
หลักค�ำสอนพืน้ฐำน
หลักค�ำสอนพืน้ฐำนควรเน้นในทัง้เซมินำรแีละสถำบันศำสนำ    
ครจูะตอ้งช่วยให้นักเรยีนระบุ เข้ำใจ เช่ือ อธิบำย และประยุกต์ ใช้
หลักค�ำสอนพระกิตตคิณุเหล่ำน้ี  กำรท�ำเช่นน้ีจะช่วยให้นักเรยีน
เสรมิสรำ้งควำมเข้มแข็งให้ประจักษ์พยำนของพวกเขำและรูค้ณุ
คำ่พระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟูของพระเยซูครสิตเ์พิ่มมำกขึน้  
กำรศึกษำหลักค�ำสอนเหล่ำน้ีจะช่วยให้นักเรยีนเตรยีมตวัสอน
ควำมจรงิอันส�ำคญัเหล่ำน้ีแก่ผู้อื่นไดด้ขีึน้

ข้อควำมผู้เช่ียวชำญพระคมัภีร ์100 ข้อที่เซมินำรแีละสถำบัน
ศำสนำเลือกมำส่วนใหญ่แล้วเลือกมำเพื่อส่งเสรมิควำมเข้ำใจของ
นักเรยีนเรือ่งหลักค�ำสอนพืน้ฐำน  ข้ออ้ำงอิงพระคมัภีรส่์วนใหญ่
ที่อยู่ดำ้นล่ำงอ้ำงอิงถึงข้อควำมผู้เช่ียวชำญพระคมัภีร ์ โดยน�ำมำ
รวมไวเ้พื่อแสดงให้เห็นวำ่มีควำมสัมพันธ์ตอ่หลักค�ำสอนพืน้ฐำน
อย่ำงไร
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1. พระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค์
มีพระอตริปูแยกกันสำมพระองค์ ในพระผู้เป็นเจ้ำสำม
พระองค ์ไดแ้ก่ พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำนิรนัดร ์พระบุตร
ของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์และพระวญิญำณบรสุิทธิ์ (ด ู 
โจเซฟ สมิธ—ประวตั ิ1:15–20)  พระบิดำและพระบุตรทรง
มีพระวรกำยที่จับตอ้งไดเ้ป็นเน้ือหนังและกระดกู พระ
วญิญำณบรสุิทธ์ทรงเป็นพระอตริปูที่เป็นวญิญำณ (ด ูคพ. 
130:22–23)  พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีวในจุดประสงคแ์ละ
หลักค�ำสอน  พระองคท์รงเป็นหน่ึงเดยีวกันอย่ำงสมบูรณ์
ในกำรท�ำให้เกิดแผนแห่งควำมรอดอันศักดิสิ์ทธิ์ของพระ
บิดำบนสวรรค์

พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ
พระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำทรงเป็นพระผู้ปกครองสูงสุดของ
จักรวำล พระองคท์รงเป็นพระบิดำแห่งวญิญำณของเรำ (ด ู
ฮีบร ู12:9) พระองคท์รงดพีรอ้ม ทรงมีอ�ำนำจทัง้หมด และ
ทรงรูทุ้กส่ิง พระองคท์รงเป็นพระผู้เป็นเจ้ำแห่งควำม
เมตตำ ควำมอ่อนโยน และจิตกุศลอันสมบูรณ์

พระเยซูครสิต์
พระเยซูครสิตท์รงเป็นพระบุตรทำงวญิญำณองคแ์รกของ
พระบิดำและทรงเป็นพระบุตรองคเ์ดยีวที่ถือก�ำเนิดของ
พระบิดำในเน้ือหนัง พระองคท์รงเป็นพระเยโฮวำห์แห่ง
พันธสัญญำเดมิและทรงเป็นพระเมสสิยำห์แห่งพันธสัญญำ
ใหม่

พระเยซูครสิตท์รงด�ำเนินพระชนม์ชีพโดยปรำศจำกบำป
และทรงท�ำกำรชดใช้อันสมบูรณ์เพื่อบำปของมนุษย์ชำตทิัง้
ปวง  (ด ูแอลมำ 7:11–13) พระชนม์ชีพของพระองคเ์ป็น
แบบอย่ำงอันดพีรอ้มของวธิีที่มนุษยชำตทิัง้ปวงควรด�ำเนิน
ชีวติ (ด ูยอห์น 14:6; 3 นีไฟ 12:48)  พระองคท์รงเป็น
บุคคลแรกบนโลกน้ีที่ฟ้ืนคนืชีวติ  (ด ู1 โครนิธ์ 15:20–22) 
พระองคจ์ะเสด็จมำอีกครัง้ดว้ยอ�ำนำจและรศัมีภำพและจะ
ทรงปกครองแผ่นดนิโลกระหวำ่งมิลเลเนียม

ค�ำสวดอ้อนวอน พร และศำสนพิธีฐำนะปุโรหิตทัง้หมดควร
ท�ำในพระนำมของพระเยซูครสิต ์(ด ู3 นีไฟ 18:15, 20–21)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ฮีลำมัน 5:12; คพ. 19:23; 
คพ. 76:22–24
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พระวญิญำณบรสุิทธ์ิ
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นสมำชิกองคท์ี่สำมในพระผู้
เป็นเจ้ำสำมพระองค ์พระองคท์รงเป็นพระอตริปูที่เป็น
วญิญำณโดยปรำศจำกรำ่งกำยแห่งเน้ือหนังและกระดกู 
พระองคม์ักจะไดร้บักำรอ้ำงถึงวำ่เป็นพระวญิญำณ พระ
วญิญำณศักดิสิ์ทธิ์ พระวญิญำณพระผู้เป็นเจ้ำ พระวญิญำณ
พระเจ้ำ หรอืพระผู้ปลอบโยน

พระวญิญำณบรสุิทธิ์ทรงเป็นพยำนถึงพระบิดำและพระ
บุตร ทรงเปิดเผยควำมจรงิของทุกส่ิง และทรงช�ำระผู้ที่กลับ
ใจและรบับัพตศิมำให้บรสุิทธิ์ (ด ูโมโรไน 10: 4–5)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: กำลำเทีย 5:22–23; 
คพ. 8:2–3

2. แผนแห่งควำมรอด
ในกำรด�ำรงอยู่ก่อนเกิด พระบิดำบนสวรรคท์รงแนะน�ำ
แผนซ่ึงจะช่วยให้เรำเป็นเหมือนอย่ำงพระองคแ์ละไดร้บั
ควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร ์(ด ูโมเสส 1:39) พระ
คมัภีรอ์้ำงอิงถึงแผนน้ีวำ่เป็นแผนแห่งควำมรอด แผนอัน
ส�ำคญัยิ่งแห่งควำมสุข แผนแห่งกำรไถ่ และแผนแห่งควำม
เมตตำ

