เมื่อถามว่าเธอรักษาพระคำาแห่งปัญญาไหม เธอตอบว่านานๆ 
ครั้ง เธอจะดื่มกาแฟสักถ้วย เธอพูดว่า ‘อธิการคะ คุณจะไม่ให้
สิ่งนั้นมาทำาให้ดิฉันไม่ได้ไปพระวิหารใช่ไหมคะ’ ซึ่งเขาตอบว่า 
‘ซิสเตอร์ครับ คุณ จะไม่ปล่อยให้กาแฟหนึ่งถ้วยมาขวางกั้นคุณ
กับพระนิเวศน์ของพระเจ้าแน่ๆ ครับ’” (in Conference Report, 
Apr. 1990, 67; or Ensign, May 1990, 51)

โมไซย�ห์ 3:5, 17–18 คำ�ว่� พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ ์
หม�ยคว�มว่�อย�่งไร

•	จากศาสดาพยากรณ์ทุกท่านท่ีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอน 
กษัตริย์เบ็นจามินเป็นเพียงท่านเดียวที่ใช้คำาว่า มหิทธิฤทธิ์ ซึ่ง 
เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้นิยามไว้ว่า “พระคริสต์ทรงเป็น พระเจ้าผู้ทรง 
มหิทธิฤทธิ์ (โมไซยาห์ 3:5, 17–18, 21; 5:2, 15; วิวรณ์ 19:6) 
หมายความว่าในฐานะพระเจ้าของคนทั้งปวงทรงมีเดชานุภาพ
ทั้งปวง” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 452)

โมไซย�ห์ 2:21–24, 34 “เป็นหนี้ต่อพระองค์”

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสอนว่าเราควรใช้วันเวลาของเราแสวงหาชีวิต 
นิรันดร์ให้เป็นเครื่องแสดงออกถึงความกตัญญูต่อหนี้ที่พระเยซู
คริสต์ทรงจ่ายแทนเรา

“เราจะจ่ายคืนหนี้ที่เราติดค้างพระผู้ช่วยให้รอดได้อย่างไร พระ 
องค์ทรงจ่ายหนี้ที่พระองค์มิได้ทรงก่อเพื่อปลดปล่อยเราจาก 
หนี้ที่เราจ่ายคืนไม่ได้ เพราะพระองค์เราจะมีชีวิตอยู่ตลอดไป  
เพราะการชดใช้อันไม่สิ้นสุดของพระองค์บาปของเราจึงถูกล้าง 
ไป ทำาให้เราได้รับของประทานสำาคัญท่ีสุดในบรรดาของประทาน 
ทั้งปวงของพระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ [ดู คพ. 14:7]

“ของประทานน้ันมีราคาเพียงไร เราสามารถชดเชยของประทาน 
เช่นนั้นได้หรือไม่ กษัตริย์เบ็นจามิน ศาสดาพยากรณ์ในพระ 
คัมภีร์มอรมอนสอนว่า ‘หากท่านจะน้อมขอบพระทัยและคำาสรร- 
เสริญทั้งหมดซ่ึงจิตวิญญาณทั้งดวงของท่านมีพลังที่จะครอบ
ครอง. . .  [และ] รับใช้พระองค์ด้วยจิตวิญญาณทั้งดวงของท่าน
แล้วท่านก็จะยังเป็นผู้รับใช้ที่ไม่สมค่า’ [โมไซยาห์ 2:20–21]”  
(ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2004 หน้า 54)

•	วิธีดีที่สุดวิธีหนึ่งที่เราทุกคนจะแสดงความสำานึกคุณในสิ่งที่ 
พระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ประทานให้เราคือรักษา
พระบัญญัติ ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) สอนว่า

“เราเป็นคนอกตัญญูอย่างยิ่งต่อพระบิดาของเราและต่อพระ 
บุตรผู้เป็นท่ีรักของพระองค์เม่ือในความอ่อนน้อมถ่อมตนท้ังปวง 
ด้วย ‘ใจชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ เรากลับไม่เต็มใจ 
รักษาพระบัญญัติ การล่วงละเมิดพระบัญญัติอันศักดิ์สิทธิ์ทุก 
กรณีเป็นการกระทำาที่อกตัญญูที่สุด เมื่อพิจารณาทุกสิ่งที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงทำาเพื่อเราผ่านการชดใช้ของพระองค์

“เราจะไม่มีวันจ่ายหนี้ได้ ความสำานึกคุณจากใจควรเปี่ยมด้วย
ความรักอันท่วมท้นและการเชื่อฟังตอบแทนพระเมตตาอันยิ่ง
ใหญ่และอ่อนโยน เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำา เราไม่ควรทำาให้
พระองค์ทรงผิดหวัง พระองค์ทรงซื้อเราด้วยราคา ซึ่งเป็นราคา
แห่งการทนทุกข์อันใหญ่หลวงและหลั่งพระโลหิตในการพลี
พระชนม์ชีพบนกางเขน

“บัดน้ี พระองค์ทรงขอให้เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ พระ 
องค์ตรัสว่าพระบัญญัติจะไม่ทำาให้เราโศกเศร้า และมีเราหลาย
คนที่ไม่เต็มใจทำา ตอนนี้ข้าพเจ้ากำาลังพูดถึงผู้คนทั่วไปของแผ่น
ดินโลก เราไม่เต็มใจทำา นั่นถือเป็นความอกตัญญู เราไม่รู้คุณ

บทที่ 18
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กางเขนในเวลาต่อมา และนั่นคือเสียงร้องจากการถูกทอดทิ้ง  
(ดู มัทธิว 27:46)

“กระนั้น พระเยซูยังทรงธำารงความศิโรราบอันสูงส่งนี้ ดังที่พระ 
องค์ทรงทำาในเกทเสมนี ‘อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้า 
พระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์’ (มัทธิว 26:39)” 
(in Conference Report, Apr. 1985,  92; or Ensign, May 
1985, 72–73)

•	นักวิจารณ์คนหนึ่งเขียนว่าการทนทุกข์ของพระผู้ช่วยให้รอด 
คือน้ำาหนักรวมของผลจากการตก “พระเยซูทรงรู้ว่าโมงยามอัน 
น่าหวาดหวั่นในความอัปยศถึงที่สุดของพระองค์ได้มาถึง— 
จากวินาทีน้ีไปจนถึงการเปล่งพระสุรเสียงร้องในวาระท่ีพระองค์ 
สิ้นพระชนม์นั้น ไม่มีสิ่งใดบนแผ่นดินโลกเหลือไว้ให้พระองค ์
เว้นแต่ความทรมานจากความเจ็บปวดพระวรกายและความ 
รวดร้าวพระทัยอย่างรุนแรง ร่างกายมนุษย์ทั้งหมดที่สามารถ 
ทนต่อความทุกข์ทรมานถูกนำามารวมไว้ในพระวรกายที่สั่น
สะท้าน ความทุกข์ยากทุกอย่างที่โหดร้ายและหนักหนาสาหัส 
กลายเป็นน้ำาหนักท่ีถ่วงไว้บนจิตวิญญาณพระองค์ ความทรมาน 
ของร่างกายและความปวดร้าวของวิญญาณ กระทั่งวิญญาณ 
อันล้ำาเลิศ สงบนิ่งด้วยสง่าราศีและความสูงส่งยิ่งต้องทนทุกข ์
ในช่วงเวลาสั้นๆ แห่งความมืดมนอันเลวร้าย ความเจ็บป่วย 
จากการทิ่มแทงเฉียบพลัน ความอับอายในความเหี้ยมโหดอัน
ล้นเหลือ ภาระบาปทั้งปวงและความลี้ลับแห่งการดำารงอยู่ของ
มนุษย์ในการละทิ้งความเชื่อและการตก—นี่คือสิ่งที่พระองค์
ต้องเผชิญในเวลานี้ซึ่งถมทับท่วมท้นจนสุดจะอธิบาย” (F.  W. 
Farrar, The Life of Christ [London: Cassell and Co., 1874], 
pages 622–623; quoted in Bruce  R. McConkie, The  
Mortal Messiah, Book 4 [1981], 126)

โมไซย�ห์ 3:17 “ไม่มีน�มอื่นใดให้ไว้”
•	ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองยืนยันว่า 
ความรอดมาทางพระเยซูคริสต์ “เราแสดงประจักษ์พยานใน 
ฐานะอัครสาวกที่ได้รับแต่งตั้งอย่างถูกต้องของพระองค์—ว่า 
พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์ พระบุตรผู้ทรงเป็น 
อมตะของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์อิมมานูเอล 
ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งทุกวันนี้ทรงยืนอยู่ ณ เบื้องขวาพระหัตถ์พระ
บิดาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นความสว่าง ทรงเป็นชีวิต  
และความหวังของโลก ทางของพระองค์คือเส้นทางที่นำาไปสู ่
ความสุขในชีวิตน้ีและชีวิตนิรันดร์ในโลกท่ีจะมาถึง” (“พระคริสต์ 
ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก” เลียโฮนา เมษายน 
2000 หน้า 3)

โมไซย�ห์ 3:7 คว�มปวดร้�วของพระองค์จะใหญ่หลวง 
นัก

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงความทุกข์ทรมานท่ีพระเยซูคริสต์ทรงประสบ 
ว่าเป็น “โจทย์ที่น่าหวาดหวั่นของการชดใช้”

“ลองนึกดูเถิดพระเยโฮวาห์  
พระผู้สร้างโลกนี้และโลกอื่นๆ 
‘ช่างน่าพิศวงเสียจริง’! พระเยซ ู
ทรงทราบอย่างถ่องแท้ว่าพระ 
องค์ต้องทำาสิ่งใด แต่ไม่ใช่การ 
เรียนรู้โดยการทดลอง พระองค์
ไม่ทรงทราบด้วยพระองค์เอง
ถึงกระบวนการท่ีสวยงามและ
พิถีพิถันของการชดใช้ก่อนหน้า
นี้ กระนั้นเมื่อพระองค์ทรงเจ็บ
ปวดถึงที่สุด เกินว่าพระปรีชา- 

ญาณอันชาญฉลาดของพระองค์จะทรงจินตนาการได้ จึงไม ่
สงสัยเลยว่าเหล่าเทพมาปรากฏเพื่อเสริมกำาลังพระองค์ (ดู ลูกา 
22:43)

“น้ำาหนักท่ีรวมกันของบาปทางศีลธรรมท้ังหมด—ในอดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต—กดลงมาบนจิตวิญญาณที่ดีพร้อม ไร้บาป และ 
ละเอียดอ่อน ความทุพลภาพและความเจ็บป่วยทั้งปวงของเรา 
เป็นส่วนหนึ่งของโจทย์ที่น่าหวาดหวั่นของการชดใช้ด้วย (ดู  
แอลมา 7:11–12; อิสยาห์ 53:3–5; มัทธิว 8:17) พระเยซูผู้ทรง 
ปวดร้าวมิได้ทรงวิงวอนให้พระบิดาทรงเลื่อนโมงและถ้วยนั้น 
พ้นไปจากพระองค์เท่านั้น แต่พระองค์รับสั่งดังนี้ ‘พระองค์ทูล 
ว่า อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์อาจทรงกระทำาสิ่งทั้งปวงได้ 
ขอให้ถ้วยน้ีเล่ือนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด’ (มาระโก 14:35–36)

“พระเยซู ในฐานะเยโฮวาห์ มิได้ตรัสกับอับราฮัมว่า ‘มีสิ่งที่ 
อัศจรรย์เกินฤทธิ์พระเจ้าจะทำาได้’ (ปฐมกาล 18:14) เทพของ 
พระองค์ไม่ได้บอกมารีย์ผู้ที่สงสัยว่า ‘เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ซึ่งพระเจ้าทรงกระทำาไม่ได้’ (ลูกา 1:37; ดู มัทธิว 19:28;  
มาระโก 10:27; ลูกา 18:27 ด้วย)

“พระดำารัสร้องขอของพระเยซูไม่ได้มีไว้เพื่อดู

“บางที ในยามยากลำาบากแสนสาหัส พระองค์ทรงหวังว่าจะม ี
ใครมาช่วยแกะในพงหนามหรือไม่หนอ ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระองค์ 
ทรงทนทุกข์—ตามที่เป็น หฤโหด ทวีคูณด้วย มิอาจประมาณ
—เป็นเหตุให้ทรงเปล่งเสียงจากห้วงลึกของจิตวิญญาณบน

โมไซย�ห์ 1–3
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Mormonism, 5 vols. (1992), 3:1249] ถ้าเราจะต้องเป็นวิสุทธิ
ชนในยุคสมัยของเรา เราต้องแยกตนออกจากความประพฤติ
ชั่วร้ายและพฤติกรรมเสื่อมเสียที่แพร่หลายอยู่ในโลก

“เราเห็นภาพความรุนแรงและการประพฤติผิดศีลธรรมอยู่เนืองๆ 
เพลงที่ไม่เหมาะสมและภาพลามกอนาจารเป็นที่ยอมรับมาก
ขึ้นเรื่อยๆ การใช้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์ลุกลามไปทั่ว ความ 
ซื่อสัตย์และอุปนิสัยเน้นกันน้อยลง ผู้คนเรียกร้องสิทธิ์แต่ละเลย
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อมูกมัด มีการใช้ถ้อยคำาหยาบ
คายและเปิดรับสิ่งเลวร้ายมากขึ้น ปฏิปักษ์พยายามอย่างไม ่
หยุดหย่อนเพื่อลอบทำาลายแผนแห่งความสุข ถ้าเราแยกตัว
ออกจากความประพฤติทางโลกตามที่กล่าวมานี้ เราจะมีพระ
วิญญาณในชีวิตเราและประสบปีติจากการเป็นวิสุทธิชนยุค
สุดท้ายที่มีค่าควร” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 114)

โมไซย�ห์ 3:19   “เป็นดังเด็ก”

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า
เป็น “ดังเด็ก” (โมซายาห์ 3:19) นำาไปสู่ความปลอดภัยทาง
วิญญาณอย่างไร

“กษัตริย์เบ็นจามินอธิบายอย่างชัดเจนว่าเราสามรถ . . .  เปลี่ยน
นิสัยของเราโดยผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ นั่นคือวิธีเดียว
ท่ีเราจะสร้างบนรากฐานอันแน่นอนและยืนหยัดในความชอบ
ธรรมท่ามกลางพายุแห่งการล่อลวง

“กษัตริย์เบ็นจามินพูดถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นโดยใช้คำาเปรียบ
เทียบที่ไพเราะ ซึ่งเหล่าศาสดาพยากรณ์ใช้มาหลายพันปีและ
พระเจ้าทรงใช้เช่นกัน นั่นคือ เราสามารถและเราต้องเป็นดัง
เด็ก—เด็กเล็กๆ

“สำาหรับบางคนไม่ง่ายที่จะเข้าใจหรือยอมรับ พวกเราส่วนใหญ่
อยากเข้มแข็ง เราอาจมองว่าการเป็นเหมือนเด็กคือการเป็นคน
อ่อนแอ . . .

“แต่กษัตริย์เบ็นจามินผู้เข้าใจ 
เช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนถึง 
ความหมายของการเป็นคน 
เข้มแข็งและกล้าหาญ ท่าน 
บอกชัดเจนว่าการเป็นดังเด็ก 
ไม่ใช่เป็นเหมือนเด็ก แต่เป็น 
เหมือนพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรง
สวดอ้อนวอนพระบิดาเพื่อทูล
ขอความเข้มแข็งที่จะสามารถ

โมไซย�ห์ 3:19   มนุษย์ปุถุชน

•	คำาว่า ปุถุชน หรือ โดยธรรมชาติ ใช้โดยทั่วไปเพื่อชี้ชัดส่วน 
ของอัตลักษณ์ท่ีเราได้รับมา บางส่ิงซ่ึงมาพร้อมกับเราเกิด อย่างไร 
ก็ตามในพระคัมภีร์คำาว่า ปุถุชน หมายถึงตกหรือบาป ถึงแม้เรา
เกิดมาไร้เดียงสา (ดู คพ. 93:38) แต่มนุษย์ทุกคน ผ่านการตก
ของอาดัม เข้ามาสู่โลกที่ตกและเข้ามาสู่สถานะของความตาย
ทางวิญญาณ (ดู แอลมา 42:9) แยกจากที่ประทับของพระผู้
เป็นเจ้า โดยรู้ความดีและความชั่ว (ดู โมเสส 4:11; 5:11) และ
มีชีวิตอยู่ในสถานะที่ไม่ดีพร้อม มนุษย์ทุกคนทำาบาป (ดู โรม 
3:23; 1 ยอห์น 1:8, 10) และประสบกับการ “ตก” อันเป็นผลสืบ
เนื่องจากตนเอง (ดู โมเสส 6:49, 55) อีกนัยหนึ่งคือ โดยการล่วง
ละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้คนกลายเป็น “มนุษย์ปุถุชน” 
(ดู แอลมา 42:10, 12; คพ. 20:20) ดังนั้น มนุษย์ปุถุชนจึงเป็น

ศัตรูต่อพระผู้เป็นเจ้า (ดู โมไซยาห์ 3:19 ) จนกระทั่งเขามี 
คุณสมบัติที่จะได้รับอิทธิพลของการชำาระล้างอันเนื่องจากการ
ชดใช้โดยผ่านการดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระผู้เป็น

เจ้า (ดู โมไซยาห์ 3:11–12, 19 ).

•	กษัตริย์เบ็นจามินสอนว่าในการท้ิงความเป็นมนุษย์ปุถุชนเรา 
ต้องยอมต่อการชักจูงของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ (ดู โมไซยาห ์

3:19 ) ในคำาปราศัยการประชุมใหญ่ เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์- 
เวลล์สนทนาถึงวิธีที่เราจะทำางานนี้ให้สำาเร็จ “ความชอบธรรม 
การนมัสการ การสวดอ้อนวอน และการศึกษาพระคัมภีร์  
ส่วนตัว เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการ‘ [ทิ้ง] ความเป็นมนุษย์ปุถุชน’ 
(โมไซยาห์ 3:19)” (in Conference Report, Oct. 2000, 46; or 
Ensign, Nov. 2000, 36)

ในคำาปราศรัยแรกๆ เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์แนะนำาเครื่องมืออีก 
อย่างหนึ่งพร้อมกับคำาเตือนในการทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชน  
“ความหวังคือส่ิงจำาเป็นที่ควบคู่ไปกับการต่อสู้เพื่อทิ้งความเป็น 
มนุษย์ปุถุชน (ดู โมไซยาห์ 3:19) การถอดใจในพระผู้เป็นเจ้า
และตนเองก่อให้เกิดการยอมแพ้อย่างไม่สิ้นสุดต่อการเป็น
มนุษย์ปุถุชน” (in Conference Report, Oct. 1994,  46; or 
Ensign, Nov. 1994, 36)

โมไซย�ห์ 3:19   กลับเป็นวิสุทธิชน

•	ขณะสนทนาถึงความหมายของการเป็นวิสุทธิชน เอ็ลเดอร ์
เควนทิน  แอล. คุกแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอ้างอิงนิยามนี้ 
จากนั้นจึงยกตัวอย่างว่าเราต้องแยกตนเองออกจากสิ่งใดบ้าง

“คำาว่า วิสุทธิชน ในภาษากรีกหมายถึง ‘กันหรือ แยกออกมา 
[และ] บริสุทธิ์’ [in Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of 

บทที่ 18
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	การรับใช้ผู้อื่นช่วยให้ท่านเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นใน

ทางใดบ้าง

•	การชดใช้จะช่วยให้ท่านเอาชนะความเป็นมนุษย์ปุถุชนได้ 
อย่างไร เหตุใดท่านจึงสามารถเป็นวิสุทธิชนได้โดยผ่านการ

ชดใช้ของพระคริสต์เท่านั้น (ดู โมไซยาห์ 3:19 ).

•	โมไซยาห์ 1:5–6 อธิบายว่าการมีพระคัมภีร์ “อยู่ต่อหน้า  
[ของพวกเขา]” ช่วยให้ชาวนีไฟตกอยู่ในความไม่เชื่ออย่างไร  
เหตุใดจึงมีความสำาคัญต่อท่านที่จะมีนิสัยของการศึกษา
พระคัมภีร์ส่วนตัวเป็นประจำาทุกวัน

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	กษัตริย์เบ็นจามินอธิบายว่าเม่ือเราได้รับการสอนพระวจนะ 

ของพระผู้เป็นเจ้าเรา “พบว่าไม่มีตำาหนิอีกต่อไป” ในสายพระ 
เนตรของพระองค์ (โมไซยาห์ 3:22) เขียนคำาตอบต่อข้อโต้- 
แย้งต่อไปนี้ ถ้าการฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เรา 
มีภาระรับผิดชอบมากข้ึน เหตุใดการศึกษาพระกิตติคุณและ 
การเรียนรู้มากข้ึนจึงเป็นประโยชน์ (ดู คพ. 130:18–19; 131:6) 
ค้นหาและระบุข้อพระคัมภีร์สามข้อที่อธิบายถึงพรของการ
ศึกษาพระกิตติคุณ

•	จาก โมไซยาห์ 3 เขียนโครงร่างพร้อมคำาอธิบายที่ทำาให้
ประจักษ์ชัดถึงพระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดผ่านความ
เป็นมรรตัยและในพระชนม์ชีพหลังความเป็นมรรตัย

ทำาตามพระประสงค์ของพระองค์และทรงทำาตามนั้น ลักษณะ 
นิสัยของเราต้องเปลี่ยนเพื่อจะเป็นดังเด็ก เพื่อจะได้รับความ 
เข้มแข็งที่เราต้องมีเพื่อให้ปลอดภัยในยามเกิดอันตรายทาง 
ศีลธรรม . . .

“เราปลอดภัยเมื่อเราอยู่บนศิลาซึ่งคือพระผู้ช่วยให้รอดเมื่อเรา 
นอบน้อมด้วยศรัทธาในพระองค์ ตอบรับการนำาทางของพระ 
วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ให้รักษาพระบัญญัตินานพอและซื่อสัตย์
พอที่อำานาจของการชดใช้จะเปลี่ยนใจเรา โดยประสบการณ์นั้น 
เมื่อเราเป็นดังเด็ก มีความสามารถที่จะรักและเชื่อฟัง เรายอม
อยู่บนรากฐานอันมั่นคง

“จากกษัตริย์เบ็นจามิน เราเรียนรู้ว่าเราจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อ
นำาเราไปสู่สถานที่ปลอดภัยแห่งนั้น แต่จำาไว้ว่า สิ่งที่เราทำาคือ
วิธีไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราแสวงหา สิ่งที่เราทำาช่วยให้การ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์เปลี่ยนเราให้เป็นอย่างที่เราต้องเป็น 
ศรัทธาของเราในพระเยซูคริสต์นำาเรามาสู่การกลับใจและการ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์ เราเชื่อฟังและเราต่อต้านการ 
ล่อลวงโดยทำาตามการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 
เมื่อถึงเวลานิสัยของเราจะเปลี่ยน เราจะเป็นดังเด็กเล็กๆ เชื่อ 
ฟังพระผู้เป็นเจ้าและมีความรักมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนั้น  
หากเราทำาสุดความสามารถเพื่อรักษาไว้ จะทำาให้เรามีสิทธิ์ได ้
รับของประทานซึ่งผ่านมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ จากนั้นเรา
จะปลอดภัยบนศิลาอันมั่นคงนั้นเพียงศิลาเดียว” (ดู เลียโฮนา 
พฤษภาคม 2006 หน้า 18–19)

โมไซยาห์ 3:19  
เราต้องมีคุณลักษณะใดของเด็กเล็กๆ  

เราจะมีคุณสมับัตินี้ได้อย่างไร

โมไซย�ห์ 1–3
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“เราต่างก็ทำาความผิด บางครั้งเราทำาร้ายตนเองและทำาให้ผู้อื่น
บาดเจ็บสาหัสจนเราเองไม่สามารถแก้ไขได้ เราทำาลายสิ่งที่เรา 
แก้ไขเองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ในธรรมชาติของเรา เราจึงรู้สึกผิด  
อับอายขายหน้า และทุกข์ทรมาน ซึ่งเราเยียวยาเองไม่ได้ นั่น
คือเวลาที่อำานาจการรักษาของการชดใช้เข้ามาช่วย . . .

“หากพระคริสต์มิได้ทรงทำาการชดใช้ บทลงโทษสำาหรับความ 
ผิดจะเพิ่มขึ้นทุกครั้ง ชีวิตคงจะสิ้นหวัง แต่พระองค์เต็มพระทัย
พลีพระชนม์ชีพเพื่อเราจะได้รับการไถ่ . . .

“ ‘การปลดบาป [ของเรา] ’จะมีอยู่เสมอ [โมไซยาห์ 4:12] บัพ- 
ติศมาโดยการลงไปในน้ำาทั้งตัวมีไว้เพื่อการปลดบาปของเรา 
พันธสัญญาน้ันสามารถต่อได้โดยการรับส่วนศีลระลึกทุกสัปดาห์ 
[ดู คพ. 27:2]

“การชดใช้มีค่าทางด้านปฏิบัติเป็นส่วนตัวทุกวัน จงนำามาใช้ใน 
ชีวิตของท่าน ซึ่งจะกระตุ้นได้ด้วยการเริ่มต้นง่ายๆ เช่นการสวด 
อ้อนวอน หลังจากนั้นท่านจะไม่เป็นอิสระจากความยุ่งยากและ 
ความผิด แต่จะลบความรู้สึกผิดได้โดยผ่านการกลับใจและท่าน 
จะมีสันติ” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 2001 หน้า 32–33)

โมไซย�ห์ 4:3 “คว�มสงบในมโนธรรม”

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็น 
พยานว่าความสงบในมโนธรรมมาจากการกลับใจอย่างจริงใจ
และการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม

“พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ลูกแต่ละคนของพระองค์มีความ 
สุขกับพรอันประเสริฐแห่งความสงบในมโนธรรม [ดู โมไซยาห์ 
4:2–3] มโนธรรมที่สงบสุขเชื้อเชิญให้เป็นอิสระจากความทุกข์ 
โทมนัส ความรู้สึกผิด ความละอาย และการประณามตนเอง 
สิ่งนี้ให้รากฐานแห่งความสุข . . .

“. . .  ท่านจะมีความสงบในมโนธรรมอีกครั้งโดยการกลับใจจาก
การล่วงละเมิดส่วนตัวที่ทำาให้ท่านวุ่นวายใจ . . .

“การละเมิดกฎด้วยบาปหรือการล่วงละเมิดก่อให้เกิดความ
ว้าวุ่นในความคิดและจิตใจจากมโนธรรมที่ได้รับความขุ่นเคือง  
โดยที่รู้ว่าลูกๆ ทางวิญญาณทุกคนของพระองค์ ยกเว้นพระ 
บุตรองค์เดียวที่ถือกำาเนิดของพระองค์ พระเยซูคริสต์จะละเมิด 
กฎของพระองค์โดยเจตนาหรือไม่เจตนา พระบิดานิรันดร์ของ 
เราจึงทรงมอบวิธีแก้ไขผลจากการกระทำาเหล่านั้น ไม่ว่าการ
ละเมิดจะใหญ่หลวงหรือเล็กน้อย การแก้ไขจะเหมือนกันคือ 
 

โมไซย�ห์  4–8

บทที ่  19

บทนำ�
ชาวนีไฟที่ฟังกษัตริย์เบ็นจามินตระหนักว่าพวกเขาต้องการ 
อำานาจการไถ่อันเนื่องมาจากการชดใช้ ส่งผลให้พวกเขาสวด 
อ้อนวอนขออภัย มีสันติสุขในมโนธรรม และน้อมรับพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับชาวนีไฟเหล่านั้น เราสามารถ 
พบกับการเปลี่ยนแปลงของจิตใจและดำาเนินชีวิตในวิธีที่เราจะ 
“ช่ืนชมยินดีเสมอ, และเป่ียมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้า, และ 
การปลดบาปของ [เรา] จะมีอยู่เสมอ” โอวาทของกษัตริย์เบ็น- 
จามินแนะนำาวิธีให้เรา “เติบโตในความรู้เรื่องรัศมีภาพของพระ 
องค์ผู้ทรงสร้าง [เรา]” (โมไซยาห์ 4:12) ผ่านศรัทธา  การกลับใจ  
การทำาและการรักษาพันธสัญญา

บทวิจ�รณ์
โมไซย�ห์ 4:1–2, 5, 11 “น้อยกว่�ผงธุลีของแผ่นดินโลก”

•	ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินมองดูตนเองว่า “แม้น้อยกว่าผง 
ธุลีของแผ่นดินโลก” ถ้อยคำานี้อธิบายข้อเท็จจริงที่ว่าแม้กระทั่ง 
ผงธุลีของแผ่นดินโลกก็ยังเชื่อฟังพระบัญชาของพระผู้เป็นเจ้า  
(ดู ฮีลามัน 12:7–8) พวกเขาในฐานะบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ได้เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์เสมอไป พวกเขาจำาได้ว่า 
การพึ่งพาทุกอย่างของพวกเขาอยู่กับพระผู้เป็นเจ้า—มนุษย์จะ 
ต้องพ่ึงพาพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น ชีวิตและลมหายใจ 
อาหารและความสามารถในการผลิตอาหาร สุขภาพและพละ 
กำาลัง ความรอดและชีวิตนิรันดร์ ถ้าปราศจากพระผู้เป็นเจ้าและ 
การชดใช้ มนุษย์นั้นไม่เป็นอะไรเลยในความรู้สึกที่แท้จริงทุก
อย่าง ความอ่อนน้อมถ่อมตนมาจากการตระหนักถึงการพึ่งพา 
ที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้า กุญแจสู่ความยิ่งใหญ่ของเราคือระลึก 
ว่าเราไม่เป็นอะไรเลยถ้าปราศจากพระคริสต์และการชดใช้ของ
พระองค์ ดังที่เจคอบสอน หากไม่มีการชดใช้เราจะไม่มีวันมี 
ชีวิตอีกและเราจะกลายเป็นเหล่าเทพของมาร (ดู 2 นีไฟ 9:7–9)

โมไซย�ห์ 4:2–3 ใช้ “พระโลหิตที่ชดใช้ของพระคริสต์”

•	ผู้คนของกษัตริย์เบ็นจามินตระหนักว่าพวกเขาต้องการพลัง 
ท่ีเกินกว่าของตนเองเพื่อเอาชนะสภาพที่พวกเขาตกอยู่ในบาป  
พวกเขาสวดอ้อนวอนทูลขอพระเมตตาและขอให้พระบิดาบน 
สวรรค์ “ทรงโปรดใช้พระโลหิตท่ีชดใช้ของพระคริสต์” (โมไซยาห์ 
4:2) เพื่อพวกเขาจะได้รับการอภัยบาป ประธานบอยด์  เค.  
แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าการชดใช้
สามารถช่วยรักษาเราจากความผิดพลาดของเราได้อย่างไร
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เพื่อจ่ายหนี้ทั้งหมดในส่วน ของเรา เมื่อเรากลับใจอย่างจริงใจ  
การชดใช้อันล้ำาเลิศของพระผู้ช่วยให้รอดจะจ่ายหน้ี ส่วนท่ีเหลือ 
ทั้งหมด [ดู 2 นีไฟ 25:23]” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2002 หน้า 22)

โมไซย�ห์ 4:12 “ก�รปลดบ�ปของท�่นจะมีอยู่”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองแนะนำาให้เรากลับใจบ่อยๆ เป็นประจำา เพื่อได้รับ 
การปลดบาป “กษัตริย์เบ็นจามินเน้นอย่างมากให้มีการปลด 
บาปของเรา (ดู โมไซยาห์ 4:26) เราไม่ได้ไตร่ตรองถึงแนวคิดนั้น 
มากนักในศาสนจักร เราควรนึกถึงเรื่องนี้มากขึ้น แน่นอนว่าการ 
มีอยู่ข้ึนอยู่กับการกลับใจเป็นประจำา ในศาสนจักรเรากังวลและ 
ควรจะกังวลเกี่ยวกับการคงอยู่ของสมาชิกใหม่ แต่การคงอยู ่
เพราะการปลดบาปของเราควรเป็นสิ่งที่กังวลมากกว่า” (“King  
Benjamin’s Sermon: A Manual for Discipleship,” in 
John W. Welch and Stephen D. Ricks, eds., King Benja-
min’s Speech: “That Ye May Learn Wisdom” [1998], 16)

โมไซย�ห์ 4:14–15 เล้ียงดูลูกหล�นให้เป็นคนชอบธรรม

•	กษัตริย์เบ็นจามินสอนถึงความสำาคัญของครอบครัวและ 
ความจำาเป็นของบิดามารดาที่ชอบธรรม ศาสดาพยากรณ์ยุค 
ปัจจุบันเป็นพยานด้วยว่าพระเจ้าทรงบัญชาให้สานุศิษย์ที่ซื่อ- 
สัตย์ของพระองค์เล้ียงดูบุตรธิดาของพวกเขาในความชอบธรรม 
และสอนหลักธรรมพระกิตติคุณ 
ให้บุตรธิดา “บิดามารดามีหน้า 
ที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูบุตร
ธิดาด้วยความรักและความ 
ชอบธรรม จัดหาปัจจัยสนอง 
ความต้องการทางร่างกายและ
ทางวิญญาณ สอนพวกเขาให ้
รักและรับใช้กัน [และ] ให้เชื่อ 
ฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้า” (“ครอบครัว: ถ้อยแถลง 
ต่อโลก” เลียโฮนา ตุลาคม 
2004)
•	ในฐานะพยานยุคปัจจุบันถึงความรับผิดชอบของบิดามารดา 
ในการสอนบุตรธิดาของพวกเขา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดถึงพระคัมภีร์หลายข้อที่ช่วยให ้
บิดามารดาเข้าใจบทบาทของตน “พระคัมภีร์กำากับดูแลบิดา 
มารดาให้สอนเรื่องศรัทธาในพระเยซูคริสต์ การกลับใจ บัพ- 
ติศมาและของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ [ดู โมโรไน 

กลับใจอย่างสมบูรณ์ผ่านศรัทธาที่มีในพระเยซูคริสต์และการ 
ชดใช้ของพระองค์ โดยเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์” (ดู  
เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 19–20)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์สั่งสอนผู้ที่แสวงหาความสงบ
ในมโนธรรมผ่านการกลับใจให้พยายามจนกว่าจะได้รับการให้
อภัย

“พระกิตติคุณสอนเราว่าการบรรเทาจากความทรมานและความ 
รู้สึกผิดจะได้รับผ่านการกลับใจ เว้นแต่ผู้ที่ละทิ้งไปหาความ 
หายนะหลังจากรู้ถึงความบริบูรณ์ ไม่มีนิสัย การเสพติด การ 
กบฏ การล่วงละเมิด การทำาให้ขุ่นเคืองใดจะทำาให้ได้รับการ
ยกเว้นจากคำาสัญญาของการอภัยโดยสมบูรณ์ . . .

“รุ่งอรุณอันยิ่งใหญ่ของการให้อภัยอาจไม่เกิดขึ้นทันที จงอย่า 
ยอมแพ้ถ้าท่านล้มเหลวครั้งแรก ส่วนที่ยากที่สุดของการกลับใจ 
มักจะเป็นการให้อภัยตนเอง ความท้อแท้เป็นส่วนของการทด 
สอบนั้น อย่ายอมแพ้ รุ่งอรุณอันสดใสจะมาแน่นอน

“จากนั้น ‘สันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ’ จะมาสู่ชีวิต 
ท่านอีกครั้ง [ฟีลิปปี 4:7] จากนั้นท่านจะไม่จำาบาปของท่านอีก
ต่อไปเหมือนกับพระองค์ ท่านจะรู้ได้อย่างไร ท่านจะรู้ [ดู โมไซ- 
ยาห์ 4:1–3]” (in Conference Report, Oct. 1995, 22, 24; or 
Ensign, Nov. 1995, 19–20)

โมไซย�ห์ 4:4–8 เข้�ถึงคว�มรู้เกี่ยวกับก�รชดใช้

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดเป็นพยานถึงความจำาเป็นสำาหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุก
คนที่จะศึกษาและยอมรับการชดใช้

“พี่น้องและเพื่อนๆ ที่รัก ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้มายืนที่แท่น 
พูดเช้าวันนี้เพราะข้าพเจ้าต้องการพูดถึงเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่สุด 
เหนือประวัติศาสตร์ทั้งมวล เหตุการณ์อันเป็นเลิศนั้นคือการ 
ชดใช้ที่มิอาจหาสิ่งใดมาเทียบได้ของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด  
และพระเยซูคริสต์ของเรา นี่เป็นการกระทำาสำาคัญที่สุดที่เคย 
เกิดขึ้น และยังเป็นเรื่องยากที่สุดที่จะเข้าใจ

“เหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องการเรียนรู้เรื่องการชดใช้ทุกเรื่องเท่าที่จะ 
ทำาได้อาจดูเหมือนเห็นแก่ตัวอยู่บ้าง เพราะความรอดของเรา
ขึ้นอยู่กับการเชื่อและยอมรับการชดใช้ [ดู โมไซยาห์ 4:6–7]  
การยอมรับเช่นนั้นเรียกร้องความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ให้มีความเข้าใจอย่างสมบูรณ์ขึ้น การชดใช้ช่วยให้เราสำาเร็จ 
หลักสูตรการเรียนรู้ในชีวิตนี้โดยทำาให้เรากลับเป็นคนดีพร้อม
ได้ [ดู โมโรไน 10:32] เราทุกคนทำาบาปและจำาเป็นต้องกลับใจ 

โมไซย�ห์ 4–8
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โดยธรรมชาติ เราปรารถนาจะได้รับเมตตา และถ้าเรามีเมตตา
ต่อผู้อื่นตลอดชีวิต เราจะได้รับเมตตาเช่นกัน” (in Conference 
Report, Apr. 1990, 89; or Ensign, May 1990, 70)

โมไซย�ห์ 4:27 “เพร�ะไม่จำ�เป็นที่คนจะวิ่งไปเร็วเกิน
กำ�ลังของตน”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายว่าเรามีเวลาและกำาลังที่
จำากัด ดังนั้นเราต้องเน้นสิ่งสำาคัญที่สุด

“เม่ือเราว่ิงเร็วเกินกว่าความสามารถของเรา เราจะไร้ท้ังประสิทธิ- 
ภาพและกำาลังวังชา . . .

“ข้าพเจ้ามีคำาพูดเตือนใจของแอน มอร์โรว์เกี่ยวกับความจริง 
ของชีวิตอยู่บนผนังห้องทำางานของข้าพเจ้า เธอเขียนว่า ‘ชีวิต
ฉันไม่สามารถทำาตามความต้องการของคนที่ฉันชอบทุกคน
ได้’ นั่นเป็นคำาแนะนำาที่ดีสำาหรับเราทุกคน ไม่ใช่ข้อแก้ตัวเพื่อ
ละทิ้งหน้าที่แต่เป็นประเด็นที่หลักแหลมเกี่ยวกับจังหวะและ
ความจำาเป็นในสัมพันธภาพที่ดี” (Deposition of a Disciple 
[1976], 58)

โมไซยาห์ 4:30  
เราจะต้องเฝ้าดูและทำาสิ่งใดเพื่อหลีกเลี่ยงความตาย

 
โมไซย�ห์ 5:2 “ก�รเปลี่ยนแปลงอันลึกล้ำ�ในเร�”

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ถึงกระบวนการที่เราพบกับการเปลี่ยนแปลงในใจ “เมื่อเราได ้
รับการยืนยันจากพระวิญญาณ ประจักษ์พยานของเราจะแข็ง- 
แกร่งขึ้นโดยการศึกษา การสวดอ้อนวอน และการดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณ ประจักษ์พยานท่ีกำาลังเติบโตทำาให้เรามีศรัทธา 
เพิ่มขึ้นในพระเยซูคริสต์และแผนแห่งความสุข เรามีแรงจูงใจที่ 
จะกลับใจและเชื่อฟังพระบัญญัติซึ่งด้วยการเปลี่ยนแปลงอัน 
ลึกล้ำาในใจ นำาเราสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส และการเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสของเราจะน้อมนำาให้เกิดการให้อภัย การบำาบัดรักษา  
ปีติอันล้ำาเลิศและความปรารถนาจะแสดงประจักษ์พยานให้ผู้
อื่นได้รับรู้” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 36)

โมไซย�ห์ 5:7–8 เป็นลูกๆ ของพระคริสต์

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่าเรา 
ควรคิดว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบิดาของเราอย่างไร

8:10] บิดามารดาต้องสอนแผนแห่งความรอด [ดู โมเสส  
6:58–62] และความสำาคัญของการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้อง 
กับพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า [ดู เลวีนิติ 10:11; เฉลยธรรม 
บัญญัติ 6:7; โมไซยาห์ 4:14] หาไม่แล้วลูกๆ ของพวกเขาจะ 
ทนทุกข์อย่างแน่นอนในความไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับกฎแห่งการ
ไถ่และการปลดปล่อย [ดู 2  นีไฟ 2:26] บิดามารดาควรสอน 
โดยแบบอย่างของการอุทิศถวายชีวิตพวกเขาเช่นกัน—โดยใช้
เวลา พรสวรรค์ ส่วนสิบ ทรัพย์สมบัติของพวกเขา [ดู โมไซยาห์ 
4:21–26; 18:27; แอลมา 1:27] เพื่อสถาปนาศาสนจักรและ 
อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลก [ดู ปจส. มัทธิว 
6:38] การดำาเนินชีวิตเช่นนี้จะเป็นพรอย่างแท้จริงแก่ลูกหลาน
พวกเขา” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2002 หน้า 95–96)

โมไซย�ห์ 4:16–25 ให้แก่คนย�กจน

•	กษัตริย์เบ็นจามินเตือนเราว่าเราทุกคนเป็นขอทานต่อพระ 
พักตร์พระผู้เป็นเจ้าและเราควรแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นถ้า 
เราคาดหวังจะได้รับความเมตตา ในทำานองเดียวกัน ประธาน
กอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) แนะนำาให้เราดูแลผู้อื่นด้วย
ใจกรุณา

“ขอให้เรามีเมตตามากขึ้น ขอ 
ให้เรานำาความเย่อหยิ่ง ทนงตน 
ความยโสโอหังออกไปจากชีวิต 
เรา ขอให้เรามีใจกรุณามากขึ้น  
สุภาพมากขึ้น เปี่ยมด้วยความ
อดทนอดกลั้น และเคารพกัน 
มากขึ้น เมื่อทำาเช่นนี้ แบบ
อย่างของเราจะทำาให้ผู้อื่นมี 
เมตตามากขึ้น และเราจะได้รับ
พระเมตตามากขึ้นจากพระผู้

เป็นเจ้าผู้มีน้ำาพระทัยเอื้อเฟื้อเราเพราะความรักของพระองค์

“‘เพราะดูเถิด, เราทั้งหลายไม่ได้เป็นขอทานหรอกหรือ?  . . . ’ 
[โมไซยาห์ 4:19]

“ดังที่กษัตริย์เบ็นจามินกล่าว ข้าพเจ้าขอเสริมว่าอำานาจของ
พระอาจารย์นั้นมีแน่นอนและพระวจนะของพระองค์จริงแท้ 
แน่นอน พระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ต่อผู้ที่มีใจ 
กรุณา ‘บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้รับ
พระกรุณาตอบ’ (มัทธิว 5:7)

“ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเวลาจะมาถึงเราทุกคน ไม่ว่าเราจะเจ็บไข้ได้
ป่วย ยากจน ยุ่งยากใจ หรือมีความทุกข์ยากเพราะมนุษย์หรือ 

บทที่ 19



145

อันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารและรับพรสูงสุดซึ่งมีอยู่ผ่านพระนาม 
และโดยสิทธิอำานาจของพระผู้ช่วยให้รอด เมื่อเราเลือกที่จะให้
สิทธิอำานาจนี้ประสาทไว้กับเรา

“. . .   ความเต็มใจในการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเรา 
ยืนยันถึงคำามั่นสัญญาที่เราจะทำาทุกอย่างสุดความสามารถ 
เพื่อจะนับอยู่ท่ามกลางผู้ที่พระองค์จะทรงเลือกให้ยืนทางพระ 
หัตถ์ขวาและได้รับการเรียกตามพระนามพระองค์ในวันสุดท้าย 
ในความหมายอันศักด์ิสิทธ์ิน้ี การยืนยันว่าเราเต็มใจรับพระนาม 
ของพระเยซูคริสต์ไว้กับเราจะทำาให้เราประกาศการสมัครใจรับ 
ความสูงส่งในอาณาจักรซีเลสเชียล ความสูงส่งคือชีวิตนิรันดร์ 
ซึ่ง ‘ของประทานนี้สำาคัญที่สุดในบรรดาของประทานทั้งปวง 
ของพระผู้เป็นเจ้า’ (คพ. 14:7)” (in Conference Report, Apr. 
1985, 102–103, 105; or Ensign, May 1985, 80–81, 83)

โมไซย�ห์ 5:12 “รู้จักสุรเสียง”

•	การเรียนรู้ที่จะจดจำาและทำาตามพระสุรเสียงของพระเจ้า 
เป็นสิ่งสำาคัญต่อความก้าวหน้าทางวิญญาณ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัส- 
เซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าพระผู้เป็น 
เจ้าทรงคาดหวังให้เราฟังและรู้จักพระสุรเสียงของพระองค์ใน
ชีวิตนี้ “เมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติศาสนกิจเสร็จสิ้น จะไม่มีคำาปราศรัย
ใดที่ข้าพเจ้าพูดจะมีความสำาคัญมากในสายพระเนตรพระเจ้า 
แต่สิ่งที่จะสำาคัญต่อพระองค์คือการที่ข้าพเจ้าฟังพระสุรเสียง
และตอบรับการกระตุ้นเตือนของพระองค์” (“Respond to the 
Prompting of the Spirit” [an evening with Elder M. Russell 
Ballard, Jan. 8, 1988], 4, www.ldsces.org)

โมไซยาห์ 5:7–12

เราต้องทำาอย่างไรเพื่อจะอยู่ทางขวา
พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

โมไซย�ห์ 6:4–7 กษัตริย์โมไซย�ห์

•	กษัตริย์เบ็นจามินตั้งชื่อบุตรตามชื่อบิดาของท่าน ดังนั้นเรา 
อาจอ้างอิงถึงบิดาของกษัตริย์เบ็นจามินว่าเป็นโมไซยาห์ที่1  
และบุตรของกษัตริย์เบ็นจามินว่าเป็นโมไซยาห์ที่2 โมไซยาห์ที่1 

ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้พาผู้ที่ติดตามท่านออกไปจาก 
แผ่นดินของนีไฟเข้าไปสู่แดนทุรกันดารเพราะความชั่วร้ายของ
ชาวนีไฟ (ดู ออมไน 1:12) อย่างไรก็ตามหนังสือโมไซยาห์ตั้งชื่อ
ตามโมไซยาห์ที่2 เพราะท่านเป็นผู้เก็บบันทึก

“ถ้าเราพูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นพระบิดาของเรา เราไม่ได ้
พูดอะไรผิด เพราะพระองค์ทรงให้กำาเนิดเราทางวิญญาณ ไม่ม ี
คำาถามเก่ียวกับเร่ืองน้ัน—พระองค์ทรงรวมวิญญาณกับร่างกาย 
ทรงจัดเตรียมการฟื้นคืนชีวิตให้สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง เราไม่ได้พูด 
ผิดว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเรา ในฐานะ 
พระบิดาของเรา และในฐานะพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วย 
เพราะพระองค์ทรงได้รับสิทธิอำานาจท้ังปวง พระเยซูทรงประกาศ 
ว่าพระบิดาประทานสิทธิอำานาจทั้งปวงแด่พระองค์ ดังนั้น 
พระองค์จึงเป็นพระบิดาสำาหรับเรา ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรง 
ให้กำาเนิดเราทางวิญญาณในการฟื้นคืนชีวิต . . .

“. . .  เราคือบุตรธิดาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบิดา 
ของเราเพราะพระองค์ทรงให้กำาเนิดเราและทรงช่วยให้เรารอด 
จากความตาย ทรงนำาวิญญาณและร่างกายมารวมกัน บิดา 
คืออะไรถ้าไม่ใช่ผู้ที่ให้ชีวิต” (“The Fatherhood of Christ” 
[unpublished address to seminary and institute of religion 
personnel, Brigham Young University, July  17, 1962], 
5–6)

ดู บทวิจารณ์โมไซยาห์ 15:1–7 (หน้า 153)

โมไซย�ห์ 5:8–10 รับพระน�มของพระองค์ไว้กับเร�

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองทำาให ้
เราเข้าใจลึกซ้ึงมากข้ึนเก่ียวกับการรับพระนามของพระเยซูคริสต์ 
ไว้กับเรา

“เราเห็นว่าเรารับพระนามของพระคริสต์เม่ือเรารับบัพติศมาใน 
พระนามของพระองค์ เมื่อเราเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระ 
องค์ ประกาศความเชื่อของเราในพระองค์ และเมื่อเราทำางาน
แห่งอาณาจักรของพระองค์

“มีความหมายอื่นเช่นกัน ความหมายที่ลึกซึ้งกว่าคือสมาชิกที่
เข้มแข็งแล้วของศาสนจักรควรเข้าใจและไตร่ตรองขณะที่เขา
รับส่วนศีลระลึก

“เป็นสิ่งสำาคัญเมื่อเรารับส่วนศีลระลึก เราจะไม่เป็นพยานว่าเรา  
รับ พระนามของพระเยซูคริสต์ เราเป็นพยานว่าเรา เต็มใจ ที่จะ
ทำาเช่นนั้นด้วย (ดู คพ. 20:77) ข้อเท็จจริงที่ว่าเป็นเพียงพยาน
ถึงความเต็มใจของเราบ่งบอกความหมายสำาคัญว่ามีบางสิ่ง
ต้องเกิดขึ้นก่อนเรารับพระนามศักดิ์สิทธิ์นั้นไว้กับเรา . . .

“ความเต็มใจที่จะรับพระนามของพระเยซูคริสต์ไว้กับเราจึงเป็น
ท่ีเข้าใจได้ว่าเป็นความเต็มใจท่ีจะรับสิทธิอำานาจของพระเยซู
คริสต์ไว้กับเรา ตามความหมายนี้ โดยการรับส่วนศีลระลึกเรา
เป็นพยานถึงความเต็มใจของเราที่จะมีส่วนร่วมในศาสนพิธี 

โมไซย�ห์ 4–8
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บทที่ 19

คำาไขแผนที่
1. การเดินทางที่มีชะตากรรมอันน่าเศร้า อ่าน ออมไน 1:27–28;  

โมไซยาห์ 9:1–2
2. การเดินทางของซีนิฟฟ์ อ่าน ออมไน 1:29; โมไซยาห์  

7:9; 9:3–7
3. แอลมาหลบหนีไปยังผืนน้ำาแห่งมอรมอน อ่าน โมไซยาห์  

18:1–7, 30–33

4. ชาย 43 คนเดินทางไปค้นหาเซราเฮ็มลา อ่าน โมไซยาห์ 8:8–9; 
21:25–27 

5. แอมันเดินทางไปค้นหาอาณานิคมของซีนิฟฟ์ อ่าน โมไซยาห์ 7:2–3
6. ลิมไฮหลบหนีไปเซราเฮ็มลา อ่าน โมไซยาห์ 22:3–13
7. ผู้คนของแอลมาหนีไปที่ฮีลัม อ่าน โมไซยาห์ 23:1–5, 19
8. แอลมาหลบหนีไปเซราเฮ็มลา อ่าน โมไซยาห์ 24

เมืองแห่งเซราเฮ็มลา

ก

แ ผ่ น ดิ น แ ห่ ง เ ซ ร า เ ฮ็ ม ล า

เมืองแห่งลีไฮ-นีไฟ

แ ผ่ น ดิ น แ ห่ ง ลี ไ ฮ - นี ไ ฟ

ผืนน้ำาแห่ง 
มอรมอน

ฮีลัม

ประวัติศาสตร์ชาวเจเร็ด
ในหนังสืออีเธอร์

ประชาชาติเจเร็ดที่ถูกทำาลายไม่เป็นที่รู้ว่าแผ่นดินแห่งชาวเจเร็ดอยู่ไกลออกไปเท่าไร 

ทางตอนเหนือของเซราเฮ็มลา

2 6

8

3

4

5
1
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ฮีลัม7

การเดินทางครั้งสำาคัญของนีไฟ
ในพระคัมภีร์มอรมอน
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จนกว่าหลังจากการฟื้นคืนพระชนม์ของคริสต์ อูริมและทูมมิม 

ได้รับการผนึกไว้เช่นกันเพื่อจะไม่สามารถใช้ในจุดประสงค์ของ 

การแปลงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของนิมิตนี้จนถึงเวลาที่พระเจ้าจะ 

ทรงอนุญาตให้มนุษย์แปลงานเขียนดังกล่าว เมื่องานเขียนได้

รับการเปิดเผยจึงจะแปลโดยความช่วยเหลือจากอูริมและทูม

มิมเช่นเคย [อีเธอร์ 3:21–28] . . .

“โจเซฟ สมิธได้รับอูริมและทูมมิมพร้อมกับ ‘แผ่นทับทรวง’ และ 

แผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งโมโรไนซ่อนไว้เพื่อออกมาใน 

ยุคสุดท้ายและใช้เป็นเครื่องมือแปลบันทึกโบราณ อูริมและทูม

มิมนี้เป็นอันที่มอบให้พี่ชายของเจเร็ด [คพ. 17:1]” (Answers 

to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 

5 vols. [1957–1966], 1:160–162)

โมไซย�ห์ 8:15 “ผู้หยั่งรู้ยิ่งใหญ่กว่�ศ�สด�พย�กรณ์”

•	ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) อธิบายถึง 
บทบาทเฉพาะของผู้หย่ังรู้และวิธีท่ีผู้หย่ังรู้เห็นส่ิงต่างๆ ไม่เหมือน 

กับผู้อื่น “ผู้หยั่งรู้คือผู้ที่มองเห็น  
นี่ไม่ได้หมายความว่าเขาเห็น 
ผ่านทางตาธรรมชาติของเขา 
แต่ผ่านทางตาทางวิญญาณ 
ของประทานแห่งผู้หยั่งรู้เป็น 
การประสาทพรที่เหนือธรรม- 
ชาติ” (The Teachings of  
Howard W. Hunter, ed. Clyde 
J. Williams [1997], 224)

•	เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ. วิดท์โซ (1872–1952) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายเพ่ิมเติมว่าผู้หย่ังรู้คือผู้ท่ี “ตระหนักในความ 
หมายของสิ่งที่ดูคลุมเคลือต่อผู้อื่น ดังนั้นเขาจึงเป็นผู้แปลและ 
ผู้ให้ความกระจ่างแจ้งถึงความจริงนิรันดร์ เขาเห็นอนาคตล่วง 
หน้าจากอดีตและปัจจุบัน เขาทำาสิ่งนี้โดยอำานาจของพระเจ้า 
ซึ่งดำาเนินงานผ่านทางเขาโดยตรง หรือโดยอ้อมพร้อมกับความ 
ช่วยเหลือจากเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์เช่นอูริมและทูมมิม กล่าว 
โดยสรุป เขาคือผู้ที่เห็น เขาคือผู้ที่เดินในความสว่างของพระเจ้า
พร้อมกับลืมตา” (Evidences and Reconciliations, arr. G. 
Homer Durham [1960], 258)

โมไซย�ห์ 7:1–14; 8:7–21 ก�รเดินท�งของนีไฟ

•	เพื่อเข้าใจสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ของ โมไซยาห์ 

7–8 ท่านอาจต้องทบทวนเหตุการณ์ที่อยู่ใน ออมไน 1:27–30  

และบทสรุปจาก โมไซยาห์ 7–8 ข้ออ้างอิงเหล่านี้พูดถึงบรรดา 

ผู้นำาของผู้คนในแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา (โมไซยาห์ที่1 กษัตริย์

เบ็นจามิน และโมไซยาห์ที่2) เช่นเดียวกับกษัตริย์ในแผ่นดิน 

แห่งลีไฮ-นีไฟ (ซีนิฟฟ์ โนอาห์ และลิมไฮ) พวกเขาอ้างอิงถึง

การเดินทางของกลุ่มชนต่างๆ ระหว่างเมืองเซราเฮ็มลาและ 

อาณานิคมซีนิฟฟ์ในแผ่นดินลีไฮ-นีไฟ เพ่ือเข้าใจถึงการเดินทาง 

เหล่านี้มากขึ้น ขอให้ศึกษาจากแผนที่ประกอบ

โมไซย�ห์ 8:13 ผู้แปล

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธให้ภาพรวมทางประวัติศาสตร์

ของ “ผู้แปล” ที่อ้างถึงในพระคัมภีร์มอรมอน

กษัตริย์โมไซยาห์ครอบครอง ‘. . .   ศิลาสองก้อนนั้นซึ่งผูกติดไว้ 

กับขอบคันโค้งสองด้าน’ [โมไซยาห์ 28:13] ชาวนีไฟเรียกศิลานี้

ว่า ‘เครื่องแปล’ ซึ่งท่านใช้แปลบันทึกของชาวเจเร็ด [โมไซยาห์  

28:11–14] สิ่งเหล่านี้ส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีจุดประสงค์เพื่อ 

แปลภาษา โมไซยาห์ครอบครอง ‘ศิลาสองก้อน’ หรืออูริมและ 

ทูมมิมอย่างไรนั้น บันทึกไม่ได้บอกเรา นอกจากจะบอกว่าเป็น  

‘ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า’ [โมไซยาห์ 21:28] โมไซยาห์มี  

‘ของประทาน’ นี้หรืออูริมและทูมมิมก่อนที่ผู้คนของลิมไฮจะค้น

พบบันทึกของอีเธอร์ พวกเขาอาจได้รับสิ่งเหล่านี้เมื่อนำา ‘ศิลา 

ก้อนใหญ่’ ที่มีอักขระอยู่บนนั้นมาให้โมไซยาห์ซึ่งท่านแปลโดย 

‘ของประทานและอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า’ [ออมไน 1:20–21] 

สิ่งเหล่านี้อาจมอบให้ท่านหรือศาสดาพยากรณ์คนอื่นๆ ก่อน

สมัยของท่าน เช่นเดียวกับที่พี่ชายของเจเร็ดเคยได้รับสิ่งเหล่า

นี้—จากพระเจ้า

“อูริมและทูมมิม หรือศิลาสองก้อน ที่มอบให้พี่ชายของเจเร็ด

เป็นศิลาที่อยู่ในครอบครองของโมไซยาห์มีหลักฐานปรากฏอยู่

ในคำาพูดต่อไปนี้ในพระคัมภีร์มอรมอน

“พี่ชายของเจเร็ดได้รับบัญชาให้ผนึกงานเขียนของท่านเกี่ยวกับ 

นิมิตที่ท่านมีเมื่อพระคริสต์ทรงปรากฏต่อท่านเพื่อไม่ให้ผู้คน 

ของท่านอ่าน นิมิตเขียนในภาษาที่สับสนเพราะจะไม่ออกมา 

 

 

โมไซย�ห์ 4–8

อัล
วิน

 ก
ิทท

ินส
์ ©

 1
95

9 
IR

I



148

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	อ่าน โมไซยาห์ 4:5–13 อย่างละเอียดถี่ถ้วน และค้นหา 

คุณลักษณะบางอย่างของพระผู้เป็นเจ้าที่กษัตริย์เบ็นจามิน 
พูดไว้ในคำาสอนของท่าน

•	โมไซยาห์ 4:12–16 ทบทวนแนวคิดหลายด้านเกี่ยวกับการ 
ดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ เลือกมาสองด้านที่มีความ 
หมายต่อท่านมากที่สุดและเขียนแผนที่จะประยุกต์ใช้สิ่ง
เหล่านั้นในชีวิตของท่านมากขึ้น

โมไซยาห์ 8:13–18

อุปนิสัยของผู้หยั่งรู้มีอะไรบ้าง

 
ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านต้องทำาอะไรบ้างเพื่อ “การปลดบาปของท่านจะมีอยู่

เสมอ” (โมไซยาห์ 4:12; ดู ข้อ 9–30 ด้วย ).

•	ท่านต้องทำาอะไรเพื่อเป็นบุตรหรือธิดาของพระเยซูคริสต์  
(โมไซยาห์ 5:7; ดู โมไซยาห์ 27:24–27; อีเธอร์ 3:14 ด้วย)

บทที่ 19



149

โมไซย�ห์ 9 บันทึกของซีนิฟฟ์

•	โมไซยาห์ 9:1–4 และ ออมไน 1:27–29 ทั้งสองบทเกี่ยวข้อง 
กับเรื่องราวการเดินทางครั้งแรกของซีนิฟฟ์ไปต้ังอาณานิคม 
ใหม่ในแผ่นดินแห่งนีไฟ-ลีไฮ อย่างไรก็ตาม โมไซยาห์ 9:1–2 
เปิดเผยว่าเหตุใดการเดินทางครั้งแรกจึงมีการต่อสู้ในสงคราม 
กลางเมืองและถูกบังคับให้กลับไปแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา ซีนิฟฟ์ 
ไม่ได้ยินดีในสงครามแต่ปรารถนาจะดำาเนินชีวิตอย่างสงบท่าม 
กลางชาวเลมัน ซีนิฟฟ์เขียน โมไซยาห์ 9–10 โดยที่มอรมอนไม ่
ได้ย่อหรือเขียนความคิดเห็น สังเกตว่าสมัยของ โมไซยาห์ 8 คือ 
121 ปี  ก่อนคริสตกาล สมัยของ โมไซยาห์  9 คือ 200  ปีก่อน 
คริสตกาล บันทึกย้อนเวลากลับไป 80  ปีเพื่อบอกว่าเกิดอะไร 
ขึ้นกับแผ่นดินลีไฮ-นีไฟระหว่างสมัยการปกครองของเบ็นจามิน 
กับโมไซยาห์ในเซราเฮ็มลา

โมไซย�ห์ 9:16–18; 10:10–11, 19 “ด้วยพละกำ�ลังของ
พระเจ้�”

•	ซีนิฟบันทึกว่าพวกเขาต่อสู้ “ด้วยพละกำาลังของพระเจ้า” เมื่อ 
สู้รบกับชาวเลมัน (ดู โมไซยาห์ 9:16–18; 10:10–11,  19) ถึง 
แม้ผู้คนของซีนิฟฟ์มีจำานวนมาก แต่พวกเขาเอาชนะชาวเลมัน 
ผู้รุกรานโดยเสียไพร่พลจำานวนน้อยเมื่อเทียบกัน ความสำาเร็จ
ของพวกเขาขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า 
ทรงฟังเสียงร้องของพวกเขาและประทานพรพวกเขาด้วยพละ 
กำาลัง ตลอดพระคัมภีร์มอรมอน เราเห็นว่าการประทานพละ 
กำาลังให้ผู้คนของพระองค์เป็นหน่ึงในพระเมตตาอันละเอียดอ่อน 
ของพระผู้เป็นเจ้า ผู้คนของเบ็นจามินในเซราเฮ็มลามีชัยชนะ 
เหนือชาวเลมันเพราะพวกเขาต่อสู้ “ด้วยพละกำาลังของพระเจ้า” 
(ถ้อยคำาของมอรมอน 1:14)

ในหนังสือแอลมา ความสำาเร็จของกองทัพนีไฟนับได้ว่าเป็น 
เพราะความสามารถที่พวกเขาไว้วางใจพระผู้เป็นเจ้าเพื่อช่วย 
พวกเขาในการสู้รบและไม่ใช่ขนาดของกองทัพ (ดู แอลมา  
2:27–31; 43:49–51; 56:56) ถึงแม้การสู้รบของเราอาจไม่ใช ่
สงครามโดยรูปธรรมแต่คำาว่า “ด้วยพละกำาลังของพระเจ้า” สอน 
เราว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากพระผู้เป็นเจ้าเพ่ือประ- 
ทานพละกำาลังให้เรามีชัยชนะเหนือศัตรูของเราได้เช่นกัน

โมไซย�ห์ 9–22 ประวัติของซีนิฟฟ์และผู้คนของท่�น

•	หนังสือโมไซยาห์มักจะสับสนเพราะการลำาดับเร่ืองราวที่ 
แตกต่างและการเล่าเรื่องย้อนหลังซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ  
(อ้างอิงแผนภูมิ “การเล่าเร่ืองย้อนหลังจากออมไนผ่านโมไซยาห์” 

โมไซย�ห์  9–17

บทที ่  20

บทนำ�
โมไซยาห์ 9–24 เล่าประวัติศาสตร์ของอาณานิคมที่ซีนิฟฟ์นำา 
ออกมาจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาไปยังแผ่นดินแห่งลีไฮ-นีไฟ 
บันทึกครอบคลุมช่วงเวลาเกือบ 80  ปี จากประมาณ 200 ปี 
ก่อนคริสตกาล ไปจนกระทั่งพวกเขากลับไปแผ่นดินแห่งเซรา- 
เฮ็มลาในประมาณ 121 ปี  ก่อนคริสตกาล เป็นเวลาเดียวกับที่ 
กษัตริย์โมไซยาห์ที่1 เบ็นจามิน และโมไซยาห์ที่2 ปกครองแผ่น
ดินแห่งเซราเฮ็มลา ซีนิฟฟ์ โนอาห์ และลิมไฮปกครองแผ่นดิน
แห่งลีไฮ-นีไฟ

ระหว่างการปกครองของกษัตริย์โนอาห์ ศาสดาพยากรณ์อบินา- 
ไดเตือนผู้คนให้กลับใจ ท่านพยากรณ์ถึงความพินาศที่จะเกิด 
ขึ้นจากการหันไปจากพระผู้เป็นเจ้าด้วย คำาสอนของอบินาได 
แสดงให้เห็นความเป็นพระเจ้าของพระผู้ช่วยให้รอด ความเป็น 
หนึ่งเดียวกันของพระองค์กับพระบิดา และการพลีพระชนม์ชีพ 
ครั้งสำาคัญที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงทำาในกระบวนการชดใช้  
โดยการศึกษาถ้อยคำาของอบินาได ท่านสามารถสำานึกในพระ 
กรุณาธิคุณอีกครั้งสำาหรับการพลีพระชนม์ชีพของพระผู้ช่วยให้
รอดและรู้สึกขอบพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อการชดใช้

มรณสักขีของอบินาไดแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญยิ่งของ 
ท่าน ประจักษ์พยานของอบินาไดนำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ของแอลมาแต่นั่นก็ต้องสูญเสียชีวิตของอบินาได ขณะที่ท่าน 
ไตร่ตรองเหตุการณ์ที่อบินาไดปฏิบัติศาสนกิจ ให้ท่านพิจารณา 
ว่าคนชอบธรรมคนหนึ่งมีอิทธิพลต่ออนุชนรุ่นหลังเพียงไร โดย 
ผ่าน—แอลมา—ผู้ซ่ึงรู้กันว่าเป็นผู้เปล่ียนใจเล่ือมใสคนหน่ึงของ 
อบินาได ทำาให้มีศาสดาพยากรณ์ต่อมาอีกหลายรุ่นที่เตรียมผู ้
คนเพื่อรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ เช่นเดียวกับอบินาได 
ท่านสามารถมีอิทธิพลอย่างลึกซ้ึงต่อครอบครัวท่านและคนอ่ืนๆ 
ที่ท่านรู้จักโดยเป็นพยานถึงความจริงและโดยการดำาเนินชีวิต
อย่างชอบธรรม

บทวิจ�รณ์
ส่วนแทรกก่อน โมไซย�ห์ 9

•	หัวบทแทรกก่อนสรุปใจความสำาคัญในบทของ โมไซยาห์  9  
เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกต้นฉบับที่มอบให้ศาสดาพยากรณ์ 
โจเซฟ สมิธ (ดู วิจารณ์หนึ่งนีไฟ: การปกครองและการปฏิบัติ
ศาสนกิจของท่านหน้า 12) ข้อความที่อ่านว่า “ประกอบด้วยบท 
ที่ 9 ถึง 22” เพิ่มเข้ามาเมื่อพระคัมภีร์มอรมอนจัดรูปเล่มการตี
พิมพ์เป็นบทในฉบับปี 1879 
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ละท้ิงความเชื่อม่ันอันลึกซึ้งหรือประเพณีบางอย่างที่ไม่สอด 
คล้องกับแผนของพระเจ้า . . .

“วัฒนธรรมของท่านให้สามีใช้อำานาจบาตรใหญ่ปกครอง บีบ 
บังคับและตัดสินใจเร่ืองสำาคัญท้ังหมดแทนครอบครัวไหม แบบ 
ฉบับน้ีต้องยกเลิกเพ่ือท้ังสามีและภรรยาจะทำาส่วนของตนอย่าง 
เท่าเทียมกันในการตัดสินใจด้วยความเป็นหน่ึงเดียวสำาหรับ
ตนเองและครอบครัว . . .

“ยังมีประเพณีอื่นๆ ที่สมควรยกเลิก—มรดกด้านใดด้านหนึ่งที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้

“เป็นการละเมิดพระคำาแห่งปัญญา

“มีพ้ืนฐานเป็นการบีบบังคับผู้อ่ืนให้ยอมตามอำานาจของตำาแหน่ง 
หรือสถานภาพซึ่งมักจะวินิจฉัยตามประเพณีที่สืบทอดกันมา

“สนับสนุนการสถาปนาระบบแบ่งชั้นวรรณะ

“ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับวัฒนธรรมอ่ืน” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 
1998 หน้า 97–98)

โมไซย�ห์ 11:2–19, 27 โนอ�ห์เดิน “ไปต�มคว�ม 
ปร�รถน�ของใจตนเอง”

•	สำาหรับการสนทนาเรื่องอนุภรรยา ดู บทวิจารณ์เจคอบ 1:15 
หน้า 115

•	มอรมอนอธิบายไว้อย่างชัดเจนถึงความชั่วร้ายของกษัตริย์ 
โนอาห์ (ดู โมไซยาห์ 11:2–19, 27) ต่อมาโมไซยาห์ใช้ตัวอย่าง 
ของกษัตริย์โนอาห์เป็นเหตุผลหลักในการยกเลิกการปกครอง
โดยกษัตริย์ “กษัตริย์ชั่วคนหนึ่งทำาให้ความชั่วช้าสามานย์เกิด 
ได้มากเพียงใด, แท้จริงแล้ว, จะเป็นความพินาศใหญ่หลวง 
เพียงใด! แท้จริงแล้ว, จงนึกถึงกษัตริย์โนอาห์” (โมไซยาห์ 
29:17–18) ความเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดของกษัตริย์โนอาห์ในการ
แสวงหาความปรารถนาของเนื้อหนังยังคงเป็นข้อเตือนใจต่อผู้
อ่านในยุคปัจจุบันถึงชะตากรรมของคนประเภทนี้

โมไซย�ห์ 11:20 ศ�สด�พย�กรณ์อบิน�ได

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เน้นถึงความกล้าหาญของอบินาไดและความเต็มใจที่จะเชื่อฟัง 
พระเจ้า “อบินาไดทำาให้กษัตริย์โนอาห์ผู้ชั่วร้ายเดือดดาลด้วย
ประจักษ์พยานอันกล้าหาญถึงพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ในที่สุด 
ผู้สอนศาสนาผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ต้องเสียสละอย่างสูงสุดเพื่อการ 
เป็นพยานและศรัทธาของท่าน ทว่าหลังจากประจักษ์พยานอัน 
บริสุทธิ์ของท่านสัมผัสใจที่กำาลังเกิดความเชื่อของคนคนหนึ่ง 

ในภาคผนวก หน้า 413) ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในโมไซยาห์บทที ่
9–22 เล่าเรื่องย้อนหลังประมาณ 80  ปีจนถึงสมัยที่ซีนิฟฟ์และ 
กลุ่มผู้ติดตามของเขาออกจากแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลาเพื่อกลับ 
ไปแผ่นดินแห่งนีไฟ บันทึกประกอบด้วยเรื่องราวทางประวัติ- 
ศาสตร์ของกษัตริย์ซีนิฟฟ์ โนอาห์ และลิมไฮ การเล่าเรื่องย้อน 
หลังนำาผู้อ่านกลับไปยังประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์มอรมอน 
ขณะกลุ่มคนของซีนิฟฟ์กลับไปรวมกับผู้คนแห่งเซราเฮ็มลาใน 
โมไซยาห์ 25

โมไซย�ห์ 10:11–17 ประเพณีเท็จ

•	ในที่สุดชาวเลมันก็รับเรื่องราวที่บิดเบือนว่าเป็นความจริง 
ของเหตุการณ์เก่ียวกับการเดินทางครั้งแรกจากเยรูซาเล็ม  
ประเพณีเท็จนี้สืบต่อกันเรื่อยมาจากรุ่นสู่รุ่น ก่อเกิดอคติฝังลึก 
ในใจหรือ “ความเกลียดนิรันดร์” ที่ชาวเลมันมีต่อชาวนีไฟ  
(โมไซยาห์ 10:17) ในการเปิดเผยยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงเตือน 
ว่าซาตานใช้ประเพณีเท็จเพื่อนำา “ความสว่างและความจริงไป” 
(คพ. 93:39; ดู คพ. 123:7–8 ด้วย) เพราะประเพณีเหล่านี ้
ชาวเลมันจึงมีข้อแก้ตัวในการฆาตกรรม ปล้น และพยายาม
ทำาลายหรือกดขี่ชาวนีไฟให้เป็นทาส (ดู โมไซยาห์ 10:17)

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน 
ว่าเราควรทำาอย่างไรเมื่อครอบครัวหรือวัฒนธรรมประเพณีขัด 
แย้งกับแผนหรือมาตรฐานของพระผู้เป็นเจ้า ท่านแนะนำาเราให้
ตรวจสอบชีวิตของเราอย่างรอบคอบเพื่อพิจารณาว่าประเพณี
ใดอาจแตกต่างจากคำาสอนของพระเจ้า

“พระบิดาบนสวรรค์ของท่านทรงมอบหมายให้ท่านเกิดมาใน 
เช้ือสายที่กำาหนดไว้เป็นพิเศษนี้ซึ่งทำาให้ท่านสืบทอดเชื้อสาย 
วัฒนธรรมและประเพณี เชื้อสายอาจเตรียมมรดกมากมายและ 
มีเหตุผลสำาคัญที่ควรชื่นชมยินดี ทว่าท่านมีความรับผิดชอบที่ 
จะพิจารณาว่ามีส่วนใดบ้างของมรดกนั้นซึ่งต้องละทิ้งเพราะ
เป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับแผนแห่งความสุขของพระเจ้า

“ท่านอาจถามว่าจะพิจารณาได้อย่างไรว่าประเพณีน้ันขัดแย้ง 
กับคำาสอนของพระเจ้าและควรละทิ้ง เรื่องนี้ไม่ง่ายนัก ข้าพเจ้า 
พบว่าเป็นเรื่องยากเมื่อข้าพเจ้าต้องเอาชนะประเพณีที่ไม่ถูก 
ต้องบางอย่างของตนเอง . . .  วัฒนธรรมประเพณีของเราเป็น
ส่วนหนึ่งที่ติดกับตัวเรา ไม่ง่ายที่จะประเมินอย่างมีจุดประสงค์  
จงศึกษาพระคัมภีร์และคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์อย่าง
ละเอียดถ่ีถ้วนเพ่ือให้เข้าใจว่าพระเจ้าทรงประสงค์ให้เราดำาเนิน 
ชีวิตอย่างไร แล้วประเมินชีวิตท่านแต่ละส่วน ปรับเปลี่ยนในสิ่ง
ท่ีจำาเป็น แสวงหาความช่วยเหลือจากคนท่ีท่านนับถือผู้สามารถ 
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จะถูกทำาลาย (ดู โมไซยาห์ 12:1–2,  8) สิ่งนี้มักเกิดขึ้นในชีวิต
—เมื่อเราไม่เชื่อฟังหรือรั้งรอที่จะทำาตามศาสดาพยากรณ์ เรา
นำาผลที่ร้ายแรงกว่ามาสู่ตัวเราเอง

โมไซย�ห์ 12:15–24 “ผู้ซึ่งนำ�ข่�วประเสริฐม�”

•	พระที่ชั่ วร้ายคนหนึ่ งของ
กษัตริย์โนอาห์ท้าทายอบินาได 
ว่า “หมายความว่าอะไร  . . .   : 
งดงามเพียงใดเล่าบนภูเขาคือ
เท้าของผู้ซึ่งนำาข่าวประเสริฐ 
มา; ซึ่งประกาศสันติ; ซึ่งนำาข่าว 
ประเสริฐแห่งความดีมา” (โม- 
ไซยาห์ 12:20–21) ขณะที่ท่าน
อ่านโมไซยาห์ 12–15 สังเกตถึง
วิธีที่อบินาไดตอบคำาถามนี้อย่างถี่ถ้วน

โมไซยาห์ 12:25, 27

เหตุใดพระจึงไม่สามารถเข้าใจพระคัมภีร์  
เราจะไม่พลัดหลงไปสู่ความผิดพลาด

เช่นเดียวกันนี้ได้อย่างไร

 
โมไซย�ห์ 12:34–36; 13:11–26 พระบัญญัติสิบประก�ร

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ประกาศว่าพระ
บัญญัติสิบประการ (ดู อพยพ 20:3–17 ) เป็นส่วนสำาคัญใน 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สำาหรับคนทุกรุ่น “พระบัญญัต ิ
สิบประการเขียนโดยนิ้วพระหัตถ์ของเยโฮวาห์บนแผ่นศิลาเพื่อ 
ความรอดและความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงและความสุข 
ของของลูกหลานแห่งอิสราเอลและสำาหรับคนทุกรุ่นที่จะตาม 
พวกเขามา” (in Conference Report, Oct. 1991,  71; or  
Ensign, Nov. 1991, 51)

โมไซย�ห์ 13:28 “คว�มรอดไม่ได้ม�โดยกฎอย�่งเดียว”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็น 
พยานถึงความต้องการพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริง แม้เมื่อเรา 
ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม “ชายและหญิงซึ่งมีพลังที่น่าประทับ 
ใจอย่างไม่ต้องสงสัยและสามารถทำาสิ่งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นได้ แต ่
หลังจากการเชื่อฟังและงานดีทั้งหมด เราไม่สามารถรอดจาก 
ความตายหรือผลจากบาปของเราโดยปราศจากพระคุณที่เผื่อ

แอลมา หนึ่งในพวกพระของกษัตริย์โนอาห์ ‘กลับใจจากบาป 
. . .   [ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์] และเที่ยวไปในบรรดา 
ผู้คนอย่างลับๆ, และเริ่มสอนถ้อยคำาของอบินาได’ (โมไซยาห์  
18:1) หลายคนเปลี่ยนใจเลื่อมใสสู่พระกิตติคุณของพระเยซ ู
คริสต์อันเป็นผลโดยตรงจากการแสดงประจักษ์พยานอันเปี่ยม 
ด้วยพลังของอบินาไดถึงพระผู้ช่วยให้รอด ซึ่งมีจิตวิญญาณ 
หนึ่งที่เชื่อคือ—แอลมา” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 หน้า 
51–52)

•	ขณะรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ครี-แอล คอฟฟอร์ด 
พูดถึงอิทธิพลและแบบอย่างของอบินาได “อบินาไดมีสิ่งใด 
พิเศษ อาจเป็นการเชื่อฟังอย่างเต็มที่ของท่านขณะที่ท่านออก 
ไป อาจจะไปตามลำาพัง อยู่ท่ามกลางผู้ที่ท่านรู้ว่าอาจปลิดชีวิต 
ท่าน เพื่อนำาพระวจนะของพระเจ้าออกไปป่าวร้องให้ผู้คนกลับ 
ใจ บางทีนี่อาจเป็นความจริงที่เรารู้เกี่ยวกับท่านน้อยมาก หรือ 
บางทีอาจเป็นเพราะวิธีที่ท่านเผชิญความทุกข์ที่มาสู่ชีวิตท่าน 
ตรงๆ เช่นนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม อบินาไดเป็นคน
พิเศษ ท่านมีชีวิตอยู่นานมาแล้ว แต่ยังคงมีพลังที่จะกระตุ้น 
ความคิดให้ตื่นตัวและชีพจรเต้นแรง” (“Abinadi,” in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 69–70) เรารู้ว่าอบินาได 
เป็นชายคนหนึ่งที่มาจากผู้คนของท่าน ไม่ได้มาจากคนนอก 
สังคมของพวกเขา เป็นที่ชัดเจนว่าท่านเป็นคนชอบธรรมที่ได้รับ
เรียกให้เตือนผู้คนของท่านว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจ พวกเขาจะ
ตกอยู่ในพันธนาการและความพินาศจะตามมา

โมไซย�ห์ 11:21; 12:1–2, 8 คำ�เตือนของอบิน�ได

•	ความล้มเหลวของผู้คนแห่งกษัตริย์โนอาห์ต่อการฟังคำาเตือน 
ครั้งแรกของอบินาได (ดู โมไซยาห์ 11:21) นำาไปสู่การเตือนที่ 
จริงจังมากขึ้นเมื่อท่านกลับมาอีกสองปีต่อมา ผลก็คือพวกเขา 
จะถูกนำาไปสู่ความเป็นทาส และถ้าพวกเขาไม่กลับใจพวกเขา

โมไซย�ห์ 9–17
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ด้วยพระองค์เอง . . .  เป็น . . .  แนวทางสู่ความเข้มแข็งทาง
วิญญาณหรือหนทางเข้าไปหาพระคริสต์ . . .

“. . . เป็นสิ่งสำาคัญที่จะเข้าใจ 
ว่ากฎของโมเสสมีไว้เพิ่มเติม 
และได้รวมพื้นฐานหลายส่วน 
จากพระกิตติคุณของพระเยซู 
คริสต์ ท่ี เคยมีมาก่อนหน้าน้ี  
กฎนี้ไม่ได้มีเจตนาจะให้มีบาง 
ส่ิงแตกต่างหรือแยกออกมา  
และแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ตรง
ข้ามกับพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต์. . . จุดประสงค์ของ 
กฎไม่แตกต่างไปจากกฎที่สูง 
กว่า ท้ังสองส่ิงนำาผู้คนมาสู่พระ 
คริสต์” (Christ and the New Covenant [1997], 136–137, 147)

โมไซยาห์ 14:2–5

เราเรียนรู้อะไรจากพระผู้ช่วยให้รอด

 
โมไซย�ห์ 14:1–12 คำ�พย�กรณ์ของอิสย�ห์เกี่ยวกับ
พระเมสสิย�ห์

•	เพื่อให้สอนความสำาคัญของการชดใช้ได้อย่างมีพลัง อบินา- 
ไดจึงอ้างอิงจากงานเขียนของอิสยาห์ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์.  
ฮอลแลนด์อธิบายความสำาคัญของ อิสยาห์  53 (โมไซยาห์  14)  
ในฐานะพยานถึงบทบาทของพระผู้ช่วยให้รอด “แน่นอนว่าคำา
อธิบายเกี่ยวกับพระชนม์ชีพ การสิ้นพระชนม์ การพลีพระชนม์
ชีพเพื่อการชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ที่น่าเลื่อมใสศรัทธา
ที่สุด ยาวที่สุด และไพเราะมากที่สุดอยู่ในอิสยาห์บทที่ 53 ซึ่ง
อบินาไดอ้างอิงท้ังหมดมาไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนขณะท่าน
ถูกล่ามโซ่ตรวนยืนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์โนอาห์” (Christ and the 
New Covenant, 89)

โมไซย�ห์ 14:5 “ด้วยริ้วรอยของพระองค์ เร�ได้รับก�ร
รักษ�ให้ห�ย”

•	ในการอ้างอิงถึงความทุกข์ทรมานของพระเยซูคริสต์ในช่วง 
การชดใช้และอำานาจในการรักษา เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด 
เล่าเรื่องราวต่อไปนี้

แผ่มาจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์มอรมอนพูด 
เรื่องนี้อย่างชัดเจน โดยสอนว่า ‘ความรอดไม่ได้มาโดยกฎอย่าง 
เดียว’ (โมไซยาห์ 13:28) อีกนัยหนึ่งคือ ความรอดไม่ได้มาโดย 
การรักษาพระบัญญัติเท่านั้น ‘โดยกฎไม่มีเนื้อหนังใดถูกต้อง’ 
(2  นีไฟ 2:5) แม้ผู้ที่พยายามเชื่อฟังและรับใช้พระผู้เป็นเจ้า 
อย่างสุดใจ สุดความคิด และกำาลังของพวกเขาก็ยังเป็น ‘เป็น
ผู้รับใช้ที่ไม่สมค่า’ (โมไซยาห์ 2:21) มนุษย์ไม่สามารถหาความ
รอดมาได้ด้วยตนเอง” (“Another Testament of Jesus Christ,” 
Ensign, Mar. 1994, 67)

โมไซย�ห์ 13:34 “พระผู้เป็นเจ�้เองจะเสด็จลงม�”

•	คำาว่า พระผู้เป็นเจ้า โดยทั่วไปหมายถึงพระบิดาบนสวรรค ์
ของเรา พระบิดาบนสวรรค์ผู้ท่ีเรานมัสการอย่างสูงสุด เป็นความ 
จริงเช่นกันว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า วิสุทธิชนใน 
สมัยพันธสัญญาเดิมรู้จักพระองค์ว่าเป็นพระเยโฮวาห์ พระผู้- 
เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ เอ็ลเดอร์เจมส์  อี.  
ทาลเมจ (1862–1933) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่า 
พระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู 
คริสต์และบทบาทของพระองค์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้าพระองค์ 
หนึ่ง “เราอ้างถึงสิทธิอำานาจทางพระคัมภีร์สำาหรับการยืนยันว่า 
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้าง พระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรงเปิดเผยพระองค์ต่ออาดัม อีนัค ผู้ประสาทพรและศาสดา 
พยากรณ์ทุกท่านก่อนสมัยน้ำาท่วมโลกมาจนถึงโนอาห์ พระผู้- 
เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ พระผู้เป็นเจ้าของ 
เอฟราอิมและยูดาห์หลังจากการแตกสลายของประชาชาติ 
ฮีบรู พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงทำาให้พระองค์เองเป็นที่รู้จักต่อศาสดา
พยากรณ์นับจากโมเสสจนถึงมาลาคี พระผู้เป็นเจ้าของบันทึก 
แห่งพันธสัญญาเดิม และพระผู้เป็นเจ้าของชาวนีไฟ เรายืนยัน
ว่าพระเยซูคริสต์เคยเป็นและทรงเป็นเยโฮวาห์ พระผู้ทรงเป็น 
นิรันดร์” (Jesus the Christ, 3rd ed. [1916], 32)

โมไซย�ห์ 13:27–35 กฎของโมเสสและพระเยซูคริสต์

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่ากฎของโมเสสเกี่ยวข้องกับพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์อย่างไร

“ผู้อ่านสมัยปัจจุบันไม่ควรมองว่ากฎของโมเสส—ไม่ว่าในสมัย
โบราณหรือปัจจุบัน—เป็นเพียงพิธีกรรมทางศาสนาที่น่าเบื่อ  
งมงาย (และบางครั้งเข้มงวดเกินไป) ทำาตามโดยผู้คนที่ดื้อรั้นซึ่ง 
ไม่ยอมรับพระคริสต์และพระกิตติคุณของพระองค์ พันธสัญญา
แห่งประวัติศาสตร์นี้ประทานจากพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
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•	ในวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1916 ภายใต้การนำาของประธาน 
โจเซฟ  เอฟ. สมิธ พี่น้องชายส่งถ้อยแถลงเรื่องพระบิดาและ 
พระบุตรที่ชื่อว่า “The Father and the Son: A Doctrinal  
Exposition by the First Presidency and the Quorum of  
the Twelve Apostles (พระบิดาและพระบุตร: การชี้แจงหลัก 
คำาสอนโดยฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง)” 
การชี้แจงบางส่วนอธิบายว่าในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเยซูทรง
เป็นทั้ง “พระบุตร” และ “พระบิดา” ในเวลาเดียวกันอย่างไร

“‘พระบิด�’ ในฐ�นะพระผู้สร้�ง . . .  พระคัมภีร์ที่อ้างอิงถึง
พระผู้เป็นเจ้าในด้านใดด้านหนึ่งว่าเป็นพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค ์
และแผ่นดินโลกเป็นที่เข้าใจถึงความหมายนั้นว่าพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์นั้นคือพระผู้รังสรรค์ พระผู้จัดตั้ง และพระผู้สร้างของ
ฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

“โดยความหมายนี้ ดังที่บริบทแสดงไว้ทุกกรณี พระเยโฮวาห์  
ผู้ทรงเป็นพระเยซูคริสต์ พระบุตรของเอโลฮิม ได้รับเรียกว่า 
‘พระบิดา’ และแม้ ‘เป็นพระบิดานิรันดร์แห่งฟ้าสวรรค์และแผ่น
ดินโลก’ [ดู อีเธอร์ 4:7; แอลมา 11:38–39; โมไซยาห์ 15:4; 
16:15] 

“พระเยซูคริสต์ ‘พระบิด�’ ของผู้ที่ยืนหยัดในพระกิตติคุณ 
ของพระองค์ ในความหมาย [อื่น] ซึ่งนับถือพระเยซูคริสต์ว่า
เป็น ‘พระบิดา’ อ้างอิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับผู้ที่
ยอมรับพระกิตติคุณของพระองค์และดังนั้นจึงมาเป็นทายาท
แห่งชีวิตนิรันดร์ . . .

“ถึงผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระองค์ในสมัยการประทานปัจจุบัน  
พระเจ้าตรัสว่า ‘อย่ากลัวเลย, เด็กน้อยทั้งหลาย, เพราะเจ้าเป็น 
ของเรา, และเราชนะโลกแล้ว, และเจ้ามาจากคนเหล่านั้นที ่
พระบิดาของเราประทานให้เรา’ (คพ. 50:41) . . .

“พระเยซูคริสต์ ‘พระบิด�’ โดยก�รมอบสิทธิอำ�น�จแห่ง 
พระผู้เป็นเจ้�อย่�งถูกต้อง . . .  พระเยซูพระบุตรทรงเป็นตัว 
แทนของเอโลฮิมพระบิดาของพระองค์ในพลังอำานาจและสิทธิ 
อำานาจ . . .  ดังนั้นพระบิดาทรงมอบพระนามของพระองค์ไว้กับ 
พระบุตร พระเยซูคริสต์ตรัสและทรงปฏิบัติศาสนกิจในและผ่าน 
ทางพระนามของพระบิดา ดังนั้นพลังอำานาจ สิทธิอำานาจ และ
ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าท่ีเกี่ยวข้องกับพระคำาและการกระทำา
ของพระองค์จึงเป็นสิ่งที่มาจากพระบิดา” (“The Father and 
The Son,” Ensign, Apr. 2002, 14–15, 17)

โมไซย�ห์ 15:10–13 พงศ์พันธุ์ของพระคริสต์

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบายว่าคนจะกลายเป็นบุตร
หรือธิดาของพระเยซูคริสต์ได้อย่างไร “ในข้อพระคัมภีร์สำาคัญ 

“ของประทานอันยิ่งใหญ่นี้ช่างเป็นของประทานแห่งสันติสุข 
และการปลอบโยนที่มาโดยผ่านพระคุณแห่งความรักของพระ 
เยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติ  . . .

“. . .   แม้พระชนม์ชีพของพระองค์จะบริสุทธิ์และปราศจากบาป  
แต่พระองค์ทรงรับโทษสูงสุดแทนบาป—ของท่าน ของข้าพเจ้า  
และของทุกคนที่เคยมีชีวิต ความปวดร้าวทางใจ ทางอารมณ์  
และทางวิญญาณของพระองค์ใหญ่หลวงจนทำาให้พระโลหิต
ไหลออกจากทุกขุมขน (ดู ลูกา 22:44; คพ. 19:18) ทว่าพระ
เยซูเต็มพระทัยทนทุกข์เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการชำาระ 
ให้สะอาด—ผ่านการมีศรัทธาในพระองค์. . .ถ้าปราศจากการ 
ชดใช้ของพระเจ้า พรเหล่านี้ย่อมไม่มีผลต่อเรา เราจะไม่มีค่า
ควรและไม่พร้อมจะกลับไปอยู่ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า” 
(ดู เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 104)

โมไซย�ห์ 15:1–7 พระคริสต์ทรงเป็นทั้งพระบิด�และ
พระบุตรได้อย�่งไร

•	บางครั้งพระคัมภีร์อ้างถึงพระเยซูคริสต์โดยใช้พระนามว่า  
“พระบิดา” เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดอธิบายว่าเหตุใด 
บางคร้ังพระเยซูคริสต์จึงได้รับการอ้างอิงว่าเป็นท้ังพระบิดาและ 
พระบุตร

“พระเยซูคริสต์ทรงเป็นทั้งพระบิดาและพระบุตรได้อย่างไร สิ่งนี้
ไม่ได้สับสนอย่างที่คิด ถึงแม้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระ
ผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของศาสนจักร ซึ่งคือ 
ครอบครัวของผู้ที่เชื่อ เมื่อเราเกิดใหม่ทางวิญญาณ เราได้รับ 
อุปการะเข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ พระองค์จึงทรงเป็นพระ
บิดาหรือผู้นำาของเรา . . .

“ไม่มีทางท่ีหลักคำาสอนจะลดบทบาทของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา 
เรากลับเชื่อว่าจะยิ่งขยายความเข้าใจถึงบทบาทของพระผู้เป็น 
เจ้าพระบุตร พระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ พระผู้เป็น 
เจ้าพระบิดาบนสวรรค์คือพระบิดาแห่งวิญญาณของเรา เราพูด 
ถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบุตรในฐานะพระบิดาแห่งคนชอบธรรม 
เราถือว่าพระองค์ทรงเป็น ‘พระบิดา’ เพราะสัมพันธภาพระหว่าง 
พระองค์กับผู้ท่ียอมรับพระกิตติคุณของพระองค์กลายเป็นทายาท 
แห่งชีวิตนิรันดร์โดยการนั้น และสมาชิกองค์ที่สามของพระผู้- 
เป็นเจ้าสามพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงมี 
พระพันธกิจพิเศษเพ่ือสอนและเป็นพยานถึงความจริงตราบ 
เท่าที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพระผู้เป็นเจ้าของท้ังพระผู้เป็นเจ้า
พระบิดาและพระผู้เป็นเจ้าพระบุตร” (“Building Bridges of  
Understanding,” Ensign, June 1998, 66–67)

โมไซย�ห์ 9–17
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โมไซย�ห์ 15:13–20 งดง�มเพียงใดเล่�คือเท้�ของคน
เหล่�นั้น

•	โดยถอดความหมายที่อิสยาห์ อบินาไดกล่าวสรรเสริญพรอัน
ยิ่งใหญ่น้ันว่ามาและจะมาสู่ศาสดาพยากรณ์ผู้บริสุทธ์ิทั้งปวง
ซึ่งประกาศสันติ (ดู โมไซยาห์ 15:15–17) และมาสู่พระผู้ช่วยให้
รอดซึ่งทรงเป็น “ผู้สร้างสันติ” (ดู โมไซยาห์ 15:18) ข่าวสารแห่ง 
สันตินั้นคือพระผู้ไถ่จะเสด็จมาและเสด็จมาจริงเพื่อไถ่ผู้คนของ 
พระองค์จากบาปและทำาให้เกิดการฟื้นคืนชีวิตของคนตาย (ดู  
โมไซยาห์ 15:18, 20)

•	ขณะรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบเอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. เอเซย์  
(1926–1999) พูดถึงการวินิจฉัยมโนภาพในข้อความน้ีจากอิสยาห์

“ไม่มีใครงดงามหรือได้รับพรมากไปกว่าผู้ที่รับใช้พระผู้เป็นเจ้า
โดยการสั่งสอนและเป็นแบบอย่างถึงความจริง นี่คืองานที่ชำาระ
ให้บริสุทธิ์และทำาให้งดงามเหนือกว่างานใด! . . .

“เท้า เสียง และใบหน้า และทุกส่วนของผู้สั่งสอนเหล่านั้นที ่
แบ่งปันความจริงแห่งความรอดจะมีค่าและงดงามเสมอต่อผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทนทุกข์ใน 
บาปของพวกเขา ในสายตาของผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับพระคริสต์
และอำานาจของพระองค์ที่จะช่วยให้รอดมีน้อยคนนักที่มองเห็น 
ตำาหนิใดๆ ในผู้สอนศาสนาที่เดินทางไกลเพื่อนำาข่าวสารพระ- 

เหล่าน้ีจากพระคัมภีร์มอรมอน เราเรียนรู้ว่าผู้ท่ีมีคุณสมบัติเน่ือง 
จากศรัทธา การกลับใจ และการทำาตามกฎและศาสนพิธีของ 
พระกิตติคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะทรงรับบาปของพวกเขา 
ไว้ ในความหมายเชิงวิญญาณและภาพพจน์พวกเขาจะกลาย
เป็นบุตรธิดาของพระคริสต์ ทายาทแห่งอาณาจักรของพระองค์ 
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับเรียกตามชื่อของพระองค์ในยุค
สุดท้าย” (in Conference Report, Apr. 1985, 104; or Ensign, 
May 1985, 82)

•	ขณะรับใช้เป็นอธิการควบคุม เอ็ลเดอร์เมอร์ริลล์ เจ. เบทแมน 
อธิบายถึงวิธีท่ีพระเยซูจะทรงเห็นพงศ์พันธ์ุของพระองค์ “พระผู้- 
ช่วยให้รอด ในฐานะสมาชิกของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ ทรง 
รู้จักเราทุกคนเป็นการส่วนพระองค์ อิสยาห์และศาสดาพยากรณ์ 
อบินาไดกล่าวว่าเมื่อพระคริสต์จะทรง ‘กระทำาให้วิญญาณของ 
ท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านจะเห็นพงศ์พันธุ์ของท่าน’ (อิส- 
ยาห์ 53:10; เปรียบเทียบ โมไซยาห์ 15:10) อบินาไดอธิบายว่า 
‘พงศ์พันธุ์ของพระองค์’ คือคนชอบธรรม ผู้ทำาตามศาสดาพยา- 
กรณ์ (ดู โมไซยาห์ 15:11) ในสวนและบนกางเขน พระเยซู 
ทอดพระเนตรเห็นเราแต่ละคนและไม่ได้ทรงแบกรับบาปของ 
เราเท่านั้นแต่ทรงประสบความรู้สึกในเบื้องลึกที่สุดของเราเพื่อ 
พระองค์จะทรงรู้วิธีปลอบโยนและทำาให้เราเข้มแข็ง” (in Con- 
ference Report, Apr. 1995, 15–16; or Ensign, May 1995, 14)
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“ขอให้นึกถึงแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอด. . .พระองค์ทรง

อดทนจนกว่าพระชนม์ชีพจะหาไม่ ทรงมีสัมฤทธิผลในพระพันธ- 

กิจอันสูงส่งของพระองค์และพลีพระชนม์ชีพเพื่อการให้ชดใช้

แก่มวลมนุษยชาติได้สำาเร็จลุล่วง

“. . .ขอให้เราทำาตามแบบอย่างของพระเจ้าพระเยซูคริสต์และ 

ศาสดาพยากรณ์ในอดีตและปัจจุบันของพระองค์ เราอาจไม ่

ถูกเรียกร้องให้สละชีวิตเป็นมรณสักขีเช่นศาสดาพยากรณ์ 

หลายคน สิ่งที่เรียกร้องจากเราคือการเชื่อฟังพระบัญญัติของ 

พระเจ้าและความซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาที่เราทำากับพระองค์” 

(in Conference Report, Apr. 1996,  49; or Ensign, May 

1996, 35)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่าการมีพระบัญญัติของพระเจ้า “เขียนอยู่ในใจท่าน” 

หมายความว่าอย่างไร (โมไซยาห์ 13:11)

•	เหตุใดการรู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงเคยเป็นและทรงเป็น 

พระผู้เป็นเจ้าพระองค์หนึ่งจึงเป็นสิ่งสำาคัญ ความรู้นี้จะมีผล 

อย่างไรต่อศรัทธาที่เรามีต่อพระปรีชาสามารถของพระองค์

ในการช่วยให้เรารอด

•	ท่านสามารถดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมได้อย่างไรทั้งๆ ที่มี

ความชั่วร้ายอยู่รายรอบ

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ขณะท่ีท่านอ่าน โมไซยาห์ 12:34–13:24 ค้นหาและทำาเคร่ือง 

หมายที่พระบัญญัติสิบประการแต่ละข้อ เลือกพระบัญญัติ

มาหนึ่งข้อเพื่อเชื่อฟังอย่างเต็มที่ จดในสมุดบันทึกว่าท่านจะ

ทำาสิ่งนี้ให้สำาเร็จอย่างไร

•	อ่าน โมไซยาห์ 14 และเปรียบเทียบกับ โมไซยาห์ 3:7–8  

เขียนสรุปเนื้อหาใน โมไซยาห์ 14 ด้วยคำาพูดของท่านเองหนึ่ง 

หน้า หรือเขียนประจักษ์พยานหนึ่งหน้าว่าพระผู้ช่วยให้รอด 

มีความหมายต่อท่านอย่างไร

กิตติคุณมาให้” (The Seven M’s of Missionary Service 
[1996], 135–136)

โมไซย�ห์ 15:20–31 ก�รฟื้นคืนชีวิตแรก

•	พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลแรกบนโลกนี้ที่ฟื้นคืนชีวิต ผลก ็
คือช่วงระยะเวลาที่อ้างอิงในพระคัมภีร์ว่าเป็นการฟื้นคืนชีวิต 
แรกเริ่มต้นด้วยชัยชนะของพระองค์เหนือความตายและมีต่อ 
ไปจนถึงมิลเลเนียม อบินาไดสอนว่าผู้ที่จะออกมาในการฟื้นคืน
ชีวิตแรกได้แก่ “ศาสดาพยากรณ์ทั้งปวง, และคนทั้งปวงที่ได้
เชื่อในคำาของพวกท่าน” (โมไซยาห์ 15:22) คนที่ตายในความ
ไม่รู้โดยไม่ได้รับ “ประกาศเรื่องความรอด” (โมไซยาห์ 15:24; ดู 
คพ. 45:54 ด้วย) และเด็กเล็กที่ตายก่อนพวกเขาจะรับผิดชอบ
ได้ (ดู โมไซยาห์ 15:25; โมโรไน 8:1–24)

โมไซย�ห์ 15:25 เด็กเล็ก ๆ มีชีวิตนิรันดร์

•	เกี่ยวกับความรอดของเด็กเล็กๆ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ  
สมิธ (1805–1844) สอนว่า “เด็กจะได้รับความสำาคัญในที่ประ- 
ทับของพระผู้เป็นเจ้าและพระเมษโปดก . . .  พวกเขาจะชื่นชม 
ยินดีกับความสมบูรณ์ของความสว่าง รัศมีภาพ และปัญญานั้น 
ซึ่งเตรียมไว้ในอาณาจักรซีเลสเชียล” (History of the Church, 
4:555–556)

โมไซย�ห์ 17:6–20 แบบอย่�งของอบิน�ได

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเน้น 
ว่าเราพึงทำาตามแบบอย่างความกล้าหาญของอบินาไดในการ
รักษาพระบัญญัติ

“ช่างเป็นแบบอย่างอันทรงพลังที่อบินาไดทำาไว้เพื่อเราทุกคน 
ท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างองอาจ—ถึงแม้ต้อง
แลกด้วยชีวิตท่าน

“ศาสดาพยากรณ์ทุกสมัยการประทานเต็มใจสละชีวิตด้วย 
ความกล้าหาญเพ่ือทำาตามพระประสงค์และประกาศพระคำาของ 
พระผู้เป็นเจ้า

“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ ไป ‘ดังลูกแกะถูกพาไปเชือด’  
(คพ. 135:4) ไม่เคยเรรวนขณะทำาให้พระบัญชาของพระเจ้ามี
สัมฤทธิผล

โมไซย�ห์ 9–17
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บัพติศมาใหม่ควรรับปากที่จะทำาและเป็น” (Christ and the 
New Covenant [1997], 106)

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองอธิบายถึงพรของการยอมรับพันธสัญญาบัพติศมา  
“ข้าพเจ้าสังเกตมาตลอดชีวิต 
ว่าเมื่อผู้คนมีความเข้าใจอย่าง 
สมบูรณ์ถึงพรและอำานาจแห่ง 
พันธสัญญาบัพติศมาของพวก 
เขา ไม่ว่าจะเป็นผู้เปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสใหม่หรือเป็นสมาชิก 
ของศาสนจักรมาตลอดชีวิต 
ปีติอันยิ่งใหญ่จะมาสู่ชีวิตพวก 
เขาและพวกเขาทำาหน้าที่ใน 
อาณาจักรด้วยความกระตือ- 
รือร้น” (“Alma the Elder: A 
Role Model for Today,” in Heroes from the Book of 
Mormon [1995], 84)

โมไซยาห์ 18:9 “ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า
ทุกเวลา”

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
ประกาศว่าพันธสัญญาบัพติศมาของเราเรียกร้องความชอบ- 
ธรรมไม่ว่าสภาพการณ์จะยากลำาบากเพียงไร “เมื่อเราทำาพันธ- 
สัญญาในน้ำาแห่งบัพติศมาเพื่อ ‘ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง’ เราไม่ได้พูดถึง 
การประชุมอดอาหารและแสดงประจักษ์เท่านั้น การยืนหยัด 
เพื่อความจริงและความถูกต้องอาจไม่ง่าย ไม่ราบรื่น หรือเป็นที่
ยอมรับทางสังคม แต่การทำาเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง—อยู่เสมอ” 
(ดู เลียโฮนา มกราคม 1998 หน้า 37)

โมไซยาห์ 18:10 “ท่านเข้ามาในพันธสัญญากับพระองค์”

•	ซิสเตอร์บอนนี ดี. พาร์กิน ในฐานะประธานสมาคมสงเคราะห์ 
สามัญ อธิบายถึงวิธีที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงสอนเราขณะที่เรา 
ทำาและรักษาพันธสัญญา “พันธสัญญา—หรือสัญญาผูกมัด 
ระหว่างเรากับพระบิดาบนสวรรค์—จำาเป็นต่อความเจริญก้าว 
หน้านิรันดร์ของเรา พระองค์ทรงสอนเราทีละก้าวเพื่อให้เป็น 
เหมือนพระองค์โดยทรงสนับสนุนให้เราร่วมงานกับพระองค์ ที ่
บัพติศมาเราทำาพันธสัญญาว่าจะรักพระองค์ด้วยสุดใจและรัก 
พ่ีน้องชายหญิงเหมือนรักตนเอง ในพระวิหารเราทำาพันธสัญญา 

โมไซยาห์  18–24

บทที ่   21

บทนำา
ผู้คนที่ติดตามแอลมาไปในแดนทุรกันดารอ่อนน้อมถ่อมตน 
เพราะความเช่ือในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจ และ 
การยอมรับพันธสัญญาของบัพติศมา ถึงแม้พวกเขาจะตกเป็น 
เชลยชาวเลมันอยู่ช่วงเวลาหนึ่งก็ตาม ในช่วงเวลาเดียวกันใน 
ประวัติศาสตร์ ผู้คนของลิมไฮยังคงอาศัยอยู่ภายใต้การปกครอง 
ของชาวเลมัน ในที่สุดพวกเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนหลังจากที่ล้ม 
เหลวในการใช้กำาลังปลดปล่อยตนเองและได้รับการปลดปล่อย 
โดยพระผู้เป็นเจ้า ผู้คนของแอลมาและผู้คนของลิมไฮเป็นทาส 
และถูกกดขี่ ทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับพรจากพระหัตถ์ของพระเจ้าให ้
เป็นอิสระ มองหาหนทางที่พระเจ้าทรงเตรียมการไถ่จากความ
ยากลำาบากของความเป็นมรรตัยโดยทรงเสริมสร้างความเข้ม
แข็งให้เราและช่วยเราในยามลำาบาก โดยการเปรียบเทียบและ 
ความแตกต่างของสภาวการณ์จากสังคมทั้งสองแห่งนี้ เรา 
สามารถเรียนรู้หลักธรรมเพื่อช่วยให้เรารับมือกับปัญหาของเรา

บทวิจารณ์
โมไซยาห์ 18:8 การเป็นผู้คนของพระเจ้าผ่านบัพติศมา

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสรุปความคาดหวังที่มีต่อผู้ยอมรับบัพติศมา

“แอลมาเร่ิมให้บัพติศมาคนท้ังปวงท่ีปรารถนาจะทำาพันธสัญญา 
กับพระคริสต์ ท่านขอให้พวกเขา ‘รับใช้ [พระผู้เป็นเจ้า] และ
รักษาพระบัญญัติของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงเทพระวิญ- 
ญาณอย่างท่วมท้น’ มาที่พวกเขา สานุศิษย์ใหม่เหล่านี้จะแสดง
ศรัทธาของพวกเขาให้เห็นโดย

“เข้ามาสู่ฝูงของพระผู้เป็นเจ้า

“ได้รับเรียกว่าผู้คนของพระองค์

“แบกภาระของกันและกัน

“โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า

“ปลอบโยนคนที่ต้องการการปลอบโยน

“ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่งและ
ในทุกแห่ง

“เข้าสู่พันธสัญญาที่จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญ- 
ญัติของพระองค์

“ถ้อยแถลงของแอลมาที่ผืนน้ำาแห่งมอรมอนนี้ยังคงยืนหยัด 
เป็นข้อความพระคัมภีร์ท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดบนบันทึกถึงส่ิงที่ผู้รับ 
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“ถ้าท่านมีสิทธิอำานาจที่จะให้บัพติศมานั่นคือหลักฐานที่ว่าท่าน
ได้รับบัพติศมา ดังนั้นเมื่อแอลมาบัพติศมาตนเองกับฮีลัมย่อม
ไม่ใช่กรณีที่ว่าแอลมาบัพติศมาตนเอง แต่เป็นเพียงสัญลักษณ ์
ต่อพระเจ้าถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและการกลับใจโดยสมบูรณ์ 
ของท่าน” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 3:203)

โมไซยาห์ 18:21–29

แอลมาสอนผู้คนของท่านให้ทำาสิ่งใดเพื่อ “ดำาเนินชีวิต
อย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 29)

 
โมไซยาห์ 18:21 “ใจของพวกเขาผูกพันกันไว้ในความ
เป็นหนึ่งเดียวและในความรัก”

•	โดยผ่านการเปิดเผยในยุคปัจจุบันพระเจ้าทรงแนะนำาว่า “จง 
เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน 
เจ้าก็มิใช่ของเรา” (คพ. 38:27) ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์แห่ง 
ฝ่ายประธานสูงสุดแสดงความคิดเห็นเรื่องความแตกแยกที่มี
อยู่ดาษด่ืนในโลกท่ีตกของเราและการรักษาพระบัญญัติช่วยให้
มีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันอย่างไร

“แต่ด้วยการตกจึงเป็นที่แน่ชัดว่าการดำาเนินชีวิตด้วยความเป็น
น้ำาหนึ่งใจเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย . . .

“. . .  เราต้องการความหวังว่าเราจะมีความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียว 
กันในชีวิตนี้และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมีสิ่งนี้ตลอดไปใน
โลกที่จะมาถึง . . .

“ถ้าเราจะมีความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกัน เราต้องรักษาพระบัญญัติ 
ที่เกี่ยวกับความรู้สึกของเรา เราต้องให้อภัยและไม่ผูกพยาบาท 

เพิ่มเติมว่าจะเชื่อฟัง ไม่เห็นแก่ตัว ซื่อสัตย์ ซื่อตรง มีจิตกุศล  
เราทำาพันธสัญญาว่าจะเสียสละและอุทิศทุกสิ่งที่เรามี ด้วยการ
หล่อหลอมของอำานาจฐานะปุโรหิตการรักษาพันธสัญญาของ 
เราจะทำาให้ได้รับพรจนล้นถ้วย ท่านตรึกตรองบ่อยเพียงใดว่า
พันธสัญญาของท่านส่งผลยาวไกลกว่าชีวิตมรรตัยและเชื่อม
โยงท่านกับพระผู้เป็นเจ้า การทำาพันธสัญญาคือการแสดงออก
ของใจที่เต็มใจ การรักษาพันธสัญญาคือการแสดงออกของใจ
ที่ซื่อสัตย์” (ดู “ด้วยใจอันบริสุทธิ์” เลียโฮนา พฤศจิกายน 2002 
หน้า 129)

โมไซยาห์ 18:10 มีพระวิญญาณของพระองค์

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให ้
ข้อสังเกตว่าการมีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีอิทธิพลต่อความ
ประพฤติของเราและทำาให้ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึ้น

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพลังและความกล้าหาญแก่ 
เราเพื่อนำาชีวิตเราไปในทางแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
และเป็นที่มาของประจักษ์พยานของเราถึงพระบิดาและพระ-
บุตร . . .

“โดยการเลือกอยู่ในอาณาจักรของพระองค์ เราแยกตนเอง— 
แต่ไม่เดียวดาย—จากโลก การแต่งกายของเราสุภาพ ความคิด 
ของเราบริสุทธิ์ คำาพูดของเราสะอาด ภาพยนตร์และรายการ 
โทรทัศน์ที่เราดู เพลงที่เราฟัง หนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ ์
ที่เราอ่านจะยกระดับจิตวิญญาณของเรา เราจะเลือกเพื่อนที่ส่ง
เสริมเป้าหมายนิรันดร์ของเรา เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความ
เมตตากรุณา เราจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรม การพนัน  
บุหรี่ เหล้า และยาเสพติด กิจกรรมวันอาทิตย์ของเราจะสะท้อน
ให้เห็นพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าที่ว่าให้ระลึกถึงวันสะบาโต
และรักษาวันนั้นให้ศักดิ์สิทธิ์ เราจะทำาตามแบบอย่างของพระ 
เยซูคริสต์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น เราจะดำาเนินชีวิตให้มีค่าควรที ่
จะเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเจ้า” (ดู เลียโฮนา มกราคม 
2001 หน้า 9–10)

โมไซยาห์ 18:12–18 แอลมาดำารงฐานะปุโรหิต

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่า 
แอลมามีสิทธิอำานาจที่จะให้บัพติศมา

“เราอาจสรุปว่าแอลมาดำารงฐานะปุโรหิตก่อนที่ท่านกับคนอื่นๆ 
ไม่เป็นที่พอใจของกษัตริย์โนอาห์ แต่จะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือไม่
ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างเพราะในหนังสือโมไซยาห์กล่าวไว้
อย่างแน่นอนว่าท่านมีสิทธิอำานาจ [ดู โมไซยาห์ 18:13]

โมไซยาห์ 18–24
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•	เอ็ลเดอร์มาร์ค อี. พีเตอร์สัน (1900–1984) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสอนว่าการที่เราถือปฏิบัติวันสะบาโตสะท้อนให้
เห็นความชื่นชมที่เรามีต่อการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

“เราจะยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าการถือปฏิบัติวันสะบาโตเป็น 
เครื่องบ่งบอกความลึกซึ้งในการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของเรา

“การถือปฏิบัติหรือไม่ถือปฏิบัติวันสะบาโตคือเครื่องมือที่มี 
ความแม่นยำาในการวัดเจตคติที่เรามีต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัว 
ต่อการทนทุกข์ทรมานของพระองค์ในสวนเกทเสมนี การสิ้น 
พระชนม์บนกางเขน และการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย นี่
คือสัญญาณบ่งบอกว่าเราเป็นชาวคริสต์จริงหรือไม่ หรือว่าการ
เปลี่ยนใจเลื่อมใสของเราตื้นมากจนถึงกับว่าการระลึกถึงการ
พลีพระชนม์เพื่อการชดใช้ของพระองค์มีความมายเพียงน้อย
นิดหรือไม่มีความหมายต่อเราเลย” (in Conference Report, 
Apr. 1975, 72; or Ensign, May 1975, 49)

โมไซยาห์ 18:28 “พวกเขาควรให้ทรัพย์สินของตนด้วย
ความสมัครใจของตนเอง”
•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดแนะนำาเราให้พัฒนาจิตกุศลโดยอุทิศตนอย่างเต็มที่ต่อ 
งานของพระเจ้า “บางคนอาจถามว่า ‘ฉันจะมีความรู้สึกชอบ- 
ธรรมในการให้ได้อย่างไร ฉันจะเอาชนะการให้อย่างไม่เต็มใจ 
นี้ได้อย่างไร ฉันจะมี “ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์”ได ้
อย่างไร’ ข้าพเจ้าขอกล่าวกับคนเหล่าน้ีว่า ขอให้ดำาเนินชีวิตตาม 
พระบัญญัติทั้งปวงอย่างซื่อสัตย์ อุทิศตน ดูแลครอบครัวของ
ท่าน รับใช้ในการเรียกของศาสนจักร ทำางานเผยแผ่ จ่ายส่วน
สิบและเงินบริจาค ศึกษาพระคัมภีร์—และอื่นๆ อีกมากมาย 
เมื่อท่านมุ่งมั่นอยู่ในการรับใช้ พระเจ้าจะทรงสัมผัสและทำาให้
ใจของท่านอ่อนโยน” (in Conference Report, Oct. 1981, 
131–132; or Ensign, Nov. 1981, 93)

ต่อผู้ที่ทำาให้เราขุ่นเคือง” (in Conference Report, Apr. 1998, 
85–86, 88; or Ensign, May 1998, 66, 68)

•	ความเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันและความรักเกิดขึ้นเมื่อผู้คน 
ของแอลมาให้คำามั่นสัญญากับตนเองอีกคร้ังว่าจะดำาเนินชีวิต 
ตามพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า ขณะรับใช้ในโควรัมสาวก 
เจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ ซี.  แม็กซ์ คอล์ดเวลล์อธิบายว่าสิ่งนี้เพิ่มพูน
ด้วยความรักเป็นเงื่อนไขที่ต้องพัฒนา

“ความรักของพระเยซูมีความเก่ียวเน่ืองกันอย่างแยกไม่ออกและ 
เป็นผลมาจากพระชนม์ชีพแห่งการรับใช้ เสียสละและการให้ใน 
นามของผู้อื่น เราไม่สามารถพัฒนาความรักเหมือนพระคริสต ์
เว้นแต่จะฝึกฝนตามขั้นตอนที่พระอาจารย์ทรงกำาหนดไว้ . . .

“จิตกุศลไม่ได้เป็นเพียงกฎเกณฑ์หรือหลักธรรม ไม่ได้เป็นคำา 
อธิบายการกระทำาหรือเจตคติ แต่เป็นเงื่อนไขภายในซึ่งต้อง 
พัฒนาและมีประสบการณ์เพื่อจะเข้าใจ เราเป็นผู้มีจิตกุศลเมื่อ 
สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติวิสัยของเรา ผู้คนที่มีจิตกุศลม ี
ความรักต่อพระผู้ช่วยให้รอด ได้รับความรักจากพระองค์ และ
รักผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรัก” (in Conference Report, 
Oct. 1992, 40; or Ensign, Nov. 1992, 30)

โมไซยาห์ 18:23 “ถือวันสะบาโต, และรักษาไว้ให้บริสุทธ์ิ”

•	“เพราะวันสะบาโตเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ จึงควรสงวนไว้สำาหรับ 
กิจกรรมที่มีค่าควรและศักดิ์สิทธิ์ . . .  ถ้าเราอยู่เฉยๆ โดยไม่ทำา 
อะไรเลยในวันสะบาโตแสดงว่าเราไม่ได้รักษาวันน้ันให้ศักด์ิสิทธ์ิ” 
(แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้า 229)

เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด 
เกี่ยวกับสะบาโตว่าเป็นเวลาพิเศษสำาหรับครอบครัวที่ได้อยู่ 
ด้วยกันและทบทวนกิจกรรมอื่นๆ  10 อย่างจากกิจกรรมที่ม ี
เหมาะสำาหรับวันสะบาโต “นี่คือเวลาที่ต้องเข้าร่วมการประชุม 
ตามปกติของเราด้วยกัน ศึกษาชีวิตและคำาสอนของพระผู้ช่วย 
ให้รอดและศาสดาพยากรณ์ ‘กิจกรรมอื่นๆ ที่เหมาะสมสำาหรับ
วันอาทิตย์ได้แก่ (1)  เขียนบันทึกประจำาวันส่วนตัวและของ 
ครอบครัว (2)  จัดประชุมสภาครอบครัว (3)  จัดตั้งและรักษา 
องค์กรครอบครัวสำาหรับครอบครัวตนเองและครอบครัวญาติ 
พี่น้อง (4)  สัมภาษณ์ส่วนตัวระหว่างบิดามารดากับลูกๆ (5) 
เขียนจดหมายถึงญาติและผู้สอนศาสนา (6)  ทำาลำาดับการสืบ 
เชื้อสาย (7)  เยี่ยมญาติและผู้ที่เจ็บป่วยหรือเหงา (8)  ทำางาน 
เผยแผ่ศาสนา (9) อ่านนิทานให้เด็กฟัง และ (10) ร้องเพลงสวด
ของศาสนจักร’ [“คำาแนะนำาสำาหรับบุคคลและครอบครัวเกี่ยว
กับกิจกรรมวันสะบาโต” Ensign, Mar. 1980, 76]” (ดู เลียโฮนา 
พฤษภาคม  2003  หน้า 52)

บทที่ 21
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และโรคระบาด ถ้าพวกเขายังดึงดันท่ีจะปฏิเสธการกลับใจ พวก 
เขาจะถูกทำาลาย (ดู โมไซยาห์ 12:2–8)

หลังจากการไปเยือนครั้งที่สองของอบินาได มีการแตกแยก 
ท่ามกลางผู้คน แอลมาเชื่ออบินาได กลุ่มของผู้คนที่ฟังแอลมา 
กลับใจและมีความชอบธรรม อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่— 
ภายใต้การนำาของกษัตริย์โนอาห์และลิมไฮบุตรของเขา—ไม่ 
ยอมกลับใจจนอีกนานหลังจากน้ัน ถึงแม้ในท่ีสุดคนท้ังสองกลุ่ม 
จะตกเป็นทาสเพราะพวกเขาไม่ยอมกลับใจหลังจากการเตือน 
ครั้งแรกของพระเจ้า พิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที ่
เกิดขึ้นกับกลุ่มของแอลมาซึ่งยอมกลับใจ โดยสมัครใจกับกลุ่ม
ของลิมไฮที่ถูกบังคับให้กลับใจ

โมไซยาห์ 19–24 ผู้คนของลิมไฮเปรียบเทียบกับผู้คน
ของแอลมา

•	เมื่อศาสดาพยากรณ์อบินาไดไปหาผู้คนที่ชั่วร้ายของกษัตริย์ 
โนอาห์ครั้งแรก ท่านบอกพวกเขาว่าถ้าพวกเขาไม่กลับใจพวก 
เขาจะถูกนำาไปเป็นทาส (ดู โมไซยาห์ 11:21) เมื่อพระเจ้าทรง
บัญชาอบินาไดให้กลับไปหาพวกเขาในอีกสองปีต่อมา พวกเขา 
ยังคงไม่กลับใจ (ดู โมไซยาห์ 12:1) ดังนั้นตามพระวจนะของ 
พระเจ้า พวกเขาทุกคนจะตกเป็นทาสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้นอบินาไดสอนพวกเขาครั้งที่สอง คำาเตือนของพระเจ้า 
ที่มีต่อผู้คนของกษัตริย์โนอาห์ยิ่งแรงขึ้น นอกจากจะถูกนำาไป 
เป็นทาส หลายคนจะถูกสังหาร คนอ่ืนๆ จะพบกับความอดอยาก 

โมไซยาห์ 18–24

ช่วงเวลา ผู้คนของลิมไฮ ผู้คนของแอลมา

การเยือนครั้งที่สอง 
ของอบินาได

ผู้คนของโนอาห์ปฏิเสธและฆ่าอบินาได (โมไซยาห์ 17)

พวกเขายังคงชั่วร้ายต่อไป

แอลมาเชื่ออบินาได (โมไซยาห์ 17:2–4)

แอลมาถูกขับไล่จนต้องหลบหนีไป

ผลที่เกิดขึ้นจากการ
เยือนครั้งที่สองของ 
อบินาได

ผู้คนโนอาห์-ลิมไฮยังคงชั่วร้ายต่อไป (โมไซยาห์ 19:2–20)

พวกเขาแตกแยก (ข้อ 2)

พวกเขาขัดแย้งกัน (ข้อ 3)

พวกเขาถูกชาวเลมันโจมตี (ข้อ 6–7)

กษัตริย์โนอาห์ถูกผู้คนของเขาสังหาร (ข้อ 20)

ผู้คนถูกชาวเลมันนำาไปเป็นเชลยและต้องจ่ายบรรณาการ 
50 เปอร์เซ็นต์ให้แก่ชาวเลมัน (ข้อ 15)

ผู้คนกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหน่ึงเช่ือแอลมา (โมไซยาห์ 18:3–21)

พวกเขาเดินทางไปฟังแอลมาสั่งสอน (ข้อ 4)

พวกเขาได้รับการสอนให้กลับใจและมีศรัทธา (ข้อ 7)

พวกเขาทำาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 8–11)

พวกเขาหลบหนีกษัตริย์โนอาห์ซึ่งพยายามทำาลายพวกเขา 
(ข้อ 33–34)

สองปีนับจากเวลาที่ 
อบินาไดสิ้นชีวิต  
(โมไซยาห์ 19:29)

ผู้คนของลิมไฮอดทนต่อความเป็นทาส  
(โมไซยาห์ 19:22–20:22)

พวกเขาอดทนต่อความเป็นทาสและให้บรรณาการ 
50 เปอร์เซ็นต์ (19:22)

ชาวเลมันบุกโจมตี (20:7)

พวกเขาต่อสู้ (20:8–11)

พวกเขายอมรับความเป็นทาส (20:22)

ผู้คนของแอลมารุ่งเรือง (โมไซยาห์ 23:2–5)

พระเจ้าทรงเพิ่มพละกำาลังให้พวกเขา (ข้อ 2)

พวกเขาสร้างเมือง (ข้อ 5)

ช่วงเวลาสืบเนื่องมา 
สองปีแรก (โมไซยาห์ 
19:29)

สภาพของความเป็นทาสทวีความรุนแรง (โมไซยาห์ 21:3–6)

ชาวเลมันตบหน้าพวกเขาและใช้อำานาจกับพวกเขา (ข้อ 3)

ชาวเลมันให้ผู้คนของลิมไฮแบกของหนักและไล่ต้อนพวกเขา
ราวกับสัตว์ (ข้อ 3)

ผู้คนพร่ำาบ่นเพราะความทุกข์ยากของพวกเขา (ข้อ 6)

ผู้คนของลิมไฮออกไปรบสามครั้งเพื่อปลดปล่อยตนเองและ 
พ่ายแพ้ทุกครั้ง มีผู้เสียชีวิตหลายคนและมีความโศกเศร้ามาก  
(ข้อ 7–12)

ผู้คนของแอลมามีสันติสุขและรุ่งเรืองต่อไป  
(โมไซยาห์ 23:19–20)

พวกเขาดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม (ข้อ 14–15)

พวกเขารุ่งเรืองอย่างยิ่ง (ข้อ 19–20)
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โมไซยาห์ 21:13–14 ความอ่อนน้อมถ่อมตนเพ่ิมความ 
ปรารถนาให้เราพึ่งพาพระเจ้า

•	หลังจากล้มเหลวเป็นครั้งที่สามในการต่อสู้เพื่อหาทางออก 
จากความเป็นทาส ในที่สุด อาณานิคมของลิมไฮจึงหันไปหา 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างนอบน้อมถ่อมตนและสวดอ้อนวอนแสวงหา 
การปลดปล่อยโดยพระหัตถ์ของพระองค์ ประสบการณ์บีบบังคับ 
ให้พวกเขาแสวงหาพระเจ้าและไม่วางใจในแขนแห่งเนื้อหนัง 
(ดู แอลมา 32:13–16; ดู 2 นีไฟ 4:34 ด้วย)

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สอนว่าความ 
อ่อนน้อมถ่อมตนช่วยเพิ่มสำานึกในการพึ่งพาพระเจ้า “แน่นอน 

•	ผู้คนของลิมไฮถูกบังคับให้ระลึกถึงพระเจ้าช่วงที่พวกเขาตก 

เป็นทาสของชาวเลมัน ผู้คนของแอลมายินดีกลับใจหลังจาก 

การเตือนครั้งที่สองของอบินาได ส่งผลให้ความทุกข์ทรมานใน 

กลุ่มของลิมไฮมีมากขึ้นและนานขึ้น ไม่กี่ปีต่อมาแอลมาผู้บุตร 

อธิบายหลักธรรมที่ช่วยให้เราเข้าใจผลแตกต่างที่สองกลุ่ม 

ประสบ บางคน “ถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน. . . เพราะมนุษย์บางคร้ัง,  

หากถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน, จะแสวงหาการกลับใจ” (แอลมา  

32:13) และ “ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้ซึ่งนอบน้อมถ่อมตน 

โดยปราศจากการถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน” (ข้อ 16)

บทที่ 21

ช่วงเวลา ผู้คนของลิมไฮ ผู้คนของแอลมา

ช่วงเวลาหลังจาก 
สองปีแรกต่อ

ผู้คนของลิมไฮกลับใจและหันไปหาพระเจ้า  
(โมไซยาห์ 21:7–14, 25–26)

พวกเขาถูกบังคับให้นอบน้อมถ่อมตน (ข้อ 13–14)

พวกเขายอมรับความเป็นทาสและถูกกระทำาทารุณกรรม (ข้อ 13)

พวกเขาร้องอย่างสุดกำาลังต่อพระเจ้า (ข้อ 14)

พวกเขาส่งคนไปขอความช่วยเหลือในเซราเฮ็มลา (ข้อ 25–26)

ผู้คนของแอลมามีสันติสุขและความรุ่งเรืองต่อไป

หลังจากสองปีแรกต่อ ในที่สุดพระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาสของ
ชาวเลมัน (โมไซยาห์ 21:15–22:16)

พระเจ้าทรงเชื่องช้าที่จะฟังเสียงร้องของคนเหล่านั้นแต่พระองค ์
ทรงทำาให้ใจศัตรูของพวกเขาอ่อนลงจน ศัตรูผ่อนปรนสัมภาระ 
ของพวกเขา (21:15)

พวกเขาไม่ได้รับการปลดปล่อยในตอนแรก (21:15)

พวกเขารุ่งเรืองขึ้นเป็นลำาดับ (21:16)

พวกเขาช่วยผู้อื่น (21:17)

พวกเขาทำาพันธสัญญาจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (21:31)

พวกเขาให้เหล้าองุ่นแก่ยามชาวเลมัน ยามจึงหลับไป (22:7, 10)

พวกเขาหลบหนี (22:11)

ผู้คนของแอลมามีสันติสุขและความรุ่งเรืองต่อไป

ราว 120–121 ป ี
ก่อนคริสตกาล  
(โมไซยาห์  
22; เชิงอรรถ 
บทที่ 24:25)

ผู้คนของลิมไฮมาถึงแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา (โมไซยาห์ 22:13)

กองทัพชาวเลมันติดตามผู้คนของลิมไฮ (ข้อ 15–16)

ผู้คนของแอลมาประสบกับความเป็นทาสและ 
การปลดปล่อยจากพระเจ้า (โมไซยาห์ 23–24)

กองทัพชาวเลมันที่ส่งไปติดตามผู้คนของลิมไฮพบกับ
ผู้คนของแอลมาในแผ่นดินแห่งฮีลัม (โมไซยาห์ 23:25)

ผู้คนของแอลมาถูกนำาไปเป็นทาส (โมไซยาห์ 24:8–10)

พวกเขายังคงซ่ือสัตย์และรอคอยอย่างอดทน (ข้อ 10–16)

พระเจ้าทรงผ่อนปรนภาระของพวกเขาและทรงเพิ่มพละ
กำาลังให้พวกเขา (ข้อ 14–15)

พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขาออกจากความเป็นทาส
และเข้าสู่แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา (ข้อ 20)
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คุณสมบัติต่างๆ เช่น ความอดทน ศรัทธา ความเข้มแข็งและ 
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกสิ่งที่ทำาให้เราทุกข์ทรมานและทุกสิ่ง 
ที่เราอดทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรายืนหยัดอย่างอดทน สิ่ง 
นั้นจะเสริมสร้างอุปนิสัยของเรา ทำาให้จิตใจเราบริสุทธิ์ขึ้น ขยาย
จิตวิญญาณของเรา และทำาให้เราอ่อนโยน มีจิตกุศล มีค่าควร
มากขึ้นต่อการได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้า . . .  โดยผ่าน
ความเศร้าโศก ความทุกข์ทรมาน ความเหน็ดเหนื่อยและความ
ยากลำาบากเท่านั้นที่ทำาให้เราได้รับความรู้ที่ว่าเรามาที่นี่เพื่อ
จะทำาให้เราได้รับสิ่งซึ่งจะทำาให้เราเป็นเหมือนกับพระบิดาและ
พระมารดาในสวรรค์มากขึ้น” (cited in Spencer W. Kimball, 
Faith Precedes the Miracle [1972], 98)

โมไซยาห์ 23–24 ประวัติผู้คนของแอลมา

•	โมไซยาห์บทที่ 23–24 เป็นเรื่องราวย้อนหลังภายในการเล่า 
เรื่องย้อนหลัง (ดู บทวิจารณ์โมไซยาห์ 9–22 หน้า 149) ประวัต ิ
ของแอลมาจากเวลาที่พวกเขาถูกผู้คนของกษัตริย์โนอาห์ขับไล่
ไปสู่แดนทุรกันดารจนกระทั่งพวกเขามาถึงเซราเฮ็มลา การเล่า 
เรื่องย้อนหลังแบบสั้นๆ ครอบคลุมช่วงเวลาประมาณ 20  ปี  
เมื่อผู้อ่านจบบทที่ 23–24 ทั้งผู้คนของซีนิฟฟ์และผู้คนของ 
แอลมากลับไปสู่เซราเฮ็มลาและกษัตริย์โมไซยาห์ (ดู แผนภูมิ  
“การเล่าเร่ืองย้อนหลังจากออมไนจนถึงโมไซยาห์” ในภาคผนวก 
หน้า 413)

โมไซยาห์ 24:13–15 “พวกเขายอมรับอย่างชื่นบานและ
ด้วยความอดทนต่อพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้า”

•	ถ้าเราพ่ึงพาพระผู้เป็นเจ้าทุกอย่าง จากน้ันพระองค์จะทรงนำา 
ข้อจำากัดและความอ่อนแอของเราไปพร้อมกับเพ่ิมความเข้มแข็ง 
ให้สิ่งเหล่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจุดประสงค์อันศักดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์ เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองส่งเสริมให้เราพึ่งพาพระองค์อย่างชื่นบานเมื่อเราเผชิญกับ
การท้าทายของความเป็นมรรตัย

ว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอ  
ความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้หมายถึงความขลาด บุคคลสามารถ 
อ่อนน้อมถ่อมตน มีพลังอำานาจ และกล้าหาญได้ ศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ เป็นแบบอย่างที่ดี ความอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นการยอมรับความรู้ที่ว่าเราต้องพึ่งพาอำานาจที่สูงกว่า” (The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 369)

โมไซยาห์ 21:15–22

ผู้คนของลิมไฮเริ่ม “เริ่มรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำาดับ
ในแผ่นดิน” ในทางใด (ข้อ 16) เราจะได้รับ

ความช่วยเหลืออย่างเดียวกันได้อย่างไร

โมไซยาห์ 21:15 “พระเจ้าทรงฟังเสียงร้องของพวกเขา”

•	ถึงแม้ผู้คนจำานวนมากในอาณานิคมของลิมไฮนำาความทุกข ์
ยากมาสู่ตนเอง แต่พระเจ้าทรงเมตตาและทรงตอบคำาสวดอ้อน- 
วอนของพวกเขา ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844)  
อธิบายถึงพระเมตตาของพระเจ้าที่ทรงตอบรับความเศร้าโศก 
ท่ีศาสดาพยากรณ์รู้สึกอันเป็นผลสืบเน่ืองจากความผิดพลาด
ของท่าน “ผมนึกถึงช่วงเวลาในอดีตทั้งหมดของชีวิตผม ปล่อย
ให้ตนเองเศร้าโศกและหลั่งน้ำาตาแห่งความเสียใจให้แก่ความ 
โง่เขลาของตนเองที่ยอมให้ปฏิปักษ์ของจิตวิญญาณมีอำานาจ 
เหนือผมเท่ากับที่เขาเคยมีในอดีต แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระ 
เมตตาและทรงยกโทษบาปของผม ผมปลาบปล้ืมยินดีท่ีพระองค์ 
ทรงส่งพระผู้ปลอบโยนมาให้คนมากมายที่เชื่อและถ่อมตน
ต่อพระพักตร์พระองค์” (The Personal Writings of Joseph 
Smith, comp. Dean C. Jessee [1984], 238; punctuation, 
spelling, and capitalization standardized)

โมไซยาห์ 23:21 “พระองค์ทรงทดลองความอดทนของ
พวกเขาและศรัทธาของพวกเขา”

•	ถึงแม้ผู้คนที่ติดตามแอลมาจะกลับใจและซื่อสัตย์ แต่พระ 
เจ้าทรงยอมให้ชาวเลมันกดพวกเขาไว้ชั่วคราวเพื่อทำาให้คำา 
พยากรณ์ของอบินาไดเกิดสัมฤทธิผล (ดู โมไซยาห์ 12:1–5)  
และเป็นการทดสอบความอดทนและศรัทธาของพวกเขา  เอ็ล- 
เดอร์ออร์สัน  เอฟ. วิทนีย์ (1855–1931) แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองสอนว่าทุกสิ่งที่เราประสบสอนบทเรียนอันมีค่าแก่เรา  
“ไม่มีความเจ็บปวดใดที่เราทนทุกข์ ไม่มีการทดลองใดที่เรา
ประสบจะเป็นการสูญเปล่า สิ่งนั้นจะเป็นบทเรียนให้เราพัฒนา 

โมไซยาห์ 18–24
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ไตร่ตรองพันธสัญญาบัพติศมาท่ีบันทึกใน โมไซยาห์ 18:8–10 

สัปดาห์นี้ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพ่ือดำาเนินชีวิตตามพันธ- 
สัญญาของท่านอย่างเต็มที่

•	การทดลองเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศรัทธาของท่าน
อย่างไร

•	แบบอย่างของแอลมาและผู้ติดตามของท่านช่วยให้ท่าน 
วางใจการชดใช้และพระเดชานุภาพของพระผู้ช่วยให้รอดได้
อย่างไร

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	หาพระคัมภีร์สำาหรับการไถ่ของเราแต่ละด้านผ่านการชดใช ้

ของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งอธิบายไว้ใน โมไซยาห์ 18:2 รวมถึง 
พระเดชานุภาพ ความทุกข์ทรมาน การสิ้นพระชนม์ การฟื้น 
คืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ ท่านอาจ
เขียนข้ออ้างอิงในท่ีว่างริมหน้าพระคัมภีร์ใกล้ๆ กับ โมไซยาห์ 
18:2

•	ศึกษาและสรุปพันธสัญญาบัพติศมาดังที่แอลมาอธิบายไว้
ใน โมไซยาห์ 18:8–10

•	โทรศัพท์ ไปเยี่ยม หรือเขียนจดหมายถึงผู้นำาฐานะปุโรหิต 
ของศาสนจักร ครู หรือผู้ให้คำาปรึกษาซึ่งบำารุงเลี้ยงท่าน  
“ด้วยสิ่งที่เกี่ยวกับความชอบธรรม” (โมไซยาห์ 23:18) และ
แสดงความขอบคุณและประจักษ์พยานต่อบุคคลดังกล่าว

“ปัญหาหรือการทดลองในชีวิตเราจำาเป็นต้องมองในมุมมองที่ 
กว้างไกลตามหลักคำาสอนในพระคัมภีร์ มิฉะนั้นเราจะหมกมุ่น 
อยู่กับภาพๆ เดียวที่เราเห็น จะดึงดูดพลังงานของเราและปิด 
กั้นเราจากปีติและความสวยงามที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรา
ได้รับบนโลกนี้ ผู้คนบางพวกเป็นเหมือนก้อนหินที่เมื่อถูกโยนลง
ไปในทะเลแห่งปัญหาก็จะจมดิ่งลงไปในนั้น จงเป็นเหมือนไม้
ก๊อก ที่เมื่อจมดิ่งลงไปในปัญหาก็จะต่อสู้เพื่ออิสรภาพและลอย
ขึ้นมาได้รับความสุขอีกครั้ง . . .

“พระเจ้าทรงมีเจตนาให้ท่านเติบโตและพัฒนาตัวท่านเอง ความ 
ก้าวหน้านั้นเพ่ิมขึ้นเมื่อท่านเต็มใจให้พระองค์ทรงนำาท่านผ่าน 
ประสบการณ์เพื่อการเติบโตที่ท่านต้องเผชิญ ไม่ว่าในตอนแรก 
ท่านจะชอบหรือไม่ก็ตาม เมื่อท่านวางใจในพระเจ้า เมื่อท่าน
เต็มใจที่จะให้จิตใจและความคิดของท่านมีศูนย์กลางอยู่ที่พระ
ประสงค์ของพระองค์ เมื่อท่านทูลขอที่จะได้รับการนำาโดยพระ 
วิญญาณเพ่ือทำาตามพระประสงค์ของพระองค์ ท่านจะแน่ใจได้ 
ถึงความสุขอันยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดเส้นทางและจะบรรลุความ 
สำาเร็จสูงสุดจากประสบการณ์มรรตัยนี้ ถ้าท่านสงสัยทุกสิ่งที ่
พระองค์ทรงขอให้ท่านทำา หรือต่อต้านอย่างแข็งกร้าวในการ 
ท้าทายอันไม่น่าพึงพอใจทุกอย่าง ท่านทำาให้ยากขึ้นสำาหรับ 
พระเจ้าที่จะประทานพรท่าน [ดู 1  นีไฟ 3:7]” (ดู เลียโฮนา 
กรกฎาคม 1996 หน้า 31)

บทที่ 21
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6. บาปของคนอื่นๆ ทำาให้ “[พวกเขา] ก็เต็มตื้นด้วยความเจ็บ
ปวดรวดร้าว” (ข้อ 11)

โมไซยาห์ 26:1–4 อนุชนรุ่นหลัง

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเน้นถึง 
ความจำาเป็นที่ต้องสอนเยาวชนของศาสนจักรให้เชื่อในพระ- 
ผู้เป็นเจ้า “ไม่มีหน้าที่ใดในอาณาจักรสำาคัญไปกว่าการสร้าง 
ศรัทธาในเยาวชน เด็กทุกคนในทุกรุ่นเลือกศรัทธาหรือความไม ่
เชื่อ ศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่สืบทอดต่อกันมา ศรัทธาเป็นการเลือก ผู้ 
ที่เชื่อกษัตริย์เบ็นจามินห์เรียนรู้เรื่องดังกล่าว มีลูกหลานของ 
พวกเขาจำานวนมากเลือกที่จะไม่เชื่อในภายหลัง พระคัมภีร์ให ้
เหตุผลแก่เราว่า ‘เพราะพวกเขาไม่ยอมเรียกหาพระเจ้าพระผู ้
เป็นเจ้าของพวกเขา’ (โมไซยาห์ 26:4)” (“Inquire of the Lord” 
[remarks at an evening with Elder Neal A. Maxwell, Feb. 2, 
2001], 1, www.ldsces.org)

•	ในการพูดกับเยาวชนของศาสนจักร เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์.  
ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายถึงเหตุผลที่ผู้  
อาวุโสในศาสนจักรเป็นครูพี่เลี้ยงแก่ผู้ที่อายุน้อยกว่า “มีหลาย 
สิ่งที่เราทำาในศาสนจักรนี้เราทำาให้แก่พวกท่าน ผู้ที่พระคัมภีร์
มอรมอนเรียกว่า ‘อนุชนรุ่นหลัง’ (โมไซยาห์ 26:1; แอลมา 5:49)  
เราซึ่งเดินผ่านเส้นทางชีวิตช่วงนั้นที่ท่านกำาลังเดินอยู่มาก่อน 
พยายามบอกท่านถึงสิ่งที่เราได้เรียนรู้ เราตะโกนให้กำาลังใจ  
พยายามเตือนถึงหลุมพลางหรืออันตรายที่มีอยู่ตามทาง หาก
อยู่ในวิสัยที่ทำาได้เราพยายามเดินกับท่านและให้ท่านอยู่ข้างๆ 
เราเสมอ” (in Conference Report, Apr. 1995, 52; or Ensign, 
May 1995, 38)

โมไซยาห์ 26:1–6

แอลมาเผชิญการท้าทายในเรื่องใดกับอนุชนรุ่นหลัง

โมไซยาห์ 26:8–12 เหตุใดกษัตริย์โมไซยาห์จึงปฏิเสธ
ที่จะพิพากษาสมาชิกศาสนจักร

•	หลังจากกษัตริย์โมไซยาห์ (ในฐานะกษัตริย์และศาสดา 
พยากรณ์) มอบสิทธิอำานาจให้แอลมาเพื่อสถาปนาศาสนจักร 
ทั่วผืนแผ่นดิน จึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาสำาหรับแอลมาที่จะ
นำาสมาชิกของศาสนจักรที่ไม่เชื่อฟังไปให้โมไซยาห์พิพากษา  
อย่างไรก็ตาม กษัตริย์ได้มอบหมายอำานาจฐานะปุโรหิตให้แอลมา 
แล้ว นั่นแสดงว่าแอลมามีหน้าที่รับผิดชอบในการรับมือกับผู้ที่ 
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โมไซยาห์  25–29

บทที ่   22

บทนำา
“อนุชนรุ่นหลัง” จำานวนมากปฏิเสธประจักษ์พยานของบรรพ- 
บุรุษและนำาสมาชิกบางคนให้ “ทำาบาป” (ดู โมไซยาห์ 26:1, 6)  
ส่งผลให้แอลมาแสวงหาการนำาทางจากพระเจ้าถึงวิธีการรับมือ 
กับสมาชิกศาสนจักรผู้ละเมิดกฎของพระผู้เป็นเจ้า ท่านสวด 
อ้อนวอนด้วยว่าบุตรของท่านจะ “นำามาสู่ความรู้เรื่องความจริง”  
(ดู โมไซยาห์ 27:14) คำาตอบต่อคำาวิงวอนทั้งสองให้คำาสอนที่มี 
ค่าแก่เราในปัจจุบัน เราเรียนรู้วิธีที่ผู้นำาฐานะปุโรหิตต้องแนะนำา
แก่ผู้ที่ทำาบาปร้ายแรงและช่วยพวกเขาผ่านขั้นตอนของการ 
กลับใจ เรามองเห็นความจำาเป็นสำาหรับมนุษย์ทุกคนที่ “เกิด 
จากพระผู้เป็นเจ้า” ในเรื่องราวของแอลมาผู้บุตรและบุตรสี่คน 
ของโมไซยาห์เช่นกัน โดยผ่านการศึกษาของท่าน ขอให้ไตร่ตรอง 
ว่าการยอมรับการชดใช้ของพระเยซูคริสต์นำาไปสู่การกลับใจ  
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์ และความปรารถนาในการ 
ทำางานเพื่อความรอดของผู้อื่นอย่างไร

บทวิจารณ์
โมไซยาห์ 25–29 โมไซยาห์2

•	หนังสือโมไซยาห์มักจะเกิดความสับสนเพราะลำาดับของการ 
เล่าเรื่องที่แตกต่างและการเล่าเรื่องย้อนหลังทางประวัติศาสตร์ 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ อ้างอิงจากแผนภูมิ “ย้อนอดีตตั้งแต่
ออมไนถึงโมไซยาห์” ในภาคผนวก (หน้า 413)

โมไซยาห์ 25:5–11 อำานาจของพระคัมภีร์

•	ใน โมไซยาห์ 25:5–11 โมไซยาห์ “ให้” อ่านพระคัมภีร์ให้
ผู้คนของท่านฟัง ต่อไปนี้คือผลที่พระคัมภีร์มีต่อผู้คน

1. พวกเขา “ถูกจู่โจมด้วยความ 
พิศวงและความประหลาดใจ”  
(ข้อ 7)

2. พวกเขา “เปี่ยมด้วยความ
ปรีดียิ่ง” (ข้อ 8)

3. พวกเขารู้สึก “โทมนัส” เพราะ 
ความตายของผู้คนมากมาย 
(ข้อ 9)

4. พวกเขาระลึกถึง “พระคุณ 
ความดีของพระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ 10)

5. พวกเขารู้สึกถึงความจำาเป็นที่ต้อง “น้อมขอบพระทัยพระผู้
เป็นเจ้า” (ข้อ 10)
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58:43 ) ใน แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ 
(2004) เราอ่านคำาอธิบายดังต่อไปนี้

“สารภาพ ‘บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำาเริญ แต ่
บุคคลท่ีสารภาพและท้ิงความช่ัวเสียจะได้ความกรุณา’ (สุภาษิต 
28:13) ส่วนที่ขาดไม่ได้ของการให้อภัยคือ การที่ท่านยอมเปิด 
เผยให้พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบทุกอย่างท่ีท่านทำา คุกเข่าเบ้ือง 
พระพักตร์พระองค์ในการสวดอ้อนวอนที่นอบน้อม โดยยอมรับ
บาปของท่าน สารภาพความละอายและความผิดของท่าน จาก
นั้นจึงทูลขอความช่วยเหลือ

“การล่วงละเมิดร้ายแรงเช่น การฝ่าฝืนกฎความบริสุทธิ์ทางเพศ 
อาจเสี่ยงต่อสมาชิกภาพของท่านในศาสนจักร ด้วยเหตุนี้ จึง
ต้องสารภาพบาปเหล่าน้ีต่อท้ังพระเจ้าและตัวแทนของพระองค์ 
ในศาสนจักร ท่านทำาสิ่งนี้ภาย 
ใต้การดูแลของอธิการหรือประ- 
ธานสาขา และอาจจะเป็นประ- 
ธานสเตคหรือประธานคณะ 
เผยแผ่ ผู้รับใช้เป็นเจ้าหน้าที ่
รักษาการณ์และผู้พิพากษาใน 
ศาสนจักร แม้พระเจ้าเท่านั้น 
ที่อภัยบาปได้ แต่ผู้นำาฐานะ 
ปุโรหิตเหล่านี้มีบทบาทสำาคัญ 
ยิ่งในกระบวนการกลับใจ พวก
เขาจะเก็บรักษาคำาสารภาพของท่านไว้เป็นความลับและช่วย 
ให้ท่านผ่านกระบวนการกลับใจ จงซื่อสัตย์ต่อคนเหล่านี้โดย 
สมบูรณ์ ถ้าท่านสารภาพเพียงบางส่วน โดยพูดเฉพาะความผิด 
ที่เล็กกว่า ท่านจะไม่สามารถแก้ไขการล่วงละเมิดที่ปกปิดไว ้
และร้ายแรงกว่าได้ ท่านเริ่มกระบวนการเร็วเท่าใด ท่านจะพบ
สันติสุขและปีติท่ีมาพร้อมปาฏิหาริย์แห่งการให้อภัยเร็วเท่าน้ัน” 
 ([2004], 134)

โมไซยาห์ 26:31

ผลของการปฏิเสธที่จะให้อภัยผู้อื่นที่ล่วงเกินเราคืออะไร

 
โมไซยาห์ 26:32–36 “ชื่อของพวกเขาถูกลบออก”

•	“ลบออก” ใน โมไซยาห์ 26:36 หมายถึงปัพพาชนียกรรม เมื่อ 
สมาชิกศาสนจักรทำาบาปร้ายแรง ผู้รับใช้ของพระเจ้าจะต้อง 
ก้าวเข้ามาช่วยคนบาปผ่านการกลับใจ บางครั้งสิ่งนี้เกี่ยวข้อง 

ล่วงละเมิดกฎของศาสนจักร โมไซยาห์จึงต้องคอยพิพากษาผู้ที่
ละเมิดกฎของแผ่นดิน

โมไซยาห์ 26:20 “เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์”

•	พระเจ้าทรงประกาศว่าแอลมาจะ “มีชีวิตนิรันดร์” (โมไซยาห์  
26:20) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สรุปขั้นตอน 
ซึ่งคนจะได้รับคำาสัญญานี้ “หลังจากที่คนมีศรัทธาในพระคริสต์ 
กลับใจจากบาปของเขา รับบัพติศมาเพื่อการปลดบาปของเขา 
และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ (โดยการวางมือ) . . .  จากนั้นให้ 
เขาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า หิวกระหาย
ความชอบธรรม และดำาเนินชีวิตตามพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้าทุกอย่าง ไม่นานพระเจ้าจะตรัสกับเขา บุตรเอ๋ย เจ้าจะได้
รับการยกขึ้น เมื่อพระเจ้าทรงพิสูจน์เขาอย่างถี่ถ้วน และพบว่า
คนผู้นี้มุ่งมั่นที่จะรับใช้พระองค์ในทุกสภาพการณ์ เมื่อนั้นคนผู ้
นี้จะมีการเรียกและการเลือกอย่างแน่นอน จากนั้นเขาจะมีสิทธิ
พิเศษที่จะได้รับพระผู้ปลอบโยนอีกองค์หนึ่ง ซึ่งพระเจ้าทรง 
สัญญากับวิสุทธิชน ดังที่บันทึกไว้ในประจักษ์พยานของนักบุญ
ยอห์น” (History of the Church, 3:380)

โมไซยาห์ 26:24–28 รู้จักพระเจ้า

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายวิธีที่เราจะรู้จักพระเจ้า “เราสามารถเลือก 
ที่จะรู้จักพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน โดยสื่อสารกับ 
พระองค์ในการสวดอ้อนวอนด้วยความตั้งใจจริงอย่างน้อยทุก 
เช้าค่ำา ในยามลำาบาก ในทุกโมงยามหรือมากกว่าน้ันหากจำาเป็น 
และโดยการรักษาพระบัญญัติ พึงจำาไว้ว่า ‘เราจะมั่นใจได้ว่า 
เราคุ้นกับพระองค์โดยข้อนี้ คือถ้าเราประพฤติตามพระบัญญัติ
ของพระองค์ คนใดที่กล่าวว่า ข้าพเจ้าคุ้นกับพระองค์ แต่มิได้
ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ คนนั้นเป็นคนพูดมุสา 
และความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั้นเลย แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระ 
วจนะของพระองค์ ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคน 
นั้นแล้วอย่างแน่แท้ ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่า
เราอยู่ในพระองค์’ (1 ยอห์น 2:3–5)” (Finding Peace in Our 
Lives [1995], 74)

โมไซยาห์ 26:29–30 การสารภาพบาป

•	การสารภาพบาปเป็นข้อกำาหนดส่วนหน่ึงในขั้นตอนของการ 
กลับใจ พระเจ้าทรงประกาศว่า “โดยส่ิงน้ีเจ้าจะรู้ว่าถ้าคนกลับใจ 
จากบาปของเขา—ดูเถิด, เขาจะสารภาพและละทิ้งมัน” (คพ. 

บทที่ 22
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“เราตระหนักถึงผู้ไม่แข็งขัน ผู้ที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์และมีแนว
โน้มชอบจับผิด ตลอดจนผู้ที่ถูกจำากัดสิทธิ์หรือปัพพาชนียกรรม
จากการล่วงละเมิดร้ายแรง

“ถึงทุกคนที่เราเอื้อมออกไปหาด้วยความรัก เราปรารถนาจะให้
อภัยในพระวิญญาณของพระองค์ที่ตรัสว่า ‘เรา, พระเจ้า, จะให้
อภัยผู้ที่เราจะให้อภัย, แต่เรียกร้องจากเจ้าที่จะให้อภัยมนุษย์
ทั้งปวง.’ (คพ. 64:10)

“เราสนับสนุนให้สมาชิกศาสนจักรให้อภัยผู้ที่ทำาผิดต่อพวกเขา 
ถึงผู้ที่เลิกแข็งขันและถึงผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ เรากล่าวว่า ‘กลับ
มาเถิด กลับมาและรับประทานที่สำารับของพระเจ้า ชิมรสหวาน
และน่าพึงพอใจของผลไม้แห่งการผูกมิตรกับวิสุทธิชนอีกครั้ง’

“เรามั่นใจว่าหลายท่านอยากจะกลับมา แต่มีความอึดอัดใจที่
จะทำาอย่างนั้น เรายืนยันว่าท่านจะพบวงแขนที่เปิดรับและมือ
ที่เต็มใจช่วยท่าน” (Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley, 
and Thomas S. Monson, “An Invitation to Come Back,” 
Church News, Dec. 22, 1985, 3)

โมไซยาห์ 27:14 เทพที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมา

•	บทบาทหนึ่งของเทพคือเรียกคนชั่วให้กลับใจ (ดู โมโรไน  
7:29,  31) สังเกตว่าเทพไม่ได้มาหาแอลมาและบุตรสี่คนของ 
โมไซยาห์เพราะความชอบธรรมของพวกเขาแต่ “เพื่อคำาสวด 
อ้อนวอนจากผู้รับใช้ของพระองค์จะได้รับตอบตามศรัทธาของ
พวกเขา.” (โมไซยาห์ 27:14)

•	การปฏิบัติศาสนกิจของเทพต้องสอดคล้องกับพระประสงค์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าและจะไม่เกิดขึ้นตามกำาหนดเวลาของผู้  
วิงวอนเสมอไป เมื่อพูดถึงมนุษย์ที่สวดอ้อนวอนขอการเยือน 
ของเทพ ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898) กล่าวว่า

“ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาว่าถ้าเขาต้องสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้า
แห่งอิสราเอลเป็นเวลาหนึ่งพันปีเพื่อทูลขอของประทานนั้น 
พระเจ้าจะไม่ประทานให้จนกว่าพระองค์จะทรงมีพระประสงค์
ที่จะส่งเทพมาหาเขา ข้าพเจ้า
บอกเขาว่าพระเจ้าไม่เคยและ
จะไม่ทรงส่งเทพไปหาคนใดคน
หนึ่งเพียงเพ่ือตอบสนองความ
ปรารถนาของบุคคลน้ันท่ีจะ
เห็นเทพ ถ้าพระเจ้าทรงส่งเทพ 
ไปหาใคร พระองค์ทรงส่งไป 
ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถทำาได้

กับการลงโทษทางวินัยของศาสนจักรอย่างเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายไว้ดังนี้

“การลงโทษทางวินัยของศาสนจักรส่งเสริมให้สมาชิกรักษา 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้มีเพื่อ . . .  เน้นถึงความจริง 
จังและช่วยขยายความหมายให้พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า 
ชัดเจน ส่ิงน้ีสำาคัญอย่างย่ิงในสังคมท่ีมีการปล่อยปละละเลย  . . .

“เมษบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องฝูง . . .  ความรับผิด 
ชอบนั้นอาจเรียกร้องให้เขาปฏิเสธ [คนบาป] กับการผูกมิตร 
ของวิสุทธิชนหรือแม้กระทั่งยกเลิกสมาชิกภาพของเขาในฝูง ดัง
ที่พระเยซูทรงสอนว่า ‘หากเขาไม่กลับใจเราจะไม่นับเขาอยู่ใน
บรรดาผู้คนของเรา, เพื่อเขาจะไม่ทำาลายผู้คนของเรา, เพราะ 
ดูเถิดเรารู้จักแกะของเรา, และนับพวกเขาไว้แล้ว’ (3  นีไฟ  
18:31; ดู โมไซยาห์ 26:34–36 ด้วย)” (The Lord’s Way  
[1991], 216, 227)

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดพูดถึงการกระทำาผิดท่ีต้องมีการลงโทษทางวินัยของ
ศาสนจักร

“การลงโทษทางวินัยของศาสนจักรไม่ได้จำากัดเฉพาะบาปทาง 
เพศแต่รวมถึงการกระทำาอื่นๆ เช่น ฆาตกรรม การทำาแท้ง การ 
ลักทรัพย์ การขโมย การฉ้อโกง หรือการกระทำาท่ีจงใจไม่เช่ือฟัง 
กฎหรือข้อประกาศของศาสนจักร สนับสนุนหรือกระทำาการพหุ- 
สมรส การละทิ้งความเชื่อ หรือความประพฤติใดก็ตามที่ไม่ใช่ 
ชาวคริสต์ รวมถึงการต่อต้านหรือเยาะเย้ยผู้ท่ีพระเจ้าทรงเจิม อัน 
เป็นปฏิปักษ์ต่อกฎของพระเจ้าและระเบียบของศาสนจักร . . .

“ในบรรดากิจกรรมท่ีจัดว่าเป็นการละท้ิงความเช่ือของศาสนจักร 
รวมถึงเมื่อสมาชิก ‘(1)  กระทำาการต่อต้านศาสนจักรหรือผู้นำา 
ศาสนจักรอย่างชัดเจน เปิดเผย และมีเจตนากระทำาการต่อ 
หน้าสาธารณชนอยู่เนืองๆ (2)  ยืนกรานที่จะสอนข้อมูลว่าหลัก
คำาสอนของศาสนจักรซึ่งไม่ใช่หลักคำาสอนของศาสนจักรหลัง
จากได้รับการตักเตือนจากอธิการหรือผู้มีสิทธิอำานาจเหนือกว่า  
หรือ (3)  ยังคงทำาตามคำาสอนของกลุ่มที่ละทิ้งความเชื่อ (เช่น 
ผู้ที่ให้การสนับสนุนพหุสมรส) หลังจากได้รับการตักเตือนจาก
อธิการหรือผู้มีสิทธิอำานาจเหนือกว่า’ (General Handbook of 
Instructions [1989], p.  10-13)” (in Conference Report, 
Oct. 1993, 52–53; or Ensign, Nov. 1993, 37–38)

•	ใน ค.ศ. 1985 ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวเชื้อเชิญให้ทุกคน 
กลับมา คำาเช้ือเชิญน้ันเตือนใจเราให้นึกถึงหน้าท่ีต่อคนเหล่าน้ัน 
ที่ชื่อพวกเขา “ถูกลบออก”

โมไซยาห์ 25–29
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บาป พวกเขา เป็น คนบาปในอดีตแต่ได้เรียนรู้ผ่านประสบ- 
การณ์อันขมขื่นซึ่งเป็นผลมาจากการไม่เชื่อฟังกฎของพระผู้เป็น 
เจ้า เวลานี้ พวกเขาไม่ใช่คนบาปอีกต่อไป พวกเขาเป็นบุตรธิดา
ที่กลับใจของพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาต้องการกลับมาหาพระองค์
และพยายามจะทำาเช่นนั้น พวกเขาทำาผิดพลาดและชำาระสิ่ง 
เหล่านั้นแล้ว ตอนนี้พวกเขาแสวงหาความเข้าใจ ความรักและ
การยอมรับ” (in Conference Report, Oct. 1985, 80–81; or 
Ensign, Nov. 1985, 64)

โมไซยาห์ 27:25 เกิดใหม่

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เตือนเราถึงสิ่ง 
สำาคัญขณะที่เราพยายามเกิดใหม่และเป็นเหมือนพระผู้ช่วยให้
รอดพระเยซูคริสต์

“เราต้องระมัดระวังขณะที่เราพยายามเป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้า
มากขึ้น เราจะไม่ท้อแท้และสิ้นหวัง การเป็นเหมือนพระคริสต ์
เป็นการติดตามตลอดชีวิตและมักจะเกี่ยวข้องกับการเติบโต
และการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ แทบจะไม่สังเกตเห็น พระคัม- 
ภีร์บันทึกเรื่องราวโดดเด่นของชายผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าง 
เหลือเชื่อในทันที เรื่องราวเหล่านี้ได้แก่เรื่องราวของแอลมาผู ้
บุตร เปาโลบนถนนสู่ดามัสกัส อีนัสสวดอ้อนวอนจนถึงกลาง
คืน กษัตริย์ลาโมไน แบบอย่างอันน่าประหลาดใจของพลังที ่
เปลี่ยนแปลงแม้ผู้ที่ก้าวไปสู่บาปให้ความมั่นใจว่าการชดใช้
สามารถเข้าถึงผู้ที่สิ้นหวังได้อย่างลึกซึ้ง

“แต่เราต้องระวังขณะที่เราสนทนาถึงแบบอย่างอันน่าทึ่งนี้ ถึง 
แม้สิ่งเหล่านี้เป็นจริงและมีพลัง แต่ก็เป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎ 
เพราะเปาโล อีนัส กษัตริย์ลาโมไนและคนอีกหลายร้อยหลาย 
พันคนผู้ค้นหากระบวนการกลับใจนั้นทุกคนละเอียดอ่อนจน 
ยากจะสังเกตได้ วันแล้ววันเล่าพวกเขาเข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า 
มากข้ึน โดยแทบจะไม่ตระหนักว่าพวกเขาสร้างชีวิตท่ีเป็นเหมือน 
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาดำาเนินชีวิตที่เงียบสงบอันเกิดจากคุณ
ความดี การรับใช้ และคำามั่นสัญญา พวกเขาเหมือนชาวเลมัน 
ผู้ที่พระเจ้าตรัสว่า ‘บัพติศมาเขาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ และพวกเขาหารู้ไม่’ (3  นีไฟ 9:20; เน้นตัวเอน)” (“A 
Mighty Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 5)

•	สำาหรับข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการเกิดใหม่และประสบการ
เปลี่ยนแปลงอันล้ำาลึกในใจ อ้างอิง บทวิจารณ์โมไซยาห์ 5:2  
(ดู หน้า  144), แอลมา 5:12–14 (ดูหน้า  178) และ แอลมา 
36:17–21 (ดู หน้า 234)

นอกจากโดยการปฏิบัติของเทพ ข้าพเจ้ากล่าวกับเขาว่านั่นเป็น 
ความคิดเห็นของข้าพเจ้า พระเจ้าทรงส่งเทพมาหามนุษย์นับ 
จากการสร้างของโลกในเวลาต่างกันแต่ไปพร้อมกับข่าวสาร
หรือการทำางานบางอย่างที่ไม่สามารถทำาได้โดยไม่มีเทพเสมอ 
ข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังหลายครั้งที่เทพปรากฏกับมนุษย์ แน่นอน 
ว่าข้าพเจ้าพูดถึงเทพที่มาเยือนโจเซฟ สมิธ ยอห์นผู้เปิดเผย 
กล่าวว่าในยุคสุดท้ายเทพจะบินท่ามกลางฟ้าสวรรค์ ทำาให้พระ
กิตติคุณอันเป็นนิจสอนแก่พวกเขาที่อยู่บนแผ่นดินโลก เหตุผล
ที่กำาหนดให้เทพทำางานนี้เพราะพระกิตติคุณไม่ได้อยู่บนโลกนี้ 
พระกิตติคุณและฐานะปุโรหิตถูกนำาไปจากมนุษย์ ดังนั้นพระผู้
เป็นเจ้าจึงต้องทรงฟื้นฟูพระกิตติคุณอีกครั้ง

“บัดน้ี ข้าพเจ้ากล่าวอยู่เสมอและข้าพเจ้าต้องการกล่าวกับท่าน 
ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งท่ีวิสุทธิชนทุกคนของพระผู้เป็น 
เจ้าต้องการ เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งที่ว่ามนุษย์ควรมีของประทานนั้น 
มากกว่าที่เขาจะมีการปฏิบัติจากเทพเว้นแต่มีความจำาเป็นที่ 
เทพต้องสอนเขาบางส่ิงท่ีเขาไม่เคยเรียน” (“The Administration 
of Angels,” in Brian H. Stuy, comp. Collected Discourses, 
5 vols. [1987–1992], 5:233).

โมไซยาห์ 27:14

บิดามารดาที่ชอบธรรมจะมีอิทธิพลต่อ
ลูกที่ออกนอกลู่นอกทางได้อย่างไร

 
โมไซยาห์ 27:22–23 การปฏิบัติต่อผู้ที่หลงหายไป

•	หน้าที่หลักอย่างหน่ึงท่ีพระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องจากผู้ที่  
พระองค์ทรงเรียกให้รับใช้คือช่วยผู้ที่หลงหายไปกลับมายังฝูง  
ขณะรับใช้เป็นสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ธีโอดอร์  เอ็ม. เบอร์ตัน 
(1907–1989) เล่าความรู้สึก 
เกี่ยวกับงานศักดิ์สิทธิ์นี้ว่า “ม ี
คนถามคำาถามข้าพเจ้าว่า ‘เป็น 
เรื่องน่าหดหู่ใช่ไหมที่ต้องทบ 
ทวนบาปและการล่วงละเมิด 
ของผู้คนที่เก่ียวข้องกับความ
ยากลำาบาก’ จะเป็นเช่นนั้นถ้า 
เรามองหาบาปและการล่อลวง แต่ข้าพเจ้าทำางานกับผู้คนที ่
กำาลังกลับใจ คนเหล่านี้คือบุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำาผิด 
พลาด—บางเรื่องอาจร้ายแรงมาก แต่เวลานี้พวกเขา ไม่ใช่ คน

บทที่ 22



167

ก่อน หลัง

ใน “ดีแห่งความขมขื่นและ
พันธนาการแห่งความชั่วช้า
สามานย์” (Mosiah 27:29)

“ไถ่จากดีแห่งความขมขื่นและ
พันธนาการแห่งความชั่วช้า
สามานย์” (โมไซยาห์ 27:29)

“ในเหวลึกอันมืดที่สุด”  
(โมไซยาห์ 27:29)

เห็น “ความสว่างอัศจรรย์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า” (โมไซยาห์ 27:29)

“ถูกทรมานอยู่ด้วยความทรมาน 
นิรันดร์” (โมไซยาห์ 27:29)

จิตวิญญาณ “ไม่เจ็บปวดอีก 
ต่อไป” (โมไซยาห์ 27:29)

“ปวดร้าวอยู่ด้วยความทรงจำา”  
ถึงบาปอันมากมายของเขา  
(แอลมา 36:17)

ไม่ “ปวดร้าวอยู่ด้วยความ 
ทรงจำา” ถึงบาปของเขาอีก  
(แอลมา 36:19)

รู้สึกเจ็บปวดเป็นที่สุดและขมขื่น 
(แอลมา 36:20–21)

รู้สึกปีติเป็นที่สุดและหอมหวาน 
(แอลมา 36:20–21)

จิตวิญญาณทรมานด้วยความ 
สะพรึงกลัวเพราะความคิดที่จะเข้า 
ไปในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
(แอลมา 36:14–15)

จิตวิญญาณใฝ่ฝันจะอยู่ในที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้า  
(แอลมา 36:22)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายว่าเราต้องตระหนัก 
ว่าบาปมีราคาสูงและถึงแม้การกลับใจเป็นเรื่องยาก แต่ผลใน
บั้นปลายจะคุ้มค่าเกินราคาเสมอ

“เราเรียนรู้ว่าการกลับใจเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดมาก โดย 
การยอมรับของแอลมาเองท่านกล่าวว่าได้ฟันฝ่า ‘ความยาก 
ลำาบากมามาก, โดยกลับใจจนแทบถึงแก่ความตาย’ แทบสิ้น 
สลายด้วย ‘การเผาไหม้อันเป็นนิจ . . .  ข้าพเจ้าอยู่ในเหวลึกอัน
มืดที่สุด’ ท่านกล่าวว่า ‘จิตวิญญาณข้าพเจ้าถูกทรมานอยู่ด้วย
ความทรมานนิรันดร์’ (โมไซยาห์ 27:28–29) . . .

“เพราะท่านต้องทรมานอยู่สามวันกับสามคืน ‘ด้วยความเจ็บ
ปวดของจิตวิญญาณที่อัปมงคล’ (แอลมา 36:16) ความเจ็บ
ปวดนั้นเหมือนจริงมากจนท่านไร้สมรรถภาพทางร่างกายและ
มีความหวาดกลัวทางวิญญาณจากสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นชะตา
กรรมสุดท้ายของท่าน ไม่ควรมีใครคิดว่าของประทานแห่งการ
ให้อภัยจะเป็นที่รู้ชัดเจนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่ง 
ในส่วนของผู้ได้รับการให้อภัย ไม่ควรมีใครโง่เขลาพอที่จะทำา 
บาปอย่างจงใจหรือทำาตามอำาเภอใจ โดยคิดว่าการให้อภัยม ี
ให้ง่ายๆ 

“การกลับใจจำาเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทุกขเวทนาและความ 
เสียใจ ใครก็ตามที่คิดเป็นอย่างอื่นแสดงว่าไม่ได้อ่านชีวิตของ 

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สนทนาถึงความหมายของการ
เกิดใหม่

“ต่อคำาถามที่ว่าบุคคลได้รับการช่วยให้รอดหรือไม่ บางครั้งอาจ 
จะถามในความหมายที่ว่าบุคคลนั้นได้ ‘เกิดใหม่’ หรือไม่ การ  
‘เกิดใหม่’ เป็นการอ้างอิงที่คุ้นตาในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระ
คัมภีร์มอรมอน ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น พระเยซูทรงสอนว่า ถ้า 
ผู้ใดมิได้ ‘บังเกิดใหม่’ (ยอห์น 3:3) จากน้ำาและพระวิญญาณ 
เขาจะเข้ามาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ (ดู ยอห์น  
3:5) ในพระคัมภีร์มอรมอนมีคำาสอนหลายข้อเกี่ยวกับความ 
สำาคัญของการ ‘เกิดใหม่’ หรือ ‘เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า’ (โมไซ- 
ยาห์ 27:25; ดู ข้อ 24–26; แอลมา 36:24,  26; โมเสส 6:59)  
เมื่อเราเข้าใจพระคัมภีร์เหล่านี้ คำาตอบของเราต่อคำาถามที่ว่า 
เราได้เกิดใหม่หรือไม่คือ ‘ใช่’ เราได้เกิดใหม่ เมื่อเราเข้าสู่
สัมพันธภาพแห่งพันธสัญญากับพระผู้ช่วยให้รอดโดยการ 
เกิดใหม่จากน้ำาและพระวิญญาณ โดยการรับพระนามของพระ 
เยซูคริสต์ เราสามารถต่อพันธสัญญาของการเกิดใหม่ได้ทุกวัน 
สะบาโตเมื่อเรารับศีลระลึก

“วิสุทธิชนยุคสุดท้ายยืนยันว่าผู้ที่เกิดใหม่โดยวิธีนี้เป็นบุตรธิดา 
ที่ถือกำาเนิดทางวิญญาณของพระเยซูคริสต์ (ดู โมไซยาห์ 5:7; 
15:9–13; 27:25) กระนั้นก็ตาม เพื่อจะตระหนักในเจตนารมณ์
ของพรที่ได้รับจากการเกิดใหม่นี้ เราต้องรักษาพันธสัญญาต่อ
ไปและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ ในเวลาเดียวกันโดยผ่านทาง 
พระคุณของพระผู้เป็นเจ้า เราได้เกิดใหม่เป็นชาวโลกคนใหม ่
โดยมีบรรพชนทางวิญญาณใหม่พร้อมทั้งโอกาสในการเป็นผู้
สืบทอดมรดกแห่งรัศมีภาพ” (in Conference Report, Apr. 
1998, 77; or Ensign, May 1998, 56)

โมไซยาห์ 27:28 หลังจากความยากลำาบากมากพรจึง
ตามมา
•	ถึงแม้แอลมาผู้บุตรต้องฝ่าพันความยากลำาบากมามาก แต่
ผลในบั้นปลายของการกลับใจน้ันเกิดปีติอันล้ำาเลิศเป็นที่สุด  
(ดู แอลมา 36:21) แผนภูมิต่อไปนี้ช่วยแสดงให้เห็นผลจาก
การกลับใจของแอลมา

ก่อน หลัง

“สภาพทางเนื้อหนังและสภาพที่
ตก” จะถูก “ขับออก” (โมไซยาห์ 
27:25–27; แอลมา 36:11)

ได้รับการไถ่จากพระเจ้า “เกิด
จากพระวิญญาณ” (โมไซยาห์ 
27:24–25; แอลมา 36:23)

“ฟันฝ่าความยากลำาบากมามาก” 
(โมไซยาห์ 27:28)

ดึง “ออกจากการเผาไหม้อันเป็น
นิจ” (โมไซยาห์ 27:28)

โมไซยาห์ 25–29
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ศาสนจักรเป็นผู้สอนศาสนา” (The Teachings of Howard W. 
Hunter, ed. Clyde J. Williams [1997], 249)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองแนะนำาวิธีที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งที่สมาชิกศาสนจักร 
สามารถแบ่งปันพระกิตติคุณในปัจจุบันว่า “กุญแจไขสู่งานเผย 
แผ่ศาสนาของสมาชิกที่ประสบความสำาเร็จคือการใช้ศรัทธา  
วิธีหนึ่งที่จะแสดงศรัทธาในพระเจ้าและคำาสัญญาของพระองค์ 
คือกำาหนดวันร่วมกับการสวดอ้อนวอนที่จะให้บางคนพร้อม
พบผู้สอนศาสนา ข้าพเจ้าได้รับจดหมายหลายร้อยฉบับจาก 
สมาชิกผู้ใช้ศรัทธาในวิธีที่เรียบง่ายนี้ แม้ครอบครัวจะคิดไม ่
ออกว่าพวกเขาจะแบ่งปันพระกิตติคุณกับใคร แต่พวกเขาก็ได้
กำาหนดวัน สวดอ้อนวอนและพูดคุยกับผู้อื่นมากขึ้น พระเจ้าคือ
พระเมษบาลผู้ประเสริฐ และพระองค์ทรงรู้จักแกะของพระองค ์
ผู้พร้อมจะฟังสุรเสียงของพระองค์ พระองค์จะทรงนำาทางเรา 
ขณะที่เราแสวงหาความช่วยเหลืออันศักดิ์สิทธิ์ในการแบ่งปัน
พระกิตติคุณของพระองค์” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 
105)

โมไซยาห์ 28:11–20 บันทึกของชาวเจเร็ดและศิลาของ
ผู้หยั่งรู้

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) สนทนาถึงการ 
ใช้เครื่องแปลของโมไซยาห์ในการแปลบันทึกของชาวเจเร็ด

“ผู้คนของลิมไฮนำาบันทึกมาให้โมไซยาห์, ‘. . .   แผ่นจารึกที่ทำา 
ด้วยแร่โลหะ’ [โมไซยาห์ 21:27] โมไซยาห์แปลบันทึกนี้โดย 
ความช่วยเหลือของ ‘ศิลาสองก้อนซึ่งผูกติดไว้กับขอบคันโค้ง 
สองด้าน’ . . .

“โจเซฟ สมิธได้รับ ‘แผ่นทับทรวง’ และแผ่นจารึกพระคัมภีร์ 
มอรมอน อูริมและทูมมิม ซ่ึงโมโรไนซ่อนไว้ออกมาในยุคสุดท้าย 

แอลมาผู้บุตร หรือไม่ได้พยายามกลับใจเป็นการส่วนตัว ใน 
กระบวนการกลับใจ เราได้ลิ้มรสความทุกขเวทนาที่เราจะพบ
ถ้าเราล้มเหลวในการหันไปจากความชั่ว ความเจ็บปวดนั้นถึง
แม้จะเป็นเวลาชั่วครู่ของการกลับใจ แต่ก็เป็นจอกที่ขมขื่นที่สุด 
ไม่มีชายหรือหญิงคนใดโง่เขลาพอจะคิดว่าเป็นเพียงการจิบนิด
เดียวโดยไม่มีผลใดๆ เลย . . .

“เราเรียนรู้ว่าเมื่อการกลับใจเสร็จสมบูรณ์ เราเกิดใหม่และทิ้ง 
บุคคลที่เราเคยเป็นนั้นตลอดกาล สำาหรับข้าพเจ้าไม่มีวิธีใดจะ
สอนการกลับใจได้กระชับเท่าคำาแนะนำาที่มาจากใจว่า ‘ถึงแม ้
จะถอนตะปูออกจากเสาไม้ แต่ก็จะยังมีรอยตะปูอยู่ที่เสานั้น 
ตลอดไป’ เรารู้ว่าการกลับใจ (การถอนตะปู ถ้าท่านจะทำา) จะ 
เป็นงานอันยาวนาน เจ็บปวด และยาก น่าเสียดายที่บางคน 
ไม่มีแรงกระตุ้นเตือนให้ทำาสิ่งนี้ เรารู้กระทั่งว่ามีบาปเพียงไม่กี ่
ประเภทที่เหลือวิสัยจะกลับใจได้ แต่ในเรื่องที่กลับใจได้มีข้อ
เรียกร้องให้ทำาตามจนครบถ้วนอย่างซื่อสัตย์ โดยจะไม่มี ‘รอย 
ตะปูทิ้งไว้บนเสา’ เพราะเหตุผลสำาคัญก็คือนั่นไม่ใช่เสาต้นเดิม 
อีกต่อไป นั่นเป็นเสาต้นใหม่ เราสามารถเริ่มต้นใหม่ สะอาด
หมดจด โดยมีเจตจำานงและวิถีชีวิตใหม่” (However Long and 
Hard the Road [1985], 83–84)

โมไซยาห์ 28:3–4

การเปลี่ยนใจเลื่อมใจของบรรดาบุตรชายโมไซยาห ์
มีอิทธิพลต่อความปรารถนาที่จะเป็นผู้สอนศาสนาอย่างไร

 
โมไซยาห์ 28:3 “ประกาศความรอดแก่ชาวโลกทั้งปวง”

•	ประธานฮาเวิร์ด ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) อธิบายว่า 
ความปรารถนาในการแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นผลตามธรรมชาติ 
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัว

“นี่คือแบบอย่างของบุตรสี่คนของโมไซยาห์—แอมัน แอรัน  
ออมเนอร์ และฮิมไน—ผู้ได้รับการอภัยบาปผ่านการชดใช้และ 
จากนั้นทำางานเป็นเวลาหลายปีท่ามกลางชาวเลมันเพื่อนำาพวก 
เขาไปสู่พระคริสต์ บันทึกกล่าวว่าพวกเขาทนไม่ได้กับความคิด
ที่ว่าจิตวิญญาณใดจะต้องพินาศ (ดู โมไซยาห์ 28:3). . . .

“ตัวบ่งช้ีที่สำาคัญอย่างหน่ึงเร่ืองการเปลี่ยนใจเล่ือมใสของ
แต่ละคนคือความปรารถนาในการแบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้
อื่น ด้วยเหตุผลนี้พระเจ้าจึงประทานหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนของ

บทที่ 22
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“คุณธรรมของความอดกลั้นถูกบิดเบือนและยกระดับขึ้นสู่  
ตำาแหน่งโดดเด่นดังที่เคยสอนว่าเป็นสิ่งเท่าเทียมและมีคุณค่า 
มากกว่าศีลธรรม ความอดกลั้นนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแม้ต้องให้อภัย
ความประพฤติของแต่ละคน แต่การถือว่าเป็นสิ่งถูกต้องที่จะ 
ป้องกันความประพฤติไร้ศีลธรรมซึ่งสามารถทำาให้ครอบครัว
อ่อนแอหรือแม้ทำาลายครอบครัวนั้นก็เป็นอีกเรื่อง

“มีกับดักท่ีเป็นอันตรายเม่ือความอดกล้ันถูกนำามาคุ้มครองสิทธิ์ 
ของผู้ที่มีความประพฤติคุกคามครอบครัวและทำาลายสิทธ์ิของ 
ผู้คนส่วนใหญ่ เราเข้าใกล้สภาพอันตรายที่ศาสดาพยากรณ ์
โมไซยาห์อธิบายไว้ [ใน โมไซยาห์ 29:26–27]” (“Children of 
God,” BYU Women’s Conference, May 5, 2006, 6)

โมไซยาห์ 29:41–44 การปกครองของผู้พิพากษา

•	การเปล่ียนแปลงการปกครองท่ีสถาปนาโดยกษัตริย์โมไซยาห์ 
เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งนับจากเวลานั้นไปจนถึงการประสูติของพระ 
คริสต์ (ดู 3  นีไฟ 2:8) ชาวนีไฟบันทึกเวลาของพวกเขาโดย 
เกี่ยวข้องกับจุดเริ่มต้นการปกครองของผู้พิพากษา ก่อนหน้านี้
ชาวนีไฟนับเวลาจากปีที่ลีไฮออกจากเยรูซาเล็ม

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่าสิ่งใดกระตุ้นให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์

แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น

•	เหตุใดท่านจึงรู้สึกว่าการเก็บบันทึกในครอบครัวและใน
ศาสนจักรเป็นสิ่งสำาคัญ

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	อาสาสอนบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับการ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสของแอลมาผู้บุตรและบุตรของโมไซยาห์ 
ในโมไซยาห์ 27–28 ท้าทายผู้ที่ท่านสอนให้ประยุกต์ใช ้
หลักธรรมที่แสดงโดยแอลมาและบุตรของโมไซยาห์ใน  
โมไซยาห์ 27:32–36; 28:3

•	เขียนหัวข้อพิเศษในบันทึกส่วนตัวของท่านโดยอธิบาย “การ 
เปลี่ยนแปลงอันล้ำาลึกในใจ”  ที่ท่านประสบเมื่อท่านพัฒนา 
ประจักษ์พยานของตนเอง

เพื่อเป็นเครื่องมือแปลบันทึกโบราณ อูริมและทูมิมนี้พระองค์
ประทานแก่พี่ชายของเจเร็ด [ดู คพ. 17:1]” (Answers to  
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith  Jr., 
5 vols. [1957–66], 1:161–162)

โมไซยาห์ 29:26–27 อันตรายของการเลือก “สิ่งที่ไม่ถูก
ต้อง” จากเสียงส่วนใหญ่

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเตือนว่าเราต้องไม่เข้าข้างความชั่วร้ายในสังคม
เพราะความพินาศรอคอยประชาชาติที่เลือกความไม่ชอบธรรม

“เมื่อพูดทางด้านพฤติกรรม เมื่อสิ่งที่เคยเป็นเรื่องของคนกลุ่ม 
น้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้น เมื่อนั้นคำาพิพากษาของพระผู้เป็น 
เจ้าและผลอันเกิดจากความเห็นแก่ตัวที่โง่เขลาจะตามมา (ดู 
โมไซยาห์ 29:26–27)

“ความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมจะทวีขึ้นเมื่อคนกลุ่มน้อยของ
สังคมไม่ได้สนใจใยดีกับคุณธรรมทั่วไปที่เคยถือปฏิบัติกันอย่าง 
แพร่หลาย แนวโน้มของความเสื่อมโทรมที่ทวีขึ้นมาจากคนที ่
ไม่สนใจใยดีหรือหลงระเริงมัวเมาในความเห็นแก่ตัวขณะท่ีมาร
ค่อยๆ พาสังคมลงสู่นรก (ดู 2 นีไฟ 28:21) บางคนอาจไม่ได้มี
ส่วนทำาให้เกิดความเสื่อมโทรมนั้นโดยตรง แต่พวกเขาก็ไม่ทำา
อะไร แม้จะมีสิทธิ์ยับยั้งสิ่งเหล่านั้น . . .

“จริงๆ แล้วเรามีหน้าที่สังเกตถึงเครื่องหมายของสังคมที่บอกไว้
อย่างชัดแจ้ง . . .

“เพราะทั้งผู้นำาและผู้ตามในสังคมต้องรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม 
ที่เสื่อมโทรม แน่นอนว่าในประวัติศาสตร์เป็นการง่ายที่จะ 
วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำาที่ไม่ดีแต่เราไม่ควรมองข้ามผู้ที่ทำาตาม  
มิฉะนั้นเหตุผลในการทำาความเสื่อมทรามของพวกเขาก็คือ 
พวกเขาทำาตามคำาสั่ง ขณะผู้นำาเป็นเพียงคนออกคำาสั่ง อย่างไร
ก็ตามในสังคมประชาธิปไตยผู้ตามถูกเรียกร้องมากกว่านี้  
โดยที่อุปนิสัยส่วนตัวมีส่วนสำาคัญยิ่งทั้งในผู้นำาและผู้ตาม” (in 
Conference Report, Apr. 1999, 28–30; or Ensign, May 
1999, 23–24)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์พูดถึงแนวโน้มในปัจจุบันของ
ความอดกลั้นที่บิดเบือน

โมไซยาห์ 25–29
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หน้าถือตาเพราะพวกเขาแก้ตัวให้บาปในนามของศาสนา เขา 
ส่งเสริมความชั่วโดยให้เหตุผลว่า “มนุษยชาติทั้งปวงจะได้รับ 
การช่วยให้รอดในวันสุดท้าย” ไม่ว่าพฤติกรรมส่วนตัวของพวก
เขาจะเป็นเช่นไร (แอลมา 1:4)

เอ็ลเดอร์ แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกระ- 
ตุ้นให้เรามีความกล้าหาญที่จะปฏิเสธนีฮอร์ยุคปัจจุบันและ 
ข่าวสารอันเป็นที่นับหน้าถือตาของพวกเขา “คำาพูดของนีฮอร ์
ดึงดูดใจผู้คน แต่หลักคำาสอนของเขาไม่ถูกต้องแม้จะเป็นที่นับ 
หน้าถือตา ขณะที่เราเผชิญการตัดสินใจมากมายในชีวิต ข่าว 
สารง่ายๆ และเป็นที่นับหน้าถือตาของโลกโดยปรกติจะไม่ใช่สิ่ง 
ถูกต้องที่พึงเลือก และจะใช้ความกล้าหาญอย่างมากในการ 
เลือกสิ่งถูกต้อง”” (in Conference Report, Oct. 1993, 88–89; 
or Ensign, Nov. 1993, 67)

•	ใน แอลมา 1:4 นีฮอร์สอนว่า “มนุษย์ท้ังปวงจะมีชีวิตนิรันดร์” 
ข้อ 16 กล่าวว่าการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตคือการ “สั่งสอนหลัก 
คำาสอนเท็จ. . .  เพื่อเห็นแก่ความมั่งคั่งและเกียรติยศ” หลักคำา 
สอนเท็จมักได้รับการส่งเสริมโดยความรู้สึกผิดอันเนื่องจาก 
การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตคือ “มนุษยชาติทั้งปวงจะได้รับการ 
ช่วยให้รอดในวันสุดท้าย, และว่าคนทั้งหลายไม่ต้องเกรงกลัว 
หรือตัวสั่น” (ข้อ  4) ปัญหาหลักของการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต 
คือไม่มีคำาสอนเร่ืองการกลับใจ “เพราะพวกเขามีความเช่ือเดียว 
กับนีฮอร์, และไม่เชื่อในการกลับใจจากบาปของตน” (แอลมา 
15:15)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
แนะนำาครูสอนพระกิตติคุณให้มองไปที่พระผู้ช่วยให้รอดและ 
ช่วยนักเรียนของพวกเขาให้ทำาเช่นเดียวกัน “ครูสอนพระกิตติ- 
คุณจะไม่บดบังวิสัยในการมองพระอาจารย์ [ของนักเรียน] โดย 
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บทนำา
แอลมาผู้บุตรเผชิญการท้าทายอย่างหนักขณะรับใช้เป็นมหา
ปุโรหิตดูแลศาสนจักรพร้อมกับเป็นหัวหน้าผู้พิพากษาคนแรก 
ท่ีได้รับเลือกให้ปกครองชาวนีไฟ (ดู แอลมา 4:18) ท้ังศาสนจักร 
และการปกครองถูกข่มขู่จากผู้คนที่พยายามใช้ศาสนาและการ 
เมืองเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัว นีฮอร์บ่อนทำาลายศาสนจักร 
โดยใช้การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตเพื่อก่อความเคล่ือนไหวทาง 
ศาสนาและประกาศตนจนเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำานวนมาก (ดู  
แอลมา  1) แอมลิไซ ชายผู้ทำาตามคำาสั่งของนีฮอร์ ทำาสงคราม 
ต่อต้านรัฐบาลใหม่ที่เพิ่งได้รับเลือกจากผู้พิพากษาหลังจาก 
ความปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ของเขาล้มเหลว (ดู แอลมา 2–3)  
สังเกตวิธีท่ีแอลมาสวดอ้อนวอน ใช้ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และ 
จากนั้นดำาเนินการเพื่อเอาชนะปัญหาแต่ละอย่างที่ท่านเผชิญ  
พิจารณาวิธีที่ท่านสามารถทำาตามแบบอย่างของแอลมาขณะท่ี 
ท่านรับมือกับปัญหาส่วนตัวของท่าน

บทวิจารณ์
หนังสือแอลมา

•	ในฐานะผู้รวบรวมพระคัมภีร์มอรมอน มอรมอนเผชิญปัญหา 
ยากลำาบากในการตัดสินใจว่าจะรวบรวมส่ิงใดในบันทึกฉบับย่อ 
อย่างน้อยมีคำาสั่งสองอย่างเป็นแนวทางในการคัดเลือกของ 
ท่าน อย่างแรกพระเจ้าทรงบอกมอรมอนให้ “เขียนเรื่องซึ่งพระ 
เจ้าทรงบัญชา” (3  นีไฟ 26:12) สอง มอรมอนรู้ว่าบันทึกของ 
ท่านจะออกมาในยุคสุดท้ายเพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวม 
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปสู่พันธสัญญาของพระเจ้า (ดู  
มอรมอน 3:34–35) เราเข้าใจว่าเม่ือมอรมอนตัดสินใจคัดย่อใน 
เวลานั้น องค์ประกอบสองอย่างนี้เป็นความกังวลในจิตใจท่าน

การเปรียบเทียบความยาวของหนังสือในพระคัมภีร์มอรมอน 
และช่วงเวลาที่หนังสือเหล่านั้นครอบคลุมนับเป็นประโยชน์ 
จำานวนงานเขียนที่มากเกินไปสำาหรับช่วงเวลาสั้นๆ ในประวัติ- 
ศาสตร์เตือนผู้อ่านว่าเวลาของประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอน 
ที่ครอบคลุมหนังสือแอลมาเป็นคู่ขนานและเกี่ยวข้องกับยุค 
สมัยของเราโดยเฉพาะ การเปรียบเทียบเพิ่มเติม ดูแผนภูมิ  
“หน้าหนังสือและช่วงเวลาของพระคัมภีร์มอรมอน” ในภาค
ผนวก (หน้า 411)

แอลมา 1:3–4 นีฮอร์สอนว่า “ผู้สอนทุกคนควรเป็นที่
นับหน้าถือตา”

•	นีฮอร์ใช้คำาเยินยอและหลักคำาสอนผิดเพื่อชักจูงผู้ติดตาม
และโจมตีศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้า คำาสอนของเขาเป็นที่นับ
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แอลมา 1:7–9 กิเดียน “เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของ
พระผู้เป็นเจ้า”

•	บันทึกกล่าวว่ากิเดียน “เป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระ 
ผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 1:8) ในฐานะสมาชิกอาณานิคมที่อาศัย
อยู่ในแผนดินแห่งนีไฟ เขาต่อต้านความเป็นผู้นำาที่ชั่วร้ายของ 
กษัตริย์โนอาห์ (ดู โมไซยาห์ 19:4) ต่อมา กิเดียนกลายเป็น  
“นายทัพของกษัตริย์” ระหว่างการปกครองของลิมไฮและมีบท 
บาทสำาคัญในการปกป้องอาณานิคมและช่วยให้พวกเขาหนีไป 
เซราเฮ็มลา (ดู โมไซยาห์ 20:17; 22:3–9) เมื่ออยู่ในเซราเฮ็มลา 
ท่านรักษามาตรฐานสูงที่กำาหนดไว้และเป็นผู้สอนในศาสนจักร 
(ดู โมไซยาห์ 23:14) เมื่อกิเดียนเผชิญคำาสอนเท็จของนีฮอร์ เขา
สั่งสอนนีฮอร์ “ด้วยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 1:7) 
ส่งผลให้กิเดียนถูกสังหารเพราะปกป้องความเชื่อ นายทัพ ผู ้
สอน และมรณสักขีผู้นี้เป็นที่เคารพนับถือมากจนผู้คนทั้งหลาย
ตั้งชื่อหุบเขาและเมืองตามชื่อท่านเพื่อเป็นเกียรติแก่ท่าน (ดู  
แอลมา 2:20; 6:7)

แอลมา 1:13–15 ความตาย อันน่าอับอาย คืออะไร?

•	นีฮอร์รับโทษถึงตายเพราะกระทำาฆาตกรรมกิเดียน พระคัมภีร์ 
กล่าวว่า “เขาต้องรับความตายอันน่าอับอาย” (แอลมา 1:15) 
ซึ่งหมายความว่า “เป็นที่น่าละอายมาก เป็นที่น่าตำาหนิ และ
ไร้เกียรติ” (Noah Webster’s First Edition of an American 
Dictionary of the English Language, 1828 [1967])

แอลมา 1:17–18 โทษประหาร

•	กฎของพระผู้เป็นเจ้าคือ “ผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหล มนุษย ์
จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกัน” (ปฐมกาล 9:6) ใน ค.ศ. 
1889 ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองเตรียม 
ถ้อยแถลงเกี่ยวกับจุดยืนของศาสนจักรในเรื่องโทษประหาร

“เราตั้งใจเขียนถ้อยแถลงดังต่อไปนี้ นั่นคือ

“ศาสนจักรนี้เห็นว่าการหลั่งโลหิตมนุษย์เป็นที่น่ารังเกียจมาก
ที่สุด ในเรื่องนั้นเราหมายถึงการฆ่ามนุษย์ เว้นแต่จะสอดคล้อง
กับกฎหมายว่าเป็นอาชญากรรมแผ่นดินซึ่งสมควรรับโทษโดย
การหลั่งเลือดของอาชญากรหลังจากได้รับการพิจารณาคดีโดย
เปิดเผยต่อศาลแผ่นดินที่จัดตั้งขึ้น . . .

“การเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าต่อศาสนจักรนี้โดยทำาให้ความ
ตายเป็นบทลงโทษสำาหรับอาชญากรรมแผ่นดิน และเรียกร้อง
ให้ผู้กระทำาผิดต่อชีวิตจะถูกนำามาพิจารณาโทษตามกฎหมาย 
ของแผ่นดิน” (“Official Declaration,” Millennial Star, Jan. 
20, 1890, 33–34)

ยืนขวางหรืออำาพรางความสำาคัญของบทเรียนโดยส่งเสริมตน 
เองหรือให้ความสนใจมาอยู่ที่ตนเอง นี่หมายความว่าครูสอน 
พระกิตติคุณต้องไม่คล้อยตามการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต ซึ่ง  
‘คือการที่มนุษย์สั่งสอนและตั้งตนเป็นความสว่างแก่โลก, เพื่อ 
พวกเขาจะหาผลประโยชน์และการสรรเสริญของโลก’ (2  นีไฟ 
26:29) ครูสอนพระกิตติคุณจะไม่สอนเพ่ือ ‘เป็นท่ีนับหน้าถือตา’ 
(แอลมา 1:3) หรือ ‘เห็นแก่ความมั่งคั่งและเกียรติยศ’ (แอลมา  
1:16) ครูจะทำาตามแบบอย่างอันน่าอัศจรรย์จากพระคัมภีร ์
มอรมอนซึ่ง ‘ผู้สั่งสอนไม่ดีไปกว่าผู้ฟัง, ทั้งผู้สอนก็ไม่ดีไปกว่า 
ผู้เรียนแต่อย่างใด’ (แอลมา 1:26) ทั้งสองจะมองไปที่พระ 
อาจารย์เสมอ” (in Conference Report, Oct. 1999, 102; or 
Ensign, Nov. 1999, 79)

แอลมา 1:5–6, 16 การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต

•	นีฮอร์ส่งเสริมการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต แสวงหาเกียรติยศ 
และความร่ำารวยให้ตนเอง ตัวอย่างของนีฮอร์แสดงให้เห็นว่า 
เราไม่ควรไว้ใจผู้ที่แสวงหาชื่อเสียงเงินทองจากการสอนของ 
พวกเขา ก่อนหน้านี้นีไฟให้คำานิยามของการฉ้อฉลในอำานาจ 
ปุโรหิตว่า “เพราะ, ดูเถิด, การฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตคือการที ่
มนุษย์สั่งสอนและตั้งตนเป็นความสว่างแก่โลก, เพื่อพวกเขา 
จะหาผลประโยชน์และการสรรเสริญของโลก; แต่พวกเขาไม ่
ได้แสวงหาความผาสุกของไซอัน ดูเถิด, พระเจ้าทรงห้ามสิ่งนี้” 
(2 นีไฟ 26:29–30)

•	เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
นิยามความหมายของการฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิตของครูใน 
ศาสนจักรไว้เช่นกันว่า “สิ่งใดก็ตามที่ท่านหรือข้าพเจ้าทำาใน 
ฐานะผู้ให้คำาแนะนำาโดยท่ีรู้และโดยมีเจตนาดึงความสนใจมา 
สู่ตนเอง—ในข่าวสารที่เรานำาเสนอ ในวิธีการที่เราใช้ หรือใน 
กิริยาท่าทางส่วนตัว—เป็นรูปแบบหนึ่งของการฉ้อฉลในอำานาจ 
ปุโรหิตท่ีปิดก้ันประสิทธิภาพในการสอนของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ 
‘เขาส่ังสอนส่ิงน้ีโดยพระวิญญาณแห่งความจริงหรือทางอ่ืนใด 
เล่า? และหากเป็นโดยทางอื่นก็มิได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า.’ (คพ. 
50:17–18)” (“Seek Learning by Faith” [an evening with 
Elder David A. Bednar, Feb. 3, 2006, 4, www.ldsces.org)

แอลมา 1:7–9

ในตอนแรกกิเดียนมีท่าทีอย่างไรต่อ 
คำาสอนเท็จของนีฮอร์ เราสามารถเรียนรู้

อะไรจากประสบการณ์ของกิเดียน

แอลมา 1–4
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ของพระผู้เป็นเจ้า นีฮอร์สวม “เสื้อผ้าราคาแพง” สั่งสอน “เพื่อ 
เห็นแก่ความมั่งคั่ง” และถือดีในใจตน เชื่อว่าตนเองสูงส่งกว่า 
คนอื่น (ดู แอลมา 1:5–6,  16) อีกนัยหนึ่ง ปุโรหิตที่แท้จริงจะ 
ไม่สวมเสื้อผ้าราคาแพง สอนด้วยความปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่น
ปรับปรุงตนให้ดีขึ้นโดยไม่เห็นแก่เงินเป็นค่าตอบแทน ทำางาน 
หาเลี้ยงชีพ และไม่ยกตนเองเหนือผู้ฟังของพวกเขา (ดู แอลมา 
1:26–27; ดู โมไซยาห์ 18:24; 27:5 ด้วย) ท่ัวพระคัมภีร์มอรมอน 
มีกลุ่มละทิ้งความเชื่อต่างๆ นำาคำาสอนหรือระเบียบของนีฮอร์ไป 
ใช้ (ดู แอลมา 1:16; 16:1–12) ระเบียบนี้ยกผู้คนที่พวกเขาเรียก 
ว่าผู้นำาทางวิญญาณไปถึงจุดท่ีสร้างชนชั้นปุโรหิตชั้นสูงและ
ตำาแหน่งทางสังคมท่ามกลางผู้คน ชนชั้นสูงที่แต่งตั้งตนเองมัก 
เอาเปรียบคนทั่วไปและข่มเหงคนยากไร้ (ดู โมไซยาห์ 11:3–6;  
23:39; 24:8–9; แอลมา 31:23–32:5) ในทางตรงกันข้าม  
แอลมา 1:26 สอนว่าวิถีของพระเจ้าคือเรียกผู้นำาฐานะปุโรหิตที ่
ปฏิบัติศาสนกิจ

แอลมา 1:26–31 สถาปนากิจจานุกิจของศาสนจักร

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดอธิบายว่าการสถาปนาศาสนจักรของพระเจ้าเรียกร้อง
มากกว่าการประกอบพิธีบัพติศมา

“เรายอมรับว่ากระบวนการสถาปนาศาสนจักรของพระเจ้าเป็น
มากกว่าการบัพติศมาผู้คน ในบทแรกของแอลมาในพระคัมภีร์
มอรมอนเราจะเห็นลำาดับเหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสรุปวิธี
สถาปนาศาสนจักรของพระเจ้า . . .

“ขอให้เราสังเกตกระบวนการนี้

“ข้อแรก หลักคำาสอนที่สอน [ดู แอลมา 1:26]

“สอง สมาชิกเคารพกันเหมือน

เคารพตนเอง (ดู ข้อ 26)

“สาม พวกเขาทุกคนทำางาน 
พวกเขาทำางานหาเลี้ยงชีพตาม
รายได้ของตน (ดู ข้อ 26)

“สี่ พวกเขาให้ทรัพย์สินแก่คน 
ด้อยโอกาส พวกเขารับใช้กัน (ดู ข้อ 27)

“ห้า พวกเขาควบคุมความปรารถนาของตนเองในขณะเดียวกัน
ก็ดูแลความต้องการของตนเองอย่างเหมาะสม (ดู ข้อ 27) . . .

“การเปล่ียนแปลงอันยิ่งใหญ่น้ีเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะผู้คนได้รับ 
ส่ิงของ แต่เพราะพวกเขาได้รับการสอนและเร่ิมช่วยเหลือตนเอง 

แอลมา 1:19–20, 25 อดทนต่อการข่มเหง

•	ผู้ที่ทำาตามคำาสอนของพระเยซูคริสต์เผชิญกับการข่มเหง
อยู่เสมอ ประธานฮาโรลด์  บี. ลี (1899–1973) ตักเตือนผู้ที่ถูก
ข่มเหงว่าอย่ายอมให้การทดลองมาหยุดความก้าวหน้าทาง
วิญญาณของพวกเขาและอย่าให้มาขัดขวางความกระตือรือร้น
อันชอบธรรมของพวกเขา

“การถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ 
ความชอบธรรมในอุดมการณ์ 
อันยิ่งใหญ่นี้ขณะที่สัจธรรม  
คุณธรรม และเกียรติกำาลังอยู ่
ในอันตรายคือการเป็นเหมือน
พระผู้เป็นเจ้า . . .  อันตรายอัน
ใหญ่หลวงที่อาจมาจากการ
ข่มเหงไม่ได้มาจากการข่มเหง
เองแต่มาจากผลที่อาจเกิดขึ้น

กับผู้ที่ถูกข่มเหง ผู้ที่อาจหยุดความกระตือรือร้นต่อความชอบ
ธรรมในอุดมการณ์ของพวกเขา การข่มเหงส่วนใหญ่มาจากการ
ขาดความเข้าใจ เพราะมนุษย์มีแนวโน้มจะต่อต้านสิ่งที่พวกเขา
ไม่เข้าใจ บางครั้งเกิดจากมนุษย์ที่มีเจตนาชั่วร้าย แต่ไม่ว่าจะ
มาจากสาเหตุใดก็ตาม ดูเหมือนการข่มเหงจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ได้ทั่วไปต่อผู้ที่มีส่วนร่วมในอุดมการณ์อันชอบธรรม . . .

“. . . ถ้าท่านยืนหยัดในส่ิงถูกต้องไม่ว่าฝูงชนจะเยาะเย้ยหรือ 
แม้ทำาร้ายร่างกาย ท่านจะสวมมงกุฎพร้อมกับความผาสุกแห่ง 
ปีตินิรันดร์ ใครเล่าจะรู้ว่าอีกครั้งที่ในยุคสมัยของเราวิสุทธิชน 
บางคนหรือแม้อัครสาวกจะถูกเรียกร้องเหมือนดังสมัยโบราณ 
ให้สละชีวิตตนเพื่อปกป้องความจริง ถ้าเวลานั้นมาถึง พระผู ้
เป็นเจ้าจะไม่ทรงยินยอมให้พวกเขาล้มเหลว” (Decisions for 
Successful Living [1973], 61–62)

แอลมา 1:26

ปุโรหิตเอาใจใส่ผู้คนที่พวกเขาสอนอย่างไร  
เหตุใดเจตคตินี้จึงสำาคัญเมื่อเรากำาลังสอนผู้อื่น

 
แอลมา 1:26 “ปุโรหิตละจากงานของตนเพื่อถ่ายทอด
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า”

•	ใน แอลมา  1 สังเกตการเปรียบเทียบของมอรมอนระหว่าง 
ความจองหองของนีฮอร์กับปุโรหิตที่นอบน้อมจากศาสนจักร 

บทที่ 23



173

แอลมา 2:4–6 เสียงของผู้คน

•	ความพยายามของแอมลิไซที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของผู้คนใน 
การนับถือศาสนาถูกต่อต้านจากเสียงของผู้คน ลองนึกถึงผลที ่
เกิดขึ้นถ้าชาวนีไฟที่ชอบธรรมในสมัยแอมลิไซงดเว้นการออก 
เสียง ในประเทศประชาธิปไตยของสมัยเรา วิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ทุกคนมีพันธหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะออกเสียงและเป็นอิทธิพล
ดีต่อสังคมโดยเชิดชูคนซื่อสัตย์ คนมีปัญญา คนดี ผู้นำาที่น่า
เคารพยกย่องและกฎหมาย (ดู คพ. 98:10)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บาล์ลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
สนับสนุนให้เราเปล่งเสียงต่อต้านแนวโน้มที่ชั่วร้ายในยุคสมัย 
ของเรา “เราต้องจำาคำากล่าวของเอ็ดมันด์ เบิร์ก ‘สิ่งเดียวที ่
จำาเป็นต่อชัยชนะของซาตานคือ ไม่ให้คนดีทำาอะไรเลย’ เรา 
ต้องเปล่งเสียงเตือนพลเมืองคนอื่นๆ ทั่วโลกที่ห่วงใยเรื่องนี้ให ้
ต่อต้านกระแสแนวโน้มดังกล่าว เราต้องบอกผู้อุปถัมภ์สื่อน่า 
รังเกียจว่าเราพอแล้ว เราต้องสนับสนุนรายการและผลงานที่ด ี
และยกระดับจิตใจ เราสามารถส่งข่าวสารที่ชัดเจนไปยังผู้รับ
ผิดชอบโดยร่วมมือกับเพื่อนบ้านและมิตรสหายที่เป็นห่วงเร่ือง 
นี้ เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและบริษัทในเครือของสื่อเหล่านี้จะมีที่ 
อยู่บอกไว้ จดหมายและอีเมล์มีผลมากกว่าท่ีคนส่วนใหญ่จะคิด” 
(ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 21)

แอลมา 2:28–31 แอลมาและชาวนีไฟได้รับกำาลังจาก
พระผู้เป็นเจ้า

•	ก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงสัญญากับชาวนีไฟว่าพระองค์จะทรง 
สนับสนุนพวกเขาต่อต้านชาวเลมันถ้าพวกเขาชอบธรรม (ดู 2   
นีไฟ 5:25) ส่งผลให้ต่อมาในยามที่พวกเขาเดือดร้อนอย่างที่สุด  
ชาวนีไฟเรียกหาพระผู้เป็นเจ้าและได้รับ “กำาลังจากพระหัตถ ์
ของพระเจ้า” (แอลมา 2:28) ระหว่างการต่อสู้เดียวกันนั้น พระ 
ผู้เป็นเจ้าประทาน “พละกำาลัง” แอลมาด้วยความสามารถใน 
การปราบศัตรูของท่านเพื่อเป็นการตอบสนองศรัทธาของท่าน 
(ดู แอลมา 2:30–31)

แอลมา 3:4 ชาวแอมลิไซทำาเครื่องหมายให้ตนเอง

•	ชาวแอมลิไซ “ทำาเครื่องหมายให้ตนเองด้วยสีแดงไว้ที่หน้า 
ผาก” เพื่อแยกตนเองจากชาวนีไฟ (แอลมา 3:4,  18) ในสมัย
ของเราประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ตักเตือน
เยาวชนชายหญิงให้รักษาร่างกายของพวกเขาให้ศักดิ์สิทธิ์โดย
ไม่ทำาเครื่องหมายให้ตนเองด้วยรอยสัก

และดูแลผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า ในช่วงเวลานั้นเองที่พวกเขายอม 
ตนให้อยู่ในวิถีของพระเจ้าซึ่งสภาพการณ์ของพวกเขาจะเริ่ม 
ดีขึ้น

“กระบวนการสร้างศาสนจักรนี้สามารถใช้ได้กับทุกที่” (in Con- 
ference Report, Oct. 1979, 133–134; or Ensign, Nov. 
1979, 91)

แอลมา 1:27 เครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอก

•	พระคัมภีร์มอรมอนย้ำาเตือนเราถึงบาปของความจองหอง 
และการแบ่งแยกชนชั้นที่เริ่มแสดงออกเมื่อผู้คนเริ่มสวม “เสื้อ 
ผ้าราคาแพง” (แอลมา 1:6) สมาชิกศาสนจักรของพระเจ้าได ้
รับคำาแนะนำาให้หลีกเลี่ยงเครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ภาย 
นอกที่สุดโต่ง พวกเขาควรหลีกเลี่ยงการหมกมุ่นอยู่กับเครื่อง 
แต่งกายหรูหราราคาแพงเช่นกัน (ดู คพ. 42:40) อย่างไรก็ตาม  
สานุศิษย์ของพระคริสต์ต้อง “เรียบร้อยและน่าชม” (แอลมา  
1:27)

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน กล่าวว่า “เมื่อท่านแต่ง 
กายดีและสวมเสื้อผ้าสุภาพเรียบร้อย ท่านย่อมเชื้อเชิญความ 
เป็นเพื่อนของพระวิญญาณ. . . จงสะอาดสะอ้านสุภาพเรียบ 
ร้อย หลีกเลี่ยงความไม่ถูกกาลเทศะในเรื่องเสื้อผ้า ทรงผมและ 
พฤติกรรม ถามตัวท่านว่า “ฉันจะรู้สึกสบายใจกับรูปลักษณ์ 
ภายนอกของฉันหรือไม่ถ้าฉันอยู่ในที่ประทับของพระเจ้า’” 
([2001], 18–19)

แอลมา 2:4

เหตุใดแอมลิไซจึงต้องการเป็นกษัตริย์ เขาทำาอะไรเมื่อ
คนส่วนใหญ่ออกเสียงต่อต้านเขา (ดู แอลมา 2:7–10)

แอลมา 1–4
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แอลมา 3:6–15 เครื่องหมายและการสาปแช่ง

•	มีความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายและกับคำาสาปแช่ง  
เครื่องหมายที่ให้ไว้แก่ชาวเลมันคือผิวคล้ำา (ดู แอลมา 3:6) คำา 
สาปแช่งไม่ใช่ผิวคล้ำาแต่เป็นการ “ถูกตัดขาดจากที่ประทับของ 
พระเจ้า” (2 นีไฟ 5:20) สังเกตว่าทั้งใน แอลมา 3:7 และ แอลมา 
3:14 คำาสันธาน และ ใช้ระหว่างคำาสาปแช่ง กับ เครื่องหมาย 
ซึ่งมีนัยว่าทั้งสองอย่างไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ผู้คนทำาให้ตนเองได ้
รับคำาสาปแช่ง “และแม้ดังนั้นกับทุกคนที่ถูกสาปแช่งก็นำาเอา 
การกล่าวโทษของตนมาไว้กับตัวเขาเอง” (แอลมา 3:19) โดย 
ความชอบธรรมคำาสาปแช่งอาจลบเลือนไป แต่เครื่องหมายยัง 
คงมีอยู่ดังที่คงอยู่กับชาวเลมัน (ดู บทวิจารณ์สำาหรับ 2  นีไฟ 
5:20–25 บนหน้า 62)

แอลมา 3:14–19

คำาพยากรณ์ใดของนีไฟที่เกิดสัมฤทธิผล 
โดยชาวแอมลิไซทำาเครื่องหมายให้ตนเอง

แอลมา 3:26–27 “ทุกคนย่อมได้รับค่าตอบแทนจากคน
ที่ตนเลือกเชื่อฟัง”

•	ประโยคท่ีว่า “ทุกคนย่อมได้รับค่าตอบแทนจากคนท่ีตนเลือก 
เช่ือฟัง” เช้ือเชิญโดยปริยายให้ผู้อ่านพิจารณาตนเองเป็นลูกจ้าง 
ที่การเลือกของตนบ่งบอกว่านายจ้างใหญ่สุดของเขาคือพระผู้
เป็นเจ้าหรือซาตาน (ดู แอลมา 3:27) ในบริบทนี้ คำาว่า เลือก 
หมายถึงเอนหรือโน้มเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ดังนั้นผู้ที่เอนหรือ
โน้มเอียงไปหาซาตาน ไม่นานจะพบว่าตนเองถูกเขาว่าจ้างและ
ได้รับ “ความเศร้าหมองนิรันดร์” (แอลมา 3:26)

ในที่สุดการเลือกที่มีผลทั้งชีวิตจะเปิดเผยว่าเขาเลือกใครเป็น 
นายจ้างนิรันดร์ ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนความจริงนี้เมื่อท่านประกาศว่า “ชีวิตเรา 
ประกอบด้วยการเลือกทุกวันหลายพันครั้ง ตลอดระยะเวลา 
หลายปีการเลือกเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้จะผูกมัดเข้าด้วยกันและ 
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราให้ความสำาคัญต่อส่ิงใด” (in Con- 
ference Report, Oct. 1980, 29; or Ensign, Nov. 1980, 21)

แอลมา 4:9–12 “สิ่งกีดขวางอันใหญ่หลวง”

•	เมื่อสมาชิกศาสนจักรจองหอง แบบอย่างไม่ดีของพวกเขา 
กลายเป็นสิ่งกีดขวางต่อผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกของศาสนจักร (ดู  

“ตอนน้ีมาถึงเร่ืองความนิยมในการสักร่างกาย ข้าพเจ้าไม่เข้าใจ 
ว่าทำาไมเยาวชนชาย—หรือเยาวชนหญิงบางคนจึงอยากให้ 
ตนเองได้รับ—ความเจ็บปวดด้วยการทำาให้ผิวหนังมีลวดลาย 
หลากสีของคน สัตว์ และสัญลักษณ์ต่างๆ รอยสักจะอยู่ถาวร
เว้นแต่ว่าจะยอมเจ็บอีกคร้ังและเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อลบมัน 
ออก บิดาทั้งหลาย จงเตือนลูกชายของท่านว่าอย่าทำารอย 
สักบนร่างกาย เขาอาจไม่เชื่อท่านในตอนนี้ แต่วันหนึ่งเขาจะ
ขอบคุณท่าน รอยสักเป็นรอยขีดเขียนบนวิหารของร่างกาย 

“ในทำานองเดียวกัน การทิ่มแทงร่างกายเพื่อใส่ห่วงมากมาย
ที่หู จมูก แม้ที่ลิ้น เขาคิดหรือว่านั่นเป็นสิ่งสวยงาม . . .  ฝ่าย
ประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองประกาศว่าเราไม่ 
ส่งเสริมการสักลาย และ ‘การทิ่มแทงร่างกายที่ไม่ใช่เพื่อจุด
ประสงค์ทางการแพทย์’ อย่างไรก็ดี เราไม่ได้ต่อต้าน ‘การเจาะ
หูของสตรีเพื่อใส่ตุ้มหู—หนึ่งคู่” (ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 
หน้า 78)

แอลมา 3:5 ชาวแอมลิไซเปลี่ยนรูปลักษณ์ของพวกเขา
เพื่อตามชาวเลมัน

•	ชาวแอมลิไซเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนให้ดูเหมือนชาวเลมัน  
ปัจจุบันวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลายคนรู้สึกกดดันให้ทำาตามแนว
โน้มการแต่งกายของโลก เสื้อผ้าและรูปลักษณ์ภายนอกที่สุด 
โต่งแยกแยะคนไม่เชื่อฟังออกจากสานุศิษย์ของพระเยซูคริสต์ 
ผู้ที่ทำาตามแนวโน้มทางโลกเหล่านี้ “ไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ 
ไปทำาตามสมัยนิยมของโลก” (ดู “Questions and Answers,” 
New Era, Mar. 2006, 14; เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน หน้า 
18–19)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บาล์ลาร์ดสอนเยาวชนชายผู้ดำารง 
ฐานะปุโรหิตว่าแนวโน้มทางโลกในการแต่งกายและรูปลักษณ์
ภายนอกจะขับไล่พระวิญญาณของพระเจ้า

“มีรูปแบบของการเฉลิมฉลองในกลุ่มคนร่วมสมัยและในการ
ก่ออาชญากรรมของพวกเขาโดยใช้ดนตรี เครื่องแต่งกาย ภาษา 
เจตคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของสังคม 
พวกท่านหลายคนคงเคยเห็นเพื่อนๆ ที่คล้อยตามกระแสสังคม
ยอมรับรูปแบบบางอย่างที่เรียกกันว่า ‘นำาสมัย’ และ ‘แน่มาก’ 
เพียงเพื่อจะถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่แตกต่าง . . .

“. . . ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าท่านและข้าพเจ้าจะยืนหยัดเพื่อความ
จริงและความถูกต้องได้ขณะที่สวมใส่เสื้อผ้าไม่เหมาะสมกับ 
การเป็นผู้ดำารงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า” (ดู เลียโฮนา 
มกราคม 1998 หน้า 47–48)

บทที่ 23
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“เวลาผ่านไป ศรัทธาของเขาเพิ่มขึ้น เขายอมรับบัพติศมา . . .

“นั่นคือจุดจบของเรื่องนี้ แต่มีบทเรียนสำาคัญในเรื่องดังกล่าว 

หนึ่ง ท่าทีน่าละอายที่เพื่อนเยาวชนมอรมอนปฏิบัติต่อเขา

“อันดับต่อมา ท่าทีที่ริชาร์ดเพื่อนใหม่ของเขาปฏิบัติต่อเขา ซึ่ง 

ตรงข้ามโดยสิ้นเชิงจากประสบการณ์ที่เขาเคยมี สิ่งนี้นำาไปสู ่

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสและบัพติศมา แม้ไม่น่าจะเป็นไปได้”  

(ดู  เลียโฮนา  พฤษภาคม 2006 หน้า 72–73)

แอลมา 4:14 การปลดบาปของพวกเขายังคงมีอยู่

•	พระคัมภีร์มอรมอนไม่เพียงสอนว่าโดยผ่านการชดใช้ของ

พระเยซูคริสต์ท่านสามารถได้รับการปลดบาปของท่าน แต่สอน

ด้วยว่าท่านต้องรักษาการปลดบาปของท่าน (ดู แอลมา 4:14; 

โมไซยาห์ 4:11 ด้วย) ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) 

แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่าการแน่วแน่ต่อพันธสัญญาและ

ห่วงใยผู้อื่นจะช่วยให้เรารักษาการปลดบาปของเราไว้ได้ “มีข้อ

สงสัยไหมว่าการรักษาการปลดบาปขึ้นอยู่กับการดูแลกันและ

กัน ถ้าเราเชื่อคำาสอนเหล่านี้ ถ้าเราเชี่ยวชาญในการทำาตามพระ

ผู้ช่วยให้รอดและศาสดาพยากรณ์ของพระองค์ ถ้าเราต้องการ

แน่วแน่ต่อพันธสัญญาของเราและมีพระวิญญาณของพระเจ้า

ในชีวิต เราต้องทำาสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสและทรงทำาไว้” (in 

Conference Report, Oct. 1980,  136; or Ensign, Nov. 

1980, 92

แอลมา 4:9–12; 39:11) ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์เล่าเรื่อง 

ราวเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่เผชิญความรู้สึกแปลกแยกใน 

การเรียนรู้พระกิตติคุณเพราะวิธีที่สมาชิกศาสนจักรปฏิบัติ 

ต่อเขา

“เขาไม่ได้เป็นสมาชิกศาสนจักร เขากับพ่อแม่แข็งขันในอีก

ศาสนาหนึ่ง

“เขานึกถึงช่วงที่เขาเติบใหญ่ เพื่อนวิสุทธิชนยุคสุดท้ายบางคน

เหยียดหยามเขา ทำาให้เขารู้สึกแปลกแยกและล้อเลียนเขา

“เขาเกลียดศาสนจักรและคนของศาสนจักรนี้มากจริงๆ เขา

มองไม่เห็นความดีในคนเหล่านั้น

“แต่แล้วคุณพ่อของเขาตกงานและต้องย้าย เขาอายุ 17 ปีเมื่อ

ไปอยู่ที่ใหม่และเขาลงทะเบียนเรียนในวิทยาลัย ที่นั่นเป็นครั้ง 

แรกในชีวิตที่เขารู้สึกถึงความเป็นกันเองของเพื่อนๆ เพื่อนคน 

หนึ่งชื่อริชาร์ดชวนเขาสมัครเข้าสโมสรที่ตนเองเป็นประธาน เขา

เขียนว่า

“‘เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนชวนผม ผมไม่รู้ว่าจะแสดงท่าที 

อย่างไร แต่ผมก็สมัครด้วยความขอบคุณ . . .  นั่นเป็นความรู้สึก

ที่ผมชอบ ความรู้สึกว่ามีเพื่อน ผมสวดอ้อนวอนขอให้มีเพื่อนมา

ตลอดชีวิต และหลังจากรอคอยมา 17 ปี พระผู้เป็นเจ้าทรงตอบ

คำาสวดอ้อนวอนนั้น’

“เมื่ออายุ 19 ปีเขาได้นอนเต๊นท์เดียวกับริชาร์ดในช่วงงานฤดู

ร้อน เขาสังเกตเห็นริชาร์ดอ่านหนังสือเล่มหนึ่งทุกคืน เขาถาม

ว่ากำาลังอ่านอะไร ริชาร์ดบอกว่ากำาลังอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 

“‘ผมเปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วและเข้านอน จะว่าไปแล้ว นั่นคือ

หนังสือที่ทำาลายวัยเด็กของผม ผมพยายามลืมเรื่องนั้น แต่หนึ่ง

สัปดาห์ผ่านไป ผมนอนไม่หลับ ทำาไมเขาอ่านทุกคืน ไม่นานผม

ก็ทนไม่ไหว ผมต้องหาคำาตอบให้ได้ ด้วยเหตุนี้ คืนหนึ่งผมจึง

ถามเขาว่ามีอะไรสำาคัญนักหนาในหนังสือเล่มนั้น อะไรอยู่ใน

นั้น . . .  เขาเริ่มอ่านตรงที่เขาอ่านค้างไว้ เขาอ่านเกี่ยวกับพระ

เยซู เกี่ยวกับการปรากฏในอเมริกา ผมตกใจ ผมไม่คิดว่าชาว

มอรมอนจะเชื่อในพระเยซู’ . . .

“ครั้งต่อมา ชายหนุ่มคนนี้กับเพื่อนของเขาเดินทางด้วยกัน  

ริชาร์ดยื่นพระคัมภีร์มอรมอนให้เขาและขอให้เขาอ่านออกเสียง 

เขาทำาตามและรู้สึกถึงการดลใจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ใน

ทันที

แอลมา 1–4
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“การประชุมประจักษ์พยานของเราต้องมุ่งไปท่ีพระผู้ช่วยให้รอด 
หลักคำาสอนของพระกิตติคุณ พรของการฟื้นฟูและคำาสอนจาก
พระคัมภีร์มากขึ้น เราจำาเป็นต้องแทนที่เรื่องเล่าจากครอบครัว 
บันทึกการเดินทาง และการบรรยายต่างๆ ด้วยประจักษ์พยาน
อันบริสุทธิ์ . . .

“. . .การแสดงประจักษ์พยานคือ ‘การเป็นพยานโดยอำานาจ
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์; การประกาศความจริงด้วยความอง- 
อาจตามความรู้หรือความเชื่อส่วนตัว’ (คู่มือพระคัมภีร์ “เป็น 
พยาน”) การประกาศความจริงอย่างแจ้งชัดทำาให้เกิดการเปล่ียน 
แปลงในชีวิตผู้คน นั่นคือสิ่งที่จะเปลี่ยนจิตใจ นั่นคือสิ่งที่พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงยืนยันได้ในใจลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า

“แม้ว่าเราสามารถมีประจักษ์พยานในหลายเรื่อง แต่ในฐานะ 
สมาชิกศาสนจักร มีความจริงพื้นฐานที่เราต้องสอนกันอย่าง
สม่ำาเสมอ และแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อเดียวกับเราด้วย 
จงเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้า
ทรงเป็นพระบิดาของเราและ
พระเยซูคือพระคริสต์ แผนแห่ง
ความรอดมุ่งเน้นท่ีการชดใช้ 
ของพระผู้ช่วยให้รอด โจเซฟ  
สมิธฟื้นฟูความสมบูรณ์แห่ง
พระกิตติคุณอันเป็นนิจของ
พระเยซูคริสต์ และพระคัมภีร์
มอรมอนเป็นหลักฐานซึ่งแสดง
ว่าประจักษ์พยานของเราจริง” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2004 
หน้า 50–52)

•	ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) กล่าว
เตือนถึงการใช้อารมณ์ในประจักษ์พยาน

“ข้าพเจ้าขอกล่าวเตือนในเรื่องนี้. . . ข้าพเจ้ากังวลใจเมื่อดู 
เหมือนว่ามีการใช้อารมณ์รุนแรงหรือน้ำาตาไหลไม่หยุดเมื่อรู้สึก 
ถึงการประทับอยู่ของพระวิญญาณ แน่นอนว่าพระวิญญาณ
ของพระเจ้าจะทำาให้เกิดความรู้สึกอันแรงกล้า รวมถึงร้องไห้ 
แต่การแสดงออกภายนอกไม่ควรทำาให้สับสนกับการประทับ
อยู่ของพระวิญญาณเอง

“ข้าพเจ้าเฝ้าดูพ่ีน้องชายท่ีประเสริฐหลายคนตลอดระยะเวลา
หลายปีที่ผ่านมาและเราได้แบ่งปันให้กันถึงประสบการณ์ 

ทางวิญญาณบางอย่างซึ่งเกินจะพรรณนาและหาได้ยาก 

ประสบการณ์เหล่านั้นแตกต่างกัน แต่ละครั้งมีความพิเศษใน 
 

แอลมา 4:15–19

เหตุใดแอลมาจึงยอมสละบัลลังก์พิพากษา 
ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใดจากแบบอย่างของแอลมา

แอลมา 4:19 แสดงประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์

•	เพื่อเรียกให้ผู้คนกลับคืนมา แอลมารู้ว่า “การสั่งสอนพระ 

วจนะมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะนำาผู้คนให้ทำาสิ่งซึ่งเที่ยงธรรม—

แท้จริงแล้ว, บังเกิดผลอันมีพลังแก่จิตใจผู้คนยิ่งกว่าดาบ, หรือ

สิ่งใด” (แอลมา 31:5) ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์เน้นความ

จำาเป็นของโลกที่จะได้ยินประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์

“ท่านจะจำาได้ว่าแอลมาสละบัลลังก์พิพากษาเพื่อท่านจะมี

เวลาและกำาลังสำาหรับงานที่สำาคัญกว่า [แอลมา 4:19]

“ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ โลกปัจจุบันต้องการพลังของประจักษ ์

พยานที่บริสุทธิ์ ต้องการพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ และ

ถ้าโลกจะต้องรับฟังพระกิตติคุณ ก็ต้องมีผู้ส่งสารที่จะสอนพระ

กิตติคุณ” (“There Must Be Messengers,” Ensign, Oct. 

1987, 2)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแนะนำาวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ให้แสดงประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์

“พูดง่ายๆ คือ ประจักษ์พยาน—ประจักษ์พยานที่แท้จริง เกิด

จากพระวิญญาณและได้รับการยืนยันโดยพระวิญญาณ 

บริสุทธิ์—เปลี่ยนชีวิตได้ ประจักษ์พยานนี้จะเปลี่ยนวิธีที่ท่าน 

คิดและสิ่งที่ท่านทำา เปลี่ยนสิ่งที่ท่านพูด มีผลต่อลำาดับความ 

สำาคัญที่ท่านตั้งไว้และเรื่องที่ท่านเลือกทุกเรื่อง . . .

“ประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดในศาสนจักรทำาให้ข้าพเจ้ากังวล 

ว่าจะมีสมาชิกศาสนจักรมากเกินไปท่ีมีประจักษ์พยานยึดมั่น

อยู่กับ ‘ข้าพเจ้าขอบคุณ’ และ ‘ข้าพเจ้ารัก’ และมีน้อยเกินไปที่

สามารถกล่าวด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ชัดเจนจริงใจว่า 

“ข้าพเจ้ารู้” ผลก็คือบางครั้งการประชุมของเราขาดการสร้าง 

จากรากฐานทางวิญญาณที่อุดมด้วยประจักษ์พยานซึ่งกระตุ้น

จิตวิญญาณและมีผลในทางสร้างสรรค์และมีความหมายต่อ

ชีวิตคนทั้งปวงที่ได้ฟัง

บทที่ 23
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 สมาชิกศาสนจักร เขียนคำาพูดสามถึงห้านาทีเกี่ยวกับหลัก
ธรรมที่สมาชิกศาสนจักรจะทำาตามได้เพื่อรักษาตนเองให้
รอดพ้นผลกระทบทางวิญญาณในด้านลบจากการชื่นชอบ
วัตถุนิยม 

•	เปรียบเทียบ แอลมา 1:3–6, 16–20 กับ แอลมา 31:12–29  
และทำาเครื่องหมายในข้อต่างๆ ที่คล้ายกันนี้ เหตุใดคำาสอน 
ของนีฮอร์และศาสนาท่ีละท้ิงความเช่ือของชาวโซรัมจึงดึงดูด 
ใจคนเป็นจำานวนมาก 

•	ท่ามกลางการต่อสู้สุดกำาลัง แอลมาร้องขอความช่วยเหลือ 
จากพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 2:30) เพื่อทนรับศรัทธาของ 
แอลมา พระผู้เป็นเจ้าประทาน “พละกำาลัง” ให้ท่านด้วย
ความสามารถในการปราบศัตรู (แอลมา 2:31) หาประสบ- 
การณ์อ่ืนๆ อย่างน้อยสองประสบการณ์ในพระคัมภีร์มอรมอน 
ที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพละกำาลังให้คนอื่นๆ นึกถึงยามที่
ท่านได้รับพละกำาลังจากพระเจ้าและบันทึกประสบการณ์นั้น
ในบันทึกส่วนตัว ถ้าท่านยังไม่เคยเขียนเรื่องนั้น

ตนเอง เป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจมีหรือไม่มีการร้องไห้ 
บ่อยครั้งมากที่เป็นเช่นนั้นแต่บางครั้งประสบการณ์เหล่าน้ี
ทำาให้ผู้ฟังตกอยู่ในความเงียบงัน” (“Eternal Investments” 
[an evening with President Howard W. Hunter, Feb. 10, 
1989], 3, www.ldsces.org)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่าเหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงย้ำาเตือนให้ต่อต้าน

การสวม “เสื้อผ้าราคาแพง” (แอลมา 1:6, 27,  32) และ
การหมกมุ่นกับทรัพย์สมบัติทางโลก สมัยนิยม แฟชั่น หรือ
กระแสสังคมแบบใดที่วิสุทธิชนยุคสุดท้ายควรหลีกเลี่ยง

•	ท่านจะใช้เสียงของท่านปกป้องมาตรฐาน สิทธิ์ และเอกสิทธิ์
ของศาสนจักรในปัจจุบันได้อย่างไร

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	อ่าน แอลมา 1–4 ทำาเครื่องหมายข้อที่พูดถึงความร่ำารวย 

เสื้อผ้าราคาแพง และสิ่งไร้ค่าของโลก สังเกตผลกระทบที ่
การโอ้อวดความร่ำารวยของพวกเขามีต่อความชอบธรรมของ

 

 

แอลมา 1–4
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•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) บอกถึงอุปนิสัย
บางอย่างของผู้ที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ

“เม่ือท่านเลือกทำาตามพระคริสต์ ท่านเลือกท่ีจะเปล่ียนแปลง . . .

