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“แผนแห่ง[ความรอด]… 
ซึ่งเตรียมไว้ตั้งแต่การวางรากฐาน

ของโลก,โดยผ่านพระคริสต์,

สำาหรับผู้ใดก็ตามที่เชื่อในพระนาม

ของพระองค์ทุกคน”

แอลมา 22:13

ครอบครัวเป็นศูนย์กลางในแผนของพระบิดาบนสวรรค์

* ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

แผนแห่งความรอดคืออะไร
แผนแห่งความรอด* คือแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อความสุขของลูกๆ 

ของพระองค์  แผนน้ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ี การชดใช้ ของพระเยซูคริสต์  ถ้า 

ท่านทำาตามคำาสอนของพระเยซูคริสต์ท่านจะพบกับสันติสุขภายใน

จิตใจตลอดชีวิตนี้และความสุขนิรันดร์ภายหลังความตาย

ขณะที่ท่านเรียนรู้เรื่องแผนแห่งความรอด ท่านจะพบคำาตอบของ

คำาถามเหล่านี้ “ฉันมาจากไหน” “จุดประสงค์ของชีวิตฉันคืออะไร” 

“ฉันจะไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้”

ฉันมาจากไหน
ชีวิตของท่านไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดและไม่ได้สิ้นสุดเมื่อตาย  ท่านประ- 

กอบด้วยร่างกายทาง วิญญาณ (บางคร้ังเรียกว่าวิญญาณ) และร่างกาย 

 ทางเนื้อหนัง  พระบิดาบนสวรรค์ทรงสร้าง 

 วิญญาณของท่าน และท่านอยู่กับพระองค์ 

 ในฐานะวิญญาณก่อนที่ท่านจะเกิดมา 

 บนแผ่นดินโลก  ท่านรู้จักและรักพระองค์   

 พระองค์ทรงรู้จักและทรงรักท่าน  ช่วงเวลา 

 นี้เรียกว่า ชีวิตก่อนเกิด

 ตลอดชีวิตก่อนเกิด ท่านได้รับการสอน 

เกี่ยวกับหลักธรรมและพระบัญญัติที่นำาไปสู่ความสุข  ท่านเติบโตใน 

สติปัญญาและเรียนรู้ท่ีจะรักความจริง  ท่านได้รับการสอนเก่ียวกับแผน 

แห่งความรอดระหว่างชีวิตก่อนเกิดนี้ พระเยซูคริสต์ทรงได้รับเลือก 
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เรามีสิ่งต่างๆ มากมายที่จะเรียนรู้และรับประสบการณ์ในชีวิตนี้

* ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

ถงึแม้ความทรงจำาของท่านจะถูก 
ปิดบังไว้ก่อนที่ท่านจะมายังแผ่น

ดินโลกนี้ท่านอาศัยอยู่ในที่ประทับ

ของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดานิรันดร์

และพระบุตรของพระองค์พระเยซู

คริสต์ท่านโห่ร้องด้วยความชื่นบาน

เมื่อได้รับสิทธิพิเศษที่จะมายัง 

แผ่นดินโลกเพื่อรับร่างกายและ 

ทำาตามแผนของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อ

ความสุขของท่าน

เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ท่านเรียนรู้ว่าโดยผ่านพระองค์ท่านจะสามารถ 

