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คำ�สอนและก�รชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กล�งของพระกิตติคุณของพระองค์

ทา่นจะดำาเนนิชวีติตามพระกติตคิณุ

ของพระเยซูคริสต์ได้โดย

•	พัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์

•	กลับใจ

•	รับบัพติศมาและรับพระ

วิญญาณบริสุทธิ์

•	อนทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คืออะไร

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คือแผนของพระบิดาบนสวรรค์เพ่ือความ 
สุขและความรอด* ของลูกๆ ของพระองค์ สาเหตุที่มีชื่อว่าพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์เพราะว่าการชดใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลาง 
ในแผนของพระบิดาบนสวรรค์ ตามแผนนี้ พระบิดาบนสวรรค์ทรงส่ง 
พระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์มายังโลกเพื่อแสดงให้เราเห็นวิถี 

แห่งการดำาเนินชีวิตอย่างมีความหมาย มีชีวิตที่มีความสุขและพบปีต ิ
นิรันดร์หลังจากชีวิตน้ี โดยผ่านพระคุณและพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ 
ท่านสามารถสะอาดจากบาปและชื่นชมกับสันติสุขจากมโนธรรม ท่าน
สามารถมีค่าควรที่จะอยู่ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์หลังจาก
ชีวิตนี้

เพื่อที่จะมีสันติสุขและความเข้มแข็ง ท่าน 

จะต้องเรียนรู้และทำาตามหลักธรรมและ 
ศาสนพิธีของพระกิตติคุณ หลักธรรมเป็น 
ความจริงที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิต  
ศาสนพิธีเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และเป็น 

ทางการซึ่งปฏิบัติโดยอำานาจฐานะปุโรหิต 
และมักเป็นวิธีเข้าสู่พันธสัญญากับพระบิดา 
บนสวรรค์ หลักธรรมเบ้ืองต้นแห่งพระกิตติ- 
คุณคือศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการ 
กลับใจ ศาสนพิธีแห่งพระกิตติคุณเบื้องต้น
คือบัพติศมาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

หลังจากท่ีท่านเรียนรู้และทำาตามหลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นของ 
พระกิตติคุณ ท่านมุ่งมั่นทำาตามแบบอย่างของพระคริสต์ตลอดชีวิตที ่
เหลืออยู่ของท่าน ความซื่อสัตย์ที่ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องนี้เรียกว่า “การ 
อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”
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“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจ 
ของเจ้า และอย่าพึ่งพาความ 

รอบรู้ของตนเอง

“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง 

ของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำา

ให้วิถีของเจ้าราบรื่น

สุภาษิต 3:5-6

ศรัทธ�ในพระเยซูคริสต์เป็นหลักธรรมเบื้องต้นของพระกิตติคุณ

ศรัทธาในพระเยซูคริสต์
ศรัทธาคือความเชื่อมั่นที่กระตุ้นให้คนกระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ศรัทธาที่นำา 
ไปสู่การกลับใจจากบาปมีศูนย์กลางอยในพระเยซูคริสต์ ซึ่งการชดใช้

ของพระองค์ทำาให้การให้อภัยบาปเกิดผล การมีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 
นั้นมีความหมายมากกว่าการเชื่อในพระองค์เพียงอย่างเดียว แต่หมาย 

 ถึงเชื่อว่าพระองค์คือพระบุตรของพระผู้ 
 เป็นเจ้าและพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน 
 เพ่ือบาป  ความทุกข์ยาก และความทุพล- 
 ภาพของท่าน ส่ิงน้ีหมายถึงการปฏิบัติตาม 
 ความเช่ือน้ัน ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ทำาให้ 
 ท่านรักพระองค์ วางใจพระองค์ และเช่ือฟัง 
  พระบัญญัติของพระองค์

 การกลับใจ
 ศรัทธาในพระเยซูคริสต์นำาท่านไปสู่ความ 
ต้องการท่ีจะเปล่ียนชีวิตของท่านให้ดีข้ึน ขณะท่ีท่านศึกษาพระกิตติคุณ 