แผนแห่งควำมรอดประกอบดว้ยกำรสรำ้ง กำรตก กำรชดใช้
ของพระเยซูครสิต ์ตลอดจนกฎ ศำสนพิธี และหลักค�ำสอน
ของพระกิตตคิณุทัง้หมด  สิทธิ์เสรทีำงศีลธรรม—ควำม
สำมำรถในกำรเลือกและปฏิบัตดิว้ยตนเอง—เป็นส่ิงจ�ำเป็น
ในแผนของพระบิดำบนสวรรคด์ว้ย (ด ู2 นีไฟ 2:27)  
เพรำะแผนน้ีเรำจึงสำมำรถดพีรอ้มผ่ำนกำรชดใช้ ไดร้บั
ควำมบรบิูรณ์แห่งควำมสุข และมีชีวตินิรนัดร์ ในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ  (ด ู3 นีไฟ 12:48)  สัมพันธภำพของ
ครอบครวัเรำสำมำรถยืนยงอยู่ช่ัวนิรนัดร

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 17:3; คพ. 58:27

ชีวติก่อนเกิด
ก่อนที่เรำจะเกิดมำบนแผ่นดนิโลก เรำมีชีวติอยู่ ในที่
ประทับของพระบิดำบนสวรรคข์องเรำในฐำนะบุตรธิดำทำง
วญิญำณคนหน่ึงของพระองค ์(ด ูอับรำฮัม 3:22–23) ในกำร
ด�ำรงอยู่ก่อนเกิดเรำมีส่วนรว่มในสภำกับบุตรธิดำทำง
วญิญำณคนอื่นๆ ของพระบิดำบนสวรค ์ที่สภำน้ันพระบิดำ
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บนสวรรคท์รงเสนอแผนของพระองค ์และพระเยซูก่อน
ประสูตทิรงท�ำพันธสัญญำเพื่อจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

เรำใช้สิทธิ์เสรขีองเรำเพื่อท�ำตำมแผนของพระบิดำบน 
สวรรค ์ เรำเตรยีมตวัเพื่อมำสู่แผ่นดนิโลก ที่ซ่ึงเรำจะ
ก้ำวหน้ำตอ่ไป

ผู้ที่เลือกท�ำตำมพระบิดำบนสวรรคแ์ละพระเยซูครสิต์ ได้
รบัอนุญำตให้มำยังแผ่นดนิโลกเพื่อพบกับควำมเป็นมรรตยั
และก้ำวหน้ำไปสู่ชีวตินิรนัดร ์ลูซิเฟอร ์บุตรทำงวญิญำณอีก
คนหน่ึงของพระผู้เป็นเจ้ำกบฎตอ่แผนดงักล่ำว เขำกลำย
เป็นซำตำน เขำกับผู้ตดิตำมถูกขับออกจำกสวรรคแ์ละถูก
ปฏิเสธสิทธิพิเศษของกำรไดร้บัรำ่งกำยและประสบกำรณ์
ของควำมเป็นมรรตยั

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้องเยเรมีย์ 1:4–5

กำรสรำ้ง
พระเยซูครสิตท์รงสรำ้งฟ้ำสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลกภำยใต้
กำรก�ำกับดแูลของพระบิดำ  แผ่นดนิโลกไม่ไดส้รำ้งมำจำก
ควำมวำ่งเปล่ำ โลกจัดเรยีงมำกจำกสสำรที่มีอยู่  พระเยซู
ครสิตท์รงสรำ้งโลกมำนับไม่ถ้วน (ด ูคพ. 76:22–24)

กำรสรำ้งแผ่นดนิโลกเป็นส่ิงจ�ำเป็นตอ่แผนของพระผู้เป็น
เจ้ำ กำรสรำ้งเตรยีมสถำนที่ซ่ึงเรำสำมำรถรบัรำ่งกำย กำร
ทดสอบและกำรทดลอง และพัฒนำคณุลักษณะจำกสวรรค์

เรำใช้ทรพัยำกรของโลกดว้ยปัญญำ วจิำรณญำณ และควำม
ส�ำนึกในพระกรณุำธิคณุ (ด ูคพ. 78:19)

อำดมัเป็นมนุษย์คนแรกที่พระองคท์รงสรำ้งบนแผ่นดนิ
โลก  พระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งอำดมักับเอวำตำมรปูลักษณ์
ของพระองค ์  พระผู้เป็นเจ้ำทรงสรำ้งมนุษย์ทัง้หลำย
—ชำยและหญิง—ตำมรปูลักษณ์ของพระองค ์(ด ูปฐมกำล 
1:26–27)

กำรตก
ในสวนเอเดน พระผู้เป็นเจ้ำทรงบัญชำอำดมักับเอวำไม่ ให้
รบัประทำนผลของตน้ไม้แห่งควำมรูถ้ึงควำมดแีละควำมช่ัว  
ผลของกำรท�ำเช่นน้ันจะท�ำให้เกิดควำมตำยทำงวญิญำณ
และทำงรำ่งกำย  ควำมตำยทำงวญิญำณคอืกำรแยกจำกพระ
ผู้เป็นเจ้ำ  ควำมตำยทำงรำ่งกำยเป็นกำรแยกของวญิญำณ
จำกรำ่งกำยมรรตยั  เพรำะอำดมักับเอวำล่วงละเมิดพระ
บัญชำของพระผู้เป็นเจ้ำ  ทัง้สองจึงถูกขับออกจำกที่ประทับ

ของพระองคแ์ละกลำยเป็นมรรตยั  กำรล่วงละเมิดของ 
อำดมักับเอวำและผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่พวกเขำ 
ประสบ รวมถึงควำมตำยทำงวญิญำณและควำมตำยทำง
รำ่งกำย เรยีกวำ่กำรตก

สืบเน่ืองจำกกำรตก อำดมักับเอวำและลูกหลำนของพวก
ท่ำนสำมำรถประสบกับปีตแิละควำมเศรำ้โศก รูถ้ึงควำมดี
ควำมช่ัว และมีลูก (ด ู2 นีไฟ 2:25) ในฐำนะลูกหลำนของ 
อำดมักับเอวำ  เรำไดร้บัสภำวะแห่งกำรตกระหวำ่งควำม 
เป็นมรรตยั   เรำแยกจำกที่ประทับของพระเจ้ำและประสบ
กับควำมตำยทำงรำ่งกำย เรำจะถูกทดสอบจำกควำมยำก
ล�ำบำกในชีวติและกำรล่อลวงจำกปฏิปักษ์ (ด ูโมไซยำห์ 
3:19)

กำรตกเป็นส่วนหน่ึงที่ขำดไม่ได้ ในแผนแห่งควำมรอดของ
พระบิดำบนสวรรค ์กำรน้ีมีอยู่สองทิศทำง—ถอยหลังและ
ก้ำวไปข้ำงหน้ำ นอกเหนือจำกกำรเปิดทำงสู่ควำมตำยทำง
รำ่งกำยและควำมตำยทำงวญิญำณแล้ว ยังเปิดโอกำสให้เรำ
เกิดมำบนแผ่นดนิโลก เรยีนรูแ้ละก้ำวหน้ำ