“พระเจ้าทรงทำางานจากภายในสู่ภายนอก โลกทำางานจากภาย 
นอกสู่ภายใน โลกจะนำาผู้คนออกจากสลัม พระคริสต์นำาสลัม
ออกจากผู้คน และจากนั้นพวกเขาพาตนเองออกจากสลัม โลก
จะหล่อหลอมมนุษย์โดยเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพวก
เขา พระคริสต์ทรงเปลี่ยนมนุษย์ จากนั้นมนุษย์จะเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมของพวกเขา โลกจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ 
มนุษย์แต่พระคริสต์ทรงเปลี่ยนธรรมชาติวิสัยของมนุษย์ . . .

“ใช่ พระคริสต์ทรงเปลี่ยนแปลงมนุษย์ และมนุษย์ผู้เปลี่ยนแล้ว
จะเปลี่ยนแปลงโลกได้

“มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงเพราะพระคริสต์จะมีพระคริสต์เป็นผู้นำา  
พวกเขาจะถามเช่นเดียวกับเปาโลว่า ‘พระเจ้า พระองค์ทรง 
ประสงค์ให้ข้าพระองค์ทำาสิ่งใด’ (กิจการของอัครทูต 9:6) เปโตร 
กล่าวว่าพวกเขาจะ ‘ดำาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์’  
(1  เปโตร 2:21) ยอห์นกล่าวว่าพวกเขาจะ ‘ดำาเนินตามทางที่
พระองค์ทรงดำาเนินนั้น’ (1 ยอห์น 2:6)

“สุดท้ายมนุษย์ที่มีพระคริสต์ทรงนำาจะสมบูรณ์แบบเนื่องด้วย
พระคริสต์ ประธานฮาโรลด์  บี. ลี อธิบายนัยของถ้อยคำานี้ว่า 
พวกเขาจุดไฟในคนอื่นเพราะพวกขามีไฟในตนเอง (See Stand 
Ye in Holy Places [Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1974], p. 192.)

“จุดประสงค์พวกเขาเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ (ดู 
ยอห์น 5:30)

“พวกเขาทำาตามชอบพระทัยพระเจ้าเสมอ (ดู ยอห์น 8:29)

“พวกเขาไม่เพียงเสียสละชีวิตเพื่อพระเจ้า แต่สำาคัญกว่านั้น
พวกเขาต้องการมีชีวิตเพื่อพระองค์

“เมื่อเข้าไปในบ้านพวกเขา ภาพแขวนบนผนัง หนังสือบนหิ้ง 
เสียงเพลงลอยลม คำาพูดและการกระทำาของพวกเขาเผยให้เห็น
ว่าพวกเขาป็นชาวคริสต์

“พวกเขายืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุก
สิ่ง, และในทุกแห่ง (ดู โมไซยาห์ 18:9)

“พวกเขามีพระคริสต์ในความคิด ดังที่พวกเขามองไปที่พระองค์
ในความนึกคิดทุกอย่าง (ดู คพ. 6:36)

“พวกเขามีพระคริสต์ในใจโดยมีความรักมอบไว้แด่พระองค์
ตลอดกาล (ดู แอลมา 37:36)

แอลมา  5–7

บทที ่   24

บทนำา
แอลมายอมสละบัลลังก์พิพากษาเพ่ือท่านจะออกไป “ในบรรดา 
ผู้คนของนีไฟ. . . เพื่อปลุกเร้าพวกเขาให้นึกถึงหน้าที่ตน. . . 
กดดันด้วยประจักษ์พยานอันบริสุทธ์ิเพ่ือปรามพวกเขา” (แอลมา 
4:19) บันทึกการทำางานของท่านในบรรดาผู้คนแห่งเซราเฮ็มลา 
และผู้คนแห่งกิเดียนช่วยให้เราเห็นจุดยืนทางวิญญาณของ 
เราต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ขณะที่ท่านศึกษาบทเหล่านี้ให ้
พิจารณาว่าคำาถาม คำาแนะนำา และประจักษ์พยานของแอลมา 
จะช่วยให้ท่านจดจำาหน้าท่ีซึ่งมีต่อพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนผู้รับ 
ใช้ของท่านได้อย่างไร มองหาสิ่งที่ทำาให้มีการเกิดใหม่ทางวิญ- 
ญาณและสิ่งซ่ึงจะช่วยให้ท่านพยายามเลียนแบบพระคุณ
ลักษณะของพระผู้ช่วยให้รอด

บทวิจารณ์
แอลมา 5:7 “โซ่แห่งนรก”

•	แอลมานิยามคำาว่า “โซ่แห่ง 

นรก” ว่าเป็นการขึ้นอยู่กับอำา- 

นาจของปฏิปักษ์และนำาตนเอง 

ไปเสี่ยงต่อความพินาศอันเป็น

นิจ (ดู แอลมา 12:6, 11)

แอลมา 5:12–14 “การเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งเกิดขึ้นใน
ใจท่าน”

•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดอธิบายถึงการเปลี่ยนใจเลื่อมใจ—การประสบกับการ 
เปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ—ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
อันเกี่ยวข้องและมีผลต่อชีวิตคนในทุกด้าน “คำากริยา เปลี่ยน
ใจเลื่อมใส หมายถึง ‘การเปลี่ยนจากความเชื่อหรือวิถีอย่าง 
หนึ่งไปสู่อีกอย่างหนึ่ง’ [และ] การเปลี่ยนใจเลื่อมใส เป็น ‘ การ
เปลี่ยนแปลง ทางวิญญาณและทางศีลธรรมที่เป็นไปตาม การ 
เปลี่ยนแปลง ความเชื่อด้วยความเชื่อมั่น’ ดังที่ใช้ในพระคัมภีร์  
การเปลี่ยนใจเลื่อมใส โดยปกติไม่ได้หมายถึงการยอมรับพระ 
เยซูและคำาสอนของพระองค์ในใจเท่านั้นแต่เป็นศรัทธาที่สร้าง
แรงจูงใจในตัวเขาและในพระกิตติคุณ ศรัทธาซึ่งทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง อย่างแท้จริงในการเข้าใจความ 
หมายของชีวิตและในความภักดีที่คนมีต่อพระผู้เป็นเจ้า—ใน 
ความสนใจ ความคิดและความประพฤติ ขณะที่ การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใส อาจสำาเร็จเป็นระดับๆ แต่ไม่มีใครเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างแท้จริงเว้นแต่และจนกว่าเขาจะเป็นคนใหม่ที่ใจ” (in Con- 
ference Report, Oct. 1975, 107–8; or Ensign, Nov. 1975, 71)
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แอลมา 5:14, 19 “ได้รับรูปลักษณ์ของพระองค์ไว้ใน
สีหน้าท่าน”

•	เม่ือรับใช้เป็นผู้ช่วยโควรัมอัครสาวกสิบสอง เอ็ลเดอร์ธีโอดอร์ 
เอ็ม. เบอร์ตัน (1907–1989) ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่ทำาตามพระบิดา 
บนสวรรค์ดูจะเหมือนพระองค์มากกว่า “ถ้าเรายอมรับพระผู ้
เป็นเจ้าเข้าสู่ชีวิตเราอย่างแท้จริงและดำาเนินชีวิตให้สอดคล้อง 
กับพระบัญญัติของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำาการเปล่ียน 
แปลงอันลึกซึ้งในรูปลักษณ์ของเราและเราจะเริ่มเป็นเหมือน 
พระบิดาบนสวรรค์ ผู้ทรงสร้างเราตามรูปลักษณ์ของพระองค์  
อาจเป็นรูปลักษณ์เช่นนี้ใช่ไหมที่เราจำาได้เมื่อเราพบชายหญิงผู้
พยายามดำาเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า” (in Conference 
Report, Oct. 1973, 151; or Ensign, Jan. 1974, 114)

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับศาสนจักรเรื่องความสว่างบน
สีหน้าของนักศึกษาวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

“เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้านึกถึงการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่เยรู- 
ซาเล็มเมื่อประมาณ 17 ปีก่อน การประชุมนั้นเกี่ยวกับการเช่าที ่
ดินเพ่ือสร้างศูนย์เยรูซาเล็มของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ สำาหรับ
การศึกษาในตะวันออกใกล้ ก่อนเซ็นสัญญาเช่าประธานเอสรา  
แทฟท์ เบ็นสันและเอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ ซึ่งขณะ
นั้นเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์ เห็นพ้องกับ 
รัฐบาลอิสราเอลในนามของศาสนจักรและมหาวิทยาลัยว่าจะ
ไม่สอนศาสนาในอิสราเอล 

 

“ท่านอาจสงสัยว่าเหตุใดเราจึงเห็นพ้องต้องกันว่าจะไม่สอน
ศาสนา เราถูกขอร้องให้ทำาเช่นนั้นเพื่อจะได้รับอนุญาตให้สร้าง
อาคารที่สง่างามซึ่งตั้งอยู่ในเยรูซาเล็ม นครแห่งประวัติศาสตร์ 
เท่าที่ เรารู้ศาสนจักรและบีวายยูรักษาคำามั่นสัญญาอย่าง
เคร่งครัดและสมเกียรติที่จะไม่สอนศาสนา หลังจากเซ็นสัญญา

“พวกเขารับส่วนศีลระลึกเกือบทุกสัปดาห์และเป็นพยานอีกครั้ง 
ต่อพระบิดานิรันดร์ว่าพวกเขาเต็มใจรับพระนามของพระบุตร
ของพระองค์ไว้กับเขา ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา และรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ (ดู โมโรไน 4:3)” (in Conference 
Report, Oct. 1985, 4–6; or Ensign, Nov. 1985, 5–7)

แอลมา 5:14 “เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า”

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายว่าการเปลี่ยนใจเลื่อมใสนำาไปสู่การเกิดใหม่ได้อย่างไร

“การเปล่ียนใจเล่ือมใสหมายถึง ‘หันกลับ’ การเปล่ียนใจเล่ือมใส 
คือหัน จาก วิถีของโลก มา อยู่ กับ วิถีของพระเจ้า การเปลี่ยน 
ใจเลื่อมใสรวมถึงการกลับใจและการเชื่อฟัง การเปลี่ยนใจ 
เลื่อมใสทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งในใจ [ดู โมไซยาห์ 
5:2; แอลมา 5:12–14] ฉะนั้นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงจึง 
‘เกิดใหม่’ [ดู ยอห์น 3:3–7; โมไซยาห์ 27:24–26] โดยเดินไปกับ
ความใหม่ของชีวิต [ดู โรม 6:3–4]

“ในฐานะผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง เราได้รับการกระตุ้นให ้
ทำาสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้เราทำา [ดู โมไซยาห์ 5:2–5] และ
เป็นดังที่พระองค์ทรงประสงค์ให้เราเป็น [ดู 3 นีไฟ 27:21, 27]” 
(ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2005 หน้า 102)

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) กล่าวว่า “การ
เกิดใหม่มาโดยพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าผ่านศาสนพิธี” 
(History of the Church, 3:392)

เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมงคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่านับเป็นปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงที่ได้เกิด 
ใหม่ “บางทีปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ที่สุด. . .คือการเยียวยาจิต 
วิญญาณที่ป่วยจากบาปเพื่อผู้ที่มืดบอด หูหนวก หรือเจ็บป่วย 
ทางวิญญาณจะกลับมาบริสุทธิ์สะอาดอีกคร้ังและได้รับความ 
รอดเป็นมรดก บางทีปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิต
แต่ละคนคือการเกิดใหม่ ผู้ได้รับอำานาจการชำาระให้บริสุทธิ์จาก 
พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเขา ผู้ที่บาป
และความชั่วร้ายเผาไหม้จิตวิญญาณเขาเหมือนไฟแผดเผา ผู้
ที่มีชีวิตใหม่ทางวิญญาณ” (The Mortal Messiah, Book 4 
[1981], 3:269)

•	แนวคิดเพิ่มเติมเรื่องการเกิดใหม่จากพระผู้เป็นเจ้า ดู บท
วิจารณ์โมไซยาห์ 5:2 (หน้า 144) และของ โมไซยาห์ 27:25 
(หน้า 166)

แอลมา 5–7
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ในปัจจุบัน มีคนบอกว่าเรายังมีทรัพย์สมบัติไม่มากพอหรือยัง
ไปเที่ยวสนุกไม่ได้มากพอ ตราชูของ โลก ส่งข่าวสารบอกเรา
ตลอดเวลาว่าเรายังต้องหาทรัพย์สมบัติมาถ่วงดุลน้ำาหนักที่ยัง
ขาดอยู่ [ดู ดาเนียล 5:27] . . .

“แต่พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงทำางานด้วยวิธีนี้ . . .

“. . . ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าไม่มีสักคนเดียวในพวกเราที่พระผู้ 
เป็นเจ้าทรงรักหรือทะนุถนอมน้อยกว่าอีกคนหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็น 
พยานว่าพระองค์ทรงรักเราทุกคน—ไม่ว่าเราจะขาดความม่ันใจ 
มีความวิตกกังวล มีภาพลักษณ์เฉพาะตน และทุกรูปแบบ  
พระองค์ไม่ได้วัดที่พรสวรรค์หรือรูปร่างหน้าตา หน้าที่การงาน  
หรือทรัพย์สมบัติ พระองค์ให้กำาลังใจผู้เข้าแข่งขัน ทุกคน ทรง 
ขอให้แข่งกันต่อต้านบาป ไม่ใช่ ต่อต้านกันเอง ข้าพเจ้าทราบ 
ว่าถ้าเราซื่อสัตย์ เสื้อคลุมแห่งความชอบธรรมที่สวมได้พอดีตัว
มีเตรียมไว้ให้ ทุกคน [ดู อิสยาห์ 61:10; 2  นีไฟ 4:33; 9:14], 
‘เสื้อคลุม . . .  ที่ . . .  ขาวสะอาดในพระโลหิตของพระเมษโปดก’ 
[วิวรณ์ 7:14] ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่าเราจะให้กำาลังใจกันและ 
กัน ด้วยความหมายมั่นชิงชัยรางวัลดังกล่าว” (ดู เลียโฮนา 
กรกฎาคม 2002 หน้า, 77–79)

แอลมา 5:46–47 “พระวิญญาณแห่งการเปิดเผย”

•	แอลมาเห็นเทพ แต่ท่านเป็นพยานใน แอลมา 5:46–47 ว่า 
เป็นเพราะการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนท่ีทำาให้ท่านรู้ 
ไม่ใช่เพราะการเห็นเทพ ประธานฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ (1856– 
1945) อธิบายว่า “มีคนจำานวนมากพูดว่า ‘ถ้าฉันเพียงแต่เห็น 
ถ้าฉันเพียงได้ยินเทพประกาศบางอย่าง นั่นจะทำาให้ฉันซื่อสัตย์
ไปตลอดชีวิต’ สิ่งนั้นไม่มีผลต่อคนเหล่านี้ [เลมันและเลมิวเอล] 
ที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าและไม่มีผลในวันนี้” (in Conference  
Report, Apr. 1924, 159)

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายสาเหตุที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีอำานาจมากกว่าการเยือนของเทพ  
“พระคริสต์ . . .  ทรงประกาศว่าการแสดงให้ประจักษ์ที่เราอาจ 
ได้รับ . . .  จากการเยือนของเทพ สัตภาวะพื้นคืนชีวิตที่สามารถ
จับต้องได้ จะไม่ฝากความประทับใจ . . .  ซึ่งเราได้รับผ่านการ
แสดงให้ประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ การเยือนเป็นการ 
ส่วนตัวจะเลือนรางเมื่อเวลาผ่านไปแต่การนำาทางของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะกลับคืนมาใหม่และดำาเนินต่อไปวันแล้ว
วันเล่า ปีแล้วปีเล่า ถ้าเราดำาเนินชีวิตอย่างมีค่าควรต่อพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. 
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:44)

เช่า เพื่อนของเราคนหนึ่งกล่าวอย่างรู้ทันว่า ‘เรารู้ว่าคุณจะไม่
สอนศาสนา แต่คุณจะทำาอย่างไรกับความสว่างในดวงตาของ
พวกเขา’ เขาหมายถึงนักศึกษาของเราที่ศึกษาอยู่ในอิสราเอล” 
(ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 2005 หน้า 23)

แอลมา 5:21–22 “อาภรณ์...สะอาดจากรอยเป้ือนท้ังหมด”

•	การอ้างอิงถึง “อาภรณ์” ใน แอลมา 5:22 แสดงให้เห็นถึง 
จุดยืนทางวิญญาณของเราต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เอ็ลเดอร ์
ลินน์  เอ. มิคเคลเซ็นแห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึงความคล้ายคลึง 
ระหว่างการชำาระที่เราได้รับผ่านการชดใช้และการซักผ้าเปื้อน 
ดิน “การซักอาภรณ์ของเราให้สะอาดโดยพระโลหิตของพระ 
เมษโปดกมีลักษณะคล้ายคลึงกับการซักผ้าเป้ือนของเรา เพราะ 
เป็นโดยการพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชดใช้ท่ีทำาให้อาภรณ์ของ 
เราขาวสะอาด ข้อพระคัมภีร์ที่อ้างถึงอาภรณ์นั้นครอบคลุมถึง 
ทั้งหมดในตัวเรา ความจำาเป็นต้องชำาระให้สะอาดเกิดขึ้นเมื่อ 
เราแปดเปื้อนบาป การพิพากษาและการอภัยโทษเป็นพระราช
อำานาจพิเศษของพระผู้ช่วยให้รอด เพราะมีแต่พระองค์เท่านั้นที่
ประทานอภัยและล้างบาปให้เราได้ [ดู แอลมา 5:21–27; คพ. 
64:10]” (เลียโฮนา พฤศจิกายน 2003 หน้า 12)

Alma 5:28 ถูก “ถอดความจองหองออก”

•	ทำาความเข้าใจแบบเจาะลึกในหัวข้อความจองหอง ดู บท 
วิจารณ์ฮีลามัน 3:33–34, 36; 4:12 (หน้า 265) และบทวิจารณ์ 
ฮีลามัน 12:5–6 (หน้า 279)

แอลมา 5:29 ถูก “ถอดความริษยาออก”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองสอนว่าความริษยาซึ่งเกิดจากอิทธิพลทางโลกเป็นอุปสรรค
ขวางกั้นความรักอันสมบูรณ์แบบของพระผู้เป็นเจ้า 

“กล่าวกันว่า ความริษยาเป็นบาปอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครยอมรับ 
แต่สุภาษิตเก่าแก่ของชาวเดนมาร์กพูดถึงการแผ่ขยายอย่าง 
กว้างขวางของแนวโน้มในเรื่องนี้ว่า ‘ถ้าความริษยาเป็นเชื้อไข้  
คนทั้งโลกจะต้องป่วยเป็นแน่’ . . .  ขณะที่คนอื่นดูเหมือนโตขึ้น
ในสายตาเรา เราก็คิดว่าเราเองต้องเล็กลง น่าเสียดายที่บาง
ครั้งเราก็ทำาให้ตนเองเล็กลง

“ส่ิงน้ีเกิดข้ึนได้อย่างไร โดยเฉพาะเม่ือเราหวังอย่างมากว่าจะไม่ 
เป็นเช่นนั้น ข้าพเจ้าคิดถึงเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อนั่นคือทุกๆ 
วันเราเห็นการล่อลวงไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งซึ่งบอกเราว่าสิ่งที่
เรามียังไม่พอ บางคนหรือบางสิ่งมักจะบอกเราเสมอว่า เราต้อง
หล่อกว่านี้และรวยกว่านี้ เป็นที่ยกย่องชื่นชมมากกว่าที่เป็นอยู ่

บทที่ 24
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‘สิ่งที่ไร้ประโยชน์ของโลก’ ได้แก่ทุกสิ่งที่เชื่อมโยงกับสิ่งทางโลก
สี่อย่างคือทรัพย์สมบัติ ความจองหอง ชื่อเสียง และอำานาจ สิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้พระคัมภีร์เตือนเราว่า ‘ลูกจะพาสิ่งเหล่านั้นไปกับ
ลูกไม่ได้’ (แอลมา 39:14) เราควรแสวงสิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ
อย่างที่พระคัมภีร์สัญญาต่อผู้ซื่อสัตย์ว่า ‘ขุมทรัพย์แห่งความรู้, 
แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่’ (คพ. 89:19)” (ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 
2001 หน้า 121)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวด้วยว่ารูปลักษณ์
ทางกายเป็นอันตรายทางวิญญาณ “ในแง่ของการสนใจตนเอง 
มากมายและมุ่งไปทางด้านร่างกาย นี่เป็นมากกว่าความคลั่ง 
ไคล้ทางสังคม มันเป็นการบ่อนทำาลายทางวิญญาณและเป็น 
สาเหตุของความทุกข์ส่วนใหญ่ . . .  ในโลกสมัยใหม่ หาก 
ผู้ใหญ่ให้ความสนใจกับรูปลักษณ์ —ปลูก ดึง ตัด เพิ่มเติมและ 
ดัดแปลงทุกสิ่งที่ดัดแปลงได้—ความกดดันและความกังวล 
เหล่านั้นจะซึมออกไปสู่ลูกๆ อย่างแน่นอน ณ จุดหนึ่งปัญหาจะ
กลายเป็นปัญหาที่พระคัมภีร์มอรมอนเรียกว่า ‘ความคิดฝันของ
คนถือดี’ [1 นีไฟ 12:18] ในสังคมทางโลกทั้งความไร้ประโยชน์ 
และ ความคิดฝันโลดแล่นไม่รู้จบ คนเราจะต้องมีกระเป๋าเครื่อง
สำาอางใบโตๆ สักใบหนึ่งอย่างแน่แท้เพื่อประชันกับความงาม
ที่สื่อต่างๆ รอบตัวเราพรรณนาไว้” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 
2005 หน้า 35)

แอลมา 5:57 “ท่านจงออกมาจากคนชั่วร้าย . . .  ท่านจงแยก 
ตัวออกมา”

•	เอ็ลเดอร์เดวิด อาร์. สโตนแห่งสาวกเจ็ดสิบสนทนาถึงเทคนิค
ที่ใช้สร้างพระวิหารแมนแฮตตัน นิวยอร์กเป็นแบบอย่างของคน
ที่จะนำาตนเองออกจากอิทธิพลของโลก

“ผู้คนในโลกจำานวนมากทำาตามอย่างบาบิโลนสมัยโบราณโดย
เดินไปตามทางของตนเองและทำาตามเทพเจ้า ‘ซึ่งลักษณะนั้น
เป็นเหมือนกับลักษณะของโลก’ [คพ. 1:16]

“การท้าทายอันยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหน่ึงที่เราต้องเผชิญคือการ
ที่เราจะสามารถดำาเนินชีวิตอยู่ในโลกโดยที่ไม่เป็นของโลก เรา
ต้องสร้างไซอันท่ามกลางบาบิโลน . . .

“การที่ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการสร้างพระวิหารแมนแฮตตัน 
ทำาให้ข้าพเจ้ามีโอกาสอยู่ในพระวิหารบ่อยครั้งก่อนการอุทิศ 
พระวิหาร เป็นสิ่งที่วิเศษมากที่ได้นั่งในห้องซีเลสเชียล และอยู่
ที่นั่นในความเงียบสงบโดยไม่ได้ยินเสียงใดๆ จากท้องถนนอัน 
วุ่นวายของนิวยอร์ก เป็นไปได้อย่างไรที่พระวิหารจะเป็นที่สงบ 

•	วิญญาณแห่งการเปิดเผยคือการสื่อสารจากพระผู้เป็นเจ้าสู ่
มนุษย์โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์สู่ความนึกคิดและ
ใจ (ดู คพ. 8:2) เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองอธิบายวิธีที่จะรู้ว่าเป็นการสื่อสารจากพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ 

“ความประทับใจต่อ ความนึกคิด เป็นสิ่งที่พิเศษยิ่ง

“ถ้อยคำาที่เป็นรายละเอียดสามารถได้ยินหรือรู้สึกและเขียนไว้
ราวกับเป็นคำาแนะนำาที่บอกให้เขียนตาม

“การสื่อสารสู่ ใจ เป็นความ
รู้สึกประทับใจโดยทั่วไปมาก 
กว่า พระเจ้ามักจะทรงเริ่มโดย 
ประทานความรู้สึกประทับใจ  
เมื่อใดท่ีมีการยอมรับความ
สำาคัญของความรู้สึกประทับใจ
และมีคนเชื่อฟัง คนนั้นจะม ี
ความสามารถมากขึ้นที่จะรับ 
คำาแนะนำาในรายละเอียดเข้าสู่  
ความนึกคิด มากกว่าเดิม ความ 

ประทับใจ ถ้าทำาตาม จะมีพลังจากคำาแนะนำาที่เจาะจงมากขึ้น
ต่อความนึกคิด” (“Helping Others to Be Spiritually Led” 
[Church Educational System symposium on the Doctrine 
and Covenants, Aug. 11, 1998], 3–4; see LDS.org under 
gospel library/additional addresses/CES addresses)

แอลมา 5:53–54 “สิ่งไร้ประโยชน์ของโลก”

•	สิ่งไร้ประโยชน์ หมายความว่า “ว่างเปล่า ไร้ค่า ไม่มีแก่นสาร 
คุณค่า หรือความสำาคัญ . . .  กระหยิ่มยิ้มย่องกับการถือดีใน 
ความสำาเร็จของตนเอง” (Noah Webster’s First Edition of 
an American Dictionary of the English Language, 1828 
[1967])

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แนะนำาวิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นกับสิ่งไร้ 
ประโยชน์ของโลก “พระเยซูทรงสอนว่า ‘ชีวิตของคนมิได้อยู่ใน 
การที่มีของฟุ่มเฟือย’ (ลูกา 12:15) ดังนั้นเราจึงไม่ควรยอมให้
ตัวเอง ‘ส่ำาสมทรัพย์สมบัติไว้สำาหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิม 
และที่แมลงกินเสียได้ และที่ขโมยขุดช่องลักเอาไปได้’ (มัทธิว 
6:19) กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ทรัพย์สมบัติในใจของเรา—การจัด
ลำาดับความสำาคัญของเรา—ไม่ควรเป็นส่ิงท่ีพระคัมภีร์เรียกว่า 
‘ความมั่งคั่ง [และ] สิ่งที่ไร้ประโยชน์ของโลกนี้’ (แอลมา 39:14) 

แอลมา 5–7
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“ดร. ฮิวจ์ นิบลีย์ ในหลักสูตรการศึกษาสำาหรับฐานะปุโรหิตเมื่อ 
ปี 1957 An Approach to the Book of Mormon (แนวทาง
ศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน) ในบทที่  8 หน้า  85 มีการกล่าวถึง
ประเด็นนี้

“‘. . . ประเด็นหนึ่งที่เอื้อต่อการโจมตีพระคัมภีร์มอรมอนคือ 
ข้อความใน แอลมา 7:10 ที่ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะประสูติ “ที่ 
เยรูซาเล็มซึ่งเป็น แผ่นดิน ของบรรพบุรุษเรา” ตรงนี้เยรูซาเล็ม 
ไม่ใช่เมือง “ใน แผ่นดินของบรรพบุรุษเรา” นี่ คือ แผ่นดิน พระ 
คริสต์ประสูติในหมู่บ้านห่างจากนครเยรูซาเล็มประมาณหกไมล์ 
นั่นไม่ได้อยู่ในเมืองแต่เป็นสิ่งที่เรารู้ว่าในสมัยโบราณพวกเขา 
ระบุว่าเป็น “แผ่นดินแห่งเยรูซาเล็ม”’” (Answers to Gospel  
Questions, comp. Joseph Fielding Smith  Jr., 5  vols. 
[1957–1966], 1:174)

•	ทั้งเยรูซาเล็มและเบธเลเฮมเรียกขานกันว่าเมืองดาวิด ซึ่ง
ทำาให้เกิดความสับสนบางอย่าง ลูกา 2:11 พูดถึงเบธเลเฮมว่า
เป็นเมืองดาวิด แต่ 2  ซามูเอล 5:6–8; 2  พงศ์กษัตริย์ 14:20;  
1  พงศาวดาร 11:4–8 ทั้งหมดนี้พูดถึงเยรูซาเล็มว่าเป็นเมือง 
ดาวิด

แอลมา 7:6, 19–20

แอลมาเล็งเห็นสิ่งใดเกี่ยวกับสถานะ 
ทางวิญญาณของผู้คนของกิเดียน

 
แอลมา 7:11–12 ความเจ็บปวด ความทุกข์ การล่อลวง 
ความป่วยไข้ และความทุพพลภาพของเรา

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเขียนถึงความทุพพลภาพของพระผู้ช่วยให้รอด 
เนื่องด้วยความทุกข์ของความเป็นมรรตัยและการล่วงละเมิด 
ของเราแต่ละคน “พระองค์ทรงทราบจากประสบการณ์ส่วน 
พระองค์ที่เกิดขึ้นจริง เพราะพระองค์มิได้ทรงทนทุกข์จากความ
เจ็บปวด ความทุกข์และการล่อลวงทุกประเภทระหว่างสถานะ 
ท่ีสองของพระองค์เท่าน้ัน แต่พระองค์ทรงรับเอาบาป ความเจ็บ 
ปวด ความป่วยไข้ และความทุพพลภาพของเราไว้ด้วยพระองค์
เองเช่นกัน (ดู แอลมา 7:11–12) ดังนั้นพระองค์ทรงทราบไม่ 
เฉพาะความคิดที่เป็นนามธรรมแต่จากความเป็นจริง ‘ตามเนื้อ 
หนัง’ ท่ีมนุษย์ท้ังปวงทนทุกข์ทรมาน พระองค์ทรงแบกรับความ 
ทุพพลภาพของเราก่อนที่เราแบกรับสิ่งเหล่านั้น พระองค์ทรง 

สงัดอันควรแก่ความคารวะ ขณะที่ความอึงอลและความอล- 
หม่านของนครใหญ่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่หลา

“คำาตอบอยู่ในโครงสร้างของพระวิหาร พระวิหารสร้างภายใน 
กำาแพงอาคารที่มีอยู่แล้วและผนังภายในของพระวิหารเชื่อม 
กับผนังด้านนอกเพียงไม่ก่ีจุด น่ันคือวิธีท่ีพระวิหาร (ไซอัน) จำากัด 
ผลกระทบจากบาบิโลนหรือโลกภายนอก

“ที่นั่นอาจเป็นบทเรียนสำาหรับเราที่นี่ เราสามารถสร้างไซอันที ่
แท้จริงท่ามกลางพวกเราได้โดยการกำาหนดขอบเขตซึ่งบาบิโลน 
จะมีอิทธิพลต่อชีวิตเรา . . .

“ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าเราจะอาศัยอยู่ในเมืองใด เรา 
สามารถสร้างไซอันของเราเองได้ตามหลักธรรมแห่งอาณาจักร
ซีเลสเชียลและพยายามเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์เสมอ . . .

“เราไม่ต้องเป็นเสมือนหุ่นกระบอกในมือวัฒนธรรมของสภาพ
แวดล้อมและยุคสมัย เราสามารถเป็นคนกล้าและเดินอยู่ในวิถ ี
ของพระเจ้าและดำาเนินตามรอยพระบาทของพระองค์ได้” (ด ู
เลียโฮนา พฤษภาคม 2006 หน้า 110–113)

แอลมา 5:57–58; 6:3 “ชื่อจะถูกลบ”

•	การสนทนาเรื่องชื่อถูกลบอ้างอิง บทวิจารณ์โมไซยาห์ 26: 
32–36 (หน้า 164) และบทวิจารณ์ โมโรไน 6:7 (หน้า 387)

แอลมา 6:8

หลักธรรมใดนำาทางแอลมาขณะที่ท่านประกาศ
พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าในเมืองแห่งกิเดียน

 
แอลมา 7:10 พระเยซูประสูติที่เยรูซาเล็ม

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ อธิบายสถานที่ประสูติของ 
พระผู้ช่วยให้รอดตามที่แอลมาประกาศไว้

“ไม่มีความขัดแย้งหรือความไม่สอดคล้องกันในพระคัมภีร์ 
มอรมอนกับความจริงใดๆ ท่ีบันทึกในพระคัมภีร์ไบเบิล การอ่าน 
อย่างถี่ถ้วนในสิ่งที่แอลมากล่าวจะแสดงให้เห็นว่าท่านไม่ได้มี 
เจตนาจะประกาศว่าพระเยซูจะประสูติ ใน เยรูซาเล็ม แอลมา 
ทราบดีกว่านั้น เช่นเดียวกับโจเซฟ สมิธและผู้ที่มีส่วนร่วมกับ 
ท่านในการนำาพระคัมภีร์มอรมอนออกมา ถ้าแอลมาพูดว่า  
‘ประสูติ ใน เยรูซาเล็ม เมือง ของบรรพบุรุษเรา’ จะสร้างความ 
แตกต่างท้ังปวงในโลก จากน้ันเราจะกล่าวว่าท่านพูดผิด แอลมา 
ไม่ได้พูดผิด และสิ่งที่ท่านกล่าวไว้เป็นความจริง

บทที่ 24
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“สิทธิอำานาจของท่านมาโดยการแต่งตั้ง อำานาจของท่านมาโดย
การเชื่อฟังและความมีค่าควร” (in Conference Report, Oct. 
1981, 47; or Ensign, Nov. 1981, 32)

แอลมา 7:23 “รู้จักยับยั้งตนในทุกสิ่ง”

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชน์ของการรู้จักยับยั้งตนอย่างปลอดภัย

“การรู้จักยับยั้งชั่งตนทำาให้เกิดความมีสติและการหักห้ามตน 

เองในการกระทำา เตือนใจเราถึงพันธสัญญาข้อหนึ่งที่เราทำา . . .

“พระคัมภีร์พร่ำาสอนให้เรา ‘รู้จักยับยั้งตนในทุกสิ่ง’ (1  โครินธ ์

9:25; แอลมา 7:23; 38:10; คพ. 12:8) การรู้จักยับยั้งตน 

สามารถคุ้มครองเราจากผลของการกระทำาเกินขอบเขต” (in 

Conference Report, Oct. 1991,  81; or Ensign, Nov. 

1991, 60)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	แม้หลังจากที่เห็นเทพ แอลมายังต้องกลับใจ ใช้ศรัทธาใน 

พระเยซูคริสต์ และใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการได้

รับประจักษ์พยาน แอลมา 5:45–48 อธิบายกระบวนการ

ที่แอลมาได้รับความรู้เกี่ยวกับ “พระบุตร, องค์เดียวที่ถือ

กำาเนิดจากพระบิดา” อย่างไร

•	ท่านเห็นความเหมือนและความแตกต่างใดบ้างในการปฏิบัติ 

ศาสนกิจของแอลมาท่ามกลางผู้คนของเซราเฮ็มลาและผู้คน 

ของกิเดียน

•	ความเข้าใจและความปลื้มปีติในการชดใช้ลึกซึ้งขึ้นอย่างไร

เมื่อท่านศึกษา แอลมา 7:11–13

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	แอลมาถามคำาถามมากกว่า 40  ข้อในบทที่  5 อ่านคำาถาม 

ที่แอลมาถามและเลือกหนึ่งข้อเพื่อเขียนตอบหนึ่งย่อหน้า 

โดยประกอบด้วยความเข้าใจ ความรู้สึก หรือแนวคิดเกี่ยว

กับหัวข้อของคำาถามนั้น

•	ค้นคว้าและหาความหมายของคุณลักษณะที่เขียนไว้ใน  

แอลมา 7:23  ซึ่งท่านอาจจะไม่คุ้นเคย

ทราบดีว่าจะทรงช่วยเหลือเราอย่างไร เราไม่สามารถบอกพระ- 
องค์ถึงความเจ็บปวด การล่อลวง หรือความทุกข์ได้เพราะ 
พระองค์ทรงเรียนรู้ ‘ตามเนื้อหนัง’ และชัยชนะของพระองค์ถึง 
ที่สุด” (We Will Prove Them Herewith [1982], 46)

แอลมา 7:12 “ทรงช่วยผู้คนของพระองค์”

•	คำาสอนเกี่ยวกับคำาว่า ช่วย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ 
กล่าวว่า “คำาว่า [ช่วย] มักใช้ในพระคัมภีร์เพื่ออธิบายถึงการ 
ดูแลเอาใจใส่ท่ีพระคริสต์ทรงมีต่อเรา ความหมายตามตัวอักษร 
คือ ‘ว่ิงไปหา’ ช่างเป็นวิธีเลอเลิศในการอธิบายถึงความพยายาม 
อันเร่งด่วนของพระผู้ช่วยให้รอดในนามของเรา แม้พระองค์ทรง 
เรียกเราให้มาหาพระองค์และทำาตามพระองค์ แต่พระองค์ก็ยัง 
ทรงวิ่งอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อมาช่วยเรา (“Come unto Me” [CES 
fireside for young adults, Mar. 2, 1997], 7, www.ldsces.org)

แอลมา 7:15–16

แอลมาแนะนำาและสัญญาอะไรกับผู้คนของกิเดียน

 
แอลมา 7:22–24 หน้าที่รับผิดชอบของฐานะปุโรหิต
แห่งเมลคีเซเดค

•	แอลมา 7:22–24 ประกอบด้วยคำาแนะนำาแก่ผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตและคุณสมบัติต่างๆ ที่พวกเขาควรมีเพื่อทำาหน้าที่ฐานะ 
ปุโรหิตได้อย่างถูกต้อง คำาแนะนำานี้คล้ายกับคำาแนะนำาที่ให้ผู ้
ดำารงฐานะปุโรหิตในหลักคำาสอนและพันธสัญญา 121:41–42 
ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ใน แอลมา 7 และ หลักคำาสอนและพันธ- 
สัญญา  121 ช่วยให้ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตรู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่ม 
อำานาจของพวกเขาในฐานะปุโรหิต 

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายความสำาคัญของการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในฐานะ 
ผู้ดำารงฐานะปุโรหิต

“ฐานะปุโรหิตมีค่าอย่างยิ่งต่อพระเจ้า พระองค์ทรงรอบคอบ 
อย่างยิ่งว่าจะมอบฐานะปุโรหิตอย่างไรและโดยใคร การนี้ไม ่
เคยทำาเป็นการลับ 

“ข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงวิธีมอบ สิทธิอำานาจ ให้ท่าน อำานาจ ที่
ท่านได้รับจะขึ้นอยู่กับว่าท่านทำาสิ่งใดกับของประทานศักด์ิสิทธิ์
ที่มองไม่เห็นนี้ 

แอลมา 5–7
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“ข้าพเจ้าขอให้ท่านพิจารณาถึงความมีประสิทธิภาพในการ 
สวดอ้อนวอนของท่าน ท่านรู้สึกว่าใกล้ชิดเพียงใดกับพระบิดา 
บนสวรรค์ของท่าน ท่านรู้สึกว่าการสวดอ้อนวอนของท่านได้รับ 
คำาตอบหรือไม่ ท่านรู้สึกว่าเวลาที่ท่านใช้ในการสวดอ้อนวอน 
ได้เพิ่มคุณค่าและยกระดับจิตวิญญาณของท่านหรือไม่ ท่าน
ต้องปรับปรุงการสวดอ้อนวอนหรือไม่

“มีเหตุผลมากมายที่การสวดอ้อนวอนของเราขาดพลัง บางครั้ง 
กลายเป็นกิจวัตรประจำาวัน การสวดอ้อนวอนของเราไม่จริงใจ 
เมื่อเราพูดถ้อยคำาเดิมๆ ซ้ำาไปซ้ำามาจนคำาเหล่านั้นกลายเป็น 
การท่องจำามากกว่าการสื่อสาร นี่คือสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
อธิบายว่าเป็นการ ‘พูดพล่อยๆ ซ้ำาซาก’ (มัทธิว 6:7) พระองค์
ตรัสว่าจะไม่รับฟังการสวดอ้อนวอนเช่นนี้ . . .

“คำาสวดอ้อนวอนของท่านบางคร้ังฟังและรู้สึกว่าเหมือนเดิมไหม 
ท่านเคยสวดอ้อนวอนราวกับเครื่องจักรโดยมีถ้อยคำาพรั่งพรู 
ออกมาเหมือนกับตัดมาจากเครื่องจักรไหม บางครั้งท่านเบื่อ 
การสวดอ้อนวอนไหม

“การสวดอ้อนวอนที่ไม่ค่อยได้ใช้ความคิดของเรานั้นยากที่
พระบิดาบนสวรรค์จะใส่พระทัย เมื่อท่านรู้สึกว่าตนเองกำาลัง 
สวดอ้อนวอนเป็นกิจวัตร จงถอยกลับมาและคิด พินิจไตร่ตรอง 
สักครู่ถึงสิ่งที่ท่านขอบพระทัยอย่างแท้จริง” (“Improving Our 
Prayers,” in Brigham Young University 2002–2003  
Speeches [2003], 160)

แอลมา 8:10–16 พระเจ้าจะทรงช่วยเราเม่ือเราซ่ือสัตย์

•	หลังจากแอลมาสั่งสอนพระกิตติคุณสำาเร็จจนเป็นที่จดจำา 
ในเมืองอื่นๆ ท่านถูกสบประมาท ถ่มน้ำาลาย และขับไล่ออกจาก 
แอมันไนฮาห์ จากนั้นเทพให้ความมั่นใจอีกว่าความพยายาม 
ของแอลมาเป็นท่ียอมรับต่อพระเจ้าและแอลมาควรกลับไป
สั่งสอนผู้คนอีกครั้ง (ดู แอลมา 8:15–16) เพื่อแสดงความคิด
เห็นถึงผู้ที่บางครั้งรู้สึกว่าความพยายามจนสุดความสามารถ
ของพวกเขายังไม่พอหรือล้มเหลว ประธานโธมัส  เอส. มอนสัน
กล่าวดังนี้

“‘ทำาหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด แล้วปล่อยที่เหลือไว้กับพระเจ้า’ 
[‘The Legend Beautiful’ โดย เฮนรีย์ แวดสเวิร์ธ ลองเฟลโลว์]

“หากมีบางคนที่รู้สึกว่าตนอ่อนแอเกินกว่าจะเปลี่ยนไปตาม 
การขึ้นลงของวิถีชีวิตเขา หรือหากมีใครล้มเหลวที่จะแก้ไขให้
ดีขึ้นเพราะความกลัวอย่างท่ีสุดน้ัน—กลัวท่ีจะล้มเหลว—ไม่มี 
คำาปลอบโยนใดจะให้ความเชื่อมั่นได้มากไปกว่าพระวจนะของ 

แอลมา  8–12
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บทนำา
การปฏิบัติศาสนกิจของแอลมาต่อเมืองแห่งแอมันไนฮาห์แสดง 
ให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสนับสนุนผู้รับใช้ที่เชื่อฟังพระองค์ 
อย่างซื่อสัตย์แม้ในยามยากลำาบากอย่างยิ่งหรือต้องเสียสละ 
ส่วนตัว (ดู 1  นีไฟ 1:20) หลังจากความพยายามในเบื้องต้นที่ 
จะสอนในเมืองชั่วร้ายนี้ แอลมาได้รับพรโดยการเยือนจากเทพ 
ผู้ทำาให้ท่านมั่นใจถึงจุดที่ท่านยืนต่อเบื้องพระพักตร์พระผู้เป็น 
เจ้าและแนะนำาท่านให้กลับไปที่แอมันไนฮาห์ ที่นั่นมีชายชื่อ 
อมิวเล็คได้รับคำาแนะนำาจากเทพให้ต้อนรับแอลมา ต่อมาชาย 
ทั้งสองได้รับการดลใจให้รู้วิธีต่อกรกับทนายความผู้เชี่ยวชาญ 
ซึ่งมีเจตนาสร้างความขัดแย้งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ประสบ- 
การณ์ของแอลมาและอมิวเล็คเป็นแบบอย่างให้เราในวันนี้ ถึง 
แม้ท่านจะยังมีการท้าทายที่ต้องเผชิญ แต่พระบิดาบนสวรรค ์
จะประทานพรท่านด้วยความมั่นใจ การดลใจ และความช่วย
เหลือขณะที่ท่านพยายามเชื่อฟังพระองค์ 

นอกจากน้ี ในบทเหล่าน้ียังแสดงให้เห็นถึงอำานาจของการ “กด 
ดันด้วยประจักษ์พยานอันบริสุทธิ์” (แอลมา 4:19) เพื่อต้านทาน 
ผู้ที่ขัดขวางงานของพระเจ้า ขอให้สังเกตผลของหลักคำาสอน 
เร่ืองการฟ้ืนคืนชีวิตและการพิพากษาคร้ังสุดท้ายท่ีมีต่อซีเอสรอม 
พิจารณาว่าหลักคำาสอนเหล่านี้ส่งผลต่อจิตใจและประจักษ์
พยานของท่านตลอดจนคนรอบข้างท่านอย่างไร

บทวิจารณ์
แอลมา 8:10 “การสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลัง”
•	คำาว่า “การสวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลัง” แสดงให้เห็นถึงการ 
ส่ือสารอันเป่ียมด้วยพลังศรัทธากับพระผู้เป็นเจ้า เอ็ลเดอร์โจเซฟ 
บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำา 
วิธีที่เราจะประเมินและพยายามปรับปรุงการสวดอ้อนวอนของ
เราให้มีพลังมากขึ้น
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•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลินยกตัวอย่างพรบางประการที่จะ 
เข้ามาสู่ชีวิตเราเม่ือเราเสริมการสวดอ้อนวอนเข้ากับการอด
อาหารที่เหมาะสม

“การอดอาหารควบคู่กับการสวดอ้อนวอนอันแรงกล้าจะมีพลัง 
มาก สิ่งนี้จะเติมความคิดของเราด้วยการเปิดเผยทางวิญญาณ 
จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เราเมื่อมีการล่อลวง

“การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนจะช่วยพัฒนาความกล้า 
หาญและความเชื่อมั่นในตนเอง ช่วยเสริมสร้างอุปนิสัย สร้าง
วินัยและการควบคุมตนเอง บ่อยครั้งเมื่อเราอดอาหาร การสวด 
อ้อนวอนและการวิงวอนด้วยความชอบธรรมจะมีพลังมากขึ้น 
ประจักษ์พยานจะเติบโต เราจะมีวุฒิภาวะทางวิญญาณและ
อารมณ์ อีกทั้งชำาระจิตวิญญาณของเราให้บริสุทธิ์ ทุกครั้งที่เรา
อดอาหาร เราจะค่อยๆ ควบคุมความอยากและความลุ่มหลง
ทางโลกได้มากขึ้น . . .

“การอดอาหารด้วยวิญญาณที่
ถูกต้องและในวิธีของพระเจ้า 
จะเพิ่มพลังทางวิญญาณให้เรา 
เสริมวินัยในตนเอง เติมสันติสุข 
ภายในบ้าน จิตใจผ่อนคลาย 
ด้วยความสุข เพ่ิมพลังต้านทาน 
การล่อลวง เตรียมตัวเราให ้
พร้อมเผชิญความทุกข์ยาก  
และเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์”  
(ดู เลียโฮนา พฤษภาคม 2001 หน้า 105, 108)

แอลมา 9:14–23 พรอันประเสริฐนำามาซึ่งหน้าที่รับผิด
ชอบสำาคัญ
•	แอลมาเตือนว่าถึงแม้ในตอนนั้นชาวเลมันจะเป็นคนชั่วร้าย  
แต่ในวันพิพากษาพระเจ้าจะทรงโปรดปรานพวกเขามากกว่า 
ผู้คนแห่งแอมันไนฮาห์ (ดู แอลมา 9:14) ชาวเลมันทำาตามประ
เพณีผิดๆ ที่สืบทอดต่อกันมาขณะที่ชาวนีไฟโดยทั่วไปและโดย
เฉพาะผู้คนแห่งแอมันไนฮาห์เป็น “ ผู้ ที่ โปรดปราน อย่าง มาก เช่น 
นั้น ของ พระเจ้า;. . .  เป็น ที่ โปรดปราน ยิ่ง กว่า ทุก ประชาชาติ,  
ตระกูล, ภาษา, หรือ ผู้คน อื่น ใด” (แอลม 9:20) ด้วยพรอัน
ประเสริฐนำามาซึ่งหน้าที่รับผิดชอบสำาคัญ

ซิสเตอร์เชอรี แอล. ดิว ขณะนั้นเป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธาน 
สมาคมสงเคราะห์สามัญสอนว่า “‘เพราะ จาก เขา ผู้ ที่ ประทาน  
ให้ มาก ก็ เรียกร้อง จาก เขา มาก; และ คน ที่ทำาบาป ต่อ ความสว่าง 
ที่ เจิดจ้า กว่า จะ ถูก กล่าวโทษ หนัก กว่า เดิม’ (คพ. 82:3) บาง

พระเจ้าที่ว่า ‘พระคุณ ของ เรา เพียงพอ สำาหรับ คน ทั้งปวง ที่นอบ- 
น้อม ถ่อม ตน ต่อหน้า เรา; เพราะ หาก พวก เขา นอบน้อม ถ่อม ตน  
ต่อหน้า เรา, และ มี ศรัทธา ใน เรา, เม่ือน้ัน เรา จะ ทำาให้ ส่ิง ท่ีอ่อนแอ  
กลับ เข้มแข็ง สำาหรับ พวก เขา’ [อีเธอร์ 12:27]

“เราพบปาฏิหาริย์ทุกหนแห่งที่ขยายการเรียกฐานะปุโรหิต เมื่อ
ศรัทธาแทนที่ความสงสัย เมื่อการรับใช้อย่างไม่คำานึงถึงตนเอง 
กำาจัดการดิ้นรนที่เห็นแก่ตัว อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าจะนำาจุด
ประสงค์ของพระองค์ออกมา” (ใน Conference Report, Oct. 
1999, 64–65; หรือ Ensign, Nov. 1999, 50)

แอลมา 8:18 แอลมา “กลับไปโดยเร็ว”
•	หลังจากได้ยินข่าวสารของเทพ แอลมา “กลับไปโดยเร็ว” สู ่
แอมันไนฮาห์ ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดสอนว่าการเช่ือฟังพระเจ้าโดยฉับพลันทันทีเป็นสิ่งจำาเป็น
ต่อความผาสุกทางวิญญาณของเรา

“ไม่ว่าขณะนี้ศรัทธาท่ีจะปฏิบัติตามพระผู้เป็นเจ้าของเรามีมาก 
เพียงใด เราจำาเป็นต้องเสริมสร้างศรัทธานั้นให้แข็งแกร่งอยู ่
เสมอและรักษาให้มีพลังสดชื่นอยู่ตลอดเวลา เราทำาอย่างนั้น 
ได้โดยตัดสินใจเสียแต่บัดนี้ว่าเราจะเชื่อฟังอย่างรวดเร็วขึ้นและ 
เด็ดเดี่ยวมากขึ้นที่จะอดทน การเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นแต่เนิ่นๆ และ 
มีความแน่วแน่คือสิ่งสำาคัญของการเตรียมพร้อมทางวิญญาณ 
. . .

“พระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยรักและพระบุตรผู้ทรงเป็น 
ท่ีรักของพระองค์ประทานความช่วยเหลือทุกอย่างแก่เราเท่าที่ 
จะทรงทำาได้เพ่ือให้เราผ่านการทดสอบของชีวิตที่เราต้องเผชิญ  
แต่เราต้องตัดสินใจท่ีจะเช่ือฟังและทำาทันที เราเสริมสร้างศรัทธา 
ที่จะผ่านการทดสอบการเชื่อฟังด้วยเวลาและโดยการเลือกของ 
เราในแต่ละวัน เราตัดสินใจได้ในขณะนี้ที่จะทำาทุกสิ่งที่พระผู ้
เป็นเจ้าทรงขอให้เราทำาอย่างรวดเร็ว” (ดู เลียโฮนา พฤศจิกายน 
2005 หน้า 46, 48)

แอลมา 8:26 การอดอาหาร
•	แอลมาอดอาหารเพื่อเตรียมความคิดและจิตวิญญาณใน 
การสอนผู้อยู่อาศัยของแอมันไนฮาห์ การอดอาหารมักเป็นเคร่ือง 
บ่งชี้ให้พระเจ้าทรงเห็นความจริงจังในการขอของเรา ประธาน
เจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า 
“บางครั้งการอดอาหารก็เหมาะจะเป็นหลักฐานท่ีแน่นแฟ้นถึง 
ความจริงใจของเรา ... เม่ือเราอดอาหารเรามีจิตวิญญาณท่ีนอบ- 
น้อม ซึ่งทำาให้เราสอดคล้องกับพระผู้เป็นเจ้าและพระประสงค์
อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์มากขึ้น” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 2002 
หน้า 70)

แอลมา 8–12
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•	ก่อนลีไฮและอิชมาเอลเดินทางเข้าไปในแดนทุรกันดาร พวก
เขาทั้งสองเป็นผู้สืบตระกูลของโยเซฟ อาศัยอยู่กับครอบครัวใน
เยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรยูดาห์ นักเขียนท่าน
หนึ่งอธิบายว่าเหตุใดบรรพชนของลีไฮ ถึงแม้จะสืบทอดมาจาก
โยเซฟ จึงอาศัยในเยรูซาเล็ม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วสร้างขึ้นเพื่อผู้สืบ
ตระกูลของยูดาห์ “นักศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนบางคนสงสัย 
ว่าผู้สืบตระกูลของโยเซฟยังอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มเมื่อ 600 ป ี
ก่อนคริสตกาล ได้อย่างไรในเมื่อสมาชิกส่วนใหญ่ของเผ่าเอฟ- 
ราอิมและมนัสเสห์ถูกชาวอัสซีเรียจับไปเป็นทาสประมาณ  
721 ปี ก่อนคริสตกาล พระคัมภีร์ใน 2 พงศาวดารอาจให้คำาไข 
ต่อปัญหานี้ เรื่องราวนี้กล่าวไว้เมื่อประมาณ 941 ปี  ก่อน 
คริสตกาล อาสา กษัตริย์ของแผ่นดิน รวบรวมชนเผ่ายูดาห์และ 
เบนยามินทั้งหมด ‘และคนเหล่านั้นจากเอฟราอิม มนัสเสห์’  
มาไว้ที่เยรูซาเล็ม (2  พงศาวดาร 15:9) ‘และคนเหล่านั้นจาก 
เอฟราอิม มนัสเสห์’ ที่รวบรวมมาไว้ในเยรูซาเล็มเมื่อประมาณ  
941 ปี  ก่อนคริสตกาล อาจรวมถึงบรรพบุรุษของลีไฮและ 
อิชมาเอล” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study 
of the Book of Mormon [1976], 199)

แอลมา 10:22–23 “คำาสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรม”
•	สังเกตผลท่ีคำาสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรมมีต่อประชาชาติ 
หนึ่ง คำาสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรมช่วยให้ชาวนีไฟรอดพ้น 
จากการถูกทำาลายในเวลาต่อมาระหว่างวันเวลาของแม่ทัพ 
โมโรไนและซามูเอลชาวเลมันเช่นกัน (ดู แอลมา 62:40;  
ฮีลามัน 13:12–14)

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) กล่าวถึง 
คำาสวดอ้อนวอนในวันเวลาของเราว่า “มีคนซื่อตรงและซื่อสัตย ์
มากมายที่ดำาเนินชีวิตตามพระบัญญัติทั้งปวงและชีวิตกับ
คำาสวดอ้อนวอนของพวกเขาช่วยโลกให้รอดพ้นจากหายนะ”  
(in Conference Report, Apr. 1971, 7; or Ensign, June 1971, 
16) หลังจากคนชอบธรรมถูกทำาลายหรือย้ายออกจากแอมัน- 
ไนฮาห์ คำาสวดอ้อนวอนของคนชอบธรรมจึงหยุดคุ้มครองเมือง 
และ “ทุก คน ที่ มี ชีวิต ของ ชาว แอ มัน ไน ฮาห์ถูกทำาลาย” (แอลมา  
16:9)

แอลมา 11:22 “เงินหกออนไท”
•	ออนไท เป็นสกุลเงินสำาคัญที่สุดในสังคมชาวนีไฟ จุดประ- 
สงค์ที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งในการพูดถึงเงินเหรียญของชาวนีไฟ 
ใน แอลมา 11 ก็เพื่อแสดงให้เห็นจำานวนสินบนที่ซีเอสรอมเสนอ 
ให้ถ้าอมิวเล็คจะ “ปฏิเสธ การ ดำารง อยู่ ของ พระ ผู้ทรง เป็น เหนือ  

ครั้งข้อเรียกร้องของความเป็นสานุศิษย์ก็หนักหนา แต่เราไม่
ควรคาดหวังหรอกหรือที่จะเดินทางไปสู่ความรุ่งเรืองนิรันดร์ 
เพื่อทำาให้เราเติบโต บางครั้งเรามีเหตุผลในการหมกมุ่นกับโลก 
น้ีและขาดความปรารถนาในเรื่องความเติบโตทางวิญญาณ 
โดยที่เรามักจะบอกกับตนเองและคนอื่นๆ ว่าการดำาเนินชีวิต 
ตามพระกิตติคุณไม่น่าจะเรียกร้องอะไรจากเรามากนัก แต ่
มาตรฐานของพระเจ้าในเรื่องของพฤติกรรมมักจะเรียกร้อง 
มากกว่ามาตรฐานทางโลกเสมอ เพราะรางวัลของพระเจ้าคือ 
ความรุ่งเรืองอันไม่มีที่สิ้นสุด—ซึ่งรวมถึงปีติ สันติสุข และความ
รอดอันแท้จริง” (“เราเป็นสตรีของพระผู้เป็นเจ้า” เลียโฮนา 
มกราคม 1999 หน้า 119)

แอลมา 10:2–3 ลีไฮ—“ผู้สืบตระกูลของมนัสเสห์”

•	เชื้อสายของลีไฮในฐานะผู้สืบตระกูลของมนัสเสห์เป็นสัม- 
ฤทธิผลส่วนหนึ่งของคำาสัญญาที่มีต่อโยเซฟในสมัยโบราณ ไม ่
นานก่อนมรณกรรมของท่าน โยเซฟแห่งอียิปต์กล่าวถึงความ 
มั่นใจที่พระเจ้าประทานให้ท่านเกี่ยวกับลูกหลานของท่านว่า

“ข้าพเจ้า ได้ รับ สัญญา จาก พระเจ้า, ว่า . . .  พระเจ้า พระผู้เป็น
เจ้า จะ ทรง ยก อังกูร อัน ชอบธรรม ขึ้น มา จาก เอว ข้าพเจ้า . . .

“และ เหตุการณ์ จะ บังเกิด ขึ้น คือ พวก เขา จะ กระจัดกระจาย อีก 
ครั้ง; และ จะ ทรง หัก อังกูร หนึ่ง ออก มา, และ จะ ทรง ย้าย อังกูร นั้น 
เข้าไป ใน ประเทศ ห่าง ไกล; กระนั้น ก็ตาม พวก เขา จะ เป็น ที่ จดจำา 
ไว้ ใน พัน ธ สัญญา ของ พระเจ้า, เมื่อ พระ เม ส สิ ยาห์เสด็จ มา . . .

“พระเจ้า พระผู้เป็นเจ้า ของ บรรพบุรุษ ข้าพเจ้า รับสั่ง แก่ ข้าพเจ้า 
ดังนี้ . . .

“ดังนั้น เลือดเนื้อเชื้อไข ของ เจ้า จะ เขียน, และ เลือดเนื้อเชื้อไข 
ของ ยู ดาห์จะ เขียน; และ เรื่อง ที่ จะ เขียน ไว้ โดย เลือดเนื้อเชื้อไข 
 ของ เจ้า, และ เรื่อง ที่ จะ เขียน ไว้ โดย เลือดเนื้อเชื้อไข ของ ยู ดาห ์
ด้วย, จะ เข้า มา รวม กัน สู่ การ  
หักล้าง หลัก คำา สอน ที่ ผิด, และ  
ยุติ การ โต้แย้ง, และ สถาปนา  
สันติภาพ ใน บรรดา เลือดเน้ือ 
เชื้อไข ของ เจ้า, และ นำา พวก เขา  
มา สู่ ความ รู้ เก่ียว กับ บรรพบุรุษ 
ของ พวก เขา ใน ยุค สุดท้าย; และ 
 มา สู่ ความ รู้ เก่ียว กับ พัน ธ สัญญา 
 ของ เรา ด้วย, พระเจ้า ตรัส” (ปจส, ปฐมกาล 50:24–25, 27, 31; 
ดู 2 นีไฟ 3:5, 12 ด้วย)

บทที่ 25
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“‘ความหวังใจอันมีชีวิต’ ที่เราได้รับจากการฟื้นคืนชีวิต คือ 
ความมั่นใจว่าความตายไม่ใช่บทสรุปอัตลักษณ์ของเราแต่ 
เป็นเพียงขั้นตอนที่จำาเป็นในการเปลี่ยนจุดหมายที่กำาหนดไว้
แล้วจากความเป็นมรรตัยสู่ความเป็นอมตะ ความหวังใจเช่นนี้
เปลี่ยนแปลงมุมมองทั้งหมดของชีวิตมรรตัย . . .

“ความมั่นใจเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตให้ความเข้มแข็งและมุม 
มองต่อความอดทนการท้าทายของชีวิตมรรตัยที่เราทุกคนและ 
คนที่เรารักเผชิญ สิ่งเหล่านี้ได้แก่ความบกพร่องทางร่างกาย  
จิตใจหรืออารมณ์ ที่เราเป็นมาแต่กำาเนิด หรือเป็นในช่วงชีวิต 
มรรรตัย เพราะการฟื้นคืนชีวิต เราจึงรู้ว่าความบกพร่องในชีวิต 
มรรตัยเหล่านี้เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

“ความเชื่อมั่นในการฟ้ืนคืนชีวิตยังเป็นแรงผลักดันอันทรงพลัง 
แก่เราที่จะรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าในช่วงชีวิต 
มรรตัยของเรา . . .

“. . .   นอกเหนือจากนั้น เว้นแต่บาปในความเป็นมรรตัยของเรา
ได้รับการชำาระและลบล้างไปโดยการกลับใจและการให้อภัย 
(ดู แอลมา 5:21; 2  นีไฟ 9:45–46; คพ. 58:42) เราจะฟ้ืนคืน 
ชีวิตโดยมี ‘ความจำาอย่างชัดเจน’ (แอลมา 11:43) และ ‘มีค วาม 
รู้ อัน สมบูรณ์ เกี่ยว กับ ความผิด ทั้งหมด ของ เรา, และ ความ ไม่  
สะอาด ของ เรา’ (2  นีไฟ 9:14; ดู แอลมา 5:18 ด้วย) เรื่อง 
สำาคัญเกี่ยวกับความจริงเน้นหนักในพระคัมภีร์หลายข้อโดย 
แนะนำาว่าหลังการฟื้นคืนชีวิตจะมีการพิพากษาคร้ังสุดท้าย 
เกิดขึ้นในทันที (ดู 2 นีไฟ 9:15, 22; โมไซยาห์ 26:25; แอลมา  
11:43–44; 42:23; มอรมอน 7:6; 9:13–14) แท้จริงแล้ว ‘ชีวิต 
นี้ เป็น เวลา สำาหรับ มนุษย ์ที่ จะเตรียม พบ พระผู้เป็นเจ้า’ (แอลมา 
34:32  ). . . .

“ความรู้ที่แน่นอนของเราเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตสู่ความเป็น 
อมตะทำาให้เรามีความกล้าหาญท่ีจะเผชิญความตายของตน 
—แม้ความตายที่เราเรียกว่าก่อนวัยอันควร . . .

“ความม่ันใจเกี่ยวกับความเป็นอมตะช่วยให้เราแบกรับความ
พลัดพรากในความเป็นมรรตัยท่ีเกี่ยวข้องกับความตายของคน
ที่เรารัก. . . เราควรสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าสำาหรับความมั่นใจ
นั้นที่ทำาให้ความพลัดพรากในความเป็นมรรตัยเกิดขึ้นเพียง
ชั่วคราวโดยให้ความหวังและความเข้มแข็งแก่เราที่จะดำาเนิน
ต่อไป” (ดู เลียโฮนา กรกฎาคม 2000 หน้า 19–20)

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกแห่งโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร ์
สเตอร์ลิงก์  ดับเบิลยู. สติลล์ (1903–1994) อธิบายถึงพรบาง 
ประการของการฟื้นคืนชีวิตเมื่อท่านสอนว่าร่างกายท่ีฟ้ืนคืน

ทุก สิ่ง” (แอลมา 11:22) ดูเหมือนว่าเงินหกออนไทเท่ากับค่า 
ตอบแทน 42  วันสำาหรับผู้พิพากษาในสังคมผู้คนของแอมัน- 
ไนฮาห์ (ดู แอลมา 11:3, 11–13)

แอลมา 11:34–37

ข้อแตกต่างระหว่างคำาประกาศของพระผู้ช่วยให้รอด 
ใน 3 นีไฟ 9:21 กับคำาตอบที่อมิวเล็คให้แก ่
ซีเอสรอมใน แอลมา 11:34–37 คืออะไร

 
แอลมา 11:40 การชดใช้ครอบคลุมใครบ้าง

•	มักจะมีการเข้าใจผิดในแอลมา 11:40—บางคนคิดว่าอมิว- 
เล็คกำาลังสอนว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อผู้ที่เชื่อและกลับใจ 
เท่านั้น สิ่งนี้ไม่ถูกต้อง พระคัมภีร์บอกเราว่าพระผู้ช่วยให้รอด  
“ทรง ทน รับ ความ เจ็บปวด ของ มนุษย์ ทั้งปวง, แท้จริง แล้ว, ความ 
เจ็บปวด ของ ชาว โลก ที่ มี ชีวิต ทุก คน, ทั้ง ชาย, หญิง, และ เด็ก”  
(2 นีไฟ 9:21; ดู โมไซยาห์ 4:7 ด้วย) อย่างไรก็ตาม ถ้ามนุษยชาติ
ไม่กลับใจพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งว่า “โลหิต ของ เรา จะ ไม่ ชำาระ  
พวก เขา ” (คพ. 29:17) เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่อมิวเล็ค 
เจตนาจะกล่าวถึงคือข้อเท็จจริงท่ีว่าการชดใช้บางส่วนจะไม่นำา
ไปใช้เมื่อคนชั่วร้ายเลือกไม่กลับใจ—ไม่ใช่เพราะว่าพระผู้ช่วย
ให้รอดทรงทนทุกข์เพื่อผู้ที่จะกลับใจเท่านั้น

แอลมา 11:41–45 การฟื้นคืนชีวิต

•	คู่ มื อพระคัมภี ร์ ใ ห้ความ 
หมายการฟื้นคืนชีวิตว่าเป็น  
“การ รวม กัน ของ ร่าง วิญญาณ 
และ ร่างกาย ที่ เป็น เนื้อ หนัง และ  
กระดูก หลัง ความ ตาย. หลังจาก 
 การ ฟื้น คืน ชีวิต, วิญญาณ และ 
ร่างกาย จะ ไม่ แยก จาก กัน อีก 
เลย” (คู่มือพระคัมภีร์ “ฟื้นคืน 
ชีวิต”) ความรู้เรื่องการฟื้นคืน 
ชีวิตเพ่ิมความหมายท่ีมากขึ้น
ให้แก่ชีวิตมรรตัย 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ถึง “ความหวังใจอันมีชีวิต” ที่มาจากผู้มีศรัทธาและวางใจใน 
ความจริงอันศักดิ์สิทธิ์และผลที่จะมีต่อการดำาเนินในแต่ละวัน
ชีวิตประจำาวัน 

แอลมา 8–12
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ไม่ควรสับสนความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้ากับการติดตามที่ไม่ 
คู่ควรกับ “ความลี้ลับ” หรือสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้ายังไม่ทรงเปิดเผย 
พูดถึงการใช้คำาว่า ความลี้ลับ ในยุคสุดท้าย เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. 
แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย
ว่า “มีข้อห้ามหรือข้อจำากัดในการพูดถึง ความลี้ลับ คำานี้เป็น 
เหมือนคำาพูดทั่วไปมากกว่าเป็นการใช้ในพระคัมภีร์ และคำานี ้
พูดถึงคำาสอนซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จัก สิ่งที่พระเจ้ายังไม่ทรงเปิดเผย 
ในความเรียบง่ายของวันนี้ การอ้างอิงเรื่องเหล่านี้จะใช้กับคำา 
ดังกล่าวเมื่อเหล่าเอ็ลเดอร์ได้รับคำาแนะนำาว่าไม่ควรใส่ใจความ
ลี้ลับ” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 524)

แอลมา 12:10–12 เราได้รับ “พระวจนะน้อยลง” เมื่อ
เราทำาใจเราแข็งกระด้าง

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบายว่าถ้าเราปฏิเสธการเปิด 
เผยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เท่ากับเราจำากัดว่าเราสามารถ 
เรียนรู้ได้เพียงไร “เราสอนและเรียนรู้ความลี้ลับของพระผู้เป็น 
เจ้าโดยการเปิดเผยจากพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ ถ้า
เราทำาใจเราแข็งกระด้างต่อการเปิดเผยและจำากัดความเข้าใจ 
สิ่งที่เราสามารถรับได้โดยการศึกษาและเหตุผล เราก็ถูกจำากัด 
อยู่กับสิ่งที่แอลมาเรียกว่า ‘พระวจนะน้อยลง” (The Lord’s Way 
[1991], 42)

แอลมา 12:12–14 พิพากษาตามถ้อยคำา งาน และ 
ความนึกคิดของเรา

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สอนว่าการพิพากษาไม่ได้เป็น 
เพียงการทบทวนการกระทำาที่ทำาไว้ในความเป็นมรรตัย แต่กลับ
เป็นการประเมินว่าเราคือใครและเรากลายเป็นคนอย่างไรอัน
สืบเนื่องจากผลการกระทำาของเรา 

“ศาสดาพยากรณ์นีไฟบรรยายถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายใน 
แง่ของสิ่งที่เรา เป็น ‘และ หาก งาน ของ พวก เขา เป็นความ สกปรก  
พวก เขา ก็ จำา ต้อง สกปรก; และ หาก พวก เขา สกปรก มัน จำา ต้อง 
เป็น ว่า พวก เขา ไม่ สามารถ พำานัก อยู่ ใน อาณาจักร ของพระผู้เป็น
เจ้า’ (1 นีไฟ 15:33; เน้นตัวเอน) โมโรไนประกาศว่า ‘คนสกปรก  
จะ ยัง สกปรก; และ คน ที่ ชอบธรรม จะ ยัง ชอบธรรม; คน ที่ เป็น สุข  
จะ ยัง เป็น สุข; และ คน ที่ ไม่ เป็น สุข จะ ยัง ไม่ เป็น สุข’ (มอรมอน  
9:14; เน้นตัวเอน ดู วิวรณ์ 22:11–12; 2  นีไฟ 9:16; คพ. 
88:35 ด้วย) ‘ความเห็นแก่ตัว’ หรือ ‘ไม่เช่ือฟัง’ หรือคุณลักษณะ 
ส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดของพระผู้เป็นเจ้าก็จะ 
เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อพูดถึง ‘สถานะ’ ของคนชั่วร้ายในการ 
พิพากษาครั้งสุดท้าย แอลมาอธิบายว่าถ้าเราถูกกล่าวโทษ 

ชีวิต “สวยงามเกินกว่าจะเข้าใจ โดยมีประสาทสัมผัสที่เร็วขึ้น 
มีพลังในการหยั่งรู้มากขึ้น และมีความสามารถอันกว้างไกล 
กว่าเดิมที่จะรับความรัก ความเข้าใจ และความสุข” (in Con- 
ference Report, Oct. 1976, 67; or Ensign, Nov. 1976, 48)

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายด้วย 
ว่าการฟื้นคืนชีวิตจะทำาสิ่งใดต่อร่างกายทางกายภาพของเรา 
“ไม่มีเหตุผลที่ผู้ใดจะกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตาของเขาในการฟื้น 
คืนชีวิต ความตายเป็นกระบวนการชำาระล้างให้บริสุทธิ์เท่าที ่
เกี่ยวข้องกับร่างกาย เรามีเหตุผลที่เชื่อว่ารูปร่างหน้าตาในยาม 
ชราจะหายไปและร่างกายจะฟื้นขึ้นมาพร้อมกับความเป็นชาย 
และความเป็นหญิงที่กระฉับกระเฉงอย่างเต็มที่ เด็กจะฟื้นขึ้น 
มาเป็นเด็ก เพราะไม่มีการเติบโตในหลุมศพ เด็กจะเติบโต 
ต่อไปจนกว่าจะถึงสภาพที่สมบูรณ์พร้อมทางวิญญาณของ
พวกเขา” (Answers to Gospel Questions, comp. Joseph 
Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:185)

แอลมา 12:9

พระคัมภีร์ข้อนี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับ 
การมีความรู้มากขึ้นจากพระผู้เป็นเจ้า

แอลมา 12:9 “ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า” คืออะไร

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอธิบายว่าความลี้ลับของพระ 
ผู้เป็นเจ้าเป็นเพียงหลักธรรมศักดิ์สิทธิ์ของพระกิตติคุณท่ีจำาเป็น 
ต่อความรอดของเราที่โลกไม่เข้าใจ “พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะ 
เปิดเผยความล้ีลับของพระองค์แก่ผู้ท่ีรับใช้พระองค์อย่างซ่ือสัตย์ 
. . .  พระกิตติคุณเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากแม้เด็กที่อายุรับผิดชอบ 
ได้ก็สามารถเข้าใจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีหลักธรรมที่เราจะไม ่
เข้าใจในชีวิตนี้ แต่เมื่อความบริบูรณ์มาถึงเราจะเห็นว่าทุก 

หลักธรรมน้ันเรียบง่าย มีเหตุผล
และอยู่ในความเข้าใจของเรา 
หลักธรรมอัน ‘เรียบง่าย’ ของ 
พระกิตติคุณ เช่น บัพติศมา 
การชดใช้ เป็นสิ่งลี้ลับต่อผู้ที่ไม่ 
มีการนำาทางจากพระวิญญาณ
ของพระเจ้า” (Church History 
and Modern Revelation, 
2 vols. [1953], 1:43)

บทที่ 25
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แอลมา 12:24 “สภาพแห่งการทดลอง”

•	คำาว่า สภาพแห่งการทดลอง หรือ เวลาแห่งการทดลอง เป็น 
คำาที่แอลมาใช้ในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู แอลมา 42:4, 10, 13)  
เอ็ลเดอร์ แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายถึงเวลาแห่งการทดลองนี้ว่า “จุดประสงค์หลักของชีวิต
บนแผ่นดินโลกคือเพื่อทำาให้วิญญาณของเราซึ่งดำารงอยู่ก่อน 
โลกเป็นมาได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายเรา ณ ช่วงเวลา 
ที่เป็นโอกาสสำาคัญในความเป็นมรรตัย การรวมกันของสองสิ่ง 
นี้มอบสิทธิพิเศษให้เราที่จะเติบโต พัฒนา และเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเรา 
ทำาได้ก็ต่อเมื่อวิญญาณกับร่างกายรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ด้วย 
ร่างกาย เราจะผ่านการทดลองบางอย่างซึ่งเรียกว่าสภาพแห่ง
การทดลองการดำารงอยู่ของเรา นี่คือเวลาแห่งการเรียนรู้และ 
การทดสอบเพื่อพิสูจน์ตนว่ามีค่าควรแก่โอกาสนิรันดร์ นี่คือทุก
ส่วนของแผนศักดิ์สิทธิ์ที่พระบิดาของเราทรงมีให้บุตรธิดาของ
พระองค์” (in Conference Report, Apr. 1989, 16; or Ensign, 
May 1989, 14)

แอลมา 12:25–33

เหตุใดชื่อ “แผนแห่งการไถ่” จึงเป็นชื่อที่ 
เหมาะสมกับการเตรียมของพระผู้เป็นเจ้า

ที่ทรงมีให้บุตรธิดาของพระองค์

 
แอลมา 12:32 พระบัญญัติ หลังจาก รู้จักแผน

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่าความรู้เรื่องแผนของพระผู้เป็นเจ้าให้คำาตอบแก่
คำาถามที่ยาก ท่านกล่าวกับครูของเยาวชนดังนี้

“คนหนุ่มสาวสงสัยว่า เหตุใด’—เหตุใดเราจึงได้รับบัญชา ให้ทำา 
บางสิ่ง และเหตุใดเราจึงได้รับบัญชา ไม่ ให้ทำาสิ่งอื่นๆ ความรู้
เรื่องแผนแห่งความสุข แม้จะเป็นเพียงโครงร่าง ก็สามารถให้
ความคิดท่านได้ว่า ‘เหตุใด’ . . .

“คำาถามยากส่วนใหญ่ที่เราเผชิญในศาสนจักรในเวลานี้ และ 
เราสามารถเขียนคำาถามเหล่านี้—การทำาแท้งและคำาถามที่  
เหลือทั้งหมด การท้าทายทุกอย่างของผู้ดำารงฐานะปุโรหิตและ 
ผู้ไม่มีฐานะปุโรหิต—ไม่สามารถตอบได้โดยปราศจากความรู้
บางประการเรื่องแผนเป็นภูมิหลัง

จากถ้อยคำา งาน และความนึกคิดของเรา ‘จะ ไม่ พบ ว่า เรา 
ปราศจาก มลทิน;. . . และ ใน สภาพ อัน น่า พรั่นพรึง นี้ เรา จะ ไม่ 
กล้า เงย หน้า ดู พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา’ (แอลมา 12:14)

“จากคำาสอนดังกล่าว เราสรุปได้ว่าการพิพากษาครั้งสุดท้ายไม ่

เพียงเป็นการประเมินผลรวมของการกระทำาดีและการกระทำาช่ัว 

—สิ่งที่เรา ทำา ไว้ แต่เป็นการยอมรับผลในบั้นปลายของการ 

กระทำาและความนึกคิด—สิ่งที่เรา เป็น การพิจารณาความดีชั่ว 

ที่เราทำาจึงยังไม่พอ พระบัญญัติ ศาสนพิธี และพันธสัญญาแห่ง

พระกิตติคุณไม่ได้เป็นรายการเงินฝากที่กำาหนดว่าต้องฝากไว้ 

ในบัญชีสวรรค์ พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือแผนซึ่งแสดง

ให้เราเห็นว่าเราจะเป็นอย่างที่พระบิดาทรงประสงค์ให้เราเป็น” 

(ดู เลียโฮนา มกราคม 2001 หน้า 47)

แอลมา 12:15–18 “ความตาย ครั้ง ที ่สอง, ซึ่ง เป็นความ 
ตาย ทาง วิญญาณ”

•	ข้อมูลเรื่องความตายครั้งที่สองดู บทวิจารณ์เจคอบ 3:11  

(หน้า 120), แอลมา 40:26 (หน้า 244), และฮีลามัน 14:15–19 

(หน้า 284)

แอลมา 12:21 เครูบ

•	เครูบคือ “รูป ลักษณ์ ซึ่ง แสดง ถึง สัต ว เทพ ใน สวรรค์, ลักษณะ  

ท่ี แน่ชัด ไม่ เป็น ท่ี รู้จัก. เหล่า เครูบพบใน สถาน ท่ี ศักด์ิสิทธ์ิ ท้ังหลาย 

ตั้ง ไว้ บน พระ ที่นั่ง กรุณา (อพยพ 25:18, 22; 1  พงศ์กษัตริย์  

6:23–28; ฮีบรู 9:5) และใน นิมิต ของ เอ เสเคียล (เอเสเคียล 10;  

11:22) ในเรื่องราวของการตก เครูบตั้งไว้เพื่อเฝ้า ‘ทางที่จะ 

เข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต’ (ปฐมกาล 3:24)” (Bible Dictionary, 

“Cherubim,” 632)

แอลมา 8–12



190

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	แอลมา 9:8–14 เน้นความสำาคัญของการจำา เขียนลำาดับ 

เรื่องราวพอสังเขปเกี่ยวกับประสบการณ์ทางวิญญาณที่  

สำาคัญของท่านซึ่งท่านมีสิทธิพิเศษที่ได้รับ ท่านอาจพูดคุย 

กับบิดามารดา ปู่ย่าตายาย และจดประสบการณ์ทางวิญญาณ 

ที่สำาคัญและคล้ายคลึงกันจากชีวิตของพวกท่านด้วย พรใด 

ที่จะมาจากการทบทวนประสบการณ์เหล่านี้เป็นประจำาและ 

จากการเขียนเพิ่มเติม

•	แอลมา 11–12 บันทึกรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับการฟื้น 

คืนชีวิต เขียนบทความสั้นๆ จากบทต่างๆ เหล่านี้เกี่ยวกับ

หลักคำาสอนสำาคัญของการฟื้นคืนชีวิตและผลจากการที่ท่าน

มีความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษาที่มีต่อชีวิต

ท่าน 

“แอลมากล่าวดังนี้ และนี่เป็นพระคัมภีร์ข้อโปรดของข้าพเจ้า 
ในเวลานี้ถึงแม้ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนข้อที่ชอบเป็นครั้งคราว ‘ พระ
ผู้เป็นเจ้า จึง ประทาน  บัญญัติ ให ้พวก เขา, หลังจาก  ที ่ทรง ทำาให้ 
พวก เขารู้ ถึง  แผน แห่ง การ ไถ’่ (แอลมา 12:32; เน้นตัวเอน) . . .

“. . .  ถ้าท่านกำาลังพยายามบอก [นักเรียน] ว่า ‘เหตุใด’ โดยทำา 
ตามแบบแผนนั้น ‘พระผู้เป็นเจ้า จึง ประทานบัญญัติ ให ้พวก เขา, 
หลังจาก ที่ทรงทำาให้พวกเขารู้ถึงแผนแห่งการไถ่’” (“The  
Great Plan of Happiness” [Church Educational System 
symposium on the Doctrine and Covenants, Aug.  10, 
1993],  3; see LDS.org under gospel library/additional 
addresses/CES addresses)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	แอลมา 8:18 บันทึกว่าแอลมา “กลับไปโดยเร็ว” สู่แอมัน- 

ไนฮาห์ ใน ปฐมกาล 22:3 เราอ่านว่าอับราฮัม “ลุกขึ้นแต่เช้า 
มืด” เพื่อพาอิสอัคไปบนภูเขา ท่านจะประยุกต์ใช้ข้อพระ
คัมภีร์เหล่านี้กับตนเองอย่างไรเมื่อท่านได้รับการกระตุ้น
เตือนจากพระผู้เป็นเจ้า

•	อ่าน แอลมา 10:6 ท่านคิดว่าอมิวเล็คหมายความว่าอย่างไร 
เมื่อเขากล่าวว่า เขา “ได้รับเรียกหลายครั้ง” แต่ “ไม่ยอมฟัง” 
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อีกหลายตอนในพระคัมภีร์มอรมอน ไม่แยกแยะให้เห็นความ
แตกต่างระหว่าง ปุโรหิต ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนกับ มหา- 
ปุโรหิต ของฐานะปุโรหิตแห่งเมคลีเซเดค ดังน้ี “ศาสดาพยากรณ์ 
ในพระคัมภีร์มอรมอนให้ชื่อ ปุโรหิต แก่เจ้าหน้าที่ผู้รู้กันในสมัย 
การประทานนี้ว่า มหาปุโรหิต นั่นคือ พวกเขาเป็นปุโรหิตของ
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค หรือดังที่แอลมากล่าวไว้ ‘พระเจ้า
พระผู้เป็นเจ้าทรงแต่งตั้งปุโรหิต, ตามระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ของ
พระองค์, ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของพระบุตรของพระองค์’  
(แอลมา 13:1–20)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 599)

แอลมา 13:3–5 “ได้รับเรียกและเตรียมไว้” ก่อนการวาง
รากฐานของโลก

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่าคนเหล่า 
นั้นผู้ได้รับแต่งตั้งสู่การเรียกในความเป็นมรรตัยได้รับแต่งตั้ง 
ล่วงหน้าสู่การเรียกนั้นในชีวิตก่อนเกิด “มนุษย์ทุกคนที่มีการ 
เรียกให้ปฏิบัติศาสนกิจต่อผู้อยู่อาศัยของแผ่นดินโลกได้รับแต่ง
ตั้งสู่จุดประสงค์นั้นในสภาใหญ่ของสวรรค์ก่อนโลกนี้เป็นมา  
ข้าพเจ้าเช่ือว่าข้าพเจ้าได้รับแต่งต้ังสู่ตำาแหน่งน้ีในสภาใหญ่น้ัน” 
(History of the Church, 6:364)

•	คนเหล่านั้นผู้ “ได้รับเรียกและเตรียมไว้นับจากการวางราก- 
ฐานของโลก” ได้รับเลือกจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตก่อนเกิดเพราะ 
“ศรัทธายิ่งและงานดีของพวกเขา” (แอลมา 13:3; ดู คพ. 138: 
55–56; อับราฮัม 3:22–23)

ประธานวิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์ (1807–1898) สอนว่านอกจาก 
ศาสดาพยากรณ์แล้ว เอ็ลเดอร์ทุกคนของอิสราเอลผู้ดำารงฐานะ 
ปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคล้วนได้รับแต่งตั้งล่วงหน้า: “โจเซฟ สมิธ
ได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าก่อนท่านเกิดเช่นเดียวกับเยเรมีย์ . . .  
ข้าพเจ้าจึงพูดเกี่ยวกับโจเซฟ สมิธว่า ท่านได้รับการแต่งตั้งนั้น
ก่อนการวางรากฐานของโลก และท่านออกมาในเวลาที่พระเจ้า
ทรงเห็นควรให้สถาปนางานน้ีบนแผ่นดินโลก และเป็นดังน้ันกับ 
เอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอลหลายหมื่นคน พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ
ทรงประสาทฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านทั้งหลายและทรง
ทำาให้ท่านทั้งหลายเป็นเครื่องมือในพระหัตถ์ของพระองค์เพื่อ
เสริมสร้างอาณาจักรนี้ เราตรึกตรองเรื่องเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนเท่า 
ที่เราควรตรึกตรองหรือไม่” (Discourses of Wilford Woodruff,  
ed. G.  Homer Durham [1990], 281–282; ดู คำาสอนของ
ประธานศาสนาจักร: วิลฟอร์ด วูดรัฟฟ์  [2004] หน้า 15 ด้วย)

•	ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอน 
ว่าท้ังชายและหญิงได้รับงานมอบหมายในชีวิตก่อนเกิด “ในโลก 

แอลมา  13–16
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บทนำา
ท่านใช้สิทธิ์เสรีในชีวิตก่อนเกิดเพื่อทำาการเลือกที่ชอบธรรม 
และเตรียมรับความเป็นมรรตัย (ดู แอลมา 13:3–5) เนื่องด้วย 
ความชอบธรรมก่อนชีวิตมรรตัยของท่าน พระองค์จึงทรงเตรียม 
พรและโอกาสอีกขั้นหนึ่งไว้ให้ท่านในความเป็นมรรตัย—ตาม 
เงื่อนไขของความซื่อสัตย์อย่างต่อเนื่องของท่าน จะเห็นว่า 
แอลมาเน้นความจำาเป็นของการที่เราต้องได้รับการชำาระให้ 
บริสุทธิ์ในความเป็นมรรตัยและเตรียมรับเป้าหมายสูงสุดของ
การเข้าไป “ในสถานพักผ่อนของพระเจ้า” (แอลมา 13:12)

จำาไว้ว่าพระเมตตาและความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ 
กว่าความชั่วร้ายของโลกนี้ ในเมืองแอมันไนฮาคนเหล่านั้นที ่
กลับใจและยอมรับคำาสอนของแอลมาต่างได้รับพรของพระเจ้า 
แม้หลายคนในพวกเขาจะถูกขับออกหรือถูกทำาลายก็ตาม (ดู  
บทวิจารณ์สำาหรับแอลมา 14:7–11 หน้า 195) อมิวเล็คขอร้อง 
แอลมาให้วิงวอนพระเจ้าเพื่อช่วยคนชอบธรรมให้รอดจากการ 
กระทำาของคนชั่ว แต่คำาอธิบายของแอลมาต่ออมิวเล็คยืนยัน 
หลักธรรมแห่งสิทธิ์เสรีและพรซึ่งคอยท่าคนเหล่านั้นผู้ทนทุกข์
เพื่อเห็นแก่พระกิตติคุณ คนชั่วจะได้รับความยุติธรรมของพระ 
ผู้เป็นเจ้าในชีวิตนี้หรือไม่ก็ในชีวิตที่จะมาถึง

บทวิจารณ์
แอลมา 13:1–2 ปุโรหิตได้รับแต่งตั้ง “ตามระเบียบของ
พระบุตรของพระองค์”

•	แอลมาอ้างถึงปุโรหิตผู้ได้รับแต่งตั้ง “ตามระเบียบของพระ 
บุตรของพระองค์” (แอลมา 13:1) วลี ตามระเบียบของพระ 

บุตรของพระองค์ คือการอ้าง 
ถึงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค 
ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน พระ 
เจ้าตรัสว่าก่อนสมัยของเมลคี- 
เซเดค เราเรียกฐานะปุโรหิตนี ้
ว่า “ฐานะปุโรหิตศักด์ิสิทธ์ิ, ตาม 
ระเบียบของพระบุตรของพระ 
ผู้เป็นเจ้า. แต่เนื่องจากความ 
นับถือหรือความคารวะต่อ
พระนาม” พระผู้เป็นเจ้า เราจึง
เปลี่ยนชื่อเป็นฐานะปุโรหิตแห่ง

เมลคีเซเดค (คพ. 107:3–4)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายสาเหตุที่ แอลมา 13 เช่นเดียวกับข้อความ 
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“พระผู้เป็นเจ้าประทานสิทธิ์เสรีให้ลูกๆ ของพระองค์แม้ในโลก 

วิญญาณ [เกิด] โดยสิทธิ์เสรีนั้นวิญญาณแต่ละดวงจึงมีสิทธ ิ

พิเศษเฉกเช่นมนุษย์ท่ีน่ีมีในการเลือกความดีและปฏิเสธความช่ัว 

หรือรับส่วนความชั่วเพื่อทนทุกข์กับผลแห่งบาปของตน เพราะ

เหตุนี้จึงมีบางคนซื่อสัตย์กว่าคนอื่นๆ ในการรักษาพระบัญญัติ

ของพระเจ้า . . .

“วิญญาณของมนุษย์มีสิทธิ์เสรีของตน . . .  วิญญาณของมนุษย ์

ไม่เท่าเทียมกัน พวกเขาอาจมีการเริ่มต้นเท่ากัน และเรารู้ว่า 

พวกเขาทุกคนบริสุทธิ์ในกาลเริ่มต้น แต่สิทธิแห่งสิทธิ์เสรีซึ่ง 

ประทานให้พวกเขาทำาให้บางคนสามารถล้ำาหน้าคนอื่นได้ ด้วย 

เหตุนี้ ตลอดชั่วกาลนานของการดำารงอยู่อันเป็นอมตะ พวกเขา

จึงมีสติปัญญามากขึ้น เปี่ยมด้วยศรัทธามากขึ้น เพราะพวกเขา 

มีอิสระที่จะกระทำาด้วยตนเอง คิดด้วยตนเอง และรับความจริง

หรือกบฏต่อความจริงนั้น” (Doctrines of Salvation, comp. 

Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:58–59)

•	เมื่อครั้งเป็นวิญญาณในโลกก่อนเกิด เราพัฒนาลักษณะที ่

คู่ควรอันแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเรา พระผู้เป็นเจ้า 

ทรงสังเกตเห็นความเจริญก้าวหน้าของเราและทรงมอบความรับ 

ผิดชอบให้เราตามความซื่อสัตย์ของเรา ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ 

สมิธสอนดังนี้ “ในช่วงที่เราอยู่ในสถานะก่อนเกิดเราไม่เพียง 

พัฒนาอุปนิสัยต่างๆ ของเราและแสดงให้เห็นความมีค่าควร

ตลอดจนความสามารถ หรือการขาดสิ่งดังกล่าวเท่านั้น แต่เรา

อยู่ตรงจุดที่มีผู้สามารถสังเกตเห็นความก้าวหน้าเช่นนั้นได้ จึง 

สมควรที่จะเชื่อว่ามีองค์กรศาสนจักรที่นั่น สัตภาวะบนสวรรค ์

อยู่ในสังคมที่จัดระเบียบไว้อย่างสมบูรณ์ ทุกคนรู้จักฐานะของ

ตน ที่นั่นมีการประสาทฐานะปุโรหิตและเลือกผู้นำาให้ปฏิบัต ิ

หน้าที่อย่างไม่ต้องสงสัย จำาเป็นต้องมีศาสนพิธีอันเกี่ยวเนื่อง 

กับการดำารงอยู่ก่อนเกิดและความรักของพระผู้เป็นเจ้าแผ่ไปท่ัว 

ภายใต้สภาพเช่นนั้นเป็นธรรมดาที่พระบิดาของเราจะทรงเล็ง 

เห็นและทรงเลือกผู้มีค่าควรที่สุดและประเมินพรสวรรค์ของ 

แต่ละบุคคล พระองค์มิได้ทรงรู้แต่เพียงว่าเราแต่ละคน สามารถ 

ทำาอะไรได้บ้างเท่านั้น แต่ทรงรู้ด้วยว่าเราแต่ละคนจะทำาอะไร

เม่ือถูกทดสอบและเม่ือทรงมอบความรับผิดชอบให้เรา หลังจาก 

นั้น เมื่อถึงเวลาที่เราต้องอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์ ทุกอย่างเตรียม 

ไว้แล้ว ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้รับเลือกและได้รับแต่งต้ังสู่พันธกิจ 

ของพวกเขาตามลำาดับ” (The Way to Perfection [1970], 

50–51)

ก่อนเรามาที่นี่ สตรีที่ซื่อสัตย์ได้รับงานมอบหมายบางอย่าง
ขณะชายที่ซื่อสัตย์ได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าสู่ภารกิจฐานะปุโรหิต
บางอย่างเช่นกัน ถึงแม้เวลานี้เราจะจำารายละเอียดไม่ได้ แต่นี ่
มิได้เปลี่ยนความจริงอันรุ่งโรจน์ในเรื่องที่เราเคยตกลงไว้ ท่าน 
ต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นซึ่งคาดหวังจากท่านนานแล้วดังคาด
หวังจากคนเหล่านั้นที่เราสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์
และอัครสาวก!” (“The Role of Righteous Women,” Ensign, 
Nov. 1979, 102)

•	เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายความรับผิดชอบท่ีลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้า 
มีในความเป็นมรรตัยโดยไม่คำานึงถึงสถานะที่ได้รับเลือกใน 
ชีวิตก่อนเกิด “การดำารงอยู่ก่อนเกิดไม่ใช่หลักคำาสอนแบบผ่อน 
คลายสบายๆ สำาหรับเราแต่ละคน มีการเลือกให้ทำา มีงาน 
ยากให้ทำาไม่หยุดหย่อน มีการเยาะเย้ยถากถางและความยาก
ลำาบากให้ประสบ มีเวลาให้ใช้อย่างเหมาะสม มีพรสวรรค์และ 
ของประทานให้ใช้อย่างเต็มที่ เพียงเพราะเราได้รับเลือก ‘ที่นั่น 
และเวลานั้น’ มิได้หมายความว่าเราสามารถเมินเฉย ‘ที่นี่และ 
เวลานี้’ ได้ ไม่ว่าการแต่งตั้งล่วงหน้าสำาหรับผู้ชายก็ดี หรือการ 
มอบหมายล่วงหน้าสำาหรับผู้หญิงก็ดี คนท่ีได้รับเรียกและเตรียม 
ไว้ต้องพิสูจน์เช่นกันว่า ‘ได้รับเลือกและซื่อสัตย์’ (ดู วิวรณ์ 
17:14; คพ. 121:34–36)” (ใน Conference Report, Oct. 
1985, 21; หรือ Ensign, Nov. 1985, 17)

•	ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) พรรณนาแหล่งของพร 
บางประการท่ีเราได้รับในชีวิตน้ีว่า “รางวัลท้ังหมดน้ีดูเหมือนได้ 
สัญญาไว้ หรือได้รับแต่งตั้งล่วงหน้า ก่อนโลกเป็นมา โดยแท ้
แล้วรูปแบบชีวิตที่เราดำาเนินในโลกวิญญาณก่อนเกิดเป็นตัว 
กำาหนดเร่ืองสำาคัญเหล่าน้ี บางคนอาจสงสัยสมมุติฐานดังกล่าว 
แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาจะยอมรับความเช่ือโดยไม่มีข้อกังขา 
ว่าเราแต่ละคนจะได้รับการพิพากษาเมื่อเราไปจากโลกนี้ตาม
การกระทำาของเขาในช่วงชีวิตของเราที่นี่ในความเป็นมรรตัย 
ไม่สมควรเชื่อหรอกหรือว่าสิ่งซึ่งเราได้รับที่นี่ในโลก [ชีวิต] นี้เรา
แต่ละคนได้รับตามความประพฤติอันดีงามของเราก่อนมาที่นี่” 
(ใน Conference Report, Oct. 1973, 7–8; หรือ Ensign, Jan. 
1974, 5)

แอลมา 13:4 สิทธิ์เสรีดำารงอยู่ในโลกก่อนเกิด
•	คนที่อยู่ในโลกก่อนเกิดสามารถ “ปฏิเสธพระวิญญาณของ
พระผู้เป็นเจ้า” ได้อย่างไร (แอลมา 13:4) ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ 
สมิธ (1876–1972) ยืนยันหลักธรรมนิรันดร์แห่งสิทธิ์เสรีเมื่อ
ท่านตอบคำาถามนี้ว่า

บทที่ 26
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แอลมา 13:10–13 มีคนเป็นอันมากได้รับเรียกและได้
รับแต่งตั้งล่วงหน้า

•	แอลมาสอนว่ามีคนเป็นอันมากได้รับเรียกในชีวิตก่อนเกิด

เพราะ “ศรัทธายิ่ง” ของพวกเขา ( แอลมา 13:10) ท่านขอร้องพี่

น้องชายของท่านให้ใช้ศรัทธาอีกครั้งและ “นำาผล . . .  ออกมา” 

เพื่อรับพรของพวกเขา (แอลมา 13:13)

ประธานฮาโรลด์  บี. ลีอธิบายว่า ถึงแม้จะมีคนมากมายได้รับ

เรียกและได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าในชีวิตก่อนเกิดเพราะความ

แกล้วกล้าของพวกเขา แต่พวกเขาต้องแสดงศรัทธาและงานดี

ในช่วงความเป็นมรรตัยเพ่ือให้พรแห่งการเรียกของพวกเขาเกิด

ผลครบถ้วน (ดู คพ. 121:34)

“พระผู้เป็นเจ้าอาจทรงเรียกและเลือกคนในโลกวิญญาณหรือ 

ในสถานะแรกของพวกเขาให้ทำางานอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พวก 

เขาจะยอมรับและขยายการเรียกนั้นที่นี่โดยการรับใช้อย่าง 

ซื่อสัตย์และงานดีขณะอยู่ในความเป็นมรรตัยหรือไม่นั้นนั่นเป็น

เรื่องซึ่งเขามีสิทธิ์และอภิสิทธิ์ใช้สิทธิ์เสรีของตนเลือกความดี

หรือความชั่ว

“. . .   ข้าพเจ้าเกรงว่ามีหลายคนในพวกเราผู้ได้รับ ‘เรียก’ ให้ทำา 

งานสำาคัญย่ิงท่ีน่ีเพราะความซ่ือสัตย์ของพวกเขาในโลกวิญญาณ 

แต่เฉกเช่นคนที่ใช้เงินเป็นเบี้ย พวกเขากำาลังใช้สิทธิ์เสรีไปกับ

การใช้ชีวิตสำามะเลเทเมาและกำาลังสูญเสียสิทธิกำาเนิดและพร 

ที่เป็นของพวกเขาหากพวกเขาพิสูจน์ตนว่าซื่อสัตย์ต่อการเรียก 

นั้น ฉะนั้น ดังพระเจ้าตรัสไว้ ‘มีหลายคนได้รับเรียกแต่น้อยคน

ได้รับเลือก’” (Decisions for Successful Living [1973], 169)

แอลมา 13:11–12 การชำาระให้บริสุทธิ์

•	แอลมาสอนว่าคนเป็นอันมากสะอาดผ่าน “พระโลหิตของ 

พระเมษโปดก” และ “พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชำาระให้บริสุทธิ์” 

(แอลมา 13:11–12; ดู โมโรไน 10:32–33 ด้วย) เมื่อรับการชำาระ 

ให้บริสุทธิ์แล้ว พวกเขา “ไม่อาจมองดูบาปได้เว้นแต่ด้วยความ 

ชิงชัง” (แอลมา 13:12; ดู 2  นีไฟ 4:31 ด้วย) อย่างไรก็ดี แม้ 

หลังจากบุคคลน้ันได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์และรู้สึกว่าพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์ทรงชำาระแล้ว เขาจะยังคงถูกล่อลวงตลอดความ 

เป็นมรรตัย การเปิดเผยยุคปัจจุบันเตือนว่า “ฉะนั้นให้ศาสนจักร

เฝ้าระวังและสวดอ้อนวอนเสมอ, เกลือกพวกเขาจะตกไปสู่การ

ล่อลวง; แท้จริงแล้ว, และแม้ให้คนเหล่านั้นที่ได้รับการชำาระให้

บริสุทธิ์แล้วเฝ้าระวังด้วย” (คพ. 20:33–34)

แอลมา 13:6, 18

เรามีความรับผิดชอบอะไรบ้างหลังจาก 
ได้รับแต่งตั้งสู่ฐานะปุโรหิตระดับสูง

 
แอลมา 13:9 “คนเหล่านั้นจึงกลายเป็นมหาปุโรหิต
ตลอดกาล”

•	เพราะฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค “ไม่ทรงมีการเริ่มต้นของ 
วันหรือการสิ้นสุดของปี” (แอลมา 13:9; คพ. 84:17; ดู ฮีบรู 
7:3 ด้วย) คนเหล่านั้นผู้ได้รับฐานะปุโรหิตบนแผ่นดินโลกจึงใช้
ฐานะปุโรหิตนั้นต่อไปแม้หลังจากความตาย ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคที่สิ้นชีวิตขณะเป็นคนชอบธรรมจึง 
“กลายเป็นมหาปุโรหิตตลอดกาล” (แอลมา 13:9)

ประธานฮาโรลด์  บี. ลีเล่าประสบการณ์หนึ่งโดยอธิบายว่า
ตำาแหน่งฐานะปุโรหิตทุกตำาแหน่งที่บุคคลหนึ่งดำารงอยู่ในชีวิตนี้
จะมีผลในโลกหน้า

“ข้าพเจ้าจัดตั้งฝ่ายประธานสเตคเอนไซน์ชุดใหม่ เราตั้งอธิการ
ของวอร์ดหนึ่งเป็นประธานสเตค . . .

“หกสัปดาห์หลังจากฝ่ายประธานชุดน้ีได้รับการสนับสนุน ประ- 
ธานสเตคก็จากไปอย่างกระทันหัน

“ต่อจากนั้นข้าพเจ้าเริ่มได้รับจดหมายกองพะเนิน นี่น่ะหรือคือ 
การดลใจให้คุณเรียกชายที่พระเจ้าทรงปล่อยให้สิ้นชีวิตในหก 
สัปดาห์ พวกเขาเชิญข้าพเจ้าไปพูดในพิธีศพ และดูเหมือนบาง
คนคาดหวังว่าข้าพเจ้าจะพยายามอธิบายสาเหตุท่ีข้าพเจ้าแต่ง
ตั้งชายซึ่งพระเจ้าจะทรงนำากลับบ้านภายในหกสัปดาห์

“ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธน่ังอยู่บนยกพ้ืนและได้ยินข้าพเจ้า
พยายามพูดให้คนเหล่านี้พอใจ ท่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า  
‘อย่าให้เรื่องนี้รบกวนจิตใจคุณเลย ถ้าคุณได้เรียกชายคนหนึ่ง
สู่ตำาแหน่งหนึ่งในศาสนจักรนี้และเขาสิ้นชีวิตวันรุ่งขึ้น ตำาแหน่ง
ดังกล่าวจะยังคงเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาจะได้รับเรียกให้ทำาเม่ือ
จากโลกนี้ไป”

“ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่าประธานศาสนจักรทุกท่าน  
อัครสาวกทุกท่านของศาสนจักรนี้ อธิการทุกท่าน ประธานสเตค 
ทุกท่าน ตำาแหน่งประธานทุกตำาแหน่งเกี่ยวข้องกับสิ่งที่บุคคล 
นั้นได้รับเรียกให้ทำาเมื่อเขาจากโลกนี้ไป” (ใน Conference  
Report, Oct. 1972, 129–130; หรือ Ensign, Jan. 1973, 107)

แอลมา 13–16
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แอลมา 13:16 “สถานพักผ่อนของพระเจ้า”

•	แอลมา 13:6, 12–13, 16, 29 กล่าวถึง “สถานพักผ่อนของ 
พระเจ้า” (ดู คพ. 84:24 ด้วย) ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ  
(1838–1918) แสดงความเห็น 
เกี่ยวกับความหมายของวลีนี้
เมื่อท่านกล่าวว่า “การเข้าไป
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้า
หมายความว่าอะไร สำาหรับตัว
ของข้าพเจ้าหมายความว่าโดย
ทางความรักของพระผู้เป็นเจ้า 
พระองค์ทรงดึงข้าพเจ้าไปเป็น
ของพระองค์ ทั้งนี้เพื่อข้าพเจ้า
จะรู้สึกว่าได้พักผ่อนในพระ
คริสต์ เพื่อข้าพเจ้าจะไม่ถูกก่อกวนด้วยลมปากแห่งคำาสั่งสอน 
ทุกอย่าง ด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอันเป็นการ 
ล่อลวง และเพื่อข้าพเจ้าจะตั้งอยู่ในความรู้และประจักษ์พยาน 
ถึงพระเยซูคริสต์ ท้ังน้ีจะได้ไม่มีอำานาจใดหันข้าพเจ้าไปจากทาง 
คับแคบและแคบอันนำากลับไปสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า 
เพ่ือชื่นชมความสูงส่งในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพของพระองค์ 
ซึ่งนับจากเวลานี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะได้รับความพักผ่อนน้ัน
จนกว่าข้าพเจ้าจะ พักผ่อน กับพระองค์บนสวรรค์” (คำาสอนของ
ประธานศาสนาจักร: โจเซฟ เอฟ. สมิธ [1998] หน้า 466)

แอลมา 13:20 “บิดเบือน” พระคัมภีร์หมายความว่า
อย่างไร
•	พจนานุกรมนิยาม บิดเบือน ว่า “ทำาให้เข้าใจผิด. . .ทำาให้
ผิดไปเล็กน้อย; เบนจากความจริงหรือทำาให้เข้าใจความหมาย 
แท้จริงผิดไป  . . .   ;ใช้ผิด” (Noah Webster’s First Edition of  
an American Dictionary of the English Language, 1828 
[1967]) ฉะนั้น คนที่ บิดเบือน พระคัมภีร์จึงเปลี่ยนหรือทำาให้
ความหมายแท้จริงผิดไปเพื่อให้ตรงกับความคิดเห็นหรือการ
ตีความของตน ซาตานบงการให้คนใช้พระคัมภีร์อย่างชำานาญ
เพื่อยั่วยุให้เกิดความขัดแย้ง (ดู แอลมา 12:1–6; 14:6–7) ชะตา
กรรมของคนที่ บิดเบือน พระคัมภีร์คือความพินาศของพวกเขา
เอง (ดู แอลมา 13:20)

แอลมา 13:22–26 การมีอยู่จริงของเหล่าเทพ
•	พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงความแท้จริงและจุด
ประสงค์ของเหล่าเทพ (ดู แอลมา 13:22–26; 32:23; 3  นีไฟ 
17:24; โมโรไน 7:29–31; คพ. 20:10) เอ็ลเดอร์ เจฟฟรีย์ อาร์. 
ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง กล่าวถึงการมีอยู่จริง
ของเหล่าเทพว่า

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) นิยามการชำาระให้บริสุทธิ ์
ไว้ดังนี้

“ข้าพเจ้าจะให้นิยามของข้าพเจ้าเองสำาหรับคำาว่าการชำาระให้ 
บริสุทธิ์ และกล่าวว่าการชำาระให้บริสุทธิ์ประกอบด้วยการเอา 
ชนะบาปทุกอย่างและนำาบาปทั้งหมดมาอยู่ภายใต้กฎของพระ 
คริสต์ พระผู้เป็นเจ้าทรงใส่วิญญาณบริสุทธิ์ไว้ในเรา เมื่อ [วิญ- 
ญาณ] นี้ครองความได้เปรียบ ไม่มีอะไรมาขวางกั้น และมีชัย 
เหนือเนื้อหนัง การครอบงำา การปกครอง และการควบคุม 
. . .ข้าพเจ้าเรียกสิ่งนี้ว่าพรของการชำาระให้บริสุทธิ์ บาปจะถูก
ทำาลายสิ้นหรือไม่ ไม่เลย จะไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอน เพราะ
ระบบของสวรรค์มิได้วางแผนไว้เช่นนั้น

“อย่าคิดเอาว่าในเนื้อหนังเราจะเป็นอิสระจากการล่อลวงให้
ทำาบาป บางคนคิดเอาว่าในเนื้อหนังพวกเขาสามารถชำาระ 
ร่างกายและวิญญาณให้บริสุทธิ์ได้ถึงขนาดว่าพวกเขาจะไม่ 
รู้สึกถึงอำานาจของปฏิปักษ์แห่งความจริงอีก หากเป็นไปได้ว่า
บุคคลหนึ่งบรรลุความดีพร้อมระดับนี้ในเนื้อหนัง เขาอาจจะ 
ไม่ตาย ทั้งจะไม่คงอยู่ในโลกที่บาปครอบงำา บาปเข้ามาในโลก
แล้ว และความตายเกิดขึ้นเพราะบาป [โรม 5:12] ข้าพเจ้าคิด
ว่าเราจะรู้สึกถึงผลของบาปไม่มากก็น้อยตราบใดที่เรามีชีวิต 
อยู่ และสุดท้ายต้องผ่านการทดสอบที่เข้มงวดของความตาย” 
(ใน ดาเนียล เอช. ลัดโลว์ A Companion to Your Study of the 
Book of Mormon [1976], 2:248–249)

แอลมา 13:13–19 เมลคีเซเดค มหาปุโรหิตที่ใหญ่ยิ่ง

•	เมลคีเซเดคมหาปุโรหิตเป็นที่นับถืออย่างสูงในหมู่วิสุทธิชน 
ยุคสุดท้าย แอลมากล่าวถึงความสำาคัญของเมลคีเซเดคเมื่อ 
ท่านกล่าวว่า “ไม่มีผู้ใดใหญ่ยิ่งกว่า” (แอลมา 13:19) ศาสดา 
พยากรณ์ท่ีใหญ่ย่ิงท่านน้ีเป็นใคร เมลคีเซเดคมีชีวิตเม่ือประมาณ 
2000 ปี ก่อน คริสตกาล ท่านเป็นมหาปุโรหิตและกษัตริย์เมือง 
ซาเลม (เยรูซาเล็ม; ดู ปฐมกาล 14:18) ท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฐานะ 
ปุโรหิตควบคุมในสมัยของท่านและเป็นคนหนึ่งที่อับราฮัมจ่าย
ส่วนสิบให้ (ดู ปฐมกาล 14:20) เมื่อเมลคีเซเดคเป็นเด็ก “เขา
เกรงกลัวพระผู้เป็นเจ้า, และปิดปากฝูงสิงโต, และดับความ
ร้อนแรงของไฟ” (ปจส., ปฐมกาล 14:26) ถึงแม้จะกล่าวถึงเขา
เพียงสั้นๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่การเปิดเผยยุคปัจจุบันยืนยัน
ว่าเขาเป็นบุรุษผู้มีศรัทธาแรงกล้า เพราะความชอบธรรมของ 
เมลคีเซเดค การปฏิบัติศาสนกิจของเขาจึงบอกล่วงหน้าถึงการ
ปฏิบัติศาสนกิจของพระเยซูคริสต์และด้วยเหตุน้ีจึงกลายเป็น
ชื่อของฐานะปุโรหิตที่สูงกว่า (ดู ฮีบรู 7:15; คพ. 107:2–4)

บทที่ 26
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ความชอบธรรมทั้งมวล] ทุกวัน” (Discourses of Brigham 
Young, sel. John A. Widtsoe [1954], 392) เราแต่ละคนต้อง
เลือกหลีกเลี่ยงและต่อต้านการล่อลวงเสมอ

แอลมาสอนว่าเราต้อง “เฝ้าดูและสวดอ้อนวอนเสมอ” เพื่อ 
หลีกเลี่ยงการถูกล่อลวง “เกินขนาดที่ท่านจะทนได้” (แอลมา  
13:28) อัครสาวกเปาโลประกาศด้วยว่า “พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม 
พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทน
ได้ และเมื่อทรงทดลองท่านนั้น พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมี
ทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำาลังทนได้” (1  โครินธ์  
10:13) โดยทำาตามคำาแนะนำาของแอลมาใน แอลมา 13:28  
เราจะสามารถต่อต้านการล่อลวงได้เสมอ

แอลมา 14:7–11 มรณสักขีของคนชอบธรรม

•	โดยผ่านพลังอำานาจของฐานะปุโรหิตที่แอลมาดำารงอยู่และ
ศรัทธาของท่าน ท่านสามารถปลดปล่อยสตรีที่ซื่อสัตย์และลูก 
หลานของแอมันไนฮาห์จากความตายอันน่าพรั่นพรึงได้ แต ่
พระเจ้ามิทรงยอมให้ท่านทำาเช่นนั้น (ดู แอลมา 14:11) แอลมา
อธิบายต่ออมิวเล็คว่าพระเจ้าจะทรงรับผู้เป็นมรณสักขีท่ีชอบ
ธรรมไว้กับพระองค์เพื่อเป็นพยานหลักฐานฟ้องการกระทำาชั่ว
ของผู้ข่มเหงพวกเขา (ดู แอลมา 14:11; 60:13)

ขณะรับใช้ในสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์โรนัลด์ อี. โพลแมนประกาศ
ยืนยันว่าบางครั้งพระเจ้าทรงยอมให้คนชอบธรรมทนทุกข์เมื่อ
คนอื่นๆ ใช้สิทธิ์เสรีในความไม่ชอบธรรม: “ความยากลำาบาก
ในชีวิตของคนเชื่อฟังและคนซื่อสัตย์อาจเป็นผลจากโรคภัย 
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออิทธิพล 
ของปฏิปักษ์ เพื่อพิทักษ์สิทธิ์เสรี บางครั้งพระเจ้าทรงยอมให ้
คนชอบธรรมทนทุกข์กับผลจากการกระทำาชั่วของผู้อื่น” (ดู  
1 นีไฟ 18:16)” (ใน Conference Report, Apr. 1989, 29; หรือ 
Ensign, May 1989, 23)

•	แน่นอนว่าเรารันทดใจเมื่อนึกถึงความตายของคนชอบธรรม 
ผู้ทนทุกข์ด้วยน้ำามือของคนชั่ว แต่เราปลาบปลื้มยินดีที่รู้เรื่อง 
รางวัลของพวกเขาในโลกวิญญาณ (ดู แอลมา 40:12) ตลอด 
จนสภาพสุดท้ายของพวกเขาในอาณาจักรซีเลสเชียล (ดู คพ.  
76:50–70) หลักคำาสอนและพันธสัญญา 42:46 เตือนเราว่า  
“คนเหล่านั้นที่ตายในเราจะไม่ลิ้มรสแห่งความตาย, เพราะมัน 
จะหวานสำาหรับพวกเขา” นี่มิได้หมายความว่าไม่มีความเจ็บ 
ปวดเข้ามาเกี่ยวข้องกับความตายของคนชอบธรรม แต่รางวัล
นิรันดร์สำาหรับพวกเขายิ่งใหญ่มากถึงขนาดว่าเมื่อเทียบกันแล้ว
ความเจ็บปวดของพวกเขาไม่สลักสำาคัญเลย

“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสาระสำาคัญอันลึกซึ้งประการหนึ่งของพระ
คัมภีร์มอรมอนคือบทบาท ความเหนือกว่า และการมีส่วนร่วม
หลักๆ ของเหล่าเทพในเรื่องราวพระกิตติคุณ . . .

“สิ่งหนึ่งที่จะมีความสำาคัญมากขึ้นในชีวิตท่ียืนยาวขึ้นของเรา
คือการมีอยู่จริงของเหล่าเทพ งานและการปฏิบัติศาสนกิจของ
พวกท่าน ในที่นี้ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวถึงเทพโมโรไนเท่านั้นแต ่
กล่าวถึงเทพผู้ปฏิบัติเป็นส่วนตัวอีกหลายท่านผู้อยู่กับเราและ
อยู่รอบตัวเรา ผู้ได้รับอำานาจให้ช่วยเราและทำาอย่างนั้น (ดู  
3 นีไฟ 7:18; โมโรไน 7:29–32, 37; คพ. 107:20) . . .

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าเราต้องพูดถึง เชื่อ และแสดงประจักษ์พยานถึง 
การปฏิบัติศาสนกิจของเหล่าเทพให้มากกว่าท่ีเราทำาบางครั้ง  
เหล่าเทพกำาหนดวิธีการสำาคัญยิ่งประการหน่ึงของพระผู้เป็น 
เจ้าเกี่ยวกับการเป็นพยานผ่านม่าน ไม่มีเอกสารใดในโลกนี้
สอนหลักธรรมดังกล่าวได้ชัดเจนและทรงพลังเท่าพระคัมภีร์ 
มอรมอน” (“For a Wise Purpose,” Ensign, Jan. 1996, 16–17)

แอลมา 13:27

ท่านเรียนรู้อะไรจากข้อนี้เกี่ยวกับความรัก
ที่แอลมามีต่อผู้คนของแอมันไนฮาห์

 
แอลมา 13:28 ท่านจะไม่ถูกล่อลวง “เกินขนาดที่ท่าน
จะทนได้”

•	ประธานบริคัม ยังก์สอนเรื่องการรบพุ่งไม่หยุดหย่อนที่เราทำา 
กับซาตานและบาปดังนี้ “ชายและหญิงผู้ปรารถนาจะได้ที่นั่ง 
ในอาณาจักรซีเลสเชียลจะพบว่าพวกเขาต้องรบ [กับศัตรูแห่ง

แอลมา 13–16
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ทำาความดี คงจะไม่มีการทดสอบความเข้มแข็ง ไม่มีการพัฒนา
อุปนิสัย ไม่มีการเพิ่มขึ้นของพลังอำานาจ ไม่มีสิทธิ์เสรี มีเพียง
การบังคับของซาตาน

“หากคำาสวดอ้อนวอนท้ังหมดได้รับคำาตอบทันทีตามความ 
ปรารถนาอันเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและความเข้าใจอันจำากัด 
ของเรา เมื่อนั้นคงจะมีความทุกขเวทนา โทมนัส ความผิดหวัง 
หรือแม้แต่ความตายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ถ้าไม่มีสิ่งเหล่า
นี้ คงไม่มีปีติ ความสำาเร็จ การฟื้นคืนชีวิต ทั้งชีวิตนิรันดร์และ
ความเป็นพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน” (Faith Precedes the Miracle 
[1973], 97)

แอลมา 14:25–28 การปลดปล่อยแอลมาและอมิวเล็ค

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองยก 
ตัวอย่างเรื่องของแอลมากับอมิวเล็คเพื่ออธิบายว่าพระเจ้าจะ 
ทรงปลดปล่อยเราจากความทุกข์ของเรา แต่หลังจากเราได ้
พิสูจน์ศรัทธาโดยยอมรับพระประสงค์ของพระองค์แล้วเท่านั้น

“ความช่วยเหลือจากพระเจ้าเป็นไปตามกฎนิรันดร์เสมอ ยิ่ง 
ท่านเข้าใจกฎดังกล่าวมากเพียงใด ท่านจะยิ่งได้รับความช่วย
เหลือของพระองค์ง่ายเพียงนั้น . . .

“. . .   ตัวอย่างของแอลมาและอมิวเล็คให้ความกระจ่างในเรื่อง 
นี้ ขณะพยายามทำาความดีท่ามกลางผู้คนของแอมันไนฮาห์  
พวกท่านถูกจับเป็นเชลย อมิวเล็คไว้ใจแอลมาคู่ที่ผ่านร้อนผ่าน 
หนาวมามากกว่า ผู้จูงใจเขาให้เชื่อมั่นในพระเจ้ามากขึ้น เมื่อ 
ถูกบังคับให้ดูพวกผู้หญิงและเด็กถูกเพลิงเผาผลาญ อมิวเล็ค 
กล่าวว่า ‘บางทีพวกเขาจะเผาเราด้วย’ แอลมาตอบว่า ‘ขอให้ 
เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า’—นี่เป็นหลักธรรมอัน
สำาคัญยิ่ง ‘แต่ . . .  งานของเรายังไม่เสร็จ; ดังนั้นพวกเขาจะไม่
เผาเรา’ [แอลมา 14:12–13; เน้นตัวเอน]

“หัวหน้าผู้พิพากษาและคนอื่นๆ ตบพวกท่าน ถ่มน้ำาลายรด งด 
ให้อาหาร สอบปากคำา และรังควานพวกท่านด้วยคำาพูดล้อ
เลียนและคำาข่มขู่อยู่หลายวัน ถึงแม้จะถูกสั่งให้พูด แต่พวก 
ท่านไม่ปริปาก ถูกมัดและเปลือยเปล่า โดยรอคอยพระเจ้า
อย่างอดทนอยู่เงียบๆ ให้พระเจ้าทรงดลใจพวกท่านให้กระทำา  
แล้ว ‘อำานาจของพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับแอลมาและอมิวเล็ค, และ
พวกท่านผุดลุกขึ้นยืน’ แอลมาร้องขึ้นว่า ‘โปรดประทานพละ 
กำาลังให้พวกข้าพระองค์ ตามศรัทธาที่พวกข้าพระองค์มีอยู่ใน
พระคริสต์, แม้จนถึงการปลดปล่อย. และพวกท่านทำาให้เชือก
ที่มัดร่างพวกท่านอยู่ขาด’ [แอลมา 14:26; เน้นตัวเอน; ดู ข้อ 
15–26] แผ่นดินโลกสั่นไหว กำาแพงเรือนจำาแยกออก ทุกคนที่
ตบแอลมาและอมิวเล็คถูกสังหาร และพวกท่านเป็นอิสระ . . .

ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธอธิบายดังนี้ “ความจริงก็คือ ข้าพเจ้า
อ่อนแอพอจะร่ำาไห้ท่ีมิตรสหายและญาติพ่ีน้องเสียชีวิต ข้าพเจ้า
อาจหลั่งน้ำาตาเมื่อเห็นความโศกเศร้าของผู้อื่น ในจิตวิญญาณ 
ข้าพเจ้ามีความเห็นอกเห็นใจลูกหลานมนุษย์ ข้าพเจ้าร้องไห้กับ 
พวกเขาเมื่อพวกเขาร้องไห้ ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีกับพวกเขาเมื่อ 
พวกเขาชื่นชมยินดี แต่ข้าพเจ้าไม่มีเหตุให้คร่ำาครวญหรือเศร้า- 
โศกเสียใจเพราะความตายเกิดขึ้นในโลก . . .  ความกลัวทั้งหมด 
ที่มีต่อความตายนี้ถูกนำาออกไปจากวิสุทธิชนยุคสุดท้าย พวก 
เขาไม่หวาดกลัวความตายทางโลก เพราะพวกเขารู้ว่าความ 
ตายเกิดกับพวกเขาโดยการล่วงละเมิดของอาดัมฉันใด ชีวิตจะ 
มาสู่พวกเขาโดยความชอบธรรมของพระคริสต์ฉันนั้น ถึงแม ้
พวกเขาตาย พวกเขาจะมีชีวิตอีกครั้ง การครอบครองความรู ้
น้ีทำาให้พวกเขามีปีติแม้ในความตาย เพราะพวกเขารู้ว่าพวกเขา 
จะคืนชีพอีกครั้งและจะพบกันอีกหลังความตาย” (ใน Con-
ference Report, Oct. 1899, 70)

•	เม่ือคนชอบธรรมและคนบริสุทธ์ิทนทุกข์ บางคนถึงกับวิพากษ์ 
วิจารณ์หรือไม่ก็สูญเสียศรัทธา ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. 
คิมบัลล์ให้คำาแนะนำาต่อไปน้ีในกรณีท่ีเราพบเห็นความทุกข- 
เวทนา

“ถ้าเรามองความเป็นมรรตัยเป็นทั้งหมดของการดำารงอยู่ เมื่อ 
นั้นความเจ็บปวด โทมนัส ความล้มเหลว และชีวิตอันสั้นก็คง 
เป็นภัยมหันต์ แต่ถ้าเรามองชีวิตเป็นเรื่องนิรันดร์ที่ย้อนไปใน 
อดีตก่อนเกิดและขยายสู่อนาคตหลังความตายท่ีดำารงอยู่นิรันดร 
เมื่อนั้นเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงก็จะอยู่ในมุมมองที่ถูกต้อง

“พระองค์ไม่ทรงปรีชาญาณหรอกหรือที่ประทานการทดลอง 
เพื่อให้เราอยู่เหนือการทดลอง ประทานความรับผิดชอบเพื่อให ้
เราบรรลุผลสำาเร็จ ประทานงานเพ่ือให้กล้ามเน้ือของเราแข็งแรง 
ขึ้น ประทานโทมนัสเพื่อทดลองจิตวิญญาณเรา พระองค์มิได้
ทรงให้เราเผชิญการล่อลวงเพื่อทดสอบความเข้มแข็งของเรา  
เผชิญความเจ็บไข้เพ่ือให้เราเรียนรู้ความอดทน และเผชิญความ 
ตายเพื่อให้เราเป็นอมตะและมีรัศมีภาพหรอกหรือ

“ถ้าคนป่วยทุกคนที่เราสวดอ้อนวอนให้หายป่วยกันหมด ถ้าคน 
ชอบธรรมทุกคนได้รับความคุ้มครองและคนชั่วถูกทำาลาย โปร- 
แกรมท้ังหมดของพระบิดาคงเป็นโมฆะ สิทธ์ิเสรีซ่ึงเป็นหลักธรรม 
พื้นฐานของพระกิตติคุณคงจบสิ้น คงไม่ต้องมีมนุษย์คนใด
ดำาเนินชีวิตด้วยศรัทธา

“ถ้าให้ปีติ สันติสุข และรางวัลแก่ผู้ทำาความดีทันที คงไม่มีความ 
ชั่ว—ทุกคนจะทำาความดีแต่ไม่ใช่เพราะความถูกต้องของการ 
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แอลมา 15:16
อมิวเล็คละทิ้งสิ่งใดโดยเลือกดำาเนินชีวิตตาม 

พระกิตติคุณและรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เขาได้ประโยชน์
อะไร (ดู แอลมา 34:8; อีเธอร์ 12:12–13)

แอลมา 16:2–3, 9–10 ถ้อยคำาของแอลมาเกิดสัมฤทธิ-
ผลโดยครบถ้วน

•	แอลมาขอร้องด้วย “ความห่วงใยอย่างใหญ่หลวง” จาก “ส่วน 
ลึกที่สุด” ของใจท่านให้ผู้คนของแอมันไนฮาห์กลับใจ (แอลมา 
13:27) ในฐานะศาสดาพยากรณ์ของพวกเขา แอลมาเตือน 
พวกเขาให้กลับใจมิฉะนั้นพวกเขาจะถูกทำาลายให้หมดสิ้น “ไป 
จากพื้นพิภพ” (แอลมา 9:12) พระเจ้าทรงสัญญาจะทำาให้ถ้อย 
คำาของศาสดาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผลโดยครบถ้วน (ดู คพ. 
1:37–38) แอลมา 16:2–3, 9–10 ยืนยันสัมฤทธิผลแห่งถ้อยคำา
ของแอลมาโดยบันทึกความพินาศของคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธ
ศาสดาพยากรณ์และประหารผู้บริสุทธิ์

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	บุรุษท้ังหลายแสดงให้เห็นในชีวิตก่อนเกิดอย่างไรว่าพวกเขา 

มีค่าควรรับการแต่งตั้งล่วงหน้าให้รับฐานะปุโรหิตแห่ง 
เมลคีเซเดค (ดู แอลมา 13:3–5)

•	เหตุใดบางครั้งพระเจ้าทรงยอมให้ผู้บริสุทธิ์ทนรับทุกขเวทนา
ด้วยน้ำามือของคนชั่ว (ดู แอลมา 14:9–11)

•	การเปลี่ยนแปลงของซีเอสรอมจากทนายปลิ้นปล้อนเป็นผู้
สั่งสอนที่มีพลังยิ่งช่วยให้ท่านเรียนรู้อะไรบ้าง

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เหตุใดแอลมาจึงกล่าวเกี่ยวกับเมลคีเซเดคดังนี้ “บัดนี้, ม ี

หลายคนก่อนท่าน, และมีหลายคนหลังท่านด้วย, แต่ไม่มีผู้ 
ใดใหญ่ยิ่งไปกว่า; ฉะนั้น, พวกเขาจึงกล่าวถึงท่านมากโดย 
เฉพาะ” (แอลมา 13:19) ตอบคำาถามนี้โดยศึกษาค้นคว้าข้อ 
ต่อไปนี้เพื่อดูว่าเหตุใดแอลมาจึงยกย่องความสำาคัญแห่ง 
พันธกิจของเมลคีเซเดค: แอลมา 13:14–19; ปฐมกาล  
14:18–20; ปจส., ปฐมกาล 14:25–40; ปจส., ฮีบรู 7:3; หลัก
คำาสอนและพันธสัญญา 107:2–4

•	ใช้พระคัมภีร์จาก แอลมา  14 และเนื้อหาจาก บทวิจารณ์
สำาหรับแอลมา 14:7–11 (หน้า 95) เขียนเรียงความสั้นๆ เพื่อ 
ตอบคำาถามต่อไปนี้ เหตุใดจึงเกิดเรื่องโศกสลดกับคนชอบ- 
ธรรมพระเมตตาและความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้ามีผล 
อย่างไรต่อเรื่องโศกสลดทั้งหลายในความเป็นมรรตัย

“. . . พระเจ้าจะทรงบรรเทาทุกข์ด้วยอำานาจจากเบื้องบนเมื่อ 
ท่านแสวงหาการปลดปล่อยด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและ
ศรัทธาในพระเยซูคริสต”์ (ใน Conference Report, Apr. 1994, 
7–8; หรือ Ensign, May 1994, 7–8)

แอลมา 15:2–3 ซีเอสรอม

•	การเปลี่ยนแปลงในตัวซีเอสรอมแสดงให้เห็นความรักที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อลูกๆ แต่ละคนของพระองค์และความเต็ม 
พระทัยจะให้อภัยคนที่ทำาพันธสัญญาว่าจะติดตามพระบุตร 
ของพระองค์ ซีเอสรอมเป็นทนายปล้ินปล้อนในเมืองแห่งแอมัน- 
ไนฮาห์ผู้ใช้ตำาแหน่งของเขากล่าวหาแอลมากับอมิวเล็คและ 
ทำาลายส่ิงท่ีดี (ดู แอลมา 10:13, 31; 11:21) แต่ความปล้ินปล้อน 
ของซีเอสรอมถูกเปิดโปง และเขาเริ่ม “ตัวสั่นจากการสำานึกใน
ความผิดของตน” (แอลมา 12:1,  7) เขาเปลี่ยนจากผู้ต่อต้าน 
เป็นผู้สนใจที่จริงใจ (ดู แอลมา 12:8) เมื่อแอลมากับอมิวเล็ค 
มาถึงเมืองแห่งไซดม พวกท่านพบว่าซีเอสรอมกำาลังประสบ 
“ความยากลำาบากใหญ่หลวงในจิตใจเขาอันเน่ืองมาจากความ
ชั่วร้ายของเขา” (แอลมา 15:3) แต่ในฐานะผู้เชื่อที่กลับใจ ซี- 
เอสรอมจึงได้รับการรักษาตามศรัทธาที่เขามีต่อพระคริสต์ รับ 
บัพติศมา และกลายเป็นผู้สั่งสอนที่มีพลังอย่างยิ่งนับแต่นั้น (ดู 
แอลมา 15:6–12) หลายปีต่อมาซีเอสรอมรับใช้งานเผยแผ่กับ
แอลมาและอมิวเล็คท่ามกลางชาวโซรัม (ดู แอลมา 31:6)

แอลมา 15:3–5 บาปทรมานจิตใจซีเอสรอม 

•	ขณะกลับใจและแสวงหาการให้อภัย วิญญาณและจิตใจ 
ของซีเอสรอมทรมานมากและ “เจ็บปวดยิ่ง” (แอลมา 15:3) 
ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง
พูดถึงความผิดปกติทางวิญญาณที่สามารถก่อให้เกิดความ
ทุกขเวทนาอย่างมากดังนี้

“มีอีกส่วนหนึ่งของเรา จับต้องไม่ได้ แต่มีอยู่จริงเช่นเดียวกับ 
ร่างกายของเรา ส่วนท่ีจับต้องไม่ได้น้ีของเราเรียกว่าจิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญา นิสัย และอีกหลายอย่าง น้อยครั้งที่จะเรียกสิ่งนี้ว่า
เป็นฝ่ายวิญญาณ

“แต่มี วิญญาณ ในมนุษย์ การละเลยวิญญาณดังกล่าวคือการ
ละเลยความเป็นจริง มีความผิดปกติทางวิญญาณด้วย และ
โรคภัยทางวิญญาณที่สามารถก่อให้เกิดความทุกขเวทนาแสน
สาหัส

“ร่างกายและวิญญาณของมนุษย์ผูกพันกัน เมื่อมีความผิดปกติ 
บ่อยครั้งและบ่อยมากที่บอกได้ยากมากว่าร่างกายผิดปกติหรือ
วิญญาณผิดปกติ” (ใน Conference Report, Oct. 1977, 89; 
หรือ Ensign, Nov. 1977, 59)

แอลมา 13–16
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ที่ข้าพเจ้าคุ้นมาก เขาคือคู่ผู้สอนศาสนาคนแรกของข้าพเจ้า
นั่นเอง เราใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันสองปีครึ่ง

“แม้สภาพการณ์ขณะเป็นทหารแตกต่างมากสำาหรับเรา แต่เรา 
ก็พยายามปฏิบัติตัวเหมือนตอนที่รับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เรา 
สวดอ้อนวอนด้วยกันบ่อยๆ เท่าที่ทำาได้ เมื่อโอกาสอำานวย เรา
จะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกัน . . .

“เราทั้งคู่ได้รับการวางมือมอบหน้าที่ให้เป็นหัวหน้ากลุ่ม เราม ี
โอกาสอีกครั้งที่จะรับใช้และสอนพระกิตติคุณอันประเสริฐของ
พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยกัน เราประสบความ
สำาเร็จขณะประจำาการกองทัพมากกว่าตอนที่เป็นผู้สอนศาสนา 
เต็มเวลา ทำาไมหรือ? ก็เพราะเราเป็นอดีตผู้สอนศาสนาที่ม ี
ประสบการณ์

“การพูดคุยกับคู่ผู้สอนศาสนาคนแรกของข้าพเจ้าเป็นโอกาส 
สุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้อยู่กับเขา เขาป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หาย 
และเสียชีวิตในอีกไม่กี่เดือนต่อมา นับเป็นประสบการณ์พิเศษ
ที่ได้หวนคิดถึงงานเผยแผ่ของเรา จากนั้นก็เล่าชีวิตของเราหลัง 
จากการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนา เราเล่าเรื่องการรับใช้ในฝ่าย
อธิการ สภาสูง และฝ่ายประธานสเตค และที่แน่ๆ คือเราคุย 
อวดเรื่องลูกหลานของเรา เมื่อเรานั่งตื่นเต้นกับโอกาสที่ได้อยู ่
ด้วยกันอีกครั้ง ข้าพเจ้าอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องราวในหนังสือ 
แอลมาบทที่ 17” (ใน Conference Report, Oct. 2001,  
94–95; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 103–104)

แอลมา 17:2–3

แอมันกับพี่น้องของท่านทำาอะไรเพื่อเตรียม 
แบ่งปันพระกิตติคุณด้วยพลังและสิทธิอำานาจ ท่าน
ทำาอะไรได้บ้างเพื่อนำาหลักธรรมเหล่านี้มาปฏิบัติ

 
แอลมา 17:2 “ค้นคว้าพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร”

•	พวกบุตรของโมไซยาห์ค้นคว้าพระคัมภีร์เสมือนหนึ่งเป็น 
ส่วนที่ขาดไม่ได้ของการเตรียมเป็นผู้สอนศาสนาของพวกเขา 
ทำานองเดียวกัน ไฮรัม สมิธได้รับคำาแนะนำาจากพระเจ้าให้ 
เตรียมรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาโดยหมายมั่นให้ได้คำาของพระ 
องค์ก่อน (ดู คพ. 11:21–22) คู่มือผู้สอนศาสนา สั่งสอนกิตติคุณ 
ของเรา เน้นความสำาคัญของการแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ์  
การมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อเรียนรู้ และนำาสิ่งที่เรา 

แอลมา  17–22

บทที ่   27

บทนำา
เพราะการแสดงความรักและความเข้าใจค่าของจิตวิญญาณ  
แอมันกับมิตรสหายของท่านจึงเป็นต้นแบบสำาหรับผู้รับใช้ของ 
พระเจ้าทุกหนแห่ง จากประสบการณ์ของพวกท่านเราจะเห็น 
ความสำาคัญของการเตรียมตัว พลังของการเป็นแบบอย่างที ่
ชอบธรรม และความจำาเป็นของการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
คนที่ท่านรับใช้ นอกจากนี้ แอมันกับพี่น้องของท่านยังเข้าใจ 
ด้วยว่าคนที่พวกเขารับใช้มีความเชื่อมั่นคงอยู่แล้ว หาวิธีที่พวก 
ท่านพบเพ่ือแบ่งปันความจริงพระกิตติคุณเก่ียวกับพระวิญญาณ 
ความรัก และประจักษ์พยาน ท่านสามารถเป็นผู้รับใช้ที่มีประ- 
สิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระเจ้าเพ่ือช่วยนำาผู้อ่ืนมาสู่พระคริสต์ 
ได้โดยทำาตามแบบอย่างของคนเหล่านั้น

บทวิจารณ์
แอลมา 17:2 คนที่รับใช้ด้วยกันย่อมพัฒนาความสัม- 
พันธ์ฉันมิตร

•	คนที่ทำางานในสวนองุ่นของ
พระเจ้ามีความรักความผูกพัน 
อันเกิดจากการทำางานด้วยกัน 
ในการ “เก็บเกี่ยว” ความผูกพัน 
ดังกล่าวลึกซ้ึงข้ึนตามประสบ- 
การณ์แห่งศรัทธาและประจักษ์พยานที่มีร่วมกัน เอ็ลเดอร์แอล. 
ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองยกตัวอย่างของการ
พบกับคู่ผู้สอนศาสนาคนแรกของท่านหลังจากผ่านไปหลายปี 
ดังนี้

“ข้าพเจ้ามีประสบการณ์เม่ือไม่กี่ปีก่อนที่ได้รับโทรศัพท์จากลี
ลูกชายข้าพเจ้า เขาบอกว่าคู่ผู้สอนศาสนาคนแรกของข้าพเจ้า 
อยู่แถวนั้นและอยากพบข้าพเจ้า. . . เรามีประสบการณ์พิเศษ
ของการอยู่ด้วยกันหลังจากหลายปีที่ไม่ได้พบกัน

“สมัยเป็นผู้สอนศาสนา เรามีโอกาสเปิดเมืองใหม่ในรัฐโอไฮโอ 
เพื่องานสอนศาสนา เพราะงานมอบหมายนี้เราจึงได้ทำางาน 
ด้วยกันนาน 10 เดือน เขาเป็นรุ่นพี่ และคู่คนแรกของข้าพเจ้า 
. . . เป็นเรื่องยากที่ข้าพเจ้าจะตามทันเขา แต่เมื่อเรารับใช้ด้วย 
กัน เราเป็นคู่ที่สนิทกันมาก

“การเป็นคู่ของเราไม่ได้สิ้นสุดพร้อมกับงานมอบหมาย 10 เดือน 
สงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มขึ้นแล้ว และเมื่อข้าพเจ้ากลับบ้าน
ข้าพเจ้ามีเวลาปรับตัวเพียงไม่นานก่อนจะถูกเกณฑ์ทหาร วัน
อาทิตย์แรกของข้าพเจ้าที่ค่ายฝึกทหาร เมื่อข้าพเจ้าไปร่วมการ
ประชุมของศาสนจักร ข้าพเจ้าเห็นศีรษะด้านหลังของคนๆ หนึ่ง 
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“สมุดบันทึกเพื่อศึกษาของท่านอาจจะเป็นสมุดเย็บเล่ม สมุด 
จด หรือแฟ้มก็ได้ บันทึกและเรียบเรียงความคิดและความ 
ประทับใจของท่านให้เหมาะกับวิธีที่ท่านเรียนรู้ พัฒนาระบบ 
ของตนเองเผื่อวันข้างหน้าจะหาข้อมูลสำาคัญได้โดยง่าย ใช ้
บ่อยๆ เพื่อทบทวน หาข้อมูล และประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ ใช้สมุด 
บันทึกเพ่ือศึกษาของท่านจดโน้ตย่อและบันทึกความประทับ
ใจ” (หน้า x)

แอลมา 17:3 ประโยชน์ของการสวดอ้อนวอนและการ
อดอาหาร

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อธิบายพลังของการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนในการรับ

ใช้พระเจ้าด้วยเรื่องต่อไปนี้ “หลายปีก่อน ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใส

ที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งชื่อบราเดอร์จอร์จ แมคลัฟลิน ได้รับเรียกเป็น

ประธานสาขาเล็กๆ แห่งหนึ่งในฟาร์มิงเดล รัฐเมนซึ่งมีสมาชิก 

20 คน เขาเป็นคนอ่อนน้อม ขับรถส่งนมเลี้ยงชีพ โดยอดอาหาร

และสวดอ้อนวอนอย่างหนัก พระวิญญาณทรงสอนเขาว่าเขา

และสมาชิกในสาขาต้องทำาอะไรเพ่ือช่วยให้ศาสนจักรเติบโตใน

เขตนั้น โดยผ่านศรัทธาอันแรงกล้า การสวดอ้อนวอนไม่หยุด

หย่อน และแบบอย่างอันเปี่ยมด้วยพลังของเขา เขาสอนสมาชิก

ถึงวิธีแบ่งปันพระกิตติคุณ นับเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์—เรื่องหนึ่ง 

ของงานสอนศาสนาในสมัยการประทานนี้ เพียงแค่หนึ่งปีมีผู ้

เปลี่ยนใจเลื่อมใสรับบัพติศมาในสาขา 450 คน ปีต่อมามีผู้ 

เปลี่ยนใจเลื่อมใสเพิ่มขึ้น 200 คน” (ใน Conference Report, 

Apr. 2003, 39; หรือ ดู เลียโฮนา พ.ค. 2003 หน้า 47)

แอลมา 17:9 สวดอ้อนวอนและอดอาหารให้คนที่ไม่มี
ความจริง

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) แนะนำาสมาชิก
ทุกคนให้ทำางานและสวดอ้อนวอนเพื่อโอกาสเผยแผ่ศาสนา 
ดังนี้ “ขอให้ปลูกฝังจิตสำานึก
ในใจของสมาชิกทุกคนถึ ง 
ศักยภาพของเขาเองในการนำา 
ผู้อื่นมาสู่ความรู้ถึงความจริง 
ขอให้สมาชิกแต่ละคนทำางาน 
ในส่วนน้ี ขอให้เขาสวดอ้อนวอน 
ด้วยความจริงจังอย่างมาก 
เกี่ยวกับงานนี้” (“จงค้นหาลูก 
แกะและจงดูแลแกะเถิด” เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน้า 145)

เรียนรู้ไปปฏิบัติอันเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการศึกษา 
พระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือกล่าวว่า

“การศึกษาพระกิตติคุณจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์สอนท่าน ทุกครั้งที่ท่านจะศึกษาพระกิตติคุณ
จงเริ่มต้นด้วยการสวดอ้อนวอนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยใน 
การเรียนรู้ พระองค์จะทรงนำาความรู้ความมั่นใจซึ่งจะเป็นพร
แก่ชีวิตท่านและช่วยให้ท่านเป็นพรแก่ชีวิตผู้อื่น ศรัทธาที่ท่านมี
ต่อพระเยซูคริสต์จะเพิ่มขึ้น ความปรารถนาของท่านที่จะกลับ
ใจและปรับปรุงตนเองจะแรงกล้าขึ้น

“การศึกษาเช่นนี้เตรียมท่านให้พร้อมจะรับใช้ ให้การปลอบโยน  
แก้ปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท่านเพ่ือท่านจะอดทน 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่ การศึกษาพระกิตติคุณท่ีประสบความสำาเร็จ 
ต้องการความปรารถนาและการกระทำา ‘เพราะเขาผู้ที่แสวงหา 
อย่างขยันหมั่นเพียรจะพบ; และความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้าจะ 
สำาแดงแก่พวกเขา, โดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธ์ิ, เหมือน 
กันดังนี้ทั้งในสมัยนี้กับในสมัยโบราณ’ (1  นีไฟ 10:19) เช่น 
เดียวกับอีนัส เมื่อท่านหิวกระหายที่จะรู้คำาแห่งชีวิตนิรันดร์และ
เมื่อท่านให้คำาเหล่านี้ ‘ฝังลึกอยู่ในใจ [ท่าน]’ (อีนัส 1:3) พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเปิดความคิดและใจท่านสู่แสงสว่างท่ี
เจิดจ้ากว่าและความเข้าใจที่แจ้งชัดกว่า

“การเรียนรู้พระกิตติคุณยังเป็นขั้นตอนของการรับการเปิดเผย
อีกด้วย (ดู เจคอบ 4:8)” ([2004] หน้า 18)

•	นอกจากนี้ สั่งสอนกิตติคุณของเรา ยังเสนอให้ใช้สมุดบันทึก 
พระคัมภีร์เป็นวิธีเพิ่มพูนพลังของการศึกษาพระคัมภีร์ของท่าน 
ด้วย การบันทึกความคิดและความประทับใจของท่านขณะ 
ศึกษาพระคัมภีร์จะเปิดช่องทางใหม่ของการได้รับการเปิดเผย
ส่วนตัว คู่มือกล่าวว่า

“สมุดบันทึกเพื่อศึกษา [สามารถ] ช่วยให้ท่านเข้าใจ ให้ความ 
กระจ่าง และจดจำาสิ่งที่กำาลังเรียนรู้ เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์
สอนว่า ‘ความรู้ท่ีบันทึกไว้อย่างละเอียดคือความรู้ท่ีใช้ประโยชน์ 
ได้ยามต้องการ ท่านควรเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทาง 
วิญญาณไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงต่อพระเจ้าว่าท่านเห็นคุณ 
ค่าของข้อมูลดังกล่าวเพียงใด การปฏิบัติเช่นนี้จะทำาให้ท่านได ้
รับความสว่างเพิ่มขึ้น’ (‘Acquiring Spiritual Knowledge,’  
Ensign, Nov. 1993,  86) อ่านทวนสมุดบันทึกเพื่อศึกษาของ
ท่านเพื่อนึกถึงประสบการณ์ทางวิญญาณ มองหาข้อคิดใหม่ๆ 
และรับรู้การเติบโตของตนเอง

แอลมา 17–22
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ให้ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในบรรดาพวกเรา หากจำาเป็นต้องพูดถึงคำานิยาม 
ทั่วไป เมื่อนั้นคำาว่า ‘เพื่อนบ้าน’ ดูเหมือนจะเป็นคำาที่ดีที่สุดใน
ทุกๆ กรณี

“และสาม หากเพื่อนบ้านไม่พอใจหรือไม่สบอารมณ์ เพราะไม่
เห็นด้วยในบางเรื่องเกี่ยวกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายหรือการที่เราสนับสนุนกฎหมายบางอย่าง 
ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม โปรดอย่าเสนอแนะ—แม้พูดติดตลก
—ว่าเขาควรย้ายไปอยู่ที่อื่น ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าสมาชิกของ 
ศาสนจักรคิดเร่ืองเช่นน้ีได้อย่างไร! บรรพชนผู้บุกเบิกของเราถูก 
ขับจากท่ีหน่ึงไปอีกท่ีหน่ึงโดยเพ่ือนบ้านท่ีไม่อดกล้ันและมีความ 
เห็นไม่ตรงกัน พวกเขาเผชิญความยากลำาบากและการข่มเหง 
อย่างหนักเพียงเพราะ (พวก) เขาคิด ทำา และเชื่อไม่เหมือนคน 
อื่น หากประวัติศาสตร์ไม่ได้สอนเราถึงเรื่องใดเลย อย่างน้อยก็ 
ควรสอนเราให้เคารพสิทธิของมนุษย์ทุกคน เพื่อจะอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ” (ใน Conference Report, Oct. 2001, 45; หรือดู 
เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 49–50)

•	เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์เล่าดังนี้ว่าแบบอย่างของเรา
สามารถนำาผู้อื่นให้เข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นอย่างไร 

“ผู้สอนศาสนาวัยสิบเก้าปีคนหนึ่ง. . . ไม่เคยลืมวันแรกในสนาม 
เผยแผ่ของเขาเลย เพราะวันนั้นสอนบทเรียนอันสำาคัญยิ่งแก ่
เขาเกี่ยวกับการใช้พรสวรรค์เพื่อสอนพระกิตติคุณ

“เขากับคู่รุ่นพ่ีได้รับมอบหมายให้ไปเปิดเมืองใหม่ห่างจากสำานัก 
งานใหญ่ของคณะเผยแผ่พอสมควร เม่ือพวกเขามาถึงเมืองใหม่ 
แห่งนี้และเดินไปตามถนน พวกเขาผ่านโบสถ์แห่งหนึ่งที่บาท- 
หลวงกำาลังยืนอยู่ตรงประตูด้านหน้า ขณะพวกเขาเดินผ่านโบสถ์ 
บาทหลวงก็เข้าไปข้างในและเรียกผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดให้ 
ตามเขาออกมาที่ถนน ที่นั่นคนเหล่านั้นเดินตามผู้สอนศาสนา 
และเริ่มเรียกชื่อพวกเขา รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มปาก้อนหินใส่
พวกเขา

“เอ็ลเดอร์วัยหนุ่มรู้สึกต่ืนเต้นกับประสบการณ์น้ี—วันแรกของ
เขาในสนามเผยแผ่ก็ถูกปาก้อนหินเสียแล้ว เขาคิด จากนั้นม ี
คนปาหินก้อนใหญ่ก้อนหน่ึงถูกกลางหลังของเขาพอดี ความรู้สึก 
ของเขาเปลี่ยนเป็นความโกรธ ก่อนเข้าสู่สนามเผยแผ่เขาเคย 
เป็นคนขว้างลูกเบสบอล และความท่ีโกรธจัดเขาจึงเอ้ียวตัวกลับ 
คว้าหินก้อนแรกที่พบบนพื้น ตั้งท่าเด็ดของเขาเพื่อเตรียมขว้าง 
ลูก และพร้อมจะปล่อยก้อนหินให้ร่อนใส่คนกลุ่มนั้นก็พอดีนึก 
ขึ้นได้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ทำาไม เขาไม่ได้ถูกส่งมาบราซิลเพื่อปา
ก้อนหินใส่ผู้คน เขาอยู่ที่นั่นเพื่อสอนพระกิตติคุณ แต่เขาจะทำา 
อะไรกับก้อนหินที่อยู่ในมือเล่า ถ้าเขาปล่อยหินลงบนพื้น คน 

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดเตือนเราให้สวดอ้อนวอนขอ
การนำาทางขณะทำางานของพระเจ้าดังนี้ “ในบ้านที่แบ่งปันพระ
กิตติคุณเราจะสวดอ้อนวอนขอการนำาทางเพื่อตัวเรา และเรา
สวดอ้อนวอนเพ่ือความผาสุกทางกายและทางวิญญาณของผู้
อื่น เราสวดอ้อนวอนให้คนที่ผู้สอนศาสนากำาลังสอน ให้คนที่
เรารู้จัก และให้คนที่นับถือศาสนาต่างจากเรา ในบ้านที่แบ่งปัน
พระกิตติคุณในสมัยของแอลมา ผู้คนจะ ‘ร่วมอดอาหารและ
สวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลังเพื่อความผาสุกในจิตวิญญาณของ
คนที่หารู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่’ (แอลมา 6:6)” (ใน Conference 
Report, Apr. 2006, 88; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน้า 104)

แอลมา 17:11, 21–29

งานมอบหมายและสัญญาที่พระเจ้าประทาน
แก่พวกบุตรของโมไซยาห์คืออะไร

แอลมา 17:11 “แสดงแบบอย่างอันดี”

•	แอมันกับพี่น้องของท่านเรียนรู้ว่าต้องอยู่อย่างสงบกับชาว 
เลมันก่อนจึงจะสามารถแบ่งปันพระกิตติคุณกับคนเหล่านั้น 
ได้ เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดเสนอสิ่งสำาคัญสามประการ
ที่เราทำาได้เพื่อเป็นเพื่อนบ้านที่ดีขึ้นของคนที่นับถือศาสนาต่าง
จากเรา

“หนึ่ง ทำาความรู้จักเพื่อนบ้านของท่าน รู้เรื่องครอบครัว อาชีพ  
และทัศนะของเขา ทำาส่ิงท่ีเป็นคุณประโยชน์ร่วมกันถ้าเขาเต็มใจ 
และต้องไม่ไปรบกวนหรือทำาเพื่อจุดประสงค์ที่ซ่อนเร้นบาง 
อย่าง มิตรภาพไม่ควรเกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง แต่ควร
เป็นไปเพื่อมิตรภาพที่แท้จริง . . .

“. . .ขอให้เราปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีของการวางใจและความ
เข้าใจร่วมกันกับผู้คนที่มาจากภูมิหลังและความเชื่อที่แตกต่าง
จากเรา

“สอง ข้าพเจ้าเชื่อว่าคงจะเป็นการดีถ้าเราจะตัดวลีสักสองวล ี
ออกไปจากประมวลศัพท์ของเรา ไม่ใช่สมาชิก และ ไม่ใช ่
มอรมอน วลีนั้นเหมือนเป็นการดูหมิ่นดูแคลน โดยส่วนตัวแล้ว 
ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าตน ‘ไม่ใช่คาทอลิก’ หรือ ‘ไม่ใช่ยิว’ ข้าพเจ้า 
เป็นชาวคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของศาสนจักรของพระเยซ ู
คริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ข้าพเจ้าชอบวิธีการบ่งบอกว่า 
ข้าพเจ้า—คือใครและเป็นอย่างไรมากกว่าจะบอกว่าข้าพเจ้า 
เป็นในส่ิงท่ีไม่ได้เป็น ขอให้เราหยิบย่ืนความสุภาพแบบเดียวกัน 

บทที่ 27
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“. . .  อย่า อย่าดูถูกคุณค่าทางวิญญาณของการทำาเรื่องฝ่ายโลก 
ให้คนที่ท่านรับใช้

“. . .   จงเป็นผู้รับใช้พวกเขา และท่านจะรักพวกเขา พวกเขาจะ 
รู้สึกถึงความรักของท่าน และที่สำาคัญกว่านั้นคือพวกเขาจะรู้สึก
ถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้า” (“The Book of Mormon Will 
Change Your Life,” Ensign, Feb. 2004, 13–14)

แอลมา 18:10

ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อตอบสนองมากขึ้น 
เหมือนแอมันในเรื่องนี้ แอลมา 17:25 และ  

18:3 สัมพันธ์กับ 18:10 อย่างไร?

 
แอลมา 18:24 แอมันเริ่มพูดด้วยความองอาจ

•	สมาชิกจำานวนมากของศาสนจักรรู้สึกกังวลว่าจะเริ่มการ 
สนทนาพระกิตติคุณอย่างไร วิธีของแอมันคือถามลาโมไนเกี่ยว
กับความเชื่อของเขาในพระผู้เป็นเจ้า คนอื่นๆ พบว่าการพูดคุย
เกี่ยวกับ “ชีวิตศาสนจักร” ของพวกเขากับเพื่อนๆ เป็นเรื่องที่
ทำาได้ไม่ยาก เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดให้คำาแนะนำาอัน
ทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเริ่มสนทนาพระกิตติคุณกับเพื่อนๆ ของ
เราไว้ดังนี้

“การสร้างบ้านท่ีแบ่งปันพระกิตติคุณมิได้หมายความว่าเราจะ 
ต้องทุ่มเทเวลามากมายให้แก่การพบปะและผูกมิตรเพื่อนที่เรา 
จะแบ่งปันพระกิตติคุณให้ เพื่อนเหล่านี้จะเข้ามาในชีวิตเราเอง 
และหากเราเปิดเผยการเป็นสมาชิกของเราในศาสนจักรตั้งแต่
ต้น เราจะนำาการสนทนาพระกิตติคุณเข้ามาในความสัมพันธ์ได ้
อย่างง่ายดาย โดยเส่ียงน้อยมากกับการถูกเข้าใจผิด มิตรสหาย 

เหล่านั้นจะคิดว่านั่นเป็นเครื่องหมายของความอ่อนแอและอาจ 
ปาก้อนหินใส่พวกเขาต่อไปอีก แต่เขาจะปาหินใส่คนกลุ่มนั้น 
ไม่ได้ ครั้นแล้ว เขาก็เห็นเสาโทรศัพท์อยู่ห่างออกไปพอสมควร 
นั่นคือวิธีรักษาหน้า! เขาตั้งท่าแล้วปล่อยก้อนหินให้ร่อนไปที ่
เสาโทรศัพท์ ถูกกลางเสาพอดี

“คนในกลุ่มนั้นถอยหลังไปสองก้าว พวกเขาตระหนักทันทีว่า 
หินก้อนนั้นอาจถูกพวกเขาคนใดคนหนึ่งตรงหว่างตาก็เป็นได้  
อารมณ์ของพวกเขาเปลี่ยนไป แทนที่จะปาก้อนหินใส่ผู้สอน 
ศาสนา พวกเขาเริ่มปาใส่เสาโทรศัพท์ หลังจากเหตุการณ์ดัง 
กล่าว ทุกครั้งที่เอ็ลเดอร์คนนี้ไปถนนเส้นนั้นเขาจะถูกท้าให้แข่ง 
ปาก้อนหิน การแข่งปาก้อนหินนำาไปสู่การสนทนาพระกิตติคุณ  
ซึ่งนำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส ซึ่งนำาไปสู่การจัดตั้งสาขาของ
ศาสนจักรในชุมชนนั้น” (“Prophecies, Visions, and Dreams,” 
in 1979 Devotional Speeches of the Year [1980], 3)

แอลมา 18:3–9 การรับใช้ทำาให้ใจอ่อนลง

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดอธิบาย
ดังนี้ว่าการรับใช้ทางโลกสามารถทำาให้ใจอ่อนลงและนำาไปสู่
ปาฏิหาริย์อย่างไร

“เมื่อผู้รับใช้คนอื่นๆ นำาหลักฐานมาแสดงว่าแอมันทำาอะไรไป
บ้าง กษัตริย์ลาโมไนถามว่า ‘เขาอยู่ที่ไหน’ คนเหล่านั้นตอบว่า 
‘เขาอยู่ในคอกม้า เขากำาลังทำางานเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพื่อรับ
ใช้ท่าน’ (ดู แอลมา 18:8–9)

“นั่นไม่แปลกหรือไร เขาได้รับเรียกให้สอนหลักคำาสอนแห่ง 
ความรอด แต่เขากลับอยู่ในคอกม้า ท่านไม่คิดหรือว่าเขาควร
สวดอ้อนวอน อดอาหาร และขัดเกลาแผนการสอนของเขา เขา
ไม่ทำาอย่างนั้น แต่อยู่ในคอกม้า

“กษัตริย์ลาโมไนโตมากับความเชื่อที่ว่ามีพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ 
ว่ากษัตริย์ทำาอะไรสิ่งนั้นถูกต้องเสมอ เขาสอนหลักคำาสอนผิด 
มาตลอดและน่ันอาจทำาให้เขาไม่สะดุ้งสะเทือนกับความรู้สึกผิด 
ก็เป็นได้ ท่านจำาได้ไหมเมื่อเขาได้ยินว่าแอมันอยู่ที่ไหน ความ 
รู้สึกผิดเกิดข้ึนกับเขา เขารู้สึกกลัวว่าเขาได้ทำาผิดเสียแล้วในการ 
ฆ่าผู้รับใช้ของเขา (ดู แอลมา 18:5) . . .

“ข้าพเจ้าสนใจมาตลอดในเร่ืองท่ีว่าลาโมไนสับสนเพียงใดใน
หลักคำาสอนของตนโดยมองไม่เห็นปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์คือพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงสร้างความต้องการทางวิญญาณไว้ในมนุษย์ เพื่อ
เขาจะรับการสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ใจเขาชอกช้ำา 
เขารู้สึกผิด และนั่นเกิดจากเรื่องฝ่ายโลกที่แอมันทำา . . .

แอลมา 17–22
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ที่พวกท่านได้รับไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็ตาม จงมาและขอให้เรา
ดูว่าเราจะเพิ่มเติมให้ท่านได้หรือไม่ คำาเชื้อเชิญนี้ข้าพเจ้ามอบ
ให้ชายและหญิงทุกหนแห่ง” (ใน Conference Report, Oct. 
2002, 87; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 101)

แอลมา 18:36–39; 22:7–14 การสอนแผนแห่งความรอด

•	เมื่อแอมันสอนลาโมไน “ท่านก็เริ่มที่การสร้างโลก,” ต่อจาก 
นั้นท่านสอน “เกี่ยวกับการตกของมนุษย์” (แอลมา 18:36);  
สุดท้าย ท่าน “อรรถาธิบายแก่พวกเขา [กษัตริย์และผู้รับใช้ของ
เขา] เรื่องแผนแห่งการไถ่” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับ “การ
เสด็จมาของพระคริสต์” (แอลมา 18:39) แอรันสอนหลักธรรม
พื้นฐานสำาคัญเหล่านี้ของแผนแห่งความรอดแก่บิดาของลา
โมไนเช่นกัน (ดู แอลมา 22:12–14) การเรียนรู้ความจริงเรื่อง
การสร้าง การตก และการชดใช้จะช่วยให้คนเราสามารถเข้าใจ
ฐานะของตนในความเป็นมรรตัยและศักยภาพในนิรันดรได้

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองเรียกหลักคำาสอนพ้ืนฐานเหล่านี้—การสร้าง  
การตก และการชดใช้—ว่า “เสาหลักสามต้นของนิรันดร” และ  
“เหตุการณ์สำาคัญที่สุดที่เคยเกิดขึ้นตลอดนิรันดร” ท่านอธิบาย
ดังนี้

“ถ้าเราสามารถเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ เมื่อนั้นแผนนิรันดร์ทั้งหมด 
ของเรื่องต่างๆ จะลงตัว และเราย่อมอยู่ในฐานะที่สามารถ 
ทำางานเพื่อความรอดของเราได้ . . .

“. . .  เหตุการณ์ทั้งสามอย่างนี้เป็นรากฐานซึ่งทุกเรื่องราววางอยู ่
บนนั้น หากขาดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งทุกเรื่องราวย่อม 
สูญเสียจุดประสงค์และความหมายของมัน แผนและแบบแผน 
ของพระผู้เป็นเจ้าย่อมไร้ผล” (“The Three Pillars of Eternity,” 
in Brigham Young University 1981 Firesides and 
Devotional Speeches [1981], 27)

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายว่าองค์ประกอบแต่ละอย่างของแผนจำาเป็นอย่างไร 
“แผนกำาหนดให้มีการสร้าง และการสร้างก็กำาหนดให้มีทั้งการ 
ตกและการชดใช้ สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสามส่วน 
ของแผน การสร้างดาวเคราะห์อันเป็นเมืองบรมสุขเกษมเป็น 
เรื่องของพระผู้เป็นเจ้า ความเป็นมรรตัยและความตายมาสู่โลก 
ผ่านการตกของอาดัม ความเป็นอมตะและการได้รับชีวิตนิรันดร์ 
จัดเตรียมไว้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ การสร้าง การตก  
และการชดใช้ได้รับการวางแผนไว้นานแล้วก่อนท่ีงานการสร้าง 

และคนรู้จักจะยอมรับว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เราเป็น และเขาจะถาม
เราเอง . . .

“มีผู้ถามสตรีคนหนึ่งในฝรั่งเศสเกี่ยวกับเคล็ดลับความสำาเร็จ 
ของเธอ เธอตอบว่า ‘ดิฉันแบ่งปันความสุขก็เท่านั้นเอง ดิฉัน 
ปฏิบัติต่อทุกคนประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของศาสนจักร
แล้ว ถ้าดิฉันยืนต่อแถวใกล้ใครและเร่ิมการสนทนา ดิฉันจะบอก 
เขาว่าดิฉันชอบการประชุมวันอาทิตย์ของศาสนจักรของดิฉัน
มากเพียงใด เมื่อผู้ร่วมงานถามว่า ‘คุณทำาอะไรในวันหยุดเสาร์
อาทิตย์นี้’ ดิฉันจะไม่ข้ามจากคืนวันเสาร์ไปเช้าวันจันทร์ ดิฉัน
บอกเขาว่าดิฉันไปโบสถ์ สิ่งที่พูดกันที่นั่น และประสบการณ์กับ
วิสุทธิชน ดิฉันจะบอกว่าดิฉันดำาเนินชีวิต คิด และรู้สึกอย่างไร” 
(ใน Conference Report, Apr. 2006, 89; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 
2006 หน้า 105)

แอลมา 18:24–28 สร้างบนความเชื่อที่มีเหมือนกัน

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ลอเร็น  ซี. ดันน ์
(1930–2001) พูดถึงความสำาคัญของการแสดงความเคารพ 
ต่อความเชื่อของผู้อื่นและการสร้างบนจุดยืนร่วมกันไว้ดังนี้  
“ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของความขัดแย้ง การแตกแยก ความ 
เห็นแตกต่าง การกล่าวหา การฟ้องกลับ และความไม่เห็นพ้อง
ต้องกัน เราจำาเป็นต้องอยู่ภายในขอบเขตของตัวเราเอง อาจจะ
มากกว่าแต่ก่อน และยอมให้คุณภาพของความเคารพกัน ผสม 
ผสานกับจิตกุศลและการให้อภัย มีอิทธิพลในการปฏิบัติต่อกัน  
เพื่อจะสามารถเห็นต่างกันได้โดยไม่ขัดใจกัน ลดเสียงลงและ 
สร้างบนจุดยืนร่วมกันด้วยการตระหนักว่าเม่ือมรสุมผ่านไป
แล้ว เรายังจะต้องอยู่ด้วยกัน” (ใน Conference Report, Apr. 
1991, 109; หรือ Ensign, May 1991, 82)

•	คำาถามข้อแรกที่แอมันถามเม่ือท่านเริ่มสอนกษัตริย์ลาโมไน 
คือ “ท่านเชื่อไหมว่ามีพระผู้เป็นเจ้า?” (แอลมา 18:24) เมื่อ 
แอมันรู้ว่าลาโมไนเชื่อในพระวิญญาณยิ่งใหญ่ ท่านเป็นพยาน
ว่า “น่ีคือพระผู้เป็นเจ้า” (แอลมา 18:28) ท่ีจริงแล้วพระผู้เป็นเจ้า 
ไม่ใช่ “วิญญาณยิ่งใหญ่” แต่แอมันมองเลยจุดนี้และมุ่งเน้น 
ไปที่ความเชื่อซ่ึงมีเหมือนกันในพระผู้ทรงเป็นเหนือทุกสิ่งและ
สอนจากจุดนั้นแทน แอมันรับความเชื่อพื้นฐานของลาโมไนใน
พระผู้สร้างและเพิ่มเติมความจริงนิรันดร์ซึ่งจะ “ทำาให้จิตใจเขา
สว่าง” (แอลมา 19:6)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์อธิบายดังนี้ว่าเราควรสร้างบน 
ความดีท่ีผู้อ่ืนมีอยู่แล้วอย่างไร “เรากล่าวส่ิงเหล่าน้ีในวิญญาณ 
แห่งความรัก จงนำาคุณงามความดีที่พวกท่านมีและความจริง 
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“ทำาไมฉันจะต้องพูดเรื่องพระกิตติคุณกับคนที่ดูเหมือนพอใจ 
อยู่แล้ว? มีอันตรายอะไรคอยท่าพวกเขาหรือฉันถ้าฉันไม่ทำา 
หรือไม่พูดอะไรเลย?

“อันตรายอาจจะมองเห็นได้ยาก แต่นี่เป็นความจริง ทั้งสำาหรับ 
พวกเขาและตัวเราเอง เช่น ช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตหน้า ทุกคนที ่
ท่านเคยพบจะรู้ในสิ่งที่ท่านรู้อยู่เดี๋ยวนี้ พวกเขาจะรู้ว่าวิธีเดียว
ที่พวกเขาจะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวตลอดไปในที่ประทับของ
พระบิดาบนสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ คือ
การเลือกเข้าไปในประตูน้ันโดยบัพติศมาด้วยมือของผู้มีสิทธิ- 
อำานาจจากพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาจะรู้ว่าวิธีเดียวที่ครอบครัว 
จะอยู่ด้วยกันชั่วนิรันดร์คือการยอมรับและรักษาพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งกระทำาในพระวิหารของพระผู้เป็นเจ้าบนโลกนี้ พวก
เขาจะรู้ว่าท่านรู้แล้วและพวกเขาจะจำาได้ว่าท่านได้หยิบยื่น
สิ่งที่มีคนหยิบยื่นให้ท่านแก่พวกเขาหรือไม่” (ใน Conference 
Report, Oct. 1998, 41; ดู เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 38)

แอลมา 22:15–18

บิดาของลาโมไนยอมละทิ้งอะไรเพื่อให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้า  
การยอมเช่นนั้นช่วยให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้า

มากขึ้นได้อย่างไร (ดู ออมไน 1:26 ด้วย)

 
แอลมา 22:18 “ข้าพระองค์จะทิ้งบาปทั้งหมดของข้า
พระองค์เพื่อรู้จักพระองค์”

•	เช่นเดียวกับบิดาของลาโมไน เราจะต้องยอมเสียสละทุก
อย่างเพื่อเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า ในหนังสือ Lectures on Faith 
เราเรียนรู้ความสำาคัญของการเสียสละในความเจริญก้าวหน้า 
นิรันดร์ของเราดังนี้ “ขอให้เราที่นี่สังเกตว่าศาสนาที่ไม่เรียกร้อง 
ให้เสียสละทุกอย่างย่อมไม่มีพลังมากพอจะก่อให้เกิดศรัทธา 
อันจำาเป็นต่อชีวิตและความรอด เพราะนับตั้งแต่การดำารงอยู ่
ครั้งแรกของมนุษย์ ศรัทธาจำาเป็นต่อความเกษมศานต์ของชีวิต 
และมนุษย์ไม่มีวันได้ความรอดหากไม่เสียสละสิ่งทางโลกท้ัง 
หมด โดยการเสียสละดังกล่าว และสิ่งนี้เท่านั้น ที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงกำาหนดว่ามนุษย์จะได้รับชีวิตนิรันดร์ และโดยผ่านสื่อกลาง
ของการเสียสละสิ่งทางโลกทั้งหมด มนุษย์รู้จริงๆ ว่าพวกเขา
กำาลังทำาสิ่งที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ 
มนุษย์เสียสละทุกอย่างที่มีเพื่อเห็นแก่ความจริง ไม่ยั้งไว้แม ้
ชีวิตตนเอง และเชื่อต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าว่าเขาได้รับเรียก

จะเริ่มขึ้น” (ใน Conference Report, Apr. 2000,  105; ดู   
เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน้า 108)

แอลมา 18:41–43; 22:15–18 การพึ่งพาพระคริสต์

•	แอมันและแอรันช่วยให้ลาโมไนกับบิดาของเขาเข้าใจว่า 
พวกเขาต้องการการไถ่ของพระคริสต์ในชีวิตมากเพียงใด การ 
เข้าใจว่าเราต้องพ่ึงพาพระคริสต์นำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส 
ทั้งลาโมไนและบิดาต่างรับรู้ถึงธรรมชาติที่ตกแล้วของตนและ
รู้ว่าพวกเขาจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ พวกเขารู้ว่าความ
หวังเดียวที่พวกเขามีต่อการไถ่มาทางการชดใช้ที่พระคริสต์ทรง
ทำาให้เกิดขึ้นเท่านั้น

แอลมา 18:42 การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เกิดขึ้นฉับพลัน
ถือเป็นข้อยกเว้น
•	ดูถ้อยแถลงของประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันใต้ บทวิจารณ์
สำาหรับโมไซยาห์ 27:25 (ดู หน้า 166)

แอลมา 20:30 “ผู้คนท่ีมีใจแข็งกระด้างย่ิงและด้ือร้ันย่ิง”

•	บันทึกกล่าวว่ าแอรันกับ 

เพ่ือนร่วมทางรับใช้ในหมู่คนท่ี 

เป็น “ผู้คนที่มีใจแข็งกระด้างยิ่ง 

และดื้อรั้นยิ่ง” (แอลมา 20:30)  

ประสบการณ์ของพวกเขาเทียบ 

ได้กับประสบการณ์ของคน

มากมายผู้พยายามสอนคนที่ 

ไม่สนใจหรือต่อต้านพระกิตติ- 

คุณ ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก ์

อธิบายดังนี้ว่าเหตุใดเรายังต้องพยายามเข้าถึงจิตวิญญาณ 

ทุกดวง

แอลมา 17–22
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	แอมันเตรียมใจของลาโมไนให้พร้อมรับพระกิตติคุณอย่างไร  

ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อเตรียมใจของคนบางคนให้พร้อม

รับความจริงของพระกิตติคุณ

•	เราเรียนรู้อะไรจากแบบอย่างของแอรันและพี่น้องของเขา 

เม่ือพวกเขาพบเจอการไม่ยอมรับ “และความทุกข์นานัปการ” 

(แอลมา 20:29)

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เมื่อแอมันกับพี่น้องของเขามาถึงแผ่นดินแห่งนีไฟ พระเจ้า 

ทรงมอบหน้าท่ีให้พวกเขา (1) สถาปนาพระวจนะของพระองค์  

(2)  อดทนในความทุกข์ และ (3)  เป็นแบบอย่างที่ดี โดย 

ทรงสัญญาว่าพระองค์จะประทานความสำาเร็จให้พวกเขา 

(ดู แอลมา 17:11) เขียนทั้งสามหัวข้อลงในกระดาษ และ 

ขณะศึกษา แอลมา 17–22 ให้เขียนตัวอย่างใต้แต่ละหัวข้อ

ที่แสดงว่าพวกเขาเชื่อฟังคำาแนะนำาของพระเจ้า เขียนด้วยว่า

ตัวอย่างที่ท่านยกมาช่วยนำาชาวเลมันมาสู่ความรู้เรื่องความ

จริงอย่างไร

•	เขียนหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานเผยแผ่ศาสนาออกมาเป็น

ข้อๆ (ดู แอลมา 17–22) เจาะจงร่วมกับการสวดอ้อนวอนถึง

วิธีที่ท่านจะสามารถนำาหลักธรรมเหล่านี้มาใช้ในชีวิตท่านได้

ให้ทำาการเสียสละนี้เพราะเขาหมายมั่นทำาตามพระประสงค์ 
ของพระองค์ เขาจะรู้ด้วยความมั่นใจที่สุดว่าพระผู้เป็นเจ้าทรง 
ยอมรับและจะทรงยอมรับการเสียสละและเครื่องพลีบูชาของ
เขา เขาไม่แสวงหาหรือจะไม่แสวงหาพระพักตร์พระองค์อย่าง 
เลื่อนลอย ภายใต้สภาวการณ์เหล่านี้เขาย่อมเกิดศรัทธาซึ่งจำา 
เป็นต่อการทำาให้เขายึดชีวิตนิรันดร์ไว้ได้” ([1985], 69)

•	ขณะรับใช้ในโควรัมสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์อเล็กซานเดอร์   
บี. มอร์ริสันสอนเกี่ยวกับการเสียสละที่เราต้องทำาเพื่อมาหา 
พระคริสต์ดังนี้

“การยอมรับพระนามของพระองค์ไว้กับเราหมายถึงการเต็มใจ
ทำาสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงขอให้เราทำา

“มีคนกล่าวว่าราคาของชีวิตการเป็นชาวคริสต์ในวันนี้เท่ากัน 
ตลอดไป เป็นเรื่องง่ายที่จะให้ทุกสิ่งที่เรามีโดยไม่กักสิ่งใดไว ้
เพื่อ ‘ทิ้งบาปทั้งหมด [ของเรา] เพื่อรู้จักพระองค์’ (แอลมา 22: 
18) เมื่อเราไม่บรรลุมาตรฐานนั้นอันเนื่องจากความเกียจคร้าน  
ความเฉยเมย หรือความชั่วร้าย เมื่อเราชั่วร้ายหรืออิจฉา เห็นแก่
ตัว มัวเมาตัณหา หรือคิดอะไรตื้นๆ ถ้าจะกล่าวแล้ว อย่างน้อย
เราก็ตรึงกางเขนพระองค์อีกครั้ง และเมื่อเราพยายามอย่าง 
สม่ำาเสมอที่จะเป็นคนดีที่สุด เมื่อเราดูแลและรับใช้ผู้อื่น เมื่อ 
เราเอาชนะความเห็นแก่ตัวด้วยความรัก เมื่อเราให้ความผาสุก
ของผู้อื่นมาก่อนความผาสุกของเรา เมื่อเราแบกภาระของกัน
และกันและ ‘โศกเศร้ากับคนที่โศกเศร้า’ เมื่อเรา ‘ปลอบโยนคน 
ที่ต้องการการปลอบโยน, และ. . .ยืนเป็นพยานเกี่ยวกับพระ 
ผู้เป็นเจ้าทุกเวลาและในทุกสิ่ง, และในทุกแห่ง’ (โมไซยาห์ 
18:8–9) ก็เท่ากับเราได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ รับเอาพลังของ 
พระองค์และกลายเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆ ‘เจิดจ้า 
ยิ่งๆ ขึ้น’ หากเรายืนหยัด ‘จนถึงวันที่สมบูรณ์’ (คพ. 50:24)” (ใน 
Conference Report, Oct. 1999, 33; ดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 
หน้า 30)

บทที่ 27
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Wiedersehen’—เราระลึกถึงพระองค์ เจ้าชายแห่งสันติ ผู้สิ้น 
พระชนม์บนกางเขนที่คัลวารี ข้าพเจ้าตรึกตรองเรื่องพระเจ้า 
และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เม่ือคร้ังพระองค์ทรงพระดำาเนินไป 
ตามเส้นทางแห่งความเจ็บปวด ทางเดินแห่งน้ำาตา แม้ถนน
แห่งความชอบธรรม คำาประกาศอันลึกซึ้งของพระองค์เข้ามาใน
ใจ ‘เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้
แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก
และอย่ากลัวเลย’ (ยอห์น 14:27)

“จากนั้นเรากลับไปเบอร์ลินเพ่ือการเข้าพบครั้งสำาคัญยิ่งกับ
ประมุขของประเทศ ท่านประธานเอริค โฮเนกเคอร์

“. . .  เราถูกไล่ไปตามห้องต่างๆ ของหัวหน้าตัวแทนรัฐบาล

“พอเข้าไปในอาคารได้แล้ว เราได้รับการต้อนรับจากท่านประ- 
ธานโฮเนกเคอร์ เรามอบรูปสลักเล็กๆ First Step ให้เขา เป็น 
รูปมารดาคนหนึ่งช่วยลูกของเธอก้าวเดินครั้งแรกไปหาบิดา  
เขาพอใจมากกับของขวัญชิ้นนี้ จากนั้นพาเราเข้าไปในห้อง 
ประชุมส่วนตัวของเขา ที่นั่นเรานั่งรอบโต๊ะกลมตัวใหญ่ คนอื่นๆ 
ที่นั่งร่วมโต๊ะด้วยได้แก่ประธานโฮเนกเคอร์และผู้ช่วยของเขาใน 
คณะรัฐบาล

“ท่านประธานโฮเนกเคอร์เริ่มพูด ‘เรารู้ว่าสมาชิกของศาสนจักร 
คุณเชื่อเรื่องการทำางาน พวกคุณพิสูจน์ให้เห็นเช่นนั้น เรารู้ว่า 
พวกคุณเชื่อเรื่องครอบครัว พวกคุณแสดงให้เห็นเช่นนั้น เรารู้ว่า
พวกคุณเป็นพลเมืองดีในประเทศใดก็ตามท่ีพวกคุณอ้างว่าเป็น
บ้าน เราสังเกตเห็นมาแล้ว บอกให้เรารู้สิครับว่าคุณต้องการ
อะไร’ 

“ข้าพเจ้าเริ่มพูดว่า ‘ท่านประธานโฮเนกเคอร์ครับ ที่การอุทิศ 
และโอเพ่นเฮาส์เปิดพระวิหารในไฟร์บูร์กให้สาธารณชนเข้าชม 
คนในประเทศของท่าน 89,890 คนยืนต่อแถว บางครั้งนาน 
ถึงสี่ชั่วโมง บ่อยครั้งท่ามกลางสายฝน เพื่อพวกเขาจะได้เห็น
พระนิเวศน์ของพระผู้เป็นเจ้า ในเมืองไลพ์ซิก ที่การอุทิศศูนย ์
สเตค มี 12,000 คนเข้าร่วมโอเพ่นเฮาส์ ในเมืองเดรสเดินมีผู้มา
เยือน 29,000 คน ในเมืองซวิคเคามี 5,300 คน และทุกสัปดาห์

แอลมา  23–29

บทที ่   28

บทนำา
ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮแสดงให้เห็นชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลง 
ที่มีผลอย่างมากต่อแต่ละบุคคลผู้ยอมรับพระกิตติคุณและทำา 
พันธสัญญาว่าจะติดตามพระเยซูคริสต์ พวกเขาให้แบบอย่าง 
ของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ลึกซึ้งอันเกิดจากการ
พยายามอย่างจริงใจเพื่อเลียนแบบพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตทุก
ด้าน พวกบุตรของโมไซยาและแอลมากับชาวเลมันที่เปลี่ยนใจ
เลื่อมใสต่างแสดงให้เห็นถึงพลังทางวิญญาณอันเกิดจากความ
ปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะกลับใจ รักษาพันธสัญญา และรับ
ใช้พระเจ้าผ่านงานเผยแผ่ศาสนาและการดำาเนินชีวิตอย่างชอบ
ธรรม ขณะที่ท่านศึกษา แอลมา 23–29 ให้หาการกระทำาและ
เจตคติเฉพาะอย่างที่จะช่วยให้ท่านมีพลังของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสส่วนตัวลึกซึ้งขึ้น อีกทั้งให้ดูคำาพรรณนามากมายถึงปีติ
และความปลาบปลื้มยินดีอันเนื่องจากการเข้าไปมีส่วนแบ่งปัน
พระกิตติคุณกับผู้อื่น

บทวิจารณ์
แอลมา 23:1–5 “พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะได้ไม่มี 
เครื่องกีดขวาง”

•	กษัตริย์ของชาวเลมันตัดข้อจำากัดที่ขัดขวางไม่ให้มีการสอน 
พระกิตติคุณในหมู่คนของเขาและให้ผู้สอนศาสนาออกไปสั่ง 
สอนทั่วแผ่นดิน ประธานโธมัส  เอส. มอนสันเล่าเหตุการณ์
คล้ายกันนี้เมื่อท่านบรรยายสภาวะแวดล้อมการตัดสินใจของ
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนีเพื่อยอมให้ผู้สอน
ศาสนาสั่งสอนในแผ่นดินนั้นหลังจากจำากัดการดำาเนินงานของ
ศาสนจักรนานหลายปีดังนี้

“เป้าหมายสูงสุดของเราคือขออนุญาตเปิดประตูงานเผยแผ่ 
ศาสนา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสัน เอ็ลเดอร์ฮานส์  บี.  
ริงก์เกอร์ และข้าพเจ้า พร้อมด้วยผู้นำาศาสนจักรของเราใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี นำาโดยประธานเฮนรีย์ เบิร์ค- 
ฮาร์ด ประธานแฟรงค์ อาเพล และประธานแมนเฟรด ชูทซ์ เข้า 
พบเคิร์ท ลอฟเฟลอร์รัฐมนตรีกระทรวงศาสนาครั้งแรกเมื่อเขา
เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เรา เขาพูด
กับกลุ่มของเราโดยกล่าวว่า ‘เราต้องการช่วยพวกคุณ เราจับตา
มองคุณกับผู้คนของคุณมายี่สิบปี เรารู้ว่าพวกคุณเป็นอย่างที่
พวกคุณอ้าง เป็นชายหญิงที่ซื่อสัตย์’

“ผู้นำารัฐบาลและภริยาของพวกเขาเข้าร่วมการอุทิศศูนย์สเตค 
ท่ีเดรสเดินและโบสถ์แห่งหน่ึงท่ีซวิคเคา ขณะวิสุทธิชนร้องเพลง 
‘ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก’—‘Auf Wiedersehen, Auf 
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แอลมา 23:6 เปลี่ยนใจเลื่อมใสมาหาพระเจ้าและไม่
เคยตกเลย

•	เป็นเรื่องประหลาดมากที่ไม่มีชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮออกจาก

ศาสนจักรหรือแข็งขันน้อยแม้แต่คนเดียว (ดู แอลมา 27:27) 

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เน้นหลายต่อหลาย

ครั้งถึงความสำาคัญของการรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ให้คง

อยู่ ท่านเคยกล่าวไว้ว่างานสอนศาสนาจะไม่มีความหมาย ถ้า

เราไม่รักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงความแข็งขัน

“เม่ืองานสอนศาสนาเพ่ิมข้ึนไปท่ัวโลก ความพยายามท่ีจะทำาให้ 

ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนรู้สึกเป็นกันเองในวอร์ดหรือสาขาของ 

เขาก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยในอัตราที่เท่ากัน จำานวนผู้คนที่เข้ามาสู ่

ศาสนจักรในปีนี้มีมากพอที่จะจัดตั้งสเตคใหม่ได้อีกมากกว่า 

100 แห่ง แต่ช่างน่าเสียดายจากอัตราที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยน 

ใจเลื่อมใส เราได้ละเลยสมาชิกใหม่เหล่านี้บางคน ข้าพเจ้าหวัง 

ใจว่าความอุตสาหะท่ีย่ิงใหญ่จะยังคงดำาเนินต่อไปท่ัวศาสนจักร 

และทั่วโลกในการรักษาผู้เปลี่ยนใจทุกคนที่เข้ามาสู่ศาสนจักร

ให้คงอยู่ต่อไป

ของปีมี 1,500 ถึง 1,800 คนมาเยือนบริเวณลานด้านนอกพระ 
วิหารในเมืองไฟร์บูร์ก พวกเขาต้องการรู้ว่าเราเชื่ออะไร เราใคร ่
บอกพวกเขาว่าเราเชื่อเรื่องการยกย่อง เชื่อฟัง และสนับสนุน 
กฎหมายบ้านเมือง เราใคร่อธิบายว่าเราปรารถนาจะทำาให้หน่วย 
ครอบครัวเข้มแข็ง นี่เป็นเพียงความเชื่อสองอย่างของเรา เราไม่ 
สามารถตอบคำาถาม และเราไม่สามารถถ่ายทอดความรู้สึก 
ของเราได้ เพราะเราไม่มีตัวแทนผู้สอนศาสนาที่นี่เช่นที่เรามีใน 
ประเทศอื่น คนหนุ่มสาวที่เราใคร่อยากให้มาประเทศของท่าน 
ในฐานะตัวแทนผู้สอนศาสนาจะรักประเทศของท่านและประ- 
ชาชนของท่าน ยิ่งกว่านั้น พวกเขาจะฝากอิทธิพลอันสูงส่งไว้กับ
ประชาชนของท่าน จากนั้นเราใคร่เห็นคนหนุ่มสาวจากประเทศ
ของท่านที่เป็นสมาชิกของศาสนจักรเรารับใช้เป็นตัวแทนผู้สอน
ศาสนาในประเทศต่างๆ เช่น ในอเมริกา ในแคนาดา และอีก
หลายประเทศ พวกเขาจะกลับมาและพร้อมรับตำาแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบในแผ่นดินของท่านมากขึ้น’

“ท่านประธานโฮเนกเคอร์พูดต่อจากนั้นอีกประมาณสามสิบ
นาที โดยอธิบายวัตถุประสงค์และทัศนะของเขา พร้อมทั้งเล่า 
รายละเอียดเก่ียวกับความเจริญก้าวหน้าในประเทศ ในท่ีสุด เขา 
ยิ้ม พูดกับข้าพเจ้าและคณะที่มาด้วยว่า ‘เรารู้จักพวกคุณ เรา
วางใจพวกคุณ เรามีประสบการณ์กับพวกคุณมาแล้ว เราอนุมัติ
ผู้สอนศาสนาตามคำาขอของพวกคุณ’

“วิญญาณของข้าพเจ้าลอยออกไปนอกห้องแล้ว การเข้าพบสิ้น
สุดลง ขณะออกจากห้องประชุมที่สวยงามของรัฐบาล เอ็ลเดอร ์
รัสเซลล์ เนลสันหันมามองข้าพเจ้าและพูดว่า ‘สังเกตแสงแดด 
ที่ส่องทะลุห้องโถงสิครับ ประหนึ่งพระบิดาบนสวรรค์ของเรา
กำาลังตรัสว่า “เราพอใจ”

“ความมืดมิดยามราตรีสิ้นสุดลง แสงเจิดจ้ายามทิวาเริ่มเรือง 
รอง บัดน้ีพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จะถูกนำาไปสู่ผู้คนหลาย 
ล้านคนในประเทศน้ัน คำาถามของพวกเขาเก่ียวกับศาสนจักรจะ 
ได้รับคำาตอบ และอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะออกไป

“ขณะข้าพเจ้าใคร่ครวญเหตุการณ์เหล่านี้ ข้าพเจ้าหวนนึกถึง 
พระดำารัสของพระอาจารย์ที่ว่า ‘ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะทำาให้พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงขุ่นเคือง, หรือความกริ้วของพระองค์จะไม่ดาล 
เดือดกับผู้ใดเลย, นอกจากคนเหล่าน้ันท่ีมิได้สารภาพถึงพระหัตถ์ 
ของพระองค์ในทุกส่ิง’ (คพ. 59:21) ข้าพเจ้าสารภาพว่าพระหัตถ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ในเหตุการณ์อัศจรรย์อันเกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนจักรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี” (ใน Confer- 
ence Report, Apr. 1989, 68–69; หรือ Ensign, May 1989, 
52–53)
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“พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์กับสิ่งเหล่า
นี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับ
ใจ’ [คพ. 19:16] . . .

“การชดใช้มีค่าทางด้านปฏิบัติเป็นส่วนตัวทุกวัน จงนำามาใช้ใน 
ชีวิตของท่าน ซึ่งจะกระตุ้นได้ด้วยการเริ่มต้นง่ายๆ เช่นการสวด 
อ้อนวอน หลังจากนั้นท่านจะไม่เป็นอิสระจากความยุ่งยากและ
ความผิด แต่จะลบความรู้สึกผิดได้โดยผ่านการกลับใจและท่าน 
จะมีสันติ” (ใน Conference Report, Apr. 2001, 28–29; หรือ 
เลียโฮนา ก.ค. 2001 หน้า 31–33)

แอลมา 24:11 “ทั้งหมดที่เราทำาได้” เพื่อกลับใจ

•	ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮทำา “ทั้งหมดที่ [พวกเขา] ทำาได้เพื่อ 
กลับใจ” (แอลมา 24:11) ใน 2 นีไฟ 25:23 นีไฟอธิบายว่า “โดย
พระคุณนั่นเองที่เราได้รับการช่วยให้รอด, หลังจากเราทำาทุกสิ่ง 
จนสุดความสามารถแล้ว” เราเรียนรู้จากกษัตริย์ของชาวแอนไท- 
นีไฟ-ลีไฮ ว่าส่วนหนึ่งของทั้งหมดที่เราทำาได้คือ “กลับใจจาก
บาปทั้งหมดของเรา”

แอลมา 24:17–19 ฝังอาวุธของเราให้ลึก

•	โดยการฝังอาวุธไว้ลึกในดิน ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮสัญญา
กับพระเจ้าว่าพวกเขาจะไม่ใช้มันอีก พระคัมภีร์บันทึกว่า “พวก 
เขาม่ันคง, และจะยอมแม้จนถึงความตายแทนท่ีจะกระทำาบาป” 
(แอลมา 24:19) การกระทำาของพวกเขาแสดงให้เห็นถึงการ
ละทิ้งบาปทั้งหมดหลังจากการกลับใจด้วยใจจริง

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอน 
ว่าการละทิ้งบาปมักเรียกร้องให้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเรา “ในการ 
ละทิ้งบาปคนๆ นั้นจะเพียงปรารถนาให้สภาพดีขึ้นไม่ได้ เขา 
ต้องทำาให้สภาพดีข้ึน เขาจะต้องเกลียดอาภรณ์ท่ีด่างพร้อยและ 
รังเกียจบาป เขาต้องแน่ใจไม่เพียงว่าเขาละทิ้งบาปแล้วแต่เขา 
ได้เปลี่ยนสถานการณ์แวดล้อมบาปนั้นด้วย เขาควรหลีกเลี่ยง 
สถานที่ สภาพแวดล้อม และ
ส ภ า ว ก า ร ณ์ ที่ บ า ป เ กิ ด ขึ้ น  
เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุให้
ทำาบาปอีกครั้งได้ง่ายที่สุด เขา
ต้องละทิ้งคนที่เขาทำาบาปด้วย 
เขาจะไม่ เกลียดคนที่พัวพัน 
แต่เขาต้องหลีกเล่ียงคนเหล่าน้ัน 
และทุกอย่างที่ เ ก่ียวข้องกับ 
บาป ... เขาต้องขจัดส่ิงใดก็ตาม 

“นี่เป็นงานที่สำาคัญอย่างยิ่งยวด ไม่มีเหตุผลในการทำางานสอน 

ศาสนาหากเราไม่ได้รับผลจากความอุตสาหะเหล่านั้น งานสอน

ศาสนาและการรักษาผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสให้คงอยู่ในศาสนจักร

จะแยกจากกันไม่ได้” (ใน Conference Report, Oct. 1997, 

69–70; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1998 หน้า 63)

แอลมา 23:17 ชื่อ แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ หมายความว่า
อย่างไร

•	ชื่อ แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ อาจบ่งบอกถึงการสมทบกันของผู้สืบ 
ตระกูลของนีไฟกับคนเหล่านั้นผู้ติดตามท่านไปพร้อมลูกหลาน 
คนอ่ืนๆ ของลีไฮ: “ช่ือ ‘แอนไท’ ของ ‘แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ’ อาจเป็น 
คำาที่ย้อนกลับไปหาประธาน nty ‘คนของ’ ในภาษาอียิปต์ ด้วย
เหตุนี้แทนที่จะมีความหมายว่า ‘ต่อต้าน’ กลับมีความหมาย
ว่า ‘คนของนีไฟและลีไฮ’” (Stephen  D. Ricks, “Anti-Nephi- 
Lehi,” in Dennis  L. Largey, ed., Book of Mormon  
Reference Companion [2003], 67)

แอลมา 24:10 การชดใช้เอาความผิดออกไป

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองเป็นพยานดังน้ีว่าเราสามารถนำาการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
มาลบความผิดของเราได้

“ด้วยเหตุผลบางอย่างเราคิด 
ว่าการชดใช้ของพระคริสต์นำา
มาใช้ได้กับการไถ่จากการตก  
จากความตายทางวิญญาณ  
เมื่อสิ้นสุดชีวิตมรรตัย เท่านั้น 
จริงๆ แล้วใช้ได้มากกว่านั้น การ 
ชดใช้ เป็นอำ านาจที่ ดำ า รงอยู่
ตลอดกาลและร้องขอได้ทุกวัน 

ในชีวิต เมื่อเราทรมานด้วยความรู้สึกผิด หรือแบกรับความเศร้า 
โศก พระองค์จะทรงรักษาเรา ถึงแม้เราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ว่า 
การชดใช้ของพระคริสต์ทำาอย่างไร แต่เราจะประสบกับ ‘สันติสุข 
แห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ’ [ฟีลิปปี 4:7] . . .

“เราต่างก็ทำาความผิด บางครั้งเราทำาลายตนเองและทำาร้ายผู้

อื่นสาหัสจนเราเองไม่สามารถแก้ไขได้ เราทำาลายสิ่งที่เราแก้ไข

เองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ในธรรมชาติของเรา เราจึงรู้สึกผิด อับอาย

ขายหน้า และทุกข์ทรมาน ซึ่งเราเยียวยาเองไม่ได้ นั่นคือเวลาที่

อำานาจการรักษาของการชดใช้จะเข้ามาช่วย

แอลมา 23–29
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สนทนากับสมาชิกอีกคนหนึ่ง บราเดอร์ไอแซค เบฮูนินเคยบอก
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า “ถ้าผมออกจากศาสนจักรนี้
ผมจะไม่ทำาอย่างที่พวกเขาทำา ผมจะไปให้ไกลหูไกลตาเพื่อจะ
ไม่ได้ยินเรื่องของชาวมอรมอนอีก และจะไม่มีใครรู้ว่าผมรู้เรื่อง
ของชาวมอรมอน’

“ผู้หยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่ตอบทันทีว่า ‘บราเดอร์เบฮูนิน คุณไม่รู้หรอก 
ว่าคุณจะทำาอะไร เป็นไปได้มากว่าคนเหล่านี้เคยคิดแบบคุณ  
ก่อนเข้าร่วมศาสนจักรนี้คุณยืนอยู่ตรงกลางระหว่างความดีกับ
ความชั่ว เมื่อมีการสั่งสอนพระกิตติคุณ ความดีและความชั่ว 
วางอยู่ตรงหน้าคุณ คุณจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ มีนายสอง
ฝ่ายชวนคุณมารับใช้เขา ตอนที่คุณเข้าร่วมศาสนจักรนี้คุณ 
สมัครเข้ามารับใช้พระผู้เป็นเจ้า เมื่อคุณทำาเช่นนั้น คุณได้ก้าว
ออกจากพื้นที่ตรงกลาง และคุณจะกลับไปอีกไม่ได้ หากคุณทิ้ง
นายที่คุณสมัครเข้ามารับใช้ นั่นเป็นเพราะการเสี้ยมสอนของ
คนชั่วคนนั้น และคุณจะทำาตามคำาบอกของเขาและเป็นผู้รับใช ้
เขา’” (คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007] 
หน้า 349)

แอลมา 25:1–12 คำาพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผล

•	แอลมา 25:1–12 บันทึกสัมฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ของ 
อบินาไดเกี่ยวกับบรรดาปุโรหิตชั่วของกษัตริย์โนอาห์ (ดู โมไซ- 
ยาห์ 17:15–20) ลองสังเกตว่ามอรมอนเขียนบอกผู้อ่านอย่างไร 
เกี่ยวกับสัมฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ของอบินาได ลองพิจารณา
ผลของคนเหล่านั้นผู้ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์เช่นอบินาได และ
อ้างว่าศาสดาพยากรณ์ทำาบาป การเปิดเผยยุคปัจจุบันมีคำา 
เตือนถึงคนที่ “ยกส้นเท้าให้ผู้รับการเจิมของเรา” ด้วย (ดู คพ. 
121:16–22)

แอลมา 25:17 พระเจ้า “ทรงพิสูจน์พระวจนะของ
พระองค์แก่พวกท่านในทุกสิ่งแล้ว”

•	บทเรียนสำาคัญยิ่งบทหนึ่งที่ได้จากหนังสือของแอลมาส่วนนี ้
คือ พระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาสัญญาของพระองค์เสมอ พระเจ้า
ทรงบอกกษัตริย์โมไซยาห์ว่าคนเป็นอันมากจะเชื่อคำาสอน
ของพวกบุตรของท่าน และพระองค์จะทรงปลดปล่อยพวกเขา 
“ออกจากเงื้อมมือชาวเลมัน” (โมไซยาห์ 28:7) ดูสัมฤทธิผลของ
สัญญาเหล่านี้ได้ใน แอลมา 17:4, 35–39; 19:22–23; 26:1–4 
นี่เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างมากมายจากพระคัมภีร์ที่เสริมน้ำา
หนักความจริงของหลักคำาสอนที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงถูกผูกมัด
เมื่อเราทำาสิ่งที่พระองค์ตรัส (ดู คพ. 82:10 )

ซึ่งจะขุดคุ้ยความทรงจำาเดิมๆ” (The Miracle of Forgiveness 
[1969], 171–72)

แอลมา 24:22–27 แบบอย่างของคนชอบธรรมส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของคนมากมาย

•	เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้ง 
ข้อสังเกตว่าความตั้งใจรักษาพันธสัญญาของเราจะอาจนำาไปสู่
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของผู้อื่น

“กษัตริย์ของชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮแนะนำาผู้คนของเขาให้ฝัง
อาวุธไว้ลึกในดินเพื่อพวกเขาจะไม่ถูกล่อลวงให้ใช้มันเมื่อพี่น้อง 
ชาวเลมันมาสู้รบกับพวกเขา ผู้คนทำาตามคำาแนะนำาของกษัตริย์ 
โดยมองว่าการกระทำาของพวกเขาเป็น ‘ประจักษ์พยานต่อพระ
ผู้เป็นเจ้า, และต่อมนุษย์ด้วย, ว่าพวกเขาจะไม่ใช้อาวุธเพื่อ 
การหลั่งเลือดของมนุษย์อีกเลย’ (แอลมา 24:18) เมื่อชาวเลมัน
มาโจมตี ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ ‘ออกไปพบ, และทอดตัว’ ลง
กับพื้นดินต่อหน้าผู้โจมตีพวกเขา (แอลมา 24:21) ชาวเลมัน
ฆ่าชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮหนึ่งพันกับห้าคนก่อนการเข่นฆ่าจะ
ยุติ  เหตุใดการเข่นฆ่าจึงยุติ และอะไรคือผลที่เกิดขึ้น จากเรื่อง
ราวในแอลมาเราเรียนรู้คำาตอบของคำาถามเหล่านี้ . . .

“‘บัดนี้เมื่อชาวเลมันเห็นเช่นนั้นจึงหยุดการสังหารพวกเขา; และ
มีอยู่เป็นอันมากที่ใจพวกเขาพองโต . . . , เพราะพวกเขากลับใจ
จากสิ่งที่พวกเขาทำาลงไป . . .

“‘. . . มีผู้เข้ามาสมทบกับผู้คนของพระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นมาก 
กว่าจำานวนของผู้ที่ถูกสังหาร; และพวกที่ถูกสังหารคือคนชอบ
ธรรม, ฉะนั้นเราจึงไม่มีเหตุผลที่จะสงสัยว่าพวกเขาได้รับการ
ช่วยให้รอด’ (แอลมา 24:24–26) . . .

“แม้ข่าวสารของเรื่องมิใช่เพื่อยืนยันเรื่องสันติภาพสากล แต ่
เราเรียนรู้ว่าเราสามารถมีอิทธิพลลึกซึ้งต่อผู้อื่นได้โดยไม่ตอบ
สนองการรุกรานจากผู้อื่น กล่าวคือ เราสามารถเปลี่ยนใจพวก
เขาได้เมื่อเราทำาตามแบบอย่างของพระคริสต์และหันแก้มอีก
ข้างหนึ่งให้ แบบอย่างของเราในฐานะผู้ติดตามที่รักความสงบ
ของพระคริสต์ย่อมเป็นแรงใจให้ผู้อื่นทำาตามพระองค์” (Living 
with Enthusiasm [1996], 127–128)

แอลมา 24:30 ออกจากพื้นที่ตรงกลาง

•	บุคคลที่ตกไปจากศาสนจักรหลังจากเป็นสมาชิกแล้ว “เลว 
ร้ายไปกว่า [ถ้า] พวกเขาไม่เคยรู้เรื่องเหล่านี้มาเลย” (แอลมา  
24:30) ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายสภาพนี้ในการ

บทที่ 28
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ส่ิงน้ี ในยุคท่ีเส่ือมโทรมของสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่ง 
เวลานี้ เมื่อลูซิเฟอร์กำาลังทำางานล่วงเวลาเพื่อทำาลายการเดิน
ทางกลับบ้านของเราและแยกเราจากพลังแห่งการชดใช้ของ 
พระผู้ช่วยให้รอด คำาตอบเดียวสำาหรับเรา ทุกคน คือพระเยซู
คริสต์” (ใน Conference Report, Apr. 1999, 85–86; ดู  
เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน้า 94)

แอลมา 26:27 ความมานะบากบั่นนำาไปสู่ความสำาเร็จ

•	ความสำาเร็จที่พวกบุตรของโมไซยาห์ได้รับในหมู่ชาวเลมัน 

มากเกินความคาดหวังของพวกเขา (ดู แอลมา 26:30–31) เมื่อ 

พวกเขาเริ่มงานเผยแผ่ พระเจ้าทรงสัญญาว่า “เราจะทำาให้พวก 

เจ้าเป็นเครื่องมือในมือเราเพื่อความรอดของจิตวิญญาณเป็น

อันมาก” (แอลมา 17:11) เนื่องด้วยสัญญาดังกล่าวพวกเขาจึง 

“เกิดความกล้าที่จะออกไปยังชาวเลมันเพื่อประกาศพระวจนะ

ของพระผู้เป็นเจ้าแก่พวกเขา” (แอลมา 17:12) ความสำาเร็จอัน 

เกิดจากความมุ่งมั่นของพวกเขามิได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แม ้

พระเจ้าทรงสัญญาไว้แล้วก็ตาม ในช่วงงานเผยแผ่ 14 ปีของ

พวกเขา พวกเขาประสบ “ความทุกข์ต่างๆ นานา” (แอลมา 

26:30) บันทึกบอกเพิ่มเติมว่าใจพวกเขา “หดหู่, และ [พวก

เขา] เกือบจะกลับอยู่แล้ว” (แอลมา 26:27) ทว่าโดยวางใจใน

สัญญาของพระเจ้า พวกเขาจึงพยายามต่อไป ต่อจากนั้น ดังที่

พระเจ้าทรงทำาเสมอ พระองค์ทรงทำาตามสัญญาของพระองค์

และตอบแทนความมานะบากบั่นของพวกเขา

แอลมา 26:27–30 ความเป็นจริงของการรับใช้เป็นผู้สอน
ศาสนา

•	เอ็ลเดอร์เอฟ.  เบอร์ตัน ฮาเวิร์ดแห่งสาวกเจ็ดสิบแบ่งปัน 
ว่าการอ่าน แอลมา  26 สมัยเป็นผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มมีผลต่อ 
ประจักษ์พยานของท่านถึงความจริงของพระคัมภีร์มอรมอน 
อย่างไร

แอลมา 26:5–7 ฟ่อนข้าวคืออะไร 

•	คำาว่า ฟ่อนข้าว หมายถึงต้นข้าวจำานวนมากที่นำามามัดรวม
กัน คำาว่าฟ่อนข้าวที่แอมันกล่าวไว้ใน แอลมา 26:5 หมายถึง
ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสท่ีเข้ามาสู่ศาสนจักรเพราะผู้สอนศาสนาที่
ซื่อสัตย์ยื่นเคียวออกไปเกี่ยว

แอลมา 26:11–14

ท่านพบหลักฐานอะไรบ้างที่ยืนยันว่าแอมัน
ชื่นชมยินดีในเดชานุภาพและพระเมตตาของ

พระผู้ช่วยให้รอด มิใช่อวดอ้างตนเอง

 
แอลมา 26:15–16 “ใครเล่าจะปลาบปลื้มในพระเจ้าได้
มากเกินไป?”

•	แอมันรู้สึกปลาบปลื้มในพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระ 
องค์ฉันใด เราเองก็ควรทำาฉันนั้น ซิสเตอร์เชอรี  แอล. ดิว ขณะ 
รับใช้เป็นที่ปรึกษาในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ 
สอนเราเก่ียวกับบทบาทของพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำาวัน
ของเราดังนี้ 

“เป็นไปได้ หรือ ท่ีจะมีความสุขเม่ือชีวิตยากลำาบาก รู้สึกถึงสันติ
ท่ามกลางความผันแปรและรู้สึกถึงความหวังท่ามกลางความ 
ชิงชัง เป็นไปได้หรือที่จะเปลี่ยนแปลง เลิกนิสัยเก่าๆ และ 
กลับเป็นคนใหม่อีกครั้ง เป็นไปได้หรือที่จะดำาเนินชีวิตด้วย 
ความซื่อตรงและบริสุทธิ์ในโลกที่ไม่ยกย่องคุณธรรมอีกต่อไป 
คุณธรรมที่ทำาให้ผู้ติดตามพระคริสต์แตกต่างจากคนอื่น

“เป็นไปได้ คำาตอบคือเป็นไปได้เพราะพระเยซูคริสต์ การชดใช้
ของพระองค์ทำาให้มั่นใจว่าเราไม่ต้องแบกภาระแห่งความเป็น
มรรตัยตามลำาพัง . . .

“ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดิฉันก็เหมือนกับท่านที่ต้องประสบกับ 
ความบีบคั้นและความผิดหวังที่จะทำาลายดิฉันหากไม่สามารถ 
ทูลขอปัญญาและพละกำาลังท่ียิ่งใหญ่กว่าจากพระบิดาบน
สวรรค์ พระองค์ไม่เคยลืมหรือทอดทิ้งดิฉัน และดิฉันรู้ด้วย 
ตนเองว่าพระเยซูคือพระคริสต์ และนี่คือศาสนจักรของพระองค์ 
ดิฉันพูดพร้อมกับแอมันว่า ‘[เพราะ] ใครเล่าจะปลาบปลื้มใน
พระเจ้าได้มากเกินไป? แท้จริงแล้ว, ใครเล่าจะพูดได้มากเกิน 
ไปถึงเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์, และถึงพระเมตตา 
ของพระองค์ . . .  ? ดูเถิด, . . .  ข้าพเจ้าไม่สามารถกล่าวแม้ส่วน
น้อยที่สุดซึ่งข้าพเจ้ารู้สึก’ (แอลมา 26:16) ดิฉันเป็นพยานใน 

แอลมา 23–29
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คนเดียว โดยพึ่งเพียงพระเมตตาของพระเจ้าเพื่อปลดปล่อย 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจำาได้ขณะทนรับสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวังว่า 
‘เราอาจจะเป็นทางแห่งการช่วยบางคนให้รอดได้’ (แอลมา 
26:30)

“และแล้วในวันนั้นขณะที่ข้าพเจ้าอ่าน พระวิญญาณเป็นพยาน 
ต่อข้าพเจ้าอีกคร้ัง ถ้อยคำาน้ันยังคงอยู่กับข้าพเจ้าจนถึงทุกวันน้ี 
ไม่มีใครเขียนเรื่องนี้ได้นอกจากผู้สอนศาสนา โจเซฟ สมิธไม ่
เคยรู้ว่าการเป็นผู้สอนศาสนาในบรรดาชาวเลมันเป็นอย่างไร  
เพราะคนที่ท่านรู้จักไม่เคยมีใครทำาเรื่องเช่นนั้นมาก่อน” 
(“Ammon: Reflections on Faith and Testimony,” in Heroes 
from the Book of Mormon [1995], 124–125)

แอลมา 27:21–24 ให้อภัยศัตรูของเรา

•	แอลมาเคยขอร้องผู้อยู่อาศัยในเซราเฮ็มลาให้เปลี่ยนแปลง 
ใจของพวกเขา (ดู แอลมา 5:6, 12–14, 26) ท่านประกาศด้วย 
ว่าพระเจ้า “ทรงส่งคำาเชิญมาถึงมนุษย์ทั้งปวง” (แอลมา 5:33) 
นี่เทียบได้กับคำาเชื้อเชิญคล้ายกันของพระเจ้าผ่านนีไฟว่า พระ 
ผู้เป็นเจ้า “ไม่ทรงปฏิเสธผู้ใดที่มาหาพระองค์เลย, ไม่ว่าดำาและ 
ขาว, ทาสและไท, ชายและหญิง; . . .  ทุกคนเหมือนกันหมด 
สำาหรับพระผู้เป็นเจ้า” (2  นีไฟ 26:33) ผู้อยู่อาศัยในเซราเฮ็มลา 
น้อมรับข่าวสารของแอลมา และเมื่อจำาเป็นต้องให้อภัยศัตรู 
พวกเขายกที่ดินให้และคุ้มครองผู้คนของแอมัน

ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) เตือนเรา
แต่ละคนทำานองเดียวกันว่าเราพึงให้อภัยศัตรู

“ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาคำาสอนนี้ที่พระคริสต์ประทานแก่
สานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ตรัสว่า ‘จงรักศัตรูของท่านและ
จงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่าน’ (มัทธิว 5:44)

“คิดดูว่าคำาเตือนข้อนี้ข้อเดียวจะทำาอะไรได้บ้างในละแวกใกล้ 
บ้านท่านและบ้านข้าพเจ้า ในชุมชนที่ท่านและบุตรธิดาของ 
ท่านอาศัยอยู่ ในประเทศซึ่งประกอบด้วยครอบครัวใหญ่ระดับ
โลกของเรา ข้าพเจ้าทราบดีว่าหลักคำาสอนเรื่องนี้ให้การท้าทาย
ที่สำาคัญ แต่เป็นการท้าทายที่น่ายินดีมากกว่าจะเป็นภารกิจน่า
กลัวอันเกิดแก่เราเพราะสงคราม ความยากไร้ และความเจ็บ
ปวดที่ชาวโลกยังคงพบเจอ . . .

“เราทุกคนมีโอกาสอันสำาคัญยิ่งที่จะปฏิบัติศาสนาคริสต์ และ
เราควรพยายามทุกครั้งที่มีโอกาส ตัวอย่างเช่น เราทุกคน
สามารถให้อภัยมากขึ้นอีกเล็กน้อยได้” (ใน Conference  
Report, Oct. 1992, 22–23; หรือ Ensign, Nov. 1992, 18)

“ข้าพเจ้ากำาลังอ่านทวนแอลมาบทที่ยี่สิบหกและเรื่องราวงาน 
เผยแผ่ของแอมัน ข้าพเจ้าอ่านออกเสียง อย่างที่ทำาบางครั้ง  
โดยพยายามนำาตนเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของบุคคลใน
พระคัมภีร์ พลางจินตนาการว่าข้าพเจ้ากำาลังพูดหรือฟังถ้อยคำา
เหล่านั้น จินตนาการว่าข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น ข้าพเจ้าอ่านรายงาน
นั้นอีกครั้ง และพระวิญญาณพูดกับจิตวิญญาณข้าพเจ้าด้วย
ความชัดเจนอย่างที่ไม่อาจพรรณนาได้และคนที่ไม่เคยประสบ
มาก่อนไม่อาจเข้าใจได้ โดยตรัสว่า เจ้าสังเกตหรือเปล่า? ทุก
อย่างที่เกิดขึ้นกับแอมันเกิดขึ้นกับเจ้า?

“นั่นเป็นทัศนะที่คาดไม่ถึง เป็นเรื่องน่าตื่นตะลึงในขอบเขตของ 
มัน เป็นความคิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้ามาก่อน ข้าพเจ้า
อ่านทวนเรื่องราวอย่างรวดเร็ว ใช่แล้ว มีบางครั้งที่ใจข้าพเจ้า
หดหู่และข้าพเจ้าคิดจะกลับบ้าน ข้าพเจ้าเคยไปต่างประเทศ 
เพื่อสอนพระกิตติคุณแก่ชาวเลมันเช่นกัน ข้าพเจ้าเคยออกไป
ท่ามกลางพวกเขา เคยประสบความยากลำาบาก นอนบนพื้น 
ทนความหนาวเย็น ไม่มีอาหารกิน ข้าพเจ้าเคยเดินทางจาก
บ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งเช่นกัน เคาะประตูเป็นเวลาหลายเดือน
โดยไม่มีใครเชิญเข้าบ้านสักครั้ง และพึ่งพาพระเมตตาของพระ
ผู้เป็นเจ้า 

“เคยมีหลายครั้งที่เราได้เข้าไปในบ้านและพูดคุยกับผู้คน เรา 
สอนพวกเขาตามถนนและบนเนิน เราเคยสั่งสอนในโบสถ์อื่น
ด้วย ข้าพเจ้าจำาได้คราวข้าพเจ้าถูกถ่มน้ำาลายใส่ ข้าพเจ้าจำา
ได้คราวข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าดิสตริกต์วัยหนุ่มท่ีประธานคณะ
เผยแผ่มอบหมายให้ไปเปิดเมืองใหม่ ข้าพเจ้ากับเอ็ลเดอร์อีก 
สามคนเข้าไปในจตุรัสกว้างใหญ่ของเมืองท่ีไม่เคยมีผู้สอน
ศาสนามาก่อน เราเข้าไปในสวนสาธารณะ ร้องเพลงสวด และ
ฝูงชนมารวมกัน

“จากนั้นในฐานะหัวหน้าดิสตริกต์ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ต้องสั่งสอน  

ข้าพเจ้ายืนบนม้าหินและพูดกับผู้คน ข้าพเจ้าเล่าเรื่องการฟื้นฟ ู

พระกิตติคุณ เรื่องเด็กหนุ่มโจเซฟเข้าไปในป่าและการปรากฏ 

ของพระบิดาและพระบุตรต่อท่าน ข้าพเจ้าจำาเด็กผู้ชายวัยรุ่น

กลุ่มหนึ่งได้ดี ในเงามืดของค่ำาวันนั้น พวกเขาปาก้อนหินใส ่

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้านึกถึงความกังวลครั้งนั้นด้วยเกรงจะถูกทุบตี

หรือทำาร้ายจากคนที่ไม่อยากได้ยินข่าวสาร

“ข้าพเจ้าจำาได้ตอนอยู่ในคุกขณะรอเจ้าหน้าที่ตำารวจตัดสินว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิ์เป็นผู้สอนศาสนาในประเทศน้ันตามกฎหมาย 
ข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ในเรือนจำานานพอจะเทียบกับแอมัน แต่ข้าพ- 
เจ้ายังจำาความรู้สึกนั้นได้ตอนประตูปิดและข้าพเจ้าอยู่ไกลบ้าน

บทที่ 28
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ข้างกาย ความสบายใจและความอุ่นใจเช่นนี้เกิดแก่เราเมื่อเรา
เข้าใจแผนพระกิตติคุณและรู้ว่าครอบครัวดำารงอยู่ชั่วนิรันดร์

“ลองเทียบเหตุการณ์เหล่านี้กับกรณีที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าสมัย
เป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆ ขณะรับใช้ในกองทัพอากาศ นักบิน
คนหนึ่งในกองร้อยของข้าพเจ้าประสบอุบัติเหตุเคร่ืองบินตก
ระหว่างฝึกบินและเสียชีวิต ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ไปกับ
สหายท่ีเสียชีวิตแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านครั้งสุดท้ายเพื่อ
ฝังร่างเขาไว้ในบรุกลิน ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ยืนข้างครอบครัว 
เขาระหว่างพิธีดูศพและพิธีศพ และเป็นตัวแทนรัฐบาลในการ
มอบธงให้ภรรยาหม้ายที่กำาลังโศกเศร้าของเขาข้างหลุมศพ 
พิธีศพหดหู่และน่าเศร้า ไม่มีใครเอ่ยถึงความดีงามหรือความ
สำาเร็จของเขาเลย ไม่มีใครเอ่ยชื่อเขา เมื่อพิธีเสร็จสิ้นลง ภรรยา
หม้ายของเขาหันมาถามข้าพเจ้าว่า ‘บ๊อบ จะเกิดอะไรกับดอน
กันแน่คะ’

“ข้าพเจ้าได้ให้หลักคำาสอนที่ชุ่มชื่นใจแก่เธอหลังจากนั้นเกี่ยว 
กับการฟื้นคืนชีวิตและความเป็นจริงที่ว่า ถ้ารับบัพติศมาและ 
ผนึกในพระวิหารเพ่ือกาลเวลาและนิรันดร พวกเขาจะได้อยู่ด้วย 
กันชั่วนิรันดร์ บาทหลวงที่ยืนถัดจากเธอกล่าวว่า ‘หลักคำาสอน 
เรื่องนี้ไพเราะที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินมา’” (ใน Conference  
Report, Oct. 1996, 88–89; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 1997 
หน้า 77)

แอลมา 29:4–5 พระผู้เป็นเจ้าประทานให้มนุษย์ตาม
ความปรารถนาของพวกเขา

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองสอนว่าความปรารถนาของเราส่งผลต่อการ
พัฒนาตัวเราและสุดท้ายแล้วจะกำาหนดพรนิรันดร์ของเรา

“ความปรารถนา . . .  กลายเป็นตัวกำาหนดที่แท้จริง ถึงแม้ด้วย 
ความไร้เดียงสาอย่างน่าเวทนา เราไม่ต้องการผลที่เกิดจากการ 
กระทำาตามใจปรารถนานั้นเลยก็ตาม . . .

“ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราปรารถนาอย่างไม่ลดละ คือสิ่งที่เราจะเป็น
ในท้ายที่สุดและสิ่งที่เราจะได้รับในนิรันดร . . .

“ด้วยเหตุน้ีเราจึงต้องมีความปรารถนาท่ีชอบธรรมตลอดเวลา 
เพราะประธานบริคัม ยังก์กล่าวว่า ‘ชายและหญิงผู้ปรารถนา
ที่นั่งในอาณาจักรซีเลสเชียลจะพบว่าพวกเขาต้องต่อสู้ทุกวัน’ 
(ใน Journal of Discourses, 11:14) ด้วยเหตุนี้ ทหารชาวคริสต์
ตัวจริงจึงเป็นมากกว่านักรบในวันหยุดสุดสัปดาห์ . . .

แอลมา 28:1–12 ความหวังหลังจากความตายของคน
ชอบธรรม

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแบ่ง 
ปันประสบการณ์ต่อไปน้ีท่ีท่านมีกับผู้นำาฐานะปุโรหิตท่ีชอบธรรม 
ผู้ใกล้จะสิ้นลมด้วยโรคระยะสุดท้าย

“เพื่อนของข้าพเจ้ายอมรับใน 
ท้ายที่สุดว่า ‘ให้เป็นไปตามน้ำา
พระทัยของพระองค์เถิด’ ขณะ 
เผชิญการทดลองและความ 
ยากลำาบากอันแสนเจ็บปวด ใน 
ฐานะสมาชิกที่ ซื่ อสัตย์ของ
ศาสนจักร เวลานี้เขาเผชิญกับ 
เรื่องจริงจังบางเรื่อง คำาถาม 
ของเขาสะเทือนอารมณ์อย่าง
ยิ่ง ‘ผมได้ทำาทุกอย่างที่ต้องทำา
เพื่ออดทนอย่างซื่อสัตย์จนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วหรือ’ ‘ความ
ตายจะเป็นเช่นไร’ ‘ครอบครัวผมพร้อมจะยืนหยัดในศรัทธาและ
พึ่งพาตนเองหรือไม่เมื่อผมจากพวกเขาไป’

“เรามีโอกาสสนทนาคำาถามทั้งสามข้อ ซึ่งตอบไว้อย่างชัดเจน 
ในหลักคำาสอนที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเรา เราสนทนาว่า
เขาได้ใช้ชีวิตอย่างไรขณะพยายามเป็นคนซื่อสัตย์ ทำาสิ่งที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงขอให้เขาทำา ซื่อสัตย์ในการติดต่อกับเพื่อนมนุษย ์
และคนอื่นๆ ดูแลและรักครอบครัว นั่นไม่ได้หมายถึงการอดทน 
จนกว่าชีวิตจะหาไม่หรอกหรือ เราพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นทันท ี
หลังความตาย เกี่ยวกับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงสอนเราเรื่องโลก
แห่งวิญญาณ นั่นคือสถานที่แห่งเมืองบรมสุขเกษมและความ
สุขสำาหรับคนที่ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ไม่มีอะไรต้องกลัว

“หลังจากเราสนทนากัน เขาเรียกภรรยากับคนในครอบครัว— 
ลูกๆ หลานๆ—มารวมกันเพื่อสอนหลักคำาสอนเรื่องการชดใช ้
อีกครั้งว่าทุกคนจะฟื้นคืนชีวิต ทุกคนเข้าใจดังพระเจ้าตรัสไว้ ว่า
แม้จะมีความโศกเศร้าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วคราว แต่ไม่มี
โทมนัสสำาหรับคนที่สิ้นชีวิตในพระเจ้า (ดู วิวรณ์ 14:13; คพ. 
42:46) พรของพระองค์สัญญาจะปลอบโยนเขาและรับรองว่า
ทุกอย่างจะราบรื่น เขาจะไม่มีความเจ็บปวด เขาจะมีเวลาเพิ่ม 
เพื่อเตรียมครอบครัวให้พร้อมรับการจากไปของเขา และเขาจะ 
รู้แม้กระทั่งเวลาจากไปของเขา ครอบครัวเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่า
ในคืนก่อนที่เขาจะสิ้นใจ เขาพูดว่าเขาจะไปพรุ่งนี้ เขาสิ้นใจ 
อย่างสงบในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้น โดยมีทุกคนในครอบครัวอยู่

แอลมา 23–29
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	แบบอย่างของชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮช่วยให้พลังการเปลี่ยน

ใจเลื่อมใสของท่านลึกซึ้งขึ้นได้อย่างไร

•	เฉกเช่นชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮฝังอาวุธของพวกเขาในพันธ- 

สัญญากับพระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 24:17–18) ท่านกำาลังทำา

อะไรเป็นประจำาบ้างเพื่อแสดงให้พระเจ้าเห็นว่าท่านเปลี่ยน 

ใจเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์เช่นกัน

•	ความพยายามในการเผยแผ่ศาสนาของแอลมาท่ามกลาง 

ชาวนีไฟ (ดู แอลมา 4–15) ได้เตรียมเขาอย่างไรให้พร้อม

ต้อนรับชาวเลมันที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสและได้รับการสอนจาก

พวกบุตรของโมไซยาห์

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เฉกเช่นชาวเลมันฝังอาวุธสงครามของพวกเขาเพ่ือพวกเขา 

จะไม่ใช้มันอีก เราเองก็ต้องขจัดบาปหรือความอ่อนแอที่ขัด 

ขวางไม่ให้เรามาหาพระผู้เป็นเจ้า ระบุบาปหรือความอ่อนแอ 

ในชีวิตท่านที่ท่านประสงค์จะกำาจัด ร่างแผนเพื่อช่วยท่าน 

เอาชนะสิ่งนี้ และนำาแผนของท่านมาปฏิบัติ

•	อ่าน แอลมา 26 และ 28 พร้อมกับหาเหตุผลที่ทำาให้แอมัน

กับแอลมาเกิดปีติ เขียนเหตุผลเหล่านี้ออกมาเป็นข้อๆ และ

เลือกมาหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้นเพื่อทำาให้เป็นส่วนหนึ่งของ

ชีวิตท่านอย่างเต็มที่มากขึ้น

“. . .พึงจำาไว้ พี่น้องทั้งหลาย ความปรารถนาของเรานั่นเอง 
ที่จะเป็นตัวกำาหนดขนาดและความน่าสนใจของการล่อลวง
แต่ละอย่าง เราตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิการล่อลวงของเรา

“ดังนั้นการพัฒนาและฝึกฝนความปรารถนาของเราจึงเรียก 
ร้องอย่างเห็นได้ชัดให้เราเข้าใจความจริงของพระกิตติคุณ แต ่
มีอีกหลายอย่างเกี่ยวข้องด้วย ประธานบริคัม ยังก์ยืนยันโดย
กล่าวว่า ‘เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าคนมากมายที่เข้าใจความจริงไม่
ปกครองตนเองด้วยความจริงนั้น ด้วยเหตุนี้ ไม่ว่าความจริงจะ
สวยงามและแท้จริงเพียงใด ท่านต้องยอมรับความลุ่มหลงของ
ผู้คนและหลอมให้เข้ากับกฎของพระผู้เป็นเจ้า’ (ใน Journal of 
Discourses, 7:55) . . .

“. . .   ด้วยเหตุน้ี ประธานโจเซฟ 
เอฟ. สมิธจึงประกาศว่า ‘การ
ฝึกฝนความปรารถนาของเรา
เป็นเรื่องสำาคัญประการหนึ่งที่
ส่งผลต่อความสุขของเราใน
ชีวิต’ (Gospel Doctrine, 5th 
ed. [1939], 297) การฝึกฝนดัง
กล่าวสามารถนำาไปสู่การชำาระ
ให้บริสุทธิ์จนกระทั่ง ประธาน

บริคัม ยังก์กล่าว ‘ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ก่อให้เกิดผลงาน
ภายนอกที่สอดคล้องกัน’ (ใน Journal of Discourses, 6:170) 
โดยการพัฒนาและฝึกฝนความปรารถนาของเราเท่านั้นที่ความ
ปรารถนาของเราจะกลายเป็นพันธมิตรแทนที่จะเป็นศัตรูของ
เรา!” (ใน Conference Report, Oct. 1996, 26–28; หรือ ดู  
เลียโฮนา ม.ค. 1997 หน้า 22–24)

บทที่ 28
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แอลมา 30:6 ผู้ต่อต้านพระคริสต์

•	Bible Dictionary กล่าวว่า ผู้ต่อต้านพระคริสต์คือ “ใครก็ 
ตามหรือสิ่งใดก็ตามที่ปลอมแปลงพระกิตติคุณอันแท้จริงหรือ
แผนแห่งความรอดและต่อต้านพระคริสต์อย่างเปิดเผยหรือ
อย่างลับๆ ผู้ต่อต้านพระคริสต์ตัวฉกาจคือลูซิเฟอร์ แต่เขาม ี
ผู้ช่วยมากมายท้ังสัตภาวะทางวิญญาณและเหล่ามรรตัย”  
(“Antichrist,” 609)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสอนเพิ่มเติมว่า “ผู้ต่อต้านพระคริสต์ คือปฏิปักษ์ 
ของพระคริสต์ เขาคือคนที่อยู่ตรงข้ามกับพระกิตติคุณที่แท้จริง 
ศาสนจักรที่แท้จริง และแผนแห่งความรอดที่แท้จริง (1  ยอห์น 
2:19; 4:4–6) เขาคือคนที่เสนอความรอดให้มนุษย์ด้วยเงื่อนไข
บางอย่างซ่ึงไม่ใช่เง่ือนไขท่ีพระคริสต์ทรงกำาหนด เชเร็ม (เจคอบ 
7:1–23) นีฮอร์ (แอลมา 1:2–16) และคอริฮอร์ (แอลมา 30:6– 
60) เป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ที่แพร่คำาหลอกลวงของพวกเขา 
ออกไปในหมู่ชาวนีไฟ” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 
39–40)

แอลมา 30:7, 11 “ไม่มีกฎท่ีขัดขวางความเช่ือของมนุษย์”

•	ถ้า “ไม่มีกฎที่ขัดขวางความเชื่อของมนุษย์” บางคนอาจถาม 
ว่าแล้วทำาไมคอริฮอร์จึงถูกจับ กษัตริย์โมไซยาห์ออกประกาศ 
โดยแจ้งว่า “คนที่ไม่เชื่อ [คนใด] ข่มเหงสมาชิกศาสนจักรของ
พระผู้เป็นเจ้า” ถือว่าคนนั้นทำาผิดกฎหมายชาวนีไฟ (โมไซยาห์ 
27:2)

เห็นชัดว่าคอริฮอร์ได้รับสิทธิ์ตามความเชื่อของเขา แต่เมื่อเขา 
หมายมั่นจะทำาลายศาสนจักร เท่ากับเขาฝ่าฝืนคำาประกาศของ 
กษัตริย์โมไซยาห์ น่าสนใจที่ว่าแม้คนมากมายในเซราเฮ็มรา 
น้อมรับคอริฮอร์และคำาสอนของเขา แต่ผู้คนของแอมันผู้เคยใช้ 
ชีวิตส่วนใหญ่ตามความเช่ือเหมือนคอริฮอร์กลับ “ให้พาเขาออก 
ไปจากแผ่นดิน” (แอลมา 30:21; ดู ข้อ 18–20 ด้วย) พวกเขา
เข้าใจอันตรายจากคำาสอนของคอริฮอร์

แอลมา 30:12–18

คำาสอนของคอริฮอร์สอดคล้องกับข้อโต้แย้ง 
ที่ใช้โจมตีศรัทธาของเราในสมัยนี้อย่างไร

แอลมา  30–31

บทที ่   29

บทนำา
แอลมาบทที่ 30–31 ระบุกลุ่มคนและแนวคิดที่ต่อต้านพระเยซู
คริสต์ ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) กล่าวว่า

“พระคัมภีร์มอรมอนนำามนุษย์มาหาพระคริสต์ผ่านวิธีพื้นฐาน
สองวิธี วิธีแรก พระคัมภีร์มอรมอนพูดชัดเจนเกี่ยวกับพระคริสต์
และพระกิตติคุณของพระองค์ . . .

“สอง พระคัมภีร์มอรมอนเปิดโปงศัตรูของพระคริสต์ หักล้าง
หลักคำาสอนเท็จและยุติความขัดแย้ง (ดู 2  นีไฟ 3:12) ตลอด 
จนเสริมกำาลังผู้ติดตามที่ถ่อมตนของพระคริสต์ให้ต่อต้านแผน
ชั่วร้าย ยุทธวิธี และหลักคำาสอนของมารในสมัยของเรา รูป
แบบของผู้ละทิ้งความเชื่อในพระคัมภีร์มอรมอนคล้ายกับรูป
แบบที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยความรู้ล่วงหน้าอันไม่มีขอบเขต 
ของพระผู้เป็นเจ้า พระองค์จึงทรงพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอนเพื่อ 
ให้เราเห็นความผิดพลาดและรู้วิธีต่อสู้กับแนวคิดผิดๆ ด้าน
การศึกษา การเมือง ศาสนา และปรัชญาในสมัยของเรา” (ใน 
Conference Report, Apr. 1975, 94–95; หรือ Ensign, May 
1975, 64)

โดยศึกษาวิธีที่คอริฮอร์พยายามทำาลายศรัทธาของชาวนีไฟ  
ท่านจะรู้จักข้อโต้แย้งเชิงบ่อนทำาลายแบบเดียวกันนั้นในสมัย
ของเรามากข้ึน โดยศึกษาการตอบสนองของแอลมาต่อคอริฮอร์ 
ท่านจะพร้อมปกป้องตนเองและผู้อื่นมากขึ้นจากคนท่ีจะ
ทำาลายศรัทธาของท่าน

บทวิจารณ์
แอลมา 30 คอริฮอร์ยุคปัจจุบัน

•	เอ็ลเดอร์เจอรัลด์  เอ็น. ลันด์ อดีตสาวกเจ็ดสิบ อธิบายว่า
ปัจจุบันมีหลายสิ่งเทียบเท่ากับคอริฮอร์

“ทุกวันนี้ โลกซึมซับปรัชญาคล้ายๆ กับปรัชญาที่คอริฮอร์สอน  
เราอ่านปรัชญาเหล่านั้นในหนังสือ เห็นปรัชญาเหล่านั้นครอง 
แชมป์ในภาพยนตร์และโทรทัศน์ ได้ยินคนสอนในห้องเรียนและ 
บางครั้งในศาสนจักรยุคสมัยของเรา . . .