เอาชนะผลของการเลือกท่ีผิดของท่าน

ส่วนสำาคัญในแผนของพระผู้เป็นเจ้าคือให้ท่านมายังแผ่นดินโลกเพื่อ

รับร่างกายและเรียนรู้ท่ีจะเลือกส่ิงท่ีถูกต้อง 

ท่านจะจำาไม่ได้ถึงการอยู่ในที่ประทับของ 

พระบิดาบนสวรรค์ แต่พระองค์ประทาน 

ความสามารถในการรู้สิ่งถูกจากสิ่งผิด 

ท่านสามารถจดจำาความรักและความจริง 

ของพระองค์ได้  โดยผ่านประสบการณ์ 

และการทดลอง ท่านเรียนรู้ที่จะเลือกสิ่ง 

ที่ถูกต้องอย่างสม่ำาเสมอ    ด้วยความช่วย 

เหลือของพระเยซูคริสต์ท่านสามารถกลับ 

ไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์หลังจากชีวิต

บนแผ่นดินโลกสิ้นสุด

ในชีวิตก่อนเกิด ท่านเรียนรู้ว่าโดยการเลือกทำาตามแผนของพระผู้ 

เป็นเจ้าเท่านั้นท่านจึงจะได้รับสันติสุขและความพึงพอใจอันเป็นนิจ 

ในชีวิตน้ีและในนิรันดร    เพราะพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่านพระองค์ 

จึงประทาน สิทธิ์เสรี หรืออำานาจในการเลือกให้ท่าน  พระองค์ทรงให้ 

ท่านเลือกว่าท่านจะทำาตามแผนของพระองค์และพระเจ้าพระเยซู

คริสต์หรือไม่

ซาตาน ลูกทางวิญญาณคนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้า กบฎต่อต้านพระ 

บิดาบนสวรรค์และไม่ยอมรับแผนของพระองค์  เขาต้องการบังคับให้ 

เราทำาตามความประสงค์ของเขา  น่าเศร้า ที่ลูกจำานวนมากของพระ

บิดาบนสวรรค์เลือกทำาตามซาตาน   ซาตานและผู้ติดตามถูกขับออก

จากที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าและไม่ได้รับอนุญาตให้มาเกิดบน
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Words in red are defined on pages 18 and 19.

แผ่นดินโลก  พวกเขายังคงอยู่ในรูปของวิญญาณ  พวกเขาทุกข์ยาก

และต้องการให้ท่านทุกข์ยากด้วย  พวกเขาล่อลวงท่านและลูกๆ ทุก

คนของพระผู้เป็นเจ้าให้ทำาสิ่งต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความทุกข์และไม่เป็น

ที่พอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้า

ในชีวิตก่อนเกิด ท่านเลือกที่จะมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์และทำาตาม 

แผนของพระผู้เป็นเจ้า  เนื่องจากการเลือกของท่าน ท่านจึงเกิดมาบน 

แผ่นดินโลก  ถ้าท่านเลือกอย่างเดียวกันนี้ท่านจะพบสันติสุขในชีวิตนี ้

และสามารถกลับไปอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์หลังจากชีวิตนี้สิ้นสุด



“หาก อา ดัมไม่ล่วง ละเมิด ท่าน จะ ไม่ ตก,  

แต่ท่านจะคงอยู่ในสวนเอเดน.…

“และ[อาดัมกับเอวา]จะไม่มีลูก; 

ด้วยเหตุนี้พวกท่านจะคงอยู่ในสภาพของ 

ความไร้เดียงสา,ไม่มีปีติ,เพราะพวกท่านไม่รู้จัก

ความเศร้าหมอง;ไม่ทำาความดี, 

เพราะพวกท่านไม่รู้จักบาป.

“แต่ดูเถิด,สิ่งทั้งปวงกระทำาไปโดยปรีชาญาณ 

ของพระองค์ผู้ทรงรู้แจ้งในสรรพสิ่ง.

“อาดัมตกเพื่อมนุษย์จะเป็นอยู่;และ 

มนุษย์เป็นอยู่,เพื่อพวกเขาจะมีปีติ.

2 นีไฟ 2:22-25
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เราควรพิจารณาการเลือกของเราอย่างรอบคอบ

“ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า 
โปรดเกล้าส่งฉันมานี่

ประทานให้มีบ้านในโลกนี้ 

มีพ่อแม่รักเมตตา

พาฉันนำาฉันเดินเคียงข้างฉัน 

ช่วยฉันให้พบทาง

สอนฉันทุกอย่างที่ต้องทำา 

เพื่อพำานักกับพระอีก”

หนังสือเพลงสวด บทเพลงที่ 149

* ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

จุดประสงค์ของชีวิตฉันคืออะไร
การสร้างและการตก

โลกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ลูกๆ ของพระบิดาบนสวรรค์อาศัยอยู่