ท่านระลึกได้ว่าท่านทำาบาป หรือกระทำาสิ่งที่ต่อต้านพระประสงค์หรือ 
คำาสอนของพระผู้เป็นเจ้า โดยผ่านการกลับใจ ท่านจะเปลี่ยนความคิด  
ความปรารถนา นิสัย และการกระทำาที่ไม่สอดคล้องกับคำาสอนของพระ 
ผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสัญญาว่าเมื่อท่านกลับใจ พระองค์จะทรงให้

อภัยบาปของท่าน เมื่อท่านกลับใจท่านต้องทำาดังนี้

ระลึก ว่าท่านทำาบาปและรู้สึกเสียใจอย่างแท้จริงต่อสิ่งที่ท่านทำาลงไป

หยุด ทำาสิ่งผิด และพยายามไม่ทำาสิ่งนั้นอีกเลย

สารภาพ บาปของท่านต่อพระเจ้าและทูลขอการให้อภัย เมื่อทำาสิ่งนี้
ถือว่าเป็นการปลดภาระหนัก ถ้าท่านกระทำาบาปต่อผู้อื่น ท่านควรขอ
ให้ผู้นั้นให้อภัยท่าน
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เราทุกคนทำาผิด บางครั้งเราทำาร้าย
ตนเองและทำาร้ายผู้อื่นอย่างรุนแรง

โดยวิธีที่เราไม่สามารถแก้ไขได้

เพียงลำาพัง เราทำาลายสิ่งต่างๆ  

ที่เราไม่สามารถซ่อมแซม 

ได้เพียงลำาพัง จากนั้นเรารู้สึกผิด 

ละอายใจ และทรมาน ซึ่งเราไม่

สามารถรักษาได้เพียงลำาพัง  

อำานาจรักษาอันเนื่องจากการชดใช้

สามารถแก้ไขสิ่งที่เราไม ่

สามารถแก้ไขได้

พระเยซูทรงเสนอสันติสุขให้แก่ทุกคนที่กลับใจ

ชดเชยการกระทำา ท่านทำาทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การกระทำาของท่าน

รักษาพระบัญญัติ การเชื่อฟังพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้านำาพลัง 
อำานาจของพระกิตติคุณเข้ามาสู่ชีวิตท่าน พระกิตติคุณจะทำาให้ท่านมี
พลังละทิ้งบาปของท่าน การรักษาพระบัญญัติรวมถึงการรับใช้ การให้
อภัยผู้อื่น และการเข้าร่วมการประชุมของศาสนจักร

สำานึกในพระคุณของพระผู้ช่วยให้รอด 
ส่วนสำาคัญท่ีสุดของการกลับใจคือการ 
ตระหนักว่าการให้อภัยเกิดขึ้นเน่ืองจาก 
พระเยซูคริสต์ บางคร้ังท่านอาจรู้สึกว่าพระ 
ผู้เป็นเจ้าจะไม่ประทานอภัยบาปร้ายแรง  
แต่พระผู้ช่วยให้รอดทรงทนทุกข์ทรมาน 
เพื่อบาปของเราเพื่อเราจะสามารถทิ้งบาป 
ไว้เบื้องหลังแม้แต่บาปที่ร้ายแรง ผลจาก 
การกลับใจอย่างแท้จริงคือการให้อภัย 
สันติสุข  ความสบายใจ  และปีติ

การกลับใจไม่ได้หมายความว่าจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสมอไป บ่อยครั้งจะ 

เรียกร้องเพียงการเพ่ิมคำามั่นสัญญาท่ีจะ
ดำาเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้า การกลับใจที่แท้จริงไม ่
จำาเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จงอดทนขณะที่ท่านพยายามทำาสิ่งถูก 
และแก้ไขข้อผิดพลาดที่ท่านทำา ขณะที่ท่านกลับใจ ท่านจะได้พบกับ 
การเปลี่ยนแปลงของใจ ท่านไม่ปรารถนาจะทำาบาปอีกต่อไป ท่านจะ 
รู้ว่าท่านคือลูกของพระผู้เป็นเจ้า และท่านจะไม่ต้องการทำาสิ่งผิดพลาด 
เดิมๆ อีกต่อไป ความปรารถนาของท่านที่จะทำาตามพระผู้เป็นเจ้าจะ 
มากขึ้นและลึกซึ้งขึ้น
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“พระเยซูตรัสว่า เราบอกความ 

จริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้ 

บังเกิดใหม่จากน้ ำาและ 

พระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าใน 

แผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้”

ยอห์น 3:5

พระเยซูคริสต์ทรงรับบัพติศม�จ�กยอห์นผู้ถว�ยบัพติศม�

บัพติศมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์
ศรัทธาในพระเยซูคริสต์และการกลับใจเตรียมท่านเพ่ือรับบัพติศมา 
และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่าทุกคนจะต้องรับ
บัพติศมาด้วยน้ำาและด้วยพระวิญญาณ (พระวิญญาณบริสุทธิ์) เพื่อ 
การปลดบาปและการให้อภัยบาป โดยผ่านการบัพติศมาจากผู้ดำารง 
อำานาจฐานะปุโรหิตและโดยผ่านการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะ
เกิดใหม่ทางวิญญาณ

เพราะเหตุใดฉันจึงต้องรับบัพติศมา

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างให้เราโดยทรงรับบัพติศมาเพื่อ “สิ่ง 
ชอบธรรมทุกประการ” (มัทธิว 3:15) เมื่อท่านรับบัพติศมา ท่านรับการ 

ปลดบาปของท่าน (ดู กิจการของอัครทูต 2:38) ท่านทำาพันธสัญญา 
หรือสัญญากับพระผู้เป็นเจ้าว่า ท่านสัญญาว่าจะรับพระเยซูคริสต์เป็น 

 พระผู้ช่วยให้รอดของท่าน ทำาตามพระองค์  
 รักษาพระบัญญัติของพระองค์ ถ้าท่านทำา 
 ส่วนของท่าน พระบิดาบนสวรรค์ทรงสัญญา 
 ว่าจะทรงให้อภัยบาปของท่าน เมื่อท่านรับ 
 บัพติศมาด้วยอำานาจที่ถูกต้อง บาปของ 
 ท่านจะถูกชำาระไป

 บัพติศมาจะต้องลงไปในน้ำาท้ังตัวเพียงช่ัวครู่ 
 น่ีคือวิธีท่ีพระเยซูทรงรับบัพติศมา บัพติศมา 
โดยการลงไปในน้ำาท้ังตัวเป็นสัญลักษณ์อันศักด์ิสิทธ์ิของการส้ินพระชนม์ 
การฝัง และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ บัพติศมาเป็นการ
แสดงออกถึงการสิ้นสุดชีวิตเก่าและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะผู้ติดตาม
ของพระเยซูคริสต์

เพราะเหตุใดฉันจึงต้องรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ขณะที่บัพติศมาชำาระบาปของท่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชำาระหรือ 
ทำาให้ท่านบริสุทธิ์ ถ้าท่านยังคงซื่อสัตย์ต่อพันธสัญญาบัพติศมา ท่าน 
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สามารถมีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับท่านเสมอ คนดีทุกคนสามารถ
รู้สึกถึงอิทธิพลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ผู้ที่รับบัพติศมาและผู้ที่รับ
พระวิญญาณบริสุทธิ์มีสิทธิ์ที่จะมีพระองค์เป็นเพื่อนไปตลอดชีวิต

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ท่านระลึกถึงและเข้าใจความจริง พระองค ์
ทรงเตรียมความเข้มแข็งทางวิญญาณและการดลใจ พระองค์ทรงปลอบ- 

โยนท่านในยามยากลำาบากและทรงนำาทางท่านในขณะตัดสินใจ ท่าน 
สามารถรู้สึกถึงความรักและอิทธิพลน้ีในชีวิตประจำาวันผ่านพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์

ท่านจะสามารถชื่นชมของประทานจาก
สวรรค์นี้ได้มากเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อ
ฟังของท่านที่มีต่อพระบัญญัติของพระผู้
เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่สามารถ

สถิตกับผู้ท่ีไม่ดำาเนินชีวิตตามคำาสอนของ
พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาสูญเสียสิทธิพิเศษ
ของการนำาทางและการดลใจจากพระองค์ 
จงพยายามมีค่าควรแก่การเป็นเพื่อนและ
ได้รับแนวทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ท่านได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากรับ 
บัพติศมา ในศาสนพิธีที่เรียกว่าการยืนยัน 