“. . .  เราเห็นหลักฐานชัดเจนว่ามอรมอนได้รับการดลใจให้เล่า 
เรื่องราวโดยครบถ้วนเกี่ยวกับคอริฮอร์และคำาสอนของเขา  
คำาสอนของคอริฮอร์เป็นหลักคำาสอนเก่าแก่ แต่เป็นแนวคิดทัน 
สมัยเท่าๆ กับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงและจานดาวเทียมสมัยนี้” 
(“Countering Korihor’s Philosophy,” Ensign, July 1992, 20)
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แต่สำาหรับคอริฮอร์ สังคมอิสระมีเพียงหนึ่งเดียวคือสังคมที่ทุก
คนคิดอย่างที่ เขา คิด (แอลมา 30:24)” (Hugh  W. Nibley, 
Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 379–380)

แอลมา 30:15–16 คำาสอนเท็จของคอริฮอร์

•	คำาสอนของคอริฮอร์ที่ว่า “ท่านไม่อาจรู้ได้ถึงสิ่งที่ท่านไม่เห็น” 
เป็นปรัชญาที่แนวคิดและความรู้ทั้งหมดแตกแขนงออกมาและ 
ทดสอบได้จากประสบการณ์ เรารู้สิ่งเหล่านั้นได้ก็ต่อเมื่อเรา 
ประสบผ่านประสาทสัมผัสของเรานั่นคือ การมองเห็น ดมกลิ่น 
สัมผัส ได้ยิน หรือรับรส เนื่องจากประสบการณ์ทางวิญญาณที่
เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้ามักไม่ผ่านประสาท
สัมผัสของการมองเห็น ดมกลิ่น สัมผัส ได้ยิน หรือรับรส คนที่
ยึดปรัชญาของคอริฮอร์จึงเห็นว่าไม่มีความหมาย

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เล่าประสบการณ์ที่ท่านมีเพื่ออธิบายข้อเท็จจริงที่ว่าโดยปกติ
เรื่องทางวิญญาณไม่รวมประสาทสัมผัสทั่วไปทั้งห้า ดังนี้

“ข้าพเจ้าจะเล่าประสบการณ์หน่ึงท่ีเคยมีก่อนข้าพเจ้าเป็นเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีผลต่อข้าพเจ้าอย่างลึกซึ้ง ข้าพเจ้านั่งอยู่บน
เครื่องบินติดกับคนท่ีอ้างตนเป็นนักอเทวนิยมผู้ชิงพูดขึ้นก่อนว่า
เขาไม่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้าจนข้าพเจ้าต้องแสดงประจักษ์พยาน
ต่อเขาว่า ‘คุณพูดผิดแล้ว” ข้าพเจ้ากล่าว ‘มีพระผู้เป็นเจ้า ผม รู้ 
ว่าพระองค์ทรงพระชนม์!’

“เขาค้านว่า ‘คุณไม่ รู้ หรอก ไม่มีใคร รู้! คุณไม่สามารถ รู้ ได้!’ 
เมื่อข้าพเจ้าไม่ยอมคล้อยตาม นักอเทวนิยมซึ่งเป็นทนายความ
จึงถามคำาถามซึ่งน่าจะเป็นคำาถามพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่อง
ประจักษ์พยาน ‘เอาละ’ เขาพูดด้วยท่าทีเย้ยหยันและข่มในทีว่า 
‘คุณพูดว่าคุณรู้ ไหนบอกผมซิว่าคุณรู้ได้ อย่างไร’

“เมื่อข้าพเจ้าพยายามตอบ ถึงแม้ข้าพเจ้าจะมีปริญญาขั้นสูง  
แต่ข้าพเจ้าก็จนปัญญาจะสื่อให้เข้าใจ

“บางครั้งในวัยเยาว์ของท่าน ผู้สอนศาสนาวัยหนุ่มอย่างท่าน 
รู้สึกอับอายเมื่อคนชอบเยาะเย้ย คนช่างสงสัย ปฏิบัติต่อท่าน 
อย่างดูหม่ินเพราะท่านไม่มีคำาตอบสำาหรับทุกเร่ือง พอถูกหัวเราะ 
เยาะบางคนก็ถึงกับเมินหน้าด้วยความละอาย (จำาราวเหล็ก 
อาคารกว้าง และคนกำาลังเยาะเย้ยได้หรือไม่ ดู 1 นีไฟ 8:28) 

“เมื่อข้าพเจ้าใช้คำาว่า พระวิญญาณ และ พยาน นักอเทวนิยม 
ตอบว่า ‘ผมไม่รู้ว่าคุณกำาลังพูดเรื่องอะไร’ คำาว่า การสวดอ้อน 
วอน การเล็งเห็น และ ศรัทธา ไม่มีความหมายอะไรต่อเขาเลย 

แอลมา 30:12–18 ยุทธวิธีของคอริฮอร์

•	นักวิชาการผู้รอบรู้พระกิตติคุณคนหนึ่งอธิบายว่าปรัชญา 
ของคอริฮอร์เข้ากับปรัชญาสมัยใหม่มากมายเหลือเกิน “คอริฮอร์ 
ยืนกรานให้ใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผลแก้ปัญหา 
ทั้งหมด อย่างอื่นเป็นเพียง ‘ผลของจิตใจที่ไร้สติ’ (แอลมา  
30:13–16); เขาปราบปรามระบบทรราชของประเพณีโบราณ 
และการเชื่อถือโชคลางที่มีมานาน ซึ่งนำาผู้คนให้เชื่อสิ่งที่ ‘ไม ่
เป็นเช่นนั้น’ ( แอลมา 30:16) 
โดยร้องขอการปลดปล่อยจาก 
‘ประเพณีเหลวไหลของบรรพ- 
บุรุษตน’ (แอลมา 30:31) เขา 
ร้องขอศีลธรรมใหม่โดยการ 
ยกเลิกข้อห้ามเก่าๆ (แอลมา  
30:17–18, 25) เขาร้องขออิสระ 
ทางเศรษฐกิจจากการขูดรีด 
ของปุโรหิต (แอลมา 30:27)  
โดยเรียกร้องให้ทุกคนมีอิสระ 
ที่จะ ‘ใช้สิ่งซึ่งเป็นของตนเอง’  
(แอลมา 30:28) เขาสั่งสอนธรรมชาตินิยมที่เคร่งครัดและเรียบ 
ง่าย: ‘เมื่อมนุษย์ตาย, นั่นคือที่สุดของมัน’ (แอลมา 30:18) และ 
ผลของมันซึ่งต้องบังเกิดอย่างแน่นอน นั่นคือวัตถุนิยมอันเข้ม 
งวด: ‘มนุษย์ทุกคนรับประสบการณ์ในชีวิตน้ีตามการดำาเนินชีวิต 
ของตน’ (แอลมา 30:17) ตามมาด้วยปรัชญาที่ชัดเจนของลัทธิ 
มือใครยาวสาวได้สาวเอา: ‘ฉะนั้นมนุษย์ทุกคนจึงรุ่งเรืองตาม 
อัจฉริยภาพของตน, และ . . .  มนุษย์ทุกคนมีชัยชนะตามกำาลัง 
ของตน’ พร้อมกับความถูกผิดที่วัดโดยกฎเหล็กของธรรมชาต ิ
แห่งความสำาเร็จและความล้มเหลว: ‘และอะไรก็ตามที่มนุษย ์
ทำาไปย่อมไม่เป็นความผิด’ (แอลมา 30:17) นั่นคือความอยู่รอด 
ของคนแข็งแรงที่สุดซึ่งประยุกต์ใช้พฤติกรรมมนุษย์ และการ 
ตัดข้อจำากัดเดิมๆ ทางอารมณ์และศีลธรรมออกไปเป็นข่าวด ี
สำาหรับคนจำานวนมาก ‘เป็นเหตุให้คนเหล่านั้นเชิดหน้าในความ 
ชั่วร้ายของตน, แท้จริงแล้ว, ชักนำา . . .  ไปเป็นอันมาก . . .  ให้ 
กระทำาการผิดประเวณี’ (แอลมา 30:18) ควบคู่กับทัศนคติของ
การปลดปล่อย คอริฮอร์ปลูกฝังความกระตือรือร้นซึ่งพร้อมจะ
เคลื่อนไหวต่อสู้และความใจแคบต่อการตรงกันข้ามทุกอย่าง 
ซึ่งเป็นลักษณะการฝึกความคิดของเขาในยุคปัจจุบัน โดยเรียก
การตรงกันข้ามทั้งหมดว่า ‘โง่เขลา’ (แอลมา 30:13–14) ‘เหลว 
ไหล’ (แอลมา 30:31) หลักฐานของจิตใจที่ไร้สติและฟั่นเฟือน 
(แอลมา 30:16) ขณะที่สังคมอิสระสำาหรับแอลมาคือสังคมที่
ใครจะคิดและพูดอะไรก็ได้ตามที่ตนเลือก (แอลมา 30:7–12) 
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อีกครั้งและพูดว่า ‘ผมรู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า คุณหัวเราะเยาะ
ประจักษ์พยานนั้นและพูดว่าถ้าผมรู้ ผมจะต้องบอกคุณได้ว่า 
ผมรู้ได้ อย่างไร เพื่อนของผม ถ้าพูดกันทางวิญญาณแล้ว ผม 
กินเกลือมาแล้ว ผมไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำาพูดได้ว่า
ผมได้ความรู้มาอย่างไรเช่นเดียวกับที่คุณบอกผมไม่ได้ว่าเกลือ 
มีรสชาติอย่างไร แต่ผมพูดกับคุณอีกครั้งว่ามีพระผู้เป็นเจ้า! 
พระองค์ทรงพระชนม์! และเพราะคุณไม่รู้ คุณก็อย่าพยายาม
บอกผมว่าผมไม่รู้ เพราะผมรู้!’

“ตอนเราจากกัน ผมได้ยินเขาพึมพำาว่า ‘ผมไม่ต้องการให้
ศาสนาของคุณเป็นไม้ค้ำายัน! ผมไม่ต้องการ’

“นับจากประสบการณ์นั้น ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกอึดอัดหรืออับอาย 
เลยท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถอธิบายทุกอย่างท่ีข้าพเจ้ารู้ทางวิญญาณ 
ออกมาเป็นคำาพูดได้ (“The Candle of the Lord,” Ensign, 
Jan. 1983, 51–52)

แอลมา 30:17 คอริฮอร์สอนว่า “อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำา” 
ไม่เป็นบาป

•	ไม่ว่าคนบางคนในโลกจะเชื่ออะไร แต่พระกิตติคุณสอนว่า
ไม่มีเรื่องอย่างเช่นระบบค่าสัมพัทธ์ บางวัฒนธรรมดูเหมือนจะ 
ยอมหรือแม้ส่งเสริมให้ใช้ชีวิตอย่างไร้คุณค่า โดยส่งเสริมความ 
ทุจริตแบบที่ยากจะจับได้ในการปกครอง ธุรกิจ และความ 
สัมพันธ์ส่วนตัว อย่างไรก็ดี พระคัมภีร์มอรมอนสอนเราว่ามีถูก
มีผิดและให้หลักการวินิจฉัยแก่เรา (ดู โมโรไน 7:16–17 )

•	ปรัชญาของคอริฮอร์ที่ว่าบุคคลหนึ่งรุ่งเรือง “ตามอัจฉริยภาพ 
ของตน, และว่ามนุษย์ทุกคนมีชัยชนะตามกำาลังของตน” ตัด 
ความจำาเป็นของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเรา ปรัชญาของเขาที่ว่า 
“อะไรก็ตามที่มนุษย์ทำาไปย่อมไม่เป็นความผิด” จะสร้างระบบ
ค่าสัมพัทธ์และเห็นแก่ตนเองเป็นที่ตั้งให้กับมนุษย์

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองตีแผ่ความเห็นแก่ตัวในคำาสอนของคอริฮอร์ดังนี้

“คนเห็นแก่ตัวบางคนเชื่ออย่างผิดๆ ว่าไม่มีกฎแห่งสวรรค์ใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไม่มีบาป (ดู 2 นีไฟ 2:13) ดังนั้นคนเห็นแก่ตัวจึง
กระทำาสิ่งต่างๆ ตามสถานการณ์ พวกเขาดำาเนินชีวิตตามทาง 
ของตัว ทุกคนสามารถมีชัยชนะได้ตามอัจฉริยภาพและพละ 
กำาลังของตน เพราะไม่มีความผิดแต่อย่างใด (ดู แอลมา 30:17)

“ดังนั้นจึงไม่ต้องประหลาดใจเลยว่า ความเห็นแก่ตัวนำาไปสู ่
ความผิดพลาดอย่างมหันต์ทั้งในด้านการรับรู้และการกระทำา 
ตัวอย่างเช่น คาอินแสวงหาอำานาจโดยทำาสิ่งที่ชั่วช้า เขากล่าว

“เห็นไหม’ เขากล่าว ‘คุณไม่รู้จริงๆ นั่นแหละ ถ้าคุณรู้ คุณจะ
ต้องบอกผมได้ว่า คุณรู้ได้อย่างไร’

“ข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าอาจจะแสดงประจักษ์พยานอย่างไม่ 
ฉลาดให้เขาฟังก็เป็นได้และตกตะลึงจนทำาอะไรไม่ถูก แต่แล้ว 
ประสบการณ์นี้ก็เกิดขึ้น! มีบางอย่างเข้ามาในความคิดข้าพเจ้า  
และข้าพเจ้ายกถ้อยแถลงของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธมา
กล่าวดังนี้ ‘บุคคลหนึ่งอาจได้ประโยชน์โดยสังเกตการบอกนัย
ครั้งแรกของวิญญาณแห่งการเปิดเผย ตัวอย่างเช่น เมื่อท่าน
รู้สึกถึงสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่หลั่งไหลมาสู่ท่าน นั่นอาจทำาให้
ท่านฉุกคิดขึ้นได้ในทันที . . .  และด้วยเหตุนี้โดยการเรียนรู้และ
เข้าใจพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า ท่านจะค่อยๆ เติบโตไป 
สู่หลักธรรมแห่งการเปิดเผย จนท่านดีพร้อมในพระเยซูคริสต์’ 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, comp. Joseph 
Fielding Smith, Salt Lake City: Deseret Book Co., 1977, 
p. 151.)

“ความคิดน้ันเข้ามาในสมองข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงพูดกับนักอเทว- 
นิยมว่า ‘ผมขอถามคุณว่าคุณรู้ไหมว่าเกลือมีรสชาติอย่างไร’

“‘รู้สิครับ’ คือคำาตอบของเขา

“‘คุณกินเกลือครั้งสุดท้ายเมื่อใด’

“‘ผมเพิ่งกินอาหารเย็นบนเครื่อง’

“‘คุณคิดว่าคุณรู้ว่าเกลือมีรสชาติอย่างไร’ ข้าพเจ้าพูด

“เขายืนกรานว่า ‘ผมรู้ว่าเกลือมีรสชาติอย่างไรเช่นเดียวกับที่ผม
รู้เรื่องอื่นๆ’

“‘ถ้าผมเอาเกลือให้คุณหนึ่งถ้วยกับน้ำาตาลหนึ่งถ้วย และให้คุณ
ชิมทั้งสองอย่าง คุณบอกได้ไหมว่าไหนเกลือไหนน้ำาตาล

“‘คุณกำาลังทำาตัวเหมือนเด็กอยู่นะ’ คือคำาตอบของเขา ‘ผมบอก
ความแตกต่างได้แน่นอน ผมรู้ว่าเกลือมีรสชาติอย่างไร นั่นเป็น
ประสบการณ์ประจำาวัน—ผมรู้เช่นเดียวกับที่ผมรู้เรื่องอื่นๆ’

“‘ถ้าอย่างนั้น’ ข้าพเจ้ากล่าว ‘สมมติว่าผมไม่เคยกินเกลือมา
ก่อน ลองอธิบายให้ผมฟังสิครับว่าเกลือมีรสชาติอย่างไร’

“หลังจากคิดครู่หนึ่ง เขาตอบออกมาว่า ‘เออ คือ ว่ามันไม่หวาน
และไม่เปรี้ยว’

“‘คุณบอกผมว่าไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างนี้’

“แน่นอนว่าหลังจากพยายามอยู่หลายครั้งเขาก็ยังตอบไม่ได้ 
เขาไม่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ธรรมดาๆ อย่างการกิน 
เกลือออกมาเป็นคำาพูดได้ ข้าพเจ้าแสดงประจักษ์พยานต่อเขา 

แอลมา 30–31
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“ความเข้าใจผิดอีกประการหน่ึงคือการเชื่อว่าการเลือกยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ไม่ใช่แค่ตัดสิน 
ใจว่าจะยอมรับข้อแนะนำาท่ีดีและได้รับประโยชน์จากข้อแนะนำา 
นั้นหรืออยู่ตรงจุดที่เราอยู่หรือไม่ แต่การเลือกไม่รับคำาแนะนำา
ของศาสดาพยากรณ์เปลี่ยนจุดยืนของเรา และเป็นอันตราย 
มากกว่า การไม่รับคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์จะบั่นทอน 
พลังความสามารถในการรับคำาแนะนำาท่ีพระวิญญาณทรงดลใจ 
ในอนาคต เวลาที่เหมาะจะตัดสินใจช่วยโนอาห์ต่อเรือมากที ่
สุดคือครั้งแรกที่เขาขอ หลังจากนั้นแต่ละครั้งที่เขาขอ การไม่ 
ตอบสนองในแต่ละครั้งจะบ่ันทอนความรู้สึกละเอียดอ่อนต่อ 
พระวิญญาณ และด้วยเหตุนี้แต่ละครั้งที่เขาขอจึงดูโง่เขลาเบา
ปัญญามากขึ้นทุกที จนกระทั่งฝนตกลงมา ถึงเวลานั้นก็สาย 
เกินแก้” (ใน Conference Report, Apr. 1997,  33; หรือดู  
เลียโฮนา ก.ค. 1997 หน้า 30)

แอลมา 30:25 ผู้ต่อต้านพระคริสต์มักใช้ความจริงครึ่ง
เดียว

•	กลวิธีทั่วไปที่ผู้กำาลังพยายามทำาลายศรัทธาใช้เรียกว่าการ 
โต้แย้งแบบ “หุ่นเชิด” โดยสร้างภาพปลอม—หุ่นเชิด—ของ 
ความจริงแล้วโจมตีภาพปลอมนั้นเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าภาพจริง
คือภาพปลอม ตัวอย่างง่ายๆ ของสิ่งนี้คือลูกที่กล่าวหาพ่อแม่
ผู้ไม่ยอมปล่อยเขาไปเล่นจนกว่าเขาจะทำางานเสร็จว่าไม่อยาก
ให้เขารื่นเริงสนุกสนาน นี่เป็นการอ้างเหตุผลผิดๆ แต่มักใช้เพื่อ
หลอกคนอื่น

บางครั้งคนอื่นอ้างว่าวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเชื่อบางอย่างที่เราไม่ 
เชื่อ พวกเขาอ้างว่าความเชื่อผิดก็คือผิดและแสดงให้เห็นหลัง 
จากนั้นว่าผิด ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆ นอกจาก
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หลังจากสังหารอาแบลว่า ‘ข้าพเจ้าเป็นอิสระ’ (โมเสส 5:33; ดู 
โมเสส 6:15 ด้วย)

“ผลที่ตามมาและเลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของความเห็นแก่ตัว 
อย่างรุนแรงคือการสูญเสียสำานึกแห่งความผิดชอบชั่วดีเหมือน 
กับการกรองเอาลูกน้ำาออก แต่กลับกลืนอูฐเข้าไปท้ังตัว (ดู มัทธิว 
23:24; ดู งานแปลของโจเซฟ สมิธ, มัทธิว 23:21, เชิงอรรถ 
24ก) ยกตัวอย่างเช่น ผู้คนในทุกวันนี้กรองเอาลูกน้ำาออกแต่
กลับกลืนปฏิบัติการทำาแท้งเข้าไป ดังนั้นไม่ต้องประหลาดใจที ่
ความเห็นแก่ตัวจะทำาให้ถั่วแดงต้มกลายเป็นอาหารที่เลิศหรู 
ในงานเลี้ยงและทำาให้เงิน 30  เหรียญกลายเป็นทรัพย์สมบัต ิ
อันมหาศาล” (ใน Conference Report, Apr. 1999, 29; หรือ 
เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน้า 32)

แอลมา 30:20–23 คำาสอนของผู้นำาทางศาสนา

•	มหาปุโรหิตกิดโดนาห์ประจันหน้ากับคอริฮอร์และถามเขาว่า 
เหตุใดเขาจึงพูดคัดค้านศาสดาพยากรณ์และต่อต้านการดำารง
อยู่จริงของพระเยซูคริสต์ คอริฮอร์หลบเลี่ยงคำาถามและระดม
โจมตีผู้เชื่อและผู้นำาของพวกเขาด้วยวาจา เขาพยายามทำาให้
ดูเหมือนว่าใครที่ทำาตามผู้นำาทางศาสนาแสดงว่าเป็นคนโง่ 
ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนตรงกัน
ข้าม ดังนี้

“คอริฮอร์กำาลังโต้แย้งเช่นเดียวกับชายหญิงท้ังหลายได้โต้แย้ง
อย่างผิดๆ นับแต่กาลเริ่มต้นว่าการรับคำาแนะนำาจากผู้รับใช้
ของพระผู้เป็นเจ้าคือการสละสิทธิ์แห่งอิสรภาพที่พระผู้เป็นเจ้า 
ประทาน แต่ข้อโต้แย้งนี้ผิดเพราะบิดเบือนความเป็นจริง เมื่อ 
เราปฏิเสธคำาแนะนำาซึ่งมาจากพระผู้เป็นเจ้า เท่ากับเราไม่เลือก
เป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก เราเลือกอิทธิพลอื่น เราปฏิเสธ
ความคุ้มครองของพระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรัก
อันสมบูรณ์ ทรงเดชานุภาพทั้งมวล และทรงภูมิปัญญารอบ 
ด้านผู้ซึ่งจุดประสงค์ทั้งสิ้นของพระองค์ เช่นเดียวกับของพระ 
บุตรที่รักของพระองค์คือ ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา ประทาน 
ทั้งหมดที่พระองค์ทรงมีแก่เรา และนำาเรากลับบ้านมาอยู่ใน 
ครอบครัวสู่อ้อมแขนแห่งรักของพระองค์ เมื่อเราปฏิเสธคำาแนะ 
นำาของพระองค์เท่ากับเราเลือกอิทธิพลของอำานาจหนึ่ง ซึ่งจุด 
ประสงค์ของอำานาจนั้นคือทำาให้เราเศร้าหมองและเจตนาของ
อำานาจนั้นคือความเกลียดชัง เรามีสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมเป็นของ 
ประทานจากพระผู้เป็นเจ้า การยอมตนต่ออำานาจเหล่านั้นที่เรา 
เลือกเป็นสิทธิ์ที่โอนให้กันไม่ได้ แต่เราใช้สิทธิ์ที่จะเลือกเป็น 
อิสระจากอิทธิพลดังกล่าวได้ 
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ที่โกรธคอริฮอร์และความที่เขาชอบขัดขวางความสุข แอลมา 
จึงถามว่า ‘ทำาไมท่านจึงสอนคนเหล่าน้ีว่าจะไม่มีพระคริสต์, เพ่ือ 
ขัดขวางการชื่นชมยินดีของพวกเขา?’ [แอลมา 30:22] ‘ข้าพเจ้า
รู้ว่ามีพระผู้เป็นเจ้า’” (Christ and the New Covenant [1997], 
121)

แอลมา 30:40 “ท่านมีหลักฐานอะไรที่ว่าไม่มีพระผู้เป็น
เจ้า”

•	เอ็ลเดอร์เจอราลด์  เอ็น. ลันด์อธิบายความเป็นไปไม่ได้ของ
การพิสูจน์ว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า ดังนี้

“เมื่อถูกถามเช่นนี้ คอริฮอร์จึงปฏิเสธโดยสิ้นเชิงว่ามีพระผู้เป็น 
เจ้า แอลมาจึงถามว่า ‘ท่านมีหลักฐานอะไรท่ีว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า, 
หรือว่าพระคริสต์หาเสด็จมาไม่? ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านว่าท่าน 
ไม่มีเลย, นอกจากเพียงถ้อยคำาของท่านเท่าน้ัน.’ (แอลมา 30:40)

“นี่เป็นข้อคิดที่ได้รับการดลใจในส่วนของแอลมา คอริฮอร์ไม ่
เสมอต้นเสมอปลายในความคิดของตน ถ้าเราสามารถรู้ได้จริงๆ 
เฉพาะเรื่องเหล่านั้นซึ่งเรามีหลักฐานจากประสบการณ์ตรง เมื่อ
น้ันเราคงไม่สามารถสอนได้ว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่เรามี
หลักฐานยืนยันความเชื่อนั้น และคอริฮอร์ไม่มีหลักฐาน

“คอริฮอร์จะพิจารณาเพียงหลักฐานที่สามารถรวบรวมผ่าน 
ประสาทสัมผัสเท่านั้น ในระบบดังกล่าวพิสูจน์ว่า มี พระผู้เป็น 
เจ้าได้ง่ายกว่าพิสูจน์ว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า เพื่อพิสูจน์ว่ามีพระ 
ผู้เป็นเจ้า ทั้งหมดที่ต้องใช้คือ บุคคลนั้นต้องเห็น ได้ยิน หรือ
ไม่ก็ต้องมีประสบการณ์กับพระผู้เป็นเจ้า และหลังจากนั้นการ
ดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่สามารถหักล้างได้ แต่นี่คือสิ่ง 
ที่ต้องใช้เพื่อ พิสูจน์ ว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า เนื่องจากพระผู้เป็น 
เจ้ามิทรงถูกจำากัดให้อยู่บนโลกนี้ เราจึงต้องค้นหาพระองค์ทั่ว
จักรวาล เราสันนิษฐานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงสามารถย้ายจากที ่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่พอที่จะเริ่มตรงจุด  ก ใน
จักรวาลและค้นหาไปจนถึงจุด ฮ จะเป็นอย่างไรถ้าหลังจากเรา
ออกจากจุด  ก แล้ว พระผู้เป็นเจ้าทรงย้ายไปที่นั่นและอยู่ที่นั่น
ตลอดการค้นหาที่เหลือของเรา

“อีกนัยหน่ึง สำาหรับคอริฮอร์แล้ว การกล่าวว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า 
ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นนั้น เขาคงต้องเห็นทุกตารางนิ้วของจักร- 
วาลพร้อมกัน นี่ทำาให้เกิดคำาพูดที่ขัดแย้งกันในตัว เพื่อให้คอริ- 
ฮอร์พิสูจน์ว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า เขาคงต้องเป็นพระผู้เป็นเจ้าเอง! 
ฉะน้ัน ในการประกาศว่าไม่มีพระผู้เป็นเจ้า เขาจึงกำาลังทำาตาม 
‘ศรัทธา’ สิ่งจำาเป็นซึ่งเขาเย้ยหยันผู้นำาทางศาสนาอย่างมาก!” 
(“Countering Korihor’s Philosophy,” Ensign, July 1992, 21)

การพยายามทำาให้ดูเหมือนว่าเราเข้าใจผิด คอริฮอร์ทำาสิ่งนี้กับ 
กิดโดนาห์ “การโต้แย้งดังกล่าวเรียกว่าหุ่นเชิด นั่นคือ เขาถือว่า 
บางเรื่องที่กิดโดนาห์ไม่เชื่อมีสาเหตุมาจากกิดโดนาห์เอง— 
ความคิดที่ว่าลูกสืบทอดความผิดผ่านการล่วงละเมิดของอาดัม 
คอริฮอร์รู้ว่าเขาไม่สามารถต่อสู้ความจริงอย่างยุติธรรมแล้ว
ประสบชัยชนะได้ เขาจึงถือว่าหลักคำาสอนไม่ดีมีสาเหตุมาจาก 
กิดโดนาห์ หุ่นเชิดที่เขาสามารถตบตีอย่างหนักด้วยวาจาได้”  
(Joseph Fielding McConkie and Robert L. Millet, Sustain-
ing and Defending the Faith [1985], 90)

แอลมา 30:29 หลีกเลี่ยงการโต้เถียงและความขัดแย้ง

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่าเราควร 
หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง “ขอให้เอ็ลเดอร์ทั้งหลายระวังอย่างยิ่ง 
อย่าก่อกวนและทำาให้ใครเสียความรู้สึกโดยไม่จำาเป็น จำาไว้ว่า 
กิจธุระของท่านคือสั่งสอนพระกิตติคุณด้วยความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนและความอ่อนโยนอย่างยิ่ง เตือนคนบาปให้กลับใจมา 
หาพระคริสต์ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการโต้เถียงกับคนที่ม ี
จิตใจเสื่อมทรามโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด จำาไว้ว่า ‘นี่คือวัน 
แห่งการเตือน, และมิใช่วันแห่งถ้อยคำามากมาย’ ถ้าพวกเขา
ไม่รับประจักษ์พยานของท่านในที่หนึ่ง ก็ให้ไปอีกที่หนึ่ง โดยจำา
ไว้ว่าอย่าตำาหนิ ทั้งอย่ากล่าววาจาเคียดแค้น ถ้าท่านทำาหน้าที่
ของท่าน นั่นย่อมจะดีกับท่านเช่นกัน ประหนึ่งทุกคนน้อมรับ
พระกิตติคุณ” (History of the Church, 1:468)

แอลมา 30:37–44

เขียนอย่างน้อยสามวิธีที่แอลมาใช้ตอบโต้การโจมตี
ศาสนจักรที่แท้จริงของคอริฮอร์ เราพร้อม 

จะปกป้องความจริงในทำานองเดียวกันนี้ได้อย่างไร

 
แอลมา 30:39 พลังของประจักษ์พยานส่วนตัว 

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายวิธีหนึ่งที่ใช้ตอบโต้ผู้ต่อต้านพระคริสต์ 

“คอริฮอร์หัวเราะเยาะ ‘ประเพณีอันโง่เขลา. . .  [และ] เหลวไหล’ 
ของการเชื่อในพระคริสต์ผู้จะเสด็จมา

“ข้อโต้แย้งของคอริฮอร์ฟังดูทันสมัยมากสำาหรับผู้อ่านยุคปัจจุบัน 
แต่แอลมาตอบโต้โดยใช้อาวุธที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา 
และไม่อาจปฏิเสธได้เลย—พลังของประจักษ์พยานส่วนตัว โดย 

แอลมา 30–31
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ว่า “ความร้ายแรงของการกล่าวคำาเท็จมิได้วัดกันเฉพาะความ 
เสียหายหรือความเจ็บปวดอันเกิดแก่ผู้ถูกหลอกเท่านั้น การ 
กล่าวคำาเท็จส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ก่อด้วย ช่วงชิงความ 
เคารพตนเองไปจากผู้กล่าวเท็จ และทำาให้ความสามารถในการ 
แยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงกับความผิดลดน้อย
ลง เมื่อกล่าวเท็จบ่อยพอ แม้คนที่เจตนาแพร่คำาเท็จก็อาจจะ
เริ่มเชื่อคำาเท็จของตน นี่เป็นกรณีเดียวกันกับคอริฮอร์ผู้ต่อต้าน 
พระคริสต์ในพระคัมภีร์มอรมอน (ดู แอลมา 30:52–53)” (“Thou  
Shalt Not Bear False Witness,” Ensign, Oct. 1994, 56)

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธพูดถึงเรื่องเศร้าของคนเช่นคอ- 
ริฮอร์ดังนี้ “ไม่มีสิ่งใดทำาร้ายลูกหลานมนุษย์ได้มากไปกว่าการ 
อยู่ใต้อิทธิพลของวิญญาณเท็จขณะที่พวกเขาคิดว่าตนมีพระ-
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า” (History of the Church, 4:573)

แอลมา 30:53 การหลอกลวงของมารและจิตที่ฝักใฝ่
ทางโลก

•	การมีจิตที่ฝักใฝ่ทางโลกคือการมุ่งความคิดไปที่ความพอใจ 
ทางโลกหรือวัตถุสิ่งของแทนเรื่องของพระวิญญาณ คนที่มีจิต 
ฝักใฝ่ทางโลกจะประสบเรื่องของพระวิญญาณได้ยาก เอ็ลเดอร ์
นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์กล่าวว่าพวกเขามี “‘ใจเกินกว่าจะรู้สึก’  
โดยยินยอมให้จิตใจที่เป็นตัณหาเป็นยาระงับอาการนั้น” (ใน 
Conference Report, Apr. 1999,  29; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 
1999 หน้า 32)

แอลมา 31:3, 8–29 วิชาศาสนาเท็จของชาวโซรัม

•	ถึงแม้ชาวโซรัมจะฆ่าคอริฮอร์แต่ดูเหมือนพวกเขาได้รับเอา
ระบบความเชื่อคล้ายกันมาด้วย จงสังเกตข้อความต่อไปนี้จาก 
แอลมา 31 ที่พูดถึงความเชื่อของชาวโซรัม
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แอลมา 30:41 “ข้าพเจ้ามีทุกสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานว่า
สิ่งเหล่านี้จริง”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) พูดถึงพลังแห่ง
งานสร้างของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อทำาให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้น
เมื่อท่านกล่าวว่า 

“มนุษย์คนใดก็ตามที่เดินอยู่ใต้ดวงดาวยามราตรี ใครก็ตามที ่
เห็นบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิบนแผ่นดิน เขาจะสงสัยพระหัตถ์ 
ของพระผู้เป็นเจ้าในงานสร้างได้หรือ? ดังน้ันเม่ือสังเกตเห็นความ 
สวยงามของแผ่นดินโลก คนนั้นจะต้องพูดเช่นเดียวกับผู้เขียน
สดุดีว่า ‘ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า และภาคพื้นฟ้า
สำาแดงพระหัตถกิจของพระองค์ วันส่งถ้อยคำาให้แก่วัน และคืน
แจ้งความรู้ให้แก่คืน’ (สดุดี 19:1–2)

“ความสวยงามทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกล้วนมีลายน้ิวพระหัตถ์
ของพระผู้สร้างที่เชี่ยวชาญ” (ใน Conference Report, Apr. 
1978, 90; หรือ Ensign, May 1978, 59)

แอลมา 30:48 ผู้แสวงหาเครื่องหมาย

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “เมื่อใดก็ตามที่ท่านเห็น 
คนกำาลังแสวงหาเครื่องหมาย ท่านอาจสรุปได้ว่าเขาเป็นคน 
ล่วงประเวณี” (History of the Church, 3:385)

ต่อมา ท่านศาสดาพยากรณ์สังเกตว่า “เม่ือข้าพเจ้ากำาลังส่ังสอน 
ในฟิลาเดลเฟีย มีคนหนึ่งในนิกายเควกเกอร์ร้องขอเครื่องหมาย  
ข้าพเจ้าบอกให้เขาเงียบๆ หลังจากให้โอวาท เขาขอเคร่ืองหมาย 
อีก ข้าพเจ้าบอกผู้เข้าร่วมประชุมว่าชายคนนั้นเป็นคนคิดทรยศ  
คนชั่วและล่วงประเวณีแสวงหาเครื่องหมาย พระเจ้าตรัสกับ 
ข้าพเจ้าในการเปิดเผยว่าใครก็ตามที่ต้องการเคร่ืองหมายคน
นั้นคือคนล่วงประเวณี ‘ใช่เลย’ คนหนึ่งร้องขึ้นมา ‘เพราะผมจับ
เขาได้คาหนังคาเขา’ ซึ่งชายดังกล่าวสารภาพในภายหลัง เมื่อ
เขารับบัพติศมา” (History of the Church, 5:268)

•	ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ (1838–1918) อธิบายเพิ่มเติมถึง 
อันตรายของการพึ่งปาฏิหาริย์สำาหรับศรัทธาของเรา ดังนี้ “จง
แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นวิสุทธิชนยุคสุดท้ายผู้ต้องอาศัยปาฏิหาริย์  
เคร่ืองหมายและนิมิตเพ่ือให้ตนยืนหยัดในศาสนจักร และข้าพ- 
เจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นสมาชิกของศาสนจักรผู้ไม่อยู่ในสถานะ
อันดีต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและผู้กำาลังเดินอยู่ในทางลื่น” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 7)

แอลมา 30:52 คำาเท็จและการกล่าวคำาเท็จ
•	เพื่อให้เข้าใจความชั่วร้ายของการพูดเท็จชัดเจนขึ้น โรเบิร์ต 
เจ. แมทธิวส์อดีตคณบดีของคณะศาสนศาสตร์ท่ีบีวายยู อธิบาย 

บทที่ 29
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แอลมา 31:5 อานุภาพของพระวจนะ

•	ฤทธิ์หรืออานุภาพแห่งพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ามีอธิบาย 
บางส่วนโดยข้อเท็จจริงที่ว่าอานุภาพดังกล่าวมีพยานของพระ 
วิญญาณร่วมด้วย พระเจ้าตรัสว่าเม่ือพระวิญญาณของพระองค์ 
ถ่ายทอดพระวจนะของพระองค์น่ันคือสุรเสียงของพระองค์  
(ดู คพ. 18:34–36) แอลมาคิดจะหันไปพึ่งการสั่งสอนพระวจนะ 
แก่ชาวโซรัมที่ละทิ้งความเชื่อถึงแม้พวกเขาจะเคยได้ยินและ
ปฏิเสธมาแล้วก็ตาม (ดู แอลมา 31:8–9)

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์อธิบายเหตุผลประการหนึ่งที่เรา
ต้องเรียนหลักคำาสอนของอาณาจักร ดังนี้

“หลักคำาสอนที่แท้จริง ถ้าเข้าใจ จะเปลี่ยนเจตคติและพฤติกรรม

“การศึกษาหลักคำาสอนของพระกิตติคุณจะปรับปรุงพฤติกรรม
เร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรมจะปรับปรุงพฤติกรรม. . . นั่นคือ
สาเหตุที่เราเน้นนักหนาให้ศึกษาหลักคำาสอนของพระกิตติคุณ” 
(ใน Conference Report, Oct. 1986, 20; หรือ Ensign, Nov. 
1986, 17)

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) พูดถึง 
พลังของพระคัมภีร์เพื่อช่วยให้เราใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้น  
ดังน้ี “ข้าพเจ้าพบว่าเม่ือข้าพเจ้า 
ไม่สนใจความสัมพันธ์ของตน
กับพระเจ้าและเมื่อดูเหมือนว่า
ไม่มีพระกรรณของสวรรค์คอย
ฟังและไม่มีสุรเสียงจากสวรรค์ 
คอยตรัส ข้าพเจ้าอยู่ห่างออก 
ไปทุกที ถ้าข้าพเจ้าตั้งอกตั้งใจ
ศึกษาพระคัมภีร์ ระยะทางจะ
แคบลงและความเข้มแข็งจะ 
กลับคืน ข้าพเจ้าพบว่าตนกำาลัง 
รักคนที่ต้องรักสุดหัวใจ สุด
ความคิด และสุดกำาลังแรงกล้า 
มากขึ้น และกำาลังรักพวกเขา 
มากขึ้น ข้าพเจ้าพบว่าข้าพเจ้าทำาตามคำาแนะนำาของพวกเขา 
ง่ายขึ้น” (“What I Hope You Will Teach My Grandchildren 
and All Others of the Youth of Zion” [ปราศรัยต่อ 
นักการศึกษาด้านศาสนาของระบบการศึกษาของศาสนจักร 
11 กรกฎาคม 1966] 4)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบายดังนี้ว่าพระคัมภีร ์
สามารถเป็นหนทางให้เราได้รับพรและตอบคำาถามยากๆ ของ 

“พวกเขาตกไปสู่ความผิดมหันต์” (ข้อ 9)

พวกเขาไม่ยอมรับประเพณีท่ีพวกเขารู้สึกว่า “สืบทอดกันมา . . . 
โดยความอ่อนต่อโลกของบรรพบุรุษพวกเขา” (ข้อ 16)

พวกเขาไม่ต้องการให้ “ถูกชักนำาไปตามประเพณีอันโง่เขลาของ
พี่น้อง [พวกเขา], ซึ่งมัดพวกเขาลงไปสู่ความเชื่อเกี่ยวกับพระ
คริสต์” (ข้อ 17)

พวกเขาปฏิเสธที่จะ “เชื่อในสิ่งที่จะมาถึง, ซึ่งพวกเขาไม่รู้เรื่อง
เลย” (ข้อ 22)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
อิทธิพลของคอริฮอร์ต่อคำาสอนเท็จของชาวโซรัม ดังนี้

“การสอนในแบบ [ของคอริฮอร์] มีอิทธิพลอย่างมิอาจหลีกเล่ียง
ได้ในหมู่คนซื่อสัตย์น้อยบางคนซึ่งเป็นเหมือนชาวโซรัมเพื่อน
บ้านคือ ‘บิดเบือนทางของพระเจ้า’อยู่แล้ว

“โซรัมกับผู้ติดตามเขาเป็นหน่ึงในกลุ่มละท้ิงความเช่ือท่ีอหังการ์ 
ที่สุดในพระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่ต้นเพราะพวกเขาถือว่าตน 
ชอบธรรมกว่าใคร . . .  พวกเขายืนสวดอ้อนวอนอยู่บนหอสูงที ่
เรียกว่าแรมีอัมทัมสัปดาห์ละครั้ง และใช้ ‘การสวดอ้อนวอน 
อย่างเดียวกัน’ ทุกครั้งเพื่อขอบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าที่พวกเขา 
เป็นคนดีกว่าคนอื่นๆ เป็นคนที่พระผู้เป็นเจ้าทรง ‘เลือกและ 
ศักดิ์สิทธิ์’ คนที่พระองค์ทรง ‘คัดเลือก’ ให้รับการช่วยให้รอด
ขณะที่ทุกคนรอบตัวเขาได้รับ ‘คัดเลือก’ ให้ถูกโยนลงนรก พวก
เขาไม่มีความเชื่อใน ‘ประเพณีอันโง่เขลา’ (หลักฐานยืนยันว่า
สิ่งที่สืบทอดมาจากคอริฮอร์เริ่มตรงนี้) เช่นความเชื่อในพระผู้ 
ช่วยให้รอดด้วย เพราะ ‘ทำาให้เป็นที่รู้’ แก่พวกเขาว่าไม่ควรมี
พระคริสต์ . . .

“แอลมารีบตอบโต้การสวดอ้อนวอนที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เช่นน้ันและ
วิชาศาสนาที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ทัดเทียมกันด้วยการสวดอ้อนวอน
ของท่านเองเพื่อขอให้เบื้องบนช่วยต่อต้านความชั่วช้าสามานย์
ท่ีทำาเพื่อประโยชน์ส่วนตนในลักษณะนี้จนทำาให้ท่านป่วยใจ” 
(Christ and the New Covenant, 121–122)

แอลมา 31:5

ตามคำากล่าวของแอลมา เหตุใดการสั่งสอนพระวจนะ
จึงมีอานุภาพมาก สิ่งนี้ช่วยอธิบายอย่างไรว่าเหตุใด
การศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันจึงเป็นเรื่องสำาคัญมาก

แอลมา 30–31
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อ้อนวอน เป็นส่วนหนึ่งของการได้มาและค้ำาจุนประจักษ์พยาน 

ให้เข้มแข็งและมีพลังซ่ึงไม่มีอะไรมาแทนท่ีได้” (ใน Conference 

Report, Oct. 2004, 40; ดู เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน้า 48)

แอลมา 31:6–38 ชาวโซรัมที่ละทิ้งความเชื่อ

•	แอลมา 30:59 บ่งบอกว่าชาวโซรัมแตกแยกจากชาวนีไฟ 

ภายใต้การนำาของชายคนหนึ่งชื่อโซรัม ต่อไปนี้เป็นข้อสรุปสิ่ง 

ที่เรารู้เกี่ยวกับความเชื่อและการปฏิบัติของคนละทิ้งความเชื่อ

แบบพวกเขา

พวกเขาไม่ยึดถือกฎของโมเสส (ดู แอลมา 31:9)

พวกเขาเลิกสวดอ้อนวอนทุกวัน (ดู ข้อ 10)

พวกเขาบิดเบือนทางของพระเจ้า (ดู ข้อ 11)

พวกเขาสร้างธรรมศาลาโดยมีจุดประสงค์เพื่อนมัสการสัปดาห์

ละหนึ่งวัน (ดู ข้อ 12)

ทุกวันนี้มีคนตกลงไปในการปฏิบัติเทียมเท็จคล้ายกัน หากเรา 

ไม่ป้องกันให้ดี เราเองจะติดกับดักเดียวกันบางอย่างของการ

สวดอ้อนวอนเป็นกิจวัตร โดยนมัสการเพียงสัปดาห์ละครั้งใน 

ช่วงสามชั่วโมงและไม่นึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอีกเลยในระหว่าง

สัปดาห์ สวดอ้อนวอนเฉพาะในที่ซึ่งกำาหนดไว้ หรือกลายเป็น

พวกวัตถุนิยมและหยิ่งจองหอง

แอลมา 31:26–35

อ่านคำาสวดอ้อนวอนของแอลมาแทนชาว 
โซรัม เราเรียนรู้อะไรในเรื่องที่ว่าสานุศิษย์ของ

พระคริสต์ควรรู้สึกอย่างไรต่อเพื่อนมนุษย์

 

แอลมา 31:26–35 คำาสวดอ้อนวอนของแอลมาเพื่อ
ชาวโซรัม

•	แอลมายอมรับว่าจิตวิญญาณของชาวโซรัมที่ละทิ้งความ 
เชื่อมีค่าต่อพระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนี้แอลมาจึงสวดอ้อนวอนขอ 
พลังความสามารถและปัญญาเพื่อนำาพวกเขากลับมาหาพระ- 
เจ้า การสวดอ้อนวอนของแอลมาเป็นแบบอย่างของเจตคติที่ 
สมาชิกและผู้สอนศาสนาทุกคนพึงพัฒนา ทุกคนมีค่ายิ่งและ 
โดยผ่านเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้าเราสามารถนำาพวกเขา 
กลับมาหาพระองค์ได้

ชีวิตได้อย่างไร “เรามักอุตส่าห์พยายามเพิ่มระดับความแข็งขัน 
ในสเตคของเรา เราทำางานด้วยความบากบ่ันเพ่ือเพ่ิมเปอร์เซนต์ 
ผู้เข้าร่วมการประชุมศีลระลึก เราทำางานหนักเพ่ือให้มีเปอร์เซนต์ 
เยาวชนชายเป็นผู้สอนศาสนาสูงขึ้น เราพยายามอย่างหนักเพื่อ 
เพ่ิมจำานวนคนแต่งงานในพระวิหาร ท้ังหมดน้ีเป็นความพยายาม 
ที่น่ายกย่องและสำาคัญต่อการเติบโตของอาณาจักร แต่เมื่อ 
สมาชิกแต่ละคนและครอบครัวตั้งอกตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์เป็น
ประจำาและสม่ำาเสมอ ความแข็งขันในด้านเหล่านี้จะเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติ ประจักษ์พยานจะเพิ่มพูน ปณิธานจะแน่วแน่มาก
ขึ้น ครอบครัวจะแข็งแกร่ง การเปิดเผยส่วนตัวจะหลั่งไหลมา” 
(“The Power of the Word,” Ensign, May 1986, 81)

แอลมา 31:9–11 หลีกเลี่ยงสาเหตุของการละทิ้งความ
เชื่อ

•	ในแอนทิโอนัม กองกำาลังผู้สอนศาสนาของแอลมากับเพื่อน 
ร่วมงานของท่านพบคนกลุ่มหนึ่งที่แตกแยกจากชาวนีไฟโดย
บังเอิญ ซึ่งรู้จักกันในชื่อว่าชาวโซรัม มอรมอนไม่เพียงบันทึกว่า 
ชาวโซรัมเคยได้รับการสั่งสอนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าแล้ว
เท่านั้น แต่ท่านระบุสาเหตุการละทิ้งความเชื่อของพวกเขาด้วย  
ซึ่งก็คือ พวกเขาไม่รักษาพระบัญญัติ พวกเขาไม่สวดอ้อนวอน 
พระเจ้าทุกวันเหมือนเดิม พวกเขาบิดเบือนทางของพระเจ้า  
และคำาสวดอ้อนวอนท่ีพวกเขาถวายแด่พระเจ้าไร้ประโยชน์และ 
ไร้ความหมาย พวกเขามองข้ามปัจจัยพื้นฐาน เช่น การมีนิสัย
สวดอ้อนวอนอย่างมีความหมายและศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน

เอ็ลเดอร์โดนัลด์  แอล. สตาเฮลีแห่งสาวกเจ็ดสิบเน้นความ 
สำาคัญของความเสมอต้นเสมอปลายทุกวันในปัจจัยพื้นฐาน
ของพระกิตติคุณ ดังนี้

“การสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาแรงกล้าทุกวันเพื่อทูลขออภัย  
ความช่วยเหลือพิเศษ และการนำาทางมีความสำาคัญยิ่งต่อชีวิต 
เราและการบำารุงเลี้ยงประจักษ์พยาน เมื่อเราเร่งรีบ พูดซ้ำาๆ 
ไม่ตั้งใจ หรือลืมสวดอ้อนวอน ย่อมมีแนวโน้มว่าเราจะสูญเสีย
ความใกล้ชิดของพระวิญญาณซึ่งจะขาดไม่ได้เลยในการนำา
ทางอย่างต่อเนื่องที่เราต้องการเพื่อจะจัดการกับท้าทายของ
ชีวิตประจำาวันได้สำาเร็จ การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวทุกเช้า
ค่ำาจะเพ่ิมพรและเพ่ิมพลังแก่การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและ
ประจักษ์พยานของเรา

“การต้ังใจอ่านพระคัมภีร์เป็นส่วนตัวก่อให้เกิดศรัทธา ความหวัง 
และพบวิธีแก้ไขการท้าทายประจำาวัน การอ่านบ่อยๆ ไตร่ตรอง 
และนำาบทเรียนจากพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ ควบคู่กับการสวด 

บทที่ 29
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“พึงเข้าใจเป็นส่วนตัวหรือพึงเข้าใจโดยรวมว่า เราทนทุกข์และ 
เราจะต้องทนทุกข์อีก เพราะเหตุใดหรือ เพราะพระเจ้าทรงเรียก
ร้องจากมือเราเพื่อชำาระเราให้บริสุทธิ์” (The Teachings of 
Lorenzo Snow, comp. Clyde J. Williams [1984], 117–118)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	เหตุใดคำาสอนของคอริฮอร์จึงดูเหมือนจะดึงดูดคนบางคนได้ 

ตัวอย่างคำาสอนเช่นนั้นในปัจจุบันได้แก่อะไรบ้าง

•	ดูเหมือนความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและความรักต่อชาวโซรัม 
จะเป็นเหตุจูงใจให้แอลมากล่อมเกลาชาวโซรัม เราจะพัฒนา 
ความรักแบบเดียวกันนี้ได้อย่างไร

•	การสวดอ้อนวอนของแอลมาต่างจากการสวดอ้อนวอนของ 
ชาวโซรัมอย่างไร การสวดอ้อนวอนของเราอาจคล้ายกับการ
สวดอ้อนวอนของชาวโซรัมในด้านใด (ดู แอลมา 31:15–18) 
การสวดอ้อนวอนของเราอาจคล้ายกับการสวดอ้อนวอนของ
แอลมาอย่างไร (ดู แอลมา 31:30–35).

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	คำาสอนผิดๆ ของคอริฮอร์ได้แก่อะไรบ้าง อธิบายให้เพื่อนฟัง

ว่าเหตุใดข้อโต้แย้งเช่นนั้นจึงพ่ายไปในท้ายที่สุด (ดู แอลมา 
30:13–18)

•	เม่ือคอริฮอร์ขอเครื่องหมายการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้า  
แอลมาให้เคร่ืองหมายอะไรเป็นหลักฐานยืนยันว่าพระผู้เป็น- 
เจ้าทรงพระชนม์ (ดู แอลมา 30:44) หลักฐานเหล่าน้ีได้ช่วย 
เสริมสร้างศรัทธาของท่านอย่างไร เขียนหนึ่งย่อหน้าเพื่อ 
อธิบายพอสังเขปว่าแบบแผนและระเบียบในจักรวาลเป็น
หลักฐานยืนยันการดำารงอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร

ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. อเซย์ 
(1926–1999) สอนว่าทุกคนมีค่าต่อพระผู้เป็นเจ้าและควรมีค่า
ต่อเรา 

“จิตวิญญาณของพี่น้องชายหญิงของเราผู้อาจจะดูด้อยกว่า 
และน่าเคารพนับถือน้อยกว่าล้วนมีค่า ศาสนจักรต้องการพวก
เขา เราควรพยายามทุกวิถีทางเพื่อรู้จักพวกเขาและช่วยให้พวก 
เขาได้รับพรทุกประการและปีติในพระกิตติคุณของพระเยซู
คริสต์ คำาสวดอ้อนวอนของเราควรเป็นเหมือนคำาสวดอ้อนวอน
ของแอลมา ‘โปรดประทานพลังความสามารถและปัญญา,  
ให้พวกข้าพระองค์, ข้าแต่พระเจ้า, เพื่อพวกข้าพระองค์จะนำา
คนเหล่านี้, พี่น้องของพวกข้าพระองค์, มาหาพระองค์อีก’ (ดู 
แอลมา 31:35)

“เราพึงจำาไว้ว่าความรอดของเราเกี่ยวพันกับความรอดของผู้อื่น 
เราพึง เอาใจใส่มากขึ้น ต่อคนที่ดูเหมือนจะ เอาใจใส่น้อยลง 
ต่อศรัทธาของตน” (“Nurturing the Less Active,” Ensign, 
Oct. 1986, 15)

แอลมา 31:31–33 การปลอบโยนในความทุกข์

•	ประธานลอเรนโซ สโนว์ (1814–1901) พูดถึงพรที่ผ่านมา
ทางความยากลำาบากดังนี้

“ข้าพเจ้าสมมติว่ากำาลังพูดคุย 
กับคนท่ีเคยมีความกลัดกลุ้ม 
ความกังวลใจ ความทุกข์ระทม 
และการข่มเหง บางครั้งเป็น
เหตุให้คิดว่าพวกเขาไม่เคย
คาดคิดมาก่อนว่าจะอดทนได้ 
มากขนาดนั้น แต่สำาหรับทุก 
อย่างที่ท่านทนทุกข์ สำาหรับทุก
อย่างท่ีเกิดกับท่านซึ่งท่านคิด 

ว่าเป็นความชั่วร้าย ณ เวลานั้น ท่านจะได้รับสี่เท่า ความ 
ทุกขเวทนาดังกล่าวมีแนวโน้มจะทำาให้ท่านดีขึ้น เข้มแข็งขึ้น 
และรู้สึกว่าท่านได้รับพร เมื่อใดที่ท่านหวนคิดถึงประสบการณ ์
ของท่าน เม่ือน้ันท่านจะเห็นว่าท่านก้าวหน้าไปไกลและข้ึนบันได 
วนสู่ความสูงส่งและรัศมีภาพมาหลายขั้นแล้ว . . .

แอลมา 30–31
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แอลมา 32–34 ต้นไม้แห่งชีวิต

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองเน้นความสำาคัญของการศึกษา แอลมา 32–34 ว่าเป็น
ทั้งหมดที่สอดคล้องกัน 

“ในข้อเขียนที่หลักแหลม [ของ แอลมา 32] แอลมาย้ายผู้อ่าน 
จากบทวิจารณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับศรัทธาในพระวจนะที่เหมือน 
เมล็ดพืชของพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นข้อเขียนที่มุ่งเน้นศรัทธาใน 
พระคริสต์อันเป็นพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเติบโตเป็นต้น 
ไม้ที่ออกผล ต้นไม้ที่ผลของมันคือผลซึ่งลีไฮรับรู้แต่แรกว่านั่น
คือความรักของพระคริสต์. . . พระคริสต์ทรงเป็นอาหารแห่ง
ชีวิต น้ำาธำารงชีวิต เถาองุ่นแท้ พระคริสต์ทรงเป็นเมล็ดพืช ต้นไม้ 
และผลแห่งชีวิตนิรันดร์

“แต่จินตภาพอันลึกซึ้งและสำาคัญของต้นไม้แห่งชีวิตในข้อ 
เขียนดังกล่าวจะหายไป หรืออย่างน้อยก็ลดลงไปมากถ้าผู้อ่าน 
ไม่ติดตามในสองบทต่อไปของพระคัมภีร์มอรมอน” (Christ and 
the New Covenant  [1997], 169)

แอลมา 32:8–16 “ความสุขเกิดแก่พวกเขาผู้ซ่ึงนอบน้อม 
ถ่อมตน”

•	แอลมารับรู้ว่าชาวโซรัมที่ยากจนพร้อมจะรับการสอนพระ 
กิตติคุณ การที่ชาวโซรัมผู้มั่งคั่งไม่ยอมรับพวกเขาเอื้ออำานวย
ให้พวกเขาอยู่ในสภาพของความอ่อนน้อมถ่อมตน

อธิการริชาร์ด  ซี. เอชลีย์ แห่งฝ่ายอธิการควบคุมสอนว่าความ 
อ่อนน้อมถ่อมตนและความว่าง่ายเป็นคุณธรรมที่ยินยอมให้ 
บุคคลนั้นได้รับพรพระกิตติคุณ “เราหลายคนอาศัยอยู่หรือไม ่
ก็ทำางานในสภาพแวดล้อมที่มักเข้าใจผิดคิดว่าความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนคือความอ่อนแอ มีบริษัทหรือสถาบันไม่มากนักที่ถือว่า 
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แอลมา  32–35
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บทนำา
แอลมาและพี่น้องของท่านส่ังสอนพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า 
แก่ชาวโซรัมผู้อยู่ในสภาพของการละทิ้งความเชื่อ เพราะความ 
ยากลำาบากของชาวโซรัมกลุ่มหนึ่ง พวกเขาจึงพร้อมรับพระ- 
วจนะ คำาสอนของแอลมาและอมิวเล็คเก่ียวกับการนมัสการเป็น 
ส่วนตัวและเป็นสถาบันกล่าวถึงแง่มุมสำาคัญที่สุดบางด้านใน 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ได้แก่ อานุภาพของการชดใช้  
การกลับใจ ศรัทธา พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า และความ 
สำาคัญของการสวดอ้อนวอน นอกจากประจักษ์พยานของพวก 
ท่านแล้ว แอลมากับอมิวเล็คยังได้ดึงประจักษ์พยานและข่าว 
สารของศาสดาพยากรณ์สมัยโบราณสามท่านมากล่าวด้วย 
หลักคำาสอนและหลักธรรมที่อยู่ในนั้นประกอบเป็นพยานอัน
ทรงพลังถึงพระเยซูคริสต์

บทวิจารณ์
แอลมา 32 การมีศรัทธาในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า

•	ประเด็นหลักของ แอลมา  32 คือ การมีศรัทธาในพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้า แอลมาตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อหว่านพระวจนะ 
ของพระผู้เป็นเจ้าในดินดีของใจ มันจะเริ่มพองและเติบโต โดย
ผ่านการทดลองพระวจนะ หรือบำารุงเลี้ยงพระวจนะผ่านการเชื่อ 
ฟัง พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะออกผลซึ่งมีค่าที่สุด หวาน 
เหนือทุกสิ่งที่หวาน ขาวเหนือทุกสิ่งที่ขาว และพิสุทธิ์เหนือทุก 
สิ่งที่พิสุทธิ์ การละเลยพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่เกิดผล
เช่นนั้น

เราบำารุงเลี้ยงศรัทธาของเราในพระวจนะอย่างไรเพื่อเราจะดื่ม 
ด่ำาผลนี้ ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) สอนว่า 
“ถ้าเราต้องการให้ศรัทธามีชีวิตสืบไป เราต้องแข็งขันในการปฏิ- 
บัติหน้าที่ทุกอย่างในฐานะสมาชิกของศาสนจักรนี้” (Doctrines  
of Salvation, comp. Bruce  R. McConkie, 3  vols. [1954–
1956], 2:311)

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองสอนทำานองเดียวกันดังนี้ “ศรัทธาดำารงอยู่เมื่อความเชื่อ 
มั่นเต็มที่ในสิ่งซึ่งเรามองไม่เห็นผนวกกับการปฏิบัติที่สอดคล้อง 
อย่างสมบูรณ์กับพระประสงค์ของพระบิดาบนสวรรค์ หาก
ปราศจากสามสิ่งนี้—หนึ่ง ความเชื่อมั่นอย่างสมบูรณ์ สอง การ 
ปฏิบัติ และสาม ความสอดคล้องอย่างสมบูรณ์— หากปราศจาก 
สามสิ่งนี้ทั้งหมดที่เรามีก็คือความจอมปลอม คือศรัทธาที่อ่อน 
แอและไร้ประโยชน์” (ใน Conference Report, Oct. 2002, 89; 
หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 103)



223

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยรับคำาแนะนำาและการตีสอน (ดู เจคอบ 
4:10; ฮีลามัน 15:3; คพ. 63:55; 101:4–5; 108:1; 124:61, 84; 
136:31; สุภาษิต 9:8)

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยให้อภัยคนที่ทำาให้เราขุ่นเคือง (ดู 3 นีไฟ 
13:11, 14; คพ. 64:10)

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยให้การรับใช้ในแบบท่ีไม่เห็นแก่ประโยชน์ 
ส่วนตน (ดู โมไซยาห์ 2:16–17)

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยไปเป็นผู้สอนศาสนาและสั่งสอนพระ 
วจนะซึ่งสามารถทำาให้ผู้อื่นอ่อนน้อมถ่อมตนได้ (ดู แอลมา  
4:19; 31:5; 48:20)

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยไปพระวิหารให้บ่อยขึ้น

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยสารภาพและละทิ้งบาปของเราและ
เกิดจากพระผู้เป็นเจ้า (ดู คพ. 58:43; โมไซยาห์ 27:25–26;  
แอลมา 5:7–14, 49)

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยรักพระผู้เป็นเจ้า ยอมให้ความประสงค์
ของเราเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ และให้พระองค ์
มาเป็นอันดับแรกในชีวิตเรา (ดู 3 นีไฟ 11:11; 13:33; โมโรไน 
10:32)” (ใน Conference Report, Apr. 1989, 6; หรือ Ensign, 
May 1989, 6–7)

แอลมา 32:17–18 ศรัทธาไม่ได้ตั้งอยู่บนเครื่องหมาย

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด
ถึงอันตรายท่ีมากับการแสวงหาเครื่องหมายสำาหรับศรัทธา 
ดังนี้

“การแสดงเครื่องหมายสามารถนำาคนที่ได้ความรู้โดยวิธีนั้นมา
สู่การกล่าวโทษ พวกเขาพลาดโอกาสพัฒนาศรัทธา และพวก
เขาทำาให้ตนเองตกอยู่ภายใต้การลงโทษที่รุนแรงเพราะก้าว
ถอยหลังมากกว่าคนท่ีพัฒนาการทางวิญญาณดำาเนินไปตาม
เส้นทางปกติของการพัฒนาศรัทธา

“มี ‘การกล่าวโทษ’ อื่นๆ มาถึงผู้แสวงหาเครื่องหมายโดยไม่
พัฒนาศรัทธาที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้ทำาก่อน

“การกล่าวโทษประการหนึ่งคือการถูกชักนำาให้หลงผิด พระผู ้
เป็นเจ้าทรงเตือนอิสราเอลสมัยโบราณว่าอย่าทำาตามศาสดา 
พยากรณ์ผู้ให้เครื่องหมายและการอันน่าพิศวง แล้วหมายมั่น 
ชักนำาพวกเขาไปสู่การกราบไหว้ผู้เป็นเจ้าแปลกๆ (เฉลยธรรม
บัญญัติ 13:1–3) พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนอัครสาวกของพระ 
องค์ว่าในวันเวลาสุดท้าย ‘จะเกิดพระคริสต์ปลอมทั้งหลายด้วย, 

ความถ่อมตนเป็นคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หรือมีค่าต่อการบริหารจัดการ แต่เมื่อเราเรียนรู้เกี่ยวกับการ 
ทำางานของพระผู้เป็นเจ้า เราจะเห็นพลังของวิญญาณที่อ่อน 
น้อมและว่าง่าย ในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าความยิ่งใหญ ่
เริ่มจากความอ่อนน้อมถ่อมตนและความว่าง่าย คุณธรรมคู่นี ้
เป็นก้าวสำาคัญก้าวแรกที่เปิดประตูรับพรของพระผู้เป็นเจ้าและ 
อำานาจของฐานะปุโรหิต ไม่สำาคัญว่าเราเป็นใครหรือหนังสือ 
รับรองของเราเลอเลิศเพียงใด ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความ 
ว่าง่ายต่อพระเจ้า ควบคู่กับใจท่ีสำานึกคุณ คือความเข้มแข็งและ 
ความหวังของเรา” (ใน Conference Report, Oct. 2003, 104; 
ดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 118)

•	ความอ่อนน้อมถ่อมตนสำาคัญมากพอในสายพระเนตรของ 
พระเจ้าจนบางครั้งพระองค์ทรงช่วยให้เรานอบน้อม แอลมา  
32:8–16 พูดถึงสองวิธีที่จะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ข้อ  13 
พรรณนาถึงคนที่ “ถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน” ข้อ 14 และ 16 พูด
ถึงคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วยความสมัครใจ “เพราะพระวจนะ”

•	เอ็ลเดอร์คาร์ลอส  อี. อเซย์ (1926–1999) แห่งสาวกเจ็ดสิบ 
อธิบายถึงคนสองกลุ่มนี้ว่า “พวกเราส่วนใหญ่ดูเหมือนจะม ี
‘วัฏจักรชาวนีไฟ’ ในอุปนิสัยส่วนหน่ึงของเรา ประเด็นอยู่ท่ีว่าเม่ือ 
เราเป็นคนว่านอนสอนง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตนของเราทำาให ้
เราสามารถเติบโตและขึ้นสู่ระดับสูงสุดของความเข้มแข็งทาง 
วิญญาณได้ จากนั้นจะมีอีกหลายครั้งที่เราเริ่มรู้สึกทะนงตน 
และลำาพองด้วยความจองหอง. . . จะดีกว่านั้นเพียงใดถ้าเรา 
จารึกพระผู้เป็นเจ้าของเราและศาสนาของเราไว้ในความทรงจำา
และทำาลายวัฏจักรโดยการนมัสการสม่ำาเสมอและดำาเนินชีวิต 
อย่างชอบธรรม จะดีกว่านั้นเพียงใดถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตน 
เพราะพระวจนะของพระเจ้าและเข้มแข็งในวิญญาณมากพอ
จะระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราจะพบตัวเราในสภาวการณ์ใด
ก็ตาม” (Family Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith  
at Home [1992], 193–194) ดูข้อมูลเพ่ิมเติมและแผนภูมิแสดง 
วัฏจักรความจองหองได้จาก “วัฏจักรของความชอบธรรมและ
ความชั่วร้าย” ในภาคผนวก (หน้า 414)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายวิธีที่เรา
สามารถถ่อมตนและหลีกเลี่ยงการทดลองที่บางครั้งมาควบคู่
กับการถูกบีบบังคับให้ถ่อมตน ดังนี้

“เราเลือกถ่อมตนได้โดยเอาชนะความเป็นอริต่อพี่น้องชาย
หญิงของเรา นับถือพวกเขาเสมือนหนึ่งนับถือตนเอง และยก
พวกเขาให้สูงเท่าหรือสูงกว่าเรา (ดู คพ. 38:24; 81:5; 84:106)

แอลมา 32–35
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“เราจะเรียนรู้เม่ือใดว่าเรื่องทางวิญญาณทำางานอีกแบบหนึ่ง— 
เชื่อคือเห็น ความเชื่อทางวิญญาณมาก่อนความรู้ทางวิญญาณ  
เมื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราไม่เห็นแต่มีจริง แสดงว่าเรามีศรัทธา”  
(“What Is Faith?” in Faith [1983], 42–43)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างความหวัง ศรัทธา  
และความรู้ ท่านอธิบายว่าท้ังสามอย่างน้ีสัมพันธ์กันอย่างลึกซ้ึง 
และมีพลังอย่างไร “ศรัทธาและความหวังส่งผลต่อกันเสมอและ 
มักแยกไม่ออกหรือเรียงลำาดับไม่ถูก แม้ไม่ใช่ความรู้อันสมบูรณ์ 
แต่ความคาดหวังอันเกิดจากความหวังเป็นจริง ‘โดยแท้’ (อีเธอร์ 
12:4; ดู โรม 8:24; ฮีบรู 11:1; แอลมา 32:21 ด้วย)” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1994, 45; หรือ Ensign, Nov. 1994, 35)

แอลมา 32:21–37  
แอลมาแยกแยะระหว่างศรัทธากับความรู้อย่างไร

 
แอลมา 32:23 เด็กเล็กได้รับการดลใจ

•	ศรัทธาของเด็กเล็กมักนำาไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งจากเบื้อง 
บน เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายว่าแบบอย่างของเด็ก
เล็กสามารถสอนคนที่อายุมากกว่าได้อย่างไร

“เด็กๆ มักจะมี ‘ความคิดและเจตนาของใจ [พวกเขา]’ มุ่งไป 
ที่พระอาจารย์ แม้จะยังโตไม่เต็มที่ แต่เด็กเช่นนั้นเปี่ยมด้วย 
ศรัทธา! แม้จะเด็กเกินไปสำาหรับการเรียกอย่างเป็นทางการของ
ศาสนจักร แต่พวกเขาได้รับ ‘เรียกให้รับใช้’ เป็นแบบอย่าง โดย
ทำาดีเป็นพิเศษเมื่อได้รับพรด้วยการมี ‘บิดามารดาผู้ประเสริฐ’ 
(1 นีไฟ 1:1)

“ดังที่พระคัมภีร์ยืนยัน ‘เด็กเล็กๆ ก็ได้พระวจนะมาสู่พวกเขา
หลายครั้ง’ (แอลมา 32:23) ตัวอย่างเช่น พระเยซูผู้ทรงฟื้นคืน
พระชนม์ทรงเปิดเผยเรื่องต่างๆ ต่อเด็กๆ ชาวนีไฟ จากนั้นพวก
เขาก็สอนผู้ใหญ่และบิดามารดาพวกเขา ‘แม้ยิ่งกว่า’ ที่พระเยซู
ทรงสอนไว้ (3 นีไฟ 26:14)

“นับเป็นสิทธิพิเศษที่ได้ผนึกลูกบุญธรรมหลายคนกับแนนและ
แดน บาร์เกอร์ซึ่งเวลานี้อยู่ในแอริโซนา ครั้งหนึ่งแนทซึ่งตอน
นั้นอายุเพียงสามขวบกว่า พูดว่า ‘คุณแม่ขา มีเด็กผู้หญิงตัว
เล็กๆ อีกคนหนึ่งที่น่าจะมาอยู่กับครอบครัวเรานะคะ เธอมีผมสี
ดำาตาสีดำา และอยู่ไกลจากที่นี่’

และศาสดาพยากรณ์ปลอมทั้งหลาย, และจะแสดงเครื่องหมาย 
อัศจรรย์และการอันน่าพิศวง, ถึงขนาด, ที่ว่า, หากเป็นไปได้, 
พวกเขาจะหลอกลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกไว้, ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงเลือกไว้
ตามพันธสัญญา.’ (โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 24:23; ดู มัทธิว 24:24; 
มาระโก 13:22 ด้วย) . . .

“. . .ในสมัยของเรา พระผู้เป็นเจ้ามิทรงใช้ปาฏิหาริย์หรือเครื่อง 
หมายเป็นวิธีสอนหรือโน้มน้าวผู้ไม่เชื่อ ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ควร 
ขอเคร่ืองหมายเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าว และเราควรระแวงสงสัย 
สิ่งที่เรียกว่าเป็นหลักฐานทางวิญญาณของคนที่ทำาเช่นนั้น” 
(The Lord’s Way [1991], 85–86)

แอลมา 32:21  ศรัทธาและความหวัง

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของศรัทธาดีขึ้น

“ศรัทธา การมีศรัทธา ต้องมีศูนย์รวมอยู่ในสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู ้
ศรัทธา การมีศรัทธา ต้องอยู่เหนือส่ิงซ่ึงมีหลักฐานยืนยัน ศรัทธา 
การมีศรัทธา ต้องเข้าไปในแดนที่คนทั่วไปไม่รู้จัก ศรัทธา การ
มีศรัทธา ต้องเดินไปถึงขอบของแสงสว่าง แล้วค่อยก้าวเข้าไป 
ในความมืด ถ้ารู้ทุกอย่างแล้ว ถ้าอธิบายทุกเรื่องแล้ว ถ้ารับรอง
ทุกสิ่งแล้ว เมื่อนั้นศรัทธาก็ไม่จำาเป็น ไม่มีที่ว่างให้ศรัทธา 
แน่นอน . . .

“ศรัทธามีสองแบบ แบบหนึ่งทำาหน้าที่ปกติในชีวิตของทุกคน  
ศรัทธาแบบนั้นเกิดจากประสบการณ์ ให้ความมั่นใจแก่เราว่า
วันใหม่จะปรากฏ ฤดูใบไม้ผลิจะมาถึง การเติบโตจะเกิดขึ้น 
ศรัทธาแบบนั้นเชื่อมโยงเรากับความเชื่อม่ันในสิ่งซึ่งถูกกำาหนด
ให้เกิดขึ้น . . .

“มีศรัทธาอีกแบบหนึ่ง พบเห็นไม่บ่อยนัก ศรัทธาแบบนี้ เป็น
เหตุให้ สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น ศรัทธาแบบนี้มีค่า พร้อม และเด็ดเดี่ยว  
ทำาให้เกิดสิ่งซึ่งจะไม่เกิดหากไม่มีศรัทธาแบบนี้ ศรัทธาแบบนี ้
ทำาให้ผู้คนก้าวไปข้างหน้า ศรัทธาแบบนี้เคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ  
บางครั้ง . . .ศรัทธาแบบน้ีเกิดจากการเติบโตทีละน้อย เป็นพลัง 
อันน่าอัศจรรย์ แม้เหนือธรรมชาติ พลังที่มีอยู่จริงและมองไม่ 
เห็นเช่นเดียวกับพลังงานไฟฟ้า และมีผลมากหากชี้นำาให้ถูก 
ช่องทาง

“ในโลกที่เต็มไปด้วยความคลางแคลงสงสัย สำานวน ‘เห็นคือ
เชื่อ’ จะส่งเสริมทัศนคติที่ว่า ‘คุณต้องให้ฉันเห็นก่อน ฉันถึงจะ
เชื่อ’ เราต้องการหลักฐานทุกอย่างและข้อพิสูจน์ทุกอย่างก่อน 
ดูเหมือนเราจะรับเรื่องต่างๆ ด้วยศรัทธาได้ยาก

บทที่ 30
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ที่เขามีต่อพระองค์จะเพิ่มขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้กับพระวิญ- 
ญาณเกิดขึ้นตามธรรมชาติเม่ือบุคคลเต็มใจทดลองพระคำา 
ด้วยการนี้เราจะ รู้สึก ว่าพระกิตติคุณเป็นความจริง” (ใน  
Conference Report, Oct. 2000, 97; ดู เลียโฮนา ม.ค. 2001 
หน้า 104-105)

•	บางครั้งลักษณะการพอง การทำาให้จิตวิญญาณขยาย การ 
ให้ความสว่างแก่ความเข้าใจ และการเริ่มมีรสเลิศจากพระ 
วิญญาณดังกล่าวไว้ใน แอลมา 32:28 อาจบรรยายเป็นคำาพูด 
ได้ยาก แต่การบรรยายออกมายากก็หาได้ลดความจริงของ 
ความรู้สึกไม่

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เล่าประสบการณ์ที่พรรณนาถึงความยากของการบรรยายออก
มาเป็นคำาพูด ท่านแสดงประจักษ์พยานกับนักเทววิทยาว่าม ี
พระผู้เป็นเจ้า ชายคนนั้นบอกว่าท่านไม่สามารถ รู้ เรื่องเช่นนั้น 
ได้ ประธานแพคเกอร์เปรียบเทียบประจักษ์พยานและความรู ้
ของท่านกับการรู้รสเกลือ (ดู บทวิจารณ์สำาหรับแอลมา 30: 
15–16 ในหน้า 214; ดู “The Candle of the Lord,” Ensign, 
Jan. 1983, 51–52 ด้วย)

แอลมา 32:28–30 “ให้ที่, เพื่อจะปลูกเมล็ดในใจท่าน” 
และเริ่มเติบโต

•	ศรัทธาที่เพิ่มขึ้นในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าคือผลๆ หนึ่ง 
ซึ่งเกิดจากเมล็ดแห่งศรัทธาที่ปลูกในดินดีของใจที่อ่อนโยน 
ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุด
พูดถึงเงื่อนไขอันดับแรกที่จำาเป็นต่อการทำาให้ศรัทธาและความ 
รู้เติบโต ดังนี้ “เราจำาเป็นต้องเตรียมแปลงเพาะศรัทธาของเรา
เอง . . .  ในการทำาสิ่งนี้เราจำาเป็นต้องไถดินโดยผ่านการสวดอ้อน 
วอนอย่างนอบน้อมทุกวัน ทูลขอพละกำาลังและการให้อภัย เรา 
ต้องคราดดินโดยการเอาชนะความรู้สึกหยิ่งจองหองของเรา  
เราจำาเป็นต้องเตรียมแปลงเพาะโดยการรักษาพระบัญญัติให้ 
สุดความสามารถของเรา เราต้องซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าในการจ่าย 
ส่วนสิบและเงินบริจาคอื่นๆ ของเรา เราต้องมีค่าควรและ
สามารถทำาให้อำานาจอันยิ่งใหญ่ของฐานะปุโรหิตเป็นพรแก่ตัว 
เรา ครอบครัว และผู้อื่นที่เราต้องรับผิดชอบ ไม่มีที่ใดที่จะบำารุง
เลี้ยงเมล็ดพันธุ์ทางวิญญาณแห่งศรัทธาเราได้ดีไปกว่าภายใน
สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหารและในบ้านเรา” (ใน Conference 
Report, Oct. 1999, 61; ดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน้า 58)

“คุณแม่ที่ฉลาดถามว่า ‘ลูกรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรจ๊ะ’

“‘พระเยซูทรงบอกลูกค่ะ ชั้นบน’

“คุณแม่อธิบายว่า ‘บ้านเราไม่มีชั้นบนนี่ลูก’ แต่แล้วก็รู้สึกทันที 

ถึงความสำาคัญของสิ่งที่ได้พูดคุยกัน หลังจากทำางานอย่างหนัก

และสวดอ้อนวอนหลายครั้ง ครอบครัวบาร์เกอร์ก็ได้อยู่ในห้อง

ผนึกที่พระวิหารซอลท์เลคในฤดูใบไม้ร่วงปี 1995 ที่นั่นเด็กผู ้

หญิงตัวเล็กมีผมสีดำาและนัยน์ตาสีดำาจากคาซัคสถานได้รับ

การ ผนึกกับพวกเขาเพื่อกาลเวลาและนิรันดร ลูกๆ ที่ได้รับการ

ดลใจยังคงบอก ‘เรื่องสำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์’ กับบิดามารดา

ของตน (3 นีไฟ 26:14)” (ใน Conference Report, Apr. 1996, 

95–96; ดู เลียโฮนา ก.ค. 1996 หน้า 85)

แอลมา 32:27–37 การทดลองพระวจนะของพระผู้เป็น
เจ้านำาไปสู่การเปลี่ยนใจเลื่อมใส

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สอนว่าการเต็มใจทำาการทดลองของแอลมานำาไปสู่การเปลี่ยน
ใจเลื่อมใส 

“เรารู้ว่าทั้งสมาชิกและผู้ไม่เป็น
สมาชิกมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของ
พระเยซูคริสต์โดยสิ้นเชิงเมื่อ
พวกเขาเต็มใจทดลองพระคำา 
(ดู แอลมา 32:27) นี่คือเจตคติ
ของทั้งความคิดและจิตใจรวม
ความปรารถนาจะรู้ความจริง 
และความเต็มใจที่จะทำาตาม 
ความปรารถนานั้น สำาหรับผู้ที ่
สนใจศาสนจักร การทดลองก็ง่ายๆ เพียงแค่ตกลงอ่านพระ 
คัมภีร์มอรมอน สวดอ้อนวอนถึงเรื่องนี้ และแสวงหาอย่าง
จริงใจเพื่อให้รู้ว่าโจเซฟ สมิธเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระเจ้า
หรือไม่

“การเปล่ียนใจเล่ือมใสท่ีแท้จริงมาโดยอำานาจของพระวิญญาณ 
เมื่อพระวิญญาณสัมผัสใจ ใจจะเปลี่ยน เมื่อแต่ละคน ทั้ง 
สมาชิกและผู้สนใจ รู้สึกว่าพระวิญญาณทำางานกับเขา หรือเม่ือ 
เขาเห็นหลักฐานของความรักและพระเมตตาของพระเจ้าใน 
ชีวิต เขาจะได้รับการจรรโลงใจและมีพลังทางวิญญาณ ศรัทธา 
 
 

แอลมา 32–35
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ผูกมัดให้ยอมรับว่าเรื่องเหล่านี้ หวาน และชื่นชมยินดีมากขึ้น

เรื่อยๆ” (History of the Church, 6:312; เน้นตัวเอน)

•	ซิสเตอร์จาเนตต์ เฮลส์ เบคแฮม อดีตประธานเยาวชนหญิง 
สามัญ พูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับการอ่านพระคัมภีร์ว่า “การฝึก 
เล็งเห็นการสอนของพระวิญญาณเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยให้ 
ศรัทธาเป็นจริง คาเร็นลูกสาวของดิฉันเล่าประสบการณ์ของเธอ 
ให้ฟัง เธอเล่าว่า ‘เม่ือหนูยังเล็กอยู่ หนูเร่ิมอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
คร้ังแรก หลังจากอ่านไปได้หลายวัน คืนหน่ึงหนูอ่านมาถึง 1 นีไฟ 
3:7 . . .  หนูไม่รู้ว่านี่เป็นข้อที่ขึ้นชื่อรู้จักกันดี แต่ขณะอ่านข้อ 
นั้น หนูรู้สึกประทับใจมาก หนูประทับใจที่พระบิดาบนสวรรค์ 
จะทรงช่วยเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ แต่ความประทับ
ใจอย่างสุดซึ้งเป็นมากกว่าความรู้สึก หนูเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่
ใช้ดินสอสีแดงทำาเครื่องหมายข้อความในพระคัมภีร์ หนูจึงลุก
ขึ้นไปหาทั่วบ้านจนพบดินสอสีแดง และทำาเครื่องหมายข้อนั้น
ในพระคัมภีร์มอรมอนของหนูด้วยความสำารวมและตระหนักถึง 
ความสำาคัญ’ คาเร็นกล่าวต่อไปว่า ‘ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทุก 
ครั้งที่หนูอ่านพระคัมภีร์ ประสบการณ์นั้นเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้ง 
เล่า—อ่านหนึ่งข้อและรู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้ง ในที่สุดหนูก ็
รู้อย่างชัดแจ้งว่าความรู้สึกนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์’” (ใน 
Conference Report, Oct. 1997,  104; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 
1998 หน้า 90)

แอลมา 32:35 “โอ้ดังนั้นแล้ว, นี่ไม่จริงหรือ?”

•	ขณะแอลมาพูดกับคนยากจนชาวโซรัม ท่านขอให้พวกเขา 
เล็งเห็นความจริงในข่าวสารของท่านด้วย คนหนึ่งไม่สามารถ
เรียนหลักธรรมพระกิตติคุณแทนอีกคนหนึ่งได้ เอ็ลเดอร์นีล  เอ. 
แม็กซ์เวลล์อธิบายว่าเราแต่ละคนสามารถรู้แน่ชัดถึงความจริง
จากเบื้องบนได้

“แอลมาพรรณนาถึงการเติบโตของศรัทธาและวิธีที่ศรัทธาจะ 
กลายเป็นความรู้ร่วมกับประสบการณ์ทางอารมณ์และปัญญา 
ที่เพิ่มเข้ามาของผู้เชื่อ หลังจากความเข้าใจของผู้เชื่อกว้างขึ้น
และความนึกคิดของเขาขยาย แอลมาถามว่า ‘โอ้ดังนั้นแล้ว, นี่
ไม่จริงหรือ?’ ท่านกล่าวว่าจริง เพราะ ‘เล็งเห็นได้ชัดเจน, ฉะนั้น
ท่านต้องรู้ว่ามันดี’ (แอลมา 32:35)

“เราสามารถเล็งเห็นความจริงของหลักคำาสอนแต่ละเร่ืองจาก 
เบื้องบนได้ในระบบของการรับรองและการยืนยันที่พิสูจน์ให้
เห็นว่าคำาพูด ‘ฉันรู้!’ ของเราถูกต้อง” (Things As They Really 
Are [1978], 10)

•	เมล็ดแห่งศรัทธาที่ปลูกไว้ไม่เติบโตทันที ประธานบอยด์  เค. 

แพคเกอร์อธิบายความสำาคัญของความอดทนขณะรอให้เมล็ด

เติบโตดังนี้

“ประสบการณ์ของข้าพเจ้าคือ ประจักษ์พยานมิได้เกิดขึ้นใน 

ทันที แต่เติบโตจากเมล็ดแห่งศรัทธาดังที่แอลมากล่าว . . .

“อย่าผิดหวังหากท่านอ่านแล้วอ่านอีกแต่ยังไม่ได้พยานอันทรง 

พลัง ท่านอาจจะเป็นเหมือนสานุศิษย์ที่พระคัมภีร์มอรมอนพูด 

ถึง ผู้เปี่ยมด้วยพลังของพระผู้เป็นเจ้าในรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่  

‘และพวกเขาหารู้ไม่’ (3 นีไฟ 9:20)

“จงทำาสุดความสามารถ ลองคิดถึงข้อน้ี ‘จงดูว่าทำาส่ิงท้ังหมดน้ี 

ด้วยปัญญาและระเบียบ; เพราะไม่จำาเป็นที่คนจะวิ่งไปเร็วเกิน 

กำาลังของตน. และอนึ่ง, สมควรที่เขาจะขยันหมั่นเพียร, เพื่อโดย 

การนั้นเขาจะชนะรางวัล; ฉะนั้น, ทุกสิ่งต้องทำาไปตามระเบียบ’ 

(โมไซยาห์ 4:27)” (ใน Conference Report, Apr. 2005,  7; 

หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2005 หน้า 9)

แอลมา 32:28–35 “มันเริ่มมีรสเลิศสำาหรับข้าพเจ้า” 

•	แอลมาใช้แนวคิดเรื่องรสเพื่ออธิบายการเติบโตของประจักษ์ 

พยาน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) ใช้รสเพื่อ 

สอนเรื่องการเล็งเห็นหลักคำาสอนที่แท้จริงด้วยเช่นกัน “นี่เป็น

หลักคำาสอนท่ี ดี มี รส ดี ข้าพเจ้าสามารถ ล้ิมรส หลักธรรมแห่ง

ชีวิตนิรันดร์ได้ และ ท่านก็สามารถลิ้มรสได้เช่นกัน . . .  ข้าพเจ้า

รู้ว่าเม่ือข้าพเจ้าบอกถ้อยคำาแห่งชีวิตนิรันดร์เหล่านี้แก่ท่านดังที่ 

ให้ข้าพเจ้า ท่าน ลิ้มรส ถ้อยคำาเหล่านั้น และข้าพเจ้ารู้ว่าท่าน 

เชื่อถ้อยคำาเหล่านั้น ท่านบอกว่าน้ำาผึ้งหวาน และข้าพเจ้าบอก 

อย่างน้ันด้วย ข้าพเจ้าสามารถ ล้ิมรส วิญญาณของชีวิตนิรันดร์ 

ได้ ข้าพเจ้ารู้ว่าดี และเมื่อข้าพเจ้าบอกเรื่องเหล่านี้แก่ท่านซึ่ง

ข้าพเจ้าได้รับโดยการดลใจของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ท่านถูก

บทที่ 30
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“เพื่อนคนหนึ่งเพิ่งเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าปรับทุกข์ว่าเขา 
กำาลังมีปัญหากับการทำาให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งและไม่สั่น
คลอน เขาขอคำาแนะนำาจากข้าพเจ้า

“ข้าพเจ้าเขียนตอบและเสนอแนะด้วยความรักให้เขาทำาสิ่ง 
พิเศษบางอย่างซึ่งจะช่วยให้ชีวิตเขาสอดคล้องกับคำาสอนของ 
พระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟูมากขึ้น ยังความแปลกใจแก ่
ข้าพเจ้าเมื่อได้ข่าวจากเขาอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลัง เนื้อความใน
จดหมายมีว่า ‘ผมพยายามทำาสิ่งที่คุณแนะนำาแต่ไม่ได้ผล คุณ
มีอะไรจะแนะนำาอีกไหมครับ’

“พี่น้องทั้งหลาย เราต้องอดทน เราจะไม่ได้ชีวิตนิรันดร์ในการ
วิ่งระยะสั้น—นี่คือการแข่งความอดทน เราต้องประยุกต์ใช้หลัก
ธรรมพระกิตติคุณอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ครั้งแล้วครั้งเล่า เราต้อง
ทำาให้หลักธรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปกติของเราวัน
แล้ววันเล่า

“บ่อยเหลือเกินที่เราใช้พระกิตติคุณเหมือนชาวไร่คนหนึ่งที่  
หว่านเมล็ดในดินตอนเช้าและคาดว่าข้าวโพดจะออกฝักตอน
บ่าย เมื่อแอลมาเปรียบเทียบพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ากับ 
เมล็ดพืช ท่านอธิบายว่าเมล็ดจะค่อยๆ เติบโตเป็นต้นไม้ที่ออก
ผลเนื่องด้วย ‘ศรัทธา [ของเรา], และความขยันหมั่นเพียร [ของ
เรา], และความอดทน, และความอดกลั้น’ [แอลมา 32:43] 
พรบางอย่างอาจมาทันที ไม่นานหลังจากเราหว่านเมล็ดในใจ 
เรา มันจะเริ่มพอง งอก และเติบโต ด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าเมล็ด
ดี ทันทีที่เราวางเท้าบนเส้นทางของการเป็นสานุศิษย์ พรที่เห็น
และไม่เห็นจากพระผู้เป็นเจ้าจะเริ่มมาถึงเรา

“แต่เราจะรับความบริบูรณ์ของพรเหล่านั้นไม่ได้หากเรา ‘ละเลย
ต้นไม้, และไม่คิดถึงการบำารุงเลี้ยงมัน’ [ข้อ 38]

“การรู้ว่าเมล็ดดียังไม่พอ เราต้อง ‘บำารุงเลี้ยงมันด้วยความใส่ใจ 
อย่างยิ่ง, เพื่อมันจะแตกราก’ [ข้อ 37] แล้วเมื่อนั้นเราจะได้กิน 
ผลที่ ‘หวานเหนือทุกสิ่งที่หวาน, และ. . .พิศุทธิ์เหนือทุกสิ่งที่
พิศุทธิ์’ และ ‘ดื่มด่ำาผลนี้แม้จน [เรา] อิ่ม, เพื่อ [เรา] จะไม่หิว, 
[เรา] จะไม่กระหาย’ [ข้อ 42]

“การเป็นสานุศิษย์คือการเดินทาง เราต้องได้รับบทเรียนจาก 
การเดินทางเพื่อขัดเกลาอุปนิสัยและทำาให้ใจเราบริสุทธิ์ โดย
เดินในเส้นทางการเป็นสานุศิษย์ด้วยความอดทนเราแสดงให้
ตัวเราเห็นระดับศรัทธาและความเต็มใจยอมรับพระประสงค์
ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ของเรา

แอลมา 32:33–43

คำาสอนของแอลมาในข้อความพระคัมภีร ์
ตอนนี้ช่วยให้ท่านเข้าใจนิมิตของลีไฮเรื่องต้นไม้

แห่งชีวิตใน 1 นีไฟ 8 ดีขึ้นในด้านใดบ้าง

 
แอลมา 32:33–43 บำารุงเลี้ยงพระวจนะ

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  ซี. ฮาเฟนแห่งสาวกเจ็ดสิบใช้อุปลักษณ์เรื่อง 
การเพาะปลูกของแอลมา โดยบอกว่ามีการบำารุงเลี้ยงสองด้าน 
ที่นำาพรพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิตเรา ท่านกล่าวว่า “เราเติบโต 
ในสองวิธี—ขจัดวัชพืชท่ีเป็นลบและปลูกดอกไม้ที่เป็นบวก  
พระคุณของพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพรท้ังสองส่วน—ถ้าเราทำาส่วน 
ของเรา ส่วนแรกที่เราต้องทำาซ้ำาๆ คือ ถอนวัชพืชแห่งบาปและ 
การเลือกที่ไม่ดี ไม่เพียง ดาย วัชพืชเท่านั้น แต่ถอนรากออกมา 
ด้วย โดยกลับใจอย่างสมบูรณ์เพ่ือสนองเง่ือนไขของความเมตตา 
การได้รับอภัยเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเติบโต เราไม่เพียงชำาระ 
หน้ีเท่าน้ัน จุดประสงค์ของเราคือเป็นผู้อยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียล 
ดังนั้นเมื่อเราถางที่แห่งใจเรา เราจึงต้องปลูก กำาจัดวัชพืช และ 
บำารุงเลี้ยงเมล็ดแห่งคุณลักษณะสวรรค์อยู่เสมอ จากนั้นหยาด 
เหงื่อและวินัยของเราจะดึงเราไปพบกับของประทานของพระ 
องค์ ‘มาลีพระคุณเบ่งบาน’ [“มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้” เพลง 
สวด บทเพลงที่ 120] เฉกเช่นความหวังและความอ่อนโยน แม้ 
แต่ต้นไม้แห่งชีวิตก็หยั่งรากในสวนแห่งใจเราได้ โดยออกผลที่ 
หวานจนทำาให้ภาระทั้งหมดของเราเบาลง ‘ผ่านทางปีติของพระ
บุตรของพระองค์’ [แอลมา 33:23] เมื่อมาลีแห่งจิตกุศลบาน
สะพรั่งที่นั่น เราจะรักผู้อื่นด้วยพลังแห่งรักของพระคริสต์ [ดู  
โมโรไน 7:48]” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 100–101; 
หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 120)

แอลมา 32:37–38, 42–43 การเป็นสานุศิษย์ของพระ
คริสต์

•	ประธานดีเทอร์  เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอน
สมาชิกของศาสนจักรถึงวิธีเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ ดังนี้

“นี่คือวิถีทางอันสงบสุขของผู้ติดตามพระเยซูคริสต์

“กระนั้นก็ตาม พระกิตติคุณไม่ใช่วิธีแก้ไขแบบฉับไวหรือรักษา
หายชั่วข้ามคืน

แอลมา 32–35
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“ใจเรามุ่งหาพระผู้เป็นเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเปี่ยมด้วยความรักต่อ 
พระองค์และวางใจในคุณความดีของพระองค์เท่านั้น” (ใน 
Conference Report, Oct. 2001,  17; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 
2002 หน้า 20)

แอลมา 33:19–23 รูปแบบของพระคริสต์ได้รับการยก
ขึ้นในแดนทุรกันดาร

•	เนื่องจากการพร่ำาบ่นของชาวอิสราเอลโบราณในแดนทุรกัน- 
ดาร พระเจ้าจึงทรงส่งงูพิษมาเพ่ือให้ผู้ถูกพิษทางวิญญาณอ่อน 
น้อมถ่อมตน คนจำานวนมากตาย คนที่กลับใจหันไปหาศาสดา
พยากรณ์ของพวกเขาและวิงวอนท่านให้ทูลขอพระเจ้ากำาจัดงู 
เหล่านั้น พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกโมเสสให้ทำางูทองสัมฤทธิ์และ
ยกไว้บนเสา พระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มองดูงูนั้นจะได้รับ 
การบำาบัดรักษา (ดู กันดารวิถี 21:4–9)

งูทองสัมฤทธิ์เป็น รูปแบบ อย่างหนึ่ง เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส ์
อธิบายว่า รูปแบบ คือ “ความเหมือนหรือเครื่องเตือนใจให้ 
นึกถึงอีกสิ่งหนึ่ง” (ใน Conference Report, Oct. 1992,  51; 
หรือ Ensign, Nov. 1992, 37)

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่ารูป 
แบบที่ยกขึ้นในแดนทุรกันดาร 
เป็นพยานถึงพระองค์ “โมเสส 
ได้ยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉัน 
ใด บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น 
ฉันนั้น เพื่อทุกคนที่วางใจใน
พระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์ ” 
(ยอห์น 3:14–15) เพราะใจที่
แข็งกระด้างและความไม่เชื่อ 

ของพวกเขา ชาวอิสราเอลจำานวนมากจึงไม่ยอมใช้ประโยชน์ 
จากวิธีบำาบัดรักษาที่เรียบง่าย (ดู 1  นีไฟ 17:41) แอลมาเชื้อ 
เชิญทุกคนให้ “เร่ิมเช่ือในพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ว่าพระองค์ 
จะเสด็จมาไถ่ผู้คนของพระองค์, และ . . .  ชดใช้บาปของพวก
เขา” (แอลมา 33:22; ดู ฮีลามัน 8:14–15 ด้วย) แอลมาสัญญา
ว่าการบำารุงเลี้ยงประจักษ์พยานดังกล่าวจะทำาให้ภาระของเขา
เบาลงและนำาไปสู่ชีวิตอันเป็นนิจ (ดู แอลมา 33:23)

แอลมา 34:9–12 การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ไม่มีขอบ 
เขตและเป็นนิรันดร์

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม- 
อัครสาวกสิบสองให้นิยามขอบข่ายการเสียสละอันไม่มีขอบเขต

“การพูดถึงพระเยซูคริสต์หรือประกาศว่าเราเป็นสานุศิษย์ของ
พระองค์เท่านั้นไม่พอ การทำาให้ตัวเราแวดล้อมด้วยสัญลักษณ ์
ของศาสนาเราเท่านั้นไม่พอ การเป็นสานุศิษย์ไม่ใช่กีฬาที่นั่ง 
ดูอยู่อย่างเดียว เราจะคาดหวังพรแห่งศรัทธาโดยยืนอยู่ข้าง
สนามเฉยๆ ไม่ได้ เราจะมีสุขภาพดีไม่ได้เช่นกันถ้าเรานั่งบน
โซฟาดูการแข่งขันทางโทรทัศน์และให้คำาแนะนำาแก่นักกีฬา แต่
สำาหรับบางคน ‘การเป็นสานุศิษย์ที่นั่งดูเฉยๆ’ เป็นวิธีนมัสการที่
เขาชอบมากกว่า

“ศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนามือสอง เราจะรับพรแห่งพระกิตติ- 
คุณไม่ได้หากเราเพียงสังเกตความดีที่ผู้อื่นทำา เราต้องลงสนาม 
และปฏิบัติสิ่งที่เราสั่งสอน. . .  “. . .ถึงเวลาแล้วที่จะน้อมรับ 
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เป็นสานุศิษย์ของพระองค์ และ 
เดินในวิถีทางของพระองค์” (“วิถีทางของสานุศิษย์” เลียโฮนา 
พ.ค. 2009 หน้า 93–94)

แอลมา 33:2–19 หลักคำาสอนเท็จของชาวโซรัม

•	แอลมาใช้พระคัมภีร์หลายต่อหลายคร้ังเพื่อพูดถึงหลักคำา 
สอนเท็จที่ชาวโซรัมสอน ก่อนอื่นท่านแก้ไขแนวคิดผิดๆ ซึ่ง 
บอกว่าพวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนบนแรมีอันทัมเท่าน้ัน  
ท่านใช้พระคัมภีร์อธิบายว่าพวกเขาสามารถสวดอ้อนวอนและ 
นมัสการพระผู้เป็นเจ้าได้ทุกที่ ใน “แดนทุรกันดาร” ใน “ทุ่ง” ใน 
“บ้าน” ของพวกเขา และแม้แต่ใน “ห้อง” ของพวกเขา (ดู  แอลมา 
33:2–11) จากน้ันแอลมากล่าวถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าศาสดาพยากรณ์ 
ล้วนเป็นพยานถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ (ดู แอลมา 33: 
14–22; ดู เจคอบ 7:11 ด้วย)

แอลมา 33:3–11; 34:17–27, 39 ใจมุ่งไปที่การสวด
อ้อนวอนตลอดเวลา

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดอธิบาย
ความหมายของการอยู่ในอากัปกิริยาสวดอ้อนวอนตลอดเวลา
ดังนี้

“เมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เราสวดอ้อนวอน พระองค์ทรง 
ใช้คำาพูดเช่น ‘สวดอ้อนวอนโดยไม่หยุด’ และ ‘สวดอ้อนวอน
เสมอ’ และ ‘สวดอ้อนวอนอย่างสุดกำาลัง’

“พระบัญชาเหล่านั้นไม่ได้เรียกร้องให้ใช้คำาพูดมากมาย อันที ่
จริงพระผู้ช่วยให้รอดทรงบอกเราว่าเราไม่ต้องใช้คำาพูดมากมาย 
เวลาสวดอ้อนวอน ความขยันขันแข็งในการสวดอ้อนวอนที่พระ 
ผู้เป็นเจ้าทรงเรียกร้องไม่ต้องใช้ คำาพูดสวยหรูหรือปลีกตัวไปอยู ่
คนเดียวนานหลายชั่วโมง . . .

บทที่ 30
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แอลมา 34:14–17 “ศรัทธาสู่การกลับใจ”

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต อี. เวล์ลส์ 

พูดถึงศรัทธาซ่ึงจำาเป็นต่อการทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงในชีวิต 

เรามากพอจะมีส่วนในการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ดังนี้

“‘ฉันต้องมีศรัทธามากเพียงใดเพื่อให้การชดใช้ของพระคริสต์มี 

ผลต่อฉัน’  อีกนัยหนึ่งคือ ฉันต้องมีศรัทธามากเพียงใดจึงจะได ้

รับความรอด ในหนังสือของแอลมา . . .  เราพบคำาตอบ ศาสดา 

พยากรณ์อมิวเล็คสอนหลักธรรมอันเรียบง่ายทว่าสำาคัญท่ีสุดนี้  

‘พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า. . . นำามาซึ่งหนทางให้มนุษย์เพื่อ 

พวกเขาจะมี ศรัทธาสู่การกลับใจ’ (แอลมา 34:14–15; เน้นตัวเอน)

“โปรดสังเกตคำาสามคำานี้ ศรัทธาสู่การกลับใจ นั่นคือคำาไข เขา

ใช้คำานั้นสี่ครั้งในสามข้อ [ดู แอลมา 34:15–17] . . .

“ดังนั้นการรวมกันของศรัทธาในพระคริสต์บวกกับ ศรัทธาสู่การ 
กลับใจ จึงสำาคัญอย่างย่ิง แนวคิดดังกล่าวเป็นความเข้าใจลึกซ้ึง 
ที่สุดประการหนึ่งซึ่งเรามีต่อความสำาคัญของศรัทธาอันชัดเจน 
และเรียบง่าย—ศรัทธามากพอจะกลับใจ ปรากฏชัดว่าเราไม ่
จำาเป็นต้องมีศรัทธายิ่งใหญ่พอจะเคลื่อนย้ายภูเขา ไม่ต้องม ี
ศรัทธามากพอจะพูดภาษาต่างๆ หรือรักษาคนป่วย ทั้งหมดที่ 
เราต้องมีคือศรัทธาเพียงพอจะตระหนักว่าเราทำาบาปและต้อง
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และเป็นนิรันดร์ของพระเจ้าดังนี้ “เมื่อศาสดาพยากรณ์พูดถึง 
การชดใช้ อันไม่มีขอบเขต พวกท่านหมายความเช่นนั้น ผล
ของการชดใช้ดังกล่าวครอบคลุมมนุษย์ทั้งปวง แผ่นดินโลกเอง 
และรูปแบบชีวิตทั้งหมดบนนั้น และบรรลุถึงความกว้างใหญ่ 
ไพศาลอันไม่สิ้นสุดของนิรันดร” (Mormon Doctrine, 2nd ed. 
[1966], 64; ดู โมเสส 7:30 ด้วย)

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แจกแจงรายละเอียดบางด้านที่แสดงให้เห็นว่าการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์ไม่มีขอบเขต

“การชดใช้ของพระองค์ไม่มีขอบเขต—ไม่มีจุดจบ [ดู 2  นีไฟ  
9:7; 25:16; แอลมา 34:10, 12, 14] ไม่มีขอบเขตจำากัดสำาหรับ 
มนุษยชาติทั้งปวงที่จะได้รับความรอดจากความตายอันไม่มีที่ 
สิ้นสุด ไม่มีขอบเขตจำากัดในความหมายของการทนทุกข์อย่าง
ใหญ่หลวงของพระองค์ ไม่มีจุดสิ้นสุดในกาลเวลา และเป็นการ
ทำาให้รูปแบบดั้งเดิมของการพลีบูชาด้วยสัตว์จบสิ้นไป ไม่มีที่
สิ้นสุดในด้านขอบเขต—ซึ่งได้ทรงกระทำาเพียงครั้งเดียวเพื่อทุก
คน [ดู ฮีบรู 10:10] พระเมตตาของการชดใช้ครอบคลุมโดยไม่
จำากัดเพียงจำานวนผู้คน แต่ยังไม่จำากัดจำานวนโลกที่พระองค ์
ทรงสร้างไว้ด้วย [ดู คพ. 76:24; โมเสส 1:33] ไม่มีขอบเขตและ
อยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะวัดหรือเข้าใจได้

“พระเยซูทรงเป็นพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทรงเสนอการชดใช้ 
อย่างไม่มีขอบเขตเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงถือกำาเนิดจาก
มารดาซึ่งเป็นมรรตัยและมีพระบิดาซึ่งเป็นอมตะ เนื่องจากชาติ
กำาเนิดอันเป็นเอกลักษณ์นี้ พระเยซูจึงทรงเป็นพระสัตภาวะที ่
ไม่มีขอบเขต” (ใน Conference Report, Oct. 1996, 46; หรือ 
เลียโฮนา ม.ค. 1997 หน้า 39)

แอลมา 34:14 “ถ้วนทุกตอนช้ีถึงการพลีบูชาคร้ังสุดท้าย 
และสำาคัญยิ่ง”

•	อมิวเล็คประกาศว่าความหมายทั้งมวลในกฎของโมเสสคือ 
ชี้ให้ผู้คนเห็นถึง “การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและสำาคัญยิ่ง” ของ 
พระเยซูคริสต์ในเกทเสมนีและกลโกธา สัตวบูชา งานเล้ียงและ 
เทศกาล ตลอดจนพิธีกรรมประจำาวันอื่นๆ เต็มไปด้วยรูปแบบ 
และเงามากมาย โดยชี้ให้ลูกหลานอิสราเอลเห็นถึงพระคริสต์  
ทุกวันนี้ศีลระลึกเตือนเราอย่างเดียวกันถึงพันธกิจการชดใช้ของ 
พระเยซูคริสต์ ทำานองเดียวกัน ในสมัยก่อนปัสกาเป็นเครื่อง 
เตือนใจทุกปีว่าพระเจ้าทรงนำาอิสราเอลออกจากการเป็นทาส 
ทางกายในอียิปต์ ปัจจุบันอีสเตอร์เป็นเครื่องเตือนใจทุกปีว่า 
โดยผ่านการชดใช้และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า เรา
สามารถได้รับการไถ่จากการเป็นทาสทางวิญญาณ

แอลมา 32–35
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แอลมา 34:32–34  “อย่าผัดวันแห่งการกลับใจของ
ท่าน”

•	การผัดวันประกันพรุ่งและการไม่กล้าตัดสินใจสามารถส่ง
ผลต่อการพยายามกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้  
ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธสอนว่า “การผัดวันประกันพรุ่ง เท่า 
ที่ประยุกต์ใช้ได้กับหลักธรรมพระกิตติคุณ เป็นขโมยที่ลักชีวิต
นิรันดร์ไป—ซึ่งคือชีวิตในที่ประทับของพระบิดาและพระบุตร” 
(The Way to Perfection [1970], 202)

แอลมา 34:32–34  
อมิวเล็คเตือนว่าสภาวการณ์ใดบ้างที่ทำาให้

การกลับใจหลังจากชีวิตนี้ทำาได้ยาก

 
แอลมา 34:34–35 วิญญาณเดียวกันนั้นจะครอบครอง
เรา

•	อมิวเล็คให้ความกระจ่างว่าโดยการเลือกในแต่ละวันของ 
เรา เรากำาลังยอมให้ตัวเราอยู่ใต้การควบคุมหรืออิทธิพลของ 
พระวิญญาณพระเจ้าหรือไม่ก็วิญญาณของมาร ประธานฮา- 
โรลด์ บี. ลี (1899–1973) ให้คำาอธิบายเกี่ยวกับ แอลมา 34:35  
ดังน้ี “สำาหรับคนท่ีเสียชีวิตในสภาพช่ัวร้ายของเขาโดยไม่กลับใจ 
พระคัมภีร์บอกว่ามารจะผนึกพวกเขาไว้เป็นของตน (ดู แอลมา  
34:35) ซ่ึงหมายความว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการไถ่จากการเกาะ 
กุมของมารจนกว่าพวกเขาจะใช้หนี้จนครบ เมื่อใดที่พวกเขาตก 
อยู่ภายใต้การตีกระหน่ำาของซาตานพอเพียงที่จะสนองความ 
ยุติธรรมแล้ว เมื่อนั้นพวกเขาจะถูกนำาออกจากการเกาะกุมของ
ซาตานและจะถูกกำาหนดให้ไปที่นั่นในโลกซีเลสเชียล เทอร์เรส- 
เตรียล หรือทีเลสเชียลตามคุณความดีในชีวิตพวกเขาบนโลกนี้” 
(The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams 
[1996], 59)

•	เอ็ลเดอร์เมลวิน เจ. บัลลาร์ด (1873–1939) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเน้นความสำาคัญของการกลับใจในช่วงความเป็น
มรรตัย ดังนี้

“ชีวิตนี้เป็นเวลาที่มนุษย์ต้องกลับใจ อย่าให้พวกเราคนใดนึก 
เอาเองว่าเราสามารถลงไปสู่หลุมศพได้โดยไม่ต้องเอาชนะ 
ความเสื่อมโทรมของเนื้อหนังแล้วทำาให้บาปและความโน้ม
เอียงในทางชั่วทุกอย่างของเราสูญสิ้นไปในหลุมศพ ทั้งหมดนั้น
จะอยู่กับเรา จะอยู่กับวิญญาณเมื่อแยกจากร่างกาย

กลับใจจากบาปของเรา สำานึกในบาป และไม่ปรารถนาจะทำา 
บาปอีกต่อไปแต่จะทำาให้พระคริสต์พระเจ้าพอพระทัย หลังจาก 
น้ันการชดใช้ ปาฏิหาริย์ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในบรรดาปาฏิหาริย์ท้ังปวง 
ซ่ึงโดยสิ่งนั้นพระคริสต์ทรงช่วยให้เรารอดพ้นจากการลงโทษที่ 
เราสมควรได้รับ ย่อมมีผลเพื่อประโยชน์ของเรา’ (“The Liahona 
Triad,” in Bruce  A. Van Orden and Brent  L. Top, eds.,  
Doctrines of the Book of Mormon: The 1991 Sperry  
Symposium [1992], 6–7)

แอลมา 34:15–16 “ความเมตตาจะสนองข้อเรียกร้อง
แห่งความยุติธรรมได้”

•	มีความยุติธรรมสองด้าน ได้แก่

1. การเชื่อฟังกฎก่อให้เกิดพรอันนำามาซึ่งปีติ (ดู คพ. 130: 
20–21)

2. การไม่เชื่อฟังก่อให้เกิดการลงโทษอันนำามาซึ่งโทมนัส (ดู  
แอลมา 42:22)

•	มีวิธีสนองความยุติธรรมสองวิธีคือ

1. อย่าทำาผิดกฎ

2. ถ้าท่านทำาผิดกฎ จงรับโทษ

ปัญหา: ไม่มีเนื้อหนังใดถูกต้องโดยกฎ (ดู 2 นีไฟ 2:5); ทุกคน
ทำาบาป (ดู โรม 3:23) ด้วยเหตุนี้จึงต้องรับโทษ

•	บาปมีผลสองอย่างคือ

1. โดยกฎฝ่ายโลก เราถูกตัดขาด—ความยุติธรรมถูกฝ่าฝืน (ดู 
แอลมา 42:14)

2. โดยกฎฝ่ายวิญญาณเราพินาศ—“ไม่มีสิ่งใดที่ไม่สะอาดจะ
เข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าได้” (1 นีไฟ 15:34)

พระเยซู “ทรงพลีพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาทดแทนบาป, เพื่อ
สนองเจตนารมณ์ของกฎ” (2 นีไฟ 2:7)

•	พระคริสต์ทรงริเริ่มกฎแห่งความเมตตาโดยวิธีใด

1. พระองค์ทรงรักษากฎโดยครบถ้วนและทรงปราศจากบาป 
พระองค์ทรงถูกต้องโดยกฎ

2. ในสวนเกทเสมนีและบนกางเขน พระองค์ทรงทุกขเวทนา
และทรงรับโทษประหนึ่งพระองค์ทรงมีความผิดเกี่ยวกับ
บาปทุกอย่างที่เคยทำา

3. พระองค์ทรงเป็นพระผู้วิงวอนพระบิดาแทนเรา (ดู แอลมา 
33:11; คพ. 45:3–5)

บทที่ 30
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หัวหน้าผู้ปกครองชาวโซรัม “พูดข่มขู่คนเหล่าน้ันมาก” (ข้อ 9) 

“ผู้คนของแอมันไม่กลัว” (ข้อ  9) ทำาให้ชาวโซรัมและผู ้

ปกครองของพวกเขาเกิดโทสะยิ่งกว่าเดิม

4. ชาวโซรัมท่ีไม่เปล่ียนใจเล่ือมใส “เร่ิมไปรวมกับชาวเลมันและ 

ปลุกปั่นคนเหล่านั้นให้เกิดโทสะ” ต่อต้านผู้คนของแอมันซึ่ง

เป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสชาวเลมัน (ข้อ 10; ดู แอลมา 43:6–7 

ด้วย)

เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน แอลมา  35 เปิดเผยว่าสงครามที่ยืด

เยื้อระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมันดังบันทึกไว้ใน แอลมา 43–62 

เริ่มต้นอย่างไร ซาตานยั่วยุใจของชาวโซรัมให้โกรธ (ดู 2  นีไฟ 

28:20) คนเหล่านั้นมีอิทธิพลจนทำาให้ชาวเลมันและคนอื่นๆ ที่

แตกแยกจากชาวนีไฟโกรธและจับอาวุธสงครามสู้กับคนดี

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ใจคนจะ “อิ่มเอิบ, และมุ่งไปที่การสวดอ้อนวอน” ถึงพระเจ้า

ตลอดเวลาได้อย่างไร (แอลมา 34:27)

•	เหตุใดพระเยซูคริสต์จึงทรงเป็นพระองค์เดียวที่สามารถทำา 

การชดใช้อันไม่มีขอบเขตได้

•	เหตุใดบางครั้งคนเราจึงผัดวันแห่งการกลับใจ อันตรายใด

เกิดจากการถ่วงเวลาเช่นนี้

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เขียนโครงร่างคำาสอนของแอลมาอย่างละเอียดจาก แอลมา 

32 เกี่ยวกับการพัฒนาศรัทธา แสดงให้เห็นว่าศรัทธาได้รับ

การบำารุงเลี้ยงจากความหวังสู่ความรู้อันสมบูรณ์อย่างไร 

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้ามีบทบาทอย่างไรในขั้นตอนนี้

•	ใช้คำาแนะนำาเรื่องการสวดอ้อนวอนใน แอลมา 33–34 ระบุ

วิธีเฉพาะเจาะจงที่ทำาให้การสวดอ้อนวอนของท่านเกิดผล

มากขึ้น

“. . . [ความเป็นมรรตัย] เป็นเวลาที่มนุษย์ว่านอนสอนง่ายและ 
เปิดรับการกระตุ้นเตือนจากพระวิญญาณ” (The Three Degrees 
of Glory: A Discourse [Sept. 22, 1922], 11–12)

แอลมา 35 สงครามระหว่างชาวนีไฟ-ชาวเลมันมีบันทึก 
ไว้ใน แอลมา 43–62

•	ถ้าเรียงตามลำาดับเหตุการณ์ แอลมา 43 อยู่หลัง แอลมา 35  
“แอลมา, โดยที่โศกเศร้าเพราะความชั่วช้าสามานย์ของผู้คน 
ของท่าน, แท้จริงแล้วเพราะสงคราม, และการนองเลือด” จึง 
ได้ให้บุตรของท่านมารวมกัน “โดยแยกกัน” ปราศรัย “เรื่องที่
เกี่ยวกับความชอบธรรม” (แอลมา 35:15–16) มอรมอนกล่าว 
เจาะจงถึงการสอดแทรกถ้อยคำาของแอลมาเข้าไปในเรื่องราว 
ของฮีลามัน ชิบลัน และโคริแอนทอนบุตรของท่าน—ก่อนกลับ 
มาพูด “เร่ืองราวของการสงครามระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมัน” 
(แอลมา 43:3; เปรียบเทียบวันเวลาตรงด้านล่างของ แอลมา 
35 และ แอลมา 43)

แอลมา 35 อธิบายเรื่องการรวมพลที่นำาไปสู่สงครามระหว่าง
ชาวเลมันกับชาวนีไฟ ประกอบด้วยบทที่ 43–62 ความขัดแย้ง
และสงครามในท้ายที่สุดอาจสรุปได้จาก แอลมา 35 ดังนี้

1. “ชาวโซรัมส่วนที่ได้รับความนิยมมากกว่า . . .  โกรธเพราะ
พระวจนะ, เนื่องจากสิ่งนี้ทำาลายการฉ้อฉลในอำานาจ [การ
ฉ้อฉลในอำานาจปุโรหิต] ของพวกเขา” (ข้อ 3)

2. ชาวโซรัมที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส โดยที่ “ถูกขับออกไปจากแผ่น 
ดิน; และคนเหล่านั้นมีอยู่มาก” (ข้อ  6) จึงไปอาศัยอยู่ท่าม 
กลางผู้คนของเจอร์ชอน (ผู้คนของแอมัน) ที่นี่พวกเขาได้รับ 
การบำารุงเลี้ยง มีเสื้อผ้าห่อหุ้มกาย ได้ที่ดินเป็นมรดก และมี
ทุกอย่างตามความต้องการของพวกเขา (ดู ข้อ 9) ในแผ่นดิน
ก่อนหน้านั้น พวกเขาถูกมองว่าเป็นคนยากจน สกปรก และ
หยาบคาย (ดู แอลมา 32:2–3)

3. ความมีน้ำาใจของผู้คนของเจอร์ชอนในการต้อนรับผู้เปล่ียน 
ใจเลื่อมใสใหม่ทำาให้ชาวโซรัมโกรธแค้น (ดู แอลมา 35:8)  
 
 
 
 
 
 
 

แอลมา 32–35
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ก. จงฟังถ้อยคำ�ของพ่อ (ข้อ 1)
ข. รักษ�พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ�้ลูกจะรุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดิน (ข้อ 1)

ค. ทำ�ดังที่พ่อทำ�ม�แล้ว (ข้อ 2)
ง. จดจำ�ถึงก�รเป็นเชลยของบรรพบุรุษเร� พวกท่�นอยู่ในคว�มเป็นท�ส 

 (ข้อ 2)
จ. พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกท�่นโดยแน่แท้ (ข้อ 2)

ฉ. คว�มไว้ว�งใจในพระผู้เป็นเจ�้ (ข้อ 3)
ช. ได้รับก�รค้ำ�จุนในคว�มเดือดร้อนของพวกเข�,  

   และคว�มยุ่งย�กของพวกเข�, และคว�มทุกข์ของพวกเข�     
   (ข้อ 3)
ซ. ได้รับก�รยกขึ้นในวันสุดท�้ย (ข้อ 3) 

ญ. พ่อไม่อย�กให้ลูกคิดว�่พ่อรู้ด้วยตนเอง—แต่จ�ก 
    พระผู้เป็นเจ�้ (ข้อ 4)
ด. เกิดจ�กพระผู้เป็นเจ�้ (ข้อ 5)
ต. พ่อหม�ยม่ันจะทำ�ล�ยศ�สนจักรของพระผู้เป็นเจ้�  
    (ข้อ 6)
ถ. ทั้งพ่อใช้แขนข�ของพ่อไม่ได้ (ข้อ 10)
ท. พ่อคิดว�่พ่อจะไม่ถูกนำ�ไปยืนอยู่ในที่ประทับ 
   ของพระผู้เป็นเจ�้ของพ่อ (ข้อ 15)
ธ. คว�มเจ็บปวดของจิตวิญญ�ณที่อัปมงคล  
   (ข้อ 16)
น. ปวดร้�วอยู่ด้วยคว�มทรงจำ�ถึงบ�ปอัน 
    ม�กม�ยของพ่อ (ข้อ 17)
บ. พ่อจำ�พระเยซูคริสต์องค์หนึ่ง พระบุตรของ 
    พระผู้เป็นเจ�้ได้ (ข้อ 17)
บ. พ่อร้องอยู่ภ�ยในใจพ่อ: ข้�แต่พระเยซู,  
    พระบุตรของพระผู้ป็นเจ�้ (ข้อ 18)
น. ไม่ปวดร�้วด้วยคว�มทรงจำ�ถึงบ�ปของพ่อ 
    อีก (ข้อ 19)
ธ. ปีติย่ิงเท่�กับคว�มเจ็บปวดของพ่อ (ข้อ 20)
ท. จิตวิญญ�ณพ่อใฝ่ฝันที่จะอยู่ที่นั่น  
    (ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ�้) (ข้อ 22)

ถ. แขนข�ของพ่อรับกำ�ลังของมันอีก (ข้อ 23)
ต. พ่อทำ�ง�นเพื่อนำ�จิตวิญญ�ณม�สู่ก�รกลับใจ 

    (ข้อ 24)
ด. เกิดจ�กพระผู้เป็นเจ�้ (ข้อ 26)

ญ. คว�มรู้ที่พ่อมีม�จ�กพระผู้เป็นเจ�้ (ข้อ 26)
ซ. ได้รับก�รค้ำ�จุนภ�ยใต้คว�มเดือดร้อน  

     คว�มยุ่งย�ก และคว�มทุกข์ (ข้อ 27)
ช. คว�มไว้ว�งใจในพระองค์ (ข้อ 27)

ฉ. พระองค์จะทรงปลดปล่อยพ่อและยกพ่อข้ึน  (ข้อ 27–28)
จ. พระองค์ทรงปลดปล่อยพวกเข�ออกจ�กคว�มเป็นท�ส 

     และคว�มเป็นเชลย (ข้อ 28)
ง. เก็บเร่ืองคว�มเป็นเชลยของพวกเข�ไว้ในคว�มทรงจำ� (ข้อ 29)

ค. รู้ดังที่พ่อรู้ (ข้อ 30)
ข. รักษ�พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ�้และลูกจะรุ่งเรือง (ข้อ 30)

ก. ต�มพระวจนะของพระองค์ (ข้อ 30)

บทนำ�
แอลมา 36–39 ประกอบด้วยคำาแนะนำาสุดท้ายที่แอลมาให้ 

บุตรชายทั้งสามของท่าน ได้แก่ ฮีลามัน ชิบลัน และโคริแอน-

ทอน คำาแนะนำาที่ให้แก่ฮีลามันและชิบลันคนซื่อสัตย์แตกต่าง

อย่างมากจากคำาแนะนำาที่ให้แก่โครินแอนทอนคนดื้อรั้นเอาแต่ 

ใจ เราตัดสินได้ในระดับหน่ึงว่าเราจะได้รับคำาแนะนำาแบบใดใน

ชีวิตโดยดูว่าเราซื่อสัตย์เพียงใดต่อคำาแนะนำาท่ีเราได้รับอยู่แล้ว 

(ดู แอลมา 12:9–11)

เรื่องราวการเปล่ียนใจเลื่อมใสของแอลมาเป็นตัวอย่างชัดเจน

ท่ีสุดตัวอย่างหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่เราได้รับการอภัย

บาป เราเรียนรู้ผ่านคำาแนะนำาที่แอลมาให้ชิบลันถึงพลังและ 

คุณค่าของความแน่วแน่ในชีวิตเรา สุดท้าย คำาแนะนำาที่รุนแรง

ต่อโคริแอนทอนสอนว่าการล่วงละเมิดทางเพศร้ายแรงและเป็น

ภัยมากเพียงใด

บทวิจ�รณ์
แอลมา 36 โวหารย้อนคำา

•	โวหารย้อนคำา บางครั้งเรียกว่าการกลับลำาดับคำาเพื่อให้เกิด 

ความคล้องจอง เป็นรูปแบบการเขียนในภาษาฮีบรูที่เรียงคำา 

หรือแนวคิดตามลำาดับหนึ่งแล้วเขียนซ้ำาโดยเรียงลำาดับย้อน

กลับ การทำาซ้ำาเช่นนี้จะเน้นแนวคิดและคำาสำาคัญๆ นอกจากนี้ 

แนวคิดหลักของผู้เขียนมักอยู่กลางโวหารย้อนคำาเสมอ

แอลมาใช้โวหารย้อนคำาเพื่อเล่าเรื่องการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของ 

ท่านให้ฮีลามันบุตรชายฟัง รูปแบบวรรณกรรมภาษาอาหรับ-ฮีบรู 

ในพระคัมภีร์มอรมอน อย่างเช่น โวหารย้อนคำา เป็นพยานภาย 

นอกท่ีบ่งบอกว่าหนังสือเล่มน้ีเป็นดังท่ีโจเซฟ สมิธสอน น่ันคือ เป็น 

การแปลข้อความสมัยโบราณที่เขียนในภาษาตะวันออกกลาง

แผนภูมิต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านรู้จักโวหารย้อนคำาใน แอลมา  36  

เพ่ือความสะดวก ตำาแหน่งในแผนภูมิจะเร่ิมจากซ้ายไปขวา เร่ิม 

ที่ตัวอักษร  ก และจบที่ตัวอักษร  บ ดังนั้น ความคิดที่แสดงไว้ 

ในข้อเริ่มต้นของโวหารย้อนคำา แอลมา 36:1 (ตำาแหน่ง ก ที่ทำา 

เครื่องหมายไว้) จะซ้ำากับข้อสุดท้ายของโวหารย้อนคำา แอลมา 

36:30 (ในตำาแหน่ง  ก เช่นกัน) ความคิดใน แอลมา 36:2 

(ตำาแหน่ง ง ที่ทำาเครื่องหมายไว้) จะซ้ำากับ ข้อ 29 (ในตำาแหน่ง  

ง เช่นกัน) เป็นต้น

แอลมา  36–39

บทที ่   31
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อดอาหารของพวกปุโรหิต แต่ไม่ได้ระบุระยะเวลาแน่ชัดสำาหรับ 
สภาพหมดสติของแอลมา ลองสังเกตรายละเอียดหลักๆ ของ 
เรื่อง หลังจากแอลมาเผชิญหน้ากับเทพและตระหนักในโทษ 
มหันต์แห่งบาปของตน ท่านก็ล้มลงสู่พ้ืนดินประหน่ึงคนตาย จาก 
น้ันก็ถูกพาไปหาบิดาในสภาพช่วยตนเองไม่ได้ บิดาของแอลมา 
จึงเรียกพวกปุโรหิตของศาสนจักรมาชุมนุมกันและ ‘หลังจาก 
พวกเขาได้อดอาหารและสวดอ้อนวอนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 
สองวันกับสองคืน, แขนขาของแอลมาจึงมีเรี่ยวแรง, และท่าน
ยืนขึ้น’ (โมไซยาห์ 27:22–23 เน้นตัวเอน) แต่จากเรื่องราวใน
หนังสือของแอลมา คำาว่า ‘สามวันกับสามคืน’ กล่าวชัดเจนถึง  
เวลาท้ังหมด ท่ีแอลมาไม่สามารถอ้าปากได้ท้ังใช้แขนขาของท่าน 
ไม่ได้ (แอลมา 36:10)” (Daniel H. Ludlow, A Companion to 
Your Study of the Book of Mormon [1976], 217–218)

แอลม� 36:11–16 คว�มเสียใจต�มวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้�

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สอนเรื่องความ 
แตกต่างระหว่างความเสียใจตามวิถีของชาวโลกกับความ
เสียใจตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งจำาเป็นต่อการกลับใจ ดังนี้

“ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่พบเห็นชายหญิงในโลกผู้รู้สึกสำานึกผิด
ในสิ่งที่พวกเขาทำาไม่ถูกต้อง บางครั้งพวกเขาสำานึกผิดเพราะ 
การกระทำาของพวกเขาทำาให้พวกเขาหรือคนที่พวกเขารักรู้สึก
เสียใจและเศร้าหมองอย่างมาก บางครั้งความเสียใจของพวก 
เขาเกิดขึ้นเพราะพวกเขาถูกจับได้และถูกลงโทษเนื่องด้วย
การกระทำาของตน ความรู้สึกตามวิถีของชาวโลกเช่นนี้มิได้ม ี
ความหมายเท่ากับ ‘ความเสียใจตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า’ . . .

“ความเสียใจตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นของประทานแห่ง 
พระวิญญาณ เป็นการตระหนักลึกๆ ในใจว่าการกระทำาของ 
เราเป็นเหตุให้พระบิดาของเราและพระผู้เป็นเจ้าของเราทรงขุ่น 
เคือง เป็นการตระหนักรู้ที่ชัดเจนในทันใดว่าประพฤติกรรมของ 
เราเป็นเหตุให้พระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ผู้ที่เรารู้ว่าไม่มีบาป 
แม้ยิ่งใหญ่ที่สุด ต้องทนรับความเจ็บปวดแสนสาหัสและความ 
ทุกขเวทนา บาปของเราเป็นเหตุให้พระโลหิตของพระองค์หลั่ง 
ออกจากทุกรูขุมขน ความปวดร้าวทางวิญญาณและทางใจนี ้
คือสิ่งที่พระคัมภีร์เรียกกว่าการมี ‘ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที ่
สำานึกผิด’ (ดู 3  นีไฟ 9:20; โมโรไน 6:2; คพ. 20:37; 59:8; 
สดุดี 34:18; 51:17; อิสยาห์ 57:15) วิญญาณเช่นนั้นเป็น
เงื่อนไขจำาเป็นอันดับแรกของการกลับใจที่แท้จริง” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 4)

เห็นได้ว่าข่าวสารหลักของโวหารย้อนคำามุ่งไปที่เวลาในชีวิต 
ของแอลมาเมื่อท่านประสบความเจ็บปวดและโทมนัสใหญ่ 
หลวง และหันไปพ่ึงพระเยซูคริสต์เพ่ือการบรรเทาทุกข์ (ดู แอลมา 
36:17–18)

แอลม� 36:2–3 จดจำ�พระเมตต�ของพระผู้เป็นเจ้�

•	แอลมา 36:2–3 ยังคงเป็นสาระสำาคัญที่เน้นตลอดพระคัมภีร์
มอรมอน นีไฟเริ่มเรื่องราวของท่านโดยกล่าวว่าท่านจะแสดงให้
เราเห็นว่า “พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้ามีอยู่เหนือ 
คนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเลือกไว้, เพราะศรัทธาของพวกเขา, 
เพื่อทำาให้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จนถึงพลังแห่งการปลดปล่อย”  
(1  นีไฟ 1:20) ใน แอลมา  36 แอลมาสอนบุตรชายของท่าน
ให้จดจำาความเป็นเชลยของบรรพบุรุษพวกเขาและวิธีท่ีพระ
ผู้เป็นเจ้าทรงปลดปล่อยคนที่ไว้วางใจในพระองค์ (ดู แอลมา 
36:2–3, 29)

ต่อมา โมโรไนแนะนำาเราให้ “จำาไว้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาลูก 
หลานมนุษย์เพียงใด, นับแต่การสร้างอาดัม” (โมโรไน 10:3) นี่ 
อาจเป็นข้อที่แอลมาผู้บุตรกล่าวเน้นมากที่สุดก็ได้ “และบัดนี ้
ดูเถิด, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, พี่น้องข้าพเจ้า, ท่านที่เป็นของ 
ศาสนจักรนี้ว่า, ท่านให้ความเป็นเชลยของบรรพบุรุษท่านอยู่ใน 
ความทรงจำาเพียงพอแล้วหรือ? แท้จริงแล้ว, และท่านให้พระ 
เมตตาและความอดกลั้นของพระองค์ที่มีต่อพวกเขาอยู่ใน 
ความทรงจำาเพียงพอแล้วหรือ? และยิ่งกว่านั้น, ท่านเก็บไว้ใน 
ความทรงจำาเพียงพอแล้วหรือว่าพระองค์ทรงปลดปล่อยจิต
วิญญาณของพวกเขาให้พ้นจากนรกมาแล้ว?” (แอลมา 5:6)

แอลม� 36:6–10 แอลม� “ล้มลงสู่พื้นดิน”—สองวัน
หรือส�มวัน

•	“ผู้อ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
บางคนอ้างว่ามีความไม่สอด 
คล้องอยู่ในเรื่องราวการเปลี่ยน
ใจเลื่อมใสของแอลมาดังบัน
ทึกไว้ใน โมไซยาห์ 27:23 กับ 
แอลมา 36:10 จริงอยู่ที่เรื่อง 
หน่ึงกล่าวว่า ‘สองวันกับสองคืน’ 
และอีกเรื่องหนึ่งบอกว่า ‘สาม
วันกับสามคืน’ แต่ไม่ปรากฏ
ความไม่สอดคล้องเพราะทั้ง 
สองเรื่องไม่ได้พูดถึงเรื่องเดียวกัน จากเรื่องราวในหนังสือของ 
โมไซยาห์ องค์ประกอบด้านเวลากล่าวชัดเจนถึงช่วงเวลาการ
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•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบายดังนี้ว่าการกลับใจที่
จริงใจเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในใจ

“การกลับใจมีความหมายมากกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เท่านั้น ชายหญิงจำานวนมากในโลกแสดงให้เห็นเจตจำานงอัน 
แน่วแน่และวินัยในตนเองในการเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีและความ 
อ่อนแอของเนื้อหนัง แต่ขณะเดียวกันพวกเขาไม่คิดถึงพระ 
อาจารย์ บางครั้งถึงกับปฏิเสธพระองค์อย่างเปิดเผย การเปลี่ยน
พฤติกรรมเช่นนั้นแม้จะเป็นไปในทางบวก แต่มิได้ประกอบด้วย
การกลับใจที่แท้จริง . . .

“. . .   การกลับใจไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนการกระทำาเท่า 
นั้น แต่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในใจด้วย” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 2)

แอลม� 36:23–24 หลักฐ�นยืนยันว่�บุคคลนั้นเกิดใหม่
แล้ว

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพรรณนาถึงการเปลี่ยนแปลง 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเกิดใหม่ดังนี้ “เมื่อเราประสบการเปลี่ยน 
แปลงอันลึกซึ้งนี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยผ่านศรัทธาในพระเยซ ู
คริสต์และโดยผ่านการทำางานของพระวิญญาณต่อเราเท่านั้น  
คล้ายกับเราได้กลายเป็นคนใหม่ ด้วยเหตุนี้การเปลี่ยนแปลง 
จึงเปรียบเสมือนการเกิดใหม่ พวกท่านหลายพันคนประสบการ
เปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ท่านละทิ้งชีวิตแห่งบาป บางครั้งเป็นบาป
ที่ฝังลึกและน่ารังเกียจ และกลายเป็นคนสะอาดโดยผ่านการใช้
พระโลหิตของพระคริสต์ในชีวิตท่าน ท่านไม่มีความประสงค์จะ
กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีก ท่านเป็นคนใหม่อย่างแท้จริง นี่คือ
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงในใจ” (“A Mighty Change 
of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 4)

แอลม� 36:30 “รุ่งเรืองอยู่ในแผ่นดิน”

•	แอลมากล่าวถึงสาระสำาคัญท่ีหยิบยกมาพูดหลายคร้ังในพระ 
คัมภีร์มอรมอนน่ันคือความรุ่งเรืองในแผ่นดิน แอลมา 36:30 ให้ 
ความหมายตามบริบทของวลีนั้น นี่ไม่จำาต้องเป็นว่าผู้อยู่อาศัย 
ท้ังหมดจะร่ำารวยทางวัตถุในชีวิตน้ี แต่มีความหมายทางวิญญาณ 
ต่อคำาว่า รุ่งเรือง ข้อนี้สอนเราว่าถ้าเราไม่ “รักษาพระบัญญัต ิ
ของพระผู้เป็นเจ้า” เราจะไม่รุ่งเรืองแต่จะ “ถูกตัดขาดจากที ่
ประทับของพระองค์” ฉะนั้น คนที่รุ่งเรืองในแผ่นดินคือคนที ่
ประสบความสำาเร็จในการได้รับพรทางวิญญาณของการใกล้
ชิดพระเจ้า พวกเขาอยู่บนเส้นทางที่จะนำาไปเข้าสู่ที่ประทับของ
พระเจ้า

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลประการหนึ่งของความเสียใจตามวิถี 

แห่งพระผู้เป็นเจ้าดังนี้ “พระบิดาในสวรรค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระ 

เมตตาทรงกำาหนดผลอันเจ็บปวดซึ่งเกิดจากบาปไว้ในแผนแห่ง 

ความสุขของพระองค์เพื่อไม่ให้ท่านต้องดำาเนินตามเส้นทาง

รันทดในชีวิต คนบาปไม่เพียงต้องทนทุกข์ในชีวิตนี้เท่านั้น แต่

บาปที่ไม่ได้รับการอภัยผ่านการกลับใจที่แท้จริงจะเป็นเหตุให้ 

ทุกข์ทรมานแสนสาหัสหลังจากความตาย [ดู คพ. 19:4, 15–24]” 

(ใน Conference Report, Oct. 2002, 94; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 

2002 หน้า 108)

แอลมา 36:17–21

แอลมาได้รับการบรรเทาจากความเจ็บปวดรวดร้าว 
ส่วนตัวอย่างไร ท่านพูดถึงการได้รับการให้อภัยว่าอย่างไร

 
แอลม� 36:17–21 “พ่อจำ�คว�มเจ็บปวดของพ่อไม่ได้
อีก”

•	ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ชี้ให้
เห็นความจำาเป็นของการพึ่งพาพระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ในขั้น
ตอนการกลับใจ ดังนี้

“ในเรื่องราวของแอลมา ผู้อ่านที่มีความละเอียดอ่อนสามารถ 
คิดเหมือนกับท่านได้ในระดับหนึ่ง รู้สึกถึงความเจ็บปวดของ
ท่าน ประสบความรู้สึกสะพรึงกลัวอย่างใหญ่หลวงของท่านเมื่อ 
ท่านสำานึกบาป จากนั้นผู้อ่านจะรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจไปกับ 
แอลมาด้วย ท่านรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจได้อย่างไร ด้วยวิธีเดียว
กับผู้ล่วงละเมิดทุกคน—โดยรับส่วนปาฏิหาริย์แห่งการให้อภัย
ผ่านการกลับใจอย่างแท้จริงและโดยฝากความหวังไว้กับพระ
เมตตาของพระเยซูคริสต์ . . .

“บัดนี้ความปวดร้าวเปลี่ยนเป็นปีติ ความเจ็บปวดเปลี่ยนเป็น 
ความสงบ ความมืดเปลี่ยนเป็นความสว่าง เวลานี้แอลมามี
เพียงสันติสุขเท่านั้น ท่านเน้นกับชิบลันบุตรชายเกี่ยวกับบ่อเกิด
เพียงแห่งเดียวของสันติสุขดังกล่าว

“‘. . .  และพ่อไม่เคย, ได้รับการปลดบาปของพ่อ, จนกระทั่งพ่อ 
ร้องทูลขอความเมตตาต่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์. แต่ดูเถิด, พ่อ 
ร้องทูลพระองค์และพ่อพบสันติในจิตวิญญาณพ่อ’ (แอลมา  
38:8)” (Miracle of Forgiveness [1969], 365–366)

บทที่ 31
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แอลม� 37:6–7   “เรื่องเล็กและเรียบง�่ย”

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
สอนความสำาคัญของการใส่ใจในเรื่องเล็กและเรียบง่ายดังนี้

“เราสังเกตเห็นเหตุการณ์ต่างๆ ของโลกที่มีผลกระทบในวง 
กว้าง แต่เราต้องจำาไว้ว่าโดยทั่วไปจุดประสงค์ของพระเจ้าใน
ชีวิตส่วนตัวของเราเกิดสัมฤทธิผลผ่านเรื่องเล็กและเรียบง่าย 
ไม่ใช่เรื่องสำาคัญและน่าตื่นตาตื่นใจ . . .

“เหตุการณ์ยิ่งใหญ่และน่าอัศจรรย์ดูเหมือนจูงใจเรา แต่เรื่อง
เล็กมักไม่ดึงดูดความสนใจของเรา แอลมากล่าวโดยชี้ให้เห็น
ว่าเลียโฮนาทำางานโดยศรัทธา ‘กระนั้นก็ตาม, เพราะปาฏิหาริย์
เหล่านี้ทำางานโดยวิธีเล็กๆ น้อยๆ เครื่องชี้ทางนี้แสดงงานน่า
อัศจรรย์แก่พวกเขา, พวกเขาจึงเกียจคร้าน, และลืมใช้ศรัทธา 
และความขยันหมั่นเพียรของตนและแล้วงานอัศจรรย์เหล่า 
น้ันก็หยุด, และพวกเขาจึงไม่ก้าวหน้าในการเดินทางของตน’  
(แอลมา 37:41)

“บางครั้งการเดินทางของเราถูกขัดขวางหรือไม่เม่ือเราลืมความ
สำาคัญของเรื่องเล็ก (ดู แอลมา 37:46) เราตระหนักหรือไม่ว่า
เหตุการณ์และการเลือกเล็กๆ น้อยๆ เป็นตัวกำาหนดทิศทางชีวิต
ของเราเฉกเช่นหางเสือเล็กๆ กำาหนดทิศทางของเรือลำาใหญ่  
(ดู ยากอบ 3:4; คพ. 123:16) . . .

“. . .  เราจำาเป็นต้องมีการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัวและกับครอบ- 
ครัว ศึกษาพระคัมภีร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระคัมภีร์มอรมอน  
จัดสังสรรค์ในครอบครัว ทำาตามพระดำารัสเตือนของพระผู้ช่วย
ให้รอดให้รักกัน และเอาใจเขามาใส่ใจเรา สุภาพอ่อนโยนใน 
ครอบครัว โดยผ่านเรื่องเหล่านี้ตลอดจนเรื่องเล็กและเรียบง่าย 
คล้ายกันนี้อีกหลายเรื่อง เรามีสัญญาว่าชีวิตเราจะเปี่ยมด้วย 
สันติสุขและปีติ” (ใน Conference Report, Apr. 1990, 4, 8; 
หรือ Ensign, May 1990, 6, 8)

แอลม� 37:19 พลังอำ�น�จของพระคัมภีร์มอรมอน

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองหยิบยกบางด้านที่พระคัมภีร์มอรมอนแสดงและ 
จะแสดงให้เห็นพลังอำานาจในน้ัน “แล้วอะไรคือพลังอำานาจของ 
พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์มอรมอนจะประกาศพระกิตติคุณ 
อันเป็นนิจ จะรวมอิสราเอล จะสร้างเยรูซาเล็มใหม่ จะเตรียม
ผู้คนให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง จะต้อนรับเข้าสู่มิลเล- 
เนียม—อย่างน้อยก็จะมีบทบาทสำาคัญในทุกด้านเหล่านี้ซึ่งเรา
ไม่ได้อวดอ้างคุณค่าและพลังอำานาจของพระคัมภีร์มอรมอน
เกินจริงเลย” (The Millennial Messiah [1982], 171)

แอลม� 37 คว�มสำ�คัญและคุณค่�ของพระคัมภีร์

•	เพ่ือช่วยเตรียมฮีลามันบุตรชายให้พร้อมเป็นผู้นำาทางวิญญาณ 
และเป็นผู้เก็บรักษาบันทึกคนใหม่ของผู้คน แอลมาจึงเน้นความ 
สำาคัญของพระคัมภีร์ ประเด็นหลักบางประเด็นที่ท่านกล่าวถึง 
คือพระเจ้าจะทรงปกปักรักษาแผ่นจารึกทองเหลืองและบันทึก 
ชาวนีไฟโดยวิธีที่น่าอัศจรรย์แต่เรียบง่าย (ดู แอลมา 37:1–5) 
ท่านบัญชาบุตรชายให้รักษาบันทึกของคนเหล่านี้และสอนเขา 
ว่าพระคัมภีร์มีไว้เพ่ือขยายความทรงจำาของเรา ทำาให้เราตระหนัก 
ถึงความผิดของวิถีแห่งตน นำาเรามาสู่ความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า 
และแผนแห่งความรอดของพระองค์ (ดู ข้อ 8–9) จากนั้นท่าน
เตือนบุตรชายว่าเฉพาะคนที่รักษาพระบัญญัติเท่านั้นจึงจะมี
ค่าควรบันทึกพระคัมภีร์ (ข้อ 14–16) แอลมาสัญญากับบุตร
และกับเราอีกว่าการทำาตามพระวจนะของพระคริสต์จะ “พาเรา
พ้นหุบเขาแห่งโทมนัสไปสู่แผ่นดินแห่งคำาสัญญาซึ่งดีกว่ามาก” 
(ข้อ 45)

เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองบรรยาย 
ถึงวิธีท่ีเราจะได้ประโยชน์มาก 
ขึ้นจากการศึกษาพระคัมภีร์  
เป็นส่วนตัว ดังนี้ “พระคัมภีร์
ประกอบด้วยพระวจนะของ
พระคริสต์และเป็นอ่างเก็บน้ำา 

ธำารงชีวิตซึ่งเรามีอยู่แล้วและเราสามารถด่ืมจากอ่างเก็บดัง
กล่าวได้อย่างลึกซึ้งยาวนาน ท่านและข้าพเจ้าต้องพึ่งพาและ
มาหาพระคริสต์ ผู้ทรงเป็น ‘แหล่งน้ำาแห่งชีวิต’ (1 นีไฟ 11:25; 
เปรียบเทียบ อีเธอร์ 8:26; 12:28) โดยการอ่าน (ดู โมไซยาห์ 
1:5) ศึกษา (ดู คพ. 26:1) ค้นคว้า (ดู ยอห์น 5:39; แอลมา 17:2) 
และดื่มด่ำา (ดู 2 นีไฟ 32:3) พระวจนะของพระคริสต์ดังบรรจุไว้
ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ โดยทำาเช่นนี้เราจะได้รับทั้งการชี้นำาและ
ความคุ้มครองทางวิญญาณในระหว่างการเดินทางอันเป็น
มรรตัยของเรา” (“A Reservoir of Living Water” [CES fireside 
for young adults, Feb. 4, 2007], 1)

แอลมา 37:1–8  
แอลมากำาลังกล่าวถึงหัวข้อใดเมื่อท่านพูดถึงพลัง 
ของเรื่องเล็กและเรียบง่าย การศึกษาพระคัมภีร ์

สอดคล้องกับหลักธรรมนี้ในด้านใด

แอลมา 36–39
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มอรมอน 1:15); ซามูเอลในพันธสัญญาเดิมยังเป็น “เด็ก” เมื่อ
พระเจ้าทรงเรียกท่าน (1 ซามูเอล 3:1–10)

ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธเป็นพยานถึงความสัมพันธ์ระหว่าง 
การรักษาพระบัญญัติแต่เน่ินๆ ในชีวิตกับการได้รับเรียกให้รับใช้ 
พระเจ้าในภายหลัง ดังนี้ “ขอให้ท่านมองดูรอบๆ วันนี้ และใคร 
เป็นผู้นำาในหมู่คนถ้าไม่ใช่คนที่อุทิศตนต่อศรัทธาด้วยความ 
กระตือรือร้นแต่เนิ่นๆ และท่านอาจบอกล่วงหน้าได้ว่าใครจะ
เป็นผู้นำาโดยสังเกตเด็กชายที่แสดงความเคารพตนเองและ
ความบริสุทธิ์ และคนที่จริงจังในงานดีทุกอย่าง พระเจ้าจะไม่ 
ทรงเลอืกคนของพระองคจ์ากชนชัน้ใดๆ . . .  การรอรบัใชพ้ระเจา้ 
จนเยาวชนทำาเรื่องโง่เขลาและเลวร้ายคือวิถีตรงกันข้ามที่น่า 
ตำาหนิ มีบางอย่างขาดหายไปเสมอในคนที่ใช้วัยเยาว์ไปกับ 
ความชั่วและบาป แล้วกลับสู่ความชอบธรรมในภายหลัง . . .  มี
ความเสียใจและความรันทดใจในการกลับใจในบั้นปลายชีวิต
จากความเบาปัญญาและบาปของวัยเยาว์ แต่มีความอบอุ่นใจ
และรางวัลมากมายในการรับใช้พระเจ้าในช่วงวัยหนุ่มที่มีพลัง
เต็มเปี่ยม” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 335)

แอลมา 37:38–47

ท่านเห็นความคล้ายคลึงกันอะไรบ้างระหว่าง
เลียโฮนากับพระคัมภีร์หรือระหว่างเลียโฮนา

กับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในสมัยของเรา

 
แอลม� 37:38–47 เลียโฮน�

•	ตลอดหลายปีมาน้ี เจ้าหน้าท่ีช้ันผู้ใหญ่หลายท่านได้พูดถึงวิธี 
ต่างๆ ท่ีพระเจ้ายังทรงนำาทางเราในการเดินทางของชีวิต เหมือน 
เลียโฮนา

เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู. โรล์ฟ เคอร์ แห่งสาวกเจ็ดสิบเปรียบเทียบ 
พระวจนะของพระคริสต์กับเลียโฮนา “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย  
เราจะเห็นว่าพระวจนะของพระคริสต์เป็นเลียโฮนาส่วนตัว 
แก่เราทุกคนได้โดยชี้ทางให้เรา ขอเราอย่าได้เกียจคร้านเพราะ 
ความง่ายของทาง ขอให้เรานำาคำาของพระคริสต์เข้ามาสู่ความ 
คิดและจิตใจด้วยศรัทธาดังท่ีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์อันศักด์ิสิทธ์ิ 
และดังที่ประกาศไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิด 
เผยที่มีชีวิต ขอให้เราดื่มด่ำาพระวจนะของพระคริสต์ด้วยศรัทธา 
และความขยันหม่ันเพียร เพราะพระวจนะของพระคริสต์จะเป็น 
เลียโฮนาทางวิญญาณโดยบอกเราทุกสิ่งที่เราควรทำา” (ใน 
Conference Report, Apr. 2004,  38; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 
2004 หน้า 47)

แอลม� 37:21, 27–29, 32 ไม่เปิดเผยง�นลับแห่งคว�ม
มืด

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สอง อธิบายว่าการสอนเรื่องบาปละเอียดเกินไปอาจกระตุ้น 
ความอยากรู้อยากเห็นของคนเราให้ลองทำาบาป

“ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความผิดพลาดร้ายแรงสองประการคือ สอน
มากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนั้นและสอนผิดเวลา . . .

“ข้าพเจ้ามีกรณีตัวอย่างมากกว่าหน่ึงกรณีท่ีเยาวชนถูกชักนำา
ให้ลองทำาผิดศีลธรรมร้ายแรงเพราะคำาพูดชวนให้ลองอันเกิด
จากการสัมภาษณ์กับอธิการ

“คนที่สอน และข้าพเจ้าหมายถึงผู้นำา ครู และบิดามารดา ควร
จำาข่าวสารนี้ไว้ ลองนึกภาพพ่อแม่กำาลังจะออกนอกบ้านสักพัก 
ขณะออกประตูพวกเขาพูดกับลูกเล็กๆ ที่ถูกทิ้งไว้ไม่มีคนดูแล
ในช่วงที่พวกเขาไม่อยู่ว่า ‘เป็นเด็กดีนะลูก ระหว่างที่พ่อแม่ไม่
อยู่อย่าเอาตั่งวางเท้าเข้าไปในห้องเก็บอาหาร แล้วก็อย่าปีนขึ้น
ไปบนหิ้งชั้นสี่ ขยับกล่องแคร็กเกอร์ เอื้อมไปหยิบถุงถั่ว แล้วเอา
เมล็ดถั่วใส่จมูกนะลูก’

“พวกเราบางคนก็โง่อย่างนั้นจริงๆ อารมณ์ขันของการยกตัว 
อย่างจนเห็นภาพเป็นอารมณ์ขันท่ีทำาให้ขันไม่ออกเม่ือนึกถึง 
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นหลังจากพ่อแม่ไปแล้ว แน่นอนว่าเราฉลาดกว่า
นั้นได้ คนหนุ่มสาวควรรู้ตั้งแต่แรกว่าความบริสุทธิ์ทางเพศเป็น
เรื่องศักดิ์สิทธิ์” (Teach Ye Diligently [1975], 256–257)

แอลม� 37:35  มีพรอะไรบ้�งจ�กก�รเรียนรู้ใน “วัย 
เย�ว์ [ของเร�] ท่ีจะรักษ�พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้�”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันบรรยายถึงพลังที่มาจากการ 
เรียนรู้ที่จะรักษาพระบัญญัติแต่เนิ่นๆ ในชีวิตขณะยังเยาว์วัยว่า 
“จงให้เยาวชนชายที่รักษาตนให้สะอาดทางศีลธรรมและเข้า 
ร่วมการประชุมของศาสนจักรอย่างซื่อสัตย์แก่ข้าพเจ้า จงให ้
เยาวชนชายที่ขยายฐานะปุโรหิตของเขาและได้รางวัลหน้าที่ต่อ 
พระผู้เป็นเจ้าและเป็นลูกเสืออินทรีแก่ข้าพเจ้า จงให้เยาวชนชาย 
ที่เรียนจบเซมินารีและมีประจักษ์พยานโชติช่วงเกี่ยวกับพระ 
คัมภีร์มอรมอนแก่ข้าพเจ้า จงให้เยาวชนชายเช่นนั้นแก่ข้าพเจ้า 
และข้าพเจ้าจะให้เยาวชนชายที่สามารถทำาปาฏิหาริย์แทน
พระเจ้าในสนามเผยแผ่และชั่วชีวิตเขาแก่ท่าน” (ใน Confer-
ence Report, Apr. 1986, 59; หรือ Ensign, May 1986, 45)

•	พระคัมภีร์ยกตัวอย่างหลายตัวอย่างเม่ือพระเจ้าทรงเรียก 
คนที่ยังอยู่ในวัยเยาว์ให้เป็นผู้นำาของพระองค์ อาทิ โจเซฟ สมิธ
อายุ 14 ปี (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:7); มอรมอนอายุ 15 ปี (ดู 

บทที่ 31
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เพราะความลุ่มหลงของเรามีบางอย่างที่ผิดหรือเพราะความลุ่ม 
หลงของเรามีบางอย่างที่ถูกต้อง แอลมาสอนบุตรชายว่า ‘จง 
แน่ใจด้วยว่าลูกหักห้ามความลุ่มหลงทั้งปวงของลูก, เพื่อลูกจะ 
เต็มไปด้วยความรัก’ (แอลมา 38:12; เน้นตัวเอน) เขาไม่ได ้
บอกให้กำาจัดหรือแม้ระงับความลุ่มหลงของท่าน แต่ หักห้าม— 
ควบคุมให้ไปถูกช่องถูกทาง เพราะเหตุใดหรือ เพราะวินัยทำาให้
ความรักมีค่ามากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น” (The Belonging Heart 
[1994], 302)

แอลม� 39 กฎแห่งคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ

•	“จงอย่ามีความสัมพันธ์ทางเพศใดๆ ก่อนการแต่งงาน และ 
จงซื่อสัตย์อย่างหมดจดต่อคู่ครองของท่านหลังการแต่งงาน  
ซาตานอาจล่อลวงให้ท่านหาข้ออ้างว่าการมีความสัมพันธ์ทาง
เพศก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เมื่อคนสองคนรักกัน 
เรื่องนี้ไม่จริงเลย ในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า บาปทาง
เพศเป็นบาปที่ร้ายแรงอย่างยิ่งเพราะบาปดังกล่าวแปดเปื้อน
ความบริสุทธิ์ของอำานาจท่ีพระผู้เป็นเจ้าประทานให้เราในการ
สร้างชีวิต . . .

“ก่อนแต่งงาน จงอย่าทำาสิ่งที่จะกระตุ้นอารมณ์อันทรงพลังซึ่ง
สิ่งนั้นจะต้องแสดงออกในชีวิตแต่งงานเท่านั้น อย่าจูบกันอย่าง
เร่าร้อน นอนทับร่างของอีกฝ่ายหนึ่ง หรือสัมผัสส่วนลับหรือ
ศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าสวมหรือไม่สวมเสื้อผ้า
ก็ตาม จงอย่าให้ใครทำาเช่นนี้กับท่าน อย่ากระตุ้นอารมณ์เหล่า
นี้กับร่างกายของท่านเอง

“ในวัฒนธรรมที่การออกเดทหรือการคบหากันเป็นที่ยอมรับ ให ้
ท่านปฏิบัติต่อคู่เดทของท่านอย่างเคารพเสมอ อย่าถือเสมือน 
ว่าเป็นสิ่งของที่จะใช้บำาบัดความใคร่อันเต็มไปด้วยตัณหา จง 
อยู่ในท่ีท่ีปลอดภัยซึ่งท่านจะควบคุมความรู้สึกทางร่างกายได้
ง่าย อย่ามีส่วนร่วมในการสนทนาหรือกิจกรรมที่กระตุ้นความ
รู้สึกทางเพศ

“กิจกรรมรักร่วมเพศเป็นบาปร้ายแรง หากท่านรู้ตัวว่าท่านกำาลัง 
ต่อสู้กับการสนใจเพศเดียวกัน ให้ขอคำาปรึกษาจากบิดามารดา
และอธิการ เขาจะช่วยเหลือท่าน

“เหยื่อของการข่มขืน เหยื่อของการมีเพศสัมพันธ์ร่วมสายเลือด 
หรือเหยื่อของการถูกทารุณกรรมทางเพศอื่นๆ ไม่ถือเป็นบาป 
หากท่านตกเป็นเหย่ือของอาชญากรรมใดในบรรดาอาชญากรรม 
เหล่านี้ ขอให้รู้ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์และพระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่าน 
จงแสวงหาคำาปรึกษาทันทีจากอธิการของท่าน เพื่ออธิการจะ 
ช่วยนำาทางผ่านกระบวนการรักษาทางจิตใจ” (เพ่ือความเข้มแข็ง 
ของเยาวชน: การบรรลุหน้าที่ของเราต่อพระผู้เป็นเจ้า [2001] 
หน้า 27–28)

•	ประธานโธมัส  เอส. มอนสัน เปรียบเทียบเลียโฮนากับปิตุ
พรของแต่ละคน ดังนี้ “พระเจ้าองค์เดียวกับผู้ทรงจัดเตรียม
เลียโฮนาให้ลีไฮทรงจัดเตรียมของประทานอันล้ำาค่าหาได้ยาก
แก่ท่านและข้าพเจ้าวันนี้เพื่อให้ข้อแนะนำาแก่ชีวิตเรา . . .  ของ
ประทานที่ข้าพเจ้าพูดถึงมีชื่อว่าปิตุพร” (Live the Good Life 
[1988], 36)

ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์เปรียบเทียบเลียโฮนากับ
แสงสว่างของพระคริสต์ หรือมโนธรรมของเรา ดังนี้

“ท่านไม่อยากมีวัตถุทรงกลมแบบนั้นหรือ . . . 

“. . .  พระเจ้าประทานมโนธรรมให้ . . .  ทุกคนซึ่งบอกเขาทุกครั้ง
ที่เขาเริ่มไปผิดทาง . . .

“. . .   ลูกทุกคนได้รับสิ่งนั้น” (ใน Conference Report, Oct. 
1976, 117; หรือ Ensign, Nov. 1976, 79)

•	เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์เปรียบเทียบเลียโฮนากับของ
ประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนี้

“ขณะมุ่งหน้าไปตามเส้นทางแห่งชีวิต เราจะได้รับการชี้ทาง 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เฉกเช่นลีไฮได้รับการชี้ทางผ่าน 
เลียโฮนา . . .

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำางานในชีวิตเราเฉกเช่นเลียโฮนา
ทำางานให้ลีไฮกับครอบครัว ตามศรัทธา ความขยันหมั่นเพียร 
และความเอาใจใส่ของเรา . . .

“พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงจัดหาวิธีให้เราได้รับความเข้าใจเพิ่ม
ขึ้นในทุกวันนี้เกี่ยวกับทางของพระเจ้า “โดยเรื่องเล็กและเรียบ
ง่าย’ (แอลมา 37:6) . . .

“พระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงเป็นผู้นำาทางของเรา จะทรง 
อวยพรเราด้วยการช้ีทาง การสอน และการคุ้มครองทางวิญญาณ 
ระหว่างการเดินทางในความเป็นมรรตัยของเรา” (ใน Conference 
Report, Apr. 2006, 31; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน้า 30–37)

แอลม� 38:12 “หักห�้มคว�มลุ่มหลงทั้งปวงของลูก”

•	บังเหียนคือเครื่องบังคับม้า 
รวมถึงเชือกและเหล็กใส่ปาก
ม้า ไว้ให้คนขี่ควบคุม

เอ็ลเดอร์บรูซ  ซี. ฮาเฟนแห่ง
สาวกเจ็ดสิบและมารีภรรยา
ของท่านอธิบายว่าบังเหียนมี
ไว้เพ่ือชี้นำาความปรารถนาและ 
ความลุ่มหลง ไม่ใช่ทำาลาย “การ 
หักห้ามใจตนเองเป็นเร่ืองฉลาด ©
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แอลม� 39:5 คว�มร้�ยแรงรองจ�กก�รฆ�ตกรรม

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายความสัมพันธ ์
ระหว่างค่าของจิตวิญญาณกับการชดใช้โดยช่วยให้เราเข้าใจ
ว่าเหตุใดการล่วงละเมิดทางเพศจึงร้ายแรงนัก 

“เม่ือคนหน่ึงฉกฉวยประโยชน์จากร่างกายของอีกคนหนึ่ง—ซึ่ง 
หมายถึงการฉกฉวยประโยชน์จากจิตวิญญาณของเขาหรือเธอ 
—เท่ากับคนๆ นั้นดูหมิ่นการชดใช้ของพระคริสต์ ซึ่งช่วยให้จิต
วิญญาณของตนรอดและซึ่งทำาให้ของประทานแห่งชีวิตนิรันดร ์
เกิดขึ้นได้ และเมื่อคนๆ นั้นล้อเลียนพระบุตรแห่งความชอบ- 
ธรรม เท่ากับเขาก้าวเข้าสู่เขตแดนที่ร้อนแรงยิ่งกว่าดวงอาทิตย์
ยามเที่ยงวัน ท่านไม่สามารถทำาเช่นนั้นได้โดยไม่ถูกเผา

“โปรดอย่าพูดว่า ‘นั่นทำาร้ายใคร ทำาไมอิสรภาพนิดๆ หน่อยๆ  
ก็ไม่ได้ ฉันทำาผิดตอนนี้แล้วค่อยกลับใจทีหลังก็ได้’ โปรดอย่า
โง่เขลาและโหดร้ายเช่นนั้น ท่านไม่สามารถ ‘ตรึงพระบุตรของ
พระเจ้า’ ได้โดยไม่ถูกลงโทษ [ดู ฮีบรู 6:6] เปาโลขอร้องให้ ‘หลีก 
หนีการลักลอบได้เสีย’ [1  โครินธ์ 6:18] และพระคัมภีร์หลักคำา
สอนและพันธสัญญาเพิ่มเติมว่า จงหลีกหนี ‘อะไรที่เหมือนกัน
นี้’ [คพ. 59:6; เน้นตัวเอน] เพราะเหตุใด เพราะเหตุผลประการ
หนึ่ง นั่นคือเนื่องด้วยความทุกขเวทนาอันหาที่สุดมิได้ที่พระผู ้
ช่วยให้รอดของโลกทรงอดทนทั้งในพระวรกายและวิญญาณ 
เพื่อเราจะหลบหนี ได้ เราเป็นหนี้พระองค์บางอย่างในเรื่องนี้  
แท้จริงแล้วเราเป็นหนี้พระองค์ทุกอย่างในเรื่องนั้น ‘ท่านไม่ใช่
เจ้าของตัวท่านเอง’ เปาโลกล่าว ‘พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว 
ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วย
ร่างกายของท่านเถิด’ [1  โครินธ์ 6:19–20; เน้นตัวเอน] ในการ
ล่วงละเมิดทางเพศนั้น จิตวิญญาณหมิ่นเหม่มาก—ทั้งร่างกาย
และวิญญาณ” (ใน Conference Report, Oct. 1998, 99–100; 
หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 89)

แอลม� 39:6 อะไรคือบ�ปที่ยกให้ไม่ได้
•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) ให้ความรู้เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับบาปท่ียกให้ไม่ได้ 
ดังนี้ “บาปทั้งหมดจะได้รับการ 
อภัย ยกเว้นบาปต่อต้านพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพระ 
เยซูจะทรงช่วยให้ทุกคนรอด 
ยกเว้นบุตรแห่งหายนะ มนุษย์ 
ต้องทำาอะไรจึงทำาบาปที่ยกให้ 
ไม่ได้ เขาต้องได้รับพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์ สวรรค์เปิดต่อเขา 
แล้ว และรู้จักพระผู้เป็นเจ้า  อัล
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แอลม� 39:3 คว�มรุนแรงของบ�ปท�งเพศ

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์พูดถึงผลกระทบอันน่า 
บั่นทอนของบาปทางเพศและความสำาคัญของการรักษาความ
บริสุทธิ์ทางเพศจนกว่าท่านจะแต่งงาน ในเรื่องความสัมพันธ ์
ทางเพศของมนุษย์นั้น ท่านต้องรอ! ท่านต้องรอจนกว่าท่านจะ 
ให้ทุกอย่างได้ และท่านจะให้ทุกอย่างไม่ได้จนกว่าท่านจะแต่ง 
งานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย การให้อย่างไม่ถูกทำานองคลอง 
ธรรมในสิ่งซึ่งไม่ได้เป็นของท่าน (จำาไว้ว่า ‘ท่านไม่ใช่เจ้าของ 
ตัวท่านเอง’ [1  โครินธ์ 6:19]) และการให้เฉพาะส่วนซึ่งท่านจะ 
ไม่สามารถให้ทั้งตัวได้หลังจากนั้นเป็นเหมือนเกมเสี่ยงชีวิตที่ใช ้
ปืนมีกระสุนนัดเดียวจ่อขมับ ถ้าท่านยังขืนแสวงหาความพอใจ 
ทางกายโดยปราศจากการยอมรับของสวรรค์ เท่ากับท่านเสี่ยง
มากต่อความเสียหายด้านจิตใจและวิญญาณจนท่านอาจ
บ่อนทำาลาย ทั้ง ความปรารถนาในความสัมพันธ์ทางเพศ และ 
ความสามารถในการทุ่มเทหมดใจให้รักที่จริงแท้แน่นอนกว่า
หลังจากนั้น ท่านจะมาถึงช่วงเวลาที่แน่นอนกว่าของรักที่แต่ง
ตั้งไว้ ของเอกภาพที่แท้จริง เพียงเพื่อพบว่าท่านได้สูญเสียสิ่งที่
ท่านพึงรักษาไว้ไปเสียแล้ว และมีเพียงพระคุณของพระผู้เป็น 
เจ้าเท่านั้นที่สามารถทำาให้พรหมจรรย์ซึ่งเสียหายไปทีละน้อย
เพราะท่านไม่สนใจใยดีคืนสู่สภาพดีดังเดิม ในวันแต่งงานของ
ท่าน ของขวัญซึ่งดีที่สุดที่ท่านสามารถให้คู่นิรันดร์ของท่านได ้
คือตัวตนที่ดีที่สุดของท่าน—สะอาด บริสุทธิ์ และมีค่าควรได้
รับความบริสุทธิ์เช่นนั้นเป็นการตอบแทน” (ใน Conference 
Report, Oct. 1998, 100; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 90)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์บรรยายความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังอำานาจแห่งการสร้างกับแผนแห่งความรอด ดังนี้

“พลังอำานาจแห่งการสร้าง—หรือเราอาจเรียกว่าการให้กำาเนิด
—ไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบของแผนเท่านั้น แต่เป็นส่วนที ่
ขาดไม่ได้เลย หากปราศจากพลังอำานาจนี้ แผนจะดำาเนินต่อไป
ไม่ได้ การใช้พลังอำานาจดังกล่าวในทางที่ผิดจะทำาให้เสียแผน

“ความสุขส่วนมากที่มาถึงท่านในชีวิตน้ีจะขึ้นอยู่กับการใช้พลัง
อำานาจอันศักดิ์สิทธิ์นี้ของการสร้าง” (ใน Conference Report, 
Apr. 1972, 136–137; หรือ Ensign, July 1972, 111)

แอลมา 39:4

แอลมากล่าวว่าโคริแอนทอนควรทำาอะไรซึ่งจะ
ทำาให้เขาปลอดภัยจากการล่อลวง ท่านสามารถ

ประยุกต์ใช้สิ่งนี้ในชีวิตท่านได้อย่างไร

บทที่ 31
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“ ‘ตัณหาราคะในสิ่งที่เห็น’ ในสมัยของเราคำาพูดดังกล่าวหมาย
ถึงอะไร

“ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และเทปวีดิทัศน์ที่ชวนให้นึกถึง
เรื่องอนาจารและเต็มไปด้วยตัณหาราคะ

“นิตยสารและหนังสือลามกอนาจาร

“เราแนะนำาท่าน เยาวชนชายทั้งหลาย อย่าให้เรื่องต่ำาทรามเช่น 
นั้นแปดเปื้อนความคิดของท่าน เพราะความคิดที่สิ่งสกปรกนี ้
ผ่านเข้ามาจะไม่เหมือนเดิมอีก อย่าดูภาพยนตร์เรทอาร์หรือ 
วีดิทัศน์หยาบคายหรือเข้าร่วมนันทนาการใดก็ตามท่ีผิดศีลธรรม 
ที่ชวนให้นึกถึงเรื่องอนาจาร หรือลามก อย่าฟังเพลงคุณภาพ
ต่ำา” (ใน Conference Report, Apr. 1986, 58; หรือ Ensign, 
May 1986, 45)

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เพิ่มเติมประจักษ์
พยานของท่านเกี่ยวกับความชั่วของสื่อลามกดังนี้

“สื่อลามกคือภาพพิมพ์และแผ่นภาพที่จัดทำาเพื่อให้เราตื่นเต้น 
และดึงดูดเราเข้าไปในบริเวณที่รังแต่จะนำาความเสียใจมาให้ 
สื่อลามกดึงดูดและล่อตาล่อใจ มันอาศัยประโยชน์จากสัญ- 
ชาตญาณที่อยู่ในตัวเราทุกคน สัญชาตญาณที่พระผู้เป็นเจ้า 
ทรงใส่ไว้ในเราเพื่อจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ สื่อ 
ลามกเป็นเครื่องมือท่ีมารใช้บิดเบือนสัญชาตญาณเหล่านั้นไป
สู่จุดหมายต้องห้าม ส่วนใหญ่แล้วสื่อลามกมักเกี่ยวพันกับสาว
สวยและหนุ่มหล่อ จุดประสงค์ของการสร้างสื่อเหล่านี้ก็เพื่อใส ่
เงินในกระเป๋าของผู้สร้างสื่อ ผลของการใช้สื่อเหล่านี้คือทำาให ้
ความคิดผิดเพ้ียนและเร้าความลุ่มหลงของคนที่ตกลงไปใน
กับดักของมัน ทำาให้ผู้สร้างสื่อได้เงินหลายพันล้าน ทำาให้คนที่
มัวเมาลุ่มหลงภาพเหล่านั้นเกิดความปวดร้าวใจ ความเจ็บปวด 
และความเสียใจ

“สื่อลามกพบในนิตยสารที่สามารถซื้อได้ตามแผงหนังสือส่วน
ใหญ่ ในโรงภาพยนตร์ที่ฉายภาพยนตร์เรทอาร์และเอ็กซ์ รวม
ทั้งหน้าจอโทรทัศน์ในบ้านเรา” (Teachings of Gordon  B. 
Hinckley [1997], 460)

•	วลี “ห้ามตนเอง” ตามที่ใช้ใน แอลมา 39:9 ไม่คุ้นหูเราใน 
ปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ในพจนานุกรมปี 1828 ของเว็บสเตอร์ เรา 
พบนิยามที่มีประโยชน์ซึ่งเกี่ยวโยงกับคำาแนะนำาที่แอลมาให้ 
บุตรของท่าน “ลบออก ตัดออก สกัดกั้น หยุดยั้ง ขจัด” (Noah 
Webster’s First Edition of an American Dictionary of the 
English Language, 1828 [1967]) การกระทำาทั้งหมดนี้
ประยุกต์ใช้ได้ดีกับสิ่งที่เราต้องทำาเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิด

แล้วทำาบาปต่อพระองค์ หลังจากคนๆ หนึ่งทำาบาปต่อต้านพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ ย่อมไม่มีการกลับใจสำาหรับเขา เขาจะต้อง 
กล่าวว่าดวงอาทิตย์ไม่ส่องแสงขณะที่เขามองเห็นแสงนั้น เขา 
จะต้องปฏิเสธพระเยซูคริสต์ทั้งที่สวรรค์เปิดต่อเขาแล้ว และ 
ปฏิเสธแผนแห่งความรอดทั้งที่ตาเปิดรับความจริงของแผนนั้น  
และนับจากนั้นเขาก็เริ่มเป็นศัตรู กรณีนี้เกิดกับผู้ละทิ้งความ
เชื่อมากมายของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุค
สุดท้าย” (History of the Church, 6:314)

แอลม� 39:9 “ไม่หลงอยู่กับตัณห�ร�คะในสิ่งที่เห็นอีก
ต่อไป”

•	การ  “ไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในส่ิงท่ีเห็นอีกต่อไป” ประยุกต์ 
ใช้กับเราอย่างไร ในโลกทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีล้ำาสมัย มีหลายวิธ ี
ที่ซาตานเสนอการล่อลวงเช่นนั้น ศาสดาพยากรณ์หลายท่าน 
ในปีที่ผ่านๆ มาเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของสื่อลามกในรูป
แบบต่างๆ 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
อันตรายของการยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามาในความคิดเราดังนี้  
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงเน้นความสำาคัญของความบริสุทธิ์ทาง 
เพศเมื่อพระองค์ทรงสอนว่าชายที่มองดูหญิงด้วยใจกำาหนัด 
ในหญิงนั้นถือว่าทำาบาป [ดู มัทธิว 5:28] . . .  เราแวดล้อมไป
ด้วยวรรณกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเพศอย่างผิดทำานอง
คลองธรรม บนหน้าสิ่งพิมพ์และบนหน้าจอ จงหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น
เพื่อประโยชน์ของท่านเอง เรื่องราวและภาพลามกหรือบัดสีเลว 
ร้ายยิ่งกว่าอาหารสกปรกหรือปนเปื้อน ร่างกายมีระบบป้องกัน 
ในตัวเพื่อกำาจัดอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ นอกจากไม่กี่อย่างที ่
เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วอาหารไม่ดีจะทำาให้ท่านป่วยเท่านั้น 
แต่ไม่เป็นอันตรายถาวร แต่คนท่ีเสพเร่ืองราวสกปรกหรือวรรณ- 
กรรมและภาพลามกหรือบัดสีจะบันทึกสิ่งเหล่านั้นไว้ในระบบ 
ที่กู้คืนได้อย่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าสมอง สมองจะไม่สำารอกสิ่ง 
สกปรกออกมา ทันทีที่บันทึกไว้ มันจะอยู่ให้เรียกคืนได้ตลอด 
เวลา โดยทำาให้ภาพผิดศีลธรรมแวบเข้ามาในความคิดและดึง 
ท่านออกจากสิ่งดีงามในชีวิต” (“Things They’re Saying,” New 
Era, Feb. 1974, 18)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันอธิบายวิธีต่างๆ ที่ซาตาน 
พยายามทำาให้ภาพลามกเข้ามาในความคิดเรา ดังนี้

“พึงพิจารณาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์แอลมาต่อโคริแอน- 
ทอนบุตรชายท่ีหลงผิดของท่านให้ถ่ีถ้วน ‘ละท้ิงบาปของลูก, และ 
ไม่หลงอยู่กับตัณหาราคะในสิ่งที่เห็นอีกต่อไป’ (แอลมา 39:9)

แอลมา 36–39
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•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์อธิบายสิ่งที่ท่านต้องทำาเพื่อ “หัน 
ไปหาพระเจ้า” และได้รับการให้อภัยในบาปร้ายแรง เช่น การ
ผิดศีลธรรม ไว้ดังนี้ “ข้าพเจ้าขอกล่าวสักครู่กับใครก็ตามที่ยอม 
จำานนต่อการล่อลวงร้ายแรง หยุดเสียเถิด ท่านหยุดได้ด้วย 
ความช่วยเหลือจากบิดามารดา อธิการ หรือประธานสเตคที่
เข้าใจ การล่วงละเมิดร้ายแรง เช่น การผิดศีลธรรม จำาต้องได ้
รับความช่วยเหลือจากผู้ถือกุญแจแห่งสิทธิอำานาจ เช่น อธิการ 
หรือประธานสเตค เพื่อดำาเนินขั้นตอนการกลับใจอย่างเงียบๆ 
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ทำาอย่างครบถ้วนและเหมาะสม อย่าเข้าใจ
ผิดคิดว่าเมื่อท่านสารภาพการล่วงละเมิดร้ายแรงเท่ากับท่าน
ได้กลับใจแล้ว นั่นเป็นขั้นตอนที่จำาเป็น แต่หาได้เรียกร้องเพียง
เท่านี้ไม่ ทั้งอย่าคิดเอาเองว่าเพราะไม่มีคนถามรายละเอียด 
สำาคัญๆ ทั้งหมดของการล่วงละเมิด ท่านจึงไม่จำาเป็นต้องเอ่ย 
ถึง ตัวท่านต้องแน่ใจว่าอธิการหรือประธานสเตคเข้าใจราย 
ละเอียดเหล่านั้นทั้งนี้เพื่อเขาจะสามารถช่วยให้ท่านผ่านขั้น
ตอนการกลับใจได้อย่างถูกต้องจนท่านได้รับการให้อภัยอย่าง
สมบูรณ์” (ใน Conference Report, Oct. 1998,  89; หรือดู  
เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 81)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์สอนว่าพระเจ้าจะทรงอยู ่
กับท่านและทำาให้ท่านเข้มแข็งเม่ือท่านกลับใจอย่างถูกต้อง 
“สันติสุขและการเริ่มต้นกลับใจใหม่แผ่ขยายมาถึงท่านผ่าน
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ ในเรื่อง
ร้ายแรงเช่นนั้น เส้นทางการกลับใจมิได้เริ่มต้นโดยง่ายหรือผ่าน 
ไปโดยไม่เจ็บปวด แต่พระผู้ช่วยให้รอดของโลกจะทรงเดินร่วม
ทางสายสำาคัญนี้กับท่าน พระองค์จะทรงทำาให้ท่านเข้มแข็งใน 
ยามที่ท่านโซเซ พระองค์จะทรงเป็นแสงสว่างในยามที่ดูเหมือน 
มืดมิดที่สุด พระองค์จะทรงจับมือท่านและทรงเป็นความหวัง 
ของท่านในยามที่ท่านสิ้นหวัง การุณยธรรมและพระเมตตาของ 
พระองค์ พร้อมด้วยเดชานุภาพการรักษาและการชำาระให้สะอาด 
ของพระเมตตาเหล่านั้น มอบให้เปล่าๆ แก่ทุกคนที่ปรารถนา
การให้อภัยอย่างสมบูรณ์และเต็มใจทำาตามขั้นตอนสู่การให้
อภัยดังกล่าว” (ใน Conference Report, Oct. 1998, 101–102; 
หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 91)

แอลม� 39:17–19 แผนแห่งคว�มรอดเป็นที่รู้ก่อนสร้�ง 
โลกขึ้นม�

•	บางศาสนายอมรับชีวิตบางประเภทหลังความเป็นมรรตัย  
แต่น้อยคนประกาศความเชื่อในชีวิตก่อนความเป็นมรรตัย  
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายสิ่งที่พระเจ้าทรงทราบแม ้
ก่อนการสร้าง “พระเยโฮวาห์ผู้ย่ิงใหญ่ทรงพินิจพิเคราะห์เหตุการณ์ 

ทางศีลธรรม ซึ่งเป็นหัวข้อที่แอลมากำาลังสอนโคริแอนทอนบุตร
ชาย ดูเชิงอรรถสำาหรับ แอลมา 39:9ข ด้วย ซึ่งอ้างอิงถึงการ
ควบคุมตนเองใน Topical Guide (page 461))

แอลม� 39:11–12 นำ�ผู้อื่นไปจ�กคว�มจริง

•	ใน แอลมา 39:11–12 แอลมาอธิบายข้อเท็จจริงกับโคริ- 
แอนทอนบุตรชายที่ดื้อรั้นเอาแต่ใจว่าแบบอย่างที่ไม่ดีของเรา 
สามารถชักนำาผู้อื่นออกห่างจากพระกิตติคุณได้

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) เตือนเรื่องความร้าย
แรงของการชักนำาผู้อื่นออกห่างจากความจริง ดังนี้

“ข้าพเจ้าคิดว่าความผิดมหันต์ท่ีสุดในโลกน้ีคือการชักนำาชาย
หญิง ลูกของพระผู้เป็นเจ้า ให้ออกห่างจากหลักธรรมที่แท้จริง 
ในโลกทุกวันนี้เราเห็นปรัชญาหลากหลายประเภทมุ่งทำาลาย
ศรัทธา ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า ศรัทธาในหลักธรรมแห่งพระ 
กิตติคุณ นี่เป็นเรื่องน่ากลัวมาก

“พระเจ้าตรัสว่าถ้าเราทำางานตลอดวันเวลาของเราและช่วย 
เพียงจิตวิญญาณเดียวให้รอด ปีติของเรากับเขาจะใหญ่หลวง 
เพียงใด อีกนัยหนึ่งคือ โทมนัสของเราและการกล่าวโทษของ
เราจะใหญ่หลวงเพียงใดถ้าเราชักนำาจิตวิญญาณหนึ่งออกจาก
ความจริงนี้เพราะการกระทำาของเรา

“เขาผู้ทำาให้จิตวิญญาณหนึ่งมืดบอด เขาผู้แพร่กระจายความ 
คิดผิดๆ เขาผู้ทำาลายความจริงจากเบื้องบนผ่านคำาสอนของเขา 
ความจริงซึ่งจะนำามนุษย์ไปสู่อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าและ 
ความสมบูรณ์ของอาณาจักรน้ัน การกล่าวโทษของเขาและโทษ 
ของเขาในนิรันดรจะใหญ่หลวงสักเพียงใด เพราะการทำาลายจิต- 
วิญญาณคือการทำาลายส่ิงสำาคัญท่ีสุดท่ีสร้างข้ึนมา” (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce  R. McConkie, 3  vols. [1954– 
1956], 1:314)

แอลม� 39:12–13, 15 “หันไปห�พระเจ้�” และยอมรับ
คว�มผิดพล�ดของท่�น

•	“หากท่านล่วงละเมิดทางเพศ จงเริ่มกระบวนการกลับใจตั้ง 
แต่เดี๋ยวนี้ เ พ่ือท่านจะค้นพบ
ความสงบภายในและมีพระ 
วิญญาณอยู่ เป็นเพ่ือนอย่าง 
สมบูรณ์ จงแสวงหาการให้อภัย 
จากพระเจ้า พูดคุยกับอธิการ 
ของท่าน อธิการจะช่วยให้ท่าน
ได้รับการอภัยซึ่งมีไว้สำาหรับ 
ผู้ที่กลับใจอย่างแท้จริง” (เพื่อ
ความเข้มแข็งของเยาวชน หน้า 28) 
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•	แอลมาเน้นเรื่องความสำาคัญของพระคัมภีร์กับฮีลามันบุตร
ของท่าน ศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันยังคงเน้นเรื่องนี้กับเรา 
ท่านหรือคนที่ท่านรู้จักได้รับพรจากการศึกษาพระคัมภีร์ทุก 
วันหรือไม่ พระคัมภีร์เป็นพรแก่ชีวิตคนท่ีด่ืมด่ำาพระคัมภีร์เป็น 
ประจำาในทางใดบ้าง ท่านจะสร้างหรือส่งเสริมนิสัยการศึกษา 
พระคัมภีร์เป็นส่วนตัวได้อย่างไร

•	เราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากแบบอย่างของชิบลันที่จะช่วยให้
เรายังคงเข้มแข็งทั้งในยามดีและยามร้าย

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	หลักธรรมเกี่ยวกับประสบการณ์การกลับใจและการให้อภัย 

ของแอลมาเป็นหลักธรรมเดียวกันสำาหรับเราในทุกวันนี้แม้
สภาวกรณ์ของเขาจะต่างจากเรา เขียนสรุปหลักธรรมบาง 
ประการที่เกี่ยวข้องและวิธีประยุกต์ใช้กับเราในปัจจุบันมา
หนึ่งหน้ากระดาษ

•	แอลมาบอกโคริแอนทอนว่าการล่วงละเมิดทางเพศมีความ 
ร้ายแรงรองจากการฆาตกรรม เขียนแผนเจาะจงขั้นตอนที ่
ท่านจะทำาในเวลานี้เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของท่าน

ทั้งหมดทั้งมวลเกี่ยวพันกับแผ่นดินโลก เกี่ยวกับแผนแห่งความ 
รอด ก่อนที่โลกจะดำารงอยู่ . . .  ; กับพระองค์ อดีต ปัจจุบัน และ 
อนาคตเป็น ‘ปัจจุบัน” นิรันดร์เดียว พระองค์ทรงทราบเกี่ยวกับ 
การตกของอาดัม ความชั่วช้าสามานย์ในยุคก่อนน้ำาท่วมโลก  
และความลึกล้ำาของความช่ัวช้าสามานย์ซ่ึงจะเก่ียวพันกับครอบ- 
ครัวมนุษย.์ . . ; พระองค์เข้าพระทัยการตกของมนุษย์ และ
การไถ่ของพระองค์ พระองค์ทรงทราบแผนแห่งการช่วยให้รอด 
และทรงชี้ให้เห็น พระองค์ทรงคุ้นเคยกับสถานการณ์ของประ- 
ชาชาติทั้งปวงและกับจุดหมายของประชาชาติเหล่านั้น;. . . 
พระองค์ทรงทราบสถานการณ์ของทั้งคนเป็นและคนตาย และ
ทรงเตรียมแผนไว้มากพอสำาหรับการไถ่พวกเขา” (History of 
the Church, 4:597)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เมื่อแอลมาตระหนักในการดำารงอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้า 

และพระกิตติคุณ ท่านเร่ิมรู้สึกโทมนัสอย่างย่ิงทันทีเพราะบาป 
ในอดีตของท่าน ท่านคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น สิ่งนี้ประ- 
ยุกต์ใช้กับเราในปัจจุบันได้อย่างไร

แอลมา 36–39
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ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธกล่าวด้วยว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ยิ่ง 
ใหญ่ทรงพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับแผ่นดินโลก เกี่ยว
กับแผนแห่งความรอด ก่อนที่โลกจะดำารงอยู่ หรือ ‘ดาวรุ่งแซ่
ซ้อง’ ด้วยความชื่นบาน; กับพระองค์ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
เป็นรอบนิรันดร์เดียว” (History of the Church, 4:597)

แอลม� 40:11 วิญญ�ณของมนุษย์ทุกคนถูก “นำ�กลับ
บ้�นไปสู่พระผู้เป็นเจ้�องค์น้ันผู้ประท�นชีวิตให้พวกเข�”

•	ถ้าเราเข้าสู่โลกวิญญาณเม่ือส้ินชีวิต ไม่ใช่ท่ีประทับจริงๆ ของ 
พระผู้เป็นเจ้า เราพึงเข้าใจถ้อยคำาของแอลมาว่าอย่างไร

ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่าแอลมา
ไม่จำาต้องหมายความว่าเราถูกนำากลับไปในที่ประทับของพระ
ผู้เป็นเจ้า “ถ้อยคำาเหล่านี้ของแอลมา [40:11] ตามที่ข้าพเจ้า
เข้าใจ มิได้ตั้งใจจะถ่ายทอดความคิดว่าวิญญาณทุกดวงกลับ
สู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อจัดให้ไปยังสถานที่แห่งสันติสุข
หรือสถานที่แห่งการลงโทษและแต่ละคนรับการพิพากษาเบื้อง
พระพักตร์พระองค์ ‘นำากลับบ้านไปสู่พระผู้เป็นเจ้า’ [เปรียบ 
เทียบ ปัญญาจารย์ 12:7] หมายความเพียงว่าการดำารงอยู่ใน
ความเป็นมรรตัยของพวกเขาสิ้นสุดลง และพวกเขากลับสู่โลก
แห่งวิญญาณ ที่นั่นจะจัดให้พวกเขาไปยังสถานที่หนึ่งตามงาน
ของพวกเขาพร้อมกับคนเที่ยงธรรมหรือกับคนไม่เที่ยงธรรมเพ่ือ
รอการฟื้นคืนชีวิตที่นั่น ‘กลับไปหาพระผู้เป็นเจ้า’ เป็นวลีซึ่งมี
ค่าเท่ากับเงื่อนไขอีกหลายเงื่อนไขที่เราทราบกันดี ตัวอย่างเช่น 
ชายคนหนึ่งใช้เวลาครบกำาหนดในสนามเผยแผ่ต่างประเทศ  
เมื่อเขาได้รับการปลดและกลับไปสหรัฐ เขาอาจจะพูดว่า ‘ดีจัง 
ที่ได้กลับบ้าน’ แต่บ้านของเขาอาจเป็นที่ใดที่หนึ่งในยูทาห์หรือ 
ไอดาโฮหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของตะวันตก” (Answers to  
Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith  Jr., 
5 vols. [1957–1966], 2:85)

ประธานจอร์จ  คิว. แคนนอน (1827–1901) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดอธิบายว่าแอลมา “มิได้ตั้งใจจะถ่ายทอดความคิดว่าคน 
เหล่านั้นได้เข้าสู่ที่ประทับส่วนพระองค์ของพระผู้เป็นเจ้าทันที 
เห็นได้ชัดว่าเขาใช้วลีน้ันในความหมายท่ีจำากัด” (Gospel Truth: 
Discourses and Writings of President George Q. Cannon, 
sel. Jerreld L. Newquist [1987], 58)

แอลม� 40:11–15 สภ�พของจิตวิญญ�ณระหว่�งคว�ม 
ต�ยกับก�รฟื้นคืนชีวิต

•	คำาชี้แจงต่อไปนี้ช่วยให้เราเข้าใจสภาพของสัตภาวะทาง
วิญญาณหลังจากความตายและก่อนการฟ้ืนคืนชีวิตของพวก

บทนำ�
เกิดอะไรขึ้นกับผู้คนหลังจากพวกเขาสิ้นชีวิต แอลมา 40–42 
มุ่งเน้นคำาแนะนำาที่แอลมาให้แก่โคริแอนทอนบุตรชายที่ดื้อรั้น 
เอาแต่ใจผู้มีคำาถามคล้ายกัน แอลมาตอบคำาถามโดยสอนเรื่อง 
โลกวิญญาณ การพิพากษา การฟื้นคืนชีวิต กฎแห่งการนำากลับ
คืน และการลงโทษคนบาป ขณะที่แอลมาจบการสอนโคริแอน- 
ทอน ท่านตอบคำาถามว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากปราศจากการ 
กลับใจ บาป กฎ และการลงโทษ คำาตอบที่แอลมาให้แก่บุตร 
ชายช่วยให้เราเข้าใจเช่นกันถึงแผนแห่งความสุข ความยุติธรรม 
และพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า และว่าส่ิงเหล่าน้ีมีผลต่อความ 
เจริญก้าวหน้านิรันดร์ของเราอย่างไร

บทวิจ�รณ์
แอลม� 40:4–10 “ทั้งหมดนี้เป็นเสมือนหนึ่งวันสำ�หรับ
พระผู้เป็นเจ�้”

•	หลังจากเป็นพยานต่อโคริแอนทอนถึงความเป็นจริงของการ 
ฟื้นคืนชีวิตแล้ว แอลมาพูดถึงความไม่แน่นอนของกำาหนดเวลา 
การฟื้นชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับมวลมนุษย์ ข้อกังวลดังกล่าวไม ่
สำาคัญต่อแอลมาเพราะท่านกล่าวว่า “ทั้งหมดนี้เป็นเสมือนหนึ่ง 
วันสำาหรับพระผู้เป็นผู้เจ้า” (แอลมา 40:8) ศาสดาพยากรณ ์
โจเซฟ สมิธ (1805–1844) เปิดเผยว่าสำาหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้ว  
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง “จะแสดงให้ประจักษ์, . . .  อดีต, ปัจจุบัน, 
และอนาคต, และเป็นอย่างนั้นตลอดไปต่อพระพักตร์พระเจ้า” 
(คพ. 130:7)

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926-2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าพระเจ้าทรงทำาสิ่งต่างๆ ในวิธีของพระ- 
องค์อย่างไร

“พระผู้เป็นเจ้าทรงงานแห่งการไถ่เป็นเวลานานก่อนเวลามรรตัย 
เริ่มต้นบนโลกนี้—และพระองค์จะยังทรงงานแม้หลังจากเวลา
มรรตัยไม่มีอีกแล้ว (ดู คพ. 88:110; แอลมา 40:8) . . .

“ต่อจากนั้นสิ่งต่างๆ จะ ‘ทำาในวิธี [ของพระผู้เป็นเจ้า] ไม่ใช่ของ 
เราตามพระเมตตาของพระองค์ (คพ. 104:16) เมื่อนั้นจุดประ- 
สงค์ของพระผู้เป็นเจ้า ความอดทนของพระองค์ เดชานุภาพ 
ของพระองค์ และความรักอันลึกซึ้งของพระองค์ ซึ่งมีมานาน
ก่อนเวลาเริ่มต้น จะทรงมีต่อไปแม้จะไม่มีเวลาหลังจากนั้นอีก
แล้ว (ดู คพ. 84:100; แอลมา 40:8)

“ความจริงเหล่านี้และความจริงอื่นๆ อยู่ในบรรดาสิ่งที่เปาโล 
เรียกว่า ‘ความล้ำาลึกของพระเจ้า’ (1  โครินธ์ 2:10)” (A  
Wonderful Flood of Light [1990], 50, 58–59)

แอลมา  40–42

บทที ่   32
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แอลม� 40:16–22 ก�รฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก

•	แอลมากำาลังพูดถึงการฟ้ืนคืนชีวิตครั้งแรกเกี่ยวกับเวลาบน 
โลกนี้ พระเยซูคริสต์จะฟื้นคืนพระชนม์องค์แรก ไม่นานหลัง
จากนั้นคนชอบธรรมที่เคยมีชีวิตและสิ้นชีวิตนับแต่กาลเร่ิมต้น 
แผ่นโลกอันเป็นมรรตัยของเราเรื่อยมาจนถึงเวลาการฟื้นคืน 
พระชนม์ของพระคริสต์จะฟื้นคืนชีวิตตามหลังพระองค์ (ดู  
แอลมา 40:16,  20; คพ. 133:54–55) แอลมาเรียกการฟื้นคืน
ชีวิตครั้งนี้ว่าการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอธิบายว่าการฟื้นคืนชีวิตครั้ง
แรกรวมถึงช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ด้วย

“แม้จะมีการฟื้นคืนชีวิตทั่วไปของคนชอบธรรม ณ เวลาที่พระ
คริสต์ทรงลุกขึ้นจากบรรดาคนตาย แต่เป็นธรรมเนียมของเราที่
จะพูดถึงการฟื้นคืนชีวิตของคนชอบธรรม ณ การเสด็จมาครั้งที่
สองของพระคริสต์ว่าเป็นการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก นี่เป็นครั้งแรก
สำาหรับเรา เพราะเราไม่ค่อยคิดหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่าน
ไปแล้ว พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่า ณ เวลาแห่งการเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระองค์ หลุมศพจะเปิดออก คนเที่ยงธรรมจะออก
มาปกครองแผ่นดินโลกกับพระองค์เป็นเวลาหนึ่งพันปี . . .

“ณ เวลาแห่งการเสด็จมา [ครั้งที่สอง] ของพระคริสต์ ‘คนเหล่า
นั้นที่หลับอยู่ในหลุมศพของพวกเขาจะออกมา, เพราะหลุมศพ 
ของพวกเขาจะเปิดออก; และพระเจ้าจะทรงพาพวกเขาขึ้นไป 
เฝ้าพระองค์ท่ามกลางเสาแห่งฟ้าสวรรค์ด้วย—พวกเขาเป็นของ 
พระคริสต์, ผลแรก, คนเหล่านั้นที่จะลงมาพร้อมกับพระองค ์
ก่อน, และคนเหล่านั้นที่อยู่บนแผ่นดินโลกและในหลุมศพพวก 
เขา, ผู้ที่พระเจ้าทรงพาขึ้นไปเฝ้าพระองค์ก่อนใคร; และทั้งหมด
นี้โดยเสียงอันเกิดจากการเป่าแตรของเทพแห่งพระผู้เป็นเจ้า’  
[คพ. 88:97–98] คนเหล่านี้เป็นคนเที่ยงธรรม ‘ชื่อของพวกเขา
มีเขียนไว้ในสวรรค์, ที่ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ทรงเป็นผู้
พิพากษาของคนท้ังปวง. คนเหล่าน้ีคือคนท่ีเป็นคนเท่ียงธรรมซ่ึง 
ดีพร้อมโดยผ่านพระเยซู สื่อกลางแห่งพันธสัญญาใหม่, ผู้ทรง
ทำาให้เกิดการชดใช้ที่สมบูรณ์นี้โดยผ่านการหลั่งพระโลหิตของ
พระองค์เอง’ [คพ. 76:68–69] “หลังจากเหตุการณ์อันสำาคัญ
ยิ่งนี้ และหลังจากพระเจ้าและคนชอบธรรมผู้ทรงพาขึ้นไปเฝ้า 
พระองค์ลงมาบนแผ่นดินโลกแล้ว การฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหนึ่ง 
จะเกิดขึ้น อาจถือว่าครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของครั้งแรก แม้จะเกิด
ขึ้นทีหลัง ในการฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้คนของระดับเทอร์เรสเตรียล
จะออกมา คนเหล่านี้ไม่มีค่าควรให้พาขึ้นไปเฝ้าพระองค์ แต่มี
ค่าควรจะออกมาชื่นชมการปกครองยุคมิลเลเนียม” (Doctrines 
of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3  vols. [1954–
1956], 2:295–297)

เขา “เมื่อร่างกายตาย วิญญาณจะอยู่ต่อไป ในโลกวิญญาณ 
‘พระองค์ทรงรับวิญญาณคนชอบธรรมเข้าในสภาพแห่งความ 
สุข, ซึ่งเรียกว่าเมืองบรมสุขเกษม, สภาพของการพักผ่อน,  
สภาพของความสงบสุข, ซึ่งที่นั่นพวกเขาจะพักผ่อนจากความ
ยุ่งยากทั้งหลายทั้งปวงของพวกเขาและจากความกังวลท้ังปวง, 
และโทมนัส’ (แอลมา 40:12) สถานที่ซึ่งเรียกว่าเรือนจำาวิญ- 
ญาณสงวนไว้สำาหรับ ‘คนเหล่านั้นผู้ตายในบาปของพวกเขา,  
โดยปราศจากความรู้ถึงความจริง, หรือในการล่วงละเมิด, โดย
ปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย’ (คพ. 138:32) วิญญาณใน
คุก ‘ได้รับการสอนถึงศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า, การกลับใจจาก
บาป, การบัพติศมาแทนเพื่อการปลดบาป, ของประทานแห่ง
พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ, และหลักธรรมอื่นๆ ทั้งสิ้น
ของพระกิตติคุณที่พวกเขาจำาเป็นต้องรู้’ (คพ. 138:33–34) ถ้า
เขายอมรับหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณ กลับใจจากบาป และ
ยอมรับศาสนพิธีที่ประกอบแทนเขาในพระวิหาร เขาจะได้รับ 
การต้อนรับเข้าสู่เมืองบรมสุขเกษม” (ดู แน่วแน่ต่อศรัทธา:  
ศัพทานุกรรมพระกิตติคุณ [2004] หน้า 104–105)

•	ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) ช่วยให้เราเข้าใจความ
แตกต่างระหว่างที่ต้ังของโลกวิญญาณกับที่พำานักของพระผู้
เป็นเจ้าชัดเจนขึ้น “เมื่อท่านละร่างกายนี้แล้ว ท่านจะไปที่ไหน 
ไปยังโลกทางวิญญาณ ท่านจะไปสู่อ้อมอกของอับราฮัมหรือไม่  
ไม่ ไม่ใกล้ที่นั่นเลยแต่ไปในโลกวิญญาณ โลกวิญญาณอยู ่
ที่ไหน อยู่ที่นี่ วิญญาณดีและวิญญาณชั่วไปด้วยกันหรือไม่ ใช่  
พวกเขาไปด้วยกัน พวกเขาอาศัยอยู่ในอาณาจักรหนึ่งใช่หรือ
ไม่ ใช่ พวกเขาอยู่ในอาณาจักรหนึ่ง พวกเขาไปดวงอาทิตย์หรือ 
ไม่เลย พวกเขาอยู่เหนือเขตแดนของแผ่นดินโลกที่วางระเบียบ
ไว้หรือไม่ ไม่ พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างนั้น พวกเขาออกมาบนโลก
นี้” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe 
[1954], 376)
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•	ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ (1838–1918) พูดเกี่ยวกับความ
ไม่สมประกอบในการฟื้นคืนชีวิตว่า “ความไม่สมประกอบจะถูก 
นำาออกไป ความพิการจะถูกกำาจัด ชายและหญิงจะบรรลุถึง 
ความบริบูรณ์ของวิญญาณ ความบริบูรณ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ออกแบบไว้ต้ังแต่ต้น จุดประสงค์ของพระองค์คือเพ่ือทำาให้ชาย 
หญิงซึ่งเป็นบุตรธิดาของพระองค์ ผู้เกิดมาเป็นทายาทของพระ 
ผู้เป็นเจ้า และทายาทร่วมกับพระเยซูคริต์ บริบูรณ์ทั้งทางร่าง- 
กายและวิญญาณ ผ่านการเชื่อฟังกฎซึ่งโดยกฎนั้นพระองค์ทรง
จัดเตรียมวิธีให้ความบริบูรณ์นั้นเกิดแก่ลูกทุกคนของพระองค์” 
(Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 23) 

แอลม� 40:26 “คว�มต�ยอันน่�พร่ันพรึงม�สู่คนช่ัวร้�ย”

•	ข้อความต่อไปนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่า “ความตายอันน่าพรั่น 
พรึง” หมายถึงอะไร “บางครั้งพระคัมภีร์พูดถึงความรอดจาก 
ความตายครั้งที่สอง ความตายครั้งที่สองคือความตายทางวิญ- 
ญาณคร้ังสุดท้าย—การถูกตัดขาดจากความชอบธรรมและไม่ได้ 
รับท่ีในอาณาจักรแห่งรัศมีภาพ (ดู แอลมา 12:32; คพ. 88:24) 
ความตายครั้งที่สองนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะถึงการพิพากษา 
ครั้งสุดท้าย และจะเกิดกับคนไม่กี่คน (ดู คพ. 76:31–37) แทบ
ทุกคนที่เคยมีชีวิตบนแผ่นดินโลกมั่นใจจะรอดจากความตาย
ครั้งที่สอง (ดู คพ. 76:40–45)” (แน่วแน่ต่อศรัทธา 120)

แอลม� 41 กฎแห่งก�รนำ�กลับคืน

•	คนบางคนในปัจจุบันอาจสงสัยเหมือนโคริแอนทอนว่าเหตุ
ใดการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมจึงสำาคัญถ้าทุกคนได้รับพร
ของการฟื้นคืนชีวิต แอลมา 41 กล่าวถึงข้อกังวลเหล่านี้

สำาหรับลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์แล้ว ผลของกฎแห่งการนำา 
กลับคืนขึ้นอยู่กับความซื่อสัตย์ของพวกเขาในการรักษาพระ
บัญญัติของพระองค์ ด้วยเหตุนี้แอลมาจึงอธิบายต่อโคริแอน- 
ทอนว่าคนเราไม่สามารถ “ได้รับการนำากลับคืนจากบาปไปสู่
ความสุข” ได้ (แอลมา 41:10  ) นี่คล้ายคลึงกับกฎของการ 
เก็บเกี่ยว เราหว่านสิ่งใด เราจะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้น (ดู กาลาเทีย  
6:7; คพ.130:20–21 ) แอลมากระตุ้นบุตรชายให้ “ทำาความ 
ดีตลอดเวลา” ทั้งนี้เพื่อจะ “มีความดีเป็นรางวัลแก่ลูกอีก. เพราะ 
สิ่งซึ่งลูกได้ส่งออกไปจะกลับมาสู่ลูกอีก, และจะถูกนำากลับคืน
มา” (แอลมา 41:14–15)

แอลมาสอนบุตรชายด้วยว่ากฎแห่งการนำากลับคืนทำาให้ร่างกาย 
คืนสู่สภาพสมบูรณ์แบบเดิมในการฟื้นคืนชีวิต “จิตวิญญาณจะ
ทรงนำากลับมาสู่ร่างกาย  . . .   ; แท้จริงแล้ว, แม้ผมเส้นหนึ่งบน

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองให้คำาอธิบายเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีวิตครั้งแรก 
ซึ่งเรียกเช่นกันว่าเป็นการฟื้นคืนชีวิตของคนเที่ยงธรรมและ 
เป็นการฟื้นคืนชีวิตแห่งชีวิต ดังนี้ “คนที่ออกมาตอนเช้าของการ 
ฟ้ืนคืนชีวิตคร้ังน้ีออกมาพร้อมร่างกายซีเลสเชียลและจะสืบทอด 
รัศมีภาพซีเลสเชียล คนเหล่าน้ีคือคนท่ีเป็นผลแรกของพระคริสต์ 
คนที่ออกมาตอนบ่ายของการฟื้นคืนชีวิตครั้งนี้ออกมาพร้อม 
ร่างกายเทอร์เรสเตรียลและด้วยเหตุนี้จึงสืบทอดอาณาจักรน้ัน  
พวกเขาอยู่ ณ การเสด็จมาครั้งนี้ของพระคริสต์ ทุกคนที่ฟื้นคืน
ชีวิตแล้วจนถึงบัดนี้ล้วนได้รับร่างกายซีเลสเชียล การออกมา 
ของสัตภาวะเทอร์เรสเตรียลไม่เริ่มขึ้นจนหลังจากการเสด็จมา 
ครั้งที่สอง (คพ. 76:50–80; 88:95–99.)” (Doctrinal New  
Testament Commentary, 3 vols. [1971–1973], 1:196)

แอลม� 40:23 “ร�่งอันถูกต้องและบริบูรณ์”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ถึงความอบอุ่นใจอันเกิดจากการรู้ว่าความพิการทั้งหลายจะได้
รับการแก้ไขในการฟื้นคืนชีวิต

“นับเป็นความอบอุ่นใจท่ีรู้ว่าผู้มีข้อเสียเปรียบในชีวิตจากความ
พิการแต่กำาเนิด การได้รับบาดเจ็บขณะมีชีวิต ความเจ็บไข้ได้
ป่วย หรือสุขภาพที่เสื่อมโทรมตามวัย จะฟื้นคืนชีวิตใน “ร่างอัน
ถูกต้องและบริบูรณ์’ . . .

“ความแน่นอนของการฟื้นคืนชีวิตให้พลังและความคิดแก่เราที่ 
จะอดทนต่อการท้าทายของชีวิตมรรตัย ซึ่งเราแต่ละคน อีกทั้ง 
คนที่เรารักต้องประสบ ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางอารมณ์  
ทางจิตใจ หรือทางร่างกายท่ีเราเป็นมาแต่กำาเนิด หรือเป็นในช่วง 
ชีวิตมรรตัย การฟื้นคืนชีวิตทำาให้เรารู้ว่าความบกพร่องในชีวิต 
มรรตัยเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้น!” (ใน Conference 
Report, Apr. 2000, 16–17; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน้า 
18–19)
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พิสูจน์ว่าตัวเรามีค่าควรกับโอกาสนิรันดร์ นี่คือทั้งหมดของแผน 
ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระบิดาทรงมีไว้เพื่อลูกๆ ของพระองค์” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1989,  16; หรือ Ensign, May 1989, 
13–14)

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกแห่งสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์โรนัลด์  อี.  
โพลแมนเพิ่มเติมว่า ความเป็นมรรตัยเป็นเวลาให้เรียนรู้การตรง 
กันข้ามและเลือกระหว่างการตรงกันข้ามเหล่านั้น “แผนแห่ง 
ความรอดที่เสนอต่อเราและเรายอมรับในสถานะก่อนมรรตัย 
รวมถึงช่วงเวลาแห่งการทดลองบนแผ่นดินโลก ซึ่งในช่วงนี้เรา 
ประสบการตรงกันข้าม ทำาการเลือก เรียนรู้ผลของการเลือกนั้น 
และเตรียมกลับไปที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า การประสบความ
ยากลำาบากเป็นส่วนจำาเป็นของกระบวนการ เพราะรู้เช่นนี้เรา
จึงเลือกมาสู่ความเป็นมรรตัย (ดู 2 นีไฟ 2:11–16)” (ใน Con-
ference Report, Apr. 1989, 29; หรือ Ensign, May 1989, 23)

•	เอ็ลเดอร์วิลเลียม  อาร์. แบรดฟอร์ดแห่งสาวกเจ็ดสิบสรุปว่า
จุดประสงค์ของความเป็นมรรตัยคือกลับเป็นเหมือนพระบิดา
ในสวรรค์ “ชีวิตนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลอง เป็นของประทาน
อันน่าอัศจรรย์ของเวลาซึ่งในช่วงนี้เราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็น
เหมือนพระบิดาบนสวรรค์ได้โดยทำาตามคำาสอนของพระบุตร
พระองค์ พระเยซูคริสต์ เส้นทางที่พระองค์ทรงนำาเราไม่ใช่เส้น
ทางสับสนอลหม่าน แต่เป็นเส้นทางเรียบง่าย ตรง และสว่าง
โดยพระวิญญาณ” (ใน Conference Report, Apr. 1992, 40; 
หรือ Ensign, May 1992, 29)

แอลม� 42:11–31 กฎแห่งคว�มยุติธรรมและคว�มเมตต�

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง อธิบายว่าการพลีบูชาของพระผู้ช่วยให้รอดยอมให้ความ
เมตตาเผื่อแผ่มาถึงเราโดยไม่ละเมิดกฎแห่งความยุติธรรม

“เราแต่ละคนมีสินเชื่อทางวิญญาณประเภทหนึ่ง วันหนึ่งจะม ี
การปิดบัญชีและต้องทำางบดุลบัญชี อย่างไรก็ดี ตอนนี้เราอาจ 
ไม่วิตกทุกข์ร้อน แต่เมื่อวันนั้นมาถึงและจวนได้เวลายึดทรัพย์  
เราจะหาจนทั่วด้วยความกลัดกลุ้มกระวนกระวายใจให้คนบาง
คน ใครก็ได้ มาช่วยเรา

“และตามกฎนิรันดร์ไม่สามารถหยิบยื่นความเมตตานอกจาก
จะมีคนเต็มใจรับหนี้แทนเราได้ ชำาระหนี้ให้เรา และวางเงื่อนไข
สำาหรับการไถ่เรา

“เว้นแต่จะมีคนกลาง เว้นแต่เราจะมีเพื่อน หาไม่แล้วน้ำาหนัก
เต็มพิกัดของความยุติธรรมจะต้องตกมาถึงเราแน่นอน ไม่มีการ
ลดหย่อนและไม่มีความเห็นใจ การชดเชยเต็มขนาดสำาหรับการ

ศีรษะก็จะไม่หายไป” (แอลมา 40:23) อย่างไรก็ดี ระดับรัศมี
ภาพของร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิตขึ้นอยู่กับระดับความซื่อสัตย์ของ
แต่ละบุคคล (ดู คพ. 88:28–32)

แอลม� 41:10  “คว�มช่ัวร้�ยไม่เคยเป็นคว�มสุขเลย”

•	คำาแนะนำาต่อไปนี้เสริมน้ำาหนักความสำาคัญของการแสวงหา
ความสุขโดยดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณ

“คนเป็นอันมากพยายามหาความสุขและสัมฤทธิผลในกิจกรรม 
ที่ตรงข้ามกับพระบัญญัติของพระเจ้า เขาปฏิเสธแหล่งเดียว 
ของความสุขที่แท้จริงโดยไม่แยแสแผนของพระผู้เป็นเจ้าที่ทรง
วางไว้เพื่อเขา เขาก้มหัวให้มาร ผู้ ‘แสวงหาเพื่อจะให้มนุษย์ทั้ง
ปวงเศร้าหมองเหมือนตัวเขา’ (2  นีไฟ 2:27) สุดท้ายเขาเรียนรู้
ความจริงที่แอลมาเตือนโคริแอนทอนบุตรชายว่า ‘ความชั่วร้าย
ไม่เคยเป็นความสุขเลย’ (แอลมา 41:10) . . .

“ขณะที่ท่านแสวงหาความสุข จำาไว้ว่าวิธีเดียวที่จะให้ความสุข 
แท้จริงคือดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ ท่านจะพบความสงบ 
สุขนิรันดร์เมื่อท่านพยายามรักษาพระบัญญัติ สวดอ้อนวอนขอ
ความเข้มแข็ง กลับใจจากบาป มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีงาม 
และให้การรับใช้ที่มีความหมาย ท่านจะรู้ว่ามีความสนุกสนาน
ภายในขอบเขตที่พระบิดาที่รักในสวรรค์ทรงกำาหนดไว้ที่นั่น” 
(แน่วแน่ต่อศรัทธา หน้า 123–124)

แอลมา 41:11–14

เราได้รับอะไรถ้าเรา “ปฏิบัติโดยเที่ยงธรรม, ตัดสิน
โดยชอบธรรม, และทำาความดีตลอดเวลา”

 
แอลม� 42:1–10 “เวล�แห่งก�รทดลอง”

•	เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายจุดประสงค์ของเวลาแห่งการทดลองท่ีเรียกว่าความ 
เป็นมรรตัยไว้ดังนี้ “จุดประสงค์หลักของชีวิตบนแผ่นดินโลกคือ 
ยอมให้วิญญาณของเรา ซึ่งดำารงอยู่ก่อนโลกเป็นมา รวมกับ
ร่างกายของเราเพ่ือช่วงโอกาสอันสำาคัญยิ่งในความเป็นมรรตัย 
ความสัมพันธ์กันของทั้งสองมอบเอกสิทธิ์ให้เราเติบโต พัฒนา 
และเป็นผู้ใหญ่เต็มท่ีซึ่งเราจะเป็นเช่นน้ันได้ก็ต่อเม่ือร่างกาย
และวิญญาณรวมกันเท่านั้น ด้วยร่างกายของเรา เราผ่านการ
ทดลองจำานวนหนึ่งซึ่งเรียกว่าสภาพแห่งการทดลองของการ 
ดำารงอยู่ของเรา นี่เป็นช่วงของการเรียนรู้และการทดสอบเพื่อ 

แอลมา 40–42
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“ข้าพเจ้าประสงค์จะบรรเทาความเจ็บปวดของผู้ทนทุกข์จาก 
ความรู้สึกไม่สบายใจเน่ืองด้วยความรู้สึกผิด ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือน 
แพทย์ที่เริ่มการรักษาของเขาโดยพูดว่า ‘นี่อาจจะทำาให้คุณเจ็บ
นิดหน่อยนะครับ . . . ’

“อย่างน้อยเราทุกคนคงเคยลิ้มรสความเจ็บปวดจากมโนธรรม 
อันเนื่องมาจากความผิดของเรามาแล้ว

“ยอห์นกล่าวว่า ‘ถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาป เราก็ลวง 
ตนเอง และสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลย’ [1  ยอห์น 1:8] จากนั้น
ท่านกล่าวอย่างแข็งกร้าวมากขึ้นว่า ‘ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่ได้
ทำาบาป ก็เท่ากับเราได้ทำาให้ [พระเจ้า] เป็นผู้ตรัสมุสาและพระ
ดำารัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ในเราทั้งหลายเลย’ [1 ยอห์น 1:10]

“บางครั้งเราทุกคน และบ่อยครั้งพวกเราบางคนไม่สบายใจกับ
ความสำานึกผิดจากมโนธรรม เพราะสิ่งที่เราทำาผิดหรือไม่ได้ทำา 
ความรู้สึกผิดมีผลต่อวิญญาณเช่นเดียวกับความเจ็บปวดมีผล
ต่อร่างกาย . . .

“เราต่างก็ทำาความผิด บางครั้งเราทำาลายตนเองและทำาร้ายผู ้
อื่นสาหัสจนเราเองไม่สามารถแก้ไขได้ เราทำาลายสิ่งที่เราแก้ไข
เองไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ในธรรมชาติของเรา เราจึงรู้สึกผิด อับอาย
ขายหน้า และทุกข์ทรมาน ซึ่งเราเยียวยาเองไม่ได้ นั่นคือเวลาที่
อำานาจการรักษาของการชดใช้จะเข้ามาช่วย

“พระเจ้าตรัสว่า ‘ดูเถิด, เรา, พระผู้เป็นเจ้า, ทนทุกข์กับสิ่งเหล่า
นี้เพื่อทุกคน, เพื่อพวกเขาจะได้ไม่ทนทุกข์หากพวกเขาจะกลับ
ใจ [คพ. 19:16]” (ใน Conference Report, Apr. 2001, 27–28; 
หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2001 หน้า 30–32)

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) พูดถึง 
คุณค่าของมโนธรรมอันละเอียดอ่อนดังนี้ “ยอดเยี่ยมเพียงใดที ่
พระผู้เป็นเจ้าประสาทพรเราด้วยเครื่องนำาทางที่ละเอียดอ่อน 
แต่มีพลังซึ่งเราเรียกว่ามโนธรรม! บางคนกล่าวได้อย่างเข้าทีว่า 
‘มโนธรรมคือประกายซีเลสเชียลซึ่งพระผู้เป็นเจ้าทรงใส่ไว้ใน 
มนุษย์ทุกคนโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยจิตวิญญาณของเขาให ้
รอด’ แน่นอนว่านี่เป็นเครื่องมือซึ่งปลุกจิตวิญญาณมาสู่ความ 
สำานึกในบาป ปลุกเร้าบุคคลให้ตัดสินใจปรับเปลี่ยน ทำาให้เขา 
ตระหนักในการล่วงละเมิดโดยไม่ผ่อนหนักให้เป็นเบา หรือลด 
ความผิดให้น้อยลง ยินดีเผชิญข้อเท็จจริง รับมือกับปัญหา และ
รับโทษที่จำาเป็น—และบุคลลนั้นยังไม่ได้เริ่มกลับใจจนกว่าเขา
จะอยู่ในกรอบความคิดนี้ ความเสียใจคือท่าที ทิ้งการกระทำาผิด 
คือจุดเริ่มต้น แต่คนนั้นไม่ได้เริ่มเข้าใกล้การให้อภัยตราบใดที ่
ยังมีข้อแก้ตัวและข้ออ้าง จนกว่ามโนธรรมของเขาปลุกเขามาก

ล่วงละเมิดทุกอย่าง ไม่ว่าเล็กน้อยหรือล้ำาลึกเพียงใด จะถูกบีบ
บังคับเอาจากเราจนกว่าเราจะใช้หนี้จนครบ

“แต่จงรู้ว่า ความจริง ความจริงอันรุ่งโรจน์ ประกาศว่ามีพระผู้
เป็นสื่อกลางดังกล่าว

“ ‘ด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์
เดียว และมีคนกลางแต่ผู้เดียว
ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ คือ
พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็น
มนุษย์’ (1 ทิโมธี 2:5)

“โดยผ่านพระองค์ความเมตตา 
เผื่อแผ่มาถึงเราแต่ละคนได้ 
อย่างเต็มท่ีโดยไม่ฝืนกฎนิรันดร์ 
แห่งความยุติธรรม

“ความจริงดังกล่าวเป็นราก
เหง้าของหลักคำาสอนในคริสต์
ศาสนา . . .

“การเผื่อแผ่ความเมตตาจะไม่
เกิดขึ้นอัตโนมัติ จะต้องผ่าน 
พันธสัญญากับพระงค์ ตาม
เงื่อนไขของพระองค์ เงื่อนไขที่ 
เอื้อเฟื้อของพระองค์ ซึ่งรวมถึง 
สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือการ
บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาท้ังตัว
เพื่อการปลดบาป 

“มวลมนุษย์มีกฎแห่งความยุติธรรมคุ้มครอง พรแห่งการไถ่และ
การเยียวยาของความเมตตาเผื่อแผ่มาถึงเราแต่ละคนได้ทันที” 
Ensign, May 1977, 55–56)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์แบ่งปันข้อคิดดังนี้ “ความยุติ- 
ธรรมและความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าจะสมบูรณ์ แบบอย่าง 
เห็นได้ชัดจนเม่ือถึงการพิพากษาคร้ังสุดท้ายจะไม่มีการร้องทุกข์ 
แต่อย่างใด ทั้งจากคนที่เคยสงสัยว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงแบ่งงาน
อย่างไรในโลกมนุษย์ (ดู 2  นีไฟ 9:14–15; แอลมา 5:15–19; 
12:3–14; 42:23–26,  30)” (ใน Conference Report, Apr. 
2000, 92; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน้า 94)

แอลม� 42:18–30 คว�มสำ�นึกผิดจ�กมโนธรรม

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์อธิบายคุณค่าความสำานึกผิด 
จากมโนธรรมไว้ดังนี้

ความยุติธรรม

ความยุติธรรม

บทที่ 32

ความเมตตา
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พระองค์มิเพียงประทานพรแห่งการฟ้ืนคืนชีวิตแก่ทุกคนเท่านั้น 
แต่ยังทรงเปิดทางสู่ชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ถือปฏิบัติตามคำาสอนและ
บัญญัติของพระองค์ด้วย” (ใน Conference Report, Oct. 
1999, 92; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน้า 89-90)

แอลมา 42:27–30

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกความสัมพันธ์อะไร
ระหว่างสิทธิ์เสรีกับภาระรับผิดชอบ

 
ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เหตุใดความชั่วร้ายจึงไม่สามารถนำาไปสู่ความสุขได้ เหตุใด

บางครั้งจึงดูเหมือนคนชั่วร้ายมีความสุข

•	เราต้องทำาอะไรจึงจะให้การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดเกิด
ประโยชน์ต่อเรา

•	กฎแห่งความยุติธรรมเอื้อประโยชน์ต่อเราอย่างไร

•	กฎแห่งความเมตตาเอื้อประโยชน์ต่อเราอย่างไร

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เตรียมและหากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ให้พูดสั้นๆ เกี่ยวกับโลก 

วิญญาณโดยใช้พระคัมภีร์อ้างอิงสองหรือสามข้อจาก แอลมา 
40–42

•	แอลมาสอนโคริแอนทอนบุตรของท่านเกี่ยวกับการฟื้นคืน
ชีวิตว่าอย่างไร

•	เขียนนิยามหรือคำาอธิบายพอสังเขปของคำาต่อไปนี้: กฎแห่ง
การนำากลับคืน กฎแห่งความยุติธรรม กฎแห่งความเมตตา

พอจะทำาให้เขาดำาเนินการในเรื่องนั้น นี่คือสิ่งที่แอลมาหมายถึง 
ขณะบอกโคริแอนทอนบุตรชายว่า ‘ไม่มีผู้ใดได้รับการช่วยให ้
รอดนอกจากคนที่สำานึกผิดอย่างแท้จริง.’ (แอลมา 42:24)” 
(The Miracle of Forgiveness [1969], 152)

แอลม� 42:23 “ก�รชดใช้ทำ�ให้เกิดก�รฟื้นคืนชีวิต”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เป็นพยานถึง
ความสง่างามของการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ซึ่งทำาให้การฟื้น
คืนชีวิตอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ดังนี้

“พระองค์ทรงแสดงความรักได้ 
อย่างน่าประทับใจในการสิ้น 
พระชนม์ของพระองค์เมื่อครั้ง 
พลีพระชนม์ชีพเป็นเครื่องบูชา 
สำาหรับมนุษย์ทั้งปวง การชดใช้
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเจ็บ 
ปวดสุดพรรณนาและกลาย
เป็นเหตุการณ์สำาคัญที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ การกระทำาจาก

พระคุณโดยที่มนุษย์ไม่ต้องให้อะไรเลย แต่รับประกันว่าทุกคน
ที่เคยมีชีวิตหรือจะมีชีวิตบนแผ่นดินโลกจะฟื้นคืนชีวิต

“ไม่มีการกระทำาใดในประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นของมนุษย์เปรียบได้ 
กับการกระทำาน้ี ไม่มีส่ิงใดท่ีเคยเกิดข้ึนจะเทียบได้กับส่ิงน้ี ความ 
ไม่เห็นแก่ตัวอย่างสิ้นเชิงพร้อมด้วยความรักอันไม่มีขอบเขต
สำาหรับมนุษยชาติท้ังปวงกลายเป็นการกระทำาอันหาที่เปรียบ
มิได้ของความเมตตาที่ทรงมีต่อเผ่าพันธุ์ทั้งสิ้นของมวลมนุษย์

“การประกาศชัยชนะของความ
เป็นอมตะในเวลาเช้าอีสเตอร์
แรกนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการ 
ฟื้นคืนพระชนม์ ดังที่เปาโล 
สามารถประกาศว่า ‘เพราะว่า
คนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่อง
ดับอาดัมฉันใด คนทั้งปวงก็จะ
กลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระ
คริสต์ฉันนั้น’ (1 โครินธ์ 15:22)  
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ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) บรรยายความโศก- 
เศร้าในสวรรค์ที่เกิดควบคู่กับเหตุการณ์เช่นนั้นแม้เมื่อเห็นควร 
ทำาสงคราม “ข้าพเจ้าคิดว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราต้องทรง 
กันแสงเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรลงมาเห็นลูกๆ ใช้สิทธิกำาเนิด
อันสูงส่งเข่นฆ่ากันอย่างเหี้ยมโหดตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา”  
(ใน Conference Report, Apr. 2003, 82; หรือ เลียโฮนา พ.ค.  
2003 หน้า 99) ชาวนีไฟกับแม่ทัพโมโรไนแสดงเจตคติที่ถูกต้อง
ต่อสงครามและการนองเลือด (ดู บทวิจารณ์สำาหรับแอลมา  
43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 ในหน้า 251)

•	ในช่วงสงครามโลก  ครั้งที่สอง ฝ่ายประธานสูงสุดออกถ้อย- 
แถลงชี้แจงจุดยืนของศาสนจักรเกี่ยวกับสงครามดังนี้

“สมาชิกพึงจงรักภักดีต่อรัฐบาล 
ของตนและรับใช้ชาติด้วยความ 
ภักดีเม่ือประเทศชาติขอให้ช่วย  
[ทั้งนี้ รวมถึงการเข้าประจำาการ 
ในกองทัพ] แต่ศาสนจักร ตัว
ศาสนจักรเอง ไม่มีหน้าท่ีรับผิด- 
ชอบนโยบายดังกล่าว เกี่ยวกับ 
เร่ืองน้ีศาสนาจักรไม่มีวิธีดำาเนิน 
การใดมากไปกว่ากระตุ้นสมา- 
ชิกให้ภักดีต่อประเทศชาติของ

ตนและต่อสถาบันอิสระซึ่งคนรักชาติอย่างสุดซึ้งเรียกร้อง

“. . .มีภาระหน้าที่เรียกร้องจากพลเมืองทุกคนหรือคนที่อยู่ใต้
อาณัติของรัฐ ภาระหน้าที่ดังกล่าวบอกไว้ในหลักแห่งความเชื่อ
ซึ่งประกาศว่า

“‘เราเชื่อในการอยู่ใต้อาณัติของกษัตริย์, ประธานาธิบดี, ผู้
ปกครอง, และฝ่ายปกครองของรัฐ, ในการเชื่อฟัง, การยกย่อง, 
และการสนับสนุนกฎหมาย.’ . . .

“สมาชิกของศาสนจักรที่เชื่อฟังหลักธรรมเหล่านี้รู้สึกเสมอว่า 
ตนมีภาระหน้าที่ต้องปกป้องประเทศชาติเมื่อมีคำาสั่งให้ไปรบ 
. . .

“ด้วยเหตุนี้ศาสนจักรจึงต่อต้านและจะต้องต่อต้านสงคราม 
. . . ศาสนจักรไม่อาจถือได้ว่าสงครามเป็นวิธีที่ชอบธรรมของ
การแก้ไขข้อพิพาทระหว่างประเทศ ข้อพิพาทเหล่านี้ควรและ
สามารถแก้ไขได้—ประชาชาติต่างๆ ตกลงกัน—โดยการเจรจา
ด้วยสันติวิธีและการปรองดอง

“แต่สมาชิกศาสนจักรคือพลเมืองหรืออาณาประชาราษฎร์ซึ่ง
ศาสนจักรไม่เข้าไปควบคุม . . .