และได้รับประสบการณ์  อาดัมกับเอวา 

เป็นลูกคนแรกของพระผู้เป็นเจ้าที่มายัง 

แผ่นดินโลก  พวกเขาอาศัยอยู่ในสถานที่

ซึ่งเรียกว่าสวนเอเดน ซึ่งพวกเขายังอาศัย

ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า

พระบิดาบนสวรรค์ประทานสิทธิ์เสรีหรือ 
เสรีภาพในการเลือกแก่อาดัมและเอวา 
พระองค์ทรงบัญชาพวกเขาไม่ให้รับประ- 
ทานผลของต้นไม้แห่งความรู้ถึงความดี 
และความชั่ว  การเชื่อฟังพระบัญญัตินี ้
หมายความว่าพวกเขาจะยังคงอยู่ในสวน 
แต่พวกเขาไม่สามารถเจริญก้าวหน้าด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
และการท้าทาย  ซาตานล่อลวงอาดัมกับเอวาให้รับประทานผลไม้ 
ต้องห้าม  พวกเขาเลือกทำาเช่นน้ัน น่ีคือส่วนหน่ึงในแผนของพระผู้เป็น 
เจ้า  เนื่องจากการตัดสินใจของพวกเขา  พวกเขาจึงต้องแยกจากที ่
ประทับของพระผู้เป็นเจ้าทางร่างกายและทางวิญญาณ  พวกเขากลาย 
เป็นมรรตัยจึงทำาบาปและตายได้  พวกเขาไม่สามารถกลับไปหาพระ- 
องค์โดยปราศจากความช่วยเหลือจากพระองค์  การแยกจากพระผู้
เป็นเจ้าทางร่างกายและทางวิญญาณเรียกว่า การตก

พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่งเทพและพระวิญญาณบริสุทธ์ิมาสอนแผน 
แห่งความรอดให้อาดัมและเอวา  ศูนย์กลางของแผนนี้คือการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งทำาให้ลูกๆ ของพระผู้เป็นเจ้าสามารถเอาชนะ
ผลของการตกและมีความสุขในชีวิตนี้และในนิรันดร
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พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อบาปของเราในสวนเกทเสมนี

“เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก 
จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์ 

เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่

วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ

แต่มีชีวิตนิรันดร์”

ยอห์น 3:16

* ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

ชีวิตของท่านบนแผ่นดินโลก

เนื่องจากการตก ท่านจึงแยกจากพระผู้เป็นเจ้าทางร่างกายและทาง 

วิญญาณ  การแยกกันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงม ี

ไว้ให้ลูกๆ ของพระองค์   จุดประสงค์ของท่านในการจากที่ประทับของ 

 พระองค์มายังแผ่นดินโลกรวมถึงการรับ 

 ร่างกาย รับประสบการณ์ และเรียนรู้ใน 

 การเลือกสิ่งที่ถูกต้อง

 ชีวิตในหลายๆ ด้านมีท้ังสุขและทุกข์  ประ- 

 สบการณ์เหล่านี้ช่วยให้ท่านเรียนรู้ที่จะ 

 แยกแยะระหว่างความดีกับความชั่วเพื่อ 

 ให้ท่านเลือกได้ถูกต้อง  พระผู้เป็นเจ้าทรง 

 โน้มน้าวท่านให้ทำาความดีและทำาตาม 

พระองค์  ขณะท่ีซาตานล่อลวงท่านให้ละเลยพระผู้เป็นเจ้าและทำาบาป 

(บาปคือการเลือกที่จะทำาผิดหรือทำาสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเจตนา) เมื่อ 