ชีวติมรรตัย
ชีวติมรรตยัเป็นเวลำแห่งกำรเรยีนรู้ ในขณะที่เรำสำมำรถ
เตรยีมตวัเพื่อชีวตินิรนัดรแ์ละพิสูจน์วำ่เรำจะใช้สิทธิ์เสรี
เพื่อท�ำทุกส่ิงที่พระเจ้ำทรงบัญชำ  ในระหวำ่งชีวติมรรตยัน้ี 
เรำตอ้งรกัและรบัใช้กัน (ด ูโมไซยำห์ 2:17; โมโรไน 7:45, 
47–48)

ในควำมเป็นมรรตยั  วญิญำณของเรำรวมกับรำ่งกำยของเรำ 
เปิดโอกำสให้เรำไดเ้ตบิโตและพัฒนำในวธิีที่เป็นไปไม่ได้ ใน
ชีวติก่อนเกิด  รำ่งกำยของเรำคอืส่วนส�ำคญัในแผนแห่ง
ควำมรอดและควรเคำรพรำ่งกำยวำ่เป็นของประทำนจำก
พระบิดำบนสวรรคข์องเรำ (ด ู1 โครนิธ์ 6:19–20)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: โยชูวำ 24:15; มัทธิว 
22:36–39; 2 นีไฟ 28:7–9; แอลมำ 41:10; คพ. 58:27

ชีวติหลังควำมตำย
เมื่อเรำตำย วญิญำณของเรำจะเข้ำไปสู่โลกวญิญำณและรอ
กำรฟ้ืนคนืชีวติ พระเจ้ำทรงรบัวญิญำณคนชอบธรรมเข้ำใน
สภำพแห่งควำมสุข ซ่ึงเรยีกวำ่เมืองบรมสุขเกษม คน
ซ่ือสัตย์หลำยคนจะยังคงส่ังสอนพระกิตตคิณุให้ผู้ที่อยู่ ใน
เรอืนจ�ำส�ำหรบัวญิญำณ
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เรอืนจ�ำส�ำหรบัวญิญำณเป็นสถำนทีช่ั่วครำวในโลกหลงัควำม 
ตำยส�ำหรบัผู้ที่เสียชีวติโดยปรำศจำกควำมรูถ้ึงควำมจรงิ
หรอืผู้ที่ ไม่เช่ือฟังขณะอยู่ ในควำมเป็นมรรตยั  ที่น่ีวญิญำณ
จะไดร้บักำรสอนพระกิตตคิณุ มี โอกำสกลับใจและยอมรบั
ศำสนพิธีแห่งควำมรอดซ่ึงประกอบให้พวกเขำในพระวหิำร 
(ด ู1 เปโตร 4:6) ผู้ยอมรบัพระกิตตคิณุจะอยู่ ในเมืองบรม
สุขเกษมจนถึงกำรฟ้ืนคนืชีวติ

กำรฟ้ืนคนืชีวติเป็นกำรรวมกันของรำ่งกำยทำงวญิญำณกับ
รำ่งกำยกำยภำพแห่งเน้ือหนังและกระดกูของเรำอีกครัง้  
(ด ูลกูำ 24:36–39)  หลงักำรฟ้ืนคนืชีวติ วญิญำณและรำ่งกำย 
จะไม่แยกจำกกันอีกเลย และเรำจะเป็นอมตะ  ทุกคนที่เกิด
มำบนแผ่นดนิโลกจะฟ้ืนคนืชีวติเพรำะพระเยซูครสิตท์รง
เอำชนะควำมตำย (ด ู1 โครนิธ์ 15:20–22)  คนชอบธรรมจะ
ฟ้ืนคนืชีวติก่อนคนช่ัวรำ้ยและจะออกมำในกำรฟ้ืนคนืชีวติ
แรก

กำรพิพำกษำครัง้สุดท้ำยจะเกิดขึน้หลังกำรฟ้ืนคนืชีวติ  
พระเยซูครสิตจ์ะทรงตดัสินแตล่ะคนเพื่อทรงพิจำรณำวำ่
บุคคลน้ันจะไดร้บัรศัมีภำพนิรนัดรร์ะดบัใด  กำรพิพำกษำ
น้ีจะขึน้อยู่กับกำรเช่ือฟังของบุคคลน้ันตอ่พระบัญญัตขิอง
พระผู้เป็นเจ้ำ (ด ูววิรณ์ 20:12; โมไซยำห์ 4:30)

มีอำณำจักรแห่งรศัมีภำพอยู่สำมอำณำจักร (ด ู1 โครนิธ์ 
15:40–42) อำณำจักรสูงสุดของอำณำจักรเหล่ำน้ีคอือำณำ
จักรซีเลสเชียล  ผู้ที่องอำจในประจักษ์พยำนถึงพระเยซู
และเช่ือฟังหลักธรรมพระกิตตคิณุจะพ�ำนักในที่ประทับ
ของพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำและพระบุตรของพระองคพ์ระ
เยซูครสิต ์(ด ูคพ.131:1–4)

อำณำจักรที่สองของอำณำจักรแห่งรศัมีภำพทัง้สำมคอื
อำณำจักรเทอรเ์รสเตรยีล  ผู้ที่อยู่ ในอำณำจักรน้ีจะเป็นชำย
และหญิงที่น่ำยกย่องของแผ่นดนิโลกแต่ไม่องอำจใน
ประจักษ์พยำนถึงพระเยซู

อำณำจักรทีเลสเชียลอยู่ ในระดบัต�ำ่สุดของอำณำจักรแห่ง
รศัมีภำพทัง้สำม  ผู้ที่อยู่ ในอำณำจักรน้ีเลือกควำมช่ัวรำ้ย
แทนที่จะเลือกควำมชอบธรรมในช่วงชีวติมรรตยัของพวก
เขำ  คนเหล่ำน้ีจะไดร้บัรศัมีภำพของพวกเขำหลังรบักำรไถ่
จำกเรอืนจ�ำส�ำหรบัวญิญำณ

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 17:3

3. กำรชดใช้ของพระ
เยซูครสิต์
กำรชดใช้คอืกำรทนทุกข์จำกโทษของบำป ซ่ึงขจัดผลของ
บำปจำกคนบำปผู้กลับใจและยอมให้ผู้น้ันคนืดกีับพระผู้
เป็นเจ้ำ  พระเยซูครสิตพ์ระองคเ์ดยีวเท่ำน้ันที่สำมำรถ
ท�ำกำรชดใช้อันสมบูรณ์เพื่อมนุษย์ทัง้ปวง  กำรชดใช้รวมถึง
กำรทนทุกข์ของพระองคเ์พื่อบำปของมนุษยชำติ ในสวน
เกทเสมนี กำรหลั่งพระโลหิต กำรทนทุกข์ของพระองคแ์ละ
กำรสิน้พระชนม์บนกำงเขน  และกำรฟ้ืนคนืพระชนม์จำก
อุโมงคฝ์ังพระศพ (ด ูลูกำ 24:36–39; คพ. 19:16–19)  พระ
ผู้ช่วยให้รอดทรงสำมำรถท�ำกำรชดใช้ ให้ลุล่วงเพรำะทรง
รกัษำพระองค์ ให้ปรำศจำกบำปและทรงมีอ�ำนำจเหนือควำม
ตำย  จำกมำรดำมรรตยัของพระองค ์พระองคท์รงสืบทอด
ควำมสำมำรถที่จะสิน้พระชนม์  พระองคท์รงสืบทอดอ�ำนำจ
ที่จะรบัพระชนม์ชีพของพระองคค์นืมำอีกครัง้ จำกพระ
บิดำอมตะของพระองค์

