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คำนำ
ไขมกุอนัล้ำคาเปนพระคมัภรีเลมหนึง่ พระเจาจะประทานพรทานเมือ่ทานอานและไตรตรองถอยคำ
อนัศกัดิส์ทิธิท์ีพ่บในหนงัสอืเลมนีอ้ยางถีถ่วน คมูอืนกัศกึษาเลมนีม้ขีอความทีย่กมาและขอคดิเหน็
ใหไวเพือ่สนบัสนนุและเสรมิการศกึษาไขมกุอนัล้ำคาของทาน

เอล็เดอรมลิตนั อาร. ฮนัเตอร อดตีสมาชกิสาวกเจด็สบิกลาววา ไขมกุอนัล้ำคาเปน “ไขมกุจรงิ ๆ”
แลวทานอธบิายความพเิศษของขอเขยีนอนัศกัดิส์ทิธิใ์นนัน้วา

“เปนขอเขยีนขนาดกะทดัรดัความยาวประมาณหกสบิหนา แตทกุหนาเปยมไปดวยพลังและอำนาจ
เปนหนงัสอืทีล่้ำเลศิมาก

“ไขมกุอนัล้ำคา…ประกอบดวยการเปดเผยถงึเรือ่งบางอยางทีย่อดเยีย่มกวาพระคมัภรีหรอืขอเขยีน
อื่นของเรื่องเหลานั้นเทาที่มีอยูในโลก ตัวอยางเชน ภาพที่มาใหเห็นของเอบราแฮมเกี่ยวกับชีวิต
กอนมตะ ซึง่ในภาพนัน้ทานเรยีนรถูงึธรรมชาตนิรินัดรของสิง่ตาง ๆ  สภาใหญในสวรรค และแผน
แหงความรอดตามที่ปรากฏอยูในนั้นอันเปนการเปดเผยที่ยิ่งใหญที่สุดอยางหนึ่งที่พระผูเปนเจา
ประทานแกศาสดาผบูรสิทุธิข์องพระองค ความรทูีโ่มเสสไดรบัในภาพทีม่าใหเหน็เกีย่วกบัลซูเิฟอร
และบทบาทของเขาในสภาใหญ ผนวกกบัภาพทีม่าใหเหน็ของเอบราแฮม ใหความเขาใจทีส่มบรูณ
ที่สุดแกเราเกี่ยวกับชีวิตกอนเกิดของมนุษยและจุดประสงคของพระผูเปนเจาเพื่อประโยชนของ
มนษุย ซึง่เราจะไมพบในวรรณกรรมอืน่

“อกีทัง้ ไขมกุอนัล้ำคายงัชวยใหความกระจางในขอความพระคมัภรีทีย่ากบางตอนดวย”
(in Conference Report, Oct. 1955, 67)

เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองเปนพยานวา ไขมกุอนัล้ำคา
“ประกอบดวยการเปดเผยที่ยิ่งใหญที่สุดบางเรื่องของพระผูเปนเจาตอมนุษย”
(in Conference Report, Apr. 1952, 107)

หากทานแสวงหาอทิธพิลของพระวญิญาณบรสิทุธิข์ณะศกึษาพระคมัภรีทีส่รรแลวเลมนี ้ทานจะมี
ความเขาใจและความซาบซึง้มากขึน้ตองานทีพ่ระเจาทรงทำกบัลกูของพระองค นบัตัง้แตชวีติกอน
เกดิ สมยัการประทานทีย่ิง่ใหญของพนัธสญัญาเดมิ การสอนของพระผชูวยใหรอด จนมาถงึสมยัการ
ประทานความสมบูรณแหงเวลา เมื่อความรูและประจักษพยานของทานเพิ่มขึ้น ความรักที่ทานมี
ตอพระเจาและการผูกมัดตนตองานอันยิ่งใหญในยุคสุดทายของพระองคก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย
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ไขมุกอันล้ำคา
หนาชื่อเร่ือง ทำไมจึงเรียกวา “ไขมุกอันล้ำคา”
“พอคาที่ไปหาไขมุกอยางดี…เมื่อไดพบไขมุกเม็ดหนึ่งมีคามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู
ไปซือ้ไขมกุนัน้” (มทัธวิ 13:45-46)
ในป 1851 มสีมาชกิของศาสนาจกัรกวา 32,000 คนในประเทศองักฤษ เอล็เดอรแฟรงคลนิ ด.ี รชิารดส
สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองซึ่งควบคุมดูแลคณะเผยแผและศาสนาจักรที่นั่นไดจัด
พิมพการเปดเผยหลายเรื่องและขอความพระคัมภีรที่ศาสดาโจเซฟ สมิธ รวบรวมไวและเรียก
ฉบบัรวมนีว้า ไขมกุอนัล้ำคา เขากลาววาหนงัสอืเลมนีจ้ะเปน “แหลงของการใหคำแนะนำและการ
อบรมสั่งสอนแกสิทธิชนหลายพันคน การคุนเคยกับเนื้อหาอันล้ำคาที่อยูในนี้ จะทำใหบุคคล
เหลานั้นมีคุณสมบัติเหมาะสมมากขึ้นที่จะประกาศและปกปองหลักธรรมแหงศรัทธาอัน
บรสิทุธิข์องเราตอมนษุยทัง้ปวง” (Millennial Star, 15 July 1851, 217)
วันที่ 10 ตุลาคมป 1880 โดยการดำเนินการของฝายประธานสูงสุดและการประชุมใหญสามัญ
ไขมุกอันล้ำคาไดกลายมาเปนงานมาตรฐานของศาสนาจักร “มีการแกไขเนื้อหาหลายครั้งตามที่
ความตองการของศาสนาจกัรเรยีกรอง ในป 1878 มกีารเพิม่สวนตาง ๆ ของหนงัสอืโมเสสทีไ่มได
อยูในฉบับแรกเขาไป ในป 1902 มีการตัดทอนบางสวนของไขมุกอันล้ำคาที่มีเนื้อหาซ้ำซอน
กบัทีพ่มิพในคำสอนและพนัธสญัญา…[ในป 1976] รวมการเปดเผยสองเรือ่งเขาดวยกนั ในป 1979
เอาสองเรือ่งนีอ้อกจากไขมกุอนัล้ำคาและนำไปใสไวในคำสอนและพนัธสญัญา ซึง่ปจจบุนั คอืภาคที่
137 และ 138” (ดู introductory page ของไขมุกอันล้ำคาภาษาอังกฤษ) เนื้อหาในไขมุก
อันล้ำคาฉบับปจจุบันประกอบดวย สวนที่เลือกมาจากหนังสือของโมเสส หนังสือเอบราแฮม
(พรอมดวยสำเนาสามฉบบั) โจเซฟ สมธิ-มทัธวิ โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิและหลกัแหงความเชือ่
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เนื้อหา:
พระผูเปนเจาทรงเปดเผย
พระองคตอโมเสส
ซาตานเผชิญหนาโมเสส
การสรางโลกนี้และชีวิต
ทุกรูปแบบบนนั้น
แอดัมและอีฟในสวนอีเด็น
การตกเริ่มตนชีวิตมตะ
บนโลกนี้
แอดัมและอีฟเรียนรูแผน
แหงความรอด
ผูคนเลือกระหวางความดี
และความชั่ว
การปฏิบัติศาสนกิจของอีนิค
อีนิคและผูคนของเขา
ถูกแปรสภาพและถูกรับ
ขึ้นสูสวรรค
เมธูเซลาและโนอา

หนังสือของโมเสส

หนาชื่อเรื่อง ขอความที่ตัดตอนมาจากการแปลพระคัมภีรไบเบิล
ไมนานหลงัจากศาสนาจกัรไดรบัการจดัตัง้เมือ่วันที ่6 เมษายน 1830 พระเจาทรงบญัชา ศาสดาโจเซฟ
สมิธ ใหเริ่มการแปลหรือการแกไขพระคัมภีรไบเบิลฉบับคิงสเจมสดวยการดลใจ ปจจุบัน
การแกไขที่ไดรับการดลใจฉบับนี้  ซึ่งศาสดาดำเนินการจนถึงเวลาที่ทานเสียชีวิต
เปนทีร่กูนัในชือ่วาการแปลของโจเซฟ สมธิ ศาสดาโจเซฟ สมธินำ “ขอความหลายตอนซึง่แจงชดั
และมีคาที่สุด…และเอาพันธสัญญาหลายขอของพระเจา [ซึ่งถูกเอา] ไปดวย” กลับคืนมาไวใน
พระคมัภรีไบเบลิ (1 นไีฟ 13:26; ด ู1 นไีฟ 13:39-40 ดวย) ระหวางเดอืนมถินุายน 1830 ถงึกมุภาพนัธ
1831 ศาสดาแกไขปฐมกาล 1:1 ถงึ 6:13 เสรจ็ ซึง่ปจจบุนัอยใูนไขมกุอนัล้ำคาในโมเสส 1-8
หนังสือของโมเสสแบงออกเปนสองสวนใหญ ๆ ไดแก โมเสส 1 ซึ่งเกี่ยวของกับประสบการณ
จากชวีติของโมเสสทีไ่มพบในหนงัสอืปฐมกาล และโมเสส 2-8 ซึง่ประกอบดวยเรือ่งราวทีไ่ดรบั
การดลใจและนำกลับคืนมาของเหตุการณตาง ๆ ที่บรรยายไวในพระคัมภีรไบเบิล รวมทั้ง การ
สรางโลก การตกของแอดัมและอีฟ เรื่องของเคนและเอบัล การปฏิบัติศาสนกิจ การสั่งสอน
และภาพที่มาใหเห็นของอีนิค และเรื่องของโนอาจนถึงเวลาที่พระเจาประกาศการทำลายเนื้อหนัง
ทัง้ปวงดวยน้ำทวม มาถงึตรงนี ้เราตองกลบัไปทีป่ฐมกาล 6:14 สำหรบัความตอเนือ่งของบนัทกึใน
พระคมัภรี
ในการแนะนำโมเสส 1 ศาสดาโจเซฟ สมธิ เขยีนวา “พระเจา ผทูรงรจูกัสภาพทีไ่รเดยีงสาและออน
แอของเราเปนอยางด ีทรงใหความเขมแขง็สวนหนึง่แกเรา และประทาน ‘ความรแูกเราเปนบรรทดัๆ
ทีน่ีน่ดิทีน่ัน่หนอย’ ถงึสิง่ซึง่ตอไปนีจ้ะเปนสิง่ละอนัพนัละนอยทีม่คีา” (History of the Church, 1:98)
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โมเสส 1:1-11
พระผูเปนเจาทรงเปดเผยพระองคตอโมเสส

โมเสส 1:1 “โมเสสถูกรับขึ้นไปในภูเขา
ที่สูงยิ่ง”
ภาพทีม่าใหเหน็ซึง่บนัทกึไวในโมเสส 1 เกดิขึน้หลงัจากพระจโีฮวา
ตรัสกับโมเสส ณ พุมไมที่ลุกไหม กอนที่โมเสสจะนำลูกหลาน
อสิราเอลออกจากอยีปิตผานทะเลแดง (ด ูโมเสส 1:17, 25-26)
โมเสส 1:2, 9-11 ทำไมโมเสสจึงทนการ
ประทับอยูของพระผูเปนเจาได
โมเสสสามารถทนการประทับอยูของพระผูเปนเจาไดเพราะ “รัศมี
ภาพของพระผูเปนเจาอยูบนโมเสส” (โมเสส 1:2) ทานถูกแปลง
สภาพ (ด ูขอ 11; ด ูค.พ. 67:10-12 ดวย) เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกี
อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองเขยีนวา
“การแปลงสภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงพิเศษในรูปรางภายนอกและ
สภาพธรรมชาต ิซึง่อำนาจของพระผเูปนเจากระทำกบับคุคลหรอืสิง่
ของ การเปลี่ยนแปลงจากสวรรคนี้เปนการเปลี่ยนจากสถานะที่ต่ำ
กวาไปสสูถานะทีส่งูกวา ทำใหเกดิสภาพทีส่งูสง ประทบัใจ และมรีศัมี
ภาพมากขึ้น…
“โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ศาสดาหลายทานถูกแปลง
สภาพเพื่อจะยืนอยูเบื้องพระพักตรพระผูเปนเจา และเห็นภาพของ
นรินัดร” (Mormon Doctrine, 2 nd ed. [1966], 803)
โมเสส 1:3-8 ใครตรัสกับโมเสส
บุคคลที่ตรัสกับโมเสสคือพระเยซูคริสตในสภาพกอนชีวิตมตะ

ผูทรงเปนพระจีโฮวา พระผูเปนเจาแหงพันธสัญญาเดิม โดยที่ทรง
เปนหนึ่งเดียวกับพระบิดาบนสวรรค จึงมีหลายครั้งที่พระเยซูตรัส
ประหนึง่วาพระองคทรงเปนพระผเูปนเจาพระบดิา (ด ูโมเสส 1:6)
เปนที่รูกันวานี่คือการมอบอำนาจจากสวรรค ซึ่งพระคริสตไดรับ
มอบหมายดวยสทิธอิำนาจใหตรสัแทนและในพระนามของพระบดิา
(ด ูค.พ. 29:1, 42, 46 ดวย)
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนวา “การเปดเผยทั้งหมดตั้งแต
การตก มาโดยทางพระเยซูคริสต ผูทรงเปนพระจีโฮวาแหงพันธ
สัญญาเดิม…พระองคทรงเปนพระผูเปนเจาของอิสราเอล พระผู
บรสิทุธิข์องอสิราเอล ผทูรงนำชนชาตนิัน้ออกจากการเปนทาสของ
ชาวอยีปิต ผปูระทานและทำใหกฎของโมเสสสำเรจ็ พระบดิาไมเคย
ติดตอกับมนุษยโดยตรงและเปนสวนตัวตั้งแตการตก และพระองค
ไมทรงปรากฏ เวนแตเพื่อแนะนำและเปนพยานถึงพระบุตร”
(Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954-56], 1:27)
สำหรบัตวัอยางทีพ่ระบดิาทรงเปนพยานถงึพระบตุร ด ูมทัธวิ 3:16-
17; 17:5; ยอหน 12:28; 3 นไีฟ 11:6-7; โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:17
โมเสส 1:4-6 โมเสสเปนบตุรของพระผเูปนเจา

ทกุคนบนโลกนีต้างกเ็ปนลกูทางวญิญาณของพระผเูปนเจา พระบดิา
บนสวรรคของเรา ในคำปราศรยัป 1909 เรือ่ง “ชาตกิำเนดิของ มนษุย”
ฝายประธานสูงสุดเขียนวา “มนุษยเปนลูกของพระผู เปนเจา
ถูกสรางตามพระฉายอันศักดิ์สิทธิ์และไดรับประสาทพรดวย
คณุลกัษณะจากสวรรค และเปนดงัทารกของบดิาและมารดาทางโลก
ซึ่งสามารถกลายเปนมนุษยคนหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันควร ดวยเหตุนี้
ลูกที่ยังไมไดพัฒนาของบิดามารดาชั้นสูงจึงสามารถกาวหนาเปน
พระผเูปนเจาไดโดยประสบการณตลอดชัว่กาลนาน”
(Improvement Era, Nov. 1909, 81; ด ูกจิการ 17:27-28; ฮบีร ู12:9;
Marion G. Romney, Learning for the Eternities, George J. Romney,
comp. [1977], 31-32)
โมเสส 1:6 “ไมมีพระผูเปนเจานอกจากเรา”
ไมควรตคีวามวล ี“ไมมพีระผเูปนเจานอกจากเรา” ใหหมายความวา
มนุษยชาติไมมีศักยภาพนิรันดรที่จะกลับเปนเหมือนพระผูเปนเจา
ในคำปราศรยัป 1912 เกีย่วกบัโมเสส 1:6 ฝายประธานสงูสดุใหทอง
เรือ่งทางประวตัศิาสตรเพือ่ชวยใหเราเขาใจวลดีงักลาวไวดงันี้
“โมเสสไดรับการเลี้ยงดูในสภาพแวดลอมของการนับถือรูปเคารพ
มพีระเจา [เทพเจา] มากมายในบรรดาชาวอยีปิต ในการเริม่งานทีพ่ระ
เจาตรัสวาพระองคทรงมีใหโมเสสทำ เปนสิ่งจำเปนที่เขาจะตองทำ
ใหความคิดและศรัทธาของตนมุงไปที่พระผู เปนเจาพระบิดา
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โมเสส 1:12-23
ซาตานสั่งใหโมเสสนมัสการเขา

นิรันดรในฐานะพระเจาองคเดียวที่เขาจะนมัสการ…
“…เปาหมายเดียวของการนมัสการ หรือ พระผูเปนเจาพระบิดา
นิรันดร ทรงดำรงอยูสูงสุดเพียงพระองคเดียว และเปนในพระนาม
ของพระบุตรผูถือกำเนิดองคเดียวที่เราจะเขาไปใกลพระองค ดังที่
พระครสิตทรงสอนไวเสมอ” (“Only One God to Worship,” Improve-
ment Era, Apr. 1912, 484-85)
เอ็ลเดอรบอยด เค. แพคเกอร สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธบิายวา “พระบดิาทรง เปน พระผเูปนเจาทีเ่ทีย่งแทพระองคเดยีว
สิง่ นี้ แนนอน คอื ไมมใีครจะอยเูหนอืพระองค ไมมใีครจะแทนที่
พระองค ทัง้ไมมสีิง่ใดเปลีย่นแปลงความสมัพนัธทีเ่รา ซึง่เปนลกูของ
พระองคโดยตรง มกีบัพระองค พระองคทรงเปนเอโลฮมิ พระบดิา
พระองคทรงเปนพระผูเปนเจา มีเพียงพระองคเทานั้น เราคารวะ
พระบดิาของเราและพระผเูปนเจาของเรา เรา นมสัการ พระองค”
(in Conference Report, Oct. 1984, 85; or Ensign, Nov. 1984, 69)
โมเสส 1:6 “สิ่งทั้งหมดอยูกับเรา”

จำกดัเสรภีาพของเราในการเลอืกความดหีรอืความชัว่ เอล็เดอรเจมส
อ.ี ทาลเมจ อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง เขยีนวา “คนเปน
อนัมากถกูชกันำใหมองวาความรลูวงหนานีข้องพระผเูปนเจาเปนการ
กำหนดลวงหนา ซึง่กค็อื จติวญิญาณถกูกำหนดใหรบัรศัมภีาพหรอื
การกลาวโทษแมกอนการเกิดของเขาในเนื้อหนัง โดยไมคำนึงถึง
คุณงามความดีหรือขอผิดพลาดของบุคคล คำสอนนอกรีตดังกลาว
พยายามที่จะลบลางพระผูเปนเจาแหงความเมตตา ความยุติธรรม
และความรัก จะทำใหดูเหมือนวาพระผูเปนเจาไมแนนอนและเห็น
แกตัว โดยทรงกำกับและสรางสิ่งทั้งปวงเพื่อเห็นแกรัศมีภาพของ
พระองคแตอยางเดยีว อกีทัง้ไมทรงสนพระทยัในความทกุขยากของ
เหยื่อของพระองค แนวคิดเชนนี้เกี่ยวกับพระผูเปนเจาชางนากลัว
เหลือเกิน และไมสอดคลองตองกันเอาเสียเลย! มันนำไปสูขอสรุป
อันเหลวไหลนาหัวเราะที่วา ความรูเพียงผิวเผินในเหตุการณที่จะ
มาถงึคงจะเปนอทิธพิลในการตดัสนิใจใหสิง่เหลานัน้เกดิขึน้ ความรู
ของพระผูเปนเจาในเรื่องธรรมชาติทางวิญญาณและธรรมชาติของ
มนุษย ทำใหพระองคทรงสามารถสรุปไดอยางชัดเจนเกี่ยวกับการ
กระทำของลูกทุกคนของพระองคภายใตสภาวะที่ให แตทวาความ
รนูัน้ไมเกีย่วของกบัการบงัคบัมนษุย” (The Articles of Faith, 12 th
ed, [1924], 191)
โมเสส 1:10 “มนุษยไมไดเปนอะไรเลย”
โมเสสมีชีวิตอยูสี่สิบปในฐานะเจาชายแหงอียิปต และเปนที่เคารพ
นับถือในฐานะผูนำทางทหารที่มีชื่อเสียง แตหลังจากประสบกับ
อำนาจและรศัมภีาพของพระผเูปนเจา ทานกย็อมรบัอยางนอบนอม
วาเมื่อเทียบกันแลว “มนุษยไมไดเปนอะไรเลย” เอ็ลเดอรนีล เอ.
แมก็ซเวลล เขยีนวาขอความของโมเสส “ไมไดเปนการตำหนมินษุย
ซึง่เปน ‘สิง่อศัจรรยทีย่ิง่ใหญทีส่ดุของพระผเูปนเจา’ แตเปนการทำ
ใหมนุษยมีทัศนะที่กวางไกลเกี่ยวกับการสรางของพระผูเปนเจา
และแมเปนการทำใหตระหนักวาเราเปนผลงานทั้งหมดของพระ
ผูเปนเจาและเปนรัศมีภาพที่ยิ่งใหญที่สุดของพระองค” (Notwith-
standing My Weakness [1981], 75) พระคมัภรียคุสดุทายยนืยนัความ
จริงดังกลาววา โดยพระผูเปนเจาและผานพระผูเปนเจา มนุษย
สามารถบรรลุศักยภาพจากสวรรคของเขาที่จะกลับเปนแมดังพระผู
เปนเจาไดจรงิ ๆ  (ด ูค.พ. 76:55-59, 92-95; 88:107; 121:29; 132:20)

เอ็ลเดอรนีล เอ. แม็กซเวลล สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธิบายวา “พระผูเปนเจามิไดทรงพระชนมในมิติแหงเวลาเชนเดียว
กับเรา เราไมเพียงถูกขัดขวางโดยขีดจำกัด (ทางประสบการณและ
สตปิญญา) ของเราเทานัน้ แตโดยการอยใูนมติขิองเวลาดวย ยิง่กวา
นั้น เนื่องจาก ‘สิ่งทั้งหมดอยู’ กับพระองค พระผูเปนเจาจึงมิเพียง
บอกลวงหนาโดยใชอดีตเปนหลักแตอยางเดียว ในรูปแบบที่ไม
ชดัเจนสำหรบัเรา พระองค ทรงเหน็ อนาคตแตไมใช เหน็ลวงหนา
เพราะสิ่งทั้งหมดอยูตอเบื้องพระพักตรพระองคในคราวเดียวกัน”
(Things As They Really Are [1978], 29; ด ูแอลมา 40:8; ค.พ. 130:4-
7 ดวย)
เกีย่วกบัความรใูนทกุสิง่ของพระผเูปนเจา ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“หากปราศจากความรใูนสิง่ทัง้หมด พระผเูปนเจาจะไมสามารถชวย
ใหมนุษยคนใดรอดไดเลย เนื่องดวยความรูในสิ่งทั้งหมดของพระ
องคตัง้แตเริม่ตนจนถงึทีส่ดุ จงึทำใหพระองคสามารถใหความเขาใจ
นั้นแกมนุษย ซึ่งถูกทำใหเปนผูรับสวนชีวิตนิรันดร และหากไมใช
เพราะแนวคดิทีว่าพระผเูปนเจาทรงมคีวามรทูัง้หมดอยใูนความคดิของ
มนษุย กเ็ปนไปไมไดทีเ่ขาจะแสดงศรทัธาในพระองค” (Lectures of
Faith [1985], 51-52; ด ูค.พ. 88:41; 93:8-36 ดวย)
ความรลูวงหนาของพระผเูปนเจาในสิง่ทัง้หมดมไิดทรงขดัขวางหรอื

โมเสส 1:19 ทำไมซาตานจึงอางวาเปน
“พระองคเดียวที่ถือกำเนิด”
การอางทีโ่อหังของซาตานเผยใหเหน็ถงึจดุมงุหมายเบือ้งตนของเขา
นั่นคือ เพื่อหลอกมนุษยชาติใหนมัสการเขา เพื่อวาคนเหลานั้นจะ
ทกุขยากตลอดกาลเชนเดยีวกบัเขา (ด ู2 นไีฟ 2:17-18; โมเสส 4:1-4)
ทั้งยังเปดเผยวัตถุประสงคเบื้องตนของซาตานดวย นั่นคือ เพื่อ
แสวงหาอำนาจและรศัมภีาพของพระบดิาบนสวรรค เพือ่เขาแทนที่
และแยงชงิบทบาทของพระเยซคูรสิต โดยความเปนจรงิแลวซาตาน
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โมเสส 1:24-42
โมเสสเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับงานของพระผูเปนเจา

มุงหมายที่จะเขาแทนที่พระบิดา
โมเสส 1:20 “โมเสสเริ่มกลัวอยางยิ่ง”
เมื่อโมเสสรูสึกกลัวในการปรากฏตัวของซาตาน ทานเห็นความขม
ขื่นของนรก จริง ๆ แลวการกบฏตอพระผูเปนเจาตลอดเวลา ก็คือ
การมชีวีติทีเ่หมอืนอยใูนนรก และนัน่คอืวิธทีีซ่าตานตองการใหเรา
ดำเนนิชวีติ ทวา ไมมคีวามจำเปนทีเ่ราตองกลวัหากเราซือ่สตัย เพราะ
เรารวูาปญญาของพระผเูปนเจาใหญยิง่กวาความฉลาดแกมโกงของมาร
(ด ูค.พ. 10:43) เรารดูวยวาซาตานจะถกูมดัในทีส่ดุ (ด ูค.พ. 45:55;
88:110) จะตวัสัน่ดวยความกลวั (ด ูค.พ. 35:42) และจะถกูขบัออก
จากโลกนีแ้ละจากบรรดาผคูนในนัน้ (ด ูค.พ. 76:33, 36) แมในขณะนี้
เราก็สามารถมัดซาตานไดโดยการดำเนินชีวิตอยางชอบธรรม เพื่อ
เขาจะไมมอีำนาจเหนอืเรา (ด ู1 นไีฟ 22:26)
โมเสส 1:12-22 การลอลวงของซาตาน
เอล็เดอรสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล ใหคำแนะนำขณะเปนสมาชกิ
ในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เกี่ยวกับวิธีที่จะตอตานการลอลวงของ
ซาตานดงันี้
“ความสำคญัของการไมโอนออนตามการลอลวงแมแตนอย มแีสดง
ใหเห็นในตัวอยางของพระผูชวยใหรอด พระองคทรงรูถึงอันตราย
เมือ่ประทบับนภเูขากบัลซูเิฟอรนองทีต่กแลวของพระองค ขณะทรง
ถกูลอลวงอยางหนกัโดยผลูอลวงทีเ่ชีย่วชาญคนนัน้หรอืไม? [ด ูมทัธวิ
4:1-11] พระองคสามารถเปดประตแูละหยอกลอไดโดยตรสัวา ‘เอาละ
ซาตาน เราจะฟงขอเสนอของเจา เราไมจำเปนตองปฏิบัติตามเรา
ไมจำเปนตองยอมตาม เราไมจำเปนตองยอมรบั แตเราจะฟง’
“พระคริสตมิไดทรงครุนคิดหาเหตุผล พระองคทรงยุติการสนทนา
โดยสิน้เชงิในทนัท ีและทรงบญัชาวา ‘ทานจงออกไป ซาตาน’ นีอ่าจ
จะหมายความวา ‘ไปใหพนหนาเรา ไปใหพนจากที่นี่ เราจะไมฟง
เราไมมอีะไรกบัเจา’ ตอจากนัน้ เราอานไดวา ‘มารจงึละพระองคไป’
“นี่เปนแบบอยางที่ดีสำหรับเรา หากเราจะปองกันแทนที่จะเผชิญ
หนากบังานทีย่ากแกการเยยีวยารกัษา ขณะทีข่าพเจาศกึษาเรือ่งของ
พระผูไถและการลอลวงของพระองค ขาพเจาแนใจวาพระองคทรง
ใชพลงัทีม่อียเูพือ่เสรมิกำลงัตอตานการลอลวง แทนทีจ่ะตอสกูบัมนั
เพือ่เอาชนะ” (The Miracle of Forgiveness [1969], 216-27)

จากอำนาจนี ้ทานจะไมไดเปนศาสดา เปโตรกลาววาคำพยากรณ ‘ไม
ไดมาจากความคิดในจิตใจของมนุษย แตมนุษยไดกลาวคำซึ่งมา
จากพระเจา ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงดลใจเขา’ [2 เปโตร
1:21] หนงัสอืของโมเสส ซึง่เปนบนัทกึตนฉบบัทีส่มบรูณของสวน
หนึ่งในปฐมกาล พูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ เชนเดียวกับศาสดา
ชาวนไีฟ รวมทัง้ผทูีม่ชีวีติอยใูนยคุสมยักอนพระครสิต” (Doctrines
of Salvation, 1:46-47)
โมเสส 1:35-38 “มีหลายโลก”
ประธานบรคิมั ยงั กลาววา “มโีลกกีใ่บ ขาพเจาสงัเกตเหน็ในเชานีว้า
ทานอาจจะหยิบอนุภาคของสสารที่ประกอบเปนโลกใบนี้ขึ้นมา
และหากนับได มันคงจะเปนเพียงการเริ่มตนไปสูจำนวนการสราง
ของพระผเูปนเจา และมนักำลงับงัเกดิขึน้อยางตอเนือ่ง กำลงัประสบ
กับการเปลี่ยนแปลง และผานประสบการณเดียวกันกับที่เรากำลัง
ผาน” (in Journal of Discourses, 14:71)
โมเสส 1:35-39 พระเยซูคริสตทรงไถ
สิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่พระผูเปนเจาทรงสราง
เอ็ลเดอรมาเรียน จี. รอมนีย สอนขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา
“พระเยซคูรสิต ในความหมายของการเปนพระผสูรางและพระผไูถ
พระองคทรงเปนพระเจาของทัง้จกัรวาล หากการปฏบิตัศิาสนกจิใน
ชีวิตมตะของพระองคไมบรรลุผลสำเร็จบนโลกนี้ การรับใชและ
ความสัมพันธของพระองคกับโลกอื่นและผูอาศัยในนั้นก็จะไม
เหมือนกับการรับใชและความสัมพันธของพระองคกับโลกนี้
และผอูาศยัอยทูีน่ี…่
“…สรปุกค็อื พระเยซคูรสิต ผทูีพ่ระผเูปนเจาทรงสรางจกัรวาลโดย
ทางพระองค ไดรับเลือกใหใชแผนอันยิ่งใหญของเอโลฮิมทั่วทั้ง
จกัรวาล ‘เพือ่ทำใหเกดิความเปนอมตะและชวีตินรินัดรของมนษุย’-
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต-ทางเดียวเทานั้นที่มนุษยจะไดรับ
ชวีตินรินัดร” (“Jesus Christ: Lord of the Universe,” Improvement
Era, Nov. 1968, 46, 48; ด ูค.พ. 76:19-24 ดวย)
โมเสส 1:39 ความเปนอมตะและชีวิตนิรันดร
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ี เขยีนวา “ความเปนอมตะ คอื มชีวีติ
ตลอดกาลในสภาพที่ฟนคืนชีวิตแลว โดยที่รางกายและวิญญาณ
แยกจากกันไมไดอีก” (Mormon Doctrine, 376) ลูกทุกคนของ
พระผูเปนเจาที่ไดรับรางกายมตะจะฟนคืนชีวิตในที่สุด และไดรับ
รางกายทีเ่ปนอมตะ (ด ู1 โครนิธ 15:22)
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ กลาววา “ชวีตินรินัดรคอื การมชีวีติแบบ
เดียวกับพระผูเปนเจา ทุกคนที่กลับเปนผูรับใชจะมีความเปนอมตะ
แตคนที่กลับเปนบุตรและธิดาของพระผูเปนเจาจะมีของประทาน
เพิม่เตมิแหงชวีตินรินัดร ซึง่เปนของประทานทีย่ิง่ใหญทีส่ดุของพระ
ผเูปนเจา” (Doctrine of Salvation, 2:8) ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู
คมิบลัล สอนวา “ชวีตินรินัดรคอื การไดรบัความสงูสงในสวรรคชัน้

โมเสส 1:24 พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับ
บนแผนดินโลกในสมัยพันธสัญญาเดิม
ตั้งแตสมัยของแอดัม พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทับบนแผนดินโลก
เพือ่ดลใจและเปนพยานตอลูก ๆ ของพระผเูปนเจา ประธานโจเซฟ
ฟลดิง สมิธ กลาววา “ขอเท็จจริงคือ ศาสดาทุกทานมีพระวิญญาณ
บรสิทุธิ์ ทานไดรบัการนำทางและการชีท้างจากพระองค หากปราศ
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สงูสดุ” (in Conference Report, Oct. 1978, 109; or Ensign, Nov.
1978, 72)
โมเสส 1:39 ความไมเห็นแกตัว
ของพระผูเปนเจา
หลงัจากอางโมเสส 1:39 ประธานมาเรยีน จ.ี รอมนยี อดตีทีป่รกึษาใน
ฝายประธานสงูสดุกลาววา “ดงันัน้ เราจงึเหน็ความไมเหน็แกตวัแม
แตนอยของพระบิดาบนสวรรค งานและรัศมีภาพทั้งหมดของพระ
องค คือ เพื่อนำชีวิตนิรันดรและความสุขมาสูลูกของพระองค
ดวยเหตนุี ้จดุประสงคทัง้หมดของเราในชวีตินีจ้งึไมควรเปนไปเพือ่
การรับใชที่ชอบธรรมตอกันหรอกหรือ หากไมเปนเชนนั้นเรา
จะหวังที่จะเปนดังที่พระองคทรงเปนไดอยางไร” (in Conference
Report, Oct. 1981, 132; or Ensign, Nov. 1981, 93)
โมเสส 1:40-41 โมเสสไดรับมอบหมาย
ใหเขียนเกี่ยวกับโลกนี้
นอกเหนอืจากการเรยีกใหปลดปลอยลกูหลานอสิราเอลจากการเปน
ทาสในอียิปตแลว โมเสสยังไดรับงานมอบหมายใหเขียนเกี่ยวกับ
เหตกุารณทีเ่กดิขึน้นบัตัง้แตการสรางโลกจนถงึชวงเวลาสดุทายของ
ภารกิจของทานดวย หนังสือหาเลมแรกของพระคัมภีรไบเบิล
ประกอบดวยขอเขียนของโมเสส แตความจริงบางสวนที่โมเสส
บันทึกไวในหนังสือหาเลมนี้ถูกเอาออกไปจากพระคัมภีรไบเบิล
โดยคนชั่วที่เปลี่ยนแปลงขอความในไบเบิล (ดู 1 นีไฟ 13:24-28;
โมเสส 1:23) โดยการเปดเผย ศาสดาโจเซฟ สมธิไดนำความจรงิมาก
มายทีส่ญูหายไปกลบัคนืมา (ด ู2 นไีฟ 3:6-15; โมเสส 1:41)

โมเสส 2:1-25
การสรางสวรรคและแผนดินโลกทางกายภาพ

โมเสส 2:1 แผนดินโลกไมไดถูกสรางขึ้น
ดวยความบังเอิญ
เอล็เดอรจอหน เอ. วดิทโซ อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
กลาววา “แผนดินโลกเปนอยูโดยพระประสงคและอำนาจของ
พระผเูปนเจา…ไมใชความบงัเอญิ สทิธชินยคุสดุทายเชือ่วาแผนดนิ
โลก สวรรค และการดำเนินงานดานตาง ๆ ภายในจักรวาลเปนผล
พวงของการกระทำทีช่าญฉลาด และมาจากมนัสมองของพระผเูปน
เจา” (Evidences and Reconciliations, arr. G. Homer Durham, [1960], 150)
โมเสส 2:3 พระผูเปนเจาทรงทำงาน
โดยอำนาจแหงศรัทธา
ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“เมื่อมนุษยทำงานดวยศรัทธา เขาทำงานดวยการใชสติปญญาแทน
กำลังทางรางกาย โดยใชคำพูด แทนการใชพลังทางรางกายของเขา
สิ่งที่ดำรงอยูทั้งหมดจะเกิดผลเมื่อเขาทำงานดวยศรัทธา พระผูเปน
เจาตรัสวา ‘ใหมีความสวาง และมีความสวาง’…และพระผูชวยให
รอดตรสัวา ‘หากทานมศีรทัธาเทาเมลด็พชืเมลด็หนึง่ ทานสัง่ภเูขานี้
วา “จงเลือ่น” มนัจะเลือ่น หรอืพดูกบัตนหมอนวา “จงถอนขึน้ออก
ไปปกในทะเล” มนัจะเชือ่ฟงทาน ตอจากนัน้ ศรทัธาจะทำงานตาม
คำพูด และดวยสิ่งเหลานี้ จึงมีและจะมีการปฏิบัติงานที่ยิ่งใหญที่
สดุตามนัน้…
“…การสรางทั้งหมดที่มองเห็นตามที่มันเปนอยูเวลานี้ เปนผลของ
ศรัทธา มันถูกรางขึ้นดวยศรัทธา และเปนโดยอำนาจของศรัทธา
ทีม่นัยงัคงอยตูามรปูแบบทีก่ำหนดไว และโดยศรทัธา ดาวเคราะหจงึ
เคลือ่นทีต่ามวงโคจรของมนัและเปลงรศัมขีองมนัออกมา” (Lectures
on Faith, 72-73; ดู มทัธวิ 17:20; เจคอบ 4:6, 9 ดวย)
โมเสส 2:3-4 “มีความสวาง”

โมเสส 2 เร่ืองราวการสรางทางกายภาพ
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ กลาววา “เรือ่งราวการสรางโลกตามที่
ใหไวในปฐมกาล และหนังสือของโมเสส และตามที่ใหไวในพระ
วิหาร เปนการสรางโลกทางกายภาพ การสรางสัตวและพืชทาง
กายภาพ” (Doctrines of Salvation, 1:75)
โมเสส 2:1 ใครสรางโลก
พระเยซูคริสตทรงสรางสวรรคและแผนดินโลกภายใตการนำของ
พระบดิา (ด ูโมเสส 1:31-33; 2:1) มอีกีหลายคนทีไ่ดรบัสทิธพิเิศษ
ใหชวยเหลอืพระองคในการสราง รวมทัง้ไมเคลิหรอืแอดมั ประธาน
โจเซฟ ฟลดงิ สมธิกลาววา “เปนความจรงิทีว่าแอดมัชวยสรางโลกนี้
ทานทำงานกบัพระผชูวยใหรอดพระเยซคูรสิต ขาพเจามคีวามมัน่ใจ
อยางเต็มที่หรือมีความเชื่อมั่นวามีอีกหลายคนชวยทาน อาจจะเปน
โนอาและอีนิค และทำไมจะไมเปนโจเซฟ สมิธ และผูที่ถูกแตงตั้ง
ใหเปนผปูกครองกอนทีโ่ลกนีจ้ะถกูสรางขึน้เลา” (Doctrines of Sal-
vation, 1:74-75)

เอ็ลเดอรจอหน เทยเลอร อธิบายขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสิบสองวา พระผูเปนเจา “ทรงทำใหความสวางฉายสองบน
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[แผนดนิโลก] กอนทีด่วงอาทติยจะปรากฏในเวหา [ด ูโมเสส 2:3-4,
14-19]; เพราะพระผูเปนเจาทรงเปนความสวาง ในพระองคไมมี
ความมืด พระองคทรงเปนความสวางของดวงอาทิตยและอำนาจ
ของมนั ซึง่โดยอำนาจนัน้มนัถกูทำขึน้ พระองคทรงเปนความสวาง
ของดวงจนัทรดวย และอำนาจของมนั ซึง่โดยอำนาจนัน้มนัถกูทำขึน้
พระองคทรงเปนความสวางของดวงดาวและอำนาจของมัน ซึ่ง
อำนาจนัน้มนัถกูทำขึน้” (in Journal of Discourses, 18:327; ด ูววิรณ
21:23-25; ค.พ. 88:7-13 ดวย)
โมเสส 2:5 วันแหงการสรางนานแคไหน
ประธานบริคัม ยัง พูดถึงหกวันแหงการสรางวา หกวัน “เปนเพียง
ระยะเวลา แตไมสำคัญวามันจะใชเวลาหกวัน หกเดือน หกป
หรือหกพนัป การสรางใชเวลาชวงหนึง่ เราไมไดรบัมอบอำนาจให
พูดวาชวงระยะเวลาของวันเหลานี้เปนเทาไรกันแน ไมวาโมเสสจะ
เขยีนถอยคำเหลานีต้ามทีเ่รามอีย ูหรือไมวาผแูปลพระคมัภรีไบเบลิ
จะใหถอยคำเพื่อสื่อความหมายตามเจตนาของเขา แตพระผูเปนเจา
ทรงสรางโลก พระผูเปนเจาทรงทำใหเกิดสสาร ซึ่งจากสิ่งนั้นพระ
องคทรงสรางแผนดนิผนืเลก็ ๆ  นีท้ีเ่ราเดนิอย ูสสารนีด้ำรงอยนูานแค
ไหน ตลอดกาลและตลอดไป ในรูปรางแบบหนึ่ง และในสภาพ
หนึง่” (Discourses of Brigham Young, sel. John A. Widtsoe [1971],
100; ด ูแอลมา 40:8 ดวย)
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกสีอนวา วนัในเรือ่งราวการสราง “คอื
ชวงเวลาที่กำหนดไว เปนยุคสมัย ระยะเวลา สวนหนึ่งของนิรันดร
เปนเวลาระหวางเหตกุารณสองอยางทีพ่อจะถอืวาเปนอนัเดยีวกนัได
และแตละวนั ไมวานานเทาใดกต็าม มชีวงระยะเวลาทีจ่ำเปนตอจดุ
ประสงคของมนั…
“ไมมีการแถลงอันเปนการเปดเผยที่ชี้เฉพาะลงไปวาแตละวันใน
‘หกวนั’ ทีเ่กีย่วของกบัการสราง เปนชวงระยะเวลาเดยีวกนั”
(“Christ and the Creation,” Ensign, June 1982, 11)
โมเสส 2:6-8 เวหาแยกจากผืนน้ำ
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกสีอนวา “ ‘ผนืน้ำ’ ถกู ‘แยก’ จากพืน้ผวิ
โลกและสวรรคชัน้บรรยาศทีล่อมรอบมนั ‘เวหา’ หรือ ‘ผนื’ ทีเ่รยีกวา
‘ทองฟา’ ถกูสรางขึน้เพือ่แยก ‘ผนืน้ำซึง่อยใูตผนืนัน้จากผนืน้ำซึง่อยู
เหนอืผืนนัน้’ ดวยเหตนุี ้เมือ่เหตกุารณในการสรางเปดฉาก ดเูหมอืน
จะมกีารเตรยีมการสำหรบัเมฆ ฝน และพาย ุเพือ่ใหชวีติแกสิง่ซึง่จะ
ยงัคงเตบิโตและอาศยัอยบูนแผนดนิโลก (ด ูโมเสส 2:6-8; เอบราแฮม
4:6-8)” (Ensign, June 1982, 11)
โมเสส 2:11-12, 21, 24-25 “ตามชนดิของมนั”
เอล็เดอรบอยด เค. แพคเกอรสอนวา “ไมมบีทเรยีนใดใหความกระ
จางมากไปกวาบทเรียนที่วา สิ่งมีชีวิตทั้งหมดทำดังที่พระเจาทรง
บญัชาในการสราง มนัแพรพนัธ ุ‘ตามชนดิของมนั’ (ด ูโมเสส 2:12;
24) มันเปนไปตามรูปแบบของแหลงกำเนิดของมัน…นกจะไม
กลายเปนสัตวอื่นหรือปลา สัตวเลี้ยงลูกดวยนมจะไมใหกำเนิด
สตัวเลือ้ยคลาน ทัง้ ‘ผลมะเดือ่…เกบ็ [ไม] ไดจากพชืหนาม’ (มทัธวิ

7:16)” (in Conference Report, Oct. 1984, 83; or Ensign, Nov. 1984, 67)

โมเสส 2:26-31
การสรางชายและหญิงทางกายภาพ

โมเสส 2:26-27 พระผูเปนเจาทรงมี
พระวรกายเปนเนื้อหนังและกระดูก
การเปดเผยสมัยใหมประกาศวาพระบิดาบนสวรรคทรง “มีพระวร
กายเปนเนือ้หนงัและกระดกู สมัผสัไดดงัของมนษุย” (ค.พ. 130:22)
ศาสนาจกัรของพระเยซคูรสิตแหงสทิธชินยคุสดุทายยอมรบัปฐมกาล
1:26 และโมเสส 2:26 ตามนั้น ในฐานะที่เปนลูกของพระบิดาบน
สวรรค รางทางกายภาพของเราและรางทางวิญญาณของเราเปนไป
ตามพระฉายาของพระองค
โมเสส 2:26-27 “ชายและหญิงเราสรางเขา”
ฝายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวกสบิสองยนืยนัวา “มนษุยทัง้
หลาย-ชายและหญิง-ไดรับการสรางในพระฉายาของพระผูเปนเจา
แตละคนเปนบุตรหรือธิดาทางวิญญาณที่รักของพระบิดาพระ
มารดาแหงสวรรค และดวยเหตุนี้ แตละคนจึงมีคุณลักษณะและจุด
หมายปลายทางแหงสวรรค เพศเปนลักษณะสำคัญยิ่งของแตละ
บุคคล กอนชีวิตมตะ ขณะมีชีวิตมตะ และเปนเครื่องบงบอก
บคุลกิลกัษณะและจดุประสงคนรินัดร” (“ครอบครวั: ถอยแถลงตอ
โลก” เลยีโฮนา ตลุาคม 1998)
โมเสส 2:28 เตมิใหเตม็ หมายความวาอะไร
การวเิคราะหปฐมกาล 1:28 ในตนฉบบัฮบีร ูชวยใหเราเขาใจดขีึน้ถงึ
คำแนะนำที่พระผูเปนเจาใหแกชายและหญิงเมื่อพระองคตรัสวา
“จงเกิดผล และทวีขึ้น และเติมใหเต็มแผนดินโลก” คำที่แปลวา
“เกิดผล” ในขอนี้คือ parah (paw-raw)ในภาษาฮีบรู และหมายถึง
“เพิม่ขึน้ เกดิ หรอืใหผล” คำทีแ่ปลวา “ทวขีึน้” คอื rabah (raw-baw)
และหมายถงึ “ทำใหมมีาก” คำวา male (maw-lay) ในภาษาฮบีร ูซึง่
ในทีน่ีแ้ปลวา “เตมิใหเตม็” หมายถงึ “เตม็ไปดวย” พระเจาทรงกำลงั
บอกชายและหญงิใหมลีกู (ทวขีึน้ เกดิผล)
ในป 1942 ฝายประธานสูงสุดสอนวา “พระเจาทรงบอกเราวาเปน
หนาที่ของสามีและภรรยาทุกคนที่จะทำตามพระบัญชาที่ประทาน
แกแอดมั คอื ทวขีึน้และเตมิใหเตม็แผนดนิโลก เพือ่วาเหลาวญิญาณ
ทีป่ระเสรฐิจำนวนมากทีก่ำลงัรอคอยรางกายในเนือ้หนงั จะไดมาทีน่ี่
และกาวหนาภายใตแบบแผนอันยิ่งใหญของพระผูเปนเจา เพื่อจะ
กลบัเปนจติวญิญาณทีด่พีรอม เพราะหากไมมรีางกายทีเ่ปนเนือ้หนงั
เขาจะเจรญิกาวหนาสจูดุหมายปลายทางทีพ่ระผเูปนเจาทรงวางไวไมได
ดวยเหตุนี้ สามีและภรรยาทุกคนควรเปนบิดามารดาในอิสราเอล
ของลูกที่เกิดภายใตพันธสัญญาอันศักดิ์สิทธิ์และเปนนิรันดร” (in
Conference Report, Oct. 1942, 12)



9

โมเสส 2:28 มนุษยมีการครอบครอง
เอ็ลเดอรโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสบิสองวา ม ี“การครอบครอง” หมายถงึ มคีวามรบัผดิชอบ (see
The Way to Perfections, 6 th ed. [1946], 221) มกีารครอบครองเหนอื
สิง่มชีวีติทัง้ปวงเปนความรบัผดิชอบอนัศกัดิส์ทิธิ ์และไมควรใชใน
ทางทีผ่ดิ (ด ูค.พ. 49:19-21; 59:17-20; 104:13-18; 121:39-46)
เอ็ลเดอรสเตอรลิง ดับเบิลยู. ซิลล สอนขณะเปนผูชวยโควรัมอัคร
สาวกสิบสองวา “ขาวสารที่ดลใจที่สุดอยางหนึ่งในพระคัมภีรอัน
ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หมดคอื เรือ่งของหกวนัแหงการสราง เมือ่พระผเูปนเจา
ทรงสรางชายตามพระฉายาของพระองค พระองคทรงประสาทพร
เขาดวยคณุลกัษณะสวนหนึง่ของพระองค ตอจากนัน้ พระผเูปนเจา
ประทานการครอบครองเหนอืทกุสิง่บนแผนดนิโลกใหแกชาย รวม
ทัง้ตวัเขา ซึง่สิง่นีเ้ปนจดุสงูสดุของการสราง พจนานกุรมกลาววา ‘การ
ครอบครอง’ หมายถงึ ควบคมุหรอือำนาจทีจ่ะปกครอง สวนสำคญัที่
สดุของการครอบครองทีป่ระทานแกมนษุยคอื การครอบครองตนเอง”
(in Conference Report, Oct. 1963, 77-78)

โมเสส 3:1-7
ทุกสิ่งถูกสรางทางวิญญาณกอน

ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิสอนวา
“พระเจาทรงบอกเอบราแฮมวาพระองคทรงเลือกผูปกครองจาก
บรรดาดวงความรูแจงที่ถูกจัดวางไว ประทานคุณสมบัติใหตาง
กนัไปตามยคุสมยั และเอบราแฮมเปนหนึง่ในคนทีไ่ดรบัเลอืกเหลานี้
[ด ูเอบราแฮม 3:22-23]
“มเีหตผุลสมควรทีจ่ะเชือ่วาในการเริม่ตน กอนเตรยีมโลกนี ้พระเจา
ไดทรงจัดวางทุกสิ่งไวตั้งแตการเริ่มตนจนถึงที่สุดของเวลา มีเขียน
ไวในพระคมัภรีวา ‘สวรรคและแผนดนิโลกจงึเสรจ็ดงันัน้ และไพร
พลทัง้หมดของมนั’ ซึง่เหมอืนกบัพระดำรสัของพระเจาทีว่า ทกุสิง่
อยใูนระหวางเตรยีมการเพือ่ถกูวางไวบนแผนดนิโลกในวถิทีีเ่หมาะ
สมของมนั เมือ่มนษุยชาตจิะถกูวางไวบนนัน้” (Answers to Gospel
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols. [1957-66], 5:182)
โมเสส 3:2-3 พระผูเปนเจาทรง “พักผอน”
หมายความวาอะไร
เอล็เดอรดลัลนิ เอช. โอคส สอนวา
“แซบัธไดรับการอวยพรและทำใหศักดิ์สิทธิ์ เปนวันอันศักดิ์สิทธิ์
วนัแหงการพกัผอน (ปฐมกาล 2:3; โมเสส 3:3; อพยพ 20:9-11) แต
การทำใหศกัดิส์ทิธิแ์ละพระบญัชาใหพกัผอนมไีวเพือ่จดุประสงคอยาง
หนึ่ง นั่นคือ ใชวามนุษยจะละเวนจากการทำงานเพื่อทำตามความ
พึงพอใจของตนเอง แตมนุษยจะรับใชพระผูเปนเจาและนมัสการ
พระองค…
“ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิยู. คมิบลัล อธบิายคำสอนเรือ่งการรกัษา
วันแซบัธอยางรวบรัดเมื่อทานเสนอแนะใหเรา ‘วัดกิจกรรมแตละ
อยางในวันแซบัธดวยไมวัดแหงการอุทิศตนตอพระผูเปนเจา’ (The
Teacings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball, ed. [Salt Lake
City: Bookcraft, 1982], p. 219)” (Pure In Heart [1988], 27-29; ดู
อสิยาห 58:13-14; JST, Mark 2:26-27; และ ค.พ. 59:9 ดวย)
โมเสส 3:4 “ชั่วอายุของสวรรคและของ
แผนดินโลก” หมายถึงอะไร
คำฮีบรูของ “ชั่วอายุ” คือ towldah (to-led-aw) ซึ่งในขอนี้หมายถึง
“เรื่องราว”
โมเสส 3:5 การสอดแทรกถอยคำที่แสดง
ใหเห็นวาทุกสิ่งถูกสรางทางวิญญาณกอน
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ อธบิายวา
“ไมมีเรื่องราวการสรางมนุษยหรือรูปแบบอื่นของชีวิตเมื่อมันถูก
สรางทางวิญญาณ มีแตเพียงขอความที่วามันถูกสรางกอนการสราง
ทางกายภาพ ขอความในโมเสส 3:5 และปฐมกาล 2:5 เปนถอยคำ
สอดแทรก [คำอธิบายประกอบ] ที่เขามาในเรื่องราวของการสราง
ทางกายภาพ โดยอธบิายวาทกุสิง่ถกูสรางในการเปนอยทูางวญิญาณ
ในสวรรค กอนทีจ่ะถกูวางไวบนโลกนี้
“เราตางกถ็กูสรางในชวงเวลาทีย่งัไมมกีารพดูถงึ กอนทีเ่ราจะถกูวาง

โมเสส 3:1 เรารูอะไรเกี่ยวกับ
ภาพกอนชีวิตมตะของมนุษย
เหตกุารณสำคญับางอยางทีเ่กดิขึน้ในการเปนอยกูอนชวีติมตะคอื
1. มนุษยชาติทั้งปวงเกิดเปนบุตรและธิดาทางวิญญาณของพระ

ผเูปนเจาพระบดิา (ด ูค.พ. 93:29, 38; โมเสส 6:51)
2. ลูกของพระบิดาบนสวรรคเขารวมในสภาและเลือกที่จะทำ

ตามแผนของพระองค หรือไมกก็บฏรวมกบัลซูเิฟอร
(ด ูค.พ. 29:36; โมเสส 4:1-3)

3. ผูที่เลือกทำตามแผนของพระบิดาบนสวรรค ยอมเลือกที่จะทำ
ตามพระคริสต อีกทั้งเติบโตและเจริญกาวหนาตอไป บางคนมี
สวนในการสรางโลกดวย (ด ูค.พ. 138:55-56; เอบราแฮม 3:22-
24; 4:1)

4. แผนดนิโลกแหงรมดถีกูสรางและเปนอมตะ รางกายแหงรมดถีกู
เตรยีมไวสำหรบัแอดมัและอฟี ซึง่เปนบตุรและธดิาทางวญิญาณ
คูแรกของพระผูเปนเจาที่มายังโลกนี้

โมเสส 3:1 “ไพรพลทั้งหมด” เปนใคร
ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาววา “ชายทกุคนทีม่กีารเรยีกใหเปนผปูฏบิตัิ
ศาสนกจิแกผอูาศยัของโลก ไดรบัการวางมอืแตงตัง้สจูดุประสงคนัน้
ในสภาใหญแหงสวรรคกอนโลกนีเ้ปนมา ขาพเจาคดิวาขาพเจาไดรบั
การวางมือแตงตั้งสูตำแหนงนี้ในสภาใหญนั้น” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith,sel. Joseph Fielding Smith [1976], 365)
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ไวบนโลกนี้ เราคนพบจากเอบราแฮม 3:22-28 วามีการเสนอแผน
แหงความรอดตอวญิญาณหรอื ‘ดวงความรแูจง’ กอนโลกนีถ้กูสราง
หากนี ่เปนความจรงิแลว มนษุย สตัว และพชืกไ็มไดถกูสรางทางวญิ
ญาณในเวลาของการสรางโลก แตถกูสรางมากอนแลว” (Doctrines of
Salvation, 1:75-76)
ในป 1925 ฝายประธานสงูสดุสอนวา “มนษุยทางวญิญาณ ถอืกำเนดิ
และเกิดจากบิดามารดาสวรรค ไดรับการเลี้ยงดูจนเติบใหญใน
ปราสาทนรินัดรของพระบดิา กอนจะมายงัโลกนีใ้นรางกายชัว่คราว
เพือ่รบัประสบการณในชวีติมตะ” (“‘Mormon’ View of Evolution,”
Improvement Era, Sept. 1925, 1090; ด ูค.พ. 77:2 ดวย)
โมเสส 3:6-7 พระผูเปนเจาทรงสราง
รางกายสำหรับแอดัมและอีฟอยางไร
ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล กลาววา “มนษุยกลบัเปนจติ
วิญญาณมีชีวิต-มนุษยชาติ ชายและหญิง พระผูสรางทรงระบายลม
แหงชีวิตเขาทางรูจมูกของเขา ชายและหญิงจึงกลับเปนจิตวิญญาณ
มีชีวิต เราไมทราบแนชัดวาการมายังโลกนี้ของเขาเกิดขึ้นอยางไร
และเมือ่ถงึเวลาทีเ่ราสามารถเขาใจได พระเจาจะทรงบอกเรา” (“The
Blessing and Responsibilities of Womanhood,” Ensign, Mar. 1976, 72)
โมเสส 3:7 มนุษยถูกประกอบ
“จากผงธุลีของดิน”
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ี เขยีนวา “ธาตทุางธรรมชาตเิหลานัน้
ทีป่ระกอบเปนแผนดนิโลกทางกายภาพ บางครัง้พระคมัภรีจะเรยีก วา
ธุลี ดวยเหตุนี้แอดัมจึงถูกสรางจากธุลีของดิน หมายความวาราง
ทางกายภาพทีเ่ขาไดรับถกูสรางจากธาตขุองแผนดนิโลก (ปฐมกาล
2:7; โมเสส 3:7; เอบราแฮม 5:7; ค.พ. 77:12) ทำนองเดยีวกนั มนษุย
ทุกคนตางก็ถูกสรางจากธุลีของแผนดินโลก นั่นคือ ธาตุตาง ๆ ที่
กลายเปนรางกายของชวีติมตะจะประกอบเขาดวยกนัโดยผานกระบวน
การเกดิ (โมเสส 6:69)” (Mormon Doctrine, 209)
ในการสรางทางกายภาพ มนุษยกลับเปน “จิตวิญญาณมีชีวิต” (ดู
โมเสส 2:26-27; ดู ค.พ. 88:15 ดวย) นี่หมายความวารางวิญญาณ
ของเขาไดรับรางทางกายภาพเปนเนื้อหนังและกระดูก ประธาน
โจเซฟ ฟลดิง สมิธ อธิบายวา ตอนแรกรางกายของแอดัมและอีฟ
“มชีวีติโดยวญิญาณไมใชโดยเลอืด…หลังจากการตก ซึง่มาโดยการ
ลวงละเมดิกฎภายใตกฎซึง่แอดมัดำรงชวีติอย ูผลไมตองหามมอีำนาจ
ทีจ่ะสรางเลอืด เปลีย่นสภาพธรรมชาต ิและสภาพความเปนมตะเกดิ
ขึน้แทนความเปนอมตะ ทกุสิง่กลบัเปนมตะอนัเนือ่งจากการเปลีย่น
แปลงดงักลาว” (Doctrines of Salvation, 1:77) ดวยเหตนุี ้ในการตก
แอดัมและอีฟจึงกลับเปนมนุษยคูแรกบนแผนดินโลกที่มีเนื้อหนัง
เปนมตะ หรอืจะตองผานความตาย
โมเสส 3:7 “ชายคนแรกดวย”
ในป 1909 ฝายประธานสูงสุดกลาววา “บางคนถือวาแอดัมไมใช
มนษุยคนแรกบนโลกนี ้แตมนษุยคนแรกววิฒันาการมาจากตระกลูที่
ต่ำกวาของการสรางสัตว อยางไรก็ตาม นี่เปนทฤษฎีของมนุษย คำ

ของพระเจาประกาศวาแอดมัเปน ‘มนษุยคนแรกของมนษุยทัง้ปวง’
(โมเสส 1:34) และดวยเหตนุีเ้ราจงึมภีาระหนาทีท่ีต่องถอืวาทานเปน
บิดามารดาแรกเริ่มของเผาพันธุของเรา” (“The Origin of Man,”
Improvement Era, Nov. 1909, 80)

โมเสส 3:8-17
พระผูเปนเจาทรงวางแอดัมไวในสวนอีเด็น

โมเสส 3:8 สวนอีเด็นอยูที่ไหน
ประธานบรคิมั ยงั สอนวา “ในปฐมกาล หลังจากโลกนีถ้กูเตรยีมไว
สำหรบัมนษุย พระเจาทรงเริม่งานของพระองคบนแผนดนิทีป่จจบุนั
นีเ้รยีกวาทวปีอเมรกิา ซึง่ ณ ทีแ่หงนีส้วนอเีดน็ไดรบัการสรางขึน้”
(คำสอนของประธานศาสนาจกัร: บรคิมัยงั หนา 107)
ประธานฮเีบอร ซ.ี คมิบลัล อดตีทีป่รกึษาในฝายประธานสงูสดุกลาว
วา “สถานทีท่ีเ่ลอืกไวเปนสวนอเีดน็คอื แจค็สนัเคานตี ้ในมลรฐัมสิ
ซรู ีที ่[เมอืง] อนิดเิพน็เดนซตัง้อยใูนเวลานี ้ซึง่แอดมัอาศยัอยใูนเชา
แหงการสราง” (in Journal of Discourses, 10:235)
โมเสส 3:9 ตนไมกลับเปนจิตวิญญาณมีชีวิต
โมเสส 3:9 บงบอกวา “ตนไมทกุอยาง…กลบัเปนจติวญิญาณมชีวีติ
ดวย” มนษุย สตัว และนก “เปนจติวญิญาณมชีวีติดวย” (ด ูโมเสส
3:7, 19) คำสอนและพันธสัญญา 88:15 สอนวา จิตวิญญาณคือ
วญิญาณและรางกายรวมกนั เกีย่วกบัการมจีติวญิญาณของสิง่มชีวีติ
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนวา “ขาพเจาเชื่อวาแนวคิดที่แพร
หลายอยทูัว่ไปในโลกศาสนาทีเ่ขาใจความจรงิพระกติตคิณุอยาง ผดิๆ
คือมนุษยเปนสิ่งมีชีวิตเพียงอยางเดียวบนแผนดินโลกที่มีสิ่งซึ่ง
เรยีกวาจติวญิญาณหรอืวิญญาณ เรารวูาไมใชเชนนัน้ เพราะพระเจา
ตรสัวาไมเพยีงมนษุยเทานัน้ทีม่วีญิญาณ และเปนจติวญิญาณมชีวีติ
แตสตัว แหงทงุ นกในทองฟา และปลาแหงทะเลมวีญิญาณ และดวย
เหตนุีจ้งึเปนจติวญิญาณมชีวีติ” (Doctrines of Salvation, 1:63)
โมเสส 3:9 ตนไมสองตนเปนตวัแทนของอะไร
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกเีขยีนวา “พระคมัภรีอธบิายวามตีนไม
สองตนในสวนอีเด็น ตนหนึ่งคือตนไมแหงชีวิต ซึ่งเปนสัญลักษณ
ของชีวิตนิรันดร อีกตนหนึ่งคือตนไมแหงความรูถึงความดีและ
ความชัว่ ซึง่เปนสญัลกัษณวาชวีติมตะและทกุสิง่ทีเ่กีย่วของ เปนอยู
อยางไร ทำไม และในวิธีใด” (A New Witness for the Articles of
Faith [1985], 86)
โมเสส 3:16-17 “กระนัน้ เจาจะยงัเลอืกเพือ่ตวั”
เมือ่พระผเูปนเจาทรงวางแอดมัไวในสวนอเีดน็ พระองคทรงบญัชา
ทานวาอยากินผลของตนไมแหงความรูถึงความดีและความชั่ว
พระองคทรงบอกแอดัมดวยวาทานสามารถเลือกเพื่อตัวได
“เพราะใหมนั [อำเภอใจ] แกเจาแลว” (โมเสส 3:17) แตหากแอดมักนิ
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ผลจากตนนั้น ทานจะ “ตายแนนอน” ประธานเดวิด โอ. แมคเคย
อธิบายวามนุษย “ไดรับการประสาทพรพิเศษซึ่งไมไดใหแกสิ่งมี
ชีวิตอื่น เมื่อพระผูสราง ‘ระบายลมแหงชีวิตเจารูจมูกของเขา และ
มนษุยกลบัเปนจติวญิญาณมชีวีติ’ พระผเูปนเจาประทาน อำนาจแหง
การเลอืก แกเขาดวย ([ปฐมกาล] 2:7) กบัมนษุยเทานัน้ทีพ่ระผสูราง
ตรสัวา ‘…เจาจะยงัเลอืกเพือ่ตวั เพราะใหมนัแกเจาแลว…’ (โมเสส
3:17) เมื่อพระผูเปนเจาทรงประสงคจะใหมนุษยกลับเปนเหมือน
[พระองค] จึงจำเปนที่พระองคจะทำใหเขาเปนอิสระกอน
“ดวยเหตุนี้มนุษยจึงไดรับการประสาทดวยพรอันยิ่งใหญที่สุดที่ให
แกมนษุยได นัน่คอื ของประทานแหงอำเภอใจ หากปราศจากอำนาจ
ในการเลอืกนีจ้ากเบือ้งบน มวลมนษุยจะกาวหนาไมได”
(in Conference Report, Oct. 1963, 5; ด ู2 นไีฟ 2:11-16 ดวย)
โมเสส 3:16-17 การเลือกของแอดัมในสวน
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธกลาววา “ตอไปนี้เปนการตีความของ
ขาพเจา [โมเสส 3:16-17]: พระเจาตรสักบัแอดมัวา นีค่อืตนไมแหง
ความรูถึงความดีและความชั่ว หากเจาอยากอยูที่นี่ เจาจะกินผลนั้น
ไมได หากเจาอยากอยูที่นี่ เราหามไมใหเจากิน แตเจาทำเพื่อตัวได
และเจากินผลนั้นไดหากเจาอยากกิน และหากเจากิน เจาจะตาย”
(“Fall-Atonment-Resurrection-Sacrament,” in Charge to Religious
Educators, 2 nd ed. [1982], 124)

โมเสส 3:18-25
แอดัมและอีฟเปนสามีและภรรยา

เขาดวยกันในการแตงงานกอนการตก ประธานโจเซฟ ฟลดิง
สมธิสอนวา “การแตงงานตามทีส่ถาปนาไวในการเริม่ตน เปนพนัธ
สัญญานิรันดร ชายคนแรกและหญิงคนแรกไมไดแตงงานกันจน
ความตายจะพรากเขาจากกนั เพราะในเวลานัน้ความตายยงัไมไดเขา
มาในโลก พธิใีนครัง้นัน้ประกอบโดยองคพระบดิานรินัดรผซูึง่งาน
ของพระองคคงอยตูลอดกาล เปนพระประสงคของพระเจาทีก่ารแตง
งานทั้งหมดจะเปนไปในแบบเดียวกัน และในการกลับเปน ‘เนื้อ
เดยีวกนั’ ชายและหญงิตองดำเนนิตอไปในสถานภาพทีแ่ตงงานแลว
ตามแผนของพระเจา ตลอดนรินัดรเชนเดยีวกบัในชวีติมตะนี”้
(Doctrines of Salvation, 2:71ป
โมเสส 3:18 คูชีวิตของชาย
ฝายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวกสบิสอง สอนไวในถอยแถลง
เรื่องครอบครัววา “โดยแผนของพระผูเปนเจา บิดาเปนผูนำครอบ
ครวัดวยความรกั ดวยความชอบธรรมและรบัผดิชอบทีจ่ะจดัหาสิง่จำ
เปนตาง ๆ ของชวีติ และคมุครองครอบครวั มารดารบัผดิชอบเบือ้ง
ตนในการเลี้ยงดูลูก ๆ ในความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์เหลานี้
บดิาและมารดา จำตองชวยเหลอืกนัในฐานะเปนหนุสวนเทา ๆ  กนั”
(เลยีโฮนา ตลุาคม 1998 “ครอบครวั: ถอยแถลงตอโลก”)
ประธานฮาเวิรด ดับเบิลยู. ฮันเตอรกลาวเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางสามีและภรรยาไวดังนี้ “ชายที่ดำรงฐานะปุโรหิตยอมรับ
ภรรยาของเขาเปนหุนสวนในการนำบานและครอบครัวดวยความ
รูเต็มเปยมและการมีสวนรวมเต็มที่ในการตัดสินใจเรื่องโนนเรื่อง
นี้… พระเจาทรงประสงคใหภรรยาเปนคูชีวิตของชาย (คู หมายถึง
เทาเทยีมกนั)-นัน่คอื เปนคทูกุขคยูากทีเ่ทาเทยีมกนัและจำเปนในการ
เปนหนุสวนทีส่มบรูณ” (in Conference Report, Oct. 1994, 68; or
Ensign, Nov. 1994, 50-51)
โมเสส 3:19-20 แอดัมตั้งชื่อสัตว
พระผเูปนเจาใหแอดมัครอบครองเหนอืสิง่มชีวีติทกุอยาง (ด ูโมเสส
2:26-28) ตวัอยางของการครอบครองทีช่อบธรรมของเขาคอื แอดมั
ตัง้ชือ่สตัวทกุชนดิ ทัง้ตวัผแูละตวัเมยี แอดมัตางจากสตัวทีเ่ขาตัง้ชือ่ คอื
เขาไมมีคู
โมเสส 3:21-23 ซี่โครงของแอดัม
ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล สอนวาจรงิ ๆ แลวอฟีไมได
ถกูสรางจากซีโ่ครงของแอดมั ทานกลาววา “แนนอนวา เรือ่งของซี่
โครง เปนเรือ่งอปุมา” (“The Blessings and Responsibilities of Wom-
anhood,” Ensign, Mar. 1976, 71)
โมเสส 3:24 ชายควร “แนบสนิทอยูกับ
ภริยาของเขา”
คำวา แนบสนทิ หมายถงึเปนหนึง่เดยีวกนั แอดมัและอฟีไดรบับญัชา
ใหเปน “เนื้อเดียวกัน” หมายความวาเปนหนึ่งเดียวทั้งทางความคิด
สังคม เพศ และทางวิญญาณ ความเปนหนึ่งนี้เปนพระบัญชาที่ทั้ง
สองจะทำตามโดยครบถวนไมไดจนหลังจากการตก เอ็ลเดอร

โมเสส 3:18 มันไมดีที่ชายหรือหญิง
จะอยูคนเดียว
ในถอยแถลงเรือ่งครอบครวั ฝายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวก
สิบสองประกาศวา “การแตงงานระหวางชายและหญิงไดรับการ
แตงตัง้จากพระผเูปนเจา” (เลยีโฮนา ตลุาคม 1998 “ครอบครวั: ถอย
แถลงตอโลก” ด ูฮบีร ู13:4; ค.พ. 49:15 ดวย) ความบรบิรูณของความ
สุขในชีวิตนี้ และระดับสูงสุดของความสูงสงในอาณาจักรชั้น
สูงไดมาโดยการเขาสูพันธสัญญาใหมและนิรันดรของการแตงงาน
(ด ู1 โครนิธ 11:11; ค.พ. 131:1-4) พระผเูปนเจาเชือ่มแอดมัและอฟี
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เจฟฟรยี อาร. ฮอลแลนด สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองอธบิายวา
“ความใกลชดิของมนษุยชาตไิดรบัการสงวนไวเฉพาะคสูมรส เพราะ
เปนสญัลกัษณสงูสดุของการรวมกนัในทกุดาน เปนการรวมกนัทีไ่ด
รับการแตงตั้งและกำหนดขอบเขตโดยพระผูเปนเจา จากสวนอีเดน
เปนตนมา ทรงตั้งพระทัยใหการแตงงานเปนวิธีการรวมชายและ
หญงิเขาดวยกนัอยางสมบรูณ ทัง้จติใจ ความหวงั ชวีติ ความรกั ครอบ
ครัว อนาคต และทุกสิ่งทุกอยางของพวกเขา อาดัมกลาวถึงอีฟวา
เธอเปนกระดูกจากบรรดากระดูกของเขา เนื้อจากเนื้อของเขา และ
ดงันัน้พวกเขาจะตองเปน ‘เนือ้เดยีวกนั’ ในชวีติของพวกเขารวม กนั
[ด ูปฐมกาล 2:23-24] นีเ่ปนการรวมกนัในความสมบรูณจนทำให เรา
ใชคำวา ผนกึ เพือ่สือ่ถึงสญัญานรินัดร ศาสดาโจเซฟ สมธิกลาวไว วา
บางทีเราอาจใหพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์นั้นเปนการ ‘เชื่อม’ [ดู ค.พ.
128:18] คนหนึง่กบัอกีคนหนึง่
“แตการรวมกันในทุกดานเชนนั้น การไมยอมผิดตอพันธสัญญา
ระหวางชายและหญิง จะสามารถเกิดขึ้นไดก็โดยผานความใกลชิด
และความมั่นคงถาวรซึ่งเตรียมโดยพันธสัญญาของการแตงงาน
เทานั้น ดวยคำมั่นสัญญาและคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของทุก
สิง่ทีพ่วกเขาม ีไมวาจะเปนจติใจ ความคดิ วนัเวลา และความหวงัทัง้
ปวงของเขา” (เลยีโฮนา มกราคม 1999 หนา 89-90)
โมเสส 3:24 “ฉะนั้นชายจะจากบิดาและ
มารดาของเขา”
เมือ่พูดถงึความรบัผดิชอบทีช่ายจะตองจากบดิามารดาของเขาไปแนบ
สนทิอยกูบัภรรยาของตน ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิยู. คมิบลัล กลาว
วา “ทานสังเกตเห็นอะไรไหม เธอ ซึ่งเปนสตรี อยูในฐานะแรก
เธอตองมากอน แมเหนือกวาบิดามารดาผูเปนที่รักยิ่งของเราทุกคน
แมแตลูก ๆ ก็ยังตองอยูในฐานะที่เหมาะสมของเขา แตในฐานะที่
สำคญั” (Ensign, Mar. 1976, 72)
โมเสส 3:25 สภาพไรเดียงสา
แอดัมและอีฟไรเดียงสาในสวนอีเด็น ไมรูดีรูชั่ว และไมรูสึกอาย
หรอืละอายตอความเปลอืยเปลาของตนเอง สิง่เหลานีเ้ปนความรสูกึ
ที่เกิดขึ้นหลังจากการตก แอดัมและอีฟเปนเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่ซื่อ
บริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ไวใจคนอื่น ขาดความรูสำนึกดวยตัวเอง
และขาดความรดูรีชูัว่ เพราะทัง้สองไรเดยีงสา

โมเสส 4:1-6
ลูซิเฟอรกลับเปนมารไดอยางไร

โมเสส 4:1 สภาในสวรรค
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธสอนวา “ชีวิตในอดีต [กอนชีวิตมตะ]
เราเปนวิญญาณ เพื่อที่เราจะกาวหนา และบรรลุถึงเปาหมายแหง
ความดพีรอมในทีส่ดุ เราทราบวาเราตองไดรบัรางกายทีเ่ปนเนือ้หนงั
และกระดกู และตองผานชวีติมตะ ทีซ่ึง่เราจะไดรบัการทดสอบและ
พสิจูนโดยการทดลองเพือ่ดวูาเราจะเตรยีมตวัรับความสงูสงหรอืไม”
ทานกลาวเพิ่มเติมวา เมื่อพระบิดาบนสวรรคของเราเสนอแผนของ
พระองคตอลกู ๆ  ในสภาสวรรค “ความคดิทีจ่ะผานชวีติมตะและรบั
ความผนัแปร [ความยากลำบาก] ทกุอยางของชวีติบนโลก ซึง่จะทำ
ใหเขาไดรับประสบการณผานความทุกขยาก ความเจ็บปวด ความ
เศราโศก การลอลวง และความทกุขทรมาน เชนเดยีวกบัความพงึพอ
ใจของชีวิตในการดำรงอยูบนโลกนี้ และตอจากนั้น หากซื่อสัตย
กจ็ะผานไปถงึการฟนคนืชวีติ สชูวีตินรินัดรในอาณาจกัรของพระผู
เปนเจา เปนเหมือนพระองค เปยมไปดวยวิญญาณแหงความชื่นชม
ยนิด ีและเขาจะ ‘โหรองดวยความชืน่บาน’ [โยบ 38:1-7]”
(Doctrines of Salvation, 1:57-58)
โมเสส 4:1-2 แผนของพระบดิาบนสวรรคของเรา

โมเสส 4:1 “ซาตานผูนั้น ซึ่งเจาสั่ง”
วลีนี้หมายถึงการเผชิญหนากันมากอนของโมเสสกับซาตาน (ดู
โมเสส 1:12-22) โมเสสสัง่ใหซาตานออกไปในพระนามของพระเยซู
ครสิต

เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลลกลาววา “สำคญัอยางยิง่ทีจ่ะเขาใจอยาง
ถูกตองถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสภานั้นกอนชีวิตมตะ นั่น ไม ใชการ
ประชุมที่ไมมีองคประกอบ ทั้งไมใชเปนการสนทนาเรื่องแผน
และไมใชการประชุมเพื่อแสดงแนวคิดวาจะวางแผนสำหรับความ
รอดและดำเนนิการอยางไร แผนของพระบดิาของเรา เปนทีร่กูนัอยู
แลว และมีการตั้งคำถามในเวลานั้นวา พระบิดาจะทรงสงใครไป
ดำเนนิแผนนัน้” (Deposition of a Disciple [1976], 11; ด ูยอหน 7:16-
18 ดวย)
โมเสส 4:1-4 ซาตานและการคัดคานแผน
ของพระบิดาบนสวรรค
ในการดำรงอยกูอนชวีติมตะ ซาตานมชีือ่วา “ลซูเิฟอร” ซึง่หมายถงึ
“ผูที่สองสวาง” หรือ “ผูกอใหเกิดความสวาง” เขาเปน “บุตรแหง
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เวลาเชา” (ด ูอสิยาห 14:12; ค.พ. 76:25-27) และมศีกัยภาพทีจ่ะทำสิง่
ดีมากมาย แตลูซิเฟอรหมายจะเอาบัลลังก เกียรติ อำนาจ และ
รศัมภีาพของพระบดิาบนสวรรค (ด ูค.พ. 29:36; 76:28; โมเสส 4:1)
เพื่อจะทำเชนนั้น เขาจึงเสนอตัวที่จะ “ไถมนุษยชาติทั้งปวง เพื่อ
สกัคนหนึง่กจ็ะไมหายไป” (โมเสส 4:1) อยางไรกต็าม ขอเสนอของ
เขาใชการบงัคบัเปนหลกั ดวยเหตนุีจ้งึกำจดัอำเภอใจของลกู ๆ ของ
พระบดิาบนสวรรคและความจำเปนทีต่องมพีระผชูวยใหรอดมาทน
ทุกขและไถคนเหลานั้น
โมเสส 4:3 อำเภอใจของมนุษย
เอล็เดอรดลัลนิ เอช. โอคส สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองกลาว
วา “วธิขีองซาตานทีร่บัรองวา ‘สกัคนหนึง่กจ็ะไมหายไป’ (โมเสส
4:1) จะ ‘ทำลายอำเภอใจของมนษุย’ (โมเสส 4:3) ภายใตแผนของเขา
ซาตานจะเปนนายของเรา เขาจะ ‘[ชกันำเรา] ไปเปนทาสตามความ
ประสงคของเขา’ (โมเสส 4:4) หากปราศจากอำนาจแหงการเลือก
เราจะเปนเพียงหุนยนตหรือหุนเชิดในมือของเขา” (“Free Agency
and Freedom,” in The Book of Mormon: Second Nephi, The Doctri-
nal Structure, ed. Monte S. Nyman and Charles D. Tate Jr. [1989], 4)
โมเสส 4:4 ความปรารถนาของซาตาน
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมธิ สอนวา “อยาลมืวาคนชัว่คนนัน้มอีำนาจ
ยิ่งใหญในโลก และเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะทำใหความคิดของ
มนุษยมืดมน ตอจากนั้นก็เสนอความเท็จและการหลอกลวงเขาไป
ภายใตหนากากบงัหนาของความจรงิ ซาตานเปนนกัลอกเลยีนแบบ
ที่เชี่ยวชาญ เมื่อใดที่โลกไดรับความจริงพระกิตติคุณเพิ่มขึ้น เมื่อ
นั้นเขาจะแพรกระจายเหรียญปลอมของคำสอนเท็จ จงระวังเงิน
ปลอมของเขา ทานจะใชซื้ออะไรไมไดเลยนอกจากความผิดหวัง
ความทกุขยาก และความตายทางวญิญาณ” (“Witchcraft,” Juvenile
Instructor, 15 Sept. 1902, 562)
ประธานบริคัม ยัง กลาววา “ทุกคนที่ปรารถนาและพยายามจะเปน
สิทธิชน ถูกจับตามองอยางใกลชิดจากวิญญาณที่ตกแลวซึ่งมาที่นี่
เมื่อลูซิเฟอรตก และจากวิญญาณของบรรดาคนชั่วที่อยูที่นี่ในราง
กายและจากไปแลว…วญิญาณเหลานัน้ไมเคยอยเูฉย เขากำลงัจบัตา
มองทุกคนที่ปรารถนาจะทำสิ่งถูกตอง และกระตุนคนเหลานั้นอยู
ตลอดเวลาใหทำสิง่ผดิ” (in Journal of Discourses, 7:239)
โมเสส 4:6 ซาตานไมรูพระดำริของ
พระผูเปนเจา
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ อธิบายวาที่จริงซาตาน “สงเสริมจุดประ
สงคของพระผสูรางโดยลอลวงอฟี แตทวาจดุมงุหมายของเขาคอืเพือ่
ทำลายแผนของพระเจา เราทราบอยางแนชดัวา ‘เขาหารพูระดำรขิอง
พระผเูปนเจาไม ดงันัน้เขาจงึพยายามทำลายโลก’ [โมเสส 4:6] แต
ทวาความเพียรพยายามอันโฉดชั่วของเขา ซึ่งหางไกลจากมาตรการ
ขัน้ตนทีน่ำไปสกูารทำลาย กลบัชวยสนบัสนนุแผนแหงความเจรญิ
กาวหนานรินัดรของมนษุย” (The Articles of Faith, 69)

โมเสส 4:7-19
การตกของแอดัมและอีฟ

โมเสส 4:10 “เจาจะไมตายแนนอน”
พระผเูปนเจาทรงบอกแอดมัวาเขา
จะตายหากกินผลของตนไมแหง
ความรถูงึความดแีละความชัว่ ขอ
ความของซาตานที่วาแอดัมจะไม
ตายเปนพฤตกิรรมชัว่ชาและแสดง
ถึงธรรมชาติที่ชั่วรายของซาตาน
“บิดาของความเท็จทั้ งหมด”
(โมเสส 4:4) เพราะเขาพยายามที่
จะแสดงใหเห็นวาพระผูเปนเจา
เปนคนโกหก แตพระผูเปนเจา
ทรงเปนพระผูเปนเจาแหงความ
สัจจริงและตรัสเท็จไมได  (ดู
อีเธอร 3:12) ไมนานหลังจาก

แอดัมและอีฟรับสวนผลไมตองหาม ทั้งสองถูกบังคับใหออกจาก
สวนและทีป่ระทบัของพระเจา จงึรบัความตายทางวญิญาณดวย เหตนุี้
นอกจากนีเ้มือ่เขาตก รางกายเปลีย่นจากสภาพอมตะเปน สภาพมตะ
และจงึกลบัขึน้อยกูบัความตายทางรางกายดงันัน้ (ด ูค.พ. 29:40-43)
โมเสส 4:11 “เจาจะเปนดังพระผูเปนเจา
รูความดีและความชั่ว”
เมือ่แอดมัและอฟีรบัสวนผลนัน้ ทัง้สองกลบัเปนมตะและ ในแงของ
การรูความดีและความชั่ว จึงเริ่มกลับเปนเหมือนพระผูเปนเจา แต
ซาตานบอกเปนนัยวาพระผูเปนเจาทรงหามไมใหแอดัมและอีฟรับ
สวนผลนั้นเพราะพระผูเปนเจาไมตองการใหเขากลับเปนดังพระ
ผูเปนเจา โดยพยายามทำใหดูเหมือนวาเจตนาของพระผูเปนเจา
เปนความเห็นแกตัว ความจริงคือ งานและรัศมีภาพของพระผูเปน
เจาคอื เพือ่ชวยใหลกูทกุคนของพระองคกลบัเปนดงัทีพ่ระองคทรง
เปนสกัวนัหนึง่ (ด ูโมเสส 1:39)
โมเสส 4:12 ทำไมแอดัมและอีฟ
จึงรับสวนผลนั้น
แอดมัและอฟีไมไดรบัสวนผลนัน้เพราะรกัซาตานมากกวาพระผเูปนเจา
หรือเพราะทั้งสองคนตองการกบฏตอพระผูเปนเจา เอ็ลเดอรดัลลิน
เอช. โอคส สอนวา
“อีฟเปนคนแรกที่ฝาฝนขอกำหนดของอีเด็น ทั้งนี้เพื่อจะไดเริ่มตน
สภาพของชวีติมตะ การกระทำของเธอ ไมวาจะเปนอยางไรกต็าม โดย
ทางกฎเกณฑถือวาเปนการลวงละเมิด แตในนิรันดร ถือเปน
ความจำเปนอยางยิง่ทีจ่ะเปดประตสูชูวีตินรินัดร แอดมัแสดงปญญา
ของเขาโดยทำเชนเดียวกัน ดวยเหตุนี้อีฟและ ‘แอดัมตกเพื่อมนุษย
จะไดเปนอย’ู [2 นไีฟ 2:25]
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“ชาวครสิตบางคนประณามอฟีสำหรบัการกระทำของเธอ โดยสรปุ
วาเธอและบุตรสาวของเธอสมควรถูกตำหนิ เพราะการกระทำนั้น
สทิธชินยคุสดุทายจะไมทำเชนนัน้! จากการเปดเผยทีเ่ราทราบ เราชืน่
ชมการกระทำของอีฟตลอดจนยกยองปญญาและความกลาหาญ
ของเธอในฉากใหญนัน้ทีเ่รยีกวาการตก…บรคิมั ยงั ประกาศวา ‘เรา
ไมควรตำหนมิารดาอฟี ไมแมแตนอย’ (in Journal of Discourses,
13:145) เอล็เดอรโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ กลาววา ‘ขาพเจาไมเคยกลาว
ถงึสวนทีอ่ฟีทำในการตกครัง้นีว้าเปนบาป ทัง้ขาพเจาจะไมกลาวหา
วาแอดัมทำบาป…นี่เปนการลวงละเมิดกฎ แตไมใชบาป…เพราะ
เปนสิง่ทีแ่อดมัและอฟีตองทำ!’ [Doctrines of Salvation, 1:114-15]”
(in Conference Report, Oct. 1993, 98; or Ensign, Nov. 1993, 73)
โมเสส 4:12 ความแตกตางระหวางการลวง
ละเมิดและบาป
เอล็เดอรดลัลิน เอช. โอคส กลาววา “การตรงกนัขามระหวาง บาป และ
การลวงละเมดิ ทำใหเรานกึถงึถอยคำทีถ่ีถ่วนในหลกัแหงความ เชือ่
ขอสอง: ‘เราเชื่อวามนุษยจะไดรับโทษเพราะ บาป ของตน และมิ
ใชเพราะ การลวงละเมดิ ของแอดมั’ (เนนตวัเอน) ทัง้ยงัสะทอนให
เหน็ถงึลกัษณะพเิศษในกฎดวย การกระทำบางอยาง เชนฆาตกรรม
ถอืเปนความผดิเพราะมนัผดิในเนือ้หา การกระทำอืน่ เชนการผาตดั
โดยไมมีใบอนุญาต เปนความผิดเพียงเพราะเปนขอหามทาง
กฎหมาย ภายใตลกัษณะพเิศษเหลานี ้การกระทำทีก่อใหเกดิการตก
จึงไมใชบาป-ผิดในเนื้อหา-แตเปนการลวงละเมิด-ผิดเพราะเปนขอ
หามตาม กฎเกณฑ มกัจะไมใชถอยคำเหลานีเ้พือ่บงชีส้ิง่ทีต่างออกไป
แตดูเหมือนวาลักษณะพิเศษดังกลาวจะมีความหมายในกรณีของ
การตก” (in Conference Report, Oct. 1993, 98; or Ensign, Nov. 1993,
73)
อีกความหมายหนึ่งของคำวา ลวงละเมิด คือ “ล้ำขีดจำกัดหรือ
สถานภาพที่กำหนดไว” แอดัมและอีฟล้ำขีดจำกัดที่จะทำใหเขาคง
อยูในสวนอีเด็นตลอดกาล และในการทำเชนนั้นชวยเปดโอกาสให
กบัชวีติมตะของเราทกุคน
โมเสส 4:14 แอดัมและอีฟพยายามซอนตัว
จากพระผูเปนเจา
โมเสส 3:25 บอกเราวากอนการตก แอดัมและอีฟไมอาย ถึงแมจะ
เปลือยเปลา แตทันทีที่ทั้งสองรูถึงความดีและความชั่ว ก็รูสำนึกถึง
การไมเชือ่ฟงและความไมมคีาควรของตนตอพระพกัตรพระผเูปนเจา
อาจจะกลาวไดวา ทั้งสองรับรูและอายตอ “ความเปลือยเปลา”
ทางวิญญาณของตนเอง ในฐานะมนุษยที่ตกแลว เขาจึงตองเผชิญ
หนากับพระผูเปนเจาดวยความรูสึกผิด ดังที่แอลมาอธิบายใหโคริ
แอนทอนบุตรของเขาฟงวา “ลูกซอนความผิดของลูกใหพนพระผู
เปนเจาไมได และหากลูกไมกลับใจ มันจะอยูเปนประจักษพยาน
กลาวโทษลกูในวนัสดุทาย” (แอลมา 39:8; ด ู2 นไีฟ 9:14 ดวย)