ท่านเลือกทำาตามพระผู้เป็นเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์  

ท่านจะเจริญด้วยสติปัญญาและอุปนิสัยที่หนักแน่น  ท่านจะมีความ 

สุขแม้ในยามยากลำาบาก  และท่านจะเผชิญกับปัญหาชีวิตด้วยวิญ- 

ญาณแห่งสันติสุข

ท่านได้เลือกสิ่งดีมามากมายในชีวิต แต่ท่านก็ยังเลือกสิ่งผิดอยู่บ้าง 

เม่ือท่านเลือกส่ิงผิดและทำาบาป  ท่านแยกตนออกไปจากพระผู้เป็นเจ้า 

ในระดับหนึ่ง  พระคัมภีร์เรียกการแยกนี้ว่า ความตายทางวิญญาณ    

นอกจากท่านจะแยกจากพระผู้เป็นเจ้าแล้ว บาปยังทำาให้ท่านรู้สึกผิด 

และอับอาย  ท่านเอาชนะบาปและผลของบาปด้วยตัวท่านเองไม่ได้
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พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ทรงปรากฎต่อมารีย์

เมื่อท่านเสียชีวิตวิญญาณ 
ของท่านออกจากร่างกายและไปสู่

โลกวิญญาณซึ่งเป็นสถานที่เตรียม

เรียนรู้และพักผ่อนจากความวิตก

กังวลและความเศร้าโศก

* ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

 การชดใช้ของพระเยซูคริสต์
 เนื่องจากพระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่าน  

 พระองค์จึงทรงส่งพระบุตรของพระองค์  

 พระเยซูคริสต์ มาจ่ายค่าบาปของท่าน   

 การชำาระหนี้นี้เป็นส่วนหนึ่งในการชดใช้ 

 ของพระเยซูคริสต์   พระเยซูคริสต์ทรงทน 

 ทุกข์ทรมานด้วยความเต็มพระทัยเพ่ือบาป 

ความเจ็บปวด ความป่วยไข้ และความเศร้าโศกของท่าน ด้วยพระ 

คุณและพระเมตตาของพระองค์ พระองค์จะทรงช่วยท่านในความ 

ทุกข์ยากและปลดเปลื้องความรู้สึกผิดและความอับอายอันเป็นผล

จากบาปของท่าน

ในการจ่ายค่าบาปของท่าน พระเยซูไม่ทรงริดรอนสิทธิ์เสรีหรือความ

รับผิดชอบส่วนตัวของท่าน –– พระองค์จะไม่ทรงชำาระท่านให้สะอาด

โดยที่ท่านไม่เต็มใจ  เพื่อได้รับความช่วยเหลือและความเข้มแข็งจาก

พระองค์ ท่านจะต้องมีศรัทธาในพระองค์ กลับใจ รับบัพติศมา รับ 

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ และเลือกทำาตามคำาสอนของพระองค์ตลอดชีวิต 

ท่าน ขณะที่ท่านพึ่งพาการชดใช้ ท่านจะรู้สึกถึงความรักของพระผู ้

เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงช่วยให้ท่านอดทนต่อความยากลำาบาก   

ท่านจะพบกับปีติ สันติสุข และการปลอบโยน  ทุกส่ิงในชีวิตท่ีดูเหมือน 

ไม่ยุติธรรมก็จะได้รับการทำาให้ถูกต้องผ่านการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ 

และพระเมตตากับความรักของพระบิดาบนสวรรค์  การชดใช้เป็นจุด 

ศูนย์กลางในแผนแห่งความรอด

ฉันจะไปที่ไหนหลังจากชีวิตนี้
จากมุมมองทางโลก ความตายทางร่างกาย ดูเหมือนจะเป็นจุดส้ินสุด   