จะมีผู้ดำารงอำานาจฐานะปุโรหิตที่ได้รับอนุ- 
ญาตหนึ่งคนขึ้นไปวางมือบนศีรษะของท่าน พวกเขายืนยันท่านเป็น 
สมาชิกของศาสนจักรและให้พรท่านที่จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์  

โดยปกติ ศาสนพิธีนี้จะกระทำาในการประชุมที่โบสถ์ให้เร็วที่สุดหลังจาก
บัพติศมา เมื่อท่านรับบัพติศมาและได้รับการยืนยัน ท่านได้เป็นสมาชิก
ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

ท่านสามารถได้รับการสอนและ
นำาทางจากพระวิญญาณบริสุทธิ์  

“แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณ

บริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาใน

นามของเรานั้น จะทรงสอนท่าน 

ทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่าน

ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้ 

แก่ท่านแล้ว”

ยอห์น 14:26
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ศีลระลึกช่วยให้เร�ระลึกถึงพระเยซูคริสต์

 ความหมายของคำาที่พิมพ์ด้วยสีแดงอธิบายไว้ในหน้า 18 และ 19

ศีลระลึก
หลังจากท่านรับบัพติศมา ท่านต่อพันธ- 
สัญญาบัพติศมาของท่านทุกสัปดาห์โดย 
การรับส่วนศีลระลึก ระหว่างพิธีศีลระลึก  
จะมีการให้พรขนมปังกับน้ำาและส่งผ่านไป 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อระลึกถึงการชดใช้ 
ของพระเยซูคริสต์ ขนมปังเป็นสัญลักษณ ์

ของพระวรกายของพระองค์ น้ำาเป็นสัญลักษณ์ของพระโลหิตของ 
พระองค์ ขณะท่ีท่านต่อพันธสัญญา บัพติศมา ท่านได้รับสัญญาว่าท่าน 
จะมีพระวิญญาณ หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านตลอดเวลา

ศีลระลึกช่วยให้ท่านระลึกถึงและ
ซาบซึ้งในพระชนม์ชีพ การปฏิบัติ

ศาสนกิจ และการชดใช้ 

ของพระเยซูคริสต์
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อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่
ท่านเป็นสมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย
ผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ และศาสนพิธีบัพติศมาและการ
ยืนยัน หลังจากที่ท่านเป็นสมาชิกของศาสนจักร ท่านจะมีความเข้าใจ
มากขึ้น ท่านจะใช้ศรัทธาในพระเยซูคริสต์ กลับใจ ต่อพันธสัญญาบัพ- 

ติศมาโดยการรับส่วนศีลระลึก และทำาตามการนำาทางของพระวิญญาณ 
บริสุทธิ์ หลักธรรมและศาสนพิธีเบื้องต้นเหล่านี้ของพระกิตติคุณเป็น

แบบแผนให้ทำาตามไปตลอดชีวิต การรักษาคำามั่นสัญญาตลอดชีวิตนี้
มักเรียกว่า “อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่”

การอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่ทำาให้มีแนวทาง สันติสุข และความสุข 
มาสู่ชีวิต ท่านจะรู้สึกถึงปีติจากความพยายามที่จะเป็นอย่างพระเยซ ู
คริสต์มากยิ่งขึ้นขณะที่ท่านรับใช้และช่วยผู้ที่อยู่รอบๆ ท่าน ท่านจะ 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระบิดาบนสวรรค์ของท่านมากขึ้น
และรู้สึกถึงความรักอันสมบูรณ์ที่พระองค์ทรงมีให้ท่าน ท่านจะรู้สึกถึง 
ความหวังและเข้าใจจุดประสงค์ในโลกที่บ่อยครั้งจะไร้ความสุขและ 
ยุ่งยาก



่ำ

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ 

คือทางแห่งชีวิต

“ท่านต้องมุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ 

ในพระคริสต์,โดยมีความเจิดจ้าอันบริบูรณ์แห่ง 

ความหวัง,และความรักต่อพระผู้เป็นเจ้าและ 

ต่อมนุษย์ทั้งปวง.ดังนั้น,หากท่านจะมุ่งหน้า,

ดื่มดาพระวจนะของพระคริสต์, 

และอดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้ว,ดูเถิด, 

พระบิดาตรัสดังนี้:เจ้าจะมีชีวิตนิรันดร์”