โมเสส 4:15-19 พระผูเปนเจาทรงถามแอดัม
และอีฟวาเขากินผลไมใชไหม
พระผเูปนเจา “ทรงรทูกุเรือ่ง และไมมเีรือ่งใดทีพ่ระองคไมทรงร”ู (2
นีไฟ 9:20) แลวทำไมพระผูเปนเจาจึงถามแอดัมและอีฟดวยคำถาม
ในโมเสส 4:15-19 เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกีสอนวา เพราะ
“ความรับผิดชอบ สวนตัวสำหรับการกระทำของทุกคนอยูภายใต
แผนพระกติตคิณุทัง้หมด และเปนการแตกแขนงตามธรรมชาตขิอง
กฎแหงอำเภอใจ” (Mormon Doctrine, 15)

โมเสส 4:20-32
ผลของการตก

โมเสส 4:20 งูถูกสาปแชง
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกเีขยีนวา “ตัง้แตวนัทีซ่าตานพดูโดยปาก
ของงูเพื่อลอลวงอีฟใหรับสวนผลไมตองหาม (โมเสส 4:5-21)
ซาตานจงึมชีือ่วา ‘ง ูเฒาตวันัน้’ (ววิรณ 12:9; 20:2; ค.พ. 76:18; 88:110)
เปนชื่อที่เหมาะสมอยางยิ่ง เพราะบงบอกถึงความฉลาด แกมโกง
เลหกระเทห  เต็มไปดวยเลห เพทุบาย  และความปลิ้นปลอน
หลอกลวง” (Mormon Doctrine, 704)

“การถูกสาปแชงตรงกันขามอยางมากกับการไดรับพร พรของพระ
ผูเปนเจากอใหเกิดความดี ขณะที่การสาปแชงของพระองคทำ
ใหความชั่วเกิดกับคนที่สมควรไดรับมัน ดวยเหตุนี้ซาตานจึงรูตาม
ความหมายในเชงิสญัลกัษณวา เขาจะไมมสีทิธิไ์ดรบัชวีติบนโลกนี้
แมดงัทีว่วัควายและสตัวอืน่ม”ี (Ellis T. Rasmussen, A Latter-day
Saint Commentary on the Old Testament [1993], 16)
โมเสส 4:21 ความเปนอริ
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสันสอนวา “ความเปนอริ หมายถึง
“ความเกลยีดชงัตอ ความเปนปฏปิกษตอ หรอืสภาพของการตอตาน”
(in Conference Report, Apr. 1989, 3; or Ensign, May 1989, 4)
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โมเสส 4:21 “ลูกหลานของนาง”
หมายถึงพระผูชวยใหรอด พระเยซูคริสต
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ เขียนวา “แอดัม ปตุของมนุษยชาติ
รูสึกปลื้มปติยินดีในความแนนอนของการปฏิบัติศาสนกิจที่ไดรับ
การแตงตัง้ของพระผชูวยใหรอด โดยการยอมรบัสิง่นี ้ทาน ซึง่เปน
ผลูวงละเมดิ จะไดรบัการไถ คำกลาวโดยยอของแผนแหงความรอด
ซึ่งผูสรางแผนคือพระเยซูคริสต ปรากฏในคำสัญญาที่พระผูเปน
เจาใหไวเกี่ยวกับการตกวา ถึงแมมาร สัญลักษณคืองูในอีเด็น มี
อำนาจทีจ่ะทำใหสนเทาของลกูหลานของแอดมัฟกช้ำ แตอำนาจทีจ่ะ
ทำใหศีรษะของปฏิปกษฟกช้ำจะมาทางลูกหลานของนางเปนเรื่อง
นาสนใจที่วาความแนนอนของชัยชนะในที่สุดเหนือบาปและผลที่
หลีกเลีย่งไมไดของมนั หรอืความตาย ซึง่ซาตาน หรอืศตัรคูนสำคญั
ของมนษุยชาต ิเปนผแูนะนำใหโลกรจูกัทัง้สองสิง่นี ้จะเปนจรงิโดย
ทางลูกหลานของนาง คำสัญญานี้ไมไดทำกับมนุษยคนใดหรือคูใด
กรณีเดียวที่ลูกหลานจากนางถูกแยกจากบิดาในชีวิตมตะคือ การ
ประสูติของพระเยซูคริสต ผูทรงเปนพระบุตรทางโลกของมารดา
มตะ ถือกำเนิดโดยพระบิดาอมตะ พระองคทรงเปนพระบุตรองค
เดยีวทีถ่อืกำเนดิจากพระบดิานรินัดรในเนือ้หนงั และเกดิจากหญงิ”
(Jesus the Christ, 3 rd ed. [1916], 43)
โมเสส 4:22 “เราจะทวคีวามเศราสลดของเจา”
คำฮีบรูของ “ทวี” คือ rabah (raw-bah) หมายถึงซ้ำแลวซ้ำเลา
ไมไดบอกเปนนัยวาความเศราสลดที่ ใหญหลวงมากขึ้น แต
บอกวาความเศราสลด ซ้ำแลวซ้ำเลา คำฮีบรูของ “ความเศราสลด”
ในเรือ่งราวจากปฐมกาล (ปฐมกาล 3:16) มาจากคำวา atsab (aw-tsab)
ซึง่หมายถงึ “การทำงานหนกั” หรอื “ความเจบ็ปวด” ถงึแมคำเหลานี้
จะบอกเปนนยัวางานหนกัและความทกุขยากจะเปนสวนหนึง่ในชวีติ
ของอีฟแตอีฟก็ไมไดมองสภาพที่เกิดขึ้นกับเธอโดยผานการตก
วาเปนการสาปแชง (ด ูโมเสส 5:11) โมเสส 4:22 “เปนการเปดเผย
ที่ยิ่งใหญตอหญิง อีฟและบุตรสาวของเธอจะกลับเปนผูสรางรวม
กบัพระผเูปนเจาไดโดยเตรยีมรางกายไวรบัลกูทางวญิญาณของพระองค
ทีจ่ะมาอยบูนโลกและตอไปในนรินัดร การเปนมารดาอาจจะทำให
ตองแบกรบัความไมสะดวกสบาย ความทกุขยาก ความเจบ็ปวดอยาง
รนุแรงและความเศราสลด พระเจาทรงบอกไวแลววาสิง่เหลานีเ้ปน
ผลตามธรรมชาต ิไมใชการสาปแชง” (Rasmussen, Latter-day Saint
Commentary, 17)
โมเสส 4:22 “เขาจะปกครองดูแลเจา”

เกี่ยวกับวลีนี้ ประธานสเปนเซอร
ดับเบิลยู. คิมบัลล กลาววา “ขาพเจา
มคีำถามเกีย่วกบัคำวา ปกครอง เนือ่ง
จากคำนี้ใหความเขาใจที่ไมถูกตอง
ขาพเจาอยากจะใชคำวา คุมครอง
มากกวา เพราะนัน่คอืสิง่ทีเ่ขาทำ
“สามีที่ชอบธรรมจะคุมครองภรรยา
และครอบครัวของเขา” (เลียโฮนา

กันยายน 1997 หนา 8) ในเอเฟซัส 5:22-31 และคำสอนและพันธ
สัญญา 121:41-46 พระเจาประทานคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่
สามจีะคมุครอง
โมเสส 4:23-25 “ดินจะถูกสาปแชงเพื่อเห็น
แกเจา”
ประธานมาเรียน จี. รอมนีย สอนวา “สังเกตวาการสาปแชง ไมได
ตกอยกูบัแอดมั แตตกอยกูบัดนิเพือ่เหน็แกแอดมั แทนทีจ่ะเปนการ
สาปแชงแอดมั กลบักลายเปนพรสำหรบัเขา” (in Conference Report,
Oct. 1976, 168; or Ensign, Nov. 1976, 125)
ประธานบรคิมั ยงั กลาววา ผลของการตกเปนสากล “การสาปแชง
เกดิขึน้กบัผลไม ผกั และแผนดนิแมของเรา มนัเกดิขึน้กบัสตัวเลือ้ย
คลาน ธญัพชืในทงุ ปลาในทะเล และทกุสิง่ทีเ่กีย่วของกบัโลกนี”้ (in
Journal of Discourses, 10:312) นบัจากเวลาของการตก หนามและ
ไมมีหนามงอกจากดินขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการทำงานหนัก
อยางไมหยุดยั้งเทานั้นที่แอดัมจะสามารถเพาะปลูก บำรุงเลี้ยง
และเกบ็ เกีย่วพชืผลจากดนิเพือ่การอยรูอดของเขา กอนการตก เขามี
หนาที่ “ตกแตง” และ “รักษา” สวนอีเด็น (โมเสส  3:15)
หลังจากการตก เขาทราบวาตนเองตองทำงานโดยเหงือ่จากหนาผาก
เพือ่ใหมอีาหาร เลีย้งชพี
โมเสส 4:23 “ในความเศราสลดเจาจะกิน
จากมันตลอดวันเวลาของชีวิตของเจา”

“หากอีฟตองทำงานเพื่อใหออกผล แอดัมก็ตองทำงานดวยเชนกัน
(ปฐมกาล 3:17-19; โมเสส 4:23) เพื่อทำใหแผนดินโลกออกผล
ทั้งสองตางทำใหชีวิตเกิดขึ้นดวยหยาดเหงื่อและน้ำตา แตแอดัม
ไมไดเปนฝายที่ไดรับสิทธิพิเศษ หากงานของเขาไมหนักหนาเทา
ของเธอก็ตองยืดเวลาออกไปอีก ชีวิตของอีฟจะอยูไปอีกนานหลัง
จากการคลอดบตุร-‘กระนัน้เจาจะไดรบัการไวชวีติ’-ขณะทีก่ารตราก
ตรำงานหนกัของแอดมัตองดำเนนิตอไปจนถงึทีส่ดุของวนัเวลาของ
เขา ‘ในความเศราสลดเจาจะกนิจากมนั ตลอด วนัเวลาของชวีติของ
เจา!’ แมจะเกษยีณแลวกห็นไีมพนความเศราสลดนัน้” (Hugh Nibley,
Old Testament and Related Studies, John W. Welch, Gary P. Gillum,
and Don E. Norton, eds. [1986], 90)
โมเสส 4:25 ความตายเขามาในโลก
เพือ่ชีใ้หเหน็ถงึความเทจ็ของสิง่ทีซ่าตานกลาวกบัอฟี (ด ูโมเสส 4:10)
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พระเจาทรงบอกแอดัมวา “เจาจะตายแนนอน” (ขอ 25) แอดัมและ
อีฟประสบความตาย ทางวิญญาณ เมื่อถูกขับออกจากสวนอีเด็น
และจากที่ประทับของพระเจา ทั้งสองคนกลับมีชีวิตมตะและดวย
เหตนุีจ้งึตองประสบกบัความตาย ทางรางกาย
โมเสส 4:27 พระผูเปนเจาทรงทำเสื้อ
ดวยหนังใหแกแอดัมและอีฟ
วล ี“เสือ้ดวยหนงั” อาจจะเปน “เสือ้ผา” หรอื “เสือ้คลมุ” กไ็ดดวย
โมเสส 4:31 เชรูบิม
เชรูบิมเปน “รูปปนที่เปนตัวแทนของทูตสวรรค ยังไมมีใครทราบ
รปูแบบทีแ่นชดั พบอยใูนอภสิทุธสิถาน บนพระทีน่ัง่กรณุาของหบี
พระโอวาท (อพยพ 25:18, 22; 1 พงศกษัตริย 6:23-28; ฮีบรู 9:5)
และในภาพที่เอเสเคียลเห็น (เอเสเคียล 10; 11:22)” (Bible Dictio-
nary, “Cherubim,” 632)

โมเสส 5:1-15
แอดัมและอีฟไดรับการสอนพระกิตติคุณ

รับผิดชอบเบื้องตนในการเลี้ยงดูลูก ๆ ในความรับผิดชอบอันศักดิ์
สิทธิ์เหลานี้ บิดาและมารดาจำตอง ชวยเหลือกันในฐานะเปนหุน
สวนเทา ๆ กนั” (เลยีโฮนา ตลุาคม 1998 “ครอบครวั: ถอยแถลงตอ
โลก” เนนตวัเอน)
โมเสส 5:5 “ลูกตัวแรกของฝูงของเขา”
“คำวา ‘ลกูตวัแรก’ กำหนดคณุสมบตัแิละขอจำกดัทีแ่นชดั แมกระทัง่
วดัคณุภาพของศรทัธาทีใ่ชในการถวายบชูา ‘ลกูตวัแรก’ไมจำเปนวา
ตองหมายถงึลกูตวัแรกของฝงู แตหมายถงึลกูหวัปของแมทีพ่เิศษสดุ
ในฝงู ‘ลกูตวัแรก’ เปนตวัผ ู‘ตวัแรกทีอ่อกจากครรภ’ ของแม (อพยพ
13:2; 34:19) แมแตละตวัออกลกูตวัแรกไดเพยีงตวัเดยีวในชวงชวีติ
ของมนั แตแกะฝงูหนึง่มลีกูตวัแรกเกดิมาหลายตวัในแตละป เพือ่ให
รวูาลกูแกะตวัใดสามารถนำมาเปนเครือ่งถวายบชูาได เจาของจะตอง
รจูกัฝงูแกะของเขา โดยทำเครือ่งหมายไวทีต่วัแมและตวัลกู มฉิะนัน้
แลว เขาจะรไูดอยางไรวาแมตวัไหนออกลกูเปนครัง้แรก ไมมทีางที่
ชายคนหนึง่ แอดมัหรอืคนอืน่ ๆ  จะรไูดวาตวัผตูวัไหนเปนลกูตวัแรก
เวนแตจะจดบันทึกและเขียนลักษณะพิเศษบางอยางของตัวแมและ
ตัวลูกเอาไว ขอกำหนดนี้จะขจัดปจจัยของความบังเอิญและการ
เชือ่ฟงตามอำเภอใจ หรอืการเชือ่ฟงเปนครัง้คราว ศรทัธาของคน ๆ
หนึ่งไมเพียงแสดงออกในความเต็มใจที่จะถวายบูชาเทานั้น แตใน
การดแูลเอาใจใสทีเ่รยีกรอง และการเตรยีมทีจ่ำเปนกอนจะเลอืกสตัว
ตวัทีเ่หมาะสม
“พระคัมภีรที่พิเศษขอนี้แสดงใหเห็นแนวคิดที่วา พระบัญญัติของ
พระผูเปนเจาเรียกรองความเอาใจใสใจที่ชาญฉลาดและจริงใจ
ของผูที่กำลังแสวงหาความรอด ทั้งยังใหเหตุผลสำหรับขอสังเกต
ของเปาโลทีว่า ‘ถาไมม ี[ศรทัธา] แลว จะเปนทีพ่อพระทยัของ [พระผู
เปนเจา] กไ็มไดเลย’ (ฮบีร ู11:6) เพราะหากปราศจากศรทัธา คน ๆ
นั้นจะไมจดบันทึกและทำเครื่องหมาย (อยางนอยก็ทางใจ) วาสัตว
ตวัใดเหมาะทีจ่ะนำมาถวายบชูา” (Robert J. Matthews, “The Doc-
trine of the Atonement,” in Studies in Scripture, Volume Two: The
Pearl of Great Price, ed. Robert L. Millet and Kent P. Jackson
[1985], 118-19)

โมเสส 5:5-6 แอดัมและอีฟเชื่อฟง
ประธานเดวดิ โอ. แมคเคย กลาววา “เราอยามองขามหลกัธรรมแหง
การเชือ่ฟงเปนอนัขาด การเชือ่ฟงเปนกฎขอแรกของสวรรค” (Gos-
pel Ideals [1953], 484) ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน สอนวา
“การทดสอบที่ยิ่งใหญของชีวิต คือ การเชื่อฟงพระผูเปนเจา” (in
Conference Report, Apr. 1988, 3; or Ensign, May 1988, 6)
เอล็เดอรเฮนรยี ด.ี เทยเลอร อดตีผชูวยโควรมัอคัรสาวกสบิสอง กลาว
วา “ขาพเจาชอบบทเรยีนทีด่ทีีแ่อดมั บดิาคนแรกของเราสอน และตวั
อยางอนันาประทบัใจของทาน ทานไดรบับญัชาจากพระเจาใหถวาย
ลูกตัวแรกของฝูงเปนเครื่องบูชา ทานไมทราบเหตุผลของคำสั่งนั้น
แตทานเชื่อฟงพระบัญญัติโดยไมลังเล ‘และหลังจากนั้นหลายวัน
เทพของพระเจามาปรากฏตอแอดัม โดยกลาววา ทานถวายเครื่อง
บูชาพระเจาทำไม’ แอดัมตอบดวยคำตอบที่ดีเยี่ยมและไมสงสัยวา

โมเสส 5:1-2 แอดัมและอีฟทำงานรวมกัน
นัยสำคัญของโมเสส 5:1-2 มีความหมายลึกซึ้งในแงของการโจมตี
และการทาทายมากมายทีเ่กดิขึน้ในทกุวนันีเ้กีย่วกบัสมัพนัธภาพใน
การแตงงานและครอบครัว ในถอยแถลงตอโลกเกี่ยวกับครอบครัว
ฝายประธานสงูสดุและโควรมัอคัรสาวกสบิสองกลาววา

“สามีและภรรยามีความรับ
ผิดชอบอันทรงเกียรติที่จะรัก
และดูแลกันเชนเดียวกับที่จะรัก
และดแูลลกู ๆ  ‘บตุรทัง้หลายเปน
มรดกจากพระเจา’ (สดดุ ี 127:3)
บิดามารดามีหนาที่อันศักดิ์สิทธิ์
ที่จะเลี้ยงดูลูก ๆ ดวยความรัก
และความชอบธรรม จดัหาปจจยั
สนองความตองการทางรางกาย
และทางวิญญาณ สอนพวกเขา
ใหรักและรับใชกัน ใหเชื่อฟง
พระบัญญัติของพระผู เปนเจา

และเปนพลเมืองดี เชื่อฟงกฎหมายของประเทศ ไมวาพวกเขาจะ
อาศยัอย ูณ ทีใ่ด…
“…การแตงงานและครอบครวัทีป่ระสบความสำเรจ็ไดรบัการสรางขึน้
และคงไวบนหลักธรรมแหงศรัทธา การสวดออนวอน การกลับใจ
การใหอภัย ความเคารพ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การทำงาน
และกิจกรรมสันทนาการที่ดีงาม โดยแผนของพระผูเปนเจา บิดา
เปนผนูำครอบครวัดวยความรกั ดวยความชอบธรรม และรบัผดิชอบ
ทีจ่ะจดัหาสิง่จำเปนตาง ๆ ของชวีติ และคมุครองครอบครวั มารดา



17

‘ขาพเจาหารไูม นอกจากพระเจาทรงบญัชาขาพเจา’ (โมเสส 5:5-6)
สำหรับแอดัม นี่ไมใชเรื่องของการเชื่อฟงแบบหลับหูหลับตา แต
แสดงถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาอันสมบูรณและไมสั่นคลอนใน
พระดำรัสและคำแนะนำจากพระเจา” (“Faith,” Improvement Era,
Dec. 1970, 44)
โมเสส 5:5-8 สัตวบูชา
องคประกอบของสัตวบูชาชี้ไปที่การชดใชของพระเยซูคริสต
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกสีอนวา “นบัตัง้แตแอดมัมาถงึโมเสส
จากโมเสสมาถึงการเสด็จมาของพระเจาพระเยซูคริสตในเนื้อหนัง
ทัง้ในสวนของพระกติตคิณุ หรอืกฎของโมเสส แลวแตกรณ ีสทิธชิน
ทุกคนตางถวายบูชาโดยเปรียบกับการเสียสละของพระเมษโปดก
ของพระผูเปนเจา…สำหรับคนเลี้ยงแกะที่ชีวิตของเขาขึ้นอยูกับ
ฝงูแกะ ไมมกีารเปรยีบเทยีบใดดไีปกวาสิง่นีอ้กีแลว” (A New Witness
for the Articles of Faith, 114-15)
โมเสส 5:8 แอดัมและอีฟไดรับการสอนถึง
ความสำคัญของพระนามของพระคริสต
“แนวคดิทีส่ำคญัทีส่ดุประการหนึง่ของ [โมเสส 5:8] คอื การประกาศ
ที่ชัดเจนวาแอดัมตองทำทุกสิ่ง ‘ในพระนามของพระบุตร’ กลับใจ
และ ‘เรยีกหาพระผเูปนเจาในพระนามของพระบตุรตลอดกาลนาน’
นีเ่ปนคำสอนเดยีวกบัทีส่อนไวในขอพระคมัภรีอกีหลายขอ อาทเิชน
[กจิการ 4:12; 2 นไีฟ 31:20-21; โมไซยา 3:17; 4:8; ค.พ. 18:23-24;
โมเสส 6:52]
“เราจึงเห็นดังนี้วาคำสอนพื้นฐานที่สุดนี้ของคำสอนทั้งหมด-ที่วา
มีแผนแหงความรอดเพียงแผนเดียว มีพระผูชวยใหรอดองคเดียว-
ถูกสอนใหแกแอดัมตั้งแตตน ขอพระคัมภีรเหลานี้ระบุดวยวา
ไมมแีผนสำรองทัง้ไมมพีระผชูวยใหรอดสำรอง” (Matthews, in Stud-
ies in Scripture, Volume Two, 119-20)
ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาววา “บางคนพดูวาอาณาจกัรของพระผเูปน
เจาไมไดกอตั้งบนโลกนี้จนถึงวันเพนเทคศเต และยอหน [ผูถวาย
บัพติศมา] ไมไดสั่งสอนเรื่องบัพติศมาของการกลับใจเพื่อการ
ปลดบาป แตขาพเจากลาวในพระนามของพระเจาวา อาณาจกัรของ
พระผูเปนเจากอตั้งบนโลกนี้ตั้งแตสมัยของแอดัมมาจนถึงปจจุบัน
ไมวาเวลาใดกต็ามทีม่ชีายทีช่อบธรรมคนหนึง่บนแผนดนิโลก ผทูีพ่ระ
ผูเปนเจาจะทรงเปดเผยพระดำรัสของพระองค ตลอดจนประ
ทานพลงัและอำนาจใหเขาปฏบิตัใินพระนามของพระองค” (Teach-
ings of the Prophet Joseph Smith, 271)

โมเสส 5:10-11 แอดัมและอีฟเชื่อ
ในพระเยซูคริสต

แอดมัรวูา “ในเนือ้หนงั” หรือ ใน
รางทีฟ่นคนืชวีติ ทานจะเหน็พระ
ผูเปนเจา อีฟเปนพยานถึงความ
สุขจากการไถ เธอรูวาโดยทาง
การชดใชของพระครสิต ทัง้สอง
คนจะไดรับชีวิตนิรันดรหากยัง
คงเชื่อฟง
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความสขุ ด ู2 นไีฟ 2:25 เกีย่วกบั
การฟนคนืชวีติ ด ู2 นไีฟ 9:6-14
ประโยชนที่แอดัมและอีฟไดรับ
อันเนื่องจากการตกและการชด
ใชของพระเยซคูรสิตมสีรปุไวใน
2 นไีฟ 2:22-28

โมเสส 5:13 “และซาตานมาในบรรดาพวกเขา”
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน กลาวขณะเปนประธานโควรัมอัคร
สาวกสบิสอง วา “เมือ่ใดทีพ่ระผเูปนเจาแหงสวรรคทรงสถาปนาแผน
การของพระองคโดยการเปดเผย ซาตานจะมาในบรรดามนุษยเพื่อ
บดิเบอืนคำสอนเสมอ โดยกลาววา ‘อยาเชือ่มนั’ เขามกัจะสถาปนา
ระบบปลอมทีอ่อกแบบไวเพือ่หลอกลกูหลานมนษุย” (“A Vision and
a Hope for the Youth of Zion,” 1977 Devotional Speeches of the
Year [1978], 75)
โมเสส 5:13 “ตัณหา ราคะ และต่ำชา”
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี เขียนวา “หลังจากการตกของแอดัม
มนษุยกลบัมตีณัหา ราคะ และต่ำชาตามธรรมชาต ิเขากลบัเปน คนตก
(โมเสส 5:13; 6:49; โมไซยา 16:1-4; แอลมา 42:10; ค.พ. 20:20)
ทุกคนที่รับผิดชอบไดบนโลกนี้ตางก็สืบทอดสภาพที่ตกนี้ สภาพ
แหงการทดลองนี ้สภาพนีซ้ึง่ดเูหมอืนเรือ่งทางโลกจะมแีตธรรมชาติ
ทีเ่ปนตณัหา เขาจะอยใูนสภาพนี ้ ‘มนษุยธรรมดาเปนศตัรกูบัพระผู
เปนเจา’ จนกวาจะปฏิบัติตามแผนแหงการไถและเกิดใหมในความ
ชอบธรรม (โมไซยา 3:19) ดวยเหตนุีม้นษุยชาตทิัง้ปวงจงึจะยงัหลง
ทางและตกไปตลอดกาลหากมใิชเพราะการชดใชของพระเจาของเรา
(แอลมา 42:4-14)” (Mormon Doctrine, 267-68)
ขอความทีย่กมาตอไปนีจ้ากเอล็เดอรแมคคองกจีะชวยใหเราเขาใจคำวา
ตณัหา ราคะ และ ต่ำชา

“ในสภาพที่ตกนี้ [มนุษย] อยูภายใตตัณหา ความลุมหลง และ
ความอยากของเนื้อหนัง เขาตายทางวิญญาณ โดยถูกขับออก
จากที่ประทับของพระเจา และดวยเหตุนี้ ‘เขาอยูในโลกโดย
ไมมีพระผูเปนเจา และเขาไปในทางตรงกันขามกับธรรมชาติ
ของพระผเูปนเจา’ เขาอยใูน ‘สภาพตณัหา’ (แอลมา 41:10-11)
เขาเปนของโลก ตณัหา หมายถงึ การฝกใฝทางโลก ราคะ และ
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ความโนมเอียงที่จะสนองความพอใจของเนื้อหนัง” (Mormon
Doctrine, 113)
“สิง่ซึง่เปนราคะเปนตณัหาและต่ำชา มนัเกีย่วของกบัรางกายไม
ใชวญิญาณ ดวยเหตนุี ้ราคะ จงึครอบคลมุถงึความมวัเมาลมุหลง
ในความพึงพอใจที่เปนราคะทางเนื้อหนัง-ความลามกอนาจาร
การผดิศลีธรรมทางเพศ การมองขามความบรสิทุธิ ์เนือ่งจากการ
ตก มนษุยในสภาพธรรมชาตจิงึมตีณัหา ราคะ และต่ำชา” (702)
“บคุคลใดทีม่ารมอีำนาจเหนอื ทำใหตนเองอยใูตอำนาจของมาร
ยอมตอการชกัจงูของเขา (ทำตามการดงึดดูใจทีเ่ปนตณัหาราคะ
ของโลก) บคุคลผนูัน้ต่ำชา” (195)

โมเสส 5:16-54
เคนรกัซาตาน มากกวาพระผเูปนเจา

โมเสส 5:18-21 เคนทำเครื่องถวาย

ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนวา “โดยศรัทธาในการชดใชหรือแผน
แหงการไถ เอบลัถวายเครือ่งบชูาทีพ่ระผเูปนเจาทรงยอมรบั ซึง่เปน
ลกูตวัแรกของฝงู เคนถวายผลจากดนิ และไมเปนทีย่อมรบั เพราะเขา
ไมไดกระทำในศรัทธา เขาไมมีศรัทธา หรือไมไดแสดงศรัทธา
ซึ่งตรงขามกับแผนแหงสวรรค คือ จะตองเปนการหลั่งโลหิตของ
พระบุตรผูถือกำเนิดองคเดียวเพื่อชดใชใหมนุษย เพราะนี่คือแผน
แหงการไถ และหากไมมีการหลั่งโลหิต ก็ถือวาไมมีการปลด และ
เนื่องดวยเครื่องบูชาถูกกำหนดใหเปนแบบ เพื่อใหมนุษยเขาใจถึง
การเสียสละอันยิ่งใหญซึ่งพระผูเปนเจาทรงเตรียมไว เมื่อการถวาย
บูชาตรงขามกับสิ่งนั้น จึงไมมีการแสดงศรัทธา เพราะจะซื้อการ
ไถไมไดดวยวิธีนี้ ทั้งอำนาจแหงการชดใชไมไดกำหนดไวตามขั้น
ตอนนั้น เคนก็เลยไมมีศรัทธา และสิ่งใดที่ไมไดกระทำดวยศรัทธา
สิง่นัน้เปนบาป” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 58)
โมเสส 5:21-22 “ทำไมสีหนาของเจาบึ้ง”
ความหมายอยางหนึ่งของ สีหนา คือ การแสดงออกทางสีหนาของ
คนๆ หนึง่ ซึง่อาจเผยใหเหน็อารมณ หรือความรสูกึในใจ
โมเสส 5:23-26 เคนใชอำเภอใจของเขา
และเลือกที่จะกบฏตอพระผูเปนเจา
ศาสดาโจเซฟ เอฟ. สมธิ สอนวา “พระผเูปนเจาประทานอำเภอใจแก
มนุษยทุกคน และประทานสิทธิพิเศษแกเราที่จะรับใชหรือไมรับ
ใชพระองค ทีจ่ะทำสิง่ถกูหรอืสิง่ผดิ และสทิธพิเิศษนีจ้ะทรงมอบให
ทกุคนโดยไมเลอืกศาสนา สผีวิ หรอืสถานภาพ คนร่ำรวยมอีำเภอใจ
คนยากจนกม็อีำเภอใจ มนษุยสามารถใชอำเภอใจไดอยางอสิระเตม็ที่
พระผเูปนเจาจะไมทรงใชอำนาจใด ๆ  ของพระองคถอดถอนสิง่นีไ้ป

โมเสส 5:16-17 เคนกับเอบัล
เอ็ลเดอรโจเซฟ ฟลดิง สมิธ สอนขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสบิสอง วา
“เคนไดรับเกียรติอยางสูงใหเปนบุตรของแอดัม ทั้งยังไดรับสิทธิ
พเิศษดวยพรเดยีวกบับดิาของเขา เขาชางเปนชายทีย่ิง่ใหญเหลอืเกนิ!
ชือ่ของเขานาจะโดดเดนเจดิจรสัในฐานะโอรสผกูลาของพระผเูปนเจา!
เขานาจะไดรับยกยองใหเปนชั่วอายุอันดับหนึ่ง! แตเขาไมไดเปน
อยางนั้น!
“เคนไมไดทำบาปใหญหลวงดวยความโงเขลา เรามเีหตผุลทัง้หมดที่
จะเชื่อวาเขามีอภิสิทธิ์ที่จะยืนในที่ประทับของผูสงขาวจากสวรรค
ตามจริงแลว พระคัมภีรชี้ใหเห็นวาเขาไดรับพรโดยการติดตอกับ
พระบดิาและไดรบัคำแนะนำโดยผสูงขาวจากทีป่ระทบัของพระองค
ไมตองสงสัยวาเขาดำรงฐานะปุโรหิต หาไมแลวบาปของเขาคงจะ
ไมทำใหเขาเปนหายนะ เขาทำบาปตอความสวาง เราทราบวาเขาทำ
สิง่นีเ้พราะรกัซาตานมากกวารกัพระผเูปนเจา
“พระคัมภีรไบเบิลอาจจะชี้ใหเห็นวาเคนเปนลูกคนแรกของแอดัม
แตพระคัมภีรไบเบิลใหประวัติเพียงบางสวนเทานั้น ในหนังสือ
โมเสส เรามีมุมมองที่กวางขึ้นและมีความเขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึง
สภาพในยคุแรกนัน้ แอดมัและอฟีเปนบดิามารดาของลกู ๆ  มากมาย
ทั้งชายและหญิง แมกอนที่เคนและเอบัลจะเกิด ตามที่เราไดขอมูล
จากเรือ่งนัน้” (The Way to Perfection, 97-98)
ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนวา เอบัล “ขยายฐานะปุโรหิตที่ประสาท
แกเขา และเสยีชวีติในฐานะผชูอบธรรม ดวยเหตนุีจ้งึกลายเปนเทพ
ของพระผเูปนเจาโดยไดรบัรางกายของเขาจากคนตาย และยงัคงถอื
กุญแจแหงสมัยการประทานของเขา” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 169)
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จากพวกเขา พระองคทรงมอบอำเภอใจนี้ใหกับทุก ๆ คน นี่คือพร
ทีพ่ระผเูปนเจาโปรดประทานแกโลกของมนษุยชาต ิแกลกู ๆ  ทกุคน
ของพระองคเทาเทยีมกนั แตพระองคจะทรงควบคมุการใชอำเภอใจ
ของเราไวอยางเขมงวด ดังที่ตรัสกับคาอินเชนไร ตรัสกับเราดวย
เชนนัน้ ‘ถาเจาทำด ีเรากจ็ะพอใจรบัเจามใิชหรือ ถาเจาทำไมด ีบาปก็
หมอบอยูที่ประตู’ (ปฐมกาล 4:7) อยางไรก็ตาม มีพรอันแนชัดซึ่ง
พระผูเปนเจาประทานแกลูกหลานมนุษยตามเงื่อนไขของการใช
อำเภอใจอยางถูกตองเทานั้น” (คำสอนของประธานศาสนาจักร:
โจเซฟ เอฟ. สมธิ หนา 107-108, 318)
โมเสส 5:23-30 เคนจะปกครองเหนือซาตาน
หรือไม
ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา “มนษุยทกุคนทีม่รีางกาย มอีำนาจเหนอื
คนทีไ่มมรีางกาย” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 181)
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกกีลาววา “แอดมัเปนตวัแทนของพระเจา
บนแผนดินโลกฉันใด เคนกระทำแทนและในนามของลูซิเฟอรฉัน
นั้น จริง ๆ แลว ฆาตกรคนแรกนี้ในบรรดาฆาตกรทั้งหมดคือ ตัว
หายนะเอง เขาถูกกำหนดไวกอนการดำรงอยู และเขาจะปกครอง
ซาตานดวยตัวเองเมื่อมารและเหลาเทพของเขาถูกขับออกไป
เปนนจิ” (A New Witness For the Articles of Faith, 658)
โมเสส 5:24-25 เคนจะถูกเรียกวา หายนะ
หายนะ หมายถงึ “ความพนิาศสิน้” หรอื “สญูสิน้” เอล็เดอรบรซู อาร.
แมคคองก ีเขยีนวา “สองคนคอื เคนและซาตาน ไดรบัการขนานนาม
ทีน่าสะพงึกลวัวา หายนะ ชือ่นีม้คีวามหมายวา เขาไมมคีวามหวงัใน
ระดับแหงความรอด เขาทำใหตนเองอยูกับความเลวรายโดยสิ้นเชิง
และความรูสึกถึงความชอบธรรมถูกทำลายสิ้นในทรวงอกของเขา”
(Mormon Doctrine, 566; ด ูค.พ. 76:30-38, 43-49 ดวย)
โมเสส 5:29-31 เคนและซาตานทำ
พันธสัญญากัน
เคนเปนมนุษยคนแรกบนแผนดินโลกที่เขาสูพันธสัญญากับซาตาน
และใชพันธสัญญาเพื่อปองกันไมใหผูอื่นเปดเผยการกระทำที่
เปนบาป แตเขาไมใชคนสุดทาย ในพระคัมภีรเรียกความสัมพันธ
ของพันธสัญญาแบบนี้วา การมั่วสุมลับ สำหรับประวัติเพิ่มเติม
เกีย่วกบัการมัว่สมุลบั ด ูฮลีามนั 6:21-30; อเีธอร 8:13-25
โมเสส 5:32 เคนฆาเอบัล
ในป 1885 ฝายประธานสงูสดุออกถอยแถลงตอไปนี ้โดยพดูถงึคน
ชอบธรรมที่ทุกขทรมานเพราะคนชั่ววา “เปนจุดประสงคอัน
ชาญฉลาดในการอารกัขา [ของพระผเูปนเจา] ทีพ่ระองคทรงยอมให
คนชั่วใชอำเภอใจของเขาครั้งแลวครั้งเลาเพื่อทำใหคนที่ติด
ตามเขาทุกขทรมาน เปนเชนนี้เรื่อยมานับตั้งแตสมัยของบิดาแอดัม
ของเรา และจะยังคงเปนเชนนี้ตอไป ตราบที่ซาตานยังมีอำนาจ
เหนอืใจของลกูหลานมนษุย” (in James R. Clark, comp., Messages
of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints, 6 vols. [1965-75], 3:5; ด ูแอลมา 14:8-11 ดวย)

โมเสส 5:33 “ขาพเจาเปนอิสระ”
ความชื่นชมยินดีของเคนเปนทั้งเรื่องนาหัวเราะและนาเศรา โดย
แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาการกบฏของเขาตอพระผู เปนเจา
สมบูรณแบบเพียงใด ทานคิดวาเขาเปนอิสระจากผลในกาลขาง
หนาหรือไม (ดู โมเสส 4:23-31) เขาพิจารณาวาตนเองเปนอิสระ
จากตวัอยางทีช่อบธรรมของเอบลัหรือไม (ด ู1 ยอหน 3:12) หรอืเขา
รูสึกวาตนเองเปนอิสระเพราะร่ำรวยหรือไม พระคัมภีรแสดงให
เหน็ชดัเจนวา เคนอยใูนความเปนทาสและการกลาวโทษโดยสิน้เชงิ
ไมใชเสรภีาพทีแ่ทจรงิ (ด ู2 นไีฟ 2:27)
โมเสส 5:34 “ขาพระองคเปนผูดูแลนองชาย
ขาพระองคหรือ?”
เอล็เดอรดลัลนิ เอช. โอคส กลาววา
“เราเปนผูดูแลนองชายของเราหรือ? อีกนัยหนึ่งคือ เรามีหนาที่ตอง
ดูแลความผาสุกของเพื่อนบานขณะที่เราพยายามหาอาหารประ
จำวันหรือ? กฎทองคำของพระผูชวยใหรอดตอบวาเราเปนผูดูแล
นองซาตานตอบวาเราไมไดเปน
“บางคนถูกซาตานลอลวงใหทำตามตัวอยางของเคน เขาโลภอยาก
ไดทรัพยสมบัติ จึงทำบาปเพื่อใหไดมา บาปอาจเปนการฆาตกรรม
การปลน หรือลักขโมย อาจเปนการตมตนุหรอืหลอกลวง แมอาจจะ
เปนการจัดการที่ชาญฉลาดแตถูกกฎหมายโดยใชขอเท็จจริง
หรอือทิธพิลเพือ่เอาเปรยีบอกีคนหนึง่ โดยมขีอแกตวัแบบนีเ้สมอวา
‘ขาพระองคเปนผดูแูลนองชายของขาพระองคหรอื’” (in Conference
Report, Oct. 1986, 25; or Ensign, Nov. 1986, 20)
โมเสส 5:36-39 เคนถูกสาปแชง
คำสาปแชงสวนหนึง่ทีเ่คนไดรบัเพราะฆาเอบลัคอื ดนิจะ “ไมใหพลงั
ของมนัแก [เคน]” อกีตอไป และเขาจะเปน “คนหลบหนแีละคนจร
จัด” (โมเสส 5:37) คนหลบหนีคือ คนที่วิ่งหนีกฎ คนจรจัดคือคน
ทีไ่มมบีาน เคนถกูไลออกไป “จากพระพกัตรพระเจา” ดวย (โมเสส
5:39) ศาสดาโจเซฟ สมิธ กลาววา “อำนาจ รัศมีภาพ และพรของ
ฐานะปุโรหิตจะไมอยูกับคนที่ไดรับการวางมือแตงตั้งอีกตอไป
เวนแตความชอบธรรมของเขาจะยังคงอยู เคนไดรับมอบอำนาจ
ใหถวายบชูาดวย แตไมไดถวายในความชอบธรรม เขาจงึถกูสาปแชง
นี่หมายความวา จะตองปฏิบัติพิธีการตามแบบที่พระผูเปนเจา
ทรงกำหนด มฉิะนัน้ฐานะปโุรหติของเขาจะเปนการสาปแชง แทน
ทีจ่ะเปนพร” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 169)
โมเสส 5:39-40 เคร่ืองหมายถูกวางไวบนเคน
พึงสังเกตวา เครื่องหมาย ที่ใหกับเคนไมไดเปนสิ่งเดียวกับ การ
สาปแชง ที่เขาไดรับ เครื่องหมายมีไวเพื่อบอกใหรูวาเขาเปนคน
หนึ่งที่พระเจาทรงสาปแชง มันถูกวางไวบนเคนเพื่อไมใหคนที่พบ
เขาฆาเขา เรื่องราวคลายกันที่แสดงใหเห็นความแตกตางระหวาง
เครื่องหมายและการสาปแชงคือ เรื่องที่พระเจาทรงวางเครื่องหมาย
และการสาปแชงไวบนชาวเลมนัและลกูหลานของเขา (ด ู2 นไีฟ 5:20-
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24; แอลมา 23:16-18) ควรสังเกตวา การสาปแชงเปนไปตาม
การไมเชือ่ฟงของบคุคล และการสาปแชงจะออกไปเมือ่เชือ่ฟงพระผู
เปนเจา แตจะไมเอาเครือ่งหมายออกไปในทนัท ีอยางไรกด็ ีในทีส่ดุ
เครือ่งหมายจะถกูเอาออกไปจากบางคนดวย (ด ู3 นไีฟ 2:12-16)

โมเสส 5:55-59
มีการสั่งสอนพระกิตติคุณ ตั้งแตการเริ่มตน

โมเสส 5:55 ใครคอื “บรรดาบตุรของมนษุย”
บรรดาบตุรของมนษุย คอื คนชัว่ ตรงขามกบับตุรของพระผเูปนเจา
ซึง่คอืผทูำตามพนัธสญัญาของพระผเูปนเจา (ด ูโมเสส 8:13-15 ดวย)
โมเสส 5:58 แอดัมและอีฟไดรับการสอน
พระกิตติคุณอยางไร
หลังจากการตก พระผูเปนเจาทรงเปดเผยแผนแหงความรอดแก
แอดัมและอีฟ เพื่อใหรูวาจะกลับไปยังที่ประทับของพระองคและ
มชีวีตินรินัดรอยางไร โมเสส 5:4-9 อธบิายวาพระผเูปนเจาประทาน
พระกิตติคุณแกแอดัมและอีฟโดยสุรเสียงของพระองค เอง
โดยผานเทพ และโดยพระวญิญาณบรสิทุธิ ์(ด ูแอลมา 12:27-33 ดวย)
โมเสส 5:59 “ยืนยันสิ่งทั้งหมดกับแอดัม
ดังนั้นโดยพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์”

ใน American Dictionary of the
English Language ป 1828 ของ
เวบสเตอร (ซึ่งสะทอนใหเห็น
ถงึการใชในสมยัของศาสดาโจเซฟ
สมธิ) ใหจำกดัความของ ยนืยนั วา
“ทำใหหนักแนนมากขึ้น เสริม
สรางใหแข็งแกรง หรือกำหนด
ขึน้” เอล็เดอรบอยด เค. แพคเกอร
กลาววา “พธิกีารและพนัธสญัญา
กลายเปนหนังสือรับรองของเรา

สำหรบัการเขาสทูีป่ระทบั [ของพระผเูปนเจา] การรบัสิง่เหลานีอ้ยาง
มคีาควรเปนการแสวงหาตลอดชวีติ การรกัษาสิง่เหลานีไ้วหลงัจากนี้
เปนการทาทายของชวีติมตะ” (in Conference Report, Apr. 1987, 27;

or Ensign, May 1987, 24)
โมเสส 5:59 พระกิตติคุณจะอยูในโลก
จนถึงที่สุด
ประธานวิลฟอรด วูดรัฟฟ กลาววา “มาถึงตอนนี้ คนที่คุนเคยกับ
พระคัมภีรจะเขาใจไดอยางชัดเจนวามีพระกิตติคุณที่แทจริงเพียง
หนึง่เดยีว ไมเคยมพีระกติตคิณุมากกวาหนึง่ เมือ่ใดกต็ามทีพ่ระกติติ
คณุอยบูนโลก มนัจะเปนเหมอืนเดมิในทกุสมยัการประทาน พธิกีาร
ของพระกิตติคุณไมเคยเปลี่ยนตั้งแตสมัยของแอดัมมาจนถึงสมัย
ปจจุบันและจะไมมีวันเปลี่ยนจนถึงที่สุดของเวลา ถึงแมจะมีหลาย
นิกายและหลายกลุมในยุคแรก แตพระเยซูทรงทำใหสานุศิษยของ
พระองคเขาใจวามีพระกิตติคุณเดียว พระองคทรงบอกเขาวามันคือ
อะไร พระองคประกาศพิธีการของพระกิตติคุณนั้นแกเขาดวย” (in
Journal of Discourses, 24:239-40)

โมเสส 6:1-25
ชั่วอายุของแอดัม

โมเสส 6:2 เสธเปนใคร
เอบลัไดรบัเลอืกใหนำความรบัผดิชอบของฐานะปโุรหติไปสชูัว่อายุ
ตอ ๆ ไป แตหลงัจากเขาถกูฆา เสธ ซึง่เกดิอกี 130 ปตอมาหลงัจาก
การตกของแอดมัและอฟี กไ็ดรบัเลอืกในฐานะบตุรทีถ่กูเลอืกใหนำ
ความรบัผดิชอบของฐานะปโุรหติอนัศกัดิส์ทิธิน์ี ้(ด ูค.พ. 107:40-42)
เขาไดรบัการวางมอืแตงตัง้เมือ่อาย ุ69 ป และมชีวีติรวมทัง้หมด 912
ป พระคัมภีรพูดวาเขาเปน “คนดีพรอม และลักษณะของเขาเปน
ลกัษณะเหมอืนของบดิาของเขา” (ด ูค.พ. 107:43)
โมเสส 6:5-6 ที่มาของภาษาและการเขียน
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีกลาววา
“ในการเริม่ตน พระผเูปนเจาประทานภาษาทีบ่รสิทุธิ ์สมบรูณแบบ
และไมแปดเปอนแกแอดมั ภาษาอดามคิ นี ้ซึง่ปจจบุนัไมมผีใูดรจูกั
เลิศล้ำกวาทุกภาษาที่มีอยูในเวลานี้ ตัวอยางเชน พระนามของ
พระผเูปนเจาพระบดิา ในภาษาดัง้เดมินีค้อื มนษุยแหงความบรสิทุธิ์
ซึง่หมายความวาพระองคทรงเปนมนษุยทีบ่รสิทุธิแ์ละไมใชแกนสาร
ทางวญิญาณทีค่ลมุเครอื (โมเสส 6:57)
“ภาษาแรกเริม่นีท้ีม่นษุยพดู เปนภาษาชัน้สงูของบรรดาพระผเูปนเจา
หรือไมก็ปรับตามความจำเปนเพื่อใหบรรลุขอจำกัดของชีวิตมตะ
แอดมัและลกูหลานของเขามอีำนาจทีจ่ะพดู อาน และเขยีนภาษานี”้
(Mormon Doctrine, 19)
เอล็เดอรแมคคองกพีดูถงึหนงัสอืแหงความทรงจำทีก่ลาวไวในโมเสส
6:5 ไวดงันี ้“ตัง้แตการเริม่ตน พระเจาทรงใหภาษาหนึง่และประทาน
อำนาจใหมนษุยอานและเขยีน…สิง่ทีเ่ขาเขยีนครัง้แรก และสิง่ทีม่คีา
ทีสุ่ดตอเขาในบรรดาขอเขยีนทัง้หมด คอื หนงัสอืแหงความทรงจำ
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หนังสือซึ่งเขาบันทึกถึงสิ่งที่พระเจาทรงเปดเผยเกี่ยวกับพระองค
เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระองค และเกี่ยวกับแผนแหงความรอด
อันเปนแผนที่มีผลบังคับเนื่องดวยการชดใชของพระองค
นีค่อืการเริม่ตนของพระคมัภรีอนัศกัดิส์ทิธิ”์ (The Promised Messiah,
86; ด ูโมเสส 6:46 ดวย)
โมเสส 6:7 ฐานะปุโรหิตอยูบนแผนดินโลก
นานเทาใด
ฐานะปุโรหิต “ปราศจากการเริ่มตนของวันหรือที่สุดของป” (ค.พ.
84:17) ตั้งแตสมัยของแอดัมและอีฟ ฐานะปุโรหิต พระกิตติคุณ
และพธิกีารมผีลอยางเดยีวกบัทีเ่รามใีนทกุวนันี ้ (ด ูโมเสส 5:58-59;
ด ูค.พ. 107:40-42 ดวย) ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“ฐานะปุโรหิตถูกมอบใหแกแอดัมเปนคนแรก  ทานเปนฝาย
ประธานสูงสุด และถือกุญแจของฐานะปุโรหิตนั้นจากชั่วอายุหนึ่ง
ถงึชัว่อายหุนึง่ ทานไดฐานะปโุรหิตในการสรางกอนโลกถกูทำขึน้…
“ฐานะปุโรหิตเปนหลักธรรมอันเปนนิจ และดำรงอยูกับพระผูเปน
เจาจากนิรันดร และจะไปถึงนิรันดร ปราศจากการเริ่มตนของวัน
หรอืทีส่ดุของป กญุแจถกูสงมาจากสวรรค พรอม ๆ  กบัพระกติตคิณุ
เมื่อสวรรคเปดเผยกุญแจ นั่นเปนโดยอำนาจของแอดัม”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 157)
โมเสส 6:8-25 การจัดระเบียบปตุของ
ฐานะปุโรหิต
มฐีานะปโุรหติยีส่บิชัว่อายตุัง้แตแอดมัจนถงึเอบราแฮม โดยสงมอบ
จากบดิาถงึบตุร แปดชัว่อายมุรีายชือ่อยใูนโมเสส 6:8-25 (ตัง้แตแอดมั
ถงึเมธเูซลา) ในโมเสส 8:5-12 มอีกีสามชัว่อาย ุ(ลาเมค็ โนอาและเซม็)
และปฐมกาล 11:10-26 บนัทกึเกาชัว่อายจุากเซม็ถงึ อบัราม (เอบรา
แฮม) (ด ูค.พ. 107:40-52 ดวย)
โมเสส 6:17 “แผนดินแหงคำสัญญา”
ขอนี้กลาวถึงคนชอบธรรมยุคแรกสุด (“ผูคนของพระผูเปนเจา”) ที่
ออกมาจากแผนดินที่เต็มไปดวยความชั่วราย มายังแผนดินแหง
คำสัญญา (ดู โมเสส 6:40-41 ดวย) นี่เปนรูปแบบหนึ่งที่กลาวซ้ำ
หลายครัง้ในพระคมัภรี (ตวัอยางเชน ด ู1 นไีฟ 1-18; ออมไน 1:12-
19; อเีธอร 1-4)

โมเสส 6:26-47
การเรียกและงานของอีนิค

โมเสส 6:26 อีนิค
พระคมัภรีไบเบลิมเีพยีงไมกีข่อเกีย่วกบัอนีคิ (ด ูปฐมกาล 5:19-24)
หนังสือของโมเสสเพิ่มความเขาใจของเราอยางมากเกี่ยวกับชีวิต
การปฏบิตัศิาสนกจิ และการสอนของอนีคิ โมเสส 6:26-36 บอกถงึ
การเรยีกของอนีคิ ขอ 37-47 บนัทกึคำวากลาวของทานตองานของ
มนุษย ขอ 48-68 ประกอบดวยขาวสารของทานเกี่ยวกับความรอด
และโมเสส 7 เปนบนัทกึเกีย่วกบัภาพทีม่าใหเหน็อนันาอศัจรรยเกีย่ว
กบัพระผเูปนเจาและเหตกุารณในอนาคตบนโลกนี ้อนีคิเปนชัว่อายทุี่
เจ็ดนับจากแอดัม ทานเกิดหลังจากการตก 620 ป ไดรับการวางมือ
แตงตัง้สฐูานะปโุรหติเมือ่อาย ุ25 ป และเมือ่อาย ุ430 ปทานและผคูน
ของทานถูกรับขึ้นไปสูสวรรคโดยไมตองชิมรสความตาย (ดู ค.พ.
107:49) ขอความทีย่กมาเพิม่เตมิจากคำพยากรณของอนีคิมอียใูนยดูา
1:14-15 และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชีวิตของทานมีอยูในลูกา 3:37
และฮบีร ู11:5
โมเสส 6:29 อะไรคือความหมายของ
“เราเตรียมนรกแหงหนึ่ง”
เนือ่งดวยความชัว่รายของผคูนในสมยัของอนีคิ พระเจาจงึเรยีกอนีคิ
ใหสัง่สอนการกลบัใจ พระเจาทรงบอกอนีคิวา “เราเตรยีมนรกแหง
หนึ่งไวใหเขาหากเขาหากลับใจไม” “นรก” ในที่นี้หมายถึงสวน
หนึ่งของโลกแหงวิญญาณ ตามที่รูกันวาคือคุกแหงวิญญาณที่ซึ่ง
คนชั่วรายตองรับทุกขทรมานเพราะบาปที่ไมกลับใจของเขา (ดู
แอลมา 40:11-14)
โมเสส 6:31-32 ความรูสึก
ถึงความไมเหมาะสม
อนีคิไมใชศาสดาคนเดยีวทีร่สูกึไมเหมาะสมเมือ่พระเจาทรงเรยีกทาน
อานการตอบสนองของโมเสสและเยเรมียในอพยพ 4:10-12 และ
เยเรมีย 1:4-9 เอ็ลเดอรเจมส อี. เฟาสท สอนขณะเปนสมาชิกใน
โควรมัอคัรสาวกสบิสองวา “เราสวนใหญทีไ่ดรบัเรยีกใหเปนผนูำใน
ศาสนาจักรรูสึกวาเราไมเหมาะสม เนื่องดวยขาดประสบการณ
ขาดความสามารถ หรือมคีวามรแูละการศกึษาไมเพยีงพอ” (in Con-
ference Report, Oct. 1980, 52; or Ensign, Nov. 1980, 36; ด ู1 โครนิธ
1:26-27; อเีธอร 12:23-27; ค.พ. 1:19-20; 33:8-10 ดวย)
โมเสส 6:35-36 อีนิคเปนผูพยากรณ
เอล็เดอรจอหน เอ. วดิทโซกลาววา “ผพูยากรณคอื บคุคลทีเ่หน็ดวย
ตาทางวญิญาณ ทานรคูวามหมายของสิง่ทีค่นอืน่ไมร ูดวยเหตนุีท้าน
จึงเปนผูแปลและผูทำใหความจริงนิรันดรกระจาง ทานเห็นอนาคต
ลวงหนาจากอดตีและปจจบุนั ทานทำสิง่นีโ้ดยอำนาจของพระเจาที่
ทำงานผานทานโดยตรง หรอืโดยออมดวยความชวยเหลอืของเครือ่ง
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มอืจากสวรรคเชนยรูมัและธมัมมั กลาวโดยสรปุคอื ทานเปนบคุคล
ทีเ่หน็ และเดนิในความสวางของพระเจาดวยตาทีเ่ปดอย”ู
(Evidences and Reconciliations, 258; ด ูโมไซยา 8:13-18 ดวย)

โมเสส 6:48-56
อีนิคสั่งสอนแผนแหงความรอด

โมเสส 6:48-50 “โดยการตกของทาน
ความตายจึงมาถึง”
เนือ่งดวยการตกของแอดมั มนษุยชาตทิัง้ปวงจงึตองรบัความตายทาง
รางกาย (การแยกวญิญาณอมตะออกจากรางกายทีเ่ปนมตะ) และความ
ตายทางวญิญาณ (การแยกจากทีป่ระทบัของพระผเูปนเจา) ยิง่กวานัน้
เพราะผคูนยอมตอการลอลวงของซาตาน เขาจงึกลบัม ี“ตณัหา ราคะ
และต่ำชา และถูกปดจากการประทับอยูของพระผูเปนเจา” จนกวา
เขาจะกลับใจ (โมเสส 6:49) ขาวดีเกี่ยวกับแผนแหงความรอดคือ
โดยทางการชดใชของพระเยซูคริสต มนุษยชาติทั้งปวงจะเอาชนะ
ความตายทางรางกาย และสามารถเอาชนะความตายทางวญิญาณได (ดู
โรม 3:23; โมไซยา 16:3-4; แอลมา 11:42-43; ฮลีามนั 14:14-18; โมเสส
6:52)
โมเสส 6:53-54 “ความผิดดั้งเดิม”
หมายถึงอะไร
เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล อธบิายวา “เราจะไมตดิอยกูบัความรสูกึ
ถาวรของ ‘บาปดั้งเดิม’ ที่เราไมสามารถทำอะไรได (โมเสส 6:54;
โมโรไน 8:15-16) โดยการเปดเผย เรารวูาพระเจาทรงบอกแอดมัวา
‘ดเูถดิ เรายกการลวงละเมดิของเจาใหเจาในสวนอเีดน็’ (โมเสส 6:53)
ดวยเหตนุี ้เราจงึรบัผดิชอบเฉพาะ ‘บาปของตน และมใิชเพราะการ
ลวงละเมดิของแอดมั’ (หลักแหงความเชือ่ขอ 2)” (Meek and Lowly
[1987], 42-43)
โมเสส 6:55 “ลูกของเจากำเนิดในบาป”
หมายถึงอะไร
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีชีแ้จงวา วล ี“กำเนดิในบาป” หมายถงึ
“เกดิมาในโลกแหงบาป” (see A New for the Articles of Faith, 101)
โมเสส 6:56 อำเภอใจทางศีลธรรม:
ของประทานของพระผูเปนเจา
พระผูเปนเจาประทานของประทานที่ยิ่งใหญแหงอำเภอใจแกเราใน
วนัทีพ่ระองคทรงสรางเรา (ด ูโมเสส 7:32) อำเภอใจทางศลีธรรมทำ
ใหเราสามารถเลอืกระหวางความดแีละความชัว่ ตลอดจนประสบกบั
ผลที่ตามมาจากการเลือกของเรา (ดู 2 นีไฟ 2:14-16, 25-29; ค.พ.
101:78)

โมเสส 6:57-68
อีนิคเห็นวาแอดัมและอีฟไดรับบัพติศมา

โมเสส 6:59 น้ำ โลหิต และวิญญาณ
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา
“การเกิดสองอยางจำเปนตอความรอด มนุษยจะรอดไมไดหาก
ปราศจากการเกดิเขาสชูวีติมตะ ทัง้เขาจะกลบัไปบานบนสวรรคไม
ไดหากปราศจากการเกดิเขาสอูาณาจกัรของพระวญิญาณ…องคประ
กอบทีอ่ยใูนการเกดิของชวีติมตะกบัการเกดิทางวญิญาณเหมอืนกนั
คอื น้ำ โลหิต และวญิญาณ ดวยเหตนุีก้ารเกดิในชวีติมตะทัง้หมดจงึ
เปนสิง่เตอืนใจจากสวรรคเพือ่เตรยีมรบัการเกดิครัง้ทีส่อง…
“ในการเกิดมตะทั้งหมด เด็กจะแชอยูในน้ำในครรภมารดา เมื่อถึง
เวลาที่กำหนด วิญญาณจะเขาสูรางกาย และโลหิตจะไหลเวียนอยู
ตลอดเวลาในเสนเลอืดของคนใหม หากไมมสีิง่เหลานี ้กจ็ะไมมชีวีติ
ไมมกีารเกดิ และไมมคีวามเปนมตะ
“ในการเกิดทั้งหมดเขาสูอาณาจักรแหงสวรรค ทารกเกิดใหมใน
พระคริสตถูกจุมลงในน้ำ เขาไดรับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการ
วางมือ และโลหิตของพระคริสตจะชำระเขาจากบาปทั้งมวล หาก
ไมมีสิ่งเหลานี้ ก็จะไมมีการเกิดโดยพระวิญญาณ ไมมีชีวิตใหม
ไมมคีวามหวงัของชวีตินรินัดร…
“…องคประกอบเหลานี้มีอยูในการสิ้นพระชนม [ของพระคริสต]
ดวย พระองคทรงหลั่งพระเสโทเปนโลหิตเม็ดใหญในเกทเสมนี
ขณะทรงรับเอาบาปของมนุษยทั้งปวงตามเงื่อนไขของการกลับใจ
ความเจ็บปวดและความทุกขเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งบนกางเขน
จากนั้นพระองคทรงยอมใหวิญญาณของพระองคออกจากราง
ครัน้แลว โลหิตกบัน้ำกไ็หลทะลกัออกมาจากพระปรศัวทีถ่กูแทง”
(A New Witness for the Articles of Faith, 288-89)

โมเสส 6:60 “โดยน้ำ”
“บัพติศมาไมใชทางเลือกหากบุคคล
ปรารถนาความสมบรูณแหงความรอด
พระเยซูตรัสวาบุคคลตองเกิดจาก
น้ำและพระวิญญาณ (ยอหน 3:3-5)
เมือ่พระองคทรงสงอคัรสาวกสบิสอง
ออกไปสอนพระกิตติคุณ พระองค
ทรงบอกพวกเขาวาใครก็ตามที่เชื่อ
และรบับพัตศิมา คนนัน้จะรอด และ
ใครก็ตามที่ไมเชื่อจะถูกกลาวโทษ

(มาระโก 16:16)…
“บัพติศมาในน้ำมีจุดประสงคหลายอยาง ไดแก เพื่อการปลดบาป
เพือ่การเปนสมาชกิในศาสนาจกัร และเพือ่เขาสอูาณาจกัรชัน้สงู อกี
ทัง้เปนประตสูกูารชำระใหศกัดิส์ทิธิส์วนตวัเมือ่ตามดวยการรบัพระ
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วญิญาณบรสิทุธิ”์ (Bible Dictionary, “baptism,” 619; ด ูค.พ. 76:51-
52 ดวย)
โมเสส 6:60 การทำใหถูกตอง
การทำใหถูกตอง คือ ทำใหเที่ยงธรรม หรือเปนอิสระจากความผิด
และบาป พระวญิญาณบรสิทุธิเ์ปนสมาชกิองคหนึง่ในพระผเูปนเจา
สามพระองค อำนาจของพระองคทำหนาทีเ่ปนน้ำยาชำระลางความ
ผดิและบาปออกจากชวีติของเรา (ด ู2 นไีฟ 31:17) ประธานโจเซฟ
ฟลดงิ สมธิ กลาววา “โดยทางการหลัง่โลหติของพระครสิต เราไดรบั
การชำระใหสะอาดและบริสุทธิ์ และเราไดรับการทำใหถูกตอง
โดยทางพระวิญญาณของพระผูเปนเจา” (Doctrines of Salvation,
2:324-25)
โมเสส 6:60 การชำระใหบริสุทธ์ิ
การชำระใหบรสิทุธิ ์คอื บรสิทุธิแ์ละมคีาควรสำหรบัชวีตินรินัดรและ
รศัมภีาพอมตะ (ด ูโมโรไน 10:32-33) โดยทางการชดใชทีส่มบรูณ
แบบของพระองค พระเยซูคริสตทางการหลั่งโลหิตและทำใหคน
ทัง้ปวงทีม่ศีรทัธาและกลบัใจไดรบัการชำระใหบรสิทุธิ ์(ด ูโมไซยา
3:11, 18; แอลมา 34:10-16) ดวยเหตุนี้ เราจึงไดรับการไถและถูก
ทำใหบรสิทุธิโ์ดยโลหติของพระครสิต ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ
สอนขณะเปนประธานโควรมัอคัรสาวกสบิสองวา
“การชดใชซึ่งมนุษยไดรับการไถโดยทางนั้น กระทำโดยพระองคผู
ปราศจากตำหนิและปราศจากจุดดางพรอย พระองคทรงเปนบุคคล
ทีม่ชีวีติในพระองค และดวยเหตนุีจ้งึมอีำนาจทัง้หมดเหนอืความตาย
ไมมมีนษุยคนใดทำการชดใชได ยิง่กวานัน้ การชดใชจะตองกระทำ
โดยการหลัง่โลหติ เพราะโลหติเปนพลงัชวีติของรางกายมตะ…
“พระคัมภีรเต็มไปดวยขอความที่สอนเราวาจะมีการปลดบาปไมได
เลยหากปราศจากการหลัง่โลหติของพระเยซคูรสิต” (in Conference
Report, Apr. 1956, 127)
โมเสส 6:62 “นี่คือแผนแหงความรอด”
เอล็เดอรรสัเซลล เอม็. เนล็สนั อธบิายวา แผนแหงความรอด “เรยีก
วาแผนแหงความสุข…แผนแหงการไถ แผนการนำกลับคืน แผน
ความเมตตา แผนแหงการปลดปลอย และพระกิตติคุณอันเปนนิจ
ศาสดาใชคำเหลานีส้ลบัไปมา
“ไมวาจะมชีือ่อะไร หวัใจของแผนคอื การชดใชของพระเยซคูรสิต”
(in Conference Report, Oct. 1993, 45; or Ensign, Nov. 1993, 33)
โมเสส 6:63 สิ่งทั้งหมดถูกทำขึ้น
เพื่อเปนพยานถึงพระคริสต
ในการสรางสวรรคและแผนดินโลก พระเจาทรงใชสัญลักษณทาง
กายภาพเพื่อสอนคำสอนและหลักธรรมของพระเยซูคริสตและ
พระกติตคิณุของพระองคแกเรา (ด ู2 นไีฟ 11:4 ดวย) การจะเขาใจ
สญัลกัษณของพระกติตคิณุจำเปนตองทำใหมติใินรปูธรรมหรอืทาง
โลกรวมกับมิติทางวิญญาณที่เปนนามธรรม ศาสดาแอลมาสอนวา

“ทุกสิ่งชี้ใหเห็นวามีพระผูเปนเจา แทจริงแลว แมแผนดินโลกและ
ทุกสิ่งที่อยูบนผืนแผนดิน แทจริงแลวและการเคลื่อนไหวของมัน
แทจรงิแลวและดาวพระเคราะหทัง้หมดดวย ซึง่เคลือ่นไปในลกัษณะ
ประจำของมัน เปนพยานวามีพระผูสรางเหนือทุกสิ่ง” (แอลมา
30:44) สิ่งเหลานี้ไมเพียงเปนพยานถึงการดำรงอยูของพระผูสูงสุด
เทานั้น แตเปนพยานดวยวาพระองคคือพระเยซูคริสต พระผูสราง
สิง่ทัง้ปวง
พระเจาทรงสอนสานุศิษยของพระองคใหคนหาขอความในพระ
คัมภีรและดูเรื่องที่เกี่ยวของกับพระองค (ดู ลูกา 24:44-45) การคน
ควาและคนพบสัญลักษณของพระคริสตในพระคัมภีร คือ การเปด
แหลงอันอุดมของความคิดและความรูสึกใหมเกี่ยวกับการชดใช
ตัวอยางเชน พิธีการทางโลกของการบัพติศมาโดยการจุมเปน
สญัลกัษณของการสิน้พระชนม การฝง และการฟนคนืพระชนมของ
พระครสิต (ด ูโรม 6:3-5; ค.พ. 76:51-52)
โมเสส 6:64-68 แอดัม บุตรนิรันดร
ของพระผูเปนเจา
อีนิคแสดงใหเห็นวาแอดัมเปนตัวอยางสำหรับเราทุกคนโดยการ
แสดงศรัทธาในพระคริสตผานทางการบัพติศมาดวยน้ำและพระ
วญิญาณ ฉะนัน้ โดยการเชือ่ฟงของทาน แอดมัจงึกลบัเปน “หนึง่ใน
[พระคริสต] บุตรคนหนึ่งของพระผูเปนเจา” (โมเสส 6:68) ในทำ
นองเดียวกัน ทุกคนจะกลับเปนบุตรและธิดาของพระผูเปนเจาได
ดวย (ด ูโมเซยา 5:7; 27:24-27; ค.พ. 25:1; 39:4)
โมเสส 6:67 แอดัมดำรงฐานะปุโรหิต
ดขูอคดิและความคดิเหน็สำหรบัโมเสส 6:7

โมเสส 7:1-20
อีนิคนำผูคนของพระผู เปนเจา

โมเสส 7:3-4 อีนิคเห็นพระผูเปนเจา
หนาตอหนา
อนีคิมปีระสบการณคลายกบัโมเสสและเอบราแฮม (ด ูโมเสส 1:31;
เอบราแฮม 3:11) ประธานบรคิมั ยงั ใหรายละเอยีดเพิม่เตมิสำหรบั
ประเดน็นีว้า “มนษุยถกูสรางตามพระฉายาของพระผสูรางของเขา…
เขาถอดแบบมาจากพระองค มตีา หนาผาก คิว้ จมกู โหนกแกม ปาก
คาง หู เหมือนกับพระบิดาบนสวรรคของเราโดยไมผิดเพี้ยน” (in
Journal of Discourses, 13:146)
โมเสส 7:13 “ศรัทธาของอีนิคใหญยิ่ง”
อนีคิทราบในตอนเริม่ตนการปฏบิตัศิาสนกจิของทานวาทานจะทำสิง่
ใหญยิง่ (ด ูโมเสส 6:34) ศรทัธาของอนีคิในพระเยซคูรสิตทำใหทาน
สามารถทำสิ่งเหลานั้นได เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกีกลาววา
“ศรทัธาคอือำนาจ โดยศรทัธาโลกถกูทำขึน้ ไมมสีิง่ใดเปนไปไมได
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สำหรบัผทูีม่ศีรทัธา หากแผนดนิโลกเกดิขึน้ดวยศรทัธา แนนอนวา
อำนาจเดียวกันนี้จะสามารถเคลื่อนยายภูเขาออกไปได” (The Mor-
tal Messiah: From Bethlehem to Calvary, 4 vols. [1979-81], 3:73; ดู
เจคอบ 4:6; อเีธอร 12:13-22 ดวย)
โมเสส 7:19 “เมืองแหงความบริสุทธิ์”
เมืองของอีนิคมีสองชื่อคือ ไซอัน และ เมืองแหงความบริสุทธิ์
ชือ่ทีส่องกลบัมคีวามหมายมากขึน้เมือ่เราจะจำวาพระนามของพระบดิา
บนสวรรคในภาษาของแอดมัคอื มนษุยแหงความบรสิทุธิ์ (ด ูโมเสส
6:57)

โมเสส 7:21-41
อีนิคเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสมัยของทานเอง

โมเสส 7:27 เทพลงมาจากสวรรค
พระผูเปนเจาจะทรงสงเทพลงมาปฏิบัติตอลูก ๆ ของพระองคบน
โลกนีบ้อย ๆ (ตวัอยาง ด ู3 นไีฟ 17:23-25; โมโรไน 7:35-37; ค.พ.
13:1; 29:42; โมเสส 5:5-7)
โมเสส 7:27 คนเปนอันมากถูกพาขึ้นไป
บนสวรรค
คนชอบธรรมทีบ่รรยายไวในโมเสส 7:27 ถกูแปรสภาพและถกู “พา”
ไปเขารวมกับผูคนในเมืองไซอัน เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี
เขียนวา “หลังจากคนในเมืองแหงความบริสุทธิ์ถูกแปรสภาพและ
ถูกรับขึ้นสูสวรรคโดยไมตองชิมรสความตาย ทั้งนี้เพื่อไซอันใน
ฐานะบุคคลและกลุมคนจะไดหนีไปจากผืนแผนดินโลกที่มีรอง
รอยของความชั่วรายแลว พระเจาทรงหาคนอื่นในบรรดามนุษย
ที่จะรับใชพระองค นับจากวันเวลาของอีนิคมาจนถึงน้ำทวม
ผูเปลี่ยนใจเลื่อมใสใหมและผูที่เชื่ออยางแทจริงตางก็ถูกแปรสภาพ
ยกเวนผูที่ตองการดำเนินจุดประสงคของพระเจาตอไปในบรรดา
มนษุย” (The Millennial Messiah, 284)
โมเสส 7:32-41 ทำไมพระผูเปนเจากันแสง
เอล็เดอรมาเรยีน ด.ี แฮงคส อดตีสมาชกิสาวกเจด็สบิ อธบิายวา
“พระผเูปนเจา ผทูีพ่รทัง้ปวงมาจากพระองค ทรงขอลกู ๆ ของพระ
องคแตเพยีงวาเขาควรรกักนัและเลอืกพระองค พระบดิาของเขา
“แตในสมัยของเรา คนจำนวนมากไมไดแสวงหาพระเจา ทั้งไมรัก
กัน และเมื่อพระผูเปนเจาทรงเห็นลวงหนาถึงความทุกขยากที่จะ
เกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมไดตามวิถีอันเปนการกบฏและดันทุรังนี้
ของบาป พระองคกันแสง พระองคทรงบอกอีนิควาอะไรทำให
พระองคกนัแสง” (in Conference Report, Apr. 1980, 40-41; or En-
sign, May 1980, 29)
โมเสส 7:37 “ซาตานจะเปนบิดาของเขา”
เปาหมายของซาตาน คือ เพื่อหลอกและทำใหมนุษยชาติทั้งปวง
ตาบอด นำลูกทุกคนของพระผู เปนเจาไปสูการเปนเชลยตาม
ความประสงคของเขา หากคนเหลานัน้จะไมฟงสรุเสยีงของพระเจา
(ด ูโมเสส 4:4) ดวยเหตนุีซ้าตานจงึกลายเปน “บดิา” ของคนทีเ่ลอืก
ทำตามเขา และคนเหลานั้นจะประสบกับความทุกขยากเชนเดียว
กบัเขา (ด ู2 นไีฟ 2:18; ค.พ. 10:22, 26-27)
โมเสส 7:38-39 คุกแหงวิญญาณ
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีเขยีนวา “มนษุยในวนัเวลาของโนอา
กบฎ ปฏิเสธพระเจาและพระกิตติคุณของพระองค และถูกฝงใน
หลุมศพที่เปนน้ำ จากนั้นวิญญาณของพวกเขาก็พบตนเองอยูใน
คกุแหงนัน้ซึง่เตรยีมไวสำหรบัคนทีเ่ดนิในความมดื ทัง้ทีค่วามสวาง
อยตูรงหนาเขา” (The Promised Messiah, 330)
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ อธิบายวา “นับตั้งแตเวลาของการเสีย
ชวีติในน้ำทวม จนถงึเวลาแหงการตรงึกางเขนของพระผชูวยใหรอด

โมเสส 7:21 การแปรสภาพ
คนเหลานั้นที่ถูกรับขึ้นไปสูสวรรคโดยไมไดชิมรสความตายถูก
แปรสภาพ ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ อธบิายวา “บคุคลทีแ่ปรสภาพ
จะยังคงอยูในชีวิตมตะ และจะตองผานประสบการณของความตาย
หรือการแยกของวิญญาณและรางกาย แตทวาสิ่งนี้จะเปนในชั่ว
พรบิตา สำหรบัผคูนในเมอืงของอนีคิ อไิลจะ และคนอืน่ ๆ ทีไ่ดรบั
พรอันใหญยิ่งนี้ในสมัยโบราณ กอนการเสด็จมาของพระเจา ยัง
ไมไดรับการฟนคืนชีวิต หรือเปลี่ยนจากชีวิตมตะเปนอมตะ เพราะ
พระเจาของเรายังไมไดชำระหนี้ซึ่งทำใหเราเปนอิสระจากความ
เปนมตะ และใหเราฟนคืนชีวิต” (Answers to Gospel Questions,
1:165)
ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาววา “คนเปนอนัมากคดิวาคำสอนเรือ่งการ
แปรสภาพ คือ คำสอนที่วามนุษยถูกรับเขาในที่ประทับของพระ
ผูเปนเจาและในความบริบูรณนิรันดรโดยทันที นี่เปนแนวคิดที่ผิด
ที่อาศัยของเขาคือที่ของระเบียบชั้นตน และเปนสถานที่ที่เตรียมไว
สำหรับบุคคลที่พระองคทรงสงวนไวใหเปนเทพที่ปฏิบัติศาสนกิจ
แกดาวพระเคราะหมากมาย และผูที่ยังไมไดเขาสูความบริบูรณ
เชนเดียวกับคนที่ฟนคืนชีวิตจากความตาย” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 170)
โมเสส 7:26-28 โซและความมืด
ซาตานสงเสรมิงานแหงความมดื ตลอดจนหาทางผกูมดั เอาไปเปน
เชลย และทำลายมนษุยชาต ิ(ด ู2 นไีฟ 26:22; 28:17-23; แอลมา 12:11;
โมเสส 4:4) พระผูเปนเจาไมทรงทำงานในความมืด และพระ
องคทรงพยายามทีจ่ะชวยใหมนษุยชาตริอด (ด ู2 นไีฟ 26:23-24, 33)
นอกจากนี้ ตรงขามอยางเดนชัดกับซาตานและเหลาเทพของเขา
ผูซึ่งหัวเราะในความชั่วรายของมนุษย โมเสส 7:28 บอกเราวา
พระผเูปนเจากนัแสงในความชัว่รายของลกู ๆ ของพระองค
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คนเหลานัน้ถกูขงัอยใูนบานทีเ่ปนคกุดวยความทรมาน โดยรบัการลง
โทษจากการลวงละเมิดของตน เพราะเขาไมยอมฟงศาสดาของ
พระเจา และจะเปนเชนนี้กับทุกคนที่ปฏิเสธพระกิตติคุณ ไมวาจะ
มชีวีติอยใูนสมยัโบราณหรอืในเวลานี ้กไ็มมคีวามแตกตางแต ประการ
ใด” (Doctrines of Salvation, 2:229)
โมเสส 7:39 “คนที่เราเลือกไว”
คำวา คน หมายถงึ พระเยซคูรสิต พระองคไดรบัเลอืกในการดำรงอยู
กอนชวีติมตะใหเปนพระผชูวยใหรอดของโลก (ด ูค.พ. 38:4; โมเสส
4:2) หลังจากทรงกระทำภารกิจของพระองคบนแผนดินโลกสำเร็จ
และขณะที่พระวรกายของพระองควางอยูในคูหา พระคริสตเสด็จ
ไปเยือนโลกแหงวิญญาณในสภาพของบุคคลที่เปนวิญญาณ (ดู 1
เปโตร 3:18-20) ที่นั่น พระองคทรงจัดระเบียบวิญญาณของคน
ชอบธรรมใหไปในบรรดาวญิญาณของคนชัว่รายในคกุและประกาศ
พระกติตคิณุแกคนเหลานัน้ (ด ูค.พ. 138)

โมเสส 7:42-57
อีนิคเห็นยุคสมัยของโนอาและพระเยซูคริสต

โมเสส 7:47 “ลูกแกะถูกประหาร”
“พระผูชอบธรรม” พระเยซูคริสต มีอีกพระนามหนึ่งวา “พระเมษ
โปดก [ลกูแกะ] ของพระผเูปนเจา” เปนเครือ่งถวายบชูาบนกางเขน
ในศนูยกลางแหงเวลา เชนเดยีวกบัลกูแกะปราศจากตำหนเิปนเครือ่ง
ถวายบชูาบนแทนหนิตัง้แตสมยัของแอดมั
โมเสส 7:48 แผนดินโลกพูด
เอ็ลเดอรโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสบิสองวา “พระเจาทรงบอกใหเราทราบในทีน่ี ้[ในคำสอนและ
พันธสัญญา 88] วาแผนดินโลกที่ เราอาศัยอยูนี้ เปนสิ่งมีชีวิต
และเวลาตองมาถึงเมื่อมันจะถูกชำระใหบริสุทธิ์จากความไมชอบ
ธรรมทั้งมวล ในไขมุกอันล้ำคา เมื่ออีนิคกำลังสนทนากับพระเจา
ทานไดยินโลกรองขอการปลดปลอยจากความเลวรายบนผืน
แผนดิน…ไมใชความผิดของโลกที่ความชั่วรายแพรไปบนผืน
แผนดิน  เพราะแผนดินโลกซื่อตรงตอกฎที่ไดรับและกฎนั้น
เปนกฎชั้นสูง ดวยเหตุนี้พระเจาจึงตรัสวาแผนดินโลกจะถูกชำระ
ใหบริสุทธิ์จากความไมชอบธรรมทั้งมวล” (Church History and
Modern Revelation, 2 vols. [1953], 1:366-67)
โมเสส 7:50-52 พันธสัญญาของอีนิค
พันธสัญญาที่พระผูเปนเจาทรงทำกับอีนิค พระองคทรงทำกับ
โนอาตอ ในการแปลปฐมกาล 6:18 ของโจเซฟ สมธิ (JST, Genesis
8:23-24) พระเจาตรัสวาพระองคจะทรงตั้งพันธสัญญากับโนอา
แมดงัทีพ่ระองคทรงสาบานไวกบัอนีคิบดิาของโนอา วาประชาชาติ
ทัง้ปวงจะมาจากลกูหลานของเจา พระเจาทรงบอกโนอาใหเขามาใน
เรอืพรอมกบับตุรชายและภรรยาของทานรวมทัง้ภรรยาของบตุรชาย
ของทานดวย”
โมเสส 7:53 พระเยซูคริสต
พระเยซูคริสตทรงเปน “ศิลาแหงสวรรค” “ประตู” คือ ศรัทธาใน
พระองค การกลับใจ และการบัพติศมาดวยน้ำและพระวิญญาณ
บรสิทุธิ ์(ด ู2 นไีฟ 31:17-18) พระเยซคูรสิตทรงเปนทางเดยีวทีเ่ราจะ
กลบัไปหาพระบดิา (ด ูยอหน 14:6) พระองคทรงเปนพระมาไซยา
“พระผูไดรับการเจิม” ผูไดรับเลือกตั้งแตการเริ่มตนใหชวยลูกของ
พระผเูปนเจาใหรอด (ด ูโมเสส 4:2; เอบราแฮม 3:27) กษตัรยิแหง
ไซอัน พระผูปกครองเหนือผูมีใจบริสุทธิ์ (ดู ค.พ. 97:18-21)
และรากฐานอันแนนอนซึ่งเราสามารถสรางชีวิตของเราบนนั้นและ
ไดรบัชวีตินรินัดร (ด ูมทัธวิ 7:24-25; ฮลีามนั 5:12)
โมเสส 7:55-56 แผนดินโลกคร่ำครวญ
ในการสิ้นพระชนมของพระคริสต
อนีคิเหน็วาแผนดนิโลกเศราสลดและคร่ำครวญ และหนิของมนัถกู
แยกเมื่อพระคริสตทรงถูกตรึงกางเขนและฟนคืนพระชนม นีไฟ
บตุรของลไีฮ และแซมวิเอล ชาวเลมนั พยากรณถงึสิง่นีด้วย (ด ู1 นไีฟ
19:10-12; ฮลีามนั 14:21-22) พระคมัภรีมอรมอนประกอบดวยเรือ่ง
ราวของแผนดินไหวครั้งใหญในซีกโลกตะวันตก (ดู 3 นีไฟ 8:18)

โมเสส 7:44 ตอนแรกอีนิคไมสบายใจเลย
เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล อธบิายวา
“หากอนีคิไมไดเหน็และไมไดรบัทราบทางวญิญาณ ทานคงจะมอง
เหน็สภาพของมนษุยตางไปจากความเปนจรงิอนัยิง่ใหญ หากพระผู
เปนเจาไมทรงอยูที่นั่น ‘ทำไม?’ของอีนิคคงจะกลายเปนเสียงรอง
ของความสิน้หวงัทีไ่มมคีำตอบ!
“ตอนแรก อนีคิไม ‘สบายใจ’ (โมเสส 7:44) แตสดุทาย ทานกม็อง
เหน็แผนของพระผเูปนเจา การเสดจ็มาในภายหนาของพระมาไซยา
ในศนูยกลางแหงเวลา และชยัชนะในทีส่ดุแหงจดุประสงคของพระ
ผเูปนเจา” (in Conference Report, Oct. 1987,36; or Ensign, Nov.
1987 , 30-31)
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ขณะที่พระคัมภีรไบเบิลเลาถึงแผนดินไหวในซีกโลกตะวันออก (ดู
มทัธวิ 27:51) เอล็เดอรสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล สอนขณะเปน
สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองวา “การหดเกร็งเหลานี้ของ
แผนดินโลก [เปน] การแสดงความไมพอใจของแผนดินโลกที่ถูก
สรางตอการตรึงกางเขนของพระผูสรางมันขึ้นมา” (in Conference
Report, Apr. 1963, 65)
โมเสส 7:56-57 การฟนคืนชีวิต
อนีคิเหน็วาสทิธชินทีเ่สยีชวีติกอนพระครสิต จะลกุขึน้และไดรบัการ
สวมมงกุฎทางขวาพระหัตถของพระผูเปนเจา แซมิวเอลชาวเลมัน
พยากรณเกี่ยวกับการฟนคืนชีวิตไวดวยวา จะเกิดขึ้นในอเมริกา
ภายหลังการฟนคืนพระชนมของพระคริสต (ดู ฮีลามัน 14:25)
เรือ่งราวการฟนคนืชวีติครัง้แรกนีม้อียใูนมทัธวิ 27:52-53 และ 3 นไีฟ
23:9-13
เกี่ยวกับการฟนคืนชีวิต ประธานฮาเวิรด ดับเบิลยู. ฮันเตอร กลาว
ขณะรกัษาการประธานโควรมัอคัรสาวกสบิสองวา
“คำสอนเรื่องการฟนคืนชีวิตเปนคำสอนขั้นมูลฐานและสำคัญ
ที่สุดคำสอนเดียวในศาสนาคริสต ซึ่งจะเนนหนักมากเกินไปไมได
และจะมองขามไปก็ไมได
“หากปราศจากการฟนคืนชีวิต พระกิตติคุณของพระเยซูคริสตจะ
กลายเปนการทองบทสุภาษิต และเปนสิ่งอัศจรรยที่ดูเหมือนจะ
ไมสามารถอธิบายได เปนสุภาษิตและสิ่งอัศจรรยที่ไมมีชัยชนะ
สดุทาย แตหาใชเชนนัน้ไม ชยัชนะสดุทายอยใูนสิง่อศัจรรยสดุทาย
เปนครั้งแรกในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ที่บุคคลหนึ่งซึ่งเสีย
ชวีติทำใหตนเองทรงลกุขึน้สชูวีติทีเ่ปนอมตะ บคุคลนัน้ คอื พระบตุร
ของพระผูเปนเจาแหงพระบิดาบนสวรรคอมตะของเรา และชัย
ชนะเหนือความตายทางรางกายและทางวิญญาณเปนขาวดีที่ทุก
ลิน้ของชาวครสิตควรพดูถงึ” (in Conference Report, Apr. 1986, 18;
or Ensign, May 1986, 16)