แต่แท้จริงแล้วน่ันคือจุดเร่ิมต้น น่ีคือก้าวสำาคัญไปสู่แผนของพระบิดา 

บนสวรรค์  เมื่อท่านตายทางวิญญาณของท่านจะออกจากร่างและ 





14

การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำาให้ความรอดเกิดขึ้น

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
การกลับใจ
บัพติศมา

ของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

การสร้างและการตก ความตาย 
ทางร่างกาย

ชีวิตบนแผ่นดินโลกชีวิตในโลกก่อนเกิด โลกวิญญาณ

ไปยัง โลกวิญญาณ ซึ่งเป็นสถานที่สำาหรับเรียนรู้และเตรียมตัว  ใน 

โลกวิญญาณความทรงจำาของชีวิตนี้จะดำารงอยู่กับท่าน

ความตายจะไม่เปลี่ยนบุคลิกของท่านหรือความปรารถนาที่จะทำาดี 

หรือช่ัวของท่าน  ถ้าท่านเลือกจะทำาตามพระคริสต์ในช่วงชีวิตของท่าน 

บนแผ่นดินโลก ท่านจะมีสันติสุขในโลกวิญญาณและจะพักผ่อนจาก 

ความวิตกกังวลของท่าน  ผู้ท่ีเลือกไม่ทำาตามพระเยซูคริสต์และไม่กลับ 

ใจจะไม่มีความสุข

พระบิดาบนสวรรค์ทรงทราบว่าลูกจำานวนมากของพระองค์ไม่เคยมี 

โอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ในชีวิตของพวกเขาและหลายคน 

เลือกที่จะไม่ทำาตามพระองค์ เพราะพระผู้เป็นเจ้าทรงรักลูกๆ ของ 

พระองค์  พระองค์ทรงเตรียมหนทางให้แก่ผู้ท่ีอยู่ในโลกวิญญาณท่ีจะ 

เรียนรู้เกี่ยวกับแผนของพระองค์ มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ และกลับ

ใจ  ผู้ที่ยอมรับและทำาตามพระเยซูคริสต์จะมีสันติสุขและได้พักผ่อน
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การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ทำาให้ความรอดเกิดขึ้น

เทอร์เรสเตรียล
ซีเลสเชียล

การฟื้นคืนชีวิตและ 
การพิพากษา

ทีเลสเชียลโลกวิญญาณ

การฟื้นคืนชีวิตและการพิพากษา

ของประทานที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าที่มีให้ทุกคนที่มา 

ยังแผ่นดินโลกคือการฟื้นคืนชีวิตซึ่งเกิดขึ้นจากการชดใช้ของพระเยซู 

คริสต์  เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน วิญญาณของพระองค ์

เสด็จไปยังโลกวิญญาณ  สามวันต่อมา วิญญาณของพระองค์เสด็จ 

เข้ามารวมกับพระวรกายท่ีดีพร้อมเป่ียมด้วยรัศมีภาพซ่ึงจะไม่ตายอีก 

การท่ีร่างกายและวิญญาณกลับมารวมกันน้ีเราเรียกว่าการฟ้ืนคืนชีวิต 

ทุกคนที่เกิดมาบนแผ่นดินโลกจะฟื้นคืนชีวิต

หลังจากท่านฟื้นคืนชีวิต ท่านจะอยู่ต่อพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้าและ

ได้รับการพิพากษาตามงานของท่านและตามความปรารถนาในใจ

ท่าน
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ฉันจะสวดอ้อนวอนอย่างไร
•	ขึ้นต้นว่าพระบิดาบนสวรรค์

•	แสดงความรู้สึกที่ออกมาจาก

จิตใจของท่าน(ความกตัญญู

คำาถามคำาขอการยืนยันความ

จริงของพระคัมภีร์มอรมอน

และสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน)

•	ลงท้าย(“ในพระนามของ 

พระเยซูคริสต์เอเมน”)

ท่านจะรู้ความจริงผ่านการสวดอ้อนวอนอย่างจริงใจ

ระดับแห่งรัศมีภาพ

หลังจากที่ท่านได้รับการพิพากษา ท่านจะอาศัยอยู่ในสถานะแห่ง 

รัศมีภาพ  เพราะว่างานและความปรารถนาของทุกคนน้ันแตกต่างกัน 

สวรรค์มีอาณาจักรหรือระดับแห่งรัศมีภาพที่แตกต่างกันไป

อาณาจักรซีเลสเชียล พระบิดาบนสวรรค์กับพระเยซูคริสต์ประทับ 

อยู่ในอาณาจักรซีเลสเชียล  ถ้าท่านดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของ 