บทนำ�
ความขัดแย้ง การแตกแยก และสงครามทำาให้ความอยู่รอดของ 
ประชาชาติชาวนีไฟอยู่ในภาวะล่อแหลม อย่างไรก็ดี ชาวเลมัน 
ไม่ใช่บ่อเกิดความขัดแย้งเพียงแหล่งเดียว ความกระหายอำานาจ 
ของชาวนีไฟที่กำาลังแตกแยกนำาไปสู่ปัญหาร้ายแรงมากมาย  
ชาวนีไฟเอาชนะศัตรูของพวกเขาโดยใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
และทำาตามศาสดาพยากรณ์ของพระองค์และผู้นำาทางทหารที่
ชอบธรรมคนอื่นๆ ด้วย

ลองเปรียบเทียบจุดมุ่งหมายและเจตนาของแม่ทัพโมโรไนกับ 
ของอแมลิไคยาห์ ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเขียนเก่ียวกับแม่ทัพ 
โมโรไนดังนี้ “หากคนทั้งปวงได้เป็นแล้ว, และได้เป็น, และจะ 
เป็นอยู่ตลอดไป, เหมือนกับโมโรไน, ดูเถิด, พลังนั้นของนรกจะ 
สั่นสะเทือนตลอดกาล; แท้จริงแล้ว, มารจะไม่มีวันมีอำานาจ 
เหนือใจลูกหลานมนุษย์” (แอลมา 48:17) เฉกเช่นโมโรไน ท่าน
สามารถยืนหยัด “มั่นคงด้วยศรัทธาแห่งพระคริสต์” ได้เช่นกัน 
(แอลมา 48:13) แม้ในสภาวการณ์ที่ยากและสุดจะทน

บทวิจ�รณ์
แอลม� 43:2–3 “ก�รสงคร�มระหว่�งช�วนีไฟกับช�ว 
เลมัน”

•	ตรงจุดนี้ในหนังสือของแอลมา บทที่ 43–62 มอรมอนเตือนผู้ 
อ่านว่าท่านจะ “กลับมาพูดเรื่องราวของการสงคราม” (แอลมา 
43:3) บางคนสงสัยว่าเหตุใดพระคัมภีร์มอรมอนจึงมีเรื่องราว 
เกี่ยวกับการสงครามมากเหลือเกิน ประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสัน (1899–1994) กล่าวว่า “จากพระคัมภีร์มอรมอนเรา
เรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ดำาเนินชีวิตอย่างไรในยาม
สงคราม” (ใน Conference Report, Oct. 1986,  5; หรือ  
Ensign, Nov. 1986, 7)

เน่ืองจากมอรมอนเห็นวันเวลาของเราและรู้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ 
ในช่วง “สงครามและข่าวลือเรื่องสงคราม” (คพ. 45:26; ดู  
วิวรณ์  9 ด้วย) ท่านจึงรวมวิธีดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมในช่วง 
เวลาเหล่านี้ไว้ด้วย วิสุทธิชนยุคสุดท้ายจำานวนมากเคยพัวพัน 
และจะพัวพันกับความขัดแย้งทางทหาร ให้หาหลักธรรมพระ 
กิตติคุณที่มอรมอนรวมไว้ในบทสงครามเหล่านี้ มอรมอนเปิด
เผยความทุกขเวทนาใหญ่หลวงอันเกิดจากความขัดแย้งและ
อธิบายด้วยว่าเหตุใดสงครามจึงอาจจำาเป็นในการปกป้องชีวิต
และเสรีภาพ ทั้งมอรมอนและศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันต่าง
พูดถึงสภาวการณ์เมื่อเห็นควรทำาสงคราม (ดู บทวิจารณ์สำาหรับ
แอลมา 43:45–47 ในหน้า  250 และสำาหรับ แอลมา 51:13  
ในหน้า 255)

แอลมา 43–51

บทที ่   33
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แอลม� 43:13–14 ถูกบีบบังคับให้ยืนหยัดต่อสู้กับศัตรู
ของพวกเข�ซึ่งมีจำ�นวนม�กกว�่

•	จำานวนคนที่แตกแยกจากชาวนีไฟกลายเป็นชาวเลมันมีมาก 
เกือบเท่ากับจำานวนชาวนีไฟที่ยังคงซื่อสัตย์ (ดู แอลมา 43:14) 
จำานวนมากขนาดนี้ รวมกับกองทัพชาวเลมัน ทำาให้ชาวนีไฟเสีย
เปรียบมากในด้านจำานวน (ดู แอลมา 43:51; ดู โมไซยาห์ 25:3; 
แอลมา 2:27, 35 ด้วย) อย่างไรก็ดี โดยอาศัยศรัทธา ชาวนีไฟ
วางใจว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงชูกำาลังพวกเขาในระหว่างสู้รบ 
กับคนมากมายมหาศาล เช่นที่พระองค์ทรงชูกำาลังกองทัพของ 
กิเดโอนมาแล้ว (ดู ผู้วินิจฉัย 7–9), เอลีชา (ดู 2  พงศ์กษัตริย์ 
6:15–23), กษัตริย์เบ็นจามิน (ดู ถ้อยคำาของมอรมอน 1:14) 
และแอลมา (ดู แอลมา 2:27–35)

แอลม� 43:15–54 แม่ทัพโมโรไนใช้ศรัทธ�และยุทธวิธี
ปกป้องช�วนีไฟ

•	ในระหว่างรับใช้เป็นแม่ทัพนายกอง โมโรไนพึ่งพาพละกำาลัง 
ของตนและเดชานุภาพของพระเจ้าเพ่ือปกป้องชาวนีไฟ แอลมา 
43 เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าแม่ทัพโมโรไนผสมผสาน 
วิจารณญาณอันดีของท่านกับการเชื่อฟังคำาแนะนำาของพระ 
ผู้เป็นเจ้าอย่างไร ท่านเตรียมทหารแต่ละคนด้วยยุทธภัณฑ์ที ่
ปรับปรุงให้ดีขึ้น (ดู ข้อ 19–21) และท่านขอคำาแนะนำาจาก
ศาสดาพยากรณ์ก่อนออกรบ (ดู ข้อ 23–24)

“การสัประยุทธ์ของชาวเลมันกำากับโดยนายทหารชาวอแมลิไค 
และชาวโซรัมผู้รู้วิธีและความลับด้านการทหารของชาวนีไฟ 
และนั่นทำาให้พวกเขาได้เปรียบผู้บัญชาการคนอื่นๆ มากยกเว้น 
โมโรไน ตอนเริ่มต้น การมองการณ์ไกลของท่านทำาให้พวกเขา
สูญเสียจุดโจมตีจุดแรกที่น่าจะเอาชนะได้—ชายแดนเจอร์ชอน 
(แอลมา 43:22) ท่านใช้ที่นั่นเป็นยุทธภูมิหลักคอยตั้งรับชาว 
เลมัน แต่เมื่อผู้ส่งสารกลับจากการหารือกับศาสดาพยากรณ ์
ท่านก็ทราบว่าชาวเลมันกำาลังวางแผนจู่โจมแบบไม่ให้ต้ังตัวโดย 
เปิดฉากโจมตีแผ่นดินแห่งแมนไทท่ีเข้าถึงยากกว่าแต่อ่อนแอ 
กว่า จุดที่ไม่มีใครคาดคิด (แอลมา 43:24) โมโรไนเคลื่อนกำาลัง
ทัพส่วนใหญ่ของท่านเข้าไปในแมนไททันทีและจัดวางคนไว้ 
ตั้งรับที่นั่น (แอลมา 43:25–26)

“โดยที่ทราบจากคนสอดแนมของท่านถึงการเคลื่อนไหวทั้ง 
หมดของชาวเลมัน โมโรไนจึงสามารถวางกับดักศัตรูได้ โดย 
ฉวยโอกาสตอนพวกเขากำาลังลุยข้ามแม่น้ำาไซดอน (แอลมา 
43:28–35)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 297–298)

“. . .ด้วยเหตุนี้ เพื่อเชื่อฟังหลักธรรมเหล่านี้ เมื่อกฎหมายรัฐ- 

ธรรมนูญเรียกผู้ชายของศาสนจักรให้จับอาวุธป้องกันประเทศท่ี 

พวกเขาแสดงความจงรักภักดี หน้าที่พลเมืองสูงสุดของพวกเขา 

จึงเรียกร้องให้พวกเขาทำาตามการเรียกนั้น ถ้าพวกเขาสดับตรับ 

ฟังการเรียกดังกล่าวและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา พวกเขาจะปลิด 

ชีวิตคนที่ต่อสู้กับพวกเขา นั่นย่อมไม่ถือว่าพวกเขาเป็นฆาตกร”  

(Heber J. Grant, J. Reuben Clark Jr., and David O. McKay, 

in Conference Report, Apr. 1942, 92–94; also cited in 

Boyd K. Packer, Conference Report, Apr. 1968, 34–35)

แอลม� 43:4–8 ผู้แตกแยกจ�กช�วนีไฟกำ�หนดแม่ทัพ
น�ยกองเหนือกองทัพช�วเลมัน

•	ชาวโซรัมเคยเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติชาวนีไฟ แต่เนื่อง 

ด้วยความจองหอง “ชาวโซรัมกลับกลายเป็นชาวเลมัน” (แอลมา 

43:4) ก่อนการทรยศหักหลังของพวกเขา ผู้นำาชาวนีไฟเกรงว่า 

ชาวโซรัมอาจจะเข้าเป็นพันธมิตรกับชาวเลมัน อันจะทำาให้ประ- 

ชาชาติชาวนีไฟตกอยู่ในอันตราย (ดู แอลมา 31:4) เพื่อป้องกัน 

การทรยศหักหลังครั้งใหญ่นี้ แอลมาจึงดำาเนินพันธกิจของการ 

นำาชาวโซรัมกลับคืนมา ซึ่งหลายคนได้ละทิ้งศรัทธาอันแท้จริง 

ไปแล้ว ถึงแม้ชาวโซรัมบางคนกลับมามีศรัทธาเหมือนเดิม แต่ 

ส่วนใหญ่เกิดโทสะและ “เริ่มไปรวมกับชาวเลมันและปลุกปั่น 

คนเหล่านั้น” ให้เตรียมทำาสงคราม (แอลมา 35:10–11) ผู้นำา

ด้านการสงครามของชาวเลมันได้แต่งตั้งชาวโซรัมและชาว 

อแมลิไคที่กระหายเลือดให้เป็นแม่ทัพนายกองเพ่ิมขึ้นเพ่ือ

พยายามเพื่อให้ได้เปรียบชาวนีไฟ

“ชาวโซรัม. . . เชิญชาวเลมันกลุ่มใหญ่ให้เคลื่อนกำาลังเข้ามา 

ยึดครองประเทศของตนเหมือนเป็นการเคลื่อนกำาลังครั้งใหญ่ 

ครั้งแรกมาสู้กับชาวนีไฟ (แอลมา 43:5) เซราเฮ็มนาห์ชาว 

อแมลิไคเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาชาวเลมัน ชาวอแมลิไคคือ 

ชาวนีไฟที่แตกแยกออกมาก่อนหน้านั้น และเหมือนพวกที่แตก 

แยกส่วนใหญ่คือพวกเขาอาฆาตแค้นชาวนีไฟและ ‘มีนิสัยช่ัวร้าย 

และกระทำาฆาตกรรม. . .ยิ่งกว่าชาวเลมัน’ (แอลมา 43:6) เซรา- 

เฮ็มนาห์เห็นว่าผู้บัญชาการหลักๆ ทุกคนในกองทัพเป็นชาว 

อแมลิไคเหมือนตัวเขาหรือไม่ก็เป็นชาวโซรัมที่เหี้ยมโหดพอกัน  

(แอลมา 43:6)” (Hugh Nibley, Since Cumorah, 2nd ed. 

[1988], 296)

แอลมา 43–51



250

ศรัทธาและดาบคือดาบแห่งพระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของ 
พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้านึกไม่ออกว่ามีอาวุธใดทรงอานุภาพมาก 
กว่าศรัทธาและความรู้ในพระคัมภีร์ซึ่งบรรจุพระวจนะของพระ 
ผู้เป็นเจ้า คนท่ีสวมยุทธภัณฑ์และคนท่ีมีอาวุธเหล่าน้ันครบครัน
ย่อมพร้อมจะออกไปสู้กับศัตรู” (Feet Shod with the Prepara-
tion of the Gospel of Peace, Brigham Young University 
Speeches of the Year [Nov. 9, 1954], 2–3, 6–7; ดู เอเฟซัส 
6:13–17; คพ. 27:15–18 ด้วย)

แอลมา 43:23–25

เหตุใดแม่ทัพโมโรไนจึงแสวงหาคำาแนะนำา 
จากศาสดาพยากรณ์ เราสามารถแสวงหา 

คำาแนะนำาจากศาสดาพยากรณ์ในวิธีใดได้บ้าง

 
แอลม� 43:23–25 ก�รเชื่อฟังศ�สด�พย�กรณ์นำ�ม�ซึ่ง
พร
•	ความปรารถนาของแม่ทัพโมโรไนในการแสวงหาและทำาตาม 
คำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์นำาไปสู่ชัยชนะหลายครั้ง สง- 
ครามชีวิตในปัจจุบันจะชนะได้ด้วยการทำาตามศาสดาพยากรณ์ 
เช่นกัน

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) เน้นดังนี้ 
ว่าเหตุใดเราจึงจำาเป็นต้องทำาตามศาสดาพยากรณ์ “ขอให้เรา 
สดับฟังคนที่เราสนับสนุนในฐานะศาสดาพยากรณ์และผู้หยั่งรู้ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ ประหนึ่งชีวิตนิรันดร์ของ
เราขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เพราะเป็นเช่นนั้น!” (ใน Conference Report, 
Apr. 1978, 117; หรือ Ensign, May 1978, 77)

แอลม� 43:45–47 “แม้จนถึงก�รนองเลือด”

•	ชีวิตมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ การปลิดชีวิตผู้บริสุทธิ์เป็น “ความน่า 
ชิงชังในสายพระเนตรของพระเจ้า” (แอลมา 39:5) อย่างไรก็ด ี
คนเราอาจปลิดชีวิตบุคคลหนึ่งอย่างสมเหตุสมเมื่อปกป้องตน 
เอง ครอบครัว อิสรภาพ ศาสนา หรือประเทศชาติ ประธาน 
กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ช่วยอธิบายแนวคิดเรื่องสงครามและการ
นองเลือดไว้ดังนี้

“เมื่อสงครามอุบัติขึ้นระหว่างชาวนีไฟกับชาวเลมัน บันทึกระบุ
ว่า ‘ชาวนีไฟได้รับแรงบันดาลใจจากอุดมการณ์ที่ดีกว่า, เพราะ
พวกเขาไม่ได้กำาลังต่อสู้เพื่อ. . . อำานาจแต่พวกเขากำาลังต่อสู้
เพื่อบ้านของตนและเสรีภาพของตน, ภรรยาและลูกๆ ของตน, 

แม่ทัพโมโรไนคาดหวังพรของพระเจ้าเพราะท่านได้พยายาม 
สุดความสามารถแล้ว บางทีท่านอาจจะเป็นทหารที่มีความคิด
ปราดเปรื่องที่สุดในสมัยนั้นก็ได้ แต่ท่านแสดงความอ่อนน้อม 
ถ่อมตนโดยทำาตามคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์ นี่ทำาให ้
แม่ทัพโมโรไนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในพระหัตถ์ของพระผู้
เป็นเจ้า

แอลม� 43:18–22, 37–38 เร�มียุทธภัณฑ์อะไรไว้ป้อง 
กันตนในปัจจุบัน

•	แม่ทัพโมโรไนจัดหายุทธภัณฑ์ไว้ป้องกันกองทัพของท่าน  
ซึ่งเกิดผลดีอย่างมากในการรบกับศัตรู (ดู แอลมา 43:37–38)  
ประธานฮาโรลด์  บี. ลี (1899–1973) อธิบายวิธีหนึ่งที่เรา 
สามารถประยุกต์ใช้ข้อเหล่านี้กับชีวิตเราในปัจจุบันดังนี้

“เรามีอวัยวะส่ีส่วนท่ีอัครสาวกเปาโลกล่าวหรือเห็นว่าเปราะบาง 
ท่ีสุดต่ออำานาจแห่งความมืด เอวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ิ 
ความบริสุทธิ์ทางเพศ หัวใจเป็นสัญลักษณ์ของความประพฤติ 
เท้าของเราเป็นสัญลักษณ์ของเป้าหมายหรือจุดหมายของเรา
ในชีวิต และสุดท้าย ศีรษะเป็นสัญลักษณ์ของความนึกคิด 

“. . .   เราควรคาดเอวของเราด้วยความจริง ความจริงคืออะไร  
พระเจ้าตรัสว่าความจริงคือความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่ 
ส่ิงท้ังหลายดังท่ีเป็นมา และส่ิงท้ังหลายดังท่ีจะเป็น [คพ. 93:24] 
. . .  ‘เราจะคาดเอวด้วยความจริง’ ศาสดาพยากรณ์กล่าว

“และหัวใจ เกราะอกแบบใดจะป้องกันความประพฤติของเรา 
ในชีวิต เราจะมีเกราะอกแห่งความชอบธรรมกันหัวใจของเรา 
โดยที่รู้ความจริงเราจึงมีมาตรวัดที่เราสามารถใช้ตัดสินระหว่าง
ถูกผิดได้และด้วยเหตุนี้ความประพฤติของเราจึงมักถูกประเมิน 
ด้วยสิ่งที่เรารู้ว่าจริง เกราะอกคุ้มกันความประพฤติของเราจะ 
เป็นเกราะอกแห่งความชอบธรรม

“เราจะป้องกันเท้าของเรา [ด้วย] อะไร หรือเราจะประเมินจุด 
มุ่งหมายหรือเป้าหมายของเราในชีวิตด้วยอะไร . . .  ‘เอาข่าว 
ประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวม
เป็นรองเท้า’ (เอเฟซัส 6:15) . . .

“และสุดท้ายหมวกเหล็กแห่งความรอด . . .  ความรอดคืออะไร 
ความรอดคือได้รับการช่วยให้รอด ได้รับการช่วยให้รอดจาก
อะไร ได้รับการช่วยให้รอดจากความตายและได้รับการช่วยให้
รอดจากบาป . . .

“อัครสาวกเปาโล . . .  ให้ชายที่สวมยุทธภัณฑ์ถือโล่มือหนึ่งและ 
อีกมือหนึ่งถือดาบ ซึ่งคืออาวุธในสมัยนั้น โล่ดังกล่าวคือโล่แห่ง

บทที่ 33
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ได้ (ดู แอลมา 43:54–44:1–2; 55:19) มีการปลิดชีวิตอย่างไม่
เต็มใจและยังความเศร้าโศกที่ “ส่งพี่น้องของตน . . .  ออกจาก
โลกนี้ . . .  โดยไม่ได้เตรียมพร้อมเพื่อพบพระผู้เป็นเจ้าของพวก 
เขา” (แอลมา 48:23) แม่ทัพโมโรไนเชื่ออย่างมั่นคงว่าคนที่
รักษาพันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าและพบกับความตายจะ “ได ้
รับการไถ่โดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์” และจาก “โลกนี้ไปด้วย 
ความชื่นชมยินดี” (แอลมา 46:39)

ผู้อ่านบางคนอาจสงสัยว่าคนท่ีเก่ียวพันกับการรักษาพันธสัญญา 
ของพระเจ้าจะมีส่วนพัวพันในเรื่องทหารได้อย่างไร เรื่องนี้อาจ 
เป็นสาเหตุให้มอรมอนเขียนว่า โมโรไน “ไม่ช่ืนชมการนองเลือด” 
และได้รับการสอน “ไม่ให้ยกดาบเลยเว้นแต่จะเป็นไปเพื่อต่อ 
สู้ศัตรู, เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อปกปักรักษาชีวิตตน” (แอลมา 
48:11, 14)

แอลม� 45 บทแทรก “เรื่องร�วของผู้คนของนีไฟ”

•	บทแทรกที่เป็นตัวเอนก่อนสรุปใจความใน แอลมา  45 เป็น 
ส่วนหนึ่งของบันทึกดั้งเดิม (ดูคำาอธิบายเพิ่มเติมอย่างละเอียด 
ได้จาก บทวิจารณ์หนังสือของนีไฟฉบับที่หนึ่ง: การปกครอง 
และการปฏิบัติศาสนกิจของท่าน ในหน้า 12) วลี “ประกอบด้วย 
บทท่ี 45 ถึง 62” เพ่ิมเข้ามาคร้ังเม่ือจัดพิมพ์พระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นบทๆ ในฉบับปี 1879

แอลม� 45:17–19 แอลม�ออกไปและ “ไม่มีผู้ใดเคย
ได้ยินเกี่ยวกับท�่นอีกเลย”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่า ข้อความ “พระวิญญาณรับท่านขึ้นไป,  
หรือถูกฝังโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า” (แอลมา 45:19) บอกเป็น 
นัยว่าแอลมาได้รับการแปรสภาพ “โมเสส เอลียาห์ และแอลมา
ผู้บุตรได้รับการแปรสภาพ เรื่องราวพันธสัญญาเดิมที่ว่าโมเสส
สิ้นชีวิตและถูกฝังโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในหลุมศพที่ไม่มี
ผู้ใดรู้จักเป็นเรื่องเข้าใจผิด (เฉลยธรรมบัญญัติ 34:5–7) เป็น
ความจริงที่ว่าท่านอาจ ‘ถูกฝังโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า’ ถ้าคำา
พูดนี้เป็นภาพพจน์ซึ่งหมายความว่าท่านได้รับการแปรสภาพ 
แต่เรื่องราวพระคัมภีร์มอรมอนที่บันทึกว่า ‘พระวิญญาณรับ  
แอลมาขึ้นไป’ บอกว่า ‘พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงพา 
โมเสสไปไว้กับพระองค์, และเราคิดว่าพระองค์ทรงรับแอลมา 
ไปในวิญญาณ, กับพระองค์’ (แอลมา 45:18–19) เราควรจำา
ไว้ว่าชาวนีไฟมีแผ่นจารึกทองเหลือง และนั่นเป็น ‘พระคัมภีร์’ 
ซึ่งให้เรื่องราวในเวลาที่พระองค์ทรงรับโมเสสไปโดยการแปร
สภาพ ส่วนเรื่องที่ทรงรับเอลียาห์ขึ้นไปด้วย ‘รถเพลิงคันหนึ่ง 

และทุกสิ่งของตน, แท้จริงแล้ว, เพื่อพิธีกรรมแห่งการนมัสการ
ของตนและศาสนจักรของตน.

“‘และพวกเขากำาลังทำาสิ่งซึ่งพวกเขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ซึ่งพวก
เขาเป็นหนี้พระผู้เป็นเจ้าของตน’ (แอลมา 43:45–46)

“พระเจ้าทรงแนะนำาพวกเขาว่า ‘จงปกป้องครอบครัวเจ้าแม้จน 
ถึงการนองเลือด’ (แอลมา 43:47) . . .

“เห็นได้ชัดจากข้อเขียนเหล่านี้และข้ออื่นๆ ว่ามีเวลาและสภาพ
การณ์ที่ประชาชาติต่างๆ มีเหตุอันควร ซึ่งความจริงก็คือมีหน้า
ที่ต้องต่อสู้เพื่อครอบครัว เพื่อเสรีภาพ ต่อต้านการปกครองแบบ
ทรราช การคุกคาม และการกดขี่ . . .

“. . .  เราเป็นผู้คนที่รักอิสรภาพ ผู้ยอมปกป้องเสรีภาพเมื่ออยู่ใน 
อันตราย ข้าพเจ้าเช่ือว่าพระผู้เป็นเจ้าจะไม่ให้ชายหญิงในเคร่ือง 
แบบต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนรัฐบาลต่อการทำาสิ่งที่เขา
ต้องทำาตามพันธะทางกฎหมาย แต่อาจเป็นว่าพระองค์จะทรง
ให้เรารับผิดชอบถ้าเราพยายามขัดขวาง หรือขวางทางคนที่ม ี
ส่วนในการต่อสู้และปราบปรามกองกำาลังความชั่วร้าย” (ใน 
Conference Report, Apr. 2003, 83–84; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 
2003 หน้า 100-101)

แอลม� 43:54; 44:1–2; 48:11, 22–23 โมโรไน “ไม่ชื่นชม
ก�รนองเลือด”

•	แม่ทัพโมโรไน “ไม่ชื่นชมการนองเลือด” (แอลมา 48:11) แม้ 
จะมีเหตุอันควรให้ท่านปลิดชีวิตอีกคนหน่ึงขณะปกป้องประเทศ 
ของท่านก็ตาม ท่านต่อสู้กับชาวเลมันนานหลายปีท้ังท่ีไม่เต็มใจ 
(ดู แอลมา 48:22) เมื่อท่านต่อสู้ ท่านยังคงมีจิตกุศลต่อทุกคน  
รวมทั้งคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามด้วย บันทึกกล่าวว่าแม่ทัพโมโรไน 
หยุดการสู้รบมากกว่าหน่ึงคร้ังเพ่ือไว้ชีวิตคนให้มากเท่าท่ีจะมาก 
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แม่ทัพโมโรไน อแมลิไคยาห์

แสวงห�คว�มช่วยเหลือจ�กพระ
ผู้เป็นเจ�้ด้วยคว�มอ่อนน้อมใน
ก�รปกปักรักษ�ชีวิต (ดู แอลม� 
48:16)

ส�ปแช่งพระผู้เป็นเจ้�และส�บ�น
ว่�จะฆ่� (ดู แอลม� 49:27)

ทำ�ง�นเพื่อยุติคว�มขัดแย้งและ
ก�รแตกแยก (ดู แอลม� 51:16)

ทำ�ง�นเพื่อสร�้งคว�มขัดแย้ง
และก�รแตกแยก (ดู แอลม� 
46:6, 10)

แอลมา 46:12–13

เหตุใดการปกป้องครอบครัว อิสรภาพ และสิทธิทาง
ศาสนาจึงเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ เราจะปกป้อง

ครอบครัวของเราจากอิทธิพลของความชั่วร้ายได้อย่างไร

 
แอลม� 46:12–15, 36 ธงแห่งเสรีภ�พ

•	การรณรงค์ให้ผู้อื่นเข้าร่วมอุดมการณ์อันชอบธรรมต้องใช้
ความกล้า ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนบ่อยครั้งเกี่ยว
กับความสำาคัญของการที่แม่ทัพโมโรไนดำาเนินการยกธงแห่ง
เสรีภาพ ท่านเน้นบ่อยๆ ว่าเราต้องเป็นพลเมืองที่แข็งขัน ส่ง
เสริมเสรีภาพและอิสรภาพ “จงปรับปรุงชุมชนของท่านด้วยการ
มีส่วนร่วมและรับใช้อย่างแข็งขัน จำาไว้ว่าในความรับผิดชอบ 
ของพลเมืองอย่างท่านนั้น ‘สิ่ง 
เดียวที่จำาเป็นต่อชัยชนะของ 
ความชั่วร้ายคือไม่ให้คนดีได้ 
ทำาอะไรเลย’ (เอ็ดมันด์ เบิร์ค) 
. . . จงทำาบางสิ่งบางอย่างที่มี 
ความหมายต่อการปกป้อง
อิสรภาพและเสรีภาพท่ีพระผู้ 
เป็นเจ้าประทานแก่ท่าน” (ใน 
Conference Report, Apr. 
1988,  58; หรือ Ensign, May 
1988, 51)

ประธานเบ็นสันสอนอีกว่า

“ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เล่มนั้น พระคัมภีร์มอรมอน เราเห็นการ
ต่อสู้ครั้งใหญ่และยืดเยื้อเพื่อเสรีภาพ เราเห็นความลำาพองใจ
ของผู้คนและความที่พวกเขามักจะยอมทิ้งเสรีภาพเพื่อแลกกับ
สัญญาของผู้นำาที่เสนอบางสิ่งบางอย่างให้พวกเขา . . .
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. . .  โดยพายุเข้าสวรรค์’ นั้นเป็นเรื่องที่พรรณนาไว้อย่างน่า 
ประทับใจในพันธสัญญาเดิม (2  พงศ์กษัตริย์  2)” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 805)

แอลม� 46–50 ก�รเปรียบเทียบระหว่�งผู้นำ�ที่ชั่วร้�ย
กับผู้นำ�ที่ชอบธรรม

•	มอรมอนเผยให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัดระหว่าง 
อแมลิไคยาห์กับแม่ทัพโมโรไน (ดู แอลมา 48:7; 49:25–28)  
อแมลิไคยาห์ต้องการ “ทำาลายรากฐานแห่งเสรีภาพซึ่งพระผู ้
เป็นเจ้าทรงมอบให้” ชาวนีไฟ ส่วนแม่ทัพโมโรไนต้องการปกปัก
รักษาไว้ (แอลมา 46:10)

คนชั่วร้ายเช่นอแมลิไคยาห์ผู้ไต่เต้าสู่อำานาจอาจรุ่งเรืองชั่วระยะ
เวลาหนึ่งตามมาตรฐานของโลก แต่พวกเขานำาหายนะมาสู่ตน
และผู้ติดตามพวกตนในท้ายท่ีสุด ต่างกับผู้นำาเช่นแม่ทัพโมโรไน 
ท่านสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเกิดความปรารถนาอันสูงส่ง 
ซึ่งจะมีอำานาจเหนือแผนชั่วในท้ายที่สุด แผนภูมิต่อไปนี้เปรียบ
เทียบโมโรไนกับอแมลิไคยาห์

แม่ทัพโมโรไน อแมลิไคยาห์

กำ�หนดโดย “เสียงของผู้คน”  
และบรรด�ผู้พิพ�กษ�ให้เป็น
แม่ทัพน�ยกองของกองทัพ  
(แอลม� 46:34; ดู 43:16ด้วย)

ได้อำ�น�จม�ด้วยกลโกงและก�ร
หลอกลวง (ดู แอลม� 47:1–35; 
48:7)

รณรงค์ให้ผู้คนม�สู่คว�มชอบ
ธรรมและสอนคนเหล่�นั้นให้
ซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้�และ 
พันธสัญญ�ของพวกเข�  
(ดู แอลม� 46:12–21; 48:7)

ยุยงผู้คนผ�่นคว�มเกลียดชัง 
และก�รโฆษณ�ชวนเชื่อ  
(ดู แอลม� 48:1–3)

ชื่นชมยินดีในเสรีภ�พและ
อิสรภ�พของประเทศและผู้คน 
ของท�่น (ดู แอลม� 48:11)

หม�ยมั่นทำ�ล�ยเสรีภ�พของผู้คน 
(ดู แอลม� 46:10)

รักพี่น้องของท่�นและทำ�ง�นหนัก 
“อย่�งยิ่งเพื่อคว�มผ�สุกและ
คว�มปลอดภัยของผู้คนของท่�น” 
(แอลม� 48:12)

“ไม่ได้นึกถึงเลือดของผู้คนของ
เข�เลย” และทำ�ง�นเพื่อส่งเสริม
คว�มเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
(แอลม� 49:10)

คนที่ปกครองด้วยหลักก�รอัน
ชอบธรรมผู้สอนช�วนีไฟไม่ให้ยก
ด�บ เว้นแต่เพื่อปกป้องครอบครัว 
ชีวิต หรืออิสรภ�พของตน  
(ดู แอลม� 48:10, 14)

คนที่ปกครองด้วยอ�รมณ์รุนแรง
ผู้สอนผู้คนให้ใช้กำ�ลังเพื่อเอ�ชนะ
และให้คำ�ปฏิญ�ณว่�จะทำ�ล�ย  
(ดู แอลม� 49:13, 26–27)
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ได้รับพรจากพระเจ้าตลอดกาล” (The Way to Perfection 
[1970], 121)

แอลม� 47:36 ก�รแตกแยกและคว�มขัดแย้ง

•	พระคัมภีร์มอรมอนเตือนหลายต่อหลายครั้งว่าคนที่เป็นของ 
ศาสนจักรแล้ว “แตกแยก” หลังจากน้ันจะแข็งกระด้างในใจและ 
มักจะ “ลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตนอย่างหมดส้ิน” (แอลมา 
47:36)

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเตือนว่าปัญหาเดียวกันนี้ยังมีอยู่ในปัจจุบันเมื่อ 
คนแตกแยกวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรเนื่องด้วยความจองหอง
ของพวกเขา “มีคนแตกแยกที่ออกจากศาสนจักร ไม่ว่าจะอย่าง
เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ แต่พวกเขาไม่สามารถเลิกยุ่ง
เกี่ยวกับศาสนจักรได้ โดยอยากให้ชาวโลกที่ฟังอยู่พอใจ พวก 
เขาจึงวิพากษ์วิจารณ์หรืออย่างน้อยก็แสดงตนว่าดีกว่าเจ้า
หน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ พวกเขาไม่เพียงพยายามประคองหีบเท่านั้น
แต่บางครั้งก็ผลักหีบอย่างแรงด้วย! ทั้งที่ได้เรียนหลักคำาสอน 
แท้จริงเหมือนกับคนซื่อสัตย์อยู่เนืองๆ แต่พวกเขาก็ยังเคลื่อน 
ไปในทิศทางของคนแตกแยก (ดู แอลมา 47:36) พวกเขามี
จิตใจแข็งกระด้างเพราะความจองหอง (ดู ดาเนียล 5:20)” 
(Men and Women of Christ [1991], 4)

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
บรรยายผลของความขัดแย้งและการแตกแยกดังนี้

“‘คนที่มีวิญญาณของความขัดแย้งย่อมไม่เป็นของเรา [พระเจ้า
ตรัส]’ . . .  (3 นีไฟ 11:29–30) . . .

“วิสุทธิชนของพระเจ้าทั่วโลก . . .  ได้เรียนรู้ว่าเส้นทางของการ
แตกแยกนำาไปสู่อันตรายอย่างแท้จริง พระคัมภีร์มอรมอนมีคำา
เตือนดังนี้

“‘. . .หลังจากการแตกแยกของพวกเขาไม่นานพวกเขากลาย 
เป็นคนแข็งกระด้างย่ิงข้ึนและไม่สำานึกผิด, และป่าเถ่ือน, ช่ัวร้าย 
และดุร้าย . . .  ; ปล่อยตนให้ความเกียจคร้าน, และความลามก
นานัปการ; แท้จริงแล้ว, ลืมพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของตนอย่าง
หมดสิ้น’ (แอลมา 47:36)

“อิทธิพลของการแตกแยกก่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างมาก!  
การกระทำาเล็กๆ น้อยๆ สามารถนำาไปสู่ผลร้ายแรงเช่นนั้นได ้
ไม่มีใครสามารถรับภูมิคุ้มกันความเสียหายอันน่ากลัวของ
ความขัดแย้งได้อย่างปลอดภัย ไม่ว่าเขาจะดำารงตำาแหน่งหรือ
อยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม . . .

“. . . โมโรไนพูดเช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายผู้ซึ่งถ้อย 
คำาของพวกท่านบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนว่าทวีปอเมริกา 
เป็นแผ่นดินที่ได้รับเลือก—แผ่นดินแห่งเสรีภาพ ท่านนำาผู้คนใน
การรบผู้เต็มใจสู้เพื่อ ‘ธำารงรักษาเสรีภาพของตน’

“และบันทึกกล่าวว่า ‘. . .  ท่านให้นำาธงแห่งเสรีภาพชักขึ้นไว้บน
หอสูงทุกแห่งซึ่งมีอยู่ทั่วแผ่นดิน, . . .  และโมโรไนตั้งผืนธงแห่ง
เสรีภาพไว้ในบรรดาชาวนีไฟดังนี้’ [แอลมา 46:36]

“นี่คือสิ่งที่เราต้องทำาในปัจจุบัน—ต้ังผืนธงแห่งเสรีภาพไว้ใน
บรรดาผู้คนของเราทั่วทวีปอเมริกา

“แม้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเจ็ดสิบกว่าปี ก่อนคริสตกาล แต่
การต่อสู้ดำาเนินต่อเน่ืองตลอดหน่ึงพันปีท่ีครอบคลุมบันทึก 
พระคัมภีร์มอรมอนอันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้ อันที่จริงการต่อสู้เพื่อ 
เสรีภาพเป็นการต่อสู้ที่ยังดำาเนินอยู่—อยู่กับเราจริงๆ ในทุกวัน
นี้” (ใน Conference Report, Oct. 1962, 14–15)

แอลม� 46:23–27 คำ�พย�กรณ์เกี่ยวกับเสื้อคลุมของ 
โยเซฟ

•	เสื้อคลุมที่โมโรไนฉีก—ธงแห่งเสรีภาพ—เป็นเครื่องเตือนใจ 
ให้นึกถึงเส้ือคลุมส่วนที่เหลือของโยเซฟแห่งอียิปต์ที่เก็บรักษา 
ไว้ โมโรไนประกาศว่าชาวนีไฟ 
เป็นส่วนหนึ่งที่ เหลืออยู่ของ 
พงศ์พันธุ์โยเซฟและจะยังคงได้ 
รับการปกปักรักษาตราบท่ีพวก 
เขารับใช้พระผู้เป็นเจ้า (ดู แอล- 
มา 46:22–24) ประธานโจเซฟ  
ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972)  
แสดงความเห็นเร่ืองสัญลักษณ์ 
และสัมฤทธิผลในปัจจุบันตาม
คำาพยากรณ์เกี่ยวกับเสื้อคลุม
ของโยเซฟในส่วนที่เก็บรักษาไว้

“เราทราบว่ามีคำาพยากรณ์อยู่ในการทำาลายเสื้อคลุมหลายสีที ่
โยเซฟสวม ส่วนหนึ่งของเสื้อคลุมดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาไว้ 
และยาโคบพยากรณ์ก่อนมรณกรรมของท่านว่าเสื้อคลุมส่วน 
ที่เหลือได้รับการเก็บรักษาไว้ฉันใด ลูกหลานส่วนที่เหลือของ 
โยเซฟจะได้รับการปกปักรักษาไว้ฉันนั้น [ดู แอลมา 46:24]

“ส่วนที่เหลือนั้นที่เราพบในบรรดาชาวเลมันเวลานี้จะรับส่วนพร 
ของพระกิตติคุณในที่สุด พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับส่วน 
ที่เหลือซึ่งกำาลังรวบรวมจากบรรดาประชาชาติและพวกเขาจะ 
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ว่าตนโดดเด่ียวเดียวดายหรือหวาดกลัวหรือไม่น่าสนใจ ข้าพเจ้า 
กล่าวว่า ท่าน ‘หาได้รับใช้ผู้คนน้อยไป’ กว่ามิตรสหายท่ีน่าสนใจ 
ที่สุดไม่ ท่านเป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของพระผู้เป็นเจ้าเช่นกัน

“ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาการรับใช้อันลึกซ้ึงท่ีมารดาหรือบิดา 
ให้อย่างเงียบๆ ในครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่มีค่าควร ลอง 
นึกถึงครูสอนหลักคำาสอนพระกิตติคุณ นักร้องในปฐมวัย ครู 
ลูกเสือ และผู้เยี่ยมสอนของสมาคมสงเคราะห์ที่รับใช้และเป็น
พรแก่คนหลายล้านคนแต่ชื่อของพวกเขาไม่เคยได้รับการปรบ
มือชมเชยจากสาธารณชนหรือเป็นบทความพิเศษในสื่อของ
ประเทศ

“คนหลายหมื่นคนที่ไม่มีใครเห็นทำาให้เรามีโอกาสและมีความ
สุขทุกวัน ดังพระคัมภีร์กล่าวว่า พวกเขา “หาได้รับใช้ผู้คนน้อย
ไป’ กว่าคนที่ชีวิตพวกเขาอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ไม่

“จุดสนใจของประวัติศาสตร์และความสนใจร่วมสมัยมักมุ่งไป
ที่ คนหนึ่งคน ไม่ใช่ คนหลายคน” (“No Less Serviceable,” 
Ensign, Apr. 1992, 64)

แอลม� 49–50 ก�รสร้�งแนวป้องกันเมืองต�่งๆ ของ
ช�วนีไฟ 

•	แรงบันดาลใจและการมองการณ์ไกลของโมโรไนในการสร้าง 
แนวป้องกันเมืองต่างๆ กลับกลายเป็นจุดพลิกผันในสงคราม 
ชาวนีไฟหลายพันคนรอดชีวิตเพราะเมืองต่างๆ พร้อม เรา
สามารถประยุกต์ใช้บทเรียนนี้ได้โดยสร้างแนวป้องกันชีวิตเรา
ด้วยความนึกคิดและการกระทำาที่ชอบธรรมเพื่อต้านการโจมตี
ที่ชั่วร้ายหรือ “ลูกศรเพลิงของปฏิปักษ์” (1 นีไฟ 15:24; ดู ฮีลามัน 
5:12 ) พระเจ้าทรงสัญญาว่าถ้าเราแสวงหาพระองค์อย่าง
นอบน้อมถ่อมตน พระองค์จะทรงแสดงให้เราเห็นความอ่อนแอ
ของเราและจะ “ทำาให้สิ่งที่อ่อนแอกลับเข้มแข็ง” (อีเธอร์ 12:27 

) แผนภูมิต่อไปน้ีระบุตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นว่าการสร้างแนว 
ป้องกันของชาวนีไฟประยุกต์ใช้กับเราได้อย่างไร

วิธีสร้างแนวป้องกัน 
ชาวนีไฟ

วิธีที่เราจะสร้างแนว
ป้องกัน

เสริมคว�มแข็งแรงให้แนวป้องกัน
ที่อ่อนแอกว่� (ดู แอลม� 48:9)

เร�ต้องเสริมสร�้งคว�มเข้มแข็ง 
ให้จุดอ่อนในชีวิตเร�

ช�วนีไฟพร้อมสู้ศัตรูในวิธีที่ไม่เคย
รู้เห็นกันม� (ดู แอลม� 49:8)

เร�ต้องเตรียมพร้อมอย�่งที่ไม่เคย
เตรียมม�ก่อนเพื่อยืนหยัดต่อต้�น
แผนร�้ยของม�ร

“ความขัดแย้งหล่อเล้ียงความร้าวฉาน” (ใน Conference Report, 
Apr. 1989, 86–88; หรือ Ensign, May 1989, 68, 70)

แอลม� 48:1–10 สนับสนุนหลักธรรมของช�วคริสต์

•	บางครั้งผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์ต้องยืนหยัดเหมือน 
ผู้คนของโมโรไนในการปกป้อง “เสรีภาพของพวกเขา, ผืนแผ่น 
ดินของพวกเขา, ภรรยา, และลูกๆ ของพวกเขา, และสันติภาพ
ของพวกเขา” (แอลมา 48:10) โมโรไนต้ังใจจะช่วยผู้คนของท่าน 
“ธำารงรักษาสิ่งที่ศัตรูเรียกว่าอุดมการณ์ของชาวคริสต์” (แอลมา 
48:10)

เนื่องด้วยกระแสความชั่วร้ายในโลกทุกวันนี้ ประธานกอร์ดอน 
บี. ฮิงค์ลีย์จึงสนับสนุนดังนี้ “มีหลายครั้งที่เราต้องสนับสนุน 
ความถูกต้องและความดีงาม เสรีภาพและอารยธรรม เฉกเช่น
โมโรไนรณรงค์ให้ผู้คนในสมัยของท่านปกป้องภรรยา บุตรธิดา 
และอุดมการณ์แห่งเสรีภาพของพวกเขา (ดู แอลมา 48:10)” 
(ใน Conference Report, Oct. 2001, 88; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 
2002 หน้า 98)

แอลมา 48:10–18

คุณสมบัติอะไรทำาให้แม่ทัพโมโรไน
เป็นผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จ

 
แอลม� 48:19 “ห�ได้รับใช้ผู้คนน้อยไปกว่�”

•	ฮีลามัน “หาได้รับใช้ผู้คนน้อยไปกว่า” หมายความว่าอย่างไร 
ประธานฮาเวิร์ด  ดับเบิลยู. ฮันเตอร์ (1907–1995) สอนว่าการ
รับใช้ที่ชอบธรรมล้วนเป็นที่ยอมรับต่อพระผู้เป็นเจ้าเท่าเทียม
กันแม้ทุกคนจะไม่ได้รับใช้ในการเรียกสำาคัญๆ ก็ตาม

“ถึงแม้ฮีลามันจะไม่โดดเด่นหรือไม่เป็นที่สนใจเท่าโมโรไน แต่
ท่านก็สามารถรับใช้ นั่นคือ ท่านช่วยได้หรือมีประโยชน์เท่าๆ 
กับโมโรไน . . .

“ใช่ว่าเราทุกคนจะเหมือนโมโร- 
ไน ได้ฟังเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญ
จากเพื่อนร่วมงานของเราทั้ง
วันทุกวัน พวกเราส่วนใหญ่จะ 
เป็นกลุ่มคนที่สงบเสงี่ยม คน 
รู้จักค่อนข้างน้อยซึ่งไปมาหาสู่
กัน และทำางานของเราโดยไม่ตี
ฆ้องร้องป่าว ถึงท่านที่อาจพบ 

บทที่ 33
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ชอบการกระทำาของพวกเขาเก่ียวกับการปกครอง, ท้ังในการออก 
กฎหมายและการบริหารกฎหมาย, เพื่อประโยชน์และความ 
ปลอดภัยของสังคม’ [คพ. 134:1]

“ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อสมาชิกศาสนจักรถูกบังคับ 
ให้ต่อสู้กันเองเพราะอยู่คนละฝ่าย ฝ่ายประธานสูงสุดยืนยันว่า 
‘รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบต่อการควบคุมพลเมืองหรือคนในชาติ 
สวัสดิภาพทางการเมือง การดำาเนินนโยบายทางการเมืองทั้งใน 
และต่างประเทศ ... แต่ศาสนจักรไม่มีหน้าท่ีรับผิดชอบนโยบาย 
ดังกล่าว นอกจากเตือนสมาชิกให้ภักดีต่อประเทศของตน’ [ใน 
James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency 
of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 6 vols. 
(1965–1975), 6:155–156]” (ใน Conference Report, Oct.  
2002, 42; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 49)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านประสงค์จะรวมอะไรไว้ในรายการแนวป้องกันสำาคัญ

ที่สุดทางวิญญาณเพื่อให้ท่านปลอดภัยจากศัตรูผู้หมายมั่น
ทำาลายท่าน

•	ทหารวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะรับใช้เหมือนแม่ทัพโมโรไนใน
ยามเกิดสงครามได้อย่างไรบ้าง

•	ผู้นำาที่กล้าหาญมีผลอะไรบ้างต่อประเทศชาติ รัฐ ชุมชน หรือ
ครอบครัว

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เพราะใช่ว่าเราทุกคนจะปราดเปร่ืองเหมือนโมโรไน จงอธิบาย 

การรับใช้อันทรงคุณค่าของมารดาและบิดาทั้งหลาย นอก 
จากนี้จงอธิบายความสำาคัญของครูโรงเรียนวันอาทิตย์ นัก- 
ร้องในปฐมวัย ครูลูกเสือ ผู้เยี่ยมสอนของสมาคมสงเคราะห์ 
หรือการเรียกในศาสนจักรตามที่ท่านเลือก

•	จดความอ่อนแอบางด้านในชีวิตท่านและแผนของท่านเพ่ือ 
“สร้างแนวป้องกัน” ความชั่วร้าย

วิธีสร้างแนวป้องกัน 
ชาวนีไฟ

วิธีที่เราจะสร้างแนว
ป้องกัน

ช�วนีไฟทำ�ให้เมืองที่อ่อนแอกว�่
กลับกล�ยเป็นฐ�นที่มั่น  
(ดู แอลม� 49:14)

ถ้�เร�ม�ห�พระคริสต์ พระองค์
ทรงส�ม�รถทำ�ให้สิ่งอ่อนแอ 
กลับเข้มแข็งสำ�หรับเร�  
(ดู อีเธอร์ 12:27)

ช�วนีไฟมีอำ�น�จเหนือศัตรูของ
พวกเข� (ดู แอลม� 49:23)

ถ�้เร�ซื่อสัตย์และว�งใจพระเจ�้ 
พระองค์จะประท�นอำ�น�จเหนือ
ศัตรูของเร�

หลังจ�กชัยชนะบ�งครั้งของช�ว
นีไฟ พวกเข�ไม่หยุดก�รเตรียม 
(แอลม� 50:1)

เมื่อเร�เอ�ชนะก�รล่อลวงหรือ
ก�รทดลองอย่�งหนึ่งได้แล้ว เร�
ต้องไม่ลดเครื่องคุ้มกันลง แต่ยัง
คงอดทน เฝ�้ดู และสวดอ้อนวอน
เสมอเพื่อจะไม่พ�่ยแพ้ (ดู แอลม� 
13:28)

ช�วนีไฟสร�้งหอคุ้มภัยเพื่อพวก
เข�จะมองเห็นศัตรูแต่ไกล  
(ดู แอลม� 50:4)

เมื่อเร�พึ่งพ�ศ�สด�พย�กรณ์ผู้
เป็นย�มยุคปัจจุบันบนหอสูงและ
มองเห็นแต่ไกล เร�ย่อมพร้อมรับ
อน�คตม�กขึ้น

แอลม� 51:13 จับอ�วุธปกป้องประเทศของตน

•	ในฐานะพลเมือง เราอยู่ใต้อาณัติของกฎหมายปกครองประ- 
เทศของเรา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันให้คำาแนะนำาต่อไปนี้ 
เมื่อมีหน้าที่ต้องจับอาวุธปกป้องประเทศของตน

“แท้จริงแล้วมนุษย์เป็นพี่น้องกันเพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็น
พระบิดาของเรา กระนั้นก็ตามพระคัมภีร์ยังเต็มไปด้วยเรื่องราว
ความขัดแย้งและการต่อสู้ พระคัมภีร์ประณามสงครามรุกราน  
แต่สนับสนุนหน้าท่ีของพลเมือง 
ในการปกป้องครอบครัวและ 
เสรีภาพของตน [ดู แอลมา  
43:45–47; 46:11–12, 19–20;  
48:11–16] . . .  สมาชิกของ 
ศาสนจักรนี้จึงได้รับเรียกให้  
เป็นทหารรับใช้ชาติ ‘เราทั้ง 
หลายเชื่อว่าการปกครองได้รับ
การจัดตั้งโดยพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
ประโยชน์ของมนุษย์; และว่า
พระองค์ทรงถือว่ามนุษย์รับผิด- 
 
 

แอลมา 43–51
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“สุดท้ายแล้วนั่นคือพรของชาวนีไฟที่ชาวเลมันอยู่ตรงขั้นบันได
เพื่อ ‘ปลุกเร้าพวกเขาให้ระลึกถึง’—‘มนุษย์คนใดที่พระเจ้าทรง 
ติเตือนก็เป็นสุข’ (โยบ 5:17) ไม่สำาคัญว่าชาวเลมันจะชั่วร้าย 
ดุร้าย และเลวทรามเพียงใด (และพวกเขาเป็นเช่นนั้น!) ไม ่
สำาคัญว่าพวกเขาจะมีจำานวนมากกว่าชาวนีไฟเท่าใด โดยโอบ 
ล้อมทุกด้านแบบมืดฟ้ามัวดิน ไม่สำาคัญว่าพวกเขาจะสอดแนม  
วางแผนร้าย จู่โจม คิดแผนซ้อนแผน ใช้วาจาข่มขู่แบบคน 
กระหายเลือด และผลักดันให้เตรียมทำาสงครามอย่างน่าสะพรึง 
กลัว พวกเขาไม่ใช่ปัญหาของชาวนีไฟ พวกเขาอยู่ที่นั่นเพียง 
เพื่อเตือนชาวนีไฟให้นึกถึงปัญหาจริงๆ ของตน ซึ่งก็คือให ้
ดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระเจ้า” (Hugh Nibley, 
Since Cumorah, 2nd ed. [1988], 339–340)

แอลม� 53:10–18 คว�มสำ�คัญของพันธสัญญ�

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แบ่งปันวิธีที่เราจะได้พลังผ่านการรักษาพันธสัญญาของเรา
ดังนี้ “บางครั้งเราถูกล่อลวงให้ดำาเนินชีวิตตามความสะดวก 
มากกว่าตามพันธสัญญา การดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานพระ 
กิตติคุณและยืนหยัดเพื่อความจริงตลอดจนเป็นพยานถึงการ 
ฟื้นฟูใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเสมอไป. . . การดำาเนินชีวิตตาม 
ความสะดวกจะไม่มีพลังทางวิญญาณแต่อย่างใด พลังจะมา 
เมื่อเรารักษาพันธสัญญาของเรา” (ใน Conference Report, 
Apr. 1999, 113; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน้า 123)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองอธิบายว่าการรักษาพันธสัญญาทำาให้เราปลอดภัย

“รักษาพันธสัญญาของท่านและท่านจะปลอดภัย ฝ่าฝืนพันธ- 
สัญญาและท่านจะไม่ปลอดภัย . . .

“. . .  เราหนีไม่พ้นผลที่เกิดขึ้นถ้าเราฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา” 
(ใน Conference Report, Oct. 1990, 107–108; หรือ Ensign, 
Nov. 1990, 84)

แอลม� 53:16–21 แบบอย�่งของนักรบหนุ่ม

•	นักรบหนุ่มผู้ออกรบแทนบิดาของพวกเขาเป็นคนหนุ่มที่มี 
ความชอบธรรม พวกเขาให้คำามั่นว่าจะปกป้องประเทศของตน 
(ดู แอลมา 56:5) พวกเขาไม่หวาดหวั่นขณะเผชิญความตาย 
และกล้าหาญในการรบ (ดู แอลมา 56:45–49,  56) พระผู ้
เป็นเจ้าประทานรางวัลสำาหรับศรัทธาของพวกเขาด้วยพละ 
กำาลังและความคุ้มครองอันน่าอัศจรรย์ ไม่มีสักคนเสียชีวิตใน 
สงคราม (ดู แอลมา 57:25–26) กรณีเช่นนี้มักไม่เกิดกับทหาร

บทนำ�
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ตั้งข้อสังเกตว่า  
“จากพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ 
ดำาเนินชีวิตอย่างไรยามเกิดสงคราม” (ใน Conference Report, 
Oct. 1986, 5; หรือ Ensign, Nov. 1986, 7) มอรมอนรวมเรื่อง
ราวเกี่ยวกับสงครามไว้หลายเร่ืองในพระคัมภีร์มอรมอนเพื่อ 
จุดประสงค์ประการหนึ่ง เรื่องราวเหล่านี้สอนให้รู้ความจำาเป็น
ของการรักษาอิสรภาพเพื่อธำารงสิทธิ์ทางศาสนา ความเสียหาย 
ที่คนทรยศก่อขึ้น คุณค่าของเยาวชนที่ชอบธรรมแม้จะมีเพียงไม ่
กี่คน เหตุผลอันชอบด้วยศีลธรรมให้ทำาสงคราม และยุทธวิธี 
ต่อสู้กับความชั่วขณะพึ่งพาเดชานุภาพในการแทรกแซงของ
พระผู้เป็นเจ้า

บทวิจ�รณ์
แอลม� 52–53 สงคร�มและก�รนองเลือด

•	แอลมา 52–53 เป็นการยืนยันพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด 
ที่ว่า “ด้วยว่าบรรดาผู้ถือดาบจะต้องพินาศเพราะดาบ” (มัทธิว  
26:52) โดยมีผู้นำาเป็นชาวนีไฟที่ชั่วร้ายและละทิ้งความเชื่อ 
(แอโมรอนและคนอื่นๆ) ชาวเลมันจึงหมายจะใช้กำาลังยึดเมือง 
และรักษาเมืองต่างๆ ของชาวนีไฟเอาไว้ แต่ละเมืองต้องเสีย 
เลือดเนื้อไม่น้อยกว่าจะได้มา อย่างไรก็ดี “พวกเขาไม่ได้เมือง
ใดมาโดยไม่มีการนองเลือด” (แอลมา 52:4) แม่ทัพโมโรไนมัก
ลังเลเสมอเม่ือจะจับดาบและปรารถนาจะวางดาบเพ่ือความ 
สงบสุขมากกว่า (ดู แอลมา 52:37) ท่านรู้ว่าแม้เมื่อชาวนีไฟได้
ชัยชนะ ทั้งสองฝ่ายก็ยังสูญเสียชีวิตหลายพันชีวิต

สงครามจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นเจ้าชายแห่งสันติ และคนที่
ติดตามพระองค์คือทูตแห่งสันติ

แอลมา 53:9

อะไรเป็นสาเหตุให้ชาวนีไฟตกอยู่ใน
สถานการณ์อันตราย พวกเขาจะทำาอะไรได้

บ้างเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว

 
แอลม� 53:9 คว�มชั่วช้�ส�ม�นย์—ส�เหตุจริงๆ ของ
คว�มขัดแย้ง

•	นักวิจารณ์คนหนึ่งอธิบายว่าการทดลองภายนอกเช่นที่ชาว
นีไฟทนรับบางครั้งก็สามารถชี้ให้เห็นความจำาเป็นภายในได้  

แอลมา 52–63
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ออกมาโดยไม่เป็นอันตราย พี่น้องของท่านจะหันมาขอคำาแนะ 
นำา การสนับสนุน และการนำาทางจากท่าน หลังจากนั้นท่าน 
จะเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้เยาวชนแห่งไซอันผู้ผูกศรัทธาของตน
ไว้ในมนุษย์” (Heber  J. Grant, J.  Reuben Clark  Jr., and  
David O. McKay, in Conference Report, Apr. 1942, 96)

แอลม� 53:20–21 “ซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวล�”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิ- 
บายความหมายของการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลาดังนี้

“คำาว่า ซื่อสัตย์สุจริต บอกเป็นนัยถึงความมุ่งมั่น ความประพฤติ
ชอบ ความอดทน และความกล้าหาญ คำานี้เตือนเราให้นึกถึงคำา
พรรณนาของพระคัมภีร์มอรมอนเกี่ยวกับนักรบหนุ่ม 2,000 คน

“[แอลมา 53:20–21]

“ตามเจตนารมณ์ของคำาพรรณนานั้นข้าพเจ้าถามอดีตผู้สอน 
ศาสนาของเรา—ชายหญิงผู้ได้ทำาพันธสัญญาว่าจะรับใช้ 
พระเจ้าและได้รับใช้พระองค์ไปแล้วในงานอันสำาคัญยิ่งของ 
การประกาศพระกิตติคุณและทำาให้วิสุทธิชนดีพร้อม—ว่าท่าน 
กำาลังซื่อสัตย์สุจริตต่อศรัทธาหรือไม่ ท่านมีศรัทธาและยังคง 
มุ่งมั่นปฏิบัติหลักธรรมแห่งพระกิตติคุณในชีวิตท่านอย่างสม่ำา 
เสมอหรือไม่ ท่านรับใช้มาอย่างดี แต่เฉกเช่นผู้บุกเบิก ท่านมี 
ความกล้าและความเสมอต้นเสมอปลายหรือไม่ในการเป็นคน
ซื่อสัตย์สุจริตต่อศรัทธาและอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่” (ใน 
Conference Report, Oct. 1997, 101–2; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 
1998 หน้า 73; เน้นตัวเอน)

แอลม� 56:45–48 “เร�ไม่สงสัยเลยว�่ม�รด�ของเร�รู้
เรื่องนี้”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าบิดามารดาให้ได้เฉพาะสิ่งที่พวกเขามี
อยู่แล้วเท่านั้น 

“เมื่อใดที่บิดามารดาทำางาน 
สอนและงานช่วยเหลือได้ดี  
และเม่ือใดที่ลูกเปิดกว้างทาง
ความคิดและรับข่าวสาร เมื่อ 
นั้นเราย่อมพบเจอสถานการณ์
อันน่าอัศจรรย์เหล่านั้นอย่าง
เช่นสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คนหนุ่มในพระคัมภีร์มอรมอน
ผู้ได้รับการสอนมาเป็นอย่างดี
จากมารดาของพวกเขา [แอลมา 56:47–48] . . .

หนุ่มที่ชอบธรรมเสมอไป บางครั้งแม้คนชอบธรรมก็ยัง “ตายใน
พระเจ้า” (คพ. 63:49) แต่ในกรณีของคนหนุ่มเหล่านี้ พวกเขา
ได้รับความคุ้มครองจากเบื้องบนเพื่อปกปักรักษาชีวิตมรรตัย
ของพวกเขาในสงคราม พวกเขาเป็นแบบอย่างของลูกผู้ชายที่
บุตรทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าควรเอาอย่างและยืนเป็นพยาน
ต่อประชาชาติชาวนีไฟว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดปล่อยพวก
เขาถ้าพวกเขาซื่อสัตย์

แอลม� 53:20–21 ก�รเป็นแบบอย่�งท่ีดีขณะเป็นทห�ร

•	ในยุคปัจจุบัน ฝ่ายประธานสูงสุดให้คำาแนะนำาแก่สมาชิก 
ศาสนจักรท่ีเข้าประจำาการกองทัพดังน้ี “ถึงคนหนุ่มของเราท่ีเข้า 
ประจำาการกองทัพ ไม่สำาคัญว่าพวกเขาจะรับใช้ใครหรือท่ีใด เรา 
กล่าวว่าจงดำาเนินชีวิตให้สะอาด รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า 
สวดอ้อนวอนพระองค์เสมอให้ทรงปกปักรักษาท่านในความ 
จริงและความชอบธรรม ดำาเนินชีวิตตามที่ท่านสวดอ้อนวอน  
และจากนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท่าน พระเจ้าจะทรงอยู่กับ 
ท่านและไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านซึ่งจะไม่เป็นไปเพ่ือเกียรติ 
และรัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าและเพื่อความรอดและความ
สูงส่งของท่าน จะมีปีติเข้ามาในใจท่านจากการดำาเนินชีวิตให ้
บริสุทธ์ิตามท่ีท่านสวดอ้อนวอนขอ ปีติท่ีท่านไม่สามารถพรรณนา 
หรือเข้าใจได้ พระเจ้าจะทรงอยู่ใกล้ท่านเสมอ พระองค์จะทรง 
ปลอบโยนท่าน ท่านจะรู้สึกถึงพระสิริของพระองค์ในโมงแห่ง 
ความยากลำาบากสุดแสนของท่าน พระองค์จะทรงปกป้องคุ้ม- 
ครองท่านเต็มที่ตามจุดประสงค์อันชาญฉลาดของพระองค์  
ต่อจากนั้นเมื่อความขัดแย้งยุติและท่านกลับบ้านของท่าน โดย 
ได้ดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรมมาแล้ว ความสุขของท่านจะใหญ่
หลวงเพียงใด—ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้—ที่ท่านได้
ดำาเนินชีวิตดังพระเจ้าทรงบัญชา ท่านจะกลับมาแบบคนที่ฝึก
ความชอบธรรมมาอย่างดีจนอุบายและกลยุทธ์ท้ังหลายของ
ซาตานจะไม่แตะต้องท่านเลย ศรัทธาและประจักษ์พยานของ
ท่านจะเข้มแข็งจนมิอาจทำาลายได้ ท่านจะเป็นที่เคารพนับถือ 
ขณะผ่านเตาหลอมร้อนแรงของการทดลองและการล่อลวงและ 
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อยู่เหนือโลก’” (“Prophet Grateful for Gospel, Testimony,” 
Church News, Sept. 21, 1996, 4)

แอลม� 58 สิทธิในก�รต่อสู้เพื่อเสรีภ�พ

•	ดูข้อคิดเรื่องการต่อสู้เพ่ือเสรีภาพแม้ท่ามกลางการนองเลือด
ได้จาก บทวิจารณ์แอลมา 43:45–47 ในหน้า 250

แอลม� 58:10–11 พระเจ้�รับสั่งให้บังเกิด “คว�มสงบ
แก่จิตวิญญ�ณเร�”

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เดนนิส  อี. ซิม- 
มอนส์อธิบายดังนี้ว่าความสงบของพระผู้เป็นเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับ
สภาพการณ์ภายนอก 

“ต่อให้คนทั้งโลกบดขยี้เรา พระผู้ปลอบโยนที่ทรงสัญญาไว้ก็จะ 
ประทานความสงบของพระองค์แก่เราเนื่องด้วยการเป็นสานุ- 
ศิษย์ที่แท้จริง. . . เราสามารถมีความสงบของพระองค์อยู่กับ 
เราได้ไม่ว่าโลกจะสับสนวุ่นวายเพียงใด ความสงบ  ของพระองค์ 
คือความสงบนั้น ความเยือกเย็นนั้น และความอบอุ่นใจนั้นที ่
พระผู้ปลอบโยน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ตรัสกับใจเราและความ
คิดเราขณะที่เราพยายามทำาตาม พระองค์ และรักษาพระ
บัญญัติ ของพระองค์ . . .

“เฉกเช่นฮีลามันค้นพบท่ามกลางสงครามว่า ‘พระองค์รับสั่งให ้
บังเกิดความสงบแก่จิตวิญญาณเรา’ (แอลมา 58:11)  . . .   ผู้ 
แสวงหาที่จริงใจทุกคนสามารถมีความสงบดังกล่าวบังเกิดแก่
พวกเขา ความสงบนั้นมาจากความเชื่อมั่นที่รับสั่งโดยสุรเสียง
สงบแผ่วเบา” (ใน Conference Report, Apr. 1997, 41–42; 
หรือ เลียโฮนา ก.ค. 1997 หน้า 38)

แอลมา 58:10–11

อะไรคือผลจากการสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธา
ของชาวนีไฟ คำาตอบเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับ

การต่อสู้เพื่อปลดปล่อยเราได้อย่างไร

 
แอลม� 58:34–37 “เร�ก็ไม่ปร�รถน�จะพร่ำ�บ่นเลย”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ช่วยให้เราเข้าใจสาเหตุของการ 
พร่ำาบ่นมากขึ้น ท่านกล่าวว่า “ในวันสุขใจภายหน้า ‘บรรดาผู้ที่ 
บ่นพึมพำาจะยอมรับความรอบรู้’ (อิสยาห์ 29:24; 2 นีไฟ 27:35) 
ข้อความนี้บอกเป็นนัยว่าการไม่รู้หลักคำาสอนเป็นสาเหตุสำาคัญ

“แน่นอนว่าคนหนุ่มเหล่านี้มีความไว้วางใจมารดาของพวกเขา
อย่างสุดซึ้งและน่าประทับใจ แต่มารดาต้องรู้ถึง ‘เรื่องนี้’ ก่อน
จนกระทั่งคนหนุ่มที่คอยจับตามองและได้ยินได้ฟังมารดาของ
พวกเขา (เช่นที่ลูกๆ มักคอยจับตามองบิดามารดา) ‘ไม่สงสัย’ 
ว่ามารดาของพวกเขารู้ว่า ‘เรื่องนี้’ เป็นความจริง” (That My 
Family Should Partake [1974], 58–59)

•	เม่ือพูดถึงความจำาเป็นของการท่ีสตรีต้องมีความระแวดระวัง 
มากขึ้น ซิสเตอร์จูลี  บี. เบค ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ
พรรณนาถึงสตรีแห่งพันธสัญญาผู้รู้ว่าพวกเธอเป็นใครดังนี้ 

“ในพระคัมภีร์มอมอนเราอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับชายหนุ่ม 2,000  
คนผู้น่ายึดถือเป็นแบบอย่าง ผู้ที่องอาจ กล้าหาญและแข็งแรง 
ยิ่ง ‘แท้จริงแล้ว, พวกเขาเป็นบุรุษแห่งสัจจะและความมีสติ, 
เพราะพวกเขาได้รับการสอนให้รักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น 
เจ้าและดำาเนินชีวิตอย่างซื่อตรงต่อพระพักตร์พระองค์’ (แอลมา 
53:21) ชายหนุ่มที่ซื่อสัตย์เหล่านี้สรรเสริญมารดาของพวกเขา 
พวกเขากล่าวว่า ‘มารดาของเรารู้เรื่องนี้’ (แอลมา 56:48) . . .

“ความรับผิดชอบของมารดาที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เคยเรียกร้อง 
ให้มีสิ่งใดมากไปกว่าความระแวดระวัง เราต้องการมารดาผู้รู ้
มากกว่าเวลาใดในประวัติศาสตร์โลก . . .  เมื่อมารดารู้ว่าตนเป็น 
ใคร พระผู้เป็นเจ้าคือใคร และทำาพันธสัญญากับพระองค์ มารดา 
จะมีอำานาจและอิทธิพลยิ่งใหญ่ต่อลูกๆ ของพวกเธอตลอดไป” 
(ใน Conference Report, Oct. 2007, 80; หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 
2007 หน้า 96)

แอลม� 57: 19–21 “ยืนหยัดและไม่หว�ดหวั่น”

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) พูดถึงความ
สำาคัญของการยืนหยัดและไม่หวาดหวั่นดังนี้

“‘ท่านสะท้อนภาพศาสนจักรน้ีในทุกอย่างท่ีท่านคิด ในทุกอย่าง 
ท่ีท่านพูด และในทุกอย่างท่ีท่านทำา’ ประธานฮิงค์ลีย์บอกเยาวชน 
‘จงภักดีต่อศาสนจักรและอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า’ . . .

“ประธานฮิงค์ลีย์บอกเยาวชนว่าพวกเขา ‘เป็นเหมือนพวกบุตร 
ของฮีลามันคืออยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยอิทธิพลบ่อนทำาลาย . . . 
แต่ถ้าท่านวางใจในพระผู้ทรงฤทธานุภาพและทำาตามคำาสอน
ของศาสนจักรนี้และยึดติดกับศาสนจักรท้ังท่ีท่านมีบาดแผล 
ท่านจะได้รับการปกปักรักษา ได้รับพร เพิ่มพูน และมีความสุข’

“เมื่อพูดถึงโลกที่พวกเขามีชีวิตอยู่ ประธานฮิงค์ลีย์บอกเยาวชน
ว่า ‘ท่านอยู่ท่ามกลางบาบิโลน ปฏิปักษ์มาพร้อมการทำาลาย 
ล้างครั้งใหญ่ จงอยู่เหนือโลก ท่านผู้มีสิทธิกำาเนิดอันสูงส่ง จงยืน

บทที่ 34
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แอลม� 60:10–14 ก�รสังห�รคนชอบธรรม 

•	โมโรไนเขียนว่าพระเจ้าทรงยอมให้คนชอบธรรมถูกสังหาร 
เพื่อ “ความยุติธรรมและการพิพากษาของพระองค์จะมาถึงคน 
ชั่วร้าย; ฉะนั้นท่านไม่จำาเป็นต้องคิดว่าคนชอบธรรมสูญเสีย 
ไปแล้วเพราะพวกเขาถูกสังหาร; แต่ดูเถิด, พวกเขาได้เข้าไป 
ในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาแล้ว”  
(แอลมา 60:13)

หลังจากสงครามโลก  ครั้งที่สองเริ่มต้นได้ไม่นาน ฝ่ายประธาน 
สูงสุดของศาสนจักรแถลงดังน้ี “ในสงครามอันน่ากลัวท่ีขับเค่ียว 
กันอยู่ขณะนี้ ชายหนุ่มที่ชอบธรรมหลายพันคนในทุกภูมิภาค 
ของโลกและในหลายประเทศต่างอยู่ใต้อาณัติของการเรียกตัว 
ให้ไปเป็นทหารรับใช้ชาติของตน ขณะรับใช้บางคนก็ถูกเรียกตัว 
ให้กลับบ้านบนสวรรค์ หลายคนเกือบจะถูกเรียกให้ตามไป แต ่
‘ดูเถิด’ ดังที่โมโรไนกล่าว คนชอบธรรมในพวกเขาผู้ที่รับใช้และ 
ถูกสังหาร ‘ได้เข้าไปในสถานพักผ่อนของพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้า 
ของพวกเขาแล้ว’ [แอลมา 60:13] และพระเจ้าตรัสถึงพวกเขา 
ว่า ‘คนเหล่านั้นที่ตายในเราจะไม่ลิ้มรสแห่งความตาย, เพราะ 
มันจะหวานสำาหรับพวกเขา’ (คพ. 42:46) ความรอดและความ 
สูงส่งของพวกเขาในโลกที่จะมาถึงนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอน ในงาน
แห่งการทำาลายล้างที่พวกเขาต้องรบพุ่งกับพ่ีน้องของตนจะไม่
ถือเป็นความผิดของพวกเขา โมโรไนในสมัยก่อนกล่าวว่าบาป
นั้นมุ่งกล่าวโทษคนที่ ‘นั่งอยู่ในตำาแหน่งอำานาจในสภาวะแห่ง
ความไม่รู้สึกรู้สมอันไร้ความคิด’ กล่าวโทษผู้ปกครองในโลก 
เหล่าน้ันผู้มีความเกลียดชังอย่างบ้าคลั่งและลุ่มหลงในอำานาจ 
ชั่วร้ายและการครอบงำาเพื่อนมนุษย์ ผู้ใช้พลังอำานาจนิรันดร์ที ่
พวกเขาไม่เข้าใจและไม่สามารถควบคุมได้ ในเวลาอันเหมาะ
สมพระผู้เป็นเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษพวกเขา” (Heber J. Grant, 
J. Reuben Clark Jr., and David O. McKay, in Conference 
Report, Apr. 1942, 95–96)

แอลม� 60:19–36 จดหม�ยที่โมโรไนเขียนถึงเพโฮรัน

•	เพโฮรันจะเลือกขุ่นเคืองเพราะจดหมายท่ีโมโรไนส่งมาก็ได้  
แต่เขาไม่ทำาอย่างนั้น เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ.เบดนาร์แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองพูดถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเราก็เช่นเดียวกับเพโฮรัน 
เราเลือกได้ว่าจะไม่ขุ่นเคือง

“เม่ือเราเช่ือหรือพูดว่าเราถูกทำาให้ขุ่นเคือง โดยปกติเราจะหมาย 
ความถึงความรู้สึกว่ามีคนเหยียดหยาม ปฏิบัติไม่ดี ดูแคลน  
หรือไม่เคารพเรา เรื่องโฉดเขลา ชวนอึดอัด ไร้หลักธรรม และ 
มุ่งร้ายเกิดขึ้นในการปฏิสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆ ซึ่งจะทำาให ้

ของการพร่ำาบ่นในหมู่สมาชิกศาสนจักร” (“A Choice Seer” 
ใน Brigham Young University 1985–1986 Devotional  
and Fireside Speeches [1986], 115)

แอลม� 59:9 รักษ�เมืองไม่ให้ตกย่อมง�่ยกว่�

•	มอรมอนบันทึกว่าการรักษาเมืองไม่ให้ตกง่ายกว่าการยึด
กลับคืนมาก (แอลมา 59:9) กับเมืองเป็นฉันใด กับผู้คนก็เป็น
ฉันนั้น การนำาคนที่ตกไปแล้วกลับมายากและอันตรายยิ่งกว่า
การช่วยไม่ให้พวกเขาตก ในถ้อยคำาของประธานเอสรา แทฟท์ 
เบ็นสัน (1899–1994) กล่าวดังนี้ “เตรียมและป้องกันดีกว่า
แก้ไขและกลับใจ” (The Teachings of Ezra Taft Benson 
[1988], 285)

แอลม� 59:11–12 เสียเมืองเพร�ะคว�มชั่วร�้ย

•	การสูญเสียเมืองแห่งนีไฟฮาห์แสดงให้เห็นความเกี่ยวเนื่อง 
กันระหว่างความช่ัวร้ายของชาวนีไฟกับการท่ีพวกเขาไม่สามารถ 
รบชนะศัตรูได้ด้วย “กำาลังของพระเจ้า” (ดู โมไซยาห์ 9:16; 
10:10–11; แอลมา 60:16) ผู้นำาของกองทัพชาวนีไฟมักเป็นคน
ที่ “มีวิญญาณแห่งการเปิดเผยและวิญญาณแห่งการพยากรณ์
ด้วย” (3  นีไฟ 3:19) ผู้นำาทางทหารที่ชอบธรรมเหล่านี้ถือว่า 
ความพ่ายแพ้ของชาวนีไฟมิได้มีสาเหตุมาจากชาวเลมันแต่มี
สาเหตุมาจากความชั่วร้ายของชาวนีไฟเอง เมื่อเทียบกันแล้ว 
ชาวนีไฟที่ซื่อสัตย์มักจะสามารถปกป้องตนเองและนำาเมืองที่ 
เสียไปกลับคืนมาได้โดยมีการสูญเสียชีวิตค่อนข้างน้อย (ดู  
แอลมา 52:19; 56:53–56; 57:7–12; 58:25–28; 62:22–26) 
พระเจ้าทรงสอนหลายต่อหลายครั้งว่าแม้เราจะเผชิญความยุ่ง
ยากและปัญหาร้ายแรง แต่ถ้าเราชอบธรรมและพึ่งพาพระองค์ 
เรามีความมั่นใจได้เสมอว่าพระองค์จะทรงอยู่กับเราและงาน
ของพระองค์จะมีชัยในที่สุด (ดู คพ. 6:34; 10:69; 33:13)
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แอลม� 61 ก�รตอบสนองก�รตำ�หนิแบบไม่มีเหตุผล

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายดังนี้ว่าความขัดแย้ง 
แตกต่างเกิดขึ้นได้แม้ระหว่างสมาชิกที่ซื่อสัตย์ “ในศาสนจักรที่
สมบูรณ์แบบเต็มไปด้วยสมาชิกที่ไม่สมบูรณ์แบบ ด้วยเหตุนี้จึง
ต้องมีการสื่อสารผิดๆ บ้างบางครั้ง ตัวอย่างที่เด่นชัดเกิดขึ้นใน
อิสราเอลชาวอเมริกันสมัยโบราณ โมโรไนเขียนถึงเพโฮรันสอง
ครั้งบ่นเรื่องการละเลยเพราะต้องการกำาลังเสริมอย่างมากแต่ 
ไม่ได้รับ โมโรไนใช้วาจาแข็งกร้าวกล่าวหาเพโฮรันผู้ปกครอง 
แผ่นดินว่าน่ังอยู่บนบัลลังก์ในสภาวะแห่ง “ความไม่รู้สึกรู้สมอัน 
ไร้ความคิด’ (แอลมา 60:7) ไม่นานนักเพโฮรันก็ตอบแบบคนรัก
ชาติมากโดยอธิบายว่าเหตุใดเขาจึงทำาอย่างที่โมโรไนต้องการ
ไม่ได้ แม้จะถูกตำาหนิแต่เพโฮรันไม่โกรธ เขายกย่องโมโรไนด้วย
ซ้ำาสำาหรับ ‘ความประเสริฐของใจท่าน’ (แอลมา 61:9) ถ้ามอง
ในแง่การอุทิศตนอย่างจริงจังร่วมกันของเหล่าสานุศิษย์ การ 
สนทนาว่าจะทำาอย่างไรเพื่อให้งานของพระเจ้าก้าวหน้ามากที่ 
สุดย่อมก่อให้เกิดความขัดแย้งด้านยุทธวิธีบ้างในบางครั้ง เช่น 
ในกรณีนี้ บางครั้งการตำาหนิก็เกิดขึ้นซึ่งปรากฏให้เห็นในภาย
หลังว่าเป็นการตำาหนิแบบไม่มีเหตุผล” (All These Things 
Shall Give Thee Experience [1979], 119)

แอลม� 62:41 ผลของคว�มย�กลำ�บ�ก 

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบายถึงวิธีท่ีเราจะเลือกให้ความ 
ยากลำาบากมีผลต่อเราอย่างไร 

“โดยแท้แล้วความยากลำาบากมากมายเหล่านี้มิได้ปราศจาก 
จุดประสงค์นิรันดร์หรือผลกระทบบางอย่าง ความยากลำาบาก 
สามารถหันใจเราไปหาพระผู้เป็นเจ้าได้ ... แม้ความยากลำาบาก 
จะทำาให้มนุษย์เดือดร้อนลำาเค็ญ แต่ก็เป็นหนทางนำาชายหญิง
ไปสู่พรนิรันดร์ได้

“ความยากลำาบากขนานใหญ่อย่างเช่นภัยธรรมชาติและสง- 
ครามดูเหมือนจะเป็นองค์ประกอบหลักในประสบการณ์มรรตัย  
เราไม่สามารถป้องกันได้เลย แต่เราสามารถตัดสินใจได้ว่าจะ 
ตอบสนองอย่างไร ตัวอย่างเช่น ความยากลำาบากของสงคราม
และการเข้าประจำาการกองทัพ ซึ่งทำาลายวิญญาณของคนบาง 
คน แต่ทำาให้วิญญาณของอีกหลายคนต่ืนตัว พระคัมภีร์มอรมอน 
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างดังนี้

“‘แต่ดูเถิด, เพราะระยะเวลาอันยาวนานยิ่งของสงครามระหว่าง 
ชาวนีไฟกับชาวเลมัน คนจำานวนมากจึงกลับแข็งกระด้าง, เพราะ 
ระยะเวลาอันยาวนานยิ่งของสงคราม; และคนจำานวนมากจึง 
อ่อนลงเพราะความทุกข์ของพวกเขา, ถึงขนาดที่ได้นอบน้อม 
ถ่อมตนลงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, แม้ถึงห้วงลึกแห่งความ
ถ่อมตน’ (แอลมา 62:41)

เราขุ่นเคือง แต่โดยแท้แล้ว การเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำาให้เราขุ่น 
เคืองถือเป็นความผิดขั้นพื้นฐาน ความขุ่นเคืองเป็น การเลือก ที่
เราทำา ไม่ใช่ สภาพ ที่บางคนหรือบางสิ่งสร้างขึ้นหรือยัดเยียด
ให้เรา . . .

“โดยผ่านพลังเสริมสร้างจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ ท่าน 
และข้าพเจ้าจะสามารถหลีกเลี่ยงและเอาชนะความขุ่นเคือง  
‘บุคคลเหล่านั้นที่รักพระธรรมของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิ่ง 
ไม่มีสิ่งใดกระทำาให้เขาสะดุดได้’ (สดุดี 119:165) . . .

“. . .   เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบายว่า ศาสนจักรไม่ใช่ 
‘บ้านพักที่มีเสบียงพร้อมสรรพสำาหรับคนที่ดีพร้อมอยู่แล้ว’ 
(ใน Conference Report, Apr. 1982, 57; หรือ Ensign, May 
1982,  38) แต่ศาสนจักรคือห้องปฏิบัติการเรียนรู้และโรงฝึกที่
เราจะรับประสบการณ์ขณะฝึกกันและกันในกระบวนการต่อ
เนื่องของ ‘การทำาให้วิสุทธิชนดีพร้อม’

“เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์อธิบายไว้อย่างผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่า ในห้อง 
ปฏิบัติการเรียนรู้ยุคสุดท้ายซึ่งรู้กันว่าเป็นศาสนจักรท่ีได้รับ
การฟื้นฟู สมาชิกเป็น ‘วัตถุทดลอง’ (ดู ‘Jesus, the Perfect 
Mentor,’ Ensign, Feb. 2001, 13) สิ่งนี้จำาเป็นต่อการเติบโต
และการพัฒนา . . .

“ท่านและข้าพเจ้าไม่สามารถควบคุมเจตนาหรือพฤติกรรมของ 
ผู้อื่น แต่เรากำาหนดได้ว่าเราจะกระทำาอย่างไร โปรดจำาไว้ว่า
ท่านและข้าพเจ้าเป็นตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์เสรีทางศีลธรรมและ
เราเลือกได้ว่าจะไม่ขุ่นเคือง (ใน Conference Report, Oct. 
2006, 95–97; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 114–115)

แอลม� 60:23 ก�รทำ�ภ�ชนะข้�งในให้สะอ�ด 

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันไม่เหลือที่ให้ความสงสัยเลย 
ว่าคำาเตือนเหล่านี้ประยุกต์ใช้กับเราได้ ท่านประกาศว่า “ทุก 
อย่างไม่ดีในไซอัน ดังโมโรไนแนะนำา เราต้องทำาภาชนะข้างใน
ให้สะอาด (ดู แอลมา 60:23) โดยเริ่มที่ตัวเราก่อน จากนั้นก็
ครอบครัวของเรา และศาสนจักรเป็นอันดับสุดท้าย” (ใน Con-
ference Report, Apr. 1986, 3, หรือ Ensign, May 1986, 4)

แอลมา 60:23

ท่านอาจต้องการทำาเครื่องหมายข้อนี ้
จากนั้นให้ถามตัวท่านเองว่าท่านต้องทำาสิ่งใด

เพื่อทำาภาชนะข้างในตัวท่านให้สะอาด

บทที่ 34



261

ประธานเดวิด โอ. แมคเคย์ (1873–1970) ยืนยันสิ่งที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้คนจำานวนหน่ึงของเฮกอธเม่ือท่านประกาศในคำาสวดอ้อนวอน 
อุทิศพระวิหารนิวซีแลนด์ว่า “เราสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ที่พระองค์ทรงนำาผู้สืบตระกูลของท่านบิดาลีไฮมายังหมู่เกาะที่ 
อุดมสมบูรณ์นี้ และทรงทำาให้พวกเขารุ่งเรือง” (“Dedicatory  
Prayer Delivered by Pres. David  O. McKay at New  
Zealand Temple,” Church News, May 10, 1958, 2)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อยกย่อง สนับสนุน และปกป้อง

ประเทศของท่าน

•	เราเรียนรู้บทเรียนอะไรบ้างจากจดหมายของทั้งโมโรไนและ
เพโฮรันที่อาจจะช่วยเราในชีวิตเราได้ (ดู แอลมา 60–61)

•	อะไรคือความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างความชอบธรรมกับอิสร- 
ภาพ

•	หลังจากอ่าน แอลมา 52–63 มีหลักธรรมสำาคัญที่สุดอะไร
บ้างเกี่ยวกับสงครามที่ท่านสามารถสอนคนอื่นๆ ได้

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่านว่าท่านจะประยุกต์ใช้ยุทธวิธี

ต้ังรับของโมโรไนอย่างไรในการรบเพ่ือความชอบธรรมของ
ตัวท่านเอง

•	ท่านอาจต้องการบันทึกข้อคิดที่ค้นพบเกี่ยวกับวิธีปกป้อง
ตนเองจากศัตรูของศรัทธาท่าน

•	เขียนโครงร่างบทเรียนสังสรรค์ในครอบครัวจากเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง

 1. ทำาประโยชน์จากส่ิงท่ีพระเจ้าทรงจัดหา (ดู แอลมา 60:21)

2. ทำาภาชนะข้างในให้สะอาด (ดู แอลมา 60:23)

3. แสวงหารัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้าเหนือเกียรติยศของ
โลก (ดู แอลมา 60:36)

4. ไม่ขุ่นเคือง (ดู แอลมา 61:9)
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“ข้าพเจ้าอ่านการเปรียบเทียบคล้ายกันนี้หลังเกิดมหันตภัย 
เฮอร์ริเคนทำาลายบ้านเรือนหลายพันหลังในฟลอริดาเมื่อหลาย 
ปีก่อน เรื่องราวในข่าวพูดถึงคนสองคนที่ประสบโศกนาฏกรรม
แบบเดียวกันและได้รับพรเหมือนกัน นั่นคือบ้านของแต่ละคน
พังพินาศ ทว่าสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวรอดตายและไม่ได้
รับบาดเจ็บ คนหนึ่งกล่าวว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำาลายศรัทธา 
ของเขา เขาถามว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมให้เกิดเรื่องเช่นนี้ได้
อย่างไร อีกคนหนึ่งกล่าวว่าประสบการณ์เสริมสร้างศรัทธาของ
เขา เขากล่าวว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาเขา แม้จะสูญเสียบ้าน
และทรัพย์สิน แต่พวกเขารอดชีวิตและพวกเขาสร้างบ้านขึ้นมา
ใหม่ได้ สำาหรับคนหนึ่ง แก้วมีน้ำาเพียงครึ่งแก้ว ส่วนอีกคนหนึ่ง 
แก้วมีน้ำามาถึงครึ่งแก้ว ของประทานแห่งสิทธิ์เสรีทางศีลธรรม
ให้อำานาจแต่ละคนได้เลือกว่าเราจะทำาอย่างไรเมื่อเราประสบ
ความยากลำาบาก” (“Adversity,” Ensign, July 1998, 7–8)

แอลม� 63:4–10 ก�รเดินท�งไปแผ่นดินท�งเหนือ

•	“ถึงวิสุทธิชนกลุ่ม [หนึ่ง] ในทะเลใต้ ประธาน [สเป็นเซอร์ 
ดับเบิลยู.] คิมบัลล์ ตั้งข้อสังเกตดังนี้ ‘ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ 
ประธานศาสนจักรรายงานว่า “ท่านพี่น้องชายหญิงทั้งหลาย 
จากนิวซีแลนด์ ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทราบว่าท่านมาจากผู ้
คนของเฮกอธ” สำาหรับวิสุทธิชนนิวซีแลนด์ นั่นถูกแล้ว ศาสดา
พยากรณข์องพระเจ้าพูดไว ้. . .  มีเหตุผลสมควรใหส้รุปวา่เฮกอธ 
กับมิตรสหายของเขาอยู่บนเกาะประมาณสิบเก้าศตวรรษ ตั้ง 
แต่ราวๆ 55 ปี  ก่อนคริสตกาล จนถึง ค.ศ. 1854 ก่อนพระ 
กิตติคุณเริ่มไปถึงพวกเขา พวกเขาสูญเสียสิ่งที่แจ้งชัดและมีค่า 
ทั้งหมดซึ่งพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำามาสู่โลก เพราะพวกเขาอาจ 
จะอยู่บนเกาะเม่ือพระคริสต์ประสูติในเยรูซาเล็ม’ (Temple View 
Area Conference Report, February 1976, p. 3.)” (Joseph 
Fielding McConkie and Robert L. Millet, Doctrinal Com-
mentary on the Book of Mormon, 4 vols. [1987–1991] 3:329)

แอลมา 52–63



262

•	ในการเปรียบเทียบผลเสียของความขัดแย้ง ประธานเฮนรีย ์

บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเน้นความเป็นหนึ่งเดียวของ 

วิญญาณแห่งสันติสุขดังนี้ “ที่ใดก็ตามที่ผู้คนมีพระวิญญาณอยู ่

กับเขา เราคาดหวังความปรองดองกันได้ พระวิญญาณทรง 

ให้ประจักษ์พยานแห่งความจริงในใจของเราซึ่งช่วยทำาให้ผู้มี 

ประจักษ์พยานนั้นร่วมมือกัน พระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า 

ไม่เคยก่อให้เกิดความขัดแย้ง (ดู 3 นีไฟ 11:29) พระวิญญาณ 

ไม่เคยก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยกระหว่างผู้คนซึ่งนำาไปสู่การ

ทะเลาะวิวาท (ดู Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. 

[1939],  131) พระวิญญาณนำาไปสู่สันติสุขส่วนตัวและความ 

รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนอื่นๆ ช่วยประสานจิตวิญญาณเข้า 

ด้วยกัน ครอบครัวที่เป็นหนึ่งเดียว ศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว  

และโลกอันสงบสันติน้ันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณท่ีเป็นหนึ่งเดียว 

กัน” (ใน Conference Report, Apr. 1998, 86; หรือดู เลียโฮนา 

ก.ค. 1998 หน้า 75)

ฮีลามัน 1:27, 33

ท่านสังเกตเห็นความแตกต่างอะไรระหว่างข้อ
เหล่านี้ในวิธีที่กองทัพฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติต่อ

ศัตรู อะไรเป็นมูลเหตุของความแตกต่าง

 

ฮีล�มัน 1–2 ง�นลับที่ชั่วร�้ยส�ม�รถทำ�ล�ยสังคมได้

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง

อธิบายว่าภัยคุกคามของการมั่วสุมลับยังคงมีอยู่ในสมัยของเรา

“พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่าการม่ัวสุมลับที่พัวพันกับอาชญา- 

กรรมก่อให้เกิดปัญหาร้ายแรง ไม่เฉพาะต่อบุคคลและครอบครัว 

เท่านั้น แต่ต่ออารยธรรม โดยรวมด้วย การมั่วสุมลับในทุกวันนี ้

ประกอบด้วยกลุ่มการมั่วสุมต่างๆ ที่เรียกว่าพวกมิจฉาชีพ กลุ่ม 

ผู้ค้ายา และกลุ่มอาชญากร การมั่วสุมลับในวันเวลาของเราทำา 

งานคล้ายกับกลุ่มโจรแกดิแอนทันในยุคของพระคัมภีร์มอรมอน 

พวกเขามีเคร่ืองหมายและคำาพูดซ่ึงเป็นรหัสลับ พวกเขาเข้าร่วม 

พิธีกรรมลับๆ และพิธีเข้ากองโจร จุดมุ่งหมายบางอย่างของ

พวกเขาก็คือ ‘กระทำาฆาตกรรม, และปล้นสะดม, และลักขโมย, 

และกระทำาการผิดประเวณีและการชั่วร้ายนานาชนิด, ตรงกัน

ข้ามกับกฎของประเทศตนและกฎของพระผู้เป็นเจ้าของตน

ด้วย’ [ฮีลามัน 6:23]

บทนำ�
ฮีลามัน 1–4 นำาเสนอการเปรียบเทียบที่ชัดเจนระหว่างผลของ 
ความดีกับความชั่ว เราเห็นผลของความชั่วที่มีต่อสังคมและต่อ 
บุคคลด้วย การเติบโตของแต่ละคนและพรที่วิสุทธิชนผู้ยังคง 
ซื่อสัตย์ในสภาวการณ์ท้าทายได้รับทำาให้เรากล้ายืนหยัดแน่ว 
แน่ต่อหลักการชอบธรรมในยามยาก เราสามารถเปรียบเทียบ 
ความร้าวฉานอันเกิดจากความชั่วร้ายกับความสงบสุขและปีติ
ที่ได้จากความชอบธรรม การสังเกตการเปรียบเทียบเหล่านี้จะ 
สร้างแรงจูงใจให้อยากวางผังเส้นทางตามหลักธรรมอันจะก่อเกิด 
ความสุขและหลีกเลี่ยงความเศร้าหมองที่มาจากการไม่เชื่อฟัง

บทวิจ�รณ์
ฮีล�มัน 1:1–21 คว�มขัดแย้งเป็นตัวบ่อนทำ�ล�ย

•	หนังสือของฮีลามันบอกเล่าช่วงเวลาของความชั่วร้ายใหญ่ 
หลวงในหมู่ชาวนีไฟ กองโจรแกดิแอนทันเฟื่องฟูและมวลชน 
อดทนกับวัฏจักรของความช่ัวร้ายและการทำาลายล้างหลายรอบ 
ตามด้วยการกลับใจเพียงเพื่อกลับสู่ความชั่วร้ายอีกครั้ง ความ 
สับสนวุ่นวายมากมายเหล่านี้ถือได้ว่ามีสาเหตุมาจาก “ความ 
ขัดแย้ง” ซึ่งเริ่มต้นในบทแรกของฮีลามัน ขณะบางคนคิดว่า 
“ความขัดแย้ง” เป็นบาปที่ไม่มีพิษภัยมากนัก แต่เจ้าหน้าที่ชั้น
ผู้ใหญ่หลายท่านได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอันตรายของความ
ขัดแย้งไว้ดังนี้

ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดแถลงอย่างตรงไปตรงมาว่าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่
สามารถทนต่อความขัดแย้งได้ “เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้น พระ
วิญญาณของพระเจ้าจะทรงจากไป ไม่ว่าใครจะผิดก็ตาม” (ใน 
Conference Report, Apr. 1996,  57; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 
1996 หน้า 51)

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าซาตานมุ่งหล่อเลี้ยงความขัดแย้งเพ่ือ
สนองจุดประสงค์อันชั่วร้ายของตน “บาปในเรื่องความทุจริต  
ความไม่ซื่อสัตย์ การแก่งแย่งชิงดี ความขัดแย้ง และความ 
ชั่วร้ายอื่นๆ ในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ สิ่งเหล่านี้เป็น 
หลักฐานของยุทธการอันไร้ความเมตตาของซาตานและเหล่า 
ผู้ติดตามเขา เขาใช้เครื่องมือและอุบายทุกรูปแบบที่สามารถ 
หาได้ในการหลอกลวง ทำาให้สับสน และนำาไปสู่ทางท่ีผิด” (ใน 
Conference Report, Oct. 1994,  100; หรือ เลียโฮนา ก.พ. 
1995 หน้า 69)

ฮีลามัน  1–4

บทที ่   35
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“เราเป็นผู้คนที่รักสงบ เราเป็นผู้ติดตามพระคริสต์ ผู้ทรงเป็นเจ้า 
ชายแห่งสันติ แต่ก็มีหลายยุคสมัยที่เราต้องยืนหยัดเพื่อความ 
ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเสรีภาพและประชาชน ดังที่โมโรไน 
ระดมผู้คนในสมัยของท่านให้ปกป้องภรรยา ลูกหลาน และ 
อุดมการณ์แห่งเสรีภาพ (ดู แอลมา 48:10)” (ใน Conference 
Report, Oct. 2001, 88; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 98)

ฮีล�มัน 3:20 “สิ่งที่ถูกต้องในส�ยพระเนตรของพระผู้
เป็นเจ�้ตลอดเวล�” 

•	ถึงแม้สถานการณ์จะยุ่งยากและสังคมถูกคุมคามด้วยอิทธิ- 
พลชั่ว แต่แบบอย่างความแน่วแน่ของฮีลามันในการทำาตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้าเป็นต้นแบบที่เราพึงตามในยุคสุดท้าย
ที่ท้าทายนี้ เช่นเดียวกับฮีลามัน เราสามารถขวนขวาย ‘ทำาแต่
ความดี ให้ผลลัพธ์มีมาถึงท่าน” ได้ตลอดเวลา (“ทำาแต่ความดี” 
เพลงสวด บทเพลงที่ 117) คำาสำาคัญคือ ตลอดเวลา

เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์ เจ. คอนดีแห่งสาวกเจ็ดสิบเน้นความสำาคัญ 
ของการรักษาพันธสัญญาของเราเสมือนหน่ึงเป็นวิธีพัฒนาความ 
เสมอต้นเสมอปลายในการทำาดี ท่านกล่าวว่า

“บางทีในบรรดาหลักฐานทั้งหมดที่ยืนยันการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
อย่างแท้จริงและการปลดบาป สิ่งนี้น่าจะสำาคัญที่สุด ไม่มีใจที่
จะทำาความชั่วอีก, แต่จะทำาความดีโดยตลอด . . .

“เราสามารถเสริมสร้างอุปนิสัยในการทำาดีทุกครั้งที่เราทำาและ 
รักษาพันธสัญญา ทุกครั้งที่เรามีส่วนร่วมในศาสนพิธีฐานะ 
ปุโรหิต พลังอำานาจจากเบื้องบนจะเอื้อมลงมาดึงเราให้เข้าใกล ้
สวรรค์มากขึ้น คนที่รับส่วนศีลระลึกและศาสนพิธีพระวิหาร 
ด้วยใจบริสุทธ์ิและผู้รักษาพันธสัญญาของพวกเขาอย่างซ่ือสัตย์ 
ไม่จำาเป็นต้องได้รับคำาแนะนำายืดยาวเกี่ยวกับการแต่งกายให้ 
สุภาพเรียบร้อย การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคอดอาหารด้วย 
ความเอื้อเฟื้อ การถือปฏิบัติพระคำาแห่งปัญญา หรือการรักษา 
วันสะบาโตให้ศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาไม่จำาเป็นต้องมีสิ่งเตือนใจที ่
เข้มงวดให้แบ่งปันพระกิตติคุณกับผู้อื่น เข้าพระวิหารบ่อยๆ 
ค้นคว้าประวัติครอบครัว หรือทำาการสอนประจำาบ้านหรือการ
เยี่ยมสอน ทั้งไม่ต้องมีใครสะกิดพวกเขาให้ไปเยี่ยมคนเจ็บป่วย
และรับใช้คนตกทุกข์ได้ยาก

“นี่คือวิสุทธิชนที่ซื่อสัตย์ของพระผู้สูงสุดผู้รักษาพันธสัญญา
ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาทำาไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ‘โดยมุ่งมั่น
รับใช้พระองค์จนกว่าชีวิตจะหาไม่, และแสดงให้ประจักษ์อย่าง
แท้จริงด้วยงานของพวกเขาว่าพวกเขาได้รับส่วนหนึ่งของพระ 
วิญญาณของพระคริสต์ไปสู่การปลดบาปของพวกเขา’ (คพ.  

“ถ้าเราไม่ระวัง การมั่วสุมลับในปัจจุบันจะได้อำานาจและอิทธิ- 

พลอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์เท่ากับที่ได้ในสมัยพระคัมภีร์  

มอรมอน ท่านจำารูปแบบได้ไหม การมั่วสุมลับเริ่มต้นในสังคม 

ของ ‘พวกที่ชั่วร้ายมากกว่า’ แต่สุดท้ายก็ ‘ล่อลวงคนชอบธรรม

ส่วนมาก’ จนทั้งสังคมแปดเปื้อน [ฮีลามัน 6:38] . . .

“พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่ามารเป็น ‘ผู้ก่อบาปทั้งปวง’ และเป็น

ผู้ก่อตั้งการมั่วสุมลับเหล่านี้ [ฮีลามัน 6:30; ดู 2  นีไฟ 26:22]  

เขาใช้การมั่วสุมลับ รวบรวมบรรดาสมัครพรรคพวก ‘จากรุ่นสู่ 

รุ่นถึงขนาดที่เขาจะครอบครองใจลูกหลานมนุษย์ได้’ [ฮีลามัน  

6:30] จุดมุ่งหมายของเขาก็เพื่อบ่อนทำาลายบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน และประเทศชาติ [ดู 2  นีไฟ 9:9] เขาประสบความ 

สำาเร็จในระดับหนึ่งในช่วงยุคของพระคัมภีร์มอรมอน และเขา 

ก็กำาลังไปได้ดีในวันเวลาของเรา นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำาไมจึงเป็น 

ส่ิงสำาคัญสำาหรับเราในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิตที่จะยืนหยัด 

อย่างมั่นคงเพ่ือความจริงและความถูกต้องโดยการทำาสิ่งที่เรา 

สามารถทำาได้เพื่อช่วยให้ชุมชนของเราอยู่รอดต่อไป” (ใน Con- 

ference Report, Oct. 1997, 51–52; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1998 

หน้า 47)

ฮีล�มัน 1–2 คนดีส�ม�รถช่วยขัดขว�งเป้�หม�ยของ
ขบวนก�รชั่วร้�ยได้

•	ในช่วงการประชุมใหญ่สามัญหลังจากผู้ก่อการร้ายโจมตี 
เวิร์ลเทรดเซนเตอร์และเพนทากอน ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์- 
ลีย์ (1910–2008) กล่าวถึงขบวนการก่อการร้ายที่มุ่งส่งเสริม
การกระทำาฆาตกรรม การใช้อำานาจกดขี่ ความกลัว และการ
ควบคุมที่ชั่วร้ายว่า

“ขบวนการก่อการร้าย . . .  ต้องถูกตามล่าและกวาดล้าง

“เราผู้เป็นของศาสนจักรนี้รู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนกลุ่มน้ัน  
พระคัมภีร์มอรมอนกล่าวถึงกองโจรแกดิแอนทัน องค์การลับ 
ร่วมสาบานที่เจตนาอุทิศตนให้ 
กับความช่ัวร้ายและการทำาลาย 
ล้าง ในสมัยนั้นพวกเขากระทำา 
การทุกอย่างในอำานาจ โดย 
เครื่องมือทุกอย่างที่มี เพื่อโค่น
ล้มศาสนจักร เพื่อจูงใจผู้คน
ด้วยวาทศิลป์ และเพื่อครอบงำา
สังคม เรามองเห็นสิ่งเดียวกันนี้
ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ฮีลามัน 1–4
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ประทานแก่ผู้จะศึกษาพระวจนะ 

ของพระองค์ พระเจ้าทรงสัญญา 

และจะไม่ทำาให้เกิดสัมฤทธิผล 

อย่างนั้นหรือ โดยแท้แล้วถ้า 

พระองค์ทรงบอกเราว่าสิ่งเหล่า 

น้ีจะมาถึงเราถ้าเรายึดม่ันในพระ 

วจนะของพระองค์ พรย่อมเป็น 

ของเราแน่นอน ถ้าเราไม่ทำา  

เมื่อนั้นเราอาจสูญเสียพร ไม่ว่าเราจะขยันหมั่นเพียรในด้านอื่น

มากเพียงใด เราจะพบพรบางอย่างเฉพาะในพระคัมภีร์เท่านั้น 

เฉพาะในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและยึดมั่นพระวจนะ

เท่านั้นขณะที่เราเดินฝ่าหมอกแห่งความมืดไปจนถึงต้นไม้แห่ง

ชีวิต” (“The Power of the Word,” Ensign, May 1986, 82)

ฮีล�มัน 3:30 “นั่งลงกับอับร�ฮัม, และอิสอัค, และกับ
ย�โคบ”

•	ข้อความ “นั่งลงกับอับราฮัม, และอิสอัค, และกับยาโคบ” 
หมายความว่าคนซื่อสัตย์สมควรได้คบหากับปิตุที่ยิ่งใหญ่สาม
ท่านนี้และได้รับรางวัลซีเลสเชียล ตามที่กล่าวใน หลักคำาสอน
และพันธสัญญา 132:37 “อับราฮัม . . .  ดังอิสอัคด้วยและยา
โคบ . . . เข้าสู่ความสูงส่งของพวกเขา, ตามคำาสัญญาทั้งหลาย, 
และนั่งบนบัลลังก์, และมิได้เป็นเหล่าเทพแต่เป็นผู้เป็นเจ้า.” 

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายดังนี้ว่าสมาชิกศาสนจักรอาจได้เป็นทายาทรับพรของ
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ

“พันธสัญญาท่ีพระเจ้าได้ทรงทำาครั้งแรกกับอับราฮัมและได้
ทรงยืนยันพันธสัญญานี้กับอิสอัคและยาโคบมีความสำาคัญ
เหนือสิ่งอื่นใด . . .

“เราเป็นลูกหลานของพันธสัญญานั้นด้วย เราได้รับเหมือนกับ
ท่ีคนในสมัยโบราณได้รับคือฐานะปุโรหิตอันศักดิ์สิทธิ์และพระ
กิตติคุณอันเป็นนิจ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบคือบรรพชน 
ของเรา เราเป็นของอิสราเอล เรามีสิทธิ์ที่จะได้รับพระกิตติคุณ  
พรฐานะปุโรหิต และชีวิตนิรันดร์ ประชาชาติทั้งปวงจะได้รับพร 
โดยความพยายามของเราและโดยการรับใช้ของลูกหลานของ 
เรา ลูกหลานที่แท้จริงของอับราฮัมและผู้ที่ถูกรวมเข้ามาเป็น
ทายาทของอับราฮัมโดยการรับเป็นบุตรบุญธรรมทางความเชื่อ
ในพระคริสต์จะได้รับพรตามที่ได้สัญญาไว้ด้วยขึ้นอยู่กับการ
ยอมรับพระเจ้าและการเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์” (ใน  

20:37) ผู้รักษาพันธสัญญา . . .  ดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการ
อุทิศถวาย เวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สินเงินทองของพวกเขา
ล้วนเป็นของพระเจ้า

“การรักษาพันธสัญญาของพวกเขาเป็นเหตุให้พวกเขาพัฒนา
อุปนิสัยในการทำาความดีโดยตลอด” (“A Disposition to Do 
Good Continually,” Ensign, Aug. 2001, 14, 19)

ฮีล�มัน 3:24–25 คว�มรุ่งเรืองในชีวิตเร�และใน
ศ�สนจักร

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ดีน  แอล. ลาร์- 
เซ็นกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้ากับ
ความรุ่งเรืองดังนี้

“เมื่อชีวิตของผู้คนสอดคล้องกับพระประสงค์ของพระเจ้า องค ์
ประกอบจำาเป็นทั้งหมดอันก่อให้เกิดพรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงลด 
พระฐานะลงมาประทานให้ลูกๆ ของพระองค์ดูเหมือนจะเกิด 
ขึ้นพร้อมๆ กัน ความรักและความปรองดองมีอยู่ทั่วไป แม้แต่ 
สภาพดินฟ้าอากาศ และธาตุต่างๆ ก็ดูเหมือนจะขานรับ สันต ิ
และความสงบสุขคงอยู่ ความอุตสาหะและความเจริญก้าวหน้า 
เป็นที่ประจักษ์ในชีวิตผู้คน . . .

“. . .   เรามีการรับรองจากพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงประทานพร
และทำาให้ผู้คนของพระองค์รุ่งเรืองหากพวกเขาจะรักษาพระ
บัญญัติและไม่ลืมหันไปพึ่งพระองค์เสมือนเป็นแหล่งพรของ
พวกเขา” (ใน Conference Report, Oct. 1992, 58–59; หรือ 

Ensign, Nov. 1992, 41–42)

ฮีลามัน 3:24–26

เราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากข้อเหล่านี้เกี่ยวกับ
ความหมายของ “ความรุ่งเรือง” นี่แตกต่าง

อย่างไรจากความรุ่งเรืองที่โลกมอบให้

 

ฮีล�มัน 3:29–30 “ยึดมั่นในพระวจนะ”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) สอนว่าพรบาง

ประการมาจากการศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียรเท่าน้ัน 

“การประสบผลสำาเร็จในความชอบธรรม พลังหลีกเลี่ยงการ

หลอกลวงและต่อต้านการล่อลวง การนำาทางในชีวิตประจำาวัน 

การเยียวยาจิตวิญญาณ—นี่เป็นเพียงสัญญาไม่กี่ข้อที่พระเจ้า

บทที่ 35
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“ท่านจะทำาอย่างไรให้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ไม่เพียงมี
อิทธิพลต่อชีวิตของท่านเท่านั้นแต่มีอิทธิพลที่ควบคุมชีวิตของ
ท่านด้วยและ แท้จริงแล้ว เป็นแก่นแท้ของสิ่งที่ท่านเป็น . . .

“ข้ันแรกท่านต้องละท้ิงความรู้สึกใดๆ ก็ตามท่ีเป็นความจองหอง 
ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปในโลกทุกวันนี้ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าหมายความ 
ถึงเจตคติท่ีไม่ยอมให้สิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้าปกครอง 
ชีวิตของเรา. . .ดังสำานวนที่ท่านได้ยินอยู่ทุกวันนี้ว่า ‘คุณจะทำา 
อะไรก็ทำาไป’ หรือ ‘จะถูกหรือผิดขึ้นอยู่กับความคิดของฉันว่า 
อะไรเหมาะกับฉัน’ เจตคติเช่นน้ันคือ การกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า” 
(ใน Conference Report, Apr. 2004, 9; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 
2004 หน้า 13)

ฮีล�มัน 3:35 ก�รชำ�ระใจให้บริสุทธิ์

• การชำาระให้บริสุทธิ ์ มีนิยามว่าเป็น “กระบวนการทำาให้เป็น
อิสระจากบาป, บริสุทธิ์, สะอาด และศักดิ์สิทธิ์ผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์ (โมเสส 6:59–60)” (คู่มือพระคัมภีร์)

•	สมาชิกท่ีซื่อสัตย์ของศาสนจักรในสมัยของฮีลามันเติบโต
ทางวิญญาณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้เกิดการ “ทำาให้ใจของ
พวกเขาบริสุทธิ์” (ฮีลามัน 3:35)

ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ สอนว่าการเติบโตดังกล่าวมาพร้อม 
กับความช่วยเหลือของพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในการหล่อเลี้ยง 
ความปรารถนาจากส่วนลึกที่สุดของใจเราให้ดำาเนินชีวิตเฉก
เช่นพระผู้ช่วยให้รอดทรงประสงค์ให้เราดำาเนิน ในระหว่างขั้น 
ตอนนี้เราได้รับการชำาระให้บริสุทธิ์ “ความประพฤติเช่นพระ 
คริสต์หลั่งไหลมาจากแหล่งน้ำาลึกที่สุดของใจและจิตวิญญาณ 
มนุษย์ นำาทางโดยพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของพระเจ้า ซ่ึงสัญญา 
ไว้ในศาสนพิธีพระกิตติคุณ ความหวังสูงสุดของเราควรจะเป็น 
การมีสิทธิ์รับการชำาระให้บริสุทธิ์ซึ่งมาจากการนำาทางดังกล่าว  
และความกลัวสุดขีดของเราควรจะเป็นการสูญเสียพรเหล่านี้” 
(ใน Conference Report, Apr. 1998, 23; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 
1998 หน้า 21)

•	วิสุทธิชนในสมัยของฮีลามันดำาเนินต่อไปในงานดีและเข้ม- 
แข็งขึ้นในคุณภาพทางวิญญาณอันส่งผลให้เกิดการชำาระให้ 
บริสุทธิ์ เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันอธิบายว่าการชำาระ
ให้บริสุทธิ์เป็นขั้นตอนหนึ่งในเส้นทางของการพยายามสู่ความ 
ดีพร้อม “การให้ตัวเรายืนหยัดอยู่ในเส้นทางแห่งการเช่ือฟังแตก 
ต่างอยู่บ้างจากการบรรลุความดีพร้อมในความเป็นมรรตัย 
ความดีพร้อมไม่ใช่เงื่อนไขจำาเป็นอันดับแรกของการรับรองและ
การชำาระให้บริสุทธิ์อย่างที่บางคนคิด แต่ตรงกันข้าม การแก้ 

Conference Report, Apr. 1995, 42–43; หรือ เลียโฮนา ส.ค. 
1995 หน้า 24–25)

ฮีล�มัน 3:33–34, 36; 4:12 คว�มจองหองมีผลกระทบ
ต่อศ�สนจักร

•	มอรมอนตั้งใจจะชี้ให้เห็นว่าความจองหองไม่ใช่ส่วนหนึ่งใน 
ศาสนจักรของพระเจ้า แต่เพราะความร่ำารวยยิ่ง ความจองหอง
จึงเร่ิมเข้าไปถึงใจสมาชิกบางคนของศาสนจักร (ดู ฮีลามัน 3:36) 
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อศาสนจักรโดยรวม ประธานเอสรา แทฟท์  
เบ็นสันแสดงความคิดในทำานองเดียวกันดังนี้

“ลองนึกดูว่าความจองหองทำา 
ให้เราสูญเสียอะไรในอดีตและ 
เวลานี้ความจองหองกำาลังทำา 
ให้เราสูญเสียอะไรในชีวิตเรา 
ครอบครัวเรา และศาสนจักร

“ลองนึกถึงการกลับใจที่น่าจะ 
เกิดข้ึนเพ่ือเปล่ียนชีวิต คุ้มครอง 
ชีวิตแต่งงาน และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัวถ้า 
ความจองหองไม่ยับยั้งเราให้สารภาพบาปและละทิ้งบาป (ดู  
คพ. 58:43)

“ลองนึกถึงคนจำานวนมากที่เป็นสมาชิกแข็งขันน้อยของศาสน- 
จักรเพราะพวกเขาถูกทำาให้ขุ่นเคืองและความจองหองของพวก 
เขาไม่ยอมให้พวกเขาให้อภัยหรือมารับประทานม้ือค่ำาให้เต็ม
อิ่มที่โต๊ะเสวยของพระเจ้า

“ลองนึกถึงชายหนุ่มและสามีภรรยาหลายหม่ืนคนผู้น่าจะเป็น
ผู้สอนศาสนาถ้าไม่เพราะความจองหองยับยั้งพวกเขาไม่ให้
ถวายใจแด่พระผู้เป็นเจ้า (ดู แอลมา 10:6; ฮีลามัน 3:34–35)

“ลองนึกดูว่างานพระวิหารจะเพิ่มขึ้นเพียงใดถ้าเวลาที่ใช้ไปกับ
การรับใช้ตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าสำาคัญกว่าการเสาะแสวงหา 
สิ่งต่างๆ มากมายด้วยความจองหองซึ่งแย่งเวลาของเราไป” 
(ใน Conference Report, Apr. 1989, 6; หรือ Ensign, May 
1989, 6)

•	ดูข้อมูลและผังแสดงวัฏจักรความจองหองได้จาก “วัฏจักร
ของความชอบธรรมและความชั่วร้าย” ในภาคผนวก (หน้า 414)

•	เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสอนว่าข้ันตอนสูงสุดในการเป็นคนซื่อสัตย์อย่างสมบูรณ์ 
ในพระกิตติคุณคือการหลีกเลี่ยงหรือขจัดความจองหอง
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แรงกล้าในการสวดอ้อนวอนเป็นส่วนตัว เฉพาะตัวท่านในฐานะ 
ปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็น 
เจ้าได้ เฉพาะตัวท่านเท่านั้นที่สามารถกลับใจได้ เฉพาะตัวท่าน 
ในฐานะปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่สามารถทำาให้ตนเองมีคุณสมบัติ
คู่ควรรับศาสนพิธีแห่งความรอดและความสูงส่ง” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 2003, 47; หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 
หน้า 53)

ฮีล�มัน 3:35 ก�รยอมถว�ยใจเร�ต่อพระผู้เป็นเจ้�

•	วลี “ยอมถวายใจเรา” หมายถึงยอมให้หรือให้ใจเราแด่พระ 
ผู้เป็นเจ้า เม่ือคนๆ หน่ึงยอมถวายใจเขาต่อพระผู้เป็นเจ้า เท่ากับ 
เขากำาลังยอมแลกความปรารถนาของตัวเขากับความปรารถนา 
ของพระเจ้า เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่ง 
โควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าการยอมถวายใจและจิตวิญญาณ 
เราต่อพระผู้เป็นเจ้าเป็นรูปแบบสูงสุดของการอุทิศถวายแด่
พระเจ้า

“การอุทิศถวายที่แท้จริงคือการยอมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า ใจ จิต  
และ ความคิด คือคำาที่พระคริสต์ทรงรวมไว้ในการอรรถาธิบาย  
พระบัญญัติข้อแรก ซึ่งต้องยึดมั่นตลอดไป มิใช่ทำาบ้างไม่ทำา
บ้าง (ดู มัทธิว 22:37) หากรักษาพระบัญญัติข้อนี้ การกระทำา
ของเราจะย่อมเป็นการอุทิศถวายโดยสมบูรณ์ เพื่อความผาสุก
อันยั่งยืนของจิตวิญญาณเรา (ดู 2 นีไฟ 32:9)

“ความสมบูรณ์แบบดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการยอมให้ความรู้สึก 
ความนึกคิด คำาพูด และการกระทำามาบรรจบกัน ” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 2002, 41; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 2002 
หน้า 45)

ฮีลามัน 4:11–13

เขียนบาปร้ายแรงอย่างน้อยหกอย่างที่สมาชิก
ศาสนจักรในสมัยของนีไฟทำาซึ่งดึงพวกเขา

ออกจากความคุ้มครองของพระเจ้า

 
ฮีล�มัน 4:22–26 บ�ปทำ�ให้ผู้คนอ่อนแอ

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดกล่าวคำาเตือนดังนี้ “ท่าน 
ต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองและยังคงแน่วแน่ต่อพันธสัญญาที่ท่าน 
ทำาไว้กับพระผู้เป็นเจ้า อย่าตกลงไปในกับดักของการคิดว่าท่าน 
สามารถทำาบาปเล็กน้อยได้และนั่นไม่สลักสำาคัญอะไร จำาไว้

ต่าง (การได้รับอภัยโทษ) และการชำาระให้บริสุทธิ์ (การทำาให ้
บริสุทธิ์) เป็นเงื่อนไขจำาเป็นอันดับแรกของความดีพร้อม เราจะ 
ดีพร้อม ‘ในพระคริสต์’ เท่านั้น (ดู โมโรไน 10:32) ไม่แยกจาก
พระองค์ ด้วยเหตุนี้สิ่งที่เราจำาเป็นต้องมีเพื่อให้ได้ความเมตตา
ในวันแห่งการพิพากษาคือความเพียรพยายามอย่างเต็มที่” 
(“Justification and Sanctification,” Ensign, June 2001, 
24–25)

ฮีล�มัน 3:35 พวกเข�เข้มแข็งยิ่งขึ้นในคว�มนอบน้อม
ของพวกเข�

•	การพัฒนาความนอบน้อมเป็นปัจจัยเสริมที่ทำาให้เกิดศรัทธา
และปีติยิ่งขึ้นในชีวิตสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรเสมอ

“นอบน้อมคือยอมรับด้วยความ 

กตัญญูว่าท่านต้องพึ่งพาพระ 

เจ้า—เข้าใจว่าท่านต้องการ 

การสนับสนุนจากพระองค์

ตลอดเวลา ความนอบน้อมคือ 

การยอมรับว่าพรสวรรค์และ 

ความสามารถของท่านเป็น 

ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า 

มิใช่เครื่องหมายของความอ่อน 

แอ ความขี้ขลาด หรือความ 

กลัว แต่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าท่าน 

รู้ว่าความเข้มแข็งที่แท้จริงของท่านอยู่ที่ไหน ท่านมีทั้งความ 

นอบน้อมและไร้ความกลัวได้ ท่านมีทั้งความนอบน้อมและ

ความกล้าหาญได้ . . .

“พระเจ้าจะทรงทำาให้ท่านเข้มแข็งเม่ือท่านถ่อมตนต่อพระพักตร์ 
พระองค์” (แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] 
หน้า 112-113)

ฮีล�มัน 3:35 มั่นคงในศรัทธ�

•	ความเข้มแข็งของศาสนจักรอยู่ในความเชื่อมั่นของสมาชิก
แต่ละคน ฮีลามัน 3:35 พูดถึงชีวิตของสมาชิกศาสนจักรผู้มั่นคง
ในศรัทธาและงานของพวกเขา

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันชี้ให้เห็นว่าความมั่นคงเช่นนั้น 
ในความประพฤติและเจตคติเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องได้มา  
“เฉพาะตัวท่านในฐานะปัจเจกบุคคลเท่านั้นที่สามารถพัฒนา
ศรัทธาอันมั่นคงในพระผู้เป็นเจ้าได้และมีความปรารถนาอย่าง

บทที่ 35
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•	ฮีลามัน 3:35 ระบุประโยชน์ที่มาจากความมั่นคงในศรัทธา 

เมื่อเร็วๆ นี้ท่านรู้สึกถึงพรใดบ้างในบรรดาพรเหล่านี้ อะไร

ทำาให้ท่านมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรเหล่านี้

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	วิเคราะห์ตนเองเพื่อดูว่าความจองหองอาจเป็นปัญหาตรง

จุดใดในชีวิตท่าน เขียนเป้าหมายเพื่อเอาชนะความจองหอง

ดังกล่าว

•	ใต้คำาว่า “ความรุ่งเรือง” ให้เขียนพรมากที่สุดเท่าที่ท่านจะ

นึกออกซึ่งเป็นพรที่ท่านเพิ่งได้รับเมื่อเร็วๆ นี้จากพระเจ้า

ว่า ‘พระเจ้าไม่อาจมองดูบาปด้วยระดับความยินยอมแม้เล็ก 
น้อยที่สุด’ (คพ. 1:31) . . .  เยาวชนบางคนหาเหตุแก้ตัวอย่าง 
โง่ๆ ว่าการทำาบาปตอนนี้ “ไม่ใช่เรื่องใหญ่” เพราะพวกเขา 
สามารถกลับใจในภายหลังได้เมื่ออยากไปพระวิหารหรือเป็นผู้
สอนศาสนา ใครก็ตามที่ทำาเช่นนั้นกำาลังผิดสัญญาที่ทำาไว้กับ
พระผู้เป็นเจ้าทั้งในชีวิตก่อนเกิดและในน้ำาแห่งบัพติศมา ความ
คิดเรื่องการทำาบาปเล็กน้อยเป็นการหลอกลวงตนเอง บาปคือ
บาป! บาปทำาให้ท่านอ่อนแอทางวิญญาณ และมักทำาให้คน
บาปอยู่ในภาวะเสี่ยงชั่วนิรันดร์ การเลือกทำาบาป แม้มีเจตนา
จะกลับใจ คือการปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าและกำาลังละเมิดพันธ- 
สัญญา” (ใน Conference Report, Apr. 1993, 6; หรือ Ensign, 
May 1993, 7)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	มอรมอนกล่าวถึง “คนของพระคริสต์” (ฮีลามัน 3:29) ท่าน 

คิดว่าอะไรเป็นลักษณะพิเศษจำาเพาะของคนของพระคริสต์  
อะไรคือเป้าหมายสองหรือสามข้อที่ท่านสามารถตั้งได้เพ่ือ
จะนำาท่านให้เป็นชายหรือหญิงของพระคริสต์ ท่านต้องทำา 
อะไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้

ฮีลามัน 1–4
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“บันทึกยืนยันว่านีไฟกับลีไฮดำาเนินชีวิตตามแบบบรรพบุรุษ 
หรือตามชื่อของพวกท่านและนำาเกียรติยศมาสู่ชื่อที่ตั้งให้” 
(Family Pecan Trees: Planting a Legacy of Faith at Home 
[1992], 66–67)

•	ประธานจอร์จ อัลเบิร์ต สมิธ (1870–1951) ให้ตัวอย่างในยุค
ปัจจุบันเกี่ยวกับอิทธิพลอันลึกซึ้งที่ชื่อดีอาจมีต่อบุคคลหนึ่ง

“วันหนึ่ง . . .  ข้าพเจ้าหมดสติไม่รับรู้สิ่งรอบตัวและคิดว่าตนเอง 
ไปอยู่อีกด้านหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกตัวว่ากำาลังยืนหันหลังให้
ทะเลสาบสวยงามกว้างใหญ่ และหันหน้าเข้าหาป่าใหญ่ . . .

“ข้าพเจ้าเริ่มสำารวจ ไม่นานก ็
พบทางเข้าป่าซ่ึงดูเหมือนจะเคย 
ใช้มาน้อยมาก และมีหญ้าบัง 
จนเกือบมิด ข้าพเจ้าเดินไปตาม 
ทางนั้น หลังจากเดินมาได้พัก
หนึ่งและเข้าป่ามาไกลพอสม 
ควร ข้าพเจ้าเห็นชายคนหนึ่ง 
เดินตรงมาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
รู้ว่าท่านเป็นคนตัวใหญ่มาก  

ข้าพเจ้ารีบเดินไปหาท่าน เพราะจำาได้ว่าท่านคือคุณปู่ของข้าพ- 
เจ้า ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านน้ำาหนักเกินสามร้อยปอนด์ ด้วยเหต ุ
น้ีท่านจึงเป็นคนตัวใหญ่ ข้าพเจ้าจำาได้ว่าข้าพเจ้ามีความสุขเพียง 
ใดท่ีเห็นท่านมา ข้าพเจ้ามีช่ือเหมือนท่านและภูมิใจในช่ือน้ันเสมอ

“เมื่อคุณปู่มาอยู่ห่างจากข้าพเจ้าไม่กี่ฟุต ท่านหยุด การหยุด
เดินของท่านทำาให้ข้าพเจ้าต้องหยุดตาม จากนั้น—ข้าพเจ้าไม ่
ประสงค์จะให้เด็กชายเด็กหญิงและเยาวชนทั้งหลายลืมสิ่งนี้
—ท่านมองข้าพเจ้าอย่างพินิจพิเคราะห์และพูดว่า

“‘ปู่อยากรู้ว่าหลานทำาอะไรกับชื่อของปู่’

“ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าเคยทำาผ่านมาตรงหน้าข้าพเจ้าประหนึ่งเป็น 
ภาพเคลื่อนไหวบนจอ—ทุกอย่างที่ข้าพเจ้าทำามา ภาพความ
ทรงจำาที่ชัดเจนนี้เคลื่อนผ่านอย่างรวดเร็วจนถึงเวลาที่ข้าพเจ้า
ยืนอยู่ตรงนั้น ทั้งชีวิตผ่านมาตรงหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายิ้ม มอง
ดูคุณปู่ และพูดว่า

“‘ผมไม่เคยทำาอะไรกับชื่อของคุณปู่ซึ่งทำาให้คุณปู่ต้องอับอาย
ขายหน้าเลย’

“ท่านก้าวมาข้างหน้าและโอบกอดข้าพเจ้า ขณะที่ท่านทำาเช่น 
นั้น ข้าพเจ้าเริ่มรับรู้สิ่งรอบตัวทางโลกอีกครั้ง หมอนข้าพเจ้า 
เปียกประหน่ึงถูกน้ำารด—เปียกด้วยน้ำาตาแห่งความกตัญญูรู้คุณ 
ที่ข้าพเจ้าตอบได้โดยไม่ละอายใจ

บทนำ�
ณ จุดวิกฤตินี้ในประวัติศาสตร์ชาวนีไฟ คนชั่วมีจำานวนมากกว่า 
คนชอบธรรม กฎของพวกเขาเสื่อมถึงขนาดว่าเกิดประโยชน ์
เพียงเล็กน้อย นีไฟทำาเช่นเดียวกับแอลมาคุณทวดของท่านคือ
สละตำาแหน่งหัวหน้าผู้พิพากษาและอุทิศตนเต็มเวลาเพื่องาน 
ของพระเจ้า (ดู แอลมา 4:15–20) ในช่วงเวลานี้ของความมืด 
ทางวิญญาณ ผู้คนกำาลัง “สุกงอมเพื่อความพินาศ” (ฮีลามัน 
5:2) นีไฟกับลีไฮน้องชายของท่านทำางานอย่างขยันหมั่นเพียร 
เพื่อต้านกระแสของความชั่วช้าสามานย์และทำาให้คนจำานวน
มากหันกลับมาหาพระเจ้า

บทวิจ�รณ์
ฮีล�มัน 5:2 “เสียงของผู้คน”

•	62 ปีก่อนเมื่อผู้คนปรารถนากษัตริย์ โมไซยาห์แนะนำาว่าการ 
ปกครองควรเป็นโดย “เสียงของผู้คน” (โมไซยาห์ 29:26) ท่าน 
กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่คนส่วนใหญ่จะปรารถนาสิ่งที่ไม่ 
ถูกต้อง การปกครองโดยเสียงของผู้คนดีกว่าระบอบราชาธิปไตย 
ซึ่งกษัตริย์ที่ไม่ชอบธรรมจะนำาพวกเขาไปสู่ความพินาศ แต่ ณ 
เวลานี้ก่อนการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด ชาวนีไฟ “ผู้เลือก 
ความชั่วมีจำานวนมากกว่าคนที่เลือกความดี” (ฮีลามัน 5:2)  
ความเส่ือมดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นจริงตามคำาเตือนของโมไซยาห์ 
ว่าหากเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น “ก็ถึงเวลาที่การพิพากษาของพระผู ้
เป็นเจ้าจะเกิดแก่ท่าน; แท้จริงแล้ว, เวลานั้นเป็นเวลาที่พระองค ์
จะเสด็จเยือนท่านด้วยความพินาศอย่างใหญ่หลวง” (โมไซยาห์ 
29:27) คำาเตือนนี้เกิดสัมฤทธิผลคราวเกิดการทำาลายล้างก่อน
การปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 8–11)

พระเจ้าทรงประกาศว่าหลักธรรมนี้เป็นจริงในสมัยของเราเช่น
กัน “เมื่อคนชั่วร้ายปกครองผู้คนโศกเศร้า” (คพ. 98:9)

ฮีล�มัน 5:5–7 “นึกถึงชื่อของลูก”

•	ฮีลามันมีวิธีพิเศษในการส่งมอบมรดกให้บุตรชาย—ท่านตั้ง 
ชื่อพวกเขาตามชื่อบรรพชนผู้มีคุณธรรมสูงส่งของพวกเขาเพื่อ
ช่วยให้บุตรชายจดจำางานชอบธรรมของพวกท่าน ข้อคิดต่อไป
นี้ของเอ็ลเดอร์คาร์ลอส อี. อเซย์ แห่งฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ
ช่วยให้เรารู้ซึ้งว่านี่มีความหมายต่อนีไฟและลีไฮอย่างไร

“แม้ลูกหลานทั้งหมดของอาดัมจะไม่ได้รับชื่อที่มีความหมาย 
แต่หลายคนได้รับ และนั่นเป็นเรื่องสำาคัญ นั่นเป็นเรื่องสำาคัญ
มากต่อชีวิตบุตรชายของฮีลามัน คือนีไฟกับลีไฮ . . .  [ดู ฮีลามัน 
5:5–7]

ฮีลามัน  5–9

บทที ่   36
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“มีใครในพวกเราที่ไม่ต้องการปาฏิหาริย์แห่งการกลับใจ ไม่ว่า 

ชีวิตท่านจะด่างพร้อยเล็กน้อยหรือเสียหายอย่างหนักจากความ

ผิดพลาด แต่หลักธรรมแห่งการคืนสู่สภาพเดิมเป็นหลักธรรม 

เดียวกัน ระยะเวลาและความเข้มงวดของการรักษาเป็นไปตาม

สภาวการณ์ แน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือการให้อภัย เส้นทาง 

เดียวที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นคือการกลับใจ เพราะมีเขียนไว้ว่า

“‘ไม่มีทางหรือวิธีอื่นใดเลยที่โดยทางนั้นมนุษย์จะได้รับการช่วย 

ให้รอดได้, นอกจากโดยทางพระโลหิตท่ีชดใช้ของพระเยซูคริสต์’” 

(ใน Conference Report, Apr. 1995, 101; หรือ เลียโฮนา ส.ค. 

1995 หน้า 69)

ฮีลามัน 5:9–11

เปรียบเทียบถ้อยแถลงของเอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. 
สก็อตต์เกี่ยวกับพลังการช่วยให้รอดของการชดใช้

กับคำาสอนที่ฮีลามันให้พวกบุตรของเขา

 
ฮีล�มัน 5:9–14   จำ�

•	ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอน

ว่าความทรงจำามีความสำาคัญยิ่งต่อความเข้มแข็งทางวิญญาณ

ของเรา “เมื่อท่านหาคำาสำาคัญที่สุดในพจนานุกรม ท่านทราบ

หรือไม่ว่าคำานั้นคืออะไร น่าจะเป็นคำาว่า จำา เพราะทุกท่านทำา

พันธสัญญาไว้แล้ว—ท่านรู้ว่าต้องทำาอะไรและท่านรู้ว่าจะทำา

อย่างไร—ความจำาเป็นเร่งด่วนที่สุดของเราคือจำา นี่คือสาเหตุที ่

ทุกคนไปการประชุมศีลระลึกทุกวันสะบาโตเพ่ือรับศีลระลึกและ 

ฟังปุโรหิตสวดอ้อนวอนว่าพวกเขา ‘จะระลึกถึงพระองค์ตลอด

เวลาและรักษาพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานให้ 

พวกเขา’ ไม่ควรมีใครลืมไปการประชุมศีลระลึก จำา คือคำานั้น 

จำา คือโปรแกรม” (“Circles of Exaltation” [address to Church 

Educational System religious educators, June 28, 1968], 5)

“ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องนี้หลายครั้ง และต้องการบอกท่านว่าข้าพ- 
เจ้าพยายามดูแลชื่อของคุณปู่นับแต่นั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี ้
ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะพูดกับเด็กชายและเด็กหญิง เยาวชนชาย
และเยาวชนหญิง กับเยาวชนของศาสนจักรและชาวโลกว่า จง
ให้เกียรติบิดามารดาของท่าน ให้เกียรติชื่อที่ท่านใช้ เพราะสัก
วันหนึ่งท่านจะมีโอกาสพิเศษและมีหน้าที่ต้องรายงานต่อพวก
ท่าน (และต่อพระบิดาในสวรรค์) ว่าท่านได้ทำาอะไรบ้างกับชื่อ
เหล่านั้น” (“Your Good Name,” Improvement Era, Mar. 
1947, 139)

ฮีล�มัน 5:9 “ไม่มีท�งหรือวิธีอื่นใดเลยที่โดยท�งนั้น
มนุษย์จะได้รับก�รช่วยให้รอดได้”

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองใช้  
ฮีลามัน 5:9 สอนว่าเฉพาะการชดใช้อันน่าอัศจรรย์เท่านั้นที ่
ความรอดเกิดขึ้นได้

“การกลับใจอย่างสมบูรณ์จำาเป็นอย่างย่ิงต่อการทำาให้การชดใช้ 
เกิดปาฏิหาริย์ครบถ้วนในชีวิตท่าน โดยเข้าใจการชดใช้ ท่านจะ 
เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้ามิทรงเป็น
สัตภาวะที่อิจฉาผู้ทรงเบิกบาน 
ในการข่มเหงคนท่ีก้าวผิดพลาด 
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ดี
พร้อมสมบูรณ์แบบ เข้าพระทัย 
อดทน และให้อภัย พระองค์ 
ทรงเต็มพระทัยอ้อนวอน แนะ 
นำา เพิ่มพลัง พยุง และเสริม 
กำาลัง พระองค์ทรงรักเราแต่ละ
คนมากจนพระองค์ทรงยอมให้พระบุตรที่ดีพร้อม ปราศจาก 
บาป เชื่อฟังโดยครบถ้วน และชอบธรรมโดยสมบูรณ์มาประสบ
ความปวดร้าวและความเจ็บปวดจนสุดพรรณนาและพลีองค์
เป็นเครื่องบูชาแทนคนทั้งปวง [ดู ฮีลามัน 5:9] โดยผ่านการ
ชดใช้ดังกล่าวเราสามารถมีชีวิตอยู่ในโลกที่ความยุติธรรมมีอยู่
ครบถ้วนในภพของมันเพื่อให้โลกมีระเบียบ แต่ความยุติธรรม
น้ันบรรเทาลงผ่านพระเมตตาที่ได้จากการเชื่อฟังคำาสอนของ
พระเยซูคริสต์

ฮีลามัน 5–9
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ของเขามา, แท้จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, . . .  และพาย ุ

อันมีกำาลังแรงของเขาทั้งหมดจะกระหน่ำามาบนลูก, มันจะไม่มี

พลังเหนือลูก . . .  เพราะศิลาซึ่งบนนั้นลูกได้รับการสร้างขึ้น’  

(ฮีลามัน 5:12)” (The Believing Heart, 2nd ed. [1990], 21–22)

ฮีล�มัน 5:12   พ�ยุอันมีกำ�ลังแรงของซ�ต�น “จะ
กระหน่ำ�ม�บนลูก”

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ พูดถึงพายุสมัยใหม่ที่
ซาตานส่งมาบนลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์ในปัจจุบัน

“เราเองก็ต้องเผชิญกับพลังทำาลายล้างอันแรงกล้าที่ปฏิปักษ์ 
ปล่อยออกมา คลื่นแห่งบาป ความชั่วร้าย การผิดศีลธรรม  
ความเสื่อมทราม การใช้อำานาจบาตรใหญ่ ความหลอกลวง การ
ลอบทำาร้าย และความไม่ซื่อสัตย์คุกคามเราทุกคน ทั้งหมดนี้มี
อำานาจมากและเกิดขึ้นเร็วมากและจะทำาลายเราถ้าเราไม่ระวัง

“แต่มีเสียงเตือนสำาหรับเรา ว่าเราควรตื่นตัว ฟัง และหลบหนี 
จากความชั่วร้ายเพื่อชีวิตนิรันดร์ของเรา หากปราศจากความ 
ช่วยเหลือเราจะต้านไม่ไหว เราต้องหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงหรือยึด 
ส่ิงซ่ึงจะกันไม่ให้เราถูกพัดไป ส่ิงท่ีเราต้องยึดเพ่ือความปลอดภัย 
คือพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ พระกิตติคุณคือสิ่งที่จะ 
คุ้มครองเราจากอำานาจใดก็ตามที่คนชั่วคนนั้นระดมได้ ศาสดา 
พยากรณ์ที่ได้รับการดลใจในสมัยพระคัมภีร์มอรมอนแนะนำา 
ผู้คนของท่านดังน้ี ‘จงจำาไว้ว่าบนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรง 
เป็นพระคริสต์, พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, ที่ลูกต้องสร้างราก 
ฐานของลูก; เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรงของเขามา, แท้ 
จริงแล้ว, ลูกศรของเขาในลมหมุน, แท้จริงแล้ว, เมื่อลูกเห็บ 
ของเขาและพายุอันมีกำาลังแรงของเขาทั้งหมดจะกระหน่ำามา
บนลูก, มันจะไม่มีพลังเหนือลูกเพื่อลากเอาลูกลงไปสู่ห้วงแห่ง
ความเศร้าหมองและวิบัติอันหาได้สิ้นสุดไม่’ (ฮีลามัน 5:12)” 
(ใน Conference Report, Oct. 1978,  6; or Ensign, Nov. 
1978, 6)

ฮีลามัน 5:22–25

เปรียบเทียบ ฮีลามัน 5:22–25 กับ 2 นีไฟ 1:15 
และ แอลมา 34:15–16 ความรักของพระคริสต์
แสดงให้ประจักษ์ในประสบการณ์เหล่านี้อย่างไร

ฮีล�มัน 5:12  ร�กฐ�นอันมั่นคง

•	เอ็ลเดอร์บรูซ ซี. ฮาเฟนแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายอย่างชัดเจน
ถึงความจำาเป็นของรากฐานอันม่ันคงสำาหรับความปลอดภัย
และความอยู่รอดระยะยาว ดังนี้
 

“มีคนเคยพูดว่าท่านไม่สามารถบอกความแตกต่างได้ตามที่

ปรากฏแก่สายตาระหว่างใยแมงมุมกับใยเคเบิลสายเปลือย— 

จนกว่าจะทำาให้เกิดแรงตึงบนเส้นใยเหล่านั้น ประจักษ์พยาน 

ของเราก็เช่นกัน สำาหรับพวกเราส่วนใหญ่ วันแห่งความตึง 

เครียดสำาหรับประจักษ์พยานของเราได้เริ่มต้นแล้ว อาจไม่ใช่ 

ความตายของคนที่เรารัก เราอาจจะยังไม่ได้ถูกขอให้สละบาง

สิ่งบางอย่างซึ่งมีค่าต่อเรามาก แต่เวลาสำาหรับการทดสอบเช่น 

นั้นจะมาถึงเราแน่นอน ความตึงเครียดในปัจจุบันของเราอาจ 

มาในรูปของการล่อลวงที่ไม่อาจต้านทานได้ ซึ่งแสดงให้เราเห็น

ว่าการยอมรับพระกิตติคุณเพียงผิวเผินไม่มีพลังให้เผชิญกับ 

อำานาจเต็มอัตราของความมืดได้ บางทีมีจดหมายเรียกให้ไป 

เป็นผู้สอนศาสนาในสถานที่ซึ่งมีความเจ็บป่วยและความผิด

หวังทั้งที่เราวางแผนจะไปเป็นผู้สอนศาสนาในสถานที่ซึ่งมี

โอกาสไม่จำากัด หรือบางทีมีคำาถามมากเกินไปจนความรู้อัน

จำากัดของเราไม่มีคำาตอบ คนที่อ้างว่ารู้มากกว่าเราเย้ยหยันเรา

ด้วยสิ่งที่ดูภายนอกเหมือนเป็นความแน่นอนที่ชวนให้เชื่อ

“เมื่อเวลาเหล่านั้นมาถึง ประจักษ์พยานของเราต้องมากกว่าใย 

แมงมุมแห่งศรัทธายามอากาศดี ประจักษ์พยานของเราต้องเป็น 

เหมือนใยเคเบิล มีพลังมากพอจะต้านลูกศรของเขาผู้จะทำาลาย 

เรา ในวันแห่งความตึงเครียดและความกังวลใจของเรา เราต้อง 

สร้าง ‘บนศิลาของพระผู้ไถ่ของเรา, ผู้ทรงเป็นพระคริสต์, พระ

บุตรของพระผู้เป็นเจ้า, . . .  เพื่อเมื่อมารจะส่งลมอันมีกำาลังแรง 

 

บทที่ 36
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ฮีล�มัน 6:17 ก�รหมกมุ่นอยู่กับคว�มมั่งคั่ง

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า 
ความฝักใฝ่ทางโลกเป็นอุปสรรคต่อการดลใจและความเข้มแข็ง 

ทางวิญญาณ “เราหลงลืมพระผู้เป็นเจ้าเพราะเราหลงในลาภ
ยศสรรเสริญ ความรุ่งเรืองและสันติสุขเพียงเล็กน้อย หรือแม้
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำาให้เรารู้สึก 
ทะนงตนได้แล้ว เราจะรู้สึกอย่างรวดเร็วว่าเราควบคุมชีวิตเรา 
เองได้ การเปลี่ยนแปลงในทางดีเป็นผลจากการกระทำาของเรา 
เอง ไม่ใช่จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสื่อสารกับเราผ่านสุรเสียงสงบ 
แผ่วเบาของพระวิญญาณ ความจองหองก่อให้เกิดเสียงภายใน 
เราซ่ึงทำาให้ยากจะได้ยินเสียงพระวิญญาณ และไม่นานในความ 
หลงระเริงของเรา เราไม่ฟังสุรเสียงนั้นอีกเลย เราสรุปอย่างรวด 
เร็วว่าเราไม่ต้องการสุรเสียงดังกล่าว” (ใน Conference Report, 
Oct. 2001, 16; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 19)

ฮีลามัน 6:21, 26–31

อะไรคือเจตนาของลูซิเฟอร์และผู้ติดตามเขา สิ่งนั้น
กระตุ้นเราให้อยู่ใกล้พระบิดาในสวรรค์ได้อย่างไร

 
ฮีล�มัน 6:18–40 คว�มชั่วของก�รมั่วสุมลับ

•	ฮีลามันบทที่ 6 ให้ข้อคิดหลายประการเกี่ยวกับการมั่วสุมลับ  
รวมถึงเรื่องที่ว่าพวกเขาทำางานอย่างไร อะไรจูงใจพวกเขา และ
พวกเขาได้อำานาจมาอย่างไร

1. วัตถุประสงค์สองประการของพวกเขาคือเพ่ือให้ได้ประโยชน์
และอำานาจ แล้วพวกเขาก็ปลาบปลื้มสิ่งเหล่านั้น (ดู ฮีลามัน 
6:17; อีเธอร์ 8:22; โมเสส 5:31)

ฮีล�มัน 5:35–41 อมิน�แดบและ “เมฆแห่งคว�มมืด”

•	ในบันทึกบอกเราว่าอมินาแดบ “เป็นชาวนีไฟโดยกำาเนิด, ซึ่ง 
ครั้งหนึ่งเป็นของศาสนจักรของพระผู้เป็นเจ้าแต่ได้แตกแยก 
ออกไปจากคนเหล่านั้น” (ฮีลามัน 5:35) ปฏิกิริยาของเขา ดัง 
บันทึกไว้ใน ฮีลามัน 5:35 แสดงให้เห็นว่าเขายังมีความรู้พอ
สมควรถึงสิ่งที่คนเราต้องทำาเพื่อกลับใจและหันไปหาพระเจ้า 
เอ็ลเดอร์เอฟ.  เบอร์ตัน ฮาเวิร์ดแห่งสาวกเจ็ดสิบให้คำาอธิบาย
ดังนี้

“เพื่อพบทางกลับ ดังที่อมินาแดบ [จำาได้] คนๆ นั้นต้องกลับใจ
และสวดอ้อนวอนจนกว่าความสงสัยและความมืดจะหมดไป
และเห็นสิ่งสำาคัญอีกครั้ง . . .

“. . .   การกลับมาอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ การสวดอ้อนวอนอีกครั้งอยู ่
ในวิสัยที่ทำาได้สำาหรับคนที่หยุดสวดอ้อนวอนไปแล้ว การพบ 
ทางผ่านความมืดจนกลับถึงบ้านอยู่ในวิสัยท่ีทำาได้สำาหรับคน
หลงทาง

“และเมื่อพวกเขาทำาเช่นนั้น พวกเขาจะรู้ เช่นที่ข้าพเจ้ารู้ ว่า 
พระเจ้าทรงสนพระทัยสิ่งที่มนุษย์เป็นมากกว่าสิ่งท่ีพวกเขาเคย 
เป็น และจุดที่เขาอยู่มากกว่าจุดที่เขาเคยอยู่” (ใน Conference 
Report, Oct. 1986, 99–100; หรือ Ensign, Nov. 1986,  
77–78)

ฮีล�มัน 5:50–52; 6:1–8 ก�รเปลี่ยนแปลงในฉับพลัน

•	พลังอำานาจและผลกระทบจากงานเผยแผ่ของนีไฟกับลีไฮ 
ในบรรดาชาวเลมันเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน หลังจากงานเผยแผ่ที ่
ประสบความสำาเร็จของพวกเขา ให้สังเกตประสบการณ์คร้ังแรก 
ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาวเลมันส่วนใหญ่ดังต่อไปนี้

1. ชาวเลมันส่วนใหญ่เปล่ียนใจเล่ือมใสพระกิตติคุณ (ดู ฮีลามัน 
5:50)

2. ชาวเลมันวางอาวุธ ความเกลียดชังและประเพณีผิดๆ ของ
พวกเขา (ดู ฮีลามัน 5:51)

3. พวกเขามอบผืนแผ่นดินต่างๆ ให้แก่ชาวนีไฟเปล่าๆ (ดู  
ฮีลามัน 5:52)

4. ชาวเลมันส่วนใหญ่เป็นคนชอบธรรมมากกว่าชาวนีไฟ (ดู  
ฮีลามัน 6:1)

5. ชาวเลมันเร่ิมส่ังสอนพระกิตติคุณแก่ชาวนีไฟ (ดู ฮีลามัน 6:4)

6. มีความสงบสุขในแผ่นดินทั้งหมด (ดู ฮีลามัน 6:7)

7. ชาวเลมันและชาวนีไฟเปิดการเดินทางและซื้อขายกันโดย
อิสระ (ดู ฮีลามัน 6:8)

ฮีลามัน 5–9
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ฮีล�มัน 8:14–15 “งูทองเหลือง”

•	ในฐานะพยานต่อต้านความชั่วและประจักษ์พยานของพระ 
คริสต์ นีไฟได้อ้างเหตุการณ์ในพันธสัญญาเดิมเมื่อลูกหลาน 

อิสราเอลประสบภัยพิบัติจาก 
“งูเพลิงเหินฟ้า” (1 นีไฟ 17:41;  
กันดารวิถี 21:6–9) สาเหตุที ่
นำาไปสู่ความเดือดร้อนของชาว 
อิสราเอลคือการพูดให้ร้ายพระ 
ผู้เป็นเจ้าและศาสดาพยากรณ์ 
ของพระองค์ (ดู กันดารวิถี 
21:5) ดังเช่นผู้พิพากษาทุจริต
ในสมัยของนีไฟทำาอยู่ การที ่
โมเสสยกงูทองเหลืองขึ้นเป็น
รูปแบบ (การแสดงสัญลักษณ์) 

ของการตรึงกางเขนพระคริสต์ เมื่อผู้คนมองดูงูทองเหลือง พวก
เขาจะได้รับการรักษาให้หาย

นีไฟใช้เรื่องนี้เพื่อเน้นว่าเราควร “มองดูพระบุตรของพระผู้เป็น 
เจ้าด้วยศรัทธา” และมีชีวิต (ฮีลามัน 8:15; ดู ยอห์น 3:14–15  
ด้วย) โดยผ่านการพลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้ของพระคริสต์ พิษงู
ของซาตานจึงหมดฤทธิ์เพราะทุกคนที่กลับใจ จากนั้นนีไฟเตือน
ผู้คนว่าศาสดาพยากรณ์ทุกท่านล้วนเป็นพยานถึงพระคริสต์ (ดู 
ฮีลามัน 8:16–23)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับงูทองเหลืองที่นำา
มากล่าวซ้ำาในพระคัมภีร์มอรมอนว่า

“เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการใช้สัญลักษณ์สำาคัญที่พระผู้เป็นเจ้าทรง 
ต้ังพระทัยไว้ หากไม่สาธยายให้ละเอียดเช่นน้ี เหตุการณ์ในพันธ- 
สัญญาเดิมตอนงูเพลิงคงไม่ให้ข้อคิดทางวิญญาณโดยสมบูรณ์
ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสามารถเป็น ‘ประโยชน์และเป็นการเรียนรู้ของ 
เรา’ ได้ (1  นีไฟ 19:23) สัญลักษณ์ในเหตุการณ์นี้เน้นความ 
จำาเป็นและความเรียบง่ายของวิถีแห่งพระเจ้าพระเยซู ช่างน่า 
ขันที่ในสมัยของโมเสสคนเป็นอันมากตาย สัญญาสำาหรับอนา- 
คตมีดังนี้ ‘และมากเท่าที่มองดูงูนั้นจะมีชีวิตฉันใด, แม้มากเท่า
ที่มองดูพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าด้วยศรัทธา, โดยมีวิญญาณ
ที่สำานึกผิด, จะได้มีชีวิตฉันนั้น, แม้จนไปสู่ชีวิตนั้นซึ่งเป็นชีวิต 
นิรันดร์’ (ฮีลามัน 8:15 ดู 1 นีไฟ 17:41; แอลมา 37:46 ด้วย)

“ฉะน้ัน เวลาน้ีเราจึงมีแนวเทียบท่ีถูกต้องและละเอียด น่ีก็เพราะ 
สิ่งแจ้งชัดและมีค่าที่ให้แก่เราใน ‘บันทึกชุดสุดท้ายเหล่านี้’ 

 2. การมั่วสุมลับเรียกร้องให้ทำาความชั่วทั่วทุกด้านเพื่ออยู่ 

  รอด (ดู ฮีลามัน 6:21, 31, 38)

 3. การมัว่สมุลบัเฟ่ืองฟเูพราะการปกปิดเปน็ความลบั การเผย 

  ความลับถือเป็นความผิดถึงขั้นต้องประหารชีวิต (ดู ฮีลามัน 

   5:22; 6:22; โมเสส 5:29, 50)

 4. การมั่วสุมลับเกี่ยวพันกับการทำาพันธสัญญาอย่างเป็นกิจ 

  ลักษณะ (ดู ฮีลามัน 6:22; โมเสส 5:30–31)

 5. พวกเขาใช้การฆาตกรรม ความรุนแรง การข่มขู่ด้วยการใช ้

  กำาลังอย่างรุนแรง การปล้นสะดม การชั่วร้าย การผิด 

  ประเวณี และการป้อยอเพื่อให้ได้ประโยชน์และอำานาจ (ดู  

  ฮีลามัน 2:4–5; 6:17, 23)

 6. การมั่วสุมลับดำาเนินงานตามกฎที่ตรงกันข้ามกับกฎหมาย 

  ของประเทศ (ดู ฮีลามัน 6:23)

 7. ซาตานเป็นคนช่างคบคิดและผู้ก่อการตัวยง (ดู ฮีลามัน  

  6:26–30)

 8. ผู้เข้าร่วมมีการพิจารณาคดีในศาลสำาหรับพวกของตน— 

  ไม่ใช่ตามกฎของแผ่นดินแต่ตามกฎที่ตนตั้งขึ้น (ดู ฮีลามัน  

  6:23–24)

 9. พวกเขาหมายมั่นยึดอำานาจปกครองเร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้  

  (ดู ฮีลามัน 2:5; 6:39)

 10. ผู้เข้าร่วมหมายม่ันล้มล้างอิสรภาพสำาหรับผู้อื่นแต่หมาย 

  มั่นธำารงรักษาอิสรภาพสำาหรับตนเอง (ดู อีเธอร์ 8:25;  

  โมเสส 5:28–33)

 11. การมั่วสุมลับเป็นสาเหตุของการทำาลายล้างประชาชาติ 

  ต่างๆ (ดู แอลมา 37:21, 26,  29; ฮีลามัน 2:13; อีเธอร์  

  8:21–22)

 12. การมั่วสุมลับน่าชิงชังในสายพระเนตรของพระผู้เป็นเจ้า  

  (ดู 3 นีไฟ 9:9; อีเธอร์ 8:18)

บทที่ 36
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“ดังนั้นความรู้แจ้งจึงเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของพระผู้ 
เป็นเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ดังที่เราอ่านใน ฮีลามัน 9:41 ‘เว้นแต่
ท่านเป็นเทพเจ้าแล้วท่านจะรู้ทุกสิ่งไม่ได้’ ‘และบัดนี้, ดูเถิด, เจ้า 
ได้รับพยานแล้ว; เพราะหากเราบอกเจ้าถึงเร่ืองซ่ึงไม่มีใครรู้ เจ้า 
ก็ได้รับพยานแล้วมิใช่หรือ’ (คพ. 6:24)” (Things As They  
Really Are [1978], 22)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ฮีลามันใช้แบบอย่างของลีไฮกับนีไฟบรรพบุรุษรุ่นแรกของ 

ท่านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้นีไฟกับลีไฮบุตรชายของ

ท่าน ใครในครอบครัวท่านเป็นอิทธิพลดีต่อท่าน อะไรเกี่ยว

กับตัวพวกเขาที่มีผลกระทบต่อท่าน

•	 ท่านทำาให้คนอ่ืนๆ ประทับใจอะไรเก่ียวกับช่ือสกุลของครอบ-ท่านทำาให้คนอ่ืนๆ ประทับใจอะไรเก่ียวกับช่ือสกุลของครอบ- 

ครัวท่านโดยดูจากชีวิตท่านที่ดำาเนินมาจนถึงบัดนี้

•	ท่านกำาลังสร้างชีวิตท่านไว้บนรากฐานอะไรบ้าง ท่านต้องทำา 

การปรับเปลี่ยนบ้างหรือไม่ รากฐานอะไรสำาคัญต่อท่านมาก

ที่สุด

•	 อะไรเป็นอุปสรรคต่อความเข้มแข็งทางวิญญาณที่มีอยู่ใน

สมัยของนีไฟซึ่งคล้ายกับอุปสรรคที่ท่านเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ค้นคว้าประวัติครอบครัวของ 

ท่านและค้นหาว่าใครเป็นผู้ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสรุ่นแรกใน 
ครอบครัวท่าน พูดคุยกับ 
สมาชิกครอบครัวและรวบ 
รวมเรื่องราวเกี่ยวกับศรัทธา 
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใส
ของคนเหล่านั้นไว้เป็นประ- 
วัติส่วนตัวของท่าน

•	สนทนากับเพ่ือนหรือสมาชิกครอบครัวว่าท่านจะรักษาพระ

บัญญัติให้ดีขึ้น ดำาเนินชีวิตตามหลักธรรมพระกิตติคุณ และ

อยู่ใกล้ชิดพระบิดาในสวรรค์ในโลกที่นับวันจะเต็มไปด้วย

ความชั่วร้ายมากขึ้นได้อย่างไร

©
 1

99
9 

โร
เบ

ิร์ต
 ค

าเ
ซย

์

“เหตุการณ์ทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงความจำาเป็นของการนับถือพระ

เยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของเรา เหมือนเป็นข้อเรียกร้องที่เรียบง่าย

ทว่าไม่สามารถตัดออกไปได้ ช่างมีค่าและชัดเจนเหลือเกินใน

ทุกยุคสุดสมัย! (Plain and Precious Things [1983], 22)

ฮีลามัน 8:16–25

จาก ฮีลามัน 8 และ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 
6:9; 11:9; 15:6; 16:6 อะไรคือข่าวสารของศาสดา

พยากรณ์ทุกคน ท่านตอบรับข่าวสารอย่างไร

 

ฮีล�มัน 9:36–41 คว�มรู้แจ้งของพระผู้เป็นเจ้�

•	โดยเห็นว่านีไฟมีความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นความลับและถูกปิดบัง

ไว้ จึงมีคนต้องการประกาศว่าท่านเป็นพระผู้เป็นเจ้า นี่เป็นเรื่อง

ที่เข้าใจได้หากพิจารณาในแง่ท่ีคนท่ัวไปยอมรับคุณลักษณะ

บางประการของพระผู้เป็นเจ้า เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์สอน

ว่าความรู้แจ้งเป็นคุณลักษณะประการหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า

“ในการเปิดเผยต่อจอห์น วิตเมอร์ พระเจ้าตรัสถึงสิ่งซึ่งอยู่ใน

ใจเขา ซึ่งมีพระเจ้าและจอห์น วิตเมอร์เท่านั้นที่รู้ โดยทรงเป็น

พยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรู้แจ้งเกี่ยวกับความต้องการของ

บุคคลนั้น (คพ. 15:3)

“เปาโลกล่าวแก่วิสุทธิชนที่โครินธ์ว่า ‘และมีเขียนไว้ในพระคัม- 

ภีร์อีกว่า พระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนมีปัญญาเป็นสิ่ง 

ไร้ประโยชน์’ (1  โครินธ์ 3:20) ในช่วงก่อนน้ำาท่วมพระผู้เป็นเจ้า

มิเพียงทอดพระเนตรเห็นความชั่วของมนุษย์บนแผ่นดินโลก

เท่านั้น แต่พระองค์ทอดพระเนตรเห็น ‘เค้าความคิดในใจ’ ของ

ใจมนุษย์ด้วย (ปฐมกาล 6:5) พระองค์ทรงรู้ ‘สิ่งที่เข้ามาในใจ 

ของเจ้า’ (เอเสเคียล 11:5) พระเยซูตรัสด้วยพระองค์เองว่าก่อน 

เราสวดอ้อนวอน ‘สิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาทรงทราบ . . . 
แล้ว’ (มัทธิว 6:8) โดยแท้แล้วดังที่นีไฟกล่าว ‘พระผู้เป็นเจ้า . . . 
ทรงรู้ทุกเรื่อง, และหาได้มีเรื่องใดที่พระองค์มิทรงรู้’ (2  นีไฟ 

9:20)

ฮีลามัน 5–9
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เงียบซึ่งท่านสามารถไตร่ตรองเป็นครั้งคราว และให้พระเจ้าทรง 
กำาหนดแนวทางชีวิตท่าน” (ใน Conference Report, Apr. 
2001, 8; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 2001 หน้า 10)

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แบ่งปันกับเราเกี่ยวกับประโยชน์ของการไตร่ตรอง ดังนี้ “เมื่อ 
ท่านไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำาสอน พระ
วิญญาณบริสุทธิ์จะบอกท่านในความคิดและในใจของท่าน [ดู 
คพ. 8:2] จากเหตุการณ์ที่ถ่ายทอดไว้ในพระคัมภีร์ ความเข้าใจ
ใหม่จะเกิดขึ้นและหลักธรรมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ท่านจะกลั่นลงมาในใจของท่าน” (ใน Conference Report, 
Oct. 2000, 19; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 24)

ฮีล�มัน 10:4–5 “เจ้�จะไม่ขอสิ่งซึ่งตรงกันข�้มกับคว�ม
ประสงค์ของเร�”

•	เช่นเดียวกับนีไฟ ถ้าเราเรียนรู้ที่จะขอ “ในพระวิญญาณ”  
(ฮีลามัน 10:17) และตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เมื่อ
นั้น “จะเกิดขึ้นแม้ดัง” ที่เราขอ (ดู คพ. 46:30; 50:29–30)  
ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดแบ่งปันแง่มุมที่จำาเป็นบางอย่างของการวิงวอนอย่างถูก
ต้อง ดังนี้

“เมื่อเราสวดอ้อนวอนพระบิดาในพระนามของพระเยซูสำาหรับ
เรื่องส่วนตัวบางเรื่อง เราควรรู้สึกในส่วนลึกของจิตวิญญาณเรา
ว่าเราเต็มใจให้คำาวิงวอนของเราเป็นไปตามพระประสงค์ของ
พระบิดาในสวรรค์ . . .

“เวลาจะมาถึงเมื่อเราจะรู้พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าก่อน
เราขอ จากนั้นทุกอย่างที่เราสวดอ้อนวอนจะ ‘สมควร’ ทุกอย่าง 
ที่เราขอจะ ‘ถูกต้อง’ เนื่องด้วยการดำาเนินชีวิตอย่างชอบธรรม 
เวลานั้นจึงเป็นเวลาที่เราจะได้รับความเป็นเพื่อนของพระ 
วิญญาณเพื่อพระองค์จะทรงบอกว่าเราควรขออะไร” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1944, 55–56)

ประธานรอมนีย์มีประสบการณ์ท่ีพระเจ้าประทานสัญญาแก่ท่าน 
คล้ายกับสัญญาของนีไฟ เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่า

“ในปี 1967 ซิสเตอร์ไอดา รอมนีย์ป่วยด้วยโรคหลอดเลือด 
สมองพิการขั้นรุนแรง คณะแพทย์บอกเอ็ลเดอร์รอมนีย์ในตอน
นั้นว่าความเสียหายจากการตกเลือดในสมองร้ายแรงมาก พวก
เขาเสนอจะทำาให้เธอมีชีวิตอยู่ด้วยเครื่องมือเทียมแต่ไม่แนะนำา 
ครอบครัวเตรียมใจรับสภาพเลวร้ายที่สุด บราเดอร์รอมนีย์เผย 

บทนำ�
การได้รับความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์จากพระผู้เป็นเจ้านับเป็น 
เกียรติอย่างสูง Lectures on Faith สอนว่าการตระหนักรู้ถึง
ความเห็นชอบของพระผู้เป็นเจ้าจำาเป็นต่อศรัทธาของคนเรา  
“การที่บุคคลหนึ่งรู้จริงๆ ว่าวิถีชีวิตซึ่งเขาดำาเนินอยู่นั้นเป็นไป 
ตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า จำาเป็นอย่างย่ิงต่อการทำาให้ 
เขามีความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งหากปราศจากสิ่งนี้ย่อม 
ไม่มีใครสามารถรับชีวิตนิรันดร์ได้” ([1985], 7)

ความไว้วางใจและความเห็นชอบมาโดยการเช่ือฟังพระบัญญัติ 
ทุกข้อของพระผู้เป็นเจ้า ฮีลามันบทที่ 10–12 เน้นว่าสำาคัญเพียง 
ใดที่จะเอาใจใส่การกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณ โดยทำาเช่น 
น้ีเท่านั้นที่เราจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าเรากำาลังดำาเนินชีวิตตาม 
พระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า บทเหล่านี้เน้นด้วยว่าสำาคัญ 
เพียงใดที่เราจะต้องการอย่างที่พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ พระ 
เจ้าทรงรู้ว่านีไฟจะ “ไม่ขอสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับความประสงค์  
[ของพระผู้เป็นเจ้า]” (Helaman 10:5) เมื่อเราพิสูจน์ว่าซื่อสัตย ์
ในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พระเจ้าย่อมทรงไว้วางใจให้เราทำาเรื่อง
ใหญ่ขึ้น

บทวิจ�รณ์
ฮีล�มัน 10:1–3 ก�รไตร่ตรอง

•	การไตร่ตรองคือการ “การพินิจไตร่ตรองและคิดอย่างลึกซึ้ง,  
มักเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือเรื่องอื่นๆ ของพระผู้เป็นเจ้า. เมื่อทำา 
ควบคู่กับการสวดอ้อนวอน, การไตร่ตรอง . . .จะทำาให้เกิดการ 
เปิดเผยและความเข้าใจ” (คู่มือ
พระคัมภีร์ “ครุ่นคิด, ไตร่ตรอง”) 
นีไฟและศาสดาพยากรณ์ท่าน 
อื่นๆ ได้รับการเปิดเผยขณะ 
ไตร่ตรอง เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ 
บัลลาร์ด แห่งโควรัมอัครสาวก
สิบสองสอนดังนี้ “เราทุกคนจะ 
ได้รับประโยชน์จากเวลาท่ีได้ 
ไตร่ตรองและพินิจพิเคราะห์  
ชั่วขณะที่เราสำารวจความคิด
และความรู้สึกของตัวเองอย่างเงียบๆ พระวิญญาณจะทรงสอน
เราได้มากทีเดียว” (ใน Conference Report, Oct. 1995,  4; 
หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1996 หน้า 6)

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเสนอ 
แนะว่าสถานท่ีเงียบสงบเอ้ือต่อการไตร่ตรอง “จงหาสถานท่ีสงบ 

ฮีลามัน  10–12
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ไปตามพระประสงค์ของพระองค์’ ท่านรู้สึกหรือไม่ก็ได้ยินว่า  
‘นั่นไม่ตรงกันข้ามกับความประสงค์ของเราที่ไอดาจะได้รับการ
รักษาให้หาย’

“บราเดอร์รอมนีย์ผุดลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็ว ขณะนั้นเลยตีสอง 
มาแล้ว แต่ท่านรู้ว่าท่านต้องทำาอะไร ท่านรีบผูกเน็กไทและสวม 
เสื้อคลุม แล้วออกไปเยี่ยมไอดาที่โรงพยาบาลคืนนั้นเลย ท่าน 
มาถึงก่อนตีสามไม่นาน อาการของภรรยาไม่เปลี่ยน เธอไม ่

ขยับตอนที่ท่านวางมือบนหน้า 
ผากอันซีดเผือดของเธอ ด้วย 
ศรัทธาอันแน่วแน่ไม่หันเห ท่าน 
ทูลขอพลังอำานาจของฐานะ 
ปุโรหิตเพ่ือเธอ ท่านประกาศพร 
ที่เรียบง่ายแล้วเอ่ยคำาสัญญา 
อันเหลือเชื่อว่าเธอจะมีสุขภาพ 

ดีดังเดิมและมีพลังใจเหมือนเดิม และจะปฏิบัติ ‘พันธกิจอัน 
สำาคัญยิ่ง’ บนแผ่นดินโลก

“ถึงแม้ไม่สงสัย แต่เอ็ลเดอร์รอมนีย์ประหลาดใจที่เห็นไอดาลืม 
ตาเม่ือท่านให้พรจบ ทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนทำาให้ท่านตะลึงงันจนพูด 
ไม่ออกได้แต่น่ังลงบนขอบเตียงเพ่ือฟังเสียงที่อ่อนระโหยโรย 
แรงของภรรยาเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา เธอพูด 
ว่า ‘ตายแล้ว มาเรียน คุณมาทำาอะไรที่นี่คะ’ ท่านไม่ทราบว่า 
จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ท่านพูดว่า ‘ไอดา คุณเป็นอย่างไรบ้าง’  
ความที่ทั้งคู่เป็นคนมีอารมณ์ขัน เธอจึงตอบว่า ‘เทียบกับอะไร 
ล่ะคะ มาเรียน ให้เทียบกับอะไร’

“ไอดา รอมนีย์มีอาการดีขึ้นเรื่อยๆ นับจากวินาทีนั้น ไม่นาน 
เธอก็ออกจากโรงพยาบาล และมีชีวิตจนเห็นสามีได้รับการสนับ- 
สนุนเป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักร ซึ่งเป็น  
‘พันธกิจอันสำาคัญยิ่งบนแผ่นดินโลก’ อย่างแท้จริง (F.  Burton 
Howard, Marion G. Romney: His Life and Faith [Salt Lake 
City: Bookcraft, 1988], pp. 137–142.)” (Jeffrey R. Holland 
and Patricia  T. Holland, On Earth As It Is in Heaven 
[1989], 133–135)

ฮีลามัน 10:4–5

ท่านพบคุณลักษณะอะไรในสองข้อนี ้
ที่ส่งผลให้นีไฟได้รับพรเช่นนั้น

ต่อคนใกล้ชิดกับท่านที่สุดว่าถึงแม้ตัวท่านทรมานใจอย่างมาก 
อยากให้สุขภาพของไอดาดีดังเดิมและครองคู่กันต่อไป แต่เหนือ 
สิ่งอื่นใดท่านต้องการให้ ‘เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า
และรับสิ่งที่ท่านต้องรับโดยไม่ร้องไห้ฟูมฟาย’

“หลายวันผ่านไป ซิสเตอร์รอมนีย์ตอบสนองน้อยลง แน่นอนว่า 
เธอได้รับพรแล้ว แต่เอ็ลเดอร์รอมนีย์ ‘ไม่กล้าแนะนำาพระเจ้า 
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว’ เพราะประสบการณ์ท่ีไม่เป็นผลก่อนหน้า 
น้ีของการสวดอ้อนวอนขอให้ท่านกับไอดามีบุตร ท่านจึงรู้ว่าท่าน 
ไม่สามารถสวดอ้อนวอนขอสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับพระประสงค์ 
ของพระเจ้าได้ ท่านอดอาหารเพ่ือให้รู้ว่าจะแสดงให้พระเจ้าเห็น 
อย่างไรว่าท่านมีศรัทธาและจะยอมรับพระประสงค์ของพระผู้
เป็นเจ้าในชีวิตท่าน ท่านต้องการให้แน่ใจว่าท่านได้ทำาทั้งหมด
ที่สามารถทำาได้ แต่เธออ่อนแอลงเรื่อยๆ 

“ค่ำาวันหนึ่งในสภาพท้อแท้ใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยไอดาไม่ 
สามารถพูดหรือจำาท่านได้ บราเดอร์รอมนีย์จึงกลับบ้านและหัน 
ไปพึ่งพระคัมภีร์เช่นท่ีท่านทำาอยู่เสมอเพื่อพยายามสื่อสารกับ 
พระเจ้า ท่านหยิบพระคัมภีร์มอรมอนและอ่านต่อจากที่ค้างไว ้
เมื่อคืนก่อน ท่านอ่านในฮีลามันเกี่ยวกับศาสดาพยากรณ์นีไฟผู ้
ถูกกล่าวหาอย่างไม่มีมูลและถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมด้วย 
ข้อหากระด้างกระเดื่อง หลังจากการปลดปล่อยอันน่าอัศจรรย์
จากผู้กล่าวหาท่าน นีไฟกลับบ้านไปไตร่ตรองสิ่งที่ท่านประสบ 
ขณะทำาเช่นนั้นท่านได้ยินเสียงหนึ่ง

“ถึงแม้มาเรียน รอมนีย์เคยอ่านเร่ืองน้ันมาแล้วหลายคร้ัง แต่คืน 
นี้เรื่องดังกล่าวกระทบจิตใจท่านเหมือนเป็นการเปิดเผยส่วนตัว 
ถ้อยคำาของพระคัมภีร์สัมผัสใจจนท่านรู้สึกเป็นครั้งแรกในรอบ
หลายสัปดาห์ว่าท่านมีสันติสุขอย่างแท้จริง ประหนึ่งว่าพระเจ้า
กำาลังตรัสกับท่านโดยตรง พระคัมภีร์อ่านว่า ‘เจ้าเป็นสุขแล้ว, 
. . .  เพราะสิ่งเหล่านั้นที่เจ้าทำาไป; . . .  เจ้าไม่ได้ . . .  แสวงหา
เพื่อชีวิตเจ้า, แต่แสวงหาความประสงค์ของเรา, และเพื่อรักษา
บัญญัติของเรา. และบัดนี้, เพราะเจ้าทำาการนี้ด้วยความไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อยเช่นนั้น, ดูเถิด, เราจะอวยพรเจ้าตลอดกาล; และ 
เราจะทำาให้เจ้าทรงพลังในคำาพูดและการกระทำา, ในศรัทธาและ 
ในการงาน; แท้จริงแล้ว, แม้จนสิ่งทั้งหมดที่จะเป็นไปกับเจ้า 
ตามถ้อยคำาของเจ้า, เพราะเจ้าจะไม่ขอสิ่งซึ่งตรงกันข้ามกับ 
ความประสงค์ของเรา’ (ฮีลามัน 10:4–5)

“มีคำาตอบ ท่านแสวงหาเพียงเพื่อให้รู้และเชื่อฟังพระประสงค ์
ของพระเจ้า และพระเจ้าตรัส ท่านคุกเข่าและระบายความใน 
ใจของท่าน ขณะจบการสวดอ้อนวอนด้วยถ้อยคำาว่า ‘ขอให้เป็น 

ฮีลามัน 10–12
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ฮีล�มัน 10:13–15 “ทั้งที่มีป�ฏิห�ริย์อันสำ�คัญยิ่ง”

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “ปาฏิหาริย์คือผลพวง 
ของศรัทธา” (History of the Church, 5:355) บางคนแสวงหา 
ศรัทธาผ่านปาฏิหาริย์ อย่างไรก็ดี น่ีตรงกันข้ามกับระเบียบของ 
สวรรค์ ศรัทธามาก่อนปาฏิหาริย์—ไม่ใช่ตามหลัง ปาฏิหาริย์ของ 
การที่นีไฟบอกได้ว่าซีแอนทัมเป็นฆาตกรฆ่าหัวหน้าผู้พิพากษา 
ก็เนื่องด้วยศรัทธาของศาสดาพยากรณ์ น่าเสียดายที่คนส่วน 
ใหญ่ผู้เห็นปาฏิหาริย์ครั้งนี้มีชีวิตอยู่โดยปราศจากศรัทธา ปาฏิ- 
หาริย์ไม่ทำาให้พวกเขาเปลี่ยนใจเลื่อมใสเพราะ “ศรัทธามิได้มา
โดยเครื่องหมาย [หรือปาฏิหาริย์], แต่เครื่องหมายติดตามคน 
เหล่าน้ันท่ีเช่ือ” (คพ. 63:9) การเปล่ียนแปลงท่ีจำาเป็นในชีวิตต้อง 
เริ่มด้วย “ศรัทธาสู่การกลับใจ” (แอลมา 34:15–17) น่าเสียดาย
ที่คนเหล่านี้ผู้เห็นปาฏิหาริย์ครั้งใหญ่ด้วยตาตนเองยังคงทำาใจ
แข็งกระด้าง และแทนที่จะกลับใจ พวกเขากลับข่มเหงนีไฟ

ฮีล�มัน 11:1–16 ศ�สด�พย�กรณ์สวดอ้อนวอนให้ผู้คน

•	การสวดอ้อนวอนของนีไฟเพ่ือผู้คนของท่านแสดงให้เห็นว่า 
ศาสดาพยากรณ์ห่วงใยผู้คน ขณะเป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า 
ต่อผู้คน บางครั้งศาสดาพยากรณ์ก็พยายามแทรกแซงเพื่อเห็น 
แก่ผู้คนของพวกท่านเช่นกัน เมื่อเกิดภัยจากงูพิษ ลูกหลาน 
อิสราเอลไปหาโมเสสและอ้อนวอนว่า “ขอทูลแด่พระเจ้า ขอ 
พระองค์ทรงนำางูไปจากเราเสีย ดังนั้นโมเสสจึงอธิษฐานเพื่อ
ประชาชน” (กันดารวิถี 21:7)

ในพื้นที่ของทวีปอเมริกา นีไฟบุตรของลีไฮเขียนดังนี้ “ข้าพเจ้า
สวดอ้อนวอนอยู่ตลอดเวลาเพื่อพวกเขาในเวลากลางวัน, และ
ดวงตาข้าพเจ้าทำาให้หมอนข้าพเจ้าเปียกในเวลากลางคืน, 
เพราะพวกเขา; และข้าพเจ้าร้องหาพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า
ด้วยศรัทธา” (2 นีไฟ 33:3)

•	ศาสดาพยากรณ์ในปัจจุบันของเรายังคงสวดอ้อนวอนให้เรา 
ในการประชุมใหญ่สามัญหลังเกิดเหตุก่อการร้ายอันน่าโศก
สลดเมื่อวันที่11  กันยายน 2001 ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ 
(1910–2008) สวดอ้อนวอนดังนี้

“โอ้พระผู้เป็นเจ้า พระบิดาผู้สถิตนิรันดร์ . . .  ข้าพระองค์ทั้งหลาย 
เป็นลูกของพระองค์ พ่ึงพาพระองค์ด้วยศรัทธาในเวลาแห่งความ 
มืดมนและน่ายำาเกรงน้ี ข้าแต่พระบิดา ขอทรงโปรดประทานพร 
พวกข้าพระองค์ด้วยศรัทธา ประทานพรพวกข้าพระองค์ด้วย 
ความรัก ประทานพรพวกข้าพระองค์ด้วยจิตกุศลในจิตใจพวก 
ข้าพระองค์ ประทานพรพวกข้าพระองค์ด้วยวิญญาณของความ 
มานะบากบั่นที่จะถอนรากถอนโคนความชั่วร้ายเลวทรามที่อยู่ 

ฮีล�มัน 10:7 อำ�น�จก�รผนึก

•	นีไฟรับใช้ด้วยความขยันหม่ันเพียรจนพระเจ้าทรงมอบอำานาจ 

อันยิ่งใหญ่ให้ท่าน ท่านได้รับอำานาจเหนือผู้คนและธาตุต่างๆ  

ของแผ่นดินโลก ท่านได้รับมอบอำานาจการผนึกอันศักด์ิสิทธ์ิด้วย 

อำานาจเดียวกับที่เอลียาห์ศาสดาพยากรณ์ครอบครอง “อำานาจ 

ของเอลียาห์คืออำานาจการผนึกของฐานะปุโรหิตซึ่งโดยอำานาจ 

น้ีส่ิงต่างๆ ท่ีผูกไว้หรือคลายไว้บนแผ่นดินโลกจะผูกไว้หรือคลาย 

ไว้ในสวรรค์ (คพ. 128:8–18)” (คู่มือพระคัมภีร์ “เอลียาห์”)

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) สอนเรื่องอำานาจ

การผนึกที่ประทานแก่ศาสดาพยากรณ์หลายท่านดังนี้

“พระเจ้าทรงประสาทสิทธิอำานาจให้ผู้รับใช้บางคนท่ีพระองค์ทรง 

เลือกและประทานพลังอำานาจพิเศษให้พวกเขา . . .  ในลักษณะ 

น้ี เอลียาห์ได้รับกุญแจแห่งพลังอำานาจในฐานะปุโรหิตเพ่ือทำาให้ 

คนตายฟื้น รักษาผู้ป่วย ปิดฟ้าสวรรค์เพื่อไม่ให้ฝนตกด้วยคำา 

พูดของท่านเท่าน้ัน และเป็นเวลานานกว่าสามปีท่ีไม่มีฝนตกเลย 

นอกจากนี้ท่านยังมีอำานาจเรียกไฟลงมาจากสวรรค์เพื่อทำาลาย

ศัตรูของศาสนจักรด้วย . . .

“พระเจ้าประทานสิทธิอำานาจคล้ายกันแก่นีไฟ บุตรของฮีลามัน 

ผู้มีสิทธิอำานาจปิดฟ้าสวรรค์และทำางานใหญ่ย่ิงอ่ืนๆ ด้วยศรัทธา 

ของท่านและพระบัญชาจากพระเจ้าเช่นกัน [ดู ฮีลามัน 10:7] 

อำานาจอันน่าอัศจรรย์น้ีมอบให้ผู้รับใช้เพียงไม่ก่ีคนของพระเจ้า” 

(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 

Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 4:95)
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เอ็ลเดอร์แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเศร้า- 
โศกเสียใจที่มนุษย์ไม่ยอมออกจากวัฏจักรด้านลบ “ข้าพเจ้าเดา 
ว่าความลี้ลับสำาคัญที่สุดประการหนึ่งของความเป็นมรรตัยคือ 
เหตุใดมนุษย์จึงไม่ยอมเรียนรู้จากประวัติศาสตร์” (ใน Conference 
Report, Oct. 1992, 19; หรือ Ensign, Nov. 1992, 16) แน่นอน 
ว่าพระเจ้าทรงวางรูปแบบความประพฤติที่ชัดเจนเหล่านี้ไว้ใน
พระคัมภีร์เพื่อประโยชน์ของเรา เพื่อช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหา
แบบเดียวกันในชีวิตของเรา (ดู คพ. 52:14–19)

ฮีล�มัน 11:22–23 “ประเด็นของหลักคำ�สอน” 

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองบอกดังน้ีว่าอะไรประกอบเป็นหลักคำาสอนท่ีแท้จริง 
ของพระคริสต์ “หลักคำาสอนที่แท้จริงของพระคริสต์คือ มนุษย์ 
ทั้งปวงต้องมาหาพระองค์ เพิ่มพูนศรัทธา กลับใจ รับบัพติศมา 
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และอดทนในศรัทธาจนกว่าชีวิตจะหา 
ไม่เพื่อให้ได้รับความรอด (2 นีไฟ 31:17–21; 3 นีไฟ 11:29–41;  
คพ. 10:67; 68:25)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 204)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองกล่าวเกี่ยวกับพลังของหลักคำาสอนที่แท้จริงดังนี้

“หลักคำาสอนท่ีแท้จริง เม่ือเข้าใจ จะเปล่ียนเจตคติและพฤติกรรม

“การศึกษาหลักคำาสอนของพระ
กิตติคุณจะปรับปรุงพฤติกรรม 
เร็วกว่าการศึกษาพฤติกรรมจะ 
ปรับปรุงพฤติกรรม . . .  นั่นคือ 
สาเหตุท่ีเราเน้นนักหนาให้ศึกษา 
หลักคำาสอนของพระกิตติคุณ” 
(ใน Conference Report, Oct. 
1986, 20; หรือ Ensign, Nov. 
1986, 17)

ฮีล�มัน 11:21–38 คว�มชั่วร้�ยหวนคืน

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “มารมักจะต้ังอาณาจักร 
ของเขาข้ึนมาในเวลาเดียวกันเพ่ือต่อต้านพระผู้เป็นเจ้า” (History 
of the Church, 6:364) เมื่อใดก็ตามที่ศาสนจักรของพระผู้ช่วย
ให้รอดได้รับการสถาปนาหรือเข้มแข็งขึ้น ปฏิปักษ์จะพยายาม
สร้างแรงต้านแบบใดแบบหนึ่งเพื่อรบกับความเจริญก้าวหน้าที่
วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้าทำาให้เกิดขึ้น เราเห็นตัวอย่างการต่อ
ต้านของซาตานปรากฏใน ฮีลามัน  11 กองโจรแกดิแอนทันถูก
กวาดล้างไปจากแผ่นดิน สมาชิกชาวนีไฟและชาวเลมันที่ชอบ- 

ในโลกนี้ ขอทรงคุ้มครองและนำาทางผู้ซึ่งรีบรุดไปปฏิบัติหน้าที ่
ในการรบ ขอพระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขา ทรงพิทักษ์รักษา 
ชีวิตพวกเขาให้รอดพ้นจากภยันตรายและความชั่วร้าย ขอทรง
สดับฟังคำาสวดอ้อนวอนทูลขอความปลอดภัยจากผู้ที่รักเขา . . .

“โอ้พระบิดา โปรดทอดพระเนตรด้วยพระเมตตาในสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้น และประเทศชาติของพวกข้าพระองค์เอง ตลอดจน 
พันธมิตรทั้งหลายในยามคับขัน ขอทรงไว้ชีวิตและช่วยเหลือ 
พวกข้าพระองค์ให้ดำาเนินชีวิตด้วยศรัทธามั่นในพระองค์และ
พระบุตรผู้ทรงเป็นที่รักของพระองค์ตลอดกาล ด้วยข้าพระองค์
ทั้งหลายซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณและเทิดทูนพระองค์ในฐานะ
พระผู้ช่วยให้รอดและพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ ขอทรงโปรด 
ประทานพรแก่อุดมการณ์แห่งสันติภาพและทรงนำาสิ่งนั้นกลับ 
คืนมาสู่พวกข้าพระองค์โดยเร็ว พวกข้าพระองค์ขอน้อมวิงวอน
พระองค์ ขอได้โปรดประทานอภัยความหยิ่งยโสตลอดจนความ
ผิดบาปของพวกข้าพระองค์ ขอทรงมีพระเมตตากรุณาแก่พวก
ข้าพระองค์ ทรงทำาให้ใจของพวกข้าพระองค์หันไปหาพระองค์
ด้วยความรัก พวกข้าพระองค์สวดอ้อนวอนด้วยความนอบน้อม 
ในพระนามของพระผู้ทรงรักพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย แม้พระ 
เจ้า พระเยซูคริสต์ พระผู้ไถ่และพระผู้ช่วยให้รอดของพวกข้า
พระองค์ เอเมน” (ใน Conference Report, Oct. 2001, 112; 
หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 124)

ฮีล�มัน 11:4–5 บ�งครั้งพระเจ้�ทรงใช้ธรรมช�ติลง
โทษลูกๆ ของพระองค์

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย 
ว่า “พระเจ้าทรงใช้สภาพดินฟ้าอากาศบางครั้งเพื่อลงโทษผู้คน 
ของพระองค์เพราะการละเมิดกฎของพระองค์” (ใน Conference 
Report, Apr. 1977,  4; หรือ Ensign, May 1977,  4; ดู คพ. 
43:21–25 ด้วย)

ฮีล�มัน 11:18–12:6 วัฏจักรของคว�มชอบธรรมและ
คว�มชั่วร�้ย

•	หลายครั้งในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอนผู้คนผ่านวัฏ- 
จักรของความชอบธรรม ความรุ่งเรือง ความม่ังค่ัง ความจองหอง 
ความชั่วร้าย ความพินาศ ความอ่อนน้อม และความชอบธรรม
อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมและผังแสดงวัฏจักรความจองหองได้ 
จาก “วัฏจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้าย” ในภาค
ผนวก (หน้า 414)

ฮีลามัน 10–12
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รุ่งเรืองของเราดูเหมือนจะหนักหนาสาหัสท่ีสุดเพราะคนช่ัวเจ้าเล่ห์ 
มากขึ้นและฉลาดขึ้น การทดสอบความรุ่งเรืองทุกครั้งดูเหมือน 
จะเป็นอันตรายน้อยลงและมองออกยากขึ้น ขณะที่การทดสอบ 
ความชอบธรรมทุกครั้งแสดงถึงการต่อสู้ แต่การทดสอบความ 
รุ่งเรืองดูไม่เหมือนการทดสอบเลย ไม่เหมือนการต่อสู้ และด้วย 

เหตุน้ีจึงทำาให้พลาดได้มากท่ีสุดในบรรดาการทดสอบทั้งหมด 
ท่านทราบหรือไม่ว่าความสงบสุขและความรุ่งเรืองทำาอะไรให้ 
ผู้คน—มันทำาให้พวกเขาหลับ” (Larry  E. Dahl, “Fit for the  
Kingdom,” in Studies in Scripture, Volume Five: The 
Gospels, edited by Kent P. Jackson and Robert L. Millet 
[1986], 5:369)

•	ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) เปรียบเทียบการทดสอบ 
เรื่อง “ความหรูหราฟุ่มเฟือย” กับการทดสอบเรื่องอื่นของชีวิต  
ดังนี้ “เราได้รับการทดสอบและเราได้รับการทดลอง บางทีเรา 
อาจไม่รู้ด้วยซ้ำาถึงความร้ายแรงของการทดสอบที่เรากำาลัง 
ประสบ ในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักร มีการทำาฆาตกรรม มีการ 
ก่อกวนความสงบ วิสุทธิชนถูกขับไล่เข้าไปในแดนทุรกันดาร  
พวกเขาอดอยาก พวกเขาไม่มีเส้ือผ้าสวมใส่ พวกเขาหนาว เรา 
เป็นผู้สืบทอดสิ่งที่พวกเขาให้มา แต่เรากำาลังทำาอะไรกับสิ่งนั้น 
ปัจจุบันเรากำาลังรู้สึกสุขสบายกับสภาพแวดล้อมที่หรูหราฟุ่ม- 
เฟือย ซึ่งเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลก ดู 
เหมือนว่าน่ีอาจเป็นการทดสอบร้ายแรงท่ีสุดในบรรดาการทด 
สอบท่ีเราเคยมีในประวัติศาสตร์ของศาสนจักรน้ี” (Dahl, “Fit for 
the Kingdom,” in Studies in Scripture, 5:369)

ฮีล�มัน 12:4 “ให้ใจพวกเข�หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่ไร้ประ- 
โยชน์ของโลก!”

•	มอรมอนเน้นความเขลาของคนที่ให้ใจหมกมุ่นอยู่กับส่ิงไร้ 
ประโยชน์หรือไร้ค่า ว่างเปล่า และไม่มีคุณค่าของโลก เอ็ลเดอร์ 
ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดงความเห็น
ดังนี้ “‘สิ่งที่ไร้ประโยชน์ของโลก’ รวมถึงองค์ประกอบทางโลกสี่ 
อย่างผสมผสานกัน ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง ความจองหอง  

ความมีชื่อเสียง และอำานาจ พระคัมภีร์เตือนเราถึงสิ่งทั้งหมดนี ้
ว่า ‘ลูกจะพาสิ่งเหล่านั้นไปกับลูกไม่ได้’ (แอลมา 39:14) เราควร 
แสวงหาทรัพย์สมบัติแบบท่ีพระคัมภีร์สัญญาไว้กับคนท่ีซ่ือสัตย์ 
‘ขุมทรัพย์แห่งความรู้, แม้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่’ (คพ. 89:19)” (ใน 
Conference Report, Apr. 2001, 109; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 
2001 หน้า 121)

ธรรมของศาสนจักรมีความสงบสุขยิ่งนัก (ดู ฮีลามัน 11:21)  
อย่างไรก็ดี ผ่านไปเพียงไม่ก่ีปีอิทธิพลของซาตานก็ได้ชักนำาผู้คน 
ให้กลับสู่ความชั่วช้าสามานย์และยอมให้กองโจรแกดิแอนทัน
มีอำานาจและอิทธิพลอีกครั้ง

ฮีล�มัน 12:1–3 คว�มรวนเรของมนุษย์

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสำารวจเหตุผลที่เป็นไปได้บางประการของความ
รวนเรทางวิญญาณ ดังนี้

“ความรวนเรเป็นเพียงความหลงลืมโดยไม่เจตนาอย่างนั้นหรือ  
หรือความรวนเรคือความไม่ครบถ้วนทางสติปัญญาโดยที่เราไม่
ยอมทบทวนและไม่ขอบคุณพรในอดีต หรือความรวนเรคือการ
ขาดความอ่อนโยนซึ่งจำาเป็นต้องได้รับบทเรียนอันเข้มงวดซ้ำา
หลายๆ ครั้งเพราะเรามองข้ามสัญญาณที่สุภาพและอ่อนโยน 
กว่าซึ่งกำาลังกวักมือเรียกเราให้ ‘ระลึกถึงพระองค์’ . . .

“. . .  เราจำาเป็นต้องมีพระวิญญาณทุกวันเพื่อช่วยให้เราระลึกถึง 
ทุกวัน หาไม่แล้วความหลงลืมช่ัวขณะจะเกิดข้ึนยามเราอ่อนแอ 
ที่สุด ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่มนุษย์ปุถุชนจะระลึกถึงพรของวันวาน 
ด้วยความซาบซึ้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความจำาเป็นของ 
เนื้อหนังในวันนี้กดดันเขาไม่หยุดหย่อน (Lord, Increase Our 
Faith [1994], 101–102)

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเพิ่มเติม 
ข้อคิดต่อไปนี้ว่าเหตุใดเราจึงรวนเร “การพึ่งพาพระผู้เป็นเจ้า 
จะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่อการสวดอ้อนวอนได้รับตอบ และ 
เมื่อความยุ่งยากน้อยลงการสวดอ้อนวอนก็น้อยลง พระคัมภีร ์
มอรมอนพูดถึงเรื่องเศร้านี้ซ้ำาแล้วซ้ำาเล่า” (ใน Conference  
Report, Oct. 2001, 15; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 18)

ฮีลามัน 12:1–9

จากข้อเหล่านี้ การระลึกถึงหรือไม่ระลึกถึงมีบทบาท
อะไรในการช่วยเราหลีกเลี่ยงวัฏจักรความจองหอง

 
ฮีล�มัน 12:2 เมื่อพระผู้เป็นเจ้�ทรงทำ�ให้ผู้คนของพระ 
องค์รุ่งเรือง พวกเข�หลงลืมพระองค์ 

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) พรรณนาถึง 
ความยากที่มากับความรุ่งเรืองดังนี้ “เวลานั้นการทดสอบความ 
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“ในพระคัมภีร์มีหลายอย่างบ่งบอกว่าความจองหองเกิดขึ้นเพื่อ 
ทำาลายบุคคล ประเทศชาติ และในบางกรณีทำาลายแม้กระทั่ง
ศาสนจักร . . .

“คาดกันว่าวัฏจักรของความรุ่งเรืองและความสงบสุขถูกทำาลาย 
ไม่น้อยกว่าสามสิบครั้งตลอดพระคัมภีร์มอรมอน โดยหลักๆ  
เป็นผลจากความจองหองของมนุษย์” (One Step at a Time: 
Building a Better Marriage, Family, and You [1996],  
138–139) (ดู ผัง“วัฏจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้าย” 
ในภาคผนวก หน้า 414)

ฮีล�มัน 12:7–19 คว�มไม่สลักสำ�คัญของมนุษย์

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธช่วยให้เราเข้าใจว่า วลี “ความ
ไม่สลักสำาคัญของลูกหลานมนุษย์” (ฮีลามัน 12:7) ไม่ใช่การ
สะท้อนค่าของมนุษย์ “ศาสดาพยากรณ์ท่านนี้มิได้ตั้งใจจะพูด
ว่าพระเจ้าสนพระทัยและรักภัสมธุลีของแผ่นดินโลกมากกว่า
ลูกๆ ของพระองค์. . .ประเด็นที่ท่านหมายถึงคือภัสมธุลีของ 
แผ่นดินโลกเชื่อฟัง มันเคลื่อนไปทางโน้นทางนี้ตามพระบัญชา 
ของพระเจ้า สิ่งทั้งปวงประสานสอดคล้องกับกฎของพระองค์  
เท่าที่ข้าพเจ้าทราบคือทุกอย่างในจักรวาลเชื่อฟังกฎที่ให้ไว้ 
ยกเว้นมนุษย์ ทุกแห่งที่ท่านมองดู ท่านเห็นกฎและระเบียบ 
ธาตุต่างๆ เชื่อฟังกฎที่ให้ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ แต่มนุษย์ดื้อดึง 
ในเรื่องนี้มนุษย์จึงด้อยกว่าภัสมธุลีของแผ่นดินโลกเพราะเขา
ปฏิเสธคำาแนะนำาจากพระเจ้า” (ใน Conference Report, Apr. 
1929, 55)

ฮีล�มัน 12:15 คว�มรู้เรื่องด�ร�ศ�สตร์

•	ฮีลามัน 12:14–15 แสดงให้เห็นว่ามอรมอนมีความเข้าใจ 
พื้นฐานเรื่องกฎทางกายภาพของจักรวาล “ข้อนี้อ้างเรื่องราวใน 
พระคัมภีร์ไบเบิลเพ่ือแสดงว่าโยชูวาส่ังดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 
ให้หยุดนิ่งทั้งนี้เพื่อกองทัพของท่านจะตีคนอาโมไรต์จนแตก
พ่ายได้ (โยชูวา 10:12–14) ข้อนี้ได้เพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องให้กับ 
เรื่องดังกล่าวด้วยนั่นคือดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกที่อยู่นิ่ง (ดู  
อิสยาห์ 38:7–8; 2 พงศ์กษัตริย์ 20:8–11) ข้อเหล่านี้ให้การรับ
รอบรองท่ีละเอียดอ่อนแต่แน่นอนว่ามอรมอนผู้เป็นทั้งศาสดา
พยากรณ์และบรรณาธิการก็เหมือนกับผู้นำาทางวิญญาณหลาย 
คนในสมัยก่อนคือมิได้มีความเข้าใจเก่ียวกับพระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ 
และจักรวาลมาตั้งแต่ต้น” (Joseph Fielding McConkie and 
Robert  L. Millet, Doctrinal Commentary on the Book of 
Mormon, 4 vols. [1987–1991], 3:397)

ฮีล�มัน 12:5–6 “รวดเร็วเพียงใดท่ีจะทะนงตนด้วยคว�ม 
ถือดี”

•	ในคำาปราศรัยอันเป็นอมตะของท่านเรื่องความจองหอง  
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพรรณนาถึงด้านต่างๆ ของความ
จองหองดังนี้

“ความจองหองแท้ที่จริงคือการชิงดีชิงเด่น เราทำาให้ความประ- 
สงค์ของเราขัดกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า เม่ือเรามุ่งความ 
จองหองของเราไปที่พระผู้เป็นเจ้า เราย่อมมีเจตนาว่า ‘ขอให้
เป็นไปตามความประสงค์ของเราและไม่ใช่ตามพระประสงค์
ของพระองค์’ . . .

“คนจองหองไม่สามารถยอมให้ผู้มีสิทธิอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า 
นำาทางชีวิตพวกเขา (ดู ฮีลามัน 12:6) พวกเขานำาการตระหนัก
รู้ความจริงของตนมาแข่งกับความรู้อันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็น
เจ้า นำาความสามารถของตนมาแข่งกับอำานาจฐานะปุโรหิตของ
พระผู้เป็นเจ้า นำาความสำาเร็จของพวกเขามาแข่งกับงานอันทรง
ฤทธิ์ของพระองค์

“. . .คนจองหองประสงค์ให้พระผู้เป็นเจ้าเห็นด้วยกับพวกเขา 
พวกเขาไม่สนใจจะเปลี่ยนความคิดเห็นของตนให้สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของพระผู้เป็นเจ้า . . .

“ความจองหองส่งผลให้เกิดการม่ัวสุมลับซึ่งต้ังขึ้นเพื่อให้ได้ 
อำานาจ ผลประโยชน์ และคำาสรรเสริญของโลก (ดู ฮีลามัน 7:5;  
อีเธอร์ 8:9, 16, 22–23; โมเสส 5:31) ผลที่เกิดจากบาปของ 
ความจองหอง คือการมั่วสุมลับ ทำาให้อารยธรรมของทั้งชาว
เจเร็ดและชาวนีไฟเสื่อมลง เคยเป็นและจะยังเป็นสาเหตุแห่ง 
การล่มสลายของประชาชาติมากมาย (ดู Ether 8:18–25)” (ใน 
Conference Report, Apr. 1989, 4–5; หรือ Ensign, May 
1989, 4, 6)

•	เอ็ลเดอร์โจ  เจ. คริสเตนเซ็นแห่งสาวกเจ็ดสิบสอนว่าความ
จองหองนำาไปสู่การเปรียบเทียบที่ไม่ชอบธรรมและอาจนำาไปสู่
การล่มสลายของเราด้วย

“ความจองหองทำาให้เราห่วงกังวลเกินเหตุ ขณะท่ีเราเปรียบเทียบ 
ตัวเรากับผู้อื่น ในเรื่องที่ว่าเราคิดว่าเราฉลาดแค่ไหน เรานุ่งยีน 
หรือสวม—‘เสื้อผ้าราคาแพง’ ยี่ห้ออะไร เราเป็นสมาชิกขององค ์
กรใดบ้าง เราอยู่ฟากใดของเมือง เรามีเงินมากน้อยแค่ไหน เช้ือ 
ชาติหรือสัญชาติของเราคืออะไร เราขับรถแบบไหน แม้กระทั่ง 
ว่าเราเป็นสมาชิกของโบสถ์ใด เรามีโอกาสศึกษาหาความรู้มาก
น้อยเพียงใด และอื่นๆ อีกมากมาย

ฮีลามัน 10–12
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•	เอ็ลเดอร์จีน  อาร์. คุกแห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึงธรรมชาติแห่ง
พระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด ดังนี้

“พระคุณของพระเจ้าผ่านการชดใช้สามารถชำาระเราให้สะอาด 
จากบาปอีกท้ังช่วยเราในการทำาให้ตัวเราดีพร้อมผ่านการทดลอง 
ความเจ็บไข้ และแม้แต่ข้อบกพร่องในอุปนิสัยของเรา . . .  พระ 
คริสต์ทรงสามารถแก้ไขจุดบกพร่องและจุดอ่อนของเราที่ไม่ 
สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่น (ดู ปฐมกาล 18:14; มาระโก  
9:23–24)

“ความจริงอันสำาคัญยิ่งดังกล่าวพึงทำาให้เราทุกคนเต็มไปด้วย 
ความหวัง ตราบที่เราระลึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วว่าผลของพระคุณ
ในชีวิตเรามีเงื่อนไขอยู่ที่การกลับใจจากบาปของเรา . . .

“ใจที่กลับใจและงานดีเป็นเงื่อนไขที่จำาเป็นต่อการให้เราได้ 
พระคุณกลับมาเหมือนเดิม เม่ือมีคนวิงวอนด้วยศรัทธาแรงกล้า 
ในการสวดอ้อนวอนขอคำาตอบ คำาตอบอาจมีเงื่อนไขอยู่ที่การ 
กลับใจจากบาปมากกว่าปัจจัยอื่น (ดู คพ. 101:7–8; โมไซยาห์ 
11:23–24)

“เพื่อให้ได้พระคุณ เขาไม่จำาเป็นต้องดีพร้อม แต่เขาต้องพยา- 
ยามรักษาพระบัญญัติจนสุดความสามารถ ต่อจากนั้นพระเจ้า 
จะทรงยอมให้เขาได้รับอำานาจดังกล่าว” (ใน Conference Report, 
Apr. 1993, 99–100; หรือ Ensign, May 1993, 80–81)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านกำาลังทำาตามขั้นตอนอะไรบ้างเพ่ือหลีกเลี่ยงวัฏจักร

ความจองหองในชีวิตท่าน

•	ท่านเห็นพลังอำานาจของฐานะปุโรหิตบังเกิดผลด้านใดใน
ชีวิตท่าน

•	ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้ถึงจุดที่ท่านจะไม่สวดอ้อนวอน
ขอสิ่งใดซึ่งตรงกันข้ามกับพระประสงค์ของพระเจ้า

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	แบ่งปันท่ีการสังสรรค์ในครอบครัวว่าท่านเรียนรู้อะไรบ้างจาก 

ฮีลามัน 12–14 ในเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงตีสอนลูกๆ ของ
พระองค์อย่างไรและเพราะเหตุใด

•	เขียนในบันทึกส่วนตัวของท่านว่าท่านวางแผนรับมือกับวัฏ- 
จักรความจองหองในชีวิตท่านอย่างไร

ฮีล�มัน 12:23–24 ก�รกลับใจนำ�เร�ไปสู่พระคุณของ
พระคริสต์ 

•	เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอรรถา- 
ธิบายเกี่ยวกับพลังแห่งพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าดังนี้

“ใน Bible Dictionary เราเรียนรู้ว่าพระคัมภีร์ใช้คำาว่า พระคุณ  
บ่อยครั้งเพ่ือหมายถึงพลังเสริมความเข้มแข็งหรือพลังเสริม
ความสามารถ 

“‘แนวคิดหลักของคำานี้คือวิธีช่วยเหลือหรือพลังจากสวรรค์ท่ี
ประทานผ่านพระเมตตาและความรักอันมากมายของพระเยซู
คริสต์

“‘. . .ในทำานองเดียวกัน โดยพระคุณของพระเจ้าผู้มีศรัทธาใน
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์และกลับใจจากบาปของเขาจะได้ 
รับพลังและความช่วยเหลือเพื่อทำางานดีท่ีเขาไม่สามารถดำารง
ไว้ได้หากถูกปล่อยให้ทำาตามวิธีของตนเอง พระคุณดังกล่าวคือ
พลังที่ทำาให้ชายหญิงสามารถครอบครองชีวิตนิรันดร์และความ
สูงส่งหลังจากได้ทำาสุดความสามารถของเขาแล้ว’ (หน้า 697)

“ด้วยเหตุนี้ พลังเสริมความเข้มแข็งและพลังเสริมความสามารถ 
ของการชดใช้จึงช่วยให้เราเห็น ทำา และเป็นคนดีอย่างที่เราไม่มี 
วันรู้หรือทำาได้ด้วยความสามารถอันจำากัดของมนุษย์อย่างเรา 
ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำาเป็นพยานว่าพลังเสริมความสามารถที่มา 
จากการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดมีอยู่จริง หากปราศจากพลัง 
เสริมความเข้มแข็งจากการชดใช้ดังกล่าว ข้าพเจ้าคงจะยืนต่อ 
หน้าท่านในเช้าวันนี้ไม่ได้” (ใน Conference Report, Oct.  
2004, 79; หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน้า 94; ดู คพ. 93: 
20, 27–28 ด้วย)
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หรือ ‘จงพูดความนึกคิดที่เราจะใส่ไว้ในใจเจ้า’ [คพ. 100:5] และ 

ยังมีอีกหลายร้อยข้อที่สอนเรื่องการเปิดเผย” (ใน Conference 

Report, Oct. 1994, 77; หรือดู เลียโฮนา ก.พ. 1995 หน้า 53)

ฮีล�มัน 13:11–16 ได้รับก�รละเว้นเพร�ะคนชอบธรรม 
ไม่กี่คน 

•	มีหลายครั้งที่คนชั่วได้รับการละเว้นจากความพินาศอันน่า 

สะพรึงกลัวเพราะมีคนชอบธรรมอยู่ในบรรดาพวกเขา คนชั่ว 

ของเซราเฮ็มลามีคนชอบธรรมให้ขอบคุณเพราะปกปักรักษา 

พวกเขาจากความพินาศแม้พวกเขาไม่รู้เรื่องนี้ ในเวลาไม่กี่ป ี

เซราเฮ็มลาก็สูญเสียความคุ้มครองอย่างเงียบๆ นี้ที่พวกเขาไม ่

เห็นคุณค่า และถ้อยคำาของแซมิวเอลเกิดสัมฤทธิผล (ดู 3 นีไฟ  

9:3) แม้แต่โสโดมและโกโมราห์ก็จะได้รับการละเว้นถ้ามีคน 

ชอบธรรมเพียง 10 คนอยู่ที่นั่น (ดู ปฐมกาล 18:23–33)

วิธีที่เราดำาเนินชีวิตมีผลกระทบอย่างมาก ความชอบธรรมส่วน

ตัวของคนไม่กี่คนสามารถเป็นพรใหญ่ยิ่งต่อผู้อื่น โดยเฉพาะต่อ

คนในครอบครัวและในชุมชนของเราเอง

ฮีล�มัน 13:19–22 คว�มมั่งคั่งและคว�มเข้มแข็งท�ง
วิญญ�ณ

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนิยมกับความเข้มแข็งทางวิญญาณ 

ดังนี้

“วัตถุนิยม ซึ่งให้ความสำาคัญสูงสุดแก่ความต้องการทางโลก 

และวัตถุสิ่งของ อยู่ตรงกันข้ามกับความเข้มแข็งทางวิญญาณ 

อย่างเห็นได้ชัด พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราไม่ควรสั่งสม  

‘ทรัพย์สมบัติไว้สำาหรับตัวในโลก ที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกิน

เสียได้ และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้’ (มัทธิว 6:19) เรา

ควรสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ‘เพราะว่าทรัพย์สมบัติของ

ท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย’ (มัทธิว 6:21) . . .

“ไม่มีสิ่งชั่วร้ายติดมากับเงิน ชาวสะมาเรียผู้ใจดีรับใช้เพื่อน

มนุษย์ของเขาโดยใช้เงินระบบเดียวกับที่ยูดาสใช้ทรยศพระ

อาจารย์ ‘การ รักเงินทอง [ต่างหากที่] เป็นมูลรากแห่งความชั่ว

ทั้งมวล’ (1  ทิโมธี 6:10; เน้นตัวเอน) จุดต่างที่สำาคัญคือระดับ

ความเข้มแข็งทางวิญญาณที่เราใช้ในการมอง ประเมิน และ

บริหารจัดการสิ่งของทางโลกและประสบการณ์ของเราในเร่ือง

นั้น

บทนำ�
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์มอบโอกาสให้คนทั้งปวงได้
เปลี่ยนแปลง พระคัมภีร์มอรมอนเกือบทั้งเล่มแสดงให้เห็นว่า 
“การกระทำา [ของชาวเลมัน] ชั่ว” แต่ทว่า “คำาสั่งสอนของชาว 
นีไฟ” (ฮีลามัน 15:4) นำาชาว 
เลมัน “ส่วนใหญ่” ให้รับพระ
กิตติคุณ (ฮีลามัน 6:1) และ 
ประสบการเปล่ียนแปลงอันลึก- 
ซึ้งในใจ ในหนังสือของฮีลามัน 
สลับบทบาทกันอย่างเห็นได้ชัด 
—คนที่ครั้งหนึ่งเคยได้รับการ 
สอนกลายเป็นคนสอน อีกนัย 
หนึ่งคือ ชาวนีไฟจำานวนมาก 
กลายเป็นคนจองหองและไม่ 
แยแสศาสดาพยากรณ์ของพวก 
เขา ด้วยเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงส่งศาสดาพยากรณ์ชาวเลมันมา 
เตือนพวกเขาให้กลับใจและเตรียมรับการเสด็จมาของพระเจ้า 
ให้มองหาการตอบสนองของชาวนีไฟแต่ละคนและทั้งกลุ่มต่อ
ผู้ส่งสารชาวเลมันของพระเจ้า ถ้อยคำาของแซมิวเอลสำาคัญต่อ
พระผู้ช่วยให้รอดมากพอจนพระองค์ทรงรับรองถ้อยคำาเหล่านั้น
ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจส่วนพระองค์ในพื้นที่ของทวีป
อเมริกาและเป็นพยานว่าทั้งหมดเกิดสัมฤทธิผลแล้ว (ดู 3 นีไฟ 
23:9–13)

บทวิจ�รณ์
ฮีล�มัน 13:3 “เรื่องอะไรก็ต�มที่เข้�ม�ในใจท�่น”

•	แซมิวเอลผู้เป็นศาสดาพยากรณ์ไม่ได้ตัดสินใจเองว่าจะสั่ง
สอนชาวนีไฟเรื่องอะไร เราอ่านใน ฮีลามัน 13:3 ว่าท่านสอน  
“เร่ืองอะไรก็ตามท่ีเข้ามาในใจท่าน” เก่ียวกับข้ันตอนการเปิดเผย 
ดังกล่าวนี้ ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายดังน้ีว่าสุรเสียงของพระเจ้ามักจะมาอย่างไร 

“การเปิดเผยเป็นคำาพูดที่เรา รู้สึก มากกว่า ได้ยิน นีไฟบอก 
พี่ชายที่ไม่เชื่อฟังของท่านผู้ที่เทพเคยมาปรากฏว่า ‘ใจพี่เกิน
กว่าจะ รู้สึก, พี่จึง สัมผัส พระวจนะของพระองค์ไม่ได้’ [1 นีไฟ 
17:45; เน้นตัวเอน]

“พระคัมภีร์เต็มไปด้วยสำานวนเช่น ‘พระองค์ทรงนำาม่านออกไป 
จากจิตใจเรา, และทรงเปิดดวงตาแห่งความเข้าใจของเรา’ [คพ. 
110:1] หรือ ‘เราจะบอกเจ้าในความนึกคิดเจ้าและในใจเจ้า’  
[คพ. 8:2] หรือ ‘เราได้ทำาให้ความนึกคิดของเจ้าสว่าง’ [คพ. 6:5] 

ฮีลามัน 13–16

บทที ่   38
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ประจักษ์พยานของท่านจะแข็งแกร่งข้ึน ท่านจะมีสันติและความ 
สุข” (ใน Conference Report, Apr. 2001, 86; หรือดู เลียโฮนา 
ก.ค. 2001 หน้า 97)

ฮีล�มัน 13:38 คว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ตรงกันข้�มกับ 
ธรรมช�ติของคว�มสุข

•	แซมิวเอลเตือนชาวนีไฟว่าพวกเขากำาลังแสวงหาความสุข 
ในการทำาความชั่วช้าสามานย์ ซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมชาติของ 
ความสุข เมื่อพูดถึงปัญหานี้และความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นได ้
อย่างไร เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ชี้ให้เห็นว่าความสุขมากับความชอบธรรมเท่านั้น

“ท่านเคยสังเกตวิธีที่ซาตานครอบงำา ความคิดและอารมณ์โดย 

ใช้ภาพบาดตา เพลงบาดหู และการกระตุ้นประสาทสัมผัสทาง 

กายทุกอย่างจนเกินขอบเขต หรือไม่ เขาเพียรพยายามทำาให้

ชีวิตเต็มไปด้วยเหตุการณ์น่าตื่นเต้น ความบันเทิง และสิ่งเร้า

ความสนใจ เพื่อไม่ให้เรามีเวลาไตร่ตรองผลจากการเชื้อเชิญที่

ดึงดูดใจของเขา ลองคิดดูเถิด บางคนถูกล่อลวงให้ฝ่าฝืนพระ

บัญญัติพ้ืนฐานท่ีสุดของพระผู้เป็นเจ้าเพราะเห็นว่าเหตุการณ์

น่าตื่นเต้นเย้ายวนใจเป็นเรื่องยอมรับได้ เขาทำาให้มันชวนมอง 

และแม้พึงปรารถนา ทำาทีว่าไม่มีผลร้ายแรงอะไร จะมีก็แต่ปีติ 

และความสุขที่ดูเหมือนว่ายั่งยืน แต่จงเข้าใจว่าการแสดงเหล่า

นั้นควบคุมโดยผู้เขียนบทและนักแสดง ผลสุดท้ายของการ 

ตัดสินใจถูกบงการให้เป็นอย่างที่ผู้อำานวยการสร้างต้องการ

“ชีวิตมิได้เป็นอย่างนั้น จริงอยู่ สิทธิ์เสรีทางศีลธรรมเปิดโอกาส 
ให้ท่านเลือกสิ่งที่ท่านต้องการ แต่ท่านจะควบคุมผลของการ 
เลือกนั้นไม่ได้ ไม่เหมือนงานสร้างสรรค์ขึ้นมาผิดๆ ของมนุษย์  
พระบิดาในสวรรค์ทรงกำาหนดผลการเลือกของท่าน การเชื่อฟัง 
จะให้ความสุขแต่การฝ่าฝืนพระบัญญัติจะไม่ให้” (ใน Con-
ference Report, Apr. 2004, 105; หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 2004 
หน้า 125)

ฮีลามัน 13:38

แอลมา 41:10–11 สัมพันธ์กับ    
ฮีลามัน 13:38 ในด้านใด เหตุใด 

จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพบความสุขในบาป

“ถ้าเรายอมให้เงินทองเป็นเป้าหมายของการนมัสการหรือมี 
ความสำาคัญเป็นอันดับแรก เงินทองจะทำาให้เราเห็นแก่ตัวและ 
จองหอง ‘ลำาพองในสิ่งไร้ประโยชน์’ (แอลมา 5:37) ในทางตรง 
กันข้าม ถ้าเราใช้เงินเพื่อทำาตามพันธะทางกฎหมายของเรา 
และเพื่อจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคของเรา เงินจะแสดงให้เห็น 
ถึงความซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาความไม่เห็นแก่ตัว การใช ้
ทรัพย์สินเงินทองเพ่ือความสว่างทางวิญญาณจะช่วยเตรียม
เราให้พร้อมรับกฎที่สูงกว่าของรัศมีภาพซีเลสเชียล” (ใน Con-
ference Report, Oct. 1985,  78; หรือ Ensign, Nov. 1985, 
62–63)

ฮีลามัน 13:21–22

แซมิวเอลถือว่าอะไรคือสาเหตุให้ชาวนีไฟ 
ถูกสาปแช่ง พวกเขานึกถึงอะไรและพวกเขา

ลืมอะไร เหตุใดเรื่องนี้จึงสำาคัญในชีวิตนี้

 
ฮีล�มัน 13:23–29 ก�รทำ�ต�มศ�สด�พย�กรณ์ที่มีชีวิต

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
สอนความสำาคัญของการทำาตามศาสดาพยากรณ์และอัครสาวก 
ที่มีชีวิต ดังนี้ “พี่น้องที่รัก โปรดใส่ใจเรื่องที่ผู้นำาศาสนจักรได้ 
สอนไว้ . . .  จงประยุกต์ใช้คำาสอนอันจะช่วยท่านและครอบครัว 
ขอให้เราทุกคนไม่ว่าจะมีสภาพครอบครัวเช่นไร จงนำาคำาสอน
ของศาสดาพยากรณ์และอัคร- 
สาวกเข้าไปในบ้านเพื่อเสริม 
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
และต่อพระบิดาบนสวรรค์และ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้า
สัญญากับท่านในพระนามของ
พระเจ้าว่าถ้าท่านไม่เพียงแต่ 
จะใช้หูฟัง แต่ใช้ใจของท่านฟัง 
ด้วยแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ ์
จะทรงแสดงความจริงให้ประ- 
จักษ์แก่ท่านในข่าวสารที่ท่าน
ได้รับจาก [ประธานศาสนจักร] 
ที่ปรึกษาของท่าน อัครสาวก ตลอดจนผู้นำาท่านอื่นๆ ใน 
ศาสนจักร ซึ่งจะกระตุ้นเตือนให้ท่านรู้ว่าท่านควรทำาสิ่งใดทั้ง 
เป็นส่วนตัว และเป็นครอบครัวเพื่อจะทำาตามคำาแนะนำาของเรา 
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คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้น 
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

สัมฤทธิผล

ฮีล�มัน 14:23 พ�ยุฝนฟ�้คะนอง ภูเข�
ทล�ยลงและหุบเข�กลับ
เป็นภูเข�

3 นีไฟ 8:5–6

ฮีล�มัน 14:24 ท�งหลวงหล�ยส�ย
และเมืองหล�ยเมืองถูก
ทำ�ล�ย

3 นีไฟ 8:8–11, 
13–14

ฮีล�มัน 14:25 หลุมศพหล�ยแห่งเปิด
และวิสุทธิชนที่ฟื้นคืน
ชีวิตปฏิบัติต่อผู้คน

3 นีไฟ 23:9–13

ฮีล�มัน 14:11 “เพ่ือท่�นจะได้รู้เง่ือนไขของก�รกลับใจ”

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์สอนเกี่ยวกับเงื่อนไขของการกลับ
ใจ ดังนี้

“ใน The Miracle of Forgiveness สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
ได้ให้แนวทางที่ยอดเยี่ยมสู่การให้อภัยผ่านการกลับใจ ซึ่งได้
ช่วยให้คนมากมายพบทางกลับมาแล้ว ท่านระบุองค์ประกอบ
จำาเป็นห้าประการของการกลับใจ ดังนี้

“ความเสียใจเพราะบาป ศึกษาและไตร่ตรองดูว่าพระเจ้าทรง 
ถือว่าการล่วงละเมิดของท่านรุนแรงเพียงใด นั่นจะส่งผลให้เกิด
ความเสียใจและความสำานึกผิดอันนำาไปสู่การเยียวยา ส่งผลให้
เกิดความปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเปลี่ยนและเต็มใจยอมทำา
ตามข้อกำาหนดทุกข้อเพื่อให้ได้รับการให้อภัย . . .

“การละทิ้งบาป “นี่คือความตั้งใจแน่วแน่และถาวรว่าจะไม่กลับ 
ไปทำาการล่วงละเมิดซ้ำาอีก เมื่อเราทำาตามความตั้งใจนี้เราจะไม่
ประสบความขมขื่นของบาปนั้นอีกเลย . . .

“การสารภาพบาป ท่านจำาเป็นต้องสารภาพบาปของท่านต่อ 
พระเจ้าเสมอ หากเป็นบาปร้ายแรง เช่นการผิดศีลธรรม ท่าน 
ต้องสารภาพกับอธิการหรือประธานสเตค โปรดเข้าใจ ว่าการ 
สารภาพบาปไม่ใช่การกลับใจ นี่คือขั้นตอนที่จำาเป็นแต่ยังไม่
เพียงพอ การสารภาพเพียงบางส่วนโดยกล่าวถึงความผิดน้อย
กว่าที่ทำาจริงจะไม่ช่วยแก้ไขการล่วงละเมิดร้ายแรงกว่าที่ปิดบัง
ไว้ . . .

“การชดเชยความผิด ท่านต้องชดเชยให้มากที่สุดเท่าที่จะมาก
ได้ในสิ่งซึ่งท่านขโมยมา ทำาให้เสียหาย หรือทำาให้เสื่อมเสีย 
การชดเชยด้วยความเต็มใจเป็นหลักฐานในรูปธรรมยืนยันต่อ
พระเจ้าว่าท่านตั้งใจจะทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อกลับใจ

ฮีล�มัน 14 คำ�พย�กรณ์ของแซมิวเอลเกี่ยวกับก�ร
เสด็จม�ของพระผู้ช่วยให้รอด

•	คำาพยากรณ์เฉพาะเจาะจงที่สุดประการหนึ่งในพระคัมภีร์
คือคำาพยากรณ์ของแซมิวเอลเกี่ยวกับการประสูติและการ
สิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ แผนภูมิต่อไปนี้สรุปคำาสอน
ของแซมิวเอล รวมถึงการประสูติและการสิ้นพระชนม์ของพระ
คริสต์พร้อมสัมฤทธิผลที่บันทึกไว้และคำาสอนของแซมิวเอลเพ่ือ
นำาทางผู้คน

คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการประสูติ
ของพระผู้ช่วยให้รอด

สัมฤทธิผล

ฮีล�มัน 14:2 ก�รประสูติในห้�ปี 3 นีไฟ 1:13

ฮีล�มัน 14:3–4 ไม่มีคว�มมืดในคืน
ก่อนก�รประสูติ

3 นีไฟ 1:15

ฮีล�มัน 14:5 ด�วดวงใหม่ 3 นีไฟ 1:21

ฮีล�มัน 14:6 เครื่องหม�ยและก�ร
อันน่�พิศวงม�กม�ย
ในฟ้�สวรรค์

ฮีล�มัน 16:13;  
3 นีไฟ 2:1

ฮีล�มัน 14:7 คนทั้งปวงประหล�ด
ใจและล้มลงสู่พื้นดิน

3 นีไฟ 1:16–17

แซมิวเอลสอนพวกเขา 
ให้เตรียมรับ 
พระผู้ช่วยให้รอด  
(ฮีลามัน 14:8–13)

คำาสอน

ฮีล�มัน 14:8 เชื่อในพระผู้เป็นเจ�้

ฮีล�มัน 14:9, 13 กลับใจและได้รับก�รให้อภัย 
ผ�่นพระคริสต์

ฮีล�มัน 14:30 ท�่นเป็นอิสระที่จะกระทำ�ด้วย
ตนเอง

คำาพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้น 
พระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

สัมฤทธิผล

ฮีล�มัน 14:20, 
27

ดวงอ�ทิตย์อับแสงเป็น
เวล�ส�มวัน

3 นีไฟ 8:19–23

ฮีล�มัน 14:21 ฟ�้คำ�รนคำ�ร�ม ส�ยฟ�้
ฟ�ด แผ่นดินไหว

3 นีไฟ 8:6–7

ฮีล�มัน 14:22 แผ่นดินแยก 3 นีไฟ 8:12, 17–18

ฮีลามัน 13–16
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รู้เงื่อนไขของการกลับใจ

รู้เรื่องการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์

รู้เรื่องเครื่องหมายการเสด็จมาของพระองค์

ฮีล�มัน 14:15–19 ก�รชดใช้เอ�ชนะคว�มต�ย

•	แซมิวเอลชาวเลมันอธิบายความแตกต่างระหว่างความตาย
ทางร่างกาย ความตายทางวิญญาณครั้งแรก กับความตายทาง
วิญญาณครั้งท่ีสอง—และการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดช่วย
ให้เราเอาชนะความตายเหล่านี้อย่างไร

ความตายทางร่างกาย เอ็ลเดอร์เอิร์ล  ซี. ทิงกีย์แห่งฝ่ายประธาน
สาวกเจ็ดสิบนิยามความตายทางร่างกายและผู้จะประสบกับ 
ความตายนั้นดังนี้ “ความตายทางร่างกายคือการแยกจากกัน 
ของวิญญาณและร่างกาย เพราะการตกของอาดัม มวลมนุษย์
จะประสบความตายทางร่างกาย” (ใน Conference Report, 
Apr. 2006, 74; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน้า 88)

ความตายทางวิญญาณครั้งแรก ความตายทางวิญญาณเมื่อมี
คน “ถูกตัดขาดจากที่ประทับของพระเจ้า” (แอลมา 42:9)

ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย
ว่าความตายทั้งสองอย่างนี้เป็นผลจากการตกของอาดัมและ
เอวา “บิดามารดาแรกของเรา อาดัมและเอวา ไม่เชื่อฟังพระผู้
เป็นเจ้า โดยที่กินผลไม้ต้องห้าม พวกท่านจึงกลายเป็นมรรตัย 
ด้วยเหตุนี้พวกท่านและผู้สืบตระกูลทั้งหมดของพวกท่านจึง
ขึ้นอยู่กับความตายทางมรรตัยและความตายทางวิญญาณ 
(ความตายทางมรรตัยคือการแยกจากกันของร่างกายและ
วิญญาณ ความตายทางวิญญาณคือการแยกวิญญาณจากที่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและความตายอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ของวิญญาณ)” (ใน Conference Report, Apr. 1978, 7; หรือ 
Ensign, May 1978, 6)

สำาหรับเราแล้วความตายทางวิญญาณดังกล่าวน้ีเกิดขึ้นเมื่อเรา 
ออกจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและเกิดมาในความเป็น 
มรรตัย แซมิวเอลชาวเลมันเรียกการถูกตัดขาดจากท่ีประทับของ 
พระองค์ว่า “ความตายครั้งแรก” (ฮีลามัน 14:16)

แซมิวเอลชาวเลมันสอนว่าลูกทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์
ผู้มีชีวิตในความเป็นมรรตัยจะเอาชนะความตายทางร่างกาย
และทางวิญญาณผ่านเดชานุภาพแห่งการชดใช้ของพระเยซู
คริสต์ (ดู ฮีลามัน 14:17) พระคัมภีร์อีกหลายข้อยืนยันข้อเท็จ
จริงดังกล่าวเช่นกัน (ดู 2 นีไฟ 2:9–10; 9:15, 22, 38; แอลมา 
11:43–44; 12:12–15, 24; 42:23; 3 นีไฟ 26:4)

“การเชื่อฟังพระบัญญัติทุกข้อ การเชื่อฟังโดยครบถ้วนนำาพลัง
อำานาจทั้งหมดของพระกิตติคุณมาสู่ชีวิตท่านเพื่อให้ท่านมีพลัง
จดจ่อกับการละทิ้งบาปของท่าน รวมถึงสิ่งที่ท่านอาจไม่ได้คิด
แต่แรกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกลับใจ อาทิ เข้าร่วมการประชุม
ต่างๆ จ่ายส่วนสิบ รับใช้ และให้อภัยผู้อื่น . . .

“ข้าพเจ้าประสงค์จะเพ่ิมข้ันตอน
ที่หก นั่นคือ การยอมรับพระผู้ 
ช่วยให้รอด ในบรรดาขั้นตอน 
ท้ังหมดที่จำาเป็นต่อการกลับใจ 
ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าขั้นตอน 
สำาคัญที่สุดคือท่านต้องมีความ
เชื่อมั่นว่าการให้อภัยเกิดขึ้น 
เพราะพระผู้ไถ่ ท่านจำาเป็นต้อง 
รู้ว่ามีเพียงเงื่อนไขพระองค์เท่า 
น้ันที่ท่านจะได้รับการให้อภัย” 
(ใน Conference Report, Apr. 1995,  102; หรือดู เลียโฮนา 
ส.ค. 1995 หน้า 70)

•	นอกจากองค์ประกอบสำาคัญๆ ที่ประธานคิมบัลล์และเอ็ล- 

เดอร์สก็อตต์สอนไว้ข้างต้นแล้ว การกลับใจต้องรวมถึงการ 

เปลี่ยนแปลงด้วย เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโคว- 

รัมอัครสาวกสิบสองอธิบายดังนี้ “เราต้องเปลี่ยนทุกอย่างที่เรา 

เปลี่ยนได้ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา . . .  เราขอบพระทัย

พระบิดาบนสวรรค์ของเราที่พระองค์ทรง ยอม ให้เราเปลี่ยนได้ 

เราขอบพระทัยพระเยซูที่เรา สามารถ เปลี่ยนได้ และสุดท้าย

แล้ว เราทำาเช่นนั้นได้ด้วยความช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้น 

แน่นอนว่าทุกอย่างที่เราดิ้นรนใช่ว่าเป็นผลจากการกระทำาของ

เรา บ่อยครั้งเป็นผลจากการกระทำาของผู้อื่น หรือเป็นเพียงเหตุ- 

การณ์อันเป็นมรรตัยของชีวิต แต่อะไรก็ตามที่ เรา สามารถ

เปลี่ยนได้ เรา ควร เปลี่ยน และเราต้องให้อภัยในส่วนที่เหลือ 

โดยวิธีนี้เราจะเข้าถึงการชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดได้โดยไม่มี

สิ่งใดขวางกั้นทั้งที่เราไม่ดีพร้อม พระองค์จะทรงนำาสิ่งกีดขวาง

ออกไป” (ใน Conference Report, Apr. 2006, 70–71; หรือดู 

เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน้า 84 85)

ฮีล�มัน 14:11–12 จุดประสงค์ของแซมิวเอลในก�รสอน

•	ใน ฮีลามัน 14:11–12 ศาสดาพยากรณ์แซมิวเอลระบุความ 

จริงสี่ประการที่ท่านต้องการให้ผู้คนรู้จากคำาสอนของท่าน

รู้การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้า

พอ
ล 
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บทที่ 38
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‘. . .   แท้จริงแล้ว, พวกเขาถ่มน้ำาลายรดพระองค์, และพระองค ์
ทรงยอม, เพราะ ความการุณย์รัก ของพระองค์และความอดกล้ัน 
ของพระองค์ต่อลูกหลานมนุษย์’ [1 นีไฟ 19:9; เน้นตัวเอน] เรา 
รู้ถึงความกว้างใหญ่ไพศาลแห่งรักของพระผู้ไถ่เพราะพระองค์ 
ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อ คนทั้งปวง ผู้เสียชีวิตแล้วจะได้มีชีวิตอีก
ครั้ง” (“Divine Love,” Ensign, Feb. 2003, 24)

ฮีล�มัน 15:7–8 ก�รเปลี่ยนแปลงอันยั่งยืนแห่งใจ

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) เข้าใจพลัง
เปลี่ยนชีวิตของพระคัมภีร์ โดยเฉพาะพระคัมภีร์มอรมอน ท่าน
เน้นความสำาคัญของการให้หลักคำาสอนที่สอนในพระคัมภีร์ 
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายฝังลึกในใจเราหากเราต้องการยืนหยัด  
“มั่นคงและแน่วแน่ในความเชื่อ” (ฮีลามัน 15:8) ประธานเบ็น

สันสอนดังนี้ “การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม 
หรือการศึกษาจะอยู่รอดไม่ได้
ภายใต้ความร้อนตอนกลางวัน
เว้นแต่รากแก้วจะหยั่งลงไปใน
ความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณ
ซึ่งพระคัมภีร์มอรมอนบรรจุไว้” 
(ใน Conference Report, Apr. 
1975,  96; หรือ Ensign, May 
1975, 65)

ฮีล�มัน 16:2–3, 6–8 คว�มคุ้มครองจ�กเบื้องบน

•	ความคุ้มครองที่แซมิวเอลได้รับขณะแจ้งข่าวสารเร่ืองการ 
กลับใจไม่ใช่เร่ืองแปลก พระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายของศาสดา 
พยากรณ์ผู้ถูกคุกคามแต่ชีวิตพวกท่านได้รับความคุ้มครอง 
อย่างน่าอัศจรรย์เพื่อจะสามารถทำาพันธกิจของพวกท่านให้ 
สำาเร็จได้ พึงพิจารณาแบบอย่างต่อไปนี้และนึกดูว่าท่านเหล่า
น้ันสามารถนำาเสนอพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไรขณะถูกขู ่
ทำาร้ายหรือถึงแก่ชีวิตโนอาห์ (ดู โมเสส 8:18), อับราฮัม (ดู  
อับราฮัม 1:5, 12, 15–19), ลีไฮ (ดู 1 นีไฟ 1:19–20; 2:1–4),  
นีไฟ (ดู 1 นีไฟ 17:48–55), และอบินาได (ดู โมไซยาห์ 13:1–5)  
บางคร้ังผู้รับใช้ของพระเจ้าเสียชีวิตในท้ายท่ีสุด แต่ดังท่ีอบินาได 
ประกาศไว้ พวกท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้ “แจ้งข่าวสารที่
พระเจ้าทรงส่ง [พวกท่าน] มาให้แจ้ง” (โมไซยาห์ 13:3) 

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเตือนเรา
ดังนี้

ความตายทางวิญญาณคร้ังท่ีสอง ความตายคร้ังท่ีสองเป็นความ 
ตายทางวิญญาณคร้ังสุดท้ายหรือท้ายสุดที่มิได้เกิดขึ้นเพราะ 
การจากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ามาสู่ความเป็นมรรตัย แต ่
เกิดขึ้นเพราะบาปส่วนตัวที่ไม่ได้กลับใจ

พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดเตรียมความช่วยเหลือเพ่ือเอาชนะความ 
ตายทางวิญญาณคร้ังท่ีสองน้ีเช่นกัน โดยทรงทนทุกข์เพราะบาป 
ของเราพระองค์ประทานโอกาสเรากลับใจ แต่กับคนท่ีไม่กลับใจ 
“ความตายทางวิญญาณจะมาถึงพวกเขาอีก, แท้จริงแล้ว, คือ 
ความตายครั้งที่สอง, เพราะพวกเขาถูกตัดขาดอีกครั้งจากสิ่งที ่
เกี่ยวกับความชอบธรรม” (ฮีลามัน 14:18) นี่หมายความว่า 
บุคคลที่ยังไม่ได้แก้ไขบาปจะอยู่ในท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า
ไม่ได้หลังจากเขาถูกนำากลับไปหาพระองค์เพื่อรับการพิพากษา

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
อธิบายสภาพดังกล่าวว่า

“ถ้าความตายทางร่างกายจู่โจมก่อนจะได้แก้ไขความผิดทาง 
ศีลธรรมให้ถูกต้อง โอกาสสำาหรับการกลับใจจะหมดไป ด้วย
เหตุนี้ ‘เหล็กใน [จริงๆ] ของความตายคือบาป’ (1 โครินธ์ 15:56)

“แม้แต่พระผู้ช่วยให้รอดก็ไม่ทรงสามารถช่วยเราให้รอดในบาป 
ได้ พระองค์จะทรงไถ่เราจากบาปของเรา แต่มีเงื่อนไขว่าเรา 
ต้องกลับใจเท่านั้น เรารับผิดชอบความอยู่รอดหรือความตาย
ทางวิญญาณของเราเอง (ดู โรม 8:13–14; ฮีลามัน 14:18; คพ. 
29:41–45)” (ใน Conference Report, Apr. 1992, 102; หรือ 
Ensign, May 1992, 73)

ฮีล�มัน 15:3–4 คว�มรักอันสูงส่งของพระผู้เป็นเจ้� 

•	พระเจ้าทรงรักทุกคนแต่ไม่ทรงสามารถยอมรับบาปได้ ถึงแม้ 
ฮีลามัน 15:4 กล่าวว่าพระเจ้าทรงเกลียดชังชาวเลมัน “เพราะ 
การกระทำาของพวกเขาชั่วตลอดเวลา” แต่แซมิวเอลเป็นแบบ 
อย่างหนึ่งของชาวเลมันจำานวนมากที่ได้รับการสอนข่าวสาร
พระกิตติคุณและเป็นที่โปรดปรานของพระผู้เป็นเจ้าทันทีที่พวก
เขาเปลี่ยนใจเลื่อมใส

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันกล่าวถึงความรักที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีต่อคนบาป ดังนี้ “นี่หมายความพระเจ้าไม่ทรงรักคนบาป 
อย่างนั้นหรือ แน่นอนว่าไม่ใช่ ความรักของพระองค์ไร้ขอบเขต 
และมีผลต่อคนทั้งโลก พระผู้ช่วยให้รอดทรงรักทั้งวิสุทธิชนและ 
คนบาป อัครสาวกยอห์นประกาศยืนยันดังนี้ ‘เราทั้งหลายรักก ็
เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน’ [1 ยอห์น 4:19] และนีไฟ โดยเห็น
การปฏิบัติขณะทรงเป็นมรรตัยของพระเจ้าในนิมิต ประกาศว่า 

ฮีลามัน 13–16



286

ต่อไปนี้คือเหตุผลบางประการที่ว่าเหตุใดผู้คนใน ฮีลามัน 16: 
2–21 จึงไม่ยอมเอาใจใส่ถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ 

1. การกระจัดกระจายของชาวยิวในเวลาต่อมา (ดู ข้อ 17–20)

2. ความโกรธส่วนตัว (ดู ข้อ 2)

3. บางครั้งศาสดาพยากรณ์ก็เพียงแต่คาดเดาคำาพยากรณ์ของ 
 ตนถูก (ดู ข้อ 6)

4. ผู้คนวางใจในกำาลังและความสามารถของตนเองมากกว่า  
 (ดู ข้อ 15)

5. คำาสอนมักไม่มีเหตุผล (ดู ข้อ 18)

6. คำาสอนของศาสดาพยากรณ์เป็นประเพณีที่ทำาให้สับสนและ 
 ไม่สามารถพิสูจน์ได้ (ดู ข้อ 20)

7. ศาสดาพยากรณ์เจ้าเล่ห์และหลอกเราแทนท่ีจะทำาปาฏิหาริย์ 
 จริงๆ (ดู ข้อ 21)

ฮีล�มัน 16:15, 18, 20 ก�รพ่ึงพ�กำ�ลังและปัญญ�ของตน

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์เตือนเราให้ระวังการอาศัยเพียง
การศึกษาส่วนตัวและเหตุผลมาตัดสินความจริงทางวิญญาณ

“พระคัมภีร์มอรมอนพูดถึงเจตคติในหมู่คนท่ีพ่ึงเพียง ‘กำาลังของ 
ตนเองและปัญญาของตนเอง’ และพ่ึงส่ิงท่ีพวกเขาสามารถ ‘เห็น 
. . .  ด้วยดวงตา [ของตนเอง]’ (ฮีลามัน 16:15, 20) บุคคลเหล่า
นี้ปฏิเสธคำาพยากรณ์โดยอาศัยเหตุผลที่ว่า ‘หาใช่สิ่งที่มีเหตุผล
ไม่ที่คนเช่นพระคริสต์จะเสด็จมา’ (ข้อ  18) ศาสตราจารย์ที่
มีชื่อเสียงท่านหนึ่งไม่ยอมรับพระคัมภีร์มอรมอนโดยใช้เจตคติ
เดียวกันนั้นด้วยการยืนยันว่า ‘คุณไม่ได้เอาหนังสือมาจากเทพ
นี่นา มันก็แค่หนังสือธรรมดา’

“คนเหล่านั้นผู้แสวงหาความรู้ในพระกิตติคุณโดยการศึกษา
และเหตุผลเพียงอย่างเดียวย่อมทะนงตนและสำาคัญตนผิดได้ 
ง่ายซ่ึงบางคร้ังเป็นลักษณะของคนท่ีทำางานด้านวิชาการ ดังอัคร- 
สาวกเปาโลตั้งข้อสังเกตในสมัยของท่านว่า ‘ความรู้นั้นทำาให้
ลำาพอง’ ท่านเตือนปรัชญาเมธีทั้งหลายว่า ‘จงระวังอย่าให้เสรี- 
ภาพ [ความรู้] ของท่านนั้นทำาให้คนที่มีความเชื่อน้อยหลงผิดไป 
. . .  ความรู้ของท่านจะทำาให้พ่ีน้องท่ีมีความเช่ือน้อยซ่ึงพระคริสต์ 
ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขาต้องพินาศไป’ (1  โครินธ์ 8:1,  
9, 11.)” (The Lord’s Way [1991], 46–47)

ฮีลามัน 16:22

อะไรคือเป้าหมายของซาตานในการแพร่ความขัดแย้ง

“ศาสดาพยากรณ์ในทุกสมัยการประทานยอมเสี่ยงชีวิต และทำา
ตามพระประสงค์และประกาศพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าด้วย
ความกล้าหาญ . . .