โมเสส 7:58-69
อีนิคเห็นวันเวลาเมื่อแผนดินโลกจะพักผอน

โมเสส 7:58 “เมื่อไรเลาแผนดินโลก
จะพักผอน”
อีนิคไดยินแผนดินโลกถามวามันจะไดพักผอนและไดรับการชำระ
ใหสะอาดจากความชัว่รายของลกู ๆ ของมนัเมือ่ไร (ด ูโมเสส 7:48)
จากนัน้อนีคิกเ็หน็วาแผนดนิโลกจะไมพกัในวนัเวลาของโนอาและใน
วันเวลาแหงการปฏิบัติศาสนกิจในชีวิตมตะของพระเยซูคริสต
เวลาที่แผนดินโลกจะพักผอนในที่สุดคือ เวลาในการเสด็จมาครั้ง
ทีส่องของพระครสิต (ด ูค.พ. 133:46-52; หลักแหงความเชือ่ขอ 10)
โมเสส 7:59 “ขาพระองครูจักพระองค”
พระเจาทรงเรียกอีนิคใหเปนผูสั่งสอนความชอบธรรม (ดู โมเสส
6:26-36) เพื่อชวยใหอีนิคทำภารกิจของตนเองสำเร็จ พระเจาทรง
บอกทานวา “พระวิญญาณของเราอยูกับเจา…และเจาจะอยูในเรา
และเราในเจา ฉะนัน้จงเดนิกบัเรา” (โมเสส 6:34) จรงิ ๆ  แลวอนีคิเดนิ
กับพระผูเปนเจา (ดู โมเสส 6:39) และมีความมั่นใจที่จะพูดวา
“ขาพระองครูจักพระองค”
โมเสส 7:59 “สทิธ์ิตอพระทีน่ัง่ของพระองค”
อีนิคเห็นสิทธิชนลุกขึ้นพรอมกับรางกายที่ฟนคืนชีวิต ไดรับมงกุฎ
และยืนอยูเบื้องขวาพระหัตถของพระคริสต (ดู โมเสส 7:56)
จากนัน้ทานเหน็ลวงหนาถงึอนาคตอนัรงุโรจนของตนเอง (ด ูโมเสส
7:59) พระผูเปนเจาทรงสัญญาจะประทานรางวัลเดียวกันนี้แกลูก
ที่มีคาควรของพระองค (ดู โรม 8:16-17; วิวรณ 3:21) อีนิคเห็น
ดวยวาอนาคตอนัรงุโรจนนี ้“มใิชดวยตวัขาพระองค แตโดยทางพระ
คณุของพระองคเอง” (โมเสส 7:59) ความสงูสงในอาณาจกัรชัน้สงู
ของพระผเูปนเจาเปนของประทานทีไ่ดมาจากพระผเูปนเจาโดยพระ
คณุ หลังจากเราทำจนสดุความสามารถแลว (ด ู2 นไีฟ 25:23; ค.พ.
6:13) เกีย่วกบัพระคณุ Bible Dictionary แถลงวา
“แนวคิดหลักของคำนี้คือ วิธีการชวยเหลือหรือพลังจากเบื้องบน
ทีป่ระทานโดยทางพระเมตตาและความรกัอนัอดุมของพระเยซคูรสิต
“…ในทำนองเดียวกัน โดยทางพระคุณของพระเจาที่แตละคน
โดยทางศรทัธาในการชดใชของพระเยซคูรสิตและการกลบัใจจากบาป
ของเขา ไดรับพลังและความชวยเหลือในการทำงานดีที่เขาจะไม
สามารถดำเนินการตอไปไดหากทำตามวิธีการของเขาเอง พระคุณ
ดังกลาวเปนอำนาจที่ทำใหชายและหญิงสามารถครอบครอง
ชวีตินรินัดรและความสงูสงหลงัจากเขาพยายามอยางดทีีส่ดุแลว
“…อยางไรก็ตาม พระคุณจะเพียงพอไมไดหากปราศจากความ
พยายามทัง้หมดในสวนของผรูบั” (“grace,” 697; ด ู 2 นไีฟ 25:23;
โมโรไน 10:32-33 ดวย)
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โมเสส 7:62 “เราจะสงความชอบธรรม
ลงมาจากสวรรค และเราจะสงความจริง
ออกมาจากแผนดินโลก”
ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนั อธบิายวาพระเจาทรงสญัญา “วาความ
ชอบธรรมจะมาจากสวรรคและความจรงิจะออกมาจากแผนดนิโลก
เราไดเห็นความสำเร็จอยางนาอัศจรรยของคำพยากรณดังกลาวใน
ชัว่อายขุองเรา พระคมัภรีมอรมอนออกมาจากแผนดนิโลก เปยมไป
ดวยความจรงิ โดยทำหนาทีเ่ปน ‘ศลิาหลกัของศาสนาของเรา’ พระผู
เปนเจาทรงสงความชอบธรรมลงมาจากสวรรคดวย พระบิดาทรง
ปรากฏกบัพระบตุรของพระองคตอศาสดาโจเซฟ สมธิ เทพโมโรไน
ยอหนผถูวายบพัตศิมา เปโตร ยากอบ และเทพอกีมากมายไดรบัการ
นำทางจากสวรรคใหฟนฟูอำนาจที่จำเปนตออาณาจักร นอกจากนี้
ศาสดาโจเซฟ สมิธ ยังไดรับการเปดเผยแลวการเปดเผยเลาจาก
สวรรคระหวางชวงที่สำคัญในปแรก ๆ ของการเติบโตของศาสนา
จักรการ เปดเผยเหลานี้ไดรับการรักษาไวเพื่อเราในคำสอนและ
พันธสัญญา” (in Conference Report, Oct. 1986, 102; or Ensign,
Nov. 1986, 79-80)
โมเสส 7:62 “เราจะทำให…
ความจริงกวาดแผนดินโลก”
ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนั สอนวา
“พระคัมภีรมอรมอนเปนเครื่องมือที่พระผูเปนเจาทรงออกแบบไว
เพื่อ ‘กวาดแผนดินโลกดังดวยน้ำทวม เพื่อรวมผูที่ถูกเลือกของ
[พระองค]’ (โมเสส 7:62) พระคมัภรีอนัศกัดิส์ทิธิเ์ลมนีจ้ำตองกลาย
เปนศูนยกลางในการสั่งสอน การสอน และงานสอนศาสนาของ
เรามากขึ้น…

“ไดเวลาอนัควรแลวทีจ่ะทำใหแผนดนิ
โลกทวมทนไปดวยพระคัมภีรมอร
มอน เพราะเหตุผลมากมายที่พระ
เจาประทานไว…
“เรามีพระคัมภีรมอรมอน  เรามี
สมาชิก เรามีผูสอนศาสนา  เรามี
ทรพัยากร และโลกมคีวามตองการ
“ขณะนี้ไดเวลาแลว!” (in Confer-
ence Report, Oct. 1988, 3-4; or En-

sign, Nov. 1988, 4-5)
โมเสส 7:62 “ไซอัน เจรูซาเล็มใหม”
ศาสดาโจเซฟ สมธิ อธบิายวา “และบดันี ้ขาพเจาถามวา ความชอบ
ธรรมและความจริงจะกวาดแผนดินโลกดังดวยน้ำทวมอยางไร
ขาพเจาจะตอบ มนษุยและเทพตองทำงานรวมกนัเพือ่ทำใหเกดิงาน
อันยิ่งใหญนี้ และไซอันตองไดรับการเตรียม แมเจรูซาเล็มใหม
เพื่อผูที่ถูกเลือกจะไดรับการรวมจากสี่เสี้ยวของแผนดินโลก และ
เมอืงศกัดิส์ทิธิจ์ะไดรบัการสถาปนา” (History of the Church, 2:260;

สำหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัไซอนัในยคุสดุทาย [เจรซูาเลม็ใหม] ดู
3 นไีฟ 20:22; 21:20-25; อเีธอร 13:2-8; ค.พ. 45:65-71; 57:1-3)
โมเสส 7:63 ไซอันทั้งสองจะพบกัน
เกีย่วกบัการพบกนัของไซอนัทัง้สอง ประธานจอหน เทยเลอรกลาว
วา “เวลาจะมาถงึเมือ่ภยัพบิตัเิหลานีท้ีเ่ราอาน จะครอบงำแผนดนิโลก
ผทูีไ่ดรบัการเตรยีมจะมอีำนาจแหงการแปรสภาพ ดงัทีเ่คยมใีนอดตี
และเมอืงจะถกูแปรสภาพ ไซอนัทีอ่ยบูนแผนดนิโลกจะลอยขึน้ สวน
ไซอันที่อยูขางบนจะลงมา ตามที่เราทราบ และเราจะพบและกอด
คอกัน สวมกอด และจูบกัน ดวยเหตุนี้จุดประสงคที่แนนอนของ
พระผเูปนเจาจงึสำเรจ็ดงันัน้” (in Journal of Discourses, 21:253)
โมเสส 7:64-65 มิลเลเนียม
ในระหวางมลิเลเนยีม แผนดนิโลกจะไมเปนโลกชัน้สงู แตจะอยใูน
สภาพชัน้กลาง หรือรมด ีไดรบัการชำระใหสะอาดจากความชัว่ราย
เมือ่เขาสมูลิเลเนยีม จะยงัคงมผีนูบัถอืศาสนาตาง ๆ บนแผนดนิโลก
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ เขยีนวา
“เมื่อการปกครองของพระเยซูคริสตมาถึงในระหวางมิลเลเนียม
เฉพาะผูที่ดำเนินชีวิตตามกฏชั้นตนเทานั้นที่จะถูกนำออกไป มีบัน
ทกึไวในพระคมัภรีไบเบลิและงานมาตรฐานเลมอืน่ของศาสนาจกัรวา
แผนดินโลกจะไดรับการชำระใหสะอาดจากความเสื่อมทรามและ
ความชั่วรายทั้งหมด ผูที่ดำเนินชีวิตในคุณธรรม ผูที่ซื่อสัตยในการ
ติดตอกับเพื่อนมนุษย และพยายามทำอยางดีที่สุดตามความเขาใจ
ของเขา คนเหลานี้จะยังคงอยู…
“จะมีการสอนพระกิตติคุณอยางจริงจังมากขึ้น และดวยอำนาจที่
ใหญยิง่ขึน้ในระหวางมลิเลเนยีม จนผอูาศยัทัง้หมดของแผนดนิโลก
จะยอมรบั ซาตานจะถกูมดัเพือ่เขาจะลอลวงมนษุยไมได หากคนใด
ไมยอมกลับใจและไมยอมรับพระกิตติคุณภายใตสภาพเหลานั้น
เขาจะถกูสาปแชง โดยผานการเปดเผยทีป่ระทานแกศาสดา เราเรยีน
รูวาระหวางการปกครองของพระเยซูคริสตเปนเวลาหนึ่งพันป ใน
ที่สุดทุกคนจะนอมรับความจริง” (Answers to Gospel Questions,
1:108, 110-11; สำหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัมลิเลเนยีม ด ูอสิยาห
11:5-9; 65:17-25; ค.พ. 101:26-34)
โมเสส 7:68-69 “ไซอันหนีไป”
ผูคนของอีนิคมีชีวิตอยูบนแผนดินโลกเปนเวลาหลายปกอนจะ
ถกูรบัขึน้ไปบนสวรรค เกีย่วกบัชวงเวลานี ้ประธานบรคิมั ยงั กลาววา
“อีนิคตองพูดคุยและสอนผูคนของทานเปนเวลาถึงสามรอย
หกสบิปทเีดยีว กอนทีท่านจะสามารถเตรยีมพวกเขาใหเขาไปในการ
พกัผอนของพระองค และจากนัน้ทานกไ็ดรบัอำนาจทีจ่ะแปรสภาพ
ตนเองและผูคนของทาน” (คำสอนของประธานศาสนาจักร:
บรคิมัยงั หนา 107)
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โมเสส 8:1-30
โลกเต็มไปดวยความชั่วราย

โมเสส 8:1-11 โนอา
ศาสดาหลายชัว่อายเุหน็โนอาลวงหนาในฐานะศาสดาในวนัเวลาแหงการ
ชำระแผนดินโลกดวยน้ำทวม (ดู โมเสส 8:2, 9) โนอาไดรับการ
วางมือแตงตั้งสูฐานะปุโรหิตขั้นสูงกวาเมื่ออายุสิบปโดยเมธูเซลา
ปขูองทาน (ด ูค.พ. 107:52) ทานกลบัเปนผสูัง่สอนความชอบธรรม
แมเชนเดียวกับอีนิค ทาน ภรรยา และบุตรของทานคือเจเพ็ธ เซ็ม
และแฮม รวมทัง้ภรรยาของเขา เปนเพยีงคนกลมุเดยีวทีร่อดชวีติจาก
น้ำทวม โนอาถอืกญุแจแหงสมยัการประทานของทาน และมอีำนาจ
ตอจากแอดมั (see History of the Church, 3:386)
โนอาคือเทพกาเบรียล (see History of the Church, 3:386) ผูที่
ปรากฏตอเศคารยิาหเพือ่ประกาศวาเขาจะเปนบดิาของยอหนผถูวาย
บัพติศมา และปรากฏตอแมรีเพื่อประกาศวาเธอจะเปนมารดาของ
พระเยซูคริสต โนอาปฏิบัติหนาที่ในการเรียกของ อิไลอัส ดวย (ดู
ค.พ. 27:6-7) ซึ่งหมายถึงผูที่เตรียมหรือฟนฟู โดยการปรากฎหลาย
ครัง้ของทาน โนอาไดปฏบิตัหินาทีท่ัง้สองอยางนี้
โมเสส 8:3 ลูกหลานของเมธูเซลา
รายชื่อ “บุตรของพระผูเปนเจา” ที่เริ่มในโมเสส 5:8-25 มีตอใน
โมเสส 8 โดยเพิม่ลาเมค็ (ขอ 5) โนอา (ขอ 9) และบตุรสามคนของ
โนอา (ขอ 12) พีน่องชายเหลานีต้างกเ็ปนผดูำรงฐานะปโุรหติขัน้สงู
กวา (ด ูค.พ. 107:40-52; สำหรบัขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเมธเูซลา ด ูค.พ.
107:50, 52-57)

โมเสส 8:14-15 ธดิาของบตุรของพระผเูปนเจา
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธประยุกตบทเรียนจากโมเสส 8:14-15
เขากบัสมยัของเรา โดยกลาววา
“เนื่องดวยธิดาของโนอาแตงงานกับบุตรของมนุษย ซึ่งตรงขามกับ
คำสอนของพระเจา พระพิโรธของพระเจาจึงกอขึ้น และความขุน
เคืองครั้งนี้เปนเหตุใหเกิดน้ำทวมโลก…ธิดาที่เกิดมาภายใตพันธ
สญัญา และเปนธดิาของบตุรของพระผเูปนเจา ซึง่กค็อืผทูีด่ำรงฐานะ
ปุโรหิต กำลังลวงละเมิดพระบัญญัติของพระเจา และแตงงาน
นอกศาสนาจักร ดวยเหตุนี้ เธอจึงกำลังตัดตนเองออกจากพร
ของฐานะปโุรหติ ซึง่ตรงขามกบัคำสอนของโนอาและพระประสงค
ของพระผูเปนเจา…
“ปจจุบัน มีธิดาที่โงเขลาของผูดำรงฐานะปุโรหิตเดียวกันนี้ที่กำลัง
ละเมิดพระบัญญัติขอนี้ และแตงงานกับบุตรของมนุษย ทั้งยังมี
บุตรบางคนของผูดำรงฐานะปุโรหิตไปแตงงานกับธิดาของมนุษย
ทัง้หมดนีเ้ปนสิง่ตรงกนัขามกบัพระประสงคของพระผเูปนเจาอยาง
มากเชนเดียวกับในวันเวลาของโนอา” (Answers to Gospel Ques-
tions, 1:136-37)
โมเสส 8:16 โนอาสอนพระกิตติคุณ
ของพระเยซูคริสต
ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนั อธบิายขณะเปนประธานโควรมัอคัร
สาวกสิบสองวา “นับตั้งแตสมัยของบิดาแอดัมมาจนถึงสมัยของ
ศาสดาโจเซฟ สมิธและผูสืบชวงของทาน เมื่อใดที่ฐานะปุโรหิตอยู
บนแผนดินโลก ความรับผิดชอบหลักคือการสั่งสอนหลักธรรม
นิรันดรแหงความรอดของพระกิตติคุณ หรือแผนแหงความรอด
บิดาแอดัมสอนสิ่งเหลานี้แกลูกของทาน (โมเสส 5:12) จงคำนึงถึง
หลายปแหงความพยายามในการสอนศาสนาของโนอาและการ
สัง่สอนของศาสดาสมยัโบราณทกุทาน (โมเสส 8:16-20) ศาสดาแต
ละทานไดรบับญัชาใหนำขาวสารพระกติตคิณุไปยงัลกูหลานมนษุย
และเรยีกพวกเขาใหกลบัใจ อนัเปนหนทางเดยีวทีจ่ะหนพีนจากการ
พพิากษาทีใ่กลเขามา” (in Conference Report, Apr. 1974, 153; or
Ensign, May 1974, 105)
โมเสส 8:17 “พระวิญญาณของเรา
จะไมพยายามกับมนุษยเสมอไป”
ประธานฮาโรลด บี. ลี กลาววา “นี่หมายถึงการถอนความสวาง
ที่สำคัญยิ่งนั้นออกไป ซึ่งทุกคนจะมีไดหากเขารักษาพระบัญญัติ”
(Stand Ye in Holy Place [1974], 119; ด ู1 นไีฟ 7:14; 2 นไีฟ 26:11;
มอรมอน 5:16; อเีธอร 2:15; 15:19; มอรมอน 8:28; 9:4; ค.พ. 1:33
ดวย)
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โมเสส 8:25 “มันทำใหโนอาเสียดาย
(repented) และใจของทานเจ็บปวด”
สงัเกตวาขอนีเ้ปนการแกไขทีส่ำคญัและไดรบัการดลใจของปฐมกาล
6:6 ซึง่อานวา “พระเจาจงึเสยีพระทยัทีไ่ดสรางมนษุยไวบนแผนดนิ
และโทมนสั” คำฮบีรทูีใ่ชในทีน่ี ้และ เสยีพระทยั (repented) ทีแ่ปล
ไวในพระคมัภรีไบเบลิ คอื nacham (naw-kham) ซึง่มคีวามหมายตาม
ตวัอกัษรวา “ทอดถอนใจ” “หายใจแรง” “เสยีใจ” “สงสาร”
โมเสส 8:27 “โนอาเปนคนเที่ยงธรรม
และดีพรอมในชั่วอายุของทาน”
เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
เขียนวา
“โนอา ผูสรางเรือ เปนผูรับใชที่ยิ่งใหญที่สุดคนหนึ่งของพระผูเปน
เจา ไดรับเลือกกอนเกิดเชนเดียวกับศาสดาทานอื่น ทานไมใชคน
ทีม่พีฤตกิารณแปลกประหลาดอยางทีห่ลายคนคดิ ทัง้ไมไดเปนเทพ
ในนยิาย โนอาเปนคนจรงิ ๆ …
“อยามองขามชวีติและภารกจิของศาสดาทีย่ิง่ใหญทานนี ้โนอาเกอืบ
จะดีพรอมในวันเวลาของทาน จนทานเดินและพูดกับพระผูเปนเจา
โดยตรง…

“มีเพียงไมกี่คนในยุคสมัยหนึ่ง ๆ ที่ยิ่งใหญเทากับโนอา ทานเปน
เหมอืนแอดมัซึง่เปนมนษุยคนแรกในหลาย ๆ  ดาน ทัง้สองเคยรบัใช
ในฐานะเทพผูปฏิบัติศาสนกิจในที่ประทับของพระผูเปนเจาแม
หลังจากประสบการณในชวีติมตะของทาน” (Noah and the Flood
[1982], 1-2)
โมเสส 8:26-30 น้ำทวม
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ กลาววา “พระเจาทรงบัญชาโนอาให
สรางเรอื ซึง่ทานจะตองนำครอบครวัและสตัวของแผนดนิโลกลงไป
ในนัน้เพือ่รักษาลกูหลานไวหลังจากน้ำทวม และเนือ้หนงัทัง้หมดที่
ไมไดอยูในเรือตางก็ตายไปตามประกาศิตของพระเจา แนนอนวา
คนฉลาดและยิง่ใหญในบรรดาลกูหลานมนษุยไมเชือ่เรือ่งนี ้ผคูนใน
สมยัของโนอากไ็มเชือ่ดวยเชนกนั” (Doctrines of Salvation, 3:39)
ประธานจอหน เทยเลอร สอนวา “พระผเูปนเจาทรงทำลายคนชัว่ราย
ของชั่วอายุนั้นดวยน้ำทวม เพราะเหตุใดพระองคจึงทรงทำลาย
พวกเขา พระองคทรงทำลายเขาเพื่อประโยชนของเขาเอง หากทาน
สามารถเขาใจเรือ่งนีไ้ด” (in Journal of Discourses, 24:291)
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หนังสือเอบราแฮม

เนื้อหา:
เอบราแฮมแสวงหาพรของ
บรรพบุรุษ (ฐานะปุโรหิต)
คำสัญญาที่พระผูเปนเจา
ทรงใหกับเอบราแฮม
เอบราแฮมและซาไรเขาไปในอียิปต
โดยผานยูรัมและธัมมัม เอบราแฮม
เรียนรูความจริงเกี่ยวกับดวงอาทิตย
ดวงจันทร และดวงดาว
ธรรมชาตินิรันดรของวิญญาณ
พระผูเปนเจาทรงวางแผนและ
สรางโลกนี้ พรอมท้ังชีวิตบนนั้น

เอบราแฮมเปนใครและทานมีชีวิตอยูเม่ือใด
แอดัม อีฟ และการตก (ประมาณ 4000 ปกอน ค.ศ.) อีนิค (ประมาณ 3000 ปกอน ค.ศ.)
โนอาและน้ำทวม (ประมาณ 2400 ปกอน ค.ศ.) และหอสงูบาเบล (ประมาณ 2200 ปกอน
ค.ศ.) มากอนสมัยของเอบราแฮม เอบราแฮมเกิดประมาณ 2000 ปกอน ค.ศ. เปน
บดิาของอสิอคั และเปนปขูองยาโคบ ซึง่ชือ่ของเขาถกูเปลีย่นเปน อสิราเอล (see Bible Dic-
tionary, “chronology,” 635-36)
ศาสนาจักรไดหนังสือเอบราแฮมมาอยางไร
วนัที ่3 กรกฎาคม 1835 ชายคนหนึง่ชือ่ไมเคลิ แชนดเลอร นำมมัมีอ่ยีปิตสีต่วัและกระดาษ
พาไพรัสหลายมวนที่มีขอเขียนอียิปตโบราณมาที่เคิรทแลนด โอไฮโอ มัมมี่และพาไพรัส
ถกูคนพบในอยีปิตเมือ่หลายปกอนโดยแอนโทนโิอ ลโีบโล เคริทแลนดเปนหนึง่ในจดุแวะ
พักหลายแหงของสหรัฐตะวันออกที่แชนดเลอรใชแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับมัมมี่
แชนดเลอรเสนอขายมมัมีแ่ละมวนกระดาษพาไพรสั ดวยการกระตนุของศาสดาโจเซฟ สมธิ
สมาชิกหลายคนของศาสนาจักรจึงบริจาคเงินเพื่อซื้อสิ่งดังกลาว ในถอยแถลงลงวันที่ 5
กรกฎาคม 1835 โจเซฟ สมิธ บันทึกเพื่อประกาศความสำคัญของขอเขียนอียิปตโบราณ
เหลานีว้า “ขาพเจาเริม่แปลตวัอกัษรไปบางแลว และเปนความปตยินิดอียางยิง่ของขาพเจา
ที่พบวามีอยูมวนหนึ่งที่ประกอบดวยขอเขียนของเอบราแฮม…จริง ๆ แลว เราสามารถ
พดูไดวา พระเจาทรงเริม่เปดเผยสนัตแิละความจรงิมากมาย” (History of the Church, 2:236)
ศาสดาแปลขอเขียนโบราณอยางไร
ศาสดาโจเซฟ สมธิ ไมเคยบอกวธิแีปลบนัทกึเหลานี ้เชนเดยีวกบัพระคมัภรีเลมอืน่ทัง้หมด
ประจักษพยานถึงความจริงของขอเขียนเหลานี้เปนเรื่องของศรัทธาอันดับแรก หลักฐานที่
สำคัญที่สุดสำหรับความจริงของหนังสือเอบราแฮมไมไดอยูในการวิเคราะหหลักฐาน
ทางกายภาพ หรือภูมิหลังทางประวัติศาสตร แตอยูในการพิจารณาเนื้อหาและอำนาจของ
หนงัสอืนีร้วมกบัการสวดออนวอน
ทำไมศาสดาโจเซฟ สมิธ จึงพูดวาทานแปลขอเขียนของ
เอบราแฮม ในเมื่อตนฉบับไมระบุวันเวลาในสมัยของ
เอบราแฮม
ในป 1966 มีการคนพบพาไพรัสสิบเอ็ดสวนที่ศาสดาโจเซฟ สมิธเคยครอบครองใน
พิพิธภัณฑแหงศิลปะเมโทรโพลิแทน ในนิวยอรค ซิตี้ และมอบใหแกศาสนาจักร
นกัวชิาการไดทำการวเิคราะหและระบวุนัเวลาของพาไพรสัสวนนีว้าอยรูะหวาง 100 ปกอน
ค.ศ. ถึง ค.ศ. 100 คำคัดคานโดยทั่วไปของลักษณะที่แทจริงของหนังสือเอบราแฮมคือ
ตนฉบบัไมเกาแกพอทีจ่ะเขยีนโดยเอบราแฮม ผมูชีวีติราวสองพนัปกอนพระครสิต โจเซฟ
สมธิไมเคยกลาวอางวาพาไพรสัเขยีนดวยลายมอืของเอบราแฮมเอง ทัง้ในนัน้ไมไดระบวุนั
เวลาในสมยัของเอบราแฮม เปนเรือ่งธรรมดาทัว่ไปทีจ่ะเรยีกงานของผเูขยีนวาเปนขอเขยีน
“ของเขา” ไมวาเขาจะเขียนดวยตัวเอง บอกใหคนอื่นเขียนให หรือคนอื่นคัดลอกขอเขียน
ของเขาในเวลาตอมา
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ศาสดาโจเซฟ สมิธทำอะไรกับการแปล
ของทาน
ตอนแรก ๆ หนงัสอืเอบราแฮมไดรบัการจดัพมิพเพยีงสองสามตอน
ตอครั้งใน Times and Seasons ซึ่งเปนสิ่งพิมพของศาสนาจักร
โดยเริ่มในเดือนมีนาคม 1842 ที่นอวู อิลลินอยส ศาสดาโจเซฟ
สมิธชี้แจงวาตอไปทานจะพิมพหนังสือเอบราแฮมมากขึ้น แตทาน
เสียชีวิตเปนมรณสักขีกอนจะสามารถทำเชนนั้นได เกี่ยวกับความ
ยาวที่เปนไปไดของการแปลที่สมบูรณ ออลิเวอร คาวเดอรีกลาว
ไวครัง้หนึง่วา คงจะตองใช “หลายเลม” เพือ่บรรจกุารแปลดงักลาว
(see Messenger and Advocate, Dec. 1835, 236)
นอกจากขอเขียนที่เปนตัวอักษรแลว ตนฉบับยังประกอบดวยภาพ
วาดของชาวอยีปิตดวย วนัที ่23 กมุภาพนัธ ป 1842 ศาสดาโจเซฟ สมธิ
ขอใหรูเบ็น เฮ็ดล็อค ซึ่งเปนชางแกะสลักไมอาชีพ และเปน
สมาชิกของศาสนาจักรเตรียมแมพิมพไมของภาพวาดทั้งสามนั้น
เพื่อจะพิมพภาพเหลานั้นลงไปได เฮ็ดล็อคทำงานสลักไมเสร็จใน
หนึง่สปัดาห โจเซฟ สมธิ พมิพสำเนา (fascimiles) ดวยกนักบัหนงัสอื
เอบราแฮม คำอธิบายของโจเซฟ สมิธเกี่ยวกับภาพวาดอยูตอจาก
สำเนา
เกิดอะไรขึ้นกับมัมมี่และพาไพรัส
หลังจากการเสียชีวิตของศาสดาโจเซฟ สมิธ มัมมี่ทั้งสี่ตัวและ
พาไพรสัตกเปนสมบตัขิองลซู ีแมค็ สมธิ มารดามายของโจเซฟ เมือ่
ลูซีเสียชีวิตในป 1856 เอ็มมา สมิธ ภรรยาของศาสดา ไดขายทั้ง
หมดใหแกนายเอ. คอมบส มีการเสนอขอคิดเห็นมากมายเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับมัมมี่และพาไพรัสในเวลาตอมา ปรากฏวามัมมี่อยาง
นอยสองตัวถูกเผาในเพลิงไหมครั้งใหญที่ชิคาโกในป 1871 (see

B.H.Roberts, New Witnesses for
God, 3 vols. [1909-11], 2:380-382)
ตนฤดูใบไมผลิของป 1966 ด็อก
เตอรอซิซ เอส. อทิยา ศาสตรา
จารยมหาวิทยาลัยแหงยูทาห คน
พบพาไพรสัหลายสวนของหนงัสอื
เอบราแฮมขณะกำลังทำวิจัยที่
พิพิธภัณฑแหงศิลปะเมโทร
โพลแิทนในนวิยอรคซติี ้ผอูำนวย
การของพพิธิภณัฑสงสวนตาง ๆ

เหลานี้มาใหศาสนาจักรเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 1967 ไมมีใครรู
แหลงที่อยูในขณะนี้ของมัมมี่ตัวอื่นและพาไพรัสสวนอื่น (see H.
Donl Peterson, “Some Joseph Smith Papyri Rediscovered (1967)”
in Studies in Scripture, Volume Two, 183-85)
อะไรคือนัยสำคัญของหนังสือเอบราแฮม
หนังสือเอบราแฮมเปนหลักฐานของการเรียกที่ไดรับการดลใจของ
ศาสดาโจเซฟ สมิธ มันออกมาในเวลาที่การศึกษาภาษาและวัฒน
ธรรมอยีปิตโบราณเพิง่เริม่ตน นกัวชิาการในทศวรรษที ่1800 เพิง่เริม่

สำรวจสาขาวชิาทีว่าดวยวัฒนธรรมอยีปิต และโดยทีย่งัไมไดรบัการ
อบรมอยางเปนทางการในภาษาโบราณและไมมีความรูเกี่ยวกับ
อยีปิตโบราณ (ยกเวนงานพระคมัภรีมอรมอนของทาน) โจเซฟ สมธิ
กเ็ริม่แปลตนฉบบัโบราณ ความรแูละความสามารถของทานมาโดย
ทางอำนาจและของประทานของพระผเูปนเจา ผนวกกบัความตัง้ใจ
แนวแนและศรทัธาของทาน
หนงัสอืเอบราแฮมเปดเผยความจรงิของพระกติตคิณุของพระเยซคูรสิต
ซึ่งสมาชิกของศาสนาจักรในสมัยของโจเซฟ สมิธไมเคยรูมากอน
ทั้งยังใหความกระจางแกขอความสวนที่ยากในเนื้อความพระคัมภีร
สวนอืน่ดวย

เอบราแฮม 1:1-4
เอบราแฮมแสวงหาพรของบรรพบุรุษ

เอบราแฮม 1:1 ชาวคัลเดียและชาวอียิปต
เออร สถานที่เกิดของเอบราแฮม ตรงกับเมือง Mugheirในอิรัก
ปจจบุนัอยหูางจากอาวเปอรเซยีประมาณ 150 ไมล (240 กโิลเมตร)
และหางจากอียิปต 875 ไมล (1,400 กิโลเมตร) ถึงแมผู
คนของคัลเดียและอียิปตจะถูกแยกออกจากกันทางภูมิศาสตร
ปรากฏวาในสมัยของเอบราแฮม  ทั้งสองมีความเชื่อและการ
ปฏบิตัทิางศาสนารวมกนั
เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
อธบิายวาเอบราแฮม “กลาววาพระของเอลคานาเปนพระของฟาโรห
ดวย เหน็ไดชดัวาแทน (ดสูำเนา 1 รปูที ่4) สรางไวเพือ่สงัเวยมนษุย
โดยเฉพาะ
“การซึมซาบของชาวอียิปตครั้งนี้ไปถึงเมโสโปเตเมียอยางไร พระ
ของฟาโรหกำลงัทำอะไรในเออร
“ครั้งนี้ อิทธิพลของชาวอียิปตแผซานไปทั่วเฟอรไทล เครสเซนท
[ภูมิภาคทางภูมิศาสตรที่ขยายเปนรูปโคงจากอียิปตไปทางเหนือถึง
เมโสโปเตเมยี และจากตะวนัออกลงใตมาถงึอาวเปอรเซยี] การเรยีน
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สทิธิท์ีเ่อบราแฮมมตีอฐานะปโุรหิต ซึง่สามารถสบืสาวไดใน ปฐมกาล
5 (จากแอดมัถงึเซม็ ด ูโมเสส 6:8-25; 8:1-13) และปฐมกาล 11:10-26
(จากเซม็ถงึอบัราม [เอบราแฮม] ด ูค.พ. 84:14-16; 107:40-52)
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ พูดถึงการจัดระเบียบปตุตั้งแตแอดัม
มาถงึโมเสส โดยเขยีนวา “ระเบยีบของฐานะปโุรหิตนีซ้ึง่ไดรบัการ
สถาปนาไวในการเริ่มตน คือ ระเบียบปตุ สิทธิอำนาจที่ลงมาจาก
บดิาถงึบตุร และผทูีด่ำรงอำนาจนี ้คอื มหาปโุรหติ ระเบยีบ นีจ้ากแอดมั
ลงมาจนถึงโนอาใหไวในคำสอนและพันธสัญญา โนอา ผูที่มีสิทธิ
อำนาจตอจากแอดมั นำฐานะปโุรหิตนีผ้านน้ำทวมและยงัคงดำเนนิ
ตอไปจากชั่วอายุหนึ่งถึงชั่วอายุหนึ่ง เอบราแฮม คนที่สิบจากโนอา
ไดรับพรพิเศษจากพระเจาและฐานะปุโรหิต ดำเนินตอไปโดยทาง
ทานและลกูหลานของทานโดยมสีญัญาวาทกุคนทีไ่ดรบัพระกติตคิณุ
จะถูกนับเปนลูกหลานของเอบราแฮม และรับสวนพรของเขา”
(Doctrines of Salvation, 3:160-61)
เอบราแฮม 1:3 ใครมอบฐานะปุโรหิตใหกับ
เอบราแฮม
คำสอนและพันธสัญญา 84:14-16 ระบุวา “เอบราแฮมผูนั้นไดรับ
ฐานะปโุรหิตจากเมล็คเิซเดค็ ผไูดรบัมนัโดยทางสายของบรรพบรุษุ
ของเขา แมถึงโนอา” และจากโนอายอนกลับไปที่อีนิค และแอดัม
ในทีส่ดุ บนัทกึของเอบราแฮมแสดงใหเหน็วาบรรพบรุษุของทานได
“หันจากความชอบธรรมของเขา” (เอบราแฮม 1:5) และดวยเหตุนี้
จงึมอบฐานะปโุรหิตอนัศกัดิส์ทิธิแ์กเอบราแฮมไมได แตเอบราแฮม
กลับเปน “ทายาทโดยสิทธิ์” ตอฐานะปุโรหิตโดยทางความชอบ
ธรรมของทาน และ “แสวงหาพรของบรรพบรุษุ” ทีด่ำรงฐานะ ปโุรหติ
(ขอ 2) ศาสดาโจเซฟ สมิธ พูดถึงความสัมพันธของเอบราแฮม
กับเม็ลคิเซเด็คปตุทีชอบธรรมดวย เมื่อทานเขียนวา “เอบราแฮม
กลาวกับเม็ลคิเซเด็ควา ขาพเจาเชื่อทั้งหมดที่ทานสอนขาพเจาเกี่ยว
กบัฐานะปโุรหติและการเสดจ็มาของบตุรมนษุย ดงันัน้ เมล็คเิซเดค็
จึงวางมือแตงตั้งเอบราแฮมและสงทานออกไป เอบราแฮมชื่นชม
ยินดโีดยกลาววา บัดนีข้าพเจามฐีานะปโุรหิตแลว” (History of the
Church, 5:555)

เอบราแฮม 1:5-19
และสำเนาหมายเลข 1

จีโฮวาชวยเอบราแฮมใหรอด

รูที่ล้ำหนาสวนใหญของผูคนแหงไนลแผขยายไปทั่ว รวมทั้งขนบ
ธรรมเนียมทางศาสนาบางอยางของเขาดวย” (Abraham, Friend of
God [1979], 42-43)
เอบราแฮม 1:1 ชวงปแรก ๆ ของเอบราแฮม
เอบราแฮมอาจจะรูจักศาสดาโนอา ลำดับเหตุการณตามไบเบิล
ชีใ้หเหน็ชดัเจนวาโนอามชีวีติอยรูะหวางชวงปแรก ๆ ของชวีติของ
เอบราแฮม ในเอบราแฮม 1:19 พระเจากลาวถึงความสัมพันธทาง
พนัธสญัญาของพระองคกบัโนอา เพือ่สอนเอบราแฮมเกีย่วกบัความ
สัมพันธทางพันธสัญญาที่พระเจาจะทรงมีกับทาน
เอบราแฮม 1:2 ทำไมเอบราแฮมจึงแสวงหา
พรของบรรพบุรุษ
เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองกลาว
วา “โดยสวนตัวแลว สานุศิษยที่แทจริงมีความสงสัยใครรูทุกสิ่งที่
พระผูเปนเจาประสงคจะสอนเรามาตั้งแตเกิด นีไฟอาจจะยอมรับ
ภาพที่มาใหเห็นของลีไฮบิดาของทานดวยความยินดี แตนีไฟ
‘ปรารถนาจะรเูรือ่งทีบ่ดิา [ของทาน] เหน็’ (1 นไีฟ 11:1) ถงึแมบรรพ
บุรุษคนหนึ่งของทานไดหันไปจากศรัทธา แตเอบราแฮมก็แสวงหา
‘ความสุขและสันติ…มากขึ้น’ และ ‘เพื่อการตั้งขาพเจาไวกับฐานะ
ปโุรหติ’ (เอบราแฮม 1:2, 4) เอบราแฮมบรรยายวาตวัทานปรารถนา
‘ความรูใหญยิ่ง… และที่จะเปนผูปฏิบัติความชอบธรรมยิ่งขึ้น’
(เอบราแฮม 1:2) โดยสอบถามถงึคำของพระครสิต การกระตนุเตอืน
จากเบื้องบนสามารถผลักดันเราใหชื่นชม (feast) เพราะเรารูวาโดย
การชืน่ชม เราจะมคีวามร ูกำลงั และความปตยินิดเีพิม่ขึน้” (Where-
fore, Ye Must Press Forward [1977], 119)
เอบราแฮม 1:2 “สิทธิ์ซึ่งเปนของ
บรรพบุรุษ” คืออะไร
ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา แอดมัไดรบัฐานะปโุรหติ “ในการสราง
กอนโลกถูกทำขึ้น” และวาทานถือกุญแจของฝายประธานสูงสุด
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 157)
ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนั กลาววา
“ระเบียบของฐานะปุโรหิตที่พูดไวในพระคัมภีร บางครั้งเรียก
วาระเบยีบปต ุเพราะมาจากบดิาถงึบตุร…
“เอบราแฮม ผูรับใชที่ชอบธรรมคนหนึ่งของพระผูเปนเจา ซึ่ง
ปรารถนาดังที่ทานกลาว ‘ที่จะเปนผูปฏิบัติความชอบธรรม’ แสวง
หาพรเดียวกันนี้ เมื่อพูดถึงระเบียบของฐานะปุโรหิต ทานกลาววา
‘มนัถกูมอบกบัขาพเจาจากบรรพบรุษุ มนัลงมาจากบรรพบรุษุ จาก
การเริม่ตนของเวลา…แมสทิธิข์องบตุรหวัป กบัมนษุยคนแรก ผคูอื
แอดัม บิดาคนแรกของเรา โดยทางบรรพบุรุษจนถึงขาพเจา’
(เอบราแฮม 1:2-3)” (“What I Hope You Will Teach Your Children
about the Temple,” Ensign, Aug. 1985, 9)
เอบราแฮมอธิบายวาทานมี “บันทึกของบรรพบุรุษ แมปตุ เกี่ยวกับ
สิทธิ์ของฐานะปุโรหิต” (เอบราแฮม 1:31) บันทึกเหลานี้ยืนยัน

เอบราแฮม 1:4-6 ความกลาหาญ
ของเอบราแฮม
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ แถลงวา “เราตางกร็มูาพอสมควรวาคนๆ
หนึ่งตองอาศัยความกลาหาญเพื่อยืนหยัดตอตานขนบธรรมเนียม
ที่เปนเอกภาพอยูแลว และความเชื่อโดยทั่วไป ไมมีใครอยากให
คนอื่นหัวเราะเยาะ มีเพียงไมกี่คนที่สามารถตานทานความคิดเห็น
สวนใหญไดถึงแมจะรูวามันผิด และเปนเรื่องยากที่จะเขาใจความ
กลาหาญอยางยิ่งที่เอบราแฮมแสดงใหเห็นในการเชื่อฟงพระจีโฮวา
อยางสุดใจทามกลางสภาพแวดลอมของทาน ความกลาหาญทาง
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[1988], 119-20)
เอบราแฮม 1:12-20 เสยีสละทกุสิง่หากจำเปน
ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“สำหรับคนที่มอบทั้งหมดที่เขามี เกียรติคุณและชื่อเสียงของเขา
เกยีรตขิองเขา และการสรรเสรญิ ชือ่เสยีงดใีนบรรดามนษุย บาน ทีด่นิ
พี่นองชายหญิง ภรรยาและลูก และแมชีวิตของเขาเอง-โดยถือ
วาทุกสิ่งเปนปฏิกูลและกากเดนเมื่อเทียบกับความเลิศล้ำของความ
รูในพระเยซูคริสต-ตองอาศัยมากกวาการเพียงแตเชื่อหรือคิดเอาวา
เขากำลงัทำตามพระประสงคของพระผเูปนเจา แตตองตระหนกัตาม
ความรทูีแ่ทจรงิวา เมือ่ความทกุขยากเหลานีส้ิน้สดุ เขาจะเขาสกูารพกั
ผอนนรินัดร และเปนผรูบัสวนรศัมภีาพของพระผเูปนเจา…
“…ศาสนาที่ไมเรียกรองการเสียสละทุกสิ่ง ไมมีพลังเพียงพอที่จะ
กอใหเกดิศรทัธาอนัจำเปนตอชีวติและความรอด เพราะนบัตัง้แตการ
ดำรงอยคูรัง้แรกของมนษุย ศรทัธาทีจ่ำเปนตอความสขุของชวีติและ
ความรอดจะไมมีวันไดมาหากปราศจากการเสียสละสิ่งทางโลกทั้ง
หมด เปนโดยทางการเสียสละนี้ และสิ่งนี้เทานั้นที่พระผูเปนเจา
ทรงกำหนดวามนษุยจะไดรบัชวีตินรินัดร และเปนโดยทางสือ่กลาง
ของการเสียสละสิ่งทางโลกทั้งหมดที่มนุษยจะรูจริง ๆ วาเขากำลัง
ทำสิ่งที่นาพึงใจอยางยิ่งในสายพระเนตรของพระผูเปนเจา เมื่อ
มนษุยเสยีสละทกุสิง่ทีเ่ขามเีพือ่เหน็แกความจรงิ ไมยบัยัง้แมกระทัง่
ชวีติของตนเอง โดยเชือ่ตอพระพกัตรพระผเูปนเจาวาเขาไดรบัเรยีก
ใหทำการเสียสละนี้เพราะเขามุงหมายที่จะทำตามพระประสงคของ
พระองค เขารอูยางแนนอนทีส่ดุวาพระผเูปนเจาทรงยอมรบัและจะ
ยอมรับการเสียสละและเครื่องถวายของเขา เขาไมไดแสวงหาพระ
พกัตรของพระองคโดยไรประโยชน ทัง้เขาจะไมทำเชนนัน้ ภายใต
สภาพการณเหลานี้ เมื่อนั้น เขาจะไดศรัทธาอันจำเปนสำหรับเขา
ทีจ่ะยดึชวีตินรินัดรไว
“…หาเปนประโยชนอันใดไมที่บุคคลจะคิดไปวาเขาเปนทายาท
หรือสามารถเปนทายาทรวมกบัคนเหลานัน้ทีเ่สยีสละทัง้หมดทีต่นมี
และโดยวิธีนี้จะทำใหเขามีศรัทธาในพระผูเปนเจาและเปนที่โปรด
ปรานของพระองคจนไดรับชีวิตนิรันดร เวนแตเขาจะถวายการ
เสยีสละแบบเดยีวกนันีแ้ดพระองค และโดยการถวายนัน้จะทำใหได
ความรซูึ่งจะทำใหเขาเปนทีย่อมรบัของพระองค…
“…นับจากสมัยของเอบัลที่ชอบธรรมมาจนถึงปจจุบัน ความรูของ
มนุษยที่วาเขาเปนที่ยอมรับในสายพระเนตรของพระผูเปนเจา
ไดมาโดยการเสยีสละ…
“…เมื่อนั้น ผูที่เสียสละ จะมีประจักษพยานวาวิถีของเขาเปนที่พอ
พระทัยในสายพระเนตรของพระผูเปนเจา และผูที่มีประจักษ
พยานนีจ้ะมศีรทัธาทีจ่ะยดึชวีตินรินัดรเอาไว และโดยทางศรทัธา จะ
ทำใหเขาสามารถอดทนจนถึงที่สุดได และไดรับมงกุฎที่เตรียมไว
สำหรับคนที่รักพระเยซูคริสตพระเจาของเรา แตผูที่ไมเสียสละจะ
ไมไดรับศรัทธานี้ เพราะมนุษยขึ้นอยูกับการเสียสละดังกลาวใน
การไดศรทัธานี ้ฉะนัน้ เขาจงึยดึชวีตินรินัดรเอาไวไมได เพราะการ
เปดเผยของพระผเูปนเจาไมไดรบัรองกบัเขาถงึอำนาจทีจ่ะทำเชนนัน้

ศีลธรรมของทาน ศรัทธาอยางไมสงสัยของทานในพระผูเปนเจา
และความกลาที่จะเปลงเสียงตอตานความชั่วรายที่ดกดื่นแพรหลาย
ชางเลศิล้ำไมอาจจะเอาอะไรมาเทยีบได” (The Way to Perfection, 86)
เอบราแฮม 1:6-7 ทำไมบรรพบุรุษจึง
พยายามบวงสรวงเอบราแฮม
เอบราแฮม 1 เปดเผยวา เทรา บดิาของเอบราแฮม ไดถวายตวันมสัการ
พระเจาปลอมและเต็มใจถวายบุตรของตนเปนเครื่องบวงสรวง (ดู
เอบราแฮม 1:5-6, 17; โยชวูา 24:2) เอล็เดอรจอหน เอ. วดิทโซ อดตี
สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง เขียนวา “ครอบครัวของเอบรา
แฮม หันไปจากความชอบธรรม และกลับเปนผูนับถือรูปเคารพ
ดวยเหตนุี ้เอบราแฮม ซึง่เปนผปูฏบิตัติามความจรงิของพระผเูปนเจา
จงึสัง่สอนความชอบธรรมแกคนเหลานัน้ดวยตนเอง แตเสยีแรงเปลา
เนื่องจากทานยืนกรานที่จะนมัสการพระผูเปนเจาเที่ยงแทและทรง
พระชนมเพียงองคเดียว ทานจึงถูกขมเหงและถูกหมายปองเอาชีวิต
ความเกลียดชังของผูนับถือรูปเคารพรุนแรงถึงขนาดที่การแทรก
แซงของพระเจาเพียงอยางเดียวเทานั้นที่จะชวยใหทานรอดจากการ
ถกูสงัเวยเปนเครือ่งบวงสรวงแกรปูเคารพของผคูน” (Evidences and
Reconciliations, 398)
เอบราแฮม 1:8-11 การบวงสรวงมนุษยของ
ชาวอียิปต
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการบวงสรวง
มนษุยทีเ่กดิขึน้ในชวงสมยัของเอบราแฮม โดยเขยีนวา “เอบราแฮม
เปนชัว่อายทุีส่บินบัจากโนอา หลายพนัปผานไปตัง้แตน้ำทวม ผคูน
ทวขีึน้และแผขยายทัว่ผนืแผนดนิโลก มกีารสถาปนาอารยธรรมของ
อียิปต คัลเดีย อัสซีเรีย และประชาชาติที่เล็กกวาของเคนาน ทาม
กลางการกระจัดกระจายนี้ การนมัสการพระบิดาที่แทจริงเกือบจะ
สูญสิ้นแลว การถวายบูชาที่บัญญัติไวในวันเวลาของแอดัม และ
ดำเนินตอไปในการปฏิบัติและการสอนของโนอา ซึ่งคลายคลึงกับ
การเสยีสละอนัยิง่ใหญของบตุรมนษุย ถกูบดิเบอืนไปเสยีแลว แทน
ที่จะถวายสัตวสะอาด เชนลูกแกะและโคหนุม ประชาชาติที่ละทิ้ง
ความเชื่อกลับเสื่อมโทรมในความไมเชื่อจนถึงระดับที่สังเวย
มนุษยเปนเครื่องบวงสรวงแกพระเจาที่เปนรูปเคารพของเขา”
(The Way to Perfection, 85)
เอบราแฮม 1:11 หญิงพรหมจารีสามคน
พรอมดวยเยาวชนชายที่ซื่อสัตยอยางยิ่งสามคน คือ ชัดรัค เมชาค
และอาเบดเนโก (ดู ดาเนียล 3:12-30) เอ็ลเดอรนีล เอ. แม็กซ
เวลลพูดถึงเยาวชนหญิงที่ดีงามสามคนนี้ในฐานะ “แบบอยาง
อันนาอัศจรรยของความไมเที่ยงแทแนนอนและการวางใจพระ
ผูเปนเจา” วา “คนที่เหมาะกับเยาวชนชายสามคนนั้นคือ เยาวชน
หญิงสามคนที่เราไมรูจักชื่อของเธอ หนังสือเอบราแฮมกลาว
ถึงพวกเธอ เปนเยาวชนหญิงล้ำเลิศที่ขาพเจาอยากจะรูจักมากขึ้น
ทั้งสามคนถูกบวงสรวงบนแทนเพราะ ‘พวกนางไมหมอบกราบ
เพื่อนมัสการ [รูปปน] ที่เปนไมหรือที่เปนหิน’ (เอบราแฮม 1:11)
สกัวนัหนึง่ คนซือ่สตัยจะไดพบพวกเธอ” (“Not My Will, But Thine”
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และปราศจากการรบัรองนี ้ศรทัธากจ็ะดำรงอยไูมได”
(Lectures on Faith, 68-70)
เอบราแฮม 1:20 มีความเศราสลด
ในราชสำนักของฟาโรห

เอบราแฮม 1:20-31
ฟาโรห กษัตริยของอียิปต

เอบราแฮม 1:20-27 ฟาโรหในอียิปต
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เขียนวา “หลังจากทำใหแผนดินโลกจมอยูในน้ำในสมัยของโนอา
วันแหงการเริ่มตนใหมก็มาถึง เชนเดียวกับในสมัยของแอดัม
ผูซื่อสัตยมีชีวิตอยูภายใตระบบการปกครองโดยพระผูเปนเจา และ
เชนเดียวกับในสมัยกอนน้ำทวม ผูที่เลือกดำเนินชีวิตตามแบบของ
โลกจะกำหนดการปกครองของตนเองและวิธีนมัสการของตนเอง
ขึน้มา ลกูหลานของเซม็ แฮม และเจเพธ็ เริม่อาศยัอยบูนแผนดนิโลก
และเปนอยูเชนนี้นานกวาสี่พันป เมื่อเอบราแฮม ผูไดรับอำนาจ
การปกครองจากเม็ลคิเซเด็ค มาที่อียิปต ที่นั่นทานพบผูสืบตระกูล
ของแฮม กำลงัปกครองในฐานะฟาโรห ซึง่การปกครองของเขาเปน
แบบการปกครองของปตุในสมัยโบราณ แตไมมีฐานะปุโรหิตและ

คัลเดียอยูหางจากอียิปตมาก แตมีความเศราสลดในอียิปตเมื่อ
พระเจาทรงทำลายแทนบชูาและลงทณัฑปโุรหติ เกีย่วกบัเหตกุารณนี้
เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั เขยีนวา
“เมื่อพระคัมภีรกลาววาพระเจาทรงทำลายแทนบูชาพระผูเปนเจา
ตางๆ ของแผนดิน คงจะมีเสียงกองไปทั่วเพราะมันทำใหเกิดความ
เศราสลดใหญหลวงในคัลเดีย ‘และในราชสำนักของฟาโรหดวย’
ฟาโรหและราชสำนักของเขาอยูในอียิปต เหตุการณไมปรกติ
ธรรมดาทีส่ดุเทานัน้ทีจ่ะทำใหเกดิการตอบสนองไดกวางไกลเชนนัน้
“เหน็ไดชดัวาเรือ่งราวโดยยอของเอบราแฮมไมไดบอกเรือ่งทัง้หมด”
(Abraham, Friend of God, 48-49)

การเปดเผย ดงันัน้ การนมสัการ ซึง่เปนการนมสัการทีฟ่าโรหกำหนด
ออกคำสั่ง และบัญชา จึงหันไปสูการนับถือรูปเคารพ’ (เอบราแฮม
1:20-27)” (A New Witnesses for the Articles of Faith, 660)

เอบราแฮม 1:25 “ฝายปกครองแรกของ
อียิปต…เปนไปตามวิธีของฝายปกครอง
ของแฮม ซึ่งเปนปตุ”
เอ็ลเดอรโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา
“อียิปตไมใชประชาชาติเดียวในยุคแรก ๆ ที่พยายามเลียนแบบ
ระเบียบการปกครองของปตุ เราเห็นในบันทึกของเอบราแฮมวา นี่
เปนระเบียบการปกครองในสมัยของแอดัม ลงมาจนถึงสมัยของ
โนอา
“โดยธรรมชาตแิลว การปกครองแบบนัน้จะดำรงอยอูยางกวางขวาง
เมื่อทุกเผาเริ่มกระจายไปทั่วผืนแผนดินโลก เมื่อมนุษยทวีขึ้น เขา
จะจัดระเบียบในกลุมครอบครัวกอน จากนั้นก็เผา ในที่สุดก็
ประชาชาติ แนนอนวาผูมีกำลังมากกวาจะยึดครองจุดที่ดีที่สุด
เผาที่แข็งแกรงกวาจะเอาชนะเผาที่ออนแอกวาและบีบบังคับคน
เหลานั้นใหเขารวมการปกครองระดับชาติ หาไมแลวเขาจะถูกขม
และไดรับการปฏิบัติเยี่ยงทาส หรือไมก็ถูกบีบบังคับใหสงบรรณา
การเมือ่ระเบยีบปตสุงมอบจากบดิาถงึบตุร อำนาจทางการเมอืงกจ็ะ
ยังคงอยูโดยมีสิทธิอำนาจแบบเดิม เรารูวาในสมัยโบราณ อียิปต
อสัซเีรยี คลัเดยี บาบโิลน เปอรเซยี และในบรรดาประเทศทีเ่ลก็กวา
ทัง้หมดของเมโสโปเตเมยี รวมทัง้ปาเลสไตน ลกูหลานทีม่สีทิธิต์ก
ทอดจากบรรพบรุษุจะสบืทอดการเปนกษตัรยิตอไป”
(The Progress of Man, 3 rd ed. [1944], 100-101)
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เอบราแฮม 1:24-27 ฟาโรหและฐานะปุโรหิต
บางครัง้ในอดตี พลังและอำนาจทีจ่ะกระทำในพระนามของพระเจา
จะมอบใหแกชายทีม่คีาควรเพยีงไมกีค่นเทานัน้ และจะไมใหใครอกี
ตวัอยางเชนในสมยัทีโ่มเสสนำลกูหลานอสิราเอล เผาเลวเีทานัน้ทีม่ี
สิทธิ์ดำรงฐานะปุโรหิต (ดู กันดารวิถี 8:5-26) ยุคสมัยของเราเปน
“วันแหงคำสัญญาอันยาวนาน…เมื่อชายผูมีคาควรผูซื่อสัตยทุกคน
ในศาสนาจกัรจะไดรบัฐานะปโุรหติอนัศกัดิส์ทิธิ”์ วนัที ่8 มถินุายน
ป 1978 ฝายประธานสงูสดุประกาศวา
“จงรูถึงสัญญาตาง ๆ ที่ไดทำไวโดยบรรดาศาสดาและบรรดา
ประธานของศาสนาจักร ผูซึ่งไดอยูมากอนเราวา จะมีเวลาในแผน
นรินัดรของพระผเูปนเจาทีพ่ีน่องทกุคนทีม่คีาควรสามารถไดรบัฐานะ
ปุโรหิต และโดยการเปนพยานยืนยันถึงความซื่อสัตยของคน
เหลานัน้ทีอ่ยโูดยปราศจากอำนาจฐานะปโุรหติ เราไดสวดออนวอน
ขอมาเปนเวลานานและอยางตัง้ใจเพือ่ประโยชนของพวกเขาเหลานี้
พี่นองผูซื่อสัตยของเรา โดยการใชเวลาหลายชั่วโมงในหองชั้นบน
ของพระวหิาร โดยทลูวงิวอนขอพระเจาเพือ่การนำทางจากสวรรค
“พระองคทรงไดยนิคำสวดออนวอนของเรา และโดยการเปดเผยได
ยืนยันวาวันแหงคำสัญญาอันยาวนานไดมาถึงแลวเมื่อชายผูมีคา
ควรผซูือ่สตัยทกุคนในศาสนาจกัรจะไดรบัฐานะปโุรหิตอนัศกัดิส์ทิธิ์
พรอมดวยพลงัทีจ่ะใชอำนาจจากสวรรค และมคีวามสขุกบัเหลาคน
รกัของเขาในพรทกุประการทีห่ล่ังออกมาจากมนั รวมถงึพรของพระ
วิหาร ฉะนั้นสมาชิกชายผูมีคาควรทั้งหมดในศาสนาจักรจะถูก
แตงตัง้ไวกบัฐานะปโุรหติโดยปราศจากการถอืเรือ่งเชือ้ชาต ิหรอืส ีผวิ
ผูนำฐานะปุโรหิตไดรับคำแนะนำใหทำตามนโยบายของการ
สัมภาษณผูสมัครทั้งหมดอยางระมัดระวังสำหรับการแตงตั้ง ไมวา
จะเปนฐานะปโุรหติแหงแอรนัหรอืแหงเมล็คเิซเดค็ เพือ่ใหแนใจวา
พวกเขาบรรลถุงึมาตรฐานทีไ่ดรบัการจดัตัง้ไวสำหรบัการมคีาควร
“เราประกาศดวยความมีสติวาพระเจาบัดนี้ไดทรงทำใหพระ
ประสงคของพระองคเปนที่รูสำหรับพระพรของลูกของพระองค
ทั้งหมดทั่วแผนดินโลก ผูซึ่งจะฟงเสียงของผูรับใชที่มีอำนาจของ
พระองค และจดัเตรยีมพวกเขาเองใหพรอมทีจ่ะไดรบัพรทกุประการ
ของพระกติตคิณุ” (ขอประกาศอยางเปนทางการ-2)

เอบราแฮม 1:27 “อยากจะอาง”
สิทธิ์ของฐานะปุโรหิต หมายถึงอะไร
อยากจะ หมายถงึ “ยนิดหีรือเตม็ใจทีจ่ะยอมรบัการเลอืกอยางใดอยาง
หนึง่เมือ่ไมสามารถไดรบัสิง่ทีพ่งึปรารถนามากกวา” (Webster’s New
Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged,
2 nd ed., 657) “ฟาโรหอยากจะอาง [ฐานะปโุรหติ] จากโนอา โดย
ทางแฮม” (เอบราแฮม 1:27)

เอบราแฮม 2:1-13
พันธสัญญาเอบราแฮม

เอบราแฮม 2:1 ความอดอยากรุนแรงขึ้น
ในแผนดิน
เปนไปไดวาความอดอยากในแผนดินมีสาเหตุมาจากความแหงแลง
ชวงทีอ่ากาศแหงแลงเปนเวลานาน ระหวางนัน้พชืผลเหีย่วแหงและ
สตัวพากนัลมตายเนือ่งจากขาดอาหาร สงัเกตวาพระเจาทรงใชความ
อดอยากเพื่อใหมีผลตอเอบราแฮมและครอบครัวของทานอยางไร:
ความอดอยากในเออรชวยใหเทรา บิดาของเอบราแฮม หันไปจาก
การนับถือรูปเคารพและเขารวมกับบุตรของตนในแผนดินฮารัน (ดู
เอบราแฮม 1:30) ความอดอยากในเออรทำใหเอบราแฮมรสูกึวาตอง
ออกจากเออรเร็วขึ้น (ดู เอบราแฮม 2:1-2) ความอดอยากเปนสิ่ง
ที่อาจจะกระตุนใหเอบราแฮมออกจากแผนดินฮารัน และอาจจะ
เปนมลูเหตใุนการเสยีชวีติของเทรา (ด ูเอบราแฮม 2:17; ด ูปฐมกาล
11:32 ดวย) ความอดอยากชักนำใหเอบราแฮมและครอบครัวออก
จากแผนดินเคนาน และเดินทางไปที่อียิปต (ดู เอบราแฮม 2:21) ดู
ฮลีามนั 11:3-20 ดวย
เอบราแฮม 2:6 “แผนดินแปลก”
ที่สัญญาไวกับเอบราแฮมคืออะไร
พระคมัภรีไบเบลิและหนงัสอืเอบราแฮมตางกร็ะบวุาแผนดนิแปลกคอื
แผนดนิเคนาน (ด ูปฐมกาล 17:8; เอบราแฮม 2:15) แตไมใชแผนดนิ
เดยีวกบัทีผ่คูนของเคนนานครอบครองตามทีบ่นัทกึไวในโมเสส 7:6-
8 เคนานของเอบราแฮมตั้งชื่อตามเคนาน บุตรคนที่สี่ของแฮม (ดู
ปฐมกาล 9:22; 10:6) แตเดมิ เคนานและครอบครวัของเขาอาศยัอยใูน
แผนดินที่ตั้งอยูในที่ต่ำสูชายฝงเมดิเตอรเรเนียนของปาเลสไตน
บางครั้ง เคนาน หมายถึงทุกประเทศในแถบตะวันตกของแมน้ำ
จอรแดน ตั้งแตดานทางเหนือไปถึงเบเออรเชบาทางใต ซึ่งเปน
แผนดนิเดยีวกบัทีโ่ยชวูาแบงใหกบัสบิสองเผาของอสิราเอล (ด ูโยชวูา
14-21) เพื่อเรียนรูมากขึ้นเกี่ยวกับแผนดินและผูคนของเคนาน ดู
ปฐมกาล 15:18-21; 24:1-4; 28:1-2, 8-9; และโยชวูา 24:11

ผูสืบตระกูลจำนวนมากของเอบราแฮมอาศัยอยูในแผนดินเคนาน
แตมีคนถูกขับออกจากแผนดินที่สัญญาไวหลายตอหลายครั้ง (ดู
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พระคมัภรีอางองิ
เอบราแฮม 2:6
เอบราแฮม 2:9
เอบราแฮม 1:18
เอบราแฮม 2:10

เอบราแฮม 2:6) ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ อธบิายวา “ผสูบืตระกลู
ของเอบราแฮม ซึ่งคือเผาตาง ๆ ของอิสราเอล กลายเปนผูคนที่
เลือกสรรของพระเจาตามคำสัญญา พระเจาทรงยกยอง บำรุงเลี้ยง
และดแูลพวกเขาดวยความหวงแหนหวงใย จนเขากลายเปนประเทศ
ใหญในแผนดินที่พระเจาประทานแกบรรพบุรุษของเขา ถึงแมจะ
มีความหวงหาอาทรดังกลาว ตลอดจนคำแนะนำและคำเตือนที่คน
กลุมนี้ไดรับหลายตอหลายครั้งผานศาสดา เขาก็ยังไมเขาใจถึงพระ
กรณุาธคิณุของพระเจาและไปจากพระองค เนือ่งดวยการกบฏ เขาจงึ
ถูกขับออกจากแผนดินและกระจัดกระจายไปในบรรดาประชา
ชาตใินทีส่ดุ” (Doctrines of Salvation, 1:164)
เอบราแฮม 2:6 สมบัติอันเปนนิจ
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองกสีอนวา “มรดกของเอบราแฮมใน เคนาน
สำหรบัตวัทานเองและลกูหลานตอจากทาน จะตองเปน มรดกนรินัดร
มรดกที่ยาวนานในกาลเวลาและในนิรันดร  คำสัญญานี้
เปนความหวังของอิสราเอล ความหวังวาคนใจออนสุภาพจะได
แผนดินโลกเปนมรดก ระหวางยุคมิลเลเนียมกอน และสุดทายใน
สภาพอมตะเดยีวกนันัน้เมือ่แผนดนิโลกกลายเปนชัน้สงู” (Doctrinal
New Testament Commentary, 2:71)
เอบราแฮม 2:6, 9-11 พันธสัญญาเอบราแฮม

คำสญัญาของพระผเูปนเจา
แผนดิน
ลูกหลาน
ฐานะปุโรหิต
ความรอดและความสูงสง

เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา
“เอบราแฮมมีสถานภาพเดียวกับโนอา ทานเปนตัวแทนของทุกคน
ทีม่ชีวีติอยตูัง้แตวนัเวลาของทาน ตราบทีเ่กีย่วของกบัพรนรินัดร แม
แตผทูีไ่มไดเปนลกูหลานจรงิ ๆ  กจ็ะไดรบัพรนรินัดรนีโ้ดยทางทาน
และพันธสัญญาที่พระผูเปนเจาทรงทำไวกับทาน พระเจาทรงทำ
สัญญากับเอบราแฮมอีกครั้งวาทานจะกลายเปนประชาชาติใหญยิ่ง
และใน ทาน ‘บรรดาเผาพนัธทุัว่โลกจะไดรบัพร’ (ปฐมกาล 12:2-3)
ทานไดรับสัญญาวาแผนดินเคนานจะเปนมรดกอันเปนนิจ
สำหรับทานและลูกหลาน ‘เราจะกระทำใหเชื้อสายของเจามาก
เหมือนผงคลีดิน ผูใดนับผงคลีดินได ก็จะนับเชื้อสายของเจาได’
(ปฐมกาล 13:16) นีห่มายถงึการเพิม่นรินัดรเพราะไมมลีกูหลานของ
มนุษยคนใดจะมีมากกวาจำนวนผงคลีดินของแผนดินโลกได
‘มองดูฟา’ พระเจาตรัส ‘ถา เจานับดาวทั้งหลายได ก็นับไปเถิด
แลวพระองคตรสัวา พงศพนัธขุองเจาจะมากมายเชนนัน้’ และเอบรา
แฮมก ็ ‘เชือ่พระเจา ความเชือ่นัน้ พระองคทรงนบัวาเปนความชอบ
ธรรมแกทาน’ (ปฐมกาล 15:5-6) ทั้งหมดนี้เปนสวนหนึ่งของพันธ
สญัญาเอบราแฮม

“และพระเจาตรัสกับเอบราแฮมอีกครั้งวา ‘นี่พันธสัญญาของเรา
กบัเจา เจาจะเปนบดิาของประชาชาตมิากมาย…เราจะกระทำใหเจามี
พงศพันธุมากอยางยิ่ง เราจะกระทำเจาใหเปนชนหลายชาติ และ
กษัตริยหลายองคจะเกิดมาจากเจา เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว
ระหวางเรากับเจา และเชื้อสายของเจาที่สืบมาตลอดชั่วชาติพันธุ
ของเขา ใหเปนพันธสัญญานิรันดร คือเปนพระเจาแกเจา และ
แกเชือ้สายของเจาทีส่บืมา เราจะใหดนิแดนทีเ่จาอาศยัอยนูี ้คอืแผน
ดนิคานาอนัทัง้สิน้แกเจา และแกเชือ้สายของเจาทีส่บืมา ใหเปนกรรม
สิทธิ์นิรันดร และเราจะเปนพระเจาของเขา’ (ปฐมกาล 17:4-8)
ดวยเหตุนี้ เอบราแฮมจึงทำพันธสัญญาเพื่อตัวทานและลูกหลาน
วาจะรับใชพระจีโฮวาพระเจา ผูทรงสัญญากับพวกเขาถึงการเพิ่ม
นรินัดรเปนการตอบแทน
“ในรูปแบบที่ดีที่สุดและบริสุทธิ์ที่สุด ตราบที่เกี่ยวของกับคำสมัย
โบราณ พนัธสญัญาเอบราแฮมมอีธบิายไวดงันี ้[ยกมาจากเอบราแฮม
2:9-11]
“แลวพันธสญัญาเอบราแฮมคอือะไร กค็อื เอบราแฮมและลกูหลาน
ของทาน (รวมทั้งคนที่ถูกรับเขามาในครอบครัวของทาน) จะมีพร
ทั้งหมดของพระกิตติคุณ ของฐานะปุโรหิต และของชีวิตนิรันดร
ประตูสูชีวิตนิรันดรคือการแตงงานชั้นสูง ซึ่งระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์
ของการแตงงานทำใหหนวยครอบครัวสามารถดำเนินตอไปไดใน
นรินัดร ทัง้นีเ้พือ่ผทูีเ่ขารวมจะมลีกูหลานมากมายดงัเมด็ทรายบนฝง
ทะเลหรือดวงดาวในทองฟา พันธสัญญาเอบราแฮมทำใหมนุษย
สามารถสรางหนวยครอบครวันรินัดรของตนเองตามแบบครอบครวั
ของพระผูเปนเจาพระบิดาบนสวรรคของเรา สวนที่รองลงมาของ
พันธสัญญา คือ ลูกหลานของเอบราแฮมมีจุดหมายปลายทางใน
มิลเลเนียมของการไดสมบัติอันเปนนิจเปนมรดก นั่นก็คือแผนดิน
เคนานที่ซึ่งเทาของคนชอบธรรมไดเหยียบยางในวันเวลาที่ผานมา”
(A New Witness for the Articles of Faith, 503-5; ด ู “พนัธสญัญา
เอบราแฮม” หนา 35-36 ของคมูอืเลมนี)้

เอบราแฮม 2:10 ลูกหลานของเอบราแฮม
เอ็ลเดอรจอหน เอ. วิดทโซ แถลงวา “ทุกคนที่ยอมรับพระกิตติคุณ
จะกลบัเปนสมาชกิในครอบครวัของเอบราแฮมโดยการรบัเปนบตุรบญุธรรม”
(Evidences and Reconciliations, 399) ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยูกับลูกหลานโดยตรงคนหนึ่งของ
เอบราแฮม มันจะสงบและเยือกเย็น ทั้งจิตวิญญาณและรางกาย
ของเขาไดรับการหลอหลอมโดยวิญญาณที่บริสุทธิ์แหงความรูแจง
เทานั้น ขณะที่ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอคนตางชาติ คือ
เพื่อขจัดเลือดเดิมออกไป และทำใหเขาเปนลูกหลานที่แทจริงของ
เอบราแฮม คนทีไ่มมเีลอืดของเอบราแฮม (โดยธรรมชาต)ิ ตองมกีาร
สรางใหมโดยพระวญิญาณบรสิทุธิ”์ (Teachings of the Prophet Jo-
seph Smith, 149-50)
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เอบราแฮม 2:11 “สิทธิ์นี้จะคงอยูในเจาและ
ในลูกหลานของเจา”
เอบราแฮมปรารถนาพรของบรรพบรุษุ หรือสทิธิท์ีจ่ะปฏบิตัใินฐานะ
ปโุรหติแหงเมล็คเิซเดค็ ทานเปนทายาทโดยชอบธรรม และเนือ่งดวย
ความชอบธรรม ทานจึงกลับเปนมหาปุโรหิตในฐานะปุโรหิตแหง
เมล็คเิซเดค็ (ด ูเอบราแฮม 1:2) พระเจาทรงสญัญากบัทานวาลกูหลาน
ของทานจะเปนทายาทโดยชอบธรรมของฐานะปุโรหิตดวย “การ
เปนทายาทของพันธสัญญาเอบราแฮมไมไดทำใหคน ๆ หนึ่งเปน
‘บุคคลที่ไดรับเลือก’ โดยอัตโนมัติ แตแสดงใหเห็นวาบุคคลนั้น
ไดรับเลือกใหทำหนาที่นำพระกิตติคุณไปยังผูคนทั้งหมดของแผน
ดนิโลก ลกูหลานของเอบราแฮมไดดำเนนิกจิกรรมงานสอนศาสนา
ในประชาชาตทิัง้ปวงตัง้แตสมยัของเอบราแฮม (มทัธวิ 3:9; เอบราแฮม
2:9-11)” (Bible Dictionary, “Abraham,covenant of,” 602)
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน กลาววา “ความรับผิดชอบของลูก
หลานของเอบราแฮม ซึ่งเราเปนอยู คือ ที่จะเปนผูสอนศาสนาเพื่อ
‘ดำรงการปฏิบัติและฐานะปุโรหิตนี้ใหประชาชาติทั้งปวง’ (เอบรา
แฮม 2:9)” (in Conference Report, Apr. 1987, 107; or Ensign, May
1987, 85)
กุญแจเดียวกันนี้ของฐานะปุโรหิตที่ประทานแกเอบราแฮม ถูกนำ
กลับมายังแผนดินโลกในยุคสุดทาย วันที่ 3 เมษายน 1836 ศาสดา
นามวาอิไลอัสปรากฏตอโจเซฟ สมิธ และออลิเวอร ดาวเดอรี ใน
พระวหิารเคริทแลนดทีเ่พิง่ไดรบัการอทุศิ พรอมทัง้มอบหมาย “พระ
กติตคิณุสมยัเอบราแฮมใหโดยกลาววา ในพวกเราและลกูหลานของ
เรา คนทุกชั่วอายุตอจากเราจะไดรับพร” (ค.พ. 110:12) เนื่องจาก
มีกุญแจเหลานี้ของฐานะปุโรหิตบนแผนดินโลกอีกครั้ง บุคคลจึง
สามารถรบัพรทกุประการทีป่ระทานแกเอบราแฮมได (ด ูค.พ. 132:29-
33)

เอบราแฮม 2:13 “ขาพระองคจะทำดีที่จะ
เชื่อฟงสุรเสียงของพระองค”
ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนวา “เอบราแฮมไดรับการนำทางจาก
พระเจาเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดในครอบครัวของทาน ไดสนทนากับ
เทพและกบัพระเจา ไดรบัการบอกวาจะไปทีไ่หน และจะหยดุเมือ่ใด
อกีทัง้รงุเรอืงอยางยิง่ในทกุสิง่ทีท่านลงมอืทำ นัน่เปนเพราะทานและ
ครอบครวัเชือ่ฟงคำแนะนำของพระเจา” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, 251-52)

เอบราแฮม 2:14-25
เอบราแฮมเดินทางตอไป

เอบราแฮม 2:14 ลำดับเหตุการณของปตอ ๆ
มาในชีวิตของเอบราแฮม
อายุ เหตุการณ
? เอบราแฮมออกจากเออรไปแผนดนิฮารนั (ด ูเอบราแฮม 2:3-4)
62 เอบราแฮมและครอบครัวออกจากแผนดินฮารันไปแผนดิน

เคนาน (ด ูเอบราแฮม 2:14; สงัเกตวาปฐมกาล 12:4 กลาววา
ทานอาย ุ75 ปเมือ่ออกจากฮารนั)

? เอบราแฮมและครอบครวัอาศยัอยใูนอยีปิต (ด ูปฐมกาล 12:11-20)
? เอบราแฮมตั้งรกรากในเฮโบรน (ในแผนดินเคนาน) และ

พระเจาทรงปรากฏตอทานอกี (ด ูปฐมกาล 13)
? เอบราแฮมชวยชวีติลอท และพบกบัเมล็คเิซเดค็ (ด ูปฐมกาล 14)
86 อชิมาเอล บตุรของเอบราแฮมเกดิจากนางฮาการ (ด ูปฐมกาล

16:16)
99 พระเจาทรงปรากฏตอเอบราแฮมอีกครั้ง โดยยืนยันพันธ

สญัญาของพระองคกบัทาน (ด ูปฐมกาล 17:1)
100 อิสอัค บุตรของเอบราแฮมเกิดจากนางซาราห (ดู ปฐมกาล

21:5)
? เอบราแฮมเชื่อฟงพระบัญชาใหถวายอิสอัคเปนเครื่องบูชา

แดพระเจา พนัธสญัญาเอบราแฮมไดรบัการยนืยนัอกีครัง้
(ด ูปฐมกาล 22)

? ซาราห ภรรยาของเอบราแฮมเสยีชีวติ (ด ูปฐมกาล 23)
175 เอบราแฮมเสยีชีวติและถกูฝงไวกบัซาราหในเฮโบรน

(ด ูปฐมกาล 25:7-10)
การเรียกเอบราแฮมใหออกจากเออรแหงคัลเดีย ไปแผนดินเคนาน
และอียิปต ทำใหวิถีชีวิตของทาน และของผูสืบตระกูลของทาน
ตลอดจนประชาชาตแิละอารยธรรมอืน่ ๆ  เปลีย่นไปในทีส่ดุ
เอบราแฮม 2:19 พระเจาทรงปรากฏ
ตอเอบราแฮมอีกครั้ง
พระคัมภีรเปดเผยนับครั้งไมถวนเมื่อพระเจาตรัสหรือปรากฏตอ
เอบราแฮม จนบดันี ้หนงัสอืเอบราแฮมบอกเกีย่วกบั

ภาพทีม่าใหเหน็ของพระผเูปนเจา เทพ และสรุเสยีงของพระเจา
ขณะทีเ่อบราแฮมนอนอยบูนแทนสงัเวย (ด ูเอบราแฮม 1:15-19)
การปรากฏของพระเจาขณะที่เอบราแฮมสวดออนวอนใน
แผนดนิฮารนั (ด ูเอบราแฮม 2:6-11)
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การปรากฏอีกครั้งหนึ่งของพระเจาเพื่อตอบคำสวดออนวอน
ของเอบราแฮมเมือ่ทาเขาไปในแผนดนิเคนาน (ด ูขอ 19)

ตอมา พระเจาตรสัหรอืปรากฏตอเอบราแฮม
กอนเอบราแฮมเขาไปในอยีปิต (ด ูเอบราแฮม 2:22)
หลังจากทานกลบัจากอยีปิต และตัง้รกรากในแผนดนิเคนาน (ดู
ปฐมกาล 13:14-18)
เมือ่ทานสวดออนวอนขอทายาท (ด ูปฐมกาล 15)
เมือ่ทานอายเุกาสบิเกาป (ด ูปฐมกาล 17)
เมือ่ทานวงิวอนเพือ่ผอูาศยัของเมอืงโสโดม (ด ูปฐมกาล 18:17-33)
ใกลเวลาทีอ่สิอคัเกดิ (ด ูปฐมกาล 21:12-14)
เมื่อทานไดรับบัญชาใหถวายอิสอัคเปนเครื่องเผาบูชา (ดู
ปฐมกาล 22:1-2)
ขณะถวายอสิอคับนภเูขา (ด ูปฐมกาล 22:6-19)

“เอบราแฮมไดรับทุกสิ่งอะไรก็ตามที่เขาไดรับ โดยการเปดเผย
และบญัญตั ิโดยคำของเรา พระเจาตรสั และเขามาในความสงูสงของ
เขา และนัง่บนบลัลังกของเขา” (ค.พ. 132:29)
เอบราแฮม 2:22-25 เอบราแฮมและซาไร
ในอียิปต
สำเนาหมายเลข 3 แสดงใหเห็นวาเอบราแฮมไมเพียงรอดชีวิตจาก
ประสบการณของทานในอยีปิต แตทานไดรบัเชญิจากฟาโรหใหนัง่
บนบัลลังกและสอนหลักของดาราศาสตร พระเจาประทานพรแก
เอบราแฮมและซาไรทั้งทางวิญญาณ ทางสังคม และทางเศรษฐกิจ
ระหวางทีพ่วกทานอยใูนอยีปิต (ด ูปฐมกาล 12:16-20 ดวย)
เอบราแฮม 2:24-25 การเชื่อฟงของซาไร
ซาไรไดรบัคำแนะนำใหบอกชาวอยีปิตวาเธอเปนนองสาวของเอบรา
แฮม นี่เปนการทดสอบศรัทธาของเธอ และไมตองสงสัยเลยวา
นีเ่ปนประสบการณทีย่ากสำหรบัเอบราแฮมดวยเชนกนั สิง่ใดกต็าม
ทีพ่ระเจาทรงบญัชาใหคน ๆ หนึง่ทำ สิง่นัน้ถกูตองและตองเชือ่ฟง
(see Teachings of the Prophet Joseph Smith, 256) เอบราแฮมและ
ซาไรเขาใจหลกัธรรมนีแ้ละผานการทดสอบทีพ่ระเจาทรงวางไวตอ
หนาเขา เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั เขยีนวา “เพือ่ปกปองตวัทานเอง
เอบราแฮมบอกฟาโรหวาซาไรเปนนองสาวของทาน ซึ่งแนนอนวา
เธอเปน หากทานเปดเผยวาเธอเปนภรรยา ทานอาจจะถูกฆา แตใน
ฐานะนองสาว ฟาโรหจึงเต็มใจที่จะซื้อเธอในราคาดี” (Abraham,
Friend of God, 69; ด ูปฐมกาล 20:12 ดวย)
ซาไร มาจากรากศพัทของคำหนึง่ในภาษาฮบีรทูีห่มายถงึ “เจาหญงิ”
และ “ราชนิ”ี ในภาษาอคัคาเดยีน ไมตองสงัสยัเลยวาซาไรเปนสตรี
ทีม่วีญิญาณยิง่ใหญ เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา “พระเจา
มทิรงสงอคัรสาวก ศาสดา และคนชอบธรรมมาปฏบิตัติอผคูนของ
พระองคเปนอันขาดหากมิไดทรงวางสตรีที่มีวิญญาณยิ่งใหญอยู

เคยีงขางเขา แอดมัยนือยใูนฐานะมหาปโุรหิตทีย่ิง่ใหญ เพือ่ปกครอง
ภายใตพระครสิต ในฐานะปตขุองมนษุยทัง้ปวงตลอดทกุยคุทกุสมยั
แตทานจะปกครองเพยีงลำพงัไมได อฟี ผเูปนภรรยาซึง่มคีณุสมบตัิ
และความสามารถคลายคลงึกนั จะปกครองเคยีงขางทาน เอบราแฮม
ไดรับการทดสอบเชนเดียวกับที่ชายเพียงไมกี่คนไดรับ เมื่อพระเจา
ทรงบญัชาทานใหถวายอสิอคับนแทนบชูา (ปฐมกาล 22:1-19) และ
ซาราหเผชิญปญหาเดียวกันเมื่อพระเจาทรงแนะนำวาเธอจะ
ปกปดสถานภาพในฐานะภรรยาของเอบราแฮมจากชาวอียิปต…
และเปนเชนเดียวกันนี้ในทุกสมัยการประทานและตลอดทุกยุค
ทกุสมยัคอื เมือ่มชีายทีบ่รสิทุธิ ์กต็องมหีญงิทีบ่รสิทุธิด์วย ไมมใีคร
ยนืเพยีงลำพงัตอเบือ้งพระพกัตรพระเจาได ความสงูสงของคนหนึง่
ขึ้นอยูกับความสูงสงของอีกคนหนึ่ง” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3:302)

เอบราแฮม 3:1-17
พระเจาทรงแสดงใหเอบราแฮมเห็นดวงดาว

เอบราแฮม 3:1 ยูรัมและธัมมัมคืออะไร
ยรูมัและธมัมมั มาจากคำในภาษาฮบีร ูหมายถงึ “ความสวาง” หรอื
“ความดีพรอม” ยูรัมและธัมมัม เปนชื่อของเครื่องมือที่พระเจา
ทรงเตรียมไวเพื่อชวยมนุษยใหไดรับการเปดเผยและการแปลภาษา
การใชยูรัมและธัมมัมครั้งแรกสุดตามที่กลาวไวในพระคัมภีร เกี่ยว
พนักบันองชายของเจเรด็ (ด ูอเีธอร 3:21-28)
ศาสดาโจเซฟ สมิธ ไดรับยูรัมและธัมมัมที่เคยอยูในการครอบ
ครองของนองชายของเจเรด็มากอน (ด ูค.พ. 17:1) ศาสดาบรรยายวา
สิ่งนั้นคือ “หินสองกอนในคันธนูเงิน-และหินเหลานี้ซึ่งติดอยูกับ
แผนทบัทรวง เปนสิง่ทีเ่รยีกวายรูมัและธมัมมั” (โจเซฟ สมธิ-ประวตัิ
ขอ 1:35)
พระคมัภรีเปดเผยวามยีรูมัและธมัมมัมากกวาหนึง่ชดุ ขณะทีศ่าสดา
ในพระคัมภีรมอรมอนกำลังใชหินชุดหนึ่ง (ดู ออมไน 1:20-21;
โมไซยา 8:13-19; 21:26-28; 28:11-20) ศาสดาในพันธสัญญาเดิม
กก็ำลงัใชอกีชดุหนึง่ (ด ูอพยพ 28:30; กนัดารวถิ ี27:21; เฉลยธรรม
บญัญตั ิ33:8; 1 ซามเูอล 28:6; เอสรา 2:63)
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โดยเริ่มตนวันเมื่อดวงอาทิตยขึ้นที่ขอบฟาดานหนึ่งและสิ้นสุดวัน
เมือ่ดวงอาทติยตกทีข่อบฟาอกีดานหนึง่…
“อีกนานหลังจากวัน เดือนและปของดวงจันทรถูกกำหนดไวเปนที่
แนนอนแลวสำหรับนักผจญภัยที่กลาหาญบนดวงจันทร เขาเปรียบ
ระบบดวงจนัทรของเขากบัปฏทินิบนโลก และพบวาวนัทีพ่ระจนัทร
เตม็ดวง (ครบวงโคจร) ตรงกบัประมาณ 29 วนับนโลก…นกัสงัเกต
การณดวงจันทรเห็นดวยวาวันของเขาผานไปชากวาวันที่คิดไวบน
โลกมากทเีดยีว” (Fred Holmstrom, “Astronomy and the Book of
Mormon,” Sidney B. Sperry Symposium, 1982: The Pearl of Great
Price [1982], 110-11)
เอบราแฮม 3:13 พระเจาทรงรูจักการสราง
ทั้งหมดของพระองค
พระเจาทรงตั้งชื่อใหกับดาวพระเคราะหหรือดวงดาวตาง ๆ ในการ
สรางของพระองค เมือ่พดูถงึงานอศัจรรยมากมาย พระเจาตรสัวา
“มีหลายโลกที่ผานไปโดยคำแหงอำนาจของเรา และมีมากมายที่ตั้ง
อยูเดี๋ยวนี้ และมันนับไมถวนสำหรับมนุษย แตสิ่งทั้งปวงถูกนับ
สำหรับเราเพราะมันเปนของเราและเรารูจักมัน…
“…ทองฟามันมีมากมาย และมันจะถูกนับไมไดสำหรับมนุษย
แตมนัถกูนบัสำหรบัเรา เพราะมนัเปนของเรา” (โมเสส 1:35, 37)
เอบราแฮม 3:14 “เราจะทวีเจาขึ้นและ
ลูกหลานของเจาตอจากเจา”
พระเจาทรงทำใหคำสัญญาที่ทำไวกับเอบราแฮมเกี่ยวกับลูกหลาน
ของทานสำเร็จ เพราะมีคนหลายพันลานคนเกิดมาบนโลกนี้ที่ถือ
ไดวาตวัเขาเปนลกูของพระองค คำสญัญาเกีย่วกบัลกูหลานทีใ่หญยิง่
ประยุกตใชไดกับผูซื่อสัตยทุกคน เอ็ลเดอรโจเซฟ ฟลดิง สมิธ
สอนเมือ่เปนสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองวา
“ลูกหลานของเอบราแฮม หากเขาจะรักษาพันธสัญญาที่ไดรับใน
พระนิเวศนของพระเจา เขาจะเพิ่มขึ้นตอไปตลอดนิรันดรเชนเดียว
กบัเอบราแฮม และลกูหลานของเขาจะไมมทีีส่ดุ พรของเอบราแฮม
ขยายไปยังอิสอัคและยาโคบในวิธีนี้ และทั้งสองจึงกลับเปนผูรับ
สวนจนถงึระดบัทีส่มบรูณทีส่ดุ เพราะมคีวามตอเนือ่งของ ‘ลกูหลาน
ตลอดกาล’ ในบรรดาผูที่ไดรับความสูงสงในอาณาจักรของพระผู
เปนเจา” (The Way to Perfection, 96)
เอบราแฮม 3:16-17 ดวงดาวตางกันใน
ความใหญยิ่ง
เอบราแฮมเรียนรูวาที่ใดมีดาวสองดวง ดวงหนึ่งจะใหญยิ่งกวาอีก
ดวงหนึง่ และมดีาวดวงอืน่ใหญยิง่กวาอกีสองดวงนัน้ ยกเวนโคลอบ
ซึง่เปนดาวดวงใหญทีส่ดุ ทานเรยีนรวูาไมใชขนาดทีท่ำใหดาวหรอื
ดาวพระเคราะหดวงหนึ่งใหญกวาอีกดวงหนึ่ง แตคือความใกลชิด
ของมนักบัโคลอบ เปนเชนเดยีวกนันีก้บัลกูของพระผเูปนเจา ความ
ใหญยิง่และรศัมภีาพของเขาจะขึน้อยกูบัความใกลชดิกบัพระผสูราง
พระเยซูคริสต ผูทรง “อยูใกลกับพระที่นั่งของพระผูเปนเจาที่สุด”