2 นีไฟ 31:20
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ท่�นจะรู้คว�มจริงผ่�นก�รสวดอ้อนวอนอย่�งจริงใจ

ฉันจะรู้ได้อย่างไร
พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้รับการ 
ฟ้ืนฟูผ่านการเปิดเผยจากพระผู้เป็นเจ้าสู่
ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิธและศาสดา 
พยากรณ์ท่านอื่นๆ

ท่านจะรู้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความ 
จริงโดยการสวดอ้อนวอนทูลถามพระบิดา 

บนสวรรค์ พระองค์จะทรงตอบคำาสวดอ้อน 
วอนของท่านผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่ง 
มีอีกพระนามหนึ่งว่าพระวิญญาณของพระ
ผู้เป็นเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพยาน
หรือยืนยันเกี่ยวกับพระบิดาบนสวรรค์และ
พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ยืนยัน
ความจริงผ่านความรู้สึก ความคิด และความประทับใจความรู้สึกที่มา 
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพลังมาก แต่โดยปกติจะนุ่มนวลและอ่อน 
โยน ดังที่สอนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า “ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้น
คือความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความปรานี 
ความดี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม [และ] การรู้จักบังคับตน” 
(กาลาเทีย 5:22-23)

ความรู้สึกนี้เป็นการยืนยันจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิว่าข่าวสารนี้จริง 

จากน้ันท่านจะต้องเลือกว่าท่านจะดำาเนินชีวิตสอดคล้องกับพระกิตติคุณ 
ของพระเยซูคริสต์ดังที่ได้ฟื้นฟูผ่านโจเซฟ สมิธหรือไม่

ฉันจะสวดอ้อนวอนอย่างไร
•ขึ้นต้นว่า พระบิดาบนสวรรค์

•แสดงความรู้สึกที่ออกมาจาก

จิตใจท่าน (ความกตัญญู 

คำาถาม คำาขอการยืนยันความ

จริงของพระคัมภีร์มอรมอน 

และสิ่งที่ผู้สอนศาสนาสอน)

•ลงท้าย (“ในพระนามของ 

พระเยซูคริสต์ เอเมน”)



คำาศัพท์
การชดใช ้ เหตุการณ์ที่ทำาให้เราสามารถคืนดีกับพระผู้เป็นเจ้า การชดใช้ 
คือการทนรับโทษทัณฑ์ของการกระทำาบาป โดยวิธีน้ีจึงขจัดผลของบาป 
ไปจากคนบาปที่กลับใจ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระองค์เดียวที่สามารถ 
กระทำาการชดใช้ที่สมบูรณ์ให้มนุษยชาติทั้งปวง การชดใช้ของพระองค ์
รวมถึงการทนทุกข์ทรมานของพระองค์เพื่อบาปของเรา การหลั่งพระ 
โลหิตของพระองค์ และการสิ้นพระชนม์กับการฟื้นคืนพระชนม์ของ 
พระองค์ เนื่องจากการชดใช้ ทุกคนที่มีชีวิตจะฟื้นคืนชีวิต การชดใช้ยัง
ทำาให้เรามีหนทางได้รับการให้อภัยบาปของเราและไปอยู่กับพระผู้เป็น
เจ้าตลอดกาล

บัพติศมา ขั้นตอนจำาเป็นเพื่อได้รับการให้อภัยบาป ผ่านบัพติศมาและ 
การยืนยันโดยอำานาจฐานะปุโรหิต เราเป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระ 
เยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย บัพติศมาโดยการลงไปในน้ำาทั้งตัว 
หมายความว่าผู้ที่รับบัพติศมาจะจมลงไปในน้ำาเพียงชั่วครู่ บัพติศมา
แสดงถึงความเต็มใจที่เราจะทำาตามแบบอย่างของพระคริสต์และทำา
พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