“. . . ขอให้เราทำาตามแบบอย่างของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ 
ตลอดจนศาสดาพยากรณ์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน เราอาจจะไม่ 
ถึงกับถูกเรียกร้องให้สละชีวิตเป็นมรณสักขีเช่นศาสดาพยากรณ์ 
หลายๆ คนของเราถูกเรียกร้องเช่นนั้น สิ่งที่เรียกร้องจากเราคือ
การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและมีความซื่อสัตย์ต่อ
พันธสัญญาที่เราทำาไว้กับพระองค์” (ใน Conference Report, 
Apr. 1996, 49; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 1996 หน้า 44)

ฮีล�มัน 16:2–20 ปฏิกิริย�ต่อศ�สด�พย�กรณ์
•	ฮีลามัน 16 บันทึกวิธีที่คนชั่วแสดงปฏิกิริยาต่อศาสดาพยา- 
กรณ์แซมิวเอลและข่าวสารของท่าน ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็น
สันกล่าวถึงปฏิกิริยาที่คนชั่วแสดงต่อศาสดาพยากรณ์ในสมัย
ของเรา ดังนี้

“ศาสดาพยากรณ์จะไม่เป็นที่นิยมชมชอบของโลกหรือคนของ
โลกเลย

“เมื่อศาสดาพยากรณ์เปิดเผยความจริง ความจริงจะแบ่งผู้คน
ออกเป็นสองส่วน คนที่มีใจซื่อสัตย์จะเอาใจใส่ถ้อยคำาของท่าน 
แต่คนอาธรรม์จะไม่แยแสศาสดาพยากรณ์หรือไม่ก็ต่อต้าน
ท่าน เมื่อศาสดาพยากรณ์ชี้ให้เห็นบาปของโลก คนของโลกจะ
อยากปิดปากศาสดาพยากรณ์หรือไม่ก็กระทำาประหนึ่งศาสดา
พยาการณ์ไม่มีตัวตนแทนท่ีจะกลับใจจากบาปของพวกเขา 
ความนิยมชมชอบไม่ใช่การทดสอบความจริง ศาสดาพยากรณ์
หลายคนถูกฆ่าหรือไม่ก็ถูกขับไล่ ยิ่งเราเข้าใกล้การเสด็จมาครั้ง
ที่สองของพระเจ้า ท่านคาดได้เลยว่าเมื่อคนของโลกชั่วร้ายมาก
ขึ้น ศาสดาพยากรณ์จะเป็นที่นิยมชมชอบของพวกเขาน้อยลง” 
(“Fourteen Fundamentals in Following the Prophet” ใน 
1980 Devotional Speeches of the Year [1981], 29; ดู The 
Teachings of Ezra Taft Benson [1988], 133 ด้วย)

บทที่ 38
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	พิจารณาว่าถ้าท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยของแซมิวเอล ท่านจะ 

ยอมรับศาสดาพยากรณ์เหล่าน้ีและแม้ถึงกับยืนหยัดต่อต้าน 
มวลชนเพื่อปกป้องศาสดาพยากรณ์หรือไม่ มีด้านใดบ้าง
ที่ท่านรู้สึกว่าท่านกำาลังทำาตามศาสดาพยากรณ์ที่มีชีวิตใน
ชีวิตท่าน

•	ฮีลามัน 15:7 พูดถึงสิ่งที่นำาชาวเลมันไปสู่การเปลี่ยนแปลง
อันลึกซึ้ง ท่านเคยรู้จักใครที่มีประสบการณ์เปลี่ยนแปลงชีวิต
หลังจากถูกจูงใจให้เชื่อพระคัมภีร์หรือไม่

•	อ่าน ฮีลามัน 16:22 ท่านพบว่าอะไรเป็นเครื่องมือที่ช่วยให ้
ท่านอยู่อย่างสงบสุขและปรองดองกับครอบครัวท่านและคน
ที่ท่านคบหาได้มากที่สุด

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนจดหมายถึงผู้สอนศาสนา เขียนอธิบายหลักธรรมที่ท่าน 

เรียนรู้จากคำาสอนของแซมิวเอลไว้ในจดหมายด้วย อธิบาย
ว่าท่านคิดจะประยุกต์ใช้คำาสอนเหล่านั้นในชีวิตท่านอย่างไร

•	สอนบทเรียนท่ีการสังสรรค์ในครอบครัวเกี่ยวกับความแตก
ต่างระหว่างใจที่แข็งกระด้างกับใจที่ชอกช้ำา ลองพิจารณาใช้
พระคัมภีร์จาก ฮีลามัน 16:13–23 และ 3 นีไฟ 9:20

ฮีล�มัน 16:22 ซ�ต�นแพร่คว�มขัดแย้ง

•	เหตุใดการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้อื่นจึงเป็นเรื่องสำาคัญ 
เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันอธิบายว่าคำาตอบข้อนี้ย้อนกลับ
ไปในชีวิตก่อนเกิด

“เพื่อเข้าใจว่าเหตุใดพระเจ้าทรงบัญชาเราว่าอย่า ‘ขัดแย้งกัน’  
เราต้องรู้ต้นตอจริงๆ ของความขัดแย้ง ศาสดาพยากรณ์ท่าน
หนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนเปิดเผยความรู้อันสำาคัญนี้แม้ก่อน
การประสูติของพระคริสต์ . . .  [ดู ฮีลามัน 16:22] . . .

“ความขัดแย้งดำารงอยู่ก่อนโลกเป็นรูปเป็นร่าง ครั้งแรกที่พระผู ้
เป็นเจ้าทรงประกาศแผนการสร้างและชีวิตมรรตัยบนแผ่นดิน
โลก บุตรและธิดาทั้งหลายของพระผู้เป็นเจ้าโห่ร้องด้วยความ
ยินดี แผนขึ้นอยู่กับสิทธิ์เสรีของมนุษย์ การตกของมนุษย์จาก 
ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในเวลาต่อมา และการที่ทรงเมตตา
จัดเตรียมพระผู้ช่วยให้รอดมาไถ่มนุษยชาติ พระคัมภีร์เปิดเผย 
ว่าลูซิเฟอร์หมายมั่น แก้ไข แผนโดยทำาลายสิทธิ์เสรีของมนุษย ์
. . .

“การที่ซาตานพยายามปรับเปลี่ยนแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่งผลให้เกิดความขัดแย้งครั้งใหญ่ใน
สวรรค์ . . .

“สงครามในสวรรค์คร้ังน้ีไม่ใช่สงครามนองเลือด แต่เป็นสงคราม 
ของการขัดแย้งทางความคิด—จุดเริ่มต้นของความขัดแย้ง

“พระคัมภีร์เตือนเราหลายต่อหลายคร้ังว่าบิดาของความขัดแย้ง 
ต่อต้านแผนของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา วิธีของซาตานอาศัย 
โรคติดเชื้อของความขัดแย้ง แรงจูงใจของซาตานคือเพื่อให้ได้ 
รับยกย่องสรรเสริญแม้เหนือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เอง” (ใน  
Conference Report, Apr. 1989, 85–86; หรือ Ensign, May 
1989, 68–69)

ฮีลามัน 13–16
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3 นีไฟ 1:1 ระบบปฏิทินของช�วนีไฟ

•	ตลอดหลักสูตรพระคัมภีร์มอรมอน ชาวนีไฟใช้จุดอ้างอิงต่าง
กันสามจุดสำาหรับการนับเวลาด้วยปฏิทินของพวกเขา ได้แก่

จุดอ้างอิง ช่วงเวลาที่ใช้ ช่วงพระคัมภีร์

นับจ�กเวล�ที่ลีไฮ 
ออกจ�กเยรูซ�เล็ม

600–92 ปี ก่อน
คริสตก�ล

1 นีไฟ 1– 
โมไซย�ห์ 29

นับจ�กเวล�ที่ก�ร
ปกครองเปลี่ยนจ�ก
กษัตริย์เป็นผู้พิพ�กษ�

92ปี ก่อน
คริสตก�ล–ค.ศ. 1

โมไซย�ห์  
29–3 นีไฟ 1

นับจ�กเวล�ของ
เครื่องหม�ยก�รประสูติ 
ของพระเยซูคริสต์

ค.ศ. 1–421 3 นีไฟ 1–โมโรไน 10

หมายเหตุ: เคร่ืองหมายให้ไว้ ณ การประสูติของพระเยซู อย่างไร 
ก็ดี พวกเขาไม่ได้ใช้เป็นประเด็นอ้างอิงจนถึง ค.ศ. 9

3 นีไฟ 1:29 เร�ต้องป้องกันไม่ให้ตัวเร�ถูกชักนำ�ให้หลง
ผิด

•	ข้อ 29 ของ 3  นีไฟ  1 อธิบายว่าการละทิ้งความเชื่อเกิดขึ้น 
เพียงหนึ่งรุ่นเท่านั้น เราอ่านเรื่องเศร้าของเหล่าบุตรธิดาของ 
บิดามารดาที่ซื่อสัตย์ผู้ถูกชักนำาไปโดย “วาจาเท็จและ. . .คำา 
ป้อยอ, เพื่อไปรวมกับพวกโจรแกดิแอนทันเหล่านั้น”

ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนดังนี้  
“คนหนุ่มสาวของศาสนจักร. . . กุมอนาคตไว้ในมือพวกเขา  
ศาสนจักรมักจะมีคนรุ่นหนึ่งสืบช่วงเสมอ ถ้าสูญเสียคนทั้งรุ่น  
ซึ่งจะไม่เกิดขึ้น เราจะสูญเสียศาสนจักร แต่ถึงแม้มีคนเดียวสูญ
เสียพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ประตูสำาหรับผู้สืบตระกูล
หลายรุ่นก็จะปิด เว้นแต่พระเจ้าจะทรงเอื้อมพระหัตถ์ไปนำาคน
บางคนกลับมา” (“We Must Raise Our Sights” [การประชุม
ใหญ่ระบบการศึกษาของศาสนจักรเกี่ยวกับพระคัมภีร์มอรมอน 
14 ส.ค. 2001], 1; ดู LDS.org ใต้ gospel library/additional 
addresses/CES addresses)

•	ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) แนะนำาเยาวชน 
ในสมัยของเราเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการถูกชักนำาให้ออกห่าง
จากความจริง ดังนี้

“หนุ่มสาวทั้งหลาย เยาวชนที่ยอดเยี่ยมรุ่นนี้ ข้าพเจ้าบอกท่าน 
จงแน่วแน่ ยึดมั่นศรัทธา ยืนหยัดในสิ่งที่ท่านรู้ว่าถูกต้อง

บทนำ�
ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) ตั้งข้อสังเกตว่า  

“บันทึกประวัติศาสตร์ของชาวนีไฟก่อนการเสด็จเยือนของ 

พระผู้ช่วยให้รอดเปิดเผยความคล้ายคลึงหลายประการกับสมัย 

ของเราขณะที่เรารอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระผู้ช่วย

ให้รอด (ใน Conference Report, Apr. 1987, 3; หรือ Ensign, 

May 1987,  4) เฉพาะผู้มีประจักษ์พยานมั่นคงและเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสโดยสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดก่อนการ

ปรากฏของพระผู้ช่วยให้รอดในอเมริกา ในสมัยของเราเช่นกัน  

เฉพาะผู้มีประจักษ์พยานมั่นคงและมีการเปลี่ยนใจเลื่อมใส 

โดยสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะสามารถยืนหยัดก่อนการเสด็จมาครั้ง 

ท่ีสองของพระเจ้า การศึกษา 3 นีไฟ 1–7 อย่างถ่ีถ้วนจะช่วยให้

ท่านเข้าใจว่าประจักษ์พยานของท่านในพระเยซูคริสต์และการ

เปลี่ยนใจเลื่อมใสพระกิตติคุณของพระองค์จะให้พลังค้ำาจุนที่

ท่านต้องการเพ่ือซื่อตรงต่อพระผู้ช่วยให้รอดในช่วงเวลาท้าทาย

ที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่างไร

บทวิจ�รณ์
การเปรียบเทียบความยาวของหนังสือในพระคัมภีร์มอรมอน 

กับช่วงเวลาที่ครอบคลุมอาจมีประโยชน์ในการศึกษา ให้ดูแผน 

ภูมิ “หน้าหนังสือในพระคัมภีร์มอรมอนและช่วงเวลา” ในภาค

ผนวก (หน้า 411)

3 นีไฟ 1 สัมฤทธิผลของคำ�พย�กรณ์

•	นีไฟสวดอ้อนวอนอย่างสุด 
กำาลังต่อพระเจ้าเมื่อศัตรูขู่จะ 
ฆ่าคนเหล่าน้ันท่ีเช่ือเคร่ืองหมาย 
ซึ่งแซมิวเอลชาวเลมันบอกไว้ 
ล่วงหน้า เพื่อตอบคำาสวดอ้อน 
วอนของท่าน พระเจ้ารับสั่งกับ 
นีไฟว่าอย่ากลัวเพราะเคร่ือง 
หมายการประสูติของพระคริสต์ 
จะเกิดสัมฤทธิผลในคืนนั้น บัน 
ทึกให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยว 
กับสัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์
ทั้งหมดของแซมิวเอล (ดูแผน 
ภูมิจาก บทวิจารณ์สำาหรับฮีลามัน 14 ในหน้า 283)

3 นีไฟ 1–7

บทที ่   39
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อะไรคือบทเรียนที่ผู้เชื่อควรเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายและ 
ความรอด (ดู คพ. 63:8–12) เครื่องหมายเกิดจากศรัทธาและ 
เป็นผลของศรัทธา เครื่องหมายทำาให้คนซื่อสัตย์เข้มแข็งขึ้นและ
ก่อให้เกิดศรัทธาในคนที่เปิดกว้างทางวิญญาณ อย่างไรก็ดี จุด
ประสงค์หลักของเครื่องหมายไม่ใช่เพ่ือก่อให้เกิดศรัทธาแต่เพื่อ
ตอบแทนศรัทธา (ดู คพ. 68:9–11) เครื่องหมายไม่ยัดเยียด 
ศรัทธาให้ใคร น่าเสียดายที่โดยปกติจะเห็นทั้งในพระคัมภีร์และ
ในโลกปัจจุบันว่าคนที่ปราศจากศรัทธาจะมองข้ามหรือเห็น
เครื่องหมายอันน่าอัศจรรย์ที่สุดและหลักฐานยืนยันเดชานุภาพ
ของพระผู้เป็นเจ้าเป็นเรื่องไร้เหตุผล

3 นีไฟ 2:1–3

คนเหล่านี้อธิบายเครื่องหมายการประสูติของพระคริสต ์
ที่ผ่านไปแล้วว่าอย่างไร ความไม่เชื่อของ 

พวกเขานำาไปสู่อะไร ความเชื่อส่งผลอย่างไรต่อการกระทำา

 
3 นีไฟ 2:1–4 เหตุใดบ�งครั้งคนชั่วจึงเห็นเครื่องหม�ย

•	เราเห็นเหตุผลบางประการในพระคัมภีร์ว่าเหตุใดพระเจ้าจึง
ทรงแสดงเครื่องหมายต่อคนชั่วในบางโอกาส

เพื่อแก้ต่างให้ศาสดาพยากรณ์ เครื่องหมายที่นีไฟบุตรของ 
ฮีลามันให้ผู้คนเก่ียวกับการเสียชีวิตของหัวหน้าผู้พิพากษาแสดง 
ให้เห็นว่านีไฟพูดถูก (ดู โมไซยาห์ 20:21)

คนชั่วจะไม่มีข้อแก้ตัว คนชั่วรับผิดชอบเต็มที่ต่อการกระทำาของ
ตนหลังจากนั้น พระเจ้ารับสั่งดังนี้ “คนที่แสวงหาเครื่องหมาย
จะเห็นเครื่องหมาย, แต่มิใช่ส่งผลสู่ความรอด” (คพ. 63:7)
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“ท่านเผชิญการล่อลวงมากมาย มันจู่โจมท่านในสถานบันเทิง 

ยอดนิยม ทางอินเทอร์เน็ต ในภาพยนตร์ โทรทัศน์ ในวรรณ- 

กรรมราคาถูก และในวิธีอื่นๆ แยบยล เร้าอารมณ์ และยากจะ

ต่อต้าน แรงกดดันจากเพื่อนอาจมีกำาลังเหนือกว่า แต่เพื่อน

เยาวชนที่รักทั้งหลาย ท่านต้องไม่โอนอ่อน ท่านต้องเข้มแข็ง 

ท่านต้องมองให้ไกลแทนที่จะยอมจำานนต่อการล่อลวงที่เต็มไป

ด้วยสิ่งเย้ายวนในปัจจุบัน . . .

“. . .  ท่านเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยมี ท่านรู้พระกิตติคุณดีกว่า 

ท่านซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มากกว่า ท่านเข้มแข็งกว่าขณะเผชิญการ 

ล่อลวงที่เข้ามา จงดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานของท่าน สวด 

อ้อนวอนขอการนำาทางและความคุ้มครองจากพระเจ้า พระองค ์

จะไม่มีวันปล่อยท่านไว้ตามลำาพัง พระองค์จะทรงปลอบโยน 

ท่าน พระองค์จะทรงค้ำาจุนท่าน พระองค์จะทรงอวยพรและ

ยกย่องท่าน และทำาให้รางวัลของท่านสวยงามน่าชื่นใจ ท่าน

จะพบว่าแบบอย่างของท่านดึงดูดผู้อื่นให้มารับความกล้าหาญ

จากความเข้มแข็งของท่าน” (ใน Conference Report, Oct. 

2003, 86–88; หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 99–100)

3 นีไฟ 2:1–2 พวกเข�เริ่มไม่เชื่อเครื่องหม�ยที่ให้ไว้

•	หลังจากให้เครื่องหมายการประสูติของพระคริสต์ ซาตานก ็

แพร่คำาโป้ปดออกไปทันทีเพ่ือทำาให้ใจผู้คนแข็งกระด้าง (ดู 3 นีไฟ 

1:22) แม้ไม่มีผลกระทบทันตาเห็น แต่ไม่นานคนเป็นอันมากก็ 

“แข็งกระด้างในใจ, และมืดบอดในจิต, และเริ่มไม่เชื่อทุกสิ่งซึ่ง

พวกเขาได้ยินและเห็นมา” (3 นีไฟ 2:1)

เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองสอนว่าเราเองก็สามารถถูกซาตานโจมตีความเชื่อ

ของเราได้โดยง่ายเช่นกัน “[ซาตาน] รุกอย่างรวดเร็วแม้ในจุด 

ที่ผู้คนเคยมีประสบการณ์พิเศษทางวิญญาณมาแล้ว โดยมุ่ง 

หมายจะให้คนที่เคยเห็นเครื่องหมาย ‘ไม่เชื่อทุกสิ่งซึ่งพวกเขา

ได้ยินและเห็นมา’ (3 นีไฟ 2:1–2) ปฏิปักษ์มีโอกาสโน้มน้าวเรา

มากขึ้นให้เชื่อว่าส่ิงที่เราเชื่อเป็นความโง่เขลาถ้าเราเกรงจะถูก

มองว่าเป็นคนโง่ต่อหน้าเพื่อนมนุษย์ของเรา” (Things As They 

Really Are [1978], 41)

3 นีไฟ 1–7
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“สมมุติว่าพระองค์เสด็จมาพรุ่งนี้ ถ้าเรารู้ว่าเราจะพบกับพระ 
เจ้าพรุ่งนี้—ผ่านความตายก่อนเวลาอันควรหรือการเสด็จมา 
อย่างไม่คาดฝันของพระองค์—วันน้ีเราจะทำาอะไร เราจะสารภาพ 
อะไร เราจะเลิกทำาสิ่งใด เราจะสะสางเรื่องใด เราจะให้อภัยใคร 
เราจะแสดงประจักษ์พยานเรื่องใด

“ถ้าเราจะทำาสิ่งต่างๆ นั้นในเวลานั้น ทำาไมเราไม่ทำาเสียตอนนี้  
ทำาไมเราไม่ค้นหาสันติขณะท่ียังหาได้ ถ้าตะเกียงแห่งการเตรียม 
พร้อมของเราใกล้จะมอด ขอให้เราเริ่มเติมน้ำามันให้เต็มทันที

“เราต้องเตรียมพร้อมทั้งทางโลกและทางวิญญาณสำาหรับเหตุ- 
การณ์ที่พยากรณ์ไว้ในการเสด็จมาครั้งที่สอง และการเตรียมที่
มักถูกละเลยคือการเตรียมที่มองเห็นน้อยกว่าและยากกว่า—
นั่นคือการเตรียมทางวิญญาณ . . .

“เรากำาลังทำาตามพระบัญชาของพระเจ้าหรือไม่ ‘เจ้าจงยืนอยู่ใน 
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์, และไม่หวั่นไหว, จนวันของพระเจ้ามาถึง; 
เพราะดูเถิด, มันมาถึงโดยพลัน’? (คพ. 87:8) อะไรคือ ‘สถานที ่
ศักดิ์สิทธิ์’ แน่นอนสิ่งนี้รวมถึงพระวิหารและพันธสัญญาพระ 
วิหารซึ่งรักษาไว้อย่างซื่อสัตย์ แน่นอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึง 
บ้านที่ลูกๆ คือทรัพย์สมบัติอันล้ำาค่าและบิดามารดาได้รับความ 
เคารพ แน่นอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์รวมถึงตำาแหน่งหน้าที่ซึ่งได้รับ 
มอบหมายจากอำานาจฐานะปุโรหิต รวมถึงพันธกิจและการเรียก 
ที่ทำาให้สำาเร็จอย่างซื่อสัตย์ในสาขา วอร์ด และสเตค” (ใน 
Conference Report, Apr. 2004, 7–8; หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 
2004 หน้า 10–11)

3 นีไฟ 4:10 ศรัทธ�ในพระผู้เป็นเจ้�เอ�ชนะคว�มกลัว

•	ชาวนีไฟเตรียมตนเองทางกายและทางวิญญาณเพื่อเผชิญ 
หน้ากับพวกโจรของกิดดิแอนไฮ การแสดงออกครั้งสุดท้ายของ
การถวายตนต่อพระเจ้าซึ่งทำาให้ข้าศึกตีความผิดคือพวกเขาล้ม
ลงสู่พื้นดินและร้องทูลพระเจ้า จากนั้นพวกเขาลุกขึ้นยืนเผชิญ
หน้าศัตรูด้วยศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า (ดู 3  นีไฟ 4:8–10) เรา
เองก็สามารถต้านทานศัตรูของเราและแทนที่ความกลัวด้วย
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าได้เช่นกัน

เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เขียนเกี่ยวกับศรัทธาที่ต้องมีเพื่อเผชิญการท้าทายในสมัยของ
เราดังนี้ “การเตรียมตัวเราและครอบครัวเราให้พร้อมเผชิญการ 
ท้ายของปีต่อๆ มาย่อมเรียกร้องให้เราแทนที่ความกลัวด้วย 
ศรัทธา เราต้องสามารถเอาชนะความกลัวศัตรูผู้ต่อต้านและ 
ข่มขู่เรา พระเจ้าตรัสดังนี้ ‘อย่ากลัวเลย, เจ้าฝูงแกะน้อย; จงทำา
ดีเถิด; ต่อให้แผ่นดินโลกและนรกรวมกันต่อต้านเจ้า, แต่หาก 

แสดงให้เห็นความถูกต้องในถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ ์ เนื่อง 
จากคนช่ัวพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าศาสดาพยากรณ์ผิด พระเจ้า 
จึงทรงแสดงเครื่องหมายที่ไม่อาจโต้แย้งได้เป็นครั้งคราว (ดู  
ฮีลามัน 9:2–4)

กล่าวโทษคนชั่ว เมื่อคนชั่วเห็นเครื่องหมาย นั่นเพราะพระพิโรธ 
ของพระเจ้าและเพื่อกล่าวโทษพวกเขา (ดู คพ. 63:11) พระ 
ผู้ช่วยให้รอดรับสั่งดังนี้ “คนชาติชั่วและคิดทรยศต่อพระเจ้า
แสวงหาหมายสำาคัญ” (มัทธิว 12:39)

3 นีไฟ 3–4 ก�รเตรียมท�งก�ยและท�งวิญญ�ณ

•	เราเห็นอิทธิพลของซาตานได้โดยง่ายในถ้อยคำาของกิดดิ- 
แอนไฮ (3  นีไฟ 3:1–10) ขณะที่เขาใช้คำาป้อยอ (ข้อ  2) แสร้ง 
ทำาเป็นห่วงใย (ข้อ  5) และทำาสัญญาเทียมเท็จ (ข้อ 7–8) เพื่อ
ให้เป็นไปตามแผนชั่วของเขา สัญญาของมารเหมือนสัญญา 
เรื่องอิสรภาพของกิดดิแอนไฮอย่างไรเม่ือทั้งหมดท่ีเขาเสนอคือ
พันธนาการและสัญญาจะแบ่งปันสมบัติซึ่งไม่ใช่ของเขาเลย  
(ดู ข้อ 7)

เลโคนิอัสหันมาเอาใจใส่ผู้คนของเขาทันที เขารู้ว่าคนเหล่านั้น 
ต้องมีความพร้อมทั้งทางกายและทางวิญญาณจึงจะรับการ 
จู่โจมของพวกโจรกิดดิแอนไฮได้ เขาให้ผู้คนสร้างแนวป้องกัน
ที่แข็งแรง (ข้อ  14) รวบรวมสัตว์และครอบครัว (ข้อ  13) มา 
อยู่ที่เดียวกัน—แผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา (ข้อ 22–23) เขาให้คน
เหล่านั้นสร้างอาวุธและยุทธภัณฑ์ (ข้อ  26) เก็บสำารองเสบียง
สัมภาระไว้เจ็ดปี (3 นีไฟ 4:4) เลโคนิอัสแนะนำาผู้คนทิ้งผืนแผ่น
ดินให้ “รกร้างว่างเปล่า” เพื่อพวกโจรจะไม่สามารถหาอาหารได้ 
(ข้อ 3–4)

สำาคัญที่สุดคือเลโคนิอัสให้ผู้คนของเขาเตรียมพร้อมทางวิญ- 
ญาณ เขาเตือนคนเหล่านั้นให้นึกถึงความปลอดภัยของการ 
กลับใจ (3  นีไฟ 3:15) ผู้คนของเขากลับใจและสวดอ้อนวอน
อย่างสุดกำาลังต่อพระเจ้า (ข้อ 25; 4:8) พวกเขาจึงเตรียมตนเอง
อย่างชาญฉลาดทั้งทางกายและทางวิญญาณให้พร้อมรับมือ
กับการจู่โจมของศัตรู

•	ศาสนจักรขอให้เราเตรียมพร้อมท้ังทางกายและทางวิญญาณ 
ในสมัยของเราเพื่อพร้อมรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เอ็ลเดอร์ดัล- 
ลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนสิ่งที่เราควรทำา
เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนการเสด็จมาของพระผู้ช่วย
ให้รอด ดังนี้

บทที่ 39
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เป็นอัครสาวกของชนชาตินีไฟ แม้สุดท้ายแล้วขอบเขตอำานาจ 

ดังเปิดเผยต่อนีไฟจะขึ้นอยู่กับสิทธิอำานาจและขอบเขตอำานาจ

ของเปโตรและอัครสาวกสิบสองที่เลือกไว้ในปาเลสไตน์ก็ตาม” 

(Answers to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding 

Smith Jr., 5 vols. [1957–1966], 1:122)

แม้การเรียกส่วนตัวของมอรมอนคือการเรียกเป็นอัครสาวก แต่

คำาว่า สานุศิษย์ มีนิยามกว้างกว่านั้น สานุศิษย์คือ “ผู้ติดตาม

ของพระเยซูคริสต์ซึ่งดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของพระคริสต์ 

(คพ. 41:5)” (คู่มือพระคัมภีร์ “สานุศิษย์”)

เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 

เพิ่มเติมว่า

“ต่อไปนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับการเป็นสานุศิษย์

“‘คำาว่า สานุศิษย์ มาจากภาษาลาติน [หมายถึง] ผู้เรียน สานุ- 

ศิษย์ของพระคริสต์คือผู้กำาลังเรียนรู้ที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ 

เรียนรู้ท่ีจะคิด รู้สึก และกระทำาดังเช่นพระองค์ การเป็นสานุศิษย์ 

ที่แท้จริง การทำาให้งานในการเรียนรู้นั้นบรรลุผล เป็นกระบวน 

การที่เรียกร้องมากที่สุดเท่าที่มนุษย์รู้จัก ไม่มีการฝึกฝนใดเทียบ 

ได้ . . .  ไม่ว่าจะในข้อกำาหนดหรือรางวัล สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ 

การเปล่ียนแปลงโดยสมบูรณ์ของบุคคลจากสภาพของมนุษย์ 

ธรรมดามาเป็นวิสุทธิชนผู้รักพระเจ้าและรับใช้พระองค์ด้วย 

สุดใจ ความสามารถ ความคิด และกำาลังของเขา’ (Chauncey 

C. Riddle, ‘Becoming a Disciple,’ Ensign, Sept. 1974, 81)” 

(ใน Conference Report, Oct. 2000, 77; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 

2001 หน้า 85)

นอกจากจะพูดเร่ืองการเป็นสานุศิษย์แล้ว มอรมอนอาจจะกำาลัง 

บรรยายเรื่องสิทธิอำานาจของท่านไม่เพียงในฐานะสานุศิษย์เท่า 

นั้นแต่ในฐานะอัครสาวกของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ด้วย

3 นีไฟ 5:22–26 คว�มหม�ยของก�รรวมในยุคสุดท้�ย

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์อธิบายความหมายและจุดประสงค์ 

ของการรวมดังนี้

“เครื่องหมายแห่งกาลเวลาอีกอย่างหนึ่งคือการรวมกันของผู้ 

ซื่อสัตย์ (ดู คพ. 133:4) ในปีต้นๆ ของสมัยการประทานสุดท้าย 

นี้ การรวมกันสู่ไซอันเกี่ยวพันกับพื้นที่หลายแห่งในสหรัฐ เช่น 

เคิร์ทแลนด์ มิสซูรี นอวู และบนยอดเขา คนเหล่านี้มักไปรวมกัน
ยังที่ซึ่งจะมีการสร้างพระวิหารในอนาคตเสมอ “เนื่องด้วยการ 

เจ้าสร้างขึ้นบนศิลาของเรา, พวกเขาจะเอาชนะไม่ได้’ (คพ. 
6:34)” (ใน Conference Report, Oct. 1989, 43; หรือ Ensign, 
Nov. 1989, 34)

3 นีไฟ 5:1–3 ศรัทธ�นำ�ไปสู่ก�รกลับใจและง�นดีท้ังปวง

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์จอห์น เอช. โกร
เบิร์กอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างศรัทธากับการกลับใจดังนี้

“ถ้าเราคิดให้ลึกซึ้ง เราย่อมตระหนักว่าหลักธรรมข้อแรก— 
ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์—หนุนหลักธรรมอื่นทั้งหมด นั่น 
คือ ต้องใช้ศรัทธาในพระคริสต์เพื่อกลับใจหรือรับบัพติศมาหรือ 
ประกอบศาสนพิธีอื่นๆ ของพระกิตติคุณ พระเยซูทรงทำาให้การ 
กลับใจนำาไปสู่ความรอดและทรงทำาให้บัพติศมามีความหมาย 
ถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์ เราจะกลับใจและรับบัพติศมา

“ถ้าเราไม่กลับใจหรือไม่ยอมรับบัพติศมาหรือไม่เต็มใจรักษา 
พระบัญญัติของพระองค์ นั่นก็เพราะเราไม่มีศรัทธาในพระองค ์
มากพอ ฉะนั้นการกลับใจ บัพติศมา หลักธรรมและศาสนพิธี
อ่ืนทั้งหมดจึงไม่แยกจากกันเลยแต่เป็นส่วนขยายของศรัทธา
เราในพระคริสต์ หากปราศจากศรัทธาในพระองค์ เราจะไม่
ค่อยทำาสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์ หากมีศรัทธาในพระองค์ ชีวิตเรา
จะมุ่งทำาสิ่งที่มีคุณค่านิรันดร์” (ใน Conference Report, Oct. 
1993, 35; หรือ Ensign, Nov. 1993, 26)

3 นีไฟ 5:1–3; 6:4–5

ผู้คนรู้แน่แก่ใจในเรื่องใด มอรมอนกล่าวว่าอะไร
คือสิ่งเดียวที่จะขัดขวางไม่ให้พวกเขารุ่งเรือง

 
3 นีไฟ 5:13 “ส�นุศิษย์ของพระเยซูคริสต์”

•	มอรมอนเรียกตนเองว่าสานุศิษย์ของพระคริสต์ ประธาน 
โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายลักษณะการเรียก 
ของมอรมอนดังนี้ “แม้ในทุก 
กรณีจะพูดถึงอัครสาวกสิบสอง 
ชาวนีไฟว่าสานุศิษย์ แต่ข้อเท็จ 
จริงคือว่าพวกท่านได้รับการ 
ประสาทสิทธิอำานาจจากเบื้อง
บนให้เป็นพยานพิเศษสำาหรับ
พระคริสต์ในบรรดาผู้คนของ 
พวกท่านเอง ดังน้ัน พวกท่านจึง 

3 นีไฟ 1–7
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เองได้ การเปลี่ยนแปลงในทางดีเป็นผลจากการกระทำาของเรา 
เอง ไม่ใช่จากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสื่อสารกับเราผ่านสุรเสียงสงบ
แผ่วเบาของพระวิญญาณ ความจองหองส่งเสียงดังในตัวเรา
ซึ่งทำาให้ไม่ค่อยได้ยินสุรเสียงเงียบๆ ของพระวิญญาณ และไม่
นานในความหลงระเริงของเรา เราไม่ฟังสุรเสียงนั้นอีกเลย เรา
สรุปอย่างรวดเร็วว่าเราไม่ต้องการสุรเสียงดังกล่าว” (ใน Con-
ference Report, Oct. 2001,  16; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2002 
หน้า 19)

•	หลายครั้งในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอนผู้คนผ่าน 
วัฏจักรของความชอบธรรม ความรุ่งเรือง ความร่ำารวย ความ 
จองหอง ความชั่วร้าย ความพินาศ ความอ่อนน้อม และความ
ชอบธรรมอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมและแผนภูมิอธิบายวัฏจักร
ความจองหองได้จาก “วัฏจักรของความชอบธรรมและความ 
ชั่วร้าย” ในภาคผนวก (หน้า 414)

3 นีไฟ 6:12–13 เร�กำ�หนดวิธีตอบสนองสถ�นก�รณ์

•	บันทึกกล่าวว่า “บางคนทะนงตนด้วยความถือดีและคนอื่น 
ถ่อมตนอย่างยิ่ง” (3  นีไฟ 6:13) เราแต่ละคนต้องตัดสินใจว่า 
เราจะหันไปทางใด เอ็ลเดอร์มาร์วิน  เจ. แอชตัน (1915–1994) 
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนเกี่ยวกับหลักธรรมดังกล่าวว่า 
“สิทธิพิเศษประการหนึ่งที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่เราคือสิทธ์ิ 
ในการเลือกว่าเราจะมีเจตคติเช่นไรในสภาวการณ์ใดก็ตามที่ 
เกิดขึ้น เราสามารถปล่อยให้เหตุการณ์รอบตัวเรากำาหนดการ 
กระทำาของเรา—หรือเราสามารถควบคุมและปกครองชีวิตเรา
เองโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาที่บริสุทธิ์เป็นแนวทาง ศาสนา 
ที่บริสุทธิ์คือการเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แล้วนำามา 
ปฏิบัติ ไม่มีสิ่งใดเอื้อประโยชน์ต่อเราอย่างแท้จริงจนกว่าเรา 
จะนำามาใช้ในชีวิตเราเอง” (ใน Conference Report, Oct. 
1982, 91; หรือ Ensign, Nov. 1982, 63)

3  นีไฟ 6:15–18 ซ�ต�นล่อลวงพวกเข�ให้ทำ�บ�ปต่อ
พระผู้เป็นเจ้�อย่�งจงใจ 

•	ซาตานผู้กบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าในการดำารงอยู่ก่อนมรรตัย 
ของเรา (ดู โมเสส 4:3; คพ. 29:36; 76:25) หมายจะยั่วยุให้ 
เกิดกบฏในบรรดาวิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า อันตรายของการ 
จงใจมีส่วนในบาปเกี่ยวข้องกับเสียงที่เราเลือกทำาตาม กษัตริย์
เบ็นจามินเตือนดังนี้

“และบัดนี้, ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, พี่น้องข้าพเจ้า, ว่าหลังจาก 
ท่านรู้และได้รับการสอนเรื่องทั้งหมดนี้แล้ว, หากท่านจะล่วง 
ละเมิดและประพฤติตนขัดกับสิ่งที่กล่าวไว้ . . .

จัดตั้งสเตคและการสร้างพระวิหารในประเทศส่วนใหญ่ท่ีมี 
จำานวนผู้ซื่อสัตย์มากพอสมควร พระบัญญัติในปัจจุบันคือไม่ 
ให้ไปรวมกันทีเดียว แต่ให้ไปรวมกันในสเตคในบ้านเกิดเมือง 
นอนของเราเอง ที่นั่นผู้ซื่อสัตย์สามารถรับพรโดยครบถ้วนของ
นิรันดรในพระนิเวศน์ของพระเจ้า ท่ีน่ันในบ้านเกิดเมืองนอนของ 
พวกเขา พวกเขาสามารถเช่ือฟังพระบัญชาของพระเจ้าให้ขยาย 
ขอบเขตผู้คนของพระองค์และเสริมสร้างสเตคให้เข้มแข็ง (ดู 
คพ. 101:21; 133:9, 14) ด้วยวิธีนี้สเตคแห่งไซอันจึงมีไว้ ‘เพื่อ
การคุ้มภัย, และเพื่อเป็นที่พักพิงจากพายุ, และจากพระพิโรธ
เมื่อจะเทลงมาโดยมิได้เจือจางบนทั้งผืนแผ่นดินโลก’ (คพ.115: 
6)” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 6; หรือดู เลียโฮนา 
พ.ค. 2004 หน้า 8)

3 นีไฟ 6:10–16, 18, 29

อะไรนำาไปสู่การละทิ้งความเชื่อของ 
ชาวนีไฟมากมายหลายคน นี่ถือเป็นคำาเตือน

สำาหรับเราในยุคสุดท้ายนี้ได้อย่างไร 

 
3 นีไฟ 6:12 คว�มรุ่งเรืองและคว�มสงบสุขส�ม�รถนำ�
ไปสู่คว�มจองหองได้ 

•	ในช่วงหลายปีก่อนการปฏิบัติศาสนกิจเป็นส่วนพระองค์ 
ของพระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวนีไฟ ผู้คนมีความสุขกับ 
ความรุ่งเรืองช่วงสั้นๆ น่าเสียดายที่ความสำาเร็จทางโลกนี้นำาไป
สู่ “ความถือดีและการโอ้อวดเพราะความมั่งคั่งมากมายยิ่งนัก
ของพวกเขา” (3 นีไฟ 6:10)

ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์เตือนเกี่ยวกับการท้าทายเช่นนั้นใน
สมัยของเราว่า “ความรุ่งเรืองและสันติสุขเพียงเล็กน้อย หรือแม ้
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำาให้เรารู้สึก
ทะนงตัวได้แล้ว เราจะรู้สึกอย่างรวดเร็วว่าเราควบคุมชีวิตเรา 
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พระบิดาในสวรรค์ของเราจึงได้ประทานมโนธรรมให้ท่านเพ่ือ 
บอกวิญญาณท่านว่าเมื่อใดที่ท่านกำาลังรักษาพระบัญญัติของ

พระเจ้าหรือเม่ือใดที่ท่านไม่
รักษา หากท่านจะเอาใจใส่ตัว
ตนทางวิญญาณของท่านซึ่ง
อยู่ชั่วนิรันดร์ มากกว่าตัวตน
อันเป็นมรรตัยของท่านซึ่งอยู่
ชั่วคราว ท่านจะสามารถต่อ 
ต้านการล่อลวงของซาตานได้
เสมอและชนะความพยายามที่
จะนำาท่านมาอยู่ใต้อำานาจของ
เขา” (ใน Conference Report, 

Apr. 1993, 5–6; หรือ Ensign, May 1993, 6–7)

3 นีไฟ 7:15–26 คว�มซ่ือสัตย์ของนีไฟและผู้ติดต�มเข�

•	จุดเด่นจุดหน่ึงในเร่ืองราวอันน่าเศร้าของการหันหลังให้ความ 
ชอบธรรมของชาวนีไฟคือความซ่ือสัตย์แน่วแน่ของนีไฟกับผู้คน 
ของท่าน แบบอย่างของพวกเขาให้แบบฉบับเพื่อช่วยเราธำารง 
ความชอบธรรมของเราในช่วงเวลาของความชั่วร้าย เราอ่าน 
เกี่ยวกับประจักษ์พยานอันมั่นคงของนีไฟ อันเกิดจากประสบ- 
การณ์ส่วนตัว (ดู 3 นีไฟ 7:15) จนท่านสอนอย่างอาจหาญเรื่อง 
“การกลับใจและการปลดบาปโดยทางศรัทธาในพระเจ้าพระเยซู 
คริสต์” (ข้อ  16) ท่านปฏิบัติศาสนกิจด้วยพลังและสิทธิอำานาจ
เพราะ “ศรัทธาของท่านในพระเจ้าพระเยซูคริสต์แน่วแน่ยิ่งนัก” 
(ข้อ  18) และคนที่ตอบรับประจักษ์พยานของท่านได้รับการมา 
เยือน “โดยเดชานุภาพและพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้า”  
(ข้อ 21) คนท่ีเช่ือได้รับการรักษา (ดู ข้อ 22) กลับใจ รับบัพติศมา 
และ “ได้รับการปลดบาปของพวกเขา” (ดู ข้อ 24–25)

3 นีไฟ 7:21–25

คนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสทำาอะไร พวกเขามี
ประสบการณ์อะไรบ้างกับหลักธรรมสำาคัญเหล่านี้

 
3 นีไฟ 7:21–26. ก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองพูด 
ถึงความแตกต่างระหว่างคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสมบูรณ์ 
กับคนท่ียังขาดอยู่ ท่านสอนเพ่ิมเติมถึงความจำาเป็นของการต้อง 
มีวัฏจักรการเปลี่ยนใจเลื่อมใสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสร้างความ
แน่วแน่ในผู้ติดตามที่ซื่อตรงของพระคริสต์

“ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าผู้ใดที่ทำาการนี้, ผู้เดียวกันนั้นย่อม
ออกมากบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่างเปิดเผย; ฉะนั้นเขาจึงเลือก
เชื่อฟังวิญญาณร้าย, และกลายเป็นศัตรูต่อความชอบธรรมทั้ง
มวล; ฉะนั้น, พระเจ้าจึงไม่ทรงมีที่อยู่ในเขา, เพราะพระองค์มิ
ทรงสถิตในวิหารที่ไม่บริสุทธิ์” (โมไซยาห์ 2:36–37)

•	เกี่ยวกับเรื่องนี้ เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ตั้งข้อสังเกตว่า 
“โดยแท้แล้วนี่ควรทำาให้เราฉุกคิดมากกว่าเดิมว่าบางครั้งเรา 
ยอมให้ [ซาตาน] ผู้ไม่สามารถควบคุมอัตตาของเขาเองใน 
โลกก่อนเกิดเข้าครอบงำาอัตตาของเราที่นี่อยู่เรื่อยๆ เวลานี้เรา 
มักปล่อยให้ปฏิปักษ์ทำา อย่างอ้อมๆ ในสิ่งที่เราไม่ยอมให้เขา 
ทำา ตรงๆ ในเวลานั้น” (We Will Prove Them Herewith 
[1982], 45)

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
อันตรายของการเอาใจใส่การล่อลวงของซาตานดังนี้

“ในโลกก่อนเกิดก่อนเราออกจากท่ีประทับของพระบิดาบนสวรรค์  
พระองค์ทรงเตือนและตักเตือนเราเกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ 
ที่เราจะมีในความเป็นมรรตัย เรารู้ว่าเราแต่ละคนจะมีร่างกาย 
เป็นเนื้อหนังและกระดูก โดยที่ไม่เคยเป็นมรรตัยมาก่อน เราจึง 
ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการล่อลวงของความเป็นมรรตัย แต ่
พระบิดาบนสวรรค์ทรงรู้และเข้าพระทัย พระองค์ทรงมอบหน้าท่ี 
ให้เราควบคุมร่างกายอันเป็นมรรตัยของเราและทำาให้ร่างกาย 
ขึ้นอยู่กับวิญญาณของเรา วิญญาณของเราจะต้องควบคุมการ 
ล่อลวงทางกายที่ร่างกายของเราจะพบเจอในโลกชั่วคราว 
อำานาจทางวิญญาณเหนืออิทธิพลของซาตานมาถึงเราโดยการ
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า พระเยซูคริสต์ของเรา ...

“ซาตานจะพยายามล่อลวงเราเป็นครั้งคราวและในวิธีต่างๆ  
เพื่อใช้จุดอ่อนที่สุดของเราให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก็ทำาลาย 
ความเข้มแข็งของเรา แต่สัญญาของเขาในเรื่องความพึงพอใจ 
เป็นคำาหลอกลวงช่วงสั้นๆ แผนชั่วของเขาคือล่อลวงเราให้ทำา 
บาป โดยรู้ว่าเมื่อเราทำาบาป เราแยกตัวเราจากพระบิดาบน 
สวรรค์และพระผู้ช่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริสต์ เราเริ่มขยับ 
ออกห่างจากพรที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาไว้เข้าสู่ความ 
เศร้าหมองและความปวดร้าวซึ่งซาตานและผู้ติดตามเขา 
ทรมานอยู่ โดยที่ทำาบาปเราจึงปล่อยให้ตัวเราอยู่ในอำานาจของ
ซาตาน

“บัดนี้ เพื่อนเยาวชนที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้าเข้าใจการต่อสู้ที่ท่าน 
พบเจอทุกวันในการรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า สงครามแย่ง
ชิงจิตวิญญาณของท่านดุเดือดขึ้นเรื่อยๆ ปฏิปักษ์เข้มแข็งและ 
เจ้าเล่ห์ อย่างไรก็ดี ท่านมีวิญญาณอันทรงพลังของบุตรหรือ
ธิดาของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ภายในร่างกายท่าน เพราะพระองค์
ทรงรักท่านและทรงต้องการให้ท่านกลับบ้านไปหาพระองค์ 

3 นีไฟ 1–7
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	การเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์หมายความว่าอย่างไร (ดู 

3 นีไฟ 5:13) อะไรจะช่วยให้ท่านเป็นสานุศิษย์ที่อุทิศตนมาก
ขึ้นของพระเยซูคริสต์

•	ความไม่เสมอภาคในบรรดาชาวนีไฟได้รับการตรวจสอบใน 
3  นีไฟ 6:14 ความไม่เสมอภาคเช่นนี้ทำาอะไรให้ศาสนจักร 
มอรมอนกล่าวว่าอะไรคือสาเหตุท่ีแท้จริงของความไม่เสมอ
ภาค (ดู ข้อ  15) โดยปกติจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มเชื่อว่า
พวกเขาดีกว่าคนอื่นๆ ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอนส่วน
นี้ยืนยันความจริงของ สุภาษิต 16:18 อย่างไร

•	เราได้เรียนรู้ความสำาคัญของการกระทำาควบคู่กับความเชื่อ 
และความสำาคัญของการอดทนด้วยศรัทธา บทเหล่านี้ม ี
ตัวอย่างทั้งในแง่บวกและลบเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ ท่าน
เห็นตัวอย่างอะไรบ้าง เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจาก
ตัวอย่างเหล่านี้ ตัวอย่างใดมีความเกี่ยวข้องโดยตรงขณะที่
ท่านพยายามซื่อสัตย์ต่อไป

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เราเรียนรู้ความสำาคัญของประจักษ์พยานและการเปลี่ยนใจ 

เลื่อมใสของแต่ละบุคคลใน 3  นีไฟ 1–7 แบ่งกระดาษแผ่น
หน่ึงออกเป็นสองคอลัมน์และเขียนหัวข้อสองหัวข้อต่อไปนี้
ไว้บนสุดของแต่ละคอลัมน์

1. เจตคติ ความเชื่อ และการกระทำาที่นำาไปสู่ประจักษ์พยาน
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแต่ละบุคคล

2. เจตคติ ความเชื่อ และการกระทำาที่ทำาลายประจักษ์พยาน
และการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของแต่ละบุคคล

 จากนั้นให้ทบทวน 3 นีไฟ 1–7 และเขียนคำาสอน เหตุการณ์  
หลักธรรม และหลักคำาสอนที่ท่านค้นพบลงในคอลัมน์ที่
เหมาะสม เขียนคำาอธิบายสั้นๆ ว่าท่านเรียนรู้อะไรจากแบบ
ฝึกหัดนี้และสอนเรื่องนี้ในบทเรียนการสังสรรค์ในครอบครัว

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันสอนว่าเหตุการณ์มากมาย
ก่อนการเสด็จมาครั้งแรกของพระผู้ช่วยให้รอดต่อผู้คนสมัย
พระคัมภีร์มอรมอนคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อนการเสด็จมา
ครั้งที่สองของพระองค์ เขียนรายชื่อเหตุการณ์ คำาสอน หลัก
คำาสอน และหลักธรรมจาก ฮีลามัน 14 ถึง 3 นีไฟ 7 ที่ท่าน
เชื่อว่าคล้ายคลึงกับ “วันเวลาสุดท้าย”

•	ท่องจำา 3 นีไฟ 5:13 ขณะท่องคำาเหล่านี้ ให้คิดหาวิธีที่ท่านจะ
ประกาศพระวจนะของพระผู้ช่วยให้รอดต่อคนอื่นๆ ท่านอาจ 
ต้องการเริ่มต้นคำาประกาศศรัทธาของท่านด้วยวลีว่า “ฉัน 
เชื่อว่า . . . ”

“เราแต่ละคนสังเกตเห็นว่าบางคนฟันฝ่าชีวิตโดยทำาสิ่งถูกต้อง 
อย่างสม่ำาเสมอ . . .  เมื่อต้องทำาการเลือกยากๆ ดูเหมือนพวก
เขาจะเลือกได้ถูกต้องเสมอ แม้จะมีทางเลือกที่ถูกตาต้องใจให ้
พวกเขาก็ตาม เรารู้ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การล่อลวง แต่ดูเหมือน 
พวกเขาจะไม่สนใจใยดีการล่อลวงน้ัน ทำานองเดียวกันเราสังเกต 
เห็นหลายคนไม่องอาจในการตัดสินใจที่พวกเขาทำา ในสภาพ
แวดล้อมที่แรงกล้าทางวิญญาณ พวกเขาตั้งใจว่าจะทำาให้ดีขึ้น 
. . .  แต่ไม่นานพวกเขาก็กลับไปทำาเรื่องเดิมๆ ที่พวกเขาตั้งใจว่า
จะเลิกทำา . . .

“บางครั้งเราใช้คำาว่า เปลี่ยนใจเลื่อมใส เพื่อพูดถึงเวลาที่มีคน 
จริงใจตัดสินใจรับบัพติศมา อย่างไรก็ดี. . .การเปลี่ยนใจเลื่อม- 
ใส มีความหมายมากกว่านั้น . . .ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์
อธิบายการเปลี่ยนใจเลื่อมใสดังนี้

“‘เปลี่ยนใจเลื่อมใสหมายถึงเปลี่ยนจากความเชื่อหนึ่งหรือการ 
กระทำาหนึ่งไปสู่ความเชื่อหรือการกระทำาอีกอย่างหนึ่ง การ 
เปล่ียนใจเลื่อมใสคือการเปลี่ยนแปลงทางวิญญาณและทาง 
ศีลธรรม เปล่ียนใจเล่ือมใส บอกเป็นนัยไม่เพียงการให้ใจยอมรับ 
พระเยซูและคำาสอนของพระองค์เท่านั้นแต่คือศรัทธาแรงกล้า 
ในพระองค์และพระกิตติคุณของพระองค์ด้วย ศรัทธาซึ่งก่อให ้
เกิดการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงของคนๆ นั้นใน
การเข้าใจความหมายของชีวิตและในความจงรักภักดีต่อพระผู้ 
เป็นเจ้าทั้งในความสนใจ ความคิด และความประพฤติ ในคน
ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสิ้นเชิงจริงๆ ความปรารถนาในสิ่งตรง
กันข้ามกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้ตายไปแล้วจริงๆ 
และด้วยเหตุนี้ความรักของพระผู้เป็นเจ้าจึงเข้ามาแทนที่ พร้อม
ความตั้งใจแน่วแน่ที่ควบคุมให้รักษาพระบัญญติของพระองค์’ 
[ใน Conference Report, Guatemala Area Conference 
1977, 8] . . .

“กล่าวง่ายๆ คือ การเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริงเป็นผลของ 
ศรัทธา การกลับใจ และ การเชื่อฟังอย่างสม่ำาเสมอ ศรัทธา เกิด 
จากการได้ยินพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า [ดู โรม 10:17] และ 
ตอบรับ ท่านจะได้รับพยานยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ใน 
สิ่งที่ท่านยอมรับด้วย ศรัทธา โดยเต็มใจทำาตามนั้น [ดู อีเธอร์ 
12:6] นั่นจะนำาท่านให้ กลับใจ จากความผิดอันเนื่องจากสิ่ง
ผิดที่ท่านทำาหรือสิ่งถูกที่ท่านไม่ได้ทำา ด้วยเหตุนี้จึงทำาให้ท่าน 
สามารถ เชื่อฟังอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ได้มากขึ้น วัฏจักรนี้
ของ ศรัทธา การกลับใจ และ การเชื่อฟัง จะนำาท่านให้เปลี่ยน
ใจเลื่อมใสมากขึ้นและได้รับพรที่เกี่ยวข้อง” (ใน Conference 
Report, Apr. 2002, 26–28; หรือเปรียบเทียบ เลียโฮนา ก.ค. 
2002 หน้า 30–31)
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•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองอธิบายว่าถึงแม้ใช่ว่าการปฏิบัติฐานะปุโรหิตทุกครั้งจะส่ง 
ผลให้เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ แต่เฉพาะผู้มีค่าควรเท่านั้น
จึงจะสามารถทำาปาฏิหาริย์ในพระนามของพระคริสต์ได้ ผู้ดำารง
ฐานะปุโรหิตต้องรักษาตนให้บริสุทธิ์และสะอาด “บัดนี้ เพื่อน
เยาวชนทั้งฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและฐานะปุโรหิตแห่งเมลคี- 
เซเดค ใช่ว่าการสวดอ้อนวอนทุกครั้งจะได้รับตอบในทันที และ
ใช่ว่าคำาประกาศ ทุกครั้งของฐานะปุโรหิตจะสั่งให้ชีวิตฟื้นขึ้นมา
หรืออยู่ต่อได้ บางครั้งพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เป็น
เช่นนั้น แต่เยาวชนชายทั้งหลาย ท่านจะเรียนรู้แม้ท่านยังไม่
พร้อมว่าในช่วงน่าหวาดหวั่นแต่เต็มไปด้วยอันตรายนั้น ศรัทธา
และฐานะปุโรหิตของท่านจะเรียกร้องส่วนดีที่สุดของท่านและ 
ส่วนดีที่สุดที่ท่านสามารถเรียกลงมาจากสวรรค์ได้ เด็กหนุ่ม
ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนอย่างท่านจะไม่ใช้ฐานะปุโรหิตในวิธี 
เดียวเดียวกับเอ็ลเดอร์ผู้ได้รับการวางมือแต่งต้ังใช้ [ฐานะปุโรหิต] 
แห่งเมลคีเซเดค แต่ผู้ดำารงฐานะปุโรหิตทุกคนจะต้องเป็นเครื่อง 
มือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า และเพ่ือจะเป็นเช่นน้ันท่านต้อง 
‘ชำาระตัวให้บริสุทธิ์’ [โยชูวา 3:5] ดังโยชูวากล่าว ท่านต้องพร้อม 
และมีค่าควรแก่การปฏิบัติ” (ใน Conference Report, Oct. 
2000, 51; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 56)

3 นีไฟ 8:6–19 คว�มปั่นป่วนท�งธรรมช�ติเป็นพย�น
ถึงพระคริสต์

•	“มีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงน่าสะพรึงกลัว . . .  อย่างที่ไม่เคย 
พบเห็นมาในทั่วแผ่นดิน” ก่อให้เกิดหายนะทางธรรมชาตินับไม ่
ถ้วน (3  นีไฟ 8:6–7) ความปั่นป่วนทางธรรมชาติเหล่านี้เป็น 
เครื่องหมายในพ้ืนที่ของทวีปอเมริกาโดยเป็นพยานถึงการตรึง
กางเขนพระเยซูคริสต์ในเยรูซาเล็ม (ดู 1 นีไฟ 19:10–12; ฮีลามัน 
14:20–21) ความป่ันป่วนทางธรรมชาติบางอย่างในสมัยของเรา 
ส่งสัญญาณว่าใกล้ถึงการเสด็จมาครั้งที่สอง
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ไตร่ตรองคำาพยานที่พระบิดาบนสวรรค์ตรัสว่า “จงดูบุตรที่รัก 

ของเรา, ผู้ที่เราพอใจมาก, ในเขาเราแผ่รัศมีภาพนามของเรา— 

เจ้าจงฟังเขา” (3  นีไฟ 11:7) จินตนาการว่าท่านจะตอบสนอง 

อย่างไรถ้าท่านอยู่ท่ีน่ันและได้ยินคำาประกาศน้ีและเห็นการ 

ปรากฏของพระเยซูคริสต์—เหตุการณ์สำาคัญท่ีสุดของพระคัมภีร์ 

มอรมอน นึกภาพดูว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้ยินพระบุตร 

ทรงประกาศว่า “ดูเถิด, เราคือพระเยซูคริสต์, ผู้ที่ศาสดาพยา- 

กรณ์เป็นพยานว่าจะมาในโลก” (3 นีไฟ 11:10) พิจารณาผลที ่

จะเกิดข้ึนต่อชีวิตของผู้ได้รับพยานทางวิญญาณและทางกาย

ถึงการดำารงอยู่จริงของพระเยซูคริสต์

คนเหล่านี้ได้ยินสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าหลายครั้ง ขณะที่ท่าน 

อ่าน 3  นีไฟ 8–11 ให้หาดูว่าพระองค์ทรงสอนอะไร พิจารณา

ความสามารถที่ท่านจะจำาสุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าได้และทำา

ตามข่าวสารที่พระองค์ทรงมอบให้

บทวิจ�รณ์
3 นีไฟ 8:1 ก�รแสดงป�ฏิห�ริย์ในพระน�มของพระเยซู

•	นีไฟบันทึกว่า “ไม่มีคนใดที่ทำาปาฏิหาริย์ในพระนามของพระ

เยซูได้นอกจากพระองค์จะทรงทำาให้สะอาดหมดจดแล้วจาก

ความชั่วช้าสามานย์ของเขา” (3 นีไฟ 8:1; ดู คพ. 121:36 ด้วย

)

เรื่องต่อไปนี้ที่เอ็ลเดอร์วอห์น  เจ. เฟเธอร์สโตนเล่าขณะรับใช้ใน

ฝ่ายอธิการควบคุมแสดงให้เห็นว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตจำาเป็น

ต้องบริสุทธิ์ตลอดเวลา

“คนเราไม่สามารถปกปิดบาปได้ ท่านไม่สามารถลบหลู่พระผู้

เป็นเจ้าและดำารงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และแสร้ง

ทำาทีว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระองค์

“ข้าพเจ้ารู้จักชายที่ดีมากคนหนึ่ง เขาอุ้มลูกชายที่เสียชีวิตแล้ว

ไว้ในอ้อมแขน และกล่าวว่า ‘ในพระนามของพระเยซูคริสต์และ

โดยพลังและสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค พ่อ

สั่งลูกให้มีชีวิต’ และลูกชายที่เสียชีวิตแล้วลืมตา

“บราเดอร์ท่ีดีมากท่านน้ีไม่อาจทำาอย่างน้ันได้ถ้าเขาดูภาพลามก 

เม่ือสองสามคืนก่อนหรือถ้าเขาพัวพันกับการล่วงละเมิดแบบน้ัน 

ฐานะปุโรหิตต้องมีช่องทางบริสุทธิ์ให้ทำางาน” (ใน Conference  

Report, Apr. 1975, 100; หรือ Ensign, May 1975, 66)

3 นีไฟ  8–11
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3 นีไฟ 8:24–25 ก�รปฏิเสธศ�สด�พย�กรณ์ก่อให้เกิด
คว�มทุกขเวทน� 

•	เฉกเช่นในสมัยโบราณ การปฏิเสธศาสดาพยากรณ์ในทุกวัน 
นี้นำาไปสู่ความทุกขเวทนาเช่นกัน ประธานเอ็น.  เอลดัน แทน- 
เนอร์ (1898–1982) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดเปรียบเทียบความ 
ทุกขเวทนาของวิสุทธิชนในพ้ืนที่ของทวีปอเมริกาช่วงหายนะ
หลังการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอดกับหายนะในสมัยเรา
ของคนที่เลือกไม่ทำาตามศาสดาพยากรณ์ยุคปัจจุบันดังนี้

“ปัจจุบันโลกกำาลังปฏิเสธข่าวสารจากศาสดาพยากรณ์ของพระ
ผู้เป็นเจ้า ไม่จริงหรอกหรือที่มีการร้องไห้และการพิลาปรำาพัน 
เหนือผืนแผ่นดินเพราะมนุษย์ทำาสงครามกัน ท่ามกลางพวกเรา 
มีคนไม่มากหรอกหรือท่ีคร่ำาครวญเพราะความด้ือร้ันของเยาวชน 
และเกิดเรื่องเศร้ากับพวกเขาขณะพวกเขาหันหลังให้ความชอบ
ธรรมและทนทุกข์กับผลของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
มึนเมา บุหรี่ ยาเสพติด และสิ่งต้องห้ามอื่นๆ เรามีคนโศกเศร้า
กี่คนอันเนื่องจากความไม่มีขื่อมีแปที่ยังอยู่ในชุมชนของเรา เรา
ต้องเอาใจใส่บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเกลือก เรา จะ
สูญสิ้นเช่นบางอารยธรรมก่อนหน้านี้

“นี่คือข่าวสารที่พระคริสต์ทรงนำามาให้ชาวนีไฟเหล่านั้นใน
สมัยเริ่มแรก” (ใน Conference Report, Apr. 1975, 53; หรือ 
Ensign, May 1975, 35–36)

3 นีไฟ 9:14 “ม�ห�เร�”

•	พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่า “คนที่มาหาเราจะเป็นสุข” (3   
นีไฟ 9:14)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์อธิบายความหมายของพระ 
ดำารัสเชิญชวนนี้และวิธีประยุกต์ใช้ในชีวิตเราว่า “‘มาเถิด’ [พระ 
คริสต์] ตรัสด้วยความรัก ‘จงตามเรามา’ ไม่ว่าท่านกำาลังไปที่ใด 
มาดูก่อนว่าเราทำาอะไร ดูว่าเราใช้เวลาที่ไหนและอย่างไร เรียน
รู้จากเรา เดินกับเรา พูดกับเรา เชื่อ ฟังเราสวดอ้อนวอน แล้ว
ท่านจะพบคำาตอบการสวดอ้อนวอนของท่านเอง พระผู้เป็นเจ้า
จะทรงนำาการพักผ่อนมาสู่จิตวิญญาณของท่าน จงตามเรามา” 
(ใน Conference Report, Oct. 1997, 88; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 
1998 หน้า 77)

3  นีไฟ 9:19–20 ก�รเปลี่ยนแปลงในพระบัญช�เรื่อง
ก�รพลีบูช�

•	พระบัญชาให้ถวายสัตวบูชาประทานแก่อาดัมเป็นคนแรก  
จุดประสงค์ของสัตวบูชาคือเพื่อให้จิตใจมนุษย์มุ่งไปที่การพลี 

เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า 
การเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เพิ่มขึ้นถือเป็นเครื่องหมายอย่าง 
หนึ่งของการเสด็จมาครั้งที่สอง “เครื่องหมายการเสด็จมาครั้ง 
ท่ีสองอยู่รอบตัวเราและดูเหมือนจะเพิ่มความถี่และทวีความ
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ระบุไว้ใน 
The World Almanac and Book of Facts, 2004 แสดงให้เห็น 
ว่าในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เกิดแผ่นดินไหวมากเป็น
สองเท่าของสองทศวรรษก่อนหน้านี้ (ดู หน้า 188–189) อีกทั้ง
แสดงให้เห็นด้วยว่าในช่วงหลายปีแรกของศตวรรษนี้เกิดแผ่น
ดินไหวเพิ่มขึ้นอย่างมาก อุทกภัยครั้งสำาคัญๆ และคลื่นยักษ์  
เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และพายุหิมะทั่วโลกเกิดบ่อยขึ้นเช่นกันในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา (ดู หน้า 188–189) เมื่อเทียบกับ 50 ปีก่อนไม่มี
ใครใส่ใจจำานวนที่เพ่ิมขึ้นเนื่องด้วยมาตรฐานการรายงานข่าว
เปลี่ยนไป แต่รูปแบบของภัยธรรมชาติที่เร่งความเร็วในช่วงไม่กี่
ทศวรรษที่ผ่านมาเป็นลางบอกเหตุบางอย่าง” (ใน Conference 
Report, Apr. 2004, 5–6; หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 8)

3 นีไฟ 8:23 ส�มวันแห่งคว�มมืด

•	สามวันแห่งความมืดเป็นสัญลักษณ์การส้ินพระชนม์ของพระ 
เยซูคริสต์ผู้ทรงเป็น “แสงสว่างและเป็นชีวิตของโลก” (3  นีไฟ 
11:11) มอรมอนเน้นว่าสามวันแห่งความมืดเป็น “เครื่องหมาย”  
ท่ีให้ไว้ถึงการส้ินพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 1 นีไฟ 19:10; 
ฮีลามัน 14:27; 3 นีไฟ 8:23) หลังจากพรรณนาความเสียหาย 
อันเกิดจาก “พายุร้าย” (3  นีไฟ 8:5) ที่กินเวลาสามชั่วโมง  
มอรมอนให้รายละเอียดว่าความมืดสนิทเป็นเคร่ืองหมายอย่าง 
หนึ่งที่เวลานี้เกิดสัมฤทธิผลแล้ว (ดู 3  นีไฟ 10:14) ความมืด 
หนาทึบมากจน “มีความสว่างไม่ได้เลย” (3 นีไฟ 8:21) ในความ 
มืดช่วงนี้ พระศพของพระเยซูคริสต์ แสงสว่างของโลก วางอยู่
ในอุโมงค์ ในวันฟื้นคืนพระชนม์ หลังจากพระคริสต์ทรงเอาชนะ 
ความตายแล้ว แสงสว่างปรากฏต่อผู้คนในพ้ืนท่ีของทวีปอเมริกา 
อีกครั้ง อันแสดงถึงชัยชนะของพระคริสต์เหนือความตายและ 
ความมืด (ดู 3 นีไฟ 10:9–11)

3 นีไฟ 8:24–25

ผู้รอดชีวิตให้เหตุผลอะไรบ้างสำาหรับ 
หายนะอันน่าสะพรึงกลัว สิ่งนี้ประยุกต์

ใช้ในสมัยของเราได้อย่างไร

บทที่ 40
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ตรัสว่า ‘ได้รับบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์,  
และพวกเขาหารู้ไม่’ (3  นีไฟ 9:20; เน้นตัวเอน)” (“A Mighty 
Change of Heart,” Ensign, Oct. 1989, 5)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สอง ใช้พระคัมภีร์ข้อเดียวกันนี้แสดงความเป็นห่วงที่เราไม่รู้ซึ้ง
ในของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าที่ควร ท่านกระตุ้น
วิสุทธิชนยุคสุดท้ายให้ปลูกฝังของประทานแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์และให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับวิธีรู้ซึ้งในพระวิญญาณดังนี้

“พวกเราหลายคนเป็นเหมือนคนที่พระเจ้าตรัสว่า ‘[มา] ด้วยใจ
ที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด . . .  [และ] ได้รับบัพติศมา 
ด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์,. . . ในเวลาที่พวกเขา 
เปลี่ยนใจเลื่อมใส, และพวกเขาหารู้ไม่’’ [3 นีไฟ 9:20; เน้นตัว
เอน]

“ท่านลองนึกภาพดู ‘และพวกเขาหารู้ไม่’ นี่ไม่ใช่เรื่องประหลาด
สำาหรับคนที่ได้รับของประทานนั้นและไม่รู้จริงๆ

“. . .มีมากมายหลายแห่งให้ไป มีมากมายหลายอย่างให้ทำาใน 
โลกที่มีเสียงอึกทึก เราอาจยุ่งเกินกว่าจะเอาใจใส่การกระตุ้น 
เตือนของพระวิญญาณ” (ใน Conference Report, Apr. 
2000, 8; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน้า 9–10)

3 นีไฟ 10:5–6 “ดังแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบ”

•	การเปรียบเทียบระหว่างแม่ไก่รวมลูกเจี๊ยบกับพระเจ้าทรง 
รวมผู้คนของพระองค์ให้ข้อคิดที่น่าสนใจบางประการ แม่ไก ่
เป็นห่วงลูกเจี๊ยบและยอมสละ 
ชีวิตเพื่อคุ้มครองลูก เมื่ออัน- 
ตรายคุกคาม แม่ไก่จะรวมลูก 
เจี๊ยบมาไว้ใต้ปีกของมันเพ่ือกัน 
ลูกให้พ้นอันตราย ในทำานอง 
เดียวกัน พระเจ้าทรงรักผู้คนของ 
พระองค์ เชื้อสายแห่งอิสราเอล  
พระองค์ทรงพลีพระชนม์ชีพ 
เพื่อผู้คนของพระองค์และทรง
หมายมั่นรวมพวกเขามาไว้  
ด้วยกันเพ่ือพระองค์จะทรงคุ้มครองและบำารุงเล้ียงพวกเขาได้ 
แต่มีหลายครั้งที่อิสราเอลเลือกละทิ้งพระเจ้า

ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดแสดงความ
เห็นเกี่ยวกับ 3 นีไฟ 10:5–6 โดยเป็นพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอด
จะทรงช่วยคนเหล่านั้นผู้พยายามมาหาพระองค์

บูชาสูงสุดของพระผู้ช่วยให้รอด คนซื่อสัตย์ได้รับการสอนว่า
สัตวบูชาจะสิ้นสุดหลังจากพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าพลีพระ 
โลหิตเป็น “การพลีบูชาครั้งสุดท้ายและสำาคัญยิ่ง” (แอลมา  
34:10) อมิวเล็คอธิบายว่าหลังจากการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 
สัตวบูชาก็ไม่จำาเป็นอีกต่อไป “สมควรมี, การหยุดหลั่งเลือด; 
กฎของโมเสสจึงจะสมบูรณ์; . . .  และการพลีบูชาครั้งสุดท้าย
และสำาคัญยิ่งจะเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า, แท้จริงแล้ว, 
ไม่มีขอบเขตและเป็นนิรันดร์” (แอลมา 34:13–14) เมื่อการพลี
พระเยซูคริสต์เสร็จสมบูรณ์ สุรเสียงของพระผู้เป็นเจ้าประกาศ
ต่อผู้คนสมัยพระคัมภีร์มอรมอนว่า “เราจะไม่ยอมรับเครื่องพลี
บูชาของเจ้าและเครื่องเผาบูชาของเจ้า” (3 นีไฟ 9:19)

•	ถึงแม้สัตวบูชาและเครื่องเผาบูชาจะ “ยกเลิกไป” (3  นีไฟ 
9:19) แต่พระเจ้ามิทรงทำาให้กฎแห่งการพลีบูชาสิ้นสุด เอ็ล- 
เดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองใช้ 
3 นีไฟ 9:20 อธิบายว่าปัจจุบันพระเจ้าทรงเรียกร้องการพลีบูชา
ต่างออกไป

“พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่าพระองค์ไม่ทรงยอมรับเครื่องเผาบูชา 
ด้วยสัตว์อีกต่อไป บัดนี้ของถวายหรือการพลีบูชาที่พระองค์จะ
ทรงยอมรับคือ ‘ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ [3  นีไฟ  
9:20]. . . ท่านสามารถถวายพระเจ้าด้วยของถวายแห่งใจที่ 
ชอกช้ำาหรือเปลี่ยนไปและวิญญาณที่สำานึกผิดหรือเชื่อฟังของ 
ท่าน ในความเป็นจริงของถวายนั้นคือตัวท่านเอง—สิ่งที่ท่าน 
เป็นและสิ่งที่ท่านกำาลังจะเป็น

“หากชีวิตท่านมีสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์หรือไม่มีค่าควร เมื่อท่านขจัด
มันออกไป นั่นคือของถวายแด่พระผู้ช่วยให้รอด หากชีวิตท่าน 
ขาดสิ่งใดที่เป็นนิสัยหรือคุณสมบัติที่ดี เมื่อท่านรับสิ่งนั้นเข้ามา 
เป็นส่วนหน่ึงในบุคลิกลักษณะของท่าน ท่านกำาลังมอบของถวาย 
แด่พระเจ้า” (ใน Conference Report, Apr. 2004,  10; หรือ 
เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 14)

3 นีไฟ 9:20 “พวกเข�ห�รู้ไม่”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายว่าม ี
คนมากมายที่กำาลังพัฒนาทางวิญญาณแต่ไม่สามารถสังเกต 
เห็นการเติบโตที่ละเอียดอ่อนของตนได้ “[วิสุทธิชนยุคสุดท้าย]  
ขยับเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นทุกวัน แต่น้อยคนตระหนักว่าตน 
กำาลังสร้างชีวิตเฉกเช่นพระผู้เป็นเจ้า พวกเขาดำาเนินชีวิตอย่าง
เงียบๆ ด้วยการประกอบคุณงามความดี การรับใช้ และการรับ
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ พวกเขาเป็นเหมือนชาวเลมันผู้ที่พระเจ้า

3 นีไฟ 8–11
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“ถึงแม้ไม่มีใครในพวกเราดีพร้อม แต่ศาสนจักรยังคงก้าวหน้า
ต่อไป และมีผู้นำาเป็นคนธรรมดาสามัญ

“พระเจ้าทรงสัญญาดังนี้

“‘หากผู้คนของเราจะสดับฟังเสียงของเรา, และเสียงผู้รับใช้ของ
เราผู้ที่เรากำาหนดไว้ให้นำาผู้คนของเรา, ดูเถิด, ตามจริงแล้วเรา
กล่าวแก่เจ้า, พวกเขาจะไม่ย้ายออกจากที่ของพวกเขา

“‘แต่หากพวกเขาจะไม่สดับฟังเสียงของเรา, หรือเสียงของคน 
เหล่าน้ีผู้ท่ีเรากำาหนดไว้, พวกเขาจะไม่ได้รับพร’ (คพ. 124:45–46)

“ข้าพเจ้าเป็นพยาน พ่ีน้องชายหญิงท้ังหลาย ว่าผู้นำาของศาสน- 
จักรได้รับเรียกจากพระผู้เป็นเจ้าโดยสิทธิอำานาจที่ถูกต้อง และ 
เป็นท่ีรู้แก่ศาสนจักรว่าพวกท่านมีสิทธิอำานาจดังกล่าวและได้รับ 
แต่งต้ังอย่างถูกต้องโดยหัวหน้าท่ีได้รับแต่งต้ังให้ประจำาศาสนจักร 
ถ้าเราทำาตามท่านเหล่านั้นเราจะได้รับการช่วยให้รอด ถ้าเรา
ออกห่างจากพวกท่านเราจะหลงทางแน่นอน” (ใน Conference 
Report, Apr. 1985, 45; หรือ Ensign, May 1985, 35)

3 นีไฟ 11:3 “พวกเข�ได้ยินเสียง”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สอนว่า “เสียงเบา” ที่ทำาให้ “ใจ 
พวกเขา เผาไหม้” (3  นีไฟ 11:3; เน้นตัวเอน) เป็น ความรู้สึก  
มากกว่าเสียง: “คำาว่า ‘เผาไหม้’ ในพระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึง
ความรู้สึกสบายใจและความสงบเยือกเย็น” (“Teaching and 
Learning by the Spirit,” Ensign, Mar. 1997, 13) ความสงบ
เยือกเย็น หมายถึงความอบอุ่น ความอ่อนโยน ความสุขุม

•	ชาวนีไฟต้อง “เงี่ยหู” (3 นีไฟ 11:5) ฟังสุรเสียงของพระผู้เป็น 
เจ้าฉันใด ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์อธิบายว่าเราเองก็ต้อง 
เอาใจใส่เพ่ือให้เรารู้สึกถึงการกระตุ้นเตือนท่ีอ่อนโยนของพระ
วิญญาณฉันนั้น

“สุรเสียงของพระวิญญาณอธิบายไว้ในพระคัมภีร์ว่าไม่ใช่เสียง  
‘ดัง’ หรือ ‘กระด้าง’ ‘ไม่ใช่เสียงฟ้าร้อง, ทั้งมิใช่ เสียงดังกึกก้อง’ 
แต่เป็น ‘เสียงสงบแห่งความนุ่มนวลอย่างสมบูรณ์, ราวกับว่า
เป็นเสียงกระซิบ’ และสามารถ ‘เสียดแทงแม้จนถึงจิตวิญญาณ
ทีเดียว’ และ ‘ทำาให้ [ใจ] ไหม้’ (3 นีไฟ 11:3; ฮีลามัน 5:30; คพ. 
85:6–7) จำาไว้ว่า เอลียาห์พบว่าสุรเสียงของพระเจ้าไม่ได้อยู่ใน
ลม ทั้งไม่ได้อยู่ในแผ่นดินไหว หรือในไฟ แต่เป็น ‘เสียงเบาๆ’ 
(1 พงศ์กษัตริย์ 19:12)

“พระวิญญาณมิทรงดึงดูดความสนใจของเราโดยตะโกนหรือ
เขย่าตัวเราแรงๆ แต่ทรงกระซิบ ทรงโอบกอดเราอย่างแผ่วเบา
จนถ้าเราหมกมุ่นกับเรื่องใดเราอาจไม่รู้สึกเลย (ไม่แปลกที่ทรง 

“พระองค์ตรัสมากกว่าหนึ่งครั้งว่าพระองค์จะรวบรวมเราดังแม่ 
ไก่รวมลูกไก่ไว้ใต้ปีกของมัน พระองค์ตรัสว่าเราต้องเลือกที่จะ 
มาหาพระองค์ด้วยความว่าง่ายและด้วยศรัทธาอันเพียงพอใน
พระองค์เพื่อกลับใจ ‘ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว’ [3 นีไฟ 10:6]

“วิธีหนึ่งที่จะทำาสิ่งนั้นคือประชุมร่วมกับวิสุทธิชนในศาสนจักร 
ของพระองค์ จงไปการประชุมของท่านถึงแม้ดูเหมือนว่ายาก ถ้า 
ท่านมุ่งมั่น พระองค์จะทรงช่วยท่านให้ท่านมีพละกำาลังที่จะทำา
สิ่งนี้” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 16–17; หรือดู  
เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 21)

3 นีไฟ 10:12 “คนเหล่�น้ีน่ีเองท่ียอมรับศ�สด�พย�กรณ์”

•	ความปลอดภัยเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราทำาตามศาสดาพยากรณ์  
ชาวนีไฟผู้ “ยอมรับศาสดาพยากรณ์” ได้รับการละเว้นจาก 
หายนะมากมายหลายคร้ัง (3 นีไฟ 10:12) เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ 
บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าเราเหมือนชาว 
นีไฟคือต้องทำาตามศาสดาพยากรณ์ของเราถ้าเราหวังจะพบ 
ความปลอดภัย ความสงบ ความรุ่งเรือง และความสุข “พี่น้อง 
ทั้งหลาย ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย ที่มีศาสดาของพระผู้เป็นเจ้าใน 
บรรดาพวกเรา พรพิเศษและยอดเยี่ยมจะมาสู่ชีวิตของเราเมื่อ 
ฟังพระวจนะ ของพระเจ้าที่ประทานให้เราผ่านทางศาสดา . . . 
เมื่อเราได้ยินคำาแนะนำาของพระเจ้าที่ตรัสผ่านถ้อยคำาของประ- 
ธานศาสนจักร เราควรตอบสนองทันทีด้วยความยินดี เรื่องราว 
ในอดีตแสดงให้เห็นว่ามีความปลอดภัย ความสงบ ความรุ่งเรือง 
และความสุขเมื่อตอบรับคำาแนะนำาของศาสดาพยากรณ์” (ใน 
Conference Report, Apr. 2001,  84; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 
2001 หน้า 94)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์เป็นพยานว่าพรมาถึงคนที่ทำา 
ตามศาสดาพยากรณ์และเตือนเร่ืองผลของการปฏิเสธศาสดา
พยากรณ์ดังนี้

“ครั้งหนึ่ง คาร์ล จี. เมเซอร์กำาลังพาผู้สอนศาสนาหนุ่มสาวกลุ่ม
หนึ่งข้ามเทือกเขาแอลป์ เมื่อพวกท่านขึ้นไปถึงยอด ท่านเหลียว
ไปดูและเห็นแนวไม้ปักอยู่ในหิมะเป็นเครื่องหมายบอกเส้นทาง
ที่ปลอดภัยข้ามธารน้ำาแข็งที่แข็งเฉพาะผิวหน้า

“ท่านให้คณะผู้สอนศาสนาหยุดเดินพลางบุ้ยใบ้ไปทางแนวไม้
และพูดว่า ‘พี่น้องทั้งหลาย ฐานะปุโรหิต [ของพระผู้เป็นเจ้า] อยู ่
ตรงน้ัน น่ันเป็นเพียงไม้ธรรมดาๆ เหมือนพวกเรา . . .  แต่ตำาแหน่ง 
ที่ไม้ปักอยู่ทำาให้ไม้เป็นอย่างที่เป็น ถ้าเราก้าวออกจากเส้นทาง 
ที่ทำาเครื่องหมายไว้ เราจะหลงทาง’ (ใน Alma P. Burton, Karl 
G. Maeser, Mormon Educator [Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1953], p. 22)

บทที่ 40
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3 นีไฟ 11:14–17 บ�ดแผลในพระหัตถ์ พระบ�ท และ
พระปรัศว์ของพระองค์

•	เม่ือพระเจ้าผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์ทรงปรากฏต่อชาวนีไฟ พระองค์ 
ทรงเชื้อเชิญพวกเขาออกมาสัมผัสบาดแผลในพระหัตถ์ พระ 
บาท และพระปรัศว์ของพระองค์ท้ังน้ีเพ่ือพวกเขาจะได้เป็นพยาน 
ถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 11:14) เอ็ลเดอร ์
เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์สอนว่ารอยแผลขณะทรงเป็นมรรตัย
ของพระเยซูคริสต์คือหมายสำาคัญแห่งการพลีพระชนม์ชีพของ
พระองค์

 
“วันเวลาของเราอาจจะดูมืดสลัว แต่สำาหรับพระผู้ช่วยให้รอด 
ของโลกแล้วยิ่งมืดมนกว่า เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงวัน 
เวลาเหล่านั้น แม้ในพระวรกายที่ฟื้นคืนพระชนม์และสมบูรณ ์
ครบถ้วน พระเยซูทรงเลือกที่จะเหลือบาดแผลในพระหัตถ์ พระ 
บาท และพระปรัศว์เพื่อประโยชน์ของสาวก—เป็นเครื่องหมาย
แสดงว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นแม้กับคนบริสุทธิ์และดีพร้อม  
เป็นเครื่องหมายแสดงว่าความเจ็บปวดในโลกนี้ ไม่ใช่ หลักฐาน
บ่งบอกว่าพระผู้เป็นเจ้ามิทรงรักท่าน เป็นเครื่องหมายแสดงว่า
ปัญหาผ่านไปและความสุขจะเป็นของเรา จงเตือนผู้อื่นว่า พระ
คริสต์ผู้ทรงได้รับบาดเจ็บทรงเป็นหัวหน้าจิตวิญญาณของเรา 
พระองค์ทรงมีรอยแผลจากการให้อภัยของเรา รอยฟกช้ำาจาก
ความรักและความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ พระมังสาที่
ฉีกขาดเพราะการเชื่อฟังและการเสียสละ

“บาดแผลเหล่านี้เป็นลักษณะสำาคัญที่จะช่วยให้เราจำาพระองค์
ได้เมื่อพระองค์เสด็จมา พระองค์อาจจะเชิญเราเช่นเดียวกับ
เชิญผู้อื่นให้ออกมาดูและสัมผัสรอยแผลเหล่านั้น ถ้าไม่ก่อน
หน้านั้นก็ขณะนั้นที่เราจะระลึกถึงพร้อมอิสยาห์ว่า เพื่อเราแล้ว
พระผู้เป็นเจ้าทรงถูก ‘ดูหมิ่นและทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บ
ปวด และคุ้นเคยกับความเจ็บไข้’ ‘ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความ
ทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำาเพราะความบาปผิดของเรา 
การตีสอนอันทำาให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่าน ที่ท่าน
ต้องฟกช้ำานั้นก็ให้เราหายดี’ (อิสยาห์ 53:3,  5)” (“การสั่งสอน 
การประกาศ การรักษา” เลียโฮนา ม.ค. 2003 หน้า 22)

เปิดเผยพระคำาแห่งปัญญาต่อเรา เพราะคนขี้เมาหรือคนติดยา
จะรู้สึกถึงสุรเสียงเช่นนั้นได้อย่างไร)

“บางครั้งพระวิญญาณจะทรงกดเราแรงพอเพื่อให้เราใส่ใจ แต ่
ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไม่ใส่ใจความรู้สึกอ่อนโยนน้ัน พระวิญญาณ 
จะถอนตัว” (“The Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 
1983, 53).

3 นีไฟ 11:5–7 “จงดูบุตรที่รักของเร�”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันพูดถึงประสบการณ์อันหาได้
ยากยิ่งของการได้ยินสุรเสียงของพระบิดาบนสวรรค์ ดังนี้

“น้อยคนในประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดเคยได้ยินสุรเสียงจริงๆ  
ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาตรัสกับพวกเขา เมื่อผู้คนมองขึ้นไป 
ทางฟ้าสวรรค์ ‘พวกเขาเห็นชายผู้หนึ่งลงมาจากฟ้าสวรรค์; และ 
พระองค์ทรงสวมเสื้อคลุมสีขาว; และพระองค์ลงมายืนอยู่ท่าม 
กลางพวกเขา’ [3 นีไฟ 11:8]

“สัตภาวะที่ฟื้นคืนพระชนม์และเปี่ยมด้วยรัศมีภาพ สมาชิกองค ์
หนึ่งในพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ พระผู้สร้างโลกนับไม่ถ้วน  
พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคยประทับยืนต่อหน้า
ต่อตาพวกเขา!” (ใน Conference Report, Apr. 1987, 4; หรือ 
Ensign, May 1987, 5)

3 นีไฟ 11:11 ถ้วยอันขมขื่น

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดสอนว่าการทำาตามแบบอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดใน 
ยามยากลำาบากช่วยให้เราอดทนต่อ “ถ้วยอันขมขื่น” ของตัวเรา
ได้: “สมาชิกจำานวนมากคิดผิดๆ ขณะดื่มจากถ้วยอันขมขื่นที่มา
ถึงพวกเขาว่า คนอื่นส่งถ้วยนี้มา ในพระดำารัสช่วงแรกๆ ของ
พระองค์กับผู้คนในทวีปตะวันตก เยซูแห่งนาซาเร็ธตรัสอย่าง 
ปวดร้าวเกี่ยวกับถ้วยอันขมขื่นที่พระบิดาประทานแก่พระองค์ 
(ดู 3  นีไฟ 11:11) จิตวิญญาณทุกดวงมีความขมขื่นให้กลืนลง 
ไปบ้าง บิดามารดาผู้มีบุตรธิดาที่หลงผิดได้รู้ถึงความเศร้าโศก 
เสียใจสุดพรรณนา สตรีที่สามีโหดร้ายหรือใจร้ายอาจชอกช้ำา 
ระกำาใจทุกวัน สมาชิกที่ไม่แต่งงานอาจประสบความเศร้าโศก 
เสียใจและความผิดหวัง อย่างไรก็ดี การได้ด่ืมจากถ้วยอันขมข่ืน 
คือเวลาที่เราต้องยอมรับสถานการณ์ดังที่เป็นอยู่และขึ้นถึง
เบื้องบนและเอื้อมออกไป ประธานฮาโรลด์ บี. ลีกล่าวว่า ‘อย่า
ปล่อยให้ความเวทนาตนเองหรือความท้อแท้สิ้นหวังกวักมือ 
เรียกท่านให้ออกจากวิถีท่ีท่านรู้ว่าถูกต้อง’ พระผู้ช่วยให้รอดทรง 
กำาหนดเข็มทิศดังนี้ เราต้องเกิดใหม่ในวิญญาณและในใจ” (“A 
Second Birth,” Ensign, June 1998, 2)

3 นีไฟ 8–11
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ดอง พระวิญญาณทรงให้ใส่ประจักษ์พยานแห่งความจริงไว้ใน 
ใจของเราซึ่งช่วยทำาให้ผู้มีประจักษ์พยานนั้นร่วมมือกัน พระ 
วิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าไม่เคยก่อให้เกิดความขัดแย้ง (ดู 
3  นีไฟ 11:29) พระวิญญาณไม่เคยก่อให้เกิดความรู้สึกแบ่ง 
แยกระหว่างผู้คนซึ่งนำาไปสู่การทะเลาะวิวาท (ดู Joseph  F.  
Smith, Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 131) พระวิญญาณ
นำาไปสู่สันติสุขส่วนตัวและความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับคน
อื่นๆ ช่วยประสานจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ครอบครัวที่เป็นหนึ่ง
เดียว ศาสนจักรที่เป็นหนึ่งเดียว และโลกอันสงบสันตินั้นขึ้นอยู่
กับจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกัน” (ใน Conference Report, 
Apr. 1998, 86; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 1998 หน้า 75)

•	ประธานโธมัส  เอส. มอนสันเล่าเรื่องหนึ่งเพื่อยกตัวอย่างพร 
ที่มาจากการหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง หลังจากอ่าน 3  นีไฟ  
11:28–30   ท่านกล่าวว่า

“ข้าพเจ้าขอสรุปด้วยเรื่องราวของชายสองคนที่เป็นวีรบุรุษ 
สำาหรับข้าพเจ้า เขาทั้งสองไม่ได้ประกอบวีรกรรมระดับชาติแต่
ในหุบเขาที่เงียบสงบแห่งหนึ่ง รู้จักกันในชื่อมิดเวย์ ยูทาห์

“หลายปีมาแล้ว รอย โคห์เลอร์ และแกรนท์ เรมันด์ ร่วมรับใช ้
งานในหน้าท่ีของศาสนจักร ท้ังสองเป็นเพ่ือนสนิทกัน เป็นชาวไร่ 
และมีกิจการฟาร์มโคนม จากนั้นความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นจน 
กลายเป็นความร้าวฉานระหว่างคนทั้งสอง

“ต่อมา เมื่อรอย โคห์เลอร์ป่วยหนักด้วยโรคมะเร็งและจะมีชีวิต 
อยู่อีกไม่นาน ข้าพเจ้ากับฟรานเซส ภรรยาไปเยี่ยมและให้พร 
รอย ต่อมาเราได้คุยกัน บราเดอร์โคห์เลอร์กล่าวว่า ‘ให้ผมเล่า
ประสบการณ์ที่น่าชื่นใจที่สุดในชีวิตของผมนะครับ’ จากนั้นเขา
ก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังถึงเรื่องที่เข้าใจผิดแกรนท์ เรมันด์และความ
ห่างเหินที่เกิดขึ้นตามมา ความคิดเห็นของเขาคือ ‘เราไม่เป็น
มิตรกันแล้ว’

“ ‘รอยเล่าต่อไปว่า ‘ตอนน้ัน ผมเพ่ิงขนฟางมากองไว้เผ่ือฤดูหนาว 
คืนหนึ่ง เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นเอง แล้วลามไปติดกองฟาง ยุ้งฉาง  
และทุกอย่างท่ีอยู่ในน้ันกลายเป็นเถ้าถ่าน ผมไม่เหลืออะไรเลย’ 
รอยกล่าว ‘ผมงงไปหมดไม่รู้จะทำาอย่างไร คืนนั้นมืดมาก มีก็ 
แต่แสงริบหรี่จากกองไฟที่ใกล้จะมอด แต่แล้วผมก็เห็นแสงไฟ 
จากรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรวล พร้อมทั้งคนงานที่มาช่วย 
เหลือ ตรงมาหาผม จากทิศทางที่เป็นบ้านของแกรนท์ เรมันด ์
เมื่อพวกเขาเลี้ยวเข้ามาในที่ดินผมและพบผมยืนร่ำาไห้ แกรนท์ 
พูดว่า ‘รอย คุณมีข้าวของให้เก็บกวาดเยอะเลย ผมกับเด็กๆ อยู่ 
น่ีแล้วเร่ิมเลยดีกว่า’ ”  พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันทำางานล่ิมซ่ึงแยก 

3 นีไฟ 11:16–21 โฮซันน�

•	“คำาว่า โฮซันนา เป็นการแปลตรงตามคำาว่าการวิงวอนใน 
ภาษาฮีบรูซึ่งหมายถึง ‘โอ้ โปรดประทานความรอด’ เห็นชัดว่า 
ผู้คนกำาลังขอให้พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหนทางสู่ความรอด
แก่พวกเขา ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พระองค์จะทรงสอน
หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของพระกิตติคุณแก่พวกเขา
ทันที” (Daniel H. Ludlow, A Companion to Your Study of 
the Book of Mormon [1976], 261–262) 

3 นีไฟ 11:21–27 คว�มสำ�คัญของบัพติศม� 

•	ดูเหมือนจะมีความขัดแย้งอยู่บ้างในบรรดาชาวนีไฟเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติของการบัพติศมา พระเจ้าทรงให้ความกระจ่างว่าควร
ประกอบศาสนพิธีอย่างไร ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์อธิบาย
นัยสำาคัญของบัพติศมาและเตือนว่าเราไม่ควรปรับเปล่ียน
ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้

“บัพติศมาโดยการจุ่มลงไปในน้ำาทั้งตัวเพื่อการปลดบาปเป็น
ศาสนพิธีแรก บัพติศมาต้องเป็นโดยการจุ่มลงไปในน้ำาทั้งตัว  
เพราะนั่นคือสัญลักษณ์ของท้ังการออกมาจากความตายทาง
โลก จากหลุมศพ และการชำาระให้บริสุทธิ์ซึ่งจำาเป็นต่อการไถ่
จากความตายทางวิญญาณ

“. . .  ภายใต้แผน บัพติศมาไม่เพียงเป็นการเข้าสู่ศาสนจักรของ
พระเยซูคริสต์เท่านั้น แต่เริ่มการเกิดใหม่ทางวิญญาณซึ่งอาจ 
นำากลับไปสู่ที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าในท้ายที่สุด

“ถ้าเราเข้าใจจริงๆ ว่าบัพติศมาหมายถึงอะไร เราจะไม่เห็น 
บัพติศมาเป็นเรื่องไม่สลักสำาคัญหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
ศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้. . . โดยผ่านศีลระลึกเราต่อพันธสัญญา” 
(Our Father’s Plan [1984], 39–40)

3 นีไฟ 11:29  
เหตุใดพระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงแนะนำา

เราให้หลีกเลี่ยง ความขัดแย้ง

 
3 นีไฟ 11:28–30  หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้ง

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์ช่วยให้เราเข้าใจดังนี้ว่าพระวิญ- 
ญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่นำาผู้คนไปสู่ความขัดแย้ง “ที่ใดก ็
ตามที่ผู้คนมีพระวิญญาณอยู่กับเขา เราคาดหวังความปรอง- 

บทที่ 40
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ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เหตุใดความมืดสนิทจึงเป็นเครื่องหมายและสัญลักษณ์ท่ี 

เหมาะสมของการสิ้นพระชนม์ของพระผู้ช่วยให้รอด

•	พระเจ้าทรงพยายามรวมท่านไว้ในคอกของพระองค์อย่างไร

•	บุคคลมี “ใจที่ชอกช้ำา” และ “วิญญาณที่สำานึกผิด” อย่างไร 

(3 นีไฟ 9:20)

•	อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “วิญญาณของความขัดแย้ง” 

(3 นีไฟ 11:29) กับการพูดคุยเพื่อแก้ปัญหาความไม่เห็นพ้อง

ต้องกัน ผู้คนจะไม่เห็นพ้องต้องกันได้อย่างไรโดยไม่ขัดแย้ง

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เฉพาะคนที่ยอมรับศาสดาพยากรณ์เท่านั้นจึงจะได้รับการ 

ละเว้นจากหายนะแห่งการเสด็จมาของพระเจ้า เขียนรายการ 

คำาแนะนำาที่ศาสดาพยากรณ์และสมาชิกอัครสาวกสิบสอง

กล่าวไว้ในภาคการประชุมใหญ่สามัญครั้งล่าสุด วางแผนว่า

ท่านจะนำามาใช้ในชีวิตท่านอย่างไร

•	นีไฟกับแซมิวเอลชาวเลมันต่างพยากรณ์ไว้เฉพาะเจาะจง 

เกี่ยวกับความพินาศย่อยยับซึ่งจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ของทวีป 

อเมริกาหลังจากพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ในเยรูซาเล็ม 

ไม่นาน เปรียบเทียบคำาพยากรณ์ใน 2  นีไฟ 26:3–9 และ  

ฮีลามัน 14:20–27 กับสัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์เหล่านั้น

ใน 3 นีไฟ 8:5–23

•	น้อยคนนักในประวัติศาสตร์ของโลกเคยได้ยินสุรเสียงจริงๆ  

ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาตรัสกับพวกเขา ทำาเครื่องหมาย 

แผนภูมิเพ่ือเปรียบเทียบพระดำารัสของพระบิดาบนสวรรค์

เม่ือพระองค์ตรัสท่ีการบัพติศมาพระเยซูคริสต์ (ดู มัทธิว 3:17; 

มาระโก 1:11; ลูกา 3:22); บนภูเขาแห่งการเปลี่ยนสภาพ  

(ดู มัทธิว 17:5; มาระโก 9:7; ลูกา 9:35); ต่อชาวนีไฟ  

(3 นีไฟ 11:7); และต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (โจเซฟ 

สมิธ—ประวัติ 1:17) อธิบายนัยสำาคัญของพระดำารัสแต่ละ 

ข้อเหล่านี้

ทั้งสองไว้ชั่วขณะอันตรธานไปแล้วตลอดกาล พวกเขาทำางาน 
กันทั้งคืนและทำาต่อในวันรุ่งขึ้น มีชาวบ้านอีกหลายคนมาช่วย

“รอย โคห์เลอร์สิ้นชีวิตแล้ว ส่วนแกรนท์ เรมันด์ ชราลงมาก  
ลูกๆ ของคนทั้งสองรับใช้ในฝ่ายอธิการวอร์ดเดียวกัน ข้าพเจ้า
เก็บมิตรภาพของสองครอบครัวที่ยอดเยี่ยมน้ีไว้ในความทรงจำา
อย่างแท้จริง” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 22; หรือดู 
เลียโฮนา ก.ค. 2002 หน้า 25)

3  นีไฟ 11:28–40 พระเยซูตรัสถึงหลักคำ�สอนของ
พระองค์

•	วลี “หลักคำาสอนของเรา” มีอยู่แปดครั้งใน ข้อ 28–40 ของ 
3 นีไฟ 11 พระเจ้าทรงเรียกหลักคำาสอนของพระองค์ว่าเป็นการ
กลับใจและบัพติศมา ในภาษาคล้ายๆ กันใน 2  นีไฟ  31 นีไฟ 
ใช้เวลามากพอสมควรอธิบายว่าสิ่งที่ท่านเรียกว่า “หลักคำาสอน 
ของพระคริสต์” นีไฟรวมเรื่องศรัทธา การกลับใจ บัพติศมา พระ
วิญญาณบริสุทธิ์ การศึกษาพระคัมภีร์ และการอดทนจนกว่า 
ชีวิตจะหาไม่ไว้ในรายการหลักคำาสอนของพระคริสต์ ต่อมาใน 
การเสด็จเยือนผู้คนสมัยพระคัมภีร์มอรมอน พระเจ้าทรงทบทวน 
หลักธรรมเดียวกันนี้ (ดู 3 นีไฟ 27) และทรงเรียกว่า “กิตติคุณ 
ของเรา” หลักธรรมเหล่านี้เตือนเราให้นึกถึง หลักแห่งความเชื่อ 
1:4 “เราเช่ือว่าหลักธรรมและศาสนพิธีเบ้ืองต้นของพระกิตติคุณ 
คือ: หนึ่ง, ศรัทธาในพระเจ้าพระเยซูคริสต์; สอง, การกลับใจ; 
สาม, บัพติศมาโดยลงไปในน้ำาทั้งตัวเพื่อการปลดบาป; สี่, การ
วางมือเพื่อของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์”

3 นีไฟ 8–11
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ชาวนีไฟสิบสองคนผู้ที่พระองค์ทรงเรียก ทรงมอบพลังอำานาจ 
และสิทธิอำานาจให้พวกเขา การเปิดเผยยุคปัจจุบันเน้นความ 
ปลอดภัยและพรที่มาจากการทำาตามผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือก 
ด้วย (ดู คพ. 1:38 ; 21:6) เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด ์
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่าเหตุใดจึงสำาคัญอย่างยิ่ง
ที่เราจะทำาตามฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสอง
ในปัจจุบัน

“รากฐานแห่งอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ของศาสนจักรคือ
การอำานวยพรทุกกาลเวลา แต่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเวลาแห่ง
ความยากลำาบากหรือมีภัย ในเวลาที่เราอาจรู้สึกคล้ายเด็กน้อย 
งุนงง สงสัย พรั่นใจอยู่บ้าง ในเวลาที่มืออันชั่วร้ายของมนุษย์
หรือความเจ้าเล่ห์เพทุบายของมารพยายามก่อกวนหรือชักนำา
ให้หลงผิด เพื่อรับมือกับเวลาเช่นซึ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยปัจจุบัน 
ของเรา ฝ่ายประธานสูงสุดและโควรัมอัครสาวกสิบสองจึงได้รับ
มอบหมายจากพระผู้เป็นเจ้าและได้รับการสนับสนุนจากท่าน
ให้เป็นศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย . . .

“. . . รากฐานในพระคริสต์เช่นนี้เคยเป็นและจะเป็นเครื่องคุ้ม- 

ครองตลอดไป. . . ในวันเวลาดังที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้—และ 

จะเป็นเหมือนๆ กันเช่นนี้เสมอ—พายุแห่งชีวิต ‘จะไม่มีพลัง

เหนือลูก . . . ’ [ฮีลามัน 5:12]” (ใน เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน้า 7)

3 นีไฟ 12:1–2

เปรียบเทียบข้อเหล่านี้กับมัทธิว 5:1–2  
เรื่องราวในพระคัมภีร์มอรมอนเพิ่มอะไรเข้ามา
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3 นีไฟ  12–14
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บทนำ�
ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์ขณะทรงเป็นมรรตัย พระ 
องค์ทรงกล่าวคำาเทศนาบนภูเขาเพื่อกระตุ้นสานุศิษย์ของพระ 
องค์ให้มุ่งมั่นสู่ความดีพร้อมด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว หลังจาก 
การฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูทรงปรากฏต่อผู้คนสมัยพระคัมภีร์
มอรมอนในซีกโลกตะวันตกและกล่าวคำาเทศนาดังกล่าวอีกครั้ง

มาตรฐานพระกิตติคุณที่อยู่ในคำาเทศนานี้ได้ประกาศยืนยันอีก 
ครั้งในสมัยของเราผ่านการเปิดเผยยุคปัจจุบัน ประธานเจมส ์
อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธานสูงสุดตั้งข้อสังเกตว่า 
“ข่าวสารอันเลิศล้ำาของพระผู้ช่วยให้รอดในคำาเทศนาบนภูเขา 
สำาคัญต่อเราทุกคนเท่ากับข่าวสารจากพุ่มไม้ที่ลุกไฟ นั่นคือ  
‘แต่เจ้าจงแสวงหาเพื่อสร้างอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน,  
และสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์’ [งานแปลของโจเซฟ 
สมิธ, มัทธิว 6:38; ดู มัทธิว 6:33 ด้วย] ข่าวสารดังกล่าวจำาเป็น 
ต้องเจาะลึกเข้าไปในใจและจิตวิญญาณของเรา เม่ือเรายอมรับ 
ข่าวสารนี้ เราย่อมมีจุดยืนในชีวิต” (ใน เลียโฮนา พ.ค.2004 
หน้า 84)

ท่านจะได้ข้อคิดการศึกษาหลักธรรมศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในพระ 
คัมภีร์มอรมอนอันจะช่วยให้ท่านยังคงซื่อสัตย์แน่วแน่บนถนนสู่
ความดีพร้อม

บทวิจ�รณ์
3 นีไฟ 12–14 พิมพ์เขียวสำ�หรับชีวิตเร�

•	คำาเทศนาบนภูเขาท้ังท่ีอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 
มอรมอนคือพิมพ์เขียวของพระเจ้าสำาหรับความดีพร้อม ประธาน 
ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) พูดถึงคำาเทศนาดังกล่าวว่า “พระ 
คริสต์มิเพียงเสด็จมาในโลกเพ่ือทำาการชดใช้บาปของมนุษยชาติ 
เท่านั้นแต่เพื่อเป็นแบบอย่างต่อโลกถึงมาตรฐานความดีพร้อม 
ในกฎของพระผู้เป็นเจ้าและการเชื่อฟังพระบิดาด้วย ในคำา 
เทศนาบนภูเขา พระอาจารย์ประทานการเปิดเผยบางเรื่องแก่
เราถึงพระบุคลิกลักษณะอันดีพร้อมของพระองค์หรือสิ่งที่อาจ 
กล่าวได้ว่าเป็น ‘อัตชีวประวัติ ทุกพยางค์ของอัตชีวประวัตินั้น 
พระองค์ทรงลิขิตไว้ในพระจริยาวัตร’ และการทำาเช่นนั้นได้ให ้
พิมพ์เขียวสำาหรับชีวิตเรา” (Decisions for Successful Living 
[1973], 55–56)

3 นีไฟ 12:1–2 ใส่ใจอัครส�วก

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงเร่ิมคำาเทศนาของพระองค์ต่อชาวนีไฟ 
โดยทรงดึงความสนใจมาท่ีความสำาคัญของการทำาตามสานุศิษย์ 
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‘ได้รับพร’” (มัทธิว 5:3) พจนานุกรรมของเว็บสเตอร์นิยามคำานี้
ว่า “สภาพของความสุขอันล้นพ้น” (Merriam-Webster’s Col-
legiate Dictionary, 11th ed. [2004],  107) คำาเหล่านี ้
พรรณนาถึงผลที่เกิดขึ้นเมื่อวิสุทธิชนประยุกต์ใช้คำาสอนของ 
คำาเทศนาดังกล่าว

LDS Bible Dictionary อธิบาย
ว่า ผู้เป็นสุข “พรรณนาถึงองค์
ประกอบบางอย่างซึ่งจะสร้าง 
อุปนิสัยที่งดงามทางวิญญาณ 
และองค์ประกอบทั้งหมดจะ 
ปรากฏเม่ือใดก็ตามท่ีอุปนิสัย 
ดังกล่าวมีอยู่อย่างครบถ้วน  
แทนที่จะเป็นข้อความโดดๆ 
ผู้ เ ป็ น สุ ข ก ลั บ สั ม พั น ธ์ กั น
และก้าวหน้าไปตามลำาดับ” 
(“Beatitudes,” 620) คู่มือพระ
คัมภีร์เพิ่มเติมว่า “ผู้เป็นสุขจัดเรียงในลักษณะที่ข้อความแต่ละ
ข้อตั้งอยู่บนข้อความก่อนหน้านั้น” (“ผู้เป็นสุข”)

ประธานฮาโรลด์ บี. ลีสอนว่าผู้เป็นสุขแสดงให้เห็นถึง “ธรรมนูญ 
ของชีวิตที่ดีพร้อม” อันได้แก่ “องค์ประกอบสี่อย่างเกี่ยวข้องกับ 
ตัวเราแต่ละคน” และส่ีอย่าง  “เก่ียวข้องกับสัมพันธภาพทางสังคม 
ของมนุษย์กับคนอื่นๆ” (Decisions for Successful Living 
[1973], 57, 60) แผนภูมิต่อไปนี้จะแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าว

กับตัวเรา กับผู้อื่น

คนที่ยากจนทางวิญญาณ 
ย่อมเป็นสุข

คนที่อ่อนโยนย่อมเป็นสุข

คนทั้งปวงที่โศกเศร้าย่อมเป็นสุข คนที่มีเมตตาย่อมเป็นสุข

คนทั้งปวงที่หิวและกระหายความ
ชอบธรรมย่อมเป็นสุข

คนทั้งปวงที่เป็นผู้สร้างสันติ 
ย่อมเป็นสุข

คนทั้งปวงที่มีใจบริสุทธิ์ 
ย่อมเป็นสุข

คนทั้งปวงที่ถูกข่มเหงเพราะ 
เห็นแก่นามของเราย่อมเป็นสุข

3 นีไฟ 12:4 “คนทั้งปวงที่โศกเศร้�ย่อมเป็นสุข”

•	เอ็ลเดอร์สเป็นเซอร์  เจ. คอนดีแห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายว่าผู้
เป็นสุขจัดเรียงคุณสมบัติอย่างไร “เรามองว่าผู้เป็นสุขอาจเป็น
เหมือนเคล็ดลับความชอบธรรมที่เพิ่มขึ้นทีละขั้น เริ่มจาก ‘คน
ที่ยากจนทางวิญญาณที่มาหา [พระคริสต์]’ (3  นีไฟ 12:3) ขั้น
ต่อไปในทิศทางสู่อาณาจักรซีเลสเชียลคือ โศกเศร้า โดยเฉพาะ 

3 นีไฟ 12:3 “คนที่ย�กจนท�งวิญญ�ณที่ม�ห�เร�ย่อม
เป็นสุข”

•	ประธานฮาโรลด์ บี. ลีให้นิยามความหมายของความยากจน
ทางวิญญาณไว้ดังนี้

“พระอาจารย์ตรัสว่า ‘บุคคลผู้ใดรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณผู้น้ัน 
เป็นสุข เพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา’ (มัทธิว 5:3) แน่นอน 
ว่าบุคคลที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณหมายถึงคนท่ีขัดสนทาง 
วิญญาณ คนที่รู้สึกข้นแค้นทางวิญญาณมากถึงขนาดต้องยื่น
มือออกไปขอความช่วยเหลือด้วยความปรารถนาแรงกล้า . . .

“เราทุกคน หากเราประสงค์จะบรรลุความดีพร้อม เราต้องถาม 
ตัวเราสักครั้งด้วยคำาถามนี้ ‘ฉันยังขาดอะไรอีกบ้าง’ ถ้าเรา 
ประสงค์จะเริ่มต้นปีนขึ้นไปบนเส้นทางสู่ความดีพร้อม” (Stand 
Ye in Holy Places [1974], 210)

•	วลี “ที่มาหาเรา” (3  นีไฟ 12:3) ไม่พบในคำาเทศนาบนภูเขา
ฉบับพันธสัญญาใหม่ แต่ให้ความกระจ่างในคำาสอนของพระผู้
ช่วยให้รอด บุคคลที่ยากจนทางวิญญาณย่อมเป็นสุข ถ้า เรามา
หาพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดทรงพรรณนาไว้ใน 3 นีไฟ 12:2 
ถึงวิธีที่เราจะเริ่มมาหาพระองค์ ตามหลักแล้ว ข้อความ “ที่มา
หาเรา” สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผู้เป็นสุขคนอื่นๆ ด้วย เพื่อให้
ได้รับการปลอบโยน (ข้อ 4) ได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก (ข้อ 5) 
อิ่มเอมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ข้อ  6) ได้รับความเมตตา  
(ข้อ 7) หรือเป็นพระผู้เป็นเจ้า (ข้อ 8) เราต้องมาหาพระคริสต์

ขณะพระผู้ช่วยให้รอดทรงนำาเข้าสู่คำาเทศนาของพระองค์เกี่ยว 
กับการมาหาพระองค์ พระองค์ตรัสถึงบัพติศมา 19 ครั้งระหว่าง 
3  นีไฟ 11:21 กับ 12:2 การ “มาหาพระคริสต์” เต็มตัวรวมถึง
การยอมรับศาสนพิธีแห่งความรอดด้วย

ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบายวิธีเพิ่มเติม 
ที่เราจะมาหาพระคริสต์ได้ดังนี้ “จงมาหาพระคริสต์ผ่านการ 
ประกาศพระกิตติคุณ การทำาให้ชีวิตเราดีพร้อม และการไถ่คน
ตายของเรา เมื่อเรามาหาพระคริสต์ เราจะเป็นพรแก่ชีวิตเราเอง 
ชีวิตของครอบครัวเรา และลูกๆ ของพระบิดาในสวรรค์ ทั้งคน
เป็นและคนตาย” (ใน Conference Report, Apr. 1988,  98; 
หรือ Ensign, May 1988, 85)

3 นีไฟ 12:3–12 ผู้เป็นสุข

•	คำาเทศนาของพระผู้ช่วยให้รอดเร่ิมด้วยคำาประกาศที่เรียกว่า 
ผู้เป็นสุข โดยเร่ิมจากชุดข้อความท่ีประกาศว่า “ย่อมเป็นสุข. . . ” 
(ดู 3 นีไฟ 12:1–11) เป็นสุข หมายถึง “‘โชคดี’ ‘มีความสุข’ หรือ 

3 นีไฟ 12–14
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บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น การให้อภัยและขออภัย การอดอาหารและสวด
อ้อนวอนด้วยใจจริง ทั้งหมดนี้ล้วนเพิ่มความสามารถในการรับ 
พระวิญญาณ งานทางวิญญาณ เกิดผล และเป็นด่านสำาคัญที่
นำาไปสู่การฝึกฟังสุรเสียงของพระเจ้า” (“เราไม่ได้อยู่อย่างโดด
เดี่ยว” ดู เลียโฮนา พ.ย. 1998 หน้า 113)

3 นีไฟ 12:8. “ใจบริสุทธิ์”

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายความหมายของใจบริสุทธิ์ดังนี้

“การไม่มีมารยาคือการมีใจบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นคุณธรรมสำาคัญของ
คนที่จะถูกนับอยู่ในบรรดาผู้ติดตามที่แท้จริงของพระคริสต์ . . .

“ถ้าเราไม่มีมารยา เราจะซื่อสัตย์ แน่วแน่ และชอบธรรม  
ทั้งหมดนี้เป็นคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้าและเรียกร้องจาก 
วิสุทธิชน คนที่ซื่อสัตย์ สุจริต และซื่อตรงในคำาพูดของพวกเขา  
ตรงไปตรงมาในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่หลอกหลวง ไม่ลัก
ขโมย ไม่กลับดำาเป็นขาวกลับขาวเป็นดำา หรือทำาการฉ้อฉลใดๆ  
ความซ่ือสัตย์มาจากพระผู้เป็นเจ้า ความอสัตย์มาจากมารผู้เป็น 
คนมุสานับแต่กาลเริ่มต้น ความชอบธรรมหมายถึงการดำาเนิน 
ชีวิตสอดคล้องกับกฎ หลักธรรม และศาสนพิธีของพระกิตติคุณ” 
(Finding Peace in Our Lives [1995], 181–182)

3 นีไฟ 12:9 ผู้สร้�งสันติ

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เป็นพยานถึงแหล่งกำาเนิดสูงสุดของการเป็นผู้สร้างสันติ “การ 
มาหาพระเยซูคริสต์ในฐานะ ‘องค์สันติราช’ [อิสยาห์ 9:6] เป็น 
เส้นทางสู่สันติบนแผ่นดินโลกและไมตรีท่ามกลางมนุษย์  [ดู  
ลูกา 2:14]” (ใน Conference Report, Oct. 2002,  41; หรือ  
เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 48)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายวิธีเป็นผู้สร้างสันติดังนี้ “ผู้สร้างสันติ: โดย 
นัยจริงๆ แล้ว เฉพาะผู้ที่เชื่อและเผยแพร่ความสมบูรณ์ของพระ 
กิตติคุณเท่านั้นคือผู้สร้างสันติตามความหมายอันสมบูรณ์ของ
ผู้เป็นสุข พระกิตติคุณคือข่าวสารแห่งสันติต่อมวลมนุษย์ ลูก 
ของพระผู้เป็นเจ้า: คนที่ถูกรับเข้ามาในครอบครัวของพระผู้เป็น
เจ้าเนื่องด้วยการอุทิศตนต่อความจริง โดยวิธีนั้นพวกเขาจึง 
กลับเป็นทายาทของพระผู้เป็นเจ้าและทายาทร่วมกับพระคริสต์ 
(โรม 8:14–18; กาลาเทีย 3:26–29; 4:1–7.)” (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vols. [1971–1973], 1:216)

อย่างยิ่งเพราะบาปของเรา เพราะ ‘ความเสียใจอย่างที่ชอบ
พระทัยพระเจ้าย่อมกระทำาให้กลับใจใหม่ซึ่งนำาไปถึงความรอด’ 
(2 โครินธ์ 7:10)” (Your Agency, Handle with Care [1996], 8)

3 นีไฟ 12:5 “คนที่อ่อนโยนย่อมเป็นสุข”

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย
ว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอ

“ถ้าพระเจ้าทรงอ่อนโยน นอบน้อม และอ่อนน้อมแล้วละก ็
เพื่อจะเป็นคนอ่อนน้อมเราต้องทำาสิ่งท่ีพระองค์ทรงทำาในการ 
ประณามความชั่วอย่างองอาจ กล้าส่งเสริมงานที่ชอบธรรม 
กล้าเผชิญปัญหาทุกอย่าง เป็นนายตนเองและควบคุมสถาน- 
การณ์รอบด้านได้ และไม่ทำาเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงของตน

“ความอ่อนน้อมคือไม่อวดอ้าง อวดดี หรือจองหอง ไม่อ่อนแอ 
รวนเร หรืองมงาย . . .

“อ่อนน้อม และ อ่อนโยน บอกเป็นนัยถึงคุณธรรม ไม่ใช่ความ
อ่อนแอ บอกเป็นนัยถึงความละเมียดละไมของอารมณ์ ความ
ไม่โมโหโกรธาและไม่มัวเมาลุ่มหลง. . . คือการไม่คล้อยตาม
อย่างงมงาย ไม่ขลาดเขลาหรือหวาดกลัว

“เราจะอ่อนน้อมได้อย่างไร สำาหรับข้าพเจ้าแล้ว เราต้องเตือน
ตนเองเสมอว่าเราต้องพึ่งพา พึ่งพาใคร พึ่งพาพระเจ้า เราจะ
เตือนตนเองอย่างไร เตือนโดยการสวดอ้อนวอนสม่ำาเสมอ ด้วย 
ความจริงใจ เลื่อมใส และใจกตัญญู” (The Teachings of  
Spencer W. Kimball, ed. Edward L. Kimball [1982], 232–233)

3 นีไฟ 12:6 “หิวและกระห�ยคว�มชอบธรรม”

•	ขณะรับใช้ในฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ ซิสเตอร์ 
เชอรี  แอล. ดิวอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ความปรารถนา  
(หิวและกระหาย) กับ การกระทำา หรือความสามารถที่จะทำาให้ 
บรรลุผลสมปรารถนาไว้ดังนี้ “การที่เราสามารถได้ยินทางวิญ- 
ญาณเชื่อมโยงกับความเต็มใจทำาตามที่เราได้ยิน ประธาน 
ฮิงค์ลีย์มักจะกล่าวว่าวิธีเดียวท่ีท่านรู้ว่าจะทำาส่ิงใดให้สำาเร็จคือ 
คุกเข่าทูลขอความช่วยเหลือจากนั้นก็ลุกขึ้นไปทำางาน การผสม 
ผสานศรัทธากับการทำางานขยันขันแข็งคือสูตรสำาเร็จของการ 
เรียนรู้ภาษาของพระวิญญาณ พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่า ‘คน 
ทั้งปวงที่ หิว และ กระหาย ความชอบธรรมย่อมเป็นสุข, เพราะ
พวกเขาจะอิ่มเอมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ (3 นีไฟ 12:6; เน้น 
ตัวเอน) ความหิวและกระหายแปรเปลี่ยนเป็นการออกแรงเต็ม 
ที่ทางวิญญาณ การนมัสการในพระวิหาร การกลับใจเพื่อให ้

บทที่ 41
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3 นีไฟ 12:14–16 “ให้แสงสว่�งของเจ�้ส่องเช่นนั้น”

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าว
ถึงประสบการณ์ส่วนตัวเม่ือเน้นความสำาคัญของการเป็นแสง
สว่างให้กับผู้อื่น

“ขณะเติบใหญ่บนเกาะลองไอ- 
แลนด์ ในนิวยอร์ก ข้าพเจ้าเข้า 
ใจว่าแสงสว่างสำาคัญเพียงใด 
ต่อคนท่ีเดินทางท่ามกลางความ 
มืดในทะเลกว้าง อันตรายเพียง 

ใดถ้าประภาคารล่ม! จะเกิดหายนะมากเพียงใดถ้าประภาคาร
ไม่ส่องสว่าง!

“เราผู้มีของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องเชื่อถือการ 
กระตุ้นเตือนนั้นเพื่อเราจะเป็นแสงสว่างต่อผู้อื่น

“‘จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง’ พระเจ้าตรัส ‘เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็น
ความดีที่ท่านทำา เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่
ในสวรรค์’ [มัทธิว 5:15–16]

“เราไม่มีวันรู้ว่าใครจะพึ่งเราบ้าง และดังที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัส 
เรา ‘หารู้ไม่ว่าเผ่ือพวกเขาจะกลับมาและกลับใจ, และมาหาเรา 
ด้วยความตั้งใจเด็ดเดี่ยว, และเราจะรักษาพวกเขา; และเจ้าจะ 
เป็นวิถีทางแห่งการนำาความรอดมาสู่พวกเขา’ [3 Nephi 18:32]” 
(ใน Conference Report, Apr. 2002,  82; หรือ เลียโฮนา 
กรกฎาคม 2002 หน้า 88)

3 นีไฟ 12:17–20, 46–47 กฎของโมเสสเกิดสัมฤทธิผล
โดยพระเยซูคริสต์

•	เมื่อถึงเวลาปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดขณะทรง 
เป็นมรรตัย กฎของโมเสสเป็นรากฐานของชีวิตทางศาสนาและ 
สังคมของชาวอิสราเอลมาแล้วกว่าหนึ่งพันปี ชาวนีไฟครอบ- 
ครองบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกฎบนแผ่นจารึก 
ทองเหลือง ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟสอนและปฏิบัติตามกฎ 
นั้น เมื่อพระผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนชาวนีไฟ พระองค์ทรงสอน 
พวกเขาว่ากฎสมบูรณ์แล้วในพระองค์ อย่างไรก็ดี พวกเขาไม ่
ได้คิดว่ากฎของโมเสส “ถูกทำาลาย” แล้วหรือ “สูญหายไป”  
(3  นีไฟ 12:17–18) พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาให้กฎ “สมบูรณ์” 
แต่ไม่ทรง “ทำาลาย” กฎของโมเสสอย่างไร กฎของโมเสสมีทั้ง
แง่มุมทาง ศีลธรรม และ พิธีกรรม

3 นีไฟ 12:13 “เกลือของแผ่นดินโลก”

•	เรื่องราวพระคัมภีร์มอรมอนบ่งบอกว่า “การเป็นเกลือของ 

แผ่นดินโลก” เป็นเป้าหมายท่ีสมาชิกของศาสนจักรควรพยายาม 

ทำาให้บรรลุ (3  นีไฟ 12:13) ในพิธีถวายบูชาสมัยโมเสส เกลือ 

เป็นส่ิงเตือนใจว่าเราควรคจดจำาและรักษาพันธสัญญาของเรา 

กับพระผู้เป็นเจ้า (ดู กันดารวิถี 18:19; 2 พงศาวดาร 13:5) ใน 

ทำานองเดียวกัน วิสุทธิชนควรช่วยฟื้นฟูและรักษาพันธสัญญา

ในยุคสุดท้ายนี้ หลักคำาสอนและพันธสัญญา 101:39–40 จะ

บอกสิ่งที่เราต้องทำาเพื่อจะถูกนับเป็น “เกลือของแผ่นดินโลก”

การถูกนับเป็น “เกลือของแผ่นดินโลก” มีความหมายสำาคัญ  

ขณะรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร ์

คาร์ลอส อี. อเซย์ (1926–1999) อธิบายต่อผู้ดำารงฐานะปุโรหิตว่า

“‘เมื่อมนุษย์ได้รับเรียกมาสู่กิตติคุณอันเป็นนิจของเรา, และทำา

พันธสัญญาด้วยพันธสัญญาอันเป็นนิจ, เราจะนับพวกเขาเป็น

เกลือของแผ่นดินโลกและรสชาติแห่งมนุษย์;

“‘เราเรียกพวกเขาให้เป็นรสชาติแห่งมนุษย์’ (คพ. 101:39–40; 

เน้นตัวเอน)

“คำาว่า รสชาติ (ร-ส-ช-า-ติ) หมายถึงรส กลิ่นหอมจรุงใจ  

คุณภาพน่าสนใจ และชื่อเสียงดีบารมีสูง . . .

“นักเคมีชื่อก้องโลกคนหน่ึงบอกข้าพเจ้าว่าเกลือจะไม่หมดรส 

เค็มตามอายุ แต่จะหมดรสเพราะการผสมและการปนเปื้อน 

ทำานองเดียวกัน อำานาจฐานะปุโรหิตไม่เสื่อมตามอายุ แต่สิ้น

อำานาจเพราะการผสมและการปนเปื้อน . . .

“กลิ่นหอมและคุณภาพของชายคนหนึ่งหมดไปเมื่อเขาทำาให้

สมองปนเปื้อนความคิดที่ไม่สะอาด ใช้ปากลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ ์

โดยพูดน้อยกว่าความจริง และใช้พละกำาลังในการทำาชั่ว . . .

“ข้าพเจ้าใคร่ขอเสนอแนวทางที่เรียบง่ายเหล่านี้ โดยเฉพาะต่อ 

เยาวชนชาย ให้เป็นวิธีรักษารสชาติของเรา คือ ถ้าไม่ สะอาด อย่า 

คิด ถ้าไม่ จริง อย่าพูด ถ้าไม ดี อย่าทำา (ดู Marcus Aurelius, 

‘The Meditations of Marcus Aurelius’ ใน The Harvard 

Classics, Charles W. Eliot, ed., New York: P. F. Collier and 

Son, 1909, p.  211)” (ใน Conference Report, Apr. 1980, 

60–61; หรือ Ensign, May 1980, 42–43)

3 นีไฟ 12–14
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3 นีไฟ 12:19 “ใจที่ชอกช้ำ�และวิญญ�ณที่สำ�นึกผิด”

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเป็น 

พยานถึงคุณค่าของการมีใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด 

ดังนี้ “ข้าพเจ้าเป็นพยนาว่า ‘การไถ่เกิดขึ้นโดยและผ่านพระ 

เมสสิยาห์ผู้บริสุทธ์ิ;...ให้คนท้ังปวงผู้มี ใจชอกช้ำาและวิญญาณ 

ที่สำานึกผิด; และจะสนองตอบเจตนารมณ์ของกฎให้ใครอีกไม่

ได้เลย’ [2  นีไฟ 2:6–7; เน้นตัวเอน] สิ่งที่ขาดไม่ได้นี้ของ ‘ใจที่

ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ กำาหนดให้ต้องว่าง่าย ยอม

ตาม อ่อนน้อม (นั่นก็คือว่านอนสอนง่าย) และเต็มใจเชื่อฟัง” 

(ใน Conference Report, Apr. 1997, 77; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 

1997 หน้า 69)

3 นีไฟ 12:22 “ผู้ใดก็ต�มที่โกรธพี่น้องของเข�”

•	เรื่องราวในพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับคำาสอนของพระผู้ช่วย 

ให้รอดคือ “ผู้ใดโกรธพี่น้องของตน [โดยไม่มีสาเหตุ] ผู้นั้นจะ

ต้องถูกพิพากษาลงโทษ” (มัทธิว 5:22) คำาสอนเรื่องนี้ของพระ 

ผู้ช่วยให้รอดในพระคัมภีร์มอรมอนเหมือนกับในพันธสัญญา

ใหม่เว้นแต่ได้ตัดวลี “โดยไม่มีสาเหตุ” ออกไป นี่บ่งบอกว่าจะดี

ที่สุดถ้าไม่โกรธเลย ควรสังเกตด้วยว่าต้นฉบับสมัยแรกสุดของ 

มัทธิว 5:22 ไม่มีวลี “โดยไม่มีสาเหตุ” (ดู Daniel K. Judd and 

Allen W. Stoddard, “Adding and Taking Away ‘Without a 

Cause’ ใน มัทธิว 5:22,” ใน How the New Testament Came 

to Be, ed. Kent P. Jackson and Frank F. Judd Jr. [Sid-

ney B. Sperry symposium, 2006], 161)

3 นีไฟ 12:27–29 หลีกเลี่ยงตัณห�ร�คะ

•	เอ็ลเดอร์ริชาร์ด  จี. สก็อตต์เปรียบเทียบทั้งผลและแรงจูงใจ 

ให้รักกับผลของตัณหาราคะดังนี้ “ความรักตามนิยามของพระ 

เจ้าจะยกย่อง คุ้มครอง เคารพ และเชิดชูกัน จะจูงใจให้คนหน่ึง 

เสียสละเพื่ออีกคนหนึ่ง ซาตานส่งเสริมความรักจอมปลอม ซึ่ง 

ได้แก่ตัณหาราคะ ตัณหาราคะเกิดจากความหิวเพ่ือสนองความ 

อยากของตนเอง คนที่ทำาการหลอกลวงเช่นนี้จะไม่ค่อยสนใจ

ความเจ็บปวดและความเสียหายที่เกิดกับอีกคนหนึ่ง แม้คำาพูด 

ป้อยอจะอำาพรางไว้ได้เสมอ แต่แรงจูงใจของตัณหาราคะคือ 

การสนองความพอใจของตน” (ใน Conference Report, Apr. 

1991, 43–44; หรือ Ensign, May 1991, 35)

แง่มุม ทางศีลธรรม รวมถึงพระบัญญัติต่างๆ เช่น “เจ้าจะไม ่
ฆ่า” และ “เจ้าจะไม่ประพฤติล่วงประเวณี” พระเยซูคริสต์ทรง
สอนชาวนีไฟว่าพวกเขาไม่เพียงต้องหลีกเลี่ยงการฆาตกรรม
และการประพฤติล่วงประเวณีเท่านั้น แต่พวกเขาต้องหลีกเลี่ยง
ความโกรธและตัณหาราคะด้วย—สภาพของใจที่นำาไปสู่การ
ฆาตกรรมและการประพฤติล่วงประเวณี (ดู 3 นีไฟ 12:21–30) 
ด้วยเหตุนี้พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จึงทำาให้กฎสมบูรณ์
ในแง่ที่ว่าพระกิตติคุณขยายแง่มุมทางศีลธรรมของกฎโมเสส
โดยเป็นกฎที่สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงความจำาเป็นทางศีลธรรมของกฎ
โมเสสและวางกฎไว้ในบริบทของหลักธรรมพระกิตติคุณท่ีกว้าง
ขึ้นซึ่งเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงของใจ

แง่มุม ทางพิธีกรรม ของกฎโมเสสรวมถึงพระบัญญัติเกี่ยวกับ 
เครื่องสัตวบูชาและเคร่ืองเผาบูชาด้วย—สิ่งที่อบินาไดเรียกว่า 
“วิธีปฏิบัติ” และ “ศาสนพิธี” (โมไซยาห์ 13:30) ศาสดาพยากรณ์ 
ชาวนีไฟเข้าใจว่ากฎของโมเสสในส่วนน้ีมุ่งหมายจะช่วยให้ผู้คน 
เฝ้ารอการพลีพระชนม์เพ่ือการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ (ดู 2 นีไฟ 
25:24; เจคอบ 4:5; โมไซยาห์ 16:14–15) ดังน้ันเม่ือพันธกิจของ 
พระผู้ช่วยให้รอดขณะทรงเป็นมรรตัยสำาเร็จลุล่วง ศาสนพิธ ี
ที่เฝ้ารอเหล่านี้จึงไม่ต้องรอคอยเหตุการณ์ในอนาคตอีกต่อไป 
—เหตุการณ์เกิดข้ึนแล้ว และศาสนพิธีเกิดสัมฤทธิผลในแง่ท่ีว่า 
สิ้นสุดแล้ว ด้วยเหตุนี้พระผู้ช่วยให้รอดจึงทรงสอนชาวนีไฟว่า 
เครื่องสัตวบูชาและเครื่องเผาบูชาต้อง “ถูกยกเลิกไป” และว่า 
ผู้ติดตามพระองค์ต้อง “ถวายใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึก 
ผิด” เป็น “เครื่องพลีบูชา” แทน (3 นีไฟ 9:19–20) แทนศาสน- 
พิธีที่เฝ้ารอการชดใช้ พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้งศีลระลึก  
ศาสนพิธีแห่งความระลึกถึง เพื่อให้นึกถึงการพลีพระชนม์เพื่อ
การชดใช้ของพระผู้ช่วยให้รอด (ดู 3 นีไฟ 18:1–11)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกีกล่าวว่า “พระเยซูเสด็จมาเพื่อ 
ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณซึ่งมนุษย์เคยมีก่อนสมัย
ของโมเสส ก่อนสมัยที่มีระเบียบต่ำากว่า เห็นได้ชัดว่าพระองค ์
มิได้เสด็จมาเพื่อทำาลายส่ิงท่ีพระองค์เองเคยเปิดเผยต่อโมเสส
อย่างที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไม่ได้ทำาลายวิชาคณิตศาสตร์โดย
เปิดเผยกฎแคลคูลัสให้นักศึกษาของเขา พระเยซูเสด็จมาเพื่อ
สร้างบนรากฐานที่โมเสสวางไว้ โดยการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของ 
พระกิตติคุณ พระองค์ทรงสนองความจำาเป็นของการปฏิบัติตาม 
ข้อตกลงและเงื่อนไขของพระกิตติคุณขั้นเตรียม ไม่มีใครต้อง
เดินตามแสงจันทร์อีกแล้ว เพราะดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้า”  
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:219–220; ดู  
Stephen  E. Robinson, “The Law after Christ,” Ensign, 
Sept. 1983, 68–73 ด้วย)

บทที่ 41
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แต่เพื่อสอนผู้คนไม่ให้ใช้การหย่าร้างเป็นวิธีแก้ไขความขุ่นข้อง 
หมองใจเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตแต่งงาน เมื่อพูด 
ถึงการหย่าร้าง ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) 
สอนดังนี้

“แน่นอนว่าชีวิตแต่งงานไม่ได้ช่ืนม่ืนไปเสียท้ังหมด หลายปีก่อน 
ข้าพเจ้าตัดคำาพูดเหล่านี้มาจากคอลัมน์ที่เจงคินส์ ลอยด์ โจนส์
เขียนไว้

“‘ดูเหมือนจะเป็นความเชื่อผิดๆ ในหมู่คนหนุ่มสาวหลายพันคน 
ที่จับมือและจุมพิตกันในโรงภาพยนตร์ชนิดจอดรถดูว่าชีวิต 
แต่งงานคือกระท่อมน้อยรายล้อมด้วยดอกไม้บานสะพรั่งตลอด 
กาล ซึ่งสามีหนุ่มหล่อตลอดกาลจะกลับบ้านมาหาภรรยาสาว
สะพรั่งตลอดกาล เมื่อดอกไม้เหี่ยวแห้งโรยรา ความเบื่อหน่าย
มาเยือน และบิลเก็บเงินปรากฏ ศาลหย่าร้างก็แน่นขนัด . . .

“‘ใครก็ตามท่ีวาดมโนภาพว่าความช่ืนม่ืนเป็นเร่ืองปรกติธรรมดา 
จะเสียเวลามากกับการวิ่งตะโกนไปทั่วว่าเขาถูกปล้น’ (“Big  
Rock Candy Mountains,” Deseret News, 12 June 1973, 
p. A4). . . .

“. . .  เรื่องเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่งและข้าพเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา 
ที่สุด คือการหย่าร้าง การหย่าร้างกลายเป็นภัยมหันต์ World 
Almanac ฉบับล่าสุดกล่าวว่า สหรัฐในช่วงสิบสองเดือนจนถึง
เดือนมีนาคม 1990 มีชายหญิงประมาณ 2,423,000 คู่แต่งงาน 
และในช่วงเวลาเดียวกันมีชายหญิงประมาณ 1,177,000 หย่า
ร้าง (ดู The World Almanac and Book of Facts 1991 [New 
York: World Almanac, 1990], p. 834.)

“นี่หมายความว่าในสหรัฐการแต่งงานสองคู่จะเกิดการหย่าร้าง
ราวหนึ่งคู่ . . .

“ความเห็นแก่ตัวมักจะเป็นต้นตอของ. . .ปัญหา . . .

“มีคนมากมายนักที่ถูกพะเน้า- 
พะนอและถูกตามใจก่อนแต่ง 
งานและเมื่อแต่งงานแล้วก็รู้สึก 
ว่าทุกอย่างต้องราบรื่นตลอด 
เวลา ชีวิตมีแต่เร่ืองสำาราญบาน 
ใจ และต้องสนองความอยาก 
โดยไม่คำานึงถึงหลักธรรม ผล
ของการคิดตื้นๆ แบบไร้เหตุผล
เช่นน้ันช่างน่าเศร้าสลดเหลือ
เกิน! . . .
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3 นีไฟ 12:30 “แบกก�งเขนของเจ้�”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร-
สาวกสิบสองอธิบายวลี “แบกกางเขนของเจ้า” ดังนี้

“การแบกกางเขน ทุกวัน หมายถึงการปฏิเสธตน ทุกวัน จาก
ความอยากของเนื้อหนัง

“โดยการเลียนแบบพระอาจารย์ผู้อดทนต่อการล่อลวงแต่ ‘ไม ่
ทรงเอาพระทัยใส่’ เราเองก็สามารถมีชีวิตอยู่ในโลกท่ีเต็มไปด้วย 
การล่อลวง ‘ซึ่งเกิดกับมนุษย์ทั้งหลาย’ (1  โครินธ์ 10:13)  
แน่นอนว่าพระเยซูทรงสังเกตเห็นการล่อลวงมากมายที่เกิดขึ้น 
กับพระองค์ แต่พระองค์มิได้ทรงพิจารณาแล้วพิจารณาอีก พระ 
องค์ทรงปฏิเสธทันที ถ้าเราต้อนรับการล่อลวง อีกหน่อยการ
ล่อลวงจะต้อนรับเรา! การทิ้งแขกที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ไว้ตรง 
ขั้นบันไดหน้าประตูความคิดเป็นวิธีหนึ่งของการ ‘ไม่ใส่ใจ’ หนำา 
ซ้ำาแขกที่ไม่พึงประสงค์เหล่านี้ยังเป็นอนารยชนด้วย ซึ่งถ้าเรา 
ยอมให้เข้ามา กว่าจะขับไล่ออกไปได้ก็รังแต่จะทำาให้เกิดบาด 
แผลฉกรรจ์เท่านั้น” (ใน Conference Report, Apr. 1987, 88; 
หรือ Ensign, May 1987, 71)

3 นีไฟ 12:31–32 “ผู้ใดที่จะแต่งง�นกับน�งซึ่งหย่�ร้�ง
ย่อมประพฤติล่วงประเวณี”

•	เอ็ลเดอร์บรูซอาร์. แมคคองกีอธิบายว่าในข้อนี้พระผู้ช่วยให้ 
รอดกำาลังตรัสกับใครและจะประยุกต์ใช้กับเราในปัจจุบันได้ 
อย่างไร

“กฎที่เคร่งครัดข้อนี้เกี่ยวกับการหย่าร้างไม่ได้ให้แก่พวกฟาริสี 
หรือแก่ชาวโลกทั่วไป แต่ให้แก่สานุศิษย์ของพระองค์เท่านั้น 
‘ในบ้าน’ ที่มาระโกอธิบายในเวลาต่อมา นอกจากนี้ พระเยซูยัง 
ทรงจำากัดการประยุกต์ใช้ข้อนี้ไว้อย่างชัดเจนด้วย ใช่ว่าทุกคน 
จะดำาเนินชีวิตตามมาตรฐานสูงเช่นนั้นได้ หากแต่ประยุกต์ใช ้
เฉพาะกับคนที่ ‘มีกฎให้ไว้’ เท่านั้น

“. . .กฎข้อน้ีอาจมีผลบังคับใช้ในเวลาต่างกันและในหมู่คนหลาย 
กลุ่ม แต่ปัจจุบันนี้ศาสนจักรมิได้ถูกผูกมัดโดยกฎดังกล่าว สมัย 
นี้นอกจากการผิดศีลธรรมทางเพศแล้ว ศาสนจักรอนุญาตให ้
หย่าร้างเพราะเหตุผลบางอย่างด้วย และอนุญาตให้บุคคลที่
หย่าร้างแต่งงานใหม่และได้รับพรทุกประการของพระกิตติคุณ” 
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:548–549)

•	จะเห็นได้ว่าจุดประสงค์ประการหน่ึงในพระดำารัสของพระผู้ 
ช่วยให้รอดไม่ใช่เพ่ือประณามคนท่ีแต่งงานกับคนท่ีเคยหย่าร้าง 

3 นีไฟ 12–14
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3  นีไฟ 13:1–8, 16–18 อย่�ประพฤติชอบเพื่อโอ้อวด
ผู้อื่น

•	ข้อเหล่านี้ใน 3  นีไฟสอนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการให้เงิน
คนยากจนต่อหน้าคนอื่นหรือสวดอ้อนวอนและอดอาหารให้คน
อื่นเห็น พระเจ้าทรงกระตุ้นเราให้ปฏิบัติความชอบธรรมในที่ลับ 
ประธานโธมัส  เอส. มอนสันอธิบายคุณค่าของการรับใช้โดยไม่
ประสงค์ให้ผู้ใดรู้ดังนี้

“ข้าพเจ้าเดินไปที่โต๊ะพนักงาน 
ต้อนรับของโรงพยาบาลขนาด 
ใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อสอบถามเลข
ห้องของผู้ป่วยท่ีข้าพเจ้ามาเย่ียม 
โรงพยาบาลแห่งนี้เหมือนโรง 
พยาบาลเกือบทุกแห่งในประ- 
เทศคือกำาลังอยู่ระหว่างขยาย 
กิจการ หลังโต๊ะที่พนักงาน 
ต้อนรับนั่งอยู่จะมีป้ายขนาด

ใหญ่จารึกคำาขอบคุณสำาหรับผู้บริจาคที่ทำาให้การขยายกิจการ
เกิดขึ้นได้ ชื่อของผู้บริจาคแต่ละคนที่บริจาค 100,000 เหรียญ
ดอลลาร์จะเป็นตัวเขียนสวยงามสลักไว้บนแผ่นป้ายทองเหลือง
แต่ละแผ่นโดยมีโซ่วาววับแขวนคล้องไว้กับป้ายใหญ่

“ชื่อของผู้มีอุปการคุณเป็นที่รู้จักกันดี ผู้นำาของวงการค้า ยักษ ์
ใหญ่ด้านอุตสาหกรรม ศาสตราจารย์ด้านการศึกษา—ล้วนอยู่
ที่นั่น ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในการบริจาคด้วยจิตกุศลของพวกเขา 
จากน้ันสายตาข้าพเจ้าก็หยุดอยู่ท่ีแผ่นป้ายทองเหลือซึ่งต่าง
จากแผ่นป้ายอื่นๆ—คือไม่มีชื่อ มีคำาจารึกไว้คำาเดียว คำาเดียว
เท่านั้นว่า ‘ไม่ประสงค์จะออกนาม’ ข้าพเจ้ายิ้มและสงสัยว่าใคร
คือผู้บริจาคที่ไม่ปรากฏนาม บุคคลผู้นี้จะต้องประสบปีติที่ไม่มี
ใครรู้อย่างแน่นอน . . .

“หนึ่งปีก่อน ฤดูหนาวปีที่แล้ว [ค.ศ. 1981] เครื่องบินไอพ่น 
สมัยใหม่โคลงเคลงหลังจากบินข้ึนและด่ิงลงในแม่น้ำาโปโตแม็ค 
ที่เป็นน้ำาแข็ง การกระทำาที่กล้าหาญและวีรกรรมเยี่ยงวีรบุรุษ 
ประจักษ์ชัดในวันน้ันว่าน่าประทับใจท่ีสุดซ่ึงนักบินของเฮลิคอป- 
เตอร์กู้ภัยเห็นกับตา เชือกชูชีพถูกหย่อนลงมาให้ผู้ที่ตะเกียก 
ตะกายเอาชีวิตรอด แทนท่ีจะคว้าเชือกช่วยชีวิตเพ่ือความปลอด 
ภัยของตน ชายคนนั้นกลับผูกเชือกให้อีกคนหนึ่งเพื่อจะถูกดึง
ขึ้นไปสู่ความปลอดภัย เชือกถูกหย่อนลงมาอีก แต่อีกคนหนึ่ง
ได้รับการช่วยชีวิต ห้าคนรอดชีวิตจากน้ำาที่เย็นเป็นน้ำาแข็ง แต่ 
 

“. . .การเยียวยาความเครียดส่วนใหญ่ในชีวิตแต่งงานไม่ได้อยู่ 

ในการหย่าร้าง แต่อยู่ในการกลับใจ ไม่ใช่การแยกทาง แต่อยู ่

ในความประพฤติชอบท่ีทำาให้ฝ่ายชายยืดอกรับความรับผิด

ชอบและปฏิบัติภาระหน้าที่ของเขา การเยียวยาดังกล่าวพบใน

กฎทองคำา . . .

“จะต้องเต็มใจมองข้ามความผิดเล็กๆ น้อยๆ ให้อภัย แล้วก็ลืม

“ต้องไม่ปริปากพูด อารมณ์หุนหันพลันแล่นเป็นสิ่งเลวร้ายและ

กัดกร่อนที่บ่อนทำาลายความห่วงหาอาทรและขับไล่ความรัก

“ต้องมีวินัยในตนเองคอยยับยั้งการกระทำาทารุณกรรม . . .

“บางครั้งอาจมีเหตุอันควรให้หย่าร้าง ข้าพเจ้าไม่ได้พูดว่าไม่มี

เหตุผลสมควรให้หย่าร้าง แต่ข้าพเจ้าพูดโดยไม่ลังเลว่าการหย่า

ร้างที่แพร่ระบาดในหมู่พวกเราซึ่งดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นทุกแห่งหน 

ไม่ได้มาจากพระผู้เป็นเจ้า แต่เป็นงานของปฏิปักษ์แห่งความ

ชอบธรรม สันติสุข และความจริง” (ใน Conference Report, 

Apr. 1991, 94–98; หรือ Ensign, May 1991, 72–74)

3 นีไฟ 12:48 “เร�อย�กให้เจ�้ดีพร้อม”

•	เป็นไปไม่ได้ที่จะดีพร้อมในชีวิตนี้ อย่างไรก็ดี ประธานเจมส์ 

อี. เฟาสท์อธิบายว่าเราต้องมุ่งหมายความดีพร้อมในเวลานี้เพื่อ 

เราจะสามารถบรรลุความดีพร้อมในชีวิตหน้าได้” ความดีพร้อม 

เป็นเป้าหมายนิรันดร์ แม้เราจะดีพร้อมในความเป็นมรรตัยไม่ได้ 

แต่การพยายามดีพร้อมเป็นพระบัญญัติที่เราทำาตามได้แน่นอน

โดยผ่านการชดใช้” (ใน Conference Report, Apr. 1999, 22; 

หรือ เลียโฮนา May 1999, 19)

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์อธิบายความจำาเป็น 

ของการพยายามแสวงหาความดีพร้อมด้วยว่า “ ‘เหตุฉะนี้ท่าน 

ทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน 

ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ’ (มัทธิว 5:48) นี่คือเป้า 

หมายที่บรรลุได้ เราจะไม่ได้รับความสูงส่ง เราจะไม่บรรลุจุด

หมายของเรา เว้นแต่เราจะดีพร้อม และนี่เป็นเวลาดีที่สุดใน 

โลกแล้วที่จะเริ่มต้นสู่ความดีพร้อม ข้าพเจ้ามีความอดทนไม ่

มากกับคนที่พูดว่า ‘โธ่ ไม่มีใครดีพร้อมหรอก’ ซึ่งบอกเป็นนัย 

ว่า ‘แล้วจะพยายามไปทำาไม’ แน่นอนว่าไม่มีใครดีพร้อมทั้งหมด 

แต่เราพบคนที่ขึ้นบันไดไปไกลแล้ว” (Teachings of Spencer 

W. Kimball, 165)

บทที่ 41
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3 นีไฟ 13:9–13

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนหลักธรรมอะไรบ้าง 
ในข้อเหล่านี้สำาหรับการสวดอ้อนวอนที่มีประสิทธิภาพ

 
3 นีไฟ 13:9–13 ก�รสวดอ้อนวอนของพระเจ้�

•	เราสามารถใช้หลักธรรมในคำาสวดอ้อนวอนของพระเจ้าเป็น 
ต้นแบบสำาหรับการรับใช้ของเราในอาณาจักร ประธานเฮนรีย ์
บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสอนว่า

“การสวดอ้อนวอนเริ่มด้วยความคารวะต่อพระบิดาบนสวรรค์ 
ของเรา จากนั้นพระเจ้าตรัสถึงอาณาจักรและการตั้งอยู่ของ 
อาณาจักร ผู้รับใช้ที่มีประจักษ์พยานว่านี่คือศาสนจักรที่แท้จริง 
ของพระเยซูคริสต์จะรู้สึกปีติในความก้าวหน้าของศาสนจักร 
และปรารถนาจะสละทุกอย่างท่ีตนมีอยู่เพ่ือเสริมสร้างศาสนจักร

“พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็น 
แบบอย่างของมาตรฐานที่
คำาสวดอ้อนวอนต่อไปนี้กำา- 
หนดไว้: ‘ขอให้แผ่นดินของ 
พระองค์มาตั้งอยู่ [ขอให้เป็น
ไปตามพระทัยของพระองค์ 
ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้ 
เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลก]’ 

(ลูกา 11:2) นั่นคือคำาสวดอ้อนวอนของพระองค์ในความทุกข์ 
สุดแสนของการชดใช้เพื่อมนุษยชาติทั้งมวลและคนทั้งโลก (ดู  
มัทธิว 26:42) ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์จะสวดอ้อนวอนว่าแม้แต่งานที่ดู
เหมือนเล็กน้อยที่สุดก็ขอให้เป็นไปตามที่พระผู้เป็นเจ้าทรง
ประสงค์จะให้เป็น การทำางานและการสวดอ้อนวอนเพื่อความ
สำาเร็จของพระองค์มากกว่าเพื่อความสำาเร็จของเราย่อมเกิด
ความแตกต่างโดยสิ้นเชิง

“ต่อจากนั้นพระผู้ช่วยให้รอดทรงกำาหนดมาตรฐานของความ 
บริสุทธิ์ส่วนตัวไว้ให้เราดังนี้ ‘ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระ 
องค์ทั้งหลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทำาผิด 
ต่อข้าพระองค์น้ัน ขออย่าทรงนำาข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง’ 
(ลูกา 11:4) กำาลังใจที่เราต้องให้คนที่เราดูแลมาจากพระผู้ช่วย 
ให้รอด เราและพวกเขาต้องให้อภัยจึงจะได้รับการอภัยจากพระ- 
องค์ (ดู มัทธิว 6:14) เราและพวกเขาหวังจะอยู่อย่างสะอาด
ได้ก็ด้วยความคุ้มครองของพระองค์และด้วยการเปลี่ยนแปลง 
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ในบรรดาคนเหล่านั้นไม่พบวีรบุรุษนิรนาม ไม่มีใครรู้จักชื่อเขา  
‘เขาฝากลมหายใจแห่งชีวิตไว้กับคุณธรรมอันน่ายกย่องของ 
เขา’ (Stephen Spender, ‘I think continually of those—’ 
ใน Masterpieces of Religious Verse, ed. James Dalton 
Morrison [New York: Harper and Brothers Publishers], 
p. 291.) . . .

“ขอให้ความจริง [การรับใช้] ดังกล่าวนำาทางชีวิตเรา ขอให้เรา
มองขึ้นไปขณะมุ่งหน้ารับใช้พระผู้เป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ ขอ 
ให้เราเอียงหูไปทางกาลิลี เพื่อเราจะได้ยินเสียงกึกก้องจากคำา 
สอนของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า ‘อย่ากระทำาศาสนกิจเพื่ออวด 
คนอื่น’ (มัทธิว 6:1) ‘อย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทำานั้น’ 
(มัทธิว 6:3) และเกี่ยวกับการทำาความดีของเรา ‘อย่าบอกเล่า
ให้ผู้ใดฟังเลย’ (มัทธิว 8:4) เมื่อนั้นใจเราจะสว่างขึ้น ชีวิตเราจะ
สดใสขึ้น และจิตวิญญาณเราจะมีค่ามากขึ้น

“การรับใช้ด้วยความรักโดยไม่ประสงค์จะออกนามอาจไม่มีใคร
รู้ แต่พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักของขวัญและผู้ให้” (ใน Conference 
Report, Apr. 1983, 73–74,  76; หรือ Ensign, May 1983, 
55–57)

3 นีไฟ 13:7 “อย�่ใช้คำ�พูดซ้ำ�ๆ ที่ไร้ประโยชน์”

•	ไร้ประโยชน์ หมายถึง “ไร้สาระ ไร้ค่า ไม่มีแก่นสาร คุณค่า  
หรือความสำาคัญ” (Noah Webster’s First Edition of an  
American Dictionary of the English Language, 1828 
[1967]) การสวดอ้อนวอนของเราไร้ประโยชน์เมื่อเราสวดอ้อน 
วอนตามความเคยชินโดยไม่คิดหรือรู้สึกอะไรเลย

“ศาสดาพยากรณ์มอรมอนเตือนว่าถ้าคนใด ‘สวดอ้อนวอนและ 
ไม่ใช่ด้วยเจตนาอันแท้จริงจากใจ. . .ย่อมไม่เป็นประโยชน์กับ 
เขาเลย, เพราะพระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรับคนเช่นนั้น’ (โมโรไน 7:9)  
เพื่อทำาให้การสวดอ้อนวอนของท่านมีความหมาย ท่านต้อง 
สวดอ้อนวอนด้วยความจริงใจและ ‘จนสุดพลังของใจ’ (Moroni 
7:48) . . .พึงระวังท่าทีและคำาพูดที่ท่านใช้” (แน่วแน่ต่อศรัทธา: 
ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้า 72)

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟบี. เวิร์ธลินเตือนเรื่องคำาพูดซ้ำาๆ ในการสวด 
อ้อนวอนว่า “การสวดอ้อนวอนของเราไร้ความหมายเมื่อเรา 
กล่าวคำาเดิมๆ แบบเดิมๆ ซ้ำาบ่อยๆ จนคำาสวดอ้อนวอนกลาย 
เป็นการท่องจำามากกว่าการสื่อสาร นี่คือสิ่งที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงเรียกว่าคำาพูด ‘พล่อยๆ ซ้ำาซาก’ (ดู มัทธิว 6:7)” (“Improving  
Our Prayers,” Ensign, Mar. 2004, 24; ดู แอลมา 34:27–28 
ด้วย)

3 นีไฟ 12–14
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3 นีไฟ 14:1–2 ก�รตัดสิน

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ให้ความกระจ่างในความหมาย 
ของข้อ 1–2 ใน 3  นีไฟ 14 โดยอธิบายความแตกต่างระหว่าง 
การตัดสินที่เป็นธรรมกับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรม จากนั้นท่าน
ได้บรรยายสรุปหลักธรรมเหล่านั้นไว้ดังนี้

“ข้าพเจ้าเคยฉงนว่าพระคัมภีร์บางข้อบัญชาเราว่าอย่าตัดสิน
และอีกหลายข้อแนะนำาเราว่าเราควรตัดสินและถึงกับบอกวิธี
เราด้วย แต่เมื่อข้าพเจ้าศึกษาข้อความเหล่านี้ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า
คำาแนะนำาที่ดูเหมือนขัดแย้งกันเองเหล่านี้สอดคล้องกันเมื่อเรา 
มองให้ถึงนิรันดร กุญแจคือเข้าใจว่ามีการตัดสินสองประเภท 
การตัดสินขั้นสุดท้ายซึ่งเราถูกห้ามทำา และการตัดสินอย่างเป็น 
กลาง ซึ่งเราได้รับคำาแนะนำาให้ทำา แต่ต้องตัดสินตามหลักธรรม 
. . .

“หนึ่ง โดยนิยามแล้ว การตัดสินที่เป็นธรรมจะต้องเป็นการตัด 
สินอย่างเป็นกลาง . . .

“สอง การตัดสินท่ีเป็นธรรมจะได้รับการนำาทางจากพระวิญญาณ 
ของพระเจ้า ไม่ใช่จากความโกรธ ความแค้น ความอิจฉา หรือ
ประโยชน์ส่วนตน . . .

“สาม เพื่อให้เป็นธรรม การตัดสินอย่างเป็นกลางจะต้องอยู่ภาย 
ในการพิทักษ์ของเรา . . .

“สี ่หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ เราควรละเว้นการตัดสินจนกว่าเราจะ
รู้ข้อเท็จจริงมากพอ” (“‘Judge Not’ and Judging,” Ensign, 
Aug. 1999, 7, 9–10)

3 นีไฟ 14:7–8 ขอโดยผ่�นก�รสวดอ้อนวอน

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์แสดงประจักษ์พยานเกี่ยวกับของ 
ประทานและสิทธิพิเศษที่เราแต่ละคนได้ใกล้ชิดพระบิดาบน 
สวรรค์ผ่านการสวดอ้อนวอนว่า “การเข้าถึงพระผู้สร้างของเรา 
โดยผ่านพระผู้ช่วยให้รอดของเราเป็นสิทธิพิเศษและพรประเสริฐ 
ประการหน่ึงของชีวิตเรา. . . ไม่มีอำานาจใดบนแผ่นดินโลก 
สามารถแยกเราจากการเข้าถึงพระผู้สร้างของเราโดยตรงได้ 
ไม่มีความล้มเหลวทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเราสวด 
อ้อนวอน ไม่มีการจำากัดจำานวนครั้งหรือระยะเวลาที่เราจะสวด
อ้อนวอนในแต่ละวันได้ ไม่มีการกำาหนดจำานวนส่ิงท่ีต้องการทูล 
ขอในการสวดอ้อนวอนแต่ละครั้ง เราไม่ต้องผ่านเลขานุการหรือ 
ทำานัดเพื่อจะเข้าไปถึงบัลลังก์แห่งพระคุณ เราเข้าเฝ้าพระองค ์
ได้ทุกเมื่อและทุกที่” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 67; 
หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2002 หน้า 69)

ในใจเราที่การชดใช้ของพระองค์ทำาให้เกิดขึ้น เราต้องการการ 
เปลี่ยนแปลงนั้นเพ่ือจะมีความเป็นเพื่อนอันยั่งยืนของพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ . . .

“ท่านมีความมั่นใจได้ในการรับใช้พระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดจะ
ทรงช่วยท่านทำาส่ิงที่พระองค์ได้ทรงเรียกให้ท่านทำาชั่วคราวใน
ฐานะผู้ทำางานในศาสนจักรหรือตลอดไปในฐานะบิดามารดา 
ท่านสวดอ้อนวอนขอความช่วยเหลือได้มากพอที่จะทำางานและ
รู้ว่าความช่วยเหลือนั้นจะมา” (ใน Conference Report, Apr. 
2000, 83; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน้า 85–87)

3  นีไฟ 13:19–24 “อย�่สะสมทรัพย์ไว้เพื่อตนบนแผ่น
ดินโลก”

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันกล่าวถึงความไม่จีรังของ 
ทรัพย์สมบัติทางโลกไว้ดังนี้

“ความห่วงหาอาทรของเรามักอยู่กับส่ิงของท่ีไม่คงทนและไม่ 
สลักสำาคัญมากเกินไป ทรัพย์สมบัติทางโลกเพียงแต่จัดหาที่อยู ่
ที่กินขณะอยู่บนโลกนี้ เราพึงจัดลำาดับของทอง เงิน บ้าน หุ้น 
ที่ดิน ปศุสัตว์ และทรัพย์สมบัติทางโลกอื่นๆ ให้ถูกต้อง

“ใช่แล้ว โลกนี้เป็นเพียงที่อยู่ชั่วคราว เราอยู่ที่นี่เพื่อเรียนบท 
เรียนแรกสู่ความสูงส่ง—การเชื่อฟังแผนพระกิตติคุณของพระ 
เจ้า” (ใน Conference Report, Apr. 1971, 17; หรือ Ensign, 
June 1971, 33)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองให้ 
ข้อคิดเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติที่เราอาจสะสมไว้เพื่อตัวเราเอง ดังนี้  
“พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าเราไม่ควรสะสมทรัพย์ไว้บนแผ่น 
ดินโลกแต่ควรสะสมทรัพย์ไว้ในสวรรค์ (ดู มัทธิว 6:19–21) ใน
แง่จุดประสงค์สูงสุดของแผนแห่งความสุขอันใหญ่ยิ่ง ข้าพเจ้า
เชื่อว่าทรัพย์สมบัติล้ำาค่าที่สุดบนแผ่นดินโลกและในสวรรค์ 
คือลูกๆ ของเราและอนุชนรุ่นหลังของเรา” (ใน Conference  
Report, Oct. 1993, 100; หรือ Ensign, Nov. 1993, 75)

3 นีไฟ 13:34 “อย�่คิดถึงวันพรุ่ง”

•	พระคัมภีร์มอรมอนให้ความกระจ่างในความหมายของมัทธิว 
6:25–32 โดยบอกว่าพระเยซูกำาลังตรัสคำาเทศนาส่วนน้ีกับสานุ- 
ศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคน (ดู 3 นีไฟ 13:25–34) หลังจากพระเยซู
มอบหน้าที่นี้ให้พวกท่านแล้ว พระองค์ทรงหันพระพักตร์มาตรัส
กับฝูงชนอีกครั้ง (ดู 3 นีไฟ 14:1) จะสังเกตได้ว่าพระเยซูทรงหัน
พระพักตร์กลับไปมาระหว่างผู้ฟังสองกลุ่มนี้ตลอดการเทศนา
ของพระองค์

บทที่ 41
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3 นีไฟ 14:15 “จงระวังศ�สด�พย�กรณ์ปลอม”

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
เตือนให้ระวังคนที่สอนหรือตีพิมพ์หลักคำาสอนเท็จดังนี้ “ขอให ้
เราระวังศาสดาพยากรณ์ปลอมและผู้สอนปลอม ทั้งชายและ 
หญิง ผู้ตั้งตนเป็นผู้ประกาศหลักคำาสอนของศาสนจักรและผู้หา 
ช่องทางเผยแพร่พระกิตติคุณปลอมของพวกเขาและดึงดูดผู้ 
ติดตามโดยเป็นสปอนเซอร์ให้งานสัมมนา หนังสือ และวารสาร 
ท่ีมีเน้ือหาท้าทายหลักคำาสอนพ้ืนฐานของศาสนจักร จงระวังคน 
ที่พูดและตีพิมพ์คัดค้านศาสดาพยากรณ์ที่แท้จริงของพระผู้ 
เป็นเจ้าและพยายามโน้มน้าวคนอื่นๆ โดยไม่คำานึงถึงความ 
ผาสุกนิรันดร์ของคนที่พวกเขาชักจูงเลยสักนิด. . .พวกเขา ‘ตั้ง 
ตนเป็นความสว่างแก่โลก, เพื่อพวกเขาจะหาผลประโยชน์และ 
การสรรเสริญของโลก; แต่พวกเขาไม่ได้แสวงหาความผาสุก 
ของไซอัน’ (2  นีไฟ 26:29)” (ใน Conference Report, Oct. 
1999, 78; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน้า 77)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	อะไรคือความแตกต่างระหว่างการเต็มใจทำาความดีกับการ 

ฝืนใจทำาความดี

•	วิเคราะห์เจตนาของท่านเพื่อดูว่าท่านกำาลังแสวงหา “อาณา- 
จักรของพระผู้เป็นเจ้าก่อน” หรือไม่ (3 นีไฟ 13:33).

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ถอดความผู้เป็นสุขเท่าท่ีท่านจำาได้ จากน้ันให้ตรวจกับ 3 นีไฟ 

12:3–12 เพื่อดูว่าท่านจำาได้มากน้อยเพียงใด

•	ท่านต้องทำาอะไรบ้างเพ่ือจะปฏิบัติตนได้สมบูรณ์แบบมาก 
ข้ึนจากความคิดและความปรารถนาท่ีไม่ชอบธรรม เขียนแผน 
ว่าจะทำาให้สำาเร็จอย่างไร

3 นีไฟ 14:12 กฎทองคำ�

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันอ้างกฎทองคำาและแสดงความ
เห็นดังนี้

“[พระเยซู] ทรงสอนกฎทองคำาโดยตรัสว่า ‘จงปฏิบัติต่อผู้อื่น 
อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน’ [มัทธิว 7:12] หลัก 
ธรรมนี้มีอยู่ในศาสนาหลักๆ เกือบทุกศาสนา คนอื่นๆ เช่นขงจื๊อ 
และอริสโตเติลเคยสอนเรื่องนี้เช่นกัน แต่พระกิตติคุณไม่ได้เริ่ม
ที่การประสูติของพระกุมารในเบธเลเฮม พระกิตติคุณอยู่เป็นนิจ 
และประกาศต่ออาดัมและเอวามาตั้งแต่ต้น พระกิตติคุณหลาย
ส่วนอนุรักษ์ไว้ในวัฒนธรรมมากมาย แม้แต่เทพนิยายของคนที่
ไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าก็ยังเสริมคุณค่าด้วยความจริงหลายตอน
จากสมัยการประทานก่อนๆ

“ไม่ว่าจะพบกฎทองคำาที่ใดและพรรณนาไว้อย่างไร กฎทองคำา 
ก็ยังครอบคลุมมาตรฐานทางศีลธรรมแห่งอาณาจักรของพระ 
ผู้เป็นเจ้า และห้ามคนหนึ่งล่วงล้ำาสิทธิ์ของอีกคนหนึ่ง ทั้งยังมี
ผลต่อประชาชาติ สมาคม และบุคคลเท่าเทียมกัน กฎทองคำา
แทนที่การแก้แค้นแบบ ‘ตาต่อตาและฟันต่อฟัน’ [มัทธิว 5:38] 
ด้วยความเมตตาและขันติธรรม ถ้าเรายังขืนอยู่บนเส้นทางสาย
เก่าและไร้ประโยชน์ เราคงตาบอดและไม่มีฟันอยู่อย่างนั้น”  
(ใน Conference Report, Oct. 2002, 41–42; หรือ เลียโฮนา 
พ.ย. 2002 หน้า 49)

3 นีไฟ 14:15–20

สัญลักษณ์ในข้อเหล่านี้สอนอะไรเราเกี่ยวกับ 
คนที่อ้างตนเป็นศาสดาพยากรณ์

3 นีไฟ 12–14



312

อยู่ในพระคริสต์, และรู้ว่ากฎประทานมาให้เพื่อเจตนารมณ์ใด. 
และหลังจากกฎสมบูรณ์ในพระคริสต์แล้ว, เพื่อพวกเขาจะไม่
ทำาใจตนแข็งกระด้างต่อพระองค์เม่ือพระคริสต์ทรงเห็นสมควร
ยกเลิกกฎ.’ [2 นีไฟ 25:27; เน้นตัวเอน]

“การสอนลักษณะนั้น—การเตือนว่าอย่าทำาใจแข็งกระด้างต่อ- 
ต้านพระคริสต์โดยปกป้องกฎของโมเสสอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
—อาจเหมาะสม (และช่วยชีวิต) คนมากมายที่อยู่ในโลกเก่า 
เวลานั้นและอยู่ทั่วโลกเวลานี้” (Christ and the New Covenant 
[1997], 156–157)

3 นีไฟ 15:2–8 กฎของโมเสสและกฎที่สูงกว�่

•	พระเยซูตรัสว่า “สิ่งเก่าได้ผ่านไปแล้ว, และสิ่งทั้งปวงกลับ
เป็นสิ่งใหม่” (3 นีไฟ 15:3) เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์ 
อธิบายว่า “สำาคัญอย่างย่ิงท่ีจะเข้าใจว่ากฎของโมเสสวางทับอยู่ 
ข้างบน และด้วยเหตุน้ีจึงครอบคลุมพระกิตติคุณพ้ืนฐานหลายๆ 
ส่วนของพระเยซูคริสต์ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว กฎของโมเสสไม่ได้อยู่ 
ต่างหากหรือแยกจากพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และแน่ 
นอนว่าไม่ได้ต่อต้านด้วย. . .จุดประสงค์ของกฎดังกล่าวไม่ได้ 
แตกต่างจากกฎที่สูงกว่าแต่อย่างใด ทั้งสองกฎมีไว้เพื่อนำาผู้คน
มาสู่พระคริสต์” (Christ and the New Covenant, 147) เพราะ
เหตุน้ีพระเยซูจึงตรัสได้ว่า “เพราะเพราะดูเถิด, พันธสัญญาท่ีเรา 
ทำากับผู้คนของเรายังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด; แต่กฎที่ให้แก่โมเสสมี
ที่สุดในเรา” (3 นีไฟ 15:8)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวนีไฟและกฎของโมเสสได้ที่ บท
วิจารณ์สำาหรับโมไซยาห์ 13:27–35 (หน้า 152)

3 นีไฟ 15:5–8 พันธสัญญ�ยังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด

•	ดูคำาอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูหมายถึงเม่ือพระองค์ตรัส
ว่า “เราไม่ทำาลายศาสดาพยากรณ์” (3  นีไฟ 15:6) ได้ที่ บท
วิจารณ์สำาหรับ 3 นีไฟ 12:17–20, 46–47 (หน้า 305)

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า “พันธสัญญาที ่
เราทำากับผู้คนของเรายังไม่สมบูรณ์ทั้งหมด” (3 นีไฟ 15:8) พระ 
เยโฮวาห์ทรงทำาพันธสัญญากับอับราฮัมในสมัยก่อน อับราฮัม 
ได้รับสัญญาเกี่ยวกับ (1) ลูกหลานนิรันดร์ (2) แผ่นดินที่สุดท้าย
แล้วจะเป็นอาณาจักรซีเลสเชียล และ (3)  อำานาจฐานะปุโรหิต
ของพระผู้เป็นเจ้า คำาสัญญาเหล่านี้ทำาไว้กับผู้สืบตระกูลของ 
อับราฮัมด้วย (ดู คพ. 132:30–31) และจะเกิดสัมฤทธิผลใน
อนาคต 

3 นีไฟ  15–17
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ในสมัยของโมเสส ลูกหลานอิสราเอลเป็นคนดื้อรั้นและใจแข็ง 
กระด้าง ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสูญเสียสิทธิพิเศษของการดำาเนิน 
ชีวิตตามความสมบูรณ์ของกฎท่ีสูงกว่า (ดู โมไซยาห์ 13:29–31) 
แต่ได้เพิ่มกฎของโมเสส (กฎที่ต่ำากว่า) เข้าไปแทนเพื่อช่วยให ้
พวกเขามาสู่พระคริสต์ (ดู คพ. 84:18–27) โดยใช้ควบคู่กับกฎ 
ที่สูงกว่าบางส่วนซึ่งพวกเขายังคงได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติ หลัง
จากการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูคริสต์ทรงสอนชาวนีไฟว่ากฎ 
ของโมเสสสมบูรณ์แล้วในพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 12:17–18) พระ 
องค์ทรงสอนว่า “สิ่งเก่าได้ผ่านไปแล้ว” (3 นีไฟ 15:2–4) และว่า 
พระองค์คือ “กฎ, และแสงสว่าง” ให้เดินตาม (3 นีไฟ 15:9)

ขณะที่ท่านอ่าน 3 นีไฟ 15–17 ให้สังเกตความแตกต่างระหว่าง 
ชาวยิวที่ไม่เชื่อกับชาวนีไฟที่สอนได้ เปรียบเทียบความจริงที ่
พระผู้ช่วยให้รอดทรงกันไว้จากผู้คนที่เยรูซาเล็มกับการเปิดเผย 
อันล้ำาเลิศที่ประทานให้ในทวีปอเมริกา สังเกตว่าการเข้าใจคำา 
สอนของพระองค์เรียกร้องศรัทธา การไตร่ตรอง และการสวด 
อ้อนวอน ท่านจะตระหนักถึงคุณค่ามหาศาลของการจ่ายราคา 
น้ันเม่ือท่านอ่านเก่ียวกับปีติจนสุดพรรณนาท่ีสานุศิษย์ผู้ซ่ือสัตย์ 
มากกว่าประสบและประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ของลูกๆ ที่เชื่อ
ของพวกเขา

บทวิจ�รณ์
3  นีไฟ 15:1–10 พระเยซูคริสต์ประท�นและทำ�ให้กฎ
ของโมเสสสมบูรณ์

•	ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนสมัยก่อนสอนว่าสุด 
ท้ายแล้วกฎของโมเสสจะสมบูรณ์ นีไฟ เจคอบ และอบินาได 
ต่างเตรียมผู้คนของพวกเขาให้ยอมรับการยุติกฎของโมเสสใน 
ท้ายที่สุด เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองระบุเหตุผลที่ชาวนีไฟสามารถทิ้งกฎเดิมและยอม 
รับกฎใหม่ได้

“เห็นชัดเจนว่าชาวนีไฟที่มาชุมนุมกันเข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายกว่า 
ชาวยิว ส่วนหนึ่งเพราะศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟระวังมากเมื่อ 
สอนการเปลี่ยนแปลงของกฎ อบินาไดกล่าวว่า ‘สมควรที่ท่าน 
จะ ยังคง รักษากฎของโมเสส; แต่ข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่าน, ว่าเวลา 
จะมาถึง  เม่ือหาบังควรไม่ท่ีจะต้องรักษากฎของโมเสสอีกต่อไป.’ 
[โมไซยาห์ 13:27] ในวิญญาณเดียวกันนี้ นีไฟเน้นว่า ‘เราจึงพูด
เกี่ยวกับกฎเพื่อลูกหลานของเราจะรู้เกี่ยวกับการตายของกฎ;  
และพวกเขา, โดยที่รู้จักการตายของกฎ, จะตั้งตารอชีวิตนั้นซึ่ง 
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“เมษบาล (คนเลี้ยงแกะ) อยู่กับแกะของเขาทั้งวันทั้งคืน. . .ที่ 

จำาเป็นต้องทำาเช่นนี้เพราะภูมิประเทศเป็นที่โล่งแจ้งมีอันตราย 

จากสัตว์ป่าและโจรผู้ร้าย ภาพคุ้นตาที่สุดและชวนมองที่สุด 

ภาพหนึ่งของตะวันออกคือภาพคนเลี้ยงแกะเดินนำาหน้าแกะไป

ยังทุ่งหญ้า. . . เขาเชื่อว่าแกะจะเดินตาม และแกะเองก็คาดหวัง

ว่าเขาจะไม่ทิ้งพวกมันไป . . .

“. . . ย่ิงคนเล้ียงแกะอยู่กับแกะและสนใจแกะของเขามากเท่าใด  

เขาจะยิ่งรู้จักแกะมากเท่านั้น. . .วันหนึ่งผู้สอนศาสนาคนหนึ่ง 

พบคนเล้ียงแกะคนหน่ึงในบริเวณรกร้างท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

เลบานอนและถามเขาหลายเรื่องเกี่ยวกับแกะของเขา คำาถาม

ข้อหนึ่งคือเขานับแกะทุกคืนหรือไม่ คนเลี้ยงแกะตอบว่าไม่ เขา 

จึงถามว่า คนเลี้ยงแกะทราบได้อย่างไรว่าแกะอยู่ครบหรือไม่  

เขาตอบว่า ‘คุณครับ ถ้าคุณเอาผ้าปิดตาผม และนำาแกะตัวใด

ตัวหนึ่งมาให้ผมเมื่อผมเอามือคลำาหน้าแกะ ผมจะบอกได้ทันที

ว่าตัวนั้นใช่แกะของผมหรือไม่’” (George  M. Mackie, Bible 

Manners and Customs [n.d.], 33, 35)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร-

สาวกสิบสองพูดถึงการดูแลด้วยตนเองดังนี้

“พระเยซูคริสต์ทรงเลี้ยงแกะและสอนแกะด้วยพระองค์เอง! . . .

3 นีไฟ 15:9

อะไรจำาเป็นต่อการได้รับชีวิตนิรันดร์

 
3 นีไฟ 15:11–13 “นี่คือแผ่นดินแห่งมรดกของเจ้�”

•	แต่ละเผ่าของอิสราเอลสิบสองเผ่าได้รับแผ่นดินส่วนหนึ่ง 
เป็นมรดกของพวกเขาในแผ่นดินคานาอัน นอกจากสิ่งที่พวก 
เขาได้รับในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แล้ว ผู้สืบตระกูลของโยเซฟยังได ้
รับสัญญาว่าแผ่นดินอเมริกาจะเป็นมรดกส่วนหนึ่งของพวกเขา 
ด้วย พระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งกับสานุศิษย์ชาวนีไฟสิบสองคนว่า 
พวกเขาและผู้คนของพวกเขาคือ “พวกที่เหลืออยู่ของเชื้อสาย 
แห่งโยเซฟ” (3  นีไฟ 15:12) และ “นี่คือแผ่นดินแห่งมรดกของ
เจ้า” (ข้อ 13)

•	เอ็ลเดอร์ออร์สัน  เอฟ. วิทนีย์ (1855–1931) แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองพูดถึงแผ่นดินแห่งมรดกดังนี้ “อีกชื่อหนึ่งของ 
อเมริกา ตามที่พระคัมภีร์มอรมอนตั้งไว้ คือแผ่นดินของโยเซฟ 
ซ่ึงผู้ประสาทพรยาโคบกล่าวถึงเม่ือคร้ังให้พรบุตรสิบสองคนของ 
ท่าน (ปฐมกาล 49:22–26) และศาสดาพยากรณ์โมเสสกล่าว 
ถึงขณะสวดอ้อนวอนขอพรเป็นครั้งสุดท้ายให้อิสราเอลสิบสอง 
เผ่า (เฉลยธรรมบัญญัติ 33:13–15) การที่ยาโคบกล่าวพาดพิง 
ถึงโยเซฟว่าเป็น ‘กิ่งที่เกิดผลอยู่ริมน้ำาพุ มีกิ่งพาดข้ามกำาแพง’ 
ได้เกิดสัมฤทธิผลแล้วในการอพยพข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกของ 
ลีไฮกับคณะของท่านจากเอเชียไปอเมริกา เห็นจะไม่จำาเป็นต้อง 
เพิ่มเติมว่าลักษณะสำาคัญอย่างหนึ่งของทวีปทางตะวันตกเหล่า 
นี้คือเทือกเขาขนาดใหญ่อย่างแอนดีสและร็อกกีที่ผู้ประสาทพร 
ชาวฮีบรูเรียกว่า ‘เนินเขาอมตะ’ ซ่ึงเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
สำาหรับ ‘สิ่งมีค่าของแผ่นดินโลก’—ทอง เงิน และแร่ธาตุอื่นๆ— 
และสำาหรับ “สิ่งมีค่าของสวรรค์’ —บันทึกศักดิ์สิทธิ์ที่ค้นพบแล้ว 
และอื่นๆ ที่ยังจะออกมา” (“The Book of Mormon: Historical  
and Prophetic Phases,” Improvement Era, Sept. 1927, 
944–945)

3 นีไฟ 15:17 “เมษบ�ลเดียว”

•	บ่อยครั้งที่ในพระคัมภีร์เรียกพระเยซูคริสต์ว่าพระเมษบาลผู้ 
ประเสริฐ (ผู้เลี้ยงที่ดี) (ดู คพ. 50:44; ยอห์น 10:7–18; แอลมา  
5:38–60; ฮีลามัน 7:18) อุปลักษณ์เกี่ยวกับเมษบาลและความ
สัมพันธ์ของพระองค์กับแกะของพระองค์หมายถึงการดูแลด้วย
ตนเองและความห่วงใย นักวิจารณ์สมัยใหม่คนหนึ่งพูดถึงการ
ดูแลด้วยตนเองเกี่ยวกับงานของเมษบาลดังนี้

3 นีไฟ 15–17
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3 นีไฟ 16:4–13 คนต่�งช�ติคือใคร

•	เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงคำาว่า คนต่างชาติ ส่วนใหญ่จะหมายถึง 

คนที่ไม่ใช่ชาวยิว ชาวยิวคือใครก็ตามที่เป็นผู้สืบตระกูลของ 

ยูดาห์และใครก็ตามที่มาจากแผ่นดินเยรูซาเล็ม—เช่น ลูกหลาน 

ของลีไฮ ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบาย 

ว่าตามนิยามนี้แสดงว่าคนต่างชาติจำานวนมากมีสายเลือดของ

อิสราเอล “ในสมัยการประทานความสมบูรณ์แห่งเวลา พระ

กิตติคุณมาถึงคนต่างชาติก่อน จากนั้นจึงไปถึงชาวยิว [ดู คพ. 

19:27] อย่างไรก็ดี คนต่างชาติที่ได้รับพระกิตติคุณมีจำานวน 

มากกว่าคนต่างชาติที่เป็นอิสราเอลโดยสายเลือด” (Answers 

to Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith  Jr., 

5 vols. [1957–1966], 4:39)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันว่า “ก่อนหน้านี้เราบอกว่าชาว

ยิวเป็นทั้งประชาชนในอาณาจักรของยูดาห์และเป็นลูกหลาน 

สายตรงของพวกเขา ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับเผ่าที่สังกัด และใน 

การใช้คำานี้เราเคยพูดว่าคนอื่นทั้งหมดเป็นคนต่างชาติ รวมทั้ง 

พวกท่ีเหลืออยู่ของอาณาจักรแห่งอิสราเอลท่ีหายไปและกระจัด 

กระจายไปด้วยซึ่งในตัวพวกเขามีเลือดของคนที่ชื่ออิสราเอล 

ไหลเวียนอยู่ในนั้น ด้วยเหตุนี้โจเซฟ สมิธผู้มาจากเผ่าเอฟราอิม 

ซึ่งเป็นเผ่าหลักและสำาคัญที่สุดของอิสราเอลจึงเป็นคนชาติท่ี 

พระคัมภีร์มอรมอนปรากฏออกมาโดยมือท่าน และสมาชิก 

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ผู้มีพระ

กิตติคุณและเป็นลูกหลานตามสายเลือดของอิสราเอลจึงเป็น 

คนต่างชาติที่นำาความรอดไปให้ชาวเลมันและชาวยิว” (The  

Millennial Messiah [1982], 233)

3 นีไฟ 17:1–3 “ไตร่ตรองถึงเรื่องที่เร�พูด” 

•	นักศึกษาพระกิตติคุณบางคนอาจรู้สึกว่าอ่านพระคัมภีร์หรือ 

ฟังถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์เท่าน้ันก็พอ แต่พระผู้ช่วยให้รอด 

ทรงแนะนำาชาวนีไฟไม่เพียงให้ฟังพระวจนะของพระองค์เท่าน้ัน 

แต่ “ไปบ้านของเจ้า, และไตร่ตรองถึงเรื่องที่เราพูด” (3  นีไฟ 

17:3) พระองค์ทรงสอนว่านี่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจและเตรียม 

“จิตใจไว้สำาหรับวันพรุ่ง” เมื่อพระองค์จะกลับมาอีก (ข้อ  3) ซึ่ง 

สอดคล้องกับข้อความอ่ืนๆ ในพระคัมภีร์ท่ีบัญชาเราให้ไตร่ตรอง 

ส่ิงท่ีเราอ่าน เห็น และได้ยิน โมโรไนถือว่าการไตร่ตรองเป็นส่วน 

 

“. . .พระเยซูทรงรู้จักและทรงเอาใจใส่แกะแต่ละตัว พระองค์

ทรงดูแลอย่างถี่ถ้วนแม้ในเรื่องที่ดูเหมือนไม่สลักสำาคัญอะไร

เลย” (That Ye May Believe [1992], 204–205)

3 นีไฟ 15:18

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อกับความเข้าใจ 
คืออะไร และประยุกต์ใช้กับการศึกษา

พระกิตติคุณของท่านได้อย่างไร

 
3 นีไฟ 16:1–3 แกะอื่น

•	ข้อ 1–3 ของ 3  นีไฟ 16 ให้ความกระจ่างว่ามี “แกะอื่น”  

นอกจากชาวนีไฟ ที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงวางแผนจะทรงเยือน 

พวกเขา ใน 3 นีไฟ 17:4 บอกเราว่าแกะอื่นเหล่านี้คือ “บรรดา 

เผ่าของอิสราเอลที่หายไป” พระเมษบาลผู้ประเสริฐทรงเฝ้าฝูง

แกะของพระองค์โดยทรงดูแลตามความจำาเป็น

3 นีไฟ 16:3–13 ก�รรวมอิสร�เอล

•	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมอิสราเอลได้ที่ “การรวม 

อิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

3  นีไฟ 16:4–7 พระคัมภีร์มอรมอนจะนำ�เร�เข้�ม�สู่
คว�มรู้เรื่องพระคริสต์

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองอธิบายว่าจุดประสงค์หลักของพระคัมภีร์มอรมอนคือเพื่อ
ช่วยนำาเราเข้ามาสู่ความรู้ว่าพระเยซูคือพระคริสต์

“จุดประสงค์สำาคัญของพระคัมภีร์มอรมอนคือพยานหลักฐาน
ถึงพระเยซูคริสต์ของพระคัมภีร์เล่มนี้ จาก 6,000 กว่าข้อในพระ
คัมภีร์มอรมอน เกินกว่าครึ่งกล่าวถึงพระองค์โดยตรง

“ด้วยเหตุนี้ ‘เราพูดถึงพระคริสต์, เราชื่นชมยินดีในพระคริสต์,  
เราสั่งสอนเรื่องพระคริสต์, เราพยากรณ์ถึงพระคริสต์, และเรา
เขียนตามคำาพยากรณ์ของเรา, เพื่อลูกหลานของเราจะรู้ว่าพวก
เขาจะมองหาแหล่งใดเพื่อการปลดบาปของพวกเขา’ (2  นีไฟ  
25:26)” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 8; หรือ เลียโฮนา 
พ.ค. 2005 หน้า 10)

บทที่ 42
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3 นีไฟ 17:2–3

พระผู้ช่วยให้รอดทรงส่งชาวนีไฟให้กลับบ้าน 
ไปทำาอะไร เราได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อ

เราสวดอ้อนวอนและไตร่ตรอง

 
3  นีไฟ 17:4 อิสร�เอลที่กระจัดกระจ�ยไม่ได้ห�ยไป
สำ�หรับพระบิด�

•	ถึงแม้เผ่าอิสราเอลที่กระจัดกระจายจะหายไปจากความรู้ 
ของมนุษย์ แต่ไม่หายไปสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงรู้ว่า 
พวกเขาอยู่ที่ไหน “เพราะพระองค์ทรงรู้ว่าพระองค์ทรงนำาพวก
เขาไปไว้ที่ใด” (3  นีไฟ 17:4) การที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงรู้จัก
พวกเขาและการเสด็จเยือนเผ่าอิสราเอลที่หายไปบ่งบอกถึง
ความเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งเราจะทราบเรื่องราวอื่นๆ เกี่ยวกับ
การเสด็จเยือนแกะของพระเยซู

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ตั้งข้อสังเกตว่า “หนังสือที่หายไปอยู ่
ในบรรดาทรัพย์สมบัติที่จะออกมา พระคัมภีร์ที่มีอยู่ได้กล่าวถึง 
หนังสือเหล่านี้กว่ายี่สิบเล่ม หนังสือที่น่าจะเล่มใหญ่สุดและน่า
ฉงนที่สุดคือบันทึกของเผ่าอิสราเอลที่หายไป (ดู 2 นีไฟ 29:13) 
เราคงจะไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหลักฐานชิ้นที่สามสำาหรับพระ
คริสต์ซึ่งกำาลังจะเกิดขึ้นหากไม่มีพระคัมภีร์มอรมอนอันล้ำาค่า 
ซึ่งเป็นพยานชิ้นที่สองสำาหรับพระคริสต์! บันทึกศักดิ์สิทธิ์ชุดที ่
สามน้ีจึงทำาให้ความจริงมีครบท้ังสามชุด ดังท่ีพระเมษบาลผู้ทรง 
ดีพร้อมตรัสไว้ ถึงเวลานั้น ‘ถ้อยคำาของเราจะรวมไว้เป็นหนึ่ง 
เดียว’ (ข้อ 14) จะมี “แกะคอกเดียวและพระเมษบาลองค์เดียว’ 
(1 นีไฟ 22:25) ในการเช่ือมรวมสมัยการประทานเก่ียวกับคริสต์ 
ศาสนาทั้งหมดของประวัติศาสตร์มนุษย์ไว้ด้วยกัน (ดู คพ. 
128:18)” (ใน Conference Report, Oct. 1986,  70; หรือ 
Ensign, Nov. 1986, 52)

3 นีไฟ 17:5–10 พระเยซูทรงรักษ�และทรงอวยพรผู้คน

•	หลักฐานยืนยันพระเมตตากรุณาท่ีพระเยซูทรงรู้สึกต่อผู้คน 
ซึ่งเป็นพี่น้องชายหญิงของพระองค์อยู่ใน 3 นีไฟ 17:5–10 พระ 
องค์ทรงขอให้นำาคนเจ็บป่วยมาหาพระองค์ และพระองค์ทรง 
รักษาพวกเขาทั้งหมด เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์มุ่ง 
ความสนใจไปที่พลังของชั่วขณะทางวิญญาณดังกล่าว “พระ
คริสต์ทรงขอให้นำาคนเจ็บป่วยและคนตาบอด คนขาเสียและ 
คนพิการ คนเป็นโรคเรื้อนและคนผอมแห้ง คนที่ ‘รับทุกข์ด้วย 

หนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการได้ประจักษ์พยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน  

(ดู โมโรไน 10:3) นีไฟบอกผู้อ่านของท่านว่า “จิตวิญญาณ 

ข้าพเจ้าเบิกบานในเรื่องของพระเจ้า; และใจข้าพเจ้าไตร่ตรอง

อยู่ตลอดเวลาถึงเรื่องที่ข้าพเจ้าเห็นและได้ยินมา” (2 นีไฟ 4:16)

•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดพูดถึงพลังของการไตร่ตรองดังนี้

“เมื่อข้าพเจ้าอ่านพระคัมภีร์ ข้าพเจ้าได้รับการท้าทายจากคำาว่า 
ไตร่ตรอง ซึ่งใช้บ่อยมากในพระคัมภีร์มอรมอน พจนานุกรม
บอกว่า ไตร่ตรอง หมายถึง ‘ชั่งใจ ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง คิด
อย่างรอบคอบ พินิจพิเคราะห์’ . . .

“การไตร่ตรอง ในความรู้สึกของข้าพเจ้าคือรูปแบบหนึ่งของ
การสวดอ้อนวอน อย่างน้อยก็คือการเข้าใกล้พระวิญญาณของ
พระเจ้าในหลายๆ โอกาส นีไฟพูดถึงโอกาสเช่นนั้นครั้งหนึ่งว่า:

“‘เพราะเหตุการณ์ได้บังเกิดขึ้น’ ท่านเขียน ‘หลังจากข้าพเจ้า 
ปรารถนาจะรู้เร่ืองท่ีบิดาข้าพเจ้าเห็นมา, และโดยเช่ือว่าพระเจ้า 
ทรงสามารถทำาให้มันเป็นที่รู้แก่ข้าพเจ้าได้, ขณะที่ข้าพเจ้านั่ง 
ไตร่ตรอง ในใจข้าพเจ้า พระองค์ทรงพาข้าพเจ้าไปในพระวิญ- 
ญาณของพระเจ้า, แท้จริงแล้ว, ไปบนภูเขาสูงยิ่ง  . . . ’ (1 นีไฟ 
11:1 เน้นตัวเอน)

“ต่อจากนั้นคือเรื่องราวของนีไฟเกี่ยวกับนิมิตคร้ังใหญ่ที่พระ 
วิญญาณของพระเจ้าประทานแก่ท่านเพราะท่านเชื่อถ้อยคำา
ของบิดาผู้เป็นศาสดาพยากรณ์และมีความปรารถนาจะรู้มาก
ขึ้น ท่านจึงไตร่ตรองและสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับนิมิตนั้น” (ใน  
Conference Report, Apr. 1973, 117–118; หรือ Ensign,  
July 1973, 90)

•	การไตร่ตรองเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าช่วยไม่ให้เรานิ่งนอนใจ 
ในความใกล้ชิดกับพระองค์ เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบาย 
อันตรายของการไม่ซึมซับพระกิตติคุณในชีวิตเราอย่างสม่ำาเสมอ 
ดังน้ี “ผู้นมัสการท่ีแรมีอัมทัมปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาด้วยจุด 
ประสงค์ที่ว่าพวกเขาจะไม่ต้องพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา 
‘จนกว่าจะมาชุมนุมกันอีก’ ที่แท่นศักดิ์สิทธิ์ในสัปดาห์ต่อมา  
(แอลมา 31:23) จงสังเกตความแตกต่างในวิธีที่พระเยซูทรง 
สอนผู้ติดตามพระองค์ในซีกโลกนี้ [3  นีไฟ 17:3] ดูว่าพระ 
อาจารย์ทรงเน้นเรื่องครอบครัวอย่างไร—เรื่องการไตร่ตรอง การ 
สวดอ้อนวอน การเตรียมด้วยกัน! เราไม่ควรแปลกใจถ้าเราปฏิ- 
บัติศาสนาเป็นกิจวัตรแต่ไม่ให้ความสำาคัญสูงสุดแก่อาณาจักร  
ใจและความคิดเราจะลอยไปหาสิ่งอื่นแน่นอน” (Wherefore, 
Ye Must Press Forward [1977], 30–31)

3 นีไฟ 15–17
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•	สมาชิกศาสนจักรในชิลีมีประสบการณ์คล้ายคลึงกันเมื่อ 
ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) ไปเยี่ยม 
พวกเขา “ข้าพเจ้าเคยเห็นการแสดงความรักมากที่สุดครั้งหนึ่ง 
ต่อเด็กๆ เมื่อข้าพเจ้ารับใช้เป็นประธานสเตคในชิลี ประธาน 
สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ไปเย่ียมชิลีสำาหรับการประชุมใหญ่ 
ระดับภาค สมาชิกของศาสนจักรจากสี่ประเทศมาประชุมกัน 
ในสนามกีฬาซึ่งจุคนได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคน เราถาม 
ประธานคิมบัลล์ว่าท่านต้องการทำาอะไรหลังเลิกประชุม ท่าน
น้ำาตาคลอพลางพูดว่า ‘ผมอยากพบเด็กๆ’ ผู้นำาฐานะปุโรหิต 
คนหน่ึงประกาศผ่านไมโครโฟนว่าประธานคิมบัลล์ต้องการจับ 
มือทักทายหรือให้พรเด็กๆ ทุกคนในสนามกีฬา ผู้คนตกตะลึง—
ไม่มีใครพูดอะไรเลย ประธานคิมบัลล์ทักทายเด็กประมาณสอง 
พันคนทีละคน พลางร้องไห้ขณะจับมือหรือหอมแก้มหรือไม่ก็ 
วางมือบนศีรษะและอวยพรพวกเขา เด็กๆ แสดงความเคารพ  
มองดูท่าน และร้องไห้ตาม ท่านกล่าวว่าท่านไม่เคยรู้สึกถึง 
วิญญาณเช่นนี้มาก่อนในชีวิต นับเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมใน 
ชีวิตสมาชิกศาสนจักรทุกคนที่นั่น” (Janet Peterson and  
Eduardo Ayala, “Friend to Friend,” Friend, Mar. 1996, 6–7)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่าพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอด “ดูเถิด, เราคือกฎ,  

และแสงสว่าง” หมายความว่าอย่างไร (3 นีไฟ 15:9)

•	ท่านคิดว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์ทรงบอกผู้คนให้ไตร่ตรอง 
เรื่องที่พระองค์ทรงสอนและทูลขอความเข้าใจจากพระบิดา
บนสวรรค์ เหตุใดขั้นตอนนี้จึงสำาคัญต่อการเตรียมพวกเขา 
ให้พร้อมรับการเสด็จเยือนครั้งต่อไป

•	ท่านให้ความสำาคัญเพียงใดกับการเข้าใจพันธสัญญาในพระ
คัมภีร์มอรมอน

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	อธิบายให้เพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวเกี่ยวกับ “แกะอื่น” ที่

กล่าวไว้ใน ยอห์น 10:16  กล่าวถึง

•	สนทนากับเพื่อนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าได้เป็นคนหนึ่งที่เห็น 
ปาฏิหาริย์และเหตุการณ์อัศจรรย์ดังบรรยายไว้ใน 3  นีไฟ  
15–17

ประการใดๆ’ ออกมาเพื่อพระองค์จะทรงรักษาพวกเขา. . .  โดย 
ทรงมองเห็นทะลุปรุโปร่งว่าคนเหล่าน้ีปรารถนาจะเห็นปาฏิหาริย์ 
ท่ีพระองค์ทรงแสดงต่อพ่ีน้องชายหญิงของพวกเขาในเยรูซาเล็ม 
และโดยทรงตระหนักทันควันว่าศรัทธาของพวกเขามากพอจะ 
ได้รับการรักษา พระคริสต์จึงทรงสนองความต้องการของแต่ละ 
คนในฝูงชน ‘และพระองค์ทรงรักษาเขาทุกคนเมื่อนำาพวกเขา 
ออกมาเฝ้าพระองค์.’ เพื่อตอบแทนพระเมตตาและพระกรุณา
อันเปี่ยมล้น ทุกคนที่มาชุมนุมกัน ทั้งคนที่ได้รับการรักษาและ
คนที่สมประกอบต่าง ‘น้อมกายลงแทบพระบาท, และนมัสการ 
พระองค์; และมากเท่าที่มา. . .ก็ได้จูบพระบาทของพระองค์, ถึง 
ขนาดที่พวกเขาอาบพระบาทด้วยน้ำาตาของพวกเขา.’ [3  นีไฟ  
17:5–7, 9–10.]” (Christ and the New Covenant, 268–269)

3 นีไฟ 17:11–24 “จงดูเด็กเล็กๆ ของเจ�้”

•	ขณะรับใช้เป็นประธานปฐมวัยสามัญ ซิสเตอร์มิเชลีน  พี.  
กราสลิกล่าวถึงความสามารถของเด็กๆ ในการรับประสบการณ์
ทางวิญญาณดังนี้

“เหตุการณ์นี้มีความหมายต่อดิฉันเมื่อ. . . พระผู้ช่วยให้รอด

ประทานคำาสอนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดให้เฉพาะเด็กๆ จากนั้นก็ทรง

ปล่อยลิ้นพวกเขาเพื่อพวกเขาจะสอนฝูงชนได้ (ดู 3 นีไฟ 26:14)

“แปลกหรือไม่ท่ีว่าหลังจากพระ 

ผู้ช่วยให้รอดเสด็จเยือนชาวนีไฟ 

พวกเขามีชีวิตอยู่ในความสงบ 

สุขและความชอบธรรมเป็น 

เวลาสองร้อยปี เพราะคำาส่ังสอน 

อันน่าพิศวง การให้พร และ 

ความเอาใจใส่ที่พวกเขาและ

ลูกๆ ของพวกเขาได้รับ ความ

ชอบธรรมจึงดำารงอยู่กับลูก

หลานของพวกเขาสืบมาหลายรุ่น

“เราจงอย่าประเมินความสามารถและพลังสืบสานความชอบ
ธรรมของเด็กๆ สมัยนี้ ไม่มีคนกลุ่มใดในศาสนจักรรับความ
จริงได้ง่ายเท่าพวกเขาอีกแล้ว” (“Behold Your Little Ones,” 
Ensign, Nov. 1992, 92–94)
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“สักวันหน่ึงเราจะมีเหตุให้ระลึกถึงการปฏิบัติอย่างไร้เมตตา 

ที่พระองค์ได้รับ การปฏิเสธที่พระองค์ทรงประสบ และความ 

อยุติธรรม . . .ที่พระองค์ทรงอดทน . . .

“. . .   เราสามารถระลึกได้ว่าพระเยซูเสด็จลงต่ำากว่าสิ่งทั้งปวง 

ก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จข้ึนไปอยู่เหนือส่ิงเหล่าน้ันและว่าพระองค์ 

ทรงทนรับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และการล่อลวงทุก

ประเภทเพื่อพระองค์จะทรงเปี่ยมด้วยเมตตาและรู้ว่าจะช่วย

ผู้คนของพระองค์ในความทุพพลภาพของพวกเขาได้อย่างไร” 

(ใน Conference Report, Oct. 1995, 90–91; หรือ Ensign, 

Nov. 1995, 68–69)

3 นีไฟ 18:6–7 ศีลระลึกและก�รปฏิบัติของเหล่�เทพ

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 

ว่าการปฏิบัติของเหล่าเทพเป็นส่วนหนึ่งของคำาสัญญาในคำา

สวดอ้อนวอนศีลระลึกอย่างไร

“ศาสนพิธีเหล่านี้ของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนสำาคัญอย่างยิ่งต่อ

การปฏิบัติของเหล่าเทพด้วย . . .

“ . . .ข่าวสารของเหล่าเทพส่งมาโดยเสียงหรือไม่ก็โดยความคิด

หรือความรู้สึกที่สื่อสารกับจิตใจ . . .

“. . .การสื่อสารส่วนใหญ่ของเหล่าเทพจะรู้สึกหรือได้ยินแทนที่

จะมองเห็น . . .

“โดยปรกติแล้ว พรของความเป็นเพื่อนและการสื่อสารทางวิญ- 

ญาณจะมีให้เฉพาะคนที่สะอาดเท่านั้น. . . โดยผ่านศาสนพิธี 

บัพติศมาและศีลระลึกของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน เราจะได้รับ

การชำาระให้สะอาดจากบาปและได้รับสัญญาว่าถ้าเรารักษา 

พันธสัญญา เราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอด

เวลา ข้าพเจ้าเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวไม่เพียงหมายถึงพระวิญ- 

ญาณบริสุทธิ์เท่านั้นแต่หมายถึงการปฏิบัติของเหล่าเทพด้วย  

เพราะ ‘เทพพูดโดยอำานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์; ดังนั้น,  

เทพจึงพูดพระวจนะของพระคริสต์’ (2  นีไฟ 32:3) ด้วยเหตุนี้

จึงเท่ากับว่าคนที่ดำารงฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนเปิดประตูให้

สมาชิกศาสนจักรทุกคนท่ีมีค่าควรรับศีลระลึกได้รับความเป็น

เพ่ือนจากพระวิญญาณของพระเจ้าและการปฏิบัติของเหล่า

เทพ” (ใน Conference Report, Oct. 1998, 50–51; หรือดู  

เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้า 44)

3 นีไฟ  18–19

บทที ่   43

บทนำ�
ในระหว่างเสด็จเยือนชาวนีไฟ พระผู้ช่วยให้รอดทรงจัดตั้งศีล- 
ระลึกและทรงเน้นว่าจุดประสงค์ของศีลระลึกคือระลึกถึงพระ 
องค์ พระองค์ทรงสัญญาว่า “หากเจ้าระลึกถึงเราตลอดเวลา 
เจ้าจะมีพระวิญญาณของเราอยู่กับเจ้า” (3  นีไฟ 18:11) คำา 
สัญญาเดียวกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก 
ขณะที่ท่านศึกษา 3  นีไฟ 18–19 ให้ไตร่ตรองสิ่งที่พระเยซูทรง
สอนเกี่ยวกับศีลระลึกและการสวดอ้อนวอน และคำาสอนเหล่านี้
ช่วยให้การเป็นสานุศิษย์ของพระคริสต์ลึกซึ้งขึ้นได้อย่างไรทั้งนี้
เพื่อท่านจะได้รับความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดย
สมบูรณ์มากขึ้น

บทวิจ�รณ์
3 นีไฟ 18:1–14 “สิ่งนี้เจ�้จงทำ�ในคว�มระลึกถึง”

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าจุดประสงค์หลักของการรับศีล- 
ระลึกคือเพื่อ ระลึกถึงพระองค์ เรามีโอกาสมุ่งระลึกถึงพระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าในระหว่างศาสนพิธีศีลระลึก เราจึงไม่ควร 
ปล่อยให้ความคิดล่องลอยหรือ 
เขวไปเร่ืองอ่ืน เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงวิธีที่เหมาะ
สมหลายๆ วิธีในการระลึกถึง
พระเจ้าขณะต่อพันธสัญญา
ของเราผ่านศีลระลึก

“เราจะระลึกถึงพระชนม์ชีพใน 
โลกก่อนเกิดของพระผู้ช่วยให้
รอดและทั้งหมดที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงทำา . . .

“เราจะระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของการประสูติในพระชนม์ชีพ 
มรรตัยของพระองค์จากหญิงสาวคนหนึ่ง . . .

“เราจะระลึกถึงปาฏิหาริย์ของพระคริสต์และคำาสอนของพระ 
องค์ การรักษาและความช่วยเหลือของพระองค์ . . .

“. . . เราจะระลึกว่าพระเยซูทรงพบปีติและความสุขเป็นพิเศษ
ในเด็กๆ และตรัสว่าเราทุกควรควรเป็นเหมือนเด็กมากขึ้น . . .

“เราจะระลึกว่าพระคริสต์ทรงเรียกสานุศิษย์ของพระองค์ว่า
เพื่อน . . .

“เราจะ—และควร—ระลึกถึงสิ่งมหัศจรรย์ที่เข้ามาในชีวิตเรา
และ ‘สิ่งที่ดีทั้งหมดมาจากพระคริสต์’ (โมโรไน 7:24). . . .
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วิญญาณที่เราเคยคิดว่ามีมากแล้ว เรายิ่งต้องมีมากขึ้น ความ

เข้มแข็งทางวิญญาณและโอกาสได้ความเข้มแข็งนั้นจะต้อง

เพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนซึ่งเรามีแนวโน้มว่าจะประเมินค่าต่ำาเกิน

จริง . . .

“จงเริ่มด้วยการระลึกถึงพระองค์ ท่านจะระลึกถึงสิ่งที่ท่านรู้และ

สิ่งที่ท่านรัก . . .

“พระเจ้าทรงได้ยินคำาสวดอ้อนวอนของใจท่าน ความรู้สึกของ 

ใจท่าน ความรักที่มีต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเราและพระบุตร 

ที่รักของพระองค์จะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อการสวดอ้อน 

วอนของเราจะข้ึนไปถึงพระองค์เสมอ” (“Always” [CES fireside 

for young adults, Jan. 3, 1999], 2–3, 5; ดู “Always,” Ensign, 

Oct. 1999, 8–10, 12 ด้วย)

3 นีไฟ 18:18 “ฝัดเจ้�ดังข�้วส�ลี”

•	เม่ือพระเยซูทรงเตือนชาวนีไฟว่า “ซาตานปรารถนาจะได้เจ้า, 

เพื่อเขาจะฝัดเจ้าดังข้าวสาลี” (3  นีไฟ 18:18) พระองค์ทรง 

กำาลังสอนข่าวสารเดียวกับที่พระองค์ทรงกล่าวแก่เปโตร (ดู ลูกา 

22:31)

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี 

(1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองอธิบายพระดำารัส 

ของพระเยซูดังนี้ “นี่เป็นสำานวน

ซึ่งแจ่มชัดต่อผู้คนในสมัยนั้น

มากยิ่งกว่าผู้คนในสมัยของเรา 

ในเนื้อหาและสาระทางความ

คิดแล้วพระเยซูกำาลังตรัสว่า 

‘เปโตร ซาตานต้องการเจ้าใน

การเก็บเกี่ยวของเขา เขาต้อง 

การเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของ

เจ้า และเก็บเจ้าไว้ในยุ้งของเขา ในฉางของเขา เพื่อเขาจะได ้

เจ้าไปเป็นสาวกของเขา’ นี่เป็นอุปมาเดียวกับที่เราใช้เมื่อเรา 

กล่าวว่าทุ่งขาวพร้อมจะเก็บเกี่ยว และเราออกไปสั่งสอนพระ

กิตติคุณและเก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของมนุษย์ ซาตานต้องการ 

เปโตร เขาต้องการฝัดเปโตรเหมือนข้าวสาลีหรือเก็บเกี่ยวจิต 

วิญญาณของเปโตร” (Sermons and Writings of Bruce  R. 

McConkie, ed. Mark L. McConkie [1998], 127)
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3 นีไฟ 18:16, 24 “เร�ทำ�แบบอย่�งไว้ให้เจ้�”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองเตือนว่าไม่ว่าบทบาทของเราคืออะไร เราควรพยา- 
ยามเลียนแบบพระอุปนิสัยของพระผู้ช่วยให้รอดให้มากที่สุด

“เราแต่ละคนมีบทบาทต่างกันในครอบครัว ศาสนจักร ชุมชน 
ธุรกิจ การศึกษา และอื่นๆ แม้เราจะมีความต้องการต่างกัน 
แต่สิ่งที่เราต้องการเหมือนกันคือเราต้องมุ่งความสนใจไปที่
คุณลักษณะทั้งหมดของพระคริสต์ โดยเฉพาะคุณลักษณะที่เรา
แต่ละคนต้องการมากที่สุดเพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้น . . .

“แน่นอนว่าเราสามารถทำาแค่บางส่วนและปรับใช้เทคนิคบาง 
อย่างที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็น แต่หากเราไม่เลียน 
แบบพระองค์อย่างครบถ้วนเท่าที่เราจะทำาได้ เราย่อมทำาให้ตน 
เองสูญเสียต้นแบบที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้เราพึงเลียนแบบทั้ง 
ลักษณะและแก่นสาร ตัวอย่างเช่น ความรักของพระผู้เป็นเจ้า
รับประกันว่าพระองค์ทรงฟัง เรานึกหรือว่าพระองค์ทรงเป็นพระ 
ผู้เป็นเจ้าที่ไม่ฟัง หรือทรงขาดเดชานุภาพ หรือไม่เต็มพระทัย 
ยืนหยัดในหลักการ เมื่อเราเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เราจะ
เหมือนพระองค์ทั้งคุณลักษณะและการกระทำา” (A Wonderful 
Flood of Light [1990], 110)

3 นีไฟ 18:18 “เฝ�้ดูและสวดอ้อนวอนเสมอ”

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดสะท้อน 
ความสำาคัญของการมอบหมายให้ “ระลึกถึงพระองค์ตลอด 
เวลา” (คพ. 20:77,  79) และ “สวดอ้อนวอนเสมอ” (3  นีไฟ 
18:18) 

“พระอาจารย์ทรงหมายความว่าอย่างไรเมื่อพระองค์ทรงเตือน
เราให้ ‘สวดอ้อนวอนเสมอ’

“ข้าพเจ้าไม่ฉลาดพอจะรู้จุดประสงค์ทั้งหมดของพระองค์ใน 
การประทานพันธสัญญาให้ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลาและ
ในการเตือนเราให้สวดอ้อนวอนเสมอเกลือกเราจะพ่ายแพ้ แต ่
ข้าพเจ้ารู้จุดประสงค์ประการหนึ่ง นั่นคือเพราะพระองค์ทรงรู ้
อย่างสมบูรณ์ถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อเราและทรงรู้เช่น
กันว่าการเป็นมนุษย์มีความหมายอย่างไร . . .

“. . .พระองค์ทรงรู้ว่าการให้ความห่วงกังวลของโลกบีบค้ันเรา 
เป็นอย่างไร. . .และพระองค์ทรงรู้ว่ามนุษย์อย่างเราไม่มีอำานาจ
จัดการกับความห่วงกังวลเหล่านั้นได้เสมอไป . . .

“. . . เมื่ออิทธิพลชั่วรอบตัวเราทวีความรุนแรง ความเข้มแข็ง
ทางวิญญาณที่เคยมีมากพอจะไม่พอ และความเข้มแข็งทาง 

บทที่ 43
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“ถ้าเราปรารถนาจะปรับปรุง (ซึ่งคือการกลับใจ) และไม่อยู่ภาย 
ใต้ข้อจำากัดของฐานะปุโรหิต ในความเห็นของข้าพเจ้าแล้ว เรา 
ต้องมีค่าควร อย่างไรก็ดี ถ้าเราไม่ปรารถนาจะปรับปรุง ถ้าเราไม่ 
ประสงค์จะทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ เราต้องถามว่า 
เรามีค่าควรรับส่วนศีลระลึกซึ่งทำาหน้าที่เหมือนเป็นตัวกระตุ้น 
การกลับใจและการปรับปรุงตนเอง หรือเรากำาลังลบหลู่จุดประ- 
สงค์ของศีลระลึก ถ้าเราระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและทั้งหมด 
ที่พระองค์ทรงทำามาแล้วและจะทำาเพื่อเรา เราจะปรับปรุงการ 
กระทำาของเราและด้วยเหตุน้ีจึงใกล้ชิดพระองค์มากข้ึน ซ่ึงทำาให้ 
เราอยู่บนถนนสู่ชีวิตนิรันดร์ต่อไป

“อย่างไรก็ดี ถ้าเราไม่ยอมกลับใจและปรับปรุง ถ้าเราไม่ระลึก 
ถึงพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เท่ากับเราได ้
หยุดความก้าวหน้าของเรา และนั่นเป็นความอัปมงคลต่อจิต
วิญญาณของเรา

“ศีลระลึกเป็นประสบการณ์ส่วนตัวอย่างแท้จริง และเราคือคน
ที่รู้แก่ใจดีว่าเรามีค่าควรหรือไม่ . . .

“เมื่อเรารับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร เราจะรู้ถึงสิ่งที่เราต้อง 
ปรับปรุงและรับความช่วยเหลือและตั้งใจว่าจะปรับปรุง ไม่ว่า 
ปัญหาของเราคืออะไร ศีลระลึกให้ความหวังเสมอ

“เราต้องแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้ด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น  
ถ้าเราไม่จ่ายส่วนสิบ เราก็เพียงตั้งใจว่าจะเริ่มจ่าย แต่ปัญหา 
บางอย่างเราต้องพบอธิการของเรา—พระวิญญาณจะทรงบอก
ให้เรารู้ว่าปัญหาใด” (ใน Conference Report, Apr. 1989, 50; 
หรือ Ensign, May 1989, 38–39)

3 นีไฟ 18:36–37 พระเยซูประท�น “อำ�น�จให้ส�นุศิษย์ 
ของพระองค์ที่จะให้พระวิญญ�ณบริสุทธิ์”

•	ฝูงชนไม่รู้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาหรือตรัสอะไรเมื่อพระ 
องค์ทรงสัมผัสสานุศิษย์ของพระองค์และตรัสกับพวกท่าน แต ่
มอรมอนบอกเราว่าเหล่าสานุศิษย์เป็นพยาน” ว่าพระองค์ประ- 
ทานอำานาจให้พวกท่าน [สานุศิษย์] ท่ีจะให้พระวิญญาณบริสุทธ์ิ” 
(3  นีไฟ 18:37) โมโรไนทำาตามสัญญาที่บิดาท่านให้ไว้กับผู้ 
อ่านว่า “ข้าพเจ้าจะแสดงแก่ท่านต่อไปน้ีว่าบันทึกน้ีจริง” (3 นีไฟ 
18:37) เมื่อท่านเล่าเหตุการณ์นี้ในเวลาต่อมาและพระดำารัสที ่
พระคริสต์ตรัสกับสานุศิษย์สิบสองคน ท่านอธิบายเพิ่มเติมว่า 
ตอนท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงสัมผัสสานุศิษย์เพ่ือมอบสิทธิอำานาจ 
พระองค์กำาลังวางพระหัตถ์บนพวกท่าน (ดู โมโรไน 2:1–3)

3 นีไฟ 18:18–21

พระเยซูประทานคำาแนะนำาอะไรในข้อเหล่านี้
ที่จะปรับปรุงการสวดอ้อนวอนของท่าน

 
3 นีไฟ 18:21 “สวดอ้อนวอนในครอบครัวของเจ้�” 

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) พูดถึงความ 

สำาคัญของการสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวดังนี้ “ข้าพเจ้าเชื่อว่า 

ไม่มีส่ิงใดแทนที่การคุกเข่าด้วยกันทุกเช้าค่ำาของ—พ่อแม่ลูกได้ 

ดีพอ การสวดอ้อนวอนเป็นครอบครัวจะทำาให้บ้านสวยงามน่า 

อยู่มากกว่าพรมนุ่มๆ มากกว่าผ้าม่านสวยวิจิตร มากกว่าเฉดส ี

ท่ีจัดวางอย่างลงตัว” (ใน Conference Report, Apr. 1963, 127)

3 นีไฟ 18:26–32 ศ�สนพิธีศักดิ์สิทธิ์

•	สังเกตว่าใน 3 นีไฟ 18:26 พระผู้ช่วยให้รอดทรงยุติพระดำารัส 

แก่ฝูงชนและหันไปตรัสแก่ผู้นำา “ท่ีพระองค์ทรงเลือกไว้” ข่าวสาร 

ของพระองค์ใน ข้อ 28–29 มอบให้ผู้นำาฐานะปุโรหิตเพื่อเตือน 

ว่าอย่ายอมให้ผู้ไม่มีค่าควรรับส่วนศีลระลึก เราเรียนรู้จากข้อ 

เหล่านี้ว่าสมาชิกของศาสนจักรควรปล่อยหน้าท่ีตัดสินความมี

ค่าควรในการรับส่วนศีลระลึกให้เป็นของผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้

ทำาหน้าที่ตัดสินในเรื่องดังกล่าว เช่น อธิการหรือประธานสเตค

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์จอห์น เอช. โกร- 

เบิร์กอธิบายความหมายของการรับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร

ดังนี้
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•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) ที่ปรึกษาที่สองใน 
ฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่าเราสามารถได้รับและรักษาพระวิญ- 
ญาณไว้ได้โดยทำาตามโปรแกรมง่ายๆ สี่ข้อ “ถ้าท่านต้องการได ้
รับและรักษาการนำาทางของพระวิญญาณเอาไว้ ท่านสามารถทำา 
ได้โดยทำาตามโปรแกรมง่ายๆ ส่ีข้อ หน่ึง สวดอ้อนวอน หม่ันสวด 
อ้อนวอน...สอง ศึกษาและเรียนพระกิตติคุณ สาม ดำาเนินชีวิต 
อย่างชอบธรรม กลับใจจากบาปของท่าน...ส่ี รับใช้ในศาสนจักร” 
(“Guidance of the Holy Spirit,” Ensign, Jan. 1980, 5)

3 นีไฟ 19:10–13 รับบัพติศม�ใหม่ 

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่าเหตุใด
พระเยซูจึงทรงบัญชาชาวนีไฟให้รับบัพติศมาอีกครั้ง

“เมื่อพระคริสต์ทรงปรากฏต่อชาวนีไฟในทวีปนี้ พระองค์ทรง 
บัญชาพวกเขาให้รับบัพติศมา แม้พวกเขาจะเคยรับบัพติศมา
เพื่อการปลดบาปมาแล้วก็ตาม. . .พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชา
นีไฟและผู้คนให้รับบัพติศมาอีกครั้ง เพราะพระองค์ทรงจัดตั้ง
ศาสนจักรขึ้นมาใหม่ภายใต้พระกิตติคุณ [ดู 3  นีไฟ 19:7–15; 
26:17] ก่อนหน้านั้นศาสนจักรจัดตั้งภายใต้กฎ [ดู 3 นีไฟ 9:15–
22; 11:10–40; 12:18–19; 15:4–10]

“. . .  ด้วยเหตุผลเดียวกัน โจเซฟ สมิธและคนที่เคยรับบัพติศมา 
ก่อนวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1830 จึงรับบัพติศมาอีกครั้งในวัน 
จัดตั้งศาสนจักร” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R.  
McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:336)

3 นีไฟ 19:18, 22 “พวกท่�นสวดอ้อนวอนต่อพระเยซู”

•	ไม่มีข้อใดในพระคัมภีร์ที่สอนเราให้สวดอ้อนวอนต่อพระเยซู 
อย่างไรก็ดี ในกรณีพิเศษสุดน้ี เหล่าสานุศิษย์กล่าวคำาสวดอ้อน 
วอนต่อพระบุตรไม่ใช่พระบิดา เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองก ี
บอกเหตุผลที่อาจเกิดกรณีนี้ “มีเหตุผลพิเศษว่าเหตุใดจึงทำาเช่น 
น้ันในกรณีน้ีและเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว พระเยซูทรงสอนพวกเขา 
ให้สวดอ้อนวอนในพระนามของพระองค์ถึงพระบิดา ซ่ึงพวกเขา 
ทำาคร้ังแรก...พระเยซูทรงอยู่ต่อหน้าพวกเขาเสมือนหน่ึงตัวแทน 
ของพระบิดา การได้เห็นพระองค์ก็เหมือนพวกเขาเห็นพระบิดา  
การสวดอ้อนวอนพระองค์ ก็เหมือนพวกเขาสวดอ้อนวอนพระ 
บิดา นี่เป็นสถานการณ์ที่พิเศษสุด” (The Promised Messiah: 
The First Coming of Christ [1978], 560–561) อีกท้ังควรสังเกต 
ด้วยว่าพระผู้ช่วยให้รอดรับสั่งชัดเจนว่าผู้คนกำาลังสวดอ้อนวอน 
ต่อพระองค์ในโอกาสนี้เพราะ ดังที่พระองค์ตรัส “ข้าพระองค์อยู ่
กับพวกเขา” (3  นีไฟ 19:22) นอกจากนี้ ในโอกาสดังกล่าว  
“พวกท่านไม่ได้เพิ่มคำาพูดขึ้นมาก, เพราะพวกท่านได้รับมาแล้ว
ว่าจะสวดอ้อนวอนอย่างไร” (3 นีไฟ 19:24)

3 นีไฟ 19:6–8, 16–17

ท่านคิดว่าเหตุใดการคุกเข่าทุกครั้งที่ทำาได้ 
จึงเป็นส่วนสำาคัญของการสวดอ้อนวอน

 
3  นีไฟ 19:9 เหล�่ส�นุศิษย์สวดอ้อนวอนขอพระวิญ- 
ญ�ณบริสุทธิ์

•	สานุศิษย์สิบสองคนที่พระเยซูทรงเลือกไว้สวดอ้อนวอน “ว่า 
จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานมาให้พวกท่าน” (3  นีไฟ 
19:9) เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกีอธิบายความหมายเบื้อง
หลังคำาทูลขอดังกล่าวว่า

“มี. . . ความแตกต่างระหว่างของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์กับการมีสิทธิ์ได้รับของประทาน วิสุทธิชนทุกคนหลัง 
จากบัพติศมาจะได้รับของประทานหรือมีสิทธิ์รับอำานาจการ 
ชำาระให้บริสุทธิ์ของพระวิญญาณ เฉพาะผู้มีค่าควรและรักษา 
พระบัญญัติเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลที่สัญญาไว้ ในทาง
ปฏิบัติ สมาชิกของศาสนจักรมีสิทธิ์รับความเป็นเพื่อนของพระ
วิญญาณบางครั้งขณะพวกเขาพยายามดำารงตนสอดคล้องกับ
พระผู้ไม่มีขอบเขตโดยการเชื่อฟัง

“การมีสิทธิ์ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ถือ 
เป็นของประทานอันสูงส่งที่มนุษย์จะได้รับในความเป็นมรรตัย 
ความจริงของการได้รับของประทานดังกล่าวเป็นพยานยืนยัน 
ว่าวิสุทธิชนที่ได้รับพรนั้นปรองดองกับพระผู้เป็นเจ้าและกำาลัง 
ทำาสิ่งที่รับประกันว่าเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ในภพหน้า” (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 257)

•	ประธานฮีเบอร์  เจ. แกรนท์ (1856–1945) พูดถึงการทูล 
พระผู้เป็นเจ้าวันละสองคร้ังเพ่ือขอการนำาทางจากพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ดังนี้ “ข้าพเจ้าไม่ห่วงหรือแทบไม่ห่วงเด็กชายหรือเด็ก
หญิง เยาวชนชายหรือเยาวชนหญิงที่ทูลวิงวอนพระผู้เป็นเจ้า 
วันละสองครั้งด้วยความสุจริตใจและความจริงใจเพื่อขอการนำา 
ทางจากพระวิญญาณของพระองค์ ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเมื่อการ 
ล่อลวงมาถึง พวกเขาจะมีพลังเอาชนะโดยอาศัยการดลใจที่จะ 
ประทานแก่พวกเขา การวิงวอนพระเจ้าเพื่อขอการนำาทางจาก 
พระวิญญาณของพระองค์จะทำาให้เรามีเครื่องป้องกันตัว และ
ถ้าเราแสวงหาการนำาทางจากพระวิญญาณของพระเจ้าด้วย
ความตั้งใจจริงและความสุจริตใจ ข้าพเจ้ารับรองกับท่านได้ว่า
เราจะได้รับแน่นอน” (Gospel Standards [1976], 26)

บทที่ 43
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ประการหนึ่งซึ่งยืนยันความเชื่อของเราในพระผู้เป็นเจ้าคือพระ 
องค์ทรงเห็นและได้ยินเราสวดอ้อนวอน พระคริสต์ทรงแสดง 
หลักฐานนี้แทนชาวนีไฟ พระองค์ตรัสกับพระบิดาว่า ‘พระองค ์
ทรงเห็นว่าพวกเขาเชื่อในข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงได้ยิน 
พวกเขา’ [3 นีไฟ 19:22] ...นี่คือประเด็นสำาคัญที่นำาไปสู่ปรากฏ- 
การณ์อันน่าอัศจรรย์ของสวรรค์และความเป็นเพื่อนของพระ 
ผู้ปลอบโยนศักดิ์สิทธิ์ (หลายองค์)” (Christ and the New  
Covenant [1997], 280) 

•	เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองอธิบายว่าเราจะเป็นหน่ึงเดียวกับพระบิดาและพระบุตรได้
อย่างไร 

“พระเยซูทรงบรรลุความเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์กับพระบิดา 
โดยทรงยอมให้เน้ือหนังและวิญญาณเป็นไปตามพระประสงค์ 
ของพระบิดา การปฏิบัติศาสนกิจของพระผู้ช่วยให้รอดมีจุด 
ประสงค์ชัดเจนเสมอเพราะไม่มีความคิดและความปรารถนา
ใดไม่สอดคล้องกับพระบิดา พระเยซูตรัสถึงพระบิดาว่า ‘เราทำา
ตามชอบพระทัยพระองค์เสมอ’ [ยอห์น 8:29]. . . .