เอบราแฮม 3:2-16 ชื่อของสิ่งยิ่งใหญคือโคลอบ
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ เขยีนวา “พระเจาทรงทำใหทานรขูอเทจ็
จริงตอไปนี้ โคลอบเปนสิ่งแรกที่สรางใกลอาณาจักรชั้นสูง หรือ
ที่ประทับของพระผูเปนเจามากที่สุด ทีแรกในการปกครอง ทีหลัง
เกีย่วกบัการวดัเวลา การวดัเวลานีเ้ปนไปตามเวลาของอาณาจกัรชัน้ สงู
หนึ่งวันในโคลอบเทากับหนึ่งพันปตามการวัดของโลกนี้ ซึ่งชาว
อียิปตเรียกวาจาโอเอ็ท สิ่งที่ชาวอียิปตเรียกวา ออลิบลิช อยูถัดจาก
โคลอบ ในการสรางการปกครองทีย่ิง่ใหญใกลอาณาจกัรชัน้สงูหรอืที่
ที่พระผูเปนเจาประทับอยู ดาวดวงใหญดวงนี้เปนดาวปกครองดวย
และเทียบเทากับโคลอบในการหมุนและการวัดเวลาของมัน ดาว
ปกครองที่ยิ่งใหญดวงอื่นๆ ไดถูกเปดเผยใหแกเอบราแฮมดวย”
(Man: His Origin and Destiny [1954], 461)
เอบราแฮม 3:2-10, 16-17 ดาวปกครองดวงอืน่
เอบราแฮมเรยีนรวูา มดีาวดวงอืน่เชนเดยีวกบัโคลอบที ่ “ใหญมาก”
และดาวดวงใหญเหลานีเ้ปนดาวปกครอง (ด ูเอบราแฮม 3:2-3) พระ
เจาทรงสอนเอบราแฮมเกี่ยวกับ “เวลาที่ตั้งไวของดวงดาวทั้งหมด”
(ขอ 10; ด ูขอ 4-9 ดวย) เอบราแฮมเรยีนรดูวยวามดีาวปกครองดวงอืน่
อยใูกลโคลอบ และโคจรชา หรอื “นาน” กวาดาวดวงอืน่ ๆ  อกีมากมาย
(แตไมชากวาโคลอบ)
เอบราแฮม 3:3-4 “ระเบียบเดียวกับดวง
ซึ่งบนนั้นเจายืนอยู”

คำสอนของพระเจ า เกี่ ยวกับ
ดวงดาวและดาวพระเคราะห
ชวยใหเอบราแฮมเขาใจมากขึ้น
เกีย่วกบัโลกนี ้และความสมัพนัธ
ของมันกับโคลอบ ตัวอยางเชน
พระองคทรงสอนเอบราแฮม
วาหนึ่ งวันบนโคลอบเทากับ
หนึ่งพันปของเวลาบนโลกนี้ (ดู
เอบราแฮม 3:4)

เอบราแฮม 3:5-7 การวัดเวลา
อาจจะแตกตางกัน
“เอบราแฮมเรียนรูวาดวงดาวหรือดาวพระเคราะหในอวกาศมีชวง
ระยะการโคจรตางกัน และเคลื่อนไปตามระบบเวลาของตนเอง
(เอบราแฮม 3:4) ดาวพระเคราะห หรอืดาวแตละดวงโคจรตามฐาน
เวลาซึง่กำหนดโดยตำแหนงของมนัจากดาวปกครองดวงกลาง…
“เพือ่ใหกระจางชดัมากขึน้ เรามาพจิารณากนัถงึนกัสำรวจดวงจนัทร
คนหนึง่ทีเ่ผชญิกบัการอยบูนพืน้ผวิดวงจนัทรเปนเวลานาน หลงัจาก
อยูไปไดพักหนึ่ง เขาพบวามันสะดวกมากขึ้นที่จะตั้งฐานเวลาของ
ตนเองใหมตามการโคจรของดวงอาทิตยบนฟากฟาของดวงจันทร
(สภาพแวดลอมใหมของเขา) ตามวิธีที่เขาจำมาจากประสบการณ
บนโลก (สภาพแวดลอมเดิมของเขา) เขากำหนดวันบนดวงจันทร
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“ดวงใหญ” “สิง่แรกทีส่ราง” และ “ถกูกำหนดใหปกครองพวกนัน้ทัง้
หมดซึง่อยใูนระเบยีบเดยีวกนั” ดวยเหตนุี ้ดาวดวงใหญ หรอื โคลอบ
จึงเปนสัญลักษณของพระเยซูคริสต
เอบราแฮม 3:17 ความดีพรอมของพระเจา
พระผูเปนเจา
พระผูเปนเจาจะทรงทำใหทุกสิ่งที่พระองคทรงตั้งพระทัยไวสำเร็จ
เปนจริง สิ่งนี้ชางแตกตางจากธรรมชาติของมนุษยเหลือเกิน
พระเจาทรงอธบิายวา
“เพราะความคิดของเราไมเปนความคิดของเจา ทั้งทางของเจา
ไมเปนวิถีของเรา…
“เพราะฟาสวรรคสูงกวาแผนดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกวาทาง
ของเจา และความคดิของเรากส็งูกวาความคดิของเจาฉนันัน้” (อสิยาห
55:8-9)

เอบราแฮม 3:18-28
พระเจาทรงสอนเอบราแฮมเกี่ยวกับ

การดำรงอยูกอนชีวิตมตะ
เอบราแฮม 3:18-23 ลูกทางวิญญาณ
ของพระบิดาบนสวรรค
เอบราแฮมเรียนรูวามีระดับตาง ๆ กันของดวงความรูแจงในบรรดา
ลกูทางวญิญาณของพระบดิาบนสวรรค (เอบราแฮมเรยีกลกูทางวญิ
ญาณของพระบิดาบนสวรรคของเราวา “วิญญาณ” ในเอบราแฮม
3:18-19 “ดวงความรแูจง” ในขอ 22 และ “จติวญิญาณ” ในขอ 23)
ทานเรียนรูวาพระผูเปนเจาทรงอยูทามกลางวิญญาณหรือดวงความ
รแูจงทัง้ หมด และพระผเูปนเจาทรง “รแูจงกวาพวกเขาทัง้หมด” (ขอ
19)
เอบราแฮม 3:18-23 การดำรงอยกูอนชวีติมตะ
ศาสดาโจเซฟ สมธิ แถลงวา “พระผเูปนเจา โดยทีท่รงพบวาพระองค
ประทบัอยทูามกลางเหลาวญิญาณและรศัมภีาพ เพราะทรงรแูจงกวา
ทรงเห็นเหมาะสมที่จะตั้งกฎเพื่อใหสวนที่เหลือไดรับสิทธิพิเศษ
ที่จะกาวหนาดังเชนพระองค ความสัมพันธที่เรามีกับพระองคทำ
ใหเราอยใูนสถานการณทีต่องกาวหนาขึน้ในความร ูพระองคทรงมี
อำนาจที่จะตั้งกฎเพื่อใหคำแนะนำแกดวงความรูแจงที่ออนแอกวา
เพื่อเขาจะไดรับความสูงสงรวมกับพระองค ทั้งนี้ เพื่อเขาจะมี
รศัมภีาพเพิม่ขึน้ตามลำดบั พรอมดวยความร ูอำนาจ รศัมภีาพ และ
ความรแูจง ซึง่จำเปนตอการทำใหเขารอดในโลกแหงวญิญาณ”
(History of the Church, 6:312)
เอบราแฮม 3:18-19 “รูแจงกวา”
หมายความวาอะไร
เมือ่พูดถงึความแตกตางระหวางวญิญาณ ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ
กลาววา “เรารวูาวญิญาณเหลานัน้ตางกไ็รเดยีงสาในการเริม่ตน แต

สิทธิ์ของอำเภอใจซึ่งประทานแกเขา ทำใหบางคนสามารถล้ำหนา
คนอืน่ ๆ  ไปได และดวยเหตนุี ้จากระยะเวลาทีย่าวนานของการดำรง
อย ูอมตะเขาจงึรแูจงกวา ซือ่สตัยกวา เพราะเขาเปนอสิระทีจ่ะกระทำ
เพือ่ตวั ทีจ่ะคดิเพือ่ตวั ทีจ่ะรบัความจรงิหรอืไมกก็บฏตอความจรงิ”
(Doctrines of Salvation, 1:59)
เอบราแฮม 3:18-19 วิญญาณของเรา
เปนนิรันดร
ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนวา “ขาพเจาอยูในความเปนอมตะของ
วิญญาณมนุษย เปนไปตามหลักเหตุผลไหมที่จะพูดวาความรูแจง
ของวญิญาณเปนอมตะ แตทวามกีารเริม่ตน? ความรแูจงของวญิญาณ
ไมมกีารเริม่ตน ทัง้จะไมมทีีส่ดุ นีเ่ปนหลกัเหตผุลทีถ่กูตอง” (History
of the Church, 6:311)
เมือ่พดูเกีย่วกบัธรรมชาตนิรินัดรของวญิญาณของเรา ประธานบรคิมั
ยงั แถลงวา
“มนุษยชาติถูกสรางจากสวนประกอบที่ออกแบบไวใหคงอยูตลอด
นิรันดร มันไมเคยมีการเริ่มตน และไมสามารถมีที่สิ้นสุดไดเลย
ไมมีเวลาที่สสารนี้ ซึ่งประกอบเปนทานและขาพเจา จะไมดำรงอยู
และไมมเีวลาทีม่นัจะสิน้สดุการดำรงอย ูมนัจะถกูทำลายไมได
“มันจะถูกนำมารวมกัน จัดระบบ ทำใหมีคุณสมบัติที่จะรับความ
รแูละความรแูจง เขาครอบครองในรศัมภีาพ ถกูทำใหเปนเทพ เปน
พระผูเปนเจา ผูจะควบคุมสารประกอบตาง ๆ และมีอำนาจโดยคำ
ของเขาที่จะบัญชาการสรางและการไถโลก หรือไมก็ทำใหดวง
อาทิตยดับดวยลมหายใจของเขา และทำใหโลกยุงเหยิง โดยเหวี่ยง
ใหโลกกลบัสภูาพทีว่นุวายสบัสนของมนั นีค่อืจดุประสงคทีส่รางทาน
และขาพเจาขึน้มา” (Discourses of Briham Young, 48; ด ูค.พ. 93:29-
33 ดวย)
เกีย่วกบัทีม่าของวญิญาณของเราในชวีติกอนมตะ ประธานมาเรยีน จ.ี
รอมนยี อดตีทีป่รกึษาในฝายประธานสงูสดุสอนวา “ในตอนเริม่ตน
มนุษยเปนลูกของพระผูเปนเจา วิญญาณของมนุษย “เปนบุตร
และธิดาที่ถือกำเนิดไวกับพระผูเปนเจา” (ค.พ. 76:24) โดยผาน
กระบวนการเกดิ ความรแูจงทีเ่กดิขึน้มาเองถกูจดัไวในรางวญิญาณ
ของแตละบคุคล” (in Conference Report, Sept.-Oct. 1978, 18; or
Ensign, Nov. 1978, 14)
เอ็ลเดอรนีล เอ. แม็กซเวลล เขียนวา “เราตองยอมรับวาตอนนี้เรา
ยังไมเขาใจความนัยทั้งหมดของถอยคำที่วา ‘วิญญาณ…ไมมีการ
เริ่มตน…ทั้งสองเปนอยูมากอน…เพราะเขาคือ…นิรันดร’ (เอบรา
แฮม 3:18) แตทีแ่น ๆ คอืเราเขาใจมากพอทีจ่ะมองเหน็วาพระผเูปน
เจาแหงความรักและการไถทรงทำงานอยู โดยทรงพยายามชวยให
เรากลบัเปนเหมอืนพระองค นีเ่ปนเหตผุลหนึง่ทีท่ำใหเรากตญัแูละ
ปติยินดีอยางสุดซึ้ง แทนที่จะสิ้นหวังและสงสัย อีกทั้งยินดีที่จะ
คลอยตามสิง่ใดกต็ามทีพ่ระองคทรงเหน็วาจะสงเสรมิจดุประสงคนัน้”
(“Not My Will But Thine,” 40)
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เอบราแฮม 3:19-21 พระเจาทรง
“รูแจงกวาพวกเขาทั้งหมด”
เอ็ลเดอรนีล เอ. แม็กซเวลล เขียนวา “เราอยาลืมวาเราไดรับความ
เขาใจที่ลึกซึ้งยิ่งเกี่ยวกับโลกกอนเกิด มีอธิบายไวอยางชัดเจนถึง
การไดเปรียบกวาของพระเยซูคริสต (ในบรรดาพี่นองชายหญิงทาง
วิญญาณทั้งหมดของเรา) กลาวกันวาพระองคทรง ‘รูแจงกวาพวก
เขาทัง้หมด’ (เอบราแฮม 3:19)…อกีประการหนึง่ สิง่ทีพ่ระเจาทรงรู
มากมายมหาศาล-ไมใชแค ชัดแจง-กวาสิ่งที่มนุษยทุกคนรูรวมกัน”
(All These Things Shall Give Thee Experience [1979], 22)
เอบราแฮม 3:22-23 ดวงที่สงาและใหญยิ่ง
ในบรรดาวญิญาณหรอืความรแูจงทีเ่อบราแฮมเหน็ ม ี“ดวงทีส่งาและ
ใหญยิ่ง” เปนจำนวนมาก (เอบราแฮม 3:22) พระผูเปนเจาตรัสวา
วญิญาณทีส่งาและใหญยิง่เหลานีด้ ีและพระองคจะทรงทำใหเขาเปน
ผูปกครอง เอบราแฮมเปนดวงที่สงาและใหญยิ่งดวงหนึ่ง ประธาน
โจเซฟ เอฟ. สมธิเหน็วญิญาณทีส่งาและใหญยิง่มากมายในภาพทีม่า
ใหเห็นดวย “ผูถูกเลือกไวในการเริ่มตนที่จะเปนผูปกครองใน
ศาสนาจักรของพระผูเปนเจา” (ค.พ. 138:55) ประธานสมิธกลาว
ถึงคนเหลานี้วา “แมกอนเขาเกิด เขาพรอมดวยคนอื่น ๆ มากกมาย
กไ็ดรบับทเรยีนแรก ๆ ของเขาในโลกของวญิญาณ และพรอมทีจ่ะ
ออกมาในเวลาอันสมควรของพระเจาเพื่อทำงานในสวนองุนของ
พระองค เพือ่ความรอดของจติวญิญาณของมนษุย” (ขอ 56)
เอบราแฮม 3:23-24 “เจาถกูเลอืกกอนเจาเกดิ”
พระเจาทรงบอกเอบราแฮมวา ทาน เอบราแฮม ถูกเลือกในการ
ดำรงอยกูอนชวีติมตะใหเปนผปูกครองบนแผนดนิโลก เอล็เดอร บรซู
อาร. แมคคองก ีอธบิายวา “เปนกบัเอบราแฮมฉนัใด กเ็ปนฉนันัน้กบั
โจเซฟ สมธิ แตละทานไดรบัการแตงตัง้ลวงหนา [ถกูเลอืกและสงวน
ไวกอนชวีติมตะ] ใหควบคมุสมยัการประทาน พระกติตคิณุทีย่ิง่ใหญ”
(A New Witness foe the Articles of Faith, 4)
ศาสดาโจเซฟ สมิธ กลาววา “ชายทุกคนที่มีการเรียกใหปฏิบัติตอ
ผูอาศัยของโลก ไดรับการวางมือแตงตั้งสูจุดประสงคนั้นในสภา
ใหญแหงสวรรคกอนโลกนี้เปนมา ขาพเจาคิดวาขาพเจาไดรับการ
วางมือแตงตั้งสูตำแหนงนี้ในสภาใหญนั้น” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 365)
เอบราแฮม 3:24-28 “มีคนหนึ่งยืนอยูใน
บรรดาพวกเขาที่เหมือนกับพระผูเปนเจา”
เอบราแฮมเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต ตัวอยางเชน พระ
เยซูคริสตทรงสรางแผนดินโลกที่ลูกทางวิญญาณของพระบิดาบน
สวรรคจะอาศัยอยู (ดู เอบราแฮม 3:24) พระองคทรงไดรับเลือก
และถกูสงมายงัแผนดนิโลกใหเปนพระผชูวยใหรอด (ด ูขอ 27-28;
ด ูโมเสส 4:1-4 ดวย)

เอบราแฮม 3:24 “เราจะทำแผนดินโลก”
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีสอนวา “พระครสิต โดยทรงกระทำ
ภายใตการนำของพระบดิา ทรงเปนพระผสูรางสิง่ทัง้ปวง (ค.พ. 38:1-
4; 76:22-24; ยอหน 1:1-3; โคโลส ี1:16-17; ฮบีร ู1:1-3; โมเสส 1; 2; 3)
เห็นไดชัดจากขอเขียนของเอบราแฮมวาพระองคไดรับความชวย
เหลอืในการสรางโลกนีจ้าก ‘ลกูทางวญิญาณทีส่งาและใหญยิง่หลาย
ดวงของพระบิดา…ไมเคิลหรือแอดัมเปนคนหนึ่ง อีนิค โนอา
เอบราแฮม โมเสส เปโตร ยากอบ และยอหน โจเซฟ สมธิ และดวง
“ทีส่วางและใหญยิง่” อกีเปนอนัมากมบีทบาทในการสรางทีย่ิง่ใหญ
นัน้” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:194)
เอบราแฮม 3:25 “พวกเราจะพิสูจนเขา”
ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนักลาวย้ำขาวสารของเอบราแฮม 3:25
อยางกะทัดรัดเมื่อทานกลาววา “การทดสอบที่ยิ่งใหญของชีวิต คือ
การเชือ่ฟงพระผเูปนเจา” (in Conference Report, Apr. 1988, 3; or
Ensign, May 1988, 4) เราไมไดอยูที่นี่เพื่อทดสอบ หรือ “พิสูจน”
พระผูเปนเจา แตเพื่อรับการทดสอบและพิสูจนตัวเราเอง เราอยู
ระหวางการทดลอง ไมใชพระผเูปนเจา
เอ็ลเดอรเร็กซ ซี. รีฟ ซีเนียร อดีตสมาชิกสาวกเจ็ดสิบกลาววา
“ชีวิตนี้เปนเวลาของการทดสอบ ไมใชเวลาของการรับรางวัล ซึ่ง
จะมาถึงภายหลัง เราอยูที่นี่เพื่อรับการทดสอบ การทดสอบกำลัง
ดำเนนิอยใูนขณะนี!้” (in Conference Report, Oct. 1982, 37; or En-
sign, Nov. 1982, 26)
เอบราแฮม 3:26 “รักษา”
สถานะหมายความวาอะไร
“สถานะแรก” หมายถึงชวงเวลากอนที่เราจะเกิดบนโลกนี้ หรือที่รู
กนัวาคอื ชวีติกอนมตะ การ “รกัษา” สถานะแรกนี ้ลกูทางวญิญาณ
ของพระผเูปนเจาในชวีติกอนมาบนโลกนีไ้ดใชอำเภอใจของเขาหรอื
เธอเพื่อเลือกที่จะทำตามแผนแหงความรอดที่เสนอโดยพระบิดา
บนสวรรค ลกูทางวญิญาณหนึง่ในสามสวนของพระบดิาบนสวรรค
ตดิตามลซูเิฟอร (มาร) กบฏตอพระผเูปนเจา และแผนแหงความรอด
ดวยเหตุนี้จึงไมไดรักษาสถานะแรกของเขา เขาจึงถูกขับออกจาก
สวรรคดงันัน้ โดยไมมโีอกาสทีจ่ะเจรญิกาวหนาอกี
“สถานะที่สอง” หมายถึงการดำรงอยูในชีวิตมตะของมนุษยชาติ
บนโลกนี้ สถานะนี้เปนชวงเวลาแหงการทดลองซึ่งแตละบุคคลจะ
“เตรียมพบพระผูเปนเจา” (แอลมา 12:24) ทุกคนที่ยอมรับและเชื่อ
ฟงหลักธรรมและพิธีการแหงความรอดของพระกิตติคุณของพระ
เยซูคริสต จะไดรับชีวิตนิรันดร ซึ่งเปนของประทานที่ยิ่งใหญที่สุด
ของพระผูเปนเจา และจะมี “รัศมีภาพเพิ่มเติมบนศีรษะของเขา
ตลอดกาลและตลอดไป” (เอบราแฮม 3:26) ผทูีไ่มมีโอกาสยอมรบั
และดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณในความเปนมตะ จะไดรับโอกาส
นัน้ในโลกแหงวญิญาณหลงัจากเสยีชีวติแลว
เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล ใหขอคดิเพิม่เตมิเกีย่วกบัสถานะแรกและ
สถานทีส่องดงันี้
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“สภาพกอนชีวิตมตะไมใชคำสอนที่ทำใหเราคลายความพยายาม
สำหรับเราแตละคน มีการเลือกที่ตองทำ มีงานที่ยากลำบากมาไม
ขาดสาย มีสภาพที่เลวรายและไมคาดคิดใหประสบ มีเวลาที่ตอง
ใชใหด ีมพีรสวรรคและของประทานทีต่องใชสอยอยางด ีนัน่เพราะ
เราถกูเลอืก ‘ทีน่ัน่และตอนนัน้’ ซึง่หมายความวาเราไมสามารถวาง
เฉย ‘ทีน่ีแ่ละตอนนี’้ ได…
“ตามจริงแลว ความเหมาะสมในสถานะแรกอาจเพียงแครับรอง
สถานะทีส่องซึง่เปนสถานะทีเ่ขมงวด ดวยหนาทีท่ีม่ากขึน้และไมมี
ขอยกเวน! การชี้นำสั่งสอนและความทุกขยากที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนจะ
เปนเอกลักษณของลูกศิษยที่ เรียนรูไดเร็วที่สุดของพระเจา (ดู
โมไซยา 3:19; 1 เปโตร 4:19) ดงันัน้ การดำรงอยกูอนมตะและในชวีติ
มตะของเราจงึเปนเวลาทีพ่ระผเูปนเจาจะสอนเราเพือ่ใหเราเตบิโต…
“ดังนั้น การยอมเขาสูสถานะที่สองนี้ จึงเปนเหมือนการยอมเขาสู
สภาวะหมดความรสูกึ หรอืจำอะไรไมไดเลย แพทยจะไมหยดุทำให
ผูปวยหมดความรูสึก ทามกลางสิ่งที่ไดรับมอบอำนาจกอนหนานี้
เพื่อถามวาควรจะทำใหหมดความรูสึกตอไปหรือไม เรายอมมาที่นี่
เพื่อรับประสบการณอยางใดอยางหนึ่งภายใตเงื่อนไขอยางใดอยาง
หนึง่” (in Conference Report, Oct. 1985, 21; or Ensign, Nov. 1985,
17)

สำเนาหมายเลข 2-3
เอบราแฮมสอนชาวอียิปต

สำเนาหมายเลข 2-3 การแปลความสำเนา
รูปในสำเนาเปนสัญลักษณ นอกเหนือจากที่ศาสดาโจเซฟ สมิธ
ใหไวแลว คำอธบิายของสำเนาซึง่พมิพอยกูบัสำเนาในไขมกุอนัล้ำคา
เปนคำอธบิายชัว่คราวและจะตองผานการปรบัปรงุแกไขใหมโดยการ
เปดเผยและความเขาใจเพิ่มเติมจากศาสดายุคปจจุบัน
สำเนาหมายเลข 2 ขอมูลทั่วไป
แบบของภาพวาดทีล่งรายละเอยีดไวในสำเนาหมายเลข 2 เปนทีร่กูนั
ในบรรดานกัวชิาการวา “ไฮโปเซฟาลสั (hypocephalus)” ซึง่หมายถงึ
“ใตศีรษะ” “ไฮโปเซฟาลัสเปนวัตถุเล็ก ๆ รูปจานที่ทำจากตนหญา
พาไพรสั ผาลนินิเคลอืบปนู ทองสมัฤทธิ ์ทองคำ ไม หรอืดนิเหนยีว
ซึง่ชาวอยีปิตวางไวใตศรีษะของคนตาย เขาเชือ่วาสิง่นีจ้ะทำใหศรีษะ
และรางกายถูกหอหุมดวยเปลวไฟหรือรังสี ดวยเหตุนี้จึงทำใหคน
ตายเปนเทพเจา ตวัไฮโปเซฟาลสัเปนสญัลกัษณแทนดวงตาของ Re
หรือ Horus ซึง่กค็อื ดวงอาทติย และภาพทีแ่สดงบนนัน้เกีย่วของกบั
แนวคิดของชาวอียิปตเรื่องการฟนคืนชีวิตและชีวิตหลังความตาย”
(Michael D. Rhodes, The Joseph Smith Hypocephalus…Seventeen
Years Later [F.A.R.M.S.paper, RHO-94], 1)
หากไฮโปเซฟาลัสเปนสัญลักษณแทนพระเนตรของพระผูเปนเจา
ตามทีอ่ธบิายไวขางตน สิง่นัน้นาจะอธบิายถงึอะไร เรารวูาความมงุ
หมายและความตั้งใจของพระผูเปนเจาคือ เพื่อทำใหเกิดความเปน

อมตะและชวีตินรินัดรของลกูของพระองค (ด ูโมเสส 1:39) ดงันัน้
จึงไมใชเรื่องแปลกที่ภาพวาดอันเปนสัญลักษณแทนพระเนตรของ
พระผูเปนเจา ตามที่เอบราแฮมแสดงไวในสำเนาหมายเลข 2 จะ
แสดงถึงความหวังอันยิ่งใหญนี้สำหรับลูกทุกคนของพระองค แท
จริงแลว สำเนาหมายเลข 2 ประกอบดวยรูปและคำอธิบายเกี่ยวกับ
แผนแหงความรอดของพระเจา ตวัอยางเชน คำอธบิายรปูที ่3, 7 และ
8 สรางความสมัพนัธทีช่ดัเจนระหวางสาระสำคญัในสำเนาหมายเลข
2 กบัพธิกีารของพระวหิาร
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ สอนวา “เอบราแฮมเขียนเรื่องตาง ๆ
และผนกึมนัไวเพือ่จะอานไมได ทัง้จะเปดเผยตอโลกกไ็มได แตจะ
ตองมีในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระผูเปนเจา เรื่องเหลานี้เปน
กุญแจและพรอันแนชัดที่จะไดรับในพระนิเวศนของพระเจา ซึ่งเรา
ตองมหีากเราตองรบัความสงูสง” (Doctrines of Salvation, 2:253)

สำเนาหมายเลข 2 รูปที่ 1 โคลอบ
ตรงกลางของสำเนาหมายเลข 2 ประกอบดวยภาพที่พรรณนาถึง
โคลอบ ในคำอธิบายของรูปที่ 1 ศาสดาโจเซฟ สมิธ กลาววา
โคลอบเปน “ทีแรกในการปกครอง ทีหลังเกี่ยวกับการวัดเวลา” นี่
หมายความวาโคลอบเปนดาวที่อยูใกลที่ประทับของพระผูเปน
เจามากทีส่ดุ (ด ูเอบราแฮม 3:2-3) เปนดาวปกครองทัง้จกัรวาล (ด ูขอ
3) และเวลาบนโคลอบผานไปชากวาดาวดวงอืน่ในระเบยีบนี ้(ด ูขอ
4) โคลอบเปนสัญลักษณของพระเยซูคริสตดวย ซึ่งเปนองคศูนย
กลางในแผนแหงความรอดของพระผูเปนเจา
สำเนาหมายเลข 2 รูปที่ 3 มงกุฎแหงความ
สวางนิรันดร
สงัเกตในคำอธบิายของรปูที ่3 ซึง่พดูถงึมงกฎุแหงความสวางนรินัดร
บนพระเศยีรของพระผเูปนเจา สงัเกตดวยวาดวงดาวทีแ่ทนดวยรปูที่
22-23 ไดรบัความสวางจากโคลอบ (ตามทีใ่หไวในคำอธบิายของรปู
ที ่5) พระเยซคูรสิตทรงเปนแหลงของความสวางทัง้มวล (ด ูค.พ. 88:7-13)



43

สำเนาหมายเลข 2 รูปท่ี 5 อีนิช-โก-อน-ดอซ
ภาพวาดทีแ่สดงไวในรปูที ่5 พรรณาถงึดาวดวงใหญอกีกลมุหนึง่ใน
หวงอวกาศทีช่วยปกครองดวยอำนาจ (ด ูเอบราแฮม 3:2, 13) ดวงจนัทร
โลกและดวงอาทิตยในระบบสุริยะของเราเปนตัวอยางของดาว
ประเภทนี้ ดาวเหลานี้เปนสัญลักษณของวิญญาณที่สงาและใหญยิ่ง
อืน่ ๆ  ในการดำรงอยกูอนชวีติมตะดวย (ด ูเอบราแฮม 3:22-23) สงัเกต
วาในสำเนานี ้ดวงที ่“สงาและใหญยิง่” ดวงนีอ้ยใูกลภาพโคลอบตรง
กลาง หรือ พระเยซคูรสิตมากทเีดยีว
สำเนาหมายเลข 2 รูปท่ี 7-8 การกลับไปยัง
ที่ประทับของพระผูเปนเจา
นักศึกษาวิชาที่วาดวยวัฒนธรรมอียิปตบอกเปนนัยวาไฮโปเซฟาไล
ประกอบดวยขอมูลที่ชวยใหคนตายกลับไปยังที่ประทับของพระผู
เปนเจา ทำนองเดียวกัน พระเจาไดประทานความชวยเหลือจาก
สวรรคแกสิทธิชนยุคสุดทาย เพื่อใหกลับไปยังที่ประทับของพระ
องคประธานบรคิมั ยงั สอนวา “เอน็ดาวเมนท [พระวหิาร] ของทาน
คือ ทานไดรับพิธีการทั้งหมดนั้นในพระนิเวศนของพระเจาซึ่งจำ
เปนสำหรบัทาน หลังจากทานจากชวีตินีไ้ปแลวทานจะสามารถเดนิ
กลับไปยังที่ประทับของพระบิดาผานเหลาเทพที่ยืนเปนยามเฝา
ประต”ู (คำสอนของประธานศาสนาจกัร: บรคิมั ยงั หนา 338)

สำเนาหมายเลข 3 ขอมูลทั่วไป
ในเอบราแฮม 3:15 พระเจาทรงบอกเอบราแฮมวาทานตองสอนสิ่ง
ทีไ่ดเรยีนรมูาแกชาวอยีปิต (ด ูเอบราแฮม 3:15) ศาสดาโจเซฟ สมธิ
แสดงความเหน็ในเรือ่งนีว้า “ไมตองสงสยัเลยวา การเรยีนรขูองชาว
อียิปต และความรูเรื่องดาราศาสตรของพวกเขาไดรับการสอนจาก
เอบราแฮมและโจเซฟ ดังที่บันทึกของเขาเปนพยานถึง ผูซึ่งไดรับ
มนัจากพระเจา” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 251)
สำเนาหมายเลข 3 รูปที่ 1
เอบราแฮมบนบัลลังก ของฟาโรห
ในรูปที่ 1 ของสำเนาหมายเลข 3 แสดงใหเห็นวาเอบราแฮมนั่งบน
บลัลงักของฟาโรห “กำลงัหาเหตผุลบนหลกัฐานของดาราศาสตรใน

ราชสำนักของกษัตริย” (คำอธิบายสำหรับสำเนาหมายเลข 3; ดู
คำอธิบายสำหรับรูปที่ 1 ดวย) เปนที่ชัดเจนในเอบราแฮม 3:1-16
สำเนาหมายเลข 2 รูปที่ 1-5 วาเอบราแฮมมีความรูอันยิ่งใหญถึง
หลักของดาราศาสตร รูปที่ 1 เปนสัญลักษณของเอบราแฮมไดรับ
ความสงูสงและนัง่บนบลัลงักในทีป่ระทบัของพระผเูปนเจาดวย (ดู
ค.พ. 132:37)

เอบราแฮม 4-5
ภาพที่มาใหเห็นของเอบราแฮม

เก่ียวกับการสรางโลก
มีเรื่องราวการสรางอยูสามตอนในพระคัมภีร ไดแก ปฐมกาล 1-2;
โมเสส 2-3; และเอบราแฮม 4-5 แตละตอนประกอบดวยเรื่องราว
สวนหนึ่ง ซึ่งแตกตางกันไปบาง (ดู “ความสอดคลองของเรื่อง
ราวการสราง” หนา 88-98 ของคมูอืเลมนี)้
เอบราแฮม 4:1 “พวกทาน
นั่นคือพระผูเปนเจาทั้งหลาย”
ด ูโมเสส 1:31-33; 2:1 ดวย เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา
“ในความหมายสุดทายและที่สุดของคำนี้ พระบิดาทรงเปนพระผู
สรางสิง่ทัง้ปวง การทีพ่ระองคทรงใชพระบตุรและคนอืน่ ๆ ดำเนนิ
การสรางมากมาย โดยทรงมอบอำนาจการสรางของพระองคแก
บคุคลเหลานัน้ ไมไดทำใหผสูรางทานอืน่ ๆ  เหลานีม้สีทิธิข์องตนเอง
โดยไมตองพึง่พาพระองค พระองคทรงเปนทีม่าของอำนาจการสราง
ทัง้หมด และเพยีงแตทรงเลอืกคนอืน่ ๆ ใหกระทำแทนพระองคใน
การสรางมากมาย” (A New Witness for the Articles of Faith, 63)
เอบราแฮม 4:1 แผนดินโลกถูกประกอบจาก
สสารที่มีอยู
ความเชือ่ของชาวครสิตทัว่ไปคอื พระผเูปนเจาทรงสรางสิง่ทัง้ปวง จาก
ex nihilo ซึง่หมายถงึ “จากสิง่ทีไ่มมอีย”ู ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา
“ไมมีเรื่องเชนนั้น ดังเรื่องสสารที่ไมเปนแกนสาร” (ค.พ. 131:7)
และพระเจาตรัสวา “ธาตุเปนนิรันดร” (ค.พ. 93:33) คำวา สราง
ตามทีพ่บในเรือ่งราวการสรางจากปฐมกาล มาจากคำฮบีร ูหมายถงึ
“จัดระเบียบ” (ดู เอบราแฮม  3:24) โจเซฟ สมิธเปรียบกิจ
กรรมการสรางกบัการสรางเรอื ดงัทีค่นสรางเรอืตองการวตัถดุบิเพือ่
สรางเรือ พระผูสรางก็ทรงทำสวรรคและแผนดินโลกจากวัตถุดิบ
ทีม่อียแูลว นัน่แหละ
เอบราแฮม 4:2 “แผนดินโลก หลังจากมัน
ถูกประกอบนั้น วางและอางวาง”
ศาสดาโจเซฟ สมธิ ชีแ้จงวาการแปล “ปราศจากสณัฐานและวาง เปลา”
ตามทีพ่บในปฐมกาล 1:2 และโมเสส 2:2 ควรอานวา “วางและอางวาง”
ดงัทีอ่ยใูนเอบราแฮม 4:2
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เอบราแฮม 4:2 “พระวิญญาณของ
พระผูเปนเจาทั้งหลายกำลังทรงรำพึง”
“รำพึง” คือสิ่งที่แมไกทำกับไขและลูกเจี๊ยบของมัน มันฟกไขและ
กกลูก หมายถึงมันคุมครอง ใหความอบอุน เลี้ยงดู และปกปองลูก
พระเยซูทรงใชเรื่องเปรียบเทียบของแมไกรวมลูกไกในคำบรรยาย
ของพระองคถึงสิ่งที่จะทรงทำกับผูติดตามของพระองค (ดู มัทธิว
23:37; 3 นีไฟ 10:3-6) ในกรณีนี้ พระวิญญาณยังทรงรำพึงบนการ
สรางของพระผูเปนเจา
เอบราแฮม 4:5 กลางคืนและกลางวัน
ความแตกตางที่นาสนใจอยางหนึ่งระหวางเรื่องราวการสรางของ
เอบราแฮมกับเรื่องนี้ในพระคัมภีรตอนอื่น คือ แนวคิดที่พบใน
เอบราแฮม 4:5 “จากเวลาเย็นจนเวลาเชา พระองคทรงเรียกวากลาง
คนืและจากเวลาเชาจนเวลาเยน็พระองคทรงเรยีกวากลางวนั” (ด ูขอ
8, 13, 19, 23, 31 ดวย) ตอนอืน่เพยีงแตเรยีกชวงการสรางแตละชวงวา
วนั นอกจากนี ้ชวงการสรางในเอบราแฮม 4 ถกูเรยีกวา “เวลา” ไมใช
วนั (เอบราแฮม 4:8, 13, 19, 23, 31)
เอบราแฮม 4:6 การแยกผืนน้ำ ออกจากผืนน้ำ
ด ูโมเสส 2:6-8 และคำอธบิายสำหรบัสำเนาเอบราแฮมหมายเลข 1
รปูที ่12 และสำเนาหมายเลข 2 รปูที ่4
เอบราแฮม 4:12 “ตามชนิดของมัน”
เมื่อเปรียบเทียบกับหนังสือของโมเสส ดูเหมือนหนังสือเอบราแฮม
จะระบุไวชัดเจนกวาถึงแนวคิดที่วา สิ่งมีชีวิตทุกชนิดแพรพันธุได
ตามชนิดของมัน เทานั้น เมื่อพูดถึงการสราง เอ็ลเดอรบรูซ อาร.
แมคคองกี สอนวา “ไมมีมาตรการสำหรับวิวัฒนาการ หรือเปลี่ยน
จากพนัธหุนึง่เปนอกีพนัธหุนึง่” (“Christ and the Creation,” Ensign,
June 1982, 12)
เอบราแฮม 5:1-3, 5 พระผูเปนเจาทั้งหลาย
ทรงปรึกษาและวางแผนรวมกัน
ในเรื่องของการวางแผนสำหรับการสราง ประธานสเปนเซอร
ดบัเบลิยู. คมิบลัล กลาววา “กอนโลกนีถ้กูสราง พระเจาทรงทำพมิพ
เขียว ดังเชนผูรับเหมาที่ดีพึงทำกอนเริ่มกอสราง พระองคทรง
วาดแผนขึน้มา เขยีนรายละเอยีด และนำเสนอแผนนัน้ พระองคทรง
สรปุโครงรางและเรารวมมอืกบัพระองค…พระบดิาของเราทรงเรยีก
ทุกคนมารวมกันตามที่อธิบายไวในพระคัมภีร และแผนก็สมบูรณ
แลวสำหรับการสรางโลก พระดำรัสของพระองคมีดังนี้ ‘และมีคน

หนึง่ยนือยใูนบรรดาพวกเขาทีเ่หมอืนกบัพระผเูปนเจา และพระองค
ตรสักบัคนเหลานัน้ผทูีอ่ยกูบัพระองค: พวกเราจะลงไป เพราะมทีีว่าง
ทีน่ัน่ และเราจะเอาจากสารเหลานี ้และเราจะทำแผนดนิโลกซึง่บน
นั้น คนเหลานี้จะอาศัยอยู และพวกเราจะพิสูจนเขาพรอมกันนั้น
เพื่อดูวาเขาจะทำสิ่งทั้งหมดอะไรก็ตามที่พระเจาพระผูเปนเจา
ของเขาจะบัญชาเขาหรือไม’ (เอบราแฮม 3:24-25) ผูที่มาชุมนุม
ในครัง้นัน้มเีราทกุคนรวมอยดูวย พระผเูปนเจาทัง้หลายทรงทำแผน
ดนิ ผนืน้ำ และอากาศ ตอจากนัน้กอ็าณาจกัรสตัว และใหมนษุยทกุ
คน ครอบครองเหนอืมนั นัน่คอืแผน…พระผเูปนเจาทรงเปนผสูราง
ทีเ่ชีย่วชาญ พระองคทรงสรางเรา และทำใหเราดำรงอย”ู (The Teach-
ings of Spencer W. Kimball, Edward L. Kimball, ed. [1982], 29-30;
ด ูลกูา 14:28-30 ดวย)
เอบราแฮม 5:7 ลมแหงชีวิต
โมเสส 3:7 ระบวุา พระผเูปนเจา “ประกอบมนษุยจากผงธลุขีองดนิ
และระบายลมแหงชีวิตเขารูจมูกของเขา และมนุษยกลับเปนจิต
วิญญาณมีชีวิต” เอบราแฮม 5:7 ชวยใหเราเขาใจวาลมแหงชีวิตคือ
“วิญญาณของมนุษย” มนุษยเปนบุคคลที่มีสองสวน ประกอบดวย
เนือ้หนงัมตะและวญิญาณอมตะ (ด ูค.พ. 88:15)
เอบราแฮม 5:13 เวลาในสวนอีเด็นเปนไป
ตามเวลาของโคลอบ
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ แถลงวา “เมือ่โลกนีถ้กูสราง มนัไมได
เปนไปตามเวลาในปจจบุนัของเรา แตถกูสรางตามเวลาของโคลอบ
เพราะพระเจาตรัสวาแผนดินโลกถูกสรางตามเวลาของชั้น
สงูซึง่คอืเวลาของโคลอบ จากนัน้พระองคทรงเปดเผยตอเอบราแฮม
วา แอดัมอยูภายใตเวลาของโคลอบกอนการลวงละเมิดของเขา”
(Doctrines of Salvation, 1:79)
สิ่งนี้ชวยใหเราเขาใจพระดำรัสเตือนของพระเจาที่ใหกับแอดัม
และอีฟเกี่ยวกับการรับสวนผลของตนไมแหงความรูถึงความดีและ
ความชัว่ “ในวนัทีเ่จากนิจากตนนัน้ เจาจะตายแนนอน” (โมเสส 3:17;
ดู ปฐมกาล 2:17; เอบราแฮม 5:13 ดวย) หลังจากแอดัมและอีฟรับ
สวนผลนั้น ทั้งสองไมไดตายทางกายภาพภายในชวงเวลายี่สิบสี่
ชัว่โมงตามทีเ่รานบัเปนหนึง่วนัในปจจบุนั อยางไรกด็ ีแอดมัเสยีชวีติ
ภายในชวงเวลาหนึ่งวันของโคลอบ (หนึ่งพันป ตามที่วัดหลังจาก
การตก ด ูเอบราแฮม 3:4; คำอธบิายสำหรบัสำเนาเอบราแฮมหมาย เลข
2 รปูที ่ 1; ด ู 2 เปโตร 3:8 ดวย) โมเสส 6:12 ระบวุาแอดมัเสยีชวีติ
หลงัจากการตก 930 ป
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โจเซฟ สมิธ—
มัทธิว

เนื้อหา:
ความพินาศของเจรูซาเล็ม
การขมเหงและการละทิ้ง
ความเชื่อ
ความนาชิงชังของความรกราง
การเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระเยซูคริสต
การทำลายคนชั่วราย

โจเซฟ สมิธ—มัทธิวคืออะไร
โจเซฟ สมธิ-มทัธวิเปนการแปลของโจเซฟ สมธิ สำหรบัมทัธวิ 23:39-24:51
“วนัที ่1 เดอืนธนัวาคม ป 1831 โจเซฟ สมธิ เขยีนขอความตอไปนีล้งในบนัทกึของทาน ‘ขาพเจา
กลับมาแปลพระคัมภีรดังเดิม และยังคงทำงานใน การเรียกแขนงนี้ ตอไปโดยมีเอ็ลเดอรซิดนี
รกิดนัเปนผจูด’ [see History of the Church, 1:238, เนนตวัเอน] นีเ่ปนความเหน็ทีส่ำคญัทีส่ดุเพราะ
เปดเผยใหเห็นวาศาสดามองงานของทานเองในการแปลพระคัมภีรไบเบิล ซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของการเรียกจากสวรรคในฐานะศาสดาของพระผูเปนเจาอยางไร…ในเดือนธันวาคม ป 1831
ศาสดาทำงานแปลมาไดประมาณสิบแปดเดือนแลว และจะทำตออีกสิบแปดเดือน หลังจากนั้น
ในอีกสิบเอ็ดปที่เหลือของชีวิต ทานจะขัดเกลาและเตรียมงานนี้เพื่อจัดพิมพ ถึงแมทานไมไดมี
ชีวิตอยูเพื่อจัดพิมพงานทั้งหมด แตก็เปนงานแปลพระคัมภีรไบเบิลที่พิเศษสุดเทาที่เคยทำมา
และเปนพยานอยางหนึ่งตอโลกถึงภารกิจของโจเซฟ สมิธ ในฐานะศาสดาของพระผูเปนเจา
ในวนัเวลาสดุทาย” (Robert J. Matthews, “A Plainer Translation”: Joseph Smith’s Translation
of the Bible, a History and Commentary [1975], 3-4)
ศาสดาโจเซฟ สมิธ แปลพระคัมภีรไบเบิลสวนนี้เม่ือใด
“วนัเวลาแนชดัทีศ่าสดาเริม่แปลพระคมัภรีไบเบลิไดเลอืนหายไปกบัประวตัศิาสตร แตการแปลอาจ
จะอยรูาว ๆ ตนฤดรูอนของป 1830” (Matthews, “A Plainer Translation,” 26) วนัที ่7 ตลุาคม ป
1830 พระเจาทรงบญัชาซดิน ีรกิดนัใหเปนผจูดของศาสดาโจเซฟ สมธิ ในการเปลีย่นแปลงทีไ่ด
รบัการดลใจสำหรบัพระคมัภรีไบเบลิ (ด ูค.พ. 35:20)
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กอนการตรึงกางเขนและการฟนคืนพระชนมของพระองค พระเจา
พระเยซูคริสตทรงตอบคำถามของเหลาสานุศิษยเกี่ยวกับการเสด็จ
มาครัง้ทีส่องอนัรงุโรจนของพระองค (ด ูมทัธวิ 24:3-25:46; ด ูลกูา
21:7-36 ดวย) วนัที ่7 มนีาคม ป 1831 พระเจาทรงเปดเผยสวนตาง ๆ
ทีพ่ระองคตรสับอกสานศุษิยตอศาสดาโจเซฟ สมธิ (ด ูค.พ. 45:16-75)
ในการเปดเผยนัน้ พระองคตรสักบัศาสดาโจเซฟ สมธิวา
“และบดันี ้ดเูถดิ เรากลาวกบัเจา จะไมใหมนัแกเจาทีจ่ะรเูพิม่เตมิเกีย่ว
กบับทนี ้[มทัธวิ 24] จนกวาจะแปลพระครสิตธรรมใหม และในนัน้
[การแปลของโจเซฟ สมธิ] จะทำใหเรือ่งทัง้หมดนีเ้ปนทีรู่
“ดงันัน้ เราใหแกเจาเพือ่เจาจะแปลมนั [พระครสิตธรรมใหม] บดันี้
เพื่อเจาจะพรอมสำหรับเรื่องที่จะมา
“เพราะตามจรงิแลว เรากลาวกบัเจาวา เรือ่งใหญยิง่คอยเจาอย”ู (ค.พ.
45:60-62)
ดวยคำแนะนำดงักลาว วนัรงุขึน้ คอื วนัที ่8 มนีาคม ป 1831 ศาสดาจงึ
เริม่งานแปลพนัธสญัญาใหม โดยเริม่จากมทัธวิ 1
วนัทีท่ีเ่ขยีนลงในตนฉบบัการแปลพนัธสญัญาใหมแผนหนึง่ระบวุา
วนัที ่26 กนัยายน ป 1831 การคดัลอกและการขดัเกลามทัธวิดำเนนิ
ตอไป โดยเริม่จากมทัธวิ 26:1 ดวยเหตนุี ้การแปลมทัธวิ 24 จงึอาจ
จะเกดิขึน้ระหวางเดอืนกนัยายน ป 1831
ศาสดาเปลีย่นแปลงอะไรบางสำหรบัมทัธิว 24
ศาสดาโจเซฟ สมิธ เปลี่ยนแปลงมัทธิว 24 มากกวาบทอื่น ๆ ใน
พันธสัญญาใหม มัทธิว 24 ในคิงสเจมสฉบับภาษาอังกฤษมี
อยทูัง้หมด 1,050 คำ สวนโจเซฟ สมธิ-มทัธวิมปีระมาณ 1,500 คำ
ความแตกตางทีส่ำคญัระหวางมทัธวิ 24 และโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ คอื
เห็นไดชัดวา โจเซฟ สมิธ-มัทธิวแยกพระดำรัสที่พระเยซูทรงให
ไวเกี่ยวกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในเจรูซาเล็มในชวงหลายปหลัง
จากการสิน้พระชนมของพระองคไมนาน (ด ูโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:5-
21) ออกจากเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในวันเวลาสุดทายกอนการเสด็จ
มาครัง้ทีส่องของพระองค (ด ูขอ 21-55)
พระดำรสัสามอยาง แตละอยางกลาวซ้ำสองครัง้ในโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ
(ด ูขอ 10, 12, 23, 28, 30, 32) แตกลาวครัง้เดยีวในฉบบัคงิส เจมส (ดู
มทัธวิ 24:6, 12, 15) ขอ 6-8 ของมทัธวิ 24 กลายเปนโจเซฟ สมธิ-
มัทธิว 1:23, 29, 19 ตามลำดับดวย การแปลของโจเซฟ สมิธ
สำหรบัมทัธวิ 24:55 เปนเพยีงขอเดยีวทีไ่มมขีอตรงกบัฉบบั คงิสเจมส
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว กลายมาเปนสวนหนึ่ง
ของไขมุกอันล้ำคาไดอยางไร
ไขมุกอันล้ำคาฉบับแรกพิมพในลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษในเดือน
กรกฎาคม 1851 ซึ่งรวบรวมและเรียบเรียงเปนจุลสารเพื่อใชใน
คณะเผยแผบริติชโดยเอ็ลเดอรแฟรงคลิน ดี. ริชารดส สมาชิกใน
โควรมัอคัรสาวกสบิสองและประธานของคณะเผยแผ ในคำนำของ
จลุสารเลมนี ้เอล็เดอรรชิารดสอธบิายวาเนือ้หาเกอืบจะทัง้หมดในนัน้
(ซึง่รวมถงึโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ) มอียแูลวกอนหนานีใ้นสิง่พมิพตาง ๆ

ของศาสนาจกัรในสหรฐัแตอยใูนวงจำกดั เขาใจวาเอล็เดอร รชิารดส
เคยไดรับสิ่งพิมพเหลานี้ อยางไรก็ดีทานไมไดระบุแนชัดถึง
ทีม่าของเอกสารของทาน
ในบรรดาสวนตาง ๆ มากมายของการแปล
พระคัมภีรไบเบิลของโจเซฟ สมิธ
ทำไมการแปลมัทธิว 24 จึงกลายเปน
สวนหนึ่งของงานมาตรฐานของเรา
ในโจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:5-55 พระผูชวยใหรอดตอบขอสงสัยที่
สานศุษิยของพระองคซกัถามเกีย่วกบัการทำลายพระวหิารในเจรซูา
เล็ม การกระจัดกระจายของชาวยิว และเหตุการณที่จะเกิดขึ้นกอน
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค พระคัมภีรบทนี้เปนบทที่สิทธิ
ชนยคุสดุทายทกุคนควรหนัมาเอาใจใสอยางจรงิจงั เพราะพดูถงึสมยั
การประทานยุคสุดทาย รวมทั้งการรวมอิสราเอลกอนการเสด็จมา
ครัง้ทีส่องของพระครสิต เนือ้หาของมทัธวิ 24 ในฉบบัคงิสเจมสมขีอ
ความที่ไมชัดเจนมากมายและเรียงลำดับสับสน งานของศาสดา
โจเซฟ สมิธทำใหลำดับเหตุการณทางประวัติศาสตรของคำพยา
กรณนีแ้ละนยัสำคญัทางคำสอนของเรือ่งดงักลาวชดัเจนและดลใจ

โจเซฟ สมธิ—มทัธิว 1:1-21
พระเยซูคริสตพยากรณเก่ียวกับ

ความพินาศของเจรูซาเล็ม
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:1 “เราคือ เขา”
พระเยซูตรัสวา “เราคือ เขา ผูที่ศาสดาเขียนไว” (ดู JST, Matthew
4:18 ดวย) จากถอยคำเหลานี้ พระองคทรงประกาศตอสานุศิษยวา
พระองคทรงเปนพระมาไซยา ผไูดรบัการเจมิ ผทูีศ่าสดาทกุทานได
พยากรณไว (ด ูฮลีามนั 8:16-23) คำพยากรณของพวกทานเกีย่วกบั
พระมาไซยาบอกลวงหนาไมเพยีงการทนทกุขของพระองคเพือ่บาป
ของโลกเทานัน้ แตบอกถงึการเสดจ็มาครัง้ทีส่องอนัรงุโรจนเมือ่ถงึ
ทีส่ดุของโลกดวย
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:1 “และเทพผู
บริสุทธิ์ทั้งหมดพรอมกับพระองค”
เทพมากมายจะปรากฏพรอมกบัพระเยซใูนการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของ
พระองค พระคัมภีรบรรยายวาเทพเหลานี้มีอำนาจที่จะเตรียม
แผนดินโลกเพื่อรับการเสด็จมาของพระคริสต และจะเปาแตรตาม
เวลาทีก่ำหนดไว (ด ูววิรณ 7:1; 8:2; 14-16; ด ูค.พ. 77:8, 12) นอกจาก
นี ้สทิธชินผชูอบธรรมทีเ่สยีชีวติไปแลวจะมาพรอมพระองคในการ
เสดจ็มาครัง้ทีส่องดวย (ด ูค.พ. 45:44-45; 76:50, 63; 88:96-98)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:1 “พระองคจะเสด็จ
มาบนแผนดินโลกอีก”
การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตเปนเหตุการณที่พูดถึงซ้ำ
แลวซ้ำเลาตลอดพระคมัภรีดวยความกระตอืรอืรนและความหวงัอนั
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ยิ่งใหญ ตัวอยางเชน ในสมัยพันธสัญญาเดิม พระเจาทรงแสดงตอ
แอดัมถึง “อะไรก็ตามที่จะเกิดกับลูกหลานของเขาจนถึงคนชั่วอายุ
หลังสดุ” (ค.พ. 107:56) รวมทัง้การเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิต
ดวย แอดมัทำใหเรือ่งทัง้หมดนีเ้ปนทีร่แูกลกู ๆ ของทาน (ด ูโมเสส
5:12) อีนิคเห็นในภาพไมเพียงการเสด็จมาของพระคริสตในศูนย
กลางแหงเวลาเทานัน้ แตเหน็ “วนัแหงการเสดจ็มาของบตุรมนษุยใน
วันเวลาสุดทายที่จะประทับอยูบนแผนดินโลกในความชอบธรรม
เปนระยะหนึ่งพันป” ดวย (โมเสส 7:65) ศาสดาทานอื่นในพันธ
สญัญาเดมิพยากรณถงึยคุสดุทายอนันาพศิวงนี ้(ด ูโยบ 19:25; สดดุี
102:16; อสิยาห 40:1-11; ดาเนยีล 7:13; มคีาห 1:3; เศคารยิาห 13:6;
มาลาค ี3:2) ในพระคมัภรีมอรมอน ศาสดาชาวเจเรด็ใหถอยคำถงึการ
เสดจ็มาอนัรงุโรจนของพระครสิต (ด ูอเีธอร 3:16-25; 9:22; 13:1-12)
เชน เดียวกับศาสดาชาวนีไฟและชาวเลมัน (ดู ฮีลามัน 8:16-23)
นอกจากนี้ ศาสดาในพันธสัญญาใหมและศาสดายุคปจจุบันยัง
ไดออกถอยแถลงทีไ่ดรบัการดลใจมากมายเกีย่วกบัเรือ่งนี ้(ด ูกจิการ
3:20-24; 1 เธสะโลนกิา 4:13-18; 2 เปโตร 3:10; ววิรณ 19-22; ค.พ. 29;
45; 133) บรรดาคำพยากรณทัง้หมดในพระคมัภรีเกีย่วกบัยคุสดุ ทาย
เห็นไดชัดวาการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสตเปนเรื่อง
ทีท่ำนายไวลวงหนามากทีส่ดุ
โจเซฟ สมธิ—มทัธิว 1:2-3
การทำลายพระวิหาร
ด ูมาระโก 13:1-2 และลกูา 21:5-6 ดวย เนือ่งมาจากลกัษณะของการ
กอสรางพระวิหาร คำพยากรณเกี่ยวกับการทำลายพระวิหารจึงดู
เหมือนวาไมนาจะเปนไปไดสำหรับชาวยิว เอ็ลเดอรบรูซ อาร.
แมคคองกี เขียนไวขณะเปนสมาชิกแหงโควรัมสาวกเจ็ดสิบวา
“หนิบางกอนยาวประมาณ 20.6 เมตร สงู 2.3 เมตร และกวาง 2.7 เมตร
เสาค้ำหลงัคาทกุ ตนเปนหนิกอนเดยีวลวน ๆ  สงูประมาณ 11.4 เมตร
กลาวกันวาเมื่อ ชาวโรมันมาทำลายและไถเจรูซาเล็มใหราบ
การทบุกำแพงตดิตอกนัหกวนักย็งัไมสามารถเอาหนิกอนใหญเหลา
นีอ้อกไปได แนนอนวา ในทีส่ดุพระวหิารกพ็งัราบ และ…กอนหนิ
ถกูขดุออกมาและกระจดักระจายไปทัว่” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 vols. [1966-73], 1:637)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:4 ภูเขามะกอก
บางคนรจูกัในชือ่ ออลเิวท ภเูขามะกอกเปนสนัหนิปนูขาว ยาวกวา
หนึง่ไมล (1.6 กโิลเมตร) เลก็นอย อยทูางตะวนัออกของเมอืงเจรซูา
เล็ม สูงเหนือเมืองประมาณสองรอยฟุต (65 เมตร) โดยมีหุบเขา
ขดิโรนทอดอยรูะหวางภเูขาลกูนีก้บัตวัเมอืง ทางดานทศิตะวนัตกคอื
สวนเกทเสมนี สวนทางดานทิศตะวันออกคือหมูบานเบธานีและ
เบธฟายี ภูเขาลูกนี้เปนจุดที่เกิดเหตุการณมากมายในชวงเวลาของ
พระคมัภรีไบเบลิ (ด ู2 ซามเูอล 15:30; มทัธวิ 21:1-9; 26:30-56; ลกูา
21:37; ยอหน 8:1; กจิการ 1:12) และจะเปนจดุทีเ่กดิเหตกุารณสำคญั
ซึง่เกีย่วของกบัยคุสดุทายและการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระมาไซยา
(ด ูเศคารยิาห 14:4-5; ค.พ. 45:48; 133:20)

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:4 “โปรดทรงบอก
พวกขาพระองค เม่ือไรสิ่งเหลานี้จะเปนไป”
การแกไขทีไ่ดรบัการดลใจของศาสดาโจเซฟ สมธิสำหรบัมทัธวิ 24:3
ทำใหสิ่งที่สานุศิษยอยากรูเกี่ยวกับเหตุการณสองอยางเปนที่กระ
จางชัด เหตุการณแรกคือ “การทำลายพระวิหาร และชาวยิว” เหตุ
การณนี้เกิด ขึ้นประมาณ ค.ศ. 70 เมื่อชาวโรมันปราบกบฏชาวยิว
เขนฆาผคูน ทำลายเมอืงเจรซูาเลม็ และทำใหชาวยวิกระจดักระจาย
ไปในประเทศตาง ๆ
เหตุการณที่สองที่สานุศิษยซักถามคือ “ที่สุดของโลก หรือ การ
ทำลายคนชั่วราย” สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระ
ครสิตในวนัเวลาสดุทาย เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอดตีสมาชกิ
ในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง ใหความกระจางสำหรบัความหมายของ
“ที่สุดของโลก” โดยกลาววา นั่นไมใช “ที่สุดของแผนดินโลก แต
เปนที่สุดของโลก ที่สุดของสภาพทางสังคมที่แพรหลายในบรรดา
ผูคนของโลก ‘ที่สุดของโลกคือที่สุดของความไมชอบธรรมหรือ
ความเปนของโลกอยางทีเ่ราร ูและสิง่นีจ้ะเกดิขึน้โดย “การทำลายคน
ชัว่ราย” (โจเซฟ สมธิ 1:4 [โจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:4]) เมือ่โลกของเรา
สิน้สดุและยคุมลิเลเนยีมเริม่ขึน้ จะมฟีาสวรรคใหมและแผนดนิโลก
ใหม (อิสยาห 65:17-25; ค.พ. 101:23-24) ราคะ ตัณหา และความ
มวัเมาลมุหลงทกุรปูแบบจะยตุ ิเพราะมนัจะเปนทีส่ดุของโลก’
 (Mormon Doctrine, pp. 767-768)” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:640)
พระดำรัสตอบของพระผูชวยใหรอดตอขอซักถามของสานุศิษย
เกี่ยวกับเหตุการณสองอยางนี้เปนสรุปรวบยอดที่ทำใหเขาใจมัทธิว
24 โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:5-21 (เปรียบเทียบกับมัทธิว 24:4-22)
เปนพระดำรสัตอบของพระองคเกีย่วกบัการทำลายพระวหิารและชาวยวิ
สวนโจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:21-55 (เปรียบเทียบมัทธิว 24:23-51)
ประกอบดวยพระดำรสัเกีย่วกบัเครือ่งหมายของการเสดจ็มาและทีส่ดุ
ของโลก

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:6, 9
ศาสดาปลอมมากมายพยายามหลอก
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ อดีตสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
แสดงความเหน็เกีย่วกบัพยานหลกัฐานทางประวตัศิาสตรของความ
สำเร็จในคำพยากรณนี้วา “บรรดาศาสดาปลอม และผูที่อางวาเปน
ผปูฏบิตัศิาสนกจิทีไ่ดรบัการแตงตัง้อยางถกูตองของพระครสิต ไดแก
ซโีมนนกัวทิยาคม ผชูกัจงูคนเปนอนัมากใหตดิตามเขา (กจิการ 8:9,
13, 18-24; ด ูThe Great Apostasy, 7:1, 2 ดวย) เมนานเดอร โดสธิอีสุ
ธยิดูาส และอคัรสาวกปลอมทีเ่ปาโลกลาวถงึ (2 โครนิธ 11:13) และ
คนอืน่ ๆ  เชน ฮเีมเนอสัและฟเลทสั (2 ทโิมธ ี2:17, 18) Dummelow’s
Commentary ประยุกตใชบันทึกของโจเซฟส เกี่ยวกับ ‘คนชั่วกลุม
หนึ่งที่หลอกลวงผูคนโดยถือเอาการดลใจจากสวรรคมาเปนขออาง
ผูที่กลอมคนจำนวนมากใหกระทำเหมือนคนบาและเขาไปในแดน
ทุรกันดารตอหนาคนเหลานั้น โดยแกลงหลอกวาพระผูเปนเจา
ประทบัอยทูีน่ัน่เพือ่แสดงเครือ่งหมายแหงชยัชนะแกเขา” (Jesus the
Christ, 587)
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โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:7 สานุศิษยไดรับ
ทุกขทรมานและถูกฆา
อัครสาวกดั้งเดิมสวนใหญกระจายไปทั่วโลกเพื่อสอนพระกิตติคุณ
แตในทีส่ดุกถ็กูฆาเปนมรณสกัข ีตวัอยางเชน ประวตัศิาสตรบอกวา
เปโตรทนรบัความตายในโรม (เชนเดยีวกบัเปาโล) และยากอบถกูฆา
ดวยดาบในเจรูซาเล็ม แตไมใชแคอัครสาวกเทานั้นที่เปนมรณสักขี
ชาวคริสตยุคแรกจำนวนมากไดรับการขมเหงอยางหนัก และถูกฆา
เพราะศรทัธาของเขา เรือ่งราวบางตอนเกีย่วกบัการขมเหงและมรณ
สักขีของสิทธิชนยุคแรกมีอยูในพันธสัญญาใหม (ตัวอยางเชน ดู
กจิการ 4:1-3, 17-18, 29; 5:17-19, 40; 7:54-60; 8:1-3; 11:19; 12:1-5;
13:50; 14:1-7, 19-20; 16:19-24; 17:1-9; 21-26; 2 โครนิธ 11:23-29)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:8 “ขุนเคือง”
หมายถึงอะไร
คำภาษากรีกของ “ขุนเคือง” (scandalizo) หมายถึง “ทำใหสะดุด”
คำวา skandalon มาจากรากศัพทเดียวกัน ซึ่งแปลวา “สิ่งสะดุด”
ในโจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:8 พระผูชวยใหรอดกำลังตรัสวาคนเปน
อนัมากจะละทิง้หรอืหนัไปจากศรทัธา
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:10 ความรักจะ
“ชาเย็น ขึ้น” หมายถึงอะไร
“ขึ้น” หมายถึงเพิ่มขึ้นในความรุนแรง ความรุนแรงและความเสื่อม
ทรามเปนสัญญาณบงบอกวาผูคนไมรักหรือหวงใยตนเองและ
ผูอื่นอีกตอไป ความหยาบคายและความโหดรายมีผลกระทบตอ
สังคมและแพรระบาดดั่งโรคราย สังคมที่เหี้ยมโหดทารุณดำรงอยู
เมือ่ผคูน “ปราศจากความรกั” และ “เกลยีดเลอืดของเขาเอง” (โมเสส
7:33) ขณะที่การกระทำทารุณตอมนุษยดวยกันมีเพิ่มขึ้น ใจของ
มนุษยจะเย็นชา และวิญญาณของซาตานจะเขาควบคุมการกระทำ
ของเขา
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:12 “ความนาชิงชัง
ของความรกราง”
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา
“ดาเนียลพูดเปนเชิงพยากรณถึงวันที่จะมี ‘สิ่งที่นาสะอิดสะเอียน
[ความนาชิงชัง] ซึ่งกระทำใหเกิดความวิบัติ [ความรกราง] ขึ้น”
(ดาเนยีล 11:31; 12:11) และวลดีงักลาวถกูเขยีนใหมอกีครัง้ในสมยั
พันธสัญญาใหมวา ‘สิ่งอันนาสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำใหเกิดความ
วิบัติ [ความนาชิงชังของความรกราง] ตามพระวจนะที่ตรัสโดย
ดาเนยีลผเูผยพระวจนะนัน้’ (มทัธวิ 24:15)…โดยอาศยัความหมายที่
แจงชัดของคำแตอยางเดียว เราสรุปไดวาวลีนี้ (ความนาชิงชังของ
ความรกราง) นาจะเกี่ยวโยงถึงการกระทำหรือภาวะที่รุนแรงบาง
อยางของความเสื่อมทรามและความแปดเปอน ของความโสโครก
และความสกปรก ซึ่งจะทำใหเกิดความพินาศ ความเสียหาย ความ
อางวาง ความรกราง

“ในกรณีดังกลาว สภาพของความรกรางเหลานี้ อันเกิดจากความ
นาชิงชังและความชั่วราย จะตองเกิดขึ้น สองครั้ง เพื่อทำใหคำของ
ดาเนยีลสำเรจ็ ครัง้แรกเกดิขึน้เมือ่กองทหารโรมนัภายใตทติสั ในป
ค.ศ. 70 ลอมโจมตเีจรซูาเลม็ โดยทำลายและทำใหผคูนกระจดักระ
จายไมเหลือหินแมแตกอนเดียวในพระวิหารที่ถูกเหยียบย่ำทำลาย
อีกทั้งแพรกระจายความหวาดกลัวและความอางวางไปทั่วอยาง
ทีไ่มคอยเกดิขึน้มากอนบนแผนดนิโลก” (Mormon Doctrine, 12)
การเกิดความนาชิงชังแหงความรกรางครั้งที่สอง ซึ่งพยากรณโดย
พระผูชวยใหรอดในโจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:32 คือความพินาศ
ในยุคสุดทาย
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:13-17 บอกสิทธิชน
ใหหลบหนีเพื่อความปลอดภัย
เกี่ยวกับผูที่เอาใจใสคำเตือนใหหลบหนี เอ็ลเดอรเจมส อี.ทาลเมจ
เขียนวา “การเตือนใหทุกคนหลบหนีออกจากเจรูซาเล็มและจูเดีย
ไปที่ภูเขาเมื่อทหารจะเริ่มลอมเมือง เปนคำเตือนที่สมาชิกของ
ศาสนาจักรเอาใจใสมากทีเดียว นักเขียนของศาสนาจักรในยุคตน
เขยีนวา ไมมชีาวครสิตแมแตคนเดยีวเสยีชีวติในการโอบลอมโจมตทีี่
นากลัวครั้งนี้ (see Eusebius, Eccles.Hist., book iii, ch. 5)…
ชาวยวิทกุคนทีม่ศีรทัธาในคำเตอืนทีพ่ระครสิตทรงใหแกอคัร สาวก
และอัครสาวกเหลานี้ใหแกผูคน ไดหลบหนีเลยจอรแดนไป
และรวมตวัเปนกลมุใหญทีเ่พลลา” (Jesus the Christ, 588)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:18 ความยากลำบาก
กับชาวยิว
ความชั่วรายของชาวยิวที่เจรูซาเล็มยังคงอยูและเพิ่มขึ้นหลังจากการ
ฟนคนืพระชนมของพระผชูวยใหรอด ทำใหเกดิการทำลายลางทีพ่ระ
เยซทูรงพยากรณไว เอล็เดอรเอสรา แทฟท เบน็สนั กลาวขณะเปน
สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง โดยอางถึงประวัติศาสตรที่วิล
ดแูรนท เขยีนไว ดงันี ้“การลอมโจมตเีจรซูาเลม็ภายใตทติสั [กนิเวลา]
134 วัน ระหวางนั้น ชาวยิว 1,110,000 คนเสียชีวิต และ 97,000
คนถูกพาไปเปนเชลย…ชาวโรมันทำลาย 987 เมืองในปาเลสไตน
และถกูฆา 580,000 คน เราทราบวายงัมอีกีเปนจำนวนมากทีเ่สยีชวีติ
เพราะความอดอยาก โรคภัยไขเจ็บ และไฟไหม” (in Conference
Report, Apr. 1950, 74)
“[ชาวยวิ] หลายพนัคนถกูพาไปทีอ่ยีปิตเพือ่ทำงานในเหมอืงหนิและ
เหมอืงแรตลอดชวงชวีติของการเปนทาส เดก็ผชูายและผหูญงิถกูขาย
ใหแกพวกพอคาทาส และอกีหลายพนัคนเสยีชีวติจากความอดอยาก
ในคายกักกัน สวนผูพายแพที่เหลือก็กระจัดกระจายไปทั่วทุกมุม
โลก” (H. Donl Peterson, “The Fall of Jerusalem,” Ensign, May
1972, 42)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:19
“เปนเพียงการเริ่มตน ของความเศราสลด”
ความทุกขยากของชาวยิวภายหลังการสิ้นพระชนมและการฟนคืน
พระชนมของพระคริสต พยากรณไวอยางชัดเจนโดยนีไฟและ
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เจคอบในพระคมัภรีมอรมอน (ด ู1 นไีฟ 19:14; 2 นไีฟ 6:9-11; 10:3-
6; 25:9-16) เหตุการณทางประวัติศาสตร เชน สงครามครูเสด
ศาลศาสนา [ของโรมันคาทอลิกที่กระทำการตัดสินพวกนอกรีตใน
สมยักลาง] และการสงัหารหม ูเปนเหตกุารณทีเ่กดิขึน้ตัง้แต ค.ศ. 70
เมือ่ชาวยวิถกูขมเหงและถกูทำลาย
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:21 “สิ่งเหลานี้เราพูด”
จากพระดำรสัทีว่า “และอนึง่ หลังจากความยากลำบากของวนัเวลา
เหลานัน้ซึง่จะเกดิกบัเจรซูาเลม็” พระเยซทูรงแสดงใหเหน็ชดัเจนวา
พระองคทรงสิ้นสุดการพยากรณเกี่ยวกับ “การทำลายพระวิหาร
และชาวยวิ” และจะพยากรณตอเกีย่วกบั “ทีส่ดุของโลกและการทำ
ลายคนชัว่ราย” (โจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:4)

โจเซฟ สมธิ—มทัธิว 1:22-37
พระเยซูคริสตพยากรณเก่ียวกับที่สุดของโลก

การศาสนาจักรปลอม กลุมสานุศิษยปลอมที่กลาววา ‘ดูเถิด นี่คือ
ความรอด นีค่อืคำสอนของพระครสิต จงมาและเชือ่อยางนัน้อยางนี้
และทานจะรอด’ มันเปนแนวคิดหรือหลักปรัชญาที่กลาววาการไถ
ความรอด การชำระใหบรสิทุธิ ์การรบัรอง และรางวลัทีส่ญัญาไวทัง้
หมดจะไดมาไมทางใดก็ทางหนึ่งแตไมใชอยางที่อัครสาวกและ
ศาสดาบอกไว” (The Millennial Messiah:The Second Coming of the
Son of Man [1982], 47-48)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22 ศาสดาปลอม

ศาสดาโจเซฟ สมธิ เตอืนวา “เมือ่
ชายคนหนึ่งทำการพยากรณและ
บัญชามนุษยใหทำตามคำสอน
ของเขา เขาตองเปนศาสดาที่แท
จริงหรือไมก็เปนศาสดาปลอม
ศาสดาปลอมจะลุกขึ้นคัดคาน
ศาสดาจรงิเสมอ และจะพยากรณ
ใกลเคียงความจริงมากจนหลอก
ผทูีเ่กอืบจะไดรบัเลอืกอยแูลวได”
(Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 365)

ทานสอนดวยวา “โลกมักจะเขาใจผิดคิดวาศาสดาปลอมเปน
ศาสดาจริง และถือวาผูที่พระผูเปนเจาทรงสงมาเปนศาสดาปลอม
และดวยเหตนุีเ้ขาจงึฆา ขวางดวยกอนหนิ ลงโทษ และจบัศาสดาจรงิ
เขาคุก ทานเหลานี้จึงตองซอนตัว ‘ในทะเลทราย ในถ้ำ และตาม
โพรง’ และแมคนที่มีเกียรติที่สุดของแผนดินโลก ก็ยังเนรเทศพวก
ทานออกจากสังคมของเขาใหเปนคนเรรอน ขณะเดียวกันก็อุมชู
ยกยอง และสนบัสนนุคนพาล คนเรรอน คนหนาซือ่ใจคด คนโกง
และคน ต่ำชาของมนษุย” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
206)
เอล็เดอรเอม็. รสัเซลล บลัลารด สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
เตอืนเรือ่งศาสดาปลอมและผสูอนปลอมวา
“พระเยซูทรงตักเตือนหลายครั้งวา กอนการเสด็จมาครั้งที่สอง
ของพระองค ‘ผเูผยพระวจนะปลอมหลายคนจะเกดิขึน้ และลอลวง
คนเปนอันมากใหหลงไป’ (มัทธิว 24:11) ในฐานะอัครสาวกของ
พระเจาพระเยซูคริสต เรามีหนาที่เปนยามบนหอสูง คอยเตือน
สมาชกิของศาสนาจกัรใหระวงัศาสดาปลอมและผสูอนปลอมทีค่อย
จองดกัจบั ทำลายศรทัธาและประจกัษพยาน วนันีเ้ราขอเตอืนทานวา
มีศาสดาปลอมและผูสอนปลอมเกิดขึ้นแลว และหากเราไมระวัง
แมคนที่อยูในบรรดาสมาชิกที่ซื่อสัตยของศาสนาจักรของพระ
เยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย ก็อาจตกเปนเหยื่อของการหลอก
ลวงของเขาได…
“เมื่อเราคิดถึงศาสดาปลอมและผูสอนปลอม เรามักจะคิดถึงคนที่
ยอมรบัคำสอนทีเ่หน็ชดั ๆ วาผดิ หรือคนทีท่กึทกัวามอีำนาจในการ
สอนพระกิตติคุณที่แทจริงของพระคริสตตามการตีความของตน
เรามกั คดิไปวาคนเหลานัน้รวมมอืกบัพวกหวัรนุแรงกลมุเลก็ ๆ  ทีเ่ปน

โจเซฟ สมธิ-มทัธิว 1:22
“ในวนัเวลาเหลานัน้”
พระเยซูคริสตทรงเริ่มสวนหลัง
ของโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:21 ดวย
การตอบขอสงสัยที่สานุศิษยของ
พระองคถามไวในขอ 4 เกี่ยวกับ
เครือ่งหมายทีส่ดุของโลกและการ
เสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระองค

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22 พระคริสตปลอม
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา
“พระคริสตปลอม! พระผูไถปลอม พระผูชวยใหรอดปลอม!
มคีนทีอ่างวาจะทำใหคำพยากรณเกีย่วกบัพระมาไซยาสำเรจ็และกาว
ออกมาอทุศิโลหติของตนเพือ่บาปของโลกจรงิหรอื? เปนไปไดไหม
ทีจ่ะมคีนพดูวา ‘เราเปนทางนัน้ เปนความจรงิ และเปนชวีติ จงมาหา
เราและเจาจะรอด’? หรอืวามคีนเสแสรงเพือ่ใหไดเกยีรตยิศชือ่เสยีง
โดยอางวามีแผลซึ่งเปนแผลที่พระคริสตองคแทจริงไดรับบาดเจ็บ
ในบานของเพื่อนของพระองค?
“มจีรงิๆ อาจจะเปนพวกสตฟินเฟอนทีค่ดิไปวาตนเองเปนพระผเูปน
เจา หรือพระคริสต หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือเปนเกือบทุกสิ่ง
อยางไรกด็ ีไมมใีครจะใหความคดิรนุแรงชัว่แวบแกเขานอกจากพวก
หวัรนุแรงในบรรดามนษุย คำสญัญาของพระครสิตปลอมผจูะหลอก
หากเปนไปได แมผูถูกเลือกนั่นเอง ผูจะชักนำผูที่ไดทำพันธสัญญา
นิรันดรกับพระเจาใหหลงทาง เปนความชั่วรายที่ยากจะจับเคาได
และรายกาจมากทเีดยีว
“พระคริสตปลอมไมใชบุคคล แตเปนรูปแบบปลอมของการนมัส
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ปลายแถวของสังคม  อยางไรก็ตาม  ขาพเจาขอกลาวย้ำวามี
ศาสดาปลอมและผูสอนปลอมที่มีหรืออยางนอยก็อางวามีสมาชิก
ภาพในศาสนาจักร มีคนที่กลาวอางโดยปราศจากอำนาจวาศาสนา
จกัรรบัรองผลงานและการปฏบิตัขิองเขา จงระวงัคนเชนนัน้…
“ดังนั้น ขอใหเราระวังศาสดาปลอมและผูสอนปลอม ทั้งชายและ
หญิงผูที่ตั้งตนเปนผูประกาศคำสอนของศาสนาจักร ผูที่พยายามหา
ทางเผยแพรพระกิตติคุณปลอมของตนเอง และดึงดูดผูติดตามโดย
อปุถมัภการสมัมนา หนงัสอื และวารสาร ซึง่เนือ้หาในนัน้ทาทายคำ
สอนเบื้องตนของศาสนาจักร จงระวังคนที่พูดและตีพิมพตอตาน
ศาสดาที่แทจริงของพระผูเปนเจา และคนที่ชักจูงผูอื่นโดยไมคำนึง
ถงึความผาสกุนรินัดรของคนทีเ่ขาเกลีย้กลอมเลยแมแตนอย เหมอืน
กบันฮีอรและคอรฮิอรในพระคมัภรีมอรมอน เขาใชการโตคารมเพือ่
หลอกลวงและหลอกลอใหผูอื่นติดตามแนวคิดของเขา เขา ‘ตั้งตน
ขึ้นเปนความสวางใหโลก เพื่อเขาจะไดหาประโยชนและสรรเสริญ
ของโลก แตเขาหาพยายามเพือ่ความผาสกุของไซอนัไม’ (2 น ี26:29)
“ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ เตือนไวเชนนั้น เมื่อทานพูดถึง ‘พวก
หยิ่งจองหองและชอบคุยโมโออวดความสำเร็จของตน คนที่คิดวา
ตนมภีมูปิญญาเหนอืกวาคนอืน่ คนทีแ่ปลความหมายตามหลกัเกณฑ
ที่ตนประดิษฐคิดคนเอาเอง คนที่เปนกฎบัญญัติใหตนเอง และวาง
มาดเปนผูตัดสินการกระทำของตนเองแตเพียงผูเดียว” (เลียโฮนา
มกราคม 2000 หนา 76-77)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22 เครื่องหมาย
ใหญยิ่งและการแปลกประหลาด
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ เตือนสิทธิชนยุคสุดทายใหระวังที่จะ
ไมถูกหลอกโดยสิ่งอัศจรรยที่กระทำโดยศาสดาปลอม หลังจาก
อางโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:22 เอล็เดอรทาลเมจกลาววา “สิง่อศัจรรย
ปลอมที่นำมาเปนขอพิสูจนถึงการปฏิบัติศาสนกิจที่ไดรับแตง
ตั้งจากสวรรคถูกประกาศไวในพระดำรัสของพระเยซูคริสตเกี่ยว
กับเหตุการณของการพิพากษาครั้งใหญวา ‘เมื่อถึงวันนั้น จะมีคน
เปนอนัมากรองแกเราวา พระองคเจาขา พระองคเจาขา ขาพระองค
กลาวพระวจนะในพระนามของพระองค และไดขับผีออกในพระ
นามของพระองค และไดกระทำการมหัศจรรยเปนอันมากในพระ
นามของพระองค มิใชหรือ เมื่อนั้นเราจะไดกลาวกับเขาวา เรา
ไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทำความชั่ว จงไปเสียใหพนหนาเรา’
ชาวยิวที่ไดฟงคำสอนเหลานี้รูวาการแปลกประหลาดเกิดขึ้นโดย
อำนาจที่ชั่วราย เพราะเขากลาวหาวาพระคริสตกระทำสิ่งอัศจรรย
โดยสทิธอิำนาจของเบเอลเซบลูผเูปนนายผ”ี (The Articles of Faith,
231)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:22 “หากเปนไปได
เขาจะหลอกผูที่ถูกเลือกนั่นเอง”
หลังจากยกโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:22 มากลาว ประธานฮาโรลด บ.ี ลี
ใหคำจำกดัความของผทูีถ่กูเลอืกวา “สมาชกิของศาสนาจกัรนี”้ (Stand
Ye in Holy Place, 384) ทำนองเดยีวกนั เอล็เดอรมาเรยีน จ.ี รอมนยี
กลาวขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสองวา “บัดนี้ ผู ‘ที่

ถูกเลือกตามพันธสัญญา’ คือสมาชิกของศาสนาจักร ดวยเหตุนี้เรา
จงึอยใูนขายทีถ่กูเตอืนใหระวงั” (in Conference Report, Apr. 1956,
70; ด ูค.พ. 29:7-9 ดวย)
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมธิ เตอืนวา “อยาลมืวาคนชัว่คนนัน้มอีำนาจ
ยิ่งใหญในโลก และเขาพยายามทุกวิถีทางที่จะทำใหความคิดของ
มนุษยมืดมน ตอจากนั้นก็เสนอความเท็จและการหลอกลวงเขาไป
ภายใตหนากากบงัหนาของความจรงิ ซาตานเปนนกัลอกเลยีนแบบ
ทีเ่ชีย่วชาญ เมือ่ใดทีโ่ลกไดรบัความจรงิพระกติตคิณุเพิม่ขึน้ เมือ่นัน้
เขาจะแพรกระจายเหรียญปลอมของคำสอนเท็จ จงระวังเงินปลอม
ของเขา ทานจะใชซือ้อะไรไมไดเลยนอกจากความผดิหวงั ความทกุข
ยาก และความตายทางวญิญาณ เขามฉีายาวา ‘บดิาแหงความโกหก’
และเขาเชี่ยวชาญมากในการทำเชนนั้น เนื่องจากการฝกฝนมานาน
นับปในงานที่ชั่วรายอยางยิ่งของเขา จึงเปนไปไดที่เขาจะหลอกผู
ทีถ่กูเลอืกนัน่เอง” (Gospel Doctrine, 376)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:23, 29 “เพราะเห็นแก
ผูที่ถูกเลือก”
เกี่ยวกับคำพยากรณถึงวันเวลาสุดทาย ประธานวิลฟอรด วูดรัฟฟ
กลาววา
“สิ่งเหลานี้จวนจะเกิดขึ้นแลวกับผูคนในชั่วอายุปจจุบัน แตกระนั้น
พวกเขากไ็มไดเฝารอคอย และไมเชือ่ ทวาความเชือ่ของเขาจะไมทำ
ใหความจริงของพระผูเปนเจาไรผล เครื่องหมายกำลังปรากฏใน
สวรรคและบนแผนดินโลก และทุกสิ่งบงชี้ถึงความสำเร็จของ
ศาสดา…
“…ทำไมพระผเูปนเจาจงึไมเปดเผยความลบัของพระองคแกศาสดา
ผูรับใชของพระองค เพื่อนำสิทธิชนไปในเสนทางที่ปลอดภัย และ
รอดพนจากความชัว่รายเหลานัน้ทีจ่วนจะกลนืชัว่อายทุัง้หมดใหหาย
ไปในความพนิาศอยแูลว?” (in History of the Church, 6:27)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:23 “จะไมยุงยาก”
คำวา ยงุยาก ในทีน่ีม้าจาก throeo ในภาษากรกี หมายถงึ “สงเสยีงเอด็
ตะโร” หรอื “หวาดกลวั” ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา ความรใูนพระ
กิตติคุณ “ขจัดความมืดมน ความไมแนใจ และความสงสัย” และ
“ไมมคีวามเจบ็ปวดใดนากลวัเทากบัความเจบ็ปวดจากความไมแนใจ”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 288)
เอล็เดอรเอม็. รสัเซลล บลัลารด สอนวา
“พี่นองที่รัก การดำเนินชีวิตในชวงเวลาที่ยุงยากนี้เรียกรองใหเรา
แตละคนตองรักษาทัศนะในแงบวกและเปยมไปดวยความหวัง
เกีย่วกบัอนาคตเอาไว…
“…คนมากตอมากกำลงัแสดงความตกใจกลวัอยางยิง่ตอสิง่ทีด่เูหมอืน
จะเปนการเรงใหเกิดภัยพิบัติทั่วโลกเร็วขึ้น ในฐานะสมาชิกของ
ศาสนาจกัร เราตองไมลมืพระดำรสัเตอืนของพระผชูวยใหรอดทีว่า
‘อยาตืน่ตระหนกเลย ดวยวาบรรดาสิง่เหลานีจ้ำตองบงัเกดิขึน้’…
“ขาวสารทีข่าพเจาใหกบัทานในวนันี ้พีน่องทีร่กั มดีงันี:้ พระเจาทรง
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ควบคมุอย ูพระองคทรงรทูีส่ดุตัง้แตตน” (in Conference Report, Oct.
1992, 41-42; or Ensign, Nov. 1992, 31-32; ด ู1 นไีฟ 22:17-19 ดวย)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:25
หากเขากลาววาพระองคอยูในทะเลทราย
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีเขยีนวา “หากระบบศาสนาปลอมเหลา
นี้พรอมดวยผูสอนปลอมของเขา ชวนทานไปในทะเลทรายเพื่อหา
พระคริสตที่ทรงดำรงชีวิตสันโดษ [ควบคุมตนเองอยางเครงครัด]
จงอยาไป พระองคไมไดอยทูีน่ัน่ หากเขาเรยีกทานใหเขาไปในหอง
ลับของการตัดขาดจากโลกภายนอก [ถอนตัวจากโลก] เพื่อหาพระ
องคอยาเชือ่เขา พระองคไมไดอยทูีน่ัน่” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:648)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:26 “ดังความสวาง
ของเวลาเชา”