ผ่ำนทำงพระคณุ ซ่ึงมี โดยกำรพลีพระชนม์ชีพเพื่อกำร
ชดใช้ ผู้คนทัง้ปวงจะฟ้ืนคนืชีวติและไดร้บัควำมเป็นอมตะ  
กำรชดใช้ของพระเยซูครสิตท์�ำให้เรำไดร้บัชีวตินิรนัดรด์ว้ย 
(ด ูโมโรไน 7:41)  เพื่อจะไดร้บัของประทำนน้ี  เรำจะตอ้ง
ด�ำเนินชีวติตำมพระกิตตคิณุของพระเยซูครสิต ์ซ่ึงไดแ้ก่
กำรมศีรทัธำในพระองค ์กลบัใจจำกบำปของเรำ รบับพัตศิมำ  
รบัของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์ และอดทน
จนกวำ่ชีวติจะหำไม่ (ด ูยอห์น 3:5)

เน่ืองจำกเป็นส่วนหน่ึงของกำรชดใช้  พระเยซูครสิต์ ไม่ได้
ทรงทนทุกข์เพรำะบำปของเรำเท่ำน้ัน แตท่รงรบัเอำควำม
เจ็บปวด ควำมป่วยไข้ และควำมทุพลภำพของทุกคน (ด ู
แอลมำ 7:11–13) พระองคท์รงเข้ำใจควำมทุกข์ทรมำนของ
พวกเรำเพรำะพระองคท์รงประสบกับส่ิงน้ี  พระคณุของ
พระองค ์หรอือ�ำนำจที่ท�ำให้เป็นไปได ้ เสรมิสรำ้งควำมเข้ม
แข็งให้เรำเพื่อแบกรบัภำระและท�ำหน้ำที่ซ่ึงเรำไม่สำมำรถ
ท�ำไดด้ว้ยตนเองให้ส�ำเรจ็ (ด ูมัทธิว 11:28–30; ฟีลิปปี 4:13; 
อีเธอร ์12:27)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ยอห์น 3:5; กิจกำรของอัคร
ทูต 3:19–21
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ศรทัธำในพระเยซูครสิต์
ศรทัธำคอืควำม “หวงัในส่ิงที่ ไม่เห็น, ซ่ึงจรงิ” (แอลมำ 
32:21; ด ูอีเธอร ์12:6ดว้ย)  ศรทัธำเป็นของประทำนจำก
พระผู้เป็นเจ้ำ

ศรทัธำตอ้งมีศนูย์กลำงอยู่ที่พระเยซูครสิตเ์พื่อน�ำคนไปสู่
ควำมรอด กำรมีศรทัธำในพระเยซูครสิตห์มำยถึงกำรพึ่งพำ
พระองค์ โดยสิน้เชิง วำงใจในกำรชดใช้อันไม่มีที่สิน้สุด 
อ�ำนำจ และควำมรกัของพระองค ์รวมถึงเช่ือค�ำสอนของ
พระองค ์และเช่ือวำ่ถึงแม้เรำไม่อำจเข้ำใจทุกส่ิงแตพ่ระองค์
เข้ำพระทัย (ด ูสุภำษิต 3:5–6; คพ. 6:36)

มำกกวำ่ควำมเช่ือเพียงอย่ำงเดยีว ศรทัธำแสดงออกโดยวธิีที่
เรำด�ำเนินชีวติ (ด ูยำกอบ 2:17–18) ศรทัธำสำมำรถเพิ่มขึน้
ไดเ้มื่อเรำสวดอ้อนวอน ศึกษำพระคมัภีร ์และเช่ือฟังพระ
บัญญัตพิระผู้เป็นเจ้ำ

วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยมีศรทัธำในพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ พระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ อ�ำนำจฐำนะปุโรหิต และองคป์ระกอบ
ส�ำคญัอื่นๆ ของพระกิตตคิณุที่ ไดร้บักำรฟ้ืนฟู  ศรทัธำช่วย
ให้เรำไดร้บักำรเยียวยำทำงรำ่งกำยและวญิญำณ ตลอดจนมี
พละก�ำลังที่จะรดุไปข้ำงหน้ำ เผชิญควำมยำกล�ำบำก และ
เอำชนะกำรล่อลวง (ด ู2 นีไฟ 31:19–20)  พระเจ้ำจะทรง
ท�ำส่ิงอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ ในชีวติเรำตำมศรทัธำของเรำ

ผ่ำนศรทัธำในพระเยซูครสิต ์คนจะไดร้บักำรปลดบำปและ
ในที่สุดจะสำมำรถพ�ำนักอยู่ ในที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้ำ

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: มัทธิว 11:28–30

กำรกลับใจ
กำรกลับใจคอืกำรเปลี่ยนควำมคดิและใจที่ท�ำให้เรำมีทัศนะ
ใหม่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้ำ เกี่ยวกับตนเอง และเกี่ยวกับโลก 
รวมถึงกำรหันหลังให้บำปและหันไปหำพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อรบั
กำรอภัยบำป ทัง้หมดน้ีไดร้บัแรงกระตุน้จำกควำมรกัที่มีตอ่
พระผู้เป็นเจ้ำและควำมปรำรถนำอย่ำงแท้จรงิที่จะเช่ือฟัง
พระบัญญัตขิองพระองค์

บำปของเรำท�ำให้เรำไม่สะอำด—ไม่มีคำ่ควรที่จะกลับไปอยู่
ในที่ประทับของพระบิดำบนสวรรค ์พระบิดำในสวรรคท์รง
จัดเตรยีมหนทำงเดยีวที่เรำจะไดร้บักำรอภัยบำปโดยผ่ำน
กำรชดใช้ของพระเยซูครสิต ์(ด ูอิสยำห์ 1:18)

กำรกลับใจรวมถึงควำมรูสึ้กเสียใจที่ท�ำบำป กำรสำรภำพกับ
พระบิดำบนสวรรคแ์ละกับผู้อื่นตำมควำมจ�ำเป็น กำรละทิง้
บำป กำรพยำยำมชดเชยทุกส่ิงที่เสียหำยจำกบำปให้มำก
ที่สุดเท่ำที่จะท�ำได ้และด�ำเนินชีวติดว้ยกำรเช่ือฟังพระ
บัญญัตขิองพระผู้เป็นเจ้ำ (ด ูคพ. 58:42–43)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: อิสยำห์ 53:3–5; ยอห์น 
14:6; 2 นีไฟ 25:23, 26; คพ. 18:10–11; คพ. 19:23; คพ. 
76:40–41