 พระเยซูคริสต์และได้รับการชำาระให้พ้น 

 จากบาปโดยการชดใช้  ท่านจะได้รับที ่

 อยู่ในอาณาจักรสูงสุด  ท่านจะอาศัยอยู่ใน 

 ท่ีประทับของพระผู้เป็นเจ้า และรู้จักความ 

 ปีติอันสมบูรณ์

 อาณาจักรเทอร์เรสเตรียล ผู้คนที่ปฏิเสธ 

 พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์แต่ดำาเนิน 

 ชีวิตอย่างน่ายกย่องจะได้รับที่อยู่ ใน 

 อาณาจักรเทอร์เรสเตรียล

 อาณาจักรทีเลสเชียล ผู้ท่ียังคงอยู่ในบาป 

 และไม่กลับใจจะได้รับที่ในอาณาจักร 

 ทีเลสเชียล
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คำาศัพท์
สิทธิ์เสร ี ของประทานจากพระผู้เป็นเจ้าที่ให้เลือกระหว่างความดีกับความ
ชั่ว สิ่งถูกกับสิ่งผิด

การชดใช ้เหตุการณ์ที่ทำาให้เราสามารถคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า  การชดใช้คือ 
การทนรับโทษทัณฑ์ของการกระทำาบาป  โดยวิธีนี้จึงขจัดผลของบาปไปจาก 
คนบาปที่กลับใจ  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่สามารถกระทำาการ 
ชดใช้ท่ีสมบูรณ์ให้มนุษยชาติท้ังปวง  การชดใช้ของพระองค์รวมถึงการทนทุกข์ 
ทรมานของพระองค์เพ่ือบาปของเรา  การหล่ังพระโลหิตของพระองค์ และการ 
สิ้นพระชนม์กับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์  เนื่องจากการชดใช้ ทุกคน 
ที่มีชีวิตจะฟื้นคืนชีวิต  การชดใช้ยังทำาให้เรามีหนทางได้รับการให้อภัยบาป 
ของเราและไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าตลอดกาล

การตก กระบวนการซึ่งทำาให้มนุษยชาติเป็นมรรตัย  การตกส่งผลให้เกิดการ 
แยกจากพระผู้เป็นเจ้าทางวิญญาณและทางร่างกาย  เพราะว่าอาดัมกับเอวา 
ซึ่งเป็นมนุษย์คู่แรกไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า  พวกเขาจึงแยก 
จากที่ประทับของพระองค์ (การแยกนี้เรียกว่าความตายทางวิญญาณด้วย)  
และเป็นมรรตัย (ต้องเผชิญความตายทางร่างกาย) ในฐานะลูกหลานของ 
อาดัมกับเอวา เราจึงแยกจากพระผู้เป็นเจ้าและต้องเผชิญความตายทาง 
ร่างกาย  การชดใช้ของพระเยซูคริสต์เอาชนะทั้งความตายทางร่างกายและ 
ทางวิญญาณ

พระคุณ ความช่วยเหลือและพลังจากสวรรค์ประทานให้โดยผ่านพระเมตตา 
และความรักของพระเยซูคริสต์  โดยผ่านพระคุณของพระองค์ มนุษย์ทั้งปวง 
จะฟ้ืนคืนชีวิตได้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์  โดยผ่านพระคุณของพระองค์ 
ผู้ที่กลับใจและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของพระองค์อยู่เสมอจะรู้สึก
ใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดเวลาในชีวิตนี้และอยู่ในที่ประทับของ
พระองค์หลังจากชีวิตนี้

ศาสนพิธี พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นทางการที่ประกอบโดยพลังอำานาจของฐานะ 
ปุโรหิต  อาทิ พิธีบัพติศมา การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ   และศีลระลึก  ศาสนพิธี 
มักหมายถึงการเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

ความตายทางร่างกาย การแยกจากกันของวิญญาณกับร่างกายมรรตัย  เมื่อ 
ร่างกายถึงแก่ความตาย วิญญาณยังคงมีชีวิตต่อไปในโลกวิญญาณ  เรา 
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เอาชนะความตายทางร่างกายผ่านการฟื้นคืนชีวิต  ซึ่งทำาเกิดขึ้นได้จากการ
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์