ทองฟา และมารวมกนัเปนกระจกุเดยีวจากทีห่างไกล” (Hugh Nibley,
The Prophetic Book of Mormon [1989], 472)
การใชคำวา ซากศพ ทำใหคดิถงึรางกายทีต่ายแลวและไรคา แตอาจ
หมายถงึองคกรหรอืโครงสรางไดดวย ซึง่เขาไดดกีบัการใชในโจเซฟ
สมธิ-มทัธวิ 1:27 สิง่นีไ้ดรบัการสนบัสนนุโดยภาษาในการแปลลกูา
17:37 ของโจเซฟ สมธิ “ไมวารางกายจะถกูรวมทีใ่ด หรอือกีนยัหนึง่
ไมวาสทิธชินจะถกูรวมทีใ่ด ทีน่ัน่นกอนิทรยีจะมารวมกนั หรอื ทีน่ัน่
สวนที่เหลือจะมารวมกัน” ปจจุบัน โครงสรางหรือองคกรของ
ศาสนาจกัรมอียทูัว่โลกในสเตค วอรด และสาขา ขณะทีน่กอนิทรยี
เปนสัญลักษณของสิทธิชนและการหลั่งไหลมาอยางไมขาดสาย
ของผเูปลีย่นใจเลือ่มใส ผนูอมรบัพระกติตคิณุทีไ่ดรบัการฟนฟแูละ
รวมเขาสศูาสนาจกัร
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:28-29 สงครามและ
ความอดอยาก
ดูคำสอนและพันธสัญญา 45:26, 63 และ 63:33-34 ดวย จากการ
เปดเผยเหลานี ้ศาสดาโจเซฟ สมธิ ประกาศวา “ขาพเจาจะพยากรณวา
เครื่องหมายการเสด็จมาของบุตรมนุษยเริ่มขึ้นแลว โรคระบาดจะ
ทำใหเกดิความเศราสลดครัง้แลวครัง้เลา อกีไมนานเราจะมสีงคราม
และการฆาฟน ดวงจนัทรจะกลายเปนเลอืด ขาพเจาเปนพยานถงึสิง่
เหลานี ้และวาการเสดจ็มาของบตุรมนษุยใกลเขามาแลว แมทีป่ระตู
ของทาน” (History of the Church, 3:390)
ประธานฮาโรลด บ.ี ล ียนืยนัวาเวลานีเ้ครือ่งหมายมอียตูรงหนาเรา:
“เรากำลังเห็นเครื่องหมายแหงยุคสมัยของเราตามที่ศาสดาและ
พระอาจารยทำนายไว…
“พีน่องชายหญงิ นีค่อืวันเวลาทีพ่ระเจาตรสัถงึ ทานเหน็เครือ่งหมาย
อยทูีน่ี”่ (in Conference Report, Oct. 1973, 168, 170; or Ensign, Jan.
1974, 128-29)
ในป 1992 เกี่ยวกับแผนดินไหวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น เอ็ลเดอรเอ็ม
รัสเซลล บัลลารด กลาววา “เมื่อไมนานมานี้ ขาพเจาอานบทความ
ตอนหนึง่ในหนงัสอืพมิพทีพ่ดูถงึสถติจิากการสำรวจทางธรณวีทิยา
ของสหรัฐซึ่งระบุวาแผนดินไหวทั่วโลกเพิ่มขึ้นทั้งในความถี่และ
ความรนุแรง จากบทความดงักลาว แผนดนิไหวครัง้ใหญ (แผนดนิ
ไหวที่วัดไดอยางนอยที่สุดหกริชเตอร) เกิดขึ้นเพียงสองครั้งใน
ระหวางทศวรรษที ่1920 ในทศวรรษที ่1930 เพิม่จำนวนขึน้เปนหา
ครั้ง แลวลดลงมาเหลือสี่ครั้งในระหวางทศวรรษที่ 1940 แตใน
ทศวรรษที ่1950 แผนดนิไหวครัง้ใหญเกดิขึน้เกาครัง้ ตามดวยสบิหา
ครั้งในระหวางทศวรรษที่ 1960 สี่สิบหกครั้งในระหวางทศวรรษที่
1970 และหาสิบสองครั้งในระหวางทศวรรษที่ 1980 แผนดินไหว
ครั้งใหญที่เกิดขึ้นในระหวางทศวรรษที่ 1990 เกือบจะเทากับที่เกิด
ขึน้ตลอดสบิปของทศวรรษที ่1980 อยแูลว” (in Conference Report,
Oct. 1992, 41-42; or Ensign, Nov. 1992, 31)

เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีสอนวา “คนทัง้ปวงจะเหน็พรอมกนั!
มันจะกระจายไปทั่วแผนดินโลกดังความสวางยามเชา!…แนนอน
วานีค่อืสิง่ทีอ่สิยาหกลาว ‘และจะเผยพระสริขิองพระเจา และมนษุย
ทั้งสิ้นจะไดเห็นดวยกัน เพราะพระโอษฐของพระเจาตรัสไวแลว’
(อิสยาห 40:5) แนนอนวานี่คือสิ่งที่การเปดเผยของเราพูดถึง:
‘เตรียมรับการเปดเผยซึ่งจะมีมาเมื่อจะเอามานอันเปนเครื่องคลุม
พระวหิารของเรา ในพลบัพลาของเรา ซึง่ซอนแผนดนิโลกอยอูอกไป
และเนื้อหนังทั้งปวงจะเห็นเราดวยกัน’ (ค.พ. 101:23) แนนอนวา
นี่คือวันที่เศคาริยาหพยากรณไว ‘พระเยโฮวาห [พระผูเปนเจา]
พระเจาของเราจะเสดจ็มา และเทพเจา [สทิธชิน] ทัง้สิน้จะมากบัพระ
องค ในวนันัน้จะไมมคีวามหนาว [ความสวางจะไมแจมจา] และน้ำ
คางแขง็ [ความมดื] จะมแีตวนั (พระเจาทรงทราบ) ไมใชวนัสลบัคนื
แตเวลาเย็นจะมีแสงสวาง…และพระเจาจะทรงเปนกษัตริยเหนือ
พภิพทัง้สิน้’ (เศคารยิาห 14:5-9)” (The Millennial Messiah, 419-20)

โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:27 คำอุปมาเกี่ยวกับ
การรวมอิสราเอล
“เราทราบมาวา รูปแบบของการรวมจะเปนไปในวิธีที่นาอัศจรรย
และยากจะเขาใจเหมอืนกบัการทำใหนกอนิทรยีมารวมกนัทีซ่ากสตัว
ในทะเลทราย-มันปรากฏอยางฉับพลันและนาฉงนในสี่เสี้ยวของ
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โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:30 “ความรักของคน
เปนอันมากจะชาเย็นขึ้น”
ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาวถงึภาพปรากฏทีท่านเหน็เกีย่วกบัอนาคตวา
“ขาพเจาเห็นผูชายตามลาเอาชีวิตบุตรชายของตน พี่ชายฆาตกรรม
นองชาย ผูหญิงฆาบุตรสาวของตน และบุตรสาวหมายจะเอาชีวิต
มารดาของตน ขาพเจาเห็นทหารตอสูกับทหาร ขาพเจาเห็นเลือด
ความอางวาง และไฟ บตุรมนษุยตรสัวามารดาจะไมเหน็ดวยกบั บตุร
สาวและบุตรสาวจะไมเห็นดวยกับมารดา สิ่งเหลานี้เกิดขึ้นที่บาน
ของเรา มันจะติดตามสิทธิชนของพระผูเปนเจาจากเมืองหนึ่งไป
เมอืงหนึง่ ซาตานจะเดอืดดาล และเวลานีว้ญิญาณของมารรสูกึเปน
เดอืดเปนแคน” (History of the Church, 3:391)
ทานกลาวในเวลาตอมาวา “ขาพเจาพยากรณในพระนามของพระเจา
พระผเูปนเจาแหงอสิราเอลวา ความปวดราว ความโกรธเคอืง ความ
ยากลำบาก และการถอนตัวของพระวิญญาณของพระผูเปนเจาจาก
แผนดนิโลกรอคอยชัว่อายนุีอ้ย ูจนกวาเขาจะไดรบัการมาเยอืนดวย
ความอางวางอยางเตม็ที ่ชัว่อายนุีเ้สือ่มทรามเทา ๆ  กบัชัว่อายขุองชาว
ยิวที่ตรึงกางเขนพระคริสต และหากพระองคประทับอยูที่นี่วันนี้
และหากสั่งสอนคำสอนเดียวกับที่พระองคทรงสั่งสอนในเวลานั้น
เขาคงจะทำใหพระองคถงึตาย” (Teachings of the Prophet Joseph
Smith, 328)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:31 “พระกิตติคุณนี้
ของอาณาจักรจะไดรับการสั่งสอนใน
ทั่วโลก…และเมื่อนั้นที่สุดจะมา”
ศาสดาโจเซฟ สมิธ พยากรณเกี่ยวกับงานสอนศาสนาไวดังนี้ “ผู
สอนศาสนาของเรากำลงัออกไปในประเทศตาง ๆ และ…มาตรฐาน
แหงความจริงไดรับการจัดตั้ง มือที่ไมสะอาดไมสามารถหยุดยั้ง
ความกาวหนาของงานนีไ้ด การขมเหงอาจทวคีวามรนุแรง ฝงูชนอาจ
ชุมนุมกันตอตาน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การหมิ่นประ
มาทอาจทำใหเสือ่มเสยีเกยีรตยิศชือ่เสยีง แตความจรงิของพระผเูปน
เจาจะยงัคงดำเนนิตอไปอยางองอาจ มเีกยีรต ิและเปนอสิระ จนกวา
จะเขาไปสทูกุทวปี ทกุประชาชาต ิทกุภาษา และกองอยใูนทกุห ูจน
กวาจุดประสงคของพระผูเปนเจาจะสำเร็จ และพระเยโฮวาหผูทรง
ฤทธานภุาพจะตรสัวางานสำเรจ็แลว” (History of the Church, 4:540)
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน อธิบายไวขณะเปนประธานโควรัม
อัครสาวกสิบสองวา เมื่อพระกิตติคุณถูกนำไปทั่วแผนดินโลก
เราจะรูวาที่สุดมาใกลแลว “งานมอบหมายนี้ที่จะนำพระกิตติคุณ
ไปยงัทกุชาต ิทกุตระกลู ทกุภาษา และทกุผคูน เปนเครือ่งหมายอยาง
หนึง่ซึง่ผทูีเ่ชือ่จะรวูาการเสดจ็กลบัมายงัแผนดนิโลกของพระผชูวย
ใหรอดใกล เขามาแลว” (in Conference Report, Apr. 1984, 63; or
Ensign, May 1984, 43) เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ เขยีนวา “เมือ่ใดที่
พยานดงักลาวในบรรดาประชาชาตทิำงานสำเรจ็ลลุวงแลว ‘เมือ่นัน้

ที่สุดจะมา’ และประชาชาติ ‘จะเห็นบุตรมนุษยเสด็จมาในเมฆแหง
สวรรค ดวยอำนาจและรศัมภีาพยิง่ใหญ’” (Jesus the Christ, 777)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:36 “เมื่อนั้นเผา
ทั้งหมดแหงแผนดินโลกจะเศราสลด”
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี สอนวา “เมื่อพระเจาของเราเสด็จ
กลับมา จะมี-ในบรรดาคนชั่วรายและอุบาทว-การพิลาปร่ำไหและ
ความเศราสลดอยางทีไ่มเคยรมูากอนบนแผนดนิโลก เพราะฤดรูอน
จะสิ้นสุด การเก็บเกี่ยวผานไป และจิตวิญญาณของเขาไมรอด”
(Doctrinal New Testament Commentary, 3:439)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:36 “เขาจะเห็น
บุตรมนุษยเสด็จมา”
นี่เปนเหตุการณยิ่งใหญที่จะทำใหยุคสุดทายสิ้นสุด พระคริสตจะ
เสดจ็มาเพือ่สถาปนาอาณาจกัรทางโลกทัว่แผนดนิโลกเปนเวลาหนึง่
พนัป (ด ูหลกัแหงความเชือ่ขอ 10) “รศัมภีาพของการประทบัอยขูอง
พระองคจะยิ่งใหญนักจนดวงอาทิตยจะซอนหนาของมันดวยความ
อาย” (ค.พ. 133:49) “การประทบัอยขูองพระเจาจะเปนดงัไฟหลอม
ที่ไหมและดังไฟซึ่งทำใหผืนน้ำเดือด” (ขอ 41) “ธาตุจะละลายดวย
ความรอนอนัแรงกลา” (ค.พ. 101:25) และ “ภเูขา [จะ] ไหลลงมาตอ
การประทบัอยขูอง [พระครสิต]” (ค.พ. 133:44)
เวลานี ้สทิธชินทีช่อบธรรมจะ “ถกูชบุ” และจะเขารวมกบัคนเหลา
นั้น “ที่หลับอยูในหลุมศพของเขา” ผูจะถูกรับขึ้นไปเฝาพระคริสต
“ทามกลางเสาแหงสวรรค”(ด ูค.พ. 88:96-98) พระครสิตจะเสดจ็ลง
มายงัแผนดนิโลก “เหมอืนอยางทีท่านทัง้หลายไดเหน็พระองคเสดจ็
ไปยังสวรรคนั้น” (กิจการ 1:11) พรอมกันกับการเสด็จมาของพระ
ครสิตยคุมลิเลเนยีมแหงสนัต ิความปรองดองและความชอบธรรม จะ
เริ่มขึ้น ซาตานจะ “ไมมีอำนาจเหนือใจของผูคน เพราะพวกนี้อยู
ดวยความชอบธรรม และพระผบูรสิทุธิข์องอสิราเอลทรงครองอย”ู (1
นไีฟ 22:26)
โจเซฟ สมิธ—มัทธิว 1:37 สะสมคำของ
พระผูเปนเจา
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ กลาววา “สะสมคำของพระองคเปน
มากกวาการเพียงแคอาน เพื่อสะสมคำ เราตองไมเพียงอานและ
ศึกษาเทานั้น แตตองพยายามในความถอมใจและการเชื่อฟงที่จะ
ทำตามพระบัญญัติที่ใหไว และรับการดลใจที่พระวิญญาณอันศักดิ์
สทิธิจ์ะทรงมอบให” (Doctrines of Salvation, 1:305)
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โจเซฟ สมิธ-มัทธิว
1:38 คำอุปมาเรื่อง
ตนมะเดื่อ
มะเดื่อเปนอาหารที่สำคัญใน
ตะวันออกกลาง การที่ตนมะเดื่อ
ไมออกผลเปนมหนัตภยัของประ
เทศชาติ ขณะที่การออกผลของ

มันเปนเครื่องหมายของสันติและการเปนที่โปรดปรานของสวรรค
ตนมะเดือ่เปนตนหนึง่ของยคุแรก สดุทีป่รากฏชอผลใหเหน็กอนจะ
ผลิใบ ดวยเหตนุีจ้งึคาดหวงัวาตนมะเดือ่ทีม่ใีบจะมผีลดวย เวลาทีใ่บ
ปรากฏ บงบอกวาฤดรูอนใกลเขามาแลว ตนมะเดือ่แตกตางจากไมผล
อื่น คือ ผลของมันเปนสีเขียว ยากแกการสังเกต และซอนอยูทาม
กลางใบไมจนใกลถงึเวลาทีม่นัจะสกุ (ด ูBible Dictionary, “fig tree,” 674)
โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:40 “ไมมีใครรู”
เกีย่วกบัการเสดจ็มาของพระผชูวยใหรอด ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาว
วา “พระเยซูคริสตมิไดทรงเปดเผยตอมนุษยคนใดถึงเวลาแนนอน
ทีพ่ระองคจะเสดจ็มา จงไปอานพระคมัภรี และทานจะไมพบสิง่ทีบ่ง
บอกถึงโมงแนชัดเมื่อพระองคจะเสด็จมา และทุกคนที่พูดอยางนั้น
เปนผสูอนปลอม” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 341; ดู
ค.พ. 49:7 ดวย)
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีเขยีนวา
“เวลาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสตถูกกำหนดไวแนชัด
เชนเดยีวกบัเวลาทีพ่ระองคประสตู ิมนัจะไมเปลีย่นแปลงไปจากประ
กาศติสวรรคแมแตวนิาทเีดยีว พระองคจะเสดจ็มาตามเวลาทีก่ำหนด
จะไมเขาสูมิลเลเนียมกอนกำหนดเพราะวามนุษยหันไปหาความ
ชอบธรรม ทัง้จะไมเลือ่นออกไปเพราะวาความชัว่รายมอียทูัว่ไป…
“…[พระเยซูคริสต] ทรงทราบเวลาที่กำหนดไว และพระบิดาของ
พระองคกท็รงทราบดวยเชนกนั” (The Millennial Messiah, 26-27)
บางครั้ง สิ่งพิมพตาง ๆ ที่ระบุหรือคาดคะเนเวลาแหงการเสด็จมา
ครั้งที่สองหมุนเวียนอยูในบรรดาสมาชิกของศาสนาจักร ประธาน
ฮาโรลด บ.ี ล ีเตอืนสมาชกิของศาสนาจกัรเกีย่วกบัสิง่พมิพประเภทนี้
หลังจากยกขอความหลายตอนในพระคัมภีรที่สอนเกี่ยวกับเครื่อง
หมายการเสดจ็มาครัง้ทีส่องของพระครสิตขึน้มากลาวเปนขอ ๆ  แลว
ประธานลกีลาววา “[พระคมัภรี] เหลานี ้เปนขอเขยีนบางสวนทีท่าน
ควรใหความสนใจ แทนทีจ่ะหนัไปสนใจขอคดิเหน็ทีอ่าจจะมาจาก
คนเหลานั้นที่ขอมูลของเขาไมนาเชื่อถือเลยแมแตนอย และเจตนา
ของเขานาเคลือบแคลงสงสัย” (in Conference Report, Oct. 1972,
128; or Ensign, Jan. 1973, 106)

โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:41-43 “ดังที่มันเปน
ในวันเวลาของโนอา”

โจเซฟ สมธิ—มทัธิว 1:38-55
พระเยซูคริสตทรงสอนเรา

ใหเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค

เกีย่วกบัวนัเวลาสดุทาย เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล สมาชกิในโควรมั
อัครสาวกสิบสอง เขียนวา “เชนเดียวกับในวันเวลาของโนอา ผูคน
จะถูกครอบงำดวยความหวงกังวลและความพึงพอใจของโลก (ดู
มัทธิว 24:37) ดวยเหตุนี้ คนสวนใหญจึงมองไมเห็นเครื่องหมาย
ทีพ่ระผเูปนเจาประทานไวเกีย่วกบัการเสดจ็มาครัง้ทีส่องอนัรงุโรจน
ของพระเยซ”ู (Sermons Not Spoken [1985], 62) ทานกลาวดวยวา
“ไมใชความบังเอิญที่พระคัมภีรไดรักษาขอคิดอันล้ำคาบางอยางไว
ใหเราเกีย่วกบัวนัเวลาทีโ่นอามชีวีติอย ูเราอานไดวา มนัคอืยุคสมยัที่
‘เตม็ไปดวยความทารณุ’ (ปฐมกาล 6:11) และความเสือ่มทรามมอียู
ทัว่ไป มคีวามรสูกึยโสโอหงัอยางเหน็ไดชดั อนัเปนสภาพทีพ่ระเยซู
ทรงเรยีกใหหนัมาเอาใจใส (มทัธวิ 24:36-41) พระเยซตูรสัวาสภาพ
นัน้จะเกดิขึน้ซ้ำแลวซ้ำเลาในวนัเวลาสดุทาย ผคูนในสมยัของโนอา
เฉือ่ยชาตออนัตรายทีแ่ทจรงิ เราอาจจะกลายเปนแบบนัน้ในสมยัของ
เรากไ็ด โนอาและผทูีอ่ยกูบัเขาตองออกจากสงัคมนัน้ หรือไมกพ็นิาศ
ไปพรอมกบัมนั!” (Wherefore, Ye Must Press Forward, 13)
โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:44-45 “คนหนึ่งจะ
ถูกรับไปและอีกคนถูกท้ิงไว”
เกีย่วกบัคำอปุมาในโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:44-45 ประธานฮเีบอร ซ.ี
คิมบัลล อดีตที่ปรึกษาในฝายประธานสูงสุด กลาววา “ผูรับใชของ
พระผูเปนเจาในความหมายหนึ่ง คือ เหลาเทพที่ถูกสงมารวมเชื้อ
สายอสิราเอลจากสีม่มุโลก และเหลาเอล็เดอรของศาสนาจกัรนีท้ีท่ำ
งานของเขากไ็ดทำใหพระดำรสัของพระผชูวยใหรอดสำเรจ็ไปแลว
สวนหนึ่ง เมื่อเขาพบคนสองคนกำลังทำงานในทุง คนหนึ่งรับพระ
กติตคิณุและถกูรวม สวนอกีคนหนึง่ถกูทิง้ไว สองคนทำงานในโรงสี
คนหนึง่ถกูรบัไป และอกีคนถกูทิง้ไว สองคนกำลงันอนอยบูนเตยีง
คนหนึง่ถกูรบัไปและอกีคนถกูทิง้ไว แตแนนอนวาพระดำรสัเหลานี้
จะบรรลผุลเปนจรงิอยางสมบรูณในทีส่ดุเกีย่วกบัเวลาแหงการเสดจ็
มาครั้งที่สองของพระผูชวยใหรอด” (in Journal of Discourses,
10:103)
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โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:46-47 ดังขโมยใน
เวลากลางคืน
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีใหความเขาใจเพิม่เตมิเกีย่วกบัความ
หมายของขอความนี้เมื่อทานกลาววา “ผูที่สะสมคำของพระองคจะ
ไมถูกหลอกเกี่ยวกับเวลาของวันอันรุงโรจนนั้น ทั้งเกี่ยวกับเหตุ
การณทีจ่ะเกดิขึน้กอน และหลงัจากนัน้ (โจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:37)
คนชอบธรรมจะสามารถอานเครือ่งหมายของเวลาได สำหรบัผทูีอ่ยู
ในความมดื พระองคจะเสดจ็มาในทนัใด อยางทีไ่มคาดคดิ ‘ดงัขโมย
ในเวลากลางคนื’ แตสำหรบั ‘บตุรของความสวาง’ ที ่‘ไมไดเปนของ
กลางคนื หรอืของความมดื’ ดงัทีเ่ปาโลกลาวไว วนันัน้จะไมจโูจมเขา
อยางฉับพลัน ‘ดังขโมย’ เขาจะรูเครื่องหมายอยางชัดเจนเชนเดียว
กับหญิงตั้งครรภที่รูลวงหนาถึงเวลาโดยประมาณที่บุตรของนางจะ
คลอด (1 เธสะโลนกิา 5:1-6)” (Mormon Doctrine, 688)
โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:48 “ฉะนั้นเจาจง
พรอมดวย”
เกีย่วกบัความจำเปนทีต่องเตรยีมพรอมสำหรบัการเสดจ็มาครัง้ทีส่อง
เพือ่จะไมตองกลวั ในขาวสารครสิตมาสป 1927 ฝายประธานสงูสดุ
แถลงวา “แตละปที่ผานไปนำเราเขาใกลวันแหงการเสด็จมาใน
อำนาจและรัศมีภาพของพระเจามากขึ้น แนนอนวาวันและเวลาที่
เหตุการณยิ่งใหญนี้จะเกิดขึ้น ไมมีใครรู แตเครื่องหมายทุกอยาง
ทีส่ญัญาไวบงบอกวามนัอยไูมไกล ระหวางนี ้หนาทีข่องสทิธชินคอื
เฝาด ูทำงาน และสวดออนวอน โดยเปนอศัวนิในความจรงิ และทำ
งานดใีหมาก ถงึแมจะมคีวามไมมัน่คงและความขดัแยงในสวนตางๆ
ของโลก ความหวาดระแวงสงสัยและความอิจฉาริษยาในบรรดา
ประชาชาติ อัตราการทำผิดกฎหมายและอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น
และองคประกอบของความพินาศที่ดูเหมือนจะขยายวงกวางมาก
ขึ้น…แตผูที่ยังคงยืนอยูในที่ศักดิ์สิทธิ์จะมองเห็นไดถึงงานฝพระ
หตัถทัง้หมดของพระผทูรงมหทิธฤิทธิใ์นการทำใหจดุประสงคของ
พระองคสำเร็จลุลวงและในการสงเสริมพระประสงคของพระองค
หากมองดวยตาฝายธรรมชาติ นั่นเปนลางรายและนาหวาดกลัว แต
หาไดทำใหผูที่มีศรัทธาหวาดหวั่นไม ไมวาจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
พระเจาพระผเูปนเจาผทูรงฤทธานภุาพครองอย”ู (in Clark, Messages
of the First Presidency, 5:256)
โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:49-54 คำอุปมาเรื่อง
พระเจาและผูรับใชของพระองค
ในโจเซฟ สมธิ-มทัธวิ 1:49 พระเจาทรงถามคำถามทีซ่าบซึง้กนิใจวา
“เมื่อนั้นใครเลาจะเปนผูรับใชซื่อสัตยและฉลาด…” ซึ่งเปน
คำถามคลายกบัในสดดุ ี24:3 ทีว่า “ผใูดจะขึน้ไปบนภเูขาของพระเจา
และผูใดจะยืนอยูในวิสุทธิสถานของพระองค” และในมาลาคี 3:2
“แตใครจะทนอยไูดในวนัทีท่านมา และใครจะยนืมัน่อยไูดเมือ่ทาน
ปรากฏตัว เพราะวาทานเปนประดุจไฟถลุงแร และประดุจสบูของ
ชางซกัฟอก” นีเ่ปนคำถามทีเ่ราควรถามตวัเอง

“ผูรับใชที่ซื่อสัตยและฉลาดมักจะถูกพบขณะทำสิ่งที่เขาไดรับ
บญัชาใหทำ เชน ให “เนือ้ในฤดกูาลอนัเหมาะสม” (ใหอาหารในเวลา
ทีเ่หมาะสม) แกคนในบานทีเ่ขาเปน “ผปูกครอง” ผรูบัใชดงักลาวจะ
ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบทรัพยสมบัติทั้งหมดของนาย
ผรูบัใชทีช่ัว่รายจะแกตวัวาเขาจะทำสิง่ทีบ่ญัชาในภายหลงั และแทน
ที่จะปอนอาหารคนในบานอยางที่เขาควรทำ เขากลับทารุณเพื่อนผู
รบัใชของเขาและปอนอาหารใหแกตนเองกบัคนขีเ้มาคนอืน่ ๆ และ
พระเจาจะเสด็จมาหาผูรับใชที่ชั่วรายในเวลาที่เขาคาดคิดไมถึงและ
ไมทันตั้งตัว ผูรับใชที่ชั่วรายจะไมไดเปนผูปกครอง แตจะถูกตัด
ขาดออกไปและจะกำหนดสวนของเขาใหเขาพรอมกับคนหนาซื่อ
ใจคด
โจเซฟ สมิธ-มัทธิว 1:55 “ที่สุดของ
แผนดินโลก”

ที่สุดของโลก คือที่สุดของความ
ชั่วราย แตที่สุดของแผนดินโลก
เกิดขึ้นเมื่อโลกนี้ถูกเปลี่ยนเปน
อาณาจักรชั้นสูง ประธานบริคัม
ยงั กลาววา “เมือ่พระผชูวยใหรอด
เสร็จงานของพระองค เมื่อสิทธิ
ชนทีซ่ือ่สตัยสัง่สอนพระกติตคิณุ
แกวิญญาณกลุมสุดทายที่มีชีวิต
อยทูีน่ีแ่ละถกูกำหนดใหมายงัโลก
นี้เมื่อหลายพันปที่เหลือจะมาถึง
และพระวิหารนับพัน ๆ แหงจะ

ถกูสรางขึน้ อกีทัง้คนใชและสาวใชของพระเจาจะไดเขาไปทีน่ัน่และ
ประกอบพิธีการเพื่อตนเอง และเพื่อเพื่อนที่ลวงลับไปแลวของเขา
ยอนกลับไปถึงวันเวลาของแอดัม เมื่อวิญญาณกลุมสุดทายในคุก
ผูจะไดรับพระกิตติคุณไดยอมรับแลว เมื่อพระผูชวยใหรอดเสด็จ
มารับเจาสาวที่พรอมแลวของพระองคและทุกคนที่จะรอดในอาณา
จกัรตาง ๆ ของพระผเูปนเจา ไดแก ชัน้สงู ชัน้กลาง และชัน้ตน ตาม
ความสามารถและโอกาสตาง ๆ กันของเขา เมื่อบาปและความเลว
รายถูกขับออกไปจากแผนดินโลก และวิญญาณที่ปจจุบันลองลอย
ในอากาศถูกขับไปอยูในที่ที่เตรียมไวใหเขา และเมื่อแผนดินโลก
ไดรบัการชำระใหบรสิทุธิจ์ากผลของการตก ไดรบับพัตศิมา ไดรบั
การชำระใหสะอาด และทำใหบริสุทธิ์ดวยไฟ และกลับสูสภาพ
รมดีของมัน และกลับเปนเหมือนทะเลแกวยูรัมและธัมมัม เมื่อทำ
ทกุอยางแลว และพระผชูวยใหรอดทรงมอบแผนดนิโลกใหแกพระ
บิดาของพระองค และวางมันไวในกลุมของอาณาจักรชั้นสูง และ
พระบุตรพรอมดวยพี่นองชายหญิงที่ซื่อสัตยทั้งหมดของพระองค
ไดรบัการปรบมอืตอนรบั ‘เขามาสคูวามสขุของพระเจา’ และพระผู
ชวยใหรอดไดรับการสวมมงกุฎ เมื่อนั้นแตไมใชกอนนั้นสิทธิชน
จะไดรบัมรดกอนัเปนนจิของเขา” (in Journal of Discourses, 17:117)
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โจเซฟ สมิธ—
ประวัติ

เนื้อหา:
การเตรยีมของโจเซฟ สมธิ
ภาพที่มาปรากฏครั้งแรก-
การปรากฏของพระบิดาและ
พระบุตร
การปรากฏของโมโรไน
ตอโจเซฟ สมธิ
โจเซฟ สมธิไดรบั รกัษา
และแปลแผนจารึกทองคำ
การฟนฟูฐานะปุโรหิต
แหงแอรัน

โจเซฟ สมิธ-ประวัติคืออะไร
โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิบอกถงึประสบการณของศาสดาตัง้แตวยัเยาวของทานจนถงึเดอืนพฤษภาคม
ป 1829 เอล็เดอรแฟรงคลนิ ด.ี รชิารดส อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง คดัลอกมาจาก
ประวตัทิีย่าวเหยยีดของศาสดาโจเซฟ สมธิ ซึง่เริม่ในป 1838 สวนทีค่ดัลอกมาไดรบัการตพีมิพเปน
ครัง้แรกในประเทศองักฤษเมือ่ป 1851 อนัเปนสวนหนึง่ของจลุสารไขมกุอนัล้ำคาฉบบัแรก

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิประกอบดวยเรือ่งราวเกีย่ว
กับภาพที่มาปรากฏครั้งแรก การออกมาของ
พระคมัภรีมอรมอน และการฟนฟฐูานะปโุรหิต
แหงแอรันและเม็ลคิเซเด็ค บันทึกตาง ๆ ตัด
ตอนมาจากหาบทแรกของสิ่งซึ่งในที่สุดกลาย
เปน History of the Church เลมทีเ่จด็ (ด ู1:1-44)
โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิกลายเปนพระคมัภรี ในป
1880 เมื่อไขมุกอันล้ำคาไดรับการยอมรับ
อยางเปนทางการใหเปนงานมาตรฐานเลม
หนึ่งของศาสนาจักร

ใครเขียนโจเซฟ สมิธ-ประวัติ
เรื่องราวในไขมุกอันล้ำคาไมใชความพยายามครั้งแรกที่จะบันทึกประสบการณในชวงตน ๆ
ของศาสดา ในเดอืนเมษายน ป 1830 ทานไดรบัการเปดเผยจากพระเจาวาทานตองเกบ็รกัษาบนัทกึ
และประวตั ิ(ด ูค.พ. 21:1) อยางไรกต็าม ความพยายามของทานถกูขดัขวางเพราะคดคีวาม การจำ
คกุ ความยากจน และฝงูชนทีค่อยทำราย ออลเิวอร คาวเดอร ี“ทำหนาทีเ่ปนผบูนัทกึของศาสนาจกัร
ตัง้แตเดอืนเมษายน ป 1830 ถงึเดอืนมนีาคม ป 1831 และเปนอกีครัง้ตัง้แตเดอืนกนัยายน ป 1835
ถงึป 1837 เขาเขยีนประวตัขิองศาสนาจกัรโดยครอบคลมุชวงระยะตัง้แต ‘เวลาทีค่นพบแผนจารกึ
จนถงึวนัที ่12 เดอืนมถินุายน ป 1831’” (Dean C. Jessee, “The Writing of Joseph Smith’s His-
tory,” Brigham Young University Studies, summer 1971, 442) ในเดอืนมนีาคม ป 1831 จอหน
วิทเมอรไดรับแตงตั้งให “เขียนและรักษาประวัติเปนประจำ และชวยเจา ผูรับใชของเรา โจเซฟ
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ในการลอกเรื่องทั้งหมดซึ่งจะใหเจา” (ค.พ. 47:1) ประวัติโดยยอที่
จอหน วทิเมอรเขยีนไวสาบสญูไปเปนเวลาหลายป แตปจจบุนัหามา
ไดแลว ออลเิวอร คาวเดอรเีขยีนจดหมายแปดฉบบัดวยเกีย่วกบัภาพ
ทีม่าปรากฏในชวงแรก ๆ ของโจเซฟ สมธิ ซึง่ตพีมิพใน Latter Day
Saints’ Messenger and Advocate ในป 1834-1835
โจเซฟ สมธิ เริม่ทำงานดานประวตัริะหวางเดอืนกรกฎาคมถงึเดอืน
พฤศจกิายนป 1832 โดยเริม่ตนดวยคำวา “ประวตัชิวีติของโจเซฟ สมธิ
จูเนียร เรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณอันนาอัศจรรยของทาน
และการปฏบิตัทิีใ่หญยิง่ทัง้หมดซึง่ทานไดกระทำในพระนามของพระ
เยซูคริสตพระบุตรของพระผูเปนเจาผูทรงพระชนมผูที่ทานเปน
พยานถึง พรอมดวยเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของศาสนา
จกัรของพระครสิต” (Dean C. Jessee, “The Early Accounts of Jo-
seph Smith’s First Vision,” Brigham Young University Studies, spring
1969, 278)
เสมียนและนักประวัติศาสตรหลายคนเริ่มเรื่องราวทางประวัติ
ศาสตรอกีสามเรือ่งระหวางป 1834 และ 1836 ในชวงเวลาทีย่งุยาก
ของป 1837 และป 1838 โจเซฟ สมธิ และฝายประธานสงูสดุทำงาน
ดานประวตัขิองศาสนาจกัร โดยบางครัง้จะเรยีนไวยากรณกอนเขยีน
ทายทีส่ดุ ในเดอืนมถินุายน ป 1839 ศาสดาเริม่ลงมอืทำงานอกีครัง้
เนื้อหาจากการทำงานครั้งกอนถูกนำมาใสไวในประวัติเลมใหม
ซึง่ในทีส่ดุกต็พีมิพใน Times and Seasons เมือ่วนัที ่1 มนีาคม ป 1842
เอล็เดอรแฟรงคลนิ ด.ี รชิารดส ตพีมิพสวนทีค่ดัมาจากประวตัปิ 1842
ในป 1851 และมชีือ่เรยีกในปจจบุนัวาโจเซฟ สมธิ-ประวตัิ

ขาวสารพื้นฐานบางประการของ
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ

การดำรงอยูจริงของพระบิดาบนสวรรคและพระเยซูคริสต ใน
ฐานะพระผูชวยใหรอดของโลก โจเซฟ สมิธ ออกจากปาศักดิ์
สทิธิพ์รอมดวยความรสูวนตวัถึงการดำรงอยจูรงิของพระบดิาบน
สวรรคและพระเยซคูรสิตของเรา ทานรวูาพระเยซทูรงเปนพระ
บุตรของพระผูเปนเจา วาเนื่องดวยพระเมตตาและพระคุณแหง
การชดใชของพระองค บาปของทานไดรบัการอภยั วาพระบดิา
บนสวรรคทรงพอพระทัยพระบุตรของพระองค พระผูชวย
ใหรอด และวาทานตองฟงและทำตามพระดำรัสของพระผูชวย
ใหรอด
มกีารละทิง้ความเชือ่และการสญูสิน้ของศาสนาจกัรทีแ่ทจรงิไป
จากแผนดินโลก โจเซฟไดรับการบอกวาตองไมเขารวมกับ
นิกายใด “เพราะเขาผิดทั้งหมด” (โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:19)
ถอยแถลงดังกลาวทำใหเห็นชัดเจนวาพระกิตติคุณและศาสนา
จกัรทีพ่ระผชูวยใหรอดทรงสถาปนาระหวางการปฏบิตัศิาสนกจิ
ในชีวิตมตะของพระองคไดสูญสิ้นไปแลว และ “พระผูเปนเจา
ไมทรงยอมรับนิกายใดเปนศาสนาจักรและอาณาจักรของพระ
องค” (History of the Church, 4:536)
โจเซฟ สมิธ เปนศาสดาของพระผูเปนเจา โจเซฟเขียนวาเทพ
โมโรไนบอกทานวา “พระผูเปนเจาทรงมีงานใหขาพเจาทำ”
(โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:33) เหตกุารณทกุอยางในการฟนฟพูระ
กิตติคุณโดยผานศาสดาโจเซฟ สมิธ บันทึกขอเท็จจริงที่วาพระ
ผเูปนเจาตรสักบัมนษุยอกีครัง้โดยผานศาสดา
พระคัมภีรมอรมอนเปนคำของพระผูเปนเจา เหตุการณที่แวด
ลอมการออกมาของพระคัมภีรมอรมอนเปนพยานถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือนี้ และขาวสารในนั้นไมเพียงเปนพยาน
ถงึพระครสิตเทานัน้ แตเปนสิง่ทีจ่ะชวยใหไดรบัการเปดเผยเพิม่
เติมจากพระผูเปนเจา และชวยในการรวมอิสราเอลที่กระจัด
กระจายมายังศาสนาจักรและอาณาจักรของพระผูเปนเจา
ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตถูกนำกลับมายังแผนดินโลก ใน
ยคุสดุทาย โจเซฟไดรบัสญัญาวาความสมบรูณของพระกติตคิณุ
จะเปนทีร่โูดยทางทาน (see History of the Church, 4:536) การ
แปลพระคมัภรีมอรมอนและการฟนฟฐูานะปโุรหติวางรากฐาน
สำหรับการสถาปนาศาสนาจักรและอาณาจักรของพระผูเปน
เจาอกีครัง้บนแผนดนิโลก

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:1-10
เหตุการณไมสงบที่ผิดปกติ

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
23 ธนัวาคม ป 1805 โจเซฟ สมิธ จูเนียรเกิดในเมืองชารอน

อำเภอวนิเซอร รฐัเวอรมนัท
ป 1816 ครอบครัวสมิธยายจากนอรวิช เวอรมันท

ไปที่พอลไมรา นิวยอรค (ใกลที่ฝงแผน
จารกึพระคมัภรีมอรมอน)
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ป 1820 เหตุการณไมสงบที่ผิดปกติเกี่ยวกับเรื่อง
ศาสนาทำใหเด็กหนุมโจเซฟสงสัยวาจะ
เขารวมนิกายใด

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:1 “รายงานมาก…
โดยคนที่ประสงครายและมีแผน” คืออะไร
“ตัง้แตตน ศาสนาจกัรมภีาพลกัษณทีไ่มงดงามนกัในสายตาของคน
ภายนอก ทั้งยังถูกซ้ำเติมโดยผูละทิ้งความเชื่อ ตามดวยการเผยแพร
เรื่องราวและบทความเชิงลบในหนังสือพิมพ ผูคนมีเหตุผลนา
นัปการตอการละทิ้งความเชื่อ เชน นอรมัน บราวน ทิ้งศาสนาจักร
เพราะมาของเขาตายระหวางเดนิทางไปไซอนั โจเซฟ เวคฟลด ถอน
ตวัหลงัจากทีเ่หน็โจเซฟ สมธิ เลนกบัลกู ๆ ขณะลงมาจากหองแปล
ไซมันส ไรเดอร ปฏิเสธการดลใจของโจเซฟเพราะสะกดชื่อของ
ไรเดอรผิดเมื่อมอบหมายงานสั่งสอนใหเขา คนอื่น ๆ ทิ้งศาสนา
จกัรเพราะพบความยากลำบากทางเศรษฐกจิ
“เอซรา บูธ อดีตพระของนิกายเมโธดิสต เปนผูละทิ้งความเชื่อที่มี
อทิธพิลในชวงนี ้[ตนทศวรรษที ่1830]…
“…เขาตพีมิพจดหมายเกาฉบบัลงในหนงัสอื Ohio Star ในราเวนนา
ตัง้แตวนัที ่13 ตลุาคม ถงึวนัที ่8 ธนัวาคม ป 1831 โดยใหรายละเอยีด
ถงึการทีเ่ขาตอตานศาสนาจกัร
“จดหมายเหลานี้…ตอมากลายเปนหมวดสำคัญของหนังสือตอตาน
มอรมอนฉบบัแรก…พมิพในป 1834” (Church History in the Fulness
of Times [Religion 341-343 student manual, 2nd ed., 2000], 11-14)
สมาชิกจำนวนมากของศาสนาจักรละทิ้งความเชื่อหลังจากชวงของ
ความตงึเครยีดทางเศรษฐกจิในป 1837 การลอบกดัศาสดาโจเซฟ สมธิ
มีอยูทั่วไปในเคิรทแลนด โดยเฉพาะเมื่อทานจากไปทำธุรกิจ
หรืองานเผยแผ บางคนทีด่ำรงตำแหนงอนันาไววางใจในศาสนาจกัร
ไมยอมรับการเปนผูนำของทาน และประกาศวาทานไมไดเปน
ศาสดาที่แทจริงอีกตอไปแลว “ผลจากการละทิ้งความเชื่อครั้งนี้
ทำใหสมาชิกหาสิบคนที่เปนผูนำของศาสนาจักรถูกขับออกภาย
ใตการนำของโจเซฟ  สมิธ แตปญหากลับเลวรายลงกวาเดิม
ผูละทิ้งความเชื่อหลายคนกอกวนสมาชิกที่ซื่อสัตยดวยคดีความ
ในศาลและขมขจูะทำลายทรพัยสนิใหเสยีหาย พวกตอตานมอรมอน
ซ้ำเตมิโดยรวมหวักนัตอตาน เนรเทศ และไมยอมวาจางผทูีซ่ือ่สตัย
ตอศาสดาและศาสนาจกัร” (Church History in the Fukness of Times,
177)
หลังจากตัง้ถิน่ฐานกบัครอบครวัของทานในฟารเวสต มสิซรู ีโจเซฟ
“ดวยความชวยเหลือของซิดนี ริกดัน…จึงลงมือทำโครงการที่
ปรารถนา นั่นคือ การเขียนประวัติศาสตรศาสนาจักรตั้งแตตน…
ประวตัขิองโจเซฟ สมธิ และเหตกุารณชวงแรกของการฟนฟทูีอ่ยใูน
พระคัมภีรไขมุกอันล้ำคาเวลานี้เปนผลของโครงการดังกลาวซึ่งเริ่ม
ไวเมื่อเดือนเมษายนป 1838” (Church History in the Fulness of
Times, 187)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:3 ชีวิตวัยเยาวของ
โจเซฟ สมิธ เปนอยางไร
“โจเซฟ สมธิ เตบิโตทีฟ่ารมของครอบครวั และเกอืบจะตกอยภูายใต
อทิธพิลของครอบครวัอยแูลว…ในชวงหวัเลีย้วหวัตอ [วยัเดก็และวยั
รนุ] โจเซฟ สมธิ เริม่สัง่สมและแสดงใหเหน็ถงึคณุลกัษณะทีจ่ะชวย
ใหทานทำภารกจิทีถ่กูกำหนดไวกอนเกดิใหสำเรจ็
“…ทานทำใหสายใยครอบครวัแขง็แกรงขึน้ เรยีนรทูีจ่ะทำงานหนกั
คดิดวยตนเอง รบัใชผอูืน่ และรกัเสรภีาพ” (Church History in the
Fulness of Times, 15)
บดิามารดาของทาน ลซู ีแมค็ และโจเซฟ สมธิ ซเีนยีร แตงงานกนัเมือ่
วนัที ่24 มกราคม ป 1796 และตัง้ถิน่ฐานในฟารมครอบครวัทีท่นุ บรดิจ
เวอรมันท โจเซฟและลูซีเชาฟารมของโซโลมอน แม็ค บิดา
ของลูซีในหนารอนป 1805 และโจเซฟสอนหนังสือในหนาหนาว
ดวย ทีน่ัน่ ลกูคนทีห่าของทานคอื โจเซฟ สมธิ จเูนยีร เกดิเมือ่วนัที่
23 ธนัวาคม ป 1805 ลซูกีบัโจเซฟสอนลกู ๆ  ถงึกฎเกณฑทางศาสนา
และลูซีไดสงเสริมเปนพิเศษในเรื่องการศึกษาพระคัมภีรไบเบิล
โจเซฟ ซเีนยีร เกดิความสงสยัตอนกิายตาง ๆ ทีส่บืทอดกนัมาแตยงั
มคีวามเชือ่อันมัน่คงในพระผเูปนเจามาโดยตลอด

“ในวยัเดก็ของโจเซฟ สมธิ ครอบครวัยายทีอ่ยบูอย ๆ เพือ่หาผนืดนิ
ทีอ่ดุมสมบรูณ หรือหาลทูางทำมาหากนิ...ในป 1811 ครอบครวัสมธิ
ยายไปทีเ่วสท เลบานอน ชมุชนเลก็ ๆ ในรฐันวิแฮมเชยีร…
“โจเซฟ จเูนยีร วยัเจด็ขวบ หายจาก...[ไทฟอยด] หลงัจากปวยอยสูอง
อาทิตยแตมีอาการแทรกซอนซึ่งในที่สุดตองผาตัดถึงสี่ครั้ง อาการ
แทรกซอนที่รุนแรงที่สุดคือหนาแขงขางซายบวมและติดเชื้อ”

โจเซฟ สมธิ ซเีนยีร ลซู ีแมค็ สมธิ

เครื่องมือผาตัดในสมัยของโจเซฟ สมิธ
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โจเซฟอดทนตอการผาตดัขาเพือ่เอาสวนทีต่ดิเชือ้ออก “โดยไมตอง
ผกูขาหรอืดืม่บรัน่ดเีพือ่ใหหมดความรสูกึ” (Church History in the
Fulness of Times, 22-23)
ในป 1816 โจเซฟ ซเีนยีร ไปทีพ่อลไมรา นวิยอรค เพือ่สบืขาวเกีย่ว
กบัผนืดนิดแีตราคาต่ำ โจเซฟ จเูนยีร ตอนนัน้อายสุบิขวบ จำไดวา
ถงึแมทานจะยงัไมหายดจีากการผาตดัขา แตคนขบัเกวยีนทีไ่ดรบัวา
จางใหมาชวยเหลือครอบครัวสมิธในการเดินทางครั้งนี้ใหทานเดิน
ฝาหมิะหกสบิสีก่โิลเมตรตอวันเปนเวลาหลายวนั ซึง่ในชวงระหวาง
นั้นทานรูสึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาและเจ็บปวดทรมานเปนที่สุด
“โจเซฟ สมิธ ซีเนียร บิดาของครอบครัวสิบชีวิต-สิบเอ็ดชีวิตในป
1821-ทำงานหนกัมากเพือ่หาเลีย้งครอบครวั หลังจากอยทูีพ่อลไมรา
ไดสองป เขากเ็กบ็ออมเงนิไดมากพอทีจ่ะวางมดัจำสำหรบัทีด่นิหนึง่
รอยเอเคอร (250 ไร) ในเขตชนบทของฟารมงิตนั ในชวงปแรก เขา
กับลูกชายชวยกันแผวถางเอาไมขนาดใหญออกจากพื้นที่สามสิบ
เอเคอร เตรยีมดนิไวเพาะปลกู และหวานขาวสาล…ีโจเซฟหนมุเลา
ในภายหลังวา ‘ตองใชแรงงานของทุกคนจึงสามารถใหความชวย
เหลอืจนุเจอืครอบครวัได’ [“โจเซฟ สมธิเปนผใูหประวตัดิวยตวัเอง”
1]…
“เวลานั้น โอกาสในการศึกษาของโจเซฟไมมีอีกแลว ทานถือวานี่
เปนเพราะทานเตบิโตใน ‘สภาพทีอ่ตัคดัขดัสน พวกเราหมดโอกาสที่
จะไดรบัประโยชนจากการศกึษา พอจะพดูไดวา ขาพเจาไดเรยีนแค
การอาน การเขียน และกฎคณิตศาสตรเบื้องตนเทานั้น ความรูทั้ง
หมดที่เรียนมาก็มีเพียงเทานี้’ [“โจเซฟ สมิธเปนผูใหประวัติดวย
ตวัเอง” 1]” (Church History in the Fulness of Times, 29-30)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:4
ครอบครัวของโจเซฟ
เอ็ลเดอรคารลอส อี. อเซย อดีตสมาชิกในฝายประธานแหงโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ กลาววา ศาสดาโจเซฟ สมิธ “เปนผลพวงของครอบ
ครัวที่เกรงกลัวพระผูเปนเจา-ครอบครัวที่กระหายความชอบธรรม
และใชศรัทธาที่เรียบงายแตทวาลึกซึ้งในพระเจา โรงเรียนของทาน
คอืบาน ครขูองทานคอืบดิามารดาทีเ่ปยมดวยความรกั และตำราของ
ทานคอืพระคมัภรีไบเบลิอันศกัดิส์ทิธิ”์ (in Conference Report, Mar.-
Apr. 1990, 79; or Ensign, May 1990, 63)
ประธานบริคัม ยัง กลาววา พระเจาทรงเฝาดูบรรพบุรุษของโจเซฟ
สมิธ มาหลายชั่วอายุคน “มีคำประกาศิตในแผนการของนิรันดร
เปนเวลานานกอนการวางรากฐานของแผนดินโลกวา โจเซฟ สมิธ
เปนชายผูนั้นที่จะนำพระคำของพระผูเปนเจามาสูผูคนในสมัยการ
ประทานสุดทายของโลกนี้ ไดรับความสมบูรณของกุญแจและ
อำนาจฐานะปุโรหิตของพระบุตรของพระผูเปนเจา พระเจาทรงเฝา
สงัเกตทาน บดิาของทาน และบดิาของบดิาทาน ตลอดจนบรรพบรุษุ
ของทานไปจนถึงอับราฮัม จากอับราฮัมไปจนถึงชวงเวลาน้ำทวม
และจากชวงเวลาน้ำทวมไปจนถึงอีนิค จากสมัยของอีนิคไปจนถึง
อาดัม พระองคทรงเฝาดูครอบครัวนั้นและสายเลือดนั้นที่ไหลเวียน
ตั้งแตแหลงกำเนิดของมัน จนถึงการกำเนิดของชายผูนั้น” (คำสอน
ของประธานศาสนาจกัร:บรคิมั ยงั บทที ่47 หนา 382-383)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:5-10 อะไรเกิดขึ้นใน
พอลไมรา นิวยอรค กอนภาพที่มาปรากฏ
คร้ังแรก
“การทีค่นอเมรกินัขามภเูขาแคทสกลิลและอดริอนแดคมาตัง้ถิน่ฐาน
ในฟงเกอรเลคสแถบตะวันตกของนิวยอรกมากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น
ทำใหเขาขาดการติดตอกับศาสนาจักรในบานเกิดเมืองนอนของตน
ผอูพยพที ่‘ไมสงักดัศาสนาใด’เหลานีท้ำใหผนูำทางศาสนาของนกิาย
ใหญรอนใจ ทีส่ำคญั ๆ คอืนกิายแบบตสิต เมโธดสิต และเพรสเบที
เรียน ซึ่งตางก็วางแผนที่จะสอนศาสนาใหแกพี่นองที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบของตน
“นิกายเมโธดิสตและแบบติสตมุงมั่นเปนพิเศษในความพยายามที่
จะนำศาสนามาสคูนเหลานัน้โดยไมตองการผลประโยชนตอบแทน
นิกายเมโธดิสตจางคนขี่มาเวียน คนกลุมนี้เปนบาทหลวงที่นั่งบน
หลังมาจากเมอืงหนึง่ไปเมอืงหนึง่ทัว่ภูมภิาคทีก่ำหนดให โดยปฏบิตัิ
ศาสนกิจตามความตองการทางศาสนาของผูคน นิกายแบบติสตใช
ระบบของการใหชาวนาเปนนกัเทศน คอื ผชูายในทองทีจ่ะทำมาหา
เลี้ยงชีพดวยการทำไรไถนา แตจะไปเทศนที่โบสถแถว ๆ นั้นใน
วนัแซบธั

“ความพยายามเหลานีไ้ดรบัการสนบัสนนุโดยการตืน่ตวัทางศาสนา
ครัง้ทีส่องซึง่แพรไปทัว่สหรฐัในเวลานัน้ เกอืบทกุนกิายในเขตภาค
เหนอืของมลรฐันวิยอรคตางพากนัดำเนนิการฟนฟ ูโดยจดัใหมกีาร
ชุมนุมตาง ๆ เพื่อปลุกเราผูเฉื่อยชาทางศาสนา การฟนฟูมักจะเปน
ในรปูของการประชมุเขาคายซึง่จดัขึน้ตามแนวปาละเมาะ หรือทีโ่ลง
ในปา ผมูารวมประชมุมกัจะเดนิทางหลายกโิลเมตรผานถนนหนทาง
ที่เต็มไปดวยฝุนหรือรอยลอเกวียนเพื่อปกเต็นทหรือจอดเกวียน
ไวรอบบริเวณคาย มีอยูบอยครั้งที่การประชุมคายใชเวลาหลายวัน
การประชุมบางชวงใชเวลาเกือบทั้งวันและลวงไปจนถึงกลางคืน
บาทหลวงจะผลัดกันเทศน แตก็เปนเรื่องปกติที่เห็นบาทหลวง
สองหรือสามคนกำลังชักจูงผูฟงในเวลาเดียวกัน ความกระตือ
รือรนทางศาสนาในนิวยอรคตะวันตกราวตนทศวรรษที่ 1800
เรารอนและรุนแรงจนกระทั่งภูมิภาคนั้นเปนที่รูจักในชื่อวาเขต
รอนระอุ เพราะเหตุวาบริเวณฟงเกอรเลคสถูกจุดใหลุกโชติชวง
ดวยไฟศาสนา จงึไมใชเรือ่งแปลกทีโ่จเซฟ สมธิหนมุและครอบครวั
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จะถูกดึงเขาไปในความเรารอนนั้นดวย” (Church History in the
Fulness of Times, 30)

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:11-20
ภาพที่มาปรากฏครั้งแรก

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
ตนฤดใูบไมผลิป 1820 โจเซฟ สมิธวัยสิบสี่ปเห็นพระบิดาและ

พระบตุรในปาใกลบานซงุของครอบครวั
ตนฤดใูบไมผลิป 1820 โจเซฟ สมธิ เลาใหครอบครวัฟงเกีย่วกบัภาพ

ทีม่าปรากฏและคนเหลานัน้เชือ่ทาน
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:11-13 ทำไมโจเซฟจึง
เขาไปในปาใกลบาน
ทามกลางสงครามคารมและความรูสึกที่หอมลอมเด็กหนุมโจเซฟ
ความคิดของทานถูกดึงไปที่พระคัมภีร ทานไตรตรองขาวสารใน
ยากอบ 1:5 ครั้งแลวครั้งเลาและตัดสินใจเปนครั้งแรกในชีวิตที่จะ
สวดออนวอนโดยออกเสียงเกี่ยวกับเรื่องนั้น หลังจากการตอสูทาง
ความคดิและทางวญิญาณเปนเวลาหลายเดอืน ในทีส่ดุทานกท็ราบวา
ตนเองตองทำอะไร วนัหนึง่ในตนฤดใูบไมผลขิองป ค.ศ. 1820 ทาน
ไปยงัจดุทีค่นุเคยในปาใกลบานเพือ่ทำตามความมงุหมาย โจเซฟเลา
ใหบรรณาธิการของ New York Spectator ฟงวา “ผมตรงเขาไปใน
ปาที่คุณพอไดแผวถางไวแลว และไปยังตอไมที่ผมวางขวานไวเมื่อ
เลกิงาน ผมคกุเขาลง และสวดออนวอน” (in Allen, Improvement Era,
Apr. 1970, 13)
“หลายเดือนแหงความปวดราวของโจเซฟสงผลตอการเติบโตทาง
วิญญาณอยางเห็นไดชัด และทานมีคำถามที่จริงจังอยูในใจอยาง
นอยสามขอคือ (1) ทานรูสึกหวงใยตอความรอดของตนเองและ
แสวงหาการอภัยบาป (2) ทานรูสึกหวงใยตอความผาสุกของ
มนษุยชาตโิดยทัว่ไป เพราะทานกลาววา ‘ขาพเจารสูกึเศราโศกเพราะ
บาปของตนเองและเพราะบาปของโลก’ (3) ทานตองการรวูานกิาย
ใดถกูตอง และทานควรเขารวมนกิายใด” (Allen, Improvement Era,
Apr. 1970, 9)
โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:15-16
อำนาจของความมดื
เมื่อพูดถึงประสบการณที่โจเซฟ สมิธ มีกับซาตาน เอ็ลเดอร
สเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล สอนไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อัครสาวกสิบสองวา “อำนาจของความมืดมากอนความสวาง เมื่อ
[โจเซฟ สมิธ] คุกเขาทามกลางความเงียบสงัดในปาอันเงียบสงบ
การสวดออนวอนที่จริงใจของทานกอใหเกิดการตอสูครั้งใหญซึ่ง
สอเคาถึงความพินาศของทาน เปนเวลาหลายศตวรรษที่ลูซิเฟอร
ผูมีการครอบครองอันไรขีดจำกัดไดควบคุมความคิดของมนุษย
ทานไมยอมเสีย่งตอการจบักมุของซาตาน และสิง่นีค้กุคามการครอบ
ครองอนัไรขดีจำกดัของเขา” (in Conference Report, Apr. 1964, 98)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:16-17 ลำแสง
เอล็เดอรออรสนั แพรทท เขยีนวา ลำแสงทีเ่ดก็หนมุโจเซฟเหน็คอยๆ
เลือ่นลงมา และสวางจามากขึน้จน “ถงึเวลาทีม่นัตกตองยอดตนไม
ที่รกรางทั้งหมดโดยรอบสวางไสวดวยความสวางอันเจิดจาและรุง
โรจนที่สุด ทานหวังวาจะไดเห็นใบไมและกิ่งไมถูกเผาไหมในทัน
ททีีแ่สงนัน้สองถงึ…ลำแสงยงัคงเลือ่นลงมาอยางชา ๆ  จนถงึพืน้ดนิ
และทานถกูหมหมุไวทามกลางแสงนัน้
“…ครัง้แรกทีล่ำแสงมาอยบูนทาน มนัทำใหเกดิความรสูกึพเิศษอยาง
หนึง่ทัว่ทัง้รางของทาน และทนัใดนัน้ ความคดิของทานกถ็กูพาไป
จากสภาพธรรมชาติที่อยูลอมรอบ และถูกหอหุมไวในภาพที่มา
ปรากฏจากสวรรค” (in Allen, Improvement Era, Apr. 1970, 10)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:17
พระบิดาทรงแนะนำ พระบุตร
พระบิดาทรงแนะนำพระบุตรผูตรัสกับโจเซฟ สมิธหลังจากนั้น
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ อดีตสมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เขียนวา “การศึกษาโดยทั่วไปจากหลักฐานในพระคัมภีรนำไปสู
ขอสรปุทีว่าพระผเูปนเจาพระบดิานรินัดรทรงปรากฏองคตอศาสดา
และผู เปดเผยบนแผนดินโลกเพียงไมกี่ครั้ง และสวนใหญจะ
ทรงปรากฏองคเพื่อยืนยันอำนาจจากสวรรคของพระบุตรของพระ
องคพระเยซคูรสิต” (Jesus the Christ, 39; ด ูมทัธวิ 3:17; 17:5; 3 นไีฟ
11:7 ดวย)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:18-19 “ไมเขารวม
กับนิกายใดเลย”
เมื่อพูดถึงถอยแถลงของพระเจาเกี่ยวกับนิกายอื่นในโจเซฟ สมิธ-
ประวัติ 1:19 เอ็ลเดอรบอยด เค. แพคเกอร สมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง อธิบายวา “ถอยแถลงนี้ไมไดบอกวานิกายที่มีอยู
ทั้งหมดไมมีความจริงเลย เขามีความจริงอยูบาง บางนิกายก็มีความ
จริงอยูมาก เขามีแบบของความเปนพระผูเปนเจา สวนใหญบาท
หลวงและผูติดตามมิไดปราศจากการอุทิศ และหลายคนในพวกเขา
ปฏบิตัคิณุธรรมของครสิตศาสนกิชนไดเปนอยางด ีแตกระนัน้ นกิาย
เหลานี้ก็ยังไมสมบูรณ” (in Conference Report, Oct. 1971, 8; or
Ensign, Dec. 1971, 40)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:20 “เรื่องอื่น ๆ
หลายเรื่อง”
ประธานเอสรา แทฟท เบ็นสัน กลาววา “โจเซฟจะไมมีวันเปดเผย
ทกุเรือ่งทีท่านเรยีนรใูนภาพทีม่าปรากฏครัง้แรก” (The Teachings of
Ezra Taft Benson [1988], 112) อยางไรกต็าม เราเรยีนรจูากศาสดา
โจเซฟ สมธิ วา ระหวางภาพทีม่าปรากฏครัง้แรก พระผชูวยใหรอด
ทรงบอกทานวา “ความสมบูรณของพระกิตติคุณจะเปนที่รูแก
ขาพเจาในกาลขางหนา” (History of the Church, 4:536) นอกจากนี้
ทานยังไดทราบ “เรื่องอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง” ที่ทานไมสามารถ
เขยีนไวไดและในบนัทกึป 1835 ทานกลาววา ทานเหน็เทพมากมาย
ในภาพทีม่าปรากฏ
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โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:21-26
การเริ่มตนของการขมเหงโจเซฟ สมิธ

สวรรคและปจจยัของเขาเพือ่ใสรายโจเซฟ สมธิ และงานทีท่านทำไว
ไหม? สิง่ทีเ่ราเชือ่จะสงผลอะไรตอผอูืน่ นอกเสยีจากวาในความไม
เชื่อของเขา เขากลัวเกลือกวาคำสอนของเราจะเปนจริง และการ
ปฏบิตัขิองเราเปนทีย่อมรบัของเบือ้งบน?” (A New Witness for the
Articles of Faith, 8-10)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:25-26 “ขาพเจา
เห็นภาพ”
เมือ่ซามเูอลศาสดาในพนัธสญัญาเดมิเปนเดก็ “ไมมนีมิติบอยนกั” (1
ซามเูอล 3:1) แตเมือ่ซามเูอลโตขึน้ “พระเจาทรงสถติกบัทาน…และ
ชนอสิราเอลทัง้ปวง…ทราบวาซามเูอลไดรบัการแตงตัง้ใหเปนผเูผย
พระวจนะของพระเจา” (ขอ 19-20) แตขณะที่อิสราเอลโบราณทั้ง
หมดยอมรับซามูเอลเปนศาสดา คนเปนจำนวนมากในสมัยของ
โจเซฟ สมิธ และปจจุบันกลับไมยอมรับขอเท็จจริงที่วาพระผูเปน
เจาตรสักบัศาสดาบนแผนดนิโลกอกี (ด ูอาโมส 3:7)

เอ็ลเดอรฮิวจ บี. บราวน ขณะ
เปนผู ช วยโควรัมอัครสาวก
สิบสอง เลาการสนทนาตอไปนี้
ของทานกับผูพิพากษาที่มีชื่อ
เสียงกอนการปะทุของสงคราม
โลกครั้งที่สอง ซึ่งแสดงใหเห็น
ถึงประเด็นนี้
“ขาพเจาเริม่โดยถามวา ‘ทานครบั
ผมขอสันนิษฐานวาทานเปน
คริสเตียน’

“‘ใช’
“‘ผมสันนิษฐานวาทานเชื่อในพระคัมภีรไบเบิล ทั้งพันธสัญญาเดิม
และพันธสัญญาใหม’
“‘ผมเชื่อ!’
“‘ทานเชือ่เรือ่งการสวดออนวอนไหมครบั’
“‘ผมเชื่อ!’
“ ‘ทานบอกวาความเชื่อของผมที่วาพระผูเปนเจาตรัสกับมนุษยใน
ยุคนี้เปนเรื่องเหลวไหลไรสาระ’
“‘สำหรบัผม มนัเปนอยางนัน้’
“‘ทานเชือ่วาพระผเูปนเจาเคยตรสักบับคุคลใดบคุคลหนึง่ไหมครบั’
“‘แนนอน เรามพียานหลกัฐานของเรือ่งนีต้ลอดพระคมัภรีไบเบลิ’…
“‘ถาเชนนั้น…ผมจะถือวาทานยอมรับอยางจริงจังวานั่นเปนวิธี
มาตรฐานในสมัยพระคัมภีรไบเบิลที่พระผูเปนเจาตรัสกับมนุษย’
“‘ผมคดิวาผมจะยอมรบัเรือ่งนัน้ แตมนัสิน้สดุหลงัจากศตวรรษแรก
ของยุคคริสเตียนไมนาน’
“‘ทำไมทานถงึคดิวามนัสิน้สดุละครบั’

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
ตนฤดใูบไมผลิป 1820 โจเซฟบอกคนอื่น ๆ นอกเหนือจากครอบ

ครัวของทานเกี่ยวกับภาพที่มาปรากฏ แต
หลายคนไมเชื่อ

ป ค.ศ. 1820-1823 การขมเหงอยางขมขื่นจาก “บรรดาอาจารย
ทางศาสนา” และเพื่อนบานทำใหโจเซฟ
รูสึกเสียใจอยางใหญหลวง

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:21-24 การขมเหง
อยางขมขื่น
โจเซฟเลาเรือ่งภาพทีม่าปรากฏใหครอบครวัฟง วลิเลยีมนองชายของ
ทานยืนยันวา “เราทุกคนมีความเชื่อมั่นอยางไมสงสัยในสิ่งที่
โจเซฟพูด เขาเปนเด็กที่พูดแตความจริง คุณพอกับคุณแมเชื่อเขา
แลวทำไมลกู ๆ จะไมเชือ่เขาเลา” (Deseret Evening News, 20 Jan.
1894, 11; see also Church History in the Fulness of Times, 34)
ดวยความรูสึกออนโยนที่มีอยูในเด็กหนุมวัยสิบสี่ปผูนี้ จึงไมนา
ประหลาดใจทีท่านอยากจะเลาประสบการณของตนใหเพือ่น ๆ  และ
คนรจูกันอกครอบครวัฟง บคุคลหนึง่สามารถรสูกึไดถงึความผดิหวงั
อยางยิ่งของโจเซฟเมื่อทาน “พบวาไมมีสักคนเชื่อเรื่องภาพที่มา
ปรากฏจากสวรรค” ตามที่บันทึกไวโดยเอ็ลเดอรออรสัน แพรทท
และออรสนั ไฮด (in Allen, Improvement Era, Apr. 1970, 11) วลิเลยีม
สมิธ เลาในเวลาตอมาวา “เราไมเคยรูเลยวาเราเปนคนไมดี จน
กระทั่งโจเซฟเลาเรื่องภาพที่มาปรากฏของเขา เราเปนที่เคารพนับ
ถอืเรือ่ยมาจนกระทัง่ถงึเวลานัน้ ทีผ่คูนเริม่แพรสะพดัความเทจ็และ
เรือ่งตาง ๆ อยางทีไ่มเคยปรากฏมากอน” (Deseret Evening News,
20 Jan. 1894, 11; see also Church History in the Fulness of Times,
35)
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เขียนวา
“ทำไมผูคลั่งศาสนาจำนวนมากจึงรวมตัวกันตอตานเด็กหนุม
แปลกหนาที่ไมมีฐานะชื่อเสียงในชุมชน? โลกนิกายทั้งหมดจะสั่น
สะเทือน และรองขอดาบหรือไมหากเด็กหนุมแปลกหนาวัยสิบ
สี่ปคนอื่นในหมูบานชายแดนหางไกลอางวาเขาไดรับการเยือน
จากเทพ และเหน็พระเจา? ปญหาเมือ่โจเซฟ สมธิ ประกาศคำอางดงั
กลาวคอื สิง่นัน้เปนความจรงิและลซูเิฟอรรถูงึความแทจรงิของถอย
คำเหลานั้น
“…การขมเหงไมไดเปนพยานในตัวมันเองหรอกหรือถึงความเปน
จริงของภาพที่มาปรากฏครั้งแรก? หรือหากไมเปนความจริง คนมี
ปญญาของโลกและพวกคลั่งศาสนาที่รอบรูในปจจุบันจะอุทิศพร
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“‘ผมกบ็อกไมได’…
“‘ผมขอเสนอแนะเหตผุลบางขอทีเ่ปนไปไดนะครบั นัน่กค็อื ทีพ่ระ
ผูเปนเจามิไดตรัสกับมนุษยอีกอาจเปนเพราะพระองคตรัสไมได
พระองคทรงสูญเสียอำนาจ’
“เขากลาววา ‘แนนอนวานัน่เปนการหมิน่ประมาท’
“‘แลวถาหากทานไมยอมรบัเหตผุลดงักลาว ทีพ่ระองคมไิดตรสักบั
มนุษยอาจเปนเพราะพระองคไมรักเราแลว พระองคไมทรงสนใจ
เรือ่งราวของมนษุยอกีแลวกระมงัครบั’
“‘ไมหรอก’ เขากลาว ‘พระผูเปนเจาทรงรักมนุษยทุกคน และพระ
องคไมทรงเปนผนูบัถอืตวับคุคล’
“‘แลวถาหากพระองคตรัสได และหากพระองคทรงรักเรา คำตอบ
หนึ่งที่ผมเห็นวานาจะเปนไปไดคือ เราไมตองการพระองค เรากาว
หนาอยางรวดเรว็ทางวทิยาศาสตร เราไดรบัการศกึษามาอยางดจีนเรา
ไมตองการพระผเูปนเจาอกี’
“และเขากลาวตอจากนั้นดวยน้ำเสียงสั่นเครือเมื่อคิดถึงสงคราม
ที่ใกลเขามา ‘คุณบราวน ไมเคยมีสักครั้งในประวัติศาสตรของ
โลกที่สุรเสียงของพระผูเปนเจาเปนที่ตองการเทากับในเวลานี้
บางทคีณุอาจจะบอกผมไดวาทำไมพระองคจงึไมตรสั’
“คำตอบของขาพเจาคือ ‘พระองคตรัส พระองคเคยตรัส แต
มนษุยตองมศีรทัธาจงึจะไดยนิพระองค” (The Profile of a Prophet,
Brigham Young University Speeches of the Year [4 Oct. 1955], 3-5)

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:27-54
เทพโมโรไนปรากฏตอโจเซฟ สมิธ

21-22 กนัยายน ป 1823 โมโรไนปรากฏตวัครัง้แรกตอโจเซฟ
สมธิ

19 พฤศจกิายน ป 1823 อัลวิน พี่ชายคนโตของโจเซฟ สมิธ
เสยีชีวติ

ป 1824-1827 โจเซฟ สมิธ ไปยังเนินเขาที่ฝงแผน
จารกึทองคำทกุปเปนเวลาสีป่

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:27-28 กิจกรรม
ประจำวันของโจเซฟ สมิธ
เกี่ยวกับชีวิตของโจเซฟ สมิธ ในชวงระหวางภาพที่มาปรากฏครั้ง
แรกกับการปรากฏของเทพโมโรไน เอ็ลเดอรกอรดอน บี. ฮิงคลีย
เขยีนไวขณะเปนสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองวา “การดำเนนิ
ชีวิตของทานก็ไมไดแตกตางจากเด็กชายชาวนาในสมัยนั้นมากนัก
นอกจากวา ทานมกัจะถกูเรยีกวาเปนคนชางฝน และเปนเปาของการ
เยาะเยยถากถาง แตทานกย็งัคงทำงานตอไปในฟารมของบดิา ทำงาน
ใหกบัผอูืน่ในละแวกนัน้ และสมาคมกบัเพือ่นฝงูวยัเดยีวกนั ผทูีค่นุ
เคยกับทานพรรณนาวาทานเปนเด็กที่แข็งแรง ขยันขันแข็ง มีความ
กระตอืรอืรน ราเรงิ ทานชอบเลนมวยปล้ำ และกฬีาอืน่ ๆ ” (การฟนฟู
ความจรงิ หนา 8)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:28 ความออนแอ
ของวัยเยาว
โจเซฟเผชญิกบัการทาทายของชวีติมตะเชนเดยีวกบัทกุ ๆ คน เนือ่ง
ดวยความออนแอที่มีอยู ทานจึงสงสัยในความมีคาควรของตนตอ
พระพักตรพระเจา ศาสดาทานอื่น ๆ แสดงความกังวลดวยเชนกัน
เกีย่วกบัความมคีาควรสวนตวัและความออนแอของตน (ตวัอยางเชน
ด ู2 นไีฟ 4:17-19; โมเสส 6:31) เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล สมาชกิ
ในโควรมัอคัรสาวกสบิสองอธบิายวา “ดงัทีพ่ระผเูปนเจาทรงมองดู
บาปดวยการยินยอมแมแตนอยที่สุดไมได (ค.พ. 1:31) เมื่อเรากลับ
เปนเหมือนพระองคมากขึ้น เราจะมองดูบาปดวยการยินยอมแม
แตนอยที่สุดไมไดดวยเชนกัน คนดีที่สุดจะมีการรับรูมากขึ้นถึง
สิ่งเลวรายเพียงเล็กนอยที่ยังคงอยูในเขา!” (Notwithstanding My
Weakness, 16-17)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:30 การมาเยือนของ
โมโรไนเกิดขึ้นที่ไหน
ในป 1822 โจเซฟเริม่ชวยอลัวินพีช่ายของทานสรางบานไมหลงัใหม
ใหกบัครอบครวั ราวเดอืนกนัยายนป 1823 กก็ลายเปนบานสองชัน้
แตไมมีหลังคา ดวยเหตุนี้ ครอบครัวจึงยังคงอยูในบานซุงหลังเล็ก
หางจากบานไมไมไกลนัก ที่บานซุงนี่เอง ไมใชบานไม ที่โมโรไน
ไปเยือน ไมตองสงสัยเลยวาโจเซฟนอนอยูในหองเดียวกับพี่
ชายนองชายบางคนของทาน เพราะบานซงุเลก็มากสำหรบัครอบครวั
เกาชวีติ
ศาสนาจักรไดขุดฐานของบานซุงออกและสรางบานจำลองบนที่
แหงนั้น ทั้งยังคงรักษาบานไมเอาไวเพื่อชวยใหผูมาเยือนฟารมของ

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
ป 1820-1823 เด็กหนุมโจเซฟเติบโตเปนผูใหญ

ขณะทนรบัการขม เหงและรอคอยคำ
แนะนำเพิ่มเติมจากพระเจา
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ความเห็นของโจเซฟ สมิธ
ตอขอความที่โมโรไนใหไว
ไมมี
ถอยคำผิดเพี้ยนไปจากพระคัมภีร
ไบเบลิฉบบัคงิสเจมส (ด ูขอ 36)
เกอืบจะเปนจรงิแลว (ด ูขอ 40)
ถ อ ยคำขอ งพระคั มภี ร ไ บ เบิ ล
ฉบับคิงสเจมสตรงกับที่โมโรไน
ยกมา ศาสดาผูนั้นหมายถึงพระเยซู
ครสิต วนันัน้ยงัไมมาถงึ แตจะมาถงึ
ในไมชา เมือ่เขาผไูมยอมฟงสรุเสยีง
ของพระคริสตจะ “ถูกตัดออกจาก
บรรดาผคูน” (ด ูขอ 40)
ยังไมสัมฤทธิ์ผล แตจะสัมฤทธิ์ผล
ในไมชา (ด ูขอ 41)

ครอบครัวสมิธในปจจุบันไดมองเห็นทัศนียภาพและรูถึงความ
สำคัญของเหตุการณที่เกิดขึ้นที่นั่น

พระกิตติคุณ แตละเลมเปนบันทึกเกี่ยวกับการติดตอของพระผู
เปนเจากับผูคนที่มีความสมบูรณของพระกิตติคุณ แตละเลมเปน
บันทึกพระคัมภีรที่สรุปแผนแหงความรอดและบรรยายถึงสิ่งที่
มนษุยตองทำเพือ่ใหไดความสมบรูณของรางวลัในปราสาททีเ่ตรยีม
ไว พระกิตติคุณโดยตัวของมันเองเปนอำนาจของพระผูเปนเจา
ซึง่ความรอดมาโดยอำนาจนัน้ เปนอำนาจทีช่วยใหจติวญิญาณมนษุย
รอด และความสมบูรณของพระกิตติคุณเปนความจริงและเปน
อำนาจทั้งหมดที่จำเปนตอการทำใหมนุษยสามารถไดรับความ
สมบรูณของรางวลัในสวรรคชัน้สงูสดุของโลกชัน้สงู” (A New Wit-
ness for the Articles of Faith, 399)
โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:34-35 อะไรอยใูน
กลองหิน
สิ่งที่อยูในกลองหินคือ หนังสือเลมหนึ่ง พรอมดวยยูรัมและธัมมัม
หนงัสอืดงักลาวเขยีนอยบูนแผนจารกึทองคำ และมหีนงัสอืของลไีฮ
แผนจารกึเลก็ของนไีฟ แผนจารกึของมอรมอน และแผนจารกึทีผ่นกึ
ไว ซึง่โจเซฟไดรบับญัชาวาไมตองแปล รวมอยใูนนัน้ดวย (ด ู“บท
วิเคราะหโดยยอของพระคัมภีรมอรมอน” ในหนาบทนำของพระ
คัมภีรมอรมอน) ยูรัมและธัมมัมเปนเครื่องมือจากสวรรคที่เตรียม
โดยพระเจาเพื่อใชในการแปล ซึ่ง ประกอบดวยหินสองกอนใน
คนัธนเูงนิและแผนทบัทรวงทีห่นินีต้ดิอยู
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:36-41 อะไรคือนัย
สำคญัของขอความในพระคมัภรีไบเบลิทีโ่มโรไน
ยกมากลาวกับศาสดาโจเซฟ สมิธ
ศาสดาโจเซฟ สมธิ กลาววา โมโรไนยกพระคมัภรีมากลาวกบัทาน
หลายขอ (ด ูโจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:41) ตอไปนีเ้ปนคำพยากรณใน
พันธสัญญาเดิมที่ศาสดาระบุไวเปนพิเศษ

พระคัมภีรอางอิง
ตอนหนึง่ของมาลาค ี3
มาลาค ี4:1, 5-6

อสิยาห 11
กจิการ 3:22-23
(อางโดยโมเสส)

โยเอล 2:28-32

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:30-32 โมโรไนเปน
วิญญาณหรือเปนบุคคลที่ฟนคืนชีวิตแลว
ศาสดาโจเซฟ สมธิ แถลงวา เทพโมโรไนเปนบคุคลทีพ่ืน้คนืชวีติ แลว
(see Teachings of the Prophet Joseph Smith, 119)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:33 “ชื่อขาพเจา”
เอล็เดอรนลี เอ. แมก็ซเวลล สอนวา “เดก็หนมุโจเซฟรบัทราบวาชือ่
ของทานจะ ‘ถูกพูดถึงทั้งความดีและความชั่ว’ ไปทั่วโลก (โจเซฟ
สมธิ-ประวตั ิ1:33) นอกจากจะเปนขอมลูทีม่าจากเบือ้งบนแลว นีช่าง
เปนถอยแถลงที่กลาไดกลาเสียมากทีเดียว! ทวาผูนำทางศาสนายุค
เดยีวกบัทาน ซึง่ในเวลานัน้มชีือ่เสยีงมากกวาโจเซฟ ไดเลอืนหายไป
ในหมายเหตุของประวัติศาสตร ขณะที่งานของโจเซฟ สมิธเติบโต
อยางไมหยุดยัง้ไปทัว่โลก” (in Conference Report, Oct. 1983, 75; or
Ensign, Nov. 1983, 54)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:34 ความสมบูรณของ
พระกิตติคุณอันเปนนิจ
วิวรณ 14:6-7 กลาววา เทพจะเหาะไปในทองฟาโดยมพีระกติตคิณุ
อนัเปนนจิ หลังจากประธานเอน็. เอลดนั แทนเนอร อดตีทีป่รกึษาใน
ฝายประธานสงูสดุ ยกววิรณ 14:6-7 ขึน้มากลาวแลว ทานอธบิายวา
“การเปดเผยนี้เปนจริงและเปนที่เขาใจอยางชัดเจนเมื่อเทพโมโรไน
เหาะไปในทองฟา และปรากฏตอโจเซฟ สมธิ เพือ่บอกทานถงึแผน
จารกึทีป่ระกอบดวยความสมบรูณของพระกติตคิณุ” (in Conference
Report, Apr. 1964, 62)
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายความหมายของ “ความสมบรูณ
ของพระกติตคิณุอนัเปนนจิ” วา “จากถอยคำทีเ่ปดเผยไว พระคมัภรี
มอรมอนประกอบดวยความสมบูรณของพระกิตติคุณอันเปนนิจ
เปนเชนเดียวกันนั้นกับพระคัมภีรไบเบิล รวมทั้งพระคัมภีรคำสอน
และพันธสัญญา และไขมุกอันล้ำคา แตละเลมประกอบดวยคำแหง
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โจเซฟ สมิธเพิ่มเติมดวยวาโมโรไนกลาววา “ความบริบูรณของคน
ตางชาตจิะเขามาในไมชา” (ขอ 41) เราไมทราบวาโมโรไนอางขอใด
จากมาลาคี แตขอ 1-4 และ 16-18 เหมาะแกสาระสำคัญของพระ
คมัภรีอางองิขออืน่ อสิยาห 11 ถกูอางไวใน 2 นไีฟ 21 ดวย และคำ
อธบิายของตอนตาง ๆ ในอสิยาห 11 อยใูนคำสอนและพนัธสญัญา
113:1-6 คำพยากรณเกี่ยวกับพระเยซูคริสตในกิจการ 3:22-23 เปน
คำพยากรณหนึ่งที่กลาวถึงบอยที่สุดในพระคัมภีร (ดู เฉลยธรรม
บญัญตั ิ18:15; กจิการ 7:37; 1 นไีฟ 10:4; 22:20; 3 นไีฟ 20:23; 21:11;
ค.พ. 133:63; โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:40)
พระเจาทรงสอนชาวนีไฟวากอนการเสด็จมาครั้งที่สอง จะมีเครื่อง
หมายใหไวในวันเวลาสุดทายซึ่งจะเปนสัญญาณการเริ่มตนของ
การรวมอสิราเอลในอำนาจ (ด ู3 นไีฟ 21:1-7) เครือ่งหมายดงักลาว
คอื การออกมาของพระคมัภรีมอรมอน
ขอความทั้งหมดที่โมโรไนอาง ชี้ไปที่สาระสำคัญเดียวกัน นั่นคือ
การออกมาของพระคัมภีรมอรมอนจะเปนกาวแรกของเหตุการณที่
จะนำไปสกูารเสดจ็มาครัง้ทีส่อง เมือ่คนชัว่รายจะถกูทำลาย และคน
ชอบธรรมจะครองแผนดินโลกรวมกับพระเยซูคริสต ที่สำคัญ
คอืโจเซฟ สมธิ กำลงัถกูบอกวางานทีท่านทำจะชวยนำเขาสกูารปก
ครองในมลิเลเนยีมของพระครสิต และการเสดจ็มาของพระผชูวยให
รอดจะมาถงึ “ในไมชา”
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:41 เรารูหรือไมวา
“ขอความอื่นของพระคัม ภีร” คืออะไร หรือ
โมโรไนใหคำอธิบายอะไรอีกบาง
เราไดรับความเขาใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้จากจดหมายที่ออลิเวอร
คาวเดอร ีเขยีนถงึ ดบัเบลิยู. ดบัเบลิยู. เฟลพส ซึง่ประกอบดวยเรือ่ง
ราวการมาเยือนโจเซฟ สมิธ ของโมโรไน มีความวา “ถึงแมความ
หวาดกลวัจะถกูขจดัไปจากใจเขาแลว แตความประหลาดใจของเขา
ไมไดลดนอยลงเลยเมื่อไดยินเทพประกาศวาตัวทานเปนผูสงขาว
ที่ถูกสงมาตามพระบัญชาของพระเจา เพื่อมอบขาวสารพิเศษ และ
เพือ่เปนพยานตอเขาวา บาปของเขาไดรบัการอภยัแลว พระองคทรง
ไดยินคำสวดออนวอนของเขา และพระคัมภีรจะสำเร็จ ซึ่งกลาววา
‘พระเจาไดทรงเลือกคนที่โลกถือวาโงเขลา เพื่อทำใหคนมีปญญา
อบัอาย และไดทรงเลอืกคนทีโ่ลกถอืวาออนแอ เพือ่ทำใหคนทีแ่ขง็
แรงอับอาย พระเจาไดทรงเลือกสิ่งที่โลกถือวาต่ำตอย และดูหมิ่น
และเหน็วาไรสาระ เพือ่ทำลายสิง่ซึง่โลกเหน็วาสำคญั เพือ่มใิหมนษุย
สักคนหนึ่งอวดตอพระเจาได’ [1 โครินธ 1:27-28]” (Latter Day
Saints’Messenger and Advocate, Feb. 1835, 79)
ในบนัทกึของเขา ออลิเวอร คาวเดอรอีางขอความ (บางครัง้เปนแค วล)ี
ทีโ่มโรไนยกมาจากอสิยาห 28:21; 29:11-14; และ ยอหน 10:16 ดวย
(see Messenger and Advocate, 79-80)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:42-49 การเปรียบ
เทียบการมาเยือนโจเซฟ สมิธ สี่ครั้งของ
โมโรไน เม่ือวันที่ 21-22 กันยายน ป 1823
การมาเยอืนครัง้แรก (ด ูโจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:30-43)

เรยีกชือ่ของโจเซฟ สมธิ
แนะนำตัวใหโจเซฟรูจัก
บอกโจเซฟวาพระผูเปนเจามีงานใหทานทำ
บอกโจเซฟวาชื่อของทานจะเปนที่รูจักทั้งในทางดีและทาง
ชัว่ในบรรดาคนทัง้ปวง
บอกโจเซฟเกีย่วกบัพระคมัภรีมอรมอน
อางคำพยากรณในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหมเกี่ยว
กบัวนัเวลาสดุทาย
อางขอความอืน่ ๆ อกีหลายขอในพระคมัภรี
ใหคำอธบิายมากมายเกีย่วกบัพระคมัภรี
เตือนโจเซฟวาอยาแสดงแผนจารึกใหใครดูเวนแตไดรับบัญชา
มิฉะนั้นทานจะถูกทำลาย
โจเซฟเห็นที่ฝงแผนจารึกในภาพที่มาปรากฏ

การมาเยอืนครัง้ทีส่อง (ด ูขอ 44-45)
กลาวซ้ำสิ่งที่กลาวไวระหวางการมาเยือนครั้งแรก “โดยไมผิด
เพี้ยน”
บอกโจเซฟวาการพิพากษาครั้งใหญจะมาบนแผนดินโลก รวม
ทัง้ความอางวางดวย เชน ความอดอยาก ดาบ และโรคระบาด

การมาเยอืนครัง้ทีส่าม (ด ูขอ 46-47)
กลาวซ้ำสิง่ทีก่ลาวไวครัง้กอน
เพิ่มคำเตือนเกี่ยวกับการลอลวงของซาตานใหใชแผนจารึก
ทองคำเพือ่สรางความร่ำรวย
กลาววาโจเซฟตองไมมจีดุประสงคอืน่ นอกจากเพือ่ถวายบารมี
พระผูเปนเจา และสรางอาณาจักรของพระผูเปนเจา

การมาเยอืนครัง้ทีส่ี ่(ด ูขอ 48-49)
เรยีกชือ่โจเซฟ สมธิ
กลาวถงึเรือ่งทัง้หมดทีพ่ดูไวในคนืกอน
บัญชาโจเซฟใหไปบอกบิดาของทานเกี่ยวกับภาพที่มาปรากฏ
และพระบญัชาทีท่านไดรบั