4. สมัยกำรประทำน 
กำรละทิง้ควำมเช่ือ 
และกำรฟ้ืนฟู
สมัยกำรประทำน
สมัยกำรประทำนเป็นช่วงเวลำที่พระเจ้ำทรงเปิดเผยหลัก
ธรรมพระกิตตคิณุ ศำสนพิธี และฐำนะปุโรหิตของพระองค ์
เป็นช่วงเวลำที่พระเจ้ำทรงมีผู้รบัใช้ของพระองคอ์ย่ำงน้อย 
หน่ึงคนอยู่บนแผ่นดนิโลกซ่ึงเป็นผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิต
ศักดิสิ์ทธิ์ และเป็นผู้ ไดร้บัมอบหมำยภำระหน้ำที่อัน
ศักดิสิ์ทธิ์ ในกำรประกำศพระกิตตคิณุและปฏิบัตศิำสนพิธี
แห่งพระกิตตคิณุ  ปัจจุบันเรำอำศัยอยู่ ในสมัยกำรประทำน
สุดท้ำย—สมัยกำรประทำนควำมสมบูรณ์แห่งเวลำซ่ึงเริม่
จำกกำรเปิดเผยพระกิตตคิณุแก่ โจเซฟ สมิธ

สมยักำรประทำนก่อนหน้ำน้ีเกีย่วขอ้งกบัอำดมั เอโนค โนอำห ์
อับรำฮัม โมเสส และพระเยซูครสิต ์ นอกเหนือจำกน้ี 
ยังมีสมัยกำรประทำนอื่นๆ รวมทัง้สมัยกำรประทำนของชำว 
นีไฟและชำวเจเรด็  แผนแห่งควำมรอดและพระกิตตคิณุ
ของพระเยซูครสิต์ ไดร้บักำรเปิดเผยและสอนในทุกสมัย
กำรประทำน

กำรละทิง้ควำมเช่ือ
เมื่อผู้คนหันไปจำกหลักธรรมพระกิตตคิณุและไม่มีกุญแจ
ฐำนะปุโรหิต พวกเขำอยู่ ในสภำวะของกำรละทิง้ควำมเช่ือ

ช่วงเวลำของกำรละทิง้ควำมเช่ือโดยทั่วไปเกิดขึน้ตลอด
ประวตัศิำสตร์ โลก  ตวัอย่ำงหน่ึงไดแ้ก่กำรละทิง้ควำมเช่ือ
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ครัง้ใหญ่ ซ่ึงเกิดขึน้หลังจำกพระผู้ช่วยให้รอดทรงสถำปนำ
ศำสนจักรของพระองค ์(ด ู2 เธสะโลนิกำ 2:1–3 หลังจำก
บรรดำอัครสำวกของพระผู้ช่วยให้รอดเสียชีวติ หลักธรรม
พระกิตตคิณุถูกบิดเบือนและองคก์ำรของศำสนจักรตลอด
จนศำสนพิธีฐำนะปุโรหิตถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีสิทธิ
อ�ำนำจ  เพรำะควำมช่ัวรำ้ยที่แพรส่ะพัดไปทั่วน้ี พระเจ้ำจึง
ทรงถอนสิทธิอ�ำนำจและกุญแจฐำนะปุโรหิตจำกแผ่นดนิ
โลก

ระหวำ่งกำรละทิง้ควำมเช่ือครัง้ใหญ่ ผู้คนอยู่ โดยไม่มีกำรน�ำ
ทำงจำกสวรรคผ์่ำนศำสดำพยำกรณ์ที่ยังมีชีวติ  มีหลำย
นิกำยสถำปนำขึน้มำใหม่ แต่ไม่มีสิทธิอ�ำนำจที่จะมอบของ
ประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์หรอืประกอบศำสนพิธี
ฐำนะปุโรหิตอื่นๆ พระคมัภีรศั์กดิสิ์ทธิ์บำงส่วนถูกบิดเบือน
หรอืสูญหำยไป ผู้คนไม่มีควำมเข้ำใจที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับพระผู้
เป็นเจ้ำอีกตอ่ไป

กำรละทิง้ควำมเช่ือครัง้น้ีเน่ินนำนจนถึงเวลำที่พระบิดำบน
สวรรคแ์ละพระบุตรที่รกัของพระองคท์รงปรำกฏตอ่โจเซฟ 
สมิธ และทรงเริม่ฟ้ืนฟูควำมสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ

กำรฟ้ืนฟู
กำรฟ้ืนฟูเป็นกำรสถำปนำควำมจรงิและศำสนพิธีแห่งพระ
กิตตคิณุของพระองคอ์ีกครัง้หน่ึงท่ำมกลำงมนุษย์บนแผ่น
ดนิโลก  (ด ูกิจกำร 3:19–21)

เพื่อจัดเตรยีมกำรฟ้ืนฟู พระเจ้ำทรงยกบรรดำบุรษุผู้มีจิตใจ
สูงในช่วงที่เรยีกกวำ่ยุคปฏิรปู คนเหล่ำน้ันพยำยำมกลับไป
หำหลักค�ำสอน กำรปฏิบัต ิและกำรจัดองคก์ำรทำงศำสนำ
เหมือนอย่ำงที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงสถำปนำไว ้แตพ่วกเขำ
ไม่มีฐำนะปุโรหิตหรอืควำมสมบูรณ์ของพระกิตตคิณุ

กำรฟ้ืนฟูเริม่ตน้ในปี ค.ศ. 1820 เมื่อพระผู้เป็นเจ้ำพระบิดำ
และพระบุตรของพระองคพ์ระเยซูครสิต ์ทรงปรำกฏตอ่ 
โจเซฟ สมิธ เพื่อตอบค�ำสวดอ้อนวอนของท่ำน (ด ูโจเซฟ 
สมิธ—ประวตั ิ1:15–20) เหตกุำรณ์ส�ำคญับำงอย่ำงของกำร
ฟ้ืนฟูคอืกำรแปลพระคมัภีรม์อนมอน กำรฟ้ืนฟูฐำนะ
ปุโรหิตแห่งอำโรน ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค และกำร
จัดตัง้ศำสนจักรในวนัที่ 6 เมษำยน ค.ศ. 1830

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนไดร้บักำรฟ้ืนฟูให้ โจเซฟ สมิธและ
ออลิเวอร ์คำวเดอรีโดยยอห์นผู้ถวำยบัพตศิมำในวนัที่ 
15 พฤษภำคม ค.ศ. 1829  ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค
และกุญแจของอำณำจักรไดร้บักำรฟ้ืนฟูในปี ค.ศ. 1829 

ดว้ย เมื่ออัครสำวกเปโตร ยำกอบ และยอห์นมอบฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคให้ โจเซฟ สมิธและออลิเวอร ์ 
คำวเดอรี