การยืนยัน วิธีที่บุคคลจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยปกติแล้วศาสน- 
พิธีนี้จะมีช่วงการประชุมศีลระลึกทันทีหลังจากบัพติศมา ผู้คนจะได้รับ 
การยืนยันหรือทำาให้เป็นสมาชิกในศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่ง 
วิสุทธิชนยุคสุดท้าย

พันธสัญญา ข้อตกลงระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับลูกของพระองค์ พระผู ้
เป็นเจ้าประทานเงื่อนไขสำาหรับพันธสัญญา และเราตกลงที่จะเชื่อฟัง
พระองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาพรบางอย่างสำาหรับการเชื่อฟังของ
เรา
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พระคุณ ความช่วยเหลือและพลังจากสวรรค์ประทานให้โดยผ่านพระ 
เมตตาและความรักของพระเยซูคริสต์ โดยผ่านพระคุณของพระองค์  
มนุษย์ทั้งปวงจะฟื้นคืนชีวิตได้โดยการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ โดยผ่าน
พระคุณของพระองค์ ผู้ที่กลับใจและดำาเนินชีวิตตามพระกิตติคุณของ
พระองค์อยู่เสมอจะรู้สึกใกล้ชิดกับพระบิดาบนสวรรค์ตลอดเวลาใน
ชีวิตนี้และจะอยู่ในที่ประทับของพระองค์หลังจากชีวิตนี้

ศาสนพิธี พิธีการศักดิ์สิทธิ์เป็นทางการที่ประกอบโดยพลังอำานาจของ 
ฐานะปุโรหิต อาทิ บัพติศมา การรับพระวิญญาณบริสุทธ์ิ และศีลระลึก  
ศาสนพิธีมักหมายถึงการเข้าสู่พันธสัญญากับพระผู้เป็นเจ้า

ศีลระลึก ศาสนพิธีท่ีเตือนให้สมาชิกศาสนจักรระลึกถึงการชดใช้ของพระ 
เยซูคริสต์ โดยการรับส่วนศีลระลึก เราต่อพันธสัญญาที่เราทำาเมื่อรับ 
บัพติศมา ขนมปังและน้ำาจะได้รับการให้พรและส่งผ่านไปให้ผู้เข้าร่วม 
ประชุม ขนมปังเป็นสัญลักษณ์ถึงพระวรกายของพระเยซูคริสต์ และน้ำา
เป็นสัญลักษณ์ถึงพระโลหิตของพระองค์ ศาสนพิธีนี้มีขึ้นทุกสัปดาห์ใน
การประชุมนมัสการที่มีชื่อว่าการประชุมศีลระลึก

ความรอด การปลดปล่อยจากบาปและความตาย ความรอดเกิดขึ้นจาก 
การชดใช้ของพระเยซูคริสต์ โดยผ่านการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซ ู
คริสต์ ทุกคนสามารถเอาชนะผลของความตาย เราจะรอดจากผลของ
บาปได้โดยผ่านศรัทธาในพระเยซูคริสต์ ศรัทธาดังกล่าวประจักษ์ใน 
ชีวิตของการกลับใจและการเช่ือฟังกฎและพิธีการของพระกิตติคุณรวม
ถึงการรับใช้พระคริสต์
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การศึกษาเพิ่มเติม
คำาถามและพระคัมภีร์ต่อไปน้ีจะช่วยให้ท่านเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ 
หลักธรรมที่อยู่ในจุลสารฉบับนี้และไตร่ตรองเรื่องราวดังกล่าว คำาถาม 
ต่อไปนี้อาจไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด เชิงอรรถและการอ้างโยงใน 
พระคัมภีร์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อความและแหล่งช่วยเพิ่มเติมแก่ท่าน

พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์คืออะไร
3 นีไฟ 27:13-22 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 612-613)
  
  
 

การมีศรัทธาหมายความว่าอะไร
ศรัทธาเพิ่มพลังให้ท่านได้อย่างไร
ฮีบรู 11:1, 6 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)

แอลมา 32: 21, 26-28 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 391-392)

อีเธอร์ 12: 6 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 677)
  
  
 

กลับใจหมายความว่าอะไร
เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องกลับใจ
ลูกา 15: 3-10 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)

กิจการของอัครทูต 3: 19 (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)