ประเดน็สำคญัของการเปรยีบเทยีบการมาเยอืนสีค่รัง้ของโมโรไนตอ
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ศาสดาโจเซฟ สมธิ คอื การกลาวซ้ำคำแนะนำ นอกจากนี ้ดเูหมอืน
โมโรไนจะมองเหน็ความคดิและความรสูกึทีโ่จเซฟมรีะหวางการมา
เยอืนแตละครัง้ดวย ตวัอยางเชน โมโรไนใหคำแนะนำเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัทีส่ดุของโลกซึง่กำลงัใกลเขามาในระหวางการมาเยอืนครัง้ทีส่อง
เปนเรื่องที่ดูเหมือนโจเซฟจะหวงกังวลมากที่สุดหลังจากการมา
เยอืนครัง้แรก ตอจากนัน้ โมโรไนไดใหคำเตอืนเพิม่เตมิในระหวาง
การมาเยอืนครัง้ทีส่ามเกีย่วกบัเจตนาของโจเซฟในการไดแผนจารกึ
อันเปนการลอลวงที่โจเซฟอาจจะประสบไดงาย ๆ หลังจากการมา
เยอืนครัง้ทีส่อง สดุทาย ในกลางดกึคนืนัน้ โมโรไนบญัชาโจเซฟเพิม่
เติมวา ใหไปบอกบิดาเกี่ยวกับการมาเยือน ซึ่งเปนบัญชาที่โจเซฟ
อาจจะรสูกึวาทำไมได หรือไมสะดวกใจทีจ่ะทำ
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:49-50 โจเซฟบอก
บิดาของทาน
ประวัติของลูซี แม็ค สมิธ เกี่ยวกับเหตุการณนี้ใหขอมูลเพิ่มเติมวา
“ผสูงขาวทีเ่ขาเหน็ในคนืกอน มาเยอืนเขาอกีครัง้ และสิง่แรกทีผ่สูง
ขาวพูดคือ ‘ทำไมทานจึงไมบอกบิดาถึงสิ่งที่เราบัญชาทานใหบอก
เขาเลา?’ โจเซฟตอบวา ‘ขาพเจากลวัวาพอจะไมเชือ่’ เทพตอบวา ‘เขา
จะเชือ่ทกุคำทีท่านพดู’” (History of Joseph Smith by His Mother,
ed. Preston Nibley [1958], 79)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:50-53 การไปเยือน
เนินเขาคาโมราครั้งแรกของโจเซฟ
“ขณะที่โจเซฟเขาไปใกลเนินเขาคาโมรา ทานมีความคิดเกี่ยวกับ
ความยากจนของครอบครัว และความเปนไปไดที่แผนจารึกหรือ
ความนิยมในงานแปลจะสรางความร่ำรวยใหมากพอที่จะ ‘เลื่อน
ฐานะทานใหอยูเหนือโชคชะตาทางโลกโดยทั่วไปของเพื่อนมนุษย

ไมได’ โมโรไนปรากฏและบอกทานวาเปนเพราะทานไมไดรักษา
พระบัญญัติ แตยอมตอการลอลวงของซาตานที่จะเอาแผนจารึกไป
เพือ่ความร่ำรวยแทนทีจ่ะมงุไปทีร่ศัมภีาพของพระผเูปนเจาแตอยาง
เดยีวตามทีไ่ดรบับญัชา [Cowdary, in Messenger and Advocate, Oct.
1835, 198]
โจเซฟกลบัใจ แสวงหาพระเจาดวยความถอมใจในการสวดออน วอน
และเปยมไปดวยพระวิญญาณ ภาพที่มาปรากฏถูกเปดตอทาน และ
‘พระสิริของพระเจาสองลอมรอบทานและพำนักอยูบนทาน…
ทานเห็นเจาชายแหงความมืด…ทูตสวรรค [โมโรไน] กลาววา
“แสดงใหเห็นทั้งหมดนี้ ทั้งความดีและความชั่ว ความบริสุทธิ์และ
ความไมบริสุทธิ์ พระสิริของพระผูเปนเจาและอำนาจของความมืด
เพื่อทานจะรูถึงความแตกตางระหวางอำนาจสองอยาง และไมถูก
ชกัจงูหรอืถูกคนชัว่คนนัน้เอาชนะ”…ตอนนีท้านกเ็หน็แลววาทำไม
ทานจงึเอาบนัทกึนีไ้ปไมได พระบญัชานัน้เครงครดั และหากจะเอา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้ มันจะตองเปนไปโดยศรัทธาและความซื่อสัตย
ในการเชือ่ฟงพระเจา มนัไมไดถกูเกบ็ไวทีน่ีเ่พือ่สัง่สมผลประโยชน
และความร่ำรวยสำหรบัรศัมภีาพของโลกนี ้แตถกูผนกึไวดวยคำสวด
ออนวอนแหงศรทัธา และเนือ่งดวยความรซูึง่มอียใูนนัน้ มนัจงึไมมี
คาในบรรดาลูกหลานมนุษย นอกจากเพื่อความรูของเขาเทานั้น’
[Cowdery, in Messenger and Advocate, Oct. 1835, 198]
โมโรไนสรุปโดยเตือนโจเซฟวา ทานจะไมไดรับอนุญาตใหเอา
แผนจารกึไป ‘จนกวาทานไดเรยีนรทูีจ่ะรกัษาบญัญตัขิองพระผเูปน
เจา ไมเพียงจนกวาทานเต็มใจทำเทานั้น แตจนกวาทานสามารถทำ
ได’ [in Lucy Mack Smith, History of Joseph Smith, 81; เนนตวัเอน]”
(Church History in the Fulness of Times, 40-41)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:54 โจเซฟไปที่
เนินเขาทุกป
ระหวางป 1823 เมือ่โจเซฟเหน็แผนจารกึครัง้แรก และในป 1827 เมือ่
ทานไดรับอนุญาตใหนำแผนจารึกไปจากเนินเขา โจเซฟไดรับคำ
แนะนำเพิ่มเติมจากสวรรค ประวัติของลูซี แม็ค สมิธ กลาววา ใน
ชวงเวลานี ้โจเซฟ “ยงัคงไดรบัคำแนะนำจากพระเจาเชนเดมิ” (His-
tory of Joseph Smith, 82) ประธานจอหน เทเลอร กลาววา “เมือ่โจเซฟ
สมธิ ไดรบัการยกขึน้เปนศาสดาของพระผเูปนเจา มอรมอน โมโรไน
นไีฟ และศาสดาทานอืน่ ๆ ในสมยัโบราณทีเ่คยมชีวีติอยบูนทวปีนี้
มากอน รวมทัง้เปโตร ยอหน และคนอืน่ ๆ  ทีเ่คยมชีวีติอยทูีท่วปีเอเชยี
มาหาทานและถายทอดหลักธรรมบางอยางแกทานเกี่ยวกับพระ
กติตคิณุของพระบตุรของพระผเูปนเจา” (in Journal of Discourses,
17:374)
มารดาของโจเซฟ สมธิ เขยีนไวดวยวา “ระหวางการสนทนายามค่ำ
คืนของเรา บางครั้งโจเซฟจะเลาเรื่องที่ขบขันที่สุดบางเรื่องใหเรา
ฟงเทาที่เขาจะนึกออก เขาจะบรรยายถึงผูอาศัยในสมัยโบราณของ
ทวปีนี ้เสือ้ผา การเดนิทาง และสตัวตาง ๆ ทีเ่ขาขี ่บานเมอืง ตกึราม
บานชอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การทำสงคราม และการนมัสการทาง
ศาสนาของเขา เขาเลาเรือ่งเหลานีไ้ดอยางงายดายราวกบัวาเขาไดคลกุ
คลอียกูบัคนเหลานัน้” (History of Joseph Smith, 83)

และบรรเทาครอบครัวของทานจากความขาดแคลน’ [Oliver
Cowdery, in Messenger and Advocate, July 1835, 157] เมือ่ทาน
เอือ้มมอืลงไปหยบิแผนจารกึ ทานตกตะลงึ ดวยเหตนุีจ้งึถกูหามไม
ใหเอาออกจากกลอง ทานพยายามอกีสองครัง้และถกูหาม ทานรอง
ออกมาดวยความคับของใจวา ‘ทำไมขาพเจาจึงเอาหนังสือนี้ไป



65

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:55-65
โจเซฟ สมิธ ไดรับแผนจารึกทองคำ

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
ตลุาคม ป 1825 โจเซฟพบเอมมา เฮล ขณะทำงานใหกับ

โจไซยา สโตล
18 มกราคม ป 1827 โจเซฟแตงงานกบัเอมมา เฮล
22 กนัยายน ป 1827 โจเซฟไดรบัแผนจารกึพระคมัภรีมอรมอน
กมุภาพนัธ ป 1828 มารตนิ แฮรรสิเยอืนชารลส แอนธนัในนคร

นวิยอรค
7 เมษายน ป 1829 โจเซฟกลับมาแปลแผนจารึกตามเดิม ดวย

ความชวยเหลอืของออลเิวอร คาวเดอรี
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:56 อัลวิน สมิธ
พี่ชายของโจเซฟ
“อัลวินเปนชายหนุมที่เปยมดวยศรัทธาและเอาจริงเอาจัง โจเซฟ
เลื่อมใสเขามาก โจเซฟมองเห็นบุคคลที่ปราศจากเลหเหลี่ยม
ผดูำเนนิชวีติอยางตรงไปตรงมาในตวัเขา อลัวนิรกัโจเซฟ และสนใจ
บันทึกศักดิ์สิทธิ์เปนอยางมากดวย เมื่อใกลจะเสียชีวิต เขาแนะนำ
โจเซฟวา “พี่อยากใหนองเปนเด็กดี และทำทุกสิ่งที่อยูในอำนาจ
ของนองเพือ่ใหไดบนัทกึมา จงซือ่สตัยในการรบัคำแนะนำ และรกัษา
พระบญัญตัทิกุประการทีน่องไดรบั’ [in Lucy Mack Smith, History
of Joseph Smith, 87] โจเซฟเรยีนรโูดยการเปดเผยในหลายปตอมา
วาอลัวนิเปนทายาทของอาณาจกัรชัน้สงู (ด ูค.พ.137:1-6)” (Church
History in the Fulness of Times, 42)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:55-56 การขุดเงิน
เกีย่วกบัการขดุเงนิของโจเซฟใหกบัโจไซยา สโตล มารดาของโจเซฟ
คอื ลซู ีแมค็ สมธิ เขยีนไวในประวตัขิองเธอดงันี้
“ชายคนหนึง่ชือ่โจไซยา สโตล มาจากอำเภอเชนานโก นวิยอรค โดย
ประสงคจะเอาโจเซฟไปชวยเขาในการขุดเหมืองเงิน เขามาชวน
โจเซฟเพราะไดยนิมาวาทานมเีครือ่งมอืบางอยางทีท่ำใหทานสามารถ
มองเห็นสิ่งที่ตามนุษยมองไมเห็น
“โจเซฟพยายามเบนเขาไปจากการเสาะแสวงหาที่ไรประโยชน
แตเขาแนวแนในจุดประสงคของตนและเสนอคาจางสูงลิ่วใหกับ
คนที่จะขุดคนเหมืองดังกลาว และยังคงยืนกรานที่จะใหโจเซฟไป
ทำงานดวย ดงันัน้ โจเซฟและคนอืน่ ๆ  จงึไปกบัเขาและเริม่ลงมอืขดุ
หลงัจากทำงานใหกบัสภุาพบรุษุสงูวยันีไ้ดประมาณหนึง่เดอืนโดยไม
ประสบความสำเร็จ โจเซฟก็เกลี้ยกลอมเขาใหเลิกกิจการ และจาก
เหตุการณของการทำงานเปนแรมเดือนเพื่อขุดเหมืองเงินในครั้งนี้
เรือ่งราวการเปนนกัขดุเงนิของโจเซฟจงึแพรสะพดัไปทัว่” (History
of Joseph Smith, 91-92)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:57-58 เอมมา เฮล
“[เอมมา] เกดิในฮารโมน ีวนัที ่10
กรกฎาคม ป 1804 ลือกันวาเธอ
เปนหญิงงาม เนื่องดวยมีรูปราง
พอเหมาะ  ทวงทางามสงา มี
‘ดวงตาสีเขมชวนมอง’ และผม
สีดำเปนเงา เธอเปนบุคคลที่มี
เสนหเฉลียวฉลาด และมีความ
สามารถ เธอเขาเรียนในวิทยาลัย
สำหรบัเดก็ผหูญงิเปนเวลาหนึง่ป
ที่นั่นเธอไดรับการฝกอบรมเรื่อง

การวางตัวในสังคม กลาวกันวาเธอ ‘ไมเคยใชภาษาสแลงเลย
และพถิพีถินัมากในเรือ่งไวยากรณและการเลอืกใชคำ’ เธอมชีือ่เสยีง
ในการเปนแมบานที่ละเอียดละออและเปนแมครัวฝมือเยี่ยม เชน
เดียวกับมารดา เธอเปนสมาชิกของศาสนาคริสตนิกายเมโธดิสต
มีเสียงรองไพเราะและรองเพลงในคณะนักรองประสานเสียงของ
หมบูาน” (Ivan J. Barrett, Joseph Smith and the Restoration, [1973],
71)
ลซู ีแมค็ สมธิ มารดาของโจเซฟ สมธิ เขยีนวา
“ตอนที่โจเซฟเปนลูกจางของนายสโตล เขาพักอยูกับไอแซค เฮล
ระยะหนึง่ ชวงนีเ้องทีโ่จเซฟรจูกักบัลกูสาวของเขาคอื นางสาวเอมมา
เฮล เขาสนใจเธอในทนัท ีและแตงงานดวยในเวลาตอมา…
“…โจเซฟเรียกสามีของขาพเจาและตัวขาพเจาไปยืนอยูขาง ๆ และ
บอกวา ‘ผมรสูกึโดดเดีย่วมากตัง้แตอลัวนิเสยีชวีติ และผมตดัสนิใจวา
จะแตงงาน หากพวกทานไมคัดคานที่ผมจะแตงงานกับนางสาว
เอมมา เฮล เธอจะยอมใหผมเลือกเธอกอนหญิงอื่นที่ผมเคยเห็นมา’
เราพึงพอใจกับการเลือกของเขา และไมเพียงเห็นชอบใหเขาแตง
งานกับเธอเทานั้น แตขอใหเขาขนขาวของของเธอมาอยูกับเรา”
(History of Joseph Smith, 92-93)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:59-60 โจเซฟไดรับ
แผนจารึก
“เรารนูอยมากเกีย่วกบัการสนทนาของโจเซฟกบัโมโรไนระหวาง ป
1824 ถงึ 1827 แตวนัหนึง่กอนฤดใูบไมรวงของป 1827 คนืนัน้โจเซฟ
กลบับานชากวาปกต ิครอบครวัเปนหวงมาก แตเขาบอกคนเหลานัน้
วาที่กลับมาชาเพราะเพิ่งไดรับการตีสอนอยางหนักจากโมโรไน
เขาบอกวาขณะผานไปที่เนินเขาคาโมรา ‘เทพมาพบผมและบอกวา
ผมไมไดเอาใจใสในงานของพระเจามากพอ ถึงเวลาแลวที่จะนำ
บันทึกออกมา ผมจะตองวุนกับงานและมุงมั่นทำสิ่งที่พระผูเปนเจา
ไดทรงบญัชาใหผมทำ’ [Smith, History of Joseph Smith, 100]
“มีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชวงสี่ปแหงการเตรียมของโจเซฟ เขาผานพน
ชวงวยัรนุโดยทีย่ังไมแปดเปอนกฎเกณฑของมนษุย เขาไดรับกำลงั
ใจจากครอบครัว และทำความรับผิดชอบที่ติดมากับการแตงงาน
เทพเตรียมเขาไวใหแปลบันทึกไดรับการดลใจจากสวรรค และ
สอนเขาถึงความจำเปนของการมีวินัยในตนเองและการเชื่อฟง
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ไมตองสงสัยเลยวาเขากระตือรือรนที่จะเริ่มการแปลพระคัมภีร
มอรมอน ในเวลานั้นโจเซฟ ไนท และโจไซยา สโตล อยูในแมน
เชสเตอรและไปมาหาสคูรอบครวัสมธิ นีอ่าจเปนเพราะรลูวงหนาวา
โจเซฟจะไดรับแผนจารึก
“เชามืดของวันที่ 22 กันยายน ป 1827 โจเซฟกับภรรยาเอามาของ
โจเซฟ ไนท ผูกคลองกับเกวียนสปริงของโจไซยา สโตเวลล แลว
ขับเปนระยะประมาณสองกิโลเมตรไปที่เนินเขาคาโมรา โจเซฟ
ปนขึน้ไปบนเนนิเขาเพือ่สนทนากบัโมโรไนเปนครัง้สดุทาย โดยทิง้
เอมมาไวที่เชิงเขา โมโรไนมอบแผนจารึก ยูรัมและธัมมัม แผน
ทบัทรวงให พรอมดวยคำเตอืนและคำสญัญาเปนการเฉพาะเกีย่วกบั
ความรบัผดิชอบของเขา บดันีโ้จเซฟจะตองรบัผดิชอบของศกัดิส์ทิธิ์
เหลานี้ และหากเขาประมาทหรือละเลยและทำใหของดังกลาว
สญูหาย เขาจะถกูตดัออก หรอือกีนยัหนึง่ หากเขาพยายามทกุวถิทีาง
เพือ่รกัษาสิง่เหลานีไ้วจนกวาโมโรไนจะเรยีกคนื เขาไดรบัการรบัรอง
วามนัจะไดรบัการคมุครอง (ด ูโจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:59)
“เปนครั้งแรกในเวลากวาหนึ่งพันสี่รอยปที่บันทึกอันล้ำคาถูกมอบ
ใหแกมนุษย โจเซฟซอนแผนจารึกไวอยางดีในโพรงทอนซุงใกล
บาน เพื่อน ๆ ของศาสดามิไดเปนเพียงคนกลุมเดียวที่อยากจะเห็น
แผนจารึกที่โจเซฟไดรับ แตมีอีกหลายคนในละแวกนั้นที่ไดยินวา
โจเซฟกำลังนำแผนจารึกโลหะล้ำคากลับมาบาน…ไมนานโจเซฟ
กร็วูาทำไมโมโรไนจงึมคีำสัง่เขมงวดใหเขาปกปองแผนจารกึ ‘อบุาย
ทกุอยางทีค่ดิขึน้มาได’ ถกูใชเพือ่เอามนัไปจากเขา (ขอ 60) ตวัอยาง
เชน วลิลารด เชส ชาวนาใกลบาน พรอมดวยนกัลาสมบตัคินอืน่ ๆ  ได
สงหมอผีมาหาที่ซอนแผนจารึก เมื่อครอบครัวสมิธรูแผนลับนี้
จงึสงเอมมาไปหาโจเซฟ ซึง่กำลงัทำงานในเมซดีอนไปทางตะวนัตก
ของพอลไมราเพียงไมกี่กิโลเมตร เขากลับมาในทันทีและเอาแผน
จารกึหอไวในเสือ้ผหูญงิทีท่ำจากลนินิ แลววิง่เขาไปในปา เพราะคดิ
วานาจะปลอดภยักวาทางถนน แตพอกระโดดขามทอนซงุ เขากถ็กูตี
จากดานหลงัดวยปน อยางไรกต็าม โจเซฟกส็ามารถชกผโูจมตจีนลม
และหนไีปได เมือ่ไปไดไมถงึหนึง่กโิลเมตร เขาถกูโจมตอีกีแตกต็อ
สูจนหลุดรอดไปได และกอนจะถึงบาน มีคนเดินเขามาทักเขาสาม
ครั้ง มารดาของเขาเลาวาเมื่อถึงบานแลวเขา ‘พูดไมออกเพราะ
ความตกใจและเหนือ่ยลาจากการวิง่’ [History of Joseph Smith, 108]
“ความพยายามที่จะขโมยแผนจารึกรุนแรงขึ้น แตคำสัญญาของ
โมโรไนเกีย่วกบัการคมุครองกส็ำเรจ็ดวย โจเซฟมกัจะเอาแผนจารกึ
ออกจากที่ซอนกอนนักลาสมบัติมาถึงเพียงไมกี่นาที ครั้งหนึ่งเขา
ซอนไวใตเตาผิงของบาน คนกลุมใหญมารวมกันหนาบาน แตกระ
เจดิกระเจงิไปเมือ่โจเซฟ กบัพีน่องผชูายแสรงทำเปนตอบโตโดยวิง่
ออกจากประตูหนาพรอมกับรองตะโกนลั่นราวกับมีคนกลุมใหญ
กำลังชวยเขาอยู จากนั้นโจเซฟก็ซอนหีบไวใตพื้นไมในโรงงานทำ
ถงัทีฟ่ารมสมธิ แตเขาไดรบัการกระตนุเตอืนใหซอนตวับนัทกึไวใต
ใยปานในเพงิเกบ็ คนืนัน้ ศตัรดูงึทึง้พืน้โรงงานทำถงั แตแผนจารกึยงั
คงปลอดภยั” (Church History in the Fulness of Times, 43-45)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:60 ความพยายาม
ที่จะเอาแผนจารึกไปจากโจเซฟ
เอ็ลเดอรกอรดอน บี. ฮิงคลีย เขียนไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา “ในไมชาโจเซฟกเ็รยีนรวูาทำไมโมโรไนจงึสัง่
ทานอยางเขมงวดใหรกัษาบนัทกึทีน่ำมาจากเนนิเขาอยางระมดัระวงั
ทันทีที่มีขาวลือวาทานมีแผนจารึก หลายคนพยายามขโมยมันไป
จากทาน เพือ่จะรกัษาแผนจารกึเหลานีไ้ว ตอนแรกทานซอนมนัไวใน
ทอนไมกลวง จากนั้นทานก็เก็บล็อคไวในหีบในบานของบิดาทาน
ตอมาทานฝงไวใตแผนหินหนาเตาผิงในหองนั่งเลนของครอบครัว
รานทำถังไมตรงขามฝงถนนเปนสถานที่ซอนแหงตอไป สิ่งเหลา
นีร้วมทัง้อบุายสารพนัถกูนำมาใชเพือ่เกบ็รกัษาแผนจารกึใหปลอดภยั
จากฝูงชนในละแวกนั้น ซึ่งบุกเขามาคนหาทุกซอกทุกมุมของบาน
ครอบครวัสมธิ และอาคารในบรเิวณนัน้ และถงึกบัจางผหูย่ังรใูหมา
บอกที่ซอนบันทึกนั้นดวยความรอนรน” (การฟนฟูความจริง หนา
15)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:61-62 การรักษา
แผนจารึก

“ครอบครัวสมิธยังคงถูกกอกวนอยางไมหยุดหยอน ทำใหศาสดา
ตองใชทีซ่อนมากมาย ครัง้แรกโจเซฟ สมธิเอาแผนจารกึใสไวในหบี
ของไฮรัม จากนั้น ก็เปลี่ยนที่ซอนไปเรื่อย ๆ เชน ซอนไวใตพื้น
เตาผงิในบานของบดิา ในกองใยปานในโรงงานทำถงั ในกลองกระ
จกจากออนแทริโอของบาทหลวงบีแมน และในกระเปาหนังสีแดง
จากมอรอ็คโคของเอมมา [see Smith, History of Joseph Smith, 112-
13]
“อยางไรกต็าม การเรยีกของโจเซฟ สมธิ ไมเพยีงเพือ่เกบ็รกัษาแผน
จารกึเทานัน้ แตเพือ่แปลดวย เนือ่งจากผคูนในบรเิวณรอบ ๆ  แมนเชส
เตอรประสงคจะขโมยแผนจารกึ โจเซฟ และเอมมา จงึตดัสนิใจยาย
ไปอาศยัอยทูีฟ่ารมบดิาของเธอทีฮ่ารโมน ีทัง้สองหวงัวาจะไดอยอูยาง
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สงบสุขที่นั่นเพื่อทำงานศักดิ์สิทธิ์ใหสำเร็จ มารติน แฮรริสใหเงิน
โจเซฟ 50 ดอลลารเพือ่ชวยในการขนยาย สวนอลัวาพีช่ายของเอมมา
ใหยมืเกวยีนเทยีมมา ทัง้สองออกเดนิทางหลงัจากซอนบนัทกึไวใน
ถงัถัว่ในเกวยีน ชายหลายคนกกัตวัผทูีเ่ดนิทางไปมาเอาไวแตหาแผน
จารึกไมพบ [See Richard L. Bushman, Joseph Smith and the
Beginnings of Mormonism (1984), 85]
“ในฮารโมนี ทั้งคูยายเขาไปอยูในบานที่มีสองหองของเจสซีพี่ชาย
อกีคนหนึง่ของเอมมา ซึง่อยหูางจากบานของไอแซค เฮล ประมาณ
140 เมตร ศาสดาพรอมทีจ่ะเริม่งานแปล มอียางนอยหกครัง้ทีโ่จเซฟ
ใหคำอธบิายโดยยอวิธทีีเ่ขาแปลพระคมัภรีมอรมอน ทัง้หกครัง้สอด
คลองกันวาเขาแปลโดยของประทานและอำนาจของพระผูเปนเจา
โดยผานยรูมัและธมัมมั [ด ูโจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:62; ค.พ. 9:4-12;
Warren Cowdary, Manuscript History of the Church, Book A-1, in
LDS Church Archives, 121-22; Elder’s Journal, 1 July 1838, 43;
Times and Seasons, 3 May 1842, 772; and Times and Seasons, 4
Nov. 1843, 373]” (Kenneth W. Godfrey, “A New Prophet and a
New Scripture: The Coming Forth of the Book of Mormon,” Ensign,
Jan. 1988, 11)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:63-65
คำพยากรณสำเร็จ

หนงัสอืถูกผนกึไว เขาจงึกลาววา ‘ขาพเจาอานหนงัสอืทีผ่นกึไมได’
และดวยเหตุนี้ชายผูนี้จึงทำใหคำพยากรณของอิสยาหเกี่ยวกับ การ
ออกมาของหนงัสอืดงักลาวสำเรจ็โดยไมรตูวั ‘และแกทานทัง้หลาย
นมิติทัง้สิน้ไดกลายเปนเหมอืนถอยคำในหนงัสอืทีป่ระทบัตรา เมือ่
คนใหแกคนหนึง่ทีอ่านได กลาววา อานนีซ่ ีเขาวา ขาอานไมไดเพราะ
มีตราประทับ’ [อิสยาห 29:11] นักภาษาอีกคนหนึ่งคือ ด็อกเตอร
มทิเชลล แหงนวิยอรค ไดทำการตรวจสอบตวัหนงัสอืดวย และใหการ
เปนพยานเกีย่วกบัตวัอักษรเหลานีต้รงกบัทีศ่าสตราจารยแอนธนัให
ไวทกุประการ” (The Articles of Faith, 267-68)

ด ูอสิยาห 29:11-12 และ 2 นไีฟ 27:6-26 เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ
อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองเขยีนวา “โจเซฟเริม่งานแผน
จารกึโดยคดัลอกตวัอักษรหนงัสอืจำนวนหนึง่ดวยความอดทน แลว
เพิม่การแปลของเขาเขาไปในหนาทีเ่ตรยีมไว ผชูวยงานคนแรกของ
ศาสดาคอื มารตนิแฮรรสิ ไดรบัอนญุาตใหนำตนฉบบับางสวนเหลา
นี้ไป โดยมีจุดประสงคที่จะมอบใหผูรอบรูภาษาโบราณตรวจสอบ
เขาวางกระดาษบางสวนไวตรงหนาศาสตราจารยชารลส แอนธนั แหง
วทิยาลยัโคลมัเบยี ซึง่หลงัจากตรวจสอบแลว กร็บัรองวาตวัอักษรเปน
ไปตามแบบภาษาอียิปตโบราณทั่วไป และวาสวนที่แปลมาถูกตอง
เมื่อไดยินวาบันทึกโบราณนี้มาถึงมือโจเซฟอยางไร ศาสตราจารย
แอนธนักข็อใหนายแฮรรสินำหนงัสอืตนฉบบัมาตรวจสอบ โดยกลาว
วาเขาจะรบัแปลงานทัง้หมดเอง ครัน้แลว เมือ่ทราบวาสวนหนึง่ของ

วันเดือนป เหตุการณสำคัญ
15 พฤษภาคม ป 1829 จอหนผูถวายบัพติศมาฟนฟูฐานะ

ปโุรหติแหงแอรนั
เดือนพฤษภาคม ปเตอร เจมส และจอหน ฟนฟฐูานะ
หรือไมกม็ถินุายน ป 1829  ปโุรหติแหงเมล็คเิซเดค็

โจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ 1:66-75
โจเซฟ สมิธ ไดรับฐานะปุโรหิตของพระผูเปนเจา

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:66-67 ออลิเวอร
คาวเดอรี
“ออลเิวอร คาวเดอรเีกดิวนัที ่ 3 ตลุาคม ป 1806 ในเวลส อำเภอรทู
แลนด รฐัเวอรมนัท เขาเปนลกูคนสดุทองในจำนวนแปดคน เมือ่โต
ขึน้เขาไดรบัการศกึษาเกีย่วกบัการอาน การเขยีน และกฎคณติศาสตร
เบือ้งตน พีช่ายหลายคนของเอล็เดอรคาวเดอรพีบวาโอกาสทางธรุกจิ
ในเวอรมันทลดนอยลง จึงยายไปนิวยอรคตะวันตก ในป 1825
ออลิเวอรตามไปสมทบและทำงานเปนเสมยีนในรานคาของหมบูาน
เขาทำงานเปนชางตเีหลก็และทำฟารมดวย ออลเิวอรเปนคนรางเลก็
บาง สงูประมาณ 165 เซนตเิมตร มผีมสดีำหยกัศกและดวงตาคมเขม
“ตนป 1829 ไลมัน คาวเดอรี พี่ชายคนหนึ่งของออลิเวอร รับจาง
สอนหนังสือที่โรงเรียนของหมูบานในเขตแมนเชสเตอรติดกับที่
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ที่ครอบครัวโจเซฟ สมิธอาศัยอยู ไลมันไมสามารถทำตามคำมั่น
สัญญาที่ใหไวได จึงเสนอแนะใหคณะกรรมการโรงเรียนจาง
ออลเิวอรนองชายแทน คณะกรรมการเหน็ดวย คนหนึง่ในคณะนัน้
คอื ไฮรมั สมธิ ออลิเวอรเริม่สอนและไดรบัเชญิใหไปพกัทีบ่านของ
โจเซฟ สมธิ ซเีนยีร ลซู ีสมธิ เลาวาเกอืบจะทนัทนีัน้ ‘เขาเริม่ไดยนิ
จากทัว่สารทศิเกีย่วกบัแผนจารกึ และไมนานกเ็ริม่ซกัถามนายสมธิถงึ
เรื่องดังกลาว แตถึงเวลาจะลวงเลยไปพอสมควรแลวก็ยังลวงขอ
มลูอะไรไมไดเลย’ [History of Joseph Smith, 138] ครอบครวัสมธิลงัเล
ไมกลาเลาประสบการณของตนเพราะที่ผานมาเคยถูกเพื่อนบาน
หวัเราะเยาะ” (Church History in the Fulness of Times, 52-53)
ออลิเวอร คาวเดอรียังคงซักถามครอบครัวสมิธตอไปเพื่อใหไดขอ
มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัโจเซฟ และพระคมัภรีมอรมอน บนัทกึความทรง
จำของลซู ีสมธิ ระบวุา ออลเิวอรฝงใจอยกูบัเรือ่งนัน้ และยนืกรานจะ
เดนิทางไปพรอมกบัแซมวิเอล สมธิ (นองชายของโจเซฟ) เมือ่เขาไป
ทีฮ่ารโมน ีเพนซลิเวเนยี เพือ่เยีย่มศาสดา ออลเิวอรไดสวดออนวอน
ทลูขอความเขาใจและรสูกึวามงีานใหเขาทำรวมกบัโจเซฟ ออลเิวอร
คาวเดอรไีปถงึฮารโมนวีนัอาทติยที ่ 5 เมษายน ป 1829 และโจเซฟ
รใูนทนัทวีาเขาคอืผชูวยทีพ่ระเจาทรงสญัญาไว ทัง้สองนัง่คยุกนัถงึ
ประสบการณของโจเซฟจนดกึดืน่ วนัรงุขึน้กอ็อกไปทำธรุะบางอยาง
และวนัองัคารที ่7 เมษายน ทัง้สองกเ็ริม่ทำงานแปล
เกี่ยวกับประสบการณที่ไดทำงานรวมกับโจเซฟ สมิธ ออลิเวอร
พูดถึงเรื่องนี้ในเวลาตอมาวา “จะไมเคยลืมวันเหลานี้-ที่นั่นภายใน
เสียงพูดโดยการดลใจแหงสวรรค เกิดความซาบซึ้งในพระคุณ
อยางลนเหลืออยูภายใน! ทุก ๆ วันขาพเจาดำเนินตอไปที่จะเขียน
จากปากของเขาโดยไมสะดุดดังที่เขาแปลดวยยูรัมและธัมมัม”
(บนัทกึทายบทของ โจเซฟ สมธิ-ประวตั)ิ

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:67
การแปลพระคัมภีรมอรมอน
เกีย่วกบัการแปลพระคมัภรีมอรมอน ศาสดาโจเซฟ สมธิ อธบิายวา
“พบเครื่องมือแปลกอยางหนึ่งอยูกับบันทึก ซึ่งคนโบราณเรียกวา
‘ยรูมัและธมัมมั’ ประกอบดวยหินโปรงแสงสองกอนวางอยใูนกรอบ
คันธนูที่ติดแนนอยูกับแผนทับทรวง โดยมียูรัมและธัมมัมเปนสื่อ
ขาพเจาแปลบันทึกโดยของประทานและอำนาจของพระผูเปนเจา”
(History of the Church, 4:537)
“โจเซฟ และออลเิวอรทำงานแปล ‘แทบไมหยุด’ตลอดเดอืนเมษายน
ดวยความชวยเหลือของออลิเวอร โจเซฟจึงทำงานไดเร็วกวาเดิม
ในชวงสามเดือนตอมา โจเซฟและออลิเวอรทำงานอันนาพิศวง
ของการแปลเสรจ็ประมาณหารอยหนาพมิพ นีเ่ปนชวงทีน่ายนิดใีน
ชวีติของคนทัง้สอง” (Church History in the Fulness of Times, 53)
โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:68-74
ฐานะปุโรหิตแหงแอรันไดรับการฟนฟู
วนัที ่22 กนัยายน ป 1823 เทพโมโรไนประกาศวา “เมือ่แปล [แผน
จารกึทองคำ] แลว พระเจาจะประทานฐานะปโุรหติอนัศกัดิส์ทิธิใ์ห

แกบางคน และเขาจะเริม่ประกาศพระกติตคิณุนี ้และใหบพัตศิมาดวย
น้ำ หลังจากนั้นเขาจะมีอำนาจที่จะใหพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการ
วางมอืบนศรีษะ” (in Oliver Cowdary, Messenger and Advocate,
Oct. 1835, 199)
เมื่อโจเซฟและออลิเวอรแปลพระคัมภีรมอรมอนมาถึงการเสด็จ
เยือนผูอาศัยทางซีกโลกตะวันตกของพระผูชวยใหรอดและคำสอน
ของพระองคเกี่ยวกับบัพติศมา (ดู 3 นีไฟ 11:18-41) ทั้งสองจึง
ตดัสนิใจไปหาพระเจาในคำสวดออนวอนอนัทรงพลงัเพือ่ใหรวูาเขา
จะไดพรของบพัตศิมาอยางไร วนัที ่ 15 พฤษภาคม ป 1829 โจเซฟ
และออลิเวอรเขาไปสวดออนวอนในปาใกลบานริมฝงแมน้ำ
ซัสเควฮันนา ออลิเวอรบรรยายถึงประสบการณนี้วา “ในทันทีนั้น
ดงัจากทามกลางนรินัดร สรุเสยีงของพระผไูถรบัสัง่ปลอบประโลม
เรา ขณะที่มานเปดและเทพของพระผูเปนเจาผูหอหุมดวยรัศมีภาพ
ลงมาและมอบขาวอนันาระทกึใจให และกญุแจของพระกติตคิณุแหง
การกลบัใจ ชางเปนสขุ! ชางมหศัจรรย! ชางนาประหลาด! ขณะทีโ่ลก
ถกูทรมานและยงุยาก…ตาของเราเหน็ หขูองเราไดยนิ” (บนัทกึทาย
บทของโจเซฟ สมธิ-ประวตั)ิ
จอหนผูถวายบัพติศมาปรากฏและฟนฟูฐานะปุโรหิตแหงแอรัน
ปรากฏการณทางวิญญาณที่สำคัญมากมายเกิดขึ้นตามมาหลังจาก
การบพัตศิมาของโจเซฟและออลเิวอร (ด ูโจเซฟ สมธิ-ประวตั ิ1:73-
74)

โจเซฟ สมิธ-ประวัติ 1:72
การฟนฟูฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็ค
ไมนานหลังจากจอหนผูถวายบัพติศมาประสาทฐานะปุโรหิตแหง
แอรันแกโจเซฟและออลิเวอร “หัวหนาอัครสาวกของพระเจา คือ
ปเตอร, เจมส และจอหน มาปรากฏตอเขาทีร่มิฝงแมน้ำซสัเควฮนันา
(ด ูค.พ.128:20) เทพผมูาเยอืนประสาทฐานะปโุรหิตแหงเมล็คเิซเดค็
อนัศกัดิส์ทิธิแ์ละกญุแจของการเปนอคัรสาวกแกโจเซฟและออลเิวอร
(ด ูค.พ.27:12) เวลานี ้โจเซฟและออลเิวอรมอีำนาจทีจ่ะทำหนาทีเ่ปน
ตวัแทนอยางถกูตองของพระเจาในการสรางอาณาจกัรของพระผเูปน
เจาบนแผนดนิโลก” (Church History in the Fuless of Times, 56)
การฟนฟนูีน้าจะเกดิขึน้ระหวางวนัที ่16-28 พฤษภาคม ป 1829 (see
Larry C. Porter, “The Restoration of the Aaronic and Melchizedek
Priesthood,” Ensign, Dec. 1996, 33-47)
ประธานวิลฟอรด วูดรัฟฟ อธิบายวา “โจเซฟ สมิธไมเคยคิดที่จะ
จดัตัง้ศาสนาจกัรนีจ้นกระทัง่ทานไดรบับญัชาจากพระผเูปนเจาใหทำ
ทานไมเคยคิดที่จะใหบัพติศมาใครจนกระทั่งทานไดรับฐานะปุโร
หิตแหงแอรันภายใตมือของจอหนผูถวายบัพติศมา…ทานไมเคย
คดิทีจ่ะประกอบพธิกีารใด ๆ ของพระกติตคิณุจนกระทัง่ทานไดรบั
การเปนอคัรสาวกภายใตมอืของปเตอร เจมส และจอหน บคุคลเหลา
นีป้รากฏตอทาน วางมอืบนศรีษะของทานและผนกึการเปนอคัรสาวก
บนทานพรอมดวยอำนาจทัง้หมด” (in Journal of Discourses, 24:241)
วนัที ่13 มกราคม ป 1849 ออลิเวอร คาวเดอรเีขยีนขอความตอไปนี้
ตามคำขอของแซมิวเอล ดับเบิลยู. ริชารดส ซึ่งเปนเจาของบาน
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รชิารดสทางตอนบนของมสิซรูทีีอ่อลิเวอรกบัภรรยาของเขาพกัอยู
“ขณะที่ความมืดแผคลุมแผนดินโลกและความมืดมิดครอบงำผูคน
หลังจากสิทธิอำนาจที่จะปฏิบัติในเรื่องศักดิ์สิทธิ์ถูกนำไปเปน
เวลานาน พระเจาทรงเปดฟาสวรรคและสงพระคำของพระองคมา
เพือ่ความรอดของอสิราเอล ขอความในพระคมัภรีอนัศกัดิส์ทิธิเ์ปน
จริงเมื่อมีการประกาศพระกิตติคุณอันเปนนิจโดยเทพผูทรงฤทธิ์
(โมโรไน) ผูตกแตงดวยสิทธิอำนาจแหงภารกิจของทาน และถวาย
เกียรติแดพระผูเปนเจาในที่สูงสุด พระกิตติคุณนี้เปน ‘หินซึ่งถูก
สกัดจากภูเขาโดยปราศจากมือ’ จอหนผูถวายบัพติศมา ผูถือกุญแจ
ของฐานะปุโรหิตแหงแอรัน รวมทั้งปเตอร เจมส และจอหน ผูถือ
กุญแจของฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็ค ไดปฏิบัติตอผูที่จะเปน
ทายาทแหงความรอดดวย และวางมือแตงตั้งมนุษยสูฐานะปุโรหิต
เดยีวกนันีด้วยการปฏบิตัดิงักลาว ฐานะปโุรหติเหลานี ้พรอมดวยสทิธิ
อำนาจของมัน อยูในองคกรของศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหง
สิทธิชนยุคสุดทายแลวในเวลานี้และจะคงอยูตอไป ความสุขเปน
ของเอล็เดอรทีไ่ดรบัสิง่เดยีวกนันี ้แตความสขุและความศกัดิส์ทิธิจ์ะ
เปนสามเทาสำหรบัผทูีอ่ดทนจนถงึทีส่ดุ

“บราเดอรทีร่กั จงเชือ่มัน่ในการสวดออนวอนทีจ่รงิใจของเขา โจเซฟ
ผพูยากรณ ผทูีไ่ดรบัพรดวยการปฏบิตัทิีเ่หนอืกวา และผทูีห่วงัอยาง
จริงจังและดวยใจจริงวาจะพบทานในรัศมีภาพชั้นสูง” (in B.H.
Roberts, New Witnesses for God, 3 vols. [1909-11], 2:289-90)
อธิการโจเซฟ บี. เวิรธลิน อธิบายไวขณะเปนอธิการควบคุมของ
ศาสนาจกัรวา “ภายใตการนำทางจากสวรรค ฝายประธานอคัรสาวก คอื
ปเตอร, เจมส และจอหน ไดมอบฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็คแก
โจเซฟ สมธิและผรูวมงานของทาน ฐานะปโุรหตินีถ้อืกญุแจของการ
ปลอยและผูกทั้งบนแผนดินโลกและในสวรรค การวางมือเพื่อของ
ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ กุญแจที่จะสั่งสอนพระกิตติคุณ
ในทกุชาต ิทกุตระกลู ทกุภาษา และทกุผคูน กญุแจสำหรบังานแทน
คนตาย และนับจากนี้เปนตนไป ความสัมพันธซึ่งมีอยูระหวาง
ศาสดาและอัครสาวกสมัยโบราณจะไดรับการสถาปนาในวันนี้จน
ถงึทีส่ดุ เพือ่ใหแผนของพระเจาสำหรบัพรนรินัดรของลกู ๆ  ของพระ
องคบรรลผุล” (in Conference Report, Apr. 1954, 4; ด ูมทัธวิ 16:13-
19; 17:3; ยอหน 15:16; Teachings of the Prophet Joseph Smith, 157-
58)
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เนื้อหา:
สมาชิกของพระผูเปนเจาสามพระองค
เราจะไดรับโทษเพราะบาปของเรา
ทุกคนจะรอดโดยทางการชดใช
ของพระคริสต
หลักธรรมและพิธีการเบื้องตน
ของพระกิตติคุณ
ความตองการและลักษณะของ
อำนาจในการปฏิบัติศาสนกิจ
การจัดวางระเบียบศาสนาจักร
ของประทานทางวิญญาณ
พระคัมภีร
การเปดเผยตอเนื่อง
การรวมอิสราเอล
เสรีภาพทางศาสนา
การทำตามกฎหมาย
คานิยม

หลักแหงความเชื่อ

หลักแหงความเชื่อคืออะไร
“บางครัง้ศาสดา [โจเซฟ สมธิ] ถกูขอใหอธบิายคำสอนและการปฏบิตัขิองลทัธมิอรมอน
แกบคุคลภายนอก ตวัอยางทีส่ำคญั คอื จดหมายเวนทเวริธ ในฤดใูบไมผล ิป 1842 จอหน
เวนทเวิรธ บรรณาธิการหนังสือ Chicago Democrat ขอใหโจเซฟ สมิธ จัดหาตนราง
‘การบงัเกดิขึน้ ความกาวหนา การขมเหง และศรทัธาของสทิธชินยคุสดุทาย’ ใหกบัเขา
[“Church History,” Times and Seasons, 1 Mar. 1842, 706]…โจเซฟรวบรวมตามคำขอ
และสงเอกสารหลายหนาไปใหเวนทเวริธ ประกอบดวยเรือ่งราวของเหตกุารณแรก ๆ  ใน
ประวตัศิาสตรของการฟนฟ ูรวมทัง้ภาพทีม่าปรากฏครัง้แรกและการออกมาของพระคมัภรี
มอรมอน ตลอดจนแถลงการณสิบสามขอที่สรุปความเชื่อของสิทธิชนยุคสุดทาย
ซึง่เรยีกกนัวาหลกัแหงความเชือ่…
“เวนทเวิรธไมไดตีพิมพเอกสารนี้ลงในหนังสือ Chicago Democrat ทั้งไมเคยปรากฏ
ในประวตัศิาสตรตอนใดของนวิแฮมเชยีรดวย แตหนงัสอืพิมพของศาสนาจกัร Times and
Seasons ตีพิมพขอมูลเหลานี้ในเดือนมีนาคมป 1842 และไดกลายเปนถอยแถลงที่
สำคัญที่สุดของการดลใจ ประวัติศาสตร และคำสอนสำหรับแกศาสนาจักร” (Church
History in the Fulness of Times, 256-57)
จดหมายเวนทเวิรธ
ตอไปนีเ้ปนใจความทีส่มบรูณของจดหมายเวนทเวริธ ตามทีเ่ขยีนโดยศาสดาโจเซฟ สมธิ
“ขาพเจาเกดิทีเ่มอืงชารอน อำเภอวนิดเซอร รฐัเวอรมนัท วนัที ่23 ธนัวาคม ป 1805 เมือ่อายุ
สบิขวบ บดิามารดาของขาพเจายายไปทีพ่อลไมรา นวิยอรค เราพำนกัอยทูีน่ัน่เปนเวลา
สี่ป และจากนั้นเราก็ยายไปที่เมืองแมนเชสเตอร บิดาของขาพเจาเปนชาวนาและ
สอนศลิปะการทำไรไถนาแกขาพเจา เมือ่อายปุระมาณสบิสีป่ ขาพเจาเริม่เหน็ความสำคญั
ของการเตรยีมรบัสถานการณในอนาคต และสนใจใครร ู[เกีย่วกบั] แผนแหงความรอด
ขาพเจาพบวามีการขัดแยงใหญหลวงในความคิดเห็นทางศาสนา หากขาพเจาเขาไป
ในสังคมหนึ่ง เขาจะอางแผนหนึ่ง อีกแหงหนึ่งก็อางอีกแผนหนึ่ง แตละแหงตางชี้ให
เห็นวาขอบัญญัติทางศาสนาของตนสมบูรณแบบ เมื่อพิจารณาแลววาไมนาจะมีแหง
ใดถกูตอง และพระผเูปนเจามไิดทรงเปนผกูอใหเกดิความขดัแยงมากเชนนัน้ ขาพเจาจงึ
ตดัสนิใจทีจ่ะศกึษาคนควาเรือ่งนีอ้ยางเตม็ทีม่ากขึน้ โดยเชือ่วาหากพระผเูปนเจามศีาสนา
จกัร มนัจะไมถกูแยกออกเปนสวน ๆ  และหากพระองคทรงสอนสงัคมหนึง่ใหนมสัการ
อยางหนึ่ง และปฏิบัติพิธีการอีกแบบหนึ่ง พระองคคงจะไมสอนหลักธรรมที่ขัดแยง
กันโดยสิ้นเชิงใหอีกสังคมหนึ่ง
“โดยทีเ่ชือ่ในคำของพระผเูปนเจา ขาพเจาจงึมัน่ใจในคำประกาศของยากอบทีว่า ‘ถาผใูด
ในพวกทานขาดสตปิญญากใ็หผนูัน้ทลูขอจากพระเจา ผทูรงโปรดประทานใหแกคนทัง้
ปวงดวยพระกรณุาและมไิดทรงตำหน ิแลวผนูัน้กจ็ะไดรบัสิง่ทีท่ลูขอ’ ขาพเจาปลกีตวั
ไปในที่ลับในปาละเมาะ และเริ่มเรียกหาพระเจา ขณะกำลังวิงวอนอยางสุดจิตสุดใจ
อยนูัน้ ความคดิของขาพเจาถกูนำไปจากสิง่ทีอ่ยรูอบขาง ขาพเจาถกูหอหมุดวยภาพทีม่า
ปรากฏจากสวรรค และเห็นสองพระองคผูทรงเปยมดวยรัศมีภาพ ทรงเหมือนกันทุก
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ประการทั้งหนาตาและรูปลักษณะ หอมลอมดวยแสงอันเจิดจาซึ่ง
ดับรัศมีของดวงอาทิตยยามเที่ยงวัน พระองคทรงบอกขาพเจาวา
นกิายทัง้หมดเชือ่ในคำสอนทีไ่มถกูตอง และวาพระผเูปนเจาไมทรง
ยอมรบันกิายใดเปนศาสนาจกัรและอาณาจกัรของพระองค ขาพเจา
ไดรับบัญชาอยางแนชัดวา ‘อยาตามเขา’ และไดรับคำสัญญาใน
เวลาเดียวกันนั้นวาความสมบูรณของพระกิตติคุณจะเปนที่รูแก
ขาพเจาสักวันหนึ่งในอนาคต
“คืนวันที่ 21 กันยายน ป 1823 ขณะกำลังสวดออนวอนถึงพระ
ผเูปนเจา และพยายามใชศรทัธาตามคำสญัญาอนัล้ำคาในพระคมัภรี
ทนัใดนัน้ ความสวางประหนึง่ความสวางของกลางวนั ทวาการปรากฏ
และความสวางของมนัเจดิจาและบรสิทุธิก์วา เกดิขึน้อยางฉบัพลนัใน
หอง จรงิ ๆ  แลว ครัง้แรกทีเ่หน็ดรูาวกบับานเตม็ไปดวยไฟทีล่กุไหม
การปรากฏทำใหตกใจ และสงผลตอทัง้รางของขาพเจา ในทนัใดนัน้
บคุคลหนึง่มายนือยตูรงหนาขาพเจา หอมลอมดวยรศัมภีาพ แตสวาง
กวาแสงทีล่อมรอบตวัขาพเจา ผสูงขาวทานนีป้ระกาศวาเขาเปนเทพ
ของพระผูเปนเจา ถูกสงมาเพื่อแจงขาวอันนาชื่นชมยินดีวาพันธ
สัญญาที่พระผูเปนเจาทรงทำกับอิสราเอลโบราณจวนจะสำเร็จ
วางานแหงการเตรียมรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระมาไซยาจะ
ตองเริ่มโดยเร็ววาเวลาอยูใกลที่พระกิตติคุณในความสมบูรณทั้ง
หมดของมนั จะถกูสัง่สอนในอำนาจ แกประชาชาตทิัง้สิน้เพือ่ผคูน
จะพรอมรับยุคมิลเลเนียม ทานบอกวาขาพเจาไดรับเลือกใหเปน
เครื่องมือในพระหัตถของพระผูเปนเจาที่จะทำใหจุดประสงคบาง
ประการของพระองคในสมยัการประทานอนัรงุโรจนนีส้มัฤทธิผ์ล
“ทานบอกขาพเจาเกี่ยวกับผูอาศัยดั้งเดิมของประเทศนี้ และแสดง
ใหเหน็ดวยวาพวกเขาเปนใคร และมาจากไหน ภาพคราว ๆ  เกีย่วกบั
ที่มา ความกาวหนา ความรุงเรือง กฎหมาย การปกครอง เกี่ยวกับ
ความชอบธรรมและความชั่วรายของเขา และพรของพระผูเปน
เจาซึ่งจะถูกถอนไปจากพวกเขาในที่สุด ถูกทำใหเปนที่รูแกขาพเจา
ทานบอกดวยวาแผนจารึกซึ่งจารึกความยอของบันทึกของศาสดา
สมัยโบราณที่เคยมีชีวิตบนทวีปนี้ถูกฝงไวที่ไหน เทพปรากฏตอ
ขาพเจาสามครั้งในคืนเดียวกัน และเปดเผยเรื่องเดียวกัน หลังจาก
ไดรับการมาเยือนหลายครั้งจากเทพของพระผูเปนเจา โดยเปดเผย
ถึงความนาเกรงขามและความรุงโรจนของเหตุการณที่จะเกิดขึ้นใน
วนัเวลาสดุทาย เชาวนัที ่22 กนัยายน ป 1827 เทพของพระเจากไ็ดมอบ
บันทึกใหอยูในมือขาพเจา
“บนัทกึเหลานีถ้กูจารกึไวบนแผนจารกึทองคำ แตละแผนกวางหกนิว้
และยาวแปดนิว้ หนาไมเทาแผนดบีกุธรรมดา เตม็ไปดวยอักขระใน
ตวัอกัษรอยีปิต และถกูผกูเขาดวยกนัเหมอืนเลมหนงัสอื โดยมหีวง
สามหวงคลองอยู แผนจารึกชุดนี้มีความหนาประมาณหกนิ้ว สวน
หนึง่ของบนัทกึถกูผนกึไว ตวัอักษรบนสวนทีถ่กูผนกึมขีนาดเลก็และ
จารกึไวอยางสวยงาม ทัง้ชดุมรีองรอยมากมายทีแ่สดงถงึความเกาแก
และความเชีย่วชาญอยางมากในศลิปะการจารกึ พบเครือ่งมอืแปลก
อยางหนึ่งอยูกับบันทึก ซึ่งคนโบราณเรียกวา ‘ยูรัมและธัมมัม’
ประกอบดวยหินโปรงแสงสองกอนวางอยูในกรอบคันธนูที่ติด
แนนอยูกับแผนทับทรวง โดยมียูรัมและธัมมัมเปนสื่อ ขาพเจาแปล
บันทึกโดยของประทานและอำนาจของพระผูเปนเจา

“ในหนงัสอืทีน่าสนใจและสำคญันี ้ประวตัศิาสตรของอเมรกิาโบราณ
ถกูคลีอ่อก ตัง้แตการตัง้ถิน่ฐานครัง้แรกโดยกลมุทีม่าจากหอบาเบล
เมื่อภาษาสับสน จนมาถึงการเริ่มตนศตวรรษที่หาของยุคคริสเตียน
เราทราบจากบันทึกเหลานี้วาอเมริกาในสมัยโบราณเคยเปนที่อาศัย
ของชนสองสาย สายแรกมชีือ่วาชาวเจเรด็ มาจากหอบาเบลโดยตรง
สายที่สองตรงมาจากเมืองเจรูซาเล็มประมาณหกรอยปกอนพระ
ครสิต ทัง้สองสายสวนใหญเปนชาวอสิราเอลผสูบืตระกลูของโจเซฟ
ชาวเจเร็ดถูกทำลายตรงกับชวงที่ชาวอิสราเอลมาจากเจรูซาเล็ม
และสืบทอดมรดกของประเทศตอ คนสวนใหญของสายที่สอง
ถงึแกชวีติในสงครามเรือ่ยมาจนสิน้สดุศตวรรษทีส่ี ่สวนทีเ่หลอื คอื
ชาวอนิเดยีนทีป่จจบุนัอาศยัอยใูนประเทศนี ้หนงัสอืนีบ้อกเราดวยวา
พระผชูวยใหรอดทรงปรากฏองคทีท่วปีนีภ้ายหลงัการฟนคนืพระชนม
พระองคทรงหวานพระกิตติคุณที่นี่ในความสมบูรณ ความล้ำคา
อำนาจ และพรทัง้หมดของมนั พวกเขามอีคัรสาวก ศาสดา ศษิยาภบิาล
ผูสอน และผูประสาทพร ในระเบียบ ฐานะปุโรหิต พิธีการ ของ
ประทาน อำนาจ และพรเดยีวกบัทีไ่ดรบัในทวปีทางตะวนัออก วาผคูน
จะถกูทอดทิง้อนัเนือ่งจากการลวงละเมดิของเขา วาศาสดาคนสดุทาย
ทีอ่ยใูนบรรดาพวกเขาไดรบับญัชาใหเขยีนความยอของคำพยากรณ
ประวตัศิาสตร และอืน่ๆ ของพวกเขา และซอนไวในผนืดนิ และวามนั
จะออกมาและเปนหนึง่เดยีวกบัพระคมัภรีไบเบลิเพือ่ใหจดุประสงค
ของพระผเูปนเจาในวนัเวลาสดุทายสำเรจ็ สำหรบัเรือ่งราวพเิศษเพิม่
เตมิ ขาพเจาจะใหไวในพระคมัภรีมอรมอน ซึง่หาซือ้ไดทีน่อว ูหรอื
จากเอล็เดอรทีเ่ดนิทางของเรา
“ทนัททีีข่าวการคนพบนีแ้พรออกไป รายงานเทจ็ ขาวลอื และการใส
รายปายส ีกแ็พรสะพดัไปทัว่สารทศิอยางรวดเรว็ บานมกัจะถกูลอม
โดยฝูงชนและคนที่มีแผนชั่ว หลายครั้งที่ขาพเจาถูกโยนออกไป
และหนรีอดจากปากเหยีย่วปากกาไปได แผนการทกุอยางถกูคดิขึน้
เพื่อเอาแผนจารึกไปจากขาพเจา แตอำนาจและพรของพระผูเปน
เจาอยูกับขาพเจา และหลายคนเริ่มเชื่อประจักษพยานของขาพเจา
“วนัที ่6 เมษายน ป 1830 ‘ศาสนาจกัรของพระเยซคูรสิตแหงสทิธชิน
ยุคสุดทาย’ ไดรับการจัดตั้งครั้งแรกในเมืองเฟเยท อำเภอเซเนกา
รัฐนิวยอรค บางคนไดรับเรียกและรับการวางมือแตงตั้งโดยพระ
วญิญาณแหงการเปดเผยและการพยากรณ และเริม่สัง่สอนตามทีพ่ระ
วิญญาณประทานการเอยปากแกเขา ถึงแมจะออนแอ แตเขาก็ได
รบัการเสรมิกำลงัโดยอำนาจของพระผเูปนเจา คนเปนอนัมากถกูนำ
มาสูการกลับใจ ถูกจุมลงไปในน้ำ และเปยมไปดวยพระวิญญาณ
บรสิทุธิโ์ดยการวางมอื เขาเหน็ภาพและพยากรณ ผปีศาจถกูขบัออก
และคนปวยไดรบัการรกัษาโดยการวางมอื นบัจากเวลานัน้ งานกก็ลิง้
ออกไปดวยความรวดเรว็อยางนาประหลาด ไมนานศาสนาจกัรกไ็ด
รับการกอตั้งในรัฐนิวยอรค เพนซิลเวเนีย โอไฮโอ อินเดียนา
อิลลินอยส และมิสซูรี ในรัฐสุดทายที่เอยมา อาณานิคมใหญถูกกอ
ตัง้ขึน้ในแจค็สนัเคานตี ้คนเปนอนัมากเขารวมศาสนาจกัร และเพิม่
จำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว เรากวานซื้อที่ดินไวเปนอันมาก ไรนาของ
เราใหผลผลติมากมาย สนัตแิละความสขุมอียใูนบานของเรา และทัว่
บรเิวณนัน้ แตเนือ่งดวยเราไมยอมเขารวมกบัเพือ่นบานของเรา (ซึง่
หลายคนต่ำชาที่สุด และไดหนีหนาจากสังคมที่เจริญแลวไปอยู
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บรเิวณชายแดนเพือ่ใหรอดพนเงือ้มมอืของความยตุธิรรม) ในการหา
ความสำราญยามดึก การละเมิดวันแซบัธ แขงมาและเลนการพนัน
เขาจึงเริ่มเยาะเยยถากถางเรา จากนั้นก็พากันขมเหง และในที่สุด
ฝูงชนรวมตัวกันเผาบานของเรา ทายางมะตอยและขนนก เฆี่ยน
พี่นองชายจำนวนมากของเรา และทายสุด เขากระทำตรงขามกับ
กฎหมาย ความยุติธรรม และมนุษยธรรม โดยขับไลคนเหลานั้น
ออกจากทีอ่ยอูาศยั กลายเปนคนไรบาน และไรครอบครวั ตองระหก
ระเหนิไปตามทงุหญาโลงเตยีนจนกระทัง่เดก็ ๆ  ทิง้รอยเลอืดไปตาม
ทุงหญา สิ่งนี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พวกเขาไมมีสิ่งปกคลุม
ในฤดูที่หนาวยะเยือกนี้ของปนอกจากทองฟา เจาหนาที่บานเมือง
ไมไดเหลียวแล แมวาเราไดสรางคุณงามความดีไวมากมายเพื่อ
แผนดิน และไมเคยละเมิดกฎหมายบานเมืองเลย แตเราก็ไมไดรับ
การชดเชยใด ๆ
“ผูที่ถูกขับไลออกจากบานอยางไรมนุษยธรรม มีหลายคนลมปวย
ตองทนตอการทารุณทั้งหมดนี้และตองหาบานพักที่จะมีคนมาเจอ
เขาได ผลก็คือ พวกเขาหลายคนเสียชีวิตเนื่องดวยสูญเสียความ
สขุสบายของชวีติและไมไดรบัการดแูลเอาใจใสทีจ่ำเปน เดก็จำนวน
มากถกูทิง้ใหเปนเดก็กำพรา ภรรยากลายเปนแมมาย และสามกีลาย
เปนพอมาย ไรนาของเราถกูฝงูชนยดึครอง ววั แกะ มา และหมหูลาย
พนัตวัถกูจบัไป ขาวของในบาน ของทีส่ะสมไว รวมทัง้เครือ่งพมิพ
และแบบพมิพถกูทบุแตกหกั ถกูยดึไป หรอืไมกถ็กูทำลาย
“พีน่องของเราจำนวนมากยายไปทีอ่ำเภอเคลย และอยทูีน่ัน่เปนเวลา
สามปจนถงึป 1836 ไมมกีารทำราย แตมกีารขมขจูะทำราย แตในฤดู
รอนของป 1836 การขมขเูหลานีเ้ริม่ปรากฏในรปูแบบทีร่นุแรงมาก
ขึน้ จากการขมข ูกม็กีารเรยีกประชมุทัว่ไป มกีารลงมต ิมกีารขจูะแก
แคนและทำลาย สถานการณทำทาวาจะเลวรายอกีครัง้ อำเภอแจค็สนั
เปนตัวอยางมาแลว และเมื่อเจาหนาที่ในอำเภอนั้นไมเขามาแทรก
แซง พวกเขากค็ยุโตวาเจาหนาทีจ่ะไมเขามากาวกายในเรือ่งนี ้ซึง่เมือ่
สงจดหมายไปถึงเจาหนาที่เราก็พบวาเปนอยางนั้นจริง ๆ และหลัง
จากความยากจนอยางหนักและการสูญเสียทรัพยสิน เราจึงถูกขับ
ออกจากบานอกีครัง้
“เราตั้งถิ่นฐานครั้งตอไปในอำเภอคาลดเวลลและเดวีส สรางอาณา
นิคมขนาดใหญขึ้นที่นั่น และคิดที่จะทำใหตนเองเปนอิสระจาก
อำนาจของการกดขี ่โดยตัง้ถิน่ฐานในอำเภอใหมหลายแหงและใหมี
ผูอาศัยอยูเพียงไมกี่คนในนั้น แตที่นี่ เราไมไดอยูอยางสงบ เพราะ
ในป 1838 เราถกูฝงูชนโจมตอีกีครัง้ โดยคำสัง่ขดุรากถอนโคนของผวูา
การบอ็กส และภายใตการยนิยอมของกฎหมาย กลมุคนรายทีจ่ดัตัง้
ขึน้กแ็ผขยายไปทัว่ประเทศ ปลนววั แกะ หม ูและอืน่ ๆ ของเรา คน
ของเราจำนวนมากถูกฆาอยางเลือดเย็น พรหมจรรยของผูหญิงถูก
รกุร้ำ และเราถกูบงัคบัใหลงนามโอนทรพัยสนิโดยมดีาบจออย ูและ
หลังจากอดทนตอการสบประมาทหยามเหยียดทุกอยางที่พวกปลน
สะดมซึง่ไรมนษุยธรรมและหยาบชาจะสามารถทำกบัเราได จากหนึง่
หมืน่สองพนัคนถงึหนึง่หมืน่หาพนัคน ชาย หญงิ และเดก็ถกูขบัไล
ออกจากบาน และจากแผนดินที่พวกเขาไดทำคุณงามความดีไว
มากมาย ตองไรทีอ่ยอูาศยั ไรญาตขิาดมติร (ในความหนาวยะเยอืก)
ระหกระเหนิไปบนแผนดนิราวกบัผถูกูเนรเทศ หรอืไมกห็าทีห่ลบภยั

ในทีท่ีเ่ปนมติรมากกวา และในบรรดาคนทีป่าเถือ่นนอยกวา หลายคน
ลมปวยและเสยีชีวติอนัเนือ่งจากความหนาวเยน็และความยากลำบาก
ที่ตองประสบ ภรรยาจำนวนมากถูกทิ้งใหเปนแมมาย เด็กหลายคน
เปนลูกกำพรา และยากจนขนแคน คงตองใชเวลามากกวานี้หากจะ
ใหผมบรรยายถึงความอยุติธรรม ความไมถูกตอง การฆาตกรรม
การฆาฟน การขโมย ความทกุขยาก และวบิตัอินัเกดิจากการปฏบิตัทิี่
ปาเถือ่น ไรมนษุยธรรม และไมมขีือ่มแีปของรฐัมสิซรูี
“ในสถานการณกอนที่จะพูดถึง เรามาถึงรัฐอิลลินอยสในป 1839
ที่นั่นเราพบคนที่มีอัธยาศัยดีและครอบครัวที่เปนมิตร คนที่ยอมอยู
ภายใตหลักการของกฎหมายและมนุษยธรรม เราไดเริ่มสรางเมือง
ชื่อวา ‘นอวู’ในอำเภอแฮนค็อค เรามีจำนวนหกพันถึงแปดพันคน
ที่นั่น นอกจากนี้ยังมีอีกเปนจำนวนมากในอำเภอโดยรอบ และ
ในเกือบจะทุกอำเภอของรัฐ เรามีกฎบัตรสำหรับเมืองของเรา และ
กฎบตัรสำหรบักองทหาร ซึง่เวลานีม้จีำนวน 1,500 คน ทัง้ยงัมกีฎบตัร
สำหรับมหาวิทยาลัย สำหรับสมาคมการเกษตรและการผลิตดวย
มีกฎหมายและผูบริหารของเราเอง และมีอภิสิทธิ์ทัดเทียมพลเมือง
คนอืน่ ๆ ทีเ่ปนอสิระและกาวหนา
“การขมเหงไมไดหยุดยัง้ความกาวหนาของความจรงิ แตกลบัเพิม่เชือ้
เพลงิใหกบัเปลวไฟ ความจรงิแผขยายดวยความเรว็ทีเ่พิม่ขึน้ ความ
ภาคภูมิใจในอุดมการณที่เขานอมรับ ตลอดจนความสำนึกในความ
ไมรอูะไรเลยของเรา และในความจรงิของระเบยีบแบบแผนของเขา
ทามกลางการใสรายปายสีและการประณาม ทำใหเอ็ลเดอรของ
ศาสนาจักรนี้ออกไปหวานพระกิตติคุณในเกือบจะทุกรัฐในสหรัฐ
อเมริกา เขาไปในเมืองตาง ๆ ของเรา แพรกระจายไปตามหมูบาน
ของเรา และทำใหพลเมอืงทีม่ปีญญา มจีติใจสงู และรกัชาต ิเชือ่ฟง
คำสัง่จากสวรรค และถกูปกครองโดยความจรงิทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ทัง้ยงัขยาย
ไปในประเทศองักฤษ ไอรแลนด สกอ็ตแลนด และเวลส ซึง่ในป 1840
ผูสอนศาสนาเพียงไมกี่คนของเราถูกสงไปที่นั่น และกวาหาพันคน
เขารวมกับมาตรฐานของความจริง ปจจุบันมีหลายคนเขารวมใน
ทกุแผนดนิ
“ผสูอนศาสนาของเรากำลงัออกไปในประเทศตาง ๆ  และในเยอรมนี
ปาเลสไตน นวิฮอลแลนด ออสเตรเลยี อนิดสีตะวนัออก และทีอ่ืน่ ๆ
มาตรฐานแหงความจริงไดรับการจัดตั้ง มือที่ไมสะอาดไมสามารถ
หยุดยัง้ความกาวหนาของงานนีไ้ด การขมเหงอาจทวคีวามรนุแรง ฝงู
ชนอาจชุมนุมกันตอตาน กองทัพอาจรวมตัวกันเพื่อคุกคาม การ
หมิ่นประมาทอาจทำใหเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง แตความจริง
ของพระผูเปนเจาจะยังคงดำเนินตอไปอยางองอาจ มีเกียรติ และ
เปนอสิระ จนกวาจะเขาไปสทูกุทวปี ทกุประชาชาต ิทกุภาษา และกอง
อยูในทุกหู จนกวาจุดประสงคของพระผูเปนเจาจะสำเร็จ และพระ
เยโฮวาหผทูรงฤทธานภุาพจะตรสัวางานสำเรจ็แลว
“เราเชื่อในพระผูเปนเจา พระบิดาผูสถิตนิรันดร และในพระบุตร
ของพระองค พระเยซคูรสิต และในพระวญิญาณบรสิทุธิ์
“เราเชือ่วามนษุยจะไดรบัโทษเพราะบาปของตน และมใิชเพราะการ
ลวงละเมดิของแอดมั
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“เราเชือ่วาโดยทางการชดใชของพระครสิต มนษุยชาตทิัง้มวลจะรอด
โดยการปฏบิตัติามกฎและพธิกีารแหงพระกติตคิณุ
“เราเชือ่วาหลกัธรรมและพธิกีารเบือ้งตนแหงพระกติตคิณุคอื: หนึง่
ศรัทธาในพระเจาพระเยซูคริสต สอง การกลับใจ สาม บัพติศมา
โดยลงไปในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป สี่ การปรกมือเพื่อของ
ประทานแหงพระวญิญาณบรสิทุธิ์
“เราเชื่อวามนุษยตองไดรับการเรียกจากพระผูเปนเจา โดยการ
พยากรณ และโดยการปรกมือโดยผูมีอำนาจ เพื่อใหสอนพระกิตติ
คณุและปฏบิตัพิธิกีารตามนัน้
“เราเชือ่ในการจดัวางระเบยีบงานอยางเดยีวกบัทีม่อียใูนศาสนาจกัรสมยั
โบราณ นัน่คอื อคัรสาวก ศาสดา ศษิยาภบิาล ผสูอน ผปูระสาทพร
และอืน่ ๆ
“เราเชือ่ในของประทานแหงการพดูภาษา การพยากรณ การเปดเผย
ภาพทีม่าใหเหน็ การรกัษา การแปลภาษาและอืน่ ๆ
“เราเชื่อวาพระคัมภีรไบเบิลเปนคำของพระผูเปนเจาตราบที่แปล
มนัถกูตอง เราเชือ่ดวยวาพระคมัภรีมอรมอนเปนคำของพระผเูปนเจา
“เราเชือ่ทัง้หมดทีพ่ระผเูปนเจาทรงเปดเผยมา ทัง้หมดทีพ่ระองคทรง
เปดเผยขณะนี้ และเราเชื่อวาพระองคจะยังทรงเปดเผยเรื่องสำคัญ
และยิ่งใหญอีกหลายเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรของพระผูเปนเจา
“เราเชือ่ในการรวมกนัจรงิ ๆ ของเชือ้สายอสิราเอล และในการกลบั
คนืมาของคนสบิเผา และวาไซอนัจะถกูสรางบนทวปี (อเมรกิา) นี ้วา
พระครสิตจะทรงครองแผนดนิโลกเอง และวาแผนดนิโลกจะถกูทำ
ใหมและไดรับรัศมีภาพแหงรมดีของมัน
“เราถือสิทธิ์แหงการนมัสการพระผูเปนเจาผูทรงฤทธานุภาพตาม
การบอกของความรูสึกผิดชอบของเราเอง และยอมใหคนทั้งปวงมี
สิทธิ์เชนเดียวกัน ใหเขานมัสการอยางใด ที่ใด หรือสิ่งใดที่เขาจะ
นมสัการ
“เราเชื่อในการขึ้นอยูกับกษัตริย ประธานาธิบดี ผูปกครอง และผู
พพิากษา ในการทำตาม การยกยอง และการสนบัสนนุกฎหมาย
“เราเชือ่ในการเปนคนซือ่สตัย จรงิ บรสิทุธิ ์มเีมตตา มคีณุธรรม และ
ในการทำความดีตอมนุษยทั้งปวง โดยแทแลว เราจะกลาววาเรา
ดำเนนิตามคำแนะนำของพอล-เราเชือ่ทกุสิง่ เราหวงัทกุสิง่ เราอดทน
มาแลวหลายสิ่ง และหวังที่จะสามารอดทนไดทุกสิ่งหากมีสิ่งใดที่
เปนคณุธรรม งดงาม หรอืจากรายงานด ีหรอื ควรสรรเสรญิ เราแสวง
หาสิ่งเหลานี้
“ดวยความนบัถอื โจเซฟ สมธิ” (History of the Church, 4:536-41)

หลักแหงความเชื่อกลายเปนสวน
หนึ่งของพระคัมภีรไดอยางไร
“ในป 1851 หลกัแหงความเชือ่ถูกรวมไวในไขมกุอนัล้ำคาฉบบัพมิพ
ครั้งแรกในคณะเผยแผบริติช หลังจากไขมุกอันล้ำคาไดรับการแก
ไขในป 1878 และประกาศใหเปนพระคัมภีรในป 1880 หลักแหง

ความเชื่อก็กลายเปนคำสอนอยางเปนทางการของศาสนาจักร”
(Church History in the Fulness of Times, 257),
อะไรคือนัยสำคัญของหลักแหงความเชื่อ
หลักแหงความเชื่อจะชวยใหสมาชิกของศาสนาจักรอธิบายและ
แกตางหลกัธรรมพระกติตคิณุมากมายได เอล็เดอรแอล. ทอม เพอรรยี
สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง กลาววา
“จะเปนพรทีย่ิง่ใหญเพยีงใดถาสมาชกิทกุคนของศาสนาจกัรจำหลกั
แหงความเชื่อได และมีความเขาใจถึงหลักธรรมเหลานั้น เราจะ
พรอมยิง่ขึน้ในการแบงปนพระกติตคิณุกบัผอูืน่…
“…ประกอบดวยขอความทีต่รงไปตรงมาและเรยีบงายเกีย่วกบัหลกั
ธรรมในศาสนาของเรา และเปนหลักฐานที่แนชัดของการดลใจ
จากสวรรค ซึง่มอบใหแกศาสดาโจเซฟ สมธิ
“ขาพเจากระตุนพวกทานแตละคนใหศึกษาคำสอนของหลักแหง
ความเชือ่ดงักลาว…หากทานจะใชเปนเครือ่งนำทางในการศกึษาหลกั
คำสอนของพระผชูวยใหรอด ทานจะพบวาทานพรอมทีจ่ะประกาศ
การเปนพยานถึงการฟนฟูศาสนาจักรที่แทจริงของพระเจา ทานจะ
ประกาศดวยความมั่นใจไดวา ‘เราเชื่อสิ่งเหลานี้’” (เลียโฮนา
กรกฎาคม 1998 หนา 25, 27)

หลักแหงความเชื่อขอ 1-4
พระผูเปนเจาและแผนแหงความรอด

หลักแหงความเชื่อขอ 1 สามพระบุคคล
แยกกันและแตกตางกัน
เอล็เดอรดลัลนิ เอช. โอคส สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองกลาววา
“เหมอืนกบัชาวครสิตอืน่ ๆ  เราเชือ่ในพระผเูปนเจาสามพระองค คอื
พระบดิา พระบตุร และพระวญิญาณบรสิทุธิ ์อยางไรกต็าม เราเปน
พยานวาสมาชิกทั้งสามพระองคนี้ เปนสามพระบุคคลแยกกัน
และแตกตางกนั เราเปนพยานดวยวาพระผเูปนเจาพระบดิาไมไดทรง
เปนเพียงวิญญาณเทานั้น แตทรงเปนพระบุคคลที่ทรงรัศมีภาพดวย
รางกายที่สัมผัสได พระบุตรที่ทรงฟนคืนพระชนมของพระองค
พระเยซคูรสิต กท็รงเปนเชนเดยีวกนั…
“…ชาวคริสตหลายนิกายปฏิเสธแนวความคิดของพระผูเปนเจาที่
ทรงเปนพระบุคคลที่สัมผัสได และปฏิเสธวาพระผูเปนเจาสาม
พระองคทรงเปนพระบคุคลแยกกนั พวกเขาเชือ่วาพระผเูปนเจาทรง
เปนวญิญาณ และวาพระผเูปนเจาสามพระองคทรงเปนพระผเูปนเจา
องคเดยีวกนั…
“ความคิดเห็นที่ขัดแยงกันระหวางโลกแหงทฤษฎีของปรัชญาชาว
กรีกกับศรัทธาที่เรียบงายและแจงชัดของชาวคริสตในยุคตน ๆ ได
สรางความขดัแยงอยางรนุแรง จนอาจกอใหเกดิการแบงแยกทางการ
ปกครองในอาณาจกัรโรมนัทีก่ำลงัแตกราว สิง่นีท้ำใหจกัรพรรดคิอน
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สแตนตินจำตองเรียกประชุมสภาทั่วศาสนาจักรเปนครั้งแรกในป
ค.ศ.325 การปฏิบัติการทางสภาแหงนีเซียนี้ยังคงเปนเหตุการณ
อันเดียวที่สำคัญที่สุดหลังจากการเสียชีวิตของเหลาอัครสาวกใน
การทำคำสอนเกีย่วกบัพระผเูปนเจาใหเปนแบบเดยีวกนั ขอบญัญตัิ
แหงนเีซยีไดลบแนวความคดิของการเปนพระบคุคลแยกกนัของพระ
บดิาและพระบตุร โดยการจำกดัความวา พระบตุรเปน ‘พระองคเดยีว
กนักบัพระบดิา’
“มกีารจดัประชมุสภาอืน่ ๆ ตามมาอกี จากการตดัสนิใจของพวกเขา
และจากงานเขียนของบาทหลวงกับพวกนักปรัชญาตาง ๆ ทำให
เกิดการผสมผสานระหวางปรัชญากรีก กับคำสอนแบบชาวคริสต
หัวโบราณ ซึ่งขาดความจริงเกี่ยวกับพระลักษณะของพระผูเปน
เจาและพระผูเปนเจาสามพระองค ผลของความเชื่อเหลานั้นยังคงมี
อยใูนความเชือ่ทางศาสนาของหลาย ๆ  นกิายซึง่ประกาศวาพระผเูปน
เจาสามพระองคทรงเปนพระบุคคลเดียวกัน และบอกวาพระบุคคล
เดียวกันของพระผูเปนเจานั้นเปนสิ่งที่ ‘ไมสามารถเขาใจได’ และ
‘ปราศจากรางกาย สวนตาง ๆ  หรอืความปรารถนาใด ๆ ’ จดุเดนของ
คำสอนที่แตกตางอยางหนึ่งของศาสนาจักรของพระเยซูคริสต
แหงสทิธชินยคุสดุทายคอื การปฏเิสธหลกัความเชือ่ทางศาสนาทีอ่ยู
นอกเหนือพระคัมภีรไบเบิลเหลานี้…
“…ภาพที่มาปรากฏของโจเซฟ สมิธ แสดงใหเห็นวาความคิดเกี่ยว
กับพระลักษณะของพระผูเปนเจา และพระผูเปนเจาสามพระองค
ที่กำลังครอบงำอยูในขณะนั้น เปนความคิดที่ไมถูกตองและไม
สามารถนำผูที่ยึดมั่นกับความเชื่อนี้ไปสู เปาหมายที่พระผู เปน
เจาทรงปรารถนาจะใหพวกเขาไปถึงได…
“…เราสามารถเขาใจพืน้ฐานทีพ่ระองคทรงเปดเผยเกีย่วกบัพระองค
และสมาชกิองคอืน่ ๆ  ในพระผเูปนเจาสามพระองค และวาความรนูัน้
เปนสิ่งที่สำคัญยิ่งตอความเขาใจของเราเกี่ยวกับจุดประสงคของ
ชีวิตมตะ และเกี่ยวกับจุดหมายนิรันดร” (เลียโฮนา สิงหาคม 1995
หนา 72, 73, 74)

หลักแหงความเชื่อขอ 1 “พระผูเปนเจา
พระบิดาผูสถิตนิรันดร”
ในการชี้แจงคำสอน ป 1916 ฝายประธานสูงสุดและโควรัมอัคร
สาวกสิบสอง แถลงวา “พระผูเปนเจาพระบิดาผูสถิตนิรันดร ผูที่
เราเรยีกโดยพระนามอนัสงูสงวา ‘เอโลฮมิ’ ทรงเปนพระบดิาโดยแท
จริงของพระเจาของเรา พระผูชวยใหรอดพระเยซูคริสต และของ
วิญญาณของเผาพันธุมนุษย” (“The Father and the Son,”
Improvement Era, Aug. 1916, 934)
ประธานบรคิมั ยงั กลาววา
“ขาพเจาอยากจะบอกทานทุกคนวา ทานคุนเคยกับพระผูเปนเจา
พระบดิาบนสวรรคของเรา หรอืเอโลฮมิผยูิง่ใหญเปนอยางด ีทานทกุ
คนคุนเคยกับพระองคเปนอยางดี เพราะทานตางก็เคยมีชีวิตอยูใน
บานของพระองค และอยูกับพระองคมานานหลายป และยังคง
พยายามที่จะคุนเคยกับพระองค ซึ่งความจริงแลว ทานเพียงแตลืม
สิง่ทีท่านรเูทานัน้…

“ไมมีบุคคลใดที่นี่ วันนี้ ที่ไมไดเปนบุตรหรือธิดาของพระองคนั้น
[พระบดิาบนสวรรค] ในโลกกอนเกดิ วญิญาณของพวกเขาถอืกำเนดิ
ออกมาครั้งแรก และอยูที่นั่นกับบิดามารดาของเขาเปนเวลานาน
กอนจะมาทีน่ี”่ (in Journal of Discourses, 4:216)
หลักแหงความเชื่อขอ 1 “พระบุตรของ
พระองค พระเยซูคริสต”
ประธานฮเีบอร เจ. แกรนท แถลงวา “เราเชือ่แนนอนวาพระเยซคูรสิต
ทรงเปนพระบตุรของพระผเูปนเจา ผถูอืกำเนดิจากพระผเูปนเจา องค
แรกที่เกิดในวิญญาณ และเปนพระผูถือกำเนิดองคเดียวในเนื้อหนัง
วาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระผูเปนเจาเชนเดียวกับที่ทาน
และขาพเจาเปนบตุรของบดิาของเรา” (“Analysis of the Articles of
Faith,” Latter-day Saints’Millennial Star, 5 Jan. 1922, 2)
เอ็ลเดอรนีล เอ. แม็กซเวลล สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
เปนพยานวา
“ไมวาจะเรยีกพระองคเปน พระผสูราง พระบตุรผถูอืกำเนดิพระองค
เดยีว เจาชายแหงสนัต ิพระผวูงิวอนแทน พระผเูปนกลาง พระบตุร
ของพระผเูปนเจา พระผชูวยใหรอด พระมาไซยา พระผรูเิริม่และพระ
ผูทำใหความรอดสำเร็จ จอมกษัตริย-ขาพเจาเปนพยานวาพระเยซู
คริสตเปนพระนามเดียวภายใตสวรรค ซึ่งโดยนามนั้นมนุษยจะ
รอดได! (ด ูค.พ.18:23)
“ขาพเจาใหถอยคำวาพระองคทรงล้ำเลิศที่สุดในสิ่งที่พระองคทรง
เปน สิง่ทีพ่ระองคทรง ร ูสิง่ทีพ่ระองคทรง ทำสำเรจ็ และสิง่ทีพ่ระองค
ทรง ประสบ แตชางนาซาบซึง้ใจ ทีพ่ระองคทรงเรยีกเราวาเพือ่นของ
พระองค (ด ูยอหน 15:15)” (in Conference Report, Oct. 1981, 9; or
Ensign, Nov. 1981, 8)
หลักแหงความเชื่อขอ 1 พระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ
เอ็ลเดอรสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล สอนไวขณะเปนสมาชิกใน
โควรมัอคัรสาวกสบิสองวา
“พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผูเปดเผย จิตวิญญาณทุกดวงที่มีคาควร
มีสิทธิที่จะไดรับการเปดเผย และมันจะมาโดยทางพระวิญญาณ
บรสิทุธิ ์ในคำลาของโมโรไนทีใ่หชาวเลมนั ทานเขยีนวา
“‘และโดยอำนาจของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ทานจะรคูวามจรงิของทกุ
เรือ่ง’ (โมโรไน 10:5) พระองคทรงเปนผเูตอืนความจำ และจะทรงนำ
เรือ่งทีเ่ราเรยีนรมูาแลว และทีเ่ราตองการในเวลาของมนัมาสคูวามจำ
ของเรา พระองคทรงเปนผูดลใจและจะทรงใสถอยคำไวในปาก
ของเรา ทำใหความเขาใจของเรากระจาง และชี้นำความคิดของเรา
พระองคทรงเปนผูเปนพยานและจะทรงเปนพยานตอเราถึงความ
เปนพระผเูปนเจาของพระบดิาและพระบตุร และถงึภารกจิของพระ
องคทัง้สอง รวมทัง้โปรแกรมทีพ่ระองคประทานแกเรา พระองคทรง
เปนครูและจะทรงเพิ่มพูนความรูของเรา พระองคทรงเปนเพื่อน
และจะทรงเดนิกบัเรา โดยดลใจเราไปตลอดทาง นำเราในทกุยางกาว
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กลาวโทษความออนแอของเรา เสรมิความตัง้ใจของเรา ตลอดจนเปด
เผยเปาหมายและจุดประสงคที่ชอบธรรมแกเรา” (“The Fourth
Article of Faith,” The Instructor, Apr. 1955, 108-9)
หลักแหงความเชื่อขอ 2 การลวงละเมิด
ของแอดัมและอีฟ

เอ็ลเดอรเจมส อี.เฟาสท อธิบาย
ไวขณะเปนสมาชกิในโควรมัอคัร
สาวกสบิสองวา
“เนื่องดวยการลวงละเมิดของเขา
แอดัมและอีฟ  โดยเลือกที่จะ
ออกจากสภาพของความไรเดียง
สา (ด ู2 นไีฟ 2:23-25) จงึถกูขบั
ออกจากที่ประทับของพระผูเปน
เจา โลกคริสตศาสนาเรียกสิ่ง
นี้วาการตก หรือ การลวงละเมิด
ของแอดัม มันเปนความตาย

ทางวิญญาณเพราะแอดัมและอีฟถูกแยกจากที่ประทับของพระผู
เปนเจา และไดรับอำเภอใจ ‘ที่จะกระทำดวยตนเองและที่จะไมถูก
กระทำ’ (2 นไีฟ 2:26) ทัง้สองไดรบัอำนาจทีย่ิง่ใหญของการใหกำเนดิ
เพือ่จะสามารถรกัษาพระบญัญตัทิีใ่หไวได นัน่คอื ทีจ่ะมลีกูดก ‘ทวี
ขึน้จนเตม็แผนดนิโลก’ และมคีวามสขุในลกูหลานของเขา (ปฐมกาล
1:28)
“ลกูหลานทัง้หมดของเขาถกูขบัออกจากทีป่ระทบัของพระผเูปนเจา
ดวย (ด ู2 นไีฟ 2:22-26) อยางไรกต็าม ลกูหลานของแอดมัและอฟี
บริสุทธิ์จากบาปดั้งเดิมเพราะเขาไมมีสวนในนั้น ดวยเหตุนี้จึง
ไมยุติธรรมสำหรับมนุษยชาติทั้งปวงที่จะทนรับการลวงละเมิดของ
แอดัมและอีฟบิดามารดาแรกของเราตลอดนิรันดร จึงจำเปนตอง
แกไขความอยุติธรรมนี้ เพราะฉะนั้นจึงตองมีการเสียสละโดยทาง
การชดใชของพระเยซูในบทบาทของพระองคในฐานะพระผูชวย
ใหรอดและพระผูไถ เนื่องดวยการกระทำที่ล้ำเลิศของการชดใช
จึงทำใหจิตวิญญาณทุกดวงไดรับการอภัยบาป บาปถูกลางออกไป
และถกูลมื” (in Conference Report, Oct. 1988, 13-14; or Ensign,
Nov. 1988, 12)