ควำมสมบูรณ์แห่งพระกิตตคิณุไดร้บักำรฟ้ืนฟู  และ 
ศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งสิทธิชนยุคสุดท้ำยเป็น 
“ศำสนจักรที่แท้จรงิและด�ำรงอยู่แห่งเดยีวตลอดทัง้พืน้
พิภพ” (คพ. 1:30)  ในที่สุดศำสนจักรจะมีอยู่ทั่วทัง้แผ่นดนิ
โลกและตัง้มั่นอยู่เป็นนิตย์ 

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: อิสยำห์ 29:13–14;  
เอเสเคยีล 37:15–17; เอเฟซัส 4:11–14; ยำกอบ 1:5–6

5. ศำสดำพยำกรณ์
และกำรเปิดเผย
ศำสดำพยำกรณ์เป็นบุคคลที่พระผู้เป็นเจ้ำทรงเรยีกให้พูด
แทนพระองค ์(ด ูอำโมส 3:7)  ศำสดำพยำกรณ์เป็นพยำน
ถึงพระเยซูครสิตแ์ละสอนพระกิตตคิณุของพระองค ์ พวก
ท่ำนเป็นผู้ท�ำให้รูถ้ึงพระประสงคแ์ละพระลักษณะที่แท้จรงิ
ของพระผู้เป็นเจ้ำ  พวกท่ำนประณำมบำปและเตอืนถึงผล
ของบำป บำงครัง้พวกท่ำนพยำกรณ์ถึงเหตกุำรณ์ในอนำคต 
(ด ูคพ. 1:37–38) ค�ำสอนหลำยอย่ำงของศำสดำพยำกรม์ีอยู่
ในพระคมัภีร ์ ขณะที่เรำศึกษำถ้อยค�ำของศำสดำพยำกรณ์  
เรำจะเรยีนรูค้วำมจรงิและไดร้บักำรน�ำทำง (ด ู2 นีไฟ 32:3)

เรำสนับสนุนประธำนศำสนจักรในฐำนะศำสดำพยำกรณ์  
ผู้หยั่งรู ้ผู้เปิดเผย และบุคคลเดยีวบนแผ่นดนิโลกที่ ไดร้บั
กำรเปิดเผยเพื่อน�ำทัง้ศำสนจักร  เรำสนับสนุนที่ปรกึษำใน
ฝ่ำยประธำนสูงสุดและสมำชิกโควรมัอัครสำวกสิบสองดว้ย 
ในฐำนะศำสดำพยำกรณ์ ผู้หยั่งรู ้และผู้เปิดเผยดว้ย 

กำรเปิดเผยคอืกำรส่ือสำรจำกพระผู้เป็นเจ้ำถึงลูกๆ ของ
พระองค ์ เมื่อพระเจ้ำทรงเปิดเผยพระประสงคข์อง
พระองคถ์ึงศำสนจักร พระองคต์รสัผ่ำนศำสดำพยำกรณ์ 
พระคมัภีร—์พระคมัภีร์ ไบเบิล พระคมัภีรม์อรมอน หลักค�ำ
สอนและพันธสัญญำ และไข่มุกอันล�ำ้คำ่—ในน้ันมีกำรเปิด
เผยที่ประทำนให้ผ่ำนศำสดำพยำกรณ์สมัยโบรำณและ
ปัจจุบัน  ประธำนของศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่ง 
วสุิทธิชนยุคสุดท้ำยคอืศำสดำพยำกรณ์ของพระผู้เป็น 
เจ้ำบนแผ่นดนิโลกในปัจจุบัน
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คนจะไดร้บักำรเปิดเผยเพื่อช่วยพวกเขำกับควำมตอ้งกำรที่
เจำะจง ควำมรบัผิดชอบ และค�ำถำม และเพื่อช่วยเสรมิ
สรำ้งควำมเข้มแข็งให้ประจักษ์พยำนของพวกเขำ  กำรเปิด
เผยส่วนใหญ่ที่มีตอ่ผู้น�ำและสมำชิกของศำสนจักรผ่ำนทำง
ควำมประทับใจและควำมคดิมำจำกพระวญิญำณบรสุิทธิ์  
พระวญิญำณบรสุิทธิ์ตรสักับควำมนึกคดิและใจเรำใน
สุรเสียงสงบแผ่วเบำ (ด ูคพ. 8:2–3) กำรเปิดเผยสำมำรถมำ
ผ่ำนทำงนิมิต ควำมฝัน และกำรเยือนจำกเหล่ำเทพ

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: สดดุ ี119:105; เอเฟซัส 
4:11–14; 2 ทิโมธี 3:15–17; ยำกอบ 1:5–6; โมโรไน 10:4–5

6. ฐำนะปุโรหิตและ
กุญแจฐำนะปุโรหิต
ฐำนะปุโรหิตคอือ�ำนำจและสิทธิอ�ำนำจอันเป็นนิรนัดรข์อง
พระผู้เป็นเจ้ำ โดยผ่ำนฐำนะปุโรหิต พระผู้เป็นเจ้ำทรง
สรำ้งและทรงปกครองฟ้ำสวรรคแ์ละแผ่นดนิโลก โดยผ่ำน
อ�ำนำจน้ีพระองคท์รงไถ่และทรงยกบุตรธิดำของพระองคสู่์
ควำมสูงส่ง ท�ำให้เกิด “ควำมเป็นอมตะและชีวตินิรนัดร์
ของมนุษย์” ( โมเสส 1:39)

พระผู้เป็นเจ้ำประทำนสิทธิอ�ำนำจฐำนะปุโรหิตให้แก่
สมำชิกชำยที่มีคำ่ควรของศำสนจักร เพื่อพวกเขำจะสำมำรถ
กระท�ำในพระนำมของพระองคเ์พื่อควำมรอดของบุตรธิดำ
ของพระองค ์ กุญแจของฐำนะปุโรหิตคอืสิทธิของฝ่ำย
ประธำน หรอือ�ำนำจที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำนให้มนุษย์เพื่อ
ปกครองและก�ำกับดแูลอำณำจักรของพระผู้เป็นเจ้ำบน
แผ่นดนิโลก (ด ูมัทธิว 16:15–19)  ผ่ำนกุญแจเหล่ำน้ี  ผู้
ด�ำรงฐำนะปุโรหิตจะไดร้บัอนุญำติ ให้ส่ังสอนพระกิตตคิณุ
และปฏิบัตศิำสนพิธีแห่งควำมรอด  ทุกคนที่รบัใช้ ใน
ศำสนจักรไดร้บัเรยีกภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของผู้ที่ถือกุญแจ
ฐำนะปุโรหิต  กระน้ันพวกเขำไดร้บัอ�ำนำจที่จ�ำเป็นตอ่กำร
รบัใช้และท�ำควำมรบัผิดชอบของกำรเรยีกพวกเขำให้เกิด
สัมฤทธิผล  

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: คพ. 121:36, 41–42

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน
ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนมักจะเรยีกวำ่ฐำนะปุโรหิตขัน้
เตรยีม  ต�ำแหน่งของฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนไดแ้ก่มัคนำยก 