“โดยแท้แล้ว เราจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระผู้เป็นเจ้าและพระ 
คริสต์ไม่ได้จนกว่าเราจะทำาให้พระประสงค์และความสนพระทัย 
ของพระองค์เป็นความปรารถนาสูงสุดของเรา การยอมจำานน 
เช่นน้ันใช่ว่าจะทำาได้ในวันเดียว แต่โดยผ่านพระวิญญาณศักด์ิ- 
สิทธิ์ พระเจ้าจะทรงสอนเราถ้าเรายอมจนกว่าจะถึงเวลาที่กล่าว
ได้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราดังที่พระบิดาทรงอยู่ในพระองค์ บาง
ครั้งข้าพเจ้านึกกลัวว่าจะถูกเรียกร้องอะไรบ้าง แต่ข้าพเจ้ารู้ว่า 
ในความเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ดังกล่าวเท่านั้นที่เราจะพบ 
ความบริบูรณ์ของปีติ” (ใน Conference Report, Oct. 2002,  
76–77; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 88–89)

3 นีไฟ 19:24 “พวกท่�นไม่ได้เพิ่มคำ�พูดขึ้นม�ก”

•	การสวดอ้อนวอนและ” ไม่ได้เพิ่มคำาพูดขึ้นมาก” หมายความ 
ว่าอย่างไร (3 นีไฟ 19:24) เอ็ลเดอร์จีน อาร์. คุกแห่งสาวกเจ็ด 
สิบให้ข้อคิดดังนี้

“เมื่อเหล่าสานุศิษย์ชาวนีไฟสวดอ้อนวอนต่อเบื้องพระพักตร์ 
พระเยซู พวกท่านเป็นแบบอย่างที่ดีสำาหรับเราทุกคน บันทึก 
กล่าวว่า. . .  ‘พวกท่านไม่ได้เพิ่มคำาพูดขึ้นมาก . . . ’

“นี่ตรงกับพระบัญชาที่พระเจ้าประทานแก่ชาวยิวระหว่างการ 
ปฏิบัติศาสนกิจขณะทรงเป็นมรรตัย พระองค์ตรัสว่า ‘เมื่อท่าน
อธิษฐาน อย่าพูดพล่อยๆ ซ้ำาซากเหมือนคนต่างชาติกระทำา 
เพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำา พระจึงจะทรงโปรดฟัง’ (มัทธิว 
6:7; ดู 3 นีไฟ 13:7 ด้วย)

3  นีไฟ 19:19–20, 27–28 “ข้�พระองค์ขอบพระทัย 
พระองค์” 
•	พระคัมภีร์มีตัวอย่างมากมายที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสขอบ 
พระทัยพระบิดาของพระองค์ (ดู มาระโก 14:23; ยอห์น 6:5–11;  
11:33–35,  41; 1  โครินธ์ 11:23–24) ครั้นเสด็จกลับไปเยือน 
ชาวนีไฟเป็นครั้งที่สอง พระเยซูทรงเริ่มคำาสวดอ้อนวอนครั้งที ่
หนึ่งและครั้งที่สองดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์โดยขอบพระทัย
พระบิดาของพระองค์ (ดู 3 นีไฟ 19:19–20, 27–28) เอ็ลเดอร์ 
โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเน้นหลักธรรมนี้

“การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการแสดงความสำา- 
นึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบิดาบนสวรรค์ของเรา พระ 
องค์ทรงรอเรากล่าวแสดงความขอบพระทัยทุกเช้าค่ำาในการ 
สวดอ้อนวอนที่เรียบง่ายและจริงใจจากใจเราสำาหรับพร ของ 
ประทาน และพรสวรรค์มากมายของเรา

“โดยผ่านการสวดอ้อนวอนแสดงความกตัญญูและน้อมขอบ 
พระทัย เรากำาลังแสดงให้เห็นว่าเราพึ่งบ่อเกิดแห่งปัญญาและ 
ความรู้ท่ีสูงกว่าน่ันคือ—พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและพระบุตรของ 
พระองค์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ของเรา” (ใน 
Conference Report, Apr. 1992, 89; หรือ Ensign, May 1992, 64)

3  นีไฟ 19:20–23, 29 ก�รสวดอ้อนวอนขอคว�มเป็น
หนึ่งเดียว
•	พระเยซูทรงสวดอ้อนวอนพระบิดาบนสวรรค์เพื่อขอความ
เป็นหนึ่งเดียวในหมู่ผู้ติดตามพระองค์และขอความเป็นหนึ่ง
เดียวในหมู่คนที่ผู้ติดตามพระองค์สอนด้วย (ดู ยอห์น 17:11, 
20–21) พระคริสต์ทรงสอนหลักธรรมของความเป็นหนึ่งเดียวไว้
ในพระคัมภีร์หลักคำาสอนและพันธสัญญาเช่นกัน “เรากล่าวแก่
เจ้า, จงเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกัน; และหากเจ้าไม่เป็นน้ำาหนึ่งใจ
เดียวกันเจ้าก็มิใช่ของเรา” (คพ. 38:27)

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์เปรียบเทียบคำาสวดอ้อนวอน 
ของพระเยซูคริสต์เพื่อขอความ 
เป็นหนึ่งเดียวใน 3 นีไฟ 19:20– 
23 กับ ยอห์น 17:11, 20–23  
ดังนี้ “จากพระดำารัสของพระผู้ 
ช่วยให้รอด เราเห็นชัดเจนว่า 
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ประ- 
ทานความเป็นหน่ึงเดียวเช่น 
น้ัน นี่เป็นประเด็นหลักคำาสอน 
ที่มิได้ถ่ายทอดไว้อย่างชัดเจน 
ในเรื่ องราวพันสัญญาใหม่  
นอกจากน้ี หลักฐานสำาคัญท่ีสุด 

3 นีไฟ 18–19
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“โดยทั่วไปวิสุทธิชนยุคสุดท้ายจะทำาตามคำาแนะนำาเหล่านี้ ใน 
การแสดงประจักษ์พยานและในการปราศรัยต่อหน้าสาธารณชน 
น้อยมากท่ีเราจะพูดถึงประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ท่ีสุดของเรา 
และน้อยมากที่เราจะพึ่งเครื่องหมายเพื่อให้มั่นใจว่าพระกิตติ- 
คุณเป็นความจริง ปกติเราจะเพียงแค่ประกาศยืนยันประจักษ ์
พยานของเราถึงความจริงของพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟู 
และให้รายละเอียดเล็กน้อยว่าเราได้รับประจักษ์พยานนั้น
อย่างไร เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ เพราะเครื่องหมาย ติดตาม คน 
เหล่านั้นที่เชื่อ การแสวงหาปาฏิหาริย์เพื่อทำาให้คนบางคน 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นการแสวงหาเครื่องหมายอย่างไม่สมควร 
ด้วยมูลเหตุอย่างเดียวกัน จึงไม่สมควรที่จะเล่าเรื่องปาฏิหาริย์
ให้คนทั่วไปฟังซึ่งรวมถึงคนที่มีระดับวุฒิภาวะทางวิญญาณ 
ต่างจากเรามาก สำาหรับผู้ฟังทั่วไปแล้ว ปาฏิหาริย์จะเสริม 
ศรัทธาสำาหรับบางคนแต่ไม่เหมาะจะเป็นเครื่องหมายสำาหรับ
หลายๆ คน” (“Miracles” [CES fireside for young adults, 
May 7, 2000], 3, www.ldsces.org)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	การจดจำาว่าท่านรู้สึกอย่างไรเม่ือท่านรับบัพติศมาจะปรับ-

ปรุงประสบการณ์ของท่านเม่ือรับส่วนศีลระลึกคราวต่อไปได้
อย่างไร

•	เหล่าสานุศิษย์สวดอ้อนวอน “ขอสิ่งซึ่งพวกท่านปรารถนาที ่
สุด” ซึ่ง “พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานมาให้พวกท่าน” 
(3  นีไฟ 19:9) ท่านปรารถนาอะไรมากที่สุด ท่านรวมความ
ปรารถนาบางอย่างของท่านไว้ในคำาสวดอ้อนวอนของท่าน
หรือไม่ รวมเพราะเหตุใดหรือไม่รวมเพราะเหตุใด

•	สีพระพักตร์ของพระผู้ช่วยให้รอด “ทรงยิ้มแย้มกับ” เหล่า 
สานุศิษย์ของพระองค์ (3  นีไฟ 19:25,  30) ท่านคิดว่านี่
หมายความว่าอย่างไร ท่านทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้สีหน้าของ
ท่านยิ้มแย้มกับคนอื่นๆ

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ท่านอ่านพระคัมภีร์ไปแล้วหลายข้อและคำาสอนอื่นๆ เกี่ยว

กับศีลระลึก ลองปรับปรุงแผนของท่านเพื่อทำาให้ศีลระลึกมี
ความหมายมากขึ้นในชีวิตท่าน

•	ศึกษาคำาพรรณนาเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอนของพระผู้ช่วย 
ให้รอดใน 3 นีไฟ 19:19–23, 27–29, 31–32 ไตร่ตรองหลัก 
ธรรมท่ีคำาพรรณนาเหล่าน้ีสอนท่านเกี่ยวกับการปรับปรุงการ
สวดอ้อนวอนของท่าน บันทึกข้อสังเกตและข้อสรุปของท่าน
ไว้ในบันทึกส่วนตัว

“เมื่อเราสวดอ้อนวอนต่อหน้าสาธารณชน เราพึงระวังอย่าให้ตน 
ถูกชักนำาไปในความปรารถนาเกียรติของมนุษย์ ซ่ึงอาจทำาให้เรา 
ไม่ได้สวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท้จริงหรือสวดอ้อนวอนยืดยาว 
โดยไม่จำาเป็น คำาเตือนเดียวกันนี้ใช้กับคนที่สวดอ้อนวอนให ้
มนุษย์ฟังแทนที่จะสวดอ้อนวอนให้พระเจ้าได้ยิน เราต้องระวัง 
เสมออย่าสวดอ้อนวอน ‘โดยใช้คำาสวยหรู’ หรือสวดอ้อนวอน 
เพื่อให้ประทับใจ พระเจ้าไม่พอพระทัยแน่นอนกับการกระทำา 
เช่นนั้นทั้งจะไม่ทรงตอบคำาสวดอ้อนวอนของคนที่ไม่ได้ให้พระ 
เจ้าเป็นจุดศูนย์รวมหรือคนที่ไม่ได้สวดอ้อนวอนด้วยเจตนาแท้ 
จริง” (Receiving Answers to Our Prayers [1996], 43–44)

3 นีไฟ 19:24–25

ดูเหมือนจะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าสานุศิษย์ 
ในข้อเหล่านี้ เปรียบเทียบคำาตอบของท่านกับ 
3 นีไฟ 19:28–29 และ โมเสส 1:9–11

 
3 นีไฟ 19:35 ป�ฏิห�ริย์เกิดแก่คนเหล่�นั้นที่มีศรัทธ� 
•	ปาฏิหาริย์ที่ยิ่งใหญ่เกิดพร้อมกับการเสด็จเยือนวิสุทธิชน 
ของพระผู้ช่วยให้รอดในสมัยพระคัมภีร์มอรมอน—ปาฏิหาริย์ 
แหง่การรกัษา เหลา่เทพ สพีระพกัตร์สอ่งสวา่ง คำาสวดออ้นวอนที่ 
ศักด์ิสิทธ์ิเกินกว่าจะเขียนไว้ได้ และปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ 
อีกมากมาย พระเยซูทรงประกาศต่อสานุศิษย์ของพระองค์ว่า 
“ศรัทธามั่นคงเช่นนี้เราไม่เคยเห็นในบรรดาชาวยิวทั้งปวง; ดัง 
น้ันเราจึงแสดงปาฏิหาริย์ท่ีย่ิงใหญ่เช่นน้ีกับพวกเขาไม่ได้, เพราะ 
ความกังขาของพวกเขา” (3 นีไฟ 19:35)

ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือไม่หรือวันแห่งปาฏิหาริย์ส้ินสุด
แล้ว เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์สอนว่าปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้น 
แต่เรามักไม่ได้ยินเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของปาฏิหาริย์เหล่านั้น

“เพราะเหตุใดคำาปราศรัยของเราในการประชุมใหญ่สามัญและ 
การประชุมระดับท้องที่จึงไม่พูดให้มากขึ้นเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ 
ท่ีเราเคยเห็น เพราะเหตุว่าเราจะไม่เล่าปาฏิหาริย์ส่วนใหญ่ท่ีเรา 
ประสบให้ใครฟัง ตามคำาสอนในพระคัมภีร์เราถือว่าปาฏิหาริย ์
เหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์และจะบอกเล่าเฉพาะเมื่อพระวิญญาณกระ 
ตุ้นเตือนให้ทำาเท่านั้น . . .

“. . .การเปิดเผยยุคปัจจุบันแนะนำาว่า ‘พวกเขาจะไม่โอ้อวดตน 
ถึงเรื่องเหล่านี้, ทั้งไม่พูดเรื่องเหล่านี้ต่อหน้าโลก; เพราะเรื่อง 
เหล่านี้ให้ไว้แก่เจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้าและเพื่อความรอด’  
(คพ. 84:73) การเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งประกาศว่า ‘จำาไว้ว่าสิ่งซึ่ง 
มาจากเบื้องบนย่อมศักดิ์สิทธิ์, และต้องพูดถึงด้วยความระมัด 
ระวัง, และโดยการบีบคั้นของพระวิญญาณ’ (คพ. 63:64) . . .

บทที่ 43
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“จงเรียนรู้ที่จะสวดอ้อนวอน สวดอ้อนวอนบ่อยๆ สวดอ้อนวอน
ในความคิดและในใจท่าน คุกเข่าสวดอ้อนวอน . . .

“การสวดอ้อนวอนเป็นกุญแจส่วนตัวที่ ท่าน ใช้ไขเข้าสู่สวรรค์  
ลูกบิดอยู่ที่ม่านฝั่งเดียวกันกับท่าน [ดู วิวรณ์ 3:20]” (ใน 
Conference Report, Oct. 1994, 76–77; หรือ Ensign, Nov. 
1994, 59)

3 นีไฟ 20:8–9

พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาอะไรกับคนที่รับส่วน
ศีลระลึก เหตุใดคำาสัญญาดังกล่าวจึงสำาคัญมาก

 
3  นีไฟ 20:8–9 คำ�สัญญ�ของศีลระลึกเกี่ยวกับก�ร
เปี่ยมไปด้วยพระวิญญ�ณ

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน
เรื่องพรเกี่ยวกับการรับส่วนศีลระลึกดังนี้ “การเข้าร่วมประชุมที ่
โบสถ์ในแต่ละสัปดาห์จะเปิดโอกาสให้รับส่วนศีลระลึกตามที่ 
พระเจ้าทรงบัญชาเรา (ดู คพ. 59:9) ถ้าเราทำาด้วยการเตรียมตัว
มาอย่างดีและด้วยเจตคติที่ถูกต้อง การรับส่วนศีลระลึกจะต่อ
ผลการชำาระให้สะอาดของบัพติศมาและทำาให้เรามีคุณสมบัติ 
คู่ควรรับคำาสัญญาท่ีว่าเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับ 
เราตลอดเวลา พันธกิจของพระวิญญาณองค์นั้น พระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ คือเป็นพยานถึงพระบิดาและพระบุตร และนำาเราไป 
สู่ความจริง (ดู ยอห์น 14:26; 2  นีไฟ 31:18) ประจักษ์พยาน 
และความจริง ซึ่งจำาเป็นต่อการเปลี่ยนใจเลื่อมใสของตัวเรา  
เป็นผลชั้นหนึ่งของการต่อพันธสัญญาของเราทุกสัปดาห์ ในการ 
ตัดสินใจแต่ละวันของชีวิตและในการเติบโตทางวิญญาณของ 
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ชื่นชมสัมฤทธิผลของคำาสัญญานั้น” (ใน 
Conference Report, Apr. 2002,  38; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 
2002 หน้า 42)

•	เอ็ลเดอร์โอ๊คส์แนะนำาด้วยว่า “ถึงพี่น้องชายหญิงเหล่านั้นที ่
อาจปล่อยให้ตนเองหย่อนยานในการต่อพันธสัญญาอันสำาคัญ 
ย่ิงน้ีของศีลระลึก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านโดยใช้คำาพูดของฝ่ายประ- 
ธานสูงสุดว่าขอให้ท่าน ‘กลับมาร่วมงานเลี้ยงที่โต๊ะเสวยของ 
พระเจ้า และล้ิมรสผลอันหอมหวานและน่าพึงใจของการผูกมิตร 
กับวิสุทธิชนอีกครั้ง’ (‘An Invitation to Come Back,’ Church 
News, 22 Dec. 1985, 3) จงทำาตนให้มีคุณสมบัติคู่ควรรับคำา 
สัญญาของพระผู้ช่วยให้รอดที่ว่า โดยการรับส่วนศีลระลึกเรา 

3 นีไฟ 20–22

บทที ่   44

บทนำ�
ความหวังของบิดามารดาท่ีชอบธรรมท้ังหลายคือหวังว่าผู้สืบ 
ตระกูลของพวกเขาจะได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าด้วยตนเองและซื่อ- 
สัตย์ต่อพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญากับอับราฮัมและผู้สืบ 
ตระกูลของเขาว่าในยุคสุดท้าย ลูกหลานพวกเขาจะได้รับพร 
ของพระกิตติคุณและจะรวมพวกเขามายังสถานที่ปลอดภัย 
พระบิดาทรงบัญชาพระผู้ช่วยให้รอดให้สอนคำาสัญญาเหล่าน้ี
ต่อชาวนีไฟ

หลักการรวมเก่ียวข้องมากกว่าการนำาผู้คนมารวมกันบนแผ่น 

ดินหนึ่ง แต่ครอบคลุมถึงการรวมทางวิญญาณด้วยซึ่งเกิดขึ้น 

เมื่อมีคนเข้ามาติดต่อและเข้าร่วมศาสนจักร ในสภาพที่กระจัด 

กระจายของพวกเขา อิสราเอลสูญเสียความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า 

พระกิตติคุณ ฐานะปุโรหิต พระวิหาร และความจริงเกี่ยวกับ 

ความรอด แต่พระบิดาทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงเอื้อมพระ- 

หัตถ์ไปช่วยเหลืออิสราเอลในวันเวลาสุดท้ายและมอบพระกิตติ- 

คุณ ฐานะปุโรหิต พระวิหาร และเส้นทางสู่ชีวิตนิรันดร์ให้พวก

เขา พระบิดาบนสวรรค์ทรงประสงค์จะมอบพรของพระกิตติคุณ

ให้ลูกทุกคนของพระองค์และทรงกำาลังช่วยทำาให้เกิดการรวม

ในยุคสุดท้ายนี้

บทวิจ�รณ์
3 นีไฟ 20:1 เร�ควรสวดอ้อนวอนในใจเร�ตลอดเวล�

•	หลังจากสวดอ้อนวอนจบแล้ว พระผู้ช่วยให้รอดได้ประทาน 
คำาแนะนำาที่สำาคัญแก่ชาวนีไฟให้พวกเขาสวดอ้อนวอนในใจ

ตลอดเวลา เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวก

สิบสองประกาศในทำานองเดียวกันว่า

“ศาสดาพยากรณ์บอกเรามา 

นานให้สวดอ้อนวอนบ่อยๆ และ 

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ...

“เราสามารถสวดอ้อนวอนในใจ 

ได้ เราสามารถ นึก คำาสวด

อ้อนวอนได้ โดยเฉพาะเมื่อการ 

ออกเสียงจะรบกวนผู้อื่น” (ใน  

Conference Report, Apr. 

2003, 5; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2003 หน้า 8)

•	ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบ
สองสอนดังนี้
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น่าเสียดายที่ลูกหลานของอิสราเอลทำาบาปต่อพระผู้เป็นเจ้า 
และทำาผิดสัญญาเหล่านี้ ในที่สุด ตามพระดำารัสเตือนของ 
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาถูกขับออกจากแผ่นดินที่สัญญาไว้และ
กระจัดกระจายไปทั่วโลก อย่างไรก็ดี พระเจ้าไม่ทรงลืมพวกเขา  
พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญาว่าวันหนึ่งพวกเขาจะได้รับการ 
สอนพระกิตติคุณและมารวมกันที่แผ่นดินแห่งคำาสัญญา คำา
สัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระองค์ทรงทำาไว้ว่า
จะทรงรวมและสอนลูกหลานของอิสราเอล

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย 
ว่าเราทำาตามกฎแห่งการรวมโดยยอมรับพันธสัญญาพระกิตติ- 
คุณ “บัดนี้ การรวมอิสราเอลประกอบด้วยการเข้าร่วมศาสนจักร 
ที่แท้จริงและการมาสู่ความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้าองค์จริง. . .  ด้วย 
เหตุน้ี บุคคลใดก็ตามท่ียอมรับพระกิตติคุณท่ีฟ้ืนฟู และพยายาม 
นมัสการพระเจ้าในภาษาของพวกเขาและกับวิสุทธิชนในประเทศ 
ที่เขาอาศัยอยู่ แสดงว่าบุคคลนั้นได้ทำาตามกฎแห่งการรวม 
อิสราเอลและเป็นทายาทของพรท้ังหมดท่ีสัญญาไว้กับวิสุทธิชน 
ในวันเวลาสุดท้ายน้ี” (The Teachings of Spencer W. Kimball, 
ed. Edward L. Kimball [1982], 439)

•	ในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักร ผู้นำาสนับสนุนผู้เปลี่ยนใจ 
เล่ือมใสให้ไปสมทบกับวิสุทธิชนในสถานท่ีต่างๆ อันเป็นศูนย์รวม 
ได้แก่ โอไฮโอ มิสซูรี อิลลินอยส์ และยูทาห์ ปัจจุบันวิสุทธิชน 
ได้รับคำาแนะนำาให้เสริมสร้างศาสนจักร ณ สถานที่ซึ่งพวกเขา
อาศัยอยู่ ประธานดีเทอร์  เอฟ. อุคท์ดอร์ฟแห่งฝ่ายประธาน
สูงสุดอธิบายดังนี้

“ในสมัยของเรา พระเจ้าทรงเห็นควรจัดเตรียมพรของพระกิตติ- 
คุณรวมไปถึงจำานวนพระวิหารท่ีเพ่ิมข้ึนในหลายภูมิภาคของโลก 
ด้วยเหตุนี้เราจึงประสงค์จะกล่าวย้ำาคำาแนะนำาที่มีมานานให้
สมาชิกของศาสนจักรอยู่ในแผ่นดินเกิดของตนต่อไปแทนที่จะ
อพยพมาสหรัฐ . . .

“‘เมื่อสมาชิกทั่วโลกยังอยู่ในแผ่นดินเกิดของตนโดยทำางานเพื่อ 
สร้างศาสนจักรในประเทศบ้านเกิด พรมากมายจะมาถึงพวก 
เขาเป็นส่วนตัวและถึงศาสนจักรโดยรวม’” (จดหมายจากฝ่าย
ประธานสูงสุด 1 ธ.ค. 1999)” (ใน Conference Report, Oct. 
2005, 106; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2005 หน้า 120)

•	เอ็ลเดอร์ดักลาส  แอล. คอลลิสเตอร์แห่งสาวกเจ็ดสิบพูดถึง 
จุดประสงค์และขั้นตอนการรวมอิสราเอลในวันเวลาสุดท้ายว่า  
“การรวมในปัจจุบันของเราโดยหลักใหญ่แล้วเป็นการรวมทาง

จะ ‘อิ่ม’ (3 นีไฟ 20:8; ดู 3 นีไฟ 18:9 ด้วย) ซึ่งหมายความว่า
เราจะ ‘เปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณ’ (3 นีไฟ 20:9) พระวิญญาณ 
องค์นั้น—พระวิญญาณบริสุทธิ์—คือผู้ปลอบโยนเรา ผู้หาทาง 
ให้เรา ผู้ส่ือสารกับเรา ผู้แปลของเรา พยานของเรา และผู้ทำาให้ 
เราบริสุทธ์ิ—ผู้นำาทางท่ีไม่เคยผิดพลาดและผู้ชำาระเราให้บริสุทธ์ิ 
ระหว่างเดินทางสู่ชีวิตนิรันดร์” (ใน Conference Report, Oct. 
1996, 82; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 1997 หน้า 70)

3 นีไฟ 20:11–13 อิสย�ห์เขียนเก่ียวกับก�รรวมอิสร�เอล

•	พระเยซูทรงบัญชาชาวนีไฟ และเรา ให้ค้นคว้าถ้อยคำาของ 
อิสยาห์ เมื่อเราเห็นสัมฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ เรา 
จะรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาท่ีพระองค์ทำาไว้กับ 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล Bible Dictionary อธิบายว่า “คำาพยา- 
กรณ์ส่วนใหญ่ของอิสยาห์จะเกี่ยวข้องกับการเสด็จมาของพระ
ผู้ไถ่” (“Isaiah,” 707) การกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล
เป็นหัวข้อหลักสองหัวข้อของอิสยาห์ด้วย

คำาสอนของพระผู้ไถ่และการรวมอิสราเอลสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง  
พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาให้อิสราเอลกระจัดกระจายเพราะพวกเขา 
ทำาบาปและปฏิเสธพระองค์ แต่การชดใช้เปิดโอกาสให้พวกเขา 
คืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า ได้รับการปลดบาป และมารวมกับพระ 
องค์ทั้งทางวิญญาณและทางร่างกาย

•	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมอิสราเอลได้จาก “การรวบ 
รวมอิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

3 นีไฟ 20:11–13

อะไรเป็นกุญแจที่ช่วยให้รู้จังหวะเวลาของ
การรวม (ดู 3 นีไฟ 21:1–7) เรามีบทบาท

อะไรในการรวม (ดู คพ. 88:81)

 
•	พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงการทำาให้พันธสัญญาของพระบิดา 
ในการรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายเกิดสัมฤทธิผล ใครคือ 
อิสราเอล และเหตุใดพวกเขาจึงกระจัดกระจาย พระเจ้าทรง
สัญญากับอับราฮัมว่าผู้สืบตระกูลของท่านจะมีพระกิตติคุณ
และฐานะปุโรหิต โดยผ่านพวกเขาครอบครัวทั้งหมดของแผ่น
ดินโลกจะได้รับพร (ดู อับราฮัม 2:9–11) พระเจ้าทรงต่อคำา 
สัญญาดังกล่าวกับอิสอัคบุตรของอับราฮัม (ดู ปฐมกาล 26:3–5) 
กับยาโคบบุตรของอิสอัค (ดู ปฐมกาล 28:12–15) และกับลูก
หลานอิสราเอลซึ่งเป็นผู้สืบตระกูลของยาโคบ

บทที่ 44
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3 นีไฟ 20:21–22; 21:23–29 เยรูซ�เล็มใหม่จะสร้�งใน
อเมริก�

•	ไซอัน เยรูซาเล็มใหม่ จะเป็น
สถานที่แห่งความปลอดภัย ทั้ง
ทางกายและทางวิญญาณ เมื่อ
ตรัสถึงวันเวลาสุดท้ายพระผู้
ช่วยให้รอดทรงแนะนำาเราให้  
“ยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ”  
(ดู คพ. 45:32) และทรงสัญญา 
กับเราถึงความปลอดภัยใน
ไซอันและในสเตคของนาง 
(ดู คพ. 115:6) พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนเหล่าสานุศิษย์ของ
พระองค์ว่านครแห่งไซอัน เยรูซาเล็มใหม่ จะเป็น “แผ่นดินแห่ง
ความสงบสุข, นครแห่งการพักพิง, สถานที่แห่งความปลอดภัย” 
จนถึงเวลาของการเสด็จมาครั้งที่สอง (ดู คพ. 45:66–71)

หลักแห่งความเชื่อข้อสิบกล่าวว่า “เราเชื่อในการรวมกันอย่าง
เป็นรูปธรรมของอิสราเอลและในการนำากลับคืนมาของเผ่าทั้ง
สิบ; ว่าไซอัน (เยรูซาเล็มใหม่) จะสร้างขึ้นในทวีปอเมริกา; ว่า 
พระคริสต์จะทรงปกครองแผ่นดินโลกด้วยพระองค์เอง; และ,  
ว่าแผ่นดินโลกจะกลับคืนสู่สภาพเดิมและรับรัศมีภาพแห่งเมือง
บรมสุขเกษม”

ในอีกวาระหน่ึง ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอน 
ว่า “การเสริมสร้างไซอันเป็นอุดมการณ์ที่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้า 
ในทุกยุคทุกสมัยให้ความสนใจ เป็นหัวข้อที่บรรดาศาสดาพยา- 
กรณ์ ปุโรหิต และกษัตริย์ทั้งหลายพูดถึงด้วยความเบิกบานใจ 
เป็นพิเศษ. . . เพื่อให้เราได้เห็น ได้มีส่วนร่วม และช่วยให้รัศมี 
ภาพยุคสุดท้ายแผ่ไปข้างหน้า ‘สมัยการประทานความสมบูรณ์
แห่งเวลา  . . . ’ งานที่มุ่งหมายจะนำามาซึ่งการทำาลายอำานาจมืด 
การเปล่ียนโฉมแผ่นดินโลก รัศมีภาพของพระผู้เป็นเจ้า และความ 
รอดของครอบครัวมนุษย์” (History of the Church, 4:609–610)

3 นีไฟ 20:22 พระผู้เป็นเจ้�จะทรงอยู่ท่�มกล�งเร� 

•	ขณะทรงสอนชาวนีไฟเกี่ยวกับไซอันหรือเยรูซาเล็มใหม่ พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรง “อยู่ท่ามกลาง” ผู้คน
ของพระองค์ (3 นีไฟ 20:22) พระเจ้าทรงใช้วลีคล้ายกันในหลัก
คำาสอนและพันธสัญญา

วิญญาณ ไม่ใช่ทางภูมิศาสตร์ พระคริสต์ทรงประกาศว่าในยุค 

สุดท้ายพระองค์จะทรง ‘สถาปนาศาสนจักร [ของพระองค์]’  

‘สถาปนาผู้คน [ของพระองค์]’ และ ‘สถาปนาไซอัน [ของ 

พระองค์] ในบรรดาพวกเขา’ (3  นีไฟ 21:22; 3  นีไฟ 20:21;  

3  นีไฟ 21:1) เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาศาสนจักรของพระองค์

ในสมัยของเรา ผู้คนจะได้รับการสอนพระกิตติคุณและจะ ‘นำา

พวกเขามาสู่ความรู้เรื่องพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขา’ 

(3 นีไฟ 20:13) โดยไม่ต้องจากบ้านของพวกเขา ตรงข้ามกับคำา

ประกาศในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟู เวลานี้

ผู้นำาของเราออกคำาสั่งว่าการรวมอิสราเอลควรเกิดขึ้นในแต่ละ 

ประเทศและท่ามกลางทุกภาษา ความจำาเป็นของการอยู่ใกล้

วิสุทธิชนส่วนใหญ่น้อยกว่าเมื่อศตวรรษก่อนเพราะนิตยสาร

ศาสนจักรและการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมได้สร้างสะพานเชื่อม

ระยะทางและเวลาโดยสร้างสำานึกของความเป็นหนึ่งเดียว

ทั่วทั้งศาสนจักร ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับกุญแจ ศาสนพิธี หลักคำา

สอน และของประทานทางวิญญาณอย่างเดียวกัน” (“Book of 

Mormon Principles: The Gathering of the Lord’s Faithful,” 

Ensign, Oct. 2004, 59)

3 นีไฟ 20:14, 22 แผ่นดินแห่งมรดก

•	พระเยซูทรงสอนชาวนีไฟว่าพระบิดาบนสวรรค์ประทาน

แผ่นดินอเมริกาให้เป็นมรดกของพวกเขา ลีไฮได้รับคำาสัญญา 

นี้ด้วยเมื่อท่านมาถึงแผ่นดินที่สัญญาไว้ (ดู 2  นีไฟ 1:5) สิ่งนี้ 

ยืนยันพรที่ยาโคบมอบให้โยเซฟเมื่อท่านกล่าวว่า “ส่วนพรที่มา 

จากบิดาของเจ้าศักดิ์สิทธิ์มากกว่าพรที่มาจากภูเขาถาวร คือ 

จากความสมบูรณ์แห่งเนินเขาเนืองนิตย์” (ปฐมกาล 49:26)  

วลี “ความสมบูรณ์แห่งเนินเขาเนืองนิตย์” หมายถึงซีกโลก

ตะวันตก ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบาย 

ว่า “พระเจ้าประทาน . . .  อเมริกาให้เป็นสมบัติเนืองนิตย์ของ 

โยเซฟบุตรของยาโคบ ลูกหลานของโยเซฟ เมื่อได้รับการชำาระ

ให้สะอาดจากบาปแล้วและเม่ือพวกเขาออกมาในการฟื้นคืน

ชีวิต พวกเขาจะได้รับส่วนนี้ของแผ่นดินโลกเป็นมรดก แผ่น

ดินนี้จะเป็นของพวกเขาตลอดกาล” (Doctrines of Salvation, 

comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:88)

3 นีไฟ 20–22
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เรา พงศ์พันธุ์แท้ของอับราฮัมและคนเหล่านั้นที่รวมไว้ในครอบ- 
ครัวท่านโดยการรับเข้ามาจะได้รับพรเหล่าน้ันท่ีสัญญาไว้ขึ้น 
อยู่กับการยอมรับพระกิตติคุณและการเชื่อฟังพระบัญญัติของ
พระองค์” (ใน Conference Report, Apr. 1995, 42–43; หรือ 
Ensign, May 1995, 33)

3 นีไฟ 20:29 คำ�พย�กรณ์เกี่ยวกับก�รฟื้นฟูเยรูซ�เล็ม

•	การฟื้นฟูเผ่ายูดาห์และนครเยรูซาเล็มดูเหมือนจะเป็นหัวข้อ
สำาคัญของคำาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์  
มอรมอน ในสมัยการประทานของเรา พระเจ้าทรงประกาศดังนี้

“ฉะนั้น, ให้พวกเขา, ผู้อยู่ในบรรดาคนต่างชาติ หลบหนีไปยัง 
ไซอัน.

“และให้พวกเขาที่เป็นของยูดาห์หลบหนีไปยังเยรูซาเล็ม, ไปยัง
ภูเขาทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า” (คพ. 133:12–13)

เกี่ยวกับการฟื้นฟูยูดาห์ ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นพยาน
ว่า: “ยูดาห์ต้องกลับมา เยรูซาเล็มจะสร้างขึ้นใหม่ และพระ
วิหาร และน้ำาออกมาจากใต้พระวิหาร และผืนน้ำาแห่งทะเลตาย 
จะจืด จะใช้เวลาพอสมควรเพื่อสร้างกำาแพงเมืองและพระวิหาร 
ขึ้น ฯลฯ มาใหม่ และทั้งหมดนี้ต้องทำาก่อนบุตรแห่งพระมหา- 
บุรุษจะทรงปรากฏพระองค์” (History of the Church, 5:337)

3 นีไฟ 20:29–33 ช�วยิวจะเชื่อและจะได้รับก�รรวม

•	วันที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 1841 เอ็ลเดอร์ออร์สัน ไฮด์ (1805– 
1978) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวคำาสวดอ้อนวอนใน 
ฐานะอัครสาวกจากยอดภูเขา 
มะกอกเทศ (Mount of Olives) 
ในนามของชาวยิวท่ีกระจัดกระ- 
จายอยู่ทั่วโลก ตอนที่ท่านสวด 
อ้อนวอน มีชาวยิวอยู่ไม่กี่คน 
ในปาเลสไตน์ และบรรยากาศ คล
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“แต่ดูเถิด, ตามจริงแล้ว, ตามจริงแล้ว, เรากล่าวแก่เจ้าว่าสาย 
ตาของเราจับอยู่ที่เจ้า. เราอยู่ท่ามกลางเจ้าและเจ้าไม่สามารถ
เห็นเรา; 

“แต่วันนั้นจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อเจ้าจะเห็นเรา, และรู้ว่าเราดำารง
อยู่; เพราะม่านแห่งความมืดจะถูกฉีกออกในไม่ช้า, และคนที่
ไม่บริสุทธิ์จะทนอยู่ไม่ได้ในวันนั้น.

“ดังนั้น, จงคาดเอวเจ้า และพร้อมไว้” (คพ. 38:7–9)

คำาสัญญาว่าพระผู้เป็นเจ้าจะอยู่ท่ามกลางไซอันสามารถอ้าง 
โยงถึงการที่พระองค์อยู่ในพระวิหารในไซอัน (เยรูซาเล็มใหม่)  
ด้วยและว่า “ผู้มีใจบริสุทธิ์ทั้งปวงที่จะเข้าไปในนั้นจะเห็นพระผู้
เป็นเจ้า” (ดู คพ. 97:16)

3  นีไฟ 20:23–24 “พระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�ของท่�นจะ
ทรงยกศ�สด�พย�กรณ์ผู้หนึ่ง” 

•	ใน เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15 โมเสสพยากรณ์ว่าวันหนึ่งใน 
อนาคต “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะโปรดให้ผู้เผยพระ 
วจนะอย่างโมเสส น้ีเกิดข้ึนในหมู่พวกท่าน จากพ่ีน้องของท่าน” 
ใน 3  นีไฟ 20:23–24 พระผู้ช่วยให้รอดทรงเรียกพระองค์เอง 
ว่าศาสดาพยากรณ์ นี่เป็นคำาพยากรณ์ที่สำาคัญยิ่งเกี่ยวกับการ 
เสด็จมาของพระเมสสิยาห์ท่ีเราพบได้ในพันธสัญญาเดิม  
พันธสัญญาใหม่ พระคัมภีร์มอรมอน พระคัมภีร์หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา และพระคัมภีร์ไข่มุกอันล้ำาค่า (ดู เฉลยธรรม
บัญญัติ 18:15–19; กิจการ 3:22; 3  นีไฟ 20:23–24; คพ. 
133:63; โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:40)

3 นีไฟ 20:25–27 ก�รเป็นลูกหล�นแห่งพันธสัญญ�

•	พระเยซูทรงเรียกชาวนีไฟว่า “ลูกหลานแห่งพันธสัญญา”  
(3  นีไฟ 20:26) เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันอธิบายดังนี้ว่า 
พระผู้ช่วยให้รอดทรงกล่าวถึงพันธสัญญาอะไรและวลีน้ีประยุกต์ 
ใช้กับเราได้อย่างไร

“พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำากับอับราฮัมก่อนและทรงยืนยัน
อีกครั้งกับอิสอัคและยาโคบมีความสำาคัญเหนือสิ่งอื่นใด . . .

“เราเป็นลูกหลานแห่งพันธสัญญาเช่นกัน เราได้รับฐานะปุโรหิต
ศักดิ์สิทธิ์และพระกิตติคุณอันเป็นนิจเช่นเดียวกับคนในสมัย
ก่อน อับราฮัม อิสอัค และยาโคบเป็นบรรพชนของเรา เราเป็น
ของอิสราเอล เรามีสิทธิ์รับพระกิตติคุณ พรของฐานะปุโรหิต  
และชีวิตนิรันดร์ ประชาชาติต่างๆ ของแผ่นดินโลกจะได้รับพร 
เพราะความพยายามของเราและการทำางานของลูกหลานของ 

บทที่ 44
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“คำาทำานายเหล่านี้โดยศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนชี้ 
ชัดว่าการนำาเชื้อสายแห่งอิสราเอลกลับสู่แผ่นดินมรดกของพวก 
เขาจะส่งสัญญาณว่าพวกเขายอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้
ไถ่ของพวกเขา ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงสิ่งนี้ในพระนามของพระ
เยซูคริสต์” (ใน Conference Report, Apr. 1981,  21; ดูหน้า 
19–20 ด้วย; หรือ Ensign, May 1981, 17; ดู หน้า 16 ด้วย)

3  นีไฟ 20:35 พระผู้เป็นเจ้�จะทรงเผยพระพ�หุอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ 

•	อะไรคือความหมายของข้อความที่ว่า “พระบิดาทรงเผยพระ 
พาหุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” (3  นีไฟ 20:35) “ในสมัยก่อน  
ผู้ชายเตรียมรบโดยสลัดเสื้อคลุมออกจากไหล่ของแขนข้างที่ใช้
ต่อสู้ (สดุดี 74:11) ณ การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ พระ 
ผู้เป็นเจ้าจะทรงเผยพระพาหุเมื่อพระองค์ทรงแสดงเดชานุภาพ
ให้ทุกคนเห็น (คพ. 133:2–3)” (Donald W. Parry, Jay A. Parry, 
Tina M. Peterson, Understanding Isaiah [1998], 466)

•	ในสมัยของเรา พระเจ้าทรงเผยเดชานุภาพของพระองค์ใน 
งานยุคสุดท้ายอันสำาคัญย่ิงของการฟ้ืนฟู เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์- 
เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่านี่เป็น 
ความจริงในทุกวันนี้เฉกเช่นที่เป็นจริงในช่วงเหตุการณ์สำาคัญๆ  
ในสมัยเริ่มแรกของศาสนจักร “บัดนี้ พี่น้องของข้าพเจ้า ‘นี่คือวัน
เวลา [ของท่าน]’ (ฮีลามัน 7:9) ในประวัติศาสตร์ของศาสนจักร  
สังเกตให้ดีว่าจะเป็นวันเวลาแบบไหน วันเวลาที่เห็นได้ชัดเป็น
พิเศษว่าพระเจ้าจะทรง ‘เผยพระพาหุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
ในสายตาของประชาชาติทั้งปวง’ (คพ. 133:3) พระผู้เป็นเจ้าจะ 
ทรง ‘เร่ง’ งานของพระองค์ (คพ. 88:73) พระองค์จะทรง ‘ย่น  
[วันเวลาสุดท้าย] สั้นเข้า’ ‘เพราะทรงเห็นแก่ผู้เลือกสรร’ (มัทธิว 
24:22); ด้วยเหตุนี้จึงจะมีการย่นย่อเหตุการณ์ต่างๆ (ดู โจเซฟ 
สมิธ—มัทธิว 1:20) นอกจากน้ี ‘ส่ิงท้ังปวงจะอยู่ในความโกลาหล’ 
ด้วย (คพ. 88:91) เฉพาะผู้อยู่ในขั้นตอนของการเป็นชายหญิง 
ของพระคริสต์เท่าน้ันจึงจะสามารถรักษาดุลยภาพทางวิญญาณ 
ของตนได้” (ใน Conference Report, Apr. 1992,  57; หรือ 
Ensign, May 1992, 39)

3 นีไฟ 20:36–37 “จงสวมกำ�ลังของเจ�้” และ “จงปลด
ปล่อยตนเองจ�กโซ่ตรวนที่คอเจ�้”

•	หลักคำาสอนและพันธสัญญา  113 อธิบายว่าวลี “สวมกำาลัง 
ของเจ้า” หมายความว่าผู้ดำารงฐานะปุโรหิตในยุคสุดท้ายจะ  
“สวมสิทธิอำานาจของฐานะปุโรหิต, ซึ่ง [พวกเขา] มีสิทธิ์โดย 
เชื้อสาย” (คพ. 113:7–8) “ปลอกคอของ [เจ้า] คือการสาปแช่ง 

ทางการเมืองอึมครึมถึงขนาดว่ามีความหวังไม่มากนักท่ีพวกเขา 
จะได้รับอนุญาตให้ไปรวมกันที่นั่น นับแต่นั้นเป็นต้นมา มีเหตุ- 
การณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายขณะเกิดประเทศอิสรา- 
เอลในปัจจุบันและกลายเป็น “บ้านเกิดเมืองนอน” สำาหรับชาว 
ยิว แม้ประจักษ์ชัดว่าพรของพระเจ้าอยู่กับ “การรวม” ครั้งนี้ แต่
เห็นชัดเจนว่านี่ไม่ใช่ความสมบูรณ์ของการรวมชาวยิวตามที่
ศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร์มอรมอนพยากรณ์ไว้

เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าการรวมชาวยิวในปัจจุบันสู่บ้านเกิดเมือง 
นอนของพวกเขาไม่ใช่สัมฤทธิผลของคำาพยากรณ์น้ีแต่เป็นการ 
รวมกันทางการเมือง “เท่าท่ีโลกรู้ เวลาน้ีชาวยิวจำานวนมากกำาลัง 
ไปรวมกันที่ปาเลสไตน์ ที่ซึ่งพวกเขามีประเทศและวิธีนมัสการ 
ของตนเอง ทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับความเชื่อในพระคริสต์หรือการ 
ยอมรับกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณอันเป็นนิจของพระองค์ 
นี่เป็นการรวมยุคสุดท้ายของชาวยิวตามที่พระคัมภีร์กล่าวถึงใช ่
หรือไม่ ไม่ใช่! ไม่ใช่ อย่าได้มีความเข้าใจผิดในความคิดใคร
เกี่ยวกับประเด็นนี้ การรวมชาวยิวสู่แผ่นดินเกิดในครั้งนี้และ 
การรวมกลุ่มของพวกเขาเป็นประเทศและอาณาจักร ไม่ใช่การ 
รวมที่ศาสดาพยากรณ์สัญญาไว้ ไม่เป็นไปตามคำาสัญญาแต ่
โบราณ ด้วยเหตุน้ีคนท่ีมาชุมนุมกันจึงไม่ได้รวมเข้ามาในศาสน- 
จักรที่แท้จริงและในคอกของพระเมสสิยาห์แต่โบราณของพวก
เขา” (The Millennial Messiah [1982], 229)

•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดพูดถึงการรวมยูดาห์ ท่านอ่านส่วนที่เลือกมาจากพระคัม- 
ภีร์มอรมอนที่สอนว่าชาวยิวต้องทำาอะไรก่อนพระบิดาจึงจะทรง 
รวมพวกเขาเข้ามาในแผ่นดินแห่งมรดกของพวกเขาได้ จากส่วน 
ที่เลือกมาเหล่านี้เราเรียนรู้ว่าเมื่อใดที่ชาวยิว “ไม่เอาใจออกห่าง
มาต่อต้านพระผู้บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลอีกต่อไป” (1 นีไฟ 19:15);  
เม่ือใดท่ีพวกเขา “เข้าถึงความรู้เก่ียวกับพระผู้ไถ่ของตน” (2  นีไฟ 
6:11); เมื่อใดที่ “จะทรงนำาพวกเขากลับคืนสู่ศาสนจักรและคอก 
ที่แท้จริงของพระผู้เป็นเจ้า” (2 นีไฟ 9:2); เมื่อใดที่พวกเขา “เชื่อ 
ในเรา, ว่าเราคือพระคริสต์” (2  นีไฟ 10:7); เมื่อใดที่พวกเขา 
เชื่อว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าและเชื่อใน 
การชดใช้และ “นมัสการพระบิดาในพระนามของพระองค์, ด้วย 
ใจบริสุทธิ์และมือสะอาด, และไม่ตั้งตารอพระเมสสิยาห์อีกองค์ 
หนึ่งต่อไป” (2 นีไฟ 25:16); เมื่อใดที่ “จะสั่งสอนความสมบูรณ์
แห่งกิตติคุณของเราแก่พวกเขา” และพวกเขา “จะสวดอ้อนวอน
พระบิดาในนาม [ของพระผู้ช่วยให้รอด]” (3  นีไฟ 20:30–31) 
เมื่อนั้น พระเจ้าจะทรงรวมพวกเขาไปที่เยรูซาเล็ม แผ่นดินแห่ง
มรดกของพวกเขา

1 นีไฟ 12-15
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เหมาะจะนำามาประยุกต์ใช้เช่นนั้น แต่สำาคัญที่ต้องตระหนัก— 
เช่นเดียวกับศาสดาพยากรณ์อบินาได—ว่าในรูปแบบบริสุทธิ์ 
ที่สุดและในความหมายดั้งเดิมของข้อความนี้ บทสดุดีแสดง 
ความชื่นชมบทนี้นำามาใช้เฉพาะกับพระคริสต์เท่านั้น พระองค ์
และพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงนำาข่าวประเสริฐแห่งความรอด 
มาให้เรา สันติอันเป็นนิจประกาศทางพระองค์เท่านั้น พระ
คริสต์ทรงประกาศต่อไซอันท้ังในเยรูซาเล็มเก่าและเยรูซาเล็ม
ใหม่ว่า ‘พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าทรงปกครอง!’ เท้าที่งดงามคือเท้า
ของพระองค์บนภูเขาแห่งการไถ่’ [3 นีไฟ 20:40]” (Christ and 
the New Covenant [1997], 286)

3 นีไฟ 20:41 “เจ้�ที่ถือภ�ชนะของพระเจ้�จงสะอ�ด”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์สอนผู้ดำารงฐานะปุโรหิตว่า 
จงสะอาดหมายถึงอะไร “ในฐานะผู้ดำารงฐานะปุโรหิต เราต้อง
ไม่เพียง ถือ ภาชนะศักดิ์สิทธิ์และเครื่องหมายแห่งเดชานุภาพ 
ของพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น—ลองนึกถึงการเตรียม การให้พร และ 
การส่งผ่านศีลระลึก—แต่เราต้อง เป็น เคร่ืองมือท่ีสะอาดบริสุทธ์ิ 
ด้วย ส่วนหนึ่งเพราะสิ่งที่เราต้อง ทำา แต่สำาคัญกว่านั้นคือเพราะ 
สิ่งที่เราต้อง เป็น ศาสดาพยากรณ์และอัครสาวกจึงบอกเราให ้
‘หลีกหน.ี . .ราคะตัณหาของคนหนุ่ม’ และ ‘ออกพระนามของ 
องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธ์ิ’ พวกท่านบอกเราว่าจงสะอาด” 
(ใน Conference Report, Oct. 2000, 51–52; หรือดู เลียโฮนา 
ม.ค. 2001 หน้า 56)

โอวาท “เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้าจงสะอาด” (3 นีไฟ 20:41)  
ประทานแก่คนในสมัยโบราณผู้ถือภาชนะศักดิ์สิทธิ์ของการ 
นมัสการ และประยุกต์ใช้กับผู้ดำารงฐานะปุโรหิตยุคปัจจุบันได้
เช่นกัน ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เตือนฐานะ 
ปุโรหิตที่มาชุมนุมกันให้นึกถึงพระบัญชาอันสำาคัญนี้เมื่อท่าน
กล่าวว่า “ ‘เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้าจงสะอาด’ (คพ. 133:5) 
พระองค์ตรัสกับเราในการเปิดเผยยุคปัจจุบันดังนั้น จงสะอาด
ในร่างกาย จงสะอาดในความคิด จงสะอาดในวาจา จงสะอาด
ในการแต่งกายและกิริยามารยาท” (ใน Conference Report, 
Apr. 1996, 68; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 1996 หน้า 58)

ประธานฮิงค์ลีย์แนะนำาเพิ่มเติมว่า “รอยสักคือรอยขีดเขียนบน
วิหารของร่างกาย การเจาะหรือทิ่มแทงร่างกายก็เช่นกัน” (ใน 
Conference Report, Oct. 2000,  70; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 
2001 หน้า 78)

เอ็ลเดอร์เอ็ม.  รัสเซลล์ บัลลาร์ดแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แนะนำาเยาวชนชายหญิงให้ “หลีกเล่ียงการพูดใส่ร้ายป้ายสี เลือก 

ของพระผู้เป็นเจ้าบนนาง, หรือพวกที่เหลือของอิสราเอลใน 
สภาพที่กระจัดกระจายของพวกเขาในบรรดาคนต่างชาติ” (คพ. 
113:10)

เมื่อพูดถึงการเคลื่อนเข้าสู่ยุคมิลเลเนียมในท้ายที่สุด เอ็ลเดอร ์
บรูซ  อาร์. แมคคองกีอธิบายพระดำารัสของพระผู้ช่วยให้รอดไว ้
ดังนี้ “เราเห็นแล้วว่าพระเยซูทรงสอดแทรกอิสยาห์บทที่  52 ไว้ 
ในบริบทของมิลเลเนียม ในบทนั้นจะพบคำาขอร้องว่า ‘โอ ศิโยน
เอ๋ย ตื่นเถิด ตื่นเถิด จงสวมกำาลังของเจ้า โอ เยรูซาเล็ม กรุง 
บริสุทธิ์เอ๋ยจงสวมเสื้อผ้างามของเจ้า เพราะผู้ที่ไม่เข้าสุหนัต 
และผู้ไม่สะอาดจะไม่เข้ามาในเจ้าอีกเลย’ ตามความหมาย
ทีเลสเชียลของคำานั้นคือจะไม่มีผู้ไม่สะอาดอยู่ในวันที่เราพูดถึง 
เพราะคนชั่วจะถูกความเจิดจ้าแห่งการเสด็จมาของพระองค์ 
ทำาลาย และจะไม่มีผู้ไม่เข้าสุหนัตเพราะทุกคนท่ีแสวงหาพรของ 
นครบริสุทธิ์จะกลมกลืนกับแผนและจุดประสงค์ของพระองค์ผู้
เป็นเจ้าของนครนั้น” (Millennial Messiah, 315)

3 นีไฟ 20:36–37, 41

พระผู้ช่วยให้รอดทรงแนะนำาอะไรเราในข้อเหล่านี ้
ท่านจะทำาตามคำาแนะนำาดังกล่าวได้อย่างไร

 
3 นีไฟ 20:40 “งดง�มเพียงใดเล่�บนภูเข�”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอล- 
แลนด์แห่งโควรัมอัครสาวก 
สิบสองสอนว่าวลีที่พรรณนา 
ไว้อย่างยอดเยี่ยมว่า “งดงาม 
เพียงใดเล่าบนภูเขาคือเท้าของ 
ผู้ซึ่งนำาข่าวประเสริฐมาสู่พวก 
เขา, ซึ่งประกาศสันติ” หมายถึงคนที่เผยแพร่พระกิตติคุณของ 
พระเจ้า แต่ถ้าเจาะจงกว่านั้นจะหมายถึงพระผู้ช่วยให้รอดพระ 

องค์เอง “ข้อความคุ้นหูเหล่านี ้
ที่เขียนครั้งแรกโดยอิสยาห์แต่ 
พูดถึงพระเยโฮวาห์และมีพระ 
องค์เป็นแรงบันดาลใจ มักนำา 
มาใช้บ่อยคร้ังกับบุคคลใดก็ตาม 
—โดยเฉพาะผู้สอนศาสนา— 
ผู้นำาข่าวประเสริฐของพระกิตติ- 
คุณมาสู่จิตวิญญาณของมนุษย์ 
และประกาศสันติ ไม่มีสิ่งใดไม่ 
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•	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมอิสราเอลได้จาก “การรวม

อิสราเอล” ในภาคผนวก (หน้า 416)

3  นีไฟ 22 อิสย�ห์ใช้ภ�พพจน์ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสอน 
เรื่องก�รรวม

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงหยิบยก อิสยาห์  54 มาทั้งบทเพื่อสอน 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมอิสราเอล อิสยาห์ใช้ภาพพจน์ทั่วไปใน 

งานเขียนเชิงพยากรณ์ของท่านเพื่อเปรียบอิสราเอลเป็นหญิงที่

สามีของนางคือพระเจ้า แม้จะถูกทอดทิ้งช่วงหนึ่งเพราะความ 

ชั่วร้าย แต่วันจะมาถึงเมื่อนางจะคืนดีกับ “สามี” ของนางด้วย 

ความเมตตายิ่ง อิสยาห์ใช้ภาพพจน์เรื่องนี้บรรยายปาฏิหาริย ์

แห่งการฟื้นฟูที่ค่อยๆ เผยออกมาไว้อย่างไพเราะ ท่านสัญญา 

ว่าเมื่อจำานวนลูกหลานของนางเพิ่มขึ้น กระโจมของนางต้อง 

ขยายและเสาของนางต้องมั่นคงเพื่อรองรับครอบครัวที่เพ่ิมทวี 

อย่างไม่หยุดยั้ง (ดู 3 นีไฟ 22:1–3) เรานึกถึงคำามั่นสัญญาอัน 

ศักดิ์สิทธิ์ของพันธสัญญาการแต่งงานเมื่อพระเจ้าทรงประกาศ

ความลึกซึ้งแห่งคำามั่นสัญญาของพระองค์ต่ออิสราเอล (ดู ข้อ  

4–10) อิสราเอลได้รับสัญญาถึงสถานท่ีแห่งความปลอดภัยและ 

ความสวยงาม (ดู ข้อ 11–12) และความคุ้มครองจากศัตรูของ

นาง (ดู ข้อ 13–17)

3  นีไฟ 22:13 “ลูกหล�นทั้งหมดของเจ้�จะได้รับก�ร 
สอนโดยพระเจ�้” 

•	ขณะรับใช้เป็นประธานปฐมวัยสามัญ ซิสเตอร์แพทริเซีย  พี. 
พิเนการ์อธิบายว่าเราใช้ 3  นีไฟ 22:13 นำาทางเราในการสอน
เด็กๆ ในสมัยของเรา “โลกไม่ใช่สถานที่ปลอดภัย ไม่ใช่สถานที่

ที่เด็กๆ จะรู้สึกถึงสันติ ความ 
หวัง และการนำาทางเว้นแต ่
พวกเขาจะได้รับการสอนให้รัก
และทำาตามพระผู้ช่วยให้รอด 
โปรดช่วยให้พวกเขารู้ว่าพรอัน
สำาคัญยิ่งเหล่านี้เป็นของพวก
เขาได้ และแสดงให้พวกเขา
เห็นว่าพวกเขาต้องทำาอะไรจึง
จะได้รับพรเหล่านี้” (ใน Con-

ference Report, Oct. 1999, 85; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 
หน้า 83)
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เพื่อนอย่างฉลาด อยู่ห่างจากสื่อลามกและยาผิดกฎหมาย ไม่ 

ชมคอนเสิร์ตท่ีช่ัวร้ายและร่วมงานเล้ียงท่ีอันตราย เคารพร่างกาย 

ของท่านและรักษาตนให้สะอาดทางศีลธรรมในทุกๆ ด้าน” (ใน 

Conference Report, Apr. 2001,  86; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 

2001 หน้า 96)

3 นีไฟ 21:1–9 ก�รรวมอิสร�เอลในยุคสุดท้�ย

•	พระเยซูรับสั่งกับชาวนีไฟว่าพระองค์จะประทาน “เครื่อง 

หมาย” ให้พวกเขา (3  นีไฟ 21:1) ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะรู้ว่าการ 

รวมอิสราเอลเร่ิมข้ึนเม่ือใด จากน้ันพระองค์ทรงบอกล่วงหน้าถึง 

การฟ้ืนฟูพระกิตติคุณ การปรากฏออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 

การสถาปนาประเทศเสรีในอเมริกา และการนำาพระกิตติคุณไป 

ให้พงศ์พันธุ์ของพวกเขา (ดู ข้อ 1–7) พระองค์ทรงเรียกการ

ฟื้นฟูในยุคสุดท้ายว่า “งานสำาคัญยิ่งและน่าอัศจรรย์” (ดู ข้อ 9) 

ในสมัยเริ่มแรกของการฟื้นฟู พระผู้ช่วยให้รอดตรัสว่า “งาน

อัศจรรย์กำาลังจะออกมา” (ดู คพ. 4:1)

ประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์พูดถึงปาฏิหาริย์แห่งการฟื้นฟูและ

ความรับผิดชอบของเราต่อการช่วยให้งานก้าวหน้า ดังนี้

“พระกิตติคุณอันรุ่งโรจน์นี้เข้ามาพร้อมการปรากฏของพระบิดา 

และพระบุตรต่อเด็กหนุ่มโจเซฟ อรุณรุ่งของสมัยการประทาน 

ความสมบูรณ์แห่งเวลาปรากฏบนโลก ความดี ความสวยงาม 

และความล้ำาเลิศทั้งหมดของทุกสมัยการประทานก่อนหน้านี้

กลับคืนมาในช่วงเวลาอันน่าทึ่งที่สุดนี้ . . .

“เราเข้าใจจริงหรือ เราเข้าใจความสำาคัญยิ่งของสิ่งที่เรามีหรือ

ไม่ . . .

“คนรุ่นเราเป็นผลเก็บเกี่ยวครั้งสุดท้ายของทุกคนที่ล่วงลับไป 

ก่อนเรา การได้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของศาสนจักรนี้เท่านั้นไม่พอ 

ภาระหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธ์ิตกอยู่กับเรา ขอให้เรายอมรับและทำาให้ 

สำาเร็จ

“เราพึงดำาเนินชีวิตในฐานะผู้ติดตามท่ีแท้จริงของพระคริสต์ ด้วย 

จิตกุศลต่อคนทั้งปวง โดยตอบแทนความชั่วด้วยความดี สอน 

วิถีของพระเจ้าโดยแบบอย่าง และทำาการรับใช้มากมายที่พระ 

องค์ทรงวางไว้ให้เราจนสำาเร็จลุล่วง” (ใน Report, Apr. 2004, 

84–85; หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน้า 102–103)

3 นีไฟ 20–22



330

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงรวมอิสราเอล 

เพื่อให้เกิดสัมฤทธิผลตามพันธสัญญาที่พระบิดาบนสวรรค์ 
ทรงทำาไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา (ดู 3  นีไฟ 16:5, 11;  
20:12–13) นี่คือคำาสัญญากับคนทั้งโลกที่มีนัยใกล้ตัวมาก 
ท่านรู้อะไรบ้างเก่ียวกับประสบการณ์ของวิสุทธิชนยุคสุดท้าย 
ที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสเป็นคนแรกในครอบครัวท่าน พวกเขา
เสียสละอะไรบ้างเพื่อมารวมกับวิสุทธิชน

•	เม่ือใดท่ีท่านเคยรู้สึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงเอ้ือมพระหัตถ์ 
มาสัมผัสใจท่านเพื่อดึงท่านมาหาพระองค์

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	วางแผนเกี่ยวกับวิธีทำาให้ศีลระลึกมีความหมายมากขึ้นใน 

ชีวิตประจำาวันของท่าน บอกแผนของท่านกับคนที่จะช่วยให้
ท่านบรรลุเป้าหมายนั้น

•	เขียนกิจกรรมอย่างน้อยสามอย่างที่ท่านจะทำาเพื่อช่วยใน
การรวมอิสราเอลในยุคสุดท้ายนี้

3  นีไฟ 22:17 “ไม่มีอ�วุธใดที่ทำ�ขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้�จะ
จำ�เริญได้”

•	มีคนต่อสู้กับงานของพระเจ้าเสมอ ดังที่อิสยาห์สัญญาไว ้

พวกเขาไม่รุ่งเรืองในการพยายามต่อต้านเรา ประธานกอร์ดอน 

บี. ฮิงค์ลีย์สอนว่างานของพวกเขาจะศูนย์เปล่า

“เพราะนี่คืองานของพระเจ้าจริงๆ จึงมีการต่อต้าน จึงมีคนไม่ 

น้อยที่แพร่ความสงสัยโดยใช้คารมแฝงคำาพูดหลอกลวงและ

แผนอันชาญฉลาดและพยายามบ่อนทำาลายรากฐานของอุดม- 

การณ์นี้ พวกเขาจะเป็นที่นิยมชมชอบเพียงชั่วประเดี๋ยว พวก 

เขาอาจได้รับคำาสรรเสริญเยินยอช่ัวครู่ช่ัวยามจากคนช่างระแวง 

คนช่างสงสัย และคนชอบวิจารณ์ แต่พวกเขาจะเลือนรางและ

ถูกลืมเลือนเหมือนที่เคยเป็นมาในอดีต

“ขณะเดียวกัน เราจะไปข้างหน้าโดยไม่สนใจคำาวิพากษ์วิจารณ ์

ของพวกเขา รับรู้แต่ไม่ยอมให้คำาพูดและการกระทำาของพวก 

เขาขัดขวาง (ใน Conference Report, Apr. 1994,  76; หรือ 

Ensign, May 1994, 60)

บทที่ 44
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“อิสยาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีผู้ยกคำาพูดของท่านมาอ้างอิง
บ่อยที่สุดในหลักคำาสอนและพันธสัญญา การอ้างอิสยาห์หก 
สิบหกครั้งจากสามสิบเอ็ดบทเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
สำาคัญเป็นพิเศษของศาสดาพยากรณ์ที่ยิ่งใหญ่ท่านนี้

“ทั้งหมดนี้ยืนยันว่าพระเจ้าทรงมีจุดประสงค์ในการสงวน
ถ้อยคำาของอิสยาห์ไว้” (Let Not Your Heart Be Troubled 
[1991], 280)

•	หมายเหตุ: ดูภูมิหลังเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิสยาห์และข้อเสนอ 
แนะเกี่ยวกับวิธีศึกษาและเข้าใจงานเขียนของท่านได้จาก บท 
วิจารณ์สำาหรับ 1  นีไฟ 20–21 (หน้า  43) และสำาหรับ 2  นีไฟ 
12–16 (หน้า 73)

3 นีไฟ 23:1–5 ค้นห�พระคัมภีร์

•	พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนของพระองค์ให้ค้นหาพระคัมภีร์
ไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียว เมื่อผู้คน ค้นหา พระคัมภีร์พวกเขา
จะพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วน 
เพ่ือพยายามค้นหาบางอย่าง  
หรือพวกเขาจะสำารวจอย่าง 
ละเอียดโดยการสอบถามและ 
ตรวจตราอย่างจริงจัง การค้นหา 
พระคัมภีร์บ่งบอกด้วยว่าเรา 
ตรึกตรอง (ดู โยชูวา 1:8) ศึกษา 
(ดู 2  ทิโมธี 3:15; คพ. 26:1),  
เอาใจใส่ (ดู 1  นีไฟ 15:25)  
และ ไตร่ตรอง (ดู 2 นีไฟ 4:15)  
นอกจากพระคัมภีร์แล้ว พระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาเราให้ค้น 
หาถ้อยคำาของศาสดาพยากรณ์ด้วย (ดู 3 นีไฟ 23:5)

3 นีไฟ 23:1–5

พระเจ้าตรัสอะไรเกี่ยวกับงานเขียนของอิสยาห์ มีคุณค่า
อะไรอยู่ในการค้นหาพระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์

 
•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) กระตุ้นวิสุทธิชน 
ให้ค้นหาพระคัมภีร์เพื่อจะได้รับพยานยืนยันความจริงด้วยตน 
เองและได้รับคำาแนะนำาโดยตรงจากพระผู้เป็นเจ้า “จงค้นหา 
พระคัมภีร์—ค้นหาการเปิดเผยท่ีเราจัดพิมพ์ และทูลขอพระบิดา 
บนสวรรค์ของท่าน ในพระนามของพระบุตรพระองค์พระเยซู
คริสต์ ให้ทรงแสดงความจริงต่อท่าน และหากท่านทำาด้วยดวงตา
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3 นีไฟ 23–26
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บทนำ�
ในระหว่างวันที่สองของการปฏิบัติศาสนกิจสามวัน พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงรับรองและทรงอรรถาธิบายคำาพยากรณ์ของอิสยาห์
และมาลาคี พระองค์ทรงสังเกตเห็นขอบเขตคำาพยากรณ์ของ 
อิสยาห์เกี่ยวกับ “ทุกเรื่อง. . . เกี่ยวกับผู้คนของเราซึ่งเป็นของ 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล” (3 นีไฟ 23:2) พระเยซูคริสต์ทรงสำารวจ 
ความถูกต้องของบันทึกพระคัมภีร์ด้วยพระองค์เองและทรงทำา 
ให้เกิดสัมฤทธิผลตามคำาพยากรณ์ของแซมิวเอลเกี่ยวกับการ
ฟื้นคืนพระชนม์ รวมทั้งถ้อยคำาของมาลาคี (ดู 3  นีไฟ 24:1;  
26:1–2) ถ้อยคำาของมาลาคีประกาศพรเกี่ยวกับกฎส่วนสิบและ 
บทบาทของศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ในช่วงวันเวลาสุดท้ายใน
การเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง

พระเจ้าทรงบัญชาเราแต่ละคนให้ค้นหาพระคัมภีร์และศาสดา
พยากรณ์ (ดู 3  นีไฟ 23:5) พระผู้ช่วยให้รอดทรงประกาศด้วย 
พระปรีชาญาณว่า “พระคัมภีร์เหล่านี.้ . .ควรจะให้แก่คนรุ่นต่อ
ไปภายหน้า” (3  นีไฟ 26:2) วิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกคนมีหน้า
ที่ค้นหาพระคัมภีร์อย่างขยันหมั่นเพียร พิจารณาว่าการค้นหา
พระคัมภีร์และศาสดาพยากรณ์อย่างขยันหมั่นเพียรไม่ใช่แค่
อ่านอย่างเดียว หมายความว่าอย่างไร

บทวิจ�รณ์
3 นีไฟ 23:1 “ถ้อยคำ�ของอิสย�ห์ยิ่งใหญ่”

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนว่าคำาพยากรณ์ของอิสยาห์ครอบ- 
คลุม “ทุกเรื่อง. . . เกี่ยวกับผู้คนของเรา” (3 นีไฟ 23:2)—ความ 
สำาคัญอย่างยิ่งยวดในการติดต่อของพระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้
รอดทรงสนับสนุนคำาพยากรณ์ของอิสยาห์โดยทรงประกาศว่า  
“ถ้อยคำาของอิสยาห์ยิ่งใหญ่” (3 นีไฟ 23:1) บทที่ 22 ของ 3 นีไฟ
เป็นบทสุดท้ายของอิสยาห์ 20 กว่าบทที่หยิบยกมากล่าวในพระ 
คัมภีร์มอรมอน จะเห็นว่าพระผู้ช่วยให้รอดทรงบัญชาผู้ฟังของ 
พระองค์เป็นพิเศษให้ ค้นหา งานเขียนของศาสดาพยากรณ ์
อิสยาห์ (ดู 3  นีไฟ 23:1) ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ในพระคัมภีร ์
มอรมอนและในพระคัมภีร์เล่มอื่นๆ อ้างอิสยาห์บ่อยๆ 

ประธานบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธานโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เน้นบทบาทสำาคัญและพิเศษสุดในคำาพยากรณ์ของอิสยาห์
และเหตุที่พระเจ้าทรงสงวนถ้อยคำาของท่านไว้

“อิสยาห์เป็นศาสดาพยากรณ์ที่มีผู้ยกคำาพูดของท่านมาอ้างอิง
บ่อยที่สุดในพันธสัญญาใหม่ พระเจ้าทรงยกคำาพูดของอิสยาห ์
มาอ้างเจ็ดครั้ง อัครสาวกยกมาอ้างอีกสี่สิบครั้ง นอกจากนี้ยัง 
มีการอ้างอิงบ้างส่วนหรือการถอดความถ้อยคำาของอิสยาห์อีก
เก้าสิบข้อด้วย
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ของพระองค์เพื่อเรา ข้อ 6–13 ใน 3  นีไฟ  23 ครอบคลุมถึง
สัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์ของแซมิวเอลเกี่ยวกับการฟื้นคืน
พระชนม์ซึ่งหายไปก่อนหน้านี้และพระผู้ช่วยให้รอดทรงขอให้
รวมไว้ในบันทึก

3  นีไฟ 24:1 “พระวจนะซึ่งพระบิด�ได้ประท�นให้
ม�ล�คี”

•	พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงหยิบยกพระวจนะส่วนหนึ่งที่พระองค์ 
ตรัสบอกผู้คนในอเมริกาตามพระบัญชาของพระบิดาได้ทรง 
เน้นความสำาคัญของคำาพยากรณ์ของมาลาคี (ดู 3  นีไฟ 24:1)  
ศาสดาพยากรณ์มาลาคีเป็นใคร มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์
สมัยพันธสัญญาเดิมผู้เขียนและพยากรณ์ไว้เมื่อประมาณ 430 
ปี  ก่อนคริสตกาล มาลาคี หมายถึง “ผู้ส่งสารของเรา” และคำา 
พยากรณ์ส่วนแรกของท่าน “พูดกับฐานะปุโรหิต โดยตำาหน ิ
พวกเขาที่ละเลยการรับใช้พระผู้เป็นเจ้า ส่วนที่สอง (2:10–4:6) 
พูดกับคนทั่วไปโดยกล่าวคัดค้านการแต่งงานนอกพันธสัญญา  
การหย่าร้างกับภรรยาในพันธสัญญา และการละเลยการจ่าย 
ส่วนสิบ. . . ท่านสนับสนุนคนซื่อสัตย์ให้ทำาเช่นนั้นต่อไปด้วย 
การรับรองว่าพระเจ้าทรงนึกถึงพวกเขาเสมอ และคนไม่เชื่อฟัง
จะผิดหวังในวันแห่งการเสด็จมาของพระองค์” (Bible Diction-
ary, “Malachi,” 728) ข่าวสารส่วนหลังของมาลาคีจะประกาศ
พรท่ีมาจากการเชื่อฟังกฎส่วนสิบและบทบาทพิเศษของศาสดา
พยากรณ์เอลียาห์ในวันเวลาสุดท้ายเพื่อเตรียมรับการเสด็จมา
ครั้งที่สอง (ดู 3 นีไฟ 24–25)

3 นีไฟ 24:1 พระเจ้� “จะเสด็จม�ที่พระวิห�รของพระ 
องค์อย�่งฉับพลัน”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน
ว่า “เหตุผล [ประการหน่ึง] ของการอ่านพระคัมภีร์ซ้ำาหลายๆ คร้ัง 
คือคำาพยากรณ์และหลักคำาสอนหลายตอนในพระคัมภีร์มีความ 

ท่ีเห็นแก่รัศมีภาพของพระองค์แต่อย่างเดียว โดยไม่สงสัย พระ- 
องค์จะทรงตอบท่านด้วยอำานาจของพระวิญญาณศักด์ิสิทธ์ิของ 
พระองค์ จากนั้นท่านจะรู้เพื่อตัวท่านเอง ไม่ใช่เพื่อใครอื่น ท่าน 
จะไม่พึ่งพามนุษย์เพื่อให้มีความรู้เรื่องพระผู้เป็นเจ้า ทั้งจะไม่มี
ที่ว่างให้แก่การคาดเดา ไม่มีเลย เพราะเมื่อมนุษย์ได้รับการ 
สอนจากพระองค์ผู้ทรงรังสรรค์พวกเขา พวกเขาจะรู้ว่าพระองค์
จะทรงช่วยให้พวกเขารอดได้อย่างไร เราจึงพูดอีกครั้งว่า จง
ค้นหาพระคัมภีร์ จงค้นหาศาสดาพยากรณ์ และเรียนรู้ว่าส่วน
ใดเป็นของท่าน” (History of the Church, 1:282)

•	ถึงแม้การค้นหาพระคัมภีร์อาจจะยากในตอนแรก แต่ประธาน 
กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สัญญาว่าคนที่ศึกษาพระ 
คัมภีร์อย่างจริงจังจะเกิดปัญญาและวิญญาณของพวกเขาจะ 
ถูกยกให้สูงขึ้น “ข้าพเจ้าขอบคุณสำาหรับการเน้นย้ำาให้อ่านพระ 
คัมภีร์ ข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะสนุกกับการอ่านพระคัมภีร์มากกว่า 
ทำาเพราะหน้าที่ การอ่านพระคัมภีร์จะกลายเป็นเรื่องของความ 
รักที่มีต่อพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่า 
เมื่อท่านอ่าน ความคิดท่านจะสว่างและวิญญาณท่านจะเบิก 
บาน ตอนแรกอาจจะน่าเบื่อ แต่จะเปลี่ยนเป็นประสบการณ ์
ที่ยอดเยี่ยมเพราะท่านคิดและพูดถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์” (ดู “แสง
ภายในตัวท่าน” เลียโฮนา ส.ค. 1995 หน้า 84)

•	ประธานเฮนรีย์  บี. อายริงก์แห่งฝ่ายประธานสูงสุดกล่าวว่า 
ถ้าเรารีบเร่งเกินไปขณะอ่านพระคัมภีร์ เท่ากับเราไม่ยอมให้พระ 
วิญญาณบริสุทธิ์ทรงสอนเรา

“พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำาทางเราให้รู้ว่าจะพูดอะไรถ้าเรา 
ศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์ทุกวัน ถ้อยคำาในพระคัมภีร์อัญ- 
เชิญพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์. . . เมื่อเราศึกษาพระคัมภีร์ทุกวัน 
เราจะได้รับพรนี้ . . .

“เราสะสมพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าไม่เพียงด้วยการอ่านถ้อย 
คำาในพระคัมภีร์เท่านั้นแต่โดยการศึกษาพระคัมภีร์ด้วย การ 
ไตร่ตรองถ้อยคำาเพียงไม่กี่คำาโดยยอมให้พระวิญญาณบริสุทธ์ 
ทรงทำาให้ถ้อยคำาเหล่านั้นมีค่าต่อเราอาจบำารุงเลี้ยงเรามากกว่า 
การอ่านพระคัมภีร์ทั้งบทให้จบเร็วๆ และไม่ตั้งใจอ่าน” (ใน 
Conference Report, Oct. 1997, 114–15; หรือดู เลียโฮนา 
ม.ค. 1998 หน้า 100)

3 นีไฟ 23:6–13 คว�มสำ�คัญของบันทึกพระคัมภีร์ที่ถูก
ต้อง 

•	ความถูกต้องครบถ้วนของบันทึกพระคัมภีร์มีความสำาคัญยิ่ง 
เนื่องจากเราพึ่งพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าใจพระผู้เป็นเจ้าและแผน 
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เห็นว่าแม่หม้ายสำาคัญต่อพระเจ้าเพียงใดและสำาคัญเพียงใดที่
เราต้องดูแลพวกเธอ

“คำาว่า แม่หม้าย ดูเหมือนจะมีความหมายสำาคัญที่สุดต่อ 
พระเจ้าของเรา พระองค์ทรงเตือนเหล่าสานุศิษย์ของพระองค ์
ให้ระวังตัวอย่างของพวกธรรมาจารย์ผู้แสร้งทำาความชอบธรรม
โดยสวมเสื้อยาวและสวดอ้อนวอนยืดยาวแต่ริบเอาเรือนของ
แม่หม้าย [ดู ลูกา 20:46–47] . . .

“และพระองค์รับสั่งกับศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธว่า ‘พึงดูแล
รักษาคลังด้วยสิ่งอุทิศถวายของศาสนจักร; และหญิงหม้ายกับ
เด็กกำาพร้าพึงได้รับการจัดหาให้, เช่นเดียวกับคนยากจน” [คพ. 
83:6] . . .

“อาจมีความต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม แม้กระทั่งที่อยู่อาศัย
จริงๆ เราสามารถจัดหาสิ่งเหล่านั้นให้ได้ มักจะมี [หญิงหม้ายที่
ขัดสน] อยู่เสมอ . . .

“ขอให้เราจำาไว้ว่าหลังจากดอกไม้ในพิธีศพโรยรา ความปรารถนา 
ดีของเหล่ามิตรสหายกลายเป็นความทรงจำา คำาสวดอ้อนวอนที ่
กล่าวออกมาและวาจาที่เอื้อนเอ่ยจะเลือนราง คนที่โศกเศร้ามัก 
พบตนเองอยู่ตามลำาพัง พวกเขาจะคิดถึงเสียงหัวเราะของเด็กๆ 
ความชุลมุนวุ่นวายของวัยรุ่น และความรักความเอื้ออาทรของ
คู่ชีวิตที่ตายจาก นาฬิกาเดินเสียงดังขึ้น เวลาเดินช้าลง และ
ผนังสี่ด้านเปรียบประดุจกำาแพงคุก” (ใน Conference Report, 
Oct. 1994, 90–91; หรือ Ensign, Nov. 1994, 70)

3 นีไฟ 24:8–12

พระเจ้าทรงสัญญาจะประทานพร
อะไรบ้างให้คนที่จ่ายส่วนสิบ

 
3 นีไฟ 24:8–12 ส่วนสิบและเครื่องถว�ยบูช�

•	คนที่ดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบแสดงให้เห็นว่าพวกเขามี 
ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า การเชื่อฟังกฎนี้นำามาซึ่งพรที่กล่าวไว้ใน  
3 นีไฟ 24:10–12 เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัม
อัครสาวกสิบสองบอกเหตุผลห้าข้อว่าเหตุใดสมาชิกทุกคนของ
ศาสนจักรควรเชื่อฟังกฎส่วนสิบไม่ว่าจะอยู่ในสภาวการณ์ใด
ก็ตาม

“ข้าพเจ้า. . . จะบอกเหตุผลห้าข้อว่าเหตุใดเราทุกคนควรจ่าย 
ส่วนสิบและเงินบริจาคอย่างซื่อสัตย์ ไม่ว่าเราจะร่ำารวยหรือ 
ยากจน เป็นสมาชิกมานานหรือเป็นผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสใหม่ 

หมายหลายอย่าง” และมี “สัมฤทธิผลหลายแบบ” (“Scripture  
Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 8) อย่างเช่น 
กรณีของข้อความนี้ “พระเจ้า. . .จะเสด็จมาที่พระวิหารของพระ 
องค์อย่างฉับพลัน” (3  นีไฟ 24:1) เกิดสัมฤทธิผลแล้วบาง 
ส่วนเมื่อพระเจ้าทรงปรากฏในพระวิหารเคิร์ทแลนด์เมื่อวันที่  
3  เมษายน ค.ศ. 1836 ตอนเริ่มต้นสมัยการประทานนี้ (ดู คพ.  
110:1–10) และเกิดสัมฤทธิผลทีละส่วนเมื่อพระผู้ช่วยให้รอด 
เสด็จมาพระวิหารของพระองค์ในแต่ละคร้ัง และจะเกิดสัมฤทธิ- 
ผลบางส่วนอันเป็นส่วนหนึ่งของการเสด็จมาครั้งที่สองเมื่อแผ่น
ดินโลกจะได้รับการชำาระให้สะอาดจากความชั่วร้ายและกลาย
เป็นถิ่นพำานักซีเลสเชียล (ดู คพ. 88:25) ด้วยเหตุนี้จึงสมควร
เรียกแผ่นดินโลกว่าวิหารของพระเจ้า

3 นีไฟ 24:2 ไฟของคนถลุงแร่และสบู่ของช่�งฟอก

•	มาลาคีใช้สัญลักษณ์ได้ดีทีเดียวโดยพรรณนาว่าการเสด็จมา 
ของพระเมสสิยาห์เป็น “เหมือนไฟของคนถลุงแร่ และเหมือน 
สบู่ของช่างฟอก” (3 นีไฟ 24:2) คนถลุงแร่ คือ “คนที่แยกโลหะ 
มีค่าออกจากสินแร่ซึ่งตามธรรมชาติแล้วมักจะปะปนกัน ส่วน 
หน่ึงของกระบวนการน้ีประกอบด้วยการใช้ความร้อนสูง เพ่ือทำา 
ให้ตัวแร่อยู่ในสถานะของเหลว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า ‘ไฟของคน
ถลุงแร่’” (Bible Dictionary, “Refiner,” 760)

พระผู้ช่วยให้รอดทรงเป็นเหมือนคนถลุงแร่ เอ็ลเดอร์บรูซ  อาร์.  
แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบายว่า 
“พันธกิจของพระองค์คือทำาให้สะอาด ทำาให้บริสุทธ์ิ และขัดเกลา 
จิตวิญญาณมนุษย์จนสามารถกลับอาณาจักรของพระบิดาได้ 
ด้วยความบริสุทธิ์ ไม่มีสินแร่เจือปน (3 นีไฟ 27:19–21) อำานาจ 
การชำาระล้างให้สะอาดของพระองค์ “เป็นประดุจไฟถลุงแร.่ . .
ท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงิน’ ในวันยิ่งใหญ่นั้น 
เมื่อพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก (มาลาคี 3:2–3; 3 นีไฟ 24: 
2–3; คพ. 128:24)” (Mormon Doctrine, 2nd ed. [1966], 624)

“งาน ของช่างฟอก คือทำาให้เสื้อผ้าขาวสะอาด” โดยใช้สบู่  
(Bible Dictionary, “Fullers,” 676) การชดใช้ของพระเยซูคริสต ์
ทำาหน้าท่ีเหมือน “สบู่ของช่างฟอก” เพ่ือทำาให้เราสะอาดจากบาป 
และเตรียมเราให้พร้อมยืนหน้าบัลลังก์พิพากษาอย่างบริสุทธิ์ไร้
มลทิน

3 นีไฟ 24:5 พวกที่กดขี่แม่หม�้ยและลูกที่ข�ดพ่อ

•	พระผู้เป็นเจ้าทรงถือว่าเราต้องรับผิดชอบถ้าเราไม่เอาใจใส่ 
แม่หม้ายและลูกที่ขาดพ่อ ประธานโธมัส เอส. มอนสันแสดงให้ 

3 นีไฟ 23–26



334

ประทานปัญญาให้พวกเขาเพื่อจะสามารถใช้เก้าในสิบที่เหลือ
ให้เป็นประโยชน์ และเงินส่วนนั้นมีค่าต่อพวกเขามากขึ้น พวก 
เขาคงไม่ประสบความสำาเร็จกับเงินส่วนนั้นเท่าที่ควรถ้าพวก
เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า” (ใน Conference Report, Apr.  
1912, 30)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์กล่าวถึงคำาพูดของคนบางคนเมื่อ 
พวกเขาเผชิญกับการเลือกว่าจะเช่ือฟังหรือไม่เช่ือฟังพระบัญชา 
ให้จ่ายส่วนสิบ

“บางคนพูดว่า ‘ฉันมีเงินไม่พอจ่ายส่วนสิบ’ คนที่มีศรัทธาใน 
คำาสัญญาของพระเจ้าจะพูดว่า ‘ฉันมีเงินไม่พอใช้แน่ถ้าไม่จ่าย
ส่วนสิบ’

“นานมาแล้วข้าพเจ้าพูดกับผู้นำาศาสนจักรที่การประชุมหนึ่งใน 
ประเทศนอกอเมริกาเหนือ ขณะพูดเรื่องส่วนสิบ ข้าพเจ้าพบว่า
ตนกำาลังพูดบางอย่างที่ไม่ได้ตั้งใจจะพูด ข้าพเจ้าบอกพวกเขา
ว่าพระเจ้าทรงเศร้าโศกที่สมาชิกเพียงส่วนน้อยในประเทศของ
พวกเขาวางใจในคำาสัญญาของพระเจ้าและจ่ายส่วนสิบเต็ม 
ข้าพเจ้าเตือนว่าพระเจ้าจะทรงยั้งพรทางโลกและทางวิญญาณ
ไว้เมื่อลูกหลานแห่งพันธสัญญาของพระองค์ไม่รักษาพระ
บัญญัติข้อสำาคัญยิ่งนี้

“ข้าพเจ้าหวังให้ผู้นำาเหล่านั้นสอนหลักธรรมดังกล่าวแก่สมาชิก 
ของสเตคและท้องถิ่นในประเทศของพวกเขา กฎส่วนสิบและ 
คำาสัญญาถึงพรต่างๆ ต่อผู้ดำาเนินชีวิตตามกฎนี้นำามาใช้ได้กับ
ผู้คนของพระเจ้าในทุกประเทศ ข้าพเจ้าหวังให้สมาชิกของเรา
มีคุณสมบัติคู่ควรรับพรของพระเจ้าโดยการจ่ายส่วนสิบเต็ม” 
(ใน Conference Report, Apr. 1994, 44; หรือ Ensign, May 
1994, 34)

3 นีไฟ 24:16–18 “เร�รวบรวมเครื่องเพชรของเร�”

•	เราจะเป็นเครื่องเพชรชิ้นหนึ่งของพระเจ้าได้อย่างไร เครื่อง 
เพชรคือหินมีค่าที่วัดค่าในตัวและค่านอกตัวตามตลาด มาลาคี
และศาสดาพยากรณ์ท่านอื่นๆ ใช้ภาพพจน์เรื่องเครื่องเพชรเพื่อ
กล่าวถึงผู้คนที่ “เกรงกลัวพระเจ้า”—คนที่เคารพพระองค์ ยึด 
มั่นในศาสนพิธีของพระองค์ และมีชื่อของพวกเขาใน “หนังสือ 
แห่งความทรงจำา” (3  นีไฟ 24:16–18; ดู คพ. 60:4; 101:3;  
อพยพ 28:15–21 ด้วย) ฉะนั้นเพื่อจะเป็นเครื่องเพชรชิ้นหนึ่ง 
ของพระเจ้า ท่านต้องรักษาพันธสัญญาอันเกี่ยวเนื่องกับศาสน- 
พิธีทุกอย่างอย่างซื่อสัตย์โดยไม่นำาพาแรงกดดันทางโลก โดย
ทำาเช่นนี้ท่านกำาลังแสดงให้เห็นว่าท่านรักพระเจ้า และชื่อของ
ท่านจะถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งความทรงจำา

“หนึ่ง จงทำาเพราะเห็นแก่ลูกๆ ของเรา. . .จงสอนลูกๆ ของเรา
ว่าพรมากมายของศาสนจักรมีให้พวกเขาเพราะท่านและพวก
เขาจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคให้ศาสนจักร . . .

“สอง จงจ่ายส่วนสิบของท่านเพื่อจะมีสิทธิ์รับพรที่สัญญาไว้กับ
ผู้ทำาเช่นนั้น . . .

“สาม จงจ่ายส่วนสิบของท่านเพื่อประกาศว่าการครอบครองสิ่ง 
ของทางโลกและการสั่งสมความมั่งคั่งทางโลก ไม่ใช่ เป้าหมาย 
สูงสุดของการดำารงอยู่ของท่าน . . .

“สี่ จงจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาคของท่านด้วยความซื่อสัตย ์
สุจริตเพราะเป็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าพึงได้รับตามสิทธิ์ . . .

“ท่ีกล่าวมาน้ีนำาไปสู่เหตุผลข้อห้าของ 
การจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค เรา 
ควรจ่ายเพื่อแสดงความรักต่อพระบิดา
ในสวรรค์ผู้ทรงมีน้ำาพระทัยโอบอ้อม
อารีและเปี่ยมด้วยพระเมตตา โดยผ่าน
พระคุณของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
ให้อาหารแก่คนหิวโหยและให้เครื่อง 
นุ่งห่มแก่คนยากจน ซึ่งหลายครั้งใน 
ชีวิตเราจะหมายรวมถึงเราทุกคนด้วย 

ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางวิญญาณ” (ใน Conference Report, 
Oct. 2001, 39–41; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 44–45)

•	ประธานฮาโรลด์  บี. ลี (1899–1973) พูดถึงพรประการหนึ่ง 
ที่เราจะได้จากการจ่ายส่วนสิบ “คำาสัญญาตามหลังการเชื่อฟัง
หลักธรรมนี้คือหน้าต่างสวรรค์จะเปิดและพรจะเทมาให้เราจน
เรารับแทบไม่ไหว แน่นอนว่าการเปิดหน้าต่างสวรรค์หมายถึง
การเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าต่อคนที่เต็มใจเสียสละเช่นนั้น” 
(The Teachings of Harold B. Lee, ed. Clyde J. Williams 
[1996], 206)

•	ประธานฮีเบอร์  เจ. แกรนท์  
(1856–1945) เป็นพยานว่า 
พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพรแก่
คนเหล่านั้นที่เชื่อฟังกฎส่วนสิบ
ด้วยปัญญาที่เพิ่มขึ้น “ข้าพเจ้า
กล่าวคำาพยาน—ข้าพเจ้ารู้ว่า
คำาพยานที่ข้าพเจ้ากล่าวเป็น
ความจริง—ว่าชายและหญิงที่
ซื่อสัตย์ต่อพระผู้เป็นเจ้าอย่าง 
แท้จริง คนที่จ่ายส่วนสิบของพวกเขา  . . .   พระผู้เป็นเจ้าได้ 

บทที่ 45



335

3 นีไฟ 25:5–6 เอลีย�ห์จะหันใจคนทั้งหล�ย

•	ในการมาเยือนครั้งแรกเมื่อค่ำาวันที่ 21กันยายน ค.ศ. 1823 

เทพโมโรไนอ้างคำาพยากรณ์จากมาลาคี 4:5–6  กับศาสดา 
พยากรณ์โจเซฟ สมิธ “แตกต่างไปเล็กน้อยจากที่มีอยู่ในพระ 
คัมภีร์ไบเบิลของเรา” (โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:36–39; ดู คพ. 2 
ด้วย) คำาพยากรณ์ดังกล่าวเกิดสัมฤทธิผลเมื่อวันที่ 3  เมษายน 
ค.ศ. 1836 ในพระวิหารเคิร์ทแลนด์เมื่อเอลียาห์มาปรากฏและ 
ฟ้ืนฟูกุญแจฐานะปุโรหิตให้โจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี 
(ดู คพ. 110:13–16) จากการเยือนครั้งแรกนี้จนสิ้นสุดการ 
ปฏิบัติของท่าน ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธยังคงกล่าวถึงคำา 
พยากรณ์ของมาลาคีและพันธกิจของเอลียาห์อยู่เนืองๆ

นอกจากคำาอธิบายเชิงพยากรณ์ท่ีท่านให้ไว้ใน หลักคำาสอนและ 
พันธสัญญา 128:17–18 แล้วศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธยัง 
สอนด้วยว่า “เอลียาห์เป็นศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายท่ีถือกุญแจ 
ของฐานะปุโรหิตผู้จะมาฟื้นฟูสิทธิอำานาจและมอบกุญแจของ 
ฐานะปุโรหิตก่อนสมัยการประทานสุดท้าย ท้ังน้ีเพ่ือจะได้ปฏิบัติ 
ศาสนพิธีทั้งหมดในความชอบธรรม เป็นความจริงที่พระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงมีสิทธิอำานาจและพลังอำานาจในการมอบพรนี้ แต่ 
บุตรทั้งหลายของเลวีมีอคติเกินไป ‘เราจะส่งเอลียาห์ศาสดา 
พยากรณ์มาหาเจ้าก่อนการมาของวันอันน่าพร่ันพรึงและสำาคัญ 
ยิ่งของพระเจ้า’ ฯลฯ เหตุใดจึงส่งเอลียาห์มา เพราะท่านถือ
กุญแจแห่งสิทธิอำานาจในการปฏิบัติศาสนพิธีท้ังหมดของฐานะ 
ปุโรหิตและหากไม่ประทานสิทธิอำานาจดังกล่าว ย่อมปฏิบัต ิ
ศาสนกิจในความชอบธรรมไม่ได้” (History of the Church, 
4:211)

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธอธิบายความหมายของคำาว่า 
หัน และการประยุกต์ใช้คำานี้กับชีวิตเราว่า

“คำาว่า หัน ในที่นี้ [ใน มาลาคี 4:5–6] ควรแปลว่า ผูกมัด หรือ 
ผนึก แต่อะไรคือวัตถุประสงค์ของพันธกิจสำาคัญดังกล่าว หรือ 
จะเกิดสัมฤทธิผลได้อย่างไร ต้องมีการมอบกุญแจ ต้องมีวิญ- 
ญาณของเอลียาห์ ต้องมีการสถาปนาพระกิตติคุณ มีการรวม 
วิสุทธิชนของพระผู้เป็นเจ้า เสริมสร้างไซอัน และวิสุทธิชนต้อง
ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอัน

“แต่พวกเขาจะเป็นผู้ช่วยให้รอดบนเขาไซอันได้อย่างไร เป็นได ้
โดยสร้างพระวิหาร ตั้งอ่างบัพติศมา และออกไปรับศาสนพิธ ี
ทั้งหมด บัพติศมา การยืนยัน การล้าง การเจิม การวางมือแต่ง 
ต้ังและการผนึกอำานาจบนศีรษะพวกเขา ในนามบรรพชนทุกคน 
ที่สิ้นชีวิตแล้วและไถ่คนเหล่านั้นเพื่อพวกเขาจะออกมาในการ 

3 นีไฟ 25:1 “ไม่มีทั้งร�กหรือกิ่ง”

•	“คนจองหอง. . .คนทั้งหมดที่ทำาชั่ว” จะถูกเผาไหม้และไม่ม ี

ทั้งรากและกิ่งเหลืออยู่เลย หมายความว่าอย่างไร (3  นีไฟ 

25:1) วลีนี้พูดถึงสาระสำาคัญของ 3 นีไฟ 25 ให้คิดว่า ราก ของ 

ท่านคือบิดามารดาหรือบรรพชนของท่านและ กิ่ง ของท่านคือ 

ลูกหรือหลานของท่าน เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับรากและกิ่งของเรา 

เราต้องได้รับศาสนพิธีพระวิหาร พระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะทรง 

ส่งเอลียาห์มาก่อนการเสด็จมาคร้ังท่ีสองเพื่อฟื้นฟูกุญแจฐานะ 

ปุโรหิตซึ่งจะทำาให้ครอบครัวสมบูรณ์—ทั้งรากและกิ่ง ในปี ค.ศ. 

1836 อำานาจการผนึกได้รับการฟื้นฟู และเตรียมทางให้ครอบ- 

ครัวเชื่อมเข้าด้วยกันชั่วนิรันดร์ (ดู คพ. 110:14–16; 128:18) 

อย่างไรก็ดี คนจองหองและคนชั่วจะถูกเผาไหม้และไม่มีทั้งราก 

(บรรพชน) หรือกิ่ง (ลูกหลาน) เหลืออยู่เลย ทำาให้พวกเขาถูกตัด

ออกจากครอบครัวและพรแห่งการผนึก

เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์พูดถึงแนวคิดนี้ว่า “เอลียาห ์

ฟื้นฟูอำานาจการผนึกเพื่อให้ศาสนพิธีท่ีได้รับการผนึกบนแผ่น 

ดินโลกได้รับการผนึกในสวรรค์ด้วย. . .หากปราศจากการเชื่อม 

โยงดังกล่าว จะไม่มีครอบครัวใดดำารงอยู่ในนิรันดรได้เลย และ 

ครอบครัวของมนุษย์จะถูกทิ้งไว้ชั่วนิรันดร์โดย ‘ไม่มีทั้งราก  

[บรรพชน] หรือกิ่ง [ผู้สืบตระกูล] เหลืออยู่เลย’” (Christ and the 

New Covenant [1997], 297–298)

3 นีไฟ 25:2 “ลูกวัวในคอก”

•	ดูคำาอธิบายเก่ียวกับ “ลูกวัวในคอก” ได้จาก บทวิจารณ์สำาหรับ 

1 นีไฟ 22:24 (หน้า 47)

3 นีไฟ 25:5–6

ใครจะมาก่อน “วันอันน่าพรั่นพรึงและ
สำาคัญยิ่ง” และเขาจะทำาอะไร

3 นีไฟ 23–26
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ตอบรับ 100 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นข้าพเจ้าจะถามผู้เข้าร่วมประชุม 
กลุ่มเดิมว่า ‘มีกี่คนอ่านส่วนที่เปิดให้เราแล้ว’ มีหลายคนไม่ได้ 
อ่านพระคัมภีร์มอรมอนส่วนที่ไม่ได้ผนึกไว้ เรามักมองหาภาพ 
ต่ืนตาต่ืนใจ ส่ิงท่ีไม่อาจได้มา ข้าพเจ้าเคยพบหลายคนท่ีต้องการ 
ดำาเนินชีวิตตามกฎที่สูงกว่าทั้งที่ยังไม่ได้ดำาเนินชีวิตตามกฎที่ 
ต่ำากว่า” (The Teachings of Spencer  W. Kimball, ed.  
Edward L. Kimball [1982], 531–532)

3 นีไฟ 26:19 “พวกเข�สอน, และปฏิบัติต่อกันและกัน”

•	แบบแผนในศาสนจักรของพระเจ้าในทุกสมัยการประทาน  
คือ ผู้คนแห่งพันธสัญญาของพระองค์สอนหลักคำาสอนของ 
อาณาจักรให้กันและปฏิบัติต่อกันโดยมีพระกิตติคุณเป็นตัว 
เชื่อมความสัมพันธ์ เพราะผู้คนของพระเจ้าประกอบเป็นครอบ- 
ครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่ง

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านใช้เวลาและความพยายามมากเพียงใดในแต่ละสัปดาห์ 

เพื่ออ่านพระคัมภีร์ในงานมาตรฐาน ท่านคิดว่าต้องใช้เวลา
และความพยายามมากเพียงใดจึงจะเรียกได้ว่า “ค้นหา”

•	ท่านหันใจไปหาบรรพบุรุษด้วยวิธีใดบ้าง ท่านจะทำาอะไรได้
อีกบ้างเพื่อช่วยงานพระวิหารและประวัติครอบครัว

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	วางแผนที่จะทำาให้ท่านสามารถ ค้นหา พระคัมภีร์และคำา

ปราศรัยการประชุมใหญ่ครั้งล่าสุดจากศาสดาพยากรณ์คน
ปัจจุบันได้เป็นประจำา

•	เขียนชื่อพรที่กล่าวไว้ใน 3  นีไฟ 24:8–12 ซึ่งเกิดสัมฤทธิผล 
ในชีวิตท่านหรือท่านเห็นสัมฤทธิผลในผู้อื่นเนื่องด้วยการ 
ดำาเนินชีวิตตามกฎส่วนสิบ เขียนย่อหน้าสั้นๆ อธิบายจุด 
ประสงค์และพรที่มาจากการเชื่อฟังกฎส่วนสิบอย่างซื่อสัตย์ 
แบ่งปันข้อสังเกตของท่านกับคนบางคน

•	รวมรวบและจัดระบบรายชื่อบรรพชนบางคนของท่านที่ล่วง 
ลับไปแล้วเพื่อส่งไปพระวิหาร เตรียมการให้ทำางานศาสนพิธ ี
พระวิหารแทนคนเหล่านั้น หากอยู่ในวิสัยที่ทำาได้ จงมีส่วน
ร่วมในการทำาให้งานพระวิหารครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์

ฟื้นคืนชีวิตครั้งแรกและขึ้นสู่บัลลังก์แห่งรัศมีภาพพร้อมพวก 
เขา นี่คือโซ่ที่จะผูกใจบรรพบุรุษไว้กลับลูกหลาน และผูกลูก
หลานไว้กับบรรพบุรุษ อันจะทำาให้พันธกิจของเอลียาห์เกิดสัม- 
ฤทธิผล (History of the Church, 6:184)

3 นีไฟ 26:2 “พระคัมภีร์เหล�่นี้, ที่เจ้�ไม่ได้มีอยู่กับเจ�้”

•	พระเยซูคริสต์ทรงเน้นความสำาคัญของบันทึกพระคัมภีร์ที่ถูก 
ต้อง นอกจากจะทรงเพ่ิมสัมฤทธิผลแห่งคำาพยากรณ์ของแซมิว- 
เอลชาวเลมันไว้ในบันทึกพระคัมภีร์แล้ว (ดู 3  นีไฟ 23:7–13)  
พระผู้ช่วยให้รอดทรงทำาตามพระบัญชาของพระบิดาด้วยคือ 
ประทาน “พระคัมภีร์เหล่านี้, ที่เจ้าไม่ได้มีอยู่กับเจ้า” ให้ผู้คน 
ในอเมริกา (3 นีไฟ 26:2) พระองค์ทรงอ้างงานเขียนของมาลาค ี
ศาสดาพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิมผู้มีชีวิตหลังลีไฮออกจาก
เยรูซาเล็มราว 200 ปี คำาสอนของมาลาคีจะไม่อยู่บนแผ่นจารึก
ทองเหลืองเพราะท่านมีชีวิตหลังลีไฮออกจากเยรูซาเล็มราว 
200 ปี

3 นีไฟ 26:6–12 ห�กพวกเข�เช่ือ จ�กน้ันเร่ืองท่ีย่ิงใหญ่ 
กว่�จะเป็นที่ประจักษ์

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอนว่า 
ก่อนจะได้รับการแสดงให้ประจักษ์มากขึ้นหรือพระคัมภีร์เพิ่ม 
เติมเราต้องอ่านและเช่ือส่ิงท่ีเปิดเผยไว้แล้ว “เคยมีหลายคนถาม 
ข้าพเจ้าตลอดหลายปีมานี้ว่า ‘ท่านคิดว่าเราจะได้บันทึกพระ 
คัมภีร์มอรมอนท่ีเหลือเม่ือใด’ ข้าพเจ้าตอบว่า ‘มีก่ีคนในท่ีประชุม 
แห่งนี้อยากอ่านแผ่นจารึกส่วนที่ผนึกไว้’ แทบทุกครั้งจะมีคน 
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“‘ดังน้ัน, จงซ่ือสัตย์; จงยืนอยู่ในหน้าท่ีซ่ึงเรากำาหนดให้เจ้า; ช่วย 
เหลือคนอ่อนแอ, ยกมือที่อ่อนแรง, และให้กำาลังเข่าที่อ่อนล้า’  
(ดู คพ. 81:5)

“‘และในการทำาสิ่งเหล่านี้ เจ้าจะทำาความดีมากที่สุดต่อเพื่อน 
มนุษย์ของเจ้า, และจะส่งเสริมรัศมีภาพของพระองค์ผู้ทรงเป็น
พระเจ้าของเจ้า’ (คพ. 81:4)” (ใน Conference Report, Apr. 
1995, 94; หรือ Ensign, May 1995, 71)

•	เอ็ลเดอร์เจมส์ อี. ทาลเมจ (1862–1933) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงใช้ตอบคำาถามว่าควร 
จะเรียกชื่อศาสนจักรของพระองค์ว่าอย่างไร “ท่านคงจำาได้ว่า 
หลังจากพระคริสต์ทรงสถาปนาศาสนจักรของพระองค์ท่ามกลาง 
คนพื้นเมืองของทวีปนี้ เมื่อพระองค์ทรงปรากฏในฐานะพระ
สัตภาวะที่ฟื้นคืนพระชนม์แล้วท่ามกลางพวกเขา หลังจากทรง 
เลือกและแต่งตั้งชายสิบสองคนให้กำากับดูแลกิจจานุกิจของ 
ศาสนจักรแล้ว ได้เกิดการโต้เถียงบ้างพอสมควรเกี่ยวกับชื่อ 
ศาสนจักร และโดยที่จำาคำาสัญญาอันเปี่ยมด้วยพระกรุณาของ 
พระเจ้าได้ว่าพวกท่านจะเรียกหาพระองค์เมื่อใด อัครสาวกจึง 
ได้พร้อมใจกันอดอาหารและสวดอ้อนวอนโดยมีจุดประสงค์ 
เดียวกัน พวกท่านแน่ใจว่าพระองค์จะทรงฟัง พระองค์ทรง 
ปรากฏอีกครั้งท่ามกลางพวกท่านที่นั่นในการประชุมสภาต่อ 
หน้าคนกลุ่มใหญ่ และตรัสถามพวกท่านว่าต้องการอะไร พวก 
ท่านทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า, พวกข้าพระองค์อยากให้พระองค์
ทรงบอกพวกข้าพระองค์ถึงชื่อที่พวกข้าพระองค์จะเรียกศาสน- 
จักรนี้’ พระดำารัสตอบของพระองค์ซึ่งเราจะเปลี่ยนเป็นคำาพูด 
สมัยใหม่ได้ว่า เหตุใดจึงมีคำาถามในเรื่องง่ายๆ แบบนี้ นี่เป็น 
ศาสนจักรของใคร เป็นศาสนจักรของโมเสสหรือ ถ้าใช่ก็ให้เรียก 
ตามชื่อของโมเสส หรือถ้าเป็นศาสนจักรของคนอื่น ก็ให้เรียก
ตามชื่อของคนนั้น แต่ถ้าเป็นศาสนจักรของเรา ดังที่เจ้าพูด และ 
เป็นอย่างนั้น ก็ให้เรียกตามนามของเรา” (ใน Conference  
Report, Apr. 1922, 70)

3 นีไฟ 27:5–6 “เจ้�ต้องรับน�มของพระคริสต์”

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับเรา 
และกฎแห่งการเชื่อฟังตลอดจนการรับพรแห่งความเป็นเพื่อน 
ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนี้

“เมื่อเรารับบัพติศมา เรารับพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซ ู
คริสต์ไว้กับตัวเรา การรับพระนามของพระองค์ไว้กับเราเป็น
ประสบการณ์สำาคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีในชีวิต ทว่าบางครั้ง 
เราผ่านประสบการณ์นี้โดยไม่เข้าใจถ่องแท้

3 นีไฟ  27–30

บทที ่   46

บทนำ�
เม่ือใกล้ส้ินสุดการปฏิบัติศาสนกิจต่อชาวนีไฟ พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงอธิบายว่าพระกิตติคุณของพระองค์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
พระคัมภีร์ช่วงนี้ใน 3  นีไฟ 27–30 มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตภาวะที่ 
แปรสภาพ (สานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน) มากกว่าที่อื่นในพระ 
คัมภีร์ เมื่อศึกษาบทที่  28 ท่านจะเข้าใจมากขึ้นว่าเหตุใดพระ 
เจ้าทรงเลือกแปรสภาพผู้รับใช้บางคนของพระองค์ขณะที่เขา 
ยังเป็นมรรตัย สุดท้าย 3 นีไฟท้ิงท้ายโดยมอรมอนพูดถึงบทบาท 
ของพระคัมภีร์มอรมอนในการรวมอิสราเอลยุคสุดท้ายและพระ 
เจ้า (ผ่านมอรมอน) ทรงเตือนคนต่างชาติในยุคสุดท้ายให้กลับ 
ใจและกลับมาหาพระองค์ นี่เป็นโอกาสดีที่ท่านจะให้คำามั่นอีก
ครั้งว่าจะใช้พระคัมภีร์มอรมอนในชีวิตท่านและเชื้อเชิญผู้อื่นให้
มาหาพระผู้ช่วยให้รอด

บทวิจ�รณ์
3  นีไฟ 27:3–8 “ทรงบอกพวกข้�พระองค์ถึงชื่อที่พวก
ข้�พระองค์จะเรียกศ�สนจักรนี้”

•	เมื่อเราเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ เรารับพระ 
นามของพระองค์ไว้กับเราเพราะนี่คือศาสนจักรของพระองค์  
ในคำาปราศรัยการประชุมใหญ่ครั้งแรกของประธานกอร์ดอน บี.  
ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ในฐานะประธานศาสนจักร ท่านพูดถึง 
ความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนจักร ชื่อศาสนจักร และ 
ความรับผิดชอบที่ติดมา ดังนี้

“ศาสนจักรน้ีไม่ได้เป็นของประธานศาสนจักร ประมุขของศาสน- 
จักรคือพระเจ้าพระเยซูคริสต์ผู้ที่เราแต่ละคนรับพระนามของ 
พระองค์ไว้กับเรา เราทุกคนอยู่ในงานใหญ่นี้ด้วยกัน เราอยู่ที่นี ่
เพ่ือช่วยพระบิดาของเราในงาน 
ของพระองค์และรัศมีภาพของ 
พระองค์ ‘คือการทำาให้เกิด 
ความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ 
ของมนุษย์’ (โมเสส 1:39) ภาระ 
หน้าที่ในขอบเขตความรับผิด 
ชอบของท่านจริงจังเท่ากับภาระ 
หน้าที่ของข้าพเจ้าในขอบเขต 
ของข้าพเจ้า ไม่มีการเรียกใด 
ในศาสนจักรนี้ เล็กน้อยหรือ
เกิดผลเพียงน้อยนิด เราทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนล้วนสัมผัส 
ชีวิตผู้อื่น พระเจ้าตรัสกับเราแต่ละคนในความรับผิดชอบของ 
เราดังนี้



338

พระผู้ช่วยให้รอดทรงนิยามพระกิตติคุณของพระองค์ว่าศรัทธา  
การกลับใจ บัพติศมา และพระวิญญาณบริสุทธิ์ (ดู 3  นีไฟ  
27:19–20) และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ (ดู ข้อ 16) พระองค์ 
ตรัสเช่นกันว่าพระกิตติคุณคือการที่พระองค์เสด็จมาในโลก
เพื่อทำาตามพระประสงค์ของพระบิดาและเพื่อ “ถูกยกขึ้นบน 
กางเขน” (ข้อ 13–14)

3 นีไฟ 27:24–26 พระเจ้�จะทรงพิพ�กษ�โลกจ�กหนังสือ

•	“จากบรรดาหนังสือซึ่งมีเขียนไว้, และที่จะเขียน, คนพวกนี ้
จะได้รับการพิพากษา, เพราะโดยหนังสือเหล่าน้ีงานของพวกเขา 
จะเป็นที่รู้แก่มนุษย์.

“และดูเถิด, พระบิดาทรงเขียนเรื่องทั้งหมด” (3 นีไฟ 27:25–26)

ประธานโจเซฟ  เอฟ. สมิธ (1838–1918) ให้นิยามบทบาทที่
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรจะมีในการพิพากษาว่า

“พระเจ้าจะทรงทำาบันทึกเช่นกันและคนทั้งโลกจะได้รับการ
พิพากษาจากบันทึกนั้น ท่านผู้ดำารงฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์— 
ท่านอัครสาวก ประธาน อธิการ และมหาปุโรหิตในไซอัน—จะ 
ได้รับเชิญให้เป็นผู้พิพากษาของผู้คน ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงคาด 
หวังว่าท่านจะวางมาตรฐานให้พวกเขาทำาตาม และคอยดูพวก
เขาให้ดำาเนินชีวิตตามเจตนารมณ์ของพระกิตติคุณ ทำาหน้าที ่
ของพวกเขา และรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ท่านจะทำาบันทึก 
เกี่ยวกับการกระทำาของพวกเขา ท่านจะบันทึกเมื่อพวกเขารับ
บัพติศมา เมื่อพวกเขารับการยืนยัน และเมื่อพวกเขาได้รับพระ 
วิญญาณบริสุทธิ์โดยการวางมือ ท่านจะบันทึกเมื่อพวกเขามา 
ไซอัน การเป็นสมาชิกของพวกเขาในศาสนจักร ท่านจะบันทึก 
ว่าพวกเขาปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งปุโรหิต ผู้สอน หรือมัคนายก  
ในตำาแหน่งเอ็ลเดอร์ สาวกเจ็ดสิบ หรือมหาปุโรหิตหรือไม่ ท่าน 
จะเขียนงานของพวกเขาดังพระเจ้าตรัสไว้ที่นี่ ท่านจะบันทึก
ส่วนสิบของพวกเขา . . .  แต่เราจะพิพากษาผู้คน โดยขอให้พวก 
เขาทำาหน้าที่ของตนก่อน เพื่อจะทำาเช่นนั้น คนที่เป็นหัวหน้า 
ต้องเป็นแบบอย่าง” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 157)

3 นีไฟ 27:27  “เจ้�ควรเป็นคนอย�่งไรเล�่”

•	เอ็ลเดอร์จอห์น  เอ็ม. แมดเซ็นแห่งสาวกเจ็ดสิบให้ความสนใจ 
เป็นพิเศษกับคำาว่า ควร ในคำาสอนของพระเจ้าให้เป็นเหมือน 
พระองค์ เอ็ลเดอร์แมดเซ็นอธิบายว่าพระดำารัสของพระเจ้าเป็น
มากกว่าคำาเชื้อเชิญ แต่เป็นข้อกำาหนดของพันธสัญญาของเรา

“ลูกของเรา—ตัวเรา—มีกี่คนที่ 
เข้าใจอย่างแท้จริงว่าเมื่อเรารับ 
บัพติศมา เรารับไม่เพียงพระ 
นามของพระคริสต์เท่านั้น แต่
รับกฎแห่งการเชื่อฟังด้วย

“ทุกสัปดาห์ในการประชุมศีล- 
ระลึก เราสัญญาว่าจะระลึกถึง 
การพลีพระชนม์ชีพเพื่อการชด 

ใช้ของพระผู้ช่วยให้รอดขณะต่อพันธสัญญาบัพติศมา เราสัญญา 
ว่าจะทำาดังท่ีพระผู้ช่วยให้รอดทรงทำา—เช่ือฟังพระบิดาและรักษา 
พระบัญญัติอยู่เสมอ พรที่เราได้รับตอบแทนคือเราจะมีพระ- 
วิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา” (ใน Conference 
Report, Oct. 2000, 6; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 9)

3 นีไฟ 27:13–21

พระเจ้าตรัสว่าอะไรคือส่วนที่ขาดไม่ได้
ในพระกิตติคุณของพระองค์

 
3 นีไฟ 27:13–22 “นี่คือกิตติคุณที่เร�ให้แก่เจ�้”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองสอนว่าความเรียบง่ายของพระกิตติคุณคือเหตุผล 
เดียวที่บางคนพบว่าเขายอมรับพระกิตติคุณยากมาก

“มีข้อความตอนหนึ่งในพระคัมภีร์มอรมอนที่พระเจ้าตรัสว่า ‘ด ู
เถิดเราให้กิตติคุณของเราแก่เจ้า, และนี่คือกิตติคุณที่เราให้แก ่
เจ้า’ และพระองค์ทรงอธิบายพระกิตติคุณหลังจากน้ัน (ดู 3  นีไฟ 
27:13–18) เรื่องราวที่เรียบง่ายของโลกคือพระบิดาทรงส่งพระ 
ผู้ช่วยให้รอดมา มนุษย์อาจจะยอมรับหรือปฏิเสธ แต่ไม่ว่าจะ 
อย่างไรพระองค์ก็คือพระเมสสิยาห์

“เรื่องราวที่เรียบง่ายนี้เป็นเรื่องที่โลกยอมรับไม่ได้เลย เรียบง่าย 
จนบางคนอาจถึงขั้นขัดเคืองใจบ้างบางครั้งเพราะความเรียบ 
ง่ายของพระกิตติคุณ . . .

“. . .มีคนที่อาจรับฟังความเชื่อและคุณค่าบางอย่างของเรา แต่ 
สำาหรับคนเหล่านั้นการฟื้นฟูพระกิตติคุณเป็นสิ่งกีดขวางที่พวก 
เขาไม่สามารถข้ามพ้นไปได้ แต่สำาหรับมนุษยชาติส่วนใหญ่แล้ว 
ส่ิงท่ีเราประกาศเป็น ‘ความโง่เขลา’” (For the Power Is in Them 
[1970], 47–48)
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3 นีไฟ 28:9–10, 36–40 หลักคำ�สอนเร่ืองก�รแปรสภ�พ

•	นิยามต่อไปนี้จะช่วยให้ความกระจ่างในหลักคำาสอนเร่ือง
การแปรสภาพ การเปลี่ยนสภาพ และการฟื้นคืนชีวิต จงสังเกต
ความแตกต่างระหว่างสัตภาวะท่ีแปรสภาพกับสภาพที่อยู่
ชั่วคราวมากกว่าของการเปลี่ยนสภาพ

สัตภาวะที่แปรสภาพ “บุคคลที่พระองค์ทรงเปลี่ยนเพื่อพวกเขา 
จะไม่ต้องประสบความเจ็บปวดหรือความตายจนกว่าจะฟื้น
คืนชีวิตสู่ความเป็นอมตะ” (คู่มือพระคัมภีร์ “สัตภาวะที่แปร 
สภาพ”)

“คนเป็นอันมากคิดว่าหลักคำาสอนเรื่องการแปรสภาพคือหลัก 
คำาสอนที่ว่ามนุษย์ถูกรับเข้าในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าทันที  
และเข้าในความสมบูรณ์นิรันดร์ แต่น่ีเป็นความคิดท่ีผิด ท่ีอาศัย 
ของพวกเขาเป็นของระเบียบเทอร์เรสเตรียล และสถานที่ซึ่ง 
เตรียมไว้ให้บุคคลเช่นนั้นเป็นที่ซึ่งพระองค์ทรงสงวนไว้ให้เหล่า 
เทพผู้ปฏิบัติต่อดาวเคราะห์จำานวนมาก และผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสู ่
ความสมบูรณ์มากเท่าคนที่ฟื้นคืนชีวิตจากบรรดาคนตายแล้ว” 
(โจเซฟ สมิธ History of the Church, 4:210)

การเปลี่ยนสภาพ “สภาพของบุคคลที่ได้รับการเปลี่ยนลักษณะ 
ภายนอกและธรรมชาติชั่วคราว—กล่าวคือ, ได้รับการยกขึ้นสู ่
ระดับทางวิญญาณที่สูงกว่า—ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะทนต่อการ 
ปรากฏและรัศมีภาพของสัตภาวะจากสวรรค์ได้” (คู่มือพระคัมภีร์ 
“เปลี่ยนสภาพ (การ)” )

การฟื้นคืนชีวิต “การรวมกันของร่างวิญญาณและร่างกายที่เป็น 
เนื้อหนังและกระดูกหลังความตาย. หลังจากการฟื้นคืนชีวิต,  
วิญญาณและร่างกายจะไม่แยกจากกันอีกเลย, และบุคคลจะ
เป็นอมตะ” (คู่มือพระคัมภีร์ “ฟื้นคืนชีวิต (การ)”)

3 นีไฟ 29:1–4 พันธสัญญ�กับลูกหล�นอิสร�เอล

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองเขียนเกี่ยวกับบทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการทำาให้
พันธสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับอิสราเอลเกิดสัมฤทธิผลไว้ดังนี้

“มอรมอนสรุปคำาพรรณนาของท่านถึงช่วงเวลาอันน่าเกรงขามน้ี 
[การเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดท่ามกลางชาวนีไฟ]. . . 
โดยเป็นพยานว่าเมื่อใดที่บันทึกเกี่ยวกับการเสด็จเยือน [ของ 
พระเยซูคริสต์] มาถึงคนต่างชาติ (ในรูปของพระคัมภีร์มอรมอน) 
เม่ือน้ันทุกคนจะรู้ว่าพันธสัญญาและสัญญาท่ีทำากับอิสราเอล
ในวันเวลาสุดท้าย ‘เริ่มจะเกิดสัมฤทธิผลแล้ว’ . . .

“เพ่ือรับพระองค์และรู้จักพระองค์ เราและมนุษยชาติท้ังปวงต้อง 
ทำาตามที่โมโรไนแนะนำาคือ ‘มาหาพระคริสต์, และได้รับการ 
ทำาให้ดีพร้อมในพระองค์’ (โมโรไน 10:32; เน้นตัวเอน) อีกนัย 
หนึ่งคือ เราต้องมาหาพระคริสต์และพยายาม ‘เป็น’ เหมือน
พระองค์ (ดู ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์ใน Conference Report, Oct. 
2000, 40–44; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2001 หน้า 47–50)

“พระเจ้าผู้คืนพระชนม์ของเราตรัสว่า ‘เจ้าควรเป็นคนอย่างไร 
เล่า? ตามจริงแล้วเรากล่าวแก่เจ้า, แม้ดังที่เราเป็น’ (3  นีไฟ 
27:27) ความหมายของคำาว่า ควร ตามที่ใช้ในพระดำารัสถาม
ของพระองค์ ‘เจ้าควรเป็นคน 
อย่างไรเล่า?’ สำาคัญยิ่งต่อการ 
เข้าใจพระดำารัสตอบของพระ 
องค์ว่า ‘แม้ด้งที่เราเป็น’ คำาว่า
ควร หมายถึง ‘จำาเป็น’ หรือ ‘ม ี
ภาระหรือถูกผูกมัดในหน้าที่
หรือข้อผูกมัดทางศีลธรรม’ 
(Noah Webster’s First Edition 
of an American Dictionary of 
the English Language, 7th 
ed. [1993], ‘ought’; ดู ลูกา 24:26 ด้วย) โดยบอกเป็นนัย— 
และพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในสมัยโบราณและยุคปัจจุบันต่าง 
ยืนยัน—ว่า ‘จำาเป็น’ และเราถูก ‘ผูกมัด’ โดยพันธสัญญาให ้
‘เป็น’ ตามที่พระองค์ทรงประกาศว่า ‘แม้ดังที่เราเป็น’ (3  นีไฟ  
27:27; ดู 3 นีไฟ 12:48; มัทธิว 5:48; 1 ยอห์น 3:2; โมโรไน 7:48  
ด้วย)” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 93; หรือ เลียโฮนา 
ก.ค. 2002 หน้า 99)

3 นีไฟ 28:1–6 คว�มปร�รถน�และก�รปฏิบัติศ�สนกิจ
ของยอห์นผู้เป็นที่รัก

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) และออลิเวอร์  
คาวเดอรีได้รับการเปิดเผยเร่ืองหนึ่งผ่านอูริมและทูมมิมเกี่ยว
กับสภาวการณ์และพรท่ีเกิดขึ้นตามคำาขอของยอห์นเพื่อจะยัง 
อยู่ในเนื้อหนัง ข้อมูลนี้มาจาก “แผ่นหนัง” ที่ยอห์นเขียนและ 
ซ่อนไว้ด้วยตนเอง แต่ปรากฏว่าหายไป ในเดือนเมษายน ค.ศ.  
1829 คำาถามของโจเซฟและออลิเวอร์เกี่ยวกับข้อความตอนนี ้
ของพระคัมภีร์มอรมอนส่งผลให้ได้รับการเปิดเผยดังบันทึกไว้
ในหลักคำาสอนและพันธสัญญาภาค 7
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ความชั่วร้ายจนไปสู่ความพินาศของพวกเขา (ดู 3 นีไฟ 16:10; 
21:14–21) งานเขียนใน 3  นีไฟดูเหมือนจะมีผลลึกซึ้งต่อ 
มอรมอน ในประจักษ์พยานสุดท้ายของมอรมอน ท่านได้ย้ำาคำา 
สอนและคำาพยากรณ์ของพระผู้ช่วยให้รอดเพื่อประณามคนชั่ว 
และคนมีมิจฉาทิฐิ ความแปดเปื้อนและความหน้าซื่อใจคดของ 
วันเวลาสุดท้าย ในข้อสุดท้ายของ 3  นีไฟ มอรมอนได้เสนอวิธี
แก้ไขสภาพที่เป็นภัยเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่วิธีเดียวคือ—มาหาพระเยซู
คริสต์และมีศรัทธาในพระองค์ กลับใจจากบาปของท่าน รับ 
บัพติศมา และเปี่ยมไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ “เพื่อเจ้าจะ 
นับอยู่กับผู้คนของเราซึ่งเป็นของเชื้อสายแห่งอิสราเอล” (3 นีไฟ 
30:2)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	เหตุใดการเรียกชื่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ตามพระนาม

ของพระผู้ช่วยให้รอดจึงสำาคัญ

•	ท่านจะรับพระนามของพระผู้ช่วยให้รอดอย่างสมบูรณ์เต็มที่
มากขึ้นได้อย่างไร

•	การแปรสภาพ และ การเปลี่ยนสภาพ ต่างกันในด้านใด  
คล้ายกันในด้านใด การแปรสภาพ และ การเปลี่ยนสภาพ 
ต่างจาก การฟื้นคืนชีวิต อย่างไร

•	มอรมอนระบุวิถีที่ชั่วร้ายบางอย่าง วิถีเหล่านี้ประจักษ์ชัดใน
โลกปัจจุบันอย่างไร

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนพระลักษณะบางอย่างของพระผู้ช่วยให้รอดที่ท่านคิด 

ว่าสำาคัญที่สุดออกมาเป็นข้อๆ สำารวจชีวิตท่านเกี่ยวกับคุณ 
ลักษณะเหล่านี้และวางแผนเพื่อประกาศิตของพระองค์ 
ให้เป็น “แม้ดังที่เราเป็น” เกิดสัมฤทธิผลมากขึ้น (3  นีไฟ  
27:27 )

•	อ่าน 3  นีไฟ 27:5 และคำาสวดอ้อนวอนศีลระลึก (โมโรไน  
4:3; 5:2) ระบุหลักธรรมที่กล่าวถึงซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใจ 
ความหมายของการรับพระนามของพระคริสต์ไว้กับท่าน

“พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาท่ีทำาไว้กับผู้คนแห่งพันธ- 
สัญญาทั้งหมดของพระองค์ เกี่ยวกับเรื่องนี้จะไม่มีใคร ‘หัน 
พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าไปทางซ้ายได้’ และการเรียกคนต่าง 
ชาติก็คือการเรียกพวกเขาให้มาทวงสิทธิ์ตามพันธสัญญาและ 
คำาสัญญาเดียวกัน เพราะการเสด็จเยือนชาวนีไฟตามที่พิมพ์ไว ้
ในพระคัมภีร์มอรมอนเป็นการประกาศคร้ังสุดท้ายในยุคสุดท้าย” 
(Christ and the New Covenant [1997], 308)

3 นีไฟ 29:4–7

มอรมอนบรรยายอย่างไรเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของคนที่ปฏิเสธการเปิดเผยยุคสุดท้ายของ

พระเจ้า พวกเขาจะได้รับโทษอะไรบ้าง

 
3 นีไฟ 29:4–8 อย�่ลบหลู่พระวจนะของพระเจ้�

•	ใน 3 นีไฟ 29 ใช้คำาว่า ลบหลู่ (ดูแคลน) และ ติฉินนินทา เพื่อ 
เตือนผู้อ่านพระคัมภีร์มอรมอนในยุคสุดท้ายว่าอย่าล้อเล่นกับ 
พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำาไว้กับอิสราเอล ลบหลู่ หมายถึง  
“ปฏิเสธด้วยการใช้วาจาดูถูกเหยียดหยาม” และ ติฉินนินทา คือ  
“แสดงการดูถูกดูหมิ่นหรือการไม่เห็นด้วยโดยการติฉินนินทา”  
(Noah Webster’s First Edition of an American Dictionary 
of the English Language, 1828 [1967]) การใช้คำาเช่นนี้บอก 
เป็นนัยว่าในเวลาท่ีพระคัมภีร์มอรมอนออกมาจะเห็นชัดว่าผู้คน 
ขาดความเข้าใจ ความเช่ือ และความเคารพท้ังต่อความจริงเร่ือง 
การเสด็จมาครั้งที่สองและงานของพระเจ้าในการรวมอิสราเอล 
(โดยเฉพาะเผ่ายูดาห์)

3 นีไฟ 30:2 หันจ�กก�รทำ�ชั่วของเจ้� 

•	เมื่อจบเรื่องการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอดในบรรดา 
ชาวนีไฟแล้ว มอรมอนก็กลับมาพูดถึงเรื่องซึ่งเป็นหัวข้อหลักใน 
การสอนของพระเจ้าท่ามกลางผู้คน—ว่าในวันเวลาสุดท้ายคน 

ต่างชาติจะปฏิเสธคำาสอนของพระเจ้าและเติบโตอย่างรวดเร็วใน 
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ให้เกิดการเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงในทางที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลง  
จริงๆ ในความเข้าใจของคนๆ นั้นเกี่ยวกับความหมายของชีวิต
และในความภักดีของเขาต่อพระผู้เป็นเจ้า—ในความสนใจ ใน
ความคิด และในความประพฤติ . . .

“ในคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใสโดยสิ้นเชิงนั้น ความปรารถนาสิ่งที ่
ไม่เป็นมิตร [ตรงกันข้าม] กับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้ 
ตายไปแล้วจริงๆ และด้วยเหตุนี้ความรักของพระผู้เป็นเจ้าจึง 
เข้าแทนที่พร้อมด้วยเจตจำานงอันแน่วแน่ที่จะควบคุมให้รักษา
พระบัญญัติของพระองค์ . . .

“. . .จากตรงนี้จะเห็นว่าการเป็นสมาชิกในศาสนจักรและการ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใสไม่จำาเป็นต้องมีความหมายเหมือนกัน การ 
เปลี่ยนใจเลื่อมใส. . .และการมีประจักษ์พยานไม่จำาเป็นต้อง 

เป็นเรื่องเดียวกัน ประจักษ ์
พยานเกิดขึ้นเมื่อพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ให้พยานถึงความจริง 
แก่ ผู้ ที่ ตั้ ง ใจแสวงหาจริ งๆ 
ประจักษ์พยานที่เข้มแข็งทำาให้ 
ศรัทธามีพลัง กล่าวคือ ประ- 
จักษ์พยานเช่นนั้นโน้มนำาให้ 
เกิดการกลับใจและเชื่อฟังพระ 

บัญญัติ อีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนใจเลื่อมใสคือผลหรือรางวัลของ 
การกลับใจและการเชื่อฟัง” (ใน Conference Report, Oct. 
1963, 23–24)

4 นีไฟ 1:2 “ไม่มีคว�มขัดแย้งและก�รโต้เถียงในบรรด� 
คนเหล่�นั้น”

•	เก่ียวกับวิธีท่ีสมาชิกของศาสนจักรควรปฏิบัติต่อผู้อ่ืน พระเจ้า 
ทรงเปิดเผยดังนี้ “มนุษย์ทุกคนหมายมั่นประโยชน์สุขของเพื่อน 
บ้านตน, และทำาสิ่งทั้งปวงด้วยดวงตาที่เห็นแก่รัศมีภาพของ 
พระผู้เป็นเจ้าอย่างเดียว” (คพ. 82:19) 

•	ในโลกทุกวันนี้จะต้องอาศัยอะไรเพื่อสร้างสังคมที่ไม่มีความ 
ขัดแย้งหรือการโต้เถียง ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ 
(1895–1985) สอนว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้อย่างไร

“หนึ่ง เราต้องขจัดความโน้มเอียงในทางเห็นแก่ตัวที่ดักจับจิต 
วิญญาณ ทำาให้ใจถดถอย และทำาให้ความคิดมืดมน . . .

“สอง เราต้องร่วมมือกันอย่างเต็มท่ีและทำางานด้วยความปรอง- 
ดองกัน . . .

4 นีไฟ
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บทนำ�
ส่ีนีไฟครอบคลุมเกือบ 200 ปีของความเป็นหน่ึงเดียวและความ 
ปรองดองหลังจากพระเยซูคริสต์เสด็จเยือนพ้ืนท่ีของทวีปอเมริกา 
ผู้คน “ทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้า” (4 นีไฟ  
1:2) ส่งผลให้เกิดสังคมท่ีผู้คนทุกยุคสมัยฝันถึง เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ 
อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองตั้งข้อสังเกตว่า 
หลังจากการเสด็จเยือนของพระคริสต์ “คำาสอนอันศักด์ิสิทธ์ิและ 
วิญญาณอันสูงส่งของพระองค์ได้นำาไปสู่ความสุขสูงสุดของทุก 
ยุคทุกสมัย ยุคสมัยที่ ‘ไม่มีความขัดแย้งและการโต้เถียงใน 
บรรดาคนเหล่านั้น, และทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรม. 
และพวกเขามีสิ่งของทั้งหมดเพื่อใช้ร่วมกันในบรรดาพวกเขา;  
ฉะนั้นจึงไม่มีคนรวยและคนจน, ทาสและไท, แต่พวกเขาเป็น 
อิสระทุกคน, และเป็นผู้รับส่วนในของประทานจากสวรรค์’ [4 นีไฟ 
1:2–3] ข้าพเจ้าคิดว่าเท่าที่เรารู้ สภาพอันเป็นพรเช่นนี้เคยเกิด 
ขึ้นครั้งเดียวเท่านั้น—เมืองของเอโนค ที่ ‘พวกเขามีจิตใจเดียว 
และความคิดเดียว, และดำารงอยู่ในความชอบธรรม; และไม่มี
คนจนในบรรดาพวกเขา’ [โมเสส 7:18]” (ใน Conference 
Report, Apr. 1996,  40; หรือ เลียโฮนา กรกฎาคม 1996 
หน้า 39)

น่าเศร้าที่ครึ่งหลังของ 4 นีไฟเปิดเผยว่ากลุ่มคนที่ชอบธรรมและ 
มีความสุขยอมให้ความจองหองและการละทิ้งความเชื่อเข้ามา
ในชีวิตพวกเขา ทำาให้สังคมของพวกเขาพินาศโดยสิ้นเชิง ขณะ 
ศึกษาพระคัมภีร์บทน้ี ให้พยายามเข้าใจว่าอะไรนำาไปสู่ความสุข 
ของสังคมชาวนีไฟและอะไรนำาไปสู่ความเศร้าหมองและความ
พินาศของสังคมนั้น

บทวิจ�รณ์
4 นีไฟ 1:2 “ผู้คนท้ังหมดได้รับก�รเปล่ียนใจเล่ือมใสม� 
สู่พระเจ้�”

•	ประธานมาเรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดให้ข้อคิดต่อไปนี้เกี่ยวกับความหมายของการเปลี่ยนใจ
เลื่อมใสอย่างแท้จริง

“เว็บสเตอร์ (พจนานุกรม) กล่าวว่าคำากิริยา ‘เปลี่ยนใจเลื่อมใส’  
หมายถึง ‘เปลี่ยนจากความเชื่อหรือวิถีหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง’ 
‘การเปลี่ยนใจเลื่อมใส’ คือ ‘การเปลี่ยนแปลง ทางศีลธรรมและ 
ทางวิญญาณ . . . ’ โดยทั่วไป คำาว่า ‘ได้รับการเปลี่ยนใจเลื่อมใส’  
ตามที่พระคัมภีร์ใช้มิเพียงบอกเป็นนัยถึงการยอมรับพระเยซู
และคำาสอนของพระองค์ด้วยใจเท่านั้นแต่มีศรัทธาแรงกล้าใน 
พระองค์และในพระกิตติคุณของพระองค์ด้วย—ศรัทธาซึ่งทำา 
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4 นีไฟ 1:3 “พวกเข�มีสิ่งของทั้งหมดเพื่อใช้ร่วมกันใน
บรรด�พวกเข�”

•	คุณลักษณะประการหนึ่งที่ทำาให้ผู้คนชาวนีไฟแตกต่างจาก 
คนอื่นๆ คือ “พวกเขามีสิ่งของทั้งหมดเพื่อใช้ร่วมกันในบรรดา
พวกเขา” (4  นีไฟ 1:3) ประธานมาเรียน  จี. รอมนีย์อธิบายว่า
ข้อความนี้หมายถึงอะไรและมีผลอย่างไร

“ระเบียบปฏิบัติดังกล่าว [ระเบียบเอกภาพ] สงวนสิทธิ์ของการ
เป็นเจ้าของและการบริหารจัดการทรัพย์สินของตนไว้ให้ทุก
คน . . .  แต่ละคนเป็นเจ้าของในส่วนของตน ซึ่งเขาอาจจะโอน
ส่วนนั้น เก็บไว้และทำาให้เกิดผล หรือจะถือประหนึ่งเป็นของตน
ก็ได้ . . .

“. . .   เขาอุทิศถวาย ส่วนเหลือใช้ ท่ีเขาผลิตได้เกินความต้องการ 
และความจำาเป็นของครอบครัวให้ศาสนจักร ส่วนเหลือใช้นี้จะ 
เข้าไปในคลัง ซึ่งจะให้คนอื่นเป็นผู้พิทักษ์ และจัดสรรให้ตาม 
ความต้องการของคนยากจน” (ใน Conference Report, Apr. 
1977, 119; หรือ Ensign, May 1977, 93).

ประธานรอมนีย์อธิบายด้วยว่าอะไรจูงใจผู้คนให้ดำาเนินชีวิตใน 
ลักษณะนี้ “เมื่อเราบรรลุถึงขั้นมี ‘ความรักอันบริสุทธิ์ของพระ 
คริสต์’ ความปรารถนาจะรับใช้กันจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่เราจะ 
ดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวายอย่างครบถ้วน การดำาเนิน 
ชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวายจะยกคนจนให้สูงส่งและทำาให้
คนรวยต่ำาลง ระหว่างน้ีท้ังสองจะได้รับการชำาระให้ศักด์ิสิทธ์ิ คน 
จนที่ได้รับการปลดปล่อยจากพันธนาการและข้อจำากัดอันน่า
อดสูของความยากจนจะได้เป็นอิสรชนเพ่ือขึ้นสู่ศักยภาพอัน 
สมบูรณ์ของพวกเขาทั้งทางโลกและทางวิญญาณ คนรวยที่

อุทิศถวายและแบ่งส่วนเหลือใช้ 
ของตนเพ่ือประโยชน์ของคนจน 
มิใช่โดยข้อบังคับ แต่เต็มใจ
กระทำาด้วยเจตจำานงอิสระ  
แสดงให้เห็นจิตกุศลต่อเพื่อน
ม นุ ษ ย์ อั น เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที่  
มอรมอนเรียกว่า ‘ความรักอัน 
บริสุทธิ์ของพระคริสต์’ (โมโรไน 
7:47) ซึ่งจะนำาทั้งผู้ให้และผู้รับ
มาอยู่บนฐานเดียวกันเพื่อพระ
วิญญาณของพระผู้ เป็นเจ้า 

จะพบพวกเขาได้” (ใน Conference Report, Oct. 1981,  
132–133; หรือ  Ensign, Nov. 1981, 93)

“สาม เราต้องเสียสละและวางส่ิงใดก็ตามท่ีพระเจ้าทรงเรียกร้อง 
ไว้บนแท่นบูชา เราเริ่มโดยถวาย ‘ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที ่
สำานึกผิด’ [3 นีไฟ 9:20]” (ใน Conference Report, Apr. 1978, 
123; หรือ Ensign, May 1978, 81)

4 นีไฟ 1:1–4, 16–17

เขียนคุณลักษณะเกี่ยวกับคนที่เปลี่ยนใจเลื่อมใส

 
4 นีไฟ 1:2 “ทุกคนปฏิบัติต่อกันอย�่งเที่ยงธรรม”

•	เอ็ลเดอร์เชลดอน  เอฟ. ไชลด์แห่งสาวกเจ็ดสิบอธิบายความ 
หมายของการ “ปฏิบัติ [ต่อกัน] อย่างเที่ยงธรรม” เมื่อท่านพูด
เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตดังนี้

“เมื่อเราพูดว่าเราจะทำาบางสิ่งบางอย่าง เราทำา

“เมื่อเราทำาข้อผูกมัด เราให้เกียรติข้อผูกมัดนั้น

“เมื่อเราได้รับการเรียก เราทำาการเรียกนั้นให้เสร็จสมบูรณ์

“เมื่อเรายืมบางสิ่งบางอย่าง เราคืนสิ่งนั้น

“เมื่อเรามีภาระหนี้สิน เราจ่ายคืน

“เมื่อเราทำาข้อตกลง เรารักษาข้อตกลงนั้น” (ใน Conference 
Report, Apr. 1997, 39; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 1997 หน้า 36)

•	ประธานเอ็น.  เอลดัน แทนเนอร์ (1898–1982) แห่งฝ่าย 
ประธานสูงสุดอธิบายความสำาคัญของการปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่าง
เที่ยงธรรมดังนี้

“ชายหนุ่มคนหนึ่งมาพบข้าพเจ้าเมื่อไม่นานมานี้และพูดว่า ‘ผม 
ทำาข้อตกลงไว้กับชายคนหนึ่งที่เรียกร้องให้ผมชำาระเงินจำานวน 
หน่ึงทุกปี ผมค้างชำาระ [ไม่ได้ทำาตามสัญญาผูกมัดด้านการเงิน] 
และผมไม่สามารถชำาระเงินจำานวนนั้นได้เพราะถ้าทำาอย่างน้ัน 
ผมจะต้องเสียบ้านไป ผมจะทำาอย่างไรดี’

“ข้าพเจ้ามองหน้าเขาและพูดว่า ‘ทำาตามที่คุณตกลงไว้’

“‘แม้ผมจะต้องเสียบ้านไปอย่างนั้นหรือครับ’

“ข้าพเจ้าบอกว่า ‘ผมไม่ได้พูดถึงบ้านของคุณ ผมกำาลังพูดถึงข้อ
ตกลง และผมคิดว่าภรรยาคุณคงอยากมีสามีที่รักษาคำาพูด. . .
และเช่าบ้านอยู่มากกว่ามีบ้านที่สามีไม่รักษาพันธสัญญาและ
คำามั่นสัญญา” (ใน Conference Report, Oct. 1966, 99)

บทที่ 47
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“ด้วยเหตุน้ีความรักของพระผู้เป็นเจ้าจึงควรเป็นเป้าหมายของ 
เรา น่ีคือพระบัญญัติข้อแรก—รากฐานของศรัทธา เม่ือเราพัฒนา 
ความรักของพระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ ความรักครอบครัว 
และเพ่ือนบ้านจะตามมาแน่นอน จากน้ันเราจะอยากเลียนแบบ 
พระเยซู พระองค์ทรงรักษา พระองค์ทรงปลอบโยน พระองค ์
ทรงสอน ‘บุคคลผู้ใดสร้างสันติผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะ
ทรงเรียกเขาว่าเป็นบุตร’ มัทธิว 5:9; ดู 3 นีไฟ 12:9 ด้วย)

“โดยผ่านความรักของพระผู้เป็นเจ้า ความเจ็บปวดอันเนื่องจาก 
มะเร็งร้ายของความขัดแย้งจะดับสูญไปจากจิตวิญญาณ การ
เยียวยาครั้งนี้เริ่มจากการสาบานตนว่า ‘จงมีความสงบสุขบน 
แผ่นดินโลก และให้ความสงบสุขนั้นเริ่มจากตัวฉัน’ (Sy Miller 
and Jill Jackson, ‘Let There Be Peace on Earth’ [Beverly 
Hills, Calif.: Jan-Lee Music, 1972]) ต่อจากนั้นคำามั่นดัง
กล่าวจะขยายไปสู่ครอบครัวและมิตรสหาย จะนำาความสงบสุข
มาสู่ละแวกใกล้เคียงและประเทศชาติ

“จงหลีกเล่ียงความขัดแย้ง แสวงหาความเป็นเหมือนพระผู้เป็น- 
เจ้า ให้ความจริงนิรันดร์เบิกทางสว่าง จงมีความคิดเหมือนพระ 
เจ้าในความรักและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในศรัทธา เมื่อนั้น 
‘สันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินความเข้าใจ’ (ฟีลิปปี 4:7) จะเป็น
ของท่าน เป็นพรแก่ท่านและลูกหลานของท่านสืบไปหลายรุ่น” 
(ใน Conference Report, Apr. 1989, 88; หรือ Ensign, May 
1989, 71)

4 นีไฟ 1:15–17 สังคมไซอัน

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเรียก 
สภาพดังบรรยายไว้ใน 4  นีไฟ 1:15–17 ว่าสังคมไซอัน นี่ควร 
เป็นสิ่งที่เราพยายามทำาให้เกิดขึ้นในปัจจุบัน “ในรุ่นที่ฉลาดหลัก 
แหลมหลายรุ่นหลังจากการปรากฏของพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระ 
ชนม์ในโลกใหม่ ‘ไม่มีความขัดแย้งและการโต้เถียงในบรรดา  
[ผู้คน], และทุกคนปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรม’ (4  นีไฟ 1:2)  
ส่ีนีไฟบันทึกว่า ‘ไม่มีผู้คนใดมีความสุขย่ิงกว่าน้ีได้ในบรรดาผู้คน 
ทั้งปวงที่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมา’ (1:16) เราควร 
พยายามทำาให้สภาพนั้นกลับคืนมาเหมือนเดิม ดังการเปิดเผย 
ยุคปัจจุบันประกาศว่า ‘ไซอันต้องเพิ่มพูนในความงดงาม, และ 
ในความบริสุทธิ์’ (คพ. 82:14)” (ใน Conference Report, Oct. 
1986,  28; หรือ Ensign, Nov. 1986,  23) (ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับไซอันยุคสุดท้ายได้จาก บทวิจารณ์สำาหรับ 3  นีไฟ  
20:21–22; 21:23–29 หน้า 325)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองอธิบาย 
ว่าเราจะเตรียมดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวายอย่างไร  
“กฎส่วนสิบเตรียมเราให้พร้อมดำาเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศ 
ถวายซึ่งสูงกว่า—อุทิศและสละเวลา พรสวรรค์ และทรัพย์สิน
เงินทองทั้งหมดของเราเพื่องานของพระเจ้า กว่าจะถึงวันที่เรา
ต้องดำาเนินชีวิตตามกฎที่สูงกว่า เราได้รับบัญชาให้ดำาเนินชีวิต
ตามกฎส่วนสิบ ซึ่งคือการที่เรายินดีถวายหนึ่งส่วนสิบของราย
ได้เป็นประจำาทุกปี” (ใน Conference Report, Oct. 2002, 28; 
หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 2002 หน้า 33)

4 นีไฟ 1:5 ป�ฏิห�ริย์ “ในพระน�มของพระเยซู”

•	ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์อธิบายว่าปาฏิหาริย์
เป็นส่วนหนึ่งของศาสนจักรในปัจจุบันเฉกเช่นที่เคยเป็นในอดีต

“เรามีปาฏิหาริย์ในทุกวันน้ี—เกินความคาดหมาย! ถ้าเราบันทึก 
ปาฏิหาริย์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรา คงต้องใช้หิ้งหนัง 
สือเป็นจำานวนมากเพ่ือวางหนังสือซ่ึงบันทึกปาฏิหาริย์เหล่าน้ันไว้

“เรามีปาฏิหาริย์ประเภทใดบ้างทุกประเภท—การเปิดเผย นิมิต  
การพูดภาษา การรักษา การนำา 
ทางพิเศษและการชี้แนะ การ 
ขับวิญญาณร้าย ปาฏิหาริย ์
เหล่านี้บันทึกไว้ที่ใด ในบันทึก
ของศาสนจักร ในบันทึกส่วนตัว 
ในข่าวและบทความนิตยสาร
และในความคิดและความทรง 
จำาของคนเป็นอันมาก” (The  
Teachings of Spencer  W. 
Kimball, ed. Edward  L. 
Kimball [1982], 499)

4 นีไฟ 1:13, 15–16 “ไม่มีคว�มขัดแย้งในบรรด�ผู้คน
ทั้งปวง”

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
พูดถึงที่มาของความสงบสุขอย่างยิ่งซึ่งพรรณนาไว้ใน 4  นีไฟ 
ดังนี้

“ความสงบสุขเฉพาะตัวเกิดขึ้นเมื่อเรารักพระผู้เป็นเจ้าอย่าง
แท้จริงด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน จงเอาใจใส่พระคัมภีร์ข้อนี้

“‘ไม่มีความขัดแย้งในแผ่นดิน, เพราะ ความรักของพระผู้เป็น
เจ้าซึ่งสถิตอยู่ในใจผู้คน’ (4 นีไฟ 1:15; เน้นตัวเอน; ดู 1:2 ด้วย)

4 นีไฟ
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“ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ว่าต้องชื่นชม เคารพ และรักคนดีจากทุกเชื้อ 
ชาติ วัฒนธรรม และประเทศที่ข้าพเจ้าได้รับสิทธิพิเศษให้ไป 
เยี่ยมเยียน ในประสบการณ์ของข้าพเจ้า ไม่มีเชื้อชาติหรือชนชั้น
ใดเหนือกว่าเชื้อชาติหรือชนชั้นอื่นในเรื่องความเข้มแข็งทาง
วิญญาณและความซื่อสัตย์ คนเหล่านั้นที่ดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจ
ทางวิญญาณคือคนเหล่านั้น—ไม่ว่าจะเชื้อชาติ วัฒนธรรม หรือ
สัญชาติใด—ที่พระผู้ช่วยให้รอดตรัสไว้ในอุปมาเรื่องผู้หว่านว่า 
‘ความปรารถปรารมภ์ ทรัพย์สมบัติ ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้
ก็ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต’ [ลูกา 8:14]. . . .

“ขณะที่เราเข้าไปในประเทศต่างๆ ของโลกมากขึ้นเรื่อยๆ เรา 
ย่ิงพบความหลากหลายทางวัฒนธรรมในศาสนจักร แต่ทุกแห่ง 
สามารถมี ‘ความเป็นน้ำาหน่ึงใจเดียวกันในความเช่ือ’ ได้ [เอเฟซัส 
4:13] แต่ละกลุ่มนำาของประทานและพรสวรรค์พิเศษมายังโต๊ะ 
เสวยของพระเจ้า เราทุกคนสามารถเรียนรู้คุณค่ามากมายจาก
กันได้ ทว่าเราแต่ละคนควรพยายามรับพันธสัญญา ศาสนพิธี 

4 นีไฟ 1:16–17 ไม่มี “ช�วใดๆ”

•	เพราะความเป็นหนึ่งเดียวและความสงบสุขในแผ่นดิน กลุ่ม 

ต่างๆ ในสมัยพระคัมภีร์มอรมอน เช่น ชาวเลมันกับชาวนีไฟ จึง 

ได้ทิ้งประเพณีทางโลกของพวกเขาและยอมให้หลักคำาสอนที่ว่า

พวกเขาพึง “อยู่กันเป็นหนึ่งเดียว, เป็นลูกของพระคริสต์, และ

ทายาทแห่งอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า” มีความสำาคัญสูงสุด 

(4  นีไฟ 1:17) ขณะที่พระกิตติคุณขยายไปสู่ “ประชาชาติ, 

ตระกูล, ภาษา, และผู้คน” (โมไซยาห์ 16:1) การท้าทายอย่าง

หนึ่งที่ศาสนจักรเราประสบคือ การเป็น “หนึ่งเดียว” หรือการ 

มีความเป็นหนึ่งเดียวในหมู่สมาชิก นี่เป็นเรื่องท้าทายเมื่อนำา 

หลายชนชาติ วัฒนธรรม และประเพณีมารวมกัน

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 

สูงสุดสอนว่าแม้จะมีความหลากหลายของวัฒนธรรม เชื้อชาติ 

หรือประเพณี แต่เราพัฒนาความเป็นหนึ่งเดียวได้

บทที่ 47

สังคมไซอันสามแห่ง

2 ไซอันชาวนีไฟ 
(ยุคทองของชาวนีไฟ) 
4 นีไฟ 1:1–3

3 ไซอันยุคสุดท้าย 
(เยรูซาเล็มใหม่) 
โมเสส 7:60–65

1 
ไซอันก่อนน้ำาท่วมโลก
(เมืองของเอโนค)
โมเสส 7:16–19

(ยุคก่อนน้ำาท่วมโลก) 
การปฏิบัติศาสนกิจ 

ของเอโนค

(ยุคแห่งการฟื้นฟู) 
การเตรียมรับการ
เสด็จมาครั้งที่สอง 

ของพระคริสต์

 (ความเรืองโรจน์แห่งเวลา)  
พระเยซูคริสต์ทรงปฏิบัติศาสนกิจ 
เป็นการส่วนพระองค์ต่อชาวยิว

การปกครอง 
อันรุ่งโรจน์ของ 

พระผู้ช่วยให้รอด
เป็นเวลา 1,000 ปี

อาดัม อับราฮัม อัครสาวกสิบสอง มิลเลเนียมโนอาห์ โมเสส โจเซฟ สมิธ

ลีไฮ โมโรไน
สานุศิษย์ชาว 

นีไฟสิบสองคน

พระเยซูคริสต์ทรง 
ปฏิบัติศาสนกิจเป็นการส่วน 

พระองค์ต่อชาวนีไฟ

ประวัติศาสตร์ชาวนีไฟ-ชาวเลมัน
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ใครๆ เพื่อเรียกตนด้วยชื่อนั้นหรือชื่อนี้ คำาตอบง่ายๆ คือความ 

จองหอง ปรารถนาจะแตกต่าง ใฝ่ฝันอยากให้ตนเป็นที่ยอมรับ  

กลัวการถูกมองข้าม อยากเป็นจุดสนใจของสาธารณชน คน 

ชอบธรรมรู้สึกว่าไม่จำาเป็นต้องได้รับความสนใจ ไม่ปรารถนา

จะได้รับคำาสรรเสริญเยินยอ ไม่คิดจะเรียกร้องให้ใครยอมรับ  

คนจองหองเรียกร้องสิทธิ์ ทั้งที่ตนเองผิด คนจองหองรู้สึกว่าพวก

เขาต้องทำาตามวิธีของตน ทั้งที่วิธีนั้นเป็นวิธีที่ผิด คนจองหองยืน 

กรานว่าพวกเขาต้องไปตามวิถีของตน ทั้งที่ถนนเส้นนั้นกว้าง

และนำาไปสู่หายนะ” (Joseph Fielding McConkie, Robert L. 

Millet, and Brent  L. Top, Doctrinal Commentary on the 

Book of Mormon, 4 vols. [1987–1992], 4:204–205)

4 นีไฟ 1:24 “ทะนงตนด้วยคว�มถือดี”

•	หลายครั้งในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอนผู้คนผ่าน

วัฏจักรของความชอบธรรม ความรุ่งเรือง ความร่ำารวย ความ 

จองหอง ความชั่วร้าย ความพินาศ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และ 

ความชอบธรรมอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมและแผนภาพบรรยาย

วัฏจักรของความจองหองได้ที่ “วัฏจักรของความชอบธรรมและ

ความชั่วร้าย” ในภาคผนวก (หน้า 414)

ให้ดูบทวิจารณ์สำาหรับฮีลามัน 3: 33–34, 36; 4:12 (หน้า 265) 
และ บทวิจารณ์สำาหรับฮีลามัน 12:5–6 (หน้า 279)

4 นีไฟ 1:24–30

เมื่อท่านศึกษาข้อเหล่านี้ ให้ระบุขั้นตอน 
ที่นำาผู้คนให้ปฏิเสธพระคริสต์ในท้ายที่สุด
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และหลักคำาสอนทั้งหมดในพระกิตติคุณของพระเจ้าพระเยซู
คริสต์ด้วยความสมัครใจอันจะทำาให้เราเป็นหนึ่งเดียวและรอด

“ในความหลากหลายอย่างมากของผู้คน วัฒนธรรม และสภาว- 
การณ์ เราพึงจำาไว้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันต่อเบื้องพระพักตร์พระ 
เจ้า” (ใน Conference Report, Apr. 1995, 81–82; หรือ  
Ensign, May 1995, 61–62)

•	เอ็ลเดอร์ริชารด์  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเพิ่ม 
เติมคำาแนะนำาที่ให้สมาชิกของศาสนจักรโดยบอกพวกเขาให้
ทิ้งประเพณีเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีเกี่ยวกับเชื้อชาติ หรือ 
ประเพณีอ่ืนๆ ท่ีขัดกับคำาสอนของพระเยซูคริสต์ เพราะประเพณี 
เหล่านี้บ่อนทำาลายแผนอันสำาคัญยิ่งแห่งความสุข

“พระบิดาบนสวรรค์ทรงมอบหมายให้ท่านเกิดมาในเชื้อสาย 
พิเศษจำาเพาะซึ่งท่านได้สืบทอดเชื้อชาติ วัฒนธรรม และประ- 
เพณี เชื้อสายนั้นได้ให้มรดกอันล้ำาค่าและมีเหตุผลมากมายให้ 
ชื่นชมยินดี แต่ท่านมีความรับผิดชอบที่ต้องตัดสินใจว่ามีมรดก 
ส่วนใดท่ีต้องท้ิงเพราะตรงข้ามกับแผนแห่งความสุขของพระเจ้า 
หรือไม่ . . .

“ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าท่านจะนำาสิ่งกีดขวางความสุขออกไป 
และจะมีสันติมากข้ึนเม่ือท่านทำาให้การเป็นสมาชิกในศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์เป็นความภักดีอันดับแรกของท่าน และทำาให ้
คำาสอนของพระองค์เป็นรากฐานของชีวิตท่าน ที่ใดครอบครัว 
หรือประเพณีในชาติหรือธรรมเนียมปฏิบัติขัดแย้งกับคำาสอน
ของพระผู้เป็นเจ้า จงตัดออกไป ที่ใดประเพณีและธรรมเนียม
ปฏิบัติสอดคล้องกับคำาสอนของพระองค์ ท่านควรรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดกของท่าน มีมรดก 
อย่างหนึ่งที่ท่านไม่จำาเป็นต้องเปลี่ยน มรดกนั้นมาจากการเป็น 
บุตรหรือธิดาของพระบิดาในสวรรค์ เพื่อความสุขของท่าน จง 
ให้มรดกนั้นควบคุมชีวิต” (ใน Conference Report, Apr. 1998, 
112, 114; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 1998 หน้า 97–98)

4 นีไฟ 1:20 “เริ่มมีช�วเลมันอีก” 

•	ความแตกแยกเกิดจากความไม่ชอบธรรม บทวิจารณ์ต่อไป 
นี้จะบอกว่าความจองหองคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกทั้ง 
มวลและเป็นเหตุให้บางคน “ขบถต่อศาสนจักร” และเรียกชื่อ 
พวกตนว่า ชาวเลมัน (4  นีไฟ 1:20) “เหตุใดชื่อที่ผู้คนเรียกตน 
เองจึงสำาคัญ เหตุใดจึงสำาคัญมากสำาหรับพวกเขาถึงขนาดต้อง 
เรียกตนว่าชาวเลมัน เหตุใดคนกลุ่มหน่ึงจึงเลือกท้ิงอภิสิทธ์ิเหนือ 

4 นีไฟ
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“ผู้เช่ือท่ีแท้จริงมีความสุข  แทน

ที่จะมี ‘สีหน้าระทมทุกข์’ ผู้เชื่อ

ที่แท้จริงในพระคริสต์มีวินัย 

และกระตือรือร้นในการทำางาน

ชอบธรรม พวกเขาจริงจังกับ 

การดำาเนินชีวิต แต่ร่าเริงด้วย” 

(“True Believers,” New Era, 

Apr., 1994, 20–24)

4 นีไฟ 1:38–39 “พวกเข�สอนลูกๆ ของตนไม่ให้เชื่อ”

•	เอ็ลเดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแนะนำาบิดามารดาให้หลีก 

เล่ียงการใช้ฉายาท่ีทำาให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกหรือนำาไปสู่

การมีอคติในใจบุตรธิดา ดังนี้

“เมื่อชาวนีไฟชอบธรรมจริงๆ รูปแบบก่อนหน้านี้ของการแบ่ง 

พรรคแบ่งพวกหายไป ‘ไม่มีความขัดแย้งในแผ่นดิน, เพราะ

ความรักของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในใจผู้คน . . .

“น่าเสียดายที่เรื่องนี้ไม่ได้จบลงอย่างมีความสุข สภาพอันน่า 

พอใจนี้คงอยู่จน ‘ผู้คนส่วนน้อย. . .ขบถต่อศาสนจักรและเรียก

ชื่อพวกตนว่าชาวเลมัน’ [4 นีไฟ 1:20] โดยฟื้นอคติที่เคยมีและ

สอนลูกของตนให้เกลียดชัง ‘แม้ดังที่ชาวเลมันถูกสอนให้เกลียด

ลูกหลานของนีไฟมานับแต่ต้น’ [4  นีไฟ 1:39] และด้วยเหตุนี้

กระบวนการแบ่งพรรคแบ่งพวกจึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง

“ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะเรียนรู้บทเรียนสำาคัญนี้และลบชื่อที่แบ่ง

เขาแบ่งเราออกไปจากคำาศัพท์ส่วนตัวของเรา อัครสาวกเปาโล

สอนว่า ‘จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไท จะไม่เป็น

ชายหรือหญิง เพราะว่าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยพระเยซู

คริสต์’ [กาลาเทีย 3:28; ดู โคโลสี 3:11]

“พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเช้ือเชิญเราให้ ‘มาหาพระองค์และ 

รับส่วนพระคุณความดีของพระองค์; และพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธ 

ผู้ใดที่มาหาพระองค์เลย, ไม่ว่าดำาและขาว, ทาสและไท, ชาย

และหญิง;. . .และทุกคนเหมือนกันหมดสำาหรับพระผู้เป็นเจ้า’ 

[2 นีไฟ 26:33]” (“A More Excellent Hope,” Ensign, Feb. 

1997, 63)

4 นีไฟ 1:36 “ผู้เชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองพูดถึงคุณสมบัติท่ีบ่งบอกว่าบุคคลน้ันเชื่อในพระ
ผู้ช่วยให้รอดจริงๆ

“ผู้เชื่อที่แท้จริงแน่วแน่ในทรรศนะที่พวกเขามีต่อพระคริสต ์ แม้ 
จะมีความอ่อนแอ แต่ความเข้มแข็งทางวิญญาณของพวกเขา 
มีศูนย์รวมอยู่ที่พระผู้ช่วยให้รอด ด้วยเหตุนี้ทรรศนะของพวก 
เขาต่อเรื่องอื่นทั้งหมดจึงแทรกอยู่ในมุมมองอันมีค่านั้น

“ผู้เชื่อที่แท้จริงปฏิบัติหน้าที่ในอาณาจักรด้วยความยินด ี หน้าที่ 
เหล่าน้ีมักวัดได้และตรงไปตรงมา นับรวมถึงการรับส่วนศีลระลึก 
อย่างมีค่าควร การรับใช้แบบชาวคริสต์ การศึกษาพระคัมภีร์  
สวดอ้อนวอน อดอาหาร รับศาสนพิธี ปฏิบัติหน้าที่ในครอบครัว 
จ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค . . .

“ผู้เชื่อที่แท้จริงอ่อนน้อมถ่อมตน พวกเขา ‘อ่อนโยนและใจนอบ- 
น้อม’ [โมโรไน 7:43]. . .พวกเขาไม่ขุ่นเคืองง่าย พวกเขาไม่ต่อ
ต้านคำาแนะนำา . . .

“ผู้เชื่อที่แท้จริงเต็มใจทำาสิ่งที่พระคริสต์ทรงประสงค์. . . เราเต็ม 
ใจให้พระเจ้านำาเราเข้าสู่ประสบการณ์ที่พัฒนามากขึ้นหรือไม่ 
หรือเราถอยหนี สิ่งซึ่งขยายจิตวิญญาณมักหนีไม่พ้นต้องขึงให้
ตึงก่อน

“ผู้เช่ือท่ีแท้จริงมีความพอใจท่ีสมดุล พวกเขาสร้างสมดุลระหว่าง 
ความพอใจที่มากเกินไปกับความปรารถนาในบทบาทที่สำาคัญ
กว่า . . .

“ผู้เชื่อที่แท้จริงสวดอ้อนวอนด้วยใจจริง การสวดอ้อนวอนของ
พวกเขาจริงใจ. . .คำาสวดอ้อนวอนของผู้เชื่อท่ีแท้จริงอย่างน้อย
ในบางครั้งก็ได้รับการดลใจ

“ผู้เช่ือท่ีแท้จริงมีท้ังความประพฤติท่ีเหมาะสมและเหตุผลสมควร 
กับความประพฤติน้ัน พวกเขาม่ันคงในความสัมพันธ์กับพระเจ้า 
ถึงขนาดว่าพวกเขาจะทำาความดีต่อไปแม้ไม่มีใครมองเห็น

“ผู้เชื่อที่แท้จริงชื่นชมยินดีในความสำาเร็จของผู้อื่น . . .พวกเขา
ไม่ถือว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคู่แข่ง

“ผู้เชื่อที่แท้จริงจดจำาว่าการลืมเป็นส่วนหนึ่งของการให้อภัย 
พวกเขาทำาตามแบบอย่างของพระเจ้า ‘เรา. . .  [จะ] ไม่จำา [บาป
ของพวกเขา] อีก’ (คพ. 58:42) . . .

“ผู้เชื่อที่แท้จริงไร้เดียงสาเกี่ยวกับบาป แต่ไม่มีมารยา พวกเขา
มีเมตตา แต่เปิดเผยตรงไปตรงมา พวกเขารักเพื่อนมนุษย์ . . .

บทที่ 47
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•	ในครึ่งหลังของ 4  นีไฟ ผู้คนตกไปสู่รูปแบบสองส่วนซึ่งนำา 

ไปสู่ความพินาศ หนึ่ง ความจองหอง (4  นีไฟ 1:24–43; ดู  

3  นีไฟ 6:28–29 ด้วย) และสอง การมั่วสุมลับ (4  นีไฟ 1: 

42–46; ดู 3  นีไฟ 6:28–29) รูปแบบดังกล่าวจะปรากฏอีก

ครั้งในหนังสืออีเธอร์ (ความจองหองใน อีเธอร์ 11:12–14; 

และการมั่วสุมลับใน อีเธอร์ 13:15) ท่านจะหลีกเลี่ยงการ

ทำาความผิดแบบเดียวกับที่ชาวนีไฟทำาตอนปลาย 200 ปีของ

ความสงบสุขและความรุ่งเรืองได้อย่างไร

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ความขัดแย้งและความสำาคัญของการขจัดความขัดแย้งจะ

เน้นใน 4  นีไฟ หลังจากบอกต้นตอของความขัดแย้งที่เกิด

ขึ้นในชีวิตท่านแล้ว ให้สรุปวิธีที่ท่านจะทำาได้เพื่อขจัดหรือลด

ความขัดแย้งในชีวิตท่าน

4 นีไฟ 1:42–46 คำ�ปฏิญ�ณและก�รมั่วสุมลับ

•	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความขัดแย้งและงานลับได้ที่ บท 
วิจารณ์สำาหรับฮีลามัน 1:1–21 (หน้า 262) และสำาหรับฮีลามัน 
1–2 (หน้า 262)

4  นีไฟ 1:46 ไม่มีใครสักคนที่ชอบธรรมนอกจ�กส�นุ- 
ศิษย์ของพระเยซู

•	หลังจากอ่าน 4 นีไฟ 1:46 เราอาจมีความรู้สึกว่าคนชอบธรรม 
ที่เหลือในบรรดาชาวนีไฟมีเพียงสานุศิษย์ 12 คนของพระเยซู 
และชาวนีไฟสามคนเท่าน้ัน แต่มอรมอนให้ความกระจ่างท่ีสำาคัญ 
เกี่ยวกับประเด็นนี้ใน แอลมา 45:13–14 จากข้อเหล่านี้ ท้าย 
พระคัมภีร์มอรมอนเรียก “ผู้ติดตามท่ีมีใจสงบสุขของพระคริสต์” 
(โมโรไน 7:3) ว่าเป็นสานุศิษย์ของพระเยซูด้วย

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ชีวิตท่านจะแตกต่างอย่างไรถ้าท่านอยู่ในสังคมคล้ายกับที่

บรรยายไว้ในครึ่งแรกของ 4  นีไฟ ท่านจะช่วยให้เกิดความ
ปรองดองและความสงบสุขแบบเดียวกันน้ีในครอบครัวและ
บ้านของท่านได้อย่างไร

4 นีไฟ
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“ท่านเขียนถึงคนรุ่นเราด้วยคำาเตือนและคำาวิงวอน โดยประกาศ

ประจักษ์พยานของท่านถึงพระคริสต์ผู้ฟ้ืนคืนพระชนม์ได้อย่าง

ไพเราะจับใจ ท่านเตือนเรื่องหายนะที่จะเกิดขึ้นถ้าเราละทิ้งทาง

ของพระเจ้าอย่างที่ผู้คนของท่านทำา

“โดยรู้ว่าอีกไม่นานชีวิตเขาจะถึงจุดจบขณะศัตรูของเขาไล่ล่า 

ผู้รอดชีวิต ท่านจึงวิงวอนขอให้คนรุ่นเราดำาเนินชีวิตด้วยศรัทธา 

ความหวัง และจิตกุศล โดยประกาศว่า “จิตกุศลคือความรักอัน

บริสุทธิ์ของพระคริสต์, และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดกาล; และผู้ใดที่ถูก

พบว่าครอบครองมันในวันสุดท้าย, ย่อมจะดีกับเขา’ (โมโรไน 

7:47)

“นี่แหละคือความดี ความเข้มแข็ง พลัง ศรัทธา และจิตใจของ

มอรมอนผู้นำา-ศาสดาพยากรณ์” (ใน Conference Report, 

Oct. 1990, 69–70; หรือ Ensign, Nov. 1990, 52)

มอรมอน 1:16 จงใจกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้�

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 

สองเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางวิญญาณของมอรมอนกับสภาพ 

อันเต็มไปด้วยบาปของผู้คนของท่าน แม้มอรมอนจะมีความ 

ปรารถนาที่ชอบธรรม แต่ท่านถูกห้ามสั่งสอนเพราะความดื้อรั้น

ของผู้คน “มอรมอนเป็นผู้ใหญ่เกินอายุสิบห้าในเวลานั้น ท่าน 

ยืนอยู่เหนือความผิดบาปรอบตัวและอยู่เหนือความสิ้นหวังใน 

สมัยของท่าน ด้วยเหตุนี้ท่านจึง ‘ได้รับการเสด็จมาเยือนจาก

พระเจ้า, และลิ้มรสและรู้ถึงพระคุณความดีของพระเยซู’ โดย 

พยายามสั่งสอนผู้คนของท่านด้วยความกล้าหาญ แต่เฉกเช่น 

พระผู้เป็นเจ้าทรงทำาเป็นคร้ังคราวเม่ือคนท่ีได้รับความสว่างมาก 

ปฏิเสธความสว่างนั้น พระองค์ทรงให้มอรมอนปิดปาก ท่าน 

 

มอรมอน  1–6
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บทนำ�
มอรมอนได้สรุปเรื่องราวการเสด็จเยือนของพระเจ้าในบรรดา 

ชาวนีไฟและ 200 ปีของความสงบสุขที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นโดย 

รายงานว่า ต้นปีที่ 201 ความจองหอง ความไม่เป็นหนึ่งเดียว 

และความชั่วร้ายเข้าครอบงำา (ดู 4  นีไฟ 1:24–47) ในหนังสือ 

ของมอรมอน เราได้อ่านเหตุการณ์ที่ท่านเห็นด้วยตาตนเอง  

เหตุการณ์เหล่านี้รวมถึงการสิ้นสุดอารยธรรมชาวนีไฟด้วย ใน  

มอรมอน 1–6 เราจะเข้าใจโทมนัสของมอรมอนสืบเนื่องจาก

ความพินาศของผู้คน ความพินาศซึ่งเกิดกับพวกเขาเพราะพวก 

เขาปฏิเสธพระเจ้าและพระกิตติคุณของพระองค์ เราสามารถ 

ตั้งปณิธานได้เช่นกันว่าจะไม่ให้เกิดหายนะเช่นนี้ในชีวิตเรา

บทวิจ�รณ์
มอรมอน 1:1 “ข�้พเจ้�, มอรมอน”

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่า “คำาว่า 

มอรมอนตามตัวอักษรหมายถึงดีขึ้น” (History of the Church, 

5:400)

•	ในคำาอธิบายพอสังเขปถึงชีวิตของมอรมอน ประธานกอร์ดอน 

บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) อ้างอิงความหมายเกี่ยวกับชื่อของ 

มอรมอน ชื่อที่เกี่ยวพันกับศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 

วิสุทธิชนยุคสุดท้าย ดังนี้

“ข้าพเจ้าขอเตือนท่านให้นึกสักครู่ถึงความยิ่งใหญ่และความดี 

ของชายชื่อมอรมอน เขามีชีวิตอยู่บนทวีปอเมริกานี้ในศตวรรษ 

ที่สี่หลังจากพระคริสต์ เมื่อมอรมอนเป็นเด็กวัยสิบขวบ นัก 

ประวัติศาสตร์ชื่อแอมารอนบรรยายว่าเขาเป็น “เด็กมีสติ, และ

ช่างสังเกต’ (มอรมอน 1:2) แอมารอนมอบความรับผิดชอบ

ให้มอรมอนโดยบอกว่าเมื่อเขาอายุครบยี่สิบสี่ปี เขาต้องดูแล

รักษาบันทึกของคนรุ่นก่อนๆ

“หลายปีหลังจากวัยเด็กของมอรมอนคือหลายปีของการนอง

เลือดอย่างมากในประเทศของเขาอันเนื่องจากสงครามที่ชั่วร้าย 

น่ากลัว และยืดเยื้อมานานระหว่างคนที่เรียกว่าชาวนีไฟกับคน

ที่เรียกว่าชาวเลมัน

“มอรมอนเป็นผู้นำากองทัพของชาวนีไฟในเวลาต่อมาและเห็น

การฆ่าฟันของผู้คนของเขา ทำาให้พวกเขาเข้าใจว่าความพ่าย

แพ้ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นเพราะพวกเขาละทิ้งพระเจ้าและ

พระองค์จึงทรงทอดทิ้งพวกเขา . . .
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จะมาจากการเข้าใกล้ความชั่วไม่ได้ เหมือนเล่นกับไฟ ย่อมง่าย 
มากที่จะถูกไฟไหม้. . .ทางเดียวที่ปลอดภัยคือคืออยู่ให้ห่างเขา 
และกิจกรรมที่เลวร้ายหรือการปฏิบัติชั่วทุกอย่าง เราพึงหลีก 
เลี่ยงผลร้ายของการกราบไหว้มาร เวทมนตร์ คาถา วิทยาคม  
การทำาเสน่ห์ มนตร์ดำา และรูปแบบอ่ืนๆ ท้ังหมดของความเล่ือม 
ใสในภูติผีปีศาจเหมือนเราหลีกเล่ียงโรคระบาด” (ใน Conference 
Report, Oct. 1987, 40; or Ensign, Nov. 1987, 33)

มอรมอน 2:13 “โทมนัสของผู้ที่อัปมงคล”

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองกล่าวเปรียบเทียบระหว่างโทมนัสตามวิถีแห่งพระ 
ผู้เป็นเจ้ากับ “โทมนัสของผู้ที่อัปมงคล” ดังนี้ “หลังจากยอมรับ 
แล้ว ความสำานึกผิด จริงๆ จะท่วมท้นจิตวิญญาณ ‘โทมนัสตาม 
วิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า’ ไม่ใช่ ‘โทมนัสของโลก หรือ ‘โทมนัสของ 
ผู้ที่อัปมงคล’ คือเรา ‘รับความสุขในบาป’ ไม่ได้อีก (2  โครินธ์  
7:10; มอรมอน 2:13) ความสำานึกผิดจอมปลอมก็เหมือนกับ 
การเล่นหัวกับข้อบกพร่องของเรา ในความเสียใจพอเป็นพิธี เรา 
จะเศร้าโศกเพราะความผิดของเราแต่ไม่แก้ไข” (ใน Conference 
Report, Oct. 1991, 40; หรือ Ensign, Nov. 1991, 31)

เมื่อเปรียบเทียบกับโทมนัสของผู้ที่อัปมงคล ประธานเอสรา  
แทฟท์ เบนสัน (1899–1994) อธิบายลักษณะของโทมนัสตาม 
วิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้เราเข้าใจโทมนัสที่นำาไปสู่การกลับ 
ใจอันจะชำาระเราให้สะอาดดังนี้ “โทมนัสตามวิถีแห่งพระผู้เป็น 
เจ้าเป็นของประทานแห่งพระวิญญาณ คือการตระหนักลึกๆ ใน 
ใจว่าการกระทำาของเราทำาให้พระบิดาและพระผู้เป็นเจ้าของเรา 
ขุ่นเคืองพระทัย คือการรับรู้อย่างฉับพลันและชัดเจนว่าพฤติ- 
กรรมของเราทำาให้พระผู้ช่วยให้รอด พระองค์ผู้ไม่มีบาป แม้ผู้ 
ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวง ต้องทนรับความปวดร้าวและ 
ความทุกข์ บาปของเราทำาให้พระองค์มีพระโลหิตออกจากทุก 
ขุมขน ความเจ็บปวดรวดร้าวทางวิญญาณและทางใจนี้คือสิ่ง 
ที่พระคัมภีร์เรียกว่าการมี ‘ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด’ 
(คพ. 20:37) วิญญาณเช่นนั้นคือเงื่อนไขจำาเป็นอันดับแรกของ
การกลับใจอย่างแท้จริง” (The Teachings of Ezra Taft Ben-
son [1988], 72)

มอรมอน 2:15 “วันแห่งพระคุณผ่�นไปแล้ว”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์กล่าวถึงคำาพูดที่น่าใจหาย 
ในเรื่องราวของมอรมอนที่บอกว่าเวลาสำาหรับการช่วยผู้คนของ 

ถูกห้ามสั่งสอนชนชาติที่จงใจกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า คนเหล่านี ้
ปฏิเสธปาฏิหาริย์และข่าวสารของสานุศิษย์ชาวนีไฟสามคน 
ที่ได้รับการแปรสภาพ ผู้ซึ่งเวลานี้ปิดปากเงียบในการปฏิบัต ิ
ศาสนกิจและถูกนำาไปจากชนชาติที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งพวก
ท่านมาสั่งสอน” (Christ and the New Covenant [1997], 318)

•	ขณะรับใช้เป็นสมาชิกสาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์ดีน แอล. ลาร์เซ็น 
อธิบายว่าการกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้ามีต้นสายปลายเหตุอยู่ที่
แต่ละคน ซึ่งหากไม่แก้ไขจะลุกลามจนเกิดผลเสีย

“ในอดีต การค่อยๆ ออกห่างจากวิถีชีวิตที่พระเจ้าทรงทำาเครื่อง 
หมายไว้เกิดข้ึนเม่ือแต่ละคนเร่ิมผ่อนปรนมาตรฐานของพระเจ้า 
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือพวกเขาจงใจล่วงละเมิด 
และไม่มีการกลับใจ พึงจดจำาคำาพรรณนาของมอรมอนเก่ียวกับ 
คนที่หันไปจากเส้นทางที่ถูกต้องในสมัยของท่าน พวกเขามิได้
ทำาบาปโดยความเขลา พวกเขาจงใจกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้า มิได้
เกิดขึ้นเป็นขบวนการสากล แต่เริ่มขึ้นเมื่อสมาชิกแต่ละคนของ
ศาสนจักรเริ่มผ่อนปรนมาตรฐานของพระเจ้าทั้งๆ ที่รู้ พวกเขา
หาเหตุแก้ตัวโดยแสร้งคิดไปว่าคนอื่นก็ผ่อนปรนเหมือนกัน ไม ่
นานนักคนที่จงใจทำาบาปจะพยายามกำาหนดมาตรฐานของตน 
เพ่ือให้ตนรู้สึกสบายใจข้ึนและเพ่ือหาเหตุแก้ตัวให้ความประพฤติ 
ผิดของตน พวกเขาพยายามคบหากับคนที่คล้อยตามพวกเขา
ไปตามเส้นทางของการหลงผิดนี้

“เมื่อจำานวนคนคล้อยตามมากขึ้น อิทธิพลของพวกเขาจะมาก 
ตาม ซ่ึงอาจเรียกได้ว่าเป็น ‘กลุ่มอาการของโรคอาคารใหญ่และ 
กว้าง’ การคล้อยตามเป็นอันตรายมากขึ้นเมื่อผู้สนับสนุนยังคง 
แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งว่าพวกเขาเข้าร่วมเป็นอันหน่ึงอันเดียว 
กันกับกลุ่มที่ดำาเนินตามวิธีของพระเจ้า คุณค่าและมาตรฐานที ่
เคยชัดเจนกลับคลุมเครือและไม่แน่นอน บรรทัดฐานของความ 
ประพฤติเริ่มสะท้อนความคลุมเครือของหลักธรรมที่แท้จริง 
ความประพฤติท่ีเคยก่อให้เกิดความรังเกียจและความตกใจกลัว 
กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้ทั่วไป” (“Likening the Scriptures 
unto Us,” in Monte  S. Nyman and Charles  D. Tate Jr., 
eds., Alma, the Testimony of the Word [1992], 8)

มอรมอน 1:19 วิทย�คม, และเวทมนตร์ค�ถ�, และ
ไสยศ�สตร์

•	ประธานเจมส์  อี. เฟาสท์ (1920–2007) แห่งฝ่ายประธาน 
สูงสุดเตือนว่าอย่าสนใจเร่ืองล้ีลับของซาตาน “การยอมให้ซาตาน 
และเรื่องลี้ลับของเขาครอบงำาไม่ถือเป็นการปฏิบัติที่ดี ความดี 

มอรมอน 1–6



350

มอรมอน 2:19

เราเรียนรู้อะไรจากข้อนี้ที่ให้ความหวัง 
แก่มอรมอนท่ามกลางโทมนัสของท่าน 
เพราะความชั่วร้ายของผู้คนของท่าน

 
มอรมอน 2:26 “เร�ถูกทิ้งไว้ให้พึ่งพ�ตนเอง”

•	เราอาจไม่ตระหนักและไม่สำานึกว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรง 
ช่วยเรามากเพียงใดในชีวิตประจำาวันขณะที่เราพยายามดำาเนิน 
ชีวิตอย่างซื่อสัตย์ มอรมอนเขียนว่าเมื่อผู้คนของท่านชั่วร้าย 
พวกเขาสูญเสียพลังคุ้มครองของพระเจ้า ขณะรับใช้เป็นสมาชิก 
สาวกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์เรย์  เอช. วูดอธิบายว่า “เมื่อบุคคลหนึ่ง 
ฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าข้อใดก็ตาม หากไม่มีการ 
กลับใจ พระเจ้าจะทรงถอนอิทธิพลที่คุ้มครองและค้ำาจุนของ 
พระองค์ เมื่อเราสูญเสียพลังของพระผู้เป็นเจ้า เรารู้แก่ใจดีว่า 
ปัญหาอยู่ที่เราไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า ‘เรา, พระเจ้า, ถูกผูกมัดเมื่อ 
เจ้าทำาสิ่งที่เรากล่าว; แต่เมื่อเจ้าไม่ทำาสิ่งที่เรากล่าว, เจ้าย่อม 
ไม่มีสัญญา’ (คพ. 82:10) การประพฤติผิดของเราทำาให้เราสิ้น
หวัง ทำาให้เราเสียใจ และดับ ‘ความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่งความ
หวัง’ ที่พระคริสต์ทรงมอบให้ (2  นีไฟ 31:20) หากปราศจาก
ความช่วยเหลือของพระผู้เป็นเจ้า เราย่อมถูกทิ้งไว้กับตนเอง”  
(ใน Conference Report, Apr. 1999, 54; หรือดู เลียโฮนา ก.ค. 
2000 หน้า 58)

มอรมอน 3:8–11 มอรมอนปฏิเสธที่จะเป็นผู้บังคับ
บัญช�

•	ถึงแม้มอรมอนจะนำาผู้คนของท่านมาประมาณ 35 ปี แต่พอ 
ถึงจุดนี้ท่านปฏิเสธที่จะนำาพวกเขา มอรมอนคงได้รับอิทธิพล 
จากการย่อพระคัมภีร์มอรมอนที่ท่านทำาอยู่ ท่านเห็นเหตุผลที ่
แม่ทัพโมโรไนและฮีลามันสมควรออกไปทำาสงคราม (ดู แอลมา 
43:9–58:12)—ปกป้องแผ่นดิน บ้าน ภรรยา บุตรธิดา สิทธิ์  
อภิสิทธิ์ เสรีภาพ และความสามารถในการนมัสการของพวก 
เขาท่านสอนผู้คนเกี่ยวกับจุดประสงค์เหล่านี้ของสงคราม (ดู 
มอรมอน 2:23–24) หลังจากเห็นเจตนาของชาวนีไฟในสมัย 
ของท่านในการสู้รบกับชาวนีไฟ—เพื่อ “แก้แค้น” และพวกเขา  
“เริ่มโอ้อวดในพละกำาลังของตนเอง” และพวกเขาทำา “ความ 
ชั่วร้ายและความน่าชิงชัง” ใหญ่หลวง—ท่านจึงปฏิเสธที่จะนำา
กองทัพของพวกเขาชั่วคราว (มอรมอน 3:9–14)

ท่านให้รอดได้หมดลงแล้ว ท่านกล่าวดังน้ี“ช่วงน้ีในประวัติศาสตร์ 
ชาวนีไฟ—ไม่ถึง 950 ปีนับแต่เริ่มต้นและเพิ่งผ่านไป 300 กว่า
ปีนับแต่พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าเสด็จเยือนพวกเขาด้วย
พระองค์เอง—มอรมอนตระหนักว่าเรื่องจบลงแล้ว ในคำาพูดน่า
ใจหายที่สุดเท่าที่มอรมอนเคยเขียนมา ท่านประกาศเพียงว่า 
‘ข้าพเจ้าเห็นว่าวันแห่งพระคุณผ่านไปแล้วสำาหรับพวกเขา, ทั้ง
ทางโลกและทางวิญญาณ’ ผู้คนของท่านได้รับบทเรียนสำาคัญ
ท่ีสุดบทหนึ่ง—นั่นคือพระวิญญาณของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่
พยายามกับมนุษย์เสมอไปและเป็นไปได้ว่าเวลาทั้งโดยส่วน
รวมและโดยส่วนตัวหมดลงแล้ว วันแห่งการกลับใจผ่านไปได้ 
และผ่านไปแล้วสำาหรับชาวนีไฟ พวกเขาหลายพันคน ‘ถูกโค่น
ในการกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาอย่างเปิดเผย’ และ
ในอุปลักษณ์ที่ชัดเจนมากตามความเห็นทางศีลธรรม พวกเขา 
‘ถมทับอยู่บนผืนแผ่นดินดังมูลสัตว์’” (Christ and the New 
Covenant, 319) 

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย
ดังนี้ว่าปัจจุบันเราเอาตัวเราออกจากพระคุณแห่งการชำาระให้ 
สะอาดของการกลับใจอย่างไร “เป็นความจริงที่ว่าหลักธรรมอัน 
สำาคัญยิ่งของการกลับใจใช้ได้เสมอ แต่สำาหรับคนชั่วและคน 
ดื้อรั้นมีข้อจำากัดจริงจังในเรื่องนี้ ตัวอย่างเช่น บาปกำาลังสร้าง 
นิสัยและบางคร้ังทำาให้มนุษย์ไปถึงจุดอันน่าเศร้าท่ีกลับมาไม่ได้ 
. . . เมื่อผู้ล่วงละเมิดถลำาลึกในบาปมากขึ้นเรื่อยๆ ความผิดฝัง 
ลึกมากขึ้นทุกขณะ และความตั้งใจจะเปลี่ยนมีน้อยลง เขาย่อม 
เข้าใกล้ความสิ้นหวังมากขึ้นทุกที และลื่นไถลลงเรื่อยๆ จนเขา
ไม่อยากปีนกลับขึ้นไปหรือหมดแรงทำาเช่นนั้น” (The Miracle 
of Forgiveness [1969], 117)

บทที่ 48
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4. อัครสาวก (ดู มัทธิว 19:27–30; 1 นีไฟ 12:9; 3 นีไฟ 27:27;  
 มอรมอน 3:18; คพ. 29:12)

5. พระเยซูคริสต์ (ดู ยอห์น 5:22; 3 นีไฟ 27:14)

•	ประธานจอห์น เทย์เลอร์ (1808–1887) สาธยายเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับบทบาทของอัครสาวกในการพิพากษาเรา ดังนี้ “พระ 
คริสต์ทรงเป็นพระประมุข. . .ถ้าอัครสาวกสิบสองในเยรูซาเล็ม 
จะเป็นผู้พิพากษาสิบสองเผ่า และสานุศิษย์สิบสองคนในทวีป 
นี้จะเป็นผู้พิพากษาผู้สืบตระกูลของนีไฟ ย่อมมีเหตุผลสมควรที
เดียวที่พี่ชายของเจเร็ดและเจเร็ดจะเป็นผู้พิพากษาชาวเจเร็ด ผู้
สืบตระกูลของพวกเขา และที่ฝ่ายประธานสูงสุดและอัครสาวก
สิบสองผู้ปฏิบัติหน้าที่ในยุคสมัยของเราจะดำาเนินการเกี่ยวกับ
มนุษยชาติในสมัยการประทานนี้” (The Gospel Kingdom, 
sel. G. Homer Durham [1987], 138)

มอรมอน 3:20–22; 5:12–14 ก�รตักเตือนให้เชื่อในพระ 
คริสต์

•	ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์เป็นพยานว่าพระคัมภีร์มอรมอน 
เป็นพยานอีกเล่มหนึ่งสำาหรับพระคริสต์ “พระคัมภีร์เล่มนี้ของ 

โลกใหม่อยู่ต่อหน้าเราในฐานะ 
พยานเพิ่มเติมถึงความเป็น 
พระเจ้าและการดำารงอยู่ของ 
พระเจ้าพระเยซูคริสต์ เป็นพยาน 
ถึงคุณูปการท่ัวทุกด้านแห่งการ 
ชดใช้ของพระองค์ เป็นพยาน 
ถึงการเสด็จออกจากความมืด 
ของหลุมศพ ภายในหนังสือเล่ม 
นี้ เราจะพบคำาพยากรณ์มาก 

มายเกี่ยวกับพระองค์ผู้จะประสูติจากหญิงพรหมจารี พระบุตร 
ของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ มีการบอกล่วงหน้าถึงงาน 
ของพระองค์ท่ามกลางมนุษย์ขณะทรงเป็นมรรตัย มีคำาประกาศ 
ถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ถึงพระเมษโปดกที่ปราศจาก 
ตำาหนิผู้พลีพระชนม์เพราะบาปของโลก มีเร่ืองราวสะเทือนอารมณ์ 
สร้างแรงบันดาลใจ และจริงแท้แน่นอนเกี่ยวกับการเสด็จเยือน 
ของพระคริสต์ผู้ฟื้นคืนพระชนม์ท่ามกลางชายหญิงที่อาศัยอยู่ 
ในทวีปทางตะวันตก ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์เล่มนี้มีให้จับ 
ต้อง มีให้อ่าน มีให้ไตร่ตรอง มีให้สวดอ้อนวอนทูลถามโดย 
สัญญาว่าคนที่สวดอ้อนวอนจะรู้โดยอำานาจของพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ถึงความจริงและความถูกต้องของพระคัมภีร์ดังกล่าว (ดู  
โมโรไน 10:3–5)” (ใน Conference Report, Apr. 1994,  95; 
หรือ Ensign, May 1994, 72)
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มอรมอน 3:9; 4:8 ก�รโอ้อวด

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์เตือนเราให้ยอมรับเดชานุภาพ 
ของพระบิดาบนสวรรค์แทนอำานาจของเรา “ก่อนจะเก็บเกี่ยว 
ผลของความพยายามที่ชอบธรรม เราต้องยอมรับพระหัตถ์ของ 
พระผู้เป็นเจ้าก่อน หาไม่แล้ว เราจะอ้างเหตุผลสารพัดและอ้าง 
ด้วยว่า ‘กำาลังและเรี่ยวแรงของข้านำาทรัพย์มีค่านี้มาให้’ (เฉลย 
ธรรมบัญญัติ 8:17) หรือเรา ‘คุยโว’ เหมือนอิสราเอลโบราณ  
(ยกเว้นกองทัพเล็กๆ ของกิเดโอน) โดยโอ้อวดว่า ‘มือของเราเอง
ได้กู้เราไว้’ (ผู้วินิจฉัย 7:2) การพูดโอ้อวดว่าเราทำาเองกับ ‘มือ’  
ทำาให้ยากเป็นทวีคูณท่ีจะสารภาพว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า 
อยู่ในทุกสิ่ง (ดู แอลมา 14:11; คพ. 59:21)” (ใน Conference 
Report, Apr. 2002, 43; หรือดู เลียโฮนา พ.ค. 2002 หน้า 47)

มอรมอน 3:12 “ต�มคว�มรักของพระผู้เป็นเจ้�ที่มีอยู่
ในข้�พเจ้�”

•	เมื่ออยู่ในฝ่ายอธิการควบคุม อธิการเกลนน์ แอล. เพซ 
เตือนเราให้พยายามเลียนแบบความรักที่มอรมอนแสดงให้เห็น 
“ศาสดาพยากรณ์ท่านน้ีมีความรักเช่นพระคริสต์ต่อผู้คนที่ตก 
แล้ว เราพอใจจะรักน้อยกว่านี้ได้หรือ เราต้องเดินหน้าเผยแพร ่
ข่าวประเสริฐของพระกิตติคุณด้วยความรักอันบริสุทธิ์ของพระ
คริสต์ ขณะที่เราทำาเช่นนั้นและทำาสงครามเพื่อให้ความดีชนะ
ความช่ัว ความสว่างชนะความมืด และความจริงชนะความเท็จ 
เราต้องไม่ละเลยความรับผิดชอบของเราในการตกแต่งบาดแผล 
ให้คนท่ีตายในสนามรบ ไม่มีท่ีว่างในอาณาจักรสำาหรับคนท่ียอม 
รับว่าสภาพการณ์ทั้งปวงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1990, 8; หรือ Ensign, Nov. 1990, 8–9).

มอรมอน 3:18–22 ก�รพิพ�กษ�เร�

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าคนอ่ืนจะมีส่วนในการพิพากษาเรา “ความ 
จริงคือว่าจะมีผู้พิพากษาหลายระดับชั้นพิพากษาคนชอบธรรม 
ภายใต้การนำาของพระคริสต์ แต่พระองค์เท่าน้ันท่ีจะทรงกำาหนด 
บทลงโทษคนชั่ว” (The Millennial Messiah [1982], 520)

พระคัมภีร์สอนว่าจะมีแหล่งข้อมูลอย่างน้อยห้าแหล่งผู้จะมีส่วน 
ในวันพิพากษา

1. ตัวเราเอง (ดู แอลมา 41:7; History of the Church, 6:314)

2. อธิการของเรา (ดู คพ. 41:9; 58:14, 17–20; 64:40; 72:17)

3. พระคัมภีร์ (ดู วิวรณ์ 20:12; 2 นีไฟ 25:18; 29:11; 33:14;  
 3 นีไฟ 27:25–26)

มอรมอน 1–6
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ได้รับและจะไม่ละความเพียรกับบุคคลใดเว้นแต่เขาจะสูญเสีย 
ความสว่างนั้นเพราะการทำาบาป” (ใน Conference Report, 
Apr. 1956, 108)

มอรมอน 5:17 “ครั้งหนึ่งพวกเข�เป็นผู้คนที่น่�ชม”

•	มอรมอนคร่ำาครวญเกี่ยวกับสภาพเส่ือมทรามของผู้คนของ 

ท่านซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคน “น่าชม” มาแล้ว ประธานกอร์ดอน 

บี. ฮิงค์ลีย์สะท้อนให้เห็นพรบางประการเกี่ยวกับการเป็นคนน่า 

ชมและข้อกำาหนดที่ต้องทำาเพื่อให้บรรลุสภาพดังกล่าว “มีพรยิ่ง

ใหญ่ของปัญญา ความรู้ แม้ขุมทรัพย์แห่งความรู้ที่ซ่อนอยู่ เรา

ได้รับสัญญาว่าแผ่นดินที่น่าชมจะเป็นของเราถ้าเราจะดำาเนิน 

ชีวิตในการเชื่อฟังกฎนี้ ข้าพเจ้าแปลคำาว่า แผ่นดิน เป็นผู้คน  

คนที่ดำาเนินชีวิตในการเชื่อฟังจะเป็นคนที่น่าชม สภาพของผู้คน

ที่น่าชมจะน่าอัศจรรย์เพียงใดเมื่อคนอื่นจะเรียกพวกเขาว่าผู้ได้

รับพร!” (ใน Conference Report, Apr. 1982, 60; หรือ Ensign, 

May 1982, 40)

มอรมอน 5:23 “ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้�”

•	มอรมอนเขียนเพ่ือเราในยุคสุดท้ายโดยเตือนเราให้ยอมรับ 

พระผู้เป็นเจ้าและเดชานุภาพของพระองค์ เราอยู่ในพระหัตถ ์

ของพระองค์ เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู.  เครก ซวิคแห่งสาวกเจ็ดสิบ

อธิบายสัญลักษณ์และพรบางประการของการอยู่ในพระหัตถ์

ของพระผู้เป็นเจ้า ดังนี้

“มือเป็นอวัยวะส่วนหน่ึงของร่างกายท่ีแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ 

ในภาษาฮีบรู yad เป็นคำาที่คนส่วนใหญ่ใช้แทนคำาว่า hand  

(มือ) ซึ่งจะใช้ในเชิงอุปลักษณ์ด้วยเพื่อหมายถึงอำานาจ พลัง  

และกำาลัง (ดู William Wilson, Old Testament Word Studies 

[1978], 205) ด้วยเหตุนี้มือจึงหมายถึงอำานาจและพลัง . . .

“การอยู่ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าบ่งบอกว่าเราไม่เพียงอยู่ 

ภายใต้การเฝ้าดูของพระองค์เท่านั้นแต่เราได้รับการคุ้มครอง

ป้องกันโดยเดชานุภาพอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ด้วย

“พระคัมภีร์ท้ังเล่มจะอ้างถึงพระหัตถ์ของพระเจ้า ความช่วยเหลือ 

ของพระองค์ประจักษ์ครั้งแล้วครั้งเล่า พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของ

พระองค์สร้างโลก แต่ก็อ่อนโยนพอจะให้พรเด็กเล็กๆ . . .

“เราทุกคนต้องรู้ว่าเราดำาเนินต่อไปในพลังของพระเจ้าได้ เรา 

สอดมือไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ได้ และเราจะรู้สึกว่าพระองค์ 

ทรงประคองเราจนไปถึงจุดสูงสุดท่ีเราบรรลุด้วยตัวเองไม่ได้ . . .

มอรมอน 4:23 ภ�พรวมโดยสังเขปเก่ียวกับคว�มเคล่ือน 
ไหวของแผ่นจ�รึก

•	แอมารอนบอกมอรมอนให้ไปนำาแผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟมา 
จากเนินเขาชิมและเขียนเพิ่มเติมในนั้น มอรมอนต้องทิ้งแผ่น 
จารึกที่เหลือ (แผ่นจารึกทองเหลือง แผ่นจารึกเล็กของนีไฟ และ 
แผ่นจารึกของอีเธอร์) ไว้ในเนินเขาชิม (ดู มอรมอน 1:2–4)  
มอรมอนแผ่นจารึกใหญ่ออกมา เขียนเร่ืองราวโดยครบถ้วนเก่ียว 
กับการกระทำาของผู้คนของท่านไว้นั้น และใช้ส่วนที่เลือกไว้มา 
ทำาประวัติย่อของผู้คนของท่าน (ดู มอรมอน 2:18) ต่อมา  
มอรมอนกลับไปที่เนินเขาชิมและนำาแผ่นจารึกทั้งหมด (แผ่น 
จารึกทองเหลือง แผ่นจารึกเล็กของนีไฟ แผ่นจารึกของอีเธอร ์
และแผ่นจารึกอื่นทั้งหมด) ออกมาจากเนินเขา (ดู มอรมอน  
4:23) โดยเกรงว่าชาวเลมันจะทำาลายบันทึก มอรมอนจึงซ่อน 
แผ่นจารึกอีกครั้ง—ยกเว้นความย่อของท่านและแผ่นจารึกเล็ก 
ของนีไฟ (แผ่นจารึกทองคำา) ไว้ในเนินเขาคาโมราห์ (ดู มอรมอน  
6:6) มอรมอนมอบแผ่นจารึกทองคำาเหล่านี้ให้โมโรไนบุตรชาย
ของท่าน (ดู มอรมอน 6:6; ถ้อยคำาของมอรมอน 1:1–7)

มอรมอน 5:12–14

มอรมอนสำาเหนียกว่าอะไรคือจุดประสงค์หลัก 
ของการเก็บรักษาบันทึกของท่าน  
(ดู มอรมอน 3:20–21 ด้วย)

 
มอรมอน 5:16 พระวิญญ�ณ “ทรงละคว�มเพียรกับ
บรรพบุรุษของพวกเข�”

•	ประธานฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) อธิบายว่าคนชั่วในสมัย 
ของมอรมอนไม่เพียงสูญเสียพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต ่
สูญเสียพระวิญญาณของพระ 
คริสต์ไปจากชีวิตพวกเขาด้วย  
“มอรมอนพูดถึงบางคน ผู้คน 
ของท่านซึ่งพระวิญญาณของ 
พระเจ้าไปจากพวกเขา และ
เมื่อข้าพเจ้าอ่านเรื่องนี้. . . ดู
เหมือนชัดเจนต่อข้าพเจ้าว่า 
สิ่งท่ีท่านพูดถึงไม่ใช่แค่การไม่ 
สามารถมีความเป็นเพื่อนหรือ
ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต่ท่านกำาลังพูด
ถึงความสว่างของความจริงนั้นซึ่งทุกคนที่เกิดมาในโลกมีสิทธิ์

บทที่ 48
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“เราปรารถนาพรสูงสุดของการ 
ชดใช้—เพ่ือเป็นหนึ่งเดียวกับ 
พระองค์ เพื่ออยู่ในที่ประทับอัน 
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อพระ 
องค์จะทรงเรียกชื่อเราแต่ละ 
คนเม่ือทรงต้อนรับเรากลับบ้าน 
อย่างอบอุ่นด้วยรอยแย้มพระ 
สรวล โดยทรงเรียกเราเข้าสู่อ้อม 
พระพาหุที่กางออกเพื่อโอบเรา 
ไว้ในความรักล้นเหลือของพระ 
องค์ ประสบการณ์ครั้งนี้จะล้ำา 

เลิศสูงส่งและน่ายินดีสักเพียงใดถ้าเรารู้สึกว่าเรามีค่าควรพอ
จะอยู่ในที่ประทับของพระองค์! ของประทานได้เปล่าแห่งการ 
พลีพระชนม์ชีพเพื่อชดใช้อันสำาคัญยิ่งนี้สำาหรับเราแต่ละคนเป็น 
ทางเดียวท่ีเราจะได้รับการทำาให้สูงส่งพอจะยืนอยู่เบ้ืองพระพักตร์ 
พระองค์และเห็นพระองค์อยู่ตรงหน้า ข่าวสารอันน่าตื้นตันใจ 
ของการชดใช้คือความรักอันสมบูรณ์แบบที่พระผู้ช่วยให้รอด 
ทรงมีให้เราแต่ละคนและทุกคน น่ีคือความรักซ่ึงเป่ียมด้วยเมตตา 
ความอดทน พระคุณ ความเที่ยงธรรม ความอดกลั้น และเหนือ
สิ่งอื่นใด การให้อภัย

“อิทธิพลช่ัวของซาตานจะทำาลายความหวังท้ังมวลท่ีเรามีในการ 
เอาชนะความผิดพลาดของเรา เขาจะทำาให้เรารู้สึกว่าเราพ่ายแพ้ 
และไม่มีความหวัง แต่พระเยซูทรงเอ้ือมพระหัตถ์มาประคองเรา 
โดยผ่านการกลับใจของเราและของประทานแห่งการชดใช้ เรา
จะสามารถเตรียมตัวให้มีค่าควรแก่การยืนอยู่ในที่ประทับของ 
พระองค์ได้” (ใน Conference Report, Oct. 2001, 22; หรือดู 
เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 25)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่า “จิตใจอันมีสติ” หมายถึงอะไร (มอรมอน 1:15)

•	ท่านจะตระหนักถึงอิทธิพลของพระเจ้าในชีวิตท่านได้อย่างไร 
(ดู มอรมอน 3:3)

•	ท่านคิดว่าการอยู่ “ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า” หมายถึง 
อะไร (มอรมอน 5:23) ท่านจะทำาอะไรได้บ้างเพื่อให้มีคุณ 
สมบัติคู่ควรแก่การได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการอยู่ในพระ 
หัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	เขียนวิเคราะห์ มอรมอน 3:17–22 ทีละข้อ แล้วอธิบายประเด็น 

สำาคัญที่อยู่ในข้อเหล่านี้ให้เพื่อนหรือสมาชิกครอบครัวฟัง
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“. . . เราจะย่ืนมือออกไปรับการปลอบโยนจากพระเจ้าได้อย่างไร 
. . .

“กุญแจมีสี่ดอกดังนี้

“เรียนรู้

“ฟัง

“แสวงหาพระวิญญาณ

“สวดอ้อนวอนเสมอ

“พระเจ้าจะทรงประคองและสนับสนุนถ้าเรายอมเปิดประตูรับ
พระหัตถ์แห่งความช่วยเหลือของพระองค์ . . .

“สมมติว่ามีบาดแผลในพระหัตถ์ของพระองค์ พระหัตถ์ที่หยาบ 
กร้านของพระองค์ แม้พระหัตถ์ท่ีฉีกขาดจากการพลีพระชนม์ชีพ 
ก็ยังทำาให้มือเรามีแรงมากขึ้นและนำาทางเรา

“พระคริสต์ผู้มีบาดแผลทรงนำาเราผ่านช่วงหนึ่งของความทุกข์
ยาก พระองค์ทรงแบกเราเมื่อเราต้องการอากาศหายใจมากขึ้น
หรือคำาแนะนำาให้ทำาตามหรือต้องการความกล้ามากขึ้นเพื่อทำา
ต่อไป

“ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าและเดินจับมือกับ 
พระองค์ในเส้นทางของพระองค์ เราจะดำาเนินไปด้วยศรัทธาและ 
ไม่มีวันรู้สึกโดดเด่ียวเลย” (ใน Conference Report, Oct. 2003, 
36–38; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้า 41–44)

มอรมอน 6:16–20

จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ท่านได้ข้อคิดอะไร
บ้างเกี่ยวกับมอรมอน เราจะรวมคุณลักษณะ

บางอย่างเหล่านี้ไว้ในชีวิตเราได้อย่างไร

 
มอรมอน 6:16–22 อย�่ปฏิเสธพระพ�หุที่ก�งออกของ
พระคริสต์

•	มอรมอนเศร้าโศกเพราะความตายของคนที่ไม่กลับใจและ 
เสียใจที่พวกเขาไม่เปลี่ยนวิถีของตนก่อนชีวิตจะสิ้นสุด ถ้าพวก 
เขาทิ้งความจองหองและกลับใจจากบาป มอรมอนสอนว่าการ
ได้อยู่กับพระผู้ช่วยให้รอดอีกครั้งจะเปี่ยมด้วยปีติ (ดู มอรมอน 
6:17)

เราเองก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมยืนอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ณ 
การพิพากษา ประธานเจมส์ อี. เฟาสท์อธิบายดังนี้

มอรมอน 1–6
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มอรมอน 7:2, 5 คำ�วิงวอนครั้งสุดของมอรมอนให้เชื่อ
ในพระคริสต์
•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองสะท้อนให้เห็นคำาวิงวอนที่เสียดแทงใจของมอรมอนให้คน 
ในยุคสุดท้ายเชื่อในพระคริสต์

“ขณะพูดกับตนเองเร่ืองความตาย มอรมอนได้พูดข้ามกาลเวลา 
มาถึงทุกคนเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถึง ‘ผู้ที่เหลืออยู่ของเชื้อ 
สายแห่งอิสราเอล’ ผู้จะอ่านบันทึกอันทรงอานุภาพของเขาใน 
วันข้างหน้า คนที่อยู่อีกสมัยหนึ่งและอีกงสถานที่หนึ่งพึงเรียนรู ้
สิ่งที่คนตรงหน้าเขาลืมไปแล้ว—ว่าทุกคนต้อง ‘เชื่อในพระเยซ ู
คริสต์, ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า,’ ว่าหลัง 
จากการตรึงกางเขนในเยรูซาเล็ม พระองค์ ‘โดยเดชานุภาพ 
ของพระบิดาพระองค์ทรงลุกขึ้นอีก, ซึ่งโดยการนั้นพระองค์ทรง
ได้ชัยชนะเหนือหลุมศพ; และในพระองค์ความเจ็บแปลบแห่ง
ความตายถูกกลืนไว้ด้วย’ [มอรมอน 7:2, 5]. . . .

“การ ‘เชื่อในพระคริสต์’ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำามาเปรียบ 
เทียบกับผลอันน่าเศร้าแต่หลีกเล่ียงได้ คือคำาวิงวอนสุดท้ายของ 
มอรมอนและความหวังเดียวของเขา น่ีคือจุดประสงค์สูงสุดของ 
หนังสือท้ังเล่มซ่ึงจะมาสู่โลกยุคสุดท้ายท่ีมีพระนามของพระองค์” 
(Christ and the New Covenant [1997], 321–322)

มอรมอน 7:8–9 พระคัมภีร์มอรมอนและพระคัมภีร ์
ไบเบิลสนับสนุนกัน
•	พระคัมภีร์ไบเบิลเป็นพยานถึงพระคัมภีร์มอรมอน และพระ 
คัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึงพระคัมภีร์ไบเบิล มอรมอนประกาศ 
ว่า “เขียนบันทึกนี้ [พระคัมภีร์มอรมอน] ด้วยเจตนาว่าท่านจะ
เชื่อบันทึกนั้น [พระคัมภีร์ไบเบิล]; และหากท่านเชื่อบันทึกนั้น 
[พระคัมภีร์ไบเบิล] ท่านจะเชื่อบันทึกนี้ [พระคัมภีร์มอรมอน] 
ด้วย” (มอรมอน 7:9)

ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) ประกาศว่าเป็นไปไม่ได้
สำาหรับคนที่อ้างว่าเชื่อในพระคัมภีร์ไบเบิลจริงๆ จะไม่เชื่อใน
พระคัมภีร์มอรมอนถ้าพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนอย่าง
จริงจังและเรียนหลักคำาสอนในนั้น

“ไม่มีใครพูดได้ว่าหนังสือเล่ม 
นี้ (ท่านวางมือบนพระคัมภีร์
ไบเบิล) เป็นความจริง เป็นพระ
วจนะของพระเจ้า เป็นทาง เป็น
ป้ายบอกทาง และเป็นกฎบัตร
ให้เราเรียนรู้พระประสงค์ของ
พระผู้เป็นเจ้า แต่ขณะเดียวกัน
ก็พูดว่าพระคัมภีร์มอรมอนไม่

มอรมอน  7–9
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โดยการศึกษาประจักษ์พยานสุดท้ายของมอรมอนและงานเขียน 
ช่วงต้นของโมโรไน ท่านจะเข้าใจบทบาทและจุดประสงค์ของ 
พระคัมภีร์มอรมอนดีขึ้น โมโรไนประกาศว่า “ข้าพเจ้าพูดกับ 
ท่านราวกับท่านอยู่ต่อหน้า, แต่ท่านไม่ได้อยู่. แต่ดูเถิด, พระเยซ ู
คริสต์ทรงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นท่าน, และข้าพเจ้ารู้การกระทำา 
ของท่าน” (มอรมอน 8:35) จุดได้เปรียบทางการพยากรณ์ของ 
โมโรไนอำานวยให้ท่านทำาบันทึกชาวนีไฟได้สมบูรณ์เนื่องด้วย 
ความรู้รอบด้านทั้งความชั่วร้ายที่นับวันจะทวีความรุนแรงและ 
พรยิ่งใหญ่ทางวิญญาณของสมัยการประทานความสมบูรณ์ 
แห่งเวลา ในสมัยท่ีบางคนมีแนวโน้มว่าจะท้ิงศรัทธาขณะเผชิญ 
ความยุ่งยากมากมาย ถ้อยคำาของโมโรไนสอนเราให้มองว่า 
ปาฏิหาริย์และการเปิดเผยเป็นหลักฐานยืนยันว่า “พระผู้เป็น
เจ้าทรงเป็นเหมือนกันทั้งวันวาน, วันนี้, และตลอดกาล” (ดู  
มอรมอน 9:9) ถึงแม้สภาวะทางวิญญาณและทางสังคมในโลก 
จะอยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงและเสื่อมลงตลอดเวลา แต่ผู้คน 
แห่งพันธสัญญาของพระผู้เป็นเจ้าม่ันใจได้เต็มท่ีว่าพระองค์ทรง 
เป็นเหมือนเดิมชั่วนิรันดร

บทวิจ�รณ์
มอรมอน 7 คำ�แนะนำ�ถึงผู้ที่เหลืออยู่ของอิสร�เอลใน
ยุคสุดท้�ย

•	ในถ้อยคำาสุดท้ายของมอรมอน ท่านพูดถึงผู้สืบตระกูลของ 
ชาวเลมันและประกาศยืนยันว่าพวกเขาเป็น “ผู้ที่เหลืออยู่ของ 
เชื้อสายแห่งอิสราเอล” (มอรมอน 7:1) ถึงแม้ชาวเลมันจะเป็น 
ศัตรูของท่าน แต่ความรักที่ท่านมีต่อพวกเขาแสดงให้เห็นถึง 
วุฒิภาวะทางวิญญาณของท่านและความสำาคัญของพรอัน 
สมบูรณ์ของพระกิตติคุณ ลองพิจารณาประจักษ์พยานและคำา 
แนะนำาสุดท้ายของมอรมอนประหน่ึงกำาลังพูดกับท่านโดยตรง  
เขาสอนสิ่งที่ท่าน จำาเป็นต้องรู ้ (ดู มอรมอน 7:1–7) และสิ่งที่
ท่าน จำาเป็นต้องทำา (ดู มอรมอน 7:8–9) เพื่อทำาตาม “แบบ
อย่างของพระผู้ช่วยให้รอด” ทั้งนี้เพื่อ “สิ่งนี้จะดีกับท่านในวัน
แห่งการพิพากษา” (มอรมอน 7:10)

มอรมอน 7:2 “ท�่นเป็นของเชื้อส�ยแห่งอิสร�เอล”

•	ข่าวสารของมอรมอนถึงผู้ที่เหลืออยู่ของชาวเลมันประยุกต์ 
ใช้ได้กับสมาชิกทุกคนของเชื้อสายแห่งอิสราเอลเช่นกัน (ดู บท
วิจารณ์สำาหรับฮีลามัน 3:30 ในหน้า 264)
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ก่อนโมโรไนเสียชีวิตท่านได้เขียนส่วนสุดท้ายในหนังสือของบิดา 
ท่าน (มอรมอน 8–9) ย่อบันทึกชาวเจเร็ด (หนังสือของอีเธอร์)  
จดบันทึกเกี่ยวกับนิมิตของพี่ชายเจเร็ดไว้ในส่วนที่ผนึกไว้ของ 
แผ่นจารึก (ดู อีเธอร์ 4:4–5) และเขียนหนังสือของท่านเองด้วย  
(หนังสือของโมโรไน) แต่พันธ- 
กิจของโมโรไนดำาเนินต่อไปใน
สมัยการประทานของเรา ใน 
การเปิดเผยยุคปัจจุบันเราเรียน
รู้ว่าโมโรไนถือ “กุญแจของบัน- 
ทึกแห่งไม้ของเอฟราอิม” (คพ. 
27:5) โมโรไนที่ฟื้นคืนชีวิตแล้ว
มาปฏิบัติศาสนกิจต่อศาสดา
พยากรณ์โจเซฟ สมิธและสอน
ท่านหลายครั้งเกี่ยวกับบทบาท 
ของท่านในการฟ้ืนฟูความสม- 
บูรณ์ของพระกิตติคุณ รวมถึงการออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน 
ด้วย (ดู โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:30–60; History of the Church, 
1:9–19) เพื่อให้รู้ถึงบทบาทของโมโรไนในการฟื้นฟู ศาสนจักร
จึงได้วางรูปปั้นโมโรไนไว้บนยอดพระวิหารส่วนใหญ่

•	มอรมอน 8:1–6 เปิดเผยสภาวการณ์ที่โมโรไนมีชีวิตอยู่และ 
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความเร่งด่วนของข่าวสารของท่าน เอ็ลเดอร ์
แอล.  ทอม เพอร์รีย์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแนะนำาให้เรา
เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของคนที่เขียนพระคัมภีร์นานมาแล้ว 
เอ็ลเดอร์เพอร์รีย์อ้างคำาพูดของบริคัม ยังก์โดยกล่าวว่า

“พี่น้องทั้งหลาย ท่านอ่านพระคัมภีร์ประหนึ่งท่านกำาลังเขียน 
พระคัมภีร์เมื่อหนึ่งพัน สองพัน หรือห้าพันปีก่อนหรือไม่ ท่าน 
อ่านพระคัมภีร์ประหนึ่งท่านยืนอยู่ในสถานที่ของคนเขียนหรือ 
ไม่ ถ้าท่านไม่รู้สึกเช่นนั้น เป็นโอกาสของท่านแล้วที่จะทำาเช่น 
น้ันเพ่ือท่านจะคุ้นเคยกับวิญญาณและความหมายของพระวจนะ 
เป็นลายลักษณ์อักษรของพระผู้เป็นเจ้าเสมือนหนึ่งท่านอยู่กับ 
การดำาเนินชีวิตและการสนทนาประจำาวันของท่าน’ (Discourses 
of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [Salt Lake City: 
Deseret Book Co., 1941], p. 128). . . .

“. . .   ขอให้เรารับคำาแนะนำาของบริคัม ยังก์และสมมติว่าเรายืน 
อยู่ในสถานที่ซึ่งโมโรไนศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายของชาว 
นีไฟยืน งานมอบหมายท่ีบิดามอบให้เขาทำาบันทึก ซ่ึงฝากฝังให้ 
เขาดูแล เป็นงานที่ยากมาก เขาคงสะเทือนใจมากขณะบรรยาย
ความพินาศสิ้นของผู้คนของเขา
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เป็นความจริงถ้าเขาเคยมีโอกาสอ่าน หรือได้ฟังคนอื่นอ่าน และ
เรียนรู้หลักคำาสอนในนั้นมาแล้ว ไม่มีคนเช่นนั้นบนพื้นพิภพผู้
เคยมีโอกาสเรียนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์
ทั้งสองเล่มนี้และพูดว่าเล่มหนึ่งจริงและอีกเล่มหนึ่งไม่จริง” 
(Discourses of Brigham Young, sel. John  A. Widtsoe 
[1954], 459)

•	จุดประสงค์ประการหน่ึงของพระคัมภีร์มอรมอนคือเพ่ือพิสูจน์ 
ต่อโลกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลศักด์ิสิทธ์ิเป็นความจริง (ดู คพ. 20:11) 
โดยอ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ประจักษ์พยานของเราในพระ 
คัมภีร์ไบเบิลจะเพ่ิมข้ึน ประธาน 
เอสรา แทฟท์. เบ็นสัน (1899–
1994) พูดถึงความรักที่ท่านมี
ต่อพระคัมภีร์ไบเบิลและพระ
คัมภีร์มอรมอนและทั้งสองเป็น
พยานว่าพระเยซูคือพระคริสต์ 
ดังนี้

“ข้าพเจ้ารักพระคัมภีร์ไบเบิล ท้ังพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา 
ใหม่ พระคัมภีร์เล่มนี้เป็นแหล่งความจริงอันสำาคัญยิ่ง . . .

“. . . พระคัมภีร์ศักด์ิสิทธิ์เล่มน้ีมีค่าเกินประมาณต่อลูกหลาน 
มนุษย์ โดยแท้แล้ว ข้อความจากพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองที ่
ดลใจศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธให้เข้าไปในป่าใกล้บ้านและ 
คุกเข่าสวดอ้อนวอน ส่ิงท่ีตามมาคือนิมิตอันรุ่งโรจน์ท่ีเร่ิมต้นการ 
ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์สู่แผ่น 
ดินโลก นิมิตดังกล่าวเริ่มกระบวนการนำาพระคัมภีร์เล่มใหม่  
[พระคัมภีร์มอรมอน] ออกมาด้วยเพ่ือเคียงคู่กับพระคัมภีร์ไบเบิล 
ในการเป็นพยานต่อโลกที่ชั่วร้ายว่าพระเยซูคือพระคริสต์และ 
พระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และทรงรักลูกๆ ของพระองค์และยัง 
คงเกี่ยวพันใกล้ชิดกับความรอดและความสูงส่งของพวกเขา” 
(ใน Conference Report, Oct. 1986, 100–101; หรือ Ensign, 
Nov. 1986, 78)

มอรมอน 8:1–6 โมโรไน 

•	โมโรไนเห็นการเสียชีวิตของมอรมอนบิดาท่านและความพินาศ 
ของประชาชาตินีไฟทั้งหมดด้วยตาตนเอง กระนั้นก็ดีชีวิตท่าน 
ได้รับการปกปักรักษา และท่านทำาพันธกิจในชีวิตมรรตัยอย่าง 
ซ่ือสัตย์จนสำาเร็จลุล่วง พระเจ้าทรงกำาหนดให้โมโรไนจบการเขียน 
“เรื่องเศร้าของความพินาศ” ของชาวนีไฟ (มอรมอน 8:3)
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“ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธเป็นเด็กชาวไร่ด้อยการศึกษา เมื่อ
อ่านต้นร่างเดิมของจดหมายบางฉบับที่ท่านเขียนในสมัยเร่ิม
แรกจะเห็นว่าท่านไม่เชี่ยวชาญการสะกดคำา ไวยากรณ์ และ
สำานวน

“การเปิดเผยที่ผ่านมาทางท่านในรูปแบบภาษาที่สละสลวยจึง 
เป็นอะไรอ่ืนไม่ได้นอกจากปาฏิหาริย์” (ใน Conference Report, 
Apr. 1974, 137; หรือ Ensign, May 1974, 94)

มอรมอน 8:19–20 “ก�รพิพ�กษ�เป็นของเร�”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองแสดง 
ความเห็นเกี่ยวกับวลี “การพิพากษาเป็นของเรา, พระเจ้าตรัส”  
ไว้ดังนี้ “ข้าพเจ้าพูดถึงการพิพากษาท้ายสุด นี่คือเหตุการณ์ใน 
อนาคตท่ีเราทุกคนจะยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ 
เพื่อรับการพิพากษาตามงานของเรา (ดู 1 นีไฟ 15:33; 3 นีไฟ 
27:15; มอรมอน 3:20; คพ. 19:3). . .ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระบัญชา 
ในพระคัมภีร์ว่า ‘อย่าพิพากษา’ เห็นชัดที่สุดว่าหมายถึงการ 
พิพากษาท้ายสุด ดังคำาประกาศในพระคัมภีร์มอรมอนที่ว่า  
‘มนุษย์จะไม่. . .พิพากษา; เพราะการพิพากษาเป็นของเรา, 
พระเจ้าตรัส’ (มอรมอน 8:20)” (“‘Judge Not’ and Judging,” 
Ensign, Aug. 1999, 7)

มอรมอน 8:22

ถ้อยคำาของโมโรไนในข้อนี้เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้เราได้อย่างไรขณะที่เรา

ทำางานตามอุดมการณ์ของพระเจ้า

 
มอรมอน 8:31 คว�มสกปรกในวันเวล�สุดท้�ย

•	มอรมอน 8:31 กล่าวถึง “ความสกปรกใหญ่หลวง” ในวัน 
เวลาของเรา ขณะรับใช้เป็นสมาชิกในฝ่ายประธานสาวกเจ็ดสิบ 
เอ็ลเดอร์โจ เจ. คริสเตนเซ็นแนะนำาว่าความสกปรกใหญ่หลวงที่
พูดถึงไม่ใช่สภาพแวดล้อม แต่ทางวิญญาณเป็นส่วนใหญ่

“เราทุกคนได้ยินและอ่านมามากในสมัยนี้ เกี่ยวกับสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพที่สกปรก—ฝนกรด หมอกควัน ของเสีย
ที่เป็นพิษ แต่. . .มีความสกปรกอีกแบบหนึ่งที่อันตรายกว่ามาก
—ความสกปรกทางศีลธรรมและทางวิญญาณ

“ในการประชุมใหญ่เมื่อไม่นานมานี้ เอ็ลเดอร์บอยด์  เค. แพค- 
เกอร์กล่าวว่า ‘เมื่อเราทดสอบสภาพแวดล้อม ทางศีลธรรม เรา 

“เขาคงรู้สึกเหมือนถูกบีบให้บรรยายว่าชาวเลมันตามล่าผู้คน 
ของเขาอย่างไรจนคนเหล่านั้นถูกทำาลายสิ้น ในความรู้สึกโดด
เดี่ยวอ้างว้าง เขารายงานว่าบิดาของเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ถูก 
สังหาร เรารู้สึกว่าโมโรไนมีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งหนึ่งนั่นคือ ทำาบันทึก 
ให้เสร็จ เขาเขียนว่า ‘ฉะน้ันข้าพเจ้าจะเขียนและซ่อนบันทึกไว้ใน 
พื้นดิน; และข้าพเจ้าจะไปที่ใดก็ไม่สำาคัญแล้ว’ (มอรมอน 8:4)

“ทั้งหมดที่เขามีคือศรัทธาว่าพระเจ้าจะทรงปกปักรักษาเขาให้ 
อยู่นานพอจะทำาบันทึกเสร็จและสักวันหนึ่งจะพบว่าเขาคือคน 
ที่พระเจ้าทรงเลือก เขาทราบดีว่าบันทึกจะเป็นเสียงเตือนอนุชน 
รุ่นหลังว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อประชาชาติอย่างประชาชาติของ 
เขาหันไปจากคำาสอนของพระเจ้า โมโรไนส่งคำาขอร้องจากส่วน 
ลึกของใจเขาไปถึงคนสุดท้ายที่จะได้รับบันทึกของเขา เขาต้อง 
การให้คนท่ีอ่านเร่ืองราวน้ีรอดพ้นจากความปวดร้าวใจและความ 
เศร้าหมองอันเกิดจากการไม่เชื่อฟัง

“เขาเขียนถึงสมาชิกของศาสนจักรก่อน จากนั้นจึงเขียนถึงคนที ่
ไม่น้อมรับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ ถ้อยคำาสุดท้ายของ 
โมโรไนถึงสมาชิกของศาสนจักรเขียนไว้เป็นเสียงเตือน เขาเขียน 
ในฐานะคนที่เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำารอยเกิดกับผู้คนของเขาใน
อนาคต” (ใน Conference Report, Oct. 1992, 18–19; หรือ 
Ensign, Nov. 1992, 15–16)

มอรมอน 8:14–18 “ผู้ใดที่จะนำ�มันไปสู่คว�มสว่�ง,  
ผู้นั้นพระเจ้�จะประท�นพรให้”

•	มอรมอน 8:16 กล่าวถึงศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธผู้ได้รับ 
เลือกให้นำาพระคัมภีร์มอรมอนมาสู่โลก (ดู คพ. 3:5–10) ศาสดา 
พยากรณ์สมัยโบราณหลายท่านรู้จักโจเซฟ สมิธและสวดอ้อน 

วอนให้ท่านแปลและจัดพิมพ์ 
แผ่นจารึกทองคำาสำาเร็จ ด้วย 
เหตุนี้จึงบรรลุจุดประสงค์ของ 
พระผู้เป็นเจ้า (ดู มอรมอน 8:22, 
24–25; คพ. 10:46) ประธาน 
บอยด์ เค. แพคเกอร์แห่งโควรัม 
อัครสาวกสิบสองพูดถึงบทบาท 
ของโจเซฟ สมิธในการนำาพระ
คัมภีร์มอรมอนออกมาดังนี้

“ความจริงคือท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า—
ไม่มีอะไรมากกว่านั้นและไม่มีอะไรน้อยกว่านั้น!

“พระคัมภีร์มิได้มาจากโจเซฟ สมิธมากเท่ากับที่ผ่านทางท่าน 
ท่านเป็นช่องทางที่การเปิดเผยผ่านมาทางนั้น . . .

บทที่ 49
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“มอรมอนกล่าวว่า ‘แท้จริงแล้ว, ข้าพเจ้าพูดกับท่าน, ท่านผู้ที ่
เหลืออยู่ของเชื้อสายแห่งอิสราเอล’ (มอรมอน 7:1) และโมโรไน 
ผู้เขียนคนสุดท้ายท่ีได้รับการดลใจ เห็นวันเวลาของเราจริงๆ . . .

“ถ้าพวกท่านเห็นวันเวลาของเราและเลือกเรื่องเหล่านั้นซึ่งจะม ี
ค่าต่อเรามากท่ีสุดแล้วละก็ เราไม่ควรศึกษาพระคัมภีร์มอรมอน 
หรอกหรือ เราควรถามตัวเรา
เองเสมอว่า ‘เหตุใดพระเจ้าทรง 
ดลใจมอรมอน (หรือโมโรไน
หรือแอลมา) ให้รวมเรื่องนั้นไว้
ในบันทึกของท่าน ฉันได้รับบท
เรียนอะไรบ้างจากเรื่องนั้นที่
ช่วยฉันดำาเนินชีวิตในยุคสมัยน้ี’

“และมีตัวอย่างมากมายที่จะ 
ตอบคำาถามดังกล่าว” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 1986, 
5; หรือ Ensign, Nov. 1986, 6)

มอรมอน 9:1–6 เศร้�หมองในที่ประทับของพระผู้เป็น
เจ�้

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบายว่าเหตุใด
คนที่ไม่กลับใจจึงเศร้าหมองในที่ประทับของพระเยซูคริสต์

“จะมีความรอดไม่ได้หากปราศจากการกลับใจ มนุษย์ที่มีบาป 
จะเข้าในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ คงเป็นเรื่องขัดแย้ง
กันมากที่มนุษย์จะเข้าในที่ประทับของพระบิดาและพำานักอยู่
ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าโดยที่ยังมีบาป . . .

“ข้าพเจ้าคิดว่ามีคนมากมายบนแผ่นดินโลก อาจจะมากมาย 
หลายคนในศาสนจักร—อย่างน้อยก็บางคนในศาสนจักร—ที่ 
คิดว่าพวกเขาสามารถผ่านชีวิตนี้ไปได้โดยทำาอย่างที่พวกเขา
พอใจ ละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า และคิดว่าสุดท้ายพวก 
เขาก็จะได้เข้าในที่ประทับของพระองค์ พวกเขาคิดว่าไว้ค่อย 
กลับใจทีหลัง อาจจะในโลกวิญญาณ

“พวกเขาควรอ่านถ้อยคำาเหล่านี้ของโมโรไน ‘ท่านคิดหรือว่า 
ท่านจะพำานักอยู่กับพระองค์ [พระคริสต์] ภายใต้ความสำานึก 
ผิดของท่านได้? ท่านคิดหรือว่าท่านจะเป็นสุขที่จะพำานักอยู่กับ
พระสัตภาวะผู้บริสุทธิ์นั้น, เมื่อจิตวิญญาณท่านถูกทรมานด้วย
ความสำานึกผิดว่าท่านเคยทำาผิดกฎของพระองค์?’ [มอรมอน 
9:3]” (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 
3 vols. [1954–1956], 2:195–196)

จะพบว่าดัชนี ความสกปรก กำาลังพุ่งสูงขึ้น’ (ใน Conference  
Report, Apr. 1992, p.  91; หรือ Ensign, May 1992,  66)  
อัครสาวกเปาโลเห็นล่วงหน้า ‘ว่าในสมัยจะสิ้นยุคจะเกิดเหตุ- 
การณ์กลียุค’ (2  ทิโมธี 3:1) และเมื่อพูดถึงวันเวลาสุดท้าย  
ศาสดาพยากรณ์โมโรไนประกาศว่า ‘แท้จริงแล้ว, มันจะมาใน
วันที่มีความสกปรกใหญ่หลวงบนพื้นพิภพ’ (มอรมอน 8:31)

“น่าเศร้าที่ผลของความสกปรกใหญ่หลวงน้ีประจักษ์ชัดที่สุดใน 
ส่ือมวลชน ภาพยนตร์ โทรทัศน์ และเพลงยอดนิยม วุฒิสมาชิก 
โรเบิร์ต  ดี. ไบรด์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ‘ถ้าเราในประเทศนี้ยังคง 
หว่านภาพการฆาตกรรม ความรุนแรง การใช้ยาเสพติด. . . 
ความเบี่ยงเบนทางเพศ [และ] ภาพลามก. . .ต่อสายตาเด็ก
หลายล้านคน ปีแล้วปีเล่าและวันแล้ววันเล่า เราจะไม่แปลกใจ 
เลยถ้ารากฐานของสังคมเราเน่าเป่ือยประหน่ึงเกิดจากโรคเร้ือน’ 
(ใน Michael Medved, Hollywood vs. America [New York: 
Harper Perennial, 1992], p. 194)

“. . .  สื่อมวลชนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะประกาศสงครามกับแทบ 
ทุกอย่างที่คนส่วนใหญ่เห็นค่าที่สุด อาทิ ครอบครัว ศาสนา  
และความรักชาติ ลดคุณค่าการแต่งงาน แต่สนับสนุนและ 
ชักชวนให้มีความสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและความสัมพันธ์นอก 
สมรส การหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความกักขฬะที่สุดของภาษา 
หยาบคายต่ำาช้าระดมใส่หูทุกคนที่ฟัง. . . ชีวิตมนุษย์ด้อยค่า
เพราะการระดมยิงอย่างต่อเนื่องของความรุนแรงและการฆ่า” 
(ใน Conference Report, Oct. 1993, 12; หรือ Ensign, Nov. 
1993, 11)

มอรมอน 8:34–35 เขียนเพื่อเร�ในปัจจุบัน

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสันประกาศว่าการศึกษาพระ 
คัมภีร์มอรมอนของเราควรได้รับอิทธิพลจากความรู้ที่ว่าโมโรไน
เห็นวันเวลาของเราและเขียนขณะนึกถึงเราไปด้วย

“เราต้องทำาให้พระคัมภีร์มอรมอนเป็นศูนย์รวมของการศึกษา  
[เพราะ] เขียนเพื่อเราในปัจจุบัน ชาวนีไฟไม่เคยมีพระคัมภีร ์
เล่มนี้ ชาวเลมันในสมัยโบราณก็ไม่มี พระคัมภีร์มอรมอนมีไว้ 
เพื่อเรา มอรมอนเขียนเมื่อใกล้ถึงจุดจบของอารยธรรมชาวนีไฟ 
ภายใต้การดลใจของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเห็นทุกอย่างตั้งแต่ต้น 
เขาได้ย่อบันทึกหลายร้อยศตวรรษโดยเลือกเรื่อง คำาพูด และ
เหตุการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเรามากที่สุด

“ผู้เขียนหลักๆ ของพระคัมภีร์มอรมอนต่างเป็นพยานว่าเขาเขียน 
เพื่ออนุชนรุ่นหลัง . . .

มอรมอน 7–9
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“พระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์เปรียบเสมือนโคมนำาทาง 
เท้าของเรา (ดู สดุดี 119:105) และการเปิดเผยเปรียบเสมือน
พลังมหาศาลที่ทำาให้โคมสว่างขึ้นอีกหลายเท่า เราขอให้ทุกคน
ตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์และคำาสอนของศาสดาพยากรณ์เกี่ยว
กับพระคัมภีร์และแสวงหาการเปิดเผยส่วนตัวร่วมกับการสวด
อ้อนวอนเพื่อให้รู้ความหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง” (“Scripture 
Reading and Revelation,” Ensign, Jan. 1995, 7).

มอรมอน 9:9–10 “พระผู้เป็นเจ้�ทรงเป็นเหมือนกันทั้ง
วันว�น, วันนี้, และตลอดก�ล”

•	โมโรไนประกาศว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสัตภาวะท่ีไม่เปล่ียน 
แปลงผู้จะคงเป็น “เหมือนกันทั้งวันวาน, วันนี้, และตลอดกาล” 
(มอรมอน 9:9) การเปิดเผยยุคปัจจุบันยืนยันว่าการออกมาของ
พระคัมภีร์พิสูจน์ว่าพระผู้เป็นเจ้ายัง “ทรงดลใจมนุษย์และเรียก 
พวกเขามาสู่งานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์” ในสมัยของเราเช่น 
ที่พระองค์ทรงทำาในอดีต “โดยการนี้ แสดงว่าพระองค์ทรงเป็น
พระผู้เป็นเจ้าองค์เดิมทั้งวันวาน, วันนี้, และตลอดกาล” (คพ. 
20:11–12)

Lectures on Faith กล่าวว่า เพื่อให้มีศรัทธาอันสมบูรณ์ใน 
พระผู้เป็นเจ้า เราต้องมีความคิดท่ีถูกต้องเก่ียวกับ “พระอุปนิสัย  
ความดีพร้อม และคุณลักษณะ” ของพระผู้เป็นเจ้า ([1985],  
38) พระอุปนิสัยประการหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าคือพระองค์ไม ่
ทรงเปลี่ยนแปลง: “[พระผู้เป็นเจ้า] ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง ทั้งไม่ 
มีความผันแปรกับพระองค์ แต่พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมจาก 
ความเป็นนิจถึงความเป็นนิจ ทรงเป็นเหมือนเดิมทั้งวันวาน  
วันนี้ และตลอดกาล และวิถีของพระองค์เป็นหนึ่งรอบนิรันดร์ 
ปราศจากการผันแปร” (Lectures on Faith, 41) ลองพิจารณา 
พรของการรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้ายังคงทรงงานศักด์ิสิทธ์ิของพระองค์ 
ในสมัยของเราและจะยังคงเป็นเหมือนเดิมเสมอทั้งวันวาน วัน
นี้ และตลอดกาล

•	โมโรไนเตือนเราว่ามีคนท่ี “จินตนาการ...ถึงเทพเจ้าผู้ผันแปร” 
(มอรมอน 9:10) เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004)  
แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอนว่าเราไม่สามารถเช่ือหรือวางใจ 
ในพระผู้เป็นเจ้าที่เปลี่ยนแปลงหรือยังคงเรียนรู้ความจริงใหม่ๆ 

“สรรพปรีชาญาณของพระผู้เป็นเจ้าในความคิดของวิสุทธิชน 
ยุคสุดท้ายผู้เจตนาดีบางคนเป็นคุณสมบัติอันเกิดจากแนวความ 
คิดเรื่อง ‘ความเจริญก้าวหน้านิรันดร์’ บางคนสันนิษฐานอย่าง
ผิดๆ ว่าความเจริญก้าวหน้าของพระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวข้องกับการ
ที่พระองค์ทรงหาความรู้เพิ่มเติม . . .