หลักแหงความเชื่อขอ 2 การลงโทษ
เพราะบาปของเราเอง
เอล็เดอรดลัลนิ เอช. โอคส กลาววา
“เพื่อที่จะไดรับชัยชนะโดยการสละพระชนมชีพของพระผูชวย
ใหรอดเหนือความตายทางวิญญาณที่เราทนทุกขเพราะบาปของ
ตนเอง เราตองทำตามเงื่อนไขที่พระองคทรงกำหนด ดังที่พระองค
ทรงบอกเราในการเปดเผยสมยัใหมวา ‘เรา พระผเูปนเจาทนทกุขกบั
สิ่งเหลานี้เพื่อทุกคน เพื่อเขาจะไดไมทนทุกขหากเขาจะกลับใจ
“‘แตหากเขาไมกลบัใจ เขาจะตองทนทกุขแมดงัเรา’ (ค.พ.19:16-17)”
(in Conference Report, Report, Oct. 1987, 77; or Ensign, Nov. 1987, 65)

หลักแหงความเชื่อขอ 3 “โดยทางการชดใช
ของพระคริสต”

เอล็เดอรเดวดิ บ.ี เฮจท สมาชกิใน
โควรัมอัครสาวกสิบสอง เปน
พยานวา
“เราเชื่อวาพระคริสตเสด็จมาใน
โลกเพื่อไถมนุษยชาติจากความ
ตายทางโลกและทางวิญญาณ
ที่ เขามาสูโลกโดยการตกของ
แอดัม วาโดยทางการหลั่งโลหิต
ทีบ่รสิทุธิข์องพระองค มนษุยชาติ

ทั้งมวลจะถูกยกขึ้นในความเปนอมตะ และวาผูที่เชื่อและทำตาม
กฎของพระองคจะถกูยกขึน้สชูวีตินรินัดร
“ความรอดไดรบัการปฏบิตัใินรปูแบบและเงือ่นไขเดยีวกนัในทกุยคุ
ทุกสมัย มนุษยตองมีศรัทธาในพระองค กลับใจจากบาปของเขา
รับบัพติศมาในพระนามของพระองค ไดรับของประทานแหงพระ
วญิญาณบรสิทุธิ ์และคงอยมูัน่คงเพือ่ใหไดชวีตินรินัดร
“พระเจาพระผูเปนเจาไดทรงสงศาสดาผูบริสุทธิ์ของพระองค
มาในบรรดามนุษยในทุกยุคทุกสมัยเพื่อประกาศเรื่องเหลานี้ แม
ดงัทีพ่ระองคทรงทำในปจจบุนั (ด ูโมไซยา 3:13)” (in Conference
Report, Apr. 1988, 24-25; or Ensign, May 1988, 22)
เอ็ลเดอรเจมส อี. เฟาสท อธิบายไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา “มคีวามแตกตางระหวางความเปนอมตะ หรอื
การดำรงอยนูรินัดร กบัชวีตินรินัดร ซึง่คอืการมทีีแ่หงหนึง่ในทีป่ระ
ทบัของพระผเูปนเจา โดยทางพระคณุของพระเยซคูรสิต ความเปน
อมตะมาสูมนุษยทั้งปวง ทั้งคนเที่ยงธรรมและไมเที่ยงธรรม คน
ชอบธรรมและคนชัว่ อยางไรกต็าม ชวีตินรินัดรเปน ‘ของประทานที่
ยิ่งใหญที่สุดในของประทานทั้งหมดของพระผูเปนเจา’ (ค.พ.14:7)
ตามพระดำรสัของพระเจา เราจะไดของประทานทีย่ิง่ใหญนี ้‘หากเจา
รกัษาบญัญตัขิองเรา และอดทนจนถงึทีส่ดุ’ หากเราอดทนเชนนัน้ คำ
สญัญาคอื ‘เจาจะมชีวีตินรินัดร’ (ค.พ.14:7)” (in Conference Report,
Oct. 1988, 14; or Ensign, Nov. 1988, 12)

หลักแหงความเชื่อขอ 3 การเชื่อฟง
พระผูเปนเจา
ศาสดาโจเซฟ สมิธ กลาววา “เพื่อใหไดความรอด เราตองไมเพียง
ทำบางสิ่ง แตตองทำทุกสิ่งที่พระผูเปนเจาทรงบัญชา มนุษยอาจจะ
สัง่สอนและปฏบิตัทิกุสิง่ยกเวนสิง่ทีพ่ระผเูปนเจาทรงบญัชาใหเราทำ
และจะถกูกลาวโทษในทีส่ดุ…ความมงุหมายของขาพเจา คอื เชือ่ฟง
และสอนผูอื่นใหเชื่อฟงพระผูเปนเจาในสิ่งที่พระองคทรงบอกให
เราทำ ไมวาหลกัธรรมนัน้จะเปนทีช่ืน่ชอบหรอืไมชืน่ชอบ ขาพเจา
จะปฏิบัติหลักธรรมที่แทจริงเสมอ แมวาจะตองโดดเดี่ยวเดียวดาย
ในการทำเชนนัน้กต็าม” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
332)
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หลักแหงความเชื่อขอ 3 กฎและพิธีการ
ของพระกิตติคุณ
เอ็ลเดอรเอลเรย แอล. คริสเตียนเซ็น อดีตผูชวยโควรัมอัครสาวก
สบิสองกลาววา
“หากเรารักษากฎและพันธสัญญาบัพติศมา ใหเกียรติฐานะปุโรหิต
และพันธสัญญาของฐานะปุโรหิตนั้น เราจะไดรับอนุญาตใหเขา
พระวิหารของพระเจาและทำพันธสัญญากับพระองคที่นั่นอีก
ซึ่งหากรักษาพันธสัญญาดังกลาว เราจะมีคุณสมบัติสำหรับความ
บรบิรูณของความสขุในอาณาจกัรของพระบดิาของเรา และไดรบัการ
ประสาทดวยอำนาจ สิทธิ พร และคำสัญญาแหงพรที่อาจจะเสริม
ชวีติของเรา เปนพรแกเราตลอดนรินัดร และนำมาซึง่ความปตยินิดทีี่
เกินความเขาใจของเรา
“…นีค่วรเปนความหวงั ความมัน่ใจ และความปตยินิดทีีม่าสใูจของ
มนษุย!” (in Conference Report, Apr. 1955, 30)
หลักแหงความเชื่อขอ 4 หลักธรรมและ
พิธีการเบื้องตนของพระกิตติคุณ
ศาสดาโจเซฟ สมิธ สอนวา “บัพติศมาเปนเครื่องหมายตอพระผู
เปนเจา ตอเหลาเทพ และตอสวรรควาเราจะทำตามพระประสงค
ของพระผูเปนเจา และไมมีทางอื่นใดภายใตสวรรคที่โดยทางนั้น
พระผูเปนเจาไดทรงกำหนดไวเพื่อใหมนุษยที่มาสูพระองครอด
และเขาสอูาณาจกัรของพระผเูปนเจา นอกจากโดยทางศรทัธาในพระ
เยซูคริสต การกลับใจ และบัพติศมาเพื่อการปลดบาป ทางอื่นนอก
เหนือจากนี้ไมมีประโยชนอันใด แลวเมื่อนั้นทานจะไดรับของ
ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามสัญญา” (Teachings of the
Prophet Joseph Smith, 198)
หลักแหงความเชื่อขอ 4 ศรัทธาใน
พระเจาพระเยซูคริสต
ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ เขียนวา “หลักธรรมเบื้องตนของ
พระกิตติคุณ คือ ศรัทธาในพระเจาพระเยซูคริสต และแนนอน
วาเราจะไมมีศรัทธาในพระเจาพระเยซูคริสตหากไมมีศรัทธาใน
พระบิดาของพระองค เมื่อนั้น หากเรามีศรัทธาในพระผูเปนเจา
พระบดิา และพระบตุร และไดรบัการนำทาง ดงัทีเ่ราควรไดรบั โดย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะมีศรัทธาในผูรับใชของพระเจาผูที่
พระองคตรสัโดยทางเขา” (Doctrines of Salvation, 2:303)
หลักแหงความเชื่อขอ 4 การกลับใจ
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมธิ สอนวา “การกลบัใจอยางแทจรงิไมไดเปน
เพียงความรูสึกเสียใจในบาป ความสำนึกผิดดวยความถอมใจ และ
ความสำนึกผิดตอพระผูเปนเจา แตเกี่ยวของกับความจำเปนที่เราจะ
ตองหนัไปจากบาป โดยเลกิของแวะกบัการประพฤตปิฏบิตัทิีช่ัว่ราย
ทุกอยาง การกลับเนื้อกลับตัวเปนคนดี การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่ง
จากความชั่วรายมาสูความดีงาม จากความเสื่อมเสียมาสูศีลธรรม
จากความมดืมาสคูวามสวาง ไมเพยีงแตเทานัน้ จะตองมกีารชดเชยสิง่

ที่เราทำผิดไปแลวดวย เราตองชดเชยใหมากที่สุดเทาที่จะทำได เรา
ตองจายหนีแ้ละฟนฟคูวามถกูตองตอพระผเูปนเจาและเพือ่นมนษุย-
นัน่เปนสิง่ทีเ่ราสมควรทำใหเหมาะสมแกเขา” (คำสอนของประธาน
ศาสนาจกัร: โจเซฟ เอฟ. สมธิ หนา 68-69)
เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง เตอืนวา
“การกลับใจจะยากมากขึ้นเมื่อทำบาปอยางจงใจมากขึ้น โดยความ
ถอมใจและความสำนกึผดิของใจ คนบาปจะมศีรทัธาเพิม่ขึน้ในพระ
ผูเปนเจา และไดรับของประทานแหงการกลับใจจากพระองค เมื่อ
เวลาของการกลับใจถูกผัดวันออกไป ความสามารถที่จะกลับใจจะ
คอย ๆ  ออนแอลง นัน่กค็อื การเพกิเฉยตอโอกาสในเรือ่งศกัดิส์ทิธิจ์ะ
ทำใหความไมสามารถในการกลบัใจเดนชดัขึน้” (Articles of Faith,
114)
หลักแหงความเชื่อขอ 4 บัพติศมาโดยลงไป
ในน้ำทั้งตัวเพื่อการปลดบาป

เอล็เดอรโจเซฟ เอฟ. สมธิ กลาว
ไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อัครสาวกสิบสองวา “บัพติศมา
หมายถึง การจุมรางลงไปในน้ำ
และตองปฏิบัติโดยผูที่มีอำนาจ
ในพระนามของพระบิดาและ
ของพระบุตรและของพระวิญ
ญาณบริสุทธิ์ บัพติศมาโดยไมมี
อำนาจของพระเจาถือเปนโมฆะ

บัพติศมาเปนสัญลักษณของการฝงพระศพและการฟนคืนพระชนม
ของพระเยซูคริสต จึงตองทำในลักษณะที่เหมือนกับการนั้น” (คำ
สอนของประธานศาสนาจกัร: โจเซฟ เอฟ. สมธิ หนา 69)
เอล็เดอรรชิารด จ.ี สกอ็ตต สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสองสอนวา
“เมือ่ผทูีก่ลบัใจไดรบับพัตศิมา บาปในอดตีของเขาจะไดรบัการอภยั
และจะไมเปนทีจ่ดจำอกีตอไป เมือ่การกลบัใจทำอยางสมบรูณ และ
เขาไดถกูทำใหสะอาดแลว เขาจะมวีสิยัทศันแหงชวีติใหม และมอง
เห็นความเปนไปไดของการไดรับรัศมีภาพ พระสัญญาของพระเจา
ชางเปนสิง่ทีน่าอศัจรรยใจยิง่ ‘ดเูถดิ คนทีก่ลบัใจจากบาปของเขา คน
นัน้ไดรบัการอภยั และเราพระเจาไมจำมนัอกี’ พระเจาทรงสตัยซือ่ตอ
พระคำของพระองคเสมอ” (เลยีโฮนา สงิหาคม 1995 หนา 71)
เอ็ลเดอรเจมส อี.ทาลเมจ เขียนวา “จุดประสงคพิเศษของบัพติศมา
คอื เพือ่รบัเขาสศูาสนาจกัรของพระครสิตดวยการปลดบาป จะตองพดู
อะไรอีกเพื่อพิสูจนคุณคาของพิธีการนี้ที่กำหนดจากสวรรค? ของ
ประทานที่เสนอใหแกเผาพันธุมนุษยนั้น ของประทานใดยิ่งใหญ
กวาวิธีที่แนนอนของการไดรับการอภัยสำหรับการลวงละเมิดเลา?
ความยุติธรรมสกัดกั้นการเห็นชอบโดยทั่วไป และการละทิ้งบาป
โดยไมมีเงื่อนไขจะเปนที่ยอมรับโดยทางการเชื่อฟงกฎที่กำหนด
ไวเทานัน้ แตวธิทีีเ่รยีบงายและมปีระสทิธภิาพไดถกูเตรยีมไวเพือ่ให
คนบาปที่สำนึกผิดไดเขาสูพันธสัญญากับพระผูเปนเจา โดยผนึก
พนัธสญัญานัน้ดวยเครือ่งหมายทีไ่ดรบัการรบัรองในสวรรค เพือ่เขา
จะยอมตนตอกฎของพระผูเปนเจา ดวยเหตุนี้เขาจึงวางตนเองไวใน



77

การยอมรับและยืนยัน-โดยสมาชิกของศาสนาจักร ซึ่งเปนลำดับ
ขั้นตอนที่มีเฉพาะในศาสนาจักรของพระเจาเทานั้น ไมมีการ
แสวงหาตำแหนง ไมมีการใชกลยุทธเพื่อแยงชิงตำแหนง ไมมีการ
รณรงคเพื่อสงเสริมคุณงามความดีของคนใดคนหนึ่ง วิธีของพระ
เจาตรงขามกับวิธีของโลก วิธีการของพระเจาเงียบสงบ เปนวิธีการ
แหงสันติ ปราศจากการปาวประกาศหรือการสูญเสียเงินทอง
ปราศจากความโอหงัอวดด ีความหยิง่ยโส หรอืความทะเยอทะยาน
ภายใตแผนของพระเจา บุคคลที่มีความรับผิดชอบในการเลือกเจา
หนาทีไ่ดรบัการชีน้ำโดยคำถามทีอ่ยเูหนอืคำถามอืน่ทัง้หมด นัน่คอื
‘พระเจาทรงตองการใคร’ มกีารพจิารณาไตรตรองอยางเงยีบสงบและ
ใชความคิด และมีการสวดออนวอนอยางมากเพื่อใหไดรับการ
ยนืยนัจากพระวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิว์าการเลอืกดงักลาวถกูตอง” (in
Conference Report, Apr. 1994, 73; or Ensign, May 1994, 53)
เกี่ยวกับการเรียกที่ทำในศาสนาจักร เอ็ลเดอรบอยด เค. แพคเกอร
กลาววา “สมาชิกทุกคนของศาสนาจักรสามารถไดรับการยืนยันใน
การสวดออนวอนวามีการปฏิบัติตามหลักแหงความเชื่อขอหา” (in
Conference Report, Apr. 1985, 45; or Ensign, May 1985, 35)
หลักแหงความเชื่อขอ 5 ไดรับการเรียกจาก
พระผูเปนเจาโดยการปรกมือ
เอล็เดอรบอยด เค. แพคเกอร กลาววา “จะมอบฐานะปโุรหิตเหมอืน
กับมอบปริญญาบัตรไมได จะมอบใหทานเหมือนกับมอบประกาศ
นียบัตรไมได ทั้งจะสงมอบใหทานเหมือนกับสงมอบขาวสารหรือ
จดหมายก็ไมได แตจะไดมาโดยการวางมือแตงตั้งที่ถูกตองเทานั้น
ผดูำรงฐานะปโุรหิตทีไ่ดรบัมอบอำนาจจะตองอยทูีน่ัน่ เขาตองวางมอื
บนศรีษะของทานและวางมอืแตงตัง้ทาน” (“That All My Be Edified”
[1982], 28)
หลักแหงความเชื่อขอ 5 “โดยผูมีอำนาจ”
ประธานโจเซฟ เอฟ. สมิธ สอนวา “เปนเรื่องจำเปนที่การกระทำ
ทกุอยางทีป่ฏบิตัภิายใตอำนาจนีจ้ะตองกระทำในเวลา สถานที ่และ
ในวิธีที่เหมาะสม หลังจากการวางระเบียบที่ถูกตอง อำนาจในการ
กำกบัดแูลงานเหลานีป้ระกอบเปนกญุแจฐานะปโุรหิต ความสมบรูณ
ของการนี้ จะมีผูถือกุญแจเพียงคนเดียวเทานั้นในแตละครั้ง นั่นคือ
ศาสดาหรอืประธานของศาสนาจกัร ทานอาจมอบหมายสวนใดสวน
หนึง่ของอำนาจนีแ้กอกีคนหนึง่ ในกรณดีงักลาว บคุคลจะถอืกญุแจ
ของการทำงานที่เฉพาะเจาะจงเปนพิเศษ” (คำสอนของประธาน
ศาสนาจกัร:โจเซฟ เอฟ. สมธิ หนา 156)
เกี่ยวกับพลังและอำนาจของฐานะปุโรหิต เอ็ลเดอรบอยด เค. แพค
เกอร กลาววา
“พลงั ทีท่านไดรบัจะขึน้อยกูบัสิง่ทีท่านทำกบัของประทานอนัศกัดิ์
สิทธิ์ที่มองไมเห็นนี้
“อำนาจของทานมาโดยการวางมอืแตงตัง้ พลงัของทานมาโดยการเชือ่
ฟงและความมคีาควร” (“That All May Be Edified,” 29)

ขอบเขตของพระเมตตา ภายใตการคุมครองนั้น เขาจะไดชีวิต
นรินัดร” (Articles of Faith, 122)
หลักแหงความเชื่อขอ 4 การปรกมือเพื่อของ
ประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
พระเจาตรัสวาหนาที่หนึ่งของเอ็ลเดอรในศาสนาจักรคือ “ที่จะ
ยืนยันคนที่รับบัพติศมาเขามาในศาสนาจักร โดยการปรกมือเพื่อ
บัพติศมาดวยไฟ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระคัมภีร” (ค.พ.
20:41) เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี สมาชิกในโควรัมอัครสาวก
สบิสองกลาววา “ไมมขีองประทานใดทีค่น ๆ หนึง่ไดมาและไดรบั
เพื่อตัวเองในความเปนมตะจะยิ่งใหญกวาของประทานแหงพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งคือสิทธิ์ที่จะมีสมาชิกองคนั้นในพระผูเปนเจา
สามพระองคเปนเพือ่นตลอดเวลา และเปนของประทานทีไ่ดรบัภาย
ใตเงื่อนไขของความชอบธรรมสวนบุคคลเทานั้น” (in Conference
Report, Apr. 1953, 76) เอล็เดอรรชิารด จ.ี สกอ็ตต แถลงขณะเปน
สมาชกิสาวกเจด็สบิวา “โดยผานของประทานนี ้เราจะไดรบัความจรงิ
ทีบ่รสิทุธิเ์พือ่นำทางชวีติของเรา ไดรบัคำแนะนำจากสวรรคเพือ่แกไข
ปญหาของเรา และแมอำนาจของพระผเูปนเจาเพือ่เอาชนะอปุสรรค”
(in Conference Report, Oct. 1979, 102; or Ensign, Nov. 1979, 70)
เอ็ลเดอรเจมส อี. เฟาสท อธิบายไวขณะเปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสบิสองวา “ของประทานอนัทรงพลงันีท้ำใหผนูำและสมาชกิที่
มีคาควรทั้งหมดของศาสนาจักรมีสิทธิที่จะไดรับของประทานและ
ความเปนเพื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สมาชิกองคหนึ่งใน
พระผูเปนเจาสามพระองค ผูทรงมีหนาที่ดลใจ เปดเผย และสอน
‘ทุกเรื่อง’ (ดู ยอหน 14:26) ผลของการประสาทพรนี้คือ…
ผนูำและสมาชกิของศาสนาจกัรนีไ้ดรบั และปจจบุนัยงัคงไดรบั การ
เปดเผยและการดลใจอยางตอเนือ่งเพือ่ช้ีนำเขาในสิง่ทีถ่กูตองและด”ี
(in Conference Report, Apr. 1980, 15; or Ensign, May 1980, 12)
เอ็ลเดอรดัลลิน เอช. โอคส เปนพยานวา “พระวิญญาณบริสุทธิ์
ทรงเปนผูปลอบโยนของเรา ทรงเปนผูนำทาง ผูติดตอสื่อสาร ผู
แปลความหมาย ผูเปนพยาน และทรงเปนผูทำใหเราบริสุทธิ์ ทรง
เปนผูนำทางที่ไมเคยผิดพลาด และทรงเปนผูชำระใหบริสุทธิ์ เพื่อ
การเดินทางในชีวิตมตะของเราจะมุงไปสูชีวิตนิรันดร” (เลียโฮนา
มกราคม 1997 หนา 70)

หลักแหงความเชื่อขอ 5-13
ศาสนาจักรที่ไดรับการฟนฟูของพระเยซูคริสต

หลักแหงความเชื่อขอ 5 “ไดรับการเรียกจาก
พระผูเปนเจา โดยการพยากรณ”
ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย สอนไวขณะเปนที่ปรึกษาในฝาย
ประธานสงูสดุวา “สทิธิท์ีจ่ะเสนอชือ่ [สมาชกิสกูารเรยีกในศาสนา
จักร] ขึ้นอยูกับเจาหนาที่หรือคณะเจาหนาที่ที่สูงกวาไมวาจะ
ระดบัใดกต็าม แตการเสนอชือ่ดงักลาวตองไดรบัการสนบัสนนุ-นัน่คอื
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หลักแหงความเชื่อขอ 6 “การจัดวาง
ระเบียบงานอยางเดียวกับที่มีอยูใน
ศาสนาจักรสมัยโบราณ”
เอ็ลเดอรเอสรา แทฟท เบ็นสัน สอนไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา
“เปนความเชื่อโดยทั่วไปของทุกนิกายที่ประกาศตนเปนคริสตศาส
นกิชนวา พระเยซพูระครสิตทรงสถาปนาศาสนาจกัรทีศ่กัดิส์ทิธิข์อง
พระองคทีน่ีบ่นโลกนีใ้นระหวางการปฏบิตัศิาสนกจิของพระองคใน
บรรดามนษุย…
“…พระองคทรงนำกฎทีส่งูกวามา กฎแหงความรกั พระกติตคิณุแหง
ความรกั และทรงสถาปนาศาสนาจกัรของพระองค พระองคทรงคดั
เลือกเจาหนาที่ เราไดอานเกี่ยวกับอัครสาวก สาวกเจ็ดสิบ อธิการ
เอล็เดอร ปโุรหิต ผสูอน และมคันายก สมาชกิทานหนึง่ของผนูำกลมุนี้
กลาวในเวลาตอมาวา เจาหนาทีเ่หลานีค้วรดำรงอยใูนศาสนาจกัรโดย
มจีดุประสงคเพือ่ ‘…เตรยีมธรรมมกิชนใหเปนคนทีจ่ะรบัใช [ทำให
สทิธชินดพีรอม เพือ่งานแหงการปฏบิตัศิาสนกจิ] เพือ่เสรมิสรางพระ
กายของพระคริสตใหจำเริญขึ้น
“‘จนกวาเราทุกคนจะบรรลุถึงความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความ
เชือ่ [ศรทัธา]’ (เอเฟซสั 4:12-13)…
“…แตระหวางนี ้ไดมหีลกัฐานวาการละทิง้ความเชือ่กำลงัเริม่ตน…
“…การทำใหหลักธรรมที่เรียบงายของพระกิตติคุณเสื่อมทราม
การแนะนำปรชัญานอกรตี การเพิม่เตมิพธิกีารทีม่นษุยคดิทำขึน้โดย
ไมไดรบัการรบัรองและไมไดรบัมอบอำนาจ การเปลีย่นแปลงในองค
การและการปกครอง-ทั้งหมดนี้และมากกวานี้มีปรากฏใหเห็น
ชัดเจน…
“และยังคงเปนเชนนั้น คือ มีแตศาสนาจักรของมนุษย ปราศจาก
อำนาจ และคว่ำบาตรกนั แนนอนวาเวลานี ้การละทิง้ความเชือ่เปนไป
อยางสมบรูณ
“ในฐานะศาสนาจกัรทีไ่ดรบัการฟนฟ ู เรายนืยนัวา เมือ่ยคุสมยัของ
อคัรสาวกผานไป ศาสนาจกัรกค็อย ๆ ถลำไปสสูภาพของการละทิง้
ความเชือ่ การสบืทอดในฐานะปโุรหติถกูตดัขาด และศาสนาจกัรใน
ฐานะองคกรบนแผนดินโลกที่ดำเนินการภายใตการนำทางจาก
สวรรคและมีอำนาจที่จะประกอบพิธีการทางวิญญาณก็ไมสามารถ
ดำรงอยตูอไปได” (in Conference Report, Oct. 1949, 23-26)
เอล็เดอรเดวดิ บ.ี เฮจท กลาววา “ศาสนาจกัรของพระเยซคูรสิตแหง
สิทธิชนยุคสุดทายประกาศตอโลกวา ศาสนาจักรนี้เปนการฟนฟู
ศาสนาจกัรของพระครสิต การฟนฟเูปนเรือ่งจำเปนเพราะศาสดาและ
อัครสาวก ผูที่เปนรากฐานของศาสนาจักรดั้งเดิมของพระเจาถูก
สังหารหรือไมก็ถูกจับไป ปจจุบันศาสนาจักรสรางอยูบนรากฐาน
ของศาสดาและอัครสาวก โดยมีพระเยซูคริสตเปนศิลามุมเอก
ดวยเหตนุี ้จงึไมใชการปฏริปู การแกไขปรบัปรงุ การจดัระเบยีบใหม
หรือ เปนเพียงนิกาย แตเปนศาสนาจักรของพระเยซูคริสตที่ไดรับ
การฟนฟใูนยคุสดุทายนี”้ (in Conference Report, Apr. 1986, 7; or

Ensign, May 1986, 7)
หลักแหงความเชื่อขอ 6 อัครสาวก
ประธานกอรดอน บ.ี ฮงิคลยี อธบิายวา
“คำวา อคัรสาวก ตามทีม่าของมนั มคีวามหมายตามตวัอักษรวา ‘คน
ทีถ่กูสงออกไป’ หากอธบิายคำนยิามดงักลาววา ‘คนทีถ่กูสงออกไป
พรอมดวยอำนาจและความรับผิดชอบที่แนนอน’ ก็จะบรรยายได
อยางเหมาะสมถึงการเรียกดังที่มอบใหในสมัยที่พระเจาของเรา
ทรงดำเนนิบนแผนดนิโลก และดงัทีม่อบใหในสมยัของเรา
“…เมือ่ [อคัรสาวกชดุแรกของสมยัการประทานนี]้ ไดรบัเลอืก พวก
ทานมาประชุมกันในเคิรทแลนดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ ป 1835
ออลิเวอร คาวเดอร ีผทูำหนาทีพ่นกังานจดบนัทกึการประชมุดงักลาว
เขียนไวในบันทึกมีความวา
“‘ประธานสมธิเสนอคำถามตอไปนี:้ มคีวามสำคญัอะไรตดิมากบัการ
เรยีกอคัรสาวกสบิสอง ซึง่แตกตางจากการเรยีกหรอืจากเจาหนาทีค่น
อืน่ ๆ ในศาสนาจกัร
“‘หลังจากสนทนาคำถาม…ประธานโจเซฟ สมิธ จูเนียร ไดใหขอ
สรปุไวดงันี้
“‘บุคคลเหลานั้นเปนอัครสาวกสิบสอง ผูไดรับเรียกสูตำแหนงของ
คณะทีป่รกึษาสงู [สภาสงู] ทีเ่ดนิทาง ผคูวบคมุโบสถตาง ๆ  ของสทิธิ
ชน ในบรรดาคนตางชาต ิทีไ่มมฝีายประธาน เขาตองเดนิทางและสัง่
สอนในบรรดาคนตางชาต ิจนกวาพระเจาจะทรงบญัชาเขาใหไปหา
ชาวยวิ เขาตองถอืกญุแจของการปฏบิตัศิาสนกจินี ้ไขประตอูาณาจกัร
สวรรคใหแกประชาชาตทิัง้สิน้ และสัง่สอนพระกติตคิณุแกทกุผคูน
นี่เปนพลัง อำนาจ และคุณธรรมในการเปนอัครสาวกของเขา’
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith
[Salt Lake City: Deseret Book Co., 1938], p. 74)
“ตามที่อธิบายไวในการเปดเผยเพิ่มเติม เขาตองทำงานภายใตการ
กำกับดูแลของฝายประธานสูงสุด และออกไปในฐานะ ‘พยาน
พเิศษถงึพระนามของพระครสิตในทัว่โลก’ (ค.พ.107:23)
“เมื่อเขาตองการความชวยเหลือในหนาที่นี้ เขาจะขอความชวย
เหลอืจากสาวกเจด็สบิ และจากนัน้กค็นอืน่ ๆ  ขึน้อยกูบัสถานการณ”
(in Conference Report, Apr. 1984, 73-75; or Ensign, May 1984, 50-
51)

หลักแหงความเชื่อขอ 6 ศาสดา
เอล็เดอรฮวิจ บ.ี บราวน ขณะเปนผชูวยโควรมัอคัรสาวกสบิสอง ไดให
“ภาพของศาสดา” ไวดงันี้
“คุณลักษณะตอไปนี้ควรทำใหรูถึงขอแตกตางของคนที่อางวา
เปนศาสดา
“ก. เขาจะกลาวอางอยางกลาหาญวาพระผเูปนเจาไดตรสัผานเขา
“ข. คนใดก็ตามที่กลาวอางเชนนั้นจะตองเปนผูทรงเกียรติที่มีขาว
สารล้ำคา ไมใชเรือ่งผสีางเทวดา ไมใชพรายกระซบิ ไมใชสมรรถนะ
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ในการมองทีเ่หนอืมนษุย แตเปนถอยแถลงแหงความจรงิทีช่าญฉลาด
“ค. คนใดก็ตามที่อางวาเปนศาสดาของพระผู เปนเจาจะตอง
ประกาศขาวสารของพระองคโดยไมมีความเกรงกลัวใด ๆ ทั้งสิ้น
และไมออนขอใหกบัความคดิเหน็ของสาธารณชน
“ง. หากเขากำลงัพดูแทนพระผเูปนเจา เขาจะออนขอใหไมได ถงึแม
สิ่งที่เขาสอนจะเปนเรื่องใหม และตรงขามกับคำสอนอันเปนที่ยอม
รับของยุคสมัย ศาสดาเปนพยานถึงสิ่งที่เขาเห็นและไดยินมา และ
จะไมพยายามพิสูจนโดยการโตเถียง ขาวสารของเขาตางหากที่
สำคญัไมใชตวัเขา
“จ. บุคคลดังกลาวจะตองพูดในพระนามของพระเจาวา ‘พระเจา
ตรสัแกขาพเจาดงันีว้า’ เชนเดยีวกบัทีโ่มเสส โยชูวา และคนอืน่ ๆ  ทำ
“ฉ. บุคคลดังกลาวจะทำนายเหตุการณในอนาคตในพระนามของ
พระเจา และสิง่นัน้จะเกดิขึน้ เชนเดยีวกบัทีอ่สิยาหและเอเศเคยีลทำ
“ช. เขาจะไมมีเฉพาะขาวสารที่สำคัญในยุคสมัยของเขาเทานั้น แต
มักจะมีขาวสารสำหรับกาลขางหนาทั้งหมด เชนเดียวกับที่ดาเนียล
เยเรมยี และคนอืน่ ๆ มี
“ซ. เขาจะตองมคีวามกลาหาญและศรทัธามากพอทีจ่ะอดทนตอการ
ขมเหงและสละชวีติของตนหากจำเปน เพือ่อุดมการณทีเ่ขาเลือ่มใส
เชนเดยีวกบัทีเ่ปโตร ยากอบ เปาโล และคนอืน่ ๆ  ทำ
“ฌ. บุคคลดังกลาวจะประณามความชั่วรายโดยไมกลัวเกรง ผูคน
ในสมัยของเขาจะปฏิเสธหรือไมก็ขมเหงเขาอยางกวางขวาง แตคน
ชัว่อายตุอ ๆ ไป และลกูหลานของคนทีข่มเหงเขาจะสรางอนสุาวรยี
เพื่อเปนเกียรติแกเขา
“ญ. บุคคลดังกลาวจะตองสามารถทำสิ่งที่เหนือมนุษย สิ่งที่มนุษย
ไมสามารถทำไดหากปราศจากความชวยเหลือของพระผูเปนเจา
ผลที่ตามมาหรือผลอันเกิดจากขาวสารและงานของเขาจะเปน
หลักฐานยืนยันถึงการเรียกในฐานะศาสดาของเขา ‘โดยผลของ
เขาเจาจะรูจักเขา’
“ฎ. คำสอนของเขาจะตองสอดคลองกับพระคัมภีร ถอยคำและ
คำเขยีนของเขาจะกลายเปนพระคมัภรี” (The Profile of a Prophet,
5-6)

หลักแหงความเชื่อขอ 6 ศิษยาภิบาล (อธิการ)
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี
สอนวา “อธกิารคอืผคูวบคมุดแูล
ผูเลี้ยงแกะ ศิษยาภิบาล และผู
พพิากษาฝงูแกะของเขา” (A New
Witness for the Articles of Faith,
352)
เอล็เดอรโรเบริต ด.ี เฮลส สมาชกิ
ในโควรมัอคัรสาวกสบิสองกลาว
วา “สมาชิกทุกคนของศาสนา

จกัรสามารถไปหาอธกิารของเขาไดเมือ่ตองการความชวยเหลอื และ

สามารถวางใจไดในความรกัทีอ่ธกิารมตีอเขา ทัง้ยงัสามารถเชือ่มัน่
ไดในการทำตามคำแนะนำของทาน อธิการเรียนรูที่จะไมตัดสินผู
คนตามมาตรฐานของความดพีรอม อธกิารเรยีนรวูาเขาจะชืน่ชมยนิ
ดกีบัความกาวหนาของคนทีเ่ขาดแูล” (in Conference Report, Apr.
1985, 36; or Ensign, May 1985, 29)
หลักแหงความเชื่อขอ 6 ผูสอน
เอ็ลเดอรเดวิด โอ. แมคเคย กลาวไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา “ความรบัผดิชอบทีต่กอยกูบัมนษุย ไมมคีวาม
รบัผดิชอบใดยิง่ใหญกวาการเปนครขูองลกู ๆ  ของพระผเูปนเจา” (in
Conference Report, Oct. 1916, 57)
หลักแหงความเชื่อขอ 6 ผูประสาทพร
ประธานโธมัส เอส. มอนสัน ที่ปรึกษาในฝายประธานสูงสุด
อธบิายวา
“พระเจาองคเดียวกับที่ทรงจัดเตรียมเลียโฮนาใหแกลีไฮ ทรงจัด
เตรียมของประทานอันล้ำคาและหายากใหแกทานและขาพเจาใน
ปจจบุันนีด้วยเพือ่ใหการนำทางแกชวีติของเรา เพือ่แสดงใหเหน็ถงึ
อันตรายที่ เปนภัยตอความปลอดภัยของเรา  และเพื่อช้ีทาง
แมทางที่ปลอดภัย ไมใชไปสูแผนดินที่สัญญาไว แตไปสูบานบน
สวรรคของเรา ของประทานทีข่าพเจาพดูถงึคอืปตพุรของทาน สมาชกิ
ของศาสนาจักรที่มีคาควรทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับสมบัติสวน
ตวัอันล้ำคาและสดุจะประมาณคาไดดงักลาว
“‘ปตุพร’ ฝายประธานสูงสุดเขียนไวในจดหมายถึงประธานสเตค
‘เปนคำประกาศทีไ่ดรบัการดลใจถงึเชือ้สายของผรูบั และเมือ่มอบให
โดยพระวิญญาณ จะเปนถอยแถลงที่ไดรับการดลใจและเปนการ
พยากรณ ถงึภารกจิในชวีติของผรูบั พรอมดวยพรดงักลาว ผปูระสาท
พรอาจไดรับการกระตุนเตือนใหเอยถึงขอควรระวังและคำตักเตือน
เพือ่ทำใหภารกจิในชวีติของบคุคลผนูัน้บรรลผุลในปตพุรจะบอกไว
ชัดเจนเสมอวาความเปนจริงของพรที่สัญญาไวทั้งหมดขึ้นอยูกับ
ความซื่อสัตยตอพระกิตติคุณของพระเจาของเรา ซึ่งผูประสาทพร
เปนผรูบัใชของพระองค’ (First Presidency letter to stake presidents,
28 June 1958)
“ใครคอืชายผนูี ้ผปูระสาทพรผนูี ้ผทูีก่ารเปนผพูยากรณและอำนาจ
ฐานะปุโรหิตเชนนั้นมาสูเขา? เขาไดรับการเรียกอยางไร? สภา
อัครสาวกสิบสองมีความรับผิดชอบพิเศษเกี่ยวกับการเรียกบุคคล
ดงักลาว จากประสบการณของขาพเจา ขาพเจาเปนพยานวาผปูระสาท
พรไดรบัเรยีกจากพระผเูปนเจาโดยการพยากรณ พระบดิาบนสวรรค
ของเราจะทรงเปดเผยไดอยางไรหากผูนั้นไมไดรับอำนาจการพยา
กรณ? ผปูระสาทพรดำรงตำแหนงทีไ่ดรบัการวางมอืแตงตัง้ในฐานะ
ปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็ค อยางไรก็ตาม ตำแหนงผูประสาทพรเปน
ตำแหนงของการใหพร ไมใชการบรหิาร ขาพเจาไมเคยเรยีกชายใด
สูตำแหนงอันศักดิ์สิทธิ์นี้หากขาพเจาไมรูสึกถึงอิทธิพลของพระ
เจาทีน่ำทางในการตดัสนิใจ” (in Conference Report, Oct. 1986, 81-
82; or Ensign, Nov. 1986, 65)

หลักแหงความเชื่อขอ 7 ของประทาน
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แหงพระวิญญาณ
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีเขยีนวา
“โดยพระคุณของพระผูเปนเจา-พรอมดวยการอุทิศ ศรัทธา และ
การเชื่อฟงในสวนของมนุษย-พรพิเศษทางวิญญาณที่ เรียกวา
ของประทานแหงพระวญิญาณ จะถกูมอบใหแกมนษุย การจะไดรบั
พรนั้นเปนไปโดยการเชื่อฟงกฎเสมอ แตเพราะมีใหอยางเต็มที่แก
ทกุคนทีเ่ชือ่ฟง จงึเรยีกวาของประทาน…
“จดุประสงคของของประทานคอื เพือ่นำทาง กระตนุ และสัง่สอนผู
ซือ่สตัย เพือ่เขาจะไดสนัตใินชวีตินีเ้ปนมรดก และไดรบัการนำทาง
ไปสชูวีตินรินัดรในโลกทีจ่ะมาถงึ การมขีองประทานเปนหลกัฐาน
ที่แสดงใหเห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของงานของพระเจา” (Mormon
Doctrine, 314)
“ศาสดาโจเซฟ สมธิ สอนวา “เปาโลกลาววา ‘และใหคนหนึง่มขีอง
ประทานแหงการพูดภาษา อีกคนหนึ่งมีของประทานแหงการ
พยากรณ และอกีคนหนึง่มขีองประทานแหงการรกัษา’ และอนึง่ ‘ทกุ
คนพยากรณหรอื ทกุคนพดูไดหลายภาษาหรอื ทกุคนแปลหรอื’ เหน็
ไดชดัวาทกุคนไมไดมขีองประทานหลายอยาง แตคนหนึง่ไดรบัของ
ประทานอยางหนึง่ และอกีคนหนึง่ไดรบัของประทานอกีอยางหนึง่-
ทกุคนไมไดพยากรณ ทกุคนไมไดพดูหลายภาษา ทกุคนไมไดทำสิง่
อัศจรรย แตทุกคนไดรับของประทานแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์
บางครั้งเขาพูดหลายภาษาและพยากรณในวันเวลาของอัครสาวก
และบางคราวเขาก็ไมไดทำเชนนั้น เปนเชนเดียวกันนี้กับเราดวย”
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, 243)
หลักแหงความเชื่อขอ 7 ของประทานแหง
การพูดภาษาและการแปลภาษา
เอ็ลเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี สอนวา ของประทานแหงการพูด
ภาษาและการแปลภาษา “มสีองแบบไดแก (1) การเรยีนรทูีจ่ะพดูภาษา
ตางประเทศ เพื่อจะเขาใจคำพูดของชาวตางชาติ และเพื่อแปลสิ่งที่
เขยีนไวในภาษาอืน่ และ (2) การพดูหรอืการเขาใจภาษาตางประเทศ
และภาษาซึ่งไมเปนที่รูจักโดยไมมีการครุนคิดมากอน แบบแรกมี
ความสำคัญมากกวาและถูกมอบใหโดยทั่วไปมากกวา แบบที่สอง
นาทึ่งมากกวาและอาจจะเกี่ยวของกับภาษาที่พูดโดยผูอื่นซึ่งใน
เวลานี้เปนภาษาที่ยังใชกันอยูหรือเปนภาษาที่ตายแลวและไมเปน
ทีร่มูานานในบรรดามนษุย ตวัอยางเชน บางคนพดูภาษาอดามคิ ลวนๆ
(pure Adamic language)
“แรกเริ่มเดิมที ทั้งของประทานแหงการพูดภาษาและของประทาน
แหงการแปลภาษาถูกมอบใหเพื่อการสั่งสอนพระกิตติคุณ ผูสอน
ศาสนาเรียนรูภาษาของผูคนที่เขาทำงานดวย และบางครั้งก็ไดรับ
พลังอำนาจในชวงเวลาสั้น ๆ เพื่อสั่งสอนและเขาใจโดยไมตอง
ศกึษาและพยายามทำความเขาใจ…
“ภาษาและการแปลภาษาเปนของประทานที่อันตรายที่สุดและ
ลอกเลียนแบบไดงายที่สุดในบรรดาของประทานทั้งหมดของพระ
ผูเปนเจา มนุษยสามารถพูดและแปลโดยพลังสติปญญา และดวย

เหตนุีจ้งึใชความสามารถของตนเพือ่สอนเรือ่งโกหกหลอกลวง และ
สงเสรมิศาสนานอกรตี ลซูเิฟอรสามารถทำใหผตูดิตามเขาพดูเรือ่งไร
สาระในภาษาทีพ่วกมารรจูกัได” (A New Witness for the Articles of
Faith, 374)
หลักแหงความเชื่อขอ 7 การพยากรณ
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ อธิบายวา “การพยากรณ คือ การไดรับ
และประกาศคำของพระผูเปนเจา และเปนการแถลงพระประสงค
ของพระองคตอผูคน หนาที่ของการทำนาย ซึ่งมักจะถือเปนสิ่งพื้น
ฐานอยางเดียวของการพยากรณ เปนลักษณะอยางหนึ่งในบรรดา
หลาย ๆ ลกัษณะของอำนาจนีท้ีป่ระทานมาจากเบือ้งบน ศาสดาอาจ
มีเรื่องราวของอดีตมากเทากับปจจุบันและอนาคต ศาสดาอาจจะ
ใชของประทานของตนเองในการสอนโดยอาศัยประสบการณ
ของเหตุการณที่ผานมาเชนเดียวกับในการบอกลวงหนาถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้น ศาสดาของพระผูเปนเจาไดรับความไววางใจจากพระองค
โดยมีสิทธิพิเศษที่จะเรียนรูพระประสงคและแบบแผนของพระ
องค” (Articles of Faith, 228)
หลักแหงความเชื่อขอ 7 การรักษา
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ กลาวไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อคัรสาวกสบิสองวา “เราเชือ่ในของประทานแหงการรกัษา สำหรบั
ขาพเจา ของประทานนีป้ระกอบดวยการรกัษาทัง้รางกายและวญิญาณ
พระวิญญาณตรัสสันติแกจิตวิญญาณ การปลอบประโลมทางวิญ
ญาณนี้ไดมาโดยการทูลขอของประทานทางวิญญาณ ซึ่งถูกอางถึง
และแสดงใหประจกัษในหลาย ๆ วธิ ีของประทานเหลานีม้อียอูยาง
มากมายในศาสนาจักรทุกวันนี้ มาจากการใชประจักษพยานอยาง
เหมาะสมและถอมใจ และมาโดยผานการใหพรผูปวยหลังจาก
ชโลมดวยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระคริสตทรงเปนแพทยที่ยิ่งใหญ ผู
ทรงทำใหคนตายฟน ‘ดวยการรกัษาอยใูนปกของพระองค’ (2 นไีฟ
25:13) ขณะที่พระผูปลอบโยนทรงเปนสื่อกลางของการรักษา” (in
Conference Report, Apr. 1992, 6; or Ensign, May 1992, 7)
หลักแหงความเชื่อขอ 7 ของประทาน
ทางวิญญาณอื่น ๆ
เอล็เดอรดลัลิน เอช. โอคส อธบิายวา
“ในการใหพรฐานะปุโรหิต ผูรับใชของพระเจาจะใชฐานะปุโรหิต
ตามการกระตุนเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อเรียกหาอำนาจ
แหงสวรรคอันจะเปนประโยชนตอบุคคลที่ไดรับพร พรดังกลาว
ประสาทโดยผูดำรงฐานะปุโรหิตแหงเม็ลคิเซเด็ค ซึ่งมีกุญแจของ
พรทางวญิญาณทัง้หมดของศาสนาจกัร (ด ูค.พ.107:18, 67)
“มีพรฐานะปุโรหิตมากมายหลายแบบ ขณะที่ขาพเจายกตัวอยาง
ขอใหจำไววาพรฐานะปโุรหติมไีวสำหรบัทกุคนทีต่องการ แตจะให
เฉพาะคนที่ขอ
“…ปตพุรจะมอบโดยผปูระสาทพรทีไ่ดรบัการวางมอืแตงตัง้
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“บคุคลทีป่รารถนาการนำทางในการตดัสนิใจครัง้สำคญัจะสามารถ
รับพรฐานะปุโรหิตได บุคคลที่ตองการพลังพิเศษทางวิญญาณ
เพื่อเอาชนะการทาทายสวนตัวสามารถรับพรได ผูจะเปนมารดา
สามารถรบัพรกอนใหกำเนดิ ครอบครวัสทิธชินยคุสดุทายจำนวนมาก
จดจำโอกาสอันศักดิ์สิทธิ์ที่บิดาผูมีคาควรใหพรฐานะปุโรหิตแก
บตุรชายหรอืบตุรสาวทีจ่ะแตงงานมกัจะขอพรฐานะปโุรหิตจากบดิา
กอนทีล่กูจะจากบานไปเพือ่จดุประสงคอืน่ เชน การศกึษา การเปน
ทหาร หรอืการเดนิทางไกล…
“ผสูอนศาสนาทีไ่ดรบัเรยีกใหมมกัจะขอพรของบดิากอนจะจากไป…
“พรทีใ่หในโอกาสตาง ๆ ดงัทีข่าพเจาพดูถงึ บางครัง้เรยีกวาพรแหง
การปลอบโยนหรือคำแนะนำ ซึ่งมักจะใหโดยบิดาหรือสามี หรือ
เอ็ลเดอรคนอื่น ๆ ในครอบครัว ตลอดจนสามารถบันทึกเสียงและ
จดไวในบนัทกึครอบครวัได เพือ่การนำทางสวนตวัทางวญิญาณของ
ผทูีไ่ดรบัพร” (in Conference Report, Apr. 1987, 44; or Ensign, May
1987, 36)
หลักแหงความเชื่อขอ 8 พระคัมภีร

เอ็ลเดอรจีน อาร. คุก สมาชิก
แหงสาวกเจ็ดสิบ เขียนวา “ขอบ
พระทัยสำหรับพระคัมภีร ขอบ
พระทัยพระเจาสำหรับพระคำ
ของพระองคที่เปยมไปดวยพระ
วิญญาณ ทานจะไมเผชิญสิ่งใด
ในชีวิตที่ไมมีหลักธรรมพื้นฐาน
อยใูนพระคมัภรี กญุแจ คอื เขาใจ
พระคมัภรี และบอกเลาใหครอบ

ครัวของทานฟง นีไฟสอนถึงคุณคาของพระคัมภีรเมื่อเขากลาววา
‘เทพพดูโดยอำนาจของพระวญิญาณบรสิทุธิ ์ดงันัน้เทพจงึพดูคำของ
พระครสิต ดงันัน้ขาพเจากลาวกบัทานวา จงชืน่ชมอยดูวยคำของพระ
ครสิต เพราะดเูถดิ คำของพระครสิตจะบอกทานทกุสิง่ทีท่านควรทำ’
(2 นไีฟ 32:3) เปนทีป่ระจกัษชดัวาพระเจาทรงมคีำตอบใหไวในพระ
คมัภรีหากเราจะคนหา” (Raising Up a Family to the Lord [1993],
47)
หลักแหงความเชื่อขอ 8 พระคัมภีรไบเบิล
เปน “คำของพระผูเปนเจาตราบที่แปลมัน
ถูกตอง”
ประมาณหกรอยปกอนการประสูติของพระเยซูคริสต ศาสดานีไฟ
เหน็ลวงหนาถงึการออกมาของงานเขยีนศกัดิส์ทิธิท์ีเ่รารจูกัในชือ่วา
พระคมัภรีไบเบลิ (ด ู1 นไีฟ 13:20-25) อยางไรกต็าม นไีฟพยากรณ
ไวดวยถึงการทำใหเนื้อความบางสวนในพระคัมภีรไบเบิลแผลงไป
การเปลีย่นแปลงเหลานีใ้นพระคมัภรีไบเบลิ ตามทีน่ไีฟเหน็ในภาพ
เปนผลจากการทำงานของ “ศาสนาจกัรใหญและนาชงิชงั” ซึง่จะเอา
“ขอความหลายตอนซึง่แจงชดั และมคีาทีส่ดุไป…และเอาพนัธสญัญา
หลายขอของพระเจาไปดวย”
“และสิ่งทั้งหมดนี้เขาทำไปเพื่อเขาจะไดบิดเบือนทางที่ถูกตองของ

พระเจา เพื่อเขาจะไดทำใหลูกหลานมนุษยตาบอดและใจแข็ง
กระดาง” (1 นไีฟ 13:26-27; ด ูขอ 28-29 ดวย)
ถงึแมเราจะรวูาพระคมัภรีไบเบลิถูกทำใหเนือ้ความบางสวนแผลงไป
และอาจจะมกีารเพิม่เตมิทีเ่ลนิเลออืน่ ๆ  การลบออก หรอืการเปลีย่น
แปลงมาหลายศตวรรษ แตเรายงัคงมคีวามเชือ่มัน่ไดวาพระหตัถทีท่รง
นำทางของพระเจาทรงปกปกรกัษาพระคมัภรีเลมนี ้และวามนัมคีณุ
คาใหญหลวงตอเราในปจจบุนั ประธานเอสรา แทฟท เบน็สนั สอนวา
“ขาพเจารักพระคัมภีรไบเบิล ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญา
ใหม มันเปนแหลงของความจริงที่ยิ่งใหญ ทั้งยังสอนเราเกี่ยวกับ
พระชนมชีพและการปฏิบัติศาสนกิจของพระอาจารย เราเรียนรู
จากหนาตาง ๆ  ในหนงัสอืนีถ้งึพระหตัถของพระผเูปนเจาทีท่รงชีน้ำ
กิจการงานของผูคนของพระองคตั้งแตเริ่มตนประวัติศาสตรของ
แผนดนิโลก จงึไมควรดนัทรุงัทีจ่ะประเมนิวาพระคมัภรีไบเบลิมผีล
กระทบตอประวตัศิาสตรของโลกต่ำเกนิไป หนงัสอืเลมนีเ้ปนพรแก
ชวีติของคนชัว่อายตุาง ๆ
“แตถงึแมจะผานไปหลายชัว่อาย ุกไ็มมพีระคมัภรีออกมาสลูกูหลาน
มนษุยอกี โดยทีไ่มมกีารเปดเผยเพิม่เตมิคอยนำทางเขา มนษุยจงึเริม่
ตคีวามพระคมัภรีไบเบลิตางกนัออกไป มศีาสนาจกัรและคำสอนทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ซึ่งตางก็ใชพระคัมภีรไบเบิลเปนฐาน
อำนาจของเขา
“แตการนี้ไมไดทำใหคาของพระคัมภีรไบเบิลลดนอยลงแตอยางใด
หนงัสอืทีศ่กัดิส์ทิธิด์งักลาวมคีาเกนิจะประมาณไดสำหรบัลกูหลาน
มนษุย ตามจรงิแลว ขอความจากพระคมัภรีไบเบลินีเ่องทีด่ลใจศาสดา
โจเซฟ สมธิ ใหเขาไปในปาใกลบานและคกุเขาสวดออนวอน สิง่ที่
เกดิขึน้ตอจากนัน้คอื ภาพทีม่าปรากฏอนัรงุโรจนซึง่เริม่ตนการฟนฟู
ความสมบูรณของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสตบนแผนดินโลก
อีกทั้งเริ่มกระบวนการของการนำพระคัมภีร เลมใหมออกมา
เพื่อยืนเคียงบาเคียงไหลกับพระคัมภีรไบเบิลในการเปนพยานตอ
โลกทีช่ัว่รายวา พระเยซคูอืพระครสิต วาพระผเูปนเจาทรงพระชนม
และทรงรกัลกู ๆ  ของพระองค และยงัคงเกีย่วพนัโดยใกลชดิในความ
รอดและความสงูสงของเขา” (in Conference Report, Oct. 1986, 100-
101; or Ensign, Nov. 1986, 78)

หลักแหงความเชื่อขอ 8 พระคัมภีรมอรมอน
ประธานกอรดอน บี. ฮิงคลีย กลาววา “ขาพเจาขอบพระทัยพระ
ผูทรงฤทธานุภาพสำหรับประจักษพยานที่ขาพเจามีตอพระคัมภีร
มอรมอน สหายที่ยอดเยี่ยมของพระคัมภีรไบเบิลอันศักดิ์สิทธิ์…
การทดสอบหนงัสอืกค็อืการอานหนงัสอืนัน้ ขาพเจาพดูในฐานะคน
หนึง่ทีอ่านหนงัสอืเลมนีค้รัง้แลวครัง้เลา และไดลิม้รสความสวยงาม
ความลึกล้ำ และพลังอำนาจของมัน ขาพเจาถามทานวา เปนไปได
หรือที่โจเซฟ สมิธ ชายหนุมผูเติบโตในเขตชนบทของนิวยอรค
และไมมีการศึกษา สามารถบอกใหเขียนตามในเวลาที่สั้นมาก
จากหนงัสอืทีม่คีวามซบัซอนเหลอืเกนิทวาสอดคลองกนัอยางยิง่ใน
เนือ้หาทัง้หมด เตม็ไปดวยตวัละครจำนวนมากและมขีอบเขตทีก่วาง
ขวางเหลือเกิน? เปนไปไดหรือไมที่ความสามารถของเขาแตอยาง
เดยีวจะสามารถสรางสรรคภาษา ความคดิ และการดลใจทีท่ำใหคน
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หลายลานคนทั่วโลกอานและพูดวา ‘หนังสือเลมนี้จริง’?” (in
Conference Report, Oct. 1993, 71; or Ensign, Nov. 1993, 51-52)
หลักแหงความเชื่อขอ 9 การเปดเผยตอเนื่อง
เอล็เดอรเดวดิ บ.ี เฮจท กลาววา
“ลกัษณะเดนของศาสนาจกัร คอื สทิธทิีจ่ะไดรบัการเปดเผยตอเนือ่ง
จากพระเจา…ปจจุบัน ศาสนาจักรของพระเจาไดรับการนำทางโดย
ความสัมพันธกับพระผูเปนเจาแบบเดียวกับที่มีอยูในสมัยการ
ประทานแตเกากอน
“ไมไดอางถึงสิทธินี้อยางพลอย ๆ ขาพเจาทราบวามีการเปดเผย
เหมือนกับที่ขาพเจาเปนพยานถึงเรื่องศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผูอื่นที่ดำเนิน
งานของพระองคก็เคยประสบมาเชนกัน
“หลักธรรมของการเปดเผยโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เปนหลักธรรม
พื้นฐานของศาสนาจักรของพระเจา ศาสดาของพระเจาไดรับการ
เปดเผยโดยกระบวนการนี้ สมาชิกแตละคนของศาสนาจักรอาจจะ
ไดรับการเปดเผยเพื่อยืนยันความจริงดวย” (in Conference Report,
Apr. 1986, 7; or Ensign, May 1986, 7-8)
เอ็ลเดอรเจมส อี. เฟาสท แถลงไวขณะที่เปนสมาชิกในโควรัมอัคร
สาวกสบิสองวา
“กระบวนการนี้ของการเปดเผยตอเนื่องมาสูศาสนาจักรบอยมาก
ประธานวลิฟอรด วดูรฟัฟกลาววา ‘อำนาจนีอ้ยใูนพระอรุะของพระผู
เปนเจาผทูรงฤทธานภุาพ และพระองคทรงแบงใหแกศาสดาผรูบัใช
ของพระองคทลีะวนัตามความตองการของเขาเพือ่เสรมิสรางไซอนั’
(in Journal of Discourses, 14:33) เปนเรือ่งจำเปนสำหรบัศาสนาจกัร
ทีจ่ะทำใหภารกจิสำเรจ็ หากปราศจากการเปดเผย เราจะลมเหลว…
“เรามิไดเรียกรองความไมผิดพลาดหรือความดีพรอมในศาสดา ผู
พยากรณ และผู เปดเผย แตขาพเจากลาวดวยความถอมใจวา
ขาพเจานัง่อยใูนกลมุคนเหลานี ้และเชือ่วาความปรารถนาทีย่ิง่ใหญ
ที่สุดของพวกทาน คือ ที่จะรูและทำตามพระประสงคของพระบิดา
บนสวรรคของเรา ผทูีน่ัง่ในสภาสงูสดุของศาสนาจกัรนี ้และมสีวน
รวมตามการดลใจทีเ่กดิขึน้และการตดัสนิใจทีท่ำลงไป รวูาความสวาง
และความจริงนี้อยูนอกเหนือเหตุผลและสติปญญาของมนุษย
ความรูสึกที่ลึกซึ้งและศักดิ์สิทธิ์นี้ เกิดขึ้นดั่งน้ำคางจากสวรรค
และอยูกับพวกทานแตละคนและทั้งกลุม ดวยการดลใจนี้ เราจึง
สามารถกาวไปไดในความเปนหนึง่และความปรองดองอยางสมบรูณ”
(in Conference Report, Sept.-Oct. 1989, 10, 12; or Ensign, Nov.
1989, 10-11)
เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ เขยีนวา “พระคมัภรีฉบบัจรงิยงัคงเปดอยู
ทั้งยังมีการเพิ่มเติมขอความหลายบรรทัดและกฎเกณฑหลายขอเขา
ไปดวย และยังคงประทานการเปดเผย ซึ่งมีความสำคัญและความ
สมบูรณอันรุงโรจนล้ำหนาสิ่งที่บันทึกไวแตเดิม ใหแกศาสนาจักร
และประกาศตอโลก” (Articles of Faith, 311)

หลักแหงความเชื่อขอ 10 การรวมอิสราเอล
เมือ่พูดถงึเชือ้สายอสิราเอลในสมยัโบราณ เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ
เขียนวา
“ชาวอสิราเอลกระจดักระจายไปในบรรดาประชาชาตอิยางสมบรูณ
จนทำใหผูที่กระจัดกระจายนี้เปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มและการ
ขยายของการแบงแยกครัง้ใหญเกอืบจะทกุครัง้ของครอบครวัมนษุย
งานแหงการกระจัดกระจายนี้เกิดขึ้นหลายขั้นตอน และแผขยายไป
หลายพันป…
“ถึงแมจะถูกมนุษยทำลายพินาศยอยยับ และโลกไมรูอะไรเกี่ยว
กบัพวกเขาเลย แตอสิราเอลกไ็มไดหายไปจากพระผเูปนเจาของเขา
พระองคทรงรวูาไมวาพวกเขาจะถกูนำไปหรอืถูกขบัไปทีไ่หนกต็าม
แตใจของพระองคยังคงคิดถึงเขาดวยความรักเสมือนบิดา และ
แนนอนวาพระองคจะทรงนำเขาออกมาในเวลาที่เหมาะสมและ
โดยวิธีที่กำหนดไว สูสภาพของพรและอำนาจที่เหมาะสมกับผูคน
แหงพันธสัญญาของพระองค…การกระจัดกระจายเปนไปอยางสม
บรูณฉนัใด การรวมอสิราเอลกจ็ะเปนฉนันัน้” (Articles of Faith, 316,
328-29)
เมื่อพูดถึงเชื้อสายอิสราเอลในปจจุบัน ประธานโจเซฟ ฟลดิง สมิธ
สอนวา “ทุกคนที่นอมรับพระกิตติคุณจะกลับเปนของเชื้อสาย
อิสราเอล หรืออีกนัยหนึ่ง เขากลับเปนสมาชิกของเชื้อสายที่ไดรับ
เลือก หรือลูกหลานของเอบราแฮมโดยทางอิสอัคและยาโคบผูที่มี
สญัญาใหไว” (Doctrines of Salvation, 3:246; ด ูเอบราแฮม 2:10 ดวย)
ประธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล สอนวา “เวลานี้ การรวม
อสิราเอลประกอบดวยการเขารวมกบัศาสนาจกัรทีแ่ทจรงิ และการมา
สูความรูเรื่องพระผูเปนเจาที่แทจริง…ดวยเหตุนี้ บุคคลใดก็ตาม
ที่ยอมรับพระกิตติคุณที่ไดรับการฟนฟู และแสวงหาที่จะนมัสการ
พระเจาในภาษาของเขาเอง และกบัสทิธชินในประเทศทีเ่ขาอาศยัอยู
บคุคลนัน้กไ็ดทำตามกฎแหงการรวมอสิราเอล และเปนทายาทของพร
ทกุประการทีส่ญัญาไวกบัสทิธชินในวนัเวลาสดุทายนี”้ (Teachings of
Spencer W. Kimball, 439)

หลักแหงความเชื่อขอ 10 การกลับคืนมา
ของคนสิบเผา
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา “ในยคุมลิเลเนยีมทีจ่ะมาถงึ
อิสราเอล-ซึ่งนับแตการเสียชีวิตของโซโลมอน ถูกแบงออกเปน
สองอาณาจกัรทีไ่มปรองดองกนั ทำแตสงคราม และดือ้รัน้ ไดแก อาณา
จักรอิสราเอล ประกอบดวยคนสิบเผา และอาณาจักรยูดาห ประ
กอบดวยสวนที่เหลือ ทั้งสองอาณาจักรถูกทำลายและถูกจับไปเปน
เชลยนานมาแลว จนผคูนกระจดักระจายไปทัว่โลก-อสิราเอลจะกลบั
เปนประชาชาติเดียวอีกครั้ง บนภูเขาของอิสราเอล ในแผนดิน
ปาเลสไตนอันเปนถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษของเขา…เขาจะเชื่อใน
พระกิตติคุณอีกครั้ง และไดรับพรแหงบัพติศมา สิ่งเหลานี้จะเปน
ของเขาในวันเมื่อพระเจาผูทรงฟนคืนทรงปฏิบัติในบรรดาพวกเขา
พรเหลานีแ้ละพรของพระวหิารจะมใีหพวกเขา” (A New Witness for
the Articles of Faith, 641-42)
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หลักแหงความเชื่อขอ 10 “ไซอันจะถูก
สรางบนทวีปอเมริกา”

ประธานจอหน เทยเลอร ประกาศ
วา  “ เราอยูที่นี่ เพื่อเสริมสราง
ศาสนาจักรของพระผู เปนเจา
ไซอันของพระผู เปนเจา  และ
อาณาจักรของพระผูเปนเจา และ
เพื่อทำทุกสิ่งที่พระผูเปนเจาทรง
เรยีกรอง-อนัดบัแรก คอื ลางตวัเรา
ออกจากความเลวรายทัง้หมด จาก
ความโลภและความชั่วรายทุก
รูปแบบ ละทิ้งบาปทุกชนิด พยา

ยามใหมพีระวญิญาณของพระผเูปนเจา และชวยเสรมิสรางอาณาจกัร
ของพระองค จากนัน้กท็ำใหไซอนัสวยงาม มผีอูาศยัทีน่าพงึใจ มสีวน
ผักสวนผลไมที่นาพึงใจ จนไซอันเปนสถานที่ที่สวยงามที่สุดบน
แผนดนิโลก…ไซอนัจะเปนทีส่รรเสรญิและปลาบปลืม้ของทัง้โลกดวย”
(The Gospel Kingdom, sel. G.Homer Durham [1964], 221)
ประธานโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ กลาววา “เมือ่โจเซฟ สมธิ แปลพระคมัภรี
มอรมอน ทานเรียนรูวาอเมริกาคือแผนดินไซอันซึ่งถูกมอบใหแก
โจเซฟและลกูหลานของทาน และวาเมอืงไซอนั หรอื เจรซูาเลม็ใหม
จะถกูสรางบนแผนดนินี ้ทานเรยีนรดูวยวาเจรซูาเลม็ในปาเลสไตน
จะถูกสรางขึ้นใหมและกลายเปนเมืองศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสองเมืองนี้
เมืองหนึ่งในแผนดินไซอัน และเมืองหนึ่งในปาเลสไตน จะกลาย
เปนเมืองหลวงสำหรับอาณาจักรของพระผูเปนเจาระหวางมิลเล
เนยีม” (Doctrines of Salvation, 3:71)
เอล็เดอรบรซู อาร. แมคคองก ีอธบิายวา “สเตคแหงไซอนัในเวลานีจ้ะ
ตองไดรบัการเสรมิกำลงัและทำใหสมบรูณกอน จงึจะสามารถค้ำจนุ
และสนบัสนนุไซอนัทีถ่กูกำหนดไวได เมือ่ไซอนัไดรบัการสถาปนา
เตม็รปูแบบ มนัจะเปนโดยการเชือ่ฟงกฎของอาณาจกัรชัน้สงู ซึง่เปน
กฏที่ปฏิบัติในสเตคแหงไซอันเพียงสวนหนึ่งเทานั้น” (A New
Witness for the Articles of Faith, 592)
พระเจาทรงเปดเผยวา “ทีศ่นูยกลาง” ของเมอืงไซอนัในยคุสดุทาย คอื
อนิดเิพน็เดน็ซ มสิซรู ี (ด ูค.พ. 57:1-3) พระองคทรงเปดเผยดวยวา
ไซอันนี้ ซึ่งจะถูกสรางกอนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค (ดู
ค.พ. 29:7-8; 49:24-25) จะเปน “เจรูซาเล็มใหม แผนดินแหงสันติ
เมืองแหงการพักพิง ที่แหงความปลอดภัยสำหรับสิทธิชนของพระ
ผูเปนเจาสูงสุด
“และรัศมีภาพของพระเจาจะอยูที่นั่น และความนาหวาดกลัวของ
พระเจาจะอยูที่นั่นดวย ถึงขนาดที่คนชั่วรายจะไมมาสูมัน และจะ
เรียกมันวาไซอัน…
“…และมันจะเปนผูคนพวกเดียวที่จะไมทำสงครามกัน…
“และเหตุการณจะบังเกิดขึ้นคือ คนชอบธรรมจะถูกรวมออกจาก
บรรดาประชาชาตทิัง้ปวง และจะมาไซอนั” (ค.พ. 45:66-67, 69, 71)

หลักแหงความเชื่อขอ 10 “พระคริสตจะ
ทรงครองแผนดินโลกเอง”

เอ็บเดอรบรูซ อาร. แมคคองกี
เขียนวา “ในฐานะกษัตริยของ
ทั้งแผนดินโลก [พระเยซูคริสต]
จะทำใหประชาชาติทั้งหมดสิ้น
สดุอยางสมบรูณ และโดยการรวม
ภายใตหัวหนาองคเดียว มันจะ
กลบัเปนอาณาจกัรของพระผเูปน
เจาของเรา และของพระคริสต
ของพระองค พระองคจะทรง
ครองตลอดกาลและตลอดไป

จะไมมีกฎนอกจากกฎของพระองคเมื่อพระองคเสด็จมา และพระ
องคจะทรงนำผูพิพากษาและผูปกครองของพระองคกลับคืนมา
ดงัเชนตอนแรก” (A New Witness for the Articles of Faith, 642)
หลักแหงความเชื่อขอ 10 “แผนดินโลกจะ
ถูกทำใหมและไดรับรัศมีภาพแหงรมดีของมัน”
เอล็เดอรโจเซฟ ฟลดงิ สมธิ เขยีนไวขณะเปนสมาชกิในโควรมัอคัร
สาวกสบิสองวา
“การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญซึ่งจะมาถึงเมื่อพระคริสตพระผูชวยให
รอดของเราทรงเริ่มการปกครองมิล เล เนียมของพระองค
จะเปนการนำกลบัคนืสสูภาพทีเ่ปนมากอนการตกของแอดมั…
“สวรรคใหมและแผนดนิโลกใหมนีซ้ึง่จะดำรงอยเูมือ่พระเจาของเรา
เสดจ็มาครอง คอื แผนดนิโลกเดมิทีม่ทีองฟาใหม หรือถูกนำกลบัคนื
สคูวามสวยงามและสภาพเดมิของมนั ทกุสิง่จะถกูนำกลบัคนืเทาทีจ่ะ
เปนไปไดสสูภาพดงัทีม่นัเปนในการเริม่ตน” (The Restoration of All
Things [1945], 294-95)
หลักแหงความเชื่อขอ 11 “สิทธ์ิแหงการ
นมัสการพระผูเปนเจาผูทรงฤทธานุภาพ”
ในถอยแถลงป 1979 ฝายประธานสงูสดุประกาศวา
“ศาสนาจกัรของพระเยซคูรสิตแหงสทิธชินยคุสดุทายยอมรบัวาหลกั
สำคัญของสังคมอิสระ คือ หลักธรรมแหงเสรีภาพทางศาสนา การ
แปรญัตติครั้งแรกของรัฐธรรมนูญสหรัฐหามไมใหมี ‘กฎใดที่เกี่ยว
ของกบัการสถาปนาศาสนาหรอืขดัขวางการปฏบิตัศิาสนาอยางเสร’ี
สงัคมของเราเปนสงัคมทีส่นบัสนนุเสรภีาพในการนบัถอืศาสนา…
“ดวยเหตุนี้ เราจึงรูสึกเศราสลดตอความเพียรพยายามอยางไมหยุด
ยัง้ทีจ่ะกำหนดใหการไมมศีาสนา เชน อเทวนยิม หรอื ลทัธทิางโลก
เปนจุดยืนทางการของสหรัฐอเมริกา ฉะนั้นจึงบดบังและกัดกรอน
มรดกทางศาสนามากมายหลายแบบของประเทศของเรา…
“ตั้งแตตน ศาสนาจักรของพระเยซูคริสตแหงสิทธิชนยุคสุดทาย
ยอมรบัหลกัรฐัธรรมนญูทีว่ารฐับาลจะไมกำหนดศาสนาของรฐัขึน้มา
ทัง้จะไมหามการปฏบิตัทิางศาสนาอยางเสร…ี
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“แตหลักรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัความเปนกลางทางศาสนามไิดตองการ
ใหประเทศของเราเพิกเฉยตอมรดกทางศาสนาในประเทศนั้น รวม
ทัง้เจตนารมณทางศาสนาของผกูอตัง้ และความเชือ่ทางศาสนาอยาง
แรงกลาของผคูนและผนูำในชัว่อายตุาง ๆ  ทีน่บัถอืศาสนานัน้ ๆ  …
“ในฐานะที่เปนหลักธรรมปกครองความประพฤติในชีวิตของประ
ชาชนนบัลานของเรา ศาสนาควรเปนทีเ่คารพนบัถอืในชวีติสงัคมของ
ประเทศของเรา และควรใชพระนามของพระผเูปนเจาผทูรงฤทธานุ
ภาพดวยความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงออกตอสาธารณชน เราขอให
สมาชกิของเราและผทูีม่เีจตนาดทีกุแหงปกปองและยกยองมรดกทาง
วญิญาณและทางศาสนาของประเทศของเรา ตลอดจนตอตานอทิธพิล
ตาง ๆ  ทีจ่ะเปลีย่นจดุยนืโดยรวมของสหรฐัจากจดุยนืทางรฐัธรรมนญู
ของความเปน กลางมาเปนจุดยืนของการเปนปรปกษตอศาสนา”
(‘First Presidency Warns Against ‘Irreligion,’” Ensign, May 1979,
108-9)
หลักแหงความเชื่อขอ 11 “ใหเขานมัสการ
อยางใด ที่ใด หรือสิ่งใดที่เขาจะนมัสการ”
เอ็ลเดอรคารลอส อี. อเซย อดีตสมาชิกในฝายประธานแหงโควรัม
สาวกเจ็ดสิบ เตือนวา “อยาขัดแยงหรือโตแยงในขอปลีกยอยของ
คำสอน พระอาจารยทรงเตือนเราวา ‘วิญญาณของการขัดแยงยอม
ไมเปนของเรา แตเปนของมาร’ (3 นีไฟ 11:29) เราทำไมถูกตอง
หากเราใชกลอุบายของซาตานเพื่อพยายามทำใหบรรลุจุดหมายที่
ชอบธรรมความไมถกูตองดงักลาวรงัแตจะสงผลใหเกดิความขนุของ
หมองใจ สญูเสยีพระวญิญาณ และพายแพในทีส่ดุ” (in Conference
Report, Oct. 1981, 93; or Ensign, Nov. 1981, 68)
เอล็เดอรรัสเซลล เอม็. เนล็สนั สมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
กลาววา
“ขาพเจาเขาไปใน ‘หองทดลองของความใจกวาง’ เมื่อหลายเดือน
กอนคราวทีไ่ดรบัเกยีรตใิหเขารวมในสภาแหงศาสนาของโลก ทีน่ัน่
ขาพเจาไดมีโอกาสสนทนากับชายและหญิงที่ดีซึ่งเปนตัวแทนจาก
กลุมศาสนาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งไดรูถึงสวนดีของความหลาก
หลายทางชนชาตแิละวฒันธรรม ตลอดจนใครครวญอกีครัง้ถงึความ
สำคญัของเสรภีาพทางศาสนาและความใจกวาง
“ขาพเจาอัศจรรยใจตอการดลใจของศาสดาโจเซฟ สมิธ เมื่อทาน
เขียนหลักแหงความเชื่อขอสิบเอ็ด…
“ถอยคำทีส่งูสงนัน้ของความใจกวางทางศาสนาตรงตามการขมเหงที่
ศาสดาไดรับพอดี ครั้งหนึ่งทานเขียนวา ‘เวลานี้ขาพเจาถูกขมเหง
รนุแรงยิง่กวามนษุยคนใดบนแผนดนิโลก และคนกลมุนีด้วย…สทิธิ
อันชอบธรรมทั้งหมดของเราถูกเหยียบย่ำไวใตเทาของฝูงชนที่ทำ
รายเรา’
“โจเซฟ สมธิ อดทนตอการขมเหงทีม่าอยางไมขาดสายและเปนมรณ
สักขีอยางเหี้ยมโหดในที่สุด ดวยน้ำมือของคนที่มีจิตใจคับแคบ
ชะตากรรมอนัโหดรายของทานเปนเครือ่งเตอืนใจทีช่ดัแจงวาเราจะตอง
ไมทำใหตนเองรสูกึผดิตอบาป ใดกต็าม ทีเ่ปนผลพวงของความมจีติ

ใจคบัแคบ…
“…เมือ่ไมนานมานี ้ฝายประธานสงูสดุและอคัรสาวกสบิสองมมีตใิห
แถลงตอสาธารณชน ซึง่ขาพเจายกมากลาวดงันี้
“เปนความผิดทางศีลธรรมของบุคคลหรือกลุมใดก็ตามที่หมิ่น
ศักดิ์ศรีของผูอื่นโดยใชทฤษฎีที่โศกสลดและนารังเกียจของความ
เหนอืกวาทางเชือ้ชาตหิรือวัฒนธรรม
“เราขอใหคนทัง้ปวงทกุแหงหนผกูมดัตนเองอกีครัง้กบัแบบฉบบัทีม่ี
มายาวนานของความใจกวางและความเคารพซึ่งกันและกัน เราเชื่อ
อยางจริงใจวาเมื่อเรายอมรับกันดวยความเห็นอกเห็นใจและความ
เมตตากรุณา เราจะคนพบวาเราสามารถอยูรวมกับทุกคนไดอยาง
สนัตถิงึแมจะเราจะแตกตางกนัอยางมาก’” (in Conference Report,
Apr. 1994, 90, 93; or Ensign, May 1994, 69, 71)

หลักแหงความเชื่อขอ 12
การอยูใตอำนาจการปกครอง
ประธานสเปนเซอร ดับเบิลยู. คิมบัลล กลาววา “เราขอใหสิทธิชน
ยุคสุดทายทุกคนเปนเพื่อนบานที่ดี เปนพลเมืองดี จงรักภักดีตอ
ธงชาตแิละประเทศชาตขิองเขา” (in Conference Report, Apr. 1981,
105; or Ensign, May 1981, 78)
เอ็ลเดอรโจเซฟ บี. เวิรธลิน สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธบิายวา “ศาสนาจกัรรกัษานโยบายของความเปนกลางทางการเมอืง
อยางเครงครดั โดยไมสนบัสนนุพรรคหรอืผสูมคัรคนใด แตสมาชกิ
ทุกคนควรมีสวนรวมอยางแข็งขันในกระบวนการทางการเมือง เรา
ควรศกึษาประเดน็ตาง ๆ และผสูมคัร เพือ่ใหแนใจวาการออกเสยีง
ของเรายึดตามความรูไมใชขาวลือ เราตองสวดออนวอนใหแกเจา
หนาทีบ่านเมอืงของเรา และทลูขอใหพระเจาชวยเขาในการตดัสนิใจ
ครั้งสำคัญที่สงผลตอเรา ความเชื่อของเราเกี่ยวกับการปกครองและ
กฎทางโลกสรุปไวในภาคที่ 134 ของคำสอนและพันธสัญญา และ
หลักแหงความเชือ่ขอสบิสอง เราควรสนบัสนนุนโยบายทางการเมอืง
ทีส่อดคลองกบัความเชือ่ทางศลีธรรมเหลานี”้ (in Conference Report,
Apr. 1992, 122; or Ensign, May 1992, 87-88)
หลักแหงความเชื่อขอ 12 “การทำตาม
การยกยอง และการสนับสนุนกฎหมาย”
เอล็เดอรแอล. ทอม เพอรรยี กลาววา “สมาชกิทกุคนของศาสนาจกัร
ควรทำตาม และยกยองกฎหมายของแผนดินที่เขาอาศัยอยู เราควร
เปนตัวอยางในการเชื่อฟงของเราตอเจาหนาที่รัฐบาลที่ปกครองเรา
เพื่อเปนประโยชนตอประเทศตาง ๆ ของโลก ศาสนาจักรจะตอง
เปนอทิธพิลทีด่งีามในชวีติของแตละคนทีน่อมรบั ทัง้ในเรือ่งทางโลก
และทางวญิญาณ” (in Conference Report, Oct. 1987, 86; or Ensign,
Nov. 1987, 71)
เอ็ลเดอรเจมส อี. ทาลเมจ อธิบายวา “เปนหนาที่ของสิทธิชนที่จะ
อยูภายใตกฎหมายของประเทศ แตทวา ในฐานะพลเมืองหรือ
ประชากรภายใตระบบการปกครองนัน้ ๆ  เขาควรใชวธิกีารทีถ่กูตองทกุ
อยางเพื่อพิทักษพรแหงเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนเอง
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และของคนทั้งปวง เขาไมจำเปนตองยอมใหกับผูขมเหงที่อยูเหนือ
กฎหมายโดยไมคดัคานการบบีบงัคบัของบคุคลนัน้ หรอืยอมปฏบิตัิ
ตามกฎทีไ่มชอบธรรม แตการคดัคานของเขาควรเปนไปตามระเบยีบ
ทีถ่กูตองของกฎหมาย” (Articles of Faith, 423)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 คุณลักษณะของ
คริสตศาสนิกชนที่แทจริง
เอล็เดอรมารค อ.ี ปเตอรสนั อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
สอนวา
“ความซือ่สตัย ความจรงิ คณุธรรม และความเมตตากรณุาเปนเครือ่ง
หมายของคริสตศาสนิกชนที่แทจริง หากเราขาดสิ่งเหลานี้ เราก็พูด
ไมไดวาเราทำตามพระครสิต…
“…การประกาศวามคีวามเลือ่มใสศรทัธา แตปราศจากงานทีแ่สดงถงึ
ความเลื่อมใสศรัทธา ถือวาเปนความหนาซื่อใจคดโดยแทและตาย
แลว-แม ‘ดงักายทีป่ราศจากจติวญิญาณนัน้ไรชพี’ (ยากอบ 2:26)”
(in Conference Report, Apr. 1982, 19; or Ensign, May 1982, 15)
เอล็เดอรเจมส อ.ี ทาลเมจ เขยีนวา “ศาสนาทีป่ราศจากศลีธรรม การ
ประกาศวามคีวามเปนเหมอืนพระผเูปนเจาแตปราศจากความใจบญุ
การเปนสมาชกิของศาสนาจกัรแตปราศจากความรบัผดิชอบทีเ่หมาะ
สมเกี่ยวกับความประพฤติสวนตัวในชีวิตประจำวัน เปนเพียงฆอง
หรือฉาบที่กำลังสงเสียง…ความซื่อสัตยในจุดประสงค ความซื่อ
ตรงในจติวญิญาณ ความบรสิทุธิส์วนตวั เสรภีาพของจติสำนกึ ความ
เต็มใจที่จะทำดีตอมนุษยทั้งปวงแมตอศัตรู ความเมตตากรุณาที่
บริสุทธิ์-สิ่งเหลานี้เปนผลบางอยางที่ทำใหศาสนาของพระคริสต
เปนทีร่จูกั ทัง้ยงัมคีวามสำคญัและมคีณุคามากกวาการประกาศคำสอน
และการแถลงทฤษฎ”ี (Articles of Faith, 429)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 การเปนคน ซื่อสัตย
เอล็เดอรมารวนิ เจ. แอชตนั อดตีสมาชกิในโควรมัอคัรสาวกสบิสอง
กลาววา
“เปนบาปทีจ่ะโกหก เปนเรือ่งเศราทีจ่ะตกเปนเหยือ่ของความโกหก
การติดอยูในหลุมพรางของความไมซื่อสัตย และความหลอกลวง
ไมไดเกดิขึน้ในทนัท ีการกระทำทีไ่มซือ่สตัยหรือโกหกเลก็นอยหนึง่
ครั้งจะนำไปสูการกระทำอยางนี้อีก จนกระทั่งผูทำผิดติดอยูในตา
ขายของความหลอกลวง…ผูที่กลายเปนเหยื่อของการติดกับนี้มัก
จะดิ้นรนตลอดชีวิตโดยแบกภาระหนักของเขาเพราะเขาไมยอมรับ
ปญหาของตนและพยายามเปลี่ยนแปลง หลายคนไมยอมจายราคา
เพื่อใหเปนอิสระจากโซตรวนแหงการโกหก บางคนอาจจะรูดีถึง
คณุคาของความซือ่สตัย แตไมสามารถพดูความจรงิได…
“ความซื่อสัตยเปนพื้นฐาน เปนความจริงที่วาการโกหกเปนผูสม
รูรวมคิดกับความชั่วรายทุกรูปแบบ หรือ ดังที่มีคนพูดวา ‘บาปมี
เครื่องมือมากมาย  แตการโกหกเปนดามจับที่ เขาไดพอดีกับ
เครื่องมือทั้งหมดนั้น’ (O.W.Holmes, in The Home Book of
Quotations, p. 1111)” (in Conference Report, Apr. 1982, 11, 13; or

Ensign, May 1982, 9-11)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 การเปนคนจริง
อธกิารเจ. รชิารด คลารค กลาวไวขณะเปนทีป่รกึษาในฝายอธกิารวา
“การปฏบิตัคิวามจรงิ อนัเปนการทดสอบทีเ่ขมงวดทีส่ดุของการให
คำมัน่สญัญาของเรา เปนทีร่จูกัในคำตาง ๆ  ตวัอยางเชน ความซือ่สตัย
ความซื่อตรง ความเที่ยงธรรม และ ความตรงไปตรงมา ขาพเจา
ชอบ ความตรงไปตรงมา (Probity) เปนพเิศษ มนัมาจากคำวา probus
ในภาษาลาตนิ หมายถงึ ด ีและ probare –พสิจูน หมายถงึพยายาม
และยืนยันความซื่อตรง บุคคลที่ควบคุมความตรงไปตรงมาโดย
ใชระเบียบวินัย จนกลายเปนสวนหนึ่งในกมลสันดานของเขา
เปรยีบเสมอืนเขม็ทศิทางศลีธรรมทีช่ี ้‘ทศิเหนอื’ โดยอตัโนมตัภิายใต
ทุกสภาพการณ บุคคลผูนี้พยายามที่จะทำใหตนเองมีความซื่อสัตย
ตามสัญชาตญาณ โดยกระทำตามแรงผลักดันของความถูกตอง
ไมมกีารชัง่ดผูลไดผลเสยี…
“…ไมเปนแนวคิดที่ดีหรอกหรือหากเรามีบัตรเครดิตมอรมอน?
มอรมอนที่ถือบัตรจะตองรักษาคำพูด ซื่อสัตยตอนายจาง และจาย
หนีต้ามทีไ่ดตกลงไว เมือ่นัน้ ผมูอีาชพีอสิระ พอคา และนกัธรุกจิของ
เราจะดำเนินการโดยไมยอมลดมาตรฐานทางศีลธรรมของเขาเพื่อ
ผลประโยชน หรือเซ็นชื่อเขาทำงานตามความพอใจของตน แตเรา
ทุกคนจะพยายามทำใหดีที่สุดในทุก ๆ ดาน ไมเปนการดีหรอก
หรือที่จะเปนผูคน ‘พิเศษ’ ซึ่งเลื่องชื่อในเรื่องความซื่อสัตยและ
คุณภาพในการรับใชของเรา? มาตรฐานความซื่อตรงของมอรมอน
ควรเปนมาตรฐานที่สูงที่สุดในโลก เพราะเราเปนผูคนแหงพันธ
สัญญาของพระผูเปนเจา พระเจาไมทรงออนขอใหกับวัฒนธรรม
เชือ้ชาต ิหรอืสญัชาตใิดเปนพเิศษ พระองคทรงคาดหวงัใหสทิธชิน
ทุกคนของพระองคดำเนินชีวิตตามมาตรฐานพระกิตติคุณ” (in
Conference Report, Apr. 1984, 84-85; or Ensign, May 1984, 62-63)