แผนแห่งความรอด แผนของพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือช่วยให้เราเป็นเหมือนพระ 
องค์และได้รับความสมบูรณ์แห่งความปีติ  แผนนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การชดใช้
ของพระเยซูคริสต์และรวมถึงพระบัญญัติทุกข้อ ศาสนพิธี และคำาสอนของ
พระกิตติคุณ

ชีวิตก่อนเกิด ชีวิตของเราก่อนที่เราเกิดมายังโลกนี้  ในชีวิตก่อนเกิดเราอาศัย
อยู่ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์ในฐานะลูกทางวิญญาณของพระองค์  
เราไม่มีร่างกาย

การฟื้นคืนชีวิต การรวมกันของร่างวิญญาณและร่างกายที่เป็นเนื้อหนังและ 
กระดูกภายหลังความตายทางร่างกาย  พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุคคลแรกที ่
ฟื้นคืนชีวิต  หลังจากการฟื้นคืนชีวิตวิญญาณและร่างกายจะไม่แยกจากกัน 
อีกเลยและบุคคลจะมีชีวิตตลอดไป  ทุกคนท่ีเคยมีชีวิตอยู่จะฟ้ืนคืนชีวิตเพราะ 
การชดใช้

ความรอด การปลดปล่อยจากบาปและความตาย  ความรอดเกิดขึ้นจากการ 
ชดใช้ของพระเยซูคริสต์  โดยผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ทุก 
คนสามารถเอาชนะผลของความตาย  เราจะรอดจากผลของบาปได้โดยผ่าน 
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์    ศรัทธาดังกล่าวประจักษ์ในชีวิตของการกลับใจและ 
การเชื่อฟังกฎและศาสนพิธีของพระกิตติคุณรวมถึงการรับใช้พระคริสต์

วิญญาณ ส่วนหน่ึงของคนท่ีอาศัยกับพระบิดาบนสวรรค์ก่อนเกิด  ระหว่างชีวิต 
บนแผ่นดินโลก วิญญาณรวมอยู่กับร่างกาย วิญญาณยังคงมีชีวิตอยู่หลังค
วามตาย

โลกวิญญาณ สถานที่ซึ่งวิญญาณอยู่ระหว่างความตายกับการฟื้นคืนชีวิต   
สำาหรับผู้ที่ชอบธรรมในชีวิตนี้ โลกวิญญาณจะเป็นสถานที่แห่งสันติสุขและ
ปีติ

ความตายทางวิญญาณ การแยกจากพระผู้เป็นเจ้าอันเป็นผลจากการไม่เชื่อฟัง
พระบัญญัติของพระองค์  เรารอดจากความตายทางวิญญาณผ่านการชดใช้
ของพระเยซูคริสต์โดยที่เรากลับใจและรักษาพระบัญญัติของพระองค์
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การศึกษาเพิ่มเติม
คำาถามและพระคัมภีร์ต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับหลัก
ธรรมที่อยู่ในจุลสารฉบับนี้และไตร่ตรองเรื่องราวดังกล่าว  คำาถามต่อไปนี้
อาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด  เชิงอรรถและการอ้างโยงในพระคัมภีร์
จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความและแหล่งช่วยเพิ่มเติมแก่ท่าน

ท่านมีความสัมพันธ์อย่างไรกับพระผู้เป็นเจ้าก่อนที่ท่านเกิด
เยเรมีย์ 1:5 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาเดิม)
ฮีบรู 12:9 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
  
  
 

การตกคืออะไร  เหตุใดการตกจึงเป็นสิ่งสำาคัญ
2 นีไฟ 2:14-26 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 78-79)
แอลมา 42:2-9  (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 420-421)
  
  
 