มอรมอน 9:3–6 “คว�มสำ�นึกผิด”

•	ประธานสเป็นเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) อธิบาย 

ว่าเหตุใดคนที่ทำาบาปจึงรู้สึกถึงภาระของความผิดและต้อง

กลับใจ

“เมื่ออยู่ระหว่างการกลับใจ จะต้องมีความสำานึกผิดลึกๆ ในใจ 

และในความสำานึกผิดนั้น ใจ วิญญาณ และบางครั้งร่างกาย 

อาจเกิดทุกข์ไปด้วย เพื่ออยู่กับตัวเอง คนที่ล่วงละเมิดต้องทำา 

ตามทางเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ หนึ่ง กำาราบมโนธรรมหรือ

ทำาให้ความรู้สึกเฉียบไวด้านชาด้วยยากล่อมประสาทเพื่อจะ 

ล่วงละเมิดต่อไป คนที่เลือกวิธีนี้สุดท้ายจะกลายเป็นคนแข็ง 

กระด้างและสูญเสียความปรารถนาในการกลับใจ อีกทางเลือก

หนึ่งคือยอมให้ความสำานึกผิดนำาไปสู่ความเสียใจ แล้วจึงไปสู่

กลับใจ และได้รับการให้อภัยในที่สุด

“พึงจำาไว้ว่าการให้อภัยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการ 

กลับใจ และการกลับใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจนกว่าคนๆ นั้นได ้

เผยจิตวิญญาณของตนและยอมรับการกระทำาของตนโดยไม่ 

แก้ตัวหรือหาข้ออ้าง เขาต้องยอมรับว่าตนทำาบาป โดยไม่ลด 

ความผิดให้เหลือน้อยที่สุดหรือหาข้ออ้างให้ความร้ายแรงของ 

บาป หรือไม่ลดความรุนแรงของบาปน้ัน เขาต้องยอมรับว่าบาป 

ของเขาใหญ่อย่างที่เป็นจริงๆ และไม่เห็นกงจักรเป็นดอกบัว 

บุคคลเหล่านั้นที่เลือกเผชิญปัญหาและปรับปรุงแก้ไขชีวิตตน 

อาจพบว่าการกลับใจเป็นถนนที่เดินยากกว่าในตอนแรก แต ่

พวกเขาจะพบว่าการกลับใจเป็นเส้นทางที่พึงปรารถนามากขึ้น 

เรื่อยๆ เมื่อพวกเขาลิ้มรสผลของมัน” (“The Gospel of Repen- 

tance,” Ensign, Oct. 1982, 4)

มอรมอน 9:7–8 ก�รเปิดเผยและพระคัมภีร์

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง 

พระคัมภีร์กับการเปิดเผยส่วนตัวดังนี้

“สิ่งที่ทำาให้ [วิสุทธิชนยุคสุดท้าย] แตกต่างจากชาวคริสต์ส่วน 

ใหญ่ในวิธีที่เราอ่านและใช้พระคัมภีร์ไบเบิลและพระคัมภีร์ 

เล่มอื่นๆ คือความเชื่อของเราในการเปิดเผยต่อเนื่อง สำาหรับ 

เราแล้ว พระคัมภีร์ไม่ใช่แหล่งสุดท้ายของความรู้ แต่มาก่อน 

แหล่งสุดท้าย ความรู้สุดท้ายมาโดยการเปิดเผย เราประกาศ

ยืนยันพร้อมกับโมโรไนว่าคนที่ปฏิเสธการเปิดเผย ‘หารู้จักพระ

กิตติคุณของพระคริสต์ไม่’ (มอรมอน 9:8)

บทที่ 49
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“. . .ปาฏิหาริย์ท่ีทำาโดยอำานาจของฐานะปุโรหิตอยู่ในศาสนจักร 
ที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์เสมอ พระคัมภีร์มอรมอนสอนว่า 
‘พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดหาวิธีไว้เพื่อมนุษย์, โดยผ่านศรัทธา, จะได้
ทำาปาฏิหาริย์น่าแปลกประหลาด’ (โมไซยาห์ 8:18) ‘วิธี’ ที่ทรง 
จัดหาคืออำานาจฐานะปุโรหิต (ดู ยากอบ 5:14–15; คพ.  
42:43–48) และอำานาจดังกล่าวทำาปาฏิหาริย์ผ่านศรัทธา (ดู  
อีเธอร์ 12:12; โมโรไน 7:37)” (“Miracles,” Ensign, June 
2001, 6, 8)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) พูดถึงสาเหตุที่
บางครั้งต้องยุติปาฏิหาริย์ไว้ดังนี้

“เหตุใดเครื่องหมายและปาฏิหาริย์จึงยุติในยุคสมัยใดยุคสมัย 
หนึ่ง เหตุใดจึงไม่พบตลอดเวลาและในหมู่คนทั้งปวง คนสมัย 
ก่อนมีสิทธิ์รับพรมากยิ่งกว่าพวกเราผู้อยู่บนโลกเดียวกับที่พวก
เขาเคยอยู่อย่างนั้นหรือ โมโรไนตอบว่า ‘เหตุผลที่’ พระผู้เป็นเจ้า
แห่งของประทานและปาฏิหาริย์ ‘ทรงยุติการทำาปาฏิหาริย์ใน 
บรรดาลูกหลานมนุษย์’ และไม่ทรงเทของประทานมาให้พวกเขา 
‘เป็นเพราะว่าพวกเขาเสื่อมโทรมอยู่ในความไม่เชื่อ, และออก 
จากทางที่ถูกต้อง, และไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าซึ่งในพระองค์พวก 
เขาควรวางใจ.’ พวกเขากราบไหว้พระปลอมผู้ท่ีพวกเขาให้นิยาม 
ตามความเชื่อของตน และพวกเขาไม่เดินต่อไปในเส้นทางเดียว
กับวิสุทธิชนในสมัยก่อน

“มนุษย์นั่นแหละที่เปลี่ยน ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็น 
เหมือนเดิมช่ัวนิจนิรันดร์ คนท้ังปวงผู้มีศรัทธาเดียวกันและดำาเนิน 
ชีวิตตามกฎเดียวกันย่อมเก็บเกี่ยวพรเดียวกัน” (A New Witness 
for the Articles of Faith [1985], 367)

มอรมอน 9:32–34 โมโรไนเขียนเป็นภ�ษ�อียิปต์ปฏิรูป

•	โมโรไนกล่าวว่าเขามีความสามารถในการเขียนอย่างน้อย 
สองภาษา คือ ภาษาฮีบรูและภาษาอียิปต์ (ดู มอรมอน 9:32–
34) เขากล่าวว่าหาก “แผ่นจารึก. . .ใหญ่พอ” เขาคงจะเขียน 

เป็นภาษาฮีบรู แต่คนเขียน 
บันทึกใช้ “ภาษาอียิปต์ปฏิรูป” 
เนื่องด้วยพื้นที่ไม่พอ (ข้อ 32–
33) ก่อนหน้านี้ในพระคัมภีร ์
มอรมอน ทั้งนีไฟและกษัตริย ์
เบ็นจามินยอมรับว่าพวกเขาใช้ 
ภาษาอียิปต์ นีไฟกล่าวว่าเขา

เขียนเป็น “ภาษาของชาวอียิปต์” เมื่อเขาสลักบนแผ่นจารึกเล็ก 
(1  นีไฟ 1:2) เมื่อพูดกับบุตรชายของเขาเกี่ยวกับความสำาคัญ 

“. . .   พระผู้เป็นเจ้าทรงได้รับปีติและรัศมีภาพอันยิ่งใหญ่อย่าง 
ต่อเนื่องโดยทรงเพิ่มและพัฒนางานสร้างของพระองค์ ไม่ใช่
จากประสบการณ์ใหม่ๆ ทางปัญญา

“ด้วยเหตุนี้จึงมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างพระผู้เป็นเจ้า 
ผู้ทรงมีสรรพปรีชาญาณกับความคิดผิดๆ ที่ว่าพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงอยู่ในกลุ่มท่ีดำาเนินงานวิจัยบางอย่างลึกซ้ึงย่ิงกว่างานระดับ 
ปริญญาเอกโดยยังคงแสวงหาความจริงหลักๆ และข้อมูลสำาคัญ 
เพิ่มเติมอยู่เนืองๆ ถ้าเป็นอย่างหลัง พระผู้เป็นเจ้าก็อาจจะทรง 
ค้นพบความจริงใหม่ๆ บางอย่างที่พระองค์ไม่ทรงรู้มาก่อนซึ่ง 
จะเปลี่ยนโครงสร้าง ลดความสำาคัญ หรือตัดทอนความจริงอัน 
แน่ชัดท่ีพระองค์ทรงรู้อยู่แล้ว คำาพยากรณ์คงจะเป็นแค่คำาทำานาย 
สมมติฐานด้านการวางแผนเกี่ยวกับการไถ่เราคงต้องปรับปรุง 
แก้ไข แต่เราโชคดีท่ีแผนแห่งความรอดของพระองค์ กำาลังดำาเนิน 
ต่อไป—อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อ 
เนื่อง” (All These Things Shall Give Thee Experience 
[1979], 14–15)

มอรมอน 9:20

ตามคำาของโมโรไน เหตุใดพระผู้เป็นเจ้า 
ทรงยุติการทำาปาฏิหาริย์ในบรรดามนุษย์

 
มอรมอน 9:10–26 ป�ฏิห�ริย์

•	จงสังเกตหลักฐานท่ีโมโรไนให้ไว้เพื่อเป็นพยานถึงปาฏิหาริย์ 
ของพระผู้เป็นเจ้า—การสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลก (ดู มอรมอน 
9:17) การสร้างมนุษย์ (ดู ข้อ  17) และประจักษ์พยานในพระ 
คัมภีร์ถึงปาฏิหาริย์ของพระเยซูและเหล่าอัครสาวก (ดู ข้อ  18)  
“พระผู้เป็นเจ้าแห่งปาฏิหาริย์” ตามที่โมโรไนเรียกนั้นยังคงมีอยู ่
เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์เป็นพยานว่าปาฏิหาริย์มากมายเกิด 
ข้ึนในสมัยของเราและอยู่ในศาสนจักรท่ีแท้จริงของพระเยซูคริสต์

“ปาฏิหาริย์มากมายเกิดขึ้นทุกวันในงานของศาสนจักรเราและ
ชีวิตของสมาชิกเรา หลายท่านเคยเห็นปาฏิหาริย์มาแล้ว อาจ
มากกว่าที่ท่านตระหนัก

“นิยามของปาฏิหาริย์คือ ‘เหตุการณ์ที่มีประโยชน์อันเกิดจาก 
อำานาจสวรรค์และมนุษย์ไม่เข้าใจและไม่สามารถลอกเลียนแบบ 
ได้’ [ใน Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 
5 vols. (1992), 2:908] คนไม่มีศาสนาส่วนใหญ่และแม้แต่คน
ท่ีมีศาสนาบางคนไม่ยอมรับความคิดที่ว่าเหตุการณ์เหล่านั้น
เกิดจากอำานาจสวรรค์ . . .

มอรมอน 7–9



360

 มอรมอน 8:23

 มอรมอน 9:30

 โมโรไน 10:27

 โมเสส 7:62

 โจเซฟ สมิธ—ประวัติ 1:52–53

 ท่านอาจทำาห่วงโซ่พระคัมภีร์ของข้อเหล่าน้ีโดยเปิดไปที่ 
อิสยาห์ 29:4 แล้วเขียนว่า “ดู 2 นีไฟ 3:19–20” ตรงช่องว่าง
ริมหน้าติดกับ อิสยาห์ 29:4 แล้วเปิดไปที่ 2  นีไฟ 3:19–20 
แล้วเขียนว่า “ดู 2  นีไฟ 26:16” ตรงช่องว่างริมหน้าติดกับ 
2  นีไฟ 3:19–20 ทำาแบบนี้จนครบทุกข้อ เมื่อทำาถึง โจเซฟ 
สมิธ—ประวัติ 1:52–53 ให้เขียนว่า “ดู อิสยาห์ 29:4” ตรง
ช่องว่างริมหน้าเพื่อโยงห่วงโซ่ย้อนกลับไปที่ข้อตั้งต้น

•	เตรียมคำาพูดห้าถึงแปดนาทีเกี่ยวกับพรของการยอมรับพระ
คัมภีร์มอรมอน ท่านอาจจะใช้คำาถามและแหล่งช่วยต่อไปนี้
เป็นแนวทางในการเตรียมคำาพูด

 พรของก�รยอมรับพระคัมภีร์มอรมอน

 มอรมอน 8:12 ผู้ไม่กล่าวโทษหรือวิจารณ์พระคัมภีร์มอรมอน 
จะได้รับพรอะไรบ้าง

 มอรมอน 8:17 เหตุใดการไม่จับผิดพระคัมภีร์มอรมอนจึงเป็น 
เรื่องสำาคัญ

 หลักคำาสอนและพันธสัญญา 20:8–15 เราจะรู้ความจริงอะไร 
บ้างถ้าเรายอมรับพระคัมภีร์มอรมอน

 จากประสบการณ์ส่วนตัวของท่าน ท่านได้รับพรทางวิญญาณ 
อะไรบ้างจากการยอมรับพระคัมภีร์มอรมอน 

 ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน: “ข้าพเจ้าอวยพรท่านให้ม ี
ความเข้าใจ เพิ่มขึ้นในพระคัมภีร์มอรมอน ข้าพเจ้าสัญญา 
กับท่านว่านับจากวินาทีน้ีเป็นต้นไป ถ้าเราจะอ่านและศึกษา 
หนังสือเล่มนี้ทุกวันและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในนั้น พระผู ้
เป็นเจ้าจะทรงเทพรที่ไม่มีใครรู้จนกระทั่งบัดนี้มาให้ลูกแต่ละ
คนของไซอันและศาสนจักร” (ใน Conference Report, Apr. 
1986, 100; หรือ Ensign, May 1986, 78)

ของแผ่นจารึกทองเหลือง กษัตริย์เบ็นจามินบอกว่าลีไฮอ่าน
บันทึกได้เพราะเขา “ได้รับการสอนมาในภาษาของชาวอียิปต์”  
(โมไซยาห์ 1:4) ด้วยเหตุนี้ เราจึงเข้าใจว่าลีไฮสอนพระกิตติคุณ 
และภาษาอียิปต์ “ให้ลูกๆ ของท่าน, เพื่อโดยการนั้นพวกเขาจะ 
สอนให้ลูกๆ ของตนได้” (โมไซยาห์ 1:4) เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า 
รูปแบบน้ีดำาเนินต่อไปในบรรดาผู้จดบันทึกหลายรุ่นหลังจากน้ัน 
จนกระทั่งโมโรไนเรียนภาษาจากบิดาของเขา อย่างไรก็ดี คำา 
กล่าวของโมโรไนที่ว่าท่านเขียนเป็น “ภาษาอียิปต์ปฏิรูป” (มอร- 
มอน 9:32) บ่งบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนการใช้ภาษาบ้างพอสม 
ควรตลอดหนึ่งพันปีนับแต่เวลาของลีไฮ นี่อธิบายได้ว่าเหตุใด 
โมโรไนจึงทิ้งท้ายด้วยความเห็นว่า “ไม่มีผู้คนอื่นใดรู้ภาษาของ 
เรา” แต่ว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงเตรียมวิธีสำาหรับการอธิบายและ 
การแปลบันทึก (มอรมอน 9:34)

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านเรียนรู้อะไรจากการที่มอรมอนห่วงใยคนอื่นๆ รวมทั้ง

ศัตรูของเขา (ดู มอรมอน 7)

•	โมโรไนอยู่โดดเด่ียวนานหลายปี แต่ศรัทธาและประจักษ์พยาน 
ของเขานำาสันติมาให้ ประจักษ์พยานของท่านจะช่วยท่าน
ได้อย่างไรเมื่อท่านรู้สึกโดดเดี่ยวในโลก

•	ท่านเห็น “ความสกปรกทางวิญญาณ” อะไรบ้างในโลกทุก 
วันน้ี ท่านจะป้องกันตนเองไม่ให้แปดเป้ือนความสกปรกเหล่า 
นั้นได้อย่างไร

•	ท่านเคยเห็นปาฏิหาริย์อะไรบ้างในชีวิตท่าน

ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ศึกษาพระคัมภีร์ต่อไปนี้แล้วหาคำาพยากรณ์เกี่ยวกับการ

ออกมาของพระคัมภีร์มอรมอน

 อิสยาห์ 29:4

 2 นีไฟ 3:19–20

 2 นีไฟ 26:16

 2 นีไฟ 33:13

 อีนัส 1:15–16

บทที่ 49
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บทวิจ�รณ์
อีเธอร์ 1:1–2 ค้นพบแผ่นจ�รึก 24 แผ่น

•	ขณะที่ผู้คนของลิมไฮอยู่ในความเป็นทาส กษัตริย์ลิมไฮได ้
ส่งคณะสำารวจ 43 คนออกไปค้นหาแผ่นดินแห่งเซราเฮ็มลา  
(ดู โมไซยาห์ 8:7; 21:25) แม้จะหาเซราเฮ็มลาไม่พบ แต่กลุ่ม 
ค้นหาก็พบแผ่นดินหนึ่งซึ่งเกลื่อนกล่นไปด้วยกระดูกคนและ 
ซากศพของคนที่ถูกทำาลาย (ดู โมไซยาห์ 8:8) คนกลุ่มนั้นค้น
พบบันทึกของแผ่นจารึกทองคำา 24 แผ่น ซึ่งพวกเขานำากลับ
มาให้กษัตริย์ลิมไฮ (ดู โมไซยาห์ 8:9–10) ในที่สุดเมื่อผู้คนของ
ลิมไฮรอดพ้นจากความเป็นทาส (ดู โมไซยาห์ 22) พวกเขาก็ได้
มอบแผ่นจารึกเหล่านี้ให้กษัตริย์โมไซยาห์แปล (ดู โมไซยาห์ 
28:1–17)

อีเธอร์ 1:3–4 เรื่องร�วก�รสร้�งก่อนสมัยของโมเสส

•	สำาคัญมากที่หนังสือของอีเธอร์บอกเราว่าเรื่องราวการสร้าง 
อาดัม และประวัติศาสตร์ของลูกๆ พระผู้เป็นเจ้าเรื่อยมาจนถึง 
สมัยของหอบาเบลมีอยู่ก่อนสมัยของโมเสส เรื่องราวดังกล่าว 
อาจสูญหายไปเพราะการละทิ้งความเชื่อและความชั่วร้าย ด้วย
เหตุนี้จึงต้องมีการฟื้นฟูความรู้นี้ผ่านการเปิดเผยต่อโมเสสเพ่ือ
ให้เรามีบันทึกในปัจจุบัน (ดู โมเสส 1:40)

อีเธอร์ 1:6–32 ลำ�ดับเชื้อส�ยของช�วเจเร็ด

•	อีเธอร์ 1 ให้ลำาดับเชื้อสายของศาสดาพยากรณ์อีเธอร์ ลำาดับ 
เชื้อสายดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมากในพระคัมภีร์มอรมอนและ 
อธิบายโดยบทวิจารณ์ต่อไปนี้ “ลำาดับเชื้อสายมีอยู่ทั่วไปในพระ 
คัมภีร์ไบเบิล ชาวฮีบรูสนใจ 
ประวัติครอบครัวของตนมาก  
และดูเหมือนพวกเขาจะจดลำา 
ดั บ เ ชื้ อ ส า ย อ ย่ า ง ล ะ เ อี ย ด 
จำานวนในพระคัมภีร์คือตัวบ่งชี้
ความสำาคัญของลำาดับเชื้อสาย 
เหล่านั้น ลองสังเกตลำาดับเชื้อ 
สายในปฐมกาล  5, 11,  46; 
กันดารวิถี 26; 1  พงศาวดาร 
1–9; อ่านเรื่องราวใน เอสรา  
9–10 ด้วยซ่ึงแสดงให้เห็นความ 
สำาคัญของการบันทึกประวัติครอบครัว อย่างไรก็ดี พระคัมภีร ์
มอรมอนมีเพียงตัวอย่างเดียวของลำาดับเชื้อสายแบบขยาย ซึ่ง 
พบใน อีเธอร์ 1:6–32 หนังสือนี้ให้ลำาดับเชื้อสายของอีเธอร์  

อีเธอร์  1–5
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พระคัมภีร์มอรมอนไม่ได้เรียงตามลำาดับเหตุการณ์ ถ้าเป็นอย่าง 
นั้นหนังสือของอีเธอร์จะต้องขึ้นก่อน บันทึกชาวเจเร็ดเริ่มต้น 
ประมาณ 2200 ปี  ก่อนคริสตกาล นีไฟฉบับที่หนึ่งเริ่มต้น 600  
ปี  ก่อนคริสตกาล หนังสือของอีเธอร์ครอบคลุมประวัติศาสตร์ 
กว่า 1,700 ปีตั้งแต่ 2200 ปี ก่อนคริสตกาลเรื่อยมาจนถึงสมัย 
ของโคริแอนทะเมอร์ เราไม่ทราบแน่ชัดว่าโคริแอนทะเมอร์ม ี
ชีวิตอยู่เมื่อใด แต่อาจจะระหว่าง 500 ถึง 250 ปี ก่อนคริสตกาล 
ส่วนที่เหลือของพระคัมภีร์มอรมอนตั้งแต่หนังสือ 1  นีไฟจนถึง
โมโรไนครอบคลุมประวัติศาสตร์ประมาณ 1,000 ปี

หลังจากน้ำาท่วมในสมัยของโนอาห์ ผู้สืบตระกูลจำานวนมากของ 
คนที่รอดชีวิตกลับกลายเป็นคนชั่ว คนกลุ่มหนึ่งพยายามสร้าง 
หอสูง “ให้ยอดเทียมฟ้า” (ปฐมกาล 11:4) เรื่องราวของประชา 
ชาติเจเร็ดเริ่มจากการสร้างหอบาเบล พระเจ้าทรงจัดการกับ 
ความชั่วที่ขยายวงกว้างโดยทรงทำาให้ภาษาของคนทั่วไปสับสน 
และทำาให้ผู้คนกระจัดกระจายไปทั่วโลก (ดู อีเธอร์ 1:33;  
ปฐมกาล 11:5–8)

พี่ชายของเจเร็ดวิงวอนพระเจ้าให้ทรงสงวนรักษาภาษาของ
มิตรสหายและครอบครัวอันมีค่าของท่าน โดยแสดงศรัทธาอัน 
ยิ่งใหญ่และนำาโดยพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า พี่ชายของเจเร็ด 
จึงสามารถนำาคนกลุ่มน้ีไปอีกแผ่นดินหน่ึงได้ เร่ืองราวการอพยพ 
ครั้งนี้เต็มไปด้วยหลักธรรมสำาคัญที่เราสามารถประยุกต์ใช้กับ 
ชีวิตเราในปัจจุบันได้ หลักธรรมเหล่านี้ได้แก่การแสดงศรัทธา 
เพื่อรับความช่วยเหลือจากสวรรค์และบทบาทของการสวดอ้อน 
วอนต่อการทำางานยากให้ลุล่วง ขณะศึกษาชีวิตของพี่ชายของ 
เจเร็ด ท่านจะได้เรียนรู้ถึงพรที่เกิดขึ้นเมื่อแต่ละบุคคลแสดง 
ศรัทธาเหนียวแน่น

ต่อไปนี้คือการทบทวนที่มาของหนังสือของอีเธอร์

•	ศาสดาพยากรณ์ชาวเจเร็ดจดประวัติจนมาถึงศาสดาพยากรณ์ 
 ชาวเจเร็ดคนสุดท้ายนามว่าอีเธอร์ (ดู อีเธอร์ 1:6)

•	การค้นหาของลิมไฮทำาให้พบส่วนหนึ่งของบันทึกชาวเจเร็ด
—ในรูปของแผ่นจารึกทองคำา 24 แผ่น (ดู โมไซยาห์ 8:7–11)

•	กษัตริย์โมไซยาห์แปลบันทึกชาวเจเร็ด (ดู โมไซยาห์ 28: 
 10–17)

•	โมโรไนย่อหรือแก้ไขบันทึกชาวเจเร็ดและรวมไว้ก่อนงานเขียน 
 ของท่าน (ดู อีเธอร์ 1:1–6)
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ที่เอโนคสามารถทำางานใหญ่ของท่านให้ลุล่วงได้” (The Way to 

Perfection [1970], 69)

อีเธอร์ 1:38–42 แผ่นดินที่ได้รับเลือก

•	สมาชิกแห่งเชื้อสายของอิสราเอลได้ชื่อว่าเป็นผู้คนที่ได้รับ 

เลือก—ได้รับเลือกให้ทำางานของพระเจ้า—จึงเหมือนกับพระ

คัมภีร์มอรมอนเรียกทวีปอเมริกาว่าแผ่นดินท่ีได้รับเลือก—ได้รับ 

เลือกให้เป็นสถานที่สำาหรับการฟื้นฟูพระกิตติคุณและเป็นเยรู- 

ซาเล็มใหม่ในที่สุด ทั้งสมาชิกแห่งเชื้อสายของอิสราเอลและ 

ทวีปอเมริกาต่างได้รับเลือกให้ช่วยพระบิดาบนสวรรค์ในการ

เผยแพร่พระกิตติคุณไปทั่วโลก

•	ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธอธิบายว่าทั้งอเมริกาเหนือและ 

อเมริกาใต้เป็นแผ่นดินอันเลิศเลอ “พระคัมภีร์มอรมอนบอกเรา 

ว่าทั้งอเมริกาเหนือและใต้เป็น

แผ่นดินอันเลิศเลอกว่าแผ่นดิน 

อื่นทั้งหมด อีกนัยหนึ่งคือ— 

ไซอัน พระเจ้ารับส่ังกับชาวเจเร็ด 

ว่าพระองค์จะทรงนำาพวกเขาไป

ยังแผ่นดิน ‘อันเลิศเลอกว่าผืน

แผ่นดินทั้งปวงของแผ่นดินโลก’ 

[อีเธอร์ 1:42]” (Doctrines of 

Salvation, comp. Bruce  R. 

McConkie, 3  vols. [1954–

1956], 3:73)

•	ประธานเอสรา แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) กล่าวด้วยว่า

ทวีปอเมริกาเป็นแผ่นดินที่ได้รับเลือก “ในปีคริสตศักราช 1844 

ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธออกประกาศอย่างเป็นทางการว่า 

‘ทั้งอเมริกาเป็นไซอันตั้งแต่เหนือจดใต้’ (Teachings [of the 

Prophet Joseph Smith], p. 362) พระเจ้าทรงประกาศิตว่า ‘นี่

คือแผ่นดินที่เลอเลิศกว่าผืนแผ่นดินอื่นทั้งปวง’ (อีเธอร์ 2:10) 

ประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินไซอัน นี่คือแผ่นดินที่ผู้รับใช้ 

ของพระผู้เป็นเจ้าอุทิศไว้ เมื่อศาสดาพยากรณ์ในพระคัมภีร ์

มอรมอนกล่าวถึงประชาชาติต่างๆ ของโลก ท่านชี้ชัดว่าโลก 

ซีกนี้ ‘ดี’ (เจคอบ 5:25–26)” (The Teachings of Ezra Taft 

Benson [1988], 123)

ศาสดาพยากรณ์คนสุดท้ายของชาวเจเร็ดผู้ซึ่งเชื้อสายของท่าน 

ย้อนกลับไปยี่สิบเก้ารุ่นหรือมากกว่านั้นจนถึงเจเร็ดผู้ออกจาก 

หอบาเบลพร้อมครอบครัวในช่วงของการทำาให้ภาษาผู้คนสับสน 

นอกจากตัวอย่างนี้แล้วเราพบข้อที่เกี่ยวโยงถึงความสนใจด้าน 

ลำาดับเชื้อสายอยู่เพียงประปรายเท่านั้น” (Sidney  B. Sperry,  

“Types of Literature in the Book of Mormon,” ใน Journal of 

Book of Mormon Studies, vol. 21, no. 1 (1995): 117)

อีเธอร์ 1:34–35 ชื่อพี่ช�ยของเจเร็ด

•	เอ็ลเดอร์จอร์จ เรย์โนลด์ส (1842–1909) แห่งสาวกเจ็ดสิบ 

เล่าเรื่องต่อไปนี้ซึ่งบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงเปิดเผยชื่อพี่ชายของ 

เจเร็ด (ดู อีเธอร์ 2:13) ต่อศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ  

(1805–1844): “ขณะพำานักอยู่ในเคิร์ทแลนด์เอ็ลเดอร์เรย์โนลด์ส 

เคฮูนมีบุตรชายคนหนึ่งถือกำาเนิดจากท่าน วันหนึ่งเมื่อประธาน 

โจเซฟ สมิธเดินผ่านประตูบ้านของเขา เขาเรียกศาสดาพยากรณ์ 

เข้ามาในบ้านและขอให้ท่านให้พรและตั้งชื่อลูกน้อย โจเซฟให ้

พรและตั้งชื่อเด็กชายคนนั้นว่ามาฮอนไร โมริแอนคูเมอร์ เมื่อ 

ให้พรเสร็จท่านก็วางเด็กลงบนเตียง พลางเหลียวมองเอ็ลเดอร ์

เคฮูนและพูดว่า ช่ือท่ีต้ังให้ลูกชายของคุณคือช่ือพ่ีชายของเจเร็ด 

พระเจ้าเพิ่งทรงแสดง [หรือเปิดเผย] ต่อผม เอ็ลเดอร์วิลเลียม 

เอฟ. เคฮูนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ได้ยินศาสดาพยากรณ์กล่าวเช่นนี้กับ

บิดาของเขา และนี่เป็นครั้งแรกที่ชื่อพี่ชายของเจเร็ดเป็นที่รู้ใน

ศาสนจักรในสมัยการประทานนี้” (“The Jaredites,” Juvenile 

Instructor, May 1, 1892, 282)

อีเธอร์ 1:33–38 ภ�ษ�ของเจเร็ดและพี่ช�ยของท่�น

•	อีเธอร์ 1:34–38 บันทึกว่าพระเจ้ามิได้ทรงทำาให้ภาษาของ 

ครอบครัวเจเร็ด พี่ชายของท่าน และเพื่อนๆ ของท่านสับสนใน 

สมัยของหอบาเบล ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972)  

สอนว่าชาวเจเร็ดน่าจะพูดภาษาของอาดัม “ในหนังสือของอีเธอร์ 

กล่าวไว้ว่าเจเร็ดกับพ่ีชายท่านขอร้องพระเจ้าไม่ให้เปล่ียนภาษา 

ของพวกเขาเมื่อพระองค์ทรงทำาให้ภาษาที่หอบาเบลสับสน  

พวกท่านได้รับตามคำาขอ และยังคงใช้ภาษาพูดของบรรพบุรุษ  

ภาษาของอาดัม ซ่ึงมีอำานาจโน้มน้าวแม้ในแบบท่ีเป็นลายลักษณ์ 

อักษร ทั้งนี้เพื่อให้สิ่งที่มาฮอนไรเขียน ‘มีพลังแม.้ . .จนไม่อาจ 

ต้านทานมนุษย์ให้อ่านได้” น่ันคือภาษาของอาดัมและน่ีคือภาษา 
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อีเธอร์ 2:7–12 “แผ่นดินแห่งคำ�สัญญ�”

•	อีเธอร์ 2:8–11 กล่าวถึงสิ่งที่โมโรไนเรียกว่า “ประกาศิตอัน 
เป็นนิจของพระผู้เป็นเจ้า” (ข้อ  10) เกี่ยวกับแผ่นดินแห่งคำา 
สัญญา ท่านกล่าวถึงประกาศิตนี้สามหรือสี่ครั้งว่า “ประชาชาต ิ
ใดก็ตามที่จะครอบครอง [แผ่นดินนี้] จะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า,  
มิฉะนั้นพวกเขาจะถูกกำาจัดออกไป” (ข้อ 9)

ประธานกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สอนว่าการเชื่อฟัง 
เป็นส่วนที่จะขาดไม่ได้ถ้าจะให้แผ่นดินที่สัญญาไว้รักษาพรที่ 
สัญญาไว้ “ความยิ่งใหญ่คือสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดินอเมริกา  
เราได้รับการบอกกล่าวอย่างแจ่มแจ้งว่าน่ี ‘เป็นแผ่นดินท่ีเลิศเลอ, 
และประชาชาติใดก็ตามที่ครอบครองมันจะเป็นอิสระจากการ 
เป็นทาส, และจากการเป็นเชลย, และจากประชาชาติอ่ืนท้ังหมด 
ภายใต้ฟ้าสวรรค์, หากพวกเขาเพียงจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้าของ
แผ่นดิน, ผู้คือพระเยซูคริสต์’ (อีเธอร์ 2:12) นี่คือประเด็นสำาคัญ 
ที่สุดของเรื่องราวทั้งหมด—การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้ 
เป็นเจ้า” (ใน Conference Report, Oct. 2001,  89; หรือ  
เลียโฮนา ม.ค. 2002 หน้า 99)

อีเธอร์ 2:7–12

เปรียบเทียบ อีเธอร์ 2:7–12 กับ 2 นีไฟ 
1:6–10 เขียนคำาสัญญาและคำาเตือนที่ให้แก่

ผู้อาศัยของทวีปอเมริกาออกมาเป็นข้อๆ 

 
อีเธอร์ 2:14 พระเจ้�ทรงตีสอนพี่ช�ยของเจเร็ด

•	ในการเปิดเผยยุคปัจจุบัน พระเจ้าทรงสอนว่า “ผู้ที่เรารักเรา 
ตีสอนด้วยเพ่ือบาปของพวกเขาจะได้รับการให้อภัย, เพราะด้วย 
การตีสอน เราเตรียมทางเพื่อการปลดปล่อยของพวกเขาในสิ่ง 
ท้ังปวงออกจากการล่อลวง, และเรารักเจ้าตลอดมา” (คพ. 95:1) 
เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสอง 
แสดงความเห็นเกี่ยวกับพลังของอุปนิสัยที่ต้องมีเพื่ออดทนต่อ 
การตีสอนว่า “เราอาจนึกภาพไม่ค่อยออกว่าพระดำารัสติเตียน 
สามชั่วโมงจากพระเจ้าเป็นเช่นไร แต่พี่ชายของเจเร็ดอดทนฟัง  
ศาสดาพยากรณ์ท่านนี้กลับใจทันทีและสวดอ้อนวอน แสวงหา 
การนำาทางอีกคร้ังสำาหรับการเดินทางท่ีพวกเขาได้รับมอบหมาย 
และคนที่ต้องติดตาม พระผู้เป็นเจ้าทรงยอมรับการกลับใจ 
ของเขาและประทานคำาแนะนำาเพิ่มเติมให้ด้วยความรักสำาหรับ 
พันธกิจอันสำาคัญยิ่งของพวกเขา” (Christ and the New  
Covenant [1997], 15)

อีเธอร์ 1:38–43

เมื่อพระเจ้าทรงนำาชาวเจเร็ดไปแผ่นดินที่เลือกไว ้
พวกเขาได้รับคำาแนะนำาให้นำาอะไรไปด้วย และ

ของแต่ละชิ้นมีความสำาคัญอย่างไร

อีเธอร์ 1:43 “เวล�ย�วน�นนี้เจ้�ได้ร้องขอต่อเร�”

•	พระเจ้าทรงอธิบายต่อพี่ชายของเจเร็ดว่าพรมาถึงผู้คนของ 
เขาเพราะการสวดอ้อนวอนท่ีมีมายาวนาน การเช่ือฟังด้วยความ 
อดทนควบคู่กับการสวดอ้อนวอนบ่อยๆ และต่อเนื่องจะมีพลัง 
มาก ในปาฐกถาปี 1839 ที่คอมเมิร์ซ อิลลินอยส์ ศาสดาพยา- 
กรณ์โจเซฟ สมิธสอนว่า “พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใด  
เราทุกคนมีสิทธิพิเศษเหมือนกัน จงทำาให้พระผู้เป็นเจ้าอ่อนระอา 
จนประทานพรท่าน และเรามีสิทธิ์รับพรเดียวกัน” ([บันทึกไว้ใน 
Willard Richards Pocket Companion, 78–79] อ้างใน The 
Words of Joseph Smith: The Contemporary Accounts of 
the Nauvoo Discourses of the Prophet Joseph, comp. 
Andrew F. Ehat and Lyndon W. Cook [1980], 15)

•	ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอน
คล้ายกันว่าเราต้องพยายามมากในการสวดอ้อนวอนและเรา
ต้องสวดอ้อนวอนบ่อยๆ

“ท่านได้คำาตอบการสวดอ้อนวอนของท่านหรือไม่ ถ้าไม่ อาจ
เป็นเพราะท่านไม่ชดเชย ท่านกล่าวคำาซ้ำาๆ ด้วยประโยคเดิมๆ 
บ้างหรือไม่ ท่านพูดคุยกับพระเจ้าอย่างสนิทสนมหรือไม่ ท่าน
สวดอ้อนวอนเป็นครั้งคราวหรือไม่ทั้งที่ท่านควรสวดอ้อนวอน
เป็นประจำา บ่อยครั้ง และสม่ำาเสมอ ท่านชำาระหนี้ก้อนโตด้วย
เงินเพนนีหรือไม่ทั้งที่ท่านควรจ่ายดอลลาร์เพื่อลบพันธะหนี้สิน
นั้น

“เมื่อท่านสวดอ้อนวอน ท่านพูดอย่างเดียวหรือท่านฟังด้วย พระ
ผู้ช่วยให้รอดของท่านตรัสว่า ‘นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้า
ผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและ
จะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหาร
ร่วมกับเรา’ (วิวรณ์ 3:20)

“. . .หากเราไม่เคยได้คำาตอบการสวดอ้อนวอนของเรา เราต้อง 
สำารวจชีวิตเราเพื่อหาสาเหตุ” (“Prayer,” New Era, Mar. 1978, 
17)

อีเธอร์ 1–5
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นำาแผนของเราไปทูลพระเจ้าในการสวดอ้อนวอน ซึ่งต้องอาศัย 
ศรัทธาและความพยายามในส่วนของเรา แต่พระเจ้าจะทรงช่วย 
เราเมื่อเราแสวงหาความช่วยเหลือของพระองค์และทำาตาม 
พระประสงค์ของพระองค์” (ใน Conference Report, Apr. 2003, 
15; หรือ เลียโฮนา พฤษภาคม 2003 หน้า 19-20)

•	พระเจ้าทรงต้องการให้เราเติบโตและเรียนรู้ขณะที่เราตัดสิน 
ใจด้วยตนเอง พระองค์ทรงต้องการให้เรานำาข้อสรุปของเราไป 
ทูลพระองค์บ่อยๆ เพื่อขอการยืนยัน เมื่อพี่ชายของเจเร็ดทูล 
ถามพระเจ้าเรื่องแสงสว่างสำาหรับพาหนะ พระเจ้าทรงตอบโดย 
ตรัสถามว่า “เจ้าอยากให้เราทำาอะไรเพื่อเจ้าจะมีแสงสว่างใน 
พาหนะของเจ้า?” (อีเธอร์ 2:23) จากคำากล่าวของประธาน 
ฮาโรลด์ บี. ลี (1899–1973) คำาถามของพระเจ้าคล้ายกับคำาพูด
ต่อไปนี้

“‘เจ้ามีความคิดอะไรดีๆ บ้าง เจ้าอยากแนะนำาให้เราทำาอะไร
เพื่อจะมีแสงสว่าง . . .

“จากนั้นพระเจ้าจึงเสด็จไปจากเขาและปล่อยเขาไว้ตามลำาพัง  
ประหนึ่งพระเจ้ากำาลังตรัสกับเขาว่า ‘ดูสิ เราให้สมองเจ้าไว้คิด 
และให้สิทธิ์เสรีเจ้าไว้ใช้ ตอนนี้เจ้าจงทำาสุดความสามารถเพื่อ 
แก้ปัญหาน้ีด้วยตนเองก่อน แล้วหลังจากเจ้าทำาสุดความสามารถ 
แล้ว เราจะก้าวเข้ามาช่วย’”

หลังจากพิจารณาความเป็นไปได้ พี่ชายของเจเร็ดแสดงศรัทธา 
อันยิ่งใหญ่โดยทูลขอพระเจ้าให้ทรงแตะหิน 16 ก้อนเพื่อให้เกิด
แสงสว่าง พระเจ้าทรงตอบคำาวิงวอนนี้และไม่เพียงให้แสงสว่าง
สำาหรับพาหนะเท่านั้นแต่ประทานนิมิตที่ไม่เหมือนใครให้ชายที่
ซื่อสัตย์คนนี้ด้วย

ประธานลีสรุปว่า “นี่คือหลักธรรมแห่งการปฏิบัติ ถ้าท่านต้อง 
การพร อย่าเพียงแค่คุกเข่าและสวดอ้อนวอนขอ จงเตรียมตัว 
ให้พร้อมทุกด้านเพื่อท่านจะสามารถทำาตัวให้คู่ควรรับพรที่ท่าน
แสวงหา” (Stand Ye in Holy Places [1974], 243–244)

อีเธอร์ 2:22–23 ก�รสวดอ้อนวอนเรียกร้องคว�ม
พย�ย�ม

•	กล่าวกันบ่อยคร้ังว่าเราควรสวดอ้อนวอนประหน่ึงว่าทุกอย่าง 
ข้ึนอยู่กับพระเจ้าและทำางานประหน่ึงว่าทุกอย่างข้ึนกับเรา เอ็ล- 
เดอร์รัสเซลล์  เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวว่า 
ท่านได้ยินประธานกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์พูดบ่อยๆ ว่า “ข้าพเจ้าไม ่
ทราบจะทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำาเร็จได้อย่างไรนอกจากจะคุกเข่า
ทูลขอความช่วยเหลือแล้วลุกขึ้นไปทำางาน” (ใน Conference 
Report, Oct. 1997, 18; หรือ เลียโฮนา ม.ค.1998 หน้า 19)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
สาวกสิบสองอธิบายว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงรักคนที่พระองค์ทรงต ี
สอน “พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเพื่อตีสอนคนที่พระองค์ทรงรัก รวม 
ทั้งคนที่โดดเด่นทางวิญญาณด้วย พี่ชายของเจเร็ดไม่ได้สวด 
อ้อนวอนมานานมาก (ดู อีเธอร์ 2:14) แม้แต่คนดีก็กลายเป็น 
คนเลินเล่อได้หากพระเจ้าไม่ทรงอยู่ท่ีน่ันเพ่ือตีสอน ต่อมา พ่ีชาย 
ที่ถูกตีสอนของเจเร็ดได้เห็นพระคริสต์! (ดู อีเธอร์ 3:13–16)” 
(ใน Conference Report, Oct. 1987, 37; หรือ Ensign, Nov. 
1987, 31)

อีเธอร์ 2:19–3:6 ก�รได้รับแสงสว่�งเป็นประสบก�รณ์
ที่เพิ่มทวีไม่หยุดยั้ง

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองเปรียบ
เทียบประสบการณ์ของพี่ชายเจเร็ดกับประสบการณ์ของเรา
ดังนี้

“พาหนะเหล่านี้ไม่มีแสงสว่าง พี่ชายของเจเร็ดกังวลเรื่องนี้ เขา 
ไม่ต้องการให้ครอบครัวเดินทางในความมืด และด้วยเหตุนี้แทน 
ที่จะรอรับพระบัญชา เขานำาข้อกังวลไปทูลพระเจ้า ‘พระเจ้า 
ตรัสกับพี่ชายของเจเร็ดว่า : เจ้าอยากให้เราทำาอะไรเพื่อเจ้าจะมี
แสงสว่างในพาหนะของเจ้า?’ [อีเธอร์ 2:23]

“การตอบคำาถามข้อนี้ของพี่ชายเจเร็ดเรียกร้องความเพียรพยา- 
ยามในส่วนของเขา เขาข้ึนไปบนภูเขาเชเล็ม ‘หลอมก้อนหินเล็กๆ 
สิบหกก้อนออกจากศิลาก้อนหนึ่ง’ [อีเธอร์ 3:1] จากนั้นจึงทูล
พระเจ้าขอให้ทรงแตะหินเหล่านั้นเพื่อพวกมันจะส่องสว่าง

“ในฐานะบิดามารดาและผู้นำา เราพึงจำาไว้ว่า ‘หาบังควรไม่ที่  
[พระเจ้า] จะบัญชาไปทุกเรื่อง’ [คพ. 58:26] เช่นเดียวกับพี่ชาย 
ของเจเร็ด เราพึงพิจารณาให้รอบคอบถึงความต้องการของ 
สมาชิกครอบครัว วางแผนเพ่ือสนองความต้องการเหล่าน้ัน แล้ว 
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อีเธอร์ 3:6–16

สำารวจข้อเหล่านี้และพิจารณาว่าพี่ชายของเจเร็ด 
เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับพระผู้ช่วยให้รอดจากนิมิตของเขา 

เขียนในสมุดจดของท่านว่าท่านเรียนรู้อะไร

 
อีเธอร์ 3:15 “เร�ไม่เคยแสดงตนแก่มนุษย์” 

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์พูดถึงคำาอธิบายหกข้อที ่
เป็นไปได้สำาหรับพระดำารัสของพระเยซูท่ีว่าพระองค์ไม่เคยแสดง 
องค์แก่มนุษย์ก่อนแสดงองค์ต่อพี่ชายของเจเร็ด:

“ความเป็นไปได้อย่างหนึ่งคือนี่เป็นเพียงความคิดเห็นในบริบท
ของสมัยการประทานหนึ่งและใช้ได้เฉพาะกับผู้คนของเจเร็ด
และศาสดาพยากรณ์ชาวเจเร็ดเท่าน้ัน—ว่าพระเยโฮวาห์ไม่เคย
เปิดเผยพระองค์ต่อผู้หยั่งรู้และผู้เปิดเผยคนใดของพวกเขามา
ก่อน . . .

“ข้อคิดเห็นอีกประการหนึ่งคือ คำาว่า ‘มนุษย์’ เป็นคำาสำาคัญของ 
ข้อความนี้ โดยบอกเป็นนัยว่าพระเจ้าไม่เคยเปิดเผยพระองค ์
ต่อผู้ไม่บริสุทธิ์ ต่อผู้ไม่เชื่อ ต่อมนุษย์ปุถุชนคนใดของโลก ความ
หมายโดยนัยคือเฉพาะคนที่ทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชน [และได้
รับการ] ชำาระให้บริสุทธิ์เท่านั้น (เช่น อาดัม เอโนค และเวลานี้
คือพี่ชายของเจเร็ด)—จึงจะได้รับเอกสิทธิ์นี้ [ดู คพ. 67:10–11]

“บางคนเช่ือว่าพระเจ้าทรงหมายความว่าพระองค์ไม่เคยเปิดเผย 
พระองค์ต่อมนุษย์ในระดับนั้นหรือขนาดนั้น ทฤษฎีนี้บอกเป็น
นัยว่าการปรากฏต่อศาสดาพยากรณ์ก่อนหน้านี้ไม่ ‘สมบูรณ์’ 
เท่าครั้งนี้เมื่อม่านถูกยกขึ้นเพื่อให้การเปิดเผยที่สมบูรณ์ถึงพระ
ลักษณะและสัตภาวะของพระคริสต์

“ความเป็นไปได้อีกประการ 
หนึ่งคือนี่ เป็นครั้งแรกที่พระ 
เยโฮวาห์ทรงปรากฏและบอก 
ว่าพระองค์คือพระเยซูคริสต์  
พระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า ด้วย
การตีความข้อความนี้ว่า ‘เรา
ไม่เคยแสดงตน [ในฐานะพระ

เยซูคริสต์] แก่มนุษย์ผู้ซึ่งเราสร้าง’ ความเป็นไปได้ดังกล่าวมี
น้ำาหนักมากขึ้นเม่ืออ่านความคิดเห็นของโมโรไนในเวลาต่อมา 
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•	เอ็ลเดอร์บรูซ อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัคร- 

สาวกสิบสองอธิบายว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราใช้สิทธิ์เสรี 

ขณะทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เอ็ลเดอร์แมคคองก ี

กล่าวถึงประสบการณ์ของพี่ชายเจเร็ดว่า “พระเจ้ารับสั่งเรื่องนี ้

กับเขาเพียงเล็กน้อยและตรัสต่อจากนั้นว่า ‘เจ้าอยากให้เราทำา 

อะไรเพื่อเจ้าจะมีแสงสว่างในพาหนะของเจ้า?’ (อีเธอร์ 2:23)  

ในทางปฏิบัติคือ ‘เจ้ากำาลังขออะไร นี่เป็นเรื่องที่เจ้าควรแก้ไข 

ไปแล้ว’ พระองค์ตรัสอีกเล็กน้อย ทรงทวนคำาถามว่า ‘ฉะนั้นเจ้า

อยากให้เราเตรียมอะไรให้เจ้าเพื่อเจ้าจะมีแสงสว่างเมื่อเจ้าถูก

กลืนเข้าไปในห้วงลึกของทะเล?’ (อีเธอร์ 2:25) อีกนัยหนึ่งคือ 

‘โมริแอนคูเมอร์ นี่เป็นปัญหาของเจ้า เจ้ากวนใจเราทำาไม เรา

ให้สิทธิ์เสรีแก่เจ้าแล้ว เจ้าได้รับประสาทพรด้วยความสามารถ 

ออกไปแก้ปัญหาสิ’” (“Agency or Inspiration?” New Era, 

Jan. 1975, 40–41)

อีเธอร์ 3:1–5 “ดูเถิด, ข�้แต่พระเจ้�, พระองค์ทรงทำ� 
ก�รนี้ได้”

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อาร์. ฮอลแลนด์พูดเก่ียวกับศรัทธาอันเรียบ 

ง่ายแบบเด็กๆ ที่พี่ชายของเจเร็ดแสดงให้เห็นเมื่อเขากล่าวว่า 

“ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, พระองค์ทรงทำาการนี้ได้” (อีเธอร์ 3:5)  

ท่านกล่าวดังนี้ “แน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกับผู้อ่าน  

ทรงรู้สึกว่ามีบางอย่างโดดเด่นมากในความไร้เดียงสาแบบเด็กๆ 

และศรัทธาอันแรงกล้าของชายผู้นี้ ‘ดูเถิด, ข้าแต่พระเจ้า, พระ 

องค์ทรงทำาการนี้ได้’ บางทีในพระคัมภีร์อาจไม่มีคำาพูดใดของ 

มนุษย์ที่แสดงให้เห็นศรัทธาอันทรงพลังและมุ่งมั่นมากเท่านี้มา 

ก่อน ไม่ใช่ ‘ดูเถิด ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค ์

ทรงทำาการนี้ได้’ ไม่ใช่ ‘ดูเถิด ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทำา 

เร่ืองใหญ่กว่าน้ีมาแล้ว’ แม้ศาสดาพยากรณ์จะไม่ม่ันใจในความ 

สามารถของตน แต่ใช่ว่าเขาจะ ไม่ มั่นใจในเดชานุภาพของ 

พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีอะไรในคำาพูดน้ันนอกจากคำาประกาศท่ีชัดเจน 

หนักแน่น และมั่นใจโดยไม่อ้อมค้อมหรือไม่ลังเลแม้แต่น้อย นี่ 

เป็นการให้กำาลังใจพระองค์ผู้ไม่ทรงต้องการกำาลังใจแต่คำาพูด 

นั้นทำาให้พระองค์รู้สึกตื้นตันพระทัยแน่นอน ‘ดูเถิด, ข้าแต่

พระเจ้า, พระองค์ทรงทำาการนี้ได้’” (“Rending the Veil of  

Unbelief,” in Nurturing Faith through the Book of Mormon: 

The 24th Annual Sidney B. Sperry Symposium [1995], 12)

อีเธอร์ 1–5
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จากพระผู้เป็นเจ้า’ [โมไซยาห์ 21:28] โมไซยาห์มี ของประทาน 
นี้หรืออูริมและทูมมิม ก่อน ผู้คนของลิมไฮค้นพบบันทึกของ 
อีเธอร์ โมไซยาห์ได้รับเครื่องแปลเหล่านี้เมื่อนำา ‘ศิลาใหญ่’ มา
ให้เขาพร้อมด้วยอักขระบนนั้น ซึ่งท่านแปลโดย ‘ของประทาน 
และอำานาจของพระผู้เป็นเจ้า’ [ออมไน 1:20–21] เขา หรือ 
ศาสดาพยากรณ์บางคนก่อนสมัยของเขาอาจได้รับเช่นเดียวกับ 
ที่พี่ชายของเจเร็ดได้รับ—จากพระเจ้า

“คำาสอนในพระคัมภีร์มอรมอนมีหลักฐานยืนยันว่าอูริมและทูมมิม 
หรือศิลาสองก้อนท่ีประทานแก่พ่ีชายของเจเร็ดคือศิลาในความ 
ครอบครองของโมไซยาห์ พี่ชายของเจเร็ดได้รับบัญชาให้ผนึก 
งานเขียนของเขาเกี่ยวกับนิมิตที่เห็นเมื่อพระคริสต์ทรงปรากฏ 
ต่อเขา ทั้งนี้เพื่อคนของเขาจะอ่านไม่ได้. . .อูริมและทูมมิมได้
รับการผนึกเช่นกันเพ่ือจะใช้แปลงานเขียนศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น
เกี่ยวกับนิมิตนี้ไม่ได้ จนกว่าจะถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเห็นควรให ้
มนุษย์แปล เม่ือพระเจ้าจะทรงเปิดเผยงานเขียนดังกล่าว พระองค์ 
จะทรงให้แปลโดยใช้อูริมและทูมมิม เดียวกัน [อีเธอร์ 3:21– 
28]. . . .

“โจเซฟ สมิธได้รับอูริมและทูมมิมพร้อม แผ่นทับทรวง และ
แผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน ซึ่งโมโรไนซ่อนไว้เพื่อจะออกมา 
ในวันเวลาสุดท้ายอันเป็นเครื่องมือที่ใช้แปลบันทึกโบราณ ซึ่ง 
คืออูริมและทูมมิมที่ประทานแก่พี่ชายของเจเร็ด [คพ. 17:1]” 
(Doctrines of Salvation, 3:223–225)

อีเธอร์ 3:25; 4:1–7 ส่วนที่ผนึกไว้ของพระคัมภีร์มอร- 
มอน

•	โมโรไนเขียนว่าพี่ชายของเจเร็ด (โมริแอนคูเมอร์) บันทึกเรื่อง 
ราวในนิมิตเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยทั้งหมดของแผ่นดินโลกตั้งแต่ 
กาลเริ่มต้นจนวาระสุดท้าย (ดู อีเธอร์ 3:25; ดู อีเธอร์ 2:13)  
นิมิตดังกล่าวเปิดเผย “เรื่องทั้ง 
หมดนับจากการวางรากฐาน 
ของโลกจนถึงการสิ้นสุดของ
มัน” (2  นีไฟ 27:10) โมโรไน
อธิบายว่า “ไม่เคยมีเรื่องใดเป็น
ที่ประจักษ์ยิ่งใหญ่” เกินกว่า 
เรื่ องที่พี่ ชายของเจเร็ดเห็น  
(อีเธอร์ 4:4) เรารู้ว่าโมโรไนผนึกสำาเนาของนิมิตนี้ไว้กับแผ่น 
จารึกที่เขามอบให้โจเซฟ สมิธ (ดู อีเธอร์ 4:5; 5:1) โมโรไนให้ 
ข้อมูลเพ่ิมเติมแก่เราเกี่ยวกับสภาพท่ีพระเจ้าทรงชี้ชัดว่าต้อง 
ดำารงอยู่เพื่อให้บันทึกส่วนที่ผนึกไว้นี้ออกมา พระคัมภีร์บอกว่า 

ว่า ‘โดยมีความรู้อันสมบูรณ์นี้เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า, จึงกั้นท่าน
จากภายในม่านไม่ได้; ฉะนั้นท่านจึงเห็น พระเยซู’

“แต่การตีความอีกอย่างหน่ึงของข้อความน้ีคือศรัทธาของพ่ีชาย 
ของเจเร็ดยิ่งใหญ่มากจนท่านไม่เพียงเห็นนิ้วพระหัตถ์และร่าง 
วิญญาณ ของพระเยซูก่อนเป็นมรรตัยเท่านั้น (ซึ่งคิดว่าศาสดา 
พยากรณ์อีกหลายท่านเคยเห็นมาแล้ว) แต่เห็นพระลักษณะซึ่ง 
เผยให้รู้มากกว่านั้นและชัดเจนพอสมควรเกี่ยวกับพระวรกาย
เป็นเนื้อหนัง โลหิต และกระดูกของพระคริสต์ด้วย . . .

“คำาอธิบายสุดท้าย—ในแง่ศรัทธาของพี่ชายของเจเร็ดซึ่งน่า
เชื่อถือมากที่สุด—คือพระคริสต์กำาลังตรัสกับพี่ชายของเจเร็ด 
ว่า ‘เราไม่เคยแสดงตนแก่มนุษย์ ในลักษณะนี้โดยมิได้เกิดจาก 
ความปรารถนาของเรา แต่ด้วยศรัทธาของผู้เห็นเพียงอย่างเดียว’ 
ตามกฎแล้วศาสดาพยากรณ์จะ ได้รับเชิญ ให้เข้าในที่ประทับ 
ของพระเจ้า เขาจะเข้าท่ีประทับของพระองค์ได้เม่ือพระองค์ทรง 
เชื้อเชิญและเขาต้องบริสุทธิ์เท่านั้น อีกนัยหนึ่งคือ พี่ชายของ 
เจเร็ดดูเหมือนจะแหวกม่านเข้าไป ไม่ใช่ในฐานะแขกท่ีไม่ได้รับ 
การต้อนรับแต่อาจจะในฐานะแขกที่ไม่ได้รับเชิญ พระเยโฮวาห ์
ตรัสว่า ‘และไม่เคยมีคนใดมาอยู่ต่อหน้าเราด้วยศรัทธามาก
เช่นน้ันดังท่ีเจ้ามี; เพราะหากไม่เป็นเช่นน้ันเจ้าจะเห็นน้ิวมือของ 
เราไม่ได้. . .มนุษย์ไม่เคยเช่ือในเราดังท่ีเจ้าเช่ือ’ เห็นชัดว่าพระเจ้า 
พระองค์เองทรงเชื่อมโยงศรัทธาท่ีไม่เคยมีมาก่อนกับนิมิตครั้ง 
นี้ที่ไม่มีใครเคยเห็น ถ้านิมิตไม่พิเศษจริง ก็คงต้องเป็นศรัทธา 
และการเห็นนิมิตที่พิเศษจนไม่อาจมีอะไรมาเทียบได้ วิธีเดียวที ่
ทำาให้ศรัทธาโดดเด่นได้ขนาดน้ันคือต้องมีศรัทธามากจนสามารถ 
พาศาสดาพยากรณ์ที่ไม่ได้รับเชิญให้ไปยังที่ซึ่งคนอื่นจะไปได้ก็
ต่อเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงเชื้อเชิญเท่านั้น” (Christ and the New 
Covenant, 21–23)

อีเธอร์ 3:23–24, 28 ศิล�สองก้อนของกษัตริย์โมไซย�ห์

•	ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธใช้อูริมและทูมมิมเดียวกับที่  
“ประทานแก่พี่ชายของเจเร็ดบนภูเขา, เมื่อเขาพูดกับพระเจ้า 
ตรงหน้า” (คพ. 17:1) ประธานโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธเขียนประวัติ
พอสังเขปเกี่ยวกับอูริมและทูมมิมไว้ดังนี้

“กษัตริย์โมไซยาห์ครอบครอง ‘ศิลาสองก้อนนั้นซึ่งผูกติดไว้กับ 
ขอบคันโค้งสองด้าน’ ที่ชาวนีไฟเรียกว่า เครื่องแปลความหมาย 
ซึ่งเขาใช้สิ่งนี้แปลบันทึกชาวเจเร็ด [โมไซยาห์ 28:11–14] และ
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อจุดประสงค์ในการแปลภาษา  
โมไซยาห์ครอบครอง ศิลาสองก้อน หรืออูริมและทูมมิมได ้
อย่างไรน้ันบันทึกไม่ได้บอกไว้ พูดแต่เพียงว่าน่ันเป็น ‘ของประทาน 

บทที่ 50
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“ปกติแล้วบุคคลที่มีประสบการณ์ด้านการประเมินประจักษ์
พยานจะพิจารณาโอกาสที่พยานได้เห็นเหตุการณ์กับอคติท่ี 
อาจมีต่อเรื่องนั้น หากพยานหลายคนให้ประจักษ์พยานต่างกัน 
เกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกัน คนช่างสงสัยจะหาหลักฐานมายืน 
ยันการสมรู้ร่วมคิดในหมู่พยานหรือหาพยานอื่นมาหักล้าง

“เมื่อเทียบกับคำาคัดค้านทั้งหมดนี้ที่อาจเกิดขึ้น ประจักษ์พยาน 
ของพยานสามคนถึงพระคัมภีร์มอรมอนถือว่ามีน้ำาหนักมาก 
พยานท้ังสามคนมีเหตุผลและโอกาสมากพอจะปฏิเสธประจักษ์ 
พยานของตนถ้าเห็นว่าผิดหรือจะหลบเลี่ยงไม่พูดรายละเอียด
ก็ได้ถ้ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เท่าที่เราต่างก็ทราบกันดี เพราะ 
ความขัดแย้งกันหรือความอิจฉาริษยาซึ่งโยงใยถึงผู้นำาคนอื่นๆ  
ของศาสนจักร พยานทั้งสามคนนี้จึงถูกปัพพาชนียกรรมจาก 
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายหลังจาก 
ตีพิมพ์ประจักษ์พยานของพวกเขาได้ประมาณแปดปี ทั้งสาม 
แยกกันไปคนละทาง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด 
ใดๆ ทว่าเมื่อถึงบั้นปลายชีวิตพวกเขา—ช่วงเวลาตั้งแต่ 12 ปีถึง  
50 ปีหลังจากปัพพาชนียกรรม—ไม่มีพยานแม้แต่คนเดียวเบ่ียง 
เบนไปจากประจักษ์พยานที่จัดพิมพ์ไว้หรือกล่าวสิ่งใดอันก่อให ้
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความจริงของประจักษ์พยานน้ัน

“นอกจากน้ี ประจักษ์พยานของพวกท่านยังไม่มีพยานใดลบล้าง 
ได้ อาจมีคนปฏิเสธ แต่คนน้ันจะอธิบายอย่างไรในเร่ืองท่ีว่าชาย 
ผู้มีชื่อเสียงดีทั้งสามได้พร้อมใจกันยืนหยัดในประจักษ์พยาน 
ที่จัดพิมพ์ไว้จนถึงบั้นปลายชีวิตแม้ต้องเผชิญการเยาะเย้ย
ถากถางและการฉกฉวยประโยชน์ใดๆ ก็ตาม เช่นเดียวกับพระ 
คัมภีร์มอรมอน ไม่มีคำาอธิบายใดดีไปกว่าที่ให้ไว้ในประจักษ์ 
พยานนั้น ซึ่งเป็นถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการของชายที่ดีและ 
ซื่อสัตย์ผู้บอกเล่าสิ่งที่พวกเขาเห็น . . .

“. . .พยานมีความสำาคัญ และประจักษ์พยานของพยานสามคน 
ถึงพระคัมภีร์มอรมอนอ่านแล้วน่าประทับใจและเชื่อถือได้” 
(ใน Conference Report, Apr. 1999, 46, 49; หรือ เลียโฮนา 
ก.ค. 1999 หน้า 51–52)

อีเธอร์ 5

บทนี้สอนอะไรเกี่ยวกับกฎแห่งพยานและ
พยานสามคนของพระคัมภีร์มอรมอน

เราต้องกลับใจ แสดงศรัทธาในพระเจ้า เช่นเดียวกับพี่ชายของ
เจเร็ด และรับการชำาระให้บริสุทธิ์ (ดู อีเธอร์ 4:6–7)

อีเธอร์ 5 คำ�แนะนำ�ถึงศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ

•	โมโรไนถือ “กุญแจของบันทึกแห่งไม้ของเอฟราอิม” (คพ.  

27:5) ใน อีเธอร์  5 โมโรไนพูดถึงผู้แปลพระคัมภีร์มอรมอนใน 

อนาคต แม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบ 14 ศตวรรษก่อนศาสดา

พยากรณ์โจเซฟ สมิธจะได้อ่านถ้อยคำาของโมโรไน

อีเธอร์ 5 ประจักษ์พย�นของพย�น

•	อีเธอร์ 5:2 กล่าวถึงคนท่ี “[โจเซฟ สมิธ] จะแสดงแผ่นจารึก”  

ให้ดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานแปดคน ข้อ 3–4 กล่าวถึง “สาม 

คน” ที่จะเห็นแผ่นจารึก “โดยเดชานุภาพของพระผู้เป็นเจ้า” ซึ่ง 

กล่าวเจาะจงถึงพยานสามคนของพระคัมภีร์มอรมอน ข้อ  4 

กล่าวด้วยว่าถ้อยคำา “อยู่เป็นประจักษ์พยาน” โดยแสดงให้เห็น

ว่าพระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานของตนเอง ข้อเดียวกันนี้แสดง

ให้เห็นด้วยว่าพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์ทรงเป็นพยานของพระ

คัมภีร์มอรมอน

อีเธอร์ 5:2–4 กล่าวเจาะจงถึงพยานสามคนของพระคัมภีร์มอร- 

มอน ในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1829 ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธ 

ได้รับการเปิดเผยว่า “จะทรงกำาหนดพยานพิเศษสามคนไว้ ดู  

อีเธอร์ 5:2–4; ดู 2 นีไฟ 11:3 และ 27:12 ด้วย ความปรารถนา

อันเกิดจากแรงบันดาลใจน้อมนำาให้ออลิเวอร์ คาวเดอรี, เดวิด  

วิตเมอร์, และมาร์ติน แฮร์ริส เป็นพยานพิเศษสามคนนี้”  

(คพ.  17 คำานำาภาค) เรามีประจักษ์พยานของพยานสามคนใน

หน้าคำานำาของพระคัมภีร์มอรมอน เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์

แห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองกล่าวถึงพยานสามคนนี้ของพระ

คัมภีร์มอรมอนว่า

“ประจักษ์พยานที่พยานสามคนเขียนอย่างเป็นทางการเพ่ือยืน 

ยันสิ่งที่พวกเขาเห็นและได้ยิน—สองคนเห็นพร้อมกันและคนที ่

สามเห็นเกือบจะทันทีหลังจากนั้น—ถือว่ามีน้ำาหนักมาก ความ 

จริงแล้ว เรารู้ว่าคนเคร่งศาสนาจำานวนมากกล่าวอ้างและยอม 

รับปาฏิหาริย์มากมายตามประจักษ์พยานของพยานหนึ่งคน  

และในโลกที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา ประจักษ์พยานของพยานคน

เดียวก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำาหรับการลงโทษและการตัดสินใน

เรื่องสำาคัญๆ

อีเธอร์ 1–5
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ง�นมอบหม�ยที่แนะนำ�
•	ลองนึกถึงปัญหาที่ท่านต่อสู้อยู่ในปัจจุบัน แล้วประยุกต์ใช้

หลักธรรมเดียวกันขณะที่ท่านหาทางแก้ไขสถานการณ์ของ
ท่านโดยใช้วิธีเดียวกับท่ีพ่ีชายของเจเร็ดใช้แก้ไขสถานการณ์
ลำาบากของเขา ท่านจะใช้หลักธรรมเหล่านี้แก้ไขปัญหาของ
ท่านอย่างไร

•	ใคร่ครวญระดับการสวดอ้อนวอนของท่านโดยประเมินคำา
ตอบของท่านตามคำาถามต่อไปนี้ (ข้อควรระวัง: ตัวเลขเหล่า
นี้เป็นเรื่องส่วนตัวและควรถือเป็นความลับ)

การสวดอ้อนวอนของท่านเป็นอย่างไร

ตามลำาดับตั้งแต่ 1–10 ท่านประเมินการสวดอ้อนวอนส่วนตัว 
ของท่านอย่างไร (1 คือต่ำาสุด และ 10 คือสูงสุด)

จริงใจมากพอหรือไม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

นานพอหรือไม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

บ่อยพอหรือไม่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

มีการเชื่อฟังเพื่อสนับสนุนคำาสวด
อ้อนวอนหรือไม่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ฉันฟังคำาตอบหลังจากสวดอ้อนวอนจบ
หรือไม่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ฉันสื่อสารกับพระเจ้าหรือไม่แทนที่ 
จะพูดกับพระองค์เท่านั้น

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ประเด็นในก�รไตร่ตรอง
•	ท่านคิดว่าเหตุใดโมโรไนจึงรวมฉบับย่อของอีเธอร์ไว้ในพระ 

คัมภีร์มอรมอนเพื่อให้เราอ่าน

•	ถึงแม้พ่ีชายของเจเร็ดจะมีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์ของ
เขา แต่เหตุใดเขายังถูกพระเจ้าตีสอน เราจะประยุกต์ใช้สิ่งนี้
กับชีวิตเราได้อย่างไร

•	พี่ชายของเจเร็ดเรียนรู้บทเรียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรง
คาดหวังจากเราเมื่อเราทูลถามพระองค์

•	ประจักษ์พยานของพยานสามคนถึงพระคัมภีร์มอรมอน
เสริมสร้างพยานของท่านได้อย่างไร

บทที่ 50
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อีเธอร์ 6:4–9 ชาวเจเร็ดมอบตนไว้กับพระเจ้า

•	ในบริบทของ อีเธอร์ 6:4–9 คำ�ว�่ มอบ หม�ยถึงฝ�กฝังให้

ดูแล อีกนัยหนึ่งคือ ช�วเจเร็ดฝ�กฝังพระผู้เป็นเจ�้ให้ดูแลพวก 

เข� พวกเข�แสดงศรัทธ�ว่�พระองค์ทรงส�ม�รถและจะทรง 

ปลดปล่อยพวกเข�เมื่อพวกเข�มอบตนไว้กับพระเจ้� “ลมไม่

เคยหยุดพัดไปยังแผ่นดินที่สัญญ�ไว้ขณะที่พวกเข�อยู่บนผืน 

น้ำ�” (อีเธอร์ 6:8) จงเปรียบเทียบเจตคตินี้กับเจตคติของพี่ๆ ของ 

นีไฟเมื่อพวกเข�ข้�มทะเลพร้อมกับครอบครัว เมื่อเลมันกับเล- 

มิวเอลมัดนีไฟ เลียโฮน� เข็มทิศของครอบครัว หยุดทำ�ง�นและ 

เรือของพวกเข� “ถูกพัดถอยหลังไปบนผืนน้ำ�เป็นเวล�สี่วัน”  

(1  นีไฟ 18:15) ทั้งช�วเจเร็ดกับครอบครัวของลีไฮพย�ย�ม

มอบตนให้พระเจ�้ดูแล แต่สม�ชิกบ�งคนในครอบครัวของลีไฮ 

ไม่เชื่อฟัง ก�รเปรียบเทียบระหว�่งสองเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่�เร� 

ต้องแสดงศรัทธ�และรักษ�พระบัญญัติจึงจะได้รับพรทุก

ประก�รที่พระเจ้�จะประท�นแก่เร�ผ่�นก�รดูแลของพระองค์

อีเธอร์ 6:8–12

ชาวเจเร็ดประพฤติตนเป็นแบบอย่างในเรื่องใด 
ระหว่างพวกเขาเดินทางและหลังจากมาถึงซึ่ง

เป็นแรงบันดาลใจให้เราประพฤติตาม
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ใน อีเธอร์ 6–10 โมโรไนเล่�เรื่องก�รเดินท�งของช�วเจเร็ด 
ข้�มมห�สมุทรไปแผ่นดินท่ีสัญญ�ไว้ ต่อจ�กน้ันท่�นได้สรุปก�ร 
ปกครองของกษัตริย์หล�ยรุ่น โดยเปรียบเทียบช่วงเวล�ของ 
คว�มชอบธรรมกับช่วงเวล�ของคว�มชั่วร้�ยและคว�มขัดแย้ง 
โมโรไนเห็นคว�มคล้�ยคลึงหล�ยประก�รระหว่�งช�วเจเร็ดกับ 
ช�วนีไฟผู้คนของท่�น ท่�นอธิบ�ยวัฏจักรของคว�มจองหอง  
คว�มรุ่งเรือง คว�มชั่วร้�ย และก�รกลับใจที่ท�่นเคยเห็นในสอง 
ประช�ช�ติ ท่�นสรุปอันตร�ยร�้ยแรงที่เร�นำ�ตัวเร�ไปสู่สภ�พ 
น้ันเม่ือเร�ยอมให้คว�มจองหองและก�รม่ัวสุมลับควบคุมสังคม 
ของเร� ทั้งอ�รยธรรมของช�วนีไฟและช�วเจเร็ดแสดงให้เห็น 
คว�มจริงท่ีว่�เร�หว่�นส่ิงใด เร�ย่อมเก็บเก่ียวส่ิงน้ัน ก�รทำ�ต�ม 
พระเจ้�ก่อให้เกิดคว�มสุข ส่วนก�รออกห่�งจ�กพระบัญญัติ
ของพระองค์ก่อให้เกิดก�รวิว�ทและคว�มเศร้�หมอง

บทวิจารณ์
อีเธอร์ 6:3 “ให้แสงสว่างแก่ชาย, หญิง, และเด็ก”

•	พระเจ้�พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแหล่งคว�มสว่�งสำ�หรับโลก
ของเร�และชีวิตเร� (ดู คพ. 88:5–13) พระเจ้�ทรงแตะก้อนหิน

ที่พี่ช�ยของเจเร็ดว�งไว้เบื้อง 
พระพักตร์พระองค์ “เพ่ือให้แสง 
สว่�งแก่ช�ย, หญิง, และเด็ก”  
(อีเธอร์ 6:3) ขณะพวกเข�ข้�ม 
มห�สมุทร พระเจ้�ทรงจัดห�
แสงสว่�งให้เร�เช่นกันเพ่ือนำ� 
ท�งเร�ผ่�นคว�มมืดของคว�ม
เป็นมรรตัยไปสู่คว�มเจิดจ้�ของ 
อ�ณ�จักรซีเลสเชียล—แผ่น
ดินที่สัญญ�ไว้กับเร� ท�งของ

เร�สว่�งเพร�ะคว�มสว่�งของอัครส�วกและศ�สด�พย�กรณ์  
ง�นม�ตรฐ�น และผู้นำ�ตลอดจนครูที่ได้รับก�รดลใจ เร�
ส�ม�รถเป็นแสงสว่�งได้ด้วย—เร�ส�ม�รถส่องท�งให้คนอื่นๆ 
เมื่อเร�สดับฟังคำ�แนะนำ�ของพระเจ้�และดำ�รงตนให้มีค่�ควร
แก่พระวิญญ�ณของพระองค์

ซิสเตอร์อ�ร์เดธ จี. เคพพ์อดีตประธ�นเย�วชนหญิงส�มัญแนะ 
นำ�ดังนี้ “ท่�นมีแสงสว่�งอยู่ในตัว ท่�นส่องแสงในคว�มมืด
ได้ ท่�นทำ�ให้โลกส่องสว่�งได้ ท�่นช่วยขับไล่คว�มมืดได้ ท�่น
สร้�งสรรค์สิ่งพิเศษได้” (The Joy of the Journey [1992], 69)

อีเธอร์  6–10
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“เมื่อข้�พเจ้�นึกถึงสม�ชิกที่ซื่อสัตย์เหล่�นี้ ข้�พเจ�้ประทับใจ 

คุณสมบัติสองประก�รที่ดูเหมือนทุกคนมี หนึ่ง ไม่ว�่สภ�พหรือ 

ฐ�นะท�งเศรษฐกิจหรือสังคมเป็นเช่นไร คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน 

ของพวกเข�นำ�ไปสู่ก�รยอมต�มพระประสงค์ของพระเจ้� และ 

สอง แม้จะมีคว�มย�กลำ�บ�กและก�รทดลองของชีวิต พวกเข� 

ก็ยังคงรู้สึกซ�บซ้ึงใจในพรของพระผู้เป็นเจ้�และคว�มดีง�มของ 

ชีวิต คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มกตัญญูเป็นคุณลักษณะ

คู่กันของคว�มสุข . . .

“ในอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� คว�มยิ่งใหญ่เริ่มจ�กคว�ม

อ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มว่�ง่�ย คุณธรรมคู่นี้เป็นก้�วสำ�คัญ 

ก้�วแรกที่จะเปิดประตูรับพรของพระผู้เป็นเจ้�และพลังของ 

ฐ�นะปุโรหิต ไม่สำ�คัญว่�เร�เป็นใครหรือหนังสือรับรองของเร� 

เลิศเลอเพียงใด คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มว่�ง่�ยต่อ 

พระเจ้� ควบคู่กับใจกตัญญู คือพลังและคว�มหวังของเร�” (ใน 

Conference Report, Oct. 2003, 103–104; หรือดู เลียโฮนา 

พ.ย. 2003 หน�้ 117-118)

อีเธอร์ 6:17

อะไรคือความสัมพันธ์ระหว่างความอ่อนน้อมถ่อมตน 
กับการรับคำาสอนและคำาแนะนำาจากพระเจ้า

 

อีเธอร์ 6:17 “ได้รับการสอนจากเบื้องบน”

•	เพ่ือ “รับก�รสอนจ�กเบ้ืองบน” เร�ต้องรักษ�พระบัญญัติและ 

มีค่�ควรแก่คว�มเป็นเพื่อนและก�รดลใจของพระวิญญ�ณ 

บริสุทธิ์ เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง 

อธิบ�ยพรของก�รได้รับก�รสอนจ�กพระวิญญ�ณว่� “เมื่อก�ร 

ท้�ท�ยทั้งหมดเทลงม�บนท่�น ท่�นจะรู้สึกถึงก�รสนับสนุน 

เงียบๆ ในใจ ท่�นจะได้รับก�รกระตุ้นเตือนให้รู้ว่�ต้องทำ�อะไร  

ท่�นส�ม�รถอยู่ในโลกแห่งคว�มวุ่นว�ยและก�รท้�ท�ยใหญ่ 

หลวงได้และจะรู้สึกสงบ ท่�นจะได้รับก�รดลใจให้ รู้ ว่�ต้อง 

ทำ�อะไรและมีพลังหรือคว�มส�ม�รถในก�รทำ�สิ่งนั้น จงจดจำ�

คำ�สัญญ�นี้ของพระเจ้�. . . : ‘เจ้�ต้องรับก�รสอนจ�กเบื้องบน. 

จงชำ�ระตนเองให้บริสุทธิ์ (นั่นคือ จงรักษ�พระบัญญัติของเร�) 

และเจ้�จะได้รับก�รประส�ทอำ�น�จ’ (คพ. 43:16)” (ใน Con-

ference Report, Apr. 1991, 44; หรือ Ensign, May 1991, 35)

อีเธอร์ 6:9 “ร้องสรรเสริญพระเจ้า”

•	ก�รฟังและร้องเพลงสรรเสริญมีพรอะไรบ�้ง ในก�รเปิดเผย
ยุคปัจจุบันพระเจ้�ตรัสว่� พระองค์จะประท�นพรแก่ผู้เบิกบ�น
ในเพลงที่ชอบธรรม (ดู คพ. 25:12 ). ฝ่�ยประธ�นสูงสุดพูด
ถึงพลังของเพลงจรรโลงใจดังนี้

“เพลงสวดอัญเชิญพระวิญ- 
ญ�ณของพระเจ้� ก่อเกิดคว�ม 
รู้สึกค�รวะ ทำ�ให้สม�ชิกเป็น 
หนึ่งเดียวกัน และจัดห�วิธีให้
เร�ถว�ยสรรเสริญแด่พระเจ้�

“. . . เพลงสวดน้อมนำ�ให้กลับ 
ใจและทำ�ง�นดี สร้�งประจักษ ์
พย�นและศรัทธ� ปลอบโยนคนอ่อนระอ� ปลอบใจคนโศกเศร้� 
และสร้�งแรงบันด�ลใจให้เร�อดทนจนกว�่ชีวิตจะห�ไม่ . . .

“. . . เพลงสวดยกระดับวิญญ�ณของเร� ให้คว�มกล้� และน้อม 
นำ�เร�ให้ประพฤติชอบ เพลงสวดส�ม�รถทำ�ให้จิตวิญญ�ณของ 
เร�เต็มไปด้วยคว�มคิดท่ีสูงส่งและนำ�วิญญ�ณแห่งสันติสุขม�
ให้เร�” (ดู เพลงสวด)

อีเธอร์ 6:12 พระเมตตาอันละเอียดอ่อน 

•	ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเมตต�อันละเอียดอ่อนของพระ
ผู้เป็นเจ้�ได้ที่ บทวิจ�รณ์สำ�หรับ 1  นีไฟ 1:20 (หน้�  13) และ
สำ�หรับ โมโรไน 10:3 (หน้� 401)

อีเธอร์ 6:17 “พวกเขาได้รับการสอนให้เดินอย่างถ่อม
ตนต่อพระพักตร์พระเจ้า”

•	เร�เรียนรู้ว่�ช�วเจเร็ดได้รับก�รสอนเรื่องคว�มสำ�คัญของ 
คว�มอ่อนน้อมถ่อมตน ก�รเปิดเผยยุคปัจจุบันสอนเร�ถึงคว�ม 
สำ�คัญของคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนดังน้ี “เจ้�จงอ่อนน้อมถ่อมตน; 
และพระเจ�้ พระผู้เป็นเจ้�ของเจ้�จะทรงจูงมือนำ�เจ�้ไป, และ
ให้คำ�ตอบคำ�สวดอ้อนวอนของเจ้�แก่เจ้�” (คพ. 112:10)

เอ็ลเดอร์โจเซฟ บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัครส�วก 
สิบสองอธิบ�ยว่� “คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนคือก�รยอมรับและ
มีเจตคติว่�เร�ต้องพึ่งพ�คว�มช่วยเหลือของพระเจ้�จึงจะผ่�น
ชีวิตนี้ไปได้” (ใน Conference Report, Oct. 2004, 110; หรือ 
เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน�้ 128)

•	อธิก�รริช�ร์ด  ซี. เอชลีย์แห่งฝ�่ยอธิก�รควบคุมขน�นน�ม
คว�มอ่อนน้อมถ่อมตนว่�เป็นคุณลักษณะพื้นฐ�นประก�รหนึ่ง
ของสม�ชิกที่ซื่อสัตย์ของศ�สนจักร

บทที่ 51
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อีเธอร์ 7:23–27; 9:28–31 ผู้คนมักปฏิเสธศาสดาพยา- 
กรณ์และข่าวสารของพวกท่าน

•	เหตุใดศ�สด�พย�กรณ์จึงมักถูกล้อเลียนและถูกสบประม�ท 
เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์ แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย
ดังนี้

“ศ�สด�พย�กรณ์ต้องเตือนบ่อยๆ เรื่องผลของก�รละเมิดกฎ 
ของพระผู้เป็นเจ้� พวกท�่นไม่สั่งสอนว่�อะไรที่โลกนิยมชมชอบ 
. . .

“เหตุใดศ�สด�พย�กรณ์จึง
ประก�ศพระบัญญัติที่คนไม่ 
นิยมและขอให้สังคมกลับใจ 
จ�กก�รปฏิเสธ เปลี่ยนแปลง  
และแม้ละเลยพระบัญญัติ เหต ุ
ผลนั้นง่�ยม�ก เมื่อได้รับก�ร 
เปิดเผย ศ�สด�พย�กรณ์ไม่มี
ท�งเลือกอื่นนอกจ�กประก�ศ
และยืนยันเรื่องที่พระผู้เป็นเจ้�

ประท�นให้พวกท�่นบอกช�วโลก” (ใน Conference Report, 
Apr. 1996, 52; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 1996 หน�้ 46)

•	เอ็ลเดอร์แอล อัลดิน พอร์เตอร์แห่งฝ่�ยประธ�นส�วกเจ็ดสิบ
อธิบ�ยอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนมักปฏิเสธคำ�แนะนำ�ของศ�สด�
พย�กรณ์ ท่�นอธิบ�ยว่�ผู้คนเชื่ออย่�งผิดๆ ว่�คำ�เตือนของ 
ศ�สด�พย�กรณ์ล่วงล้ำ�สิทธิ์เสรีของพวกเข� “บ�งคนบ่นเมื่อ 
ศ�สด�พย�กรณ์กล่�วด้วยคว�มชัดเจนและหนักแน่นว่�พวก
ท่�นกำ�ลังนำ�สิทธิ์เสรีของเร�ไป เร�ยังมีอิสระที่จะเลือก แต่เร� 
ต้องยอมรับผลของก�รตัดสินใจเหล่�น้ัน ศ�สด�พย�กรณ์ไม่ได้ 
นำ�สิทธิ์เสรีของเร�ไป พวกท่�นเพียงแต่เตือนเร�ให้รู้ว่�ผลก�ร 
เลือกของเร�จะเป็นอย่�งไร ช่�งโง่เขล�กระไรเช่นนี้ที่ตำ�หน ิ
ศ�สด�พย�กรณ์เพร�ะคำ�เตือนของพวกท่�น” (ใน Conference 
Report, Oct. 1999, 82; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน้� 81)

อีเธอร์ 8:1–12 การมั่วสุมลับในหมู่ชาวเจเร็ด

•	โมโรไนหยุดชั่วคร�วในระหว่�งสรุปรวบยอดประวัติศ�สตร์
ของช�วเจเร็ดเพื่อบรรย�ยร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รตั้งองค์กร 
มั่วสุมลับในบรรด�คนเหล่�นี้ โมโรไนทำ�เช่นนั้นเพร�ะองค์กร
เหล่�นี้เป็นเหตุให้เกิดก�รล่มสล�ยโดยสิ้นเชิงของทั้งสังคมช�ว
เจเร็ดและสังคมช�วนีไฟ (ดู อีเธอร์ 8:21) ห�กเร�ไม่กลับใจ 
ก�รมั่วสุมลับจะเป็นเหตุให้เกิดก�รล่มสล�ยของสังคมในสมัย
ของเร�เช่นกัน (ดู ข้อ 23–25)

อีเธอร์ 7 ความขัดแย้งรุนแรงเข้ามาในอาณาจักร

•	พ่ีช�ยของเจเร็ดเตือนผู้คนว่�ก�รมีกษัตริย์จะนำ�พวกเข�ไป 
สู่ก�รเป็นเชลย (ดู อีเธอร์ 6:22–23) และเป็นอย่�งนั้นจริงๆ  
คิบกษัตริย์ช�วเจเร็ดและต่อม�ชูลบุตรของเข�ต่�งถูกคู่แข่ง 
พ�ไปเป็นเชลย จะเห็นว่�คำ�พย�กรณ์ของพี่ช�ยของเจเร็ดเกิด 
สัมฤทธิผลเร็วเพียงใด

ประวัติศ�สตร์ส่วนใหญ่ของช�วเจเร็ดจะอยู่ในช่วงบทที่ 7 ของ 
หนังสือของอีเธอร์ โมโรไนบันทึกเฉพ�ะเหตุก�รณ์สำ�คัญของ 
ประวัติศ�สตร์นี้ไว้ในคว�มย่อของเข� เข�เน้นคว�มคล้�ยคลึง
กับผู้คนของเข�และบทเรียนซึ่งจะมีค�่ที่สุดสำ�หรับสมัยของเร�

อีเธอร์ 7:6 ความเข้าใจด้านภูมิศาสตร์จากโมโรไน

•	โมโรไนให้ข้อมูลน้อยม�กเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ด้�นภูมิ- 
ศ�สตร์ระหว่�งแผ่นดินของช�วเจเร็ดกับช�วนีไฟ “อย่�งไรก็ด ี
เข�บอกเร�ว่� ‘แผ่นดินแห่งโมรอน’ ของช�วเจเร็ด ‘อยู่ใกล้แผ่น 
ดินซึ่งช�วนีไฟเรียกว่�รกร�้ง’ (อีเธอร์ 7:6) เนื่องด้วยแผ่นดิน 
แห่งโมรอนเป็นเมืองหลวงของช�วเจเร็ดและแผ่นดินรกร้�งของ 
ช�วนีไฟอยู่ท�งเหนือตรงคอคอดของแผ่นดิน จึงสันนิษฐ�นได้ 
ว่�อ�รยธรรมส่วนใหญ่ของช�วเจเร็ดจะอยู่ท�งเหนือตรงคอคอด 
ของแผ่นดิน” (Daniel  H. Ludlow, A Companion to Your 
Study of the Book of Mormon [1976], 321–322)

อีเธอร์ 7:23–27 ผู้คนของกษัตริย์ชูลเอาใจใส่คำาเตือน
ของศาสดาพยากรณ์ 

•	ในพระกรุณ�และพระเมตต�ของพระเจ้� พระองค์ทรงส่ง 
ศ�สด�พย�กรณ์ม�เตือนผู้คนในอ�ณ�จักรของชูล ตอนแรก 
พวกเข�สบประม�ทและล้อเลียนศ�สด�พย�กรณ์ แต่ศ�สด�
พย�กรณ์ได้รับคว�มคุ้มครองโดยคำ�ประก�ศของกษัตริย์ท่ีชอบ 
ธรรม ผู้คนของชูลจึงเอ�ใจใส่คำ�เตือนของศ�สด�พย�กรณ์และ
กลับใจ ด้วยเหตุนี้จึงรอดพ้นจ�กคว�มพิน�ศที่อ�จเกิดขึ้นได ้
เพร�ะก�รปฏิเสธข่�วส�รของศ�สด�พย�กรณ์

ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย
ว่�เหตุใดพระเจ้�ทรงเตือนลูกๆ ของพระองค์ให้รู้คว�มชั่วร้�ย 
ของตน “เพร�ะพระองค์ทรงพระกรุณ� พระองค์จึงทรงเรียกผู ้
รับใช้ให้ไปเตือนผู้คนว่�จะมีอันตร�ย ก�รเรียกให้ไปเตือนทำ�ได้
ย�กข้ึนและสำ�คัญม�กขึ้นเพร�ะข้อเท็จจริงที่ว่�คำ�เตือนท่ีมีค่�
สูงสุดจะเกี่ยวกับอันตร�ยที่ผู้คนยังไม่คิดว�่จะเกิดขึ้นจริง” (ใน 
Conference Report, Oct. 1998,  40; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 
1999 หน้� 37)

อีเธอร์ 6–10
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อีเธอร์ 8:26 ความชอบธรรมสามารถขัดขวางอำานาจ
ของซาตานได้

•	เมื่อพูดถึงมิลเลเนียม นีไฟอธิบ�ยว่� “เนื่องจ�กคว�มชอบ 

ธรรมของผู้คนของ [พระผู้เป็นเจ้�], ซ�ต�นไม่มีอำ�น�จ;. . .
เพร�ะพวกเข�ดำ�รงอยู่ในคว�ม

ชอบธรรม, และพระผู้บริสุทธิ์

แห่งอิสร�เอลทรงปกครอง” 

(1 นีไฟ 22:26) โมโรไนกล�่วว่�

จุดประสงค์ประก�รหนึ่งของ

ก�รเปิดเผยกลยุทธ์ของซ�ต�น 

คือเพื่อขจัดคว�มชั่วขณะตั้ง 

ต�รอเวล�ที่ “ซ�ต�นจะไม่มี

อำ�น�จในใจลูกหล�นมนุษย์, 

แต่พวกเข�จะได้รับก�รชักจูงให้ทำ�ดีตลอดเวล�” (อีเธอร์ 8:26)

ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) ประก�ศว่� “ม�ร 

ไม่มีอำ�น�จเหนือเร�เว้นแต่เร�จะยอมเข� ชั่วขณะที่เร�แข็งข้อ

ต่อสิ่งใดก็ต�มที่ม�จ�กพระผู้เป็นเจ้� ม�รจะมีอำ�น�จทันที”  

(คำาสอนของประธานศาสนจักร: โจเซฟ สมิธ [2007], 229)

อีเธอร์ 9 วัฏจักรของความรุ่งเรืองอย่างมากและความ
ชั่วร้ายอันน่าโศกสลด

•	ใน อีเธอร์ 9:5–12 เร�จะสังเกตว่�ก�รก่อตั้งองค์กรมั่วสุมลับ 

ขึ้นม�อีกครั้งนำ�ไปสู่คว�มพิน�ศของคนเป็นอันม�ก ข้อ 15–35  

แสดงให้เห็นรูปแบบท่ีเกิดซ้ำ�หล�ยคร้ังตลอดพระคัมภีร์มอรมอน

1. ผู้คนรุ่งเรืองอย่�งย่ิงในช่วงก�รปกครองท่ีชอบธรรมของอีเมอร์ 

และโคริแอนทัม (ดู ข้อ 15–25)

2. ผู้คนเร่ิมสมคบกันในก�รม่ัวสุมลับและหวนคืนสู่คว�มช่ัวร้�ย 

ภ�ยใต้ก�รปกครองของเฮ็ธ (ดู ข้อ 26–27)

3. พระเจ้�ทรงส่งศ�สด�พย�กรณ์ม�เตือนผู้คนเกี่ยวกับคว�ม

ชั่วร้�ยใหญ่หลวงของพวกเข� (ดู ข้อ 28)

4. ผู้คนของเฮ็ธไม่ยอมรับศ�สด�พย�กรณ์ (ดู ข้อ 29)

5. ก�รพิพ�กษ�ของพระผู้เป็นเจ้�ตกอยู่ที่ผู้คน (ดู ข้อ 30–33)

6. ผู้คนอ่อนน้อมถ่อมตนและกลับใจ และพระเจ้�ประท�นพร

พวกเข�อีกครั้ง (ดู ข้อ 34–35)

อีเธอร์ 8:9 บ่งบอกว่�ช�วเจเร็ดเรียนรู้เกี่ยวกับก�รมั่วสุมลับ
จ�กบันทึกที่บรรพบุรุษของพวกเข�นำ�ม�จ�กโลกเก่� เป็นไป 
ได้ว่�บันทึกเหล่�นี้ประกอบด้วยเรื่องร�วก�รมั่วสุมลับยุคแรก 
สุด (ดู โมเสส 5:29–33, 47–55) เร�รู้ว่�ช�วเจเร็ดมีบันทึกเกี่ยว 
กับ “ก�รสร้�งโลก, และเกี่ยวกับอ�ดัมด้วย, และเรื่องร�วนับแต่
เวล�นั้นแม้จนถึงหอสูงอันยิ่งใหญ่นั้น” (อีเธอร์ 1:3)

แผนก�รที่ธิด�ของเจเร็ดเสนอเพื่อช่วยรักษ�อ�ณ�จักรไว้ให้
บิด�บ่งบอกว่�คนชั่วส�ม�รถใช้คว�มอ่อนแอของมนุษย์ให้เป็น
ประโยชน์ได้อย่�งไร ธิด�ของเจเร็ดทร�บดีว่�เธอเป็นส�วง�ม 
และทร�บด้วยว่�เอคิชปร�รถน�ตัวเธอ คว�มที่เธออย�กช่วย 
บิด�ให้ได้อำ�น�จและผลประโยชน์ เธอจึงยอมมีส่วนร่วมใน
แผนชั่ว

อีเธอร์ 8:18–25 ลักษณะของการมั่วสุมลับ

•	ดูบทวิจ�รณ์สำ�หรับฮีล�มัน 6:18–40 (หน้� 271)

อีเธอร์ 8:22–26

โมโรไนประกาศเตือนผู้คนในสมัยของเรา 
เรื่องใดและอะไรคือผลของการเอาใจใส ่

หรือเพิกเฉยคำาเตือนนั้น

 
อีเธอร์ 8:25 ซาตานหลอกลวงและเป็น “บิดาของความ
เท็จทั้งปวง”

•	ด้วยเหตุท่ีพระเจ้�ทรงเป็น “พระผู้เป็นเจ้�แห่งคว�มจริง, และ 
ตรัสเท็จไม่ได้” (อีเธอร์ 3:12) ซ�ต�นจึง “เป็นผู้กล�่วเท็จม�นับ 
จ�กก�ลเริ่มต้น” (คพ. 93:25) พระเจ้�ทรงเปิดเผยต่อโมเสสว�่  
“ซ�ต�น, แท้จริงแล้ว, แม้ม�ร, [เป็น] บิด�ของคว�มเท็จทั้งปวง, 
ที่จะหลอกลวงและทำ�ให้มนุษย์มืดบอด, และชักนำ�พวกเข�ไป
เป็นท�สต�มคว�มประสงค์ของเข�, แม้ม�กเท่�ที่จะไม่สดับฟัง
เสียงของเร�” (โมเสส 4:4)

เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย 
ว่�ซ�ต�น “และเหล่�วิญญ�ณท่ีติดต�มเข�ยังคงหลอกลวงช�ว 
โลก. . .วิธีหลอกของซ�ต�นดึงดูดใจคน อ�ทิ ดนตรี ภ�พยนตร์  
สื่ออื่นๆ และคว�มสำ�เริงสำ�ร�ญ เมื่อคว�มเท็จของซ�ต�น 
หลอกลวงเร�สำ�เร็จ เร�จะตกเป็นเบี้ยล�่งของเข�” (ใน Con-
ference Report, Oct. 2004,  46; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2004 
หน�้ 54)

บทที่ 51
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อีเธอร์ 10:5–8 ความชั่วร้ายและการกดขี่ของกษัตริย์
ริพเลคิช

•	อีเธอร์ 10:5–7 บรรย�ยก�รปกครองของกษัตริย์ริพเลคิช ก�ร 
ปกครองที่ชั่วร้�ยและคว�มล้มเหลวของเข�คล้�ยกันม�กกับ 
ก�รปกครองและคว�มล้มเหลวของกษัตริย์โนอ�ห์ที่ชั่วร้�ย (ดู 
โมไซย�ห์ 11) สังเกตลักษณะนิสัยต่อไปนี้ของกษัตริย์ทั้งสอง

ริพเลคิช  
(อีเธอร์ 10)

ลักษณะนิสัย โนอาห์  
(โมไซยาห์ 11)

ข้อ 5 ไร้ศีลธรรมมาก ข้อ 2

ข้อ 5 เก็บภาษีผู้คนอย่างหนัก ข้อ 3

ข้อ 6 สร้างอาคารหรูหรากว้าง
ใหญ่

ข้อ 8

ข้อ 7 ทำาให้ตนอิ่มหนำาสำาราญ
ด้วยการทำางานของผู้อื่น

ข้อ 6

ข้อ 8 ถูกผู้คนของเขาฆ่า โมไซยาห์ 19:20

อิสย�ห์เตือนว่� “เพร�ะบรรด�ผู้ที่นำ�ชนช�ตินี้ได้นำ�เข�ให้หลง”  
(อิสย�ห์ 9:16; 2  นีไฟ 19:16) ต่อม�กษัตริย์โมไซย�ห์ที่ชอบ- 
ธรรมได้บัญช�ผู้คนว่�อย่�มีกษัตริย์เพร�ะ “บ�ปของคนเป็นอัน
ม�กเกิดเพร�ะคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ของกษัตริย์ของพวกเข�” 
(โมไซย�ห์ 29:31)

อีเธอร์ 10:9–34 อารยธรรมระดับสูง

•	แม้บันทึกจะถูกจำ�กัด แต่ อีเธอร์  10 ก็ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับ 
อ�รยธรรมระดับสูงของช�วเจเร็ดภ�ยใต้กษัตริย์ลิบ โมโรไน 
บอกเร�เกี่ยวกับระดับคว�มรุ่งเรืองของพวกเข�ดังนี้

1. “พวกเข�มีคว�มอุตส�หะอย่�งยิ่ง, และพวกเข�ซื้อและข�ย
และทำ�ก�รค้�ระหว่�งกัน, เพื่อพวกเข�จะได้ผลประโยชน์” 
(ข้อ 22)

2. “พวกเข�ทำ�ง�นแร่น�น�ชนิด, และทำ�ทอง, และเงิน, และ
เหล็ก, และทองเหลือง, และโลหะน�น�ชนิด. . .และพวกเข�
รังสรรค์ง�นประณีตน�น�ชนิด” (ข้อ 23)

3. พวกเข�มี “แพรไหม, และผ�้ป่�นเนื้อดี; และพวกเข�รังสรรค์
ง�นผ�้น�น�ชนิด” (ข้อ 24)

4. “พวกเข�ทำ�เครื่องมือน�น�ชนิดเพื่อทำ�ไร่ไถน�, ทั้งเพื่อไถ 
และหว่�น, เพ่ือเก็บเก่ียวและพรวน, และฝัดนวดธัญพืชด้วย” 
(ข้อ 25)

ท่�มกล�งวัฏจักรเหล่�นี้ของคว�มรุ่งเรืองและคว�มชั่วร้�ย ช�ว 
เจเร็ดแสดงให้เห็นว่�ผู้คนม่ังคั่งร่ำ�รวยและชอบธรรมไปพร้อมๆ  
กันได้ ดูเหมือนว่�ช�วเจเร็ดจะส�ม�รถอยู่ในสภ�พของคว�ม
ชอบธรรมและคว�มรุ่งเรืองได้น�นกว่� 100 ปี (ดู ข้อ 15–25) 
แม้แต่กษัตริย์อีเมอร์ก็ยังชอบธรรมม�กพอจนเห็นพระเจ้� (ดู ข้อ 
22) ดูแผนผังอธิบ�ยวัฏจักรของคว�มจองหองได้จ�ก “วัฏจักร 
ของคว�มชอบธรรมและคว�มชั่วร�้ย” ในภ�คผนวก (หน�้ 414)

อีเธอร์ 9:19 สัตว์ทั้งหลายของชาวเจเร็ด

•	นักวิช�ก�รคนหนึ่งเขียนเกี่ยวกับก�รกล่�วถึงช้�งในหมู่ช�ว 
เจเร็ดและก�รไม่กล่�วถึงช้�งในหมู่ช�วนีไฟอีกเลยว่�

“ข้�พเจ้�คิดว่�มีคว�มหม�ยม�กทีเดียวท่ีพระคัมภีร์มอรมอน 
นำ�เอ�ช้�งเข้�ไปเกี่ยวข้องเฉพ�ะกับช�วเจเร็ด เนื่องจ�กไม่ม ี
เหตุผลปร�กฏชัดว่�เหตุใดจึงไม่มีช้�งให้เห็นทั่วไปในศตวรรษท่ี 
ห้�เหมือนในศตวรรษที่สิบห้�ก่อนคริสตก�ล เท่�ที่เร�ทร�บคือ 
ช้�งสูญพันธุ์ไปแล้วในภูมิภ�คส่วนใหญ่ของเอเชียในช่วงสมัย
นั้น เช่นที่สูญพันธุ์ในโลกใหม่ ต�มหลังพระคัมภีร์มอรมอน จึง
เหลือเฉพ�ะบันทึกที่มนุษย์เขียนไว้เพื่อยืนยันว่�มีช้�งอยู่จริง”

ในก�รอภิปร�ยคร้ังเดียวกันน้ีเก่ียวกับช้�ง เข�ได้ยกประเด็นหน่ึง 
ม�จ�กร�ยละเอียดก�รเดินท�งของม�ร์โค โปโล ในร�ยละเอียด 
ดังกล่�วม�ร์โค โปโลเขียนเกี่ยวกับธ�ตุต่�งๆ ที่ประเทศบ้�น 
เกิดของเข�ไม่รู้จัก จ�กนั้นฮิวจ์ นิบลีย์ก็ได้นำ�หลักก�รทั่วไปใน 
ประสบก�รณ์ของโปโลม�ใช้กับสัตว์สมัยพระคัมภีร์มอรมอนที่ 
มีชื่อในพระคัมภีร์มอรมอนแต่เร�ไม่รู้จัก “ม�ร์โค โปโลกล่�วถึง 
ผู้คนของโคเบียนว่� ‘พวกเข�มีเหล็กม�กม�ย accarum และ  
andanicum’ ‘พวกเข�ทำ�กระจกจ�กเหล็กกล้�ที่ขัดจนขึ้นเง� 
แผ่นใหญ่และง�มม�ก’ เร่ืองน่�สังเกตในท่ีน้ีไม่ใช่คว�มก้�วหน้� 
ของง�นเหล็กกล้�ในเอเชียกล�ง แม้เร�จะเห็นว่�นั่นเป็นเรื่อง 
สำ�คัญ แต่ข้อเท็จจริงคือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่� accarum และ 
andanicum คืออะไร แน่นอนว่�ม�ร์โครู้แต่เนื่องจ�กสองอย่�ง 
นี้ไม่อยู่ในยุโรป จึงไม่มีคำ�ตะวันตกสำ�หรับสิ่งดังกล�่วและด้วย 
เหตุนี้เท่�ที่เข�ทำ�ได้คือเรียกต�มชื่อเฉพ�ะของมัน เช่นเดียวกัน 
กับ คูรีลัมและคูมัม ใน อีเธอร์ 9:19 ช�วนีไฟไม่รู้จักสัตว์เหล�่นี้ 
และโมโรไนละคำ�นั้นไว้โดยไม่แปล หรือแม้ช�วนีไฟจะรู้จัก แต่ 
ก็อยู่นอกเหนือประสบก�รณ์ของเร�ถึงขน�ดว่�ภ�ษ� ของเรา
ไม่มีชื่อเรียก สัตว์สองชนิดนี้เป็นเพียงสัตว์พันธุ์หนึ่งใน ‘สัตว์อีก
หล�ยประเภทที่ใช้เป็นอ�ห�รของมนุษย์’” (Hugh  W. Nibley, 
Lehi in the Desert and the World of the Jaredites [1952], 
217–218)

อีเธอร์ 6–10
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ก�รมอบชีวิตให้อยู่ในคว�มดูแลของพระเจ้�เช่นที่ช�วเจเร็ด 

ทำ�ระหว่�งพวกเข�เดินท�งไปแผ่นดินที่สัญญ�ไว้หม�ย 
คว�มว่�อย่�งไร

•	พระเมตต�อันละเอียดอ่อนของพระเจ้�ในชีวิตท่�นมีอะไร 
บ้�ง (ดู อีเธอร์ 6:12)

•	มีเครื่องป้องกันอะไรบ้�งที่จะช่วยไม่ให้ท่�นถูกซ�ต�นหลอก

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เปรียบเทียบก�รเดินท�งที่บรรย�ยไว้ในอีเธอร์ 6:2–12 กับ

ก�รเดินท�งของเร�ผ�่นคว�มเป็นมรรตัย

•	ห�ข้อพระคัมภีร์ใน อีเธอร์ 8:13–26 ที่พูดถึงอันตร�ยของก�ร 
ม่ัวสุมลับ สรุปอันตร�ยเหล่�น้ัน และสรุปคำ�แนะนำ�ท่ีโมโรไน 
ให้เร�ในข้อเดียวกัน

5. “พวกเข�ทำ�เครื่องมือน�น�ชนิดซึ่งด้วยสิ่งเหล่�นั้นพวกเข� 
ใช้ทำ�ง�นกับสัตว์ของตน” (ข้อ 26)

6. “พวกเข�ทำ�อ�วุธสงคร�มน�น�ชนิด. และพวกเข�ทำ�ง�น
น�น�ชนิดที่เป็นง�นฝีมือวิจิตรพิสด�ร” (ข้อ 27)

โมโรไนสรุปโดยบอกเร�ว่� “และไม่เคยมีผู้คนใดได้รับพรยิ่งไป
กว�่พวกเข�” (ข้อ 28)
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“ก�รมองห�เส้นท�งสู่คว�มปลอดภัยในคำ�แนะนำ�ของศ�สด� 
พย�กรณ์มีคว�มหม�ยต่อผู้มีศรัทธ�แรงกล้� เมื่อศ�สด�พย�- 
กรณ์พูด ผู้มีศรัทธ�เล็กน้อยอ�จคิดว่�พวกเข�เพียงแต่ได้ยินคน 
ฉล�ดให้คำ�แนะนำ�ท่ีดี ถ้�ห�กคำ�แนะนำ�น้ันฟังแล้วสบ�ยใจและ 
มีเหตุผลตรงกับที่พวกเข�อย�กทำ�พอดี พวกเข�จะรับไว้ ห�ก 
ไม่ พวกเข�ก็จะถือว่�คำ�แนะนำ�นั้นผิดหรือเห็นว�่สภ�วก�รณ ์
ของพวกเข�อยู่ในข่�ยได้รับยกเว้น ผู้ไม่มีศรัทธ�อ�จคิดว่�พวก
เข�เพียงแต่ได้ยินคนที่พย�ย�มใช้อิทธิพลสนองจุดมุ่งหม�ยที่
เห็นแก่ตัวบ�งอย่�ง . . .

“ทุกครั้งในชีวิตข้�พเจ้�เมื่อข้�พเจ้�เลือกประวิงเวล�ทำ�ต�มคำ� 
แนะนำ�ที่ได้รับก�รดลใจ หรือตัดสินใจว่�ข้�พเจ้�อยู่ในข่�ยยก 
เว้น ข้�พเจ้�จะรู้ว่�ข้�พเจ้�ได้ทำ�ให้ตนเองอยู่ในท�งอันตร�ย 
เสียแล้ว ทุกครั้งที่ข้�พเจ้�ฟังคำ�แนะนำ�ของศ�สด�พย�กรณ์  
รู้สึกได้รับก�รยืนยันในคำ�สวดอ้อนวอน และปฏิบัติต�มหลัง 
จ�กนั้น ข้�พเจ้�พบว่�ตนกำ�ลังก้�วสู่คว�มปลอดภัย” (ใน 
Conference Report, Apr. 1997, 32–33; หรือ เลียโฮนา ก.ค.
1997 หน�้ 30)

อีเธอร์ 11:7–8 ภัยธรรมชาตินำาไปสู่การกลับใจ

•	เร�อ่�นว่�เนื่องจ�กสงคร�ม คว�มอดอย�ก โรคระบ�ด และ
ก�รทำ�ล�ยล้�ง ผู้คนจึงเริ่มกลับใจจ�กคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ของ
พวกเข� ประธ�นโจเซฟ  เอฟ. 
สมิธ (1838–1918) ช่วยให้เร�
เข้�ใจว่�บ�งครั้งพระเจ้�ทรงใช้
ภัยธรรมช�ติเพื่อทำ�ให้เกิดก�ร 
กลับใจในชีวิตลูกๆ ของพระองค์

“วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย แม้พวกเข�จะตัวสั่นเพร�ะคว�มชั่วร้�ย 
และบ�ปของตน แต่ก็เชื่อว่�ก�รพิพ�กษ�ครั้งใหญ่กำ�ลังเกิด 
ขึ้นบนโลกเพร�ะคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์ พวกเข�เชื่อมั่นในถ้อย 
แถลงของพระคัมภีร์ศักด์ิสิทธ์ิ ว่�มหันตภัยจะเกิดแก่ประช�ช�ติ 
ต่�งๆ อันเป็นเครื่องหม�ยก�รเสด็จม�ของพระคริสต์เพื่อก�ร 
พิพ�กษ� พวกเข�เชื่อว่�พระผู้เป็นเจ�้ทรงควบคุมไฟ แผ่นดิน 
ไหว คลื่นทะเล ก�รระเบิดของภูเข�ไฟ และพ�ยุ พวกเข�ยอม 
รับว่�พระองค์ทรงเป็นพระอ�จ�รย์และพระผู้ควบคุมธรรมช�ติ 
และกฎธรรมช�ติ และยอมรับอย่�งเปิดเผยว่�พระหัตถ์ของ 
พระองค์อยู่ในทุกส่ิง เร�เช่ือว่�ก�รพิพ�กษ�ของพระองค์หล่ังเท 
ม�เพ่ือให้มนุษยช�ติรู้สึกถึงเดช�นุภ�พและจุดประสงค์ของ 
พระองค์ เพื่อให้พวกเข�กลับใจจ�กบ�ปและเตรียมตัวรับก�ร
เสด็จม�ครั้งที่สองของพระคริสต์เพื่อปกครองแผ่นดินโลกใน
คว�มชอบธรรม . . .

อีเธอร์  11–15
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บทนำา
เร่ืองร�วในหนังสือของอีเธอร์เก่ียวกับคว�มพิน�ศอันน่�โศกสลด 
ของประช�ช�ติที่คร้ังหน่ึงเคยยิ่งใหญ่ช่วยให้เร�เห็นผลซึ่งไม่ 
อ�จหลีกเลี่ยงได้ของก�รไม่ยอมรับศ�สด�พย�กรณ์และผล 
ร้�ยของบ�ปที่ไม่รู้จักยับยั้งใจ ในท�งตรงกันข�้ม เร�ได้อ่�นคำ�
แนะนำ�ที่ลึกซึ้งพอสมควรเกี่ยวกับศรัทธ�ในพระเยซูคริสต์ด้วย 
คำ�สอนของศ�สด�อีเธอร์รวมกับศ�สด�โมโรไนแสดงให้เห็นว่� 
ศรัทธ�นำ�ไปสู่ก�รกลับใจ ก่อให้เกิดป�ฏิห�ริย์ และเปลี่ยน 
คว�มอ่อนแอส่วนตัวให้เป็นคว�มเข้มแข็ง น่�เสียด�ยที่ช�ว 
เจเร็ดไม่ยอมเอ�ใจใส่คำ�สอนของอีเธอร์และปฏิเสธคว�มจริงที่
จะช่วยพวกเข�ให้รอด ขณะอ่�นอีเธอร์บทที่ 11–15 ให้ถ�มตัว
ท่�นเองว่� “ในบทเหล่�นี้มีบทเรียนอะไรบ�้งสำ�หรับฉันและยุค
สมัยที่ฉันมีชีวิตอยู่”

บทวิจารณ์
อีเธอร์ 11 อารยธรรมช่วงสุดท้ายของชาวเจเร็ด

•	เช่นเดียวกับช�วนีไฟ สังคมช�วเจเร็ดซ้ำ�รอยวัฏจักรของคว�ม 
รุ่งเรือง ก�รละทิ้งคว�มเชื่อ ก�รพิพ�กษ� ก�รกลับใจ คว�ม 
รุ่งเรือง และอื่นๆ ในที่สุด เช่นเดียวกับช�วนีไฟ ก�รละทิ้งคว�ม 
เชื่อและคว�มชั่วร้�ยที่ฝังลึกกลับส่งผลเสียเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (ดู 
แผนภูมิ “วัฏจักรของคว�มชอบธรรมและคว�มชั่วร้�ย” ในภ�ค 
ผนวก หน้�  414) อีเธอร์  11 บรรย�ยระยะสุดท�้ยของวัฏจักร 
ก�รละทิ้งคว�มเชื่อของช�วเจเร็ด พวกเข�ปฏิเสธ ล้อเลียน และ
สบประม�ทศ�สด�พย�กรณ์ แม้กษัตริย์ชูลจะออกกฎคุ้มครอง 
ศ�สด�พย�กรณ์และลงโทษคนที่ข่มเหงพวกท่�น (ดู อีเธอร์  
7:23–26) แต่กษัตริย์องค์ต่อม�ออกนโยบ�ยให้ประห�รศ�สด� 
พย�กรณ์ (ดู อีเธอร์ 11:5) ในที่สุด คว�มชั่วร�้ยลุกล�มไปทั่วจน
ศ�สด�พย�กรณ์ “โศกเศร้�และออกไปจ�กบรรด�ผู้คน” (อีเธอร ์
11:13) (ดู บทวิจ�รณ์สำ�หรับฮีล�มัน 12:5–6 หน้� 279)

อีเธอร์ 11:2–5, 13, 20–22 พวกเขาปฏิเสธถ้อยคำาของ
ศาสดาพยากรณ์

•	ศ�สด�พย�กรณ์อ�โมสสอนว่�บทบ�ทหน่ึงของศ�สด�พย�- 
กรณ์คือเตือนผู้คนถึงคว�มพิน�ศที่จะเกิดขึ้น (ดู 2 นีไฟ 25:9; ดู  
เอเสเคียล 33:7–10 ด้วย) อีเธอร์ 11 แสดงให้เห็นชัดเจนถึงผล
ของก�รไม่เอ�ใจใส่คำ�เตือนของศ�สด�พย�กรณ์ พิจ�รณ�ว่� 
ประธ�นเฮนรีย์  บี. อ�ยริงก์แห่งฝ�่ยประธ�นสูงสุดกล�่วอะไร
เกี่ยวกับผลเสียของก�รปฏิเสธคำ�แนะนำ�ของศ�สด�พย�กรณ์
และคว�มปลอดภัยที่ม�จ�กก�รเอ�ใจใส่ศ�สด�พย�กรณ์
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ใช้ศรัทธ�ให้เกิดประสิทธิผลม�กข้ึนได้โดยประยุกต์ใช้หลักธรรม 
นี้ที่โมโรไนสอน ‘ศรัทธ�คือสิ่งที่หวังไว้และมองไม่เห็น; ดังนั้น,  
จงอย่�เถียงกันเลยเพร�ะท่�นไม่เห็น, เพร�ะท่�นไม่ได้รับพย�น 
จนหลัง การทดลองศรัทธาของท่าน’ [อีเธอร์ 12:6; เน้นตัวเอน] 
ดังนั้น ทุกครั้งที่ท่�น ทดลองศรัทธาของท่าน—นั่นคือ กระทำ�
อย่�งมีค่�ควรต�มคว�มรู้สึก—ท่�นจะได้รับพย�นยืนยันของ
พระวิญญ�ณ คว�มรู้สึกเหล�่นั้นจะเสริมสร้�งศรัทธ�ของท่�น  
เมื่อท่�นทำ�แบบนี้ซ้ำ�ๆ ศรัทธ�ของท่�นจะแรงกล้�ขึ้นเรื่อยๆ”  
(ใน Conference Report, Apr. 2003, 79; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 
2003 หน�้ 95)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ 
สองเขียนเกี่ยวกับศรัทธ�หล�กหล�ยระดับที่เร�ประสบและสิ่ง 
ที่ต้องทำ�ก่อนแสดงศรัทธ�เหล่�นั้นว่� “ศรัทธ�ขั้นเตรียมเกิด 
จ�กประสบก�รณ์ในอดีต—จ�กประสบก�รณ์ที่เร�รู้ ซึ่งจะเป็น 
จุดเริ่มต้นของคว�มเชื่อ แต่ต้องใช้ศรัทธ�ที่ได้ม�บ่อยๆ เพื่อ 
เอื้อต่อประสบก�รณ์ในอน�คต—ประสบก�รณ์ที่เร�ไม่รู้ ซึ่งจะ 
เปิดโอก�สให้ศรัทธ�อันก่อเกิดป�ฏิห�ริย์ ศรัทธ�ที่ต้องเอ�ใจ 
ใส่อย่�งม�ก ศรัทธ�ในก�รเลื่อนภูเข� ศรัทธ�แบบพี่ช�ยของ 
เจเร็ด มาก่อน ป�ฏิห�ริย์และคว�มรู้ เข�ต้องเชื่อ ก่อน พระผู้
เป็นเจ้�จึงจะตรัส เข�ต้องลงมือทำ� ก่อน คว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�ให้บรรลุผลจึงจะชัดเจน เข�ต้องยอมรับประสบก�รณ์ให้เต็ม
ที่ก่อนจึงจะเกิดคว�มตระหนัก ศรัทธ�ต้องสอดคล้องอย่�งไม่ม ี
เงื่อนไข—และล่วงหน้�—กับเงื่อนไขใดก็ต�มท่ีพระผู้เป็นเจ้�จะ 
ทรงเรียกร้องทั้งในอน�คตอันใกล้และไกล” (Christ and the 
New Covenant [1997], 18–19)

•	ประธ�นกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์อธิบ�ยหลักธรรมของก�รได้รับ
พย�น “หลังจ�กก�รทดลอง” ศรัทธ�ดังนี้

“ข้�พเจ้�จะเล่�เรื่องของสตรีคนหนึ่งในเซ�เป�ลู บร�ซิล เธอ 
เรียนหนังสือและทำ�ง�นไปด้วยเพื่อห�เลี้ยงครอบครัว ข้�พเจ้�
ใช้คำ�พูดของเธอเพื่อเล่�เรื่องนี้ เธอเล่�ว่�

“‘มห�วิทย�ลัยที่ดิฉันเรียนมีกฎห้�มนักศึกษ�ที่ค้�งชำ�ระค่�เล่� 
เรียนเข้�สอบ ด้วยเหตุนี้ เมื่อดิฉันได้รับเงินเดือน ดิฉันจึงกันเงิน
ส่วนสิบและเงินบริจ�คไว้ก่อน แล้วจึงจัดสรรส่วนที่เหลือเพื่อ
จ่�ยเป็นค�่เล�่เรียนและอื่นๆ

“‘ดิฉันจำ�ครั้งหนึ่งได้เมื่อดิฉัน. . .ลำ�บ�กม�กเรื่องเงิน วันที่ดิฉัน
ได้รับเงินเดือนเป็นวันพฤหัสบดี เมื่อคำ�นวณงบประม�ณประจำ�
เดือน ดิฉันพบว�่มีเงินไม่พอจ่�ย [ทั้ง] ส่วนสิบและค�่เล�่เรียน 
ดิฉันจะต้องเลือกอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ก�รสอบประจำ�สองเดือน

“เร�เชื่อว่�พระเจ้�ทรงให้ภัยธรรมช�ติที่ร้�ยแรงเหล่�นี้ม�เยือน 
มนุษย์เพื่อประโยชน์ของลูกๆ พระองค์ เพื่อกระตุ้นพวกเข�ให้
อุทิศตนต่อผู้อื่น และนำ�ธรรมช�ติวิสัยที่ดีกว�่ออกม� เพื่อพวก 
เข�จะรักและรับใช้พระองค์” (Gospel Doctrine, 5th ed. 
[1939], 55; ดูข้ออ�้งอิงเพิ่มเติมที่พระเจ้�ทรงใช้สภ�พแวดล้อม
ท�งธรรมช�ติลงโทษคนที่ไม่ยอมกลับใจ ใน ฮีล�มัน 12:3; คพ. 
43:21–25; 88:88–91)

อีเธอร์ 12:4 “สมอให้จิตวิญญาณมนุษย์”

•	ประธ�นกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สอนเกี่ยวกับ 
คว�มจำ�เป็นของก�รให้ชีวิตเร�มีศูนย์รวมอยู่ที่พระเยซูคริสต์ 
ดังนี้ “เร�อยู่ในโลกของคว�มไม่แน่นอน บ�งคนประสบคว�ม
สำ�เร็จม�ก หล�ยคนประสบ 
คว�มผิดหวัง บ้�งก็ประสบ
คว�มปล้ืมปีติและคว�มยินดี 
ม�กม�ย สุขภ�พดี และมีชีวิต 
ที่งดง�ม หล�ยคนอ�จประสบ 
คว�มเจ็บป่วยและคว�มเศร้�
โศกระดับหนึ่ง เร�ไม่รู้ แต่สิ่ง
หนึ่งที่เร�รู้ ไม่ว่�อน�คตจะเป็น
เช่นไร เฉกเช่นด�วเหนือในท้อง 
ฟ้� พระผู้ไถ่ของโลก พระบุตร
ของพระผู้เป็นเจ้� ทรงเป็นสมอของชีวิตอมตะของเร�แน่นอน 
พระองค์ทรงเป็นศิล�แห่งคว�มรอดของเร� คว�มเข้มแข็งของ
เร� คว�มอบอุ่นใจของเร� และจุดศูนย์รวมศรัทธ�ของเร�” (ใน 
Conference Report, Apr. 2002,  107; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 
2002 หน้� 115)

อีเธอร์ 12:4

ท่านเห็นความสัมพันธ์อะไรระหว่าง อีเธอร์ 12:4; 
มอรมอน 5:18; กับ ฮีลามัน 5:12  ศรัทธาของ

ท่านเป็นเหมือนสมอให้จิตวิญญาณท่านเมื่อใด

 
อีเธอร์ 12:6   “การทดลองศรัทธาของท่าน”

•	ก�รทดลองศรัทธ�ไม่ได้เกิดขึ้นในรูปของคว�มย�กลำ�บ�ก 
เสมอไป เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ 
สองสอนว่�บ�งครั้ง “ก�รทดลองศรัทธ� [ของเร�]” เป็นเพียง 
เรื่องของก�รใช้ศรัทธ�ของเร�เท่�นั้น “ท�่นส�ม�รถเรียนรู้ที่จะ 

บทที่ 52
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นอบน้อมอย่�งม�ก ดิฉัน. . .ทูลพระบิด�บนสวรรค์ว่�พระองค ์

ไม่ต้องให้พรดิฉันม�กขน�ดนั้นก็ได้ ดิฉันเพียงแต่ต้องก�รค่� 

เล่�เรียนเดือนเดียว และส่วนสิบท่ีดิฉันจ่�ยในวันอ�ทิตย์เล็กน้อย 

ม�กเมื่อเทียบกับจำ�นวนที่ดิฉันได้รับ! ระหว่�งสวดอ้อนวอน 

ถ้อยคำ�ในม�ล�คีก็เข�้ม�ในใจ “จงลองดูเร�ในเรื่องนี้ ดูทีหรือ 

ว่�เร�จะเปิดหน้�ต่�งในฟ้�สวรรค์ให้เจ้� และเทพรอย่�งล้นไหล 

ม�ให้เจ้�หรือไม่” (ม�ล�คี 3:10) จนถึงวิน�ทีนั้นดิฉันไม่เคยรู้สึก

ถึงคว�มสำ�คัญของคำ�สัญญ�ที่อยู่ในพระคัมภีร์ข้อนั้นและพระ

บัญญัติข้อนี้เป็นพย�นอย่�งแท้จริงถึงคว�มรักที่พระผู้เป็นเจ้�  

พระบิด�บนสวรรค์ของเร� ทรงมีต่อลูกๆ ของพระองค์บนโลก

น้ี’” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 85–86; หรือ เลียโฮนา 

ก.ค. 2002 หน�้ 91–92)

อีเธอร์ 12:6  
แอลมากับอมิวเล็ค นีไฟกับลีไฮ  

(บุตรของฮีลามัน) และแอมันกับพี่น้องของท่าน
แสดงให้เห็นหลักธรรมที่สอนไว้อย่างไร

 
อีเธอร์ 12:8–22 ศรัทธาและปาฏิหาริย์

•	อีเธอร์ 12:8–22 เต็มไปด้วยตัวอย่�งของ “ก�รแปลกประหล�ด 

และก�รอันน่�พิศวงท่ีทำ�โดยศรัทธ�” (บทสรุปสำ�หรับ อีเธอร์ 12) 

Lectures on Faith อธิบ�ยว่�ศรัทธ�เป็นหลักธรรมแห่งอำ�น�จ

ในก�รทำ�ป�ฏิห�ริย์

“ศรัทธ�ไม่เพียงเป็นหลักธรรมแห่งก�รปฏิบัติเท่�นั้น แต่เป็น 

หลักธรรมแห่งอำ�น�จในบรรด�สัตภ�วะรู้แจ้งทั้งปวงด้วย ไม่ว่�

ในสวรรค์หรือบนแผ่นดินโลก . . .

“. . . โลกประกอบขึ้นด้วยศรัทธ� พระผู้เป็นเจ้�ตรัส ได้ยินคว�ม 

โกล�หลวุ่นว�ย และโลกเข้�สู่ระเบียบเพร�ะศรัทธ�ที่มีในพระ 

องค์ กับมนุษย์ก็เช่นกัน เข�พูดโดยศรัทธ�ในพระน�มของพระ

ผู้เป็นเจ�้ และดวงอ�ทิตย์หยุดนิ่ง ดวงจันทร์เชื่อฟัง ภูเข�เลื่อน 

เรือนจำ�ถล่ม ป�กสิงห์ปิด ใจมนุษย์สูญสิ้นคว�มเป็นอริต่อกัน 

ไฟสูญสิ้นคว�มรุนแรง กองทัพสูญสิ้นอำ�น�จ ด�บสูญสิ้นคว�ม 

น่�กลัว และคว�มต�ยสูญสิ้นก�รควบคุม และทั้งหมดนี้เพร�ะ

ศรัทธ�ซึ่งอยู่ในพระองค์” ([1985], 3, 5)

จะเริ่มอ�ทิตย์หน้�และถ้�ดิฉันไม่ได้เข้�สอบจะต้องเสียเวล� 
เรียนไปหนึ่งปี ดิฉันรู้สึกกลุ้มใจม�ก. . .ทุกข์ใจอย�่งม�ก ดิฉัน 
มีก�รตัดสินใจที่เจ็บปวดอยู่ตรงหน้� และดิฉันไม่ทร�บว่�จะ 
ตัดสินใจอย่�งไรดี ดิฉันไตร่ตรองท�งเลือกสองท�ง จ่�ยส่วน
สิบหรือเสี่ยงกับก�รไม่ได้หน่วยกิตครบต�มท่ีมห�วิทย�ลัย
กำ�หนด

“‘คว�มรู้สึกนี้เก�ะกินใจ กลัด- 
กลุ้มอยู่อย่�งนั้นจนถึงวันเส�ร์  
วันนั้นเองที่ดิฉันจำ�ได้ว่�เม่ือ
รับบัพติศม� ดิฉันตกลงว่�จะ 
ดำ� เนินชีวิตต�มกฎส่วนสิบ 
ดิฉันทำ�ข้อผูกมัดดังกล่�ว ไม่ใช่
กับผู้สอนศ�สน� แต่กับพระ
บิด�บนสวรรค์ ทันใดนั้น คว�มกลัดกลุ้มเริ่มห�ยไป คว�มสงบ
และเจตน�รมณ์อันแน่วแน่เข�ม�แทนที่ . . .

“‘คืนนั้นเมื่อดิฉันสวดอ้อนวอน ดิฉันทูลขอให้พระเจ้�ยกโทษที ่

ดิฉันลังเลใจ วันอ�ทิตย์ ก่อนเริ่มก�รประชุมศีลระลึก ดิฉันติด 

ต่ออธิก�ร ดิฉันจ่�ยส่วนสิบและเงินบริจ�คด้วยคว�มยินดียิ่ง  

วันนั้นเป็นวันพิเศษ ดิฉันรู้สึกสงบและมีคว�มสุขในใจและกับ

พระบิด�บนสวรรค์

“‘วันรุ่งขึ้นเมื่ออยู่ในห้องทำ�ง�น ดิฉันพย�ย�มห�วิธีให้ตนเข้� 

สอบได้ซึ่งจะเริ่มในวันพุธ ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกจนหนท�ง . . .

“‘ใกล้เวล�เลิกง�นแล้วเมื่อน�ยจ้�งม�ห�ดิฉันเพื่อสั่งง�นชิ้นสุด 

ท้�ยของวันน้ัน พอส่ังเสร็จเข�ก็หยิบกระเป๋�เอกส�รพล�งกล่�ว 

ล�. . .จู่ๆ เข�ก็ชะงัก มองดิฉันและถ�มว่� “ก�รเรียนเป็นอย่�งไร 

บ้�ง” ดิฉันแปลกใจ และไม่อย�กเชื่อสิ่งที่ได้ยิน เรื่องเดียวที่

ดิฉันตอบได้ด้วยน้ำ�เสียงสั่นเครือคือ “ทุกอย�่งเรียบร้อยดีค่ะ!” 

เข�มองดิฉันอย่�งครุ่นคิดและกล�่วล�อีกครั้ง . . .

“‘ไม่ทันไรเลข�นุก�รก็เข้�ม�ในห้องบอกว่�ดิฉันเป็นคนโชคดี

ม�ก! เมื่อถ�มเหตุผล เธอตอบเพียงว่� “น�ยจ้�งเพิ่งบอกว่�นับ 

จ�กวันนี้เป็นต้นไป บริษัทจะจ่�ยค�่เล่�เรียนและค�่หนังสือทั้ง 

หมดให้คุณ ก่อนจะกลับบ้�น ท่�นแวะที่โต๊ะของดิฉันและบอก

ข้อมูลค่�ใช้จ�่ยของคุณเพื่อดิฉันจะจ�่ยเช็คให้คุณพรุ่งนี้ได”้

“‘หลังจ�กเธอไปแล้ว ดิฉันคุกเข่�อยู่ตรงนั้นและขอบพระทัย

พระเจ้�สำ�หรับคว�มเอื้อเฟื้อของพระองค์ พล�งร้องไห้และรู้สึก 

 

 

อีเธอร์ 11–15



378

คว�มสุขของพระผู้เป็นเจ้�” (ใน Conference Report, Oct. 
1998, 79; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน�้ 72)

พระคัมภีร์เป็นพย�นว่�พระเยซูคริสต์ทรงส�ม�รถช่วยเร�ให้รอด 
จ�กคว�มไม่สมบูรณ์ของเร�เช่นเดียวกับบ�ปของเร�

1. “ก�รที่มีคุณของเร�ก็พอแก่เจ�้แล้ว เพร�ะคว�มอ่อนแอมีที ่
ไหน เดชของเร�ก็มีฤทธิ์ขึ้นที่นั่น” (2 โครินธ์ 12:9)

2. “ฉะน้ันขอให้เร�ท้ังหล�ยจงมีใจกล้�เข้�ม�ถึงพระที่นั่งแห่ง
พระคุณ เพื่อเร�จะได้รับพระเมตต� และจะได้รับพระคุณที่
จะช่วยเร�ในขณะที่เร�ต้องก�ร” (ฮีบรู 4:16)

3. “พระเจ้�พระผู้เป็นเจ้�ยังทรงแสดงให้เร�เห็นคว�มอ่อนแอ 
ของเร�เพ่ือเร�จะรู้ว่�โดยพระคุณของพระองค์. . . เร�จึงมี
พลังคว�มส�ม�รถทำ�สิ่งเหล�่นี้” (เจคอบ 4:7)

4. “ข้�พเจ้�รู้ว่�ข้�พเจ้�ไม่ได้เป็นอะไรเลย; ต�มกำ�ลังของข้�พ- 
เจ้� ข้�พเจ้�อ่อนแอ; ฉะนั้นข้�พเจ้�จะไม่โอ้อวดตน, แต่
ข้�พเจ้�จะอวดอ้�งพระผู้เป็นเจ�้ของข้�พเจ้�, เพร�ะในพละ
กำ�ลังของพระองค์ข้�พเจ้�ทำ�ได้ทุกสิ่ง” (แอลม� 26:12)

5. “ห�กท่�นจะปฏิเสธตนจ�กคว�มไม่เป็นเหมือนพระผู้เป็นเจ้� 
ทุกอย่�ง, และรักพระผู้เป็นเจ้�ด้วยสุดพลัง, คว�มนึกคิด,  
และพละกำ�ลังของท่�น, เมื่อนั้นพระคุณของพระองค์จึงเพียง 
พอสำ�หรับท่�น, เพื่อโดยพระคุณของพระองค์ท่�นจะดีพร้อม
ในพระคริสต์” (โมโรไน 10:32)

โมโรไนสอนว่�เร�ต้องไม่เพียงใช้ศรัทธ�ในพระเจ้�เท�่นั้น แต่
เร�ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนด้วย

หนังสือ แน่วแน่ต่อศรัทธา อธิบ�ยคว�มหม�ยของคว�มอ่อน 
น้อมถ่อมตนท่ีแท้จริงว่� “นอบน้อมคือยอมรับด้วยคว�มกตัญญู 
ว่�ท่�นต้องพึ่งพ�พระเจ้�—
เข้�ใจว่�ท่�นต้องก�รก�รสนับ- 
สนุนจ�กพระองค์ตลอดเวล�  
คว�มนอบน้อมก็คือก�รยอมรับ 
ว่�พรสวรรค์และคว�มส�ม�รถ 
ของท่�นเป็นของประท�นจ�ก
พระผู้เป็นเจ้� มิใช่เครื่องหม�ย 
ของคว�มอ่อนแอ คว�มข้ีขล�ด 
หรือคว�มกลัว แต่เป็นเครื่อง
บ่งชี้ว่�ท่�นรู้ว่�คว�มเข้มแข็ง
ที่แท้จริงของท่�นอยู่ที่ไหน” 
(แน่วแน่ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้� 112)

อีเธอร์ 12:27  ความอ่อนแอ ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน และพระคุณ

•	คว�มอ่อนแอเกิดแก่ช�ยและหญิงเพร�ะก�รตกของอ�ดัม  
ร่�งก�ยและจิตใจไวต่อโรคภัยและคว�มเสื่อมถอย เร�ตกอยู ่
ใต้ก�รล่อลวงและก�รต่อสู้ด้ินรน เร�แต่ละคนประสบคว�มอ่อน 
แอส่วนตัว กระนั้นก็ดี พระเจ้�ทรงสอนอย�่งชัดเจนว�่เมื่อเร� 
ม�ห�พระองค์ด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและศรัทธ� พระองค ์
จะทรงช่วยเร�เปลี่ยนคว�มอ่อนแอให้เป็นคว�มเข้มแข็ง พระ 
คุณของพระองค์เพียงพอแก่ก�รเปลี่ยนแปลงนี้โดยยกเร�ขึ้น 
เหนือคว�มส�ม�รถต�มธรรมช�ติของเร� เร�ประสบด้วยตนเอง 
ว่�พลังแห่งก�รชดใช้เอ�ชนะผลของก�รตกได้อย�่งไร

เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัครส�วก 
สิบสองกล่�วถึงวิธีที่พระเจ้�ทรงส�ม�รถช่วยให้เร�เอ�ชนะ 
คว�มอ่อนแอของเร�ได้ “เมื่อเร�อ่�นพระคัมภีร์เกี่ยวกับ ‘คว�ม 
อ่อนแอ’ ของมนุษย์ คำ�นี้รวมถึงคว�มอ่อนแอโดยทั่วไปแต่ว่� 
จำ�เป็นท่ีมีอยู่เป็นปกติวิสัยในสภ�พท่ัวไปของมนุษย์ซ่ึงในสภ�พ 
นั้นเนื้อหนังมีผลต่อวิญญ�ณไม่หยุดหย่อน (ดู อีเธอร์ 12:28–29) 
ในทำ�นองเดียวกัน คว�มอ่อนแอหม�ยรวมถึงคว�มอ่อนแอจำ� 
เพ�ะของเร�แต่ละด้�นด้วยซึ่งค�ดหวังให้เร�เอ�ชนะ (ดู คพ. 
66:3; เจคอบ 4:7) ชีวิตมีวิธีเผชิญคว�มอ่อนแอเหล�่นี้” (Lord, 
Increase Our Faith [1994], 84)

นอกจ�กนี้ เอ็ลเดอร์แม็กซ์เวลล์ยังบอกอีกว่�ก�รยอมรับคว�ม
อ่อนแอของเร�เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้�ทรงเลือกเพิ่มพูนก�รเรียนรู้
ของเร�

“เม่ือเร�ไม่อดทนเลยกับจังหวะเวล�ของพระผู้เป็นเจ้�ผู้ทรงรู้แจ้ง 
เท่�กับเร�กำ�ลังบอกเป็นนัยว่�เร�รู้ว่�อะไรดีที่สุด แปลก ใช่หรือ 
ไหม—เร�ผู้สวมน�ฬิก�ข้อมือพย�ย�มแนะนำ�พระองค์ผู้ทรง
ควบคุมน�ฬิก�และปฏิทินของจักรว�ล

“เพร�ะพระผู้เป็นเจ้�ทรงต้องก�รให้เร�กลับบ้�นหลังจ�กให้เป็น 
เหมือนพระองค์และพระบุตรของพระองค์ม�กข้ึนแล้ว กระบวน 
ก�รพัฒน�ส่วนนี้จึงจำ�เป็นต้องประกอบด้วยก�รแสดงให้เร�
เห็นคว�มอ่อนแอของเร� ฉะนั้นถ�้เร�มีคว�มหวังสูงสุด เร�จะ
ว่�ง่�ย เพร�ะด้วยคว�มช่วยเหลือของพระองค์ คว�มอ่อนแอ 
เหล่�น้ันจะส�ม�รถกล�ยเป็นคว�มเข้มแข็งได้ (ดู อีเธอร์ 12:27)

“อย�่งไรก็ดี ไม่ใช่เรื่องง�่ยเลยที่จะแสดงให้คนๆ หนึ่งเห็นคว�ม
อ่อนแอ ขณะที่สภ�วก�รณ์ของชีวิตแสดงให้เห็นคว�มอ่อนแอ
เหล่�นี้เป็นประจำ�อยู่แล้ว กระนั้นก็ดี นี่คือส่วนหนึ่งของก�รม�
ห�พระคริสต์ และเป็นส่วนสำ�คัญยิ่งทว่�เจ็บปวดของแผนแห่ง 
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“จิตกุศลที่แท้จริงไม่ใช่ของบ�งอย่�งที่ท่�นให้ แต่คือบ�งอย่�ง 
ที่ท่�นได้ม�และทำ�ให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวท่�น และเมื่อคุณ- 
ธรรมแห่งจิตกุศลฝังลึกในใจท่�น ท่�นจะไม่เหมือนเดิมอีก จิต
กุศลจะขจัดคว�มคิดอันน่�รังเกียจ [เหยียดหย�มผู้อื่น] 

“บ�งทีจิตกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอ�จเกิดขึ้นเมื่อเร�มีเมตต�ต่อกัน  
เมื่อเร�ไม่ตัดสินหรือแบ่งเข�แบ่งเร� เมื่อเร�ยกประโยชน์ให ้
จำ�เลยหรือนิ่งเสีย จิตกุศลคือก�รยอมรับคว�มแตกต่�ง คว�ม 
อ่อนแอ และข้อบกพร่องของ 
คนบ�งคน มีคว�มอดทนกับคน 
ที่ทำ�ให้เร�ผิดหวัง หรือต้�นแรง
กระตุ้นให้ขุ่นเคืองเมื่อมีคนไม่ 
ได้ทำ�อย่�งที่เร�หวัง จิตกุศล 
คือก�รไม่เอ�เปรียบคว�มอ่อน 
แอของอีกฝ่�ยหนึ่งและยินดีให้
อภัยคนที่ทำ�ให้เร�เจ็บ จิตกุศล 
คือก�รค�ดหวังสิ่งดีท่ีสุดจ�ก
กันและกัน” (ใน Conference 
Report, Apr. 1992, 24; หรือ Ensign, May 1992, 18–19)

อีเธอร์ 12:41 สถิต

•	หลังจ�กอยู่ในชิลีหนึ่งปี เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด ์
ได้แบ่งปันข้อคิดต่อไปนี้เกี่ยวกับคำ�ว�่ สถิต “‘สถิตในเร�’ เป็น 
แนวคิดท่ีไพเร�ะและเข้�ใจดีทีเดียวในภ�ษ�อังกฤษท่ีสละสลวย 
สำ�หรับพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับคิงเจมส์ แต่ สถิต เป็นคำ�ที่เร�ไม ่
ค่อยใช้ ด้วยเหตุนี้ข้�พเจ้�จึงเห็นคุณค่�ของพระดำ�รัสเตือนนี ้
จ�กพระเจ้�ม�กขึ้นเมื่อได้รู้จักก�รแปลข้อคว�มน้ีในอีกภ�ษ� 
หนึ่ง ในภ�ษ�สเปน วลีคุ้นหูดังกล่�วถอดคว�มได้เป็น per- 
maneced en mi เช่นเดียวกับภ�ษ�อังกฤษ คำ�กิริย� สถิต, per- 
manecer หม�ยถึง ‘คงอยู่ อยู่’ แต่แม้ [คนที่พูดภ�ษ�อังกฤษ]  
อย่�งข้�พเจ้�ก็ฟังออกว่�คำ�น้ีมีร�กศัพท์เดียวกับ ‘permanence 
(ถ�วร)’ เพร�ะฉะนั้นคว�มหม�ยของคำ�นี้คือ ‘อยู่—แต่อยู่ตลอด
ไป’” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 32; หรือ เลียโฮนา 
พ.ค. 2004 หน�้ 40)

อีเธอร์ 13:1–12 เยรูซาเล็มใหม่ 

•	อีเธอร์ 13:1–12 พูดถึงสิ่งที่ทำ�ให้อีเธอร์เป็นผู้หยั่งรู้ที่ยิ่งใหญ่  
พระเจ้�ทรงแสดงสิ่งอัศจรรย์ม�กม�ยให้อีเธอร์เห็น รวมไปถึง 
ก�รสถ�ปน�เยรูซ�เล็มใหม่ก่อนก�รเสด็จม�ครั้งที่สอง ลอง
สังเกตสิ่งที่อีเธอร์กล่�วเกี่ยวกับเยรูซ�เล็มใหม่

•	ในคู่มือพระคัมภีร์เร�อ่�นว่�พระคุณคือ “พระเดช�นุภ�พอัน 

กอปรด้วยพระปรีช�ส�ม�รถจ�กพระผู้เป็นเจ้�ซึ่งยอมให้ช�ย 

และหญิงได้รับพรในชีวิตนี้และรับชีวิตนิรันดร์และคว�มสูงส่ง 

หลังจ�กพวกเข�ใช้ศรัทธ�, กลับใจ, และพย�ย�มสุดคว�ม 

ส�ม�รถในก�รรักษ�พระบัญญัติ. คว�มช่วยเหลือหรือพลังจ�ก

สวรรค์เช่นนี้ประท�นให้โดยผ่�นพระเมตต�และคว�มรักของ

พระผู้เป็นเจ�้” (“พระคุณ”)

•	ประธ�นโธมัส  เอส. มอนสันกล่�วถ้อยคำ�ปลอบโยนดังนี้  

“ห�กคนใดรู้สึกว่�เข�อ่อนแอเกินกว่�จะเปลี่ยนวิถีชีวิตที่ลุ่มๆ  

ดอนๆ หรือห�กมีคนใดไม่ยอมแก้ไขเพื่อทำ�ให้ดีขึ้นเพร�ะเกิด 

คว�มกลัวอย่�งหนัก นั่นคือ กลัวคว�มล้มเหลว ไม่มีคำ�รับรอง 

ใดให้ก�รปลอบประโลมม�กไปกว่�พระดำ�รัสต่อไปน้ีของพระ 

เจ้� ‘พระคุณของเร�’ พระองค์ตรัส ‘เพียงพอสำ�หรับคนทั้งปวง 

ที่นอบน้อมถ่อมตนต่อหน้�เร�; เพร�ะห�กพวกเข�นอบน้อม 

ถ่อมตนต่อหน้�เร�, และมีศรัทธ�ในเร�, เม่ือน้ันเร�จะทำ�ให้ส่ิงท่ี 

อ่อนแอกลับเข้มแข็งสำ�หรับพวกเข�’” (ใน Conference Report, 

Apr. 2000, 61–62; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 2000 หน�้ 61) 

อีเธอร์ 12:32

จาก อีเธอร์ 12:32; โมโรไน 7:40–41; และ หลักคำาสอน 
และพันธสัญญา 138:14 ความหวังของเราควรมี
ศูนย์รวมอยู่ที่ใด ท่านจะทำาเช่นนี้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 

อีเธอร์ 12:33–37 ความรักนี้คือจิตกุศล

•	พระผู้ช่วยให้รอดทรงแสดงให้เห็นจิตกุศลที่สมบูรณ์แบบที่ 

สุดหรือคว�มรักที่เกี่ยวกับก�รเสียสละเมื่อพระองค์พลีพระชนม์ 

ชีพและชดใช้แทนเร�ทุกคน เร�พึงสวดอ้อนวอนขอให้เร� “เป่ียม 

ด้วยคว�มรักนี้” เพื่อเร�จะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก (โมโรไน 

7:48) เอ็ลเดอร์ม�ร์วิน  เจ. แอชตัน (1915–1994) แห่งโควรัม

อัครส�วกสิบสองอธิบ�ยคว�มหม�ยของก�รมีจิตกุศลดังนี้

“จิตกุศล อ�จเป็นคำ�ที่เข้�ใจผิดกันในหล�ยๆ ด�้น เร�มักคิด 

ว่�จิตกุศลเทียบเท่�กับก�รไปเยี่ยมคนป่วย นำ�อ�ห�รไปให้คน 

ขัดสน หรือแบ่งส่วนท่ีเกินคว�มจำ�เป็นของเร�ให้คนท่ีโชคดีน้อย 

กว่�เร� แต่จริงๆ แล้วจิตกุศลที่แท้จริงเป็นม�กยิ่งกว่�นั้น

อีเธอร์ 11–15
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อีเธอร์ 13:1–12

เยรูซาเล็มใหม่ตามที่เขียนไว้ในข้อเหล่านี้ 
มีลักษณะอย่างไร เราจะปลูกฝังให้มีลักษณะ 

เดียวกันนี้มากขึ้นได้อย่างไร

 
อีเธอร์ 13:15–31 โคริแอนทะเมอร์

•	โคริแอนทะเมอร์ทุ่มเทเวล�ส่วนใหญ่ศึกษ� “วิธีก�รสงคร�ม 

ทั้งปวงและอุบ�ยทั้งปวงของโลก” (อีเธอร์ 13:16) แต่เข�ปฏิเสธ 

ข่�วส�รที่เรียบง่�ยของอีเธอร์ซึ่งจะนำ�สันติสุขม�ให้เข�ในแบบ

ที่วิช�คว�มรู้ด้�นก�รทห�รทั้งหมดของเข�ไม่อ�จให้ได้

สังเกตคำ�สัญญ�ของศ�สด�พย�กรณ์อีเธอร์ต่อโคริแอนทะเมอร์ 

ใน อีเธอร์ 13:20–21 และสัมฤทธิผลของคำ�พย�กรณ์ดังกล่�ว 

(ดู อีเธอร์ 15:1–3, 26–32; ออมไน 1:20–22)

อีเธอร์ 14–15 การรบครั้งสุดท้ายของชาวเจเร็ด

•	โคริแอนทะเมอร์กับชิซปล่อยให้ผู้ติดต�มพวกเข�ถูกฆ่�ต�ย 

จนหมดโดยไม่ยอมยุติคว�มขัดแย้ง เร�ไม่อ�จเข้�ใจได้อย่�ง 

ถ่องแท้ถึงคว�มน่�สะพรึงกลัวในก�รรบครั้งสุดท้�ยของช�ว 

เจเร็ดซึ่งแม้แต่สตรีและเด็กก็ถืออ�วุธและถูกส่งไปออกรบ (ดู  

อีเธอร์ 15:15) อย่�งไรก็ดี เรื่องนี้ทำ�ให้เห็นภ�พว่�ผู้คนเป็น

อย่�งไรเมื่อพระวิญญ�ณของพระเจ้�ถอนตัวและทรงละคว�ม

เพียรกับพวกเข� (ดู ข้อ 19)
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1. เยรูซ�เล็มใหม่จะเป็น “สถ�นศักด์ิสิทธ์ิอันบริสุทธ์ิของพระเจ้�” 
(อีเธอร์ 13:3)

2. เยรูซ�เล็มใหม่จะสร้�งบนทวีปอเมริก�ให้พวกที่เหลืออยู่ของ
พงศ์พันธุ์โยเซฟ (ดู ข้อ 4–6)

3. เยรูซ�เล็มใหม่จะเป็นนครศักด์ิสิทธิ์ท่ีสร้�งถว�ยพระเจ้�
เหมือนเยรูซ�เล็ม (ดู ข้อ 8–9)

4. เยรูซ�เล็มใหม่จะต้ังอยู่จนแผ่นดินโลกกล�ยเป็นซีเลสเชียล 
(ดู ข้อ 8)

5. เยรูซ�เล็มใหม่จะเป็นนครสำ�หรับคนบริสุทธ์ิและคนชอบธรรม 
(ดู ข้อ 10)

ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) เขียนเกี่ยวกับ

เยรูซ�เล็มใหม่ดังนี้

“แนวคว�มคิดท่ัวไปในโลกมีอยู่ว่� [เยรูซ�เล็มใหม่] คือนครเยรู- 

ซ�เล็ม นครเก่�แก่ของช�วยิวซึ่งจะสร�้งขึ้นใหม่ในยุคฟื้นฟู แต ่

คว�มจริงไม่ใช่เช่นนั้น เร�อ่�นในหนังสือของอีเธอร์ว�่พระเจ้� 

ทรงเปิดเผยต่อท่�นซึ่งหล�ยเรื่องเป็นเรื่องเดียวกับที่ยอห์นเห็น 

เท่�ที่สม�ชิกของศ�สนจักรทร�บ อีเธอร์เป็นศ�สด�พย�กรณ ์

คนสุดท้�ยในบรรด�ช�วเจเร็ด และพระเจ้�ทรงเปิดเผยต่อท่�น

ม�กม�ยเกี่ยวกับประวัติของช�วยิวและนครเยรูซ�เล็มของพวก

เข�ซ่ึงตั้งอยู่ในสมัยก�รปฏิบัติศ�สนกิจของพระผู้ช่วยให้รอด  

ในนิมิตของท่�น ซ่ึงคล้�ยม�กกับท่ียอห์นเห็น อีเธอร์เห็นนครเก่� 

ของเยรูซ�เล็มและนครใหม่ด้วยซึ่งยังไม่ได้สร�้ง และท�่นเขียน 

เกี่ยวกับนครเหล่�นี้ต�มที่ร�ยง�นไว้ในง�นเขียนของโมโรไน 

ดังนี้

“[อีเธอร์ 13:2–11.] . . .

“ในยุคฟื้นฟู เมื่อจะทำ�ทุกอย�่งขึ้นใหม่ จะมีมห�นครส�มแห่ง 

ที่จะเป็นนครศักดิ์สิทธิ์ แห่งหนึ่งคือเยรูซ�เล็มเก่�ซึ่งจะสร้�งขึ้น 

ใหม่ต�มคำ�พย�กรณ์ของเอเสเคียล อีกแห่งคือนครแห่งไซอัน  

หรือเมืองของเอโนค ซ่ึงถูกนำ�ไปจ�กแผ่นดินโลกเม่ือเอโนคแปร 

สภ�พและซึ่งจะกลับคืนม� และนครไซอัน หรือเยรูซ�เล็มใหม่  

ซึ่งพงศ์พันธุ์ของโยเซฟจะสร้�งบนทวีปอเมริก�” (Answers to 

Gospel Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 

5 vols. [1957–66], 2:103–104)

บทที่ 52
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•	ศรัทธ�หรือคว�มเด็ดเดี่ยวท�งวิญญ�ณของท่�นได้รับก�ร 
ทดสอบอย่�งไร ก�รทดลองศรัทธ�เหล่�น้ีทำ�ให้ท่�นมี “พย�น” 
เพิ่มเติมถึงพระเยซูคริสต์หรือมีคว�มเข้�ใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
คว�มจริงนิรันดร์อย่�งไร

กิจกรรมที่แนะนำาให้ทำา
•	ระบุจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวท่�นท่ีเกิดขึ้นเพร�ะคว�ม

อ่อนแอท�งศีลธรรม ใช้ อีเธอร์ 12:27  เป็นแนวท�งใน
ก�รสรุปวิธีเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง

•	ไตร่ตรองคำ�ขอร้องของโมโรไนให้เร� “แสวงห�พระเยซูองค ์
นี้ผู้ซึ่งศ�สด�พย�กรณ์และอัครส�วกเขียนไว้, เพื่อพระคุณ 
ของพระผู้เป็นเจ้�พระบิด�, และพระเจ้�พระเยซูคริสต์ด้วย,  
และพระวิญญ�ณบริสุทธิ์. . . จะอยู่และสถิตในท่�นตลอด 
ก�ล” (อีเธอร์ 12:41) เขียนร�ยง�นสั้นๆ สรุปสิ่งที่ท�่นทำ�ได้
เพื่อ “แสวงห�พระเยซู” และได้รับ “พระคุณของพระผู้เป็น
เจ้�พระบิด�”

 
ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	พลังคว�มส�ม�รถของก�รชดใช้เปลี่ยนคว�มอ่อนแอของ 

ท่�นเป็นคว�มเข้มแข็งในด�้นใดบ้�ง

•	หนังสือของอีเธอร์ทำ�หน�้ที่เตือนประช�ช�ติต�่งๆ ของแผ่น 
ดินโลกทุกวันนี้ในด้�นใดบ�้ง

•	คว�มโกรธและคว�มเกลียดมีบทบ�ทสำ�คัญในคว�มพิน�ศ 
ของช�วเจเร็ด ท่�นเห็นคว�มโกรธและคว�มเกลียดมีบทบ�ท 
อย่�งไรในโลกทุกวันนี้ ท�่นส�ม�รถหยุดยั้งสิ่งนี้ในขอบเขต
อิทธิพลของท่�นได้อย่�งไร
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อีเธอร์ 11–15
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ผู้สอนศ�สน�รุ่นแรกสุดในสมัยก�รประท�นนี้ม�ถึงออลิเวอร์  
ค�วเดอรีกับคู่ของเข�ให้ไปสอนช�วเลมันท่ีอยู่ต�มแนวช�ยแดน 
ตะวันตก (มิสซูรี) ของอเมริก�สมัยแรก (ดู คพ. 28:8–10) 
ปัจจุบันศ�สนจักรนำ�ข่�วส�รพระกิตติคุณไปให้ทุกคน รวมทั้งผู้
สืบตระกูลของลีไฮที่กระจัดกระจ�ยอยู่ทั่วโลกด้วย

โมโรไน 2:1 “สานุศิษย์” ชาวนีไฟเป็นอัครสาวก

•	“หนังสือเล่มนี้ [พระคัมภีร์มอรมอน] บอกเร�ด้วยว่�พระผู ้
ช่วยให้รอดของเร�ทรงปร�กฏพระองค์บนทวีปนี้หลังจ�กก�ร 
ฟ้ืนคืนพระชนม์...พวกเข�มีอัครส�วก ศ�สด�พย�กรณ์ ศิษย�- 
ภิบ�ล ผู้สอนและผู้ประก�ศข่�วประเสริฐ ระเบียบเดียวกัน ฐ�นะ 
ปุโรหิตเดียวกัน ศ�สนพิธี ของประท�น พลังอำ�น�จ และพร
เดียวกัน เฉกเช่นที่เคยมีในทวีปท�งตะวันออก” Joseph Smith, 
History of the Church, 4:538)

“แม้ในทุกกรณีจะพูดถึงอัครส�วกสิบสองช�วนีไฟว่�เป็นส�นุ- 
ศิษย์ แต่ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่�พวกท่�นได้รับประส�ทพรด้วยอำ�น�จ 
สวรรค์ให้เป็นพย�นพิเศษสำ�หรับพระคริสต์ในหมู่คนของพวก 
ท่�น ด้วยเหตุน้ี พวกท่�นจึงเป็นอัครส�วกของเช้ือช�ติช�วนีไฟ 
อย่�งแท้จริง” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, 
3:158; see also Mormon 9:18)

โมโรไน 2–5 ความสำาคัญของศาสนพิธีในศาสนจักร 
ของพระเยซูคริสต์

•	ประธ�นบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธ�นอัครส�วกสิบสอง  
อธิบ�ยว่�เหตุใดศ�สนพิธีจึงสำ�คัญ “ศ�สนพิธีและพันธสัญญ� 
เป็นหนังสือรับรองเร�เข้�ในท่ีประทับของพระองค์ ก�รรับศ�สน- 
พิธีอย่�งมีค่�ควรเป็นก�รแสวงห�ช่ัวชีวิต ก�รรักษ�พันธสัญญ� 
หลังจ�กนั้นคือก�รท้�ท�ยของคว�มเป็นมรรตัย” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1987, 27; หรือ Ensign, May 1987, 24)

ประธ�นแพคเกอร์อธิบ�ยด้วยว่� “คว�มประพฤติดีโดยปร�ศจ�ก 
ศ�สนพิธีของพระกิตติคุณจะไม่ไถ่หรือทำ�ให้มนุษยช�ติสูงส่ง 
พันธสัญญ�และศ�สนพิธีเป็นส่วนท่ีข�ดไม่ได้” (ใน Conference 
Report, Oct. 1985, 105; หรือ Ensign, Nov. 1985, 82)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย 
คว�มสัมพันธ์ท่ีดำ�รงอยู่ระหว่�งพระบิด�ในสวรรค์ของเร� ครอบ- 
ครัวเร� และศ�สนพิธีที่เร�มีส่วนร่วมดังนี้ “เรื่องสำ�คัญอันดับ 
ต้นๆ ของวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยมีสองด้�นคือ หนึ่ง เร�พย�ย�ม 
เข้�ใจคว�มสัมพันธ์ของเร�กับพระผู้เป็นเจ้�พระบิด�นิรันดร์และ 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และประกันคว�มสัมพันธ ์

โมโรไน 1–6

บทที ่   53

บทนำา
หลังจ�กโมโรไนจบก�รย่อประวัติศ�สตร์ช�วเจเร็ด (ดู อีเธอร ์
13:1; 15:34) ท่�นสันนิษฐ�นว่�ท่�นคงไม่รอดต�ยม�เขียน 
บันทึกอีก (ดู โมโรไน 1) แต่ท่�นมีชีวิตอยู่อีก 36 ปีหลังจ�กก�ร 
รบครั้งสุดท้�ยระหว่�งช�วเลมันกับช�วนีไฟ (ดู โมโรไน 6:5;  
โมโรไน 10:1) ระหว่�งนี้โมโรไนได้บันทึกคว�มจริงอันศักดิ์สิทธิ ์
เพิ่มเติมซึ่งมีค่�ต่อผู้อ่�นยุคสุดท้�ย บทเหล่�นี้เป็นประโยชน ์
อย่�งยิ่งต่อเร�เพร�ะประกอบด้วยแนวท�งเกี่ยวกับก�รปฏิบัติ 
ศ�สนพิธีอย่�งถูกต้อง—โดยเฉพ�ะศีลระลึก—และอำ�น�จของ
พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ในก�รบริห�รง�นประจำ�วันของศ�สนจักร 
โมโรไนเน้นด้วยว่�สม�ชิกศ�สนจักรต้องดูแลและบำ�รุงเลี้ยง
สม�ชิกใหม่ที่เข้�ร่วมศ�สนจักร

บทวิจารณ์
โมโรไน 1:1–3 โมโรไน 

•	พระเจ้�ทรง “มอบกุญแจของบันทึกแห่งไม้ของเอฟร�อิม”  
ให้โมโรไน (คพ. 27:5) ด้วยเหตุนี้ท่�นจึงเป็นบุคคลสำ�คัญใน 
ก�รส่งต่อบันทึกม�ถึงสมัยก�รประท�นน้ีและเป็นผู้คุ้มครอง 
บันทึกด้วย โมโรไนเป็น “ศ�สด�พย�กรณ์ช�วนีไฟคนสุดท้�ย 
ในพระคัมภีร์มอรมอน (ประม�ณ ค.ศ.  421) ก่อนก�รสิ้นชีวิต
ของมอรมอน ท่�นมอบบันทึกประวัติศ�สตร์ท่ีเรียกว่�แผ่นจ�รึก 
ของมอรมอนให้แก่โมโรไน บุตรของท่�น (คม. 1:1) โมโรไน
เสร็จสิ้นก�รรวบรวมแผ่นจ�รึกของมอรมอน ท�่นเพิ่มบทที่ 8  
และ  9 เข�้ไปในหนังสือของมอรมอน (มอร. 8:1) ท�่นย่อและ 
รวมหนังสือของอีเธอร์ (อีเธอร์ 1:1–2) และเพิ่มหนังสือของท่�น 
เองเรียกว่�หนังสือของโมโรไน (โมโร. 1:1–4) โมโรไนผนึกแผ่น 
จ�รึกเหล่�นี้และซ่อนไว้ในเนินเข�ค�โมร�ห์ (มอร. 8:14; โมโร.  
10:2) ในปี ค.ศ. 1823 พระองค์ทรงส่งโมโรไนในฐ�นะสัตภ�วะ
ผู้ฟื้นคืนชีวิตแล้วม�เปิดเผยพระคัมภีร์มอรมอนแก่โจเซฟ สมิธ 
(จส—ป 1:30–42,  45; คพ. 27:5) ท่�นสอนศ�สด�พย�กรณ์
หนุ่มทุกปีนับแต่ ค.ศ. 1823 ถึง 1827 (จส—ป 1:54) และใน
ที่สุดมอบแผ่นจ�รึกแก่ท่�นเมื่อ ค.ศ. 1827 (จส—ป 1:59)  
หลังจ�กเสร็จสิ้นง�นแปลโจเซฟ สมิธคืนแผ่นจ�รึกให้โมโรไน” 
(คู่มือพระคัมภีร์, “โมโรไน, บุตรของมอรมอน”)

โมโรไน 1:4 พระคัมภีร์มอรมอนมีค่ายิ่ง

•	พระคัมภีร์มอรมอนมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รเปลี่ยนใจเล่ือมใส 
ของคนจำ�นวนม�ก โมโรไนกล�่วเป็นพิเศษถึงประโยชน์ที่จะม� 
ถึงช�วเลมันในยุคสุดท้�ยเน่ืองด้วยพระคัมภีร์มอรมอน ก�รเรียก 
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โมโรไน 4–5 ศีลระลึก

•	เอ็ลเดอร์เดวิด  เอ. เบดน�ร์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองพูด
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รรับส่วนศีลระลึกขณะพย�ย�มระลึกถึง
พันธสัญญ�ของเร� ดังนี้ “โดยผ่�นศ�สนพิธีศีลระลึก เร�ต่อ
พันธสัญญ�บัพติศม�ของเร� 
และส�ม�รถได้รับตลอดจน
รักษ�ก�รปลดบ�ปของเร�เอ�
ไว้ได้ (ดู โมโซย�ห์ 4:12,  26) 
นอกจ�กนี้ ศีลระลึกยังเตือนเร�
ทุกสัปด�ห์ให้นึกถึงสัญญ� 
เพื่อเราจะมีพระวิญญาณของพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลา  
หลังจ�กน้ันเม่ือเร�พย�ย�มดำ�รงตนให้สะอ�ดและไร้มลทิน
จ�กโลกเร�จะกล�ยเป็นภ�ชนะที่มีค่�ควรให้พระวิญญ�ณของ 
พระเจ้�สถิตอยู่กับเร�ได้ตลอดเวล�” (ใน Conference Report, 
Apr. 2006, 32; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2006 หน�้ 38)

โมโรไน 4–5

การสวดอ้อนวอนให้พรขนมปังและน้ำา
คล้ายคลึงกันในด้านใด ต่างกันในด้านใด

 
โมโรไน 4:3 การรับพระนามของพระเยซูคริสต์

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์พูดถึงคว�มหม�ยสำ�คัญที่เร�ควร 

เข้�ใจเม่ือเร�รับพระน�มของพระผู้ช่วยให้รอดในระหว่�งศีลระลึก 

ดังนี้ 

“พย�นของเร�ว่�เร�เต็มใจรับพระน�มของพระเยซูคริสต์มีคว�ม 

หม�ยต่�งกันหล�ยอย่�ง คว�มหม�ยบ�งอย่�งชัดเจน และเด็กๆ 

ของเร�ก็เข�้ใจได้ คว�มหม�ยอื่นๆ ประจักษ์ชัดต่อคนที่ค้นคว้�

พระคัมภีร์และไตร่ตรองคว�มน�่พิศวงของชีวิตนิรันดร์เท่�นั้น

“คว�มหม�ยเด่นชัดประก�รหนึ่งต่อสัญญ�ที่เร�ทำ�เมื่อครั้งรับ 

บัพติศม� ต�มแบบแผนในพระคัมภีร์ บุคคลที่รับบัพติศม�  

‘เป็นพย�นต่อหน้�ศ�สนจักรว่�พวกเข�กลับใจอย่�งแท้จริงจ�ก 

บ�ป. . .ของพวกเข�, และเต็มใจรับพระน�มของพระเยซูคริสต์, 

โดยมุ่งมั่นรับใช้พระองค์จนกว่�ชีวิตจะห�ไม่’ (คพ. 20:37; ดู  

2 นีไฟ 31:13; โมโรไน 6:3 ด้วย) เม่ือเร�รับส่วนศีลระลึก เร�ต่อ 

พันธสัญญ�น้ีและพันธสัญญ�อ่ืนท้ังหมดท่ีเร�ทำ�ในน้ำ�บัพติศม�  

 

นั้นโดยรับศ�สนพิธีแห่งคว�มรอดของพระองค์และรักษ�พันธ-
สัญญ�ส่วนตัวของเร� สอง เร�พย�ย�มเข้�ใจคว�มสัมพันธ์
ของเร�กับสม�ชิกครอบครัวของเร�และประกันคว�มสัมพันธ์
เหล่�นั้นโดยศ�สนพิธี. . .และโดยรักษ�พันธสัญญ�ที่เร�ทำ�. . .
คว�มสัมพันธ์เหล่�นี้ที่ประกันไว้ต�มวิธีที่ข้�พเจ้�อธิบ�ยไป
แล้ว จะให้พรนิรันดร์ที่ไม่มีให้ในวิธีอื่น ก�รผสมผส�นท�ง
วิทย�ศ�สตร์ คว�มสำ�เร็จ ทรัพย์สินเงินทอง คว�มภ�คภูมิใจ 
เกียรติยศชื่อเสียง หรืออำ�น�จไม่อ�จให้พรนิรันดร์เหล่�นี้ได้!” 
(ใน Conference Report, Apr. 2001,  110; หรือ เลียโฮนา  
ก.ค. 2001 หน้� 122)

โมโรไน 3

ตามคำากล่าวของโมโรไน อะไรคือส่วนที่ขาดไม่ได ้
ในการแต่งตั้งสู่ตำาแหน่งปุโรหิตและผู้สอน

 
โมโรไน 3:3 รับการแต่งตั้ง “เป็นปุโรหิต” หรือผู้สอน

•	ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) อธิบ�ยว่�ช�ว 
นีไฟไม่ใช้ฐ�นะปุโรหิตแห่งอ�โรนก่อนก�รเสด็จเยือนของพระ 
ผู้ช่วยให้รอด ดูบทวิจ�รณ์สำ�หรับเจคอบ 1:18 (หน�้ 115)

โมโรไน 3:4 รับการแต่งตั้ง “โดยอำานาจของพระวิญ- 
ญาณบริสุทธิ์”

•	พระวิญญ�ณบริสุทธิ์มีบทบ�ทสำ�คัญในศ�สนพิธีฐ�นะปุโร- 
หิตทั้งหมด พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ทรงรู้จักใจเร�และก�รกระทำ� 
ของเร� ศ�สนพิธีทั้งหมดยืนยันโดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณ 
บริสุทธิ์ (ดู คพ. 132:7) ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ (1805– 
1844) พูดถึงบทบ�ทของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ในก�รประกอบ 
ก�รว�งมือแต่งตั้ง ดังนี้ “เร�เชื่อในของประท�นแห่งพระวิญ- 
ญ�ณบริสุทธ์ิท่ีเร�มีสิทธ์ิได้รับเวล�น้ี ม�กเท่�ๆ ในสมัยของอัคร- 
ส�วก เร�เช่ือว่� [ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ] จำ�เป็น 
ต่อก�รสร้�งสรรค์และจัดระเบียบฐ�นะปุโรหิต ไม่มีมนุษย์คนใด 
ได้รับเรียกให้ดำ�รงตำ�แหน่งใดๆ ในก�รปฏิบัติศ�สนกิจห�ก
ปร�ศจ�กของประท�นดังกล�่ว เร�เชื่อในก�รพย�กรณ์ ในก�ร 
พูดภ�ษ� ในนิมิต และในก�รเปิดเผย ในของประท�น และ 
ในก�รรักษ� และเร�ไม่มีสิทธิ์รับสิ่งเหล่�นี้ห�กปร�ศจ�กของ 
ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์” (History of the Church, 
5:27)

โมโรไน 1–6
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“ท่�นที่เคยรับใช้ง�นเผยแผ่อ�จ. . . บังเอิญพบบันทึกผู้สอน 
ศ�สน�ของท่�นที่เก็บไว้ในตู้ใบหนึ่งในบ้�น ท่�นได้อ่�นและ 
รู้สึกตกใจเมื่อจำ�ได้ว่�ท่�นทำ�ง�นหนักเพียงใด ท�่นนึกถึงพระ 
ผู้ช่วยให้รอดและก�รเสียสละของพระองค์เพื่อท่�นและเพื่อคน 
ท่ีท่�นพย�ย�มพบและสอนบ่อยเพียงใด ท่�นสวดอ้อนวอนบ่อย 
แค่ไหนและจริงจังเพียงใด คว�มตกใจอ�จเกิดจ�กก�รตระหนัก 
ว่�คว�มห่วงกังวลของชีวิตนำ�ท่�นออกจ�กจุดท่ีท่�นเคยอยู่ม�ก 
เพียงใด ดังนั้นจงระลึกถึงเสมอและสวดอ้อนวอนตลอดเวล� 

“ข่�วส�รของข้�พเจ้�คือคำ�ขอร้อง คำ�เตือน และคำ�สัญญ�:  
ข้�พเจ้�ขอร้องท่�นให้มุ่งม่ันทำ�สิ่งเรียบง่�ยที่จะทำ�ให้ท่�นก้�ว 
หน้�ท�งวิญญ�ณ

“เริ่มด้วยก�รระลึกถึงพระองค์ ท่�นจะระลึกถึงสิ่งที่ท่�นรู้และ 
สิ่งที่ท่�นรัก พระผู้ช่วยให้รอดประท�นพระคัมภีร์ที่เหล่�ศ�สด�
พย�กรณ์ต้องจ่�ยร�ค�ซึ่งเร�ไม่อ�จประม�ณได้เพื่อให้เร�รู้จัก
พระองค์ จงหมั่นศึกษ�พระคัมภีร์ ตัดสินใจเสียแต่เดี๋ยวนี้ว่�จะ
อ่�นม�กขึ้น และมีประสิทธิผลม�กกว่�แต่ก่อน” (“Always,” 
Ensign, Oct. 1999, 9–10).

โมโรไน 6:2 “ใจที่ชอกช้ำาและวิญญาณที่สำานึกผิด”

•	“ใจที่ชอกช้ำ�และวิญญ�ณที่สำ�นึกผิด” หม�ยคว�มว่�อะไร 
ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบ�ยว่�คว�ม 
หม�ยเหมือนกับคว�มเสียใจอย่�งท่ีชอบพระทัยพระเจ้� ซ่ึงก็คือ 
“ก�รตระหนักลึกๆ ในใจว่�ก�รกระทำ�ของเร�ทำ�ให้พระบิด�และ 
พระผู้เป็นเจ้�ของเร�ทรงขุ่นเคือง คือก�รรับรู้ที่เฉียบไวชัดเจน
ว่�คว�มประพฤติของเร�ทำ�ให้พระผู้ช่วยให้รอดผู้ไม่มีบ�ป แม ้
พระผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือสิ่งทั้งปวง ต้องอดทนต่อคว�มเจ็บปวด 
รวดร้�วและคว�มทุกขเวทน� บ�ปของเร�ทำ�ให้พระโลหิตหลั่ง
ออกจ�กทุกขุมขน คว�มปวดร้�วท�งใจและวิญญ�ณเช่นนี้คือ
สิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่�ก�รมี ‘ใจที่ชอกช้ำ�และวิญญ�ณที่สำ�นึก
ผิด’ (3 นี. 9:20; โมโร. 6:2; คพ. 20:37;  59:8;  สดด. 34:18;  
51:17; อสย. 57:15) วิญญ�ณเช่นนี้เป็นเงื่อนไขอันดับแรก 
ของก�รกลับใจอย่�งแท้จริง” (“A Mighty Change of Heart,” 
Ensign, Oct. 1989, 4)

เอ็ลเดอร์บรูซ ดี. พอร์เตอร์แห่งส�วกเจ็ดสิบอธิบ�ยเพิ่มเติมโดย 
ให้นิย�มคว�มหม�ยของ “ใจท่ีชอกช้ำ�และวิญญ�ณท่ีสำ�นึกผิด” 
ไว้ดังนี้

“เมื่อใจเร�ชอกช้ำ� เร�ย่อมเปิดรับพระวิญญ�ณของพระผู้เป็น- 
เจ้�อย่�งเต็มที่และยอมรับว่�เร�ต้องพึ่งพ�พระองค์สำ�หรับทั้ง 
หมดที่เร�มีและทั้งหมดที่เร�เป็น ก�รเสียสละที่จำ�เป็นคือก�ร 

(ดู Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. 
Bruce  R. McConkie, 3  vols. [Salt Lake City: Bookcraft, 
1954–1956], 2:341, 346.)

“คว�มหม�ยเด่นชัดประก�รที่สองคือ เร�รับพระน�มของพระผู ้
ช่วยให้รอดเมื่อเร�เป็นสม�ชิกศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ต�มพระบัญช�ของพระองค์ ศ�สนจักรนี้จึง
มีพระน�มของพระองค์ (ดู คพ. 115:4; 3 นีไฟ 27:7–8) สม�ชิก
ทุกคน ไม่ว่�อ�ยุม�กหรือน้อย ล้วนเป็นสม�ชิก ‘ครอบครัวของ
พระเจ้�’ (เอเฟซัส 2:19) ในฐ�นะผู้เชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์ ใน 
ฐ�นะช�วคริสต์ เร�ยินดีรับพระน�มของพระองค์ (ดู แอลม�  
46:15) ดังกษัตริย์เบ็นจ�มินสอนผู้คนของเข� ‘เพร�ะพันธสัญญ� 
ที่ท�่นทำ�ไว้จะเรียกท่�นว่�ลูกๆ ของพระคริสต์, บุตรของพระ 
องค์, และธิด�ของพระองค์; เพร�ะดูเถิด, วันนี้พระองค์ทรง 
ให้กำ�เนิดท่�นท�งวิญญ�ณ’ (โมไซย�ห์ 5:7; ดู แอลม� 5:14; 
36:23–26 ด้วย)

“เร�รับพระน�มของพระเยซูคริสต์ด้วยเมื่อเร�ประก�ศต่อ 
ส�ธ�รณชนถึงคว�มเชื่อของเร�ในพระองค์ เร�แต่ละคนมี
โอก�สม�กม�ยให้ประก�ศคว�มเชื่อของเร�ต่อมิตรสห�ยและ
เพื่อนบ้�น เพื่อนร่วมง�น และคนที่เร�รู้จักเพียงผิวเผิน . . .

“คว�มหม�ยประก�รท่ีส�มอ�ศัยคว�มเข้�ใจของคนท่ีเป็นผู้ใหญ่ 
พอจะรู้ว่�ผู้ติดต�มพระคริสต์มีหน้�ที่รับใช้พระองค์. . . โดยเป็น 
พย�นถึงคว�มเต็มใจรับพระน�มของพระเยซูคริสต์ เร�แสดง
ให้เห็นว่�เร�เต็มใจทำ�ง�นแห่งอ�ณ�จักรของพระองค์

“ในคว�มหม�ยที่ค่อนข้�งเด่น 
ชัดทั้งส�มประก�ร เร�เห็นว่� 
เร�รับพระน�มของพระคริสต์ 
เมื่อเร�รับบัพติศม�ในพระน�ม 
ของพระองค์ เมื่อเร�เป็นส่วน 
หนึ่งของศ�สนจักรและยอมรับ
คว�มเช่ือของเร�ในพระองค์  
และเมื่อเร�ทำ�ง�นแห่งอ�ณ�- 
จักรของพระองค์” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1985, 
101–102; หรือ Ensign, May 1985, 80)

โมโรไน 4:3; 5:2 “ระลึกถึงพระองค์ตลอดเวลา”
•	ประธ�นเฮนรีย์ บี. อ�ยริงก์แห่งฝ�่ยประธ�นสูงสุดอธิบ�ย
ดังน้ีว่�ง่�ยเพียงใดที่จะเขวจ�กก�รระลึกถึงพระเจ้�และสิ่งที่
เร�ทำ�ได้เพื่อระลึกถึงพระองค์บ่อยขึ้น

บทที่ 53
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ก�รพลีพระชนม์ชีพเพื่อก�รชดใช้ของพระคริสต์ทำ�ให้ก�รปลด 

บ�ปของเร�เป็นไปได้ แต่โดยผ่�นอำ�น�จก�รชำ�ระให้สะอ�ดของ 

พระวิญญ�ณบริสุทธิ์—บัพติศม�ด้วยไฟ—บ�ปจะถูกชะล้�ง 

ให้หมดไป (ดู 2 นีไฟ 31:17; แอลม� 13:12; 3 นีไฟ 27:20) โดย 

ผ่�นก�รทำ�ง�นของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ เร�จะมีพลังคว�ม

ส�ม�รถของก�รชดใช้ม�ช่วยให้เร�เป็นวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยที่

ซื่อสัตย์

•	ประธ�นกอร์ดอน บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) เล�่ประสบก�รณ ์

ส่วนตัวที่แสดงให้เห็นว่�สำ�คัญเพียงใดที่เร�ต้องดูแลผู้เปลี่ยน

ใจเลื่อมใสใหม่

“ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสทุกคนต้องได้รับก�ร ‘บำ�รุงเลี้ยงด้วยพระ 

วจนะอันประเสริฐของพระผู้เป็นเจ้�’ (โมโรไน 6:4) จำ�เป็น

อย่�งยิ่งที่เข�จะเข้�ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโควรัมฐ�นะปุโรหิตหรือ 

สม�คมสงเคร�ะห์ เย�วชนหญิง เย�วชนช�ย โรงเรียนวัน 

อ�ทิตย์ หรือปฐมวัย เข�ต้องได้รับก�รกระตุ้นให้ม�ก�รประชุม 

ศีลระลึกเพ่ือรับส่วนศีลระลึก เพ่ือต่อพันธสัญญ�ท่ีทำ�ไว้เม่ือคร้ัง 

บัพติศม�

“ไม่น�นม�นี้ ข้�พเจ้�ฟังช�ยหญิงคู่หนึ่งพูดในวอร์ดบ้�นของ 

ข้�พเจ้� ช�ยคนนี้รับใช้ม�แล้วหล�ยตำ�แหน่งในศ�สนจักร รวม 

ทั้งตำ�แหน่งอธิก�ร ง�นมอบหม�ยล�่สุดของพวกเข�คือก�รผูก 

มิตรสตรีม่�ยกับลูกๆ ของเธอ เข�กล่�วว่�ง�นน้ีทำ�ให้เข�มีคว�ม 

สุขม�กที่สุดในบรรด�ประสบก�รณ์ทั้งหมดในศ�สนจักร

“หญิงส�วคนนี้เต็มไปด้วยคำ�ถ�ม เธอมีแต่คว�มกลัวและคว�ม

วิตกกังวล เธอไม่ปร�รถน�จะทำ�ผิดพล�ด ไม่อย�กพูดอะไรไม่

เข้�ทีที่อ�จทำ�ให้เธอรู้สึกข�ยหน้�หรือทำ�ให้คนอื่นหัวเร�ะเย�ะ 

ช�ยคนนี้กับภรรย�ของเข�นำ�ครอบครัวน้ันม�สู่ศ�สนจักรด้วย

คว�มอดทน นั่งกับพวกเข� ปกป้องพวกเข� คล้�ยกับจะป้องกัน

ไม่ให้เกิดเรื่องใดๆ อันจะทำ�ให้พวกเข�รู้สึกอับอ�ยข�ยหน้� ทั้ง 

คู่ใช้เวล�ตอนเย็นสัปด�ห์ละครั้งอยู่กับครอบครัวนี้ที่บ้�นของ 

พวกเข� สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระกิตติคุณและตอบคำ�ถ�ม 

ม�กม�ย ทั้งคู่จูงครอบครัวเล็กๆ นั้นเหมือนคนเลี้ยงแกะเดินนำ� 

หน�้แกะของเข� ในที่สุด สภ�วก�รณ์ทำ�ให้พวกเข�ต้องย้�ยไป

อยู่อีกเมืองหนึ่ง ‘แต่’ เข�กล่�ว ‘เร�ยังคงเขียนจดหม�ยติดต่อ

กับสตรีผู้นั้น เร�รู้สึกชื่นชมเธอม�ก เวล�นี้เธอมีฐ�นมั่นคงอยู่ใน

ศ�สนจักร เร�ไม่วิตกเรื่องเธออีกเลย ช่�งน่�ยินดีกระไรเช่นนี้ที่

ได้ทำ�ง�นกับเธอ’ 

เสียสละคว�มจองหองทุกรูปแบบ เฉกเช่นดินเหนียวเนื้อนุ่มใน 
มือช่�งป้ันหม้อฝีมือดี คนท่ีใจชอกช้ำ�จะถูกป้ันเป็นรูปเป็นร่�งใน
หัตถ�ของพระอ�จ�รย์ . . .

“. . . คนที่มีใจชอกช้ำ�และวิญญ�ณที่สำ�นึกผิดจะยอมทำ�ทุก 
อย่�งที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงขอให้พวกเข�ทำ� โดยไม่ขัดขืนหรือ 
โกรธเคือง เร�จะเลิกทำ�ต�มวิธีของเร�และเรียนรู้ที่จะทำ�ต�มวิธี
ของพระผู้เป็นเจ้�แทน . . .

“แต่มีอีกมิติหนึ่งของใจที่ชอกช้ำ�—นั่นคือ คว�มกตัญญูอย่�ง 
สุดซึ้งต่อคว�มทุกขเวทน�ของพระคริสต์เพื่อเร�. . . เมื่อเร� 
ระลึกถึงพระผู้ช่วยให้รอดและคว�มทุกขเวทน�ของพระองค์ ใจ 
เร�จะชอกช้ำ�ด้วยคว�มกตัญญูต่อพระผู้ได้รับก�รเจิม

“เมื่อเร�ทำ�ก�รเสียสละท้ังหมดท่ีเร�มีและท้ังหมดท่ีเร�เป็นเพื่อ
พระองค์ พระเจ้�จะทรงทำ�ให้ใจเร�เปี่ยมด้วยสันติ พระองค์จะ 
ทรง ‘เล้�โลมคนที่ชอกช้ำ�ระกำ�ใจ’ (อิสย�ห์ 61:1) และทำ�ให้ชีวิต 
เร�งดง�มด้วยคว�มรักของพระผู้เป็นเจ้�” (ใน Conference  
Report, Oct. 2007, 32–33; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2007 หน้� 38)

โมโรไน 6:3 “ความตั้งใจที่จะรับใช้” 

•	ประธ�นโธมัส  เอส. มอนสันพูดถึงเจตคติที่เร�ทุกคนต้องม ี
เมื่อเร�รับบัพติศม�และได้รับเรียกให้รับใช้ศ�สนจักรดังนี้ “ถึง

แม้คว�มสูงส่งจะเป็นเรื่องส่วน
ตัว และขณะที่แต่ละบุคคลได ้
รับก�รช่วยให้รอดไม่ใช่เป็นกลุ่ม 
ทว่�เป็นร�ยบุคคล แต่คนเร�ม ี
ชีวิตอยู่ในสุญญ�ก�ศไม่ได้ ก�ร 
เป็นสม�ชิกในศ�สนจักรเรียก
ร้องคว�มมุ่งมั่นรับใช้ ตำ�แหน่ง
คว�มรับผิดชอบอ�จไม่มีคว�ม
สำ�คัญอย่�งที่คนทั่วไปยอมรับ 

หรือร�งวัลอ�จไม่เป็นที่รู้กันอย�่งกว้�งขว�ง ก�รรับใช้ที่พระผู้
ช่วยให้รอดทรงยอมรับต้องม�จ�กคว�มคิดที่เต็มใจ มือที่พร้อม 
และใจที่ถว�ยสัตย์ปฏิญ�ณ” (ใน Conference Report, Apr. 
1994, 80; หรือ Ensign, May 1994, 62)

โมโรไน 6:4 “บำารุงเล้ียงด้วยพระวจนะอันประเสริฐของ 
พระผู้เป็นเจ้า”

•	สิ่งซึ่งถูก “กระทำ�” ได้รับผลกระทบหรือได้รับอิทธิพล ใน  
โมโรไน 6:4 วลีน้ีเป็นสัญลักษณ์และมีก�รอ้�งโยงถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึน 
เม่ือพระวิญญ�ณทรงกระทำ�และเปล่ียนแปลงผู้เปล่ียนใจเล่ือมใส 

โมโรไน 1–6
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•	ประธ�นเฮนรีย์  บี. อ�ยริงก์พูดถึงบทบ�ทสำ�คัญที่สุดของ 
พระผู้ช่วยให้รอดในก�รไถ่เร� ท่�นเพิ่มเติมประจักษ์พย�น 
ของท่�นเข้�กับประจักษ์พย�นของโมโรไนว่�พระเยซูทรงเป็น  

“‘พระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรง 
ประสิทธิ์ศรัทธ�ของพวกเข�’  
[โมโรไน 6:4] พระผู้ช่วยให้รอด
ทรงช่วยให้ก�รชำ�ระเร�ให้  
บริสุทธิ์ผ่�นก�รชดใช้ของพระ 
องค์และก�รเช่ือฟังพระบัญญัติ 
ของพระองค์อยู่ในวิสัยที่ทำ�ได้ 
พระผู้ช่วยให้รอดองค์นี้จะทรง 
บำ�รุงเลี้ยงคนที่ลงไปในน้ำ�บัพ- 
ติศม�ด้วยศรัทธ�และรับของ 

ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ เม่ือพวกเข�ระลึกถึงพระองค์ 
ตลอดเวล� และเมื่อพวกเข�ดำ�เนินต่อไปในก�รเชื่อฟังเหมือน
เด็กๆ พระองค์ทรงรับรองว่�พวกเข�จะมีพระวิญญ�ณของพระ 
องค์อยู่กับพวกเข�ตลอดเวล�” (ใน Conference Report, Oct. 
1997, 116; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1998 หน�้ 101)

โมโรไน 6:5 ประชุมกันบ่อย

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองเตือนเร�ให้นึกถึงมิตรภ�พท่ีอยู่ในศ�สนจักรทั่ว 
โลก ท่�นพูดถึงก�รเสียสละของสม�ชิกศ�สนจักรเพื่อทำ�ต�ม 
พระบัญช�สำ�คัญให้ประชุมกันบ่อยๆ ดังนี้

“หน่ึงในบรรด�ประโยชน์ม�กม�ยของก�รเป็นสม�ชิกในศ�สน- 
จักรคือประโยชน์ของก�รเป็นเพื่อนกับวิสุทธิชน ระหว�่งที่ข้�พ- 
เจ้�ทำ�ง�นมอบหม�ยในยุโรป เร�จัดก�รประชุมใหญ่ที่น่�จดจำ� 
สำ�หรับทห�รในเยอรมนี พี่น้องช�ยหญิงที่ดีจำ�นวนม�กของเร� 
ขับรถม�ไกลม�กเพื่อเข้�ร่วมก�รประชุม มีจำ�นวนหนึ่งม�ถึง 
ก่อนหนึ่งคืนและนอนอยู่บนพื้นห้องวัฒนธรรม ไม่ว่�จะต้องเสีย 
สละเพียงใด พวกเข�ต่�งม�ด้วยใจยินดีเพื่อแสวงห�คว�มเป็น 
เพื่อนของเพื่อนวิสุทธิชนยุคสุดท้�ยและโอก�สที่ได้รับก�รสอน 
และก�รจรรโลงใจจ�กผู้นำ�ศ�สนจักร เมื่อเร�ม�รวมกัน เร� 
“ไม่ใช่คนต่�งด้�วต่�งแดนอีกต่อไป แต่ว่�เป็นพลเมืองเดียวกัน
กับธรรมิกชน และเป็นครอบครัวของพระเจ้�’ [เอเฟซัส 2:19]

“พระบัญญัติและพรของเร�คือ ‘ประชุมกันบ่อย, เพื่ออดอ�ห�ร 
และเพื่อสวดอ้อนวอน, และพูดกันเกี่ยวกับคว�มผ�สุกของจิต 
วิญญ�ณพวกเข�’ [โมโรไน 6:5] ในก�รประชุมใหญ่ส�มัญ 
และก�รประชุมอื่นๆ ของศ�สนจักรทั่วโลก เร�ม�รวมกันเพื่อ

“ข้�พเจ้�แน่ใจว่�เร�จะสูญเสียคนท่ีเข้�ม�สู่ศ�สนจักรน้อย 
ม�กๆ ถ้�เร�ดูแลพวกเข�ให้ดีขึ้น” (“จงค้นห�ลูกแกะและจง
ดูแลแกะเถิด” ดู เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน�้ 148–149)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ 
สองพูดถึงคว�มรับผิดชอบอันเป็นส�กลในก�รประคับประคอง 
เพ่ือนสม�ชิกของเร�ให้อยู่ “ในท�งท่ีถูกต้อง” ดังน้ี “ก�รสอนท่ีได้ 
รับก�รดลใจในบ้�นและในศ�สนจักรจะช่วยจัดห�องค์ประกอบ 
อันสำ�คัญย่ิงน้ีของก�รบำ�รุงเล้ียงด้วยพระวจนะอันประเสริฐของ 
พระผู้เป็นเจ้�. . .แน่นอนว่�โอก�สในก�รขย�ยก�รเรียกนั้นมี 
อยู่ทุกแห่งหน คว�มจำ�เป็นของก�รบำ�รุงเล้ียงไม่รู้จักจบส้ิน บิด� 
ม�รด� พี่น้อง มิตรสห�ย ผู้สอนศ�สน� ผู้สอนประจำ�บ้�น ผู้
เยี่ยมสอน ผู้นำ�ฐ�นะปุโรหิต ผู้นำ�องค์ก�รช่วย ครูสอนชั้นเรียน
แต่ละคน ‘ม�จ�กพระผู้เป็นเจ�้’เพื่อสอนเร�และเพื่อคว�มรอด 
ของเร�ในวิธีของเข� ในศ�สนจักรนี้ไม่มีท�งพบคนที่ ไม่ เป็น 
ผู้นำ�ท�งเพื่อนสม�ชิกในฝูงของเข�ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง (ใน 
Conference Report, Apr. 1998, 30–31; หรือดู เลียโฮนา ก.ค.
1998 หน้� 28)

โมโรไน 6:4 “พระผู้ทรงลิขิตและพระผู้ทรงประสิทธิ์
ศรัทธาของพวกเขา”

•	คำ�ว่� พระผู้ทรงลิขิต หม�ยถึง “คนที่ผลิต สร�้ง หรือทำ�ให้ 
เป็นอยู่” (Noah Webster’s First Edition of an American  
Dictionary of the English Language, 1828 [1967]) ใน 
สภ�พท่ีตกแล้วของเร� เร�ต้องพ่ึงพระผู้ช่วยให้รอดเพ่ือให้ได้ม� 
และพัฒน�ศรัทธ� เพร�ะฉะนั้น หลักแห่งคว�มเชื่อข้อสี่จึง
กำ�หนดให้ “ศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์” เป็นหลักธรรมข้อ
แรกของพระกิตติคุณ

คำ�ว�่ พระผู้ทรงประสิทธิ ์ มีหล�ยคว�มหม�ยที่ประยุกต์ใช้ได ้
กับบทบ�ทของพระผู้ช่วยให้รอดในกระบวนก�รพัฒน�ศรัทธ� 
ของเร� หนึ่ง “คนที่ทำ�ให้เสร็จสิ้น คนที่ดำ�เนินก�รครบถ้วน” เร�
ส�ม�รถว�งใจได้ว่�พระเจ้�จะทรงดำ�เนินบทบ�ทของพระองค์
อย�่งครบถ้วนขณะที่เร�ยังคงพย�ย�มเป็นเหมือนพระองค์ม�ก 
ขึ้น สอง “คนที่ทำ�สำ�เร็จหรือทำ�ให้สมบูรณ์” (Noah Webster’s  
First Edition) เม่ือเร�ทำ�สุดคว�มส�ม�รถเพ่ือรักษ�พันธสัญญ� 
ของเร� โดยผ่�นพระคุณของพระองค์เร�จะบรรลุคว�มดีพร้อม 
ในที่สุด ซึ่งเป็นเป้�หม�ยสูงสุดในก�รเดินท�งด้วยศรัทธ�ของ 
เร� นิย�มเกี่ยวกับ ทำาให้เสร็จสิ้น คือ “ขัดจนเป็นเง�ว�วสมกับ 
ที่ตั้งใจไว้” (Noah Webster’s First Edition) เมื่อเร�ม�ห�
พระเจ้�ด้วยศรัทธ�ในฐ�นะบุตรและธิด�ของพระองค์ พระองค์
จะทรงช่วยให้เร�ทำ�จนสุดคว�มส�ม�รถ

บทที่ 53
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“‘ศ�สนจักรดำ�เนินก�รประชุมของพวกเข�ต�มวิธีก�รทำ�ง�นของ 

พระวิญญ�ณ, และโดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธ์ิ; เพร�ะ 

ดังที่อำ�น�จของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์นำ�พวกเข�ไปไม่ว่�จะสั่ง- 

สอน, หรือเพ่ือตักเตือน, หรือเพ่ือสวดอ้อนวอน, หรือเพ่ืออ้อนวอน, 

หรือเพื่อร้องเพลง, แม้ดังนั้นก็ลุล่วง’ (โมโรไน 6:9)

“น่ันคือวิญญ�ณที่ส�ม�รถและควรเป็นลักษณะพิเศษจำ�เพ�ะ

ของก�รนมัสก�รและก�รประชุมศีลระลึกของเร�

“สตรีท่�นหนึ่งกล่�วกับข้�พเจ้�หลังจ�กก�รประชุมที่เปี่ยมด้วย 

พระวิญญ�ณม�กคร้ังหน่ึงว่� ‘ดิฉันจำ�ท้ังหมดท่ีพูดไม่ได้แต่ดิฉัน 

จำ�ได้ว่�เร�รู้สึกอย่�งไรขณะร้องเพลงสวดปิดและก้มศีรษะสวด 

อ้อนวอน’” (“Remembering the Savior’s Atonement,” Ensign, 

Apr. 1988, 13)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่�นระลึกถึงพันธสัญญ�ที่ท่�นทำ�ไว้กับพระผู้เป็นเจ้�บ่อย 

เพียงใด พันธสัญญ�ใดบ้�งที่ท่�นระลึกถึง บ่อยๆ เหตุใด 

ท่�นจึงควรระลึกถึงพันธสัญญ�ทั้งหมดของท่�นบ่อยๆ

•	ท่�นคิดว่�เหตุใดเร�จึงได้รับบัญช�ให้ประชุมกันบ่อยๆ ใน 

ศ�สนจักร ท่�นและคนอ่ืนๆ ได้รับพรอะไรบ้�งจ�กก�รประชุม 

กันบ่อยๆ

•	เหตุใดก�รดำ�เนินก�รประชุมต�มวิธีก�รทำ�ง�นของพระวิญ- 

ญ�ณจึงเป็นเรื่องสำ�คัญ

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	อ่�นคำ�สวดอ้อนวอนศีลระลึกสำ�หรับขนมปังและน้ำ� (ดู โมโรไน 

4–5) ขณะที่อ่�น ให้ใช้คำ�ว่� ข้าพระองค ์แทนคำ�ว่� พวกข้า

พระองค์ และ พวกเขา ตรองดูว่�ก�รทำ�เช่นนี้เปลี่ยนคว�ม

หม�ยของคำ�สวดอ้อนวอนศีลระลึกสำ�หรับท่�นอย่�งไร

•	พิจ�รณ�ว่�ในพระคัมภีร์ช่วงนี้โมโรไนท้�ท�ยเร�กี่ครั้งให้รับ

พระน�มของพระเยซูคริสต์และระลึกถึงพระองค์ เขียนลงใน

บันทึกส่วนตัวของท่�นถึงวิธีต่�งๆ ที่ท่�นจะทำ�ให้ชีวิตใกล้ชิด

พระผู้ช่วยให้รอดม�กขึ้น

แสวงห�คว�มเป็นเพ่ือน—กลุ่มพี่น้องช�ยหญิงท่ีดีในพระกิตติ- 
คุณและก�รปลอบโยนจ�กก�รติดต่อกับพระวิญญ�ณของพระ 
ผู้เป็นเจ้� ในพิธีนมัสก�รของเร� ก�รประทับของพระวิญญ�ณ
องค์นั้นทำ�ให้ใจเร�เปี่ยมด้วยคว�มรักต่อพระผู้เป็นเจ้�และต่อ
เพื่อนวิสุทธิชนของเร�” (ใน Conference Report, Oct. 1997, 
41–42; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1998 หน้� 39)

โมโรไน 6:7 “ไม่พึงมีความช่ัวช้าสามานย์ในบรรดาพวก
เขา”

•	กษัตริย์เบ็นจ�มินอธิบ�ยว่�ก�รล่วงละเมิดเท่�นั้นท่ีชื่อของ 
บุคคลหน่ึงจะถูกลบออก (ดู โมไซย�ห์ 1:12) แอลม�เตือนว่�ช่ือ 
ของคนชั่ว “จะไม่ปนอยู่กับชื่อผู้คนของเร�” (แอลม� 5:57) เวล� 
จะม�ถึงเมื่อแต่ละคนท่ีทำ�คว�มชั่วช้�ส�ม�นย์แสนส�หัสต้อง 
กลับใจห�ไม่แล้วบุคคลน้ันจะไม่มีค่�ควรเข้�ไปในท่ีประทับของ 
พระเจ้�หรือเป็นสม�ชิกในอ�ณ�จักร สม�ชิกที่ไม่กลับใจอ�จ 
สูญเสียสม�ชิกภ�พของพวกเข�ผ่�นก�รลงโทษต�มวินัยศ�สน- 
จักร (ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเภทของบ�ปท่ีต้องดำ�เนินก�ร 
ลงโทษต�มวินัยศ�สนจักรได้ใน บทวิจ�รณ์สำ�หรับโมไซย�ห์  
26:32–36 ในหน้� 164)

โมโรไน 6:7–8

มีการลงโทษตามวินัยศาสนจักร 
ในช่วงสมัยพระคัมภีร์มอรมอนอย่างไร

 
โมโรไน 6:9 “ตามวิธีการทำางานของพระวิญญาณ”

•	เอ็ลเดอร์เดวิด บี. เฮจท์ (1906–2004) แห่งโควรัมอัครส�วก 
สิบสองพูดถึงคว�มสำ�คัญของก�รทูลขอให้พระวิญญ�ณอยู่ใน
ก�รประชุมของเร�

“เรื่องเศร้�อย่�งยิ่งของคว�มเสื่อมถอยในบรรด�ช�วนีไฟต�ม 
ที่มอรมอนบันทึกไว้ในพระคัมภีร์มอรมอนคือก�รสูญเสียพระ 
วิญญ�ณบริสุทธิ์และของประท�นฝ�่ยวิญญ�ณ ปัญญ�และ 
ก�รดลใจบอกให้โมโรไนรวมคำ�แนะนำ�ของมอรมอนบิด�ท่�น 
ไว้ในบันทึกตอนจบของท่�นเกี่ยวกับศ�สนพิธี ศีลระลึก และ 
ธรรมเนียมปฏิบัติของศ�สนจักร ที่น�่สนใจคือประจักษ์พย�น
ต่อไปนี้เกี่ยวกับก�รประชุมของพวกเข�

โมโรไน 1–6
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โมโรไน 7:3–4

การเป็น “ผู้ติดตามที่มีใจสงบสุข” ของ 
พระคริสต์และการ “ดำาเนินชีวิตอย่างสงบสุข” 

หมายความว่าอย่างไร (ดู คพ. 19:23)

 
โมโรไน 7:6–9 “ด้วยเจตนาอันแท้จริง”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองสอน 
ว่�ทุกคนมีโอก�สม�กม�ยที่จะมอบของขวัญแห่งก�รรับใช้ให้ 
เพ่ือนมนุษย์ของพวกเข�และเจตน�ในก�รรับใช้ของพวกเข� 
สำ�คัญอย่�งยิ่ง

“พระคัมภีร์หล�ยข้อสอนว่�พระบิด�บนสวรรค์ทรงทร�บคว�ม 
นึกคิดและเจตน�ของใจเร� (ดู คพ. 6:16; โมไซย�ห์ 24:12;  
แอลม� 18:32) ศ�สด�พย�กรณ์ [มอรมอน] สอนว่� ถ้�ง�น 
ของเร�ได้รับคว�มเชื่อถือว่�เป็นประโยชน์ ง�นนั้นต้องสำ�เร็จ
ลุล่วงด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง

“. . .พระคัมภีร์ให้คว�มกระจ่�งว่�เพื่อทำ�ให้ก�รรับใช้ของเร�ใน 
ศ�สนจักรและก�รรับใช้เพื่อนมนุษย์บริสุทธิ์ เร�ไม่เพียงต้อง 
คำ�นึงว่�จะรับใช้ อย่างไร เท่�น้ัน แต่คำ�นึงด้วยว่� เหตุใด เร�จึง
รับใช้

“คนเร�รับใช้กันด้วยเหตุผลต่�งกันไป และเหตุผลบ�งอย่�งด ี
กว่�เหตุผลอื่น. . . เร�ทุกคนควรพ�กเพียรรับใช้ด้วยเหตุผลที่สูง 
ส่งที่สุดและดีที่สุด

“. . .ข้�พเจ้�จะยกตัวอย่�งเหตุผลหกข้อ และไม่อวดอ้�งว่�รู ้
หมดเปลือก ข�้พเจ�้จะพูดเรียงต�มลำ�ดับจ�กเหตุผลที่สำ�คัญ
น้อยกว่�ไปจนถึงเหตุผลที่สำ�คัญม�กกว่�สำ�หรับก�รรับใช้

“[1] บ�งคนอ�จรับใช้เพร�ะหวังร�งวัลท�งโลก . . .

“[2] อีกเหตุผลหน่ึงของก�รรับใช้—...เพ่ือได้รับมิตรภ�พท่ีดี . . .

“[3] บ�งคนอ�จรับใช้เพร�ะกลัวถูกลงโทษ . . .

“[4] คนอื่นๆ อ�จรับใช้เพร�ะสำ�นึกในหน้�ที่หรือเพร�ะคว�ม
ภักดีต่อเพื่อนหรือครอบครัวหรือประเพณี . . .

“[5] เหตุผลท่ีสูงกว่�น้ันสำ�หรับก�รรับใช้คือหวังร�งวัลนิรันดร์...
“[6] . . . เหตุผลสูงสุดในบรรด�เหตุผลทั้งปวง. . .จิตกุศล . . .

“. . . เร�รับใช้พระผู้เป็นเจ้�ด้วยสุด พลังและพละกำาลัง ของเร� 
เท่�นั้นไม่พอ พระองค์ผู้ทอดพระเนตรเข�้ไปในใจเร�และทรงรู ้
คว�มคิดของเร�ทรงเรียกร้องม�กกว่�น้ี เพ่ือจะยืนโดยปร�ศจ�ก 
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บทที ่   54

บทนำา
บทนี้เร�จะได้อ่�นโอว�ทอันทรงพลังของมอรมอนต�มที่โมโรไน 
บุตรของเข�บันทึกไว้ ก่อนโมโรไน 7 ง�นพระคัมภีร์ของมอรมอน 
ประกอบด้วยก�รย่อง�นเขียนของศ�สด�พย�กรณ์ท่�นอ่ืนๆ เป็น 
หลัก บทนี้เร�จะได้อ่�นโอว�ทอันทรงพลังของมอรมอนที่ให้แก่ 
กลุ่มสม�ชิกที่ชอบธรรมของศ�สนจักร (ดู โมโรไน 7:2–3)  
มอรมอนสอนวิสุทธิชนผู้อยู่ในสังคมท่ีกำ�ลังถดถอยท�งวิญญ�ณ 
ให้รู้วิธีใกล้ชิดพระผู้เป็นเจ้� ป�ฐกถ�ครั้งนี้เน้นคว�มจำ�เป็นของ 
ก�รมีแรงจูงใจหรือเจตน�ท่ีถูกต้องในก�รกระทำ�ของเร� วิธีแยก 
แยะดีชั่ว และคว�มสัมพันธ์ที่สำ�คัญระหว�่งศรัทธ� คว�มหวัง 
และจิตกุศล

บทวิจารณ์
โมโรไน 7:2–3 “สถานพักผ่อนของพระเจ้า”

•	พระคัมภีร์มักพูดถึง “สถ�นพักผ่อนของพระเจ้�” หลังจ�กอ้�ง 
โมโรไน 7:3 ประธ�นโจเซฟ เอฟ. สมิธ (1838–1918) เขียนดังนี้

“นี่เป็นข้อคว�มที่สำ�คัญม�ก สถ�นพักผ่อนในที่นี้มิได้หม�ยถึง 
สถ�นพักผ่อนท�งก�ย เพร�ะไม่มีสถ�นพักผ่อนท�งก�ยเช่นน้ัน 
ในศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์ สถ�นพักผ่อนที่กล่�วถึงคือ 
สถ�นพักผ่อนท�งวิญญ�ณและสันติสุขซ่ึงเกิดจ�กคว�มเช่ืออัน 
มั่นคงในใจมนุษย์ถึงคว�มจริง ด้วยเหตุนี้เร�จึงอ�จเข้�สู่สถ�น 
พักผ่อนของพระเจ้�ในเวล�นี้ได้โดยเข้�ถึงก�รเข้�ใจคว�มจริง 
ในพระกิตติคุณ. . . ใช่ว่�ทุกคนต้องแสวงห�สถ�นพักผ่อนดัง 
กล�่ว เพร�ะมีคนม�กม�ยครอบครองอยู่แล้ว คนที่จิตใจของ
พวกเข�หมดคว�มข้องใจ และคนที่ทุ่มเททำ�ก�รเรียกอันสูงส่ง
ของตนด้วยเจตน�รมณ์อันแน่วแน่ในใจว่�จะยืนหยัดในคว�ม 
จริง คนที่กำ�ลังเดินด้วยคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและคว�มชอบ 
ธรรมไปต�มเส้นท�งท่ีทำ�เคร่ืองหม�ยไว้ให้วิสุทธิชนผู้พอใจ
ติดต�มพระเยซูคริสต์ . . .

“ข้�พเจ้�ขอบพระทัยพระบิด�ของเร�ที่ข้�พเจ้�ได้คว�มรู้เกี่ยว 
กับคว�มจริงนี้ ที่ข้�พเจ้�รู้ว่�พระเยซูคือพระคริสต์ ผู้ซึ่งสถ�น 
พักผ่อนและคว�มรอดมีอยู่ในพระองค์เท�่นั้น ดังพระผู้เป็นเจ�้
ทรงพระชนม์ คนที่ถูกหลอกคือคนที่ทำ�ต�มมนุษย์และปรัชญ�
ของมนุษย์ แต่คนที่มีคว�มสุขคือคนที่เข้�สู่สถ�นพักผ่อนของ
ผู้ติดต�มที่มีใจสงบสุขของพระคริสต์ โดยได้คว�มหวังม�กพอ
นับจ�กนี้เป็นต้นไปจนกว่�พวกเข�จะพักผ่อนกับพระองค์ใน
สวรรค์” (Gospel Doctrine, 5th ed. [1939], 126, 128)
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สัญญ�ที่อ่�นพบในหนังสือย�กอบ ท่�นเข้�ไปในป�่ด้วยศรัทธ�
ว่�ก�รสวดอ้อนวอนของท่�นจะได้รับคำ�ตอบ ท่�นต้องก�รรู้ว�่
ควรเข้�ร่วมกับศ�สนจักรใด ท่�นว่�ง่�ยม�กพอจะพร้อมทำ�สิ่ง
ใดก็ต�มที่ขอให้ท�่นทำ� ด้วยเหตุนี้ท�่นจึงสวดอ้อนวอน อย่�ง
ที่เร�ต้องทำ� โดยตั้งใจอยู่แล้วว่�จะเชื่อฟัง” (ใน Conference 
Report, Oct. 2003, 95; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน�้ 108)

โมโรไน 7:12–19  แสงสว่างของพระคริสต์

•	Bible Dictionary ให้คำ�อธิบ�ยดังนี้

“แสงสว�่งของพระคริสต์คือสิ่งที่ซ่อนแฝงอยู่ในคำ�ว่� ก�รรู้แจ้ง 
เห็นจริง คว�มรู้ และอิทธิพลที่สูงส่ง จรรโลงใจ และคุ้มครอง 
ป้องกันซึ่งบังเกิดแก่มนุษย์เพร�ะพระเยซูคริสต์ ตัวอย่�งเช่น  
พระคริสต์ทรงเป็น ‘แสงสว�่งที่แท้จริงซึ่งให้คว�มสว่�งทุกคนที ่
ม�ในโลก’ (คพ. 93:2; ยอห์น 1:9) แสงสว�่งของพระคริสต์เติม 
เต็ม ‘คว�มกว้�งใหญ่ไพศ�ลของที่ว่�ง’ และเป็นวิธีที่พระคริสต ์
ทรงส�ม�รถอยู่ ‘ในสิ่งทั้งปวง, ทรงผ่�นทะลุสิ่งทั้งปวง, และทรง 
อยู่ร�ยรอบสิ่งทั้งปวง’ แสงสว่�งของพระคริสต์ ‘ให้ชีวิตแก่สิ่ง 
ทั้งปวง’ และเป็น ‘กฎที่โดยกฎนั้นสิ่งทั้งปวงถูกปกครอง’ อีกทั้ง 
เป็น ‘คว�มสว่�งที่ชุบชีวิต’ ให้แก่คว�มเข้�ใจของมนุษย์ (ดู 
คพ. 88:6–13,  41) ในลักษณะนี้ แสงสว่�งของพระคริสต์จึง
เก่ียวข้องกับมโนธรรมของมนุษย์และบอกถูกจ�กผิด (ดู โมโรไน 
7:12–19)

“แสงสว่�งของพระคริสต์ไม่ควรนำ�ม�สับสนกับพระวิญญ�ณ
บริสุทธิ์ แสงสว�่งของพระคริสต์ไม่ใช่บุคคล อิทธิพลของแสง
สว่�งนั้นเป็นก�รเริ่มต้นและเตรียมบุคคลให้พร้อมรับพระ
วิญญ�ณบริสุทธิ์ แสงสว่�งของพระคริสต์จะนำ�จิตวิญญ�ณที่
ซื่อสัตย์ผู้ ‘สดับฟังสุรเสียง’ ให้ไปพบพระกิตติคุณที่แท้จริงและ
ศ�สนจักรที่แท้จริงและด้วยเหตุนี้จึงได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ 
(ดู คพ. 84:46–48)” (“Light of Christ,” 725; ดู คู่มือพระคัมภีร์ 
“สว�่ง (คว�ม), แสงสว�่ง, แสงสว่�งของพระคริสต์”; แน่วแน่
ต่อศรัทธา: ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน�้ 122)

•	“มโนธรรมคือก�รแสดงให้ประจักษ์ของแสงสว่�งของพระ
คริสต์ โดยทำ�ให้เร�ตัดสินดีชั่วได้” (แน่วแน่ต่อศรัทธา หน้� 95– 
96) “พระวิญญ�ณของพระคริสต์” (โมโรไน 7:16) และ “แสง 
สว่�งของพระคริสต์” (ข้อ 18–19) เป็นวลีพระคัมภีร์ท่ีมักมีคว�ม 
หม�ยเหมือนกัน

ประธ�นบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบสอง  
เป็นพย�นว่�แสงสว่�งดังกล่�วเป็นของประท�นที่จะช่วยให้เร�
แยกแยะดีชั่วได้

ข้อตำ�หนิต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้�ในวันสุดท�้ย เร�ต้องรับใช้
พระองค์ด้วยสุด ใจและความนึกคิด ของเร�ด้วย

“ก�รรับใช้ด้วยสุดใจและคว�ม 
นึกคิดของเร�เป็นก�รท้�ท�ย 
ขั้นสูงสำ�หรับเร�ทุกคน ก�รรับ 
ใช้เช่นนั้นต้องไม่มีคว�มทะเยอ 
ทะย�นที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วน 
ตน แต่ต้องมีคว�มรักอันบริสุทธ์ิ 
ของพระคริสต์เป็นแรงจูงใจเท่� 
นั้น” (ใน Conference Report, 
Oct. 1984, 13–16;  หรือ   Ensign, 
Nov. 1984, 12–15)

•	ประธ�นม�เรียน จี. รอมนีย์ (1897–1988) แห่งฝ�่ยประธ�น 
สูงสุดเล่�ประสบก�รณ์เกี่ยวกับคว�มสำ�คัญของเจตน�อัน
บริสุทธิ์สำ�หรับก�รทำ�สิ่งชอบธรรม ดังนี้ 

“ร�วยี่สิบห้�ปีก่อน ข้�พเจ้�กับซิสเตอร์รอมนีย์ย�้ยเข้�ไปอยู่ใน 
วอร์ดที่เพิ่งเริ่มสร้�งอ�ค�รประชุม จำ�นวนเงินบริจ�คที่อธิก�ร 
คิดว่�ข�้พเจ�้ควรบริจ�คทำ�ให้ข�้พเจ้�ตกใจพอสมควร ข้�พเจ้� 
คิดว่�อย�่งน้อยก็ม�กเป็นสองเท�่ของที่เข�ควรขอ อย่�งไรก็ด ี
ข้�พเจ้�เพ่ิงได้รับเรียกสู่ตำ�แหน่งที่ค่อนข้�งสูงในศ�สนจักร  
ข้�พเจ�้จึงไม่ส�ม�รถ [ตอบปฏิเสธ] ได้เลย ด้วยเหตุนี้ ข�้พเจ้� 
จึงพูดว่� ‘ผมจะจ�่ยครับอธิก�ร แต่ผมจะต้องจ�่ยเป็นงวดๆ นะ
ครับเพร�ะผมไม่มีเงิน’ และข้�พเจ้�เริ่มจ่�ยต�มนั้น ข้�พเจ้�
จ่�ยและจ่�ยจนข้�พเจ้�เหลืออีกส�มงวดสุดท้�ยเม่ือข้�พเจ้�
กำ�ลังอ่�นพระคัมภีร์มอรมอนซึ่งทำ�เป็นปกติอยู่แล้วและอ่�นถึง
พระคัมภีร์ข้อที่กล่�วว่� 

“‘. . .ห�กมนุษย.์ . .จะให้ของขวัญ. . .อย่�งเสียไม่ได้; ดังนั้น 
สำ�หรับเข�จะนับว่�เป็นเช่นเดียวกับเข�ได้เก็บของขวัญนั้นไว้; 
ดังนั้นจึงนับว่�เข�ชั่วต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ�้.’ (โมโรไน 7:8.)

“ข้อนี้ทำ�ให้ข้�พเจ้�ตกใจเพร�ะข้�พเจ้�จ่�ยไปแล้วหนึ่งพัน 
ดอลล�ร์ ข้�พเจ�้จ่�ยอีกส�มงวดต�มที่สัญญ�ไว้ จ�กนั้นจึง 
จ่�ยอีกหล�ยงวดเพื่อให้พระเจ้�มั่นใจว่�ข้�พเจ้�ทำ�ด้วยเจตคติ
ที่ถูกต้อง” (“Mother Eve, a Worthy Exemplar,” Relief Society 
Magazine, Feb. 1968, 84–85)

•	ประธ�นเฮนรีย์  บี. อ�ยริงก์แห่งฝ�่ยประธ�นสูงสุดสอนว�่ 
ก�รสวดอ้อนวอนด้วยเจตน�แท้จริงครอบคลุมถึงก�รเต็มใจ
เชื่อฟังคำ�แนะนำ�ใดก็ต�มที่ม�จ�กพระเจ้�: “เด็กหนุ่มโจเซฟ  
สมิธแสดงให้เร�เห็นวิธีสวดอ้อนวอนแบบนั้น ท่�นเชื่อในคำ� 

โมโรไน 7
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ให้คว�มสว่�งแก่ประช�ช�ติท้ังส้ินและทำ�ให้แต่ละบุคคลมีระดับ 
คว�มเข�้ใจสูงขึ้น . . .

“เร�เช่ือว่�พระผู้เป็นเจ้�ได้ประท�นและจะประท�นคว�มรู้ให้คน 
ทั้งปวงม�กพอเพื่อช่วยพวกเข�ระหว่�งท�งสู่คว�มรอดนิรันดร์’ 
(ถ้อยแถลงของฝ่ายประธานสูงสุดเกี่ยวกับความรักของพระผู้
เป็นเจ้าต่อมวลมนุษยชาต ิ 15 ก. พ. 1978)” (เจมส์ อี. เฟ�สท์ 
ใน Conference Report, Apr. 1980, 15; หรือ Ensign, May 
1980, 12)

•	เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต  ดี. เฮลส์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ย 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งแสงสว่�งของพระคริสต์กับของประท�น
แห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ดังนี้

“เร�แต่ละคนนำ�แสงสว่�งเข้�ม�ในโลก—แสงสว่�งของพระ
คริสต์ . . .

“ก�รใช้แสงสว่�งของพระคริสต์เพ่ือแยกแยะและเลือกสิ่งถูก 
จะนำ�เร�ไปสู่แสงท่ีสว่�งกว่�ม�ก แม้ของประท�นแห่งพระวิญ- 
ญ�ณบริสุทธิ์” (ใน Conference Report, Apr. 2002, 80; หรือ  
เลียโฮนา ก.ค. 2002 หน�้ 86)

โมโรไน 7:17  การดลใจจากแหล่งที่ไม่คู่ควร

•	ซ�ต�นมีคว�มส�ม�รถในก�รให้ก�รเปิดเผยเท็จแก่คนที่ 
พย�ย�มบังคับหรือกดดันก�รเปิดเผย ก�รสื่อส�รจ�กซ�ต�น 
มักทำ�ให้เร�ออกห่�งจ�กพระคริสต์เสมอ ประธ�นบอยด์  เค. 
แพคเกอร์แนะนำ�เร�เกี่ยวกับข�่วส�รเท็จท�งวิญญ�ณ ดังนี้

“จงระวังเสมอเกลือกก�รดลใจจ�กแหล่งที่ไม่คู่ควรจะหลอก 
ท่�น แหล่งนั้นส�ม�รถให้ข่�วส�รเท็จท�งวิญญ�ณแก่ท่�นได้  
มีวิญญ�ณปลอมเฉกเช่นมีเทพปลอม (ดู โมโรไน 7:17) จงระวัง
เกลือกท่�นจะถูกหลอก เพร�ะม�รจะปลอมตัวเป็นเทพของ 
คว�มสว�่ง

“ส่วนที่เป็นวิญญ�ณของเร�และส่วนที่เป็นอ�รมณ์คว�มรู้สึก 
ของเร�สัมพันธ์กันแนบแน่นจนอ�จเข้�ใจผิดคิดว่�แรงกระตุ้น 
ท�งอ�รมณ์เป็นแรงกระตุ้นท�งวิญญ�ณ บ�งครั้งเร�พบคนผู ้
ได้รับสิ่งที่พวกเข�ทึกทักว่�เป็นก�รกระตุ้นเตือนท�งวิญญ�ณ 
จ�กพระผู้เป็นเจ้� ทั้งที่ก�รกระตุ้นเตือนเหล่�นั้นมีศูนย์รวมอยู ่
ในอ�รมณ์หรือไม่ก็ม�จ�กปฏิปักษ์” (“The Candle of the Lord,” 
Ensign, Jan. 1983, 55–56)

โมโรไน 7:19–25 “ยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่าง”

•	มอรมอนสอนว่�ศรัทธ�เป็นกุญแจสู่ก�รยึดมั่นในสิ่งที่ดีทุก 
อย่�ง (ดู โมโรไน 7:25) ในก�รอธิบ�ยวิธี “ยึดมั่นในสิ่งที่ดีทุก

“ไม่ว่�จะเรียกแสงสว่�งในจิตใจหรือคว�มรู้ถูกผิดว่�แสงสว่�ง 
ของพระคริสต์ คว�มรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือมโนธรรม ทั้งหมดนี้
ล้วนนำ�เร�ให้ควบคุมก�รกระทำ�ของตน—เว้นแต่เร�จะข่มไว้
หรือไม่นำ�พ� . . .

“ช�ย หญิง และเด็กทุกคนในทุกช�ติ ศ�สน� หรือสีผิว—ทุก
คน ไม่ว�่พวกเข�จะอยู่ที่ไหนหรือเชื่ออะไรหรือทำ�อะไร—ล้วน
มีแสงสว่�งที่ไม่ดับสูญของพระคริสต์” (ดู “คว�มสว่�งของพระ
คริสต์” เลียโฮนา เม.ย. 2005 หน้� 9-10)

•	ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ (1876–1972) ระบุคว�มแตก
ต่�งบ�งอย่�งระหว่�งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์กับแสงสว่�งของ
พระคริสต์ ดังนี้ 

“เร�ไม่ควรนำ�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ม�ปะปนกับพระวิญญ�ณ
ซ่ึงเติมเต็มคว�มกว้�งใหญ่ไพศ�ลของห้วงอวก�ศหรือซึ่งสถิต
อยู่ทุกแห่งหน พระวิญญ�ณไม่ใช่บุคคล ไม่มีขน�ด ไม่มีมิติ  
ออกม�จ�กที่ประทับของพระบิด�และพระบุตรและอยู่ในสิ่ง 
ทั้งปวง เร�ควรใช้สรรพน�มเมื่อพูดถึงพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ซึ่ง 
เป็นบุคคลว่� ‘พระองค์ (he)’ และเมื่อพูดถึงพระวิญญ�ณว่� 
‘วิญญ�ณ (it)’ แม้เมื่อเร�พูดถึงอำ�น�จหรือของประท�นแห่ง 
พระวิญญ�ณบริสุทธ์ิเร�ก็จะพูดว่� ‘อำ�น�จหรือของประท�น (it)’

“พระวิญญ�ณบริสุทธิ์ต�มที่เร�ได้รับก�รสอนในก�รเปิดเผย 
ยุคปัจจุบันคือสม�ชิกองค์ที่ส�มในพระผู้เป็นเจ้�ส�มพระองค์ 
และเป็นรูปก�ยของวิญญ�ณ คำ�ที่มีคว�มหม�ยเดียวกันได้แก่  
พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้� พระวิญญ�ณของพระเจ้� พระ 
วิญญ�ณแห่งคว�มจริง พระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์ พระผู้ปลอบ 
โยน ทั้งหมดนี้ล้วนอ้�งถึงพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ ส่วนใหญ่จะใช ้
คำ�ดังกล่�วเมื่อเกี่ยวข้องกับพระวิญญ�ณของพระเยซูคริสต์ ที่
มีชื่อเรียกเช่นกันว่�คว�มสว่�งของคว�มจริง แสงสว�่งของพระ 
คริสต์ พระวิญญ�ณของพระผู้เป็นเจ้�และพระวิญญ�ณของ
พระเจ้� แต่แยกจ�กกันและไม่เหมือนกัน เร�มีคว�มสับสนม�ก
เพร�ะไม่กระจ่�งนักในคว�มคิดเร� (Doctrines of Salvation,  
comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 1:49–50)

•	ก�รดลใจของพระผู้เป็นเจ้�ผ่�นแสงสว่�งของพระคริสต์ไม่ 
จำ�กัดเฉพ�ะสม�ชิกของศ�สนจักรนี้เท�่นั้น แสงสว�่งของพระ
คริสต์มีอิทธิพลต่อผู้นำ�หล�ยคนของโลก

“ฝ่�ยประธ�นสูงสุดกล่�วว่�

“‘ผู้นำ�ศ�สน�คนสำ�คัญๆ ของโลก เช่น โมฮัมหมัด ขงจื๊อ และ 
นักปฏิรูปทั้งหล�ย เช่นเดียวกับนักปรัชญ� รวมทั้งโสเครติส  
เพลโต และคนอื่นๆ ล้วนได้รับแสงสว่�งส่วนหนึ่งของพระผู้เป็น 
เจ้� พระผู้เป็นเจ�้ประท�นคว�มจริงท�งศีลธรรมแก่พวกเข�เพื่อ 
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โมโรไน 7:29–31 เหล่าเทพที่ปฏิบัติ

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบ
สองอธิบ�ยว่�พระคัมภีร์มอรมอนเปิดเผยก�รดำ�รงอยู่จริงของ
เหล�่เทพ ดังนี้

“ข้�พเจ้�เชื่อมั่นว่�ส�ระสำ�คัญอันลึกซึ้งประก�รหนึ่งของพระ 
คัมภีร์มอรมอนคือบทบ�ท คว�มแพร่หล�ย และก�รมีส่วน 
สำ�คัญของเหล่�เทพในเรื่องร�วพระกิตติคุณ . . .

“สิ่งหนึ่งที่จะสำ�คัญม�กขึ้นในชีวิตเร� ยิ่งเร�อยู่น�นก็ยิ่งสำ�คัญ  
คือก�รดำ�รงอยู่จริงของเหล่�เทพ ง�นและก�รปฏิบัติศ�สนกิจ 
ของเทพท้ังหล�ย ในท่ีน้ีข้�พเจ้�ไม่ได้หม�ยถึงเทพโมโรไนเท่�น้ัน 
แต่หม�ยถึงเหล่�เทพที่ปฏิบัติคนอื่นๆ เช่นกัน ผู้อยู่กับเร�และ
อยู่รอบตัวเร� มีอำ�น�จช่วยเหลือเร�และทำ�อย่�งนั้น (ดู 3 นีไฟ 
7:18; โมโรไน 7:29–32, 37; คพ. 107:20). . . .

“ข้�พเจ้�เชื่อว่�เร�ต้องพูดถึง เชื่อ และแสดงประจักษ์พย�น 
เกี่ยวกับก�รปฏิบัติของเหล่�เทพม�กกว่�ที่เร�ทำ�บ�งครั้ง เหล่� 
เทพเป็นวิธีที่สำ�คัญวิธีหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้�ในก�รเป็นพย�น 
ผ่�นม�่น และไม่มีเอกส�รใดในโลกนี้สอนหลักธรรมนั้นชัดเจน
และทรงพลังเท�่พระคัมภีร์มอรมอน” (“For a Wise Purpose,” 
Ensign, Jan. 1996, 16–17)

•	เอ็ลเดอร์บรูซ ซี. ฮ�เฟนแห่งส�วกเจ็ดสิบสอนว่�เหล่�เทพยัง 
คงปฏิบัติต่อลูกหล�นมนุษย์

“ก�รปฏิบัติของ เทพ ที่มองไม่เห็น เหล่�นี้เป็นหนึ่งในรูปแบบ 
สูงส่งท่ีสุดของก�รปฏิสัมพันธ์ระหว่�งสวรรค์กับแผ่นดินโลก  
โดยแสดงให้เห็นว่�พระผู้เป็นเจ้�ทรงห่วงใยเร�และทรงมอบ
คว�มมั่นใจที่ชัดเจนแน่นอนและก�รค้ำ�จุนท�งวิญญ�ณให้คน
เหล�่นั้นที่ต้องก�รอย่�งยิ่ง . . .

“เหล�่เทพม�เมื่อใด ถ�้เร�พย�ย�มดำ�รงตนให้มีค�่ควร เหล่� 
เทพจะอยู่ใกล้เร�เมื่อเร�ต้องก�รพวกท่�นม�กที่สุด” (“When  
Do the Angels Come?” Ensign, Apr. 1992, 12, 16)

โมโรไน 7:29–31

อะไรคือพันธกิจจำาเพาะของเหล่าเทพที่ปฏิบัติ

 
โมโรไน 7:32–39 ศรัทธาในพระเยซูคริสต์

•	เอ็ลเดอร์ริช�ร์ด  จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง 
แนะนำ�เร�เก่ียวกับคว�มหม�ยของก�รมีศรัทธ�ในพระเยซูคริสต์ 
ดังนี้

อย่�ง” ด้วยศรัทธ� ข่�วเยี่ยมสอนของสม�คมสงเคร�ะห์สอน
ดังนี้

“ก�รสร้�งประจักษ์พย�นส่วนตัวเป็นเรื่องของคว�มปร�รถน� 
และก�รเลือกที่เพิ่มพูนศรัทธ�และคว�มหวังของเร� เมื่อเร� 
ปร�รถน�จะ ‘ยึดมั่นในสิ่งที่ดีทุกอย�่ง’ เร�จำ�เป็นต้องเลือก
ก�รกระทำ�ที่เพิ่มพูนศรัทธ�ของเร� ได้แก่

“เร�จะกันเวล�ที่มีคว�มหม�ยไว้สวดอ้อนวอน

“เร�ระลึกถึงและต่อพันธสัญญ� 
ของเร�เป็นประจำ�ผ่�นก�รรับ
ส่วนศีลระลึกและก�รเข้�พระ
วิห�ร

“เร�ใช้พระคัมภีร์เป็นแผนท่ีถนน 
ส่วนตัวเพ่ือนำ�ท�งเร�ในก�ร 
กระทำ�ของเร�

“เร�ผูกมิตรกับคนที่ช่วยเร�
สร้�งประจักษ์พย�นของเร�

“เร�ทำ�ให้ก�รรับใช้เป็นส่วนหน่ึง 
ของกิจวัตรประจำ�วัน”

(“Lay Hold upon Every Good Thing,” Ensign, Mar. 1991, 70)

•	ขณะรับใช้ในฝ่�ยประธ�นปฐมวัยส�มัญ ซิสเตอร์มิเชลีน  พี. 
กร�สซ์ลีกล่�วว่� เม่ือเร�ทำ�ดีเท่�กับเร�ทำ�ให้ตัวเร�เป็นพันธมิตร 
กับพระผู้เป็นเจ้� “เร�ส�ม�รถฝึกฝนสำ�นึกท�งวิญญ�ณของเร� 
ได้ในลักษณะเดียวกันจนเร�ยอมรับพระประสงค์ของพระบิด� 
บนสวรรค์สำ�หรับเร� เร�ฝึกฝนสำ�นึกท�งวิญญ�ณโดยทำ�ส่ิงท่ีดี 
เร�ได้รับก�รสอนให้ ‘ค้นห�อย่�งขยันหมั่นเพียรโดยผ่�นแสง
สว่�งของพระคริสต์เพื่อท่�นจะรู้คว�มดีจ�กคว�มชั่ว; และห�ก 
ท่�นยึดมั่นในสิ่งที่ดีไว้ทุกอย่�ง, และห�ตำ�หนิไม่, ท่�นจะเป็น
ลูกของพระคริสต์อย่�งแน่นอน.’ (โมโรไน 7:19)” (“Follow Him,” 
Ensign, Nov. 1989, 93)

โมโรไน 7:22–32

หลักธรรมที่อธิบายไว้ในข้อเหล่านี้ช่วยให้เรา 
“ยึดมั่นในสิ่งที่ดีทุกอย่าง” ได้อย่างไร
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เสมอไป สันติผ�่นม�ท�งคว�มหวัง” (ใน Conference Report, 
Oct. 1999, 73; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน�้ 72)

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองสอนว่� เร�ส�ม�รถมีคว�มหวังได้ เพร�ะคว�ม 
ช่วยเหลือจ�กสวรรค์มีให้เร�ตลอดเวล� “แม้เมื่อลมแห่งคว�ม 
ย�กลำ�บ�กพัดม� พระบิด�ของเร�ยังทรงทำ�ให้เร�ตรึงแน่นใน 
คว�มหวังของเร� พระเจ้�ทรงสัญญ�ว่� ‘เร�จะไม่ละทิ้งท่�นทั้ง 
หล�ยไว้ให้เปล่�เปลี่ยว’ [ยอห์น 14:18] และพระองค์จะทรง  
‘อุทิศคว�มทุกข์ [ของเร�] ให้เป็นพร [ของเร�]’ [2  นีไฟ 2:2]  
แม้เมื่อก�รทดลองของเร�ดูเหมือนท่วมท้น เร�ส�ม�รถดึงพลัง 
และคว�มหวังได้จ�กคำ�สัญญ�อันแน่นอนของพระเจ้�ที่ว่�  
‘อย่�กลัวเลยและอย่�ท้อถอย . . .  เพร�ะว่�ก�รสงคร�มนั้นไม่ใช ่
ของท่�น แต่เป็นของพระเจ้�’ [2  พงศ�วด�ร 20:15]” (ใน  
Conference Report, Oct. 1998,  33; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 
1999 หน�้ 30)

โมโรไน 7:43–44 “ความอ่อนโยน, และใจนอบน้อม”

•	อธิก�รเอช. เดวิด เบอร์ตันแห่งฝ่�ยอธิก�รควบคุมพูดถึงคุณ- 
ธรรมและขั้นตอนของก�รได้คว�มอ่อนโยนดังนี้ “คว�มอ่อนโยน 
สำ�คัญยิ่งต่อก�รเป็นเหมือนพระคริสต์ม�กขึ้น ห�กปร�ศจ�ก 
คว�มอ่อนโยนเร�จะพัฒน�คุณธรรมสำ�คัญอื่นๆ ไม่ได้เลย  
มอรมอนบอกว่� ‘ไม่มีใครจะเป็นที่ยอมรับต่อพระพักตร์พระผู้ 
เป็นเจ้�, นอกจ�กผู้ที่มีคว�มอ่อนโยนและใจนอบน้อม’ (โมโรไน 
7:44) ก�รได้คว�มอ่อนโยนเป็นกระบวนก�ร พระเจ้�ทรงขอให ้
เร� ‘รับก�งเขนแบกทุกวัน’ (ลูก� 9:23) ก�รยกน้ำ�หนักไม่ 
ควรเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยชั่วครั้งชั่วคร�ว คว�มอ่อนโยนที่ม�ก
ขึ้นไม่ได้แปลว�่คว�มอ่อนแอ แต่ ‘คว�มอ่อนโยนคือก�รแสดง 
ตนด้วยท่�ทีของ เมตตา และ ความสุภาพอ่อนน้อม สะท้อน
คว�มมั่นใจ คว�มเข้มแข็ง คว�มสุขุมเยือกเย็น สะท้อนคว�ม 
ทะนงตนและก�รควบคุมตนเองอย่�งแท้จริง’ Neal A. Maxwell, 
“Meekly Drenched in Destiny,”  ใน  Brigham Young University 
1982–1983 Fireside and Devotional Speeches [1983], 2) 
คว�มอ่อนโยนที่ม�กขึ้นจะยอมให้เร�รับก�รสอนจ�กพระวิญ- 
ญ�ณ” (ใน Conference Report Oct. 2004, 104–105; หรือ  
เลียโฮนา พ.ย. 2004 หน�้ 123)

โมโรไน 7:44 ศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล

•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ดแห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง 
อธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มจริงท่ีสำ�คัญของศรัทธ� คว�ม 
หวัง และจิตกุศล ดังนี้ 

“ก�รมีศรัทธ�ที่ไม่ส่ันคลอนในพระเยซูคริสต์คือก�รทำ�ให้ชีวิต 
เร�ท่วมท้นด้วยแสงเจิดจ้� ท่�นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำ�พังกับปัญห� 
ที่รู้อยู่ว่�ท่�นแก้ไม่ตกหรือควบคุมไม่ได้ เพร�ะพระองค์ตรัสว่� 
‘หากเจ้าจะมีศรัทธาในเรา เจ้�จะมีพลังคว�มส�ม�รถทำ�สิ่งใด
ก็ต�มที่ เราเห็นสมควร’ (โมโรไน 7:33; เน้นตัวเอน)

“ถ้�ท่�นหมดกำ�ลังใจ เจ็บปวดทรม�นเพร�ะก�รล่วงละเมิด ถ�้ 
ท่�นป่วย โดดเดี่ยว หรือต้องก�รก�รปลอบโยนและกำ�ลังใจ 
อย�่งม�ก ข�้พเจ�้เป็นพย�นอย่�งจริงจังว�่พระเจ้�จะทรงช่วย 
ท่�นเมื่อท่�นตั้งใจเชื่อฟังกฎท�งวิญญ�ณซึ่งในน้ันกำ�หนด 
คว�มช่วยเหลือเอ�ไว้ พระองค์ทรงเป็นพระบิด�ของท�่น ท่�น 
เป็นลูกของพระองค์ พระองค์ทรงรักท่�น พระองค์จะไม่ทรง
ทำ�ให้ท่�นผิดหวัง ข้�พเจ้�รู้ว่�พระองค์จะประท�นพรท�่น” (ใน 
Conference Report, Oct. 1991,  118; หรือ Ensign, Nov. 
1991, 86)

โมโรไน 7:40–44 ความหวัง

•	มอรมอนพูดถึงคว�มหวังที่ม�จ�กหรือเกิดจ�กศรัทธ�ใน 
พระคริสต์ (ดู โมโรไน 7:40,  42) คว�มหวัง ที่มีศูนย์รวมอยู่ใน 
พระชนม์ชีพและพระพันธกิจของพระเจ้�พระเยซูคริสต์ มีพลัง 
ยกเร�ให้อยู่เหนือคว�มย�กลำ�บ�กใดก็ต�มที่เร�อ�จพบเจอ 
ประธ�นเจมส์ อี. เฟ�สท์ (1920–2007) แห่งฝ�่ยประธ�นสูงสุด
สอนว่�คว�มหวังนำ�สันติเข้�ม�ในชีวิตที่วุ่นว�ย 

“มีแหล่งคว�มหวังม�กม�ยนอกเหนือจ�กคว�มส�ม�รถ ก�ร 
เรียนรู้ คว�มเข้มแข็ง และสติปัญญ�ของเร� แหล่งหนึ่งคือของ 
ประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ โดยผ่�นพรอันน่�อัศจรรย ์
ของสม�ชิกองค์นี้ในพระผู้เป็นเจ้�ส�มพระองค์ เร�จะ ‘รู้คว�ม
จริงของทุกเรื่อง’ [โมโรไน 10:5]

“คว�มหวังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตวิญญ�ณเร� ข�้พเจ้�ทร�บ 
ว่�ทุกคนต้องก�รคว�มหวัง—ไม่ว�่หนุ่มส�วหรือสูงวัย เข้มแข็ง 
หรืออ่อนแอ ร่ำ�รวยหรือย�กจน ในพระคัมภีร์มอรมอนเร�ได้รับ 
คำ�แนะนำ�ว่� ‘ดังนั้น, ผู้ใดที่เชื่อในพระผู้เป็นเจ้�จะ หวังได้อย่าง 
แน่แท ้ เพื่อโลกที่ดีกว�่นี้, แท้จริงแล้ว, แม้มีที่ท�งพระหัตถ์ขว� 
ของพระผู้เป็นเจ้�, ซึ่งคว�มหวังนี้ม�จ�กศรัทธ�, อันจะทำ�สมอ
ให้จิตวิญญ�ณมนุษย์, ซึ่งจะทำ�ให้พวกเข�มั่นคงและแน่วแน่, 
ทำ�ง�นดีม�กม�ยอยู่เสมอ, อันจะนำ�ไปสู่ก�รสรรเสริญพระผู ้
เป็นเจ้�’ [อีเธอร์ 12:4; เน้นตัวเอน] . . .