แอลมา 12:33-34 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 323)
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เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องบัพติศมา
กิจการของอัครทูต (พระคัมภีร์ไบเบิล พันธสัญญาใหม่)

2 นีไฟ 31-32 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 152-156)

  
  
 

พระวิญญาณบริสุทธิ์คืออะไร
พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพรแก่ชีวิตท่านอย่างไร

2 นีไฟ 32:5 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 156)

3 นีไฟ 27:20 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 613)
  
  
 

จุดประสงค์ของศีลระลึกคืออะไร
3 นีไฟ 18:1-12 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 590-591)

โมโรไน 4-5 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 690-691)
  
  
 

อดทนจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมายความว่าอย่างไร
2 นีไฟ 31:15-20 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 154-155)

3 นีไฟ 15:9 (พระคัมภีร์มอรมอน หน้า 584)
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ขอเชิญมานมัสการกับเรา

เราขอเชิญท่านมาดูว่าพระกิตติคุณที่ได้รับการฟื้นฟ ู
จะเป็นพรแก่ชีวิตท่านได้อย่างไร

การประชุมศีลระลึกเป็นพิธีนมัสการที่สำาคัญ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงเศษ โดยมีกำาหนดการดังนี้

เพลงสวด: ร้องโดยผู้เข้าร่วมประชุม (มีหนังสือเพลงสวดเตรียมไว้ให้)

การสวดอ้อนวอน: สมาชิกศาสนจักรในท้องที่เป็นผู้สวดอ้อนวอน

ศลีระลกึ: ให้พรและสง่ผา่นขนมปงัและน้ำาไปใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุเพือ่เปน็การระลกึ
ถึงการชดใช้ของพระเยซูคริสต์

ผู้พูด: โดยปกติผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งหรือสองคนได้รับมอบหมายล่วงหน้าเป็น 
ผู้พูดในหัวข้อพระกิตติคุณ

การแต่งกาย: โดยปกติผู้ชายและเด็กชายจะสวมสูทหรือกางเกงแบบสุภาพ สวม
เสื้อเชิ้ตและผูกเนคไท สตรีและเด็กหญิงแต่งกายเรียบร้อย สวมกระโปรงแบบ
สุภาพ
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ไม่มีการรับเงินบริจาคระหว่างการประชุมนมัสการ

เราเชิญท่านให้เข้าร่วมการประชุมอื่นๆ ตามความสนใจและวัยของท่าน ในบาง
โอกาสการประชุมอาจไม่ได้เรียงตามลำาดับหรือมีครบตามรายการที่กำาหนดไว้

โรงเรยีนวนัอาทติย:์ เปน็ช้ันเรียนเพือ่ศกึษาพระคมัภีร์และคำาสอนของพระกติติคุณ

การประชุมฐานะปุโรหิต: เป็นชั้นเรียนของผู้ชายและเด็กผู้ชายอายุ 12 ปีขึ้นไป

สมาคมสงเคราะห์: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

เยาวชนหญิง: เป็นชั้นเรียนสำาหรับสตรีอายุ 12 ถึง 18 ปี

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

การประชุมศีลระลึกเริ่มเวลา: 

โบสถ์ตั้งอยู่ที่:  
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ฉันควรทำาอะไรบ้าง
อ่านพระคัมภีร์มอรมอน 
ข้อที่แนะนำาให้อ่าน  
 

•	สวดอ้อนวอนเพื่อให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ช่วยให้รอดของท่าน

•	กลับใจและสวดอ้อนวอนเพื่อการให้อภัยบาปของท่าน พยายามดำาเนินชีวิตตาม 
พระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้า

•	ไปโบสถ์

•	เตรียมรับบัพติศมาวันที่  

•	เยี่ยมชม www.mormon.org เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระกิตติคุณที่ได้รับ
การฟื้นฟูของพระเยซูคริสต์

•	พบกับผู้สอนศาสนาต่อไปเพื่อเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความจริงที่พระผู้เป็นเจ้า
ทรงฟื้นฟูผ่านศาสดาพยากรณ์ในยุคปัจจุบัน

นัดครั้งต่อไป: 

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอนศาสนา: 
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