จุดประสงค์ของชีวิตท่านที่นี่คืออะไร  ความรู้นี้จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจของท่านในแต่ละวันได้อย่างไร
2 นีไฟ 2:25-27 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 79-80)
แอลมา 34:32  (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 399)
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การชดใช้คืออะไร  การชดใช้จะช่วยท่านในชีวิตประจำาวันได้อย่างไร
ยอห์น 3:16-17 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
โรม 3:23-25 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
2 นีไฟ 2:6-8 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 77)
แอลมา 7:11-12 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า  301)
แอลมา 42:22-23 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 422-423)
  
  
 

โลกวิญญาณคืออะไร  มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่น
1 โปโตร 4:6 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
แอลมา 40:11-14 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 416-417)
  
  
 

การฟื้นคืนชีวิตหมายความว่าอะไร  ใครจะฟื้นคืนชีวิต  เหตุใดการ
ฟื้นคืนชีวิตจึงสำาคัญ
2 นีไฟ 9:13-15 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 99)
แอลมา 11:42-45 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 318 )
  
  
 
สวรรค์คืออะไร  เหตุใดจึงมีระดับแห่งรัศมีภาพที่แตกต่างกัน
1 โครินธ์ 15:40-43 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)
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ขอเชิญมานมัสการกับเรา

เราขอเชิญท่านมาดูว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟ ู
จะเป็นพรแก่ชีวิตท่านได้อย่างไร

การประชุมศีลระลึกพิธีนมัสการท่ีสำาคัญ  โดยปกติจะใช้เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง 
เศษ โดยมีกำาหนดการดังนี้

เพลงสวด: ร้องโดยผู้เข้าร่วมประชุม  (มีหนังสือเพลงสวดเตรียมไว้ให้)

การสวดอ้อนวอน: สมาชิกศาสนจักรในท้องที่เป็นผู้สวดอ้อนวอน

ศีลระลึก: ให้พรและส่งผ่านขนมปังและน้ำาไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพ่ือเป็นการระลึก 
ถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ผู้พูด: โดยปกติผู้เข้าร่วมประชุมหน่ึงหรือสองคนได้รับมอบหมายล่วงหน้าเป็นผู้พูด 
ในหัวข้อพระกิตติคุณ

การแต่งกาย: โดยปกติผู้ชายและเด็กชายจะสวมสูทหรือกางเกงแบบสุภาพ สวม 
เสื้อเชิ้ตและผูกเนคไท  สตรีและเด็กหญิงแต่งกายเรียบร้อย  สวมกระโปรงแบบ
สุภาพ
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ไม่มีการรับเงินบริจาคระหว่างการประชุมนมัสการ

เราเชิญท่านให้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ตามความสนใจและวัยของท่าน  ในบาง
โอกาสการประชุมอาจไม่ได้เรียงตามลำาดับหรือมีครบตามรายการที่กำาหนดไว้

โรงเรียนวันอาทิตย์: เป็นชั้นเรียนเพื่อศึกษาพระคัมภีร์และคำาสอนของพระกิตติ- 
คุณ

การประชุมฐานะปุโรหิต: เป็นชั้นเรียนของผู้ชายและเด็กผู้ชายอายุ 12 ปีขึ้นไป

สมาคมสงเคราะห์: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เยาวชนหญิง: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีอายุ 12 ถึง 18 ปี

ปฐมวัย: กลุ่มรับใช้และชั้นเรียนสำาหรับเด็กวัย 3 ถึง 11 ขวบ  โบสถ์มักจัดห้อง
บริบาลไว้สำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนถึง 3 ขวบ

การประชุมศีลระลึกเริ่มเวลา: 

โบสถ์ตั้งอยู่ที่:  
 



ฉันควรทำาอะไรบ้าง
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ข้อที่แนะนำาให้อ่าน:  
  
 

•	สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอนเป็นความจริง

• ไปโบสถ์

• เตรียมตัวรับบัพติศมาในวันที่ 

• เยี่ยมชม www.mormon.org เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับแผนของพระบิดาบน
สวรรค์สำาหรับลูกของพระองค์

• พบกับผู้สอนศาสนาต่อไปเพื่อเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความจริงที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน

นัดครั้งต่อไป: 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอนศาสนา: 
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