“ทุกคนในชีวิตนี้มีก�รท้�ท�ยและคว�มยุ่งย�ก นั่นคือส่วนหนึ่ง 
ของก�รทดสอบในชีวิตมรรตัย เหตุผลสำ�หรับก�รทดลองบ�ง 
อย�่งเหล่�นี้ไม่อ�จเข้�ใจได้ง�่ยๆ ยกเว้นบนพื้นฐ�นของศรัทธ� 
และคว�มหวัง เพร�ะมักจะมีจุดประสงค์ใหญ่กว่�ซ่ึงเร�ไม่เข้�ใจ 
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โมโรไน 7:44–48  จิตกุศล: ความรักอันบริสุทธิ์ของ
พระคริสต์

•	บ�งคนมองว่�จิตกุศลเป็นบ�งอย่�งท่ีเร�ได้ม�ด้วยตัวเร�เอง 
ผ่�นคว�มพย�ย�มท่ีสุขุมรอบคอบและก�รกระทำ�ท่ีเฉพ�ะเจ�ะจง 
แต่ก�รได้คว�มรักของพระคริสต์เรียกร้องคว�มช่วยเหลือและ
พรของพระบิด�บนสวรรค์ ศ�สด�พย�กรณ์มอรมอนขอให้เร� 
แสวงห�จิตกุศลและ “สวดอ้อนวอนพระบิด�จนสุดพลังของใจ”  
เม่ือน้ันคว�มรักน้ีจะ “ประท�นให้ทุกคนซ่ึงเป็นผู้ติดต�มท่ีแท้จริง 
ของพระบุตรของพระองค์, พระเยซูคริสต์” (โมโรไน 7:48)

เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต เจ. เวทเทนแห่งส�วกเจ็ดสิบอธิบ�ยว่� “เช่น 
เดียวกับศรัทธ� คว�มรักแบบพระคริสต์เป็นของประท�นแห่ง 
พระวิญญ�ณ มอบให้ต�มหลักธรรมแห่งคว�มชอบธรรมส่วนตัว 
และต�มระดับก�รเช่ือฟังกฎซ่ึงในน้ันกำ�หนดพรไว้ และเช่นเดียว 
กับศรัทธ� คว�มรักต้องแสดงออกจึงจะเติบโต” (ใน Conference 
Report, Apr. 1999, 37; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 1999 หน�้ 41)

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน  เอช. โอ๊คส์อธิบ�ยเรื่องจิตกุศลและสิ่งที่เร� 
ต้องทำ�เพื่อให้ได้จิตกุศลดังนี้ “จิตกุศล ‘คว�มรักอันบริสุทธิ์ของ 
พระคริสต์’ (โมโรไน 7:47) ไม่ใช่ การกระทำา แต่เป็น สภาวะ หรือ 
สภ�พท่ีเป็นอยู่ จิตกุศลได้จ�กก�รกระทำ�อย่�งต่อเน่ืองจนส่งผล 
ให้เกิดก�รเปลี่ยนใจเลื่อมใส จิตกุศลเป็นบ�งอย่�งที่เร�จะเป็น  
ด้วยเหตุน้ี ดังท่ีโมโรไนประก�ศ ‘เว้นแต่มนุษย์จะ มี จิตกุศลพวก 
เข�จะรับ’ สถ�นท่ีซ่ึงเตรียมไว้ให้พวกเข�ในปร�ส�ทพระบิด�ของ 
พระองค์เป็นมรดกไม่ได้ (อีเธอร์ 12:34; เน้นตัวเอน)” (ใน Con- 
ference Report, Oct. 2000,  43; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 2001 
หน�้ 49)

•	เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์  อ�ร์. ฮอลแลนด์สอนว่�เหตุใดจิตกุศลจึง
เป็นพรในชีวิตเร�

“อย่�งไรก็ดีนิย�มที่สำ�คัญกว�่ของ ‘คว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระ 
คริสต์’ ไม่ใช่ส่ิงท่ีเร�ช�วคริสต์พย�ย�มแสดงต่อผู้อ่ืนแต่ส่วนใหญ่ 
ไม่ได้แสดง ทว่�คือส่ิงท่ีพระคริสต์ทรงประสบผลสำ�เร็จครบถ้วน 
ในก�รแสดงต่อเร� เร�ทร�บกันว่�จิตกุศล ที่แท้ จริงเกิดขึ้นครั้ง 
เดียวเท่�นั้น จิตกุศลที่แท้จริงแสดงออกอย่�งสมบูรณ์และบริ- 
สุทธิ์ในคว�มรักอันห�ได้สิ้นสุดไม่ ประเสริฐสุด และเพื่อชดใช้
ที่พระคริสต์ทรงมีต่อเร� คว�มรักที่พระคริสต์ทรงมีต่อเร�คือ  
‘อดทนน�น, และมีน้ำ�ใจ, และไม่ริษย�’ คว�มรักที่พระองค์ทรง 
มีต่อเร�คือไม่ ‘ผยอง, . . .  , ไม่ขุ่นเคืองง่�ย, ไม่คิดชั่ว’ คว�มรัก
ที่พระคริสต์ทรงมีต่อเร�คือ ‘ทนทุกสิ่ง, เชื่อทุกสิ่ง, หวังทุกสิ่ง,  
อดทนทุกสิ่ง’ คว�มรักที่แสดงให้เห็นในพระคริสต์คือ ‘จิตกุศล 

“อัครส�วกเป�โลสอนว่�หลักธรรมอันสูงส่งส�มประก�รว�ง 
ร�กฐ�นให้เร�ส�ม�รถสร้�งองค์ประกอบของชีวิตไว้บนนั้นได้  
หลักธรรมดังกล่�วคือศรัทธ� คว�มหวัง และจิตกุศล (ดู 1 โครินธ์ 
13:13) ทั้งส�มอย่�งให้ฐ�นรองรับเหมือนข�เก้�อี้ส�มข� หลัก 
ธรรมแต่ละอย�่งสำ�คัญในตัวมันเอง ทว�่แต่ละอย่�งมีบทบ�ท 
สำ�คัญรองรับ อย่�งหนึ่งไม่สมบูรณ์ห�กปร�ศจ�กสองอย่�งที ่
เหลือ คว�มหวังช่วยให้ศรัทธ�พัฒน� ทำ�นองเดียวกัน ศรัทธ� 
ที่แท้จริงให้กำ�เนิดคว�มหวัง เมื่อเร�เริ่มสูญสิ้นคว�มหวัง เร� 
กำ�ลังลังเลในศรัทธ�ของเร�เช่นกัน หลักธรรมแห่งศรัทธ�และ 
คว�มหวังที่ทำ�ง�นร่วมกันต้องควบคู่กับจิตกุศล ซึ่งสำ�คัญที่สุด
ในบรรด�หลักธรรมทั้งปวง ต�มที่มอรมอนกล่�ว ‘จิตกุศลคือ
คว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์, และสิ่งนี้ยั่งยืนตลอดก�ล”  
(โมโรไน 7:47) จิตกุศลคือรูปแบบท่ีสมบูรณ์ของก�รแสดงศรัทธ� 
และคว�มหวัง

“เมื่อทำ�ง�นร่วมกัน หลักธรรมนิรันดร์ทั้งส�มอย่�งนี้จะช่วยให ้
เร�มองเห็นนิรันดรกว้�งขึ้นเพื่อเผชิญก�รท้�ท�ยหนักหน�ที่สุด 
ของชีวิต รวมไปถึงก�รทดสอบอันเข้มงวดของวันเวล�สุดท้�ยที ่
พย�กรณ์ไว้ด้วย ศรัทธ�ที่แท้จริงตั้งคว�มหวังสำ�หรับอน�คต  
ยอมให้เร�มองข้�มตัวเร�และคว�มห่วงกังวลในปัจจุบันของเร� 
เมื่อมีหวังเป็นตัวตั้ง เร�จะได้รับก�รกระตุ้นให้แสดงคว�มรักอัน 
บริสุทธิ์ของพระคริสต์ผ่�นก�รปฏิบัติประจำ�วันของก�รเชื่อฟัง
และก�รรับใช้แบบช�วคริสต์” (ใน Conference Report, Oct. 
1992, 44; หรือ Ensign, Nov. 1992, 33)

•	เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองอธิบ�ยว่�คุณสมบัติของศรัทธ� คว�มหวัง และ 
จิตกุศลผูกพันเหนียวแน่นกับพระเยซูคริสต์อย่�งไร

“ไม่แปลกที่หลักธรรมทั้งส�ม ศรัทธ� คว�มหวัง และจิตกุศล ซึ่ง 
นำ�เร�ม�สู่พระคริสต์ มีก�รเชื่อมโยงกันเหนียวแน่น คือ ศรัทธ� 
อยู่ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์ คว�มหวังอยู่ในก�รชดใช้ของพระ 
องค์ และจิตกุศลคือ ‘คว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์’ (ดู  
อีเธอร์ 12:28; โมโรไน 7:47) คุณลักษณะแต่ละอย่�งนี้ทำ�ให้เร� 
มีคุณสมบัติคู่ควรรับอ�ณ�จักรซีเลสเชียล (ดู โมโรไน 10:20–21; 
อีเธอร์ 12:34) แต่ละอย่�งเรียกร้องให้เร�อ่อนโยนและนอบน้อม 
ก่อนเป็นอันดับแรก (ดู โมโรไน 7:39, 43)

“ศรัทธ�และคว�มหวังเก่ียวพันกันเสมอและมักแยกแยะไม่ออก 
หรือเรียงลำ�ดับไม่ถูก แม้ไม่มีคว�มรู้อันสมบูรณ์ แต่คว�มค�ด 
หวังอันเกิดจ�กศรัทธ�จะเป็นจริง ‘อย�่งแน่แท้’ (อีเธอร์ 12:4; ดู 
โรม 8:24; ฮีบรู 11:1; แอลม� 32:21 ด้วย) ต�มหลักเรข�คณิต 
ของวิช�ศ�สน�ท่ีได้รับก�รฟ้ืนฟู คว�มหวังมีเส้นรอบวงใหญ่กว่� 
ศรัทธ� ถ้�ศรัทธ�เพิ่ม เส้นผ�่ศูนย์กล�งของคว�มหวังจะขย�ย
ต�ม” (ใน Conference Report, Oct. 1994, 45; หรือ Ensign, 
Nov. 1994, 35)

โมโรไน 7
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โมโรไน 7:48 สวดอ้อนวอน “จนสุดพลังของใจ”

•	โมโรไน 7:48 สอนว�่จิตกุศลจะเกิดแก่บุคคลที่สวดอ้อนวอน  
“จนสุดพลังของใจ” อย่�งต่อเนื่อง โดยแสดงว่�พวกเข�ต้องก�ร 
จิตกุศลม�กกว่�สิ่งใด คว�มจริงจังของก�รสวดอ้อนวอนจะเกิด 
ผลเมื่อสวดอ้อนวอนสำ�หรับเรื่องอื่นเช่นกัน ประธ�นสเป็นเซอร ์
ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) สอนว�่คว�มจริงจังของก�ร 
สวดอ้อนวอนจะส่งผลต่อครอบครัวเร� “ในแวดวงครอบครัวเร� 
ลูกๆ ของเร�จะเรียนรู้วิธีพูดคุยกับพระบิด�บนสวรรค์ของพวก
เข�โดยฟังพ่อแม่ของพวกเข� ไม่น�นพวกเข�จะเห็นว่�คำ�สวด
อ้อนวอนของเร�ซื่อสัตย์จริงใจเพียงใด ถ้�เร�รีบสวดอ้อนวอน  
แม้กระทั่งมีแนวโน้มว่�เร�สวดอ้อนวอนพอเป็นพิธี พวกเข�จะ 
เห็นเช่นกัน เร�ทำ�ได้ดีกว่�นั้นในครอบครัวเร�และเป็นส่วนตัว 
เม่ือเร�ทำ�ต�มท่ีมอรมอนขอร้อง ‘ดังน้ัน, พ่ีน้องท่ีรักของข้�พเจ้�, 
จงสวดอ้อนวอนพระบิด�จนสุดพลังของใจ’ (โมโรไน 7:48)” 
(“Pray Always,” Ensign, Oct. 1981, 4)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ในโมโรไน 7 บันทึกว่�อะไรเป็นเกณฑ์ที่ช่วยเร�ตัดสินว่�อะไร 

ดีและอะไรชั่ว

•	เหตุใดจิตกุศลจึงเป็นของประท�น “ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในส่ิงท้ังปวง” 
(โมโรไน 7:46)

•	เจตคติและเจตน�ของท่�นสร้�งคว�มแตกต่�งอะไรบ้�งเมื่อ
ท�่นรับใช้ผู้อื่น

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	ใช้คุณลักษณะที่ระบุไว้ใน โมโรไน 7:45  และคำ�ขอร้อง

ของโมโรไนใน โมโรไน 7:48 เขียนข้อคว�มสั้นๆ หนึ่งย่อหน้�
เกี่ยวกับสิ่งที่ท�่นทำ�ได้เพื่อเพิ่มจิตกุศลในชีวิตท�่น

ไม่มีวันสูญสิ้น’ นี่คือจิตกุศล—คว�มรักอันบริสุทธิ์ที่พระองค์ทรง 
มีต่อเร�—ห�กปร�ศจ�กสิ่งนี้เร�ย่อมไม่เป็นอะไรเลย สิ้นหวัง  
และช�ยหญิงทุกคนจะต้องเศร้�หมองม�กที่สุด แท้จริงแล้วคน 
ท่ีพบว่�ตนครอบครองพรแห่งคว�มรักของพระองค์ในวันสุดท้�ย 
—ก�รชดใช้ ก�รฟื้นคืนชีวิต ชีวิตนิรันดร์ คำ�สัญญ�นิรันดร์—
ย่อมจะดีกับพวกเข�แน่นอน

“น่ีมิได้ลดคว�มสำ�คัญของพระบัญช�ท่ีบอกว่�เร�ต้องพย�ย�ม 
ให้ได้คว�มรักกันแบบน้ี...เร�ควรพย�ย�มเป็นคนเสมอต้นเสมอ 
ปล�ยและเชื่อถือได้ม�กขึ้น อดกลั้นและมีน้ำ�ใจม�กขึ้น อิจฉ� 
และผยองน้อยลงในคว�มสัมพันธ์ของเร�กับผู้อ่ืน พระคริสต์ทรง 
ดำ�เนินพระชนม์ฉันใด เร�ควรดำ�เนินชีวิตฉันนั้น และพระคริสต ์
ทรงรักฉันใด เร�ควรรักฉันน้ัน แต่มอรมอนพูดถึง ‘คว�มรัก อัน 
บริสุทธิ์ ของพระคริสต์’ ไว้อย่�งชัดเจนว่�—คว�มรักของพระ 
คริสต์ เนื่องด้วยของประท�นอันสูงส่งนั้น อภินันทน�ก�รแห่ง 
ก�รไถ่น้ัน เร�จึงมีทุกอย่�ง ห�กปร�ศจ�กส่ิงน้ี เร�ย่อมไม่มีอะไร 
เลยและสุดท้�ยก็ไม่เป็นอะไรเลย แต่กล�ยเป็น ‘ม�ร [และ] 
เหล่�เทพของม�ร’ ในที่สุด [2 นีไฟ 9:9]

“ชีวิตมีคว�มกลัวและคว�มล้มเหลวอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง บ�งครั้ง 
เร�บกพร่อง บ�งคร�วผู้คนทำ�ให้เร�ผิดหวัง หรือเศรษฐกิจหรือ 
ธุรกิจหรือรัฐบ�ลทำ�ให้เร�ผิดหวัง แต่สิ่งหนึ่งที่ ไม่ ทำ�ให้เร�ผิด 
หวังในก�ลเวล�หรือนิรันดรคือ—คว�มรักอันบริสุทธิ์ของพระ
คริสต์ . . .

“ฉะนั้น ป�ฏิห�ริย์แห่งจิตกุศลของพระคริสต์จึงทั้งช่วยให้เร� 
รอดและเปลี่ยนเร� คว�มรักเพื่อก�รชดใช้ของพระองค์ช่วยให ้
เร�รอดจ�กคว�มต�ยและนรกเช่นเดียวกับรอดจ�กพฤติกรรม
ที่เป็นตัณห� ร�คจริต และเป็นเหมือนม�ร คว�มรักเพื่อก�ร
ไถ่เปลี่ยนจิตวิญญ�ณเช่นกัน โดยยกจิตวิญญ�ณให้อยู่เหนือ 
ม�ตรฐ�นที่เสื่อมแล้วขึ้นสู่บ�งสิ่งที่สูงส่งกว�่ และศักดิ์สิทธิ์กว่� 
ด้วยเหตุน้ีเร�จึงต้อง ‘แนบสนิทกับจิตกุศล’—คว�มรักอันบริสุทธ์ิ 
ของพระคริสต์ต่อเร�และคว�มมุ่งมั่นพย�ย�มของเร�เพื่อให้ 
มีคว�มรักอันบริสุทธิ์ต่อพระองค์และต่อคนทั้งปวง—เพร�ะ 
ห�กปร�ศจ�กคว�มรักนี้ เร�ย่อมไม่เป็นอะไรเลย และแผน 
เพื่อคว�มสุขนิรันดร์ของเร�ย่อมเสียเปล่� ห�กปร�ศจ�กคว�ม 
รักเพื่อก�รไถ่ของพระคริสต์ในชีวิตเร� คุณสมบัติอื่นทั้งหมด— 
แม้แต่คุณสมบัติที่ดีง�มและง�นดีที่เป็นแบบอย่�ง—ย่อมไม่
บรรลุถึงคว�มรอดและคว�มปีติยินดี” (Christ and the New 
Covenant [1997], 336–337)

บทที่ 54
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“เด็กเล็กๆ ได้รับก�รไถ่นับแต่ก�รว�งร�กฐ�นของโลกโดยผ่�น
พระองค์เดียวที่ถือกำ�เนิดของเร�;

“ดังนั้น, พวกเข�ทำ�บ�ปไม่ได้, 
เพร�ะมิได้ให้อำ�น�จซ�ต�น
ล่อลวงเด็กเล็กๆ, จนกว่�พวก
เข�เริ่มรู้จักรับผิดชอบต่อเร�” 
(คพ. 29:46–47)

พระเจ้�ทรงกำ�หนดอ�ยุท่ีเร่ิมรับ 
ผิดชอบได้—แปดขวบ (ดู ปจส., 
ปฐมก�ล 17:11; คพ. 68:25)  
ผู้ที่ ให้บัพติศม�เด็กเล็กเพื่อ 
ลบล้�งบ�ปดั้งเดิมหรือคำ�ส�ป 
แช่งต่ออ�ดัมดังที่บ�งคนเรียกเช่นนั้น นับว่�ทำ�โดยปร�ศจ�ก
คว�มเข�้ใจเรื่องพระผู้เป็นเจ้�และแผนของพระองค์ (ดู โมโรไน 
8:8)

โมโรไน 8:3

ข้อนี้แสดงให้เห็นความรักของบิดาที่ชอบธรรม 
มีให้บุตรชายของเขาอย่างไร ข้อนี้ให้ต้นแบบของ
ความสัมพันธ์ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางอย่างไร

 
โมโรไน 8:8 “กฎแห่งการเข้าสุหนัตสิ้นสุด”

•	พระผู้เป็นเจ้�ทรงประก�ศต่ออับร�ฮัมว่� “และเร�จะสถ�ปน� 
พันธสัญญ�ของก�รเข้�สุหนัตกับเจ้�, และมันจะเป็นพันธสัญญ� 
ระหว่�งเร�กับเจ�้, และพงศ์พันธุ์ของเจ้�ต่อจ�กเจ้�, ในรุ่นของ 
พวกเข�; เพื่อเจ้�จะรู้ไปตลอดก�ลว่�เด็กมิได้มีภ�ระรับผิดชอบ 
ต่อหน้�เร�จนกว่�พวกเข�จะอ�ยุแปดขวบ” (ปจส., ปฐมก�ล  
17:11) พระผู้เป็นเจ�้ทรงประก�ศเพิ่มเติมต่ออับร�ฮัมว่� ก�ร 
เข้�สุหนัตเป็น “หม�ยสำ�คัญระหว่�งเร�กับเจ้�” (ปฐมก�ล  
17:11) อย�่งไรก็ดี วิญญ�ณของก�รละทิ้งคว�มเชื่อได้ชักนำ�
คนเป็นอันม�กในสมัยโบร�ณให้เชื่อว่�ก�รเข้�สุหนัตจำ�เป็นต่อ
ก�รทำ�ให้เด็กเพศช�ยบริสุทธิ์

กฎแห่งก�รเข้�สุหนัตมิได้มีไว้เพื่อเป็นกฎถ�วรตลอดไป พระ
ดำ�รัสของพระผู้ช่วยให้รอดเปิดเผยต่อมอรมอนว่� “กฎแห่งก�ร 
เข้�สุหนัตสิ้นสุดเพร�ะเร�” (โมโรไน 8:8) พระคัมภีร์หลักคำ�สอน 
และพันธสัญญ�อธิบ�ยว่�เหตุใดกฎแห่งก�รเข้�สุหนัตจึงส้ินสุด 
(ดู คพ. 74:2–7)

โมโรไน  8–9

บทที ่   55

บทนำา
ในวันที่ผู้ติดต�มพระคริสต์จำ�นวนม�กละทิ้งคว�มชอบธรรม 
ไปต�มสิ่งยั่วยุของโลก ศ�สนจักรค�ดหวังอะไรจ�กสม�ชิกที ่
ซื่อสัตย์ ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) อธิบ�ย 
ว�่ “ในจดหม�ยฉบับสุดท�้ยที่มอรมอนเขียนถึงโมโรไนบุตรช�ย 
ดังบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ ท่�นให้คำ�แนะนำ�ท่ีประยุกต์ใช้กับสมัย 
ของเร�ได้ ทั้งบิด�และบุตรช�ยกำ�ลังเห็นว�่อ�รยธรรมของช�ว 
คริสต์กำ�ลังล่มสล�ยเพร�ะผู้คนไม่รับใช้พระผู้เป็นเจ้�ของแผ่น 
ดิน แม้พระเยซูคริสต์ มอรมอนเขียนว่� ‘และบัดนี้, ลูกที่รักของ 
พ่อ, ทั้งที่พวกเข�มีคว�มแข็งกระด้�ง, ก็ขอให้เร�ทำ�ง�นหนัก
อย่�งขยันหมั่นเพียร; เพร�ะห�กเร�หยุดทำ�ง�นหนัก, เร�จะถูก 
นำ�ไปอยู่ภ�ยใต้ก�รกล่�วโทษ; เพร�ะเร�มีง�นท่ีจะต้องทำ�ขณะ 
เมื่อเร�อยู่ในร่�งแห่งดินเหนียวนี้, เพื่อเร�จะชนะศัตรูของคว�ม 
ชอบธรรมท้ังปวง, และพักจิตวิญญ�ณเร�ในอ�ณ�จักรของพระ 
ผู้เป็นเจ�้’ (โมโรไน 9:6) เวล�นี้ท�่นและข้�พเจ้�มีง�นคล้�ยกัน
ต้องทำ�—ชนะศัตรูและพักจิตวิญญ�ณของเร�ในอ�ณ�จักร” 
(ใน Conference Report, Oct. 1987, 104; หรือ Ensign, Nov. 
1987, 85)

เมื่อพระคัมภีร์มอรมอนใกล้จบ พระคัมภีร์ดังกล�่วประก�ศพลัง 
แห่งก�รชดใช้และแสดงให้เห็นคว�มซื่อสัตย์ของมอรมอนต่อ 
อุดมก�รณ์แห่งคว�มชอบธรรมแม้ในขณะที่ช�วนีไฟตกอยู่ใน 
คว�มชั่วร้�ยแรงอย่�งรวดเร็ว จดหม�ยของมอรมอนถึงโมโรไน
บุตรช�ยเปิดเผยผลที่ไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ของบ�ปและก�ร “มี
ใจเกินกว่�จะรู้สึก” นำ�ไปสู่คว�มชั่วร้�ยจนสุดพรรณน�อย่�งไร  
บทที่ 8–9 ของโมโรไนให้ข้อคิดอันทรงคุณค่�ถึงคว�มสำ�คัญ 
ของก�รดำ�เนินชีวิตต�มหลักธรรมและศ�สนพิธีเบื้องต้นของ
พระกิตติคุณ

บทวิจารณ์
โมโรไน 8:1–8 ห้ามบัพติศมาเด็กเล็ก

•	โมโรไน 8 เป็นจดหม�ยที่โมโรไนได้รับจ�กมอรมอนบิด�ของ 
ท่�นเพ่ือตอบคำ�ถ�มที่ว่�เด็กเล็กจำ�เป็นต้องรับบัพติศม�หรือ 
ไม่ จะเห็นว่�ข้อมูลคำ�ตอบของมอรมอนเกี่ยวกับคำ�ถ�มข้อนี้ม� 
จ�กท่�นโดยตรงผ่�นก�รเปิดเผยจ�กพระเจ้� (ดู โมโรไน 8:7) 
ศ�สนพิธีบัพติศม�มีไว้ “เพื่อก�รปลดบ�ป” (คพ. 49:13) แต่
เด็กเล็กไม่มีบ�ป คว�มจริงคือพวกเข�ไม่ส�ม�รถทำ�บ�ปได้ ทั้ง
ซ�ต�นก็ไม่ส�ม�รถล่อลวงพวกเข�ได้ ดังหลักคำ�สอนและพันธ- 
สัญญ�อธิบ�ยว่�
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โมโรไน 8:25–26 “ความอ่อนโยนและความนอบน้อม
แห่งใจ”

•	มอรมอนอธิบ�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งศรัทธ�ในพระคริสต์ 
ก�รกลับใจ บัพติศม� ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณบริสุทธิ์  
และก�รปลดบ�ป เข�สอนว่�คว�มอ่อนโยนและคว�มนอบน้อม 
แห่งใจหรือคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนม�พร้อมกับก�รปลดบ�ป

เอ็ลเดอร์ฟร�นซิสโก  เจ. วีนัสแห่งส�วกเจ็ดสิบอธิบ�ยลักษณะ 
พิเศษบ�งอย่�งของคนที่อ่อนโยนและใจนอบน้อมว่� “บุคคลที ่
ได้รับคว�มอ่อนโยนและคว�มนอบน้อมแห่งใจ และมีคว�มเป็น 
เพ่ือนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะไม่ปร�รถน�ทำ�ร้�ยจิตใจหรือ 
ทำ�ให้ผู้อื่นขุ่นเคือง ทั้งเข�จะไม่รู้สึกทุกข์ใจเพร�ะคว�มขุ่นเคือง 
ที่ได้รับจ�กผู้อื่น เข�จะปฏิบัติต่อคู่ครองและลูกๆ ด้วยคว�มรัก 
คว�มเค�รพและจะมีคว�มสัมพันธ์อันดีกับทุกคนท่ีเข�เก่ียวข้อง 
ด้วย ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งผู้นำ�ศ�สนจักร เข�จะประยุกต์ใช ้
หลักธรรมเดียวกับท่ีเข�ใช้ในบ้�น โดยแสดงให้เห็นว่�ไม่มีคว�ม 
แตกต่�ง ระหว่าง คนแบบที่เข�เป็นเมื่ออยู่ในรั้วบ้�นของตน 
กับคนในแบบที่เข�เป็นในคว�มสัมพันธ์ของเข�กับสม�ชิกของ
ศ�สนจักร” (ใน Conference Report, Apr. 2004, 40; หรือดู 
เลียโฮนา พ.ค. 2004 หน�้ 50) 

โมโรไน 8:26

การปลดบาปนำาไปสู่การรู้สึกถึงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์อย่างไร เราจะรักษาพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ที่เราเคยได้รับไว้ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 
โมโรไน 8:28–29 “พระวิญญาณทรงละความเพียรกับ
พวกเขาแล้ว”

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อ�ร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครส�วกสิบสองอธิบ�ยว่�ช�ยและหญิงจะสูญเสียคว�มเป็น 
เพ่ือนของพระวิญญ�ณบริสุทธิ์ถ้�พวกเข�ปฏิเสธแสงสว่�งและ 
คว�มรู้เรื่องพระกิตติคุณ “หล�ยคนเลือกเดินในท�งแห่งตัณห� 
และไปคนละด�้นกับก�รชักจูงของพระวิญญ�ณ ซึ่งอ�จทำ�ให ้
มโนธรรมของเข�ด้�นช�จนถึงจุดท่ีพระวิญญ�ณทรงถอนอิทธิพล 
ของพระองค์และมนุษย์จะไม่รู้หรือไม่สนใจเรื่องดีง�มและสิ่งที่ 
สร้�งสรรค์จรรโลงใจอีกเลย ‘เพร�ะพระวิญญ�ณของเร�จะไม ่
พ�กเพียรกับมนุษย์เสมอไป, พระเจ้�จอมโยธ�ตรัส’  (คพ. 1:33.)” 
(A New Witness for the Articles of Faith [1985], 260)

โมโรไน 8:9–15 การให้บัพติศมาเด็กเล็กๆ “เป็นการ
ลบหลู่อย่างรุนแรงต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า”

•	มอรมอนประณ�มอย่�งรุนแรงเก่ียวกับก�รให้บัพติศม�ท�รก 

เข�ประก�ศว่�นี่เป็น “ก�รลบหลู่อย�่งรุนแรงต่อพระพักตร์พระ 

ผู้เป็นเจ้�, ที่ลูกจะให้บัพติศม�เด็กเล็กๆ” (โมโรไน 8:9) ศ�สด�

พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) สอนว่�ก�รให้บัพติศม�

ท�รกคือก�รปฏิเสธพระอุปนิสัยของพระผู้เป็นเจ้�และอำ�น�จ

ก�รช่วยให้รอดอันเนื่องจ�กก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์ “หลัก

คำ�สอนเรื่องก�รให้บัพติศม�เด็ก หรือก�รพรมน้ำ� ไม่อย่�งนั้น 

พวกเข�ต้องทรม�นอยู่ในนรก เป็นหลักคำ�สอนที่ไม่ถูกต้อง ง�น 

เขียนศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้สนับสนุน และไม่สอดคล้องกับพระอุปนิสัย

ของพระผู้เป็นเจ้� เด็กทุกคนได้รับก�รไถ่โดยพระโลหิตของพระ

เยซูคริสต์ และทันทีที่เด็กจ�กโลกนี้ไป พวกเข�จะได้รับก�รนำ�

ไปสู่อ้อมอกของอับร�ฮัม” (History of the Church, 4:554)

โมโรไน 8:22–24 “พวกเขาท้ังปวงท่ีอยู่โดยปราศจากกฎ”

•	คนจำ�นวนม�กมีชีวิตและต�ยโดยไม่เคยรู้จักกฎของพระคริสต์ 

บุคคลเช่นนั้นจะได้รับก�รสอนพระกิตติคุณในโลกวิญญ�ณ ที ่

นั่นพวกเข�จะมีโอก�สใช้ศรัทธ�และกลับใจจ�กบ�ป ตัวแทนที ่

ยังมีชีวิตบนแผ่นดินโลกจะประกอบศ�สนพิธีที่จำ�เป็นแทนพวก

เข� และพรแห่งคว�มรอดจะเป็นของพวกเข�

คนเหล่�นั้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ใจ 

พระกิตติคุณไม่ถือว�่มีภ�ระรับ 

ผิดชอบ พวกเข�เหมือนเด็ก 

เล็กๆ คือ “มีชีวิตอยู่ในพระ

คริสต์” (โมโรไน 8:12; ดู คพ. 

29:49–50 ด้วย)

ประธ�นโจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ  

(1876–1972) อธิบ�ยว่� “พวก 

เข�ได้รับก�รไถ่โดยไม่ต้องรับ 

บัพติศม�และจะไปสู่อ�ณ�จักรซีเลสเชียลของพระผู้เป็นเจ้� 

เร�เช่ือว่�ท่ีน่ันสติปัญญ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถของพวกเข�หรือ 

คว�มบกพร่องอื่นๆ ของพวกเข�จะกลับคืนม�ต�มพระเมตต� 

และคว�มยุติธรรมของพระบิด�” (Answers to Gospel Ques- 

tions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5  vols. [1957–

1966], 3:21)
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โมโรไน 9:5 การสูญเสียความรัก

•	ผลอันน่�เศร้�ประก�รหนึ่งของคว�มโกรธและคว�มชั่วคือ 

ก�รสูญเสียพระวิญญ�ณ เมื่อเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น พระคัมภีร ์

มอรมอนสอนอย่�งชัดเจนว่�เร�ย่อมสูญเสียคว�มส�ม�รถใน 

ก�รรักผู้อื่น นี่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในหมู่ช�วนีไฟที่ชั่วร้�ย ก�ร 

สูญเสียคว�มรักนำ�ไปสู่เรื่องต่�งๆ เช่นก�รหย่�ร้�ง ก�รกระทำ�

ท�รุณ และก�รทอดทิ้ง ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นปัญห�ซึ่งแพร่ระบ�ด

ในสมัยของเร�

เอ็ลเดอร์เดวิด  อี. โซเรนเซ็นแห่งฝ่�ยประธ�นส�วกเจ็ดสิบอธิบ�ย 

ว่�ก�รสูญเสียคว�มรักเกิดขึ้นในบ�้นเร�ได้อย่�งไร “ประเพณ ี

นิยมส่วนใหญ่ของปัจจุบันดูถูกคุณธรรมของก�รให้อภัยและ 

คว�มเมตต� แต่ส่งเสริมก�ร

เย้ยหยัน คว�มโกรธ และก�ร

วิพ�กษ์วิจ�รณ์ที่รุนแรง ถ้�เร� 

ไม่ระวัง เร�อ�จจะตกเป็นเหยื่อ 

นิสัยเหล่�นี้ภ�ยในบ้�นและ 

ครอบครัวเร� ไม่น�นเร�ก็จะ 

พบว่�ตนกำ�ลังวิพ�กษ์วิจ�รณ์ 

คู่ชีวิต ลูกๆ และญ�ติพี่น้องของ 

เร� เร�อย่�ทำ�ร้�ยคนที่เร�รักม�กที่สุดด้วยก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ ์

ที่เห็นแก่ตัว! ถ�้ขืนปล่อยไว้ในครอบครัวเร� ก�รถกเถียงและ 

ก�รวิจ�รณ์เล็กๆ น้อยๆ เหล่�นี้ย่อมจะเป็นพิษร้�ยต่อคว�ม 

สัมพันธ์และค่อยๆ กล�ยเป็นคว�มห่�งเหิน จนถึงขั้นกระทำ� 

ท�รุณกรรมและหย่�ร้�ง แทนที่จะให้เป็นเช่นนั้น. . . เร�ต้อง  

‘รีบ’ ลดก�รถกเถียง ขจัดก�รเย้ยหยัน เลิกวิพ�กษ์วิจ�รณ์ นำ� 

เอ�คว�มเคืองแค้นและคว�มโกรธออกไป   เร�ต้องไม่ปล่อยให้ 

อ�รมณ์ท่ีเป็นอันตร�ยเหล่�น้ีค้�งค�ใจ—ไม่แม้แต่วันเดียว” 

(ใน Conference Report, Apr. 2003,  10; หรือดู เลียโฮนา 

พ.ค. 2003 หน�้ 14–15)

โมโรไน 9:6

มอรมอนกล่าวว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาและ 
โมโรไนหยุด “ทำางานหนัก” นั่นสอนอะไรเรา
เกี่ยวกับการมุมานะฟันฝ่าความยากลำาบาก

โมโรไน 9:3–5 ความโกรธ

•	มอรมอนเขียนว่�ช�วนีไฟจะ “ตัวสั่นและเกิดโทสะ” (โมโรไน  
9:4) ต่อต้�นเข�เมื่อเข�พูดพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้�อย่�ง 
แจ้งชัดกับคนเหล่�นั้น ก�รตอบสนองเช่นนั้นตรงกับตัวอย�่งอื่น 
ในพระคัมภีร์ของคนที่ใจแข็งกระด้�งต่อหลักธรรมแห่งคว�ม 
ชอบธรรม ช�วเจเร็ดไม่ยอมรับอีเธอร์และห�ท�งสังห�รท่�น (ดู  
อีเธอร์ 13:22) ผู้อยู่อ�ศัยของเยรูซ�เล็มหม�ยมั่นปลิดชีวิตของ
ลีไฮ (ดู 1 นีไฟ 1:19–20) คนไม่ชอบธรรมในแอมันไนฮ�ห์โกรธ
ม�กจนพวกเข�เผ�ผู้เชื่อและพระคัมภีร์ทั้งหมด (ดู แอลม� 14) 
ก�รตอบสนองเช่นนี้ต่อพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้�แสดงให้
เห็นถึงสภ�พคว�มชั่วร้�ยขั้นรุนแรงที่มักเกิดขึ้นก่อนคว�ม
พิน�ศสิ้นของเมืองหรือสังคมทั้งหล�ย

•	คนจำ�นวนม�กในสมัยของเร�เชื่อว่�พวกเข�เป็นเหยื่อคว�ม
โกรธของตนเอง เอ็ลเดอร์ลีนน์  จี. รอบบินส์แห่งส�วกเจ็ดสิบ
อธิบ�ยว่�เร�ส�ม�รถเลือกได้ว่�จะตอบสนองด้วยคว�มโกรธ
หรือไม่

“กลยุทธ์ที่แยบยลของเข� [ของซ�ต�น] คือแยกคว�มโกรธออก 
จ�กสิทธิ์เสรี โดยทำ�ให้เร�เชื่อว่�เร�เป็นเหยื่อของอ�รมณ์ที่เร� 
ควบคุมไม่ได้ เร�ได้ยินว�่ ‘ฉันอ�รมณ์เสีย’ ก�รที่คนเร�อ�รมณ ์
เสียเป็นก�รเลือกใช้คำ�ได้อย่�งน่�สนใจซึ่งกล�ยเป็นสำ�นวนท่ี 
ใช้กันอย่�งกว้�งขว�ง ก�ร ‘เสียบ�งอย�่ง’ บอกเป็นนัยว�่ ‘ไม่
เจตน�’ ‘บังเอิญ’ ‘ไม่ได้ตั้งใจ’ ‘ไม่รับผิดชอบ’—อ�จเลินเล่อแต่ 
‘ไม่รับผิดชอบ’

“‘เข�ทำ�ให้ฉันโกรธ’ นี่เป็นอีกประโยคหนึ่งที่เร�ได้ยิน โดยบอก
เป็นนัยด้วยว่�ข�ดก�รควบคุมหรือสิทธิ์เสรี นี่เป็นคว�มเชื่อผิดๆ 
ที่ต้องหักล้�ง ไม่มีใครทำ�ให้เร�โกรธ คนอื่นไม่ได้ทำ�ให้เร�โกรธ 
ไม่มีก�รบีบบังคับเข้�ม�เกี่ยวข้อง คว�มโกรธเป็นก�รเลือก ก�ร
ตัดสินใจของเร�เอง ด้วยเหตุนี้ เร�จึงเลือกไม่โกรธได้เช่นกัน เรา 
เลือก!

สำ�หรับคนที่พูดว่� ‘แต่ฉันช่วยตัวเองไม่ได้นี่น�’ นักเขียนชื่อวิล
เลียม วิลแบงค์สตอบว่� ‘เหลวไหล’

“‘คว�มก้�วร้�ว. . .ก�รระงับคว�มโกรธ ก�รพูดแสดงคว�มโกรธ 
ก�รกรีดร้องและก�รตว�ด’ ล้วนเป็นวิธีจัดก�รกับคว�มโกรธที ่
เร�เคยเรียนรู้ม�แล้วทั้งสิ้น ‘เร� เลือก วิธีที่พิสูจน์ม�แล้วว่�ใช้ได ้
ผลกับเร� เคยสังเกตหรือไม่ว�่เร�ไม่ค่อยเหลืออดเมื่อเจ้�น�ย 
ทำ�ให้เร�หงุดหงิดแต่เร�เหลืออดบ่อยม�กเม่ือเพื่อนหรือครอบ- 
ครัวทำ�ให้เร�รำ�ค�ญใจ’ (‘The New Obscenity,’ Reader’s  
Digest, Dec. 1988, 24; เน้นตัวเอน)” (ใน Conference Report, 
Apr. 1998, 105; หรือ เลียโฮนา ก.ค. 1998 หน�้ 91)

โมโรไน 8–9
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•	ถ้�ท่�นเคยเป็นเหยื่อของก�รกระทำ�ท�รุณกรรมท�งเพศ จง 
มั่นใจว่�ท่�นมิได้ล่วงละเมิดกฎคว�มบริสุทธิ์ท�งเพศ เอ็ลเดอร์
ริช�ร์ด จี. สก็อตต์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองอธิบ�ยดังนี้

“ข้าพเจ้าเป็นพยานอย่างจริงจังว่าเมื่อพฤติกรรมการใช้ความ 
รุนแรงของอีกฝ่ายหนึ่ง พฤติกรรมนอกลู่นอกทางของเขา หรือ 
การร่วมประเวณีกับสายเลือดเดียวกันทำาร้ายท่านอย่างรุนแรง 
ฝืนใจท่าน ท่านไม่ต้องรับผิดชอบและไม่ต้องรู้สึกผิด ก�รกระ
ทำ�ท�รุณกรรมอ�จทิ้งรอยแผลเป็นเอ�ไว้ แต่รอยแผลเป็นเหล�่
นั้นต้องไม่อยู่ถ�วร ในแผนนิรันดร์ ในต�ร�งเวล�ของพระเจ�้ 
บ�ดแผลเหล�่นั้นจะห�ยสนิทเมื่อท่�นทำ�ส่วนของท่�น . . .

“ถ้�ท่�นถูกกระทำ�ท�รุณกรรมในเวล�นี้หรือเคยถูกกระทำ�ใน
อดีต จงขอคว�มช่วยเหลือ . . .

“พูดคุยกับอธิก�รของท่�นด้วยคว�มไว้เนื้อเชื่อใจ ก�รเรียกของ 
เข�อนุญ�ตให้เข�ทำ�หน้�ท่ีเป็นเคร่ืองมือของพระเจ้�เพ่ือประโยชน์ 
ของท่�น เข�จะให้ร�กฐ�นหลักคำ�สอนเพื่อนำ�ท่�นกลับคืน 
คว�มเข้�ใจและก�รประยุกต์ใช้กฎนิรันดร์จะให้ก�รเยียวย�ที่ 
ท่�นต้องก�ร เข�มีสิทธิ์รับก�รดลใจจ�กพระเจ้�เพื่อประโยชน ์
ของท่�น เข�ส�ม�รถใช้ฐ�นะปุโรหิตให้พรท�่นได้” (ใน Con- 
ference Report, Apr. 1992, 44; หรือ Ensign, May 1992, 32)

โมโรไน 9:18–20 “มีใจเกินกว่าจะรู้สึก”

•	มอรมอนบอกโมโรไนบุตรช�ยถึงสภ�พอันน่�เวทน�ท�ง 
วิญญ�ณของผู้คนของพวกเข� เข�เตือนโมโรไนว่�คนเหล�่นั้น  
“ปร�ศจ�กหลักธรรม, และมีใจเกินกว�่จะรู้สึก” (โมโรไน 9:20) 
เอ็ลเดอร์นีล  เอ. แม็กซ์เวลล์ (1926–2004) แห่งโควรัมอัคร-
ส�วกสิบสองอธิบ�ยว่�ก�รไม่ตอบรับก�รกระตุ้นเตือนของพระ
วิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์และก�รไม่รักษ�พระบัญญัติของพระผู้เป็น
เจ้�จะนำ�เร�ไปสู่สภ�พดังกล่�ว

“ก�รที่เร�ส�ม�รถรู้สึกได้จะควบคุมคว�มประพฤติของเร�ใน 
หล�ยๆ ด้�น และก�รไม่ทำ�อะไรเลยเมื่อคว�มรู้สึกของเร�
กระตุ้นเตือนเร�ให้ทำ�ดี เท�่กับเร�กำ�ลังทำ�ให้ตนเองไม่ส�ม�รถ 
รู้สึกได้ คว�มรู้สึกไวเป็นพิเศษของพระเยซูต่อคว�มต้องก�ร 
ของคนท่ีอยู่ร�ยรอบทำ�ให้พระองค์ทรงอยู่ในวิสัยท่ีจะตอบสนอง 
ด้วยก�รกระทำ�ได้

“ที่ปล�ยอีกด้�นหนึ่งของสเปคตรัมท�งวิญญ�ณคือบุคคล
อย่�งเช่นพี่ๆ ที่กำ�ลังทำ�ผิดของนีไฟ นีไฟบันทึกคว�มรู้สึกช้�ต่อ
เรื่องท�งวิญญ�ณของพวกเข�ไว้ดังนี้ ‘[พระผู้เป็นเจ้�] พูดกับพี่
ด้วยเสียงสงบแผ่วเบ�, แต่ใจพี่เกินกว�่จะรู้สึก, พี่จึงสัมผัสพระ
วจนะของพระองค์ไม่ได้’ [1 นีไฟ 17:45]

โมโรไน 9:9 ความบริสุทธิ์และพรหมจรรรย์เป็น “ที่รัก
ยิ่งและมีค่าที่สุดเหนือทุกสิ่ง”

•	มอรมอนแสดงคว�มเห็นว่�คว�มบริสุทธิ์และพรหมจรรย์  

“เป็นที่รักยิ่งและมีค่�ที่สุดเหนือทุกสิ่ง” (โมโรไน 9:9) ประธ�น 

กอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) สอนคว�มสำ�คัญของก�ร

รักษ�คว�มบริสุทธิ์ดังนี้

“และตอนนี้ข้�พเจ้�จะพูดถึง 

ปัญห�ที่พบบ่อยที่สุดและย�ก 

ที่สุดสำ�หรับเย�วชนช�ยและ 

เย�วชนหญิงอย่�งท่�นจะจัด 

ก�รได้ นั่นคือคว�มสัมพันธ์ที ่

ท่�นมีให้กัน ท่�นกำ�ลังเก่ียวข้อง 

กับสัญช�ตญ�ณอันทรงพลัง

ที่สุดของมนุษย์ มีเพียงคว�มตั้งใจในก�รดำ�เนินชีวิตเท่�นั้นที่

อยู่เหนือสัญช�ตญ�ณดังกล�่ว

“พระเจ้�ทรงทำ�ให้เร�ดึงดูดใจกันเพร�ะมีจุดประสงค์สำ�คัญ 

ประก�รหนึ่ง แต่แรงดึงดูดนี้จะกล�ยเป็นถังดินปืนถ้�เร�ไม่

ควบคุมให้ดี มันสวยเมื่อจัดก�รอย�่งถูกวิธี มันเป็นอันตร�ยถึง

ต�ยถ้�หลุดมือ . . .

“เพื่อนเย�วชนที่รักทั้งหล�ย ในเรื่องเพศ ท�่นรู้ว�่อะไรถูกต้อง  

ท่�นรู้ว่�เมื่อใดท่�นกำ�ลังเดินอยู่บนพื้นที่อันตร�ย เมื่อใดที่ท่�น 

สะดุดล้มและลื่นตกลงไปในหลุมลึกของก�รล่วงละเมิดได้ง่�ย  

ข้�พเจ้�ขอให้ท่�นระวัง ยืนให้ห่�งจ�กหน้�ผ�ของบ�ปซ่ึงท่�นจะ 

ตกไปได้ง่�ยๆ ดำ�รงตนให้สะอ�ดจ�กคว�มช่ัวร้�ยอันน่�ผิดหวัง 

ของก�รล่วงละเมิดท�งเพศ จงเดินในแสงอ�ทิตย์แห่งสันติสุข

นั้นซึ่งเกิดจ�กก�รเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ�้

“บัดนี้ ถ�้มีคนใดก้�วล้ำ�เส้นไปแล้ว คนที่ล่วงละเมิดไปแล้ว มี 

คว�มหวังสำ�หรับท่�นหรือไม่ มีแน่นอน ที่ใดมีก�รกลับใจที่แท้ 

จริง ที่นั่นย่อมมีก�รให้อภัย ขั้นตอนดังกล�่วเริ่มจ�กก�รสวด 

อ้อนวอน พระเจ้�ตรัสว่� ‘คนที่กลับใจจ�กบ�ปของเข�, คน 

คนนั้นได้รับก�รให้อภัย, และเร�, พระเจ้�, ไม่จำ�มันอีก’ (คพ. 

58:42) เล�่ภ�ระหนักอกของท่�นให้พ่อแม่ฟังถ้�ทำ�ได้ และจะ 

ต้องส�รภ�พต่ออธิก�รผู้พร้อมจะช่วยเหลือท�่น” (“คำ�แนะนำ� 

และก�รสวดอ้อนวอนของศ�สด�เพ่ือเย�วชน” ดู เลียโฮนา  เม.ย. 

 2001 หน้� 37–39)
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“ก�รใช้คำ�ว่� หวัง ในทุกๆ วันของเร�รวมถึงวิธีที่เร� ‘หวัง’ จะ

ไปให้ถึงจุดหม�ยอันแน่นอนต�มเวล�ที่แน่นอน เร� ‘หวัง’ ให้

เศรษฐกิจโลกดีขึ้น เร� ‘หวัง’ ให้คนที่เร�รักม�เยี่ยม คว�มหวัง

เช่นนั้นเป็นตัวอย�่งของคว�มหวังที่จริงใจแต่จะเกิดขึ้น

“คว�มผิดหวังของชีวิตมักหม�ยถึงเศษของคว�มหวัง ณ ปัจจุบัน 

ที่ไม่สมหวัง อย่�งไรก็ดี ข้�พเจ้�จะพูดถึงคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่ง 

ยวดของก�รมีคว�มหวังสูงสุด

“คว�มหวังสูงสุดเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต่�งออกไป คว�มหวังดัง

กล่�วผูกพันกับพระเยซูและพรของก�รชดใช้อันยิ่งใหญ่ พรสืบ 

เนื่องจ�กก�รฟื้นคืนพระชนม์ที่มีผลต่อทุกคนและโอก�สอัน 

ล้ำ�ค่�ที่ให้เร�ไว้เพื่อปฏิบัติก�รกลับใจซึ่งปลดปล่อยเร�ให้เป็น 

อิสระ โดยทำ�ให้สิ่งที่พระคัมภีร์เรียกว่� ‘คว�มเจิดจ้�อันบริบูรณ์

แห่งคว�มหวัง’ อยู่ในวิสัยที่เกิดขึ้นได้ (2 นีไฟ 31:20)

“โมโรไนยืนยันว่� ‘และอะไรเล่�ที่ท่�นจะหวัง? ดูเถิดข้�พเจ้� 

กล่�วแก่ท่�นว่�ท่�นจะมีคว�มหวังโดยผ่�นก�รชดใช้ของพระ

คริสต์’ (โมโรไน 7:40–41; ดู แอลม� 27:28 ด้วย) ด้วยเหตุนี้

คว�มหวังที่แท้จริงจึงไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงง�่ย แต่เกี่ยว

กับสิ่งที่เป็นอมตะและนิรันดร์!” (ใน Conference Report, Oct. 

1998, 77; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน�้ 70)

“เมื่อคว�มผิดหุ้มเร�หน�เกินไป เส�อ�ก�ศท�งวิญญ�ณของ
เร�จะรับสัญญ�ณไม่ได้และเร�จะลื่นหลุดออกนอกรัศมีของ
มนุษย์ เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นได้กับอ�รยธรรมทั้งหมด ในขณะร่ำ�ไห้ 
กับโมโรไนบุตรช�ย มอรมอนได้พูดถึงคว�มเส่ือมของสังคมช�ว 
นีไฟ สัญญ�ณต่�งๆ รวมไปถึงคว�มชั่วร้�ยที่ฝังลึกม�กจน
มอรมอนบรรย�ยว่�ผู้คนของเข� ‘มีใจเกินกว�่จะรู้สึก’ [โมโรไน 
9:20] อัครส�วกเป�โลเศร้�โศกเสียใจต่อก�มตัณห�ของสม�ชิก 
ศ�สนจักรในเอเฟซัสเพร�ะพวกเข�มีคว�มรู้สึกช้�ม�กกับก�ร 
เสพสุขของตนจนพวกเข� ‘ปร�ศจ�กโอตตัปปะ’ [เอเฟซัส 4:19]  
สังคมที่เสพสุขรื่องเพศจะรู้สึกช้�ต่อคว�มต้องก�รของคนทุกข์ 
ย�กในสังคมเพร�ะ แทนที่จะพัฒน�คว�มรักที่มองออกนอกตัว 
กลับทำ�ให้มนุษย์หันเข้�ห�ตัวอย�่งคนเห็นแก่ตัว ก�รไม่ยอมรับ
ก�รกระตุ้นเตือนจ�กสุรเสียงสงบแผ่วเบ�ของพระผู้เป็นเจ้� 
จะหม�ยคว�มด้วยว่�เร�มีหูแต่ไม่ได้ยิน ไม่เพียงไม่ได้ยินก�ร 
กระตุ้นเตือนของพระผู้เป็นเจ้�เท่�น้ัน แต่ไม่ได้ยินคำ�ขอร้องของ 
มนุษย์ด้วย” (A Time to Choose [1972], 59–60)

•	ประธ�นบอยด์  เค. แพคเกอร์ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบ
สองเตือนเร�เรื่องแนวโน้มปัจจุบันท่ีนับวันจะทำ�ให้เร�สูญเสีย
พระวิญญ�ณเพิ่มขึ้น

“โลกส่งเสียงอึกทึกม�กขึ้นทุกวัน เสื้อผ�้ เครื่องแต่งก�ย และ 
คว�มประพฤติหละหลวม หย่อนย�น และยุ่งเหยิงม�กขึ้น เพลง 
ครึกโครมที่มีเนื้อร้องหย�บค�ยดังกระหึ่มผ่�นเครื่องขย�ยเสียง 
ขณะไฟส่องแสงวูบว�บหล�กสีหลอกต� บ่งบอกถึงวัฒนธรรม 
ก�รซ่องเสพมึนเม� คว�มผันแปรของสิ่งเหล�่นี้กำ�ลังเป็นที่ยอม 
รับอย่�งกว้�งขว�งและมีอิทธิพลต่อเย�วชนของเร� . . .

“แนวโน้มไปในท�งเสียงดังม�กขึ้น ตื่นเต้นม�กขึ้น ขัดแย้งม�ก 
ขึ้น ยับยั้งชั่งใจน้อยลง ศักดิ์ศรีน้อยลง พิธีรีตองน้อยลงไม่ใช่ 
เรื่องบังเอิญหรือไม่เป็นภัยหรือไร้อันตร�ย

“คำ�สั่งแรกของผู้บังคับบัญช�ระดมก�รโจมตีท�งทห�รคือก�ร
ตัดช่องท�งก�รสื่อส�รของคนที่เข�หม�ยจะเอ�ชนะ

“ก�รข�ดคว�มค�รวะตรงกับจุดประสงค์ของปรปักษ์โดยขัด 
ขว�งช่องท�งที่ละเอียดอ่อนของก�รเปิดเผยทั้งในคว�มคิดและ
วิญญ�ณ” (ใน Conference Report, Oct. 1991,  28; หรือ 
Ensign, Nov. 1991, 22)

โมโรไน 9:25 “ความหวังในรัศมีภาพของพระองค์”

•	เอ็ลเดอร์นีล เอ. แม็กซ์เวลล์อธิบ�ยว่�คว�มหวังที่มอรมอน 
พูดถึงเกี่ยวข้องกับศรัทธ�ในพระเจ้�พระเยซูคริสต์

โมโรไน 8–9
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ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	มอรมอนใช้คำ�รุนแรงอะไรประณ�มก�รปฏิบัติก�รให้บัพ- 

ติศม�เด็กท�รก (ดู โมโรไน  8) ท่�นคิดว่�เหตุใดเข�จึงรู้สึก
รุนแรงเช่นนั้น

•	ถ้�ช�วเลมันกับช�วนีไฟเทียบกันได้ในคว�มช่ัวร้�ยของพวกเข� 
 เหตุใดช�วเลมันจึงไม่ถูกทำ�ล�ยไปด้วย (ดู โมโรไน 8:27–29)

•	มอรมอนกล่�วถึงขั้นตอนอะไรบ้�งในบทที่ 8–9 ซึ่งค่อยๆ นำ� 
ไปสู่คว�มเสื่อมทร�มในที่สุดของช�วนีไฟ เร�จะหลีกเลี่ยง
ก�รละทิ้งคว�มเชื่อและคว�มชั่วร้�ยในชีวิตเร�ได้อย่�งไร

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	เขียนข้อคว�มหน่ึงย่อหน้�เพ่ืออธิบ�ยเหตุผลต�มหลักคำ�สอน 

ว่�เหตุใดเด็กท�รกจึงไม่ต้องรับบัพติศม� (ดู โมโรไน 8:4–23)

•	เตรียมคำ�พูดหรือบทเรียนในหัวข้อเรื่อง “เร�จะอดทนอย่�ง 
ชอบธรรมได้อย่�งไรในเมื่อคว�มชั่วร้�ยอยู่รอบตัวเร�” ใช้
หลักธรรมและหลักคำ�สอนจ�ก โมโรไน 8–9

โมโรไน 9:26 พระคุณของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาและ
พระเจ้าพระเยซูคริสต์

•	มอรมอนรู้ว่�โมโรไนเผชิญก�รท้�ท�ยล้นเหลือเนื่องด้วย 
คว�มชั่วร้�ยของช�วนีไฟ กระนั้นก็ดี มอรมอนรู้ด้วยว�่โมโรไน 
อดทนได้ด้วยคว�มช่วยเหลือของพระคุณจ�กสวรรค์ แน่วแน่ 
ต่อศรัทธา อธิบ�ยว่�พระคุณให้พลังเพ่ือยืนหยัดไม่ย่อท้อในก�ร 
ต่อสู้ดิ้นรนในแต่ละวันของชีวิต

“คำ�ว่� พระคุณ ต�มที่ใช้ในพระคัมภีร์ โดยเบื้องต้นหม�ยถึง
คว�มช่วยเหลือจ�กสวรรค์และพลังที่เร�ได้รับผ่�นก�รชดใช้
ของพระเจ้�พระเยซูคริสต์. . . .

“นอกจ�กจะต้องก�รพระคุณเพื่อคว�มรอดขั้นสูงสุดของท่�น 
แล้ว ท�่นยังต้องก�รพลังหนุนเช่นนี้ทุกวันในชีวิตท�่นด้วย เมื่อ 
ท่�นเข้�ใกล้พระบิด�บนสวรรค์ด้วยคว�มพ�กเพียร คว�มนอบ- 
น้อม และคว�มอ่อนโยน พระองค์จะทรงส่งเสริมและเพิ่มคว�ม 
เข้มแข็งให้ท่�นโดยผ่�นพระคุณของพระองค์” (แน่วแน่ต่อศรัทธา: 
ศัพทานุกรมพระกิตติคุณ [2004] หน้� 182–183)
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แต่ละคน ไม่จริงหรอกหรือท่ีใจเร�หันไปห�พระเจ้�ด้วยคว�มรัก 
และคว�มกตัญญู ศรัทธ�และคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนของเร� 
เพิ่มขึ้นหรือไม่ เพิ่มขึ้นแน่นอน และในคว�มเห็นของข้�พเจ้�  
ก�รทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ในข้อ 3—ช่วยให้เร�อ่อนน้อมถ่อมตน
ม�กขึ้น เต็มใจและเปิดใจรับข้อมูลและคว�มรู้ใหม่ๆ ม�กขึ้น” 
(“Moroni’s Promise,” Ensign, Apr. 1994, 12)

โมโรไน 10:4–5  การได้รับประจักษ์พยานในพระ
คัมภีร์มอรมอน

•	ประธ�นบอยด์  เค. แพคเกอร์ ประธ�นโควรัมอัครส�วกสิบ
สองบอกขั้นตอนท่ีเร�ต้องผ่�นเพ่ือรับพย�นท�งวิญญ�ณของ
พระคัมภีร์มอรมอน

“เมื่อข้�พเจ้�อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนครั้งแรกตั้งแต่หน้�แรกไป 
จนถึงหน้�สุดท้�ย ข้�พเจ้�อ่�นคำ�สัญญ�ที่ว่� ห�กข้�พเจ้�จะ  
‘ทูลถ�มพระผู้เป็นเจ้�, พระบิด� 
นิรันดร์, ในพระน�มของพระ 
คริสต์, ว่� [เรื่องที่ข้�พเจ้�อ่�น]  
จริงหรือไม่; และห�ก [ข�้พเจ้�] 
จะทูลถ�มด้วยใจจริง, ด้วย 
เจตน�แท้จริง, โดยมีศรัทธ�ใน 
พระคริสต์, พระองค์จะทรง
แสดงคว�มจริงของเรื่องให้
ประจักษ์แก่ [ข้�พเจ้�], โดย 
อำ�น�จของพระวิญญ�ณบริ- 
สุทธิ์’ (โมโรไน 10:4) ข�้พเจ้�
ลองทำ�ต�มคำ�แนะนำ�เหล�่นั้นต�มที่ข�้พเจ้�เข้�ใจ

“แม้จะอย�กให้ปร�กฏก�รณ์อันทรงรัศมีภ�พเกิดขึ้นในทันที 
เหมือนประสบก�รณ์ที่มีพลังท่วมท้น แต่ก็ไม่เกิดขึ้น กระนั้น 
ข้�พเจ้�ยังรู้สึกดีและเริ่มเชื่อ . . .

“ข�้พเจ้�เรียนรู้ว่�ใครๆ ก็อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนได้ อ่�นได้ทุก 
ที่ และจะได้รับก�รดลใจ . . .

“ประสบก�รณ์ของข้�พเจ้�คือประจักษ์พย�นมิได้เกิดขึ้นในทัน 
ที แต่เติบโต . . .

“อย่�ผิดหวังห�กท่�นอ่�นแล้วอ่�นอีกแต่ยังไม่ได้รับพย�นอัน 
ทรงพลัง ท่�นอ�จจะเป็นเหมือนส�นุศิษย์ที่พระคัมภีร์มอรมอน 
พูดถึงผู้เปี่ยมด้วยพลังอำ�น�จของพระผู้เป็นเจ้�ในรัศมีภ�พอัน
ยิ่งใหญ่ ‘และพวกเข�ห�รู้ไม่’ (3 นีไฟ 9:20)

“จงทำ�สุดคว�มส�ม�รถ” (ใน Conference Report, Apr. 2005, 
5–7; หรือ เลียโฮนา พ.ค. 2005 หน�้ 7–9)

โมโรไน 10
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บทนำา
โมโรไนทิ้งท้�ยง�นเขียนของท่�นโดยอธิบ�ยหลักธรรมสำ�คัญ 
ส�มประก�รกับผู้อ่�นของท่�น ประก�รแรกเน้นคว�มจำ�เป็น 
ของก�รเรียนรู้และมีพย�นถึงคว�มจริงอยู่ในบันทึกศักดิ์สิทธิ์นี้ 
ประก�รที่สองคือหน้�ที่ที่เร�ต้องทำ�คว�มเข้�ใจและได้ม�ซึ่ง 
ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณที่มีให้เร� สุดท�้ย ท่�นขอร้องเร�แต ่
ละคนให้ม�ห�พระคริสต์และได้รับก�รทำ�ให้ดีพร้อมในพระองค์

เมื่อจบก�รศึกษ�พระคัมภีร์มอรมอนปีนี้ ให้มองห�หลักธรรม 
ดังกล่�ว จงรู้คว�มจริงของพระคัมภีร์เล่มนี้ด้วยตนเองโดยทำ� 
ต�มคำ�สัญญ�ของโมโรไน (ดู โมโรไน 10:3–5 ) เรียนรู้เกี่ยว 
กับของประท�นแห่งพระวิญญ�ณและพย�ย�มพัฒน�ของ 
ประท�นเหล่�นั้นที่พระเจ้�ประท�นแก่ท�่น สุดท�้ย พย�ย�ม 
แสดงให้เห็นโดยก�รกระทำ�ของท่�นว่�ท่�นกำ�ลังเพียรพย�ย�ม 
ม�ห�พระคริสต์ทุกวัน

จงจำ�สิ่งที่ศ�สด�พย�กรณ์โจเซฟ สมิธ (1805–1844) ประก�ศ  
“ข้�พเจ้�บอกบรรด�พ่ีน้องช�ยว่�พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือ 
ที่ถูกต้องยิ่งกว่�หนังสือใด ๆ บนแผ่นดินโลก, และเป็นศิล�หลัก 
แห่งศ�สน�ของเร�, และมนุษย์จะเข้�ใกล้พระผู้เป็นเจ�้ม�กขึ้น 
โดยก�รยึดมั่นกับหลักก�รของหนังสือเล่มนี้, ยิ่งกว่�หนังสือ 
เล่มอื่นใด” (History of the Church, 4:461; คำ�นำ�พระคัมภีร ์
มอรมอน)

บทวิจารณ์
โมโรไน 10:3 “เมื่อท่านจะอ่านเรื่องเหล่านี้”

•	เอ็ลเดอร์จีน  อ�ร์. คุกขณะรับใช้เป็นสม�ชิกส�วกเจ็ดสิบ ได้ 
พูดถึงคว�มสำ�คัญของก�รไตร่ตรองพระเมตต�ของพระผู้เป็น 
เจ้�อันเป็นหนท�งสู่ก�รมีศรัทธ�และคว�มอ่อนน้อมถ่อมตน
ม�กขึ้น

“ห้�คำ�สุดท้�ยของ [โมโรไน 10:3] ให้คำ�เตือนที่สำ�คัญ—‘ไตร่- 
ตรองในใจท่�น’ วลีอะไรม�ก่อนคำ�ว่�ให้เร�ไตร่ตรองเรื่องที่เร� 
พึงไตร่ตรอง วลีนั้นคือ ‘พระเจ้�ทรงเมตต�ลูกหล�นมนุษย์เพียง 
ใด, นับแต่ก�รสร้�งอ�ดัมแม้ลงม�จนถึงเวล�ท่ีท่�นจะได้รับเร่ือง 
เหล่�นี้’ เร�พึงระลึกว่�พระบิด�บนสวรรค์ทรงรักเร�ม�กเพียงใด 
มองก�รณ์ไกลเพียงใด ดีต่อเร�เพียงใด และให้อภัยเร�ม�ก 
เพียงใด

“ปกติเกิดอะไรขึ้นเมื่อเร�เริ่มไตร่ตรองว่�พระเจ้�ทรงเมตต�
มนุษย์เพียงใด ทรงเมตต�เร�แต่ละคนเพียงใด เกิดอะไรขึ้นเมื่อ
เร�นับพรของเร� หรืออ�จจะบ�ปของเร�ซึ่งเร�ต้องขออภัยจ�ก
พระองค์ และตระหนักว่�พระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในชีวิตเร� 
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โมโรไน 10:4  “ด้วยเจตนาแท้จริง”

•	เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์แห่งโควรัมอัครส�วกสิบสองแสดง 
คว�มเห็นเกี่ยวกับคำ�สัญญ�ของโมโรไนเรื่องก�รมี “เจตน�แท ้
จริง” ดังนี้ “โมโรไนไม่ได้สัญญ�ว่�พระวิญญ�ณบริสุทธิ์จะทรง 
แสดงให้ประจักษ์ต่อคนเหล่�นั้นผู้หม�ยมั่นจะรู้คว�มจริงของ 
พระคัมภีร์มอรมอนเพร�ะเหตุผลต�มหลักวิช�ก�รหรือจ�ก 
สมมุติฐ�น ถึงแม้พวกเข�จะ ‘ทูลถ�มด้วยใจจริง’ ก็ต�ม คำ� 
สัญญ�ของโมโรไนมีไว้สำ�หรับคนท่ีต้ังปณิธ�นในใจว่�จะปฏิบัติ 
ต�มก�รแสดงให้ประจักษ์ถ้�พวกเข�ได้รับ ก�รสวดอ้อนวอน 
ด้วยเหตุผลนอกเหนือจ�กนี้ไม่มีสัญญ�เพร�ะไม่ได้ทำ� ‘ด้วย 
เจตน�แท้จริง’” (Pure in Heart [1988], 19–20)

โมโรไน 10:8–18 ของประทานแห่งพระวิญญาณ

•	เอ็ลเดอร์บรูซ อ�ร์. แมคคองกีอธิบ�ยจุดประสงค์และเหตุผล 
ของก�รได้รับของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณดังนี้ 

“[จุดประสงค์แห่งของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณ] คือเพื่อให้คว�ม 
สว่�ง ให้กำ�ลังใจ และจรรโลงใจผู้ซื่อสัตย์เพื่อพวกเข�จะได้รับ 
สันติในโลกน้ีและได้รับก�รนำ�ท�งสู่ชีวิตนิรันดร์ในโลกท่ีจะม�ถึง 
ก�รมีของประท�นเหล่�นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงคว�มศักดิ์สิทธิ์ใน 
ง�นของพระเจ้� ห�กที่ใดไม่มีของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณ ที่นั่น 
ย่อมไม่มีศ�สนจักรและอ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้� คำ�สัญญ� 
คือของประท�นดังกล่�วจะไม่สูญไปตร�บใดท่ีแผ่นดินโลกยัง
อยู่ในสภ�พปัจจุบัน ยกเว้นเพร�ะคว�มไม่เชื่อ (โมโรไน 10:19)  
แต่เมี่อวันอันสมบูรณ์ม�ถึงและวิสุทธิชนได้รับคว�มสูงส่ง พวก
เข�จะไม่ต้องก�รส่ิงเหล่�น้ีอีก ดังท่ีเป�โลกล่�วว่� ‘แต่เม่ือคว�ม 
สมบูรณ์ม�ถึงแล้ว คว�มบกพร่องนั้นก็จะสูญไป’ (1 โครินธ์ 13)

“พระเจ้�ทรงค�ดหวังให้บุคคลท่ีซื่อสัตย์แสวงห�ของประท�น 
แห่งพระวิญญ�ณด้วยสุดใจของพวกเข� พวกเข�พึง ‘แสวงห� 
ของประท�นอันใหญ่ยิ่งกว่�นั้น’ (1  โครินธ์ 12:31; คพ. 46:8)  
‘ขวนขว�ยของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณ’ (1  โครินธ์ 14:1) ‘ทูลขอ 
จ�กพระผู้เป็นเจ�้, ผู้ประท�นให้ด้วยใจกรุณ�’ (คพ. 46:7; มัทธิว 
7:7–8) กับบ�งคนประท�นของประท�นอย่�งหนึ่ง กับคนอื่น
ประท�นให้อีกอย่�งหนึ่ง และ ‘แก่บ�งคนจะมีให้ไว้เพื่อจะมีของ 
ประท�นทั้งหล�ยทั้งปวงเหล่�นั้น, เพื่อจะมีหัวหน้�, เพื่อสม�ชิก 
ทุกคนจะได้ประโยชน์จ�กก�รนั้น.’ (คพ. 46:29.)” (Mormon 
Doctrine, 2nd ed. [1966], 314)

•	เอ็ลเดอร์ม�ร์วิน  เจ. แอชตัน (1915–1994) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองพูดถึงของประท�นเพิ่มเติมของพระวิญญ�ณ “ที่
ไม่ประจักษ์ชัดหรือไม่โดดเด่นเสมอไปแต่ทว�่สำ�คัญม�ก หนึ่ง 
ในนั้นอ�จเป็นของประท�นของท่�นก็ได้—ของประท�นที่ไม่
ประจักษ์ชัดแต่จริงและมีค่�

•	เอ็ลเดอร์บรูซ  อ�ร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัม 
อัครส�วกสิบสองให้ข้อคิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีได้รับประจักษ์ 
พย�นในพระคัมภีร์มอรมอนโดยไตร่ตรองคำ�ถ�มข้อหน่ึงขณะอ่�น

“มีก�รทดสอบอีกอย่�งหน่ึงเรียบง่�ยกว่�ที่ทุกคนผู้หม�ยมั่น 
จะรู้คว�มจริงอ�จได้รับ ก�รทดสอบนี้เรียกร้องเพียงให้เร�อ่�น  
ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอน—ทั้งหมดในวิญญ�ณแห่งศรัทธ� 
และด้วยใจท่ีเปิดกว้�ง เพ่ือให้ตัวเร�พร้อมรับประเด็นปัญห�ท่ีจะ 
เกิดขึ้น—ขณะที่เร�อ่�น ไตร่ตรอง และสวดอ้อนวอน—เร�ควร 
ถ�มตัวเร�เป็นพันๆ ครั้งว่� ‘มนุษย์เขียนหนังสือเล่มนี้ได้หรือ’

“และรับประกันได้เลยว่�ในช่วงระหว่�งครั้งแรกท่ีถ�มคำ�ถ�มนี้
กับครั้งที่หนึ่งพัน ทุกคนที่แสวงห�คว�มจริงอย�่งซื่อสัตย์จริงใจ
จะรู้โดยอำ�น�จของพระวิญญ�ณว่�พระคัมภีร์มอรมอนเป็น
คว�มจริง นี่คือพระดำ�ริ พระประสงค์ และสุรเสียงของพระเจ�้
ถึงคนทั้งโลกในสมัยของเร�” (ใน Conference Report, Oct. 
1983, 106; หรือ Ensign, Nov. 1983, 73–74)

•	ประธ�นกอร์ดอน  บี. ฮิงค์ลีย์ (1910–2008) ให้ก�รท้�ท�ย
และคำ�สัญญ�ต่อผู้อ่�นพระคัมภีร์มอรมอนดังนี้

“ข้�พเจ้�ขอท้�ท�ยสม�ชิกของศ�สนจักรทั่วโลกและมิตรสห�ย 
ของเร�ทุกแห่งหนให้อ่�นหรืออ่�นพระคัมภีร์มอรมอนอีกคร้ัง . . .

“ข้�พเจ้�สัญญ�กับท่�นโดยไม่ลังเลว่�ห�กแต่ละท่�นจะปฏิบัติ 
ต�มโปรแกรมง่�ยๆ นี้ ไม่ว่�ท่�นจะอ่�นพระคัมภีร์มอรมอนม� 
แล้วกี่ครั้ง ท่�นจะมีพระวิญ- 
ญ�ณของพระเจ้�ม�กขึ้นใน 
ชีวิตและในบ้�นของท่�น มี
ปณิธ�นแน่วแน่ม�กขึ้นว่�จะ 
ดำ�เนินในก�รเชื่อฟังพระบัญ- 
ญัติ และมีประจักษ์พย�นเข้ม- 
แข็งม�กข้ึนถึงก�รทรงพระชนม์ 
อยู่จริงของพระบุตรของพระผู้
เป็นเจ้�” (“ประจักษ์พย�นอัน 
แน่วแน่และมีพลัง” เลียโฮนา ส.ค. 2005 หน�้ 6)

โมโรไน 10:3–5  
คำากิริยาคำาใดบอกการกระทำาที่ทำาให้ 
ผู้แสวงหาความจริงด้วยใจจริงได้รับ 

ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอน

©
 B

us
at

h.
co

m

บทที่ 56



403

“ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณเป็นของศ�สนจักรและก�รมีของ 
ประท�นเป็นประจักษ์พย�นท่ีม่ันคงและสำ�คัญย่ิงประก�รหน่ึงถึง 
คว�มจริงของพระกิตติคุณ ของประท�นเหล�่นี้ใช่ว่�ศ�สนจักร 
จะเลือกได้ โมโรไนสอนว่�ถ้�ไม่มีของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณ 
‘สภ�พของมนุษย์ก็น่�พรั่นพรึง’ . . .

“เร�พึงพย�ย�มให้มีค่�ควรรับของประท�นเหล่�นี้ต�มวิธีที่ 
พระเจ้�ทรงกำ�หนด

“ข้�พเจ้�กล่�วอีกครั้งว่�—เร�พึงแสวงห�ของประท�นฝ่�ย 
วิญญ�ณในวิธีของพระเจ้�” (“Gifts of the Spirit” [คำ�ปร�ศรัย
ที่ไม่ได้จัดพิมพ์ ณ ไฟร์ไซด์ 16-สเตค มห�วิทย�ลัยบริคัม ยังก์ 
4 ม.ค. 1987], 5–6)

โมโรไน 10:17–18 เราจะประสบของประทานแห่ง 
พระวิญญาณได้อย่างไร

•	เอ็ลเดอร์จีน  อ�ร์. คุกพูดถึงพลังของก�รค้นพบและใช้ของ 
ประท�นฝ่�ยวิญญ�ณที่มอบให้แต่ละบุคคลดังนี้ “ขั้นตอน 
สำ�คัญย่ิงข้ันตอนหน่ึงท่ีท่�นผ่�นในชีวิตคือค้นพบตนเอง ห�ของ 
ประท�นและคว�มส�ม�รถเหล่�นั้นที่พระผู้เป็นเจ้�ทรงมอบให้ 
ท่�น พระองค์ประท�นพรสวรรค์ม�กม�ยแก่ท่�นและท�่นเพิ่ง 
เริ่มใช้เพียงเล็กน้อยเท�่นั้น จงว�งใจพระเจ้�ให้ช่วยท่�นในก�ร 
ไขกุญแจเปิดประตูรับของประท�นเหล�่นั้น พวกเร�บ�งคนได ้
สร้�งขีดจำ�กัดท่ีเร�คิดไปเอง มีคว�มเป็นอัจฉริยะขังอยู่ในตัวเร� 
แต่ละคนจริงๆ อย่�ให้ใครทำ�ให้ท�่นเชื่อเป็นอื่น” (“Trust in the 
Lord,” in Hope [1988], 90–91)

•	เอ็ลเดอร์พ�ร์ลีย์  พี. แพรทท์ (1807–1857) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองพูดถึงผลหล�ยอย่�งของก�รมีของประท�นแห่ง 
พระวิญญ�ณในชีวิตเร�ดังนี้ “ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณ 
ศักดิ์สิทธิ์ปรับตัวให้เข�้กับระบบหรือคุณลักษณะทั้งหมดนี้ ปลุก 
พลังคว�มส�ม�รถด้�นสติปัญญ� เพิ่มพูน ขย�ย ทำ�ให้คว�ม 
ลุ่มหลงและรักใคร่ชอบพอต�มธรรมช�ติทั้งหมดบริสุทธิ์ ปรับ 
สิ่งเหล่�นี้โดยอ�ศัยของประท�นแห่งปัญญ�เพื่อให้เหม�ะแก่ 
ก�รใช้ที่ถูกต้อง ของประท�นแห่งพระวิญญ�ณศักดิ์สิทธิ์สร�้ง 
แรงบันด�ลใจ พัฒน� ปลูกฝัง และทำ�ให้คว�มเห็นอกเห็นใจ  
ปีติ รสนิยม คว�มรู้สึกเกี่ยวดองกัน คว�มรักใคร่ต�มธรรมช�ติ
เจริญเติบโต ดลใจให้เกิดคุณธรรม คว�มเมตต� คว�มดี คว�ม
อ่อนโยน คว�มสุภ�พ และจิตกุศล พัฒน�คว�มง�มของบุคคล  
รูปร่�งหน้�ต� มีส่วนเสริมสุขภ�พ คว�มกระฉับกระเฉง คว�ม
มีชีวิตชีว� และคว�มรู้สึกท�งสังคม เพิ่มพลังคว�มส�ม�รถทุก
ด้�นของมนุษย์ทั้งร่�งก�ยและสติปัญญ� เพิ่มคว�มแข็งแกร่ง
และทำ�ให้ประส�ทตื่นตัว สรุปคือ เป็นไขให้กระดูก เป็นปีติให้ 
หัวใจ เป็นแสงสว่�งให้ดวงต� เป็นเสียงเพลงให้หู และเป็น 

“เร�ม�ทบทวนของประท�นที่ไม่ค่อยเด่นชัดบ�งอย่�งเหล่�นี้ 
ด้วยกัน; ของประท�นแห่งก�รซักถ�ม; ของประท�นแห่งก�ร 
ฟัง; ของประท�นแห่งก�รได้ยินและใช้สุรเสียงสงบแผ่วเบ�;  
ของประท�นแห่งก�รส�ม�รถหลั่งน้ำ�ต�; ของประท�นแห่งก�ร 
หลีกเลี่ยงคว�มขัดแย้ง; ของประท�นแห่งก�รเห็นด้วย; ของ 
ประท�นแห่งก�รหลีกเลี่ยงคำ�พูดซ้ำ�ๆ ไร้ส�ระ; ของประท�น 
แห่งก�รแสวงห�สิ่งชอบธรรม; ของประท�นแห่งก�รไม่ตัดสิน; 
ของประท�นแห่งก�รพึ่งพ�พระผู้เป็นเจ้�เพื่อทูลขอก�รนำ�ท�ง;  
ของประท�นแห่งก�รเป็นส�นุศิษย์ ของประท�นแห่งก�รดูแลผู ้
อื่น; ของประท�นแห่งก�รส�ม�รถไตร่ตรอง; ของประท�นแห่ง 
ก�รสวดอ้อนวอน; ของประท�นแห่งก�รแสดงประจักษ์พย�นอัน 
ทรงพลัง; และของประท�นแห่งก�รได้รับพระวิญญ�ณบริสุทธิ์” 
(ใน Conference Report, Oct. 1987, 23; หรือ Ensign, Nov. 
1987, 20)

•	ประธ�นบอยด์  เค. แพคเกอร์ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับก�รได ้
ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณดังนี้

“ข้�พเจ้�ต้องเน้นว่�คำ�ว่� ‘ของประท�น’ มีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง 
เพร�ะของประท�นอ�จไม่เป็นท่ีต้องก�รหรือยุติก�รเป็นของ
ประท�น และอ�จเป็นที่ยอมรับก็ต่อเมื่อมอบให้แล้วเท�่นั้น

“เนื่องด้วยของประท�นฝ�่ยวิญญ�ณเป็นของประท�น เงื่อนไข
ที่เร�จะได้รับจึงกำ�หนดโดยผู้มอบของประท�นเหล่�นั้นให้เร� 
ของประท�นฝ่�ยวิญญ�ณจะถูกบังคับไม่ได้เพร�ะของประท�น 
คือของประท�น ข้�พเจ้�ขอย้ำ�ว่�เร�ไม่ส�ม�รถบังคับ หรือซื้อ 
หรือ ‘ได้รับ’ ของประท�นด้วยท่�ทีบ�งอย่�งที่แสดงว�่เร�จะ 
จ่�ยเงินให้และค�ดหวังว่�จะมอบให้เร�โดยอัตโนมัติต�มเงื่อน 
ไขของเร�

“มีคนที่แสวงห�ของประท�นเช่นนั้นด้วยคว�มดื้อรั้นจนก�ร 
กระทำ�แต่ละอย่�งทำ�ให้พวกเข�ออกห่�งจ�กของประท�น ใน 
คว�มดื้อรั้นและเจตจำ�นงนั้นพวกเข�ว�งตนเองไว้ในอันตร�ย 
ท�งวิญญ�ณ เร�พึงดำ�เนินชีวิตให้มีค่�ควรรับของประท�นดีกว่� 
และของประท�นเหล�่นั้นจะม�ต�มพระประสงค์ของพระเจ�้

“บริคัม ยังก์กล่�วบ�งอย่�งในสมัยของเร�ซ่ึงประยุกต์ใช้กับสมัย 
ของเร�ได้

“‘แน่นอนว่� ถ้�บุคคลหน่ึงดำ�เนินชีวิตต�มก�รเปิดเผยท่ีประท�น 
แก่ผู้คนของพระผู้เป็นเจ้� เข�ย่อมมีพระวิญญ�ณของพระเจ้� 
เพื่อแสดงพระประสงค์ของพระองค์ต่อเข� เพื่อนำ�ท�งเข�ใน 
หน้�ท่ีท�งโลกเช่นเดียวกับหน้�ท่ีท�งวิญญ�ณ อย่�งไรก็ดีข้�พ- 
เจ้�เชื่อว่�ในประเด็นนี้ เร�ดำ�เนินชีวิตต่ำ�กว่�สิทธิพิเศษของเร�
ม�กนัก’ (Discourses of Brigham Young, p. 32.)

โมโรไน 10
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ก็พอเหม�ะและภ�ระของพระองค์ก็เบ� (ดู มัทธิว 11:28–30)” 
(“Do Not Despair,” Ensign, Oct. 1986, 2)

โมโรไน 10:27 “ท่านจะเห็นข้าพเจ้าที่บัลลังก์พิพากษา
ของพระผู้เป็นเจ้า”

•	ศ�สด�พย�กรณ์หล�ยท่�นรู้สึกว่�ต้องเป็นพย�นต่อผู้อ่�น 
พระคัมภีร์มอรมอนว่�พวกท่�นจะเห็นเร�ในวันพิพ�กษ� เมื่อ 
พระเจ้�จะทรงเป็นพย�นต่อเร�ถึงคว�มจริงของคำ�พูดของพวก
ท่�น ท่�นอื่นๆ ในพระคัมภีร์มอรมอนที่ให้คว�มเห็นคล้�ยกัน
ได้แก่ นีไฟ (ดู 2 นีไฟ 33:10–14) เจคอบ (ดู เจคอบ 6:12–13) 
และมอรมอน (ดู มอรมอน 3:20–22)

โมโรไน 10:7–8, 18–19, 26, 30

การพูดซ้ำาเป็นวิธีสอนที่สำาคัญ 
ในพระคัมภีร์การที่โมโรไนพูดคำาว่า แนะนำา 

ซ้ำาหลายครั้งสอนเราให้ทำาอะไร

 
โมโรไน 10: 31–32 “จงมาหาพระคริสต์, และได้รับการ
ทำาให้ดีพร้อมในพระองค์”

•	ขณะรับใช้เป็นสม�ชิกส�วกเจ็ดสิบ เอ็ลเดอร์วิลเลียม  อ�ร์. 
แบรดฟอร์ดพูดถึงเหตุที่เร�ควรทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ส่งท้�ยของโม
โรไนดังนี้

“มีปีติและคว�มสุขอย่�งยิ่งใน 
คว�มเพียรพย�ย�มดำ�เนินชีวิต 
อย่�งชอบธรรม กล่�วอย่�ง
เรียบง่�ยคือแผนของพระผู้เป็น 
เจ้�สำ�หรับลูกๆ ของพระองค ์
คือให้พวกเข�ม�ยังโลกนี้และ 
ทำ�สุดคว�มส�ม�รถเพื่อเรียนรู้
และดำ�เนินชีวิตด้วยก�รเชื่อฟัง 
กฎ จ�กนั้น หลังจ�กพวกเข� 
ทำ�สุดคว�มส�ม�รถแล้วง�น 

ก�รไถ่ของพระผู้ช่วยให้รอด พระเยซูคริสต์ ย่อมม�กพอจะทำ�
ทุกอย่�งที่พวกเข�ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยตนเอง . . .

“คว�มเพียรพย�ย�มดำ�เนินชีวิตอย่�งชอบธรรมคือพย�ย�มทำ� 
ทั้งหมดที่เร�ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยก�รเชื่อฟัง เมื่อทำ�เช่นนี้จึงเกิด 
สันติสุขในใจและคว�มอุ่นใจท่ีว่�เม่ือเร�ทำ�สุดคว�มส�ม�รถแล้ว 
แผนของพระผู้เป็นเจ้�ย่อมบรรลุผลเพื่อประโยชน์ของเร� ไม่มี 
คว�มรู้สึกใดในจิตวิญญ�ณของมนุษย์ส�ม�รถทำ�ให้เกิดปีติและ 
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ชีวิตให้สัตภ�วะทั้งปวง” (Key to the Science of Theology 
[1979], 61)

โมโรไน 10:20–21 ศรัทธา ความหวัง และจิตกุศล

•	เอ็ลเดอร์โจเซฟ  บี. เวิร์ธลิน (1917–2008) แห่งโควรัมอัคร- 
ส�วกสิบสองพูดถึงก�รพัฒน�ศรัทธ� คว�มหวัง และจิตกุศลว่�
เป็นกระบวนก�รทีละขั้น

“เมื่อเร�รักษ�พระบัญญัติของพระเจ�้ ศรัทธ� คว�มหวัง และ
จิตกุศลอยู่กับเร� คุณธรรมเหล่�นี้ ‘กลั่นลงม�บนจิตวิญญ�ณ  
[เร�] ดังหย�ดน้ำ�ค้�งจ�กฟ้�สวรรค์’ [คพ. 121:45] และเร� 
เตรียมตัวให้พร้อมยืนด้วยคว�มมั่นใจต่อเบื้องพระพักตร์
พระเจ้�และพระผู้ช่วยให้รอดของเร� พระเยซูคริสต์ ‘ปร�ศจ�ก
ตำ�หนิหรือจุดด่�ง’ [1 เปโตร 1:19] . . .

“นี่คือลักษณะที่เป็นคุณธรรม งดง�ม หรือกล�่วขวัญกันว่�ดีที ่
เร�แสวงห� เร�ทุกคนคุ้นเคยดีกับคำ�สอนของเป�โลที่ว�่ ‘คว�ม
รักไม่มีวันสูญสิ้น’ [1  โครินธ์ 13:8] แน่นอนว่�เร�ต้องก�รพลัง 
มั่นคงท�งวิญญ�ณในชีวิตเร� โมโรไนบันทึกก�รเปิดเผยว่�  
‘ศรัทธ�, คว�มหวังและจิตกุศลนำ� [เร�] ม�ห� [พระเจ�้]—
แหล่งแห่งคว�มชอบธรรมทั้งมวล’ [อีเธอร์ 12:28]

“ศ�สนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้�ย ศ�สนจักร 
ท่ีได้รับก�รฟ้ืนฟูของพระเจ้�บนแผ่นดินโลกในเวล�น้ี นำ�ท�งเร� 
ไปห�พระผู้ช่วยให้รอดและช่วยให้เร�พัฒน� บำ�รุงเลี้ยง และ 
เพ่ิมคว�มเข้มแข็งให้คุณลักษณะสวรรค์เหล่�น้ี” (ใน Conference 
Report, Oct. 1998, 32; หรือ เลียโฮนา ม.ค. 1999 หน้� 29)

โมโรไน 10:22 “ความหมดหวังมีมาเพราะความชั่วช้า
สามานย์”

•	ประธ�นเอสร� แทฟท์ เบ็นสัน (1899–1994) แบ่งปันข้อคิด 
เกี่ยวกับคว�มจำ�เป็นของก�รทำ�ดีเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มหมดหวัง  
ดังนี้ “ในพระคัมภีร์มอรมอน เร�อ่�นได้ว�่ ‘คว�มหมดหวังมีม�
เพร�ะคว�มชั่วช้�ส�ม�นย์’ (โมโรไน 10:22) ‘เมื่อข้�พเจ้�ทำ�ดี 
ข้�พเจ้�รู้สึกดี’ อับร�ฮัม ลินคอล์นกล�่ว ‘และเมื่อข้�พเจ้�ทำ� 
ไม่ดีข้�พเจ้�รู้สึกไม่ดี’ บ�ปดึงมนุษย์ลงไปในคว�มท้อแท้และ
คว�มหมดหวัง แม้มนุษย์จะได้รับคว�มพอใจช่ัวคร�วอยู่บ้�งใน 
บ�ป แต่ผลสุดท้�ยคือคว�มทุกข์ ‘คว�มชั่วร้�ยไม่เคยเป็นคว�ม 
สุขเลย’ (แอลม� 41:10) บ�ปสร้�งคว�มไม่ปรองดองกับพระ 
ผู้เป็นเจ้�และทำ�ให้วิญญ�ณหดหู่สิ้นหวัง ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึง 
ต้องสำ�รวจตนเองเพื่อดูว่�เข�ปรองดองกับกฎทั้งหมดของพระ 
ผู้เป็นเจ้�หรือไม่ กฎทุกข้อท่ีเร�รักษ�จะนำ�พรของกฎน้ันม�ให้เร� 
กฎทุกข้อที่เร�ละเมิดจะนำ�โทษของกฎนั้นม�ให้เร� คนที่หนัก 
อึ้งด้วยคว�มสิ้นหวังควรม�ห�พระเจ้� เพร�ะแอกของพระองค ์

บทที่ 56
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ท้�ยของประเด็นดังกล่�ว พึงพิจ�รณ�ข้อเท็จจริงต่อไปนี้: จ�ก
ทั้งหมด 6,607 ข้อในพระคัมภีร์มอรมอน มี 3,925 ข้อกล่�วถึง
พระน�มของพระเยซูคริสต์ นี่หม�ยคว�มว่�ทุก 1.7 ข้อจะพูด
ถึงพระน�มในบ�งรูปแบบของพระคริสต์ (ดู ซูซ�น วอร์ด อีสตัน 
“Names of Christ in the Book of Mormon,” Ensign, July 
1978, 60–61)

ประเด็นในการไตร่ตรอง
•	ท่�นรู้สึกว่�ท่�นต้องก�รของประท�นใดของพระวิญญ�ณ

ม�กที่สุดในช่วงเวล�นี้ของชีวิตท่�น ท�่นทำ�อะไรได้บ้�งเพื่อ
พัฒน�หรือได้รับของประท�นเหล่�นี้ที่พระบิด�บนสวรรค์
ทรงสัญญ�ไว้

•	โมโรไน  10 ช่วยให้ท่�นเข้�ใจในด้�นใดบ�้งว่� “ม�ห�พระ
คริสต์” หม�ยคว�มว่�อย่�งไร (โมโรไน 10:30)

•	ก�รอ่�นพระคัมภีร์มอรมอนนำ�ท่�นให้ “เข้�ใกล้พระผู้เป็นเจ้� 
ม�กข้ึน” ในด้�นใด (คำ�นำ�พระคัมภีร์มอรมอน) เขียนข้อคว�ม 
บ�งตอนที่มีคว�มหม�ยต่อท่�นม�กที่สุด

•	อะไรคือคว�มสมพันธ์ระหว่�งพระคุณของพระคริสต์กับ 
เป้�หม�ยสู่คว�มดีพร้อมของเร�

งานมอบหมายที่แนะนำา
•	กำ�หนดเวล�ศึกษ�พระคัมภีร์มอรมอนทุกวันไม่ว่�จะต�ม

หัวข้อหรือเรียงลำ�ดับบท

•	ทบทวนปิตุพรของท่�น จ�กนั้นให้พูดคุยกับคนที่รู้จักท่�นด ี
ที่สุด เช่นครอบครัวของท่�น และบอกชื่อของประท�นฝ�่ย 
วิญญ�ณที่พวกเข�เห็นว่�พระบิด�บนสวรรค์ประท�นแก่ 
ท่�น ว�งแผนว�่ท�่นจะพัฒน�ของประท�นเหล่�นี้และของ
ประท�นอื่นๆ ที่ท่�นปร�รถน�อย่�งไร (หมายเหตุ: ปิตุพร 
ของท่�นเป็นเรื่องส่วนตัวและศักดิ์สิทธิ์ ท่�นต้องไม่นำ�ไป 
บอกเพื่อนๆ)

คว�มสุขได้ม�กไปกว่�ก�รรู้ว่�ท่�นกำ�ลังทำ�สุดคว�มส�ม�รถ
เพื่อเป็นคนชอบธรรม” (ใน Conference Report, Oct. 1999, 
110; หรือดู เลียโฮนา ม.ค. 2000 หน้� 105)

•	เมื่อสิ้นสุดก�รประชุมใหญ่ส�มัญ ประธ�นกอร์ดอน  บี.  
ฮิงค์ลีย์กล่�วถึงคว�มจำ�เป็นของก�รท่ีเร�ต้องม�ห�พระผู้ช่วย
ให้รอดโดยดำ�เนินชีวิตจนเป็นพรแก่ผู้อื่นดังนี้ “ข�้พเจ้�สวดอ้อน 
วอนขอให้สิ่งที่ท่�นได้ยินและเห็นสร้�งคว�มแตกต่�งในชีวิต 
ท่�น ข้�พเจ�้สวดอ้อนวอนขอให้เร�แต่ละคนมีเมตต�ม�กขึ้น 
อีกนิด เอ�ใจเข�ม�ใส่ใจเร�ม�กขึ้นอีกหน่อย และกล้�ห�ญ 
ม�กข้ึนอีกเล็กน้อย ข้�พเจ้�สวดอ้อนวอนขอให้เร�ควบคุมคำ�พูด 
ของเร�และไม่ปล่อยให้คว�มโกรธยั่วยุให้ใช้คำ�พูดซึ่งเร�จะเสีย 
ใจภ�ยหลัง ข�้พเจ�้สวดอ้อนวอนขอให้เร�มีคว�มเข้มแข็งและ 
เต็มใจหันแก้มอีกข้�งหนึ่งให้ และเดินเลยไปอีกหนึ่งไมล์ในก�ร 
ให้กำ�ลังเข่�ท่ีอ่อนล้�ของคนทุกข์ทนหม่นหมอง” (ใน Conference 
Report, Oct. 2003, 109; หรือ เลียโฮนา พ.ย. 2003 หน้� 124)

โมโรไน 10:32–33

โมโรไนพูดถึงหลายอย่างที่เราต้องทำาเพื่อจะกลับ 
“บริสุทธิ์, ปราศจากมลทิน” หลายอย่างนั้นได้แก่อะไร

บ้างและท่านจะประยุกต์ใช้ในชีวิตท่านได้อย่างไร

 
โมโรไน 10:32–33 “โดยพระคุณของพระผู้เป็นเจ้า”
•	เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลล�ร์ดแห่งโควรัมอัครส�วกสิบสอง 
อธิบ�ยว่�ง�นดีต้องควบคู่กับพระคุณของพระคริสต์ “โดยผ�่น 
ก�รชดใช้อันไม่มีขอบเขตของพระเยซูคริสต์เท่�นั้นที่คนเร�จะ 
เอ�ชนะผลของก�รเลือกที่ไม่ดีได้. . . ไม่ว่�เร�จะทำ�ง�นหนัก 
แค่ไหน ไม่ว่�เร�จะเชื่อฟังม�กเพียงใด ไม่ว�่เร�จะทำ�สิ่งดีม�ก 
ม�ยเท่�ใดในชีวิต คงไม่พอห�กไม่ใช่เพร�ะพระเยซูคริสต์และ 
พระคุณอันเปี่ยมด้วยคว�มรักของพระองค์ เร�ไม่ส�ม�รถรับ 
อ�ณ�จักรของพระผู้เป็นเจ้�ด้วยตัวเร�เองได้—ไม่ว่�เร�จะทำ� 
สิ่งใดก็ต�ม น่�เสียด�ยที่มีบ�งคนในศ�สนจักรหมกมุ่นอยู่กับ 
ก�รทำ�ง�นดีจนหลงลืมไปว่�ง�นเหล่�นั้น—ดีอย่�งท่ีพึงเป็น— 
อ�จเปล่�ประโยชน์เว้นแต่จะทำ�ควบคู่กับก�รพึ่งพ�พระคริสต์
อย่�งสมบูรณ์” (“Building Bridges of Understanding,”  
Ensign, June 1998, 65)

โมโรไน 10:34 พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซู
คริสต์

•	ในหน้�ชื่อเรื่องของพระคัมภีร์มอรมอนกล�่วว่� จุดประสงค ์
ประก�รหนึ่งของพระคัมภีร์มอรมอนคือเพื่อ “ให้ช�วยิวและคน 
ต่�งช�ติมั่นใจ. . .ว่�พระเยซูคือพระคริสต์” เพื่อเป็นพย�นสุด 

โมโรไน 10
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ภาคผนวก

ภาคผนวกต่อไปน้ีอธิบายและให้รายละเอียดทุกแง่มุมของ 
พระคัมภีร์มอรมอน  บางส่วนจะให้ภาพที่เป็นประโยชน์ซึ่งแสดง 
ข้อมูลซับซ้อนแบบเรียบง่าย  อีกหลายส่วนให้ภาพรวมง่ายๆ ของ 
หัวข้อทั่วๆ ไป  ภาคผนวกจะให้ข้อคิด ความสัมพันธ์ รูปแบบ  
และสาระสำาคัญในพระคัมภีร์มอรมอนแก่นักศึกษา

แผ่นจารึกและบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน .......................... 407

ผู้เก็บรักษาบันทึกชาวนีไฟ .............................................. 408

พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน ........................... 409

เส้นทางที่ครอบครัวของลีไฮอาจจะใช ้.............................. 410

หน้าหนังสือและช่วงเวลาของพระคัมภีร์มอรมอน .............. 411

ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ ........................................ 412

ย้อนอดีตตั้งแต่ออมไนถึงโมไซยาห ์.................................. 413

วัฏจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้าย ..................... 414

ประวัติโดยสังเขปเกี่ยวกับการกระจัดกระจาย 
ของอิสราเอล .................................................................415

การรวมอิสราเอล ...........................................................416
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แผ่นจารึกและบันทึกพระคัมภีร์มอรมอน

แหล่งบันทึก 
บางแหล่ง

แผ่นจารึกเล็กของนีไฟ

1–2 นีไฟ เจคอบ อีนัส 
เจรอม ออมไน

แผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ

ลีไฮ โมไซยาห์ แอลมา  
ฮีลามัน 3–4 นีไฟ

บันทึกของลีไฮ

แผ่นจารึก 
ทองเหลือง

คำาปราศรัย 
ของเบ็นจามิน

งานเขียนของซีนิฟฟ์

งานเขียนของ 
แอลมา

งานเขียนของ 
พวกบุตรโมไซยาห์

สาส์นของฮีลามัน 
เพโฮรัน แม่ทัพโมโรไน

งานเขียนของนีไฟ3

งานเขียนของ 
ชาวเจเร็ด

สาส์นจากมอรมอน

ส่วนที่ผนึกไว้
(ไม่ได้แปล)

แผ่นจารึกทองคำา

ต้นฉบับเดิม

1829

ต้นฉบับ
หนังสือของ
ลีไฮ (หายไป 
116 หน้า)

ต้นฉบับของ 
ผู้พิมพ์

1829–1830

พระคัมภีร์ 
มอรมอน

1830

บันทึกที่ประกอบ 
เป็นแผ่นจารึก

คำาอ้างอิง
ความย่อ

ถ้อยคำาของมอรมอน

มอรมอน

อีเธอร์

โมโรไน

หน้าชื่อเรื่อง

© FARMS ใช้โดยได้รับอนุญาต ดัดแปลงจากแผนภูมิ 13 ใน John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999)
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แผ่นจารึกเล็กของนีไฟ
บันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับการพยากรณ์และประสบการณ์ทางวิญญาณ

แผ่นจารึกใหญ่ของนีไฟ
ประวัติทางสังคม การเมือง การทหาร และศาสนา

ประมาณ 
600 ปีก่อน

คริสตกาล

▼ นีไฟ บุตรของลีไฮ
ศาสดาพยากรณ์และผู้เขียน 1–2 นีไฟ

▼ เก็บรักษาโดยกษัตริย์ทั้งหลาย

544 ปีก่อน
คริสตกาล

▶ เจคอบ น้องชายของนีไฟ
ศาสดาพยากรณ์และผู้เขียนหนังสือของเจคอบ

▼

544–421 ปี
ก่อนคริสตกาล

▼ อีนัส บุตรของเจคอบ
ศาสดาพยากรณ์และผู้เขียนหนังสือของอีนัส

▼

420 ปีก่อน
คริสตกาล

▼ เจรอม บุตรของอีนัส
ศาสดาพยากรณ์และผู้เขียนหนังสือของเจรอม

▼

361 ปีก่อน
คริสตกาล

▼ ออมไน บุตรของเจรอม
นักรบชาวนีไฟที่เขียน 3 ข้อแรกของหนังสือของออมไน

▼

279 ปีก่อน
คริสตกาล

▼ อเมรัน บุตรของออมไน
เขียน 5 ข้อโดยกล่าวว่าพระเจ้าทรงทำาลายคนชั่วร้ายในรุ่นของเขา

▼

279 ปีก่อน
คริสตกาล

▶ เคมิช น้องชายของอเมรัน
เขียนเพียง 1 ข้อ

▼

▼ อบินาดัม บุตรของเคมิช
เขียนเพียง 2 ข้อ

▼ โมไซยาห์1

กษัตริย์ผู้ทำาให้ชาวนีไฟเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันกับชาวมิวเล็ค

130 ปีก่อน
คริสตกาล

▼ อแมลิไค บุตรของอบินาดัม
เขียน 19 ข้อ แสดงประจักษ์พยานแรงกล้าถึง 
พระผู้ช่วยให้รอด และคืนแผ่นจารึกเล็กของนีไฟ 
ให้กษัตริย์เบ็นจามิน

○ เบ็นจามิน บุตรของโมไซยาห์1

130 ปีก่อนคริสตกาล ▼ โมไซยาห์2 บุตรของเบ็นจามิน
กษัตริย์ชาวนีไฟคนสุดท้าย191–124 ปีก่อนคริสตกาล

91–72 ปีก่อนคริสตกาล ○ แอลมา2 บุตรของแอลมา1

ศาสดาพยากรณ์และหัวหน้าผู้พิพากษาคนแรก

72–56 ปีก่อนคริสตกาล ▼ ฮีลามัน1 บุตรของแอลมา2

ศาสดาพยากรณ์และผู้นำาทางทหาร

▶ ชิบลัน บุตรของแอลมา2

53–59 ปีก่อนคริสตกาล ▶ ฮีลามัน2 บุตรของฮีลามัน1

39 ปีก่อนคริสตกาล ▼ นีไฟ2 บุตรของฮีลามัน2

คนร่วมสมัยกับแซมิวเอลชาวเลมัน

ค.ศ. 1 ▼ นีไฟ3 บุตรของนีไฟ2

หัวหน้าสานุศิษย์ชาวนีไฟและอัครสาวกของพระเจ้าผู้ฟื้นคืนพระชนม์

ค.ศ. 111 ▼ นีไฟ4 บุตรของนีไฟ3

ค.ศ. 111–194 ▼ เอมัส1 บุตรของนีไฟ4

ค.ศ. 194–306 ▼ เอมัส2 บุตรของเอมัส1

ค.ศ. 306–321 ▶ แอมารอน น้องชายของเอมัส2

ซ่อนแผ่นจารึกไว้ที่เนินเขาชิมในปี ค.ศ. 321
มอบพันธกิจให้มอรมอนวัย 10 ขวบทำาบันทึกต่อจนอายุครบ 24 ปี

ค.ศ. 345–385 ○ มอรมอน
ทำาความย่อจากแผ่นจารึกชาวนีไฟ

ค.ศ. 385–421 ▼ โมโรไน บุตรของมอรมอน2

ทำาบันทึกของบิดาเสร็จ
เพิ่มงานเขียนของท่านเอง
ย่อบันทึกชาวเจเร็ด (หนังสือของอีเธอร์)
ผนึกบันทึกที่ย่อแล้วไว้ในเนินเขาคาโมราห์

นีไฟ
ศาสดาพยากรณ์ ผู้นำา ผู้สอน และผู้ริเริ่มทำาบันทึกชาวนีไฟ (1–2 นีไฟ)

ผู้เก็บรักษาบันทึกชาวนีไฟ

ต่อไปนี้บ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่าง
▼ บิดากับบุตร
▶ พี่กับน้อง
○ แผ่นจารึกที่ส่งต่อให้คนนอกครอบครัว



409

พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน

วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด
อายุเมื่อเห็น
แผ่นจารึก อาชีพ สมาชิกภาพในศาสนจักร การสิ้นชีวิต

ออลิเวอร์  
คาวเดอรี

3 ต.ค. 1806

เวลส์, เทศมณฑล
รัทแลนด์, รัฐ
เวอร์มอนต์

23 ครูสอน
หนังสือ 
ทนาย

รับบัพติศมาเมื่อ 15 พฤษภาคม 1829
ปัพพาชนียกรรมวันที่ 12 เม.ย. 1838  รับบัพติศมา
ใหม่เดือน ต.ค. 1848  สิ้นชีวิตขณะเป็นสมาชิกโดย
สมบูรณ์ ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยานเกี่ยวกับพระ
คัมภีร์มอรมอน

3 มี.ค. 1850
ริชมอนด์,  
รัฐมิสซูรี

เดวิด วิตเมอร์
7 ม.ค. 1805

แฮร์ริสเบิร์ก, รัฐ
เพนน์ซิลเวเนีย

23 เกษตรกร รับบัพติศมา มิถุนายน 1829
ปัพพาชนียกรรมเมื่อ 13 เม.ย. 1838 ไม่กลับเข้ามา
ในศาสนจักร  ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยาน

25 ม.ค. 1888
ริชมอนด์,  
รัฐมิสซูรี

มาร์ติน แฮร์ริส
18 พ.ค. 1783

อีสต์-ทาวน์, เทศ
มณฑล 
ซาราโตกา,  
รัฐนิวยอร์ก

45 เกษตรกร รับบัพติศมาเมื่อ 6 เม.ย. 1830
ปัพพาชนียกรรมในสัปดาห์สุดท้ายของ ธ.ค. 1837  
รับบัพติศมาใหม่เมื่อ 7 พ.ย. 1842  
ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยานเกี่ยวกับแผ่นจารึก  
สิ้นชีวิตขณะเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

10 ก.ค. 1875
คลาร์กสตัน,  
รัฐยูทาห์

วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด
อายุเมื่อเห็น
แผ่นจารึก อาชีพ สมาชิกภาพในศาสนจักร การสิ้นชีวิต

คริสเตียน วิตเมอร์
18 ม.ค. 1798

แฮร์ริสเบิร์ก,  
รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

30 ช่างทำารองเท้า รับบัพติศมาเมื่อ 11 เม.ย. 1830
เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรมาโดยตลอด

27 พ.ย. 1835
เทศมณฑลเคลย์, 
รัฐมิสซูรี

เจคอบ วิตเมอร์
27 ม.ค. 1800

แฮร์ริสเบิร์ก,  
รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

28 ช่างทำารองเท้า รับบัพติศมาเมื่อ 11 เม.ย. 1830
ละทิ้งความเชื่อเมื่อ 1838  ไม่กลับเข้ามาใน
ศาสนจักร ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยานเกี่ยวกับ
แผ่นจารึก

21 เม.ย. 1856
ริชมอนด์, รัฐมิสซูรี

ปีเตอร์ วิตเมอร์  
จูเนียร์
27 ก.ย. 1809

เฟเยทท์,  
รัฐนิวยอร์ก

20 ช่างตัดเสื้อ 
เกษตรกร

รับบัพติศมาเดือน มิ.ย. 1829
เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรมาโดยตลอด

22 ก.ย. 1836
ลิเบอร์ต้ี, เทศมนฑล 
เคลย์, รัฐมิสซูรี

จอห์น วิตเมอร์
27 ส.ค. 1802

แฮร์ริสเบิร์ก,  
รัฐเพนน์ซิลเวเนีย

27 เกษตรกร รับบัพติศมาเดือน มิ.ย. 1829
ปัพพาชนียกรรมวันที่ 10 มี.ค. 1838  ไม่กลับเข้า
มาในศาสนจักร ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์พยาน 
เกี่ยวกับแผ่นจารึกหรือศาสนจักร

11 ก.ค. 1878
ฟาร์เวสท์, รัฐมิสซูรี

ไฮรัม เพจ
1800

รัฐเวอร์มอนต์ 29 แพทย์ 
เกษตรกร

รับบัพติศมาเมื่อ 11 เม.ย. 1830
ละทิ้งความเชื่อในปี 1838  ไม่เคยปฏิเสธประจักษ์
พยานของเขา

12 ส.ค. 1852
เอ็กซ์เซลเซียร์ 
สปริงค์ส, รัฐมิสซูรี

โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์
12 ก.ค. 1771

ท็อปส์ฟิลด์,  
เทศมณฑลเอสเซ็ก, 
รัฐแมสซาชูเซตส์

58 เกษตรกร รับบัพติศมาเมื่อ 6 เม.ย. 1830
เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรมาโดยตลอด

14 ก.ย. 1840
นอวู, รัฐอิลลินอยส์

ไฮรัม สมิธ
9 ก.พ. 1800

ทุนบริดจ์, รัฐ
เวอร์มอนต์

28 เกษตรกร รับบัพติศมาเดือน พ.ค. 1829
เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรมาโดยตลอด

27 มิ.ย. 1844
คาร์เทจ,  
รัฐอิลลินอยส์

แซมิวเอล เอช. สมิธ
13 มี.ค. 1806

ทุนบริดจ์,  
รัฐเวอร์มอนต์

22 เกษตรกร รับบัพติศมาเดือน พ.ค. 1829
เป็นสมาชิกที่ซื่อสัตย์ของศาสนจักรมาโดยตลอด

30 ก.ค. 1844
นอวู, รัฐอิลลินอยส์

ขณะที่พยานสามคนไม่เกี่ยวข้องกันเลย แต่พยานแปดคนกลับสัมพันธ์กัน 
อย่างใกล้ชิด  พวกเขาเป็นครอบครัวของตระกูลสมิธและตระกูลวิตเมอร์  โจเซฟ 
กับเอมมา สมิธอาศัยอยู่กับครอบครัววิตเมอร์ที่บ้านไร่ของพวกเขา  ครอบ- 
ครัววิตเมอร์ช่วยเหลือโจเซฟในช่วงการแปล  คริสเตียน เจคอบ ปีเตอร์ จูเนียร์ 

และจอห์น วิตเมอร์ล้วนเป็นบุตรของปีเตอร์ ซีเนียร์กับมารีย์ วิตเมอร์  ต่อ
มาไฮรัม เพจแต่งงานกับแคเธอรีน วิตเมอร์บุตรสาวคนโตของปีเตอร์ ซีเนียร์
กับมารีย์ วิตเมอร์  โจเซฟ สมิธ ซีเนียร์ ไฮรัม สมิธ และแซมิวเอล สมิธเป็น
บิดา พี่ชาย และน้องชายของศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธตามลำาดับ

พยานสามคน

พยานแปดคน
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เส้นทางที่ครอบครัวของลีไฮอาจจะใช้

ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน

น

ทะเลแดง

ดัดแปลงจาก Daniel H. Ludlow, ed., Encyclopedia of Mormonism, 5 vols. (1992), 1:144.

ทะเลแห่งกาลิลี

เยรูซาเล็ม
ทะเลตาย

“ชายแดนใกล้ฝั่งของทะเลแดง”  
(1 นีไฟ 2:5)

อ่าวเปอร์เซีย
“ในชายแดนใกล้ทะเลแดง” 
(16:14)

ทะเลทรายอาหรับ

อิชมาเอลสิ้นชีวิต ณ 
สถานที่ “ซึ่งเรียกว่า
เนฮอม” (16:34)

“เราเดินทางค่อน 
ไปทางตะวันออกนับ 
แต่เวลานั้น” (17:1)

อุดมมั่งคั่ง (17:5)

มหาสมุทรอินเดีย
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หน้าหนังสือและช่วงเวลาของพระคัมภีร์มอรมอน

ปีโดยประมาณ หน้า

1 นีไฟ

2 นีไฟ

เจคอบ

อีนัส

เจรอม

ออมไน

โมไซยาห์

แอลมา

3 นีไฟ

4 นีไฟ

โมโรไน

แผนภูมินี้แสดงให้เห็นว่ามีอยู่กี่หน้าในพระคัมภีร์มอรมอนตรงกับผู้เขียนแต่ละคนและช่วงเวลาแต่ละช่วง

13
52.5

43
64

63*
18.5

62*
2.5

59
2

229

3

40
62

161
39

52
38

35

4

79

21
13.5

18.5

286

58

ฮีลามัน

มอรมอน

© FARMS ใช้โดยได้รับอนุญาต ดัดแปลงจากแผนภูมิ 23 ใน John W. Welch and J. Gregory Welch, Charting the Book of Mormon (1999)

ไตร่ตรองคำาถามนี้: เหตุใดมอรมอนจึงรวมสิ่งที่ท่านรวมไว้

* ปีโดยประมาณ
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ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ

วันเดือนปีโดยประมาณ

อับราฮัม (ประมาณ 2100 ปีก่อนคริสตกาล)

เชื้อสายแห่งอิสราเอล

อิสอัค

ยาโคบ/อิสราเอล

การเสด็จเยือน 
ของพระเยซูคริสต์

ชาวยิวส่วนหนึ่ง 
กลับไปเยรูซาเล็ม

เยรูซาเล็มถูกทำาลาย   (ประมาณ ค.ศ. 70)

ชาวยิวกระจัดกระจาย 
ไปทั่วประชาชาติต่างๆ ประชาชาตินีไฟถูกทำาลาย

(ประมาณ ค.ศ. 421)
ประชาชาติเลมัน 

ดำาเนินต่อไป

ถูกชาวบาบิโลนพาไปเป็นเชลย    (ประมาณ 587 ปีก่อนคริสตกาล)

ลีไฮไปอเมริกา ชาวอัสซีเรียพาไปเป็นเชลยทางเหนือและกลายเป็น 
10 เผ่าที่หายไป

“และเหตุการณ์จะบังเกิดขึ้นคือชาวยิวจะมีถ้อยคำาของชาวนีไฟ, และชาวนีไฟจะมีถ้อยคำาของชาวยิว; 
และชาวนีไฟและชาวยิวจะมีถ้อยคำาจากบรรดาเผ่าของอิสราเอลที่สูญหายไป; 

และบรรดาเผ่าอิสราเอลที่สูญหายไปจะมีถ้อยคำาของชาวนีไฟและชาวยิว” (2 นีไฟ 29:13)

เรโหโบอัม เยโรโบอัม

โมเสส

ซาอูล
ดาวิด

โซโลมอน

การปกครองของผู้พิพากษา

สิเมโอน

รูเบน เลวี

ยูดาห์

ดาน

นัฟทาลี อาเชอร์

กาด อิสสาคาร์ โยเซฟ

เศบูลุน เบนยามิน

มนัสเสห์ เอฟราอิม

การประสูติของพระเยซูคริสต์

ไม้ของโยเซฟไม้ของยูดาห์

ชาวนีไฟ ชาวเลมัน

อาณาจักรทางใต้ 
ของยูดาห์

(ประมาณ 2000 ปีก่อนคริสตกาล)

(ประมาณ 1940 ปีก่อนคริสตกาล)

2,000 ปี

1,500 ปี

1,000 ปี

(ประมาณ 950 ป ี
ก่อนคริสตกาล)

(ประมาณ 1075 ปีก่อนคริสตกาล)

(ประมาณ 1375 ปีก่อนคริสตกาล)

(ประมาณ 721 ปีก่อนคริสตกาล)

(ประมาณ 600 ปีก่อนคริสตกาล)

(530 ปีก่อนคริสตกาล)

(1800 ปีก่อน
คริสตกาล)

(1520 ปีก่อนคริสตกาล)

ประมาณ 925 ป ี
ก่อนคริสตกาล

500 ปี

ค.ศ. 1830

อาณาจักรทางเหนือ 
ของอิสราเอล
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ย้อนอดีตตั้งแต่ออมไนถึงโมไซยาห์

โมไซยาห์1

ซีนิฟฟ์ โนอาห์ ลิมไฮ

แอลมา

แอ
มัน

ปุโ
รห

ิตข
อง

โน
อา

ห์

อม
ิวล

อน

โมไซยาห์ 9–22

ผืนน้ำาแห่ง 
มอรมอน

ฮีลัม

โมไซยาห์ 23–24

อบินาได กิเดียน

ถ้อยคำาของมอรมอนออมไน โมไซยาห์ 1–8

บรร
ยา

ยย
้อน

อด
ีต 

ช่ว
งแ

รก

บร
รย

าย
ย้อ

นอ
ดีต

 
ช่ว

งท
ี่สอ

ง
ปร

ะม
าณ

 2
4 

ปี

เบ็นจามิน

ผู้คนชาวเลมัน

โมไซยาห์2

200 ปีก่อน
คริสตกาล

90 ปีก่อน
คริสตกาล

190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

ปร
ะม

าณ
 79

 ปี

โมไซยาห์ 25–29

ผู้คนชาวนีไฟ

แ ผ่ น ดิ น แ ห่ ง เ ซ ร า เ ฮ็ ม ล า
บ้านของชาวนีไฟ

บ้านของชาวเลมัน

เพื่อจะเข้าใจลำาดับเหตุการณ์ในหนังสือของออมไนจนถึงโมไซยาห์ดีขึ้น ให้ทบทวนแผนภูมิต่อไปนี้ ซึ่งแบ่งแยกประเภทหนังสือ 
และแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์แตกต่างกันที่บันทึกไว้ในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน

แ ผ่ น ดิ น ข อ ง นี ไ ฟ
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วัฏจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้าย

ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์มอรมอนเปิดเผยวัฏจักรท่ีเน้นความ 

เจริญรุ่งเรืองและความล่มสลายของประชาชาติต่างๆ เช่น 

เดียวกับบุคคล  วัฏจักรนี้ชัดเจนอย่างยิ่งใน ฮีลามัน 3–12 

และใน 3 นีไฟ 5–9  มอรมอนสรุปวัฏจักรนี้ไว้ใน ฮีลามัน 

12:2–6  จะเห็นว่าชาวนีไฟไปจากความไม่ชอบธรรมสู่ความ 

 

ชอบธรรมและกลับสู่ความไม่ชอบธรรมอีกครั้งในช่วงเวลา 

ค่อนข้างสั้น  วัฏจักรอันน่าเศร้าเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับประชา- 

ชาติเจเร็ดด้วย  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงให้เห็นวัฏจักรของ 

ความชอบธรรมและความชั่วร้ายที่เกิดซ้ำารอยเดิมตลอด 

หนังสือของฮีลามันและ 3 นีไฟ

วัฏจักร

1 พรและความ
รุ่งเรือง
ฮีลามัน 3:25–26, 
32; 11:20–21; 
3 นีไฟ 6:1–9

2 ความจองหองและ
ความชั่วร้าย

 ฮีลามัน 3:33–34, 
36; 4:11–12;  
3 นีไฟ 6:13–18

3 การเตือนโดยศาสดา
พยากรณ์

 2 นีไฟ 25:9; ฮีลามัน 
7:13–28; 10:14–
17; 3 นีไฟ 6:20, 23

4 ความพินาศและ 
ความทุกขเวทนา

 ฮีลามัน 4:1–2, 
11, 13; 11:1–6; 
3 นีไฟ 9:1–12

5 ความอ่อนน้อมถ่อม 
ตนและการกลับใจ

 ฮีลามัน 4:14–15, 
20–26; 11:7–11, 
15; 3 นีไฟ 5:1–6
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ประวัติศาสตร์โดยสังเขปเกี่ยวกับการกระจัดกระจายของอิสราเอล

พระผู้เป็นเจ้าทรงสถาปนาพันธสัญญาของพระองค์อีกครั้งกับ 
อับราฮัม อิสอัคบุตรของเขา และยาโคบหลานของเขา  พระเจ้า 
ทรงเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอิสราเอล  อิสราเอลมีบุตร  12 คนผู้ 
กลายเป็น 12 ครอบครัวหรือ 12 เผ่าของอิสราเอล  ครอบครัว 
ของอิสราเอลรอดชีวิตจากความอดอยากโดยย้ายออกจากแผ่น 
ดินที่สัญญาไว้ไปอยู่อียิปต์  ที่นั่นพวกเขาขยายเผ่าพันธุ์และกลาย 
เป็นประชาชาติที่ยิ่งใหญ่   หลายปีต่อมาโมเสสนำาลูกหลานอิส- 
ราเอลออกจากอียิปต์ และโยชูวานำาพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินที ่
สัญญาไว้ ในที่สุดอิสราเอลจึงแบ่งออกเป็นสองประชาชาติ—
อาณาจักรทางเหนือของอิสราเอลและอาณาจักรทางใต้ของยูดาห์

พระเจ้าทรงเตือนลูกหลานอิสราเอลว่าถ้าพวกเขาทอดท้ิงพระองค์ 
ไปกราบไหว้รูปเคารพ พวกเขาจะถูกนำาออกไปจากแผ่นดิน 
มรดกของพวกเขา  ในที่สุดพวกเขาหันไปจากพระผู้เป็นเจ้า พ่าย 
แพ้ และถูกนำาไปจากแผ่นดินที่สัญญาไว้  อัสซีเรียรบชนะอาณา- 
จักรทางเหนือของอิสราเอลเมื่อ 721 ปีก่อนคริสตกาล  สุดท้าย 
จึงได้ชื่อว่า 10 เผ่าที่หายไป  ต่อมา อาณาจักรทางใต้ของยูดาห์  
(หรือชาวยิว) พ่ายแพ้ต่อบาบิโลนและกระจัดกระจายไปราว  
587 ปีก่อนคริสตกาล  ราว 70 ปีต่อมา ชาวยิวจำานวนมากเริ่ม
กลับไปแผ่นดินอิสราเอลซ่ึงพวกเขาอยู่ที่น่ันเป็นประชาชาติหนึ่ง
นานหลายรุ่น  ในปี ค.ศ. 70 และอีกคร้ังในปี ค.ศ. 135 โรมัน
ทำาลายเยรูซาเล็มและทำาให้ชาวยิวกระจัดกระจายไปในบรรดา
ประชาชาติ  น่าสนใจที่ชาวยิวจำานวนมากยังคงรักษาเอกลักษณ์
ของพวกตนไว้ได้  อย่างไรก็ดี เผ่าที่หายไปยังคงกระจัดกระจาย
อยู่ทั่วโลก ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นผู้สืบตระกูลของอิสราเอล

อับราฮัม

อิสอัค

ยาโคบ

อัสซีเรีย  
(721 ปีก่อนคริสตกาล)

อาณาจักร
ทางใต้ของ 

ยูดาห์

บาบิโลน  
(586 ปีก่อนคริสตกาล)

โรม  
(ค.ศ. 70)

= เผ่าที่หายไป
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ใครเป็นเชื้อสายแห่งอิสราเอล
“เชื้อสายแห่งอิสราเอล” โดยทั่วไปหมายถึงผู้สืบตระกูลของ 
ยาโคบ ซึ่งชื่อของท่านเปลี่ยนเป็นอิสราเอลในพันธสัญญาเดิม  
(ดู ปฐมกาล 32:27–28)  ในพระคัมภีร์มอรมอนพระผู้ช่วย 
ให้รอดทรงขยายนิยามนี้ไม่เพียงรวมถึงผู้สืบตระกูลโดยตรง
ของอิสราเอลเท่านั้น (ดู 3  นีไฟ 20:25–27) แต่รวมถึงคน 
ต่างชาติทั้งหมดที่กลับใจ รับบัพติศมา และมาหาพระคริสต ์
ด้วย (ดู 3 นีไฟ 21:6)

พระเจ้าจะทรงรวมอิสราเอลตามสัมฤทธิผลแห่งพันธสัญญา
การรวมอิสราเอลในวันเวลาสุดท้ายคือสัมฤทธิผลแห่งพันธ- 
สัญญาที่พระเยโฮวาห์ทรงทำากับศาสดาพยากรณ์สมัยพันธ- 
สัญญาเดิม (ดู อิสยาห์ 11:12; เยเรมีย์ 31:10; เอเสเคียล  
34:12; 1 นีไฟ 19:15–16; อับราฮัม 2:9–11)  พระเยซ ู
คริสต์ทรงย้ำาคำาสัญญานี้ใน 3  นีไฟ 20:12–13,  29 ซึ่งใน 
เวลานั้นพระองค์ทรงระบุว่าพันธสัญญาการรวมอิสราเอลทำาไว้ 
ครั้งแรกกับอับราฮัมอันเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาอับราฮัม 
(ดู 2 นีไฟ 29:14; 3 นีไฟ 20:25; อับราฮัม 2:9–11)

บทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการรวมอิสราเอล
พระผู้ช่วยให้รอดทรงสอนใน 3  นีไฟ 21:1–7 ว่าการออกมา 
ของพระคัมภีร์มอรมอนเป็นเคร่ืองหมายต่อคนท้ังโลกว่าพระเจ้า 
ได้ทรงเริ่มรวมอิสราเอลแล้วและทำาตามพันธสัญญาที่พระองค์ 
ทรงทำาไว้กับอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ (ดู 3  นีไฟ 29:1;  
อีเธอร์ 4:17 ด้วย)

เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันแห่งโควรัมอัครสาวกสิบสองสอน 
ว่า “พระคัมภีร์มอรมอนสำาคัญต่องานนี้ พระคัมภีร์มอรมอน 
ประกาศหลักคำาสอนเรื่องการรวม ทำาให้ผู้คนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
พระเยซูคริสต์ เช่ือพระกิตติคุณของพระองค์ และเข้าร่วมศาสน- 
จักรของพระองค์   ความจริงคือถ้าไม่มีพระคัมภีร์มอรมอน การ 
รวมอิสราเอลท่ีสัญญาไว้จะไม่เกิดข้ึน” (ใน Conference Report, 
Oct. 2006, 84; หรือดู เลียโฮนา พ.ย. 2006 หน้า 101)

การรวมอิสราเอลเป็นทั้งทางวิญญาณภาพและกายภาพ
การรวมอิสราเอลทางวิญญาณเกิดข้ึนเม่ือมีคนยอมรับพระกิตติ- 
คุณของพระเยซูคริสต์และรับบัพติศมาเป็นสมาชิกศาสนจักร 
 
 
 

ของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  เอ็ลเดอร์บรูซ 
อาร์. แมคคองกี (1915–1985) แห่งโควรัมอัครสาวกสิบ 
สองเน้นความสำาคัญของการวมทางวิญญาณเมื่อท่านกล่าว 
ว่า “การรวมทางวิญญาณเกิดขึ้นก่อนทางโลก. . . มนุษย์จะได้ 
รับการช่วยให้รอดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม แต่พวกเขา 
จะรับการช่วยให้รอดไม่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม เว้นแต ่
พวกเขาจะยอมรับพระกิตติคุณและมาหาพระคริสต์ (A New 
Witness for the Articles of Faith [1985], 567)

พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าสุดท้ายแล้วจะมีศูนย์รวมสองแห่ง 
—เยรูซาเล็มใหม่และเยรูซาเล็มเก่า (ดู 3 นีไฟ 20:21–22, 
29)  ขณะที่สมาชิกภาพศาสนจักรขยายเข้าไปในแผ่นดินอื่น 
ประธานสเป็นเซอร์  ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) 
สอนว่าสถานที่รวมในปัจจุบันคือทุกที่ซึ่งมีคนอยู่  “การรวม 
อิสราเอลสำาหรับเม็กซิโกอยู่ในเม็กซิโก ในสแกนดิเนเวีย 
สำาหรับคนในประเทศทางเหนือ สถานที่รวมสำาหรับคน 
เยอรมันอยู่ในเยอรมนี และชาวโพลีนีเซียอยู่ในหมู่เกาะต่างๆ 
สำาหรับชาวบราซิลอยู่ในบราซิล สำาหรับชาวอาร์เจนตินา อยู ่
ในอาร์เจนตินา” (ใน Conference Report, Apr. 1975, 4; 
หรือ Ensign, May 1975, 4)

ความรับผิดชอบของเราต่อการช่วยรวมอิสราเอล
“การเป็นทายาทแห่งพันธสัญญาอับราฮัมไม่ได้ทำาให้คนๆ  
นั้นเป็น ‘บุคคลที่ได้รับเลือก’ แต่แสดงว่าเขาได้รับเลือกให้
มีหน้าที่นำาพระกิตติคุณไปให้คนทั้งปวงของแผ่นดินโลก” 
(Bible Dictionary, “Abraham, Covenant of,”  602) คำา 
สัญญาเพื่อรวมอิสราเอลกำาลังเกิดสัมฤทธิผลในปัจจุบันเมื่อ 
ผู้สืบตระกูลของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบเผยพระนามของ 
พระเจ้า การปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ และฐานะปุโรหิต
ของพระองค์ต่อครอบครัวทั้งหมดของแผ่นดินโลก ด้วยเหตุ
นี้จึงมอบ “พรแห่งพระกิตติคุณ, ซึ่งคือพรแห่งความรอด, แม้
แห่งชีวิตนิรันดร์” (อับราฮัม 2:11) 

“จำาเป็นที่ทุกคนซึ่งได้รับการเตือนจะเตือนเพื่อนบ้านของ
ตน” (คพ. 88:81)

การรวมอิสราเอล
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ดรรชนีชื่อเรื่อง

ก
กฎของโมเสส

มุ่งประเด็นไปที่การพลีพระชนม์ชีพของ 
พระเยซูคริสต์, 229, 306

สัมฤทธิผลโดยพระเยซูคริสต์, 297, 305–306

กราสลิ, มิเชลีน พี.
ความสามารถของเด็กในการรับประสบการณ ์

ทางวิญญาณ, 316
ฝึกฝนส�านึกทางวิญญาณโดยท�าสิ่งดี, 391

กลับใจ, การ
จ�าเป็นต้องมีศรัทธาสู่การกลับใจจึงจะได้รับ  

ความรอด, 229–230
ท�าให้เกิดสันติและปีติมากขึ้น, 60
ที่ไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าคือการหลอกลวง, 102
น�าเราไปสู่พระคุณของพระคริสต์, 279–280
รู้เงื่อนไขของ, 283–284
ศรัทธาน�าไปสู่, 291

กลับมา
กลับบ้านไปหาพระบิดาบนสวรรค์, 293
การเชื้อเชิญจากฝ่ายประธานสูงสุดให้,   

165, 323–324
ช่วยผู้ที่หลงหายไปกลับเข้าฝูง, 166
อยู่ในวิสัยที่ท�าได้, 271

กษัตริย์โนอาห์
ถูกคนของเขาสังหาร, 159
เป็นเหตุผลเบื้องต้นของการขจัดการปกครองโดย

กษัตริย์, 150
พันธนาการไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส�าหรับผู้คนของเขา, 

159

กษัตริย์เบ็นจามิน
ผู้น�าในเซราเฮ็มนา, 147

กษัตริย์ลาโมไน
แสดงให้เห็นคุณค่าของการรับใช้, 201

กษัตริย์ลิมไฮ
ผู้คนของกษัตริย์ลิมไฮเปรียบเทียบกับผู้คนของ  

แอลมา, 159
ผู้น�าในเซราเฮ็มลา, 147

การกระจัดกระจายของอิสราเอล
ความชั่วช้าสามานย์น�าไปสู่, 70
ประวัติโดยสังเขปของ, 415

การแต่งงาน
ศูนย์กลางในแผนของพระเจ้าส�าหรับบุตรธิดาของ

พระองค์, 34

การบิดเบือนพระคัมภีร์
นิยามของ, 194

การปกครองของผู้พิพากษา
ชาวนีไฟปรับการวัดเวลาเกี่ยวกับ, 169

การเปิดเผยส่วนตัว
การศึกษาพระคัมภีร์มอรมอนน�าไปสู่, 1
ความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์กับ, 358

การพิพากษาครั้งสุดท้าย
ความยุติธรรมและพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า  

จะสมบูรณ์แบบอย่างเห็นได้ชัด, 246

จากหนังสือ, 338
เห็นศาสดาพยากรณ์สมัยพระคัมภีร์มอรมอน   

ณ บัลลังก์ของพระผู้เป็นเจ้า, 404

การมั่วสุมลับ
ข้อคิดเกี่ยวกับ, 262–263
ในหมู่ชาวเจเร็ด, 371–372

การรวม, ยุคสุดท้าย
จวนจะเกิดสัมฤทธิผล, 89

การล่อลวง
ของมารในความฝันของลีไฮ, 21

กิเดียน
เครื่องมือในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า, 171

เกิดใหม่, 166–168, 234

แกรนท์, ฮีเบอร์ เจ.
การเสด็จเยือนของเทพไม่มีผลต่อคนที่จะไม่รับใช้

พระเจ้า, 180
ความรุ่งเรืองที่แท้จริงคือการเติบโตในความรู้เรื่อง  

พระผู้เป็นเจ้า, 61
ความส�าคญัของพยานถงึพระคมัภร์ีมอรมอน, 10–11
พรของการจ่ายส่วนสิบ, 334
รูปภาพของ, 61, 334

แกะอื่น, 314

โกรเบิร์ก, จอห์น เอช.
ใช้ศรัทธาในพระคริสต์เพื่อกลับใจ รับบัพติศมา   

หรือประกอบศาสนพิธีต่างๆ, 291
รับส่วนศีลระลึกอย่างมีค่าควร, 319
วางใจในพระเจ้าเมื่อต้องตัดสินใจ, 15–16
ความรู้สึกผิด, 207

ข

ข่มเหง, การ
คนที่อดทนจะสวมมงกุฎด้วยปีตินิรันดร์, 172

ของประทานแห่งพระวิญญาณ, 401

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
การด�าเนินชีวิตตามพระกิตติคุณเรียกร้องให้เรา ปลูก

ฝัง, 25
ความแตกต่างระหว่างแสงสว่างของพระคริสต์ กับ, 390
จ�าเป็นต่อการจัดระเบียบฐานะปุโรหิต, 383
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ไม่รู้ซึ้งเท่าที่ควร, 296
เลียโฮนาเปรียบได้กับ, 237
สมาชิกบางคนด�าเนินชีวิตต�า่กว่าอภิสิทธิ์ของ, 39
สานุศิษย์สวดอ้อนวอนขอ, 320
แหล่งความหวังนอกเหนือความสามารถของเรา, 392

เข้าสุหนัต, การ
ล้มเลิกกฎนี้แล้ว, 395

ไข่มุกอันล�้าค่า
พระคัมภีร์คู่แท้ของพระคัมภีร์ไบเบิลกับพระคัมภีร์  

มอรมอน, 8
พระคัมภีร์ที่ประกอบด้วยหนังสือของโมเสส, 29

ค
คนต่างชาติ

มั่นใจว่าพระเยซูคือพระคริสต์, 6
ไม่ยอมรับค�าสอนของพระเจ้า, 340
อ่านเรือ่งคนต่างชาตใินพระคมัภร์ีมอรมอนบ่อยๆ, 31

ครอบครัว
เลี้ยงดูบุตรธิดาไว้ให้พระเจ้า, 19

คริสเต็นเซ็น, โจ เจ.
ความจองหองน�าไปสูก่ารเปรยีบเทยีบทีไ่ม่ชอบธรรม  

และการล่มสลายของเรา, 279
ความสกปรกในวันเวลาสุดท้ายทางสภาพแวดล้อม  

และทางวิญญาณ, 356–357

คริสทอฟเฟอร์สัน, ดี. ทอดด์
การทิ้งความจองหองเป็นขั้นแรกในการติดตาม  

พระคริสต์, 265
การรับรอง การช�าระให้บริสุทธิ์ และการท�าให้  

ดีพร้อม, 265
ถวายใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิดเป็น  

ของขวัญแด่พระเจ้า, 297
เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระบุตร, 321

ความโกรธ
ส่งผลให้สูญเสียพระวิญญาณ, 397
หลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุด, 306

ความขัดแย้ง 
ความแตกแยกและท�าให้ประชาชาตินีไฟตกอยู่  

ในอันตราย, 248, 252, 399
บ่อนท�าลายและซาตานส่งเสริม, 194, 262, 287
พระคัมภีร์มอรมอนยุติ, 213
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341, 343, 346
หลีกเลี่ยงการโต้เถียงและ, 217, 252–253, 300

ความจองหอง
ความรุง่เรอืงและความสงบสขุสามารถน�าไปสู,่ 292
บางครั้งเรียกว่าบาปหนักทางวิญญาณ, 118
ผลกระทบต่อศาสนจักร, 264
พรรณนาด้านต่างๆของ, 278–279
อาคารใหญ่และกว้าง, 21

ความซื่อสัตย์
ความร้ายแรงของบาปแห่งการกล่าวเท็จ, 218

ความตาย
ทางวิญญาณคือความตายครั้งที่สอง, 120 
ทางวิญญาณและทางร่างกาย, 50

ความตายครั้งที่สอง, 244

ความทุกข์
ดูจุดประสงค์ของ, 221
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอุทิศถวาย, 60
ยังคงซื่อสัตย์และขอบพระทัยพระเจ้าผ่าน, 12
สามารถขัดเกลาและท�าให้บริสุทธ,ิ์ 45
อุทิศถวายเพื่อประโยชน์, 50

ความบริสุทธิ์ทางเพศ
ที่รักและมีค่าเหนือทุกสิ่ง, 398
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ความสัมพันธ์ทางเพศนอกการแต่งงานเป็นบาป  
และพระผู้เป็นเจ้าทรงห้าม, 119

ความเป็นบิดามารดา
การรับมือกับลูกๆ  ที่ดื้อรั้น, 23

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน
การรักษาพระบัญญัติท�าให้เกิด, 157
บาปที่ยกให้ไม่ได้, 238–239

ความแปดเปื้อน
ในวันเวลาสุดท้าย, 356–357
สื่อลามกท�าให้ความคิดแปดเปื้อน, 239

ความพินาศของจิตวิญญาณ
นิยามโดย โจเซฟ ฟิลดิงก์ สมิธ, 50

ความมั่งคั่ง
ชาวนีไฟยอมตกอยู่ในบาปมากมายเพราะ, 113

ความมานะบากบั่น
น�าไปสู่ความส�าเร็จ, 209

ความเมตตา
สนองข้อเรียกร้องของความยุติธรรม, 51, 230,  

245–246

ความยากล�าบาก
ผลของ, 260
ส่วนจ�าเป็นของขั้นตอน, 245

ความยุติธรรม
พระเมตตาสนองข้อเรียกร้องของ, 51–52, 229

ความรอด
มีให้มนุษย์ทั้งปวง, 70
รอดจากความตายทัง้ทางวญิญาณและทางร่างกาย, 

50, 284–285

ความริษยา
ตรงข้ามกับความรักอันสมบูรณ์แบบของ  

พระผู้เป็นเจ้า, 180

ความรุ่งเรือง, 15, 61, 264, 277–279, 292,  
372–373, 414

ความรู้
ความสัมพันธ์กับความหวัง ศรัทธา และ, 224

ความรู้สึกผิด, 207

ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า
ต่อผู้ไม่มีการน�าทางของพระวิญญาณ, 188
รวมถงึหลกัธรรมแห่งความรอดของพระกติตคิณุ, 136

ความสว่างของพระคริสต์
Bible Dictionary ให้นิยาม, 389

ความส�านึกคุณ
การสวดอ้อนวอนควรเปี่ยมด้วย, 14
การสวดอ้อนวอนเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของ, 321
ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณลักษณะคู่กันของ  

ความสุข, 370
จ�านวนเงนิบรจิาคของเราเพือ่เป็นพรให้แก่คนยากจน 

ถือเป็นเครื่องวัด, 118
เห็นความยากล�าบากว่าเป็นจุดประสงค์ทางโลก, 50

ความสุจริต
ปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรม, 342

รากฐานส�าหรับความเข้มแข็งทางวิญญาณ, 16–17

ความเสียใจตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า, 233

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม, 344

ความหวัง
ความสัมพันธ์กับศรัทธาและความรู้, 224
ความสัมพันธ์กับศรัทธาและจิตกุศล, 392–393
น�าความสงบมาสู่ชีวิตที่วุ่นวาย, 392

ความอดกลั้น
คุณธรรมนี้ถูกบิดเบือน, 169

ความอ่อนน้อมถ่อมตน
การยอมรับว่าพรสวรรค์และความสามารถของเรา  

เป็นของประทานจากพระผู้เป็นเจ้า, 266
ความยิ่งใหญ่เริ่มจากความว่าง่ายและ, 222–223
ความส�าคัญของ, 223, 370
นิยามของ, 378
เพิ่มความปรารถนาให้เราพึ่งพาพระเจ้า, 160–161

ความอ่อนแอ 378

คอนดี, สเป็นเซอร์ เจ.
การรักษาพันธสัญญาเสริมสร้างอุปนิสัย  

ให้ท�าดี, 263
การศึกษาพระคัมภีร์ช่วยเราเผชิญการตัดสินใจ  

ของชีวิต, 111
ผู้เป็นสุขน�าจากข้อหนึ่งไปอีกข้อหนึ่ง, 303–304

คอฟฟอร์ด, ครี-แอล
อบินาไดเป็นคนพิเศษ, 151

คอริฮอร์
ปรัชญาของพันธมิตรกับปรัญชาสมัยใหม่, 214
พึ่งสุนทรียศาสตร์เพื่อหลอกคนอื่น, 97
สอนว่าอะไรก็ตามที่มนุษย์ท�าไม่ใช่ความผิด, 214

คอล์ดเวลล์, ซี. แม็กซ์
จิตกุศลต้องพัฒนาและประสบ, 158

คาโมราห์, 352, 382, 408

คาวเดอรี, ออลิเวอร์
กล่าวว่าโจเซฟ สมิธจะท�าให้ค�าพยากรณ์ของ  

อิสยาห์เกิดสัมฤทธิผล, 99
ค�าพยากรณ์เกิดสัมฤทธิผลเมื่อเอลียาห์ฟื้นฟูกุญแจ  

ฐานะปุโรหิต, 335
ผู้สอนศาสนารุ่นแรกสุดคนหนึ่ง, 382
พยานของท่านรวมอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน   

100 ล้านเล่ม, 98
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน,   
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ยอห์นผู้เป็นที่รักขออยู่ต่อไปในเนื้อหนัง, 339

ค�าติเตียน
ยอมรับค�าติเตียนของพระเจ้าแม้จะเจ็บปวด, 34

ค�าปฏิญาณ
การให้ค�าปฏิญาณเป็นเรื่องจริงจังมากในสมัยและ

วัฒนธรรมของนีไฟ, 17

ค�าสดุดี
ของนีไฟ, 59

ค�าสาปแช่ง
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายกับค�าสาปแช่ง,   

62, 174

คิมบัลล์, สเป็นเซอร์ ดับเบิลยู.
ก่อนได้พระคัมภีร์เพิ่มเติมเราต้องเชื่อสิ่งที่เปิดเผย 

ไว้แล้ว, 336
การมองให้ถึงนิรันดรช่วยให้เราเข้าใจความทุกข์  

ขณะเป็นมรรตัย, 196
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คุก, เควนทิน แอล.
นิยามของ วิสุทธิชน, 140

คุก, จีน อาร์.
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และช่วยให้เราเป็นคนดีพร้อม, 280
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เครื่องแต่งกายและรูปลักษณ์ภายนอก
บุคลิกภาพภายนอกและพฤติกรรม, 173

เครื่องแปลความหมาย ดู อูริมและทูมมิม ด้วย
ผู้หยั่งรู้อรรถาธิบายความจริงนิรันดร์, 147

เครื่องหมาย
คนชาติชั่วและคิดทรยศแสวงหา, 290
ไม่เชื่อ, 289
เหตุใดบางครั้งคนชั่วจึงเห็น, 289–290

เครูบ (เหล่า)
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เคอร์, ดับเบิลยู. รอล์ฟ
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กษัตริย์คนสุดท้ายของชาวเจเร็ด, 133
ศึกษาวิธีการสงครามทั้งหมด, 380

โคลัมบัส, คริสโตเฟอร์
ได้รับการดลใจจากพระเจ้า, 27–28

ง
งานแปลพระคัมภีร์ไบเบิลของโจเซฟ สมิธ

ช่วยฟื้นฟูความจริงมากมายที่แท้จริงและมีค่า, 30
โยเซฟ, บุตรของยาโคบ, ได้รับสัญญายิ่งใหญ่  

เกี่ยวกับลูกหลานของเขา, 55, 71

งานเผยแผ่ศาสนา
การอนุญาตให้เปิดเยอรมนีเพื่อ, 205–206
ก�าหนดวันร่วมกับการสวดอ้อนวอนเพื่อให้มี  

คนพร้อม, 168
ความเป็นจริงของ, 209–210
ช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสยังคงแข็งขัน, 206
น�าข่าวประเสริฐและประกาศสันติ, 328
พระคัมภีร์มอรมอนสอนวิธีท�า, 101
สมาชิกทุกคนควรท�า, 168
สัญลักษณ์ส�าหรับข้อต่างๆ ของอิสยาห์ใน  

2 นีไฟ, 78–79
อุทิศตนเต็มที่เพื่อ, 158

งานอัศจรรย์และการอันน่าพิศวง
การฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้าย, 93
สมาชิกศาสนจักรส�าคัญต่อ, 30

งูทองเหลือง
ลูกหลานอิสราเอลประสบภัยพิบัติ, 272

เงินบริจาคอดอาหาร
บริจาคเท่าใด, 118

จ
จิตกุศล

ความรักคือ, 379
ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์, 342
ต้องพัฒนาและประสบ, 158

จุลสาร เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน 
การล่วงละเมิดทางเพศและการกลับใจ, 237, 240
มีบุคลิกภาพภายนอกที่ดีและแต่งกายสุภาพ  

เรียบร้อย, 173
เลือกฟังดนตรีอย่างพิถีพิถัน, 40

เจคอบ, บุตรของนีไฟ
เห็นพระผู้ไถ่, 44

เจาะร่างกาย
ประธานฮิงค์ลีย์เตือนเยาวชนรักษาร่างกาย 

ให้ศักดิ์สิทธิ์, 174

ฉ
ฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิต, การ

นีฮอร์, 171
บาปของ, 96

ช
ชดใช้, การ

ข้อคิดเกี่ยวกับ, 50, 99
ควรเป็นสิ่งที่ใจเราชื่นชมยินดี, 65
ความเข้าใจพลังอ�านาจของ, 65–66
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานของ, 19
มีอ�านาจอัศจรรย์ที่สามารถช่วยให้เรา  

เปลี่ยนแปลง, 51
ไม่มีขอบเขตในหลายๆ ด้าน, 51, 66, 138,   

228–229, 405

ช่วย
บอกถึงการเอาใจใส่ที่พระคริสต์ทรงมีต่อเรา, 183

ชาวเจเร็ด
แยกจากพี่น้องของพวกเขา, 71

ชาวโซรัม
เข้าเป็นพันธมิตรกับชาวเลมัน, 249
ความเชื่อคล้ายกับคอริฮอร์, 218
ละทิ้งความเชื่อ, 220
แอลมากับพี่น้องของท่านสั่งสอน, 222

ชาวเปอร์เซีย
ท�าลายบาบิโลน, 46

ชาวมาดัย
ท�าลายบาบิโลน, 89

ชาวมิวเล็ค
แยกจากพี่น้อง, 71
ออกจากเยรูซาเล็มหลังจากลีไฮออกมา, 18

ชาวยิว
กระจัดกระจาย, 76
ท�าให้มั่นใจว่าพระเยซูคือพระคริสต์, 6
อ่านเรื่องชาวยิวบ่อยๆ ในพระคัมภีร์มอรมอน, 31

ชาวเลมัน
ถูกสาปแช่งเพราะความชั่วร้ายของพวกเขา, 62

ชาวสะมาเรีย
เชลยที่กลายเป็น, 82–83
แซมิวเอลชาวเลมัน, 281

ชาวอัสซีเรีย
การพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าต่อ, 87
ท�าหน้าที่เป็นเครื่องมือของพระเจ้า, 84

ชาวแอนไท-นีไฟ-ลีไฮ, 205–208

ชาวแอมลิไซ
ท�าเครื่องหมายตามร่างกาย, 173–174
ท�าสงครามกับฝ่ายปกครอง, 170

ช�าระให้บริสุทธิ์, การ
หมายถึงการเอาชนะบาปทุกอย่างและน�าทั้งหมด  

มาอยู่ภายใต้พระคริสต์, 193–194
ของใจ, 265

ชิโลอาห์, ผืนน�า้แห่ง
สัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์, 84

ชื่อถูกลบออก
จุดประสงค์ของการลงโทษทางวินัยของ  

ศาสนจักร, 164

เชเร็ม
ผู้ต่อต้านพระคริสต์คนแรกในพระคัมภีร์  

มอรมอน, 127

เชื้อสายแห่งดาวิด
เชื้อสายแห่งอิสราเอล, 416
นิยามของ, 82

ไชลด์, เชลดอน เอฟ.
นิยามของ “ปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรม” ต่อกัน, 370

ซ
ซวิค, ดับเบิลยู. เครก

แนะน�าสัญลักษณ์และพรของการอยู่  
“ในพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้า”, 352

ซิมมอน, เดนนิส อี.
มีความสงบไม่ว่าโลกจะสับสนวุ่นวายเพียงใด, 258

ซิลล์, สเตอร์ลิงก์ ดับเบิลยู.
ลักษณะของร่างกายที่ฟื้นคืนชีวิต, 187

ซีนัค
ค�าพยากรณ์ได้เก็บรักษาไว้, 18
พยากรณ์เก่ียวกับพระพนัธกิจของพระเยซคูรสิต์, 42

ซีนัส
ค�าพยากรณ์ได้เก็บรักษาไว้, 18
พยากรณ์เก่ียวกับพระพนัธกิจของพระเยซคูรสิต์, 42
ศาสดาพยากรณ์ชาวฮีบรู, 122

ซีนิฟฟ์
บันทึกของ, 149
ผู้น�าในเซราเฮ็มลา, 147

ซีเรีย
อาณาจักร, 81
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ซีเอสรอม
ทนายไม่ซื่อในแอมันไนฮาห์, 197

เซราเฮ็มลา
ผู้คนของ, 133

แซมิวเอลชาวเลมัน, 281

โซรัม
ผลอันน่าอัศจรรย์ที่ค�าปฏิญาณของนีไฟมีต่อ, 17

โซเรนเซ็น, เดวิด อี.
การสูญเสียความรักเกิดขึ้นในบ้านได้อย่างไร, 397

โซ่แห่งนรก
นิยามโดยแอลมา, 178

ไซรัสมหาราช
ท�าลายบาบิโลน, 46, 89

ไซอัน
การรวมสู่, 291
ใจบริสุทธิ์, 26
ธิดาแห่ง, 77
พื้นที่ของทวีปอเมริกาเป็น, 325, 362
ยุคสุดท้าย, 46, 63, 74
เยรูซาเล็มใหม่, 325, 379
สังคม, 343–344

ฐ

ฐานะปุโรหิต ดู ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน หรือ  
ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค

ฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ความส�าคัญของการด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมใน  

ฐานะผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่ง, 183
ชาวนีไฟประกอบศาสนพิธีในฐานะปุโรหิตนี้ตั้งแต่  

สมัยของลีไฮ, 62
ตามระเบียบของพระบุตรพระองค์, 191
ที่ชอบธรรมเป็นมหาปุโรหิตตลอดกาล, 193
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคทุกคนได้รับ  

แต่งตั้งล่วงหน้า, 191
แอลมาพดูถงึความส�าคญัของมหาปโุรหติทีย่ิง่ใหญ่, 

194

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน
ชาวนีไฟไม่ใช้ก่อนการเสด็จเยือนของพระผู้ช่วย  

ให้รอด, 383

ด
ดันน์, ลอเร็น ซี.

เคารพความเชื่อของผู้อื่นและสร้างอยู่จุดยืนร่วมกัน, 
202

ดิดิเอร์, ชาร์ลส์
ขั้นตอนเพื่อได้รับประจักษ์พยาน, 96

ดิว, เชอรี แอล.
การชดใช้รับรองว่าเราไม่ต้องแบกภาระ  

ตามล�าพัง, 209
ความเกี่ยวเนื่องกับความปรารถนาและการ  

กระท�า, 304
พระเจ้าทรงคาดหวังมากกว่าโลกคาดหวังแต่  

พระองค์ทรงเสนอให้มากกว่า, 185–186

ต
ตก, การ

ข้อคิดเกี่ยวกับ, 50
ผลของการตกผ่านไปสู่สิ่งทั้งปวงที่ได้รับการสร้าง, 

53–54
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานถึง, 19
ส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดาบนสวรรค์, 55
เหตุใดจึงจ�าเป็น, 54

ต้นฉบับ 116 หน้าที่หายไป
เรียกว่าหนังสือของลีไฮ, 13

ต้นมะกอก
สัญลักษณ์แทนความรักของพระผู้เป็นเจ้า, 123

ต้นไม้แห่งชีวิต
สัญลักษณ์และการแปลความหมายของ, 22

ตรงกันข้าม, การ
ความส�านึกคุณช่วยให้เราเห็นความยากล�าบากว่า  

เป็นจุดประสงค์ของชีวิตบนแผ่นดินโลก, 50
ช่วยให้เราเข้มแข็งขึ้น, 52
หากปราศจากสิง่นีย่้อมไม่มกีารด�ารงอยูท่ีแ่ท้จรงิ, 52
ให้การเลือก, 52

ตรึงกางเขนพระคริสต์, การ, 92, 272, 295, 354

ต่อตา, การ
ในอุปมานิทัศน์หมายถึงกลุ่มคน, 126

ตีสอน, การ, 363

เต้นร�า (การ)
พระเจ้าทรงเห็นชอบกับการเต้นร�าที่เหมาะสม, 40

แตกแยก, การ, 252–253, 280

แต่งตั้งล่วงหน้า, การ, 191–193

แต่งภรรยาหลายคน, การ
ศาสนจักรไม่ยอมรับคนที่ก�าลังปฏิบัติ, 119

ไตร่ตรอง, การ
ชั่งใจ, 315
ประโยชน์จากการพินิจไตร่ตรองและ, 274
พระคัมภีร์ทุกวัน, 332
อ่านพระคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพ, 59

ถ
ถ้อยแถลงเกีย่วกบัครอบครวั ด ูถ้อยแถลงเรือ่งครอบครวั

ถ้อยแถลงเรื่องครอบครัว
การแต่งงานเป็นศูนย์กลางต่อแผนของพระเจ้า  

ส�าหรับบุตรธิดาของพระองค์, 34
ครอบครัวส�าคัญต่อแผนเพื่อจุดหมายปลายทาง  

นิรันดร์, 12, 19
ความรับผิดชอบของบิดามารดาในการสอน  

บุตรธิดา, 58, 143

ท
ทดลอง, การ

ไม่มีความเจ็บปวดใดสูญเปล่า161

ทะเลแดง
แผนที่, 410
ลีไฮกับครอบครัวเดินทางข้าม, 14

ทาเบเอล, บุตรของ
ผู้ปกครองหุ่นเชิดในเยรูซาเล็ม, 82

ทาลเมจ, เจมส์ อี.
ชื่อที่ศาสนจักรควรใช้, 337
บทบาทของความรู้ในภาระรับผิดชอบ, 68
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์   

พระผู้สร้าง, 152

ทิกลัทปิเลเสอร์ที่สอง (ปูล)
ราชวงศ์อัสซีเรีย, 82

ทิงกีย์, เอิร์ล ซี.
ความตายทางร่างกายนิยามโดย, 284

เทย์เลอร์, จอห์น
ใครจะพิพากษาเรา, 351
ต้องบริสุทธิ์ในใจ ย�าเกรงพระผู้เป็นเจ้า  

และรักษาพระบัญญัติ, 26
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้ท่านรับผิดชอบ 

ผู้ที่ท่านอาจช่วยให้รอด, 116
รูปภาพของ, 26, 371

แทนเนอร์, เอ็น. เอลดอน
การไม่ยอมรับศาสดาพยากรณ์ก่อให้เกิด 

ความทุกขเวทนา, 296
ปฏิบัติต่อกันอย่างเที่ยงธรรมหมายความว่า  

อย่างไร, 342

โทมนัส
ตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้าเป็นของประทานแห่ง 

พระวิญญาณ, 233

โทษประหาร
ถ้อยแถลงปี 1889 เกี่ยวกับจุดยืนของ  

ศาสนจักร,171

ธ
ธงสัญญาณ

ต่อประชาชาติ, 78

น
นักรบหนุ่ม, 256–258

นัฟทาลี
อยู่ในบริเวณกาลิลีที่พระเมสสิยาห์ทรงพ�านัก, 85

นายแมน, มอนเต เอส.
เด็กในมิลเลเนียมเติบโตโดยปราศจากบาป, 47–48
พระเยซูคริสต์ครอบคลุม 391 ข้อของอิสยาห์ 425   

ข้อ, 43

นาฮูม
ศาสดาพยากรณ์ผู้เป็นพยานในอาณาจักรแห่ง  

ยูดาห์, 13

นิบลีย์, ฮิวจ์
ช้างในหมู่ชาวเจเร็ด, 373
ชาวอแมลิไคและชาวโซรัมน�าทัพชาวเลมันไป  

ต่อสู้กับชาวนีไฟ, 249
ปัญหาแท้จริงของชาวนีไฟไม่ใช่ชาวเลมันแต่คือ  

การท�าตามพระเจ้า, 256
ผลอนัน่าอศัจรรย์ท่ีค�าปฏิญาณของนีไฟมต่ีอโซรมั, 17
อธิบายค�าพยากรณ์ของคอริฮอร์, 214
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นีไฟ
บทสดุดีของ, 59
เห็นพระผู้ไถ่, 43

นีอัม
ค�าพยากรณ์เก็บรักษาไว้, 18
พยากรณ์เกีย่วกบัพระพนัธกจิของพระเยซคูรสิต์, 42

นีฮอร์
ใช้การฉ้อฉลในอ�านาจปุโรหิตเพื่อก่อความ  

เคลื่อนไหวทางศาสนา, 170
ใช้การโต้คารมเพื่อหลอกผู้อื่น, 97

เนบูคัดเนสซาร์
ยูดาห์ตกเป็นเชลยของ, 76

เนลสัน, รัสเซลล์ เอ็ม.
กฎทองค�า, 310–311
การชดใช้ไม่มีขอบเขต, 66, 229
การไตร่ตรองอัญเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์, 274
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสน�าไปสู่การเกิดใหม่, 179
การมาหาพระคริสต์น�าไปสู่สันติ, 304
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และพระคัมภีร์, 358
วิญญาณของ, 132

แปรสภาพ, การ
นิยามของ, 339

ผ
ผัดวันประกันพรุ่ง, การ

ขโมยที่ลักชีวิตนิรันดร์ไป, 230

ผู้ต่อต้านพระคริสต์
ใช้ความจริงครึ่งเดียว, 216
ปลอมแปลงแผนพระกิตติคุณที่แท้จริง, 213

ผู้เป็นสุข
ค�าเทศนาของพระผู้ช่วยให้รอดเริ่มด้วยค�าประกาศ,  

303

ผู้หยั่งรู้
นิยามของ, 55
เห็นสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าทรงซ่อนจากโลก, 56, 147

แผ่นจารึก
ของมอรมอน (แผ่นจารึกทองค�า), 135, 382
ทองค�า, 5, 11, 98, 352, 361, 407
ทองเหลือง, 17–18, 407

แผ่นจารึกของนีไฟ
ชุดเล็กประกอบด้วยประวัติศาสนา, 24, 42, 72,   

113, 133, 360, 408
ชุดใหญ่ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ทางโลกและ  

บันทึกของกษัตริย์ทั้งหลาย, 24, 42, 113, 134, 
352, 408

ที่มาของ, 17–18
บุรุษที่หนึ่งเปลี่ยนเป็นบุรุษที่สามใน, 136
เหตุใดนีไฟจึงได้รับบัญชาให้เขียนชุดเล็ก, 134
อแมลิไคมอบแผ่นจารึกเล็กให้กษัตริย์เบ็นจามิน,  

135

แผ่นจารึกทองค�า
ในภาษาของชาวอียิปต์, 136
แผ่นจารึกทองเหลืองน�าไปสู่บางส่วนที่เขียนไว้ของ,  

16
โมโรไนน�าทางโจเซฟ สมิธไปพบ, 29
รู้ความจริงโดยไม่เห็น, 11
ลิมไฮค้นพบ 24 แผ่น, 361

แผ่นดิน
ทางเหนือ, 261
แห่งมรดก, 313, 325

แผนแห่งความรอด
รู้ก่อนสร้างโลก, 240–241
แอมันสอนลาโมไน, 202

ฝ
ฝ่ายประธานสูงสุด

การเชื้อเชิญให้กลับมา, 165, 323–324
ครอบครัว: ถ้อยแถลงต่อโลก, 12, 19, 34, 58, 143
ถ้อยแถลงปี 1889 เกี่ยวกับโทษประหาร, 171
แนะน�าสมาชิกศาสนจักรเรื่องการเป็นทหาร,   

248–249, 255, 257, 259
เป็นผู้พิพากษาของสมัยการประทานนี้, 351
พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ  

อัครสาวก, 65, 139
พูดถึงพลังของเพลงจรรโลงใจ, 370
วิสุทธิชนเสริมสร้างศาสนจักรในที่ซึ่งพวกเขา  

อาศัยอยู่, 324
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แสงสว่างของพระคริสต์ประทานแก่ทุกคนเพื่อช่วย  
ไปสู่ความรอด, 390

ห้ามท�ารอยสักและเจาะตามร่างกาย, 173–174
เหตุใดจึงส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าตาม, 302

พ
พงศ์พันธุ์ของพระคริสต์

คนเราจะเป็นบตุรหรอืธดิาของพระเยซอูย่างไร, 153

พยาน, แปดคน
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพยานแต่ละคน, 409
ความส�าคัญของ, 11
นอกจากพยานสามคน, 98
อีเธอร์ 5 กล่าวถึงโดยเฉพาะ, 367

พยาน, สามคน
ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับพยานแต่ละคน, 409
ความส�าคัญของ, 10
รวมอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน 100 ล้านเล่ม, 98
อีเธอร์ 5 กล่าวถึงโดยเฉพาะ, 367

พยานแปดคน ดู พยาน, แปดคน

พยานสามคน ดู พยาน, สามคน

พระคริสต์ ดู พระเยซูคริสต์

พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของอัครสาวก
ความรอดผ่านมาทางพระเยซูคริสต์, 139
บทบาทหลักของพระผู้ช่วยให้รอด, 65

พระคัมภีร์
ความส�าคัญของการศึกษา, 94
พระเจ้าทรงบัญชาวิสุทธิชนของพระองค์ให้  

ค้นคว้า, 331
ราวเหล็ก, 22

พระคัมภีร์ไบเบิล ดู  งานแปลของโจเซฟ สมิธ ด้วย
ข้อความที่มีค่าและแจ้งชัดหายไป, 28–30
เสื่อมตั้งแต่แรก, 28–29

พระคัมภีร์มอรมอน
การทดสอบความจริงอยู่ในการอ่าน, 9
การนึกถึงคุณค่าอันส�าคัญยิ่งของ, 101
การปฏิเสธคือเครื่องหมายของกาลเวลา, 105
การแปล, 134
การศึกษาควรได้รับอิทธิพลจากความรู้ที่ว่าโมโรไน  

เห็นวันเวลาของเรา, 357
เขียนไว้เพื่อสมัยของเรา, 4–5
ความส�าคัญของพยาน, 10
ช่วยแยกแยะความจริงจากความผิด, 8
ท�าให้ประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นในพระบุตรของ  

พระผู้เป็นเจ้า, 1
น�าไปสู่การเปิดเผยส่วนตัว, 1
น�าพรมากมายมาให้บุคคลและครอบครัว, 9–10
บทบาทในการรวมอิสราเอลในวันเวลาสุดท้าย, 6
ปกป้องความปลอดภัยทางวิญญาณของ  

มาเรียน จี. รอมนีย์, 8
ประจักษ์พยานในพระคัมภีร์มอรมอนเติบโต  

จากเมล็ดพืช, 8–9
เป็นมาตรฐานส�าคัญที่เราต้องใช้, 104
เปิดโปงศัตรูของพระคริสต์, 127
ยืนยันปาฏิหาริย์ที่บันทึกไว้ในพันธสัญญาเดิม, 38

ละเลยการศึกษามีผลนิรันดร์, 94
ศิลาหลักแห่งค�าสอน, 7
ศิลาหลักแห่งศาสนาของเรา, 4, 7, 401
ส่วนที่ผนึกไว้ของ, 31, 366–367
สอนวิธีด�าเนินชีวิตอย่างชอบธรรมยามเกิดสงคราม, 

248
เสนอพันธสัญญาใหม่, 7
แสดงให้เห็นว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึง  

พันธสัญญาที่ท�ากับอิสราเอล, 5
หนังสือทางศาสนาซึ่งโดดเด่นและส�าคัญที่สุด, 4

พระคมัภร์ีมอรมอน คู่มอืครหูลกัธรรมพระกิตติคุณ, 167

พระคุณ
คนที่มีศรัทธาได้รับการช่วยให้รอดจากความตาย  

ทางวิญญาณ, 50
โดยผ่านศรัทธาเราได้รับการรับรองโดยพระคุณ  

ของพระผู้ช่วยให้รอด, 51
พลังความสามารถจากพระผู้เป็นเจ้า, 379
หลักค�าสอนเรื่อง, 94
ให้พลังเพื่อยืนหยัดไม่ย่อท้อ, 400

พระบัญญัติ
การฝ่าฝืนท�าให้เกิดทุกข์, 282
การรกัษาพระบัญญัตทิ�าให้เกิดความเป็นหน่ึงเดยีว,  

157
ความรอดเรียกร้องมากกว่าการรักษา, 152
จ�าเป็นต่อการสวดอ้อนวอนและศรัทธาที่จะ  

เชื่อฟัง, 15
จุดประสงค์ของพระบัญญัติคือเพื่อเป็นพร  

แก่เรา, 52
ท�าและบางข้อไม่ท�า, 189
ประทานพระบัญญัติสิบประการให้คนทุกรุ่น, 151
เมื่อเราฝ่าฝืน เยาวชนจะท�าตาม, 119–120
รักษาและรุ่งเรือง, 15
อกตัญญูต่อพระบิดาและพระบุตรเมื่อไม่เต็มใจ  

รักษา, 291

พระบัญญัติสิบประการ
ประทานให้คนทุกรุ่น, 151

พระผู้เป็นเจ้า
พระคุณความดีของ, 66
พระลักษณะของ, 396
เหตุใดสรรพปรีชาญาณของพระองค์จึงจ�าเป็น, 273

พระเมตตาอันละเอียดอ่อนของพระเจ้า
เป็นพรรายบุคคลและส่วนตัวมาก, 13

พระเมสสิยาห์
นิยามของ, 70

พระเยซูคริสต์
กฎของโมเสสเกิดสัมฤทธิผลโดย, 297
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์สามารถลบล้าง 

ความผิดของเราได้, 207
การรักษาวันสะบาโตเป็นเครื่องวัดที่แม่นย�าของ  

เจตคติที่เรามีต่อ, 158
การรับพระนามของพระองค์ไว้กับเราเป็น 

ประสบการณ์ที่มีความหมายมาก, 337–338
ครอบครองพระคุณความดีที่ไม่มีบุตรคนใดของ  

พระผู้เป็นเจ้ามี, 52
ได้รับการช่วยให้รอดผ่านพระโลหิตเพื่อการชดใช้  

ของพระองค์เท่านั้น, 269

ทรงแบกรับบาป, 153
ทรงเป็นแบบอย่างส�าหรับทุกคน, 107
ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้าง, 152
ทรงเป็นองค์ทวารบาล, 69–70
ทุกอย่างเป็นแบบของ, 73
นิยามของ “พระผู้เป็นเจ้าของอับราฮัม อิสอัค  

และยาโคบ”, 19
นิยามของรูปแบบและฉายา, 229
บุคคลแรกที่ฟื้นคืนชีวิต, 154
บุคคลส�าคัญที่สุดในพระคัมภีร์มอรมอน, 6
ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นทุกวันในงานของ, 359
เป็นพระบิดาของเรา, 144–145
พระคริสต์ผู้ทรงพระชนม์: ประจักษ์พยานของ  

อัครสาวก, 139
พระคัมภีร์บอกบิดามารดาให้สอนศรัทธาใน,   

143–144
พระฉายาได้แก่ ที่ปรึกษามหัศจรรย์  

พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ  
พระผู้สร้าง เจ้าชายแห่งสันติ, 86

พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
ภาษาของพระคริสต์แสดง, 321

พระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียดออก, 87
ยังคงท�าเครื่องหมายเส้นทางและน�าทาง, 22
สามารถแก้ไขเรื่องส่วนตัวด้วยความยุติธรรมและ 

ให้การอภัย, 131
หลักค�าสอนของพระองค์ไม่ซับซ้อน, 107
องค์เดียวที่สามารถประทานการชดใช้อัน  

ไม่มีขอบเขต, 66
อิมมานูเอลเป็นชื่อส�าหรับ, 83

พระเยโฮวาห์ ดู พระเยซูคริสต์

พระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า
การมีศรัทธาเป็นประเด็นส�าคัญของ  

แอลมา 32, 222

พระวิญญาณบริสุทธิ์
การเปรียบเทียบกับเลียโฮนา, 34–35
ท�าเพื่อให้ได้ความเป็นเพื่อนของ, 96
พูดด้วยเสียงที่รู้สึกมากกว่าได้ยิน, 39
มีพลังมากกว่าการเยือนของเทพ, 180
มีอิทธิพลต่อความประพฤติของเราและท�าให้  

ประจักษ์พยานของเราเข้มแข็งขึ้น, 157
ไม่รู้ซึ้งถึงของประทานเท่าที่ควร, 297

พระวิหารซอลท์เลค
รูปภาพของ, 63, 74
ศิขรินแห่งพระนิเวศของพระเจ้า, 74–75

พร�่าบ่น, การ
เกิดขึ้นในหมู่สมาชิกศาสนจักร, 258
ขั้นตอนที่น�าไปสู่การไม่เชื่อฟัง, 14

พวกบุตรของโมไซยาห์
ค้นหาองค์ประกอบส�าคัญของการศึกษา 

พระกิตติคุณอย่างมีประสิทธิภาพ, 198

พอร์เตอร์, บรูซ ดี.
นิยามของ “ใจที่ชอกช�้าและวิญญาณที่ส�านึกผิด”, 

384–385

พอร์เตอร์, แอล. อัลดิน
ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อบุคคล, 403
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พันธสัญญา
จ�าเป็นต่อความก้าวหน้านิรันดร์ของเรา, 156
ความส�าคัญของ, 256

พาร์คิน, บอนนี ดี.
พันธสัญญาคือการแสดงออกของใจ, 156–157

พิพากษา
จากหนังสือ, 338

พิพากษา (การ)
นิยามของ, 188–189
บัลลังก์, 112
สุดท้ายและเงื่อนไขของความสะอาด, 66–67

พี่ชายของเจเร็ด
ชื่อมาฮอนไร โมริแอนคูเมอร์, 362
ได้รับแสงสว่างให้พาหนะที่ใช้เดินทาง,   

364–365, 369
ได้รับอูริมและทูมมิมจากพระเจ้า,  

147, 168–169, 366
ถูกพระเจ้าตีสอน, 363
พระเยซูทรงแสดงองค์ต่อ, 365–366

พีเนการ์, แพทริเซีย พี.
สอนเด็กๆ เรื่องพระเจ้า, 329

เพจ, ไฮรัม
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน, 409

เพซ, เกลนน์ แอล.
จุดประสงค์ของพระบัญญัติ, 22–23
มอรมอนมีความรักเหมือนพระคริสต์ให้ผู้คน 

ของท่าน, 351

เพอร์รีย์, แอล. ทอม
ก้อนหินที่ปาใส่ผู้สอนศาสนา, 200–201
กิจกรรมวันสะบาโตและข้อเสนอแนะส�าหรับแต่ละ 

บุคคลและครอบครัว, 158
ความกล้าหาญจ�าเป็นต่อการเลือกความถูกต้อง  

เหนือความง่ายและความนับหน้าถือตา, 170
ความลี้ลับส�าคัญที่สุดประการหนึ่งคือเหตุใดมนุษย์  

จึงไม่เรียนรู้จากประวัติศาสตร์, 277
จุดประสงค์ประการหนึ่งของชีวิตบนแผ่นดินโลกคือ

ท�าให้วิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย, 189
ชีวิตบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาของการเรียนรู้และ  
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ของนีไฟ, 12
พรมาถึงผู้ท�าตามศาสดาพยากรณ์, 298
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รักษาพันธสัญญาและเราจะปลอดภัย, 256
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ฟื้นคืนชีวิต, การ
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เทพจะมายังแผ่นดินโลกอันเป็นส่วนหนึ่งของ, 29
ผลกระทบในประวัติศาสตร์, 31
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เสรีภาพด้านศาสนาจ�าเป็นต่อ, 47
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เพื่อชี้แจง ชีวิตของเรา, 69
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มอรมอนเข้าใจกฎกายภาพของจักรวาล, 279

มิลเลเนียม
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แนวไม้ในหิมะข้ามเทือกเขาแอลป์เปรียบกับ  

ฐานะปุโรหิต, 298

เมเฮอร์-แชลแอล-แฮช-แบซ
นิยามของ, 84

แม็กคี, จอร์จ เอ็ม.
คนเลี้ยงแกะรู้จักแกะของตน, 313

แม็กซ์เวลล์, นีล เอ.
กลับใจบ่อยๆ และเป็นประจ�า, 143
การเข้มงวดกับตนเองท�าให้เราสารภาพยากเป็น 

สองเท่าว่าพระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใน 
ทุกสิ่ง, 351

การได้รับค�าตอบการสวดอ้อนวอนเป็นเหมือน  
การเปิดกุญแจรหัส, 131

การพลบูีชาตนเองคือการเตม็ใจวางสตัว์ในตวัเราไว้  
บนแท่นบูชา, 133

การมองข้ามเครื่องหมายเกี่ยวข้องกับการมองข้าม  
ค�าสอนที่เรียบง่าย, 121

การมีใจฝักใฝ่ตัณหาน�าไปสู่การมีใจเกินจะรู้สึก, 218
การสื่อสารผิดเกิดขึ้นได้แม้ในหมู่สมาชิกศาสนจักร  

ที่ซื่อสัตย์, 260
การแสดงให้เห็นความอ่อนแอของท่านเป็นส่วนหนึ่ง  

ของการมาหาพระคริสต์, 378
การอุทิศถวายคือการยอมตนต่อพระผู้เป็นเจ้า, 266
คนที่ได้รับเรียกและพร้อมต้องพิสูจน์ตนว่าซื่อสัตย์  

เช่นกัน, 192
คนมากมายไม่นึกถึงพระคริสต์เลย, 42
คนมีการศึกษาของโลกไม่ให้ความสนใจพระคัมภีร์  

มอรมอนอย่างจริงจัง, 99
ความปรารถนาส่งผลต่อการพัฒนาตนเองและ  

พรนิรันดร์, 211–112
ความไม่รู้หลักค�าสอนเป็นสาเหตุส�าคัญของ  

การพร�่าบ่น, 258
ความยุติธรรมและความเมตตาจะสมบูรณ์ในการ

พิพากษาครั้งสุดท้าย, 246
ความรู้ของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีขีดจ�ากัด, 24
ความเรียบง่ายของพระกิตติคุณเป็นเหตุให้บางคน  

ไม่อยากยอมรับ, 338
ความหวงัสดุท้ายเชือ่มโยงกบัพระเยซแูละการชดใช้, 

399
จะยังเปิดเผยพระคัมภีร์อีก, 98
จุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจะประสบผลส�าเร็จ

ทั้งหมดโดยไม่ค�านึงถึงการเลือกของผู้คน, 99
ชูโล่แห่งศรัทธา, 23
ซาตานหมายมั่นให้เราไม่เชื่อเครื่องหมาย, 289
เด็กมีถ้อยค�าที่กล่าวกับพวกเขา, 224–225
ต้นไม้แห่งชีวิตเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของ  

พระผู้เป็นเจ้าและการชดใช้ของพระคริสต์, 22
ต้องไม่เมินเฉยต่อความชั่วร้ายในสังคม, 169
ตัวอย่างความจริงที่ซ่อนอยู่ซึ่งโจเซฟ สมิธเปิดเผย,  

56
แต่ละบุคคลและสังคมมี “ใจเกินจะรู้สึก”  

อย่างไร, 398–399
ถ้าเราท�าให้ศาสนาเป็นเหมือนกิจวัตรประจ�าวัน  

ใจเราและความคิดเราจะล่องลอยไปกับสิ่งอื่น,  
315

ทัง้หมดทีเ่ราต้องรูค้อืพระผูเ้ป็นเจ้าทรงรูจั้กทกุคน, 67
ทิ้งความเป็นมนุษย์ปุถุชน, 140
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นิยามของ “กางเขนของโลก”, 67
นิยามของ “แบกรับกางเขนของท่าน”, 307
บทเรยีนมากมายมกัเกดิขึน้หลงัจากความยุ่งยาก, 35
บันทึกของเผ่าอิสราเอลที่หายไปจะมา, 315
บิดามารดาสามารถให้ได้เฉพาะสิ่งที่พวกเขา 

มีอยู่แล้ว, 257
ปฏิปักษ์พยายามท�าโดยอ้อมกับสิ่งที่เราไม่ยอม  

ให้เขาท�าโดยตรง, 293
ปรัชญาของความฟุ่มเฟือยในพิธีกรรมทางศาสนา  

คือกิน ดื่ม และรื่นเริง, 101
เปรียบเทียบความเสียใจตามวิถีแห่งพระผู้เป็นเจ้า 

กับความเสียใจของคนอัปมงคล, 349
ผลเสียของความไม่ภักดี, 119
พยายามเลียนแบบพระอุปนิสัยของพระผู้ช่วย  

ให้รอด, 318
พระคริสต์ทรงแบกรับความทุพพลภาพของเราก่อน  

เรา, 182–183
พระเจ้าจะทรง “กางพระพาหุอันศักดิ์สิทธิ์ในสายตา

ประชาชาติทั้งปวง”, 327
พระผู้เป็นเจ้าทรงรักคนที่พระองค์ทรงตีสอน, 364
พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะและผู้สอน, 314
พระเยซูทรงรับรู้สิ่งที่พระองค์ต้องท�า, 138–139
พวกที่แตกแยกวิพากษ์วิจารณ์ศาสนจักรเพราะ  

ความจองหองของพวกเขา, 253
มุ่งเน้นสิ่งส�าคัญที่สุด, 144
ยอมรับการติเตียนของพระเจ้าแม้จะเจ็บปวด, 34
เรื่องราวของงูทองเหลืองชี้ไปที่พระคริสต์, 272
ลักษณะที่บ่งบอกว่าใครเชื่อในพระคริสต์อย่าง  

แท้จริง, 346
ศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลเชื่อมโยงกันและ  

น�าเรามาหาพระเยซูคริสต์, 393
ศรัทธารวมถึงความวางใจในจังหวะเวลาของ  

พระผู้เป็นเจ้า, 99
ศาสนจักรไม่ใช่บ้านพักส�าหรับคนที่เพียบพร้อม 

อยู่แล้ว, 260
สมาชิกศาสนจักรต้องเป็นวิสุทธิชนและบริสุทธิ์ 

ในความประพฤติ, 30
สัมพันธ์กับความหวัง ศรัทธา และความรู้, 224
สามารถรู้ความแน่นอนของความจริงจาก 

เบื้องบน, 226
หนังสือที่หายไปอยู่ในบรรดาของมีค่าที่จะออกมา,  

105
หากปราศจากการต่อต้านย่อมไม่มีการด�ารงอยู่จริง,  

52
เหตุผลที่เป็นไปได้ส�าหรับความไม่มั่นคงทาง  

วิญญาณ, 278
องค์ทวารบาลคอืพระผูบ้รสิทุธิแ์ห่งอสิราเอล, 69–70

แมคคองกี, โจเซฟ ฟิลดิงก์
ความจองหองน�าไปสู่ความแตกแยก, 345
คอรฮิอร์ใช้การโต้เถยีงแบบหุน่เชดิโจมตหีลกัค�าสอน 

ของศาสนจักร, 216–217
มอรมอนเข้าใจกฎกายภาพของจักรวาล, 279

แมคคองกี, บรูซ อาร์.
กฎแห่งพยาน, 10
การกระจัดกระจายและการรวมอิสราเอล, 24
การชดใช้ไม่มีขอบเขต, 228–229
การใช้ค�าว่า ชาวยิว และ คนต่างชาติ ของลีไฮกับ  

นีไฟ, 31
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสของชาวยิว, 106

การมีสิทธิ์ได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณ 
บริสุทธ์ถือเป็นของประทานอันสูงส่งในความ 
เป็นมรรตัย, 320

การรวมชาวยิวในปัจจุบันสู่บ้านเกิดเป็นการรวม  
ทางการเมืองและยังไม่เกิดสัมฤทธิผลตามค�า
พยากรณ์ใน 3 นีไฟ 20, 326–327

การรวมทางวิญญาณเกิดขึ้นก่อนการรวม  
ทางร่างกาย, 64

การศึกษาอิสยาห์อย่างจริงจังส�าคัญต่อการเปลี่ยน  
และท�าให้ชีวิตดีพร้อม, 45

การสร้าง การตก และการชดใช้เป็นเสาหลักสามต้น  
ของนิรันดร, 202

ข้อคิดเกี่ยวกับการสร้าง การตก และการชดใช้, 50
คนอื่นจะมีส่วนในการพิพากษาเรา, 351
ความไม่ชอบธรรมท�าให้พระวิญญาณถอนตัว, 396
ความรอดมีให้คนทั้งปวง, 70
ความลี้ลับของพระผู้เป็นเจ้า, 188
จดุประสงค์และเหตผุลส�าหรบัการได้รบัของประทาน 

ฝ่ายวิญญาณ, 402
โจเซฟ สมิธเป็นรากของเจสซี, 88
ซาตานถูกมัดโดยความชอบธรรมของผู้คน, 48
ต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดีและความชั่วและ  

ต้นไม้แห่งชีวิต, 52
ทุกประเทศเป็นสถานที่รวมผู้คนของประเทศนั้น, 71
นิยามของ “ฝัดเจ้าดังข้าวสาลี”, 318
นิยามของ “ยอดเขา”, 74
นิยามของ “ศาสนจักรอันเรืองอ�านาจและ 

น่าชิงชัง”, 27
นิยามของ คนต่างชาติ, 314
นิยามของ ต่อต้านพระคริสต์, 213
นิยามของ มหิทธิฤทธิ์, 138
นิยามของ เสราฟ, 79
บทบาทของพระคัมภีร์มอรมอนในการรวมอิสราเอล  

ในวันเวลาสุดท้าย, 6
บรบิทมลิเลเนยีมจากพระด�ารสัของพระผูช่้วยให้รอด  

ในอิสยาห์ 52 และ 3 นีไฟ 20, 327–328
ปาฏิหาริย์ของการเกิดใหม่, 179
ผลของการตกผ่านไปสูส่ิง่ทัง้ปวงทีไ่ด้รบัการสร้างขึน้, 

53–54
พระคริสต์เป็นกิ่งในช่วงมิลเลเนียม, 88
พระคัมภีร์มอรมอนไม่แยกแยะระหว่างปุโรหิตกับ  

มหาปุโรหิต, 191
พระพันธกิจของพระผู้ช่วยให้รอดคือช�าระ 

ให้ศักดิ์สิทธิ์และท�าให้บริสุทธิ์, 333
พระเยซูทรงสร้างบนรากฐานที่โมเสสวางไว้, 306
พลังของพระคัมภีร์มอรมอน, 235
พี่ชายเจเร็ดอธิบายความจ�าเป็นในการใช้สิทธิ์เสรี  

ของเรา, 365
ไม่ได้ให้กฎเกี่ยวกับการหย่าร้างแก่พวกฟาริสี, 307
ไม่มีสัญญาของความปลอดภัยยกเว้นส�าหรับ 

คนที่รักพระเจ้า, 47
วิธีเป็นผู้สร้างสันติ, 304
หลักค�าสอนที่แท้จริงของพระคริสต์, 277
เหตุใดบางครั้งปาฏิหาริย์จึงยุติ, 359
อนาคตไม่ใช่ความหวานชื่น สว่างสดใส  

และมีสันติสุขเสมอไป, 78
อิมมานูเอลทั้งช่วยให้รอดและกล่าวโทษ, 85
อิสยาห์พูดถึงพระผู้บริสุทธิ์ทรงช�าระสวนองุ่น   

ณ การเสด็จมาครั้งที่สอง, 87

แอลมาอาจได้รับการแปรสภาพ, 251

แมคคองกี, ออสการ์ วอลเทอร์
เยาวชนอาจท�าผิดพระบัญญัติร้ายแรงโดยอ้าง  

พระบัญญัติเล็กน้อยที่ผู้ใหญ่ท�าผิด, 119–120

แมคเคย์, เดวิด โอ.
ไม่มีบาปใดรอดพ้นจากการตอบแทน, 77
รูปภาพของ, 77, 117
ลูกหลานบางคนของลีไฮได้รับการน�าทางให้ไปที่  

หมู่เกาะแปซิฟิก, 261
สิ่งที่เราแสวงหาเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดส่วนใหญ่  

จะก�าหนดจุดหมายของเรา, 117

แมดเซ็น, จอห์น เอ็ม.
เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า, 338–339

แมทธิวส์, โรเบิร์ต เจ.
ความร้ายแรงของการกล่าวเท็จ, 218
นีไฟรู้ว่าบันทึกจะช่วยอนุชนรุ่นหลัง, 94
พระคัมภีร์ไบเบิลเสื่อมตั้งแต่แรก, 29

แม่ทัพโมโรไน, 248–252, 256, 407

แม่น�้ายูเฟรติส
ท�าเขื่อนที่นั่นเพื่อยึดครองบาบิโลน, 46, 89
อันตรายและเป็นภัย, 84

โมริแอนคูเมอร์, มาฮอนไร, 362

โมโรไน
ศาสดาพยากรณ์ชาวนีไฟคนสุดท้าย, 382

โมเสส
การเปิดเผยของโจเซฟ สมิธสอนเราเกี่ยวกับ, 29

ไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ, 20, 105, 412

ไม่เชื่อฟัง (การ)
ปิดกั้นสายสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและกัดกร่อน  

ประจักษ์พยาน, 49

ย
ยังก์, บริคัม

การช�าระให้บริสุทธิ์หมายถึงการเอาชนะบาปและ  
ท�าให้ทุกคนอยู่ภายใต้พระคริสต์, 193

การได้รับอภัยบาปส่งผลให้มีสีหน้าสดใส, 77
การตกเป็นส่วนหนึ่งในแผนของพระบิดา  

บนสวรรค์, 55
ความแตกต่างระหว่างที่ตั้งของโลกวิญญาณกับ  

ที่พ�านักของพระผู้เป็นเจ้า, 243
ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ก่อให้เกิดผลงานภายนอก  

ที่สอดคล้องกัน, 212
โจเซฟ สมิธได้รับแต่งตั้งล่วงหน้าให้เป็นประธาน  

ควบคุมสมัยการประทานสุดท้าย, 56
ด�าเนินชีวิตต�า่กว่าสิทธิพิเศษของเรามากนักเกี่ยวกับ 

พระวิญญาณบริสุทธิ์, 403
ไม่สามารถพูดได้ว่าพระคัมภีร์ไบเบิลจริงและ  

พระคัมภีร์มอรมอนไม่จริง, 354
รบกับความไม่ชอบธรรมทุกวัน, 195, 211
ระดับความพยายามของพระผู้ช่วยให้รอด 

เพื่อช่วยมนุษยชาติให้รอด, 68
รูปภาพของ, 56, 354
อ่านพระคัมภีร์ประหนึ่งก�าลังเขียนพระคัมภีร์, 355
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ยาโคบ, บุตรชายของอิสอัค
เชื้อสายของยาโคบได้รับชื่ออิสราเอลตาม  

พันธสัญญา, 75
รายละเอียดเกี่ยวกับไม้ของยูดาห์และไม้ของโยเซฟ, 

412

ยูดาห์
รายละเอียดเกี่ยวกับไม้ของ, 412
อาณาจักรของ, 13, 79

เยรูซาเล็ม
ค�าว่า “แม้จนถึงคอ” เป็นสัญลักษณ์ของ, 84
ถูกท�าลาย, 133
นิยามของ “ประสูติที่เยรูซาเล็ม”, 182
นีไฟเตือนว่าครอบครัวจะพินาศถ้าพวกเขา 

กลับไป, 20

เยรูซาเล็มใหม่
กฎจะออกจากไซอัน, 75
สร้างในอเมริกา, 325
อีเธอร์บรรยาย, 379–380

เยเรมีย์
ยกมาอ้างบนแผ่นจารึกทองเหลือง, 17 
ศาสดาพยากรณ์ร่วมสมัยกับลีไฮและนีไฟ, 13

โยเซฟ, บุตรของยาโคบ
ได้รับสัญญายิ่งใหญ่เกี่ยวกับลูกหลานของเขา,  

55, 71
พยากรณ์เกี่ยวกับโจเซฟ สมิธ, 56
รายละเอียดเกี่ยวกับไม้ของ, 412

ร
รวมอิสราเอล, การ

ค�าอธิบายพอสังเขป, 416
อิสยาห์เขียนเกี่ยวกับ, 324
อิสยาห์สอน, 329

ร้องเพลง, การ
พระเจ้าทรงอนุญาตการร้องเพลงที่เหมาะสม, 40

รอบบินส์, ลีนน์ จี.
เลือกว่าจะตอบสนองด้วยความโกรธหรือไม่, 397

รอมนีย์, มาเรียน จี.
การด�าเนินชีวิตตามกฎแห่งการอุทิศถวายยกคนจน  

ให้สูงส่งและท�าให้คนรวยต�่าลง, 342
การแน่วแน่ต่อพันธสัญญาและห่วงใยผู้อื่นช่วยให้  

เรารักษาการปลดบาปไว้ได้, 175
การเปลี่ยนใจเลื่อมใสเรียกร้องการเปลี่ยนแปลง 

ในใจ, 178
การมีอยู่จริงของซาตาน, 103
การรวมยูดาห์, 327
คนที่พยายามรับใช้พระเจ้าโดยไม่ท�าให้มาร 

ขุ่นเคือง, 108
ความส�าคัญของเจตนาอันบริสุทธิ์ส�าหรับการท�าสิ่ง  

ชอบธรรม, 389
ท�าตามค�าแนะน�าของพระเจ้า, 120
นิยามของการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่แท้จริง, 341
เผื่อแผ่ในการให้, 118
พระคัมภีร์มอรมอนปกปักรักษาความปลอดภัย 

ทางวิญญาณของท่าน, 8
พลังของการไตร่ตรอง, 315

รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, 108
วิธีเอาชนะการให้อย่างไม่เต็มใจ, 158
สิ่งที่สวดอ้อนวอนขอควรสอดคล้องกับพระประสงค์  

ของพระผู้เป็นเจ้า, 274

รอยสัก
ประธานฮิงค์ลีย์เตือนเยาวชนรักษาร่างกาย  

ให้ศักดิ์สิทธิ์, 173–174

ระดับแห่งรัศมีภาพ, สาม
คพ. 76 บอกชื่อ, 33

ระบบปฏิทินชาวนีไฟ, 288

รักร่วมเพศ
การกระตุ้นทางเพศน�าไปสู่การปฏิบัติ, 119
การปฏิบัติรักร่วมเพศเป็นบาปร้ายแรง, 237

รัฐธรรมนูญของสหรัฐ, 47

รับใช้, การ
คุณค่าทางวิญญาณในการท�าเรื่องฝ่ายโลก  

ให้ผู้อื่น, 201
ต้องมีความรักของพระเยซูคริสต์เป็นแรงจูงใจ,  

388–389

รับรองความชอบธรรม (การ)
ความดีพร้อมไม่ใช่เงื่อนไขจ�าเป็นอันดับแรก, 265
นิยามของ, 51

ริคส์, สตีเฟน ดี.
ความคล้ายคลงึระหว่างพระคัมภีร์มอรมอนกับพนัธ- 

สัญญาเดิมเกี่ยวกับพิธีราชาภิเษก, 136–137
ความหมายของชื่อ แอนไท-นีไฟ-ลีไฮ, 207

ริชาร์ดส์, เลอแกรนด์
ศิขรินแห่งพระนิเวศของพระเจ้า, 74
สัญลักษณ์ส�าหรับข้อต่างๆ ของอิสยาห์ใน   

2 นีไฟ 15, 78–79

รูปแบบ
นิยามของ, 228

เรซิน
เป็นคบควันกรุ่นจวนมอด, 82

เรือนจ�าวิญญาณ, 243

แรมีอัมทัม, 219, 228, 315

โรบินสัน, สตีเฟน อี.
ศาสนจกัรใหญ่และน่าชงิชงัประกอบด้วยเอกลกัษณ์

มากกว่าหนึ่งอย่าง, 27

ล
ล่วงละเมิด, การ

ความแตกต่างระหว่างบาปกับ, 54

ลัดโลว์, ดาเนียล เอช.
ความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์กับแผ่นดินชาวเจเร็ด  

และแผ่นดินชาวนีไฟ, 371
นิยามของ โฮซันนา, 300
ผู้สืบตระกูลของโยเซฟยังอยู่ในเยรูซาเล็ม, 186
พระคัมภีร์มอรมอนยืนยันปาฏิหาริย์ที่บันทึกไว้ในพันธ

สัญญาเดิม, 38
หมู่เกาะแห่งทะเลหมายถึงสหรัฐ, 47

ลันด์, เจอราลด์ เอ็น.
ความเป็นไม่ได้ของการพิสูจน์ว่าไม่มี พระผู้เป็นเจ้า, 

217
คอริฮอร์มีหลายอย่างเทียบได้กับยุคปัจจุบัน, 213
พระจริยวัตรอันอ่อนน้อมของพระผู้ช่วยให้รอด, 25

ลาร์เซ็น, ดีน แอล.
การกบฏต่อพระผู้เป็นเจ้ามีต้นตอในแต่ละบุคคล,  

349
ความสัมพันธ์กับความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและ 

ความรุ่งเรือง, 264
ชาวอิสราเอลสมัยโบราณมองข้ามเครื่องหมาย
เราเป็นคนงานชุดสุดท้ายในสวนองุ่นที่ก�าลัง 

เตรียมต้อนรับพระเจ้า, 127
อย่างไร, 121

ลิ้นของเทพ
พูดด้วยลิ้นของเทพเมื่อพูดด้วยอิทธิพลของ  

พระวิญญาณบริสุทธิ์, 110

ลี., ฮาโรลด์ บี.
คนชั่วในสมัยของมอรมอนสูญเสียพระวิญญาณ  

บริสุทธิ์และพระวิญญาณของพระคริสต์, 352
ความส�าคัญทางวิญญาณของยุทธภัณฑ์ของ  

พระผู้เป็นเจ้า, 250
ค�าเทศนาบนภูเขาคือพิมพ์เขียวของพระเจ้าส�าหรับ

ความดีพร้อม, 302
งานก่อนเกดิคอืทีม่าของพรในความเป็นมรรตยั, 192
ต�าแหน่งฐานะปุโรหิตที่ด�ารงอยู่ในชีวิตนี้จะมีผล  

ในโลกหน้า, 193
นิยามของ “ยากจนทางวิญญาณ”, 303
บาปเป็นภาระหนักที่สุด, 78
พระบัญญัติใหม่ๆ มักเปิดเผยต่อศาสดา  

พยากรณ์, 16
พี่ชายของเจเร็ดเห็นวิธีสวดอ้อนวอนและได้รับพร

สมปรารถนา, 364
มนุษย์อยู่ภายใต้การน�าของพระคริสต์, 178
รูปภาพของ, 172, 352
อย่าปล่อยให้ความเวทนาตนเองหรือความสิ้นหวัง  

กวักมือเรียกท่านออกจากวิถีที่ท่านรู้ว่า  
ถูกต้อง, 299

ลีไฮ
ผู้สืบตระกูลของมนัสเสห์, 20, 186
เส้นทางที่ใช้โดย, 38, 410
หนังสือของ, 13, 407

ลูซิเฟอร์ ดู ซาตาน

เลบัน
นีไฟได้รับบัญชาให้ฆ่า, 16

เลียโฮนา
ท�างานตามศรัทธาและความขยันหมั่นเพียร, 34
เปรียบเทียบกับพระวิญญาณบริสุทธิ์, 35
เปรียบเทียบกับมโนธรรม, 237
พระวจนะของพระคริสต์เปรียบเทียบกับ, 110

แลนท์, เชอรีล ซี.
วิธีอ่านพระคัมภีร์อย่างมีประสิทธิภาพสามวิธี, 59

โลกก่อนเกิด
บุตรธิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีสิทธิ์เสรีใน, 192
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โลกวิญญาณ
ที่ตั้งของ, 243
สิทธิ์เสรีแม้ในชีวิตก่อนเกิด, 192

ว
วัฏจักรของความชอบธรรมและความชั่วร้าย, 223, 262, 
277, 279, 293–294, 345, 369, 372–373, 375, 414

วัฏจักรความจองหอง ดู วัฏจักรของความชอบธรรม 
และความชั่วร้าย

วันสะบาโต
การถือปฏิบัติ, 158

วิญญาณที่คุ้นเคย
วิญญาณของคนตาย, 85, 96

วิดท์โซ, จอห์น เอ.
ผู้หยั่งรู้คือผู้แปลความหมายและผู้ให้ความ  

กระจ่างแจ้งถึงความจริง, 147

วิตเมอร์, คริสเตียน
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน, 409

วิตเมอร์, จอห์น
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน, 409

วิตเมอร์, เจคอบ
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน, 409

วิตเมอร์, เดวิด
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน,   

10, 72, 98, 367, 409

วิตเมอร์, ปีเตอร์ จูเนียร์
พยานของแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน, 409

วิทนีย์, ออร์สัน เอฟ.
พื้นที่ของทวีปอเมริกาคือเนินเขาอมตะ, 313
ไม่มคีวามเจบ็ปวดหรอืการทดลองใดสญูเปล่า, 161

วีนัส, ฟรานซิสโก เจ.
ลักษณะของคนอ่อนโยนและใจนอบน้อม, 396

วูด, เรย์ เอช.
ปราศจากการกลับใจพระเจ้าย่อมถอนอิทธิพล  

ของพระองค์, 350

วูดรัฟฟ์, วิลฟอร์ด
การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ส�าคัญกว่าการเยือน  

ของเทพ, 165
ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคได้รับแต่งตั้ง  

ล่วงหน้า, 191
พูดกับชาวยิวเกี่ยวกับวิธีท�าให้ค�าพยากรณ์เกิด  

สัมฤทธิผลด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า, 93
รูปภาพของ, 119, 165

เวทเทน, โรเบิร์ต เจ.
การรับใช้ที่เราให้ใช้วัดความลึกซึ้งของ 

การเปลี่ยนใจเลื่อมใสส่วนตัวได้, 137
ความรักแบบพระคริสต์เป็นของประทานแห่ง 

พระวิญญาณ, 393

เวลล์ส, โรเบิร์ต อี.
จ�าเป็นต้องมีศรัทธาสู่การกลับใจเพื่อได้รับ  

ความรอด, 229

เวิร์คแมน, เอช. รอส
การพร�่าบ่นประกอบด้วยสามขั้นตอน, 14

เวิร์ธลิน, โจเซฟ บี.
การพัฒนาศรัทธา ความหวัง และจิตกุศลเป็น  

กระบวนการทีละขั้น, 404
การสวดอ้อนวอนควรเป็นการสื่อสารไม่ใช่  

การท่องจ�า, 309
การอดอาหารด้วยการสวดอ้อนวอนมีพลัง, 185
ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือที่ซาตานใช้, 262
ความเป็นเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิทธิ์  

ที่พึงได้, 96
ความอดทนจนกว่าชีวติจะหาไม่เรยีกร้องหมดท้ังใจ,  

109
ความอ่อนน้อมถ่อมตนคือการยอมรับว่าต้องการ  

ความช่วยเหลือของพระเจ้า, 370
จ�านวนเงินบริจาคของเราเพื่อเป็นพรให้แก่คน  

ยากจนถือเป็นเครื่องวัดถึงความส�านึกคุณ, 118
ท�าตามพระเจ้าอย่างจริงใจ, 108
นิยามของ “ใจบริสุทธิ์”, 304
ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกศาสนจักรคือ 

การเป็นเพื่อนกับวิสุทธิชน, 386
ปรับปรุงพลังของการสวดอ้อนวอน, 184
พระเจ้าทรงเป็นแหล่งน�า้ธ�ารงชีวิต, 89
มีความหวังโดยรู้ว่าความช่วยเหลือจากสวรรค์  

มีให้ตลอดเวลา, 392
ไม่มีวันจ่ายคืนหนี้ที่เราติดค้างพระผู้ช่วยให้รอด  

ได้, 138
ยึดราวเหล็กให้แน่น, 22
เราจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไร, 164
เรื่องของโลกเบียดบังเรื่องของพระวิญญาณ, 39
ศรัทธาคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นและ  

การกระท�าที่สอดคล้องกับพระประสงค์ของ  
พระผู้เป็นเจ้า, 222

โวหารย้อนค�า
รูปแบบวรรณกรรมฮีบรู, 232–233

ศ
ศรัทธา

ความสัมพันธ์กับศรัทธา ความหวัง   
และจิตกุศล, 388

ในพระเยซูคริสต์, 391
รวมถึงการวางใจในจังหวะเวลาของพระผู้เป็นเจ้า  

ด้วย, 99
และปาฏิหาริย์, 377
แสดงให้ประจักษ์โดยการกระท�า, 38
อันตรายที่มากับการแสวงหาเครื่องหมายเพื่อ  

ผลประโยชน์, 223

ศาสดาพยากรณ์
ผลของการไม่ยอมรับ, 20

ศาสดาพยากรณ์ปลอม, 311

ศาสนจักรที่น่าชิงชัง, 27

ศาสนจักรอันเรืองอ�านาจและน่าชิงชัง, 27

ศาสนพิธี
ความส�าคัญของ, 382

ศิขรินแห่งพระนิเวศของพระเจ้า
อเมริกาเป็น, 74–75

ศิลาหลัก
พระคัมภีร์มอรมอนเป็น, 4, 7, 401

ศีลระลึก
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อยู่ในบริเวณกาลิลีที่พระเมสสิยาห์ทรงพ�านัก, 85

เศฟันยาห์
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เมื่อเรากระท�าตามความรู้สึก เราได้รับพยานยืนยัน, 

376
รู้การสื่อสารจากพระวิญญาณบริสุทธิ์, 180–181
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สมิธ, โจเซฟ
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โวหารย้อนค�าในพระคัมภีร์มอรมอน, 232
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คนต่างชาติจ�านวนมากมีสายเลือดของ  
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ชาวนีไฟไม่ใช้ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนก่อนการ 

เสด็จเยือนของพระผู้ช่วยให้รอด, 383
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จิตกุศลที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ให้ไป  

แต่คือสิ่งที่ ได้มา, 379

เชื่อฟังแม้เมื่อเราไม่เข้าใจเหตุผล, 24
ซาตานล่อลวงผู้คนให้เอาเปรียบกัน, 103
เลือกวิธีรับมือกับสภาวการณ์ต่างๆ, 292

แอนธัน, ศาสตราจารย์ชาร์ลส์, 99

แอมัน
การเดินทางไปหาอาณานิคมของซีนิฟฟ์, 146
การพึ่งพระคริสต์ของเรา, 203
ท�างานหนักหลายปีเพื่อน�าชาวเลมันมาสู่พระคริสต์, 

168, 200
ผู้รับใช้ต้นแบบของพระเจ้า, 198
พูดด้วยความองอาจ, 201
สอนว่าเฉพาะผู้หยั่งรู้เท่านั้นจึงจะใช้เครื่องแปล  

พิเศษได้, 55

แอรัน
การพึ่งพระคริสต์ของเรา, 203
ท�างานหนักหลายปีเพื่อน�าชาวเลมันมาสู ่

พระคริสต์, 168

แอลมาผู้บุตร
การกลับใจของ, 167
การท้าทายเมื่อเป็นมหาปุโรหิตและหัวหน้า  

ผู้พิพากษา, 170

แอลมาผู้เป็นบิดา
ผู้คนของเขาเปรียบได้กับผู้คนของลิมไฮ, 163
รับผิดชอบต่อการจัดการกับผู้ล่วงละเมิดของ  

ศาสนจักร, 234

โอ๊คส์, ดัลลิน เอช.
กลับเป็นบุตรหรือธิดาของพระคริสต์, 153
การท�าบาปแล้วกลับใจคือการเป็นเหมือนมาร, 102
การพิพากษาครั้งสุดท้ายเป็นการประเมินสิ่งที่  

เราเป็น, 188–189
การพิพากษาเป็นของพระเจ้า, 356
การไม่ยอมรบัการเปิดเผยผ่านพระวญิญาณบรสิทุธิ์

จ�ากัดการเรียนรู้, 188
การรับใช้ต้องมีความรักของพระเยซูคริสต์เป็น  

แรงจูงใจ, 388–389
การอ่านพระคัมภีร์ก่อให้เกิดความพร้อม 

ที่จะเรียนรู้, 8
คนที่วางใจพระเจ้าจ่ายส่วนสิบ, 334
ครูสอนพระกิตติคุณต้องไม่บดบังวิสัยในการมอง  

พระอาจารย์ของนักเรียน, 170–171
ความเกี่ยวเนื่องกับพระคัมภีร์และการเปิดเผย  

ส่วนตัว, 358
ความเชื่อของแอลดีเอสในความรอดโดยพระคุณ, 

94–95
ความเต็มใจรับพระนามของพระเยซูคริสต์,  

383–384
ความแตกต่างระหว่างบาปกับการล่วงละเมิด, 54
ความเป็นอมตะมอบให้ผ่านการชดใช้, 73
ความมั่นใจเรื่องการฟื้นคืนชีวิตให้พลัง  

เพื่ออดทน, 244
ความยากล�าบากมากมายหาได้ปราศจากจุดประสงค์  

นิรันดร์หรือผลกระทบบางอย่างไม่, 260–261
ความรอดไม่ได้เกิดจากการรักษาพระบัญญัติแต่  

เพียงอย่างเดียว, 51, 151–152
ความรู้เรื่องการฟื้นคืนชีวิตให้พลังที่จะอดทนต่อ 

การท้าทายในชีวิตมรรตัย, 187
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ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุนิยมกับความเข้มแข็ง 
ทางวิญญาณ, 281–282

ความส�าคัญของการเป็นคนซื่อตรงตลอดเวลา, 257
ความส�านึกคุณช่วยให้เราเห็นความยากล�าบากว่า  

เป็นจุดประสงค์ของชีวิตบนแผ่นดินโลก, 50
ความหมายและจุดประสงค์ของการรวม, 291–292
ค�าพยากรณ์ของอิสยาห์เกิดสัมฤทธิผล, 82
ค�าพยากรณ์และข้อความพระคัมภีร์มีความหมาย 

หลายอย่าง, 82
จิตกุศลไม่ใช่การกระท�าแต่เป็นสภาวะหรือสภาพ  

ที่เป็นอยู่, 393
จุดประสงค์ของการลงโทษทางวินัยของศาสนจักร, 

164–165
ใจแข็งกระด้างจ�ากัดความเข้มแข็งทางวิญญาณ 

ของเรา, 31
เตรยีมรบัเหตกุารณ์ก่อนการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง, 290
เตือนเรื่องการหมกมุ่นกับสิ่งไร้ค่า, 181
เตือนให้ระวังการอาศัยเพียงการศึกษาส่วนตัวมา  

ตัดสินความจริงทางวิญญาณ, 286
ทรพัย์สมบตัลิ�า้ค่าทีส่ดุบนแผ่นดนิโลกและในสวรรค์  

คือบุตรธิดาและลูกหลานของเรา, 310
นิยามของ “เกิดใหม่”, 167
นิยามของ “เจตนาแท้จริง”, 388–389
นิยามของ รูปแบบ, 228
ประจักษ์พยานของพยานสามคน, 367
ปาฏหิารย์ิเกดิขึน้ในสมยัของเราและอยู่ในศาสนจกัร 

ที่แท้จริง, 359
ปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้น, 322
แผ่นดนิโลกจะเตม็ไปด้วยความรูเ้รือ่งพระเจ้า, 88–89
แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เป็นเครื่องหมายของการ 

เสด็จมาครั้งที่สอง, 296
พยานสามคนรวมอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน  

100 ล้านเล่ม, 98
พรเกี่ยวกับการรับส่วนศีลระลึก, 323–324
มีความตั้งใจและอ�านาจที่จะควบคุมความคิดและ 

การกระท�าของเรา, 60
วิธีหลอกลวงของซาตาน, 372
ศาสนพิธีประกันความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าและ

สมาชิกครอบครัว, 382–383
สภาพของสังคมไซอัน, 343
สมาชิกรับผิดชอบต่อการท�าตามค�าตักเตือน 

ของผู้น�าศาสนจักร, 116–117
สันติจะมาสู่แผ่นดินโลกหลังการเสด็จมา 

ครั้งที่สอง, 75
สามวิธีที่เรารับพระนามของพระคริสต์, 145
สิ่งที่เราเป็นสืบเนื่องจากการกระท�าของเรา,  

188–189
สิ่งไร้ค่ารวมถึงทรัพย์สินเงินทอง ความจองหอง  

ความมีชื่อเสียง อ�านาจ, 278
เสียงแผ่วเบาท�าให้ใจเผาไหม้, 298
อันตรายของการยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามา 

ในความนึกคิด, 239
อนัตรายทีม่ากบัการแสวงหาเครือ่งหมาย, 223–224

ฮ
ฮอลแลนด์, เจฟฟรีย์ อาร์.

4 นีไฟเปิดเผยว่าคนชอบธรรมจะถึงความพินาศได้
อย่างไร, 341

กฎของโมเสสน�าผู้คนมาหาพระคริสต์, 152
กฎของโมเสสและกฎที่สูงกว่ามีไว้เพื่อน�าผู้คน  

มาหาพระคริสต์, 312
การชดใช้ควรเป็นสิ่งที่ใจเราชื่นชมยินดี, 65
การปกครองจะอยู่บนบ่าของพระคริสต์, 85–86
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราปรับปรุงได้ท�าให้เราเข้า  

ถึงการชดใช้, 284
การสวดอ้อนวอนของพระเยซูคริสต์เพื่อขอความ  

เป็นหนึ่งเดียวกัน, 321
การสอนที่ได้รับการดลใจในบ้านและศาสนจักรจะ 

บ�ารุงเลี้ยงเรา, 386
การสั่งสอนเรื่องพระคริสต์เป็นประสบการณ์น่า  

ตื่นเต้นที่สุด, 95
ความเกี่ยวข้องกันของพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตเรา, 126
ความเป็นจริงของงานและการปฏิบัติศาสนกิจของ 

เหล่าเทพ, 194–195
ความรักที่พระคริสต์ทรงมีให้เราคือจิตกุศลที่แท้จริง, 

393–394
ความรษิยาเป็นอปุสรรคขวางก้ันความรกัอนัสมบูรณ์

แบบของพระผู้เป็นเจ้า, 180
ความส�าคัญของพระสมัญญานามของพระผู้ช่วย  

ให้รอด, 86
ความเหลวไหลเป็นอันตรายทางวิญญาณ, 181
คอริฮอร์มีอิทธิพลต่อค�าสอนเท็จของชาวโซรัม, 219
ค�าขอร้องครั้งสุดท้ายของมอรมอนให้เชื่อ  

ในพระคริสต์, 354
ค�าพยากรณ์สองความหมายเกีย่วกบัอมิมานเูอล, 83
ค�าว่าช่วยอธิบายถึงการดูแลเอาใจใส่ที่พระคริสต์  

ทรงมีต่อเรา, 183
ค�าอธิบายว่าพระเยซูไม่เคยปรากฏพระองค์กับใคร  

ก่อนพี่ชายของเจเร็ด, 365–366
เจคอบ 5 อธบิายพอสงัเขปเก่ียวกับการกระจัดกระจาย

และการรวมอิสราเอล และการชดใช้, 122
เจคอบใช้องค์ประกอบส�าคัญของการสอน, 62
ต้นมะกอกเป็นสัญลักษณ์แทนความรักของ  

พระผู้เป็นเจ้า, 123
ต้องใช้ศรทัธาบ่อยๆ เพือ่เอือ้ต่อประสบการณ์อนาคต  

ที่เราไม่รู้, 376
นิยามของ “งดงามบนภูเขา”, 328
นิยามของ “จงสะอาด เจ้าที่ถือภาชนะของพระเจ้า”, 

328
นิยามของ “แจ้งชัดและมีค่า”, 28
นิยามของ สถิต , 379
นิยามพระด�ารัสเชื้อเชิญของพระผู้ช่วยให้รอด  

“จงตามเรามา”, 296
นีไฟ เจคอบ และอิสยาห์เป็นพยานสามคนใน  

พระคมัภีร์มอรมอนท่ียืนยันถึงพระครสิต์, 72–73
เน้นหนักไปที่หลักค�าสอนของพระคริสต์, 107
บิดามารดาควรแสดงให้เห็นศรัทธาและ 

ความชอบธรรม, 120 
ประจักษ์พยานส่วนตัวเป็นการตอบโต้อันทรงพลัง  

ต่อเสียงหัวเราะเยาะ, 217
เป็นไปไม่ได้ที่พระผู้ช่วยให้รอดจะทรงลืมเรา, 46
ผลของการกลับใจคุ้มค่าเกินราคา, 167–168
ผลของบาปทางเพศและความส�าคัญของ 

ความบริสุทธิ์ทางเพศ, 238

ผู้ด�ารงฐานะปุโรหิตที่มีค่าควรสามารถกระท�า 
ปาฏิหาริย์ในพระนามของพระคริสต์, 295

แผ่นจารึกเล็กให้ทัศนะของพระกิตติคุณกว้างกว่า  
116 หน้า, 134–135

พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพันธสัญญาใหม่, 7
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นหนังสือทางศาสนาซึ่ง  

โดดเด่นและส�าคัญที่สุดในโลก, 4
พระคัมภีร์มอรมอนเปิดเผยการด�ารงอยู่จริงของ  

เหล่าเทพ, 391
พระคัมภีร์มอรมอนแสดงให้เห็นว่าพันธสัญญาของ

อิสราเอลก�าลังเกิดสัมฤทธิผล, 339–340
พระเยซูทรงรักษาและให้พรผู้คน, 315–316
พี่ชายของเจเร็ดตอบรับการตีสอน, 363
มีข้อก�าหนดส�าหรับผู้สิ้นชีวิตโดยไม่มีความรู้ใน  

พระกิตติคุณ, 68
รากฐานของอคัรสาวกและศาสดาพยากรณ์ 

คุม้ครองเรา, 302
วันแห่งการกลับใจผ่านไปได้ ดังผ่านไปแล้วส�าหรับ  

ชาวนีไฟ, 349–350
วิธีระลึกถึงพระเจ้าขณะต่อพันธสัญญาศีลระลึก,  

317
วุฒิภาวะทางวิญญาณของมอรมอนตรงข้ามกับ  

สภาพอนัเตม็ไปด้วยบาปของชาวนไีฟ,  
348–349

ศาสดาพยากรณ์เตรียมชาวนีไฟให้พร้อมทิ้งกฎของ
โมเสสหลังจากการชดใช้, 312

สมาชิกศาสนจักรที่อายุมากกว่าเป็นครูพี่เลี้ยง  
ให้สมาชิกที่อายุน้อยกว่า, 163

สมาชิกศาสนจักรส�าคัญต่องานอัศจรรย์และ 
การอันน่าพิศวง, 30

ส�าคัญต่อการศึกษา แอลมา 32–34 ทั้งหมด, 222
สิ่งที่ผู้บัพติศมาใหม่รับปากว่าจะท�าและเป็น, 156
หลักค�าสอนของพระคริสต์ไม่ซับซ้อน, 107
เหตุใดการล่วงละเมิดทางเพศจึงเป็นบาป  

ร้ายแรง, 238
เหตุใดพระเยซูทรงเก็บรอยแผลจากการตรึงกางเขน  

ไว้ในพระวรกายของพระองค์, 299
เหตุผลห้าข้อในการเชื่อฟังกฎส่วนสิบ, 333–334
อ�านาจการผนึกเชื่อมโยงเรากับบรรพชนและผู้สืบ

ตระกูล, 335
อิสยาห์ 53 เป็นค�าอธิบายที่น่าเลื่อมใสศรัทธา  

เกี่ยวกับพระคริสต์, 152

ฮันเตอร์, ฮาเวิร์ด ดับเบิลยู.
การรับใช้ที่ชอบธรรมล้วนเป็นที่ยอมรับต่อ  

พระผู้เป็นเจ้าทัดเทียมกัน, 254
ความปรารถนาจะแบ่งปันพระกิตติคุณเป็นผล 

ตามธรรมชาตขิองการเปลีย่นใจเลือ่มใส 
ส่วนตวั, 168

จุดมุ่งหมายของเราควรเป็นเรื่องความชอบธรรม  
ไม่ใช่ชื่อเสียง  เป็นเรื่องของการรับใช้  
ไม่ใช่ยศต�าแหน่ง, 137

ทุกคนสามารถให้อภัยมากขึ้นอีกเล็กน้อยได้, 210
นิยามของ ผู้หยั่งรู้, 147
พระผู้เป็นเจ้าทรงให้เกียรติสิทธิ์เสรีของมนุษย์, 53
รูปภาพของ, 137, 254
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ฮาบากุก
ศาสดาพยากรณ์ร่วมสมัยผู้เป็นพยานในอาณาจักร  

ของยูดาห์, 13

ฮาเฟน, บรูซ ซี.
การปฏิบัติศาสนกิจของเหล่าเทพที่มองไม่เห็น, 391
ความช่วยเหลือจากสวรรค์และการกลับใจอย่าง  

แท้จริงเตรียมเราให้พร้อมรับชีวิตซีเลสเชียล, 51
แง่มุมของการบ�ารุงเลี้ยงพระวจนะ, 227
หกัห้ามความลุม่หลงเพือ่ประสบความรกัทีล่กึซึง้ขึน้  

และมีค่ามากขึ้น, 237

ฮาเวิร์ด, เอฟ. เบอร์ตัน
พระเจ้าทรงสนพระทัยสิ่งที่มนุษย์เป็นมากกว่าสิ่งที่  

พวกเขาเคยเป็น, 271
เรื่องราวของเจมส์ อี. เฟาสท์เกี่ยวกับพลังการ  

เปลี่ยนใจเลื่อมใสของพระคัมภีร์มอรมอน, 10
แอลมา 26 เสรมิสร้างประจกัษ์ของเขาในพระคมัภร์ี  

มอรมอน, 209–210

ฮิงค์ลีย์, กอร์ดอน บี.
กฎจะออกไปจากไซอัน, 75
กลับบ้านหลังจากการประชุมใหญ่และด�าเนินชีวิต 

อย่างชอบธรรมมากขึ้น, 405
การศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังให้ความสว่าง  

และยกระดับวิญญาณ, 332
การหย่าร้างเป็นเรื่องเศร้าที่สุดเรื่องหนึ่ง, 307–308
การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนท�าให้ประจักษ์พยาน  

เข้มแข็งขึ้น, 1
การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนท�าให้เราเข้มแข็ง 

ทางวิญญาณอยู่เสมอ, 9–10
ขอความช่วยเหลือในการเอาชนะสื่อลามก, 67
ครสิโตเฟอร์ โคลมับสัได้รบัการดลใจจากพระเจ้า, 28
ความเขลาไม่ใช่ข้อแก้ตัวให้แก่ความประพฤติ  

ที่ยอมรับไม่ได้, 103
ความจริงของพระคัมภีร์มอรมอนพบในการอ่าน  

พระคัมภีร์เล่มนี้, 9
ความชั่วของสื่อลามก, 239
ความสวยงามทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกล้วนมีลายนิ้ว

พระหัตถ์ของพระผู้สร้าง, 218
ความสัมพันธ์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนจักร ชื่อ และ  

ความรับผิดชอบ, 337
ความส�าคัญของการยืนหยัดมั่นคง, 258
ความส�าคัญของการสวดอ้อนวอนเป็น  

ครอบครัว, 319
ความส�าคัญของการสอนโดยพระวิญญาณ, 111
ความสุขเกิดจากความชอบธรรม, 61–62
ความหมายเกี่ยวกับชื่อของมอรมอน, 348
คุกเข่าสวดอ้อนวอน แล้วลุกขึ้นไปท�างาน, 304
ช่วยให้ผู้เปลี่ยนใจเลื่อมใสยังคงแข็งขัน, 206–207
ชื่นชมยินดีในพระคริสต์ สั่งสอนเรื่องพระคริสต์, 95
ใช้ภาษาที่สะอาดบริสุทธิ์, 132–133
ต่อต้านการล่อลวงให้กล่าวเท็จเล็กน้อย, 102
เตือนเรื่องการท�ารอยสักและการเจาะตามร่างกาย, 

173–174

เตือนเรื่องการวางใจสติปัญญามากกว่าศรัทธา,   
68–69

เตือนเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ทุกรูปแบบ, 69
ท�างานและสวดอ้อนวอนขอโอกาสเผยแผ่ศาสนา,   

199
โทมนัสในสวรรค์อันเนื่องจากสงคราม, 248
ในโลกของความไม่แน่นอน, พระบุตรของ  

พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นสมอ, 376
ประชาชาตต่ิางๆ มเีหตผุลให้ต่อสูภ้ายใต้สภาวการณ์ 

บางอย่าง, 250–251
ประทานพระบัญญัติสิบประการให้คนทุกรุ่น, 151
ปาฏหิารย์ิแห่งการฟ้ืนฟแูละความรบัผดิชอบต่อการ

ท�าให้งานก้าวหน้า, 329
ผลของการฟื้นฟูในประวัติศาสตร์, 31
ผูเ้ปลีย่นใจเลือ่มใสใหม่ต้องการให้เราดแูล, 385–386
พรเกี่ยวกับการเป็นคนน่าชม, 352
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ลิขิตความรอด, 66
พระคัมภีร์มอรมอนเป็นพยานอีกเล่มหนึ่งส�าหรับ  

พระคริสต์, 351
พระคมัภร์ีมอรมอนเปลีย่นชวีติตลอดกาล, 104–105
เพือ่นแอลดเีอสช่วยให้ชายคนหนึง่เอาชนะนสิยัไม่ดี  

จนยอมรับพระกิตติคุณ, 175
มีใจกรุณามากขึ้น, 144
เมื่อแบ่งปันพระกิตติคุณ ให้ตั้งอยู่บนความดีงาม  

ของบุคคล, 202
ไม่มีการกระท�าใดเทียบได้กับการชดใช้ของ  

พระคริสต์, 247
รักษาความบริสุทธิ์ทางเพศ, 398
รูปภาพของ, 67, 95, 402
โลกทุกวันนี้ต้องการพลังของประจักษ์พยานอัน  

บริสุทธิ์, 176
วิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกน�าไปจากความจริง, 288–289
เวลาที่เราต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องดีงาม, 263
ศาสนจักรจะก้าวหน้าแม้มีการต่อต้าน, 329–330
ศาสนจักรไม่ยอมรับการแต่งภรรยาหลายคน,   

118–119
ศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุด, 69
สตรีคนหนึ่งเลือกระหว่างส่วนสิบกับค่าเล่าเรียน,  

376–377
สตรีที่ดื่มกาแฟต้องการใบรับรองพระวิหาร, 138
สวดอ้อนวอนให้สหรัฐและเพื่อนๆ หลังการจู่โจม  

ปี 2001, 276–277
สัญญากับผู้อ่านพระคัมภีร์มอรมอน, 402
สัญญากับอเมริกามีเงื่อนไขอยู่ที่การเชื่อฟัง, 363
เหตุการณ์อันน่าทึ่งของการฟื้นฟู, 93
ให้ความสนใจของท่านครอบคลุมความรู้ความ  

สามารถหลากหลายขณะท�างานอาชีพ, 64

ฮิมไน
ท�างานหนักหลายปีเพื่อน�าชาวเลมันมาหา  

พระคริสต์, 168

ฮีบรู
เปลี่ยนแปลงระหว่างสมัยของนีไฟกับสมัยของ  

โมโรไน, 12

เฮจท์, เดวิด บี.
พระวญิญาณควรเป็นลกัษณะพเิศษจ�าเพาะของการ

นมัสการและการประชุมศีลระลึกของเรา, 387

เฮลส์, โรเบิร์ต ดี.
กฎส่วนสิบเตรียมเราให้พร้อมด�าเนินชีวิตตามกฎ  

แห่งการอุทิศถวาย, 343
การชดใช้น�าความหวังมาให้คนชอบธรรมผู้เผชิญ  

ความตาย, 211
การมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอิทธิพลต่อความ  

ประพฤติของเรา, 157
การรับพระนามของพระคริสต์เป็นประสบการณ์  

ส�าคัญที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิต, 337–338
การรับมือกับลูกๆ ที่ดื้อรั้น, 23
ขั้นตอนของการประสบการเปลี่ยนแปลงในใจ, 144
ขั้นตอนที่อีนัสท�าให้ลุล่วงเพิ่มพูนศรัทธาของเขา,  

130–131
ความกตัญญูแสดงให้เห็นว่าเราพึ่งพาพระบิดาบน

สวรรค์และพระเยซู, 321
ความสัมพันธ์ระหว่างแสงสว่างของพระคริสต์กับ  

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์, 390
ดื่มด�่าพระวจนะของพระคริสต์, 110
เป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้, 305
เปลี่ยนใจเลื่อมใสแล้วท�างานเพื่อน�าผู้อื่นมาหา 

พระผู้เป็นเจ้า, 131
ผู้ก่อตั้งอเมริกาได้รับการดลใจให้สถาปนาเสรีภาพ 

ทางศาสนา, 28
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างส�าหรับ  

คนทั้งปวง, 107
พลังทางวิญญาณเกิดขึ้นหลังจากที่เราวางใจ  

พระเจ้า, 85
พี่ชายของเจเร็ดแสดงให้เห็นรูปแบบการสนอง  

ความต้องการของครอบครัว, 364
ยึดมั่นพระคัมภีร์, 110
เรียนรู้จากการผ่าตัดใหญ่สามครั้ง, 45
ศาสดาพยากรณ์ต้องประกาศสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้า 

ทรง เปิดเผย แม้ไม่มคีนนิยมชมชอบกต็าม, 371
ศาสดาพยากรณ์ทุกสมัยการประทานเต็มใจ 

สละชีวิตด้วยความกล้าหาญ, 155
หันไปหาพระเจ้าเมื่อเราเผชิญกับการทดลอง, 36

แฮร์ริส, มาร์ติน
ต้นฉบับ 116 หน้าที่หายไป, 134
เป็นพยานถึงแผ่นจารึกพระคัมภีร์มอรมอน,   

10–11, 72, 367
พบปะสนทนากับคนมีการศึกษา, 99
พยานของท่านรวมอยู่ในพระคัมภีร์มอรมอน   

100 ล้านเล่ม, 98

โฮซันนา
นิยามของ, 300

ไฮด์, ออร์สัน
กล่าวค�าสวดอ้อนวอนในฐานะอัครสาวก 

จากยอดเขามะกอกเทศ, 326
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