ผู้สอน ปุโรหิต และอธิกำร  ปัจจุบันในศำสนจักร สมำชิก
ชำยผู้มีคำ่ควรอำจไดร้บัฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรนตัง้แต่
อำยุ 12 ปี

ฐำนะปุโรหิตแห่งอำโรน “ถือกุญแจทัง้หลำยแห่งกำรปฏิบัติ
ของเหล่ำเทพ, และของพระกิตตคิณุแห่งกำรกลับใจ, และ
ของบัพตศิมำ” (คพ. 13:1)

ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดค
ฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคอืฐำนะปุโรหิตที่สูงกวำ่หรอื
ยิ่งใหญ่กวำ่และปฏิบัติ ในเรือ่งทำงวญิญำณ (ด ูคพ. 107:8) 
ฐำนะปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่กวำ่น้ีมอบให้อำดมัและมีอยู่บนแผ่น
ดนิโลกเมื่อไรก็ตำมที่พระเจ้ำทรงเปิดเผยพระกิตตคิณุของ
พระองค์

ฐำนะปุโรหิตน้ีตอนแรกเรยีกวำ่ “ฐำนะปุโรหิตศักดิสิ์ทธิ์, 
ตำมระเบียบของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้ำ” (คพ. 107:3)  
ตอ่มำเป็นที่รูจ้ักกันในฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค ซ่ึงตัง้
ช่ือตำมมหำปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ที่มีชีวติอยู่ ในสมัยของศำสดำ
พยำกรณ์อับรำฮัม 

ภำยในฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคมีต�ำแหน่งเอ็ลเดอร ์
มหำปุโรหิต ผู้ประสำทพร สำวกเจ็ดสิบ และอัครสำวก 
ประธำนของฐำนะปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดคคอืประธำนของ
ศำสนจักร

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: เอเฟซัส 4:11–14

7. ศำสนพิธีและ 
พันธสญัญำ
ศำสนพิธี
ในศำสนจักรของพระเยซูครสิตแ์ห่งวสุิทธิชนยุคสุดท้ำย  
ศำสนพิธีคอืกำรกระท�ำอย่ำงเป็นทำงกำรและศักดิสิ์ทธิ์ซ่ึงมี
ควำมหมำยทำงวญิญำณ  ศำสนพิธีแตล่ะอย่ำงก�ำหนดมำ
จำกพระผู้เป็นเจ้ำเพื่อสอนควำมจรงิทำงวญิญำณ  ศำสนพิธี
แห่งควำมรอดประกอบโดยสิทธิอ�ำนำจของฐำนะปุโรหิต
และภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของผู้ถือกุญแจฐำนะปุโรหิต  
ศำสนพิธีบำงอย่ำงจ�ำเป็นตอ่ควำมสูงส่งและเรยีกวำ่ 
ศำสนพิธีแห่งควำมรอด
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ศำสนพิธีแห่งควำมรอดอันดบัแรกของพระกิตตคิณุคอื 
บัพตศิมำโดยกำรลงไปในน� ้ำทัง้ตวัจำกผู้ที่มีสิทธิอ�ำนำจ   
บัพตศิมำยังจ�ำเป็นส�ำหรบัตอ่ผู้ที่จะเป็นสมำชิกของ
ศำสนจักรและตอ่กำรเข้ำสู่อำณำจักรซีเลสเชียล  
(ด ูยอห์น 3:5)

ค�ำวำ่ บัพตศิมา มำจำกภำษำกรกีหมำยถึงจุ่มหรอืจม กำรจม
เป็นสัญลักษณ์ถึงควำมตำยของผู้ที่มีชีวติเต็มไปดว้ยบำป
และเกิดใหม่สู่ชีวติทำงวญิญำณ อุทิศตนตอ่กำรรบัใช้ของ
พระผู้เป็นเจ้ำและบุตรธิดำของพระองค ์บัพตศิมำเป็น
เครือ่งหมำยถึงควำมตำยและกำรฟ้ืนคนืชีวติดว้ย

หลังจำกรบับัพตศิมำ ผู้ด�ำรงฐำนะปุโรหิตตัง้แตห่น่ึงคนขึน้
ไปวำงมือบนศีรษะบุคคลน้ันและยืนยันเขำเป็นสมำชิกของ
ศำสนจักร ในฐำนะส่วนหน่ึงของศำสนพิธีซ่ึงเรยีกวำ่กำร
ยืนยัน บุคคลดงักล่ำวจะไดร้บัของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ 

ของประทำนแห่งพระวญิญำณบรสุิทธิ์แตกตำ่งจำกอิทธิพล
ของพระวญิญำณบรสุิทธิ์ ก่อนบัพตศิมำ บุคคลสำมำรถรูสึ้ก
ถึงอิทธิพลของพระวญิญำณบรสุิทธิ์เป็นครัง้ครำว และผ่ำน
ทำงอิทธิพลน้ันเขำจะไดร้บัประจักษ์พยำนถึงควำมจรงิ(ด ู
โมโรไน 10:4–5)  แตห่ลังจำกรบัของประทำนแห่งพระ
วญิญำณบรสุิทธิ์ บุคคลมีสิทธิ์รบัควำมเป็นเพื่อนที่ยั่งยืน
ของพระองคถ์้ำเขำรกัษำพระบัญญัติ

ศำสนพิธีแห่งควำมรอดอื่นๆ ไดแ้ก่กำรวำงมือแตง่ตัง้สู่ฐำนะ
ปุโรหิตแห่งเมลคเีซเดค (ส�ำหรบัผู้ชำย)  เอ็นดำวเม้นท์
พระวหิำร และผนึกกำรแตง่งำน (ด ูคพ. 131:1–4)  ศำสน
พิธีแห่งควำมรอดทัง้หมดของฐำนะปุโรหิตล้วนควบคูก่ับ
พันธสัญญำ  ในพระวหิำร ศำสนพิธีแห่งควำมรอดเหล่ำน้ีจะ
ประกอบแทนคนตำยดว้ย  ศำสนพิธีแทนคนตำยจะมีผลก็
ตอ่เมื่อบุคคลที่เสียชีวติไปแล้วยอมรบัศำสนพิธีเหล่ำน้ันใน
โลกแห่งวญิญำณและยกย่องพันธสัญญำที่เกี่ยวข้อง 

ศำสนพิธีอื่นๆ เช่นกำรให้พรคนป่วยและกำรตัง้ช่ือและให้
พรเด็ก มีควำมส�ำคญัตอ่พัฒนำกำรทำงวญิญำณของเรำ

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: กิจกำรของอัครทูต 
2:36–38

พันธสญัญำ
พันธสัญญำคอืข้อตกลงอันศักดิสิ์ทธิ์ระหวำ่งพระผู้เป็นเจ้ำ
กับมนุษย์  พระผู้เป็นเจ้ำประทำนเงื่อนไขส�ำหรบัพันธ
สัญญำและเรำยินยอมท�ำส่ิงที่พระองคท์รงขอให้เรำท�ำ จำก
น้ันพระผู้เป็นเจ้ำทรงสัญญำเรำถึงพรบำงประกำรส�ำหรบั
กำรเช่ือฟังของเรำ (ด ูคพ. 82:10)