หลกัแหงความเชือ่ขอ 13 การเปนคนบรสิทุธ์ิ
ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล ประกาศวา “ปญหามากมาย
ที่รุมเราครอบครัวในทุกวันนี้มีแหลงกำเนิดมาจากการละเมิดพระ
บัญญัติขอที่เจ็ด (ดู อพยพ 20:14) ความบริสุทธิ์อยางสมบูรณกอน
แตงงานและความซื่อสัตยอยางสมบูรณหลังจากนั้นยังคงเปน
มาตรฐานซึ่งจะไมมีอะไรทำใหหันเหออกจากนั้นไดนอกจากบาป
ความทกุขยาก และความทกุขโศก” (in Conference Report, Oct. 1980,
3-4; or Ensign, Nov. 1980, 4)
เอล็เดอรรชิารด จ.ี สกอ็ตต สอนวา ความสมัพนัธทางเพศนอกการ
แตงงาน “กอใหเกดิอนัตรายทีร่ายแรงทัง้ทางวญิญาณและทางอารมณ
แมวาผรูวมกระทำความผดิจะไมตระหนกัถงึสิง่ทีก่ำลงัเกดิขึน้ในเวลา
นี้ แตพวกเขาจะตระหนักหลังจากนั้นแนนอน
“การผิดศีลธรรมทางเพศกอใหเกิดอุปสรรคขวางกั้นอิทธิพลของ
พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชวยยกจิตวิญญาณ ใหความสวาง และ
ใหพลงัตอความสามารถตาง ๆ  ของเรา มนักอใหเกดิการปลกุเราทาง
กายและอารมณอยางรุนแรง จนกอใหเกิดความกระหายที่ดับไมได
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ซึ่งจะผลักดันเราเขาสูการทำผิดที่รายแรงยิ่งขึ้น มันเพาะความเห็น
แกตวั และสามารถสรางการกระทำทีก่าวราว เชน การทารณุ การทำแทง
การขมขนื และอาชญากรรมทีร่นุแรง การปลกุเราเชนนัน้สามารถนำ
ไปสูการรักรวมเพศ และสิ่งเหลานั้นเปนความชั่วรายและเปนความ
ผิดอยางแนนอน
“การลวงละเมิดทางเพศจะทำลายเกียรติแหงอำนาจฐานะปุโรหิต
ที่ทานดำรงอยู มันจะทำลายความเขมแข็งทางวิญญาณ กัดกรอน
ศรทัธาในพระเยซคูรสิตของทาน และขดัขวางความสามารถของทาน
ในการรบัใชพระองค…
“…ความสนิทสนมทางเพศใด ๆ ที่อยูนอกเหนือการผูกมัดของ
การแตงงาน- ขาพเจาหมายถึงการมีเจตนาที่จะสัมผัสกับสวนของ
รางกายที่เปนสวนตัวและศักดิ์สิทธิ์ของผูอื่น ไมวาจะเปน ขณะที่มี
หรือปราศจากเสือ้ผา-เปนบาปและพระผเูปนเจาทรงหาม ทัง้ยงัเปน
การลวงละเมิดดวยที่จะปลุกเราความรูสึกเหลานี้ใหเกิดขึ้นใน
รางกายของทานเองโดยเจตนา
“ซาตานลอลวงผูคนใหเชื่อวา มีการยินยอมใหสัมผัสรางกายไดใน
ระดบัหนึง่ถาเปนความยนิยอมพรอมใจกนัของทัง้สองฝายทีต่องการ
ปลกุเราอารมณอนัรอนแรงทีพ่วกเขาสรางขึน้ และถามนัอยใูนขอบ
เขตกจ็ะไมเกดิผลรายใด ๆ  ในฐานะพยานของพระเยซคูรสิต ขาพเจา
ขอเปนพยานวา สิง่นัน้เปนสิง่ผดิอยางแนนอน ซาตานมงุแสวงหาที่
จะลอลวงผูซึ่งดำรงชีวิตอยางบริสุทธิ์ และสะอาดใหทดลองทำผิด
ศีลธรรมโดยทางนิตยสาร วีดิโอ หรือภาพยนตรที่มีภาพอันเยายวน
ของรปูรางผหูญงิ เขาตองการปลกุเราความตองการซึง่จะนำไปสกูาร
กระทำซึ่งกอใหเกิดความสัมพันธอันสนิทสนมและเปนมลทิน
อยางรวดเร็ว ความรูสึกอันแรงกลานี้เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ยากที่จะ
หยดุมนั มนักอใหเกดิบาดแผลทางอารมณและทางจติใจ” (เลยีโฮนา
กมุภาพนัธ 1995 หนา 33-34)
เอล็เดอรมารวนิ เจ. แอชตนั กลาววา “ผทูีท่ำใหเราสญูเสยีคณุธรรม
และความบริสุทธิ์เพื่อพิสูจนความรักของเราโดยการมีความสัม
พันธทางเพศนอกสมรส ไมใชเพื่อนทั้งไมไดเนนหนักไปที่ครอบ
ครวันรินัดร” (in Conference Report, Apr. 1981, 30; or Ensign, May.
1981, 23)
ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิย.ู คมิบลัล สอนวา “ภายในขอบเขตทีถ่กู
ตองของการแตงงานทีถ่กูตองตามกฎหมาย การมเีพศสมัพนัธถอืเปน
เรือ่งทีถ่กูตอง และไดรบัการเหน็ชอบจากพระเจา เรือ่งเพศในตวัของ
มนัเองไมมสีิง่ใดทีไ่มศกัดิส์ทิธิห์รอืต่ำทราม เพราะโดยทางนัน้ ชาย
และหญงิตางกม็สีวนรวมในขัน้ตอนของการสราง และในการแสดง
ออกของความรกั” (President Kimball Speaks Out [1981], 311)

หลักแหงความเชื่อขอ 13 การมีเมตตา
เอล็เดอรดนี แอล. ลารเซน็ สมาชกิแหงโควรมัสาวกเจด็สบิ สอนวา
“ความมั่นคงของอาณาจักรไมไดอยูที่จำนวนของสมาชิก อัตรา
การเตบิโต หรือความสวยงามของอาคาร ในอาณาจกัรของพระผเูปน
เจา พลงัไมไดอยทูีจ่ำนวนสมาชกิ หรือการยอมปฏบิตัติามทีก่ำหนด
ไวแตเพยีงผวิเผนิทกุวนั แตมอียใูนการกระทำอยางเงยีบ ๆ  ของความ

รกั การเชือ่ฟง และการรบัใชเยีย่งชาวครสิต ซึง่อาจจะไมเปนทีส่นใจ
ของผูนำระดับสูง แตเลียนแบบมาจากการปฏิบัติศาสนกิจของพระ
เจาพระองคเอง” (in Conference Report, Oct. 1981, 38; or Ensign,
Nov. 1981, 27)
เอล็เดอรแอนโทน ีอาร. ไอวนิส อดตีสมาชกิแหงโควรมัสาวกเจด็สบิ
กลาววา “ขาพเจาเคยไดยินชายหนุมคนหนึ่งกลาวขณะปราศรัยใน
การประชมุของสาวกเจด็สบิวา ‘ความดทีีม่นษุยทำจะไรขดีจำกดัหาก
เขาไมเปนหวงวาใครจะชื่นชมยินดีสำหรับการกระทำนั้น’” (in
Conference Report, Apr. 1946, 42)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 การเปนคน
มีคุณธรรม
เมื่อพูดในการประชุมใหญสามัญภาคฐานะปุโรหิต ประธานเอสรา
แทฟท เบน็สนั กลาววา
“ความประพฤติที่มีคุณธรรมบอกเปนนัยวาเขามีความคิดที่บริสุทธิ์
และการกระทำทีส่ะอาด เขาจะไมมคีวามใครในใจ เพราะการทำเชน
นั้นถือวา ‘ปฏิเสธศรัทธา’ และทำใหสูญเสียพระวิญญาณ (ค.พ.
42:23)…
“คุณธรรมคลายคลึงกับความบริสุทธิ์ อันเปนคุณลักษณะของความ
เปนเหมอืนพระผเูปนเจา ผดูำรงฐานะปโุรหติควรแสวงหาสิง่ทีเ่ปน
คุณธรรมและงดงามดวยความกระตือรือรน ไมใชสิ่งที่ต่ำทราม
หรอืชัว่ชา คณุธรรมจะประดบัความนกึคดิของเขาไมเสือ่มคลาย (ดู
ค.พ. 121:45) มนุษยที่หมกมุนอยูกับความชั่วรายของความลามก
อนาจาร การหมิน่สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์หรอืความหยาบคาย จะถอืวาตนเอง
บรสิทุธิไ์มดางพรอยไดอยางไร?” (in Conference Report, Oct. 1986,
60; or Ensign, Nov. 1986, 46)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 “การทำความดี
ตอมนุษยทั้งปวง”

เอล็เดอรเดวดิ โอ. แมคเคย สอน
ไวขณะเปนสมาชิกในโควรัม
อัครสาวกสิบสองวา “ไมมีสิ่งยิ่ง
ใหญสักสิ่งเดียวที่เราสามารถทำ
ไดเพื่อใหไดชีวิตนิรันดร และ
สำหรับขาพเจาแลว ดูเหมือนวา
บทเรียนที่ยิ่งใหญซึ่งจะเรียนรู
ไดในโลกทุกวันนี้คือการประ
ยกุตใชหลกัธรรมอนัรงุโรจนของ
พระกิตติคุณในการกระทำและ

หนาทีเ่ลก็ ๆ  นอย ๆ  ของชวีติ…ดวงอาทติยดวงใหญเปนพลงัมหาศาล
ในจักรวาล แตเราไดรับพรจากรังสีของมันเพราะมันมาถึงเราในรูป
ของลำแสงเลก็ ๆ เมือ่มารวมกนั มนัจะทำใหทัง้โลกเตม็ไปดวยแสง
อาทติย แสงรบิหรีข่องสิง่ทีด่เูหมอืนจะเปนดาวดวงเลก็ ๆ ทำใหคนื
เดือนมืดเปนที่นาพึงใจ ดังนั้น ชีวิตของชาวคริสตที่แทจริงจึง
ประกอบดวยการกระทำเลก็ ๆ นอย ๆ เยีย่งพระครสิตในโมงนี ้ใน
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วนิาทนีี ้ในบาน ในโควรมั ในองคการ ในเมอืง ทีใ่ดกต็ามทีช่วีติและ
การกระทำของเราจะถกูจดัวาง” (inConference Report, Oct. 1914,
87-88)
ประธานสเปนเซอร ดบัเบลิยู. คมิบลัล กลาววา “พระผเูปนเจาทรง
สนใจเรา และทรงเฝาดูเราอยู แตพระองคมักจะทรงสนองความ
ตองการของเราผานอีกบุคคลหนึ่ง ดวยเหตุนี้ จึงเปนสิ่งสำคัญที่เรา
จะรบัใชกนัในอาณาจกัร” (“Small Acts of Service,” Ensign, Dec.
1974, 5)
หลักแหงความเชื่อขอ 13 คำแนะนำของพอล
คือ เช่ือ หวัง และอดทน
เอ็ลเดอรเจฟฟรีย อาร. ฮอลแลนด กลาวไวขณะเปนสมาชิกแหง
โควรัมสาวกเจ็ดสิบวา “ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสตเทานั้น
ที่จะทำใหเราดำเนินไปไดโดยราบรื่น ความรักของพระคริสตนี่เอง
ที่ทำใหอดทนนาน และมีเมตตา ความรักของพระคริสตนี่เองที่ทำ
ใหไมผยองและขนุเคอืงงาย ความรกัอนับรสิทุธิข์องพระองคเทานัน้
ที่ทำใหพระองค และเรา สามารถทนทุกสิ่ง เชื่อทุกสิ่ง หวังทุกสิ่ง
และอดทนทกุสิง่ (ด ูโมโรไน 7:45)” (in Conference Report, Sept.-
Oct. 1989, 32-33; or Ensign, Nov. 1989, 26)
เอล็เดอรมารวนิ เจ. แอชตนั กลาววา “จงหลกีเลีย่งความทอแท เครือ่ง
มอืทีท่รงพลงัทีส่ดุอยางหนึง่ของซาตานคอืความทอแท เสยีงกระซบิ
ทีว่า ‘คณุทำไมไดหรอก’ ‘คณุเปนคนไมด’ี ‘สายไปเสยีแลว’ ‘จะได
ประโยชนอะไร’ หรือ ‘หมดหวังเสียแลว’ เปนเครื่องมือของการ
ทำลาย ซาตานอยากใหทานเชื่อวาเพราะทานไดทำความผิดมาแลว
หนึง่อยาง ทกุอยางกเ็ลยจบ เขาตองการใหทานเลกิลมความพยายาม
เปนสิ่งสำคัญที่จะขจัดความทอแทออกไปจากชีวิตของคนที่กำลัง
รอคอย สิง่นีอ้าจตองอาศยังานและพลงังานจำนวนหนึง่ แตทกุอยาง
จะสำเรจ็” (in Conference Report, Apr. 1988, 73; or Ensign, May
1988, 63)

หลักแหงความเชื่อขอ 13 คำแนะนำของ
พอลคือ แสวงหาสิ่งที่เปนคุณธรรม งดงาม
จากรายงานดี หรือควรสรรเสริญ
เอ็ลเดอรโจเซฟ บี. เวิรธลิน สมาชิกในโควรัมอัครสาวกสิบสอง
อธบิายวา
“คำวา แสวงหา หมายถงึ ไปคนหา พยายามหาใหพบ พยายามใหได
มา การทำเชนนีเ้รยีกรองการดำเนนิชวีติทีก่ระตอืรอืรนและแนวแน
ตัวอยางเชน เอบราแฮม ‘แสวงหาพรของบรรพบุรุษ…และที่จะ
เปนผูปฏิบัติความชอบธรรมยิ่งขึ้น’ (เอบราแฮม 1:2) การแสวงหา
เปนการตรงกันขามกับการรอคอยอยางใจจดใจจอเพื่อใหสิ่งดีเกิด
ขึ้นโดยที่ไมไดพยายามในสวนของเรา
“เราสามารถทำใหชวีติเตม็ไปดวยความดไีด โดยไมมทีีว่างเหลอืให
กบัสิง่อืน่ เรามคีวามดจีากสิง่ทีต่องเลอืกมากจนเราไมตองการรบัเอา
ความชัว่อกี เอล็เดอรรชิารด แอล. อแีวนส ประกาศวา ‘มคีวามชัว่ราย
ในโลก แตกม็คีวามดดีวย เพือ่ใหเราเรยีนรแูละเลอืกระหวางสองสิง่
เพือ่ทำใหวนิยัในตนเอง ความสามารถ และความเมตตากรณุาเพิม่ขึน้
เพื่อดำเนินตอไป-โดยใหเทาขางหนึ่งอยูหนาอีกขางหนึ่ง-หนึ่งวัน
หนึง่ชัว่โมง หนึง่นาท ีทำงานครัง้ละหนึง่อยาง’ (Thoughts for One
Hundred Days, 5 vols. [Salt Lake City: Publishers Press, 1966-72],
4:199)
“หากเราแสวงหาสิง่ทีเ่ปนคณุธรรมและงดงาม แนใจไดเลยวาเราจะ
พบสิง่นัน้” (in Conference Report, Apr. 1992, 120; or Ensign, May
1992, 86)
เอ็ลเดอรรัสเซลล เอ็ม. เน็ลสัน สอนวา “สำหรับผูที่สนใจความ
สมบูรณของพระกิตติคุณที่ไดรับการฟนฟู-โดยไมคำนึงถึงสัญชาติ
หรือพ้ืนเพทางศาสนา-เรากลาวเชนเดียวกับเอ็ลเดอรบรูซ อาร.
แมคคองกี วา ‘จงรักษาความจริงทั้งมวลและความดีทั้งมวลที่ทาน
มเีอาไว อยาทิง้หลกัธรรมทีด่หีรือถูกตอง อยาละทิง้มาตรฐานในอดตี
ทีด่ ีชอบธรรม และจรงิ เราเชือ่วาความจรงิทกุอยางมอียใูนทกุศาสนา
ทัว่โลก แตเรากลาวสิง่นีก้บัมนษุยทกุคนดวยวา-จงมาและรบัเอาความ
สวางและความจริงเพิ่มเติมที่พระผูเปนเจาทรงฟนฟูในยุคสมัย
ของเรา ยิง่เรามคีวามจรงิมากเทาใด ความปตยินิดขีองเราทีน่ีแ่ละใน
เวลานี้จะยิ่งมากขึ้นเทานั้น ยิ่งเราไดรับความจริงมากเทาใด รางวัล
ของเราในนิรันดรจะยิ่งมากขึ้นเทานั้น นี่เปนคำเชื้อเชิญของเรา
สำหรับชาย [และหญิง] ทุกแหงหนที่มีเจตนาดี’ [in Conference
Report, Tahiti Area Conference 1976, 31]” (in Conference Report,
Apr. 1994, 92; or Ensign, May 1994, 70)
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ความสอดคลอง
ของเรื่องราวการสราง

โมเสส 2
1 และเหตกุารณไดบงัเกดิขึน้คอื พระ
เจารบัสัง่กบัโมเสสมคีวามวา: ดเูถดิ
เราเปดเผยแกเจาเกี่ยวกับสวรรคนี้
และแผนดนิโลกนี ้จงเขยีนคำซึง่เรา
พดู เราเปนตนและทีส่ดุ พระผเูปน
เจาผูทรงฤทธานุภาพ โดยพระองค
เดยีวทีถ่อืกำเนดิของเรา เราสรางสิง่
เหลานี ้แทจรงิแลวในการเริม่ตน เรา
สรางสวรรคและแผนดนิโลกซึง่บน
นั้นเจายืนอยู

2 และแผนดินโลกเปนมาโดยปราศ
จากสัณฐานและวางเปลา และเรา
ทำใหความมืดเกิดขึ้นบนพื้นความ
ลึก และพระวิญญาณของเราเลื่อน
ไปบนพื้นน้ำ เพราะเราคือพระ
ผูเปนเจา

3 และเราพระผูเปนเจากลาว: ใหมี
ความสวาง และมคีวามสวาง

4 และเราพระผู เปนเจาเห็นความ
สวางและวาความสวางดี และเรา
พระผูเปนเจาแยกความสวางจาก
ความมดื

5 และเราพระผู เปนเจาเรียกความ
สวางวากลางวัน และความมืดเรา
เรียกวา กลางคืน และการนี้เราทำ
โดยคำแหงอำนาจของเรา และมัน
เปนไปดงัทีเ่ราพดู และเวลาเยน็และ
เวลาเชาเปนวนัแรก

เอบราแฮม 4
1 และเมือ่นัน้พระเจาตรสั: ใหพวกเรา
ลงไปกันเถิด และพวกทานพากัน
ลงไป ณ การเริ่มตน และพวกทาน
นั่นคือพระผูเปนเจาทั้งหลาย ทรง
วางระเบียบและประกอบทองฟา
และแผนดนิโลก

2 และแผนดนิโลกหลงัจากมนัถกูประ
กอบนัน้วางและอางวาง เพราะพระ
องคมไิดทรงประกอบสิง่ใดนอกจาก
แผนดินโลก และความมืดครอบงำ
บนพื้นของความลึก และพระวิญ
ญาณของพระผู เปนเจาทั้งหลาย
กำลงัทรงรำพงึบนพืน้ของผนืน้ำ

3 และพระองค (พระผู เปนเจาทั้ง
หลาย) ตรสั: ใหมคีวามสวาง และมี
ความสวาง

4 และพระองค (พระผู เปนเจาทั้ง
หลาย) ทรงเขาใจความสวางเพราะ
มันสุกใส และพระองคทรงแยก
ความสวางหรือทำใหมันแยกจาก
ความมดื

5 และพระผู เปนเจาทั้งหลายทรง
เรียกความสวางวา กลางวัน และ
ความมดืพระองคทรงเรยีกวา กลาง
คืน และเหตุการณไดบังเกิดขึ้นคือ
จากเวลาเย็น จนเวลาเชา พระองค
ทรงเรียกวากลางคืน และจากเวลา
เชาจนเวลาเยน็ พระองคทรงเรยีกวา
กลางวนั และนีเ่ปนแรกและการเริม่
ตนของสิ่งซึ่งพระองคทรงเรียกวา
กลางวนัและกลางคนื

วนัทีห่นึง่ของการสราง

ปฐมกาล 1
1 ในปฐมกาล พระเจาทรงเนรมิต
สรางฟาและแผนดนิ

2 แผนดินก็วางเปลา ความมืดอยู
เหนือน้ำ และพระวิญญาณของ
พระเจาปกอยูเหนือน้ำนั้น

3 พระเจาตรัสวา จงเกิดความสวาง
ความสวางกเ็กดิขึน้

4 พระเจาทรงเห็นวาความสวางนั้นดี
และทรงแยกความสวางออกจาก
ความมดื

5 พระเจาทรงเรียกความสวางนั้นวา
วนั และความมดืนัน้วา คนื มเีวลา
เย็นและเวลาเชาเปนวันแรก
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วนัทีส่องของการสราง

ปฐมกาล 1
6 พระเจาตรัสวา  จงมีภาคพื้นใน
ระหวางน้ำ แยกน้ำออกจากกนั

7 พระเจาทรงสรางภาคพื้นนั้นขึ้น
แลวทรงแยกน้ำทีอ่ยใูตภาคพืน้ออก
จากน้ำที่อยู เหนือภาคพื้น ก็เปน
ดังนั้น

8 พระเจาจึงทรงเรียกภาคพื้นนั้นวา
ฟา มีเวลาเย็นและเวลาเชา เปนวัน
ทีส่อง

โมเสส 2
6 และอนึง่ เราพระผเูปนเจากลาว: ให
มเีวหาทามกลางน้ำ และมนัเปนไป
เชนนัน้ แมดงัทีเ่ราพดู และเรากลาว:
ใหมันแยกผืนน้ำจากผืนน้ำและมัน
เปนไป

7 และเรา พระผูเปนเจาทำเวหาและ
แยกผนืน้ำ แทจรงิแลว ผนืน้ำกวาง
ใหญภายใตเวหาจากผืนน้ำซึ่งอยู
เหนือเวหา และมันเปนไปเชนนั้น
แมดงัทีเ่ราพดู

8 และเราพระผูเปนเจาเรียกเวหาวา
สวรรค และเวลาเย็นและเวลาเชา
เปนวนัทีส่อง

เอบราแฮม 4
6 และพระผเูปนเจาทัง้หลายตรสัดวย:
ใหมผีนืทามกลางผนืน้ำ และมนัจะ
แยกผืนน้ำจากผืนน้ำ

7 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงสั่ง
ผืนนั้นเพื่อใหมันแยกผืนน้ำซึ่งอยู
ใตผืนนั้นจากผืนน้ำซึ่งอยู เหนือ
ผนืนัน้ และมนัเปนเชนนัน้ แมดงัที่
พระองคทรงสัง่

8 และพระผเูปนเจาทัง้หลายทรงเรยีก
ผืนนั้นวาสวรรค และเหตุการณได
บังเกิดขึ้นคือ มันเปนจากเวลาเย็น
จนเวลาเชาที่พระองคทรงเรียกวา
กลางคนื และเหตกุารณไดบงัเกดิขึน้
คือ มันเปนจากเวลาเชาจนเวลาเย็น
ทีพ่ระองคทรงเรยีกวากลางวนั และ
นี่ เปนเวลาที่สองที่พระองคทรง
เรยีกวากลางคนืและกลางวนั

วนัทีส่ามของการสราง

ปฐมกาล 1
9 พระเจาตรัสวา  น้ำที่อยูใตฟาจง

รวมอยแูหงเดยีวกนั ทีแ่หงจงปรากฏ
ขึ้น ก็เปนดังนั้น

10 พระเจาจึงทรงเรียกที่แหงนั้นวา
แผนดิน และที่ซึ่งน้ำรวมกันนั้นวา
ทะเล พระเจาทรงเหน็วาดี

11 พระเจาตรสัวา แผนดนิจงเกดิพชื คอื
ผกัหญาทีม่เีมลด็และตนไมทีอ่อกผล
มเีมลด็ในผลตามชนดิของมนับนแผนดนิ
ก็เปนดังนั้น

เอบราแฮม 4
9 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงสั่ง

มีความวา: ใหผืนน้ำใตสวรรครวม
กันยังที่แหงหนึ่ง และใหแผนดิน
โลกขึน้มาแหง และมนัเปนเชนนัน้
ดงัทีพ่ระองคทรงสัง่

10 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงสั่ง
ทรงประกาศแผนดินแหงแผนดิน
โลก และการรวมกนัของผนืน้ำ พระ
องคทรงประกาศผืนน้ำกวางใหญ
และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงเห็น
วาพระองคไดรบัการเชือ่ฟง

11 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:
ใหพวกเราเตรียมแผนดินโลกที่จะ
เกดิหญา สมนุไพรออกเมลด็ ตนผล
ไมออกผลตามชนิดของมัน  ซึ่ง
เมล็ดของมันในตัวมันออกลักษณะ
ของมนัเองบนแผนดนิโลก และมนั
เปนเชนนัน้ แมดงัทีพ่ระองคทรงสัง่

โมเสส 2
9 และเราพระผูเปนเจากลาว: ใหผืน

น้ำภายใตสวรรครวมกันยังที่แหง
หนึง่และมนัเปนไปเชนนัน้ และเรา
พระผูเปนเจากลาว: ใหมีแผนดิน
แหง และมันเปนไปเชนนั้น

10 และเราพระผูเปนเจาเรียกแผนดิน
แหงวาแผนดนิโลก และการมารวม
กันของผืนน้ำเราเรียกวาทะเล และ
เราพระผูเปนเจาเห็นวาสิ่งทั้งหมด
ซึง่เราทำแลวดี

11 และเราพระผเูปนเจากลาว: ใหแผน
ดนิโลกเกดิหญา สมนุไพรออกเมลด็
ตนผลไมออกผลตามชนิดของมัน
และตนออกผลซึ่งเมล็ดของมันจะ
อยใูนตวัมนับนแผนดนิโลก และมนั
เปนไปเชนนั้นแมดังเราพูด
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12 แผนดินก็เกิดพืช คือ ผักหญาที่มี
เมลด็ตามชนดิของมนั และตนไมที่
ออกผลมี เมล็ดในผลตามชนิด
ของมัน พระเจาทรงเห็นวาดี

13 มเีวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัทีส่าม

12 และแผนดนิโลกเกดิหญา สมนุไพร
ทุกอยางออกเมล็ดตามชนิดของมัน
และตนออกผลซึ่งเมล็ดของมันจะ
อยูในตัวมันตามชนิดของมัน และ
เราพระผูเปนเจาเห็นวาสิ่งทั้งหมด
ซึง่เราทำแลวดี

13 และเวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัทีส่าม

12 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงวาง
ระเบียบแผนดินโลกที่จะเกิดหญา
จากเมล็ดของมันเอง และสมุนไพร
ที่จะเกิดสมุนไพรจากเมล็ดของมัน
เอง โดยออกเมล็ดตามชนิดของมัน
และแผนดินโลกที่จะเกิดตนจาก
เมล็ดของมันเอง โดยออกผลซึ่ง
เมล็ดของมันเกิดไดอยางเดียวกัน
ในตวัมนัตามชนดิของมนั และพระ
ผูเปนเจาทั้งหลายทรงเห็นวาพระ
องคไดรบัการเชือ่ฟง

13 และเหตกุารณไดบงัเกดิขึน้คอื พระ
องคทรงนบัจำนวนวนั จากเวลาเยน็
จนเวลาเชาพระองคทรงเรียกวา
กลางคืน และเหตุการณไดบังเกิด
ขึ้น จากเวลาเชาจนเวลาเย็น พระ
องคทรงเรยีกวากลางวนัและมนัเปน
เวลาทีส่าม

วนัทีส่ีข่องการสราง

ปฐมกาล 1
14 พระเจาตรสัวา จงมดีวงสวางบนฟา

เพือ่แยกวนัออกจากคนื ใหดวงสวาง
เปนหมายกำหนดฤด ูวนั ป

15 และใหเปนดวงสวางบนฟา เพื่อ
สองสวางบนแผนดนิ กเ็ปนดงันัน้

16 พระเจาไดทรงสรางดวงสวางขนาด
ใหญไวสองดวง ใหดวงใหญครอง
วัน ดวงเล็กครองคืน พระองคทรง
สรางดวงดาวตาง ๆ  ดวย

โมเสส 2
14 และเราพระผเูปนเจากลาว: ใหมดีวง

ความสวางในเวหาแหงสวรรคเพื่อ
แยกกลางวันจากกลางคืน และให
มันเพื่อเปนเครื่องหมาย และเปน
ฤด ูและเปนวนั และเปนป

15 และใหมนัเพือ่เปนดวงความสวางใน
เวหาแหงสวรรค เพือ่ใหความสวาง
บนแผนดนิโลก และมนัเปนไปเชน
นั้น

16 และเราพระผูเปนเจาทำดวงความ
สวาง ใหญยิ่งสองดวง ดวงความ
สวางที่ใหญกวาเพื่อปกครองกลาง
วัน และดวงความสวางที่เล็กกวา
เพือ่ปกครองกลางคนื และดวงความ
สวางทีใ่หญกวาคอื ดวงอาทติย และ
ดวงความสวางที่เล็กกวาคือ ดวง
จันทร และดวงดาวถูกทำขึ้นดวย
แมตามคำของเรา

เอบราแฮม 4
14 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงวาง

ระเบียบดวงความสวางในผืนแหง
สวรรคและทรงทำใหมันแยกกลาง
วันจากกลางคืน และทรงวางระ
เบียบมันเพื่อเปนเครื่องหมาย และ
เปนฤด ูและเปนวนั และเปนป

15 และทรงวางระเบยีบมนัเพือ่เปนดวง
ความสวางในผืนแหงสวรรค เพื่อ
ใหความสวางบนแผนดนิโลก และ
มันเปนเชนนั้น

16 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงวาง
ระเบียบดวงความสวางใหญสอง
ดวง ดวงความสวางทีใ่หญกวาเพือ่
ปกครองกลางวัน และดวงความ
สวางทีเ่ลก็กวาเพือ่ปกครองกลางคนื
พรอมกับดวงความสวางที่เล็กกวา
พระองคทรงตัง้ดวงดาวดวย



91

17 พระเจาทรงตั้งดวงสวางเหลานี้ไว
บนฟา ใหสองสวางบนแผนดนิ

18 ใหครองวันและคืน และแยกความ
สวางออกจากความมดื พระเจาทรง
เห็นวาดี

19 มเีวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัทีส่ี่

17 และเราพระผูเปนเจาวางมันไวใน
เวหาแหงสวรรค เพือ่ใหความสวาง
บนแผนดนิโลก

18 และดวงอาทิตยเพื่อปกครองเหนือ
กลางวัน และดวงจันทรเพื่อปก
ครองเหนือกลางคืน และเพื่อแยก
ความสวางจากความมดื และเราพระ
ผูเปนเจาเห็นวาสิ่งทั้งหมดซึ่งเรา
ทำแลวดี

19 และเวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัทีส่ี่

17 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงตั้ง
มันในผืนแหงทองฟา เพื่อใหความ
สวางบนแผนดินโลก และเพื่อปก
ครองเหนือกลางวันและเหนือ
กลางคืน และเพื่อทำใหแยกความ
สวางจากความมดื

18 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงเฝา
ดูสิ่งเหลานั้นซึ่งพระองคทรงสั่งจน
มันเชื่อฟง

19 และเหตกุารณไดบงัเกดิขึน้คอื มนั
เปนจากเวลาเย็นจนเวลาเชาที่มัน
เปนกลางคืน  และเหตุการณได
บังเกิดขึ้นคือ มันเปนจากเวลาเชา
จนเวลา เย็นที่มัน เปนกลางวัน
และมันเปนเวลาที่สี่

เอบราแฮม 4
20 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:

ใหพวกเราเตรียมผืนน้ำที่จะเกิดสิ่ง
เคลื่อนไหวอยางอุดมที่มีชีวิต และ
นกเพื่อมันจะบินเหนือแผนดิน
โลกในผนือนัโลงแหงสวรรค

21 และพระผู เปนเจาทั้งหลายทรง
เตรียมผืนน้ำที่มันจะไดเกิดปลา
วาฬใหญ และสิ่งมีชีวิตทุกอยางที่
เคลื่อนไหว ซึ่งผืนน้ำจะเกิดอยาง
อุดมตามชนิดของมัน และนกมีปก
ทกุอยางตามชนดิของมนั และพระผู
เปนเจาทั้งหลายทรงเห็นวาพระ
องคจะไดรบัการเชือ่ฟงและวาแผน
ของพระองคดี

22 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:
พวกเราจะอวยพรมันและทำใหมัน
เกดิผลและทวขีึน้ และเตม็ผนืน้ำใน
ทะเลหรือผืนน้ำกวางใหญ และทำ
ใหนกทวีขึ้นในแผนดินโลก

วนัทีห่าของการสราง

ปฐมกาล 1
20 พระเจาตรสัวา น้ำจงอดุมดวยฝงูสตัว

ที่มีชีวิต และนกจงบินไปมาขามฟา
เหนือแผนดิน

21 พระเจาทรงสรางสัตวทะเลขนาด
ใหญ และสัตวที่มีชีวิตนานาชนิด
ซึง่แหวกวายอยใูนน้ำเปนฝงู ๆ ตาม
ชนดิของมนั และนกตาง ๆ  ตามชนดิ
ของมัน พระเจาทรงเห็นวาดี

22 พระเจาทรงอวยพระพรแกสัตว
เหลานัน้วา จงมลีกูดกทวมีากขึน้ จน
เต็มน้ำในทะเล และใหนกทวีมาก
ขึ้นบนแผนดิน

โมเสส 2
20 และเราพระผเูปนเจากลาว: ใหผนืน้ำ

เกดิสิง่เคลือ่นไหวอยางอดุมทีม่ชีวีติ
และนกซึ่งจะบินเหนือแผนดินโลก
ในเวลาอนัโลงแหงสวรรค

21 และเราพระผเูปนเจาสรางปลาวาฬ
ใหญและสิง่มชีวีติทกุอยางทีเ่คลือ่น
ไหว ซึ่งผืนน้ำเกิดอยางอุดมตาม
ชนิดของมัน และนกมีปกทุกอยาง
ตามชนดิของมนั และเราพระผเูปน
เจาเห็นวาสิ่งทั้งหมดซึ่งเราสราง
แลวดี

22 และเราพระผูเปนเจาอวยพรมันมี
ความวา: จงเกดิผลและทวขีึน้ และ
เต็มผืนน้ำในทะเล และใหนกทวี
ขึ้นในแผนดินโลก



92

23 มีเวลาเย็นและเวลาเชาเปนวันที่หา 23 และเหตุการณไดบังเกิดขึ้นคือ มัน
เปนจากเวลาเย็นจนเวลาเชาที่พระ
องคทรงเรียกวากลางคืน และเหตุ
การณไดบังเกิดขึ้นคือ มันเปนจาก
เวลาเชาจนเวลาเย็นที่พระองคทรง
เรียกวากลางวัน และมันเปนเวลา
ทีห่า

23 และเวลาเยน็และเวลาเชาเปนวนัทีห่า

วนัทีห่กของการสราง

ปฐมกาล 1
24 พระเจาตรัสวา แผนดินจงเกิดสัตว

ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือ สัตว
ใชงาน สตัวเลือ้ยคลาน และสตัวปา
ตามชนดิของมนั กเ็ปนดงันัน้

25 พระเจาทรงสรางสัตวปาตามชนิด
ของมนั สตัวใชงานตามชนดิของมนั
และสตัวตาง ๆ  ทีเ่ลือ้ยคลานบนแผน
ดินตามชนิดของมัน แลวพระเจา
ทรงเหน็วาดี

26 แลวพระเจาตรสัวา ใหเราสรางมนษุย
ตามฉายาตามอยางของเรา ใหครอบ
ครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอา
กาศและฝงูสตัวใหปกครองแผนดนิ
ทัว่ไป และสตัวตาง ๆ ทีเ่ลือ้ยคลาน
บนแผนดิน

27 พระเจาจึงทรงสรางมนุษยขึ้นตาม
พระฉายาของพระองค ตามพระฉา
ยาของพระเจานั้น พระองคทรง
สรางมนษุยขึน้ และไดทรงสรางให
เปนชายและหญิง

โมเสส 2
24 และเราพระผูเปนเจากลาว ใหแผน

ดินโลกเกิดสิ่งมีชีวิตตามชนิดของ
มนั ปศสุตัวและสิง่เลือ้ยคลาน และ
สัตวแหงแผนดินโลกตามชนิดของ
มัน และมันเปนไปเชนนั้น

25 และเราพระผเูปนเจาทำสตัวแหงแผน
ดนิโลกตามชนดิของมนั และฝงูปศุ
สตัวตามชนดิของมนั และทกุสิง่ซึง่
เลือ้ยคลานบนแผนดนิโลกตามชนดิ
ของมนั และเราพระผเูปนเจาเหน็วา
สิง่ทัง้หมดนีด้ี

26 และเราพระผูเปนเจากลาวกับพระ
องคเดียวที่ถือกำเนิดของเรา ซึ่งอยู
กับเราตั้งแตการเริ่มตน ใหเราทำ
มนษุยในฉายาของเราตามรปูลกัษณะ
ของเรา และมนัเปนไปเชนนัน้ และ
เราพระผูเปนเจากลาว ใหเขามีการ
ครอบครองเหนอืปลาแหงทะเลและ
เหนือนกแหงอากาศ และเหนือฝูง
ปศุสัตว และเหนือแผนดินโลกทั้ง
หมด และเหนือสิ่งเลื้อยคลานทุก
อยางทีเ่ลือ้ยคลานบนแผนดนิโลก

27 และเราพระผเูปนเจาสรางมนษุยใน
ฉายาของเราเอง ในฉายาของพระ
องคเดียวที่ถือกำเนิดของเรา เรา
สรางเขา ชายและหญงิเราสรางเขา

เอบราแฮม 4
24 และพระผเูปนเจาทัง้หลายทรงเตรยีม

แผนดินโลกที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตตาม
ชนดิของมนั ฝงูปศสุตัวและสิง่เลือ้ย
คลาน และสตัวแหงแผนดนิโลกตาม
ชนดิของมนั และมนัเปนเชนนัน้ดงั
ทีพ่ระองคตรสั

25 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงวาง
ระเบียบแผนดินโลกที่จะเกิดสัตว
ตามชนดิของมนั และฝงูปศสุตัวตาม
ชนดิของมนั และทกุสิง่ทีเ่ลือ้ยคลาน
บนแผนดินโลกตามชนิดของมัน
และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงเห็น
มันจะเชื่อฟง

26 และพระผู เปนเจาทั้งหลายทรง
ปรึกษากันในบรรดาพวกพระองค
และตรสั: ใหพวกเราลงไปและประ
กอบมนุษยในฉายาของเราตามรูป
ลักษณะของเรา และพวกเราจะให
การครอบครองเขาเหนือปลาแหง
ทะเล และเหนอืนกแหงอากาศ และ
เหนอืฝงูปศสุตัว และเหนอืแผนดนิ
โลกทั้งหมด  และเหนือสิ่งเลื้อย
คลานทกุอยางทีเ่ลือ้ยคลานบนแผน
ดนิโลก

27 เชนนัน้พระผเูปนเจาทัง้หลายจงึทรง
ลงไปวางระเบียบมนุษยในฉายา
ของพระองคเอง ในฉายาของพระผู
เปนเจาทั้งหลาย พระองคที่จะทรง
ประกอบเขา ชายและหญงิ พระองค
ทีจ่ะทรงประกอบเขา
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28 พระเจาทรงอวยพระพรแกมนุษย
ตรัสแกเขาวา จงมีลูกดกทวีมากขึ้น
จนเต็มแผนดิน จงมีอำนาจเหนือ
แผนดิน จงครอบครองฝูงปลาใน
ทะเล และฝงูนกในอากาศ กบับรรดา
สตัวทีเ่คลือ่นไหวบนแผนดนิ

29 พระเจาตรัสวา ดูเถิด เราใหพืชที่มี
เมลด็ทัง้หมดซึง่มอียทูัว่พืน้แผนดนิ
และตนไมทกุชนดิทีม่เีมลด็ในผลของ
มันแกเจา เปนอาหารของเจา

30 ฝายสตัวทัง้หลายบนแผนดนิ นกทัง้
ปวงในอากาศ และบรรดาสตัวเลือ้ย
คลานบนแผนดนิ ทกุสิง่ทกุอยางทีม่ี
ลมปราณนั้น เราใหพืชเขียวสดทั้ง
ปวงเปนอาหาร กเ็ปนดงันัน้

31 พระเจาทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวง
ที่พระองคทรงสรางไว ทรงเห็นวา
ดีนัก มีเวลาเย็นและเวลาเชา เปน
วนัทีห่ก

28 และเราพระผู เปนเจาอวยพรเขา
และกลาวกับเขา: จงเกิดผลและทวี
ขึ้น และเติมใหเต็มแผนดินโลก
และปราบมนั และมกีารครอบครอง
เหนือปลาแหงทะเลและเหนือนก
แหงอากาศ และเหนือสิ่งมีชีวิตทุก
อยางทีเ่คลือ่นไหวบนแผนดนิโลก

29 และเราพระผเูปนเจากลาวกบัมนษุย:
ดูเถิด เราใหสมุนไพรทุกอยางที่มี
เมล็ดซึ่งอยูบนพื้นแผนดินโลกทั้ง
หมดแกเจา และตนทุกอยางซึ่งใน
นั้นจะเปนผลของตนที่ออกเมล็ด
แกเจามันจะเปนเนื้อให

30 และแกสตัวทกุอยางแหงแผนดนิโลก
และแกนกทกุอยางแหงอากาศ และ
แกทุกสิ่งที่เลื้อยคลานบนแผนดิน
โลก ซึง่ในนัน้เราใหชวีติ จะมสีมนุ
ไพรสะอาดทุกอยางใหไวเปนเนื้อ
และมนัเปนไปเชนนัน้แมดงัทีเ่ราพดู

31 และเราพระผเูปนเจาเหน็ทกุสิง่ทีเ่รา
ทำแลว และดเูถดิ สิง่ทัง้หมดซึง่เรา
ทำแลวดีมาก  และเวลาเย็นและ
เวลาเชาเปนวนัทีห่ก

28 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:
พวกเราจะอวยพรเขา และพระผู
เปนเจาทัง้หลายตรสั: พวกเราจะทำ
ใหเขาเกดิผลและทวขีึน้ และเตมิให
เตม็แผนดนิโลก และปราบมนั และ
มีการครอบครองเหนือปลาแหง
ทะเล และเหนอืนกแหงอากาศ และ
เหนือสิ่งมีชีวิตทุกอยางที่ เคลื่อน
ไหวบนแผนดนิโลก

29 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:
ดูเถิด พวกเราจะใหสมุนไพรทุก
อยางที่มีเมล็ดแกเขา ที่จะเกิดบน
พืน้แผนดนิโลกทัง้หมด และตนไม
ทุกอยาง ซึ่งจะมีผลบนมัน แทจริง
แลว ผลของตนที่ออกเมล็ดใหเขา
พวกเราจะใหมัน มันจะเปนเพื่อ
เนื้อของเขา

30 และแกสตัวทกุอยางแหงแผนดนิโลก
และแกนกทุกอยางแหงอากศ และ
แกทุกสิ่งที่เลื้อยคลานบนแผนดิน
โลก ดเูถดิ พวกเราจะใหชวีติมนั และ
เราจะใหสมุนไพรเขียวทุกอยาง
เปนเนื้อแกมันดวย และสิ่งทั้งหมด
นี้จะถูกวางระเบียบไวดังนั้น

31 และพระผเูปนเจาทัง้หลายตรสั: พวก
เราจะทำทุกสิ่งที่เรากลาว และวาง
ระเบยีบมนัไว และดเูถดิ มนัจะเชือ่
ฟงอยางเครงครดั และเหตกุารณได
บังเกิดขึ้นคือ มันเปนจากเวลาเย็น
จนเวลาเชา พระองคทรงเรียกวา
กลางคืน และเหตุการณไดบังเกิด
ขึ้นคือ มันเปนจากเวลาเชาจนเวลา
เย็นที่พระองคทรงเรียกวากลางวัน
และพระองคทรงนบัเปนเวลาทีห่ก

เอบราแฮม 5
1 และพวกเราจะทำทองฟาและแผน

ดนิโลก และไพรพลทัง้หมดของมนั
ใหเสร็จ ดังนั้น

วนัทีเ่จด็แหงการสราง

ปฐมกาล 2
1 ฟาและแผนดิน และบริวารทั้งสิ้น

ที่มีอยูในนั้น  พระเจาทรงสราง
สำเร็จดังนี้แหละ

โมเสส 3
1 สวรรคและแผนดินโลกจึงเสร็จดัง

นั้น และไพรพลทั้งหมดของมัน
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2 วนัทีเ่จด็ พระเจากเ็สรจ็งานของพระ
องคทีท่รงกระทำมานัน้ ในวนัทีเ่จด็
นั้นก็ทรงพักการงานทั้งสิ้นของ
พระองคทีไ่ดทรงกระทำ

3 พระเจาจงึทรงอวยพระพรแกวนัทีเ่จด็
ทรงตั้งไวเปนวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
เพราะในวันนั้นพระองคทรงหยุด
พักจากการงานทั้งปวงที่พระองค
ทรงกระทำในการเนรมติสราง

4 เรือ่งฟาสวรรค และแผนดนิทีพ่ระเจา
ทรงสรางมดีงันี ้ในวนัทีพ่ระเจาทรง
สรางแผนดนิและฟาสวรรค

5 ตนไมตามทุงนายังไมเกิดขึ้นบน
แผนดิน และพืชตามทุงนาก็ยังไม
งอกขึ้นเลย เพราะพระเจายังมิได
ทรงทำใหฝนตกบนแผนดิน ทั้งยัง
ไมมีมนุษยที่จะทำไรไถนา

6 แตมีน้ำพลุงขึ้นมาจากแผนดิน ทำ
ใหพื้นดินเปยกทั่วไป

2 และในวนัทีเ่จด็ เราพระผเูปนเจาจบ
งานของเรา และสิง่ทัง้หมดซึง่เราทำ
และเราพักผอนในวันที่เจ็ดจากงาน
ทั้งหมดของเรา และสิ่งทั้งหมดซึ่ง
เราทำแลวเสร็จ และเราพระผูเปน
เจาเห็นวามันดี

3 และเราพระผเูปนเจาอวยพรวนัทีเ่จด็
และทำใหมนัศกัดิส์ทิธิ ์เพราะวาใน
มนัเราพกัผอนจากงานทัง้หมดของเรา
ซึง่เราพระผเูปนเจาสรางและทำแลว

4 และบดันีด้เูถดิ เรากลาวกบัเจาวาสิง่
เหลา นี้เปนชั่วอายุของสวรรคและ
ของแผนดนิโลก เมือ่มนัถกูสรางขึน้
ในวันที่เราพระเจาพระผูเปนเจาทำ
สวรรคและแผนดนิโลก

5 และพชืทกุอยางแหงทงุกอนมนัอยู
ในแผนดินโลก และสมุนไพรทุก
อยางแหงทุงกอนมันขึ้น เพราะเรา
พระเจาพระผเูปนเจาสรางสิง่ทัง้หมด
ซึ่งสิ่งนั้นเราพูดมาทางวิญญาณ
กอนมันเปนอยูทางธรรมชาติบน
พื้นแผนดินโลก เพราะเราพระเจา
พระผเูปนเจามไิดทำใหฝนตกบนพืน้
แผนดินโลก และเราพระผูเปนเจา
สรางลูกหลานทั้งหมดของมนุษย
แลว และยังไมมีสักคนที่จะไถดิน
เพราะเราสรางพวกเขาในสวรรค
และยังไมมีเนื้อหนังบนแผนดิน
โลก ทัง้ในน้ำ ทัง้ในอากาศ

6 แตเราพระเจาพระผูเปนเจาพูดและ
มีหมอกขึ้นไปจากแผนดินโลก
และรดน้ำทัง้พืน้แผนดนิโลก

2 และพระผูเปนเจาทั้งหลายตรัสใน
บรรดาพวกพระองค: ในเวลาที่เจ็ด
พวกเราจะจบงานของเราซึ่งเรา
ปรกึษากนัไว และเราจะพกัผอนใน
เวลาทีเ่จด็จากงานทัง้หมดของเราซึง่
เราปรกึษากนัไว

3 และพระผเูปนเจาทัง้หลายทรงหยดุ
ในเวลาทีเ่จด็ เพราะวาในเวลาทีเ่จด็
พระองคจะทรงพักผอนจากงานทั้ง
หมดของพระองค ซึง่พระองค (พระ
ผูเปนเจาทั้งหลาย) ทรงปรึกษากัน
ในบรรดาพวกพระองค ที่จะประ
กอบและทำใหมันศักดิ์สิทธิ์ และ
การตัดสินพระทัยของพระองคเปน
ดงันัน้ในเวลาทีพ่ระองคทรงปรกึษา
กันในบรรดาพวกพระองค ที่จะ
ประกอบทองฟาและแผนดนิโลก

4 และพระผูเปนเจาทั้งหลายเสด็จลง
มา และทรงประกอบชั่วอายุเหลานี้
ของทองฟาและแผนดนิโลก เมือ่มนั
ถูกประกอบในวันที่พระผูเปนเจา
ทั้งหลายทรงประกอบแผนดินโลก
และทองฟา

5 ตามทุกสิ่งซึ่งพระองคตรัสเกี่ยวกับ
พืชทุกอยางแหงทุงกอนมันอยูใน
แผนดนิโลก และสมนุไพรทกุอยาง
แหงทุงกอนมันขึ้น เพราะพระผู
เปนเจาทั้งหลายมิไดทรงทำใหฝน
ตกบนแผนดินโลก เมื่อพระองค
ทรงปรกึษากนัทีจ่ะทำมนัขึน้ และมิ
ไดทรงประกอบมนษุยไวใหไถดนิ

6 แตมีหมอกขึ้นไปจากแผนดินโลก
และรดน้ำทัง้พืน้แผนดนิ
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7 พระเจาทรงปนมนุษยดวยผงคลีดิน
ระบายลมปราณเขาทางจมกู มนษุย
จงึเปนผมูชีวีติ

8 พระเจาทรงปลกูสวนแหงหนึง่ไวที่
เอเดนทางทิศตะวันออก และให
มนุษยที่พระองคทรงปนมานั้นอยู
ที่นั่น

9 แลวพระเจาทรงใหตนไมทกุชนดิที่
งามนาดูและที่นากิน เปนอาหาร
งอกขึน้จากดนิ มตีนไมแหงชวีติตน
หนึง่อยทูามกลางสวนนัน้ กบัตนไม
แหงความสำนึกในความดีและ
ความชัว่ตนหนึง่ดวย

10 มีแมน้ำสายหนึ่งไหลจากเอเดนรด
สวนนั้น จากที่นั่นก็แยกออกเปน
สีส่าย

11 ชื่อแมน้ำสายที่หนึ่งคือปโชน เปน
แมน้ำที่ไหลรอบแผนดินฮาวิลาห
ทีน่ัน่มแีรทองคำ

12 ทองคำที่เมืองนั้นเปนทองคำเนื้อดี
และมยีางไมตะคร้ำและโมรา

7 และเราพระเจาพระผูเปนเจาประ
กอบมนุษยจากผงธุลีของดินและ
ระบายลมแหงชวีติเขารจูมกูของเขา
และมนุษยกลับเปนจิตวิญญาณ
มชีวีติ เนือ้หนงัแรกบนแผนดนิโลก
และชายคนแรกดวย กระนัน้ สิง่ทัง้
หมดยังถูกสรางมากอน แตมันถูก
สราง และถูกทำขึ้นทางวิญญาณ
ตามคำของเรา

8 และเราพระเจาพระผูเปนเจาปลูก
สวนทางตะวันออกในอีเด็น และที่
นัน้เราวางชายคนทีเ่ราประกอบไว

9 และออกจากดินเราพระเจาพระผู
เปนเจา ทำใหตนไมทกุอยางขึน้ทาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนที่เพลิดเพลินสาย
ตามนษุย และมนษุยเหน็มนัได และ
มันกลับเปนจิตวิญญาณมีชีวิตดวย
เพราะมันเปนฝายวิญญาณในวัน
ที่เราสรางมัน เพราะมันยังอยูใน
ภพซึ่งในนั้นเราพระผูเปนเจาสราง
มนั แทจรงิแลว แมสิง่ทัง้หมดซึง่เรา
เตรียมไวเพื่อประโยชนของมนุษย
และมนุษย เห็นวามันดี เพื่อเปน
อาหาร และเราพระเจาพระผเูปนเจา
ปลูกตนไมแหงชีวิตทามกลางสวน
ดวย และตนไมแหงความรถูงึความดี
และความชัว่ดวย

10 และเราพระเจาพระผูเปนเจาทำให
แมน้ำไหลออกจากอีเด็นเพื่อรดน้ำ
สวน และจากทีน่ัน่ มนัแยกและกลบั
เปนสี่ตนน้ำ

11 และเราพระเจาพระผูเปนเจาเรียก
ชื่อสายแรกวา ไพซัน และมันลอม
ทัง้แผนดนิแฮวลิลา ทีซ่ึง่เราพระเจา
พระผเูปนเจาสรางทองคำไวมาก

12 และทองคำของแผนดนินัน้ด ีและมี
โกเมนและหินโมรา

7 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงประ
กอบมนุษยจากผงธุลีของดิน และ
ทรงเอาวิญญาณของเขาไป (นั่นคือ
วิญญาณของชายนั้น) และใสมัน
ไวในเขา และระบายลมแหงชวีติเขา
รูจมูกของเขา และมนุษยกลับเปน
จติวญิญาณมชีวีติ

8 และพระผเูปนเจาทัง้หลายทรงปลกู
สวนทางตะวันออกในอีเด็น และ
ที่นั่นพระองคทรงวางชายนั้น ซึ่ง
วิญญาณของทานพระองคทรงใส
ในรางกายซึ่งพระองคทรงประ
กอบไว

9 และออกจากดิน พระผูเปนเจาทั้ง
หลายทรงทำใหตนไมทุกอยางขึ้น
ซึ่งเปนที่ เพลิดเพลินสายตาและ
ดีเพื่อเปนอาหาร ตนไมแหงชีวิต
ดวย ทามกลางสวนและตนไมแหง
ความรถูงึความดแีละความชัว่

10 มแีมน้ำสายหนึง่ไหลออกจากอเีดน็
เพื่อรดน้ำสวนและจากที่นั้นมัน
แยกและกลบัเปนสีต่นน้ำ
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13 ชื่อแมน้ำสายที่สองคือ กิโฮน ไหล
รอบแผนดนิคชู

14 ชือ่แมน้ำสายทีส่ามคอืไทกรสิ ไหล
ไปทางทิศตะวันออกของเมือง
อัสซีเรีย และแมน้ำสายที่สี่ชื่อยู
เฟรติส

15 พระเจาจึงทรงใหมนุษยนั้นอยูใน
สวนเอเดน ใหทำและรกัษาสวน

16 พระเจาจงึทรงบญัชาแกมนษุยนัน้วา
บรรดาผลไมทุกอยางในสวนนี้ เจา
กนิไดทัง้หมด

17 เวนแตตนไมแหงความสำนึกใน
ความีดและความชั่ว ผลของตนไม
นั้นอยากิน และในวันใดที่เจาขืน
กนิ เจาจะตองตายแน

18 พระเจาตรัสวา ไมควรที่ชายผูนี้จะ
อยูคนเดียว เราจะสรางคูอุปถัมภ
ที่สมกับเขาขึ้น

[ด ูขอ 21-25]

13 และชือ่แมน้ำทีส่องเรยีกวา ไกฮอน
แมน้ำเดียวกันที่ลอมทั้งแผนดิน
อิธิโอเพีย

14 และชื่อแมน้ำที่สามคือ ฮิดเดเค็ล
สายซึ่งไหลไปทางตะวันออกของ
อสัซเีรยี และแมน้ำทีส่ีค่อื ยเูฟรตสิ

15 และเราพระเจาพระผู เปนเจาเอา
ชายนั้นไป และวางเขาไปไวใน
สวนอีเด็นเพื่อตกแตงมันและเพื่อ
รกัษามนั

16 และเราพระเจาพระผูเปนเจาสั่งชาย
มีความวา: จากตนไมทุกอยางแหง
สวน เจาจะกนิตามใจชอบ

17 แตจากตนไมแหงความรถูงึความดี
และความชั่วเจาจะไมกินจากมัน
กระนั้นเจาจะยังเลือกเพื่อตัวเพราะ
ใหมันแกเจาแลว แตจำไววา เรา
หามมัน เพราะในวันที่เจากินจาก
ตนนั้น เจาจะตายแนนอน

18 และเราพระเจาพระผูเปนเจากลาว
กับองคเดียวที่ถือกำเนิดของเราวา
มันไมดีที่ชายจะอยูคนเดียว ดังนั้น
เราจะทำคชูวีติใหเขา

[ด ูขอ 21-25]

13 แตจากตนไมแหงความรูถึงความดี
และความชั่ว เจาจะไมกินจากมัน
เพราะในเวลาที่เจากินจากตนนั้น
เจาจะตายแนนอน บัดนี้ขาพเจา
เอบราแฮมเห็นวามันเปนตามเวลา
ของพระเจา ซึ่งเปนตามเวลาของ
โคลอบ  เพราะพระผู เปนเจาทั้ง
หลายยังมิไดทรงกำหนดการคิด
ของทานไวใหแอดมั

14 และพระผู เปนเจาทั้งหลายตรัส:
ใหพวกเราทำคูชีวิตใหชายนั้น
เพราะมันไมดีที่ชายจะอยูคนเดียว
ฉะนั้นเราจะประกอบคูชีวิตใหเขา

15 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงทำ
ใหการนอนหลบัสนทิเกดิกบัแอดมั
และทานนอนหลับและพระองค
ทรงเอาซี่โครงซี่หนึ่งของทานไป
และปดเนื้อไวแทนที่นั่น

11 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงเอา
ชายไป และวางทานไวในสวนอเีดน็
เพื่อตกแตงมันและเพื่อรักษามัน

12 และพระผูเปนเจาทั้งหลายทรงสั่ง
ชายมีความวา: จากตนไมทุกอยาง
แหงสวนเจาจะกินตามใจชอบ
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19 และออกจากดินเราพระเจาพระผู
เปนเจาป ระกอบสัตวทุกอยางแหง
ทงุ และนกทกุอยางแหงอากาศ และ
สั่งใหมันมาหาแอดัม เพื่อดูเขาจะ
เรยีกมนัวาอะไร และมนัเปนจติวญิ
ญาณมชีวีติดวย เพราะเราพระผเูปน
เจาระบายลมแหงชีวิตเขาในมัน
และสั่งวาอะไรก็ตามซึ่งแอดัมเรียก
สัตวมีชีวิตทุกอยาง นั่นจะเปนชื่อ
ของมัน

20 และแอดัมตั้งชื่อใหฝูงปศุสัตวทั้ง
หมดและใหนกแหงอากาศ และให
สตัวทกุตวัแหงทงุ แตสำหรบัแอดมั
ไมมีคูชีวิตหาไวใหเขา

21 และเราพระเจาพระผูเปนเจาทำให
การนอนหลับสนิทเกิดกับแอดัม
และเขานอนหลบั และเราเอาซีโ่ครง
ซี่หนึ่งของเขาไป และปดเนื้อไว
แทนที่มัน

19 พระเจาจึงทรงปนบรรดาสัตวใน
ทองทุงและนกในทองฟาใหเกิด
ขึน้จากดนิ แลวทรงนำมายงัชายนัน้
เพื่อดูวา เขาจะเรียกชื่อมันวาอะไร
ชายนัน้ตัง้ชือ่สตัวทัง้ปวงทีม่ชีวีติวา
อยางไร สตัวนัน้กม็ชีือ่อยางนัน้

20 ชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตวใชงาน
และนกในอากาศ และบรรดาสตัวปา
แตชายนัน้ยงัหามคีอูปุถมัภทีส่มกบั
ตนไม

21 แลวพระเจาจงึทรงกระทำใหชายนัน้
หลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู
พระองคทรงชกักระดกูซีโ่ครงอนัหนึง่
ของเขาออกมา แลวทำใหเนือ้ตดิกนั
เขาแทนกระดูกอยางเดิม

19 และทานเปลือยเปลาทั้งคู ชายและ
ภรยิาของทาน และไมอาย

20 และออกจากดิน พระผูเปนเจาทั้ง
หลาย ทรงประกอบสัตวทุกอยาง
แหงทุงและนกทุกอยางแหงอากาศ
และทรงนำมันมายังแอดัมเพื่อทรง
ดทูานจะเรยีกมนัวาอะไร และอะไร
ก็ตามที่แอดัมเรียกสัตวมีชีวิตทุก
อยางนั่นจะเปนชื่อของมัน

21 และแอดัมตั้งชื่อใหฝูงปศุสัตวทั้ง
หมด ใหนกแหงอากาศ ใหสัตวทุก
อยางแหงทุง และสำหรับแอดัม มี
คชูวีติหาไวใหทาน

[ด ูขอ 15-19]

16 และจากซี่โครงซึ่งพระผูเปนเจาทั้ง
หลาย ทรงเอาไปจากชาย พระองค
ทรงประกอบหญิงคนหนึ่ง และพา
นางมาหาชาย

17 และแอดัมกลาว: นี่คือกระดูกจาก
กระดูกของขาพเจา และเนื้อจาก
เนื้อของขาพเจา บัดนี้ จะเรียกนาง
วา ชายา เพราะทรงเอานางออกมา
จากชาย

18 ฉะนั้นชายจึงจะจากบิดาของเขา
และมารดาของเขา  และจะแนบ
สนทิอยกูบัภรยิาของเขา และเขาจะ
เปนเนื้อเดียวกัน
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22 สวนกระดกูซีโ่ครงทีพ่ระเจาไดทรง
ชักออกจากชายนั้น พระองคทรง
สรางใหเปนหญงิ แลวทรงนำมาให
ชายนั้น

23 ชายจงึวา นีแ่หละ กระดกูจากกระดกู
ของเรา เนือ้จากเนือ้ของเรา จะตอง
เรียกวาหญิง เพราะหญิงนี้ออกมา
จากชาย

24 เพราะเหตุฉะนั้นผูชายจึงจากบิดา
มารดาของตนไปผกูพนัอยกูบัภรรยา
และเขาทั้งสองจะเปนเนื้อเดียวกัน

25 ทั้งผูชายและภรรยาของเขาเปลือย
กายอยูและไมอายกัน

22 และซี่โครงซึ่งเราพระเจาพระผูเปน
เจาเอาไปจากชาย เราทำหญิงคน
หนึง่ขึน้ และพานางมาหาชาย

23 และแอดมักลาว: สิง่นีข้าพเจาร ูบดันี้
คือ กระดูกจากกระดูกของขาพเจา
และเนื้อจากเนื้อของขาพเจา จะ
เรยีกนางวาชายา เพราะเอานางออก
มาจากชาย

24 ฉะนัน้ ชายจะจากบดิาของเขา และ
มารดาของเขา และจะแนบสนทิอยู
กับภริยาของเขา และเขาจะเปน
เนื้อเดียวกัน

25 และเขาเปลอืยเปลาทัง้ค ูชายและ
ภริยาของเขา และไมอาย
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พันธสัญญาเอบราแฮม
คำสญัญา อรรถาธบิาย

แผนดนิ

“แผนดนิแปลกแหงหนึง่…เราจะใหแกลกูหลานของเจาตอจากเจา
เพื่อเปนสมบัติอันเปนนิจ” (เอบราแฮม 2:6; ดู ปฐมกาล 12:7;
13:14-15; JST, Genesis 15:9-12; ปฐมกาล 15:18; 17:8 ดวย)

พรนีก้ลาวเปนพเิศษถงึแผนดนิ “ตัง้แตแมน้ำอยีปิต [ไมใชแมน้ำ
ไนล แตเปนแมน้ำทีแ่ยกอยีปิตออกจากอสิราเอล] ไปถงึ…แมน้ำ
ยเูฟรตสิ” (ปฐมกาล 15:18) ซึง่อยเูลยชายแดนของแผนดนิทีเ่รามกั
จะเรยีกวาเคนาน (หรืออิสราเอล หรือปาเลสไตน) ตัง้แตสมยัของ
เอบราแฮม บางสวนหรือทั้งหมดของดินแดนที่ขยายออกไปนี้
เปนทีอ่าศยัของลกูหลานของเอบราแฮม มาจนถงึอชิเมเอล อสิอคั
และบุตรของเคทูราห เมื่อครั้งที่พระเจาทรงตอพันธสัญญากับ
ยาโคบหลานของเอบราแฮม พระองคทรงบอกวาลกูหลานอสิรา
เอลจะมแีผนดนิเคนานเปนมรดกแตจะแผกวางออกไปทาง “ทศิ
ตะวนัตก และทศิตะวนัออก ทางทศิเหนอื และทศิใต” (ปฐมกาล
28:14)
ตัวอยางเชน ลูกหลานของโจเซฟบุตรยาโคบ (อิสราเอล) ได
รบัสญัญาถงึแผนดนิทีพ่เิศษแหงหนึง่นอกเหนอืจากเคนาน ทีซ่ึง่
พวกเขาจะ “ดนัชนชาตทิัง้หลายออกไปจนสดุปลายพภิพ” (เฉลย
ธรรมบัญญัติ 33:17; ดู ขอ 13-17; ดู ปฐมกาล 49:22-26 ดวย)
คำพยากรณนี้หมายถึงซีกโลกตะวันตก ที่ซึ่งผูคนในพระคัมภีร
มอรมอน-ลกูหลานของโจเซฟ-ตัง้ถิน่ฐานและทีซ่ึง่พระกติตคิณุ
ไดรบัการฟนฟใูนยคุสดุทายสคูนของเผาอเีฟรอมิซึง่ปะปนอยใูน
บรรดาคนตางชาต ิ(อเีฟรอมิเปนบตุรคนโตของโจเซฟ บรคิมัยงั
กลาววา “โจเซฟ สมิธเปนชาวอีเฟรอิมเต็มตัว” [Discourses of
Brigham Young, 322] นอกจากนี ้โจเซฟ สมธิ สอนวา “อเมรกิา
ทัง้หมดคอืไซอนัตัง้แตเหนอืจดใต” (Teachings of the Prophet
Jossph Smith, 362) ทีซ่ึง่พยากรณไววาเผาอืน่ทีห่ายไปจะมารวม
กนัเพือ่รบัพรของเขาตามพนัธสญัญาเอบราแฮม “โดยมอืของ…
ลกูหลานของอเีฟรอมิ” (ค.พ. 133:32; ด ูขอ 26-34 ดวย) พระเจา
ทรงกำหนดใหที่แหงหนึ่งในอเมริกาเหนือเปนเมืองไซอันดวย
(ด ูค.พ. 57:1-3) ทีข่องเจรซูาเลม็ใหม (ด ูค.พ. 84:2-5)
ทกุเผา หรอืทกุครอบครวัของอสิราเอล จะไดรบัมรดกในแผนดนิ
เคนาน แตชีช้ดัเปนพเิศษวาแผนดนินัน้เปนทีร่วมของเผายดูาห (ดู
ค.พ. 109:62-64)
ในที่สุด คำสัญญาเกี่ยวกับแผนดินมรดก “อันเปนนิจ” ก็สำเร็จ
เมื่อคนชอบธรรมไดรับแผนดินโลกเปนมรดกในสภาพที่มีรัศมี
ภาพของมนั (ด ู JST, Genesis 15:9-12; ค.พ. 45:57-59; 63:20;
88:17-20)
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ฐานะปโุรหติและพรพระกติตคิณุ

1. ดงัทีเ่ขาปรารถนา (ด ูเอบราแฮม 1:2-4) เอบราแฮมไดรบัฐานะ
ปุโรหิต ซึ่งเปนอำนาจที่จะกระทำในพระนามของพระผู
เปนเจา เขาไดรบัฐานะปโุรหิตจากเมล็คเิซเดค็ (ด ูค.พ. 84:14)

2. นอกจากการสั่งสอนพระกิตติคุณในฐานะตัวแทนของพระ
เจาแลวพรนีส้ำเรจ็เมือ่ผดูำรงฐานะปโุรหติปฏบิตัพิธิกีาร เชน
บพัตศิมา ศลีระลกึ หรอืพธิกีารพระวหิาร ทีท่ำใหพระนามของ
พระเจาเปนที่รูจักโดยเรียกรองใหแตละบุคคลยอมรับพระ
นามนัน้ (ด ูค.พ. 20:37, 77; 109:22, 26)

3. เรารูวา “ไมมีนามอื่นใดใหไว…ที่…ความรอดจะมาสูลูก
หลานมนุษยได นอกจากในและโดยพระนามของพระ
ครสิต” (โมไซยา 3:17) เนือ่งดวยลกูหลานของเอบราแฮมรบั
พระนามของพระครสิตไวกบัตวัเขา และผคูนของโลกจะรจูกั
พระนามนีเ้พราะเขา (ด ู เอบราแฮม 1:18-19) ชือ่ของเอบรา
แฮมจะ “ใหญยิง่” หรือสำคญัและโดดเดนมาก ตอชาวโลกทัง้
หมดที่แสวงหาชีวิตนิรันดร อีกนัยหนึ่ง ชื่อของเอบราแฮม
ใหญยิ่งเพราะเขาเปนประธานควบคุมลูกหลานที่ปฏิบัติพร
แหงชีวิตนิรันดรแกชาวโลกทั้งสิ้น พรเหลานี้เรียกวา “การ
ประทานพระกติตคิณุสมยัเอบราแฮม” (ค.พ. 110:12) และนำ
กลบัมาโดยอไิลอสัเมือ่วันที ่3 เมษายน ป 1836 ในพระวหิาร
เคริทแลนด เนือ่งดวยกญุแจเหลานีถ้กูนำกลบัมา มนษุยชาติ
ทั้งปวงจึงไดรับพรแหงความสูงสงสำหรับตัวเขาเองและ
ลูกหลานของเขา

4. นีค่อืพรทีส่ญัญาไวสำหรบัผทูีด่ำรงฐานะปโุรหิต และเปนตวั
แทนทีช่อบธรรมของพระผชูวยใหรอด

5. ด ู“ลกูหลาน” ขอ 5 ในผงันี้

1. “เราจะพาเจาไปเพื่อใหนามของเราอยูกับเจา แมฐานะปุโร
หติ” (เอบราแฮม 1:18)

2. “โดยทางการปฏิบัติศาสนกิจของเจา นามของเราจะเปนที่
รจูกัในแผนดนิโลกตลอดกาล” (เอบราแฮม 1:19; ด ูเอบราแฮม
2:9 ดวย)

3. “เราจะ…ทำใหนามของเจาใหญยิ่งในบรรดาประชาชาติ
ทัง้ปวง” (เอบราแฮม 2:9; ด ูปฐมกาล 12:2 ดวย)

4. “เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจา และสาปแชงคนที่สาปแชง
เจา” (เอบราแฮม 2:11; ด ูปฐมกาล 12:3 ดวย)

5. “สทิธิน์ี ้[ของฐานะปโุรหิต] จะคงอยใูนเจาและในลกูหลาน
ของเจา” (เอบราแฮม 2:11)

ลกูหลาน

1. ในกรณนีี ้ใหญยิง่ ดเูหมอืนจะหมายถงึ “เลศิล้ำ” หรอื “โดด
เดน” และหมายถึงคุณภาพของชีวิตที่พระเจาประทาน
แกผคูนของพระองค (หรอื “ประเทศ”) โดยทรงยอมใหเขา
มพีระกติตคิณุและดำเนนิชวีติตามหลกัธรรมนัน้ พระกติตคิณุ
ทำใหทกุคนทีด่ำเนนิชวีติตาม “ใหญยิง่” ลกูหลานของเอบรา
แฮมโดดเดนดวยเพราะเขามีอำนาจที่จะประกอบพิธีการ
แหงความรอด และผกูครอบครวัเขาไวดวยกนัสำหรบันรินัดร
(ด ู“ฐานะปโุรหติและพรพระกติตคิณุ” ขอ 3 “ลกูหลาน” ขอ
5 และ “ความรอดและชวีตินรินัดร” ขอ 1 ในผงันี)้

1. “เราจะทำประเทศใหญยิง่จากเจา” (เอบราแฮม 2:9)
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2. เอบราแฮม หมายถึง “บิดาของคนเปนอันมาก” หรือ “บิดา
ของประชาชาต”ิ เอบราแฮมกลบัเปน “บดิาของประชาชาต”ิ
โดยทางอชิมาเอลลกูหลานของอสิอคั (อสิราเอล) (ด ูปฐมกาล
17:20) และบตุรของเคทรูาห (ด ูปฐมกาล 25:1-4) และโดยทาง
เชือ้สายอสิราเอลทีก่ระจดักระจายและกลบัมมีากมายในประ
ชาชาตติาง ๆ  ทัว่โลก (ด ูอาโมส 9:9; 1 นไีฟ 22:3-5)

3. คำสญัญานีก้ลาวอางถงึลกูหลานในชวีติมตะของเอบราแฮม
(ดู ขอ 2 ขางตน) และโอกาสโดยทางการแตงงานนิรันดร
หรอืการแตงงานชัน้สงูทีจ่ะมลีกูหลานสบืไปตลอดนรินัดร (ดู
ค.พ. 132:30; ด ู“ความรอดและชวีตินรินัดร” ขอ 2 ในผงันี)้

4. กษัตริยของอิสราเอลและยูดาหตางก็เปนผูสืบตระกูลของ
เอบราแฮม กษัตริยอีกหลายองคที่ไมไดอยูในพระคัมภีร
ไบเบลิสบืตระกลูมาจากอชิมาเอล พวกบตุรของเคทรูาห และ
สวนทีเ่หลอืของเผาอสิราเอลทีห่ายไปซึง่อาศยัอยใูนแผนดนิ
ของคนตางชาตดิวย ผสูบืตระกลูคนสำคญัทีส่ดุของเอบราแฮม
คอื จอมกษตัรยิ พระเยซคูรสิต ผมูาโดยทางเชือ้สายกษตัรยิ
ของยูดาห (ดู มัทธิว 1:1) นอกจากนี้ ผูที่ไดรับพันธสัญญา
เอบราแฮม และซือ่สตัยตอพนัธสญัญานัน้ ไดรบัสญัญาวาเขา
จะกลายเปนกษตัรยิและปโุรหติ (หรอืราชนิแีละปโุรหณิ)ี ของ
พระผเูปนเจา (ด ูววิรณ 1:6; ค.พ. 76:56)

5. การดำรงฐานะปโุรหติเปนทัง้พรและความรบัผดิชอบ ผสูบื
ตระกลูของเอบราแฮมเปน “ทายาทตามกฎหมาย” ของฐานะ
ปโุรหิตและพรของฐานะปโุรหิตนัน้ (ด ูค.พ. 86:8-9) นีห่มาย
ความวาเขามีสิทธิตอฐานะปุโรหิต อยางไรก็ตาม เขาตอง
พสิจูนความมคีาควรจงึจะไดรบัพรดงักลาว (ด ูแอลมา 13:4)
ผทูีไ่ดรบัการวางมอืแตงตัง้ลวงหนาสฐูานะปโุรหติ (ด ูแอลมา
13:3; เอบราแฮม 3:23) ถกูสงมายงัโลกนีใ้นเวลาและสถาน
ที่ที่เขาจะสามารถทำใหการเรียกที่ไดรับการวางมือแตงตั้ง
ลวงหนาสำเร็จ และปฏิบัติพิธีการแหงความรอดใหแก
ประชาชาติทั้งสิ้น พรนี้ไมไดหมายถึงสิทธิ์ที่จะ ดำรงฐานะ
ปุโรหิต เทานั้น แตหมายถึง สิทธิ์ที่จะ ไดรับพิธีการแหง
ความรอดของฐานะปุโรหิต ดวย ดังนั้นจึงประยุกตใช
ไดทัง้กบัชายและหญงิทีเ่ปนผสูบืตระกลูของเอบราแฮม

2. “เจาจะเปนบดิาของประชาชาตมิากมาย” (ปฐมกาล 17:4; ด ูปฐม
กาล 17:5-6, 16 ดวย)

3. “เราจะทวเีจาขึน้ และลกูหลานของเจาตอจากเจา…และหาก
เจาจะนบัจำนวนเมด็ทรายไดฉนัใด จำนวนลกูหลานของเจา
กจ็ะเปนฉนันัน้” (เอบราแฮม 3:14)

4. “กษัตริยหลายองคจะเกิดมาจากเจา” (ปฐมกาล 17:6; ดู
ปฐมกาล 17:16 ดวย)

5. “ลกูหลานของเจา…จะดำรงการปฏบิตัแิละฐานะปโุรหตินีใ้ห
ประชาชาตทิัง้ปวง…
“…สิทธิ์นี้ [ของฐานะปุโรหิต] จะคงอยูในเจาและในลูก
หลานของเจา” (เอบราแฮม 2:9, 11; ดู ปฐมกาล 17:7, 19;
เอบราแฮม 1:4 ดวย)
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6. กอนเอบราแฮม พิธีการแหงความรอดของพระกิตติคุณ
ไดรบัการปฏบิตัโิดยบดิาในระเบยีบปต ุ(ด ูค.พ. 107:40-56)
บิดาของเอบราแฮมละทิ้งความเชื่อและไมมีอำนาจที่จะ
ปฏบิตัพิธิกีารเหลานีแ้กเอบราแฮมตามทีเ่อบราแฮมตองการ (ดู
เอบราแฮม 1:2-5) เนือ่งดวยความปรารถนาอนัยิง่ใหญ ศรทัธา
และการเชื่อฟงของเอบราแฮม เขาจึงไดรับพรของฐานะ
ปุโรหิตจากผูที่มีอำนาจพรอมดวยสิทธิ์ที่จะปฏิบัติพรนั้น
แกลูกหลานของเขา สิ่งนี้เปดสมัยการประทานใหมของ
พระกิตติคุณ โดยมีเอบราแฮมเปน “บิดา” ที่ซึ่งทุกคนที่
ปรารถนาพรเดยีวกนันีเ้พือ่ตวัเองและลกูหลานจะไดรบัแบบ
เดียวกับเอบราแฮม เนื่องดวยเอบราแฮมไดรับคำสัญญา
ที่วาลูกหลานของทานจะมีสิทธิ์ตอฐานะปุโรหิตนับจากวัน
เวลาของทานไปจนถงึทีส่ดุของโลก ทกุคนทีป่รารถนาพรจาก
พิธีการแหงความรอดของพระกิตติคุณจึงไดรับจากมือของ
เอบราแฮมและลูกหลานของทาน ในการนี้ โดยไมคำนึงวา
เลือดของเอบราแฮมจะไหลเวียนอยูในเสนโลหิตของเขา
หรือไมก็ตาม ทุกคนที่ยอมรับพระกิตติคุณจะกลับเปนลูก
หลานของเอบราแฮม เราควรสังเกตวาศาสดาโจเซฟ สมิธ
กลาววา “ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มีตอคนตางชาติ
จะลางเลอืดเกา และทำใหเขาเปนลกูหลานโดยแทของเอบรา
แฮม” (Teachings of the Prophet Joseph Smith, 150) ดงันัน้
ทกุคนทีไ่ดรบับพัตศิมาและไดรบัพระวญิญาณบรสิทุธิจ์งึเปน
บตุรและธดิาของเอบราแฮมโดยแท

นอกจากนี้ พระคริสตทรงเปนผูสืบตระกูลของเอบราแฮม
และเปนองคหนึ่งที่ทำใหพรทุกประการที่สัญญาไวกับเอ
บราแฮมสำเรจ็ (ด ูJST, Genesis 15:9-12) เมือ่บคุคลไดรบัพระ
กิตติคุณและเกิดใหม เขาจะกลับเปนบุตรและธิดาของพระ
ครสิต (ด ูโมไซยา 5:7) และเปนทายาทของพระองคดงันัน้
พระคริสตทรงเปนองคแรกที่ไดรับพรโดยครบถวนตาม
ทีส่ญัญาไวกบัเอบราแฮม โดยการเปนบตุรและธดิาของพระ
คริสตกอนเทานั้นที่จะทำใหเรามีคุณสมบัติที่จะเปนทายาท
ของทกุสิง่ทีพ่ระบดิาทรงม ี (ด ูค.พ. 84:38) ซึง่เปนสิง่ทีส่ญั
ญาไวกบัเอบราแฮมและลกูหลานของทาน (ด ูกาลาเทยี 3:27-
29; ด ู “ความรอดและชวีตินรินัดร” ขอ 3 ในผงันีด้วย) การ
ยอมรบัพระนามของพระครสิตเปนวธิทีีส่ำคญัทีส่ดุทีจ่ะเปน
บุตรหรือธิดาของเอบราแฮม  หากคน  ๆ หนึ่งเปนลูก
หลานโดยแทของเอบราแฮมแตไมยอมรับพระกิตติคุณ
ของพระคริสต เขาหรือเธอจะไมไดรับมรดกอันเกี่ยวเนื่อง
กบัพนัธสญัญาและพรของพนัธสญัญานัน้ (ด ู2 นไีฟ 30:2)
นี่จึงเปนเหตุผลที่วาทำไมพระคัมภีรมอรมอนจึงเนนวา
ลูกหลานของเอบราแฮมตองไมเพียงรูวาเขาเปนใครเทานั้น
แตจะตองถูกรวมมาสูพระคริสตและถูกนำกลับมาสูความ
สมัพนัธตามพนัธสญัญาของเขากบัพระองค (ด ู2 นไีฟ 30:4-
5)

6. “เพราะมากตอมากที่ไดรับพระกิตติคุณนี้จะถูกเรียกตาม
ชือ่ของเจา และจะถกูนบัเปนลกูหลานของเจา และจะลกุขึน้
และอวยพรเจาเปนบดิาของเขา” (เอบราแฮม 2:10; ด ูอสิยาห
51:1-2 ดวย)
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7. ตัง้แตเริม่ตนบนัทกึของทาน เอบราแฮมแสดงความปรารถนา
ไมเพียงเพื่อรับพรของพระกิตติคุณในชีวิตนี้และชีวิต
นรินัดรในโลกทีจ่ะถงึเทานัน้ แตเพือ่ปฏบิตัพิรเหลานีแ้กลกู
หลานของทานดวย (ด ูเอบราแฮม 1:2-4) ผทูีอ่างวาเอบราแฮม
เปนบดิาของเขาจะ “ทำสิง่ทีอ่บัราฮมัไดกระทำ” (ยอหน 8:39)
ซึง่รวมถงึการเลีย้งดลูกู “ในความสวางและความจรงิ” (ค.พ.
93:40)

7. “เขา [เอบราแฮม] จะไดกำชบัลกูหลาน…ใหรกัษาพระมรรคา
ของพระเจา โดยทำความชอบธรรมและความยุติธรรม”
(ปฐมกาล 18:19)

ความรอดและชวีตินรินัดร

1. ครอบครวัของแผนดนิโลกไดรบัพรโดยทางเอบราแฮมเพราะ
ลูกหลานของทานใหพรของพระกิตติคุณแกพวกเขา อันนำ
มาซึ่ง “สันติในโลกนี้ และชีวิตนิรันดรในโลกที่จะมาถึง”
(ค.พ. 59:23)
ครอบครัวไดรับพรมากเปนพิเศษโดยทางพันธสัญญาของ
เอบราแฮมเพราะพรสงูสดุของพนัธสญัญานีค้ือการแตงงาน
นรินัดร (ด ู“ลกูหลาน” ขอ 3 ในผงันี)้ โดยทางพนัธสญัญาอนั
ศกัดิส์ทิธิน์ี ้บดิามารดาถกูผกูมดักบัลกูหลานของเขาสำหรบั
นรินัดร นอกจากนี ้เนือ่งดวยกญุแจถกูนำกลบัมาโดยศาสดา
อิไลจะ (ดู ค.พ. 110:13-16) ลูกหลานของเอบราแฮมจึง
ประกอบพิธีการในพระวิหารแทนบรรพบุรุษและผูอื่นที่
ลวงลบัไปแลวไดดวย โดยทางพธิกีารฐานะปโุรหติเหลานีท้ี่
ประกอบโดยลกูหลานของเอบราแฮม ซึง่รวมถงึการแตงงาน
ชัน้สงูสำหรบัคนเปนและคนตาย ครอบครวัจงึสามารถผกูเขา
ดวยกันชั่วนิรันดรได ผูที่ไมยอมรับพิธีการและพันธสัญญา
เหลานี้ “คงอยูตางหากและลำพัง [หมายถึงปราศจากการ
แตงงานและครอบครัว] โดยปราศจากความสูงสง…ไปชั่ว
นรินัดร” (ค.พ. 132:17)
ทายสดุ หนทางทีย่ิง่ใหญทีส่ดุซึง่ครอบครวัของแผนดนิโลก
จะไดรบัพรโดยทางลกูหลานของเอบราแฮม คอื โดยทางการ
ชดใชของพระเยซูคริสต บุตรของเอบราแฮมในเนื้อหนัง
พรของการชดใชมาสคูรอบครวั ทัง้หมด ของแผนดนิโลก (ดู
1 โครนิธ 15:21-22; มอรมอน 9:12-23)

1. “ในลกูหลานของเจาตอจากเจา…ครอบครวัทัง้หมดของแผน
ดินโลกจะไดรับพร” (เอบราแฮม 2:11; ดู ปฐมกาล 12:3;
18:18; 22:18 ดวย)
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2. โดยทางพระเยซูคริสต เปนไปไดที่จะมีพรทุกประการของ
ชวีตินรินัดร เอบราแฮมรจูกัพระครสิต เหน็งานทีพ่ระองคทรง
กระทำ และเชื่อในพระองค ความรูนี้นำการพักผอนมาสู
จิตวิญญาณของทาน และทำใหทานมีศรัทธาที่จะทำทุกสิ่ง
ทีเ่รยีกรองในชวีติมตะ (ด ูJST, Genesis 15:9-12; ฮบีร ู11:8-
19)
คำสอนและพันธสัญญาสอนวาพรสูงสุดที่เอบราแฮมไดรับ
คือ พรของการแตงงานชั้นสูง ซึ่งทำใหทานมีคุณสมบัติ
สำหรับความสูงสง และทำใหทานสามารถกลับเปนเหมือน
พระผเูปนเจาได (ด ูค.พ. 131:1-4; 132:29-32, 37) เอล็เดอรบรซู
อาร. แมคคองกี เขียนวา เมื่อเรา “แตงงานในพระวิหาร
สำหรบักาลเวลาและตลอดนรินัดร สมาชกิแตละคนทีม่คีาควร
ของศาสนาจักรก็เขาสูพันธสัญญาเดียวกับที่พระเจาทรงทำ
ไวกบัเอบราแฮม” (A New Witness for the Articles of Faith,
508)

3. คำวา โล และ บำเหนจ็ คอืพรจากพนัธสญัญาทีเ่ราทำกบัพระ
ผูเปนเจาในชีวิตนี้และสำหรับนิรันดร โดยทางพันธสัญญา
พระเจาทรงคุมกันหรือปกปองเราจากอำนาจของฝายตรง
กนัขามทีค่อยขดัขวางไมใหเราไดชวีตินรินัดร โดยทางพนัธ
สัญญาดวยเชนกันที่พระเจาประทานสัญญากับเราเกี่ยวกับ
รางวลันรินัดรของเราและอำนาจทีจ่ะไดสิง่นัน้ รางวลันี ้“คอื
ของประทาน [ที]่ ยิง่ใหญทีส่ดุในบรรดาของประทานทัง้หมด
ของพระผเูปนเจา” (ค.พ. 14:7) หากเรายอมรบัวาพระเจาทรง
มอีำนาจทีจ่ะทำใหคำสญัญาทีพ่ระองคทรงทำสำเรจ็ดงัทีพ่ระ
องคทรงทำกบัเอบราแฮม (ด ูปฐมกาล 15) เราจะใหพระองค
และพันธสัญญาของพระองคอยูเหนือสิ่งอื่นทั้งหมดใน
ชวีติของเรา และรบัพรเหลานีท้ีส่ญัญาไว

4. เนือ่งดวยอำนาจของพระกติตคิณุ พธิกีารฐานะปโุรหิต และ
การชดใชของพระคริสต ลูกหลานทั้งสิ้นของเอบราแฮม
(ผูที่ยอมรับพิธีการและพันธสัญญาทั้งหมดของพันธสัญญา
เอบราแฮม) จะ “ชนะทกุสิง่” เพราะพระผเูปนเจาทรงปราบ
“ศัตรูทั้งหมด [ของเขา] ไวใตพระบาทของพระองค” และ
เขาจะ “อยใูนทีป่ระทบัของพระผเูปนเจาและพระครสิตของ
พระองคตลอดกาลและตลอดไป” (ค.พ. 76:60-62) ศตัรทูีพ่ระผู
เปนเจาทรงปราบรวมถึงมาร “ซึ่งเปนศัตรูของความชอบ
ธรรมทัง้มวล” ดวย (แอลมา 34:23; ด ูโมโรไน 7:12 ดวย)

2. “เราจะอวยพรเจาเกินที่จะนับ…
“…และในลกูหลานของเจาตอจากเจา…ครอบครวัทัง้หมดของ
แผนดนิโลกจะไดรบัพร แมดวยพรแหงพระกติตคิณุ ซึง่คอื
พรแหงความรอดแมแหงชวีตินรินัดร” (เอบราแฮม 2:9, 11; ดู
ปฐมกาล 12:2)

3. “เราเปนโลของเจา บำเหน็จของเจาจะยิ่งใหญ” (ปฐมกาล
15:1)

4. “เชื้อสายของเจาจะไดประตูเมืองศัตรูของเจาเปนกรรม
สทิธิ”์ (ปฐมกาล 22:17)