ศำสนพิธีแห่งควำมรอดทัง้หมดของฐำนะปุโรหิตล้วนควบคู่
กับพันธสัญญำ เรำท�ำพันธสัญญำกับพระเจ้ำเมื่อบัพตศิมำ
และตอ่พันธสัญญำเหล่ำน้ันโดยกำรรบัส่วนศีลระลึก พี่น้อง
ชำยผูร้บัฐำนะปุโรหติแหง่เมลคเีซเดคเขำ้สู่ค�ำมัน่และพนัธ
สัญญำของฐำนะปุโรหิต เรำท�ำพันธสัญญำขัน้ตอ่ไปในพระ
วหิำร

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: อพยพ 19:5–6; สดดุ ี
24:3–4; 2 นีไฟ 31:19–20; คพ. 25:13

8. กำรแต่งงำนและ
ครอบครวั
กำรแตง่งำนระหวำ่งชำยและหญิงไดร้บัแตง่ตัง้จำกพระผู้
เป็นเจ้ำและครอบครวัเป็นศนูย์กลำงตอ่แผนแห่งควำมรอด
และควำมสุขของพระองค ์ ควำมสุขในชีวติครอบครวัส่วน
มำกจะส�ำเรจ็ไดเ้มื่อมีพืน้ฐำนบนค�ำสอนของพระเจ้ำ พระ
เยซูครสิต์

อ�ำนำจกำรสรำ้งอันศักดิสิ์ทธิ์น้ันจะตอ้งใช้ระหวำ่งชำยและ
หญิง ผู้ซ่ึงแตง่งำนตำมกฎหมำยในฐำนะสำมีและภรรยำ
เท่ำน้ัน บิดำมำรดำมีหน้ำที่ ขยำยเผ่ำพันธุ์และเพิ่มพูนให้
เต็มแผ่นดนิโลก เลีย้งดบูุตรธิดำดว้ยควำมรกัและควำม
ชอบธรรมและจัดหำปัจจัยสนองควำมตอ้งกำรทำงรำ่งกำย
และทำงวญิญำณ”

สำมีและภรรยำมีควำมรบัผิดชอบส�ำคญัที่จะรกัและดแูลกัน  
บิดำเป็นผู้น�ำครอบครวัดว้ยควำมรกัและดว้ยควำมชอบ
ธรรม  และจัดหำส่ิงจ�ำเป็นตำ่งๆ ของชีวติ  มำรดำรบัผิด
ชอบเบือ้งตน้ในกำรเลีย้งดบูุตรธิดำ ในควำมรบัผิดชอบอัน
ศักดิสิ์ทธิ์เหล่ำน้ี บิดำและมำรดำมีหน้ำที่ช่วยเหลือกันใน
ฐำนะเป็นหุ้นส่วนเท่ำๆ กัน
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แผนแห่งควำมสุขจำกพระผู้เป็นเจ้ำช่วยให้ควำมสัมพันธ์
ในครอบครวัด�ำเนินตอ่ไปหลังควำมตำย  โลกสรำ้งขึน้และ
พระกิตตคิณุไดร้บักำรเปิดเผยเพื่อให้ครอบครวัไดร้บักำรจัด
ตัง้ ผนึก และรบัควำมสูงส่งช่ัวนิรนัดร ์(ดดัแปลงจำก 
"ครอบครวั: ถ้อยแถลงตอ่โลก," เลียโฮนำ, พ.ย. 2010, 165; 
ด ูLDS.org/topics/familyproclamation ดว้ย)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ปฐมกำล 2:24; สดดุ ี127:3; 
มำลำค ี4:5–6; คพ. 131:1–4

9. พระบัญญัติ
พระบัญญัตคิอืกฎและข้อเรยีกรอ้งที่พระผู้เป็นเจ้ำประทำน
แก่มนุษยชำต ิ เรำแสดงควำมรกัที่เรำมีตอ่พระองค์ โดยกำร
รกัษำพระบัญญัตขิองพระองค ์(ด ูยอห์น 14:15)  กำรรกัษำ
พระบัญญัตจิะน�ำพรจำกพระเจ้ำมำสู่เรำ (ด ูคพ. 82:10)

พระบัญญัตพิืน้ฐำนสองข้อที่ส�ำคญัที่สุดคอื “จงรกัองคผ์ู้
เป็นพระเจ้ำของท่ำนดว้ยสุดใจของท่ำนดว้ยสุดจิตของท่ำน 
และดว้ยสิน้สุดควำมคดิของท่ำน . . . และ . . . จงรกัเพื่อน
บ้ำนเหมือนรกัตนเอง” (มัทธิว 22:36, 39)

พระบัญญัตสิิบประกำรคอืส่วนส�ำคญัของพระกิตตคิณุและ
เป็นหลักธรรมนิรนัดรซ่ึ์งจ�ำเป็นตอ่ควำมสูงส่งของเรำ (ด ู
อพยพ 20:3–17) พระเจ้ำทรงเปิดเผยส่ิงเหล่ำน้ีตอ่โมเสสใน
สมัยโบรำณ และพระองคท์รงกล่ำวถึงส่ิงน้ีอีกครัง้ในกำร
เปิดเผยยุคปัจจุบัน

พระบัญญัตขิ้ออื่นๆ ไดแ้ก่ กำรสวดอ้อนวอนทุกวนั  
(ด ู2 นีไฟ 32:8–9) กำรสอนพระกิตตคิณุให้ผู้อื่น (ด ูมัทธิว 
28:19–20) กำรรกัษำกฎแห่งควำมบรสุิทธิ์ทำงเพศ (ด ูคพ. 
46:33)  กำรจ่ำยส่วนสิบเต็ม (ด ูมำลำค ี3:8–10) กำรอด
อำหำร (ด ูอิสยำห์ 58:6–7) กำรให้อภัยผู้อื่น (ด ูคพ. 
64:9–11) กำรมีวญิญำณแห่งควำมขอบคณุ (ด ูคพ. 78:19) 
และกำรรกัษำพระค�ำแห่งปัญญำ (ด ูคพ. 89:18–21)

ข้อพระคมัภีรอ์้ำงอิงที่เกี่ยวข้อง: ปฐมกำล 39:9; อิสยำห์ 
58:13–14; 1 นีไฟ 3:7; โมไซยำห์ 4:30; แอลมำ 37:35;  
แอลมำ 39:9; คพ. 18:15–16; คพ. 88:124

ถ้ำท่ำนตอ้งกำรทรำบข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับหัวข้อน้ี 
สำมำรถดไูดท้ี่ lds .org, Gospel Topics; หรอือ่ำนใน แน่วแน่
ตอ่ศรทัธา: ศพัทานุกรมพระกิตตคิณุ  (2